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 چکیده
لحاظ  یجو واقع طیشرا یو نجوم یهواشناخت فیشکل گرفته است که در تعار تیواقع نیا جهیفصول در نت فیتعر یبه بروز رسان ازین یادعا     

و  یطیمح ینیب شیپ یمرکز مل گاهیپا لیشده دما، فشار تروپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانس یبازکاو یهااز داده یریگپژوهش با بهره نی. در ااندنشده
آن در گسترده  انیفصل تابستان شامل زمان آغاز، اوج، دوام و پا یزمان یها، مشخصه6182تا  8491 یهاسال یط جو قاتیتحق یمل کزمر

آغاز  ،روزه 81و دوام  وسیدرجه سلس 62( با آستانه یکیزیبر دما)شاخص ف یبر اساس شاخص مبتن جیقرار گرفته است. نتا یابیارزمورد  رانیا
فشار سطح  راتییبر تغ ی. بر اساس شاخص مبتننشان داده استمهر  2 را آن انیپا وخرداد  88 را رانیفصل تابستان در گسترده ا

باشد. یمهر م 4آن  انیخرداد و پا 89هکتوپاسکال و دوام ده روزه، آغاز فصل تابستان  861آستانه فشار کمتر از  ( بایکینامیتروپوپاوز)شاخص د
 21( با آستانه ؛ استقرار ناوه پارسیدیهکتوپاسکال)شاخص همد 8111ل تراز یارتفاع ژئوپتانس راتییبر تغ یبر اساس شاخص مبتن یابیارز جینتا

ساالنه طول  نیانگیمنشان داد.  وریشهر 69و  بهشتیارد 01 بیرا به ترت رانیفصل تابستان در گستره ا انیغاز و پاآ زیمتر و دوام ده روزه ن
 یهاییورداتحلیل . دیروز برآورد گرد 884و  861، 809 بیبه ترت ،همدیدیو  یکینامید ،یکیزیف یدوره فصل تابستان بر اساس شاخص ها

بر  رانیجو تابستانه بر گستره ا یالیاست یروزها یکه فراوان نشان داد یاکندال دنباله-من نموداریزمون تاو کندال و آ یهاآزمون با یزمان
 .دارد رترید یریپذانیزودتر و پا یبر آغازگر لیاساس جو تابستانه م نیدار برخوردار است. بر ایمعن یشیاز روند افزا یکیزیاساس شاخص ف

 رییتغ بیانگر ساله 24تابستانه دوره  یدماها یامنطقه نیانگیمتوسط م یزمان یکامالً معنادار سر زایشیاف یو روند 1304تاو  یهمبستگ بیضر
جو تابستانه را نشان  یالیاست یروند کاهش یکیزیبرعکس شاخص ف دیهمد ژهیو بو یکینامید یشاخص ها در منطقه است. یحرارت میاقل
 .دهندیم

 .ناوه پارسی د،یشاخص همد ،یکینامیشاخص د ،یکیزی، شاخص فتابستان فصل واژگان:کلید 
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 مقدمه

 ییآب و هوا طیدوره از سال است که با شرا کیفصل 

و  زییچهار فصل بهار، تابستان، پا شود.یخاص مشخص م

 یکهر  و آیندمی گریکددر پی یزمستان به طور منظم 

 دارند که خودمختص به نور، دما و آب و هوا  یالگوها

در تعیین حد و حدود فصول سال . شوندینه تکرار مساال

توجه به تعاریف نجومی، هواشناسی و دمایی آنها اهمیت 

فصل  ینجوماز دیدگاه (. Trenberth, 1983) کندپیدا می

با  آغاز ومارس(  21) فروردین1 ل بهاری ازبا اعتدا بهار

 .رسدیم انیژوئن( به پا 22) تیر1 در یانقالب تابستان

تا  یاز انقالب تابستان )زمستان در نیمکره جنوبی(انتابست

زمستان کشد. یسپتامبر( طول م 22)مهر1در  یزییاعتدال پا

 دسامبر( تا 22)دی1در  یاز انقالب زمستان یابه عنوان دوره

( با Trenberth, 1983) ترنبرساعتدال بهاری تداوم دارد. 

فصول  یهادوره نیب یفاصله زمان ،تعریفی دمایی پیشنهاد

 یفیتعر"به  نیا را مطرح نمود. ییو دما ینجوم

را همزمان  دسامبر 1 از فصول منجر گردید که ،"یهواشناس

به عنوان آغاز فصل  را ژوئن 1آغاز فصل زمستان و  با

چهار فصل  یدر هواشناس از این رو .در نظر گرفتتابستان 

 ,AMSد)نشویم فیتعر هماه 2چهار دوره برابر  در قالب

2001.) 

