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ایستگاه سینوپتیک از نیمه شمالی ایران  37ساله برای  20

م جهت محاسبه ضریب همبستگی، هم به صورت بدون تاخیر و ها

با تاخیرهای یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد اساتفاده 

قرار گرفته است و رابطه بین فازهای منفی و مثبات ناائو 

با ترسالی ها و خشکسالی های منطقه ماورد مطالعاه مشاخص 

گردید.روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش اساتفاده از 

آمار تحلیلی )ضاریب همبساتگی پیرساون، اساپرمن، تحلیال 

ولفه های روناد باارش و شااخص نوساانات اطلاس شامالی، م

رگرساایون پااولی نومیااال و رگرساایون (یاار خطاای ( ماای 

باشند.نتایج این مطالعه نشان مای دهناد کاه باین باارش 

ماهانه ایستگاه های منتخب نیماه شامالی ایاران و شااخص 

نوسانات اطلس شمالی بخصوص در ماه های ژانویاه، فوریاه، 

تبر، نوامبر و دسامبر همبستگی منفی مارس، آوریل، مه، اک

اما معنی دار بویژه در ترسالی ها و خشکسالی های فراگیر 

وجود دارد.همچنین مشخص گردید که ایستگاه های نیمه (ربی 

ستگاه های نیماه شارقی باه .منطقه مورد مطالعاه بایش ای

نوسانات فشار در سطح اقیانوس اطلس شمالی همبستگی نشاان 

نتایج بدست آمده می توان گفت نوسانات دادند.با توجه به 

اطلس شمالی یکی از شاخص های مهم تاثیر گاذار بار باارش 

 .نیمه شمالی ایران می باشد

 

 چکيده:

الگوی موثری از تغییر پذیری گردش « نوسانات اطلس شمالی»

عمومی جو در محدوده برون حااره ای نیمکاره شامالی و از 

نناد باارش و دماا عوامل اصلی کنتارل عناصار اقلیمای ما

است.که دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی بزرگی بر بخشهای 

انرژی، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و بهداشت است.در ایان 

پژوهش داده های ماهانه مربوط به شاخص نوسانات فشار سطح 

در اقیانوس اطلس شمالی و بارش ساالنه در یک دوره آمااری 

یک از نیمه شمالی ایران ایستگاه سینوپت 37ساله برای  20

جهت محاسبه ضریب همبستگی، هم به صورت بدون تاخیر و هام 

با تاخیرهای یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه مورد اساتفاده 

قرار گرفته است و رابطه بین فازهای منفی و مثبات ناائو 
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با ترسالی ها و خشکسالی های منطقه ماورد مطالعاه مشاخص 

در این پژوهش اساتفاده از گردید.روش اصلی مورد استفاده 

آمار تحلیلی )ضاریب همبساتگی پیرساون، اساپرمن، تحلیال 

ند باارش و شااخص نوساانات اطلاس شامالی،  مولفه های رو

رگرساایون پااولی نومیااال و رگرساایون (یاار خطاای ( ماای 

باشند.نتایج این مطالعه نشان مای دهناد کاه باین باارش 

یران و شاا خص ماهانه ایستگاه های منتخب نیماه شامالی ا

یه، فوریاه،  نوسانات اطلس شمالی بخصوص در ماه های ژانو

مارس، آوریل، مه، اکتبر، نوامبر و دسامبر همبستگی منفی 

اما معنی دار بویژه در ترسالی ها و خشکسالی های فراگیر 

وجود دارد.همچنین مشخص گردید که ایستگاه های نیمه (ربی 

باه  های نیماه شارقی.منطقه مورد مطالعاه بایش ایساتگاه

نوسانات فشار در سطح اقیانوس اطلس شمالی همبستگی نشاان 

دادند.با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت نوسانات 

اطلس شمالی یکی از شاخص های مهم تاثیر گاذار بار باارش 

 نیمه شمالی ایران می باشد.
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 مقدمه  1-1

تاابع نیسات، بلکاه منطقه ای از نظر اقلیمی مساتقل هیچ 

ه زمین می باشد باه عباارتی سایر الگوهای اقلیمی سطح کر

دیگار منطقاه می تواند  منطقهالگوی اقلیمی مناسب در یک 

را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا که اتمسفر زمین به عناوان 

و هواشناسای یاک  آب یک سیستم واحد عمل می کند. مطالعاه

ی فرآینادها و نیازمناد شناساای سیساتماتیکمنطقه بصورت 

    عناصر طبیعی، الگوهای اقلیمی و کاربردهاست. از ایان رو 

را جادا از الگوهااای اقلیمای منطقاه نمی توان اقیم یاک 

مطالعه نمود. با وجود اختالف اقلیمی بین مناطق مختلف به 

سیساتماتیک خصوص مناطق حاره و مناطق برون حاره، رابطاه 

ییرات ایجاد شده در نها وجود دارد بطوری که تغجوی بین آ

مناطق حاره سبب شکل گیری اختالفات جوی در عرضهای متوساط 

 و سایر عرضهای جغرافیایی می شود.

 بيان مسئله -1-2

اقلیمای از اهاداف مهام جماع  ناتدرک ماهیت و دالیل نوسا

پدیااده هااای آوری داده هااای آب و هواشناساای و پیاادایش 

ژه در خاالل در ایان رابطاه باوی اقلیمی به شمار می رود.

