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  هاي سينوپتيكي در ساحل جنوبي درياي خزر ها بر اساس موقعيت پيش بيني وقوع سيالب
  

   استاديار دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي، دانشگاه تربيت مدرس_ ∗حميدرضا مرادي
  20/5/83: پذيرش مقاله 

  26/11/83: يد نهاييأيت
  

  چكيده
هاي تراز نه سطح زمين وروزاساحل شمالي ايران براساس نقشه هاي در  سيل زاهاي  بارش         

نتايج حاصله بيانگر آن است كه . بررسي گرديد) 1999 الي 1970(ساله سي  دوره آماري يط باال
كه ست ا مؤثراحل جنوبي درياي خزرو سسه نوع توده هوا و سيستم فشاري در ريزش بارش

 ،در بين اين سه عامل. هاي كم فشار، چرخندها و واچرخندهاي مهاجر سيستم: عبارتند از
  . ها مربوط به چرخندها و واچرخندهاي مهاجر است شديدترين بارش

 پشته پرفشار كوتاه ناشي از گسترش هواي ،در سطح زمين و هرگاه در ساحل جنوبي درياي خزر
از هاي مياني و بااليي جو نيز ناوه وجود داشته باشد، شرايط سرد در منطقه استقرار يابد و در تر

به اين ترتيب هرقدر ميزان فشار در . الزم براي وقوع بارش هاي شديد در منطقه مهيا مي شود
  .بيشتر مي شودنيز سطح زمين بيشتر و ناوه تراز بااليي عميق تر باشد، انتظار وقوع بارش شديدتر 

هكتوپاسكال با 500هاي شديد در شمال كشور در تراز  رخداد بارش تحقيق نشان داد كه نتايج 
حاكميت پشته بر روي درياي سياه، شرق تا مركز اروپا، شرق درياي مديترانه و حضور ناوه عميق 

               به سمت  شمالي شروع و70اين ناوه از حوالي عرض. در شرق درياي سياه همراه است
  . شرقي گسترش مي يابد50 تا 40ْهاي تقريبي بين ْ  طول جنوبغرب در امتداد-جنوب 

 ، ايران درياي خزر سواحل جنوبي، سيل زا، ناوه، پشته، بارشسينوپتيك  :يكليدگان واژ

  مقدمه
وجـود خـاك حاصـلخيز، دمـا و بـارش         . اسـت سواحل جنوبي درياي خزر داراي آب و هواي مرطوب تا نيمـه مرطـوب                   

هـاي   جنگـل  بـه گونـه اي كـه از لحـاظ داشـتن     ، را به صورت بهشتي براي زيست گياه در آورده       ايرانكافي، منطقه شمالي    
مع الوصف ساكنين ايـن ناحيـه       . هاي اصلي كشاورزي كشور محسوب مي شود        منحصر به فرد و از قطب      ،تجاري در كشور  

هـاي شـديد     مقابل، بـروز سـيالب    ها از خشكسالي و كمبود آب در فصل بهار و تابستان در مضيقه بوده و در                  در اغلب سال  
 در نـواحي    1375آبان  بيست و يكم    به عنوان نمونه سيالب     . خسارات جاني و مالي بسياري را بر مردم منطقه تحميل مي كند           

 و سـيالب بـسيار      1378مركزي استان مازندران، سيالب و رانش زمين در شهر تاريخي ماسوله، سـيالب رود نكـاء در سـال                    
 همراه با صدها كشته و مجـروح و سـرانجام   1380مرداد سال  بيستم هاي مازندران در تاريخ   ان و استان  شديد در استان گلست   

.  مازنـدران و گلـستان  قابـل ذكـر مـي باشـد             ،هاي گـيالن    در استان  1380شهريور سال    يازدهم و دوازدهم     سيالب روزهاي 

                                                 
∗  E-mail: Morady5hr@yahoo.com 
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هاي اقليمـي    بندي حاكم بر حركت و گسترش سيستم      بنابراين منطقي است تا با شناخت مكانيسم و تكوين، تقويت و قانون             
 .حاكم بر منطقه، از اثرات مثبت آن سود جست و از نتايج زيانبار آن دوري كرد يا آن را به حداقل رساند

 شـمالي و طـول   38 تـا  ْ 36كـه بـه طـور تقريـب بـين عـرض جغرافيـايي ْ         منطقه مورد مطالعه سواحل شمالي كشور اسـت 
هدف اصلي ايـن    . هاي گيالن، مازندران و گلستان است      اين منطقه شامل استان   . قرار دارد  شرقي   56تا ْ  48  ْ  30´جغرافيايي  

          ، شناخت الگوهـاي سـينوپتيكي منجـر بـه بـارش هـاي سـنگين و سـيل زا در سـواحل جنـوبي دريـاي خـزر جهـت                               تحقيق
گويي به اين سـوال اسـت كـه الگـو يـا الگوهـاي                اين تحقيق در صدد پاسخ     .بهره برداري بهينه از سيالب هاي منطقه است       

  سينوپتيكي منجر به بارش سيل زا در منطقه كدامند؟
 برخي از اين تحقيقـات بـه بررسـي نقـش عوامـل              . مطالعات زيادي صورت گرفت    ،ثر در وقوع سيالب   ؤعوامل م در زمينه   

    و اسـترومبرگ    33-49، صـص  1992بـت   كاله و بار  (فيزيكي و بيولوژيكي حوضه در وقوع يا عدم وقوع سيالب پرداختند            
   97-100، صـص 1995شاي و همكـاران    و   453-461، صص 1994كوزري و فونتان     و   118-139، صص 1993و همكاران   

  و شـرايط جـوي   الگوهاي سينوپتيكي برخي از اين محققين نيز به بررسي        . )233-246، صص 1998الكساندر و همكاران    و  
، 1992 و آنجل و كورث هـوور 1199-1208  صص،1986دانكرتون و دليسي (رداختند  پ سيل زاهاي  بارش  وقوع منجر به 
   .)9471-9478صص، 1996و هاروي و هيتچ من 63-74 صص،1992و ديويس و بن كوويك 22-29صص

 در پنج آبخيز 1991  تا1982هاي   اطالعات مربوط به هرزآب هاي سطحي را از سال)33-49، صص1992( باربتو النا ك
مورد بررسي قرار داده و اثر سه نوع پوشش گياهي منطقه شامل جنگل سوزني برگ، جنگل راش و  فرانسه  1ولوز تمنطقه

 درصد باعث 80علفزار را بر روي هيدرولوژي سيل مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيدند كه تخريب جنگل تا حدود 
  . تشديد سيالب گرديده است

لهـستان    در»ادر« رودخانـه  1997 به بررسي عوامـل پيـدايش سـيل تابـستان     )113-125، صص1997( و همكاران دميتركو
پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه بارندگي با دوره بازگشت طوالني و سازه هاي نامناسب، باعث وقـوع سـيل و تـشديد                        

  .خسارات گرديده است
از وقوع سيل و كاهش خسارات ناشي  به بررسي مديريت سيالب در پيشگيري       )15-59، صص 1998( و همكاران    گيلبرت

از سيل در فرانسه پرداختند و وجود سيستم هاي هشدار دهنده و نيز ساخت سازه هاي فني مناسب را در كـاهش خـسارات           
  .ناشي از سيالب در اين كشور مثبت ارزيابي نموده اند

