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 چكیده

نقش بسزايي در تغييرر اقلريس سرطم نمري   ،هاي كالن مقياس اقليمي همچون تاوه قطبيتغيير روند سامانه

ژئوپتانسيل تران ميراني  هاي دوباره واكاوي شده ارتفاعان داده راي نيل به اي  هدف،اي  پژوهش ب در. دارد

تفکير   هرا داراياستفاده شده است. اير  داده آمريکا متحدهاياالتشناسي جو ان مركز ملي جو و اقيانوس

 دوره آماري اي  پژوهش برداشت گرديده است.ميانگي  رونانه به صورت قوسي و درجه  5/2×5/2مکاني 

برراي مقايسره  .اسرتياختره  63×799شرامل  بروده و نيمکره شماليميالدي براي  2001تا  7998ان سال 

 رونرد ان آنمرونتراوه قطبري روند  بررسيجهت و  براي دو گروه وابسته تست -ها، ان آنمون تيميانگي 

تيرر، مررداد، هاي ارديبهشت، خرداد، ماهتاوه قطبي در نشان داد كه پژوهش . نتايج گرديدتاو استفاده  كندال

 سرطمعلرل كراهش  است. البته 07/0داري منفي( در سطم معنيكاهشي )داراي روند  ،شهريور و اسفندماه

ي هااست. همچني  در تمام ماهتأمل ماه و اسفندماه نيز قابل در بهم  ويژهبهتاوه قطبي در نيمه سرد سال و 

گررم  ۀكه عموماً اي  سرير كاهشري، در نيمر تاوه قطبي كاهش يافته و سير نزولي داشته سطم، مورد بررسي

 گردد.وهوايي مناطق ميباعث ناهنجاري در الگوهاي آبات سرد سال است. اي  تغييرسال بيشتر ان نيمه

 ، تغيير اقليس، نيمکره شمالي.تحليل روند، قطبي ۀتاو: هادواژهیکل

 مقدمه .6

 ،اجتمراعي مطررا اسرت -مباحث علمري و حتري سياسري تري كه امرونه به عنوان يکي ان شايع سياقل رييتغ مسأله

مقياس اقليمي اسرت. كشر  هاي كالنجزء وجودي سامانه ،اصوالً تغيير و حركت چراكه ،اي نيستمسأله تانه درواقع

گردد تا بتروان بره كمر  آن اقردام اي هستند، خود ابزاري ميها كه عمدتاً به صورت چرخهقانونمندي تغيير اي  سامانه

هر ميراني و اسرت كره در وردسر  بزرگ مقياسي قطبي سامانه چرخندي يتاوهد. كربيني رفتارهاي بعدي سامانه يشبه پ

                                                           
 Email: r.kashki@yahoo.com                                                                                  09757167956نويسنده مسئول:  7
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-سرانيو مردل مشاهداتي هايبررسي گرفته، صورت يهايريگاندانهشمال و جنوب قرار دارد.  بااليي در مناطق قطبي

 دو بره تاوه قطبري نوسان هايبر وجود چرخه مؤثر سانوكارهاياست.  قطبي تاوه نوسان هايچرخهوجود  ان حاكي ،ها

-واداشرت با اعمال قطبي نوسان تاوه هايچرخه بررسي شامل، شوند. سانوكار داخليتقسيس مي خارجي و داخلي ۀدست

 ،خرارجي سرانوكار .شرودمري2 بر وردس هر 7س هرپوش اثر شناسايي به كه منجر نمان مستقل ان، موجي و گرمايي هاي

 شناسرايي بره منجر كه نمان به وابسته موجي گرمايي و هايواداشت اعمال قطبي با تاوه نوسان هايبررسي چرخه شامل

ترابش  قبيل اني متعدد عوامل به ها،وجود چرخه .(7690:276الحجه،ميرركني و محب) شودمي س هرپوش بر وردس هر اثر

، 5قوا) سر هر(؛ تغييرات شريميايي پروش7991:980، 9آنجلآتشفشاني )(؛ فعاليت 2009:63، 6كاالغان و سالبي) خورشيدي

توجره اير  نکتره قابرل ( بسرتگي دارد.2009:7715، 3واف و رونر ) س هردينامي  دروني پوشماهيت يا ( و 7996:565

ثابرت و  يرتبهنجرار، داراي مركز طوربرهكند ولي ميموقعيت جغرافيايي اي  سامانه در هر سال مقداري تغيير است كه 

