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و رودباد جنب  ی عربستاناحاره پرفشار جنبتحلیل همدیدی نقش 

 غرب ایرانو جنوبای در خشکسالی های شدید جنوب حاره
 

 4زینب محمدی، 3، مجید آزادی2علی اکبر متکان، 1 *حسن لشکری
 

 شهيد بهشتی ، دانشگاهعلوم زمين، دانشکده جغرافياي طبيعیگروه  دانشيار -9

 ، دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتیGISسنجش از دور و مرکز استاد -2

 پژوهشکده هواشناسی و علوم جوي، تهران دانشيار-0

 دانشکده علوم زمين، دانشگاه شهيد بهشتی، شناسی سينوپتيکجوي دکتري اقليمدانش-4

 

 25/2/9015مقاله:  پذيرش

 7/1/9015تأييد نهايی مقاله: 

 چکیده
 خشکهاي خشک و نيمهاين پديده صرفاً به اقليم هاي مختلف است. وقوعخشکسالی يک پديده تکرارشونده در اقليم

اي هدادهپيوندد. در اين مطالعه با استفاده از هاي مرطوب و خيلی مرطوب هم به وقوع میدر اقليم شود، بلکهمحدود نمی

ها، مقادير پس از طی مراحل همگنی و تکميل نواقص داده (،9196-2395ايستگاه در دوره آماري ) 09بارش ساالنه 

محاسبه  DIC و DIPافزارهاي در محيط نرم Z Score وSIAP ،SPI، ،RAL ، PNPIخشکسالی مانند  هاي مختلفنمايه

 9333 ترازهاي ايران شناسايی گرديد. سپس نقشه همديد غربجنوب هاي شديد منطقه جنوب و گرديد و خشکسالی

صورت روزانه و ماهانه  اي عربستان در ترازهاي فوق بهحارهجنب هکتوپاسکال ترسيم و هسته مراکز پرفشار 733 تا

 درجه شرقی و 933درجه غربی تا  63هاي ها در محدوده طولاستخراج شد براي تحليل همديد الگوي خشکسالی داده

همينطور موقعيت رودبادها در خشکسالی  صورت نقشه ترسيم گرديد. به درجه شمالی انتخاب و 93تا ( ض صفر )استواعر

در نهايت الگوي غالب در خشکسالی هاي شديد منطقه تحليل شده  هاي شديد و محور و هسته رودبادها ترسيم گرديد.

 عربستان و آفريقا، هاي چهار سامانه واچرخندي آزور،بانهاست. نتايج نشان داد که در خشکسالی هاي شديد در منطقه ز

به صورت يک کمربند گسترده  شده ودرجه شمالی ادغام 45تا  95هاي سيبري در يک راستاي مداري در محدوده عرض

ی بر روي خشک پرفشار عربستان کامالً حرکت غرب سو داشته و در تمام طول دوره بارشی گيرد.تمام منطقه را در بر می

جنوبی  هايفشار سودان به عرضگيرد و با ادغام با زبانه پرفشار آفريقا باعث رانده شدن کمشبه جزيره عربستان قرار می

اي نيز به گردد با حرکت غرب سوي سلول عربستان رودباد جنب حارههاي باال میو مانع گسترش آن به سمت عرض

 کند.شرق آفريقا استقرار پيدا مینرمال بر روي شمالسمت غرب جابجا شده و برخالف شرايط 

 

رودبادجنب ، اي عربستانحارهجنب پرفشار، جنوب و جنوب غرب ايران ،خشکسالی، همديد کلیدی: هایهواژ

   .ايحاره
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 مقدمه

خشکککسککالی يک پديده معمول و جدايی ناپذير در 

باشکد. خشککسالی هم در آب و   هر آب و هوايی می

هواهککاي خيلی مرطوب و هم در آب و هواهککاي 

افتد. ولی آثار زيان بار آن بسککيار خشککک اتفاق می

خشکککک و نيمه خشکککک بسکککيار  در آب و هواهاي

بيشکککتر از آب و هواهکاي مرطوب و نيمه مرطوب  

غرب ايران يکی از مناطق جنوب و جنوب باشد.می

باشد. اين منطقه عالوه بر اين استراتژيک ايران می

باشککد و هاي کشککاورزي کشککور میکه يکی از قطب

بکدليکل تنوع آب و هوايی و انطبکاق دوره کشکککت    

هاي ره بارشی آن از قطبمحصوالت کشاورزي با دو

مهم کشکاورزي کشککور است. از طرفی جزع معدود  

اي از سککال باشککد که در دورهمناطقی از کشککور می

امکان کشکت محصوالت متنوعی را دارد که در اين  

ايکام اکرر منکاطق کشکککور از آب و هواي سکککردي   

برخوردار هسککتند و امکان کشککت هيص محصککولی  

ترين طقه بزرگاين من حکال  در عين وجود نکدارد. 

ترين بنککادر چنين مهمقطککب انر ي کشکککور و هم

 صادراتی و وارداتی کشور در اين منطقه قرار دارد.

در عين حککال اين منطقککه بخش قککابککل توجهی از 

جمعيت کشککور را در خود جاي داده اسککت که به  

هاي حاشکککيه جنوبی دليکل همجواري بکا کشکککور  

 ی ملیگرايفکار  بکايد از لحاا امنيتی و هم  خليج

بايسکت مورد توجه قرار گرفته و رفاه و آسايش  می

بدليل خشککی نسبی اين   نسکبی آنان فراهم گردد. 

منطقه خشکککسککالی ها بشککدت در اين منطقه را از 

پکذبر خواهکد کرد. لذا   لحکاا منکابع آبی آسکککيکب   

شکناخت رفتار و مکانيسکم خشکسالی ها ما را قادر   

داقل ريزي مناسکککبی براي به حخواهکد کرد برنامه 

ها و مقابله با آثار مخرب زيسککت رسککاندن آسککيب 

علمی برخورد  محيطی آن منطقی و هککدفمنککد و

خشکککسککالی يک  ،اقليم شککناسککان ديدگاه کنيم. از

 الگوهاي در پديده طبيعی اسکککت که در اثر تغيير

کمتر از حد به کاهش نزوالت جوي  و هوايی و آب

و ادامکه آن موجککب   آيکد میبکه وجود   خودمعمول 

اکولو يکی و هيککدرولو يکی  بکرهم خوردن توازن 

طرفی چون از ديدگاه جغرافيايی تعريف  از. شودمی

 شکککدت، اسکککتمفهومی مکانمند  خشککککسکککالی

خشکسالی در هر محل تابعی از ضريب تغييرپذيري 

 ازنظربنککابراين  .بککارش در همککان محککل اسککککت

 ايگونههباست  تعيينقابلخشکسالی  شناسی،اقليم

تعيين ها روش درجکه خشککککسکککالی  ککه در اين  

شکککسککالی داليل مختلفی براي ايجاد خ .شککودمی

ارتباط با  ، خشکسالی ها عمدتاً درذکر شکده اسکت  

هاي گسترش سلول-9 :گردندشرايط زير ايجاد می

افزايش شدت پايداري آن  اي وپرفشکار جنب حاره 

سککبب بروز خشکککسککالی هاي بسککياري از مناطق  

خشکککسککالی هاي بزرگ . شککودهاي ميانه میعرض

 جنوبی نيز به گسککترش شککرقی و سککاحل )آفريقا(

يا  تغييرات و-2. شوندآزور نسبت داده می پرفشکار 

ايجاد خشکککسککالی  چرخه موسککمی و ناهنجاري در

 نيجريه و اين قبيل خشککککسکککالی ها در. گرددمی

دهد )رضيبی به نقل از پنجاب هند فراوان روي می

 داسککتان. (9119 )باري وچارلی، (،9195 دارکوب،

 مورد در کريم نآقر در کککه يوسکککف حضکککرت

 نيز اسککت آمده آن بينیپيش و مصککر خشکککسککالی

کريم، باشد )قرآنمی موضکوع  فراوان اهميت گوياي

. يکی از دشمنان (41 تا 40 هاي، آيهيوسف سکوره 

اي ه، خشکسالی است که از گذشتهسکرسخت بشر 

، لندسککبرگورد هجوم قرار داده اسککت )دور او را م

براي  9969(. اولين بکار گکالتون  در سکککال   9195

ي خصکککوصکککيات مخالف با مراکز فشکککاري که دارا

ر فشار پ، اصطالح آنتی سيکلون يا سکيکلون باشند 

 همکاران و فينک. (9099 ،را به کار برد )جعفر پور

 به را اروپا 2330 ( خشکککسککالی تابسککتان 2334)

