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استان تهران، الگوهاي گردشي، بارندگي سنگين، تحليل سينوپتيک، کليد واژه: 

 هاي فشارسيستم

  چکيده

-، همه ساله خسارات زيادي را در مناطق مختلف جغرافيايي به بار ميهاي شديدبارش

ستلزم وجود يک عامل صعود عالوه بر رطوبت سطح زمين، م سنگينهاي آورند. ايجاد بارش

است. چنانچه بتوان عامل ايجاد آن را حداقل از يک  هاي بااليي اتمسفرقوي در اليه

روز قبل شناسايي نمود، اقدامات پيشگيرانه درجلوگيري از گسترده شدن خسارات، 

ساعت به  24متر بارندگي در ميلي 30موثر واقع خواهد شد. در اين پژوهش، با تعيين 

الگوهاي گردشي  2005تا  1951هاي آماري هاي سنگين در سالروزهاي داراي بارشعنوان 

هاي سنگين در استان تهران مشخص گرديده است.اين اتمسفري ايجاد کننده اين باران

هکتوپاسکال اتمسفر، شناسايي و رديابي شدند.  500الگوها، در سطح زمين و درسطح 

-ها و جبههها و آنتي سيکلونشارها، سيکلوناز الگوهاي سطح زمين، کم فشارها، پرف
فرودهاي موج بادهاي غربي عامل اصلي ايجاد  گرم و سرد و در سطح باال، فراز وهاي 

هاي سنگين استان تهران با درصد از بارش 72/59هاي شديد استان تهران بودند. بارش

ود سيستم يا درصد آن، با وج 28/40وجود سيستم يا زبانه کم فشار در سطح زمين و 

هاي استان تهران درصد از بارندگي 33/88زبانه پرفشار سطح زمين مرتبط بوده است. 

هاي مياني و بااليي جو زماني رخ داد که اين استان، در جلو فرود ايجاد شده در اليه

ها سنگين با استقرار جلو فراز بر درصد مواقع، وقوع بارش 56/5قرار داشته است. 

درصد از مواقع وقوع بارش سنگين، استان  94/6راه بوده است. در استان تهران هم

 17/4تهران به طور مستقيم يا غير مستقيم در زير مرکز ناوه قرار داشته است. در 

هکتوپاسکال جو،  500درصد مواقع، بارش سنگين هنگامي رخ داده است که در سطح 

 يل مولفه همچنين در تحل.اندبادهاي غربي و شمال غربي وزش داشته
هاي زماني )روند خطي( پارامتر حداکثر بارش روزانه، نتايج نشان داد که در سري

هاي مورد مطالعه، در حال ايستگاه آبعلي روند در حال افزايش و در بقيه ايسگاه

 باشد.کاهش مي
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 و يک روز قبل 21/04/1962

( mهکتوپاسکال ) 500ار سطح پراکندگي فش -2-4-4شکل  35

 و يک روز قبل1962//21مورخه 

( مورخه ^kg/mراکندگي آب قابل بارش)پ -3-4-4شکل  35

 و يک روز قبل 21/04/1962

( مورخه mbر سطح زمين )اپراکندگي فش -1-5-4شکل  37

 ويک روز قبل 02/02/1966



 ي

( mهکتوپاسکال ) 500ار پراکندگي فش -2-5-4شکل  37

 ويک روز قبل 02/02/1966مورخه 

( مورخه ^kg/mراکندگي آب قابل بارش )پ-3-5-4شکل  37

 و يک روز قبل 02/02/1966

( mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-6-4شکل  39

 يک روز قبلو  23/01/1969مورخ

 

 

39 

( mهکتوپاسکال ) 500ار سطح پراکندگي فش -2-6-4شکل 

 و يک روز قبل23/01/1969مورخه 

( در مورخه ^kg/mراکندگي آب قابل بارش )پ -3-6-4شکل  40

 ويک روز قبل 23/01/1369

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين)پ -1-7-4شکل  41

 و يک روز قبل 27/01/1970

( mهکتوپاسکال ) 500راکندگي فشار پ -2-7-4شکل  41

 و يک روز قبل 27/01/1970مورخه 

( مورخه ^kg/mراکندگي آب قابل بارش )پ -3-7-4شکل  42

 و يک روز قبل 27/01/1970

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-8-4شکل  43

 و يک روز قبل 01/12/1972

( m) هکتوپاسکال 500ار پراکندگي فش -2-8-4شکل  43

 و يک روز قبل 01/12/1972مورخه 

( مورخه ^kg/mراکندگي اب قابل بارش )پ -3-8-4شکل  43

 و يک روز قبل 01/12/1972

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-9-4شکل  44

 و يک روز قبل 07/04/1977

( مورخه mهکتوپاسکال) 500ار پراکندگي فش -2-9-4شکل  45

 قبلو يک روز  07/04/1977

( مورخه ^kg/mراکندگي آب قابل بارش )پ -3-9-4شکل  45

 و يک روز قبل 07/04/1977

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-10-4شکل  46

 و يک روز قبل 27/03/1979

( mهکتوپاسکال ) 500پراکندگي فشار  -2-10-4شکل  46

 و يک روز قبل 27/03/1979مورخه 



 ك

( مورخه ^kg/mآب قابل بارش ) پراکندگي -3-10-4شکل  47

 و يک روز قبل 27/03/1979

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-11-4شکل  48

 و يک روز قبل 09/10/1982

 

 

48 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-11-4شکل 

 و يک روز قبل 09/10/1982مورخه 

مورخه  (^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-11-4شکل  49

 و يک روز قبل 09/10/1982

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-12-4شکل  50

 و يک روز قبل 17/05/1984

 

 

50 

( mکال )هکتوپاس500پراکندگي فشار سطح  -2-12-4شکل 

 و يک روز قبل 17/05/1984مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-12-4شکل  51

 روز قبل و يک 17/05/1984

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-13-4شکل  52

 و يک روز قبل 19/12/1985

 

 

52 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-13-4شکل 

 و يک روز قبل 19/12/1985مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-13-4شکل  53

 و يک روز قبل 19/12/1985

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-14-4شکل  54

 و يک روز قبل 03/05/1986

 

 

54 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-14-4شکل 

 و يک روز قبل 03/05/1986مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-14-4شکل  55

 و يک روز قبل 03/05/1986

( مورخه mbزمين ) ار سطحپراکندگي فش -1-15-4شکل  56

 و يک روز قبل 04/03/1987

 

 

56 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-15-4شکل 

 و يک روز قبل 04/03/1987مورخه 

( مورخه ^kg/mپراکندگي آب قابل بارش ) -3-15-4شکل   56



 ل

 و يک روز قبل 04/03/1987

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-16-4شکل  58

 و يک روز قبل 04/04/1987

( مورخه m)  500ار سطح پراکندگي فش -2-16-4شکل  58

 و يک روز قبل 04/04/1987

مورخه ( ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي آ   -3-16-4شکل  58

 و يک روز قبل 04/04/1987

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-17-4شکل  59

 و يک روز قبل 01/03/1988

 

 

60 

( mهکتوپاسکال ) 500ار سطح پراکندگي فش -2-17-4شکل 

 و يک روز قبل 01/03/1988مورخه 

(مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-17 -4شکل  60

 و يک روز قبل 01/03/1988

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-18-4شکل  61

 و يک روز قبل 25/08/1988

 

 

62 

( mهکتوپاسکال ) 500سطح ار پراکندگي فش -2-18-4شکل 

 و يک روز قبل 25/08/1988مورخه 

( مورخه ^kg/m)قابل بارش  پراکندگي آب -3-18-4شکل  62

 و يک روز قبل 25/08/1988

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-19-4شکل  64

 و يک روز قبل 10/16/1988

 

 

64 

پاسکال هکتو 500پراکندگي فشار سطح  -2-19 -4شکل 

(m مورخه )و يک روز قبل 10/16/1988 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-19-4شکل  64

 ويک روز قبل 10/16/1988

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-20-4شکل  66

 و يک روز قبل 17/12/1988

 

 

66 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-20-4شکل 

 روز قبل ويک 17/12/1988مورخه

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-20-4شکل  66

 و يک روز قبل 17/12/1988



 م

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-21-4شکل  68

 و يک روز قبل 04/12/1989

 

 

68 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-21-4شکل 

 و يک روز قبل 04/12/1989مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-21-4شکل  68

 و يک روز قبل 04/12/1989

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-22-4شکل  70

 و يک روز قبل 06/03/1991

 

 

70 

( mسکال)هکتوپا 500پراکندگي فشار سطح  -2-22-4شکل 

 و يک روز قبل 06/03/1991مورخه 

( مورخه ^kg/mارش )قابل ب پراکندگي آب -3-22-4شکل  70

 و يک روز قبل 06/03/1991

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-23-4شکل  72

 و يک روز قبل 25/03/1991

 

 

72 

( mسکال)هکتوپا 500پراکندگي فشار سطح  -2-23-4شکل 

 و يک روز قبل 25/03/1991مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-23-4شکل  72

 و يک روز قبل 25/03/1991

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-24-4شکل  74

 و يک روز قبل 04/04/1991

( مورخه mار سطح زمين )پراکندگي فش -2-24-4شکل  74

 ويک روز قبل 04/04/1991

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-24-4شکل  74

 و يک روز قبل 04/04/1991

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-25-4شکل  76

 و يک روز قبل 09/12/1991

و يک روز  04/04/1991( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-24-4شکل شماره 

 قبل

 

 

76 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-25-4شکل 

 و يک روز قبل 09/12/1991مورخه 

( مورخه ^kg/mبارش ) ب قابلپراکندگي  آ -3-25-4شکل  76

 و يک روز قبل 09/12/1991

( مورخه mپراکندگي فشار سطح زمين ) -1-26-4شکل  78



 ن

 و يک روز قبل 12/12/1991

 

 

78 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-26-4شکل 

 و يک روز قبل 12/12/1991مورخه 

( مورخه ^kg/mب قابل بارش)پراکندگي آ   -3-26-4شکل  78

 و يک روز قبل شکل  12/12/1991

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-27-4شکل  80

 و يک روز قبل 27/04/1992

 

 

80 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-27-4شکل 

 و يک روز قبل 27/04/1992مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش) پراکندگي آب -3-27-4شکل  80

 قبلويک روز  27/04/1992

( مورخه mb)ار سطح زمينپراکندگي فش -1-28-4شکل  82

 و يک روز قبل 03/02/1993

 

 

82 

( mهکتوپاسکال ) 500راکندگي فشار سطح پ -2-28-4شکل 

 و يک روز قبل 03/02/1993مورخه 

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش 3-28-4شکل  82

 و يک روز قبل 03/02/1993

( مورخه mbدگي فشار سطح زمين )راکنپ -1-29-4شکل  84

 و يک روز قبل 21/02/1993

 

