
   

  مپنجفصل 

  هاي آب و هواييها بر پايه ويژگيپهنه بندي بيابان

  

  مقدمه .5-1

شاه كليد فرآيندهايي است كه كاركردهاي انساني، رشد گياهان، » مقدار آب در دسترس«

مقدار آب در دسترس به نوبه خود به . كندهاي سطحي آب را لگام ميكاربري زمين و جريان

اي كه نوسان و فرآيند بسيار پيچيده. بستگي دارد هاي آب و هوايي و محيطيويژگي

 مرز يقدق آورد، چالشي است كه تعيينرا پديد مي ييآب و هوا يپارامترها تغييرپذيري

در اين ميان، پراكندگي مكاني و زماني . سازديم دشواررا و نيمه خشك خشك هاي سرزمين

در » مقدار آب در دسترس«رود كه يترين ويژگي آب و هوايي به شمار مبارندگي و تبخير مهم

نمايد آب و هواي خشك و نيمه خشك در جايي جلوه مي بنابراين. سازدهر محل را تعيين مي

بر پايه اين تعريف، . كه در آن مقدار تبخير و تعرق پتانسيل برابر يا بيشتر از بارندگي است

هاي زمين را خشكي هاي داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك نزديك به يك سومسرزمين

   ).Nicholson, 2011, 4(گيرند فرا مي

هاي خشك بندي سرزمينهاي گوناگون پهنهچگونگي برآورد مقدار آب در دسترس در مدل

اند، براي نشان دادن ها عرضه شدههايي كه بر پايه اين مدلبنا بر اين نقشه. بسيار متفاوت است

هايي نيز كه براي تعيين دقيق نقشه. بسيار ناهمگونندپراكندگي آب و هواهاي خشك و نيمه خشك 

شوند با هاي سطحي تهيه ميبمرزهاي مناطق خشك بر پايه پوشش گياهي، خاك و يا جريان آ

  .هاي محيطي پايدارتر از پارامترهاي آب و هوايي هستنديكديگر هماهنگي ندارند؛ هر چند ويژگي

آب و هواي كره زمين  نكه در آ) 1931(ور كوپن براي نمونه، بر پايه مدل آب و هوايي مشه

است، آب و هواي خشك جهان به دو گروه  بندي شدههاي پوشش گياهي دستهتفاوت حسب بر

درصد و  12» آب و هواي خشك«بندي كوپن، در پهنه .شودجدا مي» خشكنيمه«و » خشك«
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گوياي اين اين الگو . دارندهاي جهان را زير پوشش خود درصد قاره 14» خشكآب و هواي نيمه«

درصدي خود به نسبت آب و هواهاي ديگر كره زمين  26هاي خشك با مجموع كه سرزميناست 

  .گسترش بيشتري دارد

كه آب و ) 1953- 1957(الگوي ميگز بر اين باورند كه ) 2011(و نيكلسون ) 2004(وارن 

 نمايد،بندي ميدسته »نيمه خشك«و » خشك«، »فراخشك«هواي خشك جهان را به سه گروه 

هاي قلمرو سرزمينبر پايه روش ميگز،  .تر استهاي خشك مناسبسرزمين بندي پهنهبراي 

و » فراخشك«آب و هواي دو گروه ه گسترو  پوشاندها را ميقارهدرصد  6/33خشك جهان 

 ميليون 29نزديك به ، )Nicholson, 2011, 4(د روكه بيابان واقعي به شمار مي» خشك«

  ).Warner, 2004, 63( در بر گرفته استهاي زمين را يلومتر مربع از قارهك

  يي كوپنهوا وپيكره دسته بندي آب  .5-2

كرد كه بيشتر دسته بندي  پهنه زمين را به چندين ناحيه آب و هوايي) Koppen, 1931(كوپن 

در  ).32:1377جعفرپور، ( خواني داشت ها همبا الگوهاي پراكندگي پوشش گياهي و گونه خاك

گروه  پنج، استوار است انه و ساالنه دماي هوا و بارندگيبر پايه ميانگين ماه كه روش كوپن

 است A, B, C, D, E بزرگيك حرف ، آب و هوا دستههر نشانه  .شودمي ديدهكالن آب و هوايي 

هر  )E(آب و هواي سرد و  )B(در اين ميان گروه آب و هواي مناطق خشك  .)1-5جدول (

با دو حرف آب و هوايي هر يك از اين چهار زير شاخه . شوندبه دو زير شاخه جدا ميكدام 

 ياو آب و هواي خشك ) BS(آب و هواي استپي يا نيمه خشك . اندگذاري شده بزرگ نشانه

 توندراآب و هوي  .هستند) B(هواي مناطق خشك در گروه آب و دو زير شاخه  )BW(بياباني 

)ET ( كالهك قطبي  نهيخ پهو آب و هواي)EF ( دو زير شاخه در گروه آب و هواي سرد)E ( به

  .توانند پديد آيندهاي جغرافيايي ميدر همه عرض) H(آب و هواي كوهستاني  .روندشمار مي

شوند كـه بـا حـروف كوچـك     دسته بندي مي ترزير گروه كوچك 25هاي كالن به اين گروه

بطوركلي  .اندگذاري شدهنشانه ،شوندزرگ اضافه ميدوم، سوم و گاهي چهارم كه به اين حروف ب

هـاي دمـاي   ف دوم نشانه رژيم بارندگي و حرف سوم نشانه ويژگـي حر )D(و ) A( ،)C(در گروه 

  .باشدميدر فصول گوناگون سال  هوا
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  پنج گروه كالن آب و هوايي در روش كوپن: 1-5جدول 

  نشانه  گروه آب و هوايي

داراي دماي باالي ساالنه و ريزش كه  »ناك ميان مداريگرم و نمي آب و هوا«گروه 

  .دنباشبسيار فراوان در سال مي باران
A 

كه با بارندگي ناچيز و نوسان باالي » و نيمه خشك آب و هواي مناطق خشك«گروه 

  .يابندويژگي ميشبانه روزي دماي هوا 
B  

ز پراكندگي درياها و هاي ناشي اتفاوت كه »هاي ميانيآب و هواي نمناك عرض«گروه 

اين گروه آب و هوايي داراي . كندنقش بزرگي در ويژگي اين گروه ايفا مي ،هاخشكي

  .هاي سرد و نمناك استهاي گرم و خشك و زمستانتابستان

C  

هاي پهناور را در نواحي كانوني خشكي ها آنتوان كه مي» ايآب و هواي قاره«گروه 

نيست و دماي فصلي هم باال هوايي روي هم رفته چندان بارندگي اين گروه آب و  .يافت

  .داردبسيار نوسان  ها آن

D  

 هاي آب و هوايي دراين گونه. دهدرا نشان مي» دي سرآب و هوا«هاي همه گونه

تنها حدود وندرا وجود دارد و كه همواره در آنجا يخ هميشگي و ت وجود داردمناطقي 

  .است باالتر نه يخبندانآستااز  اچهار ماه از سال دماي هو

E  

  

  كوپن روش در هوايي و آب حرف دوم نشانه رژيم بارندگي: 2-5 جدول

  گروه كالن  حرف دوم  زيرگروه

ها كه بدون آب و هواي نمناك با بارندگي بسنده در همه ماه

  .فصل خشك است
f  A, C, D 

آب ، با يك فصل كوتاه خشك در چرخه آب و هواي جنگل باراني

  سميمو و هواي
m  A  

كه زاويه  فصليتابستان هر نيمكره،  همزمان بايك فصل خشك 

  .رسدتابش خورشيدي به بيشينه ساالنه خود مي
s  C, D  

فصلي كه زاويه  هر نيمكره،زمستان يك فصل خشك همزمان با 

  .رسدتابش خورشيدي به كمينه ساالنه خود مي
w  A, C, D  
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  كوپن روش در هوا و آب يهاي دمايحرف سوم نشانه ويژگي: 3-5 جدول

  گروه كالن  حرف سوم  زيرگروه

 ترين گرمدماي ميانگين هاي داغ، جايي كه تابستان

  .درجه سلسيوس است 22بيش از برج 
a  C, D  

تـر  كم برجترين دماي گرمميانگين كه تابستان گرم 

  . درجه سلسيوس است 22از 
b  C, D  

ـ  تابستان االي هاي كوتاه و خنك با ميانگين دمـاي ب

  درجه سلسيوس در كمتر از چهار برج سال 10
c  C, D  

هاي بسيار سرد با ميانگين دماي سـردترين  زمستان

  .درجه سلسيوس -38تر از برج كم
d  D  

 18داغ و خشك با ميانگين دمـاي سـاالنه بـيش از    

  .درجه سلسيوس
h  B  

 18تـر از  و خشك با ميانگين دماي ساالنه كـم  گرم

  .درجه سلسيوس
k  B  
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  كوپن روش در هوا و آبدسته بندي  :4-5 جدول

  نشانه  آب و هوا

 Af  باراني جنگل

با يك فصل خشك در هنگام پايين بودن جايگاه خورشيد در آسمان و يك  مداري ميانساوان 
  فصل باراني

Aw  

با يك فصل خشك در هنگام باال بودن جايگاه خورشيد در آسمان و يك  مداري ميانساوان 
  فصل باراني

