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  چکيده

الگوهاي موثري از  (AO) و نوسانات شمالگان  (NAO)طلس شمالينوسانات ا

ي شمالي و ي نيمکرهتغييرپذيري گردش عمومي جو در محدوده برون حاره

باشند که از عوامل اصلي کنترل عناصر اقليمي مانند دما و بارش مي

هاي انرژي، کشاورزي، داراي اثرات اقتصادي و اجتماعي بزرگي بر بخش

هاي نقل و بهداشت هستند. در پژوهش حاضر تاثير پديده صنعت، حمل و

نوسانات اطلس شمالي و نوسانات شمالگان بر بارش و دماي استان 

لرستان مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور از مقادير عددي شاخص 

NAO  به عنوان شاخص تبيين کننده تغييرات فشار در اقيانوس اطلس

ه عنوان شاخص تبيين کننده تغييرات ب AOشمالي، مقادير عددي شاخص 

هاي سينوپتيک واقع فشار در شمالگان و مقادير بارش و دماي ايستگاه

آباد، اليگودرز، بروجرد و کوهدشت( در طي در استان لرستان )خرم

دوره آماري بلند مدت استفاده گرديد. روش اصلي مورد استفاده در 

مبستگي پيرسون و اين پژوهش استفاده از آمار تحليلي )ضريب ه

باشد. همچنين نوميال( ميهاي روند خطي و پلياسپيرمن و تحليل مولفه

هکتوپاسکال جهت توجيه  500هاي سينوپتيک سطح دريا و سطح نقشه

مورد بررسي  NAOبارندگي در منطقه طي فازهاي مثبت و منفي شاخص 

-خصقرار گرفت. نتايج بيانگر اين است که بارش و دماي منطقه با شا

داراي ارتباط معکوسي است. به طوري که مرحله مثبت  AOو  NAOهاي 

هاي کاهش بارش و دما، و مرحله منفي با دوره AO و NAOهاي شاخص

هاي افزايش بارش و دما در منطقه همزمان هاي مذکور با دورهشاخص

و به ويژه  NAOها نشان داد که تاثير الگوي است. همچنين بررسي

وي پارامتر دما ، خصوصا در فصل زمستان منطقه مورد بر ر AOالگوي 

مطالعه بيشتر بوده است. با توجه به اينکه ضرايب همبستگي بدست 

هاي آمده، حاکي از همبستگي ضعيفي ميان بارش و دماي منطقه با شاخص

NAO  وAO توان گفت که بارش و دما درمنطقه بيشتر از باشند. ميمي

باشد. نقش همسايگان مجاور متاثر مي شرايط توپوکليماي منطقه و

هاي فشار بيانگر اين است که در طي فاز نتايج حاصل از بررسي نقشه

منفي شاخص نوسانات اطلس شمالي، ضعيف شدن کم فشار ايسلند و 

هاي شمالي پرفشار آزور و به تبع آن قوي شدن پرفشارهاي حرارتي عرض
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مثبت شاخص نوسانات  باعث افزايش بارندگي در منطقه و در طي فاز

اطلس شمالي، قوي شدن کم فشار ايسلند و پرفشار آزور و به تبع آن 

هاي شمالي باعث کاهش بارندگي در ف شدن پرفشارهاي حرارتي عرضيضع

 شوند.منطقه مي
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  30 ............................ کوهدشت ماهانه ايستگاه

اکثر، حهداقل و روزانهه روند تغييرات متوسط حد -7-2شکل 

  30 ....................... آبادايستگاه خرم دماي ساالنه

توسط حداکثر، حهداقل و روزانهه د تغييرات مرون -8-2شکل 

  30 ...................... ايستگاه اليگودرز دماي ساالنه

اکثر، حهداقل و روزانهه روند تغييرات متوسط حد -9-2شکل 

  31 ........................ ايستگاه بروجرد دماي ساالنه

روزانهه  وروند تغييرات متوسط حداکثر، حداقل  -10-2شکل 

  31 ........................ ايستگاه کوهدشت دماي ساالنه

هاي مورد انگين بارش ساالنه ايستگاهمودار مين -11-2شکل 

  32 ........................................... مطالعه

هاي مورد مودار ميانگين ماهانه بارش ايستگاهن -12-2شکل 

 33 ........................................... مطالعه

ههاي مهورد يانگين فصلي بارش ايستگاهمنمودار  -13-2شکل 

  34 ........................................... مطالعه

رش بها نمودار روند خطي نمهرات اسهتاندارد بها -1-4شکل 

NAO 49 .......................... آبادخرم در ايستگاه  



 
 

 ك

نمههرات  6مههودار رونههد پلههي نوميههال درجههه ن -2-4شههکل 

  50 ........ آباددر ايستگاه خرم NAOاستاندارد بارش با 

رش بها نمودار روند خطي نمهرات اسهتاندارد بها -3-4شکل 

NAO 50 ......................... اليگودرز در ايستگاه  

نمههرات  6ال درجههه نمههودار رونههد پلههي نوميهه -4-4شههکل 

  51 ....... در ايستگاه اليگودرز NAOاستاندارد بارش با 

رش بها نمودار روند خطي نمهرات اسهتاندارد بها -5-4 شکل

NAO 51 ........................... بروجرد در ايستگاه  

نمههرات  6ال درجههه نمههودار رونههد پلههي نوميهه -6-4شههکل 

  52 ......... در ايستگاه بروجرد NAOاستاندارد بارش با 

رش بها نمودار روند خطي نمهرات اسهتاندارد بها -7-4شکل 

NAO 52 ........................... کوهدشت در ايستگاه  

نمههرات  6پلههي نوميههال درجههه  مههودار رونههدن -8-4شههکل 

  59 ......... در ايستگاه کوهدشت NAOاستاندارد بارش با 

 NAOبا  نمودار روند خطي نمرات استاندارد دما -9-4شکل 

  59 ............................... آبادخرم در ايستگاه

نمههرات  6مههودار رونههد پلههي نوميههال درجههه ن -10-4شههکل 

  60 ......... آباددر ايستگاه خرم NAOاستاندارد دما با 

 NAOما با د خطي نمرات استاندارد دنمودار رون -11-4شکل 

  60 .............................. اليگودرز در ايستگاه

ات نمههر 6نمههودار رونههد پلههي نوميههال درجههه  -12-4شههکل 

  61 ........ اليگودرز در ايستگاه NAOاستاندارد دما با 

 NAOنمودار روند خطي نمرات استاندارد دمها بها  -4شکل 

  61 ................................ بروجرد در ايستگاه

ت نمههرا 6ه نمههودار رونههد پلههي نوميههال درجهه -14-4شههکل 

  62 .......... در ايستگاه بروجرد NAOاستاندارد دما با 

 NAOما با نمودار روند خطي نمرات استاندارد د -15-4شکل 

  62 ................................ کوهدشت در ايستگاه

ات نمههر 6نمههودار رونههد پلههي نوميههال درجههه  -16-4شههکل 

  69 .......... در ايستگاه کوهدشت NAOاستاندارد دما با 

 AOرش با رد بانمودار روند خطي نمرات استاندا -17-4شکل 

  69 ............................... آبادخرم در ايستگاه



 
 

 ل

ات نمههر 6نمههودار رونههد پلههي نوميههال درجههه  -18-4شههکل 

  70 .......... آبادخرم در ايستگاه AOاستاندارد بارش با 

 AOارش با خطي نمرات استاندارد ب نمودار روند -19-4شکل 

  70 .............................. اليگودرز در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -20-4شههکل 

  71 ......... اليگودرز در ايستگاه AOندارد بارش با استا

 AOارش با خطي نمرات استاندارد ب نمودار روند -21-4شکل 

  71 ................................ بروجرد در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -22-4شههکل 

  72 ........... بروجرد در ايستگاه AOاستاندارد بارش با 

 AOارش با خطي نمرات استاندارد ب نمودار روند -23-4شکل 

  72 ............................... کوهدشت در ايستگاه 

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -24-4شههکل 

  78 ........... کوهدشت در ايستگاه AOاستاندارد بارش با 

 AOما بها خطي نمرات استاندارد د نمودار روند -25-4شکل 

  78 ............................... آبادخرم در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -26-4شههکل 

  79 ........... آبادخرم در ايستگاه AOاستاندارد دما با 

 AOما بها خطي نمرات استاندارد د نمودار روند -27-4شکل 

  79 .............................. اليگودرز در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -28-4شههکل 

  80 .......... اليگودرز در ايستگاه AOاستاندارد دما با 

 AOما بها خطي نمرات استاندارد د نمودار روند -29-4شکل 

  80 ............................... وجردبر  در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -30-4شههکل 

