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  هاي فشار جو و اقليم ايران  شاخص 
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  03/12/1394: وصول مقاله 
  09/06/1395: نهايي  تأييد

   67- 92: صفحات 
  

  فشار جو  و اقليم ايران يها شاخص
  

  2بهلول عليجانيدكتر ، 1*رضا دوستاندكتر 
  

  چكيده
ترين  مهم. باشد ميشناسي همديد  هدف علم اقليمي مهم در راستاي ها روشپيوند از دور از  ي ي اقليمي و مطالعهها تعيين شاخص

   ّ مل ياز مركز     جو يارتفاع ژئوپتانسيل براي سطوح مهم  ي هي رقومي روزانها دادهبراي اقليم ايران كدامند؟ براي اين هدف،  ها اين شاخص
ايستگاه ديده  43ما و بارش براي د ي هي روزانها دادهو ) 2010- 1948(ساله 63 ي هآمريكا براي دور    جو يپيش بيني محيطي و تحقيق 

ي ها اصلي، شاخص ي هبا استفاده از روش تحليل مؤلف. از هواشناسي ايران دريافت شد) 2008- 1977( ساله 30 ي هباني همديد در دور
 پاييز و(سرد سال  ي درجه طول شرقي براي نيمه 80تا  10درجه عرض شمالي و  70تا  10جغرافيايي  ي هدر محدود    جو يمهم 

نتايج نشان داد، هفت . در اقليم ايران تعيين گرديد ها هر كدام از اين شاخص      اهمي تشناسايي و با روش همبستگي، چگونگي و )زمستان
آنها براي اقليم ايران به ترتيب از شروع فصل  ترين مهمجغرافيايي مطالعه وجود دارند و  ي هسرد سال در محدود ي در نيمه    جو يشاخص 

بيشترين . ندباش ميغربي  ي هماه نوروز شامل، شاخص آسياي مركزي، سيبري شمالي، اروپاي غربي، آناتولي و مديتران سرما تا اواسط
باالترين ارتباط بارشي را ساحل درياي خزر  .باشد مي اي هبارشي آنها به شكل ناحي تأثيربر اقليم دمايي ايران دارند و  ها را شاخص تأثير

بنابراين . غربي دارند ي همركز آسيا به ترتيب در پاييز و زمستان وكل ايران با شاخص مديتران –سكانديناوي با شاخص آسياي مركزي و ا
      اهمي تي نزديك به ايران استقرار داشته و ها ي هي اقليم ايران در محدود        ي مهم جو ها با توجه به اصل تابلر در جغرافيا، مراكز و شاخص

  .باشد ميفاصله خيلي دور ي اقليمي در ها آنها بيش از شاخص
  .شاخص اقليمي، پيوند از دور،  اقليم ايران: ها كليدواژه
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  مقدمه
    جو يشناسي همديد، شناخت الگوهاي  هدف اقليم

 Barry et( باشد ميو ارتباط آنها با اقليم سطح زمين 

al, 1973:3 زمين مستقيما   ي و اقليم سطحي كره ً            
ي سطح ها هسطوح باالي جو است و پديد تأثيرتحت 

كنند  ميسطح زمين را كنترل     جو يباال، شرايط 
)Yarnal,1993:5 .( در طي      ي زمان مناطقي از كره 

جغرافيايي خاص  زمين با توجه به شرايط همديدي و
با همديگر همبستگي فضايي دارند و اين مناطق در 
مطالعات همديد در ارتباط با فشار سطحي و يا ارتفاع 

معروف       1 فعالي تمراكز  در سطوح باالي جو به
ي فضايي بر اقليم ها  هاين مناطق و محدود. ندباش مي

ي خيلي دورتر با ها مناطق اطرافشان و گاهي در فاصله
 تأثيرشناسي  توجه به اصل پيوند از دور در اقليم

گذارند و شرايط اقليمي مناطق مختلف را كنترل  مي
و  ي فضايي به عنوان شاخصها  هاين محدود. كنند مي

و مطالعات همديد معروف  ها بيني مبنا در پيش
در سطوح     جو يعوامل ديناميكي و گردش . ندباش مي

از نزديك     جو يالگوهاي . باالي جو نقش عمده را دارند
) هكتوپاسكال 300و250(به سطح زمين تا سطوح باال 

شامل،     جو يترين سطوح  و عمده شوند ميرا شامل 
، سطح )پاييني جوسطوح ( هكتوپاسكال  850سطح 

 300و) سطوح مياني( 500و سطح هكتوپاسكال  700
در     جو يالگوهاي . ندباش مي) سطح باال( هكتوپاسكال 

، بادهاي )زمستان(منطقه برون حاره و جنب حاره 
. قطبي است ي ي آنها همراه با جبههها غربي و ويژگي

بادهاي غربي همراه با   هو كوتا اي هي سيارها با موج
شامل، فرود، فراز، مانع و سردچال در باالي ويژگي 

اين . شود ميجو، شرايط اقليمي سطح زمين تعيين 
در سطح زمين با ايجاد پايداري و ناپايداري و  ها پديده

    جو يي هوا، شرايط ها تعيين مسير حركت توده

                                                     
1-Center of action  

 و محلي در كوتاه مدت و نوع اقليم يك اي منطقه
 عليجاني،( كنند ميرا در درازمدت مشخص  منطقه 

مدت  ي زماني طوالنيها مطالعه سري ).27: 1385
 ي كننده كنترل    جو ي، نوع الگوهاي    جو يي ها سيستم

امروزه رويكرد . دهد مياقليم هر منطقه را نشان 
، نگرش گردش به )شناسي همديد اقليم(اقليم  ي عمده

و     جو يو مركز  )Yarnal, 1993: 6( باشد ميمحيط 
و     جو يبا هدف مطالعه الگوهاي  2اآمريك   ّ مل ياقيانوسي 

ي ها دادهزمين، ي شرايط اقليمي در مناطق مختلف كره
را تهيه     جو ي سطوح همهي  هشد  بازسازي    جو ي
هدف از  .)Kalnay et al, 1996: 437( كنند مي

مدت، مطالعات  ي طوالنيها دادهآوري و توليد اين  جمع
اين . دنباش ميو تغييرات آنها     جو ياقليمي، الگوهاي 

ي رقومي در سطوح ها دادهسري زماني مناسب از 
شناسان و مطالعات  ، كار را براي اقليم   جو يمختلف 

بخشي از مطالعات همديد، . كند ميهمديد آسان  اقليم
 ي هعمد  پارامترهاي سطحي را در ارتباط با شاخص

مختلف بررسي   ي اقليمي در مناطقها كنترل يا شاخص
اقليمي و الگوهاي  ها شاخصرفتار  شناخت.كنند مي

-  برنامهو  ها بيني و پيش    جو يشرايط  فشار در تعيين
  . ندباش ميضروري  ريزي

در اين مطالعات با استفاده از همبستگي سري 
هاي اقليمي، شرايط      متغي ربا     جو يي ها زماني شاخص

جمله، ارتباط  از آن. شود مياقليم سطحي تبيين 
يرات دما در اروپا شاخص نوسان اطلس شمالي با تغي

)Slonosky et al, 2001:63(تركيه ، )Turkeas et al, 

 Zangvil et(تغييرات بارندگي اسرائيل  و )2009:211

al, 2003:1567(  و ايتاليا)Brunette et al,2002: 

) MJO(3جولين -شاخص نوسان مادن ي ه، رابط)1455
عربستان  ي هي جنوب ايران و شبه جزيرها با بارندگي

)Nazemosadat et al, 2010: 887( ندباش مي .
                                                     
2-National Oceanic and Atmospheric Administration 
3-Madden-Julian Oscillation(MJO)  
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ي موسمي هند در ها همچنين تغييرات بارندگي
با الگوهاي  ي هرابط در) آرام غربي(شمالي  ي هنيمكر

سازي  رويكرد شاخص با هكتوپاسكال 500فشار سطح 
با روش همبستگي فضايي، الگوي دو . تعيين گرديد

قطبي آرام شرقي به عنوان شاخص اول و شاخص 
غربي روسيه  ديگر با دو كانون در شرق آرام و شمال

 7/0 ترتيب همبستگي  به ها شاخص  اين. شناسايي شد
مونسون داشته و براي   يها با تغييرات بارندگي 5/0و 

 شوند ميبيني تغييرات بارندگي استفاده  پيش
)Bansod, 2005: 143(هي اقليمي روزانها ، شدت  ) دما

ا الگوهاي فشار عمده براي در ارتباط ب) و بارندگي
در چين مطالعه و الگوهاي هكتوپاسكال  500سطح 

در تابستان و زمستان هكتوپاسكال  500فشار سطح 
 افزايش الگوهاي آنتي سيكلوني با. نشان داده شد

بايكال و مغولستان، پديده   ي درياچه ي هعمد  شاخص
از طرف ديگر كاهش الگوي . باشد ميغالب در اوراسيا 

 مي آسيا، تغييرات بارندگي در چين را موجبموس
زمين   ي را ناشي از گرمايش كره شده، كه آن

همچنين . )You et al, 2009: 2399( دانند مي
بارندگي شديد تا متوسط و تداوم آنها در ايالت 

 در جنوب غربي چين در ارتباط با مراكز 1گويزهو
چهار . در آسياي شرقي تعيين شد       فعالي ت ي هعمد
اصلي در سطح  ي هخص اقليمي با روش تحليل مؤلفشا

، شناسايي 2004-1951 ي هدر دورهكتوپاسكال  500
و فراواني بارندگي  ها و همبستگي سري زماني شاخص

ايستگاه نشان داد، بيشترين همبستگي را شاخص  36
آسياي شرقي كه در الگوي فاز مثبت، بارندگي شديد 

في، افزايش تداوم و كوتاه مدت، اما با الگوي فاز من
بنابراين سري زماني اين . شود ميبارندگي را موجب 

كند  بيني مي شاخص، تغييرات بارندگي شديد را پيش
)Zhi-Yong et al, 2009: 205(.  در ارتباط با

