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تاريخ وصول مقاله11/3/22 :

تاريخ پذيرش مقاله12/11/5 :

چکيده:
اين تحقيق با هدف درک تغييرات يا نوسان هاي شاخص هاي بارز پيوند از دور و اثرات آن ها روي بارش ساالنه کشور ايران صورت کرفته
است .دادههاي مورد استفاده بارش ماهانه بيست و چهار ايستگاه هواشناسي در سطح کشور از سازمان هواشناسي کشور و داده هاي ماهانه
شاخص ها و الگوهاي بارز پيوند از دور از مرکز اقيانوس شناسي و جوشناسي ملي نوآ ( ) NOAAدر دوره آماري  1521-5002دريافت گرديد.
در ادامه با استفاده از روش هاي آماري مانند همبستگي پيرسن و رگرسيون ،تجزيه و تحليل داده ها انجام شد .يافته هاي تحقيق نشان دهنده
تغيير الگوي بارشي کشور زير تاثير تغيير برخي از الگوهاي پيوند از دور مي باشد؛ به طوري که تغيير در برخي شاخص ها نظير الگوهاي پيوند
از دور در اقيانوس اطلس و اسکانديناوي سبب کاهش بارش و افزايش نمايه هاي اقيانوس آرام در جهت بهبود بارش ميانگين کشور شده است.
به عنوان نتيجه مهم ديگر اين تحقيق ،گرمايش جهاني به عنوان يکي از اصلي ترين عوامل کاهش و نوسان بارش کشور طي ده هاي جديد
شناسايي شد.
واژگان کليدي :بارش ايران ،شاخص ها و الگوهاي دورپيوندي ،نمايه هاي اقليمي ،وردايي.

*.Email: :farajzam2000@yahoo.com
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نوسان به قرن  13ميالدي برمیگردد .از جمله محققينی که

مقدمه
با توجه به پيچيدگی سازوکار اقليم به ويژه در تغييرات
سال به سال و دهه اي ،لزوم تحقيق روي آشکارسازي
فرايندهاي اثرگذار بر اين تغيير و نوسانات ضروري می
باشد .يکی از مهمترين عوامل اثر گذار بر نوسانات آب و
هوايی سال به سال هر منطقه ،نقش الگوها و شاخصهاي
آب و هوايی دور از منطقه مورد نظر است .شاخص ها و
الگوهاي آب و هوايی معيارهايی هستند که بوسيله آنها
تغييرات زمانی شدت و تغييرات مکانی الگوهاي گردش جو
اندازه گيري می شود و حسن مهم آن خالصه شدن توان
يک الگوي گسترده سينوپتيکی در يک عدد خواهد بود و
رابطه و همبستگی معنی دار بين تغييرات زمانی دو الگو يا
سيستم گردش دور از هم خاص «پيوند از دور» 1ناميده می
شود (عليجانی .)1331 ،تحقيقات زيادي روي شناخت اقليم
از راه شناخت نمايههاي آن طی قرن بيستم و قرن حاضر
صورت گرفته است :با توجه به اينکه رويداد هاي النينو و
النينو به تغييرات فشار االکلنگی دو طرف اقيانوس هند در
ارتباط است و اين اختالف به شاخص نوسان جنوبی

2

( )SOIموسوم گشته و اولين بار بطور رسمی واکر آن را
معرفی کرد ولی بطور کلی سير کارهاي انجام شده را
میتوان اينگونه بطور خالصه بيان داشت 3که :شاخص
نوسان جنوبی اولين بار توسط هيلده برندسون
( )Brandsson, 1987شناخته شد و بوسيله والکر و بليس
( )Walker & Bliss, 1932بطور رسمی معرفی گرديد و
توسط تروپ ( )Troup, 1965و رايت ( )Right, 1977با
مطالعاتی جديدتر تاييد گرديد .در ادامه مطالعات بيرکنس
( ،)Birkens, 1969کروگر و گري (Kruger & Gray,

) ،1969رميج ( ،)Ramag, 1975مدلسازي رونتري
( )Runtery, 1972و ديگران بينش ما را درباره آن زياد
کرد .شاخص نوسان شمالی )NAO(4به عنوان يکی ديگر از
شاخصهاي مهم اولين بار توسط ون لون و راجرز (Loon

) & Rogers, 1978شناسايی شد ،به گفته آنها سابقه اين

2. Southern Oscillation Index
4. North Atlantic Oscilation
6. Aleutian Low

روي شاخصهاي فشاري کار کردهاند :ديفانت (Defant,

) ،1924والکر و بليس ( )Walker & Bliss, 1932و
کوتزباخ ( )Kutzbach, 1970میباشند .واکر و بليس
) (Walker & Bliss, 1932نوسان فشار و دماي منطقه
اقيانوس اطلس را به عنوان شاخص نوسان شمالی نام
نهادند .براساس کار آنها ترکيب کم فشار ايسلند 5قوي و کم
فشار آلئوشين 6ضعيف (آنتینودها يا مراکز عمل در شمال
دو اقيانوس) سبب کاهش ضخامت منطقه خاورميانه و
افزايش ضخامت در شمال غرب اروپا میشود .بطور رسمی
اولين بار راجرز ( )Ragers, 1981شاخص  PNA2را که
ابتدا  NPOنام نهادند معرفی نمود در حالی که شاخص
 PNAپيش از اين نيز توسط واکر و بليس & (Walker

