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مادمه 
النینو یک پدیدة گرمایی بزرگمقیاس در مناطق حارّهای اقیانوس آرام است که بهتناوب معموالً هر  3تا  5سال یک بار
اتفاق میافتد (نیلین .)1166 ،هنگام رخداد النینو ،بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق حارّهای شرق یا مرکز
اقیانوس آرام و بیهنجاریهای منفی دمای سطح دریا در مناطق حارّهای غرب اقیانوس شکل میگیرند (نیلین .)1166 ،این
تغییرات دمای سطح دریا باعث بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام و
بیهنجاریهای منفی دمای سطح دریا در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام میشود .این تغییرات مداری فشار در مناطق
حارّهای اقیانوس آرام به نام نوسان جنوبی 6شناخته میشود (واکر و بلیس .)6131 ،درواقع ،نوسان جنوبی یک نوسان
 نویسندة مسئول ،تلفن11616668411 :

Email: omid.alizadeh@ut.ac.ir
1. Southern Oscillation
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االکلنگی فشار تراز دریا بین مناطق حارّهای شرق و غرب اقیانوس آرام است .افزایش فشار تراز دریا در مناطق حارّهای شرق
اقیانوس آرام با کاهش فشار در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام همراه است و برعکس که برای اولین بار واکر و بلیس
( )6131آن را مطرح کردند و آن را نوسان جنوبی نامیدند .در ابتدا النینو و نوسان جنوبی دو رخداد مجزا و مستقل از یکدیگر
فرض میشدند ،اما بیرکنس ( )6111فرضیة جفتشدگی این دو پدیده را مطرح کرد .طبق این فرضیه ،بهدلیل اختالف
دمایی بین استخر گرم 6در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام و زبانة سرد 1در شرق آن ،یک کمفشار نسبی در مناطق
حارّهای غرب اقیانوس آرام و یک پُرفشار نسبی در شرق آن ایجاد میشود .به عبارت دیگر ،النینو و نوسان جنوبی بهترتیب
جنبههای اقیانوسی و جوی از یک پدیدة یکتا به نام النینو -نوسان جنوبی (انسو) 3هستند (وانگ و همکاران.)1162 ،
در فاز گرم انسو یا النینو ،بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق استوایی شرق اقیانوس آرام شکل
میگیرد .النینو به وضعیتی گفته میشود که طی آن گرادیان دمای سطح دریا بین مناطق استوایی غرب و شرق اقیانوس
آرام کاهش مییابد که پیامد آن تضعیف گردش واکر و بادهای سطحی همراه آن و حتی تغییر جهت این بادهاست .به
بیانی دقیقتر ،در این شرایط بادهای بسامان شرقی در مناطق حارّهای اقیانوس آرام تضعیف میشوند و در مواردی ممکن
است بادهای غربی حاکم شود .در مقابل ،در هنگام رخداد النینا یا فاز سرد چرخة انسو ،بادهای بسامان شرقی تقویت
میشوند (نیلین.)1166 ،
برای اولین بار فو و همکاران ( )6181بحث انواع النینو را مطرح کردند .براساس مطالعة آنها ،با توجه به موقعیت
مکانی بیشینة بیهنجاریهای دمای سطح دریا در شرق یا مرکز اقیانوس آرام ،النینوهای شرق 4یا مرکز اقیانوس آرام
( )Central Pacific El Niñoرخ میدهد .با استفاده از روش تحلیلی و الگوی همبستگی مکانی ،یو و کیم ()1163
عالوه بر النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام ،وقوع ترکیبی ( )Mixedاز آنها را نیز مطرح کردند .به این ترتیب،
النینو به سه دسته النینوی شرق و النینوی مرکز اقیانوس آرام و ترکیبی از این دو تقسیم میشود.
بهطور تجربی مشخص شده است که همرفتهای شدید معموالً در مناطقی اتفاق می افتد که دمای سطح دریا بیش
از  12/5˚Cاست (بارسوقلی و سردشماک .)1111 ،مطالعات نشان میدهند که در النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام
موقعیت مکانی همرفتهای شدید در مناطق حارّهای اقیانوس آرام تغییر میکند که در نتیجه به اثرهای دورپیوندی
متفاوتی در مناطق مختلف کرة زمین منجر میشود (یه و همکاران .)1168 ،برای نمونه ،موسمی تابستانی شمال غرب
اقیانوس آرام بهشدت با النینوی مرکز اقیانوس آرام در ارتباط است (کای و همکاران .)1165 ،النینوی شرق اقیانوس
آرام عمدتاً مناطق حارّهای اقیانوس هند را تحت تأثیر قرار میدهد ،درحالیکه النینوی مرکز اقیانوس آرام بر مناطق
جنوبی اقیانوس هند مؤثر است (کای و همکاران1165 ،؛ کائو و یو .)1111 ،همچنین ،الگوی بارش در جنوب چین طی
رخداد این دو نوع النینو متفاوت است (فِنگ و لی .)1166 ،میزان بارش در استرالیا در هنگام رخداد النینوی مرکز
اقیانوس آرام در مقایسه با میزان آن در هنگام رخداد النینوی شرق اقیانوس آرام بسیار بیشتر است (وانگ و هندن،
 .)1112همچنین ،کومار و همکاران ( )1111نشان دادند که در النینوی مرکز اقیانوس آرام در مقایسه با النینوی شرق
اقیانوس آرام بارشهای موسمی هند بیشتر کاهش مییابند .آشوک و همکاران ( )1112نشان دادند که مسیرهای طوفان
در نیمکرة جنوبی عمدتاً تحت تأثیر النینوی مرکز اقیانوس آرام قرار میگیرد .براساس نتایج ژوو و همکاران ( ،)1164طی
1. Warm pool
2. Cold tongue
)3. El Niño-Southern Oscillation (ENSO
4. Eastern Pacific El Niño
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وقوع النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام نهتنها مناطق حارّهای اقیانوس آرام شرایط اقلیمی متفاوتی را تجربه میکنند،
بلکه شرایط اقلیمی در مناطق امریکای شمالی و شمال اقیانوس اطلس نیز متفاوت میشود .النینوی شرق اقیانوس آرام
تأثیر بیشتری در شکلگیری و پراکندگی بیهنجاریهای دمای هوا و بارش در امریکای شمالی میگذارد (یو و همکاران،
1165؛ جیو و همکاران .)1162 ،همچنین ،النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام الگوهای دمای هوا و بارش را در ایاالت
متحدة امریکا طی فصل زمستان بهطرزی متفاوت تغییر میدهند ،بهنحویکه النینوی مرکز اقیانوس آرام زمستانهای
خشکتری را در ایاالت متحده در پی دارد (یو و زو1163 ،؛ یو و همکاران .)1161 ،همچنین ،النینوی شرق اقیانوس آرام
و النینوی ترکیبی بهدلیل تضعیف گردش واکر ،بارش کمتر از مقدار میانگین را در فصلهای تابستان و زمستان برای
مناطق شمالی امریکای جنوبی به همراه دارند (اندرولی و همکاران.)1161 ،
النینو و النینا از نظر شدت نیز تقسیمبندی شدهاند که شامل رویدادهای ضعیف ،متوسط ،و فرین است .در هنگام رخداد
النینوی فرین ،بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق استوایی شرق اقیانوس آرام شدیدتر است که باعث کاهش
قابل مالحظة گرادیان دمای سطح دریا و در نتیجه تضعیف بادهای بسامان شرقی بین مناطق استوایی شرق و غرب اقیانوس
آرام میشود .مطالعات پیشین عمدتاً به بررسی اثر ترکیبی چندین النینو بهطور عام پرداختهاند ،فارغ از اینکه این النینوها از نوع
شرق اقیانوس آرام ،مرکز اقیانوس آرام ،یا ترکیبی از این دو باشند .در بین مطالعات انجامشده که در آنها اثرهای دورپیوندی
النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام و النینوی ترکیبی بررسی شده است ،به النینوهای فرین کمتر توجه شده است .بنابراین،
در مطالعة حاضر الگو و اثرهای دورپیوندی النینوهای فرین شرق و مرکز اقیانوس آرام و النینوی فرین ترکیبی بررسی
میشود .نتایج مطالعات آرنس ( )1161و پائک و همکاران ( )1162نشان داد که طی دورة  ،1162-6151تعداد  1النینوی فرین
در سالهای -1111 ،6118-6112 ،6111-6116 ،6182-6181 ،6183-6181 ،6123-6121 ،6111-6115 ،6158-6152
 ،1161و  1161-1165بهوقوع پیوستهاند .از بین این رویدادها ،در مطالعة حاضر ویژگی النینوهای -1111 ،6118-6112
 ،1161و  1161-1165بررسی میشود .این سه رویداد به این دلیل انتخاب شدهاند که بهترتیب شدیدترین النینوهای شرق و
مرکز اقیانوس آرام و النینوی ترکیبی در یک قرن گذشته شناخته میشوند (آرنس1161 ،؛ پائک و همکاران.)1162 ،