  81 ............ بروجرد در ايستگاه AOاستاندارد دما با 

 AOما بها خطي نمرات استاندارد د نمودار روند -31-4شکل 

  81 ................................ کوهدشت در ايستگاه

ات نمههر 6پلههي نوميههال درجههه  نمههودار رونههد -32-4شههکل 

  88 ............ کوهدشت در ايستگاه AOاستاندارد دما با 

قشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسهکال( طهي ن -33-4شکل 

  88 ................................... 1969 ماه ژانويه



 
 

 م

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500نقشه هم ارتفاع در تراز  -34-4شکل 

  89 ................................ 1969 طي ماه ژانويه

کال( طهي هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه نقشه -35-4شکل 

  89 .................................... 1969 ماه فوريه

 (dam)سهيل ژئوپتان 500نقشه هم ارتفاع در تراز  -36-4شکل 

  90 ................................ 1969 فوريه  طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -37-4شکل 

  90 ..................................... 1969 ماه مارس

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -38-4شکل 

  91 .................................. 1969 مارس طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -39-4شکل 

  91 ................................... 1969 ماه نوامبر

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -40-4شکل 

  91 ................................ 1969 نوامبر طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -41-4شکل 

  93 ................................... 1990 ماه ژانويه

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -42-4شکل 

  93 ................................ 1990 ژانويه طي ماه

کال( طهي دريا )هکتوپاسهنقشه هم فشارهاي سطح  -43-4شکل 

  94 .................................... 1990 ماه فوريه

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -44-4شکل 

  94 ................................ 1990  فوريه طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -45-4شکل 

  95 ..................................... 1990 ماه مارس

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -46-4شکل 

  95 .................................. 1990 مارس طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -47-4شکل 

  96 .................................... 1990 ماه آوريل

 (dam)نسهيل ژئوپتا 500ارتفاع در تراز  نقشه هم -48-4شکل 

  96 ................................. 1990 آوريل طي ماه

کال( طهي نقشه هم فشارهاي سطح دريا )هکتوپاسه -49-4شکل 

  97 ................................... 1990 ماه دسامبر



 
 

 ن

 (dam)ژئوپتانسهيل  500ارتفاع در تراز  نقشه هم -50-4شکل 

 97 ................................ 1990 دسامبر طي ماه
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 مقدمه و بيان مسأله پژوهشي -1-1

اس يمق در ييآب و هوا يهايژگياز و يکيوند از دور يپ   

رات رخداده در ييتغ ،کارين سازوا يباشد. طيم يجهان

يق ن از طريزم ياز کره يايا فشار در منطقهدما  يگوال

گر منتقل شده و يد يبه نواح يانياس ميبزرگ مق يهاسامانه

-يرا متأثرم ييو آب و هوا يط جويشرا ،مختلف يهابه صورت

 2AOو  1NAO ي(. الگوها1387سازند)خوش اخالق و همکاران، 

-يول مفص يدر تمام يشمال يمکرهين يبرجسته ياز الگوها

ا ي ي(. نوسانات اطلس شمال1987 3يوزيباشند)بارنستون و ل

NAO ن و يزم يم کرهياقل يريپذييراز عوامل تغ يکي

ن و يجو است)مارت يرات گردش عمومييدار از تغيپا ييالگو

ن بار، بارنستون ياول ين الگو را براي(. ا2200، 4نهمکارا

در واقع  ي( مطرح کردند. نوسانات اطلس شمال1987)يوزيو ل

در  ياطلس شمال يبر رو يغرب يرات بادهاييتغ يندهينما

 يدهي(. پد1386ان، يدرجه است)مسعود 60تا  40فاصله مدار

NAO ين پرفشار مجاور مداريدر جرم جو ب يکينامينوسان د 

و  3کياويکياست که مراکز عمل آن در ر يو کم فشار قطب

در  6ادلگادا( و پونتي)مرکز کم فشار مجاور قطب 5استکهلم

 10يبريا يرهيدر شبه جز 9و جبل الطارق 8ونبسيل تا 7آزورس

ي( واقع شده است)نيکجو و )مرکز کم فشار مجاور مدار

 15ش از يبًا بياختالف فشار تقر .(1385قويدل رحيمي، 

ي اد شده، فازهايدو مرکز عمل  يهکتوپاسکال در فاصله

از  يکي AO ي. الگودآورمنفي و مثبت را به وجود مي

( با SLPا )يرات فشار سطح درييتغ ين الگوهايتربرجسته

 يدرجه 20 يايجغراف يهادر شمال عرض ير فصليات غيخصوص

واالس و  يلهين بار به وسياول باشد کهي ميشمال يمکرهين

 يريپذييرتغ يل اصليبه عنوان دل 1998در سال  12تامپسون

 AOالگوي  د.يمطرح گرد يشمال يمکرهيمناطق برون حاره ن

( با عالمت مشخص بر SLP) ييهايجاد نابهنجاريمعمواًل با ا

با عالمت مخالف در عرض  ييهايقطب شمال و نابهنجار يرو

اين گردد. يمشخص م يشمال يدرجه 45تا  37 ييايجغراف

                                                 
1- North Atlantic Oscillation          2- Arctic Oscillation          3- Barnston and Lievezy         4- Maarten et al 
5- Reykjavik       6- Stockholm       7- Ponta Delgada        8- Azores       9- Lisbon            10- Gibraltar (GB)  
11- Ibrian       12- Wallace and Thompson        13- Rigor        14- Gong & Wang                    15- Wallace            
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-ها به صورت فازهاي مثبت و منفي نشان داده مينابهنجاري

( با AO) يص نوسان قطبد که شاخندهيها نشان ميبررسشود. 

ا مرتبط يدرجه حرارت بر قاره اوراس يهانوسان

انوس ياق يرات دما بر رويي(. تغ2000 است)تامپسون و واالس،

(. 2000، 13گوريمرتبط است)ر AOًا با يقو ياطلس شمال

و  يبرين شدت پرفشار سيب يداري معنيير، رابطهقات اختحقي

له گنگ، يبه وس بين ضريدهد. ايرا نشان م AO يالگو

، ي(. نوسان قطب3200، 14وانگ محاسبه شده است)گنگ و51/0

ن به يزم يارهيس يمياقل يريرپذييب انسو در روند تغيرق

دهد که حدود يقات نشان مي(. تحق2000، 15رود)واالسيشمار م

رات ييز به تغيا نيقاره آس يش بر رويدرصد بروز گرما 50

AO  نظر به (. 2000و واالس، نسبت داده شده است)تامپسون

اينکه شناسايي و تعيين تغييرات ساالنه و ماهانه بارش و 

باشد، از اين رو دما يکي از اهداف مهم آب و هواشناسي مي

استفاده از نمايه نوسانات اطلس شمالي و نوسان شمالگان 

يابي تغييرات افزايشي يا کاهشي بارش و دماي در پيش

که ري مناسب باشد. از آنجاييتواند ابزامناطق مختلف مي

-نوسانات و تغييرات دما و بارش در استان لرستان در سال

هاي نوسانات گير بوده، آگاهي از نقش پديدههاي اخير چشم

اطلس شمالي و نوسانات شمالگان بر تغييرپذيري دما و 

 هاي آتي مؤثر باشد.ريزيتواند در برنامهبارش استان مي

 متعاريف و مفاهي -1-2

 مرکز کم فشار ايسلند -1-2-1

ي زمين در فصل زمستان، دو مرکز کم فشار بر سطح سياره   

که  1حاکم هستند. اين مراکز عبارتند از کم فشارايسلند

 2بين ايسلند و گرينلند واقع است و مرکز کم فشار آلئوسن

که بر مجمع الجزاير آلئوسن در اقيانوس آرام شمالي 

کم فشار ايسلند کمتر از آلئوسن  مستقر است. فشار مرکزي

ي سرد معروف به سيکلون هسته ( و 1386بوده)مسعوديان، 

نسبت به اطرافش  حرارت هسته ها درجهاست، در اين سيکلون

ي سرد در سطوح باال هاي هستهشود، سيکلونبه سرعت کم مي

هاي عميق گردند از اين جهت به سيکلونتر ميبارزتر و عميق

                                                 
1- Icelandic Low Pressure          2- Aleutian Low Pressure         3- Azores High Pressure 
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(. محل اين کم فشارها 1380ند)جعفرپور، نيز معروف

