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  چكيده
فازهاي حدي پديده هاي نوسانات اطلس شـمالي ونوسـانات جنـوبي    ، براساس مطالعات صورت گرفته در مناطق مختلف جهان  

 شناخت اين پديده ها وتأثير آنها بر دما وبارش حوزه درياچه            ،  از اينرو . مي شوند باعث تغييرات بزرگ اقليمي مانند خشكسالي وترسالي        
  .كشور راتشكيل مي دهد حائز اهميت است درصد مساحت كل 1/3د اروميه كه در حدو

 بر دما  )ENSO( ونوسانات جنوبي  )NAO (در اين مقاله به بررسي ميزان تأثير پديده هاي اقليمي جهاني نوسانات اطلس شمالي             
ايج حاصل بيانگر ارتباط  بـارش       نت  . شده است  حوزه درياچه اروميه پرداخته    هواشناسي   هاي ر ايستگاه  مختلف سال د   دوره هاي وبارش  

 و وقوع فاز منفي نوسـانات اطلـس شـمالي           پاييزه حوزه با نوسانات جنوبي است     ش  زمستانه حوزه با نوسانات اطلس شمالي وهمچنين بار       
  .افزايش دما زمستانه مي گرددباعث كاهش دما زمستانه و وقوع فاز مثبت آن باعث 

  نوسانات جنوبي نوسانات اطلس شمالي، ،اروميهحوزه درياچه  ،بارش دما، :واژه هاكليد 
  

   مقدمه-1
مهمتـرين آنهـا پارامترهـاي      ند كـه از     امتعددي برمنابع آب آن حوزه مؤثر     فرايندهاي  در هر حوزه اي عوامل و     
 از جملـــه بـــر اســـاس مطالعـــات صـــورت گرفتـــه طيـــف وســـيعي از پديـــده هـــا. هواشـــناختي بـــارش ودماســـت

   نوسـانات اطلـس شـمالي        پديـده هـاي     وابسـته بـه    يسـتم دريـايي، ميـزان ابـر وزلزلـه         دما، اكوس  خشكساليهاوترساليها،
 در نـواحي مختلـف      كيي وواكنش هـاي هيـدرولوژ     تأثيرپديده هاي اقليمي   البته ميزان    .]2و1[هستندونوسانات جنوبي   

 پديـده    تغييـرات   مشخص كردن پتانسـيل تـأثير      ،مقالههدف از اين     ].3و1،2[ نسبت به اين پديده ها متفاوت مي باشند       
  .در حوزه درياچه اروميه مي باشدش  اقليمي جهاني بردما وبارهاي
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  2NAO وENSO 1پديده هاي اقليمي جهاني-2
 

 3(SOI)   شاخص نوسانات جنوبي -2-1

نامـيده مي    La Nina وفاز سرد آن El Nino  است كه فاز گرم آن  اقليمي، پديده اي)ENSO (نوسانات جنوبي
 اقيـانوس   آب سـطح    ايه   دور كه باعث سـرد وگـرم شـدن        است  اتمسفرواقيانوس حاصل اندركنش ،  يدهاين پد . شود

  . ] 4و1[ دارد بر منطقه وسيعي از جهانآرام حاره اي مي شود كه اثرات اقليمي
 اين شاخص بر اساس .استنوسانات جنوبي  پديدهاندازه گيري  شاخص، )SOI (شاخص نوسانات جنوبي

اقيانوس منطقه جنوب شرقي  دروجزيره تاهيتي)D(در داروين استراليا) P(ري هواي سطح دريااختالف فشار بارومت
                                                                                                                         . ]5و1،4[ زير تعريف شده استصورتبه ) T(آرام

) 1(                                                                                                      )()( DPTPSOI −=  
  شاخص نوسانات اطلس شمالي -2-2

 نزديكي ايسلند   شاخص نوسانات اطلس شمالي به صورت گرايش فشار براي در حد پايين بودن درزمستان در              
 شاخص نوسـانات شـمالي بـر        . زماني كه فشار در نزديكي آزور وحنوب غرب اروپا باال مي باشد تعريف شده است              

