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 یالديم 2018در سال  یرانا یمیاقل يحد رخدادهاي

 4یري، زهره جوانش3پاکدامن ی، مرتض2قابنيصمد ینا، س1ی، شراره ملبوس1*ياردهخزان لیلی

 کشور یسازمان هواشناس ناسی،شمیپژوهشکده اقل یمی،و اقل يجو یايبال ناسیشمیاقل یگروه پژوهش یکارشناس ارشد پژوهش-1

 کشور یسازمان هواشناس ناسی،شمیپژوهشکده اقل یمی،و اقل يجو یايبال ناسیشمیاقل یسرپرست گروه پژوهش-2

 کشور یسازمان هواشناس ناسی،شمیپژوهشکده اقل یمی،و اقل يجو یايبال ناسیشمیاقل یگروه پژوهش یعلم یاتعضو ه-3

 کشور یسازمان هواشناس ناسی،شمیپژوهشکده اقل ي،کاربرد ناسیشمیاقل یگروه پژوهش یعلم یاتعضو ه-4

 )22/08/98 :یرشپذ یخ، تار21/07/98:یافتدر یخ(تار

 چکیده
 یشور به سازمان هواشناسک یمیاقل ياز رخدادها یگزارش مل یهامکان ارا مینهزشیشور و با پکساالنه  یماقل یتاز وضع یسانرعاطال يحاضر در راستا مطالعه

و خاك و شن، گرد و  دتوفان گر ین،سنگ ياهشبار یی،امواج سرما یی،مورد نظر امواج گرما ايههیدشده است. پد یهمرتبط ته ياهنسازما یرو سا یجهان
ند. امواج اهانتخاب شد ینره زمک یماقل یتگزارش جامع ساالنه از وضع یهجهت ته یجهان یغبار و رعد و برق هستند که طبق دستورالعمل سازمان هواشناس

وقوع توفان گرد و  يشدند. مبنا سبهروزانه و شاخص صدك محا يحداکثر و حداقل دما ياههداد یاربه دو روش استفاده از انحراف مع ییو سرما ییگرما
 يآن با دوره آمار یسهو مقا یالديم 2018سال  یمیاقل یکشور بوده است. بررس ینوپتیکس ياههیستگاخاك و شن، گرد و غبار و رعد و برق گزارش ا

 یگراددرجه سانت 18,8سال  ینشور در اک دماي یانگینشده است، نشان داد که م یهشور تهک کینوپتیس یستگاها 27که براساس آمار ) یالديم 2017-1958(
داشته است.  یشافزا یگراددرجه سانت 0,4) یالديم 2017و نسبت به سال گذشته ( یگراددرجه سانت 3,1مورد نظر  يدوره آمار يدما یانگینه نسبت به مکبوده 

 يحد يرخدادها یشترینکه ب ییاهناستا یالدي،م 2018. در سال دبو یشتردوره مورد مطالعه ب یانگیندرصد نسبت به م 1,5شور ک یالديم 2018بارش سال 
و بلوچستان  یستانس)، ینسنگ ياهش(بار یالنگ)، یی(امواج سرما يبندرعباس و خراسان رضو)، ییعبارتند از: زنجان (امواج گرما را تجربه کردند، یمیاقل

 ).و لرستان (رعد و برق) (گرد و غبار و توفان گرد و خاك و شن
 توفان گرد و خاك و شن. یی،امواج سرما یی،امواج گرما یمی،اقل يحد يرخدادها :یديکل ايههواژ

 مقدمه
آن  ینسنگ يیامدهاپ یلبه دل یمیاقل يحد ايههیدپد بررسی

در هر  يو کشاورز یاجتماع ي،مختلف اقتصاد ياهشبر بخ
 ییرمورد توجه است. امروزه ثابت شده است که تغ يکشور

نسبت  يرتبرخدادها به مراتب اثر مخر ینا یشدت و فراوان
 ا،هنسالمت انسا يبر رو یمیاقل یطدر متوسط شرا ییربه تغ

خواهد داشت  یعیطب ايهمیستو س یاجتماع يواحدها
 یمیاقل يحد يرخدادها ).1396و همکاران،  یان(عرفان

 یاپی،پ ايهیخشکسال یل،س یی،همچون امواج گرما
است  یشرو به افزا ینسنگ ياهشا و بارهلجنگ يوزسشآت

 ی،جهان یسازمان هواشناس یفطبق تعر ).1393(دارند، 
و  یمیاقل یرهايعبارتند از رخداد متغ لیمیاق يحد ايههینما

 ياهحد آستانه در منطق یکاز ) فروتر یافراتر ( ییآب و هوا
با توجه به  ).2012 یم،اقل ییرتغ لدولانیب یاتمشخص (ه

با  یجهان یهر ساله سازمان هواشناس اههیدپد ینا یتاهم

) NOAA( اکیآمر یو هواشناس ناسیشسیانواداره اق يارکهم
رو در  ین. از اندکیم یهته ینره زمک یماز اقل یجامع رشگزا

 یازو مطابق ن یجهان یبرنامه جامع سازمان هواشناس يراستا
 یدادهايرو ییو شناسا یابیبا هدف ارز یقتحق ینکشور، ا

انجام شده است.  یالديم 2018در سال  یرانا یمیاقل يحد
 شامل یهواشناس ايههیستگامنظور از اطالعات ا ینا يبرا

 1958-2017دوره  یط )یستگاها 27( ینوپتیکس ايههیستگاا
در  یرانا یمیاقل ايهنیانگیاستفاده شده است. ابتدا م یالديم

قرار گرفت و سپس  یمورد بررس یالديم 2018سال 
امواج  یی،شامل امواج گرما یمیاقل يحد يرخدادها

، گرد و كتوفان شن و گرد و خا ین،سنگ ياهشبار یی،سرما
شدند.  يندبهو پهن ییسال شناسا ینو رعد و برق در ا بارغ

مورد مطالعه  یمیاقل يحد يالزم به ذکر است که رخدادها
 یهجهت ته یجهان یبراساس دستورالعمل سازمان هواشناس

انتخاب شده  ینره زمک یماقل یتگزارش جامع ساالنه از وضع
 است.



