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 چکیده 

نقش جابه جایی پرفشار سیبری در مطالعه حاضر با هدف بررسی 

شده م انجا 2015تا  1961زمانی های نیمه شرقی ایران در بازه بارش

است، در این مطالعه از روش آماری همدیدی استفاده شده است. جهت 

انجام این مطالعه از نرم افزار های جی آی ای ، سورفر، متلب، اس پی 

ی این استفاده شده است. داده های مورد استفاده ساس اس و گرد

ایستگاه سینوپتیک شرق کشور  17مطالعه شامل داده های ایستگاهی 

می باشند. در  NCEP/NCARو داده های دوباره تحلیل شده مرکز 

بری یی کانون پرفشار سی انجام این مطالعه دریافتیم که عمدهنتیجه

صحرای گبی می باشد که در پی و  های آلتایدر ماه نوامبر مناطق کوه

کانون  دوپشته های عمیقی ایجاد شده است که این  پرفشاروقوع این 

ر د در زیر قسمت جلوی پشته و منطقه همگرایی باالیی قرار گرفته اند.

نتیجه نیمه شرقی ایران بارشی را تجربه نکرده است.پس از انجام 

ایستگاه در نیمه ی شرق  17 همبستگی بین داده های فشار و بارش

امبر دو کانون مهم پرفشار سیبری انتخاب گردید ماه نو، کانون  در ایران

در کانون کوه های آلتای ایستگاه زاهدان  دارای  -1که به شرح زیر اند. 

ن بیشتریو مشهد و بندر عباس دارای  مثبت بیشترین همبستگی

در ایستگاه بم در کانون صحرای گبی  -2باشند. می منفی همبستگی

وچابهار دارای  مثبت همبستگی بیشترین دارای و زاهدان و شاهرود

 باشد.همبستگی منفی میبیشترین 

 واژه های کلیدی

 پرفشار سیبری، بارش، نیمه شرقی ایران

 

