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ییرپذیری گردش عمومی جو در منطقه برون حاره نیمکره شمالی و از عوامل اصلی کنترل تغ مؤثرکی از الگوهای ی (AO)نوسانات شمالگان 

یر فازهای مثبت و منفی این نوسان بر دمای زمستانه شمال غرب کشور، طی تأثعناصر اقلیمی مانند دما و بارش است. در این پژوهش به بررسی 
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تا   2درجه شرقی و  002تا  - 02بین  یامحدوده هادادهبررسی این  منظوربهدریافت شد.  (NCEP/NCAR) بینی محیطی امریکا یشپملی 
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 مقدمه

هیچ منطقه ای از نظر اقلیمی مستقل نیست، بلکه الگوهای اقلیمی 

نیز تحت تاثیر خود قرار غالب در یک منطقه، منطقه دیگر را 

 و های آبیکی از ویژگی1. پیوند از دور(1331)عساکره، ددهمی

و  قنبری اخالق،)خوش باشدهوایی در مقیاس جهانی می

های جوی در که فشار وگردش (1331،سماکوش پورمعصوم

-بر روی قلمروهای جغرافیایی وسیع بررسی می را مقیاس کالن

( AO) نوسان قطب شمال .(1331، مسعودیانو  )اکبری دکنن

با  (SLP)تغییرات فشار تراز دریا  هایترین الگوکی از برجستهی

درجه  21های جغرافیاییشمال عرض ویژگی غیرفصلی در

از سه  AO .(1331،کاویانیو  )علیجانی تنیمکره شمالی اس

مرکز فعالیت تشکیل شده است یکی از آن بر فراز قطب و دو 

 هایی از ارتفاعات آزور ومخالف در مکان ر با قطبیتگمرکز دی

 باشد. این سه مرکز به نوبه خودمستقر می شیننواحی پست آلو

ده شناخته ش با عنوان قطب شمال، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام

را از نوسانات اطلس  AO مرکز اقیانوس اطلس عمدتا است.

شود دو قطبی تشکیل می الگوی که از یک (NAO)شمالی 

کند . مرکز این دو قطب بر فراز آزور و نواحی پست متمایز می

رسد که باشد؛ اما مرکز اقیانوس آرام به نظر میایسلندی می

 ،غیور و عساکره) درا داشته باش AOترین پیوند در زمینه ضعیف

ای یک منطقه متقارن ناحیه AO. مرکز اصلی فعالیت در (1331

تر دهد و بالغ بر کسر بزرگر را در قطب شمال پوشش میتو بزرگ

به ( نسبت NHو قابل توجهی از پراش دمای هوای سطحی )

NAO ( 1331، )عساکره باشدکه پیوند باالیی با آن دارد می. 

به عنوان یک الگوی االکلنگ توصیف  AOنوسان قطب شمال 

شود که در آن فشار جو میان فازهای مثبت و منفی در می

های جغرافیایی  میانی و قطبی نوسان دارد. فاز منفی عرض

از نرمال تر موجب فشار باالتر از نرمال برای منطقه و فشار پایین

شود. درجه عرض جغرافیایی شمال را باعث می 53در حدود 

فاز مثبت شرایط خشکتری را برای اسپانیا ، شرق میانه و خاور 

 های خنک را برایطبی بادجنوبی، در حالی که گردبادهای قوی ق

کانادا، جریان اطلس شمالی، باران و دمای معتدل را برای  اروپای 

                                                             
1Teleconnection 
2- Thompson and Wallace 
3 - Wallace 
4 - Thompson 

های آورد و خشکسالی در مدیترانه شایع است و در فازشرقی می

دهد که هوای تر اجازه میبه گردبادهای قطبی ضعیف  AOمنفی

در حالی که  ؛سرد در ایاالت متحده و اروپای غربی نفوذ کند

)خسروی و  آورندها بارش باران را به مدیترانه مینجریا

اقلیمی بسیار  یکی از عناصر عنوانه دما ب .(1331، همکاران

حساس از نظر تاثیرپذیری از سایر عوامل تاثیرگذار محیطی و 

تواند شرایط آب و هوایی هر باشد که تغییرات آن میاقلیمی می

وجه به این مقوله و با تبنابراین با استناد  محل را دگرگون سازد.

که تاثیر این شاخص به صورتی همدیدی کمتر مورد توجه  به این

ان رابطه با نوس در، به این پژوهش پرداخته شده است. واقع شده

مناطق مختلف تحقیقاتی صورت  ثیرات آن درأت قطب شمال و

 کردند ( آشکار1333) 2واالس تامپسون وآن جمله:  گرفته از

-عرض خصوص دربا نوسانات دمای هوا بهزمستانی   AOکه

 .اوراسیا هماهنگ شده است ویژه درهای جغرافیایی باالتر به

 روند در انسو رقیب را شمالی نوسان 3(2111) واالس

 نیز 5(2111)تامپسون .داندمی زمین سیاره اقلیم تغییرپذیری

 از دیگر برخی برگیرنده در قطبی، نوسان که داد نشان

 یگرر .استNAO  جمله شمالی از نیمکره گردشی الگوهای

همبستگی ساالنه تغییرات  با استفاده از (1211) 3و همکاران

نصف  از ترشمالی بیش اقیانوس منجمد دما در یسطح

شرق اقیانوس  سطح هوای آالسکا، اوراسیا و هایجریان

 AO تغییرات شمالی را طی دو دهه اخیر جزء منجمد

 ین( ب2211همکاران ) و 1عقیده گنگبه  .اندحساب آوردهبه

AO  یب دارد. ضرد فاز وجوشدت پرفشار سیبری رابطه ناهم و

های در ماه 1333-1331نمایه برای دوره  همبستگی این دو

محققان دریافتند  است. همین 53/1دسامبر، ژانویه و فوریه 

همزمان با تقویت فرود شرق آسیا و  AOکه فاز منفی 

 یهروی اورال در ال واچرخندی بر جریان نامتعارف یتحاکم

ب سب تواندیمیانی تروپوسفر است. این الگوی ناهنجار م

 همگرایی جریان در تراز شمال غربی شده و تقویت بادهای

 باال در پشت فرود مذکور را تقویت کند. این بدان معناست

سبب تقویت شدید پرفشار سیبری  تواندیم AOکه تضعیف 

 1یلیپف تقویت آن سبب تضعیف پرفشار سیبری گردد. شود و

5 - Roger 
6 -Gong 
7 Philip  
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به دو گونه بهاری و  را NAO)( شاخص) 2112) و همکاران

