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1

 5گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 2گروه سنجش از دور و ، GISدانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 9گروه هواشناسی دینامیک و همدیدی ،پژوهشکدة هواشناسی و علوم جو ،تهران ،ایران
تاریخ پذیرش31/8/53 :

تاریخ دریافت31/4/52 :

ل شکری ،ح ،.ع .متکان ،ا .آزادی و ز .محمدی .1359 .تحلیل همدیدی نقش پرفشااار عربسااتان و رودباد جنبحارهای در کوتاهترین
طول دوره بارشی جنوب و جنوب غرب ایران .فصلنامه علوم محیطی.44-13 :)4(54 .
سابقه و هدف :جنوب و جنوب غرب ایران هم از لحاظ موقعیت ژئوپولتیکی و هم از لحاظ سایاسای ،اقتصاادی ،تانعتی و کشااورزی از
مناطق استراتژیک کشور است .بنابراین طول دوره بارشی در این منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است .پرفشار جنبحارهای عربستان از
سامانههای کنترلکننده اقلیم جنوب و جنوب غرب ایران و حتی کل کشور است .این سامانه به تبعیت از جابهجایی ساالنه گردش عمومی
جو و در حا شیه شمالی سلول هدلی 5در طول سال جابهجا شده و با جابهجایی شمال سو و جنوب سو شروع و پایان و بهتبع طول دوره
بارشی منطقه جنوب و جنوب غرب ایران را تعیین می کند.
مواد و روشها :برای شنا سایی الگوی سینوپتیکی دورههای بار شی کوتاه در این تحقیق دادههای بار شی روزانه ای ستگاههای سینوپتیک
جنوب و جنوب غرب ایران (خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،فارس ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان و ایالم) در یک دوره
آماری  93ساله استخراج و سال پایه مشترک که تمام ایستگاهها دارای بارش بودهاند ،انتخاب شده است .در مرحله بعد برای تعیین طول
دوره بارشی در ایستگاههای جنوب و جنوب غرب ایران ابتدا بر اساس سال زراعی کشور ایران ،یعنی مهر تا مهر ،شروع بارش و پایان بارش
مشخص شد و در مرحله بعد تعداد روزها از شروع تا پایان شمارش شده است .سپس سالهایی که طول دوره بارشی آنها کمتر از  531روز
طول ک شیده بود بهعنوان دورههای بار شی کوتاه انتخاب شد .در مرحله اول ماتری سی به ابعاد  ( 493×219سلول × روز) تهیه شد .که با
توجه به تحلیل عاملی  1عامل انتخاب شاااد و در نهایت روی عامل اول که پرتکرارترین الگوی ساااینوپتیکی بود و همرنین پراکنش
هستههای پرفشار عربستان تحلیل انجام شد.
نتایج و بحث :برر سی موقعیت ه سته مرکزی پرف شار جنبحارهای عرب ستان در  1سال با طول دوره کوتاه ن شان داد که در این سالها
هسته مرکزی پرفشار دارای دو نوع آنومالی بودهاند .اوالً هستهها حرکت جنوبسوی بسیار کندی داشتهاند .بهطوریکه گاهی یا اواخر اکتبر
یا اواسط نوامبر همرنان روی منطقه جنوب و جنوب غرب ایران استقرار داشتهاند .ثانیاً برعکس شرایط نرمال به جای حرکت شرق سو به
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سمت غرب عرب ستان و ساحل دریای سرخ جابهجا شدهاند .این نوع جابهجایی سبب شده ا ست که سامانه کمف شار سودانی بهعنوان
مؤثرترین سامانه بار شی منطقه امکان حرکت و گ سترش به سمت منطقه را ندا شته با شد .و از طرفی مانع از گ سترش جنوب سوی ناوه
مدیترانه روی آفریقا و تقویت سامانههای سودانی شود .در این سالها کمفشار سودان بهجای حرکت شمالشرقسو به سمت شمال جابهجا
شده و پس از عبور از روی م صر وارد دریای مدیترانه شده ا ست .درنتیجه جنوب غرب ایران از دریافت بارش محروم شده ا ست .رودباد
جنبحارهای نیز بهعنوان مؤثرترین رودباد در تشدید ناپایداریهای این منطقه در این سالها با حرکت غربسو و قرار گرفتن آن روی مصر
و لیبی در شرایط مناسبی برای تشدید ناپایداریها در منطقه قرار ندارد.
نتیجهگیری :سامانه پرفشار جنبحارهای عربستان مهمترین سامانه کنترلکننده اقلیم منطقه جنوب و جنوب غرب کشور ایران است .در
برخی از سااالها جابهجایی شاامال و جنوبسااوی گردش عمومی جو و ساالول هدلی روی منطقه شاارایط همدیدی را فراهم میکند که
هستههای پرفشار جنبحارهای عربستان بسیار دیرتر از شرایط نرمال از منطقه خارجشده و زودتر از موعد به سمت منطقه برگشته و طول
دوره بارشی را کوتاه میکند.
واژههای کلیدی :همدید ،پرفشار عربستان ،رودباد جنبحارهای ،جنوب و جنوب غرب ایران ،طول دوره بارشی.

