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تاثیر نوسانات ماهانه دمای آب دریای مدیترانه بر نوسان ماهانه
بارشهای شمالغرب ایران
میترا امینی*  ،1غالمرضا براتی  ،2علیرضا شکیبا  ،3محمد مرادی  ،4مصطفی کرمپور
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-3دانشجوي دکتري آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-8دانشيار گروه جغرافياي طبيعی ،دانشکده علوم زمين ،داشگاه شهيد بهشتی
-1دانشيار گروه سنجش از دور ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-4استادیار پژوهشگاه هواشناسی تهران
-5استادیار گروه جفرافيا ،دانشگاه لرستان
پذیرش مقاله3115/1/32 :
تأیيد نهایی مقاله3115/38/81 :
چکیده
تاثير دماي سطح آب دریا ( )SSTبر مقدار بارش محدود به ساحل نبوده و نواحی دور از دریا را نيز تحتتاثير قرار میدهد.
تشخيص همبستگی بين  SSTو بارش نقش موثري در پيشبينی خشکسالی و ترسالی مناطقی که تحتتاثير نوسانات
دماي آب قرار میگيرند خواهد داشت .در پژوهش حاضر به منظور شناخت بهتر از شرایط بارشی ،ارتباط نوسان ماهانه
 SSTمدیترانه با بارش شمالغرب ایران بررسی میگردد .پس از مشخص کردن دورههاي سرد و گرم دماي ماهانه سطح
آب دریاي مدیترانه نسبت به دماي ميانگين آن در دوره آماري ( ،)3128-8134ميزان همبستگی بين  SSTو بارش در
سطح منطقه محاسبه گردید .نتایج نشان داد تاثير  SSTبر نوسان بارش منطقه از نظر زمانی و مکانی متفاوت است و
بارش ماههاي مارس ،اوریل و می بيشترین همبستگی (در سطح اطمينان  15و  11درصد) را با دماي آب دارد .گرم بودن
 SSTدر تمام سطح دریاي مدیترانه در ماه سپتامبر با کاهش بارش در ماه نوامبر و سرد بودن  SSTغرب دریا در ماه
نوامبر و دسامبر با کاهش بارش این دو ماه همبستگی نشان داد .بين سرد بودن  SSTغرب دریا در فوریه و کاهش بارش
ماه آوریل ،همچنين سرد بودن  SSTشرق دریا در ماه مارس و کاهش بارش ماه مارس و ماه می ارتباط معنیداري وجود
دارد .همچنين ارتباط معنیداري (در سطح اطمينان  15تا  11درصد) بين گرم بودن  SSTتمام دریا و افزایش بارش
ماه آوریل در منطقه شمالغرب مشاهده شد .بطور کلی نتایج این تحقيق نشان داد هرچند براساس رابطه همبستگی
بين  SSTو بارش ،شناخت کلی از شرایط بارش امکانپذیر میباشد ،معذالک بررسی شرایط سينوپتيک-ترمودیناميکی
جو چگونگی این ارتباط را توجيه خواهد کرد.

واژههای کلیدی ،SST :دریاي مدیترانه ،نوسان بارش ،شمالغرب ایران.

* -نویسنده مسئول11361614813 :

Email: Amini_m_i@yahoo.com
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مقدمه

دادههاي بارش زمستانی نشان داد که اولين EOF

اقيانوسها و دریاها به دليل داشتن ظرفيت گرمایی
باال منبع اصلی انرژي و رطوبت براي اتمسفر می-
باشند و تغييرات سطح آب اثر مهمی روي نوسانات
اقليمی خشکیها دارد (بري و همکاران.)8114 ،
تاثير دماي سطح آب دریا بر مقدار بارش محدود به
نقاط ساحلی نبوده ،بلکه نواحی بسيار دور از دریا
نيز میتوانند تحتتاثير تغييرات الگوهاي دماي
سطح گسترههاي آبی قرار گيرند (ناظمالسادات و
قاسمی .)3121 ،ارتباط بين دماي پهنههاي
اقيانوسی و بارش مناطق مختلف کره زمين مورد
توجه محققان زیادي بوده است .از جمله میتوان به
بررسی همبستگی بين دماي اقيانوس آرام و بارش
بخشهایی از قاره آمریکا ،کشورهاي واقع در دریاي
کارائيب ،جنوبشرق آسيا ،استراليا و آفریقا (لی و
ژنگ8112 ،؛ ليم و همکاران ،8112 ،مارکوسکی و
نورس8111 ،؛ مایسرا8111 ،؛ ویره )3122 ،اشاره
کرد .باالس و کالتر ( )8112به این نتيجه رسيدند
که بارش آفریقاي حارهاي غربی در ماههاي مارس-
آوریل -می ( )MAMبا دماي سطح اقيانوس آرام و
در ماههاي ژوئن – ژوئيه – اوت ( )GGAبا اقيانوس
اطلس مرتبط است( .لين و همکاران )8135 ،تاثير
 SST2شمالغربی اقيانوس آرام استوایی بر نوسانات
بينساالنه بارش پایيزه جنوبغربی چين را بررسی
کردند .تحليل آماري آنها نشان داد که بارش
جنوبغربی چين همبستگی منفی با  SSTشمال-
غربی اقيانوس آرام دارد .و گرم بودن شمالغربی
اقيانوس آرام گسترش شرایط خشک در جنوب-
غربی چين را به همراه دارد که این امر با فرایندهاي
دیناميکی مرتبط است( .هاتزاکی و رنگانگو)8135 ،
نوسان بارندگی زمستانه جنوبشرقی اروپا را در
ارتباط با  SSTاطلس شمالی مطالعه کردند .که در
تحقيق آنها تحليل تابع متعامد تجربی ()EOF

