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  چكيده

ميالدي به  2000تا  1971در اين پژوهش اثر انسو بر توزيع فشار سطحي بر روي ايران و خاورميانه بررسي شده است. دوره سي ساله از 

ته شد. بخش ايستاي هاي اينترنتي نوآي آمريكا گرفهاي فشار سطحي و شاخص نينوي اقيانوسي از پايگاهعنوان پايه مطالعه انتخاب و داده

دهند كه فشار سطحي كه مستقل از نوسانات جوي است، از بخش گذرا جدا شده و بخش گذرا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان مي

اسازي اثر انسو خورد. اما با جدها به چشم ميهنجاري هاي متفاوتي از بيهاي هم فاز انسو، توريعبخش گذرا از انسو تبعيت نكرده و لذا در سال

گردد كه فاز گرم انسو باعث توسعه پر فشار بر روي اروپاي شرقي و درياي سياه در فصول سرد سال  هاي جوي، مشاهده مياز اثر ساير نوسان

د. اين هاي زمستاني در منطقه خواهد بوهاي مياني و مديترانه از روي ايران و شكل دهي بارششود كه پي آمد آن عبور چرخندهاي عرضمي

شود. نتايج هم چنين نشانگر آن هستند كه در شرايط النينو، ميانگين وضعيت براي النينا، تنها در فصل پاييز آن هم با شدت كمتر ديده مي

اين،  بزرگتر است. عالوه بر هاي جغرافيايي منطقه خاورميانه، نسبت به النينا داراي مقادير مثبتهاي فشار در تمامي عرضهنجاريمداري بي

هاي باالتري نسبت به شرايط النينو قرار گرفته و گردد كه كم فشار گرمايي ايران در تابستان در عرضدهند كه النينا سبب مي نتايج نشان مي

در هاي تابستاني در منطقه ياد شده داد بارشامكان عبور امواج شرقي از روي جنوب شرق و جنوب ايران را فراهم نمايد كه پي آمد آن رخ

    شرايط النينا است.

  

  ر.انسو، فشار سطح دريا، اثر خالص، خاورميانه، ارتباط از دو: كليدي واژگان

                                                           
*. Email: davood.parhizkar@gmail.com 
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  مقدمه

گيري  گردش كلي جو يكي از عوامل مهم شكل

هاي انبوه  ر روي كره زمين است. جنگلبهاي متفاوت  اقليم

اي،  حاره  مناطق جنب وسيعاي، كويرهاي    مناطق حاره

 ها و هاي مياني و آب سبز عرض رهاي س سرزمين

طور ه همگي ب ي،قطبمناطق زده عظيم  هاي يخ خشكي

هاي جوي و  گردش كلي جو هستند. گردش متاثر ازمستقيم 

انتقال گرماي انباشته شده  كار اصلي و سازدو  اقيانوسي

باشند. گردش كلي مياي به سمت قطب  هاي حاره  عرض

(فرل) و  دلي)، مياني(ها استواييسلول عمده  شامل سه جو

سلول استوايي و قطبي ماهيت گرمايي داشته  دوقطبي است. 

شوند كه در آنها  گردش هاي گرمايي مستقيم ناميده ميو 

گيرد  تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي صورت مي

يك سلول سلول فرل كه ). از سوي ديگر، در 1994(جيمز، 

شود،  يم ناميده ميديناميكي بوده و گردش گرمايي غيرمستق

شود؛ به بيان ديگر  انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل تبديل مي

