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چکیده:
بااتوجه ا وبا وو نقااسومونهااروشااتجتن واره ااترو االومااتراوباارورمتوودهااق ووداارو وبااتووشا ت اوو و و او ااتتوورم ونا بو مبااتراوجدهقا و ا او
NCEP/NCARوجالشو ا و و اتص وا ا واره اترو الوماتراوبارورمتوودارو وموباروتو ردا وو وجاتاو اتتوشاتبوباردمر و اه یوبا د و
ج ظااهرو و ا ااتتوورج ااتووتاها تن ااق وجها اا وجاا ورتومون اادووا یااترتوباات وبااروتوشاات سو21GMTوطاادو مراو21وشااتا وو-2431
2432بوموبااتوج کق ا وجکااتندو 1/2ر ا و روا ا توجاارو وورج اات دو211 011 011 021وم411و ک هاتشااکتببووص قااترو ا یوبااروتوود ا و ااترو
رددوبیراوگره و اووشسی و
نتاد م طهبو غروهقتدد21وجت  211ر
و ووجد م او رضو غروهقتدد 1وجت 01و ر
ن تدتوودا وااهم رون ات و و و ا وجهدمقاسوجار و انتادوا ا و روجارو و311و ک هاتشاکتبوموباترجرومونقا و021و ک هاتشاکتبوموااتدق وجاروو
دتبا ورتدااسونق ااسیوب ااتبرود وشا وجاارو و رو شا رمو ا ومت نقااسوا ا و رود ودتبا وج ا ق ومونقا و و ا ااتتود و رو شا رمووشااس و
جرو ااتتو011و و011وم211و ک هاتشااکتبووشااسیو روبررشاادوجت قااسوا اا واره ااترو االومااتراوج اا وگر داا وبااتو یاارون اادو-
وا یترتوصطوا و روجاتاوصار و وه ا وجتب ا ت وباروتوباقروجاروج اتطجو اهبدو اهروهارووجادورشا یو نن اق وو وجاتاودبات وجاتواتدات و
ور دبی ااس وه ااتر دت و االومااتراوو وشاار جق ووداارو و ااتجالو هاالون ااق دو اار اوموشاامکو داارد ود وباا وماا ود وجنک ا وجاادورشاا یو
جدتشااب وجمقااق وجاار و اانتادواره ااترو االومااتراون اات و و و ا ومت نقااسوود ا وشااتجتن وجااتوبااترجروو و اارضو ااتتو31و ر ا و اانتادو
اود ووشااسو ا وود ا وشااتجتن وو وشاانسو ااهبووااربوموب ااهر و بتن ا ووتوو وطردااجو
گ ا رشودته ا ووشااسیودته ا ااتو نن ااق ون ااتن
اره ااترو رب ا ت ومور و ااهروجااد ااه یوباارووشااتموودا ون ااتدت ومر وداادو جااتندوا ا واره ااترو الومااتراوباارورمتووداارو وبت ااتوجغققاارو
ه وموج هوودبومو هوو رو هروجد ه ی و
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ساختار گردش بزرگ مقیاس جو بر روی جنوب غرب آسیا

مقدمه
گردش جو عاملی بنیادی در تعیین شرایط اقلیمی هر
منطقه است (مفیدی و زرین  .)1331،از این رو چارچوب
اقلیم هر محل را سامانههای بزرگ مقیاس بنا مینهند .یکی از
بارزترین و دائمیترین سیمای گردشی وردسپهر که در امتداد
مناطق جنب حاره نیمکره شمالی و جنوبی به صورت هسته-
هایی از مراکز پرفشار یا نوارهایی از ارتفاع زیاد ژئوپتانسیل
نمود مییابند ،سامانۀ « پرفشار جنب حاره( » 1)STHPخوانده
میشود .هستههای پرفشار جنب حاره در نواحی مختلف با
نامهای متنوعی (نظیر پرفشار آزور ،پرفشار عربستان و)...
شناخته شدهاند .به عنوان مثال برخی از محققان با بررسی دو
تراز  111و  01هکتوپاسکال و مطالعه نقشههای وضع هوای
روزانه این دو تراز در طی سالهای  ،1303-1301شدیدترین
و دائمیترین واچرخند در نیمکره شمالی را « واچرخندآسیا

2

نامیده استوو.)Mason and Anderson, 1963
مکانیزم تشکیل و تکوین هستههای پرفشار جنب حاره حاصل
فرایندهای پویشی و گرمایی است .به اعتقاد برخی محققان
شکلگیری و تداوم پرفشار جنب حاره با ساختار گرمائی جو
در ارتباط است .این محققان به کمک دادههای ارتفاع
ژئوپتانسیل و محاسبه میانگین  0روزه دادهها در یک دوره 10
ساله به بررسی پرفشارهای جنب حارهای در تراز 111
هکتوپاسکال پرداختند .ایشان بر این باورند که پرفشار مذکور
در آسیا با توجه به موقعیت قرارگیری خود به دو الگوی
متفاوت (تبت-ایران) تقسیم میشود .براساس نظر این
محققان ،عامل شکلگیری الگوی تبت متاثر از گرمایش دررو
بر سطح فالت تبت و استقرار الگوی ایرانی ،گرمایش بی دررو
در جو آزاد و گرمایش دررو سطح زمین میباشد ( wu and

 .)zhang, 2002محققانی نیز براین باورند که سازگاری
گرمایی جو به واداشت گرمایی خارجی و تاوایی پتانسیل،
عامل شکلگیری واچرخند جنب حاره میباشد .این محققان
بر عامل گرمای نهان همرفتیِ ناشی از گردش موسمی آسیایی
و اثر ارتفاعات و شدت دمای سطح خشکیهای مناطق جنب
حاره در تشکیل واچرخند جنوب آسیا تاکید میکنند ( Liu