که حدود  44درصد از تغييرات بين ساالنه را شرح
میدهد رفتار یکنواختی در کل منطقه مورد مطالعه
نشان میدهد و بشدت با آنومالیهاي  SSTاطلس
شمالی مرتبط است .ارتباط مشاهده شده بين SST
اطلس شمالی و بارش زمستانه جنوبغربی اروپا را
میتوان به پاسخ یک نوع موج رزباي به آنومالیهاي
 SSTاستوایی شامل یک الگوي موج از غرب اطلس
مداري تا اروپا نسبت داد .ميزان بارش فصل پایيز
در جنوبشرق ایران در فازهاي گرم بطور معنی-
داري بيشتر از فاز سرد انسو بوده و حداکثر بارش
پایيزه در اکثر ایستگاههاي منطقه با قویترین النينو
سالهاي  3128و  3122منطبق است (غيور و
خسروي .)3121 ،ناظمالسادات و همکاران ()3125
در مطالعه پيشبينی بارش مناطق جنوبی ایران با
استفاده از دماي سطح آب خليجفارس با مدل
تحليل همبستگی متعارف به این نتيجه رسيدند که
نوسانهاي خليجفارس در مقابل سواحل بوشهر
نقش موثري در توجيه نوسانات بارش ایستگاههاي
مورد مطالعه دارد .نوسان قطبی و نوسان اطلس
شمالی با ميزان بارش زمستانه ایران ارتباط بيشتري
نسبت به بارش پایيزه دارند (یاراحمدي و عزیزي،
 .)3126همچنين رویداد فاز منفی نوسان اطلس
شمالی افزایش بارش در ایران را بهدنبال دارد
(صالحی و همکاران3126 ،؛ خوش اخالق و
همکاران .)3122 ،بررسی الگوهاي نابهنجاري دماي
سطح اقيانوس هند در دوره ترسالی و خشکسالی
نشان میدهد که تغييرات دماي اقيانوس هند نقش
مهمی در نوسانات بارش و ترسالی و خشکسالی
استانهاي جنوب کشور دارد (قاسمی و خليلی،
8112؛ جهانبخش و همکاران .)3111 ،رسولی و
همکاران ( )3111در تحقيق خود به این نتيجه
رسيدند که مهمترین کانونهاي تغيير دما در فصل

2-Sea surface temprature
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تأثيرپذیري زیادي از  SSTمنابع رطوبتی یاد شده
دارد .با توجه به مطالب مطرح شده هدف از این
پژوهش ،بررسی ارتباط بارشهاي ماهانه شمالغرب
ایران با نوسانات دماي سطح آب دریاي مدیترانه
بهعنوان یکی از منابع رطوبت بارشهاي ایران است.
این تحقيق داراي سه وجه تمایز نسبت به پژوهش-
هاي مشابه میباشد ،الف) تقسيم دریاي مدیترانه به
بخشهاي شرقی و غربی و بررسی اثر هر یک از این
قسمتها بطور جداگانه بر بارشهاي شمالغرب
ایران ،ب) بررسی دادهها بصورت ماهانه بجاي فصلی
و ج) با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بارش-
هاي منطقه مورد مطالعه در فصل بهار رخ میدهد
در این تحقيق عالوه بر بررسی ارتباط بارش و دماي
آب در ماههاي پایيز و زمستان ،از دادههاي فصل
بهار نيز استفاده شده است.