) Bliss, 1933و بيرکنس ( )Bjerknes, 1969ارايه شده
بود .همچنين اولين بار لورنز ( )Lorenz, 1951تقارن فشار
بين شمال اقيانوسهاي اطلس و آرام را شناسايی نمود.
واالس و گوتزلر ) (Wallace & Gutzler, 1980با استفاده
از دادههاي تراز  511هکتوپاسکال و سطح زمين در يک
دوره  15ساله چند شاخص پيوند از دور به روش ماتريس
همبستگی بين هر نقطه شبکه با نقاط شبکههاي ديگر و
بردارهاي ويژه ارائه نمودند .آنها دريافتند که فشار سطح
دريا بين قطب و عرضهاي ميانهداري همبستگی منفی
میباشد در حالی که در تراز  511هکتو پاسکال خود را
بصورت الگوهاي باروتروپيک منطقهاي که با افزايش ارتفاع
تقويت میشوند نشان میدهد .ژانگ و همکاران (Zhang

) et al., 2005با بررسی  52ايستگاه شاخص در  15کشور
منطقه خاورميانه در دوره آماري  1151-2113دريافتند که
دماي ساالنه ،دماي بيشينه روزانه ،دماي کمينه ،تعداد
شبهاي تابستانه و تعداد روزهايی دماي روزانه باالتر از از
نودمين صدک دوره آماري منطقه با معناداري آماري ،در
حال افزايش میباشد .سنسوي و همکاران (Sensoy et al.,

) 2004در يک بررسی که نتايج آن کمک به تکميل گزارش

1. Teleconnection
3. Wallace and Gutzler, 1980
5. Icelandic Low
7. North Pacific Oscilation
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ارزيابی چهارم هيئت بين المللی تغيير اقليم  )IPCC(1بوده

شدت  ITCZ3و حرکات نيمروزي آن اثر میگذارد

و با توجه به آمار کم و ناقص منطقه دريافتند که بررسی

( .)Williamse & Balling 1996چن ( )Chen, 2002در

ايستگاههاي چند کشور همسايه درک بهتري از نحوه تغيير

مطالعه خود به اين نتيجه رسيد که در منطقه حاره فرارفت

اقليم بدست میدهد .همچنين بيشتر گرمايش در دماي کمينه

گرما ناکافی است بنابراين گرمايش در رو از اولين

رخ داده است و تغييرات بارش منطقه داراي رفتار پيچيدهاي

واداشتههايی است گردش واگرايی منطقه را تداوم میبخشد.

میباشد .کريچاک و آلپرت )(Krichak & Alpert, 2007

موناهان و همکاران ( )Monahan et al., 2003با يک

با برقراري همبستگی بين بارش ماهانه و شاخص

مطالعه به روش تحليل عاملی دريافتند که النينو و النينو به

) )2EAWRبر روي آمار  1151تا  2111به نتايج زير

ترتيب از طريق اثر در فاز ) +PNAو  (–PNAبر گردش

رسيدند که بطور معنا داري شاخص  EAWRدر دورههاي

عمومی جو نيمکره شمالی و تاوه قطبی اثر میگذارند .کالوو

با مقادير باال و پايين اثرات خود را به صورت تغيير گردش

و همکاران ( )Calvo et al., 2007و کالوو و همکاران

منطقهاي جو روي جنوب اروپا و شرق مديترانه میگذارد.

( )Calvo et al., 2009در مطالعهاي با شبيهسازي مدل

در مطالعه يانگ و همکاران ()Yong et al., 2004

) ( MAECHAM5دريافتند که گرمايش و تضعيف تاوه

هنگامی که پشته روي شمال هند ،که موقعيت آن فرود روي

قطبی وابسته به فاز گرم انسو در آخر زمستان در طول هر
4

هند را تحت تاثير قرار میدهد ،جنوبی تر از مکان هنجار

دو فاز نوسان ) (QBOرخ میدهد .هنگ چون و همکاران

قرار گيرد شمال و مرکز هندوستان تحت تاثير هجوم بادهاي

( )Hengchun et al., 1995با استفاده از روش تحليل

غربی از عرضهاي شمالی قرار میگيرد که سبب تاخير

عاملی و کالسترينگ بروي اثر دمايی تاوه قطبی و هشت

بارش در منطقه در فصل بارشی پيش روي میشود .دوگام و

شاخص اقليمی نشان دادند که اولين عامل از شش عامل،

همکاران ( )Dugam et al., 2009در يک مطالعه روي

تاوه قطبی به تنهايی  31درصد واريانس دما را توجيه

دادههاي 1143تا  2116بوسيله روش تحليل مولفههاي

میکند .يکی ديگر از نمايههاي اقليمی مهم شاخص PDO

اصلی ميانگين باد مداري در روي فالت تبت را بررسی

است که يک الگوي «شبه انسو» میباشد .در کل اين دو

نمودند نتيجه آنکه بين شاخص وزش باد زونالی در سطح

نوسان اقليمی شبيه به هم از نظر رفتار زمانی کامال با هم
5

 211هکتوپايسکالی در فصل قبل از بارانهاي موسمی و

اختالف دارند .در سال  1116استيون هار که دانشمند امور

بارشهاي موسمی همبستگی معکوس و معناداري وجود

شيالت بود اختصار  PDOرا پيشنهاد نمود ،وي در حالی که

دارد که میتواند به عنوان يک سيگنال پيش بينی به کار رود.

