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  چكيده
فارس و درياي عمان      ي منابع رطوبتي فراوان درياي مديترانه در غرب، خليج        كشور ما به دليل واقع شدن در همسايگ       

 منـاطق رطـوبتي يـاد       SSTدر جنوب، درياي خزر در شمال، درياي سياه و اقيانوس هند تأثيرپذيري نسبتاً زيادي از                
هاي بارش و     انهاي كشور، نقش اساسي در شناخت نوس        لذا بررسي و مطالعه اين تأثيرها بر مقدار بارش        . شده دارد 

هـاي مختلـف      از آنجا كه خشكسالي و سيل خسارات زيـادي بـه جوامـع و بخـش               . بيني مقادير بارش آن دارد      پيش
بيني بارش داراي نقش اساسي در مديريت بهينه منابع آب و خـاك، و نيـز                  كند، لذا پيش    در ايران وارد مي   اقتصادي  

در اين پژوهش ميزان تأثير فـصلي     . ه پايدار كشور است   جايگزيني مديريت ريسك به جاي مديريت بحران و توسع        
. هاي فصلي نيمه غربي ايران بررسي شده اسـت  بر بارش) Mediterranean SST(دماي سطح آب درياي مديترانه 

تعريف شد و سپس ميانه آماري بـارش     ) شرايط معمولي دماي سطح آب مديترانه     (هاي گرم و سرد و پايه         ابتدا دوره 
 و  Rb/Rw  ،Rb/Rc  ،Rc/Rwهـاي      محاسبه گرديد و از مقادير نـسبت       Rw  ،Rc  ،Rbا عناوين به ترتيب     در هر دوره ب   

Rw/Rc نتايج نشان داد زماني كـه در فـصل پـاييز           . منظور ارزيابي ميزان تأثير اين شرايط بر بارش استفاده شد            به
MedSST   تـر از معمـول       يابد ولي دماي گرم     مورد مطالعه افزايش مي    از معمول باشد، بارش زمستانه منطقة      سردتر

 در فصل پـاييز و بـارش   MedSSTهمچنين بين نوسانات . شود آن در فصل تابستان باعث افزايش بارش پاييزه مي       
 در فـصل    MedSSTدار منفي وجـود دارد، ولـي بـين نوسـانات               همبستگي معني  ،هاي مورد مطالعه     ايستگاه ةزمستان

دار مشاهده نشد؛ اما تمايل نسبتاً مشخـصي بـين     مورد مطالعه همبستگي معنيهاي  تابستان و بارش پاييزه ايستگاه    
  .شود افزايش بارش پاييزه با دماي گرم مديترانه مالحظه مي

  

  . بيني، نوسان بارش، مديترانه، غرب ايران  ، پيشSST :ها كليدواژه
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 E- mail: S.Jahan@tabrizu.ac.ir 09141120860: نويسندة مسئول  
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  مقدمه
 در هر منطقه، منطقه ديگر را نيز تحت تـأثير خـود             اي از نظر اقليمي مستقل نيست، بلكه الگوي اقليمي غالب           هيچ منطقه 

حـاره، رابطـه      خصوص مناطق حـاره و منـاطق بـرون          دهد، زيرا با وجود اختالفات اقليمي بين مناطق مختلف و به            قرار مي 
گيـري اختالفـات      آيد، سـبب شـكل      وجود مي   سيستماتيك جوي بين آنها وجود دارد و تغييراتي كه مثالً در منطقه حاره به             

به طور كلي، همواره رابطه كـامالً مشخـصي         . شود  هاي جغرافيايي مي    عرضهاي متوسط و ديگر       جوي بين مناطق عرض   
بنابراين، . هاي پايين وجود دارد     هاي باال، با وضعيت جوي حاكم در عرض         بين وضعيت جوي حاكم در يك ماه و در عرض         

كـره شـمالي بـه        طوري كه تغيير گردش هوا در يك ناحيه از نيم           ، به كند  اي واحد كار مي     اتمسفر به مثابة سيستم يا سامانه     
  ).47، 1386عساكره، (كند  دست آن ناحيه اثر مي هاي ديگر در جهت باالدست يا پايين قسمت

ترين عناصر اقليمي است و افزايش يا كاهش آن ساير عوامل جوي ـ اقليمي و نيـز امـور كـشاورزي،      بارش از اصلي
الـسادات، و شـيرواني،       ناظم(دهد    را تحت تأثير قرار مي    ) توريسم(سازي و صنعت گردشگري       ، ساختمان دامپروري، شيالت 

1385.(  
 وضـعيت   SSTهـاي     گيرد، پايش مداوم نوسـان      مدت صورت مي    با توجه به اينكه روند گرم و سردشدن دريا طوالني         

بدين ترتيب، با توجه به اينكه دماي سطح آب         . زدسا  دماي سطح آب را در يكي دو ماه آينده در بسياري از مواد روشن مي              
هاي اقليمي    بيني   قابليت زيادي براي پيش    ، و بارش  SSTشدني است، ارتباط همزمان       بيني  هاي مختلف پيش    وسيله مدل   به

