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 چكيده

تغييررا  اياراش شرده  ری  واسطةه اقليم ايران ب تأثيرپذيري کندمیپژوهش پيش رو سعی 

برارش و  يهراشاشهرا بررسی کند. بدين منظور  SOIو  NAOفازهاي فرين و عاشيِ رخداشهاي 

بررسی ارتبرا   .، گرشآوري شدند2360تا  1005 ۀشور ايستگاه سينوپتيک کشور  ی 11شماي 

آمار تحليلری و آمرار  هايروشاز  ريق  SOIو  NAOشور پيوندي  هايشاشهبا  هاشاشهبين اين 

. مذکور شارنرد هايشاخصاستنبا ی نشان شاش که شما و بارش فصل پاييز بيشترين ارتبا  را با 

فوق و اقلريم دشمرا و برارش   هايشاخصي زمانی کار، بررسی ارتبا  بين مقاشير سر شر اشامة

ی برين بررسری مندررش خاصّ ةکشور شر فصل پاييز مورش بررسی قرار گرفت. نظر به اينكه رابط

ا اقلريم ايرران هر شو شراخص بر توأمانمذکور و اقليم کشور مشاهده نشد، اثرا   هايشاخص

توليرد و  ،هاشراخصرونرد  حالرت شر ارتبرا  برا ج رت 3. شر اين راستا تحليل و بررسی شد

ت و وضرعيّ هاشاخص توأمانحالت   3اناام شد. تمامی حاال  د هاآنبعدي بر روي  هايبررسی

رفترار  کره یزمرانشد  مشخّص وبررسی  شوباره ،آمده به شست هايسالشما و بارش کشور شر 

NAO  وSOI ارنرد، ت فررين قررار ششر وضرعيّ  رورينهمسو نيستند دج تی مخالف هم  و هم

 پرفشرارمثبرت، مراکرز  NAOو  یمند SOIوقوع . با گذارندیمايران  يمبر اقلرا  تأثيربيشترين 

وروش شوند و اين امر، می تي  تقوبلندمدّ نيانگينسبت به م سلنديآ فشارکمآزورز و  ي،بريس

ف را شر پری شارش. از  ررحرار  کشور  ةکاهش شرج شر نتياهو  رانيبه ا يبريپرفشار س ةزبان

و آزورز و  يبريمراکرز پرفشرار سر ی،مندر NAOمثبت و  SOI نيفر هايحالتا وقوع شيگر، ب

گرشند می رانيبه ا يبريپرفشار س ةکه سبب وروش کمتر زبان شوندتضعيف می سلنديآ فشارکم

 يابد.می یتوجّ مقدار بارش شر کشور کاهش قابل  شر پی آنو 

آيسرلند،  فشرارکمآرام جنروبی، پرفشرار سريبري، : نوسان ا لس شمالی، نوسان هايدواژهکل

 .آزورز پرفشار

 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 90119831101 مسئول: نویسندة E-mail:ghazizi@ut.ac.ir 



 2131 پاييز، 21 ۀشمار، چهارماري محيط، سال جغرافيا و پايد 44
 

 مهمقدّ
اقیانوس اطلس شـمالی و  ن فشار بین مراکز عمل جوی در حوضةبه نوسا توانیماز بین الگوهای پیوند از دور، 

روزه جهان امـ وهوایآبمذکور در  هایشاخصنیز نواحی شرقی و غربی اقیانوس آرام جنوبی اشاره کرد. اثرات 

 متـثثرربر اساس تحقیقات مختلف در سطح وسیعی پذیرفته شده است. با نگاه سیستمی به اقلیم یـ  منطقـه، 

 لین سند مکتوب دربـارةدور از انتظار نیست. اور ،کندمی متثثررزمین را  لیم ایران از عواملی که اقلیم کرةشدن اق

 ،غ مـذهلیکـه مللرـ انـدکرده( اشـاره 102: 1028) 2. ون لون و روگـرزگرددیبازم م.18قرن  به 1NAO ةیدپد

، کـردهمیدر گرینلند نگهداری  1228تا  1229یادداشتی که از سال  مشاهدات زیر را در دفترچة 3هانس سابی

کـه  اندشـده توجرـهم هایدانمارکا مثل هم نیستند. امر ؛سخت هستند هازمستان ةهمدر گرینلند »نوشته است: 

گارسـیا و  «.بـرعکسرک سخت است، در همان زمان گرینلنـد، زمسـتان ممیـم دارد و وقتی زمستان در دانما

