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 چکیده
سرخ، یکی از عوامل سازنده اقلیم در شمال آفریقاست که در ابتدا حالت حرارتی داشـته و در فصـل زمسـتان فشار دریاي  کم

فشار تراز پایین در دوره سرد سال به سـمت شـرق دریـاي سـرخ حرکـت  گسترش زبانه کم کند و با حالت ترمودینامیکی پیدا می
دریـاي سـرخ در شـناخت زمـان فعالیـت و  فشـار کممکانی  -سی زمانیاز آنجایی که برر یابد. کرده، بر روي ایران نیز گسترش می

 بـا. اسـت گرفتـه قـرار پژوهشگران توجه مورد همواره ،فشار کم این هاي ویژگی با آشنایی هاي این سامانه نقش بسزایی دارد، بارش
چشـمگیر بـوده و  بارش در منطقه، بسیاری مکان و زمانی تغییرات است، آب مین تأ منبع بارندگی،اصلیترین که شرایط این به توجه

کـه  ویژه کشاورزي شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده هاي اقتصادي و معیشتی به آثار سوء در فعالیت این موضوع موجب
اع ارتف NCEP/NCARشده  ي بازکاوي ها و تحلیل شود. براي انجام این پژوهش از داده هاي مختلف، این تغییرات شناسایی با روش

دریاي سرخ در فصل سـرد  فشار کمها نشان داد  استفاده شده است. بررسی 5/2در  5/2 اي تراز هزار هکتوپاسکال با تفکیک شبکه
هاي جنوب غربی ایران دارد. همچنین بیشترین زمان  اي در بارش به سبب تأمین رطوبت کافی در منطقه شمال آفریقا، نقش عمده

آبان و آذر نیـز اوج  هاي ماهگرم سال است. در  هاي ماهآبان و آذر شناسایی و کمترین فعالیت آن مربوط به  هاي ماهگسترش آن در 
 طـی هـا، مورد مطالعه قرار گرفت که با توجه به یافتـه فشار کمفعالیت این سامانه شناسایی شده است. همچنین شدت و گسترش 

  .است یافته کاهش اخیر هاي سال
  

  کم فشار دریاي سرخ، فراسنج هاي آماري، کم فشار، ناوه. :هاي کلیدي واژه
  

 1مسألهمقدمه و طرح 
دریـاي سـرخ در  فشـار کممکـانی  -بررسی زمـانی

هـاي ایـن سـامانه نقـش شناخت زمان فعالیت و بارش
هــاي ایــن  بســزایی دارد. بنــابراین آشــنایی بــا ویژگــی

، همواره مورد توجه پژوهشـگران قـرار گرفتـه فشار کم
ترین  است. با توجه به این شرایط کـه بارنـدگی، اصـلی

تغییرات زمـانی ومکـانی بـارش منبع تأمین آب است، 
درمنطقه بسیار چشـمگیر بـوده و ایـن موضـوع باعـث 

معیشتی بهـویژه  هاي اقتصادي و فعالیت اثرات سوء در
کشاورزي شده است. شرایط الزم براي تکوین و تقویت 

  و توسعۀ این کم فشار، عبارتند از:

                                                             
  shimarezayee1366@gmail.comنویسنده مسئول: *

در مطالعه مکانیسم بارش  پشته شرق عربستان: .1
هـاي در سـطوح  موارد، پشتدریاي سرخ در اغلب 

میانی تروپوسفر در شرق عربسـتان و روي دریـاي 
عرب مشاهده میشود. این پشته با اسـتقرار الگـوي 
گردش واچرخندي امکان انتقال گرما و رطوبـت را 
از روي دریــاي عــرب و منــابع رطــوبتی شــرق 

آورد  عربستان به داخل سیستم سودانی فـراهم مـی
)Elfandy,1952.(   

 -جریـان شـرق گرایی دریاي سـرخ: منطقۀ هم .2
جنوبشرقی ناشـی از اسـتقرار گـردش واچرخنـدي 
روي دریاي عرب به داخـل ریفـت دریـاي سـرخ و 

شمالغربی موجب  -هاي شمال برخورد آن با جریان
همگرایـی کمعمـق در داخـل  هپیدایش یک منطق

  ). Flohn,1965شود ( ریفت دریاي سرخ می
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در دوره سـرد سـال در  منطقه همگرایی عمان: .3
جنـوب شـرقی -هـاي شـرق نتیجه برخـورد جریان

حاصل از گردش واچرخنـدي روي دریـاي عـرب و 
شـمال غربـی،  -هاي شـمال دریاي عمان با جریان

ــرقی  ــیه ش ــی در حاش ــی کمعمق ــه همگرای منطق
شود کـه بـه منطقـه  جزیره عربستان ایجاد می شبه

ــی ـــت همگرایـ ـــده اس ـــوم گردی ـــان موس  عم
)Pedgley,1970 .(  

تقویت سلول هدلی و جت جنـب حـاره روي    .4
: جریان مرطوب شمال شرقی آفریقا و خاورمیانه

موجب افزایش رطوبت و تقویت همگرایی در شاخه 
ــا  ــتقر روي آفریق ــدلی مس ــردش ه ــوي گ ــاال س ب
ــین  ــود. چن ــه میش ــیج گین ــویژه خل ــاي، به حاره
مکانیسمی از طریق آزاد شدن گرماي نهان بیشـتر، 

ســرعت واگرایــی در زیـــر عــالوه بــر افـــزایش 
تروپوپازحارهاي، تقویت جـت جنـب حـاره را روي 

 فریقــا و خاورمیانــه بــه دنبــال داردشــمال شــرق آ
)Krichak et al., 1977.(   

نفوذ زبانـه پرفشـار سـیبري بـه  پرفشار سیبري: .5
دریاي عمان و دریاي عرب موجب ایجاد و تقویـت 

