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  بررسی همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه و بارش روزانه در ایران زمین

  

 چکیده

هاي در این نوشتار، براي بررسی همزمانی پرفشار دریاي سیاه و رخداد بارش روزانه در ایران زمین از یک سو، داده

استخراج شده است.  NCEP/DOEهاي محیطی بینیهاي جوي مرکز پیشتراز دریا در بازکاوي دوم از پایگاه دادهفشار 

پوش مورد بررسی، درجه قوسی است. چارچوب 5/2×5/2ها، روزانه و تفکیک مکانی آن، تفکیک زمانی این داده

. از سویی  است یاخته 441گیرد و شامل میدربردرجه عرض شمالی را  70تا  20درجه طول شرقی و  70تا  20مناطق بین

 45زمانی مورد بررسی،  ةایستگاه همدید در ایران استفاده شده است. باز 235هاي بارش روزانه دیگر، از داده

داده است. سطرها،  16071× 235اي به ابعاد خورشیدي) است که تشکیل آرایه 11/10/1383تا  11/10/1339ساله(

ها هستند. نتایج نشان داد که بیشترین همزمانی ماهانه رخداد بارش ایران زمین با ایستگاه ةها، نمایندتونروز و س ةنمایند

مکانی این  ة. گستراستدرصد از آنِ مردادماه  30درصد و کمترین میزان با  66سامانه پرفشار دریاي سیاه در اسفندماه با 

غرب ایران را غرب و غرب ایران و تا حدودي نیز جنوبشمال، شمالشرق، همزمانی در اسفندماه مناطقی از شرق، شمال

هاي جنوبی دریاي خزر شاهد رخداد بارش گیرد، لیکن در تیرماه فقط کرانههایی متراکم در برمیبه صورت هسته

نِ فصل بیشترین همزمانی فصلی از آ ،همزمان با پیدایش، گسترش یا تقویت سامانه پرفشار دریاي سیاه است. همچنین

درصد  50ترین میزان همزمانی را دارند. به طور کلی، بیش از درصد پایین 38درصد است و فصل تابستان با  60زمستان با 

 دهد.بارش ایران همزمان با رخداد سامانه پرفشار دریاي سیاه رخ می

  پرفشار دریاي سیاه، بارش روزانه، ایران زمین :هاي کلیديواژه

  

 مقدمه

 ،هاي بزرگیآب و هوایی سرزمین هايجغرافیایی ایران سبب شده است که در طول سال از اثر ةموقعیت ویژ

غربی و دریاي هاي آفریقا و عربستان در جنوبسیبري و دریاي سیاه در شمال، دریاي مدیترانه در غرب، بیابان :همچون

یگان در دوره معینی از سال، آب و هواي مند گردد. هر کدام از این همساهاي هندوستان در شرق بهرهعرب و سرزمین

کند تا ابعاد مختلف عناصر آب و ). چنین وضعی اقتضا می41: 1381دهند(علیجانی، ایران را تحت تأثیر خود قرار می

به خوبی شناسایی شوند و  ،کنندهایی که شدت و ضعف این عناصر را کنترل میهوایی در کشور و عوامل و پدیده
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 ،هاي اخیرکه در سال به ویژه آن ؛براي سازگاري و استفاده بهینه از شرایط پیش آمده به عمل آید اقداماتی شایسته

هاي اقلیمی به تغییر الگوهاي جوي و پدیدآمدن ناهنجاري هاي کالن مقیاس جوي،زمانی در سامانه -  مکانی هايوردش

وقوع مخاطرات محیطی همچون وردایی شدید بارش  ،؛ به ویژه)24: 1380 شده است(بابائیان،منجر در اغلب نقاط جهان 

اي هاي توسعهریزيو ابعاد مختلف برنامه استهاي شدید، مشخصه ذاتی اقلیم ایران ها یا ترسالیو به تبع آن، خشکسالی

-محیطی ایجاد می-اي را به لحاظ اجتماعی، اقتصادي و زیستهاي گستردهکشور را دچار رکود نموده و بحران

آب و گرمی مانند این در حالی است که توجه به وردایی بارش و دما در کشور کم ).2:  1387یجانی و هوشیار، کند(عل

اي با تقاضاي روزافزون جمعیت رو به رشد همراه است، از اهمیت ویژه بوده،ایران، که منابع آبی آن متکی به بارش 

