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 دفاعی با رویکرد بر جو ایران های حاکم استریم سینوپتیکی جتآماری  تحلیل

 سرزمینی
 2پور، عباس علي1سید اسعد حسیني

 
 25/03/1398اریخ پذیرش: ت                                                                        14/11/1397تاریخ دریافت: 

 چکيده
شورر،  کو سیاست دفاعی هر  راهبردیمباحث ، سیاست خارجی یمش گیری خطبدون تردید یکی از متغیرهای مؤثر شکل

 ،ایوران  کشورر فورد  وضعیت ژئرپلیتیک منحصوربه  و با ترجه به مرقعیت جغرافیایی ای و ابعاد مختلف آن است.محیط منطقه

 ده اسوت میلی نشوان دا حتجارب جنگ ت. ابدییمضرورت تمهیدات الزم در حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشرر اتخاذ 
 یهوا دهیو ز پدایکوی  هوا  جوت اسوتریم  . دتغییور دهو   در جنوگ را راند سرنرشت یک قدرت بزرگ تمیوهراشناسی آب علم

 هوای بمو  مسویر حمول    ستترانکه ظامی فراوان قرار گرفت استفاده ن جهانی دوم مررد در طرل جنگه است کوهرایی آب

 یری، بیابوانی و بوا تککیود بور منواط  کور      را های حاکم بر جر ایراناین پژوهش جت استریمباشد.  ...سرنشین و  بالنی بدون
 و یالنهوار نصوف  ، بواد واکاوی شده باد مداریهای بازدهمنظرر داد. بدیننمایمیعنران یک تهدید بررسی  به سراحل مکران

 ،Grads افوزار نورم در محویط   هوا فراخورانی آن  بوا و دریافوت گردیود    NOAAساله از سازمان  5 برای یک دوره دمای هرا
م جت اسوتری  27ی، مرردبررس دورهی جت استریم و میانگین دمای جر تهیه شد. نتایج حاصل نشان داد که در طرل هانقشه

ها با طورلی بیشوتر   آن نیتریاست و طرالننزدیک به ده هزار کیلرمتر  هاآنکه میانگین طرل  داده رخکاربرد نظامی  تیقابل با

ه این ب. با ترجه است ردهک دایایران ادامه پ باالی منشک گرفته و تا جر کاناداآمریکای التین و مرزهای از  کیلرمتر،هزار  16از 

ی، بررسو  موررد  هوای اسوتان در بوین   بور اسوان نتوایج،   . ندیآیم حساب بهی برای ایران تهدیدکننده جخار کشرر 33 ،پدیده

ن خراسان جنربی، هرمزگوان، سیسوتا   هایاستان. سپس به ترتی  انددهیپداز این  تکثیریزد و کرمان دارای بیشترین  هایاستان
مانی، مختص فصول  رخداد ز ازنظراین پدیده گفت  ترانمیو بلرچستان، اصفهان، خراسان رضری، سمنان و قم قرار دارند. 

 .استسرد سال 

 

 

 .نظامی، جت استریم تهدید نی، بیابان،های بالایران، بم  های کليدی:واژه
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 مقدمه

مختلوف نمورد    یهوا وهراشناسی در مباحث نظامی به شوکل همراره در طرل تاریخ نقش آب

شار، جهت و سرعت باد، دید افقوی و ابرنواکی   عناصری همچرن دما، رطربت، ف است. داکردهیپ

نظوامی   یهوا ونقول حث نظامی همچرن حملادر مباستفاده  مرردی میترین پارامترهای اقلاز مهم

ازدور جدیود سونجش   یو فنّواور  یاهای اخیر اطالعات مواهراره در سال هرایی و زمینی است.

در  یاتصواویر مواهراره   یریکوارگ چشمگیری در مباحث هراشناسوی داشوته و بوه    ایهشرفتیپ

گوردد. در  برخرردار می یتر یو دق مختلف مطالعات جری هرروز از وسعت بیشتر یهایبررس

 عملیاتی و یوا اجورای عملیواتی موررد     یهایزیرعلرم جری، تکثیر و کاربرد هراشناسی در طرح

واحودها و   گیرد و ارزش و اهمیت نظامی عرامل مختلف هراشناسی با حرکوت قرار می یبررس

 یهوا دهیو یکی از پد ترجه اساسی است. تهدیدات مررد یوسرنیروهای عمده با ترجه به سمت

اسوتفاده نظوامی    جنگ جهانی دوم نیوز موررد   ژهیوتاریخی به یهاوهرایی که در طرل جنگآب

نی، میکروبوی و  بوال  هوای بم حامل  عنرانبهو  باشندها میفراوان قرارگرفته است جت استریم

جریان باریکی از باد اسوت   ،جت استریم. گرفتندیمو کاربرد نظامی قرار  استفاده مرردایی شیمی

جت  است.شده تروپسفر باالیی یا در استراترسفر متمرکز که در امتداد یک محرر نسبتاً افقی در

ه صررت کمربند یا نرارهایی با سرعت زیاد دیدهرا به یهادر همه نقشه ءها بدون استثنااستریم

متور در ثانیوه    30سرعت باد بوه بویش از    کهیو هنگام شرندهای طرالنی کشیده میو تا مسافت

هرا، جت اسوتریم   یهانقشه یرو در (.1371علیجانی، کاویانی و د )داربرسد، جت استریم نام 