 يالدیم 2018در سال  رانیا یمیاقل يحد يرخدادها

 

 يحد یدادهايدر رابطه با رو یاريبس ياهشپژوه تاکنون
 یانجام شده است. بررس در داخل و خارج از کشور یمیاقل

دما و بارش در تهران براساس  يحد ياهصروند شاخ
-2003(دوره  یتهران ط یستگاهروزانه در ا یزمان ايهيسر

سرد روند  يحد ياهصکه شاخ هددینشان م) 1951
متوسط  يحداقل و دما يو روند دما هداشت یمحسوس یکاهش

 ياست که دما یدرحال ینند. ااهبود یشیروزانه کامالً افزا
بارش روند  يحد ياهصو شاخ یشیحداکثر روند افزا

 یهتجز ).1384و همکاران،  يند (محمداهرا نشان داد یکاهش
 ياهلسا یدما در دوره گرم ط يحد ياهصشاخ یلو تحل

 یشیباد نشاندهنده روند مثبت و افزاآمدر خر 2010-1980
 ).1397و همکاران،  يا بوده است (احمدهصشاخ ینا

(حداقل، حداکثر و  ییدما ياهصروند تمام شاخ یبررس
است و رفتار  يمعرف روند صعود یادر اکثر نقاط دن) یانگینم

به طوري که  متفاوت بوده یکدیگرحداقل و حداکثر با  يدما
بوده است  یشترحداکثر ب دمايحداقل از  يدما یشنرخ افزا

 یو مکان یزمان ییراتمطالعه تغ ).1993(کارل و همکاران، 
 یاسدر مق اههیستگابارش در هندوستان نشان داد که تمام ا

ند (دوهان و همکاران، اهبود یروند کاهش يساالنه دارا
2013.( 

در  یالديم 2018سال  ی،جهان یمگزارش ساالنه اقل براساس
 ین، چهارمNOAAسال رکورد ثبت شده توسط  139 ینب

 2015–2017 ياهلهوا در سا يسال گرم بوده است. دما
از  یشند که باهانحراف داشت یجهان يدما یانگیناز م هریک

 1880-1900دوره  یانگینباالتر از م یگراددرجه سانت 1,0
 یمبوده است (گزارش اقل) یاز انقالب صنعت یش(دوره پ

 ).2018 ی،جهان
در سطح جهان در  یمیاقل يرخدادها یبررس ینبر ا عالوه
 1,26هوا  يدما یاکه در آساد د نشان یالديم 2018سال 

بوده است. بخش اعظم  یانگینباالتر از م یگراددرجه سانت
 یطشرا یالديم 2018در مارس  یو جنوب يمرکز یايآس
ند. حداقل هفت کشور اهرا تجربه کرد یانگینباالتر از م یاربس

قطر، ترکمنستان، پاکستان،  ی،عراق، امارات متحده عرب
ماه  یندما را در ا یدجد يدهارکور یکستانازبکستان و تاج

 يرکوردها یاآس یالديم 2018ند. در مارس اهگزارش کرد
در به طوري که  حداکثر دما ثبت کرده است يرا برا یديجد

 دهمشاهده ش یزن یگراددرجه سانت 45,5 يپاکستان حداکثر دما
 یلپاکستان در آور يو مرکز یشرق ینواح یناست. همچن

 یدشد ییموج گرما یکبه شدت گرم بوده و  یالديم 2018
از پاکستان  ینواح ینماه در ا ینا یانتا پا یلاز اواسط آور

به  دما ادامه داشته یشافزا ینا یزحاکم بوده است. در اروپا ن
 نوانرا بع یالديم 2018دانمارك و هلند سال طوري که 

ند. سال اهخود ثبت کرد يسال گرم در رکوردها یندوم
سال گرم از آغاز سال  ینسوم یزن یااسترال يبرا الديیم 2018
رتبه  یالديم 2018تاکنون بوده است. سال  یالديم 1910

 یاندر م یکامتحده امر یاالتسال را در ا ینرتنسوم پربارا
 1983 و 1973 ياهلثبت شده، داشته است (سا يرکوردها

 یدشد ايهنیکسال هار یندر ا ).نداهر بودتبمرطو یالديم
آرام را تحت  یانوساطلس و اق یانوساق یکا،از امر ییاهشبخ
 ).2018 ی،جهان یمند (گزارش اقلاهقرار داد یرتاث
حاضر با  یقتحق یمی،اقل يحد يرخدادها یشتوجه به افزا با

در  یوستهبوقوع پ يحد ايههیدکشور و پد یماقل یلهدف تحل
 ياهشحاصل به بخ یجنتا یهجهت ارا یالديم 2018سال 

کالن کشور انجام  ايهتیریمد ازيسهینبه منظور به یریتیمد
 شده است.

 و روش کار اههداد
شناخت  ایستبیابتدا م ي،حد يمنظور مطالعه رخدادها به
بدست  یمیاقل ياز پارامترها ياهپار یانگینم یطاز شرا یکل

کرد. با  یلرخدادها را تحل ینوقوع ا یسه،آورد تا بتوان در مقا
ه کبه شب یهواشناس یستگاها يهر ساله تعداد هکینه اتوجه ب

طول دوره  یشور اضافه شده است و از طرفک ايههیستگاا
لذا  یست،ن یچندان طوالن یدالتاسیسجد ايههیستگاا يآمار
و  يپژوهش با لحاظ هر دو موضوع طول دوره آمار یندر ا

با  یهواشناس یستگاها 27تعداد  یتدرنها ا،ههیستگاتعداد ا یزن
 ايهنیانگیم یسهمقا يبرا 2018تا  1958 يطول دوره آمار

که  ییاز آنجا ).1(شکل  دشور انتخاب شدنک يبارش و دما
 یفیکنترل ک اههداد ابتدا ایستبیم یلیقبل از انجام هر تحل

حذف و  اههداد یزمان يپرت و اشتباه از سر یرشوند و مقاد
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 یصتشخ یزو ن اههداد یفیاصالح گردند، لذا کنترل ک
و سپس  اههداد در ییرنقاط جهش و تغ یینآنها و تع یناهمگن

انجام شد  یماتولکال یتماز الگور استفادهآنها با  يازسنهمگ
 یالديم 1958-2017ساله  60طول دوره  ).2016(گوجارو، 

دما در  یانگیندوره درنظر گرفته و رتبه م یانگینبعنوان م
دوره  ینا یانگیناالنه نسبت به مو س یصلف ماهانه، ايهسیامق

 یهارا یفمورد نظر طبق تعار يشد. سپس رخدادها یدهسنج
 شدند. يندبهو پهن محاسبهشده 

 
 یالديم 1958-2017دوره  یط یانتخاب ايههیستگاپراکنش ا-1شکل

از دو روش مختلف  ییو سرما ییامواج گرما یینتع براي
 ییشناسا يشده برا یینتع یارهاياستفاده شد. در روش اول مع

حداکثر و  یممستق یسهگرم و سرد جهت مقا يحد يروزها
حداکثر و  یربر مقاد ياهیسمقا یانگینروزانه با م يحداقل دما
دما  یرمنظور مقاد ینا يدارد که برا یهروزانه تک يحداقل دما

 ناسیشمیاقل یمیمحاسبه شد که نشاندهنده متوسط سال تقو
در هر دو  1,5 یارانحراف مع بود. یکل دوره مورد بررس