 .)et wu, 2004دریکی از پژوهشهای داخلی ،به بررسی

2. Asian anticyclone

در طول دوره گرم سال پرداخته شده است .در این پژوهش
ابتدا ویژگیهای بنیادی و ماهیت گردش بزرگ مقیاس جو
بررسی شد و سپس وردایی زمانی آن برای یک دورۀ  11ساله
( )1392-2112مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .یافتههای
این پژوهش بیانگر آن است که ،با آغازگری گردش موسمی
در جنوب و جنوب شرق آسیا یک جریان غرب سو مداوم
در وردسپهر فوقانی شکل میگیرد که محل اصلی همگرایی
آن چاهه گرمایی جنوب غرب آسیا و شرق مدیترانه است.
شکلگیری و تدوام جریان مداری غرب سو ،جنوب غرب
آسیا را محل همگرایی و نزول مداوم هوای منشأ یافته از
موسمی جنوب و جنوب شرق آسیا میسازد .تداوم نزول
بزرگ مقیاس هوا ضمن ایجاد شیب معکوس نصف النهاری
دما ،پیدایش یک گردش هدلی معکوس را در امتداد نصف
النهاری بر روی جنوبغرب آسیا موجب میگردد (مفیدی و
همکاران.)1323 ،
پرفشارهای جنب حاره به تناسب فصل سال و تحت تأثیر
ناهمواریها ،تضاد گرمایشی بین خشکی و دریا ،بودجه
انرژی جو و ...از الگو و ناپیوستگی زمانی – مکانی
برخوردارند ( .)Barry and Carlton, 2001به عنوان مثال
در بررسی تراز  011هکتوپاسکال در خصوص الگوی مکانی
پرفشار جنب حاره ،یافتهها نشان میدهد بیشینۀ ارتفاعی مراکز
پرفشار جنب حاره در فصل تابستان ،بر روی خشکیهای
جنوب غرب آمریکا ،شمال غرب آفریقا ،جنوب ایران ،فالت
تبت و جنوب شرق چین قرار میگیرد ( Bell and Bosart,

 .)1989همچنین نتایج بررسیها در طی سالهای  1233تا
 1331نشان داد که ،واچرخند آزور در طول تابستان و زمستان
دارای الگوهای متفاوتی میباشد؛ بدین معنا که این واچرخند
در تابستان به شکل یک سلول بر روی اقیانوس اطلس مرکزی
ظاهر میشود ،در صورتی که الگوی زمستانه آن به صورت
دو سلول ،یکی بر روی جنوب شرق ایاالت متحده و دیگری
بر غرب مراکش ایجاد میگردد (.)Davis et al,1997
در پژوهشی در طی یک دوره  09ساله ،واچرخندهای بستۀ
عرضهای جنب حاره و میانی در سه تراز  011، 201و211
هکتوپاسکال مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج بررسیها نشان
1. Subtropical High pressure

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال هفتم | شماره بیست و پنجم و بیست و ششم | بهار و تابستان 5931

 29و

داد که ،واچرخندهای تراز  011هکتوپاسکال در طول تمامی

جغرافیایی در سه تراز  211 ،011و  111هکتوپاسکال از ماه

ماههای سال بر روی اقیانوسهای جنب حاره و در طی سه

ژوئن تا ژوییه است که در امتداد برخی نصف النهارها حتی

ماهه گرم سال بر روی قارههای این مناطق ایجاد میشوند.

به  11درجه نیز میرسد (قائمی و همکاران.)1321 ،

همچنین این محققین نشان دادند که واچرخندهای تراز 201

بسیاری اندیشمندان بر این باورند که گستره ،شدت و تداوم

هکتوپاسکال در مناطق اقیانوسی و در زیر ناوه تراز باالتر

سلولهای پرفشار جنب حاره از الگوهای پیوند از دور نیز

ایجاد میشود .این در حالی است که به نظر آنها واچرخند-

تاثیر میپذیرد .این ایده مبنای تحقیقات پرشماری شده است.

های تراز  211هکتوپاسکال تنها در طی فصل تابستان ،آن هم

به عنوان مثال برخی از محققان ،رابطۀ نوسان ساالنه کمربند

بر روی قارههای مناطق جنب حاره ایجاد میشوند

پرفشار جنب حاره (آزور) و چرخندزایی دریای مدیترانه و

( .)Galarneau et al, 2006در طی یک بررسی  31سالۀ

بارش ایران (به ویژه بخشهای غرب و شمال غرب ایران )

مشخص گردید که پرفشار جنب حارۀ ایران طی تابستان در

برای یک دوره 92ساله ( )1311-2112با ضریب همبستگی

ترازهای میانی و فوقانی وردسپهر ،ماهیت مستقلی دارد.