مقدمه
پراکنش بارش از مهمترین پد یده های جوی مؤثر

اقلیمشناسان محسوب میشود .لشکری در تحقیقی تحت

در ذخایر آبی ،تقویم کشااات ،تنمین رطوبت خاک در هر

عنوان بررساای سااامانههای کمفشااار سااودانی ورودی به

منطقهای ا ست .دوره بار شی در هر منطقهای به اقلیم آن

ایران با بررساای  211سااامانه سااودانی دریافت که این

منطقه و موقعیت جغرافیایی آن منطقه ن سبت به گردش

سااامانه از  1مساایر عمده (دو مساایر عمده بهتااور

عمومی جو وابساااته اسااات .در مناطقی از جهان توزیع

ادغام شده با چرخندهای مدیترانهای و سه مسیر مستقل

بارش در سرتا سر سال یکنواخت ا ست .در تورتیکه در

شمال عربستان و خوزستان؛ شمال عربستان و بوشهر و

برخی از مناطق بهویژه در اطراف پرفشاااار جنب حاره به

مرکز عربستان و هرمزگان) وارد ایران شده و ایجاد بارش

دلیل شااارایط خار گردش عمومی جو در این منطقه

میکند ))Lashkari, 2002

دوره بارشی فقط در بخشی از سال توزیع شده و با توجه

لشاااکری و محماادی در تحقیقی بااا عنوان اثر

به موقعیت ،این دوره کوتاهتر یا بلندتر اسااات .در عین

موقعیت اساااتقرارپرفشاااارجنب حارهای عربساااتان بر

حال ،این دوره بار شی در همه سالها یک سان نی ست .در

ساااامانههای بارشااای در جنوب و جنوب غرب ایران ،اثر

برخی از ساااال ها با تو جه به الگو های حاکم این دوره

جابهجایی مکانی ساالول پرفش اار عربسااتان بر بارشهای

کوتاهتر و در برخی از سالها این دوره طوالنی ا ست .در

شدید بخش جنوب و جنوب غربی کشور را تحلیل کردند

نتیجه دوره بارشاای از سااالی به سااال دیگر تیاو پیدا

و به این یافته رساایدند که هسااته مرکزی پرفشااار روی

میکند .تغییرا شااادید این عنصااار اقلیمی ناشااای از

دریاهای گرم عمان و عرب قرار داشاات (Lashkari and

تغییرا الگوهای جهانی جوی اسااات که ایران و بهویژه

) .Mohammadi, 2014در تمام این ساامانههای بارشای،

منط قه جنوب و جنوب غرب به دل یل همجواری با این

مؤلیههای مداری باد روی دریای عرب و عمان شاارقی و

مرکز پرفشااار بهشااد متاثر از این سااامانه اقلیمی قوی

مؤلیه نصفالنهاری آنها شمالی بود که بیانکننده فرارفت

اساات .به همین دلیل بررساای طول دورههای بارشاای در

گر ما و رطو بت از روی این در یا ها به دا خل کمفشاااار

مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی از مهمترین موضوعا

سااودان اساات .بیشااترین مقدار نم ویژهبر روی اتیوپی و
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جنوب دریای سااارخ قرار داشااات که بر اثر جریان های

با ا ستیاده از روش خو شهای با دقت باالیی برر سی کرد.

جنوبی زبانه کمفشاااار در تراز دریا و جریانهای جلوناوه

( )Gerstengarbe et al.,1999نتایج تحلیل خوشااهای را

در تراز های باالبر روی ایران فرار فت میشاااودet al., .

برای طبقهبندی آبوهوایی در اروپا به کار گرفتند که

) (Arvin 2015در تحقیقی ت حت عنوان تنثیر رود باد

نتایج بیانگر اهمیت و دقت مناساااب این روشها برای

جنب حارهای بر بارش های روزانه بیش از ده میلیمتر در

ط بقااه بناادی اقل یمی بود( Hiess et al., 2010) .بااا

حو ضه زایندهرود به این نتایج ر سیدندکه الگوی غالب در

بهرهگیری از روش های زمینآ ماری و تحل یل عاملی و

رخداد بارش بیش از ده میلیمتر ،قرارگیری چپ خروجی

خوشااهای نشااان دادند که سااه عامل ذکرشااده نواحی

رود باد ج نب حارهای روی دام نه فرازش موجکو تاه باد

اطراف رودخانه پیرل خلیج لینگ دینگ یانگ در جنوب

غربی اسااات .در باره اسااات یاده از متغییر های آ ماری

چین را به خو بی ناحیهبندی کرده است(Yunus, 2011) .

) ( Newnham,1968با اسااات یاده از  53متغیر در 41

برای طبقهبندی آبوهوایی بخش شبهجزیرهای مالزی از

ایستگاه هواشناسی بریتیش کلمبیا پهنهبندی آبوهوایی

تحلیل عاملی و روش خو شهای ا ستیاده کرد .نتایج تنثیر

را با تحلیل عاملی انجام داد که م شخص شد  9عامل 84

بسااایار مناساااب این روشها بر طبقهبندی را نشاااان

در تد رفتار اقلیااااامی منطقه را تبییااااان کرده ا ست

داد ( Eslahi, 2003(.برای نشاااان دادن تغییر اقلیم در

) (Bishop, 1984پ هنااه بناادی آبو هوا یی در ب خش

ایران از روش تحلیاال خوشااااهای اساااتیاااده کرد.

شبهجزیرهای مالزی را با روش تحلیل خوشهای انجام داد

) (Masoudian, 2013با بررساای بیساات و هیت عنصاار

و  8منطقه اقلیمی خروجی نتایج تحلیل خوشهای در این

اقلیمی در روش تحلیل عاملی نشااان داد که اقلیم ایران

شاابه جزیره بود (Kotil, 1988) .مشااخص کرد که در

ساخته شش عامل اقلیمی ا ست .تحلیل خو شهای روی

فل سطین ا شغالی ،شروع بارش (ف صل بارندگی) با طول

یک نمونه هزارتایی از مقادیر نمرا عاملی برگزیده وجود

جغراف یایی ایسااات گاه ها ،طول فصااال بارش با ارت یاع

پانزده ناحیه اقلیمی در ایران را نشان میدهد.