  ).1382السادات و قاسمي،  ناظم(خواهد داشت 
 توجـه بـه نقـش دمـاي سـطح آب دريـاي              هاي ناگهاني ساحل شرقي اسپانيا را بـا         بارش) 1995( و همكاران    1ميلنا

اند كه آن را مرتبط با سازوكار يا مكانيسم توسعه توده هواي ناپايـدار بـه طـور بـالقوه روي دريـاي                         مديترانه بررسي كرده  
ـ  مديترانه ـ كه فاكتورهاي زيادي در آن دخيل  سطح آب دريـا نقـش   كه دماي شود  در اين تحقيق فرض مي. دانند  مي اند 

زايـي    ين ميان دارد؛ كه بررسي سينوپتيكي نتيجه نقش دماي سطح دريا را به عنوان منبع رطوبتي در سـيكلون                  مهمي در ا  
  .اي تصديق كرد مديترانه
هـاي حوضـه      هاي اطلس و آرام را روي بارش        تأثير نوسان دماي سطح آب اقيانوس     ) 2004( و همكاران    2اسپنس. ام

 بيشترين تأثير را در طول فصول 4ENSOكردند و به اين نتيجه رسيدند كه    بررسي   3SVDكاراييب، با استفاده از تكنيك      
 دارد، در حالي كه اقيانوس اطلـس  November-January (NDJ) و فصول خشكي August-October (ASO)باراني 
  .كند  را كنترل ميMay-July (MJJ)اي تغييرات در فصول بارندگي  حاره

رش كشور چين را در فصل بهار و تابستان با توجه به دماي سـطح آب بررسـي          روند و تغييرپذيري با   ) 2004 (5يانگ
 سال گذشته روند افزايشي بارش را در مركز چين شرقي و روند كاهشي آن را در       50هاي مشاهداتي چين در       داده. اند  كرده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Millana 
2. Jacqueline M. Spens 
3. Singular Value Decomposition 
4. South Oscillation-Elino 
5. Fanglin Yang 
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ا تغييـرات دمـاي سـطح آب در      كنندة اين روند، ب     نتايج اين تحقيق نشان داد كه سازوكار ايجاد       . دهد  چين شمالي نشان مي   
تـوان بـه دو       نوسانات بارش فصول بهار و تابستان منطقه مورد مطالعه را مـي           . اي مرتبط است    مقياس زماني فصلي و دهه    

  . فصلي نسبت دادSSTمركز فعاليت 
 را روي الگوهاي بـارش باربـادوس مطالعـه        ) 2NAO( اطلس شمالي     تأثير نوسان ) 2006( و همكاران    1چارلري. جي

  هـاي سـاحلي جنـوب شـرق باربـادوس دوره آمـاري مـورد مطالعـه                   هـاي بـارش ايـستگاه       در اين مطالعه از داده    . اند  كرده
)1950-2004(،  NAOهاي الينو و النينو دارد  تأثير مهمي در تغييرات بارش ماهانه منطقه اربادوس در طول دوره .  

اي را با بارش ماهانه روي ارتفاعات  انوس هند و آرام حارهارتباط بين دماي سطح آب اقي) 2007( و همكاران 3نگوين
مركزي ويتنام، با استفاده از روش توابع تجربي متعامد مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه تفاوت فصلي دماي سطح                     

آنهـا  . رداي دا   جايي الگوهاي بارش همرفتي منطقـه همگرايـي بـين حـاره             آب، نقش اساسي در آغاز فصل موسمي و جابه        
دريافتند كه ميزان ارتباط بين بارش و دماي سطح آب در هر دو اقيانوس از نظر اهميت در طـول فـصل بـارش متفـاوت                          

هاي مناطق مرتفع ويتنام با پديده انسو به شدت مرتبط است، در حالي كه دمـاي                  است، به طوري كه در ماه آوريل، بارش       
در ماه مه هيچ ارتباط مهمي بين بارش        . اط دارد ب مرتفع شمالي ويتنام ارت    هاي مناطق   سطح آب اقيانوس هند فقط با بارش      

هاي مناطق مرتفع به طور منفي با دماي سطح آب اقيـانوس              در ماه ژوئن بارش   . ها وجود ندارد    و دماي سطح آب اقيانوس    
يچ ارتباط مهمي بين الگوهاي     هاي ژوئيه تا سپتامبر ه      در ماه . اند  هند شمالي و دماي سطح آب اقيانوس آرام جنوبي مرتبط         
اي  دماي سطح آب اقيانوس آرام در مناطق شرقي تا نواحي حاره. بارش و دماي سطح آب اقيانوس هند وجود نداشته است         

در ماه اكتبر بـارش روي      . مركز آن، به طور مثبت با بارش منطقه كوچكي از شمال تا جنوب نواحي مرتفع همبستگي دارد                
در .  به طور مثبت با دماي سطح آب شرق اقيانوس هند استوايي ارتبـاط دارد              ENSOه طور قوي با     مناطق مرتفع ويتنام ب   

