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نقش گردش وردسپهر زیرین پُرفشار عربستان در بارش ایران
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فرامرز خوشاخالق ـ استادیار دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
سعید بازگیر ـ استادیار دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
مهناز جعفری ـ دانشجوی دکترای آبوهواشناسی سینوپتیک ،دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش مقاله 1394/9/1 :تأیید نهایی1395/03/1 :

چکیده
تغییرات الگوهای گردش جوی به تغییر رژیم بارش منجر میشود و رهآورد آن تنو ،آبوهوایی ،همچون ترسالیهاا
و خشکسالیها ،است .بنابراین ،با توجه به اینکه یکی از پارامترهای مهام در شارایط پایشگفتاه ناایکنواختی در
انتقال و تزریق رطوبت به سامانههای بارانزای ایران است ،در این پژوهشا با رویکارد انتقاال رطوبات در ایجااد
بارش ،با بهرهگیری از دادههای ساعتی ارتفاا ،ژئوپتانسایل تاراز  850ه.پ در دورة زماانی ( 2000ا  ،)2010باا
تفکیک مکانی  1×1درجة قوسی مرکز پیشبینیهای میانمدت اروپا ( ،)ECMWFو با استفاده از تحلیال خوشاهای
به روش همبستگی ا چگونگی رفتار مکانی پُرارتفا ،عربستان در انتقال رطوبت بررسی شد؛ سرانجام ،پانج الگاوی
بزرگ گردشی بهدست آمد .نتایج نشان داد رفتار مکانی-زمانی پُرارتفا ،عربستان ،همچاون جاباهجاایی شارقی-
غربی ،شمالی -جنوبی ،و حتی کشیدگی هستة مرکزی آن ،در تزریق و انتقال رطوبت و باهتباع آن باارش بار روی
ایران نقش بسزایی دارد .همچنین ،توزیع مکانی بارش در سطح ایران به موقعیت مکانی ،شاکل ،و پهناة گردشای
این پُرارتفا ،بستگی دارد .به طور کلی ،پُرارتفا ،عربستان در فصول سرد ،با ایجاد جریانهای جنوب -جنوب غربی،
تیثیر فراوانی در رطوبت و بارش در ایران دارد .فراوانی باال (کم) وقو ،ساالنة الگوی نو ،دوم این پُرفشار همراه باا
بارش زیاد (کم) دریافتی ایران بوده است.

کلیدواژهها :ارتفا ،ژئوپتانسیل ،انتقال رطوبت ،تحلیل خوشهای ،همبستگی.

مقدمه
به طور کلی ،اقلیم هر قلمرو متأثر از سامانههایی است که در مقیا

کالن نق آفرینی میکننـد (حلبیـان.)131 :1390 ،

الگوهای مختلف گردش جوی باعث وضعیتهای آب وهوایی گوناگونی میشوند .تغییرات فصلی و نامنظم الگوی گـردش
جوی تغییر ر یم بارش را کنترل میکنند (فتاحی و رحیمزاده .)۲1 :13۸۸ ،با وجود رفتار گوناگون و بعضـاً متضـاد عوامـل
باران زا و نی خود بارندگی ،امکان طبقهبندی 1آنها مهیاست .اقلیم شناسان از دیرباز به طبقهبندی الگوهای گردش جـوی
روزانه توجه کرده اند .متغیرهای هواشناسی ،مانند بارش و دما ،و پدیدههای وابسته به آنها ،مانند سیل ،خشـک سـالی ،و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول021-61113522 :

 E- mail: Mostafakarimi.a@ut.ac.ir
1. classification
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یخبندانها ،به انواع ویژهای از الگوهای گردش جوی مربوط میشوند .تداوم و تغییر سیستمها از طریق فرایند طبقهبنـدی
یا تعیین تیدهای هوا انجام میپذیرد؛ به همین دلیل ،طبقهبندی سیستمهای هوا یکـی از اهـداف اصـلی اقلـیم شناسـی
سینوپتیک است (هوث .)199۶ ،بدون شناسایی فراوانی زمانی تیدهای هوا ،تبیین و چارهجویی مسـائل محیطـی دشـوار
است ،زیرا هر تید هوایی شرایط محیطی خا

خود را ایجاد میکند .با شناسایی الگوهای گردش جو میتوان تغییـرات،

فراوانی ،شدت ،و توزیع مکانی متغیرهای اقلیمی ،مانند بارش ،را بررسی و دالیل فی یکی آن را بیان کرد (ویسنته و لـوپ ،
 .)۲00۶الگوهای جوی در پیدای

پدیدههای محیطی ،به ویژه در مناطق معتدله ،نق

مهمی دارند .از ایـن رو ،شناسـایی

الگوهای جوی کنترلکنندة آبوهوای ایران و ویژگیهای آنها بسیار ضروری است (فتاحی و رضیئی.)45 :13۸۸ ،
پس از دهة  19۶0و با ورود رایانه به دنیای علم ،طبقهبندی به روش کمّی انجام پذیرفت و موجب اف ای
زمانی و مکانی و کاربردِ انبوه دادهها ،و ،در عین حال ،اف ای

مقیـا

دقت و صحت نتایج حاصل از طبقه بندی و تج یه و تحلیل

آن شد (علیجانی .)14۶ :13۸۸ ،بسیاری از پژوهشگران به بررسی طبقهبندی الگوهای جوی پرداختهاند .بسیاری از آنهـا
الگوهای فشار تراز دریا ،مراک فشار ،و الگوهای سیکلونی و آنتی سیکلونی مناطق مختلف کرة زمین را بررسـی کـردهانـد
(لمب 1950 ،و 197۲؛ لوند19۶3 ،؛ یارنال 1993 ،؛ علیجانی )13۶۶ ،و عدهای دیگر مطالعـات خـود را در زمینـة بررسـی
الگوهای ارتفاعی سطوح باالتر اتمسفر و تغییرات الگوی جریان و تأثیر آنها بر عناصر اقلیمـی معطـوف کـردهانـد؛ از آن
جمله میتوان به پژوه های پیترسون ( ،)1950کالین و وینستون ( ،)195۸اسـتار ( ،)19۶5هیـدن ( ،)19۸1حلبیـان
( ،)1390و فتاحی و رضیئی ( )13۸۸اشاره کرد.
اقلیم هر منطقه تحت تأثیر الگوهای گردشی گوناگونی است .هر سیستم سینوپتیک ،مانند سیکلون ،1آنتی سـیکلون
یا جبهههای هوا ،3ابعاد گستردهای دارد که هوا در اطراف آن و در جهات خا