، تغييرات برف    جو يسطوح باالي        فعالي تي ها شاخص
                                                     
1- Guizhou Province 

 )مارس -ژانويه(در توكيوي ژاپن براي فصل زمستان 
 هكتو 500روسيه در سطح -خص اروپانشان داد، شا

   .)Yoshihiro et al, 2007: 129(نقش عمده داردپاسكال 

همبستگي بين بارندگي مونسون تابستانه هند و 
 ي هشمالي براي دور ي ي اقليمي در نيمكرهها شاخص
نشان داد، شاخص نوسان آرام غربي  1974-1984
د دارد بااليي با تغييرات بارندگي تابستانه هن ي هرابط

)Kripalani et al, 1997:1055(.  همچنين تغييرات
برف در اوراسيا و آمريكاي شمالي در ارتباط با 

 ي هشاخص عمد. ي اقليمي بررسي شدها شاخص
اصلي نشان داد، در هر  ي هبا روش تحليل مؤلف       فعالي ت

قاره، بيشترين تغييرات برف را سه شاخص اقليمي 
 700مراكز در سطح همچنين در ادامه اين . كند مي

داد، هر شاخص با الگوي فشار  نشانهكتوپاسكال 
 ,Walland et al( شود ميخاص، ريزش برف را موجب 

يخي گرينلند در  ي هتغييرات ذوب صفح .)197 :1997
و الگوهاي فشار مطالعه        فعالي تي ها ارتباط با شاخص

با هكتوپاسكال  700سطح  ي هي عمدها شاخص. شد
در ادامه . اصلي شناسايي گرديد ي هروش تحليل مؤلف

 يها و سري ها همبستگي بين سري زماني شاخص
ترين شاخص   زماني ذوب صفحه نشان داد، مهم

يخي، نوسان اطلس  ي هكنترل در ارتباط با ذوب صفح
به عنوان        فعالي تشمالي بوده و سري زماني اين مركز 

كننده در مدل رگرسيون استفاده شد  بيني پيش      متغي ر
)Mote, 1998: 111(.   

بين شاخص اقليمي و دماي اروپا با روش  ي هرابط
اصلي بر روي فشار سطحي و تعيين  ي هتحليل مؤلف

سه شاخص عمده به ترتيب، الگوي شاخص مركزي 
و ) شاخص دوم( ، الگوي جريان مداري)شاخص اول(

. مشخص گرديد) شاخص سوم( الگوي مانع و سيكلوني
داري، سه شاخص شامل بر اساس الگوي جريان م

پاريس و شاخص -نوسان اطلس شمالي، شاخص لندن
ي ها ايستگاه سري زماني دماي.شد  غربي تعريف اروپاي
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 داد،  نشان ها شاخص غربي اروپا با اين مركز و شمال
پاريس و  -دما، شاخص لندن ي كننده كنترلترين  مهم

شاخص اروپاي غربي با همبستگي مثبت در زمستان و 
 همچنين. ندباش ميي منفي در تابستان همبستگ
  هبا دماي زمستان رابط شمالي نوسان اطلس شاخص

پارامترهاي  ي هرابط. )Slonosky et al, 2001:63( دارد
 ي هاقليمي جمهوري چكسلواكي با چهار شاخص عمد

 1998 -1958در اروپا و اطلس غربي از  500سطح 
ان نشان از همبستگي باالي الگوي فاز مثبت نوس

اطلس شمالي با دما و بارندگي زمستان، كاهش 
بارندگي و افزايش دماي تابستان، الگوي فاز مثبت 

شرقي، افزايش دما و كاهش بارندگي در زمستان  اطلس
در تابستان، الگوي فاز  دار معنيو همبستگي غير 

اوراسيا، كاهش دما وافزايش        فعالي تمثبت مركز 
ديناوي، همبستگي بارندگي و الگوي فاز مثبت اسكان

  مثبت با دما و بارندگي زمستان دارند
)Pokorna, 2005:480.(  

 ي هي عمدها ي يونان با شاخصها بارندگي ي هرابط
فشار در اروپا نشان داد، روند افزايشي الگوي نوسان 

مركزي و غربي،  ي ه، مانع و فراز در مديتراناي همديتران
وكاهش  ريزش هواي سرد و خشك از اروپا به يونان

  باشد ميي زمستان يونان ها بارندگي
)Feidas et al, 2007: 155( .  

 500 فشار سطح ي هي عمدها شاخص ي هرابط    
 -دسامبر(زمستان  ي هاروپا با بارش ماهان هكتوپاسكال 

شاخص نوسان . بررسي شد1951-1999از ) مارس
اسكانديناوي  شرقي، اروپاي شرقي، اطلس شمالي، اطلس

اصلي تعيين  ي هركزي با روش تحليل مؤلفاروپاي م و
 321همبستگي بين سري زماني بارندگي . شدند
نشان داد، نوسان     جو يي ها اروپا و شاخص ي هايستگا

. شاخص براي كل اروپا است ترين مهماطلس شمالي 
الكوي مانع اروپاي مركزي با كاهش بارندگي، الگوي 

مركزي  ي هاسكانديناوي با شرايط مرطوب در مديتران
و خشكي در اروپاي شمالي و الگوي اروپاي شرقي با 
بارندگي در اروپاي شمال غربي و جنوب غربي مرتبط 

  .)Wibig, 2009: 253( باشد مي
تركيه، آناتولي،  ي ههمچنين تغييرات دماي ماهان

درياي خزر  ي هشرقي، خاورميانه و محدود ي همديتران
اين . رديددر ارتباط با الگوي خزر شمالي تعيين گ

دما در مناطق  ي هكنند زمستان كنترل شاخص در فصل
در فاز منفي اين الگو جريانات جنوب . باشد ميفوق 

دهند  ميقرار  تأثيرتركيه را تحت  ي هغربي منطق
)Tatli, 2007:1171( . شاخص الگوي خزر شمالي
 ي هدر مديتران) هكتوپاسكال  500شاخص سطح (

براي دو ) سرائيل و آناتوليتركيه، ا(شرقي و خاورميانه 
فاز منفي و مثبت با تغييرات دما و بارندگي همبستگي 

چنانكه با فاز مثبت، جريان شمالغربي با . بااليي دارند
كاهش دما و فاز منفي با جريان جنوب شرقي و 

تغييرات . شود ميجنوبي، افزايش دما را موجب 
ن با بارندگي متفاوت از دما است، چنانكه تركيه و يونا

كه درياي  الگوي فاز منفي، افزايش بارندگي درحالي
سياه و اسرائيل با الگوي فاز مثبت افزايش دارند 

)Kutiel et al, 2002:17(.  تغييرات بارندگي مديترانه
فشار مؤثر در اين  ي هي عمدها مرتبط با شاخص
با دادهاي ارتفاع ژئوپتانسيل متر . منطقه مطالعه شد

و با روش تحليل  كتوپاسكال ه 1000و  500تراز 
فشار شناسايي  ي هي عمدها اصلي، شاخص ي همؤلف

 چنانكه الگوي فاز مثبت نوسان مديترانه،. گرديد
كاهش بارندگي در بخش مركزي و غربي مديترانه 

همچنين شاخص .شود ميزمستان را موجب  براي فصل
النهاري مديترانه در فصل زمستان و بهار با الگوي  نصف
، افزايش بارندگي و الگوي فاز )سيكلوني(بت فاز مث
كاهش بارندگي را به همراه ) سيكلوني آنتي(منفي 

كاهش بارندگي مديترانه در ارتباط با روند منفي . دارد
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. باشد مي 1980 ي هدر اواخر ده       فعالي ت اين مركز
همچنين در الگوي فاز منفي شاخص چهارم، الگوي 

ي سيكلوني در االكلنگي فصل زمستان، شرايط آنت
   شود ميمديترانه، كاهش بارندگي را موجب 

)Dunkeloh et al, 2003:1843( .  
در ) فوريه -دسامبر(تغييرات بارندگي زمستان 

براي . شد ي چرخندگي مطالعهها ارتباط با شاخص
 2000-1950 ي هي ماهيانها تحليل تغييرات بارندگي

روسيه  -در مديترانه شرقي، شاخص اطلس شرقي
اي  هسري زماني شاخص روند دور. ي بررسي شدغرب

) 93-84 ،73-64(و منفي  )83-74 ،62- 53(مثبت 
، با روند منفي شاخص، جريانات دهد ميرا نشان 

 ي هالنهاري با افزايش بارش در مديتران ضعيف نصف
 ي هشرقي و با روند مثبت، كاهش بارندگي در مديتران

اين . استشرقي با جريانات اروپا به منطقه مرتبط 
شرقي را كنترل  ي ههاي مديتران شاخص، رفتار بارندگي

همچنين  .)KrichaK et al, 2005: 183( كند مي
تغييرات دماي درياي سياه و اژه در ارتباط با شاخص 

ي دما ها دادهدر اين مطالعه از . چرخندگي مطالعه شد
 2003-1985 ي هو دماي سطح دريا در زمستان دور

ا روش همبستگي و شناسايي روندها، ب. استفاده گرديد
ي ها  هو پارامترهاي دما، مولف ها روابط بين شاخص

جريانات جنوب . مداري و نصف النهاري باد بررسي شد
و  نوسان اطلس شماليشرقي در ارتباط با فاز مثبت 

  شاخص  جريانات شمال غربي در ارتباط با فاز مثبت
استفاده بيني  غربي براي پيش  روسيه -شرقي اطلس

   .)(Kazmin et al, 2009:1349شوند مي
اصلي  ي هتغييرات بارندگي نيوزيلند با تحليل مؤلف

ي سطوح ارتفاعي ها دادهو الگوهاي فشار با 
در . بررسي شدهكتوپاسكال  500،700،850،1000
و الگوهاي عمده شناسايي و  ها اين مطالعه شاخص

فشار عناصر اقليمي با الگوهاي  ي هتغييرات ماهان
در  ).Kidson,1997:399( شوند ميبيني  ماهانه پيش

ي فصل زمستان، بهار و ها بين بارش ي هايران، رابط
ي اقليمي كره ها ايستگاه ايران و شاخص 25پاييز 