بـه منظـور  ENSO و NAOدر گالیسـیا بـا  هـابارشبـه مـرتلب بـودن  ایمطالعـه( در 12: 1992) 4همکاران

در یـ  مقیـاس  هـابارشو  NAOاقلیمی با روش تحلیل طیفی پرداختند و نشان دادند که شاخص  بینییشپ

 .یستن توجرهدر حالی که اثر انسو قابل  ؛ندهست مرتلبهشت ساله با هم زمانی 

حـاکم بـر  هایامانهسـ ترینغالـ کـه  دهدمیسطح دریا، نشان  توسربپراکندگی فشار م هاینقشهبررسی 

. (12: 1989 علیجـانی، رکز پرفشار آزورز است )بوشـر ترجمـةآیسلند و م فشارکممرکز  ،اطلس شمالی منطقة

ت خـود موقعیر هاریالنرنصف -رفتارهای نوسانی در امتداد مداری حاکم بر اقیانوس اطلس شمالی با  هایسامانه

بنـابراین آن را بخشـی ؛ اسـت ( موسـومNAOدر حرکت هستند. این رفتار نوسانی به نوسان اطلـس شـمالی )

 چـرخش عمـومی جـور یتغییرپـذیراقیانوس اطلس و الگـوی پایـدار از  ساسی از تغییرپذیری اقلیم در حوضةا

 اشاره دارد که مرکز عمـل آن در جرم جور هاریالنرنصفبه حساب آورد. نوسان اطلس شمالی به نوسان  توانمی

ی از فازهـای شاخصـی کمرـ توانمیبنابراین ؛ آزورز قرار دارد یاهحارر جن  در نزدیکی آیسلند و بر روی منطقة

 ریف نمود:مختلف نوسانات شمالی ارائه و به شرح زیر تع
NAO=P (A) – P (I) 

قطلـی جنـ   فشـارکمو  (A)آزورز  سطح دریا بـین منطقـة ةنرمال شد (P)این شاخص بر پایه اختمف فشار 

غربـی ریکیاویـ  و گیلرالتـری و فشار نرمال شده در دو نقطة جنـوب اختمف بنا نهاده شده است. (I)آیسلند 

 (.29: 1982 ،ه)عساکر دهدمیمالی را شکل شاخص نوسانات اطلس ش ،پونت دلگادا در آزورز

پذیری اقلیم جهانی اتمسفری سل  تغییر -اقیانوسی ة( به عنوان ی  پدید2ENSO) یجنوبنوسان  -نینوال

حرارت سطح اقیـانوس  درجة ناهنجاریساالنه توسرب نوسانات درون هگردد. این پدیدسالی میدر مقیاس درون

 ENSOبه علـارت دیگـر، ؛ گرددفشار هوا تعیین می ناهنجاری یاسمقبزرگت ( و نوسانا2SSTA) ییاستواآرام 

گـردد کـه ای و اتمسفر فوقانی آن ایجـاد میهآرام حارر ةدر منطق جور - های درونی اقیانوسکنشاز طریق برهم

: 1992و همکـاران،  7لیورود )کار میه ی بجور ةفمؤلرنینو برای توصیف بخش اقیانوسی و نوسان جنوبی برای ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- North Atlantic oscillation 

2- Van Loon and Rogers  
3- Hans Egede Saabye  
4- Garcia 
5- El Nino-Southern Oscillation 
6- Sea Surface Temperature Anomaly 

7- Liu 
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ت بـین بـازخورد مثلـ -اصلی تشکیل شده اسـت: الـف مؤلرفةاز دو  ENSO ة. چرخ(92: 1989 و عزیزی، 128

از  خود یزناستوایی که آن  ( در ناحیةSSTبادهای مداری ناشی از تغییرات فشار و تغییرات حرارت سطح دریا )

حرکـات اسـتوایی اقیـانوس،  -گـردد. بطریق بادهای مشتق شده از نوسانات ترموکمین و باالآیی کنتـرل می

 و سردبین دو فاز گرم  ةکه نوسان سامان کنندیمناهمفازی را ایجاد  بویژه امواج استوایی کلوین و رزبای، عنصر

ت بسـیاری از شوند. این ارتلاط دینـامیکی ماهیرـالنینا نامیده می ،نینو و فاز سردال ،گردد. فاز گرمرا سل  می

