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تغییرات میانگین مداری و نصفالنهاری بادهای غربی در دورههای تر و خشک غرب ایران
بهلول علیجانی ،1محمد سلیقه ،2محمد دارند ،3آرمان جاهدی

*4

 -1استاد آبوهواشناسی ،گروه آبوهواشناسی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -2دانشیار آبوهواشناسی ،گروه آبوهواشناسی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
 -3استاد آبوهواشناسی ،گروه آبوهواشناسی ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران.
 -4دانشجوی دکترای آبوهواشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
(تاریخ دریافت ، 99/12/19:تاریخ پذیرش)1400/03/18:

چکیده
در این پژوهش ،ارتباط بین تغییرات میانگین مداری و نصفالنهاری بادهای غربی با دورههای تر و خشک غرب ایران بررسی شد .از همین رو ،دادههای مقادیر
بارش تجمعی منطقهی مورد مطالعه از مرکز پیشبینی میان مدت نیواری اروپایی ) )ECMWFنسخهی ( )ERA-Interimبا تفکیک مکانی 0.125*0.125درجه و
همچنین دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل نسخهی ( )ERA5با قدرت تفکیک مکانی  0.25*0.25درجه از همان مرکز برای سالهای  1979تا  2019دریافت شد .برای
تعیین دوره های تر و خشک ماهانه از شاخص بارش استاندارد ( )SPIاستفاده شد .بنابراین ،برای بررسی ارتباط بین تغییرات میانگین مداری و نصفالنهاری بادهای
غربی با دورههای تر و خشک غرب ایران ،شاخص همدیدی خاورمیانهای ( )MESIبر اساس تغییرات بادهای غربی از  25تا  45درجه عرض شمالی در ترازهای
نیواری  600 ،500و  700هکتوپاسکالی تعریف شد .نتایج نشان داد ،که هنگام رخداد دورههای تر در غرب ایران (MESI) ،باالتر از آستانه و بادهای غربی بر روی
خاورمیانه (دریاهای مدیترانه و سرخ) جریان نصفالنهاری دارند .در حالی که در دورههای خشک ،شاخص ( )MESIپایینتر از آستانه و بادهای غربی جریان مداری
دارند .با توجه به نتایج ،دورهی تر و خشک یافت نشد ،که مقدار ( )MESIآن پایینتر و باالتر از آستانه باشد .بنابراین ،به نظر میرسد که تغییرات در جریان بادهای
غربی میتواند به عنوان یکی از عوامل در ایجاد دورههای تر و خشک غرب ایران اثرگذار باشد.
کلمات کلیدی :بادهای غربی ،میانگین مداری و نصفالنهاری ،دورههای تر و خشک ،غرب ایران.

مقدمه
بادهای غربی ،بادهای غالب در عرضهای میانهی سیاره زمین
هستند ،که از غرب به شرق جریان دارند توگویلر( .)2009این
بادها سیستمهای همدید با مقیاس از چندین صد تا چندین هزار
کیلومتر را در داخل خود ایجاد و حرکت میدهند
علیجانی( .)1374بر این اساس در طول زمستان نیمکره شمالی
شرایط آبوهوای عرضهای میانه به وسیلهی سامانههای
همدیدی به مناطق دیگر انتقال مییابند رضی و
همکاران( .)2012بنابر مطالعات پالمن و نیوتون ( )1969یکی از
سه فرود اصلی بادهای غربی در تراز  500هکتوپاسکالی محل
شکلگیری آن بر روی دریای مدیترانه میافتد .مطالعهی وانگ

* نگارنده رابط:

و افیو ( )2014نشان میدهد ،جریان نصفالنهاری شدید
دربادهای غربی به صورت سیستـــــمهای حلقوی بسته و مانع
عمـل میکندکه باعث اثرگذاری در آبوهــــــوای مناطق
میشوند .علیجانی ( )1380چرخندهای غربی را عامل اصلی
بارش در سراسر ایران به جز نواحی ساحلی دریای خزر میداند.
ابراهیمی نیک و همکاران )1391( ،حرکت سینوسی محور
فرود رود باد در شرق دریای مدیترانه و دریای سرخ را از
عاملهای ایجاد بارشهای شدید در منطقه میدانند .در راستای
موضوع بادهای غربی و تغییرات آنها ،علیجانی ( )1366عامل
اصلی پراکندگی مکانی چرخندهای خاورمیانه را بادهای غربی
سطح باال میداند .از این رو به نظر میرسد ،بادهای غربی و
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تغییرات جریانهای حرکتی آنها دارای نقش اساسی در

نمایهی نصفالنهاری باد ،به عنوان یک مؤلفه برای پیشبینی

آبوهوای نواحی میباشد .وو و همکاران ( )2016بر این باورند

بارشهای موسمی میتواند ،به کار گرفته شود .عالوه بر این،

که فراوانــــی سالهای بارش درحوضهی رودخانهی تاریم را

ماهیراس ( )1988با روش تحلیل مؤلفههای اصلی و رسم منحنی

مرتبط با جریانهای نصفالنهاری بادهای غربی میدانند.

