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 چکیده
بهراا انجهاا ایهن     .در این تحقیق بهه بررسهی فیهایی هشهته هرفشهار انه  حهاره بهر ر ا منمقهه اقنیمهی ایهران هردا تهه شه              

دراههه  اسههتیاده  5/1بهها تیکیهه   NCEP/NCAR ره تحنیههش شهه ه میههانگین ماهانههه مرکههز  کههار از داده هههاا د بهها 

طههی  GMT21 هههاا ارتیههاو تئوهتانسههیش، مولیههه مهه ارا   ن ههد النهههارا بههاد بههراا سههاع   بهه ین منرههور داده شهه .

 ،هکتوهاسههههکال اههههه  ارزیههههابی اایگههههاه  هههه  هشههههته  511  111،711( در ترازهههههاا 6936-6931)سههههاله 51د ره 

دراهههه شهههرقی  در طهههی د ره گهههرا 611دراهههه یربهههی تههها  -61ههههاا افرافیهههایی   فرا انهههی ون در محههه  ده  یژگهههی

-نتههایب بررسههی  هه  هشههته در طههی ماههههاا تابسههتان نشههان مههی    شهههریور( مههورد ممالرههه قههرار گرفهه .  مههرداد، سههال)تیر،

بیشههترین گسههترا مهه ارا رسهه . دههه  کههه در هههر سههه تههراز  هه  هشههته در مههاه مههرداد بههه بهها ترین عههر  افرافیههایی مههی 

هکتوهاسههکال   711هکتوهاسههکال   کمتههرین ون مربههو  بههه تههراز   511 هه  هشههته هرفشههار انهه  حههاره مربههو  بههه تههراز    

 711هههها نشهههان داد کهههه موقریههه  هشهههته هرفشهههار بهههر ر ا ایهههران  در تهههراز  نتهههایب حااهههش از بررسهههی فرا انهههی اسههه .

،   در د  تههراز بهها تر  ن )شههمال شههرخ(بر وردار اسهه   هکتوهاسههکال از اتههات   تمرکههز  ااههی در یهه  منمقههه مرههی     

ماهیهه  مسههتقر هرفشههار  بیههانگر  ضههری ایههن ، اهها مههی شههود موقریهه  هشههته بههه سههم  نههواحی انههوا یههرا کشههور اابههه

 باش .ان  حاره بر ر ا ایران در ترازهاا میانی   فوقانی می
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 مقدمه
دراهه   91کمربن هایی از هرفشهار یها هرارتیهاو در حهول  حهوا عرضههاا افرافیهایی        

مرمهو   بهه    شون  که در بررسی گردا بزرگ مقیاس او، شمالی   انوبی مشاه ه می

در نیمه گرا  این مراکز هرارتیاو شون . عنوان کمربن هاا هرفشار ان  حاره  وان ه می

گیرنه    اسهتقرار   میانی   فوقهانی در بهر مهی    سال نواحی  سیری را در  ردسپهر زیرین ،

دراز م ت ونها در نواحی ان  حهاره سهت  ایجهاد منهاطق بسهیار   شه    بیابهانی بها         

هاا مکانی   تفییر ش ت بمورا که  ردا حساسی  اکولوتیکی بسیار با  ش ه اس ؛

اا تاایر قابش مالحره ،اا   اهانین نابهنجارا در گردشهاا منمقهاین مراکز   به تتع و

 (.111:6911بر  ضری  اقت ادا   ااتماعی مردا این نواحی دارد)قائمی   همکاران،

بنابراین تحه  تهیایر هرفشهار انه       ،کشور ایران در اطراف مناطق ان  حاره قرار دارد

بقیهه اهز  منهاطق  شه  دنیها محسهوا        اا از شهمال ون،  اقع ش ه   بجز باریکه حاره

 .شودیم

ن بهوده اسه ،   شناسها هواشناسهان   اقنهیم   هرفشارهاا ان  حاره از دیرباز مهورد تواهه   

سامانه برالگوا حاکم نوسانات  اقانونمن   رفتار یچگونگممالره این مراکز    شنا   

-میاقنیم شناسی  موضوو بسیارا از هژ هشهاا هواشنا تی  ، حارهی  هرفشار ان هم 

گیرا هرفشار در منهاطق  نرریه مواود در متون ق یمی در ارتتا  با ساز کار شکش باش .

