
  
  113-137، صص 1395 زمستان، 9ي هيدروژئومورفولوژي، شماره

  30/11/1395:  تأييد نهايي مقاله    13/04/1395 :وصول مقاله
  

 و) NAO (م با فاز مثبت نوسانات اطلس شماليأاستخراج الگوهاي همديد تو

  ايران يزمستانه بارش بر آن ثيرأت
 

  1حسين عساكره

  2فرامرز خوش اخالق

  3*زينب شامحمدي

   چكيده

 برون يپذيري گردش عمومي جو در محدودهثري از تغييرؤاطلس شمالي الگوي منوسانات 

.  شمالي و از عوامل اصلي كنترل عناصر اقليمي مانند بارش و دما استيحاره نيمكره

. است... ژي، كشاورزي، صنعت و هاي انر داراي اثرات اقتصادي و اجتماعي بزرگ بر بخش

 آن با عناصر اقليمي يهاي بشري و رابطه بنابراين با توجه به اهميت اين نوسان بر فعاليت

بندي فاز مثبت اين نوسان و و از جمله بارش، سبب گرديد تا به شناسايي و تحليل و گروه

 نياز اين تحقيق شامل هاي مورد  داده. الگوهاي توام با آن پرداخته شوددر پي آن استخراج

اقليمي و  هاي سينوپتيك، هاي مقادير بارش به صورت روزانه براي ايستگاه  گيري اندازه

باشد كه از دو منبع سازمان هواشناسي و   مي1340-1388سنجي كل كشور از سال  باران

 فزاراكارگيري از نرمه وزارت نيرو گردآوري شد و با استفاده از روش آماري چندمتغيره و ب

matlab،surfer و grads  به استخراج الگوهاي همديدي حاصل از اين فاز پرداخته شده

                                                           
 ، ايران دانشگاه زنجان،ـ استاد گروه جغرافياي طبيعي1

 ، ايراندانشگاه تهران ـ استاديار گروه جغرافيا طبيعي،2

 )*نويسنده مسئول (، ايرانـ دانشجوي كارشناسي ارشد گرايش آب و هواشناسي سينوپتيك، دانشگاه زنجان3
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در نهايت پنج الگو استخراج و نشان داد كه با وجود شرايط پايداري در پنج الگوي . است

هاي جوي باال بوده است كه توجيه اين مطلب با  سطح زمين در اين فاز، ميزان ريزش

 يايران در جلوي محور ناوه.  هكتوپاسكال صورت گرفت500راز استفاده از الگوهاي ت

ثير اين ناوه در أهاي جوي كشور تحت ت بنابراين ريزش. مربوط به مديترانه واقع شده است

  . زمستان رخ داده است

  .ايتحليل خوشه نوسان، ايران، تحليل همديد، فاز مثبت،: كلمات كليدي

  

  مقدمه

 جنوبي است، يكارترين الگوي دور پيوند نيمكرههمانگونه كه نوسان جنوبي آش

نوسان اطلس شمالي هم بارزترين الگوي دورپيوندي است كه در تمام طول سال در 

نوسان اطلس شمالي در واقع نماينده بادهاي غربي بر .  شمالي فعال استينيمكره

بت و  درجه است و داراي دو فاز مث60 تا 40 مدار يروي اقيانوس اطلس در فاصله

سراسر شمالگان،  فشار ايسلند واگر به هنگام كاهش ناهنجاري كم. منفي است

تر از حد معمول در آزور ايجاد گردد، نوسانات اطلس شمالي در فاز  پرفشار قوي

گيرد، در چنين وضعيتي افزايش اختالف فشار، جريانات شديد جوي مثبت قرار مي

به (مرطوب در اروپا  زمستاني گرم و موجب ظهور راند و را به طرف شمال اطلس مي

. گردد شرايط سرد و خشك، در شمال كانادا وگرينلند مي و) ويژه در اروپاي شمالي

حاره  در فاز منفي نيز يك مركز پرفشار ضعيف تر از حد معمول در نواحي جنب

تر از حد معمول  ايسلند نيز ضعيفيفشار ناحيه شود در اين هنگام كمايجاد مي

تري را به ت بنابراين كاهش گراديان فشار و به دنبال خود جريانات ضعيفخود اس

هواي سرد به  همراه خواهد آورد، در اين وضعيت هواي مرطوب به سوي مديترانه و
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بر اساس مطالعات ). 147-156: 1386 ،1برومند(شود سمت شمال اروپا منتقل مي

