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مقدمه 
اولین بار آنگستروم ( ،)9132در مطالعات آبوهوایی ،واژة «دورپیوند» را بهکار برد .از الگوهای پیوند از دور برای پیشبینی
میانگین شرایط جوی در دورههای زمانی بلندمدت استفاده میشود (آپربرینک .)9111 ،تغییرات در یک پدیدة دورپیوندی
با تغییر و بیهنجاری گردش بزرگمقیاس و نیمکرهای نمود دارد (دوستان .)552 :9311 ،گیلبرت واکر ،یکی از پیشگامان
عرصة پژوهش در الگوهای پیوند از دور ،میخواست با بررسی موضوع پیوند از دور در درازمدت پیشبینی مفیدی انجام
دهد (امیدوار .)582 :9381 ،با توجه به پیچیدگی شدید عوامل اقلیمی ،بهویژه در عملکرد هرسالة آنها ،لزوم اجرای
پژوهش در آشکارسازی فرایندهای اثرگذار بر آنها ضروری است (فرجزاده و همکاران .)35 :9315 ،بارش نتیجة
پدیدههای پیچیدة آتمسفری و اقیانوسی است و در میان رویدادهای آبوهوایی ،با توجه به نقش حیاتی آن ،اهمیت
ویژهای دارد و نسبت به پدیدههای آبوهوایی دیگر پیچیدگی رفتاری چشمگیرتری دارد (صفرراد و همکاران:9315 ،
 .)552در کشور ایران بارش یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی منابع آب است ،اما توزیع زمانی و مکانی این متغیر
 نویسندة مسئول ،تلفن01929950850 :

