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چکیده
در اين تحقيق با بررسي  3446روز طي ماههاي مي ،ژوئن ،ژوالي ،آگوست و سپتامبر -3281
 3288بصورت  4ديدهباني در روز ،در  348روز تشکيل رودباد تراز پايين بر روي خليجفارس
شناسايي گرديد .مطالعه اين روزها حاکي از آنست که رودباد تراز پايين خليج فارس در ماه مي و
بويژه از نيمه دوم اين ماه ،با گسترش کمفشار گنگ در جنوب آسيا و تشکيل زبانهاي از آن بر روي
فالت ايران و تقابل آن با پرفشار آزور ،بر روي خليج فارس و مناطق اطراف آن شکل ميگيرد .با
تقويت و گسترش بيشتر کمفشار گنگ و بدنبال آن کمفشار شکل گرفته بر روي فالت ايران در
ماههاي ژوئن ،ژوالي و نيمه اول آگوست ،رودباد تراز پايين خليج فارس نيز به اوج شدت و
گستردگي خود ميرسد .از نيمه دوم آگوست و بويژه در ماه سپتامبر از قدرت و فراواني اين کمفشار
بر روي فالت ايران کاسته ميشود و فراواني و شدت رودباد تراز پايين خليج فارس نيز کاهش
مييابد ،بطوريکه در نيمه دوم سپتامبر به ندرت ميتوان شاهد شکلگيري آن بود .بيشترين سرعت
شبانه روزي اين رودباد نيز در ساعت  )%82( 86 Zو سپس در ساعت  )%22( 22 Zرخ ميدهد.
همزمان با شکلگيري اين رودباد ،مراکزي از همگرايي رطوبت بر روي فالت ايران تشکيل ميشود
که رودباد تراز پايين خليج فارس در شکلگيري آنها نقشي ندارد .بلکه نفوذ کمفشار گنگ به فالت
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ايران است که شرايط همگرايي و تشکيل هستههايي از همگرايي رطوبت بر روي فالت ايران را
ايجاد ميکند.
واژگان کلیدی :رودباد تراز پايين خليج فارس ،کمفشار گنگ ،پرفشار آزور ،ايران.

مقدمه

رودبادهاي تراز پايين پايين 8جرياناتي افقي از وزش باد هستند که هسته سرعت آنها در
سطوح پايين آتمسفر متمرکز ميشود (Wexler, 1961: 368, 374؛ Whiteman et
 .)al,1997: 1375سرعت باد در باال و پايين اين هسته مرکزي کاهش مييابد ( Boner,
 1968: 836؛  )Whiteman et al,1997: 1366و ميتوان با بررسي نيمرخ قائم آتمسفر و
در نظر گرفتن سرعت آستانه الزم براي تشکيل آنها ( )82-83 ms-1به وجود اين رودبادها
پيبرد .رودبادهاي تراز پايين نقشي مهم در شار رطوبت و دما و توسعه و تکامل بارشهاي
همرفتي بويژه در فصل گرم سال دارند ( .)Stensrud, 1996: 1698در برخي نوشتههاي
علمي بين اين رودبادها که مقياسي سينوپتيکي دارند با رودبادهايي که يک چرخه مشخص
شبانه روزي داشته يا تنها در يک مقياس محلي پديدار ميشوند ( )IWM3فرق قائل
ميشوند ،اما واژه ( )IWMزياد رايج نبوده و اصطالح رودباد تراز پايين براي تمام رودبادها
در تروپوسفر پاييني بکار ميرود (همان) .رودباد تراز پايين خليج فارس در دوره گرم سال در
منطقه جنوبغرب آسيا بصورت هستهاي از سرعت بيشينه جريان افقي باد در ترازهاي
زيرين آتمسفر بر روي خليج فارس و محدوده اطراف آن شکل ميگيرد .اين رودباد ،در بستر
جرياني گستردهتر از وزش بادهاي با جهت شمال /شمالغرب-جنوب /جنوبشرق ،موسوم
به بادهاي شمال پديدار ميشود .باد شمال غالبا از مناطق کوهستاني ترکيه و ايران بسوي
نواحي جنوبي ميوزد و اگرچه پيدايش آن به داليل سينوپتيکي رخ ميدهد ،اما توپوگرافي
چالهاي دشتهاي کمارتفاع بينالنهرين و خوزستان نيز در آن موثر است و آن را به حالت
)- Low Level Jet (LLJ
-Inversion Wind Maxima
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کريدوري و متمرکز پديدار ميکند .اين موضوع با رسيدن به خليجفارس تشديد شده،
بطوريکه پهنه آبي خليج فارس بصورت يک چاله کم ارتفاعتر بوسيله کوههاي زاگرس و
شبه جزيره عربستان محصور شده و وزش باد را متمرکز و شديدتر مينمايد .ليو و همکاران8
( 8228 :3222و  )8288نيز در بررسي رودباد تراز پايين بر فراز دشت لوت ،توپوگرافي
چالهاي منطقه را در تکامل اين جريان وزش باد اساسي ميدانند .در خصوص باد شمال
گويندا و همکاران )478 :3222( 3جريان بادهاي شمال غربي بر فراز خليج فارس را باد
شمال دانسته و بادهاي شديد ،طوفانهاي شن و گرد و غبار و تالطم دريا را از جمله اثرات
آن دانستهاند .گياناکوپولو و تومي )841 :3283( 2دامنه کوهستان و نسيم دريا/خشکي را دو
فاکتور مهم تغييرات شبانهروزي در سرعت و جهت رودباد تراز پايين خليج فارس دانسته و
رشتهکوه زاگرس را عامل کاناليزه شدن آن به بادهاي شمالغربي بيان ميدارند .از جمله
مطالعات ديگر در خصوص رودبادهاي تراز پايين ميتوان به داگالس )8331( 4که رودباد
تراز پايين بر فراز خليج کاليفرنيا را بررسي نمود و همچنين ميشل و همکاران)8331( 1؛
مونوز و همکاران )3227( 8و بانتا )3226( 7که رودباد تراز پايين بر فراز دشتهاي بزرگ
امريکا را مورد بررسي قرار دادند ،اشاره نمود .هلفاند و شوبرت)8334( 6؛ ژيانگ و همکاران3
( )3228نيز شار رطوبت بوسيله رودباد تراز پايين دشتهاي بزرگ امريکا را مورد مطالعه و
تاييد قرار دادند .مارنگو و سوارز )3388 :3224( 82نيز بيان ميدارند رودباد تراز پايين شرق
آندها رطوبت توده هواي مرطوب حارهاي را از آمازون به جنوب برزيل و شمال آرژانتين در

