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 چكيده
شود. زمان رطوبت و دمای روزانه حادث میاثر افزایش هماقلیمی بارز در استان خوزستان بوده که در  هایویژگیی شرجی یکی از پدیده   
طی دورۀ آماری  شرجی هایراج موجدر این پژوهش پس از استخهای استان خوزستان است. ف اصلی این پژوهش تحلیل همدید شرجیهد

هایی که وجبرای هر دوره م شدهتفکیک و زمستان( پائیزسرد )و  ( تابستانگرم )بهار و های شرجی شاخص به دو دورۀ ، موج(8002-4991)
هکتوپاسکال و سطح  000های ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ا داشته انتخاب شدند. سپس با استفاده از نقشهترین شدت و فراگیری ربیش

 00تا  40 هکتوپاسکال و سطح متوسط دریا در محدودۀ 000نقشه وزش جریان رطوبتی تراز دریا و جریان هوا در دو سطح ، متوسط تراز دریا
تراز در  دورۀ گرم سالدر دهد که نشان می نتایج تحقیق است. شدهانجامشاخص  سامانه شرجی دوی درجه شرقی برا 00تا  40شمالی و  درجه
موجب تقویت و تداوم پایداری بر فراز جو  النهاری آن، گسترش و تقویت نصفجنب حاره فشار دینامیکیهکتوپاسکال استیالی کامل پر 000

زمینه مناسب را برای انتقال رطوبت  عربستان جزیرهشبهفشار سطح زمین بخصوص کمحرارتی  هایفشارکم  تأثیر هماهنگ است. منطقه شده
، بر آن منطبقاستقرار محور پرفشار و  غربی ایرانبر جنوب ایحارهجنبمرکز فشار زیاد نیز تسلط  در دورۀ سرد آورد.به منطقه فراهم می

 شود.( و انتقال رطوبت از دریاهای گرم جنوب به سمت استان محسوب میالنهاری مثبت )جنوبیهای نصفعامل در هدایت جریان نیترمهم
 درگذر محتوی رطوبتی جریانات فارس بوده کهخلیج استان خوزستان، دریای عرب،دریای عمان و بر پدیده شرجی مؤثررطوبتی  منابع نیترمهم

  .باشدیمنوب شرقی ج ای ورودی رطوبت نیز عمدتاً جنوبی ومسیره ..شودیمفارس تقویت از خلیج
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 مقدمه
های شمالی و جنوبی ایران ترکيب اثر رطوبت و دما در کرانه

آورد. می به وجودپدیده اقليمی شرجی را در این نواحی 

 ی افزایش و با کاهش دما کمشدت شرجی با افزایش نم نسب

طبق تعریف  (.1381 و کاویانی، شود )مسعودیانمی

وضعيتی از  عنوانبهشرجی  (Dieterichs, 1975)شارلو

جزئی برابر یا بيشتر از  بخارآبکه مقدار فشار  وهواستآب

وی شدت شرجی را از روی هکتوپاسکال است.  8/18

( و Tشده ) یريگاندازهاختالف مابين درجه حرارت 

ناسب با آن از روی اختالف ( و یا متTgحرارت مرزی )