 گـرددگردش واچرخندي روي منطقه مـذکور مـی
)Garid, 2001 .( دریاي سـرخ و فشار کمدر مطالعه

هـا دربرخـی از  در تحلیل مکانیسم ایجادکننـده آن
 اي از آسیاي مرکزي و یا شـمالموارد به نفوذ زبانه

ها عمـدتاً از شود. این زبانهشرقی ایران برخورد می
سمت شمالشرق و شرق ایران بـه سـمت جنـوب و 

    ).1375غرب نفوذ میکند (چوخاچیزاده مقدم، 
وجود یک مرکز یا زبانه پرفشـار نسـبتاً قـوي روي  .6

کـه  طـوري ال غرب مصر و دریاي مدیترانـه، بـهشم
هاي شمالی را روي شـمال  بتواند هواي سرد عرض

 دریاي سرخ و شمال آفریقا و سـودان منتقـل کنـد
    ).1375لشکري، (

وجـود یک مـرکــز واچرخنـد روي جباللطـارق و  .7
    اسپانیا.

   وي شمال آفریقا.وجود یک ناوه عمیق ر .8

 500و  700استقرار یک مرکز واچرخنـد در ترازهـاي  .9
جزیره عربستان و دریـاي هکتوپاسکال روي شرق شبه

  عمان (همان). 
  

 ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه
در بررســی  )،1974و همکــاران ( چمــن هابــت

تحلیـل  و  هاي بهاري در دریاي سـرخ بـه تجزیـه باران
 850، 700، 500، 250ســــــینوپتیکی در ســــــطح 

ــاران ( پرداخته ــان و همک ــد. بیت ــی 1992ان ) در بررس
فشـار دریـاي سـرخ، بادهـاي  عوامل مؤثر بر شدت کم

شدید شرقی روي فلسطین را نشان دادند که در طـول 
فشار در شرق عربستان کـه تـا تـراز  زمستان وجود پر

شود کـه  یابد، سبب می هکتوپاسکال گسترش می 850
و حرکت رو به شرق ناوه فشاري تسـریع فرایند توسعه 

، پــس از 1997 گــردد. کریچــاك و همکــاران در ســال
بـار  میلـی 250مطالعه موقعیت متوسط جت در تـراز 

(به همراه هسـته سـرعت آن در فصـل سـرد) در یـک 
) به این نتیجه رسـیدند کـه 89-1965ساله ( 25دوره 

در طی انتقالی بخش جنوبی مدیترانـه شـرقی و نیمـه 
تسلط هسته جت جنب  ی دریاي سرخ همواره درشمال

حاره قرار دارد؛ در حالی که در زمستان چنین حـالتی 
وجود ندارد و جت و هسته سرعت آن عمدتاً بر سـاحل 
ــد.  ــزي جــاي میگیرن ــه مرک ــا و مدیتران شــمالی آفریق

)، به بررسی طوفان در شرق 1998( سارونی و همکاران
ــان فلســطین پرداخته ــد؛ بیشــترین طوف اي در  حــاره ان

کـه سیسـتم کـم فشـار فعـال -نهااطراف دریاي مدیتر
رخ داده است. براي این پژوهش از یازده ایستگاه -است

هـاي  )، نقش طوفان1999استفاده شده است. کیدرن (
  همرفتی رادر غرب بیابان نقب بررسی کرد.

هاي بهـاري  ) نیز بارش2002فیلیپون و کمبرلین (
و اتیـوپی شـمالی را بـراي دریاي سرخ جنوبی و اریتره 

بررسی کـرد.  )1997-1968آماري سیساله (  یک دوره
 پــس از خــود نامــۀ )، در پایان1358( عبدالحســینی

فشـار سـودانی حرکـت بـه سـمت  بررسی چندین کم
شدن ناوه در شـرق  عمیق جنوب پرفشار جنب حاره و

مدیترانه و خاورمیانـه، همچنـین اسـتقرار جـت جنـب 
ــاي ســرخ را در زم هــاي ماهحــاره در  ســتانی روي دری

جهت ایـن کـم فشـارها الزم  گسترش، حرکت و تغییر
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کـه  اي ) در مطالعـه1370دانسته است. ایـزد نگهـدار (
شدن ناوه در شرق مدیترانه تا منطقه  انجام داد، عمیق

ســودانی و  فشــار کمدریــاي ســرخ را در تقویــت یــک 
حرکت آن به سمت شمال شرقالزم دانسـته و پرفشـار 
مستقر روي عربستان را عامـل اصـلی انتقـال رطوبـت 

فشار سودانی واقـع در غـرب  کم دریاي عمان به درون
ــدي ( پرفشــار عربســتان می ــد. مفی ــین  )1382دان چن

ــرد کــه نتیجــه می ــم مهم گی ــرین عامــل تشــکیل ک  ت
کـه در صـورت فشارهاي دریـاي سـرخ، دینامیکاسـت 

دلیـل داشـتن مقـادیر  شده و بههمراهی با ناوه تقویت 
هاي رگبـاري سـنگین  زیادي رطوبت باعث ایجاد بارش

ــه می ــن منطق ــردد (جــوانمرد، در ای ــروژه 1383 گ ). پ
ــان  ــیم بی ــر اقل ــامیکی وســینوپتیکی تغیی ــل دین تحلی

 سـودانی در شـمال آفریقـا فشـار کمکند که الگوي  می
 فشـار کمصورت یک  ابستان بهتشکیل شده و درفصل ت

  کند.  حرارتی عمل می
 دیـد تـأثیر ) در بررسی هم1384مفیدي و زرین (

در  زا ســیلهـاي  سـودانی در وقـوع بارش هايفشـار کم
دریـاي سـرخ،   ایران دریافتند که کم فشارهاي منطقـه

عمقی هستند که تنها با یاري الگـوي  شارهاي کمف کم
امکـان گسـترش و گردش در تـراز بـاالي میـانی جـو، 