 ، نتیجه نز ل دینامیکی هوا در اان  قمه  سهوا چر هه هه لی بیهان مهی      ان  حاره را

( با بررسی فرا انی ماهانه هرفشارهاا 1،6351)کنین زمینه همیندر  .(6،6397)سکنمنکن 

ی نتیجه گرف  که بیشینه  قوو هرفشارها این  در انوا محور اه  تهراز   نیمکره شمال

 اا با چینش  اچر ن ا   تها ایی قهوا  اقهع شه ه اسه .      هکتوهاسکال   در ناحیه 711

این مراکز به عنوان عن  بالف ش نز ل هوا   ایجاد  شهکی در   دربریی از متون ق یمی

  .(9،6319)حارهان مناطق ان  حاره شنا ته ش ه

                                                 
1. Schulman 
2 . Klein 
3 . Hare 
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بویژه بر ر ا یرا اقیانوس ممالرات انجاا ش ه در زمینه هرفشارهاا ان  حاره ازدیگر 

بیشهتر   ،ونهها   گیهرا من بررسی موقری    سها تار شهکش  ، ضوراا   هرفشار انوا وسیا

از تهوان  از امنهه ایهن تحقیقهات مهی    . مورد تواه بوده اسه  این مراکز ش ت   فرا انی 

-6331 )9     زانگ (،6311)1گا    ریتر  (،6397)ان  همکار 6)کریشنامورتیکارهاا 

در ارتتها  بها اارگهردا     (،6331)3در ارتتا  با اارات فالت تت (، )راد ل   هاسکینز (،

  موسمی

در رابمهه بها ااهرات     ،(6313) 7هانگ   لی (،6311) 1فا   تنگ (،6317)5)نیتتا  وسیایی( 

بسهیارا از   هاا ا یرطی دهه در برد. دماا سمح وا   اریانهاا اقیانوسی سمحی( ناا

 ،(1113)  همکاران 61   (،1116)  همکاران 3لیو (،6331)1هاسکینز) از امنه دانشمن ان

ههاا انه  حهاره    ، عامنی مؤار بر رفتار  تقوی  هرفشاررا ااساز کارهاا مقیاس منمقه

  .دانستن می

نوسانات ،  ؛ن در موضاعاتی نریرهاا ان  حاره در  ا رمیانه   ایرابا هرفشار ارتتا در 

  تفییهرات ون، ممالرهات    گیراچگونگی رفتار، نحوه تکوین   مکانیزیم شکش فرا انی،

( به بررسی نوسانات 31:6971انجاا گرفته اس . حجازا زاده)هاا ا یر  سیری در سال 

-نقشهه با اسهتیاده از     ا هرفشار ان  حاره  نقش ون در تفییر ف ش در ایران هردا  .

سو   شرقی هرفشهار انه    موقری  مکانی ح  شمال هکتوهاسکال، 511هاا هم ی  تراز

 513حاره   ارتتا  ون با تها ه قمتهی   ااهر ون بهر بارشههاا ایهران را نشهان داد   هربنه          

تئوهتانسیش دکامتر را مررف حه  شهمالی هرفشهار انه  حهاره دانسهته اسه . طتاطتهایی         

                                                 
1. Krishnamurti  
2 . Reiter and Gao 

3 .Wu and Zhang 
4. Rod well and Hoskins 
5. Nitta 
6. Fu and Teng  
7. Huang and li  
8. Hoskins  
9. liu et al  
10. Wu et al 
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ی  نوسان هنب ساله هرفشار ان  حهاره  بهر ر ا ایهران در    ( با بررسی هم 6971:69نژاد)

بهه  یهژه    ف ش بهار )و ریش   مه( با ه ف ممالره عوامش   عنااهر حرارتهی   رطهوبتی،   

ناهای ارا اوا در سراسر کشور مشخص کرد نقش این هرفشار در  ضری  های اراا   

تئوهتانسهیش   513 که عن   شکی بههار در ناحیهه شهرقی ایهران، قرارگیهرا هشهته هربنه        

اسهتقرار سهنول    . در این بررسهی باش یمدکامتر، در بیشتر ر زهاا بهارا در شرخ ایران 

ا باد یربی به طهرف شهمال   هاموجبسته هرفشاران  حاره در شرخ ایران باعث انحراف 

باعهث   هها مهوج شه ه   کوتهاه شه ن طهول      تهر کوتهاه  هها مهوج ش ه که به تتهع ون طهول   