. تحقيقات توسط کرد یريگاندازه( e) بخارآبفشار 

در مورد مرز شرجی و ( Steadman، 1979)استيدمن

ای بر اساس های ویژهارزیابی آن منجر به توسعه شاخص

 آن از پس .فيزیولوژی انسانی و علوم پوشش شده است

شرجی را کارستن با انجام مطالعات تجربی مرز  و النکستر

با توجه به نم نسبی و دما ارائه دادند که مبنای تهيه آن 

عملی النکستر بوده و این بررسی مورد تأیيد  یهاسنجش

دیتریج  .(1321بسياری از اقليم شناسان است)کاویانی، 

(Dieterichs, 1980)  فراوانی، طول مدت و  1981در سال

فاده از با است را شدت شرجی در بخشی از سواحل سالوادور

 9/12موردی که دمای شبنم آنها برابر یا بيشتر از  1991

 کوتا . همچنينداد قرار یموردبررسسلسيوس است  درجه

(Kvetak, 1986 )های خشک و دوره یوهواآبهای دوره

شرجی و نيز شرایط بسيار مساعد برای انسان در  وهوایآب

 و با استفاده از 1991-1981هوربانوو در بازه زمانی 

، دمای هوا و رطوبت نسبی، بخارآبپارامترهایی چون فشار 

زیابی قرار داد. تایلی  های آماری مورد ارتوسط روش

(Tilly, 1988)  مناطق  ترینگرممعتقد است که فيليپين جزء

های مختلف این جهان است. وی شدت شرجی در موقعيت

 ,Zarnowieckiزارنوویسکی ) قرار داد. موردبررسیکشور 

 اندازچشمنقطه که دارای  8پدیده شرجی در  ( 2001

اهم نتایج این پژوهش  .ری متفاوت بوده بررسی کردشه

-های شرجی اغلب در نواحی با ساختماناز: دوره اندعبارت

های آسفالتی و بتونی سخت مثل های متراکم و زمين

ایستگاه مترو و همچنين در مجاورت مخزن آب مثل دریاچه 

ها پراکنده و در داخل نواحی که ساختمانافتد. اتفاق می

ها عریض هستند و یا در نواحی که پوشش گياهی جاده

 به وقوعدیده شرجی بندرت وجود دارد مثل باغ و پارک پ

درباره رخداد پدیده  (Falarz, 2005) فالرز .پيونددمی

شرجی در لهستان نشان داد ميانگين تعداد روزهای با 

لهستان با حرکت در جهت  شرجی در سراسر وهوایآب

یابد و پيوسته افزایش می طوربهجنوب شرق -شمال غرب

افتد. متر، روز شرجی اتفاق نمی 1211در ارتفاع باالتر از 

در رابطه با پدیده  یمياقلستیزضمن اینکه بدترین شرایط 

بهترین  کهیدرحالشرجی در جنوب شرق لهستان است 

حل( و در )دور از ساهای شمالی و غربی شرایط در قسمت

 بالزجسيک در همين راستا. افتدارتفاعات اتفاق می

Blazejczyk, 2006))  با استفاده از شاخص استرس

گرمایی به این نتيجه رسيد که روزهای شرجی از اواسط 

آوریل آغاز و تا سپتامبر هم ادامه دارد و بيشترین ميزان آن 

الزجسيک و ب همچنين .شودارپتين مشاهده میدر منطقه ک

در  (,Blazejczyk and Matzarakis 2007) ماتزراکيس

های یکی از شاخص عنوانبهای، از پدیده شرجی مقاله

 ,Wypych) چيویپ .کندی جدید یاد میوهوایآببندی طبقه

رطوبت هوا در کراکوف در  مدتیطوالنتغييرات  (2009

 ليلوتحهیتجزبا استفاده از  را 1911-2111طی بازه زمانی 

 موردبررسی، کسری اشباع و دما را بخارآبمقادیر فشار 

 مدتیطوالنقرار داد و به این نتيجه رسيد که تغييرات 

رطوبت هوا در کراکوف بيش از همه در تغييرات کسری 

در نيمه است و رشد مقادیر کسری اشباع  مشاهدهقابلاشباع 

 Wang and)وانگ و کونگ. گرم سال بيشتر است

Gong,2010) يرات امواج گرما يبا مطالعاتی که بر روی تغ

های شرجی در شهر پکن با استفاده از داده وهوایآبو 

اند به انجام داده 1991-2111از سال  شدهیآورجمعاقليمی 

این نتيجه رسيدند که بيشترین تعداد روزهای گرم و شرجی 

 ماتزراکيساندلر و  است. دادهرخدر طول دهه چهل 
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(Endler and Matzarakis, 2010)  ريتأثبا بررسی 

در جنوب غربی آلمان  جنگل سياه بر منطقهتغييرات اقليم 

افزایش دما  به علتنشان دادند استرس حرارتی شرجی 

 پائين سير صعودی داشته است. های عرضبخصوص در 

بسيار محدود  مرتبط با پدیده شرجیمطالعات ایران،  در   

توان به پژوهش می گرفتهانجاماست از معدود کارهای 

های مناسب اشاره کرد. با بررسی روش ( 1321) کاویانی

های شرجی با الهام از تجارب شارلو و جهت محاسبه ماه

ایستگاه اقليمی  39کارستن و روگه و با انتخاب -النکستر

مزبور،  هایایستگاهساله  11جنوب کشور و بررسی آماری 

ساحلی جنوبی کشور  آغاز و پایان ماههای شرجی مناطق

همچنين نشان مقایسه گردید.  باهمتعيين و درجه شدت آنها 

جنوبی  هایایستگاهداد مردادماه درجه شدت شرجی اکثر 

-سواحل جنوب شرقی کشور بيش از سایر ماه جزبهکشور 

شرجی را  خمينی حداکثر درجه بندر امامهاست و ایستگاه 

( بر 1381) ویانیو کا مسعودیان .کسب کرده است -9/12با 

بيشينه نم نسبی  کهنیاپایه این رابطه و با توجه به 

درجه 8/12رجی را درصد است، دمای آستانه ش111

( ضمن 1392باعقيده و همکاران) .اندنمودهتعيين  وسيسلس

بررسی پدیده شرجی در سواحل جنوبی دریای خزر نفوذ 

یجاد پاکستان و زبانه پرفشار دریای سياه را در ا فشارکم

 بررسی مطالعات .انددانسته مؤثرشرجی این ناحيه  یهاموج

 ادشدهیهای مبين این نکته است که در پژوهش شدهانجام

جهت بررسی شدت و  های ریاضیها و مدلتکنيک ،تاّعمد

ای العهبوده و مط ميزان شرجی، کانون اصلی توجه محققين

 دیدهزمان رخداد پسينوپتيکی  در زمينه شناسایی شرایط

با توجه به  است. قرار گرفته کمتر مورد توجهشرجی 

های جوی مناسب و نبود دادهنامساعد،  وهوایآب

گيری و شکل درازمدت، نبود شناخت و درک مناسب از

-خاص اقليمی در مقياس محلی و منطقه هایویژگیتکوین 

ای در استان خوزستان و انگيزه پائين پژوهشگران علوم 

فصول گرم موجب در ناطق خشک بویژه جوی به مطالعه م

های حاکم بر ها و قانونمندیگردیده تا بسياری از ویژگی

در نتيجه  ناشناخته و مجهول بمانند. موردمطالعهجو منطقه 

 به طور خاص سازوکار تشکيل نياز به انجام پژوهشی که

در  گيری آنهای اصلی شکلمؤلفهو تبيين  شرجیپدیدۀ 

رسد بر همين اساس، وری بنظر میضر موردمطالعه منطقه

هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت ساختار و ماهيت 

 دشی مقياس همدید در ترازهای پائين و ميانیهای گرمؤلفه

وردسپهر بوده که قویاً پدیده اقليمی سطحی شرجی را کنترل 

های ریزیها و برنامهبينیبتوان بر اساس آن پيشنماید تا می

به منظور کاهش خسارات ناشی از الزم را صورت داد و 

یت صحيح های مدیرها، به اعمال شيوهگونه پدیدهاین

پرداخت.اهميت این امر بخصوص در سالهای اخير که 

و غبار حيات را در منطقه مورد  پدیده مخاطره آميز گرد

 ،بيشتر می شود.تهدید قرار داده است

 