میانگین بعنوان مقدار آستانه بکار گرفته شد. بطور طرف 
 خاص:

در یک ایستگاه روزي است ) روز حدي گرم (موج گرم-1
 صدق کند:) 1که حداکثر دماي روزانه در رابطه (

)1 (𝑻𝑻𝒎𝒎𝑷𝑷𝝏𝝏𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 ≥ 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒂𝒂𝑷𝑷𝒂𝒂 𝒎𝒎𝑷𝑷𝝏𝝏 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 + 𝟏𝟏.𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒂𝒂 𝒎𝒎𝑷𝑷𝝏𝝏 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 
در یک ایستگاه روزي است ) روز حدي سرد (موج سرد-2

 صدق کند:) 2که حداقل دماي روزانه در رابطه (
)2 (𝑻𝑻𝒎𝒎𝒗𝒗𝒂𝒂𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 ≤ 𝑻𝑻𝒎𝒎𝒂𝒂𝑷𝑷𝒂𝒂 𝒎𝒎𝒗𝒗𝒂𝒂 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 − 𝟏𝟏.𝟐𝟐 𝒔𝒔𝒂𝒂 𝒎𝒎𝒗𝒗𝒂𝒂 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 

𝑻𝑻𝐦𝐦𝐢𝐢𝐬𝐬 و 𝑻𝑻𝐦𝐦𝐌𝐌𝐱𝐱𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 که در آن 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗  حداکثر و حداقل دماي
روزانه براي هر روز تقویمی در دوره مورد مطالعه، 

𝑻𝑻𝐦𝐦𝐌𝐌𝐌𝐌𝐬𝐬 𝐦𝐦𝐌𝐌𝐱𝐱 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗  و𝑻𝑻𝐦𝐦𝐌𝐌𝐌𝐌𝐬𝐬 𝐦𝐦𝐢𝐢𝐬𝐬 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗  متوسط حداکثر و
حداقل دماي روزانه براي هر روز تقویمی در کل دوره و 

𝒔𝒔𝒂𝒂 𝐦𝐦𝐌𝐌𝐱𝐱 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗  و𝒔𝒔𝒂𝒂 𝒎𝒎𝒗𝒗𝒂𝒂 𝒂𝒂𝑷𝑷𝒗𝒗𝒂𝒂𝒗𝒗 وط بهانحراف معیار مرب 
ي حداکثر و حداقل دماي روزانه است (وارفی و اههداد

 ).2009همکاران، 
معیار پذیرفته شده، که به نوعی شبیه به معیار بکار رفته توسط 

عتماد الاست به دالیل زیر قاب) 2002و همکاران ( 1برژینو
ایی که از مقادیر متوسط روزانه حاصل هفانحرا) است: (الف

وند بنابراین شیمتوسط ماهانه حذف نم وند، از مقادیرشیم
انحراف معیار در  1,5ضریب ) تغییرپذیري ثبت شده و (ب
 7الی  6براي تقریباً -این بنابر- اطراف میانگین انتخاب شده

درصد کل روزهاي مورد قبول است و بنابراین نشانگر 
اشد (برژینو و همکاران، بیده مشهمعیارهاي حدي پذیرفت

2002.( 
از شاخص صدك  ییامواج گرما یینروش دوم جهت تع در
با  يروزها یی،آستانه دما یینام استفاده شد و ضمن تع 95

. بعبارت یدگرد یینروز و باالتر بعنوان موج گرم تع 3تداوم 
عبارتند  ییهمراه با موج گرما يروزها یفتعر ینطبق ا یگرد

 یا برابرروز  3حداکثر آنها با تداوم  يماد که هاییاز روز
 یروز باشد (صادق نهماحداکثر  يام دما 95از صدك  یشترب

 ياهیاز نما ییامواج سرما ییشناسا يبرا ).1394و همکاران، 
ام استفاده شد که به کمک آن دوام، شدت  5صدك  یهبر پا

 یف،تعر یننجش بود. طبق اسلقاب ییو بسامد امواج سرما
حداقل دما  ههستند ک یاپیپ يمقصود از موج سرما روزها

ام همان نقطه است که  5کمتر از آستانه و مقدار صدك 
(دارند،  وندشیجدا از هم محاسبه م ياههبصورت دنبال

1393.( 
و  20 یشور دو آستانه بارشک ینسنگ ياهشاستخراج بار در
همراه با  يدر روز درنظر گرفته شد و تعداد روزها یلیمترم 30

 ايههیستگااز ا کیدر هرور کاز دو آستانه مذ یشتربارش ب
 .یدگرد یینتع کینوپتیس

                                                           
1Burgueno 
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گرد و غبار،  یدهتوفان گرد و خاك و شن و پد یدهپد دو
(توفان  یستگاهیبصورت مجزا و براساس آمار ثبت شده ا

و گرد و غبار با  09و  35تا  30 يگرد و خاك و شن با کدها
، 13 يشدند. کدها یدر سطح کشور بررس) 07، 06 يکدها

رخداد رعد و برق بکار رفت.  یینتع يبرا 99تا  91و  29، 17
 یهته يندبهپهن ياههرخدادها نقش ینا یشنما يبرا درنهایت

 .یدگرد

 یجبحث و نتا

 یمیاقل ايهنیانگیم
درجه  18,8 یالديم 2018شور در سال ک يدما میانگین

مورد  يدوره آمار يدما یانگینه نسبت به مکبود  یگرادسانت

بوده  یشترب یگراددرجه سانت 3,1) یالديم 1958-2017العه (مط
دما  یانگینبه لحاظ م یالديم 2018دوره سال  یناست. در ا

 2017سال گرم بوده که نسبت به سال گذشته ( یندوم
 ).2داشته است (شکل  یشافزا یگراددرجه سانت 0,4) میالدي

با  یالديم 2010که سال  ودشیمالحظه م 2با توجه به شکل 
 1992و سال  ینرتمگر یگراددرجه سانت 18,8 يدما یانگینم
سال  ینسردتر یگراددرجه سانت 15,7 يدما یانگینبا م یالديم
 یشور طک نهماها يدما یانگینم یند. بررساهدوره بود ینا

مارس و  ياههه ماک هددیمورد مطالعه نشان م يدوره آمار
 31,3و  15,6 يدما یانگینبا م یببه ترت یالديم 2018 یهژوئ

 ند.اهدوره بود ینا ياههما ینرتمگر یگراددرجه سانت

 
 یالديم 1958-2017دوره  یسال ط ینبه گرمتر یناز سردتر یبشور به ترتکساالنه  يدما یانگینم يناهنجار-2لکش

