
 5931 تابستان ،51 شمارة محيط، پايداري و جغرافيا

 17-95 صص.

 ایران غرب جنوب و جنوب هایخشکسالی بر آن اثر و عربستان پرفشار سینوپتیکی تحلیل

 تهران بهشتی شهید دانشگاه شناسیاقلیم ارشد کارشناسی - *زنگنه سعید

 تهران یبهشت شهید دانشگاه طبیعی جغرافیای گروه دانشیار - لشکری حسن

 (تهران) کشور هواشناسی سازمان بینیپیش معاون - مرادی محمد
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 چکيده
 در ايرران غرب جنوب و جنوب سينوپتيک ايستگاه 82 روزانه بارش هايداده ،پژوهش اين در

 از اسرتااده ابر گرديرد. آوريجمر  هواشناسر  سازمان از (8111-8113) ساله 51 آماري دورة

 عنروانه ب 8112 سال گرديد. استخراج منطقه هايخشکسال  5(SPI) استاندارد بارش شاخص

 و ارتارا  دريرا، ترراز فشار سطح 1 در سينوپتيک  هاينقشه و شد انتخاب سال ترينخشک

 برنروام آوريل، مارس، فوريه، ژانويه، هايماه در هکتوپاسکال 111 و 011 ،211 ترازهاي در امگا

ه ب 8112 سال بارش  ماه 6 در شدهبسته مرکزي پربند بررس  شد. تحليل و مشخّص دسامبر و

 011 سطح در ،00/1 هکتوپاسکال 211 سطح در که داد نشان مختلف سطوح در روزانه صورت

 ژئوپتانسريل ارتاا  هايپربند موارد 33/1 در هکتوپاسکال 111 سطح در و 32/1 هکتوپاسکال

 روزانه به صورت 8115 سال مرطوب ماه 6 در شده بسته مرکزي پربند بررس  است. شده بسته

 در و 29/1 در هکتوپاسرکال 011 سطح در ،62/1 در هکتوپاسکال 211 سطح در که داد نشان

 بنرابراين، است؛ شده بسته ژئوپتانسيل ارتاا  هايپربند موارد 00/1 هکتوپاسکال 111 سطح

 بسرته واچرخنرد مرکرز هايپربند از بيشتري درصد ده،بو شديدتر خشکسال  که 8112 سال

 يهراسرال در خشرک ، روي برر واچرخند محور که است اين از حاک  نتايج ديگر است. شده

 و عربستان واچرخند ترکيب در وضعيّت، اين است. بوده غرب  - شرق  به صورت 8115 و 8112

 روي بر ،هاسال اين در پشته امتداد ،ديگر طرف از .شودم  ديده بيشتر آفريقا شمال واچرخند

 بنرابراين اسرت؛ نموده حاکم مطالعه مورد منطقة در را پايداري و گرفته قرار عربستان و ايران

 حرکرت براتتر هرايعررض سوي به و کند ناوذ پايين هايعرض به تواندنم  ايمديترانه ناوة

 ديگرر طررف از گيرد.نم  قرار بارش  هايسامانه تأثير تحت ايران جنوب  نيمة نهايتاً کند.م 

 ناروذ مطالعره مرورد منطقة روي بر و کرده پيشروي سرخ درياي روي تا فقط سودان  فشارکم

 است. نکرده

 .ايران غرب جنوب و جنوب عربستان، پرفشار خشکسال ، همديدي، تحليل کليدي: واژگان
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 مهمقدّ
 و گیاهوان( شودن خشو  و غواا و آب کمبوود جملوه از) یووانو ح انسان روی بر را زیانباری آثار ،خشکسالی

 آبوی هاییروگاهن نیز و سطحی و زیرزمینی آب منابع و (آب کمبود و یسوزآتش جمله )از یو کشاورز گیاهان

 محیطوی معضوت  با مرتبط هایفرایند از بسیاری دهد.می قرار تأثیر تحت را یزچهمه ،یکلّ طور به و دارد و...

 بوا را یجوّ هایگردش میان رابطة که است علمی ،شناسییماقل هستند، یجوّ هایگردش یرتأث تحت  شدّ به

 کلیودی یهااندرکنش تبیین به دنبال همدیدی شناسیاقلیم چون کند.می بررسی ،منطقه ی  سطحیِ محیط

 اسوت. برخووردار زیوادی عملوی و نظوری ارزش از محیطوی علوو  میوان در اسوت سوطحی محیط و جو میان

 مسوودیان،) دارد یمهمّو جایگواه هم جغرافیا علم در و یجوّ علو  مختلف هایشاخه در همدیدی شناسیلیماق

 عربسوتان یرةجزشوبه روی بور کوه بووده یاهحوارّجنب پرفشار سلول ،پرفشار نوع ینترمهم از یکی (.1 :1937

 بووده مستقر عربستان یرةجزشبه شرقی نیمة روی بر ،سرد دورة طول در ،پرفشار سلول این و گرددمی تشکیل

 ارتبوا  تعیوین ،تحقیق این یکلّ هدف (.1901 )لشکری، رودیم پایین نیز آفریقا شاخ و عدن خلیج تا گاهی و

  .است مطالعه مورد منطقة در خشکسالی و آن عمق و عربستان پرفشار بین

 برای 1871 سال در ،1گالتون بار نلیاوّ است. گرفته صور  هاسیکلونآنتی روی دیمتعدّ مطالعا  کنون تا 

