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مقدمه 
جو زمین شامل الیههاي مختلف و کمابیش تأثیرگذاري است که هر یک از نظر خواص پویشی ،محتوایی ،و تابشی
تفاوتهاي قابلتوجهی با هم دارند .وردایست (تروپوپاوز) 9یک الیة مرزي بین دو الیة جو با ویژگیهاي بسیار متفاوت
است که نقش بسیار مهمی در هوا و اقلیم جهانی ،منطقهاي ،ناحیهاي ،و محلی دارد (رندل و جانسون .)8493 ،براي اولین
بار اصطالح وردایست را نیپر شاو 8حوالی سال  9184بهکار برد (چاپمن .)9194 ،در طی دو دهة گذشته ،میزان توجه به
این بخش از جو در جامعة علمی بهصورت قابلتوجهی افزایش یافته است .در حال حاضر ،بهصورت گسترده ،نقش کلیدي
وردایست در موضوعات مختلف پذیرفته شده است .از جملة این تأثیرات میتوان به ارتباط ارتفاع وردایست و تغییرات ازن
پوشنسپهر (استینبرچ و همکاران9112 ،؛ وروتسوس و همکاران8440 ،؛ بکمن و همکاران9111 ،؛ تانگ و پرادر،)8494 ،
مبادلة بین وردسپهر و پوشنسپهر (دانیلسن9192 ،؛ هولتون و همکاران9119 ،؛ پن و همکاران8440 ،؛ پرادر و همکاران،
 ،)8499میانگین تابش (سانتر و همکاران ،)8443 ،شکستگیهاي پوشنسپهر با عمق متوسط و شدید عموماً با بادهاي
 نویسندة مسئول ،تلفن41988099992 :

Email: asakereh@znu.ac.ir
1. Tropopause
2. Napier Shaw
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سطحی شدید و بارشهاي سنگین (سکرالک و همکاران )8499 ،اشاره کرد .ریمبو و همکارانش ( )8499نیز این نظریه
را منعقد کردهاند که وردایست با ارتفاع کم زمینة مناسبی براي چرخندزایی و بروز بارشهاي شدید فراهم میکند .ثبات
در وردایست میتواند بر امواج اوروگرافی و میزان بارشهاي اوروگرافی تأثیرگذار باشد (کلمپ و لیلی9119 ،؛ سیلر و
دوران )8499 ،مطالعات جدید نیز نشان دادهاند که ممکن است بین وردایست و شدت چرخندهاي گرمسیري ارتباط وجود
داشته باشد (امانوئل و همکاران8493 ،؛ وانگ و همکاران.)8490 ،
تاکنون در سطح جهان از روشهاي زیادي براي شناسایی وردایست استفاده شده است .اولین کارهایی که براي
تعریف وردایست انجام شده درواقع وردایست را الیهاي مرزي بین بخشهایی از جو میدانستهاند که داراي تعادل
همرفتی و موقعیت همدما است (گولد .)9141 ،اولین تعاریف ارائهشده بر پایة نرخ عمودي کاهش دما یا افتآهنگ دما
(لپسریت) 9بوده است .شماري از پژوهشگران براي شناسایی وردایست از یک تراز ثابت استفاده کردهاند .مثالً ،شماري از
پژوهشگران براي شناسایی وردایست ترازهاي  844و  894هکتوپاسکال را بهعنوان نماینده یا بهعنوان وردایست
عرضهاي میانه معرفی کردهاند (شرهانگ .)9102 ،شماري از پژوهشگران نیز از تراز  944هکتوپاسکال براي شناسایی
وردایست استفاده کردهاند .استفاده از یک تراز فشار ثابت براي وردایست با خطا همراه است و نمیتواند دقیق باشد ،زیرا
وردایست ممکن است بین ترازهاي  944تا  044هکتوپاسکال قرار گیرد .رویکرد فشار ثابت تنها براي بررسی وردایست
در مناطق محدود مناسب است و بررسی خواص وردایست با این روش دقیق نیست (هونیکا و همکاران .)9112 ،عالوه بر
این ،وردایست در سطح جهان روزانه دو بار بهوسیلة رادیوسوندها اندازهگیري میشود .براي شناسایی وردایست بهوسیلة
رادیوسوندها از آستانة حرارتی تعریفشده بهوسیلة سازمان جهانی هواشناسی استفاده میشود ( .)9191 ،wmoاما ،با توجه
به محدودیت تعداد رادیوسوندها در سطح جهان ،استفاده از رادیوسوندها براي شناسایی وردایست دقیق نیست .عالوه بر
موارد بیانشده ،روشهاي دیگري براي شناسایی و ردیابی وردایست در سطح جهان از مقبولیت برخوردارند؛ در این زمینه
میتوان به نرخ کاهش دما یا لپسریت ( ،8)LRTوردایست نقطة سرد ( ،3)CPTوردایست بر پایة تاوایی پتانسیل
ایزونتروپیک ( ،0)PVحداکثر انحناي عمودي فرکانس برانت ( ،9)BVFردیابی گازها در وردایست شامل نرخ کاهش ازن و
ردیابی مواد شیمیایی با عنوان وردایست شیمیایی اشاره کرد (بسن و همکاران .)9119 ،روشهاي باال بهصورت گسترده
در سطح جهان براي شناسایی وردایست استفاده شدهاند؛ مثالً ،هوو و همکاران ( ،)8499بسن و همکاران ( ،)9119و
اشنایدر ( )8440از نمایة نرخ کاهش دما ( )LRTبراي شناسایی وردایست استفاده کردهاند .پژوهشگرانی مانند گتلمن و
همکاران ( ،)8499کانز و همکاران ( ،)8499و هورلینگ و همکاران ( )9119براي شناسایی وردایست از شاخص تاوایی
پتانسیل ( )PVاستفاده کردهاند.
در ایران نیز تا قبل از سال  9320مطالعهاي در ارتباط با وردایست انجام نگرفته بود؛ براي اولین بار کریمی و
