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  مقدمه     1
بسامد نقش هاي اقلیمی کممثابه پدیدهالگوهاي دورپیوند به

براي مثال، . مقیاس جو دارنداي در وردایی بزرگعمده
داراي اثر مهم در تغییرات ) NAO(نوسان اطلس شمالی 

هارل، (جو در نیمکره شمالی است اي گردش فصلی و دهه
بسامد، دورپیوند شرق از دیگر الگوهاي جوي کم). 1995
است که اروپا و آسیا را ) EA–WR(غرب روسیه -اطلس

. دهدویژه فصول سرد، تحت تأثیر قرار میدر طول سال، به
با ) 1987(این دورپیوند را اولین بار بارنستون و الیوزي 

مؤلفه اصلی چرخیده به شکل  کار بردن روش تحلیل به
هاي میانی نیمکره هنجاري ارتفاع که بیشتر در عرضبی

هنجاري در شرق اطلس ترین دامنه بیشمالی با بزرگ
یابد، با نام دورپیوند شمالی و غرب روسیه ظهور می

این الگو شامل . معرفی کردند) EU2با اختصار ( 2اوراسیا 
س بزرگ به شکل هنجاري اصلی در مقیاچهار مرکز بی

یک قطار موج و با گسترش در راستاي مداري از اقیانوس 
. اطلس شمالی تا شمال چین در نظر گرفته شده است

رفتار این دورپیوند سازوکارهاي فیزیکی مربوط به 
کریچاك و همکاران . طورکامل شناخته نشده است به
معتقدند که ممکن است تغییرات آن ناشی از ) 2002(

موقعیت مراکز . کره باشدکره یا یخی در آبهایفرایند
هنجاري ارتفاع در وردسپهر، به شکل بی EA–WRاصلی 

ترتیب از غرب به شرق در راستاي مداري شامل مراکزي به
هاي باالتر از شمال واقع بر اطلس شمالی، اروپا، عرض

  . دریاي خزر و شمال چین است
آن  ، اثراتEA–WRبا تعریف دو فاز مثبت و منفی 

هایی از اروپا و وهواي مناطق مختلف شامل بخشبر آب
کریچاك و (مدیترانه مورد مطالعه قرار گرفته است 

فاز مثبت ). 2005؛ کریچاك و آلپرت، 2002همکاران، 
هنجاري ارتفاع مثبت بر روي اروپا و این پدیده همراه با بی

هنجاري ارتفاع منفی بر روي مرکز شمال چین، و بی
لی و غرب روسیه است؛ این در حالی است که اطلس شما

در قیاس با دیگر . کندفاز منفی عکس فاز مثبت رفتار می
بسامد، مطالعات نسبتاً کمی در باره این پدیده الگوهاي کم

نتایج معدود مطالعات انجام گرفته . انجام شده است
همکاران،  ؛ کریچاك و1987بارنستون و الیوزي، (

توجه  حاکی از اثر قابل) 2005ت، آلپر؛ کریچاك و 2005
وهواي اروپا، منطقه مدیترانه و نواحی همجوار آن بر آب

با این حال جدا از مطالعاتی که . آن و خاورمیانه است
بسامد  در وردایی کم EA–WRمنجر به شناسایی دورپیوند 

نیمکره شمالی شده است، تحقیقاتی با هدف مطالعه آماري 
و  EA–WRتباط و همبستگی بین و بررسی احتمال وجود ار

وهواي مناطق مختلف، و در برخی از موارد تحلیل آب
  . دینامیکی آن، نیز صورت گرفته است

را به  EA–WRالگوي ) 2002( کریچاك و همکاران
هنجاري ارتفاع و فشار سطح شکل یک دوقطبی در بی

دریا با دو مرکز مخالف بر روي دریاي خزر و غرب 
اغلب شرایط ) منفی(فتند که در فاز مثبت اروپا در نظر گر

از وضعیت میانگین بر ) ترمرطوب(تر وهوایی خشکآب
اي در مطالعه. بخش وسیعی از منطقه مدیترانه حاکم است

بسامد با بررسی چندین الگوي کم) 2004(دیگر حسنین 
  نشان داد که دماي مصر بیشتر تحت تأثیر الگوي

 EA–WR 2008( هوتانوا و بر .در فصل زمستان است( ،
EA–WR د وردایی مؤثر بر دما را به عنوان یکی از پنج م

ایستگاه در اروپا  112و بارش در فصل زمستان براي 
بررسی کرده و نشان دادند که همبستگی مثبت معناداري 

هاي شمال اروپا و شاخص این الگو و دما در ایستگاهبین 
نتایج آنها در  عالوه،به. رشته کوه آلپ وجود دارد

ها واقع در همبستگی منفی در دورترین ایستگاه
شود و بارش در بسیاري از شرق اروپا دیده می جنوب

ها به ویژه در رم ایتالیا همبستگی منفی با الگوي ایستگاه
EA–WR دارد.  

بر بارندگی منطقه  EA–WRاي براي شناخت اثر دهه
لعه دوره برمبناي مطا) 2005(کریچاك و آلبرت  مدیترانه،
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داري بین بارش معنی همبستگی  ، ابتدا2000تا  1950
دسامبر تا (فصل زمستان  ماهانه و شاخص این پدیده در

دو جفت آنها با در نظر گرفتن . دست آوردندبه ) فوریه
هاي منزله زمستانبه EA–WRساله از شاخص 10 دوره

 هاي تاوایی نسبی و فرارفتبا تفسیر میدان قوي و ضعیف و
هاي اروپا و منطقه مدیترانه را سازوکار بارش ،رطوبت

بررسی کرده و براي بخش شرقی منطقه مدیترانه نتایج 
هاي طبق نتایج آنها، در زمستان. دست آوردندمهمی به

طور میانگین فرارفت از سوي اروپاي ، به)ضعیف(قوي 
به شرق منطقه مدیترانه انجام ) اقیانوس اطلس(مرکزي 

بودن انتقال ) مناسب(مناسب بنابراین به دلیل نا.  گیردمی
این مناطق با ) ضعیف(هاي قوي رطوبت، در زمستان

  .بارندگی همراه است) افزایش(کاهش 
شناسی در مطالعه اقلیم) 2010(نیسن و همکاران 

مقیاس جو در چرخندزایی همراه با اثر الگوهاي بزرگ
ادند که میزان چرخندزایی منطقه مدیترانه و اروپا نشان د

که طوريبه ،بوده NAOقابل مقایسه با EA–WR  تأثیر
تعداد چرخندهاي عبوري از شمال مدیترانه و منطقه بریتانیا 