( با Ovadiah and Goldreich, 1997) اوادیه و گلدریچ

اقدام به تعیین حد و حدود فصول در استفاده از معیار دمایی 

به طور متوسط که  افتندیدرایشان فلسطین اشغالی نمودند. 

به مارس  11 در وآغاز  دسامبر 12از  این منطقهزمستان در 

 12 در ع وژوئن شرو 12از  نیز رسد. تابستانیم انیپا

ه تبدیل فصول بیش از . روشن است کیابدمی انیپا سپتامبر

به تغییرات آب و هوایی نجومی باشد آنکه مطابق شرایط 

دهد که ینشان م ییسوابق آب و هوابررسی مرتبط است. 

منطقه  کیغالب در  همدید یهاستمیدر هر فصل س

( با Lamb, 1972لمب ) بر این اساس مشخص وجود دارد.

غلبه  ی( دوره های/ مدت )ماندگار انیه به آغاز / پاتوج

را  یعیفصل خاص، پنج فصل طب کیدر  دیهمد ستمیس کی

 ریدر جزا1811-1181 یدر طول سال بر اساس داده ها

  .مشخص نمود ایتانیبر

همدید  یهاستمیسای علوم جوی در هر منطقه پژوهشگران

 مدیترانهدر شرق  مثال، برای. شناسندهرفصل را میغالب 

 Ziv) استی غالب در تابستان، ناوه پارس همدید ستمیس

and Yair, 1994.) ساآرونی (Sa'aroni, 1984 بیان )

دارد که پس از شروع گردش موسمی و نفوذ زبانه آن از می

متری( 1588) هکتوپاسکال 158فارس در سطح روی خلیج

در باالی  گیرد.تنها پس از چند روز ناوه پارسی شکل می

سیکلون آزور وجود دارد، که ای از آنتیاین الیه، شاخه

تابستان در شود. باعث فرونشست هوا و گرمای تابستان می

منطقه، با ناپدید شدن ناگهانی ناوه پارسی، در اواسط سپتامبر 

(. ناوه پارسی سه ماه طول Sa'aroni, 1984) یابدپایان می

شروع و  کشد، که به طور متوسط از تاریخ دهم جونمی

 گیردام جون در باالترین حد قرار می 25سلول باالیی آن در 

(Elbashan, 1967.) 

بندی بازشناسی نوین فصول در شرق مدیترانه بر مبنای طبقه

فصول  مدت طول و بندیهای همدید، زمانروزانه سامانه

نشان   را گذار فصول و خشک و گرم سرد، بارانی

مبنای تعریف همدید ارائه  بر .(Alpert et al, 2004)داد

شده در این کار هر کدام از فصول تابستان و زمستان حدود 

انجامند. محققین به روز( به طول می 22ماه)سه ماه و 1

لحاظ همدید شروع تابستان را با غلبه ناوه پارسی بر منطقه 

سپتامبر برآورد  22می تا 22از  را تعریف نموده و طول آن

 (. Alpert et al, 2004) اندکرده

( با اقتباس از شاخص فیزیکی 1218) مفیدی و همکاران

( که بر اساس تفاوت Xavier et al, 2007) موسمی

تا  088ای متوسط دمای روزانه ترازهای میانگین منطقه

هکتوپاسکال در منطقه حاره و موسمی است، و 288

 288)تاوایی نسبی تراز  همچنین شاخص دینامیکی

بررسی زمان آغاز و پایان فصل تابستان در هکتوپاسکال( به 

ایران پرداختند. ایشان با تأکید بر شاخص فیزیکی اظهار 

خرداد  11ژوئن یا  1داشتند، به طور میانگین تابستان از 

یابد که به مدت مهر پایان می 1سپتامبر یا  21شروع و در 

 01روز ادامه دارد. تعداد روزهای تابستان طی دوره  112

ای را در پی داشته روزه 18ررسی شده کاهش معنادار ساله ب

 (. 1218)مفیدی و همکاران،  است
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جو تابستانه  ییدر شناسا نیمحقق یکردهایاز رو یکی

