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  )انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي(جغرافيا 

  1391 پاييز، 34شماره ، دهمسال دوره جديد، 

  

  ي نيمه غربي ايراني نيمه غربي ايرانهاها  هاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارشهاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارش  تاثير نوسانتاثير نوسان
  

  4ايمان بابائياندكتر و  3، دكتر مجيد رضائي بنفشه2، بتول زينالي1دكتر سعيد جهانبخش اصل

 
 چكيده 

ي هـا  بر بـارش ) Med SST ( 5فصلي دماي سطح آب درياي مديترانهدر اين پژوهش ميزان تاثير 
ي گرم، سرد و پايـه  ها بدين منظور بعد از تعريف دوره. فصلي نيمه غربي ايران بررسي شده است

، Rw ،Rcبـه ترتيـب   ( ، ميانه آماري بارش در هر دوره)شرايط معمولي دماي سطح آب مديترانه(
Rb (6 ي ها ي ميزان تاثير اين شرايط بر بارش از مقادير نسبتمحاسبه گرديد و براي ارزيابRw / 

Rb ،Rc / Rb ، Rw/ Rc  وRc / /Rw يي از فصـل زمسـتان   ها نتايج نشان داد در دوره. استفاده شد
يابـد ولـي    سردتر از معمول است، بارش زمستانه منطقه مورد مطالعـه افـزايش مـي    MedSSTكه 

همچنـين بـين   . شـود  پاييز باعـث افـزايش بـارش پـاييزه مـي     دماي گرمتر از معمول آن در فصل 
دار مثبـت   در فصل پاييز و بارش پاييزه منطقه مورد مطالعه همبسـتگي معنـي   MedSSTنوسانات 

و بـارش   MedSSTي هـا  در فصل زمستان نيز بين نوسـان . قابل مشاهده است ها در اكثر ايستگاه
  . دار مشاهده شد في معنيمنطقه مورد مطالعه در چند ايستگاه همبستگي من

  
 . ، نوسان بارش، مديترانه، غرب ايران7SST: گانكليدواژ

 

                                                 
  استاد گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز . 1

  دانشجوي دوره دكتري جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز . 2

  دانشيار گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز . 3

  شناسي سازمان هواشناسي مشهد عضو هيئت علمي مركز اقليم . 4

5. Mediterranean Sea Surface Temperature.   
6. Statistical median of Rain in West of Iran in Warm, Cold, Base Periods of MedSST in 
every Season. 
7. Sea Surface Temperature 
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  مقدمه 

ي اخير برهم كنش بين عوامل آب و هـوايي در خشـكي، اقيـانوس و جـو مـورد توجـه       ها سالدر 
ي زيـادي  هـا  نتايج پـژوهش . بسياري از دانشمندان علوم هواشناسي و اقليم شناسي قرار گرفته است

ي هـا  ي بر نوساندار معني تأثيرتواند  ي بزرگ آبي ميها اند كه تغييرات دما در سطح گستره دادهنشان 
بـر   1دمـاي سـطح آب   تـأثير روشن شده اسـت كـه   . ي زمين داشته باشدها بارش در سطح خشكي

 تـأثير تواننـد تحـت    بارش، محدود به نقاط ساحلي نبوده بلكه نـواحي بسـيار دور از دريـا نيـز مـي     
  ). 2: 1383السادات و قاسمي،  ناظم(ي آبي قرار گيرند ها ي دماي سطح گسترهها تغييرات الگو

. ثر در اقلـيم جهـاني اسـت   ؤبسيار مـ  ةكنند كنترل عامل)  SST( ها و اقيانوس ها دماي سطح آب دريا
ي هـا  بينـي  ي دماي سطح آب اقيانوس و هـواي بـاالي آن، بـرآورد و پـيش    ها شناخت و تهيه شكل

تواند اطالعات مربوط به دمـاي   مي اي ماهوارهسنجش از دور . سازد تر مي ي اقليمي را سادهها دادرخ
 عسـاكره، ( مدت بـه دسـت دهـد    سطح اقيانوس و دريا را از يك منطقه وسيع و در يك زمان كوتاه

 اي بر روي خاك، پوشش گياهي، منـابع آبـي و كـاربري    ثير عمدهأي اقليمي تها نوسان). 101: 1386
ي هـا  ي فصـلي اقلـيم خشـكي   ها فهم عوامل مؤثر بر نوسان ةيي در زمينها اخيراً پيشرفت. زمين دارد

نوسان سـاالنه زيـاد در بـارش و دمـاي     . زمين شامل عوامل طبيعي خشكسالي صورت گرفته است
  ).1382، قاسمي(باشد  ي زمين با سيستم اقليمي در مقياس جهاني مرتبط ميها خشكي