ارتباط توليد ماهی آزاد را در آالسکا با آب و هواي اقيانوس

نصرا ...و همکاران ( )Nasrallah et al., 2001بر اساس

آرام بررسی میکرد (رساله دکتري به راهنمايی رابرت

دادههاي  1153تا  1113مدل پيش بينی بارش زمستانه براي

فرانسيس  )6به اين نوسان پی برد .کريستفر و همکارن

کويت بشرح زير ارائه نمودند :گردش زمستانی جريانهاي

( )Christopher et al., 2003با استفاده از  23سال دادهها

آب در اقيانوس هند و درياي عرب پاد ساعتگرد است که

و نقشههاي ( OLR2و  HRC3و) QBOبه نتايج زير دست

سبب انتقال آب گرم به خليج فارس و افزايش رطوبت

يافتند :وزش باد در فاز ( :)+QBOباد غربی ،گرمايش در

منطقه میگردد .در سالهاي النينو ماههاي آوريل تا جون

تروپوپاز ،کاهش ارتفاع تروپوپاز در تروپيک ،سرعتهاي

سرعت بادهاي جنوبی در کل منطقه افزايش پيدا میکند و

باد مثبت و وزش باد در فاز ( :)-QBOباد شرقی ،سرمايش

در سالهاي النينا برعکس .دماي سطح اقيانوسها روي

در تروپوپاز ،کاهش ارتفاع تروپوپاز در جنب تروپيک،

احتمال بارش اثر قابل توجهی دارد بطوريکه مستقيم روي

سرعتهاي باد مثبت ،کاهش قدر مطلق نمايه  SOIو تمايل

2. East Atlantic- West Russian
4. Quasi Biannual Oscillation
6. Robert Francis
8. Highly Reflective Cloud

1. Intergovernment Panel on Climat Change
3 Intertropical Convergence Zone
5. Steven Hare
7. Outgoing Long wave Radiation
6
7
8
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به مقادير منفی .چوآ و نلين ( )Chou & neelin, 2004در

النينو بتدريج در ژانويه  1113ضعيف شد ،با وجود اين،

مطالعهاي با مدل ميان مقياس اقيانوسی -جوي روي مکانيزم

سطح آب هاي گرم آن هنوز حدود 11ميليون کيلومتر مربع

اثر گذاري گرمايش جهانی روي بارش منطقهاي حاره به اين

(11برابر مساحت ايران) بود (عسکري .)1322 ،بين شاخص

نتيجه رسيدند که افزايش گازهاي گلخانهاي سبب جذب

 NINO1.2و  NINO3و بارش بهاره آذربايجان ارتباط

بيشتر امواج بلند زمين و کاهش مقدار  OLRشده است.

مستقيم وجود دارد .بنابراين در فازهاي گرم انسو (النينو)

ساجی و همکاران (  )2115تاثيرات انسو و نوسان "دوقطبی

بارش فصل بهار اين بخش از کشور افزايش میيابد.

اقيانوس هند  (IOD)1را با استفاده از مدلهاي گردش

بيشترين ضريب همبستگی از ايستگاههاي استان آذربايجان

عمومی جو بررسی کردند .هنگامی که همزمان با النينو فاز

شرقی مربوط به مراغه و ميانه و کمترين همبستگی مربوط

 IODمثبت رخ میدهد ،اثرات منفی النينو بر مونسون

به ايستگاه سراب میباشد (قويدل .)1334 ،همچنين ارتباط

جنوب غرب آسيا کاهش میيابد .در واقع نوسان الگوي

شاخص چند متغيره انسو ( )MEI3فقط با بارش پاييزه

«دوقطبی اقيانوس هند» روي پديده «انسو» اثر تعديل کننده

منطقه معنادار میباشد (خورشيد دوست و قويدل .)1335 ،با

دارد .راکوول 2و همکاران ( )2111با بررسی کم فشارهاي

توجه به گسترش روشهاي نوين از جمله شبکههاي عصبی

بريده و با استفاده از  41سال داده از  1153تا  1113دريافتی

امکان پيش بينی دبی رودخانهها بوجود آمده است .به

از مرکز داده ( )NCEP/NCARسه منطقه را در نيم کره

طوري که با استفاده از دادههاي شاخصهاي  SOIو NAO

شمالی که محل بيشينه تشکيل سيستمهاي کم ارتفاع بريده

در يک فصل قبل از فصل بهار مورد نظر ،میتوان دبی

است را شناسايی نمودند .سابقه تحقيقات «انسو» و الگوهاي

رودخانه نازلوچاي اروميه را تا  %31دبی پيش بينی نمود

پيوند از دور در ايران با مقاالتی در ارتباط با شناخت پديده

(برهانی و فاتحی .)1332 ،فاز النينو موجب افزايش دبی

النينو شروع میشود (بيرقدار .)1363 ،در ادامه تحقيقات در

رودخانههاي استان فارس در اکثر ماهها بويژه در بهار و

اين زمينه ،با تحليلی روي دادههاي ماهانه بارش ،دما و فشار

تابستان می شود در حالی که فاز النينو سبب افزايش دبی در

 15ايستگاه کشور در ارتباط با شاخص  SOIصورت

فصل زمستان و کاهش در ساير فصول میشود (ناظم

گرفت ،در اين تحقيق مشخص شده که دماي فصل پاييز

السادات و همکاران .)1335 ،بين شاخص  SOIو بارش

سال وقوع النينو در بخش هاي شمال شرق و جنوب غرب

ساالنه کشور ارتباط قوي و معکوس وجود دارد .از بين 21

کشور ،در فصل زمستان کل کشور بجز جنوب شرق کشور

ايستگاه کشور بيشترين همبستگی براي قزوين و کمترين

بيشتر از نرمال است (مدرس پور .)1326 ،در فاز  AOمثبت

همبستگی براي بيرجند محاسبه شده است (عزيزي.)1321 ،

بادهاي غربی در شمال اقيانوس اطلس تقويت می شود در

بارش و دماي استان خراسان نيز تحت تاثير انسو میباشد.