ایسااات گاه ها و همرنین تاریخ پا یان بارش با عرض

) (Masoudian, 2003با اسااتیاده از روش تحلیل

جغرافیایی ایستگاهها همبستگی شدید دارد(Damroes .

عاملی دورانیافته سه قلمرو پربارش ک شور را شنا سایی

) and Ranatvng, 1993در پژوه شی با عنوان شیوههای

کرد ( Masoudian, 2005) .با بهکارگیری روش خوشهای

آ ماری برای ناح یهب ندی بارش روزا نه در ساااریالن کا،

سه رژیم بارش اتلی را در ایران شناسایی کرد .سلیقه و

نوسااانا بارندگی نواحی بارشاای را با اسااتیاده از روش

همکاااران از روش تحلیاال عاااملی و خوشااااهای برای

چرخش واری ماکس تحل یل عاملی بررسااای کرد ند.آن ها

طبقهبندی اقلیمی اسااتان ساایسااتان و بلوچسااتان بهره

متوجه شااادند 51 ،عامل (غیرهمبساااته) 43 ،درتاااد

گرفت ند و اسااا تان را به  5ناح یه اقلیمی طب قهب ندی

واریااانس کاال را تعیین میکننااد .در تحقیقی دیگر،

کردند .(Saligheh et al., 2007).تعداد زیادی از محققان،

) (Ahmed and Yusuf, 1997با اسااتیاده از تحلیلهای

از طریق تجز یهوتحل یل آ ماری ،الگو های م کانی-ز مانی

چندمتغیره عاملی-خو شهای با ا ستیاده از  14ایستگاه به

بارش را تشاااخیص دادها ند و ع مد تاً از طریق همین

پهنهبندی اقلیمی عرب ستان سعودی پرداختهاند و آن را

تجزیهوتحلیل ها به الگوی غالب بارش در منطقه مورد

رو شی منا سب برای تعیین دقیق مرز نواحی اقلیمی در

بررسی دست یافتهاند ،اما با توجه به اینکه منطقه جنوب

این کشاااور پهناااور معرفی کردهانااد( Singh, 1999) .

و جنوب غرب ایران به دلیل همجواری با ساااه ساااامانه

عاملهای اتلی سالهای مرطوب ،نرمال و خشک هند را

اتاالی تنثیرگذار در آبوهوای ایران (پرفشااار عربسااتان،
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مواد و روشها

کمفشاااار ساااودان ،رودباد جنب حارهای) بهترین نمونه
پژوه شی برای آ شکار سازی نقش این سامانهها در اقلیم

در این پژوهش اب تدا داده های بارشااای روزا نه

ایران اساات و مشاااهده میشااود گاهی طول دوره بارش

ایساااتگاه های ساااینوپتیک جنوب و جنوب غرب ایران

ب سیار طوالنی و گاهی ب سیار کوتاه ا ست .این م ساله از

شامل ا ستانهای (خوز ستان ،بو شهر ،هرمزگان ،فارس،

لحاظ تقویم کشاات و کشاااورزی منطقه بساایار اهمیت

کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال بختیاری ،لرساااتان و

دارد .در این بخش از تحقیق تالش خواهد شااد الگوهایی

ایالم) در یک دوره آماری  93ساله تهیه و ا ستخراج شد

که در آن طول دوره بار شی کوتاه ه ستند ،شنا سایی و

(شکل .)5

معرفی شود.

شکل  -1موقعیت ایستگاهها و منطقه مورد بررسی در جنوب و جنوب غرب ایران
Fig. 1- The stations studied region in South and South-West of Iran

Day

year
شکل  - 2کوتاهترین طول دوره بارشی در جنوب و جنوب غرب ایران
Fig. 2 -Short prioed of pricepitaion in south and south west of Iran
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سپس با ا ستیاده از روش های مر سوم داده های

 . )Cohen, 1983در مرحله اول برای ا س تیاده از تحلیل

ناقص و م شکوک باز سازی و ا تالح شده و سال پایه

مول یه های مب نا با ید داده های فشااااار تراز در یا در

مشاااترک که تمام ایساااتگاه ها دارای بارش بوده اند،

ماتریسااای با حالت  sتنظیم شاااوند (برای اطالع از

انتخاب شاااده اسااات .در مرحله بعد برای تعیین طول

حالت های مختلف تنظیم داده ها به )(Yarnal, 1993

دوره بارشااای در ایساااتگاه های جنوب و جنوب غرب

مراجعه شود .در این ماتریس ها تاریخ کوتاه ترین طول

ایران ابتدا بر اساس سال زراعی کشور ایران یعنی مهر

دوره بارشاای در ردیف و ساالول ها نیز در سااتون های

تا مهر شااروع بارش و پایان بارش مشااخص شااد برای

ماتریس ها قرار می گیر ند .ب نابراین در مرح له اول

شاااروع بارش اول مهر به عنوان مبدأ انتخاب شاااد و

ماتریسااای به ابعاد ( 493×219سااالول × روز)خواهیم

شااروع بارش شاامارش شااد .به عنوان مثال ،اگر اولین

داشت.