سرعت یکی  یهانظر مکانی نیز کامالً متغیر است. هسته هایی کامالً منفرد که ازصررت هستهبه

ر حاشیه استرایی بادهای غربی و دیگری بر روی جبهوه قطبوی منطقوه بورون حواره، بویش از       د

کوه جوت    آورنود یدو بستر نسبتاً متمایز را بوه وجورد مو    جهیکنند. درنتنراحی دیگر حرکت می

نظور ارتفواو و مودار     از وشورند  استریم جبهه قطبی و جوت اسوتریم جنو  حواره نامیوده موی      

جبهه قطبوی در اقلویم سوط      یاه(. جت استریم1390)مسعردیان،  اندهم متفاوت جغرافیایی با

حواره و هودایت   هوای بورون  طرر عمده به تشکیل سیکلرنکنند که بهزمین نقش مؤثری ایفا می

ها و نیز ایجاد ناپایداری در جر زیرین خرد کمک کورده، سوب  صوعرد هورا و در صوررت      آن
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(. شناخت جت اسوتریم در  1381)علیجانی،  دشرنوجرد هرای گرم و مرطرب، سب  بارش می

و در جریان حمالت هرایی آمریکا بوه ژاپون در    1934تروپرسفر باالیی برای اولین بار در سال 

 برایسرن ترسط رزبای که قبالً جوت  این جریانات به عقیده .میسر شدجریان جنگ جهانی دوم 

تاکنرن مطالعات زیوادی در موررد    شد. گذاریرا در جریانات آب مطالعه کرده برد نام هااستریم

هوا در ارتبواب بوا    پراکنودگی آن  نهیزم اما در این جریانات در کشررهای مختلف صررت گرفته،

از جملووه ایوون تحقیقووات، هووا مطالعووات چنوودانی صووررت نگرفتووه اسووت.  کوواربرد نظووامی آن

نقش اقلویم روی   نهنظامی و نیروی هرایی آمریکا درزمی مانترسط دپارت یی است کههانامهکتاب

هووای در مووررد کوواربرد برخووی از جنبووه (1919) 1نمیلیکووا عملیووات نظووامی انتشوواریافته اسووت.

نجوام داده اسوت. در موررد    انی مطالعواتی را  های بوال یکا در مررد بم هراشناسی در ارتش آمر

 (5194) 2مکوی  ،شدهنیز مطالعات زیادی انجام ها در جنگ جهانی دومنقش جریان جت استریم

 (1973)مویکش   انجوام داده اسوت.   هاییپژوهشهای ژاپن ات بالنقای در مررد تحقیدر مطالعه

در مررد نقش . نی ژاپن بر فراز آمریکای شمالی تحقیقاتی انجام داده استهای بالدر مررد بم 

رزمی در خارج از کشرر تحقیقوات خوربی ترسوط نیوروی دریوایی       اقلیم در عملیات دفاعی و

(، 2007) 4(، مورن 2006) 3توران بوه تحقیقوات الجوریی    رت گرفتوه اسوت کوه موی    آمریکا صور 

در مررد تکثیرات اقلویم روی عملیوات نظوامی     ( اشاره کرد.2009) 6و کروک (2008) 5مرنتگمری

 (1375) آبوادی شمس (،1367علیجانی ). در داخل کشرر تحقیقات زیادی صررت نگرفته است

( 1386)و علیجوانی   احمودی  های خاورمیانه،ت استریمی جفراواندر مررد  (1378) درویشی و

تحقیقواتی   مررد همبستگی بین بوارش بوا رودبادهوای ایوران،     در( 1391) و همکاران و افروشه

 .ر روی ایوران پرداخوت  بو به بررسوی و مطالعوه جوت اسوتریم      (1384)پرر کاظم .اندانجام داده

 با اسوتفاده  کشرر غرب بارشی هایسامانه با رابطه در رودباد مرقعیت تعیین به (1384) خررانی

پرداخوت.   1990-1999 دوره در کرمانشواه  و ایالم استان دو در ایستگاه هفت بارشی هایداده از

                                                                                                                                                    
1 Millikan 
2 McKay 
3 Lajoie 
4 Moss 
5 Montgomery 
6 Crook 
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 غورب  منطقه رویبر  رودباد استقرار چگرنگی و مرقعیت تعیین به (1386) همکاران و زادهجفر

-1990 دوره در زموین  سوط   در زابارش همدید هایتسلط سامانه هنگام به آن سرعت و کشرر

 در را قطبوی  و حاره جن  رودبادهای هایویژگی (1391) رادیفرص و عزیزی ند.پرداخت 1999

 بررسوی  زمینوه  دربا ترجه به بررسی پیشینه پوژوهش،  . ندکرد بررسیانسر  مختلف هایمرحله

هوا  امی از آنها از نظور زموانی و مشخصوات فیزیکوی و اسوتفاده نظو      جامع جت استریم و دقی 

تحقیقات اساسی در کشرر صررت نگرفته است. لذا در این پژوهش به بررسی و تحلیل زموانی  

هوا طوی    و مکانی و سطرح ارتفاعی رخداد این پدیده و مطالعه مشخصات طورلی و عرضوی آن  