در اين مطالعـه عامـل      . تخران پردا به بررسي سينوپتيكي سيستم هاي سيل زا در جنوبغرب اي         ) 150، ص 1370(سبزي پرور   
هاي سيل زا در جنوبغرب ايران، حضور ناوه عميق در تراز باال ذكر گرديـد كـه محـور نـاوه بـه سـمت                          اصلي وقوع بارش  

  .جنوب تا جنوب درياي سرخ گسترش مي يابد
ركـزي اسـتان     در نـواحي م    1375آبـان مـاه سـال        بيست و يكم     به بررسي سينوپتيك سيالب   ) 33-41، صص 1380(مرادي  

نامبرده عامل اصلي وقوع بارش را حاكميت پشته پرفشار در سـطح زمـين و حـضور نـاوه در ترازهـاي                      . مازندران پرداخت 
  . بااليي جو مي داند

                                                 
Mtolozere -1  
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. هاي سواحل جنـوبي دريـاي خـزر در شـش مـاه سـرد پرداخـت        به تحليل سينوپتيك بارش) 61-72، صص1380(مرادي  
 حاكميت پشته پرفشار در سطح زمين ذكر نمود كه مركز اين پشته برروي دريـاي سـياه                  نامبرده عامل اصلي وقوع بارش را     

 ناوه عميقي حاكم است كه از مركز كم فشار مستقر بر روي اسكانديناوي يا ايسلند                ،هم زمان در تراز باال    . استقرار مي يابد  
  .  منشأ مي گيرد

  

  مواد و روش تحقيق 
 1999 تا 1970(ساله  سي هاي موجود در منطقه طي دوره آماري ارش و دبي ايستگاه جهت انجام اين تحقيق از داده هاي ب       

همراه با اين داده ها، نقشه هـاي روزانـه هواشناسـي سـينوپتيك مربـوط بـه                  ). 2و1 شماره هاي جدول(استفاده شد   ) ميالدي
ا استخراج و دوره هاي بـاراني كـه         ه بارش روزانه اين ايستگاه   . سطح زمين و ترازهاي باال تهيه و مورد بررسي قرار گرفت          

 ). 3 شمارهجدول( تفكيك و مشخص گرديد ،ها در آن دوره خاص بارش داشته باشند  درصد از ايستگاه50حداقل 

هاي دبي سنجي استخراج و روزهايي كه ميزان دبي روزانه نسبت به قبل افزايش قابل  داده هاي دبي روزانه ايستگاه
آنگاه روزهايي . ، در جدول جداگانه براي هر ايستگاه مشخص شد)ز سه برابر دبي روز قبلبيش ا(مالحظه اي داشته است 

            هاي مورد مطالعه داراي پديده سيالب بودند به عنوان نمونه مطالعاتي انتخاب گرديد كه بيش از نيمي از ايستگاه
  ).4 شمارهجدول(

در يكي از نواحي منطقه مورد مطالعه سيل اتفاق افتاده اسـت، طوفـان              روزهايي كه بارش فراگير در منطقه بوقوع پيوسته و          
هـاي مـورد     ايـستگاه   با توجه به وضعيت بارش و دبـي         . ه است تلقي شده و به عنوان يك سيستم طوفان زا انتخاب گرديد          

                        رد طوفـان   بـه ايـن ترتيـب مـوا       ). 5  شـماره  جـدول ( سيـستم طوفـان زا شناسـايي و انتخـاب گرديـد              38مطالعه، در مجموع    
در جـدول   ...  شـديدترين  روز بـارش و         ،)بـه روز  (، دوام طوفـان     )سـال، مـاه، روز    (زمان وقـوع    : و مشخصات آنها از قبيل    

                   هـاي اكتبـر، سـپتامبر و نـوامبر          ها مربوط بـه مـاه      مطالعات بيانگر آن است كه بيشترين وقوع طوفان       . جداگانه تنظيم گرديد  
              مـورد وقـوع طوفـان       3 و   3،  4هر كـدام بـا داشـتن        ئيه  هاي آگوست، ژوئن و ژو     ماه).  مورد 7 و   8،  11به ترتيب   (مي باشد   

  ).5شمارهجدول (در مراتب بعدي قرار دارند 
               توپاسكالي  هك300 و 500، 700با مراجعه به سازمان هواشناسي كشور، نقشه هاي سينوپتيك سطح زمين و ترازهاي 

جهت بررسي هر يك از موارد .  ساعت قبل از شروع بارش تا پايان فعاليت طوفان استخراج شد48ها از  هر يك از طوفان
ها از لحاظ مدت دوام دسته بندي  هاي بارش زا روي منطقه، طوفان طوفان براي منشأيابي، تعيين مسير و نحوه تأثير سيستم

 و بيش از پنج روز مورد بررسي قرارگرفت تا الگوي حاكم و شرايط 5، 4، 3، 2، 1هاي  انشد و به صورت طوف
  .ها كشف و ارائه شود سينوپتيكي غالب هر گروه از طوفان

 ساعت قبل از بارش، هـر گـروه از آرايـش سيـستم هـا تحـت                  48به اين ترتيب و با توجه به آرايش سيستم ها از            
ات و جابجايي هاي روزانه ايجاد شده در هـر گـروه از الگوهـا تـا پايـان فعاليـت طوفـان                       عنوان يك الگو تلقي شد و تغيير      

جهت تعيين چگونگي آرايش امواج و موقعيت سيستم هـاي فعـال جـوي در ارتبـاط بـا شـرايط                      .پيگيري و بررسي گرديد   
مهـم  . د بررسي قرار گرفـت     پارامتر هواشناسي مور   50جوي حاكم بر منطقه، روي نقشه هاي سطح زمين و تراز باال حدود              
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و ) 6(هـاي شـماره    ترين پارامترهاي هواشناسي مورد مطالعه در نقشه هاي سطح زمين و ترازهاي باال  به ترتيب در جـدول                
  . ارائه شده است) 7(

  
  

  سنجي سازمان هواشناسي در منطقه مورد مطالعه       ش هاي بار موقعيت ايستگاه  -1جدول 
 ارتفاع به متر  طول دوره آماري  عرض جغرافيايي  جغرافياييطول   نام ايستگاه  شماره

  3/13  1999 – 1961  36، 51َْ  54، 16َْ  گرگان  1
  460  1999 – 1993  37، 59َْ  55، 57َْ  مراوه تپه  2
  7/14  1999 – 1984  36، 27َْ  52، 46َْ  قراخيل قائم شهر  3
  -21  1999 – 1974  36، 43َْْ  52، 39َْ  بابلسر  4
  2/37  1999 – 1976  37، 15َْ  55، 10َْ  گنبد  5
  9/20  1999 – 1977  36، 39َْ  51، 30َْ  نوشهر  6
  187  1982 – 1971  36، 54َْ  54، 52َْ  علي آباد گرگان  7
  -3  1978 – 1970  36، 43َْ  53، 33َْ  بهشهر  8
  73  1993 – 1978  36، 29َْ  52، 9َْ  )نور ( چمستان   9