دوره  یانگینشور نسبت به مک یالديم 2018سال  بارش
 ینداشته است. در ا یشدرصد افزا 1,5مورد مطالعه  يآمار

سال پربارش کشور  ینو پنجم یستب یالديم 2018دوره سال 
 2018سال  یبارش ساالنه و فصل یبررس ).3بوده است (شکل 

در کشور نشان داد که بارش فصول بهار، تابستان و  یالديم
 ند، امااهکاهش داشت يدوره آمار یانگیننسبت به م مستانز

شده  یاد يسال نسبت به دوره آمار ینا ییزبارش فصل پا

موجب شده تا  یشافزا ینابه طوري که  داشته است، یشافزا
فصول  یهکل ینرا در ب یرتبه پنجم پربارش یالديم 2018 ییزپا
 شاهکمعکوس،  يدوره کسب کند. در رفتار یندر ا ییزپا

 يیالدم 2018تا زمستان  یدشور موجب گردکبارش زمستان 
فصول زمستان دوره مورد نظر داشته  ینرا در ب یازدهمرتبه 
 باشد.
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 یالديم 1958-2017دوره  یسال ط ینرتشبه پربار ینرتشاربماز ک یبشور به ترتکبارش ساالنه  يناهنجار-3شکل

 یمیاقل يرخدادها
قرار گرفتند،  یابیمطالعه مورد ارز ینه در اک رخدادهایی

 ین،سنگ ياهشبار یی،امواج سرما یی،عبارتند از: امواج گرما
توفان گرد و خاك شن، گرد و غبار و رعد و برق که در 

 ند.اهشد یاز آنها بطور جداگانه بررس کیادامه هر

 ییامواج گرما
 یدر زندگ یاديز یرکه تاث یمیمهم اقل یدادهاياز رو یکی

 ییشامل امواج گرما ییدما يحد یدادهايجانداران دارد، رو
 یرگذارتریناز تاث یکی ییاست. اموج گرما ییو سرما

 یمیخاص اقل یطشرا یلاست که به دل یمیاقل يجو ايههیدپد
 يو چنانچه دارا استبرخوردا  ياهیژو یتکشور از اهم

 یطیمح یستز یراتتاث واندتیباشد، م یاديشدت و مدت ز
 یمختلف ياهشو رو یفرا به همراه داشته باشد. تعار یفراوان

مطالعه همانگونه  ینشده است اما در ا یهارا ییموج گرما يبرا
در هر دو  1,5 یارکه قبال ذکر شد از دو روش انحراف مع

و روش ) 1آستانه (طبق رابطه  ربعنوان مقدا یانگینطرف م
و  یفراوان یفتعار ینا ام استفاده شده و به کمک 95صدك 

شده  یبررس یالديم 2018در سال  ییشدت امواج گرما
 است.

 یهواشناس ايههیستگاا یهلک یشینهب يمنظور دما ینا براي
آنها، در سال  يدون درنظر گرفتن طول دوره آمارب شور،ک

قرار گرفت و براساس آن امواج  یلمورد تحل یالديم 2018
وقوع و  یشور از نظر فراوانک یالديم 2018سال  ییگرما

ه با یستگاا هر يبرا ییشد. موج گرما يندبهشدت آن پهن
شد و با توجه به  یخاص خود بررس یمیاقل یطتوجه به شرا

نسبت به  واندتیم ییثبت شده در هر موج گرما يدما ینکها
 ییراتتغ یدر همان بازه زمان یستگاها یمیدوره اقل يدما

 دما نسبت به ییراتتغ یزانم داشته باشد، لذا برحسب یمتفاوت
 یابیارز یزن گرماییشدت امواج  یمی،دوره اقل يدما یانگینم

 شد.
 یفراوان یشترینب یالديم 2018نشان داد که در سال  نتایج

شور رخ داده است کرب غلدر شما ییوقوع امواج گرما
رب غلواقع در شمال، غرب و شما ياهنو استا) 4(شکل 

ند اهسال تجربه کرد ینرا در ا ییامواج گرما یدترینشد
 17وقوع  یاستان زنجان با فراوانبه طوري که  )،5(شکل 

(روش  یگراددرجه سانت 7و شدت  ییگرما وجرخداد م
و شدت  ییرخداد گرما 19وقوع  یو فراوان) یارانحراف مع

ا هناستا یررکورددار سا) (روش صدك یگراددرجه سانت 7,8
 بوده است.
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): روش صدكیینپا یار،(باال: روش انحراف مع یالديم 2018شور در سال ک ییوقوع امواج گرما یفراوان-4لکش

 
 ): روش صدكیینپا یار،(باال: روش انحراف مع یگرادبرحسب درجه سانت یالديم 2018در سال  ییشدت امواج گرما-5لکش

 ییامواج سرما
است  ییدما يحد یدادهاياز رو یگرينمونه د ییامواج سرما

. لذا ودشیمشاهده م ینهکم يدما یرمعمولغ یرکه در آن مقاد
 ینو شدت وقوع ا یفراوان ینو همچن یو زمان یمکان ییشناسا

بهنگام  ايهتیریدر مد یانیکمک شا واندتیم یدهپد
 یندهد. همانطورکه ذکر شد در ا یهاز آن ارا یخسارات ناش

از دو  ییهمراه با موج سرما يروزها یینتع يمطالعه برا
بعنوان  یانگیندر هر دو طرف م 1,5 یارانحراف مع یفتعر

ام استفاده شده  5و روش صدك ) 2مقدار آستانه (طبق رابطه 
بر  یلیمنطقه دل کیبودن  یرتوجه داشت که سردس یدبااست. 

ن است کو مم یستدر آن منطقه ن ییوجود موج سرما
اقد موج ف هستند، یماقل ینسردتر يه داراکشور کاز  یمناطق
معتدل، با  یاگرم و  یمبا اقل یباشند و برعکس مناطق ییسرما

موج  ییندر تع یگرروبرو باشند. به عبارت د ییموج سرما
 مطلق دما. یردما مد نظر است نه مقاد یافت ناگهان ییسرما

آن  ياختالف دما یزانم براساس یزن ییامواج سرما شدت
محاسبه و  یستگاها در هر یمیاقل یانگینم موج نسبت به

 یالديم 2018نشان داد که در سال  یجشد. نتا يندبهپهن
رق و جنوب شلدر مناطق شرق، شما ییامواج سرما یشترینب

واقع در  ياهنو استا) 6کشور رخ داده است (شکل 
دو استان تهران و زنجان  یزرب و نغلو شما رقشلشما

 یتدرنها ).7ند (شکل اهرا داشت ییشدت امواج سرما یشترینب
رخداد (روش انحراف  6وقوع  یهرمزگان با فراون ياهناستا