 در ایران با رویکرد دفاعی سرزمینی پرداخته شد. 2013تا  2009دوره 

 منطقه مورد مطالعه

رق، مطالعه بخش وسیعی از سرزمین ایران شامل منواط  کوریری و بیابوانی در شو    مرردمنطقه 

هوای سیسوتان و بلرچسوتان، هرمزگوان،     گیرد که اسوتان شرق کشرر را در بر میمرکز و جنرب

قی کرمان، یزد، خراسان جنربی، قم، نیمة جنربی استان خراسوان رضوری، نیموه شومالی و شور     

نطقوه  مشرد. مرقعیوت جغرافیوایی   صد استان سمنان را شامل میدر 90استان اصفهان و بیش از 

 ( آورده شده است.1) شماره مررد مطالعه در شکل

 
 مطالعه منطقه مورد جغرافیایی موقعیت -1شماره  شکل
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 هامواد و روش

هوا ابتودا یوک مقیوان بوا      بندی آنهای حاکم بر جر ایران و طبقهشناسایی جت استریم جهت

درجوه شومال جغرافیوایی     50جنوربی توا    درجه 25شرقی و عرض  70بی تا درجه غر 80 طرل

 سوپس از سوایت   هوا را شوامل شورد.   سینرپتیکی از جوت اسوتریم   انتخاب گردید تا یک مطالعه

مربورب بوه    واکواوی بازهوای  داده، (NOAA) متحوده سازمان مطالعات جری و اقیانرسی ایاالت

نظور   هوا از بنودی داده پوس از طبقوه   شد. دریافت Airtem و VWND و UWND پارامترهای

نریسوی در ایون   فراخوران و بوا اسوکریپت و برناموه     Gradsافزاری رخداد زمانی، به محیط نرم

برای سطرح مختلف جوری از سوط    ی حاکم بر منطقه هانقشه مربرب به جت استریم ،افزارنرم

شدن روزهای همراه پس از مشخص . هکترپاسکال تهیه گردید 200هکترپاسکال تا سط   500

ز تهیه گردید. در اداموه بوا   انقشه میانگین دمای هرا برای روزهای مررد نی، با پدیده جت استریم

 مکوانی نظور رخوداد    های ورودی به جور ایوران از  ال  جت استریمها، مسیر غمحاسبه فراوانی

 نموایش بهتور سورعت    جهوت  فصلی( و سطرح ارتفاعی جر مشخص گردید.) زمانیمنشک( و )

مرلر ترسویم گردیود کوه در آن    رخ نمرداری هرفصررت نیمجت استریم یک مررد انتخابی به

کوار  هصررت داده متغیور بو  صررت متغیر ثابت و عرض و سرعت آن بهدرجه شرقی به 52طرل 

برای نشان دادن برش عمردی از جت استریم و بررسی بهتر سوط  جوری    گرفته شد. همچنین

درجه شرقی که مرکز جت  52داشتن عامل، طرل رگرفته، با ثابت نگهدر آن قرا استریم که جت

پروفیل جت اسوتریم   و صررت متغیر در نظر گرفته شددر آن واقع برده و عرض و سط  آن به

 .دشو تحلیل هکترپاسکالی ترسیم  10تا  1000نیمرخ دمایی جر از سط  در پایان  .تهیه گردید

 های پژوهشیافته

ها به ایران طی دوره ی شناسایی مسیر و سطرح مختلف ورود جت استریماین پژوهش برا در

های زیادی شناسوایی شود کوه جهوت مطالعوه و      (، جت استریم2013-2009ساله ) 5مطالعاتی 

جت استریم با کاربرد نظامی )با ترجوه بوه ویژگوی ظواهری( انتخواب       27ها تعداد شناسایی آن

ده است. نتایج حاصول نشوان   م( آ1) شمارهجدول  ها درهای آنگردید که مشخصات و ویژگی

هکترپاسکال نمرد بهتری دارند و در اکثور مورارد    300های مذکرر در سط  داد که جت استریم
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باشوند  های متفاوتی میدر این سط  هکترپاسکالی جریان دارند. از نظر پهنا و طرل دارای اندازه

 9767هوا برابور بوا    تر و میوانگین طورلی آن  کیلورم  1250هوا  که میانگین پهنای این جت استریم

مریکوا توا   آمتحوده  کیلرمتر از ایواالت  16650ها با طرلی برابر با ترین آنکیلرمتر هست. طرالنی

 فریقا و اروپا در طرل مسیر خرد است.آمریکا و آگیرد و در برگیرنده سه قاره ایران را در بر می
 (2009-2013مورد مطالعه ) طی دوره نبه ایرا های ورودیمشخصات جت استریم -1 شماره جدول