بنـا نهـاده    I) ،ايسـلند (وكم فشار جنب قطبـي   A)  ،آزور( بين منطقه حاره) P(پاية اختالف فشار نرمال شده سطح دريا
  .]8و1،6،7[ زير تعريف مي شود  صورت بهوشده است 

) 2                                                                                                      ()()( IPAPNAO −=  
  
   تحقيق و روشداده ها-3

بع  منا مركزتحقيقاتاي كليماتولوژي و سينوپتيك از      هه از  ايستگا   ودماش   بار هاي موردنياز   دادهدراين مطالعه   
 ترنسبت به    و طوالني   تر اً پيوسته بت نس ر آما  هاي انتخابي داراي   ايستگاه.  است  و سازمان هواشناسي تهيه شده      ايران آب

ي هـا  داده .) ايستگاه هاي انتخابي براي بررسي بارش حوزه را نشان مـي دهـد     1 شكل (هستند  ي حوزه ها ساير ايستگاه 
SOIو NAO10و9[تهيه شدهاي اينترنتي  از سايت[ .  

 محققـان بـر ايـن         بر شرايط اقليمي و پارامترهاي اقليمي هر منطقه،        ENSOتر ميزان تأثير      به منظور بررسي دقيق   
 براي اين منظـور  .شود كه بهتر است تأثير فازهاي گرم و سرد اين پديده بر پارامترهاي منطقه جداگانه بررسي        اندباور

 فـاز گـرم     طبـق ايـن روش    . ]5[ اسـتفاده شـد    ين النينـو والنينـا     براي تعي  )1966و1989(رت  پاز روش راپلووسكي و هال    
 رسـيده و پايـدار   -5 ماهه، به كمتر از  4 براي حداقل يك دوره متوالي       SOIياوقوع شديد النينو زماني است كه مقدار        

لي، به بيشتر از  ماه متوا4نه حداقل براي ا  ماهSOIمانده باشد و در مقابل، فاز سرد يا وقوع النينا زماني است كه مقدار         
  .]5و1،3،4 [شوند سالها، اصطالحاً سالهاي خنثي ناميده ميسايرو . و پايدار مانده باشدكردهصعود+ 5

                                                           
1 -El Nino Southern Oscillation 
2-North Atlantic Oscillation 
3 -Southern Oscillation Index 



اي مـيالدي  ههاي شمسي به ماهههاي هر ايستگاه از ما ، دادهمطالعاتي دوره   در حديبا مشخص كردن سالهاي     
   ل مربوط به هر ايستگاه فصول گوناگون هر سا برايمقدار بارشوميانگين تبديل شدند 
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   نقشه ايستگاه هاي انتخابي بارش حوزه درياچه اروميه.1شكل 

نسبت ميانگين  سپس  . محاسبه گرديد  در هر ايستگاه      ونيزدركليه سالها  (Rla) و فاز سرد   (Rel)سالهاي فاز گرم  در
 )Rs( وبهـاره )Rw(، زمسـتانه )Ra(  پـاييزه ،شسالهاي النينو و النينا در فصول مختلف به ميـانگين درازمـدت بـار    بارش

بـه   ،در هر ايسـتگاه     نسبت  اين  بدست آمده  مقاديركه در نهايت بر اساس      . محاسبه شد  هاي مورد بررسي    براي ايستگاه 
   .پرداخته شد بر بارش هر ايستگاه والنينوتحليل ميزان تأثير النينو

 اينكـه بيشـتر     باتوجـه بـه    و   .ودشـ   بيـان مـي   )  مـارس  –دسـامبر   ( به دو صورت ساالنه و زمستانه        NAOشاخص    
 .]2و7[ه اسـت  شـد استفاده   NAO در اين تحقيق از شاخص زمستانه        ،شود  نوسانات اين شاخص در زمستان مشاهده مي      