باید از یاد برد که براي بررسی وضعیت اقلیمی یک منطقه ). این نکته را ن138: 1390برخوردار است(عساکره و رزمی،

- وردایی بارش در پارهشوند، غافل شد؛ زیرا گونی اوضاع جوي میهاي حاکم بر منطقه که باعث دگرنباید از اثر سامانه

که  یاه استهاي همدید مقیاس مانند سامانه پرفشار دریاي سهاي سامانههاي ایران و حتی جهان، تابع وردشاي از بخش

کند و چون در ارتباط با است و از گردش عمومی جو تبعیت می ايمنطقه مقیاس در پویشی(دینامیکی) ايسامانه

-به وقوع می سال سرد دوره گردش هواست، در ترازهاي باالي وردیست در مقیاس زمانی روزانه تا ساالنه عموماً در

هاي انسانی مستقیم، به دگرگونی زندگی انسان و فعالیتمستقیم یا غیر هااین وردش ).55، 1385پیوندد(مفیدي و زرین، 

شود میمنجر محیطی و رویدادهاي طبیعی  - مانند کشاورزي، راه و ترابري، هیدرولوژي، ژئومورفولوژي، مسائل زیست 

  که همگی به نحوي با زندگی انسان و سایر موجودات زنده در ارتباط هستند. 

ي بارش به مهمترین مبحث تحقیقاتی و گاهی چالش برانگیز در محافل علمی جهان تبدیل شده در حال حاضر، واکاو

هایی که پژوهشمانند  ؛اندهاي مرتبط با آب و هواشناسی در این زمینه کوشش نمودهاست و اندیشمندان زیادي در حوزه

ر مناطق مختلف جهان و ایران انجام شده مکانی بارش و روند آن د -زمانی هايواکاوي وردش ۀبه طور گسترده در زمین

، 1به ویژه در مورد عنصر آشوبمند بارش، تأکید شده است(کنکل ؛ها، بر اهمیت تغییر اقلیم جهانیآن ۀاست و در هم

: 2005، 3همکاران و در والنسیاي اسپانیا؛ هایلوك 117: 2003، 2در شمال آمریکا؛ هیدالگو و همکاران 291: 2003

در یانگ تسه؛ فیداس  435: 2006، 5در یانگ تسه؛ بکر و همکاران 139: 2006، 4آمریکا؛ سو و همکاراندر شمال 1490

در  31: 2010، 8کارپازوس و همکاراندر هندوستان؛  88: 2010، 7در یونان؛ پاتانیکا و راجوان 155: 2007، 6و همکاران

؛ 93: 1385؛ امیدوار، 91: 1384؛ عساکره، 25: 1383فشان، ؛ خلیلی و بذرا2: 1382؛ بابایی فینی،  56: 1374غیور، یونان؛ 

                                                
1 - Kunkel 

2 - Hidalgo et al 

3 - Haylock et al 

4 - Su et al 

5 - Becker et al 

6 - Feida 

7 - Pattanaika and Rajeevan 

8 - Karpouzos 
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 137: 1390؛ عساکره و رزمی، 95: 1390؛ محمدي،  97: 1390زاده و همکاران، ؛ رحیم67: 1386کتیرایی و همکاران،

   در ایران).

 ؛اقلیمی اشاره شده استهاي و سیگنال 9به نقش و ارتباط بارش با الگوهاي پیوند از دور ،اي دیگر از مطالعاتدر پاره

در خاورمیانه؛ پزو و  697: 2002، 11همکاران و در شبه قاره هند؛ بارلو 213: 2002، 10کوگالن همانند پژوهش

؛ 143: 1380خسروي،  و ؛ غیور4: 1379پایدار اردکانی،  ؛121: 1377 اخالق، در اروپا؛ خوش 17: 2005، 12همکاران

: 1387 السادات، ؛ ناظم174: 1386؛ یاراحمدي و عزیزي، 45: 1385مکاران، فاتحی مرج و ه ؛4: 1383 رحیمی، قویدل

  در ایران.  252

ن حوزه آب و هواشناسی به واکاوي ارتباط بارش با الگوهاي همدید انکته حائز اهمیت این است که اغلب محقق