 کیلومتر(طول ) کیلومتر(عرض ) سطح ارتفاعي )هکتوپاسکال( تاریخ ردیف

1 17/2/2009 300 1220 9430 
2 23/2/2009 300 1880 12200 
3 4/1/2010 300 1110 7770 
4 9/2/2010 300 1110 16650 
5 20/3/2010 300 1115 6150 
6 22/11/2010 300 777 4990 
7 11/12/2010 300 1115 2775 
8 7/1/2011 300 1660 6660 
9 13/2/2011 300 1130 10400 
10 28/3/2011 300 1118 8880 
11 18/11/2011 300 1440 8658 
12 26/11/2011 300 1111 9900 
13 1/12/2011 300 1116 13320 
14 6/12/2011 300 888 7770 
15 25/12/2011 300 1443 12210 
16 29/12/2011 300 990 10430 
17 23/1/2012 300 1665 14200 
18 2/2/2012 300 995 10200 
19 11/2/2012 300 1665 12760 
20 16/2/2012 300 1130 11100 
21 28/2/2012 300 1440 11100 
22 8/3/2012 300 1330 8880 
23 15/3/2012 300 1335 7770 
24 12/12/2012 300 1100 11100 
25 31/12/2012 300 1220 8430 
26 7/1/2013 300 1550 8880 
27 18/12/2013 300 1120 11100 
 9767 1250 300 میانگین 28
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دهد که مسویر موداری   ها به کشرر نشان مینتایج حاصل از بررسی فراوانی مسیر جت استریم

 64بوه کشورر ایوران اسوت کوه       هوای ورودی از شرق اقیانرن اطلس، مسیر اصلی جت استریم

درصود نیوز در    27شورند.  های حاکم بر جر کشرر از ایون مسویر وارد موی   درصد جت استریم

دهد و عمدتاً کشوررهای آفریقوای مرکوزی را    تر از مسیر اصلی رخ میمسیری مداری و جنربی

در تر نیز عمدتاً شوامل کشوررهای جنوربی اروپوا اسوت. همچنوین       شرند. مسیر جزئیشامل می

 (.2 شماره شرد )شکلهای میانه را نیز شامل میمراردی کشررهای قاره آمریکا واقع در عرض

 

 
 های ورودی به کشورفراوانی مسیر جت استریم -2 شماره شکل

 

-های استخراجی در ادامه دو مررد انتخابی از آنها و شکلتعداد زیاد جت استریم بهترجه  با

گردد. نتوایج حاصول نشوان    ها در ادامه تحلیل میو اهمیت آن ها با ترجه به وسعت و گسترش

درجه شمالی بوه   25مسیری مداری را تقریباً بر روی عرض  2012فرریه  2داد که جت استریم 

متر در ثانیوه رسویده و عمودتاً منواط       70سمت ایران طی کرده است که حداکثر سرعت آن به 

ه از شمال عربستان وارد کشرر ایران شده است. بوا  جنربی ایران را تحت تکثیر خرد قرار داده ک

عراق، عربستان، کریوت، اردن، اسورائیل، عموان، مصور، لیبوی،       هایکشررترجه به نتایج حاصل 
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شورند  کشررهای تهدیدی در این جت استریم برای ایران محسرب می الجزایر، مالی و مرریتانی

 (.3 شماره )شکل

 

 
 هکتوپاسکالی 300در تراز  2012ه فوری 2جت استریم  -3 شماره شکل

 

ر سوط   مشاهده کرد که مرکز آن د رخ جت استریم مذکرر راتران نیم( می4) شماره در شکل

الی هکترپاسوک  600مرز پایینی این جت اسوتریم توا سوط      .هکترپاسکالی قرارگرفته است 250

صررت ترنل بواد  ا بههاهده نمرد که جت استریمتران کامل مشرخ میدر این نیم ضخامت دارد.

باشند که حداکثر سرعت آن در مرکز آن واقع شده است و به اطوراف از سورعت آن کاسوته    می

 باشد.درجه شمالی ایران می 30مسیر آن عرض  شرد ومی
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 شرقی درجه 50برای طول  2012فوریه  2رخ جت استریم نیم -4 شماره شکل

 

درجه شمالی را نشان  30متر ثانیه در عرض  70رخ سرعت باد نیز حداکثر سرعت نمردار نیم

درجوه   35متر در ثانیه بیشوتر شوده و توا عورض      30درجه سرعت آن از  22از عرض  .دهدمی

تران مشاهده کورد کوه شوی  سورعت بوه      با ترجه به قرینه نمردار می شمالی ادامه داشته است.

 (.5 شماره های پایینی است )شکلهای باال شدیدتر از عرضسمت عرض

 

 
 (m/sبر حسب ) 2012 فوریه 2رخ سرعت باد در جت استریم نمودار نیم -5 شماره شکل
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هوا فقوط بوه    دهود کوه گسوتره جوت اسوتریم     نیز نشان می 2010فرریه  9تحلیل جت استریم 

ترانند از قاره آمریکا نیز با یک مسیر د و حتی میشرهای نزدیک ایران ختم نمیقارهکشررها یا 

 ز آمریکوا ااین جت استریم  ،با ترجه به نتایج حاصل .جر ایران گسترش داشته باشند طرالنی تا

کیلورمتر   1110کیلرمتر و عرض آن به  16650و کانادا تا جر ایران را در برگرفته که طرل آن به 

توران مشواهده   در این جت استریم، تهدید و مخاطره کشررهای آمریکوایی را نیوز موی    .رسدمی

 (.6 رهشما نمرد )شکل

 

 
 هکتوپاسکالی 300در تراز  2010فوریه  9جت استریم  -6 شماره شکل

 

 های مختلف و نتایج حاصل، کشرر ایران سواالنه شواهد ورود  با ترجه به بررسی جت استریم

های فراوانی با مسویرهای مختلوف اسوت. از نظور ماهانوه بیشوترین رخوداد جوت         جت استریم

ریه، مارن، نرامبر و دسامبر اتفاق افتاده که در واقع فصرل سورد  های ژانریه، فرها در ماهاستریم