 مقدمه

سازنده و کنترل کننده  سه گروه عوامل  رانیا میاقل یعوامل  شامل 

( و عامل یرونی)بیمیساخت اقل ی(،عوامل روی)محلیمیساخت اقل ریز

 [1387،و کاویانی انیمسعود ].باشندیمازدور(  وندی)پیمیفراساخت اقل

 ستمیبر اثر گسترش س ایهستند که  ییانها یمیساخت اقل ریز عوامل

 یبریمانند :پرفشاااار سااا ندیا یران میمجاور به ا یها فشاااار نواح

 ای(و یگرم عربسااتان )عوامل روساااخت منطقه ا ی،فروبارگنگ و هوا

رساااند  یم رانیبه ا یا ارهیفشاااار سااا یها ساااتمیسااا ی لهیبوسااا

 نجایکوتاه  و... که ما در ا ی،موج ها یا ترانهیمد یها کلونی.مانند:ساا

س س ستمیبا  شار  س میپرداز یم یبریپرف شار  ی هنساما یبری.پرف

 نیحاکم است .ا ایو زمستان بر آس زییفصول پا یاست که ط یدیهمد

سردتر مهیمهم ن یمرکز کنش جو کیسامانه به عنوان   نیماندگار با 

وابسااته اساات و از عوامل  یشاامال مکرهیتوده هوا در ن نیمتراکم ترو 

و  انیمسااعود ]ساارد سااال اساات.  یدر دوره  ایاوراساا میاقل یاصاال

س [1387،کاویانی شار  نیسطح زم یدائم مهیسامانه ن کی یبریپرف

ستان ن صل زم ست که در ف س یرو یشمال مکرهیا شکل  ایقاره اورا

بالر بر  نیبلندمدت مرکز ا نیانگی.فشاااار مردیگیم  1030ساااامانه 

امانه جزء س یبری،پرفشارسیمیاقل یها نیانگیهکتوپاسکال است.در م

 ییگرما یسامانه ا زیها ن یاست و در طبقه بند ینییوردسپهر پا یها

سوب م شانه  نیاول  (.2005ا،ید.)ناکاموراو تاکاشو یمح شک ین  لیت

شارس سپتامبر در اطراف در یمنحن جادی،ا یبریپرف سته در ماه   اچهیب

 یم دهبا تداوم فصل سرد بر شدت ان افزو جیاست و به تدر کالیبا ی

 1035ان به  یکه در ماه دسامبر ،متوسط فشار مرکز یشود ،به طور

  (.1376،یجانی)علرسد  یهکتوپاسکال م

 ایران چرخندهای حرکت و تشکیل در سیبری تغییرات مکانی پرفشار 

 هوای خود گسترش اوج ای که دردارد، به گونه اثر هم خاورمیانه و

 درنهایت و جبهه تشکیل سبب و ریزدمی مدیترانه دریای را به سرد

 را برای راه نشینی عقب هنگام و شودمی ایمدیترانه چرخندهای

 درمقابل مانع شکل به هم کند. گاهیمی باز چرخندها از ایران عبور

 هوای چنین مواقعی در کند.می عمل ایمدیترانه مرطوب هوای

از  پس و کرده صعود سیبری سرد هوای روی از مدیترانه معتدل
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علیجانی و ]کند  می ایجاد بارندگی تراکم، و مرحله اشباع به رسیدن

  .[1391همکاران، 

ایران عمدتا در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته است که 

بر میزان تغییرپذیری زمانی و مکانی بارندگی،  با افزایش ضریب خشکی

گردد در مناطق خشک و نیمه خشک  شرق و مرکز کشور افزوده می

. از این رو مطالعه تغییرات بارش یکی از [1384رضیئی و همکاران، ]

جایی که تغییرات مکانی کانون های توجه اقلیم شناسان است، و از آن

های شرایط اقلیمی و بخصوص بارشپرفشار سیبری تاثیر بسزایی روی 

گذارد، بررسی دقیق تغییرات مکانی این پدیده و تاثیر شرق ایران می

 .رسدآن بر بارش شرق ایران ضروری به نظر می

 منطقه مورد مطالعه

-1محدوده مورد مطالعه شامل نواحی مختلف اب و هوایی می باشد.

 ،ناحیه مرکزی شامل ایستگاه های طبس،زابل،زاهدان،بم،یزد می باشد

های پست مرکزی محصور بین کوه های که این ناحیه تمام زمین 

ر به علت محصو البرز،زاگرس و ارتفاعات شرقی ایران را در بر می گیرد.

به  های اطراف به منابع آب دسترسی ندارند.شدن در بین کوهستان

عبارت دیگر به علت فاصله زیاد از منابع آبی مقدار بخار آب رسیده 

های واقعی ایران را نبسیار کم است.به همین جهت این ناحیه بیابا

و تابستان  تشکیل می دهد. زمستان ها در تمام ناحیه سرد و خشک

با توجه به این که نم نسبی هوا هم بسیار  ی گرمی را دارا می باشد.ها

تان ابستدر  و کم است این ناحیه محل استقرار پرفشار جنب حاره است

حاری بری بر روی آن تشکیل می شودکه گرم و خشک هوای ها توده 

دماهای دوره ی گرم از ثبات تقریبا کامل برخوردار است ولی در  است.

زمستان به دلیل ورود توده های هوایی متفاوت دماها تا اندازه ای متغیر 

ناحیه جنوب شامل ایستگاههای بندعباس،چابهار،ایرانشهر می -2 است.

باشد این ناحیه سرزمین های ساحلی جنوب کشور را در بر می گیرد.به 

 اال بودن دما ،خود ناحیه نمود منطقه خشک را داردو پوششجهت ب

بسیار کم است و فقط در اوایل بهار که خاک هنوز دارای رطوبت 

زمستان است سرسبز و خرم است.هوای ناحیه در امتداد خط ساحلی 

در تمام سال مرطوب است.دور شدن از مسیر ورود رطوبت خلیج فارس 

 نسبی تابستان کاهش می یابد.و دریای عمان به داخل کشور ،نم 

روزهای یخبندان در طول سال در ناحیه بسیار کم است و فقط ممکن 

ناحیه کوهپایه ای داخلی -3است چند روزی در ماه های زمستان باشد.

های بیرجند،گناباد،سمنان می باشد.کوهپایه های داخلی شامل ایستگاه

 رز و زاگرسایران به علت محصور شدن بین کوهستان های مرتفع الب

خشک تر و بری تر از سرزمین های کوهپایه های بیرونی هستندبه 

دلیل ارتفاع کمتر و قرار نگرفتن بر سر راه توده های هوایی بسیار سرد 

در ناحیه کوهپایه های داخلی ،زمستان ها سردتر از کوهپایه های 

بیرونی است.ماهیت بری بودن ناحیه سبب بی نظمی بارندگی آن 

ستو در بیشتر موارد بارشهای بسیار سنگین و رگباری می گردیده ا

بارد.هوای ناحیه در تابستان خشک وگرم است اما در زمستان سرد و 

در واقع وضعیت بارندگی در ناحیه کوهپایه داخلی  نسبتا مرطوب است.