ضمن اینکه گسترا این هرفشار بهه طهرف    شود.یمر کشور ایران هاا اوا دی اراناها

  بهالرک    کن یمشمال باعث تسن  ون بر ر ا انوا کشور ش ه، لذا های ارا ایجاد 

ا بها تر شه ه     هها عهر  در  هها مهوج این گسترا به طرف شمال باعث کوتاهی طول 

 ده .یمها را افزایش یبارن گ

گیرا مراکز هرفشار ان  حهاره نشهان داد کهه    انیزا شکش( درتحنیش مک6911:56زرین) 

اا  ایران در ترازهاا میانی   فوقانی  ردسپهر، ماهی  مسهتقنی دارد.  هرفشار ان  حاره

ا ایران همچنین رشته کوه زاگرس در شکش گیرا   تقوی  هرفشار ان  حاره تابستانه

ههاا  ی شکسهال بهه   مربهو   ههاا یفرا ان( با تریین 636: 6971ا الخ)نقش دارد.  وا

ا هها بخهش بارنه گی   ،داشته اس  که تیایر سامانه هرفشار ان  حاره اظهار فراگیر ایران

 .ا شمالی  یربی به طور محسوسی کاهش داده اسه  هابخشانوبی کشور را نست  به 

ا نیمه انوبی هابارا( با ممالره اارات هرفشاران  حاره بر ر ا 51:6913منش )فرزان 

ینو، الن ا  قووهاسالیی که النینو    نینا به  قوو هیوسته اس  نشان داد که در اهسالدر 

.  قهوو شهرای    شهود یمه  اها اابهسنول هرفشار وز ر قوا ش ه   به طرف شمال   شرخ 

از میزان فشار سنول هرفشار اقیانوس وراا کاسته ش ه   نیز سنول فوخ باعث می شود که 

شود، به همهین دلیهش     به طرف انوا   شرخ کشی ه  هرفشار عربستان تیرید گردی ه

گهردد.  یمه شرای  مناستی براا افزایش بارا در ایران   ر ا منمقه مورد ممالره فراهم 

ا همهراه بها  نینها قهوا، سهنول هرفشهار وز ر نسهت  بهه حاله  نرمهال تفییهر            هها سالدر 
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دد   بهه طهرف   گهر یمه ان  حاره عربسهتان تقویه     هرارتیاومحسوسی ن اشته   سنول 

 شود. یمکاسته  هابارانتیجه از میزان  در شود،یمشمال   یرا اابه اا 

تیا ت وشکارا در موقریه  اسهتقرار مرکهز    ( نشان دادن  199:6911قائمی   همکاران) 

میانی   فوقانی  ردسهپهر  اهود دارد؛ بهه طهورا      هرفشاران  حاره در ترازهاا زیرین،

در شرخ اقیانوس اطن  شمالی در تراز زیهرین، هرفشهار    که هرفشار ان  حاره اا وز ر

شمال یربی وفریقا   عربستان در تراز میانی   هرفشار تت  در تهراز فوقهانی  ردسهپهر بهه     

گرفته، در اورتی که مرکز هرفشار ایران هم در تراز میانی اورت مراکزا مستقش ااا

  افرافیهایی  ه  هشهته    بیشهینه عهر  همچنهین   شهود.   هم فوقانی  ردسپهر مشاه ه می

   111، 511هرفشار ان  حاره در تمامی ترازها مربو  بهه مهاه ا ت اسه  کهه در تهراز      

هکتوهاسکال بترتی  ر ا ضنع شمالی فالت تت ، منمقه  سیری از شرخ تها یهرا    611

بررسههی  ( در61:6936) یههنزرهههاا مییهه ا   یافتههه وسههیا   ایههران قههرار گرفتههه اسهه . 