مختلف دوره هاي  ي متوسط ودما شبارابتدا داده ها استاندارد شدند وسپس        ،NAOبه منظوربررسي ميزان تأثيرپديده     
 بـين شـاخص   %95 بـا سـطح معنـي دار    راي هر ايستگاه محاسـبه و همبسـتگي خطـي     آوريل ب  - دسامبر ترسال و دورة    

 فاز مثبـت    سالهاي در سه حالت متفاوت كليه سالها، سالهاي فاز منفي و           و كليه دوره ها   درودماش   و بار  NAOزمستانه  
  . واقع گرديدبررسيمورد 

 
   وبحثنتايج -4
  بارش -4-1

همانطور كـه در جـدول    . دهد  تشكيل مي  آنها را     ساالنه شاز بار  درصد   30 در حدود     ايستگاهها  زمستانه شبار
  ايسـتگاه انتخـابي    36ز   ا  ايسـتگاه  13، تنهـا    NAO زمستانه و شاخص زمسـتانه       شدر بررسي ارتباط بار   . ديده مي شود  1

هـا داراي ضـريب همبسـتگي نسـبتاً بـااليي             بـوده و سـاير ايسـتگاه       2/0   با قدرمطلق كمتر از    داراي ضريب همبستگي  



 كـه بيشـترين     ]11[ه بررسـي شـد    NAOزمستانه    تمام فصول با شاخص    شهمبستگي بار بصورت جداگانه    لبته   ا .هستند
 كـه رخـداد فـاز        نشـان مـي دهـد      1جدول.  مي باشد   آوريل - دسامبر    تر  زمستانه و دوره   شها مربوط به بار     همبستگي

.  شده است   درصد 23تا2ش زمستانه در حد   رباعث افزايش با   ،)ليالن چاي (، جز در ايستگاه شيرين كندي       NAOمنفي  
 هاي منطقه دارد ولـي بـا ايـن           ايستگاه شوقوع فاز مثبت داراي همبستگي نسبتاً پاييني با بار        كه    نشان مي دهد   1جدول

  . شده استها  در كليه ايستگاه درصد14 تا 1ش به ميزان حال رخداد فاز مثبت باعث كاهش بار
   ايستگاه جز به (ها   پاييزه در اكثر ايستگاهشنو باعث افزايش باروقوع فاز گرم يا الني 2طبق جدول 

  
  NAOبافازهاي مثبت ومنفي ش همبستگي بار :1جدول

NAO(+) NAO(-) NAO(WIN) 