ندگان ا را در تغییر مسیر پرنهبندی کردند که آتابستانی تقسیم

ای کردن بارش ( به تحلیل و منطقه3211) 1دانند. سینتیا دخیل می

اطلس شمالی با  رابطه آن با نوسان زمستانی اروپای شمالی و

استفاده از توابع تجربی متعامد، تحلیل خوشه ای و همبستگی 

 و دما که دادند نشان (2113و وانگ ) 2گنگ .پرداخت

 الگوی منفی و مثبت فازهای در چین زمستانه بارندگی

 تفاوت از نشان آنان هایبررسی. کندمی تغییر قطبی نوسان

 چین مختلف مناطق در مذکور الگوهای بین همبستگی میزان

 رابطه میان نوسان قطب شمالی و (2113)3شون  و دائو .دارد

تحلیل همبستگی  .اقلیم زمستان شمالی را در چین بررسی کردند

 چین در نشان داد که دما و بارش زمستانی در سال اخیر 51در 

 AOما و د کند و همبستگی باالی مثبتی میانمی رییتغ AOفاز 

( 2113همکاران ) و 5وانگ .شودمی شمال چین پدیدار در

ره نیمک تغییرپذیری ساالنه دمای هوای سطحی زمستانی در

نوسان اطلس  پیوند با نوسانات قطب شمال وشمالی هم

و  AO: مطرح کردند دادند و توجه قرار مورد شمالی را

NAO روی تغییرات دمای هوای  اثرات فشاری مختلفی بر

 AO .گذاردزمستان مینیمکره شمالی در فصل  سطحی در

تأثیر  آسیا های آفریقا، اروپا وقاره دمای هوای سطحی در بر

هوای سطحی  ای برعمده ریتأث NAOکه ، درحالیگذاردیم

 در (2111)3سندیو هر بند .مغرب آفریقای شمالی دارد در

 شده اخذی هاهای ایستگاهی و دادهتحقیقی با استفاده از داده

NCEP  به بررسی اثر انسو در زمستان آالسکا در طول فاز منفی

د که روابط منفی دننشان دا (3211)1ارلت و زتورکپرداختند. 

)ماهانه  یهنجار زمستانبسال دماهای  به پذیری سالمیان تغییر

وجود  ترکیه ایستگاه 11در  AOI یفصلی( و نمایه زمستانو 

های بینیبرای پیشی در تحقیق (2115) 1اهنو  سون دارد.

از مدل گردش  AOفصلی قطب شمال نوسانات  حرکات

 1331-2111ساله  31در طول دوره  3(CGCM)عمومی 

( ضمن بررسی 2121محمدرضایی و همکاران ). نمودنداستفاده 

ن سالی ایران به ایاقیانوسی بر خشک -های جویتاثیر شاخص

ن شاخص در تواند به عنوان مهمتریمی AMOنتیجه رسیدند که 

                                                             
1 Cintia 
2 Gong and Wang 
3- Daoyi and Shaou 
4 -Wang 

ی اقیانوس -سالی و نوسانات جویسازی ارتباط بین خشکمدل

مورد استفاده قرار گیرد. در داخل کشور نیز قویدل رحیمی و 

( به این نتیجه رسیدند که بین الگوی پیوند از 1333همکاران )

-شرق ایران رابطه معنیو دماهای کمینه منطقه شمال AOدور 

دوره سرد سال وجود دارد.  داری از نوع منفی و معکوس در

( نشان دادند که در حوزه آبخیز 1331نژاد و بذرافشان )گرکانی

خلیج فارس و دریای عمان در دوره خشک سال مهمترین عوامل 

و در  AMOو  NAO  َ ،AOهای تغییرات بارش، شاخص

هستند.  SOIو  AO ،Nino+2های دوره تر سال شاخص

( آشکار کردند که الگوهای پیوند از 1333اسماعیلی و همکاران )

ای بیشترین تاثیر را بر دور واقع در اطلس شمالی و آرام حاره

دیگر از روی دمای حداقل و حداکثر سواحل جنوبی ایران دارند. 

ن توادور در داخل ایران می مطالعات انجام شده در رابطه با پیوند از

همکاران  السادات وناظم ،(1335مسعودیان )ای هپژوهش به

همکاران  نصر اصفهانی و ،(1331همکاران ) خسروی و، (1333)

 همکاران (، اسفندیاری و1331) همکاران اخالق و(، خوش1331)

همکاران و علیزاده  ،(1333همکاران ) خورشیددوست و(، 1333)

 .کرد اشاره( 1331و حلبیان و محمدی )( 1331)

 

 ها و روشمواد 
در همه مطالعات همدید دو رویکرد اصلی برای مطالعه وجود 

توان گردشی به محیطی و محیطی به دارد. این دو رویکرد را می

گردشی نامید. تفاوت این دو رویکرد با یکدیگر در روشی است 

شوند. که الگوهای گردشی و محیط سطحی با یکدیگر مرتبط می

بر اساس الگوهای  های محیطیدهدر رویکرد گردشی به محیطی دا

شوند ولی در رویکرد محیطی به گردشی  گردشی ارزیابی می

الگوهای گردشی باید معیارهایی که بر اساس متغیرهای محیطی 

ریباً های محیطی تقبندی دادهشود را تأمین کنند. طبقهتعیین می

مستقل از پاسخ محیط مورد بررسی است. برخالف این رویکرد 

های گردشی جو را بر کرد محیطی به گردشی محقق الگودر روی

دهد، تعیین حسب شرایط محیطی خاصی که در سطح رخ می

کند. در این رویکرد محقق بر مبنای شرایط محیطی معیارهایی می

کند. بندی بنا میهای گردشی در فرآیند طبقهبرای وارد کردن داده

5-Bond and Harrison 
6-Turkes and Erlat 
7-Sun and Ahn 
8 - coupled general circulation models 



121                              ...                            غرب ایران( با تغییرپذیری دمای زمستانه شمالAO) ارتباط نوسان شمالگان

ازهای به محیطی، ف در تحقیق حاضر با استفاده از رویکرد گردشی

در این پژوهش به  مربوط به نوسان شمالگان مطالعه شده است.

یابی به اهداف تحقیق از دو گروه داده )محیطی و منظور دست

حاصل  پژوهشهای محیطی این هداده است. جوی( استفاده شد

تا پایان  1313از آغاز زمستان  )زمستانه( میانگین دمایمشاهدات 

 .باشدمیایستگاه همدید پهنه شمال غرب  11برای  2111 زمستان

های هداد :دو گروه داده شاملاست که  جوی هایهدادگروه دوم 

های پایگاه داده قابل اخذ از شمالگانمشاهدات نوسانات  مربوط به

(noaa.cdcᴡᴡᴡ) های بازکاوی شده مرکز ملی پیشداده و-

مرکز ملی پژوهش های جوی ایاالت متحده آمریکا  بینی محیط و

NCEP/NCAR))1 فواصل  درجه در 3/2تفکیک مکانی  با

 اخذ( (www.cdc.noaaکه از پایگاه است ساعته  1زمانی 

( )هکتوپاسکال شامل متغیرهای فشار تراز دریاها گردید. این داده

های هادد باشد. در تحقیق حاضر،)متر( می و ارتفاع ژئوپتانسیل

و  311هر روز، در ترازهای  11بانی در ساعت حاصل از دیده

درجه قوسی  3/23/2هکتوپاسکال با تفکیک مکانی  1111

 ای بینهای جوی، محدودهبه منظور بررسی داده  بررسی گردید.

