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 چکیده

هاای ساینیو و شاخصای جدیاد، بار  ةپژوهش پیش رو سعی دارد باا ارا ا اهداف:

 .کیدبییی و آن را پیشکرده  فراگیر سواحل جیوبی خزر طی فصل پاییز را واکاوی

یساتناه ساییوپتیس ساواحل ا 0بار  مربوط به  ةهای روزاندر ایو راستا، دادهرو : 

گاردآوری شادند. باار  ساینیو در هار  0272تاا7300هاای جیوبی خزر طی سال

 آن ماد  دبلیا میاننیو از آن بیش ةبار  روزان عیوان رخدادی که مقدارایستناه به

ایستناه باه واور  همزماان  0و در گام بعدی اگر  شد بوده باشد، تعریف ایستناه

عیوان بار  سینیو و فراگیر مورد مطالعه قرار گرفتید. بار  سینیو داشته باشید به

برای بررسی رخداد بار  سینیو و فراگیر شیاسایی شد.  721مورد مطالعه دورۀ طی 

بییاای مطیطی/علااوم شاارایه همدیااد نیااز بااا مراجعااه بااه مرکااز ملاای پاایش

به میظور شیاسایی  د.شهای مختلف جو اخذ مؤلفههای ( دادهNCEP/NCARجو)

ی از طریا  باه گردشا یمطیطا ها با رویکردایو بار النوهای همدیدی وی واکاو 

 وارد انجام شد. ادغام رو  به ایتطلیل خوشه

 خازر شامالینیماة در  پرفشار حضور یس النوها، همة نتایج نشان داد که در ها:یافته

ضامو جاذ،  جیاو،، سامت به حرکت که با دشومی شمالی جریانا  ایجاد سبب
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هاای و نهایتاا میجار باه بار  شده ، ناپایدارع رطوبتی واقع در میطقهمیبرطوبت از 

وقوع بار  های سینیو در میطقه د. شوسینیو و فراگیر در سواحل جیوبی خزر می

بوده، ایو درحالی است که مقدار  گرادیان فشار در راستای شمال به جیو،همراه با 

تطت عیوان گرادیان فشار  بر همیو اساس شاخصی جدید مثبت باشد. گردایان فشار

 .شد( ارا ه GCPدریای خزر )

 ,Aoهای دور پیوندیوجود ارتباط قوی و معیادار ایو شاخص با شاخص :گیرینتیجه

, CACO700NAO, NCPI  وSHI  هاای ساینیو و فراگیار در و همچییو بار

مطالعاة های ماورد مطالعاه حااکی از تواناایی ایاو شااخص جهات تمامی ایساتناه

طای  ای سینیو و فراگیر در سواحل جیاوبی خازر طای فصال پااییز اسات.هبار 

های سینیو شرایه ذکار شاده گرفته و تطلیل روز به روز بار های وور ارزیابی

 .شدیید أت

، ساواحل GCPشااخص  همدیادی، تطلیال سینیو و فراگیار، هایبار  :هاکلیدواژه

 .جیوبی خزر

 مقدمه .1

 میااط  در ویاژه باه مطیطای، هاایپدیده رخداد در را اولی نقش جوی گرد  النوهای

 دینار برخی و مرطو، های دوره ایجاد سبب جوی، النوهای گرد  از برخی . دارند معتدله

 رخادادهای وقاوع کاه از آنجایی و،بیابرای ..ندشومی آبی کم و خشس هایدوره ایجاد موجب

جاوی،  گارد  نوهاایال شایاخت باا دارد جو عمومی گرد  در ریشه ترسالی و خشکسالی

 شاود مای فاراهم حادودی تاا هاآن آثار ارزیابی نیز، و وقوع از قبل هاپدیده ایو بررسی امکان

 البارز تاا کاوهرشاته فاول حد در خزر، دریای جیوبی سواحل (.7900)فتاحی و رحیم زاده، 

مطمادی و  )علیجاانی، شاود مطساو، مای کشاور اقلیمای ناحیاة تریو سکوچ خزر، دریای

 پرفشار مرکز تریو قو با مجاور  غربی، های امواج ناو و ها پشت مکرر عبور(. 7900 ی،بیندل

 کاوهرشته و شمال در زمیو سیارۀداخلی  آبی پیکرۀ ریو بزرگ بیو گیریایشمالی، جنیمکرۀ 

 ناواحی تریو حال برجسته درعیو و ریوتعمتیو از یکی پیدایش موجب جیو،، در البرز مرتفع

میطقة  های  بار گمانبی میان، ایو در .است شده دریای خزر جیوبی سواحل در رانای اقلیمی
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 میازان بیشاتریو کاه طوری به شود، مطسو، می میطقه ایو اقلیمی مشخصة بارزتریو خزری،

 درعایو .رسایده اسات ثبت به میطقه ایو در کشور ساعتی حتی و فصلی، روزانه سالانه، بار 

 مکانی تیوع و کرده تجربه کشور سطح در را هاتریو بار پردوام و شدیدتریو میطقه ایو حال،

، ، زریاو و کارخاناه)مفیادی برجسته اسات و بارز بسیار میطقه ایو در بار  زمانی و تغییرا 

-های سینیو در ایو ناحیه بیا به عبور سیساتمال پیش رو ایو بوده که وقوع بار ؤس (.7939

-ر جوی می باشد. از طرفی با بررسی برخی میابع مایهای جوی مختلف حاول کدام سازوکا

توان به ایو امر پی برد که به نظار مای رساد جریاناا  ساططی همچاون تشاکیل و تقویات 

های سینیو به حسا، می آید. پس ضاروری پرفشارهای سطی از عوامل عمده در وقوع بار 

اثرگذاری ایو سامانه برهمکیش آن در میطقه و نطوۀ های مذکور است که ضمو بررسی سامانه

 .شود تطلیل و بارزسازیهای سینیو میطقه در رخداد بار 

 تحقیق پیشینة .2

سازی و اثارا  تغییار گرفته در خارج از کشور که به نوعی به شاخص از تطقیقا  وور

( 7333) 7وایبیا تاوان باه تطقیقاا  ثر هستید میؤهای میطقه مالنوی فشار در رخداد بار 