  157  1993 – 1971  37، 22َْ  55، 29َْ  كالله  10
  -2  1966 – 1951  37، 11َْ  50ْ  الهيجان  11
  107  1995 – 1979  36، 32َْ  52، 59َْ  دانشكده كشاورزي  12
  223  1978 – 1963  36، 17َْ  52، 54َْ  شيرگاه  13
  50  1966 – 1952  36، 46َْ  50، 54َْ  خرم آباد تنكابن  14
  -2/26  1999 – 1961  37، 28َْ  49، 28َْ  بندر انزلي  15
  7/36  1999 – 1961  37، 12َْ  49، 39َْ  رشت  16
  -20  1999 – 1961  36، 54َْ  50، 40َْ  رامسر  17
  -18  1999 – 1986  38، 25َْ  48، 52َْ  آستارا  18

  )سازمان هواشناسي كشور : منبع(           
  

 استفاده از روش هاي همزمان با تحليل سينوپتيك نقشه هاي هواشناسي، داده هاي سطح زمين و ترازهاي باالي نقشه ها با
آماري نظير آزمون كاي اسكوئر، آناليز واريانس پارامتري، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون و آناليز واريانس چند 

 Excel و Spssجهت اجراي روش هاي آماري مذكور از نرم افزارهاي آماري . متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
  .استفاده شد
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  هاي دبي سنجي وزارت نيرو در منطقه مورد مطالعه        عيت ايستگاهموق -2 جدول 

  )}تماب{سازمان تحقيقات منابع آب: منبع(        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرض جغرافيايي  طول جغرافيايي  نام ايستگاه  نام رود  شماره
طول دوره 
  آماري

ارتفاع به 
  متر

  130  1335-1378  37 ، 48َْ  48 ، 48َْ  ماشين خانه  گرگانرود  1
  50  1335-1378  37 ، 32َْ  49 ، 05َْ  پونل  شفارود  2
  -  1353-1364  37 ، 21َْ  49 ، 16َْ  شارم  ودزاغه رودبارر  3
  300  1328-1378  36 ، 30َْ  51 ، 20َْ  پل ذغال  رودچالوس  4
  2000  1358-1363  36 ، 13َْ  51، 18َْ  گرم رودبار  رودگرم رودبار  5
  0  1328-1378  36 ، 32َْ  52 ، 39َْ  )كشتارگاه(بابل  بابل رود  6
  10  1329-1378  36 ، 34َْ  52 ، 48َْ  كياكال  رودطاالر  7
  270  1329-1378  36 ، 17َْ  52 ، 53َْ  شيرگاه  رودطاالر  8
  270  1334-1378  36 ، 18َْ  52 ، 53َْ  شيرگاه  رودكسيليان  9

  400  1333-1378  36 ، 15َْ  53 ، 14َْ  سليمان تنگه  رودتجن  10
  -  1348-1378  36 ، 43َْ  53 ، 07َْ  كردخيل  رودتجن  11
  1000  1348-1378  36 ، 35َْ  53 ، 54َْ  سفيدچاه  رودنكا  12
  36  1334-1378  37، 14َْ  55 ، 8َْ  گنبد  گرگان رود  13
  330  1345-1378  37 ، 27َْ  55 ، 44َْ  تنگراه  دوغ  14
  132  1348-1378  37 ، 38َْ  55 ، 29َْ  )گرگان(تمر  گرگان رود  15
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   روزهاي همراه با بارش شديد و فراگير -3دول ج

  
  

  ماه
  سال

 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر وتا هيئژو ئنژو هم آوريل مارس فوريه ژانويه

1970 28      24     14 

1972 19    7   1 7  5  
1973        29 26-20 /6  7-6  
1974       5-6      
1975        16  15-14 29  
1976         10 30-4 28  
1977     21 27  19 30 23-22 13-12  
1978      22، 2   26  2  
1979  18 27      20  4 16 

1980 14         20 2  
1981    1 16  19  22 17-16   
1982 15 17- 5        7-6 9  
1983 25        14 6  14 

1984        11  20-7 30-29  
1985         20-15 22، 2   
1986 20        29-21  11 2 

1987        26- 16 23 26-9 26  
1988        30- 29  22   
1989 3 11 30     18 19- 15 21  1 

1990   16       14-5 13  
1991         25- 10    
1992 3  9    12-10  26- 15 6 26  
1993         21- 8 3-2   
1994      27-3    20 6-5  
1995         21- 20 24-17   
1996         20- 19  11  
1997       7   31 6 16-15 

1998          8   
1999       12      
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  هاي دبي سنجي مورد مطالعه روزهاي همراه با دبي زياد در ايستگاه -4جدول 
  ماه
 سال

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر ورشهري مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

1348 25     21-20 22 19 15-1 7  29 

1349            5 

1350       9 21    15 

1351 10 31-13 1  11-10    16   13-4 

1352 12     30 5-4 16-15 19   26 

1353 17   23-16   2  6    
1354  4       8    
1355  17     12      
1357   12        28  
1358 7 18    23       
1359        19     
1360    29   25-1      
1361       15  9    
1362      23 15   30 24 22 

1363     21-20  15  24-9   29-28 

1364 1     29       
1365       8 20-15     
1366 16    25  17 4 23 12 13-9 15-14 

1367     5 30 9     25 

1368     27 28  9-1     
1369 3 24-23     23      
1370    23         
1371 30-29 23-14 1 21-20 20  23-14 26 5    
1372  19      23  16-15   
1373   15 7-6   24 15 30 1  27 

1374     23 30   16   25 

1375 16-7      25-10 22   17  

1376      24-23  15 20  19 27 

1377       20 17   29   
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  ) وقوع بارش فراگير همراه با رويداد سيل( روزهاي همراه با طوفان  -5جدول 
   ماه 

سال  
 دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر وتا ئيهژو ژوئن همآوريل مارس فوريه ژانويه

1972        1     
1973         26-20  7-6  
1974       5-6      
1975           29  
1976          4   
1978      2       
1979   27          
1981       19  22 17-16   
1982          7-6   
1983         14 6   
1984        11  7 30-29  
1985         20    
1986 20        29    
1987        16  26، 9   
1989 3       18 19 21   
1990          14   
1992 3      12-11   6 27  
1994      27، 3     6-5  
1995         21-20    
1996         19  11  
1997           6  
1998          8   

  
  سطح زمينپارامترهاي مورد مطالعه در نقشه هاي  -6جدول 

  

  پارامتر  رهشما  پارامتر  شماره

  6  ) و مقدار فشارموقعيت( مركز پرفشار سيبري   1
 و مقدار موقعيت(مركز فشار شرق اروپا 
  )فشار

  7  ) و مقدار فشارموقعيت(مركز پرفشار آزور   2
تعداد مراكز كم فشار شمال اروپا و اطلس 

  شمالي

  8  ) ومقدار فشارموقعيت(مركز كم فشار ايسلند   3
 37عرض ْ( پربند هم فشار جنوب خزر 

  )شمالي 

4  
 و مقدار موقعيت(مركز كم فشار اسكانديناوي 

  )فشار 
  نوع جبهه و موقعيت آن در منطقه  9

   ) و مقدار فشار موقعيت(مركز فشار شرق مديترانه  5
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  تراز باالپارامترهاي مورد مطالعه در نقشه هاي  -7جدول 