مـرادي  ها بـه سـمت ایـران وجـود دارد. آن جایی جابه
ــوان می1386( ــرژي  ) عن ــذب ان ــر ج ــه در اث ــد ک کن

گرم هاي نزدیک استوا و در نتیجه  خورشیدي در عرض
هواي مجاور سطح در اثر کسب انـرژي گرمـایی،  شدن

شـود.  گرمایی در اطراف استوا تشکیل می هايفشار کم
سرد سال نیـز در  هاي ماهکه در  هافشار کم یکی از این

سودانی است که  فشار اتیوپی و سودان وجود دارد، کم
سـرد  هـاي ماههاي جوي همراهی نـدارد و در  با پدیده

صـورت یـک  سال در اثر برخـی شـرایط همدیـدي بـه
در منـاطق اطـراف دریـاي  سامانه فعـال آب و هـوایی،

گـذارد. ایـن سـامانه سـپس در حرکـت  سرخ تأثیر می
غرب ایـران  رق سوي خود از مناطق جنوب و جنوبش

کند و سبب بارش شدید بـاران در ایـن نقـاط  عبور می
  شود.  می

) در رساله خود، منبع اصلی رطوبتی 1390قائدي (
، 1000را که روي ایران آمـده اسـت، در تـراز پـایین (

) عنوان کرده است. از آنجـایی کـه بررسـی 850، 925
یاي سرخ در شـناخت زمـان در فشار کممکانی  -زمانی

هاي این سـامانه نقـش بسـزایی دارد،از  فعالیت و بارش
، همواره مـورد فشار کمهاي این  اینرو آشنایی با ویژگی

توجه پژوهشگران قرار گرفته اسـت. بـا توجـه بـه ایـن 
ترین منبع تـأمین آب اسـت،  اصلی شرایط که بارندگی

ــیار ــه بس ــارش در منطق ــانی ب ــانی و مک ــرات زم  تغیی
شـمگیر بـوده و ایـن موضــوع باعـث اثـرات ســوء در چ

ویژه کشاورزي شده  هاي اقتصادي و معیشتی به فعالیت
تاکنون بررسـی کـاملی دربـارة  با توجه به اینکه است.

فشار دریاي سرخ بـر روي ایـران  کم شدت و گسترش
صورت نگرفته است، در این پژوهش سعی بر آن اسـت 

شناســایی و هـاي مختلــف ایـن تغییـرات  کـه بـا روش
  تحلیل شوند.

  
 روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف اصلی مطالعات سـینوپتیک، 
زمـان از  کسب یـک تصـویر سـه بعـدي جـامع و هـم

 علیجــانی،( اســت خــاص مکــان یــک در جــو  شــرایط
 جنـوب فشـار کـم مکـانی -زمـانی واکاوي در ،)1388
 اسـتفاده سـینوپتیکی هـاي روش از سـرخ دریاي غربی
پژوهش از دادهاي بازکـاوي  این انجام براي. است شده
 در 5/2 مکـانی تفکیـک با قدرت NCEP/NCAR شده

جغرافیایی بهره گرفته شده است و با توجـه  درجه 5/2
بــه نیــاز شناســایی بیشــتر جزییــات در منطقــه مــورد 

هکتوپاسـکال و  1000 مطالعه در ایـن تحقیـق از تـراز
ت. شصت ساله استفاده شـده اسـ مدت  طوالنی اي داده

ه صـورت روزانـه روز داده بـ 21914 براي این منظـور
پیکســل  551مــورد مطالعــه در   اســتخراج و محــدوده
  شناسایی شده است. 

 70درجــه غربـی تــا 0مختصـات جغرافیــایی بـین 
درجـه  45 تـا 0درجه شرقی و عرض جغرافیایی بـین 

 بـراي  شمالی براي این پـژوهش انتخـاب شـده اسـت.
 مجـاور هاي پیکسل با ،فشار کم موقعیت بهتر نشاندادن

ها،  قایسه شد و با توجه بـه مقـدار فشـار پیکسـلم آن
هایی  فشـار مـذکور تعیـین گردیـد. پیکسـل مرکز کم

 فشـار کم مرکـز عنوان به داشتند، را ارتفاع کمترین که
 بـا همـراه که هایی پیکسل تفکیک سپس. شدند تعیین
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 ارتفاع افزایش با همراه که هایی پیکسل و ارتفاع کاهش
طـوري کـه عنـوان شـد، بـا  به. پذیرفت انجام اند، بوده

مقایسۀ ارتفاع پیکسلهاي اطراف دریاي سرخ، روزهایی 
انـد، بـه صـورت ماهانـه  که همراه با کاهش ارتفاع بوده

صـورت نمـودار  فشار تعیین و فراوانـی آن بـه مرکز کم
  ترسیم شد. 

  
 محدوده و قلمرو پژوهش
اقیانوس هند است که بین دریاي سرخ، خلیجی از 

عربستان و شمالشرق قاره آفریقا قـرار دارد.   جزیره شبه
 پیونـدد. مـی هنـد اقیانـوس دهـانه بابالمندب، آن را به

 وصـل مدیترانه دریـاي به را آن در شمـال، کانال سوئز
کشـور عربسـتان، یمـن،  اینـدریا، کند. همسـایگان می

و اردن هسـتند.  جیوتی، اتیوپی، سودان، مصر، اسرائیل
آفریقاست. دریاي  و درحد فاصل دو قاره آسیا این دریا

ــا طــول حــدود گســتردگی  و کیلــومتر 1900 ســرخ ب
ــــی ــــرقی -غرب ــــا33′ 67”( ش ــــرقی) 43′48"ت ش

شمالی)  28′14"تا12′48"جنوبی ( -وگستردگیشمالی
کیلـومتر و متوسـط 438000 است. مساحت این دریـا،

جغرافیایی بین  است. براي انجام این پژوهش مختصات
درجه شـرقی و عـرض جغرافیـایی  70درجه غربی تا 0

