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واکاوی اثر الگوهای پیوند از دور نوسان اطلس شمالی و مدیترانه بر
تغییرات ابرناکی زمستانه ایران
*2

محمد رضایی  ،1یوسف قویدل رحیمی

 -9دانشجوي دکتري آب و هواشناسی ماهوارهاي ،دانشگاه تربيت مدرس
 -5استادیار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس
پذیرش مقاله9314/7/53 :
تأیيد نهایی مقاله9314/91/91 :
چکیده
ابرها به عنوان یکی از پيچيدهترین عناصرر سيتتم آب و هوا ،عالوه بر تغيير در بيالن انرژي ،در توزیع زمانی و
مکانی بترياري از عناصرر آب و هوایی مؤثر هترتند .نوسانات فشار در پهنههاي آبی دور دست میتواند موجب
تغييرپذیري در عناصررر آب و هوایی ایران شررود .این پژوهش سررعی در آشررکارسررازي اثر الگوهاي پيوند از دور
نوسران اطس شمالی و مدیترانه بر روي ابرناکی زمتتانی ایران دارد .به این منظور ابتدا دادههاي بازکاوي شده
ابرناکی ماهانه ،در یک دوره  32سررراله  )5193 -9171براي  23نقطه در ایران با قدرت تفکيک  9/68درجه
اخذ گردید .سرس به منظور آشرکارسرازي ارتباه ،همبترتگی بين سرري زمانی پوشش ابر ماههاي دسامبر تا
مارس با دادههاي الگوي پيوند از دور نوسرران مدیترانه  )5111-9171و نوسررانات اطس شررمالی -9171
 ) 5193محاسربه گردید .نتای نشران داد که در بهترین لالت ،بين شاخن نوسان مدیترانه و اطس شمالی با
ابرناکی ،به ترتيب باالترین مقادیر ضرریب همبتتگی به مياان  -1/85براي ماه ژانویه و  -1/21براي ماه فوریه،
در شرررمرال ارب ایران قرابل مشررراهده بوده و در تمامی ماههاي زمترررتان ارتباه معکوس و معنیداري بين
شراخنهاي مذکور و ابرناکی ،لداقل در یک پهنه از ایران وجود داشرته اسرت .همچنين یافتهها نشان داد که
اثر الگوهاي مذکور بر ابرناکی ،ضرمن قويتر بودن ،از نظر فضایی نيا یکنواخت تر از عنصر بارش بوده است؛ به
گونه اي که در فازهاي منفی ابرناکی به طور یکنواختی در سطح ایران افاایش داشته ،اما این امر در مورد بارش
با توجه به مطالعاتی که قبالً انجام شده) کمتر صادق است.
واژههای کلیدی :پيوند از دور ،ابرناکی ،نوسان مدیترانه ،نوسان اطس

* -نویتنده متئول11958428578 :

شمالی ،ایران.