 هاي نوسانات شمالي وهصورت گرفته در مناطق مختلف جهان، فازهاي حدي پديد

 و 2حضرتي(شوند ترسالي مي جنوبي باعث تغييرات بزرگ اقليمي خشكسالي و

هاي  برخي از الگوهاي پيوند از دور از راه تأثيري كه بر سامانه). 1383 همكاران،

هايي در   اقليم نواحي دورتر از جمله ايران دارند موجب بروز نوسانيكنندهتعيين

 با توجه به اهميت اين نوسان بر .)72 ،3،1390مسعوديان(د شون هواي كشور مي

ثير فاز مثبت اين نوسان بر أ شمالي، در اين پژوهش به بررسي تياقليم نيمكره

 4فرير. اي .ه است پرداخته شد1340- 1388 آماري يبارش زمستانه ايران طي دوره

انه كاالبريا را با ثير نوسانات اطلس شمالي بر بارندگي زمستأ، ت)2013( همكاران و

 حاصله بيانگر وجود يك پيوند آشكار ياستفاده از توزيع گاما انجام دادند نتيجه

 در ايران نيز .ميان فازهاي شاخص اقليمي و ميزان بارش زمستاني در اين منطقه

5پورتحقيقات ديگري توسط مدرس
، با بررسي رويداد انسو بر بارندگي و )1375( 

، فصل پاييز )از ماه مه تا اوت(  و دماي ايران در فصل مونسونها بارش دماي ايران،

، را مورد )مارس تا مه(و بهار ) دسامبر تا فوريه( ، فصل زمستان)سپتامبر تا نوامبر(

هاي ايران در   وي بر روي بارشينتايج حاصل از مطالعه .مطالعه قرار داده است

هاي بعد از وقوع  و در سال 65،69،72،76،86هاي  هاي وقوع انسو يعني سال سال

دهد كه در مناطق   به صورت فصلي نشان مي66،70،73،77،88هاي  انسو يعني سال

نينو تجربه  مختلف كشور در فصول مختلف، شرايط يكساني را همزمان با وقوع ال

پذيري نيز از فصلي به فصل ديگر و از مكاني به مكان  ثيرأميزان ت كنند و نوع و نمي

سر ايران زير اها در سر بارش نينو، است؛ مگر اينكه سال بعد از وقوع الديگر متفاوت 

                                                           
1- Borouman 
2- Hazrati 
3- Masoudeian 
4- Freyer 
5- Modares pour 
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 ايستگاه 15نتايج فوق با استفاده از بررسي . اند ميانگين و دماها باالي ميانگين بوده

 را بر NAO، ، اثرات پديده انسو و )1381 (1غيور و عساكره. حاصل شده است

 40قرار داده ايشان دريافتند كه تغييرات سري زماني دماي جاسك مورد مطالعه 

. باشد  و انسو ميNAOهاي  درصد از نوسانات دمايي جاسك متاثر از اثرات پديده

اطلس شمالي بر رژيم    ، در برسي  اثرات نوسان)1387( همكاران و2خوش اخالق 

 با NAOدماي سواحل جنوبي خزر بر اين باورند  كه مرحله مثبت شاخص  بارش و

مزبور با  منفي شاخص يكاهش دما  و مرحله يشي، افزايش بارش وهاي افزادوره

با توجه به مطالعات انجام  .هاي كاهش بارش و افزايش نسبي دما همزمان است دوره

بر آب و هواي مناطق مختلف، هدف   NAOشده در ايران و جهان و اهميت نوسان 

ستانه ايران با استخراج  اثر فاز مثبت اين نوسان بر بارش زمياز اين پژوهش مطالعه

پذيري بارش ايران زمين طي فصل زمستان ي توام با آن و به تبع آن تغييرالگوها

   .باشدمي

  مواد و روش 

محيطي و (يابي به اهداف تحقيق از دو گروه داده  در اين پژوهش به منظور دست

انه يابي مشاهدات بارش روز هاي محيطي حاصل مياناستفاده شده است، داده) جوي

 ايستگاه همديد، 575باشند كه از  مي 1388 تا پايان زمستان 1340از آغاز زمستان 

   .)1شكل ( اقليمي و بارانسنجي تهيه شده است

.  هكتوپاسكال بررسي گرديد1000 و 500ها در ترازهاي داده در تحقيق حاضر،

 0ار  درجه طول شرقي و از مد120درجه طول غربي تا 40ي مورد نظر بين  محدوده

به اين ترتيب محدوده مورد بحث با .  درجه عرض شمالي در نظر گرفته شد80تا 

 رفتار يبه منظور حصول اطمينان از نحوه). 2شكل ( شود ياخته پوشيده مي 2145

                                                           
1- Gauor & Asakereh 
2- Khoshaklage 
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بندي فشار تراز دريا طي اين فاز  جو طي فاز مورد نظر، الگوهاي جو بر اساس طبقه

