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  1386زمستان  ،62 شماره–های جغرافیایی  پژوهش
  174 – 161صص 

 
 یمی اقلیان و شاخص هاری ای فصلشربا میزان تباطره اری متغدل چنیتحل

  
   دانشگاه لرستان گروه جغرافیا،استادیار - یداحمریوش یاراد

  دانشگاه تهران- دانشیار دانشکده جغرافیا-∗قاسم عزیزی
  

  26/2/1386 تأیید نهایی   14/8/1385دریافت مقاله 
  

  هدیچک
 قی از طریمی اقلیبهار با شاخص ها زمستان و ،زیی پازان بارش در فصولین می ارتباط بین مقاله به بررسیادر 
نوسـان  و   AO)(ینوسان قطب ،  SOI)(ی نوسان جنوب  یمی اقل یشاخص ها  .پرداخته شده است   یونیل رگرس یتحل

 ی شـاخص انتقـال    ،MEI)(ره انـسو  یـ  شـاخص چنـد متغ     ،)NINO3/4(4/3نـو   یشـاخص ن  ،  NAO)(یاطلس شمال 
ه ر مستقل مورد مطالعه قرار گرفتی به عنوان متغیسرن بری در ا)PDO(انوس آرامی اقیو نوسان دهه ا TNI)(نوین

که دارای طوالنی ترین و کامل ترین  ایستگاه سینوپتیکی 25   ماهیانه بارش داده هایدر این پژوهش از .است
  شده استفادهو توان پوشش اکثر مناطق بارشی کشور را دارند) 2003 تا 1951دوره آماری  (دوره آماری اند

 مذکور یمی اقلیها زان بارش و شاخصین می که بمی دهد نشان یونیل رگرسیج بدست آمده از تحلینتا .است
ان یـ  از مد کـه یـ ن مـشخص گرد ین مطالعه همچنـ یدر ا .اشته استد جود و یفیضعار  یدر فصل بهار ارتباط بس    

ران یـ زمـستانه ا   زه و ییزان بارش پا  ین ارتباط را با م    یشتریب4/3نو  ی مرتبط با انسو، شاخص ن     یمی اقل یشاخص ها 
 ین شاخص هایب .گرفته اند قراری بعدیرتبه هاره انسو در ی و شاخص چند متغیدارد و شاخص نوسان جنوب

زان یـ ب ارتبـاط م یضر . شودیم  مشاهده یبطه ارازان بارش ی و مانوس آرامی اقیا  انسو و نوسان دههیانتقال
 ی منفـ یو با شاخص نوسان جنوب مثبتره انسو ی و چند متغ4/3نویز و زمستان با شاخص ن     یی فصل پا  یبارش ها 

زان یـ  بـا م یو نوسان اطلـس شـمال   ی که نوسان قطبساختل مشخص  ین تحل یج حاصل از ا   یبه عالوه نتا  .است
 و نوسـان اطلـس      ی نوسان قطب  یها شاخص بیضر. زه دارند ییبه بارش پا  نسبت   یشتریبارش زمستانه ارتباط ب   

ز و شاخص مذکور ییزان بارش فصول زمستان و پاین می رابطه معکوس به نشان دهند باشد کهی می منفیشمال
  . باشدیم

  .ونیرگرس ،یشاخص نوسان جنوب ،ینوسان قطب ،ینوسان اطلس شمال انسو، :ها کلیدواژه
  
  مهدمق

بـا   .ه اسـت دیـ در خـشک جهـان گ  دبنر کمردفتن آن ر گراره باعث قر منطقه جنب حاردان ری اییایفارت جغیموقع
 ردنکته قابل توجـه     .د باش یش م ر با ین جهان یانگی از م  ر کمت رایان بس ریش ا رن با یانگی م ییایافرن موقع جغ  یتوجه به ا  
ی و  دبـا توجـه بـه تبعـات اقتـصا         . دباشـ  ی مـ  آن ی بـاال  یری پذ رییش تغ ر کم با  راد مق ران عالوه ب  ریش ا ر با با  ارتباط

                                                 
 E-mail:ghazizi@ut.ac.ir                                                                                                      61113524: نویسنده مسئول ∗
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   ر تـ  یه هـا  رود ردو هـم    ) یخشکـسال (خـشک    ه هـای  رودردش هـم    ر بـاالی ناشـی از نوسـانات بـا         راجتماعی بسیا 

ا ر ی نقش قابـل مالحظـه ا      دتوان ی م رط مذکو یار ش دجای ا رد رشناخت عوامل موث  ) خانه ها دوران  یالب ها و طغ   یس(
 یهه هاد رد .داشته باشد ید اقتصارق تیقد ی هایزیرنامه رجه بینتردان و   رم با ان و ک  ر با ر پ یه ها رود ینیش ب ی پ رد
 رم بـ  ی اقل رفتاره  ی توج ،فته است ر گ رارم شناسان ق  ی توجه اقل  درم مو ی اقل رفتارن  یی تب یار که ب  ی از موضوعات  یکی ریاخ

ش و عوامـل    رنوسانات بـا  ن  یتباط ب ر شناخت ا  یار ب یقات قابل توجه  یتحق . است 1رود از   ارتباط یهاراساس سازکا 
  : از عبارتندآن ها بعضی از  کهفته استرت گر سطح جهان صورده آن د کنندجایا

ک شـمالی و  یـ تا بـا نوسـان آتالن  ری رن جـا ر قردوپا رش فصلی جنوب ارات بار تغییتباطرا 2ترو و باع دور
 رده دیـ دو پد ر هـ  اثـر ی و مکـان یاناس زمـ ی مق کهدنداد نشان آن ها.دنه ا داد رارسی قرر بدر نوسان جنوبی مو   النینو

ب تـا شـمال     ره نوسان اطلس شمالی از جنـوب غـ        دید پ تأثیره  دودمح. است متفاوت   3یره ایب ران شبه جزی  رمیزان با 
 ،رودو و بـارت   (دباشـ   و پـاییز مـی     ر بهـا  ردق از جنوب تـا شـمال        ر انسو تمامی ش   تأثیره  دود زمستان و مح   ردب  رغ

تبـاط  روپـا، ا رش زمـستانه ا ری های بـا ر نوسان جنوبی و ناهنجاالنینوهای دادخرسی رر بردن ر و همکا 4پزو ).1997
 آن هـا تجزیـه و تحلیـل   .دنـ داد رارسـی قـ   رر ب درمـو را   1998 تا   1900ا از سال    ر انسو   دادخروپا و   رش های ا  ربین با 

یهای ربا ناهنجا نینا،بین ناهنجاری های بارش زمستانه اروپا و رخداد انسو در فازهای ال    را  ی  رادی معنی   رتباط آما را
وپـا شـبیه الگـو هـای     ر جنوب اردش ری های منفی باریناوی و ناهنجا دیتانیا و اسکان  ر ب ر شمال جزای  ردش  رمثبت با 