 

84 

( mهکتوپاسکال ) 500راکندگي فشار سطح پ -2-29-4شکل 

 و يک روز قبل 21/02/1993مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب --3-29-4شکل  84

 و يک روز قبل 21/02/1993

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-30-4شکل  86

 و يک روز قبل 08/03/1993

 
 

86 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-30-4شکل 

 و يک روز قبل 08/03/1993مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-30-4شکل  86

 و يک روز قبل 08/03/1993

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-31-4شکل  88

 يک روز قبل و 01/02/1994



 س

 

 

88 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-31-4شکل 

 و يک روز قبل 01/02/1994ومورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-31-4شکل  88

 و يک روز قبل 01/02/1994

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-32-4شکل  90

 و يک روز قبل 12/03/1994

 

 

90 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-32-4ل شک

 و يک روز قبل 12/03/1994مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-32-4شکل  90

 و يک روز قبل 12/03/1994

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-33-4شکل  92

 و يک روز قبل 30/04/1994

( mهکتوپاسکال ) 500سطح ارپراکندگي فش -2-33-4شکل  92

 30/04/1994مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-33-4شکل  92

 و يک روز قبل 30/04/1994

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-34-4شکل  94

 و يک روز قبل 06/05/1994

 

 

94 

( mکال )هکتوپاس 500پراکندگي فشارسطح  -2-34-4شکل 

 و يک روزقبل 06/05/1994مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-34-4شکل  94

 و يک روز قبل  06/05/1994

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-35-4شکل  96

 و يک روز قبل 05/11/1994

 

 

96 

( mال)هکتوپاسک 500پراکندگي فشارسطح  -2-35-4شکل 

 و يک روز قبل 05/11/1994مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-35-4کل ش 96

 و يک روز قبل 05/11/1994

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-36-4شکل  98

 و يک روز قبل 26/11/1994

 

 
( mهکتوپاسکال ) 500پراکندگي فشار سطح  -2-36-4شکل 



 ع

 و يک روز قبل 26/11/1994مورخه  98

( مورخه ^kg/mابل بارش )قب پراکندگي آ -3-36-4شکل  98

 و يک روز قبل 26/11/1994

( مورخه mbار سطح زمين)پراکندگي فش -1-37-4شکل  100

 و يک روز قبل 24/04/1995

 

 

100 

( mکال )هکتوپاس 500پراکندگي فشارسطح  -2-37-4شکل 

 و يک روز قبل 24/04/1994مورخه 

مورخه ( ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-37-4شکل  100

 و يک روز قبل 24/04/1996

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-38-4شکل  102

 و يک روز قبل 02/02/1996

هکتوپاسکال  500ار سطح پراکندگي فش -2-38-4شکل  102

 و يک روز قبل 02/02/1996مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-38-4شکل  102

 قبل و يک روز 02/02/1996

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-39-4شکل  104

 و يک روز قبل 02/03/1996

 

 

104 

( mکال )هکتوپاس 500پراکندگي فشارسطح  -2-39-4شکل 

 و يک روز قبل 02/03/1996مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-39-4شکل  104

 و يکروز قبل 02/03/1996

( مورخه mbراکندگي فشار سطح زمين )پ -1-40-4شکل  106

 و يک روز قبل 13/03/1996

 

 

106 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-40-4شکل 

 و يک روز قبل 13/03/1996مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-40-4شکل  106

 و يک روز قبل 13/03/1996

( مورخه mbح زمين )ار سطپراکندگي فش -1-41-4شکل  108

 و يک روز قبل 03/04/1996

 

 

108 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-41-4شکل 

 و يک روز قبل 03/04/1996مورخه 



 ف

( مورخه ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي آ   -3-41-4شکل  108

 و يک روز قبل  03/04/1996

ه ( مورخmbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-42-4شکل  110

 و يک روز قبل 21/05/1996

 

 

110 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-42-4شکل 

 و يک روز قبل 21/05/1996مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-42-4شکل  110

 و يک روز قبل 21/05/1996

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-43-4شکل  112

 روز قبلو يک  16/10/1996

 

 

112 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-43-4شکل 

 و يک روز قبل 16/10/1996مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-43-4شکل  112

 و يک روز قبل 16/10/1996

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-44-4شکل  114

 ويک روز قبل 01/11/1997

 

 

114 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-44-4شکل 

 و يک روز قبل 01/11/1997مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-44-4شکل  114

 و يک روز قبل 01/11/1997

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-45-4شکل  116

 و يک روز قبل 06/01/1998

 

 

116 

( mهکتوپاسکال ) 500ر سطح شاپراکندگي ف -2-45-4شکل 

 و يک روز قبل 06/01/1998مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-45-4شکل  116

 و يک روز قبل 06/01/1998

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-46-4شکل  118

 و يک روز قبل 15/02/1998

 

 

118 

( m)کالهکتوپاس 500پراکندگي فشار سطح  -2-46-4شکل 

 و يک روز قبل 15/02/1998مورخه 

( مورخه ^kg/mپراکندگي آب قابل بارش ) -3-46-4شکل  118



 ص

 و يک روز قبل 15/02/1998

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-47-4شکل  120

 و يک روز قبل 30/03/1998

 

 

120 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-47-4شکل 

 و يک روز قبل 30/03/1998مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-47-4شکل  120

 و يک روز قبل 30/03/1998

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-48-4شکل  122

 و يک روز قبل 04/12/1998

 

 

122 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-48-4شکل 

 و يک روز قبل 04/12/1998مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-48-4شکل  122

 و يک روز قبل 04/12/1998

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-49-4شکل  124

 و يک روز قبل 09/01/1999

 

 

124 

( mل )هکتوپاسکا500پراکندگي فشارسطح  -2-49-4شکل 

 و يک روز قبل 09/01/1999مورخه 

( مورخه ^kg/mابل بارش )قکندگي آب پرا -3-49-4شکل  124

 و يک روز قبل 09/01/1999

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-50-4شکل  126

 و يک روز قبل 21/03/1999

 
 

126 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-50-4شکل 

 و يک روز قبل 21/03/1999مورخه 

( مورخه ^kg/m) قابل بارش پراکندگي آب -3-50-4شکل  126

 ويک روز قبل 21/03/1999

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-51-4شکل  128

 ويک روز قبل 16/07/1999

( مورخه mار سطح زمين )پراکندگي فش -2-51-4شکل  128

 و يک روز قبل 16/07/1999

( مورخه ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي آ   -3-51-4شکل  128

 وز قبلو يک ر 16/07/1999



 ق

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-52-4شکل  130

 و يک روز قبل 28/01/2000

 

 

130 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-52-4شکل 

 و يک روز قبل 28/01/2000مورخه 

( مورخه ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي آ   -3-52-4شکل  130

 و يک روز قبل 28/01/2000

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-53-4شکل  132

 و يک روز قبل 14/02/2000

 

 

132 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-53-4شکل 

 و يک روز قبل 14/02/2000مورخه 

( مورخه ^kg/m قابل بارش ) پراکندگي آب   -3-53-4شکل  132

 و يک روز قبل 14/02/2000

( مورخه mbشار سطح زمين )پراکندگي ف 1-54-4شکل  134

 و يک روز قبل 01/12/2000

 

 

134 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-54-4شکل 

 ويک روز قبل 01/12/2000مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-54-شکل  134

 و يک روز قبل 01/12/2000

رخه ( موmار سطح زمين )پراکندگي فش -1-55-4شکل   136

 و يک روز قبل 11/12/2000

 

 

136 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-55-4شکل 

 و يک روز قبل 11/12/2000مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-55-4شکل  136

 و يک روز قبل 11/12/2000

( mbار سطح زمين ) پراکندگي فش -1-56-4شکل  138

 روز قبل ويک 10/03/2001مورخه

( مورخه mار سطح زمين )پراکندگي فش -2-56-4شکل  138

 ويک روز قبل 10/03/2001

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-56-4شکل  138

 و يک روز قبل 10/03/2001

( مورخه mbپراکندگي فشار سطح زمين ) -1-57-4شکل  140



 ر

 و يک روز قبل 19/09/2001

 

140 
( mهکتوپاسکال ) 500دگي فشار سطح پراکن-2-57-4شکل 

 و يک روز قبل 19/09/2001مورخه 

( مورخه ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي ا   -3-57-4شکل  140

 و يک روز قبل 19/09/2001

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-58-4شکل  142

 و يک روز قبل 20/09/2001

 
 

142 

( mکتوپاسکال )ه 500ر سطح پراکندگي فشا-2-58-4شکل 

 و يک روز قبل 20/09/2001مورخه 

( مورخه ^kg/mب قابل بارش )پراکندگي ا   -3-58-4شکل  142

 و يک روز قبل 20/09/2001

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-59-4شکل  144

 ويک روز قبل 08/01/2002

 
 

144 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-59-4شکل 

 و يک روز قبل 08/01/2002ه مورخ

( مورخه ^kg/mابل بارش )قپراکندگي آب -3-59-4شکل  144

 و يک روز قبل 08/01/2002

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-60-4شکل  146

 ويک روز قبل 03/04/2002

( مورخه m) 500گي فشار سطح پراکند 2-60-4شکل  146

 و يک روز قبل 03/04/2002

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-60-4 شکل 146

 و يک روز قبل 03/04/2002

( مورخه mbر سطح زمين )پرکندگي فشا -1-61-4شکل  148

 و يک روز قبل 09/12/2002

هکتوپاسکال مورخه 500ارسطح پراکندگي فش -2-61-4شکل  148

 و يک روزقبل 09/12/2002

( ^kg/m)ابل بارشقپراکندگي آب -3-61-4شکل 148

 ويک روزقبل  09/12/2002مورخه

( mbارسطح زمين)پراکندگي فش -1-62-4شکل  150

 ويک روزقبل 08/03/2003مورخه

 

 
( mهکتوپاسکال ) 500پراکندگي فشار سطح  -2-62-6شکل 



 ش

 ويک روزقبل 08/03/2003مورخه  150

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-62-6شکل  150

 يک روز قبل و  08/03/2003

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-63-4شکل  152

 ويک روز قبل 26/03/2003

 

 

152 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-63-4شکل 

 و يک روز قبل 26/03/2003مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-63-4شکل  152

 و يک روز قبل 26/03/2003

( مورخه mbگي فشارسطح زمين )پراکند 1-64-4ل شک 154

 و يک روز قبل 16/04/2003

 

154 
( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-64-4شکل 

 و يک روز قبل 16/04/2003مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-64-4شکل  154