  درجه شمالی انتخاب شده است. 45 تا 0بین 
  

  
  5/2در 5/2اي با تفکیک  یاخته 551محدوده مورد بررسی متغیرهاي جو باال با  :1شکل 

  (مأخذ: ترسیم نگارنده)
  

 بحث اصلی
در : دریـاي سـرخ   فشـار  کـم مشخصات عمومی 

شناسی، مطالعه درازمدت شـرایط جـوي، موجـب  اقلیم
تکوین مفهوم پسزمینه و حالـت پایـدار اقلـیم شـده و 
اقلیمشناسان را به ایـن واقعیـت سـوق داده اسـت کـه 
براي دستیابی به نمود غالب باید هر مکـان بـا تمـامی 

ــیاتش در دوره ــه  خصوص ــرض توج ــوالنی در مع اي ط
 فشـار کمنـی سـاالنه ). فراوا1386قرارگیرد (عسـاکره، 

)، پس از استخراج روزهایی 2دریاي سرخ، طبق شکل (
با کاهش ارتفـاع، تفکیـک سـاالنه روي روزهـا صـورت 
گرفت و فراوانی وقوع فعالیت کم فشار در هر سال جدا 

دریـاي  فشـار کمها، توسـعه مرکـزي  شد. طبق بررسی
ــال ــرخ در س ــال 1339، 1330هاي  س ــین س هاي  و ب

در کمترین شکل فعالیت خـود  1385و 1345تا 1342
 و1338 تـا 1333 بین هاي سال در و است  قرار داشته

ــال 1374 ــین س ــا  1378هاي  و ب ــم 1383ت   مکانیس
 و داشـته قـرار خود فعالیت حالت بیشترین در فشار کم
 مشـابهی رونـد سـرخ، دریاي فشار کم ها سال مابقی در

  .است داشته
) 3مختلف در شـکل(هـای ماهراوانی کـم فشـار در ف   

شود. از روزهایی که همراه بـا کـاهش ارتفـاع  دیده می
اند، میانگین گرفته شد و به صورت ماهانه فراوانـی  بوده

آن مشخص شده است. بنابراین نتایج بیانگر وجود یک 
روند کاهشی از ماه اردیبهشـت بـه سـمت فصـل گـرم 

رسـد.  است که در اواخر تیر به بیشترین افت ممکن می
نین در ماه شهریور روندي افزایشی داشـته اسـت. همچ
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فصل گرم،کمترین فراوانی فعالیـت  هاي ماهبنابراین در 
 77/3درصــد و مــرداد  39/4 تیــر هــاي ماهدر فشــار کم

درصد مشاهده شـده اسـت و در فصـل سـرد (پـاییز و 
 آبـــان هـــاي ماهزمســتان) بیشـــترین فعالیـــت را در 

درصـد 77/10 درصد و دي 89/10 درصد و آذر01/11
انتهـایی فصـل سـرد  هاي ماهداشته است. همچنین در 

  شود. سال از گسترش آن کاسته می

 

   
 1389-1330هاي دریاي سرخ طی سال فشار کمفراوانی ساالنه توأم فعالیت  :2 شکل

  (مأخذ:محاسبات نگارنده)
  

  
 هکتوپاسکال1000مختلف سال براي تراز  هاي ماهفراوانی فعالبودن کم فشار دریاي سرخ در  :3شکل

  (مأخذ:محاسبات نگارنده)
  

دریاي سرخ به بررسی مراکـز و  فشار کمبراي شناسایی 
منحنی خارجی خطوط ارتفاعی پرداخته شـد. در ایـن 
ــا  ــایی و ب ــه شناس ــاعی در منطق ــز ارتف ــی، مراک بررس

ــداد پیکســل ــز  شــمارش تع ــن مرک ــه درون ای هایی ک

و همچنین منحنی خارجی این  فشار کماند، شدت  بوده
دست آمد.  یز شناسایی شد و گسترش آن نیز بهمراکز ن

 شـکل قوسـی قـرارارها و نصـف النهارهـا بـه مد چون
 گرفتـــه، بـــا ضـــرب شـــمارش پیکســـل در امتـــداد
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ها در امتداد مـدارات،  در شمارش پیکسلها النهار نصف
  دست آمد. فشار مزبور به کمسطح زیر منحنی 

در : رسی مراکز ارتفاعی و منحنی خـارجی آن بـر 
 1000هاي توزیـع مکـانی، ارتفـاع تـراز  بررسـی نقشـه

هکتوپاسکال به صورت ماهانه میانگین موقعیـت مرکـز 
مختلـف اسـتخراج  هـاي ماهدریاي سرخ طی  فشار کم

از شـمارش  فشـار کمشده است. بـراي بررسـی شـدت 
انـد، اسـتفاده شـده و  هاي که داراي مرکز بوده پیکسل

هاي  پیکسـل براي شناسـایی گسـترش آن از شـمارش
دادن  نمنحنی خارجی استفاده شده اسـت. بـراي نشـا

هاي مجـاور آن  مزبور با پیکسل فشار کمبهتر موقعیت، 

هـا مرکـز  مقایسه شد و با توجه به مقدار فشار پیکسـل
) یعنـی توزیـع 1مزبور تعیین شد. در جدول ( فشار کم

 1000مکانی منحنـی خـارجی خطـوط ارتفـاعی تـراز 
هکتوپاسکال که در محدودة مورد مطالعه قـرار گرفتـه 

 هـاي ماهه منحنـی خـارجی در است، بیشـترین گسـتر
 سرد سال (پاییز و زمستان) قرار داشته است.در جدول

 یهای ماهاند و  )، خطوط ارتفاعی که داراي مرکز بوده2(
ترتیب کنار  به ها آن که داراي دو مرکز هستند و گسترة

 فشـار کمیکدیگر عنوان شـده اسـت. بیشـترین شـدت 
 هـاي ماهدرجه قوسی و  25/1آبان با  هاي ماهمربوط به 

  دي و بهمن است.
  

