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1383، تابستان 48 شمارۀ -های جغرافیایی پژوهش  
  17-30صص 

  
  شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران

 
   استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس-1*دکتر حمیدرضا مرادی

  7/11/80: پذیرش مقاله

 

  چکیده
این .  بوجود آورده استی رااقلیمی متفاوتهای  ات جغرافیایی کشور پهناور ایران، ویژگیخصوصیّ

عوامل مختلف در کشور است که خود در ) انسانی(های طبیعی و غیر طبیعی تیّالها ماحصل فعّ ویژگی
شاخص نوسانات اطلس یکی از این پدیده های اقلیمی، . های اقلیمی قرار دارد  متقابل با سایر پدیدهۀرابط

 "ایسلند" از کم فشار "آزور" فشار مرکزی پرفشار ۀ ماهانۀمال شدهای نر  است که از تفاضل دادهشمالی
در اقیانوس اطلس شمالی بر فشاری ال  رفتار مراکز فعّۀشامل توضیحاتی دربارحاضر مقالۀ . بدست می آید

ثیر آنها بر روی أو ت) AH( آزور رپر فشا و) IL(اساس سری های زمانی فشار مرکزی کم فشار ایسلند 
  .  اقلیمی در ایران استناهنجاری های

   شیب فشار بین مراکز فشار زیاد آزور و کم فشار ایسلند،های نرمال شده با استفاده از ناهنجاری
شیب ( شدید NAO شد که صمشخّ) INAO(به عنوان شاخص نوسانات اطلس شمالی ) AH-ILشیب (

AH-IL ب مناطق کشور همراه است، در زمستان با افزایش بارش و کاهش دما در اغل)باالتر از نرمال .
  . ضعیف، عکس الگوهای باال را نشان می دهدNAO بررسی ها در مورد 

  .شاخص نوسانات اطلس شمالی، کم فشار ایسلند، پرفشار آزور، اقلیم ایران : کلیدیگانواژ
  

  مه مقدّ
م و ری مسلّنقش اساسی اقلیم در حیات جانداران به طور عام و در زندگی و بقای انسان به طور خاص ام

این امر زمانی آشکارتر می شود که آب و هوای یک منطقه یا یک کشور هر از چند گاهی با . بدیهی است
چنین  . خطر در معرض تهدید قرار دهدنۀنوسانات و افت و خیز های دوره ای و فصلی، شرایط حیات را تا آستا
ایران از کشورهایی است که . یع تر استویژگی در آب و هوای مناطق خشک و نیمه خشک قابل حصول تر و شا

 .ط بارش جهان استم متوسّمیزان بارش در کشور حدود یک سوّ. خشک و نیمه خشک برخوردار استاز شرایط 
  ت و هایی که شدّ وضعی اقتضا می کند تا ابعاد مختلف عناصر آب و هوایی در کشور و عوامل و پدیدهچنین 

  
                                                                                                                                               
 
*- Email: Morady5hr@yahoo.com 
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  شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران          18

 بهینه از چنین ۀ به خوبی شناسایی شوند و اقداماتی شایسته جهت سازگاری و استفادد،کنن ضعف عناصر فوق را کنترل می
  . شرایطی بعمل آید

فشار ایسلند و فشار زیاد آزور  ال کمت دو مرکز فعّالیّر و تعیین کننده در شرایط اقلیمی ایران، فعّثّیکی از عوامل مؤ
این . شود  خوانده میشاخص نوسانات اطلس شمالیا یکدیگر، ت این دو سیستم فشاری در ارتباط بالیّچگونگی فعّ. است

 ایسلند بدست "فشار مرکز کم" آزور از "مرکز فشار زیاد" فشار سطح دریای ۀهای نرمال شد از تفاضل دادهشاخص 
 است که  فشار مرکزی دو مرکز پرفشار آزور و کم فشار ایسلندۀمیانگین ماهانۀ ها شامل مقدار نرمال شد این داده. آید می

