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 چکیده 

هوا ایو  نوور ریو ش و بوود خشک  هایاقلیم ذاتی می در بارش ویژگینظبی هدف:

هوای بییعوی، ایو  نوور همرا  با سیل و خسارت است. با رویکرد تکرارپذیری پدید 

بوا  هووا هوایشودید در توود  هوای. بوارشباشوندمیبینی پیش تکرار و ها قابلری ش

   د.شونحادث می ،ا و شرایط خاص همدیدی جوربوبت بال

اسوان جنووبی در میلیمتر و بیشتر در خر یک ةبا بارش روزان هاای  نور ری ش :روش

هور  ةبوارش روزانو نوود و پونجممطالعه شود. شواخص کود   8961تا  6011دورۀ 

سوینوپتیک شودید بوارش ، و بیشوترایستگا   سهدر  یهم مان ، وبارش شدیدایستگا ، 

 099تورازارتفوار ومی رقو ۀبوا داد ،هواالگوهوای جووی ایو  نوور بوارششد.  تعریف

بوا روش  شورقی،درجة  19تا  69شمالی و درجة  19تا  69 ۀدر محدود هکتوپاسکال

 شد.مشخص  ،بندی وارداکلی و خوشهمؤلفة یل تحل

جنوو  اروپوا و سوردچال  -مرک یة چنانکه با وقور بلاکینگ مدیتران :ها/ نتایجیافته

شود  و عمیو  مدیترانوه  شور باهوای غربوی در تراف  ،غربی ةروسی -اروپای شرقی

هوای آ از جنوو   و غربوی تر با جهت جنوو یجنوبای از مسیر های مدیترانهتود 

هوا سویکلون ،بنوابرای  رسوند.دریای عموان بوه شور  ایوران مویخلیج فارس و  گرم

 ،شور  ایوران روی منطقوه و ارتفاعوات با حرکت چرخنودی بورمیلییار(  6966)فشار

 تور،عرض پوایی در  د.نکنری ش میرا میلیمتر روزانه(  61)میانگی   های شدیدبارش

از شومال شورقی پایی ،  میانی و جو ترازاچرخند در پرفشارهای دینامیک با حرکت و

تضوعیف بادهوای و  ند اسوتقرار دارنوده ۀآفریقا تا عربستان و شمال غربی شیه ج یر
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منجور بوه ، فوو شورایط جووی  .شودمیها تداوم بارشباعث  ،سرد و خشک سییری

-موی خراسان جنوبیدر  )فوریه( و اوایل بهار )مارس( در اواخر زمستان بارش شدید

 .شود

 ، خراسان جنوبی.00الگوی جوی، بارش شدید، کد   ها:کلیدواژه

 مقدمه. 9

کمربند بیابانی جهان قرار دارد،  درمعتدله منطقة و جنو  جنب حار  منطقة فلات ایران در 

و الگوهوای جووی تیریرگوذار، شیدگی عرض جغرافیایی در ای  منطقوه ک ،تنور توپوگرافیاما 

از اقلویم یکدسوت خشوک  ،بور روی ایو  کمربنودی موجب شد  تا بر خلاف دیگر کشوورها

اما ، وجود داردمحلی  متوسط و هایاقلیم بادر ای  منطقه  تنور آ  و هواییبرخوردار نیاشد. 

ذاتی ایو  نوور  باشند. ویژگیخشک مینیمه و غالب مناب  ایران دارای شرایط اقلیمی خشک

در ایران ای  پیچیدگی را بیشتر  ارتفاعاتتنور و  بود  زمانی و مکانی بارش ناهنجاری ها،اقلیم

و  غالوب شوهرها بنوابرای  ؛داشوته ایران های جوینقش مهمی در ری ش هاناهموارید. کنمی

-مخروبوه )آبخانة های آ  غنی  با سفر ها )کوهپایه( یعنی منابکو  پای ایران در روستاهای

هوا از مسویرهایی منیع ربوبت در ایران، غالب بوارش استقرار دارند. از برفی با نیود ها(افکنه

-به فلات ایران می و خ ر دریای سیا عمان،  -دورتر از ایران و غالیاً از مدیترانه، خلیج فارس

  غر  و شمال غربی ایران با برخوورد جنو ،در غر  ،مسیر ورودها در بارشعمدۀ رسند و 

مناب  شورقی ایوران و خراسوان جنووبی رسیدن به و تا  کرد ری ش  ،مرتفع زاگرسدیوارۀ به 

د. در همی  راستا از غر  به شور  و از شومال نشومی میراو یا اهش های هوا کربوبت تود 

ی از برفوکترند. هوا خشوو اقلویم حادث گردید  هاایران، کاهش بارش شرقیغر  به جنو  

ها جوی است، ای  نور گردش الگوهای استقرارها، چگونگی عامل مهم تر در ارتیاط با ری ش

-و سرما همرا  با ناپایداری جوی، ربوبت ترسرد سال از عرض بالا نیمةهمرا  با ربوبت در 

و خصوکاً موقعیوت جووی توراف  ة برون حار با توجه به ای  نور گردش جوی از منطقاند. 

های مربو  به فلوات ایوران های کوتا  بادهای غربی، مسیر تود شر  دریای مدیترانه و موج

در ها در شمال غربی ایران زیادتر و بی  مطالعات گذشته، فراوانی ای  موجد. شومشخص می
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های مربو  در سه مسیر از شومال غربوی، غور  و جنوو  شد  و تود جنو  شرقی کمتر 

های بادهای غربوی غالیواً بوا حرکوت موج .(90، ص. 6901، )علیجانی درسنغربی به ایران می

بوا اینگونوه  کوه بییعتواً شووندجا میه ب جنو  ایران جا وارد شد  و تاالنهاری به ایران نصف

هوای ، بوارانماو سور اهای گرمپیامدها و مخابرات جوی از جمله موج ،حرکت بادهای غربی

 .گردددث میحادر مناب  مختلف  یشدید و سیلاب

-ای  ناهنجاریبود  و از گذشته تاکنون وجود رخدادهای اقلیمی ویژگی ذاتی فلات ایران  

و ممکو   نودمنظم)خشوک( ذاتواً نا هاها در اینگونه اقلیمبارش ،بنابرای اند. زا بود خسارت ها

بوا  است در یک منطقه بخش غالیی از بارش سالانه در یک یا دو  بارش ری ش کند که بیعتواً

شکلی از الگووی  ،است. حال آنکه در مناب  مختلف ایرانبرای آن محیط همرا  وقور سیلا  

کشف اینگونوه  ،تاً متفاوت است. بنابرای یبیع ،شد ها موجب اینگونه ری ش که بادهای غربی