یابند که ناشوی از  های باالتری گسترش میها به عرضسال است. در فصل تابستان جت استریم

نشینی بادهای غربی و استیالی پرفشار جن  حاره آزور بر جر ایران و خاورمیانوه اسوت.   عق 

هوای دسوامبر و   دهد که ماهها نیز نشان میی جت استریمنتایج حاصل از بررسی دفاعی سرزمین
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های حامول بمو  و موراد شویمیایی و     های سال برای ورود انراو بالنترین ماهفرریه از تهدیدی

هوا از  ها است. این جت اسوتریم میکروبی از کشررهای خارجی واقع در مسیر این جت استریم

کیلورمتری زموین    10طورر میوانگین در ارتفواو    به آنجا که دارای مسیر ارتفاعی باالیی هستند و

کشورری ندارنود و بیشوتر     بنوابراین محودودیتی در گسوتره    ؛)ارتفاو پرواز هراپیما( قرار دارنود 

بورای ایوران از    تهدیودی  ،کشورر  33حدود  از گیرد. بر اسان نتایج حاصلها را در بر میاستان

شررهای عربسوتان، اردن، عوراق، کریوت،    ک به د که بیشترین تهدید مربرباین جهت وجرد دار

مصر، لیبی، اسرائیل و الجزایر، سرریه، مالی، چاد، نیجر، مرریتانی، لبنان و سردان اسوت کوه بوا    

های ورودی بوه ایوران، بیشوترین تهدیود     دارا بردن بیشترین سهم مشترک در مسیر جت استریم

هوزار کیلورمتر    16ی بوا بویش از   ها بوا حوداکثر طورل   آیند. جت استریمحساب میبرای ایران به

انوراو   های گرناگرن حمل هرایی بودون سرنشوین و یوا بودون مرتورر     ترانند از طری  روشمی

های حامل مراد شیمیایی را حتی از قواره آمریکوا بوه جور کشورر حمول       های معل  یا بالنبم 

های مطالعاتی ن. در بین استادهای زیادی به کشرر شرها سب  خسارتنمرده و با رها کردن آن

ها به ترتیو   بعد از آن .کرمان و خراسان جنربی بیشتر در معرض این پدیده قرار دارند ،نیز یزد

هرمزگان، سیستان و بلرچستان، اصفهان، خراسان رضری، قوم و سومنان قورار دارنود کوه بایود       

زهوای کشورر   های الزم جهت استقرار نیروهای دفاعی هرا به هرا و زمین به هرا در مربینیپیش

 (.7 شماره و شکل 2شماره  و استانی مرردنظر صررت بگیرد )جدول
 

 های موردمطالعه به تفکیک زمان رخداد جت استریمبرای استانکشورهای تهدیدکننده  -2 شماره جدول

 های در معرض تهدیداستان کشررهای تهدیدکننده تاریخ

17/2/2009 
 -اردن -الجزایوور -لیبووی -مصوور -عووراق -عربسووتان

 مرریتانی -مالی -اسرائیل

خراسوان  -کرموان –یوزد  –اصفهان 

 جنربی

 

23/2/2009 

صوحرای  -خرروکور -الجزایور -لیبوی -مصر-اردن-عراق

 شرقی

-خراسان رضری-انسمن-اصفهان

 خراسان جنربیقم -یزد

 خراسان رضری مجارستان-اتریش-بلگارد-تیرانا-پیاسکر-یرنان-ترکیه 4/1/2010

9/2/2010 
-لیبوی  -مصور  -اردن -لبنوان  -اسرائیل -سرریه -عراق

درجوه   40توا   25-پرتغوال  -اسوپانیا  -مرروکر -الجزایر

-خراسان جنربی-خراسان رضری

 اصفهان-قم-یزد-سمنان
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 های در معرض تهدیداستان کشررهای تهدیدکننده تاریخ

 کشررهای آمریکای التین -عرض شمالی اطلس

 ردنا -چاد -سردان -صرم -ربستانع -عراق 20/3/2010
-زدیو -منانسو  -یخراسان رضور 

 اصفهان-قم

 یستان بلرچستانس-هرمزگان ردانس-مصر-بستانعر-برظبیا-عمان 22/11/2010

 ردانس-یمن-بستانعر-برظبیا-عمان 11/12/2010
-یسووتان بلرچسووتان س-هرمزگووان

 کرمان

 یجرن-چاد-لیبی-مصر-سرائیلا-ردنا-ربستانع-عراق 7/1/2011
-یسووتان بلرچسووتان س-هرمزگووان

 کرمان

13/2/2011 
-لیبوی  -مصور -اسورائیل -اردن-عربسوتان -عمان-عراق

 مرریتانی–مالی -الجزایر

-یسووتان بلرچسووتان س-هرمزگووان

 کرمان

28/3/2011 
-مالی-نیجر-چاد-مصر-سردان-عراق-کریت-عربستان

 اسرائیل-اردن-الجزایر

-چسووتانیسووتان بلرس-هرمزگووان

 بیجنرخراسان -دیز-کرمان

18/11/2011 
-رمص-سرائیلا-بیروت-سرریه-بستانعر-ریتک-عراق

 الجزایر-لیبی

-خراسان جنربی-خراسان رضری

 سمنان-یزد-صفهانا-قم

26/11/2011 
-الجزایور -لیبوی -مصور -مانع-ردانس-ربستانع-کریت

 اردن

سیسوووتان و -خراسوووان جنوووربی 

 نکرما-رمزگانه-بلرچستان

1/12/2011 
-مرراکور -الجزایور -لیبوی -مصر-عربستان-کریت-عراق

 صحرای شرقی

 یزد-کرمان-خراسان جنربی

 

