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  چكيده

فصلي دماي سطح پهنه هاي آبي منطقه شامل درياهاي خزر،  در تحقيق حاضر با استفاده از تحليل مولفه اصلي، الگوهاي ميانگين
سياه، مديترانه، سرخ، عمان، عرب، خليج فارس و بخش هاي شمالي اقيانوس هند استخراج گرديد و ارتباط بين بارش هاي فصلي 

متغير اوليه دماي  483ي، از طريق آناليز مولفه هاي اصل. محاسبه گرديد 1980- 2009كشورمان با دماي سطح پهنه هاي آبي در دوره 
نتايج نشان دادند كه . درصد واريانس كل داده ها را تبيين مي كردند، تقليل يافتند 90عامل كه بيش از  10سطح آب به كمتر از 

 - هاي غرب اقيانوس هند در مجاورت سواحل كشور سومالي، سواحل جنوبي هند، شرق مديترانه  مهمترين كانون هاي تغيير در آب
سياه و شمال درياي عرب واقع شده اند و اقيانوس هند و درياي عرب اولين و مهمترين كانون تغيير در تمامي فصول سال  درياي

   مشخص شد كه بخش كمي از . پس از اقيانوس هند دومين كانون تغيير بر روي درياي مديترانه واقع شده است. بوده اند
هرچند اقيانوس هند بعنوان مهمترين كانون . مربوط به درياي خزر مي باشد) انسدرصد واري 9/2با (تغييرپذيري هاي فصل بهار 

    تغيير در فصل تابستان مي باشد، اما نقش درياهاي مديترانه،  سياه و خزر در اين فصل تقويت شده و به بعنوان اولويت دوم ظاهر 
وهاي ميانگين مولفه اصلي دماي همان فصل نشان مي دهند همبستگي بين مقادير نرمال شده بارش هاي فصلي ايران با الگ .مي شود

هاي با همبستگي معني  كه باالترين همبستگي هاي معني دار مربوط به فصل بهار است،  به طوريكه در اين فصل تعداد كل ايستگاه
ميانگين همبستگي هاي . اشدهاي مورد مطالعه مي ب درصد كل ايستگاه 75ايستگاه مي باشد كه معادل  141ايستگاه از كل  105دار 

      بنابراين بخش قابل . درصد مي باشد 1/44و  1/47، 7/42، 9/42معني دار در فصول پاييز، زمستان، بهار و تابستان به ترتيب 
  . مالحظه اي از تغييرپذيري هاي بارش كشورمان به دماي ميانگين سطح  پهنه هاي آبي منطقه وابسته است

  تحليل عاملي  ايران، ، ERSSTبارش هاي فصلي، پهنه هاي آبي منطقه اي،  :كليد واژه ها

                                                            
  Email: ibabaeian@yahoo.com  0511-3822306-8: مسئول نويسندهتلفن 
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  مقدمه
منابع رطوبتي بارش هاي ايران از پهنه هاي آبي مجاور 
مانند درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان و  منابع  
آبي دوردست  منطقه اي مانند درياي مديترانه، سياه، 

هند تامين مي گردد سرخ، خليج بنگال و اقيانوس 
  )SST 1(   در اين بين دماي سطح آب ). 1379عليجاني (

مذكور نقش به سزايي در تبخير آب و  پهنه هاي آبي
ناظم السادات و همكاران . افزايش رطوبت جو دارد

نشان دادند كه سردي بيش از حد سطح درياي ) 1383(
خزر در زمستان منجر به افزايش بارش زمستانه در ناحيه 
غربي و مركزي اين دريا، مناطق مركزي و جنوبي استان 

وقوع . وزستان مي شودهاي استان خ فارس و تمام ايستگاه
شرايط گرم در دماي درياي خزر عموما موجب كاهش 

درصدي در بارش فصل زمستان در سواحل درياي  20
 خزر و نواحي شمالي استان هاي فارس و خوزستان 

  . مي گردد
هاي مورد  در فاز گرم دماي زمستانه، تمام ايستگاه

بارش بررسي در نواحي ساحلي درياي خزر با افزايش 
طوريكه وقوع فاز گرم موجب  هبهاره همراه مي باشند، ب

درصدي در بارش دو ايستگاه بندر انزلي و  80افزايش 
عالوه بر اين مطالعات مختلفي نيز به . آستارا مي گردد

بررسي اثر دماي سطح پهنه هاي آبي مجاور و دوردست 
منطقه اي بر بارش هاي ناحيه اي ايران پرداخته اند 

، ناظم السادات و 1387بايگي و همكاران موسوي (
كه در اين بين ) 2008و قاسمي و خليلي  1384شيرواني 

بر روي ) 2008(و قاسمي) 1384(مطالعات ناظم السادات 
پهنه هاي آبي مجاور كشورمان و مطالعات موسوي 

ه ـامل پهنـبي و شـعص با استفاده از شبكه) 1387(بايگي
  .  توده اسـم بـهاي آبي دوردست ه

 تحقيقات يادشده حاكي از تاثير دماي سطح نتايج 
  . پهنه هاي آبي بر بارش هاي فصلي ايران مي باشند

نشان مي دهد كه در ) 1380(تحقيق غيور و خسروي
جنوب شرق كشورمان ميزان بارش فصل پاييز در فازهاي 
گرم بطور معني داري بيشتر از شرايط عادي و فاز سرد 

هاي  بوده و حداكثر بارش هاي پاييزه در اكثر ايستگاه نسوا
 1997و  1982منطقه با قويترين ال نينو هاي سال هاي 

مسير  نسواآنها دريافتند كه در فازهاي گرم . منطبق است
رودباد جنب حاره اي به عرض هاي جنوبي تر جابجا شده 
و هسته بيشينه سرعت اين رودباد به جنوب شرق ايران تا 

اما در فاز هاي سرد هسته . اي سرخ كشيده مي شوددري
مركزي رودباد به سمت مرزهاي شمالي منطقه هدايت 

 1999و  1997طوريكه در النيناهاي قوي سال هاي  هشده، ب
موقعيت متوسط منطقه رودباد به ) همراه با خشكسالي(

  .شمالي ترين حد خود جابجا گرديدند
 كور را بر هر چند برخي محققين تاثير پديده مذ

بارش هاي ايران ضعيف يافته اند، اما بطور كلي يافته هاي 
آنها نشان مي دهند كه در هنگام وقوع پديده النينو بارش 
هاي كشورمان، بخصوص در فصل پاييز، متمايل به بيش از 

مي گردند و در هنگام رويداد النينا شرايط به سوي  نرمال
ناظم (ي رود كم بارشي و وقوع خشكسالي پيش م

و ناظم السادات و شيرواني  b2000السادات و كوردري 
1383 .(  

برخي از اين پژوهش ها عليرغم تاييد افزايش بارش 
كشورمان در حين رويداد النينو، اين افزايش را معني دار 

     ).1388احمدي و همكاران ( ندانسته اند
 پژوهش هاي ديگري بر روي ارتباط بين ساير 
پديده هاي دورپيوندي مانند نوسان اطلس شمالي با بارش 