اسوت. از برفوی ضوروری  ،ریو ی موفو برناموهبورای و  بینی مفیدالگوهای جوی برای پیش

 نقوابورای محقهای جوی را های رقومی جوی شناخت رفتار پدید به داد  رتدسترسی راحت

مطالعة  جمله، در ای  ارتیاط مطالعات زیادی انجام شد ، از آن .کرد  استتسهیل  ،علوم جوی

ی است، عمدتاً حاک 8999-6016های شدید و غیر شدید در سوئد از شرایط سینوپتیکی بارش

هوای غربوی در باد پشوتهکوه  های سیکلونی حاکم بوود یپهای شدید، تدر زمان وقور بارش

شودید هوای غیرکوه در بوارش ا شر  سوئد بر روی فنلاند قرار دارد، در حوالیتغربی روسیة 

های شدید غالیاً بادهای غربی کنودتر بادهای غربی حرکت مداری دارند. در زمان بارش عمدتاً

رش هوای غیور شودید بیشوتر شد  و شدت و سورعت بادهوای جنووبی نسویت بوه زموان بوا

 (.  196، ص. 8990، 6هلسترم)است

در زموان وقوور کوه  اسوت از آن  بارش شدید یونان حاکی 601الگوهای جوی  ،همچنی 

در سطوح بالوای جوو توراف بادهوای و  عمدتاً کم فشارها در غر  یونان قرار دارند ،هابارش

فشوارهای قووی  کول اروپوا و مان ادامه دارد. در برخی مووارد کوغربی از شر  تا جنو  یون

 619سوینوپتیکی  لگوهوایا (.06 ، ص.8991، 8)هوسس و بارت کاس مدیترانه را در بر میگیرند

                                                             
1. Hellstorm 
2. Houssos & Bartzokas 
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گی  های سوننشان داد در زمان وقور بارش ،میلیمتر 09بارش سنگی  جنو  برزیل با بیش از 

اروگوئوه و  فشار شمال آرژانتی ، جت سوطوح پوایی  در، کمتراف عمی  در شر  آرام جنوبی

در وقوور ایو  موؤرر عوامول سوینوپتیکی  ،همگرایی جریان ربوبت قووی در جنوو  برزیول

 (.600 ، ص.8991، 6)داسیلوا و ساتیموریسترخدادها

 ،ها با الگوهای جوی حاکی اسوتمدیترانه و ارتیاط آنمنطقة  بارش شدیداز برفی وقور  

ها با جنو  ابلس و تشدید ناپایداری ازدر مرک  و غر  مدیترانه عمدتاً با جریانات مربو  

قرارگیری جت جنب حار  در سواحل آفریقا و تشدید حرکات کوعودی، در شور  مدیترانوه 

وزش هوای گرم مرتیط با حرکات کعودی از پایی  تا بالای جو و واگرایی جت بالا در شر  

وانوور و  )تورتی، اکسووپلتی، مووارون، کوووگلیش،کنوود مدیترانووه، ایوو  شوورایط را تشوودید مووی

های سنگی  در سوواحل شومال علل سینوپتیکی بارش ،همچنی  (.6991، ص.  8،8969لوتیاچر

ای  منطقه بور  های شدید دربررسی شد و نشان داد عمدتاً بارش 6018-8998شرقی برزیل از

اساس چرخندگی سیکلونی سطوح بالای جو و فعالیت منواب  همگرایوی در ابلوس جنووبی 

هوای شودید در شورایط جووی بوارش (.19، ص. 8969، 9سانتوس و سیلوا)الیورا، لیما،  است

شرقی و غربی حاکی است، در زمان وقور ایو  رخوداد فراینودهای جووی متفواوتی ة مدیتران

های مقیاس سوینوپتیک جوو بالوا، ناپایوداری های محلی، ترافدخالت دارند، از جمله همرفت

دموایی و  چگونگی شورایطملی از قییل ناشی از حرکات عمودی جو)همگرایی سطحی( و عوا

الگوهوای جووی از برفوی  (.8080 ، ص.8960، 3)دایان، نیس  و الییرچمی باشند ی جوربوبت

هوای ناهنجواری ،بررسوی و نشوان داد 6016-8991های شدید در مدیترانوه از منجر به بارش

دارنود و در های جوی نقوش های عمی  و سردچالارتفار در سطوح بالای جو از جمله تراف

، موجب کعود با توجه به نقش مانع ارتفاعات محلیبرخی موارد جریانات سطح پایی  جوی 

 .(6080 ، ص.8961، 0مارتوس)ترتی، جیناکاکی و شدو تشدید بارش 

                                                             
1. Da cilva & Satyamurty 

2. Toreti, Xoplaki, Maraun, Kuglitsch, Wanner & Luterbacher 

3. Oliveira,Lima & Silva 

4. Dayan, Nissen & Ulbrich 

5. Toreti, Giannakaki, & Martius 
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در الگوهای جووی  حاکی است، 6016-8969های شدید نپال از شرایط سینوپتیکی بارش 

ی جوی و کم فشوارها در سوطح الاهای در سطوح بافها در مجاور هیمالیا، ترمنجر به بارش

را خاکوی  مسویرربوبت جریان و با توجه به موقعیت قرارگیری ای  الگوها، است  زمی  مهم

  (.109 ، ص.8961، 6)بلینگر، سورتیرگ و سودمان بی می کند

شومال غربوی و جنوو  ناحیوة در دو  6010-8969بارش سنگی  تابسوتانه از  99همچنی 

های مثیت فشار و ارتفوار در بریتانیوا و عمدتاً ناهنجاری ، نتایج حاکی استی شدشرقی بررس

-کوه بوارش شد ، در حالی های شدید شمال غر بارش موجب ن دیکی جت قطیی به منطقه

هرچنود ن دیکوی بوه منوابع شکل گرفته،  نیود عامل سینوپتیکی مشخصهای جنو  شرقی با 

، 8)چامپون، بلنکینسپ، لی و فولر شودمیها ی  بارشا ، موجبهای جویربوبتی و ناپایداری

بوا  6031-8961از  غربی ایالوات متحود نیمة ها در الگوهای جوی بارش(. 3311 ، ص.8961

هفوت تیوپ  ،بندی شد و نشان دادبیقه k- meansبا روش  میلییار 099های ارتفار سطح داد 

هوا را درکد بارش 39  تیپ بیش از تریمهم .گردندهای ای  منطقه را موجب میجوی بارش

دار از آرام شمالی تا آمریکی شمالی را ای  تیپ حرکت مداری امواج غربی ادامه کرد  وتوجیه 