تا  1رقی و از مدار درجه طول ش 121درجه طول غربی تا  -51

ه به این ترتیب با توج درجه عرض شمالی در نظر گرفته شد. 31

یاخته پوشیده 2513ها محدوده مورد بحث با به ابعاد یاخته

به منظور حصول اطمینان از نحوه رفتار جو طی فازهای  .شودمی

بندی فشار تراز ، الگوهای جو بر اساس طبقهAOمثبت و منفی 

دریا طی این فازها انجام شد. این امر با به کار گیری روش تحلیل 

و  صورت گرفت Matlabو با استفاده از نرم افزار ای خوشه

ای است برای ای رویهتحلیل خوشه ها استخراج شدند.خوشه

یا  هاهایی )خوشهتقسیم یک مجموعه داده به زیر مجموعه

های همانند در ها( همگن که دارای ویژگی مشابه باشند. دادهدسته

های جداگانه جای های ناهمانند در خوشهیک خوشه و داده

گیرند. بنابراین هر خوشه گروهی است که افراد تشکیل دهنده می

بیشترین همانندی را با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر تحلیل  آن

ای از متغیرها را بر ی که مجموعهای روشی است آمارخوشه

های مختلفی کند. روشحسب اندازه همانندی میان آنها خوشه می

یک بسته به ماهیت  برای اندازه گیری همانندی وجود دارد که هر

موضوع مورد بررسی کارایی دارند. یک شاخص همانند مناسب، 

                                                             
1 National Center for Environment 

Prediction/National Center for Atmospherice 

Research 

ها را از حیث صفت یا صفات مورد بررسی فاصله میان ایستگاه

سنجد. در این پژوهش برای محاسبه بین افراد از روش یم

شناسان اقلیدسی بهره گرفته شد. این روش به فراوانی توسط اقلیم

وان از تبه کار گرفت شده است. ضریب تفاوت اقلیدسی را می

 .(1333فرشادفر،( طریق رابطه زیر محاسبه نمود

(1        ) 

eدر این فرمول  jk
xij ضریب تفاوت دو ایستگاه است. 

xik ام است.jام روی فرد  iمقدار صفت 
ام iمقدار صفت 

مقدار صفات اندازه گیری شده بر   nام است و kروی فرد 

eباشد.مقدارروی افراد می jk
 نهایت در تغییربین صفر و بی 

دی بنو گروه هاکه برای ادغام ایستگاه است. در نهایت با این

در این  ؛های متعددی وجود داردها روشها در خوشهنآ

بهره گرفته شد. بدین دلیل که  "2ادغام وارد"پژوهش از روش 

روش ادغام شناسی معموالً از در بیشترین مطالعات اقلیم

زیرا در این صورت میزان پراش درون  ؛شوداستفاده می "وارد"

های حاصله رسد و همگنی گروهگروهی به حداقل مقدار می

طی هر مرحله از تجزیه،  "وارد"رسد. در روش به حداکثر می

ه وجود ها ببندی افراد در دستهکمبود اطالعاتی که در اثر دسته

مجموعه مربعات انحرافات هر  توان توسط کلآید را میمی

ای که به آن تعلق دارد به دست آورد. در نقطه از میانگین دسته

ای که ادغام آنها سبب کمینه نمودن مربعات هر مرحله دو دسته

مقدار مجموع مربعات  شوند.شود با هم ترکیب میخطا می

 .(1333فرشادفر،( خطا از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است
 

(2) 

 

xijدر این فرمول 
ها در تعداد کل دسته Kام است. iنمره فرد 

nهر مرحله و  j
 ام است.jتعداد افراد در هر دسته  

های به دست آمده از های نماینده گروهبه منظور انتخاب ماه

های مربوط به فشار تراز دریا از روش طبقه بندی داده

همبستگی لوند استفاده شده است. به این ترتیب برای انتخاب 

تعداد  ترینترین شباهت را با بیشروز نماینده روزی که بیش

2Ward  
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شود. ضریب همبستگی معرف ماههای گروه دارد، انتخاب می

نندی الگوهای دو نقشه با همدیگر است. برای این درجه هما

قدار م کار باید ضریب همبستگی آستانه معینی را پذیرفت.

تغییر  1/1تا  3/1ضریب همبستگی در این گونه موارد نوعاً بین 

استخراج شد. بدین  3/1روزهای نماینده بر پایه آستانه  کند.می

تگی یب همبسترتیب آن ماهی که با تعداد ماههای بیشتری ضر

داشته باشد به عنوان ماه نماینده انتخاب گردید. تعیین این  3/1

بندی بر اساس بیشترین شباهت بین گروهی و کمترین گروه

 تفاوت بین گروهی صورت پذیرفت. 
 

 مثبت فاز مربوط بهنماینده  ماههای: 0جدول 

 نتایج و بحث

 AOالگوی همدید توأم با فازمثبت 
توأم  ماه 21ابتدا منفی،  با فازهای مثبت و ماه 133مجموع  از

ادشده کارگیری مراحل یه نتیجه ب .استخراج گردید مثبتبا فاز 

 به پذیرش یک AO مثبتبر روی مشاهدات مربوط به فاز

 (.1)شکل گروهه برای این فاز منجر گردید سهبندی تقسیم

ج گردید. نتای استخراج گروه این سهنماینده مربوط به  ماههای

 .ذکر شده است 1ورد نیاز هر در جدول م

 

 

 

 
AO                                 مربوط به شاخص مثبت های : دارنمای داده0ل شكAO   

 

هكتوپاسكال  011های فشار تراز دریا و تراز ویژگی

 مربوط به ماه نماینده گروه اول
 1/2111 ماه نمایندههای فشار تراز دریا در ویژگی (2)در شکل

ها اندازه میانگین فشار تراز ارائه شده است. در این شکل منحنی

 طی دهد.مطالعه را نشان می موردماه  ، برایمثبتدریا در فاز 

دو مرکز عمده فشار قابل تشخیص است. نخست مرکز ماه  این

 هکشکل گرفته  باشد که در غرب ایسلندفشار ایسلند میکم

شار فهای این کمباشد. زبانهشرقی می-صورت غربیمحور آن به

بت فشار مذکور نستا کالهک قطبی شمال کشیده شده است. کم

ته سو داشنشینی غربتر و یک عقبر ضعیفبه الگوهای دیگ

 باشد که سرتاسر چین واست. مرکز دیگر پرفشار سیبری می

مغولستان و قزاقستان و بخش اعظمی از روسیه را در بر گرفته 

ی غربهای جنوبهای غربی آن تا مرکز اروپا و زبانهاست. زبانه

ین ناز تحلیل این الگو چآن تا جنوب ایران کشیده شده است. 