این در حالی . در فاز منفی نسبت به فاز مثبت افزایش دارد
است که منطقه لوانت با چرخندهاي بیشتري در فاز مثبت 

EA–WR گیردار مینسبت به فاز منفی تحت تأثیر قر.  
 در ایران نیز تحقیقات اندکی در باره اثر دورپیوند

EA–WR در مطالعه ) 1388(پور حسین .انجام شده است
که از  2007-2008هاي جهانی زمستان هنجاريبی

هاي اخیر بوده وخیزهاي اقلیمی در دههبارزترین افت
را  EA–WRبا فاز مثبت  NAOاست، همراهی فاز مثبت 

سابقه بر روي ایران در هنجاري سرد کمبی موجب پیدایش
) 1393(مقصودي فالح و همکاران . داندمی 2008ژانویه 

وهواي و آب EA–WRداري را بین نوسانات ارتباط معنی
هاي گفته بنا بر پژوهش. غرب آسیا نشان دادندجنوب

برانگیزي در نقش تأمل EA–WRشده، روشن است که 
ا، دریاي مدیترانه و نواحی شرق اطلس شمالی، قاره اروپ

رو شناخت بیشتر از این. همجوار آن و خاورمیانه دارد
وهواي حوزه رفتار و چگونگی عمل آن بر وضعیت آب

ذکر این . یابدفعالیت و نواحی مجاورش ضرورت می
غرب آسیا، به ویژه  نکته الزم است که بیشتر مناطق جنوب

ه و بیشترین خشک تا خشک بودایران، داراي اقلیم نیمه
دهد که در اثر بارش آنها در فصول سرد سال رخ می

وهوایی ناشی از الگوهاي بسامد آبتغییرپذیري کم
گردشی، ممکن است با تغییر رژیم بارش، شرایط منطقه به 

بنابراین بررسی هرچه . سمت خشکسالی یا ترسالی رود
  بسامد مؤثر در منطقه از جملهبیشتر الگوهاي کم

EA–WR  بر میزان تغییرات  کنندهداراي اثر کنترلکه
پاناگیاتوپولس و همکاران، (چنین دما هستند بارش و هم

تواند کمک ، از اهمیت باالیی برخوردار بوده و می)2002
مدت در جهت مدیریت هرچه بینی بلندفراوانی به پیش

  .هاي کشاورزي، اقتصادي و شهري کند بهتر در زمینه
هاي مختلف در وردایی پدیده هايعوامل و فرایند

شود ساختار آنها مقیاس دخیل هستند که باعث میبزرگ
این ویژگی سبب شده که مطالعه آنها با . پیچیده باشد

در این . انجام گیرد هاي گوناگونیها و دیدگاهروش
ها، پیشرفت زمینه، افزایش طول دوره آماري داده

کشف  ریاضی و-هاي آماريها و فنروزافزون روش
سازوکارهاي فیزیکی مرتبط و مؤثر، شناخت ما را از 

در این . مقیاس افزایش داده استهاي بزرگپدیده
هاي پژوهش سعی شده است با دیدگاه همدیدي،کمیت

  مهم وردسپهر طی فازهاي مثبت و منفی دورپیوند
 EA–WR مقایسه و بررسی شود.  

  
  کارها و روشداده     2

تحلیل مراکز ملی هاي بازاز داده براي انجام این پژوهش
 يهاي جو مرکز ملی پژوهش-بینی محیطی پیش

)NCEP/NCAR) ( ،در فصل ) 1996کالنی و همکاران
هاي دسامبر، ژانویه و فوریه استفاده شده زمستان شامل ماه
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درجه در  5/2×5/2ها تفکیک فضایی افقی این داده. است
یی است که براي مطالعه راستاي طول و عرض جغرافیا

. اي مناسب استبسامد در مقیاس سیارههاي کمپدیده
 1948بعد از سال  NCEP/NCARهاي سري زمانی داده

و  12، 6، 00هاي صورت چهار مرتبه در روز در ساعتبه
گرینویچ بوده و به شکل روزانه و ماهانه در دسترس  18

) میالدي 2012تا  1950(سال  63در مطالعه حاضر، . است
منظم با گسترش   هاي فوق بر روي شبکهدادهاز مجموعه

درجه شمالی براي بررسی آثار  90تا  20کامل مداري از 
غرب آسیا  غرب روسیه در جنوب-دورپیوند شرق اطلس

علت انتخاب این شبکه،گستردگی زیاد . استفاده شده است
ن تر اثرات آتر و دقیقمداري این دورپیوند و بررسی جامع

  .است
هاي بحرانی برمبناي ماه EA–WRبا تفکیک فازهاي 

تري از مقایسه دو فاز سعی بر آن است که نتایج قطعی
براي این منظور از تعریفی که نصراصفهانی و . حاصل شود

در مورد دورپیوند  بحرانی ماهبراي ) 1387(همکاران 
NAO اگر  از این رو. اند، استفاده شده استکار بردهبه

در یک ماه از مجموع میانگین  EA–WRص ماهانه شاخ
ر بلندمدت زمستانی شاخص ماهانه و انحراف معیار آن بیشت

باشد، ماه بحرانی مثبت و اگر از میانگین بلندمدت زمستانی 
ماه بحرانی  مثابهبه منهاي انحراف معیار آن کمتر باشد،

مدت زمستانی میانگین بلند. شودمنفی درنظر گرفته می
موسوم ( »بینی اقلیمپیشمرکز «از  EA–WRماهانه  شاخص

استخراج و انحراف ) NCEPهاي از زیرمجموعه CPCبه 
معیار آن براي دوره مورد مطالعه محاسبه شد که مقدار 

- بدین. دست آمدبه 97/0و  -12/0ترتیب تقریبا آنها به

ماه بحرانی  26ساله،  63ماه در طی دوره  189ترتیب از 
اه بحرانی منفی تعیین شد که مشخصات آنها م 29مثبت و 

الزم به ذکر است از سال . ارائه شده است 1در جدول 
هاي تابش طول موج بلند خروجی جو در که داده 1974

پایان دوره مطالعه ( 2012اند تا سال دسترس قرار گرفته

و  20ترتیب هاي بحرانی مثبت و منفی به، تعداد ماه)حاضر
  .است 18

  

که  EA–WRهاي بحرانی مثبت و منفی الگوي مشخصات ماه .1جدول 
  .اندترتیب صعودي مقدار شاخص مرتب شدهبه

  