As  

  Am  موسمي ميان مداري

  BWh  بيابان گرم و خشك

  BWk  بيابان سرد و خشك

  BSh  استپ نيمه خشك گرم

  BSk  استپ نيمه خشك سرد

 Cwa  هاي بسيار خشكگرم و نمناك جنب استوايي با زمستان

 Cfa  هاي خاوري جنب استوايينمناك كرانه

 Csa  اي گرم و نمناك جنب استواييمديترانه

 Csb  اي سرد و نمناك جنب استواييمديترانه

 Cfb  هاي باختريدريايي ماليم كرانه

 Cfc  هاي باختريدريايي سرد كرانه

 Dfa  هاي گرم و بارندگي در سرتاسر سالاي نمناك با تابستانقاره

 Dwa  هاي گرم و زمستان خشكاي نمناك با تابستانقاره

 Dfb  گي در سرتاسر سالهاي ماليم و بارنداي نمناك با تابستانقاره

 Dwb  هاي خشكهاي گرم و زمستاناي نمناك با تابستانقاره

 Dfc  هاي سرد و بارندگي در سرتاسر سالجنب قطبي با تابستان

 Dfb  هاي سرد و بارندگي در سرتاسر سالجنب قطبي با زمستان

 Dwc  هاي خشكهاي سرد و زمستانجنب قطبي با تابستان

 Dwd  هاي سرد و خشكانجنب قطبي با زمست

 ET  توندرا

 EF  يخ پهنه كالهك قطبي

 H  كوهستاني
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  )B( و نيمه خشك آب و هواي خشك .5-3

آشكارترين چهره آب و هوايي اين مناطق فراتر بودن تبخير و تعرق پتانسيل نسبت به بارندگي 

بزرگ اي رهقا هايسرزميندو سوي استوا و در هاي پايين در در عرضاين گونه آب و هوا  .است

آب و هواي  .اند، گسترش يافته استدر برگرفته را ها آنها هاي مياني كه بيشتر كوهستانعرض

  .شودجدا ميخشك و نيمه خشك و هواي  دو زير گروه آببه ) B(مناطق خشك 

  )BW( بياباني و خشك هواي و آب .5-3-1

درصد از  12به  نزديك )BW(ي آب و هوا. راستين است بيابانخشك يك آب و هواي گونه هر 

آن پوشش گياهي چيره  ،دهد و گياهان خشكي پسندرا پوشش ميهاي زمين سطح خشكي

هاي هاي جنب استوايي و هم در عرضبراي جداسازي آب و هواي خشك هم در عرض .هستند

  .شوندبكار برده مي) k(و ) h(دو حرف مياني، 

  )BWh(گرم و خشك  يبيابانآب و هواي : الف

نقش بنياني در پيدايش اين ) STHP(يشگي هوا در واچرخندهاي جنب استوايي فرونشيني هم

هاي عرضهاي سرزمين، آب و هوا جغرافيايي اين گونه بيشتر گسترهبنابراين . ها داردبيابان

ها چنان است كه نه در جايگاه اين بيابان .مداري و جنب استوايي استميان پايين در منطقه 

يك سو از  در رواز اين .هاي هواي قطبي جاي دارندنه در زير چتر توده هستند و) ITCZ(قلمرو 

 در و شوندبهره ميآور بيو بادهاي باران) disturbance(هوايي هاي ناشي از آشوب هايبارش

به افزايش ضريب خشكي هوا  زيرين هوا هايواگرايي ناشي از فرونشيني هوا در اليهسوي ديگر، 

اين رود و باالتر نمي متر ميلي 100بارندگي در اين آب و هوا از  ،ين خاطربه هم .كندكمك مي

نيز ها بارندگيبيشتر  .روندبه شمار ميها در روي گوي زمين ترين سرزميناز كم باران هابيابان

شمار روزهاي باراني در سرتاسر سال بسيار اندك  به صورت رگبارهاي كوتاه مدت است و بيشتر

بارد و گاهي براي چندين سال پياپي ساالنه در يك رگبار كوتاه مي بارندگيه همگاهي  .است

  .دهدهيچ بارندگي رخ نمي

سال كه از تفاوت گرماي ويژه سطح برهنه  گرم دورههوا در  زيرين اليه) Heating(گرمايش 

رهاي اين گونه كم فشا. شود، پيدايش كم فشارهاي محلي را به دنبال داردزمين و هوا ناشي مي

 همراهو گرد و غبارهاي محلي را به  نمودهگسسته خاك را به هوا وارد  گردهاي ريزنيز محلي 
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هواي ) Convection( هاي باالتر، از همرفتبه هر روي فرونشيني پويشي هوا در اليه. آورندمي

   .كندگرم زيرين جلوگيري مي

هنه از سوي ديگر، دريافت و و زمين بر وصاف از يك س پايين بودن نم نسبي هوا و آسمان

ترين پيامد برجسته .نمايدهاي گرم و سرد سال آسان ميرا در دوره انرژي خورشيدي شبازتاب

و  بازه شبانه روزيدر هوا دماي تند  افت و خيزگرفتن و پس دادن آسان انرژي خورشيدي، 

در و درجه  35تا  و گاهيدرجه  25تا  15 از چنانچه دماي هوا، در هر شبانه روز .استفصلي 

ترين برج سال گرمي هواي ميانگين دما .درجه سلسيوس نوسان دارد 25تا  10 ميانفصلي بازه 

در بسياري از اين  .گيرداوج ميدرجه سلسيوس  37تا  30 ازها بيابانگونه در بسياري از اين 

دماي يادداشت  بيشترين .رودميفراتر درجه سلسيوس  43بيشينه از دماي ميانگين ها، بيابان

براي نمونه دماي  .دهددرجه سلسيوس را نشان مي 50ز بيش اها، در اين گونه بيابانشده 

در ). 62:1377جعفرپور،(درجه ثبت شده است  57بيشينه مطلق دره مرگ در بيابان كاليفرنيا، 

انه دوره سرد سال، دماي شبگاهي در  كه چنان. ها سرد استدوره سرد سال، روزها گرم و شب

  .كندتر افت ميو پايين يخبندانتا آستانه در برخي مناطق  اهو

 عرض در كهاز سطح دريا متر  293بلندي  با كشور الجزايردر ) In Salah( هواشناسي پايگاه

 هواي و آبنمونه  ،بنا شده است درجه خاوري 2:28درجه شمالي و طول  27:12 جغرافيايي

و  متر ميلي 16بارندگي ساالنه ميانگين اين محل، در . است) BWh( خشك و گرم بياباني

ميانگين نم نسبي  .روز در سال است 4 ،متر ميلي 1/0با بارندگي بيش از ميانگين شمار روزهاي 

در صورتي كه تفاوت ميانگين  .درصد است 8/19درصد و در مقياس ساالنه  11 - 33ماهانه 

ميانگين ساالنه  رسد،رجه سلسيوس ميد 5/23ترين و سردترين ماه سال به دماي هواي گرم

و  استدرجه  45 ژوئيهدماي ميانگين بيشينه  سو،از يك. باشددرجه سلسيوس مي 6/25دما 

ميانگين كمينه دماي از سوي ديگر،  .گيرددرجه سلسيوس اوج مي 51بيشينه مطلق دما تا 

در اين بيابان،  بنابراين،. دكنافت ميدرجه سلسيوس  - 5/3 تاو كمينه مطلق دما  درجه 6تا  ژانويه

  ).62:1377فرپور، جع( دور از انتظار نيستهاي دوره سرد سال هاي ضعيف در شبيخبندان رخداد
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   در الجزاير)In Salah( پايگاه ،)BWh( گرم بيابان و نم نسبي ما، بارشدميانگين : 5-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  11  0  37  ژوئيه    33  2  5/13  ژانويه

  12  5/0  36  آگوست    24  2  17  فوريه

  16  5/0  33  سپتامبر    20  2  21  مارچ

  20  1  27  اكتبر    17  2  25  آوريل

  25  5/0  20  نوامبر    14  5/0  30  مي

  33  5  14  دسامبر    13  0  34  ژوئن

  8/19  16  6/25  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع

از متر  8با بلندي  كشور سومالي يشمالهاي كرانهدر ) Berbera(ساحلي اشناسي هو پايگاه

، جاي دارد درجه خاوري 45:2درجه شمالي و طول  10:26در عرض جغرافيايي سطح دريا كه 

در اين  .است ميان مداريهاي در عرض) BWh( خشك و گرم بياباني هواي و آبنمونه 

با و ميانگين شمار روزهاي  متر ميلي 5/38دگي ساالنه ميانگين مجموع بارن، سرزمين ساحلي

ميانگين كمينه دماي سردترين ماه  .روز در سال است 3نزديك به  متر ميلي 1/0باران بيش از 

سلسيوس درجه  43ترين ماه در ژوئن و ژوئيه درجه و ميانگين بيشينه دماي گرم 21در ژانويه 

درجه است، تفاوت ميانگين دماي هواي  3/30وا در صورتي كه ميانگين ساالنه دماي ه. است

دماي هواي اين فصلي نوسان  .رسددرجه سلسيوس مي 13ترين و سردترين ماه سال به گرم

. ستاهونم نسبي باالي  خاطر بهها هاي درون خشكينسبت به بيابان ساحلي پايگاه هواشناسي

  .درصد است 1/61ساالنه  بازهدرصد و در  43 - 73ماهانه ميان در بازه ميانگين نم نسبي 

بيابان صحراي بزرگ آفريقا، كاالهاري در جنوب آفريقا، آتاكاما در باختر آمريكاي  �

هاي استراليا، سونوران در شمال جنوبي، تهر در شمال باختر هندوستان، بيابان

هاي بيابانهاي جنوب باختري اياالت متحده در گروه باختري مكزيك و بيابان

)BWh (گيرنديجاي م. 
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  در سومالي )Berbera( پايگاه ،)BWh( بيابان گرم و نم نسبي ما، بارشدميانگين  :6-5جدول 

  نسبي نم  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  43  0  38  ژوئيه    69  1  5/24  ژانويه

  46  2  5/36  آگوست    70  5/0  5/25  فوريه

  50  3  35  سپتامبر    71  1  27  مارچ

  65  0  29  اكتبر    73  14  28  آوريل

  66  0  26  نوامبر    66  2  32  مي

  68  11  5/25  دسامبر    46  4  37  ژوئن

  1/61  5/38  3/30  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع

  )BWk(و خشك  سردآب و هواي بياباني : ب

در . هاست آننه بودن ميانگين دماي ساال تر پاييندر ) BWh(هاي ها با بيابانتفاوت اين بيابان