یاس او بر ر ا انوبفرا وسیا در طول د ره گرا سال بیهانگر  سا تارگردا بزرگ مق

 سویراس  که با ویاز گردا موسمی در انوا   انوا شرخ وسیا ی  اریان ا ون

که محهش ااهنی همگرایهی ون چاههه گرمهایی      گیردیمفوقانی شکش  ردسپهرم ا ا در 

، ا سهو یهرا   ته  اا اریهان مه ارا یهر     گ. شکشانوبفرا وسیا  شرخ م یترانه اس 

وسیا را محش همگرایی   نز ل م ا ا هواا منشی یافته از موسمی انهوا     یرا انوا

نز ل بزرگ مقیاس هوا ضهمن ایجهاد شهی  مرکهوس      . ت ا اسازدیمانوا شرخ وسیا 

ی ایش ی  گردا ه لی مرکوس را در امت اد ن هد النههارا بهر    ، هن د النهارا دما

 گردد.یمر ا انوبفرا وسیا موا  
 و روشمواد 

منمقهه   به منرور بررسی موقری  هرفشار ان  حهاره   محهرز شه ن  ضهری  هشهته ون،     

 11تها   1دراه شهرقی    عهر  افرافیهایی     611دراه تا  -61ممالره از طول افرافیاا 

هاا د باره تحنیش داده هاا  مورداستیاده در این تحقیق ،دراه شمالی انتخاا ش . داده

ر ز از ا ل فر ردین 61339شامش ساله) 51ه در ی  د ره درا 5/1ش ه با تیکی  افقی 
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کهه از مرکهز    ،اسه  ( 1169مهارس 11برابر با  6936اسین  91تا 6316مارس16برابر 6931

بهه دلیهش    تهیهه شه .   (NCEP/NCAR)هیش بینی محیمی/مرکز منی هژ هش هاا اهوا 

 سهال)تیر، ههاا گهرا   تنهها مهاه   حاکمی  بیشتر هشته هرفشار ان  حاره در ف ش تابسهتان، 

به منرور تریین    هشته هرفشار ان  حاره  ان .مورد ممالره قرار گرفته شهریور( مرداد،

النههارا بهاد در سهه تهراز      هاا مه ارا   ن هد  هاا ارتیاو تئوهتانسیش   مؤلیه از داده ،

 هکتوهاسکال استیاده ش . 511  111،711

 به ر شهاا زیر برو رد ش : محش احراز    هشته هرفشار ان  حاره بر ر ا ایران 
  (u)ده که مولیه م ارا باد    هشته هرفشار ان  حاره مرمو َ در اایی رخ می

0u)مثت   ؛ یرنی باد شرخ سو باش . شر  د ا در تریین مرز هشته هرفشار ان  حاره (<

باش .  (<0)د در اه  ن د النهارا مثت  این اس  که تفییرات مولیه م ارا با

مقادیر منیی تا ایی  شر  دیگر این که با تواه به  یژگی مرکز  اچر ن  ان  حاره

   قائمی) در مرکز با بیشینه گردا  اچر ن ا رخ ده  ( )نستی

 (.6911کاران،هم

شهود کهه   س  که مهرز شهمالی هشهته هرفشهار در اهایی مشهخص مهی       شر  چهارا این ا 

تفییرات   اگرایی تئوهتانسیش در امت اد ن د النهارا منیی باش . براا دستیابی بهه ایهن   

اا براا ههر یه  از سهموو مهورد     شر  ابت ا  اگرایی تئوهتانسیش  اچر ن  ان  حاره

اه  شیو ن د النههارا محاسهته شه .    در  dhgt= ممالره به شکش  

سپ  شا ص هشته هرفشار ان  حاره در اایی تریین ش که مق ار  اگرایی تئوهتانسیش 

 .()بر ر ا    هشته منیی باش  ،

( کهه بهر ر ا   محش احراز    هشهته ) فوخ در این هژ هش با عنای  به شرای  چهارگانه

کور در هرنقمه طی د ره ومهارا مهورد ممالرهه    دفرات  قوو هشته مذ ،نقشه محاسته ش 

هکتوهاسکال مورد بررسهی قهرار  هواهیم     511   111،711( را در سه تراز ر ز 61339)

داد. براا محاسته این کار ابت ا شا ص هر ر ز مرز شمالی هشته هرفشار ان  حهاره کهه   
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

شهرقی     دراه 611تا  -61با انتخاا هوا مورد نرر ) 61339×6یسی به ابراد ماترشامش 

 51ومارا مورد ممالره ) ۀماه سال براا کش د ر 61 یطدر  (دراه عر  شمالی 11تا  1

بهر ر ا ایهن مقهادیر      MATLAB  عمنیات محاسته فرا انهی در محهی     ،انتخاا (سال

 .شودیمانجاا 

 
 هایافته

 خط پشته پرفشار جنب حاره تحلیل-1

، نشهان هن ه  ار انه  حهاره اسه       هشته که بیهانگر موقریه  متوسه  عرضهی هرفشه      

بررسهی نقشهه متوسه      شا  ی براا تریین موقری  مکانی هرفشار ان  حاره می باش .