Email: ghavidel@modares.ac.ir
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رطوبت به صرورت بارش در سرطح زمين دارند .اثر
الگوهراي پيونرد از دور نوسررران مدیترانه و اطس
شرمالی بر روي عناصر مختسفی بررسی شده است.
کوتيل  )9116در بررسی ارتباه بين شاخنهاي
گردشرری و دورههاي خشررک و مرطوب در شرررق
مدیترانه نتيجه گرفت که شررررای کم بارشررری در
فستطين با فشار بيشتر در شرق مدیترانه و شرای
ترسررالی با فشررار منفی در شرررق مدیترانه همراه
اسررت .همچنين وجود یک کم فشررار در مرکا اروپا
با کم بارشری در فستطين همراه است .لوپا مورنا و
همکاران  )5199اثر نوسرران اطس شررمالی را بر
روي  92ناليه کوهترررتانی در مدیترانه بررسررری
کردند .نتای نشان داده که در بيشتر مناطق بارش
و دماي زمتررتانه ارتباه باالیی با تغييرات نوسرران
اطس شررمالی دارند .روسررسو  )5199اثر نوسرران
اطس شرررمالی را بر روي ترافيک خ هوایی اروپا
مطرالعره کرد .وي نشررران داد که فازهاي م بت و
منفی نوسران اطس شرمالی بر روي درآمد لاصل
از متررافرتهاي هوایی تأثير گذاشررته اسررت .نتای
تحقي ق اثر هوا و آب و هوا را بر روي تصرررميم
گردشگر تأیيد میکند .تورنرس  )5193به بررسی
ارتباه نوسران مدیترانه بر بارش زمتتانه در ناليه
جنوبی خاور نادیک در شرق مدیترانه) پرداخته و
نشان داد که بارش زمتتانه در فاز منفی  55درصد
ممکن اسرت باالتر از ميانگين باشد و در فاز م بت
این امکان باالتر از  21درصررد اسررت .در مطالعهاي
دیگر تورنرس و منال  )5194برره ارتبرراه بين
نوسرران مدیترانه و بارش لوزه رود اردن پرداختند.
نتای نشررران داد در طی فاز منفی التمال این که
بارش زیر ميانگين باشرد  76درصد و در فاز م بت
 49درصد است .کوالنتونو  )5194به اثرات نوسان
اطس شرررمررالی بر روي انرژي خورشررريرردي در
دسرررترس پرداختره و نتيجره گرفتند که در ارب
بریترانيرا بين آن دو ارتباه منفی وجود دارد و این

مقدمه
فهم عوامل کنترل کننده تغييرپذیري در عناصرررر
آب و هواي یرک منطقره جهت سرررنجش عمسکرد
مدل آب و هوا و همچنين براي پيشبينی تغييرات
آب و هوایی بتيار ضروري است .این لالت به ویژه
در مورد آب و هواي ارب آسيا خاورميانه) که هم
تحرتتراثير عر هراي لارهه و هم تحتتاثير آب و
هواي عر هاي ميانه اسررت ،صررادق اسررت بسک،
 .)5195بخشی از نوسانات عناصر اقسيمی ،ناشی از
تغييرات پيونرد از دور میباشرررد .واژه پيوند از دور
معرادل فارسررری واژه التين  )teleبه معنی دور و
 )connectionبه معنی پيوند میباشررد .در عسوم
جوهي ،پيوند از دور عبارت از ناهنجاري آب و هوایی
که از فواصل دور بر یکدیگر تاثير میگذارند ااسب
هااران کيسومتر) اسرت .واژه یاد شررده نختتين بار
توسر سرر گيسبرت والکر هواشررناس انگسيتی در
قرن  91به کار برده شده است بردان .)5193 ،در
تعریفی دقيق و روزآمرردتر ،پيونررد از دور ارتبرراه
همامان بين نوسررانات عناصررر اقسيمی یک مکان با
تغييرات الگوهاي فشرار و درجه لرارت سطح دریا
در مناطق جغرافيایی دورتر تعریف شرررده اسرررت
واالک و گررازلر .)9169 ،ابرهررا اثرات بتررريررار
گترتردهاي بر موازنه انرژي سطح زمين میگذارند.
ابر را میتوان به عنوان یکی از متغيهرترین عناصرررر
جوهي در راسرررتاي قاوم و افقی در نظر گرفت .این
تغييرات ناشرری از عوامل مختسفی م ل گردشهاي
جوهي گونراگون که خود ممکن اسرررت در سرررطح
اقيانوس و یا خشرکیها رخ دهد ،میباشد کریمی،
 .)9366ابرها از تأثيرگذارترین عناصررر اقسيمی بر
سرامانه اقسيمی سطح کره زمين به شمار میآیند،
چرا کره از یک طرف در مجموعه سرررامانههاي
همردید ،باعث انتقال مقادیر متنابهی از رطوبت
اقيانوسها به خشکیهاي سطح زمين میگردند و
از طرف دیگر نقش تعيين کنندهاي در توزیع این
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دسررررامبر -اوت و اکتبر مؤثر بوده و در بهترین
شررررای  32درصرررد تغييرات بارش بخشهایی از
ایران با نوسرران اطس شررمالی قابل تبيين اسررت.
ریونردي و همکاران  )9315به بررسررری تغييرات
ارتفرراژ ژووپتررانتررريررل ترازهرراي  9111و 211
هکتوپاسررکال در دوره  9146-5112براي فصررل
زمترررتان در منطقه دریاي مدیترانه و جنوب ارب
آسرريا پرداخته و نشرران دادند که در فازهاي م بت
نوسرران اطس شررمالی ،در شرررق مدیترانه و ایران،
تغييرات ارتفاژ تراز  211هکتوپاسکال به طور قابل
ماللظهاي در مقایترره با فاز منفی بيشررتر اسررت.
براابرانران  )9313نيا باالترین همبترررتگی بين
توفانهاي تندري با نوسان اطس شمالی را در ماه
ژوون در ایترررتگاه خرمآباد محاسررربه نمود .مرور
پيشرررينه تحقيق و مداقّه در مطالعات انجام شرررده
نشررران میدهرد کره تحقيقرات انجرام یرافته االباً
معطوف به عناصر بارش و دما بوده و به اثر الگوهاي
پيوند از دور بر عنصر ابرناکی چه در مقياس جهانی
و چه در مقياس کشروري توجههی نشده است .تنها
مطالعه چشرررمگير در خصررروا ابرناکی در ایران
مربوه برره تحقيق قراسرررمی و همکرراران )9315
میباشرد که در آن تغييرات زمانی و مکانی ابرناکی
ایران مورد بررسی قرار داده شده و بيان شده است
که اسظت ابرآلودگی هواي کشررور در ماههاي سرد
و فصرررول گذار بهار و پاويا به مراتب از تابترررتان
بيشرتر است .از آن جا که ابرناکی یکی از مهمترین
عوامرل مؤثر در بارش اسرررت میتوان گفت که در
مطرالعره ترأثير الگوهراي پيوند از دور بر عناصرررر
اقسيمی ،ابرها به طور مترتقيمتر نترربت به بارش)
از تغييرات نوسرررانرات الگوهراي پيوند از دور تأثير
میپرذیرنرد .نترای این تحقيق در چند بخش اراوه
شررده اسررت ،نختررت تغييرات زمانی در مقياس
ماهانه) و مکانی ابرناکی در ایران بررسررری شرررده
اسررت .سررس به تأثير نوسرران مدیترانه بر ابرناکی

