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  ايحارهبا نوسان ساالنه واچرخند جنب) ENSO(مطالعه ارتباط انسو 

 انتخاب  بر روي خاورميانه در يك دوره سي ساله 

  

  2، فرهنگ احمدي گيوي1*داود پرهيزكار

  دكتري هواشناسي، كارشناس، سازمان هواشناسي كشور - 1

  دكتري هواشناسي، عضو هيات علمي موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران - 2

  

       01/12/1390 :تاريخ پذيرش مقاله       22/06/1390 :تاريخ وصول مقاله
 

  چكيده

- درجه عرض جغرافيايي در راستاي شمال 20اي خاورميانه، به طور ميانگين داراي نوسان مكاني ساالنه در حدود حارهواچرخند جنب

هاي هواشناختي هايي در رژيمهنجارياند باعث به وجود آمدن بيتوهنجاري در اين جا به جايي طبيعي ميبروز هر گونه بي. جنوب است

هاي هواشناختي مناطق مختلف جهان، اين پژوهش به دنبال با پديده) نوسان جنوبي - النينو(با توجه به بحث ارتباط از دور انسو . منطقه گردد

ميالدي به عنوان پايه  2000تا  1971جام اين كار، دوره سي ساله براي ان. بررسي اثر احتمالي انسو بر نوسان ساالنه مكاني اين واچرخند است

هاي اي است، از بانك دادههكتوپاسكال كه محل حضور جريان جتي جنب حاره 250هاي مولفه مداري باد در تراز مطالعه انتخاب شده و داده

تنها (و خالص ) هاناشي از حضور تمام نوسان(هاي بخش گذرا هنجاري سپس بي. تحليل مجدد پايگاه اينترنتي مركز نوآي امريكا دريافت گرديد

  .  ، محاسبه و تحليل شدند)سه سال النينو و سه سال النينا(در شش سالي كه انسو شديدا فعال بوده است ) ناشي از حضور انسو

هاي بخش گذرا، قابل هنجاريبين بي اي و تقويت و تضعيف آن درحارهدهد كه اثر انسو بر نوسان ساالنه واچرخند جنبنتايج نشان مي

شود كه حاكي از آن است كه انسو در ها در بخش گذرا ديده ميهنجاريهاي متفاوتي از بيهاي هم فاز، توزيعزيرا در سال. آشكارسازي نيست

شود تا باعث مي) فاز گرم انسو(ينو شود كه الن هاي خالص انسو، مشاهده ميهنجارياما با بررسي بي. اي نداردكل، نقش غالب و تعيين كننده

به عالوه، در تابستان النينا، . صورت گيرد) فاز سرد انسو(تري نسبت به النينا هاي پاييناي خاورميانه در عرضحارهنوسان ساالنه واچرخند جنب

-ر روي جنوب شرق ايران قرار ميهاي شرقي بخش جنوبي آن بشود كه شارشهاي باال منتقل مياي به قدري به عرضحارهواچرخند جنب

هاي ايران در فصول سرد بهتر از النينا است و به عكس در تابستان، شرايط براي به بيان ديگر، در شرايط النينو وضعيت جوي براي بارش. گيرند

تواند تضعيف شده و هاي جوي مياثرات جزئي انسو تحت تاثير ساير نوسان. بارش جنوب شرق ايران در فاز سرد انسو بهتر از فاز گرم آن است

  .شوند هاي جوي است، ديده نميهاي بخش گذرا كه متاثر از حضور همه نوسانهنجاريبه همين علت در بي. حتي از بين بروند

  

 .اي، خاورميانهحارهانسو، النينو، النينا، نوسان ساالنه، واچرخند جنب :كليديواژگان 

                                                           
*. Email: davood_parhizkar2002@yahoo.com 
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 مقدمه 