ای اخیر نوسانات اقلیمی ناشی از الگوهای پیوناد از ساله

دور اهمیت فراوانی یافته است. در کل می توان گفت اثرات 

اجزای سیستم اقلیمی به مکان پیدایش آن محدود نمی شاود، 

این اجزا از طریق دگرگون سازی الگوهای گردش عمومی جو و 

رتر از محال وقاوع را بر مکانی دو مراکز فشار اثرات خود

به پیوند از »شان تحمیل می کنند. این گونه تاثیر گذاری 

پیوند از  3«« زلرتگو»و  2واالس»مرسوم است. همچنین  1«دور

نوساانات عناصار اقلیمای یاک  دور را ارتباط همزمان بین

مکان با تغییرات الگوهای فشار درجه حرارت سطح دریاا در 

                                                           
 

 

1-Taleconection         2 -wallace            3 -Guzler 
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اناد. پدیاده نوساانات نقاط جغرافیایی دیگر تعریف کرده 

 کاه توساط اقلایم شناسای انگلیسای NAOاطلس شمالی یاا 
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شناسایی شده، از عوامل موثر بر وقاوع  4«سرگلیبرت واکر»

اقلیم نیمکره شمالی است که  نوساتخشکسالی و عوامل اصلی 

 (.1924اثرات آن در زمستان به مراتب قوی تر است )واکر، 

جاو باین پار فشاار م دینامیک در جارنوسانی  NAOپدیده 

قطبی است کاه مراکاز عمال آن در مجاور مداری و کم فشار 

م )مراکز کام فشاار مجااور قطبای( و لهکریکا و یک و است

رق در شابه اطاو جبل التالیسبون ا در آزورس دپونتاد لگا

واقع شده اسات. جزیره سیبری )مرکز پر فشار مجاورمداری( 

ای شمالی )کام در حقیقت این الگو از یک ساختار دو هسته 

ار اسات. برخاورد 6و جنوبی )پرفشاار آزور( 5فشار ایسلند(

صف النهااری ها با رفتاری در امتداد مد.این سامانه ار ن

یاک ساامانه و  قوتموقعیت خود در حرکت هستند که بر اثر 

اختالف فشار تقریباا  بایش  سامانه دیگر حاصل می شود. ضعف

شاده، ل یااد اسکال در فاصاله دو مرکاز محاهکتو پ 15از 

 فازهای متفاوتی را بوجود می آورد.

به طور (یر عاادی قاوی تار مای در یک حالت )فاز مثبت(، 

شود، در حالی که مرکز کم فشار مجاور قطبی عمیق تار مای 

قوی تر از وضع عادی در کل  بادهای (ربیگردد. در این فاز

عرضهای میانی، زمستانهای گرم و مرطوب در اروپای شمالی، 

دیترانه، زمستانی و حوضه مهای خشک در جنوب اروپا زمستان

ا و (رب گرینلند و شارایط اقلیمای سرد و خشک شمال کاناد

کا مای باشاد. )بوجااریو و  معتدل مرطاوب در شامال آمری
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 پر فشاار ضاعیف تار ( و در فاز منفی یک مرکز2004، 7جیمنو

از معمول در جنب حاره ایجاد می شود که در این هنگام کم 

 احیه ایسلند نیز ضعیف تر از معمول است.فشار ن

کاهش گردیان فشار باه دنباال خاود، جریاناات بنابراین  

هاوای ضغیف تری را هماراه خواهاد آورد. در ایان وضاعیت 

مرطوب به سوی مدیترانه و هوای سرد به سمت شامال اروپاا 

نوسان بدیهی است  .(1386منتقل می شود )صالحی و همکاران، 

یی موثر از تغییر پذیری چرخش عمومی جو اطلس شمالی، الگو

نیمکره شمالی اسات و مانناد ساایر  در محدوده برون حاره

نوسان شمالگان، از عوامل  انسو واخص های اقلیمی مانند ش

در آن ووقاوع  اساسی اختالل در دستگاه اقلایم و تغییارات

ای الگوهاای .منطقه همانند تغییراتبرخی رخدادهای طبیعی 

خشکسالی و سیل می شوند بوده و نیاز عامال بارش که موجب 

ر مناطق مختلف دنیاا محساوب مای وقوع یخبندان و طوفان د

ثیر تحت تاا ه به مطالعات صورت گرفته، کشورما.با توجشود

این شاخص قرار گرفته و در فصول سارد ساال ناهنجاریهاای 

 د.درمی ایران با این شاخص تبیین می گاقلی

 رورت انجام تحقيقض -1-3

و در  لیم در حیات جاناداران باه طاور عااماساسی اق نقش

مری مسلم و بدیهی اسات زندگی و بقای انسان به طور خاص ا

شکارتر می شود که آب و هوای یاک منطقاه زمانی آ امر این

و افت و خیزهاای یا یک کشور هر از چند گاهی با نوسانات 

دوره ای و فصلی، شرایط حیات را تا آستانه خطر در معارض 

ای منااطق دهد، چنین ویژگی هایی در آب و هاو ید قرارتهد

و ایران از  شایع تر است و خشک و نیمه خشک قابل حصول تر

کشورهایی است که از شرایط خشک و نیمه خشک برخوردار مای 

های شدید بارندگی به هماراه .نوسان .(1383د )مرادی، شبا

گرم شدن هوا در اثار پدیاده گلخاناه ای و نیاز افازایش 

                                                           
4-Wolker    5 -Ice landic low prassure    6 -Aores Hiyh prossure    7- Bojariu sGimeno 
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یت جهان از جمله عواملی هستند که موجب نامساعد شادن جمع