در اين . اي صورت گرفت روش تحليل خوشهانجام شد كه اين امر با به كارگيري 

.  بهره گرفته شد)1(ي  رابطهپژوهش براي محاسبه بين افراد از روش اقليدسي

  .)201 :1389، 1فرشادفر(
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 ام روي فرد iصفت مقدارijx ضريب تفاوت دو ايستگاه استjkeدر اين فرمول 

jام استikx مقدار صفتi ام روي فردk ام است وn گيري شده  مقدار صفات اندازه

در نهايت با . نهايت در تغيير استبين صفر و بيikeمقدار .باشد بر روي افراد مي

هاي متعددي وجود  ها روش هها در خوش بندي آن و گروه ها اينكه براي ادغام ايستگاه

 ،1389 ،3فرشادفر( بهره گرفته شد »2ادغام وارد«اما در اين پژوهش از روش  دارد

ها در هر مرحله و  تعداد كل دسته K. ام استi نمره  فرد ijxدر فرمول دوم). 202

jn  تعداد افراد در هر دستهjت با اينكه براي ادغام افراد و در نهاي. ام است

هاي متعددي وجود دارد اما در اين پژوهش از  ها روش ها در خوشه بندي آن گروه

مقدار مجموع مربعات خطا از طريق فرمول زير .  بهره گرفته شد»4ادغام وارد«روش 
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1- Farshadfar 
2- Ward  
3- Farshadfar 
4- Ward  
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 jnها در هر مرحله و تعداد كل دسته k. ام استiنمره  فرد  ijxدر اين فرمول

  .ام استjتعداد افراد در هر دسته 

هاي   دادهديـبنروزهاي نماينده گروهاي به دست آمده از طبقه به منظور انتخاب

ن ترتيب به اي. مربوط به فشار تراز دريا از روش همبستگي لوند استفاده شده است

ترين تعداد روزهاي  ترين شباهت را با بيش براي انتخاب روز نماينده روزي كه بيش

 همانندي الگوهاي دو يضريب همبستگي معرف درجه. شود گروه دارد، انتخاب مي

 معيني را يبراي اين كار بايد ضريب همبستگي آستانه. نقشه با همديگر است

 تغيير 7/0 تا 5/0گونه موارد نوعاً بين مقدار ضريب همبستگي در اين .پذيرفت

.  استخراج شد5/0 ي آستانهي، روزهاي نماينده بر پايه)1390مسعوديان، ( كند مي

  داشته باشد5/0بدين ترتيب آن روزي كه با تعداد روزهاي بيشتري ضريب همبستگي 

 الگوهاي  نماينده از فاز مثبت براي5بنابراين . به عنوان روز نماينده انتخاب گرديد

بندي بر اساس بيشترين شباهت بين گروهي  تعيين اين گروه .سطح دريا اختيار شد

 هاي اي بر روي دادهانجام تحليل خوشه. و كمترين تفاوت بين گروهي صورت پذيرفت

پذير نبود بنابراين تنها دادهاي مربوط به روزهاي   هكتوپاسكال امكان500تراز 

  .هاي مورد نظر پرداخته شد تخراج و به توليد نقشهبه اين تراز اس نماينده مربوط
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   مورد مطالعهيها در پهنهموقعيت ايستگاه) 1 (شكل

 

   قوسيي درجه5/2*5/2 ياخته با تفكيك 2145  مورد بررسي جو باال باي محدوده)2 (شكل
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.  روز توأم با فاز مثبت استخراج گرديد2572 روز مورد مطالعه 4373از مجموع 