در لالی است که در شرق انگستتان همبتتگی یاد
شده معنی دار و م بت میباشد .طبري و همکاران
 )5194به بررسرری اثر نوسرران اطس شررمالی بر
روي تبخير و تعرّق مرجع در طی زمتتان دسامبر
تا مارس) ایران پرداختند .نتای نشرران داد که بين
سررري زمانی تبخير و تعرّق مرجع و نوسرران اطس
شرررمالی تقریباً در تمام ایترررتگاهها ارتباه منفی
وجود دارد .بيشترین ضریب همبتتگی بين تبخير
و تعرّق ماه ژانویه و شراخن نوسران اطس شمالی
در ماه آگوست در ایتتگاه تبریا بوده است .مقادیر
تبخير و تعرّق زمتررتانه براي  49ایتررتگاه ،در طی
فاز منفی نوسران اطس شمالی در لدود  3درصد
بيشرررتر از فاز منفی بوده اسرررت .اجاال و همکاران
 )5192در تحقيق خود اثر واداشت هاي خورشيد
و نوسررران اطس شرررمررالی را بر روي آب و هواي
اسکاندیناوي در طی دوره هولوسن بررسی نموده و
نتيجه گرفتند که اقسيم زمتررتانی اسررکاندیناوي از
الگوي گردشرری جوهي -اقيانوسرری نوسرران اطس
شررمالی و تغييرات انرژي خورشرريد تاثير پذیرفته
اسررت .در پژوهشهاي اقسيمی ایران ،اگرچه الگوي
پيونرد از دور نوسررران مرردیترانره مورد توجرره قرار
نگرفته ،اما مطالعات بتياري در مورد نوسان اطس
شررمالی بر روي عناصررر آب و هوایی ایران صررورت
پذیرفته اسررت .براي نمونه نيکجو و قویدل رليمی
 )9362نتيجره گرفتند که بين بارش زمترررتانی
ایتررتگاههاي آذربایجان شرررقی با نوسرران اطس
شرمالی همبتتگی منفی و معنیداري وجود دارد.
خورشريد دوسرت و همکاران  )9368نشان دادند
که بين بارش سرراالنه ایتررتگاههاي لوضرره آبریا
دریاچه اروميه و شرراخن نوسررانات اطس شررمالی
همبترتگی منفی ضعيف امها معنیداري به ویژه در
ترسررالی ها و خشررکتررالی هاي فراگير وجود دارد.
متعودیان  )9367نشان داده که اثر نوسان اطس
شرررمالی بر بارش ایران در ماههاي نوامبر -مارس-
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زمترتان ایران پرداخته شرده است ،و در نهایت اثر
نوسان اطس شمالی بر ابرناکی زمتتان ایران مورد
تحسيل قرار گرفته است .عالوه بر تحسيلهاي آماري
ارتباه بين شرراخن هاي فوق و ابرناکی ،نقشههاي
جوهي نيا براي درک بهتر ارتبراه اراوره گردیده که
می تواند فهم بيشرررتري از تأثيرپذیري آب و هواي
زمتتانه ایران از الگوهاي پيوند از دور فراهم آورد.