نتيجه اروپاي شمالی هواي گرم و مرطوب تري را تجربه می

اين ارتباط معکوس با شاخص  SOIبراي مناطق شمالی و

کند .در بخش ديگر مشخص گرديد که شديدترين بارش

مرکزي استان معنیدارتر است معتمدي و همکاران.)1336 ،

هاي تابستانه جنوب شرق کشور در فاز سرد انسو و فاز

ارتباط بارش  25ايستگاه اصلی کشور و شاخصهاي اقليمی

 AOمثبت روي می دهد )غيور  .)1331،النينوي دوره

( PDO ،MEI ،SST3.4 ،NAO ،AO ،SOIو  )TNIدر

 1112-1113يکی از قوي ترين النينوها بوده به نحوي که

فصل بهار از کمترين ميزان همبستگی برخوردار است

دماي منطقه حاره اقيانوس آرام حدود  2تا  5نسبت به نرمال

(ياراحمدي و عزيزي .)1336 ،نوسان اطلس شمالی با %35

بيشتر بوده است .همچنين سرعت تشکيل و افزايش دماي

بارش ماههاي اکتبر ،نوامبر ،دسامبر ،مارس و اوت ايران

آن نيز بی سابقه بوده است .اين النينو سبب شد دماي

رابطه دارد (مسعوديان .)1332 ،ناهنجاري فشار در قطب و

ميانگين کره زمين حدود  1/44بيشتر از نرمال گردد .اين

عرضهاي ميانه با شاخص  AOتبيين میشود .اين نوسان با

2. Raquel Nieto

1. Indian Ocean Dippole
3 Multivariate Elnino Index
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دماي کمينه ايستگاه شهرکرد رابطه معکوس و معناداري دارد

شمال شرقی جنوب غربی باشد تا عرض حدود  21درجه

(خسروي و همکاران .)1336 ،ارتباط معکوس ،ضعيف ولی

هواي قطبی کشور را در بر گرفته و کم فشارها بيشتر از

معناداري بين شاخص NAOو بارش ايستگاههاي تبريز،

روي اروپا عبور میکنند و الگوي کم بارشی حاکم است
1

جلفا و اهر ديده شده است (صالحی و همکاران.)1336 ،

(حبيبی .)1322 ،بررسی به روش همبستگی (  )SCAمتوالی

ارتباط بين شاخص خشکسالی ( 13 )SPIايستگاه

دماي سطح خليج فارس با بارش ايستگاههاي جنوبی و

هواشناسی حوضه آبريز درياچه اروميه و  5شاخص پيوند از

جنوب غربی کشور در فصل زمستان همبستگی معکوس و

دور مهم بصورت ارتباط بارز  SOIبا بارش پاييزه و NAO

معناداري را نشان میدهد .همچنين بين انحراف منفی دماي

با بارش زمستانه میباشد (فاتحی .)1335 ،در نيمکره شمالی

خليج فارس و افزايش نسبی فشار در شبه جزيره عربستان

 14الگوي پيوند از دور شناساسی شده اند ،هيچيک از اين

رابطه معکوس وجود دارد (ناظم السادات .)1322 ،در النينو

الگوهاي پيوند از دور توان تبيين درصد بزرگی از تغييرات

رودباد نزديک حاره ( )STJمسير جنوبیتري را میپيمايد و

دماي قلمرو وسيعی از ايران را در همه ماههاي سال ندارند

در شروع فصل پاييز زودتر عقب نشينی میکند (غيور و

(اکبري و مسعوديان .)1336 ،نوسان اطلس شمالی و نوسان

خسروي .)1331 ،نکته مهم براساس يافته محققين اخير

جنوبی تا  %41نوسان دماي ايستگاه جاسک را توجيه میکند

اينکه فصل تابستان  1331همزمان شد با وقوع يک النيناي

(غيور و عساکره1331 ،و .)1331در تابستان سالهايی که

نسبتاً قوي با رشد سريع از اواخر فصل بهار که سبب نفوذ

کجی محور قائم کم فشار جنوب آسيا به سمت جنوب

پر فشار نزديک حاره به عرضهاي باال گرديد .براساس

شرق کمتر شود و جريانات مساعد سطح  511و 211

تحقيقات نگارندگان و بخشی از بررسی (بابائيان و کريميان،

هکتوپاسکال برقرار شود ،نفوذ جريانات موسمی جنوب

 )1331اين ناهنجاري سبب وقوع موج گرما و آتش سوزي

شرق کشور را بيشتر تحت تاثير قرار میدهد (نجار

در روسيه و سيل کم سابقه در پاکستان (تقويت مونسون در

سليقه .)1332، 1331،در منطقه جنوب شرق بارشهاي

فاز سرد اقيانوس آرام) شده است .بنابراين با مروري مختصر

بيشتر از نرمال تابستانه در سالهاي النينو و کمترين بارشها

بر تحقيقات انجام شده ،اهميت الگوهاي دورپيوندي و لزوم

در سالهاي النينو رخ میدهند .در اين منطقه بارش پاييزه

شناخت و بررسی آنها بيش از پيش نمايان میگردد.

بصورت معکوس بدين صورت که بارشهاي بيشتر از نرمال
در فاز گرم و کمتر از نرمال در فاز سرد رخ داده است .از

مواد و روش ها

نظر علل در فاز النينو جابجايی جنوب سوي رودبادها از

گستره کشور ايران به عنوان منطقه مورد مطالعه معرفی

مهمترين عوامل بارشهاي باالتر از نرمال میباشد (غيور و

میگردد .در اين تحقيق از دادههاي بارش ماهانه  24ايستگاه

خسروي .)1331 ،بارش ايستگاه شهرکرد بويژه بارش پاييزه

اصلی کشور که داراي آمار بلندمدت در کشور بودند از سال

با يک تاخير  4ماهه با دماي منطقه نينو  3اقيانوس آرام

 1151تا  2115از سازمان هواشناسی دريافت شد (شکل .)1

همبستگی معکوس دارد (کريمی خواجه لنگی.)1335 ،

به منظور بررسی ارتباط بارش با شاخصهاي بارز اقليمی،

نوسان مونسون جنوب شرق کشور از اقليم جهانی تاثير

اقدام به محاسبه مجموع بارش کشور و ميانگين آن شد.