 مواد و روش ها
باشد این استان استان خوزستان می موردمطالعهمنطقه 

دقيقه طول  39درجه و  91دقيقه تا  31درجه و  91بين 

 33دقيقه تا  98درجه و  29النهار گرینویچ و شرقی از نصف

است  شدهواقعدقيقه عرض شمالی از خط استوا  9درجه و 

)سازمان هواشناسی کشور، اقليم و گردشگری استان 

وبی کشور در نيمه جن موردمطالعهمنطقه (. 1381خوزستان 

های جغرافيایی پائين واقع گردیده بنابراین در و در عرض

پدیده  است. یاحارهجنب وهوایآبفصل گرم، متأثر از 

شرجی در استان خوزستان بخصوص در فصول تابستان و 

هدف  (1391)الماسی، شود.مشاهده می کراتبه هرسالهپائيز 

يل اصلی این پژوهش شناسایی امواج شرجی شاخص و تحل

 یهاسالها طی همدیدی دو مورد از شدیدترین سامانه

در مطالعات همدید دو رویکرد . باشد.( می2118-1999)

توان بندی وجود دارد این دو رویکرد را میاصلی برای طبقه

رویکرد گردشی به محيطی و رویکرد محيطی به گردشی 

در رویکرد محيطی به گردشی محقق الگوهای گردش  .ناميد

-شرایط محيطی خاص که در زمين رخ می برحسب جو را

تبيين  منظور به (.1389کند )مسعودیان،دهد تعيين می
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پدیده شرجی در استان  یريگشکلهای حاکم بر قانونمندی

خوزستان، روش مطالعاتی محيطی به گردشی مبنای اصلی 

جهت مطالعه، ابتدا ده این پژوهش در نظر گرفته شد. 

انتخاب  یاگونهبه (1و جدول  2کل ایستگاه سينوپتيک )ش

شد که اوالً بتوانند توزیع و پراکنش مناسبی در سطح منطقه 

بوده  موردمطالعهمذکور داشته معرف خوبی برای کل منطقۀ 

ثانياً دورۀ آماری آنها کامل و فاقد آمار مفقوده باشد. با توجه 

منتخب سينوپتيکی  هایایستگاهبه موارد فوق مشخصات 

 است. 1جدول  ه شرحب منطقه

 

 موردمطالعهی هاستگاهیامشخصات  -1جدول 

 
 

های دمای ميانگين روزانه و گيری از دادهسپس با بهره

ع ایستگاه هواشناسی واق 11رطوبت نسبی، ميزان شرجی در 

(  1999-2118ساله ) 19زمانی  در استان خوزستان در بازۀ

ز شاخص محاسبه شد. برای استخراج روزهای شرجی، ا

 ( استفاده شد.1النکستر و کارستون )رابطه 

 -1رابطه 

 
نم نسبی برحسب درصد   Rhشدت شرجی،  Dدر اینجا    

-می وسيسلسدرجه  برحسبدمای ميانگين روزانه  Tو 

فاصله از مرز شرجی را نشان  (1باشد. این رابطه )شماره 

دهد. مقادیر مثبت نشانگر شرجی و مقادیر منفی نشانگر می

با  (.1381ی است. )مسعودیان و کاویانی، ضعيت غير شرجو

 یامنطقهدر تحقيق حاضر بررسی مقياس  کهنیاتوجه به 

با بررسی پراکندگی مکانی پدیدۀ شرجی مدنظر بوده است،  

ی انتخاب گردید که تنها روزهایو تغييرات زمانی شرجی، 

همزمان پدیده شرجی را تجربه  طوربه یستگاها 9حداقل 

تعداد ها، پس از کنترل کيفی دادهده باشند بر این اساس، نمو

گرم ه و به دو دورۀ انتخاب گردیدموج شرجی شاخص  19

 اندشدهکيتفک و زمستان( پائيز ( و سرد )تابستان و بهار)

جهت مطالعه برای هر دوره شدیدترین و (. 2)جدول 

شدیدترین و انتخاب گردید. موج شرجی  نیترعيوس

های انتخابی از بيشترین به این معنا که سامانه نیترعيوس

شدت شرجی و گسترش مکانی در  استان خوزستان 

های دوباره از داده یريگبهرهبا سپس اند.  برخوردار بوده

 یشناسانوسياقوابسته به سازمان ملی جو و  شدهليتحل

تفکيک مکانی با ، (NCEP/NCAR) متحدهاالتیا

قبل از  در روز ایط جوی حاکمشری قوسی، درجه 9/2*9/2

قرار  ليوتحلهیتجزاوج شرجی مورد  روزشروع شرجی و 



 03                                          3131بهار و تابستان  |جدهمشماره هفدهم و ه |سال پنجم |شناسیهای اقلیمنشریه پژوهش

، ارتفاع فشار جوی هاینقشهها شامل دادهگرفت. 

در دو تراز سطح  (Stream Line، جریان هوا )پتانسيلژئو

و نقشه جریان رطوبتی تراز سطح  هکتوپاسکال 911دریا و 

 یهاستميسآزمایشگاه  ایتارنم ازها این داده باشد.میدریا 

 ملی آمریکا به آدرس یشناسانوسياقزمينی سازمان هوا و 

http://www.esrl.noaa.gov ها . این نقشهاستخراج گردید

 بررسیجهت بر اساس شرایط جوی ميانگين روزانه، 

و  به دست های همدیدی مولد شرجی وضعيت سامانه

 91تا  11از  موردمطالعهآوردن یک دید جامع از منطقه 

را در  شرقی طول درجه 11تا   11شمالی و عرض درجه 

انتخاب این محدوده مکانی به این دليل بوده که . رنديگیبرم

از زمان  موردمطالعهی ی مذکور را در منطقهتواند پدیدهمی

این  ترقيدقجهت بررسی ی آن در برگيرد. شروع تا خاتمه

های موجود، توسط هبر اساس داد ازيموردنهای امواج، نقشه

-جهت تحليل همدیدی سامانه.شدترسيم  Grads افزارنرم

اوت  29موج شرجی  ،گرم سالبرای دورۀ  های شرجی،

 2119سپتامبر 31موج شرجی  ،سرد سالو برای دورۀ  1998

 انتخاب گردید.

