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چكيده
سنگين  بارش  هاى  وقوع  كشور  غرب  محيطى  پديده  هاى  از  يكى 
در  گيرى  قرار  اثر  در  كشور  غرب  منطقه  است.  تندرى  توفان   با  همراه 
وجود  همچنين  و  مديترانه  درياى  رطوبت  و  غربى  بادهاى  مسير  برابر 
تندرى  و  سنگين  بارش  وقوع  براى  مستعد  منطقه  اى  زاگرس،  ارتفاعات 
مى  باشد. براى مطالعه سينوپتيكى بارش سنگين روز 12 ارديبهشت 1389 
از داده  هاى جو باالى موجود در مركز ملى پيش  بينى  هاى محيطى استفاده 
وقوع  هنگام  جّو به  وضعيت  ترسيمى  محاسباتى و  شده و با روش  هاى 
از  حاصل  نتايج  است.  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  سنگين  بارش 
تحليل  هاى سينوپتيكى نشان داد كه عوامل مؤثر بر وقوع بارش سنگين 
روز 12 ارديبهشت 1389 وقوع بلوكينك و پيچانه در ترازهاى 500، 600 
و 700 هكتوپاسكال، ناپايدارى و همرفت شديد در تمام سطوح جّوى از 
1000 تا 500 هكتوپاسكال و تاوايى مثبت يا سيكلونى در ترازهاى جّوى 
500، 600، 700 و 850 هكتوپاسكال مى باشد. براساس نقشه هاى وزش 
رطوبت، منابع رطوبت اين بارش سنگين در ترازهاى 1000 تا 850 خليج 
فارس و در ترازهاى 700، 600 و 500 هكتوپاسكال درياى مديترانه و 

درياى سرخ مى باشند.
واژه  هاى كليدى: سينوپتيك، بارش سنگين، چرخند و واچرخند، ايالم، ايران

مقدمه
امروزه بارش يك عنصر بسيار مهم و تأثيرگذار بر جوامع و فعاليت هاى 
كليه  در  مطالعات  اصلى  ركن  امروزه  كه  طورى  به    مى  باشد،  انسانى 
دليل  به  سنگين  بارش  مى  آيد.  شمار  به  اقتصادى  و  محيطى  برنامه ريزى هاى 
ناگهانى بودن و حجم زياد آبى كه به همراه دارد داراى پتانسيل بااليى براى 
ايجاد سيل مى  باشد. به همين دليل، تاكنون مطالعات فراوانى درباره عوامل به 
وجود آورنده بارش  هاى سنگين و پتانسيل  هاى آن، صورت گرفته است. در 
هر مكانى بارش زمانى اتفاق مى افتد كه هواى مرطوب و عامل صعود هردو 
با هم فراهم شود. اين شرايط به وسيله الگوى گردش اتمسفر فراهم مى گردد 
(كاويانى و عليجانى، 1380). توده  هاى هوا نيز توسط الگوهاى فشار يا سيستم  هاى 
هوا كنترل مى  شود و امروزه تجزيه و تحليل هاى جديد هواشناسى، بر شناخت 

توده  هاى هوا، حركت و تغييرات آنها استوار است. (سليقه و صادقى  نيا، 1389) 

سنگين  بارش  تگرگ،  مانند  آن  از  ناشى  پديده  هاى  و  تندرى  بارش 
بخش  كه  هستند  شناختى  اقليم  مخاطرات  مهم ترين  از  صاعقه  سيل  آسا،  و 