ه انـسو   ر متغیـ  دشاخص چن با مطالعه    5گسین ).2005پزو، ( نشان داد   را تبط با فازمثبت نوسان اطلس شمالی     رش م ربا
شـهای موسـمی    ره انـسو و با    متغیـر  دشاخص چن ( IMR و MEIاط های بین    تبرسی ا رر به ب  دهای موسمی  هن    انروبا
 شمال رد می موس هایشر باا معکوس ب  ارتباطایط انسو پیش از مونسون      ر که ش   و نتیجه گیری نموده    اختهدرپ) دهن
 تأثیر دق هنرشمال ش  موسمی   ش های ر با رو همچنین انسو ب   داشته  )رنواحی پنی سوال  (د انتهای جنوب هن   ردب و   رغ

کیـه و   ر ت ردخانـه ای    دوربـین طغیـان هـای        ماهانـه    تبـاط رامطاله  ان به   ر و همکا  6کایا .)2000سینگ،(دنراد ن مهمی
  و  انجـام دادنـد    ق آنـاتولی  ربـی و شـ    رو ناحیـه شـمال غ     د ردا  رتبـاط   ر این ا  آن ها .داخته ان در پ النینا و   النینوث  دحوا

تبـاط  رب آنـاتولی ا ر شـمال غـ  رد هـا ه رودخان رتب تا اکلیری های مثبت طغیان های آو    ر که ناهنجا  دندرمشخص ک 
ش ر  و بـا    النینـو  رودتباط از   ر ا " ضمن بررسی  انر و همکا  7گرنبداول .)2001کایا،(دراد النینوه  دید پ دادخرقوی با   

 کـه  دکننـ   بیـان مـی  آن هـا  .نداخته ادرسیون پرگریق  روپا از ط  ر ا ردی  رش های بها  ر با ر ب النینو تأثیر به   "وپاره ا ربها
وپــا  رش هــای زمــستانه ا ر از بــار قــوی تــ روپــا بــسیا ره ارش هــای بهــا ر بــار بــالنینــو رودتبــاط از ر ارتــأثی
ل ده از مـ د، با اسـتفا   النینوث  دت حوا دی ش ری آما رازه گی د ان تحت عنوان  پژوهشی   رد8یو .)2000اولدنبرگ،(است

 النینـو ث  دت حـوا  دسی ش رربه ب  های گامبل    د ح رد نهایی متقابل    ریدی توزیع مقا  رگیریق به کا  رمنطقی گامبل از ط   

                                                 
1 Teleconnection 
2 -Rodo and Baert 
3 -Iberian  
4 -Pozo 
5 -Singh 
6 Kahya 
7 -Oldenborgh 
8 -Yue 
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ت د و مـ   النینـو گـی   ربز گـی آن،  ر وبز النینوت نهایی   دش وتایی،دکیب  روش توزیع احتمال سه ت    ر این   رد .اختدرپ

   .)2001 یو،(دت همزمان مشخص می شورت ان به صود و مالنینوت نهایی دش آن،
ن یـ  ا رد .اختـه اسـت   در فـصل پ   4 ی طـ  ردان  ری ا یماد و   یگدنر با ر انسو ب  دادیور تأثیر یسرر به ب  رس پو ردم

ا ر یت مـشابه  ی وضـع  النینـو ط  یار فصول متفاوت و همزمان با شـ       رد ره که مناطق مختلف کشو    دیدر عنوان گ  یسررب
مــدرس ( متفــاوت اسـت رگید بــه مکـان  ی و از مکـان ی بـه فــصل ی از فــصلیریپـذ تأثیرازه د و انــد کننـ یبـه نمــ رتج
 و  دسـی نمـو   رروش همبـستگی ب   ره از   دا بـا اسـتفا    ران و انـسو     ریش ا رژیم با رتباط بین   رخوش اخالق ا   .)1376،پور

خـوش  (درسـت آو د ب-236/0ا ران و شـاخص نوسـان جنـوبی        رش هـای ماهانـه ایـ      ریب همبستگی بین با   رمیزان ض 
ا ران  ریـ  ا یسـال ر و ت  ی خشکسال یه ها رود و   النینون  یتباط ب ر ا ،یوش همبستگ ره از   د با استفا  یزیعز ).1377 ،اخالق

ان عنـوان  ریش ساالنه ار و با1 شاخص نوسان جنوبیداده های ساالنهه ازدشان با استفایه است ا داد رار ق یسرر ب درمو
. دراد د وجـو  یان و نوسان جنـوب    ری ساالنه ا  یش ها رن با ی ب -37/0یب همبستگ یربا ض  ی قو نسبتاًتباط  ر که ا  د کن یم

  اییزه و شـاخص نوسـان جنـوبی در    ایشان در این تحقیق مشخص کرد که ارتباط منفی بـین بـارش هـای پـ             همچنین  
ارتباط انسو  "با بررسی ناظم السادات    ).1379 ،یزیعز(دامنه های جنوبی البرز بسیار قوی تر ازسایر نقاط ایران است          

.  یک ارتباط منفی بین بارش های پاییزه ایران و شاخص نوسان جنوبی استخراج کرد              "و بارش های پاییزه در ایران     
 منطقـه  ،قوی تر بین بارش های پاییزه و شاخص نوسان جنوبی در دامنه های جنـوبی البـرز    منفی ارتباط   نیز به ایشان  

 تـأثیر  یور و خـس رویـ غ ).2000ناظم الـسادات، ( اشاره داردسایر نقاط ایراننسبت به شمال غرب و نواحی مرکزی    
 آن هـا  .دنـ داد رار پژوهش قـ   دروا م ران  ریق ا ر منطقه جنوب ش   یزییش تابستانه و پا   ر با ی ها یر ناهنجا ره انسو ب  دیدپ
 ،غیـور و خـسروی    (دنـ ده نمو دم هـا اسـتفا    یر جت است  یکینوپتی و مطالعه س   ی همبستگ یروش آما رق از   ین تحق ی ا رد

 ی همبـستگ یروش آمـا رق یران از طری ایمادش و رو با 2نوسان اطلس شمالین یتباط بر ا یسرر به ب  یدارم. )1380
ابطـه  ران  ریـ  ا یمـا دم و بـا     یابطـه مـستق   ر ایران شر با با  یان اطلس شمال  ن شاخص نوس  ی که ب  د کن یان م ی و ب  هاختدرپ

کیانی پور در پایان نامه کارشناسی ارشد خود بـا عنـوان بررسـی سـینوپتیکی                 ).1383 ،یدارم(دراد دمعکوس وجو 
پدیده النینو و ارتباط آن با ناهنجاری بارش های جنوب و جنوب غرب کشور عنـوان مـی کنـد کـه در دوره هـای             

 نیـز  فرزان منش  ).1379کیانی پور،  (نینو شرایط مناسبتری برای ایجاد بارش نسبت به دوره های النینو وجود دارد            ال
خود بیان می کند که در دوره های النینو، شرایط بارش برای منطقه جنوب و               )1384(در پایان نامه کارشناسی ارشد    