1

- Liu & et al.
- Govinda & et al.
3 - Giannakopoulou and Toumi
4 - Douglas
5 - Mitchel & et al.
6 - Munoz & et al.
7 - Banta.
8 - Helfand & Schubert.
9 - Jiang & et al.
10 - Marengo & Soares.
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فصل گرم سال منتقل ميکند ،ورا و همکاران )82 :3228( 8نيز اين موضوع را مورد بررسي
قرار دادند.
مواد و روشها

براي بررسي روند شکلگيري و تکامل الگوهاي منجر به تشکيل رودباد تراز پايين خليج
فارس تمام روزهاي ماههاي مي ،ژوئن ،ژوالي ،آگوست و سپتامبر طي دوره آماري – 3281
 3288بصورت  4ديدهباني در روز (ساعتهاي  )22Z ،28 Z ،83 Z ،86 Zو با استفاده از
دادههاي شبکهاي  3/1 * 3/1درجه  NCEP/NCARمورد مطالعه قرار گرفتند .اين دوره
آماري شامل  3446روز ميباشد که طي آن  348روز همراه با تشکيل رودباد تراز پايين بر
فراز خليج فارس تشخيص داده شده .سپس جهت بررسي دقيقتر و درک بهتر روند
شکل گيري ،تکامل و افول اين رودباد ،طي دوره گرم سال ،اقدام به بررسي دستي آرايش
سيستمهاي سينوپتيکي و حداکثر شدت شبانه روزي رخداد رودباد در اين روزها گرديد ،زيرا
که استفاده از روشهاي آماري چون تحليل عاملي و خوشهبندي در اين مرحله از تحقيق
تنها ميتواند منجر به دستهبندي الگوهاي مختلف شکلگيري رودباد گردد و روند تکامل و
گسترش اين رودباد تراز پايين را آشکار نمينمايد .در مرحله بعد عالوه بر بررسي روند
تکاملي اين رودباد ،الگوهاي اصلي شکلگيري آن طي ماههاي مورد مطالعه نيز شناسايي و
يکي از شديدترين رخدادهاي اين رودبادها در هر الگوي ماهانه بعنوان روز نماينده آن الگو،
از نظر شار رطوبتي مورد بررسي قرار گرفت .روند گسترش زبانه کمفشار گنگ به فالت
ايران نيز بطور قراردادي و براي درک بهتر با ميزان گسترش پربند  8412ژئوپتانسيل متر در
تراز  612ه.پ سنجيده شده است که در تمام نقشههاي ژئوپتانسيل اين پربند با خط چين
سياه بصورت برجسته آورده شده است .واگرايي شار رطوبت با استفاده از دادههاي مولفه باد
مداري و نصفالنهاري و هم چنين دادههاي شبکهاي نم ويژه در ترازهاي مختلف جو
صورت ميگيرد که براي بدست آوردن آن ،از رابطه زير استفاده ميشود:

1 - Vera & et al.
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معادله 8
 HFD8واگرايي افقي شار رطوبت (عالمت – براي مثبت کردن مقدار همگرا شده
ميباشد)  qنم ويژه u ،مولفه مداري باد v ،مولفه نصف النهاري باد ،و فاصله در
جهات طول و عرض جغرافيايي است و مقادير مثبت ،همگرايي شار رطوبت و مقادير منفي،
واگرايي شار رطوبت ميباشد (کريمي .)48 :8268 ،از سويي براي محاسبه مجموع شار
رطوبت رخ داده در حدفاصل ترازهاي مختلف آتمسفري بايستي از رابطه زير استفاده نمود:
معادله 3
مجموع قائم شار
است p،سطوح ارتفاع ژئوپتانسيل آتمسفر و
همان
رطوبت ميباشد .بنابراين براي محاسبه واقعي و همچنين محاسبه مجموع قائم واگرايي
افقي شار رطوبت در مقطع عمودي آتمسفر ،اين محاسبات با استفاده از رابطه باال و براي حد
فاصل ترازهاي ( )8222 - 622ه.پ ،مورد محاسبه قرار گرفت (کريمي و فرجزاده:8232 ،
.)881
یافتههای تحقیق
الگوهای سینوپتیکی  /شار رطوبت
ماه می

در ارتباط با تشکيل رودباد تراز پايين خليج فارس در ماه مي دو الگو شناسايي گرديد .در
الگوي اول که بيشتر در نيمه اول ماه مي اتفاق ميافتد و فراواني کمي نيز دارد ،همزمان با
نزديک شدن به دوره گرم سال ،پرفشار آزور در سطوح مياني و زيرين آتمسفر از سمت
شمال افريقا بر سرزمينهاي شرق درياي مديترانه نفوذ ميکند و شبه جزيره عربستان را نيز
در بر ميگيرد (شکل  .8الف) .در اين زمان از سال پرفشار جنب حاره بر روي درياي عرب
-Horizontal Flux Divergence

1
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در عرضهاي پايين تري نسبت به شرق مديترانه قرار گرفته و چرخندهايي که از سمت غرب
وارد منطقه ميشوند ،بر روي فالت ايران عميق ميشوند .عالوه بر اين ،مستقر شدن پرفشار
سيبري در اين زمان از سال بر روي درياچه آرال و مناطق شماليتر ،نيز مانع از عبور اين
سردچالها به سمت شمالشرق ميشود .طي دوره مورد مطالعه 32 ،مي  3283از شديدترين
رخدادهاي وزش باد بر روي خليج فارس در بستر چنين آرايشي از سيستمهاي فشار در
منطقه ميباشد و بعنوان روز نماينده رخداد اين الگوي سينوپتيکي در شکل  .8الف آورده
شده است که ميانگين حداکثر سرعت باد در ترازهاي  322-622ه.پ بر روي خليج فارس
به بيش از  88متر بر ثانيه و بر روي جنوبشرق ايران به بيش از  86متر بر ثانيه رسيده
است .هستهاي از همگرايي شار رطوبت در شمال اين بيشينه سرعت باد و در شرق ايران
شکل گرفته است که باعث تزريق رطوبت از مناطق اطراف به اين منطقه شده است و
مجموع همگرايي شار آن در حد فاصل ترازهاي  8222-622ه.پ ،در منتهااليه مناطق
شرقي ايران به ميزان  2/24 * 10-5g.kg-1.s-1بالغ شده است (شکل  .8الف) .از سويي در
اواخر ماه مي ،با نفوذ اوليه تراف مونسون هند (کمفشار گنگ) به شرق ايران ،الگويي ديگر
از شکلگيري بادهاي شديد بصورت يک رودباد بر روي خليج فارس پديدار ميشود (شکل
 .8ب) .نفوذ زبانه اي از تراف مونسون هند به فالت ايران که گاها بصورت شکل گيري يک
مرکز کمفشار نيز نمايان ميشود ،در دوره گرم سال بطور معمول دو رودباد تراز پايين خليج
فارس (در جنوبغرب فالت ايران) و خراسان (در شمالشرق فالت ايران) را بوجود ميآورد
(شکل  .8ب) و معموال در نيمه دوم ماه مي ،بصورت کمفشاري حرارتي بر روي فالت ايران
شکل گرفته و عمق و شدت کمي دارد ،بنابراين رودبادهاي تراز پايين خليج فارس و
خراسان نيز ضعيف هستند .طي دوره مورد مطالعه 38 ،مي ( 3281شکل  .8ب) بعنوان روز
نماينده اين الگو مورد بررسي قرار گرفته است و با شکلگيري هستهاي از بيشينه سرعت باد
بر روي خليج فارس ،ميانگين حداکثر سرعت آن در ترازهاي  322-622ه.پ به بيش از 84
متر بر ثانيه رسيده است .مرکزي نه چندان قوي از همگرايي شار رطوبت در شمال رودباد
تراز پايين خليج فارس نيز در اين الگو شکل گرفته که باعث همگرايي رطوبت در مرکز
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فالت ايران شده است و مجموع اين همگرايي در حدفاصل ترازهاي  8222-622ه.پ به
ميزان  2/23* 10-5g.kg-1.s-1رسيده است.