مانند واکاوي همدید بارش با  ،باال عالقه فراوان دارند شناسایی همزمانی تغییرات محیط سطحی با جو برايمقیاس جوي 

؛ کاویانی و 4448: 2006، 14و همکاران ؛ براهماناندا4423: 2005، 13ناکامورا و تاکایاسامانه پرفشار سیبري(

)، پرفشار آزور و پرفشار جنب 107: 1391گیوي،حجت و احمدي؛ احمدي1: 1387؛ شبانکاري،1386همکاران،

 ؛219: 1388قائمی و همکاران، ؛ 1: 1387حلبیان، ؛159: 2010؛ زرین و همکاران،821: 15،2002مکارانکوان و هحاره(

)، 21: 1389سلیقه و صادقی، ؛1: 1391قائدي،)، فرود دریاي سرخ و سامانه موسمی(48: 1389حلبیان و شبانکاري،

توان به می ،). همچنین107: 1387ن،؛ اردکانی و همکارا61: 1381هاي چرخندي و واچرخندي مهاجر(مرادي،سامانه

در شرق مدیترانه؛  215: 2000، 16هاي ادغامی و ترکیبی اشاره نمود(کریچاك و همکارانارتباط همدید بارش با سامانه

در رومانی؛  193: 2005، 19در پرتغال؛ توموزیو 23: 2005، 18در حوضه مدیترانه؛ سانتوز و همکاران 161: 2000، 17لیتمن

: 2010، 22در ویکتوریا؛ فرناندو و ایراسما 2791: 2008، 21در استونیا؛ کیدن و اسکیم 195: 2008، 20پوستماتلیک و پیا

 234: 1380در سواحل دریاي خزر؛ جهانبخش و ذوالفقاري،  14: 1376شرق برزیل؛ خوشحال دستجردي، در جنوب 21

در جنوب، جنوب غرب و جنوب  169: 1384و  1382شرق ایران؛ لشکري، در جنوب 124: 1380در غرب ایران؛ سلیقه، 

                                                
9 - Tel connection  

10 - Coghlan 

11 - Barlow et al 

12 - Pozo et al 

13 - Takaya and Nakamura 

14 - Brahmananda et al  

15 - Qian et al 

16 - Krichak et al 

17 - Littmann 

18 - Santos et al  

19 - Tomozeiu 

20 - Matlik and Piia Post 

21 - Kidden and skiem 

22 - Fernanda and Iracema 
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در ایران؛  1: 1387در حوضه مند؛ مسعودیان،  1386در خاورمیانه؛ کاویانی و همکاران،  1383شرق ایران؛ مفیدي، 

در  47: 1389و محمدي و مسعودیان،  47: 1389در غرب ایران؛ حلبیان و شبانکاري،  1: 1388عزیزي و همکاران، 

  ایران). 

-هاي انجام شده در زمینه الگوهاي فشار دریاي سیاه، به طور مستقیم به خاستگاه پرفشار یا کمپژوهش اما در اغلب

: 1388و صالحی پاك،  تعبیر شده است(فتاحی 23فشار دریاي سیاه اشاره نشده و گاهی از این سامانه به پرفشار اروپایی

) یا پرفشار غرب دریاي خزر(رضیئی و همکاران، 121: 1391و نوري و ایلدرمی،  91: 1389؛ عساکره و همکاران، 127

: 2002، 24برند(تریگو و همکارانفشار دریاي سیاه نام میها مستقیماً از پرفشار یا کماي دیگر از پژوهش). عده121: 1385

و  دستجردي؛ خوشحال109: 1385؛ مرادي، 209: 1381؛ علیجانی و زاهدي، 246: 1381؛ جهانبخش و ذوالفقاري،  549

هاي کالن ). در مورد ناهنجاري فشار و سامانه65: 1389و حیدري،  ؛ براتی1: 1388؛ مسعودیان، 132: 1388قانقرمه، 

هاي اندکی انجام پذیرفته و ها با وردایی عناصر اقلیمی در سطح زمین، پژوهشمقیاس اقلیمی در دریاي سیاه و ارتباط آن

هاي جوي اشاره شده است که به علت هاي فشار در دریاي سیاه با دیگر سامانهها به نقش ادغامی سامانهدر اغلب پژوهش

)، قرارگیري چرخند با موقعیت 241: 2000(25شود. یونکاسلویک و رادینوویکرعایت ایجاز، به صورت خالصه ذکر می