پایيز در اقيانوس هند و دریاي عرب ،در زمستان در
غرب اقيانوس هند ،شرق دریاي مدیترانه و دریاي
سياه و در فصل بهار در اقيانوس هند و دریاي
مدیترانه واقع هستند .رنجبر سعادت آبادي و ایزدي
( )3118در بررسی ارتباط بیهنجاريهاي دماي
سطح آب اقيانوس هند و دریاي عرب با
بیهنجاريهاي بارش نيمه جنوبی ایران نشان
دادند که بردار شار رطوبت ویژه و خطوط جریان در
ترازهاي پایين جوّ به گونهاي است که در زمان
فعاليت سامانههاي کمفشار دیناميکی ،شرایط
مناسبی براي تغذیه رطوبت از روي دریاي عرب،
دریاي سرخ و خليجفارس فراهم میشود .و
بيشترین ضریب همبستگی مربوط به دریاي عرب
در ماههاي اکتبر ،نوامبر ،ژانویه و فوریه بوده است.
(گندمکار و همکاران )3111 ،در بررسی رابطه
الگوهاي پيوند از دور با متوسط دماي ماهانه و
متوسط بارش ماهانه شهرکرد به این نتيجه رسيدند
که الگوهاي ،EA/WR ،EP/NP ،WP ،NAO
 Soi ،POL Pacific SSTبا دما یا بارش یا هردو،
همبستگی معناداري را نشان میدهند .الگوي Soi
فقط با بارش داراي ارتباط معنادار در سطح %15
است و با دما همبستگی معناداري نشان نمیدهد.
ولی الگوي  EA/WRفقط با دما داراي ارتباط
معنادار در سطح  %11است و با بارش همبستگی
معناداري نشان نمیدهد .یکی از مهمترین موارد
مطالعات اقليمی ،شناخت روابط موجود بين
متغيرهاي مورد مطالعه است .تبيين روابطی که در
بين این نوع متغيرها وجود دارد ،باعث خواهد شد
بتوان پيشبينیهاي الزم را به منظور برنامهریزي
انجام داد .کشور ایران به دليل قرارگيري در مسير
منابع رطوبتی دریاي مدیترانه ،خليجفارس ،دریاي
عمان ،دریاي خزر ،دریاي سياه و اقيانوس هند

محدوده مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه در شمالغرب ایران در محدوده
 11تا  41درجه عرض شمالی و  44تا  51درجه
طول شرقی واقع شده است که شامل استانهاي
آذربایجان شرقی -آذربایجان غربی -زنجان-
کردستان -همدان و کرمانشاه (شکل  )3و محدوده
دریاي مدیترانه ( 5درجه غربی تا  16درجه شرقی
و  11تا  45درجه شمالی) میباشد (شکل  .)8این
سرزمين از یک سو تحتتاثير سيستمهاي آبو-
هوایی مناطق حاره و جنب حاره است و از سوي
دیگر ،از شرایط آبوهوایی عرضهاي ميانه بهویژه
سيستم بادهاي غربی بهرهمند میشود .دریاي
مدیترانه یکی از منابع اصلی تامين رطوبت بارش-
هاي غرب ایران است که در تحقيق حاضر ارتباط
بين نوسان دماي سطح آب دریاي مدیترانه و بارش
استانهاي شمالغرب ایران بررسی میشود.
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شکل  :3موقعيت جغرافيایی منطقه مورد مطالعه

شکل  :8موقعيت دریاي مدیترانه (نسبت به منطقه مورد مطالعه) و محدوده شرقی غربی این دریا (فلوکاس و همکاران،
)8131

از دو منبع ایستگاههاي سينوپتيک سازمان
هواشناسی کشور و بارانسنجی وزارت نيرو تهيه شد.
در ابتدا با توجه به طول دوره آماري در نظر گرفته
شده در پژوهش حاضر ( )3128-8134شرایط
ایستگاهها از نظر کامل بودن دادهها بررسی شد .در
نهایت ایستگاههایی که فاقد شرایط بودند (نداشتن
داده در طول دوره آماري مورد نظر ،نداشتن داده
در چند سال متوالی و ناقص بودن دادهها و تازه
تاسيس بودن نسبت به طول دوره آماري در نظر
گرفته شده) حذف شدند .که نهایتا  61ایستگاه (2
ایستگاه سينوپتيک و  58ایستگاه بارانسنجی) در

مواد و روشها
در این تحقيق در دوره آماري سی و سه ساله از
 3128تا  ،8134از دو سري داده شامل دماي ماهانه
سطح آب دریاي مدیترانه و بارش روزانه استانهاي
شمالغرب کشور استفاده شد .دادههاي ماهانه
دماي سطح آب دریاي مدیترانه با تفکيک مکانی
 3×3درجه در این دوره آماري از سایت اینترنتی
آمد
بدست
ناسا
( http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded
 .)/data.noaa.oisst.v2.htmlدادههاي بارش نيز از