 اردن-الجزایر-نیجر-لیبی-صرم-ربستانع-ریتک-عراق 6/12/2011
-یسوتان و بلرچسوتان  س-هرمزگان

 کرمان

25/12/2011 
-سورریه -لبنوان -کریت-اسرائیل-اردن-عربستان-عراق

 رای شرقیحص-مرریتانی-مالییجن-چاد-بیلی-مصر

خراسوان  -زدی-صفهانا-منانس-قم

 جنربی

29/12/2011 
-لیبوی -مصور -اسرائیل-ردنا-کریت–عربستان –عراق 

 مرریتانی-مالی-الجزایر
 یستان بلرچستانس-هرمزگان

23/1/2012 
-مصر -عمان-ئیلاسرا-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 نیجر-مرریتانیمالی -الجزایر-لیبی

-یسووتان بلرچسووتان س-هرمزگووان

 کرمان
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2/2/2012 
-مصر -عمان-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 مرریتانی-مالی-الجزایر-لیبی

-سیسووتان بلرچسووتان -هرمزگووان

 کرمان

11/2/2012 

-سوورریه-اسوورائیل-اردن-کریووت–عربسووتان –عووراق 

-موالی -الجزایور -لیبی-مصر-عمان-ایتالیا-یرنان-ترکیه

 صاحارای شرقی-نیجر-چاد-مرریتانی

خراسووان -اصووفهان-سوومنان-قووم

 خراسان جنربییزد -رضری

16/2/2012 

-مصر -عمان-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

صواحارای   -مرریتوانی  -موالی  -تورنس -الجزایور -لیبی

 شرقی

 اصفهان-کرمان-یزد

28/2/2012 
-لبنان-سرریه-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 مرریتانی-الجزایر-لیبی-مصر -مانع

خراسووان -اصووفهان-سوومنان-قووم

 خراسان جنربییزد -رضری

8/3/2012 
-لبنوان -ترکیه-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 نیجر-مرریتانی-مالی-الجزایر-لیبی-مصر-سرریه

-سیسووتان و بلرچسووتان -کرمووان

 خراسان جنربی-یزد-هرمزگان

15/3/2012 
 -لبنان-سرریه-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 نیجر-الجزایر-لیبی-مصر

-خراسووان رضووری-اصووفهان-قووم

 سمنان-یزد

12/12/2012 
-لیبوی -مصر -اسرائیل -اردن-کریت–عربستان –عراق 

 صاحارای شرقی-مرریتانی-الجزایر

-هرمزگوان -سیستان و بلرچسوتان 

 کرمان

31/12/2012 
-لبنان-سرریه-اسرائیل-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 نیجر -مالی -چاد-لیبی-مصر -عمان
 خراسان جنربی-کرمان-یزد

7/1/2013 
-اسرائیل-لبنان-سرریه-اردن-کریت–عربستان –عراق 

 مالی-ایرالجز-لیبی-مصر -عمان

-خراسوان رضوری  -یوزد -اصفهان

 کرمان-خراسان جنربی

18/12/2013 
-لیبوی -مصر -اسرائیل-اردن-کریت -عربستان –عراق 

 الجزایر

-یزد-سیستان و بلرچستان-کرمان

 خراسان جنربی
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 های موردمطالعهفراوانی رخداد جت استریم در استان -7 شماره شکل

هکترپاسوکالی روزهوای    300ین دمای جر برای سط  های میانگنقشه نتایج حاصل از بررسی

دموا در مسویر   هوا، خطورب هوم   همراه با رخداد پدیده جت استریم نشان داد که در تمامی نقشه

گراد بور جور ایوران هسوتند. جوت      درجه سانتی  -20منطب  با جت استریم، دارای فشردگی تا 

( کوامالً  1371آید )علیجوانی، جرد میقطبی که در نتیجه گرادیان شدید دمایی به و استریم جبهه

دما دارا اسوت. هرچقودر ایون گرادیوان دموایی      این شرب را در روزهای با فشردگی خطرب هم

هوا  شرد و متقابالً تکثیرات اقلیمی و کاربرد نظوامی آن بیشتر باشد سرعت جت استریم بیشتر می

دما، جوت اسوتریم   خطرب همها از نقطه شروو فشردگی کند. در همه نقشهنمرد بهتری پیدا می

 ان وقورو و تشوکیل رودبادهوای جبهوه    گیری کرده است. بنابراین در بررسی زمشروو به شکل

ی قورار  بینهای ضخامت جر مررد بررسی و پیشهای میانگین دمای جر یا نقشهقطبی باید نقشه

جام شرد. در های الزم انتهدیدات نظامی کشررهای خارجی آمادگی گیرند تا در جهت مقابله با

های میوانگین دموای جور بورای روزهوای هموراه بوا جوت اسوتریم، تفواوت           بررسی تمام نقشه