همکاران ( )9320به بررسی و مطالعة ارتباط نوسانات ازن کلی جو با تغییرات وردایست بر فراز شهر اصفهان پرداختند.
نتایج این پژوهش نشاندهندة افزایش ارتفاع وردایست در منطقة موردمطالعه است ،اما در پژوهش انجامشده بهوسیلة
کریمی و همکاران محدودة جغرافیایی محدود بوده و نتایج بهدستآمده از این پژوهش را نمیتوان به کل کشور تعمیم
1. lapse-rate
2. lapse rate tropopause
3. cold-point tropopause
4. isentropic potential vorticity
5. maximum vertical curvature of the Brunt–Väisälä frequency
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داد .شریفی و سام خانیانی ( )9314نیز ناهنجاري ارتفاع و دماي وردایست ایران در طول نُه سال را با استفاده از شگرد
 ،9ROبا بهکارگیري نشانکهاي فرستادهشده توسط سیستم تعیین موقعیت جهانی ( ،8)GPSبهکار بردهاند .براي اولین بار
در ایران چنگیزي ( )9310با استفاده از پایگاه دادههاي شبکهبنديشده به بررسی اقلیمشناسی وردایست بر روي ایران
پرداخته است .دادههاي استفادهشده در پژوهش یادشده ،میانگین روزانة دادههاي بازکاوي مرکز ملی پیشبینی محیطی
و مرکز ملی پژوهش جو ( 3)NCEP/NCARبراي فصل زمستان طی سالهاي  8493-9101است .کمیتهاي دماي
پتانسیلی ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،و فشار در مقیاس کل ایران و شش منطقة مجزا بر روي وردایست درونیابی شدهاند.
کیخسروي ( )9310تغییرات آماري -همدیدي الیة وردایست را براي دورة یازدهساله ( )8494-8444بررسی و ارتباط این
تغییرات را با تغییرات بارش در خراسان رضوي ارزیابی کرد .براساس نتایج این پژوهش ،مشخص شد که در زمانهاي
وقوع بارش ارتفاع وردایست افزایش و در روزهاي عدم بارش ارتفاع آن کاهش مییابد .این پژوهش نیز مانند پژوهش
کریمی و همکاران ( )9320براي یک ایستگاه به انجام رسیده و نتایج آن با اعتماد بسیار کمی بر مناطق دیگر
تعمیمیافتنی است .لشکري و همکاران ( )9319نیز با استفاده از دادههاي ژرفاسنج مادون قرمز جوي ( 0)AIRSتغییرات
ماهانة ارتفاع وردایست را بر روي ایران بررسی کردند .نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان داد که در ماه فوریه بیشترین
اختالف ارتفاع بین جنوب و شمال کشور رخ داده است .تقریباً در همة پهنة کشور منحنی همارتفاع موازي و مدارياند .در
ماههاي گرم سال نیز ارتفاع وردایست در جنوب شرق کاهش مییابد و باالترین ارتفاع آن در مرکز کشور رخ میدهد.
جدیدترین پژوهشهاي انجامشده بر روي وردایست در کشور ایران مربوط به برهانی و همکاران است که در پژوهش اول
برهانی و احمدي گیوي ( )9311با استفاده از دادههاي «مرکز اروپایی پیشبینی میانمقیاس هوا ( »9)ECMWFبه
تعریف وردایست پویشی و بررسی تاشدگیهاي وردایست در جنوب غرب آسیا در بازة زمانی  8444تا  8493پرداختند و در
پژوهش بعدي برهانی و همکاران ( )9311در همین منطقه فراوانی و توزیع تاشدگی وردایست و تغییرات فصلی آن در
بازة زمانی  8499-8493را ارزیابی کردند .در پژوهشهاي انجامشده بهوسیلة برهانی و همکاران ،وردایست از لحاظ
پویشی ارزیابی شده است و بازة زمانی براي واکاوي وردایست بهترتیب  90و  3سال است .عالوه بر این ،در دو پژوهش
بیانشده فقط تاشدگی وردایست در منطقة موردمطالعه بررسی شده است.
همانگونهکه بیان شد ،مطالعات انجامشده در سطح جهان بسیار گسترده بوده و در پژوهشهاي انجامشده وردایست
از جهات مختلف ارزیابی شده است ،اما ،در مقایسه با مطالعات انجامشده در سطح جهان ،در ایران شمار مطالعات محدود
و روشهاي بهکاربردهشده و طول دورة آماري عمدتاً محدود و ناکافیاند .با توجه به موارد بیانشده در اهمیت وردایست و
کمبود اطالعات دربارة این الیه در سطح ایران ،الزم است ویژگیها و عوامل مرتبط با این الیه با استفاده از دادهها و
روشهاي مناسب ارزیابی شود .از این رو ،در پژوهش حاضر با استفاده از دادههاي بازکاوي  ECMWFبا توان تفکیک
مناسب ،ویژگیهاي توصیفی وردایست در معرض توجه قرار گرفته است .هدف اصلی این پژوهش بهدستآوردن شناختی
دقیق از ویژگیهاي وردایست و عوامل مرتبط با آن در ماههاي فصول پاییز و بهار بر روي جو ایران در بازة زمانی 9111
تا ( 8492چهل سال) است و تغییرات وردایست در محدودة جغرافیایی ایران است.
1. Radio occultation
2. Global Positioning System
3. National Center for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric Research
4. atmospheric infrared sounder
5. European Center for Medium - Range Weather Forecasts
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وروشﻫﺎ