 (. 9212: 1998، 2و کین 1چِناست ) ENSO هایمدل

ت )سـال دهنـد کـه از نظـر شـدررخ می سال 2تا  1هر  یلاًتقر ENSO)النینا(  و سردنینو( فازهای گرم )ال

از اواسب سال  ENSOرفتار  .دهندای را نشان میقابل ممحظه یهانوسان( 02-1001) یداریپا( و 1002-08

بدین صورت که فاز گرم آن بـا  ؛آن تغییرات غیر معمولی را داشته است ةسال گذشت 199مقایسه با  در 1029

و  4و زی 2: 1991و همکـاران،  3هـافتن)ت به فاز سردِ آن رخ داده است ت بیشتری نسلفراوانی، پایداری و شدر

نواحی استوایی، تغییـر گـردش جهـانی  ایجاد تغییرات وسیع در گرم شدن جور به خاطر(. انسو 1: 1992، 5جِن

از  (؛9212: 1998دهـد )چِـن و کـین، می قـرار تثثیربنابراین اقلیم تمام دنیا را تحت ؛ اتمسفر را به دنلال دارد

 اقیانوس آرام همراه است. ر فراتر از منطقةبا ی  الگوی پیوند از دو روین ا

ن به تفصیل مورد مطالعه قـرار اقمحقر رابر بارش و دمای ایران  SOIو  NAOهای پیوند از دور شاخص تثثیر

ــا م1981 ،غیــور و عســاکره ؛1920؛ عزیــزی، 1922، اخمقخــوش) انــدداده  ؛1981 ،ادات و قاســمیالســر ؛ ن

اخمق و همکـاران، خـوش ؛1988، رینیرـ ؛1982، و عزیـزی یاراحمدی ؛1982 ،یاراحمدی ؛1983، مسعودیان

های فـوق ارتلاط با شـاخصیزه را در ها تغییرات بارش پایل  این پژوهش( غا1909، جلیلی و همکاران ؛1982

کـه اقلـیم  NAOو  SOIازهای مختلـف آمده طی ف به وجودشرایب  موردحال آنکه فقر مطالعاتی در  دانند؛می

 تثثیرپـذیریاز  ترجـامعتحلیلـی  سوس است. پژوهش حاضر سعی در ارائةدهد، محقرار می تثثیرایران را تحت 

 .دارد NAOو  SOIاقلیم ایران طی فازهای مختلف 

 هامواش و روش
هـای اسـاس داده یـنبـر ات. انجام گرفته اس 6یجور -ی اقیانوسی های سازمان ملرداده بر اساسپژوهش حاضر 

طول و عرض جغرافیایی به صورت میانگین ماهانه، جهـت  درجة 2/1ن با قدرت تفکی  مکانی فشار سطح زمی

بهلـود داده  ة، نسـخNCEP-DOE Reanalysis 2های مذکور از نوع استخراج مراکز فشار گردآوری شدند. داده

برطـرف شـده اسـت، هسـتند. هم نـین از  هاآنای که مقادیر خط NCEP Reanalysis Iهای مدل داده ةشد

مربوط  1992تا  1029آماری  تی  کشور با پراکنش مناس  طی دورةایستگاه سینوپ 91های دما و بارش داده

 (.1کشور بهره گرفته شد )شکل  به سازمان هواشناسی کلر

 بسـتگیهـمن از روش بر اقلـیم ایـرا SOIو  NAOهای پیوند از دور جهت نشان دادن تثثیرگذاری شاخص

فشـار سـطح  ناهنجاریهای از نقشه ،ها بر اقلیم ایرانتثثیرگذاری این شاخص ةنحوپیرسون و برای نشان دادن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Chen 

2- Cane 

3- Houghton 

4- Hsieh 

5- Jin 

6  - National Oceanic and Atmospheric Administration 
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( 1911تـا  1038سـاله ) 22میـانگین فشـار سـطحی  ةزمین بهره گرفته شد. بدین منظـور از طریـق محاسـل

های فشـار در نهایت با کم نمـودن نقشـه ؛شدند مشخرصمراکز فشار سیلری، آزورز و آیسلند  توسربموقعیت م

بهای مهای فوق بوده، از نقشهشاخص تثثیرکه اقلیم ایران تحت  هاییسالسطحی  های سـاله، نقشـه 22 توسـر

عملـی  ،نمونـه هایسـالرفتار مراکز فشار مزبور طـی  تحلیل نحوة هاآنآمدند که از طریق  به دست ناهنجاری

 شد.
 