. براي آيد به دست مياز دو سلول ديگر اين سلول رژي ان

اي در نظر گرفت  دنده توان مانند چرخ ياين سلول را م ،مثال

قرار گرفته و  ،دنده ديگر كه متحرك هستند كه بين دو چرخ

  چرخد. با حركت آنها مي

گيري مراكز شاخه نزولي سلول استوايي سبب شكل

هاي اي در سطح زمين و در عرضواچرخندي جنب حاره

گردد. اين مراكز به صورت يك كمربند، درجه مي 30حوالي 

شوند. از جمله اين مراكز، مركز پيرامون كره زمين ديده مي

در  اي خاورميانه است. اين واچرخندواچرخندي جنب حاره

نوساناتي در موقعيت مكاني دچار  ،نتقالي زمينطي حركت ا

پي آمد آن چيرگي  كه شودمي جنوب - در راستاي شمال

هاي مختلف آب و هوايي در فصول مختلف سال بر گرته

شده شروع به  منطقه است. در اواخر بهار، واچرخند ياد

هاي باال نموده و در تابستان تقريبا حركت به سمت عرض

دهد.  يانه را تحت پوشش خود قرار ميتمام ايران و خاورم

هاي مياني با استقرار اين واچرخند، امكان نفوذ امواج عرض

به منطقه از بين رفته و آسمان صاف همراه با هوايي گرم و 

خشك، بخش بزرگي از كشور و خاورميانه را در بر 

اي رو گيرد. با پايان يافتن تابستان، واچرخند جنب حاره مي

هاي پايين باز ته و كم كم به عرضبه تضعيف گذاش

گردد. با كاهش دامنه نفوذ اين واچرخند، امواج  مي

توانند با عبور از روي ايران و خاورميانه  هاي مياني مي عرض

هاي زمستاني شوند كه بخش اعظم بارش  سبب وقوع بارش

  دهند.  ساالنه كشور را تشكيل مي

در مدت،  ويژه بلند  ، بهناهنجاريروز هرگونه ب

تواند  مي اي مكان واچرخند جنب حارهتغييرپذيري طبيعي 

فشاري، دمايي  هاي در رژيم هنجاري بيوجود آمدن  باعث به

توانند در ايجاد اين عواملي كه مي طقه شود.بارشي من و

ناهنجاري مشاركت كنند، بايد داراي مقياس زماني و مكاني 

اشند. يكي هاي اقليمي بدر حد مقياس زماني و مكاني پديده

نوسان جنوبي (انسو) است كه  - از اين عوامل، پديده النينو

دهد. در سه دهه اخير  اي رخ ميدر منطقه اقيانوس آرام حاره

هاي تحقيقات زيادي در رابطه با اثر انسو بر كميت

هواشناختي در مناطق مختلف جهان صورت گرفته و نشان 

دور پيوند  داده شده است كه اين تاثير از طريق سازوكار

امكان پذير است. براي نمونه، تارتاگليون و همكاران در 

اند كه  ، نشان داده(Tartaglione et al, 2003) 2003سال 

النينو سبب تضعيف فعاليت هاريكن و بارش همراه آن در 

اقيانوس اطلس و درياي كارائيب شده و النينا سبب تقويت 

بيشينه مقدار بادهاي شود. نتيجه مطالعه اثرات انسو بر  آن مي

 ,Enloe et al) 2004جستي توسط انلو و همكاران در سال 

نشانگر آن است كه در فاز سرد انسو در بخش  (2004

وسيعي از اياالت متحده آمريكا شدت بادهاي جستي 

شوند.  تر مي افزايش يافته و به عكس، در فاز گرم ضعيف

به اين  ،(Power et al, 2006) 2006پاور و همكاران در 

و دماي استراليا  اند كه ارتباط انسو با بارشنتيجه رسيده

غيرخطي است و در النيناهاي قوي، استراليا معموال شاهد 

باشد؛ اما در شرايط النينوي قوي الزاما خشكسالي  ترسالي مي

سالي نيز ارتباط محكمي با شدت رخ نداده و ميزان خشك

 ,Wang et al) 2007ل النينو ندارد. وانگ و همكاران در سا

اند كه در شرايط النينا، يك پرفشار غير  ، نشان داده(2007

اي بر بخش بزرگي از آمريكاي شمالي عادي در مقياس قاره

دهي تابستاني خشك و شود كه پي آمد آن شكلچيره مي

داغ براي مركز آمريكا است؛ در حالي كه اثر النينو بر روي 

  متغير است. آمريكاي شمالي ضعيف و بسيار
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هاي داخلي انجام شده در رابطه با اثر دورپيوند پژوهش