روشها 

موادو
در این پژوهش از دادههای ماهانة بازتحلیل مرکز اروپایی پیشبینیهای میانمدت وضع هوا ( The European Centre

،Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) reanalysis Interim (ERA-Interim) for
/http://apps.ecmwf.int/datasets؛ بریسفورد و همکاران )1111 ،با تفکیک افقی ˚ 1/25˚1/25مربوط به دورة
 1161-6121استفاده شده است .برای بررسی ویژگی النینوهای فرین ( 6118-6112النینوی شرق آرام)1161-1111 ،
(النینوی مرکز آرام) ،و ( 1161-1165النینوی ترکیبی) ،بیهنجاریهای برخی متغیرهای هواشناسی تحلیل شدهاند .این
متغیرها عبارتاند از :دمای سطح دریا ،فشار تراز دریا ،سمت و سرعت باد در ارتفاع 61متری از سطح زمین ،دمای هوا در
ارتفاع 1متری از سطح زمین ،سرعت قائم (اُمگا) ،و بارش .همچنین ،دمای هوا ،سمت و سرعت باد ،و ارتفاع ژئوپتانسیلی
در دو سطح همفشار  851و  311هکتوپاسکال در مناطق حارّهای اقیانوس آرام تحلیل شدهاند .بیهنجاریهای ساالنة
متغیرهای هواشناسی مربوط به هر یک از سه رویداد از ماه ژوئن سال مورد نظر تا ماه مِه سال بعد نسبت به دورة پایة
 1161-6186محاسبه شدهاند .همچنین ،الگوی کلّی اثرهای دورپیوندی سه النینوی فرین انتخابشده در مقیاس جهانی
بررسی و با نتایج مطالعات پیشین مقایسه شده است.
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یافتههای پژوهش 

النینوهایفرینانتخابی 
ویژگی 

در شکل  6نمودار هافمولر 6بیهنجاریهای میانگین ماهانة دمای سطح دریا در نواحی حارّهای اقیانوس آرام برای سه
النینوی  ،1161-1111 ،6118-6112و  1161-1165ترسیم شده است .برای رسم نمودار هافمولر روی همة عرضهای
جغرافیایی میانگینگیری شده است .محورهای افقی طول جغرافیایی در منطقة اقیانوس آرام و محورهای قائم زمان را بر
حسب ماه نشان میدهند .مشاهده میشود که بهطور تقریبی زمان آغاز هر سه النینو در پایان فصل بهار و آغاز ماه ژوئن
است؛ درحالیکه زمان از بین رفتن آنها در فصل بهار سال بعد در ماه مِه است.

هنجاریهایمیانگینماهانةدمایسطادریا()˚Cدرمناطقحارّهایاقیانوسآرامنسبتبهدورۀپایاه5۰1۰-1981

شکل .1
بی
طیوقوعالنینوهایفرین(الف)شرقاقیانوسآرام((،)1998-199۱ب)مرکزاقیانوسآرام()5۰1۰-5۰۰9و(ج)ترکیبی

( )5۰15-5۰12

در النینوهای  6118-6112و  1161-1165بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق حارّهای شرق اقیانوس
آرام از سواحل امریکای جنوبی پدیدار شده و در حین تکامل به سمت خط روزگردان (˚ )681گسترش یافته است.
همچنین ،در نواحی حارّهای غرب اقیانوس آرام مقادیر کوچکی از بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا مشاهده میشود
(شکل  -6الف و  -6ج) .طی وقوع النینوی  ،1161-1111بیهنجاریهای منفی دمای سطح دریا در نواحی حارّهای
شرق اقیانوس آرام ایجاد شده است ،درحالیکه بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا عمدتاً در نزدیکی خط روزگردان
شروع به گسترش کردهاند (شکل  -6ب) .شدت بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در محدودة  661-625˚Wطی
وقوع النینوی  1161-1111نسبت به دو النینوی دیگر ضعیفتر است ،ولی شدت بیهنجاریهای منفی دمای سطح
دریا در محدودة  615-621˚Eدر النینوی  6118-6112از دو النینوی دیگر بیشتر است .زمان اوج النینوهای -6112
 6118و  1161-1165بهطور متوسط از ماه ژوئیه آغاز شده و تا ماه دسامبر ادامه یافته است ،درحالیکه در النینوی
 1161-1111دورة اوج در بازة زمانی کوتاهتری بین ماه نوامبر تا دسامبر مشاهده میشود .مطابق شکل  ،6در مرحلة از
بین رفتن ،بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در النینوی  1161-1111سریعتر از دو النینوی دیگر تضعیف
میشود .اگرچه النینوهای  6118-6112و  1161-1165در ماه مِه در مرحلة از بین رفتن قرار میگیرند ،بین این دو نیز
تفاوتهای بارزی وجود دارد .مکان بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مرحلة از بین رفتن النینوی
1. Hovmöller
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 6118-6112در نواحی حارّهای شرق اقیانوس آرام (محدودة  )11˚Wاست ،درحالیکه مکان بیشینة بیهنجاریهای
مثبت دمای سطح دریا در مرحلة از بین رفتن النینوی  1161-1165در نواحی حارّهای مرکز اقیانوس آرام (محدودة
 )641˚Wاست .این تفاوت در مکان از بین رفتن میتواند ناشی از آن باشد که این دو النینو از لحاظ دینامیکی با یکدیگر
متفاوتاند .درواقع ،از بین رفتن النینوی  1161-1165مشابه از بین رفتن النینوی مرکز اقیانوس آرام (شکل  -6ب)
است ،زیرا بیهنجاری های مثبت دمای سطح دریا در هر دو مورد در مرکز اقیانوس آرام باقی ماندهاند.
بیهنجاریهای میانگین ساالنة دمای سطح دریا و فشار تراز دریا برای سه النینوی  ،1161-1111 ،6118-6112و
 1161-1165نسبت به دورة پایة  1161-6186در شکل  1نشان داده شدهاند .همانطورکه در شکل مشاهده میشود،
سه النینو از لحاظ شرایط اقیانوسی و جوّی با یکدیگر متفاوتاند .طبق تعریف فاز گرم انسو ،در هر سه النینو
بیهنجاریهای مثبت و منفی دمای سطح دریا بهترتیب در مناطق استوایی شرق و غرب اقیانوس آرام تشکیل شدهاند،
اگرچه در مناطق استوایی دوردست غرب اقیانوس آرام بیهنجاریهای مثبت ناچیز دمای سطح دریا در دو النینوی
 6118-6112و  1161-1111بهچشم میخورد .بهعالوه ،در هر سه النینو ،فشار تراز دریا در مناطق حارّهای شرق
اقیانوس آرام کاهش یافته است ،اما بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام فقط طی
وقوع النینوهای  6118-6112و  1161-1165مشاهده میشود .بازة تغییرات بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در
النینوی  6118-6112نسبت به دو النینوی دیگر بیشتر است .شایان ذکر است که در النینوهای  6118-6112و
 1161-1165بیهنجاریهای منفی فشار تراز دریا در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام تشکیل شدهاند ،درحالیکه در
النینوی  1161-1111بیهنجاریهای منفی فشار تراز دریا بهخوبی تا مرکز اقیانوس آرام گسترش یافتهاند.

