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 چکیده

 زمینه، این در. است شده تبدیل مهم ایمسئله به بارش و اقلیمی هایسیگنال بین دارمعنی ارتباط یافتن ایران، در مکرر هایسیالب وقوع به توجه با اخیر، سال چند در

 تحقیق، این در. است کشور سطح در بارش خصوص به اقلیمی پارامترهای و هاسیگنال این بین قوی ارتباط نشانگر که شده انجام کشور داخل در زیادی هایپژوهش

 تصویر به شده انجام مطالعات کلی نمای تا شده سعی 1397 تا 1383 هایمنتشر شده طی سالالمللی در دسترس داخلی و بین مقاالت مرور آن دسته از و مطالعه با

 در مقاله 50 منظور بدین. گردد آسان مندان به تحقیقات بیشتر در این زمینهعالقه برای گذشته متون از استفاده و مطالعه نتایج، دقیق ارایه و بندیجمع با و شده کشیده

 و روند از کلی درک تا شده تنظیم نقشه و نمودار جدول، قالب در هاآن نتایج خالصه و شده گردآوری کشور بارش با اقلیمی هایسیگنال ارتباط مطالعه زمینه

 کشور بارش روی بر هاشاخص سایر به نسبت NINO گروه و SOI ،NAO هایشاخص بیشتر تأثیر مطالعات، نتایج مشترک نقطه. گردد فراهم مطالعات هاییافته

 از تأثیرپذیری بیشترین پاییز و زمستان فصل در هابارش البته. دارد NINO گروه و NAO هایشاخص به نسبت بیشتری تأثیر SOI شاخص همچنین. باشدمی

 مشترک نتایج دیگر از تأخیر، زمانی گام با همراه هاشاخص بیشتر تأثیر همچنین و هاشاخص از کشور غرب مناطق بیشتر تأثیرپذیری ضمناً. باشندمی دارا را هاشاخص

 .است بوده مختلف تحقیقات

 مقیاس اقلیمی، بارشهای بزرگدورپیوندها، سیگنال های کلیدی:واژه

 مقدمه

های جوی و یکی از ترین پدیدهبارش یکی از مهم

ها و ها در تأمین آب مصرفی برای انسانترین مؤلفهاصلی

آید. ارزیابی تغییرات بارش در دیگر جانداران به شمار می

تواند اطالعات ارزشمندی برای مدیریت منابع یک منطقه می

آب و مسائل مهندسی فراهم آورد. امروزه اثر این پدیده 

ای را به خود اختصاص داده است که وی طیف گستردهج

هایی چون در زمینه در این میان، تأثیرگذاری این پدیده

کشاورزی، آبیاری، اقتصاد، مخابرات، حمل و نقل، 

ترافیک، آلودگی هوا و صنایع نظامی بیشتر از همه به چشم 

(. از طرفی وقوع و 1392خورد )چوبین و همکاران، می

صورت تواند بهاقلیمی، می –های جوی پدیدهرخداد چنین 

های سنگین خساراتی را به ناگهانی و یا به شکل بارش

های منابع آب، کشاورزی و حتی زندگی روزمره وارد بخش

بینی چنین رخدادهایی نقش پررنگی در کاهش سازد. پیش

های خسارات اقتصادی و همچنین حفظ جان و سرمایه

های (. یکی از راه1397مکاران، مردمی دارد )مهرآور و ه

اقلیمی به  -های جوی کاهش خطرات و مواجهه با بحران

نمایی گویی و در واقع پیشویژه در بحث سیالب، پیش

و به دنبال آن رواناب حاصل از بارش است. رفتار  بارش

ی مهم جوی پژوهشگران را به سمت نوسانی این پدیده

د آن ترغیب و تشویق واکاوی بیشتر چگونگی و زمان رخدا

های اخیر، بررسی (. در سال1397کند )دارند و رحمانی، می

اتمسفر و تأثیر آن بر مناطق خارج از  -اثر متقابل اقیانوس 

اقیانوس، توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است 

(Saligheh  وSayadi, 2017در حال حاضر، دیدگاه .) 

رامترهای اقلیمی و دورپیوندی با ایجاد ارتباط بین پا

جوی، به روشی کارآمد  -های جوی و اقیانوسیکنشبرهم

گویی و تخمین پارامترهای اقلیمی و نسبتاً آسان در پیش

تبدیل شده است. روش دورپیوند از فنون مطالعه تغییرات 

های آب و هوایی از طریق کشف روابط پارامترها و پدیده

می رستم و همکاران، ها در مناطق دور است )غالبین پدیده

نتایجی از قبیل کمیت و کیفیت  ارایه(. این دیدگاه با 1397

زمان  ارایهپارامترهای اقلیمی در مکان خاص و همچنین 

-های جویکنشگیری این پارامترها که متأثر از برهمشکل

بردار اقیانوسی هستند، توانسته فرصتی را برای مدیران بهره

گذاران حوزه منابع آب ایجاد منابع آب و همچنین سیاست

کند تا بتوانند در کمترین زمان، تصمیمات الزم را در جهت 

برداری اتخاذ کنند. در این حوزه مطالعات فراوانی انجام بهره

باشد. شده است که نتیجه آن، کشف و اثبات این روابط می
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بندی و تجمیع نتایج مطالعات انجام شک گردآوری، دستهبی

تواند مینه در قالب یک مقاله مروری میشده در این ز

گیران باشد. در راهگشای سایر محققین و مدیران و تصمیم

به بررسی و  1397رستم و همکاران در سال این زمینه غالمی

تا  1378های مطالعه انجام شده طی سال 58بندی نتایج جمع

در خصوص بررسی اثرات دورپیوندها بر پارامترهای  1393

ها مقاالت را بر اساس الگوهای ور پرداختند. آناقلیمی کش

NAO، SOI، ENSO  وNino  ها به عنوان مؤثرترین

بندی کرده و در هر مقاله نوع ارتباط الگو با ها دستهشاخص

اند؛ بر این پارامترهای اقلیمی مدنظر محقق را مشخص کرده

مقاله  9و  8، 13، 22های فوق به ترتیب در اساس شاخص

تأثیر و همبستگی را با پارامتر اقلیمی مورد توجه بیشترین 

اند. پارامترهای مورد بررسی محققین در این محقق داشته

مجموعه از مقاالت شامل دما، بارش، جریان رودخانه، 

سالی و تراز آب سطحی بوده است. به پوشش برف، خشک

واسطه پرداختن به تعداد زیادی از پارامترها و عدم تمرکز 

برداری تم و همکاران بر یک پارامتر خاص، بهرهرسغالمی

های زیادی از نتایج تجمیع شده در مقاله مذکور با پیچیدگی

همراه است. از طرف دیگر در مقاله مورد اشاره هر پارامتر 

اقلیمی تعداد کمی مقاله را به خود اختصاص داده و در 

 ی قابل استناد به عنوان منبعبررسی هر پارامتر به نتیجه

 اطالعاتی کامل نرسیده است، لذا جامعیت کافی را ندارد.

در پژوهش پیش رو، با توجه به نتایج مطالعات پیشین و یافتن 

اهمیت ارتباط دورپیوندها به خصوص در بحث بارش 

کشور، اقدام به گردآوری مطالعات انجام گرفته در 

خصوص بررسی تأثیر این الگوهای بر پدیده بارش در 

بندی و تجمیع نتایج در قالب کرده و به دستهکشور ایران 

ها پرداخته شده است. لذا محققینی جداول، نمودارها و نقشه

که قصد انجام مطالعات جدید در این حوزه را دارند 

توانند از این مقاله به عنوان مروری جامع پیرامون موضوع می

 توانند ازگیران نیز میبهره ببرند. ضمناً مدیران و تصمیم

وجوه مشترک در تحقیقات گذشته آگاه شده و درک 

تواند بستر بهتری از روند مطالعات کسب نمایند. این امر می

های تحقیقات مختلف در مناسبی برای استفاده از یافته

 گیری ایجاد نماید.فرآیند تصمیم

 نظری مبانی

اقیانوسی که دارای -به الگوها و روابط اقیانوسی و جوی

پذیری و تأثیر روی پارامترهای شرایط تداوم، برگشت

های اقلیمی در سطح وسیعی هستند، دورپیوندها یا سیگنال

رستم و همکاران، گویند )غالمیبزرگ مقیاس اقلیمی می

مقیاسی از بزرگ یلگوها، اقلیمیهای ا(. سیگنال1397

وده محددر شد که باا میهور فشادش و گرهای ریناهنجا

زاده و )حجازیست ایافته ش سیع گستروفیایی اجغر

و کلی ش گستر(. این دورپیوندها در 1392همکاران، 

ل کنتررا ین ـمه زحی مختلف کراقلیم نور افتاای، رمنطقه

سایر از برخی و ما رش، دیع بازتوتوان کنند و میمی

ات تغییرس ساابر را ی مناطق تأثیرپذیر ـشناساهو یاـمترهراپا

(. در 1390د )جهانبخش و همکاران، تبیین کرها پدیدهین ا

 ،NAOاند از ها عبارتترین این شاخصحالت کلی مهم

SOI، ENSO، AMO، IOD، AO، PDO، NINO1.2، 

NINO3، NINO3.4، NINO4، MEI، NP، EP/NP، 

MJO، EA/WR، NCP( خالصه تعری1. در جدول ) ف هر

 یک از این دورپیوندها آمده است.

