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 چكيده
يبري در ايران بر در منطقه شرق مديترانه و زبانه پرفشار س) آزورز(دراين پژوهش اثر نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره 

هاي نوسان ساالنه  نتايج بررسي تغييرات بازه.  بررسي شده است2002 تا 1960چرخندزايي درياي مديترانه و بارش ايران در دوره 
دهد كه  ها با بارش ساالنه چند ايستگاه همديدي در كشور نشان مي ن شرق مديترانه و سيبري و ارتباط آكمربند پرفشار جنب حاره در

 زيادبازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره در شرق مديترانه و فراواني چرخندهاي مركز شرق مديترانه ضريب همبستگي بين 
از سوي ديگر، ضريب همبستگي . دار است غرب ايران معني هاي غرب و شمال  وجود دارد و اثر اين بازه نوسان بر بارش بخش0ر 643

 0ر 6تا  0ر3غرب و قسمتي از شرق ايران نيز مثبت و بين  رفشار سيبري و بارش مناطق غرب، شمالبين بازه نوسان ساالنه زبانه پ
 .است؛ ولي بازه اين نوسان بر فراواني چرخندهاي حوزه مديترانه و درياي سرخ اثري ندارد

 پرفشار سيبري با نقاط ابتدايي و هاي نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره در شرق مديترانه و همچنين زبانه بين تغييرات بازه
ضرايب همبستگي بين بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار . شود  ديده ميزيادهمبستگي ) به ترتيب در ماه ژانويه و ژوئيه(انتهايي بازه 

  منهايه ترتيب و براي بازه نوسان ساالنه پرفشار سيبري ب0ر477 و 0ر548  منهايجنب حاره و مكان ابتدا و انتهاي آن به ترتيب
تواند ناشي از تغيير نقطه ابتدايي بازه در ماه ژانويه يا ناشي از  هاي نوسان ساالنه مي به بيان ديگر، تغيير بازه.  است0ر731 و 0ر783

 سيبري در هاي نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره و زبانه پرفشار بازه. و يا هر دو باشدژوئيه   تغيير نقطه انتهايي بازه در ماه 
نكته قابل توجه ديگر آنكه، الگوي  .هاي تر بيشتر از ميانگين بلندمدت است  از مقدار ميانگين بلندمدت و در سالكمترهاي خشك  سال

هاي خشك و تر مشابه  ، در دورهاستچرخه فصلي بارش در مناطق غربي كشور كه متاثر از بازه نوسان كمربند پرفشار جنب حاره 
 .شود  بين الگوها ديده ميي چشمگيرتفاوت، ولي در مناطق شرقي كشور استبلندمدت الگوي ميانگين 

 
 اي، پرفشار سيبري، چرخندزايي درياي مديترانه، بارش ساالنه ايران كمربند پرفشار جنب حاره :هاي كليدي واژه
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Abstract 

The Mediterranean is one of the most important cyclogenesis regions in the Northern 
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Hemisphere. The depressions occurring in specific areas of the Mediterranean region and 
cyclonic tracks have been the subject of extensive climatological research. The climate of 
the Mediterranean region is conditioned by its position in the transition area between the 
sub-tropical high pressure belt and the mid latitude westerlies. The seasonal positional 
shift of the sub-tropical high pressure belt to the south during winters and to the north 
during summers effects both the frequency of cyclogenesis over the Mediterranean and 
the cyclone tracks, which are towards the east during the winter months. Studies show 
that, during 1957 to 2002, the monthly cyclone frequency in the cyclogenesis zones of the 
Gulf of Geneva, southern Italy, Cyprus and East and West Mediterranean decreases in 
summer and increases in winter months. Also relationships between sea level pressure 
departures in the Mediterranean and monthly precipitation conditions in the East 
Mediterranean (EM) have been found. Dry (Wet) rainfall conditions in the East 
Mediterranean, were found to be characterized by positive (negative) pressure departures 
and /or southerly (westerly or northerly) circulation over the East Mediterranean.  

Research showed that the atmospheric circulation is predictable when the SST and sea 
level pressure fields are persistent. The movement of the position of the sub-topical high 
pressure belt is slow. Therefore, it is expected that, similar to the SST, it acts as a low 
frequency signal, making the atmospheric circulation and surface condition predictable 
over the Mediterranean. 

In the present paper, the effect of annual positional variation of the sub-tropical high 
pressure belt on the Mediterranean cyclogenesis and its combined effect with the position 
of the Siberian high on the annual precipitation in Iran are studied. The latitude of the 
sub-tropical high pressure belt on the meridian passing through Alexandria in the east of 
the Mediterranean Sea (STPSKJ) and the latitude of the Siberian high on the meridian 
passing through Tehran (STPIRJ) were determined in January (southern position) and 
July (northern position), each year. The annual latitudinal difference between northern 
and southern positions of sub-tropical high pressure on the Alexandrian meridian 
(DLSTPSK) and that of the Siberian high on the Tehran meridian (DlSTPIR) are 
calculated during the 1960 - 2002 period. 

We found a significant coefficient of correlation (0.643) between DLSTPSK and the 
East Mediterranean cyclone frequency. The geographical distribution of correlation 
coefficients of precipitation in Iran with DLSTPSK and with DLSTPIR shows the 
significant influence of DLSTPSK in precipitation on the western and north -western 
parts of Iran, while DLSTPIR affects precipitation in the western, north-western and 
north-eastern parts of the country. The magnitude of the correlation coefficient of the 
Siberian index (DLSTPIR) and precipitation in these regions varies from 0.3 to 0.6. No 
significant correlation was found between DLSTPIR and cyclone frequency in the 
Mediterranean and the North Red Sea cyclogensis centers. 

