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  چکیده
 در طول تاریخ ها تمدن سرنوشت بسیاري از کننده تعیین هاي عاملدر سطح کره زمین از  جوي توزیع ناهمگون زمانی و مکانی نزوالت 

 عمـدة مـصارف آب شـیرین    کـه  درحـالی  ، استدر اکثر نقاطي فراگیر ها بارشدر ایران، فصل سرد سال در برگیرندة عمدة   . بوده است 
ي فراگیـر  هـا  بـارش ، آگاهی از زمان آغاز رو ازاین. است در بخش کشاورزي در فصل گرم سال یارندگی در بخش خانگی و  حاصل از با  

هـدف  بـا  در این تحقیـق  . دارداي   اهمیت ویژهها بارشلحاظ در برداشتن بیشترین   بهمتفاوت، ي ها سال آن در  نوسانو  سرد سال    ةدور
 منطقـه  4در ي فراگیـر  هـا  بـارش  ي همراه با آغـاز زودرس ها سالدر  جو  ي گردش ها  ري هنجا بیالگوها و    همدیديبررسی و تحلیل    

مـورد  ، سنجی باران ایستگاه 1و  همدیدي ایستگاه 50در )  مارس-سپتامبر ( سال آمار بارش روزانه دوره سرد سال     33 ،بارشی در ایران  
 الگـوي  ي زودرس،هـا  سـال در هکتوپاسکال براي اولین بارش فراگیـر   1000 و  500تراز   فشار و تاوایی  هاي      نقشه. بررسی قرار گرفت  

د  درص5 در سطح  رايدار  معنیآزمون آماري توکی همبستگی  درنهایت . را نشان داد   النهاري  نصفو   دوشاخه و   ریخته  درهم جو   گردش
  .داد نشان  دورهکل مقادیر بارش دریافتی آن ي دوره سرد سال در هر ناحیه وها بارش زودرس ین آغازب

  
  همدیدي، الگوهاي زودرس بارش ،زمستانه بارش فراگیر: کلیديهاي  واژه
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Summary 
 

Different local and temporal distribution of rainfall across the Earth has been amongst the 
determining parameters in many civilizations’ fate through history. Rainfall fluctuations 
and changes in climate phenomena are the monumental causes of these anomalies. 
Scientists have done a large number of researches to find the causes of the onset of 
widespread precipitation and its effects on agricultural crops, forecasting the onset of 
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widespread rainfall, the teleconnection on widespread rain and the presentation of proper 
cultivation calendar for winter cultivation. Cold season brings about a great amount of 
widespread rainfall in many places in Iran. However, the basic consumption of water is 
during the warm season not only in civil but also in agricultural sectors. Therefore, being 
aware of the onset of widespread winter precipitation (OWWP) and its year to year 
fluctuations is a pressing issue. To examine and analyze the pattern of atmospheric 
circulation for the earliest OWWP,  a 33-year period of rainfall data from 50 synoptic 
stations and one rain gauge station within four areas of Iran were analyzed. To find the 
early onset of the widespread rainfall, the average daily precipitations of all stations 
through each area were calculated. Furthermore, OWWR has two particular features per 
year. Firstly, the day having the higher standard deviation than the average rainfall of all 
the areas’ stations would be the onset day. Secondly, there should be at least two 
consecutive days having precipitation in more than 50% of all stations in the given area. 
As a result, there was a specific onset of rainfall for each area during 33 years. Moreover, 
if the OWWR in one year had started before the rainfall onset of that year, it would have 
been the year with the early onset. Consequently, the geopotential and vorticity maps of 
500 and 1000 hPa showed the presence of a significant mridional component of 
atmospheric circulation in the earliest years with abundance of blocking highs and cut-off 
lows especially in the East Mediterranean and Iran. In addition, the anomalous positive 
relative vorticity in the earliest years lasted until the end of winter but the negative 
anomaly of relative vorticity showed the lowest amount compared with the other years. 
Finally, the result of Tukey’s test (HSD) showed a meaningful correlation (at 5% 
confidence level) between the OWWP and the total amount of rainfall in those above 
mentioned earliest years. In conclusion, 1974 in the northwest part, 1976 in the west, 
1991 in the south and southwest and 1982 in the center and east parts of Iran presented 
the earliest widespread winter rainfall during those 33 years. In those mentioned years, 
the polar vortex had the highest positive anomaly and the high pressure of Saudi Arabia 
had its most optimal condition on the Arabian Sea which caused a wet year for Iran. Also 
in the mentioned years, heavy rain and flood have been seen in the semi arid areas of the 
East Mediterranean, Saudi Arabia and Sienna desert. 
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  مقدمه    1
 اهمیت و ضرورت    2-1

در  جــوي اقلیمــی وهــاي   پرنمــودترین پدیــدهیکــی از بــارش 
جغرافیـا اسـت کـه همـواره بـیش از هـر موضـوع        دانش تاریخ  