بارش در روز  28مهر اتیاق افتاده بود شروع بارش 28

از ماتریس همب ستگی در این مرحله ا ستیاده شد

مهر محاساابه شااد .برای محاساابه پایان بارش نیز اول

چراکه در ماتریس همبسااتگی همه نقاو وزن یکسااانی

فروردین به عنوان م بدأ انت خاب و فاتااا له از م بدأ

دریافت خواهند کرد ( .)Esteban et al., 2005, 2006بعد

شمارش شد .به عنوان مثال اگر بارشی در  2اردیبهشت

از انتخاب ماتریس همبسااتگی و برای ادامه کار بایسااتی

اتیاق افتاده بود پایان بارش  99محاسااابه شاااد و در

معنادار بودن ماتریس همبساااتگی و کیایت نمونهبرداری

نهایت تعداد روزهای بین این دو تاریخ شمارش و طول

آن مورد آزمون قرار گیرد .برای مع نادار بودن ماتریس

دوره بارشی برای هر یک از سال ها محاسبه شد .سپس

همبستگی از آزمون کرویلت بارتلت:

سااال هایی که طول دوره بارشاای آنها کمتراز  531روز

2𝑃 + 5
𝑋 = − [𝑛 − 1 −
]|𝑅|𝑛𝐿
6
2

طول کشااایده بود به عنوان دوره های بارشااای کوتاه

)(1

تحلیل شد .شکل  2و ضعیت هر یک از سالهای مورد

که در آن  nمعرف تعداد روزهای بارشاای  P،تعداد

برر سی را از لحاظ کوتاه ترین طول دوره بار شی ن شان

یاخ ته |𝑅| ،قدر مطلق دترمی نان ماتریس همبساااتگی

می دهد .سااپس نقشااه های ارتیاعی تراز  411و 811

است ،استیاده شد .این مشخصه دارای توزیع مجذور کای

هکتوپا سکال برای تمام نمونه های انتخابی از داده های

با ) 0.5𝑃(𝑝 − 1درجه آزادی ا ست .کیایت نمونهبرداری

 ECMWFبا قدر تیکیک  1/21×1/21با اساااکریپی

نیز با ا ستیاده از آزمون کی سر میر اولکین برر سی شد.

در نرم افزار  Gradsترساایم شااد .موقعیت هسااته های

این آزمون بر اساس فرمول زیر محاسبه میشود:

روزا نه پرفشاااار ج نب حاره ای در نمو نه های انت خابی
شناسایی و در نرم افزار  ARCGIS10.3به تور نقشه

)(2

تر سیم شد .در رابطه با شنا سایی الگوهای کوتاه ترین

∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2
2
𝑗𝑖𝑎 ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑟𝑖𝑗2 +

= 𝑂𝑀𝐾

طول دوره بارشااای نیز از روش تحلیل مولیه های مبنا

که 𝑗𝑖𝑟 ضریب همبستگی ساده بین متغیرهای  iو

ا ستی اده شده ا ست .ا ستیاده از تحلیل مولیه های مبنا

 jو 𝑗𝑖𝑎 ضااریب همبسااتگی جزئی بین همه زوجمتغیرها

می شاااود

است .بعد از اطمینان از معنادار بودن ماتریس همبستگی

الگوهایی که از تکرارپذیری بسااایار پایینی برخوردار

و ک یا یت نمو نهبرداری ،تحل یل مول یه های مب نا روی

هسااات ند حذف و الگو هایی که دارای تکرار پذیری

ماتریس همبساااتگی فشاااار تراز دریا اعمال و ماتریس

بی شتری ه ستند د سته بندی شوند ( Richman,1981؛

بارگویهها محا سبه می شوند .در این تحقیق رویهمرفته

در مورد داده های فشااااار تراز در یا با ع
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 51مول یه اول فشاااار تراز دریا با  1/394درتاااد کل

در این حا لت نا پا یداری جوی در ال یه های باالی

واریانس را توجیه میکند .در نهایت نق شههای ارتیاعی و

تروپوساایر از ایران دور شااده و امکان ورود سااامانههای

رود باد ج نب حارهای برای مول یه انت خابی در تراز های

بار شی به ک شور به کمترین مقدار ممکن خواهد ر سید.

ارتیاعی  411 ،811 ،5111و  111و  211و  911تحلیل

بررساایهای قبلی نشااان میدهد که مهمترین سااامانه

شدند.

تنثیر گذار در بارش های جنوب و جنوب غرب ایران
سااامانه سااودانی اساات ) (Lashkari, 2002و در الگوی

نتایج و بحث

حرکت غرب سوی پرف شار عرب ستان شرایط الزم برای

تحل یل موقع یت هستت ته های پرفشتتتار

تقویت و گسااترش سااامانه سااودانی روی منطقه از بین

ج نب حاره ای در کو تاه تر ین طول دوره

میرود ) .(Lashkari, 2005چون عامل اتااالی تقویت

بارشی

سامانه سودانی ،گسترش جنوب سوی ناوه مدیترانهای و

شکل  9موقعیت هسته پرفشار جنبحارهای را در

نیوذ آن حداقل تا جنوب عرض جغرافیایی  51درجه در

 1نمونه انتخابی در ماه نوامبر نشااان میدهد .مالحظه

این منطقه اساات .در عین حال به دلیل گسااترش زبانه

می شاااود که در اکثر روز های ماه نوامبر ( 511روز

غربی ساالول پرفشااار روی مصاار و سااودان ،کمفشااار

ماه های نوامبر) هسااا ته مرکزی پرفشاااار ج نب حاره

سودانی به عرض های جنوبی جابهجا می شود .به عبار

همر نان روی خشاااکی شااا به جزیره عربسااا تان قرار

دیگر ،در ا ین الگوی گساااترش ،ساااامانه ساااودانی در

گرف ته ا ند .در عین حال همر نان در ت عداد ز یادی از

عرض های جنوبی ایزوله شااده و از مدار بارشاای منطقه

روزهای ماه نوامبر در طول  1سااال دوره بارشاای کوتاه

خارج میشود.

هسااته مرکزی پرفشااار روی نیمه غربی و جنوب غرب
ایران و عراق قرار دار ند .در واقع مراکز و هسااا ته ها

موقعیت ه سته مرکزی پرف شار عرب ستان در

حرکت جنوب سوی کُند و غرب سوی زیادی دا شتهاند.