ماه نوامبر دماي سطح آب شمال غرب اقيانوس آرام، همانند دماي سطح آب شرق اقيانوس هند استوايي، به طور مثبت و                     
اي بين دمـاي      نشان داده است كه ارتباط بالقوه     آناليزهاي تأخير زماني    . مرتفع ويتنام همبستگي دارد   قوي با بارش مناطق     

سطح آب اقيانوس آرام و الگوهاي بارش ماهانه در طي فصل بارش از يك تا سه ماه پيشاپيش و بـين دمـاي سـطح آب                          
  .تر وجود دارد هاي اكتبر و نوامبر از يك تا دو ماه پيش هند و بارش در ماه

هاي حداكثر روزانه را روي  رايندهاي جوي ـ اقيانوسي با مقادير بارشبه بررسي ارتباط ف) 2007( و همكاران 4ويليامز
اي بارش روزانه، اين اهداف را دنبال  هاي ماهواره آنها در اين مطالعه با استفاده از مجموعه داده     . اند  افريقاي جنوبي پرداخته  

  : اند كرده
  بارش روي افريقاي جنوبي؛ بررسي الگوهاي اصلي تغييرات  .1
 افتد؛ و  هايي كه در اين الگوها حداكثر بارش اتفاق مي مانشناسايي ز .2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. J.Chalery 
2. North Atlantic Oscillation 
3. Tinh Dang Neguyen 
4. C. J. R. Williams 
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هاي حداكثر در اقيانوس اطلـس و         هاي دماي سطح آب مرتبط با مقادير بارش         شناسايي موقعيت و تواتر نوسان     .3
 . استفاده شده است) هاي اصلي آناليز مؤلفه (1PCAدر اين مطالعه از روش . جنوب غربي اقيانوس هند

هاي دماي سطح آب اقيانوس هند را روي بارش موسمي تابـستاني هنـد، بـا اسـتفاده از                     ثير نوسان تأ) 2007 (2سين
اي دمـاي     بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده است كه گـرم شـدن ناحيـه              ) 3RegCM3(اي    نسخه جديد مدل اقليم ناحيه    

د و نيـز بـر فـراز اقيـانوس هنـد      جزيره هن   سطح آب اقيانوس هند بارش موسمي را به طور اساسي روي جنوب، غرب شبه             
 .كاهد دهد و روي شمال شرقي اقيانوس هند از آن مي افزايش مي

شامل كشورهاي واقـع    (هاي فصلي منطقه ساحل       تأثير دماي سطح آب درياي مديترانه را روي بارش        ) 2007 (4راول
بررسي كرده و به ايـن      ) 5AGCM(ر  هاي مدل گردش عمومي اتمسف      با استفاده از داده   ) بر روي خط استوا در غرب افريقا      

تر از ميانگين باشد، منطقه ساحل از شرايط دماي           هايي كه دماي سطح آب درياي مديترانه گرم         نتيجه رسيده است در سال    
هايي كه دماي سطح آب درياي مديترانه از شرايط نرمـال آن سـردتر                تر است و در سال      اين دريا مرطوب  نرمال سطح آب    

  . تري است  داراي شرايط خشكباشد، منطقه ساحل
هاي موسمي تابـستاني دريـاي        روي آغاز بارش  تأثيرات دماي سطح آب اقيانوس هند را        ) 2008( و همكاران    6يانيان

هاي مه و ژوئن بـه طـرف غـرب              سيكلون قوي فيليپين در ماه      چين جنوبي بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه آنتي          
آورد و اين باعث تـأخير        هاي غربي هند به درياي چين جنوبي جلوگيري به عمل مي            ريانكند و از گسترش ج      پيشروي مي 

شود، شرايط برعكس     اي سرد مي    اين در حالي است كه وقتي اقيانوس هند حاره        . شود  در شروع فصل موسمي تابستاني مي     
  . شود موسمي تابستاني ميهنگام  نشيني آنتي سيكلون فيليپين و در نتيجه موجب شروع زود گردد و باعث عقب مي

 را بر بارش ايران مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه                    ENSOتأثير پديدة   ) 1377(رفتار    خوش
  .همراه است) 8النينا(و كاهش آن با شاخص باال ) 7النينو( پايين  افزايش در بارش ايران با شاخص

 اقليم ايران را با مطالعه مـوردي نوسـانات اطلـس شـمالي و نوسـانات                 تأثير پيوند از دور بر    ) 1381(غيور و عساكره    
جنوبي بر تغييرات ميانگين ماهانه دماي جاسك بررسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه زماني طوالني، دماي جاسك با                    

  .تأثير پذيرفتن از كاهش مقادير نوسانات شمالي و جنوبي، افزايش يافته است
هـاي فـصلي اسـتان آذربايجـان، بـا اسـتفاده از               تأثير انسو را بر تغييرپذيري بـارش      ) 1385(خورشيددوست و قويدل    