 
1005تا  2360آماري  مطالعه  ی شورۀسينوپتيک مورش  هايايستگاهراکنش پ .2شكل   

 نتايج و بحث
 بستگیهم قلیمی )دما و بارش( از طریق رابطةپیوند از دور با پارامترهای ا هایشاخصمیانگین ساالنه و فصلی 

در فصـل پـاییز بهتـرین رابطـه را آمده پارامترهای دما و بـارش  به دست(. بر اساس نتایج 1پایش شد )جدول 

 بنابراین فصل پاییز جهت بررسی سینوپتی  انتخاب گردید. ؛دهندمیبا هر دو شاخص نشان  زمانهم

 NAOو  SOIهاي مقاشير شما و بارش فصلی کشور با شاخص بستگیهمضريب  .2جدول 

  بارش شما

NAO SOI NAO SOI  

 تانزمس 0 00/0 0 01/0

 ب ار 01/0 0 00/0 013/0

 تابستان 20/0 3/0 25/0 0

 پاييز 50/0 16/0 11/0 13/0

ت وضـعیر + به عنـوان2/9تا  -2/9بین ترسیم و مقادیر  NAOو  SOI هایشاخصسری زمانی  ،کار در ادامة

 ،+ بودنـد1ر باالتر ها در حالت فرین منفی و مقادیکه شاخص هاییسالبه عنوان  -1از  تریینپانرمال و مقادیر 

های قرار گرفتند )انتخاب آسـتانه توجرهمورد  ،ها در حالت فرین مثلت بوده استکه شاخص هاییسالبه عنوان 

طـی  (نرمال و فرین )مثلـت و منفـی هایسالاساس  ینبر امقادیر توزیع نرمال انتخاب شدند(.  بر اساسفوق 

 (.1آماری انتخاب شدند )جدول  ةدور
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 يآمار ۀشور ی  مطالعهش مور يهاشاخص يبرا شدهانتخاب نيفر و نرمال هايالس. 1ل جدو

1088و  1022  حالت مثلت 

SOI 1089  1002و  حالت نرمال 

1002و  1081  حالت منفی 

1009و  1081  حالت مثلت 

NAO 1023  1083و  حالت نرمال 

1028و  1029  حالت منفی 

مورد مطالعه قـرار گرفـت.  هاسالو بارش کشور طی فصل پاییز در این  فوق، مقادیر دما هایسالبا انتخاب 

کمتر و بیشتر از مقـادیر نرمـال محاسـله  ةبارش و دما در فصل پاییز و دامن توسرببرای رسیدن به این هدف م

 آوردن یـ  دامنـة به دسـت(. جهت 9، جدول 1992تا  1029 ةایستگاه موجود طی دور 91شدند. )از طریق 

دمـا یـا بـارش فصـل  توسربمقدار م استفاده شد که   ةدما و بارش از رابط توسربول برای مقابل قل

+ ) مورد نظـر در دامنة هادادهدرصد  28به اینکه  توجرهبا  .است، انحراف معیار پارامتر مربوطه مورد نظر و 

از آن بـه  ترپـایینباشد و مقادیر باالتر و  هاداده توسربم د بیانگر حدرتوانمیفوق  ، دامنةگیرندمی( قرار تا 

های فـوق آمده بـا مقـادیر شـاخص به دستعنوان مقادیر فرین در نظر گرفته شدند. سپس ارتلاط بین مقادیر 

رار گرفـت. نگـاهی گـذرا بـه مورد بررسی مجدد ق بستگیهم( از طریق ضری  1منتخ  )جدول  هایسالطی 

دهد که هیچ ارتلـاط نشان می NAOو  SOIهای شاخص ةاستانداردشدمقادیر دما و بارش فصل پاییز و مقادیر 

 (.3اقلیم ایران از فازهای مختلف باشد، نیست )جدول  تثثیرپذیریکه حاکی از  یمندقانونو  منظرم

( مقـادیر بیشـتر از آسـتانه بـرای 1028و  1083 هایسـال) NAOبرای نمونه طی فازهای نرمال و منفـی 

( مقـادیر کمتـر 1089و  1088 هایسال) SOIبارش مشاهده شده است. هم نین طی فازهای مثلت و نرمال 

بـارش و  بارةدر NAOو  SOIدو شاخص  توأمانآمده سل  شد که رفتار  به دستبارش ثلت شده است. نتایج 

 دو شاخص استخراج شد. توأمانحالت ممکن برای رفتار  0این راستا دمای کشور مورد مطالعه قرار گیرد. در 