ي ناگهاني ساحل شرقي اسپانيا را با توجه به نقش دماي سـطح  ها بارش )1995( 2ميلنا و همكاران
اند كه آن را در ارتباط با يك مكانيزم توسعه توده هواي ناپايـدار   آب درياي مديترانه بررسي كرده

در ايـن  . ي زيادي در آن دخيل هستند، مي داننـد ها به طور بالقوه روي درياي مديترانه كه فاكتور
شود تا نقش مهمي بازي كند كه بررسي سينوپتيكي نتيجـه   دماي سطح آب دريا فرض ميتحقيق 

 . اي تصديق كرد نقش دماي سطح دريا را به عنوان منبع رطوبتي در سيكلونزايي مديترانه

ثير نوسان دمـاي سـطح آب اقيـانوس اطلـس و آرام را روي     أت)  2004(  3اسپنس و همكاران. ام
بررسي كرده و به اين نتيجـه رسـيدند كـه     SVD4با استفاده از تكنيك ي حوضه كارائيبها بارش

                                                 
1. Sea Surface Temperature  
2. Millana, M 
3. Jacqueline M. Spens 

Singular Value Decomposition 4.  
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ENSO1 ــ ــارانيأبيشــترين ت و فصــول ) August – October  )ASOثير را در طــول فصــول ب
اي تغييـرات در   در حالي كه اقيانوس اطلس حـاره . دارد) January  November – )NDJخشكي

 .     كند را كنترل مي ) May – July  )MJJفصول بارندگي 

ي دماي سطح آب اقيانوس هنـد را روي بـارش موسـمي تابسـتاني     ها ثير نوسانأت )2007( 2سين
بررسـي كـرده و بـه ايـن نتيجـه      ) (3RegCM3اي هند با استفاده از نسخه جديد مدل اقلـيم ناحيـه  

اي دماي سطح آب اقيـانوس هنـد، بـارش موسـمي را بـه طـور        رسيده است كه گرم شدن ناحيه
جنوب، غرب شبه جزيره هند و نيز بر فراز اقيانوس هنـد افـزايش داده و آنـرا روي     اساسي روي

  .  دهد شمال شرقي اقيانوس هند كاهش مي
 ي فصـلي منطقـه سـاحل   هـا  ثير دماي سطح آب درياي مديترانه را روي بارشأت ) 2007(  4راول

ي مـدل گـردش   هـا  دادهبا اسـتفاده از  ) ي واقع بر روي خط استوا در غرب آفريقاها شامل كشور(
يي كـه دمـاي   هـا  سـال بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده اسـت در  ) 5AGCM(عمومي آتمسفر 

سطح آب درياي مديترانه گرمتر از ميانگين باشد منطقه سـاحل نسـبت بـه شـرايط دمـاي نرمـال       
يي كه دماي سطح آب درياي مديترانه نسبت بـه  ها سالو در  استتر  سطح آب اين دريا مرطوب

 .باشد تر مي شرايط نرمال آن سردتر باشد، منطقه ساحل داراي شرايط خشك

بنابراين سـهم آنهـا   . دهند ميدرصد سطح زمين را تشكيل  70بيش از  ها با توجه به اينكه اقيانوس
اين امر سبب ايجاد برهم كـنش جـو اقيـانوس    . از ارتباط سطح زمين با جو نيز همين مقدار است

نوسانات جنوبي يا بـه طـور خالصـه انسـو      –، الينو ها ترين بر هم كنش معروفيكي از . گردد مي
ي بـين سـامانه جـو    هـا  ناشـي از بـرهم كـنش    ةاين پديده ناشي از تغييرات درون ساالن. باشد مي

اسـت   مـي گيرد و انسو رخداد بسيار مه ميي خارجي نشات نها پديده الينو از نيرو. استاقيانوس 
  ).1383عزيزي، قاسم، (يي داشته باشند ها نه اقليم اهميتتواند براي ساما ميكه 

ي هـا  اثـرات دمـاي سـطح آب اقيـانوس هنـد را روي آغـاز بـارش       )  2008(  6يانيان و همكاران
انـد كـه آنتـي سـيكلون      موسمي تابستاني درياي چين جنوبي بررسي كرده و به اين نتيجه رسـيده 

                                                 
1. Elino-South Oscillatio  
2. G. P. Singh 
3. Regional Climate Model  
4. David P. Rowell 
5. Atmospheric General Circulation Model 
6. Yuan Yuan 
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پيشروي كرده و از گسـترش جريانـات غربـي     ي مه و ژوئن به طرف غربها قوي فيليپين در ماه
خير در شروع فصل موسمي تابستاني أت سببكند و اين  ميهند به درياي چين جنوبي جلوگيري 

شـود، شـرايط بـرعكس     مـي اي سـرد   ست كه، زماني كه اقيانوس هند حاره اين در حالي. شود مي
و در نتيجه باعث شروع زود هنگـام موسـمي    شدهسيكلون فيليپين  نشيني آنتي شده و باعث عقب

