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  آيا پرفشار جنب حاره اي تابستانه بر روي ايران زبانه اي از

  ؟پرفشار جنب حاره اي آزور است 
  »بررسي يک نظريه«

  

  آذر زرين
 مدسن، ويسکانسين، آمريکا -پژوهشگر فوق دکتري، مرکز پژوهش هاي اقليمي، دانشگاه ويسکانسين 

اس مفيديعب  
  راني، ايمشهد، خراسان رضو ينشگاه فردوسا، داي، گروه جغرافيم شناسيار اقلياستاد

  

  دهيچک
ن راستا ساختار و یدر ا. قرار گرفت یابیانه مورد ارزیخاورم يه گسترش پرفشار آزور بر روینظرم قسو صحت  ن پژوهشیدر ا
ره تحلیل شده با استفاده از داده هاي دوباابتدا . یران مورد بررسی قرار گرفتا يورتابستانه برجنب حاره  يهاپرفشارت یماه

NCEP/NCAR در یک دوره آماري  وقوعاز نظر فراوانی  انهیبر روي خاورمجنب حاره تابستانه  يهاخصوصیات جغرافیایی پرفشار
واداشت هاي گرمایی درتشکیل و سپس نقش . شدبررسی در ترازهاي زیرین، میانی و فوقانی وردسپهر ) 1971-2000( ساله 30

به عنوان باقیمانده ي معادله  درروگرماي محسوس و گرمایش  ن منظور شاریبد. ل قرار گرفتیتحله و یمورد تجزتقویت پرفشار 
اس یقم یمیلک مدل اقی تشکیل و تقویت پرفشار با استفاده از ران دریامرتفع فالت  يینامیک محاسبه شد و اثر رشته کوههاترمود

  . گرفتقرار یابیارزمورد ) RegCM4( يامنطقه 
نشانگر ماهیت مستقل پرفشار جنب حاره اي  انهیخاورممنطقه  يبر روبررسی فراوانی مراکز پرفشار جنب حاره  نتایج حاصل از

بررسی گرمایش محسوس، گرمایش محلی، گرمایش ناشی از فرارفت افقی و . ایران در ترازهاي میانی و فوقانی وردسپهر می باشد
در این رابطه حذف . داردرمایش با رشته کوههاي مرتفع فالت ایران تأکید ، بر انطباق هسته هاي بیشینه گرودرقائم و گرمایش 

پرفشار تابستانه ي ایران  تشکیل و تداومي گرمایی ارتفاع یافته در  همرشته کوه زاگرس، نقش و اهمیت آن را بعنوان یک چش
سرعت ، قادیر گرمایش بر روي منطقهکاهش م، بدنبال در شرایط حذف رشته کوه زاگرسآنست که بررسی ها حاکی از . نشان داد

نه تنها منجر  ها همچنین حذف رشته کوه. تبدیل می گرددبر روي منطقه باالسوي ترازهاي زیرین به سرعت قائم پایین سو قائم 
به تضعیف گردش واچرخندي در ترازهاي میانی و فوقانی وردسپهر شده، بلکه گردش چرخندي ترازهاي زیرین را نیز تضعیف و 

نتایج مدلسازي انجام شده بر نقش برجسته رشته کوه زاگرس در شکل گیري و  .به گردش واچرخندي تبدیل می نماید حتی
یافته هاي پژوهش حاضر . تداوم گردش هاي مقیاس منطقه اي جو در ترازهاي میانی و زیرین بر روي خاورمیانه تأکید می نماید

غرب ایران بیش از آنکه متاثر از واداشت خارجی باشد، ناشی از واداشت هاي  بیانگر آن است که مرکز واچرخندي مستقر بر روي
   .گرمایی سطحی در منطقه خاورمیانه است

 RegCM4 مدل ،رودرزاگرس، گرمایش پرفشار آزور، رشته کوه ایران، پرفشار  :کلمات کليدي
 

  هممقد
ر يا ارتفاع ژئوپتانسيل زياد وجود دارد که معموالً نوارهايي از فشا, در امتداد مناطق جنب حاره نيمکره شمالي و جنوبي

با اين وجود پرفشارهاي مذکور به صورت کمربندي ممتد . به عنوان کمربندهاي پرفشار جنب حاره خوانده مي شوند
نبوده و به داليلي ازجمله وجود کوهستان ها و تضاد گرمايشي بين خشکي و دريا بودجه انرژي جو تغيير کرده و 

 »مراکز فعاليت«سلول هاي پرفشار مذکور که از ديرباز . ا به صورت سلول هاي پرفشار مجزا ظاهر مي گردندکمربنده
)Centers of Action (ناميده مي شوند )و بارزترين و دائمي ترين سيماي گردش وردسپهري در ) ۲۰۰۱و کارلتون،  يبر
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طراف را تحت تأثير قرار داده و وضع جوي و اقليم را نه اين مناطق به شمار مي روند، گردش جو و انتقال بخار آب به ا
ي گرم سال،  همدر ني .متأثر مي سازند نيکره زمتنها در نواحي مجاور و در امتداد جنب حاره ها، بلکه بر روي کل 

ني در زيرين، مياني و فوقا )Troposphere( بويژه در فصل تابستان، پرفشارهاي جنب حاره نواحي وسيعي را در وردسپهر
براي مثال سلول هاي پرفشارهاي جنب حاره اي که در فصل تابستان شمالي در سطح دريا بر روي . بر مي گيرند

وو ( درصد از کل نيمکره شمالي را به خود اختصاص مي دهند ۲۵تا  ۲۰اقيانوس آرام شمالي تشکيل مي شوند، حدود 
سپهر نيز در تابستان کل منطقه ي جنوب آسيا تا شمال پرفشار جنب حاره اي تراز فوقاني ورد. )۲۰۰۴و همکاران، 

ها در وسعت و شدت پرفشارهاي جنب حاره اي معموالً با گردش هاي  از اينرو نابهنجاري. گيرد افريقا را در بر مي
منطقه اي يا جهاني نابهنجار و بالياي جوي و نابهنجاريهاي اقليمي همراه است که سبب خسارت هاي اقتصادي و 

 ها و خشکسالي بررسي ها نشان داده اند که بارش هاي سيل آسا، توفانها، سيل. عي بر زندگي انسانها مي شوداجتما
نابهنجاريها در پرفشار جنوب با ساله در طي ماههاي تابستان در جنوب شرق آسيا رخ مي دهد،  همهايي که تقريباً ه

از . )۲۰۰۴وو و همکاران، ( در ارتباط استدسپهر زيرين آسيا در وردسپهر فوقاني و پرفشار غرب اقيانوس آرام در ور
از دير باز مورد توجه اقليم ن آن ها يل و تکوين نحوه تشکيجنب حاره و همچن يات پرفشارهايخصوصاينرو شناخت 