 هکتوپاسکال 1000 توزیع مکانی منحنی خارجی ارتفاع تراز :1جدول 
 محدوده ارتفاع تراز به متر گستره (درجه قوسی) ماه

 E:40-28 80 5/5 فروردین
N: 5/21-5/7 

 E:38-29 75 5 اریبهشت
N: 20-10 

 E:5/38-29 75 10 خرداد
N: 20-10 

 E:5/38-29 75 75/8 تیر
N: 20-10 

 E:5/35-28 70 75/8 مرداد
N: 5/18-10 

 E:35-28 70 75/8 شهریور
N: 18-10 

 E:35-28 70 5/9 مهر
N: 20-10 

 E:5/37-28 85 25/11 آبان
N: 5/18-5/10 

 E:38-28 85 75/13 آذر
N: 5/18-5/10 

 E:38-28 85 25/11 دي
N: 5/18-5/10 

 E:40-25 90 20 بهمن
N: 5/20-10 

 E:5/38-26 90 75/13 اسفند
N: 5/19-10 

  
 1000)، توزیع مکانی میانگین ارتفاع تراز 4شکل (

هکتوپاسکال فصل بهار را طی دوره آماري شصت ساله 
 دهــد. در ایــن نقشــه پــس ) نشــان مــی1389-1330(

کننـده ضـریب تغییــرات و  روشـن بیـان زمینـه سـایه
خطوط منحنی میزان نشاندهنده میانگین ارتفـاع تـراز 

هکتوپاسکال است. در فصل بهار، تقابـل نـواحی  1000

موجب تنوع  ویژه در مجاورت هم ارتفاع به مرتفع و کم
(شکل  ار در محدوده مورد بررسی شده استنواحی فش

 9/86در ماه فروردین (با میانگین شصت ساله . الف)-4
ــاوه نســبتاً اریــب (شــمالغرب  جنوبشــرق) و  -متــر)، ن

عمیقی روي اروپا و مدیترانه مستقر شده کـه از شـرق 
اطلس جریان پیدا کرده و در شـمال آفریقـا عمـق آن 
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افزایش یافته اسـت. در مجـاورت ایـن نـاوه در شـمال 
که ناوه جلوي  شود کشور ترکیه، یک پشته مشاهده می

این پشته، روي ایـران کشـیده شـده اسـت. همچنـین 
هسته فشاري روي کشور سودان با ارتفاع هشـتاد متـر 

ــوبغربی ــداد جن ــیل در امت شمالشــرقی در  -ژئوپتانس

محدوده جنوبشرقی شهر امدرمان قرار گرفته است کـه 
هاي روي شمال دریاي سرخ ایجاد کرده است. در  پشت

هاي تشـکیل یافتـه کـه تـا جنـوب ادامه این پشته، ناو
 عربستان امتداد یافته است. 

  

 هکتوپاسکال 1000 تراز توزیع مراکز ارتفاعی :2جدول 
 گستره ارتفاع به متر گستره (درجه قوسی) ماه

 E:5/30-29 75 25/0 فروردین
N:5/15-5/14 

 E:5/30-30 80 025/0 اریبهشت
N:15-5/14 

 E:31-29 75 05/0 خرداد
N:15-13 

 E:5/32-31 65 025/0 تیر
n:5/14-5/15 

 E:32-29 75 25/1 آبان
N:16-5/12 

 E:32-29 75 625/0 آذر
N:5/12- 16 

 E:31-29 75 1 دي
N:5/12- 5/16 

 85 0/0025و 1/25 بهمن
E:5/32-28 
N:11- 18 
E:5/34-33 
N:5/18- 17 

 85 25/0و2/5 اسفند
E:5/31-5/28 
N:5/11- 18 
E:36-33 
N:5/18- 5/17 

  
بیشــترین ضــریب تغییــرات (بــا ضــریب تغییــرات 

) در جنوبشرقی عربستان است. همچنـین شـمال 3/11
و جنوب نقشه داراي کمتـرین ضـریب تغییـرات بـوده 

ــولگی  ــروردین داراي چ ــاه ف ــه  2/0اســت. م ــت ک اس
تر از میانگین است.  هاي کوچک فراوانی دادهنشاندهنده 

ها را بیـان میکنـد.  تمرکز داده 3/3همچنین کشیدگی 
و  7/129و  5/56ترتیـب  کمینه و بیشینه ایـن مـاه بـه

ب)، در ماه -4(شکل  است 2/73دامنه تغییرات آن نیز 
متـر ژئوپتانسـیل) بـرخالف  94اردیبهشت (با میانگین 

متـر ژئوپتانسـیل  125 ماه قبل، هسته فشار بـا مرکـز
روي شمال اروپا تشکیل شده، روي کشور سـودان نیـز 

 -غربـی متـر ژئوپتانسـیل بـا امتـداد جنـوب 75ارتفاع 
شمالشرقی در محدوده بین شهر شـمال دلقـو و شـهر 

گیرد که روي دریاي سـرخ کشـیده  می تلودي را در بر
  شده است.