 خوش اخالق  ، 1386صالحي (ورمان انجام شده استـكش

                                                            
1 Sea Surface Temperature 
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پژوهش هاي يادشده عمدتا بر افزايش). 1387همكاران و
بارش ايران در حين رويداد فاز منفي نوسان اطلس شمالي 

  .تاكيد دارند
ارتباط بين دماي پهنه هاي اقيانوسي و بارش مناطق 
مختلف كره زمين مورد توجه محققين زيادي بوده است 
كه از جمله مي توان به بررسي همبستگي بين دماي 
اقيانوس آرام و بارش بخش هايي از قاره آمريكا، 
كشورهاي واقع در درياي كارائيب، جنوب شرق آسيا، 

، 1987، وير  2003ماركوفسكي و نورث (استراليا و آفريقا 
، )2003و ميسره  2008، لي و ژنگ 2007ليم و همكاران 

دماي سطح آب اقيانوس هند با بارش هاي مونسون 
، راكسي و 2005آنامااليي (ستراليا هندوستان، آفريقا و ا

 1987، كوزوما و همكاران 2003، كريشنان 2007تانيموتو 
و دماي اقيانوس اطلس با بارش غرب آفريقا، آمريكاي 

، شوبرت و ديگران 1998، دياز 2001يه ( جنوبي و مركزي
  .اشاره كرد) 1986و لوف  2008پلو و همكاران  ، 2009

، PCA1اخيرا از روش هاي گوناگون آماري مانند 
2CCA 3و EOF  براي بررسي همبستگي و تبيين ارتباط بين

  .دماي سطح پهنه هاي آبي و بارش استفاده شده است
را براي  PCAروش ) 1384(ناظم السادات و همكاران 

استخراج مولفه هاي اصلي و كاهش حجم داده هاي دماي 
مورد استفاده قرار دادند  PGSST(4(سطح آب خليج فارس

  PC4)و  PC1) ،PC2 ،PC3و چهار سري زماني جديد 
را  دـرح مي دادنـل را شـس كـانـد از واريـدرص 5/73ه ـك

اين مولفه ها به . به عنوان مولفه هاي اصلي انتخاب كردند
 ترتيب معرف تغييرات دما در فصل زمستان، پاييز، 

 با استفاده از ) 2008( قاسمي و خليلي بهار و تابستان بودند
 و ويـش جـچرخ ن الگوهايـارتباط بي ليـآناليز مولفه اص

بارش هاي زمستانه ايران را در شرايط ترسالي و خشكسالي  
  .بررسي كردند

آنومالي ) تر(آنها نشان دادند كه در شرايط خشك 
و در ) مثبت(دماي سطح آب در غرب اقيانوس هند منفي 

با استفاده از ) 2004(استموناهان و داي ) منفي(مثبت شرق 
آناليز مولفه اصلي رفتارهاي غيرخطي را بين چهار نوع 
 داده هاي دماي سطح پهنه هاي آبي كره زمين شامل

5HadISST ،Kaplan ،ERSST v.16  وERSST v.2  كه
توسط مراكز مختلف اقليمي تهيه شده و به دفعات مورد 
استفاده محققين قرار مي گيرند را مورد تجزيه و تحليل 

  .قرار دادند
 ها نشان دادند كه همبستگي بسيار زيادي بين  آن

و  HadISST ،Kaplanرفتار هاي غيرخطي داده هاي 
ERSST v.2  ا ت 1871و داده هاي ديدباني شده از سال

  . كنون وجود دارد
، ناظم  2009تركيش و همكاران (محققين ديگري 

، ناظم السادات و همكاران 1385السادات و شيرواني 
و مالمگرين و وينتر  2009، بهرنگي و همكاران 1382
نيز روش هاي آماري ياد شده را در مطالعات   )1999

  . اقليمي مورد استفاده قرار داده اند
بط با بارش هاي كشورمان و دماي تاكنون مطالعات مرت

بوده و يا اينكه  نسواسطح پهنه هاي آبي يا در قالب پديده 
محدود به دو يا سه پهنه آبي از جمله درياي خزر و خليج 

اين مطالعه سه تفاوت عمده با مطالعات . فارس بوده اند
يع تر ـار وسـيـي بسـاي آبـه هـتره پهنـگس -الف: لي داردـقب

كانون هاي اصلي تغيير دما در  -است، ب انتخاب شده
ارتباط بين  -پهنه هاي يادشده شناسايي شده اند و ج

  الگوهاي ميانگين دماي پهنه هاي آبي منطقه اي به صورت

                                                            
1 Principal Component Analysis     2. Canonical Correlation Analysis 
3. Empirical Orthogonal Function     4. Persian Gulf Sea Surface Temperature 
5. Hadley center Interpolated Seas Surface Temperature   6.

 
Extended Reconstruction Sea Surface Temperature version 1 
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در اين مطالعه ابتدا.فصلي با بارش كشور محاسبه شده اند
 به معرفي منطقه مورد مطالعه، داده ها و روش كار 
مي پردازيم و سپس به تحليل مولفه هاي اصلي دماي پهنه 
هاي آبي، طبقه بندي الگوهاي دمايي و در نهايت به 
بررسي ارتباط بين بارش هاي فصلي كشورمان و دماي 

  .پهنه هاي آبي منطقه خواهيم پرداخت   سطح 
  

  مواد و روش ها
   منطقه مورد مطالعه •

منطقه مورد مطالعه تمامي پهنه هاي آبي محصور بين 
درجه شمالي و طول جغرافيايي  50تا  0عرض جغرافيايي 

درجه شرقي را در بر مي گيرد كه شامل  100تا  10
درياهاي خزر، سياه، مديترانه در نواحي شمالي اين منطقه 
و خليج فارس، درياهاي عمان، عرب، سرخ و نواحي 

در . ودـه مي شـن ناحيـوب ايـد در جنـانوس هنـمالي اقيـش
ديده  1980-2009ميانگين دماي ساالنه بين دوره  1شكل 

  . مي شود

جنوب درياي (اختالف دماي سطح آب بين گرمترين  
 14نقطه بيش از ) شمال درياي خزر(و سردترين ) عرب

در بين پهنه هاي آبي مورد بررسي . است سلسيوسدرجه 
درياي خزر هيچ گونه ارتباطي با آبهاي آزاد ندارد و 
درياي سياه هم داراي كمترين ارتباط با درياي مديترانه 
مي باشد كه خود از طريق باريكه جبل الطارق به اقيانوس 

به همين دليل دماي سطح آب . اطلس متصل است
 ز دماي اقيانوس هاي آزاد درياهاي خزر و سياه متاثر ا

اما ساير پهنه هاي آبي از طريق جريان هاي . نمي باشد
در فصل زمستان . اقيانوسي با اقيانوس تبادل حرارتي دارند

كه آب هاي كرانه هاي شمالي درياي خزر يخ  در حالي
هاي سطحي آن در كرانه هاي جنوبي  بسته است آب