فقوط فشوردگی بوین خطورب      وهکترپاسکالی صوررت نگرفتوه    300محسرسی در دمای سط  

 -33معمرالً مرز جنربی ایوران در ایون سوط  ارتفواعی بوا مورز        .دما تغییراتی را داشته استهم

درجوه مطابقوت دارد. در بررسوی     -51شمالی ایران معمرالً بوا مورز دموایی     ای دما و مرزدرجه
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درجوه   30درجوه شورقی و عورض     52بورای طورل    2012 فرریه 2رخ جت استریم نمردار نیم

هکترپاسکالی، با افزایش ارتفاو روند کاهشی دموا وجورد     80دهد که تا سط  شمالی نشان می

وندی افزایشی به خرد گرفته که شوروو سوط  وارونگوی    دارد و از این سط  به باالتر دوباره ر

ها، دموا دارای رونودی کاهشوی اسوت     دمایی است و از سط  زمین تا سط  باالیی جت استریم

هکترپاسکالی در این روز نیز در شوکل   300(. نقشه دمایی سط  منطقه در تراز 8 شماره )شکل

 ( آورده شده است.9)شماره 

 

 
 هکتوپاسکالی 10تا  1000ش قائم دمایی جو از سطح نمودار بر -8شماره  شکل
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 2012فوریه  2در   هکتوپاسکال 300یانگین دمای جو در سطح م  -9 شمارهشکل 

تران اظهار داشت کوه کول کشورر در    های خروجی میبا ترجه به نتایج حاصل از تفسیر نقشه

شرد و حدوداً بوه مودت   ر شروو میمعرض این تهدید قرار دارد و این پدیده تقریباً از ماه نرامب

، های اقلیمی مسیر ثابوت ندارنود  با ترجه به این که پدیده .کندپنج ماه تا ماه مارن ادامه پیدا می

هوای مرردمطالعوه در   شرند. هرچند که اسوتان ها نیز از چندین جهت وارد ایران میجت استریم

ا نیز کامالً در معرض تکثیرات جت هنیمه شرقی و جنربی کشرر واقع شده است ولی این استان

مرردمطالعه در این پژوهش به ترتی  اولریوت   هایباشند. نتایج نشان داد که استانها میاستریم

انود  عبوارت باشند میها جت استریم از در معرض تهدیدات() نظامیدارای بیشترین تکثیرات که 

 -7 اصوفهان  -6تان و بلرچستان سیس -5هرمزگان  -4خراسان جنربی  -3کرمان  -2یزد  -1از:

هوای  که مرکوز موداری مسویر اصولی جوت اسوتریم       آنجا قم. از -9سمنان  -8خراسان رضری 

ماننود یوزد و کرموان     هوایی استان درجه شمالی است به همین دلیل 30عرض  ورودی به ایران،
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ز ایون پدیوده   های نظوامی ا ریزی( و در برنامه10 شماره )شکل باشنددارای بیشترین فراوانی می

 باید در این دو استان، از نظر دفاعی مررد ترجه بیشتری قرار گیرند.

 
 های موردمطالعهفراوانی تهدید برای استان -10 شماره شکل

 

هوا قورار دارنود کوه     کشرر خارجی در مسیر این جت استریم 33تعداد بر اسان نتایج حاصل 

هوای کوم، مترسوط و    سه مسیر با فراوانی آیند.حساب میعنران کشررهای تهدیدی بههمگی به

 مصور،  اردن، ترین مسیر از کشررهای عراق، عربستان،زیاد شناسایی شدند که بیشترین و متراکم

 موالی،  عموان،  سرریه، اسورائیل،  کریت، در گروه مترسط نیز کشررهای .باشندمی الجزایر لیبی،

از نظر نظر این پدیده این است که  از کشررهای تهدیدی زیاد ددلیل وجر قرار دارند. مرریتانی،

و بورخالف   انود قرارگرفتهدر غرب ایران تا اقیانرن اطلس زیادی  یکشررها ،جغرافیایی تراکم

 ای جنرب شرقی عامل تهدیدی بورای آمریکوا بردنود   یجنگ جهانی دوم که فقط چند کشرر آس

بوه ویوژه فصول    سوال  برای ایران کشررهای زیادی دارای سالح کاربردی جت استریم در طرل 

 .(3 شماره و جدول 11 شماره )شکل باشندمیسرد 
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 استریموقعیت و شدت تهدید کشورهای خارجی ازنظر کاربرد جتم - 11 شماره شکل

 

 کننده ازنظر رخداد جت استریمبندی کشورهای تهدیدطبقه -3 شماره جدول

فراوانی رخداد جت  مقدار تهدید بر حس  کشررهای تهدیدکننده طی دوره مرردمطالعه

 استریم

 (20<خیلی زیاد )  ردنا -الجزایر -بیلی -صرم -ربستانع -عراق

 (20-15) ادیز اسرائیل-کریت

 (15-10مترسط ) عمان-مرریتانی -مالی

-بلگارد-تیرانا-مجارستان-اتریش-اسکرپی-یرنان-ترکیه

-لسورریه، پرتغوا  -بیوروت -نیجور -چاد-سردان-ابرظبی

 رنست-مراکش-یاایتال-آمریکا-اسپانیا

 (10>کم )

 

طورر میوانگین، سوه    ها از نظر رخداد زمانی و مکانی، بوه با ترجه به نتایج بررسی جت استریم

