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 انسوپدیده  الگوهاي پر فشار سیبري و کم فشار سودانی در زمان وقوع تحلیل همدید

 ایرانجنوب غرب  بارشهاي جنوب و و ارتباط آن با ناهنجاري
 

 بهرام نجف پور 3، منیژه کیاني پور 2 

 

دهیچک  

شود. باشد که باعث تشدید ناهنجاري در بارندگي ميمياز جمله عوامل مؤثر بر نوسانات بارندگي ،پدیده ال نینو 

انسو با توجه به  رویدادایران با تغییرات بارش هاي جنوب و جنوب غرب ارتباط بین  بررسياین تحقیق،  از انجامهدف 

اتفاق  هاي اال نینو و النین موقعیت و گسترش دو سامانه همدید پرفشار سیبري و کم فشار سوداني مي باشد. براي این منظور

دریافت شد. سپس فراواني وقوع و موقعیت پرفشار سیبري و  NCEPوبگاه  از (3191- 11ساله ) 22آماري  هافتاده در دور

ماه هاي دسامبر، سازمان هواشناسي کشور استخراج و از بین آنها  موجود در موقعیت و مسیر کم فشار سوداني از نقشه هاي

به عنوان سال نمونه همراه  (3191-3191و سال )پدیدة ال نینو ( به عنوان سال نمونه توام با 3112-3111ژانویه و فوریه )سال 

بارش  با تعیین محدوده مورد مطالعه، داده هاي سپس .گردیدانتخاب  ،بیشتري برخوردار بودندت النیناکه از شدبا 

ماه  نقشه هاي سینوپتیک تراز سطح زمین سرانجام یه شد.تهاز وبگاه سازمان هواشناسي کشور نمونه  تیکسینوپ هايایستگاه

که آرایش  دادنشان  مذکور امانه همدیدسدو  بررسي هاي انجام شده بر روي هاي مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

 ت به سال ال نینوشرایط مناسب تري براي ایجاد بارش نسب ،فوریه در سال النینا ، ژانویه ودر سه ماه دسامبر امانهساین دو 

 هر چند داده هاي میانگین بارش ساالنه ایستگاه هاي مذکور خالف آن را نشان مي دهد. داشته است. 
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 مقدمه -1

درجه جنوبي در سواحل  9هرسال در ماه دسامبر، جریان آب گرم در امتداد مدار 

اکوادر جایگزین جریان آب سرد پرو مي شود )باال آیي(، این پدیده ال نینو نامیده مي 

شود. ال نینو به یک اختالل قابل توجه اقیانوسي و جوي اطالق مي شود که از منطقه 

ع مي شود و هر چند داراي دوره زماني مشخص نیست، اما شرقي اقیانوس آرام شرو

ساله رخ داده است. این پدیده معموال با تغییر الگوي  1تا  1معموال در فواصل زماني 

فشار در اقیانوس آرام استوایي همراه است که این تغییرات فشار را نوسان جنوبي مي 

تاهیتي و داروین، میزان شاخص  امروزه با اندازه گیري اختالف فشار بین جزیره .نامند

نوسان جنوبي را ثبت مي کنند که مطالعات درباره ال نینو از طریق مطالعه این شاخص 

در این رویداد الیه سطحي آب اقیانوس در شرق اقیانوس آرام در ناحیه انجام مي شود. 

دوره  حاره اي گرم مي شود و این گرما سه ماه و گاه بیشتر ادامه دارد. پس از پایان

گرم، مرحله سرد شدن آبهاي سطح اقیانوس شروع مي شود که به پدیده النینا معروف 

جو  ااقیانوس و اقیانوس ب اشروع ال نینو به میزان برهم کنش جو ب (.3هاست)شكل شمار

بستگي دارد. این رویداد بر اساس شدت و استمرار نابهنجاریهاي محیطي یا تاثیرات 

رت ضعیف، متوسط، قوي و بسیار قوي طبقه بندي شده اجتماعي و اقتصادي به صو

 است.

 ي از سیارة زمین و آثاریبیشترین اهمیت ال نینو به علت تأثیر شدید روي بارش بخشها

مسائل اقتصادي و اجتماعي مي باشد که به هنگام وقوع آن در کشورهاي  سوء آن بر

اجتماعي ال نینو  –ادي تصور مي شد اثرات اقتص ،مختلف به وقوع مي پیوندد. تاکنون

غربي آمریكاي جنوبي در منطقه حاره  یعني کشورهاي ساحلِ ،فقط به ناحیه محل وقوع

مربوط مي شود. ولي اخیراً مطالعات انجام شده نشان مي دهند که اثرات وقوع ال نینو در 

 بیشتر نقاط جهان به چشم مي خورد. مثالً همزمان با وقوع ال نینوي اندونزي، آفریقاي

ند. در آسیا جریانات مونسون هند ضعیف شده و ده اجنوبي و استرالیا دچار خشكسالي ش

  . در جنگلهاي استرالیا و اندونزي آتشه استدیژاپن با ناهنجاریهاي بارش روبرو گرد

و باالخره بخشهاي مختلفي از جهان متأثر از تغییرات جوي حاصل  ه استداسوزي رخ د
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شده رفته و با ناهنجاریهاي جوي و اقلیمي روبرو گقرار 3جنوبي()ال نینو / نوسان  از انسو

 .اند

 
 

 (3111کارها و فازهاي مختلف انسو)قویدل، و مدل ریز نمایي شده ساز:  3شكل شماره 

مي باشد که اثرات آن در بخشهایي از جهان مطالعه  يپدیده ال نینو یک ناهنجاري اقلیم

نیا نیز به دلیل دور بودن از محل وقوع این و مشخص شده است. در بسیاري از نقاط د

. در کشور ما نیز در مورد تأثیر این پدیده بر روي شده استتوجه چنداني به آن ن ،پدیده