با شدت  يو خراسان رضو) رخداد (روش صدك 5و ) یارمع
 درجه -7,8و ) یار(روش انحراف مع یگرادسانت درجه -8,3
وقوع و شدت  یفراوان یشترینب) (روش صدك یگرادسانت

 ند.اهداشت یالديم 2018را در سال  ییامواج سرما



 (دو فصلنامه)                         1399، بهار و تابستان 108-109، شماره 44دوره  وار،ین                                                       74

 

 
 ): روش صدكیینپا یار،(باال: روش انحراف مع یالديم 2018شور در سال ک ییوقوع امواج سرما یفراوان-6لکش

 
 ): روش صدكیینپا یار،(باال: روش انحراف مع یگرادبرحسب درجه سانت یالديم 2018در سال  ییشدت امواج سرما-7لکش

 ینسنگ ياهشبار
 2018سال  يشور براک ینسنگ ياهشدر استخراج بار

در روز درنظر  یلیمترم 30و  20 یدو آستانه بارش یالدي،م
دو  یناز ا یشترهمراه با بارش ب يگرفته شد و تعداد روزها

. یدگرد یینتع کینوپتیس ايههیستگااز ا کیآستانه در هر
در  یلیمترم 20از  بیشهمراه با بارش  يتعداد روزها یبررس
 ینوقوع ا یشترینه بکدر کشور نشان داد  یالديم 2018سال 

(بندر  یالناستان گ یژهخزر، بو یايدر یها در حاشهشبار
و پس ) رخداد 14و  16، 21با  یبرامسر و رشت به ترت ی،انزل

بوده است (شکل ) رخداد 12باد با آماز آن استان لرستان (خر
مشابه  یشم و بک یزن یلیمترم 30از  بیش ياهشبار يالگو ).8

وقوع  یشتریناست. ب یشترو ب یلیمترم 20 ياهشبار يالگو
 یژهخزر، بو یايدر یهدر حاش یشترو ب یلیمترم 30 ياهشبار

) رخداد 11و  14با  یبو رامسر به ترت ی(بندر انزل یالناستان گ
الزم به ذکر است که رخداد  ).9گزارش شده است (شکل 

نسبت به دوره  یالديم 2018در سال  ینسنگ ايهشبار
 است. کاهش داشته یبلندمدت مورد بررس
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 یالديم 2018در سال  یشتردر روز و ب یلیمترم 20شور با آستانه بارش ک ینسنگ ياهشپراکنش وقوع بار-8لکش

 
 یالديم 2018در سال  یشتردر روز و ب یلیمترم 30شور با آستانه بارش ک ینسنگ ياهشپراکنش وقوع بار-9لکش

 توفان گرد و خاك و شن
گرد  ياهنتوفا یراز کشور درگ ییاهشبخ یراخ ياهلدر سا

امر توانسته اثرات مخرب  ینو خاك و شن بوده است که ا
کند. در  یجادمختلف کشور ا ياهشرا در بخ یطیمح یستز
و....  يکشاورز یطی،مح ی،اجتماع ی،مقوله اثرات بهداشت ینا

ا هشبخ ینا ینساکن يبرا یاريتا مشکالت بس یدهسبب گرد
متفاوت توفان گرد و خاك و  یت. با توجه به ماهیدبوجود آ

بصورت کامالً مجزا و  یدهدو پد ینشن و گرد و غبار، ا
(توفان گرد و خاك و شن  یستگاهیبراساس آمار ثبت شده ا

در ) 07، 06 يو گرد و غبار با کدها 09، 35تا  30 يبا کدها
 و سنجش قرار گرفتند. یسطح کشور مورد بررس

همراه با توفان گرد و  يروزها یشترینحاصل، ب یجبراساس نتا
شرق کشور  یدر نواح یالديم 2018خاك و شن در سال 

از استان  یو بلوچستان و بخش اندک یستانس ياهناستا
رخداد مربوط به  یشترینرخ داده است که ب یخراسان جنوب

 یکهر) و بلوچستان یستانزابل و زهک (استان س یستگاهدو ا
 ).10روز بوده است (شکل  20با 
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 یالديم 2018همراه با توفان گرد و خاك و شن در سال  يتعداد روزها يندبهپهن-10لکش

 گرد و غبار
اثرات سوء و  يآن دارا یزر یاراندازه بس یلگرد و غبار به دل

 یگذشته سع یانسال یکشور بوده و ط یماقل یستبر ز یمخرب
آن بتوان از  یریتو مد ینیبشیپ یی،شده است تا با شناسا

مناطق  ییرو شناسا یناز آن کاست. از ا یاثرات سوء ناش
 برخوردار است. ايهیژو یتمستعد وقوع گرد و غبار از اهم

کشور رخداد گرد و  ياهناکثر استا یالديم 2018سال  در
و  یغرب ياهندر استا یدادرو ینغبار را تجربه کردند که ا

واقع در  يمرز ياهناستابه طوري که  بوده است، یشترب یشرق
روز رخداد گرد و غبار همراه  50از  یشغرب کشور با ب

(استان  ابلز یستگاها وقوع گرد و غبار در یشترینند و باهبود
روز گزارش شده است (شکل  184با ) و بلوچستان یستانس

11.( 
 
 

 
 یالديم 2018گرد و غبار در سال  یدههمراه با پد يتعداد روزها يندبهپهن-11لکش
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 رعد و برق
با  یستگاهیرعد و برق براساس آمار ثبت شده ا یدهپد

و  یدر سطح کشور مورد بررس 99تا  91، 29، 17، 13 يکدها
 یالديم 2018اساس در سال  ینسنجش قرار گرفت. برا

رب غلغرب و شما ياهنوقوع رعد و برق در استا یشترینب

رخداد در  یشترینببه طوري که  کشور رخ داده است
 یغرب یجانو آذربا) بادآمخر یستگاهلرستان (ا ايهنتااس
روز  40و  41با  یببه ترت) ماکو و سلماس ايههیستگا(ا

 ).12گزارش شده است (شکل 

 
 یالديم 2018همراه با رعد و برق در سال  يتعداد روزها يندبهپهن-12لکش

 یريگهیجنت
 يرخدادها یشترینکه ب ییاهناستا یالديم 2018سال  طی
ند، مطابق جدول اهرا در سطح کشور تجربه کرد یمیاقل يحد

رخداد  17وقوع  ی: زنجان با فراوانییعبارتند از امواج گرما 1
 یو فراوان) یار(روش انحراف مع یگراددرجه سانت 7و شدت 

(روش  یگراددرجه سانت 7,8رخداد و شدت  19وقوع 
رخداد  6وقوع  ی: هرمزگان با فراونییامواج سرما)، صدك

خراسان )، رخداد (روش صدك 5و ) یار(روش انحراف مع
) یار(روش انحراف مع یگرادسانت درجه -8,3با شدت  يرضو