مت فشار ایسلند به سکم ،که با جابجایی پرفشار آزور آیدبر می

تر پیش رفته است. با ضعیف شدن این های جنوبیعرض

سوی آن راه برای گسترش پرفشار فشار و حرکت غربکم

شود. در این الگو ایران تحت سیطره پرفشار سیبری فراهم می

ا دار همراه بدر این منطقه شرایط سرد و پای .باشدسیبری می

هکتوپاسکال و  311سطح  باشد.میحاکم سرد  یفرونشینی هوا

برای ماه نماینده مورد نظر  (3)پربندهای مربوط به آن در شکل

رانه مدیتفشار ایسلند از نشان داده شده است. ناوه مربوط به کم

غرب امتداد جنوب –شرقشمالدر امتداد صورت مایل ه ب و آغاز

پس از گذر از خلیج جنوا به سمت اسپانیا و  ناوهاین  یافته است

بر  شود.مراکش و در نهایت به سوی اقیانوس اطلس کشیده می

اع ارتفارتفاع شکل گرفته است کمروی سیبری هم یک کم

مذکور نقش یک پدیده مانع را در برابر جریانات غربی بازی 

 تاریخ ماه تعداد گروه

 گروه اول

 

1 1/2111 

 گروه دوم

 

13 3/1332 

 گروه سوم

 

1 2/1311 
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واقع  هبر روی پشت و منطقه مطالعاتی در این الگو ایران کند.می

 جویمحدوده مطالعاتی  شده است. بنابراین محتمل است که

 پایدار را داشته باشد. 

 

 
 AO(0/3111) :ماه نماینده مربوط به تراز دریا برای گروه اول از فاز مثبت  3شكل 

 
 AO (0/3111)هكتوپاسكال برای گروه اول از فاز مثبت  011:ماه نماینده مربوط به تراز 2شكل 

 

 را منطقه مطالعاتیمورد بررسی در  ماه دماییشرایط  (5)شکل 

مورد شود تمامی گستره گونه که دیده میهمان دهد.نشان می

 کمترین این باشد.میدرجه سانتیگراد  3تا  -3دمای دارای  مطالعه

غربی و هایی از آذربایجانهای زنجان و بخشمیزان برای استان

تان های شمالی اساردبیل و باالترین میانگین دما مربوط به بخش

رقی، آید که حاشیه شباشد. از الگوی نماینده چنین بر میاردبیل می

ارای شرایط شرقی و غربی محدوده مطالعاتی دجنوب جنوبی،

بیشترین شیب تغییرات دما مربوط به  باشد.می هیدمایی مشاب

  .استاستان اردبیل 
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 AO(0/311 (:ماه نماینده مربوط به روز نماینده میانگین دما گروه اول از فاز مثبت 0شكل )

 
 

 دوم از فاز مثبتالگوی ماه نماینده گروه 

 کم فشار اروپایی(-پرفشار سیبری)
  مثبتاز فاز دوم  نماینده گروهماه به عنوان 3/1332 ماه

AOبرای گروه دوم های فشار تراز دریا ویژگی .شودمحسوب می

باشد. مرکز اول چهار مرکز فشار می بیانگر ( 3شکل)از فاز مثبت 

 .در جنوب اطلس شمالی قرار گرفته استکه باشد میپرفشار آزور 

شار کم ف شود.فشار مشاهده میکم یهستهیک نیز در شرق روسیه 

مذکور بر روی قزاقستان با پرفشار سیبری بر روی مغولستان با مرکز 

رفشار های این پزبانه اند.هکتوپاسکال در تقابل هم قرار گرفته 1131

 است یفشاراند. مرکز دیگر کمیافته امتداددریای مدیترانه تا شرق 

باشد، این می مرکز اطلس شمالیبر روی  آنکه محل تشکیل 

ا های این سامانه تغربی بوده و زبانه-فشار دارای محوری شرقیکم

بر روی یز نفشار دیگری روسیه گسترش یافته است. کانون کم مرکز

 غربمرز شمالتا فشار های این کمزبانه کهشکل گرفته  اروپاشمال 

ن توان چنین استنباط نمود که اندرکنش ای. میامتداد یافته استایران 

فشار قطبی سبب انتقال جریان هوا و رانده شدن پرفشار با کم

بی فشار قطفشار مذکور به سمت شرق شده است. در پی آن کمکم

با پرفشار سیبری در مجاورت هم قرار گرفته و همزمان آن را به 

ر رود دتر رانده است. بنابراین انتظار میهای جنوبیسمت عرض

شرایط ناپایداری و محل برخورد این دو توده هوا جبهه ایجاد شود 

گرفته  فشار شکلفشار قطبی با کمرخ دهد. از طرف دیگر تقابل کم

 .فشارها شده استاز جانب شمال اروپا سبب تقویت کم اروپابر 

گر پرفشار سیبری در تقابل با یکدی فشار مذکور در غرب ایران باکم

اما  .محتمل استبنابراین ایجاد جبهه و ناپایداری هوا  ؛گیرندقرار می

ر به دلیل سیطره پرفشار سیبری انتظا مورد مطالعه در ایراندر نواحی 

 . رودشرایط پایدار می

 

 
 AO  (2/0313)دریا برای گروه دوم از فاز مثبت (: ماه نماینده مربوط به تراز0شكل )
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 (1)شکل 3/1332 مربوط به ماه نماینده هکتو پاسکال 311تراز 

اروپا  غرب از ،فشار ایسلندنشانگر گسترش ناوه مربوط به کم

حوالی لهستان آغاز شده  باشد. ناوه مذکور درتا شمال نیجر می

النهار مزبور تا غرب مدیترانه کشیده شده امتداد نصفو در 

است. از آن پس به سمت جنوب کشیده شده و پس از گذر 

از الجزایر و لیبی به نیجر رسیده است. ناوه مربوط به تاوه 

قطبی از جنوب ترکمنستان آغاز شده و با محوری مایل از 

ه تا جایی ک ؛کندغرب میل پیدا میبه سمت جنوب شرقشمال

رسد و بعد از آن ناوه های جنوبی افریقای شمالی میبه بخش

ه روسی فراز برنیز ارتفاع کمشود. یک مرکز می مزبور ناپدید

ایران در این الگو، تحت تاثیر ناوه مربوط به تاوه  .شوددیده می

رقی های شفشار ایسلند واقع شده است. تنها بخشقطبی و کم

 ؛حور ناوه قرار گرفته استو جنوب شرقی ایران در جلوی م

بنابراین محتمل است در این مناطق ناپایداری و بارش رخ 

تحت تاثیر  و منطقه مورد مطالعه های ایراندهد. سایر قسمت

رونده ناوه مربوط به مدیترانه واقع شده و تنها بازوی پایین

توان انتظار داشت. ریزش هوای سرد برای این مناطق را می

 ماههکتوپاسکال در این  311ده غالب تراز بدین ترتیب پدی

ارتفاع بر فراز روسیه کمفشار ایسلند و ناوه مربوط به کم

 باشد.می

 