 
   نتايج و بحث

                      .  كم فشار مهاجر قطبي اروپايي است،هاي گرم سال در سطح زمين هاي سيل زا در ماه عامل اصلي وقوع بارش
انديناوي همراه با جبهه به سمت جنوب كشيده شده و تا سواحل جنوبي درياي خزر گسترش اين كم فشار از جنوب اسك

اين جبهه در اثر برخورد هواي سرد پشته مركز پرفشار با هواي گرم مراكز كم فشار نواحي ايران مركزي تقويت . مي يابد
 پرفشار آزور روي درياي سياه و شرق در شديدترين روز بارش، همراه با فعاليت جبهه سرد در منطقه، مركز. مي گردد

جريانات از سمت شارش چنين شرايطي موجب . اروپا استقرار مي يابد و سواحل شمالي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد
به اين ترتيب سيستم هاي فعال در . دريا به ساحل و در نتيجه انباشته شدن رطوبت در دامنه هاي شمالي البرز مي گردد

  پارامتر  شماره  پارامتر  شماره

  در مركز اروپا) پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   22  ب كشورجهت جريانات در غر  1
  در غرب اروپا) پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   23  جهت جريانات در شرق كشور  2
  در شرق مديترانه) پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   24  جهت جريانات در جنوبغرب كشور  3
  در مركز مديترانه)  پشته ، ناوه (الگوي جريانات   25  جهت جريانات در جنوبشرق كشور  4
  در غرب مديترانه) پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   26  تعداد مراكز اصلي تاوه قطبي  5
  عرض جغرافيايي مركز پر فشار جنب حاره  27  عرض جغرافيايي مركز تاوه در نيمكره شرقي  6
  پر فشار جنب حارهطول جغرافيايي مركز   28  طول جغرافيايي مركز تاوه در نيمكره شرقي  7
  ارتفاع مركز پر فشار جنب حاره  29  ارتفاع مركز تاوه در نيمكره شرقي  8

  30  عرض جغرافيايي مركز تاوه در نيمكره غربي  9
 37عرض ( ارتفاع پربند مستقر در جنوب خزر 

  )شمالي
  عرض جغرافيايي مركز بالكينگ  31  طول جغرافيايي مركز تاوه در نيمكره غربي  10
  طول جغرافيايي مركز بالكينگ  32  فاع مركز تاوه نيمكره غربيارت  11
  ارتفاع مركز بالكينگ  33   شرقي50عرض جغرافيايي پربند معرف تاوه در طول   12
  عرض جغرافيايي محور ناوه در شمال غرب  34   شرقي40عرض جغرافيايي پربند معرف تاوه در طول   13
  عرض جغرافيايي محور ناوه در جنوب غرب  35   شرقي30 عرض جغرافيايي پربند معرف تاوه در طول  14
  طول جغرافيايي محور ناوه در شمال غرب  36   شرقي20عرض جغرافيايي پربند معرف تاوه در طول   15
  طول جغرافيايي محور ناوه در جنوب غرب  37   شرقي50 در امتداد طول 584عرض جغرافيايي پربند   16
  عرض جغرافيايي محور ناوه در شمال  38   شرقي40امتداد طول  در 584عرض جغرافيايي پربند   17
  عرض جغرافيايي محور ناوه در جنوب  39   شرقي30 در امتداد طول 584عرض جغرافيايي پربند   18
  طول جغرافيايي محور ناوه درشمال  40   شرقي20 در امتداد طول 584عرض جغرافيايي پربند   19
  طول جغرافيايي محور ناوه در جنوب  41   روي درياي سياه)پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   20
      در شرق اروپا) پشته ، ناوه ( الگوي جريانات   21
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 خزر از تغذيه رطوبت خوبي برخوردار مي گردند كه اين امر در فصل گرم سال با توجه به باال بودن دما از سواحل جنوبي
 شكل( يك سو و افزايش ظرفيت نگهداري رطوبت از سوي ديگر، علت اصلي شدت ريزش بارش در منطقه است

  .)1شمارة
اين مركز كـم ارتفـاع   . فاع مهاجر قطبي اروپايي استهمزمان در تراز باال عامل اصلي وقوع بارش در منطقه، مركز كم ارت         

زماني كه محور اين نـاوه در       . در شمال اسكانديناوي استقرار يافته و موجب گسترش ناوه عميقي به سمت جنوب مي شود              
   شرقي استقرار يابد، در سواحل 35 هكتوياسكال در امتداد طول 500ْتراز 

  

  1974ال سئيه ژو پنجم  نقشه سطح زمين روز-1شكل 
  

  
 

 45حداكثر شدت بارش در شرايطي روي مي دهد كه محور ناوه در امتداد طول ْ. شمالي كشور بارش بوقوع مي پيوندد
  .شرقي استقرار يافته و در شمالغرب كشور مركز كم فشار به صورت سرد چال بااليي استقرار يابد

رش ناوه اي است كه مركز آن در شمال يا شمالشرق در پاره اي موارد نيز عامل اصلي بارش در منطقه ناشي از گست
محورناوه به سمت جنوب تا نواحي مركزي .  شرقي واقع است50سيبري استقرار يافته و محور ناوه در منطقه حوالي طول ْ

قرار در اين شرايط بر روي شرق و مركز درياي مديترانه، درياي سياه و شرق اروپا پشته عميقي است. ايران گسترش مي يابد
. يافته كه حضور اين پشته خود عاملي در جهت عميق تر شدن ناوه مستقر بر روي درياي خزر و سواحل جنوبي آن است

پربند معرف تاوه قطبي در جنوب تنگه قره بغاز . هاي شمالي به منطقه مي گردد اين ناوه سبب ريزش هواي سرد عرض
در برخي موارد يك مركز كم ارتفاع فرعي درون ناوه . در منطقه استاستقرار دارد كه اين امر بيانگر گسترش تاوه قطبي 
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حضور اين مركز كم ارتفاع باعث ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش ناپايداري در . روي شرق تركيه استقرار مي يابد
ته بر روي شديدترين روز وقوع بارش در منطقه با استقرار پش. مي گردد  منطقه و عميق تر شدن ناوه به سمت جنوب 

  ).2 شمارةشكل(درياي سياه و اروپاي شرقي همراه است 
 هكتوپاسكال، رودباد جبهه قطبي بر روي منطقه مستقر بوده و 200 و 300هاي سيل زا، در ترازهاي  به هنگام وقوع بارش

ته و موجب اين وضعيت شرايط جوي منطقه را كامال ناپايدار ساخ.  نات در ساعت مي رسد100سرعت باد به بيش از 
 بنابراين عامل اصلي وقوع بارش در منطقه، در نقشه سطح زمين وجود مركز پرفشار .  هاي سيل زا مي گردد وقوع بارش

بر روي درياي سياه و حضور جبهه در منطقه و حضور ناوه عميق و جريانات نصف النهاري و استيالي رودباد قطبي در 
  .ترازهاي بااليي است

زماني روي مي دهد كه در سطح زمين، مركز پرفشار مستقر بر روي درياي سياه به سمت شرق شديدترين روز بارش 
 500در تراز . جابجا شده و در شمال درياي خزر استقرار يابد و همزمان مركز چرخند بر روي منطقه فعال باشد