 و يک روز قبل 16/04/2003

( مورخه mbر سطح زمين )پراکنگي فشا -1-65-4شکل  156

 و يک روز قبل 22/04/2003

 

 

156 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-65-4شکل 

 و يک روز قبل 22/04/2003مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-65-4شکل  156

 و يک روز قبل 22/04/2003

رخه ( موmbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-66-4شکل  158

 و يک روز قبل 29/05/2003

 
[ 

 

158 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-66-4شکل 

 و يک روز قبل 29/05/2003مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-66-4شکل  58

 و يک روز قبل 29/05/2003

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-67-4شکل  159

 يک روز قبلو  15/03/2004

( مورخه mار سطح زمين )پراکندگي فش -2-67-4شکل  160

 و يک روز قبل 15/03/2004



 ت

( مورخه ^kg/mقابل بارش) پراکندگي آب -3-67-4شکل  160

 و يک روز قبل 15/03/2004

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-68-4شکل  162

 و يک روز قبل 20/03/2004

 

 

162 

( mهکتوپاسکال ) 500رسطح اکندگي فشاپر -2-68-4شکل 

 و يک روز قبل 20/03/2004مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش) پراکندگي آب -3-68-4شکل  162

 و يک روز قبل 20/03/2004

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-69-4شکل  164

 و يک روزقبل 04/04/2004

 

 

164 

( mکتوپاسکال )ه 500ار سطح پراکندگي فش -2-69-4شکل 

 و يک روزقبل 04/04/2004مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش) پراکندگي آب -3-69-4شکل  164

 روزقبل و يک 04/04/2004

( مورخه mbار سطح زمين )پراکندگي فش -1-70-4شکل  166

 و يک روزقبل 08/02/2005

 

 

166 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-70-4شکل 

 و يک روز قبل 08/02/2005مورخه 

( ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-70-4شکل  166

 و يک روزقبل 08/02/2005مورخه

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-71-4شکل  168

 و يک روزقبل 12/03/2005

 

 

168 

( mکال )هکتوپاس 500پراکندگي فشارسطح  -2-71-4شکل 

 و يک روزقبل 12/03/2005مورخه 

( مورخه ^kg/mقابل بارش ) پراکندگي آب -3-71-4شکل  168

 و يک روز قبل 12/03/2005

( مورخه mbارسطح زمين )پراکندگي فش -1-72-4شکل  170

 ويک روز قبل 24/12/2005

 
 

170 

( mاسکال )هکتوپ 500پراکندگي فشار سطح  -2-72-4شکل 

 و يک روز قبل 24/12/2005مورخه 

( مورخه ^kg/mدگي آب قابل بارش )پراکن -3-72-4شکل  170



 ث

 و يک روز قبل 24/12/2005

طي حداکثربارش ايستگاه خنمودار روند  -1-73-5شکل  171

 فيروزکوه و کرج

خطي حداکثر بارش روزانه  نمودار روند -2-73-5شکل  171

 ايستگاه چيتگر و پل فيروزکوه

ارش روزانه بنمودار روند خطي حداکثر  -3 -73-5شکل  171

 يستگاه مهرآباد و شمال تهرانا

خطي حداکثر بارش روزانه  نمودار روند -4-73-5شکل  171

 ايستگاه ژئوفيزيک و دوشان

طي حداکثر بارش روزانه خنمودار روند  -5-73-5شکل  172

 ايستگاه آبعلي 

بررسي تغييرات ماهانه حداکثر بارش  1-74-5شکل  172

 تپه هاي فيروزکوه و دوشانروزانه ايستگاه

اهانه بارش حداکثر مبررسي تغييرات  -2-74-5شکل  172

 هاي ژئوفيزيک و آبعليروزانه ايستگاه

اهانه حداکثر بارش مبررسي تغييرات  -3-74-5شکل  173

 هاي کرج و پل فيروزکوهروزانه ايستگاه

اهانه حداکثر بارش مبررسي تغييرات  -4-74-5شکل  173

 ن و مهرآبادهاي شمال تهراماهانه ايستگاه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ساالن -1-75-5شکل  173

 هاي فيروزکوه و مهرآبادايستگاه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ساالن -2-75-5شکل  174

 هاي آبعلي و پل فيروزکوهايستگاه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ساالن -3-75-5شکل  174

 زيکهاي چيتگر و ژئوفيايستگاه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ساالن -4-75-5شکل  174

 هاي کرج و شمال تهرانايستگاه

ات ساالنه مجموع بارش در بررسي تغيير -5-75-5شکل  175

 ايستگاه دوشان تپه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ماهان -1-76-5شکل  175

 هاي ژئوفيزيک و دوشان تپهايستگاه

ررسي تغييرات ماهانه مجموع بارش در ب -2-76-5شکل  176

 هاي شمال تهران وکرجايستگاه



 خ

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ماهان -3-76-5شکل  176

 هاي چيتگر و پل فيروزکوهايستگاه

ه مجموع بارش در بررسي تغييرات ماهان -4-76-5شکل  176

 هاي آبعلي و مهرآبادايستگاه

ات ماهانه مجموع بارش بررسي تغيير -5-76-5شکل  177

 ايستگاه فيروزکوه

 
 عنوان جداول

 

 هاي مورد مطالعهگاهمشخصات ايست -1-1-3جدول  23

 

 (mmميزان بارندگي به ) وتاريخ وقوع  -2-1-3جدول  26-23

 

184-

182 
هاي سطح زمين و سطح تاريخ وقوع و الگو -1-5جدول 

 باال

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 شکليات و مباني پژوه



2 

 ان مسئلهيب -1-1

بودن  کوتاهو نوسانات شديد  بارشهاي ساالنه اندک و   

هاي بارندگي ايران ها از خصوصيات بارز رژيمدت بارشم

 هاي خطرناک وها يکي از پديدهاين نوع بارش شود.محسوب مي

ها به ويژه در ستند که در اغلب مکانخسارت بار محيط ه

و خسارات زيادي را به بار اده مناطق کم باران اتفاق افت

پيوندد که هر مکاني بارش زماني به وقوع مي آورند. درمي

 عامل صعود با همديگر فراهم شوند هواي مرطوب و

اين دو عامل توسط الگوهاي گردشي اتمسفر  (.1379)عربي،

اين الگوها بر اثر تغييرات پراکندگي  شوند.تبيين مي

اتمسفر  يسطوح باال ن وسطح زمي عمدتا در فشار حاصل شده و

امروزه ثابت شده است که  (.1375)لشکري، شوندمشاهده مي

توسط  تغييرات روزمره هوا و به تبع آن شرايط محيطي،

 ،بارش (.1381)عليجاني، شوندالگوهاي گردشي جو توجيه مي

 تنها راه تعيين و حاصل الگويي خاص از توزيع فشار است.

بررسي الگوهاي گردشي  مکان، شديد در يک هايبارش بينيپيش

 سطوح باالي اتمسفر است. هاي فشار در سطح زمين وسيستم

ها به تبع آن و بارشهاي سنگين همانگونه که ذکر شد،

مناطق همه ساله خسارات زيادي در  ي حاصل از آن،هاالبسي

شواهد آماري نشان مي آورند.جغرافيايي مختلف به بار مي

بارشهاي هاي يز از هجوم تودهکه استان تهران ندهند 

پر واضح است به هنگام وقوع  نصيب نبوده است.بي سنگين

انجام اقدامات پيشگيرانه و حفاظتي  ،ديشدبارشهاي 

را  بارشهاوقوع اين  کارايي چنداني ندارد ولي اگر بتوان

ميتوان با فراهم  بيني نمود،حداقل از دو روز قبل پيش

از بروز برخي خسارات احتمالي حداقل  آوردن تمهيدات الزم،

اي سينوپتيک هبيني سيستماز آنجايي که پيش جلوگيري کرد.

با  هاي سنگين،بارندگي و بارشهاي سنگينموثر بر ايجاد 

لذا در اين پژوهش  هاي هوا قابل انجام است،بررسي نقشه

به اين سوال مهم پاسخ داده شود که  سعي بر آن است تا

 هکتو پاسکال 500سطح ح زمين والگوهاي سينوپتيکي سط

ها هستند و هاي سنگين استان تهران کدامايجاد کننده بارش

استان  ديشدهاي سهم هر يک از اين الگوها در ايجاد بارش

 تهران چقدر است.
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  ضرورت پژوهش -1-2

گاهي سيل آسا طي فصل تابستان و اهميت بارشهاي شديد    

يکي از عواملي  وبوده  محرز ايران، براي کشوري مانند

جاني مالي و  مناطق مختلف جغرافيايي از نظر است که در

انسان و طبيعت را درسطح  و اثرات وخيمي به همراه داشته

نيمه  ايران کشوري است خشک و وسيعي متاثر ساخته است.

 کمي بارش وز ست اا ويژگي اصلي اين مناطق عبارت خشک.

تغييرات  ناشي ازپذيري بارش نوسانات آن. در واقع تغيير

 عوامل ايجاد بارش شامل صعود عوامل توليدکننده آن است.

فراهم  توسط گردش عمومي جو دو و هواي مرطوب است که هر

-موج هاي برون حاره،مانند سيکلون الگوهاي فشار شوند.مي

 صعود هاي رودباد مهمترين عواملهسته يا و هاي کوتاه،

بنابراين  کنند.امين ميدرعين حال رطوبت الزم را ت هستند.

و هم منبع  تواند هم عامل صعودشناسايي الگوهاي فشار مي

 در روزي که يک مرکز مسير تامين رطوبت را مشخص کند. و

هواي تهران ناپايدار  کم فشار در غرب تهران قرار گيرد،

دراين  هاي عمومي اتمسفري جهت غربي خواهند داشت.جريان و

رطوبت کافي داشته باشد توليد  غربي صورت اگر هواي جنوب

هواي  ،ردرصورتي که استقرار پرفشا بارندگي خواهد کرد،

تر شناخت دقيق .(1381، يجانيعل) کندآفتابي ايجاد مي

 جوي موثر رعناص نحوه عمل الگوهاي گردش جوي و مکانسيم و

ويژه آنکه تغييرات ز اهميت است. بئحار وقوع سيل بسيا در

 هاي اخيردر سال م شدن کره زمين()گر هوايي آب و شديد

هاي پديد آمدن ناهنجاري الگوهاي جوي و به تغيير منجر

 کشور له درئاين مس اقليمي دراغلب نقاط جهان شده است.