هاي ماه  ردیف
  بحرانی مثبت

مقدار 
  شاخص

هاي ماه
  بحرانی منفی

مقدار 
  شاخص

  -31/2  1950دسامبر،   86/0  1976فوریه،   1
  -12/2  1969فوریه،   87/0  2003فوریه،   2
  -06/2  1984ژانویه،   92/0  1992فوریه،   3
  -99/1  2010دسامبر،   92/0  1975دسامبر،   4
  -97/1  1960دسامبر،   93/0  1991ژانویه،   5
  -78/1  1984فوریه،   06/1  1973ژانویه،   6
  -78/1  1976دسامبر،   14/1  1989ژانویه،   7
  -73/1  1977فوریه،   14/1  1994فوریه،   8
  -73/1  1957فوریه،   22/1  1987دسامبر،   9

  -69/1  1955فوریه،   31/1  1983ژانویه،   10
  -66/1  1951فوریه،   31/1  2006دسامبر،   11
  -65/1  1974فوریه،   32/1  1982فوریه،   12
  -62/1  1981دسامبر،   35/1  1975فوریه،   13
  -57/1  1971ژانویه،   35/1  1994دسامبر،   14
  -46/1  2008دسامبر،   42/1  1986دسامبر،   15
  -46/1  1952فوریه،   46/1  1965فوریه،   16
  -44/1  1988فوریه،   6/1  2002دسامبر،   17
  -33/1  2009ژانویه،   63/1    1971دسامبر،   18
  -29/1  1996فوریه،   68/1  1997ژانویه،   19
  -26/1  1968فوریه،   83/1  1993فوریه،   20
  -21/1  1994ژانویه،   99/1  1991دسامبر،   21
  -17/1  2009فوریه،   2/2  1959فوریه،   22
  -17/1  1980دسامبر،   49/2  1992ژانویه،   23
  -15/1  1970فوریه،   14/2  1964ژانویه،   24
  -13/1  1981فوریه،   29/2  1950ژانویه،   25
  -13/1  1965دسامبر،   72/2  1998فوریه،   26
  -11/1  1995ژانویه،       27
  -11/1  1986ژانویه،       28
  -09/1  1988ژانویه،       29

  

هنجاري، ابتدا میانگین بلندمدت بیبراي تعیین 
ساله  63در طی دوره ) دسامبر، ژانویه و فوریه(زمستانی 

سپس اینهاي مورد نظر محاسبه و براي هر یک از کمیت
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  :شودمقدار از مقدار ماهانه کمیت مربوطه کسر می 
  

)1                                                        (' ,A A A  
  

میانگین بلندمدت زمستانی آن و  A،کمیت مورد نظر که
Aهاي هنجاري ماهانه کلیه کمیتپس از تعیین بی. است

هاي بحرانی مثبت و مورد بررسی، میانگین آنها در طی ماه
   .شودمیدست آمد که نتایج آن در ادامه ارائه منفی به

  
  بحث     3

هاي چندین کمیت مهم هواشناختی در طی نقشه ،در ادامه
صورت میانگین به EA–WRدو فاز مثبت و منفی الگوي 

این . شودهنجاري بررسی میبلندمدت و میانگین بی
هکتوپاسکال،  500ها شامل ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز کمیت

 300فشار سطح دریا، تندي باد افقی در سطح 
 1000و  500هکتوپاسکال، ضخامت بین ترازهاي 

هکتوپاسکال  700هکتوپاسکال و خطوط جریان تراز 
ها ارائه فشرده وضعیت علت انتخاب این کمیت. است

دینامیکی حاکم در سه قسمت زیرین، میانی و زِبرین 
عالوه، براي تکمیل اطالعات دینامیکی به. وردسپهر است

آهنگ رشد بلند خروجی و پایه فوق،  میدان تابش موج 
  .شودکژفشار نیز تحلیل می

  
  هکتوپاسکال 500ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز     1- 3

 500ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز هنجاري میانگین بی 1شکل
فصل ) سال 63(را نسبت به میانگین بلندمدت  هکتوپاسکال

. دهدهاي بحرانی مثبت و منفی نشان میزمستان براي ماه
هنجاري به شکل الف الگویی از مراکز بی-1در شکل 

هاي بحرانی قطار موج در راستاي مداري مربوط به ماه
هنجاري اطلس شمالی داراي بی ناحیه. شودمثبت دیده می

متر ژئوپتانسیل 60ارتفاع منفی است که مرکز آن با مقدار 
هنجاري آن غرب گرینلند قرار دارد و میدان بی در جنوب

در سراسر اروپا . شمالی گسترش یافته است تا مرکز اطلس

هنجاري ارتفاع مثبت با مرکز و شرق اطلس شمالی بی
متر واقع بر بریتانیا نمایان ژئوپتانسیل 100بیشینه حدود 

هنجاري ارتفاع منفی دیگري در غرب روسیه بی. است
متر در ژئوپتانسیل -100وجود دارد که مرکز آن با کمینه 

این . استز شمال دریاي خزر واقع شده هاي باالتر اعرض
تا  -10میانه و شرق مدیترانه بین هنجاري در ناحیه خاوربی
متر است و در جنوب دریاي عمان ژئوپتانسیل -40
هنجاري بی. شودمتر دیده میژئوپتانسیل 10هنجاري  بی

متر در ژئوپتانسیل 40ارتفاع مثبت دیگري با مرکز 
دو مرکز یکی با مقدار ، عالوهبه. شرق چین قرار دارد شمال

 -20تا  -10متر و دیگري با مقدار بین ژئوپتانسیل 30
 EA–WRجدا از چهار مرکز اصلی  ،مترژئوپتانسیل

شرق ایاالت متحده و نواحی غرب  ترتیب در جنوب به
  .خوردچشم میآمریکاي شمالی به

هاي بحرانی منفی است که ب مربوط به ماه-1شکل
 500ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز هنجاري میانگین بی
مدت آن نشان را نسبت به میانگین بلند هکتوپاسکال

هاي بحرانی مثبت، الگوي قطار موج همانند ماه. دهد می
قابل توجه، در مورد ناحیه اطلس  نکته. شوددیده می

غرب گرینلند به  شمالی است که مرکز واقع بر جنوب
جا مرکز اطلس شمالی جابهتر در نزدیکی هاي پایینعرض

متر ژئوپتانسیل -40هنجاري ارتفاع آن به شده و مقدار بی
هاي مثبت، در سراسر اروپا و برعکس ماه. استرسیده 

هنجاري ارتفاع منفی وجود دارد و مرکز شرق اطلس بی
متر بدون تغییر ژئوپتانسیل -70کمینه این ناحیه با مقدار 
هنجاري در غرب روسیه، بی. تموقعیت در بریتانیا واقع اس

