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  مقدمه- 1-1

با محیط هاي اتمسفري را گردشي میان رابطهشناسی همدید علمی است که  اقلیم

تبیین  به دنبالشناسی همدید به دلیل اینکه اقلیم. کند طقه بررسی میسطحی یک من

ي کلی میان اتمسفر و محیط سطحی است در میان علوم محیطی از اهمیت ها اندرکنش

ها و قسمت از ویژگی آنبه عبارتی ). 1993یارنال، (نظري و علمی زیادي برخورداراست 

امیدوار، (شود  هاي هوا دیده می روي نقشهکند که  هاي آب و هوایی را مطالعه می پدیده

 خشک اهاي پرباران ی زیست است و سال ترین پدیده و ویژگی محیط مهمبارش ). 1389

دهد  کنند، در هر مکانی بارش زمانی روي می میر کیفیت زندگی انسان نقش ایفاهردو د

اي گردش جوالگوه يلهیوس بهکه هواي مرطوب و عامل صعود فراهم شود این دو شرایط 

باشد که در  بار محیط می هاي خسارت سنگین یکی از پدیده هاي بارش. شوند میفراهم 

 هاي بارشوقوع ). 1392aعلیجانی،(افتدیمباران اتفاق نواحی کم ها بخصوص مکانبیشتر 

  ).1391امیدوار و ترکی، (در ارتباط است  فوقانی جو سطوح دیهمدسنگین با الگوهاي 

در ي ایران حاکم بوده و بر روي مختلفی زا باراني ها ستمیسمختلف سال در فصول

در اکثرمختلف ایران چندین منابع بارشی متنوع موجوداست به همین دلیل ي ها قسمت

باوجوداینکه  ،کندیم دایپغالبیت زیادي ثبات زمانی و مکانی بارش ران عدم مناطق ای

 فاقد منابعبوده و همچنین  خشک مهینو  ي وسیعی از ایران داراي شرایط خشکها بخش

شاهد گاهی مناطقی از ایران ؛باشدیمابرسنگین  هاي بارشي براي تأمین ا عمدهرطوبتی 

گرید عبارت به). 1391جهانبخش و همکاران، (گباري هستند سنگین و رهاي بارش

رگبارهاي  صورت ها به بارشبارش و نزول  ي دورهاندك، کوتاه بودن  يساالنه هاي بارش

ایران  درواقع.استسنگین از ویژگی اقلیمی بخش وسیعی از کشور هاي بارشوشدید

ه و ه، برون حارحار با منشأمتنوع اریبسي ها سامانهو استقراراقلیمی محل برخورد  ازلحاظ

عناصر ي زمانی و مکانی ها تا نوسانشده است  سبب هایژگیواست این  جنب حاره

  .)1389جعفري شندي، (باشد ادیزرانیدر ای و بارش میاقل

جغرافیایی باال، شرایط توپوگرافی خاص  در عرضشدن واقعلیبه دللیاردب ستانشهر

داده  خود اختصاصرا بهي ا ژهیوشرایط اقلیمی  بر منطقهي مؤثري جوها سامانهخود و

اشییایرافجغاین شهرستان به دلیل موقعیت .)1382نمین،  پورخادمو  يلشکر(است 

و باران سنگین و بارش برف  شودیمکشور محسوبریگ برفکوهستانی و  مناطق وجز

فیروزي و (گذاردیمهاي مختلف آن برجاي  بخشدر باري راهرساله خسارت زیان

وجود دارد، ولی شدت آن در در آنتمام فصولبارندگی دربه عبارتی ). 1394، همکاران
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سنگین در  د بارشمولّدر این پژوهش سعی شده است الگوهاي .بهار و پاییز بیشتر است

مسئوالنویزانربرنامهاختیاردرمناسبیراهبردهايتا شناسایی شود ،اردبیلستانشهر

  .گیردقرار

  