 و پربند معرف تاوه در امتداد  شرقي مستقر گردد45هكتوپاسكال نيز محور ناوه به سمت شرق جابجا و در امتداد طول ْ
  . شمالي گسترش يابد33 شرقي تا حوالي عرض 45ْطول ْ

  
  1978ژوئن سال  دوم  هكتوياسكال روز500  نقشه تراز-2شكل 
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هاي سرد سال در نقشه سطح زمين عمدتا در شرايطي است كه يك مركز  هاي سيل زا در ماه عامل اصلي وقوع بارش
 و يا بر روي درياي سياه استقرار مي يابد و پشته اين مركز با خط ) شمالي50حوالي عرض ْ(زرپرفشار در شمال درياي خ

 1045 تا 1040مقدار فشار مركزي اين مركز پرفشار عمدتا .  از سواحل جنوبي درياي خزر مي گذرد1020هم فشار 
خزر باعث شاره ها از سمت شمال و يا استقرار مركز پرفشار در شمال درياي خزر و يا بر روي درياي . هكتوپاسكال است

ميزان دماي هوا در شمال درياي خزر يا شمال . شمالشرق به سوي سواحل جنوب و جنوبغرب درياي خزر مي گردد
ويژه ه ب(درحالي كه دماي آب درياي خزر نسبتا زياد است ؛ ) درجه سانتي گراد-4 تا -2حدود (درياي سياه منفي است 

هاي گرم درياي خزر باعث تبخير شديد آب دريا به درون  آب جريان اين هواي سرد بر روي). امبرهاي اكتبر و نو در ماه
برخورد اين توده . اين توده هواي سرد مي شود و لذا توده هوا از زير گرم و مرطوب شده و به شدت ناپايدار مي گردد

 هواي مرطوب شده و لذا شرايط براي ريزش هواي مرطوب با سلسله جبال البرز باعث ناپايداري و صعود بيشتر توده 
            حال هر قدر تفاوت دمايي بين آب دريا و توده هواي روي آن بيشتر باشد،. بارش هاي شديد در منطقه فراهم مي شود

 معموال در جلوي اين توده هواي سرد،. بر ميزان ناپايداري و شدت تبخير آب به درون توده هواي سرد افزوده مي شود
                    )كم فشارهاي اسكانديناوي و ايسلند(جبهه استقرار مي يابد كه منشا آن عمدتا كم فشارهاي مهاجر قطبي اروپايي 

 حال هر قدر از ميزان دماي هوا در مركز پرفشار كاسته شود و اين مركز به سمت . و كم فشارهاي مديترانه اي است
  به طوري كه در شديدترين روز بارش مركز پرفشار؛ دت بارش افزوده مي گرددعرض هاي جنوبي تر جابجا شود بر ش
در برخي موارد نيز دو مركز پرفشار سيبري و مركز پرفشار آزور . )3 شمارةشكل( بر روي درياي خزر مستقر مي شود

موال در شمالشرق روي درياي سياه در دو سمت شرق و غرب درياي خزر فعال بوده و زبانه كم فشاري كه مركز آن مع
به اين ترتيب جبهه با گسترش طولي خود از شمال به سمت . اسكانديناوي استقرار دارد به سمت جنوب گسترش مي يابد

نحوه الگوي جريانات به گونه اي است . ر امتداد درياي خزر گسترش يافته و منطقه را تحت تاثير قرار مي دهدجنوب د
نقشه (كه تغذيه رطوبت به داخل سيستم به خوبي صورت گرفته و ريزش بارش شديد در منطقه را به ارمغان مي آورد 

هاي شمالي تر مستقر بوده و از شدت  ر در عرضقبل از وقوع بارش معموال مركز پرفشا. )1981اكتبر16سطح زمين
  . كمتري نيز برخوردار است و دماي هوا در مركز پرفشار نيز عموما مثبت است

درترازهاي باال، وقوع بارش در منطقه عمدتا ناشي از گسترش ناوه اي است كه مركز آن در شمال يا شمالشرق سيبري 
محورناوه به سمت جنوب تا نواحي مركزي ايران .  شرقي واقع است50طول ْاستقرار يافته و محور ناوه در منطقه حوالي 

در اين شرايط روي شرق و مركز درياي مديترانه، درياي سياه و شرق اروپا پشته عميقي استقرار يافته . گسترش مي يابد
اين ناوه .  آن استكه حضور اين پشته خود عاملي در جهت عميق تر شدن ناوه مستقر روي درياي خزر و سواحل جنوبي

در برخي موارد يك مركز كم ارتفاع فرعي درون ناوه . هاي شمالي به منطقه مي گردد سبب ريزش هواي سرد عرض
                حضور اين مركز كم ارتفاع باعث ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش ناپايداري . روي شرق تركيه استقرار مي يابد

با گسترش اين مركز كم ارتفاع به سمت شرق . )4شكل شمارة(ه به سمت جنوب مي گرددمنطقه و عميق تر شدن ناودر 
هم زمان پشته پرفشار مستقر روي شرق اروپا ضمن جابجايي به سمت شرق تقويت . شدت بارش در منطقه افزوده مي شود

 شمالي 55 حوالي عرض ْشده به گونه اي كه در شديدترين روز بارش، اين مركز پر ارتفاع روي شمال درياي خزر در
                 در پاره اي موارد نيز عامل اصلي بارش در منطقه ناوه عميقي است كه منشاء آن . )5شكل شمارة(استقرار مي يابد 
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در اين الگو بر روي . از مراكز كم ارتفاع مستقر در شمال اسكانديناوي بوده و به سمت جنوبشرق گسترش مي يابد
در شديدترين . زر پشته پرفشار مستقر است و پشته ناشي از اين مركز پرارتفاع تا قطب گسترش مي يابدشمالشرق درياي خ

 شرقي تا جنوب خليج 50روز بارش يك مركز كم ارتفاع ثانوي در شرق تركيه گسترش يافته و محور ناوه در طول ْ
  . فارس گسترش مي يابد

  

  1976اكتبر سال پنجم   نقشه سطح زمين روز -3شكل 

  
  

  ها بر اساس تداوم بارش  بررسي الگوي سينوپتيك طوفان
نوزده با (هاي سه روزه است  ، بيشترين وقوع بارش سيل زا مربوط به بارش)1971-1999(طي دوره آماري مورد مطالعه 

از بين . ند در مراتب بعدي قرار دار)مورد وقوع طوفاننه و ده به ترتيب با (هاي چهار روزه و دو روزه   بارش).مورد
در مورد بارش هاي با تداوم .  استهاي يك روزه روي داده هاي مورد مطالعه، تنها يك مورد در اثر وقوع بارش طوفان

از سوي ديگر، بارش هاي با تداوم بيش از شش روز نيز منجر به وقوع . پنج و شش روزه نيز اين شرايط صادق است
                  ارش هاي طوالني مدت معموال ناشي از فعاليت جبهه گرم است علت آن است كه ب. طوفان در منطقه نمي گردد

  .كه بارندگي در آن به صورت ماليم و در سطح وسيع بوقوع مي پيوندد
پوشش گياهي غني و همراه با ضخامت و بافت مناسب خاك موجب مي گردد كه بخش اعظم بارش در زمين نفوذ يافته 