ماه مارس

این الگو نامناسااب ترین الگوی همدیدی برای بارشهای

شااکل شااماره  4موقعیت هسااته مرکزی پرفشااار

جنوب و جنوب غرب ایران است .با وجود اینکه از لحاظ

عربسااتان را در ماه مارس در سااال های بارشاای کوتاه

تقویمی بارش ها باید از اوایل مهر ( 22سپتامبر ) شروع

( 511روز) نشاااان میدهد .از لحاظ طول دوره بارشااای

شاااود ،ولی مالحظه می شاااود در ماه نوامبر نیز هنوز

نرمااال در ایران انتظااار میرود در این ماااه همرنااان

هساااته های پرفشاااار شااارایط مناسااابی را برای ورود

سامانههای بارشی وارد ایران شود .همانطور که مشاهده

ساااامانه های بارشااای فراهم نکرده اسااات .چون محور

میشااود در بیش از دو سااوم روزهای ماه مارس هسااته

گساااترش پرفشاااار ج نب حاره ای عربسااا تان در این

مرکزی پرفشار روی خشکی شبه جزیره عربستان (غرب

عرض های جغرافیایی مداری (غربی -شرقی) ه ستند .با

طول جغرافیایی  31درجه شااارقی) قرار دارند .به عبار

استقرار هسته مرکزی روی خشکی شبه جزیره عربستان

دیگر ،هساااته مرکزی پرفشاااار جابهجایی غرب ساااوی

تمام محدوده بین دریای عمان تا دریای سااارخ تحت

زودهنگاام را شاااروع کردهاناد .در این الگوی پراکنش

سلطه زبانه های این پرفشار قرار میگیرد .در این شرایط

هسااتهها سااامانه کمفشااار سااودانی به عنوان سااامانه

جریانا غربی عموماً روی ایران حالت مداری پیدا کرده

تاثیرگذار بر بارشهای جنوب و جنوب غرب ایران از مدار

یا به عرض های جغرافیایی باالتر جابه جا خواهند شاااد.

بارشی آن خارج میشود.
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شکل -3موقعیت پرفشار جنبحارهای عربستان در ماه نوامبرجنوب و جنوب غرب ایران
Fig.3 - Position of Saudi Arabia subtropical high pressure in November, South and South-West of Iran

شکل  -7موقعیت پرفشار جنبحارهای عربستان در ماه مارس جنوب و جنوب غرب ایران
Fig.4 - Position of Saudi Arabia subtropical high pressure in March, South and South-West of Iran
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تحل یل ه مد یدی نمو نه  31ژانو یه  2112در

با دوره بار شی کوتاه سامانههای سودانی کمتر به تور

ترازهای  1111تا  911هکتوپاسکال

مستقل وارد منطقه جنوب و جنوب غرب شده ،در نتیجه

همانطور که بیان شد این الگو پرتکرارترین الگو

اوالً از شااد بارشها کاسااته شااده ثانیاً بارشها خیلی

در سالهای با دوره بارشی کوتاه در جنوب و جنوب غرب

زودتر از حالت معمول قطع خواهد شااد .الگوی حاکم در

ایران بوده است .این الگو با شرایط سینوپتیکی حاکم در

تراز  811هکتوپاسااکال شااباهت بساایار زیادی با الگوی

روز  95ژانویه  2152انطباق دا شته ا ست .شکل  1تا 8

سینوپتیکی تراز  5111هکتوپا سکال دارد .همرنان زبانه

نقشاااه ترکیبی توپوگرافی و جر یان باد را در تراز های

پرف شار سیبری به عنوان پدیده غالب روی ک شور ایران،

 5111تا  111هکتوپاسااکال نشااان میدهد .در این الگو

تقریبا سرا سر ک شور ایران ،دریای عمان و عرب و بخش

روی نقشه تراز  5111هکتوپاسکال استخوانبندی اتلی

و سیعی از شبهجزیره عرب ستان و حتی خلیج عدن را فرا

به و سیله دو سامانه ا تلی تعیین می شود .پدیده غالب

گرفته اسااات .این گساااترش قابلمالحظه جنوبساااوی

روی بخش اعظم کشاااور ایران و در یا های اطراف ز با نه

پرفشار سیبری سبب شده است سامانه کمفشار سودانی

پرف شار سیبری ا ست .همانطور که دیده می شود زبانه

کامال به ساامت غرب جابهجا شااود .به همین دلیل زبانه

این پرف شار ابتدا با را ستای شرقی غربی از سمت شمال

این سامانه با گ سترش شمال سوی پس از عبور از روی

شاارق و شاارق روی ایران گسااترش پیدا کرده و در ادامه

سااودان و مصاار گسااترش یافته و با چرخند مدیترانهای

تمام شبهجزیره عربستان و دریاهای گرم عمان و عرب را

ادغام شود .در این الگو سامانه کمارتیاع ب سیار قوی با 1

در بر گرفته اساات و حتی بخشهایی از دریای ساارخ و

مرکز ب سته با ه سته مرکزی  5932ژئوپتان سیل متر روی

تمام خلیج فارس را نیز در برگرفته ا ست .به دلیل همین

شرق مدیترانه تکوین پیدا کند.

