
 

  

  بررسي تغييرپذيري الگوهاي فشار حاكم
  يستگاه شهركرد با استفاده ازبر ا

  ماتريس همبستگي
  3، مرضيه افضلي2، محمود خسروي1صادق كريمي خواجه لنگي

  )16/12/86 : مقاله نهاييتاريخ پذيرش(
  
  

در اين پژوهش با تهيه ماتريس همبـستگي از مقـادير اسـتاندارد       
ــد    ــستگاه ســينوپتيك شــهركرد، رون ــه در اي ــشار روزان شــده ف

 41ي فشار حاكم بر اين ايستگاه در يك دوره تغييرپذيري الگوها
بر اين اساس مشخص شـد كـه الگـوي          . ساله، آشكارسازي شد  

 از الگوهــاي فــشار روزانــه %75 بــا 1995فــشار روزانــه ســال 
 داشـته   8/0مورد مطالعه، ضريب همبـستگي بـاالتر از         هاي    سال
. بوده اسـت  دار     معني  اطمينان %99اين همبستگي در سطح     . است

 ، داشته 8/0 از سال ها، ضريب پايين تر از         %25تباط براي   اين ار 
از طرفي  . نبوده است دار     معني ها  بطوري كه حتي در برخي سال     

ا، مـشاهده   هـ مدت برخـي از سـال   با صرفنظر از تغييرات كوتاه   
 بـه طـرف     1964 سال مذكور، با حركـت از سـال          41شد كه طي    
 الگوهـاي   ، ضـرايب همبـستگي بـين      )2004تا سـال    (پايان دوره   

                                                                                                                    
 دانشجوي دكتري اقليم در برنامه ريزي محيطي دانشگاه سيستان و بلوچستان -1

 استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان -2

  ت تهران دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقاكارشناس ارشد جغرافيا -3

 چكيده

*

*

*



  1386پاييز و زمستان  76

 

فشار روزانه، سير افزايشي داشته و از نظم خاصـي برخـوردار            
هنده آن است كه الگوهاي فشار حـاكم بـر           د اين امر نشان  . است

  .ايستگاه، در درازمدت ميل به ثبات بيشتري دارد
، Zالگـوي فـشار، ضـريب تغييرپـذيري، نمـرات            :كلمات كليـدي  

  .ماتريس همبستگي، همبستگي آستانه

  مقدمه
شناسي سينوپتيك، اقليم هر منطقه براسـاس الگوهـاي گـردش             توجه به اينكه در اقليم     با

شناسي از اهميت زيادي برخـوردار    لذا مطالعه الگوهاي گردشي در اقليم ،شود  مي هوا تبيين 
. شـود   مـي  پراكندگي الگوهاي گردشي نيز بر اثر تغييـرات پراكنـدگي فـشار حاصـل             . است

  ، فــــشار و جريــــان هــــوا و منبــــع اطالعــــات آن    اصــــلي آنهــــاي  بنــــابراين داده
 كه براساس   ]5[شود  مي هر الگوي فشار در واقع يك تيپ هوا ناميده         .]4[استا  هوهاي    نقشه
در درازمدت، ها  هواي ساعتي يا روزانه الگوهاي فشار شناسايي شده و فراواني آن      هاي    نقشه

بـراي يـك مكـان در        تـوان   مـي  هـوا را  هـاي     تيـپ . شـود   مـي  برحسب درصد محاسبه و بيان    
هـاي    حـاكم بـر قـسمت     هاي    توان تيپ   مي چنينزماني مختلف شناسايي كرد و هم     هاي    دوره

با در نظر گرفتن الگوهـاي فـشار   . ]4[دنمومختلف يك منطقه وسيع را در زماني معين تعيين       
توان ايـن حركـت       مي مشخص،هاي    به حالت متحرك و عبور آنها در فاصله زماني از مكان          

پرفـشار و  هـاي   شناسان با تعقيب هسته اقليم در گذشته،. گرفت نظر نوان يك فيلم دررا به ع  
گيري  بندي، ميانگين  گروه فشار، اطالعات مورد نياز خود را استخراج كرده و سپس به           كم

افزارهـاي پيـشرفته،    نرم با پيدايش رايانه و  .پرداختند  مي نهاييهاي     و نقشه  هاو ترسيم نمودار  
از آنجـايي كـه   . تـر داده اسـت    ي و دقيـق   مـ كهـاي     ي جاي خود را به روش     قديمهاي    روش