 قرارگيري و کردنککد بکررسکککی  هکمککديککد  روش

 رخداد علت را اروپا روي بر ديناميکی پرفشارهاي
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بيشترين  شرايطی چنين در .کردند بيان پديده اين

 واچرخندي هواي هايتيک   مربکت  نکاهنجکاري  

 .است شکده  مشکاهده  بلندمدت ميانگين به نسکبت 

 هاي ( خشککککسکککالی2393) همکاران و بونتگن

 کردند، بررسککی و مطالعه را اسککلوواکی ديناميکی

 533تراز  در پرفشککککار سککککامککانککه نفوذ هککا آن

 علککت را اروپککا مرکز روي بر هککتوپککاسککککککال 

روي  فشککارکم قرارگيري مقابل در و خشکککسککالی

 اسلوواکی تابستانه هايترسکالی  علت را اروپا غرب

ر د فرکانس خشککسالی در حوضه ولتا . کردند بيان

غرب آفريقا در پژوهشککی ديگر مورد بررسککی قرار  

دهد شکککدت گرفتکه اسکککت ککه نتايج نشکککان می  

 75زديکک به بيش از  ن 2-خشککککسکککالی کمتر از 

، به اين معنی اسکککت که بخش درصکککد از منطقکه 

، 9169اي از منطقککه در طول اين مککدت )عمککده

( تحککت شکککرايط 2339 و 9112، 9190، 9173

ت )ريموند و شککديد بوده اسکک خشکککسککالی خيلی  

تککأثير پرفشکککار آزور در بککارش  .(2393، همککاران 

( مورد 2392) خاورميانه توسکککط اقبال و همکاران

که  دهدبررسی قرار گرفته است که نتايج نشان می

بين تغييرات بارش زمسکتان شککرق ميانه و پرفشار  

آزور رابطکه منفی وجود دارد و عالوه بر اين کاهش  

در شرق ميانه بيش مداوم در بارش فصکل زمستان  

فشار آزور نسبت داده از مدت مشکابه به افزايش پر 

( در زمينه بررسی 9072) . حجازي زادهشده است

 اي در ايرانسککينوپتيکی اثرات پرفشککار جنب حاره

ي امطالعاتی را بر روي نوسانات پر فشار جنب حاره

يکی از . در تغيير فصکککل ايران انجکام داده اسکککت 

ي ا، سلول پرفشار جنب حارهترين نوع پرفشکار مهم

بوده که بر روي شککبه جزيره عربسککتان تشکککيل   

گردد و اين سلول پرفشار در طول دوره سرد بر می

روي نيمه شرقی شبه جزيره عربستان مستقر بوده 

و گکاهی تکا خليج عکدن و شکککاق آفريقا نيز پايين    

 یبررس با اخالق خوش .(9075، رود )لشککري می

 به رانيا در یترسال و یخشککسکال  ماهانه  يالگوها

 نمره شککاخص از اسککتفاده با یکينوپتيسکک روش

 مرطوب و خشک يهادوره يیشناسابه  استاندارد

 اخالقخوش. اسکککت پرداخته ماهانه و سکککاالنکه 

 ريفراگ هاي سککالیخشککک مطالعه ضککمن (9076)

 هاآن سهيمقا و ديهمد يواکاو از اسکتفاده  با رانيا

 پرفشار نيب يپرفشار کمربند مرطوب، يهادوره با

 النهارينصف حرکات زين و يبريس پرفشکار  و آزور

هاي دوره رخداد ليدل را حکاره  جنکب  پرفشکککار

 مسککلم آنچه .داندیم کشکور  در مرطوب و خشکک 

 چند استرناي به تاکنون گذشکته  قاتيتحق اسکت، 

 يمورد جزع مطککالعککات عمککدتککاً معککدود، مورد

 هايسککري يا SPIروش  به ويژهبه ی،خشکککسککال 

 ترپيچيده يهامدلو  هکا کيک تکن و بوده یزمکان 

 بنديطبقه و يیشککناسککا جهت يآمار و یاضککير

 کار به کم اريبس یخشکسالی کينوپتيسک  يالگوها

در تحقيقی که توسککط زرين  اسککت. شککده گرفته

هاي تحقيق بر ( صککورت گرفته اسککت يافته9096)

 نقش سکامانه موسمی در تشکيل پرفشار  اهميت و

هاي فوقانی ورد ن در ترازآتقويکت   جنکب حکاره و  

لی کسپهر تاکيد دارد و نتايج نشان داده که به طور

سککبب گردش  تر(تر )ضککعيفگردش موسککمی قوي

در ترازهاي فوقانی  تر(تر )ضعيفواچرخندي شديد

در ترازهاي  تر(تر )ضعيفو گردش چرخندي شديد

در تحقيقی ديگر تحليل  .گرددزيرين ورد سپهر می

ها بر خشکککسککالی هاي فراگير  همديدي واچرخند

خراسکان مورد بررسکی قرار گرفته و مشخص شده   

، ناشککی از وقوع خشکککسککالی هاي ماهانه خراسککان

و افزايش فشککار فرابار سککيبري و  تشککديد فعاليت 

هککا در اي آزورو ادغککام آنفشککککار جنککب حککارهپر

ا گسترش به مين( است که بميانه )در سطح زخاور

 هکتوپاسکککال و 533در تراز  فشککار آزورشککمال پر

النهرين و غرب کشور جريانات ايجاد پشکته در بين 

غربی و نهايتا دوره خشککسککالی در خراسان  شکمال 
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. در (9097، همکاران شکککود )صکککادقی وبرقرار می