 70 شود که مرکز آن با بیشینهارتفاع مثبت دیده می
هاي باالتر از شمال چنان در عرض متر همژئوپتانسیل

هنجاري ارتفاع در نواحی بی. دریاي خزر قرار دارد
متر بوده ژئوپتانسیل 30تا  10خاورمیانه و شرق مدیترانه بین 

 -30ي ارتفاع حدود هنجارشرق چین بی و در شمال
الف، مراکزي از -1همانند شکل . متر استژئوپتانسیل
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در مناطق دیگر شامل سه مرکز واقع بر  هنجاري بی
شرق ایاالت متحده، غرب آمریکاي شمالی و غرب  جنوب

+ 20و + 20، -20ترتیب با مقادیر جزیره آلوشن به
+ 10متر و مرکزي در جنوب چین با مقدار ژئوپتانسیل

در مجموع، مقایسه مقادیر  .شودمتر مشاهده میپتانسیلژئو
منفی حاکی از آن است که  هنجاري در دو فاز مثبت وبی

دو . بیشتر از فاز منفی است هنجاري در فاز مثبتشدت بی
هاي باالتر از شمال هنجاري بریتانیا و عرضمرکز بی

هستند و  EA–WRدورپیوند  ترین مراکزدریاي خزر قوي
 هنجاري در هرمقادیر چشمگیر بی غرب آسیا، بدر جنو

  .دو فاز وجود دارد
  

  
  )الف(

  
  )ب(

هکتوپاسکال  500ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز هنجاري میانگین بی .1شکل 
و ) الف(هاي بحرانی مثبت براي ماه) مترژئوپتانسیل 10پربندي  با فاصله(

خط صفر حذف  چین نشان داده شده ومقادیر منفی با خط). ب(منفی 
  .است شده

 500میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز  2در شکل 
منظور به EA–WRهکتوپاسکال در دو فاز مثبت و منفی 
گرفته ناشی از این مشخص نمودن الگوهاي موجی شکل

شناختی وضعیت میانگین اقلیم. ه شده استدورپیوند ارائ
در . یافت) 1983(توان براي نمونه در واالس متناظر را می

، الگوي موجی با )الف-2شکل (هاي بحرانی مثبت ماه
سهولت قابل هاي میانی، بهویژه در عرضعدد موج سه، به

یک پشته با طول موج بلند در شرق اطلس . تشخیص است
اي دیگر در شمال آسیاي شود و پشتهشمالی دیده می

توان از سیماهاي مهم در فاز مثبت می. مرکزي وجود دارد
غرب آمریکاي شمالی، دو ناوه  پشته واقع در شمال به

پیکسوتو، (شرق کانادا و شرق چین  مستقر در شمال
اي ضعیف در غرب آمریکاي شمالی،  و ناوه  ، ناوه)2007

  .غرب روسیه و خاورمیانه اشاره کرد
ب مربوط به میانگین ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز -2شکل 

با توجه . منفی است هاي بحرانیهکتوپاسکال در ماه 500
غرب آمریکاي شمالی، الگوي  به شکل، در غرب و شمال

 شناختیموجی پشته نمایان است و نسبت به میانگین  اقلیم

شرق کانادا  ، ناوه واقع بر شمال)شکل نشان داده نشده(
هنجاري منفی دلیل بیاندکی تضعیف و ناوه شرق چین به

احیه کشیده شده شرق چین، کمی به این ن ارتفاع در شمال
در سراسر اروپا و غرب مدیترانه یک ناوه و در دو . است

طرف آن دو پشته، یکی در غرب روسیه و دیگري در 
حضور این ناوه شرایط . شودمرکز اطلس شمالی دیده می

در . کندرا براي وقوع ناپایداري در سراسر اروپا فراهم می
ن، جریانات راویژه ایخاورمیانه، به شمال آفریقا و منطقه

  .تقریباً مداري هستند
توان نتیجه می EA–WRاي دو فاز با بررسی مقایسه

در غرب روسیه ) منفی(مثبت ارتفاع  هنجاريگرفت که بی
در فاز مثبت، . آوردبه وجود می) ناوه(یک الگوي پشته 

در شرق اطلس شمالی پشته و در فاز منفی، در سراسر اروپا 
اي که در خاورمیانه از اهمیت ویژهآنچه . ناوه وجود دارد
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برخوردار است، کشیده شدن ناوه از غرب روسیه تا 
شرق آفریقا در فاز مثبت و مداري بودن جریان در  شمال

  .فاز منفی است
  

  
  )الف(

  
  )ب(

با فاصله (هکتوپاسکال  500تراز  یارتفاع ژئوپتانسیلمیانگین  .2شکل 
  ).ب(و منفی ) الف(هاي بحرانی مثبت براي ماه) مترژئوپتانسیل 50پربندي 

  
  فشار سطح دریا    2- 3

هنجاري فشار سطح دریا را در هر دو میانگین بی 3شکل 
الف که -3با توجه به شکل . دهدنشان می EA–WRفاز 

هنجاري فشار هاي بحرانی مثبت است، بیمربوط به ماه
پاسکال در جنوب هکتو -6منفی در اطلس شمالی با مقدار 

هنجاري فشار ایسلند با الگوي بینلند و در نزدیکی کمگری
هکتوپاسکال در همین ناحیه مطابقت  500ارتفاع تراز 

هنجاري فشار مثبت با در اروپا و شرق اطلس، بی. دارد
پاسکال دیده هکتو 7مرکزي واقع در بریتانیا با مقدار 

همبسته با ناوه کشیده شده از غرب روسیه تا . شود می
هنجاري تا ق آفریقا در وردسپهر میانی، این بیشرشمال

 3تا  1شمال آفریقا و غرب خاورمیانه با مقداري بین 
در غرب روسیه، . هکتوپاسکال کشیده شده است

پاسکال هکتو -6اي حدود هنجاري فشار منفی با کمینه بی
تا مرکز روسیه، محل استقرار پرفشار سیبري، گسترش 

هنجاري فشار مثبت ضعیفی یشرق چین، ب در شمال. دارد
نکته مهم در اینجا، کاهش فشار در نواحی . وجود دارد

طور مشترك بین شمال هکتوپاسکال، به 4قطبی به میزان 
در محل معمول . اطلس شمالی و غرب روسیه است

گونه تغییر اي آزورز نیز هیچحارهاستقرار پرفشار جنب
  يهافشاري که نشان از برهمکنش میان آشفتگی