زیاد ( ) 1/193تشخیص دادند (محمدنژاد و همکاران.)1322 ،

همچنین رشته کوه زاگرس ،در شکل گیری و تقویت پرفشار

همچنین در یکی از پژوهشها به نقش پدیدههای النینو و النینا

جنب حاره تابستانه و سامانههای موسمی در تشکیل و تقویت

بر روی نوسانات پرفشار جنب حارهای بصورت سینوپتیکی

آن در ترازهای فوقانی وردسپهر نقش دارد؛ به گونهای که

پرداخته شده است .یافتههای این پژوهش نشان داده است که

گردش موسمی قویتر (ضعیفتر) سبب گردش واچرخندی

در سالهای وقوع ال نینو ،سلول پرفشار آزور قوی شده و

شدیدتر (ضعیفتر) در ترازهای فوقانی و گردش چرخندی

به طرف شمال و شرق جابهجا میشود .همزمان از میزان فشار

شدیدتر(ضعیفتر) در ترازهای زیرین وردسپهر میگردد

سلول پرفشار اقیانوس آرام کاسته شده و نیز سلول پرفشار

(زرین.)1321 ،

عربستان تضعیف گردیده و به طرف جنوب و شرق کشیده

تغییرات زمانی و مکانی پرفشار جنب حاره بر منطقه آسیا-

میشود .به همین دلیل شرایط مناسبی برای افزایش بارش در

آفریقا نشان میدهد که تفاوت آشکاری در موقعیت استقرار

ایران و روی منطقه مورد مطالعه فراهم میگردد .از طرفی در

مرکز پرفشار جنب حاره در ترازهای زیرین ،میانی و فوقانی

سالهای همراه با النینا قوی ،سلول پرفشار آزور نسبت به

وردسپهر وجود دارد؛ به طوری که پرفشار جنب حارهای آزور

حالت نرمال تغییر محسوسی نداشته و سلول پرارتفاع جنب

در شرق اقیانوس اطلس شمالی در تراز زیرین ،پرفشار شمال

حاره عربستان تقویت میگردد و به طرف شمال و غرب

غربی آفریقا و عربستان در تراز میانی و پرفشار تبت در تراز

جابهجا میشود .در نتیجه از میزان بارشها کاسته میشود

فوقانی وردسپهر به صورت مراکزی مستقل جای گرفته ،در

(فرزان منش.)1329،

صورتی که مرکز پرفشار ایران هم در تراز میانی و هم فوقانی

پرفشار جنب حاره ،گردش جو و انتقال بخارآب به اطراف را

وردسپهر مشاهده میشود .الگوی موقعیت جغرافیایی مرکز

تحت تاثیر قرار داده و شرایط جوی را نه تنها در نواحی

پرفشار در فصل تابستان در تراز های  211 ،011 ،1111و

مجاور و در امتداد جنب حاره ،بلکه بر روی کل کره زمین

 111هکتوپاسکال به ترتیب یک مدی (شرق اقیانوس اطلس)،

متأثر میسازد (زرین .)1321 ،براین اساس طبق بررسیها ،در

سه مدی (شمال غرب آفریقا ،عربستان و ایران) ،پراکنده (از

طی فاز مثبت  NOAو تقویت پرفشار آزور بر روی شبه

جنوب چین تا غرب ایران) و دو مدی (فالت تبت -فالت

جزیره ایبری ،عموماً شرایط اقلیمی خشک شکل میگیرد

ایران) است .بیشینۀ عرض جغرافیایی خط پشتۀ پرفشارِ جنب

( .)Santos et al, 2005همچنین با بررسی نوسان پنج ساله

حاره در تمامی ترازها ،مربوط به ماه اوت است که در تراز

پرفشار جنب حاره بر روی ایران در فصل بهار (آوریل و مه)

 211 ،011و  111هکتوپاسکال به ترتیب روی ضلع شمالی

مشخص شد که علت خشکی بهار در ناحیه شرقی ایران،

فالت تبت ،منطقه وسیعی از شرق تا غرب آسیا و ایران قرار-

قرارگیری پشته پربند  029ژئوپتانسیل دکامتر در این ناحیه

گرفته است .بیشترین جهش خط پشته از نظر عرض

میباشد (طباطبایینژاد.)1311 ،
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با این وجود تاثیر این مراکز عمل تحت کنترل عوامل مختلفی

الگوی اول کمتر بوده و تا باالتر از تراز  111هکتوپاسکال

است .در یک بررسی طی یک دوره  3ساله با استفاده از

میرسد (سلیقه و صادقینیا.)1323 ،

میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل در ماه اوت مشخص شد که ،بین

در تحقیق دیگری با رویکردی گردشی – محیطی و براساس

شدّت واچرخند شمال غرب اقیانوس آرام در سطح زمین و

روشهای آماری ( تحلیل خوشهای ،جداول توافقی و آماره

واچرخند جنوب آسیا در تراز  111هکتوپاسکال ارتباط کمی

کای) ،محققانی به بررسی نقش پرفشار جنب حاره در تراز

وجود دارد .نتایج بررسیها نشان داد ،باالتر بودن دمای

 111هکتوپاسکال و اثر آن بر روی توزیع مکانی بارشهای

واچرخند جنوب آسیا نسبت به واچرخندهای قاره آمریکای

روزانه ایران در یک دوره  00ساله پرداخته شد .بر اساس

شمالی ناشی از اثر گرمایشی متفاوت ارتفاعات هیمالیا و راکی

نتایج این محققان مشخص گردید که 3 ،درصد از ایستگاه

بوده است (.)Neyama, 1968

های بررسی شده ( 32ایستگاه از مجموع  1111ایستگاه مورد

در منابع استفاده شده ،برخی از محققان با رویکردی محیطی-

مطالعه) مستقل از تاثیر پرفشار جنب حاره است .این ایستگاه-

گردشی به بررسی ارتباط مکانی سامانۀ پرارتفاع جنب حاره

ها بیشتر در کرانه و پس کرانههای جنوبی خزر و نواحی

با بارشهای تابستانه نیمه جنوبی ایران در یک دوره آماری

شمالغرب کشور جای گرفتهاند .اما از طرف دیگر ،وقوع

 13ساله ( )1321-2110پرداختهاند .براساس این نتایج دو

بارش در  31درصد ایستگاههای مورد بررسی (1139

الگوی متفاوت شناسایی گردید:

ایستگاه) مستقل از تاثیر پرفشار جنب حاره نیست و به شدت

 -1در نتیجه حرکت چرخندی سیستم موسمی ،رطوبت

تحت کنترل پرفشار جنب حاره در زمان حاکمیت این سامانه

اقیانوس هند و دریاهای مجاور به سطوح پایین تروپوسفر

بر روی ایران است (حلبیان و شبانکاری .)1331 ،همچنین در

انتقال مییابد .در سطوح میانی ،ناوه غربی به سمت نیمه

تحقیقی با هدف شناسایی چگونگی رفتار مکانی  -زمانی

جنوبی ایران گسترش یافته و سبب عقب نشینی زبانه پرارتفاع

پرفشار آزور و ارتباط آن با دماهای بیشینه ایران (درساعت

جنب حاره به عرضهای پایین میشود .همچنین محور زبانه

 12به وقت گرینویچِ) در یک دوره  00ساله ،با رویکردی

پرفشار جنب حاره تقریبا به حالت غربی -شرقی قرار می-

گردشی -محیطی به تحلیل همدید ارتباط پرفشار آزور با

گیرد .در بارشهای این الگو حداکثر کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل

دماهای بیشینه ایران (در  923ایستگاه) پرداخته شده است.