 .شود ميتابستاني 

بادهاي غربي در دوره سرد سال سه ناوه ژرف به ترتيب بر روي اياالت متحده آمريكا، شرق 
ناوه مديترانه در طول فصل زمستان در محدوده درياي . دهند ميآسيا و درياي مديترانه تشكيل 

ي هوايي همراه، تمام يا ها ه بادهاي غربي و سامانهشود ك ميو سبب  شدهجا  مديترانه جابه
  SSTثيرتأ بدين جهت در اين پژوهش،). 30: 1383عليجاني، (قسمتي از ايران را فرا بگيرد 

غربي ايران مورد  ي فصلي پاييز و زمستان نيمهها پاييزه و زمستانه درياي مديترانه روي بارش
  .مطالعه قرار گرفته است

 
 د مطالعهموقعيت منطقه مور

درجه  44- 52درجه عرض شمالي و  30-  40منطقه مورد مطالعه در غرب ايران در محدوده
ي آب و ها ثير سيستمأت تحت ،اين سرزمين از يك سو). 1شكل ( طول شرقي واقع شده است

هاي ميانه  از شرايط آب و هوايي عرض ،و از سوي ديگر استهوايي مناطق حاره و جنب حاره 
ي ها پرفشار سيبري، ناوه درياي سرخ، بيابان. شود ميمند  بادهاي غربي بهرهبه ويژه سيستم 

  . دهند ميعربستان و آفريقا نيز آب و هواي اين منطقه را تحت تاثير قرار 
درياي  غربي اي شرق آفريقا و قطاع جنوب ي سوداني، مناطق حارهها منبع اصلي رطوبت سامانه

غرب كشور به خصوص بر  ران نيز در منطقه جنوبو حداكثر رطوبت ورودي به اي استعرب 
و  ؛1378،مفيدي( ي كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختياري مشاهده گرديدها روي استان

     ).1383زرين، 
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اراك، . 10كرمانشاه، 

ي ديده باني شده نواحي غرب كشـور و  
سـينوپتيك غـرب كشـور از سـازمان     
از ميان ايستگاههاي سينوپتيك غرب كشـور،  
به علـت عـدم دسترسـي بـه     

بـه    2005تـا   
ي هـا  ي بارش ايسـتگاهها، داده 

ماهانه مربوط بـه  
 20منبع شـماره  

ي دماي سـطح  

اي مديترانـه  درياي مديترانه از طريق ميانگين گيري دماي كل سطح آب دري
افـزار   درياي مديترانه در مقياس فصلي و ساالنه بـا اسـتفاده از نـرم   

 – 1970(فصـلي و سـاالنه در طـول دوره    

1. Grads 

                                                                                                                            ...    هاي دماي سطح آب درياي مديترانه 

  ي مورد مطالعه در غرب ايرانها موقعيت ايستگاه :1شكل

كرمانشاه، . 9همدان، . 8سنندج، . 7قزوين، . 6زنجان، . 5سقز، . 4تبريز، 

  آبادان. 15اهواز، . 14شهر كرد، . 13دزفول، . 12آباد،  خرم

ي ديده باني شده نواحي غرب كشـور و  ها بارش: شود ميدر اين تحقيق از دو سري داده استفاده 
سـينوپتيك غـرب كشـور از سـازمان     ايسـتگاه   15ي بـارش  هـا  داده. دماي سطح درياي مديترانـه 

از ميان ايستگاههاي سينوپتيك غرب كشـور،   ها هواشناسي تهيه گرديد، مبناي انتخاب اين ايستگاه
به علـت عـدم دسترسـي بـه     . است ها داشتن آمار طوالني و بلندمدت آنها نسبت به ساير ايستگاه

 1970از سـال   آمار بارش نيمه غرب كشور تا سال جديد دوره آماري مورد مطالعه
ي بارش ايسـتگاهها، داده ها براي انجام اين مطالعه عالوه بر داده .سال انتخاب شد

ماهانه مربوط بـه   SSTي ها داده. نيز موردنياز است) SST(فصلي دماي سطح آب درياي مديترانه 
منبع شـماره  ) (NASA(ريكا ي آبي كره زمين از سايت اينترنتي سازمان فضايي آم

ي دماي سـطح  ها ، داده1افزار تخصصي هواشناسي گردس اخذ شده سپس با استفاده از نرم
  .ي بارش استخراج گرديدها سال در تطابق با داده 36آب مديترانه نيز براي مدت 

درياي مديترانه از طريق ميانگين گيري دماي كل سطح آب دري
SST    درياي مديترانه در مقياس فصلي و ساالنه بـا اسـتفاده از نـرم

فصـلي و سـاالنه در طـول دوره     SSTترسيم شد كه بيـانگر رونـد افزايشـي    

                                         