 (.3861 ، ص.8960، 9زهانگ و ویلارینی)حاکی است

ایوران نشوان داد، در  در 6919بارش سنگی  و فراگیر آبان موا   یهمدیدبررسی  از برفی 

جریوان سورد از اروپوا و هم موان  وفشار روی عورا  اروپا و کم ها دررپرفشا ،فو  یروزها

رودبواد  مکند. همچنی  فرود عمیو  قیورس و ادغوادریای سیا  از شمال غر  کشور نفوذ می

ای جو از دریای سیا ، مدیترانه و سرخ و البوبت در لایه برجنب حار  و قطیی موجب شد  تا 

حداقل نیموی از ایوران در های شدید ارس موجب ری شهای پایی  از خلیج فربوبت در لایه

 (.31 ، ص.6910)محمدی و مسعودیان،  گردند

 6011-8969دورۀ های سنگی  چهارمحوال بختیواری در بارش 69الگوی جوی  ،همچنی  

موجب ادغوام  ،اروپا و عمی  شدن تراف شر  دریای مدیترانه درحاکی است، وقور بلاکینگ 

 ،هم مان ت ری  ربوبت از خلیج فارس و دریای عر ا سودان شد  و فشارهای مدیترانه بکم 

                                                             
1. Bohlinger, Sorteberg, & Sodemann 

2. Champion, Blenkinsop, Li &Fowler 
3. Zahang & Villarini 
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از برفوی (. 610 ، ص.6906)امیودوار و ترکوی،  گرددرا موجب میمنطقه ری ش های سنگی  

-گیلان حواکی اسوت، شوکل 8990تا  6011الگوی  بارش سنگی  سپتامیر  0تحلیل همدیدی 

بالا بر دریای خ ر و سیا  و هم مان ، ری ش هوای سرد عرض گیری ناو  در سطوح بالای جو

، )عسواکر  گورددشدید در ایو  منطقوه موی یهارشباشرایط همرفتی در سطح زمی  موجب 

 1بارش فراگیر بالواتر از  90الگوهای جوی  ،همچنی (. 06 ص.، 6906، خوش رفتار و ستود 

الگوهوا در ة همواتر  و گرگوانرود نشوان داد، در حوضة در  8998تا  6001دورۀ میلیمتر در 

فشار در شر  ایران و پرفشارها در غر  و شمال غر  در سطح زمی  ، کمهازمان وقور بارش

، انتظواری و )باعقیود  دگردمیتراف بادهای غربی در ایران موجب بارش های فو  فعالیت و 

غربوی کرانوة روز بارش حودی و فراگیور در  690  که در حالی (.669، ص. 6906، علیمرادی

هوا قطوار چهوارم در زمان وقور بوارش ،و نشان داد شد سیبرر 6919تا  6939دورۀ ر خ ر د

ب ناپایوداری شودید در و موجو شتهغربی خ ر استقرار داکرانة هسته رودباد بادهای غربی در 

الگوهای همدید همچنی  (. 890 ، ص.6909)حلییان و حسینعلی پورج ی،  گردیدسطح زمی  

های سوینوپتیکی از جملوه لفهؤالگو که عمدتاً م 3حاکی است، های سنگی  خلیج فارس بارش

رودباد جنوب حوار ، پایة عمی  شدن ناو  سوریه، حرکت غربی پرفشار سییری، کاهش ارتفار 

ها در منطقه از بالای تروپوسفر موجب ای  بارشکم فشار سودان و سامانه های سردچال تا تر

جیهة موقعیت رودباد  ،همچنی (. 810 ، ص.6909)احمدی و علیجانی،  گرددمیخلیج فارس 

عمدتاً  ،و نشان داد در ای  روزها شد های سنگی  غر  ایران بررسیقطیی در ارتیاط با بارش

واگرایی بالایی و همگرایی سطحی در غر  ایران منطقة ربع دوم رودباد جنب حار  منطی  بر 

 تر سوطوح بالوای جوو بور شودالنهواری بادهوا دقرار دارد و انحنای ناشی از حرکت نصوف

را بوه ربوبت از دریای عر ، سرخ، خلیج فارس و عمان به منطقه و انتقال ناپایداری اف ود  

روز  19(. تحلیول سوینوپتیکی 119 ، ص.6903، ، ا  خرابات و نجفی)سعیدآبادی همرا  دارد

وجوود  09 ( بوارش بالوای کود  ایستگا 39) هادرکد ایستگا  80بارش سنگی  ایران که در 

الگوهوا هموة کوه در   شووندهای شدید را موجب مویالگوی جوی بارش 0 ،نشان داد داشته،

حرکوت نصوف بوا فشوارها در ایوران، کومفعالیت مدیترانه و  یر  دریاشدر  جایی ترافهجاب

  گردد.مشخص میمسیر انتقال ربوبت ، النهاری بادهای غربی
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پرارتفوار قووی بور  یسوریه و هم مانناوۀ ن های شدید ایراتری  الگوی فراگیر بارشعمد 

، )مصوطفائی عمان در سطوح بالای جو و کم فشوار در ایوران موی باشود -روی دریای عر 

بارش فو  سنگی   31 میلییار 099تراز  یالگوهای همدید(. 10 ، ص.6903، علیجانی و سلیقه

قالوب دو گورو ،  حاکی است، هشت الگوو در 6909تا  6911ارومیه از دریاچة آبخی  حوضة 

قطیی در منطقه موجب شد  تا ربوبوت جیهة های جوی و فرود موج کوتا  به همرا  سردچال

از دریای سیا ، مدیترانه و دریای سرخ از غر  و جنو  غر  منطقوه، بوارش سونگی  را بوه 

 (. 10 ، ص.6900، ، سلکیو حجازی زاد )باهایی همرا  داشته باشند

 6011-8969ارش بورف سونگی  در زاگورس مرکو ی از بوقور الگوهای جوی  ،همچنی 

در زمان رخداد ای  پدید ، محور تراف شر  دریوای مدیترانوه بوه غور  ایوران  ،حاکی است

ن دیک شد  و هم مان پرفشار سییری در سطح زموی  بوا پرفشوار روی ترکیوه ادغوام و مووج 

ر خلیج فوارس مشوهود دمای کفر درجه د و همدارد  قطیی تا جنو  ایران ادامهتاوۀ سرمای 

های سرد و مربو  از شمال غر ، دریوای مدیترانوه و ت ریو  ربوبوت تود  ،است. بنابرای 

-های سنگی  برف را موجوب موی، بارشهای زاگرس مرک یخلیج فارس با کعود از بلندی

 بوارش 690تحلیل همدیودی  از برفی(. 886 ، ص.6900،، اسکندری و کادقی)دوستان دگرد

الگوها در زموان وقوور ایو  رخودادها همة در  ،نشان دادغربی خ ر کرانة ر در حدی و فراگی