 بارش و بـه   هاي  نوسان. دیگري مورد بررسی قرار گرفته است     
اقلیمـی،  گونـاگون   هـاي        در پدیـده   هنجـاري   بیدنبال آن بروز    

یی  راهنمـا  علـت آن در یـافتن بررسـی  بشر را بیش از پـیش بـه     
 بـرعکس  و  عبـور از فـصل گـرم بـه فـصل سـرد       .ت اسـ کرده

 در یو گــاهمتفــاوت ي هـا  ســالهمـراه بــا تغییـرات زمــانی در   
اي   مالحظـه  قابـل  زودرسییا  دیررسی همراه با  ها  سالبرخی از   

  .است
  صورت گرفته تحقیقات    2

تحقیقات بسیاري در زمینه ارتباط  گوناگون،  در کشورهاي   
ي فراگیـر  هـا   بـارش دت  پایـان و طـول مـ       میان زمان آغـاز،   

بـسیاري  هـاي     بررسـی محققان  . گرفته است صورت  ساالنه  
 اثـرات آن بـر   و هـا  بارشدر زمینه چرایی نوسان زمانی این   

تغییرات ساالنه تولید محصوالت    از جمله   گوناگونی  موارد  
 ، بـرنج  )2010ن،  اسـلطان و همکـار    (کشاورزي مانند کتان    

ي هـا  بـارش از  آغـ بینـی  پـیش ، )2003 و هیوتسن،  روستاد(
ــونتین و (فراگیـــر ــرات و ) 2006 ،لویـــتفـ ــداثـ   دورپیونـ
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(Teleconnection) مــارنگو و ( ي فراگیــر هــا  بــارش  بــر 
تغییـرات  تحقیـق در  . انـد  عملـی سـاخته    )2001 همکـاران، 

 لحـاظ  بـه  نیـز   در ایران  فراگیر يها  بارشزمان آغاز و پایان     
هاي پرفــشاري اســتقرار هــا عــرضمــستقر بــودن کــشور در 

 يهـا  ریـزش بودن شـرایط صـعود و   ن و فراهم  اي حاره  بجن
ــشتريدر بخــش عمــده ســال  جــوي  ــت بی ــیاهمی ــد   م . یاب

ــت    ــی و حرک ــواج غرب ــاوةگــسترش ام ــی ت ــه قطب ــوي ب  س
هاي پرفـشار  نـشینی  عقـب  بـا  زمـان  هـم ، تـر  پاییني ها  عرض
 ي فراگیر در کشور را تعیینها بارش ، زمان آغازحاره  جنب

 ،هـا  سـال چـرا در برخـی از   امـا    .)1374 علیجـانی، ( کند  می
اگیر دوره سرد سال را شـاهد       ي فر ها  بارش زودهنگام آغاز

طـول دوره بـارش   مـؤثر بـر    ،آیا این آغاز زودرس   ؟  هستیم
در میزان کل دریافـت بـارش آن دوره     آیا   و   استآن سال   

ــازي مــــوثر اســــت؟ بینــــی  در پــــیش) 1372(زاده   حجــ
 يالگـو رد سال   ي دوره س  ها  بارش  آغاز  زمان مدت  طوالنی

کرد وضـمن  بررسی  هکتوپاسکال را   1000و 500 هايتراز
 پرفــشار  قطبــی و ارتبــاط آن بــا    تــاوة بررســی حرکــت  

 گفته  پیش هاي  عامل، مقادیر دریافتی بارش را با       حاره  جنب
هـاي    با استفاده از توزیع ) 1384(نوحی  . مرتبط دانسته است  

 عرضـۀ بـا هـدف   زودرس را هاي      آماري، زمان آغاز بارش   
وقوع  رسیزود .تقویم مناسب کشت مورد بررسی قرار داد   

، پیش از آغاز فصل سرد در شرق دریاي مدیترانـه        ها  بارش
ي ها عرض از حاره جنبي جت سو جنوب جایی جابهنتیجه 

 درجـه شـمالی و توسـعه نـاوه          29-28 درجه شمالی بـه      36
پـنج  بررسـی   .)2001دایان و دیگـران،     ( استدریاي سرخ   

 هکتوپاســکال در 850فــشار تــراز هــاي    و دادهش بــارروزه
آمازون، آستانه زمان آغاز انتقال از فصل خشک بـه فـصل          

 بـسامان مرطوب را بسیار متغیر و مرتبط با گسترش بادهـاي        
و دمـاي سـطح تـراز      واچرخنـدي ي هـا   ريهنجا   بی اطلس،

زودرســی آغــاز تحقیقــات، مطــابق بـا ایــن  . دانــد   مــیدریـا 
مـارنگو و  (   النینو و گرمایش اطلس است  مطابق با  ها  بارش