 مقیاس اقلیمیهای بزرگخالصه تعریف سیگنال -1جدول 

 شاخص تعریف

 PNA استوایی است.کره شمالی فراتر از مناطق ترین و تأثیرگذارترین الگوهای آب و هوایی در نیمشدهشاخص اقیانوس آرام آمریکای شمالی یکی از شناخته

 EP/NP ( الگوی بهار، تابستان، پاییز با سه مرکز اصلی ناهنجاری است.EP-NPشمال اقیانوس آرام )_الگوی شرق اقیانوس آرام

 WP ها است.الگوی اقیانوس آرام غربی یک حالت اصلی تغییرات با فرکانس پایین در اقیانوس آرام شمالی در تمام ماه

 EA/WR گذارد.غرب روسیه یکی از سه الگوی برجسته ارتباط از راه دور است که در طول سال بر اوراسیا تأثیر می_شرقیالگوی اطلس 

نطقه شاخص نوسانات اقیانوس اطلس شمالی یک پدیده آب و هوایی در اقیانوس اطلس شمالی ناشی از نوسانات در اختالف فشار جو در سطح دریا بین م

 است. رفشار آزورفشار ایسلند و پکم
NAO 

 SOI ها در منطقه استرالیا است.های النینو و النینا و تأثیرات احتمالی آنهای مهم جوی برای سنجش قدرت پدیدهشاخص نوسانات جنوبی یکی از شاخص



 )دو فصلنامه( 1400 تابستانو  بهار، 112-113، شماره 45دوره  وار،ین                                                               30

 

 Nino 3 ( است.5N-5S, 150W-90Wهای دمای سطح آب در ناحیه )ناهنجاری

 BEST شود.محاسبه می Nino3.4استاندارد و یک سری زمان استاندارد دمای سطح آب  SOIترکیب یک الگوی سری زمانی دو متغیره انسو از 

 TNA ای اقیانوس اطلس شمالی، نشانگر دمای سطح در نواحی شرقی استوایی اقیانوس اطلس شمالی است.شاخص حاره

 TSA در نواحی شرقی استوایی اقیانوس اطلس جنوبی است.ای اقیانوس اطلس جنوبی، نشانگر درجه حرارت سطح در خلیج گینه شاخص حاره

 WHWP گراد در اقیانوس اطلس و شرق اقیانوس آرام است.درجه سانتی 5/28تر از شاخص استخر گرم نیمکره غربی ناهنجاری ماهانه سطح اقیانوس گرم

 ONI کند.ماهه استفاده می 3این تفاوت که از میانگین متحرک  است با Nino3.4های دمای سطح آب در همان ناحیه شاخص نینوی اقیانوسی ناهنجاری

 MEI شاخص چند متغیره انسو روشی برای توصیف کردن شدت پدیده انسو است.

 Nino1.2 باشد.ترین منطقه نینو میترین و شرقی( است که کوچک10S, 90W-80W-0های دمای سطح آب در ناحیه )ناهنجاری

 Nino4 ( به عنوان اقیانوس آرام مرکزی است.5N-5S, 160E-150Wآب در ناحیه ) های دمای سطحناهنجاری

( است که نماینده متوسط دمای سطح آب در سراسر اقیانوس آرام بوده و عموماً از میانگین 5N-5S, 170W-120Wهای دمای سطح آب در ناحیه )ناهنجاری

 کند.ماهه استفاده می 5متحرک 
Nino3.4 

 PDO جو در میانه حوضه اقیانوس آرام است._ای اقیانوس آرام یک الگوی قوی و تکرارپذیر از تغییرپذیری آب و هوای اقیانوسدههشاخص نوسانات 

ای اقیانوس آرام بر اساس تفاوت بین میانگین دمای سطح آب در اقیانوس آرام مرکزی و میانگین دمای سطح آب در شمال گانه نوسانات دههشاخص سه

 نوب غربی اقیانوس آرام است.غربی و ج
TPI (IPO) 

در شمال اقیانوس آرام شمالی و در نزدیکی داروین استرالیا  SLPهای شاخص نوسانات شمالی شاخصی از تغییرات آب و هوا بر اساس تفاوت در ناهنجاری

 است.
NOI 

ساله گردش جو تعریف شده گیری تغییرات ساالنه تا دهبرای اندازهباشد ( می65N-30N, 140W-160W)الگوی آرام شمالی که فشار سطح دریا در ناحیه 

 است.
NP (NPI) 

 TNI تعریف شده است. Nino4و  Nino1.2های نرمال شده دمای سطح دریا بین مناطق شاخص انتقالی نینو، تفاوت در ناهنجاری

 AO شمال است.شاخص نوسانات قطبی یک شاخص آب و هوا از وضعیت گردش اتمسفر بر روی قطب 

 AAO نوسانات قطب جنوب یک حالت با فرکانس پایین از تغییرپذیری جوی نیمکره جنوبی است.

 SST باشد.متری از سطح می 2الی  1درجه حرارت آب در عمق 

های بر اساس حالت ای اقیانوس اطلس یک چرخه آب و هوا است که بر درجه حرارت سطح دریا از اقیانوس اطلس شمالیشاخص نوسانات چند دهه

 گذارد.ای تأثیر میمختلف در مقاطع زمانی چند دهه
AMO 

 AMM باشد.النهاری اقیانوس اطلس بیانگر همبستگی میان دمای سطح دریاها و بادهای نزدیک به سطح میشاخص حالت نصف

 NTA ( است.10N-20N, 79W-20Wناحیه )های دمای سطح آب در ای شمالی، متوسط ماهانه ناهنجاریشاخص اقیانوس اطلس حاره

 CAR های دمای سطح دریا بر روی کارائیب است.شاخص دمای سطح آب دریای کارائیب سری زمانی ناهنجاری

 ENSO باشد.ای اقیانوس آرام شرقی میای در وزش باد و دمای سطح دریاها بر روی مناطق حارهپدیده انسو تغییرات نامنظم دوره

 POL اروپا و آسیا )اوراسیا( /الگوی قطبی 

تر از نشانه مخالف در غرب اروپا، شرق روسیه و غرب شاخص الگوی اسکاندیناوی متشکل از یک مرکز جریان بر روی اسکاندیناوی، با مراکز ضعیف

 باشد.مغولستان می
SCA 

تا  28السرطان با میانگین دوره غرب در محدوده استراتوسفر مدار رأسای باد مناطق استوایی بین شرق و شاخص نوسانات شبه دوساالنه، نوسانات شبه دوره

 ماهه است. 29
QBO 

 IOD باشد.ای اقیانوس هند میهای سطح دریا در دو منطقه حارهشاخص دوقطبی اقیانوس هند اختالف بین دمای ناهنجاری

 MJO باشد.میهای زمانی هفتگی تا ماهانه نوسان عمده آب و هوای استوایی در بازه

 El Nino شود.گفته می ENSOبه فاز گرم 

ز یاز سال ن یخاص یهاباشد و در زمانیتر مدتر و هماهنگیها شدا بوده، اما سرعت وزش باد در آنیم دریه به نسیه شبکشود یگفته م ییمونسون به بادها

 ان دارند.یجر
MONSON 

 La Nina شود.گفته می ENSOبه فاز سرد 

 

 هاروش و مواد

هایی که در نامهمقاالت و پایانمجموعه این تحقیق، از در 

در زمینه ارتباط دورپیوندها با  1397تا  1383های بازه سال

و در دسترس  بارش در محدوده کشور ایران تدوین شده

مقاالت گردآوری شده بر اساس  ، استفاده شده است.اندبوده

بندی و بر اساس منطقه نوع و اعتبار مقاله و سال انتشار طبقه
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بندی شدند. در ادامه در هر دسته به بررسی ستهمطالعاتی د

های مقاالت و استخراج اشتراکات و یا تناقضات موجود یافته

پرداخته شده است. با مطالعه و ارزیابی روند مقاالت، اقدام 

بندی و استخراج نتایج کلیدی از این مقاالت شده و به جمع

 گردید. ارایهها سپس در قالب جداول و نقشه

 و بحثنتایج 

 زمین کره سطح در بارز دورپیوندهای تعاریف اینکه از بعد

 بررسی به نیاز مطالعه، تکمیل و پیشبرد برای شد، بیان

ای خالصه کار ابتدا این برای. باشدمی پیشین مقاالت اجمالی

 در انتشار تهیه و تاریخ ترتیب به از هر یک از این مقاالت

 کاربردی به صورت نتایج موضوع، به ترکلی دید با ادامه

( 1همان طور که در شکل ) .است شده خالصه جدول

شده در  پژوهش گردآوری 50شود از مجموع مشاهده می

 32 ،داخلی هایکنفرانس مقاله در 6رابطه با موضوع مدنظر، 

های مقاله در ژورنال 9پژوهشی،  –علمی  مقاله در مجالت

 .اندمه به چاپ رسیدهناپژوهش در قالب پایان 3المللی و بین

 درصد مقاالت بر اساس نوع و اعتبار -1شکل 

 3به طور متوسط هر سال  1397تا  1383های در بازه سال

مقاله در رابطه با بررسی ارتباط دورپیوندها و بارش در نقاط 

اما توجه به این زمینه از  مختلف کشور منتشر شده است؛

روندی افزایشی داشته و پس از آن  1392تا سال  1386سال 

(. در 2نرخ انتشار مقاله در سال تقریباً ثابت شده است )شکل 

ها به پژوهشی در تمام سال –عین حال اعتبار مقاالت علمی 

المللی و شود ولی مقاالت ژورنالی بینطور یکسان دیده می

 90به طور پراکنده و تقریباً از ابتدای دهه  داخلیکنفرانسی 

 شوند.شروع می

 تعداد مقاالت منتشر شده در هر سال -2شکل 

شود بیشترین مشاهده می 3همان طور که در شکل شماره 

تمرکز محققین بر روی اثرات دورپیوندها بر بارش مناطق 

جنوب کشور بوده و کمترین مطالعات در مناطق مرکزی و 

 انجام شده است. شرق کشور

 تعداد مقاالت منتظر شده بر اساس محدوده مورد مطالعه -3شکل 

های مختلف کشور در نیز در پراکنش مطالعات در استان

های قرمز نشان داده شده است. بزرگی دایره 4شکل شماره 

رنگ متناسب با تعداد مقاالت کار شده در هر استان است. 