-توود و  شتهپرفشار قوی بر روی دریای سیا  و هم مان کم ارتفار ها بر روی دریا استقرار دا

غربی دریای کرانة بعد از دریای سیا  به مرتیة غالب ربوبت را از دریای خ ر و در  های هوا،

های فوری  و ریر رودبادها بر بارشیت ،(. همچنی 609 ص.، 6900)حلییان،  کنندمنتقل میخ ر 

رودباد در ای  روزهوا هستة بارش در غر  ایران نشان داد، ربع دوم  660فراگیر با استفاد  از 

-موجوب مویهای شدید را ن با واگرایی در سطوح بالای جو، ناپایداری و بارشدر غر  ایرا

روز بوا  80خو ری بوا تابسوتانة (. بارش های شودید 10. ، ص6901)مظفری و شفیعی،  گردد

در روزهوای بوارش عمودتا حواکی اسوت،  6006-8969میلیمتور در دور   60بارش بویش از 

سنگی  را بوه  یهابارش ،پرفشار در منطقه و جابجایی آن ةجریانات خنک ناشی از نفوذ سامان

منطقوه، خشوک و  ابراف مشابهوبی اقلیم خراسان جن(.  89 ، ص.6901)جلالی،  همرا  دارند
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تنوور  ،آن جنوو  و غور و مناب  پسوت  منطقه شر  شمال و ارتفاعات بود  وخشک نیمه

 . گرددمیرا موجب اقلیمی 

است و برخی اقلیم ای   ذاتی و خشکسالی ویژگی سیلا  های شدید،دور بارشگذشتة از 

، کشت یوک قنات ،کشت بندساری، کم عم ، چا  ر، از جمله آ  انیاییوغ مدیریت کم آباز ن

خرد، چلوة)بارش ششه،  جویبینی پیش تقویمو  (زعفرانبری کم)آ و با  ،)جو و گندم( ساله

را  منطقوه از شور  فلوات ایوران ی در ا اقلیمدیرینة شرایط  ،تموس و غیر (چلة ب رگ، چلة 

از  جغرافیوایی های شدید در ایو  منطقوهحال الگو های جوی منجر به بارش نماید.می هویدا

 کدامند؟ فلات ایران

  داده و روش تحقیق. 2

ایستگا  سینوپتیک  1روزانه بارش  اقلیمی هایداد  ،تحقی (سؤال )جوا  به  به  ای  منظور

برای تعیی  الگوهای جوی، شد.  بررسی از سازمان هواشناسی دریافت و جنوبیاستان خراسان 

در هور  .شودانتخوا   8961توا  6011مطالعه سال  دورۀ پایةبا توجه به سال تیسیس ایستگا ، 

، بور مینوای تصوحیح گردیود. بوارش شودید کنتورل و حاظ کیفویها تنظیم و به ل، داد ایستگا 

و  به بوور جداگانوه تعریوف ،هر ایستگا های داد  زمانی سریدر  نود و پنجم شاخص کد 

 را  با بوارش شودید دربارش شدید در هر ایستگا ، روزهای همآستانة شد. بر اساس  مشخص

در کول  ها در هر ایستگا  وبارش، رفتار زمانی های زمانی. با سریایستگا ، مشخص گردید ان

بالواتر از آسوتانه کوه  ری شویشدید بارش مقدار . بارش سینوپتیک شدید، مشخص شدمنطقه 

 .شدتعریف ری ش کرد ،  بالاترایستگا  و  9در هم مان 

ایستگا  خاص، مشخص و ما  و سال تنظیم و در کل منطقه ای  روزها با مشخصات روز،  

 099، ارتفار ژئوپتانسیل متور سوطح های شدیدمنجر به بارش برای تعیی  الگوهای جوی .شد

شرقی درجة  19تا  69شمالی و درجة  19تا  69رقومی مورد مطالعه پنجرۀ . شدانتخا   میلییار

  باشد.ید پونت میگر 180شامل   80×80شامل ماتریس اعداد رقومی 
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 مورد مطالعهمنطقۀ موقعیت جغرافیایی  -9کلش

 6900، : نگارند میخذ

 

و   Sبوا آرایوه اکولیمؤلفوة تحلیول ) های آماری چنودمتغیر روشبا استفاد  از در ادامه،  

تعیوی   یوابندی روزهوا و گرو  ی رقومیهابه ترتیب به منظور کاهش ابعاد داد  ،(بندیخوشه

های شد. الگوهای جوی منجر به وقور بارش انجام ،هامنجر به ای  نور ری ش ویالگوهای ج

. در گردیدگذاری نام ،در هر الگوریرگذار یغالب جوی و تپدیدۀ شدید در ای  منطقه بر اساس 

رر ؤپارامترهوای جووی و مو ،عنوان یوک کولبه ادامه به منظور تحلیل و رعایت اکل بسته هوا

، 099جووی  تورازارتفار ژئوپتانسیل متور در های شدید، از جمله با بارش ریرگذار در ارتیاطیت

خطووط جریوان،  ،(، ربوبت نسیی)%((، تاوایی نسیی)slp)و فشارسطح زمی  109، 199

و  مورد مطالعه (slp)و سطح زمی  6999، 199،109 ،099،199باد وکتوری در لایه های جوی 

در هر الگو با توجه به میانگی  تعداد روز بارش شودید و مقودار  ،همچنی  قرار گرفت. تحلیل

بارش ری ش شد  در هر روز، پراکنش فضایی بارش شدید در هر الگو مشوخص شود و ایو  

 دهد مثلا در الگوی اول، غالب بارش شدید در کدام منطقه از خراسان جنوبی ریو شنشان می

(، 8961توا  6011موورد مطالعوه )دورۀ ا بی هاز برفی با توجه به زمان ای  بارش کرد  است.

-، اینکه هر کدام از الگو در چه زمانی بیشتر حادث شد شدها مشخص ای بارشت دههتغییرا
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و نشان داد هر الگو در چه ماهی بیشتری  امکوان شد  هر الگو نی  مشخص ةتغییرات ماهاناند. 

 وقور را دارد.