(اول اکتبر تا آخر ژوئن) براي دوره آماري انتخابی
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مدیترانه در دوره آماري ( )3128-8134افزایشی
است .پس از محاسبه ميانگين دماي ماهانه سطح
آب دریا ،دورههاي سرد و گرم آب دریا نسبت به
دماي پایه خود دریا مشخص شد .بدین صورت که
در محيط  minitabچارک اول و سوم ميانگين
ماهانه دماي سطح آب دریا براي هر ماه در طول
 11سال بدست آمد .دماهاي برابر یا کوچکتر از
چارک اول بهعنوان دورههاي سرد و دماهاي برابر یا
بزرگتر از چارک سوم بهعنوان دورههاي گرم آب
دریا انتخاب شدند (نظام السادات و قاسمی.)8114 ،
در محيط  minitabضریب همبستگی بارشهاي
ماهانه ماههاي متناظر و دو ماه متأخر با دماي آب
دریا به روش پيرسون محاسبه شد .در نهایت در
دورههاي گرم و سرد آب دریا که همبستگی باالیی
با بارشها داشتند درصد کاهش یا افزایش بارش
تحتتاثير نوسان دماي آب محاسبه شد .همچنين
شرایط همدید دو نمونه موردي که ارتباط معنی-
داري با کاهش/افزایش بارش داشتند با استفاده از
نقشههاي جریان باد و امگا بررسی شد.

نظر گرفته شد .با استفاده از دادههاي ایستگاههاي
در نظر گرفته شده در سطح هر استان ،ميانگين
بارش ماهانه براي هر استان در هر ماه براي دوره
آماري  11ساله بدست آمد .ميانگين (حسابی)
دماي سطح آب دریا با دادههاي بدست آمده در
 814نقطه در سطح دریا یکبار براي کل دریا و یکبار
با تقسيم دریا به دو قسمت شرق و غرب (فلوکاس
و همکاران ،)8131 ،براي هر قسمت جداگانه
محاسبه شد (شکل  .)8با توجه به طول جغرافيایی
گسترده (حدود  41درجه) دریاي مدیترانه و تفاوت
شرایط جغرافيایی و دمایی ،این دریا به بخشهاي
شرقی و غربی تقسيم شده است .از آنجا که دماي
شرق دریا در طول دوره آماري مطالعه شده گرمتر
از غرب دریاست (شکل  ،)1احتمال تاثير دوگانه این
دو بخش بررسی شد .در برخی از ماهها نوسان SST
در شرق و غرب دریا همزمان نبوده است .بنابراین
پيشفرض تاثيرگذاري دوگانه نوسان  SSTشرق و
غرب دریاي مدیترانه قابل بحث است .همانطور که
در شکل  1مشاهده میشود روند  SSTدریاي

شکل  :1دماي ميانگين  11ساله در شرق و غرب دریا
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مشاهده میشود (جدول  .)3در این خصوص می-
توان گفت که به واسطه حاکميت پرفشار جنب
حارهاي در فصل تابستان تا اوایل پایيز برروي دریاي
مدیترانه و همچنين خاورميانه ،تأثيرات این دریا بر
روي بارش ایران تابع جابهجایی مداري و نصف-
النهاري پرفشار جنب حارهاي است .زمانی که SST
شرق دریا در ماه اکتبر گرم بوده ارتباط معناداري
(در سطح اطمينان  11درصد) با افزایش بارش ماه
اکتبر در استانهاي آذربایجان غربی و شرقی و
استان کردستان دارد اما در سایر استانها ارتباط
معنادار دیده نشد .مقدار افزایش بارش در این ماه
در آذربایجان غربی و شرقی به ترتيب  34و 31
درصد و در کردستان  34درصد بوده است .هم-
چنين سرد بودن غرب دریا در ماه نوامبر و دسامبر
با کاهش بارش ماه نوامبر و دسامبر در منطقه مورد
مطالعه همبستگی نشان داد (جدول  .)3همانطور
که در جدول  3مشاهده میشود باالترین سطح
معنیداري در ماه نوامبر در استان کرمانشاه و
همدان و در ماه دسامبر در استانهاي آذربایجان
غربی و همدان مشاهده میشود که سطح معنی-
داري در این دو استان بيش از  15درصد و در سایر
استانها  21تا  11درصد است .در سایر موارد
ارتباط معناداري بين نوسان و بارش مشاهده نشد.
البته باید در نظر داشت که افزایش/کاهش در SST
میتواند مستقل از رژیمهاي دیناميک منجر به
افزایش/کاهش محتوي بخار آب در تروپوسفر
پایينی شود .اما دیناميک عمودي نيز نقش مهمی
در تغييرات محتوي بخار آب بویژه در تروپوسفر
باالیی و ميانی دارد .بهرحال بهطور سيستماتيک
محتویات بخار آب در تروپوسفر ميانی و باالیی بدون
ارتباط با  SSTنيست و بهصورت همزمان عالوه بر