ساله مطالعه  53 ي هزمين با مدل رگرسيون در دور
، 4/3 نتايج نشان داد، شاخص اقليمي نينو. شد

ي پاييز و زمستان ايران ها را با بارش  هبيشترين رابط
ي نوسان اطلس شمالي و ها شاخص ي هدارد و رابط

. ي زمستان، معكوس استها نوسان قطبي با بارش
ي غرب، شمال غرب و غرب ها همچنين بيشتر بارش
ارتباط داشته و اثر آنها در  ها ايران با اين شاخص

 ،عزيزيياراحمدي و ( چگونگي بادهاي غربي نمود دارد
شمالي با  ارتباط شاخص نوسان اطلس ).161: 1386

ي سه ايستگاه در شمال غرب ايران ها خشكسالي
. ساله بررسي شد 43 ي هدر دور) تبريز، اهر، جلفا(

نتايج نشان از ارتباط منفي و ضعيفي بين نوسان 
اطلس شمالي و خشكسالي و ترسالي منطقه وجود 

. ددارد و اثر مستقيم و ثابتي بين آنها مشاهده نگردي
گاه  ص با اقليم بارشي منطقه گاه و بيارتباط شاخ

همچنين  ).147: 1386صالحي و همكاران، ( باشد مي
بين نوسان اطلس شمالي و بارش و دما در  ي هرابط

ساله نشان داد، به  30 ي هساحل درياي خزر در دور
ترتيب در فاز مثبت، افزايش بارش و كاهش دما و در 

. شود ميزايش دما حادث فاز منفي، كاهش بارش و اف
روند كاهشي شاخص، كاهش بارش و افزايش دما خزر 

 ).50:1387اخالق و همكاران، خوش( شود ميرا موجب 
ي پاييز در زاهدان، ها به منظور پيش بيني خشكسالي

  هماه 3تا  0با تأخير زماني  ها ارتباط بين خشكسالي
عصبي بررسي شد و  -به عنوان ورودي مدل فازي

ي اقليمي دماي سطح اقيانوس ها اد، شاخصنشان د
اقيانوس  ي ه، شاخص نوسان چند ده)Nino3( آرام

و شاخص ) SOI(نوسان جنوبي ، شاخص)AMO(اطلس
، به ترتيب )AMO(اقيانوس اطلس ي هنوسان چند ده

، بيشترين  هي زماني صفر، يك، دو و سه ماهها با تأخير
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اكتورهاي ي زاهدان داشته و فها ارتباط را با خشكسالي
   ندباش ميبيني  اقليمي مناسبي براي پيش

   .)61:1391اژدري مقدم و همكاران،(
و الگوهاي چرخش  ها بين خشكسالي ي هرابط
شمالي با استفاده از مدل  ي هكالن مقياس نيمكر    جو ي

-1957ه در بازه      متغي رهمبستگي و رگرسيون چند 
ي ها نتايج نشان داد، شاخص. مطالعه شد 2000

بااليي با وقوع  ي هشمالي رابط ي هنيمكر    جو يگردش 
درصد رفتار  70داشته و  ها و اتمام خشكسالي

. كنند ميي جنوب شرق ايران را تبيين ها خشكسالي
ي ها ي مرتبط با خشكساليها شاخص ترين مهم

ه انسو با      متغي رسيستان و بلوچستان، شاخص چند 
و  3/17اوراسيا با  -درصد تبيين، شاخص قطبي 3/21

 ندباش ميدرصد  3/12اطلس شمالي با  شاخص نوسان
بين  ي ههمچنين رابط ).167: 1383 خسروي،(

هاي فراگير ايران  ي پيوند از دور و يخبندانها شاخص
-1962از ) اكتبر تا دسامبر(سرد سال ي هبراي دور

نتايج نشان داد، روزهاي همراه با . بررسي شد 2004
و فصلي با الگوي  يخبندان فراگير در مقياس ساالنه

دار و معكوس به ترتيب با  معني ي هاطلس شرقي رابط
دسامبر   هدارند، همچنين ما  -37/0و  -33/0مقادير 

اطلس شرقي، نوسان شمالي، الگوي ( با سه شاخص
ژانويه با الگوي آرام   ه، ما)نيمكره شمالي اي هحار

فوريه با دو الگوي اسكانديناوي   هغربي و ما آرام -شرقي
اين الگوها با تقويت . و نوسان قطبي همبستگي دارند

-   پرفشار سيبري و نفوذ آن به ايران موجب يخبندان
محمودي و همكاران، ( شوند ميي فراگير در ايران ها

گذشته،  در اين مطالعه نيز در ادامه كار ).175: 1394
: 1391 عليجاني و دوستان،( ي اقليميها تعيين شاخص

ي اقليمي با دما ها اين شاخص ي هچگونگي رابط ،)255
  . آنها تعيين گرديد      اهمي ت ي هو بارش در ايران و درج

  

  و روش كار ها داده
در سطوح مياني جو در     جو يي مهم ها شاخص

ي ها روشجغرافيايي مطالعه با استفاده از  ي همحدود
 عليجاني و دوستان،( ه تعيين شد     متغي رآماري چند 

بين  ي هيين چگونگي رابطبه منظور تع. )255: 1391
ايران با ) دما و بارندگي(    جو يپارامترهاي عمده 

هر كدام از       اهمي تي اقليمي و تعيين درجه ها شاخص
ي در ارتباط با اقليم ايران مراحل زير انجام ها شاخص

و     جو يي ها شاخص ي هبه منظور تعيين رابط. شد
رندگي دماي حداقل و با ي هي روزانها دادهاقليم ايران، 

 30آماري باالتر از  ي هي همديد ايران با دورها ايستگاه
سازمان هواشناسي ايران  از) 2008-1977(سال 

آماري حذف  ي هي با نقص دورها ايستگاه. دريافت شد
آماري  ي ههمديد با دور ي هايستگا 43شدند و تعداد 

ي ها دادهسري زماني . ساله استفاده شد 30كامل 
ي حداقل و بارندگي براي دو فصل دما، دما ي هروزان

 -دسامبر(و زمستان ) نوامبر -اكتبر -سپتامبر(پاييز 
در ادامه سري زماني هر .  آماده گرديد) فوريه -ژانويه

در هكتوپاسكال  500براي سطح     جو يشاخص 
تنظيم گرديد ) 1977-2008(آماري ذكر شده  ي هدور

. باشد ايستگاهي تطبيق داشته ي هي روزانها دادهتا با 
ي اقليمي ها شاخص   ّ مل يسري زماني يا نمرات عا
در اين . اصلي است ي هخروجي نهايي تحليل مؤلف

روزها و  ي دهنده ماتريس به ترتيب سطر و ستون نشان
اين . ندباش مي)    جو يهاي  شاخص( هاي جديد عامل

ماتريس نمره  و يا ارزش هر روز در عامل جديد را 
 ي هني تحليل مؤلف، كه به سري زمادهد مينشان 

روزهايي كه در هر سري زماني . باشد مياصلي معروف 
را دارند، با آن    ّ مل يبيشتر نمره عا    جو يبا يك شاخص 

   ّ مل يعدد نمرات عا. شاخص بيشترين شباهت را دارند
و +) 1(استاندارد بوده و مقادير بين صفر و يك مثبت

ي دما و ها داده. را خواهد داشت) -1(يا يك منفي
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. ش ايستگاه نيز به نمره استاندارد تبديل شدبار
 بنابراين به منظور مطابقت و همساني دو ماتريس

، داده سري )ها داده ايستگاه و سري زماني شاخص(

اين . گرديد جدا 2008تا  1977از سال  ها زماني عامل
  .كار براي دو فصل پاييز و زمستان انجام شد

  

  
  ي همديد ايرانها ايستگاه: 1 شكل

  1395ن،نگارندگا: تهيه و ترسيم

  
پارامتر (پس از آماده شدن اين دو سري زماني 

، همبستگي )   جو يشاخص  اقليمي ايستگاها و
ي اقليمي دما، دماي حداقل و ها      متغي ربا  ها شاخص

ضرايب همبستگي هر كدام از . بارندگي محاسبه شد
براي دو فصل پاييز و     جو يي ها با شاخص ها ايستگاه
در جدول مربوطه با شكل خاص، نماينده  زمستان

ميزان همبستگي هر ايستگاه و شاخص خاص، 
   ً                    مثال  همبستگي شاخص آسياي . مشخص گرديد

ي ايران محاسبه شد ها با دماي ايستگاه) F5( مركزي
 ي دهنده و عدد همبستگي براي هر ايستگاه، نشان

و اهميت شاخص آسياي مركزي با دماي  هميزان رابط
و  ها اين مراحل براي كل شاخص. باشد مي آن ايستگاه
 ي هجداگانه انجام شد و رابط بطور    جو يسه پارمتر 

تعيين گرديد و اينكه  ها هاي مختلف با شاخص هايستگا
و ارزشي در ارتباط       اهمي تچه  ها هر كدام از شاخص

ميزان همبستگي و . با دما و يا بارش ايران دارند

با تك تك ايستگاها  ها هر كدام از شاخص داري معني
در جداول مربوط به سه پارامتر با عالمت خاص تعيين 

اين ضرايب  بعد با استفاده از ي در مرحله. گرديد
ي همبستگي فضايي براي دو فصل پاييز و ها نقشه

همبستگي مثبت  ها نقشهزمستان تهيه شد، بر روي 
مربع  ي دايره و همبستگي منفي با نشانه ي با نشانه

ميزان  ي دهنده اندازه هر دايره و مربع نشان و باشد مي
ي مختلف ها همبستگي مناطق مختلف ايران با شاخص

هر كدام از       اهمي ت ها همبستگي اين. باشد مي
. دهند ميدر اقليم ايران را نشان     جو يي ها شاخص

ي اقليمي مهم براي اقليم ايران در ها بنابراين شاخص
به ذكر است در  الزم. سرد سال تعيين گرديد ي هدور

 1/0مقادير باالتر از همبستگي  ها نقشهجداول و 
و بر اساس مقادير همبستگي بين  اند دار بوده   معني

