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  چكيده

غرب ايران  سالي خشك بر 2005تا  1960اي در دوره  منطقه مقياس جوي بزرگ در اين پژوهش تاثير درياي مديترانه و برخي عوامل
مراكز اكثر هاي خشك غرب ايران، افزايش در ميانگين ساالنه فشار و كاهش در فراواني چرخندهاي  در سال .شده استبررسي 

تدريج با دور شدن از  ولي بهدارد هاي خشك وجود  هاي فشار ماهانه نيز در شروع سال هنجاري بيعالوه،  به. شود چرخندزا مشاهده مي
خشك هاي   آزورز در زمستانپرفشار سيبري و تقويت  پرفشارتضعيف دهنده  نشان فشار هنجاري بيالگوهاي . يابد اهش ميژانويه ك
 فراواني افزايش و چرخندزايي تقويت موجب مديترانه، روي دريا سطح فشار ميانگين منفي هنجاري بي يا فشار كاهش. هستند

   است ايران غرب در مرطوب هاي زمستان كه حاصل آن ايجاد شود مي مديترانه چرخندهاي
 به مديترانه از باد تندي كاهش معني به و مديترانه سمت به ايران، غرب در باد رداربجهت  هنجاري بي ،خشك هاي زمستان در
 هنجاري بيالنهاري باد در شمال غرب كشور و سطح مديترانه داراي  هاي مداري و نصف مولفه عالوه به. استاين ناحيه از ايران  سمت

منفي رطوبت نسبي روي مديترانه و در نتيجه كاهش شار رطوبت از مديترانه به  هنجاري بيموجب  ،هنجاري بياين  . منفي هستند
 توزيع .شرق كشور كاهش محسوسي ندارد جنوب و جنوب، شار رطوبت از درياي سرخ به طرفي ديگراز . شود غرب كشور مي

 آن معني كه است منفي ايران غرب و مديترانه سرتاسر در ايران، غرب خشك هاي زمستان در سرعت قائم هنجاري بي جغرافيايي
  . است خشك هاي زمستان اين در هوا نزول
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Summary 

The areas of the world that have Mediterranean style climate are found at about 35 
degrees north and south of the equator, on the western sides of continents. The distinctive 
feature of this climate is the small amount of rain in the summer. Overall, the climate has 
a moderate amount of rainfall and warm winters and hot summers and. The climate of the 
Mediterranean region is conditioned by its position in the transition area between the 
subtropical high pressure belt and the midlatitude westerlies. In addition, the cyclones 
have been recognized since long as, a major meteorological feature influencing weather 
and climate in the Mediterranean region, often producing severe weather events. 
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Mediterranean cyclones have also an influence on areas outside the Mediterranean region. 
Cyclones generated in the Mediterranean influence the weather and climate further east in 
Asian areaof the region to the east, including Syria, Iraq, Iran and Afghanistan. Important 
cyclogenesis centers of the Mediterranean consist of East and West Mediterranean, Gulf 
of Geneva (in North Italy), South Italy and Cyprus.   

In this research, effects of the Mediterranean conditions and some other large scale 
atmospheric factors on precipitation of Iran during 1960 to 2005 are studied. For this 
purpose, effect of mean sea level pressure of Mediterranean cyclogenesis centers and the 
positions of subtropical high pressure belt (STPB) and the Siberian high pressure on both 
Mediterranean cyclogenesis and precipitation in Iran are investigated. To dynamically and 
synoptically study the effects of these factors on precipitation in the west of Iran, sea level 
pressure, cyclones frequency in the cyclogenesis centers, horizontal and vertical wind, 
temperature and moisture fields, and temperature and moisture fluxes are analyzed.  

Results show that precipitation in the west of Iran depends on the mean annual surface 
pressure, the annual number of cyclones generated in Mediterranean centers and the 
position of the subtropical high pressure. In dry years, positive mean sea level pressure 
anomaly and negative cyclone frequency anomaly are observed in all cyclogenesise 
centers of Mediterranean Sea. Positive anomaly of monthly sea level pressure in 
cyclogenesis centers over the Mediterranean is greatest in January and gradually 
decreases in later months. In winter during which the west of Iran is dry, the Siberian and 
Azores high pressures join, and hence the cyclogenesis centers of the Mediterranean are 
dominated by a high pressure system. In such conditions, the Siberian high pressure is 
weaker and the Azores high pressure is stronger than in normal winters. In dry winters, a 
negative anomaly of relative and specific humidity over the Mediterranean Sea and a 
negative anomaly in the meridional and zonal wind in the Mediterranean Sea and over the 
northwest of Iran develop. This leads to a decrease flux of moisture to the west and 
northwest of Iran. This is consistent with what expected from dominance of Azores high 
pressure over the Mediterranean region in dry winters. In this situation, moisture flux 
from Red Sea to the south and southeast of Iran remains unaffected.  
 