اتي صورت گرفته است که این مطالعات عمدتا از مطالعطي یک دهه گذشته اقلیم ایران 

با توجه به  .استکمتر مورد توجه قرار گرفته روش سینوپتیكي جنبه آماري بوده و 

وسعت عمل ناهنجاریهاي ایجاد شده توسط پدیده ال نینو و تاثیر پذیري اقلیم جنوب و 

منطقه همگرایي  جنوب غرب کشور از سیستمهاي جوي همچون کم فشار سودان،

دریاي سرخ، مرکز پرفشار سیبري، مرکز کم فشار مدیترانه و مرکز پرفشار دینامیكي 

نجاري حاصل از آن بر نحوه فعالیت این سیستم ها و شرایط به نظر مي رسد ناه ،آزور

دنبال کشف ارتباط ه تحقیق حاضر ب تأثیر نباشد.بي ،حاکم در سیستم هاي جو باال

در شرایط دو سامانه پدیده ال نینو  باناهنجاري بارشهاي جنوب و جنوب غربي کشور 

 . تاکنون مطالعات ومي باشدهمدید بزرگ مقیاس پرفشار سیبري و کم فشار سوداني 

                                                 
1.EL Nino/southern oscillation(Enso) 
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تحقیقات بسیاري در زمینة پدیدة ال نینو و نوسان جنوبي در کشورهاي مختلف جهان 

( با استفاده از شبیه سازي آماري آزمون 9311) 3همكارانو ماتیو صورت گرفته است.

میانگین بارش و دما در  فصل در 1مونت کارلو، تغییراتي را که در طي تي استیودنت 

رخ داده بود، مشخص کردند. این بررسي نشان  2ز گرم( و لنسو )فاز سرد(طول انسو )فا

رویداد مورد مطالعه  21داد که در طول دورة انسو )آوریل تا اکتبر( میانگین بارش براي 

(تاثیر شاخص نوسان 3119) 1رودو و همكاران .سانتي متر افزایش یافته است 23/9حدود 

لیم شبه جزیره ایبري مورد بررسي قرار دادند. جنوبي و نوسان اطلس شمالي را بر اق

مطالعات آنها نشان داد که این دو شاخص هم از نظر زماني و هم از نظر فضایي 

تفاوتهایي را نشان مي دهند، همچنین همبستگي بین انسو و بارندگي در این منطقه در 

درصد  12اً تا حال افزایش بوده و درصد تغییر پذیري فصل بهار در نتیجه انسو نیز بعض

در منطقة  3111( خشكي شدیدي که در طول سال 1131) 4و همكارانکایانو هم رسید.

. مي دانند 3112-11وسیعي از سرزمینهاي حاره اي ایجاد شده بود را در ارتباط با ال نینو 

( در تحلیل بارندگي دوربان آفریقاي جنوبي و جریان 393: 2222)1جري و همكاران

این نتیجه رسیدند که ارتباط نزدیكي بین رویدادهاي با دوره هاي دو رودخانه نیل به 

( یک ارتباط قوي بین شاخص منفي 2221)9ساله و رخداد ال نینو وجود دارد. چادهاري

تانگ و  )مثبت( نوسان جنوبي و دوره خشک )مرطوب( در اقلیم بنگالدش پیدا کرد.

 -ت دوره هاي سیالب( براي کشف تغییر پذیري طوالني مد2229) 9همكاران

خشكسالي و رویدادهاي انسو، همچنین تشخیص الگوهاي پیوند از دور بین انسو و سري 

خشكسالي در باال، وسط و پایین دست رودخانه یانگ تسه، به بررسي آماري  -سیالب 

خشكسالي این رودخانه و سري زماني  -( شاخص سیالب3192-2221سري زماني)

)ال نینو و النینا(  اختند. نتایج نشان داد که فازهاي انسو( پرد3191-2221شاخص انسو)

                                                 
1. Matthew J and  et al 

2.Lanina/southern oscillation (Lenso) 

3. Rodo and et al 
4.Kayano  MT and et al 

5.Jury M. R and et al 

6.Chowdhury M. R. 
7. Tong and et al 
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سیالب در حوضه رودخانه یانگ  -ارتباط پیوند از دور مناسبي با دوره هاي خشكسالي

تغییر  RegCM32( با استفاده از مدل 2229) 3تسه دارد. جیان هواکوان و همكاران

ل از این بررسي نشان مي دهد پذیري اقلیم جاواي اندونزي را مطالعه کردند. نتایج حاص

که عالوه بر ناهنجاري شناخته شده در شرایط خشک که با فصول انتقالي در یک سال 

ال نینو همراه است، یک ساختار دو قطبي ناهنجاري بارش در جاوا در طول فصل 

( با 2229)1کانن و همكاران مرطوب که با ال نینو در ارتباط است نیز وجود دارد.

( نشان دادند مناطقي که در اواخر قرن SPIشاخص استاندارد شده بارش)استفاده از 

بیستم همراه با ناهنجاري در شرایط خشک و مرطوب  بودند، در طول سالهاي ال نینو 

احتماال هر دو شرایط حدي مرطوب و خشک را تجربه کردند، در حالیكه در سالهاي 

ه است. چاندیماال و وقوع پیوسته النینا احتماال فقط شرایط حدي خشک ب

( براي پیش بیني جریان فصلي رودخانه کالني در سریالنكا به بررسي 2229)1همكاران

قابلیت زیست )زیست پذیري( با استفاده از انسو پرداختند. آنها از تحلیل همبستگي و 

تحلیل مولفه هاي اصلي استفاده کردند. نتایج نشان داد بین انسو و جریان رودخانه 

( با استفاده 2221)1ازگر و همكاراندرصد معنا دار است.  11بستگي در سطح کالني هم

از روش کریجینگ، ساختار فضایي پیوند از دور انسو و نوسان دهه اي اقیانوس آرام 

(PDO)9  را براي خشكسالي هاي ایالت تگزاس در طول قرن بیستم مورد بررسي قرار

طق مختلف تگزاس واکنش هاي متفاوتي در دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که منا

مقابل این شاخص ها از خود بروز دادند. اما مناطق خشک نسبت به مناطق مرطوب 

 .جنب حاره اي همبستگي قوي تري را با ناهنجاریهاي اقلیمي نشان دادند

و بارندگي و دماي  انسو ( به بررسي ارتباط رویداد 3191)مدرس پوردر ایران 

فصل پرداخت. وي به این نتیجه رسید که تاثیر پذیري مناطق مختلف از  1ایران در طي 

                                                 
1.Jian-Hua Qian and et al 

2.REGional Climate Model Version3 
3.Canon J and et al 

4.Chandimala J and et al 

5.Ozger M and et al  
6.Pacific Decadal Oscillation 
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( با یک مقایسه آماري 3199خوش اخالق) این رویداد در فصول مختلف یكسان نیست.