مقاله، سیستان و  44ن با های خوزستابر این اساس استان

مقاله بیشترین مطالعات را  37مقاله و فارس با  38بلوچستان با 

اند. در در خصوص بررسی اثرات دورپیوندها بر بارش داشته

های مقاله، و استان 2ها در استان قم با مقابل کمترین بررسی

مقاله صورت گرفته  3گلستان، ایالم و خراسان شمالی با 

 .است

 پراکنش تعداد مقاالت منتشر شده در هر استان -4شکل 
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برای داشتن تصویر مناسب و درک بهتر نتایج مقاالت فوق، 

ها در جداول اطالعات کلیدی هر مقاله بر اساس اعتبار آن

 ( آمده است.5( تا )2)

ای از برخی مقاالت گردآوری شده آمده در ادامه خالصه

 است:

Soltani  وGholipoor (2006 ) یبه بررس یامقالهدر 

گرگان،  ز،ی)تبر رانیا یو بارش و دما ENSO نیارتباط ب

پرداختند.  1966-1995 یهاسال ی( طرازیاصفهان، اهواز، ش

شاخص  نیب یداریشد که ارتباط معن انیب قیتحق نیدر ا

ENSO و زمستان وجود دارد.  زییو بارش در فصول پا

رخداد  زیر تبردر شه ز،ییدوره در فصل پا نیا یط نیهمچن

دارد. در  نایبا بارش نسبت به الن یشتریارتباط ب نویالن

و در  شودیبارش م شیباعث افزا ENSOکرمانشاه شاخص 

 یهاستگاهیا نیب یو آگوست، ارتباط خوب یجوال یهاماه

 شد. دایپ SOIکرمانشاه و اهواز با شاخص 

چند  یلبه تحل یپژوهش ی( ط1386) یزیو عز یاراحمدی

 یمیاقل یهاو شاخص یرانا یارتباط بارش فصل یرهمتغ

 ییز،سه فصل پابارش  ینارتباط ب یقتحق ینپرداختند. در ا

، SOI ،AO ،NAO یمیاقل هایشاخصزمستان و بهار را با 

Nino3.4 ،MEI ،TNI  وPDO قرار دادند یمورد بررس. 

( و از 2003تا  1950بلند مدت ) یقتحق ینا یآمار یدوره

 ها نشان دادندآن. دهدیتمام کشور را پوشش م یلحاظ مکان

 یو بارندگ یمیاقل یهاشاخص ینارتباط ب یشترینکه ب

با بارش بهار  یباًو زمستان است و تقر ییزمربوط به فصول پا

مذکور شاخص  یهاشاخص ینندارد. در ب یارتباط

Nino3.4 و زمستان  ییزبر بارش پارا  یرگذاریتأث یشترینب

 یبعد یهادر رده MEIو  SOI یهاشاخصکشور دارد و 

بارش در فصول  یارتباط منف عالوه بر اینقرار دارند. 

 یت. در نهامشاهده شد NAOو  AO یهامذکور و شاخص

 ینتریشکشور ب یغرب یمهبارش در ن ی،از لحاظ مکان

 .باشدیرا دارا م یمیاقل یهاشاخص اثرپذیری از

Nazemosadat  وGhaedamini (2010 به بررسی ارتباط )

و تغییرات بارش در جنوب ایران و شبه  MJOبین نوسانات 

جزیره عربستان پرداختند. به این ترتیب که تأثیر این 

های نوامبر نوسانات را بر بارش روزانه، ماهانه و فصلی در ماه

مورد بررسی قرار  2005تا  1979های تا آوریل بین سال

مقدار بارش در مرحله ن داد که نسبت ها نشادادند. نتایج آن

 یبرا مثبتفاز مربوطه در مرحله  رینسبت به مقادی منففاز 

در حدود  بیبه ترت رانیا یو جنوب شرق یمناطق جنوب غرب

 لیو تحل هیتجزهمچنین با  .است 4تا  75/2و  75/2 تا 75/1

فاز همراه با که  ندموجود بارش روزانه نشان داد یهاداده

( در جنوب لیآور-)دوره نوامبر یبارش فصل MJO یمنف

. از طرف یابدیم شیدرصد افزا 70به  10از حدود  رانیا

از  یباعث کاهش بارش فصل MJOفاز مثبت  وعی، شگرید

 شود.می درصد 55 به 10حدود 

 یهاگنالیر سیتأث ی( به بررس1390) یره و فاتحیپ

دوره  یران طیمختلف ا یبر بارش نواح یمیاقل اسیمقبزرگ

 یسال آب یتا انتها 1339-1331 یسال آب یاز ابتدا یآمار

شهر  23پرداختند. منطقه مورد مطالعه شامل  1388-1389

رد، کاشان، شهرکراز، یز، شیزد، تبریزنجان، زاهدان، 

رمانشاه، کآباد، ه، مهرآباد، مشهد، خرمیاروم رامسر،سنندج، 

عباس، بم، بندررجند، یرمان، سمنان، گرگان، اصفهان، بک

بودند که  نیا انگریب جی. نتاباشدیو آبادان م یبندر انزل

اهش رطوبت کط یدر شرا یمیاقل اسیمقبزرگ یهاگنالیس

 یمحل یهاگنالیاز س ترفیج ضعیش رطوبت به تدریو افزا

با توان  یش رطوبت محلیاهش و افزاکط یعمل نموده و شرا

بر بارش منطقه  یمیلاق اسیمقبزرگ یهاگنالیس یرگذاریتأث

 نیم دارد. همچنیوس و با ارتفاع رابطه مستقکرابطه مع

 یدر نقاط مرتفع و نواح یمیاقل اسیمقبزرگ یهاگنالیس

مه مرطوب، قدرت یمه سرد و مرطوب و نیسرد و ن

 .بر بارش دارند ییباال یرگذاریتأث

 دهیپد نیارتباط ب ی( به بررس1390و همکاران ) یرمحمدیش

 یدر استان خراسان ط یفصل یهابارش یحد ریانسو با مقاد

 ستگاهی( در چهار ا1961-2005ساله ) 44 یدوره آمار

 منجاا هشوپژ سساا برپرداختند.  یو جنوب یخراسان رضو

 سطح ارتحر جهدر بین که گرفت نتیجه توانیم هشد

 رشبا یحد یهاو شاخص Nino 3.4 ناحیهدر  سقیانوا

و  لسا مختلف لفصودر  طتباار یندارد. ا دجوو یقو طتباار

 یها. در شاخصباشدیم وتمتفا یحد یهاشاخص

 قفهها با وشاخص همبستگی بیشترین زهییو پا رهبها یهابارش
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 یهادر شاخص ماا ؛ستا همدآ ستماهه به د 1 مانیز

 یک مانیز قفهها در وشاخص همبستگی بیشترین مستانهز

 ادتعد همانند رشبا رنتظاا قابلغیر  قایعو و دبو قبل لسا

 6تا  5را  یهمبستگ نیشتریب متریلیم 50از  بیشتر یهابارش

 توانیم ینابنابر. ندداد ننشا هپدید عقوو نمااز ز ترزود هما

 سیل عقوو باعث کهرا  رهبهاو  مستانهز سنگین یهابارش

در  ما. ادنمو ینیبشیها پآن عقوماه قبل از و 7 تا 6 گرددیم

 ستد به مناسبی طتباار بمرطوو  خشک یهاروز لطو

 .ستا هنیامد

بر  MJO یرتأث یابی( به ارز1390) ینیالسادات و قائد امناظم

تر و خشک در استان فارس پرداختند.  یهارخداد دوره

ساله  27دوره  یک یبرا MJOروزانه  یهااز داده هاآن

در  یلبارش ماهانه نوامبر تا آور یها( و داده2005تا  1979)

استان فارس استفاده  یماتولوژیو کل ینوپتیکس یستگاها 9

و  یبارش فصل یمارتباط مستق یانگرب هاآن یج. نتاکردند

در  یبارش فصل یزانم ین. همچنباشدیم MJO ییجاجابه

از فاز مثبت است.  یشترب دارییبه طور معن MJO یفاز منف

فاز مثبت احتمال  شدنیرهدادند که با چنشان  ینعالوه بر ا

درصد نوسان داشته و در  84تا  60 یندر استان ب یسالخشک

درصد در حال  75تا  50 ینب یاحتمال وقوع ترسال یفاز منف

 است. ییرتغ

Pourasghar ( طی پژوهشی به بررسی 2012و همکاران )

 ENSOارتباط بین بارش در نواحی جنوبی ایران و شاخص 

های ماهانه بارش از پرداختند. این بررسی شامل داده IODو 

-1974ساله ) 30ایستگاه هواشناسی برای یک دوره  183

در  IODباشد. نتایج نشان داد که ارتباط بین ( می2005

است که  ENSOتر از های نوامبر و اکتبر با بارش بیشماه

اقیانوس  IODزمان النینو و دلیل این موضوع رخ دادن هم

 د است.هن

Gheiby  وNoorafshani (2012) ای به بررسی در مقاله

و بارش فصلی )پاییز و زمستان( ایران برای  ENSOارتباط 

ایستگاه هواشناسی  40( بر روی 2005-1960دوره )

پرداختند. نتایج حاکی از آن است که در پاییز بارش رابطه 

 دارد و همچنین در فصل زمستان SOIدار معکوسی با معنی

 دارد. SOIی مستقیم با بارش رابطه

 انوسیاق SST ریتأث یبه بررس یپژوهش ی( ط1391) یمالح

جنوب شرق  یموسم یهاعرب، بر بارش یایهند و در

 ستگاهیا 7 ی، بر رو1980-2010 یهاسال یط ران،یا

 رانشهریکرمان، بم، چابهار، ا ناب،ی)بندرعباس، م کینوپتیس

نشان داد که منابع رطوبت  قیتحق جیو زاهدان( پرداخت. نتا

سامانه موسم  تیدر زمان فعال ران،یجنوب شرق ا یابارش بر

 توانیم نیهند است. همچن انوسیعرب و اق یایهند، در

هند و بارش  انوسیاق SST راتییتغ نیگفت ارتباط ب

است. در ماه  هاستگاهیا ریاز سا شتریزاهدان، در ماه ژوئن ب

سه منطقه مورد  یبرا یدارینارتباط مع گونهچیه یجوال

 بیدر ماه آگوست و سپتامبر، به ترت یندارد ول جودو یبررس

 یهاستگاهیا یهند برا انوسیاق SST بارش و نیارتباط ب

 .شد افتیو بم  رانشهریا

 کشور بارش و دورپیوندهاالمللی در خصوص رابطه اطالعات کلیدی مقاالت ژورنال بین -2 جدول