  .آنها مشخص گرديد      اهمي تو پارامترها،  ها شاخص
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   نتايجبحث و 
مورد مطالعه به  ي هدر محدو    جو يي ها شاخص

، )سرد سال ي هدور(ترتيب در دو فصل پاييز و زمستان
عليجاني و ( )2شكل( ندباش ميهفت شاخص اقليمي 

ترين  در هر دو فصل مهم. )255: 1391دوستان، 
درجه شمالي در شمال  70تا  60شاخص در عرض 

غربي سيبري در شمال كوهاي اورال در آسيا قرار 
در فصل زمستان از ) F1(شاخص سيبري شمالي. دارد

لب از شمال اوراسيا غا اي هنظر فضايي در بخش عمد
 شاخص دوم با دو مركز شرقي و غربي. باشد مي

در دو فصل پاييز و زمستان در ) الگوي االكلنگي(
درجه شمالي در منطقه سيبري مركزي  65تا55 عرض

شاخص اول  هاسقرار داشته و مشاب) F2(و اسكانديناوي
شاخص . شود ميسرد سال مشاهده  ي هدر كل دور

غربي و در در فصل پاييز بر روي اروپاي ) F3(سوم
فصل زمستان در شمال درياي سياه و اروپاي غربي 

فصل پاييز در شمال     جو يچهارمين شاخص . قرار دارد
اسقرار دارد و اين شاخص در فصل زمستان ) F4(خزر

درجه شمالي با دو مركز در غرب  50تا  40در عرض 
و شرق به ترتيب در اروپاي غربي و خزر شمالي 

فصل پاييز در     جو يم شاخص پنج. شود ميمشاهده 

در ) F5(مورد مطالعه در آسياي مركزي ي همحدود
درجه شمالي بر روي درياچه آرال  55تا  40عرض 

استقرار داشته و اين شاخص در فصل زمستان در 
درجه شمالي در شمال شرقي آسياي  50تا  40عرض 

شاخص . مركزي، مغولستان و درياچه بايكال قرار دارد
آناتولي و  ي سرد سال در منطقه ي هششم در كل دور
. شود ميتا درياي سياه مشاهده ) F6(مديترانه شرقي

 500سطح     جو يآخرين شاخص يا شاخص مهم 
. باشد ميمستقر ) F7(در مديترانه غربيهكتوپاسكال 

 500سطح     جو يي مهم ها كلي شاخص بطوربنابراين 
درجه  70تا  10جغرافيايي  ي هدر محدود هكتوپاسكال
درجه طول شرقي در  80تا  10الي و عرض شم

سرد سال در اروپاي  ي هدور                   نيمكره شمالي در طي 
غربي، اروپاي شرقي و آسياي مركزي استقرار دارند و 
تكرار فرود و فراز بادهاي غربي و مانع و سردچال در 
اين مناطق، شرايط اقليمي سطح زمين را در 

 و اقليمي    جو يي اطراف خود و شرايط ها  همحدود
هر كدام از       اهمي ت ي هدرج. كنند ميايران را كنترل 

دما، (ي اقليمي فوق در ارتباط با اقليم ايران ها شاخص
سرد سال شامل پاييز و  ي هدر دور) حداقل دما و بارش

  : زمستان نشان داد، به ترتيب
  

  

  
  مؤثر بر اقليم ايران    جو يهاي  شاخص: 2شكل

  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم
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ي ها هر كدام از شاخص تأثيرچگونگي كنترل و :  ييزپا
سرد نشان  ي هآنها در دور      اهمي تفوق بر اقليم ايران و 

، به ترتيب در فصل پاييز، شاخص )3شكل ( دهد مي
دار،  معني سيبري شمالي بيشترين همبستگي مثبت و

را با دماي فصل پاييز ايران دارد و باالترين 5/0باالي 
ترين  در جنوب غرب و پايين) 7/0(همبستگي با دزفول

. باشد ميدر شرق ايران ) 488/0(همبستگي با بيرجند 
ي ايران همبستگي ها سيبري شمالي با ايستگاه شاخص

دماي ايران  كننده ترين شاخص كنترل باال دارد و مهم
سيبري مركزي،  - شاخص اسكانديناوي. در پاييز است

يران نشان كمترين همبستگي را با دماي فصل پاييز ا
ي ساحل درياي ها اين شاخص فقط با ايستگاه. داد

نتايج نشان . دارد داري معني خزر، همبستگي منفي و
داد، اين شاخص ارتباط ضعيفي با تغييرات دماي فصل 

د به عنوان شاخص توان ميپاييز در ايران دارد و ن
خزري  ي اقليم در ايران بجز در ناحيه ي كننده كنترل

بعد از  ي هي عمدها در بين شاخص .نقش بازي كند
شاخص اروپاي غربي  سيبري شمالي، شاخص

ي ايران ها يستگاهاداري با  باال و معني  مثبت  همبستگي
دارد، چنانكه باالترين همبستگي شاخص اروپاي غربي 

ترين با بيرجند  و پايين )495/0(با تربت حيدريه 
همچنين تمام . باشد ميدر شرق ايران ) 377/0(
ي ايران با اين عامل همبستگي باال و ها ستگاهاي

داشته و تغييرات فضايي چشمگيري در  داري معني
نتايج نشان داد، اين دو . شود ميايران مشاهده ن
شاخص سيبري شمالي و اروپاي ( شاخص اقليمي

را با تغييرات دمايي پاييز در  ي ه، بيشترين رابط)غربي
، همبستگي همچنين شاخص خزر شمالي. ايران دارند

اين شاخص . ي ايران داردها مثبت ضعيفي با ايستگاه
بيشترين همبستگي را با مشهد و بجنورد در شمال 

نقاط همبستگي پايين و  ي شرق ايران داشته و بقيه
موقعيت جغرافيايي اين شاخص . دارند داري معنيغير 

قرار ) اروپاي شرقي( كنترل در شمال درياي سياه

، مشابه )شاخص پنجم( ركزيشاخص آسياي م. دارد
، همبستگي مثبت و )خزر شمالي( شاخص چهارم

اين شاخص با . ضعيفي با غالب ايستگاهاي ايران دارد
ي ساحل درياي خزر و شمال غربي ايران ها ايستگاه

داشته و  داري معنيو ) 2/0( همبستگي مثبت ضعيف
. مشهود است) 33/0(در اردبيل  ها بيشترين همبستگي

 ي كننده كنترل ي هرافيايي اين شاخص عمدجغ موقعيت
آرال و محل تشكيل پرفشار  ي اقليم ايران در درياچه

شاخص سيبري يكي . باشد ميسيبري در سطح زمين 
عمده اقليم خاورميانه و  ي كننده ي كنترلها از شاخص

سرد سال در  ي هكه تغييرات دماي دور باشد ميايران 
با توجه به . ندك مياين منطقه و ايران را كنترل 

موقعيت اين شاخص در اين فصل كه در عرض باالتر 
شمالي ايران  ي در نيمه ها قرار دارد، ايستگاه

همبستگي باالتري با اين شاخص كنترل نشان 
، همبستگي ها همچنين بعضي از شاخص. دهند مي

شاخص . با دماي پاييز ايران دارند دار معنيمنفي 
با دماي كل ايران  دار معنيآناتولي همبستگي منفي و 
در شيراز با ضريب  ها دارد، بيشترين همبستگي

. باشد مي -228/0و كمترين آن دراردبيل با   -313/0
شاخص آناتولي با تمام ايستگاههاي ايران همبستگي 

ي سيبري شمالي و ها دارد و بعد از شاخص داري معني
را در كنترل دماي       اهمي تاروپاي غربي، بيشترين 

 غربي ي ههمچنين شاخص مديتران. ايران داردپاييز 
مثبت  ي هبا دماي پاييز ايران رابط) شاخص هفتم(

بنابراين شاخص سيبري . و ضعيف دارد دار معني
شمالي، اروپاي غربي، آسياي مركزي، آناتولي و 

با دماي پاييز كل  داري معني ي همديترانه شرقي رابط
 داري معني ي هشمالي نيز رابط خزر شاخص. ايران دارند

با همه ايستگاهاي ايران بجز با ايستگاهاي غرب تا 
سيبري  -شاخص اسكانديناوي.دارد فارس ساحل خليج

مركزي بجز با دماي پاييز ساحل غربي درياي خزر و 
 ي هشمال غربي ايران، با ديگر نقاط ايران رابط
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 ها ارتباط را در بين شاخص ندارد و كمترين داري معني
 ترين مهمكلي،  بطور .يز ايران داردپاي  با دماي
دماي پاييز ايران  ي كننده ي اقليمي كنترلها شاخص

شاخص سيبري شمالي، اروپاي : باشد ميبه ترتيب زير 
غربي، آناتولي و شاخص آسياي مركزي در مناطقي از 

مؤثر ) ساحل درياي خزر تا شمال غرب( ايران

همي ي مها ، پيش بيني كنندهها اين شاخص. باشد مي
  موقعيت .ندباش ميبراي تغييرات دماي پاييز 

به ترتيب درسيبري شمالي،  ها جغرافيايي اين شاخص
اروپاي غربي، آناتولي و آسياي مركزي و از آنجا با 

، تغييرات دماي پاييز ايران    جو يآرايش خاص الگوهاي 
  . كنند ميرا كنترل 
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  و دماي در فصل پاييز ها ضرايب همبستگي شاخص: 3شكل
  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم

  

پارامترهاي اقليمي  ترين مهمدماي حداقل يكي از 
. باشد ميش سطح زمين مرتبط با افزايش دما و گرماي

با دماي حداقل نشان     جو يي ها شاخص ي هرابط
ي ايران همبستگي بااليي ها ، همه ايستگاه)4شكل(داد

چنانكه مناطق شرق . با شاخص سيبري شمالي دارند
حيدريه، بم و  مشهد، سبزوار، زاهدان، تربت ايران،

با اين شاخص داشته و 6/0تا  5/0بجنورد همبستگي 
، )5/0تا4/0همبستگي(ايران، بجز بيرجند ديگر مناطق 