  .جنوب غرب ایران مناسب تر است
 ین شـاخص هـا    یتبـاط بـ   ر ا ییابطه با شناسا  ر رده  د انجام ش  ی پژوهش ها  راکثردهمان طور که مشاهده شد      

سه بـا   یـ  مقا رد همبـستگی  وشر .ه اسـت  ده شـ  د اسـتفا  ی همبستگ یروش آما ر از   رانی ا شر با ی ها یژگیو  و یمیاقل
اط تبر ارود از دونی پی با توجه به شاخص ها که دراد ین مطالعه سع  یا لذا است   ینقاط ضعف  یارادون  یسرگروش  ر

ا بـا   ر است   دیی تا در مو رانی ا یبارش ها ط  یار با ش  یر از لحاظ تئو   آن ها تباط  را که ا  ر یمی اقل ین شاخص ها  یرمهمت
  .دهد برار قیسرر بدره موری متغدون چنیسرگرل یوش تحلرق یران از طری ایش فصلر بای هایژگیو

                                                 
1 - Southern Oscillation Index (SOI) 
2 - The NORTH ATLANTIC OSCILLATION(NAO) 
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  ها وشره ها و داد
  :ه استدیدره گده ها استفاداد هدو دست از ر نظدرواف مدل به اهی نیارن پژوهش بی ارد
کـه دارای طـوالنی تـرین و کامـل تـرین دوره      ) 1جدول ( ایستگاه سینوپتیکی کشور25 ماهیانه  بارش داده های  -1

 ازسـازمان   )1شـکل (و توان پوشش اکثـر منـاطق بارشـی کـشور را دارنـد             ) 2003 تا   1951دوره آماری   (آماری اند   
نـوامبر و    اکتبـر، (ز  یی سه فصل پا   ی مذکور برا  ی داده ها  .ه است  قرار گرفت  هواشناسی کشور دریافت و مورد استفاده     

 )1جـدول    (تفاده شـده اسـت    سا)  و ژوئن  یم ل،یآور(و فصل بهار  ) ه و مارس  یفور ه،یژانو(و فصل زمستان  ) دسامبر
  :  شاملیمی اقلیشاخص هاانگر ی نمایداد ها

 رد متقابـل  یر اتمـسف ر فـشا یهـا بـه الگو  د میـشو هدادنـشان  AO  یرف اختـصا ر حود که با: 1نوسان قطب شمال -
 د باشـ  ی مـ  یو فاز مثبت و منف    د یارادن شاخص   یا.دشوی اطالق م  یه شمال رمکی ن رد یانه و باال و شمال    ی م یض ها رع

 یض هـا  ر عـ  ردن  یی پـا  نـسبتاً  ر قطـب شـمال و فـشا       یور ر ب دای ز نسبتاً یر اتمسف رفشا رانگیبکه   درا س ی یفکه فاز من  
 ردن  یی پا نسبتاً یر اتمسف ر فشا رانگیعکس ب رآن ب  یشاخص باال   با مرا گ یو فاز مثبت    ) یجه شمال رد 45 دودح(انهیم

  .)1997کر،(انه استی میض هار عرد باال نسبتاً رقطب شمال و فشا
 قطـب  یکـ ی نزدرد دسلنای رهی جزیاز حوالت آن یلفعاحوزه .دشومیه  دادش  اینم NAOکه با :یلنوسان اطلس شما   -

 یلشاخص نوسان اطلـس شـما  . باشد یم  جنوب رد یربایه  ریزبه ج ش تا   ره از آزو  روس اطلس جنب حا   انقی ا تاشمال  
ه ر جنـب حـا    ر فـشا  رن پـ  بـی  ر ازاخـتالف فـشا    دشومیـ ه  در بـ  ر به کا  یل نوسان اطلس شما   این فازه دادان  ش ن ایرکه ب 
شـاخص  . یـد آ مـی سـت   دب) ترلبیگستگاه  ای معموالً(دسلنای بی جنب قط  رفشاو کم   ) یسبونل ایستگاه   معموالً(روآز
 از ر کمتـ ر و فـشا ر آزورفشار پرد معمول دش از حبی ر فشارانگبی است که فاز مثبت آن      یفو فاز مثبت و من    د ایراد
ه ر جنـب حـا  رفـشا ر پرو فاز منفـی آن بیـانگ        است )کزر باال بین دو م    رادیان فشا رگ( دسلنای ر کم فشا  رد معمول   دح
  .)1997کر،(است)نی پایرادیان فشارگ(یف ایسلند ع ضرن کم فشاچنییف و همعض
معـرف شـدت وضـعف جریـان        و   نـشان داده میـشود       2(SOI)که با سه حرف اختـصاری     : شاخص نوسان جنوبی   -

مرکـز شـرقی   (این شاخص با محاسبه اختالف فشار جو در دو ایـستگاه هواشناسـی تـاهیتی          .چرخشی واکر می باشد   
 و )النینـا (شـاخص مثبـت نـشانگر شـدت جریـان واکـر            . می آید  به دست ) شمال استرالیا ( و داروین ) اقیانوس آرام   

  .است)النینو(شاخص منفی معرف ضعیف شدن جریان واکر 
 اسـت کـه بـرای نمـایش فازهـای      صی شاخـ ،شـود  نشان داده میMEI  که به اختصار: 3یره انسوغشاخص چند مت -

 اصلی کـه در اقیـانوس آرام   ریغ مت6ی این شاخص بر اساس محاسبه و اندازه گیر    .مختلف انسو به کار گرفته میشود     
دریا، مولفه مداری بادهای سطحی،     فشار سطح    : عبارتند از  غیراین شش مت   .یدآاندازه گیری می شوند به دست می        

ایـن   .ی آسـمان ک سطحی و مجموع کـسر ابرنـا  یدمای هوایا، لفه نصف النهاری بادهای سطحی، دمای سطح در ؤم
  .)2001ترنبرث، ( در فازهای گرم انسو مثبت می باشدی وفشاخص در فازهای سرد انسو من

                                                 
1 -Arctic Oscillation 

  .می باشد) 1965(براساس روش تروپ SOI  های مورد استفاده برایهداد -2
3 - Multivariate ENSO Index 
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 سـرد و  یش فازهـا ی نمـا ی است که بـرا یدی شاخص جد ارائه گردید 2که توسط ترنبرت   : 1شاخص انتقالی انسو   -

ا در منطقـه    یـ  سطح در  ی استاندارد شده دما   ی ها ین شاخص از اختالف ناهنجار    یا. شود یگرم انسو به کار گرفته م     
انگر فـاز سـرد   یـ  آن بیر منفیو مقاد) النینو(ر مثبت آن نشانگر فاز گرم   یمقاد .دی آ ی بدست م  4نو  ی و منطقه ن   1+2نوین
شـود   ی تا استوا را شامل م     ی درجه جنوب  10 و از     درجه غربی  150 تا ی درجه غرب  80 از   1+2نو  یمنطقه ن . است)النینا(