از سه سلول گردش كلي  يكي) استوايي(سلول هادلي 

هاي پايين جو است كه ماهيت گرمايي داشته و در عرض

شاخه صعودي اين سلول به واسطه گرماي . گيردشكل مي

گرايي شارش بسيار زياد، در منطقه استوا شكل گرفته و هم

كره شمالي و جنوبي در سطح زمين بين دو منطقه حاره نيم

گيري ل سبب شكلشاخه نزولي اين سلو. شودرا باعث مي

هاي جنب مراكز واچرخندي در سطح زمين و در عرض

 ,James(جميز گردد مي) درجه 30حدودا (اي حاره

اين مراكز به صورت يك كمربند گرداگرد كره ). 1994

از جمله اين مراكز، مركز واچرخند . اندزمين بسته شده

در طي حركت انتقالي اي خاورميانه است كه جنب حاره

 - نوسان در موقعيت مكاني در راستاي شمالدچار  ،زمين

هاي  آمد اين نوسان ساالنه، چيرگي گرته پي. شود مي جنوب

مختلف آب و هوايي در فصول مختلف سال بر منطقه 

در اواخر بهار، واچرخند ياد شده شروع به حركت . است

هاي باال نموده و در تابستان تقريبا تمام به سمت عرض

با . آورده را تحت سيطره خود در ميايران و خاورميان

هاي مياني استقرار اين واچرخند، امكان نفوذ امواج عرض

به منطقه از بين رفته و آسمان صاف همراه با هوايي گرم و 

خشك، بخش بزرگي از كشور و خاورميانه را در بر 

اي رو با پايان يافتن تابستان، واچرخند جنب حاره. گيرد مي

هاي پايين باز و كم كم به عرضبه تضعيف گذاشته 

اي، با از بين رفتن حاكميت واچرخند جنب حاره. گردد مي

هاي مياني امكان عبور از روي ايران و امواج عرض

هاي زمستاني را، كه بخش خاورميانه را پيدا كرده و بارش

شود، به ارمغان اعظم بارش ساالنه كشور را شامل مي

ويژه بلندمدت، در  ، بهاريهنج بيبروز هرگونه . آورند مي

تواند باعث  مي مكان اين واچرخندتغييرپذيري طبيعي 

 فشاري، دمايي و هاي در رژيم هنجاريبيوجود آمدن  به

تواند بر اين از جمله عواملي كه مي .طقه شودبارشي من

اقيانوسي  -نوسان ساالنه تاثير گذار باشد، نوسان جوي

  .است) انسو(نوسان جنوبي  - النينو

اي در رابطه با اثر هاي اخير تحقيقات گستردهدر دهه

هاي هواشناختي در منطقه اقيانوس آرام انسو بر كميت

نتيجه مطالعه  .اي و ساير نقاط جهان انجام شده استحاره

انسو بر بيشينه مقدار بادهاي جستي توسط انلو و اثر 

گر آن است كه در  ، نشان)Enloe et al, 2004(  همكاران

سرد انسو در بخش وسيعي از اياالت متحده آمريكا فاز 

شدت بادهاي جستي افزايش يافته و به عكس، در فاز گرم 

 ,Power et al(پاور و همكاران . شوند تر مي ضعيف

و دماي استراليا  نشان دادند كه ارتباط انسو با بارش) 2006

 غيرخطي است و در النيناهاي قوي، استراليا معموال شاهد

 است؛ اما در شرايط النينوي شديد الزاماً ترسالي

سالي نيز ارتباط قوي سالي رخ نداده و ميزان خشك خشك

 ,Wang et al(وانگ و همكاران . با شدت النينو ندارد

اند كه در شرايط النينا، يك به اين نتيجه رسيده) 2007

اي بر بخش بزرگي از پرفشار غير عادي در مقياس قاره

شود كه پي آمد آن رخداد ره ميآمريكاي شمالي چي

تابستاني خشك و داغ براي مركز آمريكا است؛ در حالي 

كه اثر النينو بر روي آمريكاي شمالي ضعيف و بسيار متغير 

نشان ) Cook and Schaefer, 2008( كوك و شفر .است

هاي زمستاني در فاز بسامد بروز تورنادو دادند كه اوالً

ها نيز بزرگتر بوده و شدت آن خنثي انسو نسبت به فاز گرم

ثانيا، مقادير مربوط به بسامد رخداد تورنادو . تر استبيش

ها در فصل زمستان فاز سرد انسو، در و ميزان شدت آن

ثالثا انسو . بين مقادير مربوط به فاز گرم و خنثي قرار دارند