. دهند ميبا اين شاخص نشان  7/0تا  6/0همبستگي 
عامل  ترين مهماين شاخص با بيشترين همبستگي، 

دماي حداقل ايران در فصل پاييز  ي كننده كنترل
سيبري مركزي با  -شاخص اسكانديناوي. باشد مي

ي ايران، همبستگي نداشته و ها عمده ايستگاه
ي انزلي، اردبيل، خوي، رشت، گرگان، تبريز ها گاهايست

و ) -2/0 تا-1/0( و تهران با همبستگي منفي ضعيف
ايستگاه بيرجند، زاهدان و كرمان همبستگي مثبت 

شاخص اروپاي . با اين شاخص دارند) 2/0تا1/0(ضعيف
با دماي حداقل  داري معنيغربي همبستگي باال و 

ي ها نكه همه ايستگاهفصل پاييز در كل ايران دارد، چنا
. با اين شاخص دارند 5/0تا 3/0ايران همبستگي مثبت 

ي ايران ها شاخص خزر شمالي نيز با غالب ايستگاه
دارد، ايستگاه سنندج  داري معنيهمبستگي ضعيف اما 
، ديگر ايستگاههاي -2/0تا  -1/0با همبستگي منفي 

ي جنوبي و غربي ايران همبستگي ها ايران بجز ايستگاه
شاخص آسياي مركزي نيز . دارند 2/0ثبت كمتر از م

با دماي حداقل اغلب  داري معنيهمبستگي ضعيف و 
ي ايران دارد و ايستگاه انزلي، خوي و تهران ها ايستگاه

مثبت، بيشترين همبستگي و  3/0تا  2/0با همبستگي 
ايستگاه آباده، بيرجند، كرمان و زاهدان بدون 

 2/0تا  1/0مبستگي ه ها همبستگي و ديگر ايستگاه
شاخص آناتولي . دهند ميمثبت با اين شاخص نشان 

ي ها با همه ايستگاه داري معنيهمبستگي منفي و 
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  هاي فشار جو و اقليم ايران  شاخص 

حيدريه و زابل  ايران دارد و ايستگاه بندرعباس، تربت
بيشترين همبستگي را با اين عامل  -4/0تا  -3/0با 

 ها نسبت به ديگر ايستگاه ايران ي غربها ايستگاه. دارند
 - 3/0تا  - 2/0همبستگي كمتر و داراي همبستگي 

  .ندباش ميمنفي 
غربي نيز همبستگي ضعيف  ي هشاخص مديتران

با دماي حداقل ايستگاههاي ايران  داري معنيمثبت و 
چنانكه بجز ايستگاه كيش و زابل با . دهند مينشان 

ي ايران همبستگي ها نبود همبستگي، ديگر ايستگاه
 ترين مهمبه اين ترتيب . دارند 2/0تا  1/0مثبت 
ي مؤثر بر دماي حداقل ايران به ترتيب ها شاخص
ي سيبري شمالي، اروپاي غربي و آناتولي ها شاخص

ند كه به ترتيب شاخص سيبري شمالي و باش مي
اروپاي غربي با همبستگي مثبت و شاخص آناتولي با 

 تأثيرهمبستگي منفي بر اقليم دمايي حداقل در ايران 
  .گذارند مي
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  و دماي حداقل در فصل پاييز ها ضرايب همبستگي شاخص: 4شكل
    1395،نگارندگان: سيمتهيه و تر

  

      ًعمدتا ي ايران از غرب كشور و ها بارندگي ي هعمد
 عليجاني،( شوند ميدرياچه مديترانه به ايران منتقل 

نتايج همبستگي نشان داد، رابطه بين ). 1358
و بارندگي پاييز در ايران ضعيف بوده و  ها شاخص

از بين ). 5شكل(ند باش ميداراي الگوي ناحيه  اي 
ي پاييز، پنج شاخص كنترل در فصل پاييز ها شاخص

با بارندگي در ايران  1/0و باالي  دار معنيهمبستگي 
 ها شاخص سيبري شمالي با ايستگاه. دهند مينشان 

 درغرب و شمالغرب ايران همبستگي منفي ضعيف
ايستگاه سنندج با . دارد دار معنيو ) 2/0كمتر از(

احل ي سها بيشترين همبستگي و ايستگاه - 169/0
). 5شكل(دارند دار معنيدرياي خزر، همبستگي غير 

موقعيت اين شاخص در سيبري شمالي قرار داشته و 
. كند ميتغييرات بارندگي در غرب ايران را كنترل 

مثبت  ي هسيبري مركزي رابط -شاخص اسكانديناوي
با ساحل درياي خزر دارد،  داري معنيضعيف و 

تگي را با اين بيشترين همبس 186/0ايستگاه رشت با 
 ي هي ايران رابطها شاخص داشته و ديگرايستگاه

اين شاخص مشابه شاخص سيبري . ندارد داري معني
. دهد مينشان  2/0شمالي، ضرايب همبستگي كمتر از 

اين شاخص با بارندگي در ساحل غربي درياي خزر 
) شاخص پنجم( شاخص سيبري مركزي. ارتباط دارد

با ساحل درياي خزر  داري معنيهمبستگي منفي و 
نتايج نشان داد، ايستگاه انزلي با . دهد مينشان 

در ساحل غربي درياي  -222/0و رشت با  -239/0
موقعيت . دهند ميرا نشان  ها خزر باالترين همبستگي

 ي كننده كنترل ي هجغرافيايي اين شاخص عمد
درياچه ( بارندگي پاييز ساحل خزر در آسياي مركزي
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اين . محل پرفشار سيبري است و منطبق بر) آرال
شاخص كنترل بارش در سواحل  ترين مهمشاخص، 

شاخص مديترانه . باشد ميدرياي خزر براي فصل پاييز 
با  دار معنيشرقي همبستگي مثبت ضعيف و 

اين مركز . دهد ميي نيمه غربي ايران نشان ها ايستگاه
 و پايين داشته و 2/0كمتر از  ها همبستگي       فعالي ت

شاخص در جنوب درياي سياه و آناتولي قرار موقعيت 
همچنين اين منطقه، همبستگي مثبت ضعيف و . دارد

اين شاخص با . با شاخص مديترانه غربي دارد دار معني
، ها در بين شاخص. ديگر نقاط ايران همبستگي ندارد

با بارندگي  دار معنيخزرشمالي همبستگي غير  شاخص
 شان داد كه در فصل نتايج ن. در همه نقاط ايران دارد

- پاييز، شاخص آسياي مركزي و شاخص اسكانديناوي

سيبري مركزي، تغييرات بارندگي در سواحل درياي 
كنند و به عنوان شاخص عمده  ميخزر را كنترل 

ند كه به ترتيب در باش ميبارندگي پاييز در اين ناحيه 
در . سيبري مركزي و آسياي مركزي استقرار دارند

ت بارندگي در منطقه بارندگي بيشينه كه تغييرا حالي
ديگر ايران ، غرب ايران، با شاخص سيبري شمالي 

هاي اين فصل در بقيه نقاط ايران  بارندگي. رابطه دارد
داري ندارند و  ي كنترل همبستگي معنيها با شاخص

 ها را  بارندگي) ارتفاعات(سطحي و مكانيكي  عوامل
در بين ترين شاخص كنترل  مهم. كنند ميتوزيع 
كننده بارندگي فصل پاييز در ايران،  ي كنترلها شاخص

هاي  در بارندگي )درياچه آرال(شاخص آسياي مركزي 
  . باشد ميغرب درياي خزر 
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  و بارندگي در فصل پاييز ها ضرايب همبستگي شاخص: 5شكل
  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم

  
  

و اقليم پاييز ايران  ها شاخص ي هتوزيع فضايي رابط
 ، دماي حداقل)الف( ، به ترتيب با دما)7و  6شكل (
شان داد، شاخص سيبري شمالي ن) ج( و بارش) ب(

بيشترين رابطه را با دما و دماي حداقل در 
ايستگاههاي نيمه غربي ايران از شرق درياي خزر تا 
بندرعباس داشته و به شرق و شمال شرق از اين 

ي غرب ها همچنين ايستگاه. شود ميميزان كاسته 
زاگرس در مرتبه اول و از اين منطقه تا جنوب غربي 

. ين ارتباط بارشي را با اين شاخص دارندالبرز بيشتر
ضعيفي با اين  ي هبارش مركز و شرق ايران رابط

سيبري مركزي،  -شاخص اسكانديناوي. شاخص دارد
بيشترين ارتباط منفي دمايي را با ساحل درياي خزر، 
جنوب البرز مركزي، شمال غرب ايران و از نظر دماي 

نوب مثبت اين شاخص با منطقه ج ي هحداقل رابط
شرقي ايران مشهود است، ارتباط اين شاخص با دماي 

از نظر بارش نيز اين . باشد ميديگر نقاط ايران ضعيف 
مثبت  ي هشاخص با منطقه خزري و خزر غربي رابط

اين . گردد ميداشته، كه منجر به بارش در اين منطقه 
و با  ضعيفي دارد ي هشاخص با ديگر نقاط ايران رابط

منفي بارشي  ي هجنوب و جنوب شرق ايران، رابط
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شاخص اروپاي غربي نيز با اكثر مناطق . دهد مينشان 
مثبت دمايي باال دارد و مناطق شمالي  ي هايران رابط

، اما مناطق ي هايران و شرق زاگرس بيشترين رابط
از نظر بارشي نيز . ضعيف دارند ي هغرب زاگرس رابط
ي ايران داشته و ها في با بارشمن ي هاين شاخص رابط

بيشترين ارتباط را با مناطق غرب تا مركز ايران، 
جنوب البرز و شمال شرقي ايران دارد و به شرق و 

همچنين . شود ميضعيف  ي هجنوب شرق اين رابط
ضعيفي بين اين شاخص و مناطق خزري و  ي هرابط

بيشترين . باشد ميغربي ايران ازنظر بارش برقرار  شمال

دمايي را شاخص خزر شمالي با مناطق شمال  ي هبطرا
شرق ايران و جنوب شرق و كمترين ارتياط را با 
. ايستگاههاي جنوب ايران تا غرب و شمال غرب دارد