۲

جریان دارد .همچنین ،این سیستمهـا اوالً

در همه جای سطح زمین جریان ندارند؛ ثانیاً در یک زمان معیّنی مستقیماً منطقهای را تحت پوشـ

قـرار مـیدهنـد؛ در

نتیجه ،سرزمینهای مجاور تحت تأثیر جریانهای ناشی از این سیستمها قرار دارند .بنـابراین ،یکـی از موضـوعات مـورد
مطالعة اقلیم شناسان بررسی فراوانی زمانی -مکانی این الگوهای جریان است (علیجانی .)109 :13۸۸ ،ایران در محـدودة
بین  ۲5تا  40درجة عرف شمالی و  44تا  ۶۶درجة طول شرقی واقع شده است .حدود یک سوم آن ،کـه شـامل بخـ
جنوبی است ،در منطقة حاره و دو سوم دیگر در برون حاره قرار دارد .ایـن موقعیـت جغرافیـایی همـراه موقعیـت طبیعـی
منحصربه فردی که دارد ،مانند تنوع ناهمواریها ،پراکندگی و جهتگیری و ارتفاع آنها ،قرارگیـری بـین دو تـودة آب در
بخ

شمالی و جنوبی و همچنین تودههای هوایی مختلفی که در زمانها و مکانهای مختلف وارد ایران مـیشـوند ،بـه

تنوع و تغییرات چشمگیر آبوهوایی آن منجر شده است .این تنوع اقلیمی باعث تفاوت پارامترهای اقلیمی در مکانهـای
مختلف میشود ،از جملة این پارامترها عنصر بارش است که دستخوش تنوع و تغییر زمانی و مکانی درخور توجهی است
و موجب توزیع نایکنواخت منابع آب ایران شده است؛ یکی از دالیل مهم آن ناهمگونی در انتقـال و ت ریـق رطوبـت بـه
سامانههای بارانزای ایران است .انتقال بخار آب در جو وابستگی مستقیم به شرایط گردش جو دارد و با تغییرات گـردش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. cyclone
2. anti-cyclone
3. front air
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جو در طی سال می ان و مسیر انتقال رطوبت نی تغییر میکند .مراک پُرفشار یکی از مؤلفههـای گـردش جـوی مـؤثر در
انتقال رطوبت است؛ نکتة بسیار مهم محل قرارگیری آنها بر سطح آب است ( ائو و همکاران .)334 :۲003 ،افـ ای
کاه

یـا

رطوبت در یک ناحیه به انتقال رطوبت به داخل یا خارج از آن ناحیه به وسیلة جریانهای اتمسفری و گردش هـوا

به اشکال گاز یا مایع وابسته است .به همین سبب ،الگوهای چگونگی شار رطوبـت بـه طـور ف اینـدهای بـا گـردش جـو
بهخصو

الگوهای پُرفشار همخوانی دارد (زانگ ۲001 ،؛ لیندسای ،1993 ،نقل از فرجزاده و همکاران.)194 :13۸۶ ،

در این میان ،پُرارتفاع عربستان 1یکی از مراک مهم فشار شبهساکنی است که در ترازهای زیرین جـو ویژگـیهـای
اقلیمی منطقه را از خود متأثر میسازد .از باب نمونه ،در سالیان اخیر ،توجه به سامانههای سـودانی و نقـ
ایران اف ای

یافته است؛ نی به منابع رطوبتی این نوع سامانه اشاره شده است که در آنها نق

آن در بـارش

پُرفشار مستقر در شـرق

شبهج یرة عربستان و دریای عرب محسو تر از دیگر مؤلفههای گردش جو منطقه بوده است (مفیـدی و زریـن:13۸4 ،
 .)1۲7خوشاخالق و همکاران ( )55 :1391بیان میکنند که جابهجایی ساالنة کمربند پُرفشار جنب حاره ،۲بهویژه پُرفشار
جنوب عربستان ،نق

مهمی در نوسان بارش زمستانة جنوب غرب ایران ایفا میکند؛ بـه طـوری کـه دورههـای خشـک

معموالً همراه با جابهجایی غرب سو ،قرارگیری بر روی شبهج یره و اف ای
جابهجایی شرق سو ،قرارگیری بر روی دریای عرب ،و کاه

ارتفاع ئوپتانسیلی 3و دورههـای مرطـوب بـا

ارتفاع ئوپتانسیلی این مرک پُرارتفاع همراه است .بر اسا

بررسیهای انجامشده ،مرک پُرفشار عربستان از یک سو محل ن ول هوای منشأیافته از منطقة موسمی جنوب آسیاست و
از سوی دیگر در روند تکوین فصلی خود متأثر از واداشت گرمایی 4سطحی بهویژه واداشتهـای گرمـایی منطقـة فالتـی
غرب عربستان است (زرین و همکاران .)9۲ :۲011 ،نکتة درخور توجه دربارة پُرفشار عربستان این است کـه بـا پیشـروی
دورة گرم سال مرک پُرفشار یادشده ،ضمن جابهجایی شمال غرب سو ،از محور کوهستانی غرب عربستان تبعیت میکنـد.
در عین حال ،مرک پُرفشار عربستان در طی فصول انتقالی قویتر از فصل تابستان ظـاهر مـیشـود (مفیـدی و جعفـری،
 .)۲4 :1390در زمینة الگوهای فشار و ارتباط آن با اقلیم مناطق مختلف ایران مطالعات بسیاری انجام شده است ،از جمله
در مطالعهای دربارة اثر الگوهای سینوپتیک در تغییرات زمانی سیالبهای جنوب دریای خ ر این نتیجه به دست آمـد کـه
سیالبها ارتباط معناداری با الگوهای فشار در سطح زمین و سطح  500ه.پ دارند (علیجانی و همکـاران .)15 :13۸3 ،در
مطالعه ای دیگر نق

الگوهای فشار در بارشهای سواحل جنوبی دریای خ ر بررسـی شـد .نتـایج نشـان داد سیستمهایِ