داراي پراش و انحراف معيار قابل توجه، معرف دقيقـي از        هاي    ميانگين يك مجموعه با داده    
هوا نيز صالح نيست كـه از ميـانگين         هاي     در تعيين تيپ   ،باشد  نمي تمام اعضاي آن مجموعه   

كرد، چراكـه افـزايش پـراش و انحـراف معيـار اعتبـار              فشار در طول زمان استفاده      هاي    داده
فـشار بـراي    هـاي     براي رفع اين مشكل بايد از فراوانـي داده        . برد  مي را از بين  ها    ميانگين داده 

را منتقل كرد يـا     ها    توان تمام جزئيات داده     نمي با توجه به اينكه   . تعيين تيپ هوا استفاده كرد    
هزار روز آمـار مربـوط       فشار غالب از طريق چهارده    هميد و از طرفي، استخراج تيپ هوا و         ف

 

*
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جـز خالصـه كـردن      اي     لـذا چـاره    ،رسـد   نمـي  به نظر اي    به فشار ايستگاه شهركرد، كار ساده     
 .تر نيست حجم و تبديل آنها به يك ماتريس كمها  داده

هـاي   مشابه در تعيين تيپ  هاي    در زمينه استفاده از ماتريس همبستگي يا بكارگيري روش        
اقليمـي، تحقيقـاتي    هـاي     الگوهاي گردشي نظير الگوهاي فشار و همچنين تهيـه نقـشه          غالب  

بـا اسـتفاده از روش      ) 1963( 1بـار لونـد    اولين .شود مي انجام شده كه به برخي از آنها اشاره       
شـرق ايـاالت متحـده را براسـاس فـشار        روز قسمت شـمال 445هواي هاي    همبستگي، نقشه 

وي . ]8[بنـدي كـرد    به تيپ هـوا يـا الگـوي گردشـي گـروه            ايستگاه منطقه    22سطح درياي   
بنـدي   و بيشتر را در ماتريس همبستگي به عنـوان سـطح آسـتانه تيـپ              7/0ضريب همبستگي   

هـاي   بنـدي  بـه دليـل اهميـت سـطح آسـتانه همبـستگي در گـروه       . هواي منطقه تعيـين نمـود     
 2لـذا سـابين   . ن دادند شناسان حساسيت زيادي روي انتخاب اين آستانه نشا        جغرافيايي، اقليم 

تـر كـه ناشـي از        كوچـك هـاي     در گروه .  را پيشنهاد نموده است    8/0، سطح آستانه    )1974(
گروهـي   گروهي كـاهش يافتـه و تـضاد بـين      بيشتر هستند، واريانس درون   هاي    سطح آستانه 

  .]9[بندي جغرافيايي است يابد و اين هدف گروه  ميافزايش
 350 نقطـه بـه فاصـله تقريبـي          35در  را  طح دريـا    ، فـشار سـ    )1997(  و همكـاران   3يارنال

 12 ايـاالت متحـده آمريكـا بـراي سـاعت            يشـرق  گر واقع در منطقه شـمال     يكديكيلومتر از   
، در  Zبـه نمـرات      آنها   پس از تبديل  انتخاب و   1978-1987دوره  طي  روزانه  بطور  گرينويچ  

بنـدي روزهـا     به گـروه   4/0 با انتخاب آستانه همبستگي      نآنا. ماتريس همبستگي قرار دادند   
پرداخته و در نهايت با استفاده از ميانگين فشار هر گروه يـك نقـشه پراكنـدگي فـشار تهيـه                     

  .]10[جاي گرفتها  بندي  درصد از روزها در گروه95 مجموعاً اين تحقيق،در . كردند
ــعف روش  ــاط ض ــاي  نق ــه ــستگي يكم ــه روش همب ــداد  ، و از جمل ــه تع ــت ك  آن اس

بر اين اساس،   . ]7[كند  مي با كم و زياد كردن همبستگي آستانه، تغيير       ا  ه  و تيپ ها    بندي گروه
دسـتي و كمـي، روشـي       هـاي     براي اجتناب از نقاط ضعف روش     ) 1997(  و يارنال  4فريكس

 براي شناسايي الگوهـاي     ، منطقه مورد مطالعه   اآنها براساس آشنايي ب   . ه كردند يتركيبي را ارا  
اسكولنتون در ايالت    بير شهر ويلكس  در منطقه مادر  گردشي حاكم بر فرودگاه آووكا واقع       