: ینسنگ ياهشبار)، (روش صدك یگرادسانت درجه -7,8و 
 20از  یشتربارش ب يبرا یبرخداد (به ترت 14و  21با  یالنگ
و  یستانگرد و غبار: س)، ترمییلم 30از  یشترو ب ترمیلیم

و  یستانرخداد، توفان گرد و خاك و شن: س 184بلوچستان با 
 رخداد. 41رخداد و رعد و برق: لرستان با  20بلوچستان با 

 

 یدترینکشور از لحاظ وقوع شد ياهناستا يندبهرتب-1جدول
 یالديم 2018در سال  یمیاقل يحد يرخدادها

رخدادهاي حدي 
 اقلیمی

 رخداد ایستگاه استان

موج 
 گرمایی

فراوانی 
وقوع موج 

 گرمایی
 زنجان زنجان

 19و  17
 رخداد

شدت 
موج 

 گرمایی
 زنجان زنجان

 7,8و  7
درجه 

 سانتیگراد

موج 
 سرمایی

فراوانی 
وقوع موج 

 سرمایی
 هرمزگان

بندر 
 عباس

 5و  6
 رخداد

شدت 
موج 

 سرمایی

خراسان 
 رضوي

 مشهد

و -8,3
7,8- 

 درجه
 سانتیگراد

اي سنگینهشبار  14و  21بندر  گیالن 
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 رخداد انزلی

توفان گرد و خاك 
 و شن

سیستان و 
 بلوچستان

زابل، 
 زهک

رخداد 20  

 گرد و غبار
سیستان و 
 بلوچستان

 زابل
184 

 رخداد

بادآمخر لرستان رعد و برق رخداد 41   

 يسپاسگزار
 يحد يرخدادها یبررس« یمقاله برگرفته از پروژه داخل این
است که در پژوهشکده  »یالديم 2018در سال  یرانا یمیاقل
 انجام شده است. ناسیشمیاقل
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امواج  یمکان-یزمان یلو تحل یی، شناسا1393دارند، م.،  -2
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نشان دادند که ارتباط بین انسو و ) 2006پاور و همکاران (
به طوري  هاي بارش و دما در استرالیا غیر خطی استکمیت

دهد در استرالیا ترسالی رخ میمعموالً در النیناهاي قوي، که 
نینوي قوي لزوما با خشکسالی همراه نبوده و اما شرایط ال

. [2] میزان خشکسالی نیز ارتباط چندانی با شدت النینو ندارد
نشان داد که در ) 2007نتایج مطالعه وانگ و همکاران (

اي بر روي شرایط النینا، یک پرفشار نابهنجار با مقیاس قاره
شود که هاي زیادي از آمریکاي شمالی مستقر میبخش

مد آن تابستانی خشک و داغ در مرکز آمریکا است؛ در آپی
کامالً که اثر النینو بر روي آمریکاي شمالی ضعیف و حالی

نشان داد که ) 2007. مطالعه شامن و تزیپرمن ([3] متغیر است
آسیا و -نینو با افزایش نابهنجاري در جت شمال آفریقاال

ی . رابطه فاز منف[4] سوي آن همراه استگسترش غرب
. [5] باشدنینو و فاز مثبت با النینا مینوسان اطلس شمالی با ال

 در مورد نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور نیز
توان به افزایش مقدار بارش ایران در فاز منفی انسو می
و همچنین افزایش  [6] هاي اکتبر و نوامبرغالبا در ماه) نینو(ال

شرقی به ترتیب همزمان با و کاهش بارش پاییزه آذربایجان 
اشاره کرد. همبستگی منفی انسو با  [7] نینو و النیناوقوع ال

تغییرات ماهانه و فصلی دماي نیمه جنوبی ایران و ارتباط 
 .[8] دورپیوند انتقالی انسو بیش از نوسان جنوبی است

، به منظور تاکید بر نقش [9] احمدي گیوي و همکاران
)MJO(۱ روز  30با دوره زمانی کمتر از هاي و حذف پدیده

پاالیه زمانی «ها را از یک هنجاريروز، بی 60و بیشتر از 
 .]11[و  ]10[ عبور دادند ۲»لنکزوس

هاي مختلف دما از جمله مهمترین متغیرهاي شناخت اقلیم
است و اثرات زیادي بر سالمت انسان، اقتصاد و جامعه دارد. 

زیادي برخوردار است. با توجه از این رو مطالعه آن از اهمیت 
تواند به دورپیوندهاي می به اینکه تغییرات دماي هر منطقه

مختلفی وابسته باشد، در این مقاله سعی شده است تا اثر انسو 
بر روي روند تغییرات دماي زمستانه استان تهران در طول 

بررسی شود. براي این ) 2000-2018ساله ( 19دوره آماري 

                                                           
1 Madden-Julian Oscillation 
2 Lanczos bans-pass filter 

هاي روزانه دما نسبت به میانگین بلند هنجاريکار ابتدا بی
ها از پاالیه هنجاريمدت فصلی محاسبه شده و سپس این بی

باالگذر و پایین گذر باترفورس عبور داده شده است. در 
نهایت نتایج حاصل براي محاسبه اثر انسو، با توجه به حذف 

و نوسان  AO(۳ي قطبی (ویژه تاوهاثر سایر دورپیوندها به
هاي همدیدي و سامانه ٤)NAOقیانوس اطلس شمالی (ا

 گذرا، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 یقروش تحق
گیري شاخص انسو وجود دارد هاي مختلفی براي اندازهروش

گیري ترین روش براي مولفه اقیانوسی آن، اندازهکه مهم
میانگین دماي سطح آب اقیانوس در چند منطقه است؛ این 

 NINO5و  NINO1+2 ،NINO3 ،NINO4شامل مناطق 
اند. شاخصی که اغلب در نشان داده شده 1است که در شکل 

گیرد و در مقاله هاي اقلیمی مورد استفاده قرار میتحلیل
گیري نابهنجاري حاضر نیز از آن استفاده شده است، اندازه

در یک مقیاس بزرگتر است که  ٥)SSTدماي سطح دریا (
پهنه اقیانوس آرام، از غرب تا شرق آن را دربر سراسر معموالً 

مقدار این شاخص براي النینو مثبت و ). 1گیرد (شکل می
هاي فعالیت انسو در براي النینا منفی است. یک نمونه از سال

و یک نمونه فاز سرد ) 2016و  2015هاي فاز گرم (سال
در دوره نوزده ساله انتخاب شدند. ) 2012و  2011هاي (سال

ترین النینو و النیناي موجود در دوره ه عبارت دیگر قويب
 ذکر شده، انتخاب شدند.