مربوط به نمرات عاملها ،تغییرات بارش و نمایهی مداری باد را

عالوه بر این ،چاوایالز و همکاران ( )2012بادهای غربی را از

بررسی کرده ،نتیجهی پژوهش او نشان میدهد،که با استقرار

اجزای اصلی گردش نیوار میدانند ،از همین رو بر این باورند

گردش نصفالنهاری در شرق مدیترانه ،میزان بارش بیشتر و با

که درک و شناخت رفتار آنها در بین اقیانوسها و نیوار شایان

غلبهی الگوی گردش مداری از میزان بارش کاسته میشود.

توجه است .گارود ( )2006تغییرات جریانی بادهای غربی را در

ارتباط بین گردشهای نیواری مربوط به بارشهای حدی در

انتقال عاملهای ایجاد بارشهای خارج از مناطق گرمسیری،

یک قرن گذشته را کوتیل و همکاران ( )1996در شرق

مهم میداند .بادهای غربی ویژگی غالب نیوار در عرضهای

مدیترانه ،را واکاوی کردهاند ،و با محاسبهی شاخص مداری و

میانه هستند ،در نزدیکی سطح زمین بین مدار  35درجهی شمالی

نصفالنهاری برای منطقه ،سری زمانی این نمایهها را محاسبه

و جنوبی گسترش دارند مسعودیان( .)1390در همین راستا

کرده ،و ضریب همبستگی این شاخص و بارش را نشان داده و

گریگوری و پالِکی ( )2006باد را به عنوان یکی از متغیرهای

وجود رخداد خشکسالی را با کاهش وزش شمالی و افزایش

اصلی جو دانسته ،که نقش مهمی را درآبوهوای سطح زمین

جریان جنوبی مرتبط دانستهاند .مطالعات علیجانی ( )2002نشان

بازی میکند .اِنفیلد و همکاران ( )2001عامل نصفالنهاری باد

میدهد ،که نزدیک بودن محل فرودها و فرازها اثرگذاری

را به عنوان یک عامل در فراز و فرودهای بلند ،برای انتقال

بیشتری در آبوهوای ایران دارد .همچنین در ادامهی مطالعات

تودههای هوا و رطوبت اقیانوسها میدانند .با عنایت به مطالعات

صورت گرفته ،فدروف و همکاران ( )2015بر نقش مهم وزش

پژوهشگران دیگر ،دوگام و همکاران ( )2009نیز رابطهی

بادهای غربی در مناطق گرمسیری غرب اقیانوس آرام در ایجاد

معکوس و معنادار بارش را با نمایهی وزش باد مداری در

رخداد النینو ،اذعان دارند .باتوجه به پژوهشهای انجام گرفته،

تراز 200هکتوپاسکالی در فصل قبل از بارانهای موسمی

برآشکارکردن نقش تغییرات در جریانهای بادهای غربی،

بررسی کردهاند .ذوالفقاری و همکاران ( )1391دالیل بروز

پژوهشگرانی مانند راسبی و همکاران ( )1939شاخص مداری

ترسالی و خشکسالی را در تغییرات و ناهنجاریهای الگوهای

( )ZIرا که بر اساس تفاوت میانگین فشار سطح دریا ()SLP

نیواری میدانند .آلساندرو ( )2001گسترش مقیاس سیتمهای

مدار  35درجه شمالی و  55درجه شمالی ،را برای اندازهگیری

همدید عرضهای میانه را مرتبط با امواج بلند بادهای غربی

شدت گردش مداری و تغییرپذیری آن در نیمکرهی شمالی

میداند .از همین رو خوشاخالق و همکاران ( )1391جریان

تعریف کردند .عالوه بر این ،نامیاس و کالپ ( )1951شاخص

نصفالنهاری بادهای غربی عرضهای میانه به سمت منطقهی

گردش مداری برای نیمکرهی شمالی ،بر اساس تفاوت میانگین

خاورمیانه ،را در بارشهای جنوب غرب ایران مهم دانستهاند.

فشار بین عرضهای جنب حاره و جنب قطبی را معرفی نمودند.

در همین موضوع پژوهشگران دیگری نیز مانند ،وِرما ()1980

لی و وانگ ( ،)2003نظر به مطالعهی راسبی و همکاران

ارتباط بارش موسمی ماه می در هند و نمایهی باد نصفالنهاری

( ،)1939شاخص مداری برای گردش عمومی نیوار نیمکرهی

در تراز  200هکتوپاسکال را طی دورهی 1964تا 1985را مورد

شمالی را به صورت تفاوت نرمال شده در میانگین

واکاوی قرار داده است ،نتیجهی مطالعهی او نشان میدهد ،که

ناهنجاریهای فشار سطح دریا بین مدار  35تا  55درجه شمالی
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را اصالح کردند .با توجه به مطالعات صورت گرفته پیرامون