گيري تورنادوهاي زمستاني باعث جا به جايي مكان شكل

  .شودآمريكا مي

حقيقات انجام شده در رابطه با اثر انسو بر آب و ت

هواي ايران بسيار محدود بوده و عمدتا به بررسي تاثير آن 

در تحقيقي كه توسط غيور . اندهاي ايران پرداختهبر بارش

ها به اين نتيجه انجام شده است، آن) 1381(و عساكره 

اند كه روند عمومي تغييرات دماي جاسك تحت  رسيده

 رفتار بلند مدت دو نوسان اطلس شمالي و انسو استتاثير 

هاي نوساني دما در از تغييرات مولفه% 40و در مجموع تا 

قوي  .شودساله، توسط اين دو نوسان توجيه مي 104دوره 

به كارگيري روش تحليل همبستگي پيرسون با ) 1384(دل 

) كاهش(افزايش ) النينا(به اين نتيجه رسيده است كه النينو 

. شودهاي بهاري در آذربايجان شرقي را سبب ميارشب

آبدهي پنج رودخانه استان ) 1385(السادات و رحيمي ناظم

مورد بررسي قرار دادند و  1957- 2000فارس را طي دوره 
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ها موجب اند كه وقوع النينو، در اكثر ماهنتيجه گرفته

ها شده و وقوع النينا موجب افزايش دبي در همه رودخانه

هاي فصل زمستان و كاهش دبي در بقيه ايش دبي در ماهافز

نتايج به دست آمده از مطالعه معتمدي و . شود ها ميماه

با افزايش مقادير دهد كه  نشان مي) 1386(همكاران 

مقادير بارندگي و دما در سطح  شاخص نوسان جنوبي،

هاي مختلف كاهش استان خراسان در فصول و سال

     . يابد مي

ا كه هيچ تحقيقي در رابطه با اثر انسو بر ج از آن

اي خاورميانه در داخل و حارهنوسان ساالنه واچرخند جنب

است، هدف اين  به احتمال زياد در خارج انجام نشده

تحقيق آن است كه آيا انسو بر اين نوسان اثري دارد؟ در 

  صورت مثبت بودن پاسخ، سازوكار آن چگونه است؟

    

  ها و روش كار داده
براي انجام اين تحقيق، ابتدا دوره آماري سي ساله     

ميالدي به عنوان پايه مطالعه انتخاب شد و  2000تا  1971

هاي فعاليت انسو در فازهاي مختلف   سپس نه نمونه از سال

ترين در دوره ياد شده بودند، از گرم، سرد و خنثي، كه قوي

فازهاي گرم  ).1جدول (پايگاه اينترنتي نوآ استخراج گرديد 

 و سرد انسو براساس عبور شاخص نينوي اقيانوسي
1)ONI ( درجه سلسيوس تعريف  ±5/0از مقدار آستانه

مقدار اين شاخص با تفاضل مقدار ميانگين دوره . شوند مي

، از 4/3در منطقه نينو ) SST(2سي ساله دماي سطح دريا 

 4/3منطقه نينو . آيدميانگين رونده سه ماهه آن به دست مي

درجه جنوبي  5هاي جغرافيايي  اي بين عرض شامل منطقه

 170تا  120هاي جغرافيايي  درجه شمالي و طول 5تا 

هاي انتخاب شده فاز گرم و سرد، نمونه. درجه غربي است

) درجه سلسيوس 5/1بيش از (هنجاري داراي باالترين بي

ين النينو و النيناهاي موجود تربه عبارت ديگر قوي. هستند

انتخاب اين فازها با . انددر دوره ياد شده انتخاب شده

هنجاري، دست كم توجه به رخ داد پي در پي يك نوع بي

فاز خنثي به شرايطي گفته  .براي پنج ماه متوالي بوده است

                                                           
2. Sea Surface Temperature 
  

تا  - 5/0شود كه مقدار شاخص نينوي اقيانوسي بين      مي

   .درجه سلسيوس در نوسان باشد+  5/0

  

  1971-2000ي انتخابي انسو در دوره ها سال: 1جدول 

  سال  رديف
النينو 

  )گرم(

النينا 

  )سرد(
  خنثي

1  1972  *      

2  1973    *    

3  1975    *    

4  1979      *  

5  1980      *  

6  1981      *  

7  1982  *      

8  1988    *    

9  1997  *      

  