)موقعيت  شرايط جغرافيايي خاص خود به دليل که ما

عين  در از اقليم بسيارمتنوع و ناهمواريها( جغرافيايي و

زطريق ا يابد.هميت بيشتري مياحال حساسي برخوردار است 

-قانونمندي فرايندها و از آگاهي ما شناسايي الگوها اوال

تر به صورت صحيح ثانيا   و يابدهاي اقليمي کشور افزايش مي

بر  بيني وتوانيم تغييرات اقليمي را پيشمي ترآسان و

بدين جهت در  .(1381، يجاني)عل ريزي کنيماساس آن برنامه

هاي نقشه سطح باال و گوهاي فشار سطح زمين واين پژوهش ال
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بل بررسي قيک روز هاي سنگين وبارش روز آب قابل بارش در

استان  درموجود،  شواهد گرديده است. با توجه به آمار و

ها باعث ايجاد طوفان هاي شديد وباران تهران نيز،

بارشهاي بديهي است بهنگام وقوع  و، خساراتي شده است

ات پيشگيرانه وحفاظتي کارايي چنداني ندارد اقدام ،سنگين

ها را حداقل از دو بارشهاي سنگينولي اگر بتوان وقوع 

توان با فراهم آوردن امکانات مي بيني نمود،قبل پيش روز

بدين  از بروز برخي خسارات احتمالي جلوگيري کرد. الزم،

هاي سينوپتيک ا استفاده از نقشهنامه بعلت در اين پايان

هاي آب قابل بارش نقشه پاسکال وهکتو 500سطح  مين وسطح ز

(pw) .اين مسئله را شناسايي خواهيم کرد 

 سوال پژوهش: -1-3

بين بارندگي هاي سنگين استان تهران با الگوهاي    

وپاسکال جو چه هکت 500سينوپتيکي سطح زمين و سطح 

 ارتباطي وجود دارد

  هدف پژوهش: -1-4

الگوهاي سينوپتيکي ايجاد  و ارائهتعيين تفکيک،    

و تحليل و تفسير آن  هاي سنگين استان تهرانکننده باران

 رود.از مهمترين اهداف اين پژوهش به شمار مي

 ه پژوهش:يفرض -1-5

الگوهاي سينوپتيکي  بارشهاي سنگين استان تهران با   

  د.رنهکتو پاسکال جو توجيه پذي 500سطح سطح زمين و

 نه پژوهش:يشيپ -1-6

جنوب شرق ايبريارا رد هاي شديدبارش (،1972)1 ينمارت   

هاي با توجه به نقش شرايط هوا شناختي بزرگ مقياس و شارش

درياي مديترانه و الگوي بلوكينگ  مرطوب از هواي گرم و

همراه با جبهه سرد روي جنوب شرق ايبريا را دليل اصلي 

مطالعه  با دانسته و يهواي وقوع شرايط سخت آب و

كه افزايش يك شرايط  رامترهاي ميان مقياس نشان ميدهدپا

                                                           
1-Martine          2- Hara-Tani          3 -Keables          4-Beltramdo          5- Kripalani         6 Crichak           
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چينش قائم  تروپوسفري با تقويت شده دراليه عميق ناپايدار

همرفتي  ساختار گردد كهسبب شرايطي مي متوسط تا قوي، باد

روزهاي بارش  (،1982)1 حارا و تاني. سازدطوالني را مي

روزها  ايشان نتيجه گرفتند كه اين توكيو را بررسي كردند

 در نواحي شهري توكيو تعداد روزهاي بارش افزايش يافته و

ناحيه شهري  در افزايش فعاليت همرفتي جزاير گرمايي را

هاي استفاده از نقشه با (،1989)2 كيبلكس اند.موثر دانسته

توزيع حداكثر بارش در طي  مطالعهپاسكال هكتو 700 سطح

واقع در  در منطقه بيمودالژوئن و سپتامبر  هايماه

ه و رژيم بارندگي ناحيه را مورد تشمالي پرداخت ميدوس

 (،1993) همكاران و 3بلتمرامدو تحليل قرار داد. تجزيه و

هاي ساالنه در منطقه ارتباط گردش جوي و تغييرات بارش

فشار روي  هاي فوق بابين بارش سومالي را بررسي كرده و

 همبستگي مثبتي بدست آوردند. اقيانوس هند

وسمي هند و الگوهاي هاي مبارش (،1997) وهمكاران4ايپلنيكر

 500هاي ميانه درنيمكره شمالي در سطح گردش جوي عرض

نتايج اين تحقيق حاكي  اند وپاسكال را مطالعه كردههكتو

 500ژئوپتانسيل و سطح  از آن است كه نه تنها بين ارتفاع

 آلگرين و )منچوري، و سه ناحيه ديگر و بارش در هند

ارتباط بين بلكه اين  دارد، همبستگي وجود درياي خزر(

اشكال گردش جوي  و هاي موسمي هندتغييرات ده ساله بارش

 همكاران و 5كريچاك شود.نيمكره شمالي نيز مشاهده مي

ق درياي جنوب شر 1994دوم نوامبر (، طوفان شديد2000)

فلسطين  و هاي شديد در روي مصرمديترانه را كه سبب بارش

شبيه سازي  MMM5PSU/NCAR لمد استفاده از با را ه بودشد

دهد كه توسعه ناوه درياي سرخ به نتايج نشان مي، كردند

 و سوي شرق مديترانه يكي از عوامل اين طوفان بوده است

طوفان مانند كانالي  همچنين نقش اين درياي سرخ در اين

ز ني و خليج فارس هاي هواي روي درياي عمان واست كه توده

اي آفريقا را به سوي مديترانه انتقال مناطق جنب حاره

هاي شديد درتحليل توفان ،(2001)6 همكاران دايان و دهد.مي

كنند كه عميق پاييزي منطقه شرق درياي مديترانه بيان مي

امتداد آن به سوي  ع تراز مياني جو واشدن ناوه ارتف
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نتيجه  در شود واي ميهسبب تقويت جنب حار ،يهاي جنوبعرض

 كاهاناو يابد.توسعه مي آن ناوه فشاري درياي سرخ

هاي بزرگ در بيابان نقوه در سيل 53، (2002)1 همكاران

 را مطالعه كرده اند. 1965-1994 فلسطين براي دوره آماري

ها درصد از اين سيل 38نشان داد كه  نتايج اين تحقيق

 32 شد.زماني رخ داده كه ناوه فشاري درياي سرخ فعال با

اي روي رخند مديترانهچداده كه يك  درصد نيز زماني روي

 دراين هنگام ناوه فشاري اين سامانه گيرد.سوريه قرار مي

-جريان از اين رو يابد.به سوي شرق درياي سرخ امتداد مي

از درياي مديترانه سبب انتقال  عبور هاي شمال غربي با

 (،2004) 2ليسلو شود.هاي نقوه ميرطوبت به سوي بيابان

گرماي محسوس و نهان بارندگي روي  وابستگي بين شار

ايج تحقيق وي مناطقي از يونان را بررسي كرده است. نت

 هاي آب وهاي يونان به وسيله سامانهدهد كه بارشنشان مي

مركز درياي مديترانه به دليل  مناطق غرب و كه در هوايي

هاي جريان و شوندوجود مكانيسم انتقال انرژي تقويت مي

 گيرند.شكل مي آورند،به وجود مي جنوب غربي روي يونان را

هاي اين منطقه بارش ناوه فشاري درياي سرخ بر از اينرو

ار يبا مع يهابارش(، 2008)3 پست ک ويماتل تاثيري ندارد.

در  1961-2005 يمتر در طول دوره آماريليم 50ش از يب

دهد که يحاصل نشان م جينتا اند.را مطالعه کرده ياستون

ن منطقه در ين ايسنگ يهايجاد بارندگين عامل ايمهمتر

 عامل باشد. ويها مفشارکمو ي اجبهه يهاستميارتباط با س

که در  يجنوب يکلون هايز سيو ندارد.  يت کمتريهمرفت اهم

در عامل،  نيمهمترشوند يل ميترانه تشکياه و مديس يايدر

 سبزي پرور باشد.ين منطقه ميا ن دريسنگ يهاجاد بارشيا

هاي سيل زا در جنوب غرب كشور را مطالعه (، سيستم1370)

وي نتيجه گرفته است كه شرايط ايجاد  سينوپتيكي كرده است

بلوكه  در جنوب غرب ايران عبارت است از طوفان سيل زا

ايجاد  شدن پرفشار روي اروپا به مدت چهار روز يا بيشتر،

چرخند  ديناميك شدن درجه، 45ض درعر رپرفشا كمربند

ايجاد سيستم  اي وادغام آن با سامانه مديترانه سوداني و

 فشار مربوط به كم عميق شدن ناوه سطح باال واچرخندي،
                                                           
 

1- Dayan          2- Kahana          3- Lolise          4- Matlic & Post  
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از شرايط ايجاد توفان سيل  درجه، 25عرض اطلس شمالي تا

بررسي  با (1375لشكري ) زا در جنوب غرب ايران است.

 17 آماريه قه جنوب غرب در دورمنط بارش سنگينسينوپتيکي 

سيل آسا را نتيجه تقويت و تشديد  رگباروقوع  ساله،

ها به تبديل آن مونسوني سوداني و فعاليت مركز كم فشار

 رئوفي داند.هاي ديناميكي و ترموديناميكي ميسيستم

به اين  با بررسي سينوپتيكي سيل در استان قم، (،1376)

هاي به بارش دي كه منجرهاي شديكه طوفان نتيجه رسيد

 شوند، نتيجه تقويت واستان قم مي در سيل آسا سنگين و

با ادغام  مونسوني سودان بوده و تشديد فعاليت کم فشار

منطقه همگرايي  تاثير کم فشارمديترانه و با اين مرکز

ديناميکي و  درياي سرخ روي آنها تبديل به سامانه

با مطالعه  (،1376) خوشحال اند.ترموديناميکي گرديده

هكتوپاسكال جو  200سيستم سينوپتيكي سطح زمين تا تراز 115

هاي بيش الگوهاي سينوپتيكي بارش ساله،20در دوره آماري 

بررسي كرده  را در سواحل جنوبي درياي خزر متراز صد ميلي

 100 هاي بيش ازكه ريزش بارش وي به اين نتيجه رسيد است.