  .شناسان بوده است
سي و همچنين بررسي منابع نشان مي دهد که مطالعات مربوط به پرفشارهاي جنب حاره را مي توان از نظر روش شنا

ديناميکي  -آماري و تحليل سازوکارهاي فيزيکيدر سه گروه عمده مطالعات همديدي، بررسي هاي  ج بدست آمدهينتا
مبتني بر روش  مطالعات انجام شده بر روي پرفشارهاي جنب حاره عمدتاً ۱۹۷۰تا اواخر دهه . دسته بندي نمود
ه هاي همديدي سعي در شناسايي مراکز پرفشار و بررسي وردش هاي اين مطالعات با استفاده از نقش. همديدي بوده اند

ت، ا؛ گرينه۱۹۶۸؛ نياما، ۱۹۶۳، نس؛ ماسون و اندر۱۹۵۸ن؛ ي؛ کال۱۹۳۸؛ ۱۹۳۷د، ير( زماني و مکاني آنها داشتند
قشه بررسي نتايج مطالعات فوق بيانگر آن است که پژوهشگراني که از ن ).۱۹۸۷و هارمان،  ۱۹۸۴؛ پرزراکوس، ۱۹۷۷

به تشريح موقعيت، فراواني و نحوه ي ارتباط مراکز پرفشار جنب حاره با ساير  صرفاً هاي همديدي استفاده کرده اند، 
مورد کمتر مراکز فشار در مقياس منطقه اي و يا جهاني پرداخته اند و سازوکار تشکيل و يا تکوين اين مراکز فشار را 

انجام شده  مطالعاتروش با در دسترس قرار گرفتن داده هاي رقومي،  ۱۹۸۰ي ي دوم دهه  همنياز  .اند توجه قرار داده
بکارگيري از روش هاي آماري بر مبناي  اين دسته از مطالعات. بر روي پرفشارهاي جنب حاره وارد فاز جديدي شد

لي مورد پرفشارهاي جنب حاره اي را از نظر موقعيت سلول مرکزي و مسير حرکت آن و همچنين فراواني هاي فص
؛ ديويس و همکاران، ۱۹۹۰؛ اجي، ۱۹۸۹؛ پارکر و همکاران، ۱۹۸۹؛ بل و بوسارت، ۱۹۸۷هارمان، ( توجه قرار دادند

سازوکار تشکيل و يا تکوين اين توصيفي بوده و اقليم شناسي مطالعات فوق عمدتا ). ۲۰۰۸؛ گالرنيو و بوسارت، ۱۹۹۷
ين دسته از مطالعات انجام شده بر روي پرفشارهاي جنب حاره مبتني بر سوم .اند مراکز فشار را مورد توجه قرار نداده

پرفشارهاي  ن که چرايادين سوال بنياطرح . نها مي باشدتحليل سازوکارهاي فيزيکي و ديناميک تشکيل و تقويت آ
محققان  يصلا يزه هاياز انگ ،جنب حاره اي تابستانه نسبت به همتاهاي زمستانه ي خود از شدت بيشتري برخوردارند

توضيح اينکه در ادبيات کالسيک ). ۱۹۹۶هاسکينز، ( ديآ ين دوره به شمار مين پرفشارها در ايت ايماه يبررس يبرا
درحاليکه  ،علت تشکيل پرفشارهاي جنب حاره اي به نزول هوا در جانب قطب سوي سلول هدلي نسبت داده مي شود

فصل زمستان بايد پرفشارهاي قوي تري را در اين فصل نسبت به شيب فشار نصف النهاري شديدتر در  يکيزيفاز نظر 
ل يتشکگردش موسمي و ن يبارتباط بر وجود  ين مبنين محققيه مطالعات ايج اولينتا .فصل تابستان ايجاد کند

؛ ۱۹۹۶هاسکينز، ( شدتحقيقات وسيعي در رابطه با ديناميک پرفشار هاي جنب حاره  جنب حاره سرآغاز يپرفشارها
بر روي پرفشار جنب حاره اي بويژه مطالعات گسترده محققين  ).۲۰۰۱؛ چن و همکاران، ۱۹۹۶ل و هاسکينز، رادو

مترين دستاورد مطالعات هم .به دنبال داشتجنوب آسيا و پرفشار جنب حاره اي غرب اقيانوس آرام نتايج جديدي را 
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ي سياره اي، بازوي فرونشيني سلول هدلي نمي تواند فوق بر اين نکته داللت دارد که نه در جو آزاد و نه در اليه مرز
ن مطالعات يبر اساس ا. در نظر گرفته شودتابستانه  يا جنب حاره يهاتشکيل پرفشارموثر در سازوکارتنها بعنوان 
ن يمترمه يدان سه بعديک ميل در يپتانس يو واداشت چرخندگ يخارج ييگرما يجو به واداشت ها ييگرما يسازگار
دگاه واداشت هاي گرمايي همچون گرمايش محسوس، گرماي نهان، ين ديبر اساس ا. استين پرفشارهل ايشکدر ت عامل

عميق و سرمايش حاصل از تابش طول موج بلند زميني در ايجاد پرفشارهاي جنب  يها همرفتحاصل از گرمايش 
  .)۲۰۰۴و و همکاران، يل( حاره نقشي اساسي دارند

است که از ديرباز مطالعات متعددي بر نقش مراکز پرفشار جنب حاره اي در اقليم  بررسي متون اقليمي بيانگر آن
کننده ي  لمترين مؤلفه ي تعيين کننده و کنترمهحتي در برخي از بررسي ها اين مراکز را . خاورميانه تأکيد داشته اند

ارتباط  يبه بررسدر ايران  شدهانجام معدود مطالعات . )۱۳۷۲, عليجاني؛ ۱۹۸۱آراکاوا، ( اقليم خاورميانه برشمرده اند
با اين . )۱۳۸۰، فهامي؛ ۱۳۷۹، يصادق؛ ۱۳۷۲،حجازي زاده( منطقه پرداخته اند يمياقل يها يژگيو يپرفشار با برخ

 يپرفشارها يکه برا يکاردر واقع سازو. ل آنها پرداخته استيت و سازوکار تشکيماه به شناخت يکمتر پژوهشوجود 
 اسنيد،( داردمنطقه داللت  ياز پرفشار آزور بر رو يگردد بر گسترش زبانه ا يران ذکر ميا يبر روتابستانه جنب حاره 

مطالعات اخير به طور جدي اساس اين تفکر را به از خي براما  ). ۱۳۸۲قه، ي؛ سل۱۳۷۶،يجانيعل؛ ۱۹۷۷دولف، يل؛ ۱۹۶۸
 هدف اصلي اين ).۲۰۱۱ن و همکاران، ي؛ زر۲۰۱۰ن و همکاران، ي؛ زر۲۰۰۷چک و همکاران، يزا( زير سوال برده اند

