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 (1378-1393)اقلیم ایران  رب یالگوهای دور پیوند درباره تاثیر شدهبررسی مطالعات انجام 

 3ملکیان آرش، 2نژاد ساداتی جواد سید ،1*مرست غالمی مهدی

 تهران دانشگاه نوین، فنون و علوم دانشکده اکوهیدرولوژی، دانش آموخته کارشناسی ارشد-1

 تهران دانشگاه نوین، فنون و علوم دانشکده دانشیار، -2

 تهران دانشگاه طبیعی، منابع پردیس دانشیار، -3

 (17/10/97تاریخ پذیرش: ، 23/03/95)تاریخ دریافت: 

 
 چکیده 

گذاری این برای یافتن نوع اثر ایهای گستردهبررسی ،غییرات جوی مناطق مختلف کره زمینهای بزرگ مقیاس اقلیمی در تنقش سیگنالبا بدیهی شدن امروزه 

 اقلیمیها و پارامترهای این سیگنالدار بین ها اغلب حاکی از روابط معنینتایج این بررسی .است انجام شده، مختلفهای در کشوراقلیمی  پارامترهایها بر سیگنال

 مطالعات انجام گرفته در این حوزهسعی بر آن است تا با بررسی  روپیشدر پژوهش . استمعطوف به این حوزه مطالعات زیادی موضوع در داخل ایران نیز . اندبوده

 58به همین منظور  .دشوات داخلی در این حوزه ترسیم با اقلیم ایران و روند مطالع باط این الگوهاشمایی کلی از نحوه ارت ،در سطح کشور 1393تا  1378از سال 

های مربوط و شاخص NAOبندی شدند. نتایج حاکی از تمرکز بیشتر روی دو شاخص دسته تقسیم 102در با توجه به نوع الگو و  ندمورد بررسی قرار گرفت پژوهش

 های مربوط بهو شاخص NAOثیرپذیری اقلیم ایران از شاخص أها حاکی از تاغلب پژوهش درصد مطالعات بوده است. 29 و 21به ترتیب با  به نوسانات جنوبی

، اتفاق شوندوجب ترسالی و خشکسالی در کشور میبه ترتیب م که النینو و النینا پدیدهثیرگذاری دو أدر مورد نحوه ت الزم به ذکر است که اند.نوسانات جنوبی بوده

 پارامترهای اقلیمی ایران دارد.  بر ثیرگذاری زیادیأکه یک شاخص به تنهایی ت کردتوان ادعا اما به طور کلی نمی وجود دارد زیادینظر 

  های بزرگ مقیاس اقلیمیسیگنالالنینو، پارامترهای اقلیمی، ، NAO، یالگوهای دور پیوند :کلمات کلیدی

  

 مقدمه 

ترین رویکردها در زمینه جلوگیری از یکی از اصلی

 ، تحلیل علل و عوامل به وجود آورندهی آب و هواییهانابحر

 مخاطراتباره وقوع نگری درآگاهی و آیندها هدف پیشب آن

و تجربی فراوانی برای  عددیهای مدل .آب و هوایی است

آب و  مخاطراتبینی تخمین و پیشایش دستگاه اقلیمی و پ

به  پیوندیدوردیدگاه . اندمورد استفاده قرار گرفتههوایی 

شناسی های مهم و جامع آب و هواعنوان یکی از روش

-در زمینه تحلیل سامانه زیادیدی ، قابلیت و توانمنهمدیدی

 های بروز و تشدیدزمینه و شناسایی های آب و هوایی

 دورنمایتحلیل و  در نتیجه. داردآب و هوایی  مخاطرات

 آمادگی در برابرتواند می همدیدی ها در مقیاسپیونددور

تا حد اثرات آن را کند و  را تسهیلآب و هوایی  مخاطرات

از  پیونددورروش  .(1379 ،عزیزی) قابل توجهی کاهش دهد

های آب و هوایی از و پدیده پارامترهافنون مطالعه تغییرات 

در  .ها در مناطق دور استط بین پدیدهروابطریق کشف 

، فرایندهای منحصر به فردی در اقلیم سامانههایی از بخش

کره کره و زیست، سنگ، آب کرهجومانند  یتعامل با اجزای

-نوسان ،چون تغییر هاییگیرد که دارای خصیصهشکل می

ی آتی هستند و چون از هاانپذیری در بستر زمپذیری و تکرار

تحت عنوان الگو  هاآنکنند از قانون خاصی تبعیت می نظام و

، اقیانوسی یا توانند جوی. این الگوها که میشودبرده می نام

شوند که ای تشکیل میهژاقیانوسی باشند در مناطق وی -جوی 

این الگوها به علت  .می شوندنامگذاری نام آن مناطق به اغلب 

راتشان به دامنه اث، داشتن خصیصه پویایی و حرکت در جو

گاه کل کره زمین نیز های نیمکره و مناطقی در حد و اندازه

-غتشاشات زیادی را به وجود مید و ناهنجاری و ایابتسری می

مانند  یی دورپیوندفعالیت الگوها. (1390 ،)کاکاپورد آور
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پدیده های اقلیمی دارای شدت و ضعف نسبی و از نظم 

شود دارای در اصطالح گفته میخوردار است که رای بدوره

 . (1392 ،)چوبینفاز مثبت و منفی هستند. 

در زمینه  پیشین هایپژوهشرو به بررسی پیش مطالعهدر 

و به با اقلیم ایران پرداخته شده  یپیونددورارتباط الگوهای 

ی و نوع ارتباط ، منطقه مطالعاتالگوی مورد بررسی ،تفکیک

این مطالعه دستیابی به هدف اصلی در  است. شدهمشخص 

های مرتبط با دورپیوند در ایران دورنمایی کلی از پژوهش

تا مطالعات آتی در این حوزه با در دست داشتن  است

 ای از مطالعات پیشین در ادامه آنها گام بردارند.چکیده

 

  مبانی نظری
که  شدهبیان  یپیوندتعاریف مختلفی برای الگوهای دور

 در زیر آورده شده است : آنهامهمترین 

-اقیانوسی که دارای ویژگییا  به الگوی کالن مقیاس جوی

در پذیری و ناهنجاری گردشی ، بازگشتهای تداوم زمانی

الگوی  پارامترهایی چون فشار در مقیاس وسیع هستند،

مهمترین این (. 1981واالس و گوتزلر، )گویند پیوند دور

، 1NAO ،2SO ،3ENSO ،4NCP،5IOD، 1.2Ninoها شاخص

3Nino ،3.4Nino ،4Nino ،6AO ،7PDO ،8SCA ،9AMM ،
10AMO ،11CAR ،12PNA ،13TNA ،14EA/WR  15وTSA 

 .خواهند شدبرخی از آنها در ادامه معرفی  ، کههستند

، از عوامل تغییرپذیری اقلیم NAOنوسان اطلس شمالی یا  

زمین و الگویی پایدار از تغییرات گردش عمومی جو است کره

                                                           
1- North Atlantic Oscillation 

2- Southern Oscillation 
3- El Nino – Southern Oscillation 

4- North sea Caspian Pattern 

5- Indian Ocean Dipole 
6- Arctic Oscillation 

7- Pacific Decadal Oscillation 

8- Scandinavia 
9- Atlantic Meridional Mode  

10- Atlantic Multidecadal Oscillation 

11- Caribbean  
12- Pacific North American 

13- Tropical Northern Atlantic 

14- Eastern Asia/ Western Russia 
15- Tropical Southern Atlantic 

(Marti, 2014 ،نوسان اطلس شمالی .)النهاری نصف نوسانی

که مرکز عمل آن در نزدیکی ایسلند و روی  استدر جو 

است. اگر به هنگام کاهش منطقه جنب حاره واقع شده 

د و سراسر شمالگان، پر فشاری فشار ایسلنهای کمناهنجاری

در فاز مثبت  NAOتر از حد معمول در آزور ایجاد گردد، قوی

گیرد. در چنین وضعیتی افزایش اختالف فشار، قرار می

راند و اطلس می جریانات شدید جوی را به طرف شمال

موجب ظهور زمستانی گرم و مرطوب در اروپا و شرایط سرد و 

. در فاز منفی نیز یک شودمیخشک در شمال کانادا و گرینلند 

که در  شودیجاد میر از معمول در جنب حاره اتفشار ضعیفپر

این وضعیت، هوای مرطوب به سوی مدیترانه و هوای سرد به 

 (. 2000اشل و همکاران، شود )میسمت شمال اروپا منتقل 

اقیانوسی است که در آن -پدیده جوی SOنوسان جنوبی یا  

کره کره جنوبی بلکه در نیمهای جوی نه تنها در نیمآشفتگی

ی هاانبه عنوان مثال در زمستیابد. شمالی نیز افزایش می

 ،استوایی گرماییهای ناهنجاریکره شمالی همزمان با نیم

شود که برای ها ایجاد میها و پشتهوی ناوههایی حاسامانه

ی مکزیک ابر و بارش جنوب غربی ایاالت متحده و شمال غرب

است که  SOI ،این پدیدهآورد. شاخص مرتبط با به ارمغان می

ثبت شدنش پدیده النینا با منفی شدن آن، پدیده النینو و با م

 (.1380یابد )غیور و عساکره، حاکمیت می

که  است ای، پدیدهENSOنوسان جنوبی یا  -النینو 

میالدی وجود دارد. در سال  19آن از اواخر قرن  هایداده

جنوبی مشاهده شد که ارتباط نزدیکی بین النینو و نوسان  1969

. فاز هستنداین دو، وجوه مختلف یک پدیده  حاکم است و

اقیانوسی به همراه چرخه واکر دلیلی بر وجود -مثبت جوی

ENSO ( 2012وانگ، معرفی گردیده است.) 