ارش بیشینه روزانه و غربی دریاي سیاه را، مسبب بمرکزي در مدیترانه شرقی و البته در سراسر (برفراز) سواحل شمال

 سیاه به ویژه دریاي منطقه بین همبستگی که بیشترین )، معتقد است1: 1379داند. مفیدي(میانگین ماهانه در بلگراد می

)، یکی از دالیل وقوع 1: 1379عربی( .مشهودتر است کشور غرب شمال تا غرب ایران، در بارش با دریا شرقی نیمه

هاي را، نفوذ سامانه پرفشار روي نیمه شمالی کشور و ریزش هواي خیلی سرد از عرض هاي شدید و فراگیر ایرانبارش

-داند. کریمی و فرجشمالی و انتقال رطوبت دریاچه خزر و دریاي سیاه توسط حرکت واچرخندي بر روي این مناطق می

ازهاي پایین وردسپهر، کمتر از )، سهم دریاي سیاه و خلیج فارس را در تأمین رطوبت بارش ایران در تر109: 1390زاده(

 به مربوط خزر دریاي جنوبی سواحل بارش ) نشان داد که شدیدترین109: 1385و  61: 1381دانند. مرادي(درصد می 3

هاي شدید در شمال کشور با حاکمیت پشته بر روي همچنین رخداد بارش .است مهاجر واچرخندهاي و چرخندها

شرق دریاي مدیترانه و حضور ناوه عمیق در شرق دریاي سیاه همراه بوده است. دریاي سیاه، شرق تا مرکز اروپا، 

 چهار هکتوپاسکال، 500 در تراز شده شناسایی گردشی الگوي هفده از که داد نشان پژوهشی )، در1: 1384مسعودیان(

استان  هايبارش با را ارتباط بیشترین، مدیترانه فرود شرق و سوریه فرود مدیترانه، غرب فرود سیاه، دریاي فرود الگوي

)، بر این باورند که الگوي گردشی فرود دریاي سیاه، فرود 1: 1386کاویانی و همکاران( .بختیاري دارند و چهارمحال

درصد بارش حوضه مند هستند.  95سوریه، الگوي فرود شرق مدیترانه و الگوي فرود غرب مدیترانه، مسبب بیش از 

 قطبی، فشار جنب کم مدیترانه، فشار کم عناوین با اصلی گردشی الگوي )، هشت89 :1386زاده و فتاحی(حجازي

 با سیبري پرفشار سامانه تلفیق و پرفشار مرکزي سیبري، پرفشار شرقی، اروپاي پرفشار شمالی، پرفشار شرقی، پرفشار

)، نشان داد که استقرار یک پرفشار بر 1: 1387مسعودیان( .کردند ایران شناسایی براي زمستان فصل در اروپایی پرفشار

                                                
23 - European High Pressure 

24 - Trigo et al 

25 - UnkasÏevic & Radinovic 
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روزه ایران در این هاي ابرسنگین یکشود که دو سوم بارشروي دریاي سیاه و گسترش فرود خلیج فارس سبب می

هاي سیاه به درون ایران عمدتاً در کرانه -پرفشار سیبري زبانه گیري فرود عراق و رخنهشکل ،شرایط رخ دهد. همچنین

زا هاي بارش)، بر این باورند که سهم دریاي سیاه در گسیل سامانه61: 1389شود. براتی و حیدري(خزر موجب بارش می

  . استدرصد  2و  1/13، 7/27در غرب ایران در فصل پاییز، زمستان و بهار به ترتیب 

ویت سامانه پرفشار دریاي سیاه هدف اصلی این پژوهش، واکاوي همزمانی رخداد بارش در ایران با پیدایش یا تق

مندي حاکم بر حرکت و خت سازوکار تکوین، تقویت و قانوناست. براي نیل به این هداف، منطقی است تا با شنا

نباید  ،گسترش این سامانه، از آثار مثبت آن سود جست و از نتایج زیانبار آن دوري کرده و یا آن را به حداقل رساند. البته

توان از رویداد این سویه رخداد بارش با سامانه پرفشار دریاي سیاه نمیرچه با شناخت رابطه دوکه اگفراموش کرد 

آمادگی رویارو شدن با  و در آینده بینی رخداد آنپیشآگاهی و براي پیش گیري نمود، لیکن واکاوي آنها پیشپدیده