مای         رایط زندگی بر روی کاره زماینهر چه بیشتر ش

کااه نااد. بساایاری از پژوهشااگران باار ایاان باورنااد درگ

ز جمله مناطقی است که عالوه بر بحران سیاسای خاورمیانه ا

ت آبی و نامطلوب شدن شارایط زیسا کم  راندر آینده با بح

شارایط  .(1380)ناامم الساادات،  رو مای شاوندمحیطی روب

متاثر از عوامال مختلفای اسات کاه باا اقلیمی هر منطقه 

شناخت و تبیین این عوامل می توان جهات مادیریت صاحیح و 

ای کوتااه ماادت و بلناد منطقی منابع تجدید شونده، طرح ه

در ماوثر  شااخص هاای اقلیمااینمود. از جملاه  مدت تدوین

. باا توجاه باه می باشاد NAO انشرایط اقلیمی کشور ایر

قرار گیری ایران در معرض هجوم تاوده هواهاای مختلاف از 

و  )اطلس و دریای سایاه( (رب ده هوای (رب و شمالجمله تو

به ویژه جریانهای مدیترانه ای، بارشاهای شامال و شامال 

یاد کاه ی بوجود می آهای.ز سیستم(رب ایران به طور کلی ا

یانوس اطلس و نزدیک ایسالند مرکز تشکیل آنها در شمال اق

این توده هواهاا در  .(1380-81اران، کیور و هم(می باشد )

مسیر خود هنگام عبور از دریای مدیترانه پس از تقویت از 

بخار آب و دمای این دریا از سمت (رب وارد ایران شده به 

 دلیل جذب رطوبت از دریای مدیترانه )به خصوص در فصل سرد

می گردد لذا یکی از عوامل اصالی  (نی( از نظر رطوبت سال

 بارندگی های این منطقه به شمار می رود.

جهات تبیاین با توجه به ویژگی های اقلیمی متفاوت ایران 

ما یوپتیک حاکمالگوهای سن کشاور،  ییبر شرایط بارشی و د

پارامترهای متعددی در سطح زمین و ترازهای باالی جو موثر 

شار مراکازهستند. از مهمترین  ی کاه در تعیاین شارایط ف

اقلیمی ایران تاثیر گذار می باشاد، دو مرکاز کام فشاار 

مرکاز  ایان دوایسلند و پر فشار آزور و شادت و موقعیات 

نسبت به یکدیگر است. فعالیت این دو مرکاز، سیساتم هاای 
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ورودی به ایران را متاثر می سازد و چنانچه به هر دلیال 

اثر مای ساازد و های ورودی به ایران را متاتعداد سیستم 

کشاور  دلیل تعداد و سیستم هاای ورودی باه چنانچه به هر

کاهش یا افزایش یابد، این کاهش یا افزایش منجر به خشاک 

 خواهد شد. ترسالیسالی و 

افزایش ضریب تغییرات بارندگی در هر منطقه نشاانگر بااال 

. الی و سیالب در آن ناحیه می باشدوقوع خشکس احتمال بودن

الی عموما  در قالب کااهش دبای رودخاناه هاا، عواقب خشکس

کمبود آب آشامیدنی، پایین رفتن سطح آب های زیر زمینای، 

افازایش فرساایش ،کاهش تولید در سطح مراتع و جنگال هاا 

خاک، کاهش تولیدات زراعی و دامی، عدم پایداری قیمت هاا 

        در بااازار و نامساااعد شاادن اوضاااع اقتصااادی نمایااان

رانای، کمباود باارش موجباات بهام حالت بح رمی گردد و د

عاه را فاراهم مای اجتمااعی جام -اقتصاادی خوردن تعادل 

آورد. سیالب نیز همانند خشکساالی موجاب وقاوع خساارتهای 

جبران ناپذیر در ساختارهای زیر بنایی صنعت، کشااورزی و 

صاد ملای کشاورها تااثیرات  اجتماعی می شاود کاه در اقت

گذارد. در ایران بخصاوص منااطق می      نامطلوبی برجای 

شمال و شمال (ربی بیشتر از سایر قسمت ها در معرض چناین 

قرار دارد و شدت تاثیر وقاایع نوسانات سیستم های ورودی 

وابسته به این نوسانات در این منطقه بیشتر و محسوس تار 

است. از آنجایی که ایران از شارایط آب و هاوایی خشاک و 

تاا  دچنین وضعی اقتضاا ماای کنا نیمه خشک برخوردار است،

ابعاد مختلف عناصر آب و هوایی در کشور و عوامل و پدیده 

ی که شدت و ضعف عناصر فوق را کنترل می کنند به خوبی یها

سازگاری و اساتفاده شناسایی شده و اقداماتی شایسته جهت 

 شرایطی به عمل آید. بهینه از چنین

 الیل انتخاب موضوع:د -1-4
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پیوند ازدور در ایاران بیشاتر در زمیناه  تمرکز مطالعات

ارتباط بین بارش و دما با پدیده انسو متمرکز بوده اسات 

و محققین کوشیده اناد نقاش انساو را در تغییارات باارش 

بر اقلیم و خصوصاا   NAOایران تبیین کنند. اثرات پدیده 

یاق در بر عنصر بارش مورد مطالعه جدی قرارنگرفتاه و تحق

های مکانی کوچک انجام گرفتاه .در مقیاس این زمینه اساسا  

است.به علت عدم وجود یک مطالعه جامع وکلی در این بااره 

ونیااز نظاار بااه اینکااه مطالعااات پیونااداز دور بایااد در 

همچنین باا توجاه  مقیاسهای کالن مورد مطالعه قرار گیرد،

به اهمیت یافتن این مسئله در رابطاه باا خشکساالی هاای 

روش های  هش در صدد است با اتکا بهسالهای اخیر، این پژو

را بار نوساان  NAO، نقش پدیده تحلیل سینوتپیک و آماری

پذیری بارشهای ساالنه و پیدایش خشکساالی و ترساالی هاای 

ماورد بررسای و تفسایر قارار ، مناطق نیمه شمالی ایاران

نوساانات اطلاس  با توجه به مطالعاات صاورت گرفتاه،دهد.