دادهﻫﺎ

در این پژوهش براي شناسایی وردایست از دادههاي روزانة دما و ارتفاع ژئوپتانسل پایگاه  ECMWFبراي ترازهاي 144
تا  94هکتوپاسکال با تفکیک مکانی  4/89×4/89درجة قوسی در بازة زمانی  9111تا  8492بهره گرفته شد .بر این
اساس 8019 ،یاخته سرتاسر ایرانزمین را پوشش داده است.
براي شناسایی وردایست از نمایة نرخ کاهش دما موسوم به «وردایست دمایی» ،از الگوریتمی که بهوسیلة ریچلر
( )8443بهکار گرفته شده است ،استفاده شد .بر پایة این نمایه ،الیة وردایست پایینترین تراز جوي است که در آن شیو
عمودي کاهش دما  8درجة کلوین در کیلومتر

( / km



 ) 2Kبوده و متوسط نرخ کاهش دماي این تراز تا دوکیلومتري

ترازهاي باالتر از  8درجة کلوین در هر کیلومتر تجاوز نکند (سازمان جهانی هواشناسی (9191 ،)WMO؛ موهانکومار،
 .)8442براساس الگوریتم ریچلر ( ،)8443نخست افتآهنگ دما برآورد و ارزیابی شد .پس از تعیین نرخ افتآهنگ در
میان همة ترازها ،با استفاده از میانیابی خطی ،مقادیر براي تمامی سطح بین ترازها نیز برآورد شد .آنگاه در ترازي که
میزان افتآهنگ دما کوچکتر از افتآهنگ بحرانی ( 8کلوین در کیلومتر) باشد استخراج شد .آنگاه ترازهاي باالتر نیز به
لحاظ احراز افتآهنگ  8درجة کلوین در کیلومتر و کمتر بررسی شد .درنهایت ،اگر چندین تراز از دو معیار برخوردار باشند،
محل استقرار وردایست در پایینترین تراز این رخداد درنظر گرفته میشود (ریچلر و همکاران .)8443 ،براي اجراي
محاسبات مربوط به این الگوریتم از امکانات برنامهنویسی در نرمافزار متلب بهره گرفته شد.
در پژوهش حاضر ،عالوه بر تراز فشاري وردایست ،ارتفاع وردایست (برحسب متر) نیز در همین بازة زمانی ارزیابی
شد .براي شناسایی ارتفاع وردایست از دادههاي دما و ارتفاع ژئوپتانسیل استفاده شد .با توجه به نوسان ترازهاي فشار
مختلف جو ،هریک از تراز فشار وردایست همچون دیگر ترازهاي ارتفاعی جو در موقعیتهاي ارتفاعی مختلفی قرار
خواهد گرفت.
در این پژوهش سعی شد به عوامل احتمالی مرتبط با وردایست نیز توجه شود .بدین منظور ،ارتباط تراز فشار و نیز
ارتفاع وردایست با متغیرهاي مکانی طول جغرافیایی ،عرض جغرافیایی ،و ارتفاع بهوسیلة همبستگی کلی و تفکیکی
(جزئی) ارزیابی شد .همبستگی کلی به روش رابطة  9محاسبه میشود (عساکره:)9314 ،
()9
نتیجة رابطة  9بین  +9و  -9است .ضریب  9بیانگر همبستگی کامل و مثبت و  -9بیانگر همبستگی کامل و منفی بین
دو متغییر است .اگر رابطهاي بین متغیرها وجود داشته باشد ،اما کامل نباشد ،ضریب همبستگی بین  +9و  -9خواهد بود.
همبستگی تفکیکی (جزئی) تالش می کند برخی از ابهامات موجود در تفسیر همبستگی را حل کند .براي ارزیابی
رابطة بین زوج معینی از متغیرها گاه ضروري است اثر متغیر(هاي) دیگر حذف شود تا رابطة دو متغیر موردبررسی بهطور
خالص و بدون تأثیر متغیرهاي دیگر (متغیرهاي مزاحم یا متغیرهاي کنترل) بهدست آید .ضریب همبستگی جزئی بیانگر
رابطه بین دو متغیر در حالتی است که نفوذ یک یا چند متغیر دیگر حذف شده باشد .مثالً ،رابطة (همبستگی) دو متغیر x

و با حذف اثر متغیر  zبه شکل رابطة  8برآوردشدنی است (عساکره:)9314 ،
()8
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این رابطه با کنترل هرچند متغیر مزاحم قابل تعمیم است (براي بحثی مشابه به عساکره ( )911-913 :9314مراجعه
کنید) .در پژوهش حاضر رابطة تغییرات تراز فشاري و ارتفاع وردایست با هریک از عوامل مکانی بررسی شد .در یک
حالت این رابطه بهطور کلی ارائ ه شد .در حالت دوم رابطة تغییرات تراز فشاري و ارتفاع وردایست با هریک از عوامل
مکانی و با حذف اثر عوامل دیگر بررسی شد.
عالوه بر موارد بیانشده ،ویژگیهاي دما در تراز پایین و باالي وردایست ،تفاضل دماي این دو تراز بر روي جو ایران
بررسی شد.

یﺎﻓتهﻫﺎيتحقﯿق

ﻓص بمﺎر

همانگونهکه در شکل  9مشاهده میشود ،در ماههاي فصل بهار (مارس ،آوریل ،و می) ،توزیع مکانی ترازهاي فشار
وردایست عموماً موازي با مدارات و کمی اریب (جهتی جنوبشرقی -شمالغربی) است؛ بهطرف عرضهاي جغرافیایی
باالتر ترازهاي فشار وردایست مقادیر بزرگتري را نشان میدهند .در این فصل تراز ارتفاعی وردایست (برحسب متر)
تفاوت قابل توجهی با تراز فشار نشان میدهد؛ همانگونهکه انتظار میرود ،تراز ارتفاعی وردایست به موازات مدارات
نیست و در بخشهایی از کشور عمود بر مدارات و موازي با نصفالنهارهاست .پایینترین ترازهاي ارتفاعی وردایست در
سه ماه فصل بهار در شمال غرب و نیز غرب کشور مشاهده شده است .این بخش ،ضمن نمایش کمینة ارتفاع وردایست،
شیو مکانی شدید را نمایش میدهد .بهنظر میرسد که این ناحیه منطبق با ناحیة همرسی البرز -زاگرس و محدود به
دامنة غربی این دو رشته کوهستانی باشد.
ارتباط کلی ارتفاع وردایست براي ماههاي فصل بهار با متغیرهاي مکانی (ارتفاع ،طول ،و عرض جغرافیایی) در جدول
 9نمایش داده شده است .همانگونهکه دیده میشود در این فصل ارتباط ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی بیشتر از
عوامل مکانی دیگر است .مقادیر همبستگی کلی براي ماههاي مارس ،آوریل ،و می بهترتیب  ،4/12 ،4/12و  4/11است.
با برداشتن اثر متغیرهاي دیگر از عرض جغرافیایی میزان همبستگی آن با ارتفاع وردایست بهترتیب به مقدار ،4/12 ،4/11
و  4/11است .بدین ترتیب ،ارتفاع زمین و طول جغرافیایی در نقش عرض جغرافیایی اثر قابلتوجهی ندارند .در شکل 9
نیز میتوان دید که با افزایش عرض جغرافیایی ارتفاع وردایست کاهش مییابد.
بررسی ارتباط ارتفاع وردایست با متغیرهاي مکانی و تراز فشار وردایست نیز نشان داد که در ماههاي فصل بهار ارتفاع
وردایست باالترین ارتباط را با طول جغرافیایی دارد .این رابطه بهویژه در ماه آوریل به باالترین مقدار خود میرسد .در این
ماه همبستگی کلی و جزئی بهترتیب  4/1و  4/90است .در فصل بهار ارتباط ارتفاع وردایست با ارتفاعات سطح زمین
نسبت به دیگر متغیرهاي مکانی پایینتر است .ارتباط کلی و تفکیکی ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی نیز در همة
ماههاي فصل بهار کمتر از  4/9است .در ماههاي مارس ،آوریل ،و می همبستگی کلی ارتفاع وردایست با عرض
جغرافیایی بهترتیب برابر  ،-4/09 ،-4/09و  -4/08است؛ درحالیکه همبستگی تفکیکی این سه ماه برابر ،-4/82 ،-4/30
و  4/42است .بررسی همبستگی ارتفاع وردایست به ترازهاي فشار وردایست در ماههاي فصل بهار نیز نشان داد که در
این فصل همبستگی کلی وردایست بهترتیب ماه  ،-4/01 ،4/00و  -4/09و همبستگی تفکیکی این سه ماه بهترتیب برابر
 ،4/80 ،4/3و  -4/9است .همانگونهکه مشاهده شد ،در این فصل باالترین همبستگی تفکیکی مربوط به ماه مارس و
باالترین همبستگی کلی مربوط به ماه آوریل است.
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ﺷک 9
بمﺎرﻃﯽبﺎزةزمﺎنﯽ9101تﺎ 5390
ﺟدول.9رابطةکلﯽوتفکﯿکﯽ(ﺟزئﯽ)تﺮازﻓشﺎروارتفﺎعوردایستبﺎمتﻐﯿﺮﻫﺎيمکﺎنﯽ(ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ،عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ،و