كاهش 
بارش 

زمستانه در 
 (%)فاز مثبت

افزايش 
بارش 

زمستانه در 
 نام ايستگاه JFM1 JFM1 DJFMA2 JFM1 (%)فاز منفي

 قرمزيگل 0.57- 0.54- 0.65 0.08 22.78 9.90

 تپيك 0.54- 0.50- 0.32 0.41 14.30 6.81

 )اروميه(ديزج  0.51- 0.36- 0.85 0.21 8.91 3.64

 باغچه ميشه 0.48- 0.41- 0.26 0.09 20.45 9.30

 موش آباد 0.48- 0.44- 0.65 0.11 11.64 5.29

 بند اروميه 0.47- 0.35- 0.68 0.20 7.12 3.09

 ملك كندي 0.43- 0.50- 0.60 0.14 9.26 4.21

 آباجالوسفلي 0.42- 0.05- 0.52 0.10  0.00

 زينجناب 0.40- 0.37- 0.23 0.05 19.40 8.44

 ژار آباد 0.39- 0.45- 0.08 0.24 9.29 3.98

 دريان 0.38- 0.28- 0.41 0.10 9.38 2.81

 مراغه 0.38- 0.40- 0.42 0.07 11.32 4.63

 بندر رشكان 0.35- 0.20- 0.79 0.11 2.38 0.64

 چهريق عليا 0.34- 0.24- 0.42 0.02 10.39 4.72

 )احبص پل(آنيان پل 0.33- 0.21- 0.47 0.03 14.82 3.37

 ونيار 0.33- 0.36- 0.27 0.07 18.58 7.96

 قره لر 0.30- 0.13- 0.50 0.01 15.23 4.15

 داشبند بوكان 0.29- 0.23- 0.19 0.13 2.30 1.00

 هاشم آباد بيبكران 0.27- 0.21- 0.05 0.13 1.63 0.54

 شيرين كندي 0.25- 0.18- 0.60 0.07 0.47- 0.13-

 ساريقميش 0.23- 0.16- 0.74 0.01 2.15 0.88

  )زمستان(فوريه ومارس ،دوره ماههاي ژانويه -1        
  )دوره تر سال(دوره ماههاي دسامبر تا آوريل  -2        

 
  



   فصول مختلف سال در ايستگا ههاي حوزه درياچه اروميهشيده النينو والنينو بر بارميزان تأثير پد   :2جدول 
Rel/Rw Rel/Ra Rel/Rs Rla/Rw Rla/Ra Rla/Rs نام ايستگاه 

 اوربان 0.95 0.75 0.90 1.07 1.27 0.90

 آباجالوسفلي 0.91 0.82 0.95 1.09 1.26 1.04

 بند اروميه 0.96 0.87 0.96 0.95 1.26 1.02

 بندر رشكان 0.86 1.06 1.06 1.00 1.18 0.97

 تپيك 0.89 0.73 1.03 0.97 1.20 1.01

 )اروميه(تمر 1.27 0.85 1.14 1.21 1.30 1.07

 چهريق عليا 0.75 0.91 0.93 0.95 1.12 1.02

 هاشم آباد بيبكران 1.15 0.81 1.16 0.88 1.23 0.98

 )دريكچاي(نظرآباد 0.85 0.60 1.06 0.99 1.10 0.82

 موش آباد 0.90 0.79 0.97 1.02 1.20 0.99

 )گيچه (گچي  1.00 0.89 0.91 1.07 1.10 1.21

 قره لر 0.95 0.75 0.88 1.08 1.26 1.04

 ژار آباد 0.97 0.91 1.09 0.91 1.05 0.85

 )اروميه(ديزج  0.89 0.93 0.99 1.01 1.23 0.99

 دريان 0.92 0.68 1.02 1.10 1.29 0.98

 داش 0.77 0.86 0.86 1.12 1.28 1.15

 درودشي  0.37 0.66 0.36 1.55 1.66 1.68

 آذرشهر 0.95 1.01 1.02 1.03 1.16 0.86

 باغچه ميشه 0.70 0.74 1.02 1.14 1.33 1.05

 )صاحب پل(آنيان پل 0.74 0.67 1.05 1.09 1.33 1.05

 داشبند بوكان 0.87 0.59 1.03 1.18 1.41 1.03

 زينجناب 0.82 0.84 0.99 1.10 1.04 1.00

 ساريقميش 0.75 0.65 1.12 1.14 1.37 1.01

 سد نوروزلو 0.91 0.82 1.16 0.90 1.57 1.27

 سعيدآباد 0.86 0.85 1.00 1.00 1.11 1.05

 شيرين كندي 0.89 0.73 1.07 1.04 1.32 1.03

 صفاخانه 0.81 0.55 1.15 1.06 1.36 0.97

 يگلقرمز 0.74 0.77 0.87 0.94 1.35 0.99

 مراغه 0.91 0.95 1.10 0.94 0.95 0.89

 ملك كندي 0.87 0.84 1.01 0.95 1.03 0.90

 )رود زرينه(مياندوآب 0.85 0.81 0.84 1.03 1.22 1.07

 هروي 1.11 1.41 1.42 0.93 0.87 0.72

 ونيار 0.93 0.78 0.96 0.88 1.10 0.81

 بابارود 0.83 0.73 0.94 1.04 1.32 1.11

 تبريز 0.33 0.78 0.35 0.32 1.28 0.31

 اروميه 0.86 0.76 0.90 1.04 1.26 1.02

  