تغييراتري در  تنهانرهمدت است. جابجايي اي  سامانه نسبت به موقعيرت نرمرال آن، خاصي است كه استقرار آن طوالني

تغييررات اقليمري  تيردرنهاهراي ميانره و بلکره تغييررات اقليمري عرر  ،كندحاره ايجاد ميانتقال مركز پرفشار جنب

درجه جغرافيايي در هرر مراه ان سرال قررار دارد بره عنروان  50عر  شود. پربندي كه در اطراف مي نمي  را باعثكره

-حراره بره عرر تر آن، سبب انتقال پرفشار جنبشود كه جابجايي شماليقطبي در نظر گرفته مي ۀشدت تاوشاخص 

ترر، معررف گسرترش و توسرعه اير  سرامانه و هراي پرايي هاي باالتر و انتقال پربند مشخصه تراوه قطبري بره عرر 

   (.20 :7613ناده، حجانياست )تر هاي جنوبيحاره به عر يني پرفشار جنبنشعقب

 ان خصوصريات برخري درك و سراييشرماري در مرورد شنابري ۀيافت سانمان و هاي اخير مطالعات گستردهدهه در

؛ آنجرل، 16 :7985، 1مارخراماسرت )و تغييرات روند آن انجام شده  قطبي تاوه جمله ان مياني جو دري همديد -ديناميکي

؛ برنرت و 2002:25و  2000:561، 9و ديرويس فرانفلرد؛ 7999:973و  35 :7992، 8؛ ديويس و بنکرووي 7998:889و  7992:25

، 77لرويتس و همکرارانهرا )برخي ان انديشمندان تغييرات روند تاوه را مربوط به دماي اقيرانوس. (2000:999، 70نيکلم 

و نوسران  76جنروبي نوسرانو يرا ( 7999:853، 72مينروبهروا )(، فشار جو در سطم دريرا و دمراي سرطم 2000:2225
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برر اير  ، (1 :2006) 9فرانفلرد و همکرارانداننرد. ( مي2007:7027، 6؛ تام سون و  والز7999:29، 2ميلر و همکاران) 7شمالگان

هراي و در عرر  تررتر، قرويهاي پايي عر در  بعدانآن ينينشعقبو  7910گسترش تاوه قطبي در دهه باورند كه 

اير  رونرد، در ورديسرت برااليي  .هاي شمال آمريکا، آسيا و اروپرابر روي خشکي ويژهبه .شده استتر باالتر، ضعي 

 بره س هر دروني پوش تغييرپذيري بررسي ، با(7719 :2009واق ) و رون  .قوت بيشتري داردسبت به ورديست پاييني، ن

 در سر هرپوش دروني كه، دينامي  ساختند روش  نمان ان مستقل موجي با واداشت عمق كس آب اياليه ت  مدل كم 

درونري  تغييرپرذيري در اساسري عامرل كه تاوه قطبي نوسان هايچرخه رخداد است. بنابراي  مؤثر تغييرپذيري آن ايجاد

روند بلند مدت تراوه قطبري ، (2005:83) 5ورونا باشد. ريپذامکانبايد  هس راسبي امواج قائس انتشار بدون است، س هرپوش

هراي آرر، دي، بهمر  و فرروردي  داند كه برا مراهمي (AOشمالگان )را در ارتباط با الگوهاي پيوند ان دور مانند نوسان 

تغيير الگوهاي گردشي كالن مقياس، نقش مهمي در رونرد بلنرد  جهيدرنتو تغييرات دماي جهاني  همبستگي بااليي دارد

 بره كرره، روي عمقكس آب مدل معادالت بر اي  باورند كه حل، (2615 :2008) 3پولواني و اسکاتمدت تاوه قطبي دارد. 