Email: Jahan@tabrizu.ac.ir
1. Quassi Biennial Oscillation
2. Geographic Information System
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بسیار ناهمگون است و تابع عوامل بسیاری همچون الگوهای گردش عمومی ،موقعیت جغرافیایی ،و ارتفاع است
(مسعودیان .)959 :9310 ،بیش از نصف بارش ساالنة ایران در فصل زمستان و از طریق رطوبت سیستمهای غربی ایجاد
میشود (علیجانی و همکاران .)5008 ،یکی از عوامل تأثیرگذار در بارشهای مناطق مختلف جهان تأثیر عوامل
دورپیوندی است که بهصورت شاخصهای عددی مانند شاخص  ،5NAO ،9SOIو  3MEIتعریف شدهاند (قاسمیه و
همکاران .)298 :9315 ،الگوهای پیوند از دور ناهنجاریهای متناوب و متداومیاند که بر روی الگوهای جوی و بهویژه
فشار در مقیاس سیارهای سطح مناطق وسیعی رخ میدهند و دورة بازگشت آنها طوالنیمدت است (مسعودیان:9310 ،
 .)25پس میتوان پیوند از دور را یکی از کلیدهای پیشبینی اقلیمی قلمداد کرد (خسروی .)951 :9383 ،در خصوص
ارتباطسنجی رخداد بارندگی یا سایر مؤلفههای اقلیمی با شاخصهای پیوند از دور مطالعات متعددی در سطح جهان و
ایران انجام شده است (لکزاشکور و همکاران .)901 :9311 ،از جمله میتوان به مطالعات جانپینگ و همکاران (،)9118
ناظمالسادات و همکاران( ،)5000ناظمالسادات و همکاران ( ،)5005پیتر ( ،)5099سپاال و همکاران ( ،)5093اویانگ و
همکاران ( ،)5092شویی و همکاران ( ،)5095مسعودیان و اکبری ( ،)9388و جهانبخش اصل و همکاران ( )9310اشاره
کرد .اما آنچه در این مطالعات بیشتر جلب توجه میکند تمرکز بیشتر آنها بر روی اثر انسو بر روی تغییرپذیری بارش
بوده است (محمودی .)915 :9312 ،درحالیکه تنها مطالعه در خصوص اثرهای نمایة  QBOبر بارشهای کشور مربوط
به مطالعة خجسته غالمی ( )9311با عنوان همپیوندی اثر انسو و نوسان شبهدوساالنه بر بارش ایران است .نوسان
شبهدوساالنه یکی از مؤلفههای اصلی در مقیاس سیارهای در الیة پوشسپهر با میانگین دورة تناوب 55ماهه است
(باالچاندرون و همکاران )9111 ،و یکی از اجزای اصلی در نوسانهای کوتاهمدت آبوهوایی بهشمار میآید (برازدیل و
زولوتریلین ،)9112 ،مشاهدات اولیه از منطقة الیة پوشسپهر استوایی ( 20-95کیلومتری سطح زمین) بر وجود بادهایی
خی موارد جهت شرقی و در برخی دیگر دارای جهت غالب غربیاند داللت دارد .این بادها در ابتدا به بادهای
که در بـر 
شرقی کراکاتوآ و بادهای غربی برسون شهرت یافتند .اما در سـال  9159رید و ابدون در دو پژوهش مستقل همزمان به
این نتیجه رسیدند که کمربند باد غربی و شرقی حالت جایگزینشونده دارند و از ارتفاعی باالتر از  30کیلومتری منشأ
میگیرند و سرتاسر الیة استراتوسفر حارهای را در زیر  32کیلومتری با سرعت متوسطی حدود  9کیلومتر در ماه به سمت
پایین درمینوردند (بالدونین و گوهاتاکورتا .)5009 ،بررسیهای بعدی مشخص کرد که این بادها در حدفاصل زمـانـی
حـدود  93مـاه جایگزین میشوند و در فاصلة زمانی تقریباً  51الی  58ماه یک چرخة کامل را تشکیل میدهند .در
سـال 9152آنجل و کورشوور نام نوسان شبه دوساالنه را برای این بادهای شرقی و غربی استوایی برگزیدند که مقبولیت
عام یافت و از آن پس با نام اختصاری  QBOخوانده شد .این شاخص همچون شاخصهای دورپیوندی دیگر نظیر انسو و
نائو دارای دو فاز مثبت و منفی است که درواقع فازهای مثبت بیانگر جهت غربی باد در الیة پوشسپهر حارهای و فازهای
منفی نشاندهندة جهت شرقی باد در الیة مذکور است .پایداری زمانی فاز شرقی تقریباً دو برابر مدت زمان در فاز غربی
بوده و حرکت رو به پایین بادهای شرقی نامنظمتر از بادهای غربی است (جیمز و همکاران .)5090 ،نوسان شبهدوساالنه
با تأثیر بر روی تاوة قطبی و تغییر بر روی الگوهای جوی میتواند بر روی اقلیم سطح زمین اثر بگذارد (یانگ و همکاران،
 . )5093همچنین با تأثیر بر روی مقدار انتشار و تخلیة اوزون در روی عرضهای جغرافیایی باال ،ارتباط با چرخههای
1. Southern Oscillation Index
2. North Atlantic Oscillation
3. Multivariate ENSO Index
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خورشیدی و همپیوندی با دورپیوندهایی دیگر نظیر انسو اقلیم سیارة زمین را تحت تأثیر قرار میدهد (کالوو و همکاران،
 .)5001در خارج از کشور ،جونز و همکاران ( )5092در بررسی اثرهای  QBOبر روی اقلیم جهانی با استفاده از دو مدل
اقلیمی ،که در آنها از نقشههای همدیدی و  GISبهره گرفته شده بود ،به این نتیجه رسیدند که  QBOبر مقدار اوزون،

متان ،بخارآب موجود در جو ،و همگرایی الیههای جوی تأثیر میگذارد و یکی از عوامل تغییر اقلیم محسوب میشود .در
همین راستا ،مارتین و همکاران ( )5003در بررسی همپیوندی بین عمق همگرایی در منطقة حاره و
استفاده از دادههای بازتابش امواج کوتاه و مدلسازی رابطة معناداری را بین