دادهها و روش تحقیق

واکاوی تغییرات بادهای غربی میتوان بیان داشت که تغییرات

 -2-1منطقه مورد مطالعه

بادهای غربی به عنوان یکی از عاملهای اثرگذار نیواری در

تعداد یاختههای بارش تجمعی پایگاه دادهی مرکز پیشبینـــــی

توجیه و تبیین آبوهوای سطح زمین همواره مورد توجه

میان مدت نیواری( )ECMWFنسخهی ( )ERA-Interimبا

بسیاری از پژوهشگران بوده است .بنابراین هدف اصلی این

قدرت تفکیک  0/125*0/125درجه قوسی در شکل ( )1برابر

پژوهش واکاوی تغییرات جریانهای مداری و نصفالنهاری

تعداد  991یاخته برای منطقهی مورد مطالعه میباشد.

بادهای غربی در دورههای ماهانهی تر و خشک در غرب ایران
میباشد.

شکل .1توزیع مکانی و تعداد یاختههای بارش تجمعی نسخهی()ERA-Interim

دادههای بارش تجمعی نسخهی ( )Interim-ERAطی بازهی
زمانی  1979تا  2019برای ماههای ژانویه ،فوریه ،مارس،
آوریل ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر به صورت میانگین ماهانه برای
محاسبهی شاخص بارش استاندارد ( )SPIبه کار گرفته شد.

()1

̅
𝑷 𝑷𝒊 −
𝒅𝑺

= 𝐈𝐏𝐒

در رابطهی یاد شده  piمیزان بارش در ماه  iام̅ ،
𝑷 میانگین بلند

مدت بارش در ماه iام و 𝒅𝑺 انحراف معیار بلند مدت بارش در
ماه  iام است .شاخص بارش استاندارد در تمامی رژیمهای

 2-2محاسبهی بارش استاندارد

آبوهوایی قابل اجرا میباشد و مقادیر آن برای اقلیمهای بسیار

برای ارزیابی و شناخت دورههای تر و خشک شاخصهای

متفاوت میتواند مقایسه شود آذرنگ( .)1394مککی و

زیادی وجود دارد ،شاخص بارش استاندارد ،یکی از

همکاران ( )1993نیز بر این باورند که محاسبهی شاخص بارش

شاخصهایی است ،که میتوان برای شناخت دورههای تر و

استاندارد ( )SPIدر هر یک از مقیاسهای زمانی را میتوان از

خشــک استفاده کرد  .)2012( WMOبر پایهی شاخص بارش

مزیتهای این شاخص برشمرد .مقادیر بارش استاندارد حاصل،

استاندارد رابطهی  1مقادیر بارش در هر ماه از سال طبقه بندی

برای تعیین دورههای تر و خشک باید با مقادیر طبقه بندی شده

شدند.
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در جدول مقایسه شود ،در این پژوهش مقادیر باالتر از  +1به

طول شرقی گرفته شد (رابطهی  .)2درگام بعدی با در نظر

عنوان دورهی تر ماهانه و مقادیر کمتر از  -1به عنوان دورهی

گرفتن رابطهی ( )2که برای تکتک ماههای تر و خشک

خشک ماهانه در نظر گرفته شد.

مقادیر برآورد گردید ،بار ( )-دیگر نیز از تمام ماههای تری که

جدول  .1طبقه بندی دورههای تر و خشک بر اساس شاخص بارش استاندارد

در کنار هم قرار گرفته بودند بر روی همان سه نصفالنهار

(.)SPI

گرفته شد ،این کار برای ماههای خشک نیز انجام شد (رابطهی

مقادیر()SPI

وضعیت ترسالی و خشکسالی

 2و بیشتر

ترسالی بسیار شدید

 ،)3در گام بعدی مقادیری که در رابطهی ( )3برآورد گردیده
بود ،در رابطهی ( )4میانگین ،میانگینهای روی نصفالنهارهای

 1/5تا 1/99

خیلی مرطوب

 1تا 1/49

ترسالی متوسط

 10و  52/5از  30درجه طول شرقی تفریق گردید ،در واقع بر

 /99تا -/99

تقریباً نرمال

اساس رابطهی ( )4چهار مقدار به دست میآید ،دو مقدار

 -1تا -1/49

خشکسالی متوسط

حاصل از دورههای تر و دو مقدار دیگر نیز برای دورههای

 - 1/5تا -1/99

خشکسالی شدید

 -2و کمتر

خشکسالی بسیار شدید

خشک .در مرحلهی بعد بار ( )-سوم برای دو مقدار حاصل از
دورههای تر و دو مقدار دیگر حاصل از دورههای خشک گرفته

-2-3محاسبهی شاخص همدیدی خاورمیانهای ()MESI

میشود (رابطهی  ،)5بدین معنا که یک مقدار برای دورهی تر
و یک مقدار دیگر برای دورهی خشک برآورد میگردد .در