يستگاه  درودشي ا در %66 در ايستگاه ملك كندي تا %3گرديده كه اين افزايش از ) روي و مراغه ههاي 
 .بررسي بوده است مورد هاي  درصد در ايستگاه25 پاييزه در حدود شطور متوسط، افزايش باره ب .متغير بوده است

  .  استكم، روند خاصي نداشته و يا ميزان تأثير آن بسيار  وزمستانه بهارهشتأثير فاز گرم يا النينو بر بار
سـتگاه هـروي،     و اي  يزه جزء در ايستگاههاي بندر رشكان، آذرشـهر         ي پا ش يا  النينو بر بار     ENSOتأثير فاز سرد    

ايسـتگاه صـفاخانه متغيـر        درصـد در      45 مراغه تا     درصد در ايستگاه   5 شده است كه اين ميزان از      شباعث كاهش بار  
 از  .هـاي انتخـابي حـوزه شـده اسـت           ايسـتگاه بـارش پـاييزه      درصـد در     20اهش  كـ طور متوسط باعث    ه  بالنينو   .است
 كـم ده و يا تأثير آن بسـيار  نبو زمستانه داراي روند خاصي شبر بار) النينو(تأثير فاز سرد    چنين بر مي آيد كه      2جدول
 درصـد مشـاهده     65 زمسـتانه در حـدود       ش با كـاهش بـار     وتبريز بيشترين تأثير در ايستگاه درودشيء      حال بااين. است

 ه بهـار شو هـروي باعـث كـاهش بـار     چـي گآباد بيكران،  هاشم ،اروميههاي تمر  النينو، جز در ايستگاه .گرديده است 
ين تـأثير در ايسـتگاه بنـد اروميـه و بـه       و كمتـر مشاهده گرديده  وتبريز در ايستگاه درودشيآنبوده كه بيشترين تأثير  

اين مطالعات با نتايج تحقيقات ناظم السادات وهمكاران در بررسي ارتباط بارنـدگي فصـلي            . مي باشد  درصد   4ميزان  
 SOI)منفـي (پاييزه ناحيه شمالغرب كشور بـا مقـادير مثبـت   ) ترسالي(، كه بيانگر ارتباط خشكسالي  SOIايران با شاخص  

   .]13و12[اردمي باشد همخواني د
  تشـكيل  يزهي پـا  مطالعـه را بـارش    هـاي مـورد        ساالنه حوزه در ايسـتگاه     ش درصد بار  27با توجه به اينكه تقريباً      

  .نمودخواهد  شاياني  منابع آب در منطقه كمك ان مدير بههاي مؤثر بر آن ، شناخت پديدهدهد مي
  دما.ب

حال وقـوع فـاز منفـي      اما با اين؛ار پايين است بسيNAOدهد كه همبستگي خطي دما با شاخص      نتايج نشان مي  
NAO    وقـوع فـاز سـرد   .هـاي مـورد بررسـي بـوده اسـت            در ايسـتگاه    %7تا %1 از ، باعث گرم شدن هوا NAO  در كليـه ،

 .  است%4 تا%1از باعث سرد شدن هوا شده كه اين ميزان تأثير مورد مطالعههاي  ايستگاه
 
 NAOنتخابي در حوزه درياچه اروميه با شاخص زمستانه  ايستگاههاي ايميزان همبستگي دما: 3جدول

 ايستگاه پاييز تابستان بهار زمستان ساالنه

 سهالن 0.00 0.13 0.07 0.01 0.13

 )مياندوآب(تازه كند  0.19 0.01 0.02 0.03 0.00

 )مها باد(پل سرخ  0.03 0.05 0.03 0.02 0.01

 )شهر چاي(مير آباد  0.00 0.12 0.03 0.13 0.05

 تبريز 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00

 اروميه 0.06 0.16 0.07 0.11 0.23

 
هـاي تبريـز واروميـه        همبستگي بارش ودما ايسـتگاه     ،NAO و SOIبه منظور محاسبه تأخير فاز تأثير شاخصهاي        