 
 AO(2/0313)هكتوپاسكال برای گروه دوم از فاز مثبت 011(: ماه نماینده مربوط به تراز 6شكل)

 

ارائه گردیده  ماه نماینده برایالگوی مکانی دما  (1)در شکل

است. بررسی این نقشه نشان دهنده وسعت زیاد مناطقی با 

 های جنوبباشد. اما با این وجود تنها در بخشمثبت می دمای

در سایر  .شودداد منفی دما دیده میشرقی رخغربی آذربایجان

به وقوع پیوسته  هوای سرد کمترریزش مورد مطالعه نقاط 

 311گیری با الگوهای تراز دریا و این نتیجه ؛است

 اافزایش دمشکل مذکور بیانگر  .داردهمخوانی هکتوپاسکال 

در این روز نسبت به میانگین کل همین روز طی دوره مطالعاتی 

 بوده است. 

 

 
 AO(2/0313)میانگین دمای ماهانه برای گروه دوم از فاز مثبت( : ماه نماینده مربوط به 7)شكل 

 



1011پاییز    |چهل و هفتمشماره  | دوازدهمسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                                      131

-کم) سوم از فاز مثبتالگوی ماه نماینده گروه 

 سیبری( پرفشار -فشار جنب قطبی
( نشان  3 )شکل 1311/ 2 ماههای فشار تراز دریا در ویژگی

باشد. سامانه پرفشار میدهد که سرتاسر ایران تحت تاثیر یک می

که یکی بر روی است دو هسته مرکزی  دارای این پرفشار

هسته این  اند.مغولستان و دیگری روی قزاقستان واقع شده

باشد و نسبت به الگوهای نماینده هکتوپاسکال می 1131پرفشار 

ونی این های بیرزبانه .استقبل دارای فشار مرکزی بسیار باالیی 

عبور نموده  غرب و جنوب کشورشمال شرق،پرفشار از شمال

ی هوا برای مناطق یهوای سرد و سنگین و پایداربنابراین است. 

یز رود. ایران نکه تحت تاثیر این پرفشار واقع شده انتظار می

رایط سرد شبنابراین  ؛تحت تاثیر این مرکز فشار واقع شده است

 کانون باشد.و محدوده مطالعاتی محتمل میو پایداری در ایران 

هکتوپاسکال  333فشار ایسلند نیز در غرب ایسلند با هسته کم

فشار مذکور از سمت شمال های کمزبانه .شکل گرفته است

و از جانب جنوب تا شمال اوکراین کشیده  یتمامی اسکاندیناو

های تنها زبانه .ها به ایران نرسیده استزبانهاما این شده است. 

نش این اندرک .ر سیبری واقع شده استتقابل با پرفشا آن در

 خواهد داشت.به همراه ریزش هوای سرد برای ایران را 
 

 
 AO (3/0367) : ماه نماینده مربوط به تراز دریا برای گروه سوم از فاز مثبت1شكل

 

نشان  (،3)شکلماه در هکتوپاسکال برای این  311الگوی تراز 

فشار ایسلند از شمال داده شده است. ناوه مربوط به کم

النهاری  بر روی اروپا اسکاندیناوی آغاز شده و در امتداد نصف

از آن پس به سمت  .تا اوکراین و رومانی کشیده شده است

ه ب خلیج جنواغرب تغییر مسیر داده و پس از گذر از جنوب

ر شود. دسمت موریتانی و نهایتا اقیانوس اطلس کشیده می

اول جهت محور  .مقایسه با الگوی قبل دو تفاوت عمده دارد

غرب باشد. از این رو جریانات جنوبناوه و دوم عمق ناوه می

نیز اطلس شمالی شمال شرق به ایران وارد شده است. در 

ارتفاع شکل گرفته از کمبازوهای  و شودارتفاعی دیده میکم

در جلوی محور  در این الگو ایران .ایران عبور نموده است

ر ب به این ترتیب به ایران رسیده است.. واقع شده است فرود

هکتوپاسکال شکل  3111ارتفاعی با مرکزفراز روسیه نیز پر

این  داشته است. مانع فراز نقش یکوضعیت  این گرفته است.

 .اشدبو در حال حرکت مییز به سمت باال انتقال پرارتفاع ن

 .تاس تحت تاثیر فراز مانع واقع شدهتمام گستره مورد نظر 

 باشد.می روسیه بر فرازبلوکینگ الگوی غالب وجود 
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 AO(3/0367)  هكتوپاسكال برای گروه سوم از فاز مثبت 011: ماه نماینده مربوط به تراز3شكل 

 

 مورد بحث است.ماه برای  دمانشانگر توزیع مکانی  (11)شکل

غرب محدوده شرق و جنوبدر ماهاین کمترین میزان دما 

 درجه -3/5تا  -1 بیناین نواحی  دمایشود. دیده میمطالعاتی 

بیشتر از این میزان  دمایدارای  پهنههای باشد. سایر بخشمی

طور کلی شرایط دمایی در این ماه ه ب .بوده است در این ماه

رایط ترین شنماینده نسبت به ماههای نماینده قبل دارای پایین

 دمایی در طی دوره مطالعاتی بوده است.

 

 

 
 AO (3/0367) ای گروه سوم از فاز مثبت: ماه نماینده مربوط به میانگین دمای ماهانه بر01شكل

 

 AOالگوی همدید توأم با فاز منفی 

ماهه زمستان های سه تر نیز بیان شد؛ دادهطور که پیش همان

اخذ  NCEP/NCAR از سایت AOاز فاز  2111-1313از 

ماه با فازهای مثبت،  133پس از جداسازی مجموع گردید. 

ماه در فاز مثبت و  21ماه توأم با فاز منفی،  51منفی و خنثی، 

ماه دارای اثری خنثی، استخراج شدند. بعد از انجام تحلیل  11

های مربوط به فاز منفی نتیجه نهایی ای بر روی دادهخوشه

 AOفیاز منبندی سه گروه برای فمنجر به پذیرش یک تقسیم

های فاز های نماینده مربوط به گروهماه ( و11گردید )شکل 

شده است. برای هر الگو  ارائه 2شناسایی شد. نتایج در جدول 

اند را هایی که در هر الگو جا گرفتهدر ستون دوم تعداد ماه

شود الگوی دوم بیشترین توان دید. چنانچه مشاهده میمی

ها را با فاز منفی به خود اختصاص داده است. در ستون ماه

 شده است.  های نماینده هر الگو ارائههای ماهسوم نیز تاریخ
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 AOهای مربوط به شاخص منفی : دارنمای داده00شكل                       AOگانه فاز منفی های سههای نماینده گروه: ماه3جدول 

 

 -فشار ایسلندالگوی ماه نماینده گروه اول )کم

 پرفشار سیبری(

های فشار تراز دریا مربوط به ماه نماینده گروه اول ویژگی

( با استناد به نقشه نماینده 12شکل ) AO(، فاز منفی 1/1313)

باشد که سرتاسر محدوده مطالعاتی گروه اول بیانگر این مطلب می

های بیرونی شده است. زبانه تحت تأثیر سامانه پرفشار سیبری واقع

این پرفشار از تمام کشور و منطقه مطالعاتی عبور نموده است. 