 پـاييزه منطقـة مـورد مطالعـه بـه هنگـام النينـو            اند كه بارش    شاخص چندمتغيره انسو بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده         
  .كند يابد؛ و برعكس، به هنگام النينا كاهش پيدا مي افزايش مي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Principal Component Analyze 
2. G. P. Singh 
3. Regional Climate Model 
4. David P. Rowell 
5. Atmospheric General Circulation Model 
6. Yuan Yuan 
7. Elnino 
8. Lanina 



   مديترانه در فصول تابستان و پاييزSSTه و زمستانه نيمه غربي ايران، با استفاده از بيني بارش پاييز پيش

  

51

ارتباط انسو را با نوسانات الگوي بارش ماهانه در ايران، با مطالعه موردي شهركرد مورد               ) 1385(لنگي    كريمي خواجه 
دار بـين انـسو و        هاي متعدد در اين حيطه در ايـران، بـا توجـه بـه همبـستگي معنـي                   بررسي قرار داده و در زمينه پژوهش      

  .هاي بارشي منطقه، به نتايج مشابهي رسيده است نوسان
فـارس و   بيني بارش مناطق جنوبي ايران را با استفاده از دماي سطح آب خليج پيش) 1385(سادات و همكاران  ال  ناظم

 در ناحيـه مركـزي      SSTهـاي     اند كه نوسان    مدل تحليل همبستگي متعارف بررسي و مطالعه كرده و به اين نتيجه رسيده            
  چهـار مؤلفـه   . هاي مـورد مطالعـه دارد       بارش ايستگاه فارس در مقابل سواحل بوشهر نقش مؤثري در توجيه نوسانات             خليج

 درصد از كل واريانس بارش زمستانه       27هاي اصلي حاصل شدند، در مجموع حدود           كه از طريق تحليل مؤلفه     SSTاصلي  
 زمـستانه بـر بـارش، بـيش از اسـتان            SSTهاي فـارس و بوشـهر تـأثير           در استان . كنند  مناطق مورد مطالعه را تبيين مي     

بينـي    كننـده در پـيش       در فصول بهار و تابستان از عناصر تعيـين         SSTفرايند تغييرات   . ن تشخيص داده شده است    خوزستا
  .بارش زمستانه خوزستان تشخيص داده شده است

بادهاي غربي در دوره سرد سال سه ناوه بلند به ترتيب بر روي اياالت متحد امريكا، شرق آسـيا و دريـاي مديترانـه                        
ود كـه  شـ  گردد و سـبب مـي   جا مي ناوه مديترانه در طول فصل زمستان در محدوده درياي مديترانه جابه         . دهند  تشكيل مي 

بينـي بـارش      پـيش ). 30،  1383عليجـاني،   (هاي هوايي همراه، تمام يا قسمتي از ايران را فراگيرند             بادهاي غربي و سامانه   
رتي كه بتوان با استفاده از دماي تابـستانه سـطح آب            در صو . ريزي و مديريت منابع آب دارد       فصلي نقش مؤثري در برنامه    

درياي مديترانه، بارش پاييزه منطقه مورد مطالعه و با استفاده از دماي پاييزه سطح آب دريا، بارش زمـستانه منطقـه مـورد     
  .هاي ديگر خواهد شد بيني كرد، كمك زيادي به بخش كشاورزي و بخش مطالعه را پيش

هـاي فـصلي پـاييز و      درياي مديترانه در فصول تابستان و پاييز روي بـارش SST تأثير بدين ترتيب در اين پژوهش  
  .هاي مورد مطالعه بررسي شده است زمستان ايستگاه

  
  ها مواد و روش

.  درجه طول شرقي واقع شده اسـت       44-52 درجه عرض شمالي و      30-40منطقه مورد مطالعه در غرب ايران در محدوده         
رد مطالعه تحقيق حاضر است به معناي دقيق كلمه، غرب جغرافيايي ايران نيست بلكه قسمتي از           منطقه غرب ايران كه مو    

 از نظر تقسيمات اداري، منطقه مورد مطالعه شامل         .گيرد   درصد از مساحت آن را در بر مي        25اين سرزمين است كه حدود      
قـزوين، همـدان، كرمانـشاه، ايـالم، لرسـتان،         اردبيل، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، كردسـتان، زنجـان،          ( استان   14

هـاي   سو تحت تأثير سيـستم  اين سرزمين از يك . است) چهارمحال و بختياري، مركزي، كهكيلويه و بويراحمد و خوزستان        
هاي ميانه به ويـژه سيـستم بادهـاي           هوايي عرض  و هوايي مناطق حاره و جنب حاره است و از سوي ديگر شرايط آب             و آب