به ترتیب در ترازهای  311و  011هکتوپاسکال اتفاق میافتد

نتایج حاکی از آن بود که بیشینه دمای ایران در  39/2درصد

و به علت تضعیف سیستم جنب حاره در سطوح میانی

از ایستگاههای مورد بررسی ( 911ایستگاه از  923ایستگاه)

تروپوسفر ضخامت الیه همرفت تا تراز  011هکتوپاسکال

متاثر از تاثیر سامانه پرفشار آزور در تراز  111هکتوپاسکال

ادامه مییابد.

میباشد (حلبیان.)1331 ،

 -2سیستم موسمی به سمت ناحیۀ مورد مطالعه گسترش یافته

همانگونه که دیدیم در بارۀ سازوکار شکلگیری پرفشارهای

و همراه با نزدیک شدن کمفشارهای موسمی بارشهای

جنب حاره تحقیقات مختلفی انجام شده است .با این حال،

شدیدی رخ داده است .در این نوع الگو ناوۀ جریانات غربی

به ندرت مرز شمالی پرفشار جنب حاره در ارتباط با موقعیت

به سمت حوضۀ دریای مدیترانه گسترش یافته و سبب عقب

ایران به ویژه در مقیاس ماهانه مورد تأکید و بررسی بوده

نشینی زبانۀ پرارتفاع جنب حاره به سمت شمال آفریقا می-

است .تحقیق حاضر با هدف پی بردن به چگونگی تغییرات

شود و هسته پرارتفاعی از آن جدا شده و بر روی ایران باقی

زمانی -مکانی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی

میماند .در چنین شرایطی سامانۀ پرارتفاع به الیههای باالتر

جنوب غربی آسیا و به ویژه در ارتباط با ایران در ترازهای

انتقال مییابد و شرایط برای صعود هوای مرطوب موسمی و

مختلف جو صورت گرفته است .با توجه به این که در این

ایجاد بارشهای همرفتی ایجاد میشود .در بارشهای این

خصوص ،مطالعات مستقیمی انجام نگرفته و مرز شمالی پشته

الگو حداکثر کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز 111

پرفشار جنب حاره بر روی ایران به طور دقیق آشکار سازی

هکتوپاسکال رخ داده و ضخامت الیۀ همرفت نسبت به

نشده است؛ در این تحقیق تالش میشود مرز شمالی پشته در

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال هفتم | شماره بیست و پنجم و بیست و ششم | بهار و تابستان 5931

 21و

ترازهایی از جو که پشته فوق بر روی ایران یا مجاورت آن

از دادههای ساعت  12GMTکه به وقت رسمی ایران معادل

قرار میگیرد ،مشخص شود.

 10/0است ،به دلیل نزدیکی به میانه اقلیمی روز استفاده شده
است .دادههای مورد استفاده در این تحقیق ،داده های دوباره
تحلیل شده با تفکیک افقی  2/0درجه در یک دوره  02ساله

مواد و روشها
به منظور بررسی موقعیت پرفشار جنب حاره و محرز شدن
وضعیت پشته آن ،منطقه مطالعه از طول جغرافیای  -11تا
 121درجه شرقی و عرض جغرافیایی  1تا  21درجه شمالی
انتخاب شد .از آن جایی که برای هر روز ،چهار دیده بانی در
ساعات همدید (صفر ،شش ،دوازده و هجده) وجود دارد تنها

(شامل 12333روز از اول فروردین  1391برابر 21مارس
 1311تا  31اسفند  1331برابر با  21مارس  )2113است ،که
از مرکز پیش بینی محیطی /1مرکز ملی پژوهش های جوی

2

تهیه شد .به این ترتیب محدوده مورد بحث با  1193یاخته
پوشیده میشود .در شکل شماره  1تعداد یاختههای که منطقه
مورد مطالعه را در بر میگیرد ،نمایش میدهد.

شکل  -1محدوده مورد بررسی با  1471یاخته به تفکیک  2/5×2/5درجه

در این نوشتار جهت تعیین موقعیت متوسط مرز شمالی پشته

دوم در تعیین مرز پشته پرفشار جنب حاره این است که

پرفشار جنب حاره و خط پشته آن بر روی ایران ،از دادههای

تغییرات مولفه مداری باد در جهت نصف النهاری مثبت

ارتفاع ژئوپتانسیل( ،)hgtمولفه های مداری ( )uو نصف

u
( 0
y

هکتوپاسکال استفاده شد و نقشههای متوسط  02ساله ارتفاع

مرکز واچرخند جنب حاره ،مقادیر منفی تاوایی نسبی (

النهاری ( )vباد در پنج تراز  011،111،111،201و311

) باشد .شرط دیگر این که با توجه به ویژگی

ژئوپتانسیل جو برای  12ماه سال تهیه گردید .به کارگیری این

u v
 0
y x

کارگیری نرم افزار متلب به انجام رسید.

دهد (قائمی و همکاران  .)223-229:1321،شرط چهارم این

محل احراز خط پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران به

است که مرز شمالی پشته پرفشار در جایی مشخص میشود

روشهای زیر برآورد شد:

که تغییرات واگرایی ژئوپتانسیل در امتداد نصف النهاری منفی

خط پشته پرفشار جنبحاره معموالً در جایی رخ میدهد که

باشد .برای دستیابی به این شرط ابتدا واگرایی ژئوپتانسیل

مؤلفه مداری باد مثبت ()U>0؛ یعنی باد شرقسو باشد .شرط

واچرخند جنب حاره برای هر یک از سطوح مورد مطالعه به

2. NCAR: National Center For Atmospheric
Prediction

1. NCEP: National Center For Environmental
Prediction

دادهها با استفاده از نرم افزار گردس و محاسبات مزبور با به

) در مرکز با بیشینه گردش واچرخندی رخ

اقلیمشناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران و

22

شکل  dhgt  hgt  hgtدر جهت شیو نصف النهاری
y

x

محاسبه شد .سپس شاخص پشته پرفشار جنب حاره در جایی
تعیین شد که مقدار واگرایی ژئوپتانسیل ،بر روی خط پشته
منفی باشد ( .) hgt  0
y
با استخراج نقشهها و بررسیهای به عمل آمده ،نتایج

آشکارسازی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره نشان داد که
به طور متوسط موقعیت آن (پشته) در تراز  911هکتوپاسکال
و باالتر و نیز  201هکتوپاسکال و پایینتر بر روی ایران قابل
رؤیت نیست .بنابراین سه تراز مورد بررسی در این پژوهش
که حاکمیت پشته در آنها قابل تشخیص و نیز دادههای آن در
دسترس است ،ترازهای  111 ،111و  011هکتوپاسکال است.