  بیان مسأله- 1-2

ایفا  ها انسانی در زندگي جوي است که نقش مهمی ها دهیپدترین مهمبارش یکی از 

راکه خصوصیات خاص خود  رانیمانند اسنگین براي کشوري  ايه بارشاهمیت . کندیم

مختلف  در سطوحسنگین همواره یکی از عواملی است که  هاي بارشد مهم بوده و دار

در مالی و جانی اثرات شدیدي به همراه داشته و انسان و طبیعت را  ازنظرجغرافیایی 

ت مالیم یی با شدها بارش). 1390عزیزي و همکاران، (است نموده متأثر ي ا گستردهسطح

سبب تقویت  توانندیم، کنندیمی طوالنی دریک منطقه ریزش زمان در مدتکه  متوسط ای

 اثرات گریدکشاورزي، تقویت پوشش گیاهی و ازن آب زیرزمینی، آبیاري محصوالت مخ

ی کوتاه دریک زمان در مدتکه شدید و سنگینی  هاي بارشاما شوند؛  در منطقهمثبت 

منطقه را افزایش  در آنخسارت جادیاخطر وقوع سیالب و  توانندیم، دهندیمرخ  منطقه

23/11/84خیدر تارکیهان  ينمونه روزنامه عنوان به). 1396جاللی و همکاران، (دهند

ریال اردیلیصدها می از مناطق ایران در برخبارندگی شدید  یدر پ: کردچنین عنوان 

 نیدر ا. اضی کشاورزي و تأسیسات زیربنایی وارد آمدخسارت به واحدهاي مسکونی، ار

در ي ارتباطی چندین شهر ها راهسبب مسدود شدن  ها البیسو  ها رودخانهحال طغیان 

 آشکارتر استبارش زمانی  يدهیپداهمیت بررسی  ).1388ملکی، (مختلف گردید  مناطق

. م زیادي از بارش باشدی حجناگهان او ی توجه قابلبارش ناچیز،  زشیشاهد رکه یک مکان 

صیدر تشخمهمی  نقش تواندیمي آن جادکنندهیاي ها ستمیس دیهمدي مطالعهرو نیازا

ضایعات و تخریب  کاهش ي شهري، آبخیزداري،هایگرفتگ آبو کنترل سیالب،  موقع به

آب براي  تنها منبعبارش  که ینواحدر ). 1388عزیزي و همکاران، (باشد داشته 

تأثیر منطقه  بر اقتصادتواندیمییر در مقدار و توزیع فصلی بارش تغ کشاورزي است،

 ستانشهر. داشته باشد به دنبالي کشاورزي را ها رساختیزي داشته و تخریب ادیز

وضعیت مطلوبی ندارد  یآب ریذخاازنظری ساالنه، بارندگ متریلیم 280با حدودلیاردب

شهرستان موجود ي زراعی ها نیزمز بیشترین سطح ا .)1394صالحی و ملکی مرشت، (

شدید و سنگین خسارت زیادي را به  هاي بارشوقوع  ،باشدیمکشت دیم  تحت لیاردب

شدید و سنگین  هاي بارشهمچنین . کندیموارد يبخش کشاورزدر شهر بخصوصاین 
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و  شهر شدهي اصلی ها ابانیو خی معابر گرفتگ آبمواقع باعث  شتریدر بشهرستان  نیا

 هاي آبي آور جمعاین است که  يدهنده نشانکه  کندیمرا مختلشهروندان  تردد

از در کمترشدید  بارش 1391خرداد 30در. کارشناسی شده نیست لیدر اردبسطحی 

عصر سایت خبري (ي اردبیل شدها ابانیخباعث جاري شدن سیالب در معابر و  قهیدق 10

شده حاصلمترقبه استان اردبیل، سیالب طبق گزارش حوادث غیر. ١)30/03/1391، رانیا

 200ی گرفتگ آب، نفر 3کشته شدن  منجر بهشهر نیکمشدر  1391وریشهر 21خیدر تار

خسارت جدي به سایر  وارد شدننزل مسکونی و م 3مسکونی، تخریب کامل منزل

به گزارش خبرنگار ایرنا .٢)21/06/1391، پایگاه خبري آفتابسایت (گردید  ها بخش

جاري شدن  موجب 1397بهشتیارد15ش سنگین به همراه تگرگ در عصر روز بار

به  بانفوذکم ارتفاع شهر  هاي محلهخصوص بهها خیابانشدید معابر و  یگرفتگ آبسیل و 

معابر، ایجاد اختالل در تردد همشهریان و شکسته  ي حاشیهدر  ها مغازهداخل منازل و 

 براثردرختان  هاي شکوفهمسکونی شده و براي نازك بعضی از واحدهاي  يها شهیششدن 

مخبر،  یرسان اطالعتیسا وب(داشته است  پیدرهایی زیانتگرگ ریزش 

ي بارش سنگین، تحلیل دهیبا پددر رابطهي مطرح ها روشو  از ابزارها.٣)15/02/1397

چگونگی تکوین، تقویت و  با شناختدر این راستا باشدیمها بارشسینوپتیکی این 

الگوهاي  توان میبارش سنگین  منجر بهالگوهاي سینوپتیکی  بر حرکتقانونمندي حاکم 

ي از ارتباط بین تر جامعیی کرد و به شناخت شناسارا ي این پدیده آورندهبه وجود

 هاي بارشوقوع  در هنگاماینکه  لیبه دل. افتیدستنیسنگالگوهاي گردشی و بارندگی 

چند ی نیب شیبا پحفاظتی کارایی چندانی ندارد، بنابراین سنگین اقدامات پیشگیرانه و 

ي احتمالی ناشی ها خسارتبراي به حداقل رساندن  توان میها بارشقبل از وقوع این  روز

تمهیدات  هایخشکسالو  ها البیاز سناشی  و خسارتکشاورزي  در بخشاز کمبود آب 

  .ي جدي جلوگیري کردها خسارتحدودي از وقوع  کار تانیبا انظر گرفت و  را درالزم 

  

  سؤال پژوهش- 1-3

از کدام الگوهاي سینوپتیکی تبعیت بیشتر ي سنگین شهرستان اردبیل هایبارندگ- 1

  ؟کنندیم

                                                                                                                        
1 - http:// www.Asriran.com/fa/news/219748.
2 -http:// www.aftabnews.ir/fa/news/170942.
3 -http:// www. Mokhbernews.ir /home/ shownewsinfo/4979088.
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  ي پژوهشفرضیه- 1-4

در سطوح میانی جو، قرارگیري شهرستان اردبیل در جلوي فرود و  رسدیمبه نظر - 1

بیشترین نقش را در ي سطح زمین جبههلیت فعاسطح زمین  تراز واگرایی باالیی و در

  .سنگین داشته باشند هاي بارشرخداد 

  