اي، از جريان جتي براي رديابي واچرخند جنب حاره

ازهاي باالي جو و در شمال اي كه همواره در ترحارهجنب

. شود، استفاده شده استاي ديده ميحارهواچرخند جنب

 250ي مداري باد در تراز هاي مربوط به مولفهداده

اي حارههكتوپاسكال، كه تراز حضور جريان جتي جنب

هاي تحليل مجدد پايگاه اينترنتي نوآ است، از بانك داده

ابتدا . ه استدريافت شده و مورد بررسي قرار گرفت

هاي فصلي و ساالنه باد مداري براي تمامي  ميانگين

هاي دوره انتخابي محاسبه و سپس با استفاده از رابطه  سال

  :3سي ساله آنها به دست آمده است زير ميانگين

)1                                          (∑
=

=

30

130

1

i

i
UU  

كه در آن 
i

U  مولفه مداري سرعت باد فصلي يا

سي ساله يا بخش ايستاي  ميانگين Uام وiساالنه در سال 

بخش گذراي مولفه مداري باد با رابطه زير از . ها استآن

 شود و ميانگين آن صفر استبخش ايستا جدا مي

0=′U:  

)2   (                                         UUU
i
−=′             

                                                           

1. Oceanic Nino Index 
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توان  بخش ايستا مستقل از زمان است، مي كهجا  از آن

نتيجه گرفت كه پديده انسو نقشي در آن نداشته و اثرات 

از سوي . احتمالي انسو را بايد در بخش گذرا بررسي كرد

هاي موجود در بخش گذرا تنها متاثر از هنجاريديگر، بي

هاي جوي كه در آن مقطع زماني انسو نبوده و ساير نوسان

توانند اثري اساسي و متفاوت در اند نيز ميحضور داشته

براي جداسازي اثر انسو از اثر . ها داشته باشند هنجاري بي

شود كه در نه سال هاي جوي، فرض ميساير نوسان

هاي جوي موثر بر منطقه وسانانتخاب شده، همه ن

ها هم در خاورميانه حضور داشته و اثرات ناشي از آن

اما در سه سال از اين نه سال، انسو . بخش گذرا وجود دارد

ها نداشته هنجاريدر فاز خنثي بوده و نقشي در توزيع بي

ها انسو هايي كه در آنسال هنجاري پس با مقايسه بي. است

هايي كه انسو در فاز خنثي سال جاريهن فعال بوده با بي

توان تا حد قابل قبولي به اثرات تنها ناشي از  بوده است، مي

براي اين منظور، ابتدا ميانگين سه . فعاليت انسو پي برد

ها براي هر سه فاز گرم، سرد و خنثي از هنجاري ساله بي

  :آيد رابطه زير به دست مي

)3                               (             ∑
=

′=

3

13

1~

k

k
UU           

هنجاري ناشي از اثر فازهاي گرم و سرد سپس بي

  :شودانسو از روابط زير حاصل مي

)4                   (
NeutralLaninoLaninoNet

NeutralinoEinoENet

UUU

UUU

~~ˆ

~~ˆ
lnln

−=

−=
  

كه
inoENet

U ln
وˆ

LaninoNet
Ûتيب به تر

مزيت  .هاي خالص ناشي از النينو و النينا هستند هنجاري بي

هاي انسو در آن گيري از بخش گذراي سال ديگر ميانگين

ها حفظ هنجارياست كه نقش انسو در پيدايش اين بي

شود؛ چرا كه النينو و ها تعديل ميشده و نقش ساير نوسان

گيري ها است و ميانگينترينالنيناهاي انتخابي از قوي

  . ها نداردتاثيري در شدت آن

در بخش پاياني اين پژوهش، ميزان هم بستگي بين 

هكتوپاسكال در  250مداري باد در تراز  هاي مولفهداده

 4/3منطقه مورد مطالعه با دماي سطح درياي منطقه نينوي 

محاسبه و نقشه پيرسن اي به روش اقيانوس آرام حاره

و با تمركز بر منطقه خاورميانه بندي آن تهيه شده است پهنه

  .مورد بررسي قرار گرفته است

  