  . رنددا لسيوسدرجه س 10تا  8 حرارتي بين
درجه در  5/15درياي سياه ميانگين دمايي در حدود 

ميانگين بارش تركيه در سواحل درياي . طول سال دارد
بيشترين بارش در اين  ميليمتر است كه 800سياه حدود 
  . كشور است

      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ميانگين دماي سطح آب پهنه هاي آبي مورد مطالعه طي دوره پايه. 1شكل
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در دوره سرد سال با استقرار جبهه قطبي بر سواحل شمالي
درياي مديترانه و بوجود آمدن گراديان دمايي بين دريا و 

. شركت مي كند چرخندهادر تشكيل   خشكي، اين دريا
اختالف دماي بيشتر بين دماي سطح آب و جبهه قطبي 

 در اين منطقه را تشديد  چرخندزائيفرآيند تشكيل 
  .مي نمايد

سواحل درياي سرخ از دو طرف بوسيله ارتفاعات 
 لذا در دوره سرد سال سبب . بلندي احاطه شده است

جنوب شرق و  –مي شود در نيمه جنوبي جريانهاي جنوب 
شمال غرب  –در نيمه شمالي آن جريانهاي هوايي شمال 

  . ايجاد شود
 22تا  18اين دو جريان مخالف در منطقه اي بين عرض 

درجه شمالي بر روي درياي سرخ به هم رسيده و همگرا 
بر روي اين  چرخندزائياين همگرايي موجب . مي شوند

دريا مي گردد كه با جابجايي به سمت فالت ايران بارش 
  .هاي سنگيني را موجب مي گردد

ميانگين دماي خليج فارس و درياي عمان به ترتيب 
در سال هاي . مي باشد سلسيوسدرجه  26و  5/25حدود 

اخير با افزايش دماي درياي عرب و درياي عمان شرايط 
اي بر روي اين دريا و نفوذ براي ايجاد چرخندهاي حاره 

جداري (آن به سواحل كشور هاي همجوار مهيا شده است 
، سازمان 1379، لشكري 1383، عليجاني 1380عيوضي 

 ).اقيانوس شناسي و هواشناسي آمريكا

  داده ها •
 ERSSTv.2 در اين مطالعه از داده هاي ماهانه شبكه اي 

داده هاي  اين داده ها  با استفاده از.  استفاده شده است
تهيه  COADS(1(اقيانوسي –فراگير ديدباني شده جوي 

. درجه مي باشند 2×2داراي قدرت تفكيك  شده اند و
 اي ـامل كليه داده هـوسي شـانـوي اقيـر جـاي فراگيـداده ه

واقعي اندازه گيري شده توسط كشتي ها، بويه هاي شناور  
سازمان هاي ثابت دريايي و سنجنده هاي ماهواره  و ايستگاه

بر روي اين . اقيانوس شناسي و هواشناسي آمريكا مي باشد
داده ها فرآيند هاي كنترل كيفي، بهبود و بازسازي انجام 

عالوه بر آن در تهيه آنها خطا و عدم قطعيت به . شده است
از . دو روش نمونه اي و تحليلي مد نظر قرار گرفته است

بصورت  1880ا كه داده هاي ديدباني قبل از سال آنج
با  1854-1880بسيار پراكنده هستند، لذا واريانس دوره 

بكارگيري رفتار داده هاي ديدباني هاي انجام شده بعد از 
. اين دوره و بكارگيري روش هاي آماري بهبود يافته است

با داده هاي  ERSSTداده هاي دماي سطح آب 
HadISST كز هادلي سازمان هواشناسي كه توسط مر

رينولدز و (انگليس تهيه شده است، همخواني خوبي دارند 
  ).  2002اسميت، 

دوره زماني مورد مطالعه براي داده هاي بارش كشور و 
 30(1980 -2009داده هاي دماي سطح پهنه هاي آبي 

كشور  همديديايستگاه  141مي باشد كه شامل ) سال
داده ها بر روي پهنه هاي    براي تحليل و ترسيم .  است

و  GrADS، و Excell آبي مورد بررسي از نرم افزار هاي
SPSS استفاده گرديد . 

  روش تحقيق •
در اين مطالعه از روش آناليز مولفه  :آناليز مولفه اصلي

متغيير دما در تالقي  483براي كاهش حجم ) PCA(اصلي
.  درجه در سطح پهنه هاي آبي استفاده شده است 2×2هاي 

آناليز مولفه اصلي يك روش آماري است كه مجموعه اي 
از متغير ها را به تعداد كمي از مدهاي متعامد تقليل مي 
دهد كه مي تواند بخش زيادي از واريانس داده ها را 

وش آناليز مولفه اصلي بطور گسترده اي ر.  تشريح نمايد
 ناظم السادات (در پژوهش هاي اقليمي بكار برده شده است

                                                            
1 Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set- release 2 
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، موناهان و2009، بهرنگي و همكاران1384و همكاران 
در اينجا به اختصار به معرفي اين روش با ). 2004داي 

  .فوق مي پردازيماستفاده از مراجع 
ي از داده ها وقتي كه در مسائل اقليمي با حجم زياد

موجب مي شود متغيرهاي  PCAمواجه هستيم، بكارگيري 
اوليه به مولفه هاي جديد و مستقل از همديگر كه تركيب 

مولفه هاي . خطي از متغيرهاي اوليه هستند، تبديل شوند
جديد تمام اطالعات متغيرهاي اوليه را با كمترين تلفات 

  :دارا بوده كه با دنباله زير مشخص مي شود
)1(     pipiii XaXaXaZ +++= ......2211 

ضريب مربوط  ijaمعرف مولفه اصلي ، iZكه در آن 

ضرايب . متغير اوليه مي باشد iXبه متغيرهاي اوليه و 
  :بدست مي آيند) 2(متغيرهاي اوليه از فرمول 

)2(                                              0|| =− IR λ 

ماتريس همبستگي بين  Rماتريس واحد،  Iكه در آن 

  . نيز مقدار ويژه مي باشد λمتغيرهاي اوليه و 
ويژگي هاي هر مولفه  شامل مقدار و ) 2(با حل رابطه 

  .بردارويژه بدست مي آيند
هر مولفه نيز درصدي از اطالعاتي كه توسط متغيرهاي 
اوليه بيان مي شود را در بر مي گيرد و معادل بخشي از 
اطالعات مسئله است كه به صورت عدد و رقم در 

بعبارت ديگر وقتي كه گفته . متغييرهاي اوليه نهفته است
درصد اطالعات متغيرهاي  90مي شود مولفه اول بيش از 

مي دهد، بدين معني است كه با استفاده از اين  اوليه را به ما
 90مولفه به جاي متغيرهاي اوليه مي توان در عين اين كه 

درصد اطالعات مسئله را حفظ كرد، از حجم و پيچيدگي 
  . مسئله نيز كاست

  رـد، بيانگـر باشـهر چه كميت عددي مقادير ويژه بزرگت

از  آنست كه مولفه مربوطه از آن نيز درصد بيشتري 
چون در . اطالعات متغيرهاي اوليه را در بر مي گيرد