 مهرداد،  (  ه  هشهته هرفشهار انه  حهاره در ف هش تابسهتان)تیر ،       1169-6316ساله ) 51

 511   111)تههراز تحتههانی هشههته(،  711حاکمیهه  هشههته در ترازهههاا  بیههانگر ،شهههریور(

سو    هشته محش ر  اد ضنع شمال هشته( بر ر ا ایران اس . ترازفوقانی)هکتوهاسکال

در بهین عهر     نشان می دهه ،  6بر ر ا ایران در هر سه تراز فوخ همانمورا که شکش 

هکتوهاسههکال بیشههینه متوسهه  ارتیههاو  711دراههه شههمالی قههرار دارد. در تههراز  31تهها 95

ش متر مربو  به ماه شههریور   در د  تهراز   تئوهتانسی 9635تئوهتانسیش    هشته به مق ار 

تئوهتانسهیش متهر در مهاه مهرداد بهوده       5116   3361هکتوهاسکال بهه ترتیه     511   111

 اس . 

در این ممالره بر اساس ردیابی مرز شمالی هشته هرفشار انه  حهاره در محه  ده مهورد     

     هرداد(    ه.پ( احهراز هشهته در ف هش بههار )اردیتهشه     711ممالره در تراز تحتهانی) 

ههاا  این در شرایمی اس  که به سم  ترازهاا با تر ازتر اد مهاه  تابستان ر نمایی ش .

هکتوهاسهکال در مهاه  هرداد   سهه مهاه ف هش        111در تهراز   احراز هشته کاسته می شود.

هکتوهاسکال تنها در سه ماه ف ش تابستان اسه    511تابستان هشته ر نمایی ش    در تراز 

 رفشار ان  حاره بر ر ا ایران قابش رؤی  اس . که هشته ه
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 / قائمی، عساکره، فتاحیانتحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
 

هکتوهاسکال که تراز زیرین احراز هشته نیز می باش  نشان  711بررسی    هشته در تراز  

گسهترده شه ه   موقریه  میهانگین      31-11    هشته در این تهراز در طهول   ،داد که

در  ج(. -الد -6شمالی قرار دارد)شکش 31ارتیاو ون در ف ش تابستان با تر از عر  

این تراز    هشته تفییرات چن انی از لحاظ عهر    طهول افرافیهایی ن اشهته   از مهاه      

-اه  انوا    هشتهدر ماه شهریور  .سو می یاب  رداد تا مرداد بت ریب اه  شمال

 .شوداا میاابهتر عرضهاا هایین سم  سو هی ا کرده   به

هکتوهاسهکال نشهان هن ه هسهر ا       111هرفشار انه  حهاره در تهراز     بررسی    هشته

در  هکتوهاسهکال اسه .   711عق  افتادن ون به عرضهاا افرافیایی با تر نست  به تراز 

ایهن   این تراز    هشته به سم  مناطق شرخ   انوا شرخ ایران گسهترا یافتهه اسه .   

اا دارد تابستان موقری  مشهابه  ورایش    هشته در طول سه ماهبیانگر ون اس  که تراز 

هاا از شمال یرا  شرخ ایران سراسهر منهاطق  ا میانهه   وفریقها را در بهر       بجز بخش

   هشته در ماهههاا تیهر   مهرداد     شود،ر(دی ه می-)د 6که در شکشهمانمور گیرد.می

 کن . در نواحی شمال ایران به سوا عر  افرافیایی با تر اهش هی ا می
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

شهریور(ارتیاو تئوهتانسیش    هشته -مرداد-( ف ش تابستان)تیر6936-6931ساله) 51میانگین  .1شکل

 باشن .هکتوهاسکال می 511 111،711هاا هرفشار ان  حاره.شکنهاا الد تا ل بترتی  مربو  به تراز



12 

 
 

 / قائمی، عساکره، فتاحیانتحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
 

-هکتوهاسکال    هشته از لحاظ م ارا تا ح  دا گسترا قابش مالحرهه  511در تراز 

 15ل( تا طهول  -) 6طورا که با تواه به شکش د  تراز زیرین داشته اس ؛ اا نست  به

در مقابهش از اههش گسهترا ن هد      گیهرد. دراه شرقی منمقه مورد نرهر را در بهر مهی   