 و بحث نتایج
ی شاخص شرجی ساله 18پس از بررسی آمار    

، مشخص شد که موردمطالعه یمستقر در منطقه هایایستگاه

 دادهرخدر سطح منطقه  1تر از بيش با شدت  شرجی جمو 19

دو مورد ، شدید و فراگير مورد شرجی 19است. از ميان این 

( در ماه اوت، %91) مورد  ( در ماه ژوالی هفت1942%)

( در %141ماه سپتامبر و یک مورد )در ( %2849)چهار مورد 

-ست. بنابراین فراوانی وقوع شرجیاتفاق افتاده ا ماه اکتبر 

باشد. بدین می در ماه اوتهای شدید استان خوزستان 

 29ترتيب جهت تحليل برای فصل تابستان موج شرجی 

سپتامبر  31و برای فصل پائيز موج شرجی  1998اوت 

به دليل اینکه شدیدترین )بيشينه شاخص شدت  2119

ها( گاهدر تمام ایست شدهگزارش) نیترعيوسشرجی( و 

 اند انتخاب گردیدند.بوده

 

 ( 1991-2002امواج شرجی شاخص طی دورۀ آماری ) -2جدول 

 تداوم رجیش روز اوج ردیف
شدت 

 شاخص
 ماه

4 41/0/4999  8 1/4 هیژوئ   

8 14/0/8001  8 9/4 هیژوئ   

1 41/2/4992  8 1/4  اوت 

1 80/2/4992  1 9/4  اوت 

0 89/2/4999  4 1/4  اوت 

1 1/2/8000  4 9/4  اوت 

0 41/2/8000  4 1/4  اوت 

2 1/2/8004  1 2/4  اوت 

9 40/2/8004  4 0/4  اوت 

40 89/9/4999  4 1/4  سپتامبر 

44 9/9/8001  4 0/4  سپتامبر 

48 10/9/8001  4 2/4  سپتامبر 

41 8/9/8002  8 1/4  سپتامبر 

41 49/40/8000  4 1/4  اکتبر 
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 (1992اوت  22موردی سامانۀ شرجی )مطالعه

 200های ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز شهنق

 و فشار سطح دریا  هکتوپاسکال

( نقشه ترکيبی فشار سطح دریا و 3و  2شماره ) هایشکل   

های هکتوپاسکال روز 911الگوی ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 

 قبل از نقشه روز باشند.ميالدی می 1998   اوت  29 و 23

 ایحارهجنبطرۀ پرفشار سي مبين(، 2شکل ) شروع شرجی

فاع کانون این پرفشار با ارت  درجه است. 39در جنوب مدار 

دریای سرخ تا شمال  ژئوپتانسيل متر از  9991مرکزی 

-این سامانهشده است. زبانه شرقی  شمال تنگه هرمز کشيده

ان تا یرااز  درگذرژئوپتانسيل متر  9911با پربند  ی دیناميکی

، نزول دیناميکی هوا در حاشيه شرقی پيش رفته قاره هندشبه

پایداری دیناميکی بر  سبب حاکميت ایحارهجنبپرفشار 

شرجی  در روز اوجتمام فراز جو ایران گردیده است. 