استقرار دراز مدت فرودهاي تروپوسفري را در محلي حدود 

درجه در غرب و باال دست کم فشارهاي سطح زمين  40تا  30

اثر آن در کنترل فشار و جريان هواي سطح  دهد ونشان مي

(. کم فشار ايسلند داراي 1382پايين بيشتر است)عساکره، 

سراسر اروپاي شمالي و غربي را  ربي بوده وغ -محور شرقي

گيرد، با گسترش پرفشار سيبري به سمت غرب، وسعت فرا مي

-اين سيستم کاهش يافته و مجددًا در اواخر بهار تقويت مي

گردد. ريزش هواي سرد توسط اين سيستم بر روي مديترانه 

-اي در اين مناطق ميي جبههموجب به وجود آمدن منطقه

 (.1381يان و همکاران، گردد)بابائ

 1مرکز پرفشار آزور -2-2-1

ي وسيعي از هواي نزول بر روي اقيانوس اطلس، منطقه   

کننده از جزاير هند غربي تا داخل آفريقاي شمالي گسترده 

شده است. مراکز پرفشار جنب حاره، در شرق اقيانوس اطلس 

ر هاي اقيانوس است. نشست توده هوا دتر از ديگر قسمتثابت

نزديکي سواحل آفريقا قوي بوده و به تدريج به سمت غرب 

گردد. قسمت جنوبي اقيانوس اطلس شمالي در استيالي ضعيف مي

اي است و بيشتر مواقع اثر آن در سلول پرفشار جنب حاره

شود. قرارگاه اصلي آن به هاي بسيار باالتر ديده نميعرض

غرب و جنوب شکل بيضي و محور آن در امتداد شمال شرقي به 

(. مرکز اين پرفشار در 1382کشيده شده است)عساکره، 

درجه شمالي در نزديکي مجمع  35درجه غربي و  40حوالي 

الجزاير موسوم به آزور قرار دارد. ميانگين فشار مرکزي 

-هکتوپاسکال مي 1023و در زمستان  1026آن در تابستان 

فرادي هاي آن در حالت انباشد. فشار مرکزي بيشتر سلول

هکتوپاسکال است. فرابار آزور قسمتي از  1040تا  1023بين 

دهد که دور يک کمربند پرفشار بزرگتري را تشکيل مي

ي شمالي کشيده شده است. اين نيمکره ي جنب حارهمنطقه

فرابار گرم است يعني اينکه در محل استقرار آن و در 

بد. ياتروپوسفر پاييني، دما به طور چشمگيري فزوني مي

کيلومتري گسترش دارد و گنبد  12فرابار آزور تا ارتفاع 

آورد. در تروپوسفر بزرگي را در تروپوپاوز به وجود مي

تر از حرارت ممکن است بسيار پايين بااليي درجه
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يا حتي  -80درجه سلسيوس( باشد و گاهي تا  -60ميانگين)

 رغم سردي هواي باال، نزوليابد. عليدرجه کاهش مي -100

کند و ميزان نم هوا آن را به طريق آدياباتيک گرم مي

آورد. بعضي اوقات فرابار آزور نسبي را نيز پايين مي

-هاي پرفشار قوي و مداوم در اطراف خود به وجود ميزبانه

آورد و در برخي موارد نادر، مرکز فرابار به طرف شرق بر 

شود. تحت چنين شرايطي جزاير روي اروپا منتقل مي

کنند، گاهي تانيا احتماالً گرماي غير عادي را تجربه ميبري

ممکن است اين فرابار به طرف شمال )گرينلند( گسترش 

طوريکه کاماًل از وزش بادهاي غربي سطح زمين  يابد، به

(. اگر اين وضعيت ادامه 1382جلوگيري نمايد)عساکره، 

آيد. بر اين اساس هرگاه يک يابد حالت مانع به وجود مي

ز آنتي سيکلوني کامل از فرابار آزور جدا شود و يا مرک

درجه( مستقر  60تا  50هاي باالتر)به طور مستقل در عرض

دهد. ي مانع رخ ميشده و براي چند روز باقي بماند، پديده

اين بدان دليل است که فرابار در سطوح فوقاني جو از وزش 

مسير  ها را ازنبادهاي غربي جلوگيري کرده، يا اينکه آ

کند و در نتيجه انحرافات شديدي در اصلي منحرف مي

مين به زي الگوهاي پراکندگي فشار و دماي قسمتي از کره

هاي گرمي آورد. فرابارهاي مانع، آنتي سيکلونوجود مي

يابند و جريانات هستندکه تا تروپوسفر بااليي ادامه مي

بر  هاي سطح زمينهکتوپاسکالي را همانند جريان 500سطح 

 (.1382زنند)عساکره، هم مي

 فاز مثبت و منفي نوسان اطلس شمالي -1-2-3

هها ها و تغييرات عظيم در دماي سطح اقيانوسناپايداري   

هها، جريانهات اقيانوسهي و حمهل و نقهل و حجم حرارتي آن

ها، پوشش يهخ دريها در قطهب شهمال و حرارتي مرتبط با آن

و وقوع فازهاي  NAO نواحي اطراف آن، اغلب توسط نوسانات

 گردند. منفي و مثبت آن رخ داده و تشديد مي
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 فاز مثبت نوسانات اطلس شمالي -1-2-3-1

که نوسانات اطلهس شهمالي در فهاز مثبهت قهرار هنگامي   

-تر مياي آزور بطور غير عادي قويدارد، پرفشار جنب حاره

شود و همزمان با آن، مرکز کم فشار جنب قطبهي )ايسهلند( 

(. در اين شرايط 1385گردد)نيکجو و قويدل رحيمي، ق ميعمي

موقعيت مرکز کم فشار ايسلند نسبت به وضهعيت نرمهال بهه 

سمت شمال شرق و موقعيت مرکز فشار زيهاد آزور، کمهي بهه 

، مقهدار  NAOيابند. در فهاز مثبهت سمت غرب جابجايي مي

هکتهو  3فشار مرکزي کم فشار ايسلند نسبت به نرمال حدود 

يابد و اين در حالي است که ميهزان فشهار کال کاهش ميپاس

هکتوپاسکال نسبت بهه نرمهال  1در مرکز فشار زياد آزور، 

تهر شهدن ايهن (. عميهق1383کند) مهرادي، افزايش پيدا مي

مراکز فشار، منجر به ايجاد يک شيب فشهار قهوي و تقويهت 

گهردد و بادههاي غربهي، بادهاي غربي و بادهاي تجاري مهي

هاي مياني اطلس و در غهرب اروپها از معمول در عرض ترقوي

(. محور بادهاي غربي نيز جنوب غربي 1-1شوند)شکل ظاهر مي

گهردد. در و شمال شرقي گشته و بيشتر به شمال متمايل مهي

هاي سردتري بر شمال غرب اطلهس زمستان NAOاين مرحله از 

تري بر شمال اروپا حکمفرمها بهوده و مسهير و هواي مرطوب

يابهد. جنهوب اروپها و تندبادها به سوي شمال تغييهر مهي

ي مديترانه نيز در اين زمان از شهرايط آب و ههوايي حوضه

 .(2001، 1تر برخوردارند)ونر و همکارانخشک

                                                 
1- Wanner et al 
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فاز مثبت :  1-1شکل 

 (1URLنوسانات اطلس شمالي )

 

 فاز منفي نوسانات اطلس شمالي -1-2-3-2

هر دو مرکز فشار )کم فشار ايسلند و در اين فاز،    

تر پرفشار آزور( از شدت کمتري برخوردارند و هر دو ضعيف

طوريکه ميزان فشار مرکزي  گردند. بهاز حد معمول خود مي

هکتو پاسکال بيشتر از نرمال  5کم فشار ايسلند حدودًا 

هکتو  2است و مقدار فشار مرکزي پرفشار آزور نيز حدود 

بيشتر تحت تأثير  NAOهاي يابد. ناهنجاريپاسکال کاهش مي

-گونه تغييرات رفتار مرکز کم فشار ايسلند قرار دارد به

 NAOاي که اختالف ميزان فشار در کم فشار ايسلند در 

مثبت و منفي دو برابر تغييرات در پرفشار آزور است. در 

در فاز منفي خود است، کم فشار ايسلند  NAOمواقعي که 

 يابد در حاليوقعيت نرمال خود استقرار ميدر جنوب غرب م

که پرفشار آزور نسبت به موقعيت معمول خود جابجايي 

(.کاهش گراديان فشار 1383دهد)مرادي، محسوسي را نشان نمي

تري را به دنبال بين اين دو مرکز فشار، جريانات ضعيف

هاي جنوبي اروپا هاي زمستانه، به بخشدارد و سيکلون

                                                 
1- http://www.Ideo.Columbia.Edu/NAO/cover front 
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ده و شمال اروپا با کاهش بارندگي مواجه تغيير مکان دا

هاي جنوبي آن (. اين در حالي است که بخش2-1گردد)شکل مي

و تا حدودي خاورميانه داراي بارندگي بيش از حد نرمال 

بوده و با ترسالي مواجه خواهند شد)بابائيان و همکاران، 

(. در فاز منفي کاهش شيب فشار موجب تکوين کمتر و 1381

شرقي خواهد شد.  –ها در امتداد غربي وفانتر طضعيف

همچنين هواي مرطوب اطلس به مديترانه وارد شده و هواي 

آورد. در اين هنگام، گرينلند سرد به شمال اروپا هجوم مي

تر و سواحل شرقي اياالت متحده هواي سردتر و زمستان معتدل

 (.1382زمستان پربرفي را خواهد گذراند)عساکره، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاز منفي :  2-1شکل 

نوسانات اطلس  (1URLشمالي )

 

 

 

                                                 
1- http://www.Ideo.Columbia.Edu/NAO/cover front 
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 (1NAOIشاخص نوسانات اطلس شمالي ) -4-2-1

( نرمهال شهده سهطح Pبر پايه اختالف فشار ) NAOشاخص    

( و کم فشار جنب قطبهي Aدريا بين منطقه جنب حاره آزور )

 ( بنا نهاده شده است:Iايسلند )

1) NAOI = P(A)-P(I) 

ط بههه نوسههانات اطلههس شههمالي از منههاطق هههاي مربههوداده

در « جبل الطارق و پونتادلگادا»در ايسلند و « ريکياويک»

اطراف آزور گردآوري شده است. اختالف فشار نرمال شهده در 

اين دو نقطه شهاخص نوسهانات اطلهس شهمالي است)عسهاکره، 

1382.) 