نشان داد که  که بین خشكسالیها و ترسالیهاي کشور و نوسان جنوبي انجام داد،

ین )ال نینو( یي کشور با شاخص پاشاخص باال )النینا( و ترسالیها هاي ایران با خشكسالي

بر بارندگي هاي  انسوتأثیر پدیده  ( به بررسي3191ناظم السادات) همزمان بوده است.

یزه و شاخص نوسان جنوبي پرداخته و خاطر نشان مي کند که وقوع ال نینو در بیشتر یپا

یزه در یگي پامیزان بارند چنینهم .یزه ایران مي باشدیافزایش بارندگي پا همراه باموارد 

اردبیل، مرکزي، سمنان  محدوده استانهاي آذربایجان غربي و شرقي، کردستان، زنجان،

و همدان بیش از سایر مناطق متأثر از پدیده ال نینو مي باشد و در این مناطق ضرایب 

( ارتباط پدیده ال 3191استوار) همبستگي از پایداري زماني کافي برخوردار بوده اند.

د انشان د پژوهش وي نتایج .شهاي ماهانه ایران را مورد ارزیابي قرار داده استنینو با بار

که اثرگذاري پدیده ال نینو بر بارشهاي ایران همزمان با تغییر الگوي فشار در اقیانوس 

آرام نبوده بلكه با تاخیر زماني همراه است. همچنین ضرایب همبستگي بین شاخص 

 ،یران منفي مي باشد و در سالهاي وقوع این پدیدهو بارشهاي ا 3(SOIنوسان جنوبي )

( به 3191میرافضل) بارش سالیانه کشور نسبت به میانگین سي ساله افزایش مي یابد.

بر روي ایران از نظر دما و بارندگي پرداخته است.  3112-3111بررسي تاثیر ال نینوي 

دوره بسیار پایین تر نتایج حاصل از این پژوهش حاکي از آن است که دماي متوسط این 

از معمول بوده و میزان بارندگي نیز در این دوره قابل توجه است. همچنین به وضوح، 

( نیز به 3112تاخیري در کمینه و بیشینه بارندگي ساالنه دیده مي شود. غیور و خسروي )

 تاثیر پدیده انسو بر نابهنجاري هاي بارش تابستاني و پاییزي منطقه جنوب شرقبررسي 

، وجود نابهنجاري هاي مشخص در فازهاي نتایج حاصل از کار آنها پرداختند. یرانا

 داد.مورد تأیید قرار  را مختلف انسو طي فصول تابستان و پاییز

 و النینو نمونه سالهاي در حاره اي را  جنب پرفشار ( نوسانات3111فرزان منش ) 

 نسبتاً شان نشان داد که ارتباطقرارداد. نتایج بدست آمده توسط ای بررسي مورد النینا

                                                 
1.Southern Oscillation Index(SOI) 
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 جنوبي وجود دارد. به نوسان شاخص و ي منتخبایستگاه ها ساالنه بارش بین قوي

 بیش ساالنه بارش میزان النینو  پدیده وقوع زمان در ،ایستگاه ها بیشتر در که گونه اي

 نهساال بارش میزان و در زمان وقوع پدیده النینا ساله (3192-2221) 11 میانگین از

( با استفاده از روش تحلیل همبستگي 3111قویدل ) .است بوده میانگین از کمتر

و  Nino3و  Nino1+2پیرسون، وجود ارتباط معني دار مثبت بین شاخصهاي 

( در 3119بارشهاي بهاره ایستگاه هاي آذربایجان شرقي را اثبات کرد. شبانكاره)

ما و بارش ایران پرداخت. ناظم پژوهشي به بررسي تاثیرات پرفشار سیبري بر روي د

( از روشهاي ناپارامتري من ویتني و مقادیر تجمعي به منظور برآورد سال 3111السادات)

تغییر یا نقطه تغییر در سري هاي زماني بارش)ساالنه، شش ماهه و فصلي(مناطق جنوب و 

اد که استفاده کرد. این بررسي نشان د 3113-3111جنوب غرب ایران براي دوره زماني 

ي مورد مطالعه در مقایسه با قبل از ایستگاه هادر تمامي  3191بارش ساالنه بعد از سال 

 این سال افزایش یافته است.

به بررسي ارتباط بین میزان بارش در فصول پاییز، زمستان و بهار با  (3119عزیزي)

نوسان اطلس ، 3(AO(، نوسان قطبي)SOIشاخص هاي اقلیمي نوسان جنوبي)

، 1(MEIشاخص چند متغیره انسو) ،1(NINO3/4) 1/1، شاخص نینو2(NAOشمالي)

و نوسان دهه اي اقیانوس آرام از طریق تحلیل رگرسیوني  1(TNIشاخص انتقالي نینو)

پرداخته است. نتایج  ایشان نشان داد که از میان شاخص هاي اقلیمي مرتبط با انسو، 

پاییزه و زمستانه ایران دارد)ضریب  بیشترین ارتباط را با میزان بارش 1/1شاخص نینو

مثبت(، و شاخص نوسان جنوبي)ضریب منفي( و شاخص چند متغیره انسو)ضریب 

( با استفاده از تحلیل 3119مثبت( در رتبه هاي بعدي قرار دارد. صداقت کردار)

رگرسیون چند متغیره دریافت که تقریبا در تمامي ایستگاه هاي مورد مطالعه، شاخص 

پر اهمیت ترین سیگنال در بارش مي باشد. وي  Nino3و  Nino1+2 اطقانسو در من

                                                 
1.Atlantic Oscillation(AO) 
2.The North Atlantic Oscillation(NAO) 

3.NINO 3.4 Index 

4.Multivariate ENSO Index(MEI) 
5.Trans-Nino Index 
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همچنین با تحلیل نتایج خروجي مدل شبكه عصبي مصنوعي با داده هاي مشاهده اي 

شرایط ترسالي و طي فاز سرد انسو و  NAOنشان داد که طي فاز گرم انسو و فاز منفي 

 یوندد.شرایط خشكسالي در سطح ایران به وقوع مي پ NAOمثبت 

 مواد و روشها: -2

 براي انجام تحقیق حاضر فرآیند زیر دنبال شده است:

 تعیین محدوده مورد مطالعه؛ -3

 ؛ي معرف در منطقة مورد مطالعهایستگاه هاانتخاب  -2

 تارنماياز  ي منتخب در دوره آماري مورد نظرایستگاه هادریافت داده هاي بارش  -1

    سازمان هواشناسي کشور؛

 ؛ 3191-3111در دورة آماري ال نینو و النینا  یین سال هايتع -1

 انتخاب سال هاي ال نینو و النیناي شدید به عنوان نمونه؛ -1

النینا و شرایط  تهیه نقشه هاي ترازهاي مختلف جو براي سالهاي همراه با ال نینو، -9

 نرمال در سه ماه دسامبر، ژانویه و فوریه؛

 (.NCEP/NCARاز مرکز ملي پیش بیني جو)اخذ داده هاي شاخص انسو -9

 
 موقعیت جغرافیائی منطقه مورد مطالعه -2-1

کیلومتر مربع از کشور را در بر  123212اي به وسعت  منطقه مورد مطالعه محدوده

شمالي و طولهاي   º12  11´تا   º 21 21´محدوده بین عرضهاي  ،منطقه گیرد. این مي

شرقي را در برگرفته است و شامل استانهاي خوزستان،   º11  31´تا º 19 12´جغرافیائي 

بوشهر، فارس و هرمزگان مي باشد. نقشه  چهار محال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد،

 . را نشان مي دهد مطالعه منطقه موردهاي  موقعیت ایستگاه  موقعیت نسبي و 2شماره 

 



بهرام نجف پور، منیژه کیانی پور /. . .تحلیل همدید الگوهای پرفشار سیبری و کم فشار  01
 

  
 مطالعه نطقه موردمي ایستگاه هاموقعیت  وموقعیت نسبي (2شماره  شكل

در دورة  پس از تعیین محدوده مورد مطالعه پدیده هاي ال نینو و النینا رخ داده

سالهاي همراه با فاز گرم و فاز  3جدول شمارهمشخص شده است.  3191-3111آماري 

مورد سرد پدیده انسو )ال نینو/ نوسان جنوبي( و فاز معمولي را در طول دوره آماري 

سال همراه با ال نینو )فاز  9، مورد بررسي ساله 22در طول دورة  .هدنشان مي د بررسي

 بعدي سال همراه با حالت نرمال بوده است. گام 9)فاز سرد( و  سال النینا 9گرم(، 

به  ي منتخبها ایستگاه .مطالعه بوده استهاي معرف در منطقة مورد  انتخاب ایستگاه

 بر .ا در محدودة مورد مطالعه داشته باشندشده اند که پراکنش یكسان ر گونه اي انتخاب

 انتخاب شدندمورد مطالعه هاي منطقه  ایستگاه سینوپتیک از بین ایستگاه 1این اساس 

ها، طول دورة آماري و میانگین بارش  موقعیت جغرافیایي ایستگاه 2 . جدول(3)شكل

ز نقشه هاي با استفاده ا سرانجامنشان مي دهد. آماري هر ایستگاه را در این دوره 

موقعیت و مسیر دو مطالعة پاسكال به هكتو  122و 922،122تراز سطح زمین، سینوپتیک 

و النینا  پدیدة ال نینو سامانه همدید پرفشار سیبري و کم فشار سوداني در زمان وقوع

در این اینجا به منظور جلوگیري از طوالني شدن مقاله فقط نقشه . پرداخته شده است

 ورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.هاي سطح زمین م
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 مورد مطالعهو فاز نرمال در طول دوره  سرد پدیده انسو فاز ،: سالهاي همراه با فاز گرم3 جدول

 گرم فاز نرمال فاز سرد فاز

3192 3199 3191 

3193 3191 3192 

3191 3191 3199 

3191 3112 3112 

3191 3113 3111 

3111 3111 3119 

 3111 3119 

 (92: 3191منبع:کیاني پور)
 ها ساله ایستگاه 22ي و میانگین بارش ی: موقعیت جغرافیا2جدول 

 ایستگاه عرض جغرافیائي طول جغرافیائي ارتفاع از سطح دریا متر ( ساله)میلي 22میانگین بارش 

 اهواز °13  22 َ °11  12  1/22 21/212

 بادانآ °12  22َ °11  31  9/9 21/391

 وشهرب °21  11َ °12  12  9/31 21/211

 بندر عباس °29   31  °19  22  1/1 31/311

 بندر لنگه °29   11  °11  12  9/22 92/311

 دزفول °12   21  °11  21  311 91/133

 شهرکرد °12  22  °12  13  1/2211 9/112

 شیراز °21   11  °12  19  3111 19/131

 فسا °21   11  °11  11  1/3211 21/211

 (92: 3191منبع:کیاني پور)

 بحث و نتایج -3

در فازهاي سرد و گرم و  ایستگاه هابه مطالعة وضعیت بارش  قسمت ابتدادر این 

ي مورد مطالعه ایستگاه هامیانگین بارش  1تا  1 هاي جدول .شده است معمولي پرداخته

رم )ال نینو( نشان مي دهد. با مقایسه ، نرمال و گ(را در طول دوره هاي سرد )النینا

 ي مورد بررسي،ایستگاه هاکه در همه  مشاهده شددر هر سه دوره ساالنه  بارشمیانگین 

فاز گرم )ال نینو( بیشتر از دو فاز سرد و نرمال بوده است. همچنین ساالنه بارش میانگین 

 مي باشد.ایستگاه بوشهر( بیشتر از فاز سرد  ءبارش فاز نرمال )به استثنا
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 فاز نرمال درمطالعه  موردهاي  ایستگاه بارش میانگین :1جدول

 آبادان شهرکرد شیراز بوشهر
بندر 

 عباس

بندر 

 لنگه
 سال فسا دزفول اهواز

2/219 1/122 9/121 1/223 3/312 9/223 9/291 1/191 2/212 3199 

9/313 1/131 3/212 1/391 1/312 11 1/311 1/222 9/119 3191 

3/229 119 9/121 3/313 1/191 299 3/229 9/191 199 3191 

1/211 1/113 3/191 2/229 9/329 1/313 9/211 1/191 2/121 3112 

2/319 9/213 2/211 1/332 1/233 1/13 3/211 9/131 1/129 3113 

1/319 9/293 1/193 2/391 9/19 1/339 1/219 121 3/311 3111 

1/319 211 9/221 1/11 11 22 1/311 9/139 9/299 3111 

 میانگین 21/121 31/199 19/221 313 311 11/311 11/131 11/121 21/221

 (91: 3191منبع:کیاني پور)