  .)2001ترنبرث، ( استی درجه شمال5 تا ی درجه جنوب5 و از ی درجه غرب150 تا ی درجه شرق160 از 4نویومنطقه ن
ن یـ ا. شـود ی انـسو اسـتفاده مـ   ی مـشخص کـردن فازهـا   ی است که بـرا ی از جمله شاخص ها:4/33نو یشاخص ن -

 تـا   ی درجه غرب  170 از   4/3نو  یمنطقه ن .دی آ ی بدست م  4/3نویانوس در منطقه ن   ی سطح اق  ی دما یریشاخص از اندازگ  
 گـرم انـسو بـا       ین شـاخص فازهـا    یـ در ا . شود ی را شامل م   ی درجه شمال  5ا   ت ی درجه جنوب  5 و از    ی درجه شرق  120
  .)2001ترنبرث،(  گردندی مشخص میر منفی سرد با مقادیر مثبت و فازهایمقاد

 یریر پـذ  ییـ ، از تغ  النینو بلند مدت    ی شود الگو  یش داده م  ی نما PDO که بصورت    :4انوس آرام ی اق ینوسان دهه ا   -
انوس یـ  اق ینوسان دهـه ا   . شود یز دو فاز سرد و گرم را شامل م        ین شاخص ن  یا .باشد یانوس آرام م  ی اق ییآب و هوا  
 سـال   30 تـا    20 (النینـو ن برابر مدت حـضور      ین تفاوت که مدت حضور آن چند      ی دارد با ا   النینو مشابه   یآرام رفتار 

 و در ی آرام شـمال انوسیـ شتر در اقیـ  آن ب ین اثرات آب و هوا    یاست و همچن  ) النینو ی ماه برا  18 تا   6  و PDO یبرا
  .)1999 ،هر( باشدیشتر در مناطق حاره مشهود می بالنینوکه اثرات ی درحال گرددیمان ی نمای شمالیکایامر

 از طریـق آرشـیو الکترونیکـی سـازمان هواشناسـی            2003 تـا    1951بـرای دوره     مذکور   ی شاخص ها  یتمام
ای مورد نظر ابتـدا در محـیط   هداده   .قرارگرفته است  تهیه و مورد استفاده      6 و مرکز تشخیص اقلیمی امریکا     5استرالیا

بصورت داده های فصلی تبدیل گردیدنـد و سـپس تمـامی محاسـبات مربـوط بـه                  EXCELو   SPSSنرم افزارهای   
ه هـای پهنـه بنـدی بـر اسـاس میـزان ارتبـاط               ه نقـش  برای تهی .انجام گرفت  EVIEWSتحلیل رگرسیون در نرم افزار      

  . استفاده گردیده استArcveiwای بارش فصلی از نرم افزارشاخص های اقلیمی و ویژگی ه

ها لدو مـ  ها وشرخـی از    رب. دور میرها به شـما   روابط بین متغی  ر تبیین   رد رین ابزا رت سیون یکی از قوی   رگر
 راره قـ د اسـتفا درمـو ها ضـیه ر تبیـین و آزمـون ف  رد ره و کمتـ  ده شـ  دبینـی اسـتفا   ای پـیش  ر ب ر شبکه عصبی بیشت   دمانن
ین حالـت   رتـ  سـوم ر م رد. دهد ا انجام می  رضیه  ربینی و آزمون ف    پیش ءو وظیفه د رسیون بخوبی ه  رگرا   ام دنرگیمی
  .دازدرپ می8 مستقلر متغید و چن7 وابستهرابطه بین یک متغیرسی ررسیون به برگر

tktkttt XXXY εβββα +++++= L2211  
  : رت هدرت فشریا به صو

                                                 
1 - Trans-Nino Index 
2 -Trenbert 
3 - NINO 3.4 
4 - Pacific Decadal Oscillation 
5 - Bureau of Meteorology(Australia) 
6 -Climate Diagnostics Center(CDC) 
7 - Dependent Variable 
8 - Independent Variable 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  

 
  1386، زمستان 62 شماره –پژوهش های جغرافیایی                                                                                                       166

  

t

k

i
itit XY εβα ++= ∑

=1
  

itXkiوابسته و    ر متغی Ytت فوق   ر عبا ردکه   ),,2,1( L= یس زمان بـا     دان. دهای مستقل هستن  ر متغیt   بیـان 
  ینریکـی از مهمتـ  . دشـو میه داسـتفا  iیس د از انـ t بـه جـای   (Cross section) مطالعات مقطعـی  رده است که دش

ن اسـت   ممکـ  کـه    دنده شـ  دون اسـتفا  یسـ رگر ردی  ددهای متعـ  ر که متغی  دن بو یا یونیسرگرل  ی تحل نیاردبخش ها   
 حـذف   یار بـ  تر ایـن صـو    رد ) داشـته باشـ   د ن راد یب معنی رنت ض د استیو tه  رآما (د نباش راد  معنی آن ها خی از   رب

  .دراد داتژی وجورو استدسیونی رگرسازی  لد و می معنیب ی هاریمتغ
ین د، بدشونمیل د مدرهای توضیحی به نوبت واروش متغیر این رد : (Fore ward)وش گام به پیش رـ 1

 و ایـن    دشـو میل  د مـ  دری وا ریگـ د ره سپس متغی  ده ش د توضیحی تخمین ز   رسیون با یک متغی   رگرا  د که ابت  ترصو
 Specific to)وش خـاص بـه عـام   روش، رن بـه ایـ  . دل شود مدر واراد های معنیر تا همه متغیدیابمیامه د ادآینرف

general) دشو می نیز گفته.  
 درت همزمان وارهای توضیحی به صورا تمامی متغیدتوش ابر این رد: (Back ward) وش گام به پس رـ 2

وع رشـ )  است راد  سطح اطمینان پایین معنی    رد (درادا  ری  رادین سطح معنی    ری که کمت  ره و سپس از متغی    دل ش دم
 ر اثـ رد ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت      دشـون  میها به نوبت حـذف      رالبته علت این که متغی    . کنیممیه و حذف    دنمو

ی ریگـ دمعنی یکی پس از      های بی راین حذف متغی  ر بناب د شون راد سیون معنی رگرهای  ری متغ ر سای رحذف یک متغی  
  .دشومیانجام 

 رتـ  اولد متـ دشـو میه د نیز نامی(General to specific)وش عام به خاص روم که دوش روش فوق رو داز 
بـارش سـه فـصل       زانیـ م بـا توجـه بـه اینکـه       . ه اسـت  ده شـ  دل سـازی اسـتفا    دای مـ  روش ب ر اینجا از این     رداست و   