We also found significant correlation coefficients between DLSTPSK   and the 
latitude of STPSKJ in January and July and between DLSTPIR and the position of 
STPIRJ in the two extreme months. The correlation coefficients are 0.477 and -0.548 for 
the sub-tropical high pressure belt position in the East Mediterranean and 0.731 and  
-0.873 for the Siberian high pressure position in January and July, respectively. This 
means that the annual variation of the position of sub-tropical high pressure belt in the 
East Mediterranean meridian and that of the Siberian high pressure on the Tehran 
meridian are affected by variation of its first position in January and/or its end position in 
July. 

Results show that precipitation in some regions of Iran is under the combined 
influence of DLSTPSK and DLSTPIR. The impact of DLSTPSK on precipitation in Iran 
is mostly because of its role in the frequency of cyclones generated in the East 
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Mediterranean and that of DLSTPIR is through its effect on the flow of the cold air from 
the Siberian high to the lower latitudes in Iran. It seems, in this situation, that the warm, 
wet westerly flow from the Mediterranean hitting the cold Siberian air favors the 
formation of fronts and subsequent precipitation in the west of Iran. This is manifested by 
the wet years in Iran being associated with positive anomalies of both DLSTPSK and 
DLSTPIR and the dry years with negative anomalies of DLSTPSK and DLSTPIR. We 
also found that the seasonal cycles of precipitation are similar in the wet and dry years in 
the regions that are under the influence of DLSTPSK and DLSTPIR (i.e. the west of 
Iran), but different in the eastern parts of the country. 

 
Key words: Cyclogenesis, Cyclone frequency, Siberian high, Sub tropical high pressure, 

Precipitation, Iran 

 
 مقدمه   1

اي به نواري از مناطق جنب  كمربند پرفشار جنب حاره
شود كه هواي صعودي مربوط به سلول  حاره اطالق مي

 و موجب تشكيل كند مي نزول آنهاهادلي در استوا در 
به علت تغييرات مكاني ). 1994 ،جيمز(شود  پرفشار مي

هاي گرم  ، اين كمربند پرفشار در ماه سلول هادليساالنه
ه شمالي روي درياي مديترانه و بخش شمالي آن كر نيم

هاي سرد به مناطق خشكي   و با آغاز ماهشود  ميمستقر
ريسيج و : راي مثالب (يابد انتقال ميجنوب مديترانه 

طور  هاي سرد، كمربند پرفشار به  در ماه.)2003 ،همكاران
كامل از روي درياي مديترانه خارج و در اين شرايط، 

 و شود مي غربي و جنوب غربي ،ديترانهجريان هوا روي م
شرق آن  هاي ها به خشكي  اين جريانبارطوبت مديترانه 

با گرم شدن هوا و استقرار پرفشار جنب . يابد انتقال مي
حاره روي درياي مديترانه، جهت جريان هوا شمالي 

هاي  شود و نقش مديترانه در تامين رطوبت خشكي مي
 )2003 و همكاران، ريسيج(د كن اطراف آن تغيير مي

 بين زياددهنده وجود همبستگي  ها نشان پژوهش
ي در سطوح فوقاني و بارش در تغييرات الگوهاي جو
توان به كارهاي  براي نمونه مي. منطقه مديترانه است

درباره ارتباط بين وردايي محلي ناوه ) 1987(جاكوبيت 
سطوح فوقاني و الگوهاي بارش در مديترانه، زوپالكي و 

 ديناميك بررسيدر خصوص ) 2004(مكاران ه

اي  مقياس و اثر آن در تغييرپذيري بارندگي مديترانه بزرگ
هاي  در مورد انواع گردش) 2000(و يا تريگو و داكامارا 

ي در منطقه مديترانه و اثر آنها در بارش كشور پرتغال جو
كاهش ) 2000(عالوه تريگو و همكاران  به. اشاره كرد

اي را ناشي از تضعيف چرخندهاي اين  هبارش مديتران
روشن نيز ) 2003( و ريسيج و همكاران دانند ميمنطقه 
 كه در فصل تابستان، رطوبت مديترانه بيشتر به اند ساخته

. كند تامين بارش سواحل افريقا و مانسون هند كمك مي
شود كه اقليم منطقه  با توجه به مطالب فوق، مشاهده مي

جايي كمربند پرفشار و همچنين  هابمديترانه متاثر از ج
) 1987براي مثال، جاكوبيت (هاي سطوح فوقاني  جريان
 .است

بسامد  كمهاي   سامانهپرفشار جنب حاره جزء كمربند 
بنابراين . گيرد صورت مين بسيار كند جايي آ هجاب و است

بازه نوسان ساالنه اين كمربند بين رود كه  انتظار مي
و فراواني ) ن عرض جغرافيايي آنترين و باالتري پايين(

و در نتيجه آب و هواي اين منطقه و  چرخندهاي مديترانه
هاي بسياري   پژوهش.ارتباط وجود داشته باشداطراف آن 

در اين زمينه از قبيل مراكز چرخندزاي مديترانه، ميانگين 
، مسير گوناگونفراواني چرخندها در هر ماه و در نواحي 