  .باشدتر ميدرجه سلسيوس پايين 18ها ميانگين دماي ساالنه هوا از اين بيابان

 وها در دبرتري نقش سازندگان آب و هواي مناطق خشك و بياباني، اين گونه بيابان پايه بر

  :شوندجداگانه بررسي مي بخش

از  هابيابانگونه اين خشكي هواي بارش ناچيز و  :هاهاي خنك باختري قارههاي كرانهبيابان - 1

هاي جريان چنينو همجنب استوايي  هايفرونشيني پويشي هوا در حاشيه خاوري واچرخند

ها هاي باختري قارههاي كرانهبنابراين بيابان. شودناشي ميها سرد دريايي كرانه خاوري اقيانوس

اليه زيرين ) Cooling( شيرماس. ددارنعرض خود هم هايسرزمينشرايط متفاوتي نسبت به 

نقش چشمگيري در  ،شودها ناشي ميهاي خاوري اقيانوسهوا كه از جريان سرد دريايي كرانه

سرد دريايي با  هايجريان "باهم كنشي"به سخن ديگر، . ها داردافزايش خشكي اين بيابان

ا و در نتيجه فرونشيني پويشي هوا در حاشيه خاوري واچرخندها، نيرومندتر شدن پايداري هو

هايي بيابانبنابراين، آب و هواي . ها را در پي داردهاي باختري قارهافزايش خشكي هوا در كرانه

  .يابدميگسترش نيز  به روي دريا ها گسترش يافتهتري قارههاي باخكه تا كرانه

جه در 5ها نزديك به هاي خنك باختري قارههاي كرانهميانگين ساالنه دماي هواي بيابان

جعفرپور، ( باشندها ميهاي خاوري قارههم عرض خود در كرانه هايسرزمين سلسيوس كمتر از
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داراي ميانگين دماي ساالنه  ،)BWh(هاي گروه با بيابان سنجشها در بيابان اين. )322:1367

در  فت و خيز دماي ساالنه هواترند و بطوركلي اهاي ماليمتر و زمستانهاي خنكتر، تابستانكم

ناچيز  ها با داشتن بارشباختري قاره هاي خنكهاي كرانهبيابان. هاي ساحلي كمتر استبيابان

آلودي هوا ناشي از شار انرژي گرمايي از مه. آلودي هوا برخوردارنداز شرايط نم نسبي باال و مه

ر آب را در هاي زيرين و تراكم بخاهاي دريايي است كه سرمايش اليههاي سرد جريانهوا به آب

به  ،شود و هوا پس از ورود به خشكيآلودي تنها در نوار ساحلي ديده ميشرايط مه. پي دارد

 .گرددآرامي گرم شده و مه دريايي دوباره تبخير مي

 23:26 عرض كه در كشور شيلي و در) Antofagasta(ستا اآنتوفاگساحلي  پايگاه هواشناسي

ساخته  از سطح دريا متر 140با بلندي  باختريرجه د 70:27درجه جنوبي و طول جغرافيايي 

 روزهاي شمار ميانگيناگرچه،  .است )BWk( باختري ساحل خنكبيابان از نمونه يك  ،شده

 آن بارندگي ساالنه ميانگينو  سال در روز 5 ،اين بيابان متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي باهمراه 

نم  ماهانهميانگين چنانكه . گاه بسيار باالستپاياين ميانگين نم نسبي اما  است متر ميلي 7

ميانگين به همين خاطر،  .استدرصد  1/74ساالنه  بازهو در درصد  71 - 76محل اين نسبي 

 دماي كمينه ميانگينو  درجه 25سال است،  برجترين فوريه كه گرم دماي هوا در بيشينه

سلسيوس  درجه 11برابر ، روندبه شمار ميسال  هايبرجترين كه خنك آگوست وژوئن، ژوئيه 

 تفاوتو سلسيوس درجه  3/17ميانگين دماي ساالنه در اين بيابان خنك ساحلي،  .است

  . باشدمين سلسيوس درجه 7 بيشتر از سال ماه سردترين و ترينگرمميان  هواي دماي ميانگين

  در شيلي )BWk( ،)Antofagasta(ساحلي  بيابان خنك ميانگين دما، بارش و نمناكي: 7-5جدول 

  نسبي نم  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  76  2  14  ژوئيه    73  0  5/20  ژانويه

  75  1  14  آگوست    74  0  21  فوريه

  75  1  15  سپتامبر    75  0  20  مارچ

  74  1  16  اكتبر    75  0  18  آوريل

  71  0  18  نوامبر    75  0  16  مي

  72  0  5/19  دسامبر    74  2  15  ژوئن

  1/74  7  3/17  ساالنه  )http://www.climatetemp.info(   :   منبع 
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 جغرافيايي عرض كه دردر كشور ناميبيا ) Walvis Bay( "باي ويسوال" پايگاه هواشناسي

 ي از سطح دريا جاي دارد،متر 7بلندي  و دردرجه خاوري  14:26 درجه جنوبي و طول 22:53

 در. گيردجاي مي )BWk(كه در گروه است  ريقادر قاره آف هاي باختريكرانه خنكنمونه بيابان 

 23مجموع بارندگي ساالنه ميانگين و  سال در وزر 16 باراني، روزهاي شمار ميانگين اين بيابان

 .درصد است 5/22درصد و در مقياس ساالنه  11 -35ميانگين ماهانه نم نسبي . است متر ميلي

در  دما كمينه و ميانگين درجه 24ال است، س برجترين كه گرم آوريل دما در ميانگين بيشينه

ميانگين دماي . سلسيوس است درجه 8د، روسال به شمار مي برجترين كه خنك آگوست

 و ترينميان گرم ماهانه، دماي ميانگين دامنه نوساندرجه و  8/16 اين پايگاه هواشناسي ساالنه

  .است سلسيوس درجه 6 سال ماه سردترين

  
  در قاره آفريقا)BWk(و  )BWh(رافيايي سه ايستگاه بياباني جايگاه جغ: 1-5 شكل
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   ناميبيا در) Walvis Bay( پايگاه، )BWk(ساحلي  بيابان خنك دما، بارش و نمناكي: 8-5جدول 

  نسبي نم  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  18  1  15  ژوئيه    27  0  19  ژانويه

  14  3  14  آگوست    35  5  20  فوريه

  11  1  14  سپتامبر    33  8  19  مارچ

  13  0  15  اكتبر    30  2  18  آوريل

  18  0  17  نوامبر    24  2  17  مي

  23  0  18  دسامبر    24  1  16  ژوئن

  5/22  23  8/16  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:           (منبع

 ها آنيده جايگاه زاي ،هااين بيابان خشكي هواي :هاي ميانهعرضهاي سرد با زمستانهاي بيابان - 2

اين گونه بايد  بنابراين .دباشها مينقش بادپناهي كوهستانها، دوري از دريا و ر درون خشكيد

كه  جايي، ها يافتهاي بسته درون قارهحوضهدر  افتاده فروهاي در سرزمينرا ها بيابان

  .را فرا گرفته باشند ها آن دور تا دور كوهستاني بلند ديوارهاي

هاي ميانه به اندازه ضريب خشكي هاي عرضدر مجموع ضريب خشكي بيابان با اين كه

 خيز وكمبود نم نسبي و هواي صاف و بدون ابر، افت  خاطر به. نيست )BWh(گرم هاي بيابان

گرماي بسيار اگر  ،هادر برخي از اين حوضه. شبانه روزي دما در سرتاسر سال بسيار باالست

اين گونه آب و  در كل .ندارد ها آننباشد، دست كمي از هاي گرم ابانبيباالي تابستاني بيشتر از 

فرا رسيدن بهار . هاي سرد تا بسيار سرد استهاي بسيار گرم و زمستانهوا داراي تابستان

براي نمونه در . ناگهاني است و سرعت افت و خيز دماي هوا بسيار بيشتر از جاهاي ديگر است

ترين ژوئيه كه گرم ميانگين بيشينه دمايكشور چين،  در )Kashgar(كاشغر  پايگاه هواشناسي

ينه ميانگين كمكه  صورتي دررود، درجه سلسيوس باال مي 33تا  رودبه شمار ميماه سال 

 نمونه ديگر، .كنددرجه سلسيوس افت مي -11تا  باشدميسال ژانويه كه سردترين ماه  دماي

 .گاوخوني جاي دارد كه در چاله فرو افتادهاست هان اصفاستان شهر ورزنه در  پايگاه هواشناسي

 9/37ميانگين بيشينه دماي هواي تا ، است )تير( سال اين محل، كه ژوئيه برجترين گرمدر 

 برجكه سردترين  )دي( ژانويهينه دماي ميانگين كمدر صورتي كه . روددرجه سلسيوس باال مي

فاوت بيشينه و كمينه مطلق دما در اين ت. آيددرجه سلسيوس پايين مي -5/2است تا سال 
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پايگاه در  ي هوادمايادداشت شده هاي روزانه داده. رسدميدرجه سلسيوس  67بيابان به 

بيشينه مطلق دماي هوا تا از يك سو، دهد كه ورزنه نشان ميشهر اي درون قاره هواشناسي

  .سلسيوس افت كرده است - 5/24به  كمينه مطلق دماگرفته و از سوي ديگر، درجه اوج  5/42

هنگام زيرا در  آب و هواست،گونه اي اين ز جايگاه قارههاي باالي دمايي ناشي اچنين نوسان

يابد و از سوي ديگر، خورشيدي افزايش مي "مدت تابش"و  "زاويه تابش"تابستان از يك سو 

شرايط كمك اين . شودتر ميكوتاهپيمايد بسيار مي سپهر هواراهي كه پرتو خورشيدي در درون 