                                                                                                                    
1. Lund 
2. Sabin  
3. Yarnal 
4. Frakes 
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 را براسـاس    1978-1989هـاي      گرينـويچ روزانـه سـال      12هواي ساعت   هاي    نقشه پنسيلوانيا،
فـشار  هـاي     بنـدي نقـشه     و سـپس بـه گـروه       نـد بنـدي كرد   طبقه شده، الگوهاي از قبل تعيين   

ايـن  . قرار گرفتها   نقشهبندي  مالك گروه3/0بندي، سطح آستانه  در اين گروه  . پرداختند
يارنـال  . ]6[شـد بندي درحقيقت بصورت دستي و براساس توان علمي محققان انجـام         تقسيم

شناسـي   را در اقلـيم   هـا     مباحث مربـوط بـه روش همبـستگي و اسـتفاده از مـاتريس             ) 1385(
  .]1[عملي، موشكافي كرده استهاي  همديد، با بيان مثال

، اسـتخراج ضـرايب تغييرپـذيري سـال بـه سـال         بطوركلي هدف از انجـام ايـن پـژوهش        
ن ايـ الگوهاي روزانه فشار در ايستگاه شهركرد با استفاده از ماتريس همبـستگي اسـت تـا از                

. همبستگي قـوي داشـته، اسـتخراج شـود    ها  سال طريق، سال مرجع يعني سالي كه با بيشترين       
در اين ميان، با توجه . دوش  مي ايستگاه، استخراج   اين بدين ترتيب، تيپ غالب فشار حاكم بر      

رفتـار  بيني     پيش به تاثيرپذيري ساير الگوهاي اقليمي نظير الگوهاي دمايي از الگوهاي فشار،          
 51درجه و  50ايستگاه سينوپتيك شهركرد، در موقعيت  .]3[تر خواهد شد اين الگوها آسان

 متـري از  2084  دقيقه عرض جغرافيايي و در ارتفـاع 17 درجه و 32دقيقه طول جغرافيايي و     
موقعيــت قرارگيــري ايــن ايــستگاه در ايــران و اســتان چهارمحــال و  .ســطح دريــا قــرار دارد

  .مشخص شده است 1 بختياري، در شكل
  

  
   موقعيت جغرافيايي منطقه و ايستگاه شهركرد در ايران و استان چهارمحال و بختياري-1شكل
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  ها مواد و روش
 فـشار سـطحي روزانـه ايـستگاه سـينوپتيك           د ركور 14965اين پژوهش، شامل    هاي    داده

شـده    است كه از طريق سازمان هواشناسي كشور تهيه        1964-2004 شهركرد در طول دوره   
پـراش و انحـراف معيـار       بايـستي   غالـب فـشار،     هاي    با توجه به اينكه در تعيين تيپ      . ]2[است
 آمـار مربـوط      روز 14965حفظ شود و از طرفي، استخراج تيپ غالب فشار از طريق            ها    داده

حل خالصه كـردن     ترين راه   مناسب ، بنابراين، نيستاي    به فشار ايستگاه شهركرد، كار ساده     
ايـن كـار بـا اسـتفاده از قـرار دادن            . تر اسـت   حجم ا به يك ماتريس كم    هو تبديل آن  ها    داده

 روز، در يـك مـاتريس       14965ارقام مربوط به فشار سطحي روزانه ايـستگاه شـهركرد طـي             
به اين صـورت  . تر امكانپذير است حجم  تبديل اين ماتريس به يك ماتريس كم  و 365×41

 سـاخته شـد و در ادامـه، ضـرايب     365×41مذكور، يك مـاتريس  هاي    كه با استفاده از داده    
 بـه .  قـرار داده شـد     41×41همبستگي اين ماتريس استخراج و در يـك مـاتريس همبـستگي           

نه، ميزان همبـستگي روزانـه الگوهـاي فـشار در           عبارتي با تركيب الگوهاي متنوع فشار روزا      
سـپس   . جـاي گرفـت    41×41مختلف، استخراج شد و در يك ماتريس همبستگي         هاي    سال

 و بيشتر داشت، 8/0همبستگي ها   سالي كه با بيشترين سال  8/0با استفاده از آستانه همبستگي      
  روز آن، بـه    365طـي   اين سال به عنوان سال مرجع و الگوي فشار روزانه آن            . استخراج شد 

از طرفـي، بـا محاسـبه و ترسـيم نمـودار ضـرايب               .گرديـد عنوان تيپ غالـب فـشار انتخـاب         
ديگر، روند تغييرپذيري هاي  نسبت به سال ها    همبستگي الگوهاي فشار روزانه تك تك سال      