در تحقیقـی   ) 2005(  فیرت و همکـاران    .)2001،  همکاران

ي زمستانه در غرب استرالیا را بـا اسـتفاده از        ها  بارششروع  
.  غیرخطی مـورد بررسـی قـرار دادنـد    بندي طبقهیک روش  

ــن   ــورد اســتفاده در ای ــق پارامترهــاي م ــايشــامل تحقی  دم
 متوسط ماهانه فشار سطح دریـا و  متوسط ماهانه سطح دریا، 

آنهـا بیـان کردنـد      . بودند) SOI( جنوبی هاي  نوسانشاخص  
 درصـد  80تـوان در حـدود      مـی که با استفاده از ایـن روش   

دماي درضمن  . کرد بندي  طبقهي زمستانه را    ها  بارششروع  
.  بـوده اسـت  بینـی  پـیش ین پارامتر در این     تر  مهمسطح دریا   

هـاي   جریـان  سـاله و  60ي  هـا   بـارش بررسی  ضمن  محققان  
  هکتوپاسکال در جنوب دریـاي عـرب بـه مـدلی           850تراز  

 تغییــرات زمــان آغــاز بینــی پــیش و ســازي شــبیهدر  عــددي
ــارش ــا ب ــه   ه ــت یافت ــه دس ــستانه منطق ــد  ي تاب ــگ( ان و   ون

 کــه بــر الگوهــايتحقیقــاتی عــالوه بــر  .)2009، همکـاران 
 ها  ارشب رسزودو چگونگی تاثیرآنها در بروز آغاز       جوي  

 ها بارشزمان آغاز  ي ارتباط   دار  معنی است،   صورت گرفته 
 هاي پژوهش از زمینه  دوره مربوط نیز      کل بارش دریافتی   و

زودرس هـاي       براي نمونـه در ایـاالت متحـده بـارش         . است
 تـر   تـر و یکنواخـت    همگـن   آنهـا، نسبت بـه دیررسـی     هپاییز

بـین  اي   رابطـه ها   نديهتحقیقات   اما. )1933کنري،  ( هستند
دار ( دهـد    نمی موسمی نشان هاي      زمان آغاز و شدت بارش    

روشــن  )1994 (همکــارانزف و جــو .)1980و دیگــران، 
ــاختند ــهس ــی ک ــا   ب ــا ريهنج ــازون،  ه ــصلی آم ــارش ف ي ب

 و مقـدار آنهـا   ها بارشي بین زمان آغاز دار معنیهمبستگی  
نقش الگوهـاي   دارد   مقاله حاضر سعی     .ایجاد نخواهد کرد  

 رافراگیـر زمـستانه      ي زودرس هـا   بـارش در آغاز    همدیدي
  .قرار دهدتحقیق  مورد

 
  ها روشو ها   داده    3
  بررسیمنطقه مورد     3-1

ــایی   ــرض جغرافیـ ــدوده عـ ــا23 در محـ ــول  40  تـ و طـ
در جنـوب غـرب آسـیا، یعنـی کـشور       63تا  44جغرافیایی

 ایستگاه  1و   همدیدي ایستگاه   50 ایران، آمار بارش روزانه   
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 از سـازمان هواشناسـی   2003 تـا  1971نجی از سـال  س  باران
دهنـده پراکنـدگی    هاي منتخب، نـشان    ایستگاه. دریافت شد 

دوره سـرد سـال در تحقیـق    . آنها در کل کشور بوده اسـت    
. حاضر، از آغاز سپتامبر تا پایان مارس تعریف شـده اسـت          

هـاي دوره گـرم و سـرد سـال در          ازآنجاکه تفکیک بـارش   
اي مـبهم اسـت، و       ایـران تـا انـدازه      نواحی خزري و شمالی   

انـد، ایـن ناحیـه، در         نگارندگان منبعی در ایـن زمینـه نیافتـه        
  .تحقیق حاضر منظور نشده است

  
  روش تحقیق    3-2

هاي گذشته محققان  با توجه به بررسی: بندي منطقه ناحیه
 ؛1369؛ علیجانی، 1374؛ علیجانی، 1350خلیلی، (

حیدري  ؛1378هانبخش، ج ؛1377 ؛ حبیبی،1375لشکري، 
؛ 1382؛ مسعودیان، 1378 ؛ نصیري،1378و علیجانی، 

، کشور )1998 ،؛ دومرز و همکاران1384،  زرینمفیدي و 
این نواحی اقلیمی منتخب به همراه .  منطقه، تقسیم شد5به 

  . رسم شده است1هرناحیه در شکل  واقع درهاي   ایستگاه
  

ــسیلیارهــاي میــانگین   تهیــه نقــشه    3-2-1 و  تفــاع ژئوپتان
  هکتوپاسکال1000 و 500تاوایی ترازهاي 