ايران متمركز بوده و مطالعه بسيار  بر بارش انسو، عمدتاً

هاي هواشناختي انجام شده است.  كمي در باره ديگر كميت

؛ قوي دل 1380توان به: غيور و خسروي، براي نمونه مي

السادات و  ؛ ناظم1385السادات،  ؛ ناظم1384رحيمي، 

) در 1381(عساكره و  غيور؛ اشاره كرد. 1386همكاران، 

 تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسكانسو با  مطالعه ارتباط

اند كه انسو به شدت بر دماي جاسك به اين نتيجه رسيده

% از تغييرات مولفه هاي 40موثر بوده و در مجموع تا 

كند. معتمدي ساله را توجيه مي 104نوساني دماي در دوره 

 رباثر انسو بررسي ارتباط از دور ) با 1386و همكاران (

اند كه نتيجه گرفته استان خراسان نوسانات بارندگي و دما در

، مقادير بارندگي و شاخص نوسان جنوبيبا افزايش مقادير 

دما در سطح استان خراسان در فصول و سال هاي مختلف 

ر اين نوع مطالعات و نكته بسيار مهمي كه د يابد.كاهش مي

در نتايج حاصل از آنها بايد در نظر داشت و در باال به آن 

هاي  اشاره شد، همخواني مقياس زماني و مكاني كميت

هاي زماني و  اقليمي مورد بررسي و تغييرات آنها با مقياس

مكاني پديده انسو است. از نظر فيزيكي و ديناميكي 

اي انسو (فازهاي سرد  رهتوان اثر تغييرات در مقياس سيا نمي

هاي اقليمي (مانند بارش  و گرم) را بر تغييرات برخي كميت

و دما) در مقياس بسيار كوچك محلي كه به شدت متاثر از 

  باشد، در نظر گرفت.  عوامل محلي مي

هاي ديگر (احمدي  نگارندگان اين مقاله در پژوهش

) 1388؛ احمدي گيوي و همكاران، 1387گيوي و پرهيزكار، 

هاي بارش  هنجاري در خصوص ارتباط انسو با توزيع بي

  اند فصلي و ساالنه ايران در يك دوره سي ساله، نشان داده

كه در هيچ يك از فازهاي انسو (النينو و النينا)، توزيع بارش 

كند. فصلي و ساالنه از الگو و روندي خاص تبعيت نمي

شور و هاي بارش فصلي و ساالنه كل ك هنجاري مقايسه بي

شاخص نينوي اقيانوسي نيز حاكي از آن است كه هم 

هاي بارش در هر يك از  هنجاري عالمت و هم شدت بي

هاي النينو (يا النيناي) بررسي  فازها متفاوت بوده و در سال

هنجاري مثبت و هم بي هنجاري منفي بارش  شده، هم بي

ها ذكر شده است كه  گيري اين پژوهش وجود دارد. در نتيجه

كنش پيچيده و غير  تواند مربوط به برهم لت احتمالي ميع

هاي بزرگ مقياس جوي و  خطي اثر انسو با ديگر پديده

جولين و - اقيانوسي مانند نوسان اطلس شمالي، نوسان مادن

  مانسون باشد. 

هدف اصلي پژوهش حاضر، مطالعه اثر انسو بر توزيع 

ن راستا، فشار سطحي بر روي خاورميانه و ايران است. در اي

بخش ايستا از بخش گذراي فشار سطحي جدا شده و بخش 

هاي النينو و سه سال از ترين سالگذرا در سه سال از قوي

هاي النينا در دوره سي ساله، مورد مطالعه ترين سالقوي

قرار گرفته است. به عالوه، در ارتباط با اثر خالص انسو بر 

ه با بخش گذراي فشار سطحي نيز سعي شده است ك

هاي جوي، جداسازي اثر احتمالي انسو از اثر ساير نوسان

  اين بررسي صورت گيرد.

  

  ها و روش كار داده
ميالدي  2000تا  1971در اين پژوهش، دوره سي ساله 

هاي فشار  به عنوان پايه مطالعات انتخاب گرديده و داده

سطحي از بانك داده تحليل مجدد پايگاه اينترنتي نوآي 

هاي فعاليت انسو   ه شده است. سه نمونه از سالآمريكا تهي

)، سه نمونه 1997و  1982، 1972هاي در فازهاي گرم (سال

، 1979) و سه نمونه خنثي (1988و  1975، 1973سرد (

) در دوره سي ساله انتخاب شدند. فازهاي 1981و  1980

گرم و سرد انسو بر اساس عبور شاخص نينوي اقيانوسي 

)Oceanic Nino Index درجه  ±5/0) از مقدار آستانه

شوند. مقدار اين شاخص با تفريق  سلسيوس تعريف مي

 Sea)مقدار ميانگين دوره سي ساله دماي سطح دريا

Surface Temperature)  از ميانگين 4/3در منطقه نينو ،

هاي انتخاب شده آيد. نمونهرونده سه ماهه آن به دست مي

 5/1هنجاري (بيش از بيفاز گرم و سرد، داراي باالترين 

ين النينوها تردرجه سلسيوس) هستند. به عبارت ديگر قوي

اند. فاز و النيناهاي موجود در دوره ياد شده انتخاب شده

شود كه مقدار شاخص نينوي      خنثي به شرايطي گفته مي

+ درجه سلسيوس در نوسان 5/0تا  -5/0اقيانوسي بين 

صلي و ساالنه فشار سطحي باشد. مقدار ميانگين سي ساله ف

  است:  به روش زير تعيين شده
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كه در آن
i