  اهداف پژوهش- 1-5

سنگین و شناخت د بارش الگوهاي مولّلیوتحل هیتجزهدف این پژوهش، شناخت و 

و سطح زمین در  باال فشار سطوحي ها ستمیسو میزان تأثیرگذاري  بارش زاي ها سامانه

  .باشد شهرستان اردبیل می در ها بارشایجاد این 

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش- 1-6

دري ا ژهیواز اهمیت  مولّد آني اقلیمی ها سامانهسنگین و هاي بارشيمطالعه

ي، ساختمان و راه و مانند کشاورزي مختلف ها بخشي هايزیر برنامهو  هايگذار استیس

ي زمین کرهگرم شدن  که آنژهیو به.)1389عسگري و همکاران، (ترابري برخوردار است 

در ي اقلیمی هاينابهنجارآمدن دیپدي جوي و الگوها رییتغمنجر بهاخیر  هاي سالدر 

ییایجغرافکه به دلیل شرایط خاص  کشور مانقاط جهان شده است، این مسأله در  اغلب

ي ا ژهیواز اقلیم متنوعی برخوردار است، از اهمیت ) کسانیریغناهمواري، بارش نامنظم و (

بارش سنگین باعث کهییازآنجاهمچنین ). 1391حسینی دولت قلعه، (برخوردار است 

مانند ي از منابع طبیعی موردنیاز انسان اریبر بسکه  شودیمي بزرگی ها البیسرخداد 

ي و گردشگري خسارات ساز پلي آبی، ها سازهي اقتصادي همچون ها تیفعالآب و ، خاك

 نعنوا بهبارندگی  يمطالعهآن  به دنبال.)1389، و همکاران رحیمی(کندیمزیادي وارد 

شهر، مدیریت  يي اساسی توسعهها مؤلفهآب و هوایی و یکی از  مهم اریبسعنصر  یک

کالن و ي هايزیر برنامهي شهري، رکن اصلی در مطالعات بیالن آب و اساس هايبردار بهره

بارش انجام  مدتیطوالنمبناي الگوهاي ي عمرانی و اقتصادي بر ها از پروژهنیز بسیاري 

  .شودیم

مطالعات کافی از  ،سنگین یک منطقه هاي بارشالزم است براي شناخت دقیق از  

). 1393ي، ذوالفقار(منطقه صورت گیرد  در آنرخداد بارشو همدیدي شرایط دینامیکی 

 را بهی سنگین یکی از مخاطرات محیطی است که هرساله خسارت فراوان هاي بارشچون 
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ر ارتباط با الگوهاي گردشی د توان میي محیطی را هایژگیواغلب  ازآنجاکه. آوردیمبار 

مختلف  در نقاطسنگین  د بارشمولّکرد، بررسی و تبیین الگوهاي سینوپتیکی تبیین 

دالیل  نییبا تباین پژوهش . ابدی یمشهرستان اردبیل اهمیت و ضرورت  کشور خصوصاً

ی نیب شیدر پي را ا تازهسنگین شهرستان اردبیل افق  د بارشمولّسینوپتیکی الگوهاي 

 در اتخاذریزان را و برنامه کندیمدر این شهر روشن  جادشدهیاعلمی بارش سنگین 

چراکه از . کندیمي محیطی یاري هايزیر برنامهتصمیمات و استراتژي الزم در خصوص 

 ابدی یمي اقلیمی افزایش هايقانونمندو  طریق شناسایی الگوها اوالً آگاهی ما از فرایندها

آن  بر اساسی و نیب شیرا پیم تغییرات اقلیمی توان میتر آسانو  تر حیصحصورت بهو ثانیاً 

  .ي کنیمزیر برنامه

  

  

  

  



  

پژوهشينهیشیو پ یمبان-2

  مبانی نظري پژوهش- 2-1

  سینوپتیک شناسی یماقلکاربرد -2-1-1

تنها شرایط جامع  شناسی است؛ زیرا نه ي مهم علم اقلیم شناسی سینوپتیک شاخه اقلیم

تغییرات زمانی و مکانی آن  کند بلکه می مدت معین روي زمین را در طوالنی و غالب هواي

 کند و عالوه بر می یعنی تغییرات فشار توجیه و تبیینعامل مستقیم آن،  اساسبررا 

کند؛  ست انسان را نیز مطالعه میزی هاي محیط ویژگیي  تأکید بر اقلیم سطح زمین همه

دهی و  شرایط اقلیمی سطح زمین و نهایتاً الگوهاي گردشی جو نقش مهمی در شکل

ي بین  شناسی سینوپتیک تنها علمی است که رابطه زیست دارند و اقلیم سازمان محیط

  ).1392bعلیجانی، (کند  ها را بررسی می این پدیده

  

  رویکرد محیطی به گردشی-2-1-2

مبناي شرایط محیطی بررا کرد محیطی به گردشی محقق الگوهاي گردش جورویرد

این رویکرد محقق بر اساس در. کند دهد تعیین می خاصی که در سطح زمین روي می

بندي بنا  گردشی در طول طبقههاي  نمودن دادهشرایط محیطی معیارهایی براي وارد

یار(ز پاسخ محیطی موردبررسی نیستند ا ترتیب طبقات همدید مستقل این به. کند می

  ).1993نال،

  

  عوامل مؤثر در ایجاد بارش-2-1-3

پیوندد که هواي مرطوب و عامل صعود، هر دو باهم در  بارش هنگامی به وقوع می

دیگر، هواي مرطوب باید تا ارتفاع معینی باال رود  عبارت اي وجود داشته باشند؛ به منطقه



بارش را به ،ي بعد ابر ي اشباع برسد و در مرحله تیک، به مرحلهتا براثر سرد شدن آدیابا

صعود هواي مرطوب به . شود مانع وقوع بارش مینبود هرکدام از این دو عامل . ردوجود آو

بندي  اي طبقه مبناي آن بارش را به انواع جداگانهکه برعوامل مختلفی بستگی دارد

اي یا سیکلونی، بارش همرفتی و  بارش جبهه: ند ازا ترین این انواع عبارت متداول. اند کرده