 فصلي آنها، ارتباط چرخندزايي چرخندها و تغييرپذيري
تريگو . مديترانه و بارش مناطق مجاور صورت گرفته است
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شناختي   عيني اقليمبررسيبا ) 1999(و همكاران 
، 1996 تا 1979چرخندزايي در منطقه مديترانه در دوره 
 مانند ميانگين ،اطالعات بسياري در مورد اين چرخندها
 گوناگوناحي فراواني چرخندها در هر ماه و در نو

مديترانه همراه با انحراف معيار آنها، و درصد فراواني 
چرخندها برحسب بيشينه شعاع گسترش آنها به دست 

شناختي  اقليم) 2001(ماهراس و همكاران . اند آورده
 ساله را 40 اي اي در دوره چرخندهاي سطحي مديترانه

ا  و توزيع مكاني و زماني آنهدادندمورد بررسي عيني قرار 
 فوق حاكي از آن  نتايج دو پژوهش. روشن ساختندرا 

هاي سرد سال زياد  است كه چرخندزايي مديترانه در ماه
مطالعه . يابد هاي گرم به شدت كاهش مي  و در ماهاست

اي در هر ماه و  تعداد و مسير چرخندهاي مديترانه
  و همكارانتغييرپذيري آنها نيز در كارهاي آلپرت

اشل و . شود ديده مي) 1999( زانگويل و كاراس و) 1990(
با استفاده از ميانگين فشار سطحي در ) 2000(همكاران 

هاي آماري از  نقاطي از اقيانوس اطلس شمالي، به روش
سالي در شرق مديترانه را   خشك، ماه قبل13 تا 7ر5

اند  نتيجه گرفته) 1998(كوتيل و پاز . اند بيني كرده پيش
هنجاري فشار سطح دريا در  بي بين زياديكه همبستگي 

شرق مديترانه و بارندگي سواحل شرقي وجود دارد، 
هنجاري منفي فشار سطح دريا در اين ناحيه  كه بي طوري به

سالي  هنجاري مثبت همراه با خشك همراه با ترسالي و بي
 كه روشن ساختند) 2004(زوپالكي و همكاران . است
منطقه مديترانه  از تغييرات بارش ساالنه در 30 %حدود

مربوط به تغييرات الگوي ارتفاع ژئوپتانسيلي سطوح 
براساس پژوهش تريگو و . فوقاني و فشار سطح دريا است

، كاهش بارش در فصل مرطوب مديترانه )2000(همكاران 
در طي چهار دهه گذشته به علت تضعيف شدت 

كنش   و اين تضعيف به برهماستاي  چرخندهاي مديترانه
س در اطلس شمالي مربوط استاقيانو-جو. 

هاي  ازآنجاكه فراواني چرخندزايي مديترانه در ماه

 ،، ماهراس و همكاران1999تريگو و همكاران (سرد بيشتر 
و مسير غالب چرخندهاي واقع روي اين دريا به ) 2001

 كاراس و ؛1990  و همكاران،آلپرت(سمت شرق است 
، انتظار )2006  و همكاران، گوجارو و1999، زانگويل

رود كه آب و هوا و بارش منطقه خاورميانه و ايران به  مي
شدت متاثر از مكان كمربند پرفشار جنب حاره و فراواني 

نصر . باشد) ويژه در شرق آن به(چرخندزايي مديترانه 
به بررسي چرخندهاي مديترانه طي ) 1382(اصفهاني 

وع پرداخته و نتيجه گرفته است كه با شر  يكسالهاي دوره
هاي سرد به تدريج چرخندهايي در شرق مديترانه  ماه

در اوايل بهار نيز . شوند تقويت و از غرب وارد كشور مي
فريقا و درياي مديترانه و وجود اتضاد حرارتي شمال 

 اصلي ايجاد و تقويت اين داليل ،هاي اطلس كوه
با توجه به اين كه پژوهشي در ارتباط با . هستندچرخندها 

كمربند پرفشار جنب حاره در چرخندزايي اثر نوسان 
 عملي ساختنمديترانه و بارش ايران صورت نگرفته است، 

تواند براي مقاصد علمي و كاربردي  آن و نتايج حاصل مي
از اين رو، هدف اصلي اين مقاله بررسي ارتباط . مفيد باشد

در ) آزورز(بين نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره 
رانه بر چرخندزايي درياي مديترانه و منطقه شرق مديت

ازآنجاكه .  است2002 تا 1960بارش ايران در دوره 
استقرار سامانه پرفشار سيبري در شمال درياي خزر در طي 

تواند منطقه  هاي آن مي هاي سرد سال و نفوذ زبانه ماه
خاورميانه و شمال ايران را تحت تاثير قرار دهد، اثر بازه 

امانه روي ايران در چرخندزايي مديترانه نوسان زبانه اين س
عالوه، چگونگي  به.  شده استبررسيو بارش كشور نيز 
بارش يك ايستگاه همديدي واقع در بر اثر دو سامانه فوق 

هاي  غرب كشور كه متاثر از هر دو سامانه است، در سال
 .اند  بررسي و مقايسه شدهتحقيق،خشك و تر دوره مورد 

 
 ش كارها و رو    داده 2

  ايران از ماهانه، فصلي و ساالنههاي مربوط به بارش داده
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سازمان هواشناسي پايگاه اينترنتي 
 تبط باهاي مر داده،  (http://www.weather.ir)ايران

از مديترانه  درياي چرخندهايساالنه و فصلي فراواني 
اطالعات آزمايش مديترانه  مركز پايگاه اينترنتي

http://www.MEDEX.ihm.uib.es)(هاي مورد   و داده
 هاي ماهانه، فصلي و ساالنه  نياز براي ميانگين