( به تحليل 9099) اي ديگر قائمی و همکارانمقاله

 بر روي آسککيا والگوي فضککايی پرفشککار جنب حاره 

دهد که تفاوت اند نتايج نشکککان میآفريقا پرداخته

آشکککاري در موقعيت اسککتقرار مرکز پرفشککار جنب 

انی و فوقانی ورد سپهر ، مياره در ترازهاي زيرينح

اي آزور ، به طوري که پرفشار جنب حارهوجود دارد

، قيانو  اطلس شکککمالی در تراز زيريندر شکککرق ا

ا و عربستان در تراز ميانی غرب آفريقپرفشکار شمال 

ت به صور و پرفشکار تبت در تراز فوقانی ورد سپهر 

، در صککورتی که مرکز مراکزي مسککتقل جاي گرفته

پرفشکککار ايران هم در تراز ميانی و هم فوقانی ورد 

. بررسی عوامل اقليمی موثر شودسپهر مشاهده می

بر وقوع خشککککسکککالی در منطقه زابل در تحقيقی 

 نی قرار گرفته اسککت نتايج نشککاديگر مورد بررسکک

، هميشکککه کم دهنده اين اسکککت که در اين منطقه

بارش ترين سال مصادف با شديد ترين خشکسالی 

ن نيز در اين ميا تواند باشد و نقش عوامل ديگرنمی

تعرق پتانسککيل  چنين تبخير و. همموثر خواهد بود

ترين عوامل موثر بر وقوع خشککککسکککالی در از مهم

. (9091، باشد )کريمی نظرمطالعه میمنطقه مورد 

( به بررسکککی تغييرات 9091) سکککليقه و همکاران

هاي تابسککتانه مکانی پرفشککار جنب حاره در بارش

ند اانکد و نتيجه گرفته نيمکه جنوبی ايران پرداختکه  

الگوي ناوه جريانات غربی به سککمت حوضککه درياي 

مديترانه گسکترش يافته و سبب عقب نشينی زبانه  

 شودع جنب حاره به سمت شمال آفريقا میپرارتفا

و هسکته پرارتفاعی از آن جدا شده و بر روي ايران  

، در چنين شکرايطی سکيستم پرارتفاع   ماندباقی می

يابد و شکککرايط براي هاي باالتر انتقال میبکه اليکه  

هاي صککعود هواي مرطوب موسککمی و ايجاد بارش 

هککاي اين الگو شکککود در بککارشهمرفتی ايجککاد می

هکتواسکال  733هش ارتفاع  ئوپتانسيل در تراز کا

رق داده و ضککخامت اليه همرفت نسککبت به الگوي 

هکتوپاسکال  733اول کمتر بوده و تا باالتر از تراز 

ش ديگر اثر موقعيت پرفشارهاي . در پژوهرسکد می

آزور و سکککيبري بر بارش منطقه غرب ايران  ،جنب

 2335تا  9163هاي خشک طی دوره در زمسکتان 

. نتککايج نشکککانگر تغيير مکککان شکککودبررسکککی می

 هاي باالتر وبه عرض آزور پرفشککارهاي سککيبري و 

هاي ها به يکديگر در زمسککتانچنين اتصککال آنهم

. باالتر بودن ويژه در ماه  انويه اسکککتبه ،خشکککک

بانه پرفشکککار سکککيبري در ماه عرض جغرافيکايی ز 

ی زمانهم پيش نشکانگر وقوع زمستان گرم و  ، انويه

آن با واقع شکککدن کمربند پرفشکککار جنب حاره در 

بينی کننده زمسکتان خشک  پيش ،هاي باالترعرض

هنجاري مربت بی ،هاي خشکککاسککت. در زمسککتان

( و ح مديترانه )ناشکی از پرفشار آزور فشکار در سکط  

هنجاري منفی فشکککار در شکککمال ايران )در اثر بی

 ،در اين شرايط .شودپرفشکار سکيبري( مشاهده می  

پرفشکار سکيبري ضعيف است    پرفشکار آزور قوي و 

 از ديگر تحقيقککات در (.9091، )احمککدي گيوي

توان به ها میترسکککالی و زمينه خشککککسکککالی ها

 در (9019)محمدي و  (9013ککارهاي خداداده ) 

ارتبککاط بککا پککديککده  . دراين زمينککه اشککککاره کرد

ي هایبررسکککطور اخص تاکنون به خشککککسکککالی،

اقليمی  صورت موردي وبه سطح جهان متعددي در

ی خشکسال تمام نکهيا به نظر صکورت گرفته است. 

 از یبرخ ،شکککونککدیم آغکاز  کمی بککارش بکا  هکا 

 ليتحل يهاروش در یمياقل یخشکسال يهاليتحل

 در اگرچه ؛رديگیم يجکا  بکارش  یکينوپتيسککک

 يا هوا راتييتغ تمام کينوپتيسکک شککناسککی اقليم

 البيس ی،خشکسال ی،)ترسکال  یمياقل هاينوسکان 

جو  يباالسطوح  ياتمسکفر  حرکات براسکا   (و...

باوجود . است نيتب و هيتوج قابل (ميمسکتق  عامل)

 و يیايجغراف دگاهيداز  که يیهاپژوهش خأل اين،

 قيدق نسککبتاً و مناسککب يهاروش از اسککتفاده با

 دهيپد کينوپتيسککک تحليل و یبررسککک به يآمار
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 در .است مشهود بسيار باشد، پرداخته یخشککسال 

 با مرتبط يهاپژوهش ،رانيا شکناسی اقليم اتيادب

 جمله آن از .اسککت فراوان اريبسکک یخشکککسککال 

( 9096) قويدل و يزاهد، (9092) يريام مطالعات

منظور  به( 9013) نيپرو باشد.می ذکر شايان ... و

بندي الگوهاي سکککينوپتيکی طبقه شکککناسکککايی و

تحليل  خشکککسککالی از روش آماري تحليل عاملی و

 مرکب مربوط نقشه نهايتاً و. اي استفاده کردخوشه

بابايی  .تحليل سينوپتيکی شد به هر خوشه تهيه و

 بنديپهنه و تحقيقی پايش ( در9012) و عليجانی

زمين را بررسککی  ايران بلندمدت هاي خشکککسککالی

 دوازده بازه در داد که نشککان پژوهش کردند نتايج

 مرکز و غرب غرب،جنوب شرق، هايقسکمت  ماهه

 است، شديد شديد و بسيار ها خشککسالی  کشکور، 

 شککمال و غربشککمال شککرق،شککمال مناطق در اما

 در. است و ماليم متوسکط  خشککسکالی ها   کشکور 

 شرق،جنوب شرق، غرب، چهارماهه و بيسکت  بازه

 و شديد بسيار ها کشور خشکسالی مرکز و جنوب

( در تحقيقی 9010) بابايی فتاحی و .اسککت شککديد

زا و خشکسالی بندي الگوهاي همديد بارشطبقهدر 

 6 زمين پرداختنکد. نتکايج کار ايشکککان  زا در ايران

زا الگوي بارش 0 الگوي گردشی براي خشکسالی و

( 9010 ،همکاران در سکطح ايران اسکت. رضايی و  

ت مد در تحقيقی تحت عنوان تعيين روابط شکدت، 

سکککطح درگير بککا خشککککسکککالی در   فراوانی و و

ايران به اين نتيجه رسيدند که قسمت  غربشکمال 

 2337اعظم محدوده شکککمال غرب در سکککپتامبر 

چنين رفتار مکانی هم درگير خشککککسکککالی بوده و

ها در زمان وقوع خشکککسککالی در تمامی ايسککتگاه  

 بخت وخرم ها يکسککان نبوده اسککت.سککالیخشککک

هاي اقليمی به بررسکی مشخصه ( 9010) همکاران

نتايج کار ايشکککان  ت ودر منطقه الرسکککتان پرداخ

 ZSIنشککان داد که دوام خشکککسککالی ها برحسککب  

باشککد هاي خشکککسککالی میبيش از سککاير شککاخص

سکختی بيشتري را نمايان   SPIچنين شکاخص  هم

مشخصه شدت را  SPIدر مقيا  ماهانه  سکازد، می

اما در  کند؛هاي ديگر نمايان میبيش از شکککاخص

ه نسبت به مشخص RDIحساسيت  مقيا  سکاالنه، 

باشککد )خرم هاي ديگر میشککدت بيش از شککاخص

رزمی و  ديگري (. در کار9010 بخکت و همکاران، 

در تحقيقی به بررسکککی تحليل ( 9014همکاران )

بندي احتمال وقوع خشکسالی زمانی مکانی و پهنه

نتايج  غرب ايران پرداخت.هاي شککمالترسککالی ها و

نشکککان داد کککه پراکنککدگی مکککانی احتمککال وقوع 

هاي شمالی بيشتر و هاي ضکعيف در عرض ترسکالی 

احتمال وقوع خشکککسککالی هاي شککديد از پايداري  

در اين تحقيق . مکانی بيشکککتري برخوردار اسکککت

هاي اقليمی پرفشار سکعی شکده است نقش سامانه  

 عنوان يک سامانه مهم واي عربستان بهجنب حاره

تعيين کننده در الگوهاي جوي ورودي به ايران در 

عنوان پديده اي بهل بکا رودبکاد جنکب حکاره    تقکابک  

هاي ورودي به گذار در سککاختار قائم سکککامانه تأثير

 کشکور در بروز خشککسالی هاي شديد و فراگير در  

 غرب ايران بررسی شود.جنوب و جنوب

 

 هامواد و روش

 ايران کشور غربجنوب و جنوب پژوهش سکرزمين 

 بوشهر، خوزستان،) هاياستان شکامل  که باشکد می

 چهارمحال بويراحمد، و کهکيلويه فار ، هرمزگان،

 .(9)شکل  باشدمی( ايالم و لرستان بختياري،
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 مورد مطالعه منطقه نقشه موقعيت :9شکل 

 

ايسکککتگککاه از  09براي انجککام اين پژوهش ابتککدا 

سنج شناسی و باراناقليم هاي سينوپتيک،ايسکتگاه 

با تاکيد بر پراکنش مکانی مناسب از لحاا پوشش 

 جهت شککيب انتخاب گرديد. و ارتفاع سککرزمينی،

در دوره  هاهکاي بارش اين ايسکککتگاه سکککپس داده

( از سايت سازمان هواشناسی 9196-2395آماري )

کشکور و مرکز خدمات ماشينی سازمان هواشناسی  

دريافت شد. و پس از انجام آزمون مربوط به  کشور

با روش )جرم  هاهاي پرت، آزمون همگنی دادهداده

ها از روش همبستگی نواقص آماري داده ،(مضکاعف 

 کسالیهاي خشبرطرف گرديد. و سککپس شککاخص

SPI)، RAL، PNPI و Z Scoreافزار( به کمک نرم 

DIC،DIP  وExcel  خشککسالی  محاسکبه گرديد و 

سپس با استفاده از سايت  هاي شديد انتخاب شد و

http://www.esrl.noaa.gov  هسکته مراکز پرفشار 

صکککورت روزانه در  اي عربسکککتان بهحکاره  جنکب 

درجه  933درجه غربی تا  63هکاي  محکدوده طول 

درجه شمالی  93تا ( عرض صکفر )اسکتوا   شکرقی و 

 افککزاريدر مککحککيککط نککرم و انککتککخککاب گککرديککد.