هـواي ايـن    و هاي عربستان و افريقا نيـز آب  پرفشار سيبري، منطقه همگرايي درياي سرخ، بيابان   . گيرد  خود مي غربي را به    
 ).1شكل (دهند  منطقه را تحت تأثير قرار مي
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   قزوين -6 زنجان -5 سقز -4 تبريز - 3 اروميه -2 خوي -1: هاي مورد مطالعه در غرب ايران موقعيت ايستگاه. 1شكل 
   آبادان-15 اهواز - 14 شهركرد -13 دزفول -12آباد   خرم- 11 اراك -10 كرمانشاه - 9 همدان -8 سنندج - 7

  
شده نواحي غرب كشور و دماي سطح درياي         باني  هاي ديده    بارش  :در اين تحقيق از دو سري داده استفاده شده است         

سي تهيـه گرديـد؛ و مبنـاي انتخـاب ايـن             ايستگاه سينوپتيك غرب كشور از سازمان هواشنا       15هاي بارش     داده. مديترانه
هـا بـوده    هاي سينوپتيك غرب كشور، داشتن آمار طوالني و بلندمدت آنها در مقايسه با ايستگاه             ها از ميان ايستگاه     ايستگاه
 تـا  1970 غرب كشور تا سال جديد، دوره آماري مورد مطالعه از آغاز سال           ةبه علت عدم دسترسي به آمار بارش نيم       . است
هـاي   هـا، داده  هـاي بـارش ايـستگاه    براي انجام اين مطالعه، عالوه بر داده.  سال ـ انتخاب شد 36 ـ به مدت  2005ن پايا

هاي آبي كره      ماهانه مربوط به تمام پهنه     SSTهاي    داده. نيز ضروري است  ) SST(فصلي دماي سطح آب درياي مديترانه       
) NOAA(شناسـي امريكـا       و سـازمان هواشناسـي و اقيـانوس       ) NASA(زمين در سايت اينترنتي سازمان فضايي امريكا        

هاي دماي سطح     ، داده 1افزار تخصصي هواشناسي گردس     سپس با استفاده از نرم    . توان آنها را دانلود كرد      موجود است و مي   
  .اند هاي بارش استخراج شده  سال در تطابق با داده36آب مديترانه براي مدت 

دسـت آمـده      گيري دماي كل سطح آب درياي مديترانـه بـه           ترانه از طريق ميانگين    درياي مدي  SSTهاي ماهانه     داده
 ترسيم شد كـه بيـانگر رونـد         Minitabافزار     درياي مديترانه در مقياس فصلي و ساالنه با استفاده از نرم           SSTروند  . است

 دماي سـطح آب دريـاي        فقط روند ساالنه   2در شكل   . است) 1970-2005( فصلي و ساالنه در طول دوره        SSTافزايشي  
تر از قسمت غرب و مركز آن است  قسمت شرق درياي مديترانه در تمامي فصول سال گرم      . مديترانه نشان داده شده است    

  ). 1جدول (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. GRADS2 
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  )1970-2005(روند ساالنه دماي سطح آب درياي مديترانه در طي دورة آماري . 2شكل 

  

  )1970-2005(هاي مختلف آن در دورة آماري  ياي مديترانه در قسمت درSST. 1جدول 
  غرب مركز شرق فصل

 8/13  4/15  8/16 زمستان

  3/17  9/18 3/20  بهار
 5/22  5/24 3/26  تابستان

  6/18  5/19 5/21  پاييز
  1/18  6/19 2/21  ساالنه

  
، )Warm SST(ح آب درياي مديترانـه  هاي گرم دماي سط در اين پژوهش سه فاز گرم و سرد و خنثي، معادل دوره

براي اين كار دمـاي ميـانگين فـصلي سـطح آب مديترانـه در      . محاسبه شد) Base SST(، و پايه آن )Cold SST(سرد 
 واقـع در  SSTهـاي   از بزرگ به كوچك منظم گرديد و سپس داده 1970-2005فصول تابستان و پاييز براي دوره آماري  

 درصـد  25هاي واقع در  SSTهاي  ، داده)Warm SST( دماي فصلي به عنوان دوره گرم  درصد بااليي سري25محدوده 
هاي واقع در ميانه سري دماي فصلي به عنـوان دوره   SSTهاي   درصد داده50و ) Cold SST(پايين به عنوان دوره سرد 

 ,Rw, Rcاري بارش با عنـاوين  براي هر فصل و هر ايستگاه مورد مطالعه ميانه آم. در نظر گرفته شد) Base SST(پايه 

Rb1    هاي گرم و سرد و پايه دماي سطح آب مديترانه محاسبه شد و نسبت به هم براي بررسي ميزان             به ترتيب براي دوره
، Rb/Rwهـاي     مقادير نـسبت  ). 1381السادات و قاسمي،     ناظم( مورد مقايسه قرار گرفت      SST Medتأثيرپذيري بارش از    

Rb/Rc  ،Rc/Rw   و Rw/Rc اگر براي ميانه بارش زمستانه     . هاي مورد مطالعه با يكديگر مقايسه شد        ر فصول و ايستگاه    د
بـيش از معمـول دمـاي       ) افزايش(از واحد گردد، به معني اين است كه كاهش          ) كمتر(نتيجه بيشتر   ) Rw/Rc(ايستگاهي  