 پايگاه اينترنتي ازفشار سطح دريا 
)http://www.tutiempo.net/en/Climate( به دست آمده 

هاي استفاده شده در اين پژوهش، مربوط به  داده. است
 . است2002 تا 1960دوره 

اين پژوهش اثر طور كه در مقدمه ذكر شد، در  همان
اي و زبانه  بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره

و ) ويژه شرق آن به(پرفشار سيبري بر چرخندزايي مديترانه 
به منظور تعيين بازه  . شده استبررسيبارش ساالنه ايران 

هاي ميانگين  نوسان ساالنه اين دو سامانه پرفشار، نقشه
اي ژانويه و ژوئيه هرسال ه ماهانه فشار سطح دريا براي ماه

 هاي پرفشار فوق روي هر نقشه  تهيه و مكان زبانه
جغرافيايي محل   تفاوت عرض. طور دستي مشخص شد به

النهارهاي  هاي پرفشار در ژانويه و ژوئيه روي نصف زبانه
براي پرفشار (و اسكندريه ) براي پرفشار سيبري(تهران 

ن ساالنه هريك ، بازه نواسا)جنب حاره در شرق مديترانه
. دهد دست مي هالنهارها ب از پرفشارها را روي آن نصف

الزم به يادآوري است كه در اين روش، خطاي چشمي در 
، ولي اين تعيين دقيق عرض جغرافيايي مراكز وجود دارد

خطاهاي كوچك، به نظر نگارندگان، نتايج كلي اين 
اي فراواني چرخنده ارتباط بين .دهد پژوهش را تغيير نمي

جنب  نوسان كمربند پرفشار بازه ساالنه  تغييراتومديترانه 
 صورت به ساله، 43حاره و پرفشار سيبري در دوره 

 و با استفاده از ضرايب  است شدهنشان دادهنموداري 
براي مشاهده حساسيت . شود ي مي كم، بين آنهاهمبستگي

 ترين ترين و شمالي جنوبيبازه نوسان ساالنه هر سامانه به 
، ضرايب )هاي ژانويه و ژوئيه ترتيب در ماه به(مكان آنها 

همبستگي بين بازه نوسان ساالنه اين دو سامانه و مكان آنها 
 .اند در دو ماه فوق، بررسي شده

 نوسان ساالنه كمربند پرفشار  اثر بازهبررسي براي
 بر  در شرق مديترانه و زبانه پرفشار سيبريجنب حاره

 ضريب  توزيع جغرافيايي3-3ر بخش  د،ايرانبارش ساالنه 
همبستگي براي كل كشور رسم شده و مورد مقايسه قرار 

 بازه نوسان ساالنه 5-3 و 4-3هاي  در بخش. گرفته است
 هاي خشك و تر ايران در دوره  پرفشار در سالانهدو سام
 به تفكيك بررسي شده و مناطقي كه بارش 2002 -1960

ها است،  ير اين بازهداري تحت تاث طور معني آنها به
ها مقدار بارش ساالنه  در همين بخش. مشخص شده است

هاي غرب  آن در يكي از ايستگاهو الگوي تغييرات فصلي 
ها را  كه بيشينه تاثيرپذيري از اين بازه) سنندج(كشور 
 قرار بررسي با تفصيل بيشتر مورد ، نمونهصورت دارد، به

 .گرفته است
 

 نتايج   3
ان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره بر اثر نوس   3-1

 چرخندزايي شرق مديترانه 
جنب مكان كمربند پرفشار دادن  نشان برايشاخصي ابتدا 
  براي هر ماه)يا زبانه پر فشار ان( شرق مديترانه اي در حاره

صورت عرض جغرافيايي  هاين شاخص ب. كنيم تعريف مي
ه مصر اسكندريالنهاري كه از  نصفكمربند پرفشار در 

 محل با اين تعريف،. شود كند، در نظر گرفته مي عبور مي
و براي هر ماه ) زيا زبانه پرفشار آزور(كمربند پرفشار 

نصف در (پرفشار بازه تغييرات نوسان اين كمربند همچنين 
 2002 تا 1960از دوره سال  براي هر) اسكندريهالنهار 

و  ترينباالبازه ساالنه اين نوسان، با تعيين . شد مشخص
 برحسب عرض جغرافيايي پرفشار  مكان كمربندترين پايين

 و STPSUMكه در نمودارها به ترتيب با ( در هر سال
STPSKJانها ضل محاسبه تفاو  )اند  نشان داده شده

)DLSTPSK (هاي  نمودار1در شكل . به دست آمده است
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 بازه ساالنه و تغييراتفراواني چرخندهاي شرق مديترانه 
دوره در ) در اسكندريه(مربند پرفشار جنب حاره نوسان ك

برحسب هر دو نمودار (ورده شده است  آبررسي،مورد 
 ،با توجه به شكل). اند  شدهبعد بيمقادير ميانگين بلندمدت 

 بيشينه و كمينه  درويژه همخواني خوبي بين دو نمودار، به
 بازهافزايش با به بيان ديگر، . شود مشاهده ميمقادير آنها، 

نوسان ساالنه كمربند پرفشار، فراواني چرخندهاي شرق 
است موضوع آن اين علت . يابد افزايش ميمديترانه نيز 

، كمربند پرفشار جنب حاره  نوسانكه با زياد شدن بازه
كامل از روي مديترانه خارج و امكان چرخندزايي طور  به

 ضريب 1جدول . شود در منطقه فراهم ميبيشتري 
 گوناگوننواحي  هاي چرخندراوانيهمبستگي بين ف