بسیار متغیر و غیر قابل اطمینان است.به همین جهت است که همیشه 

بیشتر از نواحی دیگر آب و  راین ناحیهمشکالت ناشی از بارندگی د

ی هاهناحیه کوهستانی شامل ایستگا-4 ست.ا هوایی

این ناحیه  باشد.می ...و حیدریهکرمان،شاهرود،بجنورد،مشهد،تربت

هوای ناحیه  مناطق گسترده و فالت های مرتفع را در بر می گیرد.

کوهستانی در زمستان ها مرطوب است.به همین جهت باال رفتن 

نگهداری بخار آب هوا و کمتر شدن یا ثابت ماندن مقدار بخار ظرفیت 

ویژگی عمده بارندگی ماهانه  آب درصد رطوبت نسبی کاهش می یابد.

ناحیه -5 ناحیه کوهستانی بی ثباتی آن از سالی به سال دیگر است.

ها در آب در مجموع ناهمواری ود می شو خزری که شامل گرگان و ...

از طرف دیگر علت  می بازی می کنند.و هوای منطقه ساحلی نقش مه

وای ه بیشتر توسط  دامنه ها در فصل سرد است . روند افزایشی انرژِی

تر از تابستان است.اما در تابستان به جهت دماهای زمستان ها مرطوب

در مجموع بارندگی خزری از  هوا حالت شرجی پیدا می کنند. باال ،

 .[1390علیجانی،]غرب به شرق کاهش می یابد

 نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران .1-شکل
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 داده و روش 

 داده های ایستگاهی -1

 مورد استفاده در این پژوهش از سازمان هواشناسی تهرانداده های 

ایستگاه نیمه شرق  17 بارشاخذ گردید. این داده ها شامل پارامتر 

است.این  روزانهو با گام زمانی   2015تا  1961برای دوره یایران  

گی ها پراکندباشد. مالک انتخاب این ایستگاه می نوامبرماه برای  هاداده

 باشد. مناسب و طوالنی بودن دوره آماری آنها می

 داده های شبکه بندی شده  -2

با گام زمانی  روزانه برای یک دوره  1تراز دریا متوسط داده های فشار

وطول  70تا 20برای عرض جغرافیایی 2015تا 1961ساله از سال  54

بینی یشپمرکز ملی که از  اه نوامبرمبرای  120تا  40جغرافیایی 

و  )کالنی(  NCEP/NCAR2) ی جوی آمریکاهاپژوهشمحیطی و 

رفته شد. برای ترسیم نقشه های سینوپتیک این (1996همکاران، 

را داشته پارامترهای  فشار برای سی روز که بیشترین مقدارمحدوده ها 

 ارتفاع ،رطوبت نسبی ،ولفه مداری و نصف النهاری بادم دما ،فشار،

 NCEP/NCARرکز ماز نم ویژه برای روزای مشخص و  ژئوپتانسیل

 عهلدر منطقه مورد مطا برای بررسی میزان بارش گرفته شد و سپس

داده  زا ،باالترین مقادیر را تجربه نموده ار سیبریشدر روزهایی که پرف

 ده بارش استفاده گردید.بندی ش های شبکه

 :روش انجام تحقیق

                                                 
.1 Sea Level Pressure (SLP) 

ختالف اهای پرفشار سیبری در ماه نوامبر کانون شخص نمودنمجهت 

 سپس .هکتوپاسکال محاسبه گردید 1030فشار مقدارهر نقطه شبکه با 

هر ایستگاه در ارتباط بین کانون های مشخص شده و میزان بارش 

نقشه های همبستگی  GISافزار و با استفاده از نرم بررسی گردید

ار پرفش هایکانون الگوهای جوی در روزهایی کهسپس ترسیم گردید. 

 .قرار گرفتمورد بررسی ، فشار را تجربه نموده اند بیشینهسیبری 

 افته های تحقیقیبحث و 

 محدوده نمایان گردید. چهارماه نوامبر کانون های اصلی پرفشار سیبری در در 

موقعیت جلگه  محدوده درومین دقرار دارد.  کوه های آلتای ر رویبمحدوده  ولینا

سیبری غربی ، سومین و چهارمین محدوده نیز در صحرای گبی قرار گرفته 

 .(2شکل )است

 نوامبرماه در پرفشار سیبری  اصلی کانون های: 2شکل 

مورد   ،دومین مرحله ارتباط بین بارش هر ایستگاه با کانون های مشخص شدهدر 

ی و صحرای اهای آلتقرار گرفته که بیشترین همبستگی ها با دو کانون کوه همطالع

ه کانون هایی کمطالعات انجام گرفته مشخص گردید که در سالبا   گبی دیده شد.