افزايش  .ها پيشروي نمايندبر روي اين بيابان يآسانبه اي ميان مداري توده هواي قاره كند تامي

عوض در فصل  به .باشدميشرايط  آب و هوايي اينپيامد  ،دماي هوا و كاهش نم نسبيبيشتر 

ري دارد و ، دماي هوا افت چشمگياي قطبيپيشروي توده هواي سرد قاره خاطر به زمستان

   .باشدها ميهاي سرد اين بيابانويژگي زمستان ،يخبندان

 و شمالي درجه 39:24 جغرافيايي عرض در كاشغر پايگاه هواشناسيبراي آگاهي بيشتر، 

از گونه  نمونهيك  متر، 1309 آن از سطح دريا به بلندي با خاوري درجه 76:7 جغرافيايي طول

 با روزهاي شمار ميانگين بيابان اين در. رودشمار مي به) BWk( زمستان سرد داراي بيابان

 متر ميلي 86 آن ساالنه بارندگي ميانگين و سال در روز 5/11 ،متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي

 اين در .است درصد 5/58 ساالنه بازه در و درصد 44 - 79 محل نسبي نم ماهانه ميانگين .است

 هوا دماي ميانگين تفاوت وسلسيوس  درجه 9/12 نهساال دماي ميانگين ،ايدرون قاره بيابان

  .باشدمي سلسيوس درجه 32 ،سال ماه سردترين و رينتگرم ميان

  چين در ) Kashgar(، كاشغر )BWk(سرد زمستان با دما، بارش و نم نسبي بيابان : 9-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  49  10  27  هژوئي    76  15  -5  ژانويه

  54  8  5/25  آگوست    71  3  - 5/0  فوريه

  55  3  21  سپتامبر    57  13  8  مارچ

  57  3  14  اكتبر    47  5  16  آوريل

  67  5  5  نوامبر    46  8  21  مي

  79  8  - 5/2  دسامبر    44  5  25  ژوئن

  5/58  86  9/12  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع
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 و شمالي درجه 32:24 جغرافيايي عرض كه در ايران كشور در ورزنهشهر  پايگاه هواشناسي 

ديگري از  نمونه ،از سطح دريا جاي گرفته متر 1450 بلندي باو  خاوري درجه 52:37 طول

 1/0 از بيش بارش با روزهاي شمار ميانگين بيابان اين در. است) BWk( با زمستان سرد بيابان

 ميانگين .باشدمي متر ميلي 4/79 ساالنه بارندگي ميانگين و بوده سال در روز 25 ،متر ميلي

 ،فرو افتاده بيابان اين .است درصد 5/37 ساالنه بازه در و درصد 22 - 61 محل نسبي نم ماهانه

 ميان هوا دماي ميانگين تفاوت وباشد مي سلسيوس درجه 2/17 ساالنه دماي ميانگينداراي 

  .رسدمي سلسيوس درجه 4/28 در آنجا به سال برج سردترين و رينتگرم

  ، ورزنه اصفهان در ايران)BWk(سرد با زمستان ميانگين دما، بارش و نم نسبي بيابان : 10-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  23  6/0  4/31  ژوئيه    61  2/14  3  ژانويه

  22  0  7/29  آگوست    51  3/9  6/3  فوريه

  24  3/0  7/24  رسپتامب    44  7/13  4/11  مارچ

  32  2  9/17  اكتبر    38  7/9  17  آوريل

  42  2/7  9/10  نوامبر    32  2/9  7/22  مي

  56  6/12  1/5  دسامبر    25  6/0  6/28  ژوئن

  5/37  4/79  2/17  ساالنه  )http://weather.ir(                  :      منبع

و هواي گروه  درجه سلسيوس مرز جدا كننده آب 18 دماي هم پهنه بندي كوپن، خط در �

 .باشد، مي)BWh( هاياز بيابان) BWk( بياباني

  )BS( استپي و خشكنيمه  هواي و آب .5-3-2

زمين را در هاي درصد از سطح خشكي 14نزديك به ) BS(و استپي آب و هواي نيمه خشك 

بيشتري  بارندگي ،)BW(خشك  اين گونه آب و هوا نسبت به آب و هواي مناطق .دگيربرمي

سازوكار پيامد يكي از دو تواند مي )BS(هاي نيمه خشك هاي سرزمينبارندگي. كندميدريافت 

همگرايي  در منطقهنيمه خشك ناشي از همرفت هوا  هايسرزمينبرخي از  بارش. متفاوت باشد

از  ديگر برخيبارندگي كه  صورتي در. استدر دوره مشخصي از سال  )ITCZ( ميان مداري
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 mid-latitude(هاي ميانه چرخندهاي عرضپويشي هوا در  يداريناپاپيامد سازوكار ، ها آن

cyclones( هاي گرم و شوند كه در دورهمناطق نيمه خشكي نيز يافت مي ،روي هربه  .است

براي جداسازي آب و هواي نيمه خشك . گيرندبهره مي سازوكارها ي اينسرد سال از هر دو

)BS (دو حرف باشد هاي ميانيدر عرض خواهو هاي جنب استوايي در عرضاين كه  خواه ،)h (

  .رودميبكار ) k(و 

 نيز دماي) BSk( و )BSh( مانند آب و هواي مناطق خشك، مرز جدا سازي آب و هواي �

  .درجه سلسيوس است 18

  )BSh( گرم خشك نيمه استپآب و هواي : الف

دي از سوي به حالت كمربن )BSh(هاي داراي آب و هواي استپ نيمه خشك گرم سرزمين

جنب استوايي هاي پرفشار كه در زير چتر هسته) BWh(هاي شمال، خاور و جنوب، بيابان

)STHP ( ،ها چنان است كه اجازه جايگاه جغرافيايي اين سرزمين. است در برگرفتهرا جاي دارند

هاي هواي دهد تا اين آب و هوا در دوره مشخصي از سال در معرض نفوذ و گسترش تودهمي

به هر روي، اين آب و هوا بر پايه جايگاه جغرافيايي خود  .و بيش نمناك و باران زا باشد كم

  .داراي دو رژيم متفاوت بارندگي ساالنه است

   )BShs( استپ نيمه خشك گرم با رژيم بارندگي زمستاني - 1

 و در )BWh(هاي كناره رو به قطب بيابانهاي نيمه خشك گرم در جايگاه جغرافيايي استپ

 ،در زمستان هر نيمكره هاسرزمينتا اين دهد اجازه مياي همسايگي آب و هواي مديترانه

كم فشارهاي چرخندهاي پويشي و  يزاهاي هواي كم و بيش نمناك و بارانتودهجوالنگاه 

در . دباشبه قطب خود و حتي نفوذ جبهه قطبي تا كناره رو ) بادهاي غربي(منطقه معتدله 

دو نيمكره شمالي و جنوبي كه قلمرو وزش بادهاي غربي و پرفشارهاي جنب زمستان هر يك از 

ناشي از برخورد  زايي جبههشود، اين گونه مناطق در شرايط استوايي به سوي استوا جابجا مي

هاي نه چنداني را گذشتن پي در پي چرخندها، ريزش بارش. باشدهاي گوناگون هوا ميتوده

از سال، شرايط فرونشيني هوا و  تري بزرگبه هر روي در دوره  .ردآوبه ارمغان مي ها آنبراي 

هاي پرفشار جنب استوايي از ناپايداري هوا و تشكيل شرايط بارشي در اين واگرايي هوا در هسته

به همين خاطر شمار روزهاي ابري و باراني اين آب و هوا بسيار  .نمايدها جلوگيري ميمحل
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اي ابري و باراني و بطوركلي روزهايي كه نم نسبي هوا در اين بايد گفت كه روزه. اندك است

از  .هاي هوا در دوره سرد سال پيوند بسيار نزديكي داردها و جبههمناطق باالست با ورود توده

بنابراين . تواند كارايي بارندگي را افزايش دهدسرماي هوا مي هم زماني دوره باراني باآنجايي كه 

هاي آب زيرزميني را براي گيري از باران در خاك فرو رفته و سفرهبجاي تبخير، بخش چشم

اي را هوا بخش گسترده اين آب و ).68: 1377جعفرپور،(سازد رشد گياهان در بهار فراهم مي

اي در در شمال آفريقا، ميان شرايط اقليمي صحراي بزرگ در جنوب و آب و هواي مديترانه

ب و هوا در جنوب استراليا، جلگه عراق، عربستان، جنوب همچنين اين آ. شمال فرا گرفته است

اياالت كشور هاي هاي بيابانباختري، شمال باختري مكزيك و كنارهايران، آسياي جنوب 

 .شودديده مي متحده آمريكا

 32:7 جغرافيايي عرض كشور ليبي دردر ) Benghazi( بن قاضيبندر  پايگاه هواشناسي

بارز  نمونه ،از سطح دريا متر 132 بلندي با خاوري درجه 20:4 يجغرافياي طول و شمالي درجه

 پايگاه اين در. رودبه شمار مي) BShs( زمستاني بارندگي رژيم با گرم خشك نيمه استپ

 ساالنه بارندگي ميانگين و سال در روز 57 ،متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي با روزهاي ميانگين

 درصد 1/66 ساالنه و درصد 57 -77 محل نسبي نم انهماه ميانگين .است متر ميلي 258 آن

 ميان هوا دماي ميانگين تفاوت وسلسيوس  8/19 ساالنه دماي ميانگين ،شهر اين در .است

 متر ميلي 69ژانويه با بارندگي  .باشدمي سلسيوس 5/16 ،سال ماه سردترين و رينتگرم

  .اين محل هستند هايبرجترين و گرم نتريكم باران ژوئن، ژوئيه و آگوست و ماه ترين پرباران

  ليبيدر كشور بندر بن قاضي  ،)BShs(ميانگين دما، بارش و نم نسبي آب و هواي : 11-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  65  0  26  ژوئيه    77  69  5/12  ژانويه