سینوپتیکِ ایجادکنندة این بارشها پُرفشارهایِ دینامیکِ غربیاند (علیجانی و همکاران .)37 :13۸۶ ،همچنین ،قشقایی در
سال  1375به مطالعة اثر فرابار سیبری در بارشهای پایی ی سواحل جنوبی دریای خ ر پرداخت و به این نتیجه رسید که
شدیدترین بارندگی در پایی هنگامی اتفاق میافتد که مرک فرابار در شمال دریای مازندران با فشار مرک ی  1035ه.پ و
در سطوح فوقانی ( 500ه.پ) یک تراف عمیق بر ناحیه واقع شود .پُرارتفاع عربستان از مراک فعالیت مـؤثر در آب وهـوای
ایران است و جریانهای ایجادشده از این پُرارتفاع نقـ

بسـ ایی در رطوبـت ورودی و بـارش در ایـران دارد؛ بـدین سـبب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Saudi Arabia High Pressure
2. subtropical high pressure
3. geo potential heights
4. thermal forcing
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محققان در این زمینه بسیار مطالعه می کنند ،بهویژه دربارة نق
است .در پژوه

پُرارتفاع عربستان در بارش جنوب غرب مطالعاتی انجام شده

اخیر ،لشگری و محمدی ( )1394اثر موقعیت استقرار پُرفشار جنبحارهای عربستان را در  41سامانة بارشی

شدید در جنوب و جنوبغرب ایران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که در همة ترازهای مورد بررسـی هسـتة مرکـ ی
پُرفشار بر روی دریاهای گرم عرب و عمان قرار دارد .در پژوهشی دیگر (لشگری )1375 ،این نتیجه دریافت شد کـه بهتـرین
حالت استقرار این سلول برای ایجاد بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران قرارگرفتن آن در شرق عربستان و غرب اقیـانو
هند است؛ در این وضعیت ،با توجه به چرخ

واچرخندی ،هوای گرم و مرطوب عرفهای پایین را به منطقة مورد مطالعه و

به درون کمفشارهای عبوری از غرب عربستان منتقل میکند .به طور کلی ،میتوان گفت به مطالعة این الگوی همدیدی در
سالیان اخیر توجه شده و محققان در بررسیها به نق
پژوه

آن در سامانههای بارشـی فعـال در ایـران اشـاره کـردهانـد .در ایـن

سعی شده است ،با استخراج الگوهای تکرارپذیری پُرفشار عربستان در یک دورة بلندمدت ،میـ ان اثرپـذیری بـارش

ایران به هر یک از الگوهای استخراجی و تغییرپذیری بارش با فراوانی وقوع آنها بررسی شود.

مواد و روشها
در این پژوه  ،به منظور استخراج الگوهای گردشی پُرارتفاع عربستان و نق

آن در انتقال رطوبت و بـارش بـر ایـران،

دادههای ساعتی  00 ،0۶ ،1۲ ،1۸استاندارد جهانی ارتفاع ئوپتانسـیل تـراز  ۸50ه.پ طـی دورة آمـاری  ۲000تـا ۲010
(یازده سال) از دادههای دوباره واکاویشدة  ERA interim1مرک پی بینیهای میانمدت اروپا  )ECMWF(۲با قـدرت
تفکیک مکانی  1در  1درجة قوسی اخذ شد.

شکل  .1موقعیت جغرافیایی محدودة مورد مطالعه

با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و به سبب قرارگیری منطقة فعالیت و محدودة عملیـاتی پُرارتفـاع در عـرفهـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ECMWF interim reanalysis
)2. european center for medium range weather forecasts (ECMWF
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پایین جغرافیایی ،محدودة  30تا  ۸0درجة طول جغرافیایی و  5تا  30درجة عرف جغرافیایی برای مطالعـه انتخـاب شـد.
سطح  ۸50ه.پ ،به سبب دارابودن نظم بهتر در پراکن

مراک واچرخندی عربستان نسبت به سطوح دیگر جو (لشگری و

محمدی )79 :1394 ،و همچنین تأثیر بیشتر این پُرارتفاع در سطوح زیرین ،انتخاب و بررسی شد .نام عمومی گروهبنـدی
از نظر روشهای آماری خوشهبندی است و بر اسا

دو روش همبستگی و بردارهای ویژه بین نقاط یـا نقشـههـا انجـام

میشود (علیجانی .)14۶ :13۸۸ ،هدف اصـلی روش خوشـهبنـدی ایجـاد گـروههـا و طبقـاتی اسـت کـه تنـوع و تفـرق
درونگروهی آنها کمتر از تفرق و پراکن
رویکرد مطالعاتی پژوه

بینگروهی باشد (کالکستین ،19۸7 ،نقل از علیجانی.)17۲ :13۸۸ ،

حاضر گردشی به محیطی است .به همین منظور ،پس از طبقهبنـدی و اسـتخراج الگوهـا،

ارتباط هر یک از آنها با شرایط محیطی (بارش) بررسی شد .با بهرهگیری از تحلیل خوشهای به روش همبستگی (مبنای
فاصلة مقادیر همبستگی) و برنامهنویسی در محیط نرماف اری  MATLABطبقهبنـدی انجـام شـد .بـرای طبقـهبنـدی،
نخست ماتریسی به ابعاد  13۲۶×401۸از دادههای ارتفاع ئوپتانسیلـ که سطرها موقعیت گرهها و ستونها به عنوان روز
بودندـ تشکیل شد .سپس ،ماتریس همبستگی به ابعاد  401۸×401۸تولید شد .در روش همبستگی مهمترین شاخصی که
سبب گروهبندی نقشههای هوا میشود می ان همبستگی بین مقادیر متغیر انتخابی اسـت کـه همـان ضـریب همبسـتگی
است .بنابراین ،یکی از مباحث عمده در این روش انتخاب مناسب ضریب همبستگی آستانه است ،زیرا باال یا پـایینبـودن
ضریب همبستگی آستانه به اف ای