میپذيرد .در سالهاي هجوم مونسون به علت بزرگی شار

براي درستی استفاده از عدد بارش مجموع در شکل 2

گرماي نهان در فرايند تبخير دماي سطح درياي عرب کاهش

توزيع نسبتا بهنجار بارش تجمعی کشور ديده میشود.

میيابد (بشردوست ممقانی .)1322 ،حرکت محور پر فشار

بارش ميانگين زراعی کشور با استفاده از  24ايستگاه 363

جنب حارهاي بستگی به تغييرات نورد قطبی ،محور جت

ميليمتر با کرانه پايين  251ميليمتر در سال  2111و  513در

استريم و پرفشار سيبري دارد .در سالهايی که محور پرفشار

سال  1161میباشد .در اين مطالعه از روش همبستگی

سيبري شرقی -غربی است و در نوار شمالی ايران گسترش

پيرسن به منظور اثر و برهمکنش شاخصها و بارش استفاده

دارد سالهاي ترسالی و برعکس در سالهايی که محور آن

1 Sequential Coloration Analysis
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گرديد .پيش از بحث اصلی در قسمت بعد ،به دليل آشکار
شدن ويژگی هاي بارش کشور خالصهاي از وضعيت و
روند بارش کشور به عنوان يکی از دادههاي مورد استفاده،
آمده است .به منظور آشکارسازي روند کلی بارش در شکل
 3سري زمانی بارش تجمعی کشور در فصول مختلف سال
و در شکل  4سري زمانی بارش تجمعی ساالنه آورده شده
است .هر چند روند معنی دار نيست ولی روند بارش فصل
بهار و تابستان کاهشی و فصول پاييز و زمستان افزايشی
شکل  -1ايستگاههاي مورد استفاده

است .آنچه از نمودار پيداست تمرکز بارش کشور در فصل
سرد سال و کاهش بارش در فصل گرم سال می باشد.ن در

Probability Plot of P

واقع فصول بهار و تابستان و همزمان فصول پاييز و زمستان
در حال شبيه شدن از نظر مقادير و رژيم بارش ،بهم
میباشند.
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شکل  -2توزيع نرمال بارش ميانگين کشور

جوي -اقيانوسی و گردشهاي پيچيده نيم کرهاي و سيارهاي
باشد (شکل .)3

شکل  -3سري زماني بارش ساالنه ايستگاههاي مورد بررسي کشور

آن چه از روي نمودار سري زمانی استنباط می گردد گوياي

البته بصورت چشمی قابل مشاهده است .با توجه به

سيکلهاي نسبتا منظم افزايش و کاهش بارش از سال 1166

شکلهاي  4و 5بارش فصل پاييز و زمستان کشور با هم

تا  1116میباشد ،نکته مهم تغيير و روند کاهشی بارش از

حالت معکوس دارند بطوري که در سالهايی که پاييز پر

سال  1116تا کنون میباشد .در شکل  4روند کاهشی بارش

بارشی سپري شده بارش فصل زمستان کاهش پيدا کرده

فصول بهار -تابستان و افزايش بارش فصول پاييز -زمستان

است ،همچنين در سالهايی که پاييز مرطوبی داشتهايم بهار
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سال بعد نيز مرطوب بوده و برعکس .در يک دهه گذشته

درک اين تغيير و پی بردن به علل آن از بررسی ارتباط

کشور دچار خشکسالیهاي متعددي شده است؛ به منظور

بارش کشور و الگوهاي پيوند از دور استفاده شده است.
80

سری زمانی بارش ميانگين ساالنه کشور
60
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پاییز R = 0.0019

40

بهار R2 = 0.1073

20

تابستان R2 = 0.0014
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شکل  -4سري زماني و روند بارش ميانگين فصلي کشور ،به ترتيب از باال بارش زمستان ،پاييز ،بهار و تابستان

شکل  -5ميانگين لغزان سه ساله بارش ميانگين فصلي کشور به ترتيب از باال بارش زمستان ،پاييز ،بهار و تابستان

در اين تحقيق از  55شاخص و الگوي دورپيوندي موجود

شاخصهاي آب و هوايی و پيوند از دور مرکز اقيانوسی-

استفاده شده که شرح و معرفی آنها به دليل گستردگی در

جوي  NOAAقابل دريافت و تعريف میباشند (شکل .)6

متن آورده نشدهاند ،بيشتر اين شاخصها از قسمت

شکل  -6موقعيت نسبي شاخصهاي مطالعه شده ،در اين نقشه دوقطبيهاي هر شاخص نيز نمايش داده شدهاند (نمونه.)NAO :
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در اين تحقيق به دليل حجم باالي مطالب ،فقط همبستگی