ARCGIS10.3 صککورت نقشککه ترسککيم گرديد.  به 

طور موقعيت رودبادها در خشکککسککالی هاي  همين

 GRADSافزار شکککديد با ايجاد اسککککريپتی در نرم

جنب ) هاترسکککيم گرديد. محور و هسکککته رودباد

از ماه شکککروع بارش تا ماه پايانی  (اي و قطبیحاره

بارش يعنی فاصککله )اکتبر تا آوريل( شککناسککايی و  

 هايو در نهايت با توجه به شاخص ترسکيم گرديد. 

يک نمونه خشکسالی شديد که در همه  خشکسالی

 و مورد تجزيه ها تکرار شده است انتخاب وشاخص

 تحليل قرار گرفت.

 

 نتایج 
 ها برتحلیل آماری نتایج حاصل از آزمون شاخص

 های منتخبهای ساالنه ایستگاهروی بارش

هاي شده بر روي بارش نتايج آزمون انجام 9جدول 

ب را در دوره آماري هاي منتخساالنه ايستگاه

خشکسالی  هاي مهماسا  شاخصبر 2395-9196

 .(2)شکل  دهدنشان می

شاخص خشکسالی  5 اسا  ارزيابی حاصل ازبر

-جنوب و جنوب هاياستفاده بر روي ايستگاه مورد

 ايران نتايج زير حاصل شد: غرب
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(، 2337(، )9113) هايسال RAIدر شاخص -9

-داراي بيش (2394(، )2399(، )2393(، )2339)

که در اين  اند.بوده( ايستگاه 93ترين فراوانی )باالي 

رد مو 96داراي  (2393(، )2339) هايسالميان

 اند.هاي آماري داشتهسال تکرار را در ميان فراوانی

(، 2339) هايسال SIAPپايه شاخص  بر-2

ر هاي درگيداراي بيشترين تعداد ايستگاه( 2393)

هاي منتخب دارا را در ميان ايستگاه با خشکسالی

 اند.بوده

(، 9113) هايسال PNPIاسا  شاخص بر-0

ترين بيش (2399، )(2393(، )2339(، )2337)

هاي درگير با خشکسالی ها و فراوانی ايستگاه

 اند.ها داشتهباالترين تکرار را در ميان ايستگاه

(، 2393(، )2339) هايسال Zشاخص  در-4

 اند.ترين فراوانی تکرار را داشتهبيش (2399)

باالترين تکرار  (2393سال ) SPIتنها در شاخص -5

ايران دارا بوده  غربرا در منطقه جنوب و جنوب

 است.

در چهار  2393، 2339هاي بر اين اسا  سال

استفاده باالترين  هاي موردشاخص از شاخص

هاي درگير با خشکسالی را فراوانی از لحاا ايستگاه

 5تنها سالی بود که در هر  2393سال  اند.دارا بوده

 اب عنوان خشکسالی فراگير مشخص شد.شاخص به

وقوع خشکسالی شديد در وجود فراوانی  اين

از تکرار  2339هاي منتخب در سال ايستگاه

 2339بنابراين سال  بيشتري برخوردار بوده است.

عنوان نمونه جهت تحليل شرايط سينوپتيکی به

 .(9و جدول  2)شکل  شده است انتخاب

 

 
 

 9196-2395هاي آماري درگير با خشکسالی شديد در هريک از سال هاي: تعداد ايستگاه2شکل 
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 -2395هاي منتخب در دوره آماري هاي ساالنه ايستگاهشده بر روي بارش : نتايج آزمون انجام9جدول 

9196 
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 بحث

در  ایتحلیل موقعیت رودباد جنب حاره

 خشکسالی های شدید

اي حاره جنب موقعيت متوسط محور رودباد 0شکل 

 مار ، فوريه، ماه ) انويه، 6و رودباد قطبی را در 

هاي آوريل، نوامبر و دسامبر( دوره بارشی در سال

غرب جنوب همراه با خشکسالی شديد در جنوب و

محور  مشخصه کلی موقعيت و دهد.ايران نشان می

 باشد:شرح زير می شکسالی ها بهرودبادها در خ

اي در حارهدر بيش از نصف موارد محور رودباد جنب

 روي شمال صحراي آفريقا و موقعيتی دورتر و بر

ها در اين سال غرب درياي سرق قرار داشته است.

اي نقش چندان موثري حاره در واقع رودباد جنب

با حرکت غرب  هاي جوي منطقه ندارد.پديده بر

 اي عربستان، رودباد جنبپرفشار جنب حارهسوي 

کرده است و در  اي نيز حرکت غرب سو پيداحاره

يت تقو عنوان يک سامانه مؤثر دربه اين الگو رودباد

بخصوص  هاي چرخندي وردسپهر زيرين وسامانه

موثري ايفا  فشار حرارتی سودان نقش چندانکم

در ساير موارد نيز محور رودباد  کند.نمی

ل دلي اي با جابجايی شرق سوي شديد بهحارهجنب

اي حاره استقرار هسته مرکزي پرفشار جنب

رده ک روي شبه جزيره عربستان پيدا عربستان بر

 که اکرر مواقع محور رودباد جنبطوريه است. ب

يا محور  جنوب شرق ايران و اي يا در شرق وحاره

 رفالت ايران استقرا فار  ودر شمال خليج رودباد

ي اگونهبه محور رودباد در اين حالت نيز اند.داشته

کرده است که پايداري را بر روي  استقرار پيدا

ها عموماً منطقه به ارمغان آورده است. در اين سال

اي حاره محور رودبادها، بخصوص رودباد جنب

ورت صکه رودباد بهطوريه بسيار طويل بوده است. ب

ولی طويل تمام محدوده چندان قوي  يک جريان نه

ايران  بين شمال صحراي آفريقا تا جنوب و مرکز

 حاکم به امتداد دارند. در اين حالت نيز سازوکار

اي است که شرايط مناسبی براي تقويت گونه

بعضاً مانع  هاي چرخندي فراهم نشده است وسامانه

 روي منطقه گرديده است. از گسترش سامانه بر

ها رودباد شود در اين سالطور که ديده میهمان

عموماً محور  قطبی از ايران فاصله زيادي دارند و

درجه شمالی قرار  43رودباد قطبی باالتر از عرض 

حرکت شمال سوي رودباد قطبی نيز  اند.داشته

هاي دهنده عبور کم جريانات ناپايدار عرض نشان

به عبارت ديگر  شمالی از روي ايران است.

اي و چرخندهاي شمالی نيز از نهچرخندهاي مديترا

هاي بارشی کمتري وارد ايران دور شده و سامانه

ها بندرت رودباد جنب ايران شده است. در اين سال

در موارد اندک  شده و هم ادغام قطبی با اي وحاره

روي مديترانه قرار داشته  ادغام نيز محور روباد بر

 تیاست. که تأثير چندانی بر روي منطقه مطالعا

اي عموماً حاره جنب محور رودباد نداشته است.