هاي فراگیـر     براي بررسی وضعیت جو در روزهاي با بارش       
ــارش   و تحلیــل نتــایج بــه دســت آمــده بــراي اولــین دوره ب

ارتفـاع  تفاوت میانگین هنجاري، یعنی بیهاي      فراگیر، نقشه 
. یـه شـد    آنهـا ته    میانگین بلندمدت  و تاوایی از     ژئوپتانسیلی

) NCEP( محیطـی امریکـا      بینی  ها از پایگاه مرکز پیش        داده
  بـا  هنجـاري،  بـی هـاي       نقـشه   پـس از ترسـیم     . دریافت شد 
و  ixوره بارشـی سـال مـوردنظر،     هاي روزانـه د    داشتن داده 

ــه دوره بارشــی، بلندمــدتهــاي  داده ــ  ، نقــشهxروزان  ايه
ix حاصل از  x         براي دوره موردنظر تولیـد شـده اسـت .
و تاوایی را در اولین      ارتفاع ژئوپتانسیلی ها تفاوت       این نقشه 

ارتفـاع  دوره بارش فراگیر سال موردنظر نـسبت بـه مقـادیر         
همان منطقه در زمـان      بلندمدتو تاوایی نرمال     ژئوپتانسیلی

تـاوایی  هـا مقـادیر     ر همـه ایـن نقـشه       د .دهـد  مشابه نشان می  
  .شده است ضرب 10-5 در نسبی

  
  

  

 
 .هاي آنها  نواحی اقلیمی و ایستگاه.1شکل 
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هـاي   داري، بین زمان آغاز بارش      برآورد معنی     3-2-2
 فراگیر دوره سرد و کل مقادیر بارش دریافتی آن دوره

جـو و تأییـد صـحت وجـود شـرایط      هـاي       با مـشاهدة نقـشه    
هاي فراگیر در منطقـه، سـعی       جوي در ریزش بارش    مستعد

. ه شـود ي آماري نیز صحت نتـایج آزمـود  ها روش شد تا به  
 Tukeys Honestly(تحلیل واریانس آزمون تـوکی    ازلذا

Significant Difference (HSD)(  برآورد دقیق تداوم در
بـارش  اولـین    داري تفاوت مقـادیر    معنی .بارش استفاده شد  

 درصـد  5ي زودرس و نرمـال در سـطح    هـا   لسـا فراگیر در   
  . است زیرصورت بهفرمول کلی آزمون . تعیین شد

)1(                                                 2 1 ,
x

x xHSD



  

 x میانگین نمونه دوم و  2xمیانگین نمونه اول،  1x که

  .استها   انحراف استاندارد نمونه
نمونۀ اول میزان اولین بارش فراگیر در هر منطقه در     

یک سال زودرس  و نمونۀ دوم میزان اولین بارش فراگیر 
یعنی سالی که ( در همان منطقه در یک سال نرمال است

به نرم ین زمان تر نزدیکن فراگیر آي ها بارشزمان آغاز 
  ). ساله بارش منطقه باشد33آغاز 

  

هاي فراگیر  هاي همراه با آغاز زودرس بارش  فهرست سال.1جدول 
  . ناحیه انتخاب شده4زمستانه در دوره مورد بررسی براي 

  منطقه  هاي زودرس سال

  شمال غرب  74 ـ 77 ـ 84 ـ 94 ـ 97

  غرب  76 ـ 74ـ 75 ـ 82 ـ 86 ـ 87 ـ 91

  جنوب و جنوب غرب  91ـ 94 ـ 97 ـ 82 ـ 77 ـ87

  مرکز و شرق  82 ـ 2000 ـ 91 ـ81

  
 بحث    4

 یی را که بـارش فراگیـر زمـستانه زودتـر از     ها  سال 1جدول  
بررسـی  بـراي دوره مـورد      انـد        آغاز شده  میانگین بلندمدت 

 در ها سالترین   زودرس بررسیاز میان آنها به . دهد   مینشان
 در شمال غـرب،  1974سال  در   .شود هر منطقه پرداخته می   

جنوب و جنوب غرب  در 1991 سال  در غرب، 1976 سال
هـاي     بـارش ،در مرکز و شرق کشور  1982  سال درنهایتو  

 میـانگین  فراگیر زمستانه با زودرسی چشمگیري نـسبت بـه          
  .اند   آغاز شدهبلندمدت

  
  شمال غرب سال در ناحیه ترین زودرس   4-1

ي هـا  بارش ترین ودرسز در شمال غرب کشور     1974سال  
 الــف-2شـکل  . داشــته اسـت   سـپتامبر 5 تـا  3 در رافراگیـر  

 500 و تاوایی سطح ارتفاع ژئوپتانسیلی میانگین هنجاري  بی
در بــازه زمـــانی    میــانگین بلندمــدت  از  را هکتوپاســکال 