است  اقلیمیای پدیده  PDO ای اقیانوس آرام یانوسان دهه

آرام س که با پایداری الگوهای اقلیمی دو فازی در اقیانو

مقدار مثبت ) PDO ثیرات فاز گرمأت .استشمالی همراه 

ثیرات فاز أو ت ENSO ثیرات فاز گرمأمشابه ت (شاخص عددی
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 مقدار منفی شاخص عددی( مشابه فاز سرد) PDO سرد

ENSO با  اقیانوس آرام ایهده . شاخص نوسانکنندعمل می

شمالی در اقیانوس آرام  استفاده از الگوهای دمای سطح دریا

 دماهای خود را به صورت PDO گردد. فاز مثبتتعیین می

به در بخش مرکزی اقیانوس آرام  به هنجارکمتر از حالت 

-از منفی برعکس حالت مذکور عمل میگذارد و فنمایش می

دهد تمیز می ENSOرا از  PDOسه مشخصه اصلی که  کند.

 عبارتند از:

در قرن بیستم ای، ای دههبه عنوان پدیده PDOپدیده  -الف

به طور  ENSOسال ادامه پیدا کرد در حالی که  30تا  20برای 

 .ماه دوام دارد 18تا  6معمول 

 .است تربیشتر در شمال اقیانوس آرام ملموس PDOآثار  -ب 

مانتوا و بهتر شناخته شده است ) ENSOایجاد سازوکار  -ج

یکی از  NCPخزر یا  –. الگوی دریای شمال(2002همکاران، 

است که توسط کوتیل و  یجدیدترین الگوهای دورپیوند

بین دو منطقه جغرافیایی  و وضع گردید 2002در سال  1بناروش

صل دریای شمال و دریای خزر واقع است. این الگو در ف

تر از سایر فصول است. کوتیل و زمستان و فصول انتقالی نمایان

کردند که  بناروش برای الگوی مذکور شاخص عددی تعریف

هکتوپاسکال بین  500بر پایه اختالف ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 

)قویدل  دریای شمال و دریای خزر مورد محاسبه قرار گرفت

 .(1392 ،رحیمی و همکاران

برای اولین بار توسط  IODالگوی دو قطبی اقیانوس هند یا  

معرفی شد. ساختار دو  1999و همکارانش در سال  2ساجی

نجاری در دمای سطحی دریا ظاهر به صورت نابه قطبی دمایی

دریا در  حد معمولتر از شود که شامل دمای سطحی گرممی

در  معمولقسمت بزرگی از غرب حوضه و نواحی سردتر از 

هنجاری باد و بارش هستند. در شرق حوضه همراه با ناب

های قطبی اقیانوس هند فعال است، بارشهایی که دو سال

یابد، در یقا و غرب اقیانوس هند افزایش میآفرشدید در شرق 

                                                           
1- Kutiel and Benaroch 
2- Saji 

-مشاهده میحالی که خشکسالی در مجمع الجزایر اندونزی 

 (. 1390 ،شود )جهانبخش

یک الگوی طبیعی مربوط به  AOالگوی نوسان شمالگان یا 

. فاز مثبت استهای میانی فشار جوی بین ناحیه قطبی و عرض

AO ال کمتر از قطب شمکه فشار در شود هنگامی ایجاد می

های میانی بیشتر از آن باشد. در فاز حد به هنجار و در عرض

در فاز منفی  AOافتد. وقتی منفی وارون این حالت اتفاق می

های شود و عرضتر میاشد قطب شمال از حد به هنجار گرمب

همچنین  AOتر از حد معمول خواهند بود. فازهای میانی سرد

اشتاین، ثیرگذار هستند )أپا تبر بارش به خصوص در ارو

2010 .) 

 

 هامواد و روش

، مقاالت و هاین کتابترر پژوهش حاضر از مهمد

اند و یافته سال اخیر تدوین شده 20ایی که در هنامهپایان

پیوند و پارامترهای در زمینه ارتباط بین الگوهای دورجدیدی 

شده است. با ، استفاده اندناطق مختلف ایران ارائه دادهاقلیمی م

 شد آنهابندی تایج این مطالعات اقدام به تقسیمتحلیل روند و ن

 بندی مشخصی برای هر الگو و منطقه ارائه شد.و دسته

 بحث

 یهای بارزترین الگوهای دورپیونددر بخش پیشین تعریف

 برد مطالعه حاضر نیاز به بررسی. در ادامه برای پیششدمرور 

به صورت  ا، لذا ابتداستته تحقیقات صورت گرفته در گذش

گیرند و سپس رار میها مورد بررسی قاجمالی اهم این پژوهش

در جدول  آنهابندی جه به حوزه مطالعه اقدام به دستهبا تو

های هایی که در داخل کشور طی سالخواهد شد. پژوهش

ز الگوهای اند عالوه بر تنوع مکانی ااخیر صورت گرفته

، برخی از به ترتیب تاریخاند. در ادامه متفاوتی نیز بهره برده

 .ارائه می شودبارزترین این مطالعات 

ای به بررسی ارتباط پدیده ( در مقاله1378السادات )ظمان

ENSO  و بارش پاییزه در کشور ایران با استفاده از شاخص

SOI  به صورت فصلی و روش رگرسیون متوالی پرداخت. در
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و تعداد  1995 تا 1951این بررسی بازه مطالعاتی از سال 

با  عدد در سراسر کشور در نظر گرفته شد. 36ها ایستگاه

شمالی و مناطق  ،ها در سه منطقه جنوبیبندی ایستگاهتقسیم

ی آذربایجان هاناکه به طور کلی است شدمشخص  مرکزی

و  شرقی و غربی، کردستان، زنجان، اردبیل، مرکزی، سمنان

 هستند. ENSOثر از أتهران بیش از سایر مناطق مت

با  ENSO( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین 1379عزیزی )

این بررسی و بارش در ایران پرداخت.  SOIکمک شاخص 

ایستگاه  29برای  1995تا  1966های های بین سالشامل داده

. در این پژوهش با کمک روش همبستگی به استدر کشور 

خیرهای یک ودو ماهه )با توجه به بعد أهمزمان، با تصورت 

ستفاده خیر زمانی اأمسافت و احتمال همزمان عمل نکردن از ت

های نوامبر و اکتبر به صورت که در ماه شدشد( مشخص 

همزمان بیشترین همبستگی به شکل معکوس وجود دارد و با 

در ی بیشتر و خیر زمانی یک ماهه در ماه اکتبر این همبستگأت

ه نیز قانونمندی خاصی در . در بعد ساالنشودمیماه نوامبر کمتر 

پذیری مشاهده نشد به این معنی ثیرأاز لحاظ مقدار تها ایستگاه

عمل  که الگوی بارشی برای هر ایستگاه در سال النینو متفاوت

ها در سال النینو خشکسالی و حتی در بعضی ایستگاه کرد

  .شدمشاهده 

هشی ارتباط پدیده النینو بر ( در پژو1379)استوار میمندی 

گذاری که اثر شدو مشخص  کردهای ایران را بررسی بارش

پدیده النینو بر بارش ایران همزمان با تغییر الگوی فشار در 

خیر زمانی همراه است. در این أبلکه با ت نیستاقیانوس آرام 

و  SOIکه ارتباط بین ضرایب همبستگی  شدتحقیق بیان 

و در هنگام بروز النینو بارش نسبت  است های ایران منفی بارش

 . می یابدبه میانگین سی ساله افزایش 

ای به بررسی ارتباط بین ( در مقاله1380غیور و خسروی )

ENSO هایی از ش در جنوب شرق کشور مشتمل بر بخشو بار

ی کرمان، خراسان جنوبی، هرمزگان و سیستان و هانااست

با مطالعه روی  آنهاداختند. پر همبستگی بلوچستان با کمک

به این نتیجه رسیدند  1998تا  1975های ط به سالهای مربوداده

ر منطقه ها در فصل تابستان و پاییز دو بارش ENSOکه بین 

مستقیم موجود است دار مستقیم و غیرمورد مطالعه ارتباط معنی

اهش و بارش در تابستان ک ENSOای که در فاز گرم به گونه

 یابد. یدر پاییز افزایش م

( در پژوهشی به بررسی ارتباط بین 1380غیور و عساکره )

علت نوسانات شمالی و جنوبی با دمای جاسک پرداختند. 