ها با استفاده از فرمول زير صهورت نحوه نرمال کردن داده

 (:1383است)مرادي،  گرفته شده

2) D = Pi-P/S 

D هاي نرمال شده براي هر مهاه در ايسهتگاه مهورد : داده

 مطالعه 

Pi  مقدار فشار ميانگين سهطح دريها بهراي ههر مهاه در :

 ايستگاه مورد مطالعه

P  مقدار فشار ميانگين بلند مدت ماهانه سهطح دريها در :

 ايستگاه مورد مطالعه 

S ت فشار ايستگاه مورد مطالعه: انحراف معيار دراز مد 

 فازهاي مثبت و منفي نوسانات شمالگان  -1-2-5

شود که فشار سطح هايي اطالق ميبه دوره AOفاز مثبت    

دريا در قطب شمال زير معمول باشد. در اين حالت بادهاي 

شود و غربي سطح زمين در شمال اقيانوس اطلس تقويت مي

عمول را در اروپاي شمالي تر از از متر و مرطوبشرايط گرم

نشان  AO(. فاز منفي 2000، 2آورد)هادگسبه همراه مي

ي قطب شمال و دهنده فشار باالتر از معمول بر روي منطقه

ي شمالي است. در طي درجه 45هاي کمتر از معمول در عرض

هاي سرمايي، اين شرايط که به فاز سرد هم معروف است، موج

رايط خاورميانه و جنوب اروپا اروپا را فرا گرفته ولي ش

که تر ار حد معمول خواهد بود. در حاليو مديترانه، مرطوب

تر برآالسکا، اسکاتلند و در فازهاي مثبت)باال( هواي مرطوب

                                                 
1- North Atlantic Oscillation Index           2–Hodges          3- Cutlip           
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اسکانديناوي و شرايط خشک در کاليفرنيا، اسپانياو 

()به نقل از خسروي، 2000، 1گردد)کاتليپخاورميانه حاکم مي

 ( 3-1(. )شکل 1386

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2: فازهاي منفي و مثبت نوسانات شمالگان 3-1شکل 

 پژوهشضرورت  -1-3

ات جانداران به طهور عهام و در يم در حياقل ينقش اساس   

است.  يهيمسلم و بد يانسان به طور خاص امر يو بقا يزندگ

ا يك منطقه ي يشود كه آب و هوايآشكارتر م ين امر زمانيا

 يزههايخ بها نوسهانات و افهت و يند گاهك كشور هر از چي

خطر در معهرض  يات را تا آستانهيط حي، شرايو فصل يادوره

منهاطق  يدر آب و هههوا ييهههايژگين ويد قرار دهد، چنيتهد

ران از يهتر اسهت و اعيتر و شامه خشك قابل حصوليخشك و ن

خشههك برخهوردار مهيط خشهك و نياست كهه از شهرا ييكشورها

به همراه گهرم  يد بارندگيشد يهانوسان (.1383، ياست)مراد

ت يهش جمعيز افهزايهو ن ياگلخانه يدهيشدن هوا در اثر پد

هستند كه موجب نامساعد شدن هر چهه  يجهان از جمله عوامل

گردنهد)ناظم ين ميزمه يكهره يبهر رو يط زنهدگيشتر شرايب

د يرات شهدييهنكه درك علل تغي(. با وجود ا1380السادات، 

ههوا و  يههاداده يآوراز اهداف مهم جمهع يكي ييآب و هوا

                                                 
 

1- www.National snow and Ice Data center.com          2- Wheet 
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موضوع  يدگيچيباشد پيها مل آنيه و تحليو تجز يشناسمياقل

ر يهنظ يمهيو اقل يجهو ير مترقبهياست كه حوادث غ يدر حد

ههر  يو سهرمازدگ يل، تگرگ، گرمازدگيس مكرر، يهايخشكسال

و  يصهنعت يها دالر خسارت بر اقتصهاد كشهورهاونيليساله م

توسهعه  ي(. در كشورها4199، 1تيد)وينمايل ميتحم ينعترصيغ

برخوردار است  يشتريها از وسعت بن خسارتيافته دامنه اين

 يانههير تازيهن ممالك مكرر در زيا يف اقتصاديكر نحيو پ

(. بها 1378السادات، قرار دارد)ناظم يميو اقل يحوادث جو

 و يتوجه به مطالعات صهورت گرفتهه نوسهانات اطلهس شهمال

م ير گهذار بهر اقلهيتهأث ين شاخص ههايترشمالگان از مهم

باشهند. تمرکهز يا، به خصوص کشور مها مهيمختلف دن ينواح

ن بارش يارتباط ب ينهيشتر در زميوند از دور بيمطالعات پ

نهد اهدين کوشهيانسو متمرکز بوده و محقق يدهيودما با پد

رات ن کنند و اثييران تبيرات بارش ايينقش انسو را در تغ

 ران خصوصًا برعناصهر دمها ويم ايبر اقل AOو  NAOده يپد

قرار نگرفته اسهت. بهه علهت عهدم  يجد بارش مورد مطالعه

ن بها ين بهاره و همچنهيدر ا يجامع و کل ک مطالعهيوجود 

 يههايدر رابطه با خشکسهال AOو  NAOت نقش يتوجه به اهم

بها درصدد اسهت  حاضر پژوهشگرم شدن هوا،  يدهير و پدياخ

 ي، نقش الگوههايکنوپتيل سيتحل ي وآمار يهاروش اتکاء به

NAO  وAO  استان لرسهتان  بارش دما و يرير پذييبر تغرا

 ر قرار دهد.يو تفس يمورد بررس

 وهشژاهداف پ -1-4

بررسي ميزان تأثير نوسانات اطلهس شهمالي و نوسهانات  -1

اسهتان لرسهتان بهه صهورت  يو دمهاشمالگان بر روي بارش 

 ماهه. 3تا  1نه و ماهانه و فصلي و با تأخير زماني ساال

ي ميان فازههاي مثبهت و منفهي نوسهانات افتن همبستگي -2

 .هاي خشک و مرطوب استان لرستاناطلس شمالي با سال

ين ميزان رابطه فهاز منفهي و فهاز مثبهت بررسي و تبي -3

نوسانات اطلس شمالي با بارش و دماي اسهتان لرسهتان بها 

 500هاي سينوپتيک سطح زمين و سطح تحليل نقشهاستفاده از 

  هکتوپاسکال.

