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  كيده چ

هاي بازسازي شده ميانگين ماهانه به منظور بررسي توزيع زماني و مكاني تاوايي نسبي در ايران، از داده

درجه عرض  40تا  25درجه طول شرقي و  5/62تا  45در محدوده  NCEP/NCARتاوايي نسبي از 

بر اين اساس . تهاي هر ماه، تجزيه و تحليل الزم صورت گرفكه پس از رسم نقشه شمالي استفاده شد

دهد نتايج نشان مي. ارتباط توزيع مكاني و زماني تاوايي با مراكز فشار و بارش در ايران بررسي گرديد

كه در فصل زمستان اكثر مناطق كشور به جز سواحل درياي عمان و استان بوشهر داراي تاوايي نسبي 

در اوايل . دهاي غربي قرار داردو در اين فصل كشور تحت نفوذ با. هستندسطوح باالي جو  مثبت در

فصل بهار نيز شرايط مانند زمستان است، ولي در اواخر فصل بهار تاوايي منفي بتدريج از سمت جنوب 

طور كامل در سطوح باالي هتابستان ايران ب در فصل. گيردگسترش يافته و بتدريج تمام كشور را دربر مي

ل كشور تحت سيطره مركز پرفشار جنب حاره قرار دارد باشد و در همين فصجو داراي تاوايي منفي مي

و بارندگي در اين فصل به جز در سواحل خزر كه ساز و كار بارش در آن متفاوت است، در ديگر نقاط 

هاي شمالي به سوي تاوايي مثبت از عرض شود و سرانجام در فصل پاييز مجدداًكشور متوقف مي

  .گيردرا دربر مي تدريج كل كشورهجنوب گسترش يافته و ب

  

  .  تاوايي، چرخندگي، تاوايي نسبي در ايران، پراكندگي فضايي تاوايي نسبي، ايران: كليدواژگان

                                                 
 وارزميخاستاد آب و هواشناسي دانشگاه .  1

 آب و هواشناسي دانشگاه تهرانانشجوي مقطع دكتراي د.  2
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  مقدمه 

هاي شناسي در خصوص توزيع فضايي و زماني تاوايي در فهم مكانيسمهاي اقليمتجزيه و تحليل
 سيار مهم استها و الگوهاي جوي ببوجود آورنده شكل و حركت سيستم ديناميكي

(H.A.Flocas,2001). چرخش افقي حجمي از هوا : از نظر هواشناسي، تاوايي عبارت است از
در هر نقطه از روي زمين تاوايي بسته ). 1381، عليجاني(دور يك محور عمود بر سطح زمين 

و )  ZR(تاوايي نسبي  مؤلفههوا ضمن چرخيدن به دور محوري عمود بر سطح زمين به دو 
  :پس به اين ترتيب داريم .شودتجزيه مي) f(ي زمين يا نيروي كوريوليس تاواي

     ZA = ZR + f                             )1 ( 

از رابطه زير . تاوايي برشي و تاوايي انحنايي تشكيل شده است مؤلفهاز دو   ZRتاوايي نسبي 
  :شودمحاسبه مي
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النهاري نصف مؤلفهتفاوت  Vδمداري باد،  مؤلفه Uالنهاري باد، نصف مؤلفهV در اين فرمول 
 Xδمداري بين دو مدار جنوبي و شمالي،  مؤلفهتفاوت  Uδالنهار شرقي و غربي و بين دو نصف

اصله بين دو مدار در امتداد ف Yδالنهار در امتداد مدارات بر حسب متر  و فاصله بين دو نصف
توزيع تاوايي نسبي يك شاخص مهم از ). 1381عليجاني، (النهارات بر حسب متر است نصف

دانيم كه سيكلونهاي امروزه مي. استحركت در مقياس سينوپتيك در عرضهاي جغرفيايي ميانه 
ز مهمترين مقدار و نوع تاوايي يكي ا ).2001فلوكاس، (سطحي مراكز تاوايي مثبت هستند 

تاوايي بر ساير  تأثيرباشد و با توجه به رابطه و عوامل تعيين مكانيزم صعود و يا نزول هوا مي
هاي هوا، بارندگي و موجهاي غربي با بررسي و سيستمهاي سينوپتيك از جمله فشار، توده

. داختتوان به شكل بهتري به شناسايي عوامل موثر بر آب و هواي ايران پرمحاسبه تاوايي مي