از سوي ديگر، عدم وقوع بارش سيل زا با تداوم يك روزه بيانگر آن است . يالبي در آيدو كمتر به صورت جريانات س
            كه برخالف شرايط مناطق خشك و نيمه خشك، وقوع بارش در منطقه ناشي از فعاليت زنجيره اي از چرخندها است 

. ارش زا و تداوم بارش نقش اساسي داردو درياي خزر به عنوان منبع عظيم رطوبتي در تزريق رطوبت به درون سيستم ب
  .حال با اين مقدمه به بررسي الگوي سينوپتيك طوفان ها بر اساس تداوم وقوع طوفان پرداخته مي شود
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   1987اكتبر ششم  هكتوياسكال روز 500  نقشه تراز -4شكل 

  
  

  1987اكتبر  نهم  هكتوياسكال روز500  نقشه تراز -5شكل 
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  هاي يك روزه و دو روزه  يك بارش الگوي سينوپت

 1040 تا 1030در نقشه سطح زمين عامل اصلي بارش پرفشار مهاجر اروپايي است كه ميزان فشار مركزي آن بين 
زماني كه مركز پرفشار در نيمه شمالي درياي خزر . در جلوي اين سيستم جبهه واقع شده است. هكتوپاسكال متغير است

هاي سيل زا در منطقه  بر روي سواحل جنوبي درياي خزر واقع شود، شرايط جهت ريزش بارشاستقرار يافته و خط جبهه 
در پاره اي موارد، سيستم پرفشار از سوي درياي مديترانه به سمت شرق انتقال يافته و با استقرار آن بر روي . مهيا مي گردد

هاي سيل زا در منطقه، ناوه  اال به هنگام وقوع بارشدر تراز هاي ب. درياي سياه، بارش سيل زا در منطقه بوقوع مي پيوندد
معموال اين ناوه از مركز تاوه قطبي منشا مي گيرد كه بر روي شمال تا شمالشرق سيبري انتقال يافته و محور . مستقر است

كيل مي در برخي موارد در درون اين ناوه، مراكز كم ارتفاع ثانوي نيز تش. آن به سمت جنوبغرب گسترش پيدا مي كند
هاي سيل زا در منطقه با گسترش پشته بر روي درياي سياه و شرق و مركز اروپا همراه  به طور كلي وقوع بارش. گردد
  .)6 شمارةشكل(است 

  هاي سه روزه  الگوي سينوپتيك بارش
قوع بارش به اين ترتيب كه و. هاي دو روزه صادق است هاي سه روزه نيز شرايط ارائه شده در طوفان در مورد طوفان

اين . سيل زا در منطقه در شرايطي است كه در سطح زمين بر روي درياي سياه و درياي خزر مركز پرفشار استقرار مي يابد
مركز پرفشار باعث ايجاد چرخش واچرخندي در هوا شده و در نتيجه، جريانات غالب از سمت دريا به سوي سواحل 

در اين شرايط بر روي . تقال رطوبت از روي دريا به سمت خشكي استاين پديده همراه با ان. جنوبي شارش مي يابد
  . ناپايداري توده هوا مي گرددسواحل جنوبي درياي خزر جبهه استقرار داشته كه موجب

مركز پرفشار مستقر بر روي درياي سياه و درياي خزر معموال از شمال اروپا ننشأت مي گيرد و يا بخشي از پرفشار آزور 
دد كه به سمت شرق گسترش يافته و در اروپاي مركزي و شرقي تقويت مي گردد و فشار مركزي آن در محسوب مي گر

دو مركز پر فشار آزور و كم  در اين شرايط. )7شكل شمارة( هكتوپاسكال مي رسد1045شمال درياي خزر گاهي به 
قوع بارش سيل زا با استقرار ناوه عميق بر روي در تراز هاي باال، و. فشار ايسلند نيز از شدت نسبتاً زيادي برخوردار هستند

 شرقي استقرار مي يابد 45منطقه همراه است؛ به طوري كه در شديدترين روز وقوع بارش، محور ناوه در امتداد طول ْ
 اين ناوه از مركز تاوه قطبي مستقر در عرض هاي جغرافيايي نزديك ) هكتوپاسكال500 تراز 1986بيستم ژانويه سال (

درون ناوه معموالً مراكز كم ارتفاع ثانوي تشكيل . منتج مي گردد كه در شمال سيبري و يا شمال اروپا مستقر هستندقطب 
مجموعه شرايط مذكور . مي شود كه اين مراكز باعث عميق تر شدن محور ناوه به سمت عرض هاي جنوبي تر مي گردد

   .ارش در منطقه استعامل اصلي شدت ناپايداري هوا و در نتيجه افزايش ريزش ب
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    1984نوامبر سي ام  هكتوياسكال روز 500  نقشه تراز -6شكل 

  
  

     1987اكتبر سال  بيست و ششم  نقشه سطح زمين روز-7شكل 
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  هاي چهار روزه  الگوي سينوپتيك بارش
ار استقرار دارد كه پشته آن در نقشه سطح زمين به هنگام وقوع بارش سيل زا، بر روي درياي سياه و شرق اروپا مركز پرفش

معموال مركز چرخند بر روي منطقه استقرار يافته و بخش عمده . تا حوالي سواحل جنوبي درياي خزر را در بر مي گيرد
خطوط هم فشار مركز پرفشار مستقر در شرق اروپا اگر چه ممكن است با پرفشار . بارش، ناشي از فعاليت جبهه سرد است

اين مركز پرفشار عموما ناشي . نمي گيردأت نشنما اين مركز جزئي از پرفشار سيبري نبوده و از آن  ا؛سيبري ادغام گردد
هاي سيل زا،  در زمان وقوع بارش. مي گيردنشأت از گسترش پرفشار آزور به سمت شرق بوده و يا از اروپاي شمالي 

  .فعال و از شدت زيادي برخوردار استمركز پرفشار آزور در اقيانوس اطلس ضعيف اما در عوض كم فشار ايسلند 
            در تراز هاي باال به هنگام وقوع بارش سيل زا، بر روي منطقه ناوه عميقي واقع شده كه محور ناوه در امتداد طول

 سواحل شمالي كشور در جلوي محور ناوه واقع و الگوي جريانات در منطقه كامال نصف ،در نتيجه.  شرقي قرار دارد45ْ
 ناوه معموال مراكز تاوه قطبي است كه در حوالي قطب در شمال سيبري يا شمال اروپا أمنش. )8 شمارةشكل(نهاري استال

معموال در امتداد محور ناوه در شرق تركيه يك مركز كم ارتفاع واقع شده كه باعث عميق شدن محور . استقرار يافته اند
.  محور ناوه به سمت جنوب عميق تر گردد توده هوا ناپايدارتر استهر قدر. هاي جنوبي تر مي گردد ناوه به سمت عرض

   .وقوع بارش در منطقه با استقرار پشته بر روي شرق و مركز اروپا و بر روي درياي سياه همراه است
    1973نوامبر  پنجم  هكتوياسكال روز500  نقشه تراز -8شكل 

  
  