شکل  .1ارتفاع ژئوپتانسیل ( )mسیستمهای سینوپتیکی تراز  058ه.پ ،میانگین سرعت هستههای باد
( )m/sدر حدفاصل ترازهای  088-088ه.پ (هاشورهای رنگی) ،مجموع همگرایی شار رطوبت (10-5g.kg-1.s-
 *)1حد فاصل ترازهای  1888-088ه.پ؛ الف) الگوی  22 ،1می 10Z ،2812؛ ب) الگوی  22 ،2می ،2815
.10Z

در ادامه اقدام به بررسي نيمرخ قائم سرعت باد در هستههاي بيشينه سرعت بر روي
خليج فارس گرديده است (شکل  .3الف و ب) ،اين بررسي مشخص ميکند که آيا اين
هستههاي بيشينه سرعت باد از خصوصيات يک رودباد تراز پايين برخوردار هستند يا اينکه
ادامه گسترش سرعت باد ،از رودبادهاي مستقر در ترازهاي مياني (رودباد جبهه قطبي) و
بااليي (رودباد جنب حاره) به ترازهاي پايين آتمسفر هستند؟ .در الگوي اول (شکل  .3الف)
از سطح زمين تا ترازهاي بااليي آتمسفر سرعت باد در حال افزايش است ،بطوريکه بيشينه
سرعت باد در تراز  222ه.پ به بيش از  22متر بر ثانيه رسيده است .اين موضوع مشخص
مي کند که هسته سرعت در ترازهاي زيرين آتمسفر ،ناشي از گسترش سرعت باد در
رودبادهاي جنبحاره و يا حتي جبههاي (در ترازهاي بااليي و مياني آتمسفر) به ترازهاي
پايينتر است .بنابراين اين الگوي وزش باد بر روي خليج فارس نميتواند بعنوان يک رودباد
تراز پايين معرفي گردد .در الگوي دوم ماه مي (شکل .3ب) هسته بيشينه سرعت باد با
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سرعت  82متر بر ثانيه در تراز  612ه.پ قرار گرفته و از اين مرکز به اطراف از سرعت باد
کاسته مي شود ،بويژه مستقل بودن اين مرکز بيشينه باد از هسته رودباد جنب حاره در تراز
 422ه.پ مشخص است و حاکي از مستقر شدن رودباد تراز پايين خليج فارس بر روي
منطقه است.

شکل  .2نیمرخ قائم هستههای سرعت باد ()m/s؛ الف) الگوی  22 ،1می  ،10Z ،2812در محدوده -26/5 Eo
 55بر روی مدار  26/5 No؛ ب) الگوی  22 ،2می  ،10Z ،2815در محدوده  55-25 Eoبر روی مدار .25 No

از آنجايي که موقعيت مکاني هسته اصلي شار همگرايي شکل گرفته در زمان وقوع
رودباد تراز پايين خليج فارس در هر الگوي سينوپتيکي متفاوت ميباشد ،در بررسي نيمرخ
قائم آتمسفر نيز نيمرخهاي آتمسفري مورد مطالعه در موقعيتهاي جغرافيايي مختلفي بر
روي فالت ايران ترسيم شدهاند ،که توضيحات الزم در زير هر شکل داده شده است .نيمرخ
قائم همگرايي/واگرايي شار رطوبت رخ داده در الگوهاي دوگانه سينوپتيکي مورد شناسايي
در ماه مي در شکل  .2الف و ب آورده شده است .در الگوي  ،8هستهاي قوي از همگرايي
شار رطوبت بر روي فالت ايران تشکيل شده و در مرکز سردچال بيشترين همگرايي شار
رطوبت رخ داده است و تا تراز  712ه.پ نفوذ کرده است که ميزان همگرايي شار رطوبت در
حدفاصل ترازهاي  8222-322ه.پ در محدوده نصفالنهارهاي  18-16 Eoبه بيش از 10-
 /238 * 5g.kg-1.s-1رسيده است (شکل  .2الف) .در مناطق شرقي فالت ايران و جلوي
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سردچال نيز مرکزي از همگرايي شار رطوبت شکل گرفته که بنابر صعود بيشتر هوا در اين
مناطق ،همگرايي شار رطوبت نيز در اين منطقه تا تراز  822ه.پ رخ داده است .نيمرخ قائم
همگرايي/واگرايي شار رطوبت الگوي  3ماه مي (شکل  .2ب) نيز هستهاي ضعيف از
همگرايي شار رطوبت بر روي فالت ايران را نمايش ميدهد ،که بيشترين مقدار آن در
اليههاي زيرين آتمسفر به  /283 * 10-5g.kg-1.s-1رسيده است.