مختلف بررسي و طي اين مرحله، وجود يك نظم خاص با سير            هاي    الگوهاي فشار طي سال   
 بــه طــرف پايــان دوره، 1964 همبــستگي بــين الگوهــاي فــشار روزانــه از ســال افزايــشي در

  .پژوهش، نتايج نهايي استخراج شدهاي  در پايان، به استناد يافته. آشكارسازي شد

  بحث
الگوهـاي  هـاي   بندي در اين پژوهش با استفاده از روش ماتريس همبستگي كه در گروه   

  از پـذيري سـال بـه سـال       رخراج ضـرايب تغيي   متنوع آماري كـاربرد زيـادي دارد، بـراي اسـت          
بدين ترتيب كه با تهيه ماتريس      . الگوهاي روزانه فشار در منطقه شهركرد استفاده شده است        

 از نمرات استاندارد شده فشار روزانه در ايستگاه سينوپتيك شـهركرد و اسـتخراج               365×41
حي حاكم بر ايـن     ، روند تغييرپذيري الگوهاي گردشي فشار سط      41×41ماتريس همبستگي   
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، 8/0براسـاس ضـريب همبـستگي آسـتانه         .  ساله، آشكار سازي شد    41منطقه، در يك دوره     
هاي  ، بيشترين همبستگي را با ساير سال1995مشخص گرديد كه الگوهاي فشار روزانه سال 

، دو يافتـه    41×41بطوركلي براساس ضـرايب مـاتريس همبـستگي       . مورد مطالعه داشته است   
  :ديدگرمهم استخراج 

 بـا   1995د كه الگوهـاي فـشار روزانـه سـال           شو  مي ، مشخص 1 با توجه به جدول   ) الف(
 داشـته   8/0مورد مطالعه ضريب همبـستگي بـاالتر از         هاي     از الگوهاي فشار روزانه سال     75%

نتـايج نـشان داد     .  نوسان داشته اسـت    8/0 تا   7/0نيز اين ضريب بين     ها     از سال  %25 در   ،است
با هـم   ها    مجموعه اين سال  . استدار     معني %99كور، در سطح اطمينان     مذهاي    كه همبستگي 

دهد كه بصورت مـنظم در طـول روزهـاي         مي يك تيپ غالب از فشار روزانه هوا را تشكيل        
  ).2شكل(تكرار شده است ها  مختلف اين سال

  در ايستگاه شهركردها   با ساير سال1995نتايج ماتريس همبستگي الگوي فشار سال  -1جدول
 ضريب همبستگي پيرسون با سال ضريب همبستگي پيرسون با سال
1964 853/0 1984 866/0  

1965 802/0 1985 844/0  

1966 784/0 1986 816/0  

1967 851/0 1987 786/0  

1968 771/0 1988 792/0  

1969 735/0 1989 777/0  

1970 858/0 1990 833/0  

1971 807/0 1991 818/0  

1972 786/0 1992 801/0  

1973 824/0 1993 818/0  

1974 784/0 1994 837/0  

1975 830/0 1996 815/0  

1976 833/0 1997 861/0  

1977 833/0 1998 804/0  

1978 835/0 1999 862/0  

1979 819/0 2000 824/0  

1980 790/0 2001 844/0  

1981 806/0 2002 822/0  

1982 837/0 2003 841/0  

1983 812/0 2004 806/0  
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  1964-2004هاي   با الگوي فشار سال1995 ضرايب ماتريس همبستگي الگوي فشار سال -2شكل

  
 در بين ساير    41×41 از ماتريس همبستگي     1995از طرفي ضرايب همبستگي ستون سال       

ميـانگين ضـرايب    .  باالترين ضرايب را داشـته اسـت       82/0اين ماتريس با ميانگين     هاي    ستون
عنـوان سـال مرجـع و       ه   ب 1995لذا سال   .  آمده است  2 نيز در جدول  ها   همبستگي ساير ستون  

ايـن  هـاي     الگوي فشار روزانه حاكم در اين سال به عنوان تيپ غالب فـشار روزانـه در سـال                 
  .دوره تعيين شده است

بـا  را   2004 و   1989،  1969هـاي     نتايج همبـستگي الگوهـاي فـشار روزانـه سـال           3 شكل
ك يـ ميانگين ضرايب همبـستگي بـراي هر  . 1دهد  مينشانها  سالالگوهاي فشار روزانه ساير    