  گونه رخدادهاي اقلیمی، ارزشمند است.این

  

پژوهش ها و روشداده   

  مورد بررسی ۀپهن 

-پرفشار دریاي سیاه، عالوه بر نیـاز بـه داده   در پژوهش حاضر به منظور واکاوي همزمانی رخداد بارش ایران و سامانه

تر از چارچوب ایران نیز نیاز است. علت انتخاب این چـارچوب  ، به قلمروي گسترده26 )1 شکلهاي بارش در پهنه ایران(

. اسـت بر روي ایـران   گذاري آنپرفشار دریاي سیاه و چگونگی گسترش و اثر مکانی سامانهگسترده، آگاهی از موقعیت 

درجـه شـمالی را    70تـا   20درجـه شـرقی و عـرض جغرافیـایی      70تا  20پوش، مناطق بین طول جغرافیایی این چهارچوب

سـت، چـارچوب پـوش    درجـه قوسـی ا   5/2×5/2هـاي جوي(فشـار تـراز دریـا)     شود. چون تفکیک مکـانی داده شامل می

  ).2 شکل(استیاخته  441یاخته دارد و شامل  21×21یادشده، ابعادي برابر 

  

  
  

                                                
 .است شده ترسیم نگارندگان توسط پژوهش، این در موجود هايشکل تمام - 26
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  یاخته  441مورد بررسی با  ۀ) موقعیت پهن2 شکل  هاي همدید) پراکنش فضایی ایستگاه1 شکل

 

  هاداده 

 ایسـتگاه  235بـارش روزانـه    هـاي اولـین پایگـاه، شـامل داده    :در این پژوهش، از دو پایگاه داده استفاده شده اسـت 

مـیالدي)   31/12/2004تـا   01/01/1961خورشـیدي معـادل    11/10/1383تـا   11/10/1339ساله( 45زمانی  ةهمدید در باز

 ةهـا، نماینـد  روز و سـتون  داده است. سـطرها، نماینـده   16071× 235اي به ابعاد روز است که تشکیل آرایه 16071برابر با 

عـدم  علـت   بـه  همچنـین  و نبودنـد  یکسـانی  آمـاري  طـول دوره  داراي هـا ایسـتگاه  کـه  این به توجه ها هستند. باایستگاه

هـاي بـارش روزانـه    داده روي بـر  کریجینگ روش به میانیابی با انجام کشور، سطح در هاایستگاه یکنواخت پراکندگی

ذکـر   شـایان کیلـومتر) تبـدیل شـد.     14× 14یاخته( ابعاد هر یاختـه   8230بندي منظمی به ابعاد ایستگاه، ایران به شبکه 235

هـاي متنـوعی مـورد توجـه قـرار      زمانی بارش در مناطق بین ایسـتگاهی، روش  -است که به منظور برآورد تغییرات مکانی

 دیر بـارش ایـران زمـین را، روش   گرفته است که برخی اندیشمندان در حوزه آب و هواشناسـی، بهتـرین روش بـراي مقـا    

). مبنـاي ایـن پـژوهش نیـز،      31: 1386؛ کاووسـی و مشـکانی،   1: 1382کننـد(رحیمی و مهـدویان   کریگینگ معرفـی مـی  

  .استنظر  هاي ایستگاهی مدها به جاي دادهمیانیابی کریگینگ روي نقشه

یابی اقلیم ایگاه جوي مرکز پیشاز پ 27هاي فشار تراز دریا در بازکاوي دومدومین پایگاه، شامل داده

NCEP/DOE28 ست که از تارنمايشناسی ایاالت متحده آمریکایانوسوابسته به سازمان ملی جو و اق 

www.esrl.noaa.gov29 روزانه ها، استخراج شده است. تفکیک زمانی این داده 31/12/2004تا  01/01/1961 براي دوره

  .استدرجه قوسی  5/2×5/2ها، و تفکیک مکانی آن

  

 شناسیروش  

هاي محیطی بر است. در این رویکرد، داده 30روش اجراي پژوهش حاضر، استفاده از تکنیک گردشی به محیطی

شوند و محقق نخست الگوهاي همدید را تشکیل داده و سپس رابطه آن را با محیط اساس الگوهاي گردشی ارزیابی می