شکل  .2نیمرخ قائم هستههای همگرایی/واگرایی شار رطوبت (*)10-5g.kg-1.s-1؛ الف) الگوی  22 ،1می
 ،10Z ،2812در محدوده  58-68 Eoبر روی مدار  22/5 No؛ ب) الگوی  22 ،2می  ،10Z ،2815در
محدوده  55-25 Eoبر روی مدار .28 No

ماههای ژوئن ،ژوالی و آگوست

گسترش و قدرت زبانه کمفشار گنگ بر روي منطقه در ماههاي ژوئن ،ژوالي و آگوست
به اوج خود ميرسد .در اين زمان از سال نيز دو الگوي اصلي از آرايش سيستمهاي فشار
سبب شکلگيري رودباد تراز پايين خليج فارس ميگردد که بعنوان الگوهاي  2و  4در اين
تحقيق مورد مطالعه قرار گرفتهاند .در الگوي ( 2شکل  .4الف) که الگوي اصلي تشکيل
رودباد تراز پايين خليج فارس در اين سه ماه ميباشد ،زبانهاي از تراف مونسون هند در
ترازهاي زيرين آتمسفر بويژه  612ه.پ بصورت کمفشارهاي حرارتي قويي بر روي فالت
ايران شکل ميگيرد و بنابر روند گسترش رشتهکوهستاني شمالي (البرز) و غربي (زاگرس)،
در شمال فالت ايران آرايشي شرقي -غربي با پرفشار درياي خزر ايجاد نموده و در مناطق
جنوبي نيز در جهت شمالغرب -جنوبشرق گسترش و در تقابل با پرفشار آزور قرار

 088

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 86

ميگيرد ،که نتيجه آن شکلگيري رودباد تراز پايين خراسان با جهت شرقي -غربي و رودباد
تراز پايين خليج فارس با جهت شمالغربي -جنوبشرقي ميشود .در شکل  4الف ،پربند
 8412ژئوپتانسيل متر ناشي از گسترش زبانه کمفشار گنگ ،به منطقه نفوذ کرده و بيشتر
فالت ايران را در بر گرفته است .در اين ميان شيب تغييرات فشار در شمالشرق و
جنوبغرب ايران ،ناشي از برهم کنش پرفشار درياي خزر و آزور و کمفشار مستقر شده بر
روي فالت ايران ،افزايش يافته و رودبادهاي تراز پايين خراسان و خليج فارس نيز در اين
مناطق و اين زمان از سال به اوج شدت و گستردگي خود رسيدهاند .ميانگين حداکثر سرعت
باد در حدفاصل ترازهاي  322-622ه.پ بر روي خليج فارس به بيش از  88متر بر ثانيه و
در رودباد تراز پايين خراسان به بيش از  86متر بر ثانيه رسيده است .نفوذ گستردهتر و
قويتر زبانه کمفشار گنگ به فالت ايران در اين الگوي سينوپتيکي عالوه بر رخداد شديدتر
رودبادهاي تراز پايين خليج فارس و خراسان ،هستههاي قويتر و گستردهتري از همگرايي
شار رطوبت را در فالت ايران از جنوبشرق تا شمالغرب بوجود آورده است .مجموع
همگرايي شار رطوبت در حدفاصل ترازهاي  8222-622ه.پ در فالت ايران در جنوبشرق
کشور به ( 2/21*)10-5g.kg-1.s-1و در بادپناه کوههاي زاگرس در غرب ايران به (10-
 2/28*)5g.kg-1.s-1رسيده است.