ميـانگين ضـرايب    ). 2 جـدول  (76/0 و   77/0،  75/0: به ترتيب عبارت است از    ها    از اين سال  
، در ايـن    )1995( مرجـع  نيز، جهت مقايسه با ميانگين همبستگي سال      ها    همبستگي ساير سال  
  .ندك  ميهم بهتر اين پيچيدگي كمك نيز به ف2 با شكل 3 مقايسه شكل. جدول آمده است

تـا سـال    ( به طـرف پايـان دوره        1964 ساله، با حركت از سال       41طي دوره آماري    ) ب(
، ضرايب همبستگي بين الگوهاي فشار روزانه، سير افزايشي داشته و از نظـم خاصـي                )2004

  ).3جدول(برخوردار است 
دهـد    مـي   است كه نشان   02/0 با خطاي    351/0ضريب همبستگي پيرسون در اين رابطه،       

دهنده آن اسـت كـه الگوهـاي      اين امر نشان  . استدار     معني اعتماد،% 98اين رابطه در سطح     
  ).4شكل(گردشي حاكم بر منطقه، در درازمدت ميل به ثبات بيشتري دارد 

                                                                                                                    
 .خودداري شده استها  اند و از ذكر نمودار ضرايب همبستگي ساير سال به عنوان نمونه انتخاب شدهها   اين سال-1
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   41×41مختلف ماتريس هاي  نتايج ميانگين ضرايب همبستگي ستون -2جدول
  )هاي فشار هر سال با ساير سال هاميانگين ضرايب همبستگي الگو(

  ميانگين ضرايب همبستگي  سال  ميانگين ضرايب همبستگي  سال
1964  79823/0  1985  79753/0  
1965  77128/0  1986  77308/0  
1966  77105/0  1987  77025/0  
1967  78063/0  1988  79530/0  
1968  76185/0  1989  76883/0  
1969  74943/0  1990  80068/0  
1970  81030/0  1991  79667/0  
1971  79368/0  1992  76427/0  
1972  76138/0  1993  79078/0  
1973  77730/0  1994  79435/0  
1974  77660/0  1995  81793/0  
1975  78290/0  1996  78155/0  
1976  77768/0  1997  79415/0  
1977  80808/0  1998  77530/0  
1978  81363/0  1999  81093/0  
1979  79110/0  2000  79018/0  
1980  78175/0  2001  80343/0  
1981  76653/0  2002  79628/0  
1982  78438/0  2003  79470/0  
1983  79675/0  2004  75847/0 

1984  80390/0 -  - 
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  )ج(

 همبستگي الگوهاي )ب(، )2004-1964( آماريهاي   با سال1969 همبستگي الگوهاي فشار سال )الف (-3شكل
 آماريهاي   با سال2004همبستگي الگوهاي فشار سال ) ج(، )2004-1964( آماريهاي   با سال1989 فشار سال

)1964-2004(  
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  در ايستگاه شهركردها   با ساير سال1964نتايج ماتريس همبستگي الگوي فشار سال  -3جدول
 ضريب همبستگي پيرسون با سال ضريب همبستگي پيرسون با سال
1965 779/0 1985 790/0  
1966 768/0 1986 785/0  
1967 825/0 1987 811/0  
1968 741/0 1988 795/0  
1969 764/0 1989 755/0  
1970 828/0 1990 840/0  
1971 809/0 1991 785/0  
1972 732/0 1992 765/0  
1973 785/0 1993 801/0  
1974 789/0 1994 803/0  
1975 786/0 1995 853/0  
1976 790/0 1996 854/0  
1977 783/0 1997 824/0  
1978 801/0 1998 789/0  
1979 814/0 1999 861/0  
1980 808/0 2000 795/0  
1981 778/0 2001 820/0  
1982 809/0 2002 785/0  
1983 733/0 2003 810/0  
1984 807/0 2004 779/0 
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به سال نسبت  )1964-2004(تغييرات ضريب همبستگي ساالنه الگوهاي فشار دوره  -4شكل
   در ايستگاه شهركرد1964
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  نتايج
اين پژوهش، تيپ غالب فـشار روزانـه حـاكم بـر ايـستگاه              هاي    با تكيه بر مباحث و يافته     

بــه عبــارتي، .  نمايــان شــده اســت5 دوره آمــاري در شــكلهــاي  از ســال% 75شــهركرد در 
 سـاير  ، بيـشترين همبـستگي را بـا الگوهـاي فـشار روزانـه        1995الگوهاي فشار روزانـه سـال       