  66  0  5/26  آگوست    74  36  13  فوريه

  64  4  25  سپتامبر    68  21  15  مارچ

  63  21  23  اكتبر    60  5  19  آوريل

  68  32  19  نوامبر    57  5  23  مي

  74  65  10  دسامبر    57  0  26  ژوئن

  1/66  258  8/19  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع
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پايگاه ) BShs( زمستاني بارندگي رژيم با گرم خشك نيمه استپنمونه ديگر آب و هواي 

 عرض از سطح دريا در متر 6/19 بلندي اين شهر با. بندر بوشهر در ايران است يهواشناس

 ميانگين .جاي دارد خاوري درجه 50: 50 جغرافيايي طول و شمالي درجه 28: 59 جغرافيايي

 ميانگين ،سال در روز 21 ،هواشناسي پايگاه اين متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي با روزهاي شمار

 ساالنه بازه در و درصد 59 - 76 محل نسبي نم ماهانه ميانگين ،متر ميلي 1/279 ساالنه بارندگي

 ميان هوا دماي ميانگين تفاوت وسلسيوس  درجه 6/24 هوا ساالنه دماي ميانگين درصد، 65

 متر ميلي 6/81ژانويه با بارندگي  .است سلسيوس درجه 8/18 ،سال ماه سردترين و رينتگرم

  .باشندميهاي سال ترين ماهكم باران سپتامبرهاي ژوئن، ژوئيه و رجماه سال و ب ترين پرباران

   ، بندر بوشهر در كشور ايران )BShs(ميانگين دما، بارش و نم نسبي آب و هواي : 12-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  61  0  1/33  ژوئيه    76  6/81  4/14  ژانويه

  65  4/0  2/33  آگوست    74  2/33  7/15  فوريه

  63  0  7/30  سپتامبر    66  7/23  2/19  مارچ

  64  9/5  8/26  اكتبر    60  9  2/24  آوريل

  67  1/41  2/21  نوامبر    59  8/2  9/28  مي

  65  4/81  5/16  دسامبر    60  0  3/31  ژوئن

  65  1/279  6/24  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع

   )BShw(تابستاني رژيم بارندگي استپ نيمه خشك گرم با  - 2

و در همسايگي آب و  )BWh(هاي هاي نيمه خشك گرم در كناره رو به استواي بياباناستپ

هر يك از دو نيمكره شمالي و  ها در تابستاناين مناطق همانند ساوان .جاي دارندهواي ساوان 

رژيم داراي  بنابراين،. ندهست) ITCZ( استوايي هاي منطقه همگراييجوالنگاه ناپايداري جنوبي

ها داراي دوره خشك طوالني هستند، اگرچه مانند ساوان. شوندهاي تابستاني قلمداد ميبارش

هم زماني دوره باراني و گرماي هوا سبب  .از منطقه ساوان كمتر است ها آنبه هر روي بارندگي 

ر بيان نقش گرماي هوا و د. شده است كه كارايي بارندگي در اين آب و هوا بسيار ناچيز باشد

هاي ميانه گرچه بارندگي اين مناطق از استپ عرض: افزايش تبخير همين بس كه گفته شود
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دماي هوا در اين آب و  .بيشتر است، اما نقش بارندگي در پشتيباني زندگاني بسيار كمتر است

 .شودمي ديده وريل آمي و ماه سال پيش از آغاز بارندگي و در  ترين گرم. هوا همانند ساوان است

توان در مناطق نيمه خشك شمال استراليا، بخش بزرگي از جنوب باختر اين آب و هوا را مي

  ).65: 1377جعفرپور،(منطقه خشك آفريقا و شمال باختري هندوستان ديد 

بندر  )BShw( تابستاني بارندگي رژيم با گرم خشك نيمه استپآب و هواي  بارزنمونه 

بلندي اين بندر نزديك . است كرانه اقيانوس هنددر سومالي  پايتخت )Mogadishu(موگاديشو 

 45: 22جغرافيايي  طول و شمالي درجه 2: 4جغرافيايي  عرضو داراي از سطح دريا  متر 9به 

 هواشناسي پايگاه متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي با روزهاي شمار ميانگين .است خاوري درجه

 آن نسبي نم ماهانه ميانگين ،متر ميلي 399 ساالنه بارندگي يانگينم ،سال در روز 64 ،شهراين 

سلسيوس  درجه 1/27 هوا ساالنه دماي ميانگين درصد، 8/77 ساالنه بازه در و درصد 75 -80

 وئنژ .است سلسيوس درجه 3 ،سال ماه سردترين و رينتگرم ميان هوا دماي ميانگين تفاوت و

  .استسال  برجترين كم باران فوريهماه سال و  ترين پرباران متر ميلي 82با بارندگي 

  ، بندر موگاديشو در كشور سومالي  )BShw(ميانگين دما، بارش و نم نسبي آب و هواي : 13-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه

  80  58  26  ژوئيه    78  1  5/26  ژانويه

  80  40  26  آگوست    75  0  5/26  فوريه

  80  23  26  سپتامبر    75  9  28  چمار

  78  27  27  اكتبر    75  58  29  آوريل

  78  36  28  نوامبر    77  56  28  مي

  78  9  27  دسامبر    79  82  27  ژوئن

  8/77  399  1/27  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع
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  )BSk( سرد خشك نيمه استپآب و هواي : ب

هاي عرض ميانه را در بر گرفته و منطقه دي بيابانهمچون كمربن سرد خشك نيمه استپ

هاي اين آب و هوا يكي از ويژگي .رودانتقالي ميان بيابان و مناطق نيمه نمناك به شمار مي

تغييري پذيري  ويژه بههاي آب و هوايي نوسان. هاست آنسكونت و كاركردهاي انساني در 

چنانكه  .ي بزرگ اقتصادي روبرو كرده استهابارندگي، كاركردهاي انساني را با پذيرش زيان

را در پي  ها آنهاي وابسته به گذاريو سرمايه پروري دام، گسترش كشاورزي، ها سالي تررخداد 

 .آورندشرايط ناگواري را براي جوامع انساني پديد مي بعدي آن، هايما خشكساليدارد، ا

در كانون  ها آنجايگاه  كه زاييده هاي ميانههاي خشك و نيمه خشك عرضسرزمين 

ها، دوري از درياها و سدهاي كوهستاني است در قاره آسيا، آمريكاي شمالي و جنوبي و خشكي

هاي هواي نمناك دريايي اند كه ديوارهاي كوهستاني از ورود تودهدر جاهايي پديد آمده

هاي بزرگ در شتها و داي ميان كوههاي بستهاين گونه آب و هوا در حوضه .كنندجلوگيري مي

هايي از باختر آمريكا، كانادا، جنوب روسيه، چين شمالي، آرژانتين جنوبي و باختري و بخش

بارندگي اين گونه آب و هوا از شرايط جابجايي  .پراكنده شده استآسياي جنوب باختري 

بسيار  هاي گرم تاداراي تابستانكند و پرفشارها و كم فشارها در فصول گوناگون سال پيروي مي

فرا رسيدن بهار بسيار ناگهاني است و سرعت افت و . هاي سرد تا بسيار سرد استگرم و زمستان

  .خيز دماي شبانه روزي و فصلي چشمگير است

با در اياالت متحده آمريكا ) Colorado(مركز ايالت كلرادو ) Denver(آب و هواي شهر دنور 

 درجه 104: 52جغرافيايي  طول و شمالي هدرج 39: 46 عرضمتر از سطح دريا،  1613بلندي 

هاي داده. رودبه شمار مي )BSk( سرد خشك نيمه استپ نمونه روشني از آب و هواي باختري

 متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي با روزهاي شمار ميانگيندهد كه نشان ميهواشناسي اين شهر 

 نسبي نم ماهانه ميانگين ،متر ليمي 380 ساالنه بارندگي ميانگينبا  سال در روز 84 ،شهراين 

 تفاوت سلسيوس، 7/9 هوا ساالنه دماي ميانگين درصد، 8/36 ساالنه بازه در و درصد 31 -43

 69با بارندگي  ميبرج  .است سلسيوس 25 ،سال ماه سردترين و رينتگرم مياندما  ميانگين

  .ترين برج سال استكم باران بارندگي، متر ميلي 12دسامبر با ماه سال و  ترين پرباران متر ميلي

شهر تربت حيدريه در كشور ايران،  )BSk( سرد خشك نيمه استپ يك نمونه از آب و هواي

 جغرافيايي عرض، متر 8/1450اين شهر از سطح دريا بلندي  .استدر استان خراسان رضوي 
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هوايي  هاي آب وداده. است خاوري درجه 59: 13 آن جغرافيايي طول و شمالي درجه 35: 16

 سال در روز 6/58 ،شهراين  متر ميلي 1/0 از بيش بارندگي با روزهاي ميانگيندهد كه نشان مي

 بازه در و درصد 28 - 71 نسبي نم ماهانه ميانگين ،متر ميلي 8/274 ساالنه بارندگي ميانگينبا 

 هوا ايدم ميانگين تفاوت سلسيوس، درجه 3/14 هوا ساالنه دماي ميانگين درصد، 2/47 ساالنه

 2/55با بارندگي  ارسم .است سلسيوس درجه 4/25 ،سال ماه سردترين و رينتگرم ميان

  .ترين برج سال استبارندگي، كم باران متر ميلي 4/0با  آگوستماه سال و  ترين پرباران متر ميلي