 . ویبررسای کارد 222ساطح  گردشی النوهای با ارتباط در را اروپا بار وی  کهکرد اشاره 

 222ساطح  در را آن و گرفات نظار در پاژوهش ایاو اوالی هاایمؤلفاه را گردشی النوهای

 ( باا0220علیجاانی) داد. قارار بررسای مورد اروپا زمستان فصل بار  توزیع در هکتوپاسکال

ر کاه نقاش مهمای درا  ساوریه و خزر ناوۀ دو تتوانس هکتوپاسکال، 222 سطحنقشة  بررسی

 0لورنزو، لوپز، کودوبیلا، گارسیا و راساو وهوای ایران دارند، شیاسایی و معرفی کید. ،کیترل آ

 تهیه ایبریجزیرۀ  شبه شرق شمال در سیلابی هایبار  همدیدی النوهای از ( فهرستی0220)

 در یلابیسا یهااباار  و خصشاا وای یمیف مقادیر بیو واضح ارتباط ۀدهیدنشان کردند. نتایج

 شارایه پژوهشای ( در0220)  9هوسیئوس، لاولیس و بارتزکااسباشد. می ایبری شرق شمال

 گردشای یونان کردند. نتایج نشان داد سااختار در های شدیدیبارندگ میزان با مرتبه همدیدی

                                                 
1. Wibig 

2. Lorenzo, Lopez, Codobilla, Garcia & Raso 

3. Hosseos, Lolis & Bartzokas 
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رابطاة  ۀدهیادنشاان زمیو سطح و بالا جو همدید هایسامانه شد  و موقعیت از ثرأمت مختلف

 تطقیقاا  نتاایج بررسایها و بار  هاای ساینیو میطقاه وجاود دارد.مستقیم بیو ایو سامانه

نشان از دخالت جمیع عوامل میجر به بار  از جملاه همرفتای، اروگرافیاس و  گرفته،وور 

 در باار  وقاوع( 7921) گیجی هابررسی نخستیو از یکی دهد. دردییامیکی در ایو میطقه می

 شامالی هاایدامیاه از خازر دریای مرطو، هوای اروگرافیس وعود از ناشی را خزری یطقةم

 واد بایش از هاایباار  برای (7910) دستجردی خوشطال .است داشته بیان البرز کوهرشته

 تاا زمایو ساطح از ساییوپتیکی سامانه پانزده و یکصد خزر، دریای جیوبی سواحل در میلیمتر

 موجاب کاهکارد شیاسایی ( 7312-7303) هسالبیست دورۀ یس طیرا  هکتوپاسکال 022 تراز

-جبهاه ورود اثار در میلیمتار ود از بیش هایباران که گرفت نتیجهاو  .شوندمیها ایو ریز 

 و کییادمای ریاز  سااحل باه ساییوپتیکی هاایسامانه وسیلة به دریا نسیم شدۀ تقویت های

 بادهاای تقویات اثار در هام البارز شامالی هاایدامیاه در ارتفاع با باران ریز  مقدار افزایش

 هاایجبههةوسیل به شده آورده مرطو، و گرم هوای وعود و مذکور سامانة وسیلة به آناباتیس

 7مورتی و ریاس فرنانادزا، سااتیلیماا کارلاا دهاد.رخ می هادامیه ایو روی دشت به دریا نسیم

کاه  لیابرز یمرطو، جیو، شرق گرم و یهادر تابستان ویسین یهابار  یبه بررس( 0223)

 از دو ناوع یدادها اکثرا ناشیو روینشان داد که ا جینتا .پرداختید ،شده است لیمیجر به بروز س

، هاوروا،، ریکیاو ماتسراننلوهمنرایی آتلانیتس می باشد. میطقة سرد و  جبهة جوی: آشفتنی

 ویساین یهااد باار در رخادا یهمرفتا انیاجرتوساعة  مکانیزم مطالعة ا( ب0277)0و مینلیتا

 -فورتیس، استبان -مونز، آرگو سو، گامیز -. هیدالنوپرداختید ایتالیمد  جیو، شرق ا لانیطو

 یسیوپتیساالنوهاای  باا مرتبه فریو هایبار  ( به بررسی روند0277) 9دایز  -پارا و کاسترو

-دورهاا بار باار سازی و اثر پیوند از در رابطه با شاخص ی پرداختید.بریاۀ ریجزجیو، شبه

 .  کردتوان به تطقیقا  زیر اشاره های میاط  مختلف نیز می

                                                 
1. Carla Lima, Satyamurty & Reyes Fernández 

2. Mastrangelo, Horvath, Riccio & Miglietta 

3. Hidalgo-Munoz, Argüeso, Gamiz-Fortis, Esteban-Parra & Castro-Diez 
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 -، ایمتیز، گااتو7سطح اقیانوس هید بر بار  ملبورن استرالیا )مکانیس تأثیر نوسانا  دمایی

 -شاایلی )والاادز هااای دور پیوناادی باار بااار تااأثیر شاااخص(، 0279) ترایییااداد و الماهاادی

 جیوبی آرام اقیانوس سطح نوسانا  دمایی تأثیرا  ( و0272، 0تاپیا -،والدز، دیاز و پپزاروپییدا

( 0270، 9، المزروعای، کوچارساکی، ارباریو و یوساف)عبید عربستانۀجزیرهای شبهبار   در

 . کرداشاره 

 ساطح ةماهانا هاینقشه براساس ایران شمالی سواحل هایبار  مطالعة به( 7907) مرادی

 پرداخات 7317-7303 آمااری دورۀ طی سال سرد ماه شش در هکتوپاسکال 222 تراز و زمیو

 حااکم باا هکتوپاساکال 222 تاراز در کشور شمال در شدید هایبار  رخداد که و نشان داد

 در عمی  ناوۀ حضور و مدیترانه دریای شرق اروپا، مرکز تا شرق سیاه، دریای روی پشته شدن

-سایلا، بررسای به( 7909) مرادی ،نرتطقیقی دی در ،همچییو .است همراه سیاه دریای شرق

 در موجاود هایایستناه دبی و بار  بلیدمد  هایداده گیری ازایران با بهره شرق شمال های