شاخصهاي پيوند از دور مهم نشان داده شده است .همزمان

هم فاز زمانی محاسبه و تحليل گرديده است؛ البته در

با مشخص شدن تغييرات معنی دار در شاخصها ،نوع

صورت تشکيل ماتريس همبستگی با تاخير يک تا سه ماه،

تغييرات الگوهاي گردش عمومی اثرگذار بر کشور مشخص

نتايج متفاوت خواهد بود و بيشتر براي پيش بينی بارش

میشود .با توجه به جدول  1بيشترين ضريب همبستگی

ماهانه و فصلی کاربرد خواهد داشت .همچنين در اين

بارش ساالنه کشور با شاخصهاي شرق آرام -و شمال آرام

تحقيق اثر تک تک شاخصها به طور جداگانه بر بارش

( ،)EPNPو وزش باد نصف النهاري اقيانوس اطلس

کشور بررسی شده و اثر ترکيبی آنها از اهداف اين تحقيق

( )AMMwndو نوسان دمايی و فشاري در بخشهاي

خارج بوده و موضوع مهم تحقيق ديگري خواهد بود .در

مختلف اقيانوس آرام بدست آمد .با توجه به جدول 1

واقع اين تحقيق با هدف آشکارسازي اثرات دورپيوندهاي

ارتباط قوي بارش ساالنه کشور با دماي آب منطقه

سيارهاي ابرماشين اقليم ،بر بارش کشور ايران و به عنوان

گرمسيري اقيانوس آرام نيز ديده میشود .در مرحله بعد

مقدمهاي بر مطالعه جامع پيوند از دورها میباشد .با توجه به

اقدام به رونديابی و مشخص نمودن تغيير معنادار در سري

اينکه بيش از  21درصد از کره زمين را آب فرا گرفته،

زمانی شاخصهاي جدول  1گرديد که نتيجه آن در جدول

بديهی به نظر می رسد که هرگونه تغيير در اين بخش بزرگ

 2آمده است ،نتيجه مهم اينکه از بين مهمترين شاخصهاي

زمين که در بيشتر شاخصهاي پيوند از دور انعکاس

اثرگذار بر بارش ساالنه کشور ،تغيير معنادار در شاخصهاي

میيابد؛ بر ساير مناطق اثر گذار خواهد بود .با توجه به اينکه

(  )NOI ،MEI ،SST4 ،SOI ،AMMwndو تا حدودي

ويژگی اصلی بارشهاي ايران تغييرپذيري آن است و اين

شاخصهاي ( PDOو  )NAOدر جهت بهبود شرايط

تغييرات نيز ناشی از تغييرات عوامل توليد کننده آن میباشد

بارشی کشور و شاخصهاي ( )NTA, CAR, SCNو تا

و همچنين بی نظمی موجود در عوامل ايجاد بارش به توزيع

حدودي ( )PACWarm, EA, MJO 20Eو الگوي گرم

مکانی و زمانی بارش منجر میشود (عليجانی ،)1331 ،بنابر

شدن جهانی ( )GlobTAدر جهت کاهش بارش کشور رخ

اين در اين تحقيق در واقع بدنبال تغيير يا وردايی در عوامل

داده است .در واقع آنچه در حال رخ دادن است موازنه منفی

توليد کننده نوسانات هستيم.

در جهت کاهش بارش بين تغيير در الگوهاي مختلف
دورپيوندي به ويژه در منطقه اقيانوس اطلس تا روسيه

يافتههاي تحقيق

میباشد که داليل و بررسی علل آن از سطح اين بررسی

در ادامه به منظور درک بهتر ساز و کار اثرگذاري نمايههاي

مختصر خارج بوده و پيشنهاد میشود در تحقيقات بعدي

پيوند از دور ،به صورت جداگانه در پنج مقياس زمانی

همکاران محقق مد نظر قرار گيرد .بطور نمونه يکی از

ساالنه ،فصل زمستان ،فصل بهار ،فصل تابستان و فصل پاييز

شاخصهاي اثرگزار بر بارش کشور ،شاخص نوسان

ضرايب همبستگی همزمان بين تمامی شاخصهاي پيوند از

اسکانديناوي است ( ،)SCNدر صورتی که مقادير اين

دور و بارش تجمعی کشور محاسبه گرديد که به ترتيب

شاخص مثبت باشد نشاندهنده افزايش فشار نسبت به

معنیداري در جدولهاي  1تا  6آمده است ،به طوري که

شرايط نرمال روي اروپاي شمالی و مرکزي و همزمان

جدول  1سطح معنیداري و همبستگی به ترتيب معنیداري

آنومالی منفی فشار روي حوضه مديترانه (تقويت کم فشار

همبستگی بارش ساالنه کشور با  26شاخص معنادار پيوند

مديترانه) میباشد ،بنابراين بطور کلی مقادير باالي آن براي

از دور جهانی از بين تمامی شاخصها را نشان میدهد.

افزايش نسبی بارش کشور مساعد خواهد بود ،اما با توجه

با توجه به جدول  1شاخصهاي مشخص شده باتوجه به

به تغيير معنیدار در جهت کاهش اين شاخص در سري

همبستگی آنها با بارش ،نشان دهنده نوع اثر مثبت يا منفی

زمانی و همزمان کاهش بارش کشور در دوره آماري مشابه،

هر شاخص بر بارش کشور میباشند .در شکل  2توزيع

به خوبی تبيين کننده بخشی از تغييرات نابهنجار و نامساعد

آماري ضريب همبستگی بين بارش تجمعی ساالنه کشور با

درالگوهاي فشار در منطقه اوراسيا دردهههاي اخير میباشد.
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 به ترتيب معني داري، ضريب همبستگي و سطح معني داري شاخصهاي معني دار از بين کل شاخصها-1 جدول
ضريب همبستگي بين
تعريف التين

تعريف و منطقه

سطح معني داري

بارش ميانگين كشور و

 الگو/شاخص

شاخص

East Pacific-North Pacific
Atlantic Meridional Mod
(Wind)
Atlantic Tripole
Atlantic Multidecadal
Oscillation