منفي دماي حداقل مناطق غرب  ي ههمچنين رابط
ايران تا جنوب و شمال غرب ايران با اين شاخص 

يف و ضع ي هدر اتباط با بارش، رابط. مشهود است
غربي و  منفي با كل ايران داشته، اما مناطق خزر

اي در مركز ايران  جنوب شرقي البرز و مناطق پراكنده
  . بارشي بيشتري با اين شاخص دارند ي هرابط

  

  

  
  پاييز) ج(و بارندگي) ب(، دماي حداقل)الف(با دما) 7تا  1از ( ها توزيع فضايي همبستگي شاخص: 6شكل

  1395،گاننگارند: تهيه و ترسيم
  

 ي هشاخص آسياي مركزي از نظر دمايي رابط
بااليي با مناطق شمالي ايران از شرق البرز و شمال 

خراسان تا شمال غرب ايران داشته، اما با مناطق 
از نظر دماي . ضعيفي دارد ي هجنوب و مركز رابط
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مثبت و باالي مناطق خزر غربي،  ي هحداقل نيز رابط
يران با اين شاخص جنوب البرز و شمال غرب ا

طق مركزي تا شرق و جنوب و منا شود ميمشاهده 
مناطق مختلف ايران از . ضعيفي دارند ي طهايران راب

منفي با اين شاخص دارند و  يا هنظر بارش، رابط
بارشي اين شاخص با سواحل درياي  ي هبيشترين رابط

خزر و در مرتبه بعد شمال ايران از شمال غرب تا 
 ي شاخص مديترانه. سان مشهوداستشرق و خرا شمال

 - شرقي بعد از شاخص سيبري شمالي و اسكانديناوي
سيبري مركزي بيشترين همبستگي را با اقليم دمايي 

مناطق  ي اين شاخص با همه. دهد ميايران نشان 
بيشترين . دارد داري معنيمنفي باال و  ي هايران رابط

ن و اين شاخص با مناطق كوهپايه داخل ايرا ي هرابط
شرقي  و شمال از نظر دماي حداقل نيز با اين منطقه

از نظر بارشي اين . را دارد ايران بيشترين رابطه
مثبتي دارد، اما  ي هايران رابط     ّي كل ها شاخص با بارش

بارشي را با مناطق غرب ايران، البرز و  تأثيربيشترين 
غرب آن تا شمال غرب ايران داشته و به سمت شمال 

همچنين با مناطق خزر . شود ميكم  و شرق اثر آن
. منفي بارشي دارد ي همركزي تا شمال خراسان رابط

ن غربي با دماي همه مناطق ايرا ي هشاخص مديتران
را بر دماي  تأثيرمثبت دارد، اما بيشترين  ي هرابط

مناطق شمال شرق، مركز و شرق ايران و از نظر دماي 
لبرز را با مناطق جنوب ا هحداقل بيشترين رابط

از منظر . مركزي تا غربي و بخشي از غرب ايران دارد
ي غرب تا شمال غرب و جنوب ها بارش نيز بر بارش

ي مركزي و شرق ها مثبت، اما با بارش تأثيرالبرز غربي 
  . منفي و ضعيفي دارد ي هايران رابط

  

  
  ادامه شكل قبل: 7شكل

  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم
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ي ها جابجايي سيستم ي هورفصل زمستان د:زمستان
ي پايين ها مطالعه به عرض ي برون حاره در منطقه

ي اقليمي نيز  نيز به عرض پايين ها شاخص. باشد مي
نتايج . گذارند ميمنتقل و بر اقليم زمستان ايران اثر 

غربي،  ي هنشان داد، شاخص آسياي مركزي و مديتران
اههاي با تمام ايستگ داري معنيهمبستگي مثبت باال و 

ي زمستان در ها در بين شاخص). 8شكل(ايران دارند
، شاخص آسياي مركزي بيشترين )2شكل(ايران 

در اين . دهد ميهمبستگي را با دماي ايران نشان 
به  206/0و زاهدان با 55/0شاخص، ايستگاه بجنورد با 
. ترين همبستگي را دارند ترتيب باالترين و پايين

غرافيايي شاخص پنجم همچنين با توجه به موقعيت ج
يا محل پرفشار ) آرال ي درياچه( در آسياي مركزي
از جنوب به شمال ايران كاهش  ها سيبري، همبستگي

پرفشار سيبري در فصل زمستان يكي از عوامل . دارند
كننده تغييرات دما در ايران و آسيا  مهم كنترل

همچنين شاخص مديترانه شرقي همبستگي . باشد مي
ي ايران ها با دماي تمام ايستگاه اريد معنيمثبت و 

) 399/0(دارد، باالترين همبستگي در ايستگاه كرمان 
) 103/0(ترين همبستگي در ايستگاه دزفول  و پايين

از  ها در اين شاخص، همبستگي). 8شكل( مشاهده شد
شرق ايران به غرب و شمال غرب كاهش نشان 

 موقعيت جغرافيايي شاخص هفتم در. دهند مي
غربي بر دماي فصل زمستان ايران اثر  ي هانمديتر

داشته و تغييرات دماي فصل زمستان ايران را كنترل 
غربي همراه با شاخص  ي هشاخص مديتران. كند مي

ي دماي زمستان ها شاخص ترين مهمآسياي مركزي، 
 - همچنين شاخص اسكانديناوي. ندباش ميايران 

با  داري معنيسيبري شمالي، همبستگي مثبت و 
      ًعمدتا ، اما دهد ميي ايران نشان ها خشي از ايستگاهب

كمتر از (ضرايب همبستگي با اكثر ايستگاهها پايين 
ي ساحل ها را با ايستگاه ها و بيشترين همبستگي) 1/0

ي گرگان، ها چنانچه فقط ايستگاه. درياي خزر دارد
بابلسر، اردبيل، رامسر، انزلي و خوي همبستگي باالي 

زيادي       اهمي ت       فعالي تاين مركز . دهند مينشان  2/0
در دماي فصل زمستان ايران ندارد كه اين در ارتباط 

ي باال و ها با موقعيت جغرافيايي اين شاخص در عرض
و شاخص مهمي براي كنترل  باشد ميدور از ايران 

ايران بجز سواحل درياي خزر  دماي زمستان در
، همبستگي ها همچنين بعضي از شاخص. باشد مين

 دهند، از آن ميفي با دماي زمستان در ايران نشان من
جمله شاخص خزر شمالي كه همبستگي منفي 

هاي  هاي ايران بجز ايستگاه با اكثر ايستگاه داري معني
بيشترين . زابل در شرق ايران دارد بم، بيرجند و

همبستگي با ايستگاه خوي در شمال غرب ايران با 
 مال غربدر اين شاخص، ش. مشهود است -310/0

بيشترين همبستگي و به سمت شرق و جنوب ايران از 
موقعيت جغرافيايي . شود ميميزان همبستگي كاسته 

كننده دماي زمستان در شمال  اين شاخص كنترل
) اروپاي شرقي( سومين شاخص. درياي خزر قرار دارد

با  داري معنيدر منطقه مطالعه، همبستگي منفي و 
كشور داشته و در  ايستگاههاي شمال شرق و شرق

چنانكه . ندباش مين دار معني ها نقاط ديگر همبستگي
شرق و  در اين شاخص با شمال ها باالترين همبستگي
 ها دراين شاخص همبستگي). 8شكل(شمال ايران است

كمتر اين شاخص در       اهمي تو ) 2/0 كمتر از(پايين 
. دهد ميتغييرات دماي زمستان شرق ايران را نشان 

نشان داد،  ها ستگي دماي زمستان و شاخصنتايج همب
كننده دماي زمستان،  به ترتيب شاخص عمده كنترل

غربي و خزر  ي هشاخص آسياي مركزي، مديتران
ند و از آنجا تغييرات دمايي زمستان در باش ميشمالي 

ي كنترل، ها اين شاخص. كنند ميايران را كنترل 
كننده مهمي براي تغييرات دماي فصل  بيني پيش

ي ديگر با ها شاخص. ندباش ميزمستان در كل ايران 
در بخشي از 2/0تر از  ي پايينها همبستگي

سيبري مركزي  -ايران،ازجمله شاخص اسكانديناوي
در سواحل خزر و شاخص مديترانه شرقي در غرب 

  . را دارند      اهمي تايران، اين 
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و دماي حداقل زمستان در ايران  ها شاخص ي هرابط
، شاخص سيبري شمالي با دماي )9شكل( اكي استح

دارد و )  -2/0تا  -1/0(  حداقل ايران همبستگي منفي
نيز با اين شاخص همبستگي  ها برخي از ايستگاه

ي شرق ايران همبستگي ها همچنين ايستگاه. ندارند
. با اين شاخص دارند) 2/0تا  1/0( مثبت ضعيف

 سيبري مركزي نيز با -شاخص اسكانديناوي
ي ايران همبستگي پايين داشته و فقط ها ايستگاه

با اين شاخص  3/0تا  2/0ايستگاه اردبيل همبستگي 
ي ها همچنين اين شاخص با ايستگاه. دهد مينشان 

ي ها و با ايستگاه -2/0تا -1/0جنوبي ايران همبستگي 
و  2/0تا  1/0نيمه شمالي ايران همبستگي مثبت 

ناطق ديگر از ايران با در غرب و م ها بخشي از ايستگاه
شاخص اروپاي شرقي . اين شاخص همبستگي ندارند

ي ايران دارد، ها نيز همبستگي پاييني با ايستگاه
با  ها چنانكه مشابه دو شاخص قبلي، برخي از ايستگاه
نيز  ها اين شاخص همبستگي نداشته و ديگر ايستگاه

در اين عامل . همبستگي مثبت و يا منفي ضعيف دارند
ي ساحلي ايران همبستگي مثبت پايين و ها گاهايست

ي شرق و جنوب شرق ايران همبستگي ها ايستگاه
شاخص خزر شمالي نسبت به سه شاخص . منفي دارند