  ، دنور، كلرادو آمريكا )BSk(ميانگين دما، بارش و نم نسبي آب و هواي : 14-5جدول 

  نم نسبي  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  ادم  ماه

  31  39  23  ژوئيه    42  14  -2  ژانويه

  32  33  5/21  آگوست    43  18  - 5/0  فوريه

  32  29  17  سپتامبر    40  31  3  مارچ

  34  26  11  اكتبر    38  54  8  آوريل

  38  18  3  نوامبر    38  69  13  مي

  40  12  - 5/0  دسامبر    33  37  20  ژوئن

  8/36  380  7/9  ساالنه  )http://www.climatetemp.info:       (منبع

  ، تربت حيدريه در ايران)BSk(ميانگين دما، بارش و نم نسبي آب و هواي : 15-5جدول 

  بارندگي  دما  ماه    نم نسبي  بارندگي  دما  ماه
نم 

  نسبي

  29  8/0  6/26  ژوئيه    71  48  2/1  ژانويه

  28  4/0  9/24  آگوست    67  5/50  2/3  فوريه

  31  8/0  8/20  سپتامبر    60  2/55  2/8  مارچ

  40  7/5  9/14  اكتبر    51  40  6/14  آوريل

  52  4/13  8/8  نوامبر    40  4/19  7/19  مي

  65  6/36  7/3  دسامبر    32  4  6/24  ژوئن

)http://www.chaharmahalmet.ir/iranarchive.asp(  2/47  8/274  3/14  ساالنه  
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  ايياستپ و بيابان جنب استو هواي و ويژگي مشترك آب .5-4

در سرتاسر سال زير پوشش ) BWh(جنب استوايي  انو بياب )BSh(دو دسته آب و هواي استپ 

 12 بر روي هم نزديك به اين دو گونه آب و هوا. اي ميان مداري هستندهاي هواي قارهتوده

ي مدار نزديكدر ميان مداري  هايبيابان كانون. گيردرا در بر ميها خشكي گسترهدرصد 

داراي  هاي سرزمين. شودها يافت ميبيشتر در كناره باختري قاره و الجديرأسو  نالسرطا رأس

  :زير هستند هاي ويژگيگونه آب و هوا داراي دو اين 

 پوشش ابر؛ وناچيز بودن نم نسبي  �

 ناچيز بودن رخداد و مقدار بارندگي؛ �

 باال بودن ميانگين ساالنه دماي هوا؛ �

 ا؛باال بودن ميانگين ماهانه دماي هو �

 باال بودن نوسان روزانه دماي هوا؛ �

  .باال بودن سرعت باد �

آب و هواي بياباني ميان مداري از پايداري باالي هوا و فرونشيني ناشي از حضور منطقه 

نم نسبي آن بسيار پايين است و ميانگين نم نسبي هوا در . شودپرفشار جنب استوايي ناشي مي

هاي رگباري نادر و كمياب بارندگي. بيشتر نيست درصد 10 – 30اي از هاي درون قارهبخش

 .آن بسيار زودگذر و ناچيز است و فاصله ميان دو بارندگي پياپي بسيار طوالني است

. نوسان دماي هوا هم در بازه شبانه روزي و هم در فصول مختلف سال بسيار باال است

 ها بياباندامنه دماي اين . شود ميهاي ميان مداري يافت باالترين دماي ماهانه جهاني در بيابان

دماي تابستاني  زدرجه سردتر ا 15 – 25هاي زمستاني دماي ماه. سلسيوس است 29 – 35

دامنه افت و خيز شبانه روزي دماي هوا در اين گونه آب و هوا باالست و ميانگين دماي . هواست

  .رسدسلسيوس مي 14 – 25روزانه هوا به 

  پ و بيابان عرض ميانهاست هواي و آبويژگي مشترك  .5-4-1

فصل در  در روش كوپن،عرض ميانه  )BWk(و بياباني ) BSk(دو دسته آب و هواي استپ 

هاي زمستان زير پوشش تودهفصل مداري و در اي ميان هاي هواي قارهتان زير پوشش تودهتابس
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هاي خشكيگستره درصد از  14اين دو گونه آب و هوا نزديك به . اي قطبي هستندهواي قاره

  :هاي زير همسانندو هوا را دارند در ويژگيكه اين آب  هايي سرزمين. گيرندجهان را در بر مي

 ابر؛ پوشش و نسبي نم بودن ناچيز �

 بارندگي؛ مقدار و رخداد بودن ناچيز �

 دماي ساالنه هوا ماليم تا گرم؛ �

  .گرم تا ماليم هوا ماهانه دماي �

و نسبت به د اي بسيار بااليي دارنرا ضريب قارهزي. هاي آب و هوايي بسيار خشكنداين گونه

چيز  هاي اقيانوسي را نا، مقدار بخار آب دريافتي از تودهها آناي جايگاه ميان قاره. دريا بلندترند

ديوارهاي بلند كوهستاني در . تواند پديد آيددر نبود بخار آب، رخداد بارندگي نمي. سازدمي

را به بخار آب بيشتر كاهش  هوا وتواند دسترسي اين گونه آب يآور، نيز مبرابر بادهاي باران

هاي ميانه در خاور هاي عرضبيشترين گسترش بيابان. دهددهد، چرا كه نقش بادپناهي رخ مي

درياي مازندران، شمال هيماليا، باختر اياالت متحده و خاور آند به صورت نوار باريكي در جنوب 

دامنه تغييرات شبانه روزي دماي هوا هم در بازه شبانه روزي و . شودآمريكاي جنوبي يافت مي

. هاي جنب استوايي استميانه بيشتر از بيابان هايعرض هايهم در بازه ساالنه در بيابان

هاي جنب استوايي چندان بيابانبا هاي ميانه در مقايسه هاي عرضمعموالً دماي تابستاني بيابان

در كاليفرنيا، كه يكي از ) Death Valley(تثناي دره مرگ به اس حال هربه . زياد نيست

 .به سردي گرايش دارد ها آننقاط زمين است، دماي زمستاني  ترين گرم

هاي شاياني از باختر آمريكاي شمالي و مركز آسيا ميانه بخش هاي عرضآب و هواي استپي 

. ميانه دارد هاي عرض هاي بيابان هاي دمايي ماننداين آب و هوا عموماً ويژگي. گيرندرا در بر مي

هاي ميانه هاي عرضهاي ميانه بارندگي بيشتري نسبت به بيابانبه هر روي، آب و هواي عرض

  .كننددريافت مي
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  نيمه نمناك با يك دوره خشك نمناك و  هايسرزمين .5-5

  نمناك ميان مداري و خشك هواي و آب .5-5-1

موسمي و ) Aw(ساوان  ميان مداري خشك و نمناكآب و هواي اگرچه در دسته بندي كوپن، 

)Am(  در گروه آب و هواهاي گرم و پرباران)A (اين دو بارندگي  به هر روي،. گيرندجاي مي

داراي دو دوره مشخص  ها آنيكسان پراكنده نشده و  طور بهدر همه فصول سال  آب و هوا

  .باراني و خشك هستند

ناشي ) ITCZ(همگرايي ميان مداري  منطقه هر دو، از جابجا شدنالگوي فصلي بارندگي 

فصل . منطقه همگرايي همزمان است ورودفصل بارندگي با جايگاه باالتر خورشيدي و . شودمي

تر با دوره كاهش زاويه تابش آفتاب و جايگاه پايينخشك پيامد پايداري بيشتر هوا است كه 

 به و بدون ابر دوره خشكپايداري هوا و آسمان صاف . گرددخورشيد در آسمان محل همراه مي

ها كه چتر خود را بر سر اين گونه سرزمين پرفشار جنب استوايي استدر  فرونشيني هوا خاطر

جوالنگاه فصل اوج تابش خورشيدي در نتيجه قلمرو اين دو دسته آب و هوا، در  .افراشته است

ر آسمان، جوالنگاه دخورشيد پايين بودن جايگاه فصل در هاي هواي دريايي ميان مداري و توده

مانند ها گونه محلفصل باراني، هواي اين  بنابراين در .است اي ميان مداريتوده هاي هواي قاره

. هاي تندري پي در پي استگرم، نمناك و داراي توفان يعني آب و هواي نمناك ميان مداري

از برخي اگرچه در . نيمه خشك چيره استكم و بيش شرايط دوره خشك،  صورتي كه دردر 

 )Orographic(هستاني رفت كوموسمي و همتوده هواي گسترش  خاطر بهممكن است  هاسرزمين

  .همراه باشدافزايش بارندگي با 

  هاي ميانه با زمستان خشكنمناك عرض هواي و آب .5-5-2

هاي ميانه در هر دو نيمكره شمالي و جنوبي، شرايط آب و هواي نمناك عرضآب و هواي قلمرو 

اين گونه آب و هوا با يك الگوي نيرومند . ي بين زمستان و تابستان خود دارندبسيار متفاوت

زمستان داراي ي هاجايگاه آب و هوا. يابددما و بارندگي ويژگي ميپارامتر  تاي دوهر در فصلي 

وسان ن اي است كهبه خاطر همين جايگاه قاره .استههاي ميانه در درون قارهخشك عرض

اين پديده زاييده تغيير زاويه تابش خورشيد در فصول . شوديدار ميبزرگ دماي ساالنه پد

هاي كم فشار و پرفشار در گستره اين مناطق از يك سو و گوناگون سال و نيز جابجايي هسته
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در روش اين ويژگي را  .استهاي خاص در دوره مشخصي از سال هوا با ويژگيهاي برخورد توده

آب و متفاوت كه در دو گروه ) Dw(اي آب و هواي قارهو ) Cw(در دو آب و هواي موسمي كوپن 

اگرچه  .توان ديدميجاي دارند، ) D(و آب و هواي سرد و نمناك ) C(هواي ماليم و نمناك 

) D(با ) C(درجه سلسيوس در سردترين برج سال را مرز جدايي گروه  -3كوپن مرز همدماي 

 هواي هاي تودهاست كه  اين ها آنمشترك ويژگي اما ) 78: 1377جعفرپور، (برگزيده است 

  .هاست آناي در زمستان بازيگر آب و هواي دريايي در تابستان و توده هاي هواي قاره

  هاي ميانه با تابستان خشكنمناك عرضماليم و  هواي و آب .5-5-3

هاي ميانه با بارزترين نمونه آب و هواي ماليم و نمناك عرض) Cs(اي آب و هواي مديترانه