بحث و نتایج
هدف اصلی این تحقيق بررسی ميزان ارتباط نوسان
ماهانه بارش استانهاي شمالغرب ایران با نوسان
دماي سطح آب دریاي مدیترانه میباشد .نوسان
دماي سطح آب دریاي مدیترانه تنها عامل تاثيرگذار
بر بارش منطقه نيست و در زمانهاي مختلف عوامل
متعددي میتواند بر آن تاثيرگذار باشد .بنابراین
تاثير دماي آب بر بارش میتواند از نظر زمانی و
مکانی کم و زیاد شود .در این راستا پس از تعيين
دورههاي گرم و سرد آب دریا و بررسی ضریب
همبستگی بين بارش و دماي آب در این دورهها،
ميزان افزایش/کاهش بارش دورههایی که رابطه
معنی داري بين  SSTمدیترانه و بارش منطقه وجود
داشت مورد بررسی قرار گرفت.
-همبستگی  SSTماههای تابستان و پاییز دریای

مدیترانه با بارش ماهانه فصل پاییز :در این بخش
نوسان ميانگين بارش ماهانه در سطح استانهاي
مورد مطالعه ،در فصل پایيز شامل سه ماه اکتبر،
نوامبر و دسامبر در ارتباط با ميانگين ماهانه SST
دریاي مدیترانه در ماههاي آگوست ،سپتامبر ،اکتبر،
نوامبر و دسامبر بررسی شده است .تاثير دماي آب
دریا بر بارش ممکن است با تاخير زمانی صورت
گيرد ،بنابراین ارتباط  SSTبا بارش ماه متناظر و دو
ماه بعد از آن نيز بررسی شد .الزم به ذکر است در
این تحقيق منظور از گرم/سرد بودن ،SST
باالتر/پایينتر بودن دماي سطح آب دریا نسبت به
ميانگين بلند مدت ( )3128-8134میباشد .بين
نوسان  SSTدر ماههاي تابستان و بارش ماههاي
پایيز ،بجز ماه سپتامبر در سایر ماهها ارتباط معنی-
داري دیده نشد .بين گرم بودن  SSTدر ماه سپتامبر
و کاهش بارش ماه نوامبر منطقه ارتباط وجود دارد
که بيشترین مقدار همبستگی در دو استان
آذربایجان غربی و کردستان (در سطح معنیداري
 15درصد) و کمترین همبستگی در استان همدان

 ،SSTبستگی به دیناميک و ترمودیناميک دارد
(جين-پير و همکاران .)3112 ،در اینجا به نمونه
موردي نوامبر سال  3116اشاره میشود .در این ماه
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ایران تا شرق دریاي مدیترانه جهت جریانات شرقی،
جنوبشرقی و شمالی جنوبی است که به پراکنش
رطوبت از منطقه کمک میکند .مقدار امگا به وسيله
مقدار چرخش و همرفت وزشی گرم (یا سرد) در
اتمسفر مشخص میشود .مقادیر زیاد آن نشان
دهنده جریانات قوي عمودي در جو است .مقادیر
مثبت جریانات نزولی و منفی جریانات صعودي را
نشان میدهد .در صورت قوي بودن جریانات
صعودي و فراهم بودن رطوبت بارش نازل میشود
(خسروي و همکاران .)3111 ،نقشه ميانگين بلند
مدت امگا در ماه نوامبر (شکل  )6نشان میدهد که
شمالغرب ایران تحتتاثير امگاي کمتر از -1/13
قرار دارد که نشان دهنده جریانات صعودي است،
اما در نوامبر سال ( 3116شکل  )2ميزان امگا در
منطقه بيشتر از  +1/13است که حاکی از جریانات
نزولی و پایداري جوي میباشد.