فصل و ارتباط آن  نیا انیزمان آغاز و پا فیکم و ک یبررس

، رویکرد انهیدر منطقه خاورم ریاخ یمیاقل راتییبا تغ

 تابستان بیشتر در شرایط مایگر انتقالبوده است.  دینامیکی

کمربند  در عمیق باالتر شده و همرفت ترپوپاوز به منجر

 ها درهای میانی قارهعرض بر روی یا ایهمگرایی بین حاره

حل  باال سمت را به ترپوپاوز مداوم طور به تابستان نیز فصل

 تابستان طول در .شودتروپوسفر می تعمیق باعث داده و

 اتفاق کیلومتر 11 از باالتر اوقات اهیگ ترپوپاوز موسمی،

 از ترپوپاوز ارتفاع .(Mohanakumar, 2008) افتدمی

 .یابدتدریج کاهش نمی به باال به پایین جغرافیایی هایعرض

ای و جبهه در محل رودبادهای جنب حاره ترپوپاوز ارتفاع

 قوی جت که هنگامی ویژه کند، بهافت می سرعت قطبی به

 آن ارتفاع شدید است، پایین سطوح در تبطمر جبهه و است

 افتدجت پایین می جریان سراسر در ناگهانی طور به

(Hirschberg and Fritsch, 1991). 

( Goldreich and Chermoni, 2006) گلدریچ و چرمونی

کیلومتر برای حداقل ده روز 10ارتفاع تروپوپاوز)باالتر از 

پارسی در روی  اوهنمتوالی( و زمان آغاز و پایان استقرار 

های همدیدی را به عنوان معیارهای بررسی تغییر گراف

طول فصول تابستان در منطقه خاورمیانه قرار دادند. نتایج 

روندهایی با معناداری باال نشان داد که تابستان زودتر شروع 

یابد و تعداد روزهای تابستان طی شده و دیرتر پایان می

 سالها افزایش یافته است. 

ای تعیین آغاز فصل تابستان در گستره ایران، ساختار بر

گردش بزرگ مقیاس جو و رفتار تابستانه رودباد جنب حاره 

تیر در دوره  21فرودین تا  21در منطقه خاورمیانه در بازه 

واکاوی گردیده است)قلی پور و ( 1811-2818ساله) 28

(. در این پژوهش رفتار روزانه رودباد جنب 1285همکاران، 

حاره شامل شدت جریان و میزان جابجایی شمال سوی 

هسته آن معیار اصلی درک تغییر الگوی گردش بزرگ 

مقیاس جو و آغاز فصل تابستان در گستره ایران لحاظ شده 

انحرافات قابل مالحظه بیانگر  است. یافته های این بررسی

و آغاز زودهنگام فصل تابستان اقلیمی در منطقه خاورمیانه 

 بوده است.دن دوره استیالی جو تابستانه کوتاه ش

های فعالیت سازماندهی تعیین حد و حدود فصول برای

 .باشدمیامری مهم نقل و ...  -حمل ریزیکشاورزی، برنامه

 فصول،مختلف  و تداوم تاریخ شروع و پایانلیکن تشخیص 

آب و  متنوع یهامیرژ با خاورمیانهمانند  یدر مناطق ژهیبه و

 ،در کنار یکدیگر کوهستانی و یاستپ ،یابانیب ،ییایدر یهوا

 ,Alpert et al)استشده ی تبدیل معضل جد کی به

با توجه به اختالف نظرهای موجود از سوی دیگر . (2004

بر سر تداوم استقرار جو تابستانه در منطقه خاورمیانه، 

های اخیر محققین با این فرض که گرمایش جهانی طی دهه

ره جو تابستانه و افزایش معنادار سیر صعودی طول دو

شدت آنرا در پی داشته است، به بررسی جو تابستانه در 

هایی نو خاورمیانه و باالخص کشور ایران با طراحی شاخص

 اند.پرداخته

 هاو روش دامو
 هاداده

 هایویژگی ییشناسا یارائه شده برا فیتعار یتمام باًیتقر

را  همدیدیو  یکیامنید ،یکیزیف کردیفصل تابستان سه رو

دما،  راتییتغ یبررس نیرو، در ا نیاز ا .ندینمایم یریگیپ

هکتوپاسکال  1888تراز  لیفشار ترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانس

و  یکینامید ،یکیزیف یهابه عنوان شاخص بیبه ترت

قرار گرفته  رانیجو تابستانه ا میرژ یابیارز یمبنا همدیدی

فشار  ن،یسطح زم یمتر 2 یدما روزانه یهادادهاست. 