 بر اساس اين .پ. ه500هاي الگوهاي فشار تراز دريا و ارتفاع  بخش ويژگيدر اين 

ل به اين دليل است كه اين  هكتوپاسكا500انتخاب  تراز . .(فاز بررسي خواهد شد

   ).باشدباشد و گوياي بهترين نماينده جو ميتراز ميانگين جو مي تراز،

  بحث و نتايج 

شار تراز دريا و ارتفاع ژئوپتانسيل مربوط ، ميانگين و ضريب تغييرات ف)3(در شكل 

شكل مذكور پس زمينه  در. به فاز مثبت نوسانات اطلس شمالي ارائه شده است

تراز (سفيد گوياي ضريب تغييرات و خطوط هم ارزش نماد ميانگين فشار سياه و

هاي ميانگين فشار تراز دريا براي فاز  ويژگي. باشد، مي) ارتفاع ژئوپتانسيل- دريا 

 در اين فاز سه مركز فشار كه دو تاي .شود  ديده مي)الف. 3 ( در شكل NAOثبت م

مركز پرفشار آزور بر روي . فشار است، قابل تشخيص است آن پرفشار و يكي كم

 اين پرفشارسراسر اروپاي جنوبي را در يزبانه. الجزاير آزور شكل گرفته استمجمع

در محل تشكيل اين پرفشار ضريب .  استبرگرفته و تا غرب درياي سياه ادامه يافته

هاي  زبانه. باشد مركز پرفشار دوم سيبري مي. باشد تغييرپذيري بين صفر تا يك مي

هاي شمالي ايران و درياي سياه را در بر  شرقي اين پرفشار از قزاقستان تا بخش

 فشار مركز ديگر كم. ها با پرفشار آزور ادغام شده است در همين بخش. گرفته است

باتوجه به نقشه مذكور از . باشد در غرب ايسلند شكل گرفته است ايسلند مي

توان چنين استنباط  ميانگين فشار تراز دريا از فاز مثبت  نوسان اطلس شمالي مي

سيكلوني خود جريان هوا را عرض  نمود كه طي اين فاز پرفشار آزور با حركت آنتي

كند تحت تاثير اين حركت و  نتقل مي م هاي باالتر با شدت كم پايين به سمت عرض

كند تقابل اين چرخند  فشار ايسلند به سمت شرق حركت مي نيروي كوريوليس كم

هاي شمالي روسيه ريزش هواي سرد را براي منطقه  با واچرخند سيبري در بخش

هاي غربي پرفشار سيبري تا  از طرف ديگر زبانه. تحت سيطره به همراه داشته است
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ه ادغام اين واچرخند و ـاروپا پيشروي نموده است كه در نهايت بهاي شرقي  بخش

ده است، نتيجه اين تقابل تقويت پرفشارها و فرونشيني هوا ـد آزور منجر شـواچرخن

غرب ايران بين دو  هاي شمالي و شمال با توجه به اينكه بخش. و پايداري هواست

. نطقه فراهم شده استمركز پرفشار واقع شده است كه شرايط سرد و پايداردر م

خاطر واقع شدن بين دو منطقه بافشار متفاوت ه هاي جنوبي كشور ب بنابراين بخش

تري نسبت به منطقه شمالي و  ناآرامفشار سوداني شرايط يعني پرفشار سيبري با كم

 درصد 1 تا 0  براي كشور حدودميزان تغييرپذيري. غرب كشور داشته است شمال

 هكتوپاسكال را براي فاز 500يانگين ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  م)ب.3 (شكل. باشد مي

اي بر روي درياي  شود ناوه طور كه ديده مي همان. دهد  نمايش ميNAOمثبت 

عمق  اين ناوه نسبتاً كم. سياه، با محوري اريب تا مركز الجزاير امتداد يافته است

ذر از عراق و عربستان دهد كه مسير حركت جريانات هوا از افريقا و در گ يـنشان م

بر فراز ايران و در غرب روسيه پشته شكل گرفته و تا درياي خزر . رسد به ايران مي

 كه ،ارتفاعي تبديل شده است كمكشيده شده است ولي بر روي ايران به پشته نسبتاً 

در شرق . توان داشت مناطق مي همچون الگوي سطح زمين انتظار پايداري را در اين

 گرفته است اين پشته تا تبت اي شكل   سطح زمين، پشتهيب با نقشهروسيه متناس

تغييرپذيري براي ايران از جنوب به سمت شمال افزايش يافته  .امتداد داشته است

  . است
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 هكتوپاسكال 500و ارتفاع ژئوپتانسيل ) الف( ميانگين و تغييرپذيري فشار تراز دريا) 3(شكل 

  NAOطي فاز مثبت  )ب(

     الگوهابنديخوشه

هاي مذكور نتيجه  نهايي منجر به پذيرش  اي بر روي داده بعد از انجام تحليل خوشه

روزهاي نماينده  ،)4شكل(بندي پنج گروهه براي فاز مورد مطالعه گرديد  يك تقسيم

  . رائه شده است) 1 (نتايج در جدول. هاي فاز شناسايي گرديد مربوط به گروه

  NAO گانه فازمثبت  نوسان اطلس شمالي هاي پنج ه روزهاي نماينده گرو)1 (جدول

  تاريخ  روز  تعداد گروه

  3/11/1353  357  گروه اول

  7/10/1353  436  گروه دوم

  16/12/1367  522  گروه سوم

  1/10/1363  577  گروه چهارم

  18/11/1366  680  گروه پنجم
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  NAOشماليهاي فشار تراز دريا مربوط به فاز مثبت نوسان اطلس   داده)4(شكل 