 كمربند پرفشار جنب حاره  ساالنه بازه نوسان ومديترانه
. دهد نشان مي  را2002 تا 1960 سالاز ) در اسكندريه(

 زياد ضريب همبستگي  در اين جدول، توجهقابلنتيجه 
 كمربند پرفشار و  نوسانبازهمقدار  بين )r=0ر643(

 .است) CYCEAST (رخندهاي شرق مديترانهفراواني چ
 و شمال براي فراواني چرخندهاي قبرسهمبستگي ضريب 

 .است 0ر304 و 0ر380  به ترتيب ودار  معنيدرياي سرخ
  است مثبت،براي ساير مراكز چرخندزاضرايب همبستگي 

 تغييرات ساالنه مكان كمربند ،بنابراين .نيستدار   معنيليو
بر نقش مهم در فراواني  نه، عالوهپرفشار در شرق مديترا

چرخندهاي شرق مديترانه، بر فراواني چرخندهاي قبرس و 
تر منطقه  شمال درياي سرخ نيز كه در نواحي شرقي

مديترانه قرار دارند، تاثيرگذار است؛ ولي در نواحي غرب 
 .داري وجود ندارد مديترانه، تاثير معني

 جنب بسامد بودن كمربند پرفشار با توجه به كم
رود  اي و در نتيجه تغييرات بسيار كند آن، انتظار مي حاره

ترين مكان اين كمربند در ماه ژانويه، كه  كه بين پايين
سردترين ماه سال است، و باالترين مكان آن در تابستان 

جيمز، (ارتباط وجود داشته باشد ) هاي باالتر در عرض(
 مكان هاينموداربراي بررسي اين موضوع، ). 1994

آن  بازه نوسان و اندازهكمربند پرفشار در ژانويه هر سال 
عرضه  2 در شكل براي دوره مورد بررسي در همان سال

مقادير مربوط به نمودارها، برحسب ميانگين . شده است
مالحظه با توجه به شكل، . اند بلندمدت آنها بهنجار شده

 اين دو نمودارتغييرات  ،ها سالهمة  در اشود كه تقريب مي
عرض ) افزايش(كاهش  با يعني يكديگر است؛خالف بر

 بازه ،ماه ژانويه هر سال جغرافيايي مكان كمربند پرفشار در
 .يابد مي) كاهش(افزايش نوسان ساالنه اين كمربند 

 

 
جنب حاره در شرق مديترانه  كمربند پرفشار  نوسانبازه ساالنه تغييراتو ) خط پيوسته(فراواني چرخندهاي شرق مديترانه ي بهنجار شده نمودارهامقايسه  .1شكل

 .2002 تا 1960 براي دوره) چين خط(
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  .مديترانه گوناگون در نواحي  فراواني چرخندها و در اسكندريهركمربند پرفشانوسان ساالنه بازه بين ضريب همبستگي  .1جدول 

چرخندهاي 
 درياي سرخ

چرخندهاي 
غرب 
 مديرترانه

چرخندهاي 
 قبرس

چرخندهاي 
 ج جواخلي

چرخندهاي 
شرق 
 مديرترانه

تغييرات ساالنه بازه كمربند پرفشار در 
 اسكندريه مصر

 

 
 

 
 در همـان سـال  آن  بـازه نوسـان   قـدار مو ) خـط پيوسـته  ( ژانويه هر سال در شرق مديترانه برايكمربند پرفشار  بهنجار شده عرض جغرافيايي      هاينمودار. 2شكل

 .2002 تا 1960 هاي براي سال) چين خط(
 

تواند در  افزايش بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار مي
اثر پايين بودن عرض جغرافيايي مكان كمربند در زمستان 

و يا در اثر باالتر بودن عرض آن در تابستان ) ژانويه(
ضريب همبستگي بين بازه نوسان ساالنه . باشد) ژوئيه(

كمربند پرفشار و عرض جغرافيايي آن در دو ماه سرد و 
سطح در و  . ر477و . ر 548  منهايرم سال به ترتيبگ

شود كه افزايش بازه  مشاهده مي. استدار  معني 0ر001
تواند ناشي از هر دو  نوسان ساالنه كمربند پرفشار مي

عامل، يعني پايين بودن مكان كمربند در زمستان و يا باال 

 .باشد) ويا اثر توام آنها(بودن مكان آن در تابستان 
 
اثر بازه نوسان ساالنه زبانه پرفشار سيبري بر    3-2

 چرخندزايي مديترانه
 به علت اهميت وجود ،طور كه در مقدمه ذكر شد همان

هاي آن در  هاي سرد سال و اثر زبانه پرفشار سيبري در ماه
ي و بارش خاورميانه و ايران، در اين بخششرايط جو، 

 پرفشار سيبري و ارتباط بين تغييرات بازه نوسان ساالنه زبانه
 بررسي 2002 تا 1960 چرخندزايي مديترانه در دوره
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مشابه تعيين شاخص براي مكان كمربند پرفشار . شود مي
در منطقه مديترانه، شاخصي براي ) يا زبانه آن(جنب حاره 

اين . كنيم  تغييرات مكاني پرفشار سيبري تعريف ميبررسي
 بررسي ني، يعتعريف با توجه به هدف اصلي مقاله حاضر

غييرات ساالنه آنها در بارش اثر عوامل گوناگون و ت
مكان تالقي زبانه پرفشار سيبري . ، انتخاب شده استكشور