 وهشژوال پس -1-5

                                                 
[[[[ 
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هاي بولي بين پارامتردار و قابل قآيا ارتباط معني -1

هاي نوسانات اطلس دما و بارش استان لرستان با شاخص

 ؟الي و نوسانات شمالگان وجود داردشم

 وهشژفرضيه هاي پ -1-6

 بارش و دماي استان لرستان نوسانات اطلس شمالي وبين  -1

 دار ضعيفي وجود دارد.معني ارتباط

ين نوسانات شمالگان و بارش و دماي استان لرستان ب -2

 ضعيفي وجود دارد.همبستگي 

 پيشينه پژوهش -1-7

 ير گسترده بر رويل تأثيوند از دور به دليپ يالگوها   

 از ياريدر مناطق مختلف مورد توجه بس يمياقل يپارامترها

قرار گرفته است. رودو و  يپژوهشگران و محققان خارج

جنوب اروپا در  يرات بارش فصليي(، ارتباط تغ1977)1باعرت

نو يو الن يک شماليرا با نوسانات آتالنت يقرن جار

ها نشان دادند قراردادند. آن يمورد بررس ينوسانات جنوب

زان يده در مياثر هر دو پد يو مکان ياس زمانيکه مق

ر يتأث يمتفاوت است. محدوده 2يبريا يرهيشبه جزباران 

از جنوب غرب تا شمال غرب در  يده نوسان اطلس شماليپد

شرق از جنوب تا  ير انسو تماميتأث يزمستان و محدوده

چ و يبا شد. برومويز مييشمال در بهار و پا

و مثبت  ي)فاز منف  NAO+و  NAO- ري(، تأث1999)3همکاران

با استفاده نلند يگر يها( را بر بارشينوسانات اطلس شمال

نمودند، در طول  ي( بررس1985-1995) ساله بارش 11از آمار 

 472در حدود  1986ن بارش در سال يشتريب ين دوره آماريا

متر در يليم 309،  1995ن بارش در سال يمتر و کمتر يليم

ز يو مثبت ن يمنف NAOشاخص  يسال رخ داده است. مطالعه

ت يش بارش همزمان با حاکميافزا 86که در سال نشان داد 

NAO مصادف با  1995وکاهش بارش  يمنفNAO  مثبت بوده

ن منطقه و شاخص ين بارش ايکه ب ييهاياست. همبستگ

-ييندهد که پايبه وجود آمده نشان م ينوسانات اطلس شمال

-مثبت بوده است. آن NAOت يها در زمان حاکمين همبستگيتر

 يهادند که مقدار بارشيجه رسين نتيهش به ان پژويها در ا

                                                 
1- Rodo and Baert          
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متر يليم 100، يمنف NAOط ينلند در شرايگر يسواحل جنوب

ن يمثبت در ا NAOت يت حاکميزان بارش در وضعيشتر از ميب

ر يتأث (، با مطالعه2000)1منطقه است. مخاگ و همکاران

 ييهمگرا يهيرات بارش ناحييبر تغ ينوسانات اطلس شمال

با پنج باند  NAOرات ييافتندکه تغيقا دريآفر (يي)استوا

هکتو  300در تراز  ياي منطقهبادها يروير نييمشخص در تغ

تا  يرات از اطلس قطبيين تغيپاسکال در ارتباط است. ا

را  يراتيين باند، تغيتريدهد. جنوب يرخ م يياطلس استوا

 يهاتابستان يدر ط يياستوا يقايآفر يرو يانات غربيدر جر

کند. يجاد ميخود است، ا يدر فاز منفNAO وب که مرط

 يمنف NAOن زمان که يقا در هميآفر يهان بارشيترنيسنگ

ف هستند رخ يضع يتا حدود ياطلس شمال يانات غربياست و جر

(، نشان دادند که هر چند 2000)2ا و همکارانيدهد. گارسيم

NAO يو نوسان جنوب (SO)3 مستقل از هم هستند  يدو الگو

کنند، يدا ميوند پيساله با هم پ 6-8 يهاما در دورها

درصد  20ن مطلب بود که يانگر ايشان بين محاسبات ايهمچن

رات ييدرصد تغ 25ساله با  6-8 يدر دوره ها SO يهانوسان

NAO مثبت  يگر فازهايان ديارتباط دارد. به بSO  با

در اطلس  يضعف وزش مدار يندهيکه نما NAO يمنف يفازها

قات گنگ و يشود. تحقيو اروپاست همراه م يالشم

با  ينوسان قطب يارتباط الگو ينهي( در زم2000)4همکاران

 زمستانه ين نشان داد که دما و بارندگيچ يم زمستانهياقل

ر يي، تغينوسان قطب يالگو يمثبت و منف ين در فازهايچ

زان ياز تفاوت م ين حاکيگنگ همچن يهايکند. بررسيم

ن بوده يمذکور در مناطق مختلف چ ين الگوهايب يهمبستگ

ه را در ير در ترکياخ يهاي(، خشکسال2001)5است. کومشچو

رات بارز يجو قرار داده و تأث يگردش يارتباط با الگوها

ر ياخ يهايبر بارش و به تبع آن ظهور خشکسال NAOده يپد

(، 2002)6نموده است. کالن و همکاران يادآوريه را يدر ترک

 يابرا مورد ارزيانه يمي وبارش خاورمنف NAOن يطه براب

از  يها حاکآن يدست آمده از بررسيج بهقرار دادند نتا

، ينوسانات اطلس شمال يمنف ين است که با وقوع مرحلهيا

                                                 
 

1- Iberian           2- Bromwich et al          3- Mchugh et al           2- Garsia et al           5- South Oscillation           
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ش يخزر افزا يايک درينزد يترانه و نواحيبارش در شمال مد

را منطقه  يهارودخانه يرات دبيين تغيها همچنابد آنييم

دانند. کالن يده مين پدياز دسامبر تا مارس مرتبط با ا

را  يالبيس يانه دو دورهيخاور م يهامعتقد است رودخانه

رودها در فاصله دسامبر  يش دبيافزا يکيکنند، يتجربه م

-ي باشد بهم يتا مارس است که انعکاس نوسانات اطلس شمال

درصد  40دجله و فرات تا  يرودها يرات دبييتغ طوريکه

ل تا ياست. دوره دوم که از فاصله آور NAOرات ييتابع تغ

شد و سهم بايخ ميبرف و  يدهد، حاصل ذوب بهاريژوئن رخ م

درصد است.  50ش از ين مورد بيمنطقه از ا يرواناب رودها

 يرا به دو گونه NAO(، شاخص 2002)1پ و همکارانيليام ف

ا را در هکردند که آن يم بنديو تابستانه تقس يبهار

به  يبهار NAOدانند. شاخص يل مير پرندگان دخير مسييتغ

د و ياز نوع ب يتوسط کرم يزش برگ جنگليبا ر يطور قو

ن يدارد. در ا يها همبستگآن يد مثل ساالنهين با توليهمچن

ثبت شده و  NAOي هيافته نمايم يتعم يخط يهاپژوهش مدل

ساالنه در  يريذرپييدرصد تغ ENSO  ،90-50بارش  يهاهينما

)پرندگان( را  يگونه جانور 10 يد مثل گزارش شده برايتول

 ي(، به بررس2002)2و همکاران يکند. برادبر يح ميتشر

 يهاياس بزرگ بر خشکساليدر مق يچرخش اتمسفر ير الگويتأث

ها معتقدند که کا پرداختند. آنيو انگلند آمريالت نيا

را به سمت  يقطب يت جبههينگ اطلس، موقعيبلوک يدهيپد

ط، ين شرايدهد در اير مييط نرمال آن تغيتر از شرايجنوب

 يساحل يهاافته و تعداد طوفانيو انگلند کاهش ين يدما

ل يا متمايها به سمت درن طوفانيابد. محور اييش ميافزا

جاد بارش در يگر حمل رطوبت و اين حالت ديگردد که در ايم

ن يدر ا يمنف NAOن يابراافتد. بنيکمتر اتفاق م يخشک

ها شده و منطقه سبب کاهش بارش و کاهش محسوس آب رودخانه

شود. تورکس و يدر منطقه م يکيدرولوژيه يسبب خشک

 يک همبستگيافتند که يدر يامطالعه ي(، ط2003)3همکاران

ه وجود دارد، يبارش ترک و NAOرات شاخص يين تغيب يمنف

ها ر فصليبوده ودر سا تريدر زمستان قو يخط ين رابطهيا

زمستان، بهار و  يمنف NAO يمرحله يگردد. در طيتر ميفضع
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تر از ط مرطوبيز تابستان، با شراين يز وتا حدود کمييپا