  .ده استبارش آن ايستگاه در فصل زمستان ش) كاهش(سطح دريا در فصل زمستان باعث افزايش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rain Median of Warm Period, Rain Median of Cold Period, Rain Median of Base period 
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تبيين روابطي كـه    .  شناخت روابط موجود بين متغيرهاي مورد مطالعه است        ،ترين موارد مطالعات اقليمي     يكي از مهم  
  .ريزي انجام داد منظور برنامه هاي الزم را به بيني در بين اين نوع متغيرها وجود دارد، باعث خواهد شد بتوان پيش

دماي سطح آب درياي مديترانـه در فـصل تابـستان و بـارش پـاييزه                در اين مطالعه همچنين ميزان همبستگي بين        
افـزار    هـاي مـورد مطالعـه در نـرم          ها و دماي سطح آب درياي مديترانه در فصل پاييز و بـارش زمـستانه ايـستگاه                  ايستگاه

Minitab    د آماري از   دار باشد براي برآور     پس از يافتن همبستگي، در مواردي كه همبستگي معني        .  انجام گرفته شده است
  . محاسبه شده استMinitabافزار  گردد، كه اين مورد با استفاده از نرم خط رگرسيون استفاده مي

 درياي مديترانه در SSTهاي مورد مطالعه در فصول زمستان و پاييز از نوسانات    در نهايت ميزان تأثيرپذيري ايستگاه    
  . نشان داده شده استArc viewفزار ا فصول به ترتيب پاييز و تابستان به صورت نقشه در نرم

  
  هاي تحقيق يافته

 دماي فصول تابستان و پاييز سطح آب درياي مديترانه تأثيري بـر  ،هاي گرم و سرد دورهدر در پاسخ به اين پرسش كه آيا      
  .آيد انجام گرفته شده است ها به شرحي كه در ادامه مي هاي فصول بعدي خود دارند يا خير، بررسي بارش

  
  هاي مورد مطالعه  پاييزه درياي مديترانه بر بارش فصل زمستان ايستگاهSSTير تأث

هـا، جـز در دو ايـستگاه كرمانـشاه و دزفـول،                پاييزه در همه ايستگاه    SST در فصل زمستان با استفاده از        Rw/Rcنسبت  
تـر آن باعـث       گرمياس با شرايط    به عبارتي، شرايط سردتر دماي سطح آب پاييزه درياي مديترانه در ق           . بيشتر از واحد است   

هاي مورد مطالعه، جز در دو ايستگاه شده است و كاهش بارش در دو ايـستگاه    افزايش بارش در فصل زمستان در ايستگاه      
و آبـاد، تبريـز،    هاي اراك، زنجـان، خـرم   بيشترين افزايش بارش در ايستگاه.  درصد است7 و 5مذكور به ميزان كم، حدود      

  ).4؛ شكل 3 و 2؛ جداول 3 شكل(شوند   درصد مشاهده مي5/31 و 33/33، 06/35، 48/35، 05/45اي خوي به ترتيب دار
  

  
  تر دماي سطح آب درياي مديترانه  نسبت ميانه بارش زمستانه در شرايط سرد. 3شكل 

  آب در فصل پاييزتر دماي سطح  به ميانه بارش آن در شرايط گرم
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  تر آن در فصل پاييز  درياي مديترانه به دوره گرمSSTدر دوره سردتر ميزان افزايش بارش زمستانه . 2جدول 

 ايستگاه Rc /Rw درصد افزايش

69/18  23/1  اروميه 

5/31  46/1  خوي 

91/2  03/1  سقز 

25/8  09/1  سسندج 

33/33  5/1  تبريز 

48/35  55/1  زنجان  

06/35  54/1  بادآ خرم 

47/26  36/1  قزوين 

09/9  1/1  همدان 

05/45  82/1  اراك 

57/29  42/1  شهر كرد 

96/15  19/1  اهواز  

24/24  32/1  آبادان  

  
  مديترانه به دوره سردتر آن در فصل پاييزدرياي  SSTتر  ميزان كاهش بارش زمستانه در دوره گرم. 3جدول 

  ايستگاه Rc /Rw درصد كاهش
7 93/0  كرمانشاه 

5 95/0  دزفول 
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  تر آن  ديترانه در شرايط سردتر نسبت به شرايط گرم درياي مSSTميزان تأثير . 4شكل 

  هاي زمستان در نيمه غربي ايران در فصل پاييز روي بارش
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هاي    زمستانه با توجه به دماي سطح دريا در فصل پاييز براي ايستگاه            Rb/Rw و   Rb/Rc، نسبت مقادير    5در شكل   
 باعث كاهش بارنـدگي در      Rb/Rc نسبت به    Rb/Rwشود،    طور كه مالحظه مي     همان. مورد بررسي نشان داده شده است     

  . هاي مورد مطالعه شده است اكثر ايستگاه
هـاي    افزايش بارش زمستانه در اكثر ايستگاه     ،   پاييزه درياي مديترانه   SSTاين بدان معني است كه در شرايط سردتر         