 بورد کوار بوه را پرفشوار یوا سیکلونآنتی اصطتح باشند، سیکلون با مخالف ا خصوصیّ دارای که فشاری مراکز

 در ماهانوه صوور  به واچرخندی الگوهای بررسی با (1338) 2همکاران و کاتسولیس (.191 :1988 )جعفرپور،

 منطقوة غربوی هوایبخش روی بور واچرخنودی مراکوز پراکنودگی کوه نددریافت ،مدیترانه ناحیة و اروپا جنوب

 صوور  بوه ایهحوارّجنب پرفشوار اسوت. آزور واچرخند فصلی ییجاجابه از رمتأثّ سال طول تما  در مطالعاتی

 شومار بوه هودلی گرموایی سولول جوز  و دارد قرار باالیی تروپوسفر در و شمالی درجة 97 عرض در کمربندی

 (.1337 نز،)هاسکی رودمی

 و کردنود بررسوی همدیود روش به را اروپا 2779 سال تابستانة هایخشکسالی (2771) همکاران و 9فین  

 بیشترین ،شرایط این در و کردند بیان پدیده این رخداد تعلّ را اروپا روی بر دینامیکی پرفشارهای قرار گرفتن

 تحقیقوی در اسوت. شوده مشاهده  بلندمدّ نمیانگی به نسب واچرخندی هوای هایتیپ مثبت هایناهنجاری

 اسیومق در SPI شواخ  از استفاده با خشکسالی بررسی به ایتالیا، در مداک منطقة در وسیع مقیاس در دیگر

 شرایط در ایتالیا جنوبی و مرکزی منطقة ، بلندمدّ مقیاس در داده نشان نتایج ،اندپرداخته ماهه 21 و ماهه 9

  (.2770 ،1سوترا و 1)بوردی دارد قرار خشکسالی ثرا تحت مابقی و است نرمال

 قورار بررسوی موورد دیگر پژوهشی در استرالیا( اندازچشم) شیرین آب هایاکوسیستم در خشکسالی اثرا  

جنوب شرق استرالیا تجربه یکی از بودترین خشکسوالی هوای  که است این از حاکی مقاله اصل که است گرفته

 آب هایاکوسیسوتم غالوب شوکل دهدمی نشان نتایجسال گاشته را دارد که  277شناخته شده در منطقه در 

 از ناشوی عواقوب از اساسوی درک یو  فاقود ،هاخشکسوالی فرکوانس بوودن بواال وجوود با استرالیا در شیرین

 اثورا  موورد در بیشوتر و فصولی( خشکسوالی )از اکوسیسوتم، در اخوتتل عنووان بوه  مدّیطوالن خشکسالی

  (.2778 همکاران، و )نیکتس است شده شناخته ساکن یآبها به نسبت جریان در خشکسالی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- galton 
2- Katsoulis et al 
3- Fink et al 
4- Bordi 
5- Sutera 
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 ،همدیودی نگواه از کوه انودکرده بررسوی (2717) همکواران و بوونتگن را آلموان تابسوتانة هایخشکسالی 

 سوبب اروپوا شورق جنووب روی بر فشارکم وجود و شمال دریای فراز بر جو میانی تراز در پرفشاری قرارگیری

 (2712) همکاران و اکبال توسّط انهیخاورم بارش در آزور باالی فشار ریتأث است. تابستانه هایخشکسالی ایجاد

 بواالی فشوار و میانه شرق زمستان بارش تغییرا  بین که دهدمی نشان نتایج که است گرفته قرار بررسی مورد

  مودّ از بیش میانه شرق در زمستان فصل بارش در مداو  کاهش ،این بر افزون و دارد وجود منفی ابطةر آزور

 اثورا  سوینوپتیکی بررسوی زمینة در (1902) زادهحجازی است. شده داده نسبت آزور فشار افزایش به مشابه

 انجوا  ایوران فصول تغییور در ایهحارّجنب پرفشار نوسانا  روی بر را مطالعاتی ،ایران در ایهحارّجنب پرفشار

  است. داده

 و گرفته قرار بررسی مورد خراسان فراگیر هایخشکسالی بر هاواچرخند همدیدی تحلیل ،دیگر تحقیقی در 

 و سویبری فرابوار فشوار افوزایش و تالیّوفعّ تشدید از ناشی خراسان، ماهانة هایخشکسالی وقوع شده مشخّ 

 آزور پرفشار شمال به گسترش با که است زمین( سطح )در انهیخاورم در آنها ادغا  و آزور ایهحارّجنب پرفشار

 دورة تواًینها و غربوی شومال جریانوا  کشوور غورب و النهورینبین در پشته ایجاد و هکتوپاسکال 177 تراز در

  (.1980 همکاران، و )صادقی شودمی برقرار خراسان در خشکسالی

 دیگور پژوهشوی در ،ایوران جنووبی نیموة تابسوتانة هایبارش در هحارّجنب پرفشار مکانی تغییرا  بررسی 

 سومت بوه غربوی جریانوا  ةنواو الگووی کوه است گرفته قرار مطالعه مورد (1983) صادقی نیا و سلیقه توسّط

 آفریقوا شومال سومت بوه هحوارّجنب ارتفاع پر ةزبان ینینشعقب سبب و یافته گسترش مدیترانه دریای حوضة

 ارتفواع پور سیستم شرایطی چنین در .دمانیم باقی ایران روی بر و شده جدا آن از یپر ارتفاع هستة و شودمی