ي ايران ها قبل همبستگي مكاني باالتري با ايستگاه
ي ايران ها در اين شاخص غالب ايستگاه. دهد مينشان 

ن و بيشتري) -2/0تا  -1/0(همبستگي منفي 
ي شمال غربي ايران، تبريز، ها همبستگي را ايستگاه

 - 3/0تا  -2/0اروميه، خوي و اردبيل با همبستگي 
ي شرق، جنوب و جنوب ها همچنين ايستگاه. دارند

شاخص آسياي . غرب ايران با اين شاخص رابطه ندارند
را بر اقليم  تأثيرمركزي در فصل زمستان بيشترين 

 ي چنانكه همه .ايران نشان داد دماي حداقل
ي ايران همبستگي  مثبت با اين شاخص ها ايستگاه
ي ايران همبستگي ها همچنين غالب ايستگاه. دارند

داشته و بيشترين همبستگي را انزلي،  2/0باالي 
اردبيل، شاهرود و تهران دارند و كمترين همبستگي 

كرمان،  اين شاخص با شيراز، زابل، زاهدان، بيرجند،
اخص مديترانه شرقي نيز در اين ش. بندرعباس است

. ي ايران داردها فصل همبستگي پايين با ايستگاه
ي اهواز و دزفول همبستگي مثبت ها چنانكه ايستگاه

ي با ديگر سواحل جنوب و ها و ايستگاه 2/0تا  1/0
 شمال ايران و شمال شرق، همبستگي پايين و منفي

در  ي ايرانها ديگر ايستگاه. باشد مي) -2/0تا  -1/0(
مركز، غرب و شمال غربي ايران با اين شاخص 

غربي بعد از  ي هشاخص مديتران. همبستگي ندارند
شاخص آسياي مركزي، بيشترين همبستگي را با 

در اين شاخص همه . دماي حداقل ايران دارد
و است همبستگي مثبت  داراي ي ايرانها ايستگاه

ه سبزوار، كرمانشاه، بم و آبادرا بيشترين همبستگي 
در سواحل ) 2/0تا  1/0( و كمترين همبستگيدارد 

  .ايران است
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  و دماي حداقل در فصل زمستان ها يب همبستگي شاخصضرا: 9شكل
  1395 ،نگارندگان: تهيه و ترسيم

  

دركل     جو يفصل زمستان، زمان ناپايداري شرايط 
ي درياي مديترانه فعال بوده و ها ايران است و شاخص
ي ايران، زمستان ها اكثر ايستگاه فصل بارندگي در

از بين نتايج نشان داد،  ).1385 عليجاني،( باشد مي
 مورد مطالعه ي شاخص زمستان در منطقه هفت

غربي،  ي ه، فقط مركز شاخص مديتران)2شكل(
در ايران  ها با بارندگي داري معني همبستگي مثبت و

  ). 10 جدول( دهد مينشان 
ي ها اين شاخص، بيشترين ارتباط را با بارندگي

به سمت  ها غرب ايران داشته و از ميزان همبستگي
ي ها در بين ايستگاه). 10شكل( شود يمشرق كاسته 

براي سه ايستگاه همدان،  ها ايران، بيشترين همبستگي
اين . در غرب ايران است) =209/0r( سقز و شهر كرد

ي ها بارندگي ي كننده شاخص كنترل ترين مهمشاخص،
و از آنجا تغييرات بارندگي ايران را است زمستان ايران 

ل، بعضي از همچنين در اين فص. كند ميكنترل 
در مقياس  داري معنيي كنترل همبستگي ها شاخص

شاخص . ي زمستان دارندها با بارندگي اي هناحي
سيبري مركزي، همبستگي منفي و  -اسكانديناوي

و  دهد ميبا ساحل درياي خزر نشان  داري معني
بيشترين  - 213/0و رشت با  -222/0ايستگاه انزلي با 

در اكثر  ها ه همبستگيدر حاليك. را دارند ها همبستگي
. است دار معنيهاي ايران، پايين و يا غير  ايستگاه

موقعيت جغرافيايي اين شاخص كنترل در سيبري 
مركزي قرار داشته و از آنجا تغييرات بارندگي در 

همچنين . كند ميساحل غربي درياي خزر را كنترل 
با  داري معنيشاخص خزر شمالي، همبستگي مثبت 

ايستگاه . دهد ميحل درياي خزر نشان ي ساها ايستگاه
، بيشترين همبستگي را داشته، هر 148/0رشت با 

. باشد مي) 2/0 كمتر از(پايين  ها چند مقدار همبستگي
اين شاخص فقط با ايستگاه رشت، بابلسر، اردبيل، 

كه  دارد، در حالي 1/0انزلي و نوشهر همبستگي باالي 
 دار معنيغير ها همبستگي پايين و  با بقيه ايستگاه

موقعيت اين شاخص كنترل در خزر شمالي كه . است
بخشي از تغييرات بارندگي فصل زمستان اين منطقه 

همچنين شاخص آسياي مركزي، . كند ميرا كنترل 
با بارندگي در سه  داري معنيهمبستگي منفي و 

ايستگاه مشهد، رشت و انزلي و همبستگي مثبت با 
غير  ي هايران رابط يها تبريز و با اكثر ايستگاه

دراين شاخص نيز  ها البته همبستگي. دارد داري معني
موقعيت اين شاخص . باشد مي) 2/0 كمتر از(پايين 

قرار دارد و ) آرال ي درياچه( كنترل در آسياي مركزي
 از آنجا بخشي از تغييرات بارندگي فصل زمستان در

، ها در بين شاخص .كند ي فوق را كنترل ميها ايستگاه
غربي، الگوي بارندگي زمستان در  ي هشاخص مديتران

اصلي تغييرات  ي كننده بيني و پيش باشد ميايران 
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كه  در حالي. زمستان در ايران است بارندگي فصل
سيبري مركزي، خزر  -ي اسكانديناويها شاخص

شمالي و آسياي مركزي، تغييرات بارندگي زمستان در 
نقش مهم كنند و  ميساحل درياي خزر را كنترل 

بيني تغييرات بارندگي را براي اين منطقه را بر  پيش
 داري معني، همبستگي غير ها بقيه شاخص. عهده دارند
بنابراين . دهند ميدر اين فصل نشان  ها با بارندگي

ي كننده ي كنترلها شاخص در بين ها شاخص ترين مهم

غربي  ي هبارندگي زمستان ايران، شاخص مديتران 
در كل ايران  ها براي بارندگي)  غرب مديترانهايتاليا تا (

هاي ساحل  و شاخص سيبري مركزي براي بارندگي
ي مهم ها بنابراين شاخص. ندباش ميغربي درياي خزر 

اقليم زمستان در ايران شامل سيبري،  ي كننده كنترل
اين . ندباش ميو خزر شمالي  غربي ي همديتران
فصل زمستان ي مهم، اقليم ايران را در دو ها شاخص
  .كنند ميكنترل 
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  در فصل زمستانو بارندگي  ها ضرايب همبستگي شاخص: 10شكل
  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم

  

و     جو يي ها بين شاخص ي هوزيع فضايي رابطت
، دماي )الف( به ترتيب دما 12و  11شكل(اقليم ايران 

نشان داد، شاخص سيبري ) ج(و بارش )ب(حداقل
اين شاخص . پايين دارد ي هشمالي با دماي ايران رابط

رس تا جنوب با دماهاي شمال غرب ايران، غرب زاگ
منفي ضعيف و با مناطق خزري، مركز و  ي هايران رابط

. دهد ميمثبت ضعيف نشان  ي هشرق ايران رابط
خزري با اين شاخص  مناطق همچنين دماي حداقل در

 ي هاز نظر بارشي رابط. منفي ضعيف دارد ي هرابط
ي نيمه غربي ايران تا ها منفي بين اين شاخص و بارش

مثبت و  ي هار بوده و رابطساحل درياي خزر برقر
. دهد ميي نيمه شرقي ايران نشان ها ضعيفي با بارش

سيبري مركزي نسبت به شاخص -اسكانديناوي شاخص
اين . بيشتري دارد ي هاول با اقليم زمستان ايران رابط

شاخص با دما در اغلب مناطق ايران در غرب و مركز 
را با  ي همثبت و بيشترين رابط ي هتا شمال ايران رابط

مناطق ساحل درياي خزر و نيمه شمالي ايران و 
از نظر . منفي با مناطق جنوب شرق ايران دارد ي هرابط

را با ساحل درياي  هدماي حداقل نيز بيشترين رابط
خزر و البرز تا شمال غربي ايران و با نيمه جنوبي ايران 

منفي با  ي هاين شاخص رابط. منفي دارد ي هرابط
بارشي را با  تأثيرداشته و بيشترين ي ايران ها بارش

مناطق خزري، شمال غرب، شمال شرق و كوهپايه 
شاخص اروپاي شرقي . داخلي در شرق زاكرس دارد

غربي و  منفي با همه مناطق ايران بجز، مناطق ي هرابط
را با  هو بيشترين رابط) مثبت ي هرابط( ساحل خزر

دماي حداقل در مناطق . مركز و شرق ايران دارد
را با اين  همركزي و جنوب شرق ايران بيشترين رابط
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بارشي منفي  ي هغالب مناطق ايران رابط. شاخص دارند
را با  هو ضعيفي با اين شاخص داشته و بيشترين رابط

. دهد ميبارش مناطق ساحل درياي خزر نشان 
را شاخص خزر شمالي با اقليم زمستان  هبيشترين رابط

غربي،  ي ران در نيمهايران دارد و عمده مناطق اي
. با اين شاخص دارند داري معنيمنفي و باالي  ي هرابط

دمايي با اين شاخص را مناطق غرب  ي هبيشترين رابط
زاگرس تا شمال غرب ايران و جنوب البرز غربي دارند 

كاسته  هو در شرق و جنوب شرق ايران از اين رابط
 از نظر دماي حداقل نيز مناطق شمال غرب و. شود مي

از . را با اين شاخص دارند هالبرز غربي بيشترين رابط
نظر بارشي نيز همه مناطق ايران با اين شاخص 