 داده گاهیاز پا 1888سطح  لیترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانس

 یو مرکز مل یطیمح ینیبشیپ یشده مرکز مل یبازکاو

 2810تا  1811 یسالها یط NCEP/NCAR جو قاتیتحق

برای ارزیابی هر است. در مقاله حاضر  دهیدبرداشت گر

شد ه است. از ویژه ای استفاده  یمحدوده مطالعات از شاخص

و  یشرق ییایطول جغراف 053025تا  283215 جمله؛ محدوده

جهت استخراج  یشمال ییایعرض جغراف 11310تا  253111

و  یشرق ییایدرجه طول جغراف18تا18و  یکیزیشاخص ف

جهت استخراج  یشمال ییایدرجه عرض جغراف18تا  28

و  یشرق ییایدرجه طول جغراف08تا58و  یکینامیشاخص د

شاخص  یبررس برای یشمال ییایدرجه عرض جغراف28تا28

محدوده مطالعاتی شاخص  (.2)شکلدیاستفاده گرد یدیهمد

و  فیزیکی به دلیل پوشش دمای سطحی کشور ایران
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جنوب کشور به  دریاییاز دماهای سطوح  کمتر تأثیرپذیری

درجه محدود شده است. محدوده  25عرض جغرافیایی 

وجه به جابجایی طوالنی مطالعاتی شاخص دینامیکی با ت

ز منطقه و ایران و همچنین جت جنب حاره بر فرامدت 

محدوده مطالعاتی شاخص همدیدی با توجه به موقعیت 

فشار عامل بروز ناوه پارسی بر بسته شدن هسته کم غالب

 روی خلیج فارس انتخاب شده است.

 

 
  هامنطقه مورد مطالعه و محدوده شاخص -2 شکل

 

 شناسیروش

 فصل تابستان یزمان یهامشخصه نییتعلف: ا
، فشار نیسطح زم یمتر 2 یدما یهاداده گاهیپا جادیبعد از ا

 یهاداده گاهیاز پا 1888سطح  لیترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانس

، 2810تا  1811 یسالها یط NCEP/NCARشده  یواکباز

 رینوشته شده در نرم افزار گردز مقاد پتیریبا استفاده از اسک

. دیاستخراج گرد رمورد نظ یهاها در محدودهوزانه دادهر

دوره جهت برآورد  یهاروزانه داده یامنطقه نیانگیسپس م

از  .دیها محاسبه گرداستقرار جو تابستانه بر اساس شاخص

تابستان  یبرآورد تعداد روزها یهاشاخص نیترییابتدا

درجه  25باالتر از  یدما نیانگیاست که روزها با م یشاخص

 ردیگیرا به عنوان روز تابستانه در نظر م گرادیسانت

(Zhang et al, 2005 .)های سایر مقادیر آستانه شاخص

 اند.تعیین شدهدینامیکی و همدید با روشی تجربی 

برآورد زمان  یها براشده شاخص نییتع یهاآستانه

 یفصل تابستان و شمارش تعداد روزها انیو پا یآغازگر

. گذر باشدیم 1تابستانه در منطقه به قرار جدول استقرار جو

ها از آستانه و کننده شاخصنییروزانه تب یهاداده ریمقاد

و بالعکس  یزمان آغازگر نیمب ه آنهاروز 18تداوم 

 طول دوره تابستان است.  انیدهنده پانشان

 

 تانهجو تابسهای ارزیابی شاخصشاخص، محدوده، تراز، متغیر و آستانه  -1 جدول

 روزه 11آستانه با تداوم  متغیر تراز عرض  طول  شاخص

 T>25 C دما مترE 020/05-215/28 N108/11-111/25 2 فیزیکی

 P<120 hpa فشار  تروپوپاوز E 18-18 N18-28 دینامیکی

 Hgt<50 m ارتفاع ژئوپتانسیل ه.پE 08-58 N28-28 1888 همدید
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 تابستانفصل  یزمان یهامشخصه یریرپذییتغب: 
 روزه 18بر اساس آستانه با تداوم  یتابع شرط کیبا اعمال 

ها در طول فصل تابستان بر اساس شاخص ،هاداده یبر رو

 یامنطقه ریمقاد نیانگیم ری. متغدیهر سال محاسبه گرد

با هدف  زیفصل تابستان هر سال ن یروزها یها طهداد

عداد ت ری. متغمحاسبه گردیدبرآورد شدت فصل تابستان 

استقرار جو تابستانه بدون در نظر گرفتن تداوم تنها  یروزها

 یاز آستانه یامنطقه نیانگیکه م ییبا شمارش تعداد روزها

 تیمحاسبه شد. در نهانیز هر شاخص عبور کرده است 

مربوط  یاستخراج یرهایمتغ از کیساله هر  08 یهاییوردا

کندال با -نم یزمان یها با استفاده از آزمون سربه شاخص

و تابع  یزمان یسر یارائه آماره تاو کندال، سطح معنادار

 . دیمربوطه استخراج گرد یونیرگرس

کندال ابتدا توسط -من یزمان هاییروند سر لیتحل آزمون

 ,Kendall( ارائه و سپس توسط کندال)Mann, 1945من)