وسيعى از تحقيقات اقليمى دنيا را به خود اختصاص داده  اند.
مسير  تغييرات  همچون  متعددى  ديناميكى  و  فيزيكى  فرايندهاى 
سيكلون ها، جابه جايى توده هاى هواى گرم و مرطوب در سطوح پايينى جو 
سيالبى  جريانات  وقوع  در  مهمى  نقش  مى توانند  توپوگرافى  وضعيت  يا  و 
در فصل بهار داشته باشند ( Font, I., 2000). با اين حال عوامل ديگرى چون 
تغيير  فرايند  به  توجه  با  غيره  و  خشكى  و  دريا  تأثيرات  دريا،  سطح  دماى 
اقليم مى تواند در بارش هاى غير عادى نقش داشته باشند(Valero,2004). توجه 
به علل ايجاد سيل، شناسايى مناطق در معرض خطر سيل و رعايت اصول 
پيشگيرانه بر سيالب از الزامات اوليه مديريت بحران سيل محسوب مى شود 
دارند  نقش  سيل  ايجاد  در  كه  منفرد  رگبارهاى  مطالعه  ميان،  اين  در  كه 
ضرورى به نظر مى رسد. بارش هاى  شديد و كوتاه مدت باعث وقوع سيل، 
و  آنها  مفيد  عمر  كاهش  و  جاده ها  آبى،  سازه هاى  تخريب  خاك،  فرسايش 
همچنين هدر رفتن حجم باالى منابع آب سطحى در كوتاه مدت به ويژه 
در مناطق خشك مى شود (Changnon,2001). به همين سبب شناخت چگونگى 
پيدايش و شناسايى الگوهاى سينوپتيكى به عنوان يكى از روش هاى مطرح 
كه منجر به ايجاد سيل مى شود مى تواند در پيش بينى و كاهش آثار زيانبار 

اين پديده مفيد واقع شود.
سنگين  بارش  تگرگ،  مانند  آن،  از  ناشي  پديده هاي  و  تندري  توفان 
هستند  شناختي  اقليم  سوانح  مهمترين  از  شديد  باد  و  صاعقه  آسا،  سيل  و 
هواشناسي دنيا را به خود اختصاص  تحقيقات آب و  بخش وسيعي از  كه 
داده اند. (خوشحال،1386،ص 101). از مهمترين كارهاى انجام شده در اين زمينه 
توفان هاى  كه  داد  نشان  وى  كرد.  اشاره   (Kaltenbo¨ck R,2003) كار  به  مى توان 
توپوگرافى  عوامل  تأثير  تحت  شدت  به  تابستان  در  ويژه  به  اتريش  تندرى 
همرفت شديد زمانى توسعه مى يابد كه يك جبهه سرد از  هستند و معموالً 
جنوب  جهت  با  مديترانه  ازسمت  ناپايدار  هواى  توده  يك  و  غرب  سمت 
غربى به منطقه نزديك شود(Kato et al. , 2005) . او با بررسى بارش سنگين 13 
جوالى 2004 در منطقه NIIGATA دريافت كه نفوذ هواى گرم و خشك 
در سطوح ميانى و وجود هواى مرطوب در سطوح پايينى منجر به تقويت و 
شدت بارش مى شود. چن1 و همكاران (2002) در تحقيقات خود بر روى 
منطقه تايوان نشان دادند كه بارش هاى شديد بيشتر در مناطق كوهستانى با 
جهت شمالى جنوبى و در فصلى كه بارش هاى مايو تحت تأثير پرفشار غرب 
اقيانوس آرام است شكل مى گيرد. آنها بارش هاى شديد را براساس موقعيت 
هكتوپاسكال   850 سطح  تا  رطوبت  ميزان  و  باد  سرعت  پرفشار،  امتداد  و 
تقسيم كرد.  سيبرت2 و همكاران در سال 2007، هفت الگوى سينوپتيكى 
ايجاد كننده بارش هاى سنگين در استراليا را بر اساس 4 ساعت مشاهداتى 
روزانه و منطقه وقوع پديده شناسايى كرد. در همين راستا ديميترو3(2009)، 
شرايط محيطى و متغير هاى هواشناسى بارش 155 روز يك دوره 4 ساله را 
در بلغارستان براى تشخيص نوع بارش(تگرگ يا باران) بررسى كرد و ارتباط 

بارش هاى تگرگى با ابرهاى ناشى از همرفت پيشانى جبهه را نشان داد. 
در ايران نيز كارهاى متعددى در اين زمينه انجام گرفته است. از جمله 