ثیرگاذار بار ای اقلیمای تاشمالی یکی از مهمترین شاخصاه

باا  باشاد.اقلیم نواحی مختلف دنیا،به خصوص کشور ما می 

 ثیرگااذاری آن باار اقلاایمتا مطالعااه و بررساای جگااونگی

ایران،ما می توانیم تغییرات اقلیمی در کشور راشناساایی 

شیم، و ایان  و به تبع آن پیش بینی های الزم را داشته با

 از ضروریات تحقیق به شمار میرود. 

 اهداف پژوهش -1-5

 :اهم اهداف پژوهش به قرار زیر است 

 ستگی ماهانه بین بارش ایستگاه هاای واقاع بافتن همی

  NAO ماهانه در شمال ایران و شاخص

  ایستگاه ها و  ماهانهیافتن همبستگی موجود بین بارش

  NAOماهاناااااااااااااااااه شااااااااااااااااااخص 

 با تاخیر یک ماهه،دو ماهه و سه ماهه
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 به نوسانات بارش ایستگاه  ترسیم و تحلیل گراف مربوط

  NAOهای دارای همبستگی معنی دار با 

  مشخص نمودن و ترسیم نقشه نقاطی از شمال ایاران کاه

 از این پدیده بیشتر متاثر می شوند.

 ژوهشفرضيه های پ -1-6

  به نظر می رسد پایش خشکساالی هاا و ترساالی هاا در

 .می پذیرد تاثیر  NAOنیمه شمالی ایران از پدیده 

 ز منفی فاNAO  باعث ترساالی و فااز مثبات آن باعاث

 خشکسالی در نیمه شمال ایران می شود.

  همبستگی بارش مناطق شمال (ربی ایران بیشتر از بارش

 د.دمی گر متاثر  NAOشمال شرقی از پدیده 

 وش اجرای پژوهشر -1-7

با توجه به مطالعات انجام گرفته بار روی ایساتگاه هاای 

 37 سااله20ایران، داده های بارش  سینوپتیک  نیمه شمالی

شامالی کشاور کاه دراساتانهای ایستگاه ساینوپتیک نیماه 

آذربایجانشرقی، آذربایجان (ربی، گیالن، زنجاان،  ،اردبیل

کرمانشااه، تهاران، ، کردستان، مازندران، قزوین، همادان

قم، مرکزی، لرستان، ایالم، گلستان، سمنان ،خراسان قارار 

تا سال  1960اههای منتخب، از سال به عنوان ایستگ،دارند 

. داده های موسوم باه شدمیالدی برای مطالعه انتخاب  2005

که در این پاژوهش  NAOه نوسانات اطلس شمالی ماهانشاخص 

، شااااخص سااااالنه مااای گیاااردماااورد مطالعاااه قااارار 

اسااتاندارد)نرمال( شااده فشااار سااطح دریااا در محاادوده 

در ایسالند « ویکریکیا»و « آزور»در اطراف« پونتادلگادا»

است. شاخص مذکور بر پایه اختالف فشار استاندارد شده سطح 

(وکم فشار مجااور قطبای) Aبین منطقه حاره )آزور (p)دریا 

 شده و معادله آن عبارت است از : ی( پایه گذار Iایسلند

NAO=P(A) – P(I) 
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مهمترین الگوی سینوپتیک نیمکاره شامالی مای   NAOپدیده 