 500کاهش شدید ارتفاع سـطح   با .دهد   می نشان گفته  پیش
 ایـران   غرب  ي شمال رو مترژئوپتانسیل 120هکتوپاسکال تا   

ي کردسـتان و زنجـان در غـرب کـشور، میـزان       هـا   استانتا  
 اسـتقرار یـک نـاوه عمیـق       .  واحد رسیده اسـت    1تاوایی به   

 5/3مثبـت شـدیدي را تـا حـدود     نـسبی  منطقه تاوایی  روي  
ي هــا عـرض از ریــزش هـواي سـرد   . دهـد    مـی واحـد نـشان  

ش افـزای ه  نتیجـ در  شمالی بر دریـاي مدیترانـه و خاورمیانـه          
 شـرایط نفـوذ    واحد   3 تا   افریقاتاوایی واچرخندي بر شمال     

 ایـن در  .فـراهم آورده اسـت   بـر منطقـه را      موج غربـی    ناوه  
 نرمــال تــا شــمال صــورت بــهســت کــه در ایــن مــاه  ا حــالی
حاکم است  حاره جنب پرفشار درجه شمالی 38ي ها عرض

توان در اینجا      می نسبت به شرایط نرمال را     آنروي   که پس 
 اسـتقرار  ،ارتفـاع   هـم هـاي     فـشردگی منحنـی   . کـرد ده  مشاه

 فـشار   کم. کند   می ییدأ ت منطقه را بر    حاره  جنب جریان جتی 
اسـتنباط   ( هکتوپاسـکال 1010فـشار مرکـزي     تراز پایین بـا     
در شدید و مثبـت   نسبی   تاوایی   نتیجه ) ب -2شده از شکل    

ــن هــواي ســرد ســبب   .اســت  هکتوپاســکال500ســطح  ای
با همکاري سـطح  زمین شده و    در سطح تقویت جبهه سرد    

ــه 500  را اي  هکتوپاســکال صــعود هــواي مرطــوب مدیتران
انشعاب بادهاي غربی کـه در      ،در نتیجه  .تشدید کرده است  

 بـه اروپـا گـسترش    ،این زمان از سال بر اطلس حاکم است       
  .ي خاورمیانه را باعث شده استها ریزشیافته و 
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  )الف(

 

  
 )ب(

 هکتوپاسکال، 500 تراز )الف (:1974  سپتامبر5 تا 3از ) بردارها(و میدان باد   )دار رنگیسایه( نسبی  تاوایی،) پربندها(رتفاع ژئوپتانسیلی هنجاري ا بی .2شکل
و در سمت راست ترتیب و میدان باد بهي تاوایی نسبی برامتر است و مقیاس  ژئوپتانسیل20 بازه پربندي براي ارتفاع ژئوپتانسیلی، . هکتوپاسکال1000 تراز )ب(

  . هر شکل آورده شده استپایین 
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  ترین سال در ناحیه غرب زودرس    4-2
 سپتامبر 25 تا 16از  1976در منطقه بارشی غرب در سال 

  18تا  17که اوج آن در فراگیر آغاز شد  اولین بارش
الف -3 هکتوپاسکال در شکل500تراز میانی. سپتامبر بود

فاع بریده ودوشاخه شدن امواج غربی ارت بسته شدن دو کم
و از غرب دریاي سیاه تا غرب دریاي آدریاتیک از 

افزایش تاوایی . دهد  دریاچه بالخاش و غرب آن نشان می
افزایش   واحد در غرب دریاي سیاه،5/3 مثبت تانسبی 

 بر شمال افریقا و کاهش متر ژئوپتانسیل 40ارتفاع تا 
-جابه و مترژئوپتانسیل 120ارتفاع در غرب دریاي سیاه تا 

تر شیب فشار  هاي پایین حاره به عرض جت جنب جایی
. دریاي مدیترانه تا منطقه فراهم آورده است رويزیادي را 

 بسته ،)ب-3شکل  ( هکتوپاسکال1000تراز از روي نقشه 
 هکتوپاسکال در غرب و 1010  به مرکزفشار شدن یک کم

 1005  به مرکزدیگرفشار  شمال غرب دریاي سیاه و دو کم
در تراز جنوب خلیج فارس و پاکستان  در لهکتوپاسکا

افزایش تاوایی با  که در مجموع ،شوددریا استنباط می
در سایر مناطق .  همراه است واحد 5/1چرخندي تا نسبی 

دنبال .  صفر استهنجاري ارتفاع تقریباًبیایران و عربستان 
اي مدیترانه را در  منبع رطوبتی دری،هاي باد کردن جریان

غرب کشور و خلیج فارس را در جنوب غرب کشور نشان 
  .دهد  می

  
  ترین سال در ناحیه جنوب غرب و جنوب  زودرس    4-3

 اولین بارش فراگیر در     1991  اکتبر در سال   5 سپتامبر تا    29
اوج مقـادیر   . جنوب غرب و جنوب کشور را داشـته اسـت         