م قصحت و س يابيارزو بر روي ايران پرفشار جنب حاره اي تابستانه و تقويت تبيين سازوکار حاکم بر تشکيل تحقيق 
  .استانه يخاورم يه گسترش پرفشار آزور بر روينظر

  

   مواد و روش
اط آن با مراکز پرفشار مجاور منطقه مطالعه از طول به منظور بررسي وضعيت پرفشار جنب حاره ايران و تعيين ارتب

داده هاي . درجه شمالي انتخاب شد ۴۵درجه شرقي و عرض جغرافيايي صفر تا  ۱۲۰درجه غربي تا  ۶۰جغرافيايي 
- ۲۰۰۰(ساله  ۳۰درجه در يک دوره  ۵/۲استفاده شده در اين پژوهش، داده هاي دوباره تحليل شده با تفکيک افقي 

کالني و ( تهيه شد (NCEP/NCAR)مرکز ملي پژوهش هاي جوي / ه از مرکز پيش بيني محيطياست ک) ۱۹۷۱
ل در يماهانه ارتفاع ژئوپتانس يها مرکز پرفشار جنب حاره از داده يت مکانين موقعييبه منظور تع. )۱۹۹۶همکاران، 
در نظر گرفته شد که  يشبکه ا مرکز پرفشار جنب حاره نقطه. استفاده شد .پ.ه ۱۰۰و  ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰چهار تراز 

با طول و  آن ييايت جغرافيمجاور دارا بوده و موقع ير نقطه شبکه هايسه با سايل را در مقاين ارتفاع ژئوپتانسيشتريب
 پرفشار جنب حاره محسوب مي شودن مرکز ييتع يار معمول برايل معينه ارتفاع ژئوپتانسيشيب. ان شده استيعرض ب

؛ گاالرنيو و همکاران، ۲۰۰۲؛ زانگ و وو، ۲۰۰۲؛ کيان و همکاران، ۱۹۸۹پارکر و همکاران، ؛ ۱۹۸۹بل و بوسارت، (
صورت وجود بيشينه هاي متعدد در هر مورد مشاهداتي، با شرط وجود اختالف حداقل شايان ذکر است که در  ).۲۰۰۸

  .رکز پرفشار محسوب شده اندژئوپتانسيل متر در شبکه هاي حدفاصل بين دو بيشينه مجاور، هر دو به عنوان م ۱۰
جهت تبيين ميزان نقش رشته کوههاي زاگرس در شدت و گستردگي پرفشار جنب حاره تابستانه در منطقه ي فالت 

بررسي سال به سال موقعيت استقرار و مقادير متوسط  در .استفاده شد RegCM4ايران از مدل اقليمي ميان مقياس 
وپتانسيل در مراکز پرفشار جنب حاره ي تابستانه بر روي ايران در ترازهاي ارتفاع ژئ) آگوستو  جوالي، جون(فصلي

مرکز پرفشار جنب حاره بر روي  ۱۹۹۰بيانگر آن است که در تابستان سال) ۱۹۷۱-۲۰۰۰(ساله ۳۰مياني در يک دوره 
برخوردار بوده ) ب۱شکل (و موقعيت ) الف۱شکل (هت مقادير ارتفاع ژئوپتانسيل ايران از شرايط نسبتاً بهنجاري از ج

در عين حال جهت تعيين نقش و . جهت انجام مدلسازي انتخاب گرديد ۱۹۹۰بر اين اساس دوره ي گرم سال . است
ميزان تأثير رشته کوههاي زاگرس بر روي تشکيل و تقويت پرفشار جنب حاره تابستانه در طي سالهايي که مراکز 
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 ۱۹۹۸تانسيل بر روي جنوب غرب آسيا شرايط نابهنجاري دارند، سال پرفشار جنب حاره از نظر موقعيت و ارتفاع ژئوپ
ساله ي مورد  ۳۰شايان ذکر است که نتايج بيانگر آن است که در طي دوره ي . نيز جهت اجراي مدل انتخاب گرديد

شکل (رارو چه از لحاظ موقعيت استق) ج۱شکل (چه از لحاظ مقادير ارتفاع ژئوپتانسيل ۱۹۹۸مرکز پرفشار سال , بررسي
  .نابهنجارترين سال بوده است) د۱

 .دوره ي گرم سال را پوشش دهد تا پايان سپتامبر در نظر گرفته شد تا کل ميدوره ي زماني اجراي مدل از اول 

  
ل سالهاي نابهنجاري ارتفاع ژئوپتانسي). ج(۱۹۹۸و ) الف(۱۹۹۰سالهاي  .پ.ه ۵۰۰ارتفاع ژئوپتانسيل تراز ) تابستانه(ميانگين فصلي. ۱شکل

   ).۱۹۷۱- ۲۰۰۰(ساله ۳۰نسبت به ميانگين ) د(۱۹۹۸و ) ب(۱۹۹۰
  

سپس با توجه به هدف تحقيق حاضر، رشته کوه مرتفع . در مرحله ي اول مدل با تمامي داده هاي واقعي اجراء شد
توپوگرافي  ۲شکل . زاگرس و همچنين کوههاي مرکزي ايران از داده هاي توپوگرافي حذف و مدل دوباره اجراء گرديد

  . مدل را  در اجراي اول و در اجراي مدل پس از حذف رشته کوه زاگرس و کوههاي مرکزي ايران نشان مي دهد
  

  
  .پس از حذف کوه) ب( در اجراي مرجع و )الف. (RegCMتوپوگرافي منطقه در مدل . ۲شکل
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داده ها به ميانگين ماهانه تبديل شد و  براي درک بهتر ساختار حاکم در شرايط وجود کوه و زمان حذف کوه، گام زماني
، سرعت قائم و ارتفاع ژئوپتانسيل براي ترازهاي مختلف دررونقشه هاي ميانگين ماهانه ي ميدان تاوايي نسبي، گرمايش 

بين شرايط اجراي مرجع و شرايط حذف کوه  درروجهت مقايسه ي گرمايش  .جو تهيه و مورد تحليل قرار گرفت
به تفکيک براي اي تابستانه ي جون، جوالي و آگوست براي ماهه )۱رابطه (نرژي ترموديناميک دله ي اعبارات معا

  .محاسبه گرديد ۱۹۹۸و  ۱۹۹۰شرايط وجود کوه و حذف کوه براي سالهاي 

                                  )
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 ها يافته
  فراواني مراکز پرفشار جنب حاره

 ساله ۳۰طي يکدوره  در به منظور بررسي موقعيت جغرافيايي پرفشار جنب حاره، فراواني مرکز پرفشار جنب حاره
، در ساير .پ.ه ۱۰۰۰بررسي هاي اوليه نشان داد که بجز تراز . طقه مورد مطالعه تعيين گرديددر من) ۲۰۰۰-۱۹۷۱(