-کام یالناو چهاار که کرد پیدا دست نتایج ایو به پرداخت و ساله 92 آماری دورۀ طی میطقه

سارخ  دریاای و سودانی ایفشارهکم ای،مدیترانه فشارهای اروپایی، کم قطبی مهاجر فشارهای

 هستید. مؤثر میطقه در زاسیل هایبار  ایجاد سیبری در قطبی مهاجر و پرفشار

 دریاای جیاوبی سواحل به سیبری پرفشار فعالیت آغاز یابیزمان مطالعة به( 7900) عزیزی

 ریوبیشات با مهر  سومدهة با برابر اکتبر دوم دهة که است رسیده نتیجه ایو به او. پرداخت خزر

 سایبری پرفشاار فعالیت آغاز(  7317-7302) آماری دورۀ طول در درود 22 میزان به فراوانی

 باه و خزر دریای جیو، در را زاسیل سییوپتیکی هایسیستم( 7900) است . رضایی میطقه در

 17 حادود شاد مشاخص پاژوهش ایاو در. کرد شیاسایی شفارود حوضة در موردی وور 

 در هکتوپاساکال، 222 ساطح در مساتقر نااوۀ مطور که شود می جادای زمانی هاسیلا، درود

 اسات. زمیو سطح چرخیدهای و واچرخیدها ها،سیلا، بقیة ایجاد عامل. گیرد قرار خزر غر،

-باار  سییوپتیکی بررسی در (7903 )زاده، مشکواتی، آزادی، مزرعه فراهانی و رحیمغفاریان

 چرخیادزایی باعث را قطبی و حاره جیب ودبادر دو کیش برهم ایران، غر، شمال فریو های
                                                 
1. Mekanik, Imteaz, Gato-Trinidad & Elmahdi 
2. Valdés-Pineda, Valdés, Diaz & Pizarro-Tapia 

3. Abid, Almazroui, Kucharski, O’Brien & Yousef 
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 باودن بالاا و آ، ساطح دماای هیجااریبای همچییو و مدیترانه دریای شرق شمال ةمیطق در

 در شادید باار  شرایه توانستید ایو دو و شده میطقه رطوبتی ةتغذی باعث آن دمای میاننیو

 تابساتان فصال شادید هاای بار ةمطالع در( 7903) امییی و کیید. رنجبر فراهم را میطقه ایو

 هملاحظا قابال تبخیار و دریا شدن گرم آن پی در و تابستان فصل در دما افزایش گلستان استان

 و میاانی تارازدامیاه کام امواج گذر و رطوبت پذیر  گیجایش افزایش  همچییو و میطقه در

 هاوای وعود سبب که البرز کوه رشته وجود و عبوری ةوارون ناوۀ پشت در پرفشار ةزبان نفوذ

 هاایطوفان گیریشکل پتانسیل جو میانی تراز در سرد هوای وجود که شودمی مرطو، و گرم

 باا کاه تطقیقای در( 7937) ، زریو و جانباز قبادیمی کید. مفیدی فراهم را آسا سیل و تیدری

 خازر دریاای جیاوبی ساواحل در پاییز به نسبت زمستانه هایباران کاهش علل بررسی هدف

 بر ترقوی پرفشار مراکز استقرار ةواسط به زمستان فصل در که رسیدند نتایج ایو دادند به انجام

 زیاریو ترازهاای در هوا فشار و واچرخیدی گرد  میزان خزر، دریای غربی و شمالی جانب

-نصاف وردایای باا افازایش ایو. یابدمی ایملاحظه قابل افزایش دریا جیوبی بخش روی جو

 تاریومهام در غالاب بااد وز  جهت تغییر زمستانه، دییامیکی پرفشارهای توجه قابل الیهاری

 هماراه خازر دریاای سطح در نهان گرمای شار و دما یافتو کاهش و خزری زایبار  النوی

 طاول در را بارشای روزهای تعداد و شد  مقدار، یافتو کاهش فوق شرایه مجموع. شود می

 دارد. دنبال به خزر دریای جیوبی سواحل در زمستان فصل

 مکاانی و زماانی النوهاای شیاساایی میظاور باه( 7932) ، مسعودیان، آزادی و نوریغیور

 ایخوشاه تطلیال و اولی هایمؤلفه تطلیل رو  از خزر، جیوبی سواحل بارشی رویدادهای

 فصال و تیار ماه بارشی، هایگروه ةهم در که دادمی نشان هاآن مطالعا  نتایج. کردند استفاده

 مااه سینیو، و متوسه سبس، بارشی هایدارند. در گروه را رویدادها فراوانی کمتریو ان،تابست

 بیشاتریو دارای پااییز فصال و مهار ماه سینیو، فوق بارشی در گروه و زمستان فصل و اسفید

 ساینیو هاایباار ( 7937)رفتار و ستوده، خو هستید. عساکره بارشی های رویداد فراوانی

 بررسای را( 7312-0222) گیلاان اساتان در ساییوپتیکی النوهاای با ارتباط در سپتامبر ةروزان

 جیاب  روسایه شامال سایاه، دریای غر، شمال پرفشار هایسامانه تأثیر بیاننر نتایج .اندکرده



 003                        ...       و ویسین یها مطالعة بار  یبرا دیجد یارا ة شاخص              سال هفدهم                  

 

 مدیتراناه دریای  سیاه دریای غر، و خزر دریای شمال نروژ، دریای  اروپا غر، شمال قطبی،

 است. سینیو هایبار  بر

 رو  باه خازری هاایباار  سییوپتیکی النوهای بررسی با( 7939) فتاحی و فییی باییبا

PCA تاراز روزاناة میااننیو هاایداده را با استفاده از زابار  سییوپتیکی النوهای بیدیطبقه 

و  مورد بررسی قرار دادناد 0220-7322 آماری دورۀ طی دریا سطح فشار و هکتوپاسکال 222

 PI شااخص بار ، شد  و بار  وقوع احتمال بر جوی گرد  النوهای رابطة ارزیابی برای

 فریو های بار  روی تطقیقا  عمده اییکه و بالا تطقیقا  به نظر .دادند قرار استفاده را مورد