P  فشار فصلي يا ساالنه سالi -ام وP 

اي مورد نظر است. فصلي يا ساالنه نقطه شبكه ميانگين فشار

'پريشيدگي فشار فصلي يا ساالنه از مقدار ميانگين آنها (
P (

  آيد: نيز از رابطه زير به دست مي

)2     (                                           PPP −=
'                                     

0كه در آن 
'
=P  است. به بيان ديگر در رابطه

'بخش ايستا و  Pفوق
P  بخش گذراي فشار سطحي را

توان  دهند. بخش ايستا مستقل از زمان بوده و ميتشكيل مي

فت كه پديده انسو در آن نقشي ندارد. از سوي ديگر، گ

بخش گذرا كه تابع زمان است، تنها متاثر از انسو نبوده و 

اند هاي جوي كه در آن بازه زماني حضور داشتهساير نوسان

  توانند اثري اساسي و متفاوت داشته باشند. نيز مي

در گام بعدي سعي شده است با انتخاب روشي، تا حد 

ها جدا كرد. با اثرات ناشي از انسو را از بقيه نوسانامكان 

هاي هاي زماني و مكاني ديگر نوسان شناختي كه از مقياس

موثر بر منطقه خاورميانه وجود دارد كه همه آنها يا داراي 

هاي ماهانه (مانند نوسان اطلس شمالي)، يا ميان  مقياس

مانند جولين) يا ميان ساالنه ( - فصلي (مانند نوسان مادن

توان فرض كرد كه در نه سال  پرفشار سيبري) هستند، مي

ها حضور داشته و اثرات ناشي از  انتخاب شده تمامي نوسان

ها در بخش گذراي فشار سطحي دخالت دارد. اما در سه آن

سال از اين نه سال، انسو در فاز خنثي بوده و نقشي در 

ت. هنجاري فشار سطحي منطقه خاورميانه نداشته اس بي

هايي كه انسو فعال بوده سال هنجاريبنابراين، از مقايسه بي

هايي كه انسو در فاز خنثي بوده است، هنجاري سالبا بي

ها توان تا حدود زيادي اثر انسو را از اثرات ساير نوسانمي

هاي هنجاريجدا كرد. براي اين منظور، ابتدا ميانگين بي

و خنثي به طورجداگانه هاي النينو، النينا بخش گذراي سال

  اند:از رابطه زير به دست آمده
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هنجاري (تقريبا) خالص فشار سطحي ناشي سپس بي

 از اثر فازهاي گرم و سرد انسو به روش زير محاسبه شده

  است:
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) خالص ناشي از النينو و النينا هاي (تقريباًهنجاري بي

هاي بخش گذراي سال گيري ازهستند. مزيت ديگر ميانگين

ها هنجاريانسو آن است كه نقش انسو در ايجاد اين بي

شود؛ چرا كه ها تعديل ميحفظ شده و نقش ساير نوسان

ها بوده و ترينالنينو و النيناهاي انتخاب شده از قوي

  ها ندارد. گيري تاثيري در شدت آنميانگين

هاي خالص فشار هنجاريدر ادامه مطالعه، از بي

 70تا  30طحي ناشي از انسو در محدوده خاورميانه (از س

گيري شده و درجه شرقي) در راستاي مداري ميانگين

النهاري مورد بررسي قرار تغييرات آن در راستاي نصف

گرفته است. در بخش پاياني اين پژوهش، ميزان همبستگي 

هاي فشار سطحي منطقه مورد مطالعه با دماي سطح بين داده

اي به روش اقيانوس آرام حاره 4/3طقه نينوي درياي من

بندي آن ضرب پيرسن محاسبه و نقشه پهنهگشتاور حاصل

  تهيه و با تمركز بر منطقه خاورميانه تحليل شده است.