مواد و روشها
دادههاي ماهانه ابرناکی براي سالهاي -5193
 )9171از وب سایت مرکا پيش بينیهاي محيطی
اخذ گردید و پ از استخراج عددي ،یک سري
زمانی از دادههاي ماهانه درصد ابرناکی براي 23
نقطه در ایران با توجه به فاصسه  9/68درجه تشکيل
داده شد شکل .)9

شکل  :9پراکنش نقاه شبکه بندي شده دادههاي درصد ابرناکی ایران

دادههاي مذکور نتخه دوم سري دادههاي بازکاوي

فشرررار تراز دریرا یا ارتفاژ ژووپتانتررريل تراز 211

شرردهاند که ضررمن به روزرسررانی فراسررن هاي

هکتوپاسکال در شرق و ارب مدیترانه است کانته

فيایکی ،خطراهاي موجود در دادهها نيا تصرررحيح

و همکراران9161 ،؛ پرالوتيکف و همکاران .)9118

شدهاند .در این تحقيق از دادههاي دو الگوي پيوند

شراخن نوسران مدیترانه بر اسراس اختالف فشررار

شررمالی

نرمال شررده تراز دریا بين الجاایر و قاهره محاسرربه

اسررتفاده گردید .چندین نمونه از نوسرران مدیترانه

شررده اسررت .نمونه دیگر این شرراخن ،که در این

وجود دارد .اسرراس این شرراخن بر اساس اختالف

اواخر مورد توجهه قرار داده شرده ،بر اساس اختالف

از دور نوسرران مدیترانه و نوسرران اطس
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فشرار در جبل الطارق و فسترطين اشغالی محاسبه

ایترررسنرد) عميقتر میگردد -در این فراز بادهاي

میشرود .الگوي مورد استفاده دیگر ،نوسان اطس

اربی قوي تر از وضرررع عررادي در کررل عر هرراي

شررمالی

ميرانی ،زمترررتران هراي گرم و مرطوب در اروپاي

شررمالی میباشررد .پدیده نوسررانات اطس

عامل اصرسی نوسانات اقسيمی نيمکره شمالی بوده و

شررمالی و زمتررتانهاي خشررک در جنوب اروپا و

اثرات آن در زمتررتان به مراتب قويتر است .فعال

لوضرره مدیترانه ،زمتررتانهاي سرررد و خشررک در

شدن آن در زمتتان ناشی از الگوي ویژهاي از شار

جنوب اروپا و لوضه مدیترانه -زمتتانهاي سرد و

گرمایی سطحی است که توس گسف استریم ایجاد

خشرررک شرررمال کانادا و ارب گرینسند و شررررای

شررمالی در واقع نماینده

اقسيمی معتدل و مرطوب در شررق امریکا میباشد.