ها ایجاد کارد ایو نوع بار  ةتوان شاخصی جهت مطالعآیا می که آیدمی پیش الؤس ایو بوده،

هاای ساینیو و فراگیار ساواحل جیاوبی خازر معیاداری با بار ای که ارتباط قوی و به گونه

های پیوند از دورِ مارتبه باا داشته باشد و در حیو حال بتواند رفتاری معیادار با سایر شاخص

های ایو خطه از کشور از خود نشان دهد. پاژوهش پایش رو ساعی دارد باا واکااوی و بار 

سینیو و فراگیار فصال پااییز در ساواحل  هایهای همدیدی میجر به بار بیدی ویژگیجمع

ایاو ناوع  ةشاخصای جدیاد جهات مطالعا ةها به ارا اجیوبی خزر از طری  فصل مشترک آن

 ها مبادر  ورزد.بار 

  تحقیق شناسیروش .3

 تحقیقروش . 1. 3

شاخصای باه میظاور  ةخازری و ارا ا ةهمدیدی بار  های سینیو ناحی بررسی میظور به

( 7ایساتناه ساییوپتیس )شاکل  0باار  در  ةهای روزاندادهر میطقه  از ها دواکاوی ایو بار 

. در ایاو استفاده شادهای ساحلی شمال کشور شامل گیلان، مازندران و گلستان واقع در استان

از ساازمان هواشیاسای کشاور  0272تاا  7300بار  طی ساال هاای  ةرابطه، داده های روزان

ای همدیادی باار  هاای فراگیار پااییزه در ساواحل به میظور شیاسایی النو هاد. شدریافت 

راساتای پاساخ باه  و در شادجیوبی دریای خزر، رو  همدیدی، مطیه به گرد ، انتخاا، 

 مراحل زیر وور  پذیرفت.استفاده شد و های مورد اشاره بالا از داده ،هشاولی پژوال ؤس
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توزیاع توجه باه با . سپس دش فدر گام نخست روزهای فاقد بار  از سری زمانی حذ  -

 غیر همسان بار  در سه ماه فصل پاییز هر ماه به وور  جداگانه مورد بررسی قارار گرفات.

که شاخصای بارای آن د شوهای سینیو و فراگیر استخراج سعی شد تا بار  ،بر همیو اساس

 تعریف شد.

مقادار دو شرط برای بار  فراگیر در نظرگرفته شد. اول اییکاه در آن روز،  در گام بعد، -

باشد. دوم اییکه در آن روز، حاداقل  ثبت شدهبار  بیش از میاننیو بلید مد ، خود ایستناه 

کاه بادیو ترتیاب روزهاای باار   ایستناه بطور همزمان بار  داشاته باشاید 0ایستناه از  0

 شدند.فراگیر مجزا سینیو و 

برای ایو ساختار غالب گرد  جو مورد بررسی قرار گرفت.  و همدیدی وضعیت سپس -

الیهاری باد بارای لفه های مداری و نصفؤ، ارتفاع ژ وپتانسیل، ممیاننیو فشار تراز دریا میظور

مرکز ملی پیش بییی مطیطی/ مرکز ملای پاژوهش جاو  برای روزهای مذکور از تراز جوی 71

(NCEP/NCAR  )دریا، تراز فشار ترکیبی هاینقشه فوق، هایداده گیری از بهره شد. با اخذ 

 های مختلاف دور برای تفکیس به تغییرا  ارتفاع ژ وپتانسیل نسبی، تاوایی باد، میدان برداری

نظر به اییکاه نیااز باود ایاو  .شد تعییو اولی النوهای همدیدی نهایت در شد. تطلیل و تولید

هاا و پیادا کاردن هبیدی توانایی کااهش دادو با توجه به اییکه خوشهد شوها گروه بیدی نقشه

 و رو  ادغاامتراکمی  ۀشیومراتبی به خوشه بیدی سلسله رو ه های واقعی را داشت از گرو

   بهره گرفته شد. 7وارد

مورد آزماون به لطاظ آماری  هاآنتمایز ها، با مشخص شدن تعداد خوشه بعد، ةمرحل در -

آزمون تطلیل واریانس یاس طرفاه و آزماون تعقیبای تاوکی  که برای ایو موضوع، قرار گرفت

 استفاده شد.

 

 

 
 

                                                 
1. Ward 
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 تحقیق در استفاده مورد هواشناسی هایایستگاه -1شکل 

 7930، ننارندهخذ: أم

 مبانی نظری تحقیق .4

 فراگیر بارش سنگین. 1. 4

هاای قارار )بار  هاهای ساینیو از دو طریا  وادکدر متون علمی اقلیم شیاسی، بار 

 30(، وادک 7930)مطمادی،  32ودک  (،7903، و مسعودیان )مطمدی 33گرفته در ودک 

میلیمتاار  72ها )روزهااای بااا بااار  باایش از و آسااتانه (0222، ، 7ساایبر ، فرانااس و فرمااایر)

میلیمتار  1/31های بیش از در ایران، بار ( 7907میلیمتر )علیجانی،  92و  (7901زاده، )رحیم

، نایت، ایساترلیی  )کارل اییچ 0های بیش از ( در هیدوستان و بار 0221)وایدا و کولکارنی، 

 اند.مورد مطالعه قرار گرفته ( در آمریکا7330 ،0و کوآیل

زیارا  ؛گذاری متغیر برای هر ایستناه استفاده شده اسات، از رو  آستانهدر تطقی  پیش رو

 سیااز  هااایساتناهتمام  یبرا تواننمی اند( نیز اشاره کرده7931هماننونه که برزو و عزیزی )

روزی کاه مقادار  ،، در همایو راساتااساتفاده کارد وینشاان دادن باار  ساین یشاخص برا

بوده به عیوان بار  سینیو  ایستناهبار  رخ داده در آن بلید مد  میاننیو از بار  آن بیش 

 ثبت شادهها بار  سینیو درود ایستناه 12بیش از در  ،و اگر در آن روز هدر نظر گرفته شد