سط افراد و سازمانهای مختلف در مقاطع باشد این شاخص  تو

زمانی ماهانه، فصلی و سااالنه تهیاه شاده اساات .در ایان 

از مرکز « جیم هارل»که توسط  NAO ماهانهپژوهش از شاخص 

استفاده گردیاده اسات و ، پیش بینی های ناسا محاسبه شده

« مرکز تشخیص اقلیمی در اداره ملی آب و هوا»از وب سایت 

 اخذ گردیده است . www.cdc.noaa.gov.htmانی در نااساا به نش

باه  ،Excelبرای ایجاد پایگااه داده هاا از نارم افازار 

هاای .ن داده ها )تکمیل دادهمنظور آماده سازی و جور کرد

مفقود،تی تست،اف تست وآزمون جرم مضاعف برای سانجش صاحت 

، بارای Data Tester( از نارم افازار  باارش داده های همگنیو

ازی و ترسیم نمودارهای روند خطی و پولی نومیال داده پرد

، برای محاسبه ضرایب Instant plusو  Matrixerاز نرم افزارهای 

داده هاای باارش  همبستگی پیرسون و نیز برای نرمال کردن

ساالنه و تبدیل مقادیر بارش ساالنه به نمارات اساتاندارد 

اسااتفاده شااد . بااا  SPSSو  Minitabشااده از ناارم افاازار 

( که بر اساس آن فااز 1994)8استفاده از روش هورل و ونلون

و  -0.5با ارقام شاخص برابر یاا کمتار از   NAOهای منفی 

 بیشاتر از  یاابا ارقام شااخص برابار  NAOفازهای مثبت 

+ از فازهای خنثی باز شناخته می شود )این ارقام برای 0.5

مثبت است ( اقدام به تعیین فازهای منفی و  ماهانهطع امق

NAO   شد . الزم به ذکر است که به علت منفی باودن اعاداد

کاه نمای تاوان از آن بارای اکثار  NAOمربوط به شااخص 

داده های مذکور و همچنین ، مدلهای رگرسیونی استفاده کرد

بایستی استاندارد )نرماال(  2و  1بارش بین دو عدد مثبت 

 گردند. برای بررسی ارتباط خشکساالی هاا و ترساالی هاای

به جداساازی  ساالنه با نوسانات اطلس شمالی باید اقادام 

                                                           
8 -Hurrell & Vanloon 
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و سپس تعیین و طبقاه بنادی  NAOو مثبت  فازهای قوی منفی

خشکسالی ها و ترسالی ها بر مبنای شاخص نمرات استاندارد 

 شده بارش گردد.

برای محاسبه نمرات شاخص استاندارد شده بارش از معادلاه 

 زیر استفاده شد .

sd)/-ZPI=(Pi 

 که در آن :

ZPI  نمرات استاندارد شده بارش : 

PI  بارش ساالنه سال مفروض به میلی متر : 

 : متوسط بلند مدت بارش ساالنه به میلی متر 

SD می باشد . : انحراف معیار بارش ساالنه در دوره آماری 

 

با توجه به محاسبات وآزمایشات صورت گرفته اعداد برابار 

ن خشکساااالی هاااا و مقااادیر مباای -0.25ا کمتاار از یاا

+بیااانگر تااارسالی زمسااتانی 25/0یاااا بیشااتر از براباار

به علت ناپیوسته  (.79-93،صص1382تند)خلیلی وبذر افشان،هس

و انتخابی بودن فازهاا و دوره هاای خشکساالی و ترساالی 

با خشکساالی هاا و تار   NAOبرای بررسی ارتباط فازهای 

حاساابه همبسااتگی هااا بایااد از یااک روش سااالی هااا جهاات م

ناپااارامتری اسااتفاده گااردد کااه در ایاان خصااوص روش 

ه در طاول تحقیاق از ناپارامتری اسپیرمن انتخاب گردید ک

. و در نهایت به منظورآگاهی از رابطه بین آن استفاده شد

نوسانات اطلس شمالی و بارش های نیماه شامالی کشاور باا 

ل شده مرکز پیش بینی هاای استفاده از داده های باز تحلی

های ضااریب .، نقشااهGRADSمحیطاای در محاایط ناارم افاازار 

همبستگی بین شاخص نوسانات اطلس شمالی و عناصر فشار سطح 

پتانسیل، آب قابال باارش )باارش شاو(، ارتفاع ژئو، دریا

نقشه های مذکور   گردید و، رطوبت مخصوص تهیه رطوبت نسبی

ارک و شاواهد همدیاد و مهمترین نتایج آنها به عنوان ماد
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ارتباط پیوناد از دور باین بااارش نیماه شامالی کشاور و 

 نوسانات اطلس شمالی، می تواند قابل تفسیر باشد.
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 پیشینه تحقیق و مباحث نظری
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 پيشينه تحقيق -2-1

 پایه های نظری 2-1-1

(، پایه های اولاین 1977) 9رزبنابه امهارات ون لون و راج

ان اطلس شامالی را ه نوسر رابطه با پدیدمدارک ثبت شده د

می توان حدودا  در قارن هجادهم، در نوشاته هاای هانس ا  

جستجو کارد. وی الباه الی  -مبلغ مذهبی دانمارکی – 10سوبای

ثبت کارده اسات  1778تا  1770دفتر خاطراتش که طی سالهای 

تمام زمستانها به حدی سردند کاه هناوز »چنین می نویسد: 

ده نشده است و همزمان با زمستانهای ساخت نظیر آنها مشاه

«. دانمارک، گرینلند زمساتان آرامای را تجرباه مای کناد

بازرگانان و مبلغان و دریانوردان اساکاندیناوی کاه باه 

گرینلند رفت و آمد داشتند اگر چه مدارک کمی ثبت نکردند 

گرینلناد ولی به خوبی از ارتباط راه دور بین آب و هوای 

در قرن ناوزدهم  (.Wanner et al . 2001بودند )و دانمارک آگاه 

که تقریبا  ثبت داده هاای کمای معماول تار گردیاد، آب و 

هواشناسان مطالعات خود را بر ثبت مشخصات دمایی زمساتان 

سری دمایی را از نیمکره  60(، 41-1839) 11آ(از کردند. داو

این نتیجه رسید که نوسانات دماایی  هشمالی ثبت کرده و ب

بین شرق و (اارب مشاخص تار از نوساانات کره شمالی در نیم

در ساال  12هان.( Stephrnson et al.2003جنوبی آن است ) –شمالی 

دمایی را با استفاده از دو ایساتگاه وجود نوسانات  1890

وین در اتاریش، طای در ساحل (ربی گرینلند و  13وب شارنکج

ساله به شکل بارزتری ارائاه نماود، ایان گوناه  42آمار 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 9 -Van Loon & Rogers        10 -Hans egede soobye      11 -Dove     12 -Hann     13 -Jakobsharn    
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یاد، دعات اولیه که روی نوسانات دمایی انجام مای گرمطال