نتایج و بحث

 .)1تغییرات مرز پشته در طول سال نشان میدهد که در شش
ماه اردیبهشت تا مهر ،مرز شمالی خط پشته بر روی ایران
حاکم است.
از ماه اردیبهشت سیستم پرفشار جنب حاره از حالت
محور غربی-شرقی به شکل سلول گستردهای بر روی نواحی
مرکز ایران و سرزمینهای واقع در غرب ایران قرار میگیرد
(شکل -1الف) .در ماه خرداد مرز شمالی پشته (سلول) بر
باالی کوههای البرز و مناطقی از جنوب شرق ایران مستقر
میگردد .تغییر پذیری نسبی ارتفاع ژئوپتانسیل جو در این ماه
بر روی ایران کاهش یافته و این مقدار به کمتر از  1درصد
رسیده است .موقعیت مرز شمالی پرفشار جنب حاره در ماه
خرداد نشان میدهد که ،با افزایش دمای سطح زمین و ایجاد
تضاد دمایی بین خشکیهای شرق ایران و اقیانوس هند در
جنوب ،مرز شمالی پرفشار جنب حاره تغییر آرایش داده است

در جدول  1مقدار شاخص پرفشار جنب حاره و ضریب

(شکل-1ب) .به این ترتیب از ماه خرداد این مرز به صورت

تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو برای  12ماه سال در ترازهای

گسیختهتر از قبل( موقعیت مداری) به حالت نصف النهاری

یاد شده ،محاسبه گردیده است .مقادیر ضریب تغییرات ارتفاع

به طرف عرضهای باال جابهجا میشود.

(طیف خاکستری رنگ) به مرزشمالی پشته اضافه شده است.

معرف مرز شمالی پشته در تیر ماه ارتفاع  3132ژئوپتانسیل

بدین ترتیب حداکثر پیشروی شمالسوی پشته قابل تجسم

متر میباشد .تغییر نسبی ارتفاع جو در ماه تیر با قرارگیری

خواهد بود .در طول سال طی ماه بهمن و در ترازهای  111و

پشته پرفشار جنب حاره بر روی نواحی واقع در غرب ایران

 011هکتوپاسکال بیشترین تغییرات پشته قابل مشاهده است.

و سلول کوچکی در شمال شرق بین صفر تا  1درصد میباشد.

این میزان در تراز  011هکتوپاسکال به مقدار  13/1درصد به

ضریب تغییرات ارتفاع جو در باالتر از مرز شمالی پشته در

باالترین مقدار رسیده است .در تراز  111هکتوپاسکال،

این موقع از سال به  1تا  2درصد میانگین ساالنه رسیده است.

باالترین میزان ضریب تغییرات مرز مورد نظر به مقدار 19/3

نکته قابل توجه در این ماه موقعیت قرارگیری پشته پرفشار

درصد در ماه اسفند جایگرفته است .طبق جدول  1و در تراز

جنب حاره بر روی خشکیهای غرب ایران میباشد .میانگین

 111هکتوپاسکال ،بیشینه ارتفاع ژئوپتانسیل مرز شمالی

دوره آماری  02ساله تیرماه نشان میدهد که مرز شمالی پشته

پرفشار جنب حاره مربوط به ماه شهریور و در تراز  111و

در تراز 111هکتوپاسکال بصورت سلول کوچکی (در اثر

 011هکتوپاسکال بیشینه این ارتفاع در ماه مرداد بوده است.

گسیختهتر شدن گاه و بیگاه در جهت جنوبغرب-شمالشرق)

تراز  477هکتوپاسکال
مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره در محدوده مورد
مطالعه و در تراز  111هکتوپاسکال در طول سال و با تغییر
فصل ،در موقعیتهای متفاوتی قرار میگیرد (جدول1؛ شکل

بر شمال شرق ایران در موقعیت مکانی متفاوتی نسبت به ماه-
های دیگر قرار میگیرد (شکل-1ج) .بیشترین ضریب
تغییرات ارتفاع جو در این ماه بر روی دریای خزر و بخشی
از شمال غرب ایران (آذربایجان) رخ میدهد .معرف مرز
شمالی پشته در تیرماه ارتفاع  3132ژئوپتانسیل متر میباشد.

 22و
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جدول -1ارتفاع مرز شمالی و تغییرات ماهانه (به متر) پشته پرفشار جنب حاره در تراز های  077،477و 577هکتوپاسکال
شاخص
تراز

ماه

پرفشار جنب

تراز

ماه

+CVحاره
فروردین

3112+13/9

شاخص پرفشار
جنب +CVحاره

شاخص
تراز

ماه

پرفشارجنب
+CVحاره

فروردین

9312 +10/1

فروردین

0133+11

اردیبهشت

3132+13/0

اردیبهشت

9331+10/2

اردیبهشت

0221+11/0

خرداد

3191+12/2

خرداد

9911+19/0

خرداد

0299+19/1

تیر

0201+19

مرداد

0211+10/2

شهریور

0201+10/2

مهر

0221+11/3
0132+11/3

9911+10/2

تیر

3132+ 13

تیر

مرداد

3191+13

مرداد

9911+10/3

077

شهریور

9911+10/3

ه.پ

مهر

9332+10/2
9311+10/3

آبان
آذر

0112+12
0111+12/0

477

شهریور

ه.پ

مهر

3199+13/2

آبان

3123+13/0

آبان

آذر

3119+19

آذر

9311+10/1

دی

3110+12/1

دی

9301+10/1

دی

بهمن

3112+13/1

بهمن

9392+11/9

بهمن

0119+13/1

اسفند

3113+19/3

اسفند

9302+11/0

اسفند

0119+13

3190+13/2

 577ه.پ

شکل -1میانگین ارتفاع مرز شمالی و ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو طی دورهً  1377-1311در تراز  477هکتوپاسکال
"ارتفاع ژئوپتانسیل به متر و ضریب تغییرات به درصد است"

اقلیمشناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران و

22

اگر چه متون اقلیمشناسی ایران حد گسترش شمالی

باالی کوههای البرز با ارتفاع  3199ژئوپتانسیلمتر قرار می-

پرفشار جنب حاره در ایران را دامنههای جنوبی البرز عنوان

گیرد .در ماه مهر خط پشته به سوی بخشهای جنوب شرق

کردهاند (علیجانی ،)1311،در ماه مرداد با بیشترین جهش

کشور جهش مییابد .این تغییر موقعیت با تغییر احتمالی

شمال سوی مرز شمالی پشته ،این مرز به سلول همتای خود

آرایش موسمی و عقب نشینی آن همراه میباشد .معرف مرز

(موقعیت ماه تیر) واقع در شمال شرق ایران متصل میشود و

شمالی پشته بر روی ایران در ماه مهر ارتفاع 3199

تا مرکز دریای خزر پیشروی میکند (شکل -1د) .در این ماه

ژئوپتانسیلمتر میباشد (شکل-1و).

مرز پشته به شمالیترین موقعیت خود در طول سال میرسد.

تراز  077هکتوپاسکال

از نظر گسترش عرضی نیز در این تراز ،خط پشته در ماه مرداد
در حدود 21درجه ( 21-91درجه عرض شمالی) بر روی
کشور ایران گسترش عرضی دارد.
همچنین مقدار ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو در
باالی خط پشته به سمت عرضهای باال افزایش یافته و این
مقدار بین  1تا  9درصد نوسان دارد .در ماه مرداد و با فعال
شدن سامانههای موسمی در جنوب شرق کشور و نیز به دلیل
استقرار کم فشار پاکستان ،پرفشار جنب حاره در جهت شرق
کشور گسترش زیادی ندارد اما نسبت به ماههای دیگر به
شمالیترین موقعیت خود رسیده است .معرف شاخص پر-
فشار مزبور در این ماه بر روی ایران ارتفاع  3191ژئوپتانسیل
متر میباشد .در این ماه مرز شمالی پرفشار جنب حاره باالتر
از دریای خزر در تراز مورد مطالعه قرار میگیرد .میزان ضریب
تغییرات در ماه مرداد برروی ایران ناچیز بوده ،اما در مناطق
هم عرض واقع در شمال خشکیهای افریقا ضریب تغییرات
ارتفاع جو افزایش یافته است .با فرارسیدن ماه شهریور خط
پشته پرفشار جنب حاره ،به باالترین عدد ارتفاعی خود یعنی
 3190ژئوپتانسیل متر در تراز  111هکتوپاسکال میرسد .در
این ماه خط پشته به صورت یک نوار بلند در عرضهای باالتر
از 91درجه شمالی ،بر روی سراسر سرزمینهای شمال افریقا
و عربستان و باالتر از کوههای البرز قرار میگیرد (شکل -1
هـ) .ضمن اینکه از این ماه (شهریور) خط پشته جهت
جنوبسو مییابد و بر میزان تغییرات نسبی آن افزوده میشود.
با تغییر دمای سطح زمین و کاهش آن بر روی مناطق شمالی
کشور در ماه مهر ،میزان ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل
جو (با جابهجایی خط پشته پرفشار جنب حاره) به طرف
عرضهای پایینتر ،افزایش مییابد .از این ماه ضلع شمالی
پرفشار جنب حاره به عرضهای پایینتر منتقل میشود و بر

شکل  2تغییرات ارتفاع مرز شمالسو پشته پرفشار جنب
حاره را در تراز  111هکتوپاسکال بر روی ایران نشان می
دهد .در این تراز از ماه خرداد مرز شمالی پشته با هم ارتفاع
 9911ژئوپتانسیل متر به شکل سلولی وسیع ،در دامنه جنوبی
کوه های البرز و خشکیهای غرب آسیا مستقر میشود .در
این موقعیت مقدار ضریب تغییرات برروی نواحی جنوبی خط
پشته بسیار ناچیز بوده و بیشترین ضریب تغییرات ارتفاع
ژئوپتانسیل جو در باالی مرز شمالی ،یعنی نواحی باالتر از
عرض  31درجه اتفاق میافتد .همچنین ضریب تغییرات
ارتفاع ژئوپتانسیل در شمال ایران گویای پیشروی و پسروی
متناوب و زیاد آن است (شکل-2الف) .در تیرماه خط پشته
تا کنارههای دریای خزر پیشروی می کند .کاهش نسبی
ضریب تغییرات ،حاکی از ثبات و تسلط این واچرخند بر
روی اقلیم ایران در این موقع از سال می باشد (شکل -2ب).
بیشترین ضریب تغییرات در این ماه در باالی دریای خزر و
مناطق همجوار در بین  1-21درجه طول جغرافیایی و باالتر
از  31درجه در مناطق واقع در شمال افریقا رخ میدهد .این
تغییرات در عرضهای باال گویای جابهجایی گاه و بیگاه مرز
پشته به سمت عرضهای مذکور است.
در ماه مرداد خط پشته با ارتفاع  9911ژئوپتانسیل متر به
شمالیترین موقعیت عرضی خود در طول سال و بر روی
دریای خزر قرار میگیرد .نکته قابل توجه این است که در ماه
مرداد پشته پرفشار بر روی ایران از جنوب شرق فاصله می-
گیرد .این ویژگی میتواند ناپایداری جوی و بارشهای
احتمالی جنوب شرق کشور (موسمیها) را همچون تراز 111
هکتوپاسکال ،در این موقع از سال توجیه کند .در این ماه
میزان ضریب تغییرات در باالی خط پشته و پایینتر از آن به
کمترین مقدار خود (کم تر از1درصد) در طول سال رسیده
است .ضمن این که باالترین عرض مشاهده شده در این تراز
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مربوط به ماه مرداد است که در منطقه فالت ایران به بیشینهی

در ماه شهریور پشته پرفشار به سمت عرضهای پایینتر از

خود یعنی به عرض  32درجه شمالی میرسد (شکل -2ج).