اين پديده نشانگر تاوايی ضعيف حاکم  مداري بوده و

بااليی بوده است.  اليه وردسپهر ميانی و بر رودباد

 به منطقه نيز در نتيجه در صورت نزديکی رودباد

 .(0)شکل  شيو فشاري قوي ايجاد نشده است
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 اي و رودباد قطبی در خشکسالی هاي شديدموقعيت محور رودباد جنب حاره :0شکل 
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 اي و رودباد قطبی در خشکسالی هاي شديد: موقعيت مراکز هسته رودباد جنب حاره4شکل 

 

 

اي حاره موقعيت هسته مرکزي رودباد جنب 4شکل 

رودباد قطبی را در خشکسالی هاي شديد به  و

 اين مطالعه نشان داد دهد.نشان می تفکيک هر ماه

 :که

هاي مرکزي رودباد به پيروي از موقعيت هسته

 د.انمحوري رودباد در دو منطقه کلی استقرار داشته

اي بين محدودههاي رودباد در تعداد زيادي از هسته

ه اند. کغرب ايران تا غرب پاکستان قرار داشتهجنوب

-غرب ايران در منطقهجنوب و در اين حالت جنوب

اي نامناسب از جريان رودباد قرار داشته و پايداري 

در  و سکون را بر روي منطقه حاکم نموده است.

 روي مصر و هاي رودباد برموارد اندکی نيز هسته

اند که در اين حالت نيز ر داشتهشمال آفريقا قرا

هاي اين منطقه  رودباد تأثير چندانی بر ناپايداري

 گيرد.خارج از محدوده عمل رودباد قرار می ندارد و

هاي سال نيز رودباد داراي در تعداد زيادي از ماه
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ه يا چندين هست هسته سرعت بسيار ضعيف بوده و

باد دسرعت ضعيف داشته است. در اين شرايط نيز رو

نتوانسته است چينش خوبی از لحاا حرکات قائم 

 جوي در وردسپهر زيرين ايجاد نمايد.

ای عربستان در حارهموقعیت پرفشار جنب

 خشکسالی های شدید

بيان شد براي تعيين موقعيت  ترپيشطور که همان 

هسته مرکزي پرفشار عربستان موقعيت هسته 

 9333، 125، 953 مرکزي اين سامانه در ترازهاي

هکتوپاسکال استخراج گرديد. در عمل  733و 

مشخص گرديد تعيين موقعيت هسته مرکزي بر 

بسيار مشکل است.  125و  9333روي ترازهاي 

روزها تشخيص مرکز بسته تقريباً  که در اکررچون

غير ممکن بود. بهترين تراز براي تعيين هسته 

 953 اي عربستان ترازمرکزي پرفشار جنب حاره

 533 و 733در ترازهاي  باشد.هکتوپاسکال می

دليل تمايل  هکتوپاسکال نيز در موارد اندکی به

هاي جنوبی و هسته پرفشار به سمت عرض

 گستردگی قابل مالحظه هسته تشخيص مرکز بسته

موقعيت هسته مرکزي  5شکل  شده دشوار بود.

اي عربستان را درخشکسالی هاي حاره پرفشار جنب

موقعيت روزانه هسته مرکزي  5 بی و شکلانتخا

اي عربستان را در خشکسالی پرفشار جنب حاره

روي  طور که برهمان دهد.نشان می 2337-2339

شود چه در موقعيت ماهانه هسته ها ديده مینقشه

مرکزي پرفشار و چه در موقعيت روز به روز هسته 

ها در دوره مرکزي پرفشار جنب حاره تمام هسته

روي خشکی  هاي اکتبر تا می( بر)ماه بارشی

 درواقع مراکز و اند.گرفته جزيره عربستان قرارشبه

چنين الگويی  اند.ها حرکت غرب سو داشتههسته

هاي ترين الگوي همديدي براي بارشنامناسب

 باشد. چون:غرب ايران میجنوب و جنوب

با توجه به اينکه محور گسکککترش پرفشکککار جنب -

عربسکتان و اصکوالً همه پرفشککارهاي جنب    ايحاره

هککاي جغرافيککايی مککداري اي در اين عرضحککاره

با استقرار هسته مرکزي  باشند.شرقی( می -)غربی

جزيره عربستان تمام محدوده بر روي خشککی شبه 

بين درياي عمان تا درياي سرق و بعضاً کشور مصر 

ر د گيرد.هاي اين پرفشار قرار میتحت سلطه زبانه

ن شکککرايط جريکانات غربی عموماً بر روي ايران،  اي

کرده و  بخصککوص در نوار جنوبی حالت مداري پيدا

 پايدار را حاکم خواهند نمود. جوي آرام و

ترين سکککامانه طور که مالحظه شکککد مهمهمکان -

غرب ايران جنوب هاي جنوب وتکأثيرگذار در بارش 

، لشکري؛ 9099، باشد )لشکريانی میسامانه سود

( در الگوي 9012، پرک؛ 9019، خليليککان؛ 9094

حرکت غرب سکوي پرفشکار عربسکتان شرايط الزم    

براي تقويت و گسککترش سککامانه سککودانی بر روي  

دليککل  در عين حککال بککه رود.منطقککه از بين می

گسکترش زبانه غربی سکلول پرفشار بر روي مصر و   

هاي جنوبی جابجا به عرض فشار سودانیسودان کم

به عبارت ديگر در اين الگوي گسککترش . شککودمی

 شودمدار بارشی منطقه خارج می سامانه سودانی از

.(6و  5 شکل هاي)
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 هاي خشکسالی شديداي عربستان در نمونهحاره هاي پرفشار جنبموقعيت ماهانه هسته :5شکل 

 

 
 

 2339اي عربستان در نمونه خشکسالی شديد سال حاره هاي پرفشار جنبموقعيت هسته :6شکل 

 

 

هاي بارشی ورودي ترين منبع رطوبتی سامانهمهم-

هاي گرم درياهاي عرب و عمان بکه اين منطقه آب 

باشککد. در اين حالت با اسککتقرار سککلول پرفشککار می

 عربسکککتککان بر روي دريککاهککاي گرم عمککان و عرب

رطوبکت طی يک گردش واچرخندي بر روي ايران  

شود. وقتی هسته هاي عبوري فرارفت میو سکامانه 

مرکزي پرفشکککار عربسکککتان بر روي شکککبه جزيره 

شکککود منبع رطوبتی اين عربسکککتککان منتقککل می

هاي احتمالی ورودي شده و سامانه ها قطعسکامانه 

 از رطوبت کافی برخوردار نيستند.

با گسکترش غرب سکوي هسکته مرکزي پرفشار و    -

شکککرقی محور -الگوي مداري آن )راسکککتاي غربی
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عنوان به ،ايشککود ناوه مديترانهپرفشککار( سککبب می

يک الگوي مناسکب براي تقويت سککامانه سودانی و  

اي بر روي هاي مديترانهچنين هدايت سککيکلونهم

هاي جنوبی را امکان گسکککترش به عرض ،منطقکه 

 شد.نداشته با

 تحلیل همدیدی خشکسالی شدید سال آبی

( به عنوان الگوی غالب خشکسالی 2002-2002)

 منطقه

شده براي  هاي استخراجدليل تعداد زياد نقشه به

جهت  2339تحليل همديد خشکسالی سال 

 9333و  953، 733 هاي ترازاختصار فقط نقشه

شروع، ميانه فصل زمستان و  هايهکتوپاسکال ماه

 شده هاي انجامبررسی) آخرين ماه بارشی در منطقه

هاي منتخب نشان هاي روزانه ايستگاهبر روي بارش

هاي داد که در بخش اعظم منطقه عمده بارش

اي هنقشه افتد(.بهاري تا پايان ماه آوريل اتفاق می

ها نيز تقريباً چنين شرايطی را همديدي ساير ماه

 دادند.ايش مینم

 تحلیل الگوی همدید فصللل پایید در خشکسالی

 شدید

 9333 شکککود در ترازطور کککه ديککده میهمککان

ترين ترا به سکککطح زمين هکتوپاسکککال که نزديک 

در گسکتره وسکيعی از ساحل شرقی قاره    باشکد می

آمريککاي شکککمکالی تا شکککرق آسکککيا در محدوده    

درجه شککمالی )محدوده جنب  53تا  23هاي عرض

تحت  گيردمی که تمام کشککور ايران را دربر( هحار

له وسککي سککلطه يک کمربند پرفشککار گسککتره که به

هاي منفردي همچون آزور، افريقا و سيبري سکلول 

در اين الگو ايران  قرار دارد. شکککوند،مشکککخص می

 کامالً تحت تسککلط اين کمربند فشککاري قرار دارد. 