شهمالی   93النهارا    هشته در این تراز کاسته ش ه   گسترا عرضی ون بهه حه  د   

این تراز مربو  بهه مهاه مهرداد اسه  کهه در      با ترین ح  هیشر ا    هشته در  رس .می

رسه     شمالی( می 91نواحی شمال یرا   بر با ا دریاا  زر به بیشینه مق ار  ود )

 کمینه عر  افرافیایی ون مربو  به ماه شهریور اس  که در ح  د عر  افرافیهایی 

رداد    هشته در منهاطق انهوا   از ماه  ل( -) 6براساس شکش شمالی مستقراس . 91

 یاب . سو میشرخ ایران   در د  منمقه عربستان   یرا افریقا اه  شمال

 

 فراوانی پشته پرفشار جنب حاره-2

بهر ر ا منمقهه    موقری  افرافیهایی هرفشهار انه  حهاره     به منرورتحنیش رفتار   بررسی

 محاسهته    سهاله  51 فرا انهی هشهته هرفشهار مهذبور در طهی یه  د ره       ،اقنیمی مورد نرر

 1در شهکش  فرا انی ر  اد شرای  چهارگانه کهه قال  نقشه نگاشته ش . نتایب محاسته در

،گویاا ر ه اد هرفشهار انه  حهاره در ههر      زمینه و رده ش هب ورت طید رنگی ه 

دهه  کهه طهی  د ره    نشهان مهی  هاا ا لیه ومارا مورد بررسی اس . یافته طی د رۀنقمه 

 هکتوهاسهکال  بهویژه در ف هش تابسهتان     511   111،711ترازههاا   ومارا مورد نرهر در 

که تماا  کانون هرفشار با بیش از ی  مرکز  در مح  ده مورد  بررسی مستقر بوده اس ،

ها نشان داد که در ههر  بررسی این مراکز به عنوان مرکز هرفشار در نرر گرفته ش ه اس .

 انی هشته هرفشار ان  حاره بر ر ا ایهران  ر  اد فراسه تراز مورد نرر بیشترین دفرات 

 گیرد.در بخش هاا انوا یرا کشور ااا می

-الهد -1هکتوهاسهکال )شهکش   711در بررسی فرا انی هشته هرفشار ان  حاره در تهراز  

 شود که هشته هرفشار ان  حاره در این تراز در مح  ده طول افرافیهایی می مالحرهج(

W11-11 عههر  افرافیههایی   N11-31 همههانمور کههه در ا هیهه ا کههرده اسهه . اهها 
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

در د  ماه تیر   مرداد الگویی شود فرا انی هشته در این تراز ج( مشاه ه می-)الد1شکش

بیشینه فرا انی بهر ر ا   تیر   مرداد، ماهد  ولدر ط .هاا با تر داردمتیا ت نست  به تراز

ل شهرخ (بر هوردار   ایران از تمرکز   اتات افرافیایی  اای در ی  منمقه مرین )شهما 

براساس میانگین طو نی م ت موقری  افرافیایی هشهته هرفشهار انه  حهاره  در     اس . 

ی  مرکز بیشینه ر ا کشور ایران   د  مرکز بیشهینه دیگهر بهه    هاسکال، هکتو 711تراز 

 ترتی  بر ر ا مرکز افریقا   انوا شته ازیره عربستان ااا گرفته اس .

هکتوهاسکال بیانگر ون اس  که در  111شار ان  حاره در تراز بررسی فرا انی هشته هرف

یرا   مرکز کشور قهرار  هشته هرفشار ان  حاره بر  ر ا ایران در انوا  طی ماه تیر ،

 بهر ر ا بهویژه   ایهران  انوا یهرا  هاابخشدر ماه مرداد درفرا انی هشته  اس . داشته

 ههاا به سهوا سهرزمین   ها ادیر فرا انیمق  از ماه شهریور  ،انگه  وزستان استقرار یافته

 ر(.-د-1عربستان   وفریقا حرک  کرده اس )شکش



14 

 
 

 / قائمی، عساکره، فتاحیانتحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
 

 



15 

 
1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   
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( موقری  افرافیایی هشته هرفشار ان  حاره از ماه تیر تا 6936-6931ساله ) 51فرا انی . 2شکل