. محاسبه شده است 1ولروسیله جونز و ه ب) 1990 تا 1865سال ( ساله 132 آماری ۀ دوربرای هر ماه به صورت جداگانه طیّ
  . )125، 1380مرادی،  ( صورت گرفته است)1( ۀنحوه نرمال کردن داده ها با استفاده از فرمول شمار

                                                       D = Pi - P΄ / S                                                :                         که در آن ) 1( شمارۀفرمول
D : داده های نرمال شده برای هر ماه در ایستگاه مورد مطالعه  

 Pi : ماه در ایستگاه مورد مطالعه سطح دریا برای هرمیانگین مقدار فشار 

P΄ : سطح دریا در ایستگاه مورد مطالعهمیانگین بلند مدّت ماهانۀ مقدار فشار  
S : انحراف معیار دراز مدت ایستگاه مورد مطالعه  

  . )1433، ص 1997جونز و ولر،  ( محاسبه گردید)2( ۀآنگاه شاخص نوسانات اطلس شمالی با استفاده از فرمول شمار
 INAO = AH - IL :                                                                     که در آن) 2(ارۀ شمفرمول 

INAO2 : شاخص نوسانات اطلس شمالی  
AH3 :مرکز پرفشار آزور ۀمیزان فشار نرمال شد   

IL4 :مرکز کم فشار ایسلند ۀمقدار فشار نرمال شد   
  .  ارائه شده است)1 (ۀای مورد مطالعه در جدول شمارایج حاصله برای ماه ها و سال هتن

 هرگاه دو مرکز کم فشار ایسلند و پرفشار آزور از شدت بیشتری برخوردار ،شود همان طور که در جدول مشاهده می
 ،ت کمتری برخوردار باشندباشند، شاخص نوسانات اطلس شمالی مثبت است و هرگاه دو مرکز فشاری مذکور از شدّ

  .صله منفی است حاۀنتیج
ت فشار مرکزی با از نظر شدّ) ر آزورمرکز کم فشار ایسلند و پر فشا(ی ال جوّدر این تحقیق همبستگی دو مرکز فعّ

 تا 1971 (ۀ سالبیست ی آمارۀو برای دور) اکتبر تا مارس(در شش ماه سرد سال ) دما و بارش( شرایط اقلیمی کشور 

                                                                                                                                                          
 
1- Jones and Wheeler. 1443-1997. 
2- North Atlantic Oscillation 
3- Azores High Pressure     
4- Iceland Low Pressure    
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  19    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش

ت و یا تضعیف ت جغرافیایی این مراکز به هنگام شدّ این، تغییرات موقعیّعالوه بر. مورد بررسی قرار گرفت) 1990
  .نوسانات اطلس شمالی نیز بررسی و مطالعه شد

بارش، اختالف دمای هوا و دمای سطح دریا، سرعت باد، (های اقلیمی  ارتباط بین اقیانوس اطلس شمالی و ناپایداری
   ...)رطوبت نسبی، شار گرما از اقیانوس به درون جو و

  
   )1997جونز و همکاران ، (  شاخص نوسانات اطلس شمالی در سال های مورد مطالعه -1جدول 

  ماه   اکتبر نوامبر دسامبر ژانویه فوریه مارس
 سال

6/1 7/0 7/0 0/1 7/0 3/0- 72-1971 

2/1  6/2 7/0 7/2 5/1 6/1- 73-1972 
4/0 4/1 7/3 6/0- 1/2- 9/1- 74-1973 
5/0- 6/0- 9/1 4/2 1/1 9/0- 75-1974 
0/3 8/1 7/0 1/1- 5/1 4/1- 76-1975  
5/0- 3/1- 7/2- 9/3- 4/1 5/2 77-1976  
6/3 7/3- 7/1 8/1- 7/0- 4/1 78-1977  
4/1 1/1- 6/3- 9/3- 9/3 1/0 79-1978  
0/0 6/0 6/2- 1/2 1/2 6/0 80-1979  
9/0- 5/1 5/0 6/1 8/3-     0/2- 81-1980  
1/3 6/2 9/1- 3/2- 0/1- 2/0- 82-1981  
4/2 8/1- 5/3 3/3 2/3 8/1 83-1982  
4/2- 9/1  1/4 4/0 3/4- 8/2 84-1983 