های شمالی به سمت عرض ایحارهجنبپرفشار  (3 )شکل

جنوب مدار  تاحد شمالی این سامانه گسترش مداری یافته 

تحت تسلط ایران سراسر ه درجه شمالی پيش روی داشت 99

پرفشار جنب  .قرار دارد )فراز( این مرکز فشار زیاد پشته

همگام شرقی،  –غربی  حاره در این آرایش گردشی با محور

-جهت نصف یت و افزایش شدت، قلمرو خود را دربا تقو

 دهدهای شمالی گسترش میسمت عرض النهاری به

 9929با ارتفاع  سامانه دیناميکیی شرقی این زبانهبطوریکه 

، شمال مدیترانه های جنوبیبخشبا گذر از  ژئوپتانسيل متر

نواحی  جزبه ی جغرافيایی ایرانتمامی گستره باًیتقرخزر، 

 روزبهنسبت  درمجموع .است در برگرفتهشرق را جنوب

 یتقویت بيشينه ،ن آرایش گردشیای ،از شروع شرجی قبل

را  اسيمقکالنشار ی پرفاوج قدرت و شدت این سامانه و

 دهد.النهاری و مداری نشان میبه جهت قلمرو نصف

فزونی  و موردمطالعهمنطقه  شرایط پایداری فراز جو تقویت

و  سبب تداومروی هوای در حال نزول،  ودریبگرمایش 

گرم و خشک بر استان خوزستان  یحاکميت هوا تقویت

وضعيت  همارتفاع همفاصله زیاد بين خطوط پربند  شود.می

شرایط  .نماید-پایدار جو در ترازهای ميانی را تأیيد می

 (2اوت شکل ) 23دریا روز سينوپتيکی سطح متوسط 

یک سامانه است. در این نقشه  شدهميترسرنگی  صورتبه

هکتوپاسکال  99149هسته کمينۀ فشار  دو قوی با  چرخندی

عربستان مستقر فارس و دیگری غربی خليجشمالبر روی 

با  ایزبانه صورتبه فروبارفشار این خطوط هم باشد.می

غرب ایران به سمت عراق و جنوب یشمال غربگرایش 

 (3 در نقشه روز اوج شرجی )شکل کشيده شده است

شار چرخند بسيار قوی با هسته فتداوم حضور این همچنان 

ای از زبانه شوددیده میعربستان  هکتوپاسکال بر  99149

-در جنوب هکتوپاسکال 1111با فشار  فشاراین سامانه کم

حضور .است شدهبستهغربی ایران بر روی کشور عراق 

 ،هااین چرخند گردپادساعتگردش  حرارتی و یفشارهاکم

وب، به سمت استان گرم و مرط یهواباعث مکش 

در زیر منطقه  هوای گرم و مرطوب شود.می خوزستان

ليکن عود داشته مایل به ناپایداری و صت واگرایی باالیی

، قادر به صعود راز جو ایرانبر فپایداری پویشی  باوجود

پدیده شرجی و همچنين گسترش آن  گيریشکل سبب نبوده

 هایایستگاهکه شاخص شرجی در تمامی شود. چنانمی

اوت  29ین پدیده در روز وقوع احاکی از استان خوزستان 

  بوده است. 1998
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 هکتوپاسکال، روز قبل از شروع 200غیر فشار سطح دریا و الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز نقشۀ ترکیبی دو مت -2شکل

 (23/02/1992) –شرجی در استان خوزستان 

 

 
هکتوپاسکال، روز قبل از شروع شرجی در استان  200نقشۀ ترکیبی دو متغیر فشار سطح دریا و الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -3شکل 

 (22/02/1992) –خوزستان 

 

 وزش رطوبتی تراز دریا ( نقشه9و  9شماره ) هایشکل     تراز دریانقشه وزش رطوبتی 

در دهد. نشان می 1998اوت  29 و  23های را برای روز
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 وضوحبههای رطوبتی را توان مسير و کانوناینجا می

شرجی در نقشه روز قبل از شروع پدیدۀ مشاهده کرد. 

 –غربی با جهت شمال رطوبت،وزش جریان ( 9 )شکل

اق به جنوب غرب ایران برقرار جنوب شرقی از سمت عر

از سمت وزش جریان رطوبت  بر این اساس، است. بوده

بوده  ن خوزستانبه استامناطق بيابانی خشک کشور عراق 

ميزان جهت جریان وزش رطوبتی، است. بنابراین با توجه به 

 حضور رغم عليجریان،  یباالسرعتسيار اندک رطوبت و ب

 .عوامل دیناميکی پرقدرت، پدیدۀ شرجی شکل نگرفته است

دهد. بر ( نقشه روز اوج شرجی را نشان می9شکل شماره )

کامالّ  ( جریان وزش رطوبت9)شکل  اساس این نقشه،

شمال غربی  _با جهتی جنوب شرقی جهت معکوس داشته 

تنگه هرمز از سمت دریای عرب و بيابان عربستان به سمت 

 دوشاخهجریان بوده و سپس در شمال تنگه به  در

به سمت جنوب  شرق سوشاخه با جهت  یک شدهلیتبد

به  غرب سوو شاخه دیگر با جهت  شدهتیهداشرق ایران 

بوده پس از رسيدن بر  انیجرجنوب غرب ایران در سمت 

های عراق بيابان سمتباالی جنوب غرب ایران جهت آن به 

 جزیرهشبهرطوبت دریای عرب از روی یابد.تغيير می

فارس شده ضمن تقویت وارد عربستان وارد جنوب خليج

 (9 نقشه روز اوج شرجی )شکل گردد.استان خوزستان می

گرم و  یهاآبرطوبت  یتوجهقابلحکایت از انتقال ميزان 

 موردمطالعهبه منطقه  فارسمرطوب دریای عرب و خليج

نيز این  استان هاییستگاهارطوبت  شدهثبتارقام  دارد.

نماید. همچنين به دليل هموار بيان می یخوببهرا افزایش 

 ژهیوبهاستان خوزستان  دشت گونهبودن زمين و توپوگرافی 

 ای جنوبیهاز کرانه واردشدهدر مناطق جنوبی، رطوبت 

اثر  کهیطوربهذ نماید اجازه یافته تا اعماق خشکی نفو

خوزستان شمالی استان  هایتگاهایستا  جریان وزش رطوبتی

 هایایستگاهرطوبت نسبی در  شدهثبت)مراجعه به ارقام 

 درواقعشود و جدسليمان و رامهرمز( دیده میایذه، مس

برای  1998اوت  29در  شدهثبت شرجی مثبت شاخص

شمالی و  هایایستگاه )حتی موردمطالعه هایایستگاهتمامی 

وزش جریان رطوبت  گسترش (، اوجغربی استان خوزستان

را  به سراسر استان خوزستانو شدت ميزان رطوبت انتقالی 

 سازد.نمایان می

 

 
 (23/02/1992) – ، روز قبل از شروع شرجینقشه وزش رطوبتی تراز دریا -1شکل 
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 (22/02/1992) –نقشه وزش رطوبتی تراز دریا، روز اوج شرجی -2شکل 

 