يعنی  دليل ماهيت آن، پرفشکککار عربسکککتکان بکه  

درياهاي ) همجواري با پهنه آبی گرم اقيانو  هند

در قالب زبانه  و تظاهر چندانی ندارد.( عمان و عرب

چشم ه جزيره عربستان بواچرخندي در مرکز شکبه 

 عنوان يکدر اين تراز پرفشکار سيبري به  خورد.می

 (.7شکل ) پرفشار قوي تظاهر کرده است.

 

 
 

 هکتوپاسکال 9333تراز  (2337الگوي همديدي فصل پاييز )نمونه ماه نوامبر  :7شکل 
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هکتوپاسککککال نيز الگويی  953در تراز  9شککککل 

با  هکتوپاسکککال حاکميت دارد. 9333شککبيه تراز 

اين تفککاوت کککه ضکککلع جنوبی کمربنککد پرفشکککار  

کرده و تا محدوده عرض  گسکترش جنوب سو پيدا 

در  کرده اسککت. درجه شککمالی نيز توسککعه پيدا 93

وضکککوح بهتري هاي واچرخندي بهاين تراز هسکککته

اي عربسککتان پرفشککار جنب حاره شککوند.ديده می

صکورت يک سکلول گسترده   گرفته و بهکامالً شککل 

تمام شکبه جزيره عربستان و جنوب و جنوب غرب  

اين الگو حرکت غرب در  ايران را در برگرفته است.

 الگويی سکوي سکلول عربستان کامالً مشهود است.  

که ضمن حاکميت پايداري بر روي منطقه، مانع از 

فشار سودان و در عين گسکترش شکمال سکوي کم   

حال باعث حرکت شکککمال سکککوي جريانات غربی 

چنان پرفشکککار در اين تراز نيز هم گرديده اسکککت.

ندي هاي واچرختر از سککاير سککلول سککيبري قوي

در الگوهاي  رسدبه نظر می کرده است. تظاهر پيدا

پرفشککار سککيبري در   خشکککسککالی بر روي ايران، 

تر از موقعيت نرمال خود در فصککل موقعيتی جنوبی

نشکککان ( 9010، يککارمرادي) گيرد.سکککرد قرار می

دهد هسککته مرکزي پرفشککار سککيبري در دوره  می

اي بين درياچه بايکال و سکککرد سکککال در محدوده

  .(9)شکل  بالخاش استقرار دارد(

 

 
 

 هکتوپاسکال 953تراز  (2337)نمونه ماه نوامبر  الگوي همديدي فصل پاييز :9شکل 

 

 دهد.الگوي ترازهاي زيرين را نمايش می 733تراز 

ر از تپرفشار عربستان حتی قويدر اين تراز سکلول  

ک باشد. با يهاي پرفشار سيبري و آفريقا میسکلول 

گسکککترش مکداري تمام محدوده درياي سکککرق تا  

قکاره هند و نوار جنوبی ايران را در برگرفته  شکککبکه 

چنان بر اسکت. هسکته مرکزي پرفشار عربستان هم  

حال الگوي اين با جزيره قرار دارد.روي خشکی شبه

هاي انات غربی کامالً به سمت عرضگسکترش جري 

بخصککوص نوار  ايران و اند وشککمالی جابجا شککده 

 جنوبی آن ککامالً در يک شکککرايط پايدار قرار دارد 

 (.1شکل )
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 هکتوپاسکال 733( تراز 2337: الگوي همديدي فصل پاييز )نمونه ماه نوامبر 1شکل 

 

تحلیل همدید الگوی زمسللتانه در خشللکسللالی 

 شدید

الگوي همکديدي حاکميت يک   در اين فصکککل نيز

کمربند پرفشککار قوي در تمام گسککتره شککرق قاره  

دهد. تمام امريککا تکا شکککرق آسکککيا را نمايش می  

درجه شککمالی تا  95جغرافيايی  هايمحدوده عرض

درجه شکمالی تحت تسلط اين کمربند پرفشار   53

ا آفريق هاي اصلی پرفشار آزور،سلول قوي قرار دارد.

خورد. چشککم میه روي نقشککه ب سککيبري کامالً بر و

 دليل شرايط خاص ولی سکلول پرفشار عربستان به 

ه زبکان  صکککورت يکک توپوگرافی و فيزيکی فقط بکه 

جزيره عربسکککتان و درياي م شکککبهواچرخندي تما

شود چنان مالحظه میهم عمان را فراگرفته اسکت. 

اسکتقرار غرب سوي اين واچرخند مانع از گسترش  

هاي شمالی شده فشکار سکودان به سکمت عرض   کم

طور قابل توجهی به فشککار بهاين سککلول کم اسککت.

هاي پايين رانده شککده اسککت. سککلول سککمت عرض

ه درياي مديترانه را اشغال پرفشار آفريقا تمام عرص

گيري بککه اين ترتيککب امکککان شککککککل  ککرده و 

 هاي مديترانه را نيز از بين برده اسکککتسکککيکلون

 (.93شکل )

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 957 .................................... 960 -949 ، صفحات9016تابستان ، 03، شماره هشتمپژوهشهاي دانش زمين، سال 

957 

 

 
 

 هکتوپاسکال 9333( تراز 2339الگوي همديدي فصل زمستان )نمونه ماه فوريه  :93شکل 

 

هکتوپاسکککال نيز محدوده  953در تراز  99شکککل 

درجه شکککمالی کامالً تحت  53تکا   93هکاي  عرض

اي قرار هاي پرفشکککارهاي جنب حارهسکککلطه زبانه

هاي پرفشککار آزور، آفريقا و اين تراز سککلول در دارد.

در يک راسکتا قرار داشته و برخالف تراز   عربسکتان 

هکتوپاسکال در اين تراز واچرخند عربستان  9333

صورت يک مرکز واچرخندي به گرفته است و شکل

جزيره عربسککتان قرار داشککته و  روي شککبه قوي بر

زبکانه شکککمالی آن نيمه جنوبی و غربی ايران را در  

سککيبري با قدري جابجايی  برگرفته اسککت. پرفشککار

شکمال سکو نسبت به فصل پاييز در محدوده عرض   

همه هنوز  بااين درجه شکمالی قرارگرفته است.  43

 93در موقعيکت نرمکال خود قرار ندارد بلکه حدود   

تر از موقعيکت نرمال زمسکککتانه خود  درجکه پکايين  

در اين فصل نيز واچرخند  کرده است. استقرار پيدا

سو داشته و به همين دليل  عربسکتان حرکت غرب 

هکاي دو مرکز پرفشکککار آفريقا و  بکا نزديکی زبکانکه   

فشکککار سکککودانی کامالً به سکککمت  عربسکککتان کم

و از جنوب اتيوپی  شکککده هاي جنوبی راندهعرض

فراتر نيامده است. در عين اينکه با گسترش شمال 

يز اي نسکوي زبانه پرفشکار عربسکتان، ناوه مديترانه   

مت شککرق و جنوب را پيدا امکان گسککترش به سکک 

هکتوپاسکال  733شکرايط همديدي تراز   کند.نمی

هکتوپاسکککال  953نيز الگويی مشککابه الگوي تراز 

و کمربند پرفشکککار جنب حاره تمام محدوده  دارد

)شکل  را اشکغال نموده اسککت  43تا  93هاي عرض

99).
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 هکتوپاسکال 953( تراز 2339فصل زمستان )نمونه ماه فوريه  الگوي همديدي :99شکل 

 

تحلیل همدیدی الگوی بهاره خشللکسللالی های 

 شدید

هاي هکتوپاسککال هسته  9333روي نقشکه تراز   بر

صورت متعدد در راستاي مداري فشار حرارتی بهکم

اسکککت. گرفته  و در عرض صککحراي آفريقا شکککل  

فشکککارهاي حرارتی پاکسکککتان و چنکان که کم هم

گيري شککککککل عربسکککتککان نيز در حککال تکوين و

ولی با گسککترش شککرق سککوي زبانه    باشککند.می

آفريقا و ادغام آن با زبانه غربی  پرفشککارهاي آزور و

روي مديترانه و ايران  سککيبري، شککرايط پايداري بر

فشکککار سکککودانی اينکه کم وجود با حاکميت دارد.

صورت يک سلول حرارتی قوي بر روي سودان و به

گرفته اسککت. ولی امکان  غرب درياي سککرق شکککل

دليل حاکميت  هاي شمالی بهگسترش آن به عرض

در  (.92شکل ) زبانه واچرخندي فراهم نشده است.