هاي جوي حاکم بر بندي نسبتاً کلی است و نوعاً نماینده همه گردشکند. این طبقهسطحی در یک منطقه بررسی می

هاي گردشی تقریباً مستقل از پاسخ بندي دادهی در تمام طول دوره آماري است. به عبارت دیگر، طبقهقلمرو مورد بررس

هاي فشار تراز ). براي نیل به این هدف، ابتدا داده5 - 20: 1381و علیجانی،  3: 1385(یارنال، استمحیطی، مورد بررسی 

ها به نویسی در محیط آن، دادهو اسکریپت 31نرم افزار گرادسآماري استخراج گردید و با استفاده از  دریا براي کل دوره

هایی که داراي هاي زمینی، نقشههاي دادههاي فشار تراز دریا معادل همان تاریخشدند. پس از ترسیم نقشهتبدیل نقشه 

بارش ایران بررسی همزمان با  برايهاي شاخص به عنوان نقشه ،هاي پرفشار مستقر بر روي دریاي سیاه بودندهسته

                                                
27 - Reanalysis II 

28 - National Centers for Environmental Prediction (NCEP)). 

29 - NOAA Earth System Research Laboratory (ESRL) 

30 - Circulation to Environmental Technic 

31 - GRADS 
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، میانگین بلندمدت 32لب د. سپس با کمک نرم افزار متشروز شاخص استخراج  2773شناسایی شدند. در مجموع 

 با دریاي سیاه پرفشار ارتباط واکاوي منظور به گاه، بارش براي هر ایستگاه در پهنه مورد بررسی محاسبه گردید. آن

آماره آزمون  توافقی، شکل روش در ).1 شکلشد( گرفته بهره توافقی شکل روش از زمین،ایران در بارش روزانه

  ):505: 1369شهرآشوب و میکائیلی، ؛ برگردان ابن1977، 33شود(باتاچاریا و جانسونبدین صورت تعریف می
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: فراوانی مورد انتظار ��Eام ؛  j ام و ستون i: فراوانی مشاهده شده روي سطر ��n: آماره کاي دو؛  χ2در این رابطه؛ 

  ام. j ام و ستون i تحت فرض صفر(استقالل) روي سطر

  تعداد سطرها) برابر است با:  ×ها (تعداد ستون r×cتوافقی  شکلدر یک  χ2 ةدرجه آزادي براي آمار

2(  d.f=(r-1)(c-1) 

 χ2 توافقی، هرگاه شکلروش  در رود.می کار به رد ناحیه عنوان به d.f=(r-1)(c-1)با  χ2 توزیع باالیی دنباله

رد  αباشد، فرض صفر در سطح معناداربودن  ) χ2 α(شکل χ2 مقدار از بزرگتر باال) محاسبات از شده(حاصل مشاهده

باشد، فرض صفر در سطح ) χ2 α(شکلχ2 مقدار از کوچکتر شده، مشاهده χ2چنانچه  ،شود. در عین حالمی

  شود. رد نمی αمعناداربودن 

  

  توافقی رخداد بارش و سامانه پرفشار دریاي سیاه شکل )1جدو ل 

    رخداد سامانه پرفشار دریاي سیاه  رخنداد سامانه پرفشار دریاي سیاه

  رخداد بارش ��� ���

  رخنداد بارش ��� ���

  

 14×14هاي مورد بررسی روي یاخته ۀدر پهن درصد همزمانی رخداد ،34کریگینگ روش از استفاده با ادامه در

هاي ما دست آمد. این ماتریس، اساس داوريه ب 365× 235جدیدي به ابعاد  ۀآرای ،کیلومتر درونیابی گردید. بدین ترتیب

 پرفشار دریاي سیاه هاي درصد همزمانی رخداد بارش ایران با سامانهدر قلمرو مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، نقشه

   ترسیم گردید. 35افزار سرفردر نرم خورشیدي تقویم روزهاي از یک به صورت ماهانه، فصلی و ساالنه براي هر

 

پژوهشهاي یافته  

  پرفشار دریاي سیاه ماهانه همزمانی رخداد بارش ایران و سامانه ةگستر 

                                                
32 - MATLAB 

33 - Battacharyya & Johnson 

34 - Kriging Method 

35 - SURFER 
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درصد همزمانی رخداد بارش در ایران و پیدایش شود، باالترین مشاهده می 14تا  3هاي شکلگونه که در همان