ن معين دو يا چند مرکز پرفشار بسته در منطقه مورد بررسي وجود دارد که تمام اين مراکز به ترازها گاهي در يک زما
  .عنوان مرکز پرفشار در نظر گرفته شده است

مشاهده مي گردد که مرکز پرفشار جنب ) لفا-۳شکل. (پ.ه ۱۰۰۰حاره در تراز در بررسي فراواني مرکز پرفشار جنب 
. ايگاه يافته استشمالي ج ۴۵˚تا  ۲۵˚غربي و عرض جغرافيايي ۶۰˚تا ۲۵˚ل جغرافياييحاره در اين تراز در محدوده طو

مشاهده مي گردد، مرکز پرفشارجنب حاره در اين تراز برخالف ساير ترازها، در تمامي ماهها از تمرکز بطوريکه در شکل 
  . استبرخوردار  )شرق اقيانوس اطلس شمالي(و ثبات جغرافيايي خاصي در يک منطقه معين 

 موقعيت قرارگيري مرکز پرفشار بجز در ماههاي آوريل و اکتبر متغير است و از طول جغرافيايي .پ.ه ۵۰۰در تراز 
W°۴۰  تا حدودE°۷۰ فراواني مرکز پرفشار در دو ماه مي و سپتامبرکه ماههاي انتقالي محسوب مي . را در بر مي گيرد

ر در اين دو ماه در دو منطقه يکي بر روي غرب و مرکز افريقا و ديگري بر شوند تقريباً مشابه بوده، بطوريکه مرکز پرفشا
بويژه ( کز پرفشار به عرض هاي جغرافيايي باالترادر ماههاي تابستان مر. روي شبه جزيره عربستان متمرکز شده است

). ب-۳شکل( گرددمي جابجا شده و عالوه بر دو منطقه فوق مرکز پرفشاري نيز بر روي ايران ظاهر ) بر روي افريقا
 .را توجيه مي نمايد) ب-۳شکل( .پ.ه ۵۰۰استقرار اين مرکز پرفشار بر روي ايران، وجود تاوايي منفي زياد در تراز 

همانطوريکه در . براي فصل تابستان نشان مي دهد .پ.ه ۵۰۰کز پرفشار جنب حاره را در تراز افراواني مر ب-۳شکل
نب حاره با توجه به فراواني وقوع آن به ترتيب بر روي شمال غرب افريقا، ايران شکل مالحظه مي شود، مرکز پرفشار ج
  .و شبه جزيره عربستان استقرار مي يابد

بيانگر آن است که در طي ماه آوريل، مرکز پرفشار جنب حاره  .پ.ه ۲۰۰بررسي فراواني مراکز پرفشار جنب حاره در تراز
و از ماه  بديا يمبر روي هندوچين استقرار  يم، در ماه رديگ يمي قرار در جنوب شرق آسيا بر روي درياي چين جنوب

ايد نممي ضمن جابجايي به سمت شمال، در جهت شمال غرب به سوي مناطق خشکي غرب آسيا حرکت  جون
به شمالي ترين موقعيت خود رسيده و به شکل کمربندي از  آگوستو  جوالياين مراکز در طي ماههاي ). ج- ۳شکل(

در طي ماههاي سپتامبر و اکتبر اين مراکز مجدداً . بنديا يم استقرار  N°۳۰ت تبت تا غرب ايران، باالتر از مدار شرق فال
 ۲۰۰مجموع فراواني مراکز پرفشار جنب حاره فصل تابستان در تراز ج -۳شکل .به عرض هاي جنوبي تر باز مي گردند

در اين تابستانه ه شکل، حدود نيمي از مراکز پرفشار جنب حاره با توجه ب. ساله نشان مي دهد ۳۰را براي دوره  .پ.ه
  .استقرار يافته اندتراز بر روي فالت ايران 
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کز انشان مي دهد که در ماه آوريل موقعيت جغرافيايي مر .پ.ه ۱۰۰کز پرفشار جنب حاره در تراز ابررسي فراواني مر
مرکز پرفشار جنب حاره  يمدر ماه . گينه را در برمي گيرد يا تا خليجپرفشار بسيار پراکنده است و از جنوب شرق آس

، ضمن جابجايي آگوستتا  جوندر طي ماههاي بد، اما اي يماستقرار ) همبر-هندوچين( بيشتر بر روي جنوب شرق آسيا
ين نکته جالب در ا). د-شکل( ايران پديدار مي شود مرکز فوق به عرض هاي شمالي تر، مرکز ديگري نيز در شرق فالت

بطوريکه دو منطقه فالت تبت و . تراز، تمرکز مرکز پرفشار بر روي مناطق جغرافيايي خاص و عدم پراکندگي آن است
 ).د- شکل( فالت ايران مناطقي هستند که مرکز پرفشار عمدتاً بر روي آنها استقرار يافته است

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 
  ).۲۰۱۰زرين و همکاران، ( ،)آگوست، جوالي، جون(تان تابس يبرامجموع . جنب حاره مراکز پرفشارفراواني . ۳شکل

 گرمايش محسوس
در بررسي تشکيل و تکوين پرفشارهاي جنب حاره مشخص گرديد که خصوصيات گرمايشي سطح زمين در شکل گيري 

طي م محلي در همبر اين اساس مقادير گرمايش محسوس بعنوان يکي از پارامترهاي . و تقويت مراکز پرفشار نقش دارد
هدف از انجام اين بررسي تعيين مقادير گرمايش . روي فالت ايران مورد بررسي قرار گرفت) تا سپتامبر مي(دوره ي گرم

محسوس و تکوين زماني آن و در نهايت شناسايي مقادير گرمايش بر روي مناطق مختلف فالت ايران بويژه در ارتفاعات 
  . زاگرس و کوههاي مرکزي ايران مي باشد

هسته ي . قرار داردها نشان داد که در ماه آوريل مرکز اصلي گرمايش در منتهي اليه جنوب شرق فالت ايران بررسي 
همچنين هسته ي کوچکي . وات بر مترمربع بر روي جنوب غرب پاکستان واقع شده است ۱۵۰اصلي گرمايش با مقدار 

  .)الف-۴شکل ( زاگرس مشاهده مي گرددوات بر مترمربع بر روي شمال خليج فارس و جنوب  ۱۴۵نيز با مقدار 
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ي جنوبي زاگرس  همگرمايش بر روي ني ميبررسي تکوين بيشينه ي گرمايش محسوس بيانگر آن است که در ماه 
وات بر متر مربع در جنوب زاگرس  ۲۵ظرف مدت يکماه گرمايش محسوس به ميزان که تنها يبطور. ابدي يمافزايش 

ه در محدوده ي جنوب شرق ايران و جنوب پاکستان در امتداد مداري بيشينه ي اين درحاليست ک. افزايش مي يابد
افزايش شديد گرماي محسوس در مسافت کوتاهي در جانب شمالي . وات بر مترمربع فزوني مي يابد ۱۶۰گرمايش از 