 ایجواد همرفتوی هایبارش ایجاد و موسمی مرطوب هوای صعود برای شرایط و یابدمی انتقال باالتر هایالیه به

 و داده رخ هکتوپاسوکال 077 توراز در ژئوپتانسویل ارتفواع کواهش حوداکثر ،الگوو ایون هایبارش در شود.می

   .رسدیم هکتوپاسکال 077 تراز از باالتر تا و بوده کمتر لاوّ الگوی به نسبت همرفت یةال ضخامت

 هایزمسوتان در ایران غرب منطقة بارش بر یبریو س آزور جنب، پرفشارهای موقعیّت اثر ،دیگر پژوهش در 

 بوه آزور و سویبری پرفشوارهای مکوان تغییور نشانگر نتایج شود.می بررسی 2771 تا 1377 دورة طی ،خش 

 بواالتر اسوت. ژانویوه مواه در ویژهبوه خش ، هایزمستان در یکدیگر به آنها صالاتّ نیو همچن ترباال هایعرض

 بوا آن یزموانهم و گور  زمسوتان وقووع نشانگرشیپ ژانویه، ماه در سیبری پرفشار زبانة جغرافیایی عرض بودن

 در اسووت. خشوو  نزمسووتا کننوودةبینوویپیش بوواالتر، هووایعرض در هحووارّجنووب پرفشووار کمربنوود شوودنواقع

 فشار منفی یهنجاریب و (آزور پرفشار از )ناشی مدیترانه سطح در فشار مثبت یهنجاریب خش ، هایزمستان

 سویبری پرفشوار و قووی آزور پرفشوار شرایط، این در شود.می مشاهده سیبری( پرفشار اثر )در ایران شمال در

  (.1983 ،احمدی گیوی و همکاران) است ضعیف

 گرفتوه قورار بررسوی موورد دیگر تحقیقی در زابل منطقة در خشکسالی وقوع بر رمؤثّ اقلیمی ملعوا بررسی 

 نیدتریشود بوا مصوادف سوال تورینبوارشکوم همیشوه منطقوه، ایون در که است این دهندةنشان نتایج است

 تعورق و تبخیور همچنوین بوود  خواهود رموؤثّ میوان این در نیز دیگر عوامل نقش و باشد تواندنمی خشکسالی

 کریموی نظور و همکواران،) اسوت مطالعه مورد منطقة در خشکسالی وقوع بر رمؤثّ عوامل نیترمهم از پتانسیل

1983.)  
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احمودآباد کریموی  و (1901) لشوکری (1902) زادهحجوازی شوامل: گرفتوه صور  ایران در که مطالعاتی 

 بوا آن سواالنة ییجاجابه و ایهحارّجنب رپرفشا مکانی موقعیّت دهدمی نشان است که مطالعا  ایشان (1987)

 و خشکسوالی ماهانة الگوهای بررسی با (1900) اختقخوش است. ارتبا  در نظر مورد منطقة هایخشکسالی

 و خشو  هوایدوره شناسوایی بوه ،استاندارد نمرة شاخ  از استفاده با سینوپتیکی روش به ،ایران در ترسالی

 توأثیر بررسی به (1987) بیا  و (1981) حمیدیان (1989) چهاردولی است. هپرداخت ماهانه و ساالنه مرطوب

  .اندپرداخته SPI شاخ  از استفاده با آب منابع بر خشکسالی

 ةسوامان نقوش و اهمّیّوت بور تحقیوق هاییافتوه اسوت گرفتوه صور  (1987) ذرین توسّط که تحقیقی در 

 داده نشوان نتایج و دارد دیتأک سپهر ورد فوقانی هایتراز در آن تقویت و هحارّجنب پرفشار تشکیل در موسمی

 ترازهوای در (ترفیضوع) دتریشود واچرخندی گردش سبب (ترفیضع) تریقو موسمی گردش ،یکلّ طور به که

   .گرددیم سپهر ورد زیرین ترازهای در (ترفیضع) دتریشد چرخندی گردش و فوقانی

 هاروش و مواد
 بمرتّو Excel در هاداده سپس و گردید هتهیّ هواشناسی سازمان از مطالعه مورد هایهداد ابتدا تحقیق، این در

 و جنووب بورای (2773 توا 2777) ةسوالده دورة طوی سینوپتی  ایستگاه 28 بارش آمار شامل هاداده گردید.

 مطالعوه موورد منطقوة هایخشکسوالی (SPI) استاندارد بارش شاخ  از استفاده با کهاست  ایران غربجنوب 

 شواخ  نموودار 1 شوکل گرفت. قرار یبندطبقه مورد خشکسالی  شدّ، 1 جدول اساس بر و گردید استخراج

SPI 12 نشوان را مطالعه مورد منطقة سینوپتی  هایایستگاه کلّ (2773 تا 2777) ةسالده آماری دورة ماهة 

 2 شوکل .است مشخّ  آماری رةدو خش  سال عنوان به 2778 سال گرددیم مشاهده که طورهمان ،دهدیم

 GIS محویط در SPI شواخ  از اسوتفاده بوا ایوران جنووب غورب و جنوب 2778 سال خشکسالی یبندپهنه

(IDW)  هااسوتان ةبقیّو دهودیم نشوان را نرموال یبواًتقر یوضوعیّت که هرمزگان استان جز که دهدیم نشانرا 