مـشاهده  آبـاد و آبـادان    هاي اراك، خرم در ايستگاه بارش زمستانة مذكور   بيشترين افزايش  .شود  بيني مي   مورد مطالعه پيش  
  .گردد مي
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  ) هاي سفيد ستون(تر  و گرم) هاي مشكي ستون(نسبت ميانه بارش زمستانه در شرايط سردتر . 5شكل 

  دماي پاييزه سطح آب درياي مديترانه به ميانه اين بارش در شرايط معمولي دماي سطح آب دريا در فصل پاييز

  
  هاي مورد مطالعه ياي مديترانه بر بارش فصل پاييز ايستگاه تابستانه درSSTتأثير 
هـا    در بقيـة ايـستگاه    ) دزفول، تبريز، سنندج، خوي و اروميـه      (هاي مورد مطالعه      ، جز در تعدادي از ايستگاه     Rc/Rwنسبت  

ر آن در فصل    هاي سردت    درياي مديترانه نسبت به دوره     SSTتر    هاي گرم   بيشتر يا مساوي واحد است؛ بدين معني كه دوره        
  .هاي مورد مطالعه شده است تابستان باعث افزايش بارش پاييزه اكثر ايستگاه

  هـاي    هـاي مطالعـه شـده در اينجـا، جـز در ايـستگاه                بيانگر افزايش بارش پاييزه ايـستگاه      Rc/Rbهمچنين نسبت   
  تـر آن اسـت       دوره سـرد   تابـستانه دريـاي مديترانـه نـسبت بـه            SSTاراك، اروميه، خوي و سـنندج در شـرايط معمـولي            

  ). 7 و 6هاي  شكل(
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  ) هاي مشكي ستون(و معمولي ) هاي سفيد ستون(تر  نسبت ميانه بارش پاييزه در شرايط گرم. 6شكل 

  دماي تابستانه سطح آب درياي مديترانه به ميانه اين بارش در شرايط سردتر دماي سطح آب دريا در فصل تابستان
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  تر نسبت به شرايط سردتر فصل تابستان   درياي مديترانه در شرايط گرمSSTميزان تأثير . 7شكل 
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  هاي مورد مطالعه در فصل زمستان  در پاييز و بارش ايستگاهSSTهمبستگي بين نوسانات 
ـ      SSTنوسانات   هـاي مـورد مطالعـه داراي     ستگاه درياي مديترانه در فصل پاييز و بـارش در فـصل زمـستان در تمـامي اي

آباد و خوي در سـطح اطمينـان          هاي اراك و خرم     هاي مورد مطالعه، فقط ايستگاه      همبستگي منفي است كه از بين ايستگاه      
رونـد  ). 4جـدول  (دار اسـت    درصـد داراي همبـستگي منفـي معنـي    99 درصد و ايستگاه شهركرد در سـطح اطمينـان    95

  .اند  نشان داده شده9 و 8هاي   شكلهاي مذكور در همبستگي ايستگاه
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  همبستگي بين دماي پاييزه سطح آب درياي مديترانه و بارش . 8شكل 
  ) r=-34/0( درصد و خوي 95با سطح اطمينان ) r=-38/0(هاي اراك  در ايستگاه

  ر فصل زمستان درصد د95با سطح اطمينان 
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  ) r=- 35/0(آباد  هاي خرم همبستگي بين دماي پاييزه سطح آب درياي مديترانه و بارش در ايستگاه. 9شكل 

   درصد در فصل زمستان99با سطح اطمينان ) r=- 41/0( درصد و شهركرد 95با سطح اطمينان 

  
  هاي مورد مطالعه در فصل پاييز  در فصل تابستان و بارش ايستگاهSSTهمبستگي بين نوسانات 

 داراي   هـاي مـورد مطالعـه        مديترانه در فصل تابستان و بـارش در فـصل پـاييز در هـيچ يـك از ايـستگاه                    SSTنوسانات  
تر سطح آب درياي      ييزه با دماي گرم   اما تمايل نسبتاً مشخصي بين افزايش بارش پا       ). 4جدول  (دار نيست     همبستگي معني 

  .شود مديترانه در فصل تابستان مالحظه مي
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  ، SSTهاي مورد مطالعه و نوسانات  ميزان همبستگي بين بارش زمستانه و پاييزه ايستگاه. 4جدول 
  به ترتيب در فصول پاييز و تابستان

   تابستان و بارش پاييزSST   پاييز و بارش زمستانSST  ايستگاه  رديف

-26/0  آبادان  1  0/28  
*-38/0  اراك  2  0/1  
09/0-  اروميه  3  004/0-  
0/13  -22/0  اهواز  4  
  -01/0  -28/0  تبريز  5
*-35/0  خرم آباد  6  0/02  
*-34/0  خوي  7  07/0-  
0/1  12/0  دزفول  8  
  -20/0  -24/0  زنجان  9
  -14/0  -2/0  سقز  10
-13/0  -28/0  سنندج  11  
**-41/0  شهركرد  12  0/1  
0/02  13/0  وينقز  13  
  12/0  -24/0  كرمانشاه  14
-24/0  همدان  15  0/12  