 در تفکير  افرزايش اير ، برر كند. عالوهكم  شاياني مي قطبي تاوه هاي نوسانچرخه النهارينص  شناسايي ساختار

 گيررد.مري صرورت قطبري تراوه نوسران هايدينامي  چرخه بر عوامل مؤثر ۀهم آشکارساني منظوربه ،عددي هايمدل

 دما، پوشش برف و نوسران شرمالگان در ارتبراط ناهنجاريروند بلندمدت تاوه قطبي را با ، (2 :2009) 1چوي و همکاران

ان تراوه قطبري در اسرفندماه  پربند معرف ينينشعقب، دهه 7930 و 7950را نسبت به دهه  2000و  7990دهه  .دندانمي

-، برا مطالعره پرفشرار جنرب(7619ناده )حجراني د.ننامروي آمريکاي شمالي و اروپا و در تيرماه ان روي شرق آسيا مي

با اير  دو مؤلفره فشراري پرداخرت و  ايران و رابطه آنهاي سال به مطالعه بارندگي 75اي و تاوايي قطبي در طي حاره

، نشران (7619مررادي )ها تأثير بسزايي در تغيير فصل و روند كاهشي/افزايشي بارش ايران دارنرد. نشان داد كه اي  مؤلفه

-يدماي هوا در مناطق مختلر  كشرور كراهش مر، استقرار يابد تريجنوب يهاعر در قطبي پربند معرف تاوه  داد اگر

تر كشيده شود، بارش در كشور فراگير بوده و ان شردت بيشرتري برخروردار اسرت. هاي جنوبيهرگاه به عر  و يابد

اسرتقرار مركرز  ،با افزايش دماي هوا و برالعکس ،دور ان نقطه شمالگان نسبتاًو  استقرار مركز اصلي تاوه در نيمکره غربي

برفي ايرران را  -، رونهاي بارشي(7689:9دادي )علري به دنبال دارد. كاهش دماي هوا در كشور را ،تاوه در نيمکره شرقي

 ۀخرارج شردن تراو جرهيدرنتهاي جغرافيايي باالتر و اي به سمت عر حارهسوي پشته جنبمربوط به پيشروي شمال

تر منجر بره عميرق شردن هاي پايي داند و معتقد است كشيده شدن تاوه قطبي به عر قطبي ان حالت بهنجار خود مي
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 واداشرت مداري، باد ، معتقدند كه گرايش(222 :7690الحجه )ركني و محب  مير ناوه مستقر در شرق مديترانه شده است.

 تراوه نوسران هايچرخه نماني تحول تعيي  در اصلي سهس 6گشتاور كوريوليس و 2افقي تکانه شار واگرايي ،7كوهساري

 واگرايري كوهسراري، واداشت ۀجمل سه فان ناهس تغييرات حاصل توانمي را قطبي تاوه نوسان هايچرخهو  دارند قطبي

 .دانست كوريوليس گشتاور و تکانه افقي شار

-كننرده شررايط اقليمري در عرر تعيي  ،قطبي ۀتاو و تغيير شکل و گسترش يا تحديد و تضعي  شدت انآنجاكه

تاوه قطبري بره روند شناخت ، گرددمحسوب ميمسبب تغييرات اقليمي كل كره نمي   درنهايتخاورميانه و  ،ههاي ميان

 مبناي پژوهش حاضر قرار گرفته است. ،هاي گردش عمومي جولفهؤم تري مهسعنوان يکي ان 

 . منطقه مورد مطالعه2

درجره طرول  630تا  0درجه عر  جغرافيايي و  90تا  0محدوده مورد بررسي در اي  پژوهش، نيمکره شمالي ان 

درجره قوسري اسرت، اير  محردوده  5/2 ٭ 5/2هاي ارتفراع ژئوپتانسريل چون تفکي  مکاني داده .باشدجغرافيايي مي

 .استياخته  63*799شامل 

 ها. مواد و روش9

 ان تارنمرايمريالدي  2001تا  7998هاي در سالهاي جو باال با تفکي  نماني رونانه ان پايگاه داده ،در اي  پژوهش

www.cdc.noaa.gov آمريکا اسرت، اسرتفاده شرده اسرت.  متحدهاياالتشناسي وابسته به مركز ملي جو و اقيانوس كه

سطم هر ياخته كه در درون پربند معرف تاوه قرار گرفتره محاسربه  9نرم افزار گرادسقابليت برنامه نويسي با استفاده ان 

در دوره  نيمکرره شرمالي تراوه قطبريقلمررو  سرطممتوسط درون تاوه در نهايت  يهااختهيجمع مساحت با و س س 

باشرد. علرت هکتوپاسکال( مري 500جو )تران مورد بررسي، اليه مياني . شدبه كيلومتر مربع محاسبه آماري براي هر ماه 

هراي سرطوا براال و پرايي  جرو و همچنري  ويژگيانتخاب اي  تران به عنوان تران مياني جو اي  است كه نشان دهنده 