5/0 8/1-  9/3- 1/2 9/0 0/2 85-1984  
0/5 9/3-  7/2 9/1- 3/3- 4/0- 86-1985  
0/0 8/0-  6/4- 7/2 7/4 4/5 87-1986  
9/0 1/0  3/1 7/2- 1/0- 2/1 88-1987  
2/4 1/4  2/3 6/0 6/2- 2/2- 89-1988  
9/2 7/4  3/4 8/3- 9/1- 6/1 90-1989  

  
 2لهور، )687 ص ،1983 (1ط افرادی نظیر وان لون و مادنروی اقیانوس اطلس و خشکی های مجاور توسّ

ان دیگر مورد مطالعه قرار گرفته  و محققّ)1ص، 1998( 2و همکاران کاپاال،)51ص ،1997( 1 و فلونن بور)676 ص،1995(
                                                                                                                                                          
 
1- Loon and Modden Van 
2- Hurrell 
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  شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران          20

ت گردش اقیانوس اطلس شمالی دارای کنش متقابل  مطالعات نشان داده شد که این پارامترها با شدّدر تمامی این. است
 الگوی غالب گردش زمستانی جو در اقیانوس اطلس شمالی و خشکی های NAOاز این شواهد نشان داده شد که . هستند

  .محسوب می گردداطراف آن 
جهت تبیین الگوهای . های اقلیمی متفاوتی را بوجود آورده استات جغرافیایی کشور پهناور ایران، ویژگی صوصیّخ

ر هستند ی در سطح زمین و تراز های باالیی جو موثّسینوپتیک حاکم بر شرایط بارشی و دمایی کشور، پارامترهای متعددّ
 دو مرکز کم باشد، میگذار ثیرأشرایط اقلیمی ایران تتعیین که در فشاری ال ترین مراکز فعّ از مهم. که باید بررسی گردند
 در این تحقیق NAOت این دو مرکز نسبت به یکدیگر است که تحت عنوان ت و موقعیّ آزور و شدّرفشار ایسلند و پرفشا

ثیر شاخص نوسانات اطلس شمالی با شرایط دمایی و بارشی أین ترتیب هدف از این مطالعه، بررسی تدب. ذکر می گردد
  . جداگانه بررسی شدکشور است که برای هرماه به صورت

  
  ها و روش کار  داده

 ۀ دورطیّ) اکتبر تا مارس(های شاخص نوسانات اطلس شمالی مربوط به شش ماه سرد سال   دادهتحقیقدر این 
 و داده ۀسپس نقشه های هواشناسی سینوپتیک ماهان). 1شمارۀ جدول (فراهم گردید ) 1990 تا 1971(آماری مورد مطالعه 

 در شش ماه سرد ،دهند میقرار  کشور را تحت پوشش  کلّ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک که تقریبا39ٌهای بارش ماهانه 
  ).2 ۀجدول شمار( گردآوری و بررسی گردید 90/1989 تا 72/1971 ۀسالبیست  آماری ۀ دورو طیّ) ا مارستاکتبر (سال 

  :زیر عمل شدصورت گرم به دو ،  و سردبمرطو، ای خشکه برای تعیین ماه
 بـا   ه هر ایستگا  ۀو میانگین دمای ماهان    ماهانهبارش  ، مقدار   )9ص  ،  1378 کمالی و نیکزاد   (3طبق روش گیبس و ماهر     –الف  

در این تقسیم بندی دهک های چهـارم، پـنجم، شـشم و             . تقسیم گردید ) یا دهک ( به ده چارک     SPSS استفاده از نرم افزار   
و ) برای بـارش (م به ترتیب فوق العاده خشک، خیلی خشک و خشک          و سوّ  مل، دوّ هفتم به عنوان میانگین و دهک های اوّ       