گ سترش غرب سوی قابلتوجه پرف شار سیبری ،کمف شار

نقشاااه جر یان به خوبی فرارفت رطوبت را از روی

سودان به سمت شرق و شمال شرق گ سترش ندا شته

دریاهای گرم عمان و عرب از طریق جریانا شااامال و

است .در نتیجه این کمفشار با امتداد جنوبی شمالی روی

شاارقی به درون سااامانه سااودانی و فرارفت آن بهوساایله

سودان و م صر گ سترش پیدا کرده ا ست از طرفی مرکز

جریانا جنوبی جلو زبانه کمفشاااار ساااودانی به درون

سیکلونی مدیترانه با جابهجایی شرق سو روی لبنان قرار

چرخند مدیترانهای نشااان میدهد .روی نقشااه تراز 411

گرفته اساات .در نتیجه زبانه جنوبی آن با زبانه کمفشااار

هکتوپا سکال پرف شار عرب ستان کامال را ستای مداری پیدا

سااودان ادغام شااده و به تااور یک میدان کمفشااار

کرده و در حالت ادغامشده با پرفشار آفریقا تمام محدوده

گساااترده تمام محدوده مدیترانه مرکزی تا غرب ایران از

شبهجزیره عرب ستان و عرض تحرای آفریقا تحت تاثیر

زبانههای این سااامانه ادغامشااده متاثر شااده اساات .این

این مرکز گساااترده واچرخناادی قرار دارد .این الگوی

الگوی سینوپتیکی سبب شده که رطوبت دریاهای گرم

گسترش سبب شده است ناوه مدیترانهای امکان نیوذ به

عرب و ع مان و در ادا مه در یای سااارخ در یک گردش

عرض های جنوبی پیدا نکند .در عین حال ناوه امتدادی

واچرخندی به وسااایله زبانه سااایبری به درون ساااامانه

شاامال شاارقی  -جنوب غربی پیدا کرده اساات .در این

کمفشااار سااودانی فرارفت شااود .در ادامه این رطوبت با

بخش سامانهها از عرضهای شمالیتری وارد ایران شده

جریانا جنوبی حاکم در شرق کم ف شار سودانی بدرون

و در نتیجه بارشها با تاخیر بی شتری روی منطقه جنوب

سیکلون مدیترانهای فرارفت شده ا ست .نق شه جریان به

و جنوب غربی کشاااور گساااترش مییابد .همانطور که

خوبی این پدیده را ن شان میدهد .بنابراین ،در سالهایی

دیده میشااود در تراز  111هکتوپاسااکال الگوی جریان
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باد های غربی کامال حا لت مداری پ یدا کرده اسااات.

را ا شغال میکند .این الگوی گ سترش سبب شده ا ست

جابهجایی غرب سوی پرفشار عربستان و گسترش مداری

سامانه کم فشار سودانی به سمت غرب جابهجا شده و از

آن و در عین حال ادغام زبانه آن با پرف شار آفریقا سبب

م سیر عمومی خود دور شود ( سامان سودانی برای ورود

شااده اساات در این تراز ناوه کامال مداری شااده و ضاامن

به جنوب و جنوب غرب ایران در حالت مسااتقل از سااه

خمیدگی محور ناوه به عرضهای شمالیتر جابهجا شود.

م سیر عمده عبور میکند :م سیر الف (خوز ستان)؛ م سیر

در ن ها یت میتوان گ یت الگوی ساااینوپتیکی حاکم در

ب (بوشااهر)؛ و مساایر ج (هرمزگان) ).(Lashkari, 2002

ساااالهایی که بارشها در جنوب و جنوب غرب دیرتر از

در ترازهای میانی ورد سپهر واچرخند عرب ستان با حرکت

حالت نرمال شااروع میشااود به نحوی اساات که در تراز

غرب سااو ضاامن ادغام با واچرخند آفریقا محوری غربی-

زیرین وردساااپهر ز با نه واچرخ ند حرارتی سااایبری با

شااارقی پیدا میکند .در این شااارایط ناوه مدیترانهای به

گسترش جنوب سو با واچرخند عربستان یکپارچه شده و

عرضهای شاامالی منتقل شااده و بارش با تاخیر زیاد به

تمام ایران و شبهجزیره عربستان و دریاهای عرب و عمان

جنوب کشور وارد میشود.

شکل  -9نقشه ارتفاعی و سرعت باد در تراز  1111هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig. 5- Hgt Map and wind speed at level 1000 hPa on 31January 2012

شکل  -6نقشه ارتفاعی و سرعت باد در تراز  091هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig. 6- Hgt Map and wind speed at level 850 hPa on 31January 2012
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شکل  -4نقشه ارتفاعی و سرعت باد در تراز  411هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig. 7- Hgt Map and wind speed at level 700 hPa on 31January 2012

شکل  -0نقشه ارتفاعی و سرعت باد در تراز  911هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig. 8- Hgt Map and wind speed at level 500 hPa on 31January 2012

تحل یل ه مد یدی نم ویژه نمو نه  31ژانو یه

نم ویژه در جهت جنوبی  -شمالی از شمال سودان و

 2112در ترازهای  1111تا  091هکتوپاسکال

اتیوپی به ساام ت جنوب و مرکز دریای ساارخ امتداد

شکل های  3و  51پراکنش مقادیر نم ویژه را در

یافته ا ست .به پیروی از شرایط سینوپتیکی حاکم

تراز  5111و  811هکتوپاساااکال نشاااان می دهد .با

فرار فت رطو بت برخالف معمول که در یک ام تداد

تو جه به ویژگی های دی نامیکی حاکم بر در یا های

جنوب غربی  -شاامال شاارقی انجام می شااود ،در این

گرم عمان و عرب عمده رطوبت این دریاها در الیه

الگو ام تدادی جنوبی  -شااا مالی پ یدا کرده اساااات.

زیرین ور دساااپهر و به خصاااور در زیر تراز 811

(شاااکل  ) 51الگوی نقشاااه نم ویژه را در تراز 811

هکتوپاسکال فرارفت می شود .به همین دلیل در این

هکتوپاسااکال نشااا ن می دهد .الگوی گسااترش زبانه

پااژوهااش ناام ویااژه در تاارازهااای  5111و 811

رطوبتی شاااباااهاات زیااادی بااا الگوی تراز 5111

هکتوپا سکال برر سی شده ا ست .همان طور که دیده

هکتوپاسکال دارد.