دماي غرب دریا نسبت به ميانگين بلند مدت سرد
بوده و با کاهش بارش ماه متناظر خود همبستگی
داشته است .در نقشه ميانگين بلند مدت جریان باد
ماه نوامبر (شکل  )4مشاهده میشود که جریانات
غربی -شرقی از روي دریاي مدیترانه و جریانات
جنوبغربی -شمالشرقی از دریاي سرخ ،در غرب
ایران همگرا شدهاند و رطوبت را به غرب ایران انتقال
میدهند .اما نقشه جریان باد ماه نوامبر 3116
(شکل  )5نشان میدهد گرچه بر روي دریاي
مدیترانه جریان باد غربی است اما در شرق این دریا
به سمت شمال تغيير مسير داده است و جریانات
جنوبی که با جهت جنوبشرقی -شمالغربی در
شرق دریاي سرخ تا شرق دریاي مدیترانه تداوم
دارد با بادهاي جنوبی -شمالی شرق دریاي مدیترانه
همگرا شدهاند .بنابراین رطوبت دریاي مدیترانه و
آبهاي جنوب به غرب ایران نمیرسد .و از غرب

جدول  :3ميزان همبستگی  SSTدر ماههاي تابستان و پایيز با بارش ماههاي پایيز

* در سطح اطمينان  15درصد بدین معنی است که  P Valueمحاسباتی رابطه همبستگی کوچکتر از  1015باشد.
** در سطح اطمينان  11درصد بدین معنی است که  P Valueمحاسباتی رابطه همبستگی کوچکتر از  1013باشد.
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شکل  :4ميانگين  11ساله ميدان باد ماه نوامبر در تراز
 251هکتوپاسکال

شکل  :5ميانگين ميدان باد ماه نوامبر سال  3116در
تراز  251هکتوپاسکال

شکل  :6ميانگين  11ساله ميدان امگا ماه نوامبر در تراز
 511هکتوپاسکال

شکل  :2ميانگين ميدان امگا ماه نوامبر سال  3116در
تراز  511هکتوپاسکال

-همبستگی  SSTماههای پاییز و زمستان دریای

شرق دریا در این ماه (بجز دو استان آذربایجان
شرقی و غربی) همبستگی معنیداري نشان می-
دهد .و بيشترین ميزان همبستگی در سطح
اطمينان  11درصد در استانهاي کردستان و
زنجان مشاهده میشود (جدول  .)8ميزان کاهش
بارش این ماه در کردستان  31درصد و در
آذربایجان شرقی  35درصد است.

مدیترانه با بارش ماهانه فصل زمستان :در بررسی
ارتباط دماي ماهانه سطح آب دریا در ماههاي پایيز
با بارش ماههاي زمستان مشخص شد که ارتباط
معناداري بين  SSTماههاي پایيز و بارش ماههاي
زمستان وجود ندارد .در فصل زمستان در ماه مارس
بين بارش و  SSTارتباط وجود دارد .بدینصورت
که کاهش بارش در ماه مارس با سرد بودن SST
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جدول  :8ميزان همبستگی  sstماههاي زمستان با بارش ماههاي زمستان و بهار

-همبستگی  SSTماههای زمستان و بهار دریای

 1/15میباشد .همچنين سرد بودن  SSTشرق دریا
در ماه مارس همبستگی معنادار (در سطح اطمينان
 15و  11درصد) با بارش کل منطقه مورد مطالعه
دارد و در هر  6استان کاهش بارش را بدنبال داشته
است (جدول  .)8بيشترین کاهش در استان
کرمانشاه به ميزان  53/36درصد است .روند
همبستگی بارش و دماي آب در این دوره در شکل
 2نشان داده شده است.

مدیترانه با بارش ماهانه فصل بهار :بين نوسان SST

در ماههاي زمستان و بارش ماههاي بهار در دو حالت
با تاخير زمانی دو ماهه همبستگی معنیدار مشاهده
شد :سرد بودن دماي آب غرب دریا در ماه فوریه با
کاهش بارش در ماه آوریل همبستگی نشان داد و
سطح معنیداري این همبستگی در آذربایجان
غربی ،کردستان و کرمانشاه با خطاي کوچکتر از