). ب-۴شکل (مي باشد ميخليج فارس نشان دهنده ي نقش بارز رشته کوه زاگرس در افزايش مقادير گرمايش در ماه 
، تمامي مناطق واقع در غرب جوندر بررسي تکوين ماهانه ي بيشينه ي گرماي محسوس مشاهده مي گردد که در ماه 

اين درحاليست که مقاديرگرماي محسوس . کشور و در امتداد رشته کوه زاگرس از گرمايش محسوس بااليي برخوردارند
 جوننکته جالب توجه در ماه . اين ماه به يکباره افزايش مي يابد بر روي مناطق شمال و شمال شرق فالت ايران نيز در

 يم ي غربي کشور در امتداد زاگرس و همچنين البرز مياني به بيشينه مقدار خود همآن است که گرمايش بر روي ني
ه مي ي جنوبي و غربي زاگرس مشاهد هموات بر مترمربع بر روي ني۱۸۰بطوريکه هسته هاي بيشينه ي گرمايش  رسد،

تداوم  جوالياين وضعيت در طي ماه ). ج-۴شکل ( وات بالغ مي گردد ۱۶۵گردد و در دامنه هاي جنوبي البرز نيز به 
 توااز جهت مقادير بيشينه شباهت زيادي به هم داشته و تنها تف جواليو  جونيافته بطوريکه الگوي گرمايشي ماه 

 مي باشد در ماه جوالي وات بر مترمربع ۱۷۰ايجان به ميزان آشکار پيدايش يک مرکز بيشينه گرمايش در شرق آذرب
  ). د-۴شکل (

  
  .)۱۳۸۶زرين، ( ماهانهاس يدر مقش محسوس يشارگرما )۱۹۷۱- ۲۰۰۰(متوسط درازمدت . ۴شکل
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طور قابل بر روي فالت ايران بنشان دهنده ي آن است که ميزان گرمايش  آگوستبررسي بيشينه گرمايش در ماه 
مقادير بيشينه گرمايش بر روي شمال و شمال شرق فالت ايران به  ه-۴ با توجه به شکل. است يافته توجهي کاهش

ي جنوبي آن همچنان هسته هاي گرمايشي با بيشينه  همشدت کاهش يافته، در حاليکه بر روي محور زاگرس بويژه ني
ي گرمايش محسوس تنها در محدوده هاي در ماه سپتامبر بيشينه . وات بر مترمربع مشاهده مي گردد ۱۶۰اي بيش از 

مقادير گرمايش محسوس در اين . کوچکي در منتهي اليه جنوب زاگرس  جنوبي و جنوب پاکستان قابل مشاهده است
بررسي تکوين زماني گرمايش محسوس بر روي  يبطور کل ).و-۴شکل(وات بر مترمربع مي باشد ۱۴۰هسته ها کمتر از 

ه مرکز بيشينه ي گرمايش از آهنگ تابش خورشيد و همچنين ويژگي هاي توپوگرافي فالت ايران بيانگر آن است ک
ر واقع مي توان چنين نتيجه گرفت که وجود رشته کوه پهناور زاگرس در غرب ايران د. فالت ايران تبعيت مي کند

وجود . اراستددر شکل گيري هسته هاي بيشينه ي گرمايش در فالت ايران در دوره ي گرم سال  ييا نقش اساسي
بيشينه هاي گرمايش در طي تابستان بر روي زاگرس و البرز مرکزي و شرق آذربايجان بيانگر اهميت رشته کوههاي 

  .مرتفع در افزايش گرمايش محسوس بر روي فالت ايران است

  نقش واداشت هاي مقياس منطقه اي
در شکل گيري و يا تقويت مراکز پرفشار  جهت درک خصوصيات گرمايشي حاکم در دوره ي گرم سال و ميزان نقش آن

تابستان در ترازهاي  فصلبراي  )۱رابطه ي (تابستانه در منطقه ي جنوبغرب آسيا، عبارات معادله ي ترموديناميک 
گرمايش محسوس در طي دوره ي گرم سال نشان داد که رشته بررسي مقادير  يي،از سو. مختلف جو محاسبه گرديد

ي غربي فالت ايران در توزيع فضايي مقادير بيشينه ي گرمايش بر روي منطقه ي جنوبغرب  مهنيدر کوههاي مرتفع 
بررسي هاي انجام شده در رابطه با ديناميک و ماهيت مراکز پرفشار جنب ن يهمچن. ي را بر عهده دارندمهمآسيا نقش 

يه، ( را ايفاء مي نمايندنقش بارزي  حاره بيانگر آن است که رشته کوههاي وسيع و مرتفع در تشکيل و تقويت اين مراکز
يافته هاي اوليه نشان دهنده ي آن است که رشته کوههاي مرتفع فالت ايران و فالت تبت  ).۱۹۹۸؛ وو و زانگ، ۱۹۸۲

کيان و (هاي گرمايي ارتفاع يافته در تشکيل و تکوين پرفشارهاي جنب حاره در دوره گرم سال مؤثرند همبعنوان چش
کوههاي مرتفع در شدت و تأثيرش دررو و يگرمااز اينرو جهت تبيين ميزان نقش  ).۲۰۰۲؛ زانگ و وو، ۲۰۰۲همکاران، 

 RegCM4 يمنطقه ا گستردگي پرفشار جنب حاره تابستانه در منطقه ي فالت ايران، با استفاده از مدل اقليمي مقياس
از . کوه زاگرس مورد بررسي قرار گرفترشته حذف ط يشراو  )هاکوه رشتهوجود (مرجع ر شرايط رو دش دريزان گرمايم

رشته کوهها در نقش ه مقياس منطقه اي بويژ يق تر نقش واداشت هايدقآنجائيکه هدف از مدلسازي فوق تبيين 
 ي، سرعت قائم و تاوايي نسبي در اجرادررو، مؤلفه هاي گرمايش استتشکيل و تقويت پرفشار جنب حاره اي ايران 

  .مورد بررسي و ارزيابي قرار خواهند گرفتمرجع و شرايط حذف کوه 
  

  رودرگرمايش 

در  ۱۹۹۸و  ۱۹۹۰سالهاي  )آگوستو  جوالي، جون( عبارات معادله ي انرژي ترموديناميک براي ماههاي تابستان
نتايج اوليه ي . به تفکيک براي اجراي مرجع و شرايط حذف کوه محاسبه گرديد .پ.ه ۳۰۰و  ۵۰۰، ۷۰۰، ۸۵۰ترازهاي 

مرجع، خصوصيات گرمايشي حاکم بر فالت ايران در تمامي  يحاکي از آن است که در اجرا هاحاصل از بررسي نقشه 
عبارات معادله ي انرژي ترموديناميک از کوههاي زاگرس و مرکزي ايران متأثر شده و عمدتاً چشمه ي گرمايش منطقه 