،رنگها)وفشارترازدریا(پربندهاباهفالالة)۰/4hPaدرمنااطق

ةدمایسطادریا(˚C
هنجاریهایمیانگینساالن 

شکل .5
بی
برایالنینوهایفرین(الف)شرقاقیانوسآرام(،)1998-199۱

حارّهایاقیانوسآرامنسبتبهدورۀ پایة 5۰1۰-1981
(ب)مرکزاقیانوسآرام( ،)5۰1۰-5۰۰9و(ج)ترکیبی( )5۰15-5۰12

۱۰
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النینوی  6118-6112حالت فرینی از النینوی شرق آرام است که در آن بیهنجاریهای دمای سطح دریا عمدتاً در
مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام متمرکز شدهاند و تا بیش از  3˚Cنیز میرسند .بیشینة بیهنجاریهای دمای سطح
دریا و فشار تراز دریا در النینوی  6118-6112در مقایسه با بیشینة همان بیهنجاریها در النینوی مرکز اقیانوس آرام
در  1161-1111بزرگتر است .این موضوع تأییدی است بر این نکته که النینوهای مرکز اقیانوس آرام عمدتاً ضعیفتر
از النینوهای شرق آراماند (کائو و یو1111 ،؛ یو و همکاران .)1161 ،در النینوی  1161-1111بیهنجاریهای مثبت
دمای سطح دریا بهطورکلی در مناطق حارّهای مرکز اقیانوس آرام و در نزدیکی خط روزگردان متمرکزند ،درحالیکه در
النینوی  ،1161-1165که نمونهای فرین از ترکیب النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام است ،بیهنجاریهای مثبت
دما از مرکز تا شرق مناطق حارّهای اقیانوس آرام کشیده شدهاند.
در شکل  3بیهنجاریهای میانگین ساالنة دمای هوا در ارتفاع 1متری از سطح زمین و بیهنجاریهای سمت و
سرعت باد در ارتفاع 61متری از سطح زمین نسبت به دورة پایة  1161-6186برای سه النینوی ذکرشده نشان داده
شدهاند .بیهنجاریهای دمای هوا در النینوهای  1161-1111و  1161-1165در بیشتر مناطق استوایی اقیانوس آرام
مقادیری مثبت دارند .در النینوی  6118-6112نیز بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در بیشتر مناطق استوایی اقیانوس
آرام وجود دارد ،بهنحویکه بیهنجاریهای منفی دمای سطح دریا فقط در بخشهای اندکی از مناطق حارّهای اقیانوس
آرام (حوالی  )651˚E -651˚Wشکل گرفته است .مشابه بیهنجاریهای دمای سطح دریا ،بیهنجاریهای دمای هوا در
ارتفاع 1متری از سطح زمین مقادیر بزرگتری را بهترتیب برای النینوهای  ،1161-1165 ،6118-6112و 1161-1111
نشان میدهند .از لحاظ جوی ،بهنظر میرسد که بیهنجاریهای سرعت باد در النینوی  6118-6112شدیدتر از دو
النینوی دیگر است .در النینوهای  6118-6112و  ،1161-1165بیهنجاریهای باد غربی در بخشهایی از مناطق
حارّهای شرق و مرکز اقیانوس آرام بهترتیب در حدود  621˚E -661˚Wو  651˚E -651˚Wمشاهده میشود ،درحالیکه
در النینوی  1161-1111بیهنجاریهای باد غربی فقط در مناطق حارّهای مرکز اقیانوس آرام (در حدود -621˚W
 )611˚Eشکل گرفتهاند و از لحاظ شدت ضعیفتر از بیهنجاریهای باد در دو النینوی دیگر هستند.

رنگها)وسمت
هنجاریهایمیانگینساالنةدمایهوادرارتفاع5متریازسطازمین( ،˚C

شکل.1مشابهشکل،5امابرایبی
وسرعتباددرارتفاع1۰متریازسطازمین(،m s-1بردارها) 
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کمفشار در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام شکل میگیرند .درنتیجه ،همرفتهای
در فاز خنثای چرخة انسو ،مراکز 
عمیق و بارشهای قابل توجهی روی آبهای گرم مناطق حارّهای غرب اقیانوس اتفاق میافتد (نیلین .)1166 ،در هنگام
وقوع النینو ،با شکلگیری بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مناطق حارّهای مرکز تا شرق اقیانوس آرام ،گردش
واکر از نظر شدت و حتی جهت تغییر مییابد ،بهنحویکه فرایندهای همرفتی و بارش از مناطق حارّهای غرب اقیانوس
آرام به سمت مرکز و شرق آن جابهجا میشوند .در اثر این جابهجایی ،بیهنجاریهای مثبت بارش در مناطق حارّهای
مرکز تا شرق اقیانوس پدیدار میشوند .شکل  4بیهنجاریهای میانگین ساالنة بارش و مقدار سرعت قائم اُمگا در تراز
 511هکتوپاسکال را نسبت به دورة پایة  1161-6186برای سه النینوی موردنظر نشان میدهد .یادآوری این نکته الزم
است که مطابق رابطة

(هولتون ،)1114 ،عالمت سرعت قائم

در مختصات فشاری برخالف سرعت قائم

در مختصات ارتفاع است؛ یعنی مقادیر منفی و مثبت اُمگا بهترتیب بیانگر حرکتهای صعودی و نزولیاند.