شکل  :2همبستگی بين  sstشرق دریاي مدیترانه در ماه شکل  :1همبستگی بين  sstکل دریاي مدیترانه (شرق و
مارس و بارش شمالغرب ایران (با سطح اطمينان  15و غرب) و بارش شمالغرب ایران (با سطح اطمينان  15و
 11درصد) در ماه می در دورهاي که دماي آب نسبت به  11درصد) در ماه آوریل در دورهاي که دماي آب نسبت
به ميانگين بلند مدت گرم بوده است
ميانگين بلند مدت سرد بوده است.
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جدول  1ميزان همبستگی بارش ماههاي بهار در
شمالغرب ایران را با  SSTماههاي بهار در دریاي
مدیترانه نشان میدهد .دورهاي که  SSTماه آوریل
در کل دریا (شرق و غرب) گرمتر از معمول بوده
همبستگی معنیداري (در سطح اطمينان  15و 11
درصد) با بارش ماه آوریل منطقه مورد مطالعه دارد
و باعث افزایش بارش در کل منطقه شده است .روند
همبستگی بارش و دماي آب در این دوره در شکل
 1نشان داده شده است .همچنين سرد بودن SST
شرق دریا در ماه آوریل با افزایش بارش در ماه می
و سرد بودن  SSTغرب دریا در ماه می نيز با افزایش
بارش ماه می همبستگی معنیداري نشان میدهد.
شکل 31و  38ميانگين بلندمدت ميدان باد و امگا
ماه آوریل و شکل  33و  31ميانگين ميدان باد و
امگا ماه آوریل سال  8112را نشان میدهد .در سال
 8112دماي سطح آب دریا گرمتر از معمول بوده و
با افزایش بارش همبستگی معنیداري دارد .در
نقشه باد ميانگين بلندمدت ماه آوریل (شکل )31
دیده میشود جهت جریانات بر روي دریاي مدیترانه
تا غرب ایران غربی -شرقی است و در غرب ایران با
جریانات جنوبی همگرا شده است و غرب ایران
تحتتاثير جریانات جنوبغربی شمالشرقی قرار

شکل  :31ميانگين  11ساله ميدان باد ماه آوریل در
تراز  251هکتوپاسکال

دارد .همچنين این شکل نشان میدهد در عرض
 11تا  61درجه شمالی و طول  1تا  15درجه
شرقی ،جهت باد غربی -شرقی است .اما در نقشه
باد ماه آوریل سال ( 8112شکل  )33مشاهده می-
شود که جریان واچرخندي در شمالغربی اروپا
مستقر است و در سمت شرق خود هواي سرد
عرضهاي شمالی را برروي شرق دریاي مدیترانه
ریزش کرده که موجب تشدید شار گرماي نهان
روي دریاي مدیترانه شده است و چرخند شرق
دریاي مدیترانه را تقویت کرده است .جریانات شرق
دریاي مدیترانه با جریانات گرم جنوبی ،در غرب
ایران همگرا شدهاند .با توجه به (شکل  )31مقدار
امگا در شمالغرب ایران در این ماه کمتر از -1/16
هکتوپاسکال است که نسبت به ميانگين بلندمدت
(شکل  )38کاهش داشته است و نشان دهنده شدت
صعود و ميزان ناپایداري در منطقه میباشد .در
نهایت میتوان گفت سازوکار بارش پيچيده بوده و
تحتتاثير عوامل متعددي قرار دارد .هرچند
براساس رابطه همبستگی بين  SSTو بارش،
شناخت کلی از شرایط بارش امکانپذیر میباشد،
معذالک بررسی شرایط سينوپتيک -ترمودیناميکی
جو چگونگی این ارتباط را توجيه خواهد کرد.

شکل  :33ميانگين ميدان باد ماه آوریل سال  8112در
تراز  251هکتوپاسکال
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شکل  :38ميانگين  11ساله ميدان امگا ماه آوریل در
تراز  511هکتوپاسکال

شکل  :31ميانگين ميدان امگا ماه آوریل سال  8112در
تراز  511هکتوپاسکال

جدول  :1همبستگی دماي سطح آب دریا در ماههاي بهار با بارش ماههاي بهار

دریاي مدیترانه گرمتر از ميانگين باشد منطقه
ساحل مرطوبتر از شرایط نرمال است و سالهایی
که دماي آب سردتر از ميانگين باشد ،خشکتر است
(راول .)8112 ،نتایج تحقيق (رضایی بنفشه و
همکاران )3121 ،که ارتباط فصلی  SSTمدیترانه با
بارشهاي غرب ایران در فصل پایيز و زمستان را
بررسی کردهاند نيز نشان داد که بارشهاي نيمه