Keywords: Iran, drought, Azores high pressure, Mediterranean Cyclogenesis centers, 
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  مقدمه    1
حاره  اي به نواري از مناطق جنب حاره  جنب پرفشاركمربند 

شود كه هواي صعودي مربوط به سلول هادلي  اطالق مي
و موجب تشكيل كند  ميدر استوا، در اين مناطق نزول 

به علت تغييرات مكاني . )1994جيمز، (شود  مي پرفشار
هاي گرم  در ماه پرفشارسلول هادلي، اين كمربند   ساالنه

نيمكره شمالي روي درياي مديترانه و بخش شمالي آن 
آزورز   حاره  جنب پرفشاركمربند  قرارگرفتن. گيرد قرار مي

 كم شدن، موجب اين شرايطبر سطح مديترانه در 
   .)2003ان، ريسيج و همكار( شود  مي چرخندزايي آن

عالوه بر تغيير   حاره  جنب پرفشاركمربند  مكان تغيير

فشار هوا در سطح درياي مديترانه و جهت باد، باعث تغيير 
، گوجارو و همكاران( شود فراواني چرخندهاي آن نيز مي

حاره آزورز بر   جنب پرفشاربا اينكه كمربند  ).2006
موثر است ولي سامانه  بارش ايران و چرخندزايي مديترانه

هاي آن بر فراواني چرخندهاي  سيبري و زبانه پرفشار
محمدنژاد و همكاران، (داري ندارد  مديترانه تاثير معني

1388.(  
ارتباط ميانگين ماهانه فشار سطح درياي مركز 

دار و در  هاي قبرس نيز معني سيبري و بارش ايستگاه پرفشار
لينگيس و ميكائيليدز، (متفاوت است گوناگون، هاي  ماه
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نشان ) 2004(همچنين زوپالكي و همكاران  ).2009
از تغييرات بارش ساالنه در منطقه % 30اند كه حدود  داده

مديترانه مربوط به تغييرات الگوي ارتفاع ژئوپتانسيلي 
  . سطوح فوقاني و فشار سطح دريا است

فراواني چرخندهاي هاي پاييز، زمستان و بهار  در فصل
شدت كاهش  در تابستان به لياست و زياداي  مديترانه

چرخندهاي   در فصل تابستان، قسمت عمده .يابد مي
  عالوه، فراواني ساالنه به. مديترانه، از نوع حرارتي است

چرخندهاي مركز قبرس و شمال درياي سرخ از فراواني 
است  مراكز ديگر مثل خليج جنوا و شرق مديترانه كمتر

  ).   2006گوجارو و همكاران، (
خصوصيات چرخندهاي مديترانه، از جمله شدت و 

و در طول گوناگون مدت فعاليت و تداوم آنها در مراكز 
. )2000و  1999تريگو و همكاران، (متفاوت است  ،سال

، بيشتر در اواخر زمستان و مركز چرخندزاي قبرس فعاليت
چرخندزايي در مراكز هاي  واداشت طوركلي به. بهار است

چرخندزاي مديترانه، تفاوت دماي خشكي و دريا و 
اند  هايي است كه آن را احاطه كرده همچنين وجود كوه

؛ فلوكاس و 2002و  2001ماهراس و همكاران، (
  ). 2001؛ فلوكاس و همكاران، 1996كاراكوستاس، 
فشار سطح دريا در مراكز ) كاهش(افزايش 

فراواني ) افزايش(كاهش  چرخندزاي مديترانه موجب
شود و در نتيحه بارش ايران در  چرخندهاي ساالنه مي

 تاثير تحتشدت  همناطق غرب و شمال غرب كشور ب
و همكاران،  نژاد ايران(است مديترانه هاي   فراواني چرخند

1388 .( 

 )1998(كوتيل و پاز و ترسالي  سالي خشكبررسي 
هنجاري منفي فشار سطح دريا در  بي دهد كه  مي نشان

هنجاري مثبت همراه با  همراه با ترسالي و بي شرق مديترانه
  . خشكسالي است

هاي  فرايند برخي ازتحقيق در با  اين پژوهشدر 
هاي  علت بررسياي مهم به  و منطقه مقياس بزرگ

هاي  تيمك. شود ايران پرداخته مي غرب در سالي خشك
هاي خشك غرب  در سالرسي برمورد  مقياس بزرگ

فراواني  فشار سطح دريا و  ساالنههاي   هنجاري بيكشور، 
 و تاوايي در سطح مديترانهشار رطوبت  و باد چرخندها،

  بارش ساالنه ايران از هاي   دادهدر اين مقاله . ندهست
  هاي   داده ايگاه اينترنتي سازمان هواشناسي ايران،پ