، میزان کندری در محدوره کو های آلتای فشار بیشتری را تجربه میپرفشار سیب

ه شرقی ایران به جز ایستگاه زاهدان  روند کاهشی بارش  در تمام ایستگاه های نیم

 اب  یمنف الزم به ذکر است که باالتری همبستگی  را به خود اختصاص داده اند.

معنی با   -28/0 با مقدار و بندرعباس -27/0مقدار ایستگاه مشهد با 

  .(3و شکل  1جدول )می باشد  0.04داری 

.2 National Centers for Environmental Prediction / National Center 

for Atmospheric Research 
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ماه نوامبر در  همبستگی داده های ماهانه بارش و فشاردر  .1جدول

 درجه شمالی( 52.5-45)  یمحدوده

همبستگی میزان  ردیف ایستگاه ها 

04/0  1 زاهدان 

02/0-  2 بم 

09/0-  3 شاهرود 

08/0-  4 ایرانشهر 

12/0-  5 گرگان 

13/0-  6 یزد 

14/0-  7 سمنان 

16/0-  8 طبس 

19/0-  9 زابل 

21/0-  10 سبزوار 

22/0- تربت  

 حیدریه

11 

23/0-  12 کرمان 

24/0-  13 بیرجند 

25/0-  14 بجنورد 

26/0-  15 چابهار 

27/0-  16 مشهد 

28/0-  17 بندرعباس 

 

محاسبه ارتباط بین کانون کوه های آلتای و بارش های ماه نوامبر . 3شکل

1961-2015در دوره   

فشارسیبری در ایستگاه های همبستگی بین بارش و پرارتباط و 

سینوپتیکی نیمه ی شرقی ایران،در ماه نوامبر در محدوده ی کانون 

به ترتیب با  زاهدان که در ایستگاه بم وصحرای گبی نشان می دهد 

دارای بیشترین همبستگی مثبت است که تاثیر   05/0و06/0مقدار

اما در  نشان می دهد. را جنوب شرق ایرانمثبت پرفشار بر بارش در 

دارای بیشترین همبستگی   03/0معنی داری  -31/0ایستگاه چابهار 

و تاثیر منفی پر فشار بر بارش را در این ایستگاه  منفی می باشد

 .(4،شکل2)جدولدرجنوب شرقی ایران نشان می دهد

ماه نوامبر در محدوده  همبستگی داده های ماهانه بارش و فشاردر  .2جدول 

 درجه شمالی( 45-55) 

 ردیف ایستگاه ها میزان همبستگی

06/0  1 بم 

05/0  2 زاهدان 

02/0  3 شاهرود 

04/0-  4 گرگان 

10/0-  5 سمنان 

13/0-  6 یزد 

14/0-  7 طبس 

14/0-  8 کرمان 

15/0-  9 تربت حیدریه 

18/0- 01 بجنورد   

20/0- 11 زابل   

21/0- 21 بیرجند   

22/0-  13 سبزوار 

22/0-  14 ایرانشهر 

22/0-  15 بندرعباس 

24/0-  16 مشهد 

31/0-  17 چابهار 
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محاسبه ارتباط بین کانون صحرا گبی و بارش های ماه نوامبر در  .4شکل