هاي دماي سطح آب درياي مديترانه  تأثير نوسان 

شكل

تبريز، . 3اروميه، . 2خوي، . 1

خرم. 11

  

 ها مواد و روش

در اين تحقيق از دو سري داده استفاده 
دماي سطح درياي مديترانـه 

هواشناسي تهيه گرديد، مبناي انتخاب اين ايستگاه
داشتن آمار طوالني و بلندمدت آنها نسبت به ساير ايستگاه

آمار بارش نيمه غرب كشور تا سال جديد دوره آماري مورد مطالعه
سال انتخاب شد 36مدت 

فصلي دماي سطح آب درياي مديترانه 
ي آبي كره زمين از سايت اينترنتي سازمان فضايي آمها تمام پهنه

اخذ شده سپس با استفاده از نرم) 21و 
آب مديترانه نيز براي مدت 

درياي مديترانه از طريق ميانگين گيري دماي كل سطح آب دري SSTي ماهانه ها داده
SSTروند . بدست آمده است

Minitab     ترسيم شد كه بيـانگر رونـد افزايشـي
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همچنـين قسـمت شـرق    . ، فقط روند ساالنه آن نشان داده شـده اسـت  2در شكل . است) 2005
ز درياي مديترانه مشـاهده شـد   فصول سال گرمتر از قسمت غرب و مرك ميمديترانه در تما درياي

   ).1جدول شماره (

200019941988198219761970

20.2

20.0

19.8

19.6

19.4

19.2

19.0

Year

M
e
d
S
S
T

MA PE 1.02787

MA D 0.20020

MSD 0.05403

A ccuracy  Measures

A ctual

F its

Variab le

Linear Trend Model

Yt = 19.1873 + 0.0188* t

 
 )2005- 1970( روند ساالنه دماي سطح آب مديترانه: 2شكل

  

  )2003-1970( ي مختلف آنها درياي مديترانه در قسمت SST :1جدول

  غرب مركز شرق فصل

 8/13  4/15  8/16 زمستان

  3/17  9/18 3/20  بهار

 5/22  5/24 3/26  تابستان

  6/18  5/19 5/21  پاييز

  1/18  6/19 2/21  ساالنه

 
بـراي دمـاي سـطح     1ي گرم، سرد و پايـه ها در اين پژوهش سه فاز گرم، سرد و خنثي، معادل دوره

بـراي ايـن كـار دمـاي ميـانگين فصـلي سـطح آب        . محاسبه شد) MEDSST(آب درياي مديترانه 
از بـزرگ بـه كوچـك مـنظم     ) 2005 – 1970(مديترانه در فصول پاييز و زمستان براي دوره آماري 

درصد بااليي سري دماي فصلي به عنـوان دوره گـرم    25ي واقع در محدوده ها SSTگرديد و سپس
)Warm SST(، SST به عنوان دوره سـرد  درصد پايين 25ي واقع در هاSST)  Cold ( درصـد   50و

SST ي واقع در ميانه سري دماي فصلي به عنـوان دوره پايـه   ها)Base SST (   در نظـر گرفتـه شـد .
ي گـرم،  هـا  در دوره) Rw , Rc , Rb(براي هر فصل و هر ايستگاه مورد مطالعه ميانه آمـاري بـارش   

                                                 
1. Warm SST, Cold SST, Base SST. 
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بت به هم بـراي بررسـي ميـزان تاثيرپـذيري     دماي سطح آب مديترانه محاسبه شده و نس ةسرد و پاي
 ,Rw/Rcي هـا  مقـادير نسـبت  ). 1381السادات و قاسمي،  ناظم(مقايسه شدند  Med SSTبارش از 

Rc/Rw , Rw/Rb , Rc/Rb اگـر  . ي مورد مطالعه نسبت به هم بررسـي شـد  ها در فصول و ايستگاه
از واحد باشد به معني اين اسـت  ) كمتر(نتيجه بيشتر ) Rc/Rw(براي ميانه بارش زمستانه ايستگاهي 

يـا  (بيش از معمول دماي سطح دريا در فصل زمستان باعث افـزايش بـارش   ) يا افزايش(كه كاهش 
  . آن ايستگاه در فصل زمستان شده است) كاهش

روابط آماري متعددي براي شناخت روابط بين دو متغيير وجود ندارد كه هم به صورت مبـادالت  
مهمتـرين شـاخص تبيـين رابطـه بـين      . شـوند  ميي و هم به صورت معادالت غيرخطي بيان خط

را )  - 1تـا   1(+ضريب همبستگي است كه ارزش محاسبه شده اين ضريب مقداري بين  ها متغيير
: اسـت معادله ضريب همبستگي به صـورت زيـر   ). 79: 1386زاده، منوچهر،  فرج(خواهد داشت 