شوند، ين مشخص ميانگيط ميشتر از شراينرمال و با بارش ب

ها به جز فصل يمثبت، همه NAOاست که در  ين در حاليا

ط يبرخوردار بوده و شرا يکمتر يهافصل تابستان از بارش

(، به 2003)1يو کانو يستريم  باشند.يرا دارا م يترخشک

 يز منتهيآبر يهابر نوسانات بارش حوضه NAOنقش  يبررس

اچه مذکور يرات سطح آب درييا و تغيکتوريو ياچهيبه در

ن ياز ا يحاک ين بررسيدست آمده از ايج بهپرداختند. نتا

افت بارش در شرق يزان دريدر م ياساس ينقش NAOاست که 

 يآب يهارات سطح پهنهييقا و به تبع از آن در تغيآفر

(، 2003)2تاين يا دارد. سيکتوريو ياچهيژه دريمنطقه به و

 ييبا نوسانات دما يشمال ياروپا يزمستان يهاارتباط بارش

 يقرارداده و ارتباط قو يا را مورد بررسيو فشار سطح در

ه بارش و يژبه و يشمال ياروپا يمير اقلو عناص NAOن يب

رسد گردش هوا در زمستان، يبه نظر م دا کرده است.يدما پ

خصوصًا در  يشمال يرا در اروپا NAO يگذاريرزان تأثيم

(، با 2003)3گوياز و رودريد کند.يت ميکشور سوئد تقو

 يهابارش يرير پذييبر تغ NAOده ياثرات پد يمطالعه

دند يجه رسين نتيا به اياسپان ياترانهيماهانه در بخش مد

ا با ياسپان يترانه ايمد يپر باران نواح يهاکه ماه

ه مذکور، با فاز يخشک ناح يهاو ماه NAO يمنف يفازها

ن وجود ين پژوهش مبيکاماًل مطابقت دارند. ا NAOمثبت 

 يد محصوالت کشاورزيزان توليو م NAOن يب يخط يارتباط قو

ا يا است. ماتياسپان ياترانهيمده يدر ناح يو باغ

 يهاو بارش NAOارتباط  ي(، به بررس2003)4يسوزوک

ن ياز ا يحاک ين بررسيج حاصل از ايمجارستان پرداخت. نتا

در فاز گرم و به  NAOده ي، پدياست که به هنگام خشکسال

ن ين اساس بي، در فاز سرد قرار دارد. بر ايسالهنگام تر

و  يقو يهمبستگ NAOان و شاخص مجارست يزمستان يهابارش

 يافته در مورد دماين ي( وجود دارد که اي)منف يمعکوس

ر ي(، تأث2003)5منو و همکارانيز صادق است. جين يزمستان

ا يساس اسپانيه گليو انسو را در ناح ينوسانات اطلس شمال
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ن پژوهش يدست آمده از ايج بهمطالعه نمودند. براساس نتا

رفته و ير پذيتأث NAOشتر از يه بين ناحيا يهابارش

 يکينزد يرابطه ينوسانات بارش با نوسانات اطلس شمال

آن چندان  يهاده انسو در بارشير پديدهد و تأثينشان م

را به  ينوسان قطب ي(، الگو2004)1ينسکيست. اسموليمحسوس ن

ن کننده ييو تب يبزرگ گردش ياز الگوها يکيعنوان 

معتقد  يکند. و يم يمعرف يالشم يمکرهين يميرات اقلييتغ

ن آمدن يي، پاينوسان قطب يالگو يفاز منف ياست که در ط

 يديشد يهاخبندانيو اروپا،  يشمال يکايهوا در آمر يدما

-(، به مطالعه 2004)2ولفگانگ و همکاران کند. يجاد ميرا ا

 ياز جمله الگو يشمال يمکرهين يگردش يرات الگوهايتأث ي

( IOMهند ) يهايرات دما و بارش موسمييبر تغ ينوسان قطب

بر  NAOاثر ي(، با بررس2005)3گو و همکارانيپرداختند. تر

ون مشخص کردند که بسيشمال ل يهامؤثر در لغزش يهابارش

در حد  NAOبا  ليسبون بارش فصل زمستان يريپذييرتغ

در  يطوالن يهاجه وقوع بارشيارتباط دارد. در نت يعيوس

بسون همراه يبزرگ در شمال ل يهالغزشجاد ين فصل با ايا

(، نقش نوسانات شمالگان را بر 2006)4يليو خل ياست. قاسم

حاصل  يهايافتهنمودند.  يران بررسيزمستان در ا يدما يرو

شتر يهوا در زمستان در ب ين پژوهش نشان داد که دماياز ا

دارد. درفاز  يمنف يهمبستگ AOران با شاخص يمناطق ا

ک ياز مناطق گرم آتالنت يغرب يبادها ن شاخصيا يمنف

-يران ميزمستان ا يش دمايو باعث افزا رنديگ يسرچشمه م

ي همراه است سرد شمال يشوند و فاز مثبت که با بادها

نگ يميکند. آ يجاد مير حد نرمال را در کشور ايز يهادما

ر يدر رابطه با تأث ياي مطالعه(، ط2007)5و همکاران

 يکايزمستان آمر يآب و هوا يونوسانات شمالگان بر ر

ل يارتفاع ژئوپتانس يهايافتند که ناهنجاريدر يشمال

(Z500mb با فاز مثبت )AO ن امر باعث يارتباط دارد و هم

ر معمول در شمال شرق و شرق يسرد غ يجاد آب و هوايا

ر يگرم غ يکا و آب و هوايکانادا، آالسگا، سواحل غرب آمر

(، 2007)6ند و همکارانيشود. ليگر نقاط قاره ميمعمول در د

                                                 
6- Smolinski          7- Wolfgang et al           8- Trigo et al           
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شاخص روزانه  يمارکو برا يز بحرانيبا استفاده از آنال

سه يدر مقا NAOنشان دادند که شاخص ماهانه NAO يوماهانه

است  يشتريب يعبارات تصادف يآن حاو يبا شاخص روزانه

 يبرا يمناسب تر ينهيگز NAOين شاخص روزانهايبنابر

م و يباشد. کيم ييرات آب و هواييتغ يبررس

 يايرا در در AOخبندان با يشدت  ي(، رابطه2007)1همکاران

ن يحاصل از ا يهاافتهيکردند  يبررسآسيا در شرق  ييبوها

سبب کاهش دما،  AO ين است که فاز منفياز ا يپژوهش حاک

خبندان در ي يخبندان و طول دورهي يش تعداد روزهايافزا

 ي(، پژوهش2008)2و همکارانچ يشود. جووانوويمذکور م يايدر

ا يبي صرهاي بارشبر رو  NAOو  AOرا در ارتباط با اثر 

 يهادند که بارشيجه رسين نتيها به اانجام دادند. آن

مرتبط است که در  NAOو  AOا با نوسانات يزمستان صرب

تر فصل مذکور برجسته يهابارش يبر رو AOان نقش ين ميا

 ينقش نوسانات اطلس شمال يررس(، به ب2009)3باشد. هارليم

ن يا يدر ط يپرداخت. و يشمال يمکرهين يهاانوسياق يبر رو

ر در ييق تغياز طر يافت که نوسانات اطلس شماليمطالعه در

ه اختالط و ي، عمق الياانات حلقهيآب، جر ييت گرمايظرف

 گذار است.يرباال تأث يهاعرض يهاانوسيدر اق يخيپوشش 

اي دريافتند که (، طي مطالعه2009)4ياوادا و همکاران

هاي ي شمال غرب هند متأثر از پديدهتغييرات بارش زمستانه

AO/NAO  وENSO باشد، بطوريکه مقادير باالي بارش مي

 AO/NAOي مورد مطالعه با فاز مثبت زمستانه در منطقه

(، نقش 1379)يدار اردکانيپا همراه است. ENSOوفاز گرم 

رات ييبر تغ يانوس اطلس شمالير در اقستم فشاينوسانات س

ج حاصله از ينمود. نتا يران را بررسيا يو دما يبارندگ

زمستانه در شمال غرب کشور  ين پژوهش نشان داد بارندگيا

فصل  يکه بارندگ يدارد در حال يارتباط منف NAOبا شاخص 

را  يداريمثبت معن يکشور را بطه يهاز دراکثر قسمتييپا

گونه چياست که ه ين در حالينشان داد ا NAOبا شاخص 

تابستانه و بهاره  يو بارندگ NAOن يب يداريارتباط معن

ز و زمستان ييفصل پا ين دمايگر بيد. از طرف ديافت نگردي

 يداريمعن يمشاهده شد. رابطه يمنف يهمبستگ NAOبا شاخص 
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ور و يامد. غيتابستانه و بهاره به دست ن يدما يبرا