  فراواني چرخندهاي درياي مديترانه از پايگاه 
اينترنتي مركز اطالعات آزمايش مديترانه 

(http:/www.MEDEX.ihm.uib.es) موردهاي   و داده 
يا از فشار سطح درو فصلي ساالنه  ،نياز ميانگين ماهانه

شده  هتفرگ (cdc.noaa.gov/cdc-bin)پايگاه اينترنتي 
  .است
  

   نتايج روش كار و تحليل    2
 غرب هاي سالي خشك بر دريا سطح فشار اثر    2-1

   ايران
 فشار ي ساالنه ميانگين هنجاري بي ابتدا در اين بخش،

 به نسبت ايران غرب خشك هاي سال در دريا سطح
 بررسي مديترانه چرخندزاي مراكز براي ،بلندمدت ميانگين

 سطح فشار  ساالنه ميانگين هنجاري بي منظور بدين. شود مي
 شرق سرخ، درياي چرخندزاي مراكز به مربوط درياي
 خليج مراكز به مربوط و الف-1 شكل در قبرس و مديترانه
 نشان ،ب-1 شكل در مديترانه غرب و ايتاليا جنوب جنوا،
 هنجاري بي شكل، دو اين به توجه با. است شده داده

 در مديترانه چرخندزاي مراكز اكثر فشار  ساالنه ميانگين
 ميانگين افزوني بيانگر و مثبت ايران غرب خشك هاي سال

 در. است بلندمدت ميانگين به نسبت  مراكز اين فشار ساالنه
  ساالنه ميانگين مثبت هنجاري بي كه گفت توان مي واقع
 است عواملي از يكي چرخندزا، مراكز درياي سطح فشار
  . شود مي ايران غرب در سالي خشك موجب كه

 هاي سال در  فشار ماهانه ميانگين هنجاري بي الگوهاي
 و مارس فوريه، ژانويه، هاي ماه براي ايران غرب خشك
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 در كه دهد مي نشان د-2 تا الف-2 هاي شكل در آوريل
 هاي ماه در فشار هنجاري بي ايران، غرب خشك هاي سال
 حوزه همه در) آوريل تا ژانويه( بهار و زمستان باران پر

 سطح همة در دسامبر و نوامبر در ولي است مثبت مديترانه
  . نيست مثبت مديترانه
 يقو و مثبت يهنجار يب ،)الف-2شكل( هيژانو ماه در
. شوديم دهيد ايتاليا جنوب و جنوا خليج مراكز يرو فشار
  ب -2 يها شكل( ليآور و مارس ه،يفور يهاماه در
 شرق و مركز از فشار مثبت يهايهنجار يب) د-2 تا
 به توجه با. است يافته انتقال آن غرب سمت به ترانهيمد
 زمستان يهاماه در ايتاليا جنوب ييچرخندزا نيشتريب نكهيا

 فصل نيا در نيز ترانهيمد غرب و مركز ييچرخندزا و بوده
 اين در فشار مثبت هاي هنجاري بي وجود است، اديز يليخ

 فراواني كاهش در موثر عاملي تواند مي زمستان، در نواحي
 و مديترانه منطقه در سالي خشك نتيجه در و چرخندها

  .باشد ايران

 تدريج به بهار، فصل هاي ماه به شدن نزديك با
 با همراه مديترانه غرب در فشار مثبت هاي هنجاري بي

 مركز همچنان و شود مي تشكيل قوي بسته مركز
 به قبرس و مديترانه شرق در واقع فشار مثبت هنجاري بي

 و قبرس چرخندزاي مركز كه آنجا از. خورد مي چشم
 فعال زمستان اواخر و بهار در فقط آن شرق هاي خشكي
 اين در فشار مثبت هنجاري بي مركز شدن تشكيل هستند،
- 2 و ج-2 هاي شكل( آوريل و مارس هاي ماه در نواحي

 در مديترانه شرق چرخندهاي كاهش به منجر تواند مي ،)د
  . شود بهاري بارش كاهش و بهار

 كرد مشاهده توان مي نيز  و-2 تا الف-2 هاي شكل در
 هاي ماه شدن سپري با ايران، غرب خشك هاي سال در كه

 حوزه در فشار مثبت هاي هنجاري بي بهار، اوايل و زمستان
 مقدار دسامبر و نوامبر هاي ماه در و يابد مي كاهش مديترانه

 مهم نقاط روي يا و نيست قوي خيلي فشار هنجاري بي
  . ندارد قرار چرخندزا

  

  

 
 درياي مديترانه، شرق) الف( براي ايران غرب خشك هاي سال در مديترانه چرخندزاي مراكز درياي سطح فشار ساالنه ميانگين هنجاري بي هاي نمودار .1 شكل