سال  104ای دمایی آن برای هانتخاب جاسک فراهم بودن داده

بوده است. در این تحقیق مشخص  1996تا  1893های از سال

ثر از أو خیزهای ماهانه دمای جاسک مت% از افت  40شد که 

عالوه بر این مطالعه غیور  اشد.بنوبی مینوسانات شمالی و ج

ی در بادهای غرب AOدر همین سال نشان داد در فاز مثبت 

شوند که به دنبال آن اروپای شمال اقیانوس اطلس تشدید می

هد داشت همچنین در کشور شمالی هوایی گرم و مرطوب خوا

در حالی  شودمیهای تابستانی جنوب شرق تقویت نیز بارش

 یابد. یکه بارش پاییزه کاهش م

ایستگاه در کشور  11روی  ای( در مطالعه1381معظم )

کند که از بین بارش، دما و فشار، دما همبستگی مشخص می

همبستگی  NAOدارد همچنین در فاز منفی  NAOبیشتری با 

وجود دارد و در زمان مربوط به تحقیق که این شاخص  بیشتری

 رو به مثبت شدن دارد این همبستگی کاهش یافته است.

ای به ( در مقاله1382زفولی و کارآموز )کوره پزان د

خلیج فارس با  SSTو  SOI، NAOهای بررسی ارتباط شاخص

بارندگی فصلی منطقه جنوب غرب ایران پرداختند. نتایج 

 15ها )که این ارتباط برای همه ایستگاه بودحاکی از آن 

سپس با  .استف ایستگاه( یکسان نیست و دارای شدت و ضع

 مناطق در این ناحیه پرداختند.  بندیتوجه به این مطلب به دسته

با بارش  ENSO و NAO( به بررسی ارتباط 1382حضرتی )

در حوزه دریاچه ارومیه پرداخت. نتایج این مطالعه حاکی از 

تر شدن هوا و در ترسالی و گرم NAOن بود که در فاز منفی آ
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همچنین  است.زایش بارش پاییزه ملموس رخداد النینو نیز اف

 ورد گردید. دریاچه ارومیه نیز قابل توجه برآ ثیر النینو بر ترازأت

های پیشین در با بررسی در پژوهش ای( در مقاله1383مفیدی )

پردازد و دو می ENSOداخل و در خارج از کشور به تبیین 

 د.کنمیامل را در تشخیص النینو معرفی ع

)به  SPIای ارتباط بین شاخص ( در مقاله1383) خسروی

پیوند را در عیار شدت خشکسالی( و الگوهای دورعنوان م

های . دادهکندمیاستان سیستان و بلوچستان مشخص 

آنچه که به وبوده  2000تا  1957های آوری شده بین سالجمع

پیوند بر الگوهای دور %70حاکی از اثر  شدهعنوان نتیجه بیان 

، MEIهای که شاخص استسالی یا ترسالی در این استان خشک

NOI، NP، PDO و POL گذاری را از خود نشان ثیرأبیشترین ت

 .می دهند

روی ارتباط بین با پژوهش بر ( 1384قویدل رحیمی )

با استفاده  ENSOهای بهاره در استان آذربایجان شرقی و بارش

ساله  43ستان در یک دوره ایستگاه منتخب در این ا 6از 

 NINO1.2 ثیر متعلق به شاخصأکند که بیشترین تمشخص می

ها بارش نیز باشد که با افزایش این شاخصمی NINO3و 

حاکی از آن بود که با حرکت گردد. همچنین نتایج افزوده می

 شود. مال به جنوب این ارتباط بیشتر میاز غرب به شرق و از ش

سی ارتباط روهشی با بر( در پژ1384باقرزاده چهره )

پیوندی و خشکسالی استان تهران پرداخت. در الگوهای دور

ایستگاه به کار گرفته شد که  6این تحقیق اطالعات بارندگی 

و بارش پاییزه  SOIبستگی در ارتباط بین در نهایت بیشترین هم

 استان تهران دیده شد. 

 NAOای که به بررسی نوع ارتباط ( در مقاله1384مرادی )

شدید  NAOپرداخت بیان داشت که در هنگام و اقلیم ایران می

از  بیشترفشار ایسلند )شیب فشار بین مراکز پرفشار آزور و کم

دما در اغلب  ارش و کاهشحد به هنجار( در زمستان افزایش ب

 باشد.نقاط کشور محسوس می

( در پژوهشی به 1385خورشید دوست و قویدل رحیمی )

 12شرقی با ربایجانذبررسی ارتباط انسو با بارش استان آ

پرداختند. نتایج حاکی از آن  MEIایستگاه منتخب و استفاده از 

داری بود که بارش در این استان تنها در فصل پاییز ارتباط معنی

بینی النینو افزایش بارش پیش با شاخص دارد و به هنگام

 شود.می

( ارتباط بین چند الگوی دور 1385فاتحی مرج و همکاران )

پیوند و بارش در حوزه دریاچه ارومیه را مورد بررسی قرار 

دند. در این تحقیق مشخص شد که بارش پاییزه بیشتر تحت دا

قرار دارد.  NAOثیر أو بارش زمستانه تحت ت SOIثیر أت

همچنین همزمانی چند شاخص افزایش همبستگی با بارش را 

 نشان داد.

ای به ارتباط قوی ( در مقاله1386ن )خسروی و همکارا

ساالنه شهرکرد در  کمینهساالنه و دمای  AOمعکوس بین 

ند و به این نتیجه رسیدند که درصد پی برد 99سطح اطمینان 

کمتر از این شهر به خصوص دماهای  کمینهبینی دماهای پیش

 تر خواهد بود.در فاز منفی باشد منطقی AOصفر، زمانی که 

من بررسی ای ض( در مقاله1386زی )یاراحمدی و عزی

ایستگاه در سراسر  25ارش پیوند و بارتباط بین الگوهای دور

کشور به این نتیجه رسیدند که بیشترین اثرات در فصل پاییز و 

باالترین ارتباط را  NINO3.4زمستان وجود دارد و شاخص 

ها و بارش در ایستگاه PDOدر مقابل بین شاخص  .باشددارا می

ثیر الگوهای أه نشد. همچنین تداری دیداط معنیارتب

غرب کشور بیشتر از غرب، غرب و جنوبپیوندی بر شمالدور

 . استسایر نواحی 

دارند که ای بیان می( در مطالعه1386بری و مسعودیان )اک

کره شمالی هیچ یک توانایی الگوی شناخته شده در نیم 14از 

ن را ندارند و تنها تبیین درصد باالیی از تغییرات دمایی ایرا

کوچکی از صد هایی مشخص درها در ماهبعضی از شاخص

 کنند.تغییرات را توجیه می

و  NAO( به بررسی ارتباط بین 1386صالحی و همکاران )

در این مقاله با  شرقی پرداختند.بارش ساالنه استان آذربایجان

این استان در یک دوره  ایستگاه در 6های بارش استفاده از داده

  باشد.که این ارتباط ضعیف و منفی می شدساله مشخص  43
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کنند ای مشخص می( در مطالعه1386سروی و همکاران )خ

داری دارد ی کمینه شهرکرد رابطه معکوس معنیبا دما AOکه 

در فاز مثبت قرار دارد با کاهش روزانه این  AOو هنگامی که 

  یابد.میشاخص، دمای کمینه روزانه افزایش 

بینی در پژوهشی به تهیه مدلی برای پیش( 1386غروی )

 NAOماه جلوتر با کمک  6تا  1سیل در حوضه کارون با افق 

دارد که مدل برتر حاصل از پردازد و بیان میمی ENSOو 

باشد که از حیث می فازی تطبیقی -سیستم استنتاج عصبی

ها ر روشبینی و کارایی نسبت به سایسرعت، خطای پیش

 ارجح است. 