  نتايج

  بخش ايستا
بخش ايستاي مولفه مداري باد ساالنه و فصلي در تراز   

اولين . نشان داده شده است )1(هكتوپاسكال در شكل  250

هاي هاي غربي در عرضنكته قابل توجه، حضور شارش

. ها است مه شكلهاي پايين در همياني و شرقي در عرض

نكته دوم كه از اهميت بيشتري برخوردار بوده و در تمامي 

اي، شود، آن است كه در منطقه آرام حارهها ديده ميشكل

درجه و  180يك منطقه واگرايي در حدود طول جغرافيايي 

درجه غربي وجود  100يك منطقه همگرايي در اطراف 

د كه برخالف رو با توجه به چرخه واكر، انتظار مي. دارد

هكتوپاسكال، در سطح زمين يك همگرايي در  250تراز 

درجه  100درجه و يك واگرايي در  180طول جغرافيايي 

غربي حضور داشته باشد كه اين شرايط، مبين فاز خنثي 

به بيان ديگر، بخش ايستاي سرعت مداري تراز . انسو است

) 1971- 2000(هكتوپاسكال كه ميانگين سي ساله  250

نكته سوم . باشد ، نماينده و نشانگر فاز خنثي انسو مياست

اي است كه مربوط به نوسان ساالنه واچرخند جنب حاره

جنوب بر روي  - درجه در راستاي شمال 20در حدود 

ها، محور بر اساس اين نقشه. شودخاورميانه جابجا مي

درجه  25اي در زمستان در حدود حارهجريان جتي جنب

  .درجه شمالي قرار دارد 45ستان در حدود شمالي و در تاب

دو نكته اول ذكر شده در فوق، در نقشه ساالنه كامال       

در اين نقشه، هم چنين محور جريان جتي . نمايان است

درجه  30اي در منطقه خاورميانه در عرض جنب حاره

متر بر ثانيه به خوبي آشكار است  28شمالي با بيشينه مقدار 

هاي باالتر سمت شرق، تقويت و به عرض كه با حركت به

اين محور در زمستان بر روي خاورميانه . منتقل شده است

شود، به درجه پايين آمده و شديدا تقويت مي 25تا عرض 

در . رسدمتر بر ثانيه مي 50طوري كه بيشينه سرعت آن به 

در فصل . اندتقويت شده هاي غربي كامالًاين فصل، شارش

هاي غربي، محور جريان ا تضعيف شارشبهار، همراه ب
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متر بر ثانيه به  28جتي نيز تضعيف شده و با بيشينه مقدار 