 ارتباط نوع سیگنال نوع مطالعاتی منطقه نام محقق ردیف

1 Soltani & Gholipoor (2006) 
گرگان، اهواز،  ز،یتبر

 رازیاصفهان، ش
ENSO 

 و زمستان زییو بارش، در فصول پا ENSOشاخص  داریارتباط معن -

 هاستگاهیبارش در اکثر ا شیافزا -

2 Nazemosadat & 

Ghaedamini (2010) 

جنوب ایران و شبه جزیره 

 عربستان
MJO 

 MJOافزایش بارش فصلی در فاز منفی -

 MJOکاهش بارش فصلی در فاز مثبت -

3 Gheiby & Noorafshani 

 ENSO ،SOI کل کشور (2012)
 زییدر پا SOIمعکوس بارش با  داریمعن یرابطه -

 در فصل زمستان SOIبارش با  میمستق یرابطه -

4 Pourasghar et al. (2012) جنوب کشور ENSO ،IOD - شتریر بیتأث IOD نوامبر و اکتبر بر بارش نسبت به  یهادر ماهENSO 

5 Biabanaki et al. (2014) غرب کشور ENSO ،PDO 
 هاشدت بارش تیتقو -

 PDO یو فاز منف نایالن یهامتناسب با سال رانیدر غرب ا یسالخشک -

6 Salehizadeh et al. (2015) فسا SOI 
دسامبر  یهاماه یماهه، برا 3ماهه و  1 ریبا تأخ SOIمعکوس بارش و  یرابطه -

 و اکتبر
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7 Roghani et al. (2015) کل کشور SOI 

 رانیا یو بارش جنوب شرق SOI نیعدم ارتباط ب -

باط با بودن ارت شتریخزر و ب یغرب یبا بارش نواح SOI میمستق یرابطه -

 تهران ستگاهیا

8 Pourasghar et al. (2015) جنوب کشور MJO 
با انتشار مرکز همرفت  یرانخشک و تر در جنوب ا یدادهایدر رو تغییرات -

MJO هند یانوساز شرق به غرب اق 

9 Saligheh & Sayadi (2017) کشور یجنوب شرق 
SST یانوساق 

 هند
 در فصل تابستان SSTبارش و  یمارتباط مستق -

 

 کشور بارش و پژوهشی در خصوص رابطه دورپیوندها -اطالعات کلیدی مقاالت مجالت علمی  -3 جدول

 ارتباط نوع سیگنال نوع مطالعاتی منطقه محقق نام ردیف

 (1383) یناظم السادات و قاسم 1
شمال و جنوب 

 کشور یغرب
SST خزر یایدر 

 یدرصد 20خزر موجب کاهش  یایگرم در یطشرا -

سرد موجب  طیشراو  یو غرب یبارش در سواحل شرق

 نیا یو مرکز یغرب یبارش زمستانه در نواح شیافزا

 د.شویاستان فارس م یو جنوب یو مناطق مرکز ایدر

 (1384ناظم السادات و همکاران ) 2
جنوب و جنوب 

 غرب کشور
SOI - معکوس  یرابطهSOI با مقدار بارش 

 ENSO کل کشور (1384) انیمسعود 3

ژوئن، اکتبر و  یهادر ماه ENSOمحسوس بودن اثر  -

بر  یو از راه اثرگذار میرمستقینوامبر به صورت غ

 یبارش یهاستمیس

 رانیو بارش ا ENSO انیم میمستق یرابطه -

 ,SOI, AO, NAO, Nino3.4, MEI, TNI کل کشور ( 1386) یزیو عز یاراحمدی 4

PDO 

 .ز و زمستان استیین ارتباط مربوط به فصول پایشتریب -

ز و ییبر بارش پا یرگذاریتأث یشترینب Nino3.4شاخص  -

 زمستان کشور دارد.

 یهاشاخص باز و زمستان ییپا دربارش  یارتباط منف -

AO  وNAO 

 MJO استان فارس (1387) امینی قائد و الساداتناظم 5

 در بهمن ماهارتباط مستقیم بارش با فاز منفی -

با کمینه بارش  MJOدار عدم وجود رابطه معنی-

 فروردین ماه

6 
ی میرحدلیو قو ددوستیخورش

(1387) 
 AO, NAO, SOI اهر ستگاهیا

بارش و در فاز  شیموجب افزا نویالن ایدر فاز گرم  -

 شودیم یسالموجب خشک نایالن ایسرد 

و در فاز مثبت بارش  شیبارش افزا NAO یدر فاز منف -

 ابدییکاهش م

 کل کشور (1388) محمدنژاد و همکاران 7
کمربند پرفشار جنب حاره و پرفشار 

 یبریس

 یهابر بارش بخش یبریپرفشار س میمستق یرابطه -

 شرق و غرب کشور

 (1389) و همکاران یخسرو 8
سواحل جنوب 

 کشور یشرق
SST عمان یایدر 

عمان در  یایسطح آب در یگرم )سرد( دما طیشرا -

و  زییدر فصل پا ی( بارندگشیفصل بهار با کاهش )افزا

 زمستان

عمان در فصل  یایسطح در یگرم )سرد( دما طیشرا -

 فصل زمستان ی)کاهش( بارندگ شیتابستان باعث افزا

  SST کل کشور (1389) و همکاران یرسول 9

در  رییکانون تغ نیترعرب مهم یایهند و در انوسیاق -

 تمام فصول

 در فصل بهار داریمعن یهمبستگ نیترشیب -

 ترانهیمد یایدر SST غرب کشور (1389) بنفشه و همکاران ییرضا 10
 زییدر پا MEDSSTکه  یبارش زمستانه زمان شیافرا -

 سردتر از معمول است



 1397تا  1383های مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال

 

در تابستان  MEDSSTکه  یزمان زهییبارش پا شیافزا -

 تر از معمول استگرم

 MJO فارس (1390السادات و قائد امینی )ناظم 11

 .MJO ییجاو جابه یم بارش فصلیرتباط مستقا-

شتر از یبه طور ب MJO یدر فاز منف یزان بارش فصلیم -

 .فاز مثبت است

 زهییو بارش پا IOD انیم میمستق یرابطه - IOD جنوب کشور (1390) جهانبخش و همکاران 12

 (1390) و همکاران یرمحمدیش 13
و  یخراسان رضو

 یجنوب
ENSO 

 منطقه یهاو بارش NINO3.4 هیدر ناح یارتباط قو -

و بارش  یزمان ریها با تأخشاخص یقو یهمبستگ -

 منطقه

 شاخص بر بارش منطقه نیمؤثرتر NINO1.2شاخص  - یمیشاخص اقل 30 مشهد (1391) و همکاران انیعرفان 14

 (1392) و همکاران نیچوب 15
 زیآبخحوزه 

 بختگان-مهارلو
 یمیشاخص اقل 45

و  AMM یهاگنالیو س زییارتباط بارش فصل پا -

NINO3.4 ماهه و بارش فصل  4و  3 یدر گام زمان

 NINO4و  NTA یهاتابستان با شاخص

 ENSO, SOI, NAO, AO مرکز کشور (1392) و همکاران زادهیحجاز 16
ماهه در مناطق  6و  3 ریبا تأخ ENSO شتریب ریتأث -

NINO1.2  وNINO3 

 هیفور ه،یاکتبر، نوامبر، ژانو یهاارتباط در ماه نیشتریب - عرب یایهند و در انوسیاق SST کشور یجنوب مهین (1392ی )زدیو ا یآبادسعادت 17

 استان لرستان (1392) زادهیو حاج یصالح 18
NAO 

SST اطلس انوسیاق 

 هاییسالها و خشکفاز مثبت شاخص ینارتباط ب -

 بروجرد هاییو ترسال یگودرزال

دما نسبت به بارش، در  ییراتبودن تغ یهقابل توج-

 سرد سال یهاماه یماهانه برا یاسمق

 یمیاقل گنالیس 55 کل کشور (1392) زاده اصل و همکارانفرج 19
ها )بخصوص انسو( در بارش و شاخص شتریارتباط ب -

 زییفصل پا

 اهیس یایپرفشار در کل کشور (1393) و همکاران ینیحس 20

زمان با هم ران،یدرصد بارش ا 50از  شیرخداد ب -

 اهیس یایپرفشار در

 یهادر ماه اهیس یایبا پرفشار در رانیارتباط بارش ا -

 کشور یو شرق یدر مناطق غرب ز،ییزمستان و پا

 NAO, SOI کل کشور (1393) و همکاران یزیعز 21
 زییها و بارش فصل پاشاخص نیب داریارتباط معن -

 هاشاخص یزمانبارش و هم نیبودن ارتباط ب یقو -

 (1393) یانالسادات و شاهقلناظم 22
جنوب غربی 

 کشور
MJO 

اهواز،  هاییستگاهدر ا 8در فاز  ینسنگ یهاارشب-

 راز.یبندرعباس، بوشهر، شهرکرد و ش

به  یبارش جنوب باختر یدرصد 15تا  8اختصاص  -

 MJO 1فاز 

 MJO کل کشور (1394ی )و سور یآبادسعادت 23

 رانیو بارش زمستانه ا MJOشاخص  داریارتباط معن -

 یهاو بخش MJOمختلف  یفازها نیب داریارتباط معن -

 کشور یجنوب یهامهیو ن یغرب

 (1395السادات و همکاران )ناظم 24
 یباختر جنوب

 کشور
MJO 

 MJO 1درصدی بارش با فاز  15تا  8ارتباط  -

های ارتباط افزایش بارش در جنوب باختری با پهنه -

ای از آفریقا و اقیانوس استوایی اقیانوس هند، محدوده

 آرام

 انوس هندیاق SST کشور یجنوب مهین (1395) پوراصغر و همکاران 25
 یامنطقه طیجو و شرا انوسیسامانه اق میرابطه مستق -