میشررود .نوسررانات اطس

شرررمالی در

در فاز دیگر موارد فوق معکوس میشرود خورشيد

فاصرسه  41تا  81درجه است .پدیده  NAOنوسانی

دوست و همکاران .)9368،دادههاي الگوي پيوند از

دیناميک در جرم جو بين پرفشار جنب لاره و کم

دور

سررررررررررایرررررررت

فشرار قطبی است که مراکا عمل آن در ریکياویک

 www.cru.uea.ac.uk/cru/data/ncpاخرذ گردید.

و اسرررتکهسم مرکا کم فشررررار مجرراور قطبی) و

به منظور آشرکارسازي سينوپتيک ،در طی فازهاي

پونتادلگادا در آزور مرکا پرفشار جنب لاره) واقع

م بت و منفی قوي از دادهاي ارتفاژ ژووپتانترريل و

شررررده اسررررت .اختالف فشرررراري بيش از 92

فشررار تراز دریا و دادههاي بارش ماهواره TRMM5

هکتوپاسررکال در فاصررسه دو مرکا عمل یاد شررده

اسرتفاده شد .الزم به ذکر است براي این که بتوان

فرازهاي متفاوتی را به وجود میآورد .در فاز م بت

مياان ارتباه را از لحاظ فضایی بهتر مشاهده نمود،

مرکا پرفشررررار آزور برره طور اير عررادي قوي تر

مقرادیر ضرررریرب همبترررتگی با روش زمين آمار

میشرود ،در لالی که مرکا کم فشار مجاور قطبی

کریجينگ درون یابی شده است.

تغييرات برادهاي اربی بر روي اطس

از

وب

نتایج
که بيشرررينه ابرناکی در ایران از دسرررامبر تا آوریل
بوده و در مراه مارس با نتررربت  32/5درصرررد به
بيشترین لد میرسد.

ميرانگين ماهانه ابرناکی ایران بر اسررراس دادههاي
شرربکه بندي شررده ،در جدول  9و شررکل  5نشرران
میدهد ،متوسر ابرناکی ایران 53/2 ،درصد است

جدول  :9ميانگين ماهانه ابرناکی ایران
ماهها

ژانویه فوریه مارس

اوت

سستامبر اکتبر نوامبر دسامبر

آوریل

می

ژوون

درصد
ابرناکی

91/8 95/7 91/7 53/4 34/15 32/5 34/5 34/2

33/8

2- Tropical Rainfall Measuring Mission
)(TRMM

2

ژوويه

8/4

97

51/1
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شکل :5ميانگين ماهانه درصد ابرناکی ایران

بر روي دریاي خار و شمال ارب ایران بوده و در
نيمه شرقی و جنوبی مقادیرابرناکی کمتر است.

توزیع جغرافيایی پوشش ابر در ماههاي دسامبر تا
مارس در شکل  3نشان میدهد که بيشينه ابرناکی

شکل  :3پراکنش فضایی ابرناکی زمتتانه در ایران

آن است که در تمامی ماهها ارتباه منفی و معنی-
داري بين شاخن مذکور با ابرناکی وجود داشته

اثر نوسان مدیترانه :مقادیر ضریب همبتتگی نوسان
مدیترانه با  23نقطه در ایران جدول  )9لاکی از
8
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ژانویه است .تغييرات مقادیر استاندار شده ابرناکی و
شاخن نوسان مدیترانه براي نقطه  37درجه
شمالی و  48درجه طول شرقی در شکل  2الف،
نشان دهنده ارتباه معکوس ابرناکی ماه ژانویه و
شاخن نوسان مدیترانه میباشد .نمودار پراکندگی
شکل  2ب) نيا نشان میدهد که  31درصد تغيرات
ابرناکی نقطه مذکور با تغييرات شاخن نوسان
مدیترانه در ارتباه بوده است.