  ).1391علیجانی و کاویانی، (بارش کوهستانی 

  

  ٤بارش سنگین-2-1-4

شودیمسنگین نامیده  روز بارشا بیشتر باشد یمتریلیم30هرروزي که بارندگی آن

ي جوي است که به شکل ها زشیري کلیهمنظور از بارش سنگین ). 1392aعلیجانی، (

مقیاس  وي استریگ اندازه قابلو  رسدیمی از هردو به سطح زمین مخلوط اامد، مایع یج

بارش بیش از ،)(Harnack, et al. 1998هارناك و همکاران  .است متریلیمسنجش آن به 

  .اند عنوان بارش سنگین معرفی کرده ساعت، به 24الی  3متر را در مدت  میلی 50

  

  هاي هواودهت-2-1-5

دما و عناصر آب و هوایی مانند؛ رطوبت، بزرگی از هوا که ازنظر توزیع افقی  به حجم

هوا  همگن بودن توده. گویند هوا می فشار از تجانس و وحدت نسبی برخوردار است، توده

هوا از مناطق اصلی  توده ).1391امیدوار، (طور اساسی در ارتباط با دما و بخارآب است  به

شوند و در  اطراف حرکت کرده و تبدیل به جریانات هوایی میخود یعنی مناطق منشأ، به 

) اي منشأ قطبی یا حارهبخصوص از(را هاي مشخص مناطق منشأ  زمان، ویژگیاین

شده به اطراف  تحریکغالب  فشارهاي سیستمایی که توسط ي جریانات هو وسیله به

  ).1937امپسون، ت(نمایند ها در مسیر حرکت تغییر می برند، البته این ویژگی می

  

  فشار هوا-2-1-6

داراي فشار است و در شرایط متعارف، میانگین فشار در سطح زمین برابر است با  جو

مربع متر متر که بر سطحی به مساحت یک سانتی سانتی 76فشار ستونی از جیوه به طول 

                                                                                                                        
4 - Heavy Precipitation
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ه کند و درنتیج ي معین برحسب زمان تغییر می یک نقطهدر  جوفشار. دشو میوارد 

فشار هوا با افزایش ارتفاع کاهش . میانگین فشار با تغییر فصول مختلف سال متغیر است

. کند جاي دیگر تغییر می یابد و همانند تغییرات قائم در جهت افقی نیز از جایی به می

انرژي حرارتی در  ي حرارت و بیالن ي تغییرات درجه تغییرات افقی فشار هوا، نتیجه

هاي  تغییرات سبب حرکت هوا و اختالف در ویژگیاین  .فصول مختلف سال است

یا بارمیلیگیري فشار اتمسفر  حد اندازهترین وا رایج. گردد هاي مختلف آن می توده

  ).1391جعفرپور، (هکتوپاسکال است 

  

  هاي هواانواع نقشه-2-1-7

 هر. هاي هواست ي اطالعات موردنیاز آب و هواشناسی سینوپتیک نقشه منشأ اولیه

. دهد ي زمانی نشان می لحظه ناحیه را در یک یامنطقهي هوا پراکندگی هواي یک  نقشه

  :ي هوا وجود دارد نوع نقشهدو

در این نقشه . دهد ي سطح زمین که پراکندگی هواي سطح زمین را نشان می نقشه

جاي دیگر در همه  عبارت شده است؛ به ها و نقاط زمین به سطح دریا تبدیل ارتفاع ایستگاه

  .ر استارتفاع از سطح دریا صفر است و فشار متغی ،نقشه

هاي مختلف جو نشان  هاي هواي سطوح باالتر اتمسفر که شرایط هوا را در الیه نقشه

است؛  یکساننقشهها یا نقاط  ي ایستگاه ها فشار هوا در همه این نقشهدر . دهند می

  ).1392bعلیجانی، (شده است تهیه فشار ي هوا براي یک سطح هم دیگر هر نقشه عبارت به

هاي هواي سطح زمین محسوب  نقشه ،هکتوپاسکالی با ارتفاع صفر 1000هاي  نقشه

هاي اصلی  بانی ساعت هاي دیده بر اساس داده ،هاي همدیدي سطح زمین نقشه. شوند می

م اطالعات جو باال در تما. شوند میوقت گرینویچ تهیه و تحلیل  به 18و  12، 06صفر، 

ها ترسیم  شده و بر روي نقشه آوري و جمعگیري  گرینویچ اندازه 12نقاط در ساعات صفر و 

و مراکز  Lفشار با حرف  هاي سطح زمین ایران، مناطق کم در نقشه. گردند و بررسی می

ي  هاي هوا، دما، دماي نقطه ها و توده عالوه جبهه شود؛ به میمشخص Hحرفپرفشار با 

میانی و ت و سرعت باد، وضع هواي حاضر و گذشته، نوع ابرهاي باال،شبنم، ابرناکی، سم

هاي هواي  نقشه. اند شده پایین، میزان دید افقی، روند تغییرات فشار و غیره نیز مشخص

که این بادها دهد ترازهاي باالي جو سرعت و جهت بادهاي تروپوسفر باالیی را نشان می

تأثیر هاسیکلونها و آنتیها، سیکلون پشتهسطحی، هاي  ناوه گیري و حرکت بر شکل



فشار و پرفشار و بر  هاي سطحی، الگوهاي کم بر روي نقشه). 1389امیدوار، (گذارند  می

مسعودیان و کاویانی، (شود  باال الگوهاي پر ارتفاع و کم ارتفاع دیده می هاي جو روي نقشه

1387.(  

  