   (.1 :7618و عليجاني،  7999، 5آهرنزباشد )و اغتشاشات جوي مي هاي ميانههاي عر بيانگر بيشتري  هدايت سامانه

 99و  95ا اطمينران ودر سرط 3تراو كنردالضرريب همبسرتگي آنمرون ان  تاوه قطبيمساحت روند جهت بررسي 

اسرتفاده  SPSSدر نررم افرزار  1براي دو گرروه وابسرته تست -، ان آنمون تيتاوهسطم تغييرات  بررسيو براي درصد 
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http://www.cdc.noaa.gov/
http://www.cdc.noaa.gov/
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اير  ضرريب را  .اي استفاده ان ضريب همبستگي كندال استهمبستگي رتبه يهاروش  يترمتداوليکي ان  .ه استشد

 ود.شضريب همبستگي كندال به صورت نير تعري  ميدهند. با حرف يوناني تاو نمايش مي

τ                                                                                                    (: 7) رابطه =
2𝑆

𝑁(𝑁−1)
  

مجموع ضرائب همبستگي جفت و جور شده اعضاء دو جامعه مرورد نظرر  Sهاست و تعداد كل داده Nكه در آن، 

كنيس اگر ي  جفرت رتبره در هرر دو ها توجه ميدر دنباله به ترتيب قرار گرفت  هر جفت ان رتبه Sاست. براي محاسبه 

 دنباله نسبت به جفت ديگر تغيير همسو داشته باشد )هر دو اضافه و يا هر دو كس شده باشند( بره آن جفرت رتبره عردد

مهردوي و طاهرخراني، ) سيدهرنسربت مري را -7دهيس و اگر تغيير آنها همسو نباشد به آن جفرت عردد را نسبت مي +7

( و دنبالره دوم 2001-7998مطالعره )گردد كه دنباله اول، سري نمراني دوره مرورد در ضم  ياد آوري مي (.7686:733

آمراري برراي   هراي پارامتريرتست ان جمله آنمرون -آنمون تيمساحت تاوه قطبي در هر ماه در دوره آماري است. 

آمراري بره دو  ۀبراي اي  منظرور طرول دور .گردديماستفاده در ي  منطقه  ستهبوا مقايسه ميانگي  و واريانس دو گروه

برراي مريالدي(.  2001ترا  7918و دوره دوم ان سرال  7911ترا  7998)دوره اول ان سرال  ساله تقسيس گرديد 60دوره 

هرا بايسرتي بصرورت بعنروان مارال دادها داراي شرايطي مخصوص باشرند، هتست  بايستي داده -استفاده ان آنمون تي

ها نرمرال نباشرند بايسرتي ان ، اگر دادهها بايستي نرمال باشنداي و دو گروه داده مستقل ان هس و ان همه مهمتر دادهفاصله

هراي هرا ان آنمرونبرودن داده(. براي آنمون نرمرال 7686:631مهدوي و طاهرخاني، ) هاي ناپارامتري  استفاده كردآنمون

 7هرا در جردول هاي نرمال برودن دادهنتايج آنمون .استفاده گرديد 2ويلکاكسون –و شاپيرو  7اسميرنوف –كلموگروف 

 05/0درصرد براالتر ان  95ها نرمال هستند نيرا مقدار آماره معني داري آنها در سرطم معنري داري داده همهآمده است، 

 است.

 هانرمال بودن داده های آزمونآماره .6جدول 
 ماه

 آزمون
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

كلموگروف 

 اسميرنوف –
200/0 200/0 200/0 200/0 200/0 200/0 793/0 200/0 200/0 200/0 200/0 200/0 

 –شاپيرو 

 ويلکاكسون
798/0 629/0 231/0 951/0 593/0 772/0 297/0 919/0 963/0 819/0 819/0 973/0 

 تعري  هکتوپاسکال 500تران براي متر بر حسب ژئوپتانسيلپربند مشخصه تاوه قطبي در هر ماه  درنهايت

 .(2جدول ) گيردتاوه قطبي به تفکي  ماهانه قرار  مساحتتا مبناي سنجش  گرديد
 

                                                           
1 Kolmogorov-Smirnov 

2 Shapiro-Wilk 
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، 2553چویی و همكاران، ) سالهای مختلف در ماههكتوپاسكال  555پربند مشخصه تاوه قطبی در تراز . 2جدول 

 (.5، 6932زاده، و حجازی 1
 ماه

 آماره
 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

پربند 

 مشخصه
5580 5390 5100 5100 5130 5390 5580 5520 5930 5930 5930 5520 

 