. هسته دشوکانون پرفشار دیگری در غرب افریقای شمالی دیده می

های غرب افریقای شمالی را زیر پوشش این پرفشار تمام بخش

فشار ایسلند نیز در اسکاندیناوی خود قرار داده است. کانون کم

د باشفشار مذکور دارای حرکتی شرق سو میشود. کممشاهده می

های های شمالی روسیه گسترده شده است. زبانهکه تا بخش

ال تمامی اسکاندیناوی و از جانب فشار مذکور نیز از سمت شمکم

ور فشار مذکهای کمجنوب تا مرکز اروپا کشیده شده است. زبانه

بری های آن در تقابل با پرفشار سیبه ایران نرسیده است. تنها زبانه

شده است. این اندرکنش ریزش هوای سرد برای ایران را به واقع 

شار ایسلند فهمراه خواهد داشت. الگوی غالب در این حالت کم

 باشد.و پرفشار سیبری می

 

 
 AO (0/0360):  ماه نماینده مربوط به تراز دریا برای گروه اول از فاز منفی 03شكل

 

( نشانگر وجود یک 13هکتوپاسکال )شکل  311الگوی تراز 

دیگر وجود یک ناوه  باشد. موردارتفاع در شمال اروپا میکم

فشار ایسلند در منطقه است. محور این ناوه مربوط به کم

غرب از دریای نروژ آغاز و تا جنوب -شرقصورت شمالبه

های مرکز اطلس شمالی امتدادیافته است. نحوه چینش منحنی

ارتفاع در این ماه شرایط را جهت نفوذ هوای سرد به جو هم

کلی تمام جو ایران تحت تأثیر طورکشور فراهم کرده است. به

پدیده مانع قرار دارد. ناوه دیگر مربوط به تاوه قطبی است که از 

 تاریخ ماه تعداد گروه

 1/1313 12 گروه اول

 گروه دوم

 

11 1/1311 

 گروه سوم

 

13 1/1331 
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شمال شرق روسیه آغاز و با محوری مایل تا جنوب ایران کشیده 

شده است. جریانات حاصل از این ناوه بر روی ایران افقی و 

 غرب ایران نیز تحت تأثیرشرقی دارد. پهنه شمال -جهتی غربی

 311ویژگی بارز تراز  و ناوه یاد شده قرارگرفته است.د

فشار ایسلند و های مربوط به کماین ماه ناوهدر هکتوپاسکال 

 باشد.تاوه قطبی می

 

 
 AO (0/0360)هكتوپاسكال برای گروه اول از فاز منفی  011: ماه نماینده مربوط به تراز 02شكل 

 

شود؛ ویژگی دمایی پهنه ( دیده می15آن گونه که در )شکل 

های همدمای مطالعاتی در این ماه نماینده بیانگر عبور منحنی

گراد از منطقه مورد بررسی درجه سانتی -3/1تا  – 3/1بین 

شرقی و های شرقی آذربایجانباشد. برودت دما در بخشمی

رین شیب باشد. بیشتها میشتر از سایر قسمتغربی و اردبیل بی

ن در ترین میزان آتغییرات مربوط به دما در استان اردبیل و کم

 شود..استان زنجان در پهنه مطالعاتی مشاهده می

 

 
 AO (0/0360): الگوی مكانی ماه نماینده مربوط به میانگین دمای ماهانه برای گروه اول از فاز منفی 00شكل

 

 1/1311( الگوی فشار تراز دریا در ماه نماینده 13در شکل )

شده است. همان طور که از شکل پیداست سه مرکز مشخص 

این  شود. بر اساسار دیده میفشار و دو پرفشفشار یعنی یک کم

الگو مرکز پرفشار آزور تا غرب افریقا پیش رفته است. سامانه 

باشد. این پرفشار دارای دو هسته یکی بر می دیگر، پرفشار سیبری

غرب مغولستان و دیگری بر روی روی دریاچه بایکال و شمال

طور باشد. همانهکتوپاسکال می 1131مرکز روسیه با مرکزیت 

شود در نتیجه گسترش این پرفشار بیشتر محدوده دیده میکه 

که زبانه ریطوشده؛ بهسیکلون واقع مطالعاتی تحت تأثیر این آنتی

غربی آن تا مرکز اروپا کشیده شده و از جانب جنوب تا مرکز 

مطالعه تحت  طورکلی محدوده موردایران امتداد یافته است. به

یز غرب اروپا ن. بر روی جنوبشده است تأثیر این پرفشار واقع

هکتوپاسکال وجود دارد. این  333ی فشار با هستهیک مرکز کم

ری سوی پرفشار سیبی گسترش غربفشار در نتیجهکانون کم

توان چنین باشد. بنابراین میتر مینسبت به الگوهای دیگر ضعیف

یبری فشار با پرفشار سکنش این کماستنباط نمود که در محل برهم

جبهه ایجاد شود و ناپایداری هوا را در پی داشته باشد. از طرفی 

وی سپرفشار سیبری دارای مرکزی قوی بوده و با حرکت غرب
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خود زبانه خود را تا عراق گسیل داشته است. در نتیجه این شرایط 

محتمل است در ایران ریزش هوای سرد و پایداری حاکم باشد. 

 باشد.پرفشار سیبری می در مجموع الگوی بارز در این ماه

 

 
 AO (0/0370): ماه نماینده مربوط به تراز دریا برای گروه دوم از فاز منفی 00شكل 

 

در  1/1311هکتوپاسکال برای ماه نماینده  311الگوی تراز 

مذکور  شده است. آن چه که از الگوی( نمایش داده11شکل )

باشد. این کم ارتفاعی بر فراز روسیه میآید وجود کمبرمی

ارتفاع نقش یک پدیده مانع را در برابر جریانات غربی بازی 

کند؛ به صورتی که بازوهای شاخه جنوبی این بلوکینگ از می

غرب عبور نموده است. در شمال اقیانوس ایران و پهنه شمال

 صورتشو.د این ناوه به یاطلس شمالی نیز ناوه ای مشاهده م

غرب اقیانوس اطلس آغاز و به سمت غربی از شمال -شرقی

غرب اروپا امتداد یافته است؛ در غرب اروپا ناوه مذکور به 

سمت جنوب تغییر مسیر داده و پس از گذر از مصر، لیبی، 

الجزایر و سومالی تا مرکز اطلس امتداد یافته است. ایران در 

 توان درشده است. بنابراین میاوه واقع جلوی بازوهای این ن

این الگو شرایط ناپایداری را برای ایران همراه با فرونشینی 

هوای سرد انتظار داشت. الگوی غالب این ماه پدیده فراز مانعی 

 گرفته است. باشد که بر روی روسیه شکلمی

 