 EA–WR شودو این پرفشار مهم داشته باشد، دیده نمی .
بر میدان فشار  EA–WRچنین اثر مهمی از آشفتگی هم

  .سطح دریا بر روي ایران وجود ندارد
هنجاري فشار سطح دریا در ب میانگین بی-3در شکل 

در این . آورده شده است EA–WRهاي بحرانی منفی ماه
روسیه مراکز  شکل در نواحی اطلس شمالی و غرب

 4و  3ترتیب با مقادیر هنجاري فشار مثبت به بی
هنجاري اروپا و شرق اطلس مراکز بی هکتوپاسکال و در

هکتوپاسکال در بریتانیا دیده  -5فشار منفی با مقدار 
هنجاري فشار گونه بیشمال چین هیچ در ناحیه. شود می
هنجاري نکته قابل توجه، وجود بی. خوردچشم نمیبه

هکتوپاسکال در غرب مکان معمول  3مثبت حدود 
هنجاري ارتفاع فشار آلوشن است که سازگار با بی کم

در بیشتر مناطق خاورمیانه، . موجود در این منطقه است
تقریباً تغییراتی در فشار سطح دریا نسبت به میانگین 

ترتیب براساس نتایج این بدین. بلندمدت آن وجود ندارد
غرب آسیا  که در ناحیه جنوب توان گفتقسمت می

هنجاري فشار سطح دریا در هر دو فاز الگوي شرق  بی
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عالوه بین مراکز به. استغرب روسیه کوچک -اطلس
جز شمال هنجاري ارتفاع، به هنجاري فشار و بیاصلی بی

این سازگاري، . چین، در هر دو فاز سازگاري وجود دارد
هاي یتانیا و عرضموقعیت مکانی مراکز بر ویژه در موردبه

  .باالتر از شمال دریاي خزر بارزتر است
  

  
  )الف(

  

  
  )ب(

 1پربندي  با فاصله(هنجاري فشار سطح دریا میانگین بی .3شکل 
مقادیر منفی ). ب(و منفی ) الف(هاي بحرانی مثبت براي ماه) هکتوپاسکال

  .چین نشان داده شده و خط صفرحذف شده استبا خط

  میدان باد    3- 3
هنجاري میدان باد افقی و خطوط جریان در میانگین بی

در شکل  EA–WRهکتوپاسکال براي هر دو فاز  700تراز 
بررسی میدان باد افقی و خطوط جریان . شودمشاهده می 4
فرارفت دما و فرارفت رطوبت در وردسپهر دلیل اهمیت به

هرچند براي این کار، بررسی وضعیت . آیدزیرین الزم می
علت وجود هکتوپاسکال مرسوم است، به 850از در تر

در اینجا از تراز  ،خاورمیانه هاي مرتفع در منطقهرشته کوه
الف -4شکل . است هکتوپاسکال استفاده شده 700

هاي بحرانی هنجاري میدان برداري باد را در ماهمیانگین بی
با توجه به شکل، در غرب . دهدمثبت دورپیوند نشان می

گوي چرخندي و در سراسر اروپا، شرق اطلس روسیه ال
الگوي . شمالی و مدیترانه الگوي واچرخندي حاکم است

تر چرخندي واقع در شمال اقیانوس اطلس شمالی ضعیف
از الگوي چرخندي غرب روسیه و الگوي واچرخندي 

تر از الگوي واچرخندي شرق چین ضعیف واقع در شمال
- وپا و آسیا، بیدر ناحیه مرز بین ار. شرق اطلس است

شود و همسویی می سو دیده هنجاري قوي باد جنوب
در شمال این نواحی و مسیر ) ج-4شکل (خطوط جریان 

هاي اي از فرارفت هواي سرد از عرضتوان نشانهآن را می
غرب  تر تا نواحی شمال و شمالهاي پایینباال به عرض
به همین جریان هوا مسئول انتقال رطوبت . ایران دانست

در ناحیه خاورمیانه، . مناطق شرق دریاي مدیترانه است
هنجاري میدان برداري باد، همسو با الگوي الگوي بی

هنجاري میدان باد از چرخندي غرب روسیه بوده و بی
 5تا  2شرق ایران از نظر مقدار حدود  دریاي سرخ تا شمال

از بررسی . غربی است متر بر ثانیه و از نظر جهت جنوب
توان چنین استنباط کرد که خطوط جریان می وضعیت

ویژه ایران، از خاورمیانه، به انتقال گرما و رطوبت در ناحیه
تأثیر  EA–WRغربی همبسته با آشفتگی  جریان جنوب

شرق  الگوي واچرخندي ضعیفی نیز در جنوب. پذیرد می
  .شودایاالت متحده دیده می
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ن براي هنجاري میدان باد و خطوط جریامیانگین بی
د -4ب و -4هاي ترتیب در شکلبه EA–WRفاز منفی 

در مرکز اطلس شمالی الگوي . نشان داده شده است
واچرخندي، در سراسر اروپا و شرق اطلس شمالی الگوي 
چرخندي، در غرب روسیه الگوي واچرخندي و در 

. شودشرق چین الگوي چرخندي ضعیف دیده می شمال
هنجاري میدان برداري آسیا بیچنین در مرز بین اروپا و  هم

خاورمیانه  برخالف فاز مثبت، در منطقه. باد شمالی است
هنجاري میدان برداري باد و خطوط جریان، الگوي بی

واچرخندي بوده و مسیر آن در ایران عکس فاز مثبت 

هنجاري دیگري در میدان بردار باد در بی. است
شمالی و غرب آمریکاي  شرق ایاالت متحده، شمال جنوب

آنچه که رخداد آن در . غرب جزیره آلوشن وجود دارد
باشد، وجود داراي اهمیت بیشتر می EA–WRدو فاز 

غرب آسیا  جریاناتی است که در فاز مثبت و در جنوب
منجر به انتقال هواي سرد قطبی به مناطق همجوار شمال و 

غرب ایران شده و با امکان انتقال رطوبت از شرق  شمال
تواند شرایط را براي ه و دریاي سرخ به ایران، میمدیتران

  .کندبارش آماده 

  

  
  )ب(               )الف(

  
  )د(                       )ج(

ب و ( و منفی) الف و ج(هاي بحرانی مثبت هکتوپاسکال براي ماه 700و خطوط جریان در تراز ) بر حسب متر بر ثانیه(هنجاري بردار باد افقی میدان بی .4شکل 
  .است هاي الف و ب نشان داده شدهمقیاس بردار باد در پایین شکل). د
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مربوط به میانگین تندي باد و میانگین  5شکل 
هکتوپاسکال براي  300هنجاري بردار باد در تراز  بی