آوریل
می

ﻫﻤﺒستگﯽ 

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

تﺮازﻓشﺎروردایست 

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

ارتفﺎعوردایست 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

تﺮازﻓشﺎروردایست 

ارتفﺎعوردایست 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

ارتفﺎعبﺎتﺮازﻓشﺎر

وردایست 

ارتفﺎعبﺎارتفﺎع

وردایست 

تﺮازﻓشﺎرآن 

مﺎه 
مارس

کلی
تفکیکی
کلی
تفکیکی
کلی
تفکیکی

-4/99
-4/89
-4/90
-4/01
-4/93
4/93

4/99
4/98
4/1
4/90
4/90
4/82

4/12
4/11
4/12
4/12
4/11
4/11

-4/09
-4/30
-4/09
-4/82
-4/08
4/42

4/89
4/42
4/89
4/41
4/88
-4/80

-4/93
4/43
-4/93
4/40
-4/98
4/440

ارتفﺎعوردایستبﺎ

ارتفﺎع)درﻓص بمﺎر 

4/00
4/3
-4/01
4/80
-4/09
-4/9
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با مشاهدة دامنة تراز فشار وردایست در هریک از ماههاي فصل بهار از ماه اول به سمت آخرین ماه ،میتوان افزایش دامنة
مکانی ترازهاي فشار را بهخوبی تشخیص داد .مثالً ،تغییرات مکانی تراز فشار در ماه مارس ( 809-939اختالف مکانی )994
هکتوپاسکال ،ماه آوریل ( 889-984اختالف مکانی  )999هکتوپاسکال ،و ماه می ( 899-944اختالف مکانی )999
هکتوپاسکال است .این امر گویاي افزایش تباین ضخامت جو به سمت فصل گرم در نواحی مختلف کشور است .با این وصف،
کمینة تراز فشار در این دامنهها رو به کاهش (از  939به  944در جنوب شرق کشور) است .بهنظر میرسد به سمت ماههاي
گرمتر تراز فشاري در جنوب شرق کشور به ترازهاي با فشار کمتر جابهجا میشود و نیز پهنة گستردهتري از کشور را پوشش
میدهد .اگر مطابق متون کالسیک اقلیمشناسی (مثالً کاویانی و علیجانی9324 ،؛ مسعودیان9314 ،؛ علیجانی ،)9319 ،نقش
دما را در تغییر سترگی وردسپهر دخیل بدانیم ،این جابهجایی توجیهکردنی است .بدین ترتیب ،پایینترین تراز ارتفاعی وردایست
در ماه مارس حدود  99944متر و در ماه آوریل و می بهترتیب  90124و  99340متر است .هرچند که در این سه ماه کمینة تراز
ارتفاعی وردایست رفتاري تناوبی (کاهش -افزایش) داشته است ،این مقادیر ارتفاعی موقعیت مکانی یکسانی را پوشش دادهاند.
عالوه بر این ،بیشینة ارتفاع وردایست در جنوب شرق ایران مشاهده نشده است ،بلکه در بخشهایی از جنوب ،جنوب غرب ،و
بخشهایی از مناطق مرکزي ایران قابل مشاهده است .در ماههاي مارس ،آوریل ،و می باالترین ارتفاع وردایست بهترتیب حدود
 ،99914 ،99911و  99091متر است .در ماههاي مارس ،آوریل ،و می بهترتیب  ،19 ،13و 19درصد از مساحت کشور با سطوح
ارتفاعی بیشتر از  99444متر پوشش داده شده است و سایر بخشهاي کشور در این سه ماه داراي ارتفاعی کمتر از  99444متر
هستند .میتوان دید که تغییرات مکانی ارتفاع وردایست بین نصفالنهارهاي  00تا  94درجه (شمال غرب -غرب کشور) بسیار
شدید است و شیو تغییرات ارتفاع وردایست از شرق به سمت غرب این محدوده کاهش پیدا میکند .در تمام ماههاي فصل بهار
از نصفالنهار  94درجه تا نصفالنهار  90درجة شرقی تغییرات تراز ارتفاعی وردایست نسبت به محدودة جغرافیایی  00تا 94
درجة شرقی بسیار ناچیز است؛ بهطوريکه محدودة جغرافیایی  94تا  90درجة شرقی در فصل بهار بهوسیلة سه تراز ارتفاعی
پوشش داده شده است .عالوه بر این ،در همین ناحیه میتوان محدودهاي گنبديشکل با آغاز از سواحل خلیج فارس تشخیص
داد که بر بیشینة ارتفاع وردایست منطبق است.
استنباط اولیه از عوامل دخیل در وضعیت ترازهاي ارتفاعی وردایست نقش احتمالی رشتهکوههاي البرز -زاگرس در
تباین دمایی شمال غرب -غرب کشور با بقیة نواحی کشور است .این ناحیه در طبقهبندي دمایی مسعودیان ( )9314ناحیة
سرد ایران بهشمار می آید که سرماي خود را از یک سو از موقعیت ارتفاعی و از سوي دیگر از عرض جغرافیایی همراه با
خشکی کسب میکند (مسعودیان .)21 :9314 ،بدین منظور ،وردایی مکانی دماي هر یک از ماهها شامل دماي ترازهاي
باالیی و زیرین وردایست و نیز دماي سطح زمین (دماي شبانه (کمینه) ،روزانه (بیشینه) ،شبانهروز (میانگین) ،و نیز دامنة
دمایی) در معرض توجه و در زیر بررسی شد:
در شکل  8ویژگیهاي دما در تراز پایین و باالي وردایست در ماههاي فصل بهار نمایش داده شده است .میتوان
مشاهده کرد که تغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست در بخشهایی از محدودة موردمطالعه به موازات
مدارهاست؛ با افزایش عرض جغرافیایی بر روي جو ایران در تراز پایین و باالي وردایست دماي هوا افزایش مییابد .در
همة ماههاي فصل بهار نیز پایینترین دماي تراز پایین و باالي وردایست مربوط به جنوب شرق کشور است .در سه ماه
فصل بهار باالترین دماي تراز پایین و باالي وردایست از نظر مکانی محدودة جغرافیایی یکسانی را پوشش ندادهاند.
تفاضل دماي تراز پایین و باالي (سترگی) وردایست براي ماههاي فصل بهار نشان داد که در همة ماههاي فصل بهار
شیو قابلتوجه تباین دمایی باال و پایین (سترگی) وردایست در جنوب و جنوب شرق کشور نمایان است .درواقع ،در این
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محدودة جغرافیایی تفاضل دما و به تبع آن ضخامت وردایست تقریباً تابع عرض جغرافیایی است و به سمت عرضهاي
جغرافیایی باالتر میزان تفاضل این دو الیه و نیز سترگی وردایست کاهش مییابد.