  سیکلونسیکلون و آنتی-2-1-8

هستند که در صورت قرار  غربیبادهايرین اغتشاش تترین و مهم هها عمدسیکلون

ي قطبی تشکیل  جبههي رودباد بر روي  همراه با هسته کوتاه عمیق گرفتن یک موج

شوند میشده و فعال  گرم جبهه، تقویتو در صورت مرطوب بودن هواي  شوند می

اه در سطوح باال به کوتوجود موج: شرط الزم براي تشکیل سیکلون). 1392aعلیجانی، (

در جو نزدیک به سطح زمین، وجود خط گسستگی یاجبههي رودباد، وجود هستههمراه 

یک ). 1391علیجانی و کاویانی، (طرف جبهه است  هواي نسبتاً گرم و مرطوب در یک

اي شکل که قطر آن  فشار و تقریبًا دایره اي است از هواي کم چرخند یا سیکلون منطقه

ي شمالی در  این منطقه از هوا در نیمکره. به صدها تا هزارها کیلومتر برسد ممکن است

هاي  ي جنوبی در جهت حرکت عقربه هاي ساعت و در نیمکره جهتی مخالف حرکت عقربه

اي کمترین مقدار فشار جوي در مرکز بوده و  در چنین ناحیه. باشد ساعت در چرخش می

مناطق پرفشار مدور . یابد ز مقدار فشار افزایش میمرکطرف خارج از در امتداد شعاع و به

ي  هاي ساعت در نیمکره ربهغیرمنظم را که در آن جهت حرکت هوا در جهت حرکت عق

سیکلون ي جنوبی را واچرخند یا آنتی مکرههاي ساعت در نی خالف جهت عقربهشمالی و

 دونیروي، اما تحت تأثیر طرف خارج بوزد در این مراکز باد اساسًا باید از مرکز به. گویند

علیزاده و (س، مسیر باد یک مسیر مارپیچی است گرادیان فشار و نیروي انحرافی کوریولی

وجود دارند که این  برون حارهي  تر در منطقه ا ابعاد کوچکفرابارهاي ب). 1384همکاران، 

ي  تی پدیدهفرابارهاي حرار. آیند فرابارها از دو منشأ حرارتی و دینامیکی به وجود می

که  هستند، درصورتی هاي وسیع، مانند سیبري و کانادا ي فصل سرد بر روي خشکی عمده

ي همگرایی  هاي دینامیکی به بادهاي غربی بستگی دارند و در هر جا که منطقهفرابار

علیجانی و (شوند میباالیی قسمت غربی فرودها شرایط مساعدي را به وجود آورد، ایجاد 

  .)1391کاویانی، 
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  جو باال يها نقشههاي سینوپتیک و انواع سیستم-2-1-9

. شوند میهاي سینوپتیک سطوح باال عمدتاً براثر تغییرات چرخندگی ایجاد  سیستم

علیجانی،(شوند میهاي سرعت خالصه  هاي غربی و هسته ها با عنوان موج مجموع آن

1392b .(وجود دارد که در ي جهاي هواي ترازباال گوناگونی از نقشهي  مجموعه و

روند و با توجه به ارتفاع هرکدام از تراز متوسط دریا  می کاربهوضع هوا بینی  پیش

، 700، 850فشار هاي سطوح باالي جو معموالً براي سطوح هم نقشه. شوند میگذاري  نام

ترین  که متداول شوند میهکتوپاسکال تهیه  10و  50، 100، 200، 250، 300، 500

در : هکتوپاسکالی 500ي  نقشه. هکتوپاسکالی است 500و  850هاي سطوح  شهها نق آن

معادل مور پروازي و براي ا پا18289ا یمتر5574جو استاندارد ارتفاع این سطح 

 5500هکتوپاسکال بلندایی حدود  500طور میانگین تراز  به. شود منظور می پا18000

این سطح تقریباً نصف فشار جو در سطح دریاي  فشار استاندارد در. متر از سطح دریا دارد

  ).1389امیدوار، (آزاد است 

  

  سیستم ناوه و پشته-2-1-10

فشار است که در امتداد  اي کشیده و طویل از یک دستگاه جوي کم سیستم ناوه منطقه

هاي  در این سیستم، هوا ابري و توأم با بارندگی. خط ناوه کمترین مقدار فشار وجود دارد

هاي فشار  معموالً در سیستم. یا تگرگ هستو  گردوخاكو طوالنی و همراه با د شدی

هاي هوا و در اثر  در سطح زمین و صعود توده ذراتفشار و ناوه به علت جمع شدن  کم

مقدار بخارآب موجود در هوا به حد اشباع و تراکم رسیده و عمل انبساط و سرد شدن،

تگرگ  –زده  باران یخ –برف  –جوي از قبیل باران  هاي تشکیل ابر و پدیدهسبب درنتیجه 

اي کشیده و طویل از یک دستگاه جوي پرفشاري  سیستم پشته، منطقه. شودمی و غیره

ها به علت  در این سیستم. وجود دارد است که در امتداد خط پشته، بیشترین فشار جو

به سطح زمین هوا  وهوا از سطح باالي ج عمل فرونشینی و سوبسیدانس یعنی نزول توده

از . شود تبخیر گردیده و هوا صاف می، که ابري وجود داشته باشد گرم شده و درصورتی

. هایی داراي اقلیم خشک و بیابانی است این نظر است که مناطق تحت نفوذ چنین سیستم

پایدار شده و  ها در یک منطقه هایی هفته بعضی مواقع ممکن است چنین سیستمدر 

  ).1391جعفرپور، (هاي شدید گردد کسالیخشسبب بروز

  