الگوهاي میانگین . است EA–WRفازهاي مثبت و منفی 
هاي شکل(هکتوپاسکال  300هنجاري بردار باد در تراز بی
هنجاري بردار باد تراز جز تندي، مشابه بی، به)د-5ج و -5

ب -5الف و -5هاي در شکل. هکتوپاسکال است 700در 
موقعیت جریان جتی قطبی در غرب اقیانوس اطلس، 

غرب آسیا و جریان  اي در جنوبحارهجریان جتی جنب
سازگار با . جتی اقیانوس آرام کامالً مشهود است

، در فاز )د-5ج و -5هاي شکل(باد هنجاري میدان  بی
مثبت دورپیوند، خروجی جریان جتی قطبی واقع بر روي 

شود اطلس از طریق اسکاندیناوي به داخل اروپا کشیده می
. متر بر ثانیه است 20تا  15و در این قسمت داراي تندي 

الیه در فاز منفی، خروجی جریان جتی اطلس به منتهی
تر نسبت به فاز مثبت جنوبی ايغرب اروپا و در منطقه

غرب اي در جنوبحارهجریان جتی جنب. شودمحدود می
تر از فاز منفی متر بر ثانیه قوي 10آسیا، در فاز مثبت حدود 

 چنین اختالف تندي باد بین هم. و پهناي آن نیز بیشتر است
متر بر ثانیه  5دو فاز براي جریان جتی قطبی در حدود 

اي در مکان حارهیان جتی جنبتر بودن جرقوي. است
تواند غرب آسیا در فاز مثبت می معمول خود در جنوب

 بیشتر و در) 2004هولتون، (موجب ناپایداري کژفشار 
  

  
  )ب(                                                            )الف(

  
  

 
                              )د(                                                    )      ج(

مقیاس ). ب و د(و منفی ) الف و ج(هاي بحرانی مثبت در ماه) بر حسب متر بر ثانیه(هکتوپاسکال  300هنجاري بردار باد در تراز میانگین تندي باد و بی .5شکل 
  .هاي ج و د نشان داده شده استبردار باد در پایین شکل



 35                                                                                 آسیا غربجنوب وردسپهر در بسامد کم وردایی بر) EA–WR( روسیه غرب-اطلس شرق دورپیوند الگوي اثر

 

این امر . خاورمیانه شود بیشتر در منطقهنتیجه چرخندزایی 
در باره عبور ) 2010(با مشاهدات نیسن و همکاران 

چرخندهاي بیشتر در فاز مثبت از منطقه لوانت در 
عالوه، در فاز منفی دورپیوند، به. خاورمیانه مطابقت دارد

شرق آسیا نسبت  تندي جریان جتی اقیانوس آرام در جنوب
از دیگر نکات . دهدیف نشان میبه فاز مثبت اندکی تضع

متر بر ثانیه در غرب  20قابل ذکر، جریاناتی با تندي 
هاي بردار باد از دریاي هنجاريقزاقستان است که با بی

نتیجه . مطابقت دارد) ج-5شکل (سرخ تا شمال روسیه 
توان استنباط کرد، آن غرب آسیا می مهمی که در جنوب

تغییر رفتار دورپیوند هاي ناشی از هنجارياست که بی
) تضعیف(در تقویت  تواندروسیه می غرب-شرق اطلس
  .سهیم باشد )منفی(اي در فاز مثبت حارهجنب جریان جتی

 
  آهنگ رشد کژفشار    4- 3

براي تعیین تغییرات آهنگ رشد کژفشار ناشی از الگوي 
EA–WR  و در نتیجه برآوردي از اثر این دورپیوند بر

. شودژفشار، از پارامتر ایدي استفاده میتوزیع ناپایداري ک
با محاسبه این پارامتر در زمستان ) 1990(هاسکینز و والدز 

نیمکره شمالی که معرف آهنگ رشد کژفشار است، نشان 
دادند که بیشینه این پارامتر در ورودي مسیرهاي توفان 

پارامتر ایدي . اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام قرار دارد
  : شودتعریف میصورت زیر  به

  

)2(  0.31 ,f
N z






v  

  

بسامد Nپارامتر کوریولیس یا بسامد لختی، fکه
شناوري و

z


v الزم به ذکر . بزرگی چینش قائم باد است

با روابط شناخته شده آنها  Nو  fاست که پارامترهاي 
آهنگ رشد کژفشار . شونداي محاسبه میدر نقاط شبکه

) ( هکتوپاسکال محاسبه شده و تغییرات  800در تراز
 900سرعت باد در راستاي قائم در رابطه فوق بین دو تراز 

بنابراین با . فته شده استهکتوپاسکال در نظر گر 700و 

دست آوردن مقادیر پارامتر ایدي در دو فاز مثبت و به
توان مناطقی که در آنها آهنگ رشد ، میEA–WRمنفی 

 .کند را تعیین کردکژفشار بین دو فاز تغییر می

آهنگ  هنجاريالف مربوط به میانگین بی-6شکل 
جه به با تو. هاي بحرانی مثبت استرشد کژفشار براي ماه

شکل، بیشترین اثر فاز مثبت دورپیوند بر ناپایداري کژفشار 
در جنوب گرینلند، شمال اسکاندیناوي، مرکز عربستان و 

افزایش آهنگ رشد کژفشار . غرب قزاقستان وجود دارد
در جنوب گرینلند و شمال اسکاندیناوي بیشتر در ارتباط با 
نزدیک شدن خروجی جریان جتی قطبی به این مناطق 

توان افزایش این پارامتر در مکان جریان چنین میهم. است
هنجاري قوي جریان باد و غرب آسیا را به بی جتی جنوب

اي و افزایش آن در غرب حارهتشدید جریان جتی جنب
در . هنجاري قوي جریان باد نسبت دادقزاقستان را به اثر بی

غرب اروپا و شمال چین، اندکی کاهش در آهنگ رشد 
بر روي منطقه مدیترانه اثر . شودار مشاهده میکژفش

محسوسی از فاز مثبت دورپیوند بر تغییر آهنگ ناپایداري 
توان اثري از تغییر ترتیب نمیبدین. شودکژفشار دیده نمی

شدت مسیر توفان مدیترانه بر روي منطقه خاورمیانه و ایران 
هاي بحرانی منفی، ب براي ماه-6در شکل . انتظار داشت

تغییرات کمی در آهنگ رشد کژفشار وجود دارد و از 
توان به اندکی افزایش در موارد بارز آن تنها می