( stream lineهای خطوط جریان هوا )نقشه

 تراز دریا و هکتوپاسکال 200تراز 
های جریان هوا را در دو ( نقشه1و  2های شماره )شکل   

 1998اوت  29  و 23های هکتوپاسکال برای روز 911تراز 

ی خطوط جریان طوری که بر روی نقشهدهد. هماننشان می

شکل قبل از شروع شرجی ) هکتوپاسکال در روز 911تراز 

( مشخص است 1جی به خوزستان )شکل اوج شر ( و روز2

دهند بيانگر استيالی خطوطی که جریان هوا را نشان می

 جوارهم یهاابانيبشرایط پرفشار بر روی استان خوزستان و 

باشد و چرخش آنتی سيکلونی هوا بر روی این با آن می

باشد. در ایدار تراز ميانی جو مینواحی بيانگر وضعيت پ

قبل از شرجی  از متوسط دریا در روزی جریان هوا ترنقشه

 یهاابانيب(، جهت جریان هوا از سمت  8)شکل شماره 

قی به سمت خوزستان با جهت شمال غربی جنوب شر عراق

از  درگذرهمراه خود  شود. این جریان شمالیوزیده می

نخواهد  به همراهگرم و خشک، ذخيره رطوبتی  یهاابانيب

جهت جریان  (9)شکل جی اوج شر داشت. اما در نقشه روز

و با جهت از شروع شرجی هوا در خالف جهت روز قبل 

 طرفبهسمت دریای عرب شمال غربی از  _جنوب شرقی

-جنوبی خليجنواحی و سپس شمال شرق بيابان عربستان 

. شودوارد استان خوزستان می تیدرنهافارس جریان یافته و 

سبب  فتهگرشکلوج شرجی جریان جنوبی بنابراین در روز ا

 های پائين به استان گشتهمرطوب عرضهوای گرم و  ورود

-آور شرجی شدید را فراهم میو شرایط ایجاد پدیدۀ خفقان

 آورد.
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 (stream lineنقشه جریان هوا ) -6 شکل
 هکتوپاسکال، روز قبل از شروع 200تراز 

 (23/2/1992شرجی در استان خوزستان )

 

 (stream lineنقشه جریان هوا ) -7شکل 
 هکتوپاسکال، روز اوج 200تراز 

 (22/2/1992شرجی در استان خوزستان )

 

  

 (stream lineنقشه جریان هوا ) -2شکل 
 متوسط تراز دریا، روز قبل از شروع

 (23/2/1992شرجی در استان خوزستان )

 (stream lineنقشه جریان هوا ) -9شکل 
 متوسط تراز دریا، روز اوج شرجی 

 (22/2/1992خوزستان ) در استان

 (2001سپتامبر  30موردی سامانۀ شرجی )مطالعه

 200های ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز نقشه

 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا 

( نقشه ترکيبی فشار سطح دریا 11و  11های شماره )شکل   

هکتوپاسکال روزهای  911و الگوی ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 

نقشه روز بررسی  باشند.ميالدی می 2119سپتامبر  31و  28

بيانگر وجود سلول (، 11قبل از شروع شرجی )شکل 

 یا است که زبانهبر روی جنوب آسي ایحارهجنبپرفشار 

درجه شرقی کشيده شده است و  99 النهارنصفتا  ی آنشرق

های مرکزی و بخش عليرغم شروع دورۀ سرد سال، همچنان

کانون این پرفشار سيطره این پرفشار هستند. غربی ایران زیر 

دریای سرخ، شمال ژئوپتانسيل متر  9929با ارتفاع مرکزی 

. شرق مدیترانه و کشور عراق و سوریه را در برگرفته است

1000 
 

1000 
 

1000 
 

1000 
 



 06                                          3131بهار و تابستان  |جدهمشماره هفدهم و ه |سال پنجم |شناسیهای اقلیمنشریه پژوهش

 9911ی دیناميکی با پربند زبانه شرقی این سامانه

نزول  ستولی بوده،ژئوپتانسيل متر بر جنوب غرب ایران م

 رقی این سامانه، جو باروتروپيکدر حاشيه شا دیناميکی هو

حاکميت  را مستولی کرده، سبب موردمطالعهبر فراز منطقه 

. روز اوج شرجی )شکل گردیده است هوای گرم و خشک

جنوبی های به سمت عرض ایحارهجنبپرفشار ، ( 11

نهاری آن النصف _و از گسترش مداری کرده ینينشعقب

غربی فارس و جنوبيجخلا کاسته شده است بطوریکه تنه

 امانه دیناميکی پرفشار قرار دارد. زیر سيطرۀ این س ایران

بوده از درجه شمالی  31محور این پرفشار منطبق بر مدار 

جنوب استان خوزستان گذر کرده است. با توجه به اینکه 

، برابر صفر ایحارهجنبمؤلفه باد مداری در محور پرفشار 

شمالی و در ط، تغييرات آن در جهت بوده و در باالی این خ

 گردد بنابراینمحور پرفشار جریان جنوبی برقرار می نیيپا

و انتقال رطوبت به سمت منطقه  وزش جریان جنوبی

د. بنابراین در يرگمیصورت در روز اوج شرجی  موردمطالعه

ماه سپتامبر با شروع دورۀ سرد سال و تضعيف پرفشار 

و کاهش پایداری دیناميکی،  دیناميکی بر فراز جو ایران

عاملی  موردمطالعهاستقرار محور پرفشار منطبق بر منطقه 

النهاری و انتقال رطوبت از های نصفمهم در هدایت جریان

 شود.دریاهای گرم جنوب به سمت استان محسوب می

 2119سپتامبر  28 شرایط سينوپتيکی سطح متوسط دریا روز

یک شده است.  به صورت رنگی ترسيم (11شکل )در 

 1118با فشار مرکزی  گسترده سامانه کمفشار حرارتی

شرقی بر روی جنوب –غربی جهت شمال هکتوپاسکال و

کشيده شده  های وسيعی از عربستان و دریای عرببخش

گردش پادساعتگرد هوا درون این سامانه چرخندی و  است.