، رژيم بارندگي زمستانه و ها آنترين ويژگي برجسته .در روش كوپن استخشك ان تابست

اي ميان مداري قاره با چيرگي توده هواياين مناطق  تابستانيهواي . هاي خشك استتابستان

 .برتري دارد هواي دريايي قطبي هايتودهپيشروي زمستان در در صورتي كه . شودهويدا مي

هاي باختري هاي ميانه با تابستان خشك كه بيشتر در كرانهناك عرضآب و هواي ماليم و نم

ها هاي دروني قارهشود، در بخشدرجه يافت مي 30 – 40هاي جغرافيايي ها ميان عرضقاره

مياني بيشتر  هايدر اين آب و هوا بارندگي ناشي از چرخند عرض .نيافته است گسترشچندان 

شار و پايدار جنب استوايي در فصل تابستان اين مناطق را زير چتر پرف. ريزدفرو ميدر زمستان 

 .سازدفرايندي كه هوا را گرم و خشك مي ،گيردچتر خود مي

  هاي خشك در الگوي ميگز قلمرو سرزمين .5-6

آب و قلمرو  مرز بنديشيوه ترين ترين و پذيرفتهيكي از شناخته شده) Meigs, 1957(الگوي ميگز 

ميگز نقشه . به انجام رسيده است) UNESCO(كه براي يونسكو  رودمي به شمار هانخشك ج هواي

پايه  برو دهد نشان مي» فراخشك«و » خشك«، »نيمه خشك«آب و هواي خشك را در سه دسته 

قلمرو آب و هواي  ، يعنياست استوار) TMI( ،)Thornthwaite, 1948( ايتو شاخص نمناكي تورنث

  .دكنمي مشخصبا تبخير و تعرق پتانسيل  مقايسه بارش پايهبر را خشك جهان 

آب و «درصد و  15» آب و هواي خشك«درصد،  4» آب و هواي فراخشك«، مدلاين در 

آب و هواي گوي زمين را در بر  )درصد 6/33در مجموع (درصد  6/14» هواي نيمه خشك

و هواي خشك آب  دارايهاي سرزمينمساحت اين الگو،  مبنايبر  ).Nicholson, 2011, 4( دارند
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 از اين). 16 -  5جدول ( رسدميميليون كيلومتر مربع  79/48 بهدر گستره جهاني بياباني 

 91/11 و ميليون كيلومتر مربع است 81/5برابر با  آب و هواي فراخشكتيپ مساحت ميان، 

 آبگونه مساحت همچنين،  .در قلمرو اين گروه جاي داردجهان خشك  هايسرزمين ازدرصد 

از . مناطق خشك را فرا گرفته استدرصد  62/44 كيلومتر مربع است و 77/21خشك و هواي 

به شمار ) True Deserts(هاي واقعي بيابان» خشك«و » فراخشك«دو گروه آب و هواي آنجايي كه 

 58/27با مساحت  هاي واقعيبيابان: گفت بايدبنا بر اين  ).Nicholson, 2011, 4(روند مي

. دهندرا به خود اختصاص ميجهان هاي كم باران سرزمين درصد 53/56 از بيش ،كيلومتر مربع

كيلومتر مربع بيان كرده است  ميليون 29نزديك به ها را مساحت اين بيابان) 2004(وارنر 

)Warner, 2004, 63(.  

  هاي خشك در هر قاره به ميليون كيلومتر مربعگسترش سرزمين: 16-5 جدول

  مجموع  شكنيمه خ  خشك  فراخشك  قاره
  درصد نسبت به

  جهان  قاره
  8/36  60  94/17  08/6  3/7  56/4  آفريقا
  8/33  37  48/16  52/7  91/7  05/1  آسيا

  1/13  84  38/6  52/2  86/3  -  استراليا

  1/8  16  97/3  66/2  28/1  03/0  آمريكاي شمالي

  2/6  17  02/3  63/1  22/1  17/0  جنوبي يآمريكا

  2  10  1  8/0  2/0  -  اروپا

  100  -  79/48  21/21  77/21  81/5  وعمجم

  -  -  100  47/43  62/44  91/11  درصد

نسبت به مساحت هاي خشك و نيمه خشك هر قاره را ستون آخر درصد گسترش سرزميندو 
  .دهدنشان ميهاي خشك جهان همان قاره و نسبت به مساحت همه سرزمين

  ) Nicholson, 2011, 5 from Meigs 1957( :منبع

  گسترش مجموع آب و هواي فراخشك و خشك در هر قاره به ميليون كيلومتر مربع: 17-5 جدول

  اروپا  آمريكاي جنوبي  آمريكاي شمالي  استراليا  آسيا  آفريقا  قاره

  2/0  39/1  31/1  86/3  96/8  86/11  مجموع خشك و فرا خشك
  20  03/46  33  5/60  37/54  1/66  قاره دربيابان واقعي درصد 

  7/0  5  8/4  14  5/32  43  جهانيدرصد 

  ) Warner, 2004, 64 from Meigs 1957( :منبع
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ميليون كيلومتر مربع است و بيشترين  56/4آب و هواي فراخشك در آفريقا داراي مساحت 

درصد آب و هواي فراخشك  78به سخن ديگر، بيش از . هاي ديگر داردگستره را نسبت به قاره

و نيمه  91/7ورتي كه آب و هواي خشك با مساحت در ص .جهاني در آفريقا گسترش يافته است

ميليون كيلومتر مربع بيشترين پهنه را در قاره آسيا دارند، يعني بيش  52/7خشك با مساحت 

درصد آب و هواي نيمه خشك جهاني در آسيا  35درصد آب و هواي خشك و بيش از  36از 

دهد كه ر جهان نشان ميهاي خشك دپراكندگي سرزمين). 16 -  5جدول (ت گسترده شده اس

خشك جهان را در بر  هواي وميليون كيلومتر مربع بيشترين گستره آب  94/17قاره آفريقا با 

درصد گستره قاره را  60درصد است كه  7/36هاي جهان سهم اين قاره از خشكي. گرفته است

و » خشك«ي در قاره آفريقا، مجموع پهنه دو گروه آب و هوا. زير پوشش خود قرار داده است

 43هاي ديگر بيشتر است و قارهميليون كيلومتر مربع است كه از  86/11برابر با » فراخشك«

  ).17 - 5جدول (شود هاي واقعي جهان را شامل ميدرصد بيابان

 هاي خشك در نقشه ميگز آورده شده استپراكندگي هر سه گروه آب و هوايي سرزمين

بندي ميگز بر پايه بارندگي و دماي كه كليد پيكره دسته اشتدبايد توجه  ).6- 5تا  2-5هاي شكل(

فاكتورهايي است كه با درجه خشكي هوا پيوند  گويايهر پهنه آب و هوايي  نمادشده و هوا ساخته 

نيز كد گذاري شده دماي هوا  هايويژگي و بارندگياطالعات پراكندگي فصلي  در هر نماد .دارند

شرايط و  است دو حرف در كناره راست و دو عدد در كناره چپ شامل كد چهارداراي نماد  هر. است

  .دهدرا نشان ميهاي جهان هاي خشك در گستره قارهآب و هواي هر يك از سرزمين

حرف بزرگ كناره راست هر نماد . دهدشدت خشكي آب و هواي هر محل را نشان مي :نخست كد

  .است) S(» نيمه خشك«و يا ) A(» خشك«، )E(» فراخشك«گوياي آب و هواي 

بارندگي محل كه دهد حرف كوچك نشان مي. بارندگي استپراكندگي فصلي گوياي  :دوم كد

و ) b( »بارندگي تابستانه«، )c( »بارندگي زمستانه« :در كدام يك از سه رژيم

  .جاي دارد) a( »مشخص نبودن رژيم بارندگي«

ن دماي هوا در سردترين برج سال را براي گيميان ويژگيكه است  )0تا  4( يك رقمي عدد :كد سوم

  .دهدنشان ميمشخص محل  يك

ترين برج گرم ويژگي ميانگين دماي هوا درگوياي است كه ) 0تا  4(نيز عدد يك رقمي  :كد چهارم

  .باشدميسرزميني پهنه  در يكسال 
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 )Meigs 1957(نماد درجه خشكي هوا و پراكندگي فصلي بارندگي در الگوي ميگز : 18-5 لجدو

  حرف نخست  شدت خشكي  حرف دوم  رژيم بارندگي

 Extremely arid E  فراخشك a  نامشخص

  Arid A  خشك  b  تابستانه

  Semi-arid S  نيمه خشك  c  زمستانه

گروه  4ترين برج سال هر محل مشخص در ميانگين دماي هواي سردترين و گرم �

تعريف شده است  4سته بندي شده و براي هر گروه يك كد يك رقمي از صفر تا د

  ).19- 5جدول (

 )Meigs 1957(در الگوي ميگز  هاي دماي هواويژگيگوياي عددي نماد : 19-5 جدول

  ۴  ٣  ٢  ١  ٠  كد

  ٣٠> ٠٠٠  ٢٠ - ٣٠  ١٠ - ٢٠  ١ - ١٠  ٠٠٠>٠  به سلسيوس ميانگين دما

در هر محل بستگي دارد،  داردنباله كم و بيشخشكي  بهكه ي خشك آب و هوا پيدايش

  .شودن ناميده ميباكه بيا آوردميرا به بار هاي مشخصي ژگييك سري وي

دهد كه پراكندگي جهاني آب و هواي خشك بيشتر داراي الگوي ي ميگز نشان ميهانقشه

ها مرز در حقيقت به جز از صحراي بزرگ آفريقا، در بيشتر بيابان .استساختار متوسط مقياس 