ﺷک .5مﯿﺎنگﯿندمﺎيتﺮازپﺎیﯿن،دمﺎيتﺮازبﺎاليوردایست،وتفﺎض دمﺎيتﺮازپﺎیﯿنوبﺎاليوردایستبﺮرويﺟوایﺮانبﺮاي
مﺎهﻫﺎيﻓص بمﺎرﻃﯽبﺎزةزمﺎنﯽ9101تﺎ 5392


رابطة کلی تراز فشار و ارتفاع وردایست و با دماي زیرین و باالیی وردایست و تفاضل دماي دو تراز در فصل بهار در
جدول  8نمایش داده شده است .در همة ماههاي فصل بهار نیز ارتباط کلی تراز فشار وردایست با دماي تراز پایین و باال و
تفاضل دمایی بیشتر از  4/2است .در این فصل به سمت فصل گرم یعنی از ماه مارس به سمت ماه می میزان ارتباط
ترازهاي فشار وردایست با متغیرهاي بیانشده شدیدتر میشود .در ماههاي فصل بهار ارتباط دماي تراز پایین و باالي
وردایست با ترازهاي فشار وردایست مثبت و ارتباط تفاضل دمایی دو تراز با تراز فشار وردایست منفی است .درحالیکه
ارتباط دماي دو تراز اطراف وردایست با ارتفاع وردایست منفی و ارتباط تفاضل دمایی با ارتفاع وردایست در همین ماهها
مثبت است .ارتباط متغیرهاي بیانشده با ارتفاع وردایست ضعیف است.
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مﺎه 

ﻫﻤﺒستگﯽ 

دمﺎيتﺮازپﺎیﯿن

وردایستبﺎتﺮازﻓشﺎر

وردایست 

دمﺎيتﺮازپﺎیﯿن

وردایستبﺎارتفﺎع

وردایست 

دمﺎيتﺮازبﺎالي

وردایستبﺎتﺮازﻓشﺎر

وردایست 

دمﺎيتﺮازبﺎالي

وردایستبﺎارتفﺎع

وردایست 

تفﺎض دمﺎيدوتﺮاز

بﺎتﺮازﻓشﺎروردایست 

تفﺎض دمﺎيدوتﺮاز

مارس
آوریل
می

کلی
کلی
کلی

4/28
4/21
4/19

-4/88
-4/39
-4/33

4/29
4/21
4/10

-4/82
-4/33
-4/39

-4/24
-4/22
-4/11

بﺎارتفﺎعوردایست 

ﺟدول.5رابطة کلﯽتﺮازﻓشﺎروارتفﺎعوردایستوبﺎدمﺎيزیﺮینوبﺎالیﯽوردایستوتفﺎض دمﺎيدوتﺮازدرﻓص بمﺎر 

4/99
4/81
4/31

ﻓص پﺎیﯿز 

شکل  3ویژگیهاي وردایست را برحسب تراز فشار (هکتوپاسکال) و ارتفاع (برحسب متر) در ماههاي فصل پاییز (ماههاي
سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر) نمایش میدهد .تفاوتهاي مکانی ارتفاع وردایست در ماه سپتامبر بسیار ناچیز و ارتفاع وردایست
تقریباً در سراسر کشور یکسان (حدود  99کیلومتر) است .با آغاز فصل پاییز پسروي رودباد جنب حاره و پیشروي بادهاي
غربی در ایران آغاز میشود و ناپایداري جوي همراه جبهههاي هوایی ایران را عرصة فعالیت اغتشاشات جوي میکند
(علیجانی32-33 :9329 ،؛ مسعودیان .)32 :9314 ،ازاینرو ،ارتفاع وردایست (بهدلیل کژفشاري جو) با ترازهاي فشار
وردایست همخوانی ندارد .بدین ترتیب ،در مکانهایی که تراز فشار در کمترین مقدار خود بود ارتفاع وردایست در باالترین
حد خود نسبت به دیگر مناطق قرار ندارد و برعکس .کمترین ارتفاع نیز دقیقاً در مکانهایی توأم با بیشینة فشار تراز
وردایست قرار نداشت .شایان یادآوري است که در دو ماه آخر فصل پاییز ارتفاع و تراز فشار وردایست در شمال غرب کشور
همخوانی قابلتوجهی دارند .ارتفاع وردایست در ماه سپتامبر در جنوب غرب کشور به پایینترین سطح ( 99249متر) رسیده
است؛ درحالیکه تراز فشار وردایست نشان میدهد که این بخش از جملة مناطقی است که فشار کم را تجربه کرده است.
عالوه بر این ،در ماه سپتامبر باالترین ارتفاع وردایست (حدود  99912متر) در بخشهایی از شمال غرب کشور قابل مشاهده
است ،ولی تراز فشار وردایست فشار باالیی را نسبت به نواحی مجاور نشان میدهد .در این ماه تغییرات ارتفاع وردایست از
نصفالنهار  99درجه به طرف شرق کاهشی است .از مدار  99درجه به سمت غرب کشور روند تغییرات ارتفاع وردایست بسیار
نامنظم و فاقد روند مشخصی است .بیشینة ارتفاع وردایست در ماههاي اکتبر و نوامبر بهترتیب حدود  99993و  99301متر
(در بخشهایی از جنوب و جنوب شرق کشور) است .در این ماهها بخشهایی قابلتوجه از کشور بین نصفالنهارهاي  94تا
 90درجة ارتفاعی کمتر از  99444متر را تجربه کردهاند .از طول جغرافیایی  94درجه به سمت غرب ،ارتفاع وردایست
افزایش مییابد .در نقشههاي ترسیمشده براي ماههاي فصل پاییز نیز میتوان مشاهده کرد که در بیشتر مناطق کشور ارتفاع
وردایست بیشتر از  99444متر است؛ بهطوريکه در ماههاي سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر بهترتیب  ،21 ،19و 14درصد از مساحت
ایران بهوسیلة سطوح ارتفاعی بیشتر از  99444متر پوشش داده شده است.
در ماه سپتامبر با عقبنشینی پُرفشار جنب حاره به سمت عرضهاي جغرافیایی پایینتر از  39درجه ،ترازهاي فشار
وردایست در عرضهاي باالتر الگوي مشابه فصل بهار و در عرضهاي پایینتر الگوي متفاوت با آن را نشان میدهند .به
سمت فصل زمستان ظهور تباین مکانی از منتهیالیه شمال غرب کشور (اکتبر) تا غرب (نوامبر) توأم با ظهور سامانههاي
بارانزایی است که در بسیاري متون کالسیک اقلیمشناسی (براي مثال ،مسعودیان9314 ،؛ علیجانی )9329 ،از آن یاد
شده است .در دو ماه اکتبر و نوامبر نیز با توجه به اینکه پُرفشار جنب حاره بهصورت کامل از ایران خارج شده است
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(مسعودیان9314 ،؛ علیجانی9329 ،؛ عساکره و همکاران ،)9310 ،وردایست بهصورت کامل حالت مداري رخنمون است.
در بین سه ماه پاییز ،ماه نوامبر با روند تغییرات مکانی و آرایش ترازهاي فشار وردایست در رابطه با مدارات ،نظم بیشتري
نسبت به دو ماه دیگر دارد .ازاینرو ،بیشترین میزان تغییرات جنوبی  -شمالی در بین این سه ماه مربوط به نوامبر است.
در این ماه تراز فشار  941هکتوپاسکال در جنوب شرق کشور و تراز فشار  899هکتوپاسکال در شمال غرب کشور
مشاهده میشود .این تغییرات مکانی نسبت به دو ماه قبل بسیار شدید است .بنابراین ،الگوي تراز فشار وردایست در آغاز
پاییز (سپتامبر) عرض جغرافیایی (تقریباً)  39درجه مرز نواحی پایستة جنوبی و توأم با شیو زیاد شمالی است و نیز نقش
ارتفاعات کرمان و تا حدود کمتري ارتفاعات زاگرس قابلتوجه است .در ماههاي اکتبر و نوامبر ،تغییرات ترازهاي فشار
وردایست بیش از آنکه از ارتفاعات متأثر شود ،از عرض جغرافیایی تبعیت میکند.