در تابستان، با . دهددرجه شمالي تغيير مكان مي 35عرض 

هاي غربي و جابجايي جريان جتي تداوم تضعيف شارش

هاي باالتر، محور جريان جتي با اي به عرضجنب حاره

درجه  45بر ثانيه در عرض تقريبي متر  26بيشينه مقدار 

هاي شرقي واقع در اين فصل، شارش. شودشمالي ديده مي

تقويت و تا جنوب ايران  هاي پايين شديداًدر عرض

اي گسترش يافته است و چرخه واكر نيز بر روي آرام حاره

در فصل پاييز، مجددا تقويت چرخه . تضعيف شده است

مياني و هم چنين  هاي هاي غربي در عرضواكر و شارش

هاي پايين مشاهده هاي شرقي در عرضتضعيف شارش

اي خاورميانه در اين محور جريان جتي جنب حاره. شودمي

درجه  5/27متر بر ثانيه در عرض  34فصل با بيشينه مقدار 

  .شمالي مستقر است
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  بخش گذرا  

بخش گذراي مولفه مداري باد در فصل  )2(شكل 

با توجه به . دهدهاي النينو را نشان ميزمستان براي سال

ها ها و مقدار آنهنجاريشود كه توزيع بي شكل مشاهده مي

در سال . از يك سال به سال ديگر كامال متفاوت است

هاي غربي و در ، شمال ايران شاهد تضعيف شارش1972

در جنوب ايران، . ت آن بوده استشاهد تقوي 1997سال 

تقويت شارش غربي  1982و  1972هاي با آنكه در سال

به . شودتضيف آن ديده مي 1997وجود دارد، در سال 

محور جريان  1982و  1972هاي عبارت ديگر، در سال

. قرار داشته است 1997تر از سال هاي پايينجتي در عرض

ظمي در توزيع و مقدار ناي نيز اين بيدر منطقه آرام حاره

  .شودها ديده مي هنجاري بي

 250بخش گذراي مولفه مداري باد در تراز 

ارائه  3هاي النينا در شكل هكتوپاسكال براي زمستان سال

اي در سه سال النينا شاهد سه منطقه آرام حاره. شده است

 250نوع توزيع متفاوت از سرعت مداري در تراز 

رميانه نيز عالوه بر سه توزيع در خاو. هكتوپاسكال است

اي در مقادير ها، تفاوت قابل مالحظههنجاريمتفاوت از بي

اي محور جريان جتي جنب حاره. خوردها به چشم ميآن

شود و به  در اين سه سال، در سه مكان متفاوت ديده مي

، محور جريان جتي 1988و  1973هاي  طور كلي در سال

واقع بوده  1975سال  هاي باالتري نسبت بهعرض در

  .است

بخش گذراي مولفه مداري باد براي ساير فصول و هم 

چنين ساالنه، مشابه فصل زمستان است و در هيچ يك از 

ها روند خاصي از تغييرات براي فازهاي انسو مشاهده آن

گر آن  اين نتيجه بيان). اند ها نشان داده نشدهشكل(شود نمي

اي در توزيع و مقدار است كه انسو نقش تعيين كننده

هكتوپاسكال در  250هاي باد مداري در تراز هنجاري بي

هكتوپاسكال در دوره سي ساله كه نشانگر  250ميانگين ساالنه و فصلي مولفه مداري سرعت باد در تراز : 1شكل 

 .ها معرف بخش ايستا هستند وه، اين ميانگينبه عال. شرايط هنجار ساالنه و فصلي اين كميت است
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هاي بزرگ مقياس ديگر، در مكان و نوسان  مقايسه با نوسان

 -اي در راستاي شمال ساالنه جريان جتي جنب حاره

در ادامه، براي آشكار سازي نقش . دهد جنوب نشان نمي

اي، به حارهجنبجزيي اثر انسو بر نوسان ساالنه واچرخند 

  .شودهنجاري خالص ناشي از انسو پرداخته مي بررسي بي

 

  

  

  .هاي النينوي انتخابيهكتوپاسكال براي زمستان سال 250مولفه مداري باد در تراز ) يا بخش گذراي(هنجاري  توزيع بي: 2شكل 
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  هكتوپاسكال  250مولفه مداري باد در تراز ) يا بخش گذراي(هنجاري  توزيع بي: 3شكل 

  .هاي النيناي انتخابيبراي زمستان سال

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  63                                                                                1391بهار  |نهم شماره  | دومسال  |هاي اقليم شناسينشريه پژوهش

 

  