در مقابل، در . در حدفاصل غرب تا شمال غرب ايران استقرار مي يابداي و بيشينه ي گرمايش بر روي محدوده اي 
آشکاري را با  اوتشرايط حذف کوه عالوه بر کاهش مقادير بيشينه ي گرمايش نحوه ي آرايش خطوط هم ارزش تف

 رسيبا توجه به اين که امکان ارائه کليه ي نقشه هاي مورد بر. مرجع در نيمه ي غربي ايران نشان مي دهد ياجرا
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اجراي مرجع و شرايط در گرمايش متوسط فصلي در بخش حاضر مقدور نمي باشد، در ادامه صرفاً الگوي ) نقشه ۱۹۲(
  .مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد ۱۹۹۰تابستان يبرا. پ.ه ۷۰۰در تراز  حذف کوه

ت که هسته ي بيشينه ي سا نشانگر آن .پ.ه ۷۰۰تراز در ۱۹۹۰تابستانبررسي نقشه هاي مربوط به گرمايش محلي  
. گرمايش محلي در اجراي مرجع کامالً از محور رشته کوه زاگرس و امتداد آن تا شمالغرب ايران تبعيت مي کند
. بطوريکه خطوط هم ارزش بر روي رشته کوه زاگرس به سمت عرض هاي جغرافيايي پايين تر کشيده شده است

اري تر شده و بويژه در منطقه ي زاگرس در عرض هاي درصورتيکه در شرايط حذف کوهها خطوط هم ارزش مد
به شکل برجسته اي قابل ز ين .پ.ه ۸۵۰اين ويژگي در تراز). ب-۵الف و -۵شکل ( جغرافيايي باالتر جاي گرفته اند

وجود رشته در طي فصل تابستان کل مي توان چنين نتيجه گرفت که  در. )نشان داده نشده است( مشاهده است
فضايي  عيتوز. در گرمايش محلي وردسپهر زيرين و حتي مياني دارد مهمينيمه ي غربي ايران نقش در کوههاي مرتفع 
  . نيز الگوي مشابهي را به نمايش مي گذارد ۱۹۹۸ تابستان سالبراي گرمايش محلي 

  
. برحسب کلوين در روز ۱۹۹۰بستان تا يبرا. پ.ه ۷۰۰در تراز ) c,d( يو فرارفت افق) a,b(محلي گرمايش جمله ير متوسط فصليمقاد .۵شکل 

)a( و)b ( اجراي مرجع و ط يشرادر)c (و )d (در شرايط حذف کوه ) ،ين و همکاران۲۰۱۱زر.(  
  

ش بر يگرما ييع فضايبر نقش کوهها در توزمرجع و حذف کوه نيز  يفرارفت افقي گرما در اجرا يجمله هامقايسه ي 
رشته  يمه شمالينمناطق کوهستاني ايران بويژه مناطق واقع در مرجع در شرايط درحاليکه . منطقه داللت دارد يرو

فرارفت گرما  هطقمن) .پ.ه ۵۰۰و  ۸۵۰ يترازهادر ن يهمچن. (پ.ه ۷۰۰کوه زاگرس تا آرارات و کوههاي آذربايجان در
قادير فرارفت مغرب ايران در تمامي مناطق واقع در  ،در مقابل در شرايط حذف کوه .به نواحي مجاور محسوب مي گردد

N هاي پايين تر از عرضگرما در افقي 
شايان ذکر است که وجود کوههاي ). د-۵ج و -۵ شکل(مي رسد به صفر  °۳۵
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مرتفع در نيمه ي غربي فالت ايران ذخيره ي گرمايي مناسبي را در اليه هاي زيرين و مياني وردسپهر فراهم مي نمايد 
  .ايي مي گردداين منابع گرمکاهش که حذف کوهها منجر به 

نشان دهنده ي وجود هسته هاي بيشينه ي گرمايش ناشي از فرارفت  ۱۹۹۰تابستانفرارفت قائم گرما در جمله بررسي 
بر روي کوههاي مرتفع ايران و بويژه رشته کوه ) .پ.ه ۷۰۰و ۸۵۰ترازهر دو ( ترازهاي زيرين وردسپهر قائم باالسو در
زاگرس، البرز و بخش هايي از , مرجع يبه طور کلي مي توان گفت که در اجرا. مي باشددر اجراي مرجع پهناور زاگرس 

مناطق  هاي يادشدهترازشرايط حذف کوه در  در). ه-۵شکل( از فرارفت قائم باالسو بهره مي برند کوههاي آذربايجان
ذف کوهها نه تنها حاز سويي، . با مقادير فرارفت نزديک صفر جايگزين گرديده استباالسو ي فرارفت قائم بيشينه 

الگوي نيز بلکه در تمامي مناطق مجاور آن بشدت کاهش داده، مقادير گرمايش را در منطقه کوهستاني غرب ايران 
   .مشاهده مي شودنيز  ۱۹۹۸ش قائم در تابستان ياز گرما ييچنين الگو). و- ۵شکل (نموده است  گرمايش را دچار تغيير عمده اي

  
برحسب  ۱۹۹۰تابستان  يبرا. پ.ه ۷۰۰در تراز ) g,h( کلي گرمايشو ) e,f(فرارفت قائم گرما  جمله يط فصلر متوسيمقاد .۵شکل ادامه 

  .در شرايط حذف کوه) h(و ) g(ط اجراي مرجع و يدر شرا) f(و )e. (کلوين در روز

در  حاکي از آن است که هسته هاي بيشينه ي گرمايش ۱۹۹۰تابستاندر ) يش کليگرما( درروبررسي گرمايش 
و عمدتاً از جهت و گرفته  يجابر روي رشته کوههاي مرتفع در اجراي مرجع  ).پ.ه ۷۰۰و ۸۵۰(ن جو يريز يترازها

ن در يريز يحاصله در ترازهاي دررومجموع گرمايش  ،درمقابل در شرايط حذف کوه. دنکن امتداد کوهها پيروي مي
 يش محليگرما ي، با الگو)و-۵د و -۵شکل ( يو فرارفت افقر فرارفت قائم يد مقاديران، بواسطه کاهش شديا يمه غربين
و  يش کلير گرمايمحاسبه مقاد ،گريبه عبارت د). ح- ۵ب و -۵شکل (گردد  ين مييتب) يديتابش خورش يآهنگ فصل(

ار مهم دو يط مرجع و حذف کوه به نقش بسيگرما در شرا يفرارفت قائم و افق، يش محليگرماجمله سه سه آن با يمقا
   ).ز-۵ شکل(اشاره دارد در طول تابستان گرما فضايي ع ين توزييدر تب) و-۵د و -۵شکل (و قائم  يه فرارفت افقجمل