()2
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کهدرآن ( )MESIشاخص همدیدی خاورمیانهای I ،شمارشگر
مدارها .در همین راستا برای محاسبهی شاخص در دورههای تر
و خشک ماهانه ،ابتدا میانگین ارتفاع ژئوپتانسیل از مدار  25تا
درجه  45عرض شمالی از روی نصفالنهار  10تا  52/5درجه

نهایت در رابطهی ( )1/2( ،)6مقدار دورههای خشک و
دورههای تر گرفته میشود تا مقدار آستانه به دست آید .با
عنایت به برآوردهای شاخص همدیدی خاورمیانهی ،انتظار بر
این است که مقدار حاصل از دورههای تر و خشک که از
رابطهی  2تا  6به دست میآید ،مقدار حاصل از ماههای تر
بیشتر از آستانه و مقدار حاصل از دورههای خشک کمتر از
آستانه باشد .با مقایسهی مقادیر دورههای تر و خشک با
آستانهی حاصل از خود ،میتوان گفت که جریان بادهای غربی
به چه صورت رخ داده است .شکلهای که در بحث و نتایج
آورده شده است بر اساس رابطهی ( )2و نتایج در جدول ( )2بر
اساس گامهای که در روابط  2تا  6برداشته شده و رابطهی نهایی
آن در رابطهی ( )7بیان گردیده است ،آورده شدهاند .فرض بر
این است زمانی که ما در غرب ایران دورههای تر و خشک
ماهانه را داریم ،بادهای غربی جریان نصفالنهاری و مداری
داشته باشند .در نشکل ( )2شمایی از منطقه مورد واکاوی برای
برآورد ) (MESI- Middle East Synoptic Indexآورده شده
است.
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شکل .2منطقهی مورد واکاوی جهت برآورد شاخص همدیدی خاورمیانهای (.)MESI

نتایج و بحث
 -3-1وضعیّت بادهای غربی درماه های ژانویه
دورههای تر و خشک بر اثر تغییر در فراوانی و تاثیرگذاری

بادهای غربی در دورههای خشک پیدا است که بادهای غربی با

الگوهای گردش نیواری در یک منطقه ایجاد میشوند فتاحی و

وجود ارتفاع کم در روی نصفالنهار  10درجه طول شرقی،

بهیار .)1390(،آنچنان که در شکل  3سمت چپ دیده میشود،

پایین آمدهاند ،اما در بین نصفالنهارهای  30تا  52/5درجه طول

بادها غربی در هر سه تراز نیواری بر همدیگر همپوشانی دارند،

شرقی تغییر مسیر به سمت ارتفاعهای باال ندادهاند .جریان

و همچنین نصفالنهارهای  10و  52/5درجه طول شرقی

بادهای غربی در تراز  700هکتوپاسکالی یک فرود کوچک

تغییرات ارتفاعی باالیی نسبت به  30درجه طول شرقی دارند،

ایجاد کرده است ،اما به دلیل جریان بادهای غربی در ترازهای

که این حالت (عمیق بودن جریانهای نصفالنهاری) میتواند،

دیگر به مانند این تراز نبوده است ،نمیتوان آن را به عنوان یکی

در به وجود آمدن شرایط دورههای تر کمک بیشتری کند.

از عاملهای اثر گذار در دورههای تر ماهانه غرب ایران در نظر

نمودارهای شکل سمت راست وضعیت بادهای غربی را برای

گرفت.

دورههای خشک ماههای ژانـویه نشان میدهند،از ویژگی های

شکل  . 3وضعیت بادهای غربی در ماههای ژانویهی دورههای خشک (راست) و تر (چپ) در ترازهای  700، 600، 500هکتوپاسکالی
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 -2-3وضعیّت بادهای غربی در ماههای فوریه
منابع رطوبت اصلی برای بارشهای غرب ایران ،دریای عرب و عمان
در ترازهای پایین ،دریای سرخ در ترازهای میانی و دریای مدیترانه
در ترازهای باال میباشند فرج زاده و همکاران( .)2007از همین رو
درشکل ( 4راست) وضعیت بادهای غربی بر روی نصفالنهار 10
درجه طول شرقی به صورت جریان نصفالنهاری میباشد ،ولی از
نصفالنهار  30تا  52/5درجه طول شرقی بادهای غربی به حالت
مداری جریان دارند ،یعنی متناسب با حرکت مداری بادهای غربی،
در غرب ایران زمین ماههای فـوریه در شرایط خشکی بوده اند .در

دورههای تر بادهای غربی عالوه بر اینکه ارتفاع باالی بر روی
نصفالنهار 10درجه طول شرقی داشتهاند ،دوباره به سمت
ارتفاعهای باالی نیواری جریان داشتهاند ،که این حالت را
میتوان به عنوان جریان نصفالنهاری بادهای غربی در نظر
گرفت .فرود بادهای غربی در شکل ( ،4سمت چپ) متناسب با
ارتفاعی که بادهای غربی پایین آمدهاند ،نیز به ارتفاع باالتر
رفتهاند .یعنی دو سمت فرود به گونهی هماهنگ است  ،که
میتواند شرایطی را که در سطح زمین وجود دارد ،منتقل کند.