  :اين انتخاب از دو جهت صورت گرفته است. مورد مطالعه داشته استهاي  سال
مـورد  هـاي      از الگوهـاي فـشار روزانـه سـال         %75 بـا    1995الگوهاي فشار روزانه سـال       -

  . داشته است8/0مطالعه، ضريب همبستگي باالتر از 
اير  در بــين ســ41×41 از مــاتريس همبــستگي 1995ضــرايب همبــستگي ســتون ســال  -

لـذا سـال   . ، بـاالترين ضـرايب را داشـته اسـت       82/0اين ماتريس با ميانگين     هاي    ستون
عنوان سال مرجع و تيپ غالـب فـشار روزانـه در ايـن سـال بـه                    در اين دوره، به    1995

  .عنوان تيپ غالب فشار روزانه حاكم بر ايستگاه شهركرد، انتخاب شد
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  مورد مطالعههاي  يستگاه شهركرد در سال تيپ غالب فشار روزانه حاكم بر سطح ا-5شكل

  
 سال فرد است كـه تناسـب كمتـري بـا            9كه در تيپ غالب قرار نگرفته، شامل        هايي    سال

 شامل تيـپ خـاص و مـستثنايي از الگـوي فـشار روزانـه              يكداشته و هر  ) 1995( سال مرجع 
سـنخيت  ها   سالحاكم بر ايستگاه بوده كه با الگوهاي روزانه فشار حاكم بر ايستگاه در ساير 

  .1و تناسب خاصي ندارد
                                                                                                                    

 كـه ميـانگين     1988-1980-1989-1974-1987-1968-1966-1969-1972: به ترتيب عبارت است از    ها    اين سال  -1
 . آمده است2جدول ضرايب آنها در 
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 كه در تيپ غالب قـرار دارنـد، در          1997 و   1995هاي    تناسب الگوهاي فشار روزانه سال    
 عنوان يك سال فرد با سال مرجع  به1980 و عدم تناسب الگوهاي روزانه فشار سال 6 شكل

  . نشان داده شده است7 در شكل) 1995(
  

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

1050

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375

كال
پاس

كتو
ه ه

نه ب
روزا

شار 
   ف

 

روزشمار جوليوسي

1997

1995
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  عنوان يك سال منحصر به فرد با  به1980 عدم تناسب الگوهاي روزانه فشار سال -7شكل

  عنوان سال مرجع  به1995 سال 
  

سـت كـه طـي دوره     اشـود، آن   مـي ايـن پـژوهش حاصـل   هاي     كه از يافته   ينتيجه ديگر 
، ضـرايب   )2004تـا سـال     ( بـه طـرف پايـان دوره         1964 ساله، با حركت از سـال        41ماري  آ

. همبستگي بين الگوهاي فشار روزانه، سير افزايشي داشته و از نظم خاصي برخـوردار اسـت               
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دهد كه الگوهاي گردشي حـاكم بـر منطقـه، در درازمـدت ميـل بـه ثبـات                     مي اين امر نشان  
 و  02/0 با ضريب خطـاي      351/0 ضريب همبستگي پيرسون     ،4 استناد به شكل  . بيشتري دارد 
  . گواه اين مطلب است%98سطح اعتماد 

با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش و با توجه به اينكه الگوهاي فـشار كنتـرل كننـده                    
در مجموعـه   ... بارشـي و      ساير الگوهاي اقليمي است، امكان تناسب ساير الگوهاي دمـايي،           

تـداوم ايـن    . رسـد   مـي  شده است، منطقـي بـه نظـر        نوان تيپ غالب شناخته   ع كه به هايي    سال
الگوهـاي وارده   بيني     پيش تواند به   مي اقليميهاي    تر و در غالب پهنه     مطالعه در سطوح وسيع   

 تيـپ   بهتـر  دركاز طرفي، نتايج حاصل از اين پـژوهش بـه           . به مناطق مختلف كمك نمايد    
  .دكن  ميناطق مختلف كشور كمكاقليمي و تعيين فصول طبيعي مهاي  بندي

  سپاسگزاري
بدينوسيله از اساتيد بزرگـوار جنـاب آقـاي دكتـر بهلـول عليجـاني عـضو هيئـت علمـي                     
دانشگاه تربيت معلم تهران و همچنين جناب آقاي دكتر محمـد سـليقه عـضو هيئـت علمـي                   

  .آيد  ميدانشگاه سيستان و بلوچستان تشكر و قدرداني به عمل

  منابع
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