،رنگها)واُمگا(،Pa s-1پربندها)درتراز

هنجاریهایمیانگینساالنةبارش(mm day-1

شکل.4مشابهشکل،5امابرایبی
فشاری2۰۰هکتوپاسکال 

در النینوی  ،6118-6112بیهنجاریهای مثبت بارش در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام و سواحل امریکای
جنوبی تشکیل شدهاند و تا مرکز اقیانوس آرام در محدودة  611˚Eگسترش یافتهاند .مشابه نتایج کای و همکاران
( ،)1164بارشهای قابلتوجهی در مجاور مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام ،مانند اکوادور و شمال پرو ،که عموماً داری
اقلیم سرد و خشک هستند ،مشاهده میشود .بیهنجاریهای منفی بارش عمدتاً در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام
تشکیل شدهاند ،اگرچه این بیهنجاریها در شمال استوا در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام نیز وجود دارند (شکل -4
الف) .بیهنجاریهای مثبت بارش در طی وقوع النینوی  1161-1111نواحی غربی کلمبیا تا نواحی حارّهای مرکز
اقیانوس آرام (محدودة  )641˚E -11˚Wرا پوشانده است و بیشینة مقدار آن ،عالوهبر مناطق حارّهای مرکز اقیانوس آرام،

۱5
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در مناطق شرقی اندونزی ،پاناما ،کلمبیا ،و اکوادور واقع است ،درحالیکه در شمال و جنوب استوا بیهنجاریهای منفی
بارش بهصورت پراکنده مشاهده میشود (شکل - 4ب) .در النینوی  ،1161-1165بیشینة بیهنجاریهای مثبت بارش
در مناطق حارّهای مرکز اقیانوس آرام (محدودة  )621˚E- 11˚Wمشاهده میشود و بیهنجاریهای منفی بارش
همچون النینوی  6118-6112بیشتر در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام تشکیل شده و تا بخشهایی از شمال و
جنوب نواحی حارّهای مرکز تا شرق اقیانوس آرام کشیده شدهاند (شکل  -4ج).
مطابق شکل  ،4بهطورکلی مقادیر بیهنجاریهای مثبت و منفی بارش در مناطق استوایی مرکز و شرق اقیانوس آرام
در النینوهای  6118-6112و  1161-1165بزرگتر از النینوی  1161-1111است .مشابه نتایج کاگ و همکاران
( ،)1111در النینوی  ،6118-6112که نمونهای از النینوی شرق اقیانوس آرام است ،الگوی دوقطبی بیهنجاری بارش
در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام (شمال و جنوب خط استوا) قرار دارد .برخالف نتایج کاگ و همکاران ( ،)1111در
النینوی  ،1161-1111که نمونهای از النینوی مرکز اقیانوس آرام است ،الگوی دوقطبی بیهنجاری بارش در مناطق
حارّهای شرق اقیانوس آرام (شمال و جنوب خط استوا) بهوضوح مشاهدهشدنی است .عالمت قطبهای مثبت و منفی این
الگوی دوقطبیِ بیهنجاری بارش در طرفین استوا در النینوهای  6118-6112و  1161-1111برعکس یکدیگر است .در
النینوی  ،6118-6112قطب مثبت در جنوب استوا است ،درحالیکه در النینوی  1161-1111در شمال استوا قرار دارد.
بهعالوه ،الگوی دوقطبی در النینوی  1161-1165مشابه الگوی دوقطبی موجود در النینوی  1161-1111است .گسترة
مکانی بیهنجاریهای مثبت بارش در النینوی  1161-1111نسبت به دو النینوی دیگر بیشتر است و بیشتر مناطق
حارّهای شرق و مرکز اقیانوس آرام را دربر گرفته است .الگوی بارش در النینوی  6118-6112بسیار مشابه با الگوی
بارش مشاهدهشده در النینوهای شرق اقیانوس آرام است ،درحالیکه الگوی بارش النینوی  1161-1165شبیه به الگوی
بارش مشاهدهشده در النینوهای مرکز اقیانوس است .همچنین ،بررسی کمیتهای بارش و اُمگا در شکل  4نشان
میدهد که در مناطق حارّهای اقیانوس آرام بیهنجاریهای منفی و مثبت اُمگا (بهترتیب صعود و نزول هوا) با تقریب
قابل قبولی با بیهنجاریهای مثبت و منفی بارش در همان مناطق همخوانی دارند.
در شکل  5بیهنجاریهای میانگین ساالنة ارتفاع ژئوپتانسیل ،دمای هوا ،و سمت و سرعت باد در تراز فشاری 851
هکتوپاسکال در مناطق حارّهای اقیانوس آرام برای سه النینوی موردبررسی نشان داده شده است .در النینوی -6112
 ،6118بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در مناطق استوایی شرق و مرکز اقیانوس آرام مشاهده میشود ،درحالیکه
بیهنجاریهای منفی دمای هوا در مناطق استوایی غرب اقیانوس شکل گرفتهاند .در دو النینوی  1161-1111و
 1161-1165بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در مناطق حارّهای اقیانوس آرام از شرق تا غرب گسترش یافتهاند،
درحالیکه بیهنجاریهای منفی دمای هوا فقط در شمال و جنوب نواحی حارّهای مرکز و غرب اقیانوس آرام مشاهده
میشود .بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای هوا به بیش از  1˚Cدر النینوی  1161-1165رسیده است.
در هر سه النینو ،بیهنجاریهای منفی (مثبت) ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  851هکتوپاسکال در همان مناطق حارّهای
از اقیانوس آرام شکل گرفتهاند که بیهنجاریهای مثبت (منفی) دمای سطح دریا وجود دارد (شکلهای  1و  .)5در هر
سه النینو ،بیشینة بیهنجاریهای مثبت ارتفاع ژئوپتانسیل در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام و کمینة این
بیهنجاریها در مناطق حارّهای شرق اقیانوس مشاهده میشود .بیشینة مقدار بیهنجاریهای ارتفاع ژئوپتانسیلی در
النینوی  6118-6112از دو النینوی دیگر تا  6/5ژئوپتانسیل دکامتر بیشتر است .در النینوی 1161-1111
بیهنجاریهای ارتفاع ژئوپتانسیل در بیشتر نواحی حارّهای اقیانوس آرام منفی و بیشینة مقدار آن صفر ژئوپتانسیل دکامتر

یفرینشرقومرکزاقیانوسآراموالنینویفرینترکیبی
لنینوها
هاواثرهایدورپیوندیا 
ی 
ویژگ 


۱1

است که در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام قرار دارد .بیشترین تغییرات در بیهنجاریهای ارتفاع ژئوپتانسیل از شرق
تا غرب نواحی حارّهای اقیانوس آرام مربوط به النینوی  6118-6112است که بازة این تغییرات بین  -1/15تا 6/5
ژئوپتانسیل دکامتر است .الگوی بیهنجاریهای جهت باد در تراز  851هکتوپاسکال در هر سه النینو غالباً غربی است و
در النینوی  6118-6112از شدت بیشتری نسبت به دو النینوی دیگر برخوردار است (شکل .)5

،رنگها)،ارتفاعژئوپتانسیل(پربندهابهفوالل

ةدمایهوا(˚C
هنجاریهایمیانگینساالن 

شکل.2مشابهشکل،5امابرایبی
۰/52ژئوپتانسیلدکامتر)،وسمتوسرعتباد(،m s-1بردارها)درترازفشاری82۰هکتوپاسکال 