 و خاكستري سياه، زده سايه: ترتيب به( جنوا خليج و ايتاليا جنوب مديترانه، غرب) ب(و  )سفيد و خاكستري سياه، زده سايه: ترتيب  به( قبرس و سرخ
  ).سفيد
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) ج( فوريه،) ب( ژانويه،) الف( هاي ماه براي ايران غرب خشك هاي سال در بررسي مورد منطقه درياي سطح فشار ماهانه ميانگين هنجاري بي توزيع. 2 شكل

   .دسامبر) و( و نوامبر) ه( آوريل،) د( مارس،
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 مراكز چرخندهاي ساالنه فراواني هنجاري بي  2-2
  ايران خشك هاي سال در مديترانه چرخندزاي

 فراواني هنجاري بي چگونگي بررسي به بخش اين در
 هاي سال در مديترانه چرخندزاي مراكز چرخندهاي ساالنه
 پرداخته بلندمدت ميانگين به نسبت ايران غرب خشك

  ساالنه فراواني هنجاري بي الف-3 شكل. شود مي
 خليج مراكز در ايران غرب خشك هاي سال در چرخندها

 مراكز در ب-3 شكل و سرخ درياي و ايتاليا جنوب جنوا،
 شود مي مالحظه. دهد مي نشان را مديترانه غرب و شرق
 هاي سال در چرخندزا مراكز اغلب چرخندهاي فراواني كه

  . است كمتر آنها بلندمدت ميانگين مقدار از ايران خشك
بسيار  اي مديترانه چرخندهاي فراواني گرم، هاي ماه در

 گرمايي نوع از اغلب چرخندها است و كاهش يافته
 در كم نفوذ عمق علت به چرخندها اين عالوه، به. هستند
،كم علت به رو اين از. ندارند بارش تشكيل در نقشي جو  
 چرخندهاي كل به نسبت چرخندها نوع اين فراواني بودن

 منطقه بارش در توجهي  قابل تاثير آنها وجود ساالنه،
  .ندارد ايران و مديترانه

  
 دوره در دريا سطح فشار ميانگين توزيع    2-3

    ايران غرب خشك هاي سال و بلندمدت
مديترانه  درياي سطح فشار ماهانه ميانگين ،شخبدر اين 

 براي ايران، غرب خشك هاي سال و بلندمدت دوره در
  .شود مي تحليل و هئارا سال از متفاوت ماه چند

 مورد منطقه درياي سطح فشار ميانگين توزيع 4 شكل
 توزيع 5 شكل و خشك هاي سال از ژانويه ماه در بررسي
 نشان را ماه اين در دريا سطح فشار بلندمدت ميانگين

 توزيع در كه شود مي مشاهده شكل دو مقايسه با. دهد مي
 زبانه يك ،)5 شكل( دريا سطح فشار بلندمدت ميانگين

 كمتردهنده  نشان كه دارد وجود مديترانه روي فشار كم
 اطراف محيط به نسبت مديترانه سطح از قسمتي فشار بودن

 مركز در وسيع نسبتاً ناحيه يك شكل، مطابق. است آن
 است، كمتر و هكتوپاسكال 1016 فشار داراي مديترانه
 خشك، هاي سال در دريا سطح فشار توزيع در كه درحالي
 چشم به مديترانه روي اي گسترده فشار كم زبانه چنين
 از بيشتري سطح خشك هاي سال در عالوه، به. خورد نمي

 توجه قابل نكته. است آزورز پرفشار تاثير تحت مديترانه
 پرفشار به مديترانه روي از آزورز پرفشار زبانه اتصال ديگر
 در مديترانه عمده قسمت آن، نتيجه در كه است سيبري
  . دارد قرار حاره جنب پرفشار معرض

 

 

  
 جنوا، خليج مراكز) الف( چرخندهاي ساالنه فراواني ي هنجار بي .3 شكل

 و سفيد سياه، زده سايه ترتيب به( ايتاليا جنوب و سرخ درياي
 سايه ترتيب به( مديترانه  و غرب  شرق مراكز) ب( و) خاكستري

  .ايران غرب خشك هاي سال در) خاكستري و سياه زده
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 هاي سال طي ژانويه ماه در دريا سطح فشار ميانگين توزيع .4 شكل

  .ايران غرب خشك
 

 
  .ژانويه ماه در دريا سطح فشار بلندمدت ميانگين توزيع .5 شكل

 
دريا در  سطح فشار بلندمدت ميانگين 5شكل  در
 فشار پر زبانه جغرافيايي عرض .نشان داده شده است ژانويه
 در حدوداً و افريقا شمال هاي خشكي داخل در آزورز
 در كه درحالي است، واقع شمالي درجه 30 عرض
 باالتر هاي عرض در آزورز پرفشار زبانه خشك، هاي سال