همچنین در جنـوب شـرقی عربسـتان نیـز هسـته 
متر ژئوپتانسـیل بسـته شـده اسـت.  75تفاع فشار با ار

 آن تغییـرات کـه بوده 08/11  ضریب تغییرات این ماه
 چـولگی داراي اردیبهشـت مـاه. اسـت قبـل ماه مشابه

ــد آن کشــیدگی و 02/0 ــاه همانن ــروردین م ــت ف . اس
بیشـینه نیـز مشـابه مـاه قبـل اسـت.  و کمینه مقادیر

ــا  پ)،-4(شــکل  ــانگین مــاه خــرداد ب ــر  6/110می مت
ژئوپتانسیل همانند ماه اردیبهشت است. با این تفـاوت 
که روي سودان ارتفاع هشتاد متـر ژئوپتانسـیل محـور 

جنـوبی در غـرب شـهر امـدرمان قـرار  -تقریباً شمالی
گرفته و کمینه در مرکـز ایـن سـامانه وجـود دارد کـه 
گویاي پایایی در این ماه است. ضریب تغییرات این ماه 

و نیـز کمینـه و بیشـینه آن  و چولگی، کشیدگی 93/9
  شود. همانند ماه قبل تفسیر می
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  طی دوره (به متر) بهار هکتوپاسکال 1000(درصد) تراز ضریب تغییرات و توزیع مکانی میانگین :4شکل

  
 هکتوپاسـکال 1000توزیع مکانی میانگین ارتفـاع 

-1330)، طـی دوره آمـاري 5فصل تابستان در شکل (
نشان داده شده است. در ایـن نقشـه پسـزمینه  1389

کنندهضــریب تغییــرات و خطــوط  سایهروشــن بیان
 1000منحنی میزان نشاندهنده میـانگین ارتفـاع تـراز 

الف) بـا میـانگین -5هکتوپاسکال است. ماه تیر (شکل 
-لغربمتــر ژئوپتانســیل نــاوه اریــب (شــما 4/137

مدیترانـه  -جنوبشرق) و نسـبتاً عمیقـی بـر روي اروپـا
مستقر شده که از شرق اطلس جریان دارد. عمـق ایـن 
ناوه در شمال آفریقا افزایش یافتـه و تـا شـمال کشـور 
چاد کشیده شده است. در مجاورت این ناوه در شـمال 
کشور ترکیه یک پشته مشـاهده میشـود کـه نـاوه آن 

همچنــین روي دریــاي ســرخ  روي ایــران امتــداد دارد.
جنوبی تا سراسر کشور سودان، هسته فشاري با ارتفـاع 

شمالشـرقی -مترژئوپتانسـیل در امتـداد جنـوبغربی 75
بین شهر امدرمان مستقر شده و ایجـاد پشـتهاي روي 
شمال دریـاي سـرخ کـرده اسـت. روي کشـور چـاد و 

 75جنوبشرقی عربستان نیز هسـته فشـاري بـا ارتفـاع 
یل بســته شــده اســت. بیشــترین ضــریب مترژئوپتانســ

شود که  شرقی عربستان مشاهده می تغییرات در جنوب

نشان از ناپایایی این سیسـتم دارد. همچنـین شـمال و 
جنـوب نقشـه داراي کمتـرین ضـریب تغییـرات اسـت 

است). چولگی این ماه  6/391(ضریب تغییرات این ماه 
ــی داده 8/1 ــه نشــان از فراوان ــر از  اســت ک ــاي کمت ه

میانگین و انحراف بـه چـپ دارد. همچنـین کشـیدگی 
ــن داده 06/43 ــز ای ــه نشــان از تمرک ــا دارد. ب ــل  ه دلی

هاي ارتفاع  تغییرات جوي از فصل بهار به تابستان، داده
انـد. در  هکتوپاسکال با تغییرات مواجه شده 1000تراز 

با  8/23000و  5/91این ماه کمینه و بیشینه بهترتیب 
ب) در ماه مرداد (بـا  -5ت. (شکل اس 3/22909دامنه 

متر) حرکات خطوط میزان میانگین و  2/125میانگین 
ضریب تغییرات مشابه ماه قبل است. مـاه مـرداد داراي 

 9/2و کشـیدگی  04/0، چـولگی 5/7ضریب تغییـرات 
 6/117پ) (بـا میـانگین -5است. ماه شـهریور (شـکل 

اوت که مترژئوپتانسیل) همانند ماه قبل بوده، با این تف
متـر ژئوپتانسـیل اسـت کـه  80برروي سودان، ارتفـاع 

گویاي پایایی این سامانه در این مـاه اسـت. همچنـین 
بیشتر حرکات در ماه شهریور مطابق ماه قبل مشـاهده 

و  08/0، چـولگی 2/8شده، ضریب تغییـرات ایـن مـاه 
 است. 9/2کشیدگی آن 
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  هکتوپاسکال (به متر) فصل تابستان 1000درصد) تراز(توزیع مکانی میانگین و ضریب تغییرات  :5 شکل

  
ـــراز  ـــاع ت ـــانگین ارتف ـــانی می ـــع مک  1000توزی

) طی دوره آمـاري 6هکتوپاسکال در فصل پاییز شکل (
الـف) -6شود. در ماه مهر (شکل  دیده می1330-1389

هاي نسبتاً عمیق متر ژئوپتانسیل ناو 2/109ین با میانگ
مدیترانـه -جنوبشرق) بر روي اروپـا -و اریب (شمالغرب

مستقر شده که از جانب شرق اقیانوس اطلـس جریـان 
پیدا کرده و عمق ناوه تـا جنـوب کشـور چـاد افـزایش 

هاي تشکیل شده  داشته است. در امتداد این ناوه، پشت
ه کشـیده شـده و تـا که روي شمال مدیترانـه و ترکیـ

مرکز ایران امتداد دارد. همچنین هسـته مرکـزي روي 
متر ژئوپتانسیل و روي کشور  140شمال اروپا با ارتفاع 

مترژئوپتانسیل  90چاد و جنوبشرقی عربستان با ارتفاع 
 90مشاهده میشود. همچنین روي سودان نیـز ارتفـاع 

متر ژئوپتانسیل تشکیل شده که در جهت دریاي سرخ 
حال پیشروي است. روي عربسـتان خطـوط ارتفـاع  در

شـدن بـه  شود و در حال نزدیـک متري دیده می 100
منحنی ارتفاع دریـاي سـرخ اسـت. بیشـترین ضـریب 

متر در قسمت جنوب شرق عربسـتان  800تغییرات با 
دلیل گـذر از فصـل گـرم بـه سـرد،  واقع شده است. به