عورض  جت استریم به کشرر ایران شناسایی شد. مسیر اصولی کوه در مسویر هوم     مسیر ورودی

ز اقیوانرن  تراند از کشررهای آمریکایی شروو و پس از عبورر ا کشرر ایران قرارگرفته است می

ق شرد که بیشتر کشررهای عربی را شامل و معمرالً از سومت کشورر عورا   اطلس، وارد مسیری 

توری از مسویر اول قرارگرفتوه و معمورالً از     های پوایین شرد. مسیر دوم در عرضوارد ایران می
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تور از دو مسویر قبلوی    مسیر سرم که مسویری فرعوی   .شردسمت کشرر عربستان وارد کشرر می

 شرد )شوکل دتاً کشررهای اروپایی را شامل و از سمت خاک ترکیه وارد جر کشرر میاست عم

 (.12شماره 

 

 
 جزئی( -3 فرعی -2 اصلی -1های نظامی به کشور )بالن مسیرهای مناسب جهت ورودی -12 شماره شکل

 

 گيرینتيجه

در  نی هستند.ظامی دارای کاربردهای فراواهای مختلف هراشناسی و نها در زمینهجت استریم

در بخوش نظوامی   شرد، های جری استفاده میبینیها برای پیشبخش هراشناسی از مرقعیت آن

وسایل جاسرسوی و همچنوین    و میکروبی،نی های بالها به عنران حامل بم نیز از جت استریم

 های صررت گرفته در مررد جوت د. پژوهشنگیربه عنران سپر دفاعی نیز مررد استفاده قرار می

ها و ها در ایران بیشتر در زمینه هراشناسی و در ارتباب با رابطه بین مرقعیت جت استریماستریم

هوا ترجوه   آن با بارش و الگرهای پیرند از دور و با دید کاربرد نظوامی بوه جوت اسوتریم     رابطه

های پژوهشی کمتری شده است. لذا در این پژوهش به تحلیل آماری و سینرپتیکی جت استریم

 نتایج نشان داد که ایران ساالنه دربر جر ایران با رویکردی دفاعی سرزمینی پرداخته شد.  ماکح
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وارد  حواره  نو  ج مرارد جت استریمبیشتر در که  داردزیادی قرار  هایجت استریم گذر مسیر

ایوران را   شومالی هوای  در مراردی کمتر و بخش بهه قطبیج جت استریمشرد و کشرر ایران می

جت استریم با کاربرد نظوامی   27 ،ساله 5دهد. در طرل دوره مطالعاتی ر خرد قرار میتحت تکثی

کوه   باشوند هوای متفواوتی موی   نظر پهنا و طرل دارای اندازه ها ازاین جت استریم .شناسایی شد

کیلورمتر   9767ها برابور بوا   کیلرمتر و میانگین طرلی آن 1250ها میانگین پهنای این جت استریم

 کاناداآمریکای التین و مرزهای از  کیلرمتر،هزار  16ها با طرلی بیشتر از ترین آننیهست. طرال

 33. همچنوین بور اسوان نتوایج حاصول تعوداد       ایران ادامه پیداکرده است باالی و تا جر شروو

هوا شناسوایی شودند و کشوررهای     کشرر تهدیدی برای ایران از نظر کاربرد نظامی جت استریم

لریت کشررهای تهدیدی قورار دارنود. در بوین    ومصر، لیبی، الجزایر، اردن در اعراق، عربستان، 

جوت   .ن بیشترین تهدیود قورار دارنود   أهای یزد و کرمان در رهای مرردمطالعه نیز استاناستان

بیشوینه   هکترپاسکالی بهترین کاربرد نظوامی را دارنود.   300در سط   معمرالً کشررهای استریم

رسد که ترانایی حمل بالن نیز می متر بر ثانیه 70مطالعه تا  طرل دوره ها درسرعت جت استریم

نشوان داد  نیز ها رخ جت استریمشکل نیم ند.را دارکیلرمتر در ساعت  25های بیش از با سرعت

هوا  جوت اسوتریم   هکترپاسکالی به باال به دلیل کاهش فشردگی مرلکرلی هورا،  100که از سط  

. در تحلیول  گیورد ها حالت پخی به خورد موی  اند و بخش باالیی آنهکرد گستردگی بیشتری پیدا

هکترپاسکالی نیز نتایج نشان داد که در طرل رخداد پدیوده   300های میانگین دمایی سط  نقشه

ای با روزهای بدون رخداد ایون پدیوده، وجورد نودارد ولوی      جت استریم، تفاوت قابل مالحظه

تغییرات دمایی، تغییرات مشهردی را به خرد گرفته  فشردگی خطرب هم دما بیشتر شده و شی 

و بر مقدار آن افزوده شده است. در واقع شدت شی  تغیرات دمایی رابطه مسوتقیم بوا سورعت    

هرا در مرزهای غربی، بههرا و هرابهاعی زمینوت بنیه دفووها دارد. بنابراین الزم اسجت استریم

تر تقریت شرد و باترجه بوه اینکوه معمورالً جوت     غربی کشرر بیشغربی، جنربی و جنربشمال

کننود بایود در ایون سوط      هکترپاسکالی حرکت موی  300های ورودی به ایران در سط  استریم

 جری، تمرکز مطالعاتی بیشتری صررت بگیرد.
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