 ).259: 1384گندمي، ابوالفضل، (

 
 )                    1( رابطه

 
در اين پژوهش همچنين ميزان همبسـتگي بـين دمـاي سـطح آب مديترانـه و بـارش در فصـول        

در نهايت . انجام گرفته شده است Minitabي مورد مطالعه در نرم افزار ها زمستان و پاييز ايستگاه
در فصـول مختلـف بـه     SSTميزان تاثيرپذيري ايستگاههاي مورد مطالعـه در ايـران از نوسـانات    

 .نشان داده شده است Arc GISافزار  صورت شكل در نرم
  

 ي تحقيقها يافته

ي مـورد مطالعـه و   هـا  هدف اصلي اين قسمت، تعيين رابطه بـين رفتـار فصـلي بـارش ايسـتگاه     
 . استدرياي مديترانه  SSTنوسانات 

  
 ي مورد مطالعهها زمستانه درياي مديترانه بر بارش فصل زمستان ايستگاه SST ثيرأت

ي مورد بررسي نشان ها زمستانه براي ايستگاه Rc / Rwنسبت مقادير  3 و 2و جداول  3در شكل 
ي خوي و دزفول كه ها نسبت بجز در ايستگاهشود اين  ميهمانطور كه مالحظه . داده شده است
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بدين . دهد ميمساوي يا بيشتر از واحد را نشان  ها نزديك به يك واحد است، در تمامي ايستگاه
تر آن  ترتيب وقوع دماي سردتر سطح آب درياي مديترانه در فصل زمستان نسبت به دماي گرم

مطالعه شده است كه درصد افزايش ي مورد ها موجب افزايش بارش زمستانه در اكثر ايستگاه
آباد،  ي خرمها بيشترين افزايش در ايستگاه. ارائه شده است 3و  2ولابارش و يا كاهش آن در جد

به  4اين شرايط در شكل . شوند ميمشاهده % 06/35و %24/50، % 17/52اراك و قزوين به ترتيب 
  .  صورت بارزتر نشان داده شده است

  
  دماي سطح آب درياي مديترانه تر ش زمستان در شرايط سردنسبت ميانه بار :3شكل

  در فصل زمستان تر آن به ميانه اين بارش در شرايط گرم
  

  ي مورد مطالعه ها ميزان افزايش بارش زمستانه در ايستگاه :2جدول

  تر آن در فصل زمستان مديترانه به دوره گرم SSTدر دوره سردتر 

 ايستگاه Rc/Rw  %درصد افزايش  

 اروميه 22/1 03/18

 سقز 18/1 25/15

 ندجنس 27/1 25/21

 تبريز 34/1 37/25

 كرمانشاه 05/1 76/4

 زنجان  26/1 63/20

 خرم اباد 09/2 17/52

 قزوين 54/1 06/32

 همدان 007/1 69/0

 اراك 01/2 24/50

 شهر كرد 34/1 37/25

 اهواز  27/1 25/21

 آبادان  05/1 76/4
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  تر آن در فصل زمستان مديترانه به دوره گرم SSTميزان كاهش بارش زمستانه در دوره سردتر  :3جدول

 ايستگاه Rc/w  درصد كاهش

 خوي 75/0 25

 دزفول 94/0 6

 

 
  تر آن  نسبت به شرايط گرمتر مديترانه در شرايط سرددرياي  SSTميزان تاثيرات  :4شكل

  نيمه غربي ايراني زمستانه در ها در فصل زمستان روي بارش

  
در فصل زمستان فقط در ) Rc/Rb(درياي مديترانه نسبت به دوره نرمال آن  SSTدوره سردتر 
. باعث كاهش بارندگي به ميزان كم شده است) خوي، سقز، سنندج، زنجان، دزفول(پنج ايستگاه 

افزايش در  ي مورد مطالعه مقدار بارش افزايش يافته است و بيشترين مقدارها در بقيه ايستگاه
  ).5شكل ( باشد مي درصد 8/32 و درصد 33/33آباد، اراك به ترتيب  ي خرمها ايستگاه

بجز در ) Rw/Rb(درياي مديترانه در فصل زمستان نسبت به دوره معمولي آن  SSTتر  دوره گرم
بيشترين . باعث كاهش بارش شده است ها سه ايستگاه آبادان، اهواز و خوي در بقيه ايستگاه

 28 ، % 33 ، % 46آباد، اراك، سقز و قزوين به ترتيب  ي سنندج، زنجان، خرمها كاهش در ايستگاه
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  ). 5شكل ( شود ميمشاهده %  18و %  20 ، % 26، %
  

  
) مشكيي ها ستون( ترو سرد) ي سفيدها ستون( تر نسبت ميانه بارش زمستانه در شرايط گرم: 5شكل