  )فراز مانع(هاي مانع سامانه-2-1-11

قدري  النهاري به النهاري دارند، گاهی حرکت نصف بادهاي غربی حرکت مداري و نصف

اي درآمده، در شمال جریان  صورت سلول بسته شود که فراز بادهاي غربی به شدید می

سیکلون زیر فراز نیز در این موقع، آنتی. آید یاکن درمصورت س اصلی بادهاي غربی به

سیکلون، همراه با فراز باالي در این حالت، آنتی. یابد قرار میمدتی طوالنی در منطقه است

کند و شرایط مانع را به وجود  خود، در تمام ارتفاع تروپوسفر جلو بادهاي غربی را سد می

و از شمال و  شوند میه دوشاخه تقسیم معموالً در شرایط مانع، بادهاي غربی ب. آورد می

  ).1391علیجانی و کاویانی، (یابند  جنوب مانع جریان می

  

  )کم ارتفاع(سردچال جو باالیی -2-1-12

شود و تا  تر می النهاري باشد، فرودهاي غربی عمیق وقتی وزش بادهاي غربی نصف

رب، فرود هواي سرد از که در طرف غ طوري یابد، به هاي جغرافیایی پایین ادامه می عرض

شود و در طرف شرق نیز هواي گرم  طرف جنوب سرازیر می هاي باال مستقیماً به عرض

مدتی، ارتباط این فرود  پس از. رسد هاي خیلی باالتر از معمول می ي حاره به عرض منطقه

 گردشفروددر این حال، . شود اصلی، مانند پیچ رود از رودخانه، قطع میجریان  از

آید که در  هاي باال درمی صورت گودالی پر از هواي سرد عرض کند و به ونی پیدا میسیکل

چال این گودال هواي سرد را سرد. تر قرارگرفته است هاي پایین داخل هواي گرم عرض

  ).همان(نامندباالیی می

  

  يالنهار نصفبادهاي مداري و -2-1-13

ي عرض  درجه 65تا  35هاي میانه و بین عرضي جهانی اغلب در  در گستره

فشار جنب قطب بادهاي  ه به مناطق کماز پرفشار جنب حار عبارتیبهجغرافیایی و یا 

در . هستند متغیرهاي  ت و تداوم وزش داراي ویژگیاین بادها ازنظر جه. غربی شیوع دارند

-سیکلونهاي سیار و آنتیویژه سیکلون ها جریانات موجی به سرعت و جهت حرکت آن

اي  کنند، تأثیر عمده ي نفوذ این بادها از غرب به شرق حرکت می که در منطقهی های

رو ممکن است بادهاي ذکرشده ضمن وزش از غرب به شرق، خصلت طوفانی  ازاین. دارند

ها  گسترش بادهاي غربی با تشدید سرعت آن). 1391قویدل رحیمی، (نیز داشته باشند 
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).1392aعلیجانی، (آورند  میي قطبی را نیز  جبهه بادهمراه است درنتیجه با خودشان رود

 –و اگر در جهت شمالی ٥غربی بوزد، به آن باد زناري یا مداري –اگر باد در جهت شرقی 

اد غربی در استان ب). 1388خدابخش، (گویند می٦النهاريجنوبی بوزد، به آن باد نصف

وزد و در  صول مختلف سال میاصطالح محلی به باد گرمیچ معروف است و در فاردبیل در

ترین باد در منطقه به  افتد و معروف اتفاق می سیاهدریاياي و  هواي مدیترانه ر تودهعبواثر

شود و به دنبال این باد حرکت ابرهاي  رود که سبب تبخیر و خشکاندن زمین می شمار می

  ).1393پري، (آید پدید میزا و باالخره ریزش باران  باران

  

  MT)(اي ریان مدیترانهج-2-1-14

قسمت اعظم بخارهاي خود را در ، اي با ماهیت دریایی و معتدل رانهجریان مدیت

این جریان . دهد هاي ترکیه، زاگرس و آذربایجان غربی و شرقی از دست می کوهستان

توجه  با بارندگی قابل دهد و معموالً استان اردبیل را از طرف غرب تحت تأثیر قرار می

  ).1396آباد،  احمدي شمس(ر فصل بهار و پاییز همراه است دویژه  به

  

  جریان اطلس شمالی یا اسکاندیناوي-2-1-15

باشد باوجوداینکه این جریان نیز قسمت  هوا داراي ماهیت سرد و دریایی می این توده

ي اردبیل  گذارد اما در منطقه اعظم رطوبت خود را در سراسر اروپا و روسیه برجاي می

هوا از سمت شمال و شمال غربی با سرماي شدید و بارش سنگین برف  ن تودهورود ای

  ).همان(همراه است 

  

  رطوبت دریاي خزر-2-1-16

متراکم شده از صعود به ارتفاعات اردبیل سرد و رطوبت دریاي خزر در مدت کمی پس 

 ابرهاي استراتوس که در ارتفاعات. شود ي زیادي در منطقه میهاي جو و سبب ریزش

در این منطقه با حرکت سریع خود رطوبت دریاي خزر را به سمت  شوند میپایین تشکیل 

را سبب ) هبه زبان محلی ش(ریزه  ي باران آورد و پدیده جوار با دریا می ارتفاعات فوقانی هم

                                                                                                                        
5 - zonal
6 - Meridional



اي باشد که  اردبیل، شاید اردبیل دومین منطقهانزلی در استانبعد از بندر. شوند می

  ).همان(شود  اتوس با این گستردگی و ارتفاع کم در آن دیده میابرهاي استر

  