قرار گيری آن بر روی عربستان باعث مکش هوای مرطوب 

به سمت جنوب بيابان عربستان گردیده، شرایط  فارسخليج

و  موردمطالعهگيری جریانات جنوبی به سمت منطقه شکل

در نقشه روز اوج باشد. ایجاد پدیدۀ شرجی فراهم نمی

ا ب عربستان یچرخندسامانۀ ای از زبانه( 11 شرجی )شکل

بروی جنوب شرقی عراق  هکتوپاسکال 1118هسته کمينۀ  

سيستم استقرار است. در روز اوج شرجی  استقرار یافته

و گردش  موردمطالعهدر مجاورت منطقه چرخندی 

پادساعتگرد هوا درون این سامانه با همراهی محور پرفشار 

گيری جریانات وزش سطح باال، سبب شکل ایحارهجنب

فارس به سمت استان جنوبی و انتقال رطوبت خليج

نات جنوبی گيری این جریاخوزستان شده است و شکل

سپتامبر در استان خوزستان  31سبب وقوع پدیدۀ شرجی در 

  شده است.

 
هکتوپاسکال، روز قبل از شروع شرجی در استان  200نقشۀ ترکیبی دو متغیر فشار سطح دریا و الگوی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  -10شکل 

 (22/09/2001) –خوزستان 
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 هکتوپاسکال، 200ژئوپتانسیل تراز دریا و الگوی ارتفاع  نقشۀ ترکیبی دو متغیر فشار سطح -11شکل 

 (30/09/2001) –روز اوج شرجی در استان خوزستان 
 

 نقشه وزش رطوبتی تراز دریا -2-2
( نقشه وزش رطوبتی تراز 13و  12های شماره )شکل

 ميالدی را  2119سپتامبر  31و  28دریا را برای روزهای 

از شروع پدیدۀ شرجی  دهد. در نقشه روز قبلنشان می

فشار بر روی گيری مرکز کمهمزمان با شکل( 12)شکل 

 شرقیبا جهت شمال وزش رطوبتجریان بيابان عربستان، 

سمت  به های جنوب غربی ایران جنوب غربی از بخش –

وزشی به  یهواتوده المندب برقرار بوده،ال تنگه بابشم

بت دليل گذر از بيابان گرم و خشک عربستان رطو

گيری پدیدۀ در روز قبل از شکل درواقعندارد.  یتوجهقابل

( 13شماره ) باشد.النهاری منفی میشرجی جریان نصف

-دهد. نحوۀ آرایش منحنیمی نقشه روز اوج شرجی را نشان

جریان  دهد کهمنطقه نشان می یدرروهای وزش رطوبتی 

 شدهبستهی بر روی دریای عرب رطوبتی قو گردساعت

عربستان گذر  جزیرهشبهطوبت دریای عرب از روی است. ر

سپس با جهت  شدهتیتقوفارس کرده و بر روی خليج

شود. می موردمطالعهشمال غربی وارد منطقه  –شرقی جنوب

فارس نقش رطوبت دریای عرب و خليج بيترت نیبد

است.  داشته موردمطالعهدر افزایش رطوبت منطقه مؤثری 

-نيز جنوب موردمطالعهی منطقهمسيرهای ورود رطوبت به 

به همين دليل ميزان رطوبت و باشد شرقی و جنوبی می

جنوبی و مرکزی باال  هایایستگاهشدت شرجی در  جهيدرنت

پایداری دیناميکی  به همراهاین جریان رطوبتی بوده است. 

 31ی شرجی توانسته است در ایجاد سامانهسطح باال 

 سپتامبر نقش مؤثری ایفا نماید.
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 (22/9/2001) –نقشه وزش رطوبتی تراز دریا، روز قبل از شروع شرجی در استان خوزستان -12شکل 

 

 
 (30/9/2001) –در استان خوزستان نقشه وزش رطوبتی تراز دریا، روز اوج شرجی -13شکل 
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 (stream line(: نقشه جریان هوا )11شکل )
 هکتوپاسکال، روز قبل از شروع 200تراز 

 (22/9/2001ی در استان خوزستان )شرج

 

 (stream line(: نقشه جریان هوا )12شکل )
 هکتوپاسکال، روز اوج 200تراز 

 (30/9/2001شرجی در استان خوزستان )

  

 (stream line(: نقشه جریان هوا )16شکل )
 متوسط تراز دریا، روز قبل از شروع

 (22/9/2001شرجی در استان خوزستان )

 (stream lineنقشه جریان هوا )(: 17شکل )
 متوسط تراز دریا، روز اوج

 (30/9/2001شرجی در استان خوزستان )

 

( stream line)های خطوط جریان هوا نقشه
 هکتوپاسکال و تراز دریا 200تراز 
های جریان هوا را در دو ( نقشه19و  19های شماره )شکل

 تامبرسپ 31و   28هکتوپاسکال برای روزهای  911تراز 

ی خطوط جریان تراز نقشهاساس دهد. بر نشان می 2119

( 19هکتوپاسکال در روز قبل از شروع شرجی )شکل  911

( مشخص است 19و روز اوج شرجی به خوزستان )شکل 

دهند بيانگر استيالی خطوطی که جریان هوا را نشان می

 جوارهم یهاابانيبشرایط پرفشار بر روی استان خوزستان و 

باشد و چرخش آنتی سيکلونی هوا بر روی این ن میبا آ

 باشد.نواحی بيانگر وضعيت پایدار تراز ميانی جو می

عليرغم شروع دورۀ سرد سال همچنان پایداری دیناميکی 

 استمرار دارد. موردمطالعهپرفشار تراز ميانی بر فراز منطقه 

ی جریان هوا تراز متوسط دریا در روز قبل از در نقشه
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(، جهت جریان هوا از سمت  12شکل شماره شرجی )

عراق با جهت شمال غربی جنوب شرقی به سمت  یهاابانيب

اما در نقشه روز اوج شرجی  شود.خوزستان وزیده می

شمال غربی  _جنوب شرقیبا جهت ( جریان هوا 11)شکل 

بيابان عربستان و سپس  طرفبهسمت دریای عرب  از

وارد  تیدرنهافته و فارس جریان یانواحی جنوبی خليج

. این خطوط جریان به هنگام ورود شوداستان خوزستان می

شرقی استان نفوذ نکرده بر این اساس  یهاقسمتبه 

شرقی واقع در استان زیر نفوذ خطوط  هایایستگاه

جنوبی نبوده شاخص شدت شرجی نيز در  یهاانیجر

 منفی مسجدسليمانسينوپتيک ایذه، رامهرمز و  هایایستگاه

 است. 