   است. مشخص شدهار  سینیو فراگیر آن روز به عیوان ب دباش
                                                 
1. Seibert, Frank & Formayer 

2. Karl, Knight, Easterling & Quayle 
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 CACOشاخص  .2. 4

های پیوناد از دور اسات کاه همانیاد شااخص نوساان ، از جمله شاخصCACOشاخص

های فشاری بوده کاه از تفاضال میااننیو فشاار تاراز دریاا در اطلس شمالی از جمله شاخص

 ةجادر 1.2شارقی روی عارج جغرافیاایی ةدرجا 02شرقی تاا  ةدرج 02خطی به مختصا  

شارقی تاا  ةدرج 20.2شمالی واقع در افریقا، از میاننیو فشار تراز دریا در خطی به مختصا  

شامالی واقاع در حوضاه دریاای خازر،  ةدرج 12شرقی روی عرج جغرافیایی  ةدرجه 21.2

 .دشومطاسبه می

 NCPIشاخص  .3. 4

ارتفااع  های ژ وپتانسیلی جو بوده و در واقع،  تفاضلکه از جمله شاخص NCPIشاخص 

ارتفااع کاه از  هکتوپاسکال دریای شمال واقع در اسکاندییاوی اسات 122ژ وپتانسیل در تراز 

 .آیدو پتانسیلی دریای خزر بدست می ژ

 تحقیقهای یافته .5

-داد طای ساالمورد از ایاو رخ 721های سینیو و فراگیر، شده از بار با توجه به تعریف ارا ه

بیادی فشاار تاراز مورد مطالعه شیاسایی شدند. نتایج حاول از خوشه ةدر میطق 0272تا  7300های 

( که از لطااظ آمااری 0النوی همدیدی متمایز را مشخص ساخت )شکل  9ها دریا برای ایو بار 

 (.  7دارای تفاو  معیاداری با هم بودند )جدول 

 
 آماریة فراگیر در طول دورنمودار درختی حاصل از تحلیل خوشه ای بر روی مقادیر روزهای بارش  -2 شکل

 7930،خذ: ننارنده أم
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 دیگرها از همهتک خوش برای سنجش تمایز تکTukeyجدول آزمون تعقیبی  -1 جدول

 7930، خذ: ننارندهأم
 آزمون تعقیبی توکی صدم 55درصد اطمینان در سطح 

 طبقه (I) طبقه (J) اختلاف میانگین ارور انحراف معیار معناداری حدپایین حدبالا

1.11 0.11 2 2.90 9.0 0 7 

9.10 7.13 2 2.90 0.00 9  

0.11- 1.11- 2 2.90 9.0- 7 0 

2.71- 7.07- 2.20 2.90 2.31- 9  

7.13- 9.10- 2 2.90 0.01- 7 9 

7.07 2.71 2.20 2.90 2.31 0  

 

( 2( و پرفشار مهااجر )شاکل 1(، ادغام )شکل 9برایو اساس، سه النوی پرفشار سیبری )شکل 

شاوند. بارای هار الناو یاس نماییاده های سینیو و فراگیر فصل پاییز ایو میطقه را سابب میار ب

هاای )روزی که بیشتریو همبستنی را با سایر روزهای آن خوشاه داشاته باشاد( انتخاا، و ویژگی

هکتوپاسکالی مورد تطلیال قارار گرفات. در هار دو الناوی  222و  7222همدیدی آن در دو تراز 

 قرارگیاری و خازر روی بار دییاامیکی فشار کم حضور از حاول ری و ادغام، ناپایداریپرفشار سیب

 سارد هاوای در تراز بالا و گرادیان فشار شمال به جیو، روی دریاای خازر کاه جریاان تراف خه

 و نهایتاا شاود فشاار مای کام سیستم به رطوبت را ایجاد می کید، میجر به تزری  گرمتر دریای روی

ورود و نطاوۀ . تفااو  ایاو دو الناو در شاوندمایسینیو و فراگیار ایاو میطقاه های بار باعث 

 شامال بدیو نطو که در النوی پرفشار سایبری در .پرفشار روی دریای خزر است ةقرارگیری سامان

. اسات شاده تشاکیل هکتوپاساکال 7292 مرکزی فشار با سیبری پرفشار ةهست بایکال ةدریاچ شرق

 داشاته پیشاروی افریقاا شامال تا و داده گستر  شرق سمت به را خود یهازبانه پرفشار مرکز ایو

 دریاای روی در و.دارد گساتر  مدیتراناه جیاوبی سواحل تا آن پاسکال هکتو 7272 میطیی. است

پرفشاار مهااجر اروپاایی بار حال آنکه در النوی ادغام،  ،است گرفته شکل پرفشار ثانویه ةهست خزر

پرفشاار مزباور در ، دریای خزر رسایده اسات ای از آن تاتقر شده است و زبانهریای سیاه مسروی د

ای از مراکز پرفشار عرج های بالاا را باا شمال دریای خزر با پرفشار سیبری در هم آمیخته و گستره

 وجود آورده است.ه سرد و عامل حرارتی ب ةهست
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ه پایین، میانگین فشار تراز دریا، آرایش الگوهای به ترتیب از بالا ب  الگوی پرفشار سیبری -3شکل 

 این خوشه، نمایندة  پایین( هکتوپاسکالی برای نقشة ) 566وسط( و  ة)نقش 1666همدیدی در تراز 

24/16/1530. 

 7930 ،خذ: ننارندهأم
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گوهای همدیدی در الگوی ادغام، به ترتیب از بالا به پایین، میانگین فشار تراز دریا، آرایش ال  -4شکل 

 .24/5/2665 )نقشه پایین( هکتوپاسکالی برای نماینده این خوشه،  566)نقشه وسط( و  1666تراز 

 7930 ،خذ: ننارندهأم
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گرفتاه  میشاأجیب قطبی  ةزمیو یس پرفشار حرارتی که از میطقالنوی پرفشار مهاجر، در سطح 

هکتوپاساکال بار  222ر تاراز سرد به سمت شرق و جیو، شرق در حال حرکت اسات. د ةبا هست

چرخیدگی میفی بادهای غربای عامال دییاامیکی تقویات ایاو  ةروی ایو پرفشار سطح زمییی، میطق

چرخیدگی میفی و روی آن باا نااوه تاراز میاانی اتصاال  ةوسیله پرفشار سطح زمیو ب پرفشار است.