از شـمال شـرق افریقـا تـا     .  اکتبر بوده اسـت 3 تا  1از   شبار
 واحـد  5/3مثبـت تـا   نسبی تاوایی هنجاري بیایران متأثر از    

هـاي مرطـوب دریـاي سـرخ و           بوده که سبب انتقال جریان    
). الــف-4شــکل (مدیترانــه بــه سراســر کــشور شــده اســت 

گسیختگی و دوشاخه شدن امواج غربـی در غـرب دریـاي      
شـود کـه شـاخه          توپاسکال دیده می   هک 500سیاه در سطح    

 درجـه شـمالی     25هـاي     رو به پایین امواج غربی تـا عـرض        
 تـراز  . پیش رفته و نیمه دریاي سرخ را در بـر گرفتـه اسـت            

هــاي  تــأثیر زبانــه  ب، کــشور را تحــت-4شــکل در  زیــرین
پرفشار بسته شده در شمال دریاي بالخـاش و دریـاي خـزر          

 در مرکـز  فـشار   هـم  ب، وجـود  -4از شـکل     .دهـد  نشان می 
 20 هنجـاري مثبـت   و بی  هکتوپاسکال   1015 مرکزایران با   

هنجـاري  بـی . شـود در تراز دریا اسـتنباط مـی       لهکتوپاسکا
هـاي    واحـد در منطقـه و جریـان    -5/1تا  نسبی  تاوایی  منفی  

 .انـد     هـاي فـراوان بـوده       در ریـزش   مهمیواچرخندي عامل   
ي عـرب  خـصوص بـر دریـا    بادها به شمالی  - جهت جنوبی 

فـشردگی  . تزریق رطوبت به کل کشور را باعث شده است   
هـاي   ها در عرض خطوط ارتفاعی و افزایش سرعت جریان     

حـاره را بـر ایـن منـاطق           حاره، قرارگیري جت جنـب      جنب
دهد که سـالی پربـاران و زودرس در کـل کـشور             نشان می 

  .بوده است
  

  ترین سال در ناحیه مرکز و شرق  زودرس    4-4
 30 تقریبـاً طـوالنی و از    1982دوره بارشـی در سـال       اولین  

اکتبـر بیـشترین بـارش     9 تـا  8 اکتبر است، که 10سپتامبر تا  
دریافتی زودرس را نه تنهـا در ایـن نـواحی بلکـه در سـایر                

 500الـف در تـراز     -5شـکل   . ایـم     مناطق کشور هـم داشـته     
اي را   ریخته  هم  النهاري و به   هکتوپاسکال امواج غربی نصف   

ایـن امـواج در شـرق     .دهـد    نـشان مـی   بر اروپا و خاورمیانه
ــا     ــوبی آن ت ــور شــاخه جن ــه دوشــاخه شــده کــه عب مدیتران

هاي این دوره را در اثـر       درجه شمالی بارش   25 هاي  عرض
.  واحد باعث شـده اسـت      5/3 مثبت تا     نسبی افزایش تاوایی 

، پرفشاري را در  )ب-5شکل   ( هکتوپاسکال 1000تراز  در  
  مرکـز  . دهد نشان میدر تراز دریا     دریاي خزر    شمال شرق 

 بیــشینه هکتوپاســکال اســت، کــه   1027  داراي فــشارآن
 واحد در فاصـله     -5/2آن تا    نسبیتاوایی  منفی  هنجاري    بی

دنبال کـردن جریـان بـاد       . دریاي خزر تا دریاي آرال است     
   1000   تراز  در  نیز ب-5  شکل در   زمین    سطح  در
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  )ب(
  .1976  سپتامبر18 تا 17  ولی براي2مانند شکل  .3شکل
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  )الف(

  
  

  
  )ب(

  .1991اکتبر 3 تا 1  ولی براي2 مانند شکل  .4شکل
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  )الف(

  
 )ب(

  .1982 اکتبر9 تا 8  ولی براي2 مانند شکل  .5شکل
 

تزریق رطوبـت را عـالوه بـر غـرب از سـوي            هکتوپاسکال  
 نقشه . دهد  یاي عرب گواهی می   ویژه در   دریاهاي جنوبی به  

چرخندي در جنوب غرب  گردش ایجاد یک  ،هنجاريبی

 5/1تـا  نـسبی  کشور و شمال عربستان را با افـزایش تـاوایی      
واچرخندي در  گردشواحد نسبت به شرایط نرمال و یک       

 واحـد نـسبت   5/1 نسبی تا تاوایی  کاهش  جنوب ایران را با     
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مـداري   یش سـرعت بـاد  افزا. دهد    به شرایط نرمال نشان می    
 یافتـه اسـت    گسترشتا مرکز ایران    در جنوب خلیج فارس     