 . بحث و نتایج4

 گسترهها آهن  كاهشي در در همه ماه، مشخص گرديد كه SPSSمحاسبه آنمون روند كندال تاو در  با

داراي ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و اسفندماه ي هاماهگردد. تاوه قطبي در مشاهده مي تاوه قطبي

با  مربوط به مردادماه كاهش آهن بيشتري  ميزان  .است 07/0 در سطم داري( معنينفيم) كاهشي آهن 

مرداد و در  شود كه. مالحظه ميباشدمي -087/0با مقدار  آررماه، ان آنِ و كمتري  مقدار -697/0مقدار 

 (.6جدول ) هستندداري صفر ضريب معني ،شهريورماه
 

 طی دوره آماری  روند مساحت تاوه قطبی در. 9جدول
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/0 

0 0 29
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/0 

01
2

/0 

65
8

/0 

71
2

/0 
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3

/0 

00
5

/0 

 است.دار معني 07/0 سطمدر همبستگي  **
 

سرال(،  30آمراري )دهد كه در تمام طرول دوره نشان مي (72تا  7هاي شکلروند )تحليل حاصل ان همچني  نتايج 

 ماهره دودر همري  شررايط . كاهشي داشته ولي اي  ميزان در سه ماهه تابسرتان شرديدتر بروده اسرت آهن تاوه قطبي 

باشد. نکتره مهرس اينجاسرت كره اگرر چره تراوه قطبري كمتر ان تابستان مي ،بهار نيز حاكس است اما شدت كاهش پاياني

تاوه قطبي آهنر  كاهشري را  گسترهنيز سرد ود كه در فصول شسرد سال است اما مالحظه مي ۀنيم سامانه كالن مقياس

هرا منفري مقادير آن براي همه ماه رساند كهميزان شيب را مي xضريب  روابط. در اي  )بهم  و اسفندماه( دهدنشان مي
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مررداد تاوه قطبري در  گستره. بيشتري  آهن  كاهش در كندرا تجربه ميكاهشي آهن  است، بدي  معني كه تاوه قطبي 

آهن  كراهش در نيمره دوم دوره آمراري سال است.  ي كيلومتر مربع در  96000گردد كه ميزان آن حدود مشاهده مي

مقيراس و تاوه قطبي ناشي ان تغييرات اقليمري كرالن گسترهبه طور كلي، كاهش يشتري دارد. شدت بو در دوره تابستان 

يکري ان اي و به تبع آن پيشروي سامانه پرفشرار جنرب حرارهاي است كه مسلماً افزايش گرمايش جهاني در بعد سياره

 پارامترهاي تأثيرگذار خواهد بود.

 و محور عمودي، مساحت به كيلومتر مربع است. محور افقي، سال در اي  نمودارها،

 
 ماهروند تاوه قطبی در فروردین .6شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در اردیبهشت .2شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در خرداد .9شكل
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 ماهروند تاوه قطبی در تیر. 4شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در مرداد .5شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در شهریور .1شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در مهر .3شكل
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 ماهروند تاوه قطبی در آبان .8شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در آذر .3شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در دی .65شكل

 
 ماهروند تاوه قطبی در بهمن .66شكل



 شماره بيست و سوم                           جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                                          790

 

 
 ماهروند تاوه قطبی در اسفند .62شكل

 

 گسرترههراي مقايسره ميرانگي  تغيير اقليس ان طريق بررسي جهت گرديدشناسي اشاره همانطور كه در مبحث روش

آمراري بره دو  ۀبراي نيل بره اير  هردف، طرول دور ،استفاده شد براي دو گروه وابسته تست -تاوه قطبي ان آنمون تي

( 7911-7998برا دوره سري سراله اول ) 2001-7918و متوسرط سرطم تراوه در دوره دوم  ساله تقسيس شرد 60دوره 

دهرد نشان داده شده است. نتايج نشان مري (9)هاي مربوط به هر دوره، محاسبه و در جدول . نتيجه آمارهمقايسه گرديد

سري دوره تراوه در  گسترهاست و اي  مقدار نشان دهنده كاهش  منفيها، ماه براي تمام تاوه گسترهميانگي  اختالف كه 

ميليرون  8/6تراوه قطبري مربروط بره مردادمراه برا  گسرترهبيشتري  ميزان كاهش در . استدوم نسبت به دوره اول ساله 