 مقاشير بيشتر و کمتر از نرمال هاي مورش نظر ج ت مطالعةآستانهشما و بارش و  توسّطمقاشير م .1جدول 

 گرادسانتی درجة 1/11 دما توسربم
 8/9 انحراف معیار مقدار دما

 گرادسانتی درجة 11 عیار(انحراف م -کمتر از نرمال )میانگین  آستانة
 گرادسانتی درجة 8/11 بیشتر از نرمال )میانگین + انحراف معیار( ةآستان
 مترمیلی 21 بارش توسربم

 2/12 انحراف معیار مقدار بارش
 مترمیلی 2/32کمتر از  انحراف معیار( –کمتر از نرمال )میانگین  ةآستان
 مترمیلی 0/02بیشتر از  اف معیار(بیشتر از نرمال )میانگین + انحر آستانة

 NAOو  SOIهاي داش شاخصمختلف رخ هايسالشما و بارش شر  مقاشير .3جدول 

شاخص وضعيّت نام شاخص يزفرين شر فصل پاي هايسال   شما بارش 

SOI 

 مثبت
1022 2/83 8/19 
1088 9/32 2/11 

 نرمال
1089 2/33 1/11 
1002 8/29 2/11 

 مندی
1081 8/111 2/0 
1002 3/199 2/11 

NAO 2/0 8/111 1081 مثبت 
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1009 2/21 8/11 

 نرمال
1023 2/29 1/19 
1083 2/03 2/19 

 مندی
1029 9/22 11 
1028 3/02 19 

عممـت + بیـانگر حالـت فـرین  ؛نشان داده شده است SOI و NAOرخدادهای  توأمان هایحالت، 2در جدول 

نرمـال بـودن  ةدهندنشـان ،عممت بیانگر حالت فرین منفی شاخص مورد نظر و نلودِ –مثلت شاخص، عممت 

 آن شاخص است.

 منتخب هايسال، به همراه مقاشير بارش و شماي SOI و NAOهاي شاخص توأمانرفتار  .5جدول 

(است گرادسانتی 1/11و  مترمیلی 21منتخ  در فصل پاییز به ترتی   هایایستگاهبارش و دمای  توسرب)م   

 شما بارش NAO SOI مورشنظر هايسال ج ت شاخص توأمانرفتار 

 SOI, +NAO 1000 81/9+ 19/1+ 98/39 92/19+ حالت اول

 SOI, -NAO- حالت شوم

1002 18/1- 19/1- 3/199 2/11 

1991 18/1- 2/9 2/23 8/11 

 SOI, +NAO- حالت سوم

1081 8/9+ 1/1- 8/111 2/0 

1082 21/1+ 22/9- 2/111 2/11 

1003 22/9+ 0/9- 8/111 0/11 

 SOI, -NAO+ حالت چ ارم
1029 21/9- 2/1+ 9/91 8/11 

1029 0/9- 2/1+ 1/31 3/11 

 SOI, NAO 1001 12/9+ 12/1- 2/82 1/11- حالت پنام

 SOI, -NAO 1002 02/9- 12/9- 8/29 2/11 حالت ششم

 SOI, NAO 1999 10/9- 19/1+ 3/199 0/11+ حالت هدتم

 SOI, +NAO 1009 19/1+ 99/9- 2/22 8/11 حالت هشتم

 SOI, NAO حالت ن م
1083 93/9- 99/9- 2/03 2/19 

1009 92/9+ 19/9- 2/39 2/11 

در رفتار دما و  منظرمواکنشی  ،سوم و چهارم هایحالتکه در  شودیم مشخرص، 2به مقادیر جدول  توجرهبا 

بدین صورت کـه در حالـت  ؛شودمیروی مقادیر دما و بارش مشاهده  تثثیرین و بیشتر گرددمیبارش مشاهده 

در مقدار بارش همـراه بـا رفتـار  توجرهکاهش قابل  ،در مقدار بارش و در حالت چهارم توجرهافزایش قابل  ،سوم

فـوق در دسـتور کـار قـرار  هـایحالتبنـابراین بررسـی ؛ اشاره شده محسوس است هایحالتمعکوس دما در 

 رفت.گ

. دهـدمیفاز فرین منفـی را نشـان  SOIفرین مثلت و شاخص  وضعیرتی   NAOدر حالت سوم، شاخص 

بارش سـال  وضعیرت .اندشدهبه عنوان نمونه انتخاب  1003و  1082و  1081 هایسال ،برای بررسی این حالت