است .ارتباه مذکور در ماههاي ژانویه و فوریه بيشتر
بوده و از نظر مکانی نيمه شمالی ایران را در برگرفته
است .مقادیر م بت ضریب همبتتگی که در جنوب
ایران مشاهده میشود در هيچ یک از ماهها معنیدار
نيتت .در شکل 4توزیع فضایی ضریب همبتتگی
نوسان مدیترانه با ابرناکی زمتتانه ایران مشاهده
میشود .در بهترین شرای همبتتگی نقطه 37
درجه شمالی و  48درجه طول شرقی ،بر روي
استان آذربایجان شرقی به مياان  -1/85در ماه

جدول  :5مقادیر همبتتگی شاخن نوسان مدیترانه با ابرناکی زمتتانه ایران دسامبر تا مارس)

7
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شکل  :4توزیع فضایی همبتتگی شاخن نوسان مدیترانه با ابرناکی زمتتانه ایران

شکل  :2الف) هماهنگی خطّی ابرناکی با نوسان مدیترانه .ب) رابطه خطّی ابرناکی با الگوي نوسان مدیترانه در نقطه 37
درجه شمالی و  48درجه طول شرقی

6
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 3/8درصد کمتر و در فاز منفی ابرناکی ایران 95/6
درصررد بيشررتر از ميانگين بودهاند .در شررکل 8الف
ماللظه میشود که در ژانویه  9163در بخشهاي
اربی مدیترانه پرفشرراري قوي وجود داشررته که با
پرارتفاژ جنب لارهه در تراز  211همراهی میشود.

به منظور آشررکارسررازي سررينوپتيک اثر نوسرران
مدیترانه ،ژانویه  9163و  9118به ترتيب به عنوان
منفیترین و م برتترین فازها انتخاب گردیدند .در
ژانویره  9163و  9118متوسررر ابرناکی ایران به
ترتيب  31/6و  47/3درصرد بوده که این امر نشان
میدهد در فاز م بت نوسان مدیترانه ،ابرناکی ایران

شکل  :8ترکيب فشار تراز دریا و خطوه هم ارتفاژ تراز  211هکتوپاسکال :الف) ژانویه  ،9163ب) ژانویه 9118

منفی و معنیداري بين شاخن مذکور با ابرناکی
وجود داشته است .ارتباه معکوس در ماههاي ژانویه
تا مارس در نيمه شمالی ایران و در ماه دسامبر در
نيمه اربی و جنوبی ایران محاسبه گردید .همانند
نوسان مدیترانه ،مقادیر م بت همبتتگی در هيچ
نقطه معنیدار نبوده است .در شکل  7مشاهده
میشود که گتتره فضایی ارتباه منفی در ماههاي
فوریه و دسامبر بيشتر از ماههاي دیگر است .در
بهترین شرای  ،همبتتگی نقطه  32درجه عر
جغرافيایی شمالی و  46درجه طول جغرافيایی
شرقی که دربرگيرنده استان همدان است ،به مياان
 -1/21در ماه فوریه بوده است .تغييرات مقادیر
استاندارد شده ابرناکی و شاخن نوسان مدیترانه
براي نقطه  32درجه شمالی و  46درجه طول
شرقی شکل 6الف) نشان دهنده ارتباه منفی و

در این ماه خ هم ارتفاژ  1126ژووپتانترريل متر
از جنوب ایران عبور کرده اسرررت .اما در فاز منفی،
سال  ،9118بيشينه فشار تراز دریا در شرق دریاي
مدیترانه بوده و پرفشار جنب لارهه نيا بر روي اروپا
عمق بيشرررتري یرافتره و با توجه به عبور خ هم
ارتفاژ  2721هکتوپاسررکال از جنوب ایران ،نتبت
به سرال  9163ارتفاژ تراز  211کمتر شررده است.
آنومالی ارتفاژ ژووپتانتريل تراز  211هکتوپاسرکال
براي  54نقطره در ایران با توجه به فاصرررسه نقاه
 5/2درجره) نشررران داد کرره آنومرالی براي ژانویرره
 9163و  9118بره ترتيرب برابر با  1/91و -1/16
بوده است.
اثر نوسان اطلس شمالی :مقادیر ضریب همبتتگی
نوسان اطس شمالی با ابرناکی  23نقطه در ایران
جدول  )3نشان میدهد که در تمامی ماهها ارتباه
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معکوس ابرناکی با نوسانات اطس شمالی میباشد.
رگرسيون خطّی شکل 6ب) نشان داد که لداک ر
جدول  :3مقادیر همبتتگی شاخن نوسان اطس