 فرارفت سرد اثر بر ياي خزر،سواحل جنوبي در ميلي متر در

وي نشان داد كه اين  نيست. سيبري به روي درياي خزر از

هاي تقويت شده نسيم دريا ورود جبهه اثر بر ها،باران

سبب  هاي سينوپتيكي به ساحل ريزش نموده وتوسط سيستم

استقرار  ورود شود.هاي اين ناحيه ميافزايش بارندگي

سيستم چرخندي بر روي اين  هاي واچرخندي وزبانه سيستم

با  (،1378) همكاران جهانبخش اصل و گيرد.صورت مي دريا

 ايستگاه سينوپتيك و 22هاي بارش روزانه داده استفاده از

طي يك  هاي سينوپتيك سطوح مختلف جونقشه كليماتولوژي و

ي بارشها زماني_ الگوهاي مكاني ساله،20دوره آماري 

 نتايج اين بررسي، اند.دادهرا مورد بررسي قرار روزانه

الگوي مراكز كم ارتفاع فرود موج  داراختالفات معني وجود

 كم فشار، مركز هكتو.پاسكال( و500)سطح محور فرود كوتاه،

)سطح زمين(  مسيرحركت آنها فراواني وقوع و شدت فعاليت،

دهد. همچنين نتايج تحقيق بين نواحي بارش را نشان مي در

طوبت درياي ر غرب از هاي شمالسهم بارشنشان داده است كه 

 درصد، 21ا شمال آفريق درصد، 55 مديترانه حدود
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 (،1378) هدايت اميري .تاس درصد 29 هاي محليناپايداري

زا را در حوضه رودخانه زهره مورد بررسي هاي سيلبارش

 زا ،هاي سيلنتيجه گرفته است كه اين بارش داده و قرار

ديد فعاليت مركز چرخند مونسوني تش در نتيجه تكوين و

م بررسي مكانيسر همچنين د(، 1379) ي. لشکرباشدسوداني مي

كه عميق  كندبيان مي ،تكوين منطقه همگرايي درياي سرخ

گسترش آن بر روي سودان سبب  شدن ناوه شمال آفريقا و

نتيجه ريزش  در و شدن منطقه همگرايي درياي سرخ فعال

 اميدوار. شودغرب ايران ميجنوب  هاي شديد درباران

 با استفاده از اطالعات جو باالي منطقه کرمان و (،1380)

هاي ترموديناميکي گيژوي ديناميکي جو و شرايط سينوپتيک و

اين نتايج حاصل شده  ساله،20طول دوره آماري  هوايي در

هاي ترکيبي سيستم الگوي کم فشارهاي سوداني، 3 است.

منطقه  اي،م فشارهاي مديترانهکو اي مديترانه سوداني،

 همکاران بابائيان و دهند.کرمان را تحت تاثير قرار مي

 29/04/81مورخه  الگوهاي سينوپتيکي سيالب در (،1381)

وي آرايش الگوهاي  را بررسي نموده است. شهرستان مشهد

 500هاي هواي سطح زمين تا سطح نقشه در سينوپتيکي را

قبل از آن را  يک روز سيل و هکتوپاسکال را در روز وقوع

دهد نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي بررسي کرده است.

استقرار الگوي پرفشار همراه با جريانات شمالي بر  ،که

وجود  هاي مرکزي ،کم فشار حرارتي در بخش روي درياي خزر،

سطوح مياني و فوقاني جو باعث وقوع بارشهاي  تراف در

 هدايتي دزفولي شود.ستان ميتاب سنگين در فصل بهار و

در طول  هاي آماري بارندگي تهران رابرخي مشخصه، (1381)

نتايج اين  را بررسي کرده است. 1995-1998دوره آماري 

پژوهش نشان داده است که ميانگين بارش در تهران در دوره 

 دوره تکرار متر است،ميلي230معادل آماري مورد بررسي،

 ند به سوي خشکسالي ادامه دارد.سال بوده که رو 15 حدود

 500 بررسي الگوهاي سينوپتيکي سطح با (،1381) عليجاني

به اين 1961-1990هکتوپاسکال در خاورميانه طي دوره آماري

يک فرود بلند بادهاي ، سالي هاکه در همه ماه نتيجه رسيد

هاي مهمترين کانون غربي در منطقه مديترانه وجود دارد.

درياي سياه  شرق مديترانه و ياي خزر،تحول منطقه در در
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و بوده  ترسال بادهاي غربي قوي در دوره سرد قرار دارند.

دوره گرم  در اما گيرند.تمام منطقه را فرا مي تقريبا

اي پرفشار جنب حاره به جاي آنها، ميشوند و ترسال ضعيف

باران  ييهوا يهاپي( ت1381) يجانيعل يابد.گسترش مي آزور

مطالعه کرده است. و  ين بر اساس محاسبه چرخندگآور تهرا

 يبرا يدهد که استفاده از محاسبات چرخندگيج نشان مينتا

تر از تر و آسانقيار دقيران بسيهوا در ا يهاپين تييتع

 500سطح  ين سطوح اتمسفريگر است. در بيد يهاروش

ن سطح هم يگر است. در ايتر از سطوح دهکتوپاسکال مهم

تهران دارد.  تعداد  يهادر بارش يه نقش اصليفرود سور

 يهادارند و بارش يکلونيت سيهوا ماه يهاپياز ت يشتريب

 يکلونيس يهاپياند. ترخ داده يکلونيس يهاپين توسط تيسنگ

در  يکلونيس يآنت يهاپيترند و تدر دوره سرد سال فراوان

هاي سيالب، (1381جتي زاده )حشتر هستند. يفصل بهار ب

رودخانه  حوضه بر )با تاکيد ودهاي دامنه زاگرس غربير

سيل در  7با انتخاب  بررسي کرده ورا کارون(  دز، کرخه،

هاي سينوپتيک مربوط بررسي نقشه ساله و 30يک دوره آماري

اي سوداني يکي از هها نتيجه گرفته است که سامانهبه سيالب

حت است که جنوب غرب ايران را تيي هامهمترين سامانه

بيني در پيش (،1382) همکاران آزادي و دهد.ثير قرار ميتا

ند که کنهاي زمستاني روي ايران بيان ميعددي بارش سامانه

 اي ضمن حرکت روي شمال آفريقاکم فشار ديناميکي مديترانه

به  شود وباعث ديناميکي شدن کم فشار مي )منطقه سودان(

که  شودل مياين ترتيب سامانه مديترانه سوداني تشکي

وده هواي قطبي با توده هواي اي از برهم کنش تنمونه

هاي نسبتا قابل بارش هااين گونه کم فشار اي است.حاره

(، 1382رضايي ) توجهي روي منطقه ايران به همراه دارند.

الگوهاي سينوپتيکي سيل زا را در جنوب درياي خزر را 

بخش عمده  بررسي کرده است. نتايج اين تحقيق نشان داد،

شوند که محور ناوه مستقر در ها زماني ايجاد مياز سيالب

گيرد. هکتوپاسکال، در غرب درياي خزر قرار مي 500سطح

(، با مطالعه همديدي سيالب در ماسوله و با 1388رضايي )

در اين حوضه،  1375-1381سيل با فاصله زماني  61بررسي 

اثر استقرار  ها دراين نتيجه حاصل شده است؛ تمام بارش
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اي چرخندي در سطوح مياني و بااليي جو به ويژه سامانه 

 مشکواتي وهکتو پاسکال به وجود آمده اند.  500سطح 

بررسي ناوه فشاري درياي سرخ نشان  با (،1383) همکاران

درصورتي که فرارفت تاوائي نسبي مثبت در شرق  دادند،

ناوه  درياي مديترانه يا شمال درياي سرخ صورت گيرد،

 غرب و و آيدفشاري درياي سرخ به سوي شرق به حرکت در مي

صورتي که  در و دهدشمال غرب ايران را تحت تاثير قرار مي

فرارفت تاوائي نسبي مثبت در شمال شرق درياي سرخ صورت 

هاي کم فشار کوچکي از ناوه فشاري روي درياي سلول گيرد،

و  غرب و ندکبه سوي شمال شرق حرکت مي سرخ جدا شده و

 مفيدي دهد.جنوب ايران را تحت تاثير قرار مي جنوب غرب و

عوامل موثر در تشکيل کم فشارهاي منطقه درياي  (،1383)

( 1دهديج اين تحقيق نشان ميانت سرخ را بررسي کرده است.

باروتروپيک شکل هاي منطقه درياي سرخ در محيطي کم فشار

رض مياني به همراه ناوه ع ا نفوذب ها،کم فشار( 2گيرندمي

( 3ابنديتکوين مي تشکيل و روي منطقه، تقويت جنب حاره بر

ها مياني در تکوين ديناميکي کم فشارهاي ورد سپهري ناوه

-بارش (،1383) مرادي اي دارند.ها نقش عمدهجابجايي آن و

وي  بررسي کرده است. هاي سيل زا در سواحل جنوبي خزر را

 زانه سطح زمين وترازهاي باالهاي رواستفاده از نقشه با

طي دوره آماري سي ساله به اين نتيجه رسيدند که سه نوع 

سيستم فشاري در ريزش بارش سواحل جنوبي  توده هوا و

 فشار،ثر است که عبارت است از سيستم کمدرياي خزر مو

با  (،1383) عليجانير. چرخندها و واچرخندهاي مهاج

ساله 20ه در دوره آماري هاي سيالبي روزاناستفاده از دبي

هاي سينوپتيکي نقشه در استان گلستان و در حوزه گرگانرود

طبقه  شناسايي و الگوهاي حاکم را ها،مربوط به اين سيالب

الگوي عمده  4اين نتيجه رسيد که  وي بر بندي کرده است.

 جبهه سرد محلي، جبهه گرم، آنتي سيکلوني غربي، سيکلوني،

 (، 1383) انصاري د سيالب هستند.مهمترين الگوهاي تولي

بوير  منطقه کهگيلويه و هاي سيل زاي حوضه آبريزسيستم

وي در اين  احمد را از نظرسينوپتيکي تحليل کرده است.

 را هکتوپاسکال جو 500سطح  الگوهاي سطح زمين و پژوهش،

الگوهاي  چهارم بارش بررسي کرده و در روزهاي اول تا
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سطح باالي  و سطح زمينر را د روزها يک از سينوپتيکي هر

بامطالعه همديدي  (،1384) پورآتشي مشخص نموده است. جو

 ساعت( 24 مدت در بيشتر يا مترميلي200) هاي سنگينبارش

روي سواحل جنوبي  هاي مياني برناشي از فرارفت در اليه

اين نتايج حاصل  ساله، 30دريک دوره آماري درياي خزر،

-ايجاد مي هايي که بارش شديدهسامان تنها ،کهت شده اس

 اروپا يا که منشا آنهاد واچرخندهايي هستن کنند،

 با، (1385) باشد. اميدوارکشورهاي اسکانديناوي مي

هاي هواشناسي هاي بارش روزانه ايستگاههاستفاده از داد

ترازهاي  هاي سينوپتيکي سطح زمين ونقشه استان يزد،

، کرمان هاي يزد،تگاهباال ايس هاي جوهداد فوقاني جو،

-مورد سيالب 10 ساله، 15اصفهان در طي دوره آماري  شيراز،

نتايج  استان را بررسي نموده است. هاي رخ داده را در

درياي سرخ که از  که کم فشارهاي سوداني و دهدنشان مي

در صورت کسب رطوبت  شوند،جنوب غرب وارد استان يزد مي

هاي طور سيستمهمين کنند.بارندگي شديدي ايجاد مي کافي،

 زاگرس و از عبور از اي به سوداني پسترکيبي مديترانه

وقوع سيالب منجر  به تغذيه رطوبتي مجدد از درياي عمان،

مقدار بارندگي حداکثر محتمل با  (،1385) معروفي شود.مي

براي دوره بازگشت  مقادير حداکثر بارندگي روزانه،

مورد مقايسه قرار داده  در سطح استان همدان را مختلف،

 24 نتايج اين پژوهش نشان داد که بارندگي حداکثر است.