اثر نوسانات  يبه مطالعه يا(، در مقاله1381)همکاران

جاسک پرداختند.  يماهانه يرات دماييبر تغ ياطلس شمال

ن است که روند ياز ا ين مطالعه حاکيه در اياول يهايبررس

ر رفتار بلند ير تأثير زياخ يهاسده يجاسک ط يدما يعموم

رات ييب تغين رابطه در ضريباشد. ايم NAOمدت نوسانات 

ب يشود اما در ترک يده ميشتر ديسال ب يهاماهاز  يبرخ

ارتباط  يها پس از بررسباشد. آنيها مشهود نمداده يکل

دند که يجه رسين نتيماهانه، به ا يبا دما NAOشاخص 

 يکاهش يو روند نوسانات اطلس شمال يشيروند دما افزا

ر ي، تأثيک بررسي ي(، ط1381)ان و همکارانياست. بابائ

NAO ک کشور ينوپتيس يهاستگاهيزمستانه ا يهارشبا يرا رو

سال بودند را با استفاده از  30ش از يآمار ب يکه دارا

 يهايدست آمده از بررسيج بمطالعه نمود. نتا يروش همبستگ

واقع در غرب کشور نسبت  يهاستگاهيشان نشان داد که ايا

دارند و  يشتريب يريپذيرتأث يبه نوسانات اطلس شمال

ر يشتر تحت تأثيجنوب شرق و شرق کشور ب يستگاه هايا

. يشوند تا نوسانات اطلس شماليده مونسون واقع ميپد

 يميقد يهاستگاهي(، با استفاده از آمار ا1382)عساکره

ر دما يبر مقاد NAOزان نقش يران نشان داده است که ميا

 ير خطيکسان نبوده و روابط غيمختلف  يهاستگاهيو بارش ا

با  NAOان رابطه يب يبرا ييارائه الگو قادر به يو جزئ

 يمعتقد بود که فازها يرا ويباشد. زيران نميم اياقل

اگر چه به لحاظ  ينوسانات اطلس شمال يو فازها يمياقل

که  يطيشود در شرايداشته اما تصور م يتقارن نسب يزمان

ن کل يانگيتر از ميينا پايهر سال باالتر  يهانيانگيم

 يميبر روند اقل يا اثر نوسانات شمالي باشد، نوع رابطه

 يها در بررسشود. عساکره از روش دهک يران متفاوت ميا

ن صورت ياستفاده نمود. بد NAOدما و  -ن بارشيب يرابطه

ر بارش و دما، يمقاد يآمار يهاعين توزييکه پس از تع

سه يمقا NAOع مناسب يتوز يهاها را با دهکآن يهادهک

-دما با دهک ير باالين روش، مقاديساس انموده است. بر ا

 NAO ير باالين دما با مقاديير پايو مقاد NAOن ييپا يها

ن بارش مطابق با يير پاين مقاديدارد. همچن يهمخوان

 ير بااليبارش با مقاد ير بااليو مقاد NAOن يير پايمقاد
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NAO (، نقش 1382و عساکره) ياد دارد. قائميمطابقت زNAO 

قرار داده و به  يمشهد مورد برس يدما يريپذييربرتغ را

ف و يآن ضع يهمبستگ يمنف يدند که در فازهايجه رسين نتيا

ر نوسانات ي(، تأث1383و همکاران) ياست. حضرت يمعنيب

ه که ياچه اروميدر يحوضه يبارش و دما را بر ياطلس شمال

ي شود، درصد از مساحت کل کشور را شامل م 1/3حدود 

از روش  يخود در بررس يها درمطالعهد. آنانمطالعه نموده

 ريدند که تأثيجه رسين نتياستفاده نموده و به ا يهمبستگ

در  ENSO يدهيآن نسبت به پد يخصوصًا فاز منف NAO يدهيپد

 ي(، پژوهش1383)يشتر است. مراديه بياروم ياچهيدر يحوضه

ران انجام يبر دما و بارش ا NAOاثر  با ارتباط در را

بارش  با در مجموع NAOن پژوهش شاخص يق اببرط داد.

مثبت  يمورد مطالعه همبستگ يهامناطق مختلف کشور در ماه

سلند يت کم فشار ايش فعاليب که افزاين ترتيدارد، به ا

کشور همراه است. که  يش بارش دراغلب نواحيبا افزا

ا يد و يبا برودت شد  NAOمقدار يهانهيا کميها نهيشيب

ن ير گذار است. گلچيباال در کشور تأث يليخ يگرما

انوس يستم فشار هوا در اقير نوسانات سي(، تأث1383)يکوه

ج حاصل از ينمود. نتا يبر بارش کشور را بررس ياطلس شمال

 يهازمستانه در قسمت يان بارندگينشان داد م ين بررسيا

 يارتباط منف يشمال غرب کشور با شاخص نوسانات اطلس شمال

 يهاز در اکثر قسمتييپا يکه بارندگيدرحالوجود دارد 

در  ين شاخص دارد. خسرويبا ا يداريمثبت معن يکشور رابطه

-يوند بر خشکساليدور پ ياثر الگوها ي(، به بررس1384سال)

ن يستان و بلوچستان پرداخت. دراياستان س يزمستانه يها

به  NAOو  AOحرارت استان با يدرجه يب همبستگيپژوهش ضرا

-يدار ميمعن 01/0.( است که در سطح /448.( و )/496ب )يترت

باالتر از معمول  يکه عمومًا با دماها يمنف يباشد و فازها

توأم است و  يط ترساليدر استان همراه است معموالً با شرا

باشد. يهمراه م يو خشکسال يمثبت عمومًا با سرد يفازها

(، هرکدام 1386وهمکاران) ي( و صالح1385کجو و همکاران)ين

انوس ياق يجو يگردش يهاجداگانه ارتباط نوسان يدر پژوهش

ي مورد جان شرقيآذربا يهايرا با خشکسال ياطلس شمال

ن ياند که بدهيجه رسين نتياند و به امطالعه قرار داده

ز، جلفا، اهر، سراب، و يتبر يهاستگاهيا يبارش زمستان
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NAO ها و يسالژه در تريبه و يداريمعن يمنف يهمبستگ

 ين به معنير وجود دارد و ايفراگ يزمستان يهايخشکسال

و  NAO يمرطوب در فاز منف يهايش بارش و وقوع دورهافزا

در فاز مثبت  يزمستان يبر عکس، کاهش بارش و وقوع خشکسال

(، 1386و همکاران) يباشد. خسرويم ينوسان اطلس شمال

ستگاه يا ييدما يهاي با نوسانارتباط شاخص نوسان قطب

-ينشان م ين بررسيقرار دادند. ا يکرد را مورد بررسشهر

کرد با حداقل شهر يهاو دما AOن يوند معکوس بيدهد که پ

شود ين آشکار ميوجود دارد، همچن درصد 46 يب همبستگيضرا

زان يحاکم است، با کاهش م AOکه فاز مثبت هايي در سال

AO ابدييش ميافزا حداقل روزانه شهرکرد يهاروزانه، دما 

ارتباط  ي(، به مطالعه1386و همکاران) يزيبالعکس. عز و

ز، زمستان، بهار با ييزان بارش و در فصول پاين ميب

ج يپرداختند نتا يونيل رگرسيق تحلياز طر يمياقل يهاشاخص

و نوسان  يل مشخص ساخت که نوسان قطبين تحليحاصل از ا

ي نسبت شتريباط بزان بارش زمستانه ارتيبا م ياطلس شمال

 ييشناسا ي(، برا1386)انيزه دارند. مسعودبه بارش پايي

ن ير شاخص ايران مقاديبر بارش ا ياثر نوسان اطلس شمال

شده بارش  يابيانيم يهاوند از دور را با دادهيپ يالگو

 يمذکور سر يسهيسه کرده است. در مقايران مقايا يماهانه

هرماه به طور  يبرا يشاخص نوسان اطلس شمال يزمان

-يافتهک از يهر  يهمان ماه بر رو يزمان يجداگانه با سر

وارد شده است.  يک مدل خطيمبارش در ه يرقوم يهاي نقشهها

 يهاران در ماهيان نشان داده است که بارش ايمسعود يبررس

نوامبر، مارس، دسامبر، اوت و اکتبر با نوسان اطلس 

درصد از  35ط حداکثر ين شرايارتباط دارد. در بهتر يشمال

 يران با نوسان اطلس شمالياز ا يرات بارش بخش هاييتغ

شود. در ماه اکتبر و اوت به طور متوسط حدود  ين مييتب

خزر با نوسان اطلس  يهارات بارش کرانهييدرصد تغ 12

م و يها در اکتبر مستقآن يرابطه يشود ول ين مييتب يشمال

-(، در مقاله1386مکاران)در اوت معکوس است. خوش اخالق و ه

سواحل  يم بارش و دمايبر رژ ياثر نوسانات اطلس شمال يا

ن پژوهش با يخزر را مطالعه نمودند. در ا يايدر يجنوب

مثبت  يمرحله ي، مشخص شد کهاستفاده از آزمون همبستگ

 يش بارش و کاهش دما و مرحلهيافزا يهابا دوره NAOشاخص 
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 يش نسبيکاهش بارش و افزا يهاشاخص مزبور با دوره يمنف

 يه(، رابط1388زاده و همکاران)يدما همزمان است. حسنعل

 يخشکسال يدهي( و وقوع پدAOن شاخص نوسان شمالگان )يب

دند که فاز يجه رسين نتيکردند و به ايدر زنجان را بررس

در زنجان از توافق  يوقوع خشکسال و مثبت نوسان شمالگان

  AOکههاييي که در اغلب سالمعن نيدارند، به اربرخو يخوب

حاکم  يط خشکساليدر فاز مثبت خود بوده، در زنجان شرا

در رابطه  يپژوهش يهاشنهيمطالعه سوابق و پ با بوده است.