فتـه  رسـیون گ رگر مستقل ر متغیهفتوی ر ر ایستگاه ب25 )هر کرام از فصول بصورت جداگانه(ز،زمستان و بهار ییپا
ل بـاقی   د مـ  رد راد  معنی ر غی رمعنی تا جایی که هیچ متغی      های مستقل بی  رو حذف متغی  ها سیونرگرازش  ر ب دشومی
 های بی رای حذف متغی  ر ب رسیون فقط پنج با   رگر ر ه را اگ رزی. نامه ممکن نیست  ره از ب  دون استفا دت ب ر به صو  دنمان

الزم به ذکر است که تمامی مراحل مـذکور         .دازش شو ر ب دسیون بای رگر 750 بیش از    در گی رارازش ق ر ب درمعنی مو 
 .ت نمـی کـرد  یـ اکافها سـیون رگرازش رالبته تنهـا بـ    . نیز انجام گرفته است    )فصل(برای رگرسیون های با وقفه یک     

، F،  بـوط رم های tاج  ر و اسـتخ   مـی شـد   یب  رضـ  300 مجموع بیش از   ردسیون که   رگر یهارایب متغی راج ض راستخ
2R   و DW   در ای   نامـه رین جهـت ب   دبـ . ده اسـت   ایـستگاه انجـام شـ      25ای  ر که ب  بوده است احل تحقیق   راز جمله م

بوطه راول م ده و ج  دادا انجام   رل  دیح م رک تص  اتوماتی به طور  که   دنوشته ش  Eviews رافزا مرنامه نویسی ن  ر ب محیط
بـوط  رول م دالبته ج . استه  دول خالصه ش  د ج ربا توجه به حجم باالی کا     . دنمایمیاج  رت خالصه استخ  را به صو  ر

فتن ر گـ ر نظـ رد کـه بـا   شـت اد صفحه فضا نیاز  120یک به   دنزها سیونرگرسیون نیم صفحه و نتایج کل       رگر ربه ه 
  .دیسر میر به نظرن نتایج اجتناب ناپذیدره ک مقاله خالص صفحاتیتدودمح
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   بر اساس طول دوره آماری ایستگاه های مورد استفاده در پژوهش جغرافیایی مشخصات1 جدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

 دوره آماری به سال طول جغرافیایی عرض جغرافیایی ارتفاع به متر نام ایستگاه ردیف

 2003تا1951 48˚    15΄ 30˚    22΄ 6/6 آبادان 1

 2003تا1951 49˚    28΄ 37˚    28΄ -26 نزلیابندر 2

 2003تا1955 49˚    46΄ 34˚    6΄ 1708 اراک 3

 2003تا1951 52˚    39΄ 36˚    43΄ -21 بابلسر 4

 2003تا1951 46˚    22΄ 27˚    13΄ 10 بندر عباس  5

 2003تا1951 55˚    0΄ 28˚    59΄ 6/19 بوشهر 6

 2003تا1951 51˚    40΄ 39˚    37΄ 1550 اصفهان 7

 2003تا1959 50˚    3΄ 31˚    15΄ 1279 قزوین 8

  2003تا1952 54˚    16΄ 36˚    51΄  3/13  گرگان  9
 2003تا1951 ΄43˚48 35˚    12΄ 7/1679 همدان 10

 2003تا1951 56˚    58΄ 35˚    15΄ 8/1753 کرمان  11

 2003تا1951 47˚    9΄ 34˚    21΄ 6/1318 کرمانشاه 12

 2003تا1951 48˚    17΄ 33˚    26΄ 8/1147 خرم آباد 13

 2003تا1951 59˚    38΄ 36˚    16΄ 999 مشهد 14

 2003تا1951 45˚    5΄ 37˚    32΄ 9/1315 ارومیه 15

  2003تا1956 49˚    39΄ 37˚    12΄  7/36  رشت  16
  2003تا1959 47˚    0΄ 35˚    20΄  1373  سنندج  17
  2003تا1951 54˚    57΄ 36˚    25΄  3/1345  شاهرود  18
 2003تا1955 50˚   51΄ 33˚    17΄ 9/2048 شهرکرد 19

 2003تا1951 52˚   36΄ 29˚   32΄ 1481 شیراز 20

 2003تا1951 46˚   17΄  38˚    05΄ 1780 تبریز 21

  2003تا1951 51˚    19΄ 35˚    41΄  8/1190 تهران  22
  2003تا1952 54˚    17΄ 31˚    54΄  1237  یزد  23
  2003تا1951 60˚    53΄ 29˚    28΄  1370  زاهدان  24
  2003تا1955 48˚    29΄ 36˚    41΄  1663  زنجان  25
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 . موقعیت و نحوه پراکندگی ایستگاه های مورد استفاده1شکل 

 
  های پژوهش یافته

ایـن  . رودمیهـر تحقیـق بـه شـمار     های و مشاهدات از مهمترین بخش    ها با واقعیت ها  تجربی و تطبیق تئوری    مطالعه
 آن هـا نتـایج تجربـی و تفـسیر    . گـردد میپژوهش نیز با هدف ارائه شواهد تجربی در خصوص موارد نظـری ارائـه            

قبـل از   . همچنین مطالعه تطبیقی و مقایسه نتایج تجربی این فصل با سایر تحقیقات انجام شده نیز آورده شـده اسـت                   
آنکه به تفسیر نتایج حاصل از خروجی مدل های رگرسیونی که برای میانگین بارش هـای هـر کـدام از سـه فـصل                       

زیم به تفسیرنتایج بدست آمـده از رگرسـیون بـرای           پاییز،زمستان و بهار و متغیر های مستقل انجام گرفته است بپردا          
یکی از ایستگاه های بعنوان نمونه پرداخته میشود و بعد نتایج بدست آمـده را بـصورت جـامع مـورد بررسـی قـرار                         

 می دهـد نشان ) 2جدول ( های مستقلمتغیر بارش فصل پاییز ایستگاه آبادان و  زانیمنتایج مربوط به ارتباط     . میدهیم
 در ذیـل    tآمـاره هـای     ( درصد معنی دار بـوده     5 در سطح خطای نوع اول       NAOو   NINO3/4  ،AOای  که متغیر ه  

 معنـی داری    تـأثیر و بر متغیـر میـزان بـارش فـصل آبـادان             )  هستند -35/2 و   -46/2 ,29/2ضرایب مربوطه به ترتیب   
معنی دار )  درصد5(ضریب سایر متغیر ها که در جدول گزارش نشده است در سطح معمول خطای نوع اول   . دارند

 بـا   مـی دهـد   اسـت کـه نـشان        33/18 دارای عالمت مثبت است و ضریب آن برابر با         NINO3/4متغیر  . نبوده است 
دارای  AO متغیـر . یافـت  د میلیمتر افزایش خواهـ    25میزان بارش به میزان      NINO3/4افزایش یک واحدی در متغیر    
بـارش بـه     AO با افزایش یـک واحـدی در در متغیـر            دمی ده  است که نشان     -98/19عالمت منفی با ضریبی برابر      