درصد، رتبه نخست را از آنِ خود  66پرفشار دریاي سیاه، مربوط به سه ماهه زمستان است که در این بین، اسفندماه با 

کمربند  گیرند.قرار می 5 و 4هاي ماه در رتبههاي آذرماه و فروردینماه نیز پس از ماهماه و بهمندي ،نموده است. البته

هایی پراکنده ولی با شدت باال، در شرق، شمال و غرب ایران، بیشترین میزان همزمانی رخداد را دارد که به صورت هسته

هاي سرد سال، به تدریج از گسترش کمربند فوق از سمت شرق و غرب این مناطق متمرکز شده است. با دور شدن از ماه

ترین میزان ارتباط بین این دو پایین ،کند. همچنینشور عقب نشینی میغرب ککشور کاسته شده و به شمال و شمال

گیرد. درصد در رتبه دوم قرار می 34درصد است و پس از آن، تیرماه با  30رخداد جوي و سطحی، مربوط به مردادماه با 

است و در دیگر مناطق ها، فقط بارش در سواحل جنوبی دریاي خزر تحت تأثیر سامانه پرفشار دریاي سیاه در این ماه

. این دلیل مؤیدي بر این مطلب است که البته ستادهد و یا اینکه مستقیماً تحت تأثیر این سامانه ایران، یا بارشی رخ نمی

  غافل شد. سرد سال نباید به خاستگاه این سامانه در دریاي سیاه و شدت و گسترش آن در دوره

  

    
  دریاي سیاه درصد همزمانی رخداد پرفشار )3شکل 

  ماهو بارش فروردین 

  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )4شکل 

  و بارش اردیبهشت ماه

    
  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه  )5شکل 

  ماهو بارش خرداد

  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه  )6شکل 

  ماهو بارش تیر
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  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )7شکل 

  و بارش مردادماه

  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )8شکل 

  ماهو بارش شهریور

    
  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )9شکل 

  ماهو بارش مهر

  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )10شکل 

  ماهو بارش آبان

    
  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )11شکل 

  ماهو بارش آذر

  درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه   )12شکل 

  ماهو بارش دي



  
  

  116 پیاپی، شماره 1394 بهار، اول، شماره 30فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 10

 

 

    
  ) درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 13شکل 

  ماهو بارش بهمن

  ) درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 14شکل 

  ماهو بارش اسفند

  

  پرفشار دریاي سیاه فصلی همزمانی رخداد بارش ایران و سامانه ةگستر 

این است که باالترین میزان ارتباط بارش ایران و  گویاي) 18تا  14 شکلهاي فصلی(نتایج حاصل از ترسیم نقشه

اما بیشترین  ،گیرددرصد است که اغلب مناطق ایران را در بر می 60سامانه پرفشار دریاي سیاه، مربوط به فصل زمستان با 

ترین میزان غرب ایران قابل مشاهده است. از سویی دیگر، پایینشرق، شمال و شمالمکانی آن باز هم در شمال هگستر

هاي جنوبی دریاي خزر بیشترین هاي کرانهدرصد از آنِ فصل تابستان است. در این فصل، فقط بارش 38همزمانی با 

گونه ارتباط دوسویه یا همزمان با رخداد اي سیاه دارند و بارش در دیگر نقاط کشور هیچارتباط را با سامانه پرفشار دری

    این سامانه ندارد.

  

    
  )، درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 16شکل   )، درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه و بارش فصل بهار15شکل 

  و بارش فصل تابستان
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  )، درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 17شکل 

  و بارش فصل پاییز

  )، درصد همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 18شکل 

  و بارش فصل زمستان

 

  پرفشار دریاي سیاه ساالنه همزمانی رخداد بارش ایران و سامانه ةگستر 

دهد که بارش در مناطق داخلی پرفشار دریاي سیاه نشان می نقشه ساالنه درصد همزمانی رخداد بارش ایران و سامانه

شرق ایران محصور شده است بینالود در شمال - ایران که توسط ارتفاعات زاگرس در غرب، البرز در شمال و زون آالداغ

گونه نتیجه ان اینتواما از سویی دیگر می ؛)19 شکلپرفشار دریاي سیاه دارد( عموماً ارتباط بسیار ضعیفی با رخداد سامانه