شکل  .5الف) ارتفاع ژئوپتانسیل ( )mسیستمهای سینوپتیکی تراز  058ه.پ ،میانگین سرعت هستههای باد
( )m/sدر حدفاصل ترازهای  088-088ه.پ (هاشورهای رنگی) و مجموع همگرایی شار رطوبت (10-5g.kg-
 *)1.s-1حد فاصل ترازهای  1888-088ه.پ؛ ب) نیمرخ قائم هستههای سرعت باد ( )m/sدر محدوده Eo
 55-28بر روی مدار 26/5 No؛ الگوی  21 ،2ژوئن .10Z ،2811
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نيمرخ قائم سرعت باد بر روي خليج فارس (شکل  .4ب) نيز وجود هسته اصلي سرعت
باد در تراز  612ه.پ را نشان ميدهد که سرعت باد در آن به بيش از  88متر بر ثانيه رسيده
است و حاکي از آنست که هسته سرعت باد تشکيل شده بر روي خليج فارس ،يک رودباد
تراز پايين ميباشد.
نيمرخ قائم همگرايي شار رطوبت در اين الگوي سينوپتيکي نيز در شکل  1آورده شده
است .بطوريکه هسته همگرايي شار رطوبت از ترازهاي زيرين آتمسفر تا تراز  722ه.پ
مستقر و مرکز آن به ميزان ( 2/286*)10-5g.kg-1.s-1در تراز  612ه.پ متمرکز شده است.

شکل  .5نیمرخ قائم هستههای همگرایی/واگرایی شار رطوبت (*)10-5g.kg-1.s-1؛ الگوی  21 ،2ژوئن
 ،10Z ،2811در محدوده  52/5-22/5 Eoبر روی مدار 22/5 No

الگوي دوم ماههاي ژوئن ،ژوالي و آگوست که الگويي فرعيتر نيز محسوب ميگردد،
تحت نام الگوي  4در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است (شکل  ،)8در اين الگو در
ابتدا الگوي اصلي تشکيل رودباد تراز پايين خليج فارس و خراسان در منطقه حاکم است (
مطابق شکل  .8الف) .اما آنچه که بايستي به آن توجه شود وجود فرود بادهاي غربي بر
روي شرق اروپا است و سبب شده تا شاخه شمالي پرفشار آزور که از طريق درياي مديترانه
و درياي سياه ،بر روي مناطق شمالي ايران و درياي خزر نفوذ کرده بود (شکل  .8الف) ،را از
اين مناطق دور کند و در روزهاي بعدي (شکل  .8ب) با مستقر شدن بر روي شمال درياي
خزر و درياچه آرال ،اين الگو را بوجود آورد ،که در آن کمفشار ديناميکي عرضهاي باالي
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جغرافياي و زبانه کمفشار گنگ (نفوذ يافته بر روي فالت ايران) ،بايکديگر ادغام شده و
شاخه شمالي پرفشار آزور را که در اين فصل از سال بر روي درياي خزر و مناطق اطراف
آن نفوذ ميکند را از بين ببرند (شکل  .8ب) .در اين شرايط با شکلگيري هستهاي از کمينه
فشار تراف مونسون هند بر روي فالت ايران ،تنها يک رودباد تراز پايين در منطقه شکل
ميگيرد و آن رودباد تراز پايين خليج فارس است و رودباد تراز پايين خراسان نميتواند
تشکيل شود .بنابراين گسترش و نفوذ بيشتر تراف مونسون هند و همزماني آن با گذر فرود
بادهاي غربي از روي شرق اروپا و شمال درياي خزر ،سبب ادغام اين دو سامانه کمفشار
حرارتي و ديناميکي در منطقه شده و منطقه وسيعي از جنوبغرب آسيا تا شمال درياي خزر
و شرق اروپا در ترازهاي زيرين آتمسفر را منطقهاي از کمينه فشار در بر ميگيرد ،بطوري که
گسترش پربند ارتفاع ژئوپتانسيل  8412ژئوپتانسيل متر تراز  612ه.پ که بطور برجسته در
شکلهاي  .8الف و ب مشخص شده است ،اين موضوع را آشکارتر مينمايد.

شکل  .2ارتفاع ژئوپتانسیل ( )mسیستمهای سینوپتیکی تراز  058ه.پ ،میانگین سرعت هستههای باد ( )m/sدر
حدفاصل ترازهای  088-088ه.پ (هاشورهای رنگی) ،مجموع همگرایی شار رطوبت ( *)10-5g.kg-1.s-1حد فاصل
ترازهای  1888-088ه.پ؛ الگوی 5؛ الف)  0ژوئن  ،10Z ،2811ب)  12ژوئن .10Z ،2811