روش  نی(. اSerrano et al, 1999وسعه یافت)( ت1975

 هاییروند سر لیدر تحل ایگسترده و متداول طوربه

 است شده گرفته کاربه یو هواشناس یکیدرولوژیه

(Lettenmaier et al, 1994آزمون ت .)روند من لیحل-

 یهواشناس یسازمان جهان لهیبه وس 1811کندال در سال 

(WMOپ )روند  یداریمعن یو در بررس دیگرد شنهادی

ده شده است. مختلف استفا قاتیدر تحق یمیاقل یهایسر

: الف( آزمون شودیآزمون به دو روش محاسبه م نیا

 کندال.  ی( کندال ب( آزمون نمودارτآماره)

بودن و عدم وجود روند  یآزمون بر تصادف نیفرض صفر ا 

)رد فرض کیفرض  رشپذی و دارد داللت هاداده یدر سر

. آزمون باشدمی هاداده یصفر(دال بر وجود روند در سر

 :گرددیی من کندال به صورت زیر استفاده مناپارامتر

 (8)                

 (6)             

 و تصادفی متغیر یک صورتآماره مورد نظر به τها که در آن

στ   ،پراش آنni  مقادیر بیشتر ازi   امین مقدار وN  تعداد

دهنده یک روند بین اننش τ /στنسبت. باشدمی هاداده

 -1380+ و 1380هاست، در صورتی که این نسبت بین داده

نشان  %85 سطح در را هاباشد، عدم وجود روند بین داده

 . دهدمی

است که  ینمودار یبر روش یمبتن یاکندال دنباله-آزمون من

رسم نمودار سری در برابر زمان، نقطه جهش را  قیاز طر

(. این روش مقادیر آماره را Sneyers, 1990)کندیبرآورد م

های سری با روش رتبه دادن من کندال محاسبه در کلیه زمان

 سریو فرض آنکه انتهای  یمعکوس سر یکند. با اجرامی

که براساس آن در  شودیحاصل م یاابتدای آن باشد، دنباله

در نقطه شروع روند یکدیگر  u'و uداری روند، حالت معنی

را قطع خواهند نمود. درحالتی که سری ایستا باشد دو دنباله 

u و'u  و یا با تغییر جــهش  کردهبصورت موازی عمل

 .اشتبار برخورد خواهند د نیچند

  ±1380فراتر از  uدر نظر بگیریم،  8385را برابر با  αاگر  

روند  -uو  یروند افزایش +uدار است. روند معنی انگربی

از  uدهد. به عبارت دیگر اگر منحنی کاهشی را نشان می

. دارد وجود روند شود، خارج دارمعنی  ±1380محدوده 

دار باهم یبدون خروج از محدوده معن u'و u منحنی چنانچه

تنها نشان دهنده تغییر ناگهانی در میانگین  داشته باشندتالقی 

 را در بر ندارند. یبوده و روند

 یج و بحثنتا
 جو تابستان یزمان یهامشخصه. 1

بر  همدیدیو  یکینامید ،یکیزیف یهاآستانه شاخص یاجرا

فصل  یو درازا انیو پا یآغازگر طیها، شراداده یرو

 .دیانیبازنما ریتابستان را به شرح ز

 یو دوام تابستان بر مبنا انیزمان آغاز، پا نییالف: تع

 یکیزیشاخص ف
تابستانه هستند که  ییروزها یکیزیف شاخص فیتعر هیبر پا 

درجه 25از  نیسطح زم یمتر2 یدما یامنطقه نیانگیم

ها داده یبر رو ییدما فراتر رود. اعمال آستانه گرادیسانت

از  رانیفصل تابستان در کشور ا نیانگینشان داد که به طور م

 یام ماه م11مصادف با  یوسیژول میام تقو122روز 

روزه آغاز و در روز  20حداکثر یوسان( با نبهشتیارد21)