 شاخص درحكمگذرد،  النهاري كه از تهران مي و نصف
براي . شود در نظر گرفته مي) STPIR(پرفشار سيبري 

تعيين بازه نوسان ساالنه زبانه پرفشار سيبري، مكان اين 
هاي سال مشخص شده و سپس   ماههمةبانه پرفشار براي ز

ترين و باالترين مكان آن به دست آمده   بين پايينتفاوت
 . است

كنيم كه تغييرات بازه نوسان ساالنه  حال بررسي مي
ترين عرض  زبانه پرفشار سيبري ناشي از مكان آن در پايين

جغرافيايي در زمستان و يا ناشي از باالترين عرض 
ضريب همبستگي  بين بازه . فيايي در تابستان استجغرا

نوسان ساالنه زبانه پرفشار سيبري و دو وضعيت آن در 
. است. ر731و ، . ر783  منهايزمستان و تابستان به ترتيب

دهنده  دار و نشان  معني0ر001هر دو ضريب در سطح 
افزايش بازه نوسان در اثر كم شدن عرض جغرافيايي مكان 

و ) 0ر783  منهايضريب همبستگي( در ژانويه زبانه پرفشار
ضريب (زياد شدن عرض جغرافيايي آن در تابستان 

كاهش عرض جغرافيايي زبانه . است) 0ر731همبستگي 
پرفشار سيبري در ژانويه به مفهوم ريزش هواي سرد از 

 كه موجب سرد شدن هوا در استسيبري به فالت ايران 
 اين ريزش هواي سرد .شود  نيمه شمالي ايران ميتهران و

ر به منطقه  منجتواند  ميهمراه با بادهاي مرطوب غربي
 ).1375صحرايي، ( اي و بارش شود جبهه

ي در سيبر  پرفشارزبانه مكان هاي نمودار3 در شكل
آن و بازه نوسان ساالنه ) STPIRJ(ماه ژانويه 

)DLSTPIR (شده استعرضه 2002 تا 1960 در سالهاي  .
بين  شود كه شكل، مشاهده ميدر اين دار با مقايسه دو نمو

تغييرات  و پرفشار سيبريزبانه تغييرات بازه نوسان ساالنه 
به اين  . وجود داردعكسرابطه  ژانويه  ماهن درآمكان 

بودن عرض جغرافيايي مكان ) باالتر(تر  معني كه پايين
 )كاهش(زبانه پرفشار سيبري در ژانويه موجب افزايش 

 

 
خـط   (در همـان سـال    آن   بـازه نوسـان      قـدار مو  ) چين خط(  روي نصف النهار تهران    ژانويه هر سال  سيبري در   پرفشار  بهنجار شده مكان زبانه      هاينمودار .3شكل

 .2002 تا 1960 هاي براي سال) هپيوست
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ضريب  .شود اندازه بازه نوسان ساالنه اين پرفشار مي
 ي بازبانه پرفشار سيبربازه نوسان ساالنه بين همبستگي 

  و همچنينمديترانه  غرب وفراواني چرخندهاي شرق
  و. ر305، . ر190 به ترتيب شمال درياي سرخ

همبستگي قوي و شود كه  مشاهده مي. است. ر079 منهاي
 بين تغييرات بازه نوسان ساالنه زبانه پرفشار داري معني

مراكز گوناگون منطقه  سيبري و فراواني چرخندهاي
توان نتيجه گرفت   به بيان ديگر مي.ودش مديترانه ديده نمي

تغييرات بازه ساالنه  كه چرخندزايي مديترانه، مستقل از
النهاري است كه از تهران  زبانه پرفشار سيبري روي نصف

 .گذرد مي
 

اثر بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره    3-3
 فشار سيبري بر بارش ساالنه ايرانو پر

نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب  بازه ربررسي اثبراي 
بر بارش ) DLSTPSKاسكندريه، ( در شرق مديترانه حاره

 بين اين  همبستگيضريب توزيع جغرافياييساالنه ايران، 
 . شده استعرضه 4در شكل براي كل كشور  دو متغير

 غرب در شمال بارش ،DLSTPSK مطابق شكل، با افزايش
 تواند خارج ن ميدليل احتمالي آ .شود كشور بيشتر مي

مديترانه در  شدن كامل كمربند پرفشار از روي درياي
هاي سرد و در نتيجه افزايش چرخندزايي در شرق  ماه

مديترانه باشد كه در نهايت موجب افزايش بارش در منطقه 
 .شود و ايران مي

 بين بارش ساالنه در  همبستگي توزيع ضريب5شكل 
 رفشار سيبريايران و بازه نوسان ساالنه زبانه پ

)DLSTPIR (با توجه به شكل، بارش . دهد را نشان مي
مناطق غرب و شرق ايران تحت تاثير بازه نوسان ساالنه 

با افزايش اين بازه، بارش در . زبانه پرفشار سيبري قرار دارد
شود و بر  داري بيشتر مي طور معني غرب و شرق كشور به

  .عكس
 

 
داراي ضـريب همبسـتگي      قاطمن .ايرانساالنه   بارش   و) اسكندريه(كمربند پرفشار جنب حاره     ساالنه  بازه نوسان   بين  مبستگي  هضريب    جغرافيايي توزيع .4شكل  

 .سايه زده شده استدار،  معني

 
 . ولي براي اثر زبانه پرفشار سيبري4مشابه شكل  .5شكل 
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 اثر بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره   3-4
ي بر مقدار بارش و الگوي فصلي آن در و پرفشار سيبر