تاوايي با ديگر شاخصهاي سينوپتيك صورت  تأثيرهاي بسياري در خصوص ارتباط و پژوهش
آور تهران بر اساس محاسبه هاي هوايي باراندر معدود كارها در داخل كشور تيپ. گرفته است

كه در آن با استفاده از روش كمي محاسبه تاوايي و بر ). 1373عليجاني،(تاوايي شناسايي گرديد 
اس آمار فشار سطح زمين، تيپهاي هوا و جهت جريان روزهاي بارش يك ميليمتر و بيشتر اس

در . هاي شناسايي شده محاسبه شدسپس شدت متوسط بارش تيپ. ايستگاه تهران تعيين گرديد
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تحقيقي ديگر از مقادير روزانه تاوايي نسبي به جهت تعيين آغاز و پايان گردش تابستانه، براي 
و تابستانه در وردسپهر فوقاني بر روي جنوب غرب آسيا و وردايي زماني آن، تعيين گردش ج
رابطه بين گردش جو روي  در همين راستا، بارتزوكاس). 1389مفيدي و زرين، (استفاده گرديد 

كه در اين پژوهش از مراكز تاوايي نسبي در سطح . اروپا و بارندگي در يونان را بررسي نمود
توزيع افقي و عمودي تاوايي ) 1990(الپرت . )2003بارتزوكاس، ( شدده هكتوپاسكال استفا 850

ساله  5شناسي سيكلونهاي مديترانه را براي يك دوره نسبي روي ناحيه مديترانه و آناليز اقليم
شناسي از توزيع افقي و عمودي ميانگين تاوايي نسبي را مطالعه اقليم) 2001(فلوكاس . انجام داد

كه در آن ساختار عمودي تاوايي . كردساله بررسي  40براي يك دوره بر روي مديترانه 
رويز و . دهي آنها كشف شودسيكلونهاي مديترانه بررسي و كوشش شد مكانيسم اصلي شكل

و  كردههكتوپاسكال در روي آرژانتين بررسي  500توزيع تاوايي را در سطح ) 1998(وارگاس 
تاوايي ) 2007(وانگ . در آن حوضه مقايسه نمودند هاي بزرگ مقياسرابطه آن را با بارندگي

اي در درياي چين جنوبي آن را در تكوين سيكلونهاي حاره تأثيرنسبي بادهاي اقيانوسي و 
كه از (ساله تاوايي نسبي بادهاي سطحي،  7آنها يك رابطه بين توزيع ميانگين . بررسي كرد

با ) انجام گرفته Quikscatتوسط ماهواره كيلومتر  25گيري بادهاي اقيانوسي با وضوح اندازه
با كمك تاوايي رابطه بين ) 1999(رويز و وارگاس . اي، يافتندهاي حارهمحل پيدايش سيكلون

لوپو و . هاي روزانه را در آمريكاي جنوبي مطالعه نمودندمتغيرهاي تروپوسفر مياني و بارندگي
سيكلوني بالكينگ را در يك چرخه آنتي اي و سينوپتيكيهاي سيارهالعملعكس) 1995(اسميت 

رابطه تاوايي ) 2006(كونديك و جونز . شمال اقيانوس اطلس با كمك تاوايي بررسي كردند
مثبت را با جريان مونسون سطح پايين را در آفريقاي غربي و اقيانوس اطلس شرقي مطالعه 

 500در سطح تشكيل پشته ناپايدار ديناميكي) 2007( پرزروكاس و فلوكاس. نمودند
هكتوپاسكال و پيشروي سيكلونهاي سطحي در مديترانه مركزي را با استفاده از تاوايي بررسي 

با كمك شاخص تاوايي، حساسيت ميزان ) 2002(رونالد، اريك، كوين، رادر و فيليون . كردند
توسعه سيكلون در ناحيه  )2007( همچنين وينسنت. كردندبارش و اختالالت آن را بررسي 

از جمله كاربردهاي مهم ديگر . رايي اقيانوس آرام جنوبي را با استفاده از تاوايي مطالعه نمودهمگ
بادهاي غربي به وزش . تاوايي، تحليل تئوري موجي بودن بادهاي غربي يا امواج راسبي است