استفاده مي شود، لذا  تشكيل هر مولفه از تمام مقادير اوليه
از اينرو براي رفع . مي سازد تفسير آن را با مشكل مواجه

اين مشكل و تفسير ساده تر مولفه ها آنها را چرخش مي 
 1در بيشتر مطالعات علمي از چرخش واريماكس. دهند

  . استفاده مي شود
صورتي  هبراي استخراج مولفه هاي اصلي ماتريس ها را ب

 كه سطرهاي آن نمايانگر ديدباني هاي لحظه اي و 
ستون هاي آن متغير هاي ديدباني در مكان هاي مختلف 

را به  Xباشد، مرتب مي كنيم و ماتريس كوواريانس 
  :صورت زير محاسبه مي كنيم

)1(                                      )( XXES T
XX = 

بايستي توجه . عملگر اميد رياضي است Eكه در آن 
 2داشت كه مولفه هاي اصلي تحت تبديالت مقياس ناوردا

را مي توانيم به شكل  Sxxماتريس تجزيه متعامد . نيستند
  :زير بنويسيم

)2(                                    T
XXXXX UDUS = 

در بر گيرنده مقادير ويژه  Uxدر فرمول فوق ماتريس 
 . .. . . ,Dx= diag(λ1و  Sxxمتعامد ماتريس كواريانس 

λk)  ماتريس قطري مقادير ويژهSxx  بر اساس مقادير
محاسبه  5مولفه هاي اصلي با كمك معادله . كاهشي است

  :مي شود

)3(                                                XX XUV =  
 دهنده  نشان Vxهر يك از ستون هاي  5در فرمول 

را مي توان به  Xماتريس . مولفه هاي اصلي منفرد هستند
  :شكل زير بازسازي كرد

)4(                                                T
XUXVX =  

                                                            
1 Varimax       2. Invariant 
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براي بررسي امكان اجراي روش ١KMOفاكتورمقادير
مولفه اصلي محاسبه گرديد كه در تمامي موارد اين مقدار 

  KMOكه مقادير  در صورتي. باالتر بوده است 8/0از 
باشد امكان بكارگيري روش مولفه اصلي وجود  5/0 باالي

  ، تركيش و همكاران1386نوري و ديگران (دارد 
2009  .( 

روش بررسي ارتباط بين بارش هاي فصلي و  
   پهنه هاي آبي  دماي 

در اين تحقيق با استفاده از روش آناليز مولفه اصلي 
متغير  483تعداد متغير هاي دماي سطح پهنه هاي آبي از 

درصد از  90عامل اصلي كاهش يافتند كه حداقل  6به 
ارتباط .  واريانس دماي فصول مختلف را تبيين مي كنند

  بين عامل هاي اصلي و متغيرهاي اوليه از طريق بار
كه نشان دهنده ميزان همبستگي بين متغيرهاي  2گويه ها

  . اوليه و مولفه هاي اصلي مي باشند، مشخص شد
براي تحليل الگوهاي اصلي دماي سطح پهنه هاي آبي، 
توزيع مكاني بارگويه ها به تفكيك فصل ترسيم شدند و 

كانون هاي اصلي تغيير در بين پهنه هاي آبي از اين طريق 
كانون هاي تغيير مكان هايي هستند كه در . مشخص شدند

آن بيشترين همبستگي بين عامل اصلي و متغيرهاي دما در 
با محاسبه نمرات عاملي، به هر يك . آن مناطق وجود دارد

از عامل هاي اصلي يك ارزش عددي نسبت داده شد كه 
ضرب نمرات استاندارد داده  حاصلمقدار آن از طريق 

عليجاني ( هاي اوليه در ماتريس بارگويه ها بدست مي آيد
براي برآورده كردن استقالل خوشه بندي متغير ).  1381

ها، عامل ها چرخش داده مي شوند و سپس با استفاده از 
، الگو هاي دماي سطح متوسط 3واردروش خوشه بندي 

 ارتباط . دريا بر اساس نمرات عاملي تهيه مي شوند
 ي با ـه هاي آبـاي پهنـا دمـور بـلي كشـاي فصـبارش ه بين

بين ) درصد 5در سطح (همبستگي هاي معني دار تعيين 
مقادير نرمال شده بارش هاي ايران با الگوهاي ميانگين 

كه قبال نمرات عاملي آنها  دماي سطح پهنه هاي آبي
  .محاسبه شده اند، بدست آمد

  
  تحليل نتايج

براي كاهش حجم داده ها، شناسايي كانون هاي تغيير، 
الگوهاي غالب دماي سطح پهنه هاي آبي ، موقعيت و 
دوره هاي استيالي هر كدام از الگوها، ميانگين 

ماتريس دماي سطح ) پاييز، زمستان، بهار و تابستان(فصلي
درجه جغرافيايي در يك  2×2تالقي هاي  483ب در آ

تهيه و با  ERSSTاز داده هاي  1980-2009ساله  30دوره 
استفاده از تحليل عاملي، مولفه هاي اصلي به تفكيك 

  . فصول مختلف استخراج شدند
عامل  10متغير اوليه به كمتر از  483بر اساس اين روش 

درصد از واريانس داده  90تقليل يافتند كه  عمدتا بيش از 
  . مي كردند هاي اوليه را تبيين

  تحليل مولفه هاي اصلي دماي فصلي •
الگوهاي مربوط به بارگويه ها و  5تا  2در شكل هاي 

كانون هاي اصلي تغيير در فصول مختلف آورده شده 
  . است

 6/84در فصل پاييز شش مولفه اصلي اوليه در مجموع 
درصد از واريانس داده هاي اوليه را تبيين مي كنند كه اين 

، 6/21، 9/29مقدار به ترتيب براي مولفه هاي اول تا ششم 
در ). 2شكل (درصد مي باشند  2/4و  5/5، 1/8، 4/15

فصل زمستان مهمترين كانون هاي تغييرات دما در اقيانوس 
قرار ) مولفه هاي اصلي اول و دوم(د و درياي عرب هن

درصد واريانس كل را تبيين  3/60دارند كه در مجموع  
  ). 3شكل (مي كنند

                                                            
1  .  Kaiser-Meyer-Olkin     2. Loading 
3. Ward 
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  الگوهاي بارگويه هاي دو مولفه اصلي دماي فصل بهار.4شكل
    

 
  
  
  
  
  
  
  

  الگوهاي بارگويه هاي دو مولفه اصلي دماي فصل تابستان.5شكل
    

تغيير مهم در فصل زمستانعنوان كانون هدرياي خزر ب
ديده نمي شود ولي در ساير فصول بطور مشترك با شرق 
درياي مديترانه و درياي سياه حضور دارد، اما در فصل 

 سواحل. عنوان يك كانون مستقل ظاهر شده است هبهار ب
 .مي باشد يمن تا سومالي نيز مهمترين كانون تابستانه

  اي آبيطبقه بندي الگوهاي فصلي دماي پهنه ه •
براي تهيه نقشه الگوهاي فصلي دماي سطح پهنه هاي آبي،  
دو روش خوشه بندي نمرات عاملي و تنظيم صعودي 
نمرات عاملي و تهيه الگو براي باالترين و پايينترين نمرات 