 هاسکال اس .هکتو 511   111، 711ل مربو  به تراز -1الد تا -1شهریور .شکنهاا 
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

گیرا هشته هرفشار انه  حهاره در طهی سهه مهاه      هکتوهاسکال موقری  قرار 511در تراز 

دراهه   11دراهه یربهی تها     11ف ش تابستان تفییرات ان کی دارد   از طول افرافیهایی   

هها  فرا انی هشته هرفشار در د  ماه تیر   مرداد کهه در ایهن زمهان    گیرد.شرقی را در بر می

بمورا که هشهته هرفشهار در ایهن     ان ؛تقریتا  مشابه ،سو نیز دارداهش شمال هشته بیشترین

د  ماه در د  منمقۀ مرکز افریقا   شته ازیره عربستان   ی  منمقه دیگر یرنهی بهر ر ا   

با تواه به اینکه از ماه شهریور هشته هرفشار اه   انوا یرا ایران متمرکز ش ه اس .

تر   متمایش بهه  هایین افرافیایی ان  حاره  نیز به عر  یاب  مراکز هرفشارسو میانوا

در ماه شهریور از فرا انی هشهته بهر ر ا    اا ش ه اس .اابه)بویژه بر ر ا وفریقا(  یرا

- -1یرا مح  د ش ه اس )شکشایران کاسته ش ه   مقادیر فرا انی به نواحی انوا

 ل(.
 

 نتیجه گیری

هرفشهار انه  حهاره را برنهوان مهرزا کهه بهه        ههاا تحقیهق  یژگیههاا  ه  هشهته      یافته

 ،نههوعی سههت  تیکیهه  د  نههوو وا   هههوا در شههمال   انههوا  هه  هشههته مههی شههود  

مکههانی هشههته هرفشههار -هههاا زمههانی ههها نشههان داد کههه  رداکنهه . ایههن یافتهههبیههان مههی

-انهه  حههاره  بههر ر ا ایههران باعههث تفییههر ف ههش    تنههوو وا   هههوا در کشههور مههی   

در هههر  ،هههاا مههورد بررسههی نشههان داد کههه هه  هشههته در تههرازبررسههی میههانگین  شههود.

سهپ  در  ، رسه  سه تهراز  ه  هشهته در مهاه مهرداد بهه بها ترین عهر  افرافیهایی مهی          

بیشهترین   شهود. اها مهی  تهر اابهه  ماه شهریور به طهور مجه د بهه سهوا عرضههاا انهوبی      

هکتوهاسههکال  511گسههترا مهه ارا  هه  هشههته هرفشههار انهه  حههاره مربههو  بههه تههراز  

 هکتوهاسکال  اس . 711کمترین ون مربو  به تراز  

هکتوهاسههکال در محهه  ده انتخههاا شهه ه   511  111 ، 711بررسههی هشههته درسههه تههراز 

هههاا میههانی بهها د ر شهه ن هشههته هرفشههار از سههمح زمههین بههه سههم  تههراز  ،نشههان داد کههه

شهود   ورایهش   او از حاکمیه  هشهته هرفشهار انه  حهاره بهر ر ا ایهران کاسهته مهی         
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 / قائمی، عساکره، فتاحیانتحلیل الگوی فضایی پشته پرفشار جنب حاره بر روی ایران
 

  کنهه    ب ههورت کمربنهه  ممتهه    هرفشههار انهه  حههاره تفییههر مههی  ارتیههاو هههم هه  

ایههن نتیجههه بههر الف ت ههور مواههود در  در اههه  مهه ارات امتهه اد مههی یابهه .هیوسههته  

( کههه مرتقهه  بودنهه  مراکههز    6971)کا یههانی   عنیجههانی، ادبیههات اقنههیم شناسههی ایران  

لهایی مسههتقش در هرفشهار انهه  حههاره از نرههر مهه ارا هیوسههته نتههوده   بههه اههورت سههنو 

همچنههین براسههاس وشههکار سههازا  مههرز شههمالی   باشهه . نههواحی  ههات مسههتقرن  مههی 

در تههراز میههانی    ایههن سههامانه، الگههوا حاکمیهه  بههر ر ا ایههران هرفشههار انهه  حههاره

 فوقانی متیا ت اس .