 ) ال نینو(انسوفاز گرم  درمطالعه  موردهاي  ایستگاه بارش میانگین :1جدول

 آبادان شهرکرد شیراز بوشهر
بندر 

 عباس

بندر 

 لنگه
 سال فسا دزفول اهواز

211 9/111 1/132 321 1/312 1/223 193 1/129 2/122 3191 

9/122 1/111 1/112 9/211 1/311 9/221 3/129 1/111 1/112 3192 

1/211 2/111 2/113 1/211 9/111 1/112 219 1/111 1/112 3199 

1/111 9/111 1/191 1/391 1/129 1/122 1/193 1/192 1/199 3112 

2/311 1/313 3/222 1/331 3/393 9/331 319 1/211 1/219 3111 

9/121 1/119 1/111 1/219 1/322 1/92 1/129 1/132 1/111 3119 

1/231 3/311 1/111 3/332 1/311 3/331 1/212 111 9/12 3119 

 میانگین 119 11/199 91/211 91/222 29/212 1/311 19/191 1/191 99/212

 (91: 3191منبع:کیاني پور)

 

ال نینو در  سال هاي توام با در بررسي سینوپتیكي پدیده ال نینو، به دلیل تعداد زیاد

سال از بین  سال همال نینو و یک سال هاي از بین  سال نمونهیک  ،طول دورة آماري

مورد مطالعه قرار  انتخاب و در طول ماه هاي دسامبر، ژانویه و فوریها، النینهاي توام با 
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به عنوان نمونه ال نینوها و النیناي  3112-11بر این اساس ال نینوي قوي سال  .فتگر

در طول دورة آماري انتخاب شده  رخ دادهبه عنوان نمونه النیناهاي  3191-91سال 

الگوي گسترش مرکز پرفشار سیبري و زبانه هاي آن، فراواني وقوع پرفشار سپس است. 

دسامبر، ژانویه و فوریه سالهاي  هايماه رد عیت مراکز کم فشار سودان،موق و سیبري

 .مورد تحلیل همدید قرار گرفته است، نمونه
 فاز سرد انسو) ال نینا( درمیانگین بارش ایستگاه هاي مورد مطالعه  :1جدول

 سال فسا دزفول اهواز بندرلنگه بندرعباس آبادان شهرکرد شیراز بوشهر

1/231 2/311 1/132 1/311 1/323 1/19 293 9/219 2/322 3192 

9/312 229 1/213 1/331 1/12 1/11 3/211 1/112 1/311 3193 

9/13 1/391 2/222 3/91 9/19 3/11 1/92 9/391 2/321 3191 

1/121 1/111 129 1/312 1/222 1/312 2/111 1/912 1/112 3191 

211 1/131 121 3/219 1/312 1/221 2/213 1/191 212 3191 

9/112 112 1/122 1/311 1/229 1/311 311 1/121 1/131 3111 

 میانگین 11/222 2/119 21/212 91/321 91/321 31/311 21/131 11/291 91/211

 (91: 3191منبع:کیاني پور)

 
 فراوانی وقوع پرفشار سیبري  -3-1

باشد که در طول ماههاي سرد سال پرفشار سیبري یک سامانه حرارتي بسیار قوي مي

و بتدریج به  مي گیردسیبري شكل  بیابانبه پیروي از افزایش تشعشع زمین بر روي 

 .شرقي پیدا مي کند –یا، محور غربي کوههاي شمال هیمال ین و در امتدادیعرضهاي پا

گاهي اوقات از  این سامانه بعضاً محدوده بین اقیانوس آرام تا مرکز اروپا را در برگرفته و

یهاي موجود در ارتفاعات البرز از سمت شمال شرق و یا شمال غرب بر گطریق برید

کند. شور ميگاه بسیار سردي را وارد ک و هواي سرد و مي کندروي ایران گسترش پیدا 

طوریكه این زبانه در مواردي تا جنوب شرق ایران و دریاي عمان و شمال شرق ه ب

 ،با ورود این زبانه و ریزش هواي سرد بر روي کشور .کندعربستان نیز گسترش پیدا مي
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افزایش پیدا کرده و  تحت سیطره این پرفشار طقاگرادیان حرارتي به شدت بر روي من

شود. بنابراین زبانه هاي اطراف کشور فراهم ميعال شدن سامانهشرایط مناسبي براي ف

هاي کم فشار عامل بسیار مهمي براي فعال کردن سامانه ،جنوب غربي این سامانه

فراواني وقوع  بر این اساس .(3191)لشكري  گسترش یافته بر روي ایران مي باشد

ماه هاي  طيمختلف در هسته هاي اصلي و فرعي آن در طول ماههاي  پرفشار سیبري و

 . گرفته استمورد بررسي قرار  3112-11و  3191-91 هاي سالدسامبر، ژانویه و فوریه 

 
 1792و1791ماه دسامبر در هم فراوانی وقوع پرفشار سیبري -3-1-1

دهد. در نشان مي 3191هم فراواني وقوع پرفشار سیبري را در دسامبر ( 3-1شكل) 

 11درجه شرقي و عرض  322تا  11هسته مرکزي پرفشار سیبري بین طول  طول این ماه

 –پرفشار گسترش غربي  ،درجه شمالي بیشترین فراواني را داشته است. در این ماه 12تا 

شرقي قابل مالحظه اي داشته و زبانة آن از سمت شمال شرق وارد ایران شده و تا قسمت 

شرایط را براي افزایش گرادیان  ،تبع مرکزي و غربي کشور نیز پیشروي کرده و به

هم فراواني وقوع پرفشار سیبري  (2-1شكل) است. نمودهحرارتي و ایجاد بارش فراهم 

شود هستة مرکزي پرفشار مي شاهدهمکه  همان طوريدهد. نشان مي 3112را در دسامبر 

واني درجه شمالي بیشترین فرا 12تا  11درجه شرقي و عرض  11تا  12سیبري بین طول 

را داشته است. در طول این ماه از گسترش حد غربي و حد جنوبي این پرفشار به میزان 

در این ماه هر چند میانگین بارش تمام ایستگاه هاي مورد  .قابل توجهي کاسته شده است

بررسي در سال النینا بیشتر از سال ال نینو مي باشد، اما با توجه به میزان گسترش پرفشار 