 شمال آرام-الگوي شرق آرام





EPNP

1

الگوي باد نيم روزي اطلس





AMMwnd

2

بي هنجاري دماي نقاط سه گانه اطلس





Atltri

3

نوسان چند دهه اي اطلس





AMO

4





SST3

5





SST3.4

6

)نوسان دماي اقيانوس آرام (تمام اقيانوس





SSTs

7

نمايه نينوي اقيانوسي





ONI

8

 درجه غربي121 جولين در-نوسان مادن





MJO 120W

9

الگوي دماي سطح نيم روزي اطلس





AMMsst

11

 درجه شرقي81 جولين در-نوسان مادن





MJO 80E

11

الگوي باد نيم روزي آرام





PMMwnd

12

 درجه غربي41 جولين در-نوسان مادن





MJO 40W

13

 درجه شرقي71 جولين در-نوسان مادن





MJO 70E

14

 درجه شرقي111 جولين در-نوسان مادن





MJO 100E

15

نوسان جنوبي





SOI

16





SST1.2

17











TNA
NTA
DMI
CAR

18





SST4

22







SCN
MEI

23

شاخص چند متغييره انسو
 درجه شرقي121 جولين در-نوسان مادن





MJO 120E

25

نوسان شمالي اقيانوس آرام





NOI

26

Sea Surface Temperature
in Niño 3 regional

3 نوسان دماي اقيانوس آرام در منطقه نينو

Sea Surface Temperature
in Niño 3.4 regional

نوسان دماي اقيانوس آرام در منطقه نينو

Sea Surface Temperature
in all Niño regional
Oceanic Nino Index
Madden and Julian
Oscillation
Atlantic Meridional Mod
(SST)
Madden and Julian
Oscillation
Pacific Meridional Mod
(Wind)
Madden and Julian
Oscillation
Madden and Julian
Oscillation
Madden and Julian
Oscillation
Southern Oscillation
index
Sea Surface Temperature
in Niño 1.2 regional
Tropical North Atlantic
Dippole of
Caribbean Pattern
Sea Surface Temperature
in Niño 3.4 regional
Scandinavian Pattern
Multi ENSO Index
Madden and Julian
Oscillation
North Oscillation Index

)(مرکز اقيانوس

) (مرکز اقيانوس3/4

نوسان دماي اقيانوس آرام در منطقه نينو
) (شرق اقيانوس1/2
الگوي گرمسيري اطلس شمالي
الگوي دوقطبي اقيانوس هند
شاخص کارائيب
4 نوسان دماي اقيانوس آرام در منطقه نينو
)(غرب مرکزي اقيانوس
الگوي اسکانديناوي

 ضرايب همبستگي و سطح معني داري بين بارش ساالنه کشور و الگوهاي دورپيوندي ساالنه داراي روند معني دار-2 جدول

19
21
21

24
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شاخص
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

AMMwnd
SOI
NTA
CAR
SST4
SCN
MEI
NOI
PacWarm
EA
PDO
MJO 20E
NAO
GlobTA

ضريب همبستگي بين بارش

سطح معني

ضريب همبستگي

سطح معني

تغيير معني دار در سري زماني

كشور و شاخص مورد نظر

داري

تغييرروند شاخص

داري

شاخص پيوند از دور

↓-0.401
↓-0.322
↓-0.306
↓-0.295
↑0.293
↑0.277
↑0.277
↓-0.266
↓-0.249
↓-0.235
↑0.218
↑0.271
↑0.19
↓-0.183

0.002
0.017
0.023
0.029
0.03
0.041
0.041
0.05
0.067
0.084
0.11
0.163
0.164
0.182

↓-0.31
↓-0.24
↑0.331
↑0.232
↑0.307
↓-0.298
↑0.34
↓-0.301
↑0.81
↑0.609
↑0.487
↓-0.388
↑0.304
↑0.792

0.021
0.078
0.014
0.088
0.022
0.027
0.011
0.026
0
0
0
0.041
0.024
0

تغيير در جهت افزايش بارش کشور
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش
تغيير در جهت افزايش بارش
تغيير در جهت کاهش بارش

شکل  -7توزيع آماري سطح معني داري همبستگي (منحني) و ضريب همبستگي بين بارش ميانگين ساالنه کشور
با شاخصهاي پيوند از دور

در ادامه ،دامنه محاسبه ضريب همبستگی بصورت

است .در اين فصل بيشترين شاخص اثر گزار روي بارش

فصلی به ترتيب آمده است :بطوريکه در جدول  3همبستگی

کشور الگوي اسکانديناوي و نوسان مادن -جولين در 111

بارش تجمعی زمستان کشور با مهمترين شاخص هاي پيوند

درجه طول شرقی بوده است.

از دور محاسبه شده است .در اين فصل همانند محاسبه

همبستگی بارش تجمعی تابستان کشور با مهمترين

شاخص ساالنه بيشترين ارتباط بين بارش فصل با نمايه

شاخصهاي پيوند از دور در اين فصل در جدول  5آمده

نوسان اسکانديناوي و نوسان غرب درياي مديترانه بدست

است .در اين فصل بيشترين شاخص اثرگزار روي بارش

آمده است.

کشور الگوي نوسان مادن -جولين در منطقه  21و 141

همبستگی بارش تجمعی بهار کشور با مهمترين

درجه طول شرقی می باشد.

شاخصهاي پيوند از دور در اين فصل در جدول  4آمده

جدول  -3شاخصهاي با همبستگي معنيدار در فصل زمستان

نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال چهارم | شماره پانزدهم و شانزدهم | پاییز و زمستان 2931
32
شاخص