دنباال نااوه  ار باهدارند. اتصال بیو چرخیدگی میفی سطح زمیو و سطوح میانی باعث حرکت پرفش

و به ایو وور  پرفشار تراز پایییی قادر است مسیر غر، باه شارق را روی  سطوح میانی می باشد

زمایو گارد باعاث  گرد  پاد قی پرفشار سطح زمیوشر ةدر حاشی خشکی های اروپا آسیا طی کید.

خازر شارقی پرفشاار بار روی دریاای  ةکه حاشای درحالی ؛جریانا  باد از سمت شمال شده است

ثیر گرد  باد زمیینرد پرفشاار، جریاناا  روی خازر شامالی أتطت ت  . بیابرایو،استقرار یافته است

شده و هوای سرد عرج های بالایی در تراز پاییو تروپوسفر به سمت جیو، باه حرکات در آماده 

 های گرم که دمای خاود را از فصال گارم تابساتان دارد باهاست. ایو هوای سرد هینام عبور از آ،

 .(2)شکل  تدریج از قسمت زیریو گرم شده، رطوبت حاول از دما را جذ، می کید
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الگوی پرفشار مهاجر، به ترتیب از بالا به پایین، میانگین فشار تراز دریا، آرایش الگوهای  -5شکل 

 ، این خوشه ةنمایندپایین( هکتوپاسکالی برای  ة)نقش 566وسط( و نقشة ) 1666همدیدی در تراز 

3/16/1553. 

 7930، هخذ: ننارندأم
 

تاوان و فراگیر در سواحل جیاوبی خازر مای با توجه به تطلیل همدیدی روزهای بار  سینیو

د که تشکیل گرادیان فشار روی دریای خزر به نطوی که هدایت جریانا  شمالی باه سامت کرادعا 

 .شودمیطسو، ها مداد ایو بار خزر را سبب شود از عوامل اولی رخسواحل جیوبی 

 میااننیو سازی ایو عامل وور  پاذیرد. در ایاو راساتا،جهت اثبا  ادعای فوق لازم بود کمی 

 جیاوبی، خازر سااحل نزدیکای در خطی فشار میاننیو از و آمد بدست خزر شمال در خطی فشار

 بدسات آیاد. کید،می مشخص خزر روی بر را باد وضعیت خود که فشار گرادیان مقدار تا شد کسر

  13 مختصاا  باه خطای نهایتا و شد آزمون خزر دریای جیو، و شمال در خطوطی وور  بدیو

 تاا 22 مختصاا  باه خطی و خزر دریای شمال در واقع شمالی درجة  10.2  و شرقی ةدرج 22 تا
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 بدسات از پاس و شاد گرفتاه نظار در خازر دریای درجیو، واقع شمالی 91.2 و شرقی ةدرج 22

 .(0آمد )شکل  بدست خزر دریای بر فشار گردیان مقدار  آن تفاضل آمدن

 

 
 (b) منفی که زمانی(  a) مثبت که زمانی CGP شاخص وضعیت -0شکل 

 7930،ماخذ: ننارنده 
 

آن رابطاة مورد بار  فراگیر اساتخراج و   721برای هر  CGPبعد مقدار شاخص  ةدر مرحل -

 مورد بررسی قرار گرفت.

هاای روز با مقادیر برخی شااخص 721هر  در CGPار شاخص مقد بیورابطة بعد مرحلة در  -

 .شدهای میطقه بطور جداگانه بررسی فعال در میطقه و پرفشار سیبری و بار  ایستناه

مورد مطالعه در سه گروه روزهاای فاقاد باار  و دورۀ بعد مقادیر ایو شاخص در  ةدر مرحل -

 مالی قرار گرفت .روزهای بارشی و روزهای بار  فراگیر مورد آزمون آنو

 های فراگیربا بارش  CGPبررسی شاخص . 1. 5

 باار  ماورد 721 هار در رساید نظار باه ابتدا فوق شاخص استخراج و اسکریپتتهیة  از پس

 722 در فاوق ماورد 721 از شاد مشخص آزمون از پس. باشد بوده مثبتباید  فوق شاخص ،فراگیر

 فاوق موضاوع چرایای بررسای بارای. است نبود تمثب مورد 1 در تیها و بوده مثبت شاخص مورد،
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 اسات مشاخص کاملا شکل در. است شده داده نمایش (1) شکل در که دش ترسیم مورد 1 هرة نقش

 باه خازر دریاای روی بار پرفشار یس اییکه دلیل به ولی ،باشد می شمالی باد نیز مورد 1 ایو در که

 ولای نداده نشان فوق شاخص است، یکی وپایی و بالا در فشار تفاو  و گرفته قرار عمودی وور 

 د.شویید میأباد شمالی تفرضیة و  بوده شمالی باد که بیییممی نقشه 1 ایو در هم باز
 

 

 
 نبود مثبت CGP شاخص که فراگیری هایبارش ةنقش -7 شکل

 7930، خذ: ننارندهمأ
 

 یوند از دور فعال در منطقهها و برخی الگوهای پایستگاه بارش با CGP شاخص ةرابط بررسی .2. 5

 و پاییز فصل بار  زمانی سری با آن ارتباط GCPروزانة  مقادیر ةمطاسب از پس 

مورد توجه قرار گرفت  SHIو  CACO700Ao, NAO, NCPI ,های دور پیوندیشاخص
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 یمعیادار وور  به هاآن ةهم با جدید شاخص است ملاحظه قابل که همانطور .(0)جدول 

 با و مستقیم وور  به  NAO,AO با و نبوده یکسان همه در ارتباط جهت البته. دارد ارتباط

CACO  و NCPI  دارد معکوس ارتباط سیبری و. 
 