انحـراف معیـار از  1حـدود  بیشتر و دمای این سـال ،ت دورهانحراف معیار از میانگین بلندمدر 1بیش از  1081

 کمتر است. ،دوره تبلندمدرمیانگین 
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فـاز فـرین مثلـت را نشـان  SOIفرین منفـی و شـاخص  وضعیرتی   NAOدر حالت چهارم نیز، شاخص 

بـارش سـال  وضـعیرت. اندشـدهبرای نمونه انتخـاب  1029و  1022 هایسال. برای بررسی این حالت دهدمی

کمتر و دمای این سال در حول و حـوش میـانگین  ،ت دورهاز میانگین بلندمدرانحراف معیار  2/9حدود  1029

انحراف معیـار از میـانگین  2/9، میانگین بارش فصل پاییز ایران حدود 1022سال  در ت دوره قرار دارد.بلندمدر

 میانگین قرار دارد. وضعیرتت دوره کمتر و دما در باالترین بلندمدر

همسـانی بـه لحـاق مقـدار  وضعیرت (SOI, +NAO-)خاب شده در حالت سوم نظر به اینکه هر سه سال انت

بـه عکـس بـودن  توجرـههم بـا  (SOI, -NAO+)انتخاب شده در حالت چهارم  هایسالبارش و دما داشتند و 

الت سوم را داشـتند، وجـود ح وضعیرتدما و بارش، عکس  نسلت به حالت سوم به لحاق پارامترهای هاشاخص

 کـه بهتـرین حـاالت هاسالاین  تردقیقبرای بررسی  ؛شودمیی از قیاس این دو حالت احساس منطق ایهرابط

 استخراج شده از تحلیل آماری فوق بودند، تحلیل همدید انجام شد.

انتخاب شده در حالت سوم به عنوان نمایندگان سـال مرطـوب و خنـ  و  هایسال موردتحلیل همدید در 

اقلـیم  ةکننـدکنترلیندگان سال خش  و گرم انجام گردید تا رفتار مراکـز فشـار در حالت چهارم به عنوان نما

 پاییز ایران پایش گردد.

شـرایب فشـار سـطحی، در  سـالة 22مکانی مراکز فشار، در ابتدا نقشة میـانگین  برای تحلیل بهتر موقعیت

شرقی ترسیم گردیـد طول  درجة 119درجة طول غربی تا  29درجة عرض شمالی و  89درجه تا  19ة محدود

 (.1)شکل 

رفشـار آزورز و حـداکثر هکتوپاسکال به عنـوان سـلول مرکـزی پ 1919 فشارهمدر پژوهش حاضر منحنی 

هکتوپاسـکال بـه  1999 فشـارهمپرفشار سیلری در نظر گرفته شده اسـت. هم نـین منحنـی  گسترش زبانة

 آیسلند نشان داده شده است. فشارکمعنوان سلول مرکزی 

رجة عـرض د 92پاسکال در مرکزی با موقعیت هکتو 1919آزورز با فشار  پرفشار، مرکز 1هی به شکل با نگا

 1999آیسـلند بـا فشـار  فشـارکمو  داردآزورز قـرار  یرالجزامجمـعطول غربـی در جنـوب  درجة 12شمالی و 

افقـی، کشـیده شـده بـر  کاممًهکتوپاسکال با دو کانون یکی بر روی دریای بارنتز از نظر موقعیت با ی  محور 

درجـة طـول  29تـا  21جـة عـرض شـمالی و در 10 یلاًتقر تر در محدودةروی دریا و دیگری با موقعیت غربی

هکتوپاسکال بـا  1912آیسلند قرار دارد. مرکز پرفشار سیلری نیز با فشاری برابر  شمالی در جنوب غرب جزیرة

شـرق درجة عرض شرقی در جنوب 199لی و حدود درجة عرض شما 32منظرم در مرکزی به موقعیت شکلی نا

 بایکال قرار گرفته است. دریاچة
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 1022تا  2330آماري  بر ايران شر فصل پاييز  ی شورۀ رمؤثّمراکز فشار  توسّطموقعيت م فشار سطحی و ةسال 65 ميانگين .1شكل 

 SLP ناهنااري هاينقشه

میانگین فشار سطح دریا در فصل پاییزِ سـال مـورد نظـر بـا  هاینقشهختمف که حاصل ا ناهنجاری هاینقشه