در ).  1381عليجاني (عاملي از روش هاي متداول است  
اينجا نمرات عاملي شش مولفه اصلي اوليه به تفكيك 

ل خوشه بندي گرديدند، سپس نقشه هاي متوسط فص
 ه در ـد كـدنـش ه ـهيـلي تـاي فصـي دمـالـومـاي آنـوهـالگ

  . ادامه به توضيح هر كدام از آنها مي پردازيم  
 پاييز 

اولين الگوي فصلي پاييز با آنومالي منفي دما بر روي كل 
پهنه هاي آبي منطقه همراه است كه بيشترين كاهش بر 

نسبت به  سلسيوسدرجه  -5/0روي درياي خزر به مقدار 
درصد  30). 6شكل (مي باشد 1980-2009ميانگين دوره 

با توجه . الگوهاي فصل پاييز در اين طبقه شناسايي شده اند
ود ارتباط بين درياي خزر و آبهاي آزاد، بنظر مي رسد به نب

اين كاهش دما ناشي از تاثير حضور الگوي پرفشار سيبري 
دومين الگوي ميانگين فصلي با . در اين فصل از سال باشد

بر روي سلسيوس درجه  6/0آنومالي مثبت دما به ميزان 
در تمامي اين الگو ميانگين دما بر روي . خزر همراه است

 مهمترين مشخصه الگوهاي . ت مي باشدـه هاي آبي مثبـنپه

   



78  )دو فصلنامه(  1390بهار و تابستان  | پنجم و ششمشماره  |سال دوم  | نشريه پژوهش هاي اقليم شناسي
 

سوم و چهارم وجود دوقطبي دمايي بين غرب و شرق
در الگوي سوم غرب اقيانوس هند . اقياوس هند مي باشد

داراي آنومالي منفي و شرق آن ) سواحل شرقي آفريقا(
داراي آنومالي مثبت مي باشد كه اين حالت با فاز مثبت 

در اين الگو دماي . دوقطبي اقيانوس هند همراه است پديده
درجه  3/0ميانگين درياي هاي خزر، سياه و مديترانه تا 

  . از نرمال كمتر است سلسيوس
فاز منفي دوقطبي هند و آنومالي مثبت دما بر روي شمال 
شرق درياي عرب دو مشخصه مهم الگوي چهارم مي 

 انگين درصد از كل الگوهاي مي 10باشد كه حدود 
 گو ـن الـعالوه بر آن در اي. دـكيل مي دهنـاين فصل را تش

آنومالي مثبت در شمال درياي عرب در مجاورت   
سواحل پاكستان و آنومالي منفي در غرب درياي مديترانه 

  . وجود دارد
در الگوي پنجم مجددا دوقطبي منفي بر روي اقيانوس هند 

پديده ديده مي شود كه حاكي از اهميت و حاكميت اين 
عالوه بر . عنوان مد غالب نوسانات اين اقيانوس مي باشد هب

آن شرايط مشابهي بين خليج فارس و شمال درياي عرب 
طوريكه دماي خليج فارس بيش از نرمال  هديده مي شود، ب

  .اشدمي ب
مچنين بين شرق و غرب درياي مديترانه نيز دوقطبي ه

  رق آن ـدمايي شكل گرفته است كه با آنومالي مثبت در ش

    
  مشخصات عامل هاي اصلي دماي پهنه هاي آبي منطقه.1جدول

مولفه 
  اصلي

  تابستان  بهار زمستان  پاييز

واريان  كانون تغيير  واريانس  كانون تغيير  واريانس  كانون تغيير
  واريانس  كانون تغيير  س

PCA1 8/32  وماليسسواحل يمن تا   8/34  سواحل سومالي 2/37 سواحل سومالي 9/29  سواحل جنوبي هند  

PCA2  شرق مديترانه و  6/21  سواحل سومالي
شرق مديترانه، درياي   4/16  سواحل جنوبي هند  9/13  درياي سياه

  7/20  سياه و درياي خزر

PCA3  
درياي شرق مديترانه، 

شمال شرق درياي  4/15  سياه و درياي خزر
  5/15  سواحل جنوبي هند  4/13  شمال شرق درياي عرب  7/12  عرب

PCA4  
شمال شرق درياي 

شرق مديترانه و درياي   3/9  خليج بنگال  1/8  عرب
  6/10  سواحل سومالي  1/13  سياه

PCA5  1/3  درياي عربشمال   3/6  غرب مديترانه 4/6 سواحل جنوبي هند 5/5  غرب مديترانه  

PCA6  سواحل غربي آفريقاي   9/2  درياي خزر  8/5  غرب مديترانه  2/4  خليج بنگال
  3  مركزي

 
    

 
  
  
  
  
  
  
  

  .ضرب شده اند 10مقادير آنومالي دما در . به ترتيب الگوهاي اول و دوم را نشان مي دهندATM2aو ATM1a.الگوهاي آنومالي ميانگين دماي فصل پاييز. 6شكل
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مديترانه همراه ا
ه نمايان شده است
ي مديترانه مد

در اين الگو د 
نسبت به نرمال س

درج 5/0بيش از
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ياي سياه و افزا
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 خزر در الگوي

الگو.7شكل

در الگوي شش. ت
هاي رياتيك، آب

و همچنين آنوما
داي سياه وجود 

ومالي دما در شك
 

وي اول و دوم آ
شان داده شده ا
الگوهاي فصل

ي دهند كه هر ك
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و غرب درياي م
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همراه است
درياي آدر
قاره هند و
شرق درياي
الگوي آنو
زمستان

دو الگو
نش 7شكل 

درصد از ا
پوشش مي
الگوي اول
بين شرق و
يك دوقطب
الگوي
فصلي اين

4/0حدود 
در سواحل
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درجه اي
شمال دريا
دريا هاي م
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تمامي پهنه هاي آبي افزايش دما مشاهده مي شود كه
بيشترين افزايش بر روي درياهاي خزر، سياه و مديترانه 

  ).8شكل (قرار مي گيرد
در دومين الگو درياي خزر با آنومالي مثبت و درياهاي 
 سياه و مديترانه با آنومالي منفي مواجه هستند و دماي 
. پهنه هاي آبي جنوب نيز نسبت به نرمال كاهش يافته است

مي توان گفت وجه مشخصه الگوي سوم كاهش دما در 
مقايسه با ميانگين در تمامي پهنه هاي آبي است كه در اين 

درجه رخ  9/0بين بيشترين كاهش در درياي خزر به ميزان 
  .داده است
 تابستان

درصد از  27اولين الگوي ميانگين فصل تابستان كه 
الگوهاي فصلي را تشكيل مي دهد، با افزايش حدود يك 

درجه سانتيگراد دما به ترتيب بر روي درياي سياه و  5/0و 
الگو دما بر درياي سرخ مشخص مي شود، اما در دومين 

درجه نسبت به ميانگين دوره  5/0روي درياي خزر حدو 
هاي  در اين الگو به استثناي آب. كاهش را نشان مي دهد