 درصد50در حدود ساله منطقه، 10000ساعته با دوره بازگشت

شرايط سينوپتيکي  (،1385عربي ) باشد.مي pmp مقدار

هاي هواي نقشه ،1378 تير ماه 26 تا 21 بارندگي دوره

 500 ،700، 850، روزانه ساعت صفر گرينويچ سطح زمين

وي  تحليل قرار داده است. هکتوپاسکال را مورد تجزيه و

نفوذ سيستم کم فشار  به اين نتيجه رسيد که گسترش و

هاي پرفشار سيستم جنوب شرق و مونسون از سمت جنوب و

مهاجر از طرف شمال باعث وقوع بارندگي در اين دوره شده 

 اخل کشور وسيستم پرفشار سبب ريزش هواي سرد به د است.

به  سيستم کم فشار موسمي باعث ورود رطوبت اقيانوس هند

بلوکه شدن تراف غربي نيز به روي  داخل کشور شده است و

نجار  ايران به وسيله پرفشار جنب حاره صورت گرفته است.
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هاي تابستانه الگوهاي سينوپتيکي بارش، (1385سليقه )

داد که  وي نشان جنوب شرق ايران را بررسي کرده است.

زبانه کم  موج کوتاه بادهاي غربي و هاي سيکلوني،سيستم

 82/8 ،68/33 ،5/57 به ترتيب فشار مونسوني هندوستان،

 کنند.هاي تابستانه جنوب شرق را ايجاد ميدرصد از بارش

-زبانه کم هاي کوتاه بادهاي غربي واست که موج وي معتقد

 اي سيکلوني،هبيشتر از سيستم  فشار مونسوني هندوستان،

الگوهاي  (،1386) عزيزي کند.ايجاد مي بارشهاي سنگين

 هاي گيالن ودر استان 28/07/1382سينوپتيکي سيل مورخه 

ز بررسي شرايط وي پس ا مازندران را بررسي نموده است.

با  و هاي فيزيکي سواحل جنوبي خزر،جغرافيايي و ويژگي

ساعته سه  هاي آمار جوي روزانه واستفاده از داده

 آرايش الگوهاي سينوپتيکي و هاي سينوپتيک منطقه،ايستگاه

 500ها ي وضع هوا از سطح زمين تا سطح ها در نقشهروند آن

اين نتيجه  بر روز متوالي بررسي و 8هکتو پاسکال در طي 

 وجود ناوه عميق در شمال شرق اروپا و ،رسيده است که

ارفت هواي موجب فر وي درياي خزر،ر محور آن بر امتداد

 روي درياي خزرگرديده است. هاي شمالي برعرض قطبي از سرد

همچنين هم جهت شدن حرکت آنتي سيکلوني آن با حرکت 

 نصيري سيکلوني جلو ناوه نيز باعث تقويت آن شده است.

حوضه  در هاديناميکي بارش الگوهاي سينوپتيکي و، (1387)

يق به اين وي در اين تحق دز را تحليل کرده است. کرخه و

 تداوم، که تفاوت بارندگي از نظر شدت، نتيجه رسيد

هاي تفاوت سامانه مربوط به نوع سيالب، فراواني و

 حوضه دز کند.سينوپتيکي است که اين دو حوضه را متاثر مي

حوضه کرخه از سامانه  سامانه سوداني و بيشتر از

 اي و کشيدهمرطوب حاره اي يا ادغام هواي گرم ومديترانه

(، با 1388) رضايي .شودبه درون آن برخوردار مين شد

 سيل با 61مطالعه همديدي سيالب در ماسوله و با بررسي 

ن نتيجه حاصل شده در اين حوضه، اي 1375-1381فاصله زماني 

اي چرخندي در ها در اثر استقرار سامانه است؛ تمام بارش

کال به هکتو پاس 500سطوح مياني و بااليي جو به ويژه سطح 

 وجود آمده اند.
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 تعاريف و مفاهيم -1-7

از آنجايي كه پديده بارندگي سنگين، تحت تأثير عوامل    

مختلف اقليمي در سطح زمين و سطوح بااالي جاو باوده و در 

هاي مختلف اقليماي وجاود داشاته و در سطوح مذكور، پديده

وقوع بارنادگي سانگين باه طاور مساتقيم ياا غيرمساتقيم 

لاذا در ايان فصال، جهات تبيااين موضاوع و  اثرگذار است،

هاي اقليماي آشنايي با اصطالحات اقليمي، آندسته از پديده

كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در وقوع بارندگي سانگين 

هاي هر كدام به دخيل هستند، به طور مختصر معرفي و ويژگي

 .گيرداختصار مورد بررسي قرار مي

 1الگوي گردشي -1-7-1

يك از الگوهاي فشار يا الگوهاي جريان، يك الگوي به هر    

شود. الگوي گردشي، در بر گردشي يا گردش ناميده مي

هاست. اين الگوها بر گيرنده سيستم هاي فشار و اجزاء آن

هاي شوند لذا دادهاثر تغييرات پراكندگي فشار حاصل مي

الگوهاي گردشي، فشار و جريان هواست. منبع اطالعاتي 

باشد )عليجاني، هاي هوا ميگردشي نيز نقشهالگوهاي 

1381.) 

 2اتوده هو -1-7-2

توده هوا حجم بزرگي از هواست كه از نظر توزيع افقاي    

عناصر آب و هوايي مانند دما، رطوبت و غياره، از تجاانس 

جم  نسبي برخوردار باشد. به عباارت ديگار، تاوده هاوا ح

اسات. بادين اي وسايع ک در منطقاهيبزرگي از جو باروتروپ

معني كه در آن، سطوح همفشار باه ماوازات ساطوح هام وزن 

اند. اگر حجم بزرگي از هوا براي مدتي طوالني در واقع شده

هاي آب و هاوايي آنجاا را باه يك منطقه ساكن شود، ويژگي

هاي هاوا شود. تودهگرفته و به يك توده هوا تبديل مي خود

)عليجااني،  شوندبر اساس محل تشكيل به هفت نوع تقسيم مي

اي ، ج( قااره )CA(4، ب( جنوبگاان )CA(3(، الف( شمالگان1373
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اي اي حاارهقااره ( ، ه)mp(2، د( اقياانوس قطباي  )CP(1 قطبي

3)CT(اقيانوسي حاره )4اي ، و)MT(اقيانوساي اساتوايي )ز ، 

 5)ME(اقيانوسي حاره )6اي ، و)MT(اقيانوسي اساتوايي )ز ، 

7 )ME( 

 8اهو فشار -1-7-3

فشار هوا نيرويي است كه هوا بر يك واحد از سطح زمين    

كند و مقدار آن در سطح درياي آزاد برابر است با وارد مي

سانتيمتر. واحد  76وزن ستون از جيوه به ارتفاع 

گيري فشار در آب و هواشناسي، ميليبار يا اندازه

است. هر ميليبار يا هكتوپاسكال برابر است  9هكتوپاسكال

متر مربع. فشار ستون هوا در سطح دين بر سانتي 1000با 

متر يا يك ميليبار بر سانتي 1013درياي آزاد حدود 

  (.1381اتمسفر است )عليجاني، 

 11و سيكلون 10فشاركم -1-7-4

فشار سيستمي است كه فشار هوا در مركز آن كمتر از كم   

اطراف آن است. بر روي زمين، در منطقه گرم شده، 

هاي هوا در تركيب انرژي حرارتي، گرم و سبك شده و كولمول

كنند لذا فشار هوا در روي زمين نسبت به نواحي صعود مي

شود. بنابراين بر روي منطقه گرم، مركز مجاور كمتر مي

فشار يك سيستم شود. مركز كمفشار يا فروبار ايجاد ميكم

 ماندمحل تشكيل خود باقي مي شود و درحرارتي ناميده مي

تا اينكه بر اثر تغيير شرايط حرارتي از بين برود. 

بسيار بزرگ  اندازه يك سيستم كم فشار از بسيار كوچك تا

فشار در اتمسفر، تا شود. فعاليت سيستم كمرا شامل مي

دارد دهد، ادامهجايي كه حركات ديناميكي اتمسفر اجازه مي

سته است. لذا شدت فعاليت آن، به ضخامت اليه ناپايدار واب

اين سيستم، هر قدر گسترش عمودي بيشتري داشته باشد، 

كند )عليجاني، آثار ناپايداري شديدتري نيز ايجاد مي

(. در مواقعي كه الگوي كم فشار، به دليل اثر حركات 1381

آيد. در واقع ديناميك جو ايجاد شود، سيكلون به وجود مي

يك اتمسفر فشار ديناميك حاصل از صعود دينامسيكلون، كم

هاي هوا را به حركت در است. سيكلون عالوه بر اينكه توده

شود. اين هاي هوا تشكيل ميآورد، خود نيز از تودهمي
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هاي گرم و سرد سيكلون را تشكيل هاي هوا، جبههتوده

هاي ناپايدارند و سبب صعود هوا ها سيستمدهند. سيكلونمي

حركت هوا در شوند. تراكم و ايجاد بارش مي او نهايت

ها، در نيمكره شمالي و جنوبي به ترتيب پاد سيكلون

 (.1381ساعتگرد و ساعتگرد است )عليجاني، 

 2سيكلونو آنتي 1پرفشار -1-7-5

پرفشار جايي است كه فشار هوا در مركز آن بيشتر از    

هاي نواحي مجاور آن باشد. در روي زمين، بر فراز زمين

شود. پرفشار يا فرابار نيز يسرد، مراكز پرفشار تشكيل م

فشارها، از نظر اندازه، ابعاد مختلفي دارند. همانند كم

در پرفشارها، حركت نزولي )فرونشيني( حاكم است. پرفشار 

نيز يك سيستم حرارتي است. چنانچه پرفشارها، حاصل نزول 

گيرند. حركت هوا سيكلون نام ميديناميك هوا باشند، آنتي

نيمكره شمالي و جنوبي به ترتيب سيكلون در درآنتي

 ساعتگرد و پادساعتگرد است.