بارشي اين  تأثيربيشترين . مثبتي دارند ي هرابط
شاخص، با مناطق ساحلي درياي خزر بوده و با ديگر 

جنوب  ي ضعيف است و با منطقه ي همناطق ايران رابط
در فصل . منفي نشان دادبارشي  ي هشرقي ايران رابط

عامل مؤثر  ترين مهمزمستان، شاخص آسياي مركزي، 
اين شاخص با دماي همه مناطق . بر اقليم ايران است

با  تأثيربيشترين . مثبت دارد داري معني ي هايران رابط

شمال ايران از خراسان تا آذربايجان و در مرتبه بعد با 
و جنوب مناطق نيمه غربي ايران داشته و در جنوب 

اين شاخص با . شود ميآن كاسته  تأثيرشرقي ايران از 
مثبت و با ساحل  ي هغربي ايران، رابط ي بارش در نيمه

. منفي دارد ي هشرقي ايران رابط ي درياي خزر و نيمه
مثبت بارشي با غرب ارتفاعات  ي هبيشترين رابط

منفي را با منطقه ساحلي  ي هزاگرس و بيشترين رابط
 ي هشاخص مديترانه شرقي، رابط. شان داددرياي خزر ن

منفي با دماي همه مناطق ايران داشته و بيشترين 
 ،شمالي ايران از سواحل درياي خزر ارتباط را با مناطق

دماي د و از نظر شمال زاگرس و شمال شرق ايران دار
شمالي ايران، ساحل درياي  با مناطق حداقل نيز بيشتر

. رقي ايران ارتباط داردخزر و البرز مركزي تا شمال ش
اين شاخص از نظر بارشي با مناطق غربي ايران 

 ي همثبت و با مناطق شرقي و ساحل خزر رابط ي هرابط
بارشي را در  تأثيراين شاخص بيشترين . منفي دارد

  .غرب ارتفاعات زاگرس نشان داد
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  زمستان) ج(و بارندگي) ب(، دماي حداقل)الف(دما با) 7تا  1از ( ها توزيع فضايي همبستگي شاخص: 11شكل

  1395 ،نگارندگان: تهيه و ترسيم
  

غربي در فصل زمستان بعد از  ي هشاخص مديتران
را در آب و  تأثيرشاخص آسياي مركزي، بيشترين 

اين شاخص با دماي همه . هواي زمستان ايران دارد
 دمايي را تأثيرمثبت و بيشترين  ي همناطق ايران رابط

با نيمه شرقي ايران از شاهرود تا بوشهر به سمت شرق 
دماي حداقل همه  ي ههمچنين رابط. دهد مينشان 

مناطق ايران با اين شاخص، مثبت بوده و غالب مناطق 
در شمال شرق و جنوب زاگرس با اين شاخص 

از نظر بارشي نيز بر . بيشترين هماهنگي را دارند
منفي و  ي هعكس دما مناطق شرقي ايران، رابط

ضعيفي با اين شاخص داشته و با مناطق نيمه غربي 
 تأثيربيشترين . دارند داري معنيمثبت و  ي هايران رابط

اين شاخص در منطقه زاگرس و غرب آن تا شمال 
غرب ايران و جنوب البرز غربي است، كه به سمت 

  . شود ميداخل ايران و ساحل درياي خزر اثر آن كم 
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  ادامه شكل قبل  : 12 شكل
  1395،نگارندگان: تهيه و ترسيم

  

  هنتيج
سرد سال در  ي هدور    جو يي مهم ها شاخص

درجه عرض  70تا  10فضايي مطالعه،  ي همحدود
 ي درجه طول شرقي در نيمكره 80تا  10شمالي و 

شاخص سيبري شمالي، آسياي مركزي، : شمالي، شامل
الگوهاي . نداشب مياروپاي غربي و آناتولي تا خزرشمالي 

مطالعه در  ي همديدي در سطوح مياني جو در منطقه
و  اند ي فضايي بيشتر از همه تكرار شدهها دهاين محدو

اين نواحي به عنوان شاخص مؤثر در جو، شرايط هواي 
 ي هدر دور مدت، اقليم سطح زمين و در طوالني هروزان

ي ها شاخص ي همه. كنند ميسرد سال را تعيين 
داشته، اما  داري معني ي هدماي ايران رابطاقليمي با 

و غير  اي هدر مقياس ناحي ها برخي از شاخص تأثير
از بين هفت شاخص، سه شاخص . باشد مي دار معني

سپتامبر، (ايران درفصل پاييز  ارتباط را با اقليم بيشترين
دارند، كه به ترتيب شاخص سيبري ) اكتبر، نوامبر

شاخص سيبري . ي استشمالي، اروپاي غربي و آناتول
مثبت و شاخص آناتولي  ي هشمالي و اروپاي غربي رابط

 منفي با دماي همه مناطق ايران در پاييز ي هرابط
شاخص اقليمي  ترين مهم. دارند) سپتامبر تا نوامبر(

ايران در پاييز، شاخص سيبري شمالي منطبق بر 
ي هوا از ها موقعيت نفوذ و گسترش تاوه قطبي و توده

در اين فصل، شاخص . باشد ميي شمالي ها عرض
آسياي مركزي منطبق بر محل پرفشار سيبري در 

 داري معنيمثبت و  ي هرابط ارتباط با سطوح باالي جو
اما اين شاخص در  .با دماي سواحل درياي خزر دارد

فصل پاييز با توجه به قرار گيري در عرض باالتر، با 
از نظر بارشي . ضعيفي دارد ي هديگر مناطق ايران رابط
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          ً                                     نيز طبيعتا  با توجه به تغييرپذيري باالي اين عنصر 
 ،ها اقليمي و نقش عوامل جغرافيايي در وقوع بارش

. است اي هي فوق، الگوي ناحيها الگوي بارشي شاخص
ي مهم فصل پاييز فقط ها چنانكه در بين شاخص

ي پاييز غرب ايران را ها شاخص سيبري شمالي، بارش
داري با  معني ي هدو شاخص ديگر رابطكند و  ميكنترل 
اما دو شاخص سيبري مركزي و . ي ايران ندارندها بارش

 ي هي ساحل درياي خزر رابطها آسياي مركزي با بارش
در اين منطقه اقليمي  ها دار داشته و بارش منفي معني
گذار و تأثيرشاخص  ترين مهم. كنند ميرا كنترل 

ران شاخص آسياي ي  پاييز ايها بارش ي كننده كنترل
مركزي است، كه منطبق بر محل قرار گيري پرفشار 
سيبري با ورود جريانات سرد و خشك شرقي و شمال 

ي پاييز ها شرقي و عبور از درياي خزر موجب بارندگي
 ها ترين شاخص مهم.  شود ميدر ساحل درياي خزر 

براي اقليم زمستان ايران، شاخص آسياي مركزي، 
 ترين مهم. ندباش ميخزر شمالي غربي و  ي همديتران

اقليم دمايي ايران در فصل  ي كننده شاخص كنترل
زمستان، شاخص آسياي مركزي منطبق بر محل 
پرفشار سيبري در سطح زمين است كه در مطالعه 

اين شاخص در زمستان بر عكس . گذشته نيز اثبات شد
مثبت  ي همناطق ايران رابط ي پاييز با دماي همه

هوا از  ي ته و در زمستان با ورود تودهداش دار معني
در . كند ميخراسان و شرق، اقليم كل ايران را كنترل 

غربي با دماي ايران  ي هبعد شاخص مديتران ي مرتبه
كانون ديگر آن (مثبت و شاخص خزر شمالي  ي هرابط

منفي با دماي ايران  ي هرابط) 2شكل( )در اروپاي غربي
سيبري  -نديناويدر اين فصل، شاخص اسكا. دارند

مركزي مشابه فصل پاييز تنها با اقليم دمايي سواحل 
و با ديگر مناطق ايران  داري معنيمنفي و  ي هخزر رابط

سرد سال ارتباط ضعيف و غير  ي هدر كل دور
ي اقليمي در فصل زمستان ها شاخص. داري دارد معني

 اي هنيز مشابه پاييز در ارتباط با بارش، الگوي ناحي
در بارش زمستان ايران به  ها ترين شاخص مهم دارند و

ي زمستان ها غربي با بارش ي هترتيب، شاخص مديتران
                ً                             كل ايران و خصوصا  بارش غرب ايران و شاخص سيبري 

. گذارند مي تأثيردرياي خزر  ي ساحلها مركزي بر بارش
. ي ايران دارندها اثر كمي بر بارش ها ديگر شاخص

 ي همهم و مؤثر بر اقليم دور ي اقليميها بنابراين شاخص
مدت و بيش ار نيم  سرد سال فالت ايران در طوالني

درجه  30ي باالتر از ها در عرض) سال 63( قرن گذشته
سيبري از  ي در منطقه      اهمي تشمالي، به ترتيب 

آسياي مركزي تا سيبري شمالي، اروپاي غربي تا 
و غربي، آناتولي تا خزر شمالي قرار دارند  ي همديتران

      ً                                        طبيعتا  اين مناطق در سطوح مياني جو محل تكرار و 
 ي مهم بادهاي غربي شامل ناوهها فراواني سيستم

 و سردچال) بالكينگ( ، مانع)فراز( ، پشته)تراف(
و با حركات ديناميكي و ايجاد  ندباش مي) كاتاف لو(

 هروزان    جو يپايداري و ناپايداري در سطح زمين شرايط 
از . كنند مير دراز مدت را تعيين و اقليم فالت ايران د

، )اولين قانون در جغرافيا( طرفي با توجه به اصل تابلر
در سطح زمين به هم مربوطند اما  ها همه پديده

      اهمي تترند،  نزديكتر به هم شبيه يها يها پديده
ي ها هبر اقليم در محدود تأثيرگذاري مهم و ها شاخص

ي اقليمي ها خصنزديك به ايران بيشتر و مفيدتر از شا
در ارتباط با  ريزي برنامهي دورتر به منظور ها در فاصله

سازي، تغيير اقليم و مديريت ريسك  ، مدلها بيني پيش
  .     ندباش ميو اقليمي     جو يي ها پديده
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