ن نشا 4 شد كه باالترين همبستگي ها در هر مورد در جدول          بررسي ماههاي قبل    NAO و SOIدرفصول مختلف سال با     
در ايستگاههاي تبريـز واروميـه در فصـول          ،SOI  دمابا بطور كلي مي توان نتيجه گرفت كه همبستگي        . شده است  داده



 NAO زمستانه در هر دو ايستگاه داراي همبستگي بااليي بـا شـاخص        يكه دما  زمستان وپاييز معني دار است در حالي      
 با بارش زمستانه    NAO واروميه معني دار است وهمبستگي       هاي تبريز   در ايستگاه  SOI  بارش پاييزه و   همبستگي .دارند

  .معني دار است NAO با شاخصوپاييز در ايستگاه تبريز وبارش زمستانه در ايستگاه اروميه 
  

   ماههاي قبلNAO وSOIهمبستگي بارش ودما ايستگاههاي تبريز واروميه با :)5(جدول
   NAO- تبريز SOI- تبريز NAO- اروميه SOI- اروميه

AUG -0.48 APR 0.28 SEP -0.44 JUL -0.43 بارش پا ييز 

OCT -0.21 JUL -0.35 MAR 0.23 JUL -0.41 

بارش 
 زمستان

OCT -0.21 JUL -0.41 FEB 0.25 FEB -0.25 بارش بهار 

MAR 0.16 JAN 0.27 DEC 0.35 MAR -0.29 

بارش 
 تابستان

JUN 0.36 JUN 0.35 JUN 0.42 JUN 0.21 دما پا ييز 

APR -0.32 FEB -0.48 AUG -0.44 MAY -0.38 دما زمستان 

DEC 0.26 JAN -0.25 JUL 0.19 JUL 0.23 دما بهار 

JUN 0.38 FEB -0.32 JUN 0.29 JUL 0.31  دما تا بستان 

     
  
  نتيجه گيري-5

همبسـتگي  بررسـي    و  روشـهاي      NAO و   ENSOهـاي اقليمـي       پديده توصيف مفاهيم     ضمن   اين مقاله در
هـاي اقليمـي      هاي اقليمي، به بررسي ميزان ارتباط اين پارامترها با پديده            پديده  با  بارش حوزه درياچه اروميه    واميان دم 
  .را مي توان بصورت زير خالصه كرد حاصله نتايج. خته شدرداجهاني پ

 باعـث افـزايش     NAO وقـوع فـاز منفـي        نشان داد كه   ،NAO زمستانه  و شاخص  ش بين بار    همبستگي تحليل
 )تري نسبت بـه تـأثير فـاز منفـي         كم البته با شدت     ( در منطقه مطالعاتي   شبار باعث كاهش     آن و وقوع فاز مثبت   ش  بار

  .مي شود
ردتر شـدن هـواي حـوزه    سـ وقـوع فـاز سـرد سـبب      و باعث گرمتر شدن هـواي حـوزه  NAO وقوع فاز منفي

 حـوزه و وقـوع فـاز سـرد باعـث            هـاي    اكثر ايستگاه   در  باعث افزايش بارش پاييزه    ENSOفاز گرم پديده    . گردد  مي
  . مي شودهاي حوزه  كاهش بارش پاييزه اكثر ايستگاه

هاي اقليمي     حوزه درياچه اروميه متأثر از پديده      وضعيت هواشناختي توان گفت كه      با توجه به نتايج حاصله مي     
ر  شـديدت  ENSO، خصوصاً فـاز منفـي آن نسـبت بـه پديـده              NAO تأثير پديده    و است   NAO و   ENSOجهاني  
  . بيشتر نمايان استآنها در سالهاي حدي  هاتأثير اين پديده .است
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