-01/20نیز دارای عالمت منفی اسـت و ضـریب آن برابـر            NAOمتغیر   .میلیمتر کاهش خواهد یافت    -98/19میزان
)  تبـدیل شـود    3 بـه    2 گرادیان فشار در نوسان اطلس شمالی از         مثالً( با افزایش یک واحدی    می دهد است که نشان    

 نـشان داده مـی شـود        2Rقدرت توضیح دهندگی مـدل کـه بـا          . میلیمتر کاهش می یابد    01/20 بارش به میزان     زانیم
 درصد از تغییرات متغیـر وابـسته بوسـیله متغیـر هـای      32به بیان روشن تر  .درصد است 32برای این رگرسیون برابر     
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خطـای  سـطح   اسـت کـه در   95/5 مدل برابـر  F .توضیح داده می شود NAO)و  NINO 3/4 ،AOدر اینجا( مستقل

رسـیون از معنـی   گمعنی دار است و نشان می دهد کـه ر  )  درصد 5 از سطح معمول     بسیار کمتر ( درصد   6/0نوع اول 
 AOو   NINO3/4  ،NAOبه بیان دیگر بین متغیر میزان بارش و متغیر های اقلیمـی             .داری کلی بر خوردار می باشد     

در مـدل    DW)(واتـسون  _آماره دوربـین    .عتبر است در آبادان ارتباط معنی داری وجود دارد و رگرسیون در کل م           
هـر چـه مقـدار آمـاره         . گزارش شده است که نشان دهنده عدم وجود مشکل همبستگی پیاپی در مدل اسـت               36/2

بـا یکـدیگر بـستگی پیـاپی        )  اخـالل  اجـزای ( توان نتیجه گرفت خطـای مـدل         دوربین واتسون نزدیک دو باشد می     
الزم به ذکـر اسـت کـه سـطر     .  باشدین صورت میز به همیستگاه ها نیر ای سا یراج بدست آمده ب   یر نتا ی تفس .ندارند

 مـستقل در    یرهـا یا متغ یـ ر  یـ ر وابسته و متغ   ین متغ ی عدم وجود رابطه ب    یستگاه ها به معنا   ی ا ی در مقابل برخ   ی خال یها
  .ستگاه استیآن ا

 بـارش در فـصول      یـزان م و   یمـ ی اقل ین شاخص هـا   ی ارتباط ب  یونی رگرس ی مدل ها  یج حاصل از خروج   ینتا
ن یشتریـ مده نشان داد کـه ب آج بدست ینتا .گرفته استل قرار یه و تحلید تجزن بخش موریز، زمستان و بهار در ا    ییپا

 . از آن در فـصل زمـستان اسـت   عدز و بیی فصول مختلف در فصل پا نی ب ر وابسته ی مستقل و متغ   یر ها ین متغ یارتباط ب 
 بـود، بـه   یک فصل فاقد معنـ ی با وقفه یمی اقلیفصل مذکور و شاخص ها سه ی ارتباط بارش ها  یونیل رگرس یتحل
ب یـ رق فصل بهـار در      زان بارش یم.دی در سطح معنادار مشاهده نگرد     یچ کدام ازفصول ارتباط   ین صورت که در ه    یا

بـوط   جدول مر  .)3  و 2 جداول( دهد ی نشان نم   مستقل یر ها ی با متغ   را یچ گونه ارتباط  یستگاه ها ه  ی ا یبه اتفاق تمام  
بـه   .ه علت نبود رابطـه آورده نـشده اسـت          مستقل و وابسته فصل بهار ب      یهاری متغ یونیج حاصل از مدل رگرس    یبه نتا 

 مـستقل   یر ها ین متغ یرسون ب ی پ یل همبستگ ی آزمون تحل  یج خروج یافتن از روش کار و صحت نتا      ینان  یمنظور اطم 
 5 ا و یدر سـطح خطـا   (رسـون ی پ یل همبستگ یج حاصل از تحل   ینتا. ر وابسته درفصول مختلف صورت گرفت     یو متغ 
 یان شـاخص هـا    یـ از م .د قـرار داد   ییـ  مـورد تا   ی را با اخـتالف انـدک      یونیل رگرس دبدست آمده در م   ج  ی نتا )درصد

تبـاط را   رن ا یشتریـ ز و زمـستان ب    یی فصل پـا   ی بارش ها  زانیمو  )  SOI,NINO3/4,TNI,MEI( مرتبط با انسو   یمیاقل
 و TNIشـاخص   . بعـد از نظـر ارتبـاط قـرار دارنـد     رتبهدر  MEIو   SOI صخشا .می دهد  نشان   NINO3/4شاخص

PDO ینـشان نمـ   ) ز و زمـستان   ییبـارش پـا   زان  یم(ر وابسته   ی را با متغ   یچ گونه ارتباط  یستگاه ه یا سه ا  یز بجز در دو     ین 
ر و  ویـ در پژوهش غ   .)3 و   2جداول  (دی دو و سه حذف گرد     جداول در  ها ن شاخص ین ستون مربوط به ا    یدهد بنابرا 

 NINO 3/4ن شـاخص  ی بیز ارتباط قوین "رانی جنوب شرق ای و تابستانیزیی پای انسو بر بارش هاتأثیر" یخسرو
  .)1380غیور و خسروی(د قرار گرفته استیمطالعه مورد تاک  منطقه موردیو بارش ها

. ت اسـت ز و زمـستان مثبـ  یی پـا ی بـارش هـا  زانیمبا  NINO 3/4ب ارتباط شاخص یستگاه ها ضریدر اکثر ا
 فـصل  یبارش هـا زان یمNINO3/4 ش مقدار شاخصیت افزاور دهد که در صین شاخص نشان میب مثبت ایضر
 کـاهش    مـذکور   بـارش در دو فـصل      زانیمابد و بر عکس با کاهش مقدار شاخص         ی یش م یز افزا یز و زمستان ن   ییپا
  .)3  و2 جداول(ابدی یم

 همـراه بـا فـاز    یسـال هـا   گرم انسو مثبـت و در   همراه با فازیسال هادر MEI وNINO 3/4 مقدار شاخص
نـو درسـت   ی و ال ن النینـو  یسال هـا   در   یا منف یب مثبت   ین شاخص ها از نظر ضر     ین ا ی باشد بنابرا  ی م یسرد انسو منف  
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 اسـت کـه نـشان دهنـده     یستگاه هـا منفـ  یـ در اکثـر ا  SOIب شاخص یضر .) دو وسه  جداول( باشند ی م SOIعکس  

ن یـ  بـه ا    اسـت  SOI  مـستقل  ریـ  با متغ  )ز و زمستان  یی پا ی بارش فصل ها   زانی م (وابسته یرهاین متغ یارتباط معکوس ب  
ر یش مقـاد ی بارش و هر واحد کاهش شاخص مذکور باعـث افـزا   زانیمش باعث کاهش    یصورت که هر واحد افزا    