  

  بحث
  هنجاري بخش گذراي فشار سطحيبي

در بخش گذراي فشار سطح درياي ساالنه براي 

ي منفي در هنجار، وجود بي1997و  1982، 1972هاي  سال

اي مبين حضور شرايط النينو بخش شرقي اقيانوس آرام حاره

است كه هر سال نسبت به سال ديگر متفاوت است. بر روي 

هنجاري بي 1982و  1972هاي اقيانوس آرام شمالي در سال

كامال متضاد است.  1997شود كه با سال مثبت مشاهده مي

هم  فشار، هايهنجاريبر روي خاورميانه نيز توزيع بي

ساالنه و هم فصلي، در سال هاي فوق متفاوت است (براي 

اند). در  ها نشان داده نشده پرهيز از طوالني شدن مقاله، شكل

هنجاري منفي در منطقه خاورميانه و در ، يك بي1972سال 

شود. در فصل هنجاري مثبت ديده ميدو سال ديگر بي

طحي در تمام هنجاري فشار سهاي النينو، بيزمستان سال

مثبت بوده، حال آن كه در   1972نقاط خاورميانه در سال 

دو سال ديگر تنها بخش غربي آن چنين وضعيتي داشته 

هنجاري ، شمال خاورميانه شاهد بي1997است. در بهار 
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هنجاري مثبت بوده و در دو منفي و جنوب آن شاهد بي

هنجاري مثبت سال ديگر، شكلي متفاوت وجود دارد. بي

در منطقه خاورميانه فراگير بوده  1982فشار در تابستان 

هنجاري منفي است، در صورتي كه در دو تابستان ديگر بي

هاي  بر روي ايران وجود داشته است. در فصل پاييز از سال

آهنگي از فشار النينو، هم چنان بر روي خاورميانه توزيع هم

ربي ، بخش شمالي و غ1997وجود ندارد. در پاييز سال 

هنجاري منفي است، ولي در دو سال خاورميانه شاهد بي

  ديگر وضعيت متفاوت است. 

هاي بخش گذراي فشار سطح درياي ساالنه براي سال

هنجاري مثبت فشار در ، حضور بي1988و  1975، 1973

دهد كه بيانگر اي را نشان ميبخش شرقي اقيانوس آرام حاره

كه بخش وسيعي از استقرار شرايط النينا است. با آن 

هنجاري مثبت فشار در هر سه اقيانوس آرام شمالي شاهد بي

ها متفاوت است. بر روي سال بوده است، اما توزيع آن

هنجاري فشار،  خاورميانه نيز الگوهاي متفاوتي از توزيع بي

ها ديده هم ساالنه و هم فصلي، در هر يك از اين سال

هاي اند). در زمستان سال ها نشان داده نشده شود (شكل مي

، منطقه شرق آرام 1988، بر خالف زمستان 1975و  1973

هنجاري منفي فشار برخوردار بوده است. اي از يك بيحاره

هنجاري فشار بي 1988بر روي خاورميانه، در زمستان سال 

ال باشد كه متفاوت با دو س تقريبا در تمامي نقاط مثبت مي

هنجاري فشار سطحي در ديگر است. در فصل بهار، بي

هاي متفاوت و در برخي مناطق خاورميانه نشانگر توزيع

هاي النينا، با آن كه در حتي متضاد است. در تابستان سال

بخش جنوبي منطقه خاورميانه تقريبا هم آهنگي در توزيع 

 شود، اما در بخش شمالي آن، توزيع فشار درفشار ديده مي

متفاوت با دو سال ديگر است. در فصل پاييز  1973تابستان 

هاي النينا نيز بخش شمالي منطقه خاورميانه در پاييز سال

  داراي توزيع متفاوتي نسبت به دو سال ديگر است. 1975

هاي شود كه در سال با توجه به مطالب فوق مشاهده مي

هم فاز انسو، هيچ روند و آهنگ مشخصي در توزيع بخش 

هنجاري فشار سطحي در منطقه خاورميانه وجود ذراي بيگ

توان نتيجه گرفت كه انسو داراي اثر  ندارد. از اين رو مي

غالب و تعيين كننده بر توزيع ميانگين ساالنه و فصلي فشار 

تواند به علت اثرات  در خاورميانه نيست. اين موضوع مي

ها و ها و برهمكنش غير خطي و پيچيده بين آن ديگر نوسان

انسو باشد. در بخش بعد سعي شده است كه اثر تقريبا 

هنجاري فشار سطحي در منطقه  خالص فازهاي انسو بر بي

  خاورميانه مورد بررسي قرار گيرد. 