در نيمرخ قائم سرعت باد اين الگوي سينوپتيکي نيز (شکل  .7الف و ب) ،در روز  3ژوئن
 3288هسته مرکزي سرعت باد بر روي خليج فارس در تراز  612ه.پ قرار گرفته و به بيش
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از  82 ms-1رسيده است و در روز  83ژوئن  3288نيز به بيش از  88 ms-1رسيده و از تراز
 322-722ه.پ را در برگرفته است .در اين دو روز هسته اصلي سرعت باد در ترازهاي
زيرين آتمسفر قرار گرفته و در باال و پايين هسته مرکزي سرعت نيز از سرعت باد کاسته
شده است و بطوري مشخص اين جريان باد را از رودبادهاي مستقر در ترازهاي باالي
آتمسفر مجزا کرده است و هر دو اين رخدادها نيز بعنوان رودباد تراز پايين شناخته ميشوند.
نيمرخ قائم شار رطوبت اين الگو نيز در شکل  6آورده شده است .در هر دو روز مورد
مطالعه ،بيشترين همگرايي شار رطوبت رخ داده در ترازهاي سطحيتر آتمسفر صورت گرفته
است ،که در روز  3ژوئن  3288بيشينه اين همگرايي به بيش از (2/281 *)10-5g.kg-1.s-1
(شکل  .6الف) و در روز  83ژوئن  3288به بيش از ( 2/238 *)10-5g.kg-1.s-1در حدفاصل
ترازهاي  8222-312ه.پ رسيده است (شکل  .6ب).

شکل  .6نیمرخ قائم هستههای سرعت باد ( )m/s؛ الگوی 5؛ الف)  0ژوئن  ،10Z ،2811در محدوده No
 22/5-22/5بر روی نصفالنهار  52/5 Eo؛ ب)  12ژوئن  ،10Z ،2811در محدوده  22/5-22/5 Noبر
روی نصفالنهار .52/5 Eo

 091

نشريه علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 86

شکل  .0نیمرخ قائم هستههای همگرایی/واگرایی شار رطوبت (*)10-5g.kg-1.s-1؛ الگوی 5؛ الف)  0ژوئن
 ،10Z ،2811در محدوده  52/5-22/5 Eoبر روی مدار  22/5 No؛ ب)  12ژوئن ،10Z ،2811
در محدوده  55-25 Eoبر روی مدار .28 No

ماه سپتامبر

در ماه سپتامبر يک الگوي سينوپتيکي از وزش هستههاي سرعت باد در ترازهاي زيرين
آتمسفر بر روي خليج فارس مشاهده گرديد (الگوي  .)1در اين الگو (شکل  .3الف) ،همچنان
با شکلگيري زبانهاي از کمفشار گنگ در ترازهاي زيرين آتمسفر بر روي منطقه و تقابل آن
با پرفشار درياي خزر در شمالشرق ايران و پرفشار آزور در جنوبغرب کشور ،دو رودباد تراز
پايين خليج فارس و خراسان را بوجود آورده است .در اين زمان از سال کمفشار گنگ ضعيف
تر از ماههاي ژوئن ،ژوالي و آگوست ميشود و مرکز اصلي اين کمفشار بر روي پاکستان و
شمالغرب هند مستقر ميشود و گاها تنها زبانهاي ضعيف از آن بر روي فالت ايران
گسترش مييابد (شکل  .3الف) .پربند  8412ژئوپتانسيل متر تراز  612ه.پ محدود به کشور
پاکستان گرديده است .اما قدرت و تسلط پرفشار جنبحاره آزور بر منطقه در اين الگو سبب
شده تا شيب تغييرات فشار بر روي خليج فارس همچنان قابل توجه باشد ،بگونهاي که
بيشينه سرعت وزش باد بر روي خليج فارس در تراز  612ه.پ به بيش از  88متر بر ثانيه
رسيده است .اين الگو نيز همانند الگوي اصلي ماههاي ژوئن ،ژوالي و آگوست (الگوي 2
پژوهش) بوده و غالبا در نيمه اول ماه سپتامبر اتفاق ميافتد و تنها تفاوت آن با الگوي ،2
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ضعيف شدن کمفشار گنگ و زبانه نفوذ يافته آن بر روي فالت ايران است .اگرچه که قدرت
و گستردگي رودباد تراز پايين خليج فارس در اين الگو همچنان قابل مقايسه با ماههاي
ژوئن ،ژوالي و آگوست ميباشد ،اما ضعيفتر شدن زبانه کمفشار گنگ بر روي فالت ايران
سبب شده تا همگرايي شار رطوبت بر روي فالت ايران کاهش يابد.
نيمرخ ارتفاعي سرعت باد (شکل .3ب) نيز حاکي از قرار گيري هسته اصلي سرعت باد
به مقدار  88 ms-1در تراز  612ه.پ است .کاهش سرعت باد از اين مرکز به اطراف ،وابسته
نبودن آن به رودبادهاي جبهه قطبي و جنبحاره در ترازهاي مياني و بااليي آتمسفر را نشان
مي دهد .بنابراين جريان شکل گرفته در اين الگو نيز از خصوصيات رودبادهاي تراز پايين
برخوردار ميباشد .نيمرخ قانم همگرايي شار رطوبت در شکل  82آورده شده است که در آن
مرکز همگرايي شار رطوبت تشکيل شده بر فراز فالت ايران ضعيفتر از الگوهاي ديگر است
و بيشينه آن در تراز  612ه.پ قرار گرفته و به ( 2/283 *)10-5g.kg-1.s-1رسيده است.