 1961-2015دوره 

جو در روزهایی که کانون پرفشار مرحله آخر به بررسی شرایط حاکم بر در 

ا مقادیر فشار ر نکه باالتری های آلتای و صحرای گبیدر  دو محدوده کوه

اب این دو محدوده در ماه نوامبر نتخاالک م  .پرداخته شد، تجربه کرده اند

  .وده استبارش نیمه شرقی ایران ببا  همبستگی ها میزان باالتری 

ا محاسبه میانگین بارش برای روزهای ب.  آلتای هایکوهحدوده م(1

انتخابی ماه نوامبر که مرکز پرفشار سیبری در محدوده ی کوه های آلتای 

نیمه شرقی ایران و یا  قرار گرفته مشخص گردید که در طی این روزها ،

ی و نقشه (f-5)شکلتقریبا کل ایران بارشی را تجربه نکرده است

امانه ی استقرار یک سهای جوی نشان دهندهمیانگین متغیر سینوپتیکی

هکتوپاسکال  500ی قزاقستان و روسیه در تراز بالکینگ اُمگا در منطقه

باشد. این سامانه بالکینگ جریان هوا را از اطراف دریای سیاه به شمال می

-ی آلتای فرو میروسیه هدایت کرده و از آنجا به سمت اطراف منطقه

کند. متر از فراز این منطقه عبور می 5500طوری که هم ارتفاع ریزدبه 

ی آلتای در زیر منطقه همگرایی باالیی قسمت جلوی قرار گرفتن منطقه

پشته موجب نزول شدید هوا و ایجاد پرفشار قوی سیبری با مرکزیت 

شار فی این پرفشار با منحنی همهکتوپاسکال گشته است. زبانه 1055

لی از مرکز ایران میگذرد و تا شمال سوریه پیشروی هکتوپاسکا 1020

(. شکل مربوط به تاوایی نسبی و خطوط جریان هوا a-5کرده است)شکل 

نیز گسترش غرب سوی  (b-5هکتوپاسکالی )شکل  850در ارتفاع 

متر بر ثانیه تا غرب  -6.1دهد که با تاوایی پرفشار سیبری را نشان می

ده ی خود قرار داوسیعی را تحت سیطرهی روسیه پیشروی کرده و منطقه

ی سامانه هکتوپاسکال در زیر دو زائده 850است. همچنین در تراز 

بر روی  1.6بالکینگ امگای ایجاد شده دو مرکز کم فشار با تاوایی مثبت 

شمال شرق دریای کاسپین و همچنین جنوب قزاقستان مستقر شده اند 

ند اای جنوبی را شدت بخشیدهکه با جریان سیکلونی خود شار جریان هو

ستقرار پرفشار عربستان در شمال عربستان و تاوایی منفی آن و همچنین ا ،

استقرار مرکز کم فشار ضعیفی در جنوب ایران موجب عبور خطوط جریان 

هکتوپاسکال از سمت غرب و شمال غرب ایران گشته که  850باد در تراز 

یترانه و دریای سرخ  به غرب از این طریق موجب تزریق رطوبت دریای مد

همچنین در اطراف   (.d و c-5و شمال غربی ایران شده است )شکل 

درصد کاهش یافته که  10ی آرال مقدار رطوبت نسبی نزدیک به دریاچه

های باالتر و عبور از های پایین به عرضناشی از جریان هوای گرم عرض

اطراف این منطقه های خشک است و این در حالی است که در سرزمین

رطوبت نسبی به علت عبور جریان هوا از روی پهنه های آبی درصد 

-( . نقشهd-5دهند)شکل درصد رطوبت را نشان می 90بیشتری حتی تا 

هکتوپاسکال نیز بیانگر آن است که کمترین دماها  850ی دمایی تراز 

-رضع باشد و باالترین دماها مربوط بهمربوط به مرکز پرفشار سیبری می

باشد و همچنین مناطقی که در زیر درجه می 20های جغرافیایی کمتر از 

درجه  5تا  -5اند دارای دمای بین ی امگا قرار گرفتهقسمت عقب پشته

 .(e-5باشند )شکل می
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 درجه شمالی)کوه های آلتای( 52.5تا  45: میانگین ماه نوامبر محدوده 5شکل 