 ار و زبانه پرفشارزبانه کم فش -1-7-6

فشار و پرفشار ممكن است به طور كامل شكل نواحي كم   

گرفته باشند. يعني ممكن است يكي بسيار قويتر از ديگري 

اي و بيضوي آنها گاهي اوقات به طور هاي دايرهباشد و شكل

اي از وضعيت طبيعي خود خارج شوند. لذا ممكن الحظهقابل م

فشاركامل در مجاور هم است روي يك نقشه، دو منطقه كم

منطقه توسط يك نوار يا تيغه وجود داشته باشند. اين دو 

پرفشار از از هم جدا شوند. عكس اين موضوع نيز  3کباري

صادق است يعني روي يك نقشه ممكن است دو مركز پرفشار 

ز وجود داشته باشد كه توسط يك نوار كم فشار از متماي

همديگر مجزا شوند. نوارهاي پرفشار و كم فشار را زبانه 

 (.1384نامند )عليزاده و همكاران، پرفشار و كم فشار مي

ربي، فرود)ناوه( و فراز)پشته(هاي غموج بادهاي  -1-7-7

 آن

مراكز پرفشار جنب حاره به عنوان مراكز فعاليت، در    

كنند. اشيه قطبي خود، هوا را به سمت قطبين ارسال ميح

غربي داشته و به تدريج اين جريان، ابتدا داراي جهت جنوب
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با افزايش ارتفاع و تأثير نيروي كوريوليس، جهت غربي 

آورد. شدت اين بادها كند و باد غربي را بوجود ميپيدا مي

جبهه  در باالي جبهه قطبي زياد بوده و سبب ايجاد رودباد

شود. در محل جبهه قطبي، بخشي از هوا به سمت قطب قطبي مي

هاي رو گردد. جريانو بخش ديگر به سمت منطقه حاره بر مي

به شمال يا جنوب از جبهه قطبي، كامال  به صورت 

اي گيرد بلكه به صورت حركت پيچانهالنهاري صورت نمينصف

هاي مياني و پيوندد. انتقال انرژي هوا در اليهبه وقوع مي

اي، حالت بااليي منطقه برون حاره، به خاطر حركت پيچانه

هايي كند. اين حالت سبب پديدآمدن موجموجي شكل پيدا مي

در بادهاي غربي مي گردد. عامل اصلي حركت موجي بادهاي 

غربي، ثابت بودن مقدار چرخندگي مطلق در طول مسير جريان 

مدتا  داراي جهت (.بادهاي غربي ع1381است )عليجاني، 

مداري هستند ولي دو عامل كوه هاي راكي آمريكاي شمالي و 

مجاورت خشكي روسيه و اقيانوس كبير، سبب به هم خوردن 

ترين دليل تغيير گردد. عمدهوزش كامل مداري باد غربي مي

هاي چرخندگي مطلق و ثابت مسير وزش بادها، تغييرات مؤلفه

است. وقتي بادهاي غربي بودن آن در طول مسير حركت باده

رسند، از دامنة آن هاي راکي ميطي وزش مداري خود به كوه

اي كنند و در نتيجه از هواي بين سطح تراز دامنهصعود مي

و تروپوپاوز در جهت عمود كاسته شده و اين فاصله فشرده 

شود. اين فشردگي عمودي به نوبة خود، سبب انبساط مي

سيكلوني ايجاد ي كوه، گردش آنتيشود و به تدريج در باالمي

شود كه تودة هوا سيكلوني باعث ميشود. ايجاد گردش آنتيمي

هاي جغرافيايي پايين در دامنة باد پناه به طرف عرض

به تدريج  جريان يابد و از مسير مستقيم خود خارج شود.

هاي جغرافيايي پايينتر حركت كه اين تودة هوا به طرف عرض

هاي کرده و به سمت عرض کلوني پيداسي كند، حرکتمي

هاي کند. لذا در سمت شرقي كوهجغرافيايي باال گشت پيدا مي

شود. ايجاد اين فرود، به ترتيب راکي، يك فرود ايجاد مي

باعث ايجاد فراز و فرودهاي بعدي و نهايتا ايجاد موج 

هاي سطح باال مشخص هستند. ها بر روي نقشهشود. اين موجمي

-ها، تغييرات حرارتي اقيانوستأثير ديناميك كوه عالوه بر

كند. وقتي بادهاي غربي در سطح ها نيز موج ايجاد مي

شوند، گرم پايين، از خشكي آسيا وارد اقيانوس كبير مي
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كنند. در اين فشار )فروبار( ايجاد ميشده و مركز كم

شود فروبار، چرخش هوا سيكلوني و وضعيت همگرا برقرار مي

شود و در ه، مساحت توده هوا در سطح دريا كم ميدر نتيج

گيرد. در نتيجه، در پي آن، حركت صعودي هوا صورت مي

-طبقات پايين و مياني آتمسفر، تودة هوا را به طرف عرض

كند لذا يك فرود در شرق هاي جغرافيايي باال هدايت مي

شود. ايجاد اين فرود، به ترتيب باعث آسيا ايجاد مي

و فرودهاي بعدي و ايجاد موج مي شود ايجاد فراز 

(. اگر موج باد غربي به سمت استوات تحدب 1381)عليجاني، 

گويند. خطي كه منحني داشته باشد به آن فرود )ناوه( مي

فرود را از وسط دو نيمه كند، محور فرود و خط مشابه آن 

نامند. در جلو بر منحني فراز )پشته(را محور فراز مي

ن كه در آن، با افزايش مقدار چرخندگي و فراز، به دليل آ

كاهش مساحت تودة هوا در سطوح باالي اتمسفر، نوع چرخش از 

شود، آن را منطقة وزش سيكلوني به سيكلوني تبديل ميآنتي

سيكلوني و يا منطقة همگرايي يا آنتي 1افقي چرخندگي منفي

نامند. در جلو فرود كه در آن چرخندگي منفي بااليي مي

شود، مساحت تودة هوا در سطح باال از طريق ميزياد 

 يابد از اين رو، اين قسمت را منطقةواگرايي افزايش مي

يا چرخندي و يا منطقة واگرايي  2وزش افقي چرخندگي مثبت

نامند. در زير منطقة واگرائي باالئي، به دليل بااليي مي

كاهش چرخندگي نسبي، مساحت مقطع افقي تودة هوا در تراز 

كند كه به ايجاد ناپايداري منجر ال افزايش پيدا ميبا

كند. اگر اين شود و هوا، به ناچار حركت صعودي پيدا ميمي

ناپايداري ديناميك كه در منطقة واگرائي باالئي توسط موج 

كوتاه ايجاد شده است، در تودة هواي گرم و مرطوب صورت 

ه گيرد، صعود هوا تا حد ايجاد ابر و وقوع بارش ادام

فرايند، در ايجاد بارش در منطقة برون حاره  يابد. اينمي

بسيار مهم است. زير محور فرود موج كوتاه نيز ناپايداري 

شود كه بيشتر، ناپايداري حرارتي است تا مي ايجاد

ديناميك. ميزان صعود در زير محور فرود كمتر از صعود در 

ناشي از واگرايي بااليي است در نتيجه، مقدار بارش  منطقة

آن نيز كمتر است. بيشترين مقدار بارش در زير منطقه 

                                                           
1- Negative Vorticity Advection         2- Positive Vorticity Advection 
[ 
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دهد و غربي، رخ ميواگرائي باالئي، در ناحية بادهاي جنوب

يابد كنارة غربي منطقة پرباران، تا محور فرود ادامه مي

 (. 1381)عليجاني، 

 ردچال هايي باالييس -1-7-8

ثابات شدت و درجة وزش بادهاي غربي در امتداد مدارها    

شود. وقتي اخاتالف دماا نيست و در طول سال، كم و زياد مي

النهارها زياد باشد و منطقة وسيعي را فرا در امتداد نصف

اماا اگار  وزند،گيرد، بادهاي غربي در امتداد مدارها مي

النهارها زيااد شاود و باه حاد اختالف دما در امتداد نصف

مداري خاارج  مقياس محلي برسد، وزش بادهاي غربي از حالت

النهارها نياز شود و در بعضي نقاط، حتي در امتداد نصفمي

وزد. شدت و نوع وزش بادهاي غربي را با معياري به نام مي

سنجند. شاخص وزش مداري عبارت است از تفااوت شاخص وزش مي

درجاه در ساطح  55درجه و مادار  35بين فشار متوسط مدار 

يبار است. اگر اختالف + ميل15تا  -5دريا كه مقدار آن از 

اسات و « ماداري»ميليبار باشد، نوع وزش،  8فشار بيش از 

غلبه « النهارينصف»ميليبار برسد، وزش  3اگر به كمتر از 

خواهد داشت. در حالت هايي كه اختالف فشاار منفاي باشاد، 

شوند. وقتاي وزش بادهااي بادها به بادهاي شرقي تبديل مي

شاوند و تر ميهاي غربي عمياقالنهاري باشد، فرودغربي نصف

يابند به طوري كاه تا عرض هاي جغرافيايي پايين ادامه مي

هاي باال مساتقيما  باه عرضدر طرف غرب فرود، هواي سرد از 

شود و در طرف شرق فرود نيز هواي گرم طرف جنوب سرازير مي

رساد. پاس از هاي خيلي باالتر معمول ميبه عرضمنطقة حاره 

رود از ين فرود از جريان اصلي، مانند پيچمدتي، ارتباط ا

شود؛ در اين حال، فارود، گاردش سايكلوني رودخانه قطع مي

هااي صورت گودالي پر از هواي سارد عارض كند و بهپيدا مي

هاي پايينتر قرار آيد كه در داخل هواي گرم عرضمي باال در

گرفته اسات. ايان گاودال هاواي سارد را ساردچال باااليي 

پس از تشكيل سردچال بااليي، جريان اصلي بادهاي نامند. مي

يابد. اين ساردچال آن به طرف شرق ادامه مي غربي در شمال

دهاد و مدتي به حيات خود ادامه مي با حفظ گردش سيكلوني،

كند است، به  در اين مدت، سرعت حركت آن به طرف شرق خيلي
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 ماند و ياا حتايطوري كه بعضي مواقع در محل خود ساكن مي