 NINO3و  SOI( با کمک 1387فاتحی مرج و همکاران )

ینی بارش پاییزه شهر ارومیه با استفاده از ببه پیش NINO4و 

برای  1994تا  1951های از تاریخ شبکه عصبی مصنوعی )داده

برای آزمون مدل( مبادرت  2000تا  1995آموزش و از تاریخ 

زودتر مشخص کنند.  کردند تا بتوانند خشکسالی را یک فصل

ود اما روند تغییرات به نببینی قابل توجه اگرچه دقت پیش

 . شدبینی خوبی پیش

مدلی  NAO( به کمک سیگنال 1387فتاحی و همکاران ) 

برای بررسی پوشش برف در حوزه کرخه ارائه دادند. عالوه بر 

بینی بارش کوتاه ( به پیش1387ه فتاحی و همکاران )این مطالع

ده از مدت و بلند مدت در منطقه جنوب غرب ایران با استفا

یمی های بزرگ مقیاس اقلشبکه عصبی مصنوعی و سیگنال

تا  1960ط به دوره زمانی ها مربوداده مطالعهپرداختند. در این 

-روش رگرسیون چند متغیره شاخص باباشد. در ابتدا می 2003

به عنوان  NINO3و  NINO1+2، NINO3.4در  ENSOهای 

ها معرفی و در انتها نیز سه مدل همزمان، سه موثرترین شاخص

 . شده استماهه و شش ماهه تبیین 

به بررسی ارتباط ( 1387خورشید دوست و قویدل رحیمی )

اختند. در این پیوندی و بارش ایستگاه اهر پردبین الگوهای دور

استفاده شده  2006تا  1960های های بین سالمطالعه که از داده

دار بودن روند تغییرات اال در بارش اهر، معنیان بسیار ببود نوس

و  شددر بلند مدت و نیز حرکت به سمت خشکی، مشخص 

با بارش ماهانه اهر با کمک  AOو  SOI، NAOارتباط بین 

 یید قرار گرفت. أهای آماری مورد تتحلیل

( در پژوهشی به بررسی 1387خوش اخالق و همکاران )

و بارش و دما در سواحل جنوبی دریای خزر  NAOارتباط 

بارش افزایش و  NAOپرداختند و نشان دادند که در فاز مثبت 

یابد و از آنجا که این شاخص رو به منفی شدن دما کاهش می

بینی العه افزایش دما و کاهش بارش پیشبود در ناحیه مورد مط

 . شد

با  ENSO و NAO( با بررسی ارتباط بین 1387سعدی )

دارد که این رابطه به های کارون بیان میبارش حوزه سرشاخه

برقرار است و در ارتباط با  MEI صورت معکوس با شاخص

NAO شود. ثیری به صورت منفی دیده میأانی تخیر زمأهم با ت 

 25های ای ضمن بررسی داده( در مطالعه1387مسعودیان )

 ،SOI ،AOدهد که ارتباط یایستگاه در سراسر کشور نشان م

NAO،  MEI وPDO در فصل بهار به کمترین حد خود می-

های زمستانه دارای با بارش NAOو  AOرسد. همچنین 

 ارتباطی معکوس هستند.

و  ENSOای روی ارتباط ( در مطالعه1387عاشوری )

PDO دارد که جریان این رود بیان میبا جریان رودخانه زاینده

رابطه مستقیم دارد.  PDO بارابطه معکوس و  SOIرودخانه با 

همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قابل توجه در متوسط 

افتد که سپتامبر هنگامی اتفاق می -وریلحجم آورد دوره آ

به وقوع  PDOو النینا در فاز منفی  PDOالنینو در فاز مثبت 

 بپیوندند.

ه بینی بارش بهار( به پیش1388ح قالهری و خوشحال )فال

ه در بازه ایستگا 38های خراسان رضوی با کمک دادهاستان 

پرداختند. در این  2007تا  1970های ساله بین سال 38زمانی 

 14ها )ثرترین سیگنالؤک همبستگی پیرسن مبه کم پژوهش

-و سپس با شبکه عصبی مصنوعی پیش شدشاخص( انتخاب 

  بینی بارش بهاره با دقت قابل قبولی صورت گرفت.
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 ،NAO( با کمک سه سیگنال 1389عظیمی و همکاران )

SOI  وPDO بینی کردند و آورد فصلی رودخانه دز را پیش

در  NAOدر رودخانه سزار و  SOIو  PDOنشان دادند که 

رودخانه بختیاری همبستگی بیشتری در فصول زمستان و بهار 

 دارند. 

 و SOIثیر أای به بررسی ت( در مقاله1389عباسی و نبوی )

NAO  بر بارش کشور پرداختند و مشخص کردند کهNAO  با 

بارش پاییزه ارتباط مستقیم و بارش تابستان ارتباط معکوس 

با بارش پاییزه به صورت نیز  SOIدارد و بیشترین همبستگی 

 . استمعکوس 

سازی ای به شبیه( در مقاله1389جردی )خوشحال دست

ایستگاه و شبکه عصبی  20های اقلیمی استان اصفهان با داده

 مصنوعی پرداخت. 

ایستگاه  8( در بررسی ارتباط دما و بارش 1389طبرستانی )

دارد بیان می NAOدر سواحل جنوبی دریای مازندران با 

هنگامی که این شاخص روند افزایشی دارد بارش افزایش و در 

  پی آن دما کاهش خواهد داشت.

ایستگاه  3( در ضمن مطالعه روی 1389شاکری )

 دارد که نتایج همبستگیهیدرومتری در حوضه کارون بیان می

با جریان دو ایستگاه ارمند و مرغک  NAOو  PDOدو الگوی 

 نتایج خوبی دربردارد.

ایستگاه در سواحل جنوبی  7( با بررسی 1389عزیزیان )

شینه بارش در بی AOکه با افزایش  نتیجه گرفتدریای خزر 

همچنین در  .یابدهای رشت و بندر انزلی افزایش میایستگاه

این شاخص داری ارتباط  مقیاس ساالنه تنها ایستگاه رشت با

 . استمستقیم 

ای در حوزه باالدست سد ( در ضمن مطالعه1389عظیمی )

جنوبی با بارش پاییزه و  هاینبین نوسا یداردز، ارتباط معنی

شرقی با بارش زمستانه نیز نوسان دمای سطح آب مدیترانه 

 کند. مشخص می

اه همدیدی در ایستگ 50 آمار بررسی با( 1389روغنی )

دارد که به طور کلی النینو باعث افزایش سراسر کشور بیان می

، همچنین استبارندگی و النینا موجب کاهش بارندگی 

زمستان ر نواحی شمال غرب با بارندگی فصل د  NAOشاخص

با بارش فصل پاییز  و در مناطق مرکزی و جنوب ایران

 داری دارد.همبستگی معنی

دل ای سعی در یافتن م( در مقاله1390یزاده و همکاران )عل

بینی دما و بارش مشهد مناسب ماهانه و فصلی برای پیش

ثیر بر آب و أکه بیشترین ت شدداشتند. در این پژوهش مشخص 

های و مدل است NINO1+2هوای مشهد متعلق به سیگنال 

 ماهانه دقت باالتری نسبت به فصلی از خود نشان دادند. 