 سطح آب با بارش یدما

 NAOتوأم با فاز مثبت  دیهمد یالگوها کل کشور (1395) عساکره و همکاران 26
 یداریپا طیباال در شرا یجو یهازشیر زانیم -

 فاز نیموجود در ا یالگوها

 یمیاقل گنالیس 32 استان سمنان (1395) و همکاران یمحمد 27
 یفاز-یو عصب یمصنوع یعصب یهاشبکه شتریدقت ب -

 چندگانه یخط ونینسبت به رگرس
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 هند انوسیشمال اق SST کل کشور (1396) و همکاران اینفتح 28

بارش در فصول  شیکاهش بارش در فصل بهار و افزا -

 و تابستان زییپا

 یبرا بیبه ترت یهمبستگ نهیو کم نهیشیب ریمقاد -

 بوشهر و کرج یهاستگاهیا

 ,SCAND, NTA, NCP, NAO, EA/WR گلستان (1396) لکزاشکور و همکاران 29

EA, AO, AMO, POL 

 ل،یآور یهاماه یبرا هایسالخشک دیو تشد تیتقو -

 و آگوستمی مارس، دسامبر،

 ر،یتأخ یزمان یهاها در گامشاخص یهمبستگ شیافزا -

 با بارش استان

 ,NAO, AO, SOI, NCP, CACO, MOI استان کردستان (1397ی )دارند و رحمان 30

EA/WR, SCA, EMPI, EA 

در فصل  افتنیشدت  نیارتباط با بارش استان و همچن -

 زییپا

و بارش استان در  SOIمعکوس شاخص  یرابطه -

 اکتبر و نوامبر یهاماه

 شاخص اقلیمی 13 فارس جیخل (1397) و بذرافشان نژادیگرگان 31

عوامل  نیترمهم AMOو  NAO ،AO یهاشاخص -

 یسالبارش در دوره خشک رییتغ

عوامل  نیترمهم SOIو  AO ،Nino1.2 یهاشاخص -

 یبارش در دوره ترسال رییتغ

 MJO, ENSO استان فارس (1397) مهرآور و همکاران 32

 زهییبر بارش پا ENSOقابل توجه شاخص  ریتأث -

 تر و خشک استان فارس یهادوره

و  یجنوب یهابخش زهییبودن شدت بارش پا شتریب -

 ناینسبت به الن نو،یاستان در دوره الن یشمال

 

 کشور بارش و اطالعات کلیدی مقاالت کنفرانس ملی در خصوص رابطه دورپیوندها -4 جدول

 محقق نام ردیف
 منطقه

 مطالعاتی
 ارتباط نوع سیگنال نوع

 یمیاقل گنالیس 26 کل کشور (1390) یره و فاتحیپ 1

 یرگذاریبا توان تأث یش رطوبت محلیاهش و افزاکط یشرا -

وس و با کبر بارش منطقه رابطه مع یمیاقل اسیمقبزرگ یهاگنالیس

 م داردیارتفاع رابطه مستق

2 
 و همکاران ینیالدتاج

(1390) 
 استان کرمان

SOI, Nino4, Nino3.4, Nino3, 

Nino1.2, NAO ،MEI 

- Nino4 ،Nino3.4 ،MEI  وSOI را بر بارش مناطق خشک  ریتأث نیشتریب

 استان دارد

 خشک یدر تمام نواح SOIشاخص  یبرا یهمبستگ بیبودن ضر یمنف -

 همان سال زییپا SOIهر سال با  زهییبارش پا میارتباط مستق -

3 
 باستانفرد و همکاران

(1393) 

جنوب شرق 

 کشور
 عرب یایدر یموسم یهایوافشار

عرب و بارش  یایتابستانه غرب در یهایوافشار نیب داریارتباط معن -

 جنوب شرق کشور

4 
 و همکاران یاحمد

(1394) 
 و کاهش بارش کشور ایکاهش فشار اوراس نیب میارتباط مستق - SST, IOD, AMO, AO کل کشور

5 
ن نژاد و همکارایعراق

(1395) 
 EL NINO کل کشور

هم  یکوه البرز و قسمترشته یران، مناطق جنوبیدر غرب و جنوب غرب ا -

 در شمال شرق

 یسالکر بر خشین تأثیمترک -

6 
 یو مهجور پوریقاض

 (1396) مجد
 کننده ینیبشیپ نیبه عنوان بهتر ،یزمان ریشاخص مورد استفاده با تأخ - ترانهیمد یایشرق در SST استان خوزستان

 

 کشور بارش و دورپیوندهاها در خصوص رابطه نامهاطالعات کلیدی پایان -5 جدول

 ارتباط نوع سیگنال نوع مطالعاتی منطقه محقق نام ردیف

 (1388زینالی ) 1
 غرب شمال و شمال

 کشور
SST مدیترانه دریای 

 SST گرم فاز با بارش مستقیم یرابطه -

- MedSST شودمی زمستانه بارش افزایش موجب معمول شرایط از سردتر 



 1397تا  1383های مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال

 

 برعکس و

2 
دوست باران

(1391) 

 دریای جنوبی سواحل

 خزر
SST دریا سطح گرمایی شارهای با بارش مستقیم ارتباط - خزر دریای 

 کشور شرق جنوب (1391مالحی ) 3
SST دریای و هند اقیانوس 

 عرب

 ژوئن ماه در زاهدان بارش و هند اقیانوس SST بین ارتباط بودن بیشتر -

 جوالی ماه در هاایستگاه بارش و هاشاخص بین ارتباط عدم -

 

 نیارتباط ب ی( به بررس1391و همکاران ) انیعرفان

ساله  55 یدوره آمار یو بارش مشهد، ط یمیاقل یهاگنالیس

 یپژوهش با مطالعه بر رو نیپرداختند. در ا 1956-2010

، PNA ،WP ،NAO ،SOI ،ONI: یمیاقل یهاگنالیس

TNA ،TSA ،WHWP ،Nino3 ،Nino1.2 ،Nino4 ،

Nino3.4 ،PDO ،TNI ،AO، AMO ،AMM ،NTA ،

CAR ،QBO ،MONSON ،FLUX ،EA ،EA/WR ،

SCA ،POL ،PM  وMMEI زمان و به که به صورت هم

 نیقرار گرفته است، به ا یمورد بررس یزمان ریصورت تأخ

 تأخیرهایبا  Nino 1+2 یمیکه شاخص اقل دندیرس جهینت

 یشاخص بر پارامترها نیماهه، مؤثرتر 5و  4 بیبه ترت یزمان

 .باشدیمنطقه م یبارش و دما

 ریتأث یبه بررس یپژوهش ی( ط1392و همکاران ) نیچوب

حوزه  یبر بارش فصل یمیاقل اسیمقبزرگ یهاگنالیس

، پرداختند. 1967-2009 یهاسال یبختگان ط-مهارلو زیآبخ

 گنالیس 45پژوهش نشان داد که از مجموع  نیا جینتا

، AMM ،BEST یهامنطقه، شاخص یانتخاب شده برا

Nino3.4 ،Nino4 ،NTA ،SOI  وAMO  به عنوان

بارش فصل  نیها انتخاب شدند. همچنشاخص نیمؤثرتر

در گام  بیبه ترت Nino3.4و  AMM یهاگنالیبا س ز،ییپا

 NTA یهاگنالیسه و چهار و بارش فصل تابستان با س ریتأخ

 یزمان داراسه فصل قبل و هم ریبا تأخ بیبه ترت Nino4و 

با  هاگنالیارتباط س یکل رطوه است. ب یداریمعن یهمبستگ

 است. ریاز حالت بدون تأخ شتریب یزمان ریبارش منطقه با تأخ

 یبه بررس یقی( در تحق1392و همکاران ) زادهیحجاز

و  ENSO ،SOI ،NAO یمیاقل یهاگنالیس ریتأث نیارتباط ب

AO و بم( در  زدی)طبس،  رانیا یمرکز هیو بارش ناح

نشان داد که  قیتحق جیپرداختند. نتا 1978-2008 یهاسال

بر بارش  Nino3و  Nino1.2در مناطق  ENSO گنالیس

ماهه،  6و  3 ریدارد و تأخ یشتریب ریتأث مطالعهمنطقه مورد 

در مناطق  ENSOشاخص  یشدن همبستگ تریباعث قو

Nino1.2 و Nino3 شودیمورد مطالعه م یهاستگاهیبا ا .