. كندنمناك از روال هماهنگي پيروي نمي هاي فراخشك، خشك، نيمه خشك وميان سرزمين

بسيار هاي اند كه گاهي ويژگيشده گذاري نام تر كوچكها، چندين بيابان در درون بيشتر بيابان

      ).Warner, 2004, 64(متمايزي با يكديگر دارند 
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  در قاره آفريقا فراخشك، خشك و نيمه خشك هايپراكندگي جغرافيايي سرزمين: 2-5 شكل

يك پهنه گسترده و به هم پيوسته ) North Africa–Eurasia(طقه شمال آفريقا، اوراسيا من

 تاعربستان شبه جزيره در راستاي آغاز و كه از كرانه هاي اطلس در شمال افريقا بياباني است 

به هم  هايتر از بياباناين منطقه خشك بيش گستردگي .گيردآسيا را در بر مي شرق جنوب

از نوار  پديد آمده استدر جنوب آفريقا ديگري كه خشك  منطقه. در جهان است پيوسته ديگر

قاره در خاور ) Karoo(كاالهاري و سپس بيابان كارو  بيابان بيابان ساحلي ناميب در باختر تا

را در  خاور آفريقاي مركزينيز ) Somali–Chalbi(بيابان چلبي، سومالي  .گسترش يافته است

  .باشدبخشي از ناحيه بياباني شمال آفريقا، اوراسيا  رسد كهنظر ميبر گرفته است و به 
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  قاره آسيادر هاي فراخشك، خشك و نيمه خشك سرزمين پراكندگي جغرافيايي: 3-5 شكل

 32(، آسيا )درصد 37(هاي خشك جهان در سه قاره آفريقا درصد سرزمين 80بيش از 

كشور كه داراي آب و هواي  66كشور از  55. شوديافت مي) درصد 11(و استراليا ) درصد

كشور زير  55 اينگستره  درصد 100 تا 75از . خشك هستند در اين سه قاره جاي دارند

بايد گفت كه اين درصدهاي آماري در باره . است خشك نيمه و خشك هواي و آب پوشش

انوسي نسبت هاي اقيو تقريباً آب و هواي خشك پهنه است ي جهانهاخشكي به نسبت هابيابان

  ).Warner, 2004, 64(است  پهناورتر هاآب و هواي خشك قارهبه 
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  استراليادر هاي فراخشك، خشك و نيمه خشك جغرافيايي سرزمين پراكندگي: 4-5 شكل

مپسون كه و سي) Tanami(، تانامي بزرگ، گيبسن، ويكتورياي بزرگ زار شنهاي بيابان

 .پوشانندگيرد، دو سوم قاره استراليا را ميرا در بر مي) Sturt Stony(خود بيابان استيورت استوني 

هاي به نسبت بيابان را فرا گرفتهها در استراليا كه بخش بسيار بزرگي از اين قاره گسترش بيابان

شود فراخشك ديده نمي هواي واگر چه در استراليا آب . تر استهر قاره ديگري در جهان بزرگ

هواي خشك و نيمه خشك جهان در اين قاره گسترش يافته است،  درصد آب و 1/13و تنها 

درصد استراليا داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك است و  84ولي بايد توجه داشت كه 

 14بنا بر اين نزديك به . درصد اين آب و هوا در گروه آب و هواي خشك جاي دارد 60بيش از 

  ).17 - 5 و 16 -  5جداول (رش پيدا كرده است هاي واقعي جهان در استراليا گستدرصد بيابان
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  آمريكاي شماليدر فراخشك، خشك و نيمه خشك  هايپراكندگي جغرافيايي سرزمين: 5-5 شكل

، )Chihuahuan(هوهوان هاي آمريكاي شمالي چهار بيابان جداگانه سونوران، چيبيابان

  .گيردرا در بر مي حوضه بزرگ و مجاو
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  آمريكاي جنوبيدر هاي فراخشك، خشك و نيمه خشك جغرافيايي سرزمين پراكندگي: 6-5 شكل

اين قاره هاي باختري هاي اتاكاما و پرو در كرانهمناطق خشك آمريكاي جنوبي شامل بيابان

 هاي آند در جنوب و همچنيندر خاور كوه) Patagonian and Monte(هاي پاتاگونيا و مونته و بيابان

  .باشدهاي شمالي ونزوئال و كلمبيا ميخشك در خاور برزيل و كرانه هاي كوچك نيمهسرزمين

  سخن پاياني فصل  .5-7

هاي آب و آب و هوا، فراهم ساختن چارچوبي براي يافتن ويژگي» تجربي« هدف پهنه بندي

هاي تجربي توجه در روش. هواي كره زمين با كمك پارامترهاي اتمسفري در هر محل است

شود كه در هر دوره مشخص سال، آب و هواي محلي را ويژگي ي ميكمتري به نقش بازيگران

: هاي تجربي دسته بندي آب و هواي جهاني به مشكالتي چونكاستي روش. بخشندمي



 115هاي آب و هوايي                                                       ها بر پايه ويژگيبندي بيابانپهنه: پنجم فصل

ها و معيارهاي رابطه كارگيري به"، "پوشش گياهي براي مرزبندي آب و هوايي كارگيري به"

كم "و  "رامترها و فاكتورهاي آب و هواييهمه پا كارگيري بهها در  ناتواني آن"، "قراردادي

نسبت  "فراواني رخدادهاي هواشناسي در هر محل"و  "توجهي به بازيگران جهاني آب و هوايي

هاي با توجه به اين مشكالت است كه در روش). 1377:10جعفرپور، (داده شده است 

گوناگون سال كنكاش  هايها در دوره هاي هوا و خاستگاه آن، پديده جابجايي توده»ژنتيكي«

هاي به هر روي، چرخه ساالنه زاويه ميل خورشيد است كه نيرومندي و جابجايي توده. شودمي

  .كندهوا را لگام مي

جوالنگاه "، "كمربند پرفشار جنب استوايي"، "منطقه همگرايي ميان مداري"قلمرو كوچ براي نمونه، 

هاي هواي ميان توده"از يك سو و  "اي قطبيهاي هوپيشروي توده"و همچنين قلمرو  "جبهه قطبي

. از سوي ديگر به جابجايي فصلي جايگاه خورشيد در آسمان بستگي دارد "مداري و جنب استوايي

زيرا دسته بندي آب و . ي فضايي بسيار اهميت داردهاالگو چنينشناخت بسيار كنجكاوانه 

ويژگي هر آب و هوا كم و بيش . دارددر جهان به اين الگوها بستگي  ها آنپهنه بندي  وهوايي 

درجه  15مدار  چنانكه. آب و هوايي بستگي دارد بازيگران كالنبه كاركرد فصلي كوچ اين 

زير پوشش پرفشار جنب استوايي ) Winter solstice( يعرض شمالي، در هنگام انقالب زمستان

 .است) ITCZ(يان مداري زير چتر همگرايي م) Summer solstice(و در هنگام انقالب تابستاني 

هاي هواي درجه شمالي در زمان انقالب زمستاني محل تاخت و تاز توده 60در عوض مدار 

جبهه قطبي و در انقالب تابستاني منطقه  جوالنگاه )Equinoxes(قطبي و در هنگام اعتدالين 

  .باشدهاي هواي ميان مداري و جنب استوايي ميگسترش توده

درجه سلسيوس و ميانگين ماهانه دماي هوا بر حسب ماهانه اي نرمال اقليمي هداده: 1- 6آزمون 

با  سراواندو شهر در كشور ايران،  هاي هواشناسيكه در پايگاه متربه ميليمجموع بارندگي 

در شمالي  27:20عرض خاوري و  62:20طول جغرافيايي  ،متر از سطح دريا 1195بلندي 

طول جغرافيايي ، متر از سطح دريا 1870با بلندي  ايگانگلپو استان سيستان و بلوچستان 

باني شده است ديده استان اصفهان در بخش باختريشمالي  33:28عرض  و خاوري 50:17

  .زير پاسخ دهيد هايپرسشبه  آب و هوايي كوپنروش پهنه بندي  كمكبا . )20 - 5جدول (

  ؟شهر را تعيين كنيديك از اين دو رژيم بارندگي هر : الف

  رابطه مورد استفاده براي هر شهر را جداگانه بنويسيد؟: ب

  هر شهر را تعيين كنيد؟ يآب و هوا: ج
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  ايران كشور در ماهانه شهرهاي سراوان و گلپايگانبارش  ميانگين دما و: 20-5جدول 

  برج

  گلپايگان  سراوان

 دماي هوا

  بارندگي
  دماي هوا

  بارندگي
 ميانگين ينهبيش كمينه ميانگين بيشينه كمينه

  6/44  4/14  1/19  4/7  2/6  9/23  9/30 5/15 فروردين

  1/26  6/19  3/24  3/11  5/6  29  9/35 4/20 ارديبهشت

  1/3  9/25  9/30  4/16  4/5  1/32  39 8/23 خرداد

  7/1  1/29  3/34  20  7/9  3/32  2/39 1/25 تير

  8/1  5/28  8/33  1/19  7/3  2/31  3/38 1/23 مرداد

  2/0  8/23  6/29  1/14  3/1  7/27  1/35 8/18 شهريور

  5/5  17  5/22  6/8  4  5/22  30 7/13 مهر

  2/30  4/9  3/14  8/2  4  7/16  4/24 2/8 آبان

  9/38  6/4  2/9  - 9/0  8/12  3/12  7/19 9/4 آذر

  2/37  2/1  9/5  - 2/4  4/14  6/10  5/17 8/3 دي

  7/31  1/4  8/8  -2  5/16  2/13  2/20 3/6 بهمن

  7/52  2/8  9/12  7/19  8/22  6/17  4/24 6/10 اسفند

  7/273  5/15  5/20  9/7  3/107  4/22  5/29 5/14 ساالنه

  