 تحليل سينوپتيكى  بارش سنگين
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مى توان به كار عزيزى و صمدى (1382) اشاره كرد كه سيل 28 مهر 1382 
در گيالن و مازندران را از نظر سينوپتيكى مورد ارزيابى قرار دادند. نتايج 
اين تحقيق نشان مى دهد كه گسترش و عميق شدن ناوه موج بادهاى غربى 
بر روى درياى خزر و ريزش هواى سرد عرض هاى شمالى عامل اين توفان 
تندرى بوده است. در اين رابطه رحيمى (1388) به بررسى تأثير رگبارهاى 
فارسان  حوضه  در  سيل  بحران  مديريت  بر  ساعت   24 از  كمتر  و  منفرد 
پرداخته است. مفيدى (1383) در بررسى بارش هاى تندرى سيل زا با منشاء 
درياى سرخ نشان داد كه شكل گيرى مناطق همگرايى اوليه در منطقه درياى 
سرخ نتيجه تأثير متقابل جريانات جّوى و ويژگى هاى توپوگرافى مى باشد. 
در عين حال تكوين و گسترش كم فشارهاى منطقه درياى سرخ و جابه جايى 
و انتقال آنها در خاورميانه به موقعيت و شدت جت جنب حاره و نيز عمق 
و امتداد محور ناوه عرض هاى ميانى در شرق بستگى دارد. اشجعى (1379) 
به اين نتيجه رسيد كه وقوع بارش هاى سنگين در منطقه شمال غرب كشور 
با توجه به توپوگرافى و ساير عوامل در ماه هاى فصل بهار و پاييز بيشتر از 
بقيه ماه ها مى باشد  و بيشتر از نوع رگبارى و اكثراً در ساعات بعد از ظهر 

و اوايل شب اتفاق مى افتد.
هدف اين تحقيق، بررسى سينوپتيكى نمونه اى از بارش هاى سنگين شهرستان 
ايوان در استان ايالم، كه به دليل واقع گرديدن در ميان ارتفاعات زاگرس، هر 
ساله بارش هاى تندرى شديدى را متحمل مى گردد، به عنوان يكى از الگوهاى 
سينوپتيكى سيل زا غرب كشور و استان ايالم براى پيش بينى و پيشگيرى از 
خسارات احتمالى و استفاده بهينه از پتانسيل بارشى آن انتخاب و مطالعه گرديد. 

داده ها و روش  تحقيق
منطقه ايالم با قرارگيرى در طول جغرافيايى46 و عرض جغرافيايى33 
درجه در  ميان رشته كوه هاى زاگرس واقع گرديده است، كه از يك طرف در 
سر مسير ورود رطوبت درياى مديترانه و از سوى ديگر تحت تأثير رطوبت 
خاص  موقعيت  و  ارتفاعات  وجود  ديگر  طرف  از  مى باشد،  سرخ  درياى 
توپوگرافى منطقه از نظر دريافت انرژى تابشى باعث ايجاد بارش هاى شديد 

اوروگرافى و همرفتى مى گردد.
براى اين پژوهش با استفاده از داده هاى هواشناسى ايستگاه ايالم (ايوان)

ساعت   24 از  كمتر  در  ميلى متر   50 از  بيش  بارش هاى  با  همراه  روز هاى 
انتخاب گرديد و روز 12 ارديبهشت 1389  كه در سال هاى اخير روى داده 
و به نسبت ديگر روز ها بارش بيشترى را داشته انتخاب و به عنوان مورد 
  ،NCEP4مطالعاتى مورد بررسى واقع گرديد. در ادامه با استفاده از داده هاى
نقشه هاى ضخامت، رطوبت قابل بارش جو، جهت و سرعت باد، فشار سطح 
زمين و ارتفاعى تا تراز 500 هكتوپاسكال، جبهه زايى، دما، جهت باد و شار 
رطوبتى در ترازهاى مختلف جو ترسيم، سپس از نظر اغتشاشات جّوى مورد 
تجزيه و تحليل واقع گرديدند. بر اساس اين نقشه  ها، روند شكل  گيرى بارش 
از سطح زمين تا تراز 500 هكتوپاسكال ازنظر نوع سامانه هاى تأثيرگذار در 
باد،  سرعت  نظير  جّوى  عوامل  تغييرات  روند  و  سنگين  بارش  شكل گيرى 
از 48  رطوبت  منبع  و  باد  جريان  جهت  ارتفاع،  فشار،  دما،  رطوبت،  ميزان 

ساعت قبل از بارش مورد بررسى قرار گرفت.