ت مراکـز فشـار را نشـان ، به بهترین نحو تغییرات شـدرندهستفشار سطح دریا در فصل پاییز  ةسال 22میانگین 

ن افـزایش فشـار در آ دهنـدةنشـان ،هش فشار و مقادیر مثلـتبیانگر کا ،بدین نحو که مقادیر منفی ؛دهندمی

منفـی تضـعیف پرفشـار را بیـان  ناهنجـاریتقویـت و  ،مثلـت ناهنجاری ،مراکز پرفشار خصوصمحل است. در

 هـاآنمنفـی سـل  تقویـت  ناهنجـاریو شـوند مـیتضـعیف  ،مثلـت ناهنجاریدر اثر  فشارکم. مراکز کندمی

 .گرددمی

 شر حالت سوم SLP ناهنااريو SLP  هاينقشهتحليل 
وان نمونـه انتخـاب شـدند. از بـه عنـ 1082و  1081 هایسالکز فشار در حالت سوم مرا وضعیرتبرای بررسی 

حرکت مرکز پرفشار سیلری اندکی به سمت  ،رسدیمکه به نظر  یانکتهلین ، اور1با شکل  3و  9شکل  مقایسة

 بـه تقریلاً مثلت این مرکز است که خود گویای قوی شدن ایـن مرکـز در ایـن سـال نسـلت ناهنجاریغرب و 

کـه در شمالی ایران است  یهاقسمت( به هکتوپاسکال 1919 فشارهمسیلری ) ت و ورود زبانةمیانگین بلندمدر

 .گرفته استوارد ایران نشده و در شمال ایران قرار  فشارهممیانگین، این  قیاس با نقشة

بـاز  ،سوم اسـت دیگری از حالت نمایندة 1082که مربوط به سال  2و  2شکل  یعنی نقشة ،در الگوی دیگر

ی نسلت بـه مثلت مرکز پرفشار حتر ناهنجاریبا این تفاوت که  است؛ 1081این نکته کاممً همانند الگوی سال 

 شده است. تریقوالگوی قللی، 
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 2301فصل پاييز، سال  SLP))ميانگين شرايط فشار سطحی  نقشة. 1شكل 

 

 
 2301 سال فصل پاييز، SLP ناهنااري نقشة .3شكل 

جا شده و هم در جهت طولی و هم در جهت عرضی توسعه پیـدا هشار آزورز در هر دو الگو، به شرق جابپرف

شمالی به سمت جنـوب کشـیده  درجة 19هکتوپاسکال آن تا حدود  1919 فشارهمکه  یاگونهبه  ؛کرده است

 نسلت به میانگین است.قوی شدن این مرکز  دهندةنشان است؛ این امرآن کاممً مثلت بوده  ناهنجاریو  شده

 یاست و منحنـ یسلندکانون در جنوب غرب آ ی  یدارا یانگین،در هر دو الگو، نسلت به م یسلندفشار آکم

ن قوی شدن ملیر فشارکممنفی مرکز  ناهنجاری تاس شده جاهکتوپاسکال، به سمت غرب جابه 1999فشار هم

قوی مثلـت را  NAOوی شدن آیسلند و آزورز وقوع ی  ق ،ت است. در هر دو الگوآن نسلت به میانگین بلندمدر

 .دهدمینشان 
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 2306فصل پاييز، سال  SLP))ميانگين شرايط فشار سطحی  .5شكل 

 

 
 2306 سال فصل پاييز، SLP ناهنااري. 6شكل 

 شر حالت چ ارم SLP ناهنااريو SLP  هاينقشهتحليل 

 1919 فشـارهمدر صورتی کـه پربنـد  .انتخاب شدند حالت چهارم به عنوان نمایندة 1022و  1029 هایسال

خشـ (،  هایسـال) 1022و  1029 هایسالآزورز در نظر بگیریم، در رابطه با الگوی  هکتوپاسکال را نمایندة

 هایسـالدرجه و نسـلت بـه  1بیش از  ،نسلت به میانگین دوره تریشمال یهاعرضجایی این منحنی به هجاب

 است. توجرهقابل  درجه 19تا  2بیش از حدود  ،مرطوب

گسـترش رو بـه  ،آیسلند در نظـر بگیـریم فشارکم هکتوپاسکال را به عنوان نمایندة 1999چنان ه منحنی 

در صـورتی کـه در  ؛دیـرگمیو در روی دریای بـارتنز قـرار  استخش  کاممً محسوس  یهاسالشرق آن در 