 32درصد تغييرات ابرناکی نقطه مذکور با تغييرات
شاخن نوسان اط شمالی قابل تبيين میباشد.
شمالی با ابرناکی زمتتانه ایران دسامبر تا مارس)

91
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شکل  :7همبتتگی شاخن نوسان اطس

شمالی با ابرناکی زمتتانه در گتتره ایران

شکل  :6الف) روند ابرناکی و مقادیر نوسان اطس شمالی .ب) رابطه خطّی ابرناکی و مقادیر نوسان اطس
فوریه در نقطه  32درجه عر جغرافيایی شمالی و  46درجه طول جغرافيایی شرقی

99

شمالی ماه
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هکتوپاسررکال از جنوب ایران عبور کرده اسررت .امها
ارتفاژ تراز  211هکتوپاسکال در شمال اروپا در فاز
منفی کمتر بوده است .این شرای موجب شده که
مياان ابرنرراکی در اررالررب منرراطق ایران در فوریرره
 5191نترربت به فوریه  5111بيشررتر باشررد و به
دنبال این شررای در بترياري از مناطق به صورت
نامنظم ابرناکی تشردید شرده شکل  91الف) و به
تبع از آن بارش شرررکل  91ب) نيا افاایش پيدا
کرده است شکل .)91

به منظور آشرررکارسرررازي اختالف ابرناکی ،بارش و
الگوي فش رار ماه فوریه سررالهاي  5111به عنوان
یرک فاز م بت) و  5191به عنوان یک فاز منفی)
انتخراب شررردند .در فاز م بت ماه فوریه  5111بر
روي اقيرانوس اطس در منطقه آزور یک پرفشرررار
قوي و در منطقه ایترسند کم فشررار متتقر هتتند
شرررکرل 1الف) .امها در فاز منفی این الگو معکوس
شرده اسرت و در شمال اروپا یک کم ارتفاژ متتقر
اسررت شررکل 1ب) .در هر دو فاز ،منحنی 2721

شکل  :1ترکيب فشار تراز دریا و خطوه هم ارتفاژ تراز  211هکتوپاسکال :الف) فوریه  ،5111ب) فوریه 5191

شکل  :91اختالف شرای ابرناکی و بارش بين سالهاي فاز منفی)  5191و  5111فاز م بت)

95
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اطس شرمالی با ابرناکی زمتررتان ایران نشرران داد
کره ارتبراه منفی و معنیدار در مراههراي ژانویه و
مارس در یک سرروم شررمالی ،در ماه فوریه در نيمه
شررمالی و در ماه دسررامبر در نيمه جنوبی و اربی
ایران وجود داشررته اسررت .الزم به ذکر اسررت که
همبترررتگی م بت بين الگوهاي مورد اسرررتفاده با
ابرنراکی در هيچ موردي معنرادار نبوده اسرررت .در
بهترین لالت ،ارتباه نوسررران مدیترانه و نوسررران
اطس شررمالی با ابرناکی ایران ،به ترتيب به مياان
 -1/85در مراه ژانویره و  -1/21در مراه فوریه در
منطقه شرمال ارب بوده است .بنابراین ارتباه بين
نوسرران مدیترانه و اطس شررمالی با یکدیگر م بت
بوده و ارتبرراه منفی و معنیداري بر روي ابرنرراکی
کشرور داشتهاند .نيکجو و قویدل رليمی ،)9362
خورشريد دوست و همکاران  )9368و متعودیان
 )9367بره ارتباه منفی و معنیدار بين نوسررران
اطس شرررمرالی و بارش ایران پی بردهاند ،بدیهی
است که کاهش بارش در فاز م بت شاخن نوسان
اطس شرررمرالی ،معسول کراهش در مياان ابرناکی
بوده امرا نکتره قرابل ذکر این که اثر این ارتباه بر
روي بارش به صرررورت یکسارچه نبوده و در فازهاي
منفی شررراخن ،مقادیر بارش در گترررتره ایران به
طور یکنواخت افاایش نيافته اسرررت ،اما اثر مذکور
بر روي ابرنراکی بره طور یکسرارچره موجب کاهش
ابرناکی در فاز م بت و افاایش ابرناکی در فاز منفی
شده است.