هکتوپکاسککککال تقريباً همان الگوي تراز   953تراز 

 هکتوپکاسککککال فصکککول قبل حاکميت دارد.  953

آفريقا و عربسککتان و تا  پرفشککار آزور و هايسککلول

حکدودي سکککيبري در يک راسکککتاي مداري تمام  

محدوده اقيانو  اطلس تا شکرق آسيا را در پهناي  

درجه شکککمالی فراگرفته اسکککت.  43تا  93عرض 

روي خشکی  همچنان سکلول پرفشکار عربسکتان بر   

زبانه شمالی آن پهناي  شکبه جزيره استقرار دارد. و 

ران را فراگرفته است. در اين فصل جنوبی و غربی اي

تر از نيز پرفشککککار سکککيبري در موقعيتی جنوبی

از  موقعيت نرمال طوالنی مدت خود استقرار دارد و

درجه شمالی فراتر نرفته است. به همين  03عرض 

ار هاي پرفشوسيله زبانه فشکار سکودانی به  دليل کم

ايزوله شککده و امکان گسککترش  عربسککتان و آفريقا

عين حال با گسکککترش  و را ندارد. درشکککمال سککک

هاي شککمالی پرفشککار آفريقا بر روي مديترانه  زبانه

هاي بارشی اين دريا نيز امکات فعاليت پيدا سکامانه 

 شکککوندهاي شکککمالی جابجا مینکرده و يا به عرض

 (.90شکل )
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 هکتوپاسکال 9333( تراز 2339)نمونه ماه آوريل الگوي همديدي فصل بهار :92شکل 

 
 هکتوپاسکال 953( تراز 2339)نمونه ماه آوريل  الگوي همديدي فصل بهار :90شکل 

 

 ،هکتوپاسکککال 733روي نقشککه تراز  بر 90شکککل 

در يک راسککتاي مداري  يک کمربند قوي پرفشککار

قاره هند را فرا گرفته تمام محدوده اطلس تا شکککبه

 0963اسککت. هسککته مرکزي پرفشککار عربسککتان با 

 ئوپتانسيل متر با هسته مرکزي پرفشارهاي آفريقا 

شکککود با اين مالحظه می کند.و آزور همترازي می

هاي پرفشکککار جنب الگوي گسکککترش مداري زبانه

امالً مداري شده و شرايط اي جريانات غربی کحاره

 پايدار را بر روي مديترانه تا ايران ايجاد کرده است

 (.94شکل )
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هکتوپاسکال 953( تراز 2339الگوي همديدي فصل بهار )نمونه ماه آوريل  :94شکل 

 

 ریگینتیجه

چنان هوايی است. هم و خشکسالی در ذات هر آب

که  چرا هوايی قرار دارد. و در ذات هر آب ترسککالی

يط باشد. وقتی شراخشکسالی يک پديده نسبی می

 و مؤثر بر آب هاينرمال در الگو يا آرايش سکککامانه

يا در سکککاختار  خورد.هواي يکک مککان به هم می  

شککرايط جوي از  شککود.ها تغييري ايجاد میسککامانه

شکککده و شکککرايط جديدي را به  حالت نرمال خارج

گذارد. اين تغيير در هر عنصککري ممکن نمايش می

 ولی اسککت اتفاق بيفتد. دما، بارش، فشککار و غيره...

عنصککر دما و بارش چون حيات زنده نسککبت به دو 

دهد. امواج گرم و سرد تري نشان میواکنش سريع

ها بيشتر مورد توجه قرار و خشککسکالی و ترسکالی   

گيرند. وقوع خشکسالی ها با هر شدتی نيز تابع می

پيوندد. بررسی الگوي همديدي خاصی به وقوع می

خشکککسککالی اتفاق افتاده در  5شککده بر روي  انجام

ب ايران در يککک دوره غرمنطقککه جنوب و جنوب

( الگوي کلی زير را 9196-2395ساله ) 03آماري 

به نمايش گذاشککت و تغييرات سککاختاري زير را در 

 ها ايجاد کرد.رفتار سامانه

ي هاتقريباً در تمام خشککسالی هاي شديد سامانه -

هاي آزور، آفريقا، اي شامل سلولپرفشار جنب حاره

ري قرار عربسککتان و سککيبري در يک راسککتاي مدا 

هککاي اين مراکز تمکام محککدوده  داشکککتکه و زبککانکه  

هاي شکرق قاره آمريکاي شمالی تا شرق آسيا  طول

درجه شرقی و عرض  933درجه غربی تا  63)طول 

تا  93در تراز زيرين و )( درجه شکککمالی 53تا  23

 733 و 953در ترازهککاي ( درجککه شکککمککالی 45

هکتوپاسککککال تحت تسکککلط خود قرار داده و يک 

د گسکککترده تمککام اين محککدوده را در بر کمربنکک

 گيرد.می

در اين الگو پرفشککار سککيبري از حالت نرمال خود -

تر از درجه جنوبی 95تا  93شکککده و حدود  خارج

که در  طوريهب گيرد.موقعيکت نرمال خود قرار می 

طول اين دوره بارشککی هسککته مرکزي پرفشککار با   

انکدکی جابجايی در راسکککتاي محور واچرخندهاي  
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گيرد. اين الگو زور، آفريقککا و عربسکککتککان قرار میآ

 43تا  93هاي شککود تمام محدوده عرضسککبب می

درجککه شکککمککالی کککه ايران نيز در همين عرض 

جغرافيکايی قرار دارد، تحکت تسکککلط يکک کمربند    

شکککده و جريانات غربی به  دينکاميکی پکايدار واقع  

تر جابجا شککده و عبور جريانات هاي شککمالیعرض

هاي ميانی و بااليی وردسکککپهر به در اليهنکاپکايدار   

 حداقل ممکن برسد.

برخالف شرايط نرمال که در طول دوره سرد سال -

سکککلول پرفشکککار عربسکککتان ضکککمن جابجايی به  

در اين  هاي پايين حرکت شکککرق سکککو دارد.عرض

کرده و  ها سلول پرفشار حرکت غرب سو پيداسکال 

در اکرر مواقع هسککته مرکزي آن بر روي خشکککی  

گيرد. )توجه شود به به جزيره عربستان قرار میشک 

موقعيت هسکته مرکزي سلول پرفشار عربستان در  

( با حرکت غرب سوي اين سلول عالوه بر 4شککل  

فشککار سککودان که نقش  اينکه سککامانه بارشککی کم 

غرب کشکککور هاي جنوب و جنوبمهمی در بکارش 

جنوبی رانده شده و با ادغام زبانه  هايدارد به عرض

دو سکلول پرفشار عربستان و آفريقا امکان گسترش  

به سکمت شمال را نداشته باشد. منبع رطوبتی اين  

عمده رطوبت اين سامانه در ) سکامانه نيز قطع شود 

عربسکککتککان از روي  گردش واچرخنککدي پرفشکککار

شود )کريمی عمان تأمين می درياهاي گرم عرب و

 (.9010، محمدي لشکري و؛ 9099، احمد آبادي

هاي دو مرکز واچرخندي عربستان و با ادغام زبانه-

 هايآفريقا امکان گسکککترش ناوه مديترانه به عرض

جنوبی از بين رفته و عمده جريانات ناپايدار حاصل 

از عبور جريکانککات غربی در اين دوره از سکککال بککه  

 شود.هاي شمالی منتقل میعرض

روي موقعيت روزانه سلول  بر شکده  بررسکی انجام -

دهد. در اکرر مواقع در نوار پرفشکار آفريقا نشان می 

روي مديترانه گسککترش   شککمالی اين پرفشککار بر 

هاي داشککته و مانع از تکوين و توسککعه سککيکلون   

ضمن کاهش  اي به سمت ايران شده است.مديترانه

هاي فراوانی سکککيکلون هکا، در اکرر موارد به عرض 

 اند.سير دادهشمالی تغيير م

با حرکت غرب سوي سلول پرفشار عربستان و قرار -

جزيره عربستان در ترازهاي روي شبه گرفتن آن بر

اي از هکتوپاسکال رودباد جنب حاره 533تا  953

روي خاورميانه جابجا شده و  موقعيت نرمال خود بر

روي کشور مصر قرار داشته  هسته مرکزي آن يا بر

 روي شرق سريع به سمت شرق، برو يا با جابجايی 

 گيرد. بهشرق ايران و پاکستان قرار میو جنوب

هاي بااليی وردسپهر استراتوسفر ترتيب در اليهاين

زيرين نيز جريانات ناپايدار از منطقه مورد مطالعه 

ترين موقعيت استقرار رودباد )مناسب شونددور می

هاي مناسب در اي براي ايجاد بارشجنب حاره

غرب ايران استقرار آن بر روي جنوب و جنوب

 باشد.جزيره عربستان میغرب شبهشمال

 

 منابع

 نژاد، ع.، و محد .پ ،نژاد ايران ،.ف ،گيوي احمدي-

 بر سيبري و حاره جنب هاي پرفشار . اثر9091
 کنفرانس چهاردهمين، ايران غرب هاي خشکسالی

چهاردهمين کنفرانس  ئوفيزيک ، ايران  ئوفيزيک

 انجمن  ئوپلتيک ايران، تهران، ايران،

http://www.civilica.com/Paper-GCI14-

GCI14_129.html. 