 

 گیرینتیجه
عناصر و عوامل مختلف  یۀبر پاساختار جغرافيایی هر منطقه 

است  وهواآبعناصر حرارتی و رطوبتی  ازجملهآن 

های مربوط به رشد و توسعه بدون ریزیبرنامه جهتنیبد

وقوع پدیدۀ شرجی  پذیر نيست.توجه به اقليم مناطق امکان

منطقه  .باشدیهای اقليمی استان خوزستان ماز مشخصه

های در نيمه جنوبی کشور و در عرض موردمطالعه

جغرافيایی پایين واقع گردیده است. بنابراین متأثر از 

ای است. در طول دورۀ گرم سال حارهجنب وهوایآب

ای موجب حارهپرفشار دیناميکی جنب درازمدتاستيالی 

وا و تشعشع زیاد گرم شدن هوا، پراکنش ابرها، صافی ه

های مرطوب عدم اجازه صعود توده های خورشيدی وپرتو

، این استانغرافيایی موقعيت عرض جگردد. بنابراین می

های آبی با پهنه یجوارهمو  واردشدههای هوایی توده

 ژهیوبهفارس شرایط تشکيل پدیده شرجی را گسترده خليج

جهت بررسی این رخداد،  آورد.در نوار ساحلی  فراهم می

رسد. بدین امل سينوپتيکی ضروری به نظر میشناسایی عو

ميانگين روزانه دما و رطوبت های استفاده از داده منظور با

روزهای شرجی  (1999-2118) آماری یهاسالطی  نسبی

پس از تفکيک رویدادها به استان خوزستان محاسبه گردید. 

ی گرم )بهار و تابستان( و سرد )پائيز و زمستان(، دو دوره

ی هر دوره جهت تحليل همدیدی انتخاب ن سامانهشدیدتری

وزش ارتفاع ژئوپتانسيل،  فشار، یهافرا سنجگردید. بررسی 

 911تراز دریا و  سطح در  دوو جریان هوا  رطوبتی،

بهتر از سایر ترازها، شرایط رخداد  شرجی در هکتوپاسکال  

به همين دليل دو تراز مذکور جهت . منطقه را توجيه نمود

نتایج حاصل از تحليل همدیدی انتخاب گردید. تحليل 

 911تراز  ی گرم سال، در نقشهدوره در :نشان دادهمدید 

جه در 99تا جنوب مدار  ایحارهجنبهکتوپاسکال، پرفشار 

 9929داشته استان خوزستان در سيطره منحنی  پيشروی

است. نزول دیناميکی هوا در  شدهواقعژئوپتانسيل متر 

سبب حاکميت پایداری  ایحارهجنبشار حاشيه شرقی پرف

گردش  است.دیناميکی بر تمام فراز جو ایران گردیده 

پادساعتگرد تودۀ هوا درون سامانه چرخندی با هسته فشار 

های عراق باعث مکش هکتوپاسکال مستقر بر بيابان 1111

شود. هوای گرم و مرطوب، به سمت استان خوزستان می

بوده هوای گرم و مرطوب در النهاری جنوبی جریان نصف

زیر منطقه واگرایی باالیی تمایل به ناپایداری و صعود داشته 

پایداری پویشی بر فراز جو ایران، قادر به  باوجودليکن 

گيری پدیده شرجی و همچنين صعود نبوده سبب شکل

جهت نقشه جهت جریان و همچنين شود. گسترش آن می

های موج دره است. جریان رطوبت نيز مؤید این مطلب بود

محور پرفشار  جابجایی ی سرد سال،دورهشرجی 

های جنوبی و روی به سمت عرضو عقب ایحارهجنب

عامل  ،موردمطالعهبر منطقه مرکز پرفشار  تسلط پشته

. شدیدترین در ایجاد جریانات جنوبی است کنندهنييتع

محور افتد که های شرجی در این دوره، زمانی اتفاق میموج

گيرد.این شمالی قرار  درجه 31بر مدار تقریبی رفشار پ

مرکز  استقرار مراهه هب جنوبی جریان وزشیایجاد  حالت با

-بر روی بيابان هکتوپاسکال 1118با هسته کمينه  فشارکم

ارس به فمرطوب خليج یهواتودهعراق، باعث مکش  های

موج شرجی  سبب ایجاد  گردیده و موردمطالعهسمت منطقه 

،  دریا سطح های وزش رطوبتی ترازبا بررسی نقشه .ودشیم
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شارش رطوبت یعنی مسير و منبع تأمين رطوبت حاصل 

طوبتی تراز دریا نقشه وزش ر. برای منطقه مشخص گردید

-سامانهرطوبت  ابع تأمينمنداد که نشان  در روز اوج شرجی

، دریای دریای عربهای شرجی در هر دو دورۀ سرد و گرم 

رطوبت دریای عرب از روی باشد. فارس میجو خلي عمان

غربی شمال –شرقی عربستان و با جهت جنوب جزیرهشبه

ضمن تقویت وارد و  یافتهفارس جریان به سمت خليج

جریانات وزش رطوبتی جهت گردد. می موردمطالعهمنطقه 

 تعيين گردید.جنوبی و جنوب شرقی 
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