كيلرومتر هزار 371و كمتري  مقدار، مربوط به فروردي  ماه برا بيش ان دو برابر مساحت ايران(  )يعني تقريباًكيلومترمربع 

   .  استمربع 
 

 ( Paired-Samples TTest) اولسطح تاوه در دوره دوم نسبت به دوره  نهای آزمون مقایسه میانگیآماره .4جدول
 هاآماره

 هاماه

اختالف 

 میانگین
 انحراف معیار

استاندارد خطای 

 میانگین

مقادیر محاسبه 

 T شده توسط

درجه 

 آزادی

درجه 

 داریمعنی

 935/0 29 19/0 7/869128 2/9517999 -371500 فروردي 

 001/0 29 9/2 1/877253 7/9996963 - 2657000 ارديبهشت

 0 29 09/9 2/873701 7/9910006 -6607000 خرداد

 002/0 29 68/6 9/911932 5/5653526 -6601000 تير

 0 29 1/9 5/822999 3/9501123 -6892000 مرداد

 008/0 29 86/2 9/170983 3/6899265 -2072000 شهريور

 039/0 29 89/7 9/109936 5/6888329 -7696000 مهر

 722/0 29 59/7 9/197703 1/9059209 -7780000 آبان

 697/0 29 91/0 9/195189 9089851 -122300 آرر

 267/0 29 22/7 2/898988 9/9391637 -7061000 دي

 059/0 29 07/2 7/932099 6/5239662 -7928000 بهم 

 005/0 29 02/6 9/863269 9/9580291 -2526000 اسفند
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نقشره مربروط بره  ،(2)جدول  جداگانه تعري  شده است معرفبه اينکه براي تاوه قطبي در هر ماه، پربند  عنايتبا 

كمترري   (.63ترا  76)شرکل  سراله، ترسريس گرديرد 60متوسرط  ۀهاي مختل  سال در دو دورمکاني آن در ماه ۀگستر

-اي تراوه قطبري عقربروي پرفشار جنب حارهباشد، نيرا با گرم شدن هوا و پيشگستره تاوه قطبي مربوط به تيرماه مي

اي نمايد و بيشتري  گستره آن در دي ماه وجود دارد، بدليل اينکه هروا سرردتر شرده و پرفشرار جنرب حرارهنشيني مي

ها قابل مشراهده اسرت. عمومراً اير  سرير سال دوم، براي تمام ماه 60تاوه قطبي در  گسترهكاهش  پسروي كرده است.

بره سرمت تراوه نشريني عقربگفرت كره،  توانبطور قاطع ميسرد سال است. م سال بيشتر ان نيمهرگ ۀكاهشي، در نيم

تر هراي براالحراره بره عرر تواند ناشي ان پيشروي پرفشار جنربمي آن گسترههاي جغرافيايي باالتر و كاهش عر 

را  تررضرهاي جغرافيرايي پرايي عرباشد. ان سويي ديگر، ممک  است افزايش دماي كره نمي  نيز گسترش تاوه قطبي به 

ايرران  ويژهبرهسير كاهشي، نقش مهمي در تغييرات دمرا و برارش نيمکرره شرمالي و كاهش داده باشد. به هر حال اي  

تغييرر شرکل تراوه در دوره دوم برا اول متفراوت  طلبد.تر را ميخواهد داشت كه لزوم توجه بيشتر و مطالعات گسترده

اي در برخري اي و پشرتهنشيني( الگوهاي نراوهعقب )پيشروي و تضعي يا  تقويتو تاوه  ايپيچانهالگوي  است بويژه

بايسرتي بره اير  اي خواهرد گرديرد. الگوهاي گردش جوي منطقهشدت و بسامد نيمکره شمالي باعث تغيير در مناطق 

نر  قطرب و اسرتوا آه هاي قطبي اخرتالف دمرايد كه با توجه به گرمايش جهاني و روب بيشتر يخچالكرنکته اشاره 

تراوه  ،النهاري فشرارگردد. در نتيجه تضعي  شيو نص النهاري فشار هس تضعي  ميكاهشي داشته در نتيجه شيو نص 

 ،. با پيدايش اير  الگروكنداي پيدا مياي و پشتهقطبي نيز ضعي  شده و ان حالت مداري خارج و الگوي نامتقارن و ناوه

 يابد.زايش ميهوايي افوآب يهايناهنجار

 