ایستگاه در  10ای با بررسی ( در مطالعه1390کاکاپور )

و بارش در  NCPغرب کشور مشخص نمود که غرب و شمال

های دوره مبستگی را دارند. اگرچه بینفصل پاییز بیشترین ه

 داری یافت نشد. رابطه معنی NCPخشک و مرطوب و فازهای 

( به بررسی نوسان بارش در 1391پور )پور و کیانینجف

فشار ان با توجه به پرفشار سیبری و کمغرب ایرجنوب و جنوب

ر پرداختند و های شدید کشوسیبری در زمان النینوها و النینا

یانگین بارش در فاز گرم را با توان افزایش مکه نمی نشان دادند

 های سال نسبت داد. تمام ماهاحتمال قوی به 

 کردندای مشخص ( در مقاله1391شیرمحمدی و همکاران )

ایستگاه  4های حدی در و بارش NINO 3.4که بین شاخص 

های مبستگی قوی موجود است. برای بارشاستان خراسان ه

ماهه و برای  1خیر زمانی أبهاره و پاییزه بیشترین همبستگی با ت

 که  استحاکی از آن آنها قبل بود. نتایج سال  1زمستانه نیز 

که منجر به سیل را تانه و بهاره های سنگین زمستوان بارشمی

 .کردبینی تر پیشماه قبل 7الی  6را  شود می

ایستگاه در حوزه  11ای روی ( در مطالعه1391کاوسی )

ها دارای که بارش برخی از ایستگاه نشان دادرود یز زایندهرآب

و برخی دارای  SOIدار منفی با شاخص نیهمبستگی مع

هیچ  در این بین برخی نیز با است و NAOهمبستگی ضعیف با 

 دهند. از خود نشان نمی معنی داری  یک همبستگی

و  NAO( به بررسی ارتباط بین 1392صالحی و حاجیزاده )

های دمایی سطح اقیانوس اطلس با بارش و دمای استان شاخص
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 NAOنتایج نشان داد که  .ایستگاه پرداختند 3لرستان در سطح 

های سرد سال همبستگی بیشتری با بارش و دما دارد و در ماه

فاز مثبت این شاخص با خشکسالی الیگودرز و ترسالی بروجرد 

 .استمرتبط 

ای به بررسی ارتباط اله( در مق1392فقاری و همکاران )ذوال

های سواحل جنوبی دریای مازندران با شاخص بین خشکسالی

NCP ایستگاه با  6در نظر گرفتن  . در این مطالعه باپرداختند

که فاز منفی این  شدمشخص  2005تا  1950های از سال داده

 .استامل کاهش بارش در سواحل جنوبی شاخص ع

ای بیان داشتند که قاله( در م1392زاده و همکاران )حجازی

به صورت SOI  و NAO ،AO، ENSO هایاز بین سیگنال

حیه مرکزی ایران )سه ماهه در نا 6ماهه و  3خیر أهمزمان و با ت

بیشترین همبستگی با بارش در این  (، یزد و بمایستگاه طبس

با  NINO3و  NINO1.2در نواحی  ENSOناحیه مربوط به 

 . استماهه  6خیر زمانی أت

 نتیجه گرفتندای ( در مقاله1392خالدی و فتاحی )بیطاری

ثیر را بر تراز سطح دریاچه أهایی که بیشترین تسیگنالکه 

باشند و می NINO3.4و  NINO3 ارومیه دارند به ترتیب

 . است NAO ثیر در این حوزه مربوط بهأکمترین ت

ای به بررسی ( در مقاله1392رحیمی و همکاران ) قویدل

ایستگاه در سواحل جنوبی  5و بارش ماهانه  NCPارتباط بین 

ثبت، بارش دریای مازندران پرداختند و بیان داشتند که در فاز م

یابد ضمن اینکه همبستگی با این در این حوزه افزایش می

 دهد. شاخص از غرب به شرق کاهش نشان می

 الگوی 34ر پژوهشی ضمن بررسی ( د1392احمدی )

ایستگاه در سراسر کشور بیان  36پیوندی روی بارش دور

ها ثرترین سیگنالؤم AOو  ENSO، NAOداشت که به ترتیب 

 .هستندبر بارش کشور 

ای به تحلیل اثر الگوی ( در مطالعه1392زرنه )حاتمی

دمایی ایران با  هاینوسانخزر بر  –دریای شمال یدورپیوند

کرده و بیان  هپرداختایستگاه سراسری در کشور  17سی برر

ثیرپذیری از این أغرب وغرب بیشترین تکه شمال، شمالاست 

و بیشتر مربوط به . این رابطه به صورت معکوس دارندالگو را 

 . استزمستان فصل 

 بررسی ارتباط النینا و باای ( در ضمن مطالعه1392آقازاده )

ثیر این أدارد که بیشترین تشرایط آب و هوایی ایران بیان می

اسان و غرب و شرق کشور نظیر کردستان و خر بررخداد 

 . استدر گیالن و یزد تـاَثیر آن کمترین 

 SOIن و وای به بررسی ارتباط از( در مقاله1393آروین )

کلی  نودارد که در هنگام النینو مقدار ازپردازد و بیان میمی

 یابد.در گستره کشور افزایش می

ای نشان دادند که ( در مقاله1393دمکار و همکاران )گن

NAO های ایستگاه اردبیل ارتباط در مقیاس ماهانه با بارش

ماهه  داری ندارد و این سیگنال در مقیاس ساالنه و ششمعنی

باشد به نحوی که با افزایش دارای رابطه قوی مستقیم می

 یابد. بارش این ایستگاه افزایش می ،لاین سیگنافازهای منفی 

الگوهای شمالی و  بابیان داشتند که دمای شهرکرد همچنین 

بیشتر با الگوهای اقیانوس آرام همبستگی دارد به نحوی که 

ثیر را بر آب و هوای أالگوهای اقیانوس آرام بیشترین ت

 گذارند. میشهرکرد 

ژوهشی به بررسی ( در پ1393راد و همکاران ) غالمپور

ایستگاه ایران  11انه بر بارش ارتباط الگوی شرق مدیتر

دارند که در فاز مثبت این الگو بارش در پردازند و بیان میمی

جار و در فاز مناطق جنوبی و مرکزی کشور بیشتر از حد بهن

ست که ا این در حالی و سدرنجار میاز حد به کمترمنفی 

 کنند.بیشتری دریافت میشرق کشور بارش شمال و شمال

-وهشی به بررسی ارتباط بین سیگنال( در پژ1393چوبین )

 -کسالی در حوضه مهارلوهای بزرگ مقیاس اقلیمی و خش

های نوینی همچون شبکه عصبی پردازد و از روشبختگان می

فازی تطبیقی  -مصنوعی، منطق فازی و سیستم استنتاج عصبی

 برد.بهره می
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ایستگاه سراسری  25 ای با بررسیمطالعه ( در1393باغبانان )

در فصل بهار  MEIها و دارد که ارتباط بین نینوکشور بیان می

ب و شرق ، غرز در مقیاس ساالنه با نواحی جنوبو پاییز و نی

 .دار استهای ایران، بسیار قوی و معنیکشور با توفان

های ثیرپذیری اقلیم ایران از شاخصأت از آنجا که بیشترین

ای از نتایج ست، خالصها شمالی و نوسان جنوبی نوسان اطلس

 نوعبه تفکیک  استکه مربوط به این دو شاخص  1در جدول 

آورده شده  به ارتباط نوع و محقق نام مطالعاتی، منطقه الگو،

  است.

 
 1393تا سال  ی در کشورپیونددورخالصه مطالعات الگوهای  –1جدول 

 سال مطالعه نام محقق نوع ارتباط منطقه مطالعاتی نام الگو

NAO 

 

 جاسک

افت و خیزهای ماهانه دما با این  %40قابل توجیه بودن  -

 SOIالگو به همراه 

 وجود رابطه معکوس با دما -

 1380 غیور و عساکره

 1381 معظم همبستگی منفی با دما در فاز منفی بیشترینب - کل کشور

 1382 حضرتی افزایش دما و ترسالی با فاز منفی - حوضه دریاچه ارومیه

 کل کشور
در مقادیر شدید افزایش بارش زمستانه و کاهش دمای  -

 زمستانه در اغلب نقاط کشور
 1384 مرادی

 1384 مرج و همکاراناتحیف همبستگی در فصل بهار با جریان رودخانه بیشترین - رودرودخانه سیمینه

آبریز دریاچه حوضه 

 ارومیه

دارای همبستگی منفی با بارش زمستانه با یک فصل  -

 خیر یا همزمانأت

 نتایج همبستگی بهتر در استفاده از چند شاخص -

 1385 مرج و همکارانفاتحی

 1386 صالحی و همکاران دار و منفی ضعیف با بارش ماهانهمعنیدارای همبستگی  - آذربایجان شرقی

 1387 فتاحی و همکاران ثرترین شاخص بر پوشش برفؤم - حوضه کرخه

 1387 دوست و قویدلخورشید دار با بارش ماهانهدارای همبستگی معنی - اهر

 1387 مسعودیان ارتباط معکوس شاخص با بارش زمستانه - کل کشور

 1387 اخالق وهمکارانخوش افزایش بارش و کاهش دما در فاز مثبت - جنوبی دریای خزر سواحل

 1389 عباسی و نبوی افزایش بارش در فاز مثبت - کشور

 1389 عظیمی و همکاران باالترین همبستگی در ماه اکتبر به صورت منفی - آبریز سد دز حوضه

 1389 طبرستانی شاخص مقدار کاهش دما با افزایشافزایش بارش و  - سواحل جنوبی دریای خزر