دهک های هشتم، نهم و دهم به ترتیب مرطـوب، خیلـی   . در نظر گرفته شد) برای دما(یا فوق العاده سرد، خیلی سرد وسرد       
  .بندی گردید طبقه) برای دما(و یا گرم، خیلی گرم و فوق العاده گرم ) برای بارش(مرطوب و فوق العاده مرطوب 

  

                                                                                                                                                          
1- Born and Flohn 
2- Kapala and et al 
3- Gibbs & Maher 
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  21    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش

  های هواشناسی مورد مطالعه   اسامی ایستگاه -2جدول 
 نام ایستگاه شماره نام ایستگاه شماره نام ایستگاه شماره

 بیرجند  27 سنندج 14 تبریز 1
 اهواز 28 کرمانشاه 15 اردبیل 2
 آبادان 29 همدان 16 ارومیه 3
 یزد 30 اراک 17  زنجان 4
 ان کرم 31 تهران 18  قزوین  5

 زابل 32 کاشان 19  انزلی 6

 بوشهر 33 سمنان 20  رامسر  7

 شیراز 34 تربیت حیدریه 21  بابلسر 8
 بم 35 دزفول 22  گرگان 9
 زاهدان 36 خرم آباد 23  شاهرود 10
 بندر لنگه 37 شهرکرد 24  بجنورد 11
 بندر عباس 38 اصفهان  25  سبزوار   12
 ایرانشهر 39 طبس 26  مشهد 13

  
 بارش هر ایستگاه و نیز سه مورد از باالترین و پایین ترین دمای هر  مقدارین ترینئمورد از باالترین و پاسه  -ب

هر سالی که در آن ایستگاه .  آماری مورد مطالعه انتخاب و برای هر ماه به طور جداگانه ثبت گردیدۀ دورایستگاه  طیّ
به عنوان مثال، در اکتبر . خصوص در نظر گرفته شده رای آن ماه ب به عنوان سال مرطوب ب،های بیشتری دارای بارش بودند

 آماری مورد مطالعه در این ۀ دور ایستگاه باالترین بارش را طی29ّ ایستگاه مورد مطالعه، تعداد 39 از مجموع 1982سال 
  .مین ترتیب عمل گردیددر مورد دما نیز به ه.  به عنوان ماه مرطوب در نظر گرفته شد1982لذا اکتبر . سال داشته اند

های مورد مطالعه، مشخص   سال گرم طیّ، مرطوب و سرد،های خشک العات دو روش باال، ماهها و اطّ با تلفیق داده
  ). 4 و 3 ۀهای شمار جدول(گردید 

   ماه های خشک و مرطوب طی دوره آماری مورد مطالعه -3جدول 
         ماه

   سال

 مارس ه فوری ژانویه دسامبر نوامبر اکتبر

1982 1982 1979 1974 1974 1972 

1987 1986 1974 1977 1976 1976 

  ماه های  
 مرطوب

- - - 1979 1980 1987 

 ماه های    1977 1977 1986 1973 1974 1973
 1973 1984 1987 1981 1987 1974 خشک
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  شاخص نوسانات اطلس شمالی و تأثیر آن بر اقلیم ایران          22

  
   آماری مورد مطالعهۀ دورهای سرد و گرم طیّ  ماه-4جدول 

         ماه
  سال 

 مارس فوریه  ژانویه دسامبر نوامبر اکتبر

1974 1973 1972 1972 1972 1976 

1975  1978 1982 1973 1974 1983 

 ماه های 

 سرد

1984  1982 1984 1989 1989 1985 

1975 1980 1978 1976 1973 1977 

1986  1984 1989 1981 1981 1981 

 ماه های 

 گرم

-  1989 - 1987 1987 1984  
  ).5ۀ جدول شمار( جغرافیایی تقسیم گردید ۀمنطقنه  کشور ایران به تحقیقر این د

 کشور از یک سو و ۀ این مناطق در گستر مناسبت و پراکنش جغرافیاییمبنای انتخاب این مناطق نه گانه، موقعیّ
ستگاه های موجود در هر از بین ای. همبستگی باالی بارش و دما در بین ایستگاه های انتخابی از سوی دیگر بوده است