یا کاه

گروهها و تغییر واریانس درونگروهـی منجـر مـیشـود .بـر ایـن اسـا ،

محققان ،بسته به هدف مطالعه ،ضرایب گوناگونی ارائه کردهاند که با توجه به زمان ،مکان ،و سطح مورد مطالعه متفـاوت
است (یارنال .)1390 ،به همین منظور ،برای تعیین می ان همبستگی آستانة مناسب ،نخست میانگین ارتفاع ئوپتانسیل به
صورت روزانه برای همة روزهای دورة آماری منتخب محاسبه شد و با اعمال روش خوشهبندی بـر روی مقـادیر متفـاوت
همبستگی از  0/1تا  0/95درصد فراوانی روزها طبقهبندی شد .با توجه به اینکه حداقل تعداد روزهای الزم بـرای تشـکیل
یک گروه یک درصد از کل روزهای مورد مطالعه تعیین شد ،محاسبه و نمودار آنها ترسیم گردید و ،بر طبق آن ،بـی

از

 99درصد از روزهای مورد مطالعه در ضریب همبستگی  0/5در الگوهای ایجادشـده طبقـهبنـدی شـد .بنـابراین ،ضـریب
همبستگی  0/5ضریب آستانة مناسب برای خوشهبندی در نظر گرفته شـد .ایـن عمـل در چنـد مرحلـه تکـرار شـد و بـا
گروهبندی اعضا در گروهها با توجه به ضریب آستانه طبقهبندی ادامه یافت؛ با تلفیق روزهای همبسـته از تعـداد گـروههـا
کاسته شد و در نهایت پنج الگوی گردشی ب رگ بهدست آمد .روزهایی که با هیچ یک از روزهای دیگر همبسته نبودنـد و
در هیچ الگویی قرار نگرفتند به عنوان شرایط خا

تشخیص داده شدند .برای بررسی الگوهای حاصلشده ،همة روزهای

موجود در هر الگو استخراج شد و نقشههای میانگین ارتفاع ئوپتانسیل ،مؤلفههای مداری ،و نصفالنهاری بـاد ،بـارش ،و
همچنین فرارفت رطوبت برای بررسی انتقال رطوبت ،در مقیا

ب رگ ،به عنوان نقشة معرّف هر الگو ترسیم شدند .برای

بررسی تغییرات فراوانی وقوع الگوها ،نمودار فراوانی ماهانه ،ساالنه ،و روزهای بارشـی و خشـک الگوهـا نیـ تولیـد شـد.
مال

انتخاب روز بارشی وقوع بارش بی

از  1میلیمتر در هر یک از نقـاط شـبکه  1در  1درجـة جغرافیـایی بـا شـرط

حداقل  5درصد از مساحت ایران (یک بیستم یا بی

از  ۸0ه ار کیلومتر مربع) بوده است.
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یافتههای پژوهش
پس از بررسیهای انجام شده ،در این مطالعه ،سرانجام پنج الگوی گردشی ب رگ و دو نمونه به عنوان شـرایط خـا
به دست آمد .از مجموع پنج الگو ،چهار الگو در فصل سرد و یک الگو در فصل گرم دارای فراوانی بیشتری بـود .بـرای
ارزیابی این الگوها ،نقشه های مربوط به میانگین ارتفاع ئوپتانسیل ،فشار سطح دریا ،بارش ،و فرارفت رطوبت روزهای
موجود در هر الگو ترسیم و نمودارهای فراوانی آن ها تفسیر و تحلیل شد.
جدول  .1اطالعات بارشی الگوها

شمارة الگو

تعداد روزهای هر الگو

درصد روزهای هر الگو

فراوانی فصلی الگوها

1

793

19/74

فصل سرد

۲

509

1۲/۶7

فصل سرد

3

۲7۸

۶/9۲

فصل سرد

4

954

۲3/74

فصل سرد

5

147۶

3۶/73

فصل گرم

شکل  .2نمودار الف) فراوانی ساالنة روزهای هر الگو؛ ب) فراوانی تعداد روزهای بارشی و خشک هر الگو با توجه به مساحت ایران

الگوهای فصل سرد
بر طبق جدول  ،1الگوهای  ،3 ،۲ ،1و  4الگوهای فصل سرد شناخته شدند؛ هر یک از آنها بهترتیب بررسی خواهند شد.
فراوانی الگوی  1در فصول پایی  ،بهار ،و زمستان بوده است و بیشینة آن در اوایل فصل بهار در مـاههـای آوریـل و مـه و
پس از آن در فصل زمستان دیده میشود (شکل 3د) .این الگو  19/74درصد از روزهای مورد بررسی را شامل مـیشـود و
فراوانی سالیانة آن دارای نوسان سالیانة تقریباً منظمی اسـت ،امـا فراوانـی آن در هـیچ سـالی بـاالتر از  100روز نیسـت.
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همچنین ،روزهای بدون بارش این الگو نسبت به روزهای بارشی دارای فراوانی بیشتری است و حدوداً سه برابر اف ای

را

نشان میدهد (شکل ۲الف و ۲ب).
دامنة تغییرات فشار سطح دریا بر روی ایران از  100۸ه.پ در بخ

جنوبی تا  10۲0ه.پ در بخ

شمالی است .در

بخ های شمالی نفوذ زبانههای پُرفشار دیده میشود و به سمت جنوب از فشار سطح زمین کاسته شده اسـت .میـانگین
ارتفاع ئوپتانسیل سطح  ۸50نشان دهندة هستة مرک ی پُرارتفاع عربستان با ارتفاع بی
عربستان است و زبانة آن بر روی خلیج فار

از  14۸0ه.پ بـر روی خشـکی

کشیده شده است .بر روی ایران نفوذ زبانههایی از جنـوب شـرق و شـمال

وجود دارد (شکل 3ب) .با توجه به جهتگیری خطوط جریان ،جابهجایی غربی و قرارگیـری پُرارتفـاع بـر روی خشـکی و
تعامل آن با پُرارتفاع شمال افریقا به ایجاد جریانهای غربی نهچندان قوی در ایران منجر شـده و بیشـتر حـاوی رطوبـت
دریای مدیترانه است .کاه

شدت خطوط جریان ،بهویژه بر روی دریای عرب ،گویای کاه

برداشـت رطوبـت از ایـن

دریاست و در نقشه فرارفت رطوبت مشهود است .با توجه به محدودیت نفوذ جریانهای ناشی از این پُرارتفـاع بـه ایـران،
میتوان گفت که نق