 Wannerپایه بررسی های بسیاری از هواشناسان قرار گرفت )

et al.2001). 
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 1883نیز پس از کار روی نوسانات دمایی در ساال  14دو بور

وی در دوره  خود را روی مراکز فشار آ(ااز کارد، مطالعات

توجه به جاباه مطالعاتی خود پنج زمستان (یر عادی را با 

فشار زیاد سیبری، آزور و  قرار گیری مرکزجایی و موقعیت 

تا اندازه ای نیز کم فشار ایسلند، تشخیص داد. باا ایان 

اعتقاد که تاثیرات سطحی همانند پوشاش بارف مسائول ایان 

و  1890 15پترسان،جابجایی اسات. ایان در حاالی باود کاه 

ستریم روی گلف ا با مطالعه تاثیر جریان 1898 16میناردوس،

ب و هوای اروپای (ربی، نوسان مساتقیم گلاف اساتریم را آ

عامل اصلی وقوع زمستانهای (یر عادی در ایان منااطق مای 

دانستند. در اواخر قرن نوزدهم، آب و هواشناسان به فکار 

اقداماتی تازه در جهت پیش بینی های فصلی و اساتفاده از 

به طوری که روشهای آماری جهت مطالعه آب و هوا افتادند. 

وارد علام  17اولین بار توسط فاسیس گالتونمفهوم همبستگی 

اسی گردید. اکسنر که ایان تکنیاک را در آب و آب و هواشن

اولین نقشاه همبساتگی  1913هواشناسی به کار برد در سال 

ایستگاه دیگر  50نوسانات فشار ماهانه را در قطب شمال و 

گفته بسیاری از به الگو در نیمکره شمالی رسم نمود. این 

 Marshall etدارد ) NAOمحققان شباهت زیادی به الگوی کالسیک 

al 2001) 

 ، کار آماری اکسنر را در ناحیه اطلس1923در سال  18والکر

اشااره آزور  -ندنوساانات ایسال باه شمالی گسترش داده و

به شمار می آید.  NAOکرد، این مطالعات تعریفی ساده از 

 ن آب بی NAOتعریف والکر از 
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و هواشناسان، عمومی و رایج گردید و یاک نیااز را بارای 

پایه ریزی کرد. والکر و  NAOاندازه گیری کمی از مقدار 

( INAO، اولین بار شاخص نوسانات اطلس شمالی )1932 19بلیس

را با استفاده از هفت سری زمانی دما و داده هاای فشاار 

به دست ی ق اروپا و آمریکای شمال( از مناطSLPسطح دریا )

 .آوردند )منبع پیشین(

در مقیااس  یمطالعات بعدی روی بررسی چارخش هاای آتمسافر

، تاااثیر متقاباال 1964 20منطقااه ای متمرکااز بااود. بجاارنس

آتمسفر را در ارتباط با تغییرات آب و هاوایی  –اقیانوس 

اطلس شمالی بررسی نمود. او همچنین باه نقاش آتمسافر در 

مینه نوسانات دماایی ساطح تبادل گرما اشاره نمود و در ز

فشارهای جوی و جریانات اقیانوس تشدید مای دریا که توسط 

گردد، بابی تازه گشاود او همچناین اخاتالف فشاار ماابین 

را برای اندازه گیری سااده جریاان (ربای ایسلند و آزور 

فاده قرار داد. در حقیقت کار وی یک شاخص سااده تمورد اس

 (.Wanner et al . 2001از نوسانات اطلس شمالی بود )

ساطح  فشاار به نوسانات بزرگ مقیاس 1981 21واالس و گاچلر،

دریا بین قطب و عرضهای معتدل اشااره نمودناد کاه هماان 

ی فشار اطلس (ربی و شرقی در تروپوسفر میانی بود. هاالگو

کار این دو، ادامه مطالعات بجرنس بود با این تفاوت کاه 

رق اطلاس نیاز افازوده در منطقه مطالعاتی اینها (رب و ش

مشابه بارای مجموعاه داده هاای  شد. با بکار بردن تکنیک

، باه ایان 1987 22هکتوپاسکال، برانستون و الیوزی، 700سطح 

تنها الگوی فرکانس پایین است کاه  NAOدند که ینتیجه رس

در هر ماه از سال ماهر می شود. این مطالعات سبب شد کاه 

                                                                                                                                                                                
14 -Teisserenc de Bort 15 -petterson   16 -Meinardus  17-Fracis Galton     18 -Walker      19 -Walker and Bliss                                                

 

 

 
20 -Bjerknes      21 -Wallace and Gutzler     22 -Barnston and Livezey 
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داری بااین چاارخش  پژوهشااگران همبسااتگی و ارتباااط معناای

اتمسفری و فشار سطح دریا پیادا کنناد و مفهااومی کناونی 

NAO  را به عناوان الگاوی آب و هاوایی بازرگ مقیااس در

منطقه اطلس شمالی، شکل دهناد. تالشاهای بعادی در زمیناه 

تغییرات آب و هوایی اطلس شمالی، پایش بینای فصالی آب و 

 Stephenson etمثبت بود ) NAOهوا و گامی برای شناخت مرحله 

al.2003). 