 انتخاب به عنوان ایستگاه های معرف آن منطقه) از نظر بارش و دما(منطقه، آنهایی که با هم همبستگی باالیی داشتند 
 نه گانه نسبت به وضعیت میانگین قبا استفاده از داده های ایستگاه معرف، شرایط دمایی و بارشی هریک از مناط. دندش

. به این ترتیب، ماه های خشک و مرطوب و یا سرد و گرم در طی دوره مورد مطالعه مشخص شد. بیست ساله معین گردید
 از نرم ه گانه با داده های شاخص نوسانات اطلس شمالی، با استفاد نه هریک از مناطقیآنگاه بین شرایط دمایی و بارش

  .  همبستگی اعمال و نتایج حاصله به صورت جداول و نمودار ترسیم گردید ضرایبSPSSافزار
  ف هر منطقه  کشور و ایستگاه های معرّۀ مناطق جغرافیایی نه گان- 5جدول 

 ف هر منطقهاسامی ایستگاه های معرّ منطقه جغرافیایی

  گرگان-بندر انزلی ـ رامسر ـ بابلسر  شمال

 تبریز ـ ارومیه ـ زنجان   شمالغرب

 مشهد ـ تربت حیدریه ـ سبزوار  شمالشرق

 سنندج ـ همدان ـاراک  غرب

 سمنان ـ تهران ـ کاشان ـ اصفهان ـ یزد  مرکز

 بیرجند ـ زابل  شرق

 آبادان ـ اهواز ـ دزفول جنوبغرب

 بندر عباس ـ بندر لنگه جنوب 

 زاهدان ـ بم ـ ایرانشهر جنوبشرق
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  23    1383، تابستان    48های جغرافیایی، شمارۀ       پژوهش

   و نتیجه گیریخالصه 
های نرمال  شود، شاخص نوسانات اطلس شمالی که از تفاضل داده میمالحظه  )1( ۀول شمارهمان طور که در جد

 مثبت ۀ دارای دامن،بدست آمده است) AH-IL( شیب فشار سطح زمین بین مراکز فشار زیاد آزور و کم فشار ایسلندۀشد
 انحراف معیار باشد، به عنوان 1 )-+ (از ) کوچکتر(هایی که مقدار نوسانات اطلس شمالی بزرگتر  ماه. تا منفی است

ت الیّت فعّ مرکز فشار از شدّو شدید است، هر دNAOماه هایی که . شود نامیده می) ضعیف(شدید  NAO های همراه با ماه
در این شرایط، موقعیت مرکز کم فشار ایسلند نسبت به ). 1شمارۀ شکل (بیشتری نسبت به نرمال خود برخوردار هستند 

های  شکل( یابند ت مرکز فشار زیاد آزور ، کمی به سمت غرب جابجایی میه سمت شمالشرق و موقعیّت نرمال بوضعیّ
 هکتوپاسکال کاهش سه حدود ، کم فشار ایسلند نسبت به نرمالی شدید، مقدار فشار مرکزNAOحالت در ). 2 و 1 ۀشمار

در . ال نسبت به نرمال افزایش پیدا می کند هکتوپاسکیک ،در حالی که میزان فشار در مرکز فشار زیاد آزور. می یابد
 هکتوپاسکال بیشتر از نرمال است و مقدار فشار  پنجحدودIL  ضعیف است، میزان فشار مرکزیNAOزمستان هایی که 

 ت کمتری برخوردار هستند از شدّی در نتیجه هر دو مرکز فشار؛یابد  هکتوپاسکال کاهش میدو نیز حدود AHمرکزی 
در . یابد ت نرمال آن استقرار می در جنوبغرب موقعیILّ ضعیف است، NAOهایی که  در ماه. )4 و 3شمارۀ های  شکل(

این موارد، مبین آن است که بی . دهد ت نرمال خود جابجایی محسوسی را نشان نمیحالی که پرفشار آزور نسبت به موقعیّ
الزم به ذکر است که اختالف میزان فشار .  قرار داردثیر تغییرات رفتار مرکز کم فشار ایسلندأ تحت ت عمدتاNAOًهنجاری 