( وریشهر28ام سپتامبر)21مصادف با  یوسیژول میام تقو205

 نیانگی. بر اساس مابدییم انیروزه پا 21 حداکثر یبا نوسان
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 (. 2)شکلانجامدیروز)حدود چهار ماه( به طول م 121 رانیدما، فصل تابستان در کشور ا یهاساله داده08 یامنطقه

 

 
 2112-1491های زمانی جو تابستانه ایران بر پایه شاخص فیزیکی طی سالهای مشخصه -3شکل 

 

( با 1218و همکاران) یدیبا کار مف سهیحاصل در مقا جهینت

روز اختالف 21نشان از  یاقتباس یکیزیاستفاده از شاخص ف

 یفصل تابستان و تفاوت در زمان آغازگر یدر تعداد روزها

 شاخص فیزیکیاستفاده از  البته رد.فصل تابستان دا انیو پا

در ارتباط با  ژهیدما، به ومقادیر  ادیز ییفضا راتییتغ لیبه دل

 ,Alpert et al) است دهیچیپوسیع،  آبسطوح فاصله از 

2004.) 

 یو دوام تابستان بر مبناا  انیزمان آغاز، پا نییب: تع

 یکینامیشاخص د

رتفاع ا یهاطول دوره داده تیمحدود لیبه دل نیمحقق

شاخص و ارائه  یسال( دست به طراح11)حدوداً  ترپوپاوز

 یفشار ترپوپاوز به جا یهاداده یبر رو دیجد یاآستانه

فشار  یامنطقه نیانگیم ریارتفاع آن زدند. کاهش مقاد

عبور جت  انگریهکتوپاسکال، ب 128آستانه  ریترپوپاوز به ز

 نیاست. او استقرار جو تابستانه  رانیا یجنب حاره از رو

آن کاهش فشار ترپوپاوز غالباً در بازه  یو در پ ییجاجابه

 شی. لذا پاونددیپیسه روزه به وقوع م یال کیکوتاه  یزمان

هکتوپاسکال به عنوان 128 ریبه ز هیال نیکاهش فشار ا

و  انیزمان شروع، پا یبررس یبرا یاشاخص و آستانه

قرار گرفت.  نیبرآورد طول دوره تابستان مورد توجه محقق

مدت  یدر طوالن نیانگیاعمال آستانه نشان داد که به طور م

 ام جون1مقارن با  یوسیژول میتقو 150تابستان غالباً در روز 

روزه آغاز شده  58حداکثر یام خرداد( هر ساله با نوسان11)

ام مهرماه( 8) برام اکت1 یعنی میهمان تقو 215و در روز 

. طول فصل رسدیم انیپا روزه به 52 یهرساله با نوسان

 باشدیروز م 128برابر با  یکینامیتابستان به لحاظ شاخص د

دهد که برمبنای شاخص یافته ها نشان می (.1)شکل

روز زودتر نسبت به تقویم 11دینامکی فصل تابستان با 

می گردد این درحالی است که بر اساس نجومی آغاز 

 ور و همکارانپشاخص دینامیکی مورد استفاده در کار قلی

 باشد.روز می 18( این تقدم حدود 1285)
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 2112-1491های زمانی جو تابستانه ایران بر پایه شاخص دینامیکی طی سالهای : مشخصه9شکل 

 

 یو دوام تابستان بر مبناا  انیزمان آغاز، پا نییج: تع

 همدیدشاخص 
آغاز تابستان را  همدیدیشاخص  دیگرد انیهمانگونه که ب

شمال -یبا محور جنوب شرق یپارس ناوهن با استقرار همزما

 نی(. ا5)شکلداندیم هیفارس تا ترک جیخل یبر رو  یغرب

شبه  یاز کم ارتفاع مستقر بر رو یسامانه در قالب انشعاب

 سواحل یبر رو یهسته کم ارتفاع جانب لیقاره هند با تشک

شمال  -یاز امتداد جنوب شرق تیفارس و تبع جیخل یجنوب

زبانه کم فشار را در  یچرخند انیفارس با جر جیخل یغرب

 .دهدیتوسعه م هیدر ترک ایتا سواحل انتال ناوهقالب 

 

 
 (.1491-2112میانگین جون تا سپتامبر) هکتوپاسکال1111هم ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  -5شکل

فصل  یو آغازگر یپارس ناوه لیبا توجه به نقش بارز تشک

 یاقدام به طراح نیمحقق انهیمتابستان در منطقه خاور

زبانه  نینفوذ ا انیزمان آغاز و پا نیجهت تخم یشاخص

طول فصل تابستان در  راتییروند تغ یفشار و بررسکم
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فارس با سقوط  جیخل یمنطقه نمودند. در سواحل جنوب