  

  هنجاري فشار سطحي خالص ناشي از انسوبي

هاي فشار ساالنه و فصلي تنها ناشي از اثر هنجاريبي

نشان داده  )1(يانه در شكل النينو و النينا براي منطقه خاورم

ها اثر انسو شده است. با توجه به شكل، در تمامي نقشه

هاي پايين بسيار اندك است. (فازهاي گرم و سرد) در عرض

ب)، مشاهده  - 1الف و  -1هاي  هاي ساالنه (شكلدر نقشه

هاي باال و در فاز گرم انسو، افزايش شود كه در عرضمي

خنثي وجود دارد. حال آن كه در فشار گسترده نسبت به فاز 

تر بوده و در بعضي مناطق النينا افزايش فشار محدودتر و كم

شود. زمستان مي حتي كاهش فشار نسبت به فاز خنثي ديده

النينو نيز با يك افزايش فشار قابل توجه در بخش شمال 

غرب منطقه خاورميانه همراه بوده، اما در زمستان النينا اين 

د). شمال  -ج و ا - 1هاي  شود (شكلنميوضعيت ديده 

شرق منطقه در هر دو فاز، شاهد افت فشار نسبت به فاز 

خنثي است؛ هرچند اين افت فشار در فاز گرم شديدتر از 

فاز سرد است. در اين فصل، كم فشار گرمايي سودان در فاز 

شود. در فصل بهار تر از فاز گرم ديده ميسرد قوي

)، بخش جنوب شرق ايران، شرق و -1ه و  - 1هاي  (شكل

شبه جزيره عربستان و درياي عمان از يك افزايش فشار در 

فاز گرم برخوردار بوده و ساير نقاط در هر دو فاز گرم و 

دهند. در فصل تابستان النينا، سرد كاهش فشار نشان مي

تمامي منطقه خاورميانه با افت فشار و در تابستان النينو، 

مال عربستان با افزايش فشار و شمال شرق منطقه و ش

هاي  درياي سياه و ايران با افت فشار همراه هستند (شكل

ح). افت فشار شديد در فاز گرم بر روي ايران  - 1ز و  - 1

بيانگر آن است كه كم فشار گرمايي ايران، در شرايط النينو 

هاي فصل پاييز هر دو فاز هنجاريتر از النينا است. بيقوي

ي)؛ با اين  -1ط و  - 1هاي  م هستند (شكلبسيار شبيه ه

تفاوت كه در فاز گرم افزايش فشار كشيده شده تا درياي 

  خزر و تركمنستان، شديدتر از فاز سرد است.
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توان چنين نتيجه گرفت كه در از مطالب فوق مي

گيري و تقويت فصول سرد فاز گرم انسو، شرايط براي شكل

تر از فاز سرد اهممركز پرفشار بر روي اروپاي شرقي فر

است. اين بدان معني است كه در شرايط النينو، با 

گيري مركز پرفشار بر روي اروپاي شرقي، چرخندهاي  شكل

سوي خود به هاي مياني و مديترانه در حركت شرقعرض

گذرند.  تر منتقل شده و از روي ايران ميهاي پايينعرض

هاي پاييزي شگذر اين چرخندها از روي ايران، همراه با بار

و زمستاني خواهد بود. اين شرايط در فاز سرد انسو ديده 

شود. به بيان ديگر، اثر جزيي انسو بر توزيع فشار نمي

اي است كه در هنگام النينو، سطحي خاورميانه به گونه

شرايط براي افزايش بارش در فصول سرد بر روي ايران، 

نتايج ديگر  باشد (اين نتيجه با نسبت به النينا بهتر مي

گران ايراني كه در تحقيق خود به اين نتيجه  پژوهش

اند كه النينو با ترسالي و النينا با خشك سالي براي  رسيده

ايران همراه است هم خواني دارد اما نبايد فراموش كرد كه 

همان گونه كه در باال نيز اشاره شد اثر انسو در حضور ساير 

 كنش غيرطي يك برهم نوسانات غالب نبوده و احتماال در

رود). همچنين خطي پيچيده تضيف شده و حتي از بين مي

توان گفت كه در فصول گرم، در قياس با النينو، النينا  مي

هاي باالتر شود كه كم فشار گرمايي ايران به عرض باعث مي

منتقل شده و در نتيجه اين جا به جايي، شرايط براي عبور 

و جنوب ايران فراهم  امواج شرقي از روي جنوب شرق

هاي تابستاني در منطقه داد بارشگردد. در نتيجه، احتمال رخ

تر از جنوب شرق و جنوب ايران در شرايط النينا بسيار بيش

  شرايط النينو است. 