IL در NAOضعیف و شدید دو برابر تغییرات در  AHاست.  
شاخص نوسانات اطلس شمالی در مجموع با بارش مناطق مختلف کشور در ماه های مورد مطالعه همبستگی مثبت 

لند با افزایش بارش در اغلب نواحی کشور همراه ت کم فشار ایسالیّبه این ترتیب که افزایش فعّ). 6 ۀجدول شمار(دارد 
  .)5ۀ شمارشکل (است 

ت دو مرکز کم فشار ایسلند و فشار زیاد آزور است با بیشترین الیّت فعّ که بیانگر بیشترین شدNAOّ نمقدار فری
ر کشور از عوامل د البته این مطلب دور از انتظار نیست، زیرا بی هنجاری بارش. مقدار بارش در کشور هم خوانی ندارد

  . ت کم فشار ایسلند و پرفشار آزور استالیّت فعّگردد که یکی از این پارامترها شدّ ر میثّأی متمتعددّ
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 1972 و ژانویۀ 1983ۀ سطح زمین، نوامبر  نقش-2 و1هایشکل 
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 1987ۀ سطح زمین، نوامبر و ژانویۀ نقش-4 و3هایشکل 
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   همبستگی بین شاخص نوسانات اطلس شمالی با بارش برخی از مناطق کشور در ماه نوامبر-6جدول 
  همبستگی پیرسون  

  )18: تعداد نمونه ( 

انات شاخص نوس
 اطلس شمالی

بارش 
 شمال

بارش  بارش شرق
 جنوبشرق

شاخص نوسانات اطلس 
 شمالی 

1 **623/0 **593/0 **668/0 

 651/0** 686/0** 1 623/0** بارش شمال

 751/0** 686/01** 593/0** بارش شرق

 1 751/0**651/0** 668/0** یبارش جنوبشرق

  معنی دار است        %5همبستگی در سطح * : 
   معنی دار است% 1همبستگی در سطح : × *

  
  در ماه دسامبرNAO نمودار همبستگی بارش شرق کشور با -5شکل 

precipitation east in des

very wet
wet

mean to wet
mean

mean to dry
dry

very dry

M
ea

n 
no

rth
 a

tla
nt

ic
 o

ss
ila

tio
n 

de
s

3

2

1

0

-1

-2

-3

3

2

11

-1-1

-2

  
با دمای هوا در مناطق مختلف کشور ) به استثنای ماه های اکتبر و نوامبر(شاخص نوسانات اطلس شمالی در اغلب موارد 

ت دو مرکز کم فشار ایسلند و فشارزیاد آزور از الیّ میزان فعّبه این ترتیب هرقدر ).7 ۀشمارجدول (همبستگی منفی دارد 
های  شکل(یابد  ، دمای هوا در مناطق مختلف کشور کاهش می)مثبت باشدNAO مقدار(ت بیشتری برخوردار باشد شدّ

  ).7 و 6 ۀشمار
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   با دمای هوای مناطق مختلف کشور در ماه دسامبرNAOI همبستگی بین -7جدول 

    همبستگی پیرسون
 

شاخص نوسانات 
 اطلس شمالی

دمای هوا در 
 شمال

دمای هوا در 
 شمالغرب

دمای هوا در 
 غرب

شاخص نوسانات 
 اطلس شمالی

1 *503/0- *501/0- **875/0- 

 503/0* -807/0** 1 -503/0* دمای هوا در شمال

 526/0* 1 -807/0** -501/0* دمای هوا در شمالغرب

 1 526/0* 503/0* 875/0** دمای هوا در غرب

 700/0** 681/0** 796/0** -646/0** دمای هوا در مرکز

 859/0** 671/0** 610/0** -830/0** دمای هوا در جنوبغرب

   معنی دار است%5همبستگی در سطح * : 
    معنی دار است% 1همبستگی در سطح : × *
  

  
 مبر در ماه دساNAO نمودار همبستگی بین دمای هوای جنوبغرب کشور با -6شکل 

tem weather in wast des

very warm
warm

mean to warm
mean

mean to cold
cold

very cold

M
ea

n 
no

rth
 a

tla
nt

ic
 o

ss
ila

tio
n 

de
s

4

2

0

-2

-4

-6

-4

-2
-2

1

3

3

  
  