 ناوه یریگشکل نهیمتر زم58آستانه  ریبه ز لیانسارتفاع ژئوپت

. در زمان اوج گرددیفراهم م آن یهاو گسترش زبانه یپارس

 زین -58آن به  یکم ارتفاع مرکز یسامانه منحن نیا تیفعال

 یامنطقه نیانگیم یبر رو یمتر 58. با اعمال آستانه رسدیم

ج فارس یمحدوده خل لیارتفاع ژئوپتانس یهادراز مدت داده

که به طور معمول فصل تابستان از روز  دیمشخص گرد

ماه(  بهشتیارد 28) یم28مقارن با  ،یوسیژول میام تقو111

 میتقو 258روزه آغاز و در روز  11 حداکثر یبا نوسان

 25 ی( با نوسانوریشهر21سپتامبر)15مقارن با  ،یوسیژول

. طول فصل تابستان به لحاظ شاخص ردیپذیم انیروزه پا

 .(0)شکل باشدیروز م 118برابر با  یدیدهم

 

 

 
 2112-1491پارسی طی سالهای  ناوه همدیدیشاخص  پایه بر ایران ابستانهت جو زمانی هایمشخصه -2شکل 

 

 

 فصل تابستان یزمان یهامشخصه یریرپذییتغ
و  2( کندال در جدولτآزمون آماره) جینتا نجایا در

طول دوره تابستان  یزمان یسر یبر رو ینمودار یهاآزمون

 یهاجو تابستانه هر کدام از شاخص یو تعداد روزها

 ارائه شده است. 1در شکل یدیو همد یکینامید ،یکیزیف

( کندال نشان داد که بر اساس شاخص τآزمون آماره ) جینتا

روزانه  یدما یهاداده یامنطقه نیانگیمستخرج از م یکیزیف

تحت  یطول فصل تابستان و تعداد روزها ،یمتر2در ارتفاع 

ه، سال دوره مطالعه شد 08 یط ایرانتسلط جو تابستانه در 

 داز رون 8352و  8325 یهمبستگ بیبا ضرا بیبه ترت

نشان داد  هاافتهیبرخوردار هستند.  یکامالً معنادار یشیافزا

ساعت به طول دوره  1حدود  یعنیروز  832که ساالنه 

این نتایج در تضاد کامل با مطالعه تابستان اضافه شده است. 

ای را روزه 18باشد که کاهش ( می1218) مفیدی و همکاران

 اند.در تعداد روزهای فصل تابستان برآورد نموده

 جینتا یدیو همد یکینامید یهاشاخص یآزمون بر رو نیا

همسو با تحقیقات دیگران) از جمله؛ مفیدی و  یمتفاوت

در بر داشته  (1285پور و همکاران، و قلی 1218همکاران، 

را  یروند کاهش یدیو همد یکینامیاست. هر دو شاخص د

طول فصل  یتفاوت که روند کاهش نیاند با اداده شینما

تابستان و تعداد روزها با جو تابستانه حاصل از شاخص 

( معنادار نبوده، زفشار ترپوپاو یامنطقه نیانگی)میکینامید

طول فصل تابستان و تعداد روزها با جو  یروند کاهش کنیل

 تیبا ضرا بیبه ترت ،یدیتابستانه حاصل از شاخص همد

 ییباال یاز سطح معنادار -8321و  -8322 یستگهمب

 832ساالنه  همدیدیاند. بر اساس شاخص برخوردار بوده

ساعت از طول دوره تابستان کاسته شده  5حدود  یعنیروز 

 است.

 



 78                                    7938 بهار و تابستان سی و سوم و چهارمشماره  | نهمسال  |های اقلیم شناسی نشریه پژوهش

 

 1491-2112نتایج آزمون کندال برای روندهای طول فصل تابستان طی دوره  -3 جدول

 متغیر شاخص
τ 

 ضریب همبستگی

S 
 انس کلواری

Z 
 نمره استاندارد

P 
 سطح معناداری

 تابع رگرسیونی

شاخص 

 فیزیکی

 Y=-419.89+0.28*X 8388 1320 121 8325 طول فصل تابستان 

 Y=-524.67+0.33*X 8388 0358 1255 8352 تعداد روزهای جو تابستانه

شاخص 

 دینامیکی

 Y=409.14+-0.14*X 8321 1322- 228- 8318- طول فصل تابستان 

 Y=399.60+-0.14*X 8312 1352- 285- 8312- تعداد روزهای جو تابستانه

شاخص 

 همدیدی

 Y=511.40+-0.20*X 8388 2301- 511- 8322- طول فصل تابستان 

 Y=601.40+-0.24*X 8388 2312- 002- 8321- تعداد روزهای جو تابستانه

 