 

 ویژگی های بارش خراسان جنوبی -9جدول 

 6900خذ: نگارند ، می
 ایستگاه

 پارامتر آماری
 بیرجند طبس فردوس قائن نهبندان بشرویه

 (mmمتوسط بارش) 618 10 696 601 660 11

 (mm()%00<بارش شدید)آستانة  61 69 61 61 88 60

 (dayتعداد بارش شدید) 19 81 38 39 99 31

 6011تعداد بارش حدی از  38 81 91 39 99 81

 

 های تحقیقیافته. 2

ای هوها عمودتاً در موا ، غالب بارش(8)جدول های شدید حاکی استبارش ةتوزیع ماهان

معادل ماهای مارس و غوریه بیشتری   8و  9گردد. چنانکه به ترتیب ما  سرد و بهار حادث می

مورد مطالعه در خراسوان دورۀ روز بی  68و  69رتیب با تها به احتمال وقور ای  نور ری ش

و  61ی وجود دارد. همچنی  به ترتیب در کل دور  الگوی جوی دوم و سوم به ترتیب با جنوب

 گردد. ها را موجب میروز بارشی شدید، بیشتری  ری ش 60
 

 مطالعهمنطقۀ روزهای بارش شدید در  ۀتوزیع ماهان - 2جدول

 6900میخذ: نگارند ، 
 کل 92 99 91 1 8 7 6 5 4 2 2 9 الگوی

 0 8 - - - - - - - - - 4 9 اول

 61 - 6 - 3 - - - - 8 8 9 6 دوم

 60 8 - - - - - - - 6 5 7 - سوم

 

فردوس  درالگوی اول (، بیشتری  روز بارش 9)جدول ها حاکی استتغییرات مکانی بارش

میلیمتر  61و 61 ،89روز، اما بیشتری  مقدار بارش در بیرجند، قائ  و نهیندان به ترتیب با  0با 
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مقودار بیشوینة روز و  61قوائ  و بشورویه بوا  دربیشتری  روز بارش در الگوی دوم،  باشد.می

بیشوتری  روز . کنودمویمیلیمتر ریو ش  89و  89بارش در فردوس و قائ  به ترتیب با مقدار 

 61بارش در بیرجنود بوا روز، اما بیشتری  مقدار  60الگوی سوم، در فردوس و قائ  با بارشی 

 باشد.میلیمتر می
 

 مقدار بارش و تعداد روز بارشی ایستگاه در هر الگوی بارش شدید در منطقه - 2دولج

 6900میخذ: نگارند ، 
 الگوی

 ایستگاه

 سوم دوم اول

 (mmمتوسط بارش) تعداد روز (mmمتوسط بارش) تعداد روز (mmمتوسط بارش) تعداد روز

 61 95 22 68 60 1 فردوس

 61 95 21 97 97 1 قائن

 98 63 61 68 21 1 بیرجند

 63 66 61 63 97 1 نهبندان

 69 63 61 97 66 1 بشرویه

 69 69 63 0 68 1 طبس

 63 63 61 63 60 1 یانگینم
 

 بارش شدید جویالگوهای . 9. 2

 ( Mediterranean Blocking)بلاکینگ مدیترانهالگوی .9. 9. 2

و مدیترانوه مرکو ی  بلاکینگ امگوا درپدیدۀ ، حاکی است میلییار 099سطح  الگوی جوی 

حرکوت نصوف النهواری بادهوای موجب سردچال جوی در عرض بالا بر روی سییری غربی، 

یای خ ر توا مصور امتوداد دارد. در ایو  سوطح ن شد  و تراف خمید  از درغربی بر روی ایرا

. بوا مشوهود اسوتمتر برروی ایران  0109متر تا  0089جریان سرد بادهای غربی با هم ارتفار 

ه قرارگیری تراف بر روی ایران بادهای شومالی در غور  ایوران و بادهوای بوا جهوت توجه ب

مناب  با تاوایی مثیوت در ای  سطح ران جریان دارند. شرقی اینیمة  مرک ی وجنو  غربی در 

عربستان، غر  و شمال ایوران توا روسویه شورقی امتوداد دارد و ج یرظ در شمال غربی شیه 

. در منطقه شیب فشار در وجود داردو  شرقی ایران تا افغانستان مناب  با تاوایی منفی در جن
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مورد مطالعوه منطقة جهت جنو  غربی و شدید از خلیج فارس بر روی  های بان بادمرک  ایرا

، الگوی بادهای غربی حاکی است، بوه سویب میلییار 199در سطح وزند. به آسیای مرک ی می

بلاکینگ دیگر در جنو  پاکستان و دو سردچال بوه مرک ی و هم مان  ةایجاد بلاکینگ مدیتران

ترتیب در شمال شرقی روسیه و سردچال کوچکتر در غر  ایران موجب شد  تا تراف بادهای 

ایو  غربی تا شمال شرقی آفریقا ادامه داشوته باشود، روسیة النهاری از غربی در حرکت نصف

ران و بخش دوم با محوری محور تراف دو بخش شد  و بخش اول تا شمال ای موجب شد  تا

 ة. در ای  سطح مناب  با بیشویندوکشید  شخمید  از شمال غربی ایران تا شمال شرقی آفریقا  

تاوایی بیشینة تاوایی در مرک  عربستان تا شمال شرقی و روسیه غربی امتداد داشته و مناب  با 

ران و پاکستان مشهود است و جریانات شدید در منطقه شویب فشوار منفی در جنو  شرقی ای

در ایو   وزند.و افغانستان میای  دو مرک  از خلیج فارس و غر  دریای عمان به شر  ایران 

روی  هوا بورارتفوارنی  کم میلییار 109در سطح گذرد. متر از منطقه می 9919سطح هم ارتفار 

و منطقه منفی تاوایی از خلیج فارس تا شر  و منطقه مطالعه نة بیشیایران قرار دارند و منطقه با 

و جریانات با جهت جنو  غربوی مشهود است روی شمال شرقی پاکستان  مثیت بربیشینة با 

سطح زمی  مرک  در گذرد. از منطقه می 6319هم ارتفار در ای  سطح جوی  وزند.میبه منطقه 

-قرار داشته و هم میلییار 696800ی با هم فشاز کم فشاری برروی شر  ایران و خراسان جنوب

 و زبانه های آن توا شومال آفریقوا و غور  ایوران وی جنو  اروپارهای پرفشار برزمان هسته

مطالعه و افغانستان مسقر بوود  و  ةتاوایی مثیت نی  در منطق ةاستقرار دارند. در ای  الگو بیشین

-به ای  چرخند در شر  ایران وارد مویجریانات جوی از خلیج فارس با جهت جنو  غربی 

 شوند.
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711 (b ،)(، a)511( و جهت باد در سطوح جوی  (، تاوایی نسبی)mارتفاع ژئوپتانسیل) -2شکل 

851 (c میلی بار)(و فشار سطح زمینd )از الگوی اول 

 6900میخذ: نگارند ، 
 

مرکو ی، آفریقوا و هم موان  ةانوبا وقور واچرخنودها بور روی مدیتر میلییار 199در سطح 