    روزههاي پنج روزه و بيش از پنج لگوي سينوپتيك بارشا
هر قدر اين مركز پر فشار به سمت شرق . در نقشه سطح زمين وقوع بارش با حضور مركز پرفشار بر روي اروپا همراه است

            به طوري ؛گسترش يابد و بر ميزان فشار مركزي آن افزوده شود، شدت بارش در سواحل جنوبي خزر افزايش مي يابد
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           رفشار در شمال درياي خزر استقرار مي يابد و مقدار فشار پربند هم فشار مستقر كه در شديدترين روز بارش ، مركز پ
              هاي شديد سواحل جنوبي  معموال بارش. )9 شمارةشكل(هكتوپاسكال مي رسد 1020در جنوب درياي خزر به 

ا در نواحي داخلي كشور كم فشار حرارتي مستقر ه در اين ماه. هاي اكتبر، سپتامبر و نوامبر است درياي خزر مربوط به ماه
هاي  اوه قطبي و ايجاد و گسترش پرفشارهاي سرد سيبري و شمال اروپا به سمت عرضنكه با گسترش   درحالي؛است

            بنابر اين با گسترش زبانه هواي سرد به سمت . جنوبي تر، در محل برخورد اين دو توده هوا جبهه تشكيل مي شود
               . هاي پايين تر كشيده مي شود هاي جنوبي تر، جبهه مستقر در جلوي اين توده هواي سرد نيز به سمت عرض عرض

. اين جبهه در سواحل جنوبي خزر به دليل شرايط محلي و نحوه گسترش رشته كوه البرز و درياي خزر تقويت مي گردد
حركت سيستم باران زا كند تا غرب منطقه است كه باعث مي شود عامل اصلي تداوم بارش، وجود جبهه مخلوط در شمال

مي گيرند، عامل ديگري نشأت ها و مراكز كم فشاري كه از درياي مديترانه  از سوي ديگر وجود زنجيره سيكلون. باشد
   .در توجيه تداوم بارش در منطقه محسوب مي گردد

  
     1987اكتبر سال  نهم  نقشه سطح زمين روز-9شكل 

  
  

در نقشه هاي ترازهاي باال، منطقه در جلوي ناوه اي است كه معموال از مراكز تاوه قطبي در شمالغرب سيبري به سمت 
همزمان در شمالغرب اروپا يك مركز پرارتفاع استقرار . جنوبغرب گسترش يافته و تا روي كشور مصر كشيده مي شوند

 با جابجايي و گسترش اين پرفشار . حت استيالي پشته قرار داردمي يابد كه در نتيجه آن، كل اروپاي مركزي و شمالي ت
اين پديده با وقوع بارش . به سمت شرق، ناوه مستقر در جنوبشرق اروپا ضمن عميقتر شدن به سمت شرق جابجا مي شود

          حور ناوه اوج شدت بارش زماني است كه مركز پر ارتفاع در شمال درياي خزر استقرار يابد و م. در منطقه همراه است
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 شرقي تا مركز درياي سرخ گسترش يابد و همزمان يك مركز كم ارتفاع ثانوي نيز در شرق كشور 40در امتداد طول ْ
  . تركيه گسترش يابد

  

  
  بررسي آماري داده هاي نقشه هاي هواشناسي

نتا يج حاصل از .  استفاده گرديدExcel و  Spssبه منظور تحليل آماري داده هاي نقشه هاي هواشناسي از نرم افزارهاي
ن آن است كه بين مقدار بارش در سواحل جنوبي درياي  مبي،همبستگي بين پارامترهاي سطح زمين و ترازهاي باال با بارش

             اوه در امتداد طولنفشار جنوب درياي خزر، طول مركز تاوه قطبي و عرض جغرافيايي پربند معرف  خزر با پربند هم
در حالي كه مقدار بارش با پربند هم ارتفاع جنوب درياي خزر، طول محور ناوه .  شرقي همبستگي مثبت وجود دارد30ْ

در شمال منطقه، عرض مركز فشار مستقر در شرق اروپا و مقدار فشار دو مركز كم فشار ايسلند و اسكانديناوي همبستگي 
   . )8 شمارة جدول(منفي دارد 

  
 

  ي بين مقدار بارش با داده هاي نقشه هاي هواشناسيضريب همبستگ -8 جدول
 متغيرها

  
 مقدار بارش

فشار جنوب  هم
 درياي خزر

اوه نپربند معرف 
در امتداد طول    

  شرقي30ْ

پربند هم ارتفاع 
جنوب درياي 

 خزر

طول محور ناوه 
 در شمال منطقه

عرض مركز فشار 
مستقر در شرق 

 اروپا

 -271/0* -271/0* -292/0* 227/0* 335/0** ضريب همبستگي

 024/0 029/0 011/0 038/0 002/0 درصد معني داري

 86 84 75 65 69 (N) تعداد

   8ادامه جدول 
   متغيرها

 مقدار بارش

مقدار فشار  مركز كم فشار 
 اسكانديناوي

مقدار فشار  مركز كم فشار 
 ايسلند

طول مركز كم ارتفاع تاوه قطبي

 346/0** 325/0** -306/0** ضريب همبستگي

 003/0 004/0 007/0 درصد معني داري

 76 77 74 (N) تعداد

 01/0معني داري در سطح           * *                                                                                                        05/0معني داري در سطح * 

ن است كه بارش سيل زا در سواحل شمالي كشور در شرايطي بوقوع مي پيوندد كه در سطح در واقع نتايج باال بيانگر آ
بين شدت بارش با برخي پارامترهاي هواشناسي نظير پربند هم . زمين پرفشار و در ترازهاي بااليي جو ناوه حاكم باشد

 300رفشار جنب حاره در تراز ارتفاع جنوب درياي خزر، طول محور ناوه در شمال منطقه و عرض جغرافيايي مركز پ
   .  )9 شمارة جدول (هكتوپاسكال همبستگي وجود دارد

ثير گذار در ايجاد بارش هاي سيل زا در منطقه، داراي كنش متقابل با يكديگر بوده كه برخي از اين أمراكز فشاري ت
  . ارائه شده است) 16(الي ) 10(همبستگي ها در جدول هاي شمارة 
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  بستگي بين شدت بارش با برخي داده هاي نقشه هاي هواشناسيضريب هم -9 جدول
 متغيرها

 شدت بارش

پربند هم ارتفاع جنوب 
 درياي خزر

عرض جغرافيايي مركز پرفشار  طول محور ناوه در شمال منطقه
 300جنب حاره در تراز 

 347/0** -338/0** 265/0* ضريب همبستگي

 003/0 006/0 021/0 درصد معني داري

 75 65 70 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح                                            * *                                                                 05/0معني داري در سطح * 
  

  ضريب همبستگي بين طول پرفشار سيبري با برخي داده هاي نقشه هاي هواشناسي -10جدول 
 هامتغير

  
 طول پرفشار سيبري

عرض ج  مركز 
كم فشار 
 اسكانديناوي

عرض ج مركز كم 
 ارتفاع تاوه قطبي

ارتفاع مركز 
پرفشار جنب 

 حاره

 عرض پربند تاوه 
 40قطبي در طول ْ
 شرقي

ارتفاع مركز تاوه 
  قطبي در تراز 

mb 300  
 442/0** 434/0** 244/0* -756/0** 457/0** ضريب همبستگي

 000/0 000/0 45/0 000/0 000/0 درصد معني داري

 75 74 68 68 64 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح     * *                                                                                               05/0معني داري در سطح * 
  