مطالعات متعددي در زمينه ارتباط  SSTدریاي
مدیترانه با بارش نواحی متاثر از رطوبت آن انجام
شده است .نتایج پژوهش کوليس و همکاران نشان
میدهد که رابطه معناداري بين شارش گرماي نهان
و محسوس در دریاي مدیترانه غربی و بارش در
منطقه غرب یونان وجود دارد (کوليس و همکاران،
 .)8114همچنين سالهایی که دماي سطح آب
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نتایج نشان داد از دو ماه در نظر گرفته شده در
تابستان (آگوست و سپتامبر) ،ارتباط دماي آب در
ماه سپتامبر در دورهاي که دماي آب در کل دریا
گرم بوده با دو ماه تاخير باعث کاهش بارش ماه
نوامبر شده است .گرم بودن SSTشرق دریا در ماه
اکتبر با افزایش بارش در استانهاي آذربایجان غربی
و شرقی و کردستان ارتباط معنیداري دارد .کاهش
بارش در ماه نوامبر با سرد بودن دماي غرب دریا در
این ماه همبستگی نشان داد .در ماههاي زمستان
بين سرد بودن  SSTشرق دریا در ماه مارس و
کاهش بارش ماه مارس رابطه وجود دارد .سرد بودن
 SSTدر زمستان (غرب دریا در فوریه و شرق دریا
در مارس) با کاهش بارش فصل بهار (ماه آوریل و
می) همبستگی معنیدار نشان میدهد ،که
همبستگی کاهش بارش ماه مارس با دماي سرد
شرق دریا در ماه می در سطح اطمينان  15تا 11
درصد در کل منطقه معنیدار بوده است .در آوریل
نيز گرمتر از معمول بودن  SSTدر کل دریا باعث
افزایش بارش در منطقه شده است .ارتباط معناداري
بين سرد بودن شرق دریا در ماه آوریل و افزایش
بارش ماه می و همچنين سرد بودن غرب دریا در
ماه می و افزایش بارش ماه می وجود دارد.
همبستگی بارش فصل بهار با  SSTنسبت به دیگر
فصول بيشتر بوده و از هماهنگی بيشتري در سطح
منطقه مورد مطالعه برخوردار است .در این مقاله
صرفاً ميزان تأثيرات دماي سطح آب دریاي مدیترانه
بر بارش شمالغرب ایران رفتارشناسی شده است؛
لذا علت تأثيرپذیري متفاوت ایستگاههاي مورد
مطالعه از  SSTدریاي مدیترانه را میتوان در
مطالعات بعدي از دیدگاه سينوپتيکی بررسی کرد
تا بتوان استدالل علمی مناسبی براي یافتههاي
مذکور داشت .البته باید نقش عوامل داخلی و درصد
شرکت پدیدههاي دیگر اقيانوسی -جوي در
نوسانات بارشی منطقه را نيز در نظر گرفت.

غربی ایران ،در دورههایی که فصل زمستان SST

دریاي مدیترانه سردتر از معمول باشد افزایش می-
یابد .ولی گرم بودن  SSTدریاي مدیترانه در فصل
پایيز باعث افزایش بارش پایيزه میشود .با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر ارتباط دماي آب دریاي
مدیترانه با بارش شمالغرب ایران به صورت ماهانه
(عالوه بر کل دریا) در شرق و غرب دریا بررسی شده
است و عالوه بر فصل پایيز و زمستان چگونگی
ارتباط بارش فصل بهار با  SSTنيز در نظر گرفته
شده است ،در برخی ماهها نتایجی متفاوت از
تحقيق (رضایی و همکاران) بدست آمد .الگوي
تامين رطوبت با توجه به زمان و مکان ممکن است
بسيار متفاوت باشد .نتایج پژوهش (کریمی)3126 ،
نشان میدهد دریاي عرب در بيشتر مناطق ایران
اصلیترین تامين کننده رطوبت بوده و دریاي
مدیترانه در فصول انتقالی (پایيز و بهار) این نقش
را ایفا ميکند .دریاي مدیترانه اصلیترین منبع
رطوبت بارش ماههاي گذر (فوریه ،مارس ،آوریل،
می ،سپتامبر و اکتبر) در ناحيه شمالغرب بوده
است .نتایج تحقيق حاضر نيز همسو با پژوهش
(کریمی) نشان میدهد که بيشترین همبستگی بين
نوسان  SSTدریاي مدیترانه و بارش منطقه مورد
مطالعه در شمالغرب ایران در ماههاي نوامبر،
دسامبر ،فوریه ،مارس ،آوریل و می بوده است.
نتیجهگیری
در این مطالعه تاثير دماي ماهانه سطح آب دریاي
مدیترانه بصورت ماهانه در فصول تابستان ،پایيز،
زمستان و بهار بر بارش ماهانه پایيز ،زمستان و بهار
در استانهاي شمالغرب ایران مورد بررسی قرار
گرفت .ارتباط دماي ماهانه آب یکبار براي کل سطح
دریا و یکبار براي شرق و غرب دریا جداگانه بررسی
شد .و کاهش/افزایش بارش در دورههایی که بين
 SSTو بارش همبستگی وجود داشت بدست آمد.
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