 هاي خشك سال
هاي نوسان ساالنه  در اين بخش اثر توام تغييرات بازه

و زبانه پرفشار سيبري ) در اسكندريه(پرفشار جنب حاره 
بر بارش ساالنه يك ايستگاه همديدي كشور ) در تهران(

 بررسي 2002 تا 1960 هاي خشك از دوره در سال
 غربكه در ) سنندج(يستگاه انتخابي ابارش در . شود مي

  هر دو نوسان ساالنههاي ايران واقع است، متاثر از بازه
 نمودارهاي تغييرات بارش ساالنه 6در شكل . است پرفشار

 طي DLSTPIR و  DLSTPSKايستگاه سنندج و تغييرات
با توجه به شكل، . هاي خشك نشان داده شده است سال

 همةسان ساالنه فوق در مقدار بهنجار شده دو بازه نو
  ميانگين بلندمدت آنهااندازههاي خشك كمتر از  سال

  كاهش موجبست؛ يعني كاهش مقدار دو بازه نوسانا
نكته قابل ذكر .  بارش ساالنه ايستگاه سنندج استيافتن

 خشك، مقدار دو بازه نوسان بسيارهاي  ديگر آنكه در سال
 . دان نيز متناسب با ميزان خشكي كاهش يافته

هاي   تغييرات فصلي مقدار بارش در سال7در شكل 

خشك همراه با ميانگين بلندمدت بارش براي ايستگاه 
 جنوب شرق و  شرق،سنندج و چند ايستگاه واقع در غرب،

در .  مقايسه آورده شده استمنظور بهجنوب ايران 
هايي كه تحت   ايستگاهنشان داده شد كه 5 و 4هاي  شكل

ربند پرفشار جنب حاره و زبانه پرفشار دار كم تاثير معني
غرب كشور قرار  سيبري هستند، بيشتر در غرب و شمال

 الگوي تغييرات بارش دهد كه  نشان مي7شكل . دارند
 شبيه الگوي ،هاي خشك ها در سال فصلي اين ايستگاه

 بارش فصلي كمتر از  اندازهفقط و استبلندمدت آنها 
هايي مانند  ي ايستگاهبرا. مقدار ميانگين بلند مدت است

 ،ايرانشهر، چابهار و بندرعباس كه به ترتيب در شرق
 5 و 4هاي  شرق و جنوب كشور واقع و طبق شكل  جنوب

هاي نوسان كمربند پرفشار جنب حاره و  تحت تاثير بازه
زبانه پرفشار سيبري نيستند، الگوي تغييرات بارش فصلي 

در . مدت داردتفاوت قابل مالحظه با الگوي ميانگين بلند
 حتي ،هاي خشك سه ايستگاه فوق، بارش پاييزي در سال

دليل احتمالي . از مقدار ميانگين بلندمدت آنها بيشتر است
ثير كم درياي مديترانه بر بارش اين مناطق و تأآن شايد 

 .ورود رطوبت از درياي سرخ و اقيانوس هند باشد

 
هـاي   و تغييرات بازه 2002 تا 1960هاي خشك از دوره   در سال)رنگ خاكستري كم(ت بارش ساالنه ايستگاه سنندج بهنجار شده تغييرااي   ميله نمودارهاي .6شكل  

 ).سياه(و زبانه پرفشار سيبري ) خاكستري پررنگ(نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره 
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 خشك از دوره مورد بررسي همراه با ميانگين بلندمدت بارش براي ايستگاه سـنندج               هاي  در سال ) متر  بر حسب ميلي  (الگوي تغييرات فصلي مقدار بارش       .7شكل  
هاي   ها معرف مقدار بارش فصلي در سال        چين   معرف ميانگين بلندمدت و خط      خطوط پيوسته . و چند ايستگاه واقع در غرب، جنوب شرق و جنوب ايران          

 .خشك است

ب حاره اثر بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جن    3-5
و پرفشار سيبري بر مقدار بارش و الگوي فصلي آن در 

 هاي تر سال
نمودارهاي بهنجار شده تغييرات بارش ساالنه ايستگاه 

هاي نوسان ساالنه پرفشار جنب حاره  سنندج و تغييرات بازه

)DLSTPSK ( و زبانه پرفشار سيبري)DLSTPIR ( در
 شده ضهعر 8 در شكل 2002 تا 1960هاي تر از دوره  سال
با توجه به شكل، مقدار دو بازه نوسان ساالنه فوق . است

 بيشتر از مقدار ميانگين بلندمدت آنها ،هاي تر  سالهمةدر 
اين شكل به وضوح تاثير توام دو بازه نوسان ساالنه . است

 

 
 .هاي ترسالي  اما براي دوره6مانند شكل  .8شكل 
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و زبانه پرفشار كمربند پرفشار جنب حاره در شرق مديترانه 
بر افزايش بارندگي ايستگاه سنندج ) واقع بر تهران(سيبري 

 .را نشان مي دهد
هاي   تغييرات فصلي مقدار بارش در سال9در شكل 

تر همراه با ميانگين بلندمدت بارش براي ايستگاه سنندج و 
چند ايستگاه واقع در غرب و شرق، جنوب شرق و جنوب 

ا توجه به شكل، مشاهده ب. ايران نشان داده شده است
هاي  شود كه الگوي تغييرات بارش فصلي در ايستگاه مي

هاي نوسان كمربند پرفشار  غرب كشور كه متاثر از بازه

هاي تر  جنب حاره و زبانه پرفشار سيبري هستند، در سال
شبيه الگوي بلندمدت آنها است و فقط ميزان بارش فصلي 