شکل  . 4وضعیت بادهای غربی در ماههای فوریه دورههای خشک (راست) و تر (چپ) در ترازهای  700، 600، 500هکتوپاسکالی

 -3-3وضعیّت بادهای غربی در ماههای مارس
حالتی که برای بادهای غربی در ماههای خشک مارس رخ

اطلس خیلی ضعیف عمل کرده است ،بدین معنا که بادهای

دادهاست ،ازحالتهاییاست که عامل پُرارتفاع در روی اقیانوس

غربی از مرکز اقیانوس اطلس شمالی تقریباً جریان مـــداری

شکل  . 5وضعیت بادهای غربی در ماههای مارس دورههای خشک (راست) و تر (چپ) در ترازهای  700 ، 600 ، 500هکتوپاسکالی
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خود را آغاز کرده و آنچنــان که نمودارهای شکل ســـمت

نداشتهاند ،در نتیجه شاهد ماههای مارس خشک در غرب

راست نشان میدهند ،در شرق مدیترانه این بادها به جریان

سرزمین ایران بودهایم .امّا وضعیت نصفالنهــــاری شدن در

مداری میل پیدا کردهاند ،یعنی بین نصفالنهــــــارهای 30

دورههای تر به گونهای است که مقدار تغییرات روی 10

تا  52/5درجه طول شرقی به سمت ارتفاعهای باال رفتهاند،

درجه طول شرقی بسیار باال و در روی نصفالنهار 52/5

اما چون که در قبل از نصفالنهــار  10درجه طول شرقی

درجه طول شرقی بادهای غربی تقریباً نصف حرکت

برروی اقیانوس اطلس شمالی جریان نصفالنـهاری در

نصفالنهاری اوّل ارتفاع گرفتهاند.

عرضهای به سمت منابع رطوبتی بارشهای غرب ایران

شکل  . 6وضعیت بادهای غربی در ماههای آپریل دورههای خشک (راست) و تر (چپ) در ترازهای  700 ، 600 ، 500هکتوپاسکالی

-3-4وضعیت بادهای غربی در ماه های آوریل
گیراردین و تردیف )2005( ،تغییرات خشکسالیهای منطقهی

از روی نصفالنهار  10درجه طول شرقی پایین آمدهاند ،با

بورئال کاناد را متأثر از دو مؤلفهی بزرگ مقیاس گردش

ارتفاع باالی پایین نیامدهاند ،با این حال در همان دورههای

نیواری میدانند ،آنها بر این باورند که مؤلفهی مداری با

خشک از نصفالنهارهای بعد از نصفالنهار  30درجه طول

گردش سرد ومرطوب غرب وزان در طی سال های همراه با

شرقی به سمت ارتفاعهای باال جریان داشــتهاند.در مقابل

خشکسالی ضعیف و گردش گرم و مرطوب شمال وزان همراه

نمودارهای شکل سمت راست حالتی را از رفتار بادهای غربی

با خشکســــــالی ضعیف و گردش گرم و مرطوب شمال وزان

نشان میدهد که برای ایجاد دورههای تر میتواند با نظریات

در طی سال های همراه با خشکسالی شدید میباشد .نمودارهای

پیشین مطابقت داشته باشد .باید بر اساس شکلهای آورده شده

شکل( 6سمت چپ) نشان میدهند که بادهای غربی در ماههای

گفت که ویژگیهای آبوهوایی غرب ایران (دورههای تر و

تر آوریل آنچنان از ارتفاع باال پایین نیامدهاند ،اما در مقایســه

خشک) اثرپذیر از شدت تغییرات بادهای غربی عرضهای

با نمودارهای سمت راست در همان شکل ،تفاوت ارتفاعی

میانه ،که شدت این تغییرات نیز در گرو نوسانات مکانی

بادهای غربی را میتوان مقایسه کرد.

پرارتفاع روی اقیانوس اطلس میباشد .یعنی به فرض اینکه

بدین معنا در زمانی که در غرب ایران ماههای آوریل خشک

پراکندگی مکانی پرارتفاع اطلس شمالی در درازمدت در

بودهاند ،ارتفاع بادهای غربی در ترازهای میانی نیوار ،زمانی که

ارتفاعهای پایینتر میبود ،بادهای غربی مجبور به دور زدن
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این پرارتفاع نبودند ،و درنتیجه شدت ارتفاع آنها در هنگام

متأثر شدن منطقهی خاورمیانه از سامانههای برون حاره میباشد

حرکت به سمت منطقهی خاورمیانه پایینتر میبود یا در بعضی

مفیدی و همکاران( .)1393شکل ( 7سمت چپ) که در

حالتها چنان که درشکلها آورده شده است ،به طور کامل

دورههای تر غرب ایران بادهای غربی در سه تراز میانی نیوار،

جریان موازی مدارات را به خود میگرفتند.