پُرارتفاع عربستان در انتقال رطوبت به ایران در این الگو بسیار ناچی اسـت و از میـان منـابع آبـی

دریای مدیترانه در رطوبت ورودی نق

بیشتری را داراست .بیشینة رطوبـت ورودی بـه ایـران در بخـ هـای شـمالی و

شرقی است و میتواند ناشی از ناوة ایجادشده از موج بادهای غربی ،بهویژه بـر روی دریـای خـ ر ،باشـد (شـکل 3الـف).
الگوی بارشی آن با بیشینهای حدود  ۲میلیمترـ که در جنوب غربی سواحل خ ر و منطقـة بنـدران لی اسـتـ در راسـتای
مناطق مرتفع و کوهستانی ایران شکل گرفته است .همچنین ،بخ

کوچکی از منطقة مرک ی در این الگـو دارای بـارش

بوده است (شکل 3ج).
فراوانی الگوی  ،۲همانند الگوی پیشین ،مربوط به فصول پایی  ،زمستان ،و اوایل فصل بهار است ،اما بیشینة فراوانی
در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار و ماه آوریل بوده است (شکل 4د) و  1۲/۶7درصد از روزهای مورد بررسـی را شـامل
میشود (جدول  .)1فراوانی سالیانة این الگو روند مشخصی نداشته و بین  50تا  150روز در نوسان است؛ سـال  ،۲007بـا
 ۶1روز ،دارای بیشترین فراوانی است .اما ،برخالف فراوانی سالیانة کمتر و نوسـان نـامنظم ،فقـط در ایـن الگـو روزهـای
بارشی نسبت به روزهای غیربارشی دارای فراوانی بیشتر (در حدود  ۶1درصد) است و نی تعداد روزهـای فاقـد بـارش آن
نسبت به سایر الگوها کمتر است .به عبارت دیگر ،میتوان گفت که این الگو به لحـاخ بارشـی فراگیرتـر و دارای درصـد
وقوع بارش بیشتری در میان الگوهای دیگر است و با تکرار آن احتمال وقوع بارش بی
۲الف و ۲ب).

از عدم وقـوع آن اسـت (شـکل
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شکل  .3الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح
 850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز)؛ د) نمودار فراوانی ماهانه ،الگوی 1

فشار سطح دریا بر روی ایران دارای دامنة تغییرات بسیار کمی است و زبانههای کمفشار سـطح زمـین را فراگرفتـه
است .اما در سطح  ۸50ه.پ هستة مرک ی سلول پُرارتفاع عربستان با حرکت شرق سوی و با شیب ارتفاعی نسبتاً زیادی،
بهویژه در بخ

شمالی آن نسبت به الگوی قبل ،در بخ

غربی دریای عرب قرار گرفته است .بر روی ایران فراز و فرود

بادهای غربی و قرارگیری ناوة نسبتاً عمیقی دیده میشود (شکل 4ب) .با قرارگیری سلول پُرارتفاع بر روی دریای عرب و
چرخ

ساعتگرد آن ،به سبب اف ای

مسیر جریانهای شمال شرقی ،این پُرارتفاع از روی دریای عرب موجبِ بیشـینة

برداشت رطوبت از این دریا و همچنین دریاهای اطراف شده و با ایجاد جریانهای جنوب غربـی موجـب انتقـال رطوبـت
برداشتشده از منابع آبی به ایران شده است .البته ،نباید نق
مدیترانه و بخ

پُرارتفاع افریقا راـ که با جریان شمال غربی بر روی دریـای

کوچکی از دریای سرخ موجب برداشت رطوبت از این منابع آبی شده و از طریـق بخـ

جلـوی نـاوه و

جریان جنوب غربی وارد ایران شدهـ نادیده گرفت (شکل 4الف) .همة این عوامل به ایجاد الگوی بارشی فراگیر با میانگین
بارش درخور توجه در حدود  4میلیمتر در راستای ارتفاعات زاگر

منجر شده است (شکل 4ج) .به نظر مـیرسـد وجـود

پُرارتفاع بر روی دریای عرب بیشتر در بارش نیمة جنوبی ،بهویژه در ارتفاعات زاگر  ،تأثیرگذار است.
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شکل  .4الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح
 850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز)؛ د) نمودار فراوانی ماهانه ،الگوی 2

شرایط فشاری سطح دریا بر روی ایران نشاندهندة گسـترش زبانـههـای پُرفشـار بـی

از  10۲3ه.پ اسـت و تـا

ن دیکیهای جنوب ایران کشیده شده است .در ارتفاعات باال و در سطح  ۸50ه.پ سلول پُرارتفاع عربستان تفاوت فاحشی
نسبت به الگوهای دیگر دارد و با قرارگیری در بخ

غربی خلیج فار

و شـمال عربسـتان ،عـالوه بـر حرکـت غربـی،

جابهجایی شمالی نی داشته و هستة مرک ی آن دارای کشیدگی شمالی -جنوبی است و با پُرارتفاع تشـکیلشـده بـر روی
ایران در تعامل است (شکل 5ب) .این جابهجایی پُرارتفاع سبب سدشدن و تضعیف جریانهای جنوب غربـی بـه ایـران و
انحراف آنها به عرفهای باالتر شده است؛ به طوری که مقدار کمی از جریانها با شدت بسیار ناچی به بخ
سواحل جنوبی دریای خ ر رسیده و با اف ای

شمالی و

رطوبت در جنوب غربی این سواحل سـبب بـارش درخـور تـوجهی در ایـن

مناطق شده است .اما در بخ های دیگر ایران از نفوذ جریانها و ورود رطوبت بسیار کاسته شده و ،به تبع آن ،بارشی در
آنها رخ نداده است (شکل 5الف) .همان طور که در شکل 5ج مشاهده میشود ،الگوی بارشی با بیشینة بارش بـی
میلیمتر در بخ

شمالی ایران ،بهویژه در سواحل جنوب غربی دریای خ ر ،است.