بررسی عوامل اقليمی  .9092 .،م اميري،-

نامه يانپا خشکسالی هاي استان سمنان،

 گروه شهيد بهشتی، دانشگاهارشد، کارشناسی

 .919 -9، ص جغرافيا

. تحليل 9012ب.،  عليجانی، و ا. بابايی فينی،-

هاي پژوهش فضايی خشکسالی هاي ايران زمين،

 . 92-9 ص ،0شماره ، 45 دورهجغرافياي طبيعی، 
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ي سينوپتيکی الگوها .9013 .،ن پروين،-

 شديدترين خشکسالی حوضه آبريز درياچه اروميه،

، 02، شماره 25دوره  تحقيقات جغرافيايی، فصلنامه

 .939-13ص 

. بررسی سينوپتيکی 9072 حجازي زاده، ز.،-

امه ناي در تغيير فصل ايران. پايانپرفشار جنب حاره

 .279 -9ص مدر ، دکتري، دانشگاه تربيت

تحليل سينوپتيک موقعيت  .9013  .، ،خداده-

هاي شديد در هاي جت و ارتباط آن با بارشجريان

 ارشد،نامه کارشناسیپايان غرب ايران،شمال

 .294-9، ص دانشگاه شهيد بهشتی

 .9010 .،م ي،مهدو و .ر يري،مش ،.ع.آ خرم بخت،-

ي خشکسالی اقليمی در منطقه هامشخصهيابی ارز

 سال ي،امنطقهيزي ربرنامه فصلنامه الرستان،

 .923-930، ص 9010 بهار ،90 شماره چهارم،

ی الگوهاي ماهانه بررس .9076 .،ف ،اخالقخوش-

ات تحقيق فصلنامه يران،در ای و ترسالخشکسالی 

 .77-57ص  ،4 ، شمارهجغرافيايی

تحليل پرفشار جنب حاره  .9096 آذر.، ،زرين-

، استاد راهنما دکتر هوشنگ تابستان بر روي ايران

، ص دانشگاه تربيت مدر  نامه دکترا،پايان ،قائمی

9-291.  

 .9014.، ب ی،صالح و .ف ،ستوده ،.ر رزمی،-

احتمال وقوع  يبندمکانی و پهنه -تحليل زمانی

 ،غرب ايرانشمال هايیترسال و هایسالخشک

-57ص  ،41 شماره ،95 دوره ي جغرافيايی،فضا

74. 

 .،م يرآبادي زاده،ام و م. ی،روشن ،.پ رضايی،-

و سطح  یفراوان ،مدت . تعيين روابط شدت،9010

 مجله غرب ايران،در شمالدرگير با خشکسالی 

-999ص  ،93 شماره محيطی، و مخاطراتجغرافيا 

927. 

. 9099 ب.، ثقفيان،و  ع. ،، شکوهیط. ،رضيئی-

فراوانی خشکسالی با  تداوم و ،بينی شدتپيش

هاي زمانی )مطالعه استفاده از روش احتماالت سري

، انبيابمجله  بلوچستان(. موردي استان سيستان و

 .099-212ص ، 2شماره  ،9جلد

 ،شناخت .9099ي.،  رحيمی، دليقو و زاهدي، م.-

بينی خشکسالی با استفاده از يشو پي بندطبقه

ي زمانی نمونه مطالعاتی حوضه آبريز هايسرروش 

 شماره فضاي جغرافيايی، فصلنامه درياچه اروميه،

 .49-91ص  .،6

بررسی تغييرات  .9091، ، ع.و صادقی نيا .سليقه، م-

هاي تابستانه مکانی پرفشار جنب حاره در بارش

 مارهش ،فيا و توسعه، فصلنامه جغراجنوبی ايران نيمه

 . 19-90ص ، 97

، حبيبی .م ،.، عليجانی، ب.، سليقهصادقی،  -

. تحليل 9097 .،م و قهرودي تالی، .م ،نوخندان

هاي فراگير  همديدي واچرخند ها برخشکسالی

ص  ،93 شماره ،ايتوسعه ناحيه خراسان، جغرافيا و

935-999. 

ي الگوهاي بندطبقه. 9010 .،آ بابايی، و .آ فتاحی،-

فصلنامه  ی زا در ايران،و خشکسالزا همديدي بارش

 ،992شماره پياپی  ،21تحقيقات جغرافيايی سال 

 .922-935ص 

قائمی، ، .مي، احمدآبادکريمی  ،فرج زاده اصل، م.-

ی انتقال رطوبت در چگونگ .9099.،ممباشري،  و ه.

 7-0مطالعه موردي ) يرانابارش زمستانه غرب 

 63شماره  مدر  علوم انسانی، مجله (،9116 انويه 

 .297-910ص  ،

.، م ،. و فرج زاده اصل، مقائمی، ه.، زرين، آ.، آزادي-

جنب حاره بر روي  ر. تحليل الگوي پرفشا9099

ماره ش، آسيا و آفريقا، فصلنامه مدر  علوم انسانی

9 ،291-245.  

يل ر يم بارندگی تحل .9012 ، ف.،پرک و قائمی، ه.-

 سپهر، مجله غرب کشور،و جنوبمنطقه جنوب 

 .95، شماره 22دوره 
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 .9091ا.،  ،و مساعدي ع. مقدم نيا، ،کريمی نظر، م.-

بر وقوع خشکسالی ثر بررسی عوامل اقليمی مو

 ،هاي حفاظت آب و خاکپژوهش ،)منطقه زابل(

 .959-945ص ، 9شماره 

اثر موقعيت  .9014 محمدي، ز.، و .ح لشکري،-

عربستان بر  ياحاره استقرار پرفشار جنب

، غرب ايرانبارشی در جنوب و جنوب يهاسامانه

، 9 شماره ،47 دوره ي جغرافياي طبيعی،هاپژوهش

 . 13-70ص

يسم تکوين و توسعه مکان .9092 لشکري، ح.،-

و  ي جنوبهابارشسودان و اثر آن بر روي  فشارکم

ي جغرافياي طبيعی، هاپژوهشغرب ايران، جنوب

 .46دوره 

. تحليل سينوپتيکی دو نمونه 9094 ،ح. لشکري،-

، شرق ايرانزمستانه جنوب يهااز الگوي بارش

 .22-9ص ، 9، شماره 1دوره  ،مدر  علوم انسانی

 فشاري کمهاسامانهير يابی مس .9099.،ح لشکري،-

 ص. 09،مدر  علوم انسانیسودانی بر روي ايران، 

يل تحل. 9019خليليان، و.، و  لشکري، ح.-

سينوپتيکی پهنه بارش سامانه ادغامی سودانی 

 ص. 29،سپهر اي بر روي ايران،يترانهمد

تحليل . 9010 .،ز يارمرادي.و  لشکري، ح.-

همديدي موقعيت استقرار پرفشار سيبري و 

 ،مسيرهاي ورودي آن به کشور ايران در فصل سرد

، 49دوره ، هاي جغرافياي طبيعیفصلنامه پژوهش

 .299-911، ص 99شماره 
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