( نمي توان رابطه معني داري 2-1و  3-1ل هاي ال نینو و النینا )شكل هاي سیبري در سا

بین گسترش زبانه پرفشار سیبري و میانگین بارش ایستگاه هاي مورد بررسي پیدا نمود 

 (.9)جدول
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 3112و3191میانگین بارش ایستگاه هاي منتخب در ماه دسامبر سال هاي  :9جدول
نام 

 ایستگاه
 بوشهر اهواز آبادان

بندر 

 لنگه
 میانگین شیراز شهرکرد فسا دزفول بندرعباس

3191 9/21 319 319 11 3/11 319 1/311 311 12/311 23/339 

3112 33 13/99 2/91 12 9/23 23/92 1/93 1/93 11/12 11/11 

 1793و1795ماه ژانویه در هم فراوانی وقوع پرفشار سیبري -3-1-2

همان نشان مي دهد.  3191یبري را در ژانویه هم فراواني وقوع پرفشار س (1-1شكل) 

هاي در طول این ماه هستة مرکزي پرفشار سیبري بین طول ،شودمي که مشاهده طوري

 درجه شمالي بیشترین فراواني را داشته و نشان 92تا  12درجه شرقي و عرض  322تا  12

باشد. در این طقه ميدهنده استقرار تقریباً دائمي هستة مرکزي این پرفشار بر روي این من

از سمت  آن اي داشته و زبانهشرقي قابل مالحظه –پرفشار سیبري گسترش غربي  ،حالت

نیمه شرقي ایران را فرا گرفته است. با  شمال شرق وارد ایران شده و بخش اعظمي از

شرایط بسیار مناسبي براي افزایش  ،ترینیریزش هواي سرد و انتقال آن به عرضهاي پا

هم فراواني وقوع  (1-1شكل) ده است.شحرارتي شدید بر روي ایران فراهم  گرادیان

شود در مقایسه مي شاهدهمهمانطوریكه دهد. نشان مي 3111پرفشار سیبري را در ژانویه 

و  است، پرفشار سیبري از فراواني بسیار کمتر برخوردار 3191با ماه مشابه خود در سال 

در این ماه میانگین بارش در ایستگاه هاي دارد. به سمت غرب و ایران  کمتري گسترش

( 3191) ( و برخي در سال النینا3111مورد بررسي در بعضي ایستگاه ها در سال ال نینو)

بیشتر است و از روند خاصي پیروي نمي کند. به عبارتي نمي توان رابطه معني داري بین 

نینا ایستگاه هاي مورد گسترش پرفشار سیبري و میانگین بارش در سال ال نینو و ال

 (.9بررسي پیدا نمود)جدول
 3111و3191میانگین بارش ایستگاه هاي منتخب در ماه ژانویه سال هاي  :9جدول

نام 
 ایستگاه

 بوشهر اهواز آبادان
بندر 
 لنگه

 میانگین شیراز شهرکرد فسا دزفول بندرعباس

1795 3/12 9/11 12/92 1/11 321 11 1/11 91 91 11/99 
1793 1/11 12/99 11/19 31 2/9 19 1/92 2/329 21/11 91/19 
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 1793و1795هم فراوانی وقوع پرفشار سیبري در ماه فوریه  -3-1-3

دهد. در نشان مي 3191هم فراواني وقوع پرفشار سیبري را در ماه فوریه  (1-1شكل) 

تا  11درجه شرقي و عرض  322تا  11طول این ماه هستة اصلي پرفشار سیبري بین طول 

درجه شمالي بیشترین فراواني را داشته است. در مقایسه با ماه گذشته از لحاظ طولي  12

تري قرار گرفته ینیدرجه( و از لحاظ عرضي نیز در موقعیت پا 1تر )در موقعیت شرقي

اي داشته است. جنوبي قابل مالحظه –غربي و شمالي  –است. همچنین گسترش شرقي 

شرق و شمال وارد ایران شده و بخش اعظمي از نیمة شمالي  زبانه این پرفشار از شمال

ایران و قسمتي از غرب را در برگرفته است و بدین ترتیب گرادیان حرارتي ایجاد و 

 (9-1شكل) شرایط براي فعال شدن سیستم هاي عبوري از روي ایران فراهم شده است.

دهد. در طول این ماه هم مينشان  3111هم فراواني وقوع پرفشار سیبري را در ماه فوریه 

جنوبي پرفشار سیبري نسبت به ماه  –غربي و هم از گسترش شمالي  –از گسترش شرقي 

درجه شرقي و  322تا  11کاسته شده است. هستة اصلي پرفشار بین طول  3191فوریه 

در این ماه هر چند پرفشار سیبري درجه شمالي بیشترین فراواني را دارد.  12تا  11عرض 

قابل مالحظه اي داشته است، اما میانگین بارش ایستگاه هاي مورد بررسي نشیني  عقب

 (. 1)جدول )سال النینا( افزایش داشته است3191نسبت به ماه مشابه خود در سال 
 3111و3191میانگین بارش ایستگاه هاي منتخب در ماه فوریه سال هاي : 1جدول

نام 
 ایستگاه

 بوشهر اهواز آبادان
بندر 
 لنگه

 شیراز شهرکرد فسا دزفول بندرعباس
 میانگین

 
3191 1/31 19 21/39 1/21 1 11/11 9/1 19 22 21/21 
3111 1/33 91/1 12 1/19 2/12 9/22 9/13 3/23 91/19 11/29 

 بررسی موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سودان -3-2

و  نصیري (،3191ي )لشكر (،3192) بررسي هاي انجام شده توسط سبزي پرور

(، نجف 3111(، مشكواتي و مرادي)3112جهانبخش و ذوالفقاري) (3191قائمي )

دهد که عامل اصلي بارشهاي جنوب و جنوب غرب کشور نشان مي (3111پور)

باشد. در شرایط مناسب سینوپتیكي با گسترش ناوه هاي کم فشار سوداني ميسامانه
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، )مفیدي ینامیكي تبدیل شدهکم فشار سودان از حالت حرارتي به حالت د ،شمال آفریقا

کم فشار سوداني نیز به سمت شرق و شمال  ،و با گسترش این ناوه به سمت شرق (3111

ایجاد  قابل مالحظه ايشرق حرکت کرده و پس از ورود بر روي ایران بارشهاي 

ماهه  1موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سوداني را در طول  پژوهشدر این  .کندمي

 . فته استگر مورد بررسي قرار 3112-11و  3191-91هاي  ه در سالدسامبر تا فوری

  

 موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سودان بر روي نقشة سطح زمین ماه دسامبر  -3-2-1

در موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سودان را بر روي نقشه سطح زمین  (3-1شكل)

کم فشار سودان در طول  شودكه مالحظه ميیهمانطور .دهدنشان مي 3191ماه دسامبر 

مورد از جنوب غرب و یک مورد از جنوب ( وارد  1از چهار مسیر ) 3191ماه دسامبر 

میانگین بارش ایستگاه  کشور شده و بعضاً تا شمال شرق کشور ادامه مسیر داده است.