تر دیگر در شر  دریای عر  بر روی هند موجب شد  تا جریانات بوا جهوت واچرخند قوی

شمالی در شر  مدیترانه با عیور از عرا  و خلیج فارس با جهت شرقی و جنوو  شورقی بوه 

اً در ربوبت نسیی در غر  خلیج فارس و ایران و عمودت ةوزند. در ای  سطح نی  بیشینبایران 

، نیو  مشوابه سوطوح دیگور 109شر  ایران تا هنوکش و جنو  خ ر  مشهود است. در سطح 

موقعیت چرخندها حفظ شد  و جرینات غالب بر روی ایران در شمال غر  جهت شومالی و 

گذرنود. شمال شرقی از شر  ایران موی –در دیگر نقاط ایران جریانات با جهت جنو  غربی 

ربوبت نسیی در شمال و شمال غر  ایران و بخش غالوب ایوران توا های در ای  الگو بیشینه

های بالاتر در روسیه و شمال افغانستان و هنوکش می باشند. همچنی  ربوبت نسیی در عرض

هوای یی بر بیابوانربوبت نس ةاروپا بالاست. در الگوی سطح زمی  نی  مشابه سطح بالاتر کمین
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های شور  دریوای خو ر قورار داشوته و تان و بیابان، شمال غر  هند و پاکسآفریقا، عربستان

هوای شودید های بالاتر و ایران مستقرند. توزیع زمانی و مکانی بارشها عمدتاً در عرضبیشینه

میلیمتر بود   89-66در ای  الگو  د، میانگی  بارش شدی(g ،h،9شکل در ای  الگو حاکی است)

روز در  1  روزهای بارش شدید با بویش از که از غر  به شر  منطقه اف ایش دارد و بیشتری

ای  الگو یک الگوی زمسوتان اسوت و  شمال منطقه حادث گردید. تغییرات زمانی حاکی است

دهوة به ترتیب بیشتری  وقور را در ما  فوریه، ژانویه و دسامیر دارد. ای  الگو در بوی چهوار 

 ست. داشته ا 8999و دهه  6009دهة گذشته، بیشتری  فراوانی را در 
 

 
و توزیع میلی بار  851 (f)(، e)711جوی  سطوح )%(خطوط جریان باد و رطوبت نسبی -2شکل 

 در الگوی اولهای شدید ( بارشgمکانی)-(hزمانی)

 6900میخذ: نگارند ، 
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 (Trough of Iran)تراف ایرانالگوی . 2. 9. 2

 (،3)شوکل  های شدید در خراسوان جنووبی حواکی اسوترایط جوی ای  الگو از بارشش

متردر مرک  اروپوا ایجواد شود  و ایو   0009بادهای غربی با وقور سرچال قوی با هم ارتفار 

پدید  جوی موجب شد  تا بادهای غربی در شمال آن بر روی اروپای شمالی و اسکاندیناوی 

 099النهاری و بر روی مدیترانه و ایران حرکت مداری داشته باشوند. در سوطح حرکت نصف

عمقی در مرک  متمایل به شر  ایران با محور شمال جنوبی مشهود است و هوم کماوۀ ن میلییار

بادهای غربوی در شور  ایوران بور پشتة زمان و هم گذردمتر از منطقه مطالعه می 0160فار ارت

تاوایی مثیت و منفی به ترتیب در مرک  تا شمال بیشینة . روی پاکستان و افغانستان استقرار دارد

مورد مطالعه در جلووی نواو  و منطقة در ای  الگو و شمال پاکستان مشهود است.  شرقی ایران

در ای  سطح بادهای شدید از خلیج فارس  ناپایداری دینامیکی بادهای غربی قرار دارد.منطقة 

در سطح گذرند. مطالعه و جنو  شرقی ایران میمنطقة و غر  عمان با جهت شمال شرقی از 

فو  مشهودتر است و سردچال در کل اروپا موجب شود  توا بادهوای  نی  شرایط میلییار 199

غربی مسیرهای شمالی و جنوبی را به ترتیب از شمال اروپا و شمال دریای مدیترانه به غور  

هوا عمقی در شر  ایران تا خلیج فارس تشکی شد  و پشوتهکمناوۀ انتخا  کنند در ای  سطح 

اگرس در غر  و پاکستان و افغانستان در شر  قرار به ترتیب در دو برف اب  ناو  بر روی ز

تاوایی مثیت از خلیج فارس تا شمال شرقی ایران قرار داشوته بیشینة دارند. در ای  الگو مناب  

و تاوایی منفی برروی عرا  و غر  ایران، یم ، دریای عمان تا  پاکستان مسوتقرند. بادهوا بوا 

 109در سوطح وزنود. طقه مورد مطالعوه مویجهت جنو  غربی و شدید از خلیج فارس تا من

مطالعه مسقر است منطقة متر برروی شر  ایران و  6310، هم ارتفار بسته شد  با ارتفار میلییار

تاوایی مثیت درای  منطقه و مناب  با تاوایی منفی در دو برف آن بورروی غور  توا یشینة و 

ایران جریوان دارنود. در سوطح خ ر و پاکستان مستقرند. بادهای با حرکت چرخندی در شر  

برروی منطقه فورار دارد و پرفشوارها در  میلییار 6966کم فشار با فشار زبانة زمی  از ای  الگو 

مورد مطالعوه بوا تواوایی نسویی منطقة در ای  الگو نی  عرض بالاتر از سییری تا اروپا مسقرند. 

 مثیت و ناپایداری جوی همرا  است.
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711 (b ،)(، a)511جهت باد در سطوح جوی ،((، تاوایی نسبی)mیل)ارتفاع ژئوپتانس -4شکل 

851 (c(میلی بار و فشار سطح زمین)dاز الگوی ) دوم 

 6900نگارند ،  میخذ:
 

(، حرکت چرخنودی e , f، 0)شکل  حاکی است ی دوم بارش شدیدالگوهای جریان الگو 

حرکات واچرخندی جریانات در عورض  برروی اروپا و میلییار 199جریانات جوی در سطح 

های پایی  برروی آفریقا و جنو  عربستان مسقرند، و جریانات غربوی از مدیترانوه و جنوو  

هوای در ای  سطح ارتفاعی بیشتری  ربوبت نسیی در عورضاروپا از ایران به غر  می وزند. 

با بویش  ربوبت نسییة محدودۀ بیشینمطالعه در منطقة بالا و اروپا تا شر  ایران مشهود است. 