اثر جزيي انسو بر نوسان ساالنه واچرخند 

  اي خاورميانهحارهجنب
هاي ساالنه و فصلي مولفه  هنجاريبي )4(در شكل     

هكتوپاسكال تنها ناشي از انسو  250مداري باد در تراز 

از مقايسه دو نقشه مربوط به . نشان داده شده است

هاي غربي در فاز هاي ساالنه، تقويت شارشهنجاري بي

تر نسبت به فاز النينا كامال هاي پايين النينو و در عرض

به بيان ديگر، در فاز النينو چينش باد در . مشهود است

ر شديدتر از فاز النينا بوده و النهاري بسياراستاي نصف

تري قرار اي در عرض پايينمحور جريان جتي جنب حاره

ها بسيار شبيه به هنجاري در فصل زمستان، توزيع بي. دارد

ها بسيار هنجاريساالنه است، با اين تفاوت كه مقدار بي

نكته قابل توجه ديگر آن است كه . تر از ساالنه استبيش

هاي اي در عرضحارهواچرخند جنب النينو سبب استقرار

هاي تر شده و اين امكان را براي عبور امواج عرضپايين

هاي آمد آن بارشكند كه پي مياني از روي ايران فراهم مي

  .خوب زمستاني براي ايران است

اي در هـر دو  در فصل بهار، جريان جتي جنـب حـاره  

 فاز انسو تقريبـا در يـك عـرض جغرافيـايي مسـتقر اسـت      

، اما در فاز النينو و در بخش شـمالي خاورميانـه،   )4شكل (

در تابسـتان  . شـود هاي بسيار قوي شرقي ديـده مـي   شارش

هـا در دو فـاز   هنجاريتقريبا دو توزيع كامال متفاوت از بي

در فاز النينو تمام ايران . خورد گرم و سرد انسو به چشم مي

ي در هاي غربي است و محور جريان جتتحت تاثير شارش

مركز ايران قرار دارد؛ اما در فاز النينا بخش جنـوب كشـور   

اند و محور جريان جتي تا هاي شرقي در بر گرفتهرا شارش

بـه بيـان ديگـر، النينـا موجـب      . درياي خزر باال رفته است

هاي بـاالتري  اي به عرضشود كه واچرحند جنب حاره مي

هـاي  رشاي كـه شـا   جا شود، به گونـه  نسبت به النينو جابه

شرقي آن در جنوب ايران قـرار گرفتـه و شـرايط را بـراي     

شرق و جنوب ايـران فـراهم    هاي تابستاني در جنوببارش

هـاي  هنجـاري اي از بـي فصل پاييز نيز توزيـع دوگانـه  . كند

هكتوپاسـكال را در   250خالص سـرعت مـداري در تـراز    

ز هـا نيـ  در ايـن نقشـه  . دهدهاي النينو و النينا نشان ميسال

هـاي غربـي در   شود كه در سال النينـا، شـارش  مشاهده مي

اي اند، به گونههاي باالتري نسبت به النينو قرار داشتهعرض

هاي شرقي در خاورميانه شمالي اثـري وجـود   كه از شارش

هاي غربي فصل پاييز خاورميانه  عالوه بر اين شارش. ندارد

در . نينا هستندها در سال ال در سال النينو بسار قوي تر از آن

اين فصل نيز النينو سبب قرار گرفتن محـور جريـان جتـي    

تري نسبت به النينا بـوده  هاي پاييناي در عرضحارهجنب

اين بدان معني است كه النينو شرايط را بـراي عبـور   . است

هـاي ميـاني از روي ايـران و در نتيجـه     چرخندهاي عرض

در النينـا   سـازد، حـال آن كـه   هاي پاييزي فراهم مـي بارش

  .چنين نيست

  

همبستگي بين مولفه مداري باد و دماي 

  ايسطح دريا در اقيانوس آرام حاره
 250ضريب همبستگي بين سرعت مداري در تراز     

هكتوپاسكال و دماي سطح دريا در منطقه اقيانوس آرام 

آورده شده  )5(اي براي ساالنه و فصلي در شكل حاره

شود، ها ديده ميمي شكلگونه كه در تما همان. است

همبستگي شديد منفي بين سرعت مداري و دماي سطح 

اي وجود دارد كه با دور شدن از  دريا در منطقه آرام حاره

نكته بسيار . شوداين منطقه، از مقدار همبستگي كاسته مي

، فشردگي )به جز تابستان(ها قابل توجه در تمام نقشه

هش شديد مقدار خطوط هم مقدار در جنوب ايران و كا

رسد كه چنين به نظر مي. همبستگي در اين منطقه است

رشته كوه هيماليا به عنوان سدي در راه انسو و خاورميانه 

ها به دست در مجموع آنچه از اين شكل. كند عمل مي

 250آيد، آن است كه انسو با باد مداري تراز  مي

  . هكتوپاسكال بر روي خاورميانه ارتباط خطي ندارد

قادير همبسـتگي بـر روي اقيـانوس آرام و در فصـل     م

در اين ). 5شكل (تابستان، از يك ناهمĤهنگي حكايت دارد 

چنـان شـاهد همبسـتگي بـاال      اي همفصل، منطقه آرام حاره

هـاي اقيـانوس آرام، ضـمن    است، در حالي كه ساير بخش

. داشتن همبسـتگي كمتـر، داراي توزيـع مشخصـي نيسـتند     

نيز به همين روال است؛ عـالوه بـر    وضعيت در خاورميانه

پايين بودن ضريب همبستگي، يك بي نظمي در توزيـع آن  

  .شود در جنوب خاورميانه مشاهده مي
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  هكتوپاسكال ناشي از انسو در خاورميانه 250هاي خالص مولفه مداري باد در تراز هنجاريتوزيع بي: 4شكل 
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  گيرينتيجه
در اين تحقيق اثر انسو بر نوسان ساالنه واچرخند 