  دماي زمستانه سطح آب درياي مديترانه به ميانه اين بارش در شرايط معمول

  
  ي مورد مطالعه ها پاييزه درياي مديترانه بر بارش فصل پاييز ايستگاه SSTثيرأت

. باشـد  مـي بجـز ايسـتگاه اروميـه بيشـتر از واحـد       هـا  پاييزه همه ايستگاه Rw / Rcنسبت مقادير 
پاييزه نسبت بـه دوره   SST تر گرمگردد دوره  ميمالحظه  5و  4و جداول  6كه در شكل  طوري هب

ي مورد مطالعـه بجـز ايسـتگاه اروميـه شـده      ها ي پاييزه ايستگاهها آن باعث افزايش بارش سردتر
، درصـد  14/56ي شهر كرد، آبادان، قزوين بـه ترتيـب   ها بيشترين ميزان افزايش در ايستگاه. است

نيز ميزان اين تاثيرات به طـور بـارز نشـان داده     7ر شكلد. باشد مي درصد 97/31و  درصد 6/52
 . شده است
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  درياي مديترانه به ميانه اين بارش  SST تر گرمنسبت ميانه بارش پاييزه در شرايط  : 6شكل

  آن در فصل پاييز سردتردر شرايط 
  

  آن در فصل پاييز سردترمديترانه به دوره  SST تر گرمميزان كاهش بارش پاييزه در دوره  :4جدول

 ايستگاه Rw / Rc درصد كاهش

 اروميه 86/0 14
 

  مديترانه  SST تر گرمي مورد مطالعه در دوره ها ميزان افزايش بارش پاييزه در ايستگاه :5جدول

  آن در فصل پاييز سردتربه دوره 

 ايستگاه Rw / Rc  درصد افزايش 

 خوي 32/1 24/24

 سقز 10/1  09/9

 ندجنس 06/1 66/5

 تبريز 09/1 25/8

 كرمانشاه 31/1 66/23

 زنجان 38/1 53/27

 خرم اباد 04/1 86/3

 دزفول 41/1 07/29

 قزوين 47/1 97/31

 همدان 31/1 66/23

 اراك 14/1 28/12

 شهر كرد 28/2 14/56

 اهواز 51/1 04/34

 آبادان 11/2 6/52
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  در آن  سردترنسبت به شرايط  تر گرممديترانه در شرايط  SSTميزان تاثير  :7شكل

  ي پاييزه در نيمه غربي ايرانها فصل پاييز روي بارش

  

مديترانه در فصل  SST تر گرمدهد كه دوره  ميدر فصل پاييز نشان  Rw /Rbنسبت ميانه بارش 
باعث  ها پاييز نسبت به دوره معمولي آن بجز در دو ايستگاه اروميه و كرمانشاه در بقيه ايستگاه

ي آبادان و شهركرد به ها بيشترين ميزان افزايش در ايستگاه. بارش پاييزه شده است افزايش
يز نشان در فصل پاي Rc /Rbنسبت ميانه بارش . است درصد 5/37درصد و  49/50ترتيب 

درياي مديترانه در فصل پاييز نسبت به دوره معمولي آن بجز در  SST سردتردهد كه دوره  مي
. باعث كاهش بارش پاييزه شده است ها آباد در بقيه ايستگاه ي سقز، سنندج و خرمها سه ايستگاه

 باشد مي درصد27و  درصد 30ي شهركرد، كرمانشاه به ترتيبها بيشترين ميزان كاهش در ايستگاه
  ). 8شكل(
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  ) ي سفيدها ستون( سردترو ) مشكي يها ستون( تر گرم طيدر شرا پاييزهبارش  انهيسبت من :8شكل

  آن در فصل پاييز معمول طيبارش در شرا نيا انهيبه م ترانهيمد يايسطح آب در پاييزه يدما

  
 زمستاني مورد مطالعه در فصل ها و بارش ايستگاه SSTهمبستگي بين نوسانات فصلي 

داراي همبستگي منفي  ها مديترانه و بارش در فصل زمستان در تمامي ايستگاه SSTنوسانات 
و در ايستگاه  درصد 95آباد در سطح اطمينان  ي اراك و خرمها باشد بخصوص در ايستگاه مي

  ). 6جدول( استدار  داراي همبستگي منفي معني، درصد99 سنندج در سطح اطمينان
  

  ي مورد مطالعه در فصل پاييز ها و بارش ايستگاه SSTهمبستگي بين نوسانات 

داراي همبستگي مثبت  ها مديترانه و بارش در فصل پاييز در تمامي ايستگاه SSTنوسانات 
شهر كرد، قزوين و كرمانشاه در سطح  ي اراك، اهواز، دزفول،ها باشد بخصوص در ايستگاه مي

، داراي همبستگي درصد 99 و در ايستگاه آبادان و همدان در سطح اطمينان درصد 95اطمينان 
 ).6جدول ( استمثبت معني دار 
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  درياي مديترانه در فصول زمستان و پاييز  SSTميزان همبستگي بين  :6جدول