بیهنجاریهای میانگین ساالنة ارتفاع ژئوپتانسیل ،دمای هوا ،و سمت و سرعت باد در تراز فشاری  311هکتوپاسکال
در مناطق حارّهای اقیانوس آرام برای سه النینوی موردبررسی در شکل  1نشان داده شده است .با توجه به این شکل،
بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام در النینوی  6118-6112مشاهده میشود ،اما در
دو النینوی دیگر از شرق تا غرب مناطق حارّهای اقیانوس آرام گسترش یافته است .بیهنجاریهای منفی دمای هوا در
تراز  311هکتوپاسکال فقط در النینوی  6118-6112در مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام واقع است .همچنین ،در هر
سه النینوی موردبررسی ،بیشینة مقدار بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در شمال و جنوب استوا ،در نواحی حارّهای شرق،
و مرکز اقیانوس آرام قرار دارند و شدت این بیهنجاری در النینوی  1161-1111ضعیفتر از دو رخداد دیگر است.
در هر سه النینو ،بیشینة بیهنجاریهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  311هکتوپاسکال در مکانهایی واقع است که
بیشینة بیهنجاریهای دمای هوا در این تراز مشاهده میشود .شکلگیری بیهنجاریهای مثبت (منفی) ارتفاع
ژئوپتانسیل در ترازهای فوقانی وردسپهر حاکی از ستون هوای گرم (سرد) در زیر آن است؛ این موضوع پیشتر در بررسی
بیهنجاریهای فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  851هکتوپاسکال مشاهده شد و با توضیحات نیلین ()1166
دربارة گردش ناشی از گرمایش سطح مطابقت دارد.
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،رنگها)،ارتفاعژئوپتانسیل(پربندهابهفوالل

ةدمایهوا(˚C
هنجاریهایمیانگینساالن 

شکل.5مشابهشکل،5امابرایبی
۰/2ژئوپتانسیلدکامتر)،وسمتوسرعتباد(،m s-1بردارها)درترازفشاری1۰۰هکتوپاسکال 

در هر سه النینو ،در تراز  311هکتوپاسکال ،بیهنجاری های مثبت (منفی) ارتفاع ژئوپتانسیل در همان مناطق
حارّهای از اقیانوس آرام مشاهده میشوند که بیهنجاریهای مثبت (منفی) دمای هوا در سطح زمین و ترازهای  851و
 311هکتوپاسکال شکل گرفته است (شکلهای  ،5 ،1و  .)1بیهنجاریهای جهت باد در تراز  311هکتوپاسکال،
همچون تراز  851هکتوپاسکال ،در النینوی  6118-6112از شدت بیشتری نسبت به دو النینوی دیگر برخوردار است.
همچنین ،در هر سه النینو بیهنجاریهای جهت باد غالباً جنوب شرقی و شرقیاند .الگوی بیهنجاری میدان باد در
شکلهای  ،5 ،1و  1نشاندهندة الگوی تغییریافتة گردش واکر است که در مطالعة یه و همکاران ( )1168نیز به آن اشاره
شده است .طبق این الگو در فاز النینو ،در ترازهای زیرین جو از شرق به غرب مناطق حارّهای اقیانوس آرام ابتدا
بیهنجاریهای جهت باد شرقی است .سپس ،با جابهجایی به مناطق حارّهای غرب اقیانوس آرام بهدلیل جابهجایی مکان
همگرایی غربی میشود .بیهنجاریهای جهت باد در ترازهای فوقانی وردسپهر در هنگام رخداد النینو برعکس
بیهنجاریهای جهت باد در ترازهای زیرین وردسپهر است.
سهنوعالنینویموردبررسی 

اثرهایدورپیوندی

همانگونهکه پیشتر بیان شد ،فازهای انسو از طریق جو و اقیانوس میتوانند بر تغییرپذیری بینساالنة اقلیم در مناطق
مختلف جهان تأثیر قابلمالحظهای بگذارند (کومار و همکاران1111 ،؛ وانگ و هندن1112 ،؛ فِنگ و لی1166 ،؛ کای و

یفرینشرقومرکزاقیانوسآراموالنینویفرینترکیبی
لنینوها
هاواثرهایدورپیوندیا 
ی 
ویژگ 
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همکاران1164 ،؛ لی و همکاران1162 ،؛ علیزاده چوبری و همکاران1168 ،؛ علیزاده چوبری و نجفی1168 ،؛ یه و همکاران،
 ،)1168اگرچه این تأثیر ممکن است با تأخیر زمانی رخ دهد .شرایط اقلیم هر منطقه بر چگونگی رفتار متغیرهای هواشناسی
در آن منطقه مؤثر است و میتواند اثرهای دورپیوندی فازهای مختلف انسو را تحت تأثیر قرار دهد .از آنجا که النینوهای
موردبررسی در این پژوهش نمونههایی فرین از انواع متفاوت النینو هستند ،انتظار میرود اثرهای دورپیوندی این رویدادها
نیز متفاوت و قابل مالحظه باشد .همچنین ،بهدلیل آنکه در این مطالعه فقط اثرهای دورپیوندی یک النینو از هر نوع بررسی
شده است ،نتایج لزوماً قابل تعمیم به انواع النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام و ترکیبی نیست.
بیهنجاریهای میانگین ساالنة دمای هوا در ارتفاع 1متری از سطح زمین و فشار تراز دریا برای سه النینوی
 ،1161-1111 ،6118-6112و  1161-1165در مقیاس جهانی بهترتیب در شکلهای  2و  8نشان داده شده است .در
النینوی  ،6118-6112بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در مناطق وسیعی از کانادا ،امریکای جنوبی ،شمال و جنوب
مرکز اقیانوس آرام ،مناطقی از استرالیا و نواحی حارّهای و جنبحارّهای اقیانوس اطلس مشاهده میشود (شکل  -2الف).
عالوهبرآن ،بیهنجاریهای مثبت نسبتاً قابل توجه دمای هوا در بخشهایی از اقیانوس هند ،افریقا ،چین ،و بخشهایی از
اروپای غربی وجود دارد .بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در النینوی  6118-6112در مناطق حارّهای اقیانوس
آرام رخ داده است.
بیهنجاریهای مثبت دمای هوای نزدیک سطح زمین در النینوی  ،1161-1111مشابه النینوی  ،6118-6112در
مناطقی همچون کانادا ،امریکای جنوبی ،نواحی حارّهای و مناطق جنبحارّهای اقیانوس اطلس ،استرالیا ،و افریقا مشاهده
میشود .بهعالوه ،همانند نتایج کیم و همکاران ( ،)1166طی وقوع النینوی  ،1161-1111بیهنجاریهای مثبت دمای
هوا روی اقیانوس هند شکل گرفته است .بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در النینوی  1161-1111در مناطقی
از کانادا ،خلیج بافین ،6دریای کارا 1و دریای بارنت 3از شمالگان واقع است (شکل  -2ب) .در النینوی ،1161-1165
پراکندگی مکانی بیهنجاریهای مثبت دمای هوا نسبت به دو النینوی دیگر بزرگتر و از لحاظ شدت قویتر است
(شکل  -2ج) ،بهنحویکه بخشهای عمدهای از کرة زمین را فراگرفته است و فقط مناطق کوچکی (از جمله سواحل
جنوبی امریکای جنوبی و نواحی شرقی اقیانوس اطلس شمالی) دارای بیهنجاریهای منفی دمای هوا هستند .بیشترین
بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در النینوی  1161-1165در مناطق وسیعی از شمالگان مشاهده میشود.
بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در مناطق وسیعی از افریقا و کانادا طی النینوهای  1161-1111و  1161-1165مقادیر
بزرگتری را در مقایسه با بیهنجاریهای دمای هوا در النینوی  6118-6112نشان میدهند .بهعالوه ،در النینوهای
 1161-1111و  ،1161-1165در مناطق وسیعی از شمالگان بیهنجاریهای مثبت دمای هوا مشاهده میشود،
درحالیکه در النینوی  6118-6112در همان مناطق بیهنجاریهای منفی دمای هوا مشاهده میشود.