 ینیبشیبه عنوان پ تواندیمناطق مر این د ENSO گنالیس

 تفادهاس رگذاریتأث یپارامترها ریکننده بارش، در کنار سا

 ریتأث ،مطالعه ردمو قلیمیا یهاگنالیس سایرشود و 

 .اردند مطالعه ردمو یهاهیستگاا رشبا بر یداریمعن

Biabanaki ( 2014و همکاران) یبه بررس یدر پژوهش 

پرداختند. در  رانیبا بارش غرب ا PDOو  ENSOارتباط 

( 2008-1957دوره ) یهواشناس ستگاهیا 52پژوهش از  نیا

بارش  راتییتغ شیدهنده افزانشان جیاستفاده شده است. نتا

 PDOو  ENSO نی. همچنباشدیم ریاخ یدو دهه یدر ط

 نیها شده است. عالوه بر ابارش شدت تیموجب تقو

اتفاق  PDO یمنف یکه در فازها نایمرتبط با الن یهاسال

 .شودیم رانیدر غرب ا یسالخشک جادیموجب ا افتدیم

 یبه بررس یپژوهش ی( ط1394) یو سور یآبادسعادت

 MJOنوسان  تیهمراه شده با فعال یجو راتییتغ نیارتباط ب

 دهدینشان م قیتحق جیتند. نتاپرداخ رانیو بارش زمستانه ا

بارش زمستانه  MJO یاز فازها کیهر یرگیکه در زمان چ

 یفازها داریعندهنده ارتباط مکه نشان کندیم رییتغ رانیا

 زانیم نیاست. همچن رانیبا بارش زمستانه ا MJOمختلف 

فازها، در اکثر مناطق  نیکاهش بارش زمستانه همراه شده با ا

 یهنجاریدرصد است و در فاز شش ب 100تا  30 نیکشور ب

 مهیدرصد( در بخش عمده ن 150تا  30مثبت، بارش )حدود 

 مهیهشت، عالوه بر ن ازالبرز و در ف یجنوب یهاو دامنه یغرب

 .دهدیکشور رخ م یشرق یهادر بخش یغرب

نو بر یالن دهیر پدیتأث ی( به بررس1395نژاد و همکاران )یعراق

 170ماهانه  یبارندگ یهابا استفاده از داده رانیا بارش ساالنه

 2014تا  1951 یدر بازه زمان یهواشناس یکنوپتیستگاه سیا

شور را به کها نشان داد که اگر بارش آن جیپرداختند. نتا

ده یم، پدینکم یتقس یالسک، نرمال و خشیترسال یهادوره



 )دو فصلنامه( 1400 تابستانو  بهار، 112-113، شماره 45دوره  وار،ین                                                               38

 

شتر یبدر  یسالش وقوع تریبه طور متوسط باعث افزا نویالن

ن یمترکت هم یط نرمال و در نهایران و بعد از آن شراینقاط ا

 رین تأثیشتریران دارد. بیدر ا یسالکر را بر وقوع خشیتأث

ران، یرا در غرب و جنوب غرب ا یط ترسالیبر شرا نویالن

هم در شمال شرق  یالبرز و قسمت وهکرشته یمناطق جنوب

 مشاهده کرد. توانیشور مک

Salehizadeh ( 2015و همکاران )اثرات  یبه بررسSOI با 

( 2010-1976ساله ) 30 یدوره آمار یبارش فسا برا

 یداریمعکوس معن یوجود رابطه انگریب جیپرداختند. نتا

 3 ریماهه در دسامبر و تأخ 1 ریبا تأخ ENSOبارش و  انیم

 ماهه در اکتبر بودند.

Roghani ( 2015و همکاران) اثرات  یبه بررس یامقاله یط

SOI 50 یساله بر رو 35دوره  یبرا رانیا زهییو بارش پا 

 میمستق یرابطه انگریب جیپرداختند. نتا یهواشناس ستگاهیا

SOI یو سواحل غرب یشمال غرب ،ینقاط غرب زهییبا بارش پا 

و  SOI انیم یداریمعن یخزر داشته است؛ اما رابطه یایدر

 ریمشاهده نشد. تهران نسبت به سا رانیا یبارش جنوب شرق

بود که در  یبارندگ راتییتغ نیشتریب یدارا هاستگاهیا

با کاهش بارش  نایالن طیو در شرا شیبا افزا نویالن طیشرا

 همراه بود. زهییپا

Saligheh  وSayadi (2017) ارتباط  یبه بررس یادر مقاله

 یط رانیا یهند و بارش در جنوب شرق انوسیاق SST نیب

 کینوپتیس ستگاهیا 15 ی( بر رو2010-2000دوره )

به  جیخاش، چابهار، زابل و سراوان( پرداختند. نتا رانشهر،ی)ا

 SSTو  یبارندگ انیم میارتباط مستق انگریدست آمده ب

 هند در فصل تابستان بود. انوسیاق

سطح آب  یارتباط دما ی( به بررس1396و همکاران ) نیافتح

با استفاده از  رانیا یفصل یهاهند با بارش انوسیشمال اق

تا  1961 یدوره آمار یط کینوپتیس ستگاهیا 50 یهاداده

شمال  یماهانه دما یهاها ابتدا دادهپرداختند. آن 2014

 کرده هیته NOAA یجهان یهند از مرکز هواشناس انوسیاق

ساله  5، دو بازه NindSSTشاخص  یبندو سپس با طبقه

و  نیتراز سطح زم دیهمد یهادما، نقشه نییو پاباال  ریمقاد

ها نشان پژوهش آن جیکردند. نتا میهکتوپاسکال را ترس 500

و  ستگاهیا 50بارش و  یهاداده نیب یهمبستگ نیانگیداد م

+ شده است. 17/0 زییدر فصل پا NindSSTشاخص 

بوشهر و  ستگاهی+ در ا48/0برابر  یهمبستگ ۀنیشیب نیهمچن

به نظر  نیکرج است؛ بنابرا ستگاهیدر ا -43/0آن برابر  ۀنیکم

هند سبب  انوسیسطح آب شمال اق یدما شیافزا رسدیم

است. در  دهیگرد زییبارش کشور در فصل پا شیافزا

فصل  رسدیبارش، به نظر م یزمان یمجموع با توجه به سر

( و فصل یمنف ی)همبستگ شتریکاهش بارش ب یدارا اربه

در  نی. همچنباشندیبارش م شیافزا یان داراو تابست زییپا

رخ داده  هاستگاهیا شتریکاهش بارش در ب ز،یفصل زمستان ن

 .باشدیم داریها معناز آن یکه در برخ

ارتباط  یبه بررس یامقاله ی( ط1397و همکاران ) مهرآور

و بازخورد آن بر  ENSO و شاخص MJO یهانوسان نیب

 1974-2013 یدوره آمار یاستان فارس، ط زهییپا یهابارش

رخداد  نو،ینشان داد که در دوران الن هاافتهیپرداختند. 

است و  کسانی یادیتا اندازه ز MJO یمثبت و منف یفازها

بر بارش استان فارس ندارد.  یمیمستق ریتأث MJO شاخص

بر رخداد  یقابل توجه ریتأث ENSO یفازها ییجاجابه

فارس  زهییتر و خشک و احتمال رخداد بارش پا یهادوره

و  یجنوب یهادر بخش نویدوران الن زهییدارد. شدت بارش پا

 55تا  25درصد و  100تا  55حدود  بیاستان به ترت یشمال

 .است نایدوران الن یهااز بارش شتریدرصد ب

 یبه بررس یپژوهش ی( ط1397و بذرافشان ) نژادیگرگان

و تر  کزان بارش دو دوره خشیبر م یمیاقل یهاگنالیر سیتأث

 یدوره آمار یعمان، ط یایفارس و درجیز خلیدر حوزه آبخ

 22 یپژوهش با مطالعه بر رو نیپرداختند. در ا 2014-1970

 یایفارس و در جیخل زیدر حوزه آبر یسنجباران ستگاهیا

که در دوره خشک سال  افتندیدست  جینتا نیعمان به ا

 و NAO ،AOی هابارش، شاخص راتییل تغعوام نیترمهم

AMO ی هادر دوره تر سال، شاخصAO ،Nino1.2، SOI 

 نیباالتر AO و NAO هستند. در دوره خشک سال شاخص

 مورد مطالعه و شاخص یهاستگاهیمثبت را با ا یهمبستگ

AMO یهابارش در دوره راتییرا در تغ ریأثت نیکمتر 

ها در از بارش یبخش قابل توجه نیخشک سال دارد. همچن

انوس ی، اقیانوس آرام جنوبیشور توسط اقک یسواحل جنوب

 .شودین مییو قطب شمال تب یاطلس شمال



 1397تا  1383های مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال

 