مکانی پرفشار  افتد که گسترهدرصد بارش ایران زمانی اتفاق می 50هاي ایران، نزدیک به گرفت که در دیگر قسمت

دریاي سیاه نیز افزایش یافته و همزمان با پیشروي به سمت ایران، رخداد بارش در کشور نیز تقویت شده است. این میزان 

جاي بسی کنکاش و بررسی  ،اي که اثر آن در تغییرات بارش ایران رقم بسیار باالیی استنهارتباط و همزمانی براي ساما

اثر آن بر عناصر سطحی،  هاي کالن مقیاس اقلیمی وهاي وابسته به تغییر اقلیم ناشی از تغییر سامانهدارد و نباید در پژوهش

مانند بارش در ایران  اي سطحیجهی بین رخداد پدیدهتو درخورچرا که این مهم، نمایانگر ارتباط  ؛شودنادیده گرفته 

تر اندیشمندان و و پیشرفته ترکه لزوم توجه هر چه بنیادي استاي اقلیمی در دریاي سیاه زمین با پیدایش یا تقویت سامانه

   طلبد.دانش آب و هواشناختی را می نظران امر در مطالعات آیندهصاحب

   

 
) درصد ساالنه همزمانی رخداد پرفشار دریاي سیاه 19شکل   

 و بارش ایران زمین
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گیرينتیجه  

هاي جنوبی دریاي خزر، مناطق به ویژه کرانه ؛هاي شمالی سلسله جبال البرزنتایج این پژوهش نشان داد که بخش

زاگرس، همزمانی بسیار باالیی با نفوذ یا هاي غربی کمربند ناهموار گاه کوهستانی آذربایجان و قسمتغربی در گرهشمال

گسترش سامانه پرفشار دریاي سیاه بر روي ایران دارند. عموماً بیشترین همزمانی ماهانه رخداد بارش ایران زمین و سامانه 

رسد که . چنین به نظر میاستدرصد از آنِ مردادماه  30درصد و کمترین میزان با  66پرفشار دریاي سیاه در اسفندماه با 

هاي خزري، شرق، کرانهها(توپوگرافی) و موقعیت جغرافیایی ویژه مناطقی از شمالشناسی، پیکربندي ناهمواريریخت

هایی از سامانه پرفشار غربی ایران در تقویت و هدایت زبانهغرب و غرب ایران و تا حدودي نیز مناطقی از جنوبشمال

مکانی این همزمانی در اسفندماه به صورت  به طوري که گستره ؛یی دارددریاي سیاه به این بخش از کشور نقش بسزا

هاي جنوبی دریاي خزر شاهد رخداد بارش به علت پیدایش، لیکن در تیرماه، فقط کرانه ؛هایی متراکم مشهود استهسته

ن سامانه و جریان توان اذعان داشت که با حاکمیت ایمی ،گسترش یا تقویت سامانه پرفشار دریاي سیاه است. البته

هاي هاي جنوبی این دریا باعث رخداد بارشواچرخندي آن بر روي دریاي خزر، تغذیه رطوبتی ایجاد شده و در کرانه
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غرب و شمال ایران بیشتر از دیگر مناطق کشور است. با گذر به فصل هرچند که این ارتباط در شمال ؛افزایش یافته است

این امر  علترسد ت. به نظر میهاي جنوبی دریاي خزر کاسته شده اسگرم سال نیز از شدت همزمانی به استثناي کرانه

اي در تابستان به ایران حارههاي مهاجر مانند پرفشار سیبري در پاییز و پرفشار جنبتواند نفوذ و گسترش دیگر سامانهمی

- تر میرنگهاي مرکزي، جنوب و شرق ایران کمبه ویژه در بخش ؛باشد که نقش پرفشار دریاي سیاه را بر بارش ایران

افتد که این درصد بارش ایران همزمان با رخداد سامانه پرفشار دریاي سیاه اتفاق می 50بیش از  ،طور کلینماید. به 

که بخش زیادي از  است شمالی کشوربه ویژه در نیمه ؛اهمیت باالي این سامانه براي بارش ایران دهندهمیزان، نشان 

   رساند.توجه هر چه بیشتر مجریان امر را میکنند و لزوم نزوالت جوي خود را از این سامانه دریافت می
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