با محاسبه میانگین بارش برای روزهای  . صحرای گُبی محدوده(2

انتخابی ماه نوامبر که مرکز پرفشار سیبری در محدوده ی صحرای گبی 

قرار گرفته مشخص گردید که در طی این روزها ،نیمه شرقی ایران بارشی 

و .میانگین شرایط سینوپتیکی روزهای  (f-6)شکلرا تجربه نکرده است

هکتوپاسکال یک الگوی بالکینگ  500ای بوده که در تراز گونه انتخابی به

ی آرال شکل گرفته که هوا به وسیله پشته پرفشار اُمگا در حوالی دریاچه

ی روسیه از شرق اروپا به سمت شمال روسیه بزرگ مستقر بر روی پهنه

های تیئن و صحرای ی کوهکند و آنگاه به سمت شمال منطقهحرکت می

 5600شود منحنی هم ارتفاع گردد. همانگونه که مشاهده میمیگُبی بر

ای که منطقه صحرای گُبی متر از روی صحرای گُبی عبور کرده به گونه

ی بزرگ قرار گرفته است و نزول دینامیکی در زیر قسمت جلوی این پشته

هوا  موجب ایجاد پرفشاری قوی در تراز زیرین جو گشته است. فشار 

ی هکتوپاسکال در منطقه 1055این پرفشار دینامیکی ی مرکزی هسته

هکتوپاسکالی این پرفشار تا شمال  1020ی صحرای گُبی است که زبانه

(. تاوایی نسبی و خطوط a-6کشور سوریه پیشروی کرده است )شکل 

( نیز گسترش غرب b-6هکتوپاسکالی )شکل  850جریان هوا در ارتفاع 

متر بر ثانیه تا  -6.1د که با تاوایی دهسوی پرفشار سیبری را نشان می

 یی وسیعی را تحت سیطرهشمال دریای سیاه پیشروی کرده و منطقه

ی هکتوپاسکال در زیر دو زائده 850خود قرار داده است. همچنین در تراز 

 1.6سامانه بالکینگ امگای ایجاد شده دو مرکز کم فشار با تاوایی مثبت 

-بر روی کوه 1.2و همچنین تاوایی  بر روی شمال شرق دریای کاسپین

های تیئن مستقر شده اند که با جریان سیکلونی خود شار جریان هوای 

(. در این شکل مرکز پرفشار c,d-6اند )شکل جنوبی را شدت بخشیده

عربستان نیز بر روی جنوب خلیج فارس قرار گرفته است که با چرخش 

جنوب غرب ایران فشاری که بر روی سیکلونی خود و مکش کمآنتی

طق غربی و شمال مستقر شده است، رطوبت دریای مدیترانه را به منا

 -6شکل)در شودهمانگونه که مشاهده می،،کرده استغربی ایران تزریق 

(dاند دارای رطوبت ناطقی که تحت جریان خشک هوا قرار داشته، م

-ب میهای مرطونسبی کمتری نسبت به دیگر مناطق تحت تاثیر جریان

کنند و تصویر مربوط به دمای هوا ی آبی عبور میاشد که بر روی پهنهب

ن های تیئی کوههکتوپاسکال نیز کمترین دما را در منطقه 850در تراز 

های باالتر از شمال دریای کاسپین دهد در حالی که در عرضرا نشان می

قرار  دلیلدهد. در این منطقه به تا شمال روسیه دمای باالتری را نشان می

درجه سانتی  10تا  -5شمالی -گرفتن در معرض جریان مرطوب جنوبی

 (. e-6دهد )شکل گراد را نشان می
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 درجه شمالی)صحرای گُبی( 55تا  45میانگین ماه نوامبر محدوده  -6شکل 

 گیریتیجه ن

در این پژوهش با استفاده از روش سینوپتیک با هدف ارتباط بین 

پرفشار سیبری و تغییرات بارش در نیمه ی شرقی جابجایی مکانی 

یافته های زیر حاصل  2015تا  1961ی زمانی در ماه نوامبر بازه ایران

 شد:

 و های آلتاییبری در ماه نوامبر مناطق کوهی کانون پرفشار سعمده

پشته های عمیقی  صحرای گبی می باشد که در پی وقوع این پرفشار

کانون در زیر قسمت جلوی پشته و منطقه  دوایجاد شده است که این 

در نتیجه نیمه شرقی ایران بارشی را  همگرایی باالیی قرار گرفته اند.

 تجربه نکرده است.پس از انجام همبستگی بین داده های فشار و بارش

 دو کانون مهم نوامبرماه ، کانون  در ایستگاه در نیمه ی شرق ایران 17

 به شرح زیر اند. پرفشار سیبری انتخاب گردید که

ایستگاه های نیمه شرق ایران  تمامدر کانون کوه های آلتای  -1

دارای همبستگی منفی بوده اند که به جز ایستگاه زاهدان 

و بندرعباس -27/0بیشترین مقدار آن برای ایستگاه مشهد 

.که در مجموع همبستگی است 04/0دارا معناداری  -28/0

های منفی تاثیر منفی پرفشار را بر بارش های نیمه شرق 

 ایران را نشان می دهد.

در کانون صحرای گبی در ایستگاه بم و زاهدان و شاهرود   -2

دارای همبستگی مثبت کمی می باشد و بیشتر ایستگاه 

ان دارای همبستگی منفی بوده که های در نیمه ی شرق ایر

تاثیر منفی پرفشار بر بارش در نیمه شرق ایران را نشان می 

دهد.که بیشترین همبستگی منفی برای ایستگاه های 

در جنوب شرق  03/0با معنی داری  -31/0چابهار  با مقدار 

 ایران است. 
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