 طول فصل تابستان ریمقاد یادنباله ینمودارها لیتحل جینتا

 نیانگیتحت تسلط جو تابستانه برآمده از م یو تعداد روزها

 یشیوجود روند افزا نیمب بیبه ترتنیز  رهایمتغ یامنطقه

و  یکیزیمعنادار در طول دوره تابستان بر اساس شاخص ف

معنادار در طول دوره تابستان بر اساس  یروند کاهش

 یتعداد روزها ری(. مقاد1)شکلباشدیم یدیهمد اخصش

 باًیتقر زیتسلط جو تابستانه)بخش ب نمودارها( نتحت 

اند. تنها طول فصل تابستان را ارائه داده ریهمان رفتار متغ

کندال از روند طول -من Uiو Uiآماره  یادنباله ریمقاد

جو تابستانه)ب(  یدوره تابستان)الف( و تعداد روزها

 یاز روند یاست که با وجود برخوردار یکینامیدشاخص 

معنادار  یاز روند ±1380عدم عبور از محدوده  لیه دلب یمنف

 .ستندیبر خوردار ن
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 )الف( و تعداد کندال از روند طول دوره تابستان-)خط چین( من Ui )خط ممتد( و Uiای آماره مقادیر دنباله -7شکل

 شاخص فیزیکی، دینامیکی و همدیدی بنای)ب( بر م روزهای جو تابستانه

 

 گیرینتیجه

جو تابستانه بر فراز  راتییتغ یمقاله حاضر با هدف بررس

اقدام به  رانیو به طور مشخص کشور ا انهیمنطقه خاورم

نمود.  یدیو همد یکینامید ،یکیزیسه شاخص ف یطراح

روزانه  یدما یهابا استفاده از داده بیها به ترتشاخص نیا

فشار ترپوپاوز و ارتفاع  ن،یاز سطح زم یمتر2ارتفاع  در

 ری. با اعمال مقاددیاستخراج گرد 1888سطح  لیژئوپتانس

 یامنطقه نیانگیم یشده بر رو یطراح یهاآستانه شاخص

طول فصل تابستان بر اساس  متوسطبه طور  رها،یمتغ

روز و  128 یکینامیروز، شاخص د 121 یکیزیشاخص ف

 . دیروز برآورد گرد 118 یدیشاخص همد

ساله طول فصل تابستان و تعداد  08 یزمان یسر یبررس

تحت تسلط جو تابستانه نشان داد که به جز  یروزها

 یدیو همد یکیزیدو شاخص ف ،یکینامیشاخص د

 یزمان ی. روند سردهندیارائه م یمعنادار متفاوت یروندها

د تعدا یصعود ریاز س تیبر دما حکا یمبتن یکیزیشاخص ف

 یردوره مطالعه دارد. در مقابل س یتابستان ط یروزها

 یپارس ناوه یالیبر دوره است یمبتن یدیشاخص همد یزمان
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و کاهش تعداد  ینزول ریس انگریفارس ب جیبر حوضه خل

 انیو پا یزمان آغازگر ی. بررساستتابستان  یساالنه روزها

از آن دارد که از  تیحکا زیدو شاخص ن نیفصل بر اساس ا

هفت دهه گذشته  ی( طیی)دمایکیزیظر شاخص فن

 نیدارند ا رترید پایانزودرس و  یبه آغازگر لیم هاتابستان

عکس  طیشرا یدیاست که از منظر شاخص همد یدر حال

اوج دمای تابستانه از  یزمان یسر یاست. بررس دادهیرو

 08تابستانه دوره  یدماها یامنطقه نیانگیمتوسط م طریق

کامالً  یو روند 8328تاو  یهمبستگ بیائه ضربا ار زیساله ن

 نیدر منطقه است. محقق یحرارت میاقل رییتغ دیمعنادار، مو

گذشته و  قاتیبا تحق یکیزیشاخص ف یبررس جیتفاوت نتا

 هیجو تابستانه بر پا یالیمعنادار است یروند کاهش یهمسان

بر  یلیرا دل مطالعاتبا آن  همدیدیو  یکینامید یهاشاخص

 .دانندیم نهیزم نیدر ا شتریب قاتیتحقلزوم 
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