  الگوي گردشی-2-1-17

. کند گردش هوا تبیین می شناسی سینوپتیک اقلیم منطقه را بر اساس الگوهاي اقلیم

هاي هوا، در سطح زمین و در سطوح باالي اتمسفر،  گردش هوا روي نقشهالگوهاي 

نوپتیک آن را ازنظر فراوانی زمانی و مکانی مطالعه شناسی سی و اقلیم شوند میمشاهده 

هاي هوا براثر تغییرات پراکندگی فشار  شناسایی الگوهاي گردشی جو روي نقشه. کند می

هاي  عات، نقشهالهاي اصلی آن فشار و جریان هوا و منبع اط بنابراین داده؛شوند میحاصل 

شود و هر الگوي  فشار استفاده می همجاي فشار از ارتفاع سطوح  در سطوح باال به. هواست

دود زیادي به توانایی علمی و حتعیین الگوهاي غالب تا. شود فشار یک تیپ هوا نامیده می

افزارهاي پیشرفته  شناسان با استفاده از نرمامروزه اقلیم. ژوهشگر بستگی داردپفنی 

ترتیب که از  بدین. کنند ي کمی و دقیق شناسایی می الگوهاي گردشی هوا را به طریقه

اي به رایانه وارد  هاي نقطه صورت ارزش را به) ارتفاع(هاي هوا پراکندگی فشار  روي نقشه

هاي  بندي نموده و تیپ ها را گروه ها، آن ي مشابهت توزیع نقشه کنند و بر مبناي درجه می

است بندي  خوشههاي آماري بندي ازنظر روش ی گروهنام عموم. کنند هوا را تعیین می

  ).1392bعلیجانی، (

  

  )اُمگا(در جوهاي سرعت قائم هوا نقشه-2-1-18

تحلیل سینوپتیک براي  هاي فراسنجترین  جوي سرعت قائم هوا از مهم فراسنج

ي  وسیله به. آیند حساب می ها بهبارش سنگین و کالً هیدرومتئوریت ي مانندجوهاي  پدیده

سو یا نزولی هوا را سنجش نمود و  صعودي و پایینیا  باالسوسرعتتوان میمگا فراسنج اُ

مقادیر منفی سرعت قائم داللت . ي ترسیم کردرا براي ترازهاي مختلف جوهاي آن نقشه

ي  دهنده که مقادیر مثبت سرعت قائم نشان بر صعود هوا و تقویت همرفت دارد، درحالی

هاي  سرعت قائم به روش تکمی. کند و واگرایی را تقویت میبوده نزولی بودن جریان هوا 

خصوصاً بارش، محاسبه و از دیدگاه  ها) آب شهاب(ي برآورد هیدرومتئوریت گوناگون برا

مگاي منفی بر ي اُ رسد که جایگاه بیشینه چنین به نظر می. شود می بررسی همدیدي
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شود،  ي شبنم سطح زمین استفاده می که در برآورد آن از دما و نقطهي بارش بیشینه

هاي همگرایی، مقدار آن با  رطوبتی و جریاناست ولی اغلب به دلیل نبود شار  قمنطب

هاي شرق و جنوب شرق  مگاي منفی، قسمتمحل تقریبی اُ. مقدار واقعی متفاوت است

قویدل رحیمی، (باشد  فشار سطح زمین است، می هاي تراز فوقانی که منطبق بر کم ناوه

1391.(  

  

  )تاوایی(چرخندگی -2-1-19

ایی یا چرخندگی به دوران هوا یا باد حول محوري مرکزي که موجب تولید نیروي تاو

نیروي . شود گفته میشود،  د و نیروي تاوایی نامیده میشو در امتداد محور دوران می

چرخندگی موافق با حرکت وضعی زمین تاوایی مثبت و نیروي چرخندگی مخالف با 

صعود  ،د، نیروي تاوایی مثبت یا سیکلونیشو حرکت وضعی زمین تاوایی منفی نامیده می

سیکلونی موجب فرونشینی یا سوبسیدانس هوا نبال دارد و تاوایی منفی یا آنتیهوا را به د

).همان(شود  می

  

  (Eddy)پیچانه-2-1-20

) پیچک(اي وسیع را پیچانه ویژه هوا و آب در داخل پهنه ي سیال، به حرکت یک ماده

منفی یا مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل نسبت به نقاط هاي  اريبه ناهنج عملدر. گویند

به دو صورت  ها در تراز میانی جوگیري پیچانه شکل. شود نه گفته میعرضشان پیچا هم

ي منفی در مسیري بسته و در جهت جریان هوا در پیچانه. شود ده میمثبت و منفی دی

براي صعود هوا فراهم  کیگرد صورت گرفته و درنهایت شرایط ازنظر دینامی پادساعت

به نزولرد بوده و منجرگ هوا ساعت جریانجهتمثبت هايپیچانهدر. شود می

دار و باروتروپیک و تشکیل هاي مثبت با هواي پایپیچانه. شود هوا می) سوبسیدانس(

  ).همان(ک همراه خواهند بودهاي منفی با هواي ناپایدار و منقلب و جو باروکلینیپیچانه

  

  (pw)آب قابل بارش-2-1-21

که قابلیت ) از سطح زمین تا انتهاي وردسپهر(تمام بخارآب موجود در ستونی از جو 

آب قابل بارش یکی از عناصر مؤثر و مهم بر . گویند بارش دارند را آب قابل بارش می



توجه اقلیم شناسان  باشد که شناخت رفتار آن همواره قابل میویژه بارش ریزش جو به

رو آب قابل بارش در بررسی تغییرات کوتاه و بلندمدت جو موردتوجه  ازاین. وده استب

  ).1393عساکره و دوستکامیان، (باشد  می

  