عليجاني و (كنند مداري تمايل دارند، ولي ناهمواريهاي سطح زمين از اين امر جلوگيري مي
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علت اين نوع آرايش خطوط هم ارتفاع و تغييرات مسير وزش بادها، تغييرات ). 1380ني،كاويا
در  ).1381عليجاني،(هاي تاوايي مطلق و ثابت بودن آن در طول مسير حركت بادهاست مؤلفه

درجه روي سطح ايران و  5/2هاي با فاصله  اين تحقيق سعي شده است مقدار تاوايي در تالقي
هاي تاوايي كه با در اختيار داشتن داده. گيري گرددنقطه استخراج و ميانگين 56در مجموع براي 

، رابطه آن با ديگر عناصر و )سيكلوني يا آنتي سيكلوني(ساله و تعيين نوع آن  30در يك دوره 
گزار بر ايران از جمله بارندگي، بادهاي غربي و مركز پرفشار جنب حاره تأثيرعوامل اقليمي 
  .است بررسي گرديده

  

 رابطه تاوايي با بارش

تاوايي امكان ارزيابي وضعيت متوسط الگوهاي فشار در سطح زمين و ارتباط آنها با الگوهاي 
براي نشان دادن ارتباط ). 121 :1388رضيئي و همكاران، (كند ترازهاي بااليي جو را فراهم مي

هاي بازسازي قه ايران از دادهبراي منط 2011هاي روز يكم ژانويه سال تاوايي با بارش از نقشه
 200نقشه تركيبي تاوايي مطلق و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز . استفاده شد NCEP/NCARشده 

اين ). 1شكل(دهد هكتوپاسكال، وجود مراكز فشار را بصورت ناوه و پشته به خوبي نشان مي
ركيه، درياي كند كه در آن يك ناوه روي كشور تنقشه الگويي از موج راسبي را مشخص مي

در ناحيه محور ناوه ميزان . سياه و شمال آن، و يك پشته روي آسياي مركزي  استقرار يافته است
نقشه . تاوايي مثبت چشمگير است و در ناحيه محور پشته مقدار تاوايي بسيار كم و يا منفي است

داده و مناطق با  دهد كه بارشها در مناطق با تاوايي مثبت رخبارش مربوط به همان روز نشان مي
  ).  2شكل(بهره هستند تاوايي منفي از بارش بي
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  )2011اول ژانويه (هكتوپاسكال  200نقشه تركيبي تاوايي مطلق و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز : 1شكل

  
  )2011اول ژانويه (ميزان بارش : 2شكل
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 ها و روشها داده

براي  relative vorticity)  of (Monthly Mean در اين تحقيق ميانگين ماهانه تاوايي نسبي
درجه شمالي از  40تا  25درجه شرقي و  5/62تا  45درجه در محدوده  5/2هاي با فاصله  تالقي

S-1 *5-10(بر حسب واحد   NCEP/NCARداده هاي رقومي بازسازي شده
  در سطح )

=0.22 ơ   استخراج و براي هر ماه، متوسط  2000تا سال  1971 ساله از سال 30براي يك دوره
ساله رسم  30هاي ميانگين تاوايي نسبي ماهانه در دوره آماري سپس نقشه. شدساله محاسبه  30
  سال  30مقادير تاوايي نسبي براي يك تالقي در ماه ژانويه براي  1عنوان مثال در جدول هب. شد

درجه شمالي براي ماه  39درجه شرقي و  45يي تالقي مقدار ميانگين تاوا. آوري شده استجمع
  5-10*2.95: ژانويه، برابر است با 

و نقشه ميانگين سي ساله تاوايي  كردهها محاسبه ها را براي ديگر ماهبه همين ترتيب ساير تالقي
  .يمكنماه موردنظر را رسم مي

  

  سال 30در  JANمقادير تاوايي ماه  :1جدول

Vorticity year Vorticity year 
2.42E-05 1986 8.74E – 06 1971 

  -4.57E-06 1987  4.25E – 05 1972  

2.83E-05 1988 3.05E-05 1973  

4.10E-05 1989 3.77E-05 1974  

3.62E-05 1990 4.14E-05 1975  

3.48E-05 1991 3.27E-05 1976  

3.48E-05 1992 3.25E-05 1977 
3.11E-05 1993 2.68E-05 1978 
2.07E-05 1994 1.30E-05 1979 
2.41E-05 1995 3E-05 1980 
2.95E-05 1996 2.80E-05 1981 
3.59E-05 1997 2.06E-05 1982 
4.55E-05 1998 3.45E-05 1983 
3.39E-05 1999 3.13E-05 1984 
3.51E-05 2000 2.44E-05 1985 
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  هاي تحقيقيافته