براي محاسبه اثر انسو بر روي دما، تحلیل رخدادهاي فرین و 
هاي روزانه دما هنجاريحذف اثر سایر دورپیوندها ابتدا بی

منظور تاکید بر نسبت به میانگین بلند مدت فصلی محاسبه و به
ماه،  9هاي با دوره زمانی کمتر از پدیده نقش انسو و حذف

و با حذف  ٦ها از پاالیه باالگذر باترفورسهنجارياین بی
روز از پاالیه پایین گذر  7هاي با دوره زمانی کمتر از پدیده

 .[12] باترفورس عبور داده شد

                                                           
3 Arctic oscillation 
4 North Atlantic Oscillation 
5 Sea Surface Temperature 
6 Butterworth High-Low pass filter 
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مناطق  یلیمستط ينشانگرها .یاسطح در ي) دما1990تا  1961 يهاسال ینب یرنگ هايیه(سا هايهنجاريی) و بيمطلق (خطوط کنتور یرمقاد-1 شکل

 شده در متن) یان(ب دهدیمتداول انسو را نشان م يهااستفاده شده در شاخص یانگینم

 داده و منطقه مورد مطالعه
جهت بررسی اثر انسو بر دماي زمستانه استان تهران، از مقادیر 

ساله  19میانگین ماهانه شاخص انسو در یک دوره زمانی 
ژانویه و فوریه استفاده  هاي دسامبر،در ماه) 2018-2000(

از وبگاه خدمات هواشناسی ملی  هاداده شده است. این
 CPC(۲بخش مرکز پیش بینی تغییر اقلیم ( ۱آمریکا

اند. فازهاي مختلف انسو با توجه به مقادیر استخراج شده
𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨شاخص  ≤ 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑨𝑨براي النینو و  𝟐𝟐− ≥ براي النینا  𝟐𝟐+

ار از مقادیر میانگین شوند. همچنین در این کشناسایی می
ایستگاه  11دماي هوا در ارتفاع دو متري از سطح زمین در 

همدید استان تهران نیز متناظر با شاخص انسو استفاده شده 
از سازمان هواشناسی ایران دریافت شده  هاداده است. این

هاي مورد مطالعه در استان است. موقعیت جغرافیایی ایستگاه
 ه شده است.خالص 1جدول تهران در 

 مورد مطالعه در استان تهران هايیستگاها یاییجغراف یتموقع-1 جدول

 ارتفاع (متر) نام ایستگاه
طول 

 جغرافیایی
 عرض جغرافیایی

 35,79889 51,48528 1549,1 شمیرانات

 35,69333 51,30944 1191 فرودگاه مهرآباد

 35,75 51,88334 2465,2 آبعلی

                                                           
1 National Weather Service 
2 Climate Prediction Center 

 35,75 52,7333 1976 فیروزکوه

 35,41667 51,16667 990,2 فرودگاه امام خمینی

 35,73333 51,16667 1305,2 چیتگر

 35,74667 51,38667 1418,6 ژئوفیزیک

 35,71667 52,05 2051 دماوند

 35,71667 52,5 2985,7 (فیروزکوه (آلودگی

 35,71667 51,01667 1162,9 شهریار

 35,31667 51,65 973 ورامین

 و بحث یجنتا
روزانه دما نسبت به  يهنجار یب یزمان يسر 2شکل  در

رنگ) از دسامبر سال  ی(خطوط آب یبلند مدت فصل یانگینم
و مهرآباد  یراناتشم یستگاها يبرا 2016سال  یهتا فور 2015

 ینا يبر رو یهتهران آورده شده است. با توجه به اعمال پاال
 هايانهو سام ینومربوط به اثر الن یرمقاد ها،هنجاريیب

شکل به  ینشده و در ا یکتفک یکدیگرگذرا از  یديهمد
 یجهنشان داده است. نت یو نارنج يبا خطوط خاکستر یبترت

 يبررو ینوآن است که روند اثر الن یانگرمحاسبات ب
و مثبت  یزناچ یاربس یستگاهروزانه هر دو ا يدما هنجاريیب

است.  داريیمعن فاقد سطح يدرصد) و از نظر آمار 7(حدود 
 یستگاها يکه برا شودیم یدهشکل د یندر ا ینهمچن

 یبش 2016سال  یهماه فور یلتا اوا 2015از دسامبر  یراناتشم
در نوسان  یوسدرجه سلس 4تا -4 ینکم و ب ییدما ییراتتغ



          زمستان در استان تهران يدما راتییتغ ياثر انسو بر رو                                                             82

 

به نسبت تند  یبش یکدما با  یهماه فور ياست؛ اما از ابتدا
روز).  14 یدر ط یوسدرجه سلس 18(حدود  یابدیم یشافزا

روند مشاهده شد. به  ینهم یزمهرآباد تهران ن یستگاهدر ا
ماه دسامبر سال  يدما از ابتدا ییراتتغ یبش یگرعبارت د

کند  یارروند بس یکبا  2016سال  یهماه فور يتا ابتدا 2015
 یوسدرجه سلس 10است که مقدار آن حدود  یشدر حال افزا

 یهماه فور یلاز اوا کهیرحالدر دو ماه برآورد شده است؛ د
دما تند بوده و  یشافزا یبماه ش ینتا اواسط ا 2016سال 

در  ینروز است. همچن 14در  یوسدرجه سلس 20حدود 
دما در هر دو  ییراتتغ يبررو ینوکه اثر الن شودیم یدهشکل د

و مهرآباد تهران به نسبت کم و بصورت  یراناتشم یستگاها
 نامنظم است.

 
 الف) ایستگاه شمیرانات

 
 ب) ایستگاه مهرآباد

 یاس) و عوامل خرد مقي(خطوط خاکستر ینورنگ)، اثر الن ی(خطوط آب یبلند مدت فصل یانگینروزانه دما نسبت به م هاييهنجار یب یزمان يسر-2 شکل
 يبررو ینوالن ثرا ییراتروند تغ ینتهران مهرآباد. خطوط خط چ یستگاهو ا یراناتشم یستگاها 2016سال  یهتا فور 2015) از دسامبر سال ی(خطوط نارنج یمحل

 است.دما  يهنجار یب

روزانه دما نسبت به  هنجاريیب یزمان يسر 3شکل  در
رنگ) از دسامبر سال  ی(خطوط آب یبلند مدت فصل یانگینم

و مهرآباد  یراناتشم یستگاها يبرا 2012سال  یهتا فور 2011
با توجه به اعمال  یزشکل ن ینتهران آورده شده است. در ا

و  یناالن ثرمربوط به ا یرمقاد ها،يهنجار یب ینا يوبر ر یهپاال
 ینشده و در ا یکتفک یکدیگرگذرا از  یديهمد يهاسامانه