  خي داده هاي نقشه هاي هواشناسيضريب همبستگي بين ارتفاع پرفشار سيبري با بر -11جدول 
  متغيرها
 مقدارفشار سيبري

همفشار جنوب 
 درياي خزر

عرض جغرافيايي 
 بالكينگ

ارتفاع  
 بالكينگ

پربند جنوب 
 درياي خزر

عرض ج پرفشار جنب 
  300حاره در تراز 

 -459/0** -390/0** -471/0** 291/0* 454/0** ضريب همبستگي

 000/0 002/0 000/0 033/0 000/0 درصد معني داري

 76 54 54 61 64 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح        * *                                                                                    05/0معني داري در سطح * 
  

    هواشناسيضريب همبستگي بين طول و عرض جغرافيايي پرفشار آزور با برخي داده هاي -12جدول 
 متغيرها

  موقعيت
  پرفشار آزور

عرض پربند معرف 
 30اوه در طول ْن

 شرقي

عرض پربند معرف 
 40اوه در طول ْن

 شرقي

همفشار جنوب 
 درياي خزر

پربند هم ارتفاع 
جنوب درياي 

 خزر

ارتفاع مركز فشار 
 مستقر در شرق اروپا

 422/0** -349/0** 294/0* 315/0** 313/0** ضريب همبستگي

 001/0 006/0 010/0 009/0 009/0 درصد معني داري

 68 68 79 61 60 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح        * *                                                                           05/0معني داري در سطح * 
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   ايسلند با برخي داده هاي  هواشناسيضريب همبستگي بين طول و عرض جغرافيايي كم فشار -13 جدول
 متغيرها

 موقعيت كم فشار ايسلند

مقدار فشار 
 مركزي ايسلند 

عرض كم فشار 
 اسكانديناوي

عرض  كم ارتفاع 
 mb 300تاوه در

طول ج  مركز 
 كم ارتفاع تاوه 

طول محور ناوه 
 در شمال منطقه

 312/0* -637/0** 3444/0** 412/0** -321/0** ضريب همبستگي

 021/0 000/0 005/0 000/0 004/0 درصد معني داري

 77 76 65 69 54 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح            * *                                                                   05/0معني داري در سطح * 
  وپا با برخي داده هاي  هواشناسيضريب همبستگي بين ارتفاع مركز فشار مستقر در شرق ار -14 جدول

 متغيرها
  ارتفاع مركز 

 فشار شرق اروپا

اوه نعرض پربند معرف 
 60قطبي در امتداد طول  

 درجه شرقي

اوه نعرض پربند معرف 
قطبي در امتداد طول  

 درجه شرقي30

عرض محور ناوه در 
 جنوب منطقه

تعداد مراكز كم ارتفاع 
  اوه قطبي در تراز ن

mb 300 

 -292/0* -587/0** 316/0* -377/0** بستگيضريب هم

 042/0 000/0 013/0 003/0 درصد معني داري

 61 61 60 49 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح                                                                             * * 05/0معني داري در سطح * 
  

  عرض جغرافيايي مركز كم ارتفاع تاوه قطبي با داده هاي  هواشناسي ضريب همبستگي بين  -15 جدول
 متغيرها

 عرض مركزتاوه قطبي

عرض جغرافيايي مركز پرفشار جنب 
  500حاره در تراز 

ارتفاع مركز پرفشار جنب حاره در تراز 
500  

 -756/0** 408/0** ضريب همبستگي

 000/0 000/0 درصد معني داري

 74 74 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح            * *                                                                       05/0ي داري در سطح معن* 
  

  ضريب همبستگي بين ارتفاع پربند جنوب درياي خزر با برخي داده هاي  هواشناسي -16جدول 
 متغيرها 

  ارتفاع
 پربندجنوب خزر

عرض پربند تاوه 
متداد طول  در ا

  شرقي30

  عرض پربند 
 تاوه قطبي در طول 

  شرقي40ْ

عرض جغرافيايي 
 بالكينگ

ارتفاع 
 بالكينگ

عرض پرفشار جنب 
 500حاره در تراز 

 454/0** 481/0** -454/0** 348/0** 348/0** ضريب همبستگي

 000/0 000/0 001/0 002/0 002/0 درصد معني داري

 75 75 55 55 67 (N) تعداد

  01/0معني داري در سطح   * *                                                                                            05/0معني داري در سطح * 
ثير گذار روي مقدار و شدت بارش در أ، مالحظه مي گردد كه عوامل تفوقهاي  با توجه به نتايج ارائه شده در جدول

 500پربند جنوب درياي خزر در تراز  به عنوان مثال، ارتفاع. وسيله ديگر متغيرهاي جوي كنترل مي شونده ود بخ منطقه،
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هكتوپاسكال كه همبستگي منفي با مقدار و شدت بارش در منطقه دارد، تحت تاثير مركز پرفشار جنب حاره و موقعيت 
 . قرار مي گيرد بالكينگ

  

  امتجزيه و تحليل رگرسيون گام به گ
تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام  با استفاده از كليه متغيرهاي مورد مطالعه در نقشه هاي سطح زمين و تراز باال 

  .نتايج حاصله به صورت سه مدل مي باشد كه در اينجا ارائه مي گردد. متغير وابسته بارش است .صورت گرفت
           7.847IS - 7710.041 P =                                                                                1-4مدل 

       P = 7.498IS +6.228LSHP  7608.719 -                                                             2-4مدل 

           13.362AZ P = 4628.015 + 8.923IS + 6.041LSTHP -                                         3-4مدل 

  :كه در آن 
Pمقدار بارش كل   

ISفشار مستقر در جنوب درياي خزر  خط هم  
LSTHP طول جغرافيايي مركز پرفشار جنب حاره   

AZپرفشار آزور مقدار فشار مركزي   
  . ارائه شده است) 17( شمارة اين نتايج همراه با مقدار ضريب رگرسيون و سطح معني داري در جدول

 هاي حاصله از رگرسيون خالصه مدل -17ل جدو

 انحراف معيار R R 2 مدل
1 .603(a) .364 241.5954 
2 .710(b) .503 218.9685 
3 .780(c) .609 199.6772 

 
 :  و مĤخذمنابع

  سيستمهاي سيل زا در جنوب غرب ايران، پايان نامه كارشناسي ارشدبررسي سينوپتيك، )1370(علي اكبر، سبزي پرور -1
  .150 ص،موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران

مجلـه علـوم     سـال،   بارشهاي ساحل جنوبي درياي خزر در شـش مـاه سـرد            همديدي تحليل   ،)1380( حميد رضا  ،مرادي -2
  .61-72صص ،دريايي ايران، دوره اول، شماره دوم

ي اسـتان مازنـدران ، مجلـه         نواحي مركـز   1375 آبان ماه سال     21 ، بررسي سينوپتيك سيالب      )1380( حميد رضا  ،مرادي-3
   .33-41صص، 56رشد آموزش جغرافيا ، شماره 
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