براي تعيين آغاز و پايان فصول گرم و سرد، همچنين بيان شدت آن از مقادير ماهانه تاوايي نسبي 
استفاده از مقادير تاوايي نسبي جهت تعيين زمان آغاز، پايان و طول فصول بر اين . استفاده شد

آسيا، در يك بازه غرب اصل استوار است كه هر ساله در حين پيشروي دوره گرم بر روي جنوب
اي در مقياس منطقه) تاوايي مثبت( زماني خاص در ترازهاي فوقاني وردسپهر گردش چرخندي

گردش واچرخندي در تمام طول تابستان . يابدتغيير مي) تاوايي منفي( به گردش واچرخندي
 به گردش در پيشروي دوره گرم در يك بازه زماني خاص مجدداً ،تداوم يافته تا در نهايت

وضعيت توزيع تاوايي ). 149: 1389مفيدي، (گردد چرخندي مبدل گشته و فصل سرد آغاز مي
  :هاي مختلف در طول سي سال بررسي و نتايج زير حاصل گرديدنسبي ماهانه در ماه

در منطقه استيالي ) ơ 0.22=(بيشتر مناطق ايران در سطوح باالي جو  در ماه ژانويه تقريباً
در ). 3شكل(باشد مي 5-10*3/2شدت آن در نيمه شمالي كشور مقدار . اردتاوايي مثبت قرار د

اين ماه تنها در سواحل درياي عمان و همچنين در استانهاي هرمزگان و بوشهر تاوايي منفي 
قسمت اعظم كشور در اين ماه تحت پوشش بادهاي . ضعيف است داريم كه مقدار آن نسبتاً
از ديگر . اندهاي پايينتر گسترش پيدا كردهسوي عرض هاي باالتر بهغربي است كه از عرض

 تأثيرگذار بر روي كشور در اين ماه ورود پرفشار سيبري به شمال كشور است كه تأثيرعوامل 
نظر به اينكه در اين ماه مركز پر فشار . ها داردسزايي در سرد شدن هوا و تشديد بارندگيهب

نوب ايران نقل مكان كرده است لذا شرايط صعود و جنب حاره از روي ايران خارج شده و به ج
باشد و در صورت وجود رطوبت كافي اين امكان فراهم مهيا مي بارش در كشور كامالً نتيجتاً

  .خواهد گرديد
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 ساله تاوايي نسبي در ماه ژانويه 30ميانگين  :3شكل
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 در اين ماه نيز بيشتر مناطق. وضعيت توزيع تاوايي در ماه فوريه شباهت زيادي به ماه ژانويه دارد

 5-10*3.6 شدت آن در نيمه شمالي كشور مقدار . استيالي تاوايي مثبت قرار داردايران در منطقه 

   ).4شكل(است كه از ماه ژانويه نيز قويتر است 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

با اين تفاوت كه هم . باشددر ماه مارس نيز ميزان توزيع تاوايي همانند ديگر ماه هاي زمستان مي
بيشينه آن در نيمه ). 5شكل (تر شده است آن اندكي ضعيف مقدار مثبت آن و هم مقدار منفي

كشور است كه كمي به سمت غرب متمايل شده و كمينه آن در جنوب شرق كشور  يشمال
  . است

   

 ساله تاوايي نسبي در ماه فوريه 30ميانگين  :4شكل
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. آيدهاي بيشتري در توزيع تاوايي در كشور بوجود ميدر ماه آپريل با تغيير فصل دگرگوني

مقادير . باشدمي  5-10*2.2ر گرديده و حدودتبيشينه تاوايي مثبت نسبت به زمستان ضعيف
تاوايي مثبت در اين ماه از يكنواختي خارج شده و چندين هسته بيشينه را در سطح كشور 

بيشينه تاوايي مثبت يكي در منطقه آذربايجان، ديگري در ايالم، كرمانشاه و . تشكيل داده است
ميزان تاوايي منفي در اين ماه بسيار  ).6شكل (غرب لرستان و مورد آخر در گلستان قرار دارد 