 امر اين. گيرد مي قرار مديترانه داخل و) درجه 45 تا 40(
  . شود مي مديترانه چرخندزايي كاهش موجب

 هاي سال در كه دهد مي نشان 5 و 4 هاي شكل مقايسه
 در) غرب ايران در( سيبري پرفشار  زبانه مكان خشك،
 دارد قرار خود ميانگين به نسبت باالتر، خيلي هاي عرض

 به سيبري سرد هواي نفوذ نيافتن بيانگر امر اين كه
 تر گرم زمستان وجود همچنين و ايران تر پايين هاي عرض
  . است بهنجار حالت به نسبت

 سطح فشار ميانگين توزيع ترتيب، به ،7 و 6 هاي شكل
 از فوريه ماه در بررسي مورد منطقه گوناگون نقاط در دريا
 را آن بلندمدت ميانگين و ايران غرب خشك هاي سال
 پرفشار  زبانه نشيني عقب با 6شكل  در. دهند مي نشان
 از بيشتري سطح افريقا، قاره شمالي سواحل از حاره جنب

 ژانويه، الگوي به نسبت پرفشار،  زبانه اين نفوذ از مديترانه
 اين مطابق. شود مي فراهم بيشتر چرخندزايي شرايط و آزاد

 به نسبت ايران، روي سيبري پرفشار هاي زبانه شكل،
 هواي ريزش همچنان و نكرده است چنداني تغيير ژانويه،
 مقايسه. دارد ادامه ايران به شرق شمال و غرب شمال از سرد
 خشك، هاي سال در كه دهد  نشان مي 7 و 6 شكل دو

 خود ميانگين مكان از سيبري و حاره جنب پرفشار هاي زبانه
 مديترانه روي چرخندزايي كاهش سبب و دارند قرار باالتر

 ايران به باالتر هاي عرض از سرد هواي ريزش نيافتن و
 هاي سال در فشار ماهانه ميانگين طوركلي به. شوند مي

 مديترانه منطقه در بلندمدت ميانگين از بيشتر خشك،
  .است

آزورز در  و سيبري پرفشار دو اتصال ،6 شكل در
 سطح از زيادي قسمت و شود  مانند ژانويه ديده مي فوريه،
 اتصال اين. گيرد مي قرار آزورز پرفشار تاثير تحت مديترانه
 فوق وضعيت. نيست جانبه همه و وسيع ژانويه ماه مانند

 مديترانه غرب و مركز هاي چرخند كاهش موجب
 دريا سطح فشار بلندمدت ميانگين الگوي در. شود مي

 و سيبري  سامانه دو نبودن متصل علت به ،)7 شكل(
 پرفشار هاي زبانه تاثير از خارج وسيعي ناحيه آزورز،
 .فراهم است امكان چرخندزايي و هدوب حاره جنب

 در دريا سطح فشار ماهانه ميانگين توزيع 8 شكل در
 9شكل در و ايران غرب خشك هاي سال از مارس ماه

 در. است آمده ماه اين در فشار بلندمدت ماهانه ميانگين
 هاي ماه مانند آزورز، و سيبري پرفشار سامانه دو ،8 شكل
 افزايش موجب و متصل يكديگر به مديترانه روي قبل،
 ميانگين حالت به نسبت مديترانه درياي سطح فشار
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 سواحل روي آزورز پرفشار  زبانه عالوه، به. شوند مي
 ميانگين، به نسبت باالتر، هاي عرض در و مديترانه جنوب
 غرب بر آزورز پرفشار تسلط سبب كه است گرفته شكل

 تاثير تحت نيز را ناحيه اين چرخندزايي و شود مي مديترانه
 سيبري فشار پر هاي زبانه ،8 شكل به توجه با. دهد مي قرار
 الگوي به نسبت كشور شرق شمال و غرب شمال در

 هاي زبانه و اند واقع باالتر هاي عرض در خود ميانگين
 موضوع اين. شود نمي ديده ايران داخل  به آنها از عميقي

 مارس ماه ميانگين دماي بودن باالتر معناي به تواند مي
  .باشد بلندمدت ميانگين به نسبت خشك هاي سال

  ماهانه ميانگين توزيع به مربوط 11 و 10 هاي شكل
 غرب خشك هاي سال از آوريل ماه در دريا سطح فشار
مقايسه . است ماه اين در بلندمدت ميانگين و ايران
هاي خشك غرب و ميانگين   هاي ميانگين سال  الگو

هاي قبل   دهنده شرايط ماه بلندمدت در اين ماه نيز نشان
  . ولي با شدت كمتر است

 بين كمتري تفاوت 11 و 10 شكل دو  مقايسه
 به نسبت خشك، هاي سال در ميانگين و بلندمدت ميانگين

هاي   در ماه .دهد مي نشان را مارس و فوريه ژانويه، هاي ماه
تا دسامبر نيز داليل حاكم بودن پرفشار آزورز بر   مه 