  (Shum)رطوبت مطلق-2-1-22

 معموالًجرم بخارآب موجود در واحد جرم هواي مرطوب رطوبت ویژه نامیده شده و 

  .)1392تمداري، شریع(شود برحسب واحد گرم بر کیلوگرم بیان می

  

  (Rhum)رطوبت نسبی-2-1-23

کند و عبارت  ي اشباع بودن هوا را تعیین می اي است که درجه رطوبت نسبی سنجه

ي مقدار بخارآبی که هوا  است از نسبت مقدار حقیقی بخارآب موجود در هوا به بیشینه

ر بخارآبی رارطوبت نسبی مقدا درواقع. تواند در یک دماي معین در خود نگاه دارد می

تواند تبخیر شود و معموالً برحسب درصد بیان  نظر از دماي هوا می دهد که صرف نشان می

  .)همان(شود می

  

  7)ايفاصله(اي تحلیل خوشه-2-1-24

این . هاي علمی است هاي پرکاربرد در بسیاري از شاخه اي یکی از روش تحلیل خوشه

گنی موجود در بین موضوعات موردمطالعه، دهد تا بر مبناي هم روش به محقق امکان می

کرده و سپس مورد تفسیر و تبیین قرار دهدبندي  اي مناسب طبقه ا را به شیوهه آن

و در طی آن  شود میافراد یک نمونه طرح  بندي گروهاین روش براي ). 1389امیدوار، (

زا را تشکیل مج ي طبقهو یک  قرارگرفتهخاصی  هاي گروهافراد مشابه در که شود میسعی 

به که دو مورد آن  اند پیشنهادشدهاي خوشهزیادي براي انجام تحلیل  هاي الگوریتم.دهند

فرج (کاربرد بیشتري دارند  9میانگین اي خوشهو تحلیل  8تحلیل سلسله مراتبی هاي نام

  ).1394زاده، 

                                                                                                                        
7-cluster analysis
8 - hierarchic
9 - k-mean
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Abstract
Research Aim: To create heavy precipitation, in addition to the surface water's 
moisture, requires the existence of a strong ascension factor of the upper 
atmosphere and the occurrence of heavy precipitation has been linked to the
Synoptic patterns of the surface of the earth and the upper levels. The purpose 
of this research is to study the Synoptic ot the heavy precipitation of Ardebil 
city and extract its production patterns using a circular environmental 
approach.
Research method: In this study, two data groups were used. The first baseline
environmental data was the daily precipitation statistics of Ardebil station 
during the statistical period 1976-2015 and the second base includes 
atmospheric variables, which are obtained from the site (www.esrl.noaa.gov). 
These variables include sea level pressure maps, geo-potential heights of 500
hpa atmospheric levels, vibrations, relative humidity, map of omega, specific
humidity levels of 500, zonal wind and meridian wind and precipitated water. 
The cluster analysis was performed on the maps of the sea level and the level 
of 500 hpa by integration Ward method and Euclidean distance, and four 
patterns for sea level pressure maps and four circulatory patterns were 
obtained for the level of 500 hpa. By applying the factor analysis method, a 
matrix with dimensions 11*30, whose rows and columns represent the 
number of cells and days, were created in the spss environment, and based on 
the combination of all factors, four patterns were extracted and synoptic maps 
in the Grads environment for representative days combined and the linear and 
polynomial trends of precipitation in Ardebil city were also interpreted in 
Excel.

Findings: The results of the cluster analysis showed that in the mapping
patterns of the sur face of the earth high pressure system of Northern Europe 
and the location of the region on the boundary between two different pressure 
systems (low pressure of Iraq and Azores high pressure) and (low pressure of 
north east of Iran and high pressure of Russia) and (high pressure of the sea 
The Caspian Sea and the low Pressure of Iraq and Saudi Arabia) caused 
disparity of pressure and irregularity in the map of the middle levels 500 hpa 
atmosphere of the Ardebil city in the vicinity of the Naveh (Syria's low 
elevation) and (Naveh of the Caspian Sea) and (Naveh of the West of Iraq) 
and (low elevation Turkey-north of the Black Sea) high divergence has caused 
ascent and congestion. Using Factor Analysis Method, Bartlett’s test was 65
percent and its significance level was less than 0.05, which indicated that the 



data was functional and the first three factors explained 82 percent of the 
variances. which was 43.77 percent, 17.12 percent and 17.74 percent, 
respectively, and its clustering showed that the level of landing in the 
transition zone and the severe cross compression caused ascent and unstable
and in the level of 500 hpa in the proximity of the low elevation and the 
position in the Naveh axis, a high divergence zone and low convergence, the 
influence of cold air from the down Naveh to the area and the establishment 
of Blocking omega contributed to the continuity of precipitation and the role 
of nutritional water in the Black Sea and the Caspian Sea and the 
Mediterranean Sea, and the creation of climbing nuclei Suitable precipitated 
water and the maximum moisture content were effective in the occurrence of 
these precipitation. Also, analysis of the time series components of the daily
precipitation parameter showed that precipitation in the city of Ardebil is 
increasing.
Conclusion: The results of the research showed that heavy precipitation
synoptic patterns in Ardebil city due to the location of the area in the forward 
direction Naveh and high divergence and the existence of effective low 
pressure and high pressure systems, has created a difference in pressure and 
instability in the region. To achieve better results, you can use the 700-hpa
map.

Keywords: heavy precipitation, cluster analysis, Factor analysis,  ٍ◌Synoptic 
Patterns, Ardebil city.
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