، چرخند غالیب میلییار 109در سطح شود. از قفقاز تا خراسان ب رگ را شامل می درکد 19از 

مطالعوه و جریوان منطقوة مرکو  آن بورروی مورد مطالعه بورروی شور  ایوران و محدودۀ در 

چرخندی دیگری بروی بلغارستان و یونان قورار دارد، از برفوی واچرخنودها عمودتار بورروی 

آفریقا، عربستان و عمان در عرض های جنوبی و درشمال دریوای خو ر و بورروی ق اقسوتان 
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درجه قورار دارنود و میو ان  99های ربوبت نسیی بالاتر از عرض مسقرند. در ای  الگو بیشینه

 -باشود. توزیوع زموانیدرکود موی 19مورد مطالعه در ای  الگو بویش از منطقة ربوبت نسیی 

-63مطالعوه منطقوة (، میانگی  بارش ای  الگو در ,g ,h، 0)شکل  است مکانی ای  الگو حاکی

مقدار  ،  و غر  منطقهها در مناب  شمالی است و در شر. بیشتری  بارشباشدمیلیمتر می 89

روز در شومال خراسوان  63ها در ای  الگو کمتر است. بیشتری  روزهای بارش بیش از بارش

حاکی است ای  الگوو زمسوتانه نیسوت و عمودتاً در موا    باشد. توزیع زمانی الگومی جنوبی 

دهوة ر اگردد. ای  الگو در چهوهای شدید را موجب میمارس )ما  نوروز( و اوایل بهار بارش

 .  نشدحادث  8969دهة و در  را داشت بیشتری  وقور 8999و  6009دهة گذشته در دو 
 

 
میلی بار و توزیع  851 (f)(، e)711سطوح جوی  )%(خطوط جریان باد و رطوبت نسبی -5شکل 

 دوم( بارش های شدید الگوی gکانی)م -(hزمانی)

 6900نگارند ،  میخذ:



 چهارمای                                         شمارۀ سی و مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                       861

 

 (Low pattern)کم فشارالگوی . 2. 9. 2

، بادهای غربوی بور روی ی سوم بارش شدید خراسان جنوبیاز الگو میلییار 099در سطح 

جنووبی مشوهود  -ان با محوور شومالیعمقی در مرک  ایرکم ۀایران حرکت مداری داشته و ناو

عمو  و کومپشوتة هم موان  مطالعه و شر  ایران در جلوی ای  ناو  قرار دارد، منطقة و  است

ارتفار در ای  مشهود است. فشردگی خطوط هم بر روی پاکستان تا شمال غربی هند ایکشید 

ای  الگو هم ارتفار  . دراستالگو حاکی از شیب زیاد ارتفار و کاهش دما در سطوح بالای جو 

تاوایی مثب از غر  خلیج فارس توا   ةگذرد. بیشینمطالعه میمنطقة متر بادهای غربی از  0139

از جنو  شرقی ایوران توا شومال بیشتری  تاوایی منفی شمال شرقی ایران و آسیای مرک ی و 

ی ایران و بروی از ای  الگو، ناو  بادهای غربی در نیمه شرق 199پاکستان ادامه دارد. در سطح 

گوذرد در ایو  الگوو مطالعه میمنطقة متر از  9930ارتفار مورد مطالعه مسقر بود  و هم منطقة 

. جریوان روی پاکستان مشهود اسوت رمنفی ببیشینة مطالعه و نطقة بیشینه مثیت برروی منطقة 

تان بوا باد با جهت جنو  غربی به شمال شرقی از خلیج فارس به شمال شرقی ایران و افغانس

تر شد  و هم تراف بادهای غربی در شر  ایران عمی  میلییار 109در سطح  سرعت زیاد میوزد.

در ای   ،متر در شمال شرقی ایران شکل گرفته است.  بنابرای  6300ارتفار بسته شد  با ارتفار 

بوه مورد مطالعه در داخل تراف و در جنو  هو ارتفار برید  شود  مسوقر اسوت. منطقة الگو 

مطالعوه و پاکسوتان مشوهود اسوت و منطقة برروی  و منفی  تاوایی مثیتمنطقة بیشینة ترتیب 

وزنود. مطالعه و شر  ایران میمنطقة جریان باد شدید از خلیج فارس و غر  دریای عمان به 

مطالعه، کوم فشوار بوا فشوار مرکو ی منطقة روی شر  ایران و  ردر سطح زمی  از ای  الگو  ب

هم مان هسته های پرفشار بروی آناتولی و سوییری  و ،ا دو هم فشار بسته شد ب میلییار 6966

نسیی بر روی هنوکش تا شر  ایران تاوایی مثیت بیشینة ای  الگو،  مستقرند. در سطح زمی  از

ایران جنو  غربی تاوایی منفی در شمال پاکستان مشهود است و جریان باد در شر  بیشینة و 

  باشد.به شمال شرقی می
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711 (b ،)(، a)511( و جهت باد در سطوح جوی  (، تاوایی نسبی)mارتفاع ژئوپتانسیل) -6شکل 

851 (c) (میلی بار و فشار سطح زمینd الگوی )سوم 

 6900نگارند ،  میخذ:
 

 میلییوار 199(، در سوطح 1)شکل  الگوی جریان و ربوبت نسیی الگوی سوم حاکی است

وزند و ای  جریانات در   از دریای مدیترانه و شمال آفریقا به ایران میجریانات جوی از غر

ربوبت نسیی در هنودوکش بیشینة غر  دریای عر  حرکت واچرخندی دارند. در ای  الگو 

-ربوبت نسیی منطی  بر مناب  گرم عورض ةدرکد و کمین 19تا شر  ایران به می ان بیش از 

وجوود دارد. در ایو  الگوو جریانوات و دریوای عور  های جنوبی در شمال آفریقا، عربستان 

، جریانوات 109وزنود. در سوطح مطالعه مویمنطقة مربو  با جهت جنو  غربی و غربی به 

های جنوبی در شمال آفریقوا و شومال غربوی هنود وجوود دارد و قوی واچرخندی در عرض

بیشوینة  چرخند کوچکی بر روی ترکمنستان در آسیای مرک ی مشوهود اسوت. در ایو  سوطح
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منطقوة ربوب  نسیی در شمال غر  ایران و هندوکش وجود دارد و می ان ربوبوت نسویی در 

درکد بود  و جریانات غربی در ای  منطقه همرسی دارند. توزیع زموانی و  19مطالعه بیش از 

 61تا  69ها بی  (، میانگی  بارش 1g,h)شکل های شدید در ای  الگو حاکی استمکانی بارش

شرقی و کمتوری  آن در غور  خراسوان جنووبی نیمة ها در باشد و بیشتری  بارشمیمیلیمتر 

روز در شمال منطقوه و در  63گردد. بیشتری  روزهای بارش در ای  الگو با بیش از حادث می