 شودیدخیلوی تا توسّطم هایخشکسالی 2 جدول .اندبوده شدیدخیلی و شدید تا توسّطم هایخشکسالی درگیر

 بوه دسوت SPI شواخ  از استفاده با که دهدیم نشان را مطالعه مورد منطقة هایایستگاه در 2778 سال در

  است. آمده

 (5921ياسين، و آلسالمت ) استانداردشده بارش شاخص از استااده با ترسال  و خشکسال  درجة تعيين .5 جدول
 SPI مقادير

 مرطوب العادهفوق بیشتر و +2

 مرطوب خیلی 33/1 تا 1/1

 مرطوب نسبتاً 13/1 تا 1

 نرمال -33/7 تا +33/7

 خش  نسبتاً -13/1 تا - 1

 خش  خیلی -1/1 تا - 33/1

 خش  العادهفوق و کمتر -2

 میوانگین یکیسینوپت یهانقشه گرفتند. قرار بررسی مورد نمونه سال عنوان به ،2778و  2771 سال سپس 

 هتهیّو گوردس از هکتوپاسوکال 177 و 077 ،817 امگوای و ژئوپتانسویل ارتفاع دریا، تراز بارشی( ماه 7) ماهانة



 08 نوب و جنوب غرب ايرانهاي جتحليل سينوپتيکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی
 

 موورد روزانوه بوه صوور  نیز واچرخند امتداد و مرکز این بر عتوه گرفتند. قرار همدیدی تحلیل مورد و گردید

 گرفت. قرار بررسی

 
 تحقيق يهاافتهي مأخذ: (8113 تا 8111) ةسالده آماري دورة ةماه ips 58 شاخص نمودار .5 شکل

 
 (SPI) استاندارد بارش شاخص از استااده با ايران جنوب غرب و جنوب 8112 سال خشکسال  يبندپهنه .8 شکل 
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 8112 سال در ايران جنوب غرب و جنوب سينوپتيک ايستگاه 82 در SPI شاخص مقادير .8 جدول

jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec

آبادان 0.24 -0.19 -0.71 -1.32 -1.32 -1.35 -1.35 -1.35 -1.35 -1.2 -0.36 -1.48

اهواز -0.14 -0.35 -0.76 -1.62 -1.63 -1.65 -1.65 -1.65 -1.53 -1.32 -1.16 -2.24

بندر عباس 0.79 0.32 -0.01 -0.04 -0.04 -0.3 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.16 -0.06

بندر ماهشهر -0.28 -0.74 -1.29 -1.48 -1.47 -1.47 -1.47 -1.47 -1.41 -1.3 -0.95 -2

بستان -0.02 -0.35 -1.33 -1.37 -1.45 -1.49 -1.49 -1.49 -1.47 -1.51 -0.91 -1.67

بوشهر 0.05 -0.35 -0.65 -0.72 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.74 -0.76 -0.7 -1.67

دزفول -0.92 -1.23 -1.72 -1.96 -1.99 -1.99 -1.99 -1.99 -2.02 -2.08 -0.62 -1.83

دوگنبدان -0.11 -0.37 -1.6 -1.85 -1.86 -1.86 -1.86 -1.84 -1.83 -1.45 -0.28 -1.66

اقلید 0.43 0.06 -1.42 -2.03 -2.14 -2.17 -2.16 -2.17 -2.16 -2.15 -2.02 -2.12

ایزد خواست 0.79 0.4 -1.56 -1.8 -1.87 -1.93 -1.98 -1.98 -1.98 -1.98 -1.58 -1.29

فسا 0.03 -0.37 -1.18 -1.66 -1.66 -1.67 -1.67 -1.7 -1.7 -1.68 -1.45 -1.68

قشم 0.72 0.32 0.05 0.01 0.01 -0.03 -0.03 -0.02 -0.06 0.07 0.74 0.98

حاجی آبادهرمزگان 0.34 -0.05 -0.71 -1.14 -1.15 -1.47 -1.57 -1.8 -1.77 -1.79 -1.3 -1.13

جاس  2.06 1.99 1.88 1.78 1.78 0.19 0.19 0.2 0.2 0.2 0.31 0.41

کنگان جم -0.1 -0.73 -1.27 -1.42 -1.44 -1.44 -1.44 -1.44 -1.44 -1.14 -1.07 -1.23

کیش -0.07 -0.75 -1.03 -1.12 -1.12 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.16 -1.01 -0.94

کوهرنگ 0.08 -0.21 -0.82 -1.6 -1.77 -1.79 -1.79 -1.8 -1.78 -1.71 -1.99 -2.56

المرد 0.27 -0.07 -0.56 -0.87 -0.87 -0.87 -0.86 -1 -1.11 -1.09 -1.21 -1.26

الر 1.08 0.48 0.18 -0.23 -0.23 -0.8 -0.69 -0.6 -0.66 -0.58 -0.42 -0.7

لردگان -0.05 -0.72 -1.68 -1.83 -1.89 -1.89 -1.89 -1.88 -1.79 -1.77 -1.63 -2.61

مسجدسلیمان -0.05 -0.51 -1.03 -1.45 -1.47 -1.47 -1.46 -1.46 -1.47 -1.32 -0.95 -2.37

میناب  0.54 0.18 -0.04 -0.04 -0.04 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.24 -0.23 -0.47