  ينسب ييو تاوا سرعت قائم
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ن يل و تکويمرتفع در تشک ينقش کوهها يق جهت بررسين تحقياست که در ا يگريد ير هواشناسيسرعت قائم متغ
قائم به  مقطعسرعت قائم را در  يمتوسط فصل ۷و  ۶شکل . ه قرار گرفته استران مورد استفاديا يپرفشار جنب حاره ا

ن بخش زاگرس ين و مرتفع تريپهناورتر يبرا ها شکل. دهند ينشان م ۱۹۹۸و  ۱۹۹۰ يسالهاتابستان  يب برايترت
)N

Eمناطق واقع درحدفاصل طول  يتمامدر هر دو سال انتخاب شده، . ه شدنديته) °۵/۳۲
Eتا  °۴۸

که يياج( °۵۸
وجود  .کنند يتجربه مدر اجراي مرجع آشکار را  يک حرکت باالسوي، )دندارغرب و مرکز ايران قرارمرتفع هاي کوه

Eدر مرتفع ترين بخش زاگرس، يعني طول را  يزان حرکت صعوديمکوهها 
Eتا  °۴۹

 ير منطقه اين مقاديبه باالتر، °۵۱
- ۷الف و -۶شکل ( استممکن ساخته  وردسپهر فوقانيتا دي را امکان نفوذ جريانات صعون حال يده و در عانيخود رس

بلکه منطقه مرتفع  ،ستين يگسترده خبر يزاگرس نه تنها از حرکت باالسو يط حذف کوههايدر شرا ،در مقابل). الف
 به. کند يتجربه مدر وردسپهر مياني و زيرين را  ي گسترده و قويان نزوليک جري ي ايرانغرب بهمراه مناطق داخل

د ينما ين تجربه ميسطح زم گسترده را تا يان نزوليک جريران ي، فالت ازاگرسمرتفع  يدر صورت نبود کوهها يعبارت
ران منطبق خواهد بود يکه بيشينه هاي نزول آن بر مرتفع ترين بخش هاي رشته کوه زاگرس و کوههاي مرکزي ا

 ).ب- ۷ب و -۶شکل(

 
 يخروج) b(مرجع و  ياجرامدل در  يخروج )a. (۱۹۹۰تابستان  يبرا N°۵/۳۲در امتداد عرض ) Pa s - ۱(سرعت قائم  يمتوسط فصل. ۶شکل 
 .)۲۰۱۱زرين و همکاران، ( ط حذف کوهيدر شرامدل 

بکارگيري تاوايي نسبي امکان ارزيابي تغييرات حاصله در شدت پرفشار جنب حاره اي ايران را در اجراهاي مرجع و 
تاوايي نسبي متغير مناسب ديگري است که در تبيين ماهيت پرفشار ايران به ما  .شرايط حذف کوه فراهم مي آورد

 ييقائم تاوا يمرخ هاين يبررس. ه شده انديته ۷و  ۶مشابه شکل  ييها يبا ويژگ ۹و  ۸ يشکل ها. کمک خواهد نمود
. پ.ه ۴۰۰تا  ۷۰۰رتفاع و در ا) رشته کوه زاگرس( E°۵۱تا  E°۴۹حدفاصل طول پرفشار ايران در انگر استقراريبنسبي 

 ۱۹۹۰در تابستان سالهاي  N°۵/۳۲کمينه متوسط فصلي گردش واچرخندي در مرکز پرفشار ايران در عرض . باشد يم
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 . واحد بالغ مي گردد -۴به  ۱۹۹۸و 

 
 .۱۹۹۸تابستان  يبرا ۶همانند شکل . ۷شکل 

 
) b(مرجع و  ياجراخروجي مدل در  )a. (۱۹۹۰تابستان  يبرا N°۵/۳۲در امتداد عرض )×s ۵-۱۰ -۱( يتاوايي نسب يمتوسط فصل. ۸شکل 

  .)۲۰۱۱زرين و همکاران، ( ط حذف کوهيدر شراخروجي مدل 
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  .۱۹۹۸براي تابستان  ۸همانند شکل . ۹شکل 

مدل، واداشت هاي گرمايي ناشي از وجود رشته کوه مرتفع زاگرس، عالوه بر ايجاد گردش  يبا توجه به خروجي ها
وي در سطح فالت، موجبات شکل گيري يک واچرخند تراز مياني بر روي غرب ايران، درست بر فراز رشته چرخندي ق

کامالً  فوقدر شرايط حذف کوه، وضعيت ). الف-۹الف و-۸شکل (کوههاي زاگرس را در اجراي مرجع فراهم مي آورد 
ند تراز مياني از روي نيمه غربي ايران بدين معني که حذف کوههاي مرتفع نه تنها موجب محو واچرخ. تغيير مي يابد

). ب-۹ب و -۸شکل (مي گردد، بلکه در عين حال ناپديد شدن گردش چرخندي در سطح فالت را نيز در پي دارد 
شکل گيري و تداوم گردش هاي مقياس  دربدين ترتيب نتايج مدلسازي انجام شده بر نقش برجسته رشته کوه زاگرس 

 و برخالف تصور موجود ن اساسيهمبر . دينما يد ميتأکاني و زيرين بر روي خاورميانه منطقه اي جو در ترازهاي مي
واداشت خارجي باشد، ناشي ش از آنکه متاثر از يبران يغرب ا يمستقر بر رو ياذعان داشت که مرکز واچرخند يستيبا

  . از واداشت هاي گرمايي سطحي در منطقه خاورميانه مي باشد
 

  نتيجه گيري
E(در منطقه مورد مطالعه  .پ.ه ۱۰۰و  ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰تراز  ۴فشار جنب حاره در بررسي پر

°۱۲۰-W
نشان داد  )°۶۰

ساير مناطق از جمله فالت تبت . که فقط فالت ايران در هر دو تراز مياني و فوقاني وردسپهر داراي پرفشار مستقل است
فقط در تراز مياني وردسپهر داراي مراکز پرفشار مي  تنها در تراز فوقاني و شمالغرب افريقا و شبه جزيره عربستان

اين نتيجه برخالف تصور موجود در . پرفشار آزور فقط درتراز زيرين وردسپهر گسترش مي يابد, به همين ترتيب. باشند
همچنين براساس نتايج به . )۱۳۷۳,بوشر( است متون اقليم شناسي ايران مبني بر گسترش پرفشار آزور تا وردايست

؛ ۱۳۷۶؛ عليجاني،۱۹۷۷,؛ ليدولف۱۹۶۸,اسنيد( ايران برخالف يافته هاي پيشين يا پرفشار جنب حاره, ت آمدهدس
در واقع پرفشار آزور فقط در تراز زيرين وردسپهر بر روي . فشار آزور نيست، در هيچ ترازي زبانه اي از پر)۱۳۸۲سليقه،
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کيل و در ترازهاي مياني و فوقاني وردسپهر مشاهده نمي مجمع الجزاير آزور واقع در شرق اقيانوس اطلس شمالي تش
در  گردش جو يمولفه ها مترينهمي از در صورتيکه پرفشار ايران در تراز مياني و بويژه فوقاني وردسپهر، يک. شود