نگاره 1: موقعيت 
جغرافيايى شهرستان 

ايوان

نتايج و بحث
بررسى و تحليل نقشه هاى فشار سطح دريا

بر اساس گزارشات سازمان هواشناسى كشور در روز 12 ارديبهشت در 
غرب كشور مركز چرخندى واقع گرديده كه اين امر موجب بارش در اين 
بيشترين  ايوان  و  نبوده  ميزان  يك  به  غرب  در  بارش  است.  گرديده  منطقه 
ايوان  ارتفاع  تأثير  تحت  امر  اين  كه  است  گرديده  متحمل  را  بارش  ميزان 
و واقع شد آن در مسير موج صورت گرفته است. در روز 12 ارديبهشت 
1389 در ايستگاه ايوان 76/4 ميلى متر بارش ثبت شده است كه به نسبت 

ايستگاه هاى اطراف بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است.

نمودار 1:
بر اساس نقشه هاى فشارسطح زمين در 48 ساعت قبل از بارش، مشاهده 
مى گردد، كه مركز كم فشارى با فشار مركزى 1004 ميلى بار بر روى جنوب 
عربستان و منطقه يمن واقع شده است كه زبانه اى از آن با  فشار مركزى 
1010 ميلى بار به سمت عراق و سوريه حركت كرده و تا قبرس را تحت تأثير 
خود قرار داده و هواى گرم عرض هاى جنوبى تر را به اين منطقه آورده و 
جنوب غرب ايران را نيز تحت تأثير خود قرار داده است. (نگاره 2) بر روى 
درياى مديترانه و ايتاليا نيز، مركز پرفشارى با فشار مركزى 1020 ميلى  بار 
بسته شده و درست در راستاى آن پرفشارى با فشار مركزى 1020 ميلى بار 
در شمال خزر و جنوب روسيه قرار داردكه زبانه اى از آن به سمت جنوب 
پيش ر وى كرده و با فشار 1012 ميلى بار شمال كشور را تحت تأثير قرار داده 
و باعث انتقال هواى سرد از عرض هاى شمالى به سمت ايران مى گردد. از 
و  شرقى  جنوب  غربى  شمال  جهت  با  ديگرى  كم فشار  سلول  ديگر  سوى 
فشار مركزى 1004 ميلى بار بر روى سيستان و بلوچستان واقع گرديده و با 
كم فشار روى عربستان ادغام شده و منطقه  وسيعى با فشار كم ايجاد كرده 

است. 
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نگاره 2: نقشه فشار سطح زمين در48 ساعت قبل از بارش

نگاره 3: نقشه فشار سطح زمين در 24 ساعت قبل از بارش

در 24 ساعت قبل از بارش روز كم فشار واقع بر روى جنوب عربستان 
نسبت به روز قبل ضعيف تر شده و فشار مركزى آن تا 1008 ميلى بار افزايش 
يافته است. (نگاره 3)در اين روز، كم فشار جنوب عربستان با گسترده شدن به 
سمت شمال غرب ناحيه بيشترى را تحت تأثير قرار داده است و ناحيه غرب 
ايران و ايالم را با فشار 1012 هكتوپاسكال پوشش داده است. اين كم فشار تا 
روى قبرس كشيده شده است. در اين روز پرفشار واقع بر روى ايتاليا ضعيف تر 
شده و فشار مركزى آن به 1018 ميلى  بار نازل گرديده است. پر فشار واقع بر روى 
شمال خزرى در مقايسه با روز قبل قوى تر شده و فشار در هسته مركزى آن 
به 1024 ميلى بار بالغ گرديده است. زبانه  از اين پرفشار به مانند روز قبل شمال 

كشور را تحت تاثير هواى سرد شمال خزر قرار داده است.