 
 AO (0/0370)هكتو پاسكال برای گروه دوم از فاز منفی  011تراز : ماه نماینده مربوط به 06شكل 

 

را ارائه  1/1311( پهنه دمایی مربوط به ماه نماینده 11شکل )

دهد. این الگو در مقایسه با سایر الگوها دارای شرایط دمایی می

درصد از پهنه  51که حدود طوریباشد؛ بهتر میبسیار پایین

درجه  -3تر از مورد مطالعه دارای شرایط دمایی پایین

باشد. این مناطق بیشتر منطبق بر شرق گراد میسانتی

غربی، شمال زنجان شرقی، شمال و جنوب آذربایجانآذربایجان

تغییرات دما در این ماه و مرکز اردبیل است. در مجموع شیب 
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اشد و پهنه بمی بسیار باال بوده؛ دامنه تغییرات دما به نسبت زیاد

 است. مطالعاتی شرایط دمایی منفی را تجربه کرده

 

 
 AO (0/0370):الگوی مكانی مربوط به میانگین دمای ماهانه برای گروه دوم از فاز منفی 07شكل 

 

فشار دو الگوی ماه نماینده گروه سوم )کم

 پرفشار سیبری( –ایهسته

 11در شکل  1/1331ویژگی فشار تراز دریا در ماه نماینده 

شده است. در این ماه چهار مرکز عمده فشار شامل  نمایش داده

فشار و دو مرکز پرفشار رخنمونی آشکار دارند. دو مرکز کم

فشاری است که در مرکز اقیانوس نخستین سامانه مرکز کم

فشار ایسلند ت که همان کممشاهده اساطلس شمالی قابل 

باشد که تحت تأثیر فرابار اروپایی که بر روی شرق اروپا و می

ه تر کشیده شدهای پایینگرفته به عرضغرب روسیه شکل

های باشد که زبانهفشار قطبی میفشار دوم، کماست. مرکز کم

این چرخند سراسر شمالگان، شمال اروپا و اسکاندیناوی تا 

در برگرفته است. مرکز بعد پرفشار سیبری  شمال روسیه را

شده فشار قطبی به سمت ایران رانده باشد که تحت تأثیر کممی

های شمالی است. این پرفشار سراسر مغولستان تا بخش

های این پرفشار تا هندوستان را در برگرفته است. زبانه

شرق ایران امتداد شرق و جنوبهای شمالی و شمالقسمت

فشار . محتمل است که مجاورت این پرفشار با کمیافته است

قطبی منجر به ایجاد جبهه و ناپایداری هوا شود. مرکز دیگر 

باشد. هسته این فرابار دریای شمال تا دریای فرابار اروپایی می

سیه های این فرابار تا غرب روبالتیک را در برگرفته است. زبانه

ند. اشدهبل هم واقع فشار قطبی در تقاامتداد یافته و با کم

ت. توان داشبنابراین، احتمال ناپایداری هوا در این مناطق را می

غرب و خزری تحت استیالی پرفشار های شمالی، شمالبخش

های باشد که نسبت به سایر بخشسیبری با فرابار اروپایی می

کشور شرایط پایداری را محتمل ساخته است. الگوی غالب در 

 باشد.می ایفشار دو هستهسیبری و کماین ماه پرفشار 

 

 
 AO (0/0336): ماه نماینده مربوط به تراز دریا برای گروه سوم از فاز منفی 07شكل 

 



1011پاییز    |چهل و هفتمشماره  | دوازدهمسال  های اقلیم شناسینشریه پژوهش                                                      131

( نشانگر گسترش ناوه مربوط به 13هکتو پاسکال )شکل 311تراز 

مدیترانه از جنوب اروپا تا جنوب افریقای فشار ایسلند و فرود کم

جنوب شرق  –صورت شمال غربباشد. محور ناوه بهشمالی می

باشد. ناوه مربوط به تاوه قطبی از شمال روسیه آغاز و با محوری می

ی کند؛ تا جایغرب میل پیدا میمایل از شمال شرق به سمت جنوب

شود. می رسد و بعد از آن ناوه مزبور ناپدیدکه به شمال ایران می

ان شود. ایرارتفاع دیده میهمچنین در شرق اقیانوس اطلس یک پر

فشار ایسلند ین الگو، تحت تأثیر پشته مربوط به تاوه قطبی و کمدر ا

شرقی ایران در های شرقی و جنوبشده است. تنها بخشواقع 

جلوی محور ناوه قرارگرفته است؛ بنابراین محتمل است در این 

های ایران تحت مناطق ناپایداری و بارش رخ دهد. سایر قسمت

تنها  شده وبوط به مدیترانه واقع رونده ناوه مرتأثیر بازوی پایین

توان انتظار داشت. بدین ریزش هوای سرد برای این مناطق را می

هکتوپاسکال در این ماه ناوه مربوط به  311ترتیب پدیده غالب تراز 

 د.باشفشار ایسلند و پرارتفاع بر فراز اقیانوس اطلس میکم

 

 
 AO (0/0336)هكتوپاسكال برای گروه سوم از فاز منفی  011اینده مربوط به تراز : ماه نم01شكل 

 

( برای ماه مورد مطالعه 13میزان دما و پراکنش آن در شکل )

دهنده وسعت زیاد بررسی این نقشه نشان ارائه گردیده است.

ردبیل ا های شمالی درباشد. تنها بخشمناطقی با دمای منفی می

د گراشرقی شاهد دمای باالی صفر درجه سانتیو آذربایجان

است. در این الگو نسبت به الگوهای قبل در طی فاز منفی 

داده است. بیشترین شیب تری رخ شرایط دمایی مناسب

 د.باشتغییرات دما در این دوره مربوط به استان اردبیل می

 

 
 AO (0/0336): الگوی مكانی ماه نماینده مربوط به میانگین دمای ماهانه برای گروه سوم از فاز منفی 03شكل 
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بررسی ارتباط نمایه نوسان شمالگان با دمای 