می شاااود در تراز  5111هکتوپاساااکال زبانه ای از
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شکل  -5نقشه نمویژه در تراز  1111هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig.9 -special Humidity maps at level 1000 hPa on 31January 2012

شکل  -11نقشه نم ویژه در تراز  091هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig.10 -special Humidity maps at level 850 hPa on 31January 2012
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موقع یت رود باد ج نب حاره ای در کو تاه ترین

تاااورتی که در ترازهای پایینتر رودباد جنب حارهای به

طول دوره بارشتتی نمونه انتبابی  31ژانویه

خوبی قابلشااناسااایی نبوده و روی نقشااهها ظهور خوبی

2112

ندا شته ا ست .همانطور که دیده می شود ه سته ا تلی

بررسااای های مت عدد ان جامشااااده روی رود باد

رودباد جنب حارهای در محدودهای بین  21تا  91درجه

ج نب حارهای نشااااان داد که تراز های  911و 211

عرض شمالی روی م صر ،لیبی و شمال غربی عرب ستان

هکتوپاسااکال مناساابترین ترازها برای بررساای رودباد

قرار دارد .به ع بار دیگر ،هسااا ته مرکزی رود باد در

جناابحااارهای هساااتنااد ( .)Mohammadi, 2013در

موقعیتی غربیتر از شرایط نرمال خود واقع شده است.

شکل-11رودباد جنبحارهای تراز  291هکتوپاسکال روز  31ژانویه 2112
Fig.11- subtropical jet stream level of 300 hPa on31 January 2012

نتیجهگیری

ایران (خوزستان ،بوشهر ،هرمزگان ،فارس ،کهگیلویه و

منطقااه جنوب و جنوب غرب ایران از معاادود

بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری ،لرسااتان و ایالم) در

مناطق کشااور اساات که در آن دوره بارشاای با دوره

یک دوره آماری  93ساااله مورد بررساای قرار گرفت و

ک شت و فعالیت های ک شاورزی منطبق ا ست .و شرایط

همان طور که در روش پژوهش بیان شد سال هایی که

آب وهوایی منط قه به نحوی اسااات که بسااا یاری از

طول دوره بارشااای کوتاه تر از حالت نرمال منطقه ای

محصااوال به طور مسااتقیم می توانند از بارش ها برای

بوده ا ست شنا سایی شد .برر سی انجام شده درباره

تامین بخ شی از نیاز آبی خود ا ستیاده کنند .بنابراین

موقعیت هساااته های مرکزی پرفشاااار عربساااتان در

توزیع متعادل بارش در طول دوره بارشاای برای تامین

ماه های دوره بارشی در تمام  1سال انتخابی نشان داد

نیاز آبی گیاه بسااایار مهم اسااات .در این پژوهش به

که موقع یت هسااا ته پرفشاااار ج نب حاره ای در اکثر

دنبال شنا سایی الگوهای سینوپتیکی سال هایی بودیم

روزهای ماه شروع و پایان بارش ( 511روز ماه شروع و

که در آن طول دوره بارشااای کوتاه تر از حالت نرمال

 511روز پایان) روی خشکی شبه جزیره عربستان قرار

بود .برای رساایدن به این هدف ،ابتدا داده های بارشاای

گرفته اند .درواقع مراکز و هساااته ها حرکت غرب ساااو

روزانه ایسااتگاه های سااینوپتیک جنوب و جنوب غرب

داشااته اند .در عین حال ،در بساایاری از روزها هسااته
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مرکزی پرفشااااار از ایران خارج نشااااده یا حر کت

ساااینوپتیکی را داشااا ته اساااات .در تراز های زیرین

جنوب سوی کافی نداشته است .این الگو نامناسبترین

کنترلکننده ا تلی جو ایران در این سالها زبانه پرف شار

الگوی همدیدی پراکنش هساااته ها برای بارش های

ساایبری بوده اساات در این سااالها زبانه جنوبی پرفشااار

جنوب و جنوب غرب ایران ا ست .در این سال ها محور

ساایبری گسااترش جنوبسااوی بساایار قابلمالحظهای

گساااترش پرفشاااار جنب حاره ای عربساااتان در این

دا شته به طوریکه در حالت ادغام شده با سلول پرف شار

عرض های جغراف یایی مداری (غربی -شااارقی) بوده

عربستان تا خلیج عدن و شمال اتیوپی نیز گسترش پیدا

است .با استقرار هسته مرکزی روی خشکی شبه جزیره

میکند در این الگوی گ سترش سامان سودانی از طریق

عربساااتان تمام محدوده بین دریای عمان تا دریای

مسیرهای معمول خود امکان گسترش به سمت جنوب و

سرخ تحت سلطه زبانه های این پرف شار قرار می گیرد.

جنوب غرب ایران را پیدا نمیکند .در این حالت سااامانه

به این ترتیب ،اوال امکان گسااترش ناوه مدیترانهای به

سودانی با جابهجایی غرب سوی از طریق سودان و م صر

عرض هااای پااایین و بااه دنبااال آن امکااان هاادایاات

به عرضهای باال جابهجا شاااده و در شااارق مدیترانه با

سااامانه های بارشاای سااودان و مدیترانه روی منطقه

چرخند مدیترانه ادغام شاااده اسااات .در الیههای میانی

فراهم نمی شاااود .ثانیا ،با عدم گساااترش ناوه امکان

پرف شار عرب ستان ضمن حرکت غرب سو با پرف شار آفریقا

تقویت ساااامانه ساااودانی به عنوان مهم ترین ساااامانه

ادغام شده و به تور یک میدان گ سترده تمام محدوده

اثرگذار در بارش های این منطقه فراهم نمی شاااود .از

شبهجزیره عرب ستان تا مرکز تحرای آفریقا تحت ت سلط

طرفی با گسااترش غرب سااوی پرفشااار عربسااتان این

این پرفشااااار و ز با نه های آن قرار میگیرد .این مدل

سااامانه بارشاای به عرض های جنوبی جابه جا شااده و

گسااترش ساابب میشااود ناوه مدیترانهای به عرضهای

ایزوله خواهد شد.