نگاره 4: نقشه فشار سطح زمين در روز بارش

نگاره 4، نقشه فشار را در روز بارش نمايش مى دهد. در اين روز كم فشار 
مستقر بر روى عربستان كامًال گسترش يافته و فشار آن بر روى عربستان به 
1008 ميلى بار مى رسد. در شمال اين كم فشار هسته بريده كم فشارى، با 
فشار 1006ميلى  بار بر روى شمال غرب كشور واقع گرديده و ايران تركيه و 
عراق را تحت تاثير خود قرار داده است. حاشيه سلول كم فشار عربستان با 
فشار 1008ميلى  بار ايالم را تحت تأثير خود قرار داده است. به اين دليل كه 

اين كم فشار از نوع كم فشار هاى حرارتى عرض هايى جنوبى مى باشد موجب 
افزايش دماى محيط و افزايش ظرفيت رطوبت جو شده است. از سوى ديگر 
پرفشار شمال خزر فعال تر شده و زبانه آن كه فشار مركزى در آن به 1014 
ميلى بار مى رسد تا بوشهر و بندرعباس پيش روى كرده است كه اين امر دماى 
محيط را در اين ناحيه از كشور كاهش داده و موجب ايجاد جبهه در جنوب 

غرب كشور شده است.

بررسى و تحليل نقشه هاى تراز 500 هكتوپاسكال
بر اساس نقشه هاى تراز 500 هكتوپاسكال در 48 ساعت قبل از بارش، 
سيكلونى  آنتى  چرخش  و  شده  عميق  مديترانه  درياى  روى  بر  موج  يك 
واقع در پشت موج، هواى سرد را از شمال اروپا به درون مركز موج تزريق 
مى كند، در نتيجه افزايش سرما در مركز چرخند، موج عميق تر شده و تا 
هواى  كه  است  شده  باعث  امر  اين   .(5 مى شد(نگاره  كشيده  آفريقا  شمال 
سرد شمال اروپا مستقيم به عرض هاى پايين تر ريزش كرده و هسته ى هواى 
سردى در مركز آن شكل گرفته و در نتيجه، بلوكينگ از نوع امگا در ميان 
درياى مديترانه ايجاد كند. اين سامانه بلوكه شده چرخندى بر روى يونان و 
قبرس عميق شده و ارتفاع هسته مركزى اين سيستم مانع 5625 ژئوپتانسيل 
رطوبت  مديترانه و درياى سرخ  مى باشد. اين موج با عميق شدن بر روى 
جذب كرده و به سمت جلو موج انتقال مى دهد. در اين روز واچرخندى با 
ارتفاع 5900 ژئوپتانسيل در جنوب عربستان و با جهت شمال شرق جنوب 
غربى در حال فعاليت مى باشد. زبانه اى از اين مركز واچرخندى جنوب و 

جنوب شرق ايران را تحت تأثير خود قرار داده است. (نگاره5)

نگاره 5: نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل 48 ساعت قبل از بارش در تراز 
500 هكتوپاسكال

در روز قبل از بارش سيستم چرخند در ادامه حركت به سمت شرق، 
نسبت  آن  مركزى  ارتفاع  و  است  شده  واقع  مديترانه  درياى  شرق  روى  بر 
به روز قبل تغيير نكرده و همان 5625 ژئوپتانسيل دكامتر باقى مانده است. 
همچنين هواى سرد درون سيستم چرخند هنوز در پى عميق شدن موج از 
شمال اروپا تامين مى شود. (نگاره 6) در اين روز قسمت جلوى موج كامًال 
بر روى درياى سرخ عميق شده و عالوه بر درياى مديترانه مجدد در اين 
منطقه رطوبت كسب مى كند. از سوى ديگر سيستم واچرخند عربستان در 
امتداد شمال شرقى جنوب غربى بر روى تنگه هرمز واقع شده است و ارتفاع 
مركزى آن نسبت به روز قبل تغييرى نكرده و همان 5900 ژئوپتانسيل دكامتر 
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باقى مانده است. زبانه اين واچرخند عالوه بر تحت تأثير قرار دادن جنوب 
و جنوب شرق ايران، با حركت ساعت گرد رطوبت خليج فارس را به جلو 
تزريق  كشور  غرب  جنوب  و  غرب  و  مديترانه  درياى  روى  بر  واقع  موج 