 برخی الگوهای دور پیوندی و پر فشار سیبری با CGP شاخص ةرابط بررسی -2جدول 

 7930، خذ: ننارندهأم

SHI CaCo Ncpi 700 NAO Ao   

 Ao ضریب همبستنی پیرسون 7 210 2.710 -2.210 2.227
  ضریب معیا داری  2 2 2.211 2301

  تعداد 0012 0011 0012 0012 0012

 NAO ضریب همبستنی پیرسون 210 7 2.903 -2.227 2.29
  ضریب معیا داری 7  7 2.272 2.720

  تعداد 0011 0011 0011 0011 0011

 Ncpi ضریب همبستنی پیرسون 2.710 2.903 7 2.901 -2.70

700 
  ضریب معیاداری 2 2  2 2

  تعداد 0012 0011 0012 0012 0012

 CaCo ضریب همبستنی پیرسون -2.210 -2.227 2.901 7 -2.930
  ضریب معیاداری 2.211 2.272 2  2

  تعداد 0012 0011 0012 0012 0012

 SHI ضریب همبستنی پیرسون 2.227 2.29 -2.70 -2.930 7
  ب معیا داریضری 2.301 2.720 7 7 

  تعداد 0012 0011 0012 0012 0012

 GC ضریب همبستنی پیرسون 2.211 -2.200 -2.700 -231 -2.203
  ضریب معیاداری 2.201 2 2 2 2

  تعداد 0012 0011 0012 0012 0012

 

. آید بدست شده تولید شاخص با پاییز فصل بار  زمانی سری ارتباط بود لازم بعد قسمت در

 مطالعه مورد هایایستناه پاییز فصل بار  زمانی سری با شاخص ایو بررسی به (9) جدول در

 و داشته هاایستناه تمام با معیاداری ارتباط شاخص ایو است مشخص که همانطور .شد پراخته
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 ارتبای فوق شاخص با گرگان تیها و است مثبت گرگان جز به هاایستناه تمام با آن ارتباط

 .دارد میفی
 

 جنوبی خزر سواحل هایایستگاه بارش با CGPشاخص ارتباط -3جدول 

 7930، خذ: ننارندهأم
   انزلی رشت آستارا نوشهر رامسر بابلسر قائم شهر گرگان

2.201- 2.220 2.220 2.713 2.719 2.003 2.2011 2.923 

ضریب 

همبستنی 

 پیرسون
GC 

2.220 2.221 2.221 2 2 2 2 2 
ضریب 

 معیاداری
 

  تعداد 0012 0012 0012 0012 0019 0012 0012 0012

 

 شود مقایسه داده سری سه هر در شاخص ایو آنومالی رسید نظر به ،بالا موارد به نظر سپس

 در تفاو  گویای واقع در اعداد،. آوردیم بدست را هاآن بلیدمد  میاننیو ابتدا میظور بدیو.

 .است CGP شاخص
 

 GCPشاخص ها در میانگین آنومالی داده -4جدول 

  7930،خذ: ننارنده أم

CGP شاخص 

 های فاقد بار روز 721.1

 های بار  دارروز 901.2

 های بار  فراگیرروز 100.0

 

 آناوا آزماون نیز رابطه ایو در اطمییان برای. است متفاو  فوق مورد سه در کاملا آن مقدار

 باا گاروه ساه هر مورد ایو در شود کهمی هظملاح و شده آورده زیر در که شده گرفته توکی و

 .دارند معیادار تفاو  هم
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 بارش، فاقد روزهای در فوق شاخص مقدار آنومالی برای طرفه یک واریانس تحلیل آزمون -5جدول 

 فراگیر بارش روزهای و و دار بارش روزهای

 7930، هخذ: ننارندأم

 GC بین گروه ها 70092399.02 0 0771300.002 771.000 2
  12073.020 0010 7.07E+20 داخل گروه ها  

   0011 7.11 E+20 مجموع  

 

 و و داربارش روزهای بارش، فاقد روزهای در فوق شاخص مقدار آنومالی برای تعقیبی آزمون -0جدول 

 فراگیر بارش روزهای

 7930، هخذ: ننارندأم

792.21- 732.70- 2 77.11 700.00- 7 2 GC 
020.11- 022909/992- 2 00.10 003.79- 0   

732.70 792.21 2 77.11 70.00 2 7  

17.07- 717.07- 2 01.01 720.27- 0   
 

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه. 0

خازری ماورد تطلیال و ارزیاابی  ةهای فراگیر میطقادر پژوهش حاضر النوهای سییوپتیکی بار 

 ار زیر است. و ارا ه شد که نتایج پژوهش به قرفی معر CGPنام ه شاخصی جدید ب .قرارگرفت

، سه النوی غالب پرفشار شدهشده مشخص شد که در رویدادهای بارشی رود های انجامبا بررسی

ای ایو امر حاول شد. در ادامه ماهیات ایاو ساه در میطقه حاکمیت دارد که با استفاده از تطلیل خوشه

 النوی فشار مورد تجزیه و تطلیل قرار گرفته است.

 یاس شود که برای ایجاد بار  فراگیر در ایو فصل نیاز به حضورهده مینظر به هر سه النو مشا -

 از زماان ایو در آ، بودن گرم با توجه به که آ، روی بر شمالی جریانا  ایجاد و دریا روی بر پرفشار

 در مختلاف وور به وعود ایو حمایت و مسیر انتهای در ناپایداری و زیر از رطوبت جذ، باعث سال

 د.شومی جیوبی سواحل در فراگیر هایبار  به میجر نهایتا که بود میانی سطح
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 به که وورتی در عوامل جمیع رسید نظر به بار  از نوع ایو روی سییوپتیکی هایبررسی به نظر -

 های سینیو وبار  بیانجامد و شرایه سییوپتیس تراز فوقانی اجازه ناپایداری را فراهم سازد، شمالی باد

 گرفت. قرار بررسی مورد و تولید شاخصی راستا ایو در که کیدمی ایجاد فراگیر

مورد  722در  ،یطقهمورد بار  فراگیر در م 721حاکی از آن است که از بررسی  بررسی شاخص  -

مورد که شاخص مثبت نبوده هم بررسی النو هاای ساییوپتیکی  1و در  بوده مثبت شاخص تولید شده

اساتخراج مطادودۀ شاار بار فاراز لی به جهت اساتقرار یاس پرفو ،استحاکی از برقراری باد شمالی 

ایجااد  ةیید فرج اولیاأگو نیست ولی باد شمالی جریان دارد که حاکی از ت، گرادیان فوق پاسخشاخص

 شاخص است.