تغييرات بهينه

ضريب همبستگي

سطح معني داري

SCN
PMMwnd
PNA
WMO

+
+
-

.57
.27
.26
.48

.00
.04
.051
.00

جدول  -4شاخصهاي با همبستگي معنيدار در فصل بهار
شاخص

تغييرات بهينه

ضريب همبستگي

سطح معني داري

SCN
PMMsst
MJO 100E

+
+
+

.25
.23
.33

.06
.09
.08

جدول  -5شاخصهاي با همبستگي معنيدار در فصل تابستان
شاخص

تغييرات بهينه

ضريب همبستگي

سطح معني داري

TNI
MJO 20E
MJO 10E
MJO 140E
MJO 160E
RMM2

+
+
+
-

.27
.46
.4
.52
.4
.48

.05
.013
.028
.0004
.032
.005

همبستگی بارش تجمعی پاييز کشور با مهمترين شاخصهاي

نظر میرسد با توجه به شکل  6میتوان استنباط نمود که در

پيوند از دور در اين فصل در جدول  6آمده است .در اين

صورت شروع شدن يک پاييز نرمال از نظر بارش در کشور

فصل بيشترين شاخص اثرگزار روي بارش کشور الگوي

بيشتر اوقات ادامه سال زراعی نيز تا حدودي نرمال خواهد

چند متغيره انسو ( ،)MEIشاخص فشاري نوسان جنوبی و

بود .اين نتايج با نتايج محققين داخلی مبنی بر ارتباط

نوسانهاي دمايی مناطق مختلف نينو در اقيانوس آرام،

معنیدار تر شاخصهاي پيوند از دور با بارش فصل پاييز به

اطلس و هند میباشند .بنابرين با توجه به بررسی جداول

ويژه شاخصهاي خانواده انسو تطابق دارد.

مختلف همبستگی در باال ،هرچند ساير فصول نيز زير تاثير

شکل  3نشان دهنده شاخصهايی است که با بارش ساالنه

مستقيم و غير مستقيم انسو هستند ولی با توجه به جدول 6

کشور همبستگی معنیدار منفی يا مثبت دارند (شبيه شکل

بيشترين اثر انسو روي بارش پاييز کشور میباشد که اين

 .)2در صورتی که شاخصهاي اين نمودار در جهت مقدار

نتيجه را همانگونه که در بخش مقدمه آمده محققين مختلف

همبستگی نشان داده شده تغيير يابند يا به عبارت بهتر اين

نيز در تحقيقات پيشين خود اثبات نموده اند.

الگو در الگوهاي فشار منطقهاي داراي فراوانی بيشتري
باشند؛ بصورت يک مدل آماري ،تاثير مثبت در بهبود بارش

نتيجه گيري

تجمعی کشور خواهند داشت .با توجه به شکل  3و جدول

نتايج بدست آمده در اين تحقيق با رويکرد ويژه آن ،براي

 2به عنوان يکی از مهمترين يافتههاي اين تحقيق
1

نخستين با در کشور ارايه گرديده است .با توجه به جداول

آشکارسازي نقش افزايش دماي کره زمين (شکل  )1در

باال و الگوهاي فصلی ،مشخص شد که فصل پاييز بيشترين

کاهش بارش کشور بديهی به نظر میرسد ،به نحوي که در

ارتباط را با بيشتر نمايههاي پيوند از دور دارد ،در حالی که

شکل  3ديده میشود از بين تمام الگوهاي پيوند از دور

ساير فصلها ،بويژه بهار زير تاثير پسخورندي نوسانات

داراي ارتباط معنیدار با افزايش بارش تجمعی کشور ،شش

ترکيبی شاخصهاي اين فصل قرار میگيرند .بنابراين با

شاخص در جهت کاهش بارش (ستونهاي با رنگ آبی) و

توجه به آغاز دوره بارش جديد در هر سال در فصل پاييز به

1 Global Warming
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پنج شاخص در جهت افزايش بارش (ستونهاي هاشور

گردد (شکل  .)1آنچه مشخص است اقليم ايران در حال

خورده) در سري زمانی تغيير معنیدار يافتهاند .نکته مهم

تغيير است ،و سواي طبيعی بودن يا غير طبيعی بودن آن،

اينکه از بين پنج شاخص ياد شده ،کاهنده بارش سه

آنچه از اين تحقيق مختصر نتيجه گرفته میشود اين است

شاخص مربوط به نوسانات شاخصهاي دماي کره زمين

که تغيير در پراکنش دمايی در سطح دريا و خشکی طی نيم

میباشد .يعنی دماي خشکی و درياي نيمکره شمالی

قرن گذشته سبب تغيير در الگوهاي فشار جهانی و ايجاد

( ،)NHSSTa+ Landدماي خشکیهاي جهان (GlobLand

نوسان در بارش دست کم در قلمرو اين تحقيق شده است.

) Tanoو دماي نيمکره شمالی ( .)NHTaLandنکته مهم

با توجه به اينکه از شش نمايه در حال تغيير در جهت

افزايش بيشتر دماي خشکیها نسبت به پهنههاي آبی است

کاهش بارش کشور و هر پنج نمايه در حال تغيير در جهت

که اين میتواند سبب کاهش گراديان دمايی و فشاري در

افزايش بارش کشور ،همگی توابع دمايی هستند بنابر اين به

کره زمين و در نهايت تضعيف گردش عمومی جو گردد که

نظر میرسد گرمايش جهانی میتواند يکی از عوامل اصلی

اين خود میتواند در برخی مناطق منجر به کاهش بارش

کاهش بارش ايران دست کم در دهههاي اخير باشد.

جدول  -6شاخصهاي با همبستگي معنيدار در فصل پاييز
شاخص

تغييرات بهينه

ضريب همبستگي

سطح معني داري

MEI

+

1552

15111

SST4

+





SST3.4

+





SST3

+





SOI

-





DMI

+





MJO 80E

+





MJO 100E

+





MJO 120E

+





MJO 40W

-





MJO 120W

-





MJO 10W

-





All MJOs

+





RMM2

-





AMMsst

-





NOI

-





SST1.2

+





NAO

+





AMMwnd

-





EAWR

+
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شاخصهای دارای ارت باط معنی دار با بارش تجمعی ساالنه کشور و تغییر معنادر در سری زمانی برخی از آنها
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 توزيع شاخصهاي داراي ارتباط معني دار با تغييرات بارش تجمعي ساالنه کشور و-8شکل
تغيير معنيدار در سري زماني برخي از آنها
 آنومالی دمای کل کره زمین/  آنومالی دمای اقیانوسها/ آنومالی دمای خشکیهای جهان
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