مديترانه و ضعيف شدن پرفشار سيبري تقريبا وجود دارد 
نطر شده  كه از ذكر آن به علت تكراري بودن، صرف

  .است
 اثر مثل عوامل ديگر، از برخي بررسي به ادامه در

رطوبت، بر آزورز، باد و شار  و سيبري پرفشارهاي
  .شود مي پرداخته ايران سالي غرب خشك

  
هنجاري فشار هوا و باد در  هاي بي  بررسي الگو    2-4

  سطح درياي مديترانه
 فشار هنجاري بي به بررسي الگوهاي بخش اين در

النهاري باد  نصف و مداري هاي مولفه ،باد بردار دريا، سطح
ايران پرداخته  غرب خشكهاي   زمستان در رطوبت شار ،

  است شده
 

  
 .فوريه ماه براي اما 4 شكل مانند .6 شكل

 

  
 .فوريه ماه براي اما 5 شكل مانند .7 شكل

 
mslp (Mar)  Dry  Years                             

 
  .مارس ماه براي اما 4 شكل مانند ..8 شكل

 

 
 .مارس ماه براي اما 5 شكل مانند .9 شكل
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mslp   (Apr)  Dry  Years                                

       
  .آوريل ماه براي اما 5 شكل مانند .11 شكل                                             .آوريل ماه براي اما 4 شكل مانند .10 شكل                  

  

 
 سطح فشار مثبت و منفي هاي هنجاري بي نشانگر ترتيب به پر  و چين نقطه  خطوط. ايران غرب خشك هاي زمستان در دريا سطح فشار هنجاري بي توزيع. 12 شكل

  .هستند دريا
  

 سرتاسر بر حاره جنب پرفشار شدن حاكم مشاهده براي
 فشار هنجاري بي توزيع خشك، هاي زمستان در مديترانه
 به توجه با. است شده آورده 12 شكل در دريا سطح
در  فشار مثبت هنجاري بي مديترانه منطقه سراسر در شكل،
 اين وجود .شود مي ديده خشكهاي   زمستان

 هاي زمستان در مديترانه  حوزه در فشار هاي هنجاري بي
 شود مديترانه چرخندزايي كاهش موجب تواند مي خشك

 .باشد  ايران غرب در زمستان خشكي هاي علت از يكي و
منفي فشار هاي   هنجاري بي دهنده  نشان اين شكل ،عالوه به

است كه موجب  سيبري و قسمتي از ايران پرفشاردر حوزه 
 يديگرعلت و شود  ميگرم در ايران هاي   رخداد زمستان

و  نژاد ايران(غرب كشور است هاي  نخشكي زمستابراي 

   ).  1388همكاران، 
 فرارفت و انتقال در باد ردارب اساسي نقش به توجه با

 فصلي توزيع ميانگين ،قسمت اين در گرما، و رطوبت
 تندي هنجاري بيآن و همچنين  هنجاري بي و باد بردار
 هاي زمستان در النهاري نصف و مداري باد هاي مولفه

   گيرد مي قرار بررسي مورد ابران غرب خشك
 و باد ردارب فصلي ميانگين جغرافيايي توزيع 13 شكل

 850 سطح در بلندمدت ميانگين به نسبت آن هنجاري بي
. دهد مي نشان را خشك هاي زمستان براي هكتوپاسكال

 روي باد ردارب بودن ضعيف نشانگر الف-13شكل 
 در. است خشك هاي زمستان در ايران غرب و مديترانه
 باد ردارب هنجاري بي كه شود مي مشاهده نيز ب-13 شكل
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 كاهش معني به و هدوب مديترانه سمت به ايران، غرب در
 خشك هاي زمستان در ايران سمت به مديترانه از باد تندي
   است
 سواحل در شديد هاي باد الف،-13 لكش به توجه با
 ضعيف بادهاي و ايران جنوب و مديترانه شرقي جنوب
 شدن حاكم با موضوع اين كه شود مي ديده مديترانه روي

 خشك هاي زمستان در مديترانه روي آزورز پرفشار
 فصلي ميانگين نقش تر دقيق بررسي براي .دارد خواني هم

 ادامه در ايران، غرب خشك هاي زمستان در باد بردار
  . شود مي تحليل و هئارا تفكيك به آن هاي مولفه از هريك

 ميانگين هاي هنجاري بي جغرافيايي توزيع 14 شكل
 سطح در باد بردار النهاري نصف و مداري هاي مولفه فصلي

. دهد مي نشان را خشك هاي زمستان در هكتوپاسكال 850
 در مداري باد منفي هنجاري بي الف،-14 شكل به توجه با