هاا و كناد. ساردچال باااليي، ويژگايوي ميبه طرف غرب پسر

مكانيسم فرود اوليه ايجاد كننده خود را تا پاياان عمار 

كند، يعني در مدتي كه اين سردچال وجاود دارد، در حفظ مي

شرق آن جريان صعودي و در غارب آن جرياان نزولاي اداماه 

 ،دارد و چون در واقع يك گودال كوچك پر از هواي سرد است

بااليي، باه  هايودي در زير آن غلبه دارد. سردچالحركت صع

هاي كوتااه، در ناحياة زيارين خاود همين دليل مانند موج

ياك در كنند و چون در بيشاتر اوقاات ناپايداري ايجاد مي

 شوندهايي دراز مدت منجر ميمانند، به بارشمنطقه ساكن مي

  (.1381)عليجاني، 

 ين و سطح باالاي سطح زمنقشه هو -1-7-9

ندگي مكااني نقشه هوا، نقشه    اي اسات كاه در آن، پراك

تمامي عناصر هااواي روي ياك منطقاه در ياك لحظاه معاين، 

ها براي ساطح متوساط درياا و نمايان شده باشد. اين نقشه

شوند. در نقشه سطح زمااين )تباديل سطوح مختلف جو تهيه مي

سان بوده و شده به سطح دريا(، ارتفاع در سراسر نقشه، يك

برابر صفر )ارتفاع سطح دريا( است ولاي پراكنادگي فشاار 

شاود. در هااي همفشاار نشاان داده ميتوسط خطوط يا منحني

نقشه سطح باال، فشار هوا ثابت بوده و پراكنادگي ارتفااع 

هاي( هم ارتفااع يك سطح همفشاري مشخص، توسط خطوط )منحني

ي سطوح مختلف جاو هاي سطح باال براشود. نقشهنشان داده مي

هكتوپاساكال اسات.  500شوند كه مهمترين آن، سطح تهيه مي

هكتوپاسكال، نشان دهناده ارتفااع ساطح  500يك نقشه سطح 

ل از سطح دريا در سراسر نقشه است هكتوپاسكا 500همفشاري 

 (.1381)عليجاني، 
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 مطالعه ت منطقه موردموقعي
 موقعيت جغرافيايي منطقه -1-2

 موقعيت و وسعت -2-1-1

هزار کيلومتر مربع، 19000استان تهران با وسعتي معادل    

هاي جنوبي بخش مرکزي سلسله جبال البرز قرار در دامنه

دقيقه  21درجه و  36دقيقه تا  53درجه و  34گرفته و بين 

دقيقه  9و درجه  53دقيقه تا  9درجه و  50عرض شمالي و 

طول شرقي واقع شده است. اين استان از شمال به استان 

مازندران، و از جنوب شرقي به استان قم، و از جنوب غربي 

به استان مرکزي، و از غرب به استان قزوين، و از شرق به 

استان سمنان محدود شده است. استان تهران بين خط الراس 

ت کوير واقع ين خوردگي البرز مرکزي و حاشيه غربي دشچ

 13شده است. بر اساس تقسيمات کشوري، استان تهران داراي 

-آبادي مي 1552دهستان و  79شهر،  53شهرستان، 

 .(1385باشد)سالنامه آماري استان تهران، 

 هاکوه -2-1

هاي جنوبي بخش مرکزي سلسله استان تهران در دامنه   

ين بخش از ارتفاعات جبال البرز قرار گرفته است. ا

ختصاص داده است. که ترين قلل را به خود االبرز، مرتفع

هاي شمالي استان تهران را تشکيل داده است. در حقيقت بخش

ت شرق افزايش يافته و هاي اين بخش به سمارتفاع کوه

متر گذشته و در قله دماوند  5000ها از مرز ارتفاع قله

قلل نوردد. از متر از سطح دريا را مي  5671مرز ارتفاعي 

نام  توان از قله پاالن گردن و چپگروديگر اين کوهها مي

هاي طالقان در بخش شمال برد. ارتفاعات کندوان و کوه

غربي استان تهران تا محل تالقي رودخانه الموت با 

هاي شمال شرقي ه طالقان کشيده شده است. در قسمترودخان

هاي فيروزکوه و يز اين ارتفاعات با نام رشته کوهن

کوه تا دره رودخانه فيروزکوه که از انشعابات اصلي ادسو

عات بخش مرکزي در حبله رود است، امتداد دارد. از ارتفا

توان از ارتفاعات لواسانات و قره داغ و منطقه جنوبي مي

توچال به  دماوند نام برد. ارتفاعات شميرانات با قله

 هاي کهار نيز از جمله ارتفاعاتمتر و کوه 3933ارتفاع 
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هاي جنوبي و شرق قسمتاستان تهران در اين بخش است. در 

هاي حسن آباد، بي بي شهربانو، القادر و تهران، کوه

 قصرفيروزه استقرار دارند.

  آب و هواي استان تهران -2-2

هاي ستان تهران در فصول سرد سال متاثر از سيستما   

طي نفوذ که  شمالي، شمال غربي، غربي و جنوب غربي است

ان را نيز تحت تأثير خود ود به فالت ايران، استان تهرخ

-ها در سطح اين استان سرد و خشک ميدهند. زمستانقرار مي

هاي جنوبي نيز موجب باشد. همجوار بودن با کوير در قسمت

هاي گرم و خشک شرقي و جنوب ها بادتابستان شود تا درمي

در تان هاي اين اسشرقي بر آن تاثير بگذارند. تابستان

هاي جوي اين غبار آلود است. ريزشمجموع گرم، خشک و 

هاي آبان و آذر آغاز شده و معموال در اواسط استان از ماه

ها برخورد يابد. گاه در تابستان ارديبهشت ماه پايان مي

وخشک کويري و نسبتا خنک و مرطوب  دو توده هواي گرم

به استان درياي خزر که توسط بادهاي شمالي و شمال شرقي 

شود، در سطوح فوقاني موجب پيدايش ابرهاي جوششي وارد مي

شديد محلي به ريزش  يبسيار فعال شده و بر اثر ناپايدار

شوند که غالبا به هاي شديد منجر ميبارشهاي سنگينتگرک و 

هاي مرداد و انجامد. اين امر در ماههاي مخربي ميسيالب

در  1366ز آن در سال افتد، که نمونه بارشهريور اتفاق مي

هاي جاني و مالي تهران موجب سيل عظيم شميران و خسارت

فراوان ناشي از آن شد. رژيم بارندگي استان تهران در 

اي مي باشد. يعني در طول فصل پاييز و مجموع مديترانه

نمايند هاي ساالنه ريزش ميدرصد بارندگي 70زمستان بيش از 

ل يماه تا اوا خرداد و در طول فصل خشک که از اواسط

درصد بارندگي ساالنه نازل  5کمتر از  مهرماه ادامه دارد

 .گرددمي

 رانيايي موثر بر آب و هواي هاي هواتوده -2-3

ق يران عمدتا از طريا يگان در آب و هواياثر همسا   

ک يهر توده هوا گردد. يمشخص م ييهوا يهاارسال توده

ا يو  ديآين به وجود ميک سرزميا در يستم فشار است که يس

قابل مالحظه در آنجا توقف نموده  ير خود مدتينکه در مسيا

-رد. در فصول مختلف تودهيگيآن را به خود م يهايژگيو و
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شود يران ميمجاور وارد ا يهانياز سرزم يمتعدد ييهوا يها

 ر است.يکه عمده آنها به شرح ز

 دوره گرم: -2-3-1

 يارار مرکز پرفشار جنب حارهدر دوره گرم بر اثر استق   

-يبه وجود م يداريط پايانه، شرايخاورم يآزور بر باال

 يط، توده هواين شرايدراز مدت ا يالياثر است.بر ديآ

ن توده يشود. ايل ميران تشکيا ي( بر روct) ياحاره ياقاره

 يبر همه جا يط خشکير گرم و خشک است و شراايهوا بس

ن توده هوا کم است و بر يمت اشود. ضخايم يران مستوليا

که  يمستقر است. در مواقع ياآن پرفشار جنب حاره يباال

 يارهاح يآزور باالتر رود، توده هوا ياپرفشار جنب حاره

شود که به يران وارد ميا ي( از جنوب شرقmt) يانوسياق

ن توده هوا رطوبت ياست. ا معروف يموسم يتوده هوا

آورد. يران را فراهم ميا تابستانه جنوب شرق يبارشها

 شود.يران ميعربستان وارد ا ct يمواقع توده هوا يبعض

 (1381، يجاني)عل

 دوره سرد: -2-3-3

-يران را فرا ميتمام ا يغرب يدر دوره سرد سال بادها   

-يهوا را از منابع متعدد م يهاو با خود توده ندريگ

 يشمال ينهاي( هوا را از سرزمcp) يقطب يآورند. توده هوا

ورود آن گسترش زبانه  ياز راهها يکي .کنديران ميوارد ا

ن توده ي. ايران استا يشمال شرق يبر رو يبريپر فشار س

خزر  يايدر يکه از رو يهوا سرد و خشک است و فقط مواقع

 يبريمواقع فرابار س يکند. بعضيم يجاد بارندگيا بگذرد

ار باال را يسبي هاعرض ي، هوايغرب يق بادهايعم يبا موجها

ار سرد و خشک است و به توده يآورند که بسيران ميبه ا

از  ca ايو  cp ي( موسوم است. توده هواcpشمالگان ) يهوا

را به  يشود و سرما و خشکيشمال غرب کشور هم وارد م

 يايدر ياگر از رو caو  cpيهوا يهاآورد. تودهيارمغان م

دار يکرده و ناپا ترانه بگذرند، گرما و رطوبت را جذبيمد

شوند. توده يل ميتبد ياترانهيمد يتوده هوا شوند و بهيم

ترانه به يمد يايق دريز از طريانوس اطلس نياق mp يهوا

زمستانه اکثر مناطق  يهايگيد. رطوبت بارنديآيران ميا
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، يجاني)عل شود.يفراهم م يين توده هوايله ايران به وسيا
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Abstract:  

Showers and heavy rainfalls Creates damages in different geographical regions every year. Formation of 

heavy rainfall requires surface humidity and ascent factor in upper layer of atmosphere. If we can 

recognize its reason from two day ago, applicable controls will be important in prevents of damages. In 

this research, with30 millimeter rainfall at 24 hours as days with heavy rain in year 1951-2005, 

atmospheric circulation patterns that creates heavy rainfall, has determined. This pattern, has determined 

at surface level and 500 Hectopascal geopotential of atmosphere. From surface pattern, low and high 

pressures, cyclones, anticyclones and warm and cold fronts and at upper surface, ridges and troughs of 

Westerly waves were major reasons in Tehran province heavy rainfall. 59/72 percent of heavy rainfall in 

Tehran province with low pressure in surface and 40/28 percent of this, with high pressure in surface was 

connected. 88/33 percent of heavy rainfall in Tehran province occurs when this province has located in 

front of trough that creates in middle and upper layers of atmosphere. In 5/56 percent, heavy rainfall in 

Tehran province are accompany with location of ridge on this province. In 6/94 percent of heavy rainfall, 

Tehran province has located in under of trough center directly or in directly. In 4/17 percent, heavy 

rainfall occurrence was accompanied with west and North-West winds in 500 hectopascal of atmosphere. 
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