سواحل سومالي، در تمامي پهنه ها دما كاهش يافته 
  ). 9شكل (است

هاي غرب  در سومين الگو ميانگين دما بجز در آب
   كه ه استـيافت شـزايـه ها افـر پهنـوس آرام، در سايـانـاقي

درجه  4/0افزايش بر روي درياي سياه به ميزان بيشترين 
درصد از  23هر كدام از الگوهاي دوم و سوم . است

مهمترين مشخصه . نوسانات اين فصل را پوشش مي دهند
درصد در الگوهاي فصلي  10الگوي چهارم كه به ميزان 

تابستان سهيم است، وجود دوقطبي دمايي بين غرب و 
داراي اختالف دما در حد شرق اقيانوس هند مي باشد كه 

  . مي باشد سلسيوسدرجه  9/0
 4/0در اين الگو دما در آبهاي مجاور سومالي حدود 

در اين الگو دما . درجه نسبت به ميانگين گرمتر شده است
در پهنه هاي آبي شمالي نسبت به ميانگين كاهش يافته 

 7/0است كه بيشترين كاهش بر روي درياي خزر به ميزان 
 الگوي پنجم با كاهش دما در تمامي . درجه مي باشد

اي آبي همراه است كه بيشترين كاهش بر روي پهنه ه
كاهش دماي . مي باشد سلسيوس درجه 1/1درياي خزر با 

اين الگو بر روي درياي خزر در هيچكدام از الگوهاي 
  . فصلي ديده نمي شود

درصد از الگوهاي فصلي تابستان را تشكيل  10اين الگو 
هاي  در ششمين الگو يك دوقطبي بين آب. مي دهد
هاي جنوب هند تشكيل شده است  ومالي و آبمجاور س

درجه اختالف بين هسته هاي اين دوقطبي وجود  7/0كه  
 اي ـال دريـرانه و شمـرق مديتـاي شـو دمـدر اين الگ. دارد
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فصلي  ايران  

ي سطح پهنه هاي
ل شده بارش هاي
مان فصل محاسب
گي هاي مكاني

مناطق.  است
ت و نواحي كم
ا منفي مي باشند

زمان گي هاي هم
ي پهنه هاي آبي

  .گيرد

بستگي مثبت بين
تان هاي خراسان
رق اصفهان ديد
سبتا مناسب را د
ش هاي مركزي

در منطقه زاگرس

R1a(هاي اول و دوم

.هش يافته است
ن بارش هاي

اي فصلي دماي
 بين مقادير نرمال
يانگين دماي هم
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 همبستگي مثبت
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تگي باال دـهمبس

الگو.9شكل
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الگوي چهارم.درصد مي رسد 40برخي موارد به بيش از 
مشابه الگوي سوم ولي مقادير همبستگي در آن مثبت مي 

در الگوي پنجم همبستگي هاي بااليي بين بارش و . باشد
مولفه هاي اصلي دماي پهنه هاي آبي وجود دارد كه 

 ا ـارس تـتان فـل بين اسـال خط واصـت در شمـمثب اديرـمق

در اين الگو همبستگي هاي . خراسان رضوي قرار دارد 
درصد نيز در غرب و سواحل جنوبي خزر  50باالي 

  . محاسبه شده است
در الگوي ششم نيز همبستگي هاي منفي غالب است 

  .كه عمدتا در استان خراسان شمالي متمركز شده اند
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  و بارش  فصل پاييز       SSTهمبستگي بين مولفه هاي اصلي.10شكل     
    



فصلي ايران و دماي پهنه هاي آبي منطقه اي ارتباط بين بارش هاي 83 

 

 بهار 

 50اولين الگوي اين فصل با همبستگي باال با بيش از 
همبستگي بين . درصد در شمال شرق كشور قرار دارد

مولفه اصلي دوم فصل بهار با بارش هاي اين فصل مقادير 
 باال را در منطقه زاگرس، غرب و نواحي شماليمثبت و 

  يـن الگو همبستگي هاي منفـدر همي. كشور نشان مي دهد

نسبتا بااليي نيز بطور محلي در جنوب شرق كشور مشاهده  
  .  مي شود

در الگوي سوم باالترين همبستگي ها در شمال كشور و 
در استان  بخش هايي از زاگرس مي باشد كه باالترين آن

الگو  در چهارمين. درصد است 50گلستان با بيش از 
 ر نقاط ـد در اكثـدرص 60ي باال تا حد ـتگي هاي منفـهمبس

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و بارش  فصل زمستانSSTهمبستگي بين مولفه هاي اصلي.  11شكل
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اين مقدار باالترين همبستگي بين. كشور ديده مي شود
در پنجمين الگو . الگوهاي مورد بررسي استتمامي 

عمدتا منفي  همبستگي بين بارش و مولفه اصلي پنجم
 بيشترين هماهنگي بين بارش و مولفه اصلي در . است

نوار جنوبي  بارش هاي. استان هاي خراسان و يزد مي باشد
در اينجا (كشور با ششمين مولفه اصلي هماهنگ است 

  ).ترسيم شده اندهاي اول تا چهارم فقط الگو

  تابستان 
ميزان همبستگي بين مولفه اصلي اول دما با بارش تابستانه 

درصد و باالتر  30ايران در اغلب نقاط كشور در حدود 
دومين الگوي همبستگي، توزيع معني داري را . مي باشد

  تا 20در كل كشور نشان نداده و مقادير آن بين 
الگوي سوم همبستگي هاي در . درصد متغير است 20

 وط به ـاي مربـه تگاهـمقادير نسبتا بااليي دارند كه ايس منفي
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و بارش  فصل بهار    SSTهمبستگي بين مولفه هاي اصلي.  12شكل   
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اقع در زاگرس شمالي، بخش هايياستان هاي وها در آن
 و يزد و استان هاي بوشهر واستان هاي خراسان رضوي از 

  . هرمزگان قرار دارند
در الگوي چهارم همبستگي هاي مثبت باال در بين 

هاي خراسان رضوي، يزد و استان هاي واقع بر  ايستگاه
  و ـين الگـا در همـود، امـده مي شـرقي ديـرز شـيه البـحاش

درصد نيز در استان هاي  40همبستگي هاي منفي باالي  
  .بوشهر مشاهده مي شودفارس و 

نقشه همبستگي بارش با مولفه اصلي پنجم دماي سطح 
حاكي از وجود همبستگي هاي باال در  آب در تابستان

در ساير . مناطق كوهستاني شمال و شرق  كشور مي باشد
 وب و غرب كشور همبستگي ها ـوص در جنـاط و بخصـنق

    
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و بارش  فصل تابستانSSTهمبستگي بين مولفه هاي اصلي.13شكل
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الگوي ششم با بخش هايي از بارش هاي. پايين است
   .شرق كشور و استان يزد هماهنگ است

به طور كلي در فصل پاييز بارش هاي فصلي بيش از نيمي 
با الگوهاي دماي ) نيمه شرقي و زاگرس مركزي(از كشور 