 یهاگنالینقش س ی( به واکاو1397) یو رحمان دارند

پژوهش از  نیبر بارش استان کردستان پرداختند. در ا یمیاقل

و  یمیاقل د،یهمد ستگاهیا 188بارش  یروزانه یهاداده

 یبازه یداخل و خارج از استان کردستان ط یسنجباران

نشان داد که  هاافتهیاستفاده شد.  1388تا  1340 یزمان

پژوهش ارتباط  نیمورد مطالعه در ا یمیاقل یهاگنالیس

استان کردستان نشان  یگستره یرا با بارش بر رو یمعنادار

باط بارش استان ارت زییکه در فصل پا یطور . بهدهندیم

مورد مطالعه به لحاظ گستره  یمیاقل یهاگنالیکردستان با س

 یهاماه راست. د شتریارتباط معنادار و با شدت ب یریو فراگ

 یاز دور شاخص نوسان جنوب وندیپ یاکتبر و نوامبر الگو

(SOIارتباط معنادار و معکوس )یرا با بارش بر رو ی 

 توانیم ی. به طور کلدهدیاز استان نشان م یعیوس یگستره

در تراز  لیو ارتفاع ژئوپتانس ایفشار تراز در شیگفت که افزا

 ایفشار تراز در فتغرب اروپا و ا یهکتوپاسکال بر رو 500

خزر  یایخزر و شمال در یایدر ،یشرق یاترانهیمد یبر رو

 .شودیبارش در استان کردستان م شیمنجر به افزا

 بندیجمع

 بارش و دورپیوندها ارتباط حوزه در ه حالتا ب که مطالعاتی

 با. باشندمی موضوع این اهمیت نمایانگر است، شده انجام

 شروع 1383 سال از که بررسی مورد مطالعات روند به توجه

 ساده هایروش از ابتدا در یابد،می خاتمه 1397 سال به و

 و اقلیمی هایمدل همچون هاییروش از ادامه در و آماری

 بهتری نتایج که فازی منطق و مصنوعی عصبی هایشبکه

مقاالت مورد بررسی . است گردیده استفاده دهندمی ارایه

های پژوهشی بوده و در سال-اکثراً از درجه اعتبار علمی

اخیر تعداد مقاالت منتشر شده در این خصوص افزایش پیدا 

کرده است. از لحاظ پوشش مقاالت در سطح کشور در 

ی، نیمۀ غربی و شمالی کشور نسبت به نیمۀ شرقی حالت کل

و جنوبی کشور تعداد مقاالت بیشتری را به خود اختصاص 

اند و از لحاظ تفکیک مقاالت در سطح استانی به ترتیب داده

و  های خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس بیشتریناستان

های گلستان، خراسان شمالی و قم کمترین مقاالت را استان

 اند.به خود اختصاص داده

 مورد اقلیمی هایشاخص از زیادی تعداد هاپژوهش این در

 این ها حاکی از تأثیرگذاریکه نتایج آن گرفته قرار بررسی

 مثال؛ عنوان به. است کشور از وسیعی گستره ها درشاخص

 ENSO با کشور بارش (1384مسعودیان ) پژوهش طبق

جنوب  ییزهارتباط بارش پا یندارد. همچن یمرابطه مستق

پژوهش جهانبخش و  یجاز نتا IOD کشور و شاخص

به عالوه در اکثر مقاالت ( است. 1390)همکاران 

های اقلیمی در فصل پاییز نسبت به سایر تأثیرگذاری شاخص

حاصل  یجبا توجه به نتا خورد. به طور کلمیفصول به چشم 

و گروه  SOI ،NAO یهاشاخص توانیها، ماز پژوهش

NINO بر بارش  یرگذارتأث یهاشاخص ینتررا از مهم

به عنوان پر کاربردترین  SOIشاخص  .کشور نام برد

شاخص  ینتردرصد از مقاالت به عنوان مهم 50در شاخص 

. ارتباط شاخص شناخته شده است یراندر بارش ا یرگذارتأث

SOI بوده  یممستق به صورتمطالعات  یو بارش در بعض

 ییزبا بارش کشور در فصل پا یمد ارتباط مستقمانناست 

(، ارتباط با بارش استان کردستان 1393 ،و همکاران یزی)عز

 ی،)دارند و رحمان ییزدر فصل پا یافتنشدت  ینو همچن

خزر و  یغرب یبا بارش نواح SOI یممستق ی(، رابطه1397

و همکاران،  Roughani)تهران  یستگاهبودن ارتباط با ا یشترب

فوق به رابطه  دیگرمطالعات  برخیدر  (. از طرفی2015

معکوس  یرابطهشناسایی شده است مانند معکوس شکل 

SOI اکتبر و نوامبر  یهاو بارش استان کردستان در ماه

با  SOIمعکوس بارش و  یرابطه و (1397 ی)دارند و رحمان

 یستگاها دسامبر و اکتبر یهاماه یماهه برایک و سه  یرتأخ

 .(2015و همکاران،  Salehizadeh)فسا 

 توانی، مSOIبرخالف شاخص  NAOدر رابطه با شاخص 

. به عنوان مثال گرفت یجهرا نت یرانبر بارش ا یمارتباط مستق

( با 1395)عساکره و همکاران  این موضوع در مطالعات

 یداریپا یطباال در شرا یجو هاییزشر یزانمید بر تأک

و همچنین کل کشور  یفاز برا ینموجود در ا یالگوها

 ینب داریارتباط معن( با اشاره به 1393عزیزی و همکاران )

مورد توجه قرار در کل کشور  ییزها و بارش فصل پاشاخص

همانند  NINOگروه  یها. در ادامه شاخصگرفته است

دارند که  یرانبا بارش ا یمی، ارتباط مستقNAOشاخص 
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و همکاران  زادهیپژوهش حجاز یجهنت ینهمز یندر ا توانیم

و همکاران  یان(، عرفان1392) و همکاران ین(، چوب1392)

و  ینیالدتاج و (1390)و همکاران  یرمحمدی(، ش1391)

( را نام برد. با توجه به گستره مطالعات در 1390)همکاران 

شدند  یافت یگریمتعدد د یمیاقل یهاحوزه، شاخص ینا

بارش  یبر رو یرمستقیمو غ یممستق ذارییرگتأث یکه دارا

 یانوساق یدوقطب ییکشور هستند. به عنوان مثال؛ شاخص دما

نوامبر و اکتبر با بارش جنوب کشور  یها(، در ماهIODهند )

 ینهمچن. (Pourasghar et al., 2012) ارتباط دارند

بر بارش مناطق خشک استان  یخوب یرتأث MEIشاخص 

(. در ادامه 1390 ؛و همکاران ینیالدکرمان دارد )تاج

 NCPو شاخص  MJOمانند شاخص  یگرید یهاشاخص

 هستند. یرانارتباط معنادار با بارش ا یدارا

فوق حاکی از آن است که  مقاالت جینتابه طور کل بررسی 

 یرابطه یدارا ENSOو  SOI یهادر شمال کشور شاخص

 یرابطه یدارا SOIمثبت و در جنوب کشور شاخص 

 یدارا ENSOهند و  انوسیاق SST هایو شاخص عکوسم

و  SOI یها. در شرق کشور شاخصباشندیمثبت م یرابطه

ENSO در غرب کشور  نیمثبت و همچن یرابطه یدارا

 یرابطه یدارا ترانهیمد یایدر SSTو  ENSO یهاشاخص

 یرگذاریمثبت هستند. در مجموع در کل کشور تأث

قابل ب زییخصوص در فصل پاه ب SOIو  ENSO یهاشاخص

 مالحظه است.

 منابع

 زاده فرخ ،.ا بابائیان، ،.ش خرابات،آب ،.م احمدی، .1

پیش ،1394 رحیمی،ی. قویدل ع. مفیدی و ،.م اصل،

 سازیمدل رویکرد با ایران ماهانه بارش نوسان بینی

اقلیم،  تغییر ایمنطقه کنفرانس پنجمین دور، از پیوند

 .944م//1012شماره 

 و گرما شارهای فصلی تغییرات ،1391 ،.خ دوست،باران .2

 هایسامانه بر آن اثر و خزر دریای سطح از رطوبت

 در دریا جنوبی سواحل در شدید هایبارش با همدیدی

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،2005-2010 دوره

 .و تحقیقات علوم واحد اسالمی آزاد

 نژاد،ایران .پ گیوی واحمدی .ف ،.ب باستانفرد، .3

 بارش بر عرب دریای موسمی هایوافشاری تأثیر ،1393

 ژئوفیزیک کنفرانس شانزدهمین ایران، شرق جنوب

 .185تا  181صفحات  ایران،

. ب جهانبخش و .س ،.ه قائمی، ،.ف پوراصغر، .4

 هند اقیانوس آب سطح دمای تأثیر ،1395صراف، ساری

 و جغرافیا مجله کشور، جنوبی نیمه بارش تغییرات بر

، 2سال بیست و هشتم، شماره  محیطی، ریزیبرنامه

 .166تا  145صفحات 

 توان میزان بررسی ،1390 ع. پیره و ا. فاتحی، .5

 بارش بر اقلیمی مقیاسبزرگ هایسیگنال تأثیرگذاری

 مصنوعی، عصبی هایشبکه توسط ایران مختلف نواحی

 اقلیم. تغییر و سالیخشک ملی کنفرانس اولین

. م سالجقه و ع. مرج، ا.،فاتحی ،.م الدینی،تاج .6

 اقلیمی هایسیگنال بین ارتباط بررسی ،1390پور، حسین

 استان خشک هایاقلیم در هواشناسی سالیخشک و

 در سالیخشک و آبیکم تحقیقات مرکز کرمان،

 .طبیعی منابع و کشاورزی

. ف و قائمی. ه.، ب صراف،ساری.، س جهانبخش، .7

 دمایی دوقطبی پدیده تأثیر بررسی، 1392 پوراصغر،

 هایاستان فصلی هایبارش تغییرپذیری بر هند اقیانوس

 بیست سال جغرافیایی، تحقیقات نامهفصل کشور، جنوبی

 .46 تا 27 صفحات، 4 شماره ششم، و

 ،1392 آ. ملکیان، سیگارودیوش. خلیقی ،.ب چوبین، .8

 بارش بر اقلیمی مقیاسبزرگ هایسیگنال تأثیر بررسی

مرتع و آبخیزداری،  بختگان،-مهارلو آبخیز حوزه فصلی

، 1مجله منابع طبیعی ایران، دوره شصت و نهم، شماره 

 .63تا  51صفحات 

و ف، ارسالنی،  م. سلیقه ،.ا فتاحی، ،.ز زاده،حجازی .9

 ناحیه بارش پر اقلیمی هایسیگنال تأثیر بررسی ،1392

 نشریه مصنوعی، عصبی شبکه از استفاده با ایران مرکزی

سال سیزدهم،  جغرافیایی، علوم کاربردی تحقیقات

 .89تا  75، صفحات 29شماره 

 ،1393 س. موحدی، مسعودیان و .س. ا ،.س، م حسینی، .10

 بارش و سیاه دریای پرفشار رخداد زمانیهم بررسی



 1397تا  1383های مروری بر برخی مطالعات پیرامون تأثیر دورپیوندها بر بارش ایران در بازه سال

 