و نوسانات شمالگان مشخص  يشمال سبا شاخص نوسانات اطل

نقش دو شاخص مذکور را  يو داخل يمحققان خارج د کهيگرد

 يهابا استفاده از روش يميمختلف اقل يپارامترها يبر رو

ند. در انموده يدر نقاط مختلف جهان بررس يمتعدد آمار

ر نوسانات اطلس يشود که تأث يم يز سعيحاضر ن يمطالعه

دما و بارش استان  يو نوسانات شمالگان بر رو يشمال

 ي و تحليل سينوپتيکيآمار يهالرستان با استفاده از روش

 رد. يقرار گ يمورد بررس
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 موقعيت جغرافيايي منطقه -2-1

 موقعيت و وسعت -2-1-1

يقه دق 51درجه و  46ن يران، بياستان لرستان در غرب ا   

چ ينويالنهار گراز نصف يقه طول شرقيقدرجه و سه د 50تا 

 يقه عرض شماليدق 22درجه و  34قه تا  يدق 37درجه و  32و 

لومتر يک 28064از خط استوا قرار گرفته و وسعت آن حدود 

و  يمرکز يهان استان، از شمال به استانيمربع است. ا

 يهاهمدان، از جنوب به استان خوزستان، از غرب به استان

مات ين تقسيالم محدود است. براساس آخريکرمانشاه و ا

بخش،  26شهر،  32نه شهرستان،  يتان دارااستان لرس يکشور

سال  يعموم ياست. براساس سرشمار يآباد 2842دهستان و  83

نفر برآورد شده  1716527رابر ت استان بي، جمع1385

استان شامل  يهاشهرستان(. 1385ي کشور، )سالنامه آماراست

گودرز، دورود، ازنا، کوهدشت، يآباد، بروجرد، الخرم

 باشد.يم و پلدخترشتر، نورآباد لا

 آب و هواي استان لرستان -2-2

 يهر منطقه عوامل مختلف يمياقل يمايس يريگدر شکل   

م يسازنده اقل يدخالت دارند که تحت عنوان فاکتورها

و  يايشوند. در استان دو فاکتور عرض جغرافيشناخته م

 اند.م شناخته شدهين عوامل سازنده اقليترارتفاع مهم

 ييعرض جغرافيا

 يادر استان لرستان به گونه ييايعرض جغراف يگستردگ   

با  ي خودو شمال شرق ين استان در مناطق شمالياست که ا

م گرم يبا اقل يجنوب يهاو در بخش يم سرد کوهستانياقل

ن عرض يمناطق پست مواجه است. استقرار استان لرستان ب

ه قيدق 22درجه و  34قه تا يدق 37درجه و  32 ييايجغراف

ن امکان را فراهم کرده است تا استان لرستان در معرض يا

رد که يمهاجر قرار گ يهوا يهاانواع توده يرگذاريتأث

ر يتأث يعيوس يهاهي استان در گسترميط اقليطبعًا بر شرا

در استان،  ييايعرض جغراف يگذارند. عامل گستردگيم

در طول روز و به تبع آن  يمشخص يهان موجب تفاوتيهمچن

از  يافتيدر يهاير انرژي، تشعشع و ساين ساعات آفتابيب

 شود.ين مجنوب استا-د در محور شماليخورش
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 ارتفاع

، نقش ين عوامل محليتراز مهم يکيارتفاعات به عنوان    

منطقه دارند. در استان  يميط اقلين شراييدر تع ياعمده

که در يطورياد است، بار زيلرستان اختالف ارتفاع بس

شمال  يمتر و در منطقه 239پلدختر ارتفاع به  يمنطقه

ن يرسد. ايمتر م 4000ش از ياستان ارتفاع به ب يشرق

تابش و کاهش ضخامت و غلظت جو  يهيق زوايارتفاعات از طر

 يهاکه در دامنهيگذارند، به طورياثر م يدر مقدار انرژ

ن يجه ايتابد و در نتيد عمودتر ميرو به آفتاب خورش

پست مجاور خود هستند. جو در  يهانيها، گرمتر از زمدامنه

ن خروج يتر است، بنابراقيتر و رقها، نازککوهستان يباال

شتر است. يهوا ب يرد و نوسان دمايگيتر صورت مآسان يانرژ

 يع توده هواهاياستان لرستان از حرکت سر يمناطق کوهستان

شتردر يب ها را وادار به بارشکرده،  آن يريمرطوب جلوگ

در استان  يبه طور کل کند.ير خود ميبادگ يهادامنه

 شود:يده ميد ييه مشخص آب و هوايلرستان سه ناح

ار يپر برف و بس يهاکه زمستان يه سرد کوهستانيناح -1

 يهاه در قسمتين ناحيمعتدل دارد. ا يهاسرد و تابستان

و مشرق لرستان قرار دارد. تعداد  يغربشمال و شمال

روز  70ش از ين به بياز نقاط ا يخبندان در برخي يزهارو

 ين برف، زمستان طوالنيزش اوليه با رين ناحيرسد. در ايم

ه کوتاه ين ناحيز در اييشود و فصل بهار و پايشروع م

گودرز، نورآباد و ياست. مناطق بروجرد، دورود، ازنا، ال

و  ن آبيا يمتر ارتفاع دارند دارا 4100ش از يالشتر که ب

 هوا هستند.

شمال  يه کوهستاني، که حد واسط ناحيه معتدل مرکزيناح -2

استان است. به علت  يه پست جنوبيو ناح يشرقو شمال

آن به صورت  يو بهاره يزمستان يجو يهازشيارتفاع کمتر ر

ن يدهد. بهار در ايم يخبندان رويباران بوده و به ندرت 

بهشت ماه به يارد ل اسفند شروع شده و دريه از اوايناح

آباد گردد. خرميش گرما، تابستان زودتر شروع ميعلت افزا

 باشد.ين نوع آب و هوا ميا يو اطراف آن دارا
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استان که حداقل ارتفاع را داراست،  يه گرم جنوبيناح -3

گرم خوزستان، و کم بودن عرض  ير بادهايبه علت تأث

را در و نبودن ارتفاعات بلند حداکثر دما  ييايجغراف

ه به ين ناحيباشد. مقدار باران در ايتابستان دارا م

ن نوع آب و يا ي دارايرسد. پلدختر و پاپيحداقل خود م

آن چند ماه  يهوا است که فصل برداشت محصوالت کشاورز

 شود.ياستان شروع م ير نواحيزودتر از سا

ک استان ي يم و هواشناسياستان لرستان به لحاظ اقل   

که در فصل زمستان شمال لرستان را  يت. هنگامچهار فصل اس

 يجنوب يهارد، قسمتيگيد در برميشد يبرف و کوالک و سرما

که  يبرخوردار است و هنگام يمطبوع و باران يآن از هوا

شمال  يباشد نواحيگرم م يهوا يآن دارا يجنوب ينواح

 معتدل برخودارند.  ياستان از آب و هوا
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Abstract:  
North Atlantic Oscillation (NAO) and Arctic Oscillation (AO) is an effective patterns of climate 

variability in general circulation area outside the hemisphere Tropical North. And is the main 

cause of climate control elements such as temperature and precipitation, which are great social 

and economic effects on the part energy, agriculture, industry, transport and health. In the 

present study was evaluated the effect of the phenomenon Arctic Oscillation and North Atlantic 

Oscillation on precipitation and temperature in Lorestan province. Was used for this purpose, 

the numerical values of NAO index as an indicator of pressure to explain variation in North 

Atlantic Ocean, AO index numeric values as indicators explain changes in the Arctic pressure 

and temperature and precipitation values of  synoptic stations located in Lorestan province 

(Khorram Abad, Aligudarz, Boroujerd and Kuhdasht) during long-term statistics. ¬ is the main 

method used in this study using analytic statistics (Pearson and Spearman correlation coefficient 

and principal component analysis and linear trend of polynomial). Also evaluated Map of 

synoptic sea level and 500 level to justify HP rainfall in the region during the phases of positive 

and negative index NAO. The results showed that the inverse relationship between precipitation 

and temperature is the region of NAO index and the AO. So that the concurrent positive phase 

of NAO and AO index with periods of reduced precipitation and temperature, and negative 

phase index mentioned period of increased precipitation and temperature in the area. The study 

showed, which was higher in the study area, has the effect of NAO pattern and special pattern of 

AO on the temperature parameter, especially in winter. Given that the correlation coefficients 

obtained are to be ¬ suggest a weak correlation between precipitation and temperature region of 

NAO index and the AO. is possible that precipitation and temperature region than the region and 

the role of topoklimai affect the adjacent neighbors. Map of the study results indicate that the 

pressure during the negative phase North Atlantic Oscillation index, weakened Icelandic low 

pressure and high pressure Azour and consequently a stronger thermal Prfsharhay  width 

increased rainfall in the northern region during the phase positive North Atlantic Oscillation 

index, a stronger low pressure and high pressure Azour Iceland and consequently become weak 

high pressure  northern latitude temperature decreased rainfall in the region . 
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