1. Baffin Bay
2. Kara Sea
3. Barents Sea
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هنجاریهایمیانگینساالنةدمایهوا()˚Cدرارتفاع5متریازسطازمیندرمایاسجهانینسبتبهدورۀپایة

شکل ۱
.بی
طیوقوعالنینوهایفرین(الف)شرقاقیانوسآرام((،)1998-199۱ب)مرکزاقیانوسآرام(،)5۰1۰-5۰۰9

5۰1۰-1981
و(ج)ترکیبی( )5۰15-5۰12

بیهنجاریهای منفی دمای هوای نزدیک سطح زمین طی وقوع سه نوع النینوی موردبررسی در مناطق مختلف کرة
زمین یکنواخت نیست .بیهنجاریهای منفی دمای هوا در النینوی  6118-6112در دریای اوکوتسک 6واقع در شرق
روسیه ،شمال و جنوب نیمکرة شرقی (محدودة  ،)1-681˚Eدریای اسکوشیا ،1بخشهایی از ایاالت متحدة امریکا ،و
مناطقی از شمال و جنوب اقیانوس اطلس مشاهده میشود .کمینة بیهنجاریهای منفی دمای هوا طی وقوع النینوی
 6118-6112در دریای بارنت قرار دارد ،درحالیکه در النینوی  1161-1111بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در
این منطقه تشکیل شده است (شکلهای  -2الف و  -2ب).
1. Okhotsk Sea
2. Scotia Sea

۱۱

یفرینشرقومرکزاقیانوسآراموالنینویفرینترکیبی
لنینوها
هاواثرهایدورپیوندیا 
ی 
ویژگ 


در النینوی  ،1161-1111گسترش مکانی بیهنجاریهای منفی دمای هوای نزدیک سطح زمین و همچنین بزرگی
این بیهنجاریها نسبت به النینوی  6118-6112کمتر است .کمینة بیهنجاریهای منفی دمای هوا طی وقوع
النینوی  1161-1111در مناطقی از شمال روسیه قرار دارد .همانند نتایج یه و همکاران ( )1168و آشوک و همکاران
( ،)1111در شکلهای  -2الف و  -2ب مشاهده میشود که در النینوهای  6118-6112و 1161-1111
بیهنجاریهای دمای هوای نزدیک سطح در جنوبگان کامالً برعکس یکدیگر است ،در النینوی 6118-6112
بیهنجاریهای منفی دمای هوا و در النینوی  1161-1111بیهنجاریهای مثبت دمای هوا در این منطقه بهچشم
میخورد .گسترش مکانی بیهنجاریهای منفی دمای هوا و همچنین بزرگی این بیهنجاریها در النینوی -1165
 1161نسبت به دو النینوی دیگر کاهش بیشتری یافته است ،بهنحویکه در نیمکرة شمالی فقط در بخشهایی از شمال
اقیانوس اطلس و شمال اقیانوس آرام بیهنجاریهای منفی دمای هوا مشاهده میشود .کمینة بیهنجاریهای منفی
دمای هوا در النینوی  1161-1165در مناطقی از جنوبگان مشاهده میشود .بیهنجاریهای منفی دمای هوا طی وقوع
هر سه النینوی موردبررسی روی دریای اسکوشیا واقع در جنوب اقیانوس اطلس مشاهده میشود .برخالف النینوی
( 1161-1165شکل  -2ج) ،در النینوهای ( 6118-6112شکل  -2الف) و ( 1161-1111شکل  -2ب) بیهنجاریهای
منفی دمای هوا در مناطقی از آسیا شکل گرفته است.
تغییرات دمای سطح دریا در مناطق حارّه ای اقیانوس آرام به تغییر دمای هوا در نزدیکی سطح زمین منجر میشود و
این تغییر دما میتواند در نهایت الگوی فشار جو را هم در مناطق حارّهای اقیانوس آرام هم در مقیاس جهانی تغییر دهد.
مثالً ،طی وقوع سه النینویی که در این مطالعه بررسی شدهاند ،بیهنجاریهای مثبت دمای هوای نزدیک سطح در غرب
کانادا و بیهنجاریهای منفی دمای هوا در مناطق جنبحارّهای تا برونحارّهای مرکز اقیانوس آرام شمالی بر کمفشار
آلوشین تأثیرگذار است .طی وقوع فاز گرم انسو ،کمفشار آلوشین واقع در جزایر آلوشین در اقیانوس آرام شمالی تقویت
میشود .این موضوع در هر سه النینوی موردبررسی در شکل  8مشخص است .کمفشار آلوشین در النینوی -1165
 ،1161در مقایسه با دو النینوی دیگر ،اندکی به سمت جنوبغرب جابهجا شده است .همچنین ،در هر سه النینو ،پُرفشار
تشکیلشده در نواحی جنوب غرب امریکای جنوبی (واقع در  21-51˚Sو  )11-611˚Wمشاهدهشدنی است .همانطورکه
پیشتر بیان شد و از تعریف فاز گرم انسو انتظار میرود ،توزیع مکانی کمفشار نسبی در هر سه النینو از مرکز تا شرق
نواحی حارّهای اقیانوس آرام و پُرفشار نسبی در نواحی غربی آن است .در سه سال مورد بررسی بیهنجاریهای فشار بین
 -1تا  1هکتوپاسکال متغیر است .بیشینة بی هنجاری مثبت در ال نینوی  1161-1111در منطقة شمالگان و بیشینة
بیهنجاری منفی در ال نینوی  1161-1165در منطقة جنوبگان مشاهده شده است.
6

در النینوی  ،6118-6112بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا روی مناطق وسیعی از جمله قارة دریایی (محدودة
 1˚S-1˚Nو  ،)611-653˚Eاسترالیا ،نواحی حارّهای و جنبحارّهای مرکز و شرق اقیانوس هند ،دریای عرب ،شبهقارة
هند ،و بخشهایی از جنوب آسیا حاکم است .همچنین ،مناطقی از مرکز تا شرق افریقای جنوبی ،غرب نواحی حارّهای
اقیانوس اطلس ،و نواحی شمال شرق کانادا طی وقوع النینوی  6118-6112تحت تأثیر بیهنجاریهای مثبت فشار تراز
دریا قرار گرفتهاند (شکل  -8الف) .در النینوی  ،1161-1111بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا عمدتاً در شمالگان و
جنوبگان تشکیل شدهاند؛ بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا در مناطقی از اقیانوس آرام جنوبی ،دریای اوکوتسک ،و

1. Maritime Continent
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اقیانوس هند نیز وجود دارد (شکل  -8ب) .در النینوی  ،1161-1111بیهنجاریهای منفی فشار تراز دریا روی مناطق
حارّهای اقیانوس آرام مشاهده میشود ،درحالیکه در النینوی  6118-6112این بیهنجاریها روی جزایر آلوشین شکل
گرفتهاند که با نتایج علیزاده چوبری ( ،)1162که اثرهای دورپیوندی النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام را بررسی کرده
است ،هماهنگی دارد .همچنین ،برخالف النینوی  ،1161-1111بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا در النینوی
 6118-6112روی مناطق مرکزی تا شرقی نواحی حارّهای اقیانوس اطلس تشکیل شده است (شکلهای  -8الف و -8
ب) .همانطورکه در شکل  -8ج مشخص است ،طی وقوع النینوی  1161-1165مناطق وسیعی از نیمکرة شرقی تحت
تأثیر بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا قرار گرفتهاند .در نیمکرة غربی نیز بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا در
مناطق وسیعی از اقیانوس اطلس شمالی و جنوبی دیده میشود.