موقعیت خود در ماه مرداد ،جابهجا میشود.

شکل -2میانگین ارتفاع مرز شمالی و ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو طی دورهً  1377-1311در تراز  077هکتوپاسکال

"ارتفاع ژئوپتانسیل به متر و ضریب تغییرات به درصد است".
در این زمان پشته پرفشار جنب حاره تغییر موقعیت داده
و پیشروی بیشتری به سمت جنوب شرق کشور ایران پیدا
میکند .میزان ضریب تغییرات ارتفاع بر باالی خط پشته در
ماه شهریور بر روی ایران چندان محسوس نیست ،اما بر باالی
خط پشته در نواحی دیگر (به ویژه شمال افریقا) از  1تا 2
درصد متغیر است (شکل -2د) .معرف مرز پرفشار مزبور در
این ماه از سال بر روی ایران ارتفاع  9911ژئوپتانسیل متر
میباشد که در حال انتقال به بخشهای جنوبیتر میباشد .در
ماه مهر پشته مذکور کامالً از مناطق شمالی ایران فاصله می-
گیرد و بر روی دامنههای جنوبی البرز قرار می گیرد .در این
موقع از سال مقدار ضریب تغییرات در باالی خط پشته بین
 1تا  3درصد بر روی نواحی شمال ایران و مناطق همجوار
در عرضهای باالتر متغیر است (شکل -2هـ).

تراز  577هکتوپاسکال
موقعیت قرارگیری خط پشته پرفشار جنب حاره در تراز
 011هکتوپاسکال در طی سال نشان میدهد که خط پشته در
طول چهار ماه (خرداد تا شهریور) بر روی ایران مستقر است.
در ماه خرداد مرز شمالی پرفشار جنب حاره با ارتفاع 0299
ژئوپتانسیل متر بر روی نواحی مرکزی ایران استقرار مییابد.
در این هنگام ضلع شرقی پرفشار از سمت جنوب شرق ایران
با عبور از روی اقیانوس هند به سمت سرزمینهای گرم و
خشک جنوب غرب آسیا حرکت میکند .ضمن این که ضلع
شمالسو پشته پرفشار جنب حاره نیز به سمت عرضهای
جغرافیایی باالتر (عرضهای 31درجه شمالی) جابهجا می-
شود (شکل -3الف).

اقلیمشناسی مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران و
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شکل  -3میانگین ارتفاع مرز شمالی و ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو طی دورهً  1377-1311در
تراز  577هکتوپاسکال "ارتفاع ژئوپتانسیل به متر و ضریب تغییرات به درصد است"

میزان ضریب تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل جو در ماه

بر روی ایران برای تمامی ماههای سال در تراز 011

خرداد با جابهجایی خط پشته به سمت عرضهای باالتر

هکتوپاسکال ،پربند  0291ژئوپتانسیل متر میباشد .همچنین

کاهش مییابد .به طوری که این مقدار در باالی پشته و روی

از نظر این محققان حد پیشروی پرفشار جنب حاره بر روی

اکثر مناطق جنوب شرق کمتر از یک درصد است ،اما در ضلع

ایران در ماه اوت (مرداد) بوده و با پربند 0291ژئوپتانسیل متر

غربی میزان ضریب تغییرات به طور نسبی همیشه باال بوده و

مشخص میباشد .اما در بررسیهای تحقیق مورد نظر با توجه

بین  1تا  2درصد نوسان دارد .ارتفاع  0201ژئوپتانسیل متر

به ویژگی تغییرپذیری پرفشار جنب حاره در هر ماه ،مرز

معرف مرز شمالی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران در

شمالی پشته فوق نمیتواند با یک ارتفاع ثابت مشخص شود

تیرماه میباشد .در این ماه ضلع شمالی تا کنارههای ساحلی

و در طول سال برای هر ماه با یک ارتفاع متفاوت تعیین می-

دریای خزر پیشروی کرده و ضلع شرقی در باالترین موقعیت

شود .مقدار ضریب تغییرات در ماه مرداد به کمترین مقدار

خود بر روی مناطق شرقی کشور جای میگیرد .تنها بخشی

خود در طول سال میرسد .این مقدار در ضلع شرقی پرفشار

از مناطق شمال غرب است که در این ماه از پوشش سیستم

به کمتر از یک درصد میرسد .به تابعیت از ترازهای قبلی،

مذکور در امان بوده و کمتر تحت تاثیر این سامانه قرار

در تراز  011هکتوپاسکال نیز ،از ماه شهریور خط پشته به

میگیرد (شکل -3ب) .میزان ضریب تغییرات در همه جا

سوی عرضهای جنوبیتر تمایل پیدا میکند .در این موقع از

برروی ایران کمتر از  1درصد بوده است .کشور قرار میگیرد.

سال همزمان با عقب نشینی گردش موسمی از جنوب شرق

تنها بخشی از مناطق شمال غرب در ماه مرداد نیز خط پشته

ایران ،پشته پرفشار جنب حاره نیز به سمت شرق آسیا و

پرفشار جنب حاره به شمالیترین عرض جغرافیایی خود می-

جنوب ایران جابهجا میشود .معرف پرفشار مزبور در این ماه

رسد .در این ماه نیز به تبعیت از تراز های پایینتر ،پشته

بر روی ایران ارتفاع  0201ژئوپتانسیل متر میباشد (شکل -3

پرفشار جنب حاره از جنوب شرق ایران فاصله میگیرد.