به طورکامل داری هم پوشانی حرکتی ،و این که از ارتفاعهای

 -3-5وضعیّت بادهای غربی در ماههای اکتبر

باال به سمت منطقه خاورمیانه آمدهاند .محور فرود بر روی شرق

گردش نیوار به عنوان یک عامل اصلی در تعیین شرایط

مدیترانه واقع شده است ،و در بین نصفالنهارهای  30تا 52/5

آبوهوایی هر منطقه نقش مهمی ایفا میکند ،افزایش تعداد

نیز بادهای غربی تقریباً بــه همان ارتفاعی که قبل از

مراکز پرفشار محلی در مناطق کوهستانی مرتفع غرب ایران و

نصفالنــهارهای  30درجه طول شرقی پایین آمدهاند نیز باال

قفقاز ،ناشی از باال بودن میزان شاخص مداری و در نتیجه کمتر

رفتهاند.

شکل  . 7وضعیت بادهای غربی در ماههای اکتبر دورههای خشک (راست) و دورههای تر (چپ) در ترازهای  700 ، 600 ، 500هکتوپاسکالی

آمدهاند نیز باال رفتهاند .چنان که مالحظه میشود ،بادهای

یکی از عواملی که در به وجود آوردن دورههای ماهانهی

غربی در دورههای خشک بر برخالف دورههای تر در

خشک ،اثرگذار باشد.

ترازهای 600 ، 500و  700هکتوپاسکالی دارای اختالف ارتفاع

 -3-6وضعیّت بادهای غربی در ماههای نوامبر

نسبت به  30درجه طول شرقی بودهاند ،ولی این اختالف

وضعیت بادهای غربی در ماههای خشک نوامبر در نمودارهای

ارتفاعها را در مقایسه با ارتفاع آنها در دورههای تر نمیتوان

شکل ( 8سمت راست) ،ارتباطی را با دورههای خشک در

به عنوان جریانهای نصفالنهاری در نظر گرفت .در واقع

غرب ایران نشان میدهند ،که این ارتباط به صورت فراز بر روی

میتوان گفت که بادهای غربی در روی دو نصفالنهار  10و

نصفالنهار  30نسبت به نصفالنهار  10درجه طول شرقی

 52/5نسبت به نصفالنهار  30درجه طول شرقی تغییرات

میباشد .در این ماهها وضعیت بادهای غربی به گونهی بوده

ارتفاعی پایینی دارند .عالوه بر این ،عدم هم پوشانی که در

است ،که جریان آنها از ارتفاعهای باال صورت نگرفته است،

نمودارهای سمت راست دیده میشود ،نیز میتواند به عنوان

یعنی الگوی همدیدی بادهای غربی در ماههای نوامبر را میتوان
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به عنوان یکی از عاملهای که در خشک بودن این ماهها اثر

 10درجه طول شرقی پایین آمدهاند ،در شرق دریای مدیترانـــه

داشته است را معنیدار دانست .حالتی که در نمودارهای سمت

فرود ایجاد کردهاند و در فاصلهی بین نصفالنهار  30تا 52/5

راست نمایان است ،وزش بادهای غربی از ارتفاعهای پایین بر

دوباره به سمت ارتفاعهای باال جریان نصفالنهاری داشتهاند.

روی نصفالنهار  10درجه طول شرقی تا نصفالنهارهای شرق

الگوی همدیدی تغییرات بادهای غربی در دورههای تر ماههای

دریای مدیترانه است .به عبارت دیگر در شرق دریای مدیترانه

نوامبر به شدت حالت نصفالنهاری به خود گرفته است .به نظر

به جای الگوی فرود ،حالت فراز رخ داده است ،با این الگو

میرسد که تغییرات در جریان بادهای غربی عرضهای میانه،

انتظار بر این است که در غرب سرزمین ایران دورههای خشک

نقش مهمی در کنترل و شدت جریان نصفالنهاری و مداری

ماهانه را داشته باشیم .اگر به نمودارهای شکل  8در سمت چپ

بادهای غربی دارد ،به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که

نگاه بیندازیم ،متوجه خواهیم شد ،که چگونه بادهای غربـــــی

تغییرات در جریان بادهای غربی عرضهای میانه نقش بسزایی

دارای ارتباط با ماههای تر در ناحیهی مورد مطالعه میباشند .در

در به وجود آوردن شرایط آبوهوایی غرب ایران دارد.