هایفشارترازدریا( )hPa
هنجاری 

شکل.8مشابهشکل،۱امابرایبی

در النینوی  ،6118-6112بیهنجاریهای منفی فشار تراز دریا بر روی شمال مناطق مرکزی روسیه و مناطقی از
اقیانوس اطلس شمالی شکل گرفته است (شکل  -8الف) ،حال آنکه در النینوهای  1161-1111و  1161-1165بیشتر
مناطق نیمکرة غربی تحت تأثیر بیهنجاریهای منفی فشار تراز دریا قرار دارند .مشابه شکل  -8ب ،یه و همکاران
( )1168نیز نشان دادند که در النینوی  1161-1111فشار تراز دریا در شمال اقیانوس آرام و شمال اقیانوس اطلس
کاهش یافته است .همچنین ،بیهنجاریهای منفی فشار در مناطق جنوب شرق و غرب آسیا و شمال افریقا مشاهده
میشود (شکل  -8ب).
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بیهنجاریهای میانگین ساالنة بارش سه النینوی موردبررسی نسبت به دورة پایة  1161-6186در مقیاس جهانی
در شکل  1نشان داده شدهاند .بهطور کلی ،بیهنجاریها در مناطق حارّهای اقیانوس آرام ،که محل شکلگیری النینو
است ،بیشتر از دیگر مناطق کرة زمین است .در هر سه النینو ،در مناطق عمدهای از کرة زمین بیهنجاریهای قابل
توجه بارش شکل گرفته است که دامنة تغییرات آن بین  -1تا  1میلیمتر بر روز است .مناطق حارّهای شرق تا مرکز
اقیانوس آرام ،غرب نواحی حارّهای اقیانوس هند ،سواحل شرقی و غربی ایاالت متحدة امریکا ،و شمال شرق روسیه از
جمله مناطقی هستند که طی وقوع النینوی  6118-6112در آنها بیهنجاریهای مثبت بارش مشاهده میشود (شکل
 -1الف) .بیهنجاریهای بارش در النینوی ( 1161-1111شکل  -1ب) نسبت به النینوی  6118-6112مقادیر
کمتری را نشان میدهند .همچنین ،در مناطقی از اندونزی و مالزی ،که بیهنجاریهای منفی بارش در النینوی -6112
 6118رخ داده است ،بیهنجاری مثبت بارش در النینوی  1161-1111مشاهده میشود .در النینوی ،1161-1165
بیهنجاریهای مثبت بارش در مناطقی از اقیانوس هند ،امریکای جنوبی ،شمال و جنوب اقیانوس اطلس ،و سواحل
غربی ایاالت متحدة امریکا مشاهده میشود .در النینوی  ،6118-6112بیهنجاریهای منفی بارش روی قارة دریایی،
مناطق حارّهای شمال اقیانوس آرام شمالی ( 5-1˚Nو  ،)11˚W-651˚Eو شمال شرق برزیل مشاهده میشود (شکل -1
الف) .بهعالوه ،در مناطق وسیعی از اقیانوس هند و اندونزی ،مناطق حارّهای اقیانوس اطلس ،و افریقای مرکزی نیز
بیهنجاریهای منفی بارش مشاهده میشود .مقادیر بیهنجاریهای مثبت و منفی بارش در مناطق حارّهای اقیانوس
آرام طی وقوع النینوی  1161-1111کمتر از بیهنجاریهای بارش در دو النینوی دیگر است که نشاندهندة
ضعیفتربودن اثرهای دورپیوندی آن است .در برخی نواحی از مناطق حارّهای شرق اقیانوس هند و بخشهایی از کلمبیا و
ونزوئال بیهنجاریهای مثبت بارش در النینوی  1161-1111اتفاق افتاده است ،درحالیکه در همین مناطق
بیهنجاریهای منفی بارش در النینوی  6118-6112مشاهده میشود .در النینوی  ،1161-1165بیهنجاریهای
منفی بارش در مناطقی از جمله مرکز افریقا ،قارة دریایی ،اندونزی ،استرالیا ،و مناطق حارّهای اقیانوس اطلس وجود دارد.
همچنین ،مشابه نتایج لی و همکاران ( ،)1162در النینوی  1161-1165کاهش بارش در مناطق جنوبی آسیا رخ داده
است (شکل  -1ج).
بیهنجاریهای مثبت بارش در استرالیا طی رخداد النینوی  1161-1111در مقایسه با النینوی  6118-6112مقادیر
بسیار بزرگتری را نشان میدهند (شکلهای  -1الف و  -1ب) که با نتایج وانگ و هندن ( )1112در بررسی الگوی کلّی
النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام هماهنگی دارد .همچنین ،در هر سه النینو ،در مناطقی که بیهنجاریهای مثبت
یا منفی بارش مشاهده میشود ،هماهنگی قابل قبولی با نتایج ساراچیک و کان ( )1161وجود دارد؛ اگرچه آنها الگوی
کلّی انوع النینو را بررسی کردهاند .مطابق نتایج یو و همکاران ( )1165و جیو و همکاران ( ،)1162النینوی شرق
اقیانوس آرام بیشتر از النینوی مرکز اقیانوس در شکلگیری و پراکندگی بیهنجاریهای دمای هوا و بارش در امریکای
شمالی تأثیرگذارند .این موضوع با شکلهای  -2الف و  -2ب ،که بهترتیب مربوط به النینوهای شرق و مرکز اقیانوس
آراماند ،هماهنگی دارد .مطابق شکلهای  -2الف و  -2ب ،پراکندگی بیهنجاریهای دمای هوا در منطقة امریکای
شمالی در دو النینوی  6118-6112و  1161-1111تقریباً یکسان است .بااینحال ،بهنظر میرسد بیهنجاریهای بارش
در این مناطق طی النینوی ( 6118-6112شکل  -1الف) بیشتر از ( 1161-1111شکل  -1ب) است .مشابه نتایج
جیمنز -مانوز و همکاران ( ،)1161در النینوی  1161-1165کاهش بارش در جنگلهای آمازون مشاهده میشود (شکل
 -1ج) .مطالعة کومار و همکاران ( )1111نیز نشان داد که الگوی بیهنجاریهای بارش طی دو النینوی  6118-6112و
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 1161-1111متفاوت است .النینوی  1161-1111نسبت به النینوی  6118-6112به کاهش بیشتر بارش در منطقة
هند منجر شده است ،اما در منطقة شرق استرالیا و مکزیک بیهنجاریهای منفی بارش طی النینوی  6118-6112در
مقایسه با النینوی  1161-1111بیشتر است که این موضوع با نتایج مطالعة حاضر در شکلهای  -1الف و  -1ج
هماهنگی دارد .مطابق شکلهای  -1الف و  -1ج ،در النینوهای  6118-6112و  1161-1111بیهنجاریهای بارش
در جنوبگان الگویی خالف یکدیگر دارند ،بهنحویکه در النینوی  6118-6112بیهنجاری مثبت بارش و در النینوی
 1161-1111بیهنجاری منفی بارش در این منطقه رخ داده است.