.توزیعمکﺎنﯽارتفﺎعوردایست(بﺮحسبمتﺮ)وتﺮازﻓشﺎريوردایستدرایﺮانبﺮايمﺎهﻫﺎيﻓص تﺎبستﺎنﻃﯽبﺎزة

ﺷک 9
زمﺎنﯽ9101تﺎ 5390
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روابط ارتفاع وردایست با متغیرهاي مکانی در فصل پاییز روابط مشابه بهار است .ارتفاع وردایست باالترین میزان
همبستگی کلی را با عرض جغرافیایی نشان میدهد .مقادیر این همبستگی براي ماههاي سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر بهترتیب
 ،4/11 ،4/29و  4/11است .با برداشتن اثر متغیرهاي دیگر از عرض جغرافیایی میزان همبستگی بهترتیب به مقدار ،4/19
 ،4/11و  4/11است .می توان دید که در ماه سپتامبر بخشی از رابطة ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی (-4/19= 4/49
 )4/29تحتتأثیر ارتفاعات است .درواقع ،همانگونهکه میتوان در شکل  3دید ،به سمت ماههاي سردتر همبستگی ارتفاع
وردایست با عرض جغرافیایی افزایش یافته و در ماه نوامبر به باالترین حد خود رسیده است .درواقع ،همانگونهکه در باال
اشاره شد ،در ماه سپتامبر ،همچنانکه در شکل  0نیز دیده شد ،در عرضهاي جغرافیایی پایین تأثیر ارتفاعات بر روي
ارتفاع وردایست قابل مشاهده است .به همین دلیل ،در ماه سپتامبر میزان همبستگی ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی
کمتر از دو ماه بعدي است؛ درحالیکه در دو ماه اکتبر و نوامبر تغییرات ارتفاع وردایست بهطور قابلتوجهی از عرض
جغرافیایی تبعیت میکند و سطوح ارتفاعی وردایست به حالت مداري درآمدهاند.
در ماههاي فصل پاییز همانند فصل بهار ،ارتفاع وردایست باالترین همبستگی کلی و تفکیکی را با طول جغرافیایی دارد.
این موضوع در شکل  3و به شکل موازيبودن ارتفاعات وردایست با طولهاي جغرافیایی مشاهده شد .در ماههاي سپتامبر،
اکتبر ،و نوامبر همبستگی کلی ارتفاع وردایست با طول جغرافیایی بهترتیب ماه برابر  ،4/19 ،4/19و  4/2است و همبستگی
تفکیکی این دو متغیر بهترتیب ماه برابر  ،4/91 ،4/19و  4/11است .همانگونهکه مشاهده میشود ،با حرکت به سمت فصل
سرد میزان ارتباط ارتفاع وردایست با طول جغرافیاي افزایش یافته است .در ماههاي سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر همبستگی کلی
ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی بهترتیب ماه برابر  ،-4/90 ،4/89و  -4/9است و همبستگی تفکیکی آنها بهترتیب ماه
 ،4/31 ،4/89و  -4/08است .باالترین همبستگی ارتفاع وردایست با تراز فشار وردایست ماههاي فصل تابستان مربوط به ماه
اکتبر است که همبستگی کلی و تفکیکی وردایست بهترتیب برابر  -4/99و  -4/09است (جدول .)3
ﺟدول.9رابطةکلﯽوتفکﯿکﯽ(ﺟزئﯽ)تﺮازﻫﺎيﻓشﺎروارتفﺎعوردایستبﺎمتﻐﯿﺮﻫﺎيمکﺎنﯽ(ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ،عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ،و

اکتبر
نوامبر

ﻫﻤﺒستگﯽ 

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

تﺮازﻓشﺎر

وردایست 

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽبﺎ

ارتفﺎعوردایست 

بﺎتﺮازﻓشﺎر

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ

وردایست 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ

بﺎارتفﺎعوردایست 

ارتفﺎعبﺎتﺮازﻓشﺎر

وردایست 

ارتفﺎعبﺎارتفﺎع

وردایست 

تﺮازﻓشﺎرآن 

مﺎه 
سپتامبر

کلی
تفکیکی
کلی
تفکیکی
کلی
تفکیکی

-4/03
-4/414
-4/01
-4/8
-4/98
-4/99

-4/19
-4/19
4/19
4/91
4/2
4/11

4/29
4/19
4/11
4/11
4/11
4/11

4/89
4/89
-4/90
4/31
-4/9
-4/08

4/80
4/42
4/91
4/89
4/83
-4/99

4/39
4/89
-4/92
-4/41
4/91
4/98

ارتفﺎعوردایستبﺎ

ارتفﺎع) 