مى كند. (نگاره 6)

نگاره 6 : نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل 24 ساعت قبل از بارش در تراز 
500 هكتوپاسكال

مى دهد.  نمايش  بارش  روز  در  را  ژئوپتانسيل  ارتفاع  نقشه   ،7 نگاره 
 48 به  نسبت  چرخند  اين  مركزى  ارتفاع  مى آيد  بر  شكل  از  كه  همان طور 
ساعت قبل تغييرى نكرده و ثابت باقى مانده است. در اين روز هسته بلوكه 
منطقه  روى  بر  درست  است  شده  انباشته  سرد  هواى  از  آن  مركز  كه  شده 
تركيه، عراق و سوريه واقع گرديده است. در اين روز ناپايدارى هاى قسمت 
جلوى چرخند بااليى غرب كشور را تحت تأثير خود قرار داده و موجب 

ايجاد بارش در غرب كشور در روز مورد مطالعه شده است. 

نگاره 7: نقشه ارتفاع ژئوپتانسيل روز بارش در تراز 500 
هكتوپاسكال

پشته واقع در پشت موج نيز هواى سرد شمال اروپا را به عرض هاى 
پايين تر و مركز موج انتقال داده و موجب ناپايدارى بيشتر در مركز اين هسته 
هواى سرد مى گردد. از سوى ديگر واچرخند عربستان تا غرب ايران كشيده 
شده و درست در مقابل چرخند قرار گرفته است و ضمن تأمين بخشى از 
رطوبت بارش از روى خليج  فارس مانع از حركت مستقيم چرخند شده است 
و اين موضوع باعث دوام هرچه بيشتر چرخند بر روى منطقه مورد مطالعه 

شده است.
با توجه به گفته هاى فوق و با توجه به تقابل واچرخند عربستان و مركز 
چرخندى واقع بر روى درياى مديترانه، شيو فشار در ميان اين دو سيستم 
زياد شده و موجب جريان بادى بالغ بر 25 نات در تراز 500 هكتوپاسكال 

گرديده است و ضمن تقويت جبهه زمينى، موجب تخليه هواى صعود كرده 
مى شود. بر اساس نقشه هاى وزش(نگاره 8) مشخص است سيستم ساعت گرد 
انتقال  باعث  دارد  قرار  هرمز  تنگه  روى  آن  مركز  كه  ايران  جنوب  بر  واقع 
از  است  شده   كشور  غرب  و  غرب  جنوب  سمت  به  خليج  فارس  رطوبت 
را  خود  رطوبت  مديترانه  درياى  شرق  روى  بر  واقع  چرخند  ديگر  سوى 
خليج فارس  همراه  به  كرده و  جذب  درياى سرخ  سپس  مديترانه  درياى  از 

رطوبت اين بارش را تأمين مى كند.

نگاره 8: نقشه شار رطوبتى

نگاره 9: نقشه رطوبت قابل بارش جو

جذب  موجب  فارس  خليج  و  مديترانه  درياى  روى  بر  هوا  جريان 
نگاره  است.  شده  ميلى متر   100 تا   80 بر  بالغ  بارش  قابل  آب  و  رطوبت 
 500 تا   1000 بين  ترازهاى  در  جو  بارش  قابل  آب  ميانگين  نمايشگر   ،9
هكتوپاسكال است. بر اساس اين نگاره،  منبع تأمين رطوبت درياى سرخ و 
خليج فارس مى باشد. سامانه هاى ذكر شده ضمن حركت از روى درياى سرخ 
و خليج  فارس رطوبت جذب كرده اند و باعث انتقال بخار آبى به ميزان بين 
80 تا 100 ميلى متر آب قابل بارش شده است كه 74 ميلى متر آن به صورت 
كه  نگاره 10  و  فوق  گفته هاى  به  توجه  با  است.  رسيده  زمين  به  بارندگى 
تصوير ماهواره اى روز بارش را نمايش مى دهد؛ منبع اصلى تأمين رطوبت 
در اين بارش درياى مديترانه و سرخ مى باشد. اين رطوبت پس از رسيدن به 
غرب كشورتحت تأثير رشته كوه هاى زاگرس قرار گرفته و اين رشته كوه ها 
باعث تشديد صعود در منطقه ايالم (ايوان) شده است. در منطقه ايالم به دليل 
كوهستانى بودن و دريافت ميزان تابش بيشتر در مقايسه با دشت هاى اطراف، 
بر ميزان ناپايدارى ها افزوده شده و به همراه بارندگى هاى اوروگرافى، ميزان 