 با ميزان بارش فصول زمستان و پاييز نيمه غربي ايران

  پاييز  زمستان  ايستگاه  رديف

 **4/0  -11/0  آبادان  1

  *34/0 - 39/0*  اراك  2

  17/0 -036/0  اروميه  3

  *3/0  -22/0  اهواز  4

  12/0  -27/0  تبريز  5

  21/0  - 35/0*  خرم آباد  6

  16/0  -007/0  خوي  7

  *37/0  -08/0  دزفول  8

  17/0  -22/0  زنجان  9

  10/0  -12/0  سقز 10

  13/0  -44/0**  سنندج  11

  *33/0  -28/0  شهركرد  12

  *34/0  -23/0  قزوين  13

 *3/0  -10/0  كرمانشاه  14

 **4/0 -03/0  همدان  15

 Mini Tabافزار  محاسباتي رابطه همبستگي با استفاده از نرم P valueبدين معني كه : درصد 95در سطح اطمينان  *

  .باشد 0.05كوچكتر از 

 Miniافزار  محاسباتي رابطه همبستگي با استفاده از نرم P valueبدين معني كه : درصد 99در سطح اطمينان  **

Tab  باشد 0.01كوچكتر از.  
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    گيري نتيجه

اقليم و پارامترهاي آن به ويژه بارش و تغييرات احتمالي آن در طـول دوره زمـاني نقـش بسـزايي در محـيط      

آمـاري و همچنـين اسـتفاده از    زندگي انسان دارند كه شناخت آنها از طريق كمي كردن و استفاده از مدلهاي 

  . سازد ميي متناسب با آن، امكان بهره وري بهينه از طبيعت و امكانات بالقوه آن را فراهم ها ريزي برنامه

اقليمـي و نيـز امـور     –ترين عناصر اقليمي بوده كه افزايش يا كاهش آن ساير عوامـل جـوي    بارش از اصلي

السـادات   ناظم(دهد  ميكشاورزي، دامپروري، شيالت، ساختمان سازي و صنعت توريسم را تحت تاثير قرار 

بـر   )Med SST(ثير دماي زمستانه و پاييزه سطح آب درياي مديترانـه  أدر اين مطالعه ت ).1383و شيرواني،

. ي واقع در غـرب ايـران مـورد بررسـي قـرار گرفـت      ها هاي فصول پاييز و زمستان تعدادي از ايستگاه بارش

از شـرايط معمـول باشـد،     سـردتر دهند زماني كه در فصل زمستان دماي سطح آب مديترانـه   مينتايج نشان 

بيشـترين افـزايش در   . يابـد  ميي مورد مطالعه بجز در دو ايستگاه خوي و دزفول افزايش ها بارش درايستگاه

. شـود  مـي مشـاهده  %  06/35و%  24/50، % 17/52قزوين به ترتيب با مقـادير  آباد، اراك و  ي خرمها ايستگاه

از حالـت معمـول باشـد ايـن امـر باعـث        تر گرمولي در فصل پاييز در صورتي كه دماي سطح آب مديترانه 

بيشـترين ميـزان افـزايش در    . شـود  مـي ي مـورد مطالعـه بجـز ايسـتگاه اروميـه      هـا  افزايش بارش درايستگاه

 .باشد مي% 97/32و %   6/52 ، % 14/56شهر كرد، آبادان و قزوين به ترتيب ي ها ايستگاه

و ايسـتگاه سـنندج در سـطح     درصـد  95ي اراك، خرم آبـاد در سـطح اطمينـان    ها در فصل زمستان ايستگاه

نوسـانات  . هسـتند زمسـتانه مديترانـه    SSTداراي همبستگي منفي معني دار با نوسـانات   ،درصد99 اطمينان

SST ي اراك، اهواز، دزفول،شهر كـرد، قـزوين و كرمانشـاه در    ها انه و بارش در فصل پاييز در ايستگاهمديتر

، داراي همبسـتگي  درصـد  99 ي آبادان و همدان در سـطح اطمينـان  ها و در ايستگاه درصد95سطح اطمينان 

  .باشد ميدار  مثبت معني

پـاييز و   مديترانه در پاييز و زمستان بر بارش فصـول در اين مقاله صرفاً ميزان تأثيرات دماي سطح آب درياي 

بررسي شده است، لـذا علـت تأثيرپـذيري متفـاوت ايسـتگاههاي      ) رفتارشناسي(زمستان منطقه مورد مطالعه 

درياي مديترانه بايد در مطالعات بعدي از ديدگاه سـينوپتيكي بررسـي شـود تـا بتـوان       SSTمورد مطالعه از 

البته بايـد نقـش عوامـل داخلـي را هـم در      . ي مذكور داشتها مناسبي براي يافتهاستدالل علمي پذيرفتني و 