4/39
4/90
-4/99
-4/09
-4/98
4/0

باالترین ارتفاع تراز فشار وردایست در ماه سپتامبر تقریباً  943هکتوپاسکال و در ماههاي اکتبر و نوامبر ارتفاع تراز
فشار وردایست در باالترین حد خود بهترتیب  949و  941هکتوپاسکال است .پایینترین ارتفاع تراز فشار وردایست نیز در
این سه ماه با هم متفاوت است؛ بهطوريکه در ماه سپتامبر حدود  909هکتوپاسکال و در ماههاي اکتبر و نوامبر بهترتیب
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 919و  899هکتوپاسکال است .همانگونهکه در شکل  0مشاهده میشود ،در ماههاي اکتبر و نوامبر بین ترازهاي فشاري
وردایست اختالفات قابلتوجهی مشاهده میشود .مثالً ،در ماه اکتبر شیو ترازهاي فشاري بهویژه در عرضهاي جغرافیایی
پایین کمتر از ماه نوامبر است.
بهنظر میرسد با گذر از سپتامبر (اول پاییز) به نوامبر (آخر پاییز) وضعیت ترازهاي ارتفاع و فشار وردایست تحتتأثیر
تغییر ماهبهماه دما تغییر میکند .بهمنظور ارزیابی این پیشفرض ،تأثیر وردایی مکانی دماي هریک از ماهها براي ترازهاي
باالیی و زیرین وردایست (شکل  )0بر تغییرات مکانی وردایست بررسی شد .براساس نتایج بررسی انجامشده ،مشخص
شد که در ماه سپتامبر دماي تراز زیرین و باالیی وردایست با هم هماهنگ و همنواست .همانگونهکه مشاهده میشود
(شکل  ،)0پایینترین دماي تراز زیرین و باالي وردایست در ماه سپتامبر مربوط به بخشهاي از جنوب شرق کشور است
که باالترین تراز فشار وردایست در آنجا مشاهده شد .در ماه سپتامبر در تراز زیرین و باالي وردایست تغییرات دما بر روي
جو ایران نسبت به دو ماه اکتبر و نوامبر محدودتر است .در ماه سپتامبر بهجز بخشهاي محدودي از کشور بر روي
ارتفاعات کرمان و زاگرس در دیگر بخشهاي کشور دما از عرض جغرافیایی تبعیت میکند و با افزایش عرض جغرافیایی
دما در تراز پایین و باالي وردایست افزایش مییابد .در عرضهاي جغرافیایی پایین ،آشفتگیهاي دمایی دو تراز زیرین و
رویین وردایست بهطور نسبی با ناحیة توأم با تغییرات مکانی وردایست در ماه سپتامبر هماهنگ است .همانگونهکه در
بخشهاي پیشین نیز بیان شد ،در ماههاي اکتبر و نوامبر روند تغییرات ارتفاع وردایست در موازات با عرضهاي جغرافیایی
بود .در این دو ماه تغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست نیز همانند الگوي مکانی وردایست به موازات مدارات
است؛ یعنی با افزایش عرض جغرافیایی دماي هوا در این دو تراز افزایش مییابد .در بین همة ماههاي واکاويشده در
ماههاي فصل پاییز دماي تراز پایین و باالي وردایست باالترین هماهنگی را با ترازهاي فشار وردایست دارد؛ در این سه
ماه پایینترین دماها از نظر مکانی با باالترین ترازهاي فشار وردایست و باالترین دماها با پایینترین ترازهاي فشار
وردایست همخوانی دارد .روند تغییرات تفاضل دمایی دو تراز بر روي ایران در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر و نوامبر در
انطباق با مدارات از نظم بیشتري برخوردار است .در ماه اکتبر با افزایش عرض جغرافیایی تفاضل بین دو الیه کاهش
مییابد و پایینترین و باالترین تفاضل دمایی دو تراز با پایینترین و باالترین تراز فشار وردایست همخوانی دارد.
در جدول  0میتوان مشاهده کرد که در ماههاي فصل پاییز میزان ارتباط تراز فشار وردایست با دماي تراز پایین و
باالي وردایست و تفاضل دمایی آنها باالتر از فصل بهار است .در ماه سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر ارتباط کلی دماي تراز
پایین وردایست با تراز فشار وردایست بهترتیب ماه برابر  ،4/11 ،4/19و  4/19است؛ درحالیکه ارتباط کلی دماي تراز
باالي وردایست با تراز فشار وردایست بهترتیب ماه حدود  ،4/11 ،4/13و  4/10است و در همین سه ماه ارتباط کلی
تفاضل دماي دو تراز با تراز فشار وردایست حدود  ،-4/12 ،-4/91و  -4/11است .با توجه به نتایج بهدستآمده ،میتوان
استنباط کرد که در بین ماههاي فصل پاییز میزان همبستگی ترازهاي فشار وردایست با متغیرهاي بیانشده در ماه اکتبر
بیشتر از ماههاي دیگر است .این موضوع تأییدکنندة نتایج بهدستآمده در شکل  0است .در فصل پاییز نیز ارتباط کلی
ارتفاع وردایست با دماي تراز پایین و باالي وردایست و تفاضل دمایی این دو تراز پایین است و باالترین ارتباط کلی
ارتفاع وردایست با متغیرهاي یادشده مربوط به ماه اکتبر است .در ماه سپتامبر و اکتبر همبستگی کلی ارتفاع وردایست با
دماي دو تراز اطرف وردایست مثبت و با تفاضل دمایی منفی است؛ درحالیکه در ماه نوامبر همبستگی کلی ارتفاع
وردایست با دماي دو تراز اطراف وردایست منفی و با تفاضل دمایی مثبت است.
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ﺷک .3مﯿﺎنگﯿندمﺎيتﺮازپﺎیﯿن،دمﺎيتﺮازبﺎاليوردایست،وتفﺎض دمﺎيتﺮازپﺎیﯿنوبﺎاليوردایستبﺮرويﺟوایﺮانبﺮاي
مﺎهﻫﺎيﻓص پﺎیﯿزﻃﯽبﺎزةزمﺎنﯽ9101تﺎ 5390