 کل کشور

غرب دار با بارندگی فصل زمستان در شمالارتباط معنی -

 کشور

دار با بارش فصل پاییز در مناطق وجود ارتباط معنی -

 مرکزی و جنوب ایران

 1389 روغنی
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 1393تا سال  ی در کشورخالصه مطالعات الگوهای دورپیوند –1جدول ادامه 

 سال مطالعه نام محقق نوع ارتباط منطقه مطالعاتی نام الگو

NAO 

 1390 خسروی و همکاران ثر بر خشکسالی زمستانه در شیرازؤم - شیراز

 غرب کشور
 غرب و غرب ایران بیشتر از مرکزثر در شمالؤم -

 ثیر در ارومیه و کمترین در یزدأبیشترین ت -
 1391 طالبی

 1392 زادهصالحی وحاجی بارش و دما در فصول سرد همبستگی باال با - استان لرستان

 1392 خالدی و فتاحیبیطاری ثیرگذاری اندک بر تراز آب دریاچه ارومیهأت - ارومیه

 بوشهر

فوریه، مارس،  هایدار با دمای ماهدارای رابطه معنی -

 دسامبر

 دار با بارش در ماه مارسوجود رابطه معنی -

 1393 گندمکار و همکاران

 1393 قرآنی و هژبرپور دار با خشکسالی و ترسالیدارای رابطه معنی - اردبیل

 اردبیل
 افزایش بارش با فاز منفی در سطح ساالنه -

 دار با بارش ماهانهعدم مشاهده رابطه معنی -
 1393 گندمکار و همکاران

SOI 
 

 1378 الساداتناظم منفی ضریب همبستگی با بارش پاییزه عموماً - کل کشور

 کل کشور

باالترین همبستگی با بارش همزمان ماهانه کشوری به  -

 صورت منفی در اکتبر و نوامبر

 قوی و معکوس با بارش ساالنه وجود ارتباط نسبتاً  -

 1379 عزیزی

 1379 میمندیاستوار دار و منفی با بارشهمبستگی معنی - کل کشور

 1382 پزان دزفولی و کارآموزکوره ارتباط کلی النینا با خشکسالی و النینو با ترسالی - جنوب غرب کشور

 1384 زاده چهرهباقر دار و منفی با بارش پاییزهتگی معنیدارای همبس - استان تهران

آبریز دریاچه  حوضه

 ارومیه

دارای همبستگی مثبت با بارندگی پاییزه با یک فصل  -

 خیرأت
 1385 مرج وهمکارانفاتحی

 1387 عاشوری دار معکوس با دبی رودخانهارتباط معنی - زاینده رود

 1387 دوست و قویدلخورشید دار با بارش ماهانهدارای همبستگی معنی - اهر

 1389 عظیمی همبستگی منفی با بارشاز اکتبر تا ژانویه  - آبریز سد دز حوضه 

 کشورکل 
 فاز سرد باعث خشکسالی و فاز گرم باعث ترسالی -

 در بارش ایران NAOثرتر از ؤم -
 1389 عباسی و نبوی

 1392 آقازاده ثیرگذاری النینا بر کردستان و خراسانأبیشترین ت کشورکل 

 1393 و همکاران گندمکار دار با دما و بارشدارای رابطه معنی - بوشهر

 شهرکرد
 دارای همبستگی با بارش -

 فاقد همبستگی با دما -
 1393 گندمکار وهمکاران

ENSO دریاچه ارومیه حوضه 

 رخداد النینو باعث افزایش بارش پاییزه  -

 وجود ارتباط با تراز آب دریاچه -

 

 1382 حضرتی
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 1393تا سال  کشوری در خالصه مطالعات الگوهای دورپیوند –1جدول ادامه 

 سال مطالعه نام محقق نوع ارتباط منطقه مطالعاتی نام الگو

ENSO 

 سیستان و بلوچستان
 و خشکسالی این استان MEIارتباط باال بین  -

 باعث کاهش بارش MEIافزایش شاخص  -
 1383 خسروی

 آدربایجان شرقی
 همبستگی با بارش تنها در فصل پاییز  -

 افزایش بارش با رخداد النینو -
 1385 دوست و قویدلخورشید

 غرب ایرانجنوب

 بینی بارش ماهانهثرترین شاخص دورپیوندی در پیشؤم -

افزایش بارش ماهانه با فاز گرم و کاهش بارش با فاز  -

 سرد

 1387 فتاحی و همکاران

 1387 سعدی ارتباط معکوس با بارش - های کارونسرشاخه

 1392 احمدی دارای بیشترین همبستگی بین الگوها با بارش - کل کشور

 2013 آزرمسا همدانی و و افزایش دما با النینا کاهش دما با النینو - چابهار

 1393 آروین افزایش غلظت اوزون با رخداد النینو - کل کشور

 

 

Nino ها 

 

 

 1386 یاراحمدی و عزیزی دارای بیشترین همبستگی با بارش  Nino3.4 - کل کشور

 1387 فتاحی و همکاران ماهه  3خیر أدارای همبستگی با پوشش برف با ت - حوضه کرخه

 1387 و همکاران فتاحی بارش  بینیپیش در سیگنال ثرترینؤم - ایران غربجنوب

 1390 علیزاده بیشترین همبستگی با آب وهوای شهر Nino1.2 - مشهد

 1391 شیرمحمدی و همکاران با بارش Nino3.4همبستگی باال بین  - ی خراسانهانااست

 1392 حجازی زاده و همکاران  بینی بارشثر بر پیشؤم - ناحیه مرکزی ایران

 1392 بیطاری خالدی و فتاحی ثیر بر تراز آب ارومیهأبیشترین ت Nino3 - ارومیه

 کل کشور
در فصل بهار و  های کشوربودن همبستگی با توفانباال  -

 پاییز
 1393 باغبان

 1393 همکاران گندمکار و با بارش و دما داردارای همبستگی معنی - شهرکرد

  

 بندیجمع

آید، حوزه که از بررسی مطالعات پیشین بر میطور  همان

 یپیونددوربررسی ارتباط پارامترهای اقلیمی با الگوهای 

گیرد. اولین مطالعات انجام شده گستره قابل قبولی را در بر می

های از روش استشمسی  70حوزه که مربوط به دهه در این 

های با به کارگیری روش رفته رفته اما اندآماری ساده بهره برده

های عصبی مصنوعی و استفاده از شبکهتر همچون انواع دقیق

. اندی، این قبیل مطالعات نتایج مستندتری ارائه دادهمنطق فاز

 یپیوندپژوهش در حوزه الگوهای دور 55 مقاله حاضردر 

مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تعداد مطالعه را با 

 102وان در تیوند میپجه به تمرکز بر روی الگوهای دورتو

درصد  21. از بین این تعداد حدود کردبندی تقسیمدسته 

های درصد مربوط به شاخص 29و  NAOمربوط به شاخص 

های اخیر هم که در سال NCP. شاخص می شودنوسان جنوبی 

از  درصد 8مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، حدود 

 18حدود  در مجموع .دهدمطالعات را به خود اختصاص می

 1393تا  1378در کشور ایران از سال  یپیوندشاخص دور

مورد مطالعه قرار گرفته است. بیشتر تمرکز این مطالعات روی 

مانند مطالعات  بوده است؛جنوبی و نوسان  NAOدو شاخص 

(، 1379) (، عزیزی1378السادات )ناظمصورت گرفته توسط 

(، 1380عساکره ) و (، غیور1379) استوارمیمندی

کارآموز  و دزفولی پزان(، کوره1382) حضرتی(، 1381معظم)
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 و مرج(، فاتحی1384(، مرادی )1384چهره )(، باقرزاده1382)

 و (، فتاحی1386همکاران ) و (، صالحی1384همکاران )

(، عاشوری 1387قویدل ) و دوست (، خورشید1387همکاران )

(، 1387وهمکاران) اخالق(، خوش1387(، مسعودیان )1387)

(، عظیمی 1389) (، طبرستانی1389مکاران )ه و عظیمی

 و (، خسروی1389) (، روغنی1389نبوی ) و (، عباسی1389)

زاده وحاجی (، صالحی1391(، طالبی )1390همکاران )

 و (، گندمکار1392فتاحی ) و خالدی(، بیطاری1392)

(. 1393( و چوبین )1393هژبرپور ) و (، قرآنی1393همکاران )