  بيشينه تاوايي منفي در اين ماه. گيردضعيف شده و فقط سواحل درياي عمان را در بر مي

هاي سال در ترين حضور تاوايي منفي بين كل ماهدر واقع اين ماه ضعيف. باشدمي 10-6*6-
  .شودايران محسوب مي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

باشد كه مقدار بيشينه آن در همچنان تحت سيطره تاوايي مثبت ميدر ماه مي نيمه شمالي كشور 
بيشترين مقدار تاوايي ). 7شكل(باشد استانهاي ايالم، لرستان، كرمانشاه، كردستان و آذربايجان مي

تفاوت قابل مالحظه توزيع تاوايي در اين ماه نسبت به فصل . است 5-10*2.4مثبت در اين ماه 
كه استانهاي سيستان و . نفي از جنوب به سوي مركز ايران استزمستان، گسترش تاوايي م

 5-10*1.8-و مقدار بيشينه آن . شودبلوچستان، كرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان را شامل مي
نفوذ تاوايي منفي از جنوب به سمت . تر گرديده استهاي قبل بسيار قوياست كه نسبت به ماه

كه به تبع آن  .رفشار جنب حاره به سمت شمال استدهنده حركت مركز پمركز ايران نشان
  .كنندنشيني ميبادهاي غربي نيز كم كم به سوي عرضهاي شمالي عقب
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در اين ماه تاوايي . توان شروع استيالي تاوايي منفي بر روي كشور قلمداد كردماه ژوئن را مي
ل خزر و تا حدودي و به استانهاي آذربايجان شرقي و غربي، اردبيل، سواح شدهمثبت ضعيف 

 5-10*1.8بيشينه تاوايي مثبت در اين ماه . شمال گلستان و خراسان شمالي محدود شده است
بقيه كشور در ماه ژوئن تحت نفوذ تاوايي منفي است كه شدت آن نيز زياد ). 8شكل (است 

 مركز پر فشار جنب حاره آزور نيز با سرعت زيادي به سمت. رسيده است 5-10*3-شده و به 
در اين ماه بارندگي در اين . شمال كشور حركت كرده و بيشتر مساحت كشور را در بر مي گيرد

مناطق . شودشود، قطع شده و فصل خشك آغاز ميمناطق كه قسمت اعظم كشور را شامل مي
شوند و هنوز بادهاي غربي بر تحت پوشش تاوايي مثبت كه حاشيه شمالي كشور را شامل مي

  .كنند، ديرتر از مناطق مركزي و جنوبي كشور فصل خشك خود را آغاز ميآنها سيطره دارند

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در ماه ژوئيه تاوايي منفي تمام مساحت كشور را در بر گرفته است و منطقه آذربايجان و سواحل 
و فصل خشك . اندخزر نيز كه در ماه قبل داراي تاوايي مثبت بودند، داراي تاوايي منفي گرديده

بيشينه تاوايي منفي در اين ماه بسيار قوي و مقدار ). 9شكل (ين مناطق نيز شروع مي شود براي ا
هاي سال بوده و بيشتر متمايل به كه قويترين مقدار تاوايي منفي در كل ماه. است 5-10*3.7-آن 

مركز پرفشار جنب حاره در اين ماه بر روي ايران قرار گرفته و تا چندين ماه . شمال غرب است
تر نقل هاي شماليطور كامل از كشور خارج شده و به عرضهبادهاي غربي ب. خواهد ماند اقيب

ترين در اين ماه ضعيف. گردندكنند و تا اواخر اكتبر و اوايل نوامبر به كشور بازنميمكان مي
 هاي هواي موسميتوده تأثيرمقدار تاوايي منفي در استان سيستان و بلوچستان است كه دليل آن 
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اين توده هوا بعضي مواقع تا مركز . هندوستان و پاكستان بر اين استان در فصل تابستان است
  .كندكشور هم نفوذ كرده و ايجاد بارندگي مي

توزيع تاوايي ماه اوت نيز شباهت زيادي به ماه ژوئيه دارد و تمام كشور تحت سيطره تاوايي 
كه . متغير است 5-10*1.4-و  5-10*3.5-بينمقدار تاوايي منفي در اين ماه . منفي قرار دارد

  ).10شكل (بيشينه آن در منطقه شمال غرب ايران قرار دارد 

  

  

 

 

 

 

 

 