 

بر بارش، توسط پاپلر و  NAOاولین بررسی در مورد تاثیر 

در مراکش انجام گردید، آنها با اساتفاده از  1987 23لمپ،

بلند مدتی داشت و با استفاده که آمارنسبتا" ایستگاه  20

به این نتیجاه رسایدند کاه همبساتگی  NAOاز شاخص ساده 

 NAOش زمساتانی ماراکش و بین بار – 47/0نزدیکی در حدود 

 (.Wanner et al . 2001وجود دارد )

، تاثیر نوسانات اطلس شامالی را روی دماا و 1995 24هارل،

تغییرات فشار قاره اروپا در یک مقیااس زماانی ده سااله 

مورد بررسای قاارار داد. و درسات زماانی کاه مشااهدات و 

اندازه گیری های فشار در آزور مربوط باه یاک قارن پایش 

باا اساتفاده از  NAOهارل تعریف جدیادی از شااخص  بود،

سریهای فشار ایستگاه لیسبون ایسالند ارائاه داد. شااخص 
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ارائه شده توسط وی در میان آب و هواشناسان و پژوهشاهای 

 آب و هوایی دارای بیشترین کاربرد است.

 بررسی منابع خارجی -2-1-2

ناطق الگوهای ارتباط راه دور به دلیل تاثیر گسترده در م

ن و محققاان خاارجی مختلف مورد توجه بسیاری از پژوهشگرا

 –، تااثیر 1999 25. بروماویچ و همکااران،قرار گرفته است

NAO + و NAO  فاز منفی و مثبت نوسانات اطلس شمالی( را(

بر بارش های گرینلند بررسی کردند، در این مطالعه آنهاا 

د. در ( اساتفاده نمودنا1985-1995ساله بارش ) 11از آمار 

در حادود  1986بارش در سال طول این دوره آماری بیشترین 

میلای متار در  309، 1995میلی متر و کمترین بارش در  472

منفای و مثبات نیاز  NAO صداده است. بررسی شااخسال رخ 

افازایش باارش همزماان باا  86نشان می دهد کاه در ساال 

مثبات  NAOمصادف با  1995منفی و کاهش بارش  NAOحاکمیت 

بوده است. همبستگی هایی که بین بارش این منطقه و شااخص 

نوسانات اطلس شمالی به وجود آمده نشان می دهد که پایین 

مثبت باوده اسات.  NAOترین همبستگی ها در زمان حاکمیت 

آنها در این بررسیها به این نتیجاه رسایدند کاه مقادار 

 100منفای،  NAOبارشهای سواحل جنوبی گرینلند در شارایط 

 NAOضاعیت حاکمیات یلی متر بیشتر از میزان باارش در وم

 مثبت در این منطقه است.

باارش و  ت، ارتبااط باین تغییارا2001 26کاران،مفولر و ه

ن بررسی نموده و ا در شمال انگلستانوسانات اطلس شمالی ر

و بارش زمساتانی در شامال  NAOمشخص کردند که بین شاخص 

نااطق (ربای کشاور انگلستان همبستگی منفی و باا باارش م
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مثبات، زمساتان  NAOهمبستگی مثبت وجود دارد. در شرایط 

مرطوبتر از معمول اسات و در شارق آن در بخش (ربی منطقه 

منفای شارایط  NAOزمستان خشک تری رخ می دهد. در شرایط 

بر عکس می شود به گونه ای که بخش های شارقی از افازایش 

ری از معماول بارش برخوردار بوده و (رب آن وضعیت خشک تا

 را داراست.

تاثیر نوساانات اطلاس شامالی و ، 2003 27جیمن و همکاران،

انسو را در ناحیه گلسیای اسپانیا بررسای نمودناد و باه 

 NAOاین نتیجه رسیدند که بارش های این ناحیه بیشتر از 

تاثیر پذیرفته و نوسانات بارش با نوسانات اطلاس شامالی 

ثیر پدیده انسو در بارش رابطه نزدیکی نشان می دهند و تا

 های آن چندان محسوس نیست.

 

و  NAOند کاه هرچناد د، نشان دا2000 28گارسیا و همکاران،

دو الگوی مستقل از هم هستند اما در  29(SOنوسان جنوبی )

ساله باهم پیوند پیدا می کنناد، محاسابات  6-8دوره های 

در دوره های  SOدرصد نوسانهای  20ایشان نشان می دهد که 

ارتباط دارد. به بیان  NAOدرصد تغییرات  25ساله با  8-6

کاه نمایناده  NAOبا فازهای منفی  SOدیگر فازهای مثبت 

 ضعف وزش مداری در اطلس شمالی و اروپاست همراه می شود.

تریگو و همکاران نیز باا اساتفاده از تحلیال هاای چناد 

اثیر نوسانات اطلس شمالی را بر آب و هوای اطلس تمتغیره 

سااله  40شمالی و بخشهایی از اروپا با استفاده از آمار 

 ( مطالعه کردند.1977-1958)

                                                                                                                                                                                
 
26 -H.J.Fowler et al     27 -L.Giman et al 
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 ی، تاثیر الگوی چارخش آتمسافر2002 30بردابری و همکاران،