 در. شود مي ديده ايران غرب و مديترانه شرق ناحيه
 به مديترانه رطوبت انتقال اصلي عامل مداري باد حقيقت
 هنجاري بي وجود. است ايران و آن شرق هاي خشكي
خشك  هاي زمستان در يادشده مناطق در مداري  باد منفي
 در خشك هاي زمستان مهم هاي علت از يكي توان مي را

  . آورد حساب به ايران غرب
  

  

  
 ميانگين به نسبت هنجاري بي) ب( و ايران غرب خشك هاي زمستان براي هكتوپاسكال 850سطح در باد ردارب فصلي ميانگين) الف(: جغرافيايي توزيع .13 شكل

  .هستند تيره مناطق به نسبت بيشتري سرعت هنجاري بي و سرعت داراي روشن  زده سايه مناطق. بلندمدت
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 باد منفي هنجاري بي نشانگر ب-14شكل

 غرب و شمالي هاي بخش و مديترانه در النهاري نصف
 و غرب به نسبت مديترانه وضعيت به توجه با. است ايران
 از منطقه اين به رطوبت انتقال براي ايران، غرب شمال
 باد به نياز سو، شرق مداري باد بر عالوه كشور،
 منفي هنجاري بي وجود. هست نيز سو شمال النهاري نصف

نشدن  تامين از حاكي مديترانه روي النهاري نصف باد
 در ايران از بخش اين در بارش نياز مورد رطوبت
  .است خشكهاي   زمستان

  
 غرب خشك هاي زمستان در رطوبت شار توزيع    2-5

  ايران
  رطوبــت ويــژه در    شــار بلندمــدت  ميــانگين  الگــوي در

 و غــرب رطوبــت كــه شــود مــي الــف مشــاهده-15 شــكل
 تـامين  مديترانـه  دريـاي  منطقـه  از عمدتاً ايران، غرب شمال
 رطوبـت  شـار  نيـز  ايـران  غرب جنوب در عالوه، به. شود مي

 رطوبـت  شـار  با كه خورد مي چشم به سرخ درياي از ناشي
 را ايران فالت رطوبت و درآميخته مديترانه درياي از ناشي
 نـواحي  كـه  رسد مي نظر به شكل، به توجه با. كند مي تامين
 شار همراهي از را خود رطوبت بيشتر شرق جنوب و جنوب
  . آورد ميدست  به مديترانه  يايرد و سرخ درياي رطوبت

 خشـك  هـاي  زمسـتان  در رطوبـت  شار ميانگين الگوي
 در رطوبـت  شـار  محسـوس  كـاهش  نشـانگر  ب-15 لكش

 شــار كــاهش. اســت مديترانــه شــرق شــمال و ايــران غــرب
 شـديدتر  ايـران  غـرب  شـمال  سـمت  بـه   مديترانه از رطوبت
 ناشـي  رطوبت شار در محسوسي كاهش كه درحالي است،

  . شود نمي ديده ايران، غرب جنوب در واقع سرخ درياي از
 نزولي اي صعودي حركات بررسي براي 16 شكل در

هنجاري بي جغرافيايي توزيع خشك، هاي زمستان در جو 
دهنده  نشان كه )p ،dp/dt)=ω دستگاه در قائم سرعت
 حوزه در است زمان به نسبت فشار بسته هوا تغييرات
  .است شده رسم هكتوپاسكال 700 سطح در مديترانه

 و نزولي حركت نشانگر، ω مثبت هنجاري بي مقادير
 است بديهي. است صعودي حركت نشانگر منفي، مقادير

 نزول و بارش ابر، تشكيل با همراه تواند مي هوا صعود كه
 سركوب و ابر نشدن تشكيل هوا، خشكي با همراه آن

 جغرافيايي توزيع الگوي ، 16 شكل در. باشد چرخندها
 سراسر در ايران، غرب خشك هاي زمستان در ω ميانگين
 هوا نزول آن مفهوم كه است، مثبت ايران غرب و مديترانه

 حاكم با موضوع اين. است خشك هاي زمستان اين در
 خشك هاي سال در مديترانه روي حاره جنب پرفشار بودن

  .دارد مطابقت
  

  
 فاصله .ايران غرب خشك هاي زمستان براي هكتوپاسكال 850 سطح در النهاري  نصف باد) ب( و مداري باد) الف(: فصلي ميانگين هنجاري بي توزيع .14 شكل

 مثبت و منفي هاي هنجاري بي نشانگر ترتيب به رپ و چين نقطه خطوط و است m/s 3/0 و  5/0 ترتيب به النهاري  نصف و مداري بادهاي هنجاري بي خطوط
  .هستند تندي باد
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 غرب خشك هاي سال) ب( و بلندمدت دوره) الف(: هاي زمستان براي هكتوپاسكال 850 سطح در رطوبت ويژه شار فصلي ميانگين جغرافيايي توزيع .15 شكل