در ماه سپتامبر نيز ايران بطور كامل تحت نفوذ تاوايي منفي است با اين تفاوت كه تاوايي منفي 
مكان كرده كه و بيشينه آن از شمال غرب كشور به غرب كشور نقل . در حال ضعيف شدن است

مقدار تاوايي منفي در ). 11شكل (دهنده شروع حركت آن به سمت عرضهاي جنوبي است نشان
  .متغير است 5-10*1.2-و  5-10*3.1-اين ماه بين 

و پس از چند ماه تداوم . كندتغييرات زيادي مي در ماه اكتبر توزيع تاوايي در كشور مجدداً
. گيردتاوايي مثبت شمال كشور را فرا مي اين ماه مجدداً استقرار تاوايي منفي در كل كشور، در

هاي جنوبي شروع كرده و در اين ماه مركز پرفشار جنب حاره حركت خود را به سمت عرض
دهد با ورود سيكلونهاي مهاجر همراه جاي خود را در شمال به تدريج به بادهاي غربي مي

در ماه اكتبر استانهاي . شوندكشور آغاز مي ها به تدريج از نيمه شماليبادهاي غربي بارندگي
و رضوي و  آذربايجان غربي و شرقي، اردبيل، زنجان، قزوين، تهران، سمنان، خراسان شمالي

 5-10*1.6مقدار بيشينه تاوايي مثبت ). 12شكل(سواحل درياي خزر داراي تاوايي مثبت هستند 
  . است 5-10*2.4-دار بيشينه آن بقيه مناطق كشور داراي تاوايي منفي هستند كه مق. است
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در ماه نوامبر تاوايي مثبت نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور را در برگرفته و مقدار آن نيز قوي 
مقدار بيشينه . تر گرديده است كه به معناي پايان فصل خشك براي بيشتر مناطق كشور است

في نيز به استانهاي جنوبي كشور تاوايي من ).13شكل (باشد مي 5-10*2تاوايي مثبت در اين ماه 
  .است  5-10*2.2-محدود گرديده و بيشينه آن 

شكل (در ماه دسامبر تاوايي مثبت بيشتر مناطق كشور به جز سواحل جنوبي را در بر گرفته است 
در اين ماه . است كه نسبت به ماه قبل قوي تر گرديده است 5-10*2.6مقدار بيشينه آن ). 14

ترين نقطه كشور نقل مكان كرده و بادهاي غربي بيشتر مناطق اره به جنوبيمركز پرفشار جنب ح
تاوايي منفي در اين ماه فقط در استانهاي سيستان و بلوچستان، . كشور را دربر گرفته است

تر است كه نسبت به ماه قبل ضعيف 5-10*1-مقدار بيشينه آن . هرمزگان و بوشهر وجود دارد
  . گرديده است
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  گيريبحث و نتيجه

در فصل زمستان بيشتر مناطق ايران در سطوح باالي اتمسفر تحت نفوذ تاوايي مثبت يا سيكلوني 
باشند، در اين فصل مركز پرفشار جنب حاره بر روي درياي عمان و خليج فارس قرار گرفته مي

ل بهار و در ماه آپريل در فص. انداست كه با خروج آن، بادهاي غربي سطح كشور را فراگرفته
شرايط توزيع تاوايي همانند فصل زمستان است ولي از ماه مي شرايط تغيير كرده و تاوايي منفي 

كه اين گسترش در ماه آخر بهار يعني ژوئن . يابداز سمت جنوب كشور به شمال گسترش مي
  ور خارج در اين فصل به مرور بادهاي غربي از سمت شمال، از كش. بسيار چشمگيرتر است

در فصل تابستان مركز پرفشار جنب حاره بر روي ايران مستقر شده و باعث پايداري . شوندمي
در اين فصل كل كشور در . گيردهوا گرديده و جلو هرگونه صعود هوا و در نتيجه بارش را مي

ريج تدهدر فصل پاييز تاوايي مثبت ب. سطوح باالي جو تحت سيطره تاوايي منفي قوي قرار دارد
از سمت شمال وارد  از سمت شمال، كشور را تحت نفوذ خود قرار داده و بادهاي غربي مجدداً

كه به تبع آن شرايط بارندگي براي نيمه شمالي و با تاخير در نيمه جنوبي كشور  شوندكشور مي
  .گرددفراهم مي
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