  
  

  
  

  

  

  

  ب)(  (الف)
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 (ه) (و)

 (ج) د)(
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هاي خالص فشار سطح دريا ناشي از انسو بر روي خاورميانه: (الف) ساالنه النينو، (ب) ساالنه النينا، (ج) هنجاريبي -1شماره  شكل

يز النينو و (ي) پاييز النينا. زمستان النينو، (د) زمستان النينا، (ه) بهار النينو، (و) بهار النينا، (ز) تابستان النينو، (ح) تابستان النينا، (ط) پاي

  اند.هكتو پاسكال رسم شده 5/0مقدار با پيمانه هنجاري مثبت و رنگ قرمز بي هنجاري منفي است. خطوط همرنگ آبي بي

  

هنجاري فشار  النهاري ميانگين مداري بيتوزيع نصف

       سطحي ناشي از اثر انسو

النهاري ميانگين مداري توزيع نصف )2(شكل 

هاي ساالنه و فصلي خالص فشار سطح دريا هنجاري بي

دهد. چند نكته ناشي از فازهاي گرم و سرد انسو را نشان مي

حائز اهميت در نمودارهاي ارائه شده در اين شكل به چشم 

خورد. اول آن كه منحني تغييرات مربوط به النينو در مي

د. به تمامي فصول و كل سال، باالتر از منحني النينا قرار دار

هاي فشار در فاز گرم انسو همواره هنجاريعبارت ديگر، بي

تر از فاز سرد است. نكته دوم مربوط به شيب تغييرات مثبت

در شمال خاورميانه، به ويژه در زمستان و پاييز، است كه در 

باشد. اين موضوع نيز تقويت  تر از فاز سرد ميفاز گرم بيش

كند. النينو را تاييد مي هاي باال در شرايطپرفشار در عرض

سومين نكته قابل توجه آن كه در جنوب خاورميانه و منطقه 

مشابهي در  اي واقع در محدوده مورد نظر، روند تقريباًحاره

هاي مربوط به النينو و النينا در همه موارد، تغييرات منحني

چنين ساالنه ديده به ويژه فصول پاييز و زمستان و هم

توان با يك انتقال خطي ساده از كه مي شود؛ به طوري مي

يكي به ديگري رسيد. نكته بعدي آن كه در فصل بهار، 

اي در شمال خاورميانه در فاز هنجاري منفي قابل مالحظه بي

تواند ناشي از ميرايي گرم رخ داده است. اين موضوع مي

شده بر روي اروپاي شرقي باشد. و باالخره اين  پرفشار ياد

ها هاي النينا در تمامي عرضهنجاريان، بيكه در تابست

هنجاري مثبت در منفي است حال آن كه براي النينو بي

شود. اين به درجه شمالي ديده مي 40هاي باالتر از عرض

آن معني است كه كم فشار گرمايي ايران در تابستان النينو در 

  گيرد.تري نسبت به تابستان النينا قرار ميهاي پايينعرض

 

 

 (ح) (ز)
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  1971-2000) بر توزيع فشار سطحي بر روي خاورميانه در دوره ENSOبررسي اثر انسو (                                              74

  

  هنجاري ساالنه و فصلي فشار سطح دريا ناشي از اثر انسو. النهاري ميانگين مداري بيتوزيع نصف -2شماره  شكل

  .دهدرنگ قرمز تغييرات مربوط به النينو و رنگ آبي تغييرات مربوط به النينا را نشان مي

  

  ريب هم بستگي ض

بستگي بين ميانگين ساالنه و فصلي فشار ضريب هم

سطح دريا در منطقه مورد مطالعه و دماي سطح دريا در 

ارائه شده است. در شكل  )3(در شكل  4/3 منطقه نينوي

الف)، منطقه حاره  - 3مربوط به ميانگين ساالنه فشار (شكل 

ي بستگي است، به طوري كه بر روترين همداراي بيش

اندونزي اين مقدار بسيار نزديك به يك است. در 

اي از ميزان ضريب همبستگي كاسته هاي جنب حاره عرض

بستگي باالتر از شود. در جنوب خاورميانه ضريب هممي

است، اما با يك شيب تند به سوي شمال، سريعا در  8/0

جنوب ايران از مقدار آن كاسته شده و به حدود صفر در 

  رسد.شمال ايران مي
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 لف)(ا

 (ب)