. اي خاورميانه مورد بررسي قرار گرفته استحارهجنب

هاي فعاليت انسو در بدين منظور، ابتدا نه نمونه از سال

شامل سه النينوي قوي، سه ) 1971- 2000(دوره سي ساله 

سپس بخش . يناي قوي و سه فاز خنثي انتخاب شدندالن

هاي بخش هنجاريو بي) مستقل از نوسانات جوي(ايستا 

تنها (و خالص ) هاي جويناشي از تمامي نوسان(گذرا 

هكتوپاسكال  250مولفه مداري باد در تراز ) ناشي از انسو

اي است، تعيين و حاره كه محل حضور جريان جتي جنب

  . گرفتند مورد تحليل قرار

 250در بخش ايستاي مولفه مداري باد در تراز 

هكتوپاسكال مشاهده گرديد كه در طول سال، واچرخند 

اي خاورميانه به طور ميانگين نوساني در حدود حارهجنب

) درجه شمالي 45تا  25بين (درجه عرض جغرافيايي  20

  .  دهدجنوب انجام مي - در راستاي شمال

راي مولفه مداري باد در هاي بخش گذهنجاريبي

دهد كه  نشان مي) ساالنه و فصلي(هكتوپاسكال  250تراز 

ها تابع فازهاي انسو نيست و در هر سال از توزيع آن

اين بدان . هاي هم فاز انسو، توزيع متفاوت وجود دارد سال

اي در توزيع معني است كه انسو نقش غالب و تعيين كننده

توان تنها با توجه به ديگر، نمي به بيان. ها نداردهنجاريبي

اين كه انسو در چه فازي قرار دارد، موقعيت مكاني و 

اي تقويت يا تضعيف جريان جتي و واچرخند جنب حاره

توزيع ضريب همبستگي بين مولفه مداري باد . را تعيين كرد

هكتوپاسكال و دماي سطح دريا در منطقه  250در تراز 

اي نيز نشانگر همبستگي اقيانوس آرام حاره 4/3نينوي 

ضعيف بين تغييرات اين كميت و فازهاي انسو در منطقه 

تر نقاط مقدار ضريب ه طوري كه در بيشبخاورميانه است، 

است؛ هر چند بر روي شبه قاره  5/0همبستگي كمتر از 

هايي از جنوب خاورميانه مقدار ضريب هند و بخش

  .رسد مينيز  8/0همبستگي در برخي موارد به بيش از 

هاي خالص مولفه مداري باد در هنجاريبررسي بي

هكتوپاسكال كه تنها ناشي از انسو هستند، اثر  250تراز 

اي حارهجزيي انسو بر نوسان ساالنه واچرخند جنب

دهد كه نوسان  نتايج نشان مي. سازد خاورميانه را آشكار مي

جنوب، - اي در راستاي شمالحارهساالنه واچرخند جنب

تري نسبت به فاز سرد هاي پايينفاز گرم انسو در عرضدر 

اين بدان معني است كه شرايط براي عبور . شودانجام مي

 گيري بارشهاي مياني از روي ايران و شكلامواج عرض

چنين نتايج  هم. در فصول سرد النينو بهتر از النينا است

حاكي از آن است كه در تابستان فاز سرد انسو، واچرخند 

هاي باال جا به جا اي به عرضاي به اندارهحارهنبج

هاي شرقي واقع در جنوب اين شود كه شارش مي

گيرند و در نتيجه  شرق ايران قرار مي واچرخند، در جنوب

در تابستان النينا، شرايط براي بارش باران در جنوب شرق 

اقيانوس  4/3هكتوپاسكال و دماي سطح دريا در منطقه نينوي  250توزيع ضريب همبستگي بين مولفه مداري باد در تراز : 5شكل 

 نه و فصلياي براي ساالآرام حاره
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از نتايج ديگر آن كه النينو . تر از النينو استايران مساعد

هاي غربي و شرقي بر روي خاورميانه تقويت شارش باعث

به عبارت ديگر، در شرايط النينو جريان جتي . شود مي

  . تر از شرايط النينا استاي قويجنب حاره
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