سطح پهنه هاي آبي منطقه اي داراي همبستگي مثبت معني 
دار و بارش بخش هايي از استان خوزستان و جنوب شرق 
سواحل خزر با الگوهاي دماي پهنه هاي آبي داراي 

  . معني دار هستندهمبستگي منفي 
در فصل زمستان همبستگي هاي مثبت معني دار در 

زاگرس جنوبي و همبستگي هاي منفي استان هاي واقع در 
معني دار در استان هاي واقع در خط واصل بين بوشهر تا 

  . خراسان رضوي قرار دارند
در فصل بهار الگوهاي دما با بارش هاي نواحي يك 

گي مثبت و با بارش هاي سوم شمالي كشور داراي همبست
غرب و بخش هايي از جنوب كشور داراي همبستگي 

در فصل تابستان بيشترين همبستگي هاي . منفي هستند
مثبت در استان هاي شما ل غرب كشور، خراسان رضوي، 

در همين . يزد و شمال سيستان و بلوچستان واقع شده اند
فصل بارش بخش هايي از جنوب غرب و غرب كشور با 

وهاي دماي سطح پهنه هاي آبي داراي همبستگي هاي الگ
   .منفي معني دار هستند

همبستگي ها نشان مي دهد  بررسي ميزان معني داري
درصد بين  5 كه باالترين همبستگي معني دار در سطح

 نمرات عامليبارش هاي فصل بهار با  مقادير نرمال شده
  . مولفه هاي اصلي دماي سطح پهنه هاي آبي مي باشد

هاي با همبستگي معني  در اين فصل تعداد كل ايستگاه
 ايستگاه مورد بررسي  141ايستگاه از كل  105دار 

هاي مورد  درصد كل ايستگاه 75مي باشد كه معادل 
 هاي داراي همبستگي  تعداد كل ايستگاه. دـه مي باشـمطالع

معني دار در فصول تابستان، زمستان و پاييز به ترتيب  
هاي مورد  درصد از مجموع ايستگاه 7/40و  4/51، 6/58

  ).2جدول (مطالعه مي باشد 
هاي با همبستگي معني دار  تعداد ايستگاه 14در شكل 

بين بارش فصلي و مولفه هاي اصلي دماي سطح پهنه هاي 
   .آبي منطقه اي در همان فصل آورده شده است

دار مربوط هاي با همبستگي معني  بيشترين تعداد ايستگاه
درصد از  75مي باشد كه در آن بارش   به فصل بهار

هاي كشور با الگوي دماي پهنه هاي آبي داراي  ايستگاه
  .همبستگي معني دار است

  
 بحث و نتايج

در اين تحقيق ابتدا مولفه هاي اصلي دماي سطح آب 
پهنه هاي آبي درياهاي خزر، سياه، مديترانه، سرخ، عرب، 

 هايي از اقيانوس هند در فصولخليج فارس و بخش 
 483بر اساس اين روش تعداد . مختلف استخراج گرديدند

بيش  عامل تقليل يافتند كه عمدتاً 10 متغير اوليه به كمتر از
 درصد از واريانس داده هاي اوليه را تبيين  90از 

  . مي كردند
بررسي مولفه هاي اصلي  نشان مي دهند كه مهمترين 

هاي مجاور كشور سومالي،  هاي تغيير در آب كانون
درياي سياه و شمال  -سواحل جنوبي هند، شرق مديترانه 

در فصل پاييز مهمترين كانون .  درياي عرب واقع هستند
هاي تغييرات دما در اقيانوس هند و درياي عرب  قرار 

درصد واريانس كل اين فصل را  3/60دارند كه به تنهايي 
درصد  4/15س از آن درياي مديترانه با پ. مي كنند تبيين

كانون تغيير  در فصل زمستان اولين. واريانس كل قرار دارد
غرب اقيانوس هند و دومين آن شرق درياي مديترانه و 

  .درياي سياه مي باشد
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  درصد به همراه ضرايب همبستگي و تبيين5هاي با همبستگي معني دار در سطحتعداد ايستگاه.2جدول

  فصل
  )درصد 5در سطح (ايستگاههاي با همبستگي معني دار 

  ضريب تبيين  ميانگين ضريب همبستگي
  درصد  تعداد

  22/0  1/47  75  105  بهار

  20/0  1/44  59  83  تابستان

  19/0  9/42  40  57  پاييز

  18/0  7/42  52  73  زمستان
 
   
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دار بين بارش فصلي و مولفه هاي اصلي دماي پهنه هاي آبي منطقههاي با همبستگي معنيتعداد ايستگاه.14شكل 
    

در فصل بهار مهمترين كانون هاي تغيير در اقيانوس هند و
درصد  9/2درياي مديترانه واقع هستند و درياي خزر تنها 

در فصل تابستان هرچند . از تغييرات را تبيين مي كند
اشد، اما مي ب اقيانوس هند بعنوان مهمترين كانون تغيير

سياه و خزر تقويت شده و به نقش درياهاي مديترانه، 
  .عنوان اولويت دوم ديده مي شود

با خوشه بندي نمرات عاملي الگوهاي آنومالي دماي  
اولين الگوي فصلي . فصلي سطح پهنه هاي آبي تهيه شدند

درصد از الگوهاي فصلي  30ميانگين دماي فصل پاييز كه 
 با آنومالي منفي دما بر روي كل  را تشكيل مي دهد، 

پهنه هاي آبي منطقه اي همراه است كه بيشترين كاهش بر 
  نسبت به  سلسـيوسدرجه  -5/0روي درياي خزر به مقدار 
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با توجه به نبود.مي باشد1980-2009ميانگين دوره 
هاي آزاد، به نظر مي رسد  ارتباط بين درياي خزر و آب

اين كاهش ناشي از گسترش سامانه پرفشار سيبري بر روي 
  . اين منطقه باشد

در فصل زمستان مهمترين الگو وجود دو قطبي دمايي 
بين شرق و غرب درياي مديترانه مي باشد كه موجب شده 

درجه از غرب آن  8/0است دماي شرق اين دريا حدود 
در تمامي پهنه هاي آبي افزايش در فصل بهار . بيشتر باشد

 4/0دما مشاهده مي شود كه بيشترين افزايش به ميزان 
اولين . بر روي درياي خزر مي باشد سلسيوسدرجه 

 5/0الگوي ميانگين فصل تابستان با افزايش حدود يك و 
دما به ترتيب بر روي درياي سياه و درياي سلسيوس درجه 

و تابستان يك  در الگوهاي پاييز. سرخ مشخص مي شود
 دو قطبي دمايي بين غرب و شرق اقيانوس هند ديده 

  .مي شود كه با آنومالي دمايي در غرب آن همراه است
همبستگي بين مقادير نرمال شده بارش هاي فصلي ايران 
با الگوهاي ميانگين مولفه هاي اصلي دماي همان فصل 
نشان مي دهند كه باالترين همبستگي هاي معني دار بين 
 بارش هاي فصل بهار با مولفه هاي اصلي دماي سطح 