نیریزفارس 0.49 -0.04 -0.92 -1.29 -1.3 -1.54 -2.18 -2.22 -2.22 -1.38 -0.76 -0.49

رامهرمز -1.08 -1.41 -1.96 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -2.13 -1.84 -1.61 -1.22 -1.71

سددرودزن 0.14 -0.32 -1.51 -2.05 -2.07 -2.07 -2.07 -2.07 -2.07 -1.93 -1.69 -2.37

شهرکرد -0.3 -0.69 -1.67 -2.12 -2.26 -2.28 -2.28 -2.28 -2.27 -2.02 -1.12 -1.56

شیراز 0.12 -0.24 -1.24 -1.8 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.82 -1.76 -1.53 -2.08

یاسوج 0.05 -0.27 -1.48 -2.03 -2.08 -2.09 -2.09 -2.12 -2.07 -2.08 -2.18 -2.74

مقادیر spi سال 2008
ایستگاه

 

 بررس  ردمو منطقة ف معرّ
 و چهارمحوال خوزسوتان، هایاسوتان شوامل و دارد قورار ایوران جنوب غرب و جنوب در ،مطالعه مورد منطقة

 21و  درجوه 21 جغرافیایی هایعرض بین که است هرمزگان و فارس ،بوشهر بویراحمد، و یلویهکهگ بختیاری،

 دقیقوة 11 و درجوه 13 تا دقیقه 12 و درجه 10 جغرافیایی هایطول و شمالی دقیقة 18 و درجه 92 تا دقیقه

 تعلّو بوه .دهدیم نشان را نمونه سینوپتی  هایایستگاه و مطالعه مورد منطقة نقشة ،9 شکل دارد. قرار شرقی

 مرتفوع نواحی است. عمتنوّ منطقه این در گیاهی پوشش ها،ناهمواری پراکندگی و خاک جنس و وهواآب عتنوّ

 تشوکیل متر 9177 تا 9277 ارتفاع در ،نواحی این گیاهان است. یخاصّ هیگیا پوشش دارای زاگرس هایکوه

 خواردار هایبوتوه را منطقوه ایون گیاهوان عمدة ،است طوالنی برف و زیاد سرمای به آنها سازگاری است. شده

 (.212 :1901 )رهنموایی، هسوتند مرتفوع نواحی اغلب گیاهان که آگانتالیمون و گون مانند ،دهندیم تشکیل

 .دهدیم نشان را ایران جنوب غرب و جنوب منطقة توپوگرافی ،1 لشک



 09 نوب و جنوب غرب ايرانهاي جتحليل سينوپتيکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی
 

 
 نگارندگان ترسيم:؛ هاايستگاه پراکنش و مطالعه مورد منطقة نقشة .9شکل 

 
 نگارندگان ترسيم:؛ ايران جنوب غرب و جنوب منطقة توپوگراف  .1 شکل

 و بحث نتايج

  8112 سال خشکسال  در عربستان واچرخند همديدي تحليل

 یبررس مورد یدیهمد طور به 2778 سال بارشی یهاماه در منطقه بر حاکم واچرخند موقعیّت ،بند نیا در

 استاندارد یفشار یترازها در ژئوپتانسیل ارتفاع و ایدر توّسطم سطح فشار یالگو ،کار نیا یبرا .ردیگیم قرار

 یبررس هکتوپاسکال 177 و 077 ،817 سطوح امگای یهانقشه نیز و هکتوپاسکال 177 و 077 ،817 همچون

 .گرددیم ذکر نمونه عنوانه ب ماه ی  فقط ،کار باالی حجم تعلّ به شود.می
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   8112 ةفوري در واچرخند موقعيّت و همديدي تحليل

 متحظوه که طورهمان دهد.می نشان 2778 سال فوریة ماه در را دریا تراز در حاکم همدیدی شرایط ،1شکل 

 و درجوه 17 جغرافیوایی عورض روی در هکتوپاسوکال 1/1792 یفشارهم منحنی با شاریپرف هستة گرددمی

 ترکیوه روی توا غربوی - شورقی امتداد با ،واچرخند این غربی ةزبان است. شده بسته درجه 87 جغرافیایی طول

 ترشگسو ژانویوه مواه هماننود اسوت  شوده ایران وارد شرق سمت از واچرخند جنوبی زبانة است. یافته امتداد

 هایسوامانه گسوترش از موانع ایوران جنوب غرب روی بر هکتوپاسکال 1727 فشار با واچرخند این از یازبانه

 است. گردیده منطقه این روی بر اییترانهمد و سودانی

پور  مرکوز ،مواه این در دهد.می نشان فوریه ماه برای را هکتوپاسکال 817 تراز در همدیدی الگوی ،7شکل  

 ةپهنو تموا  واچرخند هایزبانه است. گردیده تشکیل عربستان روی بر متر ژئوپتانسیل 1111 ربندپ با یارتفاع

 تموا  یباًتقر شمالی، - جنوبی امتداد با ،واچرخند این از حاصل پشتة و است گرفته دربر را عربستان یرةجزشبه

 یو  وجوود ،ترتیوب این به است. یافته گسترش نیز خزر دریای روی بر یحتّ و است گرفته دربر را ایران پهنة

 فشوارکم گسترش از مانع ،پایداری ضمن که خوردیم چشم به ماه این در دریا تراز و زیرین الیة در پایدار الیة