 غرب(زمستانه ایران )پهنه شمال

طور کلی میزان ارتباط بین نمایه ماهانه نوسان شمالگان و به 

غرب آن دارای ماه )ژانویه( در ایران و پهنه شمالدی دمای

(. در این 21باشد )شکل همبستگی معنادار بسیار ضعیفی می

است. این  -1/1غرب کشور تقریباً ماه میزان دما برای شمال

بخش از کشور دارای همبستگی ضعیف مستقیم و معنادار در 

جنوب  هایی از شرق وباشد. بخشماه( میماه ژانویه )دی

ین اند. ادرصد باالتری از همبستگی را به خود اختصاص داده

د گیردرصد از گستره مورد مطالعه را در بر می 53مناطق حدود 

میزان ارتباط بین  باشند.که دارای همبستگی منفی و ضعیف می

ماه( در ایران نمایه ماهانه نوسان شمالگان و دمای فوریه )بهمن

همبستگی معنادار بسیار ضعیفی  غرب، دارایو پهنه شمال

است. در این الگو برخالف الگوی ماه ژانویه همبستگی کاهش 

توان چشمگیری داشته است. با استناد به این نقشه چنین می

استنباط نمود که درصد همبستگی این نوسان در طی ماه فوریه 

اثر کمتری بر روی ایران و پهنه مورد مطالعه داشته است. دمای 

بررسی باشد. می -2/1تا  -3/1ورد مطالعه در این ماه بین پهنه م

زمین در ماه مارس و دمای زمستان ایران AOارتباط بین 

)اسفندماه( نیز نشان داد که ارتباط این نمایه با دمای زمستانه 

باشد. در مجموع، کشور و محدوده مطالعاتی بسیار کم می

هار شدن به فصل بتوان چنین استنباط نمود که با نزدیک می

فته یااثر این نوسان بر روی کشور و محدوده مطالعاتی کاهش 

شود؛ همبستگی در عین حال، همچنان که مشاهده می است.

( AOدمای ماهانه ایران در فصل زمستان با نوسان شمالگان )

بیانگر این مطلب است که در تمام گستره ایران و محدوده 

ر باشد. درت منفی میصو مطالعاتی ضریب همبستگی به

غرب بیشترین همبستگی قابل ی شمالهای غربی پهنهبخش

ط توان استنباکه از این الگو برمیاید میچنانمشاهده است. آن

 نمود که در طی فصل زمستان باالترین همبستگی بین نوسان

AO  غرب مشاهده و دمای زمستانه ایران در پهنه شمال

توان نتیجه گرفت که بین ن میچنی شود. در مجموع اینمی

رابطه معنادار  AOغرب و نوسان دمای زمستانه محدوده شمال

و معکوسی وجود دارد. با توجه به ضعیف بودن ضریب 

همبستگی خطی دمای ماهانه محدوده مطالعاتی با نمایه مثبت 

توان بیان نمود که بین دمای ماهانه شمال غرب می AOو منفی 

هانه شمالگان همبستگی ضعیف و معناداری ایران و نوسانات ما

 بسامد وجود دارد. های کمبا دوره
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 : نقشه همبستگی میانگین دمای زمستانه با نوسان شمالگان31شكل 

 

 گیرینتیجه

در این پژوهش به بررسی تأثیر فازهای مثبت و منفی نوسان 

غرب ایران پرداخته ( بر دمای زمستانه شمالAOشمالگان )

های مربوط به فشار تراز بندی داده. اعمال روش خوشهشد

بندی سه گروهی برای فاز مثبت و یک دریا به یک طبقه

بندی سه گروهی برای فاز منفی منجر گردید. نتایج طبقه

 ناستخراج الگوهای مربوط به فاز مثبت نمایه نوساحاصل از 

الگوی غالب در ماه نماینده گروه اول، نشان داد که شمالگان 

شرایط دمایی برای الگوی ماه نماینده  باشد.پرفشار سیبری می

رقی شبدین شکل است که حاشیه شرقی، جنوبی، جنوبمزبور 

 و غربی محدوده مطالعاتی دارای شرایط دمایی مشابهی است.

فشار مک -ار سیبریپرفشماه نماینده گروه دوم بیانگر تسلط 

باشد. توزیع در پهنه مورد مطالعه برای ماه نماینده می اروپایی

وسعت زیاد مناطقی با دمای باالتر از صفر این گروه بیانگر 

باشد و تنها بخش کوچکی از مرکز محدوده دارای شرایط می

باشد. الگوی ماه نماینده گروه سوم از فاز مثبت دمایی منفی می

شده پرفشارسیبری مشخص -فشار جنب قطبیمبا استمرار ک

 -3/5تا  -1است. توزیع مکانی دما برای دمای این نواحی بین 

های پهنه دارای دمای بیشتر از این باشد. سایر بخشدرجه می

طور کلی شرایط دمایی در این  میزان در این ماه بوده است. به

ن ترییینهای نماینده قبل دارای پاماه نماینده نسبت به ماه

الگوی شرایط دمایی در طی دوره مطالعاتی بوده است. 

شده طی فاز منفی مربوط به ماه نماینده گروه اول  استخراج

توزیع . سیبری استپرفشار -فشار ایسلندگر حاکمیت کمبیان

غرب کشور برای همین ماه بیانگر این مطلب دما در پهنه شمال

مربوط به نواحی شرقی و است که مناطق با کمترین میزان دما 

الگوی ماه نماینده گروه باشد. شرقی میغربی آذربایجانشمال

توان پرفشار سیبری نامید. توزیع مکانی دوم از فاز منفی را می

با سایر الگوها دارای دما برای این ماه نماینده در این گروه 

 51د که حدو طوریباشد؛ به تر میشرایط دمایی بسیار پایین

 -3تر از د از پهنه مورد مطالعه دارای شرایط دمایی پاییندرص

گراد است که این مناطق بیشتر منطبق بر شرق درجه سانتی
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غربی، شمال زنجان شرقی، شمال و جنوب آذربایجانآذربایجان

باشد. در مجموع شیب تغییرات دما در این و مرکز اردبیل می

باشد و به نسبت زیاد میماه بسیار باال بوده، دامنه تغییرات دما 

سوم  الگوی تمام پهنه شرایط دمایی منفی را تجربه کرده است.

ری پرفشار سیب –ایفشار دو هستهکم تواناز فاز منفی را می

. بررسی الگوی دمایی این ماه نماینده نشان از وسعت نامید

در این الگو نسبت به الگوهای های با دمای منفی دارد. زیاد پهنه

ت. داده اس تری رخطی فاز منفی شرایط دمایی مناسب قبل در

بیشترین شیب تغییرات دما در این دوره مربوط به استان اردبیل 

نتایج حاکی از این است که میزان دما در مجموع،  باشد.می

-های با فاز منفی دارای شرایط دمایی منفی و پایینبرای گروه

ین شرایط دمایی آن که طی فاز مثبت اتری بوده است. حال 

از توان بیان نمود که فیافته است. در نتیجه چنین میافزایش

مثبت دارای افزایش نسبی دما نسبت به فاز منفی بوده است. 

و دمای زمستانه ایران نشان داد که  AOبررسی همبستگی بین 

رابطه ضعیف و معناداری بین این دو وجود دارد. در این میان 

ن های کشور بیشتریبه سایر بخشغربی نسبت پهنه شمال

 است.  همبستگی را به خود اختصاص داده
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