این دورهها بادهای غربی از ارتفاعهای باال بر روی نصفالنهار

شکل  . 8وضعیت بادهای غربی در ماههای نوامبر دورههای خشک (راست) و تر (چپ) در ترازهای  700 ، 600 ، 500هکتوپاسکالی

 -3-7وضعیّت بادهای غربی درماههای دسامبر
تغییرات بادهای غربی در شکل ( 9سمت چپ) ،نشان از رابطهی

حاکم میشود .در همین راستا نمودارهای در سمت راست از

جریانهای نصفالنهـــــاری بادهای غربی با دورههای تر غرب

شکل  9نمایانگر آن است که بادهای غربی از ارتفاعهای باالتر

ایران دارد ،همان طور که در شکل پیداست ،بادهای غربی از

پایین نیامدهاند ،البته بادهای غربی وجود دارند ،ولی بادهای

ارتفاعهای باال به سمت خاورمیــانه جریان داشــــته ،و از طرف

غربی از ارتفـــــــــــاع باالتری پایین نیامدهاند .با توجه شکل9

دیگر بعد از شکلگیری فرود ،دوباره به سمت ارتفاعهای باال

(چپ) به نظر میرسد ،که در به وجود آمدن دورههای تر،

جریان داشتهاند .نتیجهی که از نمودارهای سمت چپ میتوان

جریان بادهای غربی از باال به پایین و تغییر مسیر دوباره آنها،

گرفت این است کهاگریک محدودهی جغرافیایی درجلوفرود

یعنی از پایین به باال به عنوان یکی از عاملهای اثرگذار ،دارای

(نیمه شرقی) قرار بگیرد ،چه شرایط آبوهوایی برآن محدوه

همنوایی بیشتری است .ژیشنگ و همکاران ( )2012بر این
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شکل  .9وضعیت بادهای غربی در ماههای دسامبر دورههای خشک (راست) و دورههای تر (چپ) در ترازهای  700 ، 600 ، 500هکتوپاسکالی

باورند که بادهای غربی عرضهای میانه نقش کلیدی در

میدهد ،که در ماههای نوامبر خشک بادهای غربی که بیشینه

تغییرات آبوهوای نیمکرهی شمالی دارند .از این رو به نظر

جریان مداری را داشتهاند ،بر روی نصفالنهار  30درجه حالت

میرسد که تغییرات در رفتار جریان آنها شایان توجه است.

فراز مانند به خود گرفتهاند ،ولی در ماههای دسامبر تر که

در همین راستا در این پژوهش با استناد به روابط  2تا  ،6تغییرات

بیشینهی جریان نصفالنهاری را داشتهاند ،بیشینهی کشیدگی

ارتفاعی آنها برای در نظر گرفتن تغییرات در جریان آنها

نصفالنهاری بر روی نصفالنهار  10درجه طول شرقی

کمیسازی و آستانههایی برای اندازهگیری تغییرات مداری و

میباشد .با مقایسهی بین مقادیر در جدول  2بر اساس محدودهی

نصفالنهاری برآورد گردید ،که نتایج آن برای سه تراز میانی

تعریف شده در ( )MESI- Middle East Synoptic Indexو

نیوار در جدول  2آورده شده است .بیشینه جریان نصفالنهاری

با در نظر گرفتن آستانههای برآورد شده ،در تمام ماههای

بادهای غربی در تراز  500هکتوپاسکالی در ماههای دسامبر تر

خشک در سه تراز میانی نیوار ،دورهی خشک و تری یافت نشد

با مقدار تغییرات 62/34875متر میباشد ،و بیشینهی جریانهای

که مقدار تغییرات بادهای غربی باالتر از آستانه و پایینتر از

مداری آنها در ماههای نوامبر خشــک درتراز 500

آستانه باشد.

هکتوپاسکالی با مقدار - 15/8675متر میباشد .شواهد نشان

نیوار ،دوره  ،45شماره  ،112-113بهار و تابستان ( 1400دو فصلنامه)

جدول  .2مقادیر آستانه و تغییرات بادهای غربی با استناد به ( )MESIدر دورههای تر و خشک ماههای مختلف سال(واحد مقادیر جدول بر حسب متر (.)m

ماهها

دوره

تراز500

تراز600

تراز700

ژانویه

تر

34/425

29/7

25.70143

خشک

0/88166788

3/052222

4/865556

آستانه

17/65333

16/37611

15/28349

تر

41/6075

34/3674

28/2933

خشک

16/31071

14/67643

12/99143

آستانه

28/95911

24/52196

20/64238

تر

45/455

37/353

30/13429

خشک

21/46063

18/3325

14/42875

آستانه

33/45781

27/93375

22/28152

تر

43/79375

33/995

24/92188

خشک

28/37667

22//6775

16/7725

آستانه

36/08521

28/33625

16/7725

تر

28/1525

26/35167

23/1675

خشک

9/863333

9/801667

9/496667

آستانه

19/00792

18/07667

16/33208

تر

29/26129

25/11875

20/9775

خشک

-15/8675

-11/2862

-6/45375

آستانه

6/696875

6/91625

7/261875

تر

62/34875

51/36

41/12875

خشک

10/15

9/325

8/985

آستانه

36/24937

30/3425

25/05687

فوریه

مارس

آوریل

اکتبر

نوامبر

دسامبر
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نتیجه گیری
هدف از انجام این پژوهش ،شناخت ارتباط بین تغییرات مداری