حاره  جت جنبتقویت که همراه با افزایش شیب ارتفاعی، 
از آغاز دوره . دهد  هاي جنوب کشور نشان می   را در عرض  

هنجاري منفی بیسرد یعنی اول سپتامبر تا اول اکتبر مقادیر         
 درجه در بر 40 تا  30هاي    تاوایی سراسر ایران را در عرض     

  .گرفته است
  

  رابطه بین آغاز بارش و مقدار کل بارش دوره سرد    4-5
ي دوره مورد ها سال همهدر استفاده از آزمون توکی 

گروه .  گروه قرار گرفتنددودر ) 2003-1971(بررسی 
 گروه دوم شامل  و،ها سالترین  اول شامل زودرس

اي   بارش کل منطقهمقادیر میانگین.   استي نرمالها سال
 مقادیر .در هر سال و انحراف معیار همان سال محاسبه شد

 و ها سال ترین زودرسیکی مربوط به  ،ها گروه بارشی

و دادیم  مورد آزمون قرار  راي نرمالها سالدیگري 
با توجه به درجه آزادي .  آمددست به آنها HSDمقادیر 

، )N(ها  وهتعدادگرو ) dfw(ا ه گروههاي درون  بین داده
  از جدول مربوط با سطح موردقبولHSDمقادیر بحرانی 

(α=0.05) در بررسی تعداد روزهاي مورد . مدآ  دست به
سرد تعیین شده برابر با طول دوره ها  گروه و در ها سال همه

اي و   محاسبهHSD از مقایسه مقادیر .روز بوده است 212و 
HSDمورد 26شود که از بین   جدول چنین برآورد می 

 مقادیر ، درصد از موارد3/92 در صورت گرفتهآزمون 
 و اند داري با هم داشته بارشی هر دو گروه اختالف معنی

  .ها مورد قبول بوده است آزمون
 
  گیري  نتیجه    5

دهد که متوسط آغاز  نتایج تحقیق حاضر نشان می
  شمال غرب   ناحیه   در سال  سرد   دوره هاي فراگیر بارش

  

 
 25با بازه پربندي ) پربندها( ارنفاع ژئوپتانسیلی . هکتوپاسکال500تراز هاي زودرس در  هاي دوره سرد سال میانگین الگوي جو در زمان آغاز بارش .6لشک

  . شده استبا مقیاس در زیر شکل نمایش داده) بردارها(با مقیاس در سمت راست، و میدان باد ) دار رنگیسایه(متر، تاوایی نسبی ژئوپتانسیل

سال  33بیشترین نوسان آن طی.  سپتامبر است26کشور 
در  .بوده است )ترین آغاز رسزود(  سپتامبر3مربوط به 

 ماه سپتامبر،   یعنی،  سال  از  زمان  این مجموع در
) جز سواحل خزري  به( مناطق کشور ندرت در سایر   به

هاي  متوسط آغاز بارش. بارش فراگیر مشاهده شده است
ترین آن   اکتبر و زودرس19راگیر در ناحیه غرب کشور ف

حاره  انتقال پرفشار جنب. است  سپتامبر7 ، سال33در طی 
به سمت جنوب در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل سبب 
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هاي فراگیر  شود که مناطق بیشتري از کشور از بارش می
هاي فراگیر در  متوسط زمان آغاز بارش. مند شوند بهره

 اکتبر و 30ب غرب و جنوب کشور ناحیه جنو
 براي  فراگیراین آغاز. ترین آن اول اکتبر است زودرس

و  پایان اکتبر به طور متوسطناحیه مرکزي و شرق کشور 
هنجاري    بیوقوع. بوده است  اکتبر4 ترین سال در زودرس

ها  تواند سبب زودرسی در وقوع بارش در گردش جو می
هاي  آغاز بارش متوسط الگوي جوي 6شکل. شود

مقایسه . دهد  زودرس ذکر شده در کل کشور را نشان می
هاي  الگوهاي گردش جو در اولین بارش فراگیر سال

هاي زودرس،  زودرس، نشان داده است که در سال
اند و  النهاري بوده ریخته و نصف هاي جوي درهم جریان

فشارهاي بریده نقش مهمی در  اي و کم  امواج دوشاخه
ها در شرق  ریختگی  هم  این به.اند   جوي داشته هايآشفتگی

  .مدیترانه و روي ایران بوده است
باران در سایر تحقیقات،   هاي پرباران و کم بررسی سال

، )1372(زاده  که حجازي مؤید این نتایج است، چنان
 را با بیشترین حد تاوة قطبی 1982 و اکتبر 1974سپتامبر 
سبت به شرایط نرمال دانسته است مثبت ن هنجاريبیداراي 