از ۲
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شکل  .5الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی)
و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح  850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز)؛ د) نمودار فراوانی ماهانه ،الگوی 3

فراوانی الگوی  4در فصول پایی و زمستان و بیشینة آن ،همانند الگوی  ،3در فصل پایی و ماه نوامبر اسـت (شـکل
۶د) .این الگو ،با  ۲3/74درصد ،دومین الگوی ب رگ است (جدول  .)1الگوی  4همچنین از نظر فراوانـی سـالیانه در رتبـة
دوم قرار دارد و در هیچ سالی فراوانی آن کمتر از  70روز نبوده است؛ به طوری که سال  ۲00۶با  107روز دارای بیشترین
فراوانی است .فراوانی روزهای همراهِ بارش این الگو کمتر از روزهای خشک آن و بیشتر از روزهای بارشی الگوی  ۲است.
اما ،در عین حال ،روزهای فاقد بارش آن نی بیشتر از روزهای خشک الگوی  ۲و تقریبـاً بـی

از دو برابـر آن اسـت؛ بـه

همین سبب ،میتوان الگوی  4را به لحاخ بارشی در رتبة دوم پس از الگوی  1قرار داد (شکلهای ۲الف و ۲ب).
در سطح دریا فشار بر روی ایران نسبتاً زیاد بوده و بیشتر مناطق آن را پهنة فشاری  10۲0ه.پ فراگرفته اسـت ،امـا
در سطح  ۸50ه.پ موجهای کوتاه بادهای غربی با شیب ارتفاعی زیاد بر فراز ایران دیده میشـود و در نیمـة شـمالی آن
نمود بیشتری دارد .الگوی قرارگیری پُرارتفاع عربستان به گونهای است که مرک آن دارای کشیدگی مـداری اسـت و بـر
جنوب دریاهای خلیج فار

و عمان قرار دارد (شکل ۶ب) .بنابراین ،به علت قرارگیری بخ

اعظـم مرکـ پُرارتفـاع بـر

روی خشکی و دریاهای کمعمق جنوبی ،کشیدگی مداری مرک پُرارتفاع و جابهجایی آن به سمت شمال سبب کاستهشدن
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مسیر عبوری جریانها از روی دریای عرب شده است که ایـن شـرایط برداشـت کمتـر رطوبـت را در پـی دارد؛ بـا گـذر
طوالنیمدت از روی خشکی شبهج یرة عربستان و کاستهشدن از شدت جریانهـا ،نسـبت بـه الگـوی  ،۲مقـدار ت ریـق
رطوبت به ایران کمتر و به تبع آن از میانگین بارش با بیشینة سه میلیمتر کاسته شـده و همچنـین باعـث تغییـر الگـوی
مکانی به سواحل جنوبی خ ر شده است (شکلهای ۶الف و ۶ج).

شکل  .6الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح
 850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز)؛ د) نمودار فراوانی ماهانه ،الگوی 4

الگوی فصل گرم
الگوی  5الگوی فصل گرم است و بر طبق شکل 7د بیشینة فراوانی آن در ماههای گرم سال ،بهویژه در فصـل تابسـتان،
است .این الگو ،با  147۶روز 3۶/73 ،درصد ب رگترین و در عین حال کمبارشترین الگوی گردشی در میـان الگوهاسـت
(جدول  .)1در شکل ۲الف دیده میشود که فراوانی سالیانة الگوی  5دارای نوسان بسیار منظمی است؛ به طـوری کـه در
همة سالها تعداد روزهای هر الگو بی

از  1۲5روز و تا  140روز در نوسان است .فراوانی روزهای خشک این الگو بسیار

زیاد و در حدود  94درصد است که در سایر الگوها مشاهده نمیشود (شکل ۲ب).
در این الگو ،برخالف الگوهای فصول سرد ،زبانههای کمفشار بر روی ایران ،بهخصو

نیمـة جنـوبی آن گسـترده

شده است .در تراز  ۸50ه.پ جهتگیری خطوط همارتفاع تقریباً همسو با خطـوط فشـاری سـطوح زیـرین بـوده و از آن
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تبعیت کرده است .به علت قرارگیری در فصل تابستان ،پُرارتفاع عربستان موجودیت خود را با ادغام پُرفشار جنب حـاره از
دست داده و ،به صورت پُرارتفاعی گسترده ،در غـرب و شـمال غـرب منطقـة خاورمیانـه و ایـران قـرار گرفتـه اسـت .در
بخ های جنوبی و به خصو

دریای عرب خطوط ارتفاعی زبانه های کم ارتفـاع تابسـتانه بـه شـکل مـداری مشـاهده

میشود (شکل 7ب) .این شرایط باعث انتقال رطوبت به سمت کم فشار موسمی به داخل شبیه ج یره هند گردیده که این
الگوی گردش سبب کاه
بخ

انتقال رطوبت از منابع آبی اطراف به داخل ایران شده است (شکل 7الف) .بنابراین ،بهجـ در

کوچکی از شمال غرب و شمال ایران ،که دارای میانگین بارش اند و در حدود  1میلیمتر اسـت ،سـایر منـاطق

ایران بدون بارش بوده است (شکل 7ج).

شکل  .7الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح
 850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز)؛ د) نمودار فراوانی ماهانه ،الگوی 5

شرایط خاص
در دورة مورد بررسی دو نمونه به عنوان شرایط خـا
سامانههای جوی ایجادکنندة شرایط خا

بـهدسـت آمـد :مـورد اول یـک روز و مـورد دوم دو روز را در بـر دارد.

با الگوهای غالب بررسیشده متفاوت است و شرایط کامالً ویژهای را نشان میدهد.
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مورد اول مربوط به بیستویکم سپتامبر  ۲000است و دارای بارش بسیار سبکی است؛ این مورد در سواحل جنـوبی
دریای خ ر و کوهپایههای جنوبی البرز همچنین انتهای مرز شمال غربی ایران بهوقوع پیوسته است (شـکل ۸ج) .در ایـن
الگو شکل و موقعیت مکانی هستة مرک ی پُرارتفاع عربستان همانند الگوی  3و کمبارشتـرین الگـو در میـان الگوهـای
فصل سرد است که با کشیدگی نصفالنهاری و جابهجایی شرقی و شمالی بسیار زیاد و نفوذ به بخ

غربی خلیج فـار

مانعِ عبور جریانهای مرطوب جنوب غربی و حتی در مواقعی غربی به ایران شده است .اما در عـرفهـای بـاالتر از 40
درجة شمالی کمربندی کمارتفاعی به صورت شمال شرقی -جنوب غربی با شیب ارتفاعی نسبتاً زیاد کشیده شده اسـت و
کم ارتفاع میانی مستقر در شمال غربی دریای خ ر با حرکت چرخندی در بخ

جنوبی رطوبت دریـای سـیاه و غربـی بـا

تعامل کمارتفاع غربی خود رطوبت دریای مدیترانه را برداشت کرده و آن را از طریق جریانهای غربی -شمال غربـی بـه
مناطق شمال غربی ایران فرارفت نموده است .همچنین ،کمارتفاع ضعیف گسـتردهشـده در مرزهـای غربـی و ارتفاعـات
زاگر

با ارسال رطوبت خلیج فار

به این شرایط کمک کرده است؛ میتوان گفت بـارش ایجادشـده در سـواحل خـ ر

ناشی از این کمارتفاع است (شکلهای ۸الف و ۸ب).