  )پرفشار سيبري-فشار ايسلند كم(الگوي نماينده گروه اول 

آن ) زمينهپس( و ناهنجاري) فشار منحني هم( هاي تراز دريا  ويژگي)الف.5 (شكل

در اين شكل سه مركز . دهد نشان مي  در طول دوره را1353/ 3/11نسبت به روز 

. قابل تشخيص استفشار است،  تاي آن پرفشار و يكي كم  فشار كه دويعمده

نخست مركز پرفشار آزور كه در بخش جنوبي اقيانوس اطلس شمالي واقع شده 

در محل اين پرفشار . هاي شرقي اين پرفشار تا ايران كشيده شده است زبانه. است

تر  باشد كه قوي مركز پرفشار دوم سيبري مي. باشد يـناهنجاري مثبت فشار حاكم م

 پرفشار سراسر مغولستان و قزاقستان و چين را در اين. باشد از پرفشار آزور مي

هاي اين پرفشار به ايران رسيده است و با پرفشار آزور ادغام شده  برگرفته است زبانه

كه سرتاسر شمال اوراسيا و اسكانديناوي . باشد فشار ايسلند مي مركز ديگر كم. است

هاي شمال  ربي تا بخشغ-فشار با محوري شرقي هاي اين كمگيرد، زبانه را در بر مي

باشد  فشار منفي مي شرايط ناهنجاري در اين كم .شرقي روسيه امتداد يافته است

بنابراين در . ايران در اين الگو تحت سيطره پرفشار سيبري و آزور قرار گرفته است
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 يك ناوه )ب.5 (كلـدر ش. ايران ريزش هواي سرد و شرايط پايدار حاكم بوده است

رانه قرار دارد كه با محور مايل به سمت جنوب غرب متمايل عميق بر روي مديت

در . فشار را نسبت به پيرامون خود ايجاد كرده است شده است كه يك مركز كم

  با ناهنجاري13/11/1353 براي روز نماينده مجاورت اين مركز فشار و جنوب اطلس

يگر منجر به  اين دو مركز در همسايگي يكدقرارگيري. شود يك پرارتفاع ديده مي

از . افزايش شيب تغييرات فشار و افزايش تضاد در بين اين دو كانون شده است

البته . غرب تا شرق كشور گسترده شده است سوي ديگر قرارگيري يك پشته از

به طور . هاي غربي و جنوبي در بازوي باالرونده اين پشته قرار گرفته است بخش

يه ايران تحت سيطره اين پشته واقع شده كلي به جزء نوار ساحلي شمالي كشور بق

تنها كرانه درياي خزر تحت . رود از اين رو در اين نواحي انتظار هواي پايداري مي

  درصد از پهنه كشور، داراي ريزش42 )ج.5 (در شكل. ثير يك ناوه قرار گرفته استأت

را در غرب  اين نواحي عموماً سرتاسر حاشيه غربي، شمالي و شمال. جوي بوده است

باشد؛  ميزان ناهنجاري بارش از شرق به غرب ناحيه رو به فزوني مي. برگرفته است

 .هاي جنوب غربي و شمالي كشور رخ داده است ترين ناهنجاري بارش در بخش بيش

در كليه  .متر بوده است ميلي14بيشترين بارش در اين روز مربوط به نواحي غربي و 

ترين  كم توان مشاهده كرد كه مناطق منطبق بر ناهنجاري منفي داراي موارد مي

هاي مثبت بيانگر بيشترين ريزش جوي در  اند و ناهنجاري ميزان ريزش جوي بوده

   .منطقه بوده است
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  )ج(وتوزيع مكاني ميانگين بارش)ب(500،تراز)الف(ميانگين فشار تراز دريا )5 (شكل

 )فشار قطبي كم- اي پرفشار دوهسته( گروه دوم يهالگوي نمايند

 7/3/1353نجاري آن در روز ـشار سطح زمين و ناهـ الگوي ف)الف.6 (كلـدر ش

. شود فشار و دو پرفشار ديده مي يعني دو كم چهار مركز فشار. مشخص شده است
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. غرب الجزاير را در برگرفته است نخست مركز پرفشار آزور كه تمامي مغرب و