ها،  نیز در بررسی منابع رطوبتی بارش) 1386(و کریمی 
سبب قرارگیري مناسب پرفشار شرق    را به1996سال 

عربستان در سواحل کشور عمان و غرب دریاي عرب، 
رسد  نظر می  چنین به. سالی پرباران براي ایران دانسته است

 هاي فراگیر  زودرس بارشهایی که همراه با آغاز که سال
 که در مجموع داراي اند  هایی اند، سال دهدر ایران بو

. هاي جوي نامتعارفی در خاورمیانه هستند پدیده
ها، در مقاالتی که به بررسی و  خصوص، این سال به

آسا در مناطق  هاي سنگین و سیل چگونگی وقوع بارش
ل نیمه خشک شرق مدیترانه و شبه جزیره سینا تا شما

هاي سیل  بارش .خورند اند، به چشم می عربستان پرداخته
 آلپرت و همکاران،( در شبه جزیره سینا 1982آساي 

، نفوذ ناوه موج غربی از اسکاندیناوي تا جنوب )1986

 و ایجاد رگبارهاي شدید در خاورمیانه 1997یونان در 
 در 2000هاي  ، بررسی بارش)2001 دایان و همکاران،(

 هاي کوه  زایی رشته  ن و ایران و نقش چرخندشمال عربستا
را در ) 2004 بارت،(ها  زاگرس در وقوع این بارش

هاي زودرس نسبت به شرایط نرمال جوي نشان  سال
  .دهند می

اولیه در وقوع بارش در هر منطقه عامل رطوبت که 
 یا موجود در هواي محل است و یا از بیرون از منطقه است
ران با توجه به محدود بودن منابع در ای. شود   میوارد

ترین  بزرگ دریاهاي اطراف و دور ، دائمیرطوبت 
هاي    در نقشه.هستند ي فصلیها بارشکننده رطوبت   تامین
 500 تراز هاي جریان ،ي فراگیر دوره سردها بارش

ین آنها تر مهم از سمت دریاهاي غربی که هکتوپاسکال
جهت بادها در این . گیرند منشأ میدریاي مدیترانه است 

در . است  غربی ـ شرقی یا جنوب غربی ـ شمال شرقی،تراز
هاي   ي فراگیر نواحی مرکزي و جنوبی کشور نقشهها بارش
خوبی   شمالی بادها را به -جهت جنوبیپاسکال  1000تراز 
  .)1386 کریمی،( دهند   مینشان
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کی  تحلیل سینوپتی،1378 ،.، ف و کرمی،.جهانبخش، س
ي سواحل جنوب ها بارش سیبري بر پرفشارتأثیر 

 54 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، :دریاي خزر
  .107 ـ 55،131و

هاي   بررسی و نحوه شناسایی توده، 1377 ،.حبیبی، ف
 مجله :دهند   میهوایی که ایران را مورد تهاجم قرار

  .48-66 ،39 نیوار،
ار زیاد  فشهاي نوسان بررسی ،1372،.زاده، ز حجازي

رساله دکتري، دانشگاه  : در تغییر فصل ایرانحاره جنب
  .تربیت مدرس

بندي اقلیمی   طبقه،1378 ،. ب و علیجانی،،.حیدري، ح
 :ایران با استفاده از تکنیکهاي آماري چند متغیره
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  .57 -74 ،37هاي جغرافیایی،  فصلنامه پژوهش
جله م :هاي خزر هاي کرانه  منشأ بارندگی،1350،.خلیلی، ع
  .39ـ46 ،نیوار
چگونگی تشکیل فرابار سیبري و اثر ،1369 ،.ب علیجانی،

  فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،:آن بر اقلیم شرق ایران
17، 51-41.  

 انتشارات دانشگاه : آب و هواي ایران،1374،.علیجانی، ب
  .پیام نور، تهران

ي ها بارش تحلیل منابع تأمین رطوبت ،1386 ،.کریمی، م
  .ساله دکتري، دانشگاه تربیت مدرس ر:ایران

ي شدید ها بارش الگوي سینوپتیکی ،1375،.لشکري، ح
رساله دکتري، دانشگاه تربیت : جنوب غرب ایران

  .مدرس
 مجله جغرافیا و : نواحی اقلیمی ایران،1382 ،.مسعودیان، ا
  .171 -184 ،82پاییز و زمستان  توسعه،
وپتیکی تأثیر  بررسی سین،1384 ،. ا، و زرین،.مفیدي، ع
زا  سیلي ها بارش سودانی در وقوع فشار کمهاي  سامانه

  -136 ،77فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  :در ایران
113.   

 تحلیل الگوي سینوپتیکی ،1378 ،.، ه و قائمی،.نصیري، ب
 فصلنامه تحقیقات :ي کرخه و دزها بارشو دینامیکی 
  .177 -185 ،55 ـ 54جغرافیایی، 
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