شکل  .8الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل سطح
 850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز) ،نمونة اول شرایط خاص
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شکل  .9الف) میانگین فرارفت رطوبت و باد (متر بر ثانیه)؛ ب) میانگین فشار سطح دریا (پهنة رنگی) و ارتفا ،ژئوپتانسیل (کنتور)
(ه.پ) سطح  850ه.پ؛ ج) میانگین بارش (میلیمتر بر روز) ،نمونة دوم شرایط خاص

نمونة دوم در نوع خود بسیار درخور توجه و منحصربهفرد است و مربوط به روزهای دوم و سوم اکتبر  ۲000است که
بارش آن نی بسیار زیاد بوده و در اغلب مناطق ایران با بیشینهای در جنوب و جنوب غربی دریای خـ ر بـهوقـوع پیوسـته
است (شکل 9ج) .الگوی فشاری سطح دریا نشاندهندة گسترش زبانههای کمفشار از جنوب و زبانههای پُرفشار با شـیب
فشاری زیاد از شمال و شمال غربی بر روی ایران است .در تراز  ۸50ه.پ سامانة بندالی بهوضوح دیده مـیشـود؛ هسـتة
مرک ی آن در شمال دریای سیاه قرار گرفته و با حرکت واچرخندی در بخ
بخ

شرقی به کمک کمارتفاع موجود در آن بخ ـ که سبب اف ای

غربی خـود رطوبـت دریـای مدیترانـه و در

شدت جریانهای شمالی شـدهـ رطوبـت دریـای

خ ر را وارد ایران کرده است .از طرفی ،پُرارتفاع عربستان در منتهاالیه شرقی خود ،با قرارگیری بر روی شرق دریای عمان
و گسترش در جنوب شرقی ایران ،موجب انتقال جریانهای جنوب غربی به جنوب و حتی مناطق مرک ی شده و رطوبـت
دریاهای عرب ،عمان ،و خلیج فار

را به این مناطق ت ریق کرده است (شکلهای 9الف و 9ب).
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بحث و نتیجهگیری
در این پژوه  ،با استفاده از دادههای ساعتی ارتفاع ئوپتانسیل سـطح  ۸50ه.پ دورة آمـاری  ۲000ـ  ۲010و بـا بهـره
گیری از خوشهبندی به روش همبستگی ،تأثیر و نق

الگوهای گردشی پُرارتفاع عربستان بر روی بارش ایران بررسـی و

سرانجام پنج الگوی ب رگ گردشی به من لة الگوی غالب استخراج شد .از میان پـنج الگـوی غالـب ،فراوانـی چهـار الگـو
مربوط به فصول سرد و دیگری ،که ب رگترین الگو نی بود و فراوانی بیشتری در میان الگوهای دیگر داشت ،مربـوط بـه
فصل گرم سال است .الگوی  ۲از فصل سرد سال الگوی بارشی ایران بوده و فراوانی و تکرارپذیری کمتر در طـول سـال
نسبت به الگوهای  ،3 ،1و  4داشته ،اما شرایط بهینة انتقال رطوبت را ایجاد کرده است .وقوع این الگو همراه بـا احتمـال
رخداد روزهای بارشی بیشتر در طی سال است و شرایط بهنجاری را از این نظر به وجود میآورد که این شرایط میتوانـد
احتمال بارش و ترسالی در ایران شود .ارتباط میانگین ساالنة بارش ایران با فراوانی الگوها نی مؤید همین

موجب اف ای

نکته است .همان طور که در جدول  ۲مشخص است ،می ان بارش ایران با فراوانی وقـوع الگـوی  ۲همبسـتگی مثبـت و
بسیاری دارد و در مرحلة بعد با الگوی  4همبستگی مثبت مشاهده میشود .همچنین ،گسترة بارشی الگـوی  ۲نسـبت بـه
سایر الگوها درخور توجه است؛ به طوری که تکرار این الگو همراه با بارش در پهنة گسترده و وسیعی از ایران است (شکل
 .)4تکرار بیشینة الگوهای  1و  3به ایجاد شرایط خشکی در ایران منجر میشود ،بهویژه الگوی  ،3با توجه به درصد بسیار
زیاد فراوانی در روزهای خشک آن ،شرایط محتملی را برای ایجاد خشکی فراهم میآورد .همان طور که در جدول  ۲نیـ
مشاهده میشود ،وقوع الگوهای  3و  1با بارش ایران همبستگی معکو

دارد؛ به سبب سالهایی که ایـن الگوهـا تکـرار

بیشتری داشتهاند ،می ان بارش دریافتی ایران به طور میانگین کمتـر بـوده اسـت .سـال آبـی  ۲00۶ـ  ،۲007کـه سـالی
مرطوب است ،با اف ای
 ۲و اف ای

فراوانی الگوی  ۲و  4و کاه

فراوانی الگوی  1و  3همراه است؛ همچنین ،کاه

وقوع الگوی

وقوع الگوی  1خشکی سال  ۲000ـ  ۲001در ایران را موجـب شـده اسـت (شـکل  .)۲بنـابراین ،الگوهـای

گردشی در مقیا

همدید در بازة زمانی سالیانه دارای تکرار ثابتی نیستند و ،با توجه به تغییرات در شـرایط گردشـی جـو،