هاا بررسی شاخص فوق با سایر النوهای دور پیوندی فعال و پر فشار سیبری و باار  ایساتناه -

 د.دارهای قبلی موارد فوق نسبت به شاخص ةیو شاخص با همتر انشان از ارتباط قوی

مورد بررسی در سه گروه روزهای فاقد بار  ، روزهای دورۀ در بررسی آنومالی ایو شاخص در  -

توان ایو مورد را بارشی و روزهای بار  فراگیر نشان از آنومالی معیادار در ایو سه گروه می دهد که می

در رابطه با بار  هاای فراگیار ادعاا ، شمالی که در شاخص فوق مستتر استعیوان نقش عاملی باد ه ب

 شاار  وضاعیت خازر فشار گرادیان شاخص تولید با رابطه که در کرد.و به نظر می رسد در وورتی

 تاردقی  و  ترکامل شاخصی مطالعه شود  فشار گرادیان با توامان نیز چرخیدگی و آ، دمای و رطوبت

 .دشومی حاول

 امهکتابن

در ساواحل دریاای  زا باار  ساییوپتیکی النوهای بیدی(. طبقه7939بابایی فییی، ا.، و فتاحی، ا. ) .7

 .73-10 ،(7)7های جغرافیای طبیعی، پژوهشخزر. 
در میااط   ویبارآورد باار  ساین یسااده بارا یاریمع شیهادی(. پ7931ق. ) ی،زیعز.، و ف، برزو .0

 .911-902 ،(9)11 ،یعیطب یایجغراف یهاپژوهش. رانیمختلف ا

-برای باار  کلیماتولوژی و سییوپتیکی هایمدل ارا ة و تطلیل(. 7910) ج. دستجردی، خوشطال .9

میتشرنشدۀ جغرافیای طبیعی  دکتری . رسالةدریای خزر جیوبی سواحل در میلیمتر ود از بیش های

 مدرس. تهران، ایران. تربیت با گرایش اقلیم دانشناه

 . 1-02(، 23و  20)92، وارین. رانیبار  در ا یحد ریمقاد یبررس(. 7901)ف.  زاده،میرح .1
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در  زا سایل ساییوپتیکی هاای (. شیاخت سیساتم7900ق. ) ،.، و عزیزی، رضایی، پ.، علیجانی، .2

-20(، 72)فصل نامة جغرافیاایی سارزمیو، جیو، دریای خزر )مطالعة موردی: حوضة شفا رود(. 

99.  

هاای شادید فصال تابساتان اساتان باار  ةمطالعا .(7903)ن.  ،امییی، ع.، و رنجبر سعاد  آبادی .0

 .21-10 (، 0)7های اقلیم شیاسی، پژوهش یةنشر .گلستان
و  NCPI(. بررساای رابطااه شاااخص هااای 7932ساالیقه، م.، چهااره آرا،  .، و ناواار زاده، ح. ) .1

CACO  .73-92(، 19)70، تطقیقا  کاربردیبا بار  های فراگیر پاییزه. 

 .یابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جیوبی دریاای خازرزمان .(7909). ح وسفی،ی . وعزیزی، ق .0

   .07-722(، 1)3 ،مدرس علوم انسانینامة فصل

های ساینیو روزاناة ساپتامبر (. تطلیلی بر بار 7937رفتار، ر.، و ستوده، ف. )عساکره، ح.، خو  .3

(، 02، )های جغرافیاای طبیعایهشپژو. 7310-0222در ارتباط با النوهای همدید در استان گیلان 

00-27. 

 .نور امیانتشارا  دانشناه پ: تهران چاپ پیجم(.ن )رایا یوهوا ،آ(. 7907). ، ،یجانیعل .72

هاای ساواحل نقش النوهاای فشاار در باار  .(7900) ، آ. بیندلی.، و مطمدی، ح.، علیجانی، ، .77

 .20-17(، 1)1 ،جغرافیایی سرزمیو ةنامفصل .جیوبی دریای خزر

(. بررسی همدید 7903زاده، ف. )فاریان، پ.، مشکواتی، ا.، آزادی، م.، مزرعه فراهانی، م.، و رحیمغ .70

، شیاسیهای اقلیمپژوهشمطالعة موردی بار  فریو ایستناه ارومیه.  -بار  در شمال غر، ایران 

7(1-9 ،)00-72. 

یل زمانی و مکانی رویدادهای (. تطل7932غیور، ح. ع.، مسعودیان، س. ا.، آزادی، م.، و نوری، ح. ) .79

 .7-92(، 722)00،  تطقیقا  جغرافیاییبارشی سواحل جیوبی خزر. 

مجلاة (. تأثیر پدیدۀ انسو بر رفتار النوهای گردشی جوی ایران. 7900) زاده، ف.مو رحی .،فتاحی، ا .71

 .07-11 (،72)1 جغرافیا و توسعه،
 ویسین فوق یهادر زمان رخداد بار  ایرفشار تراز د لیتطل(. 7903)ا.  ان،یمسعود، و  ،یمطمد .72

 سیازیژ وف انجماو ،رانیاا سیازیژ وف کیفارانس ویچهااردهممقالة ارا ه شده در . ارانیا اریو فراگ

 ایران، تهران. 

 ،تطقیقاا  جغرافیااییهای ساینیو ایاران. آستانة بار الانة تطلیل روند س .(7930،. ) مطمدی، .70

00(7 ،)710-709. 
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سارد  های ساحل جیوبی دریای خازر در شاش مااهتطلیل همدیدی بار . (7907) . ر.مرادی، ح .71

 .07-10(، 0)7، مجلة علوم و فیون دریایی .سال

هاای خشاس النوی گرد  جو در طول دوره یبررس(. 7939مفیدی، ع.، زریو، آ.، و کارخانه، م. ) .70
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 .711 – 029 (،7)90فضا، 
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