 قسمت این منحنـیِ ترینیجنوباینکه،  ترمهم نکتة است. نوب غرب آیسلند قرار داشتهمرطوب در ج هایسال

درجـه بـه سـمت  2حـدود  ،درجـه و نسـلت بـه میـانگین دوره 19حـدود  ،مرطوب یهاسالفشار، نسلت به 

بشناسـیم، ایـن مکـان  فشارکمجا شده است. اگر آیسلند را به عنوان مکان اصلی این هجاب تریشمال یهاعرض
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 فشـارکمبه مفهـوم تضـعیف شـدید ایـن  ،بودن آن فشارکمبه  توجرهکه با  مثلت گردیده ناهنجاریدستخوش 

 .است

دو  ،مرطـوب هایسـالخش  نسـلت بـه  هایسالدر رابطه با  توجرهقابل  در مورد پرفشار سیلری نیز نکتة

 بـه اینکـه سـیلری، توجرـه. بـا اسـتمنفی نسلت به میـانگین دوره  ناهنجاریشدن مراکز فشار آن و  یاهسته

سـت و گسـترش هاسالمنفی به مفهوم تضعیف این پرفشار نسلت به میانگین در ایـن  ناهنجاری ،فشار استپر

 .ستهاسالات دیگر الگوی این مشخرصآن به سمت ایران از  بسیارکمِ زبانة
 

 
 2301فصل پاييز، سال  (SLP) ميانگين شرايط فشار سطحی. 0شكل 

 

 
 2301فصل پاييز سال  ناهنااري .0شكل 
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 2300فصل پاييز، سال  (SLP)ميانگين شرايط فشار سطحی . 3شكل 

 

 
 2300فصل پاييز  ناهنااري .20شكل 

 گيرينتياه
دهـد. نشـان می SOIو  NAOهای های تحقیـق، فصـل پـاییز بیشـترین ارتلـاط را بـا شـاخصیافته بر اساس

بلکـه  ،هافرین این شـاخص هایحالت های فوق نه دراقلیم )دما و بارش( ایران از شاخص تثثیرپذیریهم نین 

های صشـاخ هرگـاهبدین معنـا کـه  است؛ توأمانها به صورت زمانی فازهای فرین این شاخصدر ارتلاط با هم

مثلـت  SOIمنفـی و  NAOمنفی فرین( یـا ) SOIمثلت و  NAOقرار دارند ) سویر همغفوق در حالت فرین و 

 گذارند.ایران می را بر اقلیم تثثیربیشترین  ،فرین باشند(

منفـی و  SOIبا وقوع  ی را نمایان ساخت؛توجرهنکات جال   ،هاشاخصفرین  ةهمدید دور هاینقشهتحلیل 

NAO  اند. ت تقویـت شـدهآیسلند نسلت بـه میـانگین بلندمـدر فشارکممثلت، مراکز پرفشار سیلری و آزورز و
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را تقویـت پرفشـار سـیلری قابـل درک اسـت.  NAOتقویت مراکز فشار آزورز و آیسلند متناس  با فاز مثلـت 

پـذیرفت )ایـن مطلـ  نیـاز بـه پـژوهش و  NAO و فاز مثلت SOIبه عنوان برایند مشترک فاز منفی  توانمی

مشـابه )فـاز فـرین  هاینمونـهزیرا در سایر  ؛گیرد(قرار می توجرهبررسی بیشتر دارد که در تحقیقات آتی مورد 

به پرفشار سیلری به ایران و  شده است. این حالت سل  ورود زبانةیز مشاهده ن (SOIو فاز منفی  NAOمثلت 

 حرارت کشور شده است. ةکاهش درج دنلالِ آن،

 فشـارکمتضـعیف مراکـز پرفشـار سـیلری و آزورز و  ،منفـی NAOمثلـت و  SOIفرین  هایحالتبا وقوع 

تضـعیف  ،ان شده است. همانند حالت قلـلپرفشار سیلری به ایر که سل  ورود کمتر زبانة دهدمیآیسلند رخ 

د توانـمیو در رابطه با تضـعیف پرفشـار سـیلری  است NAOهمان فاز منفی  ،آیسلند فشارکمپرفشار آزورز و 

آن افزایش دمای فصل پاییز است. هم نـین حرکـت شـمال سـوی  از برایند دو شاخص باشد که نتیجة ناشی

 است. توجره آیسلند نیز قابل فشارکمپرفشار آزورز و 
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