 5/0تـر از    كوچـك Mini Tabافـزار    محاسباتي رابطه همبستگي با استفاده از نرمP value درصد، بدين معني است كه 95در سطح اطمينان * 
  .باشد

 01/0تر از   كوچكMini Tabافزار  مبستگي با استفاده از نرم محاسباتي رابطه هP value درصد، بدين معني است كه 99در سطح اطمينان ** 
  .باشد

  
  گيري نتيجه

اي در محـيط زنـدگي        كننـده   ويژه بارش و تغييرات احتمالي آن در طول دوره زماني نقش تعيـين              اقليم و پارامترهاي آن به    
ي و همچنــين اســتفاده از هــاي آمــار انــسان دارنــد كــه شــناخت آنهــا از طريــق بــه كمــي درآوردن و اســتفاده از مــدل

  . سازد وري بهينه از طبيعت و امكانات بالقوه آن را فراهم مي هاي متناسب با آن، امكان بهره ريزي برنامه
هاي مورد مطالعه با استفاده از دماي سطح آب درياي مديترانـه بـه ترتيـب در            ميزان بارش زمستانه و پاييزه ايستگاه     

نتايج نشان داد كه شـرايط سـردتر دمـاي سـطح آب پـاييزة               . بيني قرار گرفت    ي و پيش  فصول پاييز و تابستان مورد بررس     
هاي مورد مطالعه در فصل زمـستان شـده           تر آن، باعث افزايش بارش در ايستگاه        درياي مديترانه در مقايسه با شرايط گرم      

 و 33/33، 06/35، 48/35، 05/45ب با آباد، تبريز، خوي به ترتي هاي اراك، زنجان، خرم  بيشترين افزايش در ايستگاه   . است
هاي مورد مطالعه با اسـتفاده از دمـاي تابـستانه سـطح آب                بيني بارش پاييزه ايستگاه     پيش. شوند   درصد مشاهده مي   5/31

 تابـستانه دريـاي     SSTتر و معمـولي       هاي مورد مطالعه در شرايط گرم       پاييزه ايستگاه درياي مديترانه بيانگر افزايش بارش      
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هـاي آبـادان و اهـواز مـشاهده           بيشترين افـزايش در ايـستگاه     .  تابستانه اين درياست   SSTه نسبت به دوره سردتر      مديتران
 درياي مديترانه در فصل پاييز و بارش در فصل زمـستان در تمـامي               SSTبه عالوه، همبستگي منفي بين ميزان       . شود  مي

 95آباد، خوي در سطح اطمينـان   هاي اراك، خرم ها، ايستگاه ه كه از بين اين ايستگا؛هاي مورد مطالعه مشاهده شد      ايستگاه
 مديترانـه در    SSTميزان  . دار است    درصد داراي همبستگي منفي معني     99درصد و در ايستگاه شهركرد در سطح اطمينان         

امـا  . دار نيـست    هاي مورد مطالعـه، داراي همبـستگي معنـي          فصل تابستان و بارش در فصل پاييز در هيچ يك از ايستگاه           
در ايـن   . شـود   تر سـطح آب دريـاي مديترانـه مالحظـه مـي             تمايل نسبتاً مشخصي بين افزايش بارش پاييزه با دماي گرم         

پاييز بر روي درياي مديترانه اي در فصل تابستان تا اوايل       واسطه حاكميت پرفشار جنب حاره      توان گفت كه به     خصوص مي 
اي  النهاري پرفـشار جنـب حـاره      جايي مداري و نصف     ي بارش ايران تابع جابه    و همچنين خاورميانه، تأثيرات اين دريا بر رو       

  .است
در اين مقاله صرفاً ميزان تأثيرات دماي سطح آب درياي مديترانه در تابستان و پاييز بر بارش فصول به ترتيب پاييز                     

هاي مورد مطالعـه از       اوت ايستگاه بررسي شده است؛ لذا علت تأثيرپذيري متف      ) رفتارشناسي(و زمستان منطقه مورد مطالعه      
SST          درياي مديترانه بايد در مطالعات بعدي از ديدگاه سينوپتيكي بررسـي شـود تـا بتـوان اسـتدالل علمـي پـذيرفتني و 

البتـه بايـد نقـش عوامـل داخلـي را هـم در بررسـي علـل تأثيرپـذيري متفـاوت                      . هاي مذكور داشـت     براي يافته مناسبي  
ـ     افزون بر اينها، درصد شـركت پديـده  . در نظر گرفتهاي مورد مطالعه  ايستگاه  جـوي در فـصول    هـاي ديگـر اقيانوسـي 

  . تر شدن اين مقاله مطالعه شود تواند در جهت كامل زمستان و پاييز در نوسانات بارشي منطقه نيز مي
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