در مناطق  NAOثیرگذاری فازهای مثبت و منفی أنحوه ت

به طور مثال فاز منفی باعث  ؛مختلف کشور متفاوت است

(، در 1382حضرتی، ) می شوددر حوزه دریاچه ارومیه  ترسالی

صورتی که در ناحیه جنوبی دریاچه مازندران افزایش بارش در 

همکاران،  )خوش اخالق و فاز مثبت قابل مشاهده است

ثر از شاخص أطور کلی بارش و دمای کشور مت(. به 1387

NAO ثیرپذیری در مناطق مختلف از أ؛ اگرچه این تاست

ثیر شاخص أشدت و ضعف برخوردار است، اما در مجموع ت

NAO استغرب کشور بیشتر از مرکز کشور بر غرب و شمال 

(. شایان ذکر است که مطالعاتی نیز بر عدم 1391)طالبی، 

به  ؛اندکید کردهأبر مناطق خاصی ت ن شاخصثیرگذاری ایأت

( در اردبیل 1393طور مثال پژوهش گندمکار و همکاران )

و بارش ماهانه  NAOداری بین ان داد که هیچ ارتباط معنینش

 های مرتبط با نوسانود ندارد. جالب توجه است که شاخصوج

جنوبی در تمامی مطالعات دارای همبستگی مناسب با 

، میمندی؛ استوار1379یران هستند )عزیزی، اپارامترهای اقلیمی 

پزان دزفولی و کارآموز، ؛کوره1380؛ غیور و خسروی، 1379

(. 1393؛ چوبین، 1393؛ آروین، 1389؛ عباسی و نبوی، 1382

ها موارد فاقد که در مورد این شاخص کردد توجه بای از طرفی

گزارش شده است؛ به عنوان نمونه پژوهش نیز  همبستگی

( حاکی از عدم وجود رابطه 1393ر و همکاران )گندمکا

. با این حال استو دمای شهرکرد  SOIدار بین شاخص معنی

پدیده النینو و النینا بر  زیادثیر أاکثر مطالعات در مورد ت در

. به این دیده می شودقلیمی ایران اتفاق نظر پارامترهای ا

روز صورت که پدیده النینو باعث ترسالی و النینا باعث ب

پزان ؛ کوره1380د بود )غیور و خسروی، خشکسالی خواه

دوست  ؛ خورشید1382رتی، ؛ حض1382دزفولی و کارآموز، 

؛ عباسی و نبوی، 1387؛ فتاحی و همکاران، 1385و قویدل، 

های (. در مورد سایر شاخص2013زرمسا، آ ؛ همدانی و1389

نیز مطالعاتی صورت پذیرفته است )مسعودیان،  یدورپیوند

و همکاران،  آصفی؛ 1390؛ کاکاپور، 1389، ؛ عزیزیان1387

؛ 1393نی و هژبرپور، آقر ؛1392ذولفقاری و همکاران، ؛ 1392

؛ 1393و همکاران،  ؛ گندمکار1393غالمپور و نصراصفهانی، 

 آنهاکه با توجه به نتایج متفاوت  (1393مولودی و صالحی، 

توان اظهار می بندی کلی غیر قابل اجراست، با این حالجمع

ثیرگذاری خوبی بر پارامترهای أت NCPداشت که شاخص 

اقلیمی سواحل جنوبی دریاچه مازندران دارد. به عنوان مثال 

( حاکی از افزایش 1393رحیمی و همکاران )قویدلپژوهش 

سایر ص در نواحی مذکور است. بارش در فاز مثبت این شاخ

در برخی مناطق  نسبی ها نیز با شدت و ضعفشاخص

  اند.یرگذاری محدودی از خود نشان دادهثأت

 منابع

از  پیوند الگوهای بین ارتباط تحلیل(. 1392. )م احمدی، -1

تربیت  دانشگاه دکتری، رساله. ایران بارش هایویژگی و دور

 .مدرس

 نوسان جنوبی – النینو پدیده ارتباط(. 1393. )ع آروین، -2

(ENSO) و جغرافیا مجله. ایران در کلی ازون تغییرات با 

 .37 شماره توسعه،

 هایبارش با آن رابطه و النینو(. 1379. )ا استوارمیمندی، -3

 .مدرس تربیت دانشگاه نامه،پایان .ایران

 دمای الگوهای ارتباط آشکارسازی(. 1392. )گ آصفی، -4

 رشت. شهرستان دمایی نوسانات بر اطلس اقیانوس سطحی

 دانشگاه: کرمان. هواشناسی و آب ملی نخستین کنفرانس

 .پیشرفته فناوری و صنعتی تکمیلی تحصیالت
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نقش  شناسایی(. 1386. )ا، مسعودیان و ،.ط اکبری، -5

 مجله. ایران دمای بر شمالی نیمکره دور از پیوند الگوهای

 .22 شماره دانشگاه اصفهان، پژوهشی

ی هاناتوف مکانی و زمانی تحلیل(. 1393. )پ باغبانان، -6

نامه پایان. دور از پیوند الگوهای با هاآن ارتباط و ایران تندری

 .مدرس دانشگاه تربیت ارشد،

 هایسیگنال ارزیابی(. 1384. )ک چهره، باقرزاده -7

 عصبی شبکه از استفاده با خشکسالی بینیپیش در هواشناسی

 دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. تهران استان در مصنوعی

 .مدرس تربیت

تراز  رابطه تحلیل(. 1392. )ا، فتاحی و ،.م خالدی،بیطاری -8

فصلنامه جغرافیایی . اقلیمی هایسیگنال با ارومیه دریاچه آب

 .37 سرزمین، شماره

و ف،  ،.ه، قائمی ،.صرافب، ساری ،.س جهانبخش، -9

 دمایی اقیانوس قطبی دو پدیده ثیرأت بررسی(. 1390) پوراصغر.

. کشور ی جنوبیهانااست فصلی هایبارش بر تغییرپذیری هند

 .103 شماره ،26 سال جغرافیایی، تحقیقات

 بزرگ اقلیمی هایسیگنال ثیرأت(. 1393. )ب چوبین، -10

 نامهپایان. بختگان – مهارلو یزرآب حوزه در بارش بر مقیاس

 .دانشگاه تهران ارشد،

از  پیوند الگوی اثرات تحلیل ،(.1392. )د زرنه، حاتمی -11

ایران.  دمایی نوسانات بر (NCP) خزر – شمال دریای دور

 .مدرس تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان

 .ف، ارسالنی و ،.م، سلیقه ،.ا، فتاحی ،.ز زاده،حجازی -12

ناحیه  بارش بر اقلیمی هایسیگنال ثیرأت (. بررسی1392)

نشریه  .مصنوعی عصبی شبکه از با استفاده ایران مرکزی

 .29 شماره جغرافیایی، علوم کاربردی تحقیقات

تراز  ارتباط بررسی(. 1382. )ش یادکوری، حضرتی -13

-. پایانNAO و ENSO اقلیمی هایشاخص با ارومیه دریاچه

 .شریف صنعتی دانشگاه کارشناسی ارشد، نامه

 الگوهای چرخش بین روابط بررسی(. 1383. )م خسروی، -14

 های ساالنهخشکسالی با شمالی کرهنیم مقیاس کالن جوی

 .توسعه و جغرافیا مجله. و بلوچستان سیستان

 ، و س، نجارسلیقه.لنگیخواجهص، کریمی ،.م خسروی، -15

 دمایی؛ یهانانوس با قطبی نوسان شاخص ارتباط(. 1386)

 .توسعه و جغرافیا مجله. شهرکردایستگاه 

( 1385. )رحیمیقویدل و ی، ،.ع دوست، خورشید -16

مجله . فصلی بارش تغییرپذیری بر انسو پدیده اثر ارزیابی

 .57 شماره ،های جغرافیاییپژوهش

(. 1387. )رحیمیی، قویدل و ،.ع دوست، خورشید -17

با  ارتباط در اهر ایستگاه ماهانه بارش تغییرات آشکارسازی

پنجم،  سال سرزمین، جغرافیایی فصلنامه. دور از پیوند الگوهای

 .20 شماره

 پورج، معصوم ن، قنبری.، و ،.ف اخالق، وشخ -18

 رژیم بارش بر شمالی اطلس نوسان اثرات(. 1387. )سماکوش

های پژوهش مجله. خزر دریای جنوب سواحل دمای و

 .66 شماره طبیعی، جغرافیای

 عصبی شبکه کاربرد(. 1389. )ج دستجردی،خوشحال -19

خشکسالی  بینیپیش و اقلیمی عناصر سازیشبیه در مصنوعی

 ریزیبرنامه و جغرافیا مجله. (اصفهان استان: موردی )مطالعه

 .3 شماره ،39 پیاپی شماره ،21 سال محیطی،

 به ایران در بارندگی تغییرات بررسی(. 1389. )ر روغنی، -20

 نامه کارشناسیپایان. اتمسفری–اقیانوسی هایشاخص کمک

 .اصفهان صنعتی ارشد، دانشگاه

زیر  در بارش وضعیت بینیپیش(. 1387. )ت سعدی، -21

 کارون بر هایسرشاخه) کوهرنگ و آباد بهشت هایحوضه

 نامهپایان ،(NAO و ONI، ENSOاقلیمی هایشاخص اساس

 .شمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی

 جریان رودخانه مدت بلند بینیپیش(. 1389. )س شاکری، -22

. اقلیمی هایسیگنال از استفاده و پشتیبان بردار ماشین با کارون

 .صنعتی شریف دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان
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 و آ، علیزاده.، ، ا،.انصاری ، ح،.خانی ، ع،.ز شیرمحمدی، -23