مانه در ضریب تغییرات باالي آن، گویاي پایایی این سـا
و کشـیدگی  06/0این ماه بوده اسـت و داراي چـولگی 

ها و کمینه و بیشـینه  بوده که نشان از تمرکز داده 3/9
اسـت. در مـاه آبـان  67نیز در ایـن مـاه داراي دامنـه 

متـر ژئوپتانسـیل) نفـوذ  7/99ب) (میانگین -6(شکل 
هـاي بـاالیی امتـداد دارد و روي  تا عرض فشار کمزبانه 

شمال آفریقا پرفشار حـاکم اسـت. برخـورد عربستان و 
جریانات پرفشار شرق عربستان با جریانات شمال غرب 
مصر در مرکز دریاي سرخ ایجاد همگرایی و ناپایـداري 
کرده است. همچنـین روي کشـورهاي سـودان و چـاد 

متـر ژئوپتانسـیل تشـکیل  75هستۀ فشـار، بـا ارتفـاع 
رقی یافته، کـه بیشـترین ضـریب تغییـرات در جنوبشـ

عربستان و جنوب خلـیج فـارس قـرار گرفتـه (ضـریب 
اسـت) و مشخصـات توصـیفی  5/10تغییرات ماه آبان، 

پ) -6آن مشـابه مــاه قبــل اسـت. در مــاه آذر (شــکل 
حرکـات خطــوط ارتفــاع میــانگین و ضــریب تغییــرات 
همانند ماه آبان است. بـا ایـن تفـاوت کـه در مـاه آذر 

هاي  فراوانی دادهاست که نشان از  -1/0ها  چولگی داده
 هاست. داده باالتر از میانگین و انحراف به راست

ـــراز  ـــاع ت ـــانگین ارتف ـــانی می ـــع مک  1000توزی
) نشـان داده 7هکتوپاسکال فصل زمسـتان در شـکل (

شده است. سایهروشن بیانگر ضریب تغییرات و منحنی 
پاسـکال  هکتـو 1000هانشاندهنده میانگین تراز  میزان

متـر  8/94الف بـا میـانگین -7 است. در ماه دي (شکل
ژئوپتانسیل) ناوه نسبتاً عمیق از طرف اقیانوس اطلـس 
در حرکت بوده که در الجزایر، عمـق آن افـزایش و تـا 
جنوب کشور چاد امتداد داشـته اسـت، کـه پشـته آن 
روي ترکیه و جنوب مدیترانه مرکـزي مسـتقر شـده و 

ن گسترش این پشته تا اروپا نیـز امتـداد دارد. همچنـی
متـر  75روي کشور سودان، هسته مرکـزي بـا ارتفـاع 

شمالشرقی تا مرکـز  –غربی ژئوپتانسیل با امتداد جنوب
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است روي کشـورهاي چـاد و دریاي سرخ کشیده شده 
متــر ژئوپتانســیل  95و  75ترتیــب ارتفــاع  اتیــوپی بــه
اي از مرکز پر فشـار  زبانه شود. در این ماه، مشاهده می

ستان گسترش داشـته کـه در سیبري روي ایران و عرب
سمت جنوب بیشـتر  مقایسه با ماه گذشته، نفوذ آن به

ــه اســت. روي  ــز در برگرفت ــا را نی و تمــام شــاخ آفریق
جنوبشرقی و شرق عربسـتان و جنـوب خلـیج فـارس، 
بیشـترین ضــریب تغییــرات رخ داده اســت کــه نشــانه 

 است.  شده ناپایایی و سردسیري سامانه یاد

  

  
  

  به متر) فصل پاییز( هکتوپاسکال 1000 میانگین و ضریب تغییرات(درصد) فصل پاییز تراز :6شکل 
  

  
  هکتوپاسکال(به متر) فصل زمستان1000توزیع مکانی میانگین وضریب تغییرات(درصد) تراز :7شکل 
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نقشه نیز ضـریب تغییـرات کـم در شمال و جنوب 
 گرمسـیري و پایـایی از نشـان  مشاهده شده است که

 منطقه این در رویداد این تنوع باعث و دارد سامانه این
 نیـز و 2/11 تغییـرات ضریب داراي ماه این. است شده

 از تر کوچـک هـاي داده فراوانـی که است 2/11 چولگی
 کشـیدگی داراي همچنـین. دهـد می نشان را میانگین

تمرکز دادهها را بیان میکنـد. کمینـه و  که بوده 06/0
  است.  2/136و  5/59ترتیب  بیشینه در این ماه به

ــکل  ــن (ش ــاه بهم ــانگین -7در م ــا می  5/92ب ب
ــاي  ــز دری ــودان و نی ــور س ــیل) روي کش مترژئوپتانس

 135و  75مدیترانه هسته مرکزي با ارتفـاع بهترتیـب 
. نحــوه فعالیــت و مترژئوپتانسـیل وجــود داشــته اسـت

عملکرد این سیستمها همانند عملکرد سیستمهاي مـاه 
گذشته اسـت. ضـریب تغییـرات ایـن مـاه مشـابه مـاه 
گذشته بوده، با این تفاوت که چـولگی منفـی نشـان از 

پ). -7از میانگین است (شـکل فراوانی دادههاي باالتر 
 2/88خطوط میزان در مـاه اسـفند (میـانگین  حرکات

دي و بهمن بـوده،  هاي ماهل) نیز همانند مترژئوپتانسی
ژئوپتانسـیل  متـر 140اما روي دریاي مدیترانه ارتفـاع 

متر ژئوپتانسـیل در  80شود. همچنین ارتفاع  دیده می
متري پایین کشیده  10مرکز سودان تشکیل و تا طول 

شده است که در جهت شمالشرق حرکـت کـرده و تـا 
دریاي سـرخ امتـداد داشـته اسـت. ضـریب تغییـرات، 

 هـاي ماهکشیدگی، کمینه و بیشینه این ماه نیز ماننـد 
  گذشته است.