  ).3  و2 جداول(گردد یر وابسته میمتغ
 النینـو  یسال هـا  بارش در زانیمش ی که افزای بر مطالعات قبلNINO3/4 و  SOI ,MEI یر هایب متغیضرا

 ،1379 یزیـ عز ،1377خـوش اخـالق  ( کنـد ید مـ یـ  را مطرح کردنـد تاک النینا یسال ها بارش در زانیمو کاهش 
ز و  یی بـارش فـصل پـا      زانیـ مبـر    AOر مـستقل    یمتغ ی گذار تأثیرارتباط و    .)2000ناظم السادات،  ،1376مدرس پور   

 فـصل   ی بـارش هـا    مجمـوع زان ارتبـاط آن بـا       یـ ن تفـاوت کـه م     ی باشد با ا   ی دار م  ی ها معن  هستگایزمستان در اکثر ا   
ز ییشتر از فـصل پـا  یـ  دهند بیر رابطه نشان مین متغ ی که با ا   یستگاه ها ین صورت که تعداد ا    یشتر است به ا   یزمستان ب 

باط معکوس   ارت ی است که به معنا    یستگاه ها منف  یز و زمستان اکثر ا    یی فصل پا   در رین متغ یب مربوط به ا   یضرا .است
ن یـ بـه ا   AOز و زمـستان و      یی پـا  ی بـارش هـا    زانیـ من  یارتباط معکوس ب   . باشد ی وابسته م  یر ها یر و متغ  ین متغ ین ا یب

ران یـ ژه زمـستان در ا    یـ وه  بـ  ز و یی فصول با  ی بارش ها  زانیمشتر باشد   ین شاخص ب  یر ا یصورت است که هر چه مقاد     
 فـشار اتمـسفری   ه مثبت نوسان قطبی مـی باشـد نـشان دهنـد         فازانگر  ین شاخص که ب   ی ا یر باال یمقاد . شود یکمتر م 

مقـادیر کـم ایـن شـاخص کـه نـشان             .نسبتاً زیاد در عرض های میانه و فشار نسبتاً کم در بر روی قطب شمال است               
بنابراین بـا   .دهنده فاز منفی نوسان قطبی است بیانگر فشار زیاد در قطب شمال و فشار کم در عرض های میانه است                   

 هنگامی که فشار در عـرض هـای میانـه افـزایش مـی یابـد      مشخص می شود که نتایج حاصل از رگرسیون     توجه به   
 منفی این متغیر در شرایط فـاز مثبـت          تأثیر .)3  و 2 جداول( بارش فصول زمستان و پاییز ایران کاهش می یابد         زانیم

ایت سیـستم هـای بـاران زا از         ممکن بر اثر این مسئله باشد که وجود فشار زیاد در عرض هـای متوسـط باعـث هـد                   
   . شودیمعرض های وسط به عرض های شمالی تر 

 بر میزان بارش های فصل پاییز و زمـستان نیـز در اکثـر ایـستگاه معنـی دار                   NAO گذاری متغیر مستقل     تأثیر
ارتبـاط و   این متغیر مستقل نیز بیـشترین  AOهمانند متغیر.منفی می باشد AOمی باشد و ضریب آن نیز همانند متغیر    

تعداد بیشتر ایستگاه های که در فـصل  (گذاری را بر میزان بارش فصل زمستان و بعد از آن در فصل پاییز دارد       تأثیر  
 این متغیر بر روی میزان بارش های پـاییزه و      تأثیر ).زمستان با این متغیر رابطه نشان می دهند مبین این موضوع است           

ی مثبت آن که به معنای گرادیان فشار زیاد بین پر فشار جنب حـاره آزور و  زمستانه به این منوال است که در فازها       
کم فشار ایسلند است بارش های ایران کاهش و در فازهای منفی آن که بیانگر گرادیان فشار پـایین بـین دو مرکـز         

  ).3  و2جداول (پرفشار و کم فشار مذکور است بارش های ایران افزایش می یابد 
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اط شاخص های اقلیمی و میزان بارش پاییزارتب 2جدول   
 c SOI NINO3/4 MEI AO NAO R2 F F prob DW  ایستگاه
 2/36 0/01 5/95 0/32 20/01- 19/98-  18/33  60/91 آبادان
 10/63  2/39  -2/46 -2/35     
 2/59 0/00 8/48 0/18   18/82 53/58  829/14 انزلی
 20/08  2/32 2/12       
 2/48 0/08 4/61 0/40 36/06- 43/24-  15/16  92/74 اراک
 14/89  3/56  -2/54 -3/36     
 2/61 0/00 8/43 0/15    29/83  395/79 بابلسر
 23/40  2/52        

 2/34 0/03 4/07 0/21     16/54 42/42 بندر عباس
 6/21 2/33         
 2/59 0/00 8/09 0/20    4/25 3/94- 125/99 بوشهر
 8/06 -2/60 2/68        

          35/56 اصفهان
 8/14          
- 90/96 قزوین

18/93   28/26  0/08 3/56 0/05 2/18 

 13/59 -2/82   4/15      
          191/39  گرگان
 17/28          
 2/36 0/04 10/59 0/32 23/46-  35/93 13/21  89/69 همدان
 12/75  2/69 2/28  -2/56     
 2/38 0/03 9/10 0/33 31/45-   8/58  28/62 کرمان
 8/47  2/74   -2/35     

 2/32 0/07 6/72 0/36  42/98-  25/67  144/28 کرمانشاه
 15/40  2/71  -2/19      

 2/28 0/05 8/95 0/49  51/77- 64/01  2/36- 164/43 خرم آباد
 17/16 -2/17  2/76 -2/63      
 1/86 0/02 4/82 0/47    5/90  47/53 مشهد
 12/09  2/15        
 2/24 0/05 17/01 0/22 11/59- 13/13-  12/84  90/54 ارومیه
 15/11  3/00  -2/10 -2/27     
 1/72 0/05 7/37 0/11  84/43    546/08 رشت
 21/00    3/20      
 2/26 0/01 6/32 0/49 51/82- 37/62 54/95   137/84 سنندج
 15/82   2/92 4/30 -2/33     