به شمار مي آيد انهيخاورم.  
که در تراز  دادف وردسپهر نشان بررسي موقعيت جغرافيايي مرکز پرفشار جنب حاره در فصل تابستان در ترازهاي مختل

درصورتيکه موقعيت . مرکز پرفشار بر روي شرق اقيانوس اطلس از ثبات و تمرکز خاصي برخوردار است, .پ.ه ۱۰۰۰
الگوي . ي داردن متمرکز نيست و حالت دو يا چند مرکزمرکز پرفشار در ساير ترازهاي مورد بررسي، در يک منطقه معي

به ترتيب يک  .پ.ه ۱۰۰و  ۲۰۰،  ۵۰۰،  ۱۰۰۰پرفشار در فصل تابستان در ترازهاي موقعيت جغرافيايي مرکز 
و ) از جنوب چين تا غرب ايران(، پراکنده)ايران- عربستان-شمال غرب افريقا(ي، سه مرکز)شرق اقيانوس اطلس(مرکزي

ب حاره اي مستقر بر روي اين نتيجه بوضوح بيانگر آن است که پرفشار هاي جن. است) فالت ايران- فالت تبت(دو مدي
داشته  ياوتآسيا و افريقا در ترازهاي مختلف وردسپهر بر يکديگر انطباق نداشته و بايد سازوکار تشکيل و تقويت متف

در واقع اين يافته تأييدي بر اين تفکر است که پرفشارهاي جنب حاره تابستانه نمي توانند بر اساس نظريه . باشند
  . جانب قطب سوي سلول هدلي حاصل شده باشندبر هوا  ز فرونشينياتنها کالسيک 

نشان داد که از نظر طول  .پ.ه  ۱۰۰نتايج بررسي هاي موقعيت جغرافيايي استقرار مرکز پرفشار جنب حاره در تراز 
جغرافيايي، موقعيت استقرار پرفشار در آسيا از توزيعي دومدي برخوردار است و به نظر مي رسد که سرزمين هاي 

بدين ترتيب که در فصل تابستان اين . ندنمي در شکل گيري اين سامانه در منطقه بازي مي کهمآسيا نقش  مرتفع
نتايج نشان داد که . سامانه ترجيحاً بر روي دو منطقه يکي بر روي فالت ايران و ديگري فالت تبت استقرار مي يابد

ن اندکي بيشتر است، اما پرفشار جنب حاره در مد ايران درحاليکه فراواني استقرار پرفشار در مد تبت نسبت به مد ايرا
  . رافيايي باالتري را تجربه مي کندعرض جغ

 در طي دوره ي گرم سال نشان داد که بيشينه ي درروبررسي ميانگين درازمدت گرمايش محسوس و گرمايش 
. فالت ايران تبعيت مي کندکامالً از توزيع جغرافيايي رشته کوههاي مرتفع در  درروگرمايش محسوس و گرمايش 

بطوريکه کوههاي مرتفع و پهناور زاگرس يکي از مناطق استقرار هسته هاي بيشينه ي گرمايش محسوس بر روي فالت 
بر روي فالت ايران بويژه در ترازهاي زيرين از محور رشته کوههاي زاگرس تبعيت  درروايران بوده و بيشينه ي گرمايش 

  .مي کند
پرفشار جنب حاره تابستانه در ترازهاي  تداوملسازي نشان داد که رشته کوه زاگرس در شکل گيري و نتايج حاصل از مد

بررسي عبارات معادله انرژي ترموديناميک در سال بهنجار . بر عهده دارد يمهممياني وردسپهر بر روي ايران نقش 
سال، با حذف رشته کوه هاي زاگرس از  نشان داد که در هر دو ۱۹۹۸نابهنجار همراه با پرفشار قوي سال و  ۱۹۹۰

که به  در منطقه کاسته مي شود دررومقادير گرمايش محلي، گرمايش ناشي از فرارفت افقي و قائم و بالطبع گرمايش 
  .واچرخندي در ترازهاي مياني به شدت کاهش مي يابددر سطح فالت و گردش  يچرخنددنبال آن گردش 

نقش  ،زاگرس هدر دو اجراي مرجع و اجرا در شرايط حذف رشته کو RegCM4 اجراي مدل اقليمي مقياس منطقه اي
) آگوستو  جوالي, جون(بررسي مقادير فصلي . آشکار ساخت يبخوبدر شکل گيري پرفشار جنب را رشته کوهها 

ي  مهنشان داد که بطور کلي فالت ايران بويژه ني ،حذف رشته کوه زاگرسط يشرااجراي مرجع و دو سرعت قائم در 
تجربه ) .پ.ه  ۷۰۰و  ۸۵۰تراز( در ترازهاي زيرين وردسپهرصعود قابل مالحظه اي را  ،مرجع يط اجرايشراغربي آن در 

  .مي کند که در زمان حذف کوه به نزول تبديل مي شود
 گردش  واچرخندي،زاگرس در ترازهاي مياني بررسي مقادير تاوايي نسبي فصلي نشان داد که در زمان حذف رشته کوه

اين در . تاوايي منفي بر روي منطقه ي زاگرس ناپديد مي گرددنه يکمبر روي رشته کوهها به شدت کاهش مي يابد و 
همچنين بررسي مقادير تاوايي نسبي . نيز گردش واچرخندي تضعيف مي شود حاليست که در ترازهاي فوقاني وردسپهر
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نتيجه . در زمان حذف رشته کوهها مي باشد .پ.ه  ۵۰۰تراز در نيمرخ قائم حاکي از کاهش مقادير تاوايي مثبت در زير 
آنکه حذف رشته کوهها نه تنها منجر به کاهش تاوايي منفي و تضعيف گردش واچرخندي در ترازهاي مياني و فوقاني 

. ترازهاي زيرين و حتي تبديل آن به گردش واچرخندي مي گردددر مي شود، بلکه سبب تضعيف گردش چرخندي 
  .در شرايط حذف رشته کوه باشد ياز کاهش قابل مالحظه ي مقادير گرمايش سطح يتواند ناش ياين امر م

مي همنشان داد که وجود کوههاي زاگرس و مرکزي ايران نقش  ۱۹۹۸نابهنجار  و سال ۱۹۹۰بررسي دو سال بهنجار 
که واداشت هاي خارجي  ييدر سالها ياد شده حتينقش . در شکل گيري مرکز پرفشار تابستانه بر روي ايران دارد

  .کامالً بارز استنيز  گرددجنب حاره بر روي جنوبغرب آسيا مي موجب ناهنجاري در شدت و موقعيت پرفشارهاي 
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