مﺎه 

ﻫﻤﺒستگﯽ 

دمﺎيتﺮازپﺎیﯿنوردایست

بﺎتﺮازﻓشﺎروردایست 

دمﺎيتﺮازپﺎیﯿنوردایست

بﺎارتفﺎعوردایست 

دمﺎيتﺮازبﺎاليوردایست

بﺎتﺮازﻓشﺎروردایست 

دمﺎيتﺮازبﺎاليوردایست

بﺎارتفﺎعوردایست 

تفﺎض دمﺎيدوتﺮازبﺎ

تﺮازﻓشﺎروردایست 

ارتفﺎعوردایست 

سپتامبر
اکتبر
نوامبر

کلی
کلی
کلی

4/19
4/11
4/19

4/89
4/90
-4/03

4/13
4/11
4/10

4/80
4/98
-4/03

-4/91
-4/12
-4/11

تفﺎض دمﺎيدوتﺮازبﺎ

ﺟدول.3رابطة کلﯽتﺮازﻓشﺎروارتفﺎعوردایستوبﺎدمﺎيزیﺮینوبﺎالیﯽوردایستوتفﺎض دمﺎيدوتﺮازدرﻓص پﺎیﯿز 

-4/38
-4/93
4/00
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نتﯿجهگﯿﺮي 

ﺟﻤعبنديو

شناسایی منطقة وردایست در مناطق جغرافیایی متفاوت به دالیل مختلف داراي اهمیت است .از دیدگاه اقلیمشناسی،
بررسی ویژگیهاي وردایست در درازمدت به لحاظ شناخت سازوکار این بخش از ساختمان جو و نیز به لحاظ پویشی از
اهمیت زیادي برخوردار است ،زیرا شناخت وردایست امکان شناسایی و فهم میزان مبادله بین وردسپهر و پوشنسپهر و
مکانهایی را که بیشترین تأثیر را در تغییرات شیمیایی اتمسفر دارند بهخوبی مهیا میکند (وراتسوس و همکاران.)9118 ،
بررسی ویژگیهاي وردایست بر روي جو ایران در بازة زمانی  9111تا  8492و عوامل مرتبط با آن در ماههاي فصل پاییز
و بهار نشان داد که در ماههاي این دو فصل عوامل مختلفی بر روي وردایست تأثیرگذارند و تحتتأثیر این عوامل در
ماههاي موردواکاوي باعث شده که وردایست بر روي جو ایران داراي ویژگیهاي متفاوت باشد .مثالً ،در فصل بهار
عوامل مختلفی بر روي ویژگیهاي وردایست در بخشهاي مختلف کشور تأثیرگذارند .از جمله عوامل تأثیرگذار میتوان
به ارتفاعات ،رودباد جنب حاره ،مشخصات دمایی در سطح زمین ،و دما در تراز پایین و باالي وردایست اشاره کرد .درواقع،
در فصل بهار بررسی و شناخت وردایست بر روي جو ایران بدون توجه به موارد ذکرشده دقیق نیست و با توجه به اینکه
عوامل یادشده در تعامل با هم در شکلگیري ویژگیهاي وردایست فصل بهار تأثیر دارند ،یک ویژگی بهتنهایی قادر به
تعیین مشخصات گفتهشده براي وردایست نیست و باید به همة موارد توجه کرد .در همة ماههاي دو فصل بهار و پاییز
بهجز ماه سپتامبر با افزایش عرض جغرافیایی ارتفاع تراز فشار وردایست کاهش مییابد .البته ،در دو ماه اکتبر و نوامبر
نظم تغییرات بیشتر از ماههاي دیگر است .در همة ماههاي این دو فصل (بهجز ماه سپتامبر) باالترین تراز فشار وردایست
در جنوب شرق کشور و پایینترین تراز فشار در شمال غرب کشور وجود دارد .بررسی تغییرات ارتفاع وردایست در رابطه با
ترازهاي فشار وردایست نیز نشان داد که در فصول واکاويشده آنها با هم هماهنگ نیستند؛ به این صورت که در
مکانهایی با ترازهاي فشار یکسان ارتفاعات مشاهدهشده متفاوت است .در ماههاي فصل بهار و ماههاي اکتبر و نوامبر
تغییرات تراز فشار وردایست از عرض جغرافیایی تبعیت میکند ،اما تغییرات ارتفاع وردایست رابطة منظمی با عرض
جغرافیایی نشان نمیدهد .تغییرات ارتفاع وردایست در ماههاي فصول بهار و پاییز عمدتاً نامنظم و در بخشهایی از کشور
تقریباً وابسته به طول جغرافیایی است.
در فصول بهار و پاییز دماي ترازهاي باال و پایین وردایست از جمله عوامل بسیار تأثیرگذار بر روي وردایستاند .در
ماههاي فصل بهار و ماههاي اکتبر و نوامبر مشخص شد که احتمال ارتباط ارتفاع و ترازهاي فشار وردایست با عوامل
محلی پایین است ،اما در ماه سپتامبر در بخشهایی از کشور میتوان تأثیر ارتفاعات را بر روي ترازهاي فشار وردایست
مشاهده کرد.
در همة ماههاي فصل بهار و ماه سپتامبر تغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست در بخشهایی از محدودة
موردمطالعه به موازات مدارهاست و این ویژگی در ماههاي اکتبر و نوامبر در کل محدوده مشاهده میشود؛ به این صورت
که با افزایش عرض جغرافیایی بر روي جو ایران در تراز پایین و باالي وردایست دماي هوا افزایش مییابد .در همة
ماههاي فصل بهار و پاییز پایینترین دماي تراز پایین و باالي وردایست مربوط به جنوب شرق کشور است ،ولی باالترین
دماي مشاهدهشده در ماههاي این فصول در محدودههاي مکانی مشابه مشاهده نشد .باالترین تفاضل دماي تراز پایین و
باالیی وردایست در ماههاي فصل بهار و پاییز مربوط به جنوب شرق کشور است ،اما پایینترین تفاضل دمایی این دو تراز
در این ماهها در محدودة جغرافیایی یکسانی تمرکز ندارد .همانگونهکه در مقدمه اشاره شد ،در ایران نیز پژوهشهایی در
ارتباط با ترپوپاوز به انجام رسیده است؛ در بیشتر کارهایی که انجام شدهـ از جمله پژوهش شریفی و سام خانیانی
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( ،)9314کیخسروي ( ،)9310و برهانی و همکاران ()9311ـ به بررسی ویژگیهایی غیر از ویژگیهاي توصیفی وردایست
پرداخته شده است .با توجه به این موضوع ،نتایج این پژوهش قابل مقایسه و بررسی با پژوهشهاي یادشده نیست .نتایج
این پژوهش تشابهاتی با نتایج پژوهش لشکري و همکاران ( )9319دارد؛ از جملة این تشابهات میتوان به نتایح
بهدستآمده براي فصل پاییز اشاره کرد .اما نتایجی که براي فصل بهار بهدستآمده تفاوتهاي قابلتوجهی با نتایج
پژوهشِ لشکري و همکاران ( )9319دارد.
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