 گردد.می اییترانهمد ناوة شدن عمیق از مانع و سودانی

 یو  در ایون مواه دهد.می نشان فوریه ماه در را هکتوپاسکال 077 تراز در حاکم همدیدی شرایط ،0شکل  

 واچرخند این از حاصل پشتة است. شده بسته عربستان روی بر متر ژئوپتانسیل 9107 پربند با پر ارتفاع هستة

 زیور در ایوران جنوب غرب و جنوب منطقة است. گردیده ایران شمال تا جنوب از ضعیف ةپشت ی  ایجاد باعث

 مرطووب هووای فرارفوت از موانع خوود چرخشوی الگوی با انعربست روی بر واچرخندی مرکز دارند. ارقر پشته

 فرارفت ایران جنوب غرب و جنوب روی بر را و خش  گر  هوای و گردیده منطقه روی بر عمان و عرب دریای

 نماید.می

 کوه طورهموان دهود.می نشوان فوریه ماه در را هکتوپاسکال 177 تراز در حاکم همدیدی شرایط ،8شکل  

 عورض و درجوه 11 جغرافیوایی طوول روی بر ژئوپتانسیل 1887 پربند با پر ارتفاع مرکز ی  گرددمی مشاهده

 پربنود با است نموده احاطه را قبلی پر ارتفاع که دیگری پر ارتفاع هستة است. شده بسته درجه 19 جغرافیایی

 موداری باعث ،یجهنت در است. شده بسته و یافته گسترش سودان تا عرب دریای روی از متر ژئوپتانسیل 1807

 مطالعوه موورد منطقوة روی بر یاترانهیمد و سودانی هایسامانه گسترش از و گردیده غربی بادهای موج شدن

 است. دهکر جلوگیری

 
 8112 سال ةفوري ماه در هکتوپاسکال برحسب دريا توسّطم سطح فشار ميانگين .6 شکل



 01 نوب و جنوب غرب ايرانهاي جتحليل سينوپتيکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی
 

 
 8112 سال ةفوري در ماه متر ژئوپتانسيل برحسب سکالهکتوپا 211تراز  ژئوپتانسيل ارتاا  ميانگين .0شکل 

 
 8112 سال فورية در ماه متر ژئوپتانسيل برحسب هکتوپاسکال 011 تراز ژئوپتانسيل ارتاا  ميانگين .2 شکل

 
 8112 سال ةژانوي در ماه متر ژئوپتانسيل برحسب هکتوپاسکال 111تراز  ژئوپتانسيل ارتاا  ميانگين .3شکل 

 در که طورهمان دهد.می نشان فوریه ماه برای هکتوپاسکال 817 تراز در را امگا مقادیر اکنشپر ،17 شکل 

 ایوران جنووب غورب و جنووب روی بر ثانیه بر پاسکال 77/7 مثبت امگای با هسته ی  شودمی مشاهده شکل

 بور پاسوکال 78/7 منفوی امگای از یاهسته است. نموده حاکم منطقه در را آرا  یجوّ که است یافته گسترش

 عربسوتان خشو  و گر  هوای فرارفت باعث است ممکن همچنان که گرددمی مشاهده عربستان روی بر ثانیه

 .اسوت منطقوه ایون در زموین، سوطح در ناپایوداری و همگرایی هندةدنشان که گردد مطالعاتی منطقة روی بر
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 مطالعوه موورد منطقوة روی بور و خشو  گر  هوای فرارفت ایجاد باعث عربستان روی بر ناپایداری که هرچند

   گردد.می تشدید مطالعاتی منطقة در پایداری و خشکی نتیجه در و گرددمی

 ،مواه ایون در دهود.می نشوان فوریوه ماه برایرا  هکتوپاسکال 077 تراز در امگا مقادیر پراکنش ،11 شکل 

 دارد. قورار عربسوتان روی بر منفی مگایا از یاهسته و ایران غرب شمال روی بر قوی مثبت امگای از یاهسته

 یازبانوه دارد، قرار پاکستان و ایران شرق جنوب روی بر ثانیه بر پاسکال 12/7 با قوی مثبت امگای از یاهسته

 حواکم منطقه این در را آرا  یجوّ و پایداری و است یافته گسترش مطالعاتی منطقة روی بر قوی امگای این از

  است. دهکر

 دهود.می نشوان هکتوپاسکال 177 تراز در فوریه ماه برای 2778 سال در را امگا مقادیر پراکنش ،12شکل  

 اسوت شوده گسوترده درجه 11 جغرافیایی طول تا عربستان شمال روی بر منفی امگای هستة ی  ،ماه این در

 را افغانستان تا ایران بغر از یا درجه 71 تا 11 جغرافیایی طول از .رساندیم منطقه این در را هوا همگرایی که

 بور است. هکرد طمسلّ منطقه این در را هوا همگرایی که است پوشانیده پاسکال 12/7 مثبت امگای با یاهسته

 و سوودان روی بر است. شده گسترده قوی مثبت امگای این از یازبانه ،ایران جنوب غرب و جنوب ةمنطق روی

 هایسوامانه همگرایی از نشان که است شده تشکیل پاسکال 71/7 مثبت امگای با هسته دو نیز مدیترانه شرق

 هایسوامانه ورود از مطالعواتی منطقوة روی بور همگرایوی بور عوتوه نتیجوه در دهد.می یاترانهیمد و سودانی