غرب اروپا، بر روي بخش غربی منطقه مدیترانه، و  جنوب
هرچند . غرب آسیا  اشاره کرد اندکی کاهش در جنوب

تر کوچک، ولی کاهش اخیر با سایر نتایج از جمله ضعیف
آسیا در فاز منفی  غربر جنوبحاره دبودن جت جنب

  .همخوانی دارد
هنجاري آهنگ رشد در دو فاز از مقایسه وضعیت بی

توان نتیجه گرفت که شرایط براي می EA–WRمختلف 
ویژه وقوع ناپایداري کژفشار در فاز مثبت این دورپیوند، به

. غرب آسیا و غرب قزاقستان، بیشتر فراهم است در جنوب
موضوع به افزایش سرعت باد در دلیل دینامیکی این 



 1395، 3، شماره 10مجله ژئوفیزیک ایران، جلد                                       و همکاران قصودي فالحم                                                                                           36

  

نواحی فوق و نیز سایر عوامل موثر بر ناپایداري کژفشار 
تواند در ادامه این عوامل دینامیکی می. مربوط است

  .تر بررسی شودتر و جزئیشکل دقیقپژوهش حاضر به
  

  
  )الف(

  
  )ب(

) بر روز 1/0برحسب (هنجاري آهنگ رشد کژفشار میانگین بی .6شکل 
بر  5/0بین خطوط  فاصله). ب(و منفی ) الف(هاي بحرانی مثبت اهبراي م

  .روز است و خط صفر رسم نشده است
  
  میدان تابش طول موج بلند خروجی    5- 3
طور معمول، توزیع میانگین تابش طول موج بلند به

خروجی همبستگی منفی با مقدار بارش در سراسر جهان 
شود برناکی استفاده میاي از میزان امثابه سنجهدارد و به

در واقع این کمیت ابزار خوبی ). 1998شیه و آرکین، (
براي بررسی غیرمستقیم توزیع مکانی بارش و نیز ردیابی 

میانگین  7در شکل . هاي بارشی استمسیر عبور سامانه

هنجاري تابش طول موج بلند خروجی براي دو فاز بی
EA–WR الف -7 با توجه به شکل. نشان داده شده است

هنجاري این کمیت در فاز مثبت شود که بیمشاهده می
جز ترکیه، منفی است؛ خاورمیانه، به دورپیوند در منطقه

یعنی تابش طول موج بلند گسیل شده به جو نسبت به 
مربع کمتر بر متروات  6تا  2میانگین بلندمدت زمستان بین 

بیشتر  توان میزان ابرناکی و بارشاست که از روي آن می
این وضعیت در ایران بارزتر . از میانگین را استنباط کرد

در . هاي بارشی دارداست و حکایت از عبور بیشتر سامانه
تر از میانگین کامالً آشکار سراسر اروپا شرایط خشک

اطلس شمالی، غرب روسیه، دریاي خزر  در نواحی. است
و شرق آن و کرانه جنوبی دریاي مدیترانه شرایط 

تر و بارش بیشتر از میانگین و در شمال و وبمرط
تر از شرق چین، غرب دریاي مدیترانه شرایط خشک شمال

چنین در مناطق شرقی دریاي  هم. میانگین وجود دارد
شود که هنجاري منفی این کمیت مشاهده میمدیترانه، بی

مبنی بر وجود بارش  )2005( با نتایج کریچاك و آلبرت
مطابقت  EA–WRانه در فاز مثبت در شرق دریاي مدیتر

  .دارد
هنجاري ، بی)ب-7شکل ( EA–WRدر فاز منفی 

خاورمیانه،  طول موج بلند خروجی در ناحیهتابش 
هایی از غرب روسیه و مرکز اطلس شمالی هواي  قسمت
دهد؛ این در حالی است تر از میانگین را نشان میخشک

 که در اروپا، غرب مدیترانه و شمال چین شرایط
. شودتر از میانگین به همراه بارش بیشتر دیده می مرطوب

طول  تابش توان گفت که کاهشبراساس نتایج فوق می
ویژه ایران، نشان از موج بلند خروجی در خاورمیانه، به

شرایط ابرناکی بیشتر در این نواحی است که دلیل آن 
هاي همدیدي بارشی ترابرد رطوبت همراه با تشکیل سامانه

هنجاري میدان باد و این موضوع در تحلیل بی. باشد می
. مشاهده شد) ج-4الف و -4هاي  شکل(خطوط جریان 

الزم به ذکر است که براي بررسی مقدار بارش در مناطق 



 37                                                                                 آسیا غربجنوب وردسپهر در بسامد کم وردایی بر) EA–WR( روسیه غرب-اطلس شرق دورپیوند الگوي اثر

 

  
  )ب)                                                                     (الف(

  ).ب(و منفی ) الف(هاي بحرانی مثبت براي ماه) مربعبرمتربرحسب وات (ل موج بلند خروجی هنجاري تابش طومیانگین بی .7شکل 
  

متأثر از نوسانات این دورپیوند، بهتر است خود کمیت 
عنوان یک کمیت مجزا مورد استفاده قرار گیرد؛ بارش به

هاي الزم، این موضوع اما به دلیل عدم دسترسی به داده
  .م بررسی شده استطور غیرمستقیفقط به

  
  ضخامت    6- 3

 1000و  500هاي میدان ضخامت بین تراز، در این بخش
معیاري از میانگین قائم دماي وردسپهر  مثابهبههکتوپاسکال 

برمبناي ترازمندي . گیردزیرین مورد بررسی قرار می
و استفاده از معادله حالت به ) هیدرواستاتیک(ایستایی  آب

ضخامت میان دو سطح که داد توان نشان راحتی می
فشاري متناسب با میانگین قائم دما میان آن دو سطح است 

هنجاري ضخامت را میانگین بی 8شکل ). 2004هولتون، (
هاي هکتوپاسکال براي ماه 1000و  500بین ترازهاي 

هاي در ماه. دهدمینشان  EA–WRفی بحرانی مثبت و من
هنجاري ضخامت الگوي بی، )الف-8شکل (بحرانی مثبت 

کاهش دما در غرب آمریکاي شمالی و اندکی  دهندهنشان
افزایش در شرق آن بوده و در شمال اطلس شمالی دما 

، در شرق اطلس شمالی و اروپا. کمتر از میانگین است
هواي  باضخامت همراه هنجاري مثبت جز شرق آن، بی به

بیشترین تغییرات ضخامت . تر از میانگین حاکم استگرم

- میبا عالمت منفی در غرب روسیه و خاورمیانه مشاهده 

از میانگین در این  ترایینوجود دماهاي پمعناي بهکه  شود
 غرب جنوباز عوامل مهم این هواي سرد در . مناطق است