د) .از این ماه به بعد از سمت ضلع شرقی پرفشار جنب حاره

معرف پرفشار مذکور در این ماه ارتفاع  0211ژئوپتانسیل متر

بر میزان ضریب تغییرات ارتفاع جو و همچنین مرز پشته

میباشد (شکل -3ج) .در یافتههای محققین قبلی (حجازی-

افزوده میشود .زمانی که پشته پرفشار جنب حاره به سوی

زاده؛  1312و طباطبایینژاد؛  )1311معرف پرفشارجنب حاره
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عرضهای پایینتر عقب نشینی میکند ،آرایش جو تغییر می-

طبق بررسیها بیشترین جهش خط پشته از نظر عرض

کند و دمای سطح زمین کاهش مییابد در این هنگام فصل

جغرافیایی در سه تراز  111،111و 011هکتوپاسکال از ماه

پاییز آغاز میشود .با آغاز فصل پاییز (ماه مهر) در این تراز،

تیر به مرداد است .این جهش در تراز 111هکتوپاسکال که

مرز شمالی پرفشار جنب حاره به صورت کمربند ممتدی از

حد پایۀ (تراز زیرین) پرفشار جنب حاره بر روی ایران

غرب آفریقا و بر روی عربستان تا نواحی مرکزی ایران و

است به شمالیترین عرض جغرافیایی خود یعنی باالتر از

سرزمینهای شرق آسیا در عرض پایینتر از  31درجه امتداد

 90درجه ،در طول دوره آماری در بین سایر ترازها میرسد.

مییابد.

نتیجهگیری

برخالف تحقیقات و یافتههای پیشین (حجازیزاده،
1312؛ طباطبایینژاد1311 ،؛ علیجانی و کاویانی )1312 ،که
معتقد بودند ،پرفشار جنب حاره در طی سه ماه فصل سرد

با عنایت به شرایط چهارگانه (محل رخداد خط پشته)

سال (ژانویه ،فوریه ،مارس) به صورت سه سلول کامال̋ بسته

شاخص مرزشمالی پرفشار جنب حاره بر روی ایران برای ماه

بر روی جنوب دریای عمان و خلیج فارس قرار میگیرد و

های گرم سال (تیر ،مرداد ،شهریور) مشخص شد .یافتههای

این مراکز از نظر مداری پیوسته نیستند و به صورت سلولهای

تحقیق ویژگیهای خط پشته پرفشار جنب حاره را بعنوان

مستقل در نواحی خاصی مستقرند؛ نتایج این تحقیق نشان داد

مرزی که به نوعی سبب تفکیک دو نوع آب و هوا در شمال

که مرز شمالی این پرفشار به حالت کمربندی ممتد و پیوسته

و جنوب خط پشته میشود ،بیان میکند .این یافتهها نشان داد

(نه بشکل سلول) از غرب به شرق در امتداد مدارات و به

که وردشهای زمانی -مکانی پشته پرفشار جنب حاره بر

عرضهای پایینتر از  20درجه جغرافیایی استقرار مییابد.

روی ایران باعث تغییر فصل و تنوع آب و هوا در کشور

همچنین براساس محاسبه نقشههای به دست آمده ،پرفشار

میشود .براساس یافتههای این پژوهش معلوم شد که با جابه-

جنب حاره ایران برخالف یافتههای پیشین (علیجانی)1311 ،

جایی شمالسو خط پشته ،فصل سال نیز تغییر می کند؛ به این

در ترازهای میانی ،زبانهای از پرفشار آزور ( )Azoresنیست؛

ترتیب فصل تابستان برای بیشتر مناطق جنوبی کشور فرا

بلکه بصورت زبانهای از طریق پرفشار عربستان و از سمت

میرسد .زمانی که خط پشته جهت جنوبسو میگیرد و به

جنوبغرب وارد کشور میشود.

عرضهای پایینتر منتقل میشود ،ماههای گرم سال پایان می-

نتایج فوق در رابطه با اقلیم شناسی مرز شمالی پشته

یابد .نتایج تحقیق نشان داد که از ماه خرداد با افزایش دمای

پرفشار جنب حاره بیانگر این است که گستره ،حاکمیت و

سطح زمین و ایجاد تضاد دمایی بین خشکیهای شرق ایران

نمود پرفشار دینامیکی جنب حاره بر روی ایران طی دهههای

و اقیانوس هند در جنوب ،مرز شمالی پرفشار جنب حاره به

اخیر فزونی یافته و مناطق بسیار وسیعی از ایران متأثر از رفتار

صورت گسیخته از موقعیت مداری به سوی موقعیت نصف

پویشی این سامانه شده است .شرایط سینوپتیکی متعلق به این

النهاری به طرف عرضهای باالتر تغییر آرایش میدهد .طبق

سامانه به نحوی است که اجازه ورود سامانههای اطراف به

بررسیها الگویی استقرار مرز شمالی پرفشار جنب حاره از

ایران را نمیدهد و شرایط مانع را در مقابل ریزش هوای

ماه خرداد بر روی ایران بشکل «پشته» ظاهر میشود.

عرضهای باالتر ایجاد میکند .بنابراین به نظر میرسد

بررسی میانگین ارتفاع خط پشته در ترازهای مورد بررسی

جابجایی کمربند پرفشار جنب حاره به سمت عرضهای

نشان داد که ،در هر سه تراز خط پشته در ماه مرداد به

شمالیتر تأثیر زیادی در فضای اقلیمی ایران دارد .ضمن اینکه

باالترین عرض جغرافیایی میرسد ،سپس در ماه شهریور

براساس پژوهش فوق میتوان دریافت که مطالعهی تغییرات

به طور مجدد به سوی عرضهای جنوبیتر جابهجا میشود.

کمربندهای فشار و مراکز فعالیت (پرفشار جنب حاره) فهم

بیشترین گسترش مداری خط پشته پرفشار جنب حاره

سینوپتیکی ما را از اقلیم ایران افزایش میدهد.
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