   نماید.می جلوگیری نیز یاترانهیمد و سودانی

 
 8112 سال فورية در ماه انيهث بر پاسکال برحسب هکتوپاسکال 211 تراز در امگا الگوي .51 شکل

 
 8112 سال فورية در ماه ثانيه بر پاسکال برحسب هکتوپاسکال 011 تراز در امگا الگوي .55 شکل



 02 نوب و جنوب غرب ايرانهاي جتحليل سينوپتيکی پرفشار عربستان و اثر آن بر خشکسالی
 

 
 8112 سال فورية در ماه ثانيه بر پاسکال برحسب هکتوپاسکال 111 تراز در امگا الگوي .58 شکل

 هکتوپاسوکال 077 سوطح در 2778 سوال یوةفور ماه در را عربستان واچرخندی مراکز موقعیّت ،19 شکل 

 بر عتوه متمرکزند. اتیوپی و عربستان روی بر عربستان واچرخندی مراکز اکثر ،شکل به توجّه با دهد.می نشان

 هایسوامانه گسوترش از آورده عمول به جلوگیری ترانهیمد ناوة شدن عمیق از واچرخندی پوشش دامنة اینکه

   نماید.می جلوگیری نیز ایران بجنوب غر و جنوب روی بر سودانی

 سوال در هکتوپاسوکال 177 تراز روی بر فوریه ماه در عربستان واچرخند مرکزی هستة پراکنش ،11 شکل 

 اکثور ولی اندگشته ترپراکنده واچرخندی مراکز هستة ،قبل ماه به نسبت ،فوریه ماه در دهد.می نشان را 2778

 عورض و درجوه 17 توا 17 جغرافیوایی طوول در و دارنود را قبول مواه موقعیّوت واچرخنود مرکزی هایهسته

 باعوث جغرافیوایی موقعیّت این در ،مراکز این از حاصل پشتة ،نتیجه در متمرکزند. درجه 27 تا 17 جغرافیایی

 غوربنووب ج و جنووب منطقوة بوه زابارش هایسامانه نفوذ و گرددمی مدیترانه ةناو شدن عمیق از جلوگیری

   یابد.یم کاهش ایران

 نشان هکتوپاسکال 077 سطح در را 2778 سال ةفوری ماه روزهای در عربستان واچرخند امتداد ،11شکل  

 همچنوان بنوابراین و است شده تکرار تغییر اندکی با ژانویه ماه شرایط گرددمی متحظه که طورهمان دهد.می

 .است ایران جنوب غرب منطقة در پایداری دهندةنشان

 177 سوطح در 2778 سوال فوریوة مواه روزهوای در عربسوتان واچرخنود اصولی محوور امتوداد ،17شکل  

 نتیجوه در اسوت. شوده تکورار تفواو  انودکی بوا قبول ماه شرایط ،فوریه ماه در دهد.می نشان را هکتوپاسکال

   شود.می تکرار ایران جنوب غرب و جنوب منطقة در پایداری

 که طورهمان دهد.می نشانرا  هکتوپاسکال 077 سطح در 2778 لسا فوریة ماه در پشته امتداد 10 شکل 

 پشوته امتوداد و اسوت یافته گسترش پراکنده صور  به مدیترانه شرق تا ایران روی از پشته ،گرددمی مشاهده

 گرفتوه دربر را عربستان و ایران محدودة تما  ،واچرخندی سلول گسترش الگوی .است جنوبی -شمالی  عمدتاً

 کند.می جلوگیری مطالعه مورد منطقة به زابارش و سودانی هایسامانه گسترش از نتیجه در است.

 ،مواه این در دهد.می نشان هکتوپاسکال 177 سطح در را 2778 سال فوریة ماه در پشته امتداد ،18 شکل 

 تمرکوز لویو .انودافتهی گسوترش شورق سومت بوه قدری که تفاو  این با است ژانویه ماه همانند پشته شرایط

 مطالعوه موورد منطقة در را پایداری نتیجه در است. شده حفظ همچنان مصر و عربستان ایران، روی بر هاپشته

 کرد. تأیید توانمی
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 8112 سال فورية ماه روزهاي در هکتوپاسکال 011 تراز واچرخندي مراکز موقعيّت .59 شکل

 
 8112 سال فورية ماه روزهاي در کالهکتوپاس 111 تراز واچرخندي مراکز تيّموقع. 51 شکل

 
 8112 سال فورية ماه روزهاي در هکتوپاسکال 011 تراز واچرخند محور امتداد .51 شکل

 
 8112 سال ةفوري ماه روزهاي در هکتوپاسکال 111 تراز واچرخند محور امتداد .56 شکل
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 8112 سال ةفوري ماه روزهاي در هکتوپاسکال 011 تراز پشتة امتداد .50 شکل

 
 8112 سال ةفوري ماه روزهاي در هکتوپاسکال 111 تراز ةپشت امتداد .52 شکل

 گيرييجهنت

 یرو بور یابسوته فشوارهم یمنحنو ،موارد ةعمد در که است نیا از یحاک ایدر تراز در حاکم یدیهمد طیشرا

 نکوهیا بور عوتوه و شده رانیا دوار شرق طرف از آن از یازبانه و افتهی گسترش اروپا یرو تا که دارد قرار ایآس

 ةمنطقو یبور رو زیون یسوودان فشوارکم یشورویپ از است، نموده حاکم مطالعه مورد ةمنطق یرو بر را یداریپا