شااامالی رانده شاااده و بارشها در جنوب و جنوب غرب
دیرتر از حد معمول شروع شود.

برای تحلیل سااینوپتیکی الگوها پس از وارد کردن
داده های جوی روزهای بین شاااروع و پایان بارش در 1

پینوشت

ساااال کوتاه و تحلیل عاملی انجام شاااده نشاااان داد که

Hadley cell

پرتکرارترین الگو در سالهای با دوره بارشی کوتاه الگوی

1
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Introduction: Precipitation is one of the most important atmospheric elements in any climate, and the world
climate is categorized on the basis of this climatic element. In some climates, precipitation occurs in all seasons
while, in others, precipitation only occurs in cold seasons; in yet other climates, it occurs during warm seasons.
In most regions that are adjacent to sub-tropical high pressure systems, precipitation occurs only at specific
periods of the year. All regions that are located to the North of this system have precipitation during cold
seasons although, in practice, the beginning and end of precipitation is not fixed. Sometimes, periods of
precipitation occur and, in some years, end much later or sooner than normal. Therefore, in some years, the
precipitation period is very short. In the south and southwest of Iran, the period of precipitation and cultivation
coincide. Therefore, in this climate region, periods of precipitation are used directly by plants and agriculture
products. When the precipitation period is shorter than normal, a part of the plants’ water needs is not provided,
and the water resources of the region are influenced intensively by this fact.
Materials and Methods: In this research, first, the daily precipitation data of synoptic stations in South and
Southwest Iran (including Provinces such as Khuzestan, Kohkilooye-boyerahmad, Lorestan, Busheher,
Hormozghan, Chaharmahal va Bakhtiari, Fars and Ilam) over a 36-year period were extracted. In the next step,
the start and finish of precipitation periods were determined according to agricultural years in Iran which begin
in October. In order to determine the length of the precipitation period in the stations of the south and southwest
of Iran the days between start and end of precipitation were calculated. Then, those years in which the
precipitation period length was less than 160 days were analyzed as short periods of precipitation. Figure 2
shows the condition of the years investigated in respect of the shortest precipitation period length. Then maps
at levels of 700 and 850 HPa were produced for all selected samples from ECMWF data with a resolution of
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0.25*0.25 using a scrip in Grads software. The locations of daily cells of sub-tropical high pressure were
identified in the selected sample and mapped using ARDGIS10.3 software. The basic component analysis
method was used for identifying the pattern of the shortest precipitation period length. Applying basic
components analysis to the sea level pressure data led to omission of the patterns with very low repeatability,
and patterns having higher repeatability were classified. In this research, the first fifteen components of sea
level pressure with 0.934 percent total variance were justified. Finally, the topographic maps and subtropical
jet stream for the selected components at levels including 700, 850, 1000, 500, 250 and 300 were analyzed.
Results and Discussion: The investigations were conducted on the central cores of the Saudi Arabia high
pressure cell in November as the beginning month of precipitation, and March as the end month of precipitation
in years with a short precipitation period; these showed that even in November, which was the second
precipitation month in the region, the high pressure central core did not have suitable eastward and southward
movements. This synoptic pattern caused a situation that even in the second precipitation month, the Saudi
Arabian subtropical high pressure system prevents the entrance of Sudanese low pressure, as the most
important precipitation system in the region, into the southern and south-western regions of Iran. Meanwhile,
the westward movement of high pressure caused a situation where the Mediterranean trough did not extend to
lower latitudes. Therefore, the Mediterranean system cannot enter the region. The location of the central core
of Saudi Arabian subtropical high pressure showed that the high pressure central cores had earlier westward
movement than in other years while, in March, the high pressure nucleus should be located in the East of Saudi
Arabia and on the Arabian Sea and Sea of Oman. This westward movement caused a situation whereby
Sudanese and Mediterranean low pressure exited the precipitation route of the region earlier than normal; in
other words, the precipitation stopped sooner than usual. In these years, the main controlling system in the
region was the Siberian high pressure system. During the short period precipitation years, the southern ridge
of the Siberian high pressure system in combination with Saudi Arabian high pressure have had a significant
southward extension, so that it is extended to the South of the Saudi Arabian peninsula and sometimes to
Ethiopia at the lower levels of the atmosphere. In such situations, the Sudanese low cannot enter South and
Southwest Iran through its normal routes. As a result, the Sudanese system moves to the West, and enters the
eastern Mediterranean with a northward movement and, passing over Sudan and Egypt, and combines with
Mediterranean cyclones. In this situation, precipitation occurs later than usual.
Conclusion: Saudi Arabian subtropical high pressure plays a fundamental role in the beginning and ending of
precipitation periods in the South and Southwest of Iran. With regard to the yearly movement of this high
pressure (westward and northward movement during warm periods of the year, and southward and eastward
movements during cold periods of the year), it plays a determining role in the beginning and ending of
precipitation in this region. For the entrance of the Sudanese system into the south and southwest of Iran, this
high pressure system should have a southward movement in order to leave this region and have an eastward
movement to provide the necessary conditions for its entrance into this region. But it is observed that in years
when the precipitation period in this region is short, the aforementioned system leaves Iran much later, and it
has a low eastward movement.
Keywords: Shortest period precipitation years, Arabian subtropical high pressure, Subtropical jet stream,
Sudanese low, Siberia high pressure.
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