در مقیاس بزرگ را بر خشکسالی هاای ایالات نیاو انگلناد 

آمریکا بررسای نماوده اناد. آنهاا معتقدناد کاه پدیاده 

ا به سمت جنوبی تر از بلوکینگ اطلس، موقعیت جبهه قطبی ر

 شرایط، دماای نیاو اینشرایط نرمال آن تغییر می دهد. در

انگلند کاهش یافته و تعداد طوفانهای ساحلی افازایش مای 

یابد. محور این طوفانها به سمت دریا متمایل می گردد که 

خشکی کمتر  در این حالت دیگر حمل رطوبت و ایجاد بارش در

منفی در این منطقاه سابب  NAOن یااتفاق می افتد. بنابر

خشاکی  هش محسوس آب رودخانه ها شده و سببکاهش بارش و کا

 31کاالن و همکااران، مای گاردد.  هیدرولوژیکی در منطقاه

منفی و بارش خاورمیاناه را بررسای  NAO، رابطه بین 2000

نموده و امهار داشاته اناد کااه باا وقاوع مرحلاه منفای 

تراناه و ناواحی نوسانات اطلس شمالی، بارش در شامال مدی

نزدیک دریای خزر افزایش می یابد آنها همچناین تغییارات 

باه ایان دبی رودهای منطقه را از دسامبر تا مارس مربوط 

مای دانناد. کاالن معتقاد اسات رودخاناه هاای     پدیده

خاورمیانه دو دوره سیالبی را تجربه می کنند، یکی افزایش 

انعکااس  دبی رودها در فاصله دسامبر تااا ماارس اسات کاه

نوسانات اطلس شمالی می باشد به طوری کاه تغییارات دبای 

اسات.  NAOدرصد تابع تغییرات  40رودهای دجله و فرات تا 

آوریل تا ژوئن رخ می دهاد، حاصال دوره دوم که از فاصله 

ذوب بهاری برف و یخ می باشد و سهم رواناب رودهای منطقه 

 32اران،درصاد اسات.تورکس و همکا 50از این مورد بایش از 

، طی مطالعه ای نشان دادند که یک همبستگی منفی بین 2002

و بارش ترکیه وجود دارد، این رابطاه  NAOشاخص  تتغییرا

                                                           
 
28 -Garsia et al     29 -South oscillation     30 -Bradbury et al      31 -Cullen et al  

 
32 -Turkes et al       33 -Mchugh et al 
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تر می ضعیف  سایر فصل هاتر بوده و در خطی در زمستان قوی

پااییز و زمستان، بهاار و  NAOگردد. در طی مرحله منفی 

از نرمال و تا حدود کمی نیز تابستان، با شرایط مرطوبتر 

میانگین مشخص می شوند، ایان در  شرایط با بارش بیشتر از

ا باه جاز فصال مثبت، هماه فصال ها NAOحالی است که در 

تابستان از بارش های کمتری برخوردار بوده و شرایط خشاک 

 د.نتری را دارا می باش

، تاثیر نوسانات اطلاس شامالی را 2000 33مخاگ و همکاران،

همگرایی )استوایی( آفریقا بررسی بر تغییرات بارش ناحیه 

باا پانج باناد  NAOنمودند، آنها معتقدند که تغییارات 

هکتو  300ای در تراز .روی بادهای منطقهیدر تغییر نمشخص 

پاسکال در ارتباط است. این تغییرات از اطلاس قطبای تاا 

تغییراتای را  باند رخ می دهد. جنوبی ترین استوایی اطلس

طی تابساتان در جریانات (ربی روی آف ریقای اساتوایی در 

ایجاد می کند در مرحله منفی خود است،  NAOکه  های مرطوب

منفای  NAOسنگین ترین بارشهای آفریقا در همین زمان که 

است و جریانات (ربی اطلس شمالی تا حدودی ضعیف هستند رخ 

 می دهد.

به تغییر پذیری بارش هاای ماهاناه در  NAOاثرات پدیده 

ای اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفته است و بخش مدیترانه 

بر اساس این تحقیق، ماه های پر باران ناواحی مدیتراناه 

و ماههاای خشاک ناحیاه  NAOای اسپانیا با فازهای منفی 

کاامال  مطابقات دارد. نتاایج  NAOمذکور، با فااز مثبات 

و  NAOمطالعات مذکور مبین وجود ارتباط قاوی خطای باین 

الت کشاااورزی و بااا(ی در ناحیااه میاازان تولیاادات محصااو

(. همچنااین 148، ص 1386مدیترانااه ای اسپانیاساات )صااالحی، 

 در اواسط تابستان موجب عملکرد باالی  NAOبروز فاز مثبت 
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Abstract: 

North Atlantic Oscillation is a efficacious pattern of variation of 

common gyration in the confine of torridness external and is one of the 

main operative of climate's elements such as temperature and 

precipitation that contain extra economic and social effects on 

department of energy, husbandry, industry, transport and hygiene. in 

this research monthly givens appertain to index of surface`s pressure of 

oscillation in the North Atlantic Ocean and annual precipitation in 

twenty years statistics period for 37 stops from mild northern of Iran 

used for account correlation coefficient without retardation and too as 

monthly ,bimestrial and quarterly .And in the outrance negative and 

slated positive phases of NAO and droughts and wet years. maid 

method in this research is using of analytic statistics person correlation 

coefficient ,spearman , analysis of component`s precipitation process 

and index of North Atlantic Oscillation(NA ,polynomial regression and 

nonlinear regression. results of chosen stops of mid northern of Iran 

and index of North Atlantic Oscillations there is negative correlation 

and meaningful. Particularly in January, February, March, April, 

May, October, November and December and there is this linkage 

especially in the droughts and wet years. and too specified that stops of 

western section of though out zone show more correlation from eastern 

zone stops to pressure of oscillations on the surface of North Atlantic 

Ocean. with these results we can say North Atlantic Oscillations is one 

of important and effective index on the precipitation of mid northern of 

Iran. 
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