را  هاي جنوب شرق اين پرفشار سرتاسر الجزاير، مغرب و موريتاني، ليبي و مصر هزبان

. باشد در محل استقرار اين پرفشار ناهنجاري مثبت حاكم مي. در بر گرفته است

هسته يكي بر روي  باشد اين پرفشار داراي دو مي سامانه ديگر، پرفشار سيبري

ي بر روي تبت شكل گرفته است بر غرب مغولستان و ديگر  بايكال و شماليدرياچه

به اين ترتيب . فشار وجود دارد روي ايسلند و شمال غرب روسيه دو مركز كم

اين . شود م با فشار كم و ناهنجاري منفي ديده ميأتوان گفت كه دو ناحيه تو مي

پرفشار . غرب روسيه امتداد يافته است تا شمال  اطلس شروع شده و نواحي از شمال

 خود را تا عراق گسيل  سوي خود  زبانه  مركزي قوي و با حركت غربسيبري داراي

در نتيجه اين ادغام پايداري در . داشته است و با پرفشار آزور ادغام شده است

 بيانگر ناوه مربوط به )ب.6 ( هكتوپاسكال در شكل500تراز. منطقه محتمل است

نحوه . پيش رفته استفشار ايسلند كه از مديترانه آغاز شده و تامركز ليبي كم

كند كه با توجه به  قرارگيري اين ناوه، منبع هوايي وارده به ايران را تعيين مي

شود و  قرارگيري محور ناوه بر روي درياي خزر هواي سرد قفقاز وارد ايران مي

خزر قرار گرفته  زبانه پرارتفاعي كه بر فراز. شود شرايط پايداري را در ايران سبب مي

فراز مركز  مركز پر ارتفاعي بر. حي را تحت تسلط خود قرار داده استاست اين نوا

ناوه مربوط به مديترانه از بازوهاي پرارتفاع ناشي شده است . شود اطلس مشاهده مي

شرايط  )ج.6 (در شكل. باشد باالترين مقدار ناهنجاري مربوط به همين منطقه مي

. باشدغرب و جنوب كشور ميمالبارشي بيانگر بيشترين ناهنجاري مثبت بارشي در ش

هار هسته كوچك با ـوجود چ. باشد غرب ميمترين ميزان آن مربوط به جنوبـك

شرق كشور قابل مشاهده  شمال غرب و جنوب متر در جنوب، ميلي5بارش بيش از 

اكثر  شرايط ناهنجاري بارش در. در ساير نقاط كشور بارشي رخ نداده است. باشد مي

  . بوده استنقاط كشور منفي 
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براي روز ) ج(و توزيع مكاني ميانگين بارش) ب(500،تراز )الف(ميانگين فشار تراز دريا) 6 (شكل

  7/10/1353نماينده

 )فشار افريقايي كم-پرفشار سيبري( گروه سوم يالگوي نماينده -

. ارائه شده است 16/12/1367هاي فشار تراز دريا در روز   ويژگي)الف.7 (در شكل

فشار ايسلند  نخست مركز كم.  فشار قابل تشخيص استيروز دو مركز عمدهدر اين 

فشار تا كالهك  هاي اين كمزبانه. شكل گرفته است باشد كه در غرب ايسلند مي

تر و  فشار مذكور نسبت به الگوهاي ديگر ضعيف كم. قطبي شمال كشيده شده است
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 استرفشار سيبري مركز ديگر پ. داشته استبه طرف غرب نشيني غرب  يك عقب

كه سرتاسر چين و مغولستان و قزاقستان و بخش اعظمي از روسيه را در بر گرفته 

هاي جنوب غربي آن تا جنوب ايران  هاي غربي آن  تا مركز اروپا و زبانه زبانه. است

باشد   پرفشار سيبري مييدر اين الگو كشور ايران تحت سيطره. كشيده شده است

 . رد و پايدار همراه با فرونشيني  هوا سرد محتمل استدر اين منطقه شرايط س

  
روز  براي )ج(توزيع مكاني ميانگين بارش و )ب(500،تراز)الف(ميانگين فشار تراز دريا) 7 (شكل

   با ناهنجاري16/12/1367 نماينده
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فشار ايسلند به  گر گسترش ناوه مربوط به كم ب نشان7.هكتوپاسكال  500تراز