موقعیت و  (2-1شكل). (9)جدول مي باشد میلي متر 23/339هاي منتخب در این ماه 

نشان مي  3112فشار سودان را بر روي نقشه سطح زمین در ماه دسامبر  مسیر حرکت کم

در سایر موارد کم فشار سودان از  ،دهد. همانطور که مالحظه مي گردد به جز یک مورد

عبارتي در این ماه گسترش چنداني بر روي ایران ه دریاي سرخ باالتر نیامده و ب اطراف

به مقدار  ،یت کم فشار سودان بر روي منطقهکاهش فعال نداشته است. به این ترتیب با

طوریكه میانگین بارش ایستگاه هاي مورد ه زیادي از بارشهاي منطقه کاسته شده است. ب

در  3191میلي متر مي باشد که در مقایسه با میزان بارش در ماه دسامبر  11/11مطالعه 

 . (9)جدول میلي متر کاهش داشته است 29/99حدود 
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 (ال نینو)3112دسامبر(2-1شكل) (النینا )3191سامبرد(3-1شكل)

  

 )ال نینو(3111: ژانویه (1-1)شكل )النینا(3191ژانویه (1-1شكل)

  
 )ال نینو(3111فوریه  (9-1)شكل )النینا(3191فوریه ( 1-1)شكل

 )سطح زمین( هم فراواني وقوع پرفشار سیبرينقشه (1شكل
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 )سال ال نینو(3112دسامبر  (2-1)شكل النینا( )سال3191دسامبر ( 3-1)شكل

  

 )سال ال نینو(3111ژانویه ( 1-1)شكل )سال النینا(3191ژانویه ( 1-1)شكل

  
 )سال ال نینو(3111فوریه  (9-1)شكل )سال النینا(3191فوریه ( 1-1)شكل

 موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سوداننقشه (1شكل
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 ت کم فشار سودان بر روي نقشه سطح زمین ماه ژانویه موقعیت و مسیرحرک -3-2-2

نشان  3191موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سودان را در ماه ژانویه  (1-1شكل)

این کم فشار از قسمتهاي جنوبي )تنگه هرمز( و  ،دهد. در این ماه نیز مانند ماه گذشتهمي

کزي تا شمال شرقي و منطقة مورد مطالعه و بخشهاي مر جنوب غربي وارد کشور شده

بدین ترتیب شرایط سینوپتیكي مناسبي جهت  .کشور را نیز تحت تأثیر  قرار داده است

ایجاد بارش در منطقه فراهم آورده است. میانگین بارش ایستگاه هاي منتخب در این ماه 

مسیر حرکت کم فشار  موقعیت و (1-1شكل) .(9)جدول باشدمیلي متر مي 11/99

شود مالحظه ميهمانطوریكه  دهد.نشان مي 3111ه سطح زمین ژانویه سودان را  در نقش

تنها در یک مورد این کم فشار از شرق تنگه هرمز وارد کشور شده و پیشروي قابل 

تفاوتهاي  3191در مجموع این ماه با ماه ژانویه  مالحظه اي به داخل کشور نداشته است.

مسیر حرکت کم فشار و محل هم در  ي ورودي وآشكاري هم در تعداد سیستمها

چنداني بر روي منطقة  تأثیر توانسته استتشكیل آن دارد. بدین ترتیب این کم فشار ن

که میانگین بارش ایستگاه هاي منتخب در  طوريه ب مورد مطالعه در این ماه داشته باشد.

در  3191باشد که در مقایسه با میزان بارش در ماه ژانویه میلي متر مي 91/19این ماه 

 . (9)جدول میلي متر کاهش داشته است 13/31حدود 

 
 مسیر حرکت کم فشار سودان در ماه فوریه  موقعیت و -3-2-3

موقعیت و مسیر حرکت کم فشار سودان را بر روي نقشه سطح زمین  (1-1شكل)

در این  ي وروديهاشود سیستم مشاهده ميهمان طوري که دهد. نشان مي 3191فوریه 

اما هنوز چند  اند، به دو ماه گذشته اندکي به سمت غرب عقب نشیني کردهماه نسبت 

میانگین بارش ایستگاه  یافته اند.روي منطقة مورد مطالعه استقرار  ها برمورد از این سیستم

گذشته از  يماهها باشد که در مقایسه بامیلي متر مي 21/21هاي مورد مطالعه در این ماه 

موقعیت و  (9-1شكل) .(1)جدول توجهي کاسته شده است مقدار آن به مقدار قابل

دهد. در این ماه در نشان مي 3111مسیر حرکت کم فشار سودان را در ماه فوریه 
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موقعیت و مسیر حرکت سیستم سوداني تغییر چنداني نسبت به ماه گذشته صورت نگرفته 

نفوذ داشته است.  است. این سیستم بر روي منطقه مورد مطالعه تنها در شرق تنگه هرمز

چنداني بر روي بارشهاي منطقة مورد  بدین ترتیب کم فشار سودان در این ماه تأثیر

 11/2، 3191. مقدار بارش این ماه نسبت به ماه مشابه خود در سال تمطالعه نداشته اس

 . (1)جدول میلي متر افزایش داشته است که این مقدار چندان قابل مالحظه نمي باشد

 
 گیري نتیجه  -1

نقشه هاي هم فراواني وقوع پرفشار سیبري در سه ماه دسامبر، ژانویه و  تحلیلبا  

 هاي سه ماه سال هر در این مرکز ،مشاهده شد 3112-11و 3191-91 هاي سال هفوری

هم از به عنوان سال ال نینو،  3112-11 نسبت به سالبه عنوان سال النینا  91-3191

 يجنوب –شمالي  غربي و –بوده و هم گسترش شرقي  فراواني وقوع بیشتر برخوردار

بررسي نقشه هاي موقعیت و مسیر کم فشار سوداني نیز نشان داد در  بیشتري داشته است.