طور که در بخش همان، ایران غرب در شمالویژه ، بهآسیا
براي خطوط جریان شرح داده شد، فرارفت هواي  3-2

ست که از همسویی جریانات در مرز بین الگوي سردي ا
چرخندي شمال دریاي خزر و واچرخندي بریتانیا ایجاد 

هنجاري ضخامت مثبت است و بی ،در شمال چین. شودمی
تغییرات اندکی در دریاي عمان با عالمت مثبت و  چنین هم

  .خوردمی چشم بهجنوب چین با عالمت منفی 
هاي بحرانی منفی اههنجاري ضخامت در مالگوي بی

با . هاي بحرانی مثبت استخالف ماهبر) ب-8شکل (
ها در غرب آمریکاي هنجاريالگوي بی ،توجه به شکل
کانادا و مناطق اقیانوسی جنوب  شرق شمالی، شمال

در شرق ایاالت . دهدگرینلند افزایش ضخامت را نشان می
جز شرق آن، ، بهمتحده، شرق اطلس شمالی و اروپا

. شوددما نسبت به میانگین بلندمدت دیده می کاهش
افزایش ضخامت در غرب روسیه و بیشتر نواحی خاورمیانه 
حاکی از افزایش دما در این مناطق است و در شمال چین 

تغییرات  ،همانند فاز مثبت. عکس این وضعیت وجود دارد
ضخامت ناچیزي در دریاي عمان و جنوب چین و 
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کی در غرب جزیره آلوشن افزایش ضخامت اند چنین هم
تغییرات ضخامت  کلی از بررسی طوربه. شودمشاهده می

توان نتیجه گرفت می EA–WRمتأثر از الگوي قطار موج 
که تغییر دماي بارزي در وردسپهر زیرین در خاورمیانه رخ 

  .دهدمی
  

  
  )الف(

  
  )ب(

 500و  1000هنجاري ضخامت بین ترازهاي میانگین بی .8شکل 
بین  فاصله). ب(و منفی ) الف(هاي بحرانی مثبت اسکال براي ماههکتوپ

  .متر و خط صفر حذف شده استژئوپتانسیل 5خطوط 
  

  گیرينتیجه     4
غرب روسیه -در این پژوهش، اثر دورپیوند شرق اطلس

)EA–WR (غرب آسیا از دیدگاه وهواي جنوببر آب
ایسه روش تحقیق بر مبناي مق. همدیدي مطالعه شده است

هاي مهم هواشناختی وردسپهر در فازهاي مثبت و کمیت
هاي بازتحلیل منفی این دورپیوند بوده و از داده

NCEP/NCAR هاي دسامبر، در فصل زمستان شامل ماه
اي  میالدي در شبکه 2012تا  1950ژانویه و فوریه از سال 

طور  به. درجه شمالی استفاده شده است 90تا  20منظم از 
هنجاري  هاي میانگین بیو مقایسه نقشهرسی کلی، بر

دهد که تغییرات و نوسان هاي هواشناختی نشان می کمیت
در فازهاي مثبت و منفی،  EA–WRالگوي موجی مداري 

هاي نسبت به میانگین بلندمدت، موجب تغییر کمیت
هاي میانی و بیشتر در اروپا، ویژه در عرض هواشناختی، به

اي که در  گونه ؛ به شودس شمالی میآسیا، خاورمیانه و اطل
در  EA–WR ناشی از دورپیونداین مناطق شدت تغییرات 

عالوه، بیشترین مناطق به. فاز مثبت بیش از فاز منفی است
تحت تأثیر این پدیده، شامل غرب روسیه و شرق اطلس 

–EA محلی دورپیونددر خاورمیانه، اثر . شمالی بوده است

WR  هاي باد و زبرین روي میدانبر وردسپهر میانی و
  .ارتفاع ژئوپتانسیلی محسوس است

 ارتفاع ناوه یک ، EA–WRمثبت بحرانی هايدر ماه

هکتوپاسکال در غرب روسیه تا  500تراز  ژئوپتانسیلی
حضور  در شرق اطلس شمالی پشته و یک خاورمیانه

منفی، در غرب  بحرانی هايدارد، حال آن که در ماه
وپا ناوه و در خاورمیانه جریانات تقریباً روسیه پشته، در ار
 ايحارهتندي جریان جتی جنب. شودمداري مشاهده می

 10 حدود مثبت بحرانی هايماه در غرب آسیادر جنوب
و خروجی  است منفی بحرانی هاياز ماه بیش متر بر ثانیه

 اروپا گسترش دارد و آسیا بین مرز تا قطبی جریان جتی

 به منجر ناحیه، این در باد میدان اريهنجبی با همراه که

 .شودمی غرب ایرانشمال نواحی به هواي سرد فرارفت
تر در قوياي حارهجریان جتی جنبوجود  عالوه،به

 غرب جنوبغرب آسیا،  در جنوب مثبت بحرانی هاي ماه
آهنگ رشد کژفشاري و در  ایران و عربستان همراه با

هاي خطوط  نقشه. ستکژفشاري بیشتر ا نتیجه ناپایداري



 39                                                                                 آسیا غربجنوب وردسپهر در بسامد کم وردایی بر) EA–WR( روسیه غرب-اطلس شرق دورپیوند الگوي اثر

 

 نیز مثبت بحرانی هايبراي ماه جریان در وردسپهر زیرین

دهنده شار رطوبت از دریاي سرخ و شرق دریاي نشان
مدیترانه به منطقه خاورمیانه و ایران است که وجود آنها و 
همراهی با حضور ناوه ارتفاع ژئوپتانسیلی در خاورمیانه، 

همدیدي و بارش بیشتر هاي شرایط را براي فعالیت سامانه
کاهش تابش طول موج بلند خروجی در این . کندمهیا می

که تغییرات  نتیجه دیگر آن. منطقه گواه این مطلب است
، هکتوپاسکال 1000و  500هاي ضخامت بین ترازالگوي 

از میانگین بلندمدت را در ) ترگرم(استقرار هواي سردتر 
. دهدنشان می انهخاورمی در )منفی( مثبت بحرانی هايماه

هاي  هنجاري تمام کمیت هاي بی بنابراین از بررسی نقشه
توان ثأثیر چشمگیر  می EA–WRهواشناختی در هر دو فاز 

 غرب آسیا، وهوا در جنوببر آب بسامدکم پدیده این

  .را نتیجه گرفت ویژه ایران، به
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