  .است رطوبت شار  چاهه معرف رپ بسته خطوط و چشمه معرف چين نقطه بسته خطوط. ايران
  

  
 0ر01 خطوط بين ي فاصله. بلندمدت ميانگين به نسبت ايران غرب خشك هاي زمستان در p دستگاه در قائم سرعت فصلي ميانگين هنجاري بي توزيع. 16 شكل

  .هستندp سرعت قائم در دستگاه  مثبت و منفي هاي هنجاري بي نشانگر ترتيب به پر و چين نقطه و خطوط است ثانيه بر پاسكال
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  گيري    هنتيج    3
در اين پژوهش تاثير چرخندزايي مديترانه و موقعيت 

 1960و سيبري در دوره ) آزورز(هاي جنب حاره پرفشار
در . شده استبررسي  غرب ايران سالي خشك بر 2005تا 

از قبيل (عوامل فيزيكي و ديناميكي بررسي ادامه به 
موثر در و سرعت قائم  باد ،هاي فشار، دما هنجاري بي

  . هاي خشك غرب ايران پرداخته شده است رخداد زمستان
 ،هاي خشك دهد كه در سال ها نشان مي بررسي

ميانگين ساالنه فشار مراكز چرخندزاي درياي سرخ، خليج 
غرب مديترانه از مقدار ميانگين بيشتر  شرق و ،جنوا، قبرس

هاي خشك  نمودار فراواني ساالنه چرخندها درسال. است
 ،غرب ايران براي مراكز خليج جنوا، جنوب ايتاليا شمال

شرق و غرب مديترانه، نشانگر كاهش فراواني چرخندها 
  . نسبت به ميانگين است

هاي  سال توزيع جغرافيايي فشار سطحي در ژانويه
هاي مثبت  هنجاري بيغرب كشور، نشانگر  خشك شمال

اي در نزديكي غرب  فشار در سراسر مديترانه با بيشينه
هاي بعد، به تدريج مركز  در ماه. مديترانه است

 لاقتنامثبت فشار به سمت غرب مديترانه هاي   هنجاري بي
مثبت فشار در  هنجاري بيو همچنين يك مركز با  دباي يم

گيرد كه به سمت شرق مديترانه  شكل ميشرق مديترانه 
  . كند  مي حركت

مقايسه الگوهاي ميانگين ماهانه فشار سطح درياي 
 بلندمدتهاي خشك با ميانگين  حوزه مديترانه در سال

حاره و  جنب پرفشارهاي دو  دهد كه مكان زبانه نشان مي
هاي خشك، گسترش  سالآوريل سيبري در ژانويه تا 

پيدا شت زمان، تفاوت دو الگو كاهش با گذ لييابد و مي
   .كند مي

فشار سطح درياي  هنجاري بيدر بررسي الگوي 
شديد و هاي   هنجاري بيهاي خشك،  مديترانه در زمستان

خصوص در ناحيه مركزي  هب ،مثبت فشار در سطح مديترانه

اين افزايش . شود آزورز، ديده مي پرفشارآن، ناشي از 
فراواني چرخندهاي مراكز چرخندزاي فشار تاثير منفي بر 

منفي فشار هاي   هنجاري بيديگر،   سوي از. مديترانه دارد
ضعيف بودن آن در دهنده  نشان سيبري پرفشاردر مركز 
هاي   رخداد زمستان موجب و هدوب هاي خشك زمستان

توانند   مي دو عامل فوق هر دو. است گرم در غرب ايران
   .باشندغرب ايران هاي   باعث خشكي زمستان

 850ردار باد در سطح ب هنجاري بيالگوي 
هاي خشك ايران،  دهد كه در سال هكتوپاسكال نشان مي

- شرق بردار باد منفي، يعني جهت آن شمال هنجاري بي
به معني كاهش  هنجاري بياين . غرب است جنوب
 ،عوامل فوق زماني هم. هاي غربي و جنوبي است جريان

موجب كاهش شار رطوبت از مديترانه به سمت شرق و 
هرچند . شود هاي خشك در غرب ايران مي رخداد زمستان
هاي خشك شار رطوبت و دما از مديترانه به  كه در زمستان
، ولي كاهش بديا چشمگير كاهش مي نحو غرب ايران به

محسوسي در شار رطوبت از درياي سرخ به جنوب و شرق 
هاي   هنجاري بي جغرافيايي توزيع .ودش ايران ديده نمي

 ايران، غرب خشك هاي زمستان در سرعت قائم ميانگين
 آن معني كه است، مثبت ايران غرب و مديترانه سراسر در

 با موضوع اين. است خشك هاي زمستان اين در هوا نزول
 هاي سال در مديترانه روي حاره جنب پرفشار بودن حاكم
  .دارد مطابقت خشك
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