 2/47 0/01 6/98 0/19    16/91  92/31 شهرکرد
 10/38  2/77        

 1/97 0/04 8/58 0/13    6/15  30/13 شاهرود
 11/77  3/44        
 2/00 0/02 3/88 0/46  56/01- 9/22  7/15- 108/96 شیراز
 9/27 -2/41  2/12 -2/11      
 2/25 0/00 10/77 0/30  18/15  34/81  73/53 تبریز
 14/75  2/44  3/60      
 2/52 0/07 3/14 0/40 12/14- 21/04- 13/51   69/92 تهران
 16/04   2/51 -4/77 -2/72     
 2/53 0/08 3/97 0/21 7/38-  8/36 6/58  14/28 یزد
 5/97  2/96 2/14  -2/22     
 2/20 0/01 7/46 0/18    20/28  16/53 زاهدان
 6/14  3/89        
 2/60 0/00 10/26 0/30 41/83- 26/27  40/93  78/57 زنجان
 15/32  2/32  5/04 -2/72     
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  ارتباط شاخص های اقلیمی و میزان بارش زمستان3جدول 

 c SOI NINO3/4 MEI AO NAO R2 F F prob DW  ایستگاه
 2/15 0/01 5/41 0/29 25/99- 25/40-  3/12  63/82 آبادان
 9/56  3/04  -2/73 -3/29     
 2/35 0/00 7/71 0/16     18/82- 401/02 انزلی
 20/27 -2/12         
 2/25 0/08 4/19 0/37  32/58- 43/24 53/59  155/30 اراک
 15/43  2/75 2/54 -2/78      
 2/38 0/00 7/66 0/13  21/49    236/02 بابلسر
 26/46    2/77      

 2/13 0/03 3/70 0/19    12/17 11/87- 134/42 بندر عباس
 10/44 -2/56 2/76        
          136/86 بوشهر
 11/42          

          55/25 اصفهان
 13/52          
 2/36 0/02 4/70 0/36 20/39- 17/70-   13/69- 133/31 قزوین
 17/92 -3/40   -3/18 -2/82     

 1/98 0/04 3/24 0/08 13/52- 15/15-    186/85 گرگان
 17/80    -2/66 -3/14     
 2/15 0/04 9/63 0/29 12/52- 13/99- 31/45 35/93  141/43 همدان
 20/86  2/28 2/35 -2/49 -2/70     
 2/16 0/02 8/27 0/30 15/51- 19/71-  10/67 9/70 89/75 کرمان
 18/42 2/44 2/06  -2/72 -3/31     

 2/11 0/07 6/10 0/32   42/98 53/58  197/97 کرمانشاه
 17/67  2/32 2/19       

 2/07 0/04 8/13 0/44  47/29- 51/77 64/01  240/49 خرم آباد
 20/53  2/76 2/63 -2/99      
 1/69 0/02 4/39 0/42 17/10-     122/60 مشهد
 20/75     -2/57     
 2/04 0/05 15/46 0/20 11/74- 18/70-   11/39- 117/16 میهارو

 19/93 -2/79   -3/11 -2/36     
          364/99 رشت
 20/21          
 2/06 0/01 5/75 0/45  19/31- 45/81 54/95 2/66- 199/30 سنندج
 21/14 -2/40 2/92 2/70 -2/40      

 2/30 0/07 3/61 0/19    10/57  167/70 شهرکرد
 18/94  -2/66        

 1/79 0/03 7/80 0/12     6/61- 65/68 شاهرود
 16/64 -3/13         
 1/56 0/04 6/70 0/10  23/13-   7/15- 197/37 شیراز
 15/32 -2/41   -2/10      
 2/05 0/00 9/79 0/27 11/71- 18/97-  34/81  89/57 تبریز
 18/60  2/44  -3/82 -3/13     
 2/29 0/06 2/86 0/36 11/19- 17/05-   9/65- 106/04 تهران
 15/98 -2/54   -3/23 -3/28     
 2/25 0/01 6/35 0/17    8/36 7/38- 35/63  یزد
 11/21 -2/22 2/14        
 2/00 0/01 6/78 0/16   12/14- 20/28  54/72 زاهدان
 12/20  3/89 -2/72       
 2/36 0/00 9/33 0/18 17/28-  41/83- 40/93  107/98 زنجان
 18/32  2/32 -2/72  -3/05     
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 منفی فازهای مثبت بر بارش ایران می تواند ناشی از این جریان باشد که هرگاه که گرادیان فشار                   تأثیردلیل  

ر جریـان مـی   بین این دو مرکز زیاد است باد های غربی با سرعت و قدرت بیشتری در عرض های جغرافیـای بـاالت                
نتایج حاصل از این تحلیل رگرسیونی با نتایج بدست آمـده  .یابند و از محدوده جغرافیای ایران کمتر عبور می کنند 

کنـد    بیـان مـی    که) 1383مرادی("و بارش و دمای ایران     NAO)(ارتباط بین شاخص اطلس شمالی    "مرادی  توسط  
 در  تقیم و با دمـای ایـران رابطـه معکـوس وجـود دارد              رابطه مس   ایران که بین شاخص نوسان اطلس شمالی با بارش       

  .تعارض است
  

  یریجه گینتبحث و 
 با استفاده از تحلیل رگرسیونی ارتباط میزان بارش ایران در پاییز،زمستان و بهار و شاخص های اقلیمی                  مقالهاین  در  
 یر هـا یـ ن متغین ارتبـاط بـ  یشتریـ  دهـد کـه ب  یل نـشان مـ    یـ ن تحل یج بدست آمده از ا    ینتا. گرفت ارزیابی قرار    دمور

ز و زمستان اسـت  ییدر فصل پا) ز،زمستان و بهار ییزان بارش پا  یم(  وابسته   یر ها یو متغ  ) یمی اقل یشاخص ها (مستقل
 بـا    یبیـشتر  ارتبـاط    4/3نـو   ی انسو، شاخص ن   ی از شاخص ها   نیهمچن.  دهد ی را نشان نم   یزان بارش بهار ارتباط   یو م 
زان ی و م  ی و نوسان اطلس شمال    ین نوسان قطب  ی دهد که ب   یل نشان م  ین تحل یا.ن دارد رایز و زمستان ا   ییزان بارش پا  یم

 زان بـارش  ین دو شاخص م   ی مثبت ا  ین صورت که در فازها    ی به ا  .بارش فصول مذکور ارتباط معکوس وجود دارد      
 .ش پـاییز اسـت    زان بـار  یـ زان بارش زمستان بیـشتر ازم     ی برم آن ها  تأثیرز کاهش می یابد و      ییدر دو فصل زمستان و پا     

شـاخص انتقـالی   انوس آرام ویـ  اقی مستقل نوسان دهه ایر های متغ بین دهد کهینشان م ین بررسیج حاصل از ا  ینتا
 ) هـا 2R( ضـرایب تعیـین  زانیش میبا توجه به نحوه آرا.و زمستان ایران ارتباطی وجود ندارد نینو با میزان بارش پاییز   

        تـأثیر  گـردد کـه   ینگونـه اسـتنباط مـ   ی ا ، مختلـف  یستگاه هـا  یـ ته در ا   وابـس  یرهـا ی مـستقل و متغ    یر هـا  یارتباط متغ 
ن یـ ا .ر منـاطق کـشور اسـت   یشتر از سـا یـ  مذکور در منطقه شمال غرب، غرب و جنوب غـرب ب یمی اقلیده هایپد
        پدیده اقلیمی مرتبط با شاخص های مورد استفاده بیشتر در جریـان بادهـای غربـی و   تأثیر  کهدهد یان نشان میجر

  .زای همراه با آن نمود پیدا می کنند ارانبسیستم های 
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