جنوب شرق از جنوب ايسلند تا شمال غرب - شمال غربصورت مايل با جهت 

همچنين يك كم ارتفاع بر روي تمامي اوراسيا گسترده  .اسپانيا كشيده شده است

.  مانع را در برابر جريانات غربي دارديارتفاع ياد شده نقش يك پديده كم. شده است

-  غربيشود؛ جهت اين پشته به صورت اي كه از غرب ايران شروع مي ديگر پشته

غرب كشور بر  هاي جنوب بخش. باشد و تا شرق ايران امتداد داشته است شرقي مي

هاي جنوب شرقي ايران بر روي بازوي پايين رونده اين پشته  روي پشته و بخش

تر به  هاي جغرافيايي پايين به اين ترتيب شرايط جهت نفوذ هواي عرض.اند واقع شده

شرق كشور تحت تاثير نفوذ يك ناوه با  سراسر شمال .جو كشور فراهم شده است

باشد كه احتماال اين ناوه مربوط به تاوه قطبي  جنوب غربي مي- محور شمال شرقي

ترين ناهنجاري مثبت بارش در استان   در اين روز بيش)ج.7 ( در شكل.باشد مي

متر و مربوط به استان  ميلي7باالترين ميزان بارش . آذربايجان شرقي رخ داده است

هاي  هاي مذكور در استان به غير از استان. باشد بايجان شرقي و زنجان ميآذر

جنوبي مازندران و جنوب شرق سيستان  بيش از سه  بخش كرمانشاه و كردستان و

به اين ترتيب الگوي بارشي اين روز مربوط به بخشي . متر بارش رخ داده است ميلي

  .غرب و غرب كشور بوده است از پهنه شمال

  )پرفشار آزور-پرفشارسيبري(ماينده گروه چهارم الگوي ن

دهد كه سرتاسر كشور ايران تحت   نشان مي)الف.8 ( شكل1363/ 1/10در روز 

هاي بيروني اين پرفشار از شمال  باشد زبانه  پرفشار مييثير يك سامانهأت

كانون پرفشار ديگري در جنوب  .شرق،شمال غرب و جنوب كشورعبور نموده است

فرانسه آلمان، شمال  شود هسته اين پرفشار سراسر اسپانيا، ي ديده مياطلس شمال

در پي ادغام اين دو پرفشار هواي . شرق ايتاليا را زير پوشش خود قرار داده است

ثير اين پرفشار واقع شده أسرد و سنگين و پايداري هوا براي مناطقي كه تحت ت
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.  اين دو مركز فشار واقع شده استثيرأرود بنابراين كشور ايران نيز تحت ت انتظار مي

فشار ايسلند نيز در  كانون كم. بنابراين شرايط سرد و پايداري در ايران محتمل است

فشار تا شمال اوكراين كشيده شده  كم هاي غرب ايسلند شكل گرفته است زبانه

اين اندركنش ريزش . هاي آن درتقابل با پرفشار سيبري واقع شده است زبانه. است

 )ب.8 ( هكتوپاسكال شكل500الگوي تراز . سرد براي ايران را خواهد داشتهواي 

فشار ايسلند است كه از شمال اسكانديناوي آغاز شده  بيانگر وجود ناوه مربوط به كم

در مقايسه با الگوي قبل دو . النهاري تا روماني كشيده شده استو در امتداد نصف

از اين رو جريانات . باشد م عمق ناوه ميتفاوت عمده دارد اول جهت محور ناوه و دو

در جنوب اطلس شمالي پرارتفاعي ديده . جنوب غرب به ايران وارد شده است

كشور در . بازوهاي پرارتفاع شكل گرفته از اين ايران عبور نموده است. شود مي

. ارتفاعي شكل گرفته است جلوي محور فرود واقع شده است بر فراز روسيه نيز پر

پديده غالب وجود پرارتفاع  .ره مورد نظر داراي ناهنجاري منفي بوده استتمام گست

اهنجاري مثبت بارش در غرب  نترين  بيش)ج.8 (در شكل .باشد بر فراز آسيا مي

 11 تا 2بارش اين نواحي بين . شود هاي ايالم و مركزي ديده مي كشور در استان

  .باشد متر ميميلي
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روز  براي )ج( توزيع مكاني ميانگين بارش و )ب( 500تراز )الف( رياميانگين فشار تراز د) 8 (شكل

   با ناهنجاري1/10/1363نماينده

  )پرفشارسيبري( گروه پنجم يالگوي نماينده -

گوياي اين مطلب است كه تمام ) الف.9 ( شكل18/11/1366 فشار تراز دريا روز 

باشد در  پرفشار آزور ميمركز ديگر . باشد پرفشار سيبري مي ثيرأكشور ايران تحت ت

هاي اين پرفشار تا مركز الجزاير امتداد   زبانه.جنوب اطلس شمالي شكل گرفته است
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باشد كه از غرب ايسلند تا  كالهك قطبي  فشار ايسلند مي مركز ديگر كم. يافته است