میلیمتر مشهود اسوت. توزیوع زموانی ایو   68های شدید با بیش از جنو  شرقی منطقه بارش

ای  فوریه و مارس بیشتری  وقوور هو غالیاً در اواخر زمستان در ما دهد، ای  الگالگو نشان می

دهوه حوادث  3بر عکس دو الگووی قییلوی در هور مورد مطالعه دهة  3را دارد. همچنی  بی 

 باشد.می 8999و  6009دهة وقور آن در بیشینة گردید  و 

 
یلی بار و توزیع م 851 (f)(، e)711سطوح جوی  )%(خطوط جریان باد و رطوبت نسبی-7شکل 

 سوم( بارش شدید الگوی gمکانی) -(hزمانی)

 6900نگارند ،  میخذ:
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مطالعوه در روزهوای همورا  بوا منطقوة ( شرایط جو بالای حاکم بر 9)جدول  به بور کلی

بادهوای غربوی اسوت کوه  0139و  0199، 0119هوای های شدید، به ترتیب هم ارتفواربارش

دارد. هم موان شورایط فشوار در  هووا ار  و ناپایوداریبرون حمنطقة حکایت از شرایط جوی 

، 6968فشوار، هومدر منطقهسطح زمی ، کم فشار است و در سه الگو به ترتیب وضعیت فشار 

. در هوای شودید دارددر زمان ریو شبود  و حاکی از استقرار سیکلون میلییار  6966و  6966

ربی به شمال شرقی اسوت و الگوها جهت غالب بادها در سطوح مختلف جوی جنو  غهمة 

و دریوای  های آبی خلیج فوارسجریانات جوی مربو  عمدتاً از مناب  جنوبی ایران از پهنه

های شودید شور  ایوران  حکایوت نقش ای  دو دریا در بارشاز رسند، که عمان به منطقه می

   دارد.
 

 بارش شدید روزهای بامطالعه در منطقۀ وضعیت شرایط جوی سطوح هم فشار بر روی خلاصه  -2جدول

 6900نگارند ،  مأخذ:

 یالگو

 پارامتر

 سوم دوم اول

511 711 851 slp 511 711 851 slp 511 711 851 slp 

 5761 2145 9471 9192 5711 2111 9485 9199 5641 2145 9471 9199 (mهم ارتفار)

 0/6 8 8 0/9 6 6 6 6 8 8 0/6 6 (چرخندگی)

 - 10 10 - - 10 10 - - 10 10 - ربوبت)%(

 جهت و سرعت باد
            

 منیع: نگارند 

 گیرینتیجه. 4

لویم ایوران، بوا سورد اقدورۀ مشابه دیگر رخودادهای جووی  شر  ایران های شدیدبارش 

 . ای  الگوارتیاط دارندشر  مدیترانه بادهای غربی در  لنهاری و عمی  شدن ناو احرکت نصف

در سوطوح میوانی  غربویروسیة  -اروپای شرقیسردچال  با مدیترانه مرک یبلاکینگ  با وقور

 ،عم  در مرک  و شر  ایران با هم ارتفار بسته شد  در سطوح پایی  جووتراف های کموجو، 
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از  ،هواآن هوایو ویژگی ، ناپایداریبادهای غربی . چنانکه با ای  نور حرکتدنگردحادث می

ید در روزهوای بوارش شود .رسندمی و خاورمیانه تربه عرض پایی ، رون حار ()بعرض بالاتر

متر به ترتیوب در سوه سوطح  6310و  9919، 0199ارتفار خراسان جنوبی به بور متوسط هم

 کوم فشوارهای دینامیوک ،سطح زموی در بر روی منطقه قرار دارند.  میلییار 109و  199، 099

شرقی ایران موجب نیمة در حرکت چرخندی با میلییار،  0/6966فشار متوسط با ها( )سیکلون

با ت ری  ایران  نوبی تر برای ورود به فلاتجمسیر  ازشر  مدیترانه،  تا جریانات مربو  ،شد 

ها و در ای  چرخه بوزنداز خلیج فارس و دریای عمان به شر  و شمال شرقی ایران ربوبت 

 هوایعمان( نقوش بیشوتری در بوارشو دریای )خلیج فارس منیع ربوبتیای  دو وارد شوند. 

)گلکوار و  ، چنانکوه در مطالعوات گذشوته نیو  مشوهود اسوتجنوو  خراسوان دارنود شدید

 جنو  شرقی -با جهت شمال غربی ارتفاعات شر  ایراناز برفی  (.99 ، ص.6908محمدی،

 61یش از با ب شدیدتمرک  بارش  راکه، چنقش دارند یبارش ها و شرایطکعود تود  در تشدید

. سوتاچشومگیرتر در قائ ، بیرجند و فردوس عمدتاً بر نواحی مرتفع در شر  ایران  ،میلیمتر

فشار اسوت و ، کمسطح زمی وسیعی از جنو  غر  آسیا در منطقة در الگوی غالب  هم مان

در ایو  تر شد  و در شر  آسیای مرک ی و عرض بالاتر محدود است. ضعیفپرفشار سییری 

آفریقوا، عربسوتان و شور  دریوای عور   درپرفشارهای دینامیک  ات واچرخند،جریانشرایط 

ناو  در شر  ایران با  استقراربا  شمال شرقی در مسیرعمدتاً  مربو  موجب شد  تا جریانات

الگوی جوی، به  سهچنانکه ای   بوزند. به خراسان جنوبی ،شمال شرقی -جنو  غربیجهت 

الگووی  و موجب شود را در منطقه  میلیمتر 63و 61، 60شدید با مقدار، بارش ری ش ترتیب 

، )فوریه( زمستانه الگوی اول،، وقور به لحاظ زمان ها دارد.نقش را در ای  ری شدوم بیشتری  

باشود. موی )فوریوه(بهوار   -زمسوتانه الگوی جووی و الگوی سوم،)مارس( الگوی دوم، بهار 

بوا ای مارس و فوریوه هزمستان به ترتیب در ما بهار و اواخر در ها شدیدتری  بارش ،بنابرای 

نیاز  که بود همرا  با سیل  در ای  منطقه، هابارشد. اینگونه نگردالگوی دوم و سوم حادث می

، )تجربوه( سونتیشویوۀ به  های دوردر ای  منطقه از ایران از گذشتههر چند  .به مدیریت دارند

بخشی  ،هادر ابراف یا مسیر رودخانه محلی کشاورزان با کشت بندساری و ایجاد آ  بندهای

هوا سیلا  ای  های آبرفتی حاکل ازهای بهار  را در زمی ها را کنترل و کشتآ از ای  روان
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