نشان داده  یو نارنج يبا خطوط خاکستر یبشکل به ترت
روند  يبر رو ینااثر الن شودیم یدهشکل د یناست. در ا
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و مهرآباد  یراناتشم هايیستگاهروزانه ا يدما هنجاريیب
 یناست. همچن ددرص 2و در حدود  یو منف یزناچ یارتهران بس

نوسان  یستگاه،هر دو ا يکه برا شودیم یدهدر شکل د
منظم بوده  ینوسیبه صورت س یباًدما تقر هنجاريیب ییراتتغ

 20 یبیتقر یدوره زمان يدارا ینانوسان در مورد اثر الن ینو ا

مشاهده  یزن یستگاهدر هر دو ا. باشدیم یستگاهروز در هر دو ا
 یوسدرجه سلس 2تا -8 ینب ییدما ییراتتغ یزانکه م شودیم

کم و  2011نوسان در ماه دسامبر سال  یندر نوسان بوده که ا
سال  یهو فور یهژانو يهاو در ماه یوسدرجه سلس 5در حدود 

 است. یوسدرجه سلس 10و حدود  یادز یباًتقر 2012

 ایستگاه شمیرانات) الف

 
 ب) ایستگاه مهرآباد

 یاسعوامل خرد مق)، ي(خطوط خاکستر ینورنگ)، اثر الن ی(خطوط آب یبلند مدت فصل یانگینروزانه دما نسبت به م هايهنجاريیب یزمان يسر-3 شکل
 2012سال  یهتا فور 2011دما؛ از دسامبر سال  يهنجار یب يبررو ینااثر الن ییراتروند تغ ین) و خطوط خط چی(خطوط نارنج یمحل

 گیريیجهنت
با توجه به اینکه تغییرات دمایی هر منطقه به دورپیوندهاي 

ا که دورپیوند انسو یکی از مختلفی وابسته است و از آنج
مهمترین و موثرترین دورپیوند در تغییرات اقلیمی و گرمایش 

تواند تاثیرات مستقیم اقتصادي و اجتماعی جهانی است که می
بر سالمت و رفاه بشر بگذارد، و با در نظر گرفتن اینکه دما 

هاي مختلف است و یکی از مهمترین متغییر شناخت اقلیم
ر سالمت انسان، اقتصاد منطقه و جامعه اثرات بسیاري ب

گذارد، در این مطالعه سعی شد تا با حذف اثر سایر می
 ها، تنها اثر این دورپیوند برروي روند تغییرات دمايپدیده

 زمستانه استان تهران بررسی شود.
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نتایج حاکی از آن است که در زمان وقوع النینو میزان 
 النینو بر روي این تغییراتتغییرات دما کم و مثبت است و اثر 

سرمایش قابل توجهی به طوري که  به صورت نامنظم است.
که در ماه فوریه یک افزایش در این دوره دیده نشد، درحالی

 درجه سلسیوس اتفاق افتاد. 10دود محسوس دما تا ح
همچنین واریانس دما نسبت به میانگین بلند مدت حدود 

)2Co (15 نا میزان تغییرات دما کم و بود. در زمان وقوع النی
منفی است که اثر النینا بر روي این تغییرات نیز به صورت 
سینوسی منظم مشاهده شد. به طوریکه واریانس دما نسبت به 

بود. همچنین در زمان  2Co (8(میانگین بلند مدت حدود 
رخداد این دوره، مقادیر دما کمتر از میانگین بود که نشان 

سبت سرد است. به طوریکه بر خالف دهنده یک روند به ن
زمان رخداد النینو که در ماه فوریه دما به یکباره افزایشی بود 

هاي استان تهران دما به در تمام ایستگاهتقریباً در این دوره 
 سلسیوس رسید. درجه -7طور میانگین به کمتر از 

 نابعم
1- C. A. Tartaglione, S. R. Smith and J. J. O'Brien, 

ENSO impact on Hurricane landfall probabilities 
for the Caribbean, J. Climate, vol. 17, pp. 2925-
2931, 2003. 

 
2- S. Power, M. Haylock, R. Colman and X. Wang, The 

predictability of interdecadal changes in ENSO 
activity and ENSO teleconnections, J. Climate, vol. 
19, pp. 4755-4771, 2006. 

 
3- Z. Wang, C. P. Chang and B. Wang, Impacts of El 

Niño and La Niña on the U.S. climate during 
Northern Summer, J. Climate, vol. 20, pp. 2165-
2177, 2007. 

4- J. Shaman and E. Tziperman, Summertime ENSO–
North African–Asian Jet teleconnection and 

implications for the Indian monsoons, Geophysical 
Research Letters, vol. 34, 2007. 

 
5- Y. Li and N. C. Lau, Impact of ENSO on the 

Atmospheric Variability over the North Atlantic in 
Late Winter—Role of Transient Eddies, Climate J. 
Int, vol. 25, pp. 320-342, 2012. 

 
 یترسال-یسال کخش يهاو دوره ینوال ن)، 1379ق؛ ( یزي،عز -6

 .71-84، 38 یایی،جغراف يهاپژوهش یراندر ا
 یابیارز)، 1385. (ي یمی،رح یدلدوست، ع. م. و قو یدخورش -7

 یجاناستان آذربا یفصل يهابارش ییرپذیريانسو بر تغ یدهپد
 يهاانسو پژوهش یرهچند متغ یوندبا استفاده از دورپ یشرق

 .15-26، 57 یایی،جغراف
انسو بر  یدهپد یرتأث)، 1391م، ( ی،شکور یاتح. و ب یانه،زارع اب -8

 يهاشور، پژوهشک یجنوب یمهن یماهانه و فصل يدما ییراتتغ
 .67-84، 2 یعی،طب یايجغراف

 الکه، ا. يف؛ محب الحجه، ع و غضنفر یوي،گ ياحمد -9
در  یرانا يرطوبت و بارش بر رو یعمطالعه توز)، 1388(

هند  یانوسآن با همرفت در اق یو ارتباط احتمال 1386زمستان 
ها، شاره ینامیککنفرانس د ینمجموعه مقاالت دوازدهم

 بابل. یروانینوش یدانشگاه صنعت
10- C. E. Duchon, Lanczos filter in one and two 

dimensions, J. Appl. Meteor, vol. 18, pp. 1016-1022, 
1979. 

 
11- C. Jones, D. E. Waliser and C. Gautier, The 

influence of the Madden-Julian Oscillation on 
ocean surface heat fluxes and sea surface 
temperature, J. Climate, vol. 11, pp. 1057-1072, 
1997. 

 
12- D. Pollock, Trend estimation and de-trending via 

rational square-wave filters, Journal of 
Econometrics, vol. 99, p. 317–334, 2000. 

  