شکل  .0الف) ارتفاع ژئوپتانسیل ( )mسیستمهای سینوپتیکی تراز  058ه.پ ،میانگین سرعت هستههای باد
( )m/sدر حدفاصل ترازهای  088-088ه.پ (هاشورهای رنگی) ،مجموع همگرایی شار رطوبت (10-5g.kg-1.s-
 *)1حد فاصل ترازهای  1888-088ه.پ؛ ب) نیمرخ قائم هستههای سرعت باد ( ،)m/sدر محدوده -55 Eo
 58بر روی مدار 26/5 No؛ الگوی  15 ،5سپتامبر .10Z ،2812
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شکل  .18نیمرخ قائم هستههای همگرایی/واگرایی شار رطوبت (*)10-5g.kg-1.s-1؛ الگوی  15 ،5سپتامبر
 ،10Z ،2812در محدوده  58-28 Eoبر روی مدار . 22/5 No

شدت شبانه روزی هسته رودباد تراز پایین

بررسي  348روز شکلگيري رودباد تراز پايين خليج فارس نشان داد که در بيش از 81
درصد موارد حداکثر سرعت اين رودباد در ساعت  86 Zو پس از آن در ساعت  22 Zاتفاق
ميافتد و در مجموع حداکثر سرعت باد در حدود  31درصد از موارد در اوايل شب تا بامداد
رخ ميدهد (جدول .)8
جدول  .1تعداد روزهای رخداد حداکثر سرعت شبانه روزی هسته رودباد تراز پایین خلیج فارس
در ساعتهای 10 Zو  88 ،82 ،12طی دوره مورد مطالعه

82 Z

88 Z

10 Z

ماه

12 Z

3

82

21

ژوئن

3

4

28

18

ژوالی

8

2

32

34

اگوست

8

-

88

32

8

2

88

می

سپتامبر

نتیجهگیری

مجموع

4

82

68

848

درصد

8/88

4/81

22/88

82/16
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در بررسي روند شکلگيري رودباد تراز پايين خليج فارس ،مشخص گرديد که با نزديک
شدن به دوره گرم سال و هماهنگ با روند تشکيل و توسعه کمفشار تابستانه جنوب آسيا
(کمفشار گنگ) و شکلگيري زبانهاي از اين کمفشار بر روي فالت ايران که گاها بصورت
يک هسته نيز نمايان ميشود ،رودباد تراز پايين خليج فارس نيز با قدرت و فراواني کمي در
ماه مي بر روي منطقه پديدار ميشود .تقابل اين کمفشار با پرفشار جنب حاره آزور ،شيب
تغييرات فشار بر روي خليج فارس را افزايش داده و رودباد تراز پايين خليج فارس را شکل
ميدهند .در اوج دوره گرم سال (ماههاي ژوئن ،ژوالي و آگوست) ،کمفشار گنگ به حداکثر
قدرت و گستردگي خود در منطقه ميرسد و کمفشار شکل گرفته بر روي فالت ايران نيز
قوي شده و به دنبال آن شدت و فراواني وقوع رودباد تراز پايين خليج فارس نيز در اين
ماهها به حداکثر خود ميرسد .بطوريکه در برخي موارد گسترش زبانه کمفشار گنگ در
منطقه و گذر کمفشارهاي ديناميکي از شرق اروپا و شمال درياي خزر ،سبب ادغام اين دو
سامانه کمفشار حرارتي و ديناميکي شده و پرفشار درياي خزر را از بين ميبرند .از نيمه دوم
ماه آگوست به تدريج از شدت و گستردگي کمفشار گنگ کاسته شده و در ماه سپتامبر کامال
تحليل رفته و متعاقب آن از فراواني ،شدت و گستردگي رودباد تراز پايين خليج فارس نيز
کاسته ميشود و در نيمه دوم ماه سپتامبر نيز به ندرت ميتوان شاهد شکلگيري اين رودباد
بود .حداکثر سرعت شبانه روزي آن در ساعت  86 Zو ( 22 Zحدود  31درصد موارد) اتفاق
ميافتد .در زمان شکلگيري اين رودباد ،مراکزي از همگرايي رطوبت در جهت جنوبشرق
–شمالغرب درون فالت ايران شکل ميگيرد که غالبا از سطح زمين تا تراز  722ه.پ
توسعه يافته ،اين همگرايي رطوبت ،به دليل شکلگيري کمفشار بر روي فالت ايران و
فراهم آوردن شرايط همگرايي در سطوح زيرين آتمسفر پديدار ميشود.
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