به این ترتیب که افزایش . بین مقدار بارش در شمال کشور با دمای هوا در مناطق مختلف ایران همبستگی منفی وجود دارد
   .)8 ۀشمارجدول ( بارش در شمال کشور با برودت هوا در نیمه غربی و مرکز کشور همراه است
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  ه دسامبر در ماNAO نمودار همبستگی بین دمای هوای غرب کشور با -7شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دمای هوای برخی مناطق کشور اب  همبستگی بین میانگین بارش شمال کشور-8جدول 
  همبستگی پیرسون  

 
دمای هوا در  بارش شمال

 شمالغرب

دمای هوا در 
 غرب

دمای هوا در 
 مرکز

 -587/0* -590/0* -526/0* 1 بارش شمال

 777/0** 848/0** 1 -526/0* دمای هوا در شمالغرب

 822/0** 1 848/0** -590/0* دمای هوا در غرب

 1 822/0** 777/0** -587/0* دمای هوا در مرکز

 643/0** 430/0 417/0 -552/0* دمای هوا در شرق

 821/0** 735/0** 587/0* -512/0* دمای هوا در جنوب 

  معنی دار است   % 5همبستگی در سطح * : 
   استمعنی دار% 1همبستگی در سطح : × *

 با NAOها و یا کمینه های مقدار  به این ترتیب که بیشینه.  بارش صادق استۀدر مورد دما نیز شرایط ذکر شده دربار
 عوامل دیگری نیز NAOاین امر بیانگر آن است که عالوه بر . برودت شدید و یا گرمای خیلی باال در کشور همراه نیست

  . ثیر گذار استأبر بی هنجاری دما در کشور ت
ت صحیح و توان جهت مدیریّ با شناخت و تبیین این عوامل می. ر از عوامل مختلفی استثّأشرایط اقلیمی هر منطقه مت

ر در شرایط یکی از این عوامل موثّ. ت تدوین نمودت و بلند مدّهای کوتاه مدّ  طرح،منطقی منابع طبیعی تجدید شونده

tem weather in southwast des

very warm
warm

mean to warm
mean

mean to cold
very cold

M
ea

n 
no

rth
 a

tla
nt

ic
 o

ss
ila

tio
n 

de
s

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-3-3

-1

1

2

3
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به . ت کم فشار ایسلند با مرکز فشار زیاد سیبری در ارتباط استالیّت فعّدّش.  است فشار زیاد سیبریتالیّاقلیمی کشور فعّ
فشار به سمت شرق، مرکز پرفشار  این ترتیب که در زمان شدت فعالیت کم فشار ایسلند، همراه با جابجا شدن مرکز کم

 ، سطح زمینۀنقشه های ماهان(گیرد   در امتداد شمال دریای خزر قرار میسیبری نیز به سمت غرب جابجا می گردد و بعضاً
 زیرا استقرار پرفشار در امتداد ؛در این شرایط، کشور از بارش خوبی برخوردار است). 1987 و 1976مارس سال های 

 باعث دو شاخه شدن جریانات غربی )1پدیده بالکینگ( پرارتفاع در ترازهای باالتر ۀشمال دریای خزر همراه با مراکز بست
به این ترتیب، . ثیر قرار می دهندأ جریانات به عرض های جنوبی تر رانده شده و کشور ما را تحت تشده که بخشی از این

 میزان فشار مرکزی دو مرکز فشار زیاد سیبری و کم فشار ۀشاخصی از تفاضل داده های نرمال شدپیشنهاد می شود تا 
  .  را با شاخص مزبور بهتر توجیه نمودتوان شرایط دمایی و بارشی کشورتا به این ترتیب بایسلند بدست آید، 

                                                                                                                                                          
 
1- Blocking 
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