بارش در ايوان را افزايش داده است.
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نگاره10: عكس ماهواره اى منشاء رطوبت و مسير ورود رطوبت

نتايج
همان طورى كه از نقشه  ها مشخص شد، ايجاد بارش در روز 12 ارديبهشت 
سال 1389 تحت تأثير شرايط خاصى ايجاد شده است. در اين روز در سطح 
زمين يك مركز كم  فشارى با فشار مركزى 1006 ميلى  بار درست در شمال 
غرب كشور واقع شده است كه با آوردن هواى گرم عربستان به منطقه و 
جذب رطوبت از خليج فارس و درياى سرخ و همچنين حركت چرخندى 
در تراز سطح زمين باعث ايجاد ناپايدارى در اين سطح شده است. از سوى 
ديگر نفوذ زبانه پرفشار شمال خزر و انتقال هواى سرد به جنوب كشور و 
ايجاد يك سلول بسته با فشار مركزى 1014 هكتوپاسكال باعث ايجاد جبهه 

در ناحيه جنوب غرب كشور و تشديد ناپايدارى  ها شده است.
در تراز باال نيز شرايط خاصى حاكم است، به اين صورت كه با عميق 
عرض  هاى  به  اروپا  شمال  سرد  هواى  انتقال  و  غربى  بادهاى  موج  شدن 
جنوبى  تر باعث ايجاد حركت چرخندى در روى غرب درياى مديترانه شده 
است و با كسب رطوبت از درياى مديترانه و درياى سرخ رطوبت بارش را 
تأمين كرده است. از سوى ديگر زبانه  اى از پرفشار عربستان تا شرق ايران 
به  خليج  فارس  از  رطوبت  تزريق  باعث  چرخندى  حركت  با  و  رفته  پيش 

غرب و جنوب غرب كشور شده است. 
سيستم  جلوى  در  گرفتن  قرار  با  واچرخند  سيستم  اين  ديگر  سوى  از 
چرخند مانع حركت مستقيم اين سيستم و دوام بيشتر در غرب كشور شده 
است. از سوى ديگر با توجه به موقعيت توپوگرافى منطقه كه در كوه  هاى 
قرار  سرخ  درياى  و  مديترانه  درياى  رطوبت  مسير  سر  بر  و  ميانى  زاگرس 
بارش  باعث  نتيجه  در  شده  منطقه  در  صعودى  حركات  تشديد  باعث  دارد 

سنگين  تر نسبت به ايستگاه  هاى اطراف شده است.
به  كه  كرد  اشاره  باشكندى  اشجعى  كار  به  مى  توان  مشابه  كارهاى  از 
براى  وى  بررسى  طبق  پرداخت.  كشور  غرب  سنگين  بارش  هاى  بررسى 
تشكيل ابر تندرى و بارش سنگين به عمل اوليه صعود نياز است كه معموالً 
توسط گرمايش زمين و كوه ها صورت مى  گيرد. در ترازهاى باالتر نيز وجود 
 500 سطح  در  شديد  بادهاى  باال،  سطوح  در  سردچال ها  و  استريم  جت 
هكتوپاسكال، جريانات رطوبتى سطح 850 هكتوپاسكال و استقرار طوالنى 
آنها بارش شديدى را سبب مى شوند كه گاهى با ناپايدارى همراه مى  باشد. 

نتايج بدست آمده از بررسى  هاى باال اين مسأله را تأييد مى  كند.
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