 حدی مقادیر با انسو پدیده ارتباط بررسی(. 1391. )محمدیان

های پژوهش مجله. خراسان یهانااست در فصلی هایبارش

 .1 شماره ،19 جلد خاک، و آب حفاظت

. رحیمیقویدل و ی، ،.دوست خورشید ، ع،.ب صالحی، -24

 اطلس اقیانوسی – جوی گردش یهانانوس ارتباط(. 1386)

 هایپژوهش مجله. شرقی آذربایجان هایخشکسالی با شمالی

 .60 شماره جغرافیایی،

رابطه  بر تحلیلی(. 1392. )حاجیزاده و ز، ،.ی صالحی، -25

اقیانوس  سطح دمای هایشاخص  و شمالی اطلس نوسان زمانی

فصلنامه . لرستان استان دمای و بارش تغییرپذیری با اطلس

 .3 شماره ،28 سال جغرافیایی، تحقیقات

اطلس  نوسانات دور از پیوند تأثیر(. 1391. )ز طالبی، -26

 .کشور غربی نواحی در مرجع تعرق و تبخیر بر (NAO) شمالی

  سینا. بوعلی دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان

و  دما بر NAO نمایه اثر مطالعه(. 1389. )ش طبرستانی، -27

نامه کارشناسی پایان. خزر دریای جنوب ساحلی منطقه بارش

 .شمال تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ارشد،

 جریان مدت بلند بینیپیش(. 1387. )ح تلوکی، اشوریع -28

 و (ESP)جریان تجمعی بینیتکنیک پیش از استفاده با رودخانه

ارشد،  کارشناسی نامهپایان. اقلیمی مقیاس بزرگ هایسیگنال

 .شریف صنعتی دانشگاه

از  پیوند الگوهای ثیرأت(. 1389. )س، نبوی و ،.ا عباسی، -29

سراسری  علمی همایش دومین. ایران هایبارش بر دور

 .تهران دانشگاه: تهران. دانشجویی جغرافیا

 خشکسالی ترسالی هایدوره و النینو(. 1379. )ق عزیزی، -30

 .38 شماره جغرافیایی، هایپژوهش. ایران در

پرفشار  بر AO نمایه اثر مطالعه(. 1389. )ت عزیزیان، -31

ساحلی جنوب  منطقه بارش بر آن احتمالی اثرهای و سیبری

اسالمی  آزاد دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان. خزر دریای

 .شمال تهران واحد

 بارش مدت بلند بینیپیش(. 1389. )م بزچلویی، عظیمی -32

متغیرهای  کردن ایمنطقه کمک به رودخانه جریان و فصلی

دانشگاه  ارشد، کارشناسی نامهپایان. جوی –اقیانوسی اقلیمی

 .شریف صنعتی

-پیش(. 1389. )ا، ابریشمچی و ،.تجریشی ، م،.م عظیمی، -33

بزرگ  هایسیگنال از استفاده با دز سد فصلی آورد بینی

 :تهران. ایران هیدرولیک کنفرانس نهمین. اقلیمی مقیاس

 .مدرس تربیت دانشگاه ایران، هیدرولیک انجمن

 بررسی (.1390. )ح، انصاری و ،.عرفانیان م،، .ا علیزاده، -34

)مطالعه  دما و بارش پارامترهای بر ثرؤم دور از پیوند الگوهای

 و زهکشی آبیاری نشریه(. مشهد سینوپتیک ایستگاه: موردی

 .2 شماره ایران،

 بینیپیش و سیل وقوع روند بررسی(. 1386. )ک غروی، -35

 هایروش هواشناسی، هایسیگنال بر تکیه با آن مدت بلند

 ارشد، کارشناسی نامهپایان. نرم محاسبات و تطبیقی بینیپیش

 .شریف صنعتی دانشگاه

 الگوی ثیرأت(. 1393. )م، نصراصفهانی و ،.س غالمپورراد، -36

 شانزدهمین .ایران بارش توزیع بر مدیترانه شرق دورپیوندی

 .تهران دانشگاه: تهران. ایران ژئوفیزیک کنفرانس

-بر نابه انسو پدیده ثیرأت(. 1380. )م، خسروی و ،.ح غیور، -37

. شرق ایرانجنوب منطقه پاییزی و تابستانی بارش هاینجاری

 .جغرافیایی تحقیقات فصلنامه

 دور پیوند از اثر مطالعه(. 1380. )ح، عساکره و ،.ح غیور، -38

 شمالی و اطلس نوسانات اثر: موردی مطالعه ایران اقلیم بر

 .جاسک دمای ماهانه میانگین تغییرات بر جنوبی نوسانات

 .جغرافیایی تحقیقات فصلنامه

 (1385) م، مهدیان. و ،.داریانع، برهانی ،.ا مرج،فاتحی -39

 مطالعه موردیدور:  از پیوند از استفاده با فصلی بارش بینیپیش

 و خاک، علوم و آب علوم مجله. ارومیه دریاچه آبریز حوزه

 .3 شماره ،10 جلد طبیعی، منابع و کشاورزی فنون

 بینیپیش(. 1387. )ن، آرمان و ،.داودی ، م،.ا مرج،فاتحی -40

 ،شبکه عصبی و NINO3,4 و SOI از استفاده با خشکسالی
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 علوم و ملی همایش پنجمین. آن با مقابله برای راهکاری

طبیعی(.  بالیای پایدار مدیریت) ایران یزدارانرآب مهندسی

 .ایران یزداریرآب انجمن: کرج

-پیش (.1387. )م، دالور و ،.کردارع، صداقت ،.ا فتاحی، -41

 عصبی مصنوعی هایشبکه از استفاده با بارش مدت بلند بینی

 سازندگی و پژوهش مجله(. ایران غربجنوب موردی مطالعه

 .80 شماره طبیعی، منابع در

 بررسی ،(.1387. )م ،دالور و ،.ک ،نوحی ،.ا ،فتاحی -42

 هایسیگنال با ارتباط در کرخه حوزه در برف پوشش سطح

: تبریز. ایران آب منابع مدیریت کنفرانس سومین. اقلیمی

 .تبریز انشگاهد

بینی پیش(. 1388. )ج، خوشحال و ،.غ قالهری، فالح -43

بزرگ  هایسیگنال اساس بر رضوی خراسان استان بهاره بارش

مجله . مصنوعی عصبی شبکه از استفاده با اقلیمی مقیاس

 .69 شماره طبیعی، جغرافیای هایپژوهش

نقش  آشکارسازی(. 1393. )ق، هژبرپور و ،.ش قرآنی، -44

شمالی  کرهنیم اقیانوسی_جوی چرخش مقیاس کالن الگوهای

المللی بین کنفرانس. اردبیل شهر هایبارش تغییرپذیری در

محوریت کشاورزی  با هاچالش و پایدار، راهکارها توسعه

 .تبریز(. آتی مجمع) گردشگری و زیست محیط طبیعی، منابع

بزرگ مقیاس  الگوی اثر(. 1384) .رحیمی، یقویدل -45

در  اقلیم فصلی تغییرپذیری بر انسو اقیانوسی – جوی گردش

 بهاری در هایبارش تغییرپذیری بر النینا و نینوال آثار :ایران

 شماره ،9 دوره انسانی، علوم مدرس فصلنامه. شرقی آذربایجان

4. 

(. 1392م، رضایی. ) و ،.زرنهد، حاتمی ،.ی رحیمی،قویدل -46

در  مازندران شمال دریای باالی جو دور از پیوند الگوی نقش
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