 (ج)
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بستگي ترين همب)، بيش - 3در فصل زمستان (شكل 

اي در شود. منطقه آرام حارهدر غرب اقيانوس آرام ديده مي

دهد. در خاورميانه بستگي ضعيفي را نشان مياين فصل هم

 5/0كمتر از  نيز بخش بزرگي از منطقه داراي هم بستگي

رسد. فشار اي كه در شمال آن به صفر مياست، به گونه

بستگي بيشتري را با اي همسطح دريا در منطقه آرام حاره

ج)، نسبت به  - 3دماي سطح دريا در فصل بهار (شكل 

بستگي بيش دهد. در جنوب خاورميانه همزمستان نشان مي

قبل با شيبي است كه در اين فصل نيز مانند دو مورد  6/0از 

رسد. به طور كلي، در بخش كاهشي در شمال آن به صفر مي

بستگي در اين فصل كمتر از بزرگي از خاورميانه ضريب هم

بستگي ترين مقادير هماست. در فصل تابستان نيز بيش 5/0

د). در بخش غربي  - 3شود (شكل در منطقه حاره ديده مي

بر روي  7/0بستگي بيش از خاورميانه شاهد ضريب هم

 (د)

 (ه)

بستگي بين ميانگين ساالنه و فصلي فشار سطح دريا در منطقه مورد مطالعه و دماي سطح توزيع ضريب هم -3شماره  شكل

: (الف) ساالنه، (ب) زمستان، (ج) بهار، (د) تابستان و (ه) پاييز. رنگ آبي هم بستگي مثبت و رنگ  4/3دريا در منطقه نينوي

-اند. خط سبز رنگ مربوط به ضريب همكشيده شده 1/0مقدار با پيمانه دهد. خطوط همي منفي را نشان ميقرمز هم بستگ

  بستگي صفر است.
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عربستان بوده، اما در بخش شرقي به ويژه بر روي ايران، 

بستگي بسيار پايين و در حد صفر است. منطقه مقدار هم

ترين ه) شاهد بيش - 3اي در فصل پاييز (شكل آرام حاره

باشد؛ حال آن كه در منطقه حاره  بستگي ميمقادير هم

تگي بين بساي، ضريب هماقيانوس هند، بر خالف آرام حاره

بسيار  4/3فشار سطح دريا و دماي سطح درياي منطقه نينو 

 ضعيف است. در خاورميانه نيز تنها درياي عمان داراي هم

بستگي ضعيف و بسيار بوده و در ساير نقاط، هم 5/0بستگي 

  كمتر از آن است.

  

  گيرينتيجه
توان گفت كه با توجه به آن چه كه ارائه شد مي

ذراي فشار كه ناشي از حضور همه هاي بخش گهنجاري بي

هاي جوي از جمله انسو است، از فازهاي گرم و سرد نوسان

بستگي نيز اين كند. مقادير كم ضريب همانسو تبعيت نمي

كند. به بيان ديگر در حضور ساير موضوع را تاييد مي

اي بر توزيع فشار هاي جوي، انسو نقش تعيين كنندهنوسان

نه نداشته و احتماال اثر آن در طي سطحي ايران و خاورميا

ها، تضعيف كنش غير خطي پيچيده با ساير نوسانيك برهم

توان تنها با توجه به رود. در نتيجه نميشده و يا از بين مي

فازهاي انسو نسبت به توزيع فشار بر روي ايران و 

نظر كرد. اما با توجه به اثر خالص انسو بر  خاورميانه اظهار

توان گفت كه النينو در سطحي در اين منطقه، ميتوزيع فشار 

كند كه اي توزيع ميفصل زمستان فشار سطحي را به گونه

هاي مياني و شرايط براي عبور چرخندهاي عرض

آمد آن اي از روي ايران فراهم گردد، كه پي مديترانه

هاي خوب زمستاني براي ايران خواهد بود. حال آن  بارش

ستان فشار سطحي را به نوعي توزيع كه النينا در فصل تاب

كند كه شرايط براي عبور امواج شرقي از روي جنوب مي

هاي تابستاني شرق و جنوب ايران فراهم شده و بارش

  خوبي را به همراه بياورد.

  

  تشكر و قدرداني

اين مقاله با حمايت سازمان هواشناسي كشور تهيه شده 

  است كه باعث تشكر و قدرداني است. 
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