الگوهای همدیدی نی دست خوش تغییراتی می شوند .این تغییرات به تغییرپـذیری متغیرهـای اقلیمـی هماننـد بـارش در
گسترة مکانی ایران منجر میشود.
جدول  .2همبستگی بین میانگین بارش ساالنة ایران و فراوانی وقو ،ساالنة الگوها

همبستگی

الگوی 1

الگوی ۲

الگوی 3

الگوی 4

-0/45

0/۶۶

-0/43

0/۲۸

نتایج نشان داد موقعیت قرارگیری پُرارتفاع عربستان همچون جابهجایی شرقی -غربـی ،شـمالی -جنـوبی ،و حتـی
کشیدگی هستة مرک ی آن در ت ریق و انتقال رطوبت و به تبع آن بارش بر روی ایران نق

بسیار مهمی دارد .همچنین،

توزیع مکانی بارش در سطح ایران به موقعیت مکانی ،شکل ،و پهنة گردشی این پُرارتفاع بستگی دارد؛ به طـوری کـه بـا
جابهجایی به سمت غرب و شمال ،به سبب تغییر جهت جریانها به سمت غرب ،بیشینة بارش در مناطق شمالی ،بـهویـژه
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در جنوب غربی دریای خ ر و شمال غربی ایران ،متمرک میشود .تعامل پُرارتفاع عربستان با پُرارتفاع شمال افریقا با ایجاد
جریانهای غربی و اف ای

نق

دریای مدیترانه در فرارفت رطوبت به ایران تأثیرگذار است.

بهترین موقعیت قرارگیری عمومی پُرارتفاع عربستان بر روی دریای عرب است که باعث اف ای

فرارفت رطوبت به

ایران میشود؛ به طوری که ،با انتقال و قرارگیری هستة مرک ی پُرارتفاع بر روی دریاهای واقع در جنوب ایران ،بـهویـژه
دریای عرب ،با طوالنیشدن مسیر جریانهای عبوری بر روی پهنة آبی ،رطوبت بیشتری کسب میکند که ت ریق رطوبت
بسیاری توسط جریانهای جنوبی -جنوب غربی به ایران را همراه دارد؛ همچنین ،تعـداد دریاهـای بیشـتری در ایـن امـر
مشارکت دارند؛ این شرایط در الگوی  ،۲که الگوی پُربارش و نسبتاً فراگیر ایران همراه بیشینة بارشـی بـر روی ارتفاعـات
غربی است ،و الگوی  ،4که دومین الگوی پُربارش است ،دیده میشود.
جابهجایی پُرارتفاع به بخ های غربیتر و شمالیتر و قرارگیری بر روی خشکیهای عربستان به دو طریـق نقـ
این پُرارتفاع را در انتقال رطوبت و بارش به ایران تعیین میکند :یکی کاه
کاه

انتقال رطوبت توسط این پراتفاع بـه سـبب

مسیر گذر جریانهای ناشی از آن از روی دریای عرب ،و همچنین ایجاد جریانهای جنوبی و جنوب غربی بر روی

عراق ،که به کاه

نفوذ جریانهای ناشی از این پُرارتفاع به ایران منجـر مـیشـود؛ و دیگـری ایجـاد سـدی در مسـیر

جریانهای مرطوب غربی توسط جریانهای جنوبی و جنوب غربی ایجادشدة این پُرارتفاع ،که در الگوی  1و  ،3بهویژه در
الگوی  ،3که با بارش کمتری همراه بودهاند ،نمایان است.
کشیدگی هستة مرک ی پُرارتفاع عربستان عامل دیگری در تغییر می ان رطوبت ورودی به ایـران اسـت و بسـته بـه
نصفالنهاری یا مداریبودن و قرارگیری بر روی دریا یا خشکی متفـاوت اسـت؛ بـه طـوری کـه هرگـاه هسـتة مرکـ ی
کشیدگی نصفالنهاری داشته و بر خشکی قرار گرفته نهتنها رطوبت زیادی نداشته ،بلکه بهوضوح مانع ورود جریـانهـای
غربی به ایران شده است (الگوی  .)3اما ،هنگامی که هستة پُرارتفاع دارای کشیدگی مـداری بـر روی دریـا باشـد انتقـال
رطوبت مناسب به ایران را به همراه دارد (الگوی .)4
در فصل گرم سال ،با گسترش کمفشار گنگ در سطوح زیرین و ادغام و گسترش پُرفشار جنب حـارهای و پُرارتفـاع
عربستان در سطوح باالتر بر روی ایران و به تبع آن کاه

فعالیت و نق

این پُرارتفاع ،مقـدار رطوبـت و بـارش ایـران

بهشدت تقلیل یافته است .در شرایطی سامانههای دیگر جوی در عرفهای جغرافیایی باالتر مانند سامانة بندالی و مراک
و ویژه منجر

ارتفاعی و فشاری سطوح مختلف و تعامل آن با موقعیت قرارگیری پُرارتفاع عربستان به ایجاد حاالتی خا

میشود که بسته به همراهی هر یک از این عوامل شرایط متفاوت بارشی در نقاط مختلـف ایجـاد شـود .بـه طـور کلـی،
پُرارتفاع عربستان در فصول سرد با ایجاد جریانهای جنوب -جنوبغربی تأثیر فراوانی در رطوبت و بارش در ایـران دارد.
اما در فصول گرم ،به سبب ادغام آن با پُرفشار جنب حاره ،موجب اف ای

پایداری هوا در منطقه و کاه

نق

در فرایند

فوق میشود .نتایج فوق در زمینة چگونگی قرارگیری مرک پُرارتفاع عربستان و نحوة تأثیرگذاری آن در انتقال رطوبـت و
ایجاد بارش (الگوهای  ۲و  )4و همچنین جابهجایی آن بر روی خشکیـ که به کاه

انتقال رطوبت و بارش (الگوهای 1

و  )3منجر شدهـ با یافتههـای لشـگری ( ،)1375کریمـی ( ،)13۸۶جهـانبخشـی ( ،)13۸۸کریمـی وفـرج زاده (،)1390
خوشاخالق و همکاران ( ،)1391و لشگری و محمدی ( )1394و در زمینة تأثیرگذاری در ایجـاد شـرایط گـرد و غبـاری
(الگوهای  1و  )3بر روی ایران با یافتة مفیدی و جعفری ( )1390منطبق است.
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