فشار ايسلند  به دليل تضعيف كم .شمال و از جنوب تا شرق اروپا امتداد يافته است

بدين  .تر كشيده شده است هاي جنوبي سيبري تقويت شده و به سمت عرضپرفشار 

 هكتوپاسكال 500 الگوي تراز .ثير اين پرفشار واقع شده استأترتيب ايران تحت ت

فشار ايسلند در منطقه است محور  گر وجود يك ناوه مربوط به كم ب نشان.9 شكل

غاز وتا شمال موريتاني غرب از درياي نروژ آ جنوب- شرق اين ناوه به صورت شمال

هاي هم ارتفاع در اين روز شرايط را جهت   چينش منحنيينحوه. امتداد يافته است

هاي شمال شرق، شرق و  بخش. نفوذ هواي سرد به جو كشور را فراهم كرده است

ها داراي شرايط باالتر از حد  جنوب شرق داراي ناهنجاري منفي و ساير بخش

هاي مربوط به  اين روز ناوه  در   هكتوپاسكال500ارز تراز ويژگي ب. اند بهنجار بوده

. شود  ديده مي)ج.9 (شكل گونه كه درآن. باشد فشار ايسلند وتاوه قطبي مي كم

كه منحني  باشد، ويژگي بارشي كشور در روز مورد مطالعه بيانگر اين مطلب مي

 .رفته استمتر تنها در بخش غربي و شمال غربي كشور قرار گ ميلي5بارش  هم

بيشتر مساحت ايران داراي . باشد بيشترين شيب تغييرات مربوط به استان ايالم مي

  . باشد ناهنجاري منفي بارش مي

 سال مورد مطالعه 49الگوي بارش براي فاز مثبت نوسان اطلس شمالي  طي 

 غربي و ي درياي خزر با حاشيهيبيانگر اين مطلب بود كه ميزان بارش در حاشيه

. غرب كشور البته  با غلبه بيشتر در غرب تقريباً از يكديگر پيروي نموده است جنوب

به اين معني كه بيشترين ميزان بارش ايران طي اين فاز در اين نواحي رخ داده 

جنوبي و شمال شرقي سايرنواحي در اين گروه  به استثناي نواحي مركزي،. است

شترين تغييرپذيري بارش مربوط به بي. اند شرايطي داراي ريزش جوي را تجربه كرده

نواحي جنوبي و جنوب شرق كشور بوده است و كمترين آن مربوط به مناطقي با 
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 8/91 مساحت تحت پوشش بارش براي اين فاز. بيشترين ريزش جوي بوده است

   ).10شكل ( درصد بوده است

  
روز راي  ب)ج( يانگين بارشتوزيع مكاني م و )ب( 500 تراز )الف( ميانگين فشار تراز دريا) 8 (شكل

   با ناهنجاري18/11/1366 نماينده
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  NAOايران طي فاز مثبت ) متر ميلي( بارش  ميانگين و ضريب تغييرات )10 (شكل

  گيري نتيجه

پنج الگوهاي استخراج شده براي فاز مورد مطالعه مربوط به روزهاي نماينده هر 

توزيع . وده استـسيبري ب پرفشار-فشار ايسلند گر حاكميت كم يانـگروه يك ب: گروه

بيشترين  بارش در پهنه كشور براي همين روز بيانگر اين مطلب بود كه مناطقي با

ي شور را در غرب درياي خزر و حاشيه بارشي كيناهنجاري مثبت، بيشترين هسته

 گروه يالگوي روز نماينده. باشد، را در بر گرفته است غربي كشور و جنوب غرب مي

توزيع مكاني . قطبي ناميد فشار كم- اي دوهسته توان پرفشار يـ فاز مثبت را مدوم از

مال شرق با ـي متمركز در شـداراي الگويماينده در اين گروه ـ براي روز نبارش

بيشترين ناهنجاري بارش و الگويي پراكنده در جنوب البرز و نيمه غربي و جنوب 

. ر همين نواحي رخ داده استكمترين ميزان ناهنجاري د .باشد غرب كشور مي

. فشار افريقايي ناميد كم- توان پرفشار سيبري الگوي سوم از فاز مورد نظر را مي

توان پيوسته در غرب و شمال شرق و گسسته در  الگوي بارشي اين روز را مي

در ساير نواحي كشور . هاي كوچكي از شمال و جنوب شرق كشور دانست قسمت
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ي  الگو. باشد نهايت ناهنجاري منفي بارش حاكم ميبارشي رخ نداده است و در 

باشد، الگوي مكاني  پرفشار آزور مي- گر تسلط بيشتر پرفشار سيبري چهارم بيان

باشد كه  بارش براي نماينده روز مورد نظر بيانگر وجود بارش در غرب كشور مي

 داشته و  وجود ارتفاعات زاگرس و ديگر عوامل محلي وقوع بارش را به همراهاحتماالً

اند در بيشترين مساحت كشور ناهنجاري  عوامل همديد نقشي در اين بارش نداشته

الگوي غالب پرفشار  ، گروه پنجميدر روز نماينده. منفي بارشي رخ داده است

 اين گروه حاكي از اين مطلب بود ي الگوي بارش براي روز نماينده.باشد سيبري مي

هايي از غرب بارش  ع نپيوسته است تنها در بخشكه در اين روز بارش زيادي به وقو

ثير عوامل أباشد، محتمل است ريزش اين بارش تحت ت متر مي ميلي5حدود 

الگوي بارش براي فاز مثبت نوسان اطلس شمالي . همرفتي و محلي رخ داده باشد

 درياي ي سال مورد مطالعه بيانگر اين مطلب بود كه ميزان بارش در حاشيه49طي 

غرب كشور البته با غلبه بيشتر در غرب تقريباً از  ا حاشيه غربي و جنوبخزر ب

به اين معني كه بيشترين ميزان بارش ايران طي اين فاز . يكديگر پيروي نموده است

  . در اين نواحي رخ داده است
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