افـزون بـر اينهـا، درصـد شـركت      . بررسي علل تأثيرپذيري متفاوت ايستگاههاي مورد مطالعه در نظر گرفت

توانـد در   مـي جوي در فصول زمستان و پـاييز در نوسـانات بارشـي منطقـه نيـز       ـ  ي ديگر اقيانوسيها پديده

   .كامل شدن اين مقاله مطالعه شودجهت 
  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 )فصلنامه علمي ـ پژوهشي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا                                                             176  

 

  منابع 

ساري، بهروز،  ، صراف)1387(هاي غرب ايران  نوسانات اطلس بر بارش تأثيرنفس، خديجه،  خوش .1

  دانشگاه تبريز، گروه جغرافياي طبيعي؛

  ؛270، تغيير اقليم، جلد اول، چاپ اول، نشر قومس، ص )1383(عزيزي، قاسم  .2

نور، ص  چاپ شش، انتشارات دانشگاه پيام هواي ايران، جلد اول،، آب و )1383(عليجاني، بهلول  .3

 ؛220

  ؛288انتشارات سمت، ص ، شناسي،جلد اول، چاپ اول هاي اقليم ، تكنيك)1386(زاده، منوچهر  فرج .4

، مطالعه خشكسالي هواشناسي در ايران و تأثيرپذيري آن از )1382(قاسمي دستگردي، احمدرضا  .5

  السادات، قاسم، دانشگاه اصفهان؛ وبي و دماي سطح درياي خزر، ناظمنوسانات جن –پديده الينو 

، جلد اول، )اجتماعي ـ طبيعي ـ انساني(، آمار و احتمال در جغرافيا )1385(گندمي، ابوالفضل  .6

  ؛344، ص)ع(انتشارات دانشگاه امام حسين 

اول، چاپ اول، ، آب و هواي ايران، جلد )1386(مسعوديان، سيدابوالفضل و محمدرضا، كاوياني  .7

 ؛179انتشارات دانشگاه اصفهان، ص 

هاي  مفيدي، عباس و آذر، زرين، بررسي سينوپتيكي تاثير سامانه كم فشار سوداني بر در وقوع بارش .8

  ؛2ص ، 77زا در ايران، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، ش  سيل

غرب ايران، نشريه ، كم فشار سوداني مكانيسم بارانزا در جنوب و جنوب )1378(مفيدي، عباس  .9

  ؛55- 47، صص 18، آموزش و پرورش منطقه 1جغرافيا، شماره 

هاي دماي سطح آب درياي  ، تاثير نوسان)1382(السادات، سيدمحمد جعفر و احمدرضا، قاسمي  ناظم .10

غربي ايران، مجله علوم و فنون  خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب

  ؛14- 1صص  ، 4سال هشتم، شماره  كشاورزي و منابع طبيعي،

بيني بارش زمستانه مناطق جنوبي ايران با  ، پيش)1385(السادات، محمدجعفر و امين، شيرواني  ناظم .11

 –سازي تحليل همبستگي متعارف، مجله علمي مدل :استفاده از دماي سطح آب خليج فارس

  ؛2شماره  ، 29كشاورزي، جلد 

12. Millana, M, Estrelaa, M. J and v. Casellesb, (1995),Torrential precipitations 
on the Spanish east coast: The role of the Mediterranean sea surface 
temperature , Atmospheric Research, volume 36, Issues 1-2, pp 1-16; 

13. Rowell, David p, (2002), the Impact of Mediterranean SSTs on the Sahelian 
Rainfall Seasonal. Journal Of Climate, Volume 16, Issue 5, pp 849 – 862; 

14. Singh, G.P. &Oh, Jai-Ho, (2007), Impact Of Indian Ocean Sea-Surface 
Temperature Anomaly On Indian Summer Monsoon Precipitation Using a 
Regional Climate model, Int. J. Climatol, 27:1455-1465; 

15. Spence, Jacqueline M& Assistances, (2004), The Effect of Concurrent Sea-

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 177                                                                                                                             ...    هاي دماي سطح آب درياي مديترانه  تأثير نوسان 

 

surface Temperature Anomalies in the Tropical Pacific and Atlantic on 
Caribbean Rainfall. Int. J. Climatol. 24: 1531-1541; 

16. Yang, Fanglin & K. – M .Lau, (2004), Trend and Variability of China 
Precipitation in spring and summer: Linkage to Sea - surface Temperatures, 
International Journal of climatology, 24: 1625 – 1644);. 

17. Yaun, Yaun & assistance (2008), Impacts of the Basin-Wide Indian Ocean 
SSTA on the South China Sea Summer Monsoon Onset, (2008), 
Int.J.Climatol, 28:1579-1587; 

18. ttp://gcmd.nasa.gov/records/GCMD_REYNOLDS_SST.htm; 

19. http://www.cdc.noaa.gov/cgi-bin/DataAccess.  

      

  
 

    

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