هنجاریهایبارش( )mm day-1

شکل.9مشابهشکل،۱امابرایبی
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جهگیری 
بحثونتی 
براساس شواهد موجود ،فراوانی وقوع النینو و النیناهای شدید بهواسطة گرمایش زمین بهویژه در چند دهة اخیر افزایش
یافته است .برای مثال ،مشاهدات نشان میدهند که بیشتر النینوهای بسیار شدید در طی نیمقرن اخیر رخ دادهاند که
شامل النینوهای  ،6118-6112 ،6183-6181و  1161-1165است (کای و همکاران1164 ،؛ پائک و همکاران.)1162 ،
النینوی بسیار شدید  6118-6112النینای شدید  6111-6118را در پی داشت (مکفادن .)6111 ،چندین النینای شدید
نیز در چند دهة اخیر رخ دادهاند؛ از جمله میتوان به وقوع آنها در  ،1118-1112 ،1111-6111 ،6181-6188و -1161
 1166اشاره کرد .بنابراین ،ممکن است ارتباطی بین گرمایش زمین و فراوانی وقوع رویدادهای فرین انسو وجود داشته
باشد .این ارتباط عمدتاً به تغییر در وضعیت میانگین اقلیم مناطق حارّهای اقیانوس آرام (بهویژه دمای سطح دریا) در پاسخ
به گرمایش زمین نسبت داده شده است ،اگرچه چگونگی تغییر آن پیچیده و مناقشهانگیز است (کای و همکاران،1165 ،
مرجانی و همکاران .)1161 ،با توجه به افزایش فراوانی وقوع النینوهای بسیار شدید در چند دهة اخیر ،مطالعة
ویژگیهای آنها از اهمیت قابل توجهی برخوردار است که در این مطالعه به آن پرداخته شده است.
در مطالعة حاضر با استفاده از دادههای ماهانة  ERA-Interimویژگی سه النینوی  ،1161-1111 ،6118-6112و
 1161-1165بررسی شد که بهترتیب شدیدترین النینوی شرق آرام ،مرکز آرام ،و ترکیبی در دورة موردمطالعه است.
نتایج نشان داد که بهطور تقریبی زمان آغاز هر سه النینو در پایان فصل بهار و آغاز ماه ژوئن و زمان از بین رفتن آنها
در فصل بهار سال بعد در ماه مِه است .در مرحلة از بین رفتن ،بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در النینوی مرکز
آرام  1161 -1111سریعتر از دو النینوی دیگر تضعیف میشود .مکان بیشینة بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا
طی وقوع النینوهای  6118-6112و  1161-1165در ماه مِه بهترتیب در نواحی حارّهای شرق (محدودة  )641˚Wو
مرکز اقیانوس آرام (محدودة ˚ )681قرار دارد .این تفاوت در مکان از بین رفتن میتواند بیانگر آن باشد که این دو النینو
از لحاظ دینامیکی با یکدیگر متفاوتند .درواقع ،از بین رفتن النینوی  1161-1165مشابه از بین رفتن النینوی مرکز
اقیانوس آرام است ،زیرا بیهنجاریهای مثبت دمای سطح دریا در مرکز اقیانوس آرام باقی ماندهاند.
بیهنجاریهای مثبت فشار تراز دریا با بیهنجاریهای منفی دمای هوای نزدیک سطح زمین در مناطق حارّهای
غرب اقیانوس آرام در النینوهای  6118-6112و  1161-1165مطابقت دارند .بازة تغییرات بیهنجاریهای مثبت دمای
سطح دریا در النینوی  6118-6112نسبت به دو النینوی دیگر بیشتر است .همچنین ،بیشینة بیهنجاریهای دمای
سطح دریا و فشار تراز دریا در النینوی  6118-6112در مقایسه با بیشینة همان بیهنجاریها در النینوی 1161-1111
بزرگتر است .این موضوع میتواند تأییدی بر این نکته باشد که النینوهای مرکز اقیانوس آرام عمدتاً ضعیفتر از
النینوهای شرق آرام هستند .بیهنجاریهای دمای هوای نزدیک سطح طی النینوهای  1161-1111و 1161-1165
در بیشتر مناطق حارّهای اقیانوس آرام مقادیری مثبت را نشان میدهند .در النینوی  6118-6112نیز بیهنجاریهای
مثبت دمای هوای نزدیک سطح زمین در بیشتر مناطق حارّهای اقیانوس آرام مشاهده شد ،حال آنکه بیهنجاریهای
منفی فقط در بخشهای اندکی از مناطق حارّهای اقیانوس آرام ( )651˚E -651˚Wوجود دارد .بهعالوه ،بیهنجاریهای
باد در النینوی شرق آرام در  6118-6112شدیدتر از بیهنجاریهای باد در دو النینوی دیگر است.
در النینوهای  6118-6112و ( 1161-1111نمونههایی از النینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام) ،الگوی دوقطبی
بیهنجاریهای بارش در مناطق حارّهای شرق اقیانوس آرام در طرفین استوا مشاهده میشود که عالمت قطبهای مثبت
و منفی این الگوی دوقطبیِ بیهنجاری بارش برعکس یکدیگر است .همچنین ،در هر سه النینو ،در تراز 851
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هکتوپاسکال بیهنجاریهای منفی (مثبت) ارتفاع ژئوپتانسیل در همان مناطق حارّهای از اقیانوس آرام شکل گرفته است
که بیهنجاریهای مثبت (منفی) دمای هوای نزدیک سطح قرار دارند .در تراز  311هکتوپاسکال نیز بیهنجاریهای
مثبت (منفی) ارتفاع ژئوپتانسیل در همان مناطق حارّهای اقیانوس آرام مشاهده میشوند که بیهنجاریهای مثبت (منفی)
دمای هوای نزدیک واقع هستند.
بررسی اثرهای دورپیوندی سه النینو نشان داد که در النینوی  1161-1111بیهنجاریهای دمای هوای نزدیک
سطح زمین در منطقة جنوبگان کامالً برعکس بیهنجاریهای دمای مشاهدهشده در این منطقه طی دو النینوی
بررسیشدة دیگر است .درواقع ،در النینوهای  6118-6112و  1161-1165بیهنجاریهای منفی و در النینوی -1111
 1161بیهنجاریهای مثبت دمای هوای نزدیک سطح زمین در جنوبگان مشاهده شد .همچنین ،در در النینوی -6112
 6118بیهنجاری های مثبت فشار تراز دریا در مناطق مرکزی تا شرقی نواحی حارّهای اقیانوس اطلس مشاهده شد که
برخالف الگوی مشاهدهشده در النینوی  1161-1111است .نتایج مطالعة حاضر همچنین نشان داد که النینوی مرکز
آرام در مقایسه با النینوی شرق آرام باعث کاهش محسوستر بارش در منطقة استرالیا میشود.
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