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش لاضر آشکارسازي اثر الگوهاي پيوند
از دور نوسران مدیترانه و نوسرران اطس شمالی بر
ابرناکی ماههاي دسرررامبر تا مارس ایران طی دوره
 9171-5193با استفاده از دادههاي ماهانه ابرناکی
به صورت شبکهاي) و دادههاي شاخنهاي پيوند
از دور نوسران مدیترانه و اطس شمالی بوده است.
یافته ها گویاي آن بود که متوسررر ابرناکی ایران،
 53/2درصررد اسررت و بيشررينه ابرناکی در ایران از
دسرامبر تا آوریل بوده و در ماه مارس به بيشترین
مياان  32/5درصررد) میرسررد .با توجه به تمرکا
ابرناکی و بارش ایران در ماههاي دسررامبر تا مارس،
از این ماهها براي آشررکارسررازي ارتباه با الگوهاي
پيوند از دور استفاده گردید .یکی از تفاوتهاي این
پژوهش با مطالعات پيوند از دور قبل ،اسرررتفاده از
دادههاي شبکهبندي شده بوده است که با توجه به
توان تفکيرک دادههراي مرذکور  9/68درجه) 23
نقطه درون مرزهاي ایران قرار گرفت .ارتباه منفی
و معنیدار بين نوسررران مردیترانره با ابرناکی براي
ماههاي دسرررامبر و ژانویه در شرررمال ارب ،در ماه
فوریه در نيمه شرررمالی و در ماه مارس در شرررمال
شررررق ایران بوده اسرررت .در فراز م بت نوسررران
مدیترانه ،شررای فشار زیاد در ارب مدیترانه و به
دنبال آن ناهنجاري م بت ارتفاژ ژووپتانتررريل تراز
 211هکتوپاسکال ،باعث شده که از مياان ابرناکی
در ایران تا  56درصررد کاسررته شود .ارتباه نوسان

ریوندي ،ا ،.معماریان ،م .ح .و نصررر اصررفهانی ،م.ژ .9315 ،.اثر نوسان اطس شمالی بر الگوي االب
وردایی ارتفاژ ژووپتانتررريسی در منطقه مدیترانه با
استفاده از تابعهاي متعامد تجربی ،مجسه ژووفيایک
ایران جسد  ،7شماره  ،3ا .77-88
خورشررريرد دوسرررت ،ژ .م ،.قویدل رليمی ،ي،.صنيعی ،ر ،.یتاري ،ه .و نوري ،ح .9368 ،.تحسيل

منابع
 براابرانران .9313 ،. ،تحسيرل زمرانی و مکانیتوفران هراي تنردري ایران و ارتبراه آن با الگوهاي
پيوند از دور ،پایاننامه کارشرناسی ارشد مخاطرات
آب و هوایی ،دانشرررکده عسوم انترررانی و اجتماعی،
گروه جغرافياي طبيعی ،دانشگاه تربيت مدرس.
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، دانشکده عسوم انتانی،سيتتم اطالعات جغرافيایی
.دانشگاه تربيت مدرس
 ارتباه نوسرران اطس.9367 ،. ا. س،متررعودیان مجسه تحقيقات جغرافيایی،شرررمالی با بارش ایران
.96 -3  ا،19 شماره
 نقش.9362 ،. ي، و قویرردل رليمی. ر. م،نيکجونوسرررانات اطس شرررمالی در تغييرپذیري بارش و
وقوژ دورههراي خشرررک و مرطوب زمترررتانی در
98  مجسه دانش کشرراورزي جسد،آذربایجان شرررقی
.33 - 53  ا،5 شماره

 در نوسانات ساالنه بارش لوضهNAO نقش پدیده
،7  فضررراي جغرافيایی دوره،آبریا دریراچه اروميه
.68- 83 ا،91 شماره
،. س، و جهانبخش. ا. ژ، رسرررولی،. ر. ا،قاسرررمی بررسررری تغييرات زمررانی و مکررانی مقرردار.9315
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