 . بلندمدت استبه يك نسبت بيشتر از مقدار ميانگين 
 شرق و جنوب كشور  هاي شرق، جنوب  براي ايستگاه

 هاي نوسان كمربند پرفشار جنب كه تحت تاثير بازه
  حاره و زبانه پرفشار سيبري نيستند، الگوي تغييرات

 بارش فصلي تفاوت قابل مالحظه با الگوي ميانگين 
بلندمدت دارد و هيچ روند خاصي در آن به چشم 

 .رسد نمي
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 .هاي ترسالي  اما براي دوره7مانند شكل  .9شكل 
 

 گيري نتيجه   4
در اين پژوهش اثر بازه نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب 

در شرق مديترانه و زبانه پرفشار سيبري در ) آزورز(حاره 
النهار عبوري از تهران بر چرخندزايي مديترانه  امتداد نصف

) 2002 تا 1960( ساله 43ره و بارش ساالنه ايران در دو
 . بررسي شده است

 شامل تهيه و تحليل نمودارهاي تغييرات بررسيروش 
 و تغييرات فراواني پرفشارهاي نوسان ساالنه دو سامانه  بازه

، همراه با بررسياي در دوره مورد  چرخندهاي مديترانه

تعيين ضرايب همبستگي بين آنها، و همچنين اثر هريك در 
عالوه ميزان همبستگي بازه  به. ه ايران استبارش ساالن

 هر بازه ترين مكان ترين و شمالي با جنوبينوسان هر سامانه 
و اثر هريك ) ترين ماه سال به ترتيب در سردترين و گرم(

هاي خشك و تر نيز بررسي شده  از دو بازه نوسان در سال
 . است

دهد كه بين تغييرات بازه   نشان ميتحقيقنتايج اين 
سان ساالنه كمربند پر فشار جنب حاره در شرق مديترانه نو

و فراواني چرخندهاي مركز شرق مديترانه همبستگي مثبت 
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براين، ضريب  عالوه.  وجود دارد)r=0ر643 (زيادي
همبستگي بين اين بازه نوسان و فراواني چرخندهاي شمال 

اما . دار است درياي سرخ و قبرس نيز قابل توجه و معني
النهار عبوري از  بازه نوسان زبانه پرفشار سيبري روي نصف

داري با فراواني چرخندهاي شرق   همبستگي معني،تهران
 .دهد مديترانه و شمال درياي سرخ نشان نمي

 بين تغييرات قوياز ديگر نتايج آنكه همبستگي 
هاي نوسان ساالنه كمربند پرفشار جنب حاره در شرق  بازه

ترين و  جنوبيانه و همچنين زبانه پرفشار سيبري با مديتر
به ترتيب در ماه ژانويه و  (پرفشارهاترين مكان  شمالي
ضرايب همبستگي بين بازه نوسان . شود ديده مي) ژوئيه

ترين و   جنوبيساالنه كمربند پرفشار جنب حاره و
 و 0ر477 و 0ر548  منهاي مكان آن به ترتيبترين شمالي

  منهايان ساالنه پرفشار سيبري به ترتيببراي بازه نوس
اين بدان معني است كه تغيير .  است0ر731 و 0ر783
 در تواند ناشي از تغيير هاي نوسان ساالنه مي بازه

جغرافيايي مكان سامانه پرفشار، هم در ماه ژانويه و  عرض
عالوه نتايج نشانگر آن است كه  به. هم در ماه ژوئيه باشد

 كمربند پرفشار جنب حاره بر بارش بازه نوسان ساالنه
هاي شمالي و غرب كشور و بازه نوسان زبانه پرفشار  بخش

هاي شرق و غرب كشور داراي تأثير  سيبري بر بارش بخش
 . دار است معني

هاي نوسان ساالنه كمربند  نتايج بررسي تغييرات بازه
هاي  پرفشار جنب حاره و زبانه پرفشار سيبري در سال

هاي خشك، بازه  دهد كه در سال ان مي نش،خشك و تر
تر از مقدار ميانگين  نوسان ساالنه هر دو سامانه كوچك

همچنين الگوي تغييرات . بلندمدت مربوط به خود است
هاي غرب ايران مشابه الگوي  فصلي بارش در ايستگاه

ميانگين بلندمدت و فقط ميزان بارش فصلي كمتر از مقدار 
هاي جنوب شرق و  يستگاهدر ا. ميانگين بلندمدت است

 تفاوت ،جنوب كشور، الگوي تغييرات فصلي بارش
 نسبت به الگوي ميانگين بلندمدت نشان يچشمگير

خصوص پاييزي آنها افزايش  هدهد و بارش تابستاني و ب مي
 مربوط به ممكن استدليل احتمالي آن . يافته است

هاي موسمي و ورود رطوبت از درياي سرخ و  بارش
از سوي ديگر، در . ند به اين مناطق باشداقيانوس ه

هاي تر، بازه نوسان ساالنه دو سامانه فوق بيشتر از  سال
ها، در  در اين سال. مقدار ميانگين بلندمدت است

 تفاوتي بين الگوي تغييرات فصلي ،هاي غرب ايستگاه
 درشود ولي  بارش و الگوي ميانگين بلندمدت مشاهده نمي

 جنوب، الگوي تغييرات فصلي هاي جنوب شرق و ايستگاه
بارش تفاوت قابل مالحظه با الگوي ميانگين بلندمدت 

 .شود دارد و هيچ روند خاصي در آن مشاهده نمي
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