  
 گیري  بندي و نتیجه جمع

هاي ارتفاع  شده براي داده هاي انجام از بررسیپس 
ــراز  ــه  1000ت ــترش زبان ــدت و گس ــکال، ش هکتوپاس
دریـاي سـرخ شناسـایی شـد و  فشار کممکانی  -زمانی

اند، در  مراکز ارتفـاعی کـه بیشـترین ارتفـاع را داشـته
 و ژئوپتانسـیل متر 85 ارتفاع  بهمن و اسفند با هاي ماه

 متـر 65 ارتفـاع بـا تیـر مـاه به مربوط ارتفاع کمترین
 شـدت بیشـترین همچنـین. آمـد دسـت به ژئوپتانسیل

درجـه  1دي با  ماه و 25/1 با آبان ماه به مربوط مراکز
 فشـار کمقوسی است. بنـابراین بیشـترین افـزایش کـه 

  تجربه کرده، در ماه آبان است. 

روز دادهـاي ارتفـاع 21914ها از بین  طبق بررسی
روز افـزایش ارتفـاع و  5190هکتوپاسـکال  1000تراز 

ــترین 16724 ــت. بیش ــته اس ــاع داش ــاهش ارتف روز ک
آبـان و  هاي ماهدریاي سرخ در  فشار کمفعالیت سامانه 

ترین حالت فعالیـت  كتیر و مرداد در هاي ماهآذر و در 
ارتفاعی، میـانگین   هاي خود قرار دارد. در بررسی نقشه

ـــراز  1000 (متـــر) و ضـــریب تغییـــرات (درصـــد) ت
ــه، خــط هم ــراي نقشــه روزان  80فشــار هکتوپاســکال ب

مترژئوپتانسیل است. با توجه به فعالیت پرفشار سیبري 
تر شدن ناوه مدیترانه، رطوبت کافی براي ایجاد  و عمیق

دینـامیکی در منطقـه مـورد مطالعـه  -حالت حرارتـی
ایجاد کـرده اسـت کـه همـراه بـا ناپایـایی در منطقـه 

طرف فصل گـرم نزدیـک به  یادشدهاست. هرچه ماهها
شود، عمق ناوه در شمال آفریقا کمتـر شـده و روي  می

عربستان نیز پرفشاري تشکیل نخواهد شـد. همچنـین 
گـرم  هـاي ماهپرفشار سیبري نیز گسترش کمتـري در 

دلیـل گـذار  است. در فصل پاییز در ماه مهـر بـهداشته 
بودن از فصل گرم به فصل خنکتر، ضریب تغییرات بـه 

 د خود رسـیده، در مـاه آبـان و آذر، عمیـقبیشترین ح
شدن ناوه سبب ورود رطوبت به منطقه شده اسـت. در 

اي کــه روي دریــاي ســرخ  فصــل زمســتان نیــز پشــته
تشکیل شده، در امتداد خود در جنوب عربستان ایجـاد 
ناوه کرده است. با گسترش این نـاوه و فعالشـدن آن و 

ب جذب رطوبـت کـافی در منطقـه خاورمیانـه و جنـو
آسـا در ایـن  سیل هـاي غربی ایران باعـث ریـزش باران

  فصول است.
  

 ها پیشنهاد
دریاي سرخ  فشار کمبا توجه به تأثیرات فراوانی که 

بر کشور ایران دارد، بررسی مطالب ذیل کمـک زیـادي 
  کند:  می فشار کمبه شناخت 

ــر  ايهــ بررســی تــأثیر کوه .1 ــاي ســرخ ب کنــاره دری
  دریاي سرخ  فشار کمشدن  دینامیکی

شـود در  یافتن علت دینامیکی عواملی که سبب می .2
جنوب شرق عربستان، انتقال رطوبت درمواردي به 

ــذیرد و ــام نپ ــوبی انج ــام خ ــر انج ــوارد دیگ  در م
   پذیرباشد.
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ال نینو با شدت و یا کاهش گسترش   بررسی رابطه .3
  دریاي سرخ فشار کم

  
 منابع

سینوپتیکی بعضـی از بررسی  .1370زهرا.  ایزدنگهدار، .1
و اثـرات آن بـر روي  اي مخصوص مدیترانه هاي سیستم

مؤسسـه  ارشـد هواشناسـی نامه کارشناسـی . پایانایران
   ژئوفیزیک دانشگاه تهران.

سینوپتیکی تغییر  . تحلیل دینامیکی و1383جوانمرد،  .2
   طرح تحقیقاتی پژوهشگاه هواشناسی. ،اقلیم

بررسی الگوهـاي  .1375 محمدباقر. چوخاچیزاده مقدم، .3
آن بردماي شمال شـرق  اثر سینوپتیکی فرابارسیبري و

دانشـگاه ، نامه دکتـري جغرافیـاي طبیعـی پایان ،ایران
  .تهران

 فشار کم. مسیرو اثرات 1385محمدعلی.  عبدالحسینی، .4
ارشـد  نامـه کارشناسـی پایان ،روي ایران در زمسـتان بر

   هواشناسی. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
. تغییر اقلیم. تهـران، انتشـارات 1386 عساکره،حسین. .5

   سمت.
ــانی، .6 ــول. علیج ــینوپتیک.  . اقلیم1388 بهل ــی س شناس

   تهران، انتشارات سمت.
دریــاي  . بررســی همدیــدفرود1390 ســهراب. قائــدي، .7

دکتـري نامـه  پایـان ،ایـران بـارش بـر وتـأثیرآن  سرخ
ــوم (آب و هواشناســی) جغرافیــاي طبیعــی ، وزارت  عل

نشـکده علـوم تحقیقات و فناوري ، دانشگاه اصفهان، دا
  ابوافضل مسعودیان.راهنما: سیدانسانی، استاد

 هـاي . الگوي سینوپتیکی بـارش1375لشکري، حسن.  .8
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