برعکس بدین صورت که پشته ی روی نصفالنـــهار 52/5

و نصفالنهاری بادهای غربی با دوره های تر و خشک غرب

طول شرقی قویتر از پشته ی غرب مدیترانه (نصفالنهار10

ایران بود .برای دستیابی به این هدف از داده های بارش شبکه

درجه طول شرقی) باشد .چندین حالت را با استناد به شکلهای

ای پایگاه داده ( )ECMWFنسخه ( )ERA-Interimطی بازه ی

 3تا  9میتوان برای بادهای غربی در دورههای تر و خشک

زمانی  1979تا  2019استفاده شد .داده های ارتفاع ژئوپتانسیل

شناسایی کرد:

نیز از همان پایگاه داده نسخه ی ( )ERA5برای ترازهای نیواری

حالت اوّل :بادهای غربی از غرب دریای مدیترانه تا

 600 ، 700و  500هکتوپاسکال برداشت شد .برای ارزیابی

نصفالنهارهای خارج از محدوه ی جغرافیای ایران جریان

ارتباط دوره ی تر و خشک منطقه ی مورد واکاوی از شاخص

مداری داشته باشند.

بارش استاندارد ( )SPIاستفاده شد .با عنایت به برآوردهای

حالت دوّم :این که بادهای غربی از عرضهای باالی غرب

( ،)MESIانتظار بر این است که مقدار حاصل از دورههای تر و

دریای مدیترانه پایین آمدهاند ،ولی تا نصفالنهار 52.5درجه

خشک که از رابطهی  2تا  6به دست میآید ،مقدار حاصل از

طول شرقی جریان مداری داشته باشند.

ماههای تر بیشتر از آستانه و مقدار حاصل از دورههای خشک

حالت سوم :بادهای غربی تا نصفالنهار 30درجه طول شرقی

کمتر از آستانه باشد .فرض بر این است زمانی که ما در غرب

جریان مداری داشته اند ،ولی از نصفالنهار  30تا  52/5درجه

ایران دورههای تر و خشک ماهانه را داریم ،بادهای غربی جریان

طول شرقی جریان نصفالنهاری داشته باشند.

نصفالنهاری و مداری داشته باشند .برپایه ی نتایج بدست آمده

حالت چهارم :این که در روی نصفالنهار  30درجه طول شرقی

پژوهش می توان دریافت که جریان نصفالنهاری بادهای غربی

و شرق مدیترانه بادهای غربی به صورت پُشته عمل کنند.

هماهنگی مناسبی با دوره های تر در غرب ایران دارند .جریان

با استـناد به نتایج به دست آمدهی پژوهش میتوان بیان کرد،

نصفالنهاری بادهای غربی با شکلگیری یک ناوهی عمیق بر

که نقش بادهای غربی و تغییرات در جریان آنها در ترازهای

روی نصفالنهار  30درجه طول شرقی همراه هستند ،و

میانی نیوار به عنوان یک عامل مهم سطح باال در به وجود آوردن

قرارگیری نیمه ی غربی ایران در شرق ناوه ی عمیق یاد شده

دورههای تر و خشک عمل میکند .با استناد به پژوهشهای

منجر به ناپایداری و صعود هوا و فرارفت هوای مرطوب پهنه

علیجانی( )1366مبنی بر نقش بیشتر اثرگذاری سیستمهای

های آبی مدیترانه و دریای سرخ به سمت غرب ایران خواهد

سطح باال بر پراکندگی چرخندهای خاورمیانه نسبت به

شد .ناوه ی عمیق بر روی شرق مدیترانه (نصفالنهار  30درجه

ناهمواری و یا پراکندگی فشار سطح دریا ،باید براساس

طول شرقی) هنگامی شکل می گیرد که پشتهی روی غرب

یافتههای حاصل از این پژوهش ،اضافه کرد که عالوه بر

مدیترانه (نصفالنـــــــــهار 10درجه طول شرقی) و روی

سیستمهای سطح باال ،تغییرات در جریانهای بادهای غربی

(نصفالنهار  52/5درجه طول شرقی) همزمان پرارتفاع و قابل

عرضهای میانه در ترازهای میانی و در نتیجهی آن دورههای تر

مالحظه باشد .در صورت هماهنگ بودن محور ناوه در سه تراز

و خشک اثر گذار میباشد .شدت پرارتفاع موج بادهای غربی

 600 ، 700و  500هکتوپاسکال بر روی شرق مدیترانه نقش

بر روی اقیانوس اطلس شمالی نقش کلیدی در شکل

بادهای غربی به مراتب بیشتر خواهد شد .حالت های مختلف

گیری ناوه و پشته های متوالی خود در جانب شرق خود دارد.

دیـــــگری را نیز برای رفتار دو پشتهی یاد شده نسبت به ناوهی

لذا مطالعه ارتباط بین پشته ی فــــــــــــراز اقیانوس اطلس و

شرق مدیتــــرانه می توان متصور شد .حالت اول آن است کــه

شکل گیری جریانهای مداری و نصفالنهاری در جانب شرقی

پشتهی روی غرب مدیترانه قویتر از پشتهی روی

خود برای پژوهش های آتی پیشنهاد می شود.

نصفالنــــهار  52/5درجه طول شرقی باشد و حالت دوم
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