  است. نموده یریجلوگ یمطالعات

 مرکوز مووارد اکثور در کوه اسوت نیوا ةدهندنشوان زیون هکتوپاسکال 817 تراز در حاکم یدیهمد طیشرا 

 دربور زیون را رانیوا ةپهن تما  ،واچرخند نیا از حاصل ةپشت که دارد قرار عربستان یرو بر یابسته یواچرخند

ط آن یشورویپ ةادامو از و کورده یشورویپ سرخ یایدر یرو تا یسودان فشارکم .ردیگیم  واچرخنود نیوا توسوّ

  شود.می یریجلوگ

 مرکوز ،مووارد ةعمد در که ستا نیا از یحاک زین هکتوپاسکال 177 و 077 تراز در حاکم یدیهمد طیشرا 

 ةنواو شودنقیوعم از نکهیا بر عتوه که گرفته قرار عربستان یرو بر یغرب - یشرق به صور  یابسته واچرخند

 باعوث یواچرخنود حرکوت بوا و هنموود دور رانیوا جنوب از زین را هایداریناپا نماید،می یریجلوگ یاترانهیمد

   گردد.می رانیا غرب جنوب و جنوب تسم به عربستان خش  و گر  یهوا فرارفت

 ،مووارد اکثور در کوه اسوت نیوا از یحواک هکتوپاسوکال 177 و 077 ،817 سطوح در امگا ریمقاد پراکنش 

 بور مثبوت یامگوا از یازبانوه نکوهیا ای و است گرفته قرار مطالعه مورد ةمنطق یرو بر مثبت یامگا از یاهسته

 .میهسوت شاهد یمطالعات ةمنطق در را یداریپا و ییهمگرا جهینت در است، افتهی گسترش یمطالعات ةمنطق یرو

 در و یداریوناپا و یویواگرا کوه اسوت گرفتوه قرار یمنف یامگا از یاهسته موارد ةعمد در زین عربستان یرو بر
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   نماید.می فرارفت مطالعه مورد ةمنطق یرو بر را عربستان خش  و گر  یهوا جهینت

 که: است این زا حاکی تحقیق این نتایج

 را یامتحظوه قابول یعرضو ییجواهجاب سال یبارش ةماه 7 در عربستان ایهحارّجنب پرفشار یمرکز ةهست -

 پرفشوار یعرضو ییجواهجابو بوا یمیمسوتق ارتبا  ،رانیا در یبارش ةدور انیپا و شروع نیبنابرا  دهدمی نشان

 قابول یطوول و یعرضو رشگسوت نوامبر ماه در یزمرک یهاهسته که شد متحظه دارد. عربستان ایهحارّجنب

 و شوده جاهجاب یجنوب یهاعرض به کامتً هاهسته نیا ،هیژانو ماه به شدن  ینزد با جیتدره ب و داشته یتوجّه

 از هیوژانو مواه در مراکوز تمرکوز در ،نظوم نیوا .شوندیم متمرکز سرخ یایدر جنوب و عدن جیخل ةمحدود در

  ت.اس شتریب گرید یهاماه

 متمرکوز مصور و سوودان ،یوپیوات عربسوتان، ةریجزشوبه یرو بور عمومواً پرفشار ةهست ،خش  یهاسال در -

 پرفشار یهاسلول یشرق - یغرب گسترش و عربستان ةریجزشبه یرو بر پرفشار یهاهسته یریقرارگ .شوندیم

 توأثیر تحوت کشور یجنوب ةمین و هشد جاهجاب باالتر یهاعرض سمت به یاترانهیمد یهاناوه که شودمی سبب

  .رندینگ قرار یبارش یهاسامانه

 فشوارکم شودن الفعّو از موانع ،مصور و سوودان ،یوپیات عربستان، ةریجزشبه یرو بر پرفشار مراکز یریقرارگ -

 حواف و بازمانوده تیّوالفعّ از عمتً ،کشور یهابارش بر رمؤثّ و مهم یهاسامانه از یکی نیبنابرا  شودمی سودان

 شود.می

 را و خشو  گور  یهوا یواچرخند انا یجر شود،می سبب عربستان یرو بر ایهحارّجنب پرفشار یریقرارگ -

 و گورد یهواطوفان بوه صوور  هایداریناپا نیا ،رانیا جنوب یرو بر یداریناپا وجود صور  در و کرده منتقل

 ظاهر می شود. غبار

 یرو بور روزهوا اکثور در واچرخنود امتوداد تمرکوز نیشوتریب که دهدمی نشان قیتحق نیا جینتا نیهمچن 

 مووارد اکثور در عربسوتان واچرخند که است نیا نشانگر که است یغرب - یشرق صور  به و سودان و عربستان

 هایداریناپا نیبنابرا و شده ورد کشور جنوب از یاترانهیمد یهاناوه و است شده یکی قایآفر شمال واچرخند با

 بوه بیشوتر وجوود، صوور  در غربی بادهای و هاناپایداری گفت توانیم یحتّ   واست شده دور رانیا بجنو از

 امتوداد و گورددیمو جغرافیوایی منواطق این در متتطم یجوّ ایجاد باعث و گردیده منتقل کشور شمالی نیمة

 یجنووب - یشومال صوور  به و گرفته قرار عربستان و رانیا یرو بر روزها اکثر در زین واچرخند از حاصل ةپشت

  .است مطالعه مورد جغرافیایی ةمنطق یرو بر یداریپا ةدهندنشان که است
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