 سال هاي وقوع پدیده ال نینو، حرکت رو به شرق کم فشار سودان، تضعیف شده است.

ني حداکثر تا به عبارتي دیگر در سال هاي ال نینو مسیر و موقعیت کم فشار سودا

محدوده خلیج فارس گسترش داشته است و کمتر به داخل کشور نفوذ کرده است. در 

حالیكه در سال هاي توام با النینا گسترش و فراواني وقوع بیشتر پرفشار سیبري در منطقه 

( و مرکز کم فشار سوداني نیز نفوذ بیشتري به داخل 1مورد مطالعه افزایش یافته )شكل

(. این گسترش، شرایط همدید مناسب تري را براي افزایش 1ست)شكلکشور داشته ا

بارش در ماه هاي مذکور فراهم نموده است. هر چند میانگین بارش ساالنه ایستگاه هاي 

مورد بررسي در سال هاي ال نینو)فاز گرم( نسبت به سال هاي النینا)فاز سرد( بیشتر 

بررسي نشان داد، نمي توان افزایش  (. بررسي میانگین بارش ماه هاي مورد1است)جدول

میانگین بارش در فاز گرم را با احتمال قوي به تمام ماه هاي سال نسبت داد )جدول هاي 

(. این احتمال مي تواند یا ناشي از تاثیرات همراه با تاخیر براي شاخص هاي 1و  9، 9

انه همدید مورد مذکور باشد، یا اینكه رابطه معني دار قوي بین این شاخص ها و دو سام
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( نیز معتقد است از راه 3119بررسي در نقشه هاي سطح زمین وجود ندارد. مسعودیان)

الگوهاي پیوند از دور نمي توان به نتایج با ارزشي براي پیش بیني اقلیم ایران دست 

 یافت. 
 منابع 

امه کارشناسي ارشد پایان ن ال نینو و رابطه آن با بارشهاي ایران،(3191)ابراهیم استوار میمندي،-3

دانشكده علوم ، دانشگاه تربیت مدرس، به راهنمایي دکتر قاسم عزیزي، جغرافیاي طبیعي)هیدرواقلیم(

 .، گروه جغرافیاانساني

( بررسي الگوهاي سینوپتیک بارش هاي روزانه 3112جهانبخش اصل، سعید و ذوالفقاري، حسن) -2

 211-211، صص91-91ه، شمارجغرافیایي تحقیقاتغرب ایران،  فصلنامه 

، جغرافیایي تحقیقات ،(پدیده انسو و تاثیر آن بر رژیم بارش ایران3199فرامرز) خوش اخالق،-1

 . 312-323، صص 13شماره

 نقشه هاي سینوپتیک ماهانه اطلس روسیه سازمان هاشناسي کشور،  -1

، پایان نامه ( بررسي سیستم هاي سیل زا در جنوب غرب ایران3192سبزي پرور، علي اکبر) -1

 کارشناسي ارشد، به راهنمایي دکترمحمد خیر اندیش، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

( بررسي اثر پرفشار سیبري بر دما و بارش ایران، رساله دکتري، به راهنمایي 3119شبانكاره، مهران) -9

 غرافیادکتر سید ابولفضل مسعودیان و دکتر محمدرضا کاویاني، دانشگاه اصفهان، گروه ج

مجله ، (شاخص هاي پیش آگاهي خشكسالي در ایران3119)،ابراهیمو فتاحي عبدا...صداقت کردار،-9

 99-11صص33شماره ،جغرافیا و توسعه

(تحلیل چند متغیره ارتباط میزان بارش فصلي ایران و 3119)،داریوشقاسم و یاراحمدي عزیزي،-1

 .391-393ص،ص92شماره ، پژوهش هاي جغرافیایي،شاخص هاي اقلیمي

تاثیر پدیده انسو بر نابهنجاري هاي بارش تابستاني و  (3112) ، محمودخسرويو سنعليح، غیور -1

 .391-313، صص92شماره، جغرافیایي تحقیقات، ایران پاییزي منطقه جنوب شرق

 سینوپتیكي نوسانات پرفشار جنب حاره در سالهاي نمونه النینوه مطالع (3111) فرزان منش، راحله -32

به راهنمایي دکتر  (پایان نامه کارشناسي ارشد،هاي نیمه جنوبي ایرانبارش:و النینا )مطالعه موردي

 دانشكده جغرافیا. دانشگاه تهران، فرامرز خوش اخالق،

اقیانوسي)انسو( بر تغییر -اثر الگوي بزرگ مقیاس گردش جوي (3111) یوسف قویدل رحیمي، -33

، ال نینو و النینا بر تغییر پذیري بارشهاي بهاري در آذربایجان شرقي پذیري فصلي اقلیم در ایران:آثار

 11-93صص1شماره ،فصلنامه مدرس علوم انساني
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بررسي سینوپتیكي پدیده ال نینو و ارتباط آن با ناهنجاري بارشها در  (3191) منیژه کیاني پور،-32

دکتر حسن لشكري، دانشگاه  جنوب و جنوب غرب کشور، پایان نامه کارشناسي ارشد، به راهنمایي

 تربیت مدرس، گروه جغرافیا

( مكانیسم تكوین منطقه همگرایي دریاي سرخ، فصلنامه تحقیقت 3191) لشكري، حسن -31

  399-311صص 11-11جغرافیایي، شماره

دانشگاه ، ناهنجاري اقلیمي ایران و انسو، پایان نامه کارشناسي ارشد (3191) مدرس پور، آزاده-31

 واحد شمال تهران. المياس آزاد

بارش هاي سیل زا با منشاء دریاي سرخ در خاورمیانه، فصلنامه تحقیقات  (3111مفیدي، عباس ) -31

 93-11،صص91جغرافیایي، شماره

 ( اقلیم شناسي ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان3119) مسعودیان، سید ابوالفضل -39

بررسي ناوه فشاري دریاي سرخ از دیدگاه ( 3111) مشكواتي، امیرحسین و مرادي، محمد -39

 11-91دینامیكي، نیوار، بهار و تابستان، صص
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