سال  جغرافیایی، تحقیقات فصلنامه زمین،ایران در روزانه

 .16تا  1 ، صفحات1ام، شماره سی

 تأثیر ،1389ب. صباغی،  م. سلیقه و ،.م خسروی، .11

 فصول بارندگی بر عمان دریای سطح دمای هایآنومالی

 نشریه ایران، شرقی جنوب سواحل زمستان و پاییز

 ،(تبریز دانشگاه) ریزیبرنامه و جغرافیا پژوهشی-علمی

 .81تا  59، صفحات 37سال شانزدهم، شماره 

 ،1387 رحیمی،قویدل. یو  دوستید. خورشم ع. .12

 در اهر ایستگاه ماهانه بارش تغییرات آشکارسازی

 جغرافیایی نامهفصل دور، از پیوند الگوهای با ارتباط

 .82-65(:2)5 پژوهشی،-علمی سرزمین،

 هاییگنالنقش س یواکاو ،1397 ی،ه. رحمان وم. دارند  .13

 یپژوهش یفصلنامه علم ،بر بارش استان کردستان یمیاقل

 صفحات، 63 شماره هجدهم، سال یایی،جغراف یفضا

 .272 تا 249

زواررضا، . پ قائمی و ه. ،.بابائیان، ا ،.ا ع، رسولی، .14

 هایپهنه دمای و ایران فصلی هایبارش ارتباط ،1389

سال  شناسی،اقلیم هایپژوهش نشریه ای،منطقه آبی

 .92تا  69، صفحات 6تا  5دوم، شماره 

. ب خطیبی وم. بیاتی ،.جهانبخش، س ،.م بنفشه،رضایی .15

 نیمه زمستانه و پاییزه بارش بینیپیش ،1389زینالی، 

 تابستان فصل در مدیترانه SST از استفاده با ایران غربی

، 74طبیعی، شماره  جغرافیای هایپژوهش پاییز، و

 .62تا  47صفحات 

 زمانی هایسری کاربرد ،1394 معماریان،. ه و رضایی .م .16

 بینیپیش در اقلیمی آماری هاینمایه و بارش

: موردی مطالعه) CANFIS شبکه کمک به سالیخشک

 پژوهشی_علمی دوفصلنامه ،(جنوبی خراسان_بیرجند

 .67 تا 51 صفحات، 2 شماره پنجم، سال بوم، خشک

 ارتباط ،1392 ایزدی،. پ و آبادیسعادت. رنجبر ع .17

 دریای و هند اقیانوس سطح آب دمای هایناهنجاری

 مجله ایران، جنوبی نیمه بارش هایناهنجاری با عرب

 صفحات، 4 شماره نهم، و سی سال فضا، و زمین فیزیک

 .157 تا 135

 مطالعه ،1394 سوری،. م و آبادیسعادت. رنجبر ع .18

 نوسان فعالیت با شده همراه جوی هایگردش ناهنجاری

 ژئوفیزیک مجله ایران، زمستانه بارش و جولیان-مادن

 .65 تا 49 صفحات، 1 شماره یازدهم، سال ایران،

 آب سطح دمای هاینوسان تأثیر ،1388 ،.ب زینالی، .19

 ،رانیا غرب و غرب شمال هایبارش بر مدیترانه دریاچه

 یایگروه جغراف یو اجتماع یعلوم انسان دانشکده

 نامه کارشناسی ارشد )دانشگاه تبریز(.طبیعی، پایان

 علیزاده و ا. ،.انصاری، ح ،.خانی، ع، ا ،.ز شیرمحمدی، .20

 مقادیر با انسو پدیده ارتباط بررسی ،1390محمدیان، . آ

 مجله خراسان، هایاستان در فصلی هایبارش حدی

سال نوزدهم، شماره  خاک، و آب حفاظت هایپژوهش

 .80تا  61، صفحات 1

 رابطه بر تحلیلی ،1392 زاده،حاجی. ز و ی. صالحب .21

 سطحی دمای هایشاخص و شمالی اطلس نوسان زمانی

 استان دمای و بارش پذیریتغییر با اطلس اقیانوس

 و بیست سال جغرافیایی، تحقیقات نامهفصل لرستان،

 .130 تا 119 صفحات، 2 شماره هشتم،

 ،1395 ،یجمال. سو  پورشعبان. ف ،.ش نژاد،عراقی .22

 ،رانیا ساالنه بارش بر نویالن دهیپد ریتأث یمبنا داده لیتحل

 .رانیا آب منابع تیریمد یمل کنفرانس نیششم

 بینیپیش ،1391 علیزاده،. ا و انصاری .ح ،.م ن،عرفانیا .23

 پیوند هایالگو از استفاده با ماهانه متوسط دمای و بارش

: موردی مطالعه) مصنوعی عصبی شبکه کمک به دور از

 مناطق فیاییاجغر تمطالعا ،(مشهد سینوپتیک ایستگاه

 .73تا  53، صفحات 11سال سوم، شماره  ،خشک

هم اثر ،1393و ط. صفرزاد،  آراچهره. ت ،.ق عزیزی، .24

 ایران، هوای و آب بر SOI و NAO فازهای زمان

 .56تا  43، صفحات 12شماره  محیط، پایداری و جغرافیا

 ،1395 ی،محمدز. شاه واخالق خوش عساکره، ح.، ف. .25

توأم با فاز مثبت نوسانات  یدهمد یاستخراج الگوها

آن بر بارش زمستانه  یر( و تأثNAO) یاطلس شمال

، صفحات 9شماره  ی،ژئومورفولوژ یدروه یهنشر یران،ا

 .137تا  113
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، 1397 ملکیان،. آ و نژادساداتی. ج. س.، م رستم،غالمی .26

 یالگوها یرشده درباره تأثمطالعات انجام یبررس

و  ی(، مجله علم1378-1393) یرانا یمبر اقل یوندیدورپ

 .88تا  73، صفحات 103تا  102شماره  یوار،ن یجیترو

ارتباط  یبررس ،1396 یاری،ر.  و یاحمد ا.، م. ،ا نیا،فتح .27

 یفصل یهاهند با بارش یانوسسطح آب شمال اق یدما

، 38سال دهم، شماره  یعی،طب یاینامه جغراففصل یران،ا

 .133تا  117صفحات 

 ،.ب علیجانی، ،.م احمدی، ،.م ،اصل زادهفرج .28

 بررسی ،1392 بابائیان،. ا و مفیدی .ع ،.ی رحیمی،قویدل

 ایران، بارش بر هاآن اثر و دور از پیوند الگوهای وردایی

 15سال چهارم، شماره  شناسی،اقلیم هایپژوهش نشریه

 .45تا  31، صفحات 16تا 

 ینیبیشپ ،1396 مجد،ین. مهجور و پوریف. قاض .29

داده  یقتلف یهابا استفاده از مدل یسالبلندمدت خشک

 یمی،اقل یاسمقبزرگ هاییگنالس یرتأث یو بررس

 یو مهندس یکاربرد یهاپژوهش یکنفرانس مل ینپنجم

 .یشهر یریتو مد یعمران، معمار

 اثر واکاوی ،1397. بذرافشان، ا و مشیری نژادی. گرگانز .30

 تر و خشک هایدوره بارش بر اقلیمی هایسیگنال

 و فارس خلیج آبخیز حوزه از بخشی: موردی مطالعه)

 و چهل سال فضا، و زمین فیزیک مجله ،(عمان دریای

 .349 تا 333 صفحات، 2 شماره چهارم،

 ،1396 یی،ا. شاهکو وروشن  لکزاشکور، ق.، غ. .31

از دور بر  یوندپ یهااثر الگوها و شاخص یواسنج

فصلنامه برنامه ،استان گلستان هاییسالرخداد خشک

تا  107، صفحات 29سال هشتم، شماره ، یامنطقه یزیر

124. 

نژاد، ایران. پ گیوی واحمدی ف. ،.ع محمدنژاد، .32

 جنب پرفشار کمربند ساالنه نوسان هایبازه اثر ،1388

 بارش و مدیترانه چرخندزایی بر سیبری پرفشار و حاره

سال سی و پنجم،  فضا، و زمین فیزیک مجله ایران،

 .130تا  115، صفحات 4شماره 

 ،1395 فرخی،. ع و فرزین .س ،.ح کرمی، ،.م محمدی، .33

 هایسیگنال اساس بر ماهانه بارش بینیپیش

 و هوشمند هایمدل کارگیریبه با اقلیمی مقیاسبزرگ

 ایستگاه: موردی مطالعۀ) چندگانه خطی رگرسیون

سال چهارم،  اکوهیدرولوژی، نشریه ،(سمنان سینوپتیک

 .214تا  201، صفحات 1شماره 

 مجله ایران، بارش بر انسو تأثیر ،1384 ،.ا مسعودیان، س. .34

 .82تا  73، صفحات 4شماره  ای،ناحیه توسعه و جغرافیا

 سطح دمای هایهنجاریبی اثر ،1391 ،.س مالحی، .35

 هایبارش بر عرب دریای و هند اقیانوس در دریا

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ایران، شرق جنوب موسمی

علوم و تحقیقات دانشکده علوم پایه، گروه هواشناسی، 

 نامه کارشناسی ارشد.پایان

السادات، ناظم. س.م.ج قائدامینی و ح. ،.ص مهرآور، .36

-النینو با جولیان-مادن هاینوسان پیوند بررسی ،1397

 پاییزه هایبارش بر آن بازخورد و جنوبی هاینوسان

، 2سال دوم، شماره  ایران، ژئوفیزیک مجله فارس، استان

 .126تا  109صفحات 

 تأثیر ،1383 قاسمی،. ر. ا و الساداتناظم. ج. م. س .37

 فصول بارش بر خزر دریای آب سطح دمای هاینوسان

 علوم ایران، غربی جنوب و شمالی نواحی بهار و زمستان

، 4 شماره هشتم، سال طبیعی، منابع و کشاورزی فنون و

 .14 تا 1 صفحات

نیکو، موالیی. م سامانی و ن. ،.م، ج السادات،ناظم .38

 از ایران غربی جنوب و جنوب در اقلیم تغییر ،1384

 النینو پدیده با برهمکنش بارش، مشاهدات دیدگاه

 .97-81(:2)28 کشاورزی، علمی مجله جنوبی، نوسانات

بررسی تأثیر ، 1387قائدامینی،  ، ح..م، ج السادات،ناظم .39

باالیی و پایینی  نوسانات مادن جولیان بر وقوع کرانه

های بهمن تا فروردین در بارش )سیالب و خشکی( ماه

-477( :46) 12 ;استان فارس. مجله علوم آب و خاک.

489. 

 ریتأث یابی، ارز1390 ،ینیالسادات، م، ج.، ح. قائدامناظم .40

خشک  یها( بر رخداد دورهMJO) انیمادن جول دهیپد

و  یو تر در استان فارس. مجله علوم و فنون کشاورز

علوم آب و خاک، سال پانزدهم، شماره  ،یعیمنابع طب

55. 
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 یدر جنوب غرب نیسنگ یزابارش یهاسامانه یداریپد
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