موقریهه   ،بررسههی فرا انههی هشههته هرفشههار انهه  حههاره در ف ههش تابسههتان نشههان داد کههه 

هکتوهاسههکال در مقایسههه بهها تههراز هههاا     711ا ایههران  در تههراز  هشههته هرفشههار بههر ر  

هکتوهاسههکال از اتههات   تمرکههز  ااههی در یهه  منمقههه مرههین )شههمال       511   111

  در مقابههش در د  تهههراز بهها تر موقریههه  هشههته بهههه سهههم      ،شههرخ(بر وردار اسههه  

ایههن نتیجههه بیههانگر ون اسهه  کههه    شههود.اهها مههینههواحی انههوا یههرا کشههور اابههه  

نهه  حههاره مسههتقر بههر ر ا ایههران در ترازهههاا میههانی   فوقههانی بریکهه یگر    هرفشههار ا

 منمتق نیس    احتمال به یقین ساز کار شکش گیرا متیا تی دارن .

 ،گیههرا ایههن تحقیههق در راسههتاا ر نمههایی از مههرز شههمالی هرفشههار انهه  حههاره  نتیجههه

یهانی  م ههاا زیهرین ،  شهکش گیهرا هرفشهار انه  حهاره در تهراز       مسهتقش  بیانگر ماهیه  

ضههر رت انجههاا تحقیقههات  ،بنههابراین لیههش توضههیحات فههوخ  باشهه .  فوقههانی اههو مههی

هرفشهار در   شهکش گیهرا ایهن   بها نحهوه تکهوین   سهاز کار      ارتتها  تهر در  هم ی  دقیهق 

  بویژه ایران الزامیس .  ا رمیانه ترازهاا زیرین   فوقانی او بر ر ا منمقه
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1931، بهار شانزده، شماره  شتمهاندیشه جغرافیایی، سال   

 
 منابع ومأخذ

بررسی نوسانات فشارزیاد ان  حاره در تفییر ف ش ایهران ، هایهان نامهه     (،6971)حجازا زاده، زهرا.  6

گهر ه   دانشگاه تربیه  مه رس ، دانشهک ه عنهوا انسهانی،      استاد راهنما: دکتر هوشنگ قائمی ، دکترا،

 افرافیاا طتیری. 

 بررسههی الگوهههاا ماهانههه  شکسههالی   ترسههالی در ایههران ،      ،(6971فرامههرز)  ههوا ا ههالخ ، .  1

 .691-35، ت653شماره ،ف ننامه تحقیقات افرافیایی

استاد راهنما:  هایان نامه دکترا،(، تحنیش هرفشار ان  حاره تابستانه بر ر ا ایران، 6911ولر) زرین،.  9

 گر ه افرافیاا طتیری.  دانشگاه تربی  م رس ، دانشک ه عنوا انسانی، دکتر هوشنگ قائمی،

 (STHP)(، بررسی سینوهتیکی نوسان هنب ساله هرفشار ان  حاره 6971اهلل)رحم طتاطتایی نژاد،  . 3      

دکتهرا زههرا    اسهتاد راهنمها:   بر ر ا ایران در ف ش بهار )و ریش، مهه(، هایهان نامهه کارشناسهی ارشه ،     
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Spatial analysis of the subtropical high pressure stack on Iran 

 

Abstract 
In this study examines the spatial subtropical high pressure stack 

over the region of Iran. To do this the data re-analyzed center 

monthly average NCEP / NCAR were used with a resolution 2.5 

degree.The data of geopotential height, meridional wind 

component for the time 12GMT during 52 years (1340-1391) of 

6000700 and 500 hPa levels to assess the position of the stack and 

its frequency properties in the range -10 degrees west longitude 

120 ° East during the warm period year (July, August, September) 

were studied. The results show that the stack during summer 

months at all three levels the stack, in August, the highest latitude 

of reached. Maximum expansion of the orbital stack line of 

subtropical high pressure the level of 500 hPa to 700 hPa level is 

the lowest. The results clarified the independent showed that the 

high pressure stack on Iran in the 700 hPa level of stability and a 

special focus in a certain area (northeast), And the two higher 

level stack to the south West's position shifted. These results 

clarified the independent nature of Iran subtropical high in the 

middle and troposphere. 

Keyword :Subtropical high pressure, stack line, Geopotential height, 

Orbital components of the wind, Meridional component of the wind 

 