  
در فروردین تاوه  گسترهمتوسط  .69شكل 

 دوره اول

 در فروردینتاوه  گسترهمتوسط  .64شكل 

 دوره دوم
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 تاوه در اردیبهشت گسترهمتوسط  .65شكل 

 دوره اول

 در اردیبهشتتاوه  گسترهمتوسط  .61شكل 

 دوره دوم

  
ماه خردادتاوه در  گسترهمتوسط  .63شكل 

 دوره اول

ماه دوره در خردادتاوه  گسترهمتوسط  .68شكل

 دوم

  
ماه دوره در تیرتاوه  گسترهمتوسط  .63شكل 

 اول

در تیرماه دوره تاوه  گسترهمتوسط  .25شكل 

 دوم
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ماه دوره در مردادتاوه  گسترهمتوسط  .26شكل 

 اول

ماه دوره در مردادتاوه  گسترهمتوسط . 22شكل

 دوم

  
دوره  در شهریورتاوه  گسترهمتوسط  .29شكل 

 اول

دوره  شهریوردر تاوه  گسترهمتوسط  .24شكل 

 دوم

  
ماه دوره در مهرتاوه  گسترهمتوسط  .25شكل 

 اول

در مهرماه دوره تاوه  گسترهمتوسط  .21شكل 

 دوم
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ماه دوره در آبانتاوه  گسترهمتوسط  .23شكل 

 اول

ماه دوره در آبانتاوه  گسترهمتوسط  .28شكل 

 دوم

  
ماه دوره در آذرتاوه  گسترهمتوسط  .23شكل 

 اول

در آذرماه دوره تاوه  گسترهمتوسط . 95شكل 

 دوم

  
ماه دوره در دی تاوه گسترهمتوسط  .96شكل 

 اول

ماه دوره در دیتاوه  گسترهمتوسط  .92شكل 

 دوم
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ماه دوره در بهمن تاوه گسترهمتوسط  .99شكل 

 اول

ماه دوره در بهمنتاوه  گسترهمتوسط  .94شكل 

 دوم

  
ماه در اسفندتاوه  گسترهمتوسط  .95شكل 

 دوره اول

در اسفندماه تاوه  گسترهمتوسط  .91شكل 

 دوره دوم

 گیرینتیجه. 5

در اير   .را دچرار آشرفتگي نمروده اسرت اقليستغييرات اقليمي ناشي ان گرمايش نمي  با سرعتي فزاينده ابردستگاه 

نقش بسرزايي در تغييرر اقلريس منراطق تحرت سريطره  ،قطبي تاوه همچونهاي كالن مقياسي ميان، تغيير در روند سامانه

 خويش ايفا نموده است.

نررم تر و ثانياً سطم تاوه بره صرورت رقرومي در نکته قوت اي  پژوهش در آن است كه اوالً ان دوره آماري طوالني

نترايج خرورد. مطالعات داخلي اي  موارد به چشرس نمري ويژهبهكه در اغلب مطالعات افزار محاسبه شده است، در حالي

تاوه قطبري آهنر  كاهشري  گسترههاي ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و اسفند ماهنشان داد كه حاضر پژوهش 
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هراي جغرافيرايي اي بره عرر حرارهبا گسترش پرفشار جنب تماالًاحكه  نمايد،تجربه مي 07/0داري در سطم معني را

هرا، مراه يو در تمرام پرژوهشمرورد سراله  60است كه در هرر دو دوره  آنهمچني  نتايج حاكي ان باالتر انطباق دارد. 

سررد ن نيمرهگرم سال بيشتر ا كاهش يافته و سير نزولي داشته است كه عموماً اي  سير كاهشي در نيمهقطبي تاوه  گستره

اي مقيراس و در بعرد سريارهناشي ان تغييرات اقليمري كرالنتواند ميتاوه قطبي  گسترهبه طور كلي، كاهش . سال است

)الگوهراي  تغييرر شرکل تراوه قطبري. كه مسلماً افزايش گرمايش جهاني يکي ان پارامترهاي تأثيرگذار خواهد بود باشد

باعرث  و خارج شدن آن ان حالت مداري به نص  النهاري در اثر كاهش شيو نصر  النهراري فشرار (ياپشتهو  ياناوه

 اي ان جمله تغيير در نوع و ميزان بارش و دما خواهد گرديد. منطقهاقليمي هاي ناهنجاري
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