به طوريكه در اين فصل تعداد . پهنه هاي آبي وجود دارد
 ايستگاه از  105هاي با همبستگي معني دار  اهكل ايستگ

درصد كل  75ايستگاه مي باشد كه معادل  141كل 
در ساير فصول تعداد . هاي مورد مطالعه مي باشد ايستگاه

كل ايستگاههاي داراي همبستگي معني دار به ترتيب 
درصد در فصول تابستان، زمستان و  7/40و  4/51، 6/58

   .پاييز مي باشند
ميانگين همبستگي هاي معني دار به ترتيب در فصول 

 1/44و  1/47، 7/42، 9/42پاييز، زمستان، بهار و تابستان 
 ن بارش هاي ـبتا باال بيـتگي نسـاين همبس. د مي باشدـدرص

فصلي كشورمان با الگوهاي ميانگين دماي سطح پهنه هاي  
آبي نشان مي دهد كه بخش قابل مالحظه اي از 
تغييرپذيري هاي بارش كشورمان توسط دماي ميانگين 

  . سطح آب هاي منطقه تبيين شود
نتايج اين تحقيق از اين نظر حائز اهميت است كه عمده 

و به نوعي با  مطالعاتي كه تا كنون در كشورمان انجام شده
دماي سطح پهنه هاي آبي مرتبط بوده اند، متمركز بر 
بررسي ارتباط بين بارش بخش هايي از كشورمان با پديده 

نسو و يا دماي سطح آب درياي خزر و خليج ادورپيوندي 
در اين مطالعه گستره پهنه هاي آبي منطقه . فارس بوده اند

تباط قابل اي وسيع تر انتخاب گرديد و مشخص شد كه ار
توجهي بين دماي سطح آب پهنه هاي منطقه اي و بارش 

  . كشور مان وجود دارد
برخي يافته هاي اين تحقيق با نتايج ساير محققين 

از جمله بر اساس يافته هاي ناظم السادات . همخواني دارد
با كاهش دماي فصل زمستان بارش در ) 1383(و قاسمي 

ه در اين تحقيق نيز نواحي جنوبي خزر افزايش مي يابد ك
مولفه اصلي  كاهش دماي درياي خزر در دومين الگوي

پهنه هاي آبي مالحظه شد كه با افزايش بارش دماي سطح 
.  در نواحي جنوبي درياي خزر و مركز كشور همراه است

عنوان يكي از مولفه هاي مهم  هنتايج اين تحقيق مي تواند ب
كشور مورد  و تاثيرگذار در پيش بيني بارش هاي فصلي

  .استفاده قرار گيرد
  

  مراجع
، 1388، .و حجام س. ، پرهيزكار د.احمدي ف .1

بر توزيع بارش فصلي ايران در  انسوبررسي اثر 
، مجله فيزيك فضا و زمين، دوره 1971-2000دوره 

   .95-113، صص 4، شماره 35
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، جغرافياي آبها،1380، .جداري عيوضي ج .2

  .صفحه 230نور، انتشارات دانشگاه پيام 

و معصوم پور سماكوش . ، قنبري ن.خوش اخالق ف .3

مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالي بر ، 1387، .ج

، رژيم بارش و دماي سواحل جنوبي درياي خزر

 66مجله پژوهش هاي جغرافياي طبيعي، شماره 

  .57-70، صص )1387زمستان (

و قويدل رحيمي . م. ، خورشيددوست ع.صالحي ب .4

- ارتباط بين نوسان هاي گردش جوي ،1386،.ي

اقيانوس اطلس شمالي با خشكسالي هاي 

، مجله پژوهش هاي جغرافيايي، آذربايجان شرقي

  .147-156، صص )1386تابستان ( 60شماره 

، انتشارات آب و هواي ايران، 1379، .عليجاني ب .5

  .صفحه 221دانشگاه پيام نور، 

، اقليم شناسي سينوپتيك، 1381، .عليجاني ب .6

  .صفحه 257نتشارات سمت، ا

تاثير پديده انسو بر ، 1380، .و خسروي م. غيور ح .7

نابهنجاري هاي بارش تابستاني و پاييزي منطقه 

، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، شرق ايران جنوب

 .141-174، صص 62شماره 

اثر الگوي بزرگ مقياس ، 1384، .قويدل رحيمي ي .8

فصلي اقليم انسو بر تغييرپذيري راقيانوسي - جوي

آثار النينو و النينا بر تغييرپذيري بارش : ايران

، فصلنامه مدرس هاي بهاري در آذربايجان شرقي

، صص 1384، زمستان 4، شماره  9علوم انساني، دوره 

88-71.  

مكانيسم تكوين منطقه ، 1379، .لشكري ح .9 

 ،مجله تحقيقات جغرافيايي،همگرايي درياي سرخ

  .167- 184 ، صص59و58، شماره 15سال 

  و حبيبي نوخندان. ، فالح قالهري غ.موسوي بايگي م .10

بررسي ارتباط نشانه هاي پهن مقياس ، 1387، .م

اقليمي با بارش خراسان، مجله علوم كشاورزي و 
 –خرداد (منابع طبيعي، جلد پانزدهم، شماره دوم 

  .217-224، صص )1387تير 

كاربرد ، 1383، .و شيرواني ا. ج. ناظم السادات س .11

CCA  به منظور ارزيابي و مقايسه تواناييSOI  و 
Nino’s SST  در پيش بيني بارش زمستانه

، مجله علوم و فنون كشاورزي سواحل درياي خزر

، )1383بهار (و منابع طبيعي، سال هشتم، شماره اول 

  .11-24صص 

پيش ، 1384، .و شيرواني ا. ج. م. ناظم السادات س .12

فارس با استفاده از بيني دماي سطح آب خليج 

مجله  ،رگرسيون چندگانه و تحليل مولفه اصلي

علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال نهم، 

  .1-10، صص )1384پاييز ( 3شماره 

پيش ، 1385، .و شيرواني ا. ج. م. ناظم السادات س .13

بيني بارش زمستانه مناطق جنوبي ايران با استفاده 
مدل سازي : از دماي سطح آب خليج فارس

مجله علمي كشاورزي ،  ،همبستگي متعارف تحليل

  .65-77، صص 1382، سال 2، شماره 9جلد 

تاثير ، 1383، .ر. و قاسمي ا. ج. م. ناظم السادات س .14

نوسان هاي دماي سطح آب درياي خزر بر بارش 
  وبـمالي و جنـار نواحي شـتان و بهـفصول زمس
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ابع ـمجله علوم و فنون كشاورزي و من ،غربي ايران
 ،1383تانـارم، زمسـماره چهـتم، شـعي، سال هشـطبي

  .1-14صص 
، .و امين س. ، بيگي ب.ج. م. ناظم السادات س .15

پهنه بندي بارندگي استان هاي بوشهر، ، 1382
فارس و كهگيلويه و بويراحمد با استفاده از روش 

كشاورزي و ، مجله علوم و فنون اصليتحليل مولفه 
، صص )1382بهار ( 1منابع طبيعي، سال هفتم، شماره 
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