QBO

QBO

با

در الیة پوشسپهر و

همگرایی ،شارش ابر ،و رطوبت در الیة وردسپهر یافتند .بیگ و همکاران ( )5008در بررسی ارتباط بین اوزون و
 QBOبا استفاده از امواج مایکروویو در زیر ماهوارههای هواشناسی و مدلهای رگرسیون چندگانه به این نتیجه رسیدند
که میزان حداکثر و حداقل اوزون همراه تغییرات  QBOطی ماههای دسامبر تا فوریه و در نزدیکی تراز  90هکتوپاسکال
رخ میدهد .از طرفی ،لی و همکاران ( )5090در بررسی اثرهای  QBOو  ENSOبر دما و اوزون در منطقة شادوز به این
نتیجه رسیدند که میزان دما و اوزون بهصورت خطی در مقابل  QBOکاهش مییابد و هنگامی که انسو رخ میدهد
میزان اوزون وردسپهری دارای جهش و سیگنالهای مهمی است .چنین بهنظر میرسد که نوسان شبهدوساالنه یکی از
عوامل مهم بر مقدار متغیرهای جوی از جمله اوزون است .عالوهبراین ،اثر شاخص  QBOبر متغیرهای دمایی و تابشی
در مقاالت (روی و های5099 ،؛ کونز و لبیتزک )5095 ،بررسی شد و آنها به این نتیجه رسیدند که اثر فعالیتهای
خورشیدی و  QBOبر دما و فشار تراز دریا در الیههای پایینی جو با استفاده از نقشههای فشار و دادههای عددی
اثباتشدنی است .همچنین ،فعالیت خورشید توسط فازهای  QBOبر دما اثر میگذارد؛ بهطوریکه این تأثیر در
عرضهای جغرافیایی باال در الیة پوشسپهر پایینی ،در عرضهای میانی در الیة وردسپهر بر میانگین دمای مداری ،و در
نزدیکی قطبین بر فشار تراز دریا مشاهدهشدنی است .این پژوهشگران ترکیب چرخههای خورشیدی و نوسان
شبهدوساالنه را یکی از عوامل کنترلکنندة الگوهای جوی معرفی کردند .ریچتر و همکاران ( )5092در بررسی اثر
متغیرهای پوشسپهری بر روی شاخص النینو با استفاده از متغیرهای پوشسپهری همچون  QBOنشان دادند که
آنومالیهای منفی دمایی در پوشسپهر قطبی و زیر الیة وردسپهر فاز شرقی  QBOرا نسبت به فاز غربی بهشدت تقویت
میکند؛ بهطوریکه کریستوفر و همکاران ( )5003با استفاده از نقشههای  9OLRنقش فازهای شرقی  QBOرا بر رخداد
انسوی خنثی بهاثبات رساندند .بو و همکاران ( )5095در بررسی اثرهای النینوهای قوی بر روی کنترل فازهای QBO

همترازی فازهای  QBOو  ENSOرا بعد از رخداد سه النینوی قوی طی سالهای  ،9111 ،9185و  5092با استفاده از
رسم نمودارهای ترکیبی نشان دادند و رابطة معنادار قوی بین بادهای خط استوا طی  5الی  2سال پس از رخداد النینوی
قوی را در سال  9111تأیید کردند .همچنین ،نتایج تأثیر همپیوندی این دو شاخص در مطالعة هانسن و همکاران ()5095
در بررسی ارتباط بین شاخصهای  QBOو  ENSOو تأثیر آنها بر اقیانوس آرام و آتالنتیک با بررسی مدلهایی نظیر
 CESM-WACCMمشخص شد و آنها به این نتیجه رسیدند که اثرهای  QBOبه هنگامی که در زمستان نیمکرة
شمالی النینا حاکم است به سمت وردسپهر در شمال اقیانوس آرام گسترش مییابد و جهت جنب حاره در این موقع در
طی فاز شرقی  QBOبه نسبت فاز غربی در صورت رخداد پدیدة النینا به سمت شمال جابهجا میشود .در راستای همین

1. Outpout Longwave Radiation
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تحقیقات ،مطالعات یونا و همکاران ( )5091در تأثیر اثر تشدید همگرایی شاخص  1MJOدر ترکیب با فازهای شرقی
 QBOدر فصل زمستان در نیمکرة شمالی گواهی بر این ادعاست که در نتیجه موجب تضعیف مونسون در فصول گرم
میشود .همچنین ،مطالعة هیبینس و همکاران ( )5001با استفاده از مطالعة فازهای مختلف نوسان شبهدوساالنه و بادهای
منطقهای ،علت تغییر رفتار نوسان شبهدوساالنه در الیة مزوسفر را فعالیت امواج سیارهای در فصل زمستان و در منطقة
شمالگان در فصل بهار تشخیص دادند که در مطالعة آدام و همکاران ( )5001با استفاده از نقشههای همدید اثر فازهای
متفاوت نوسان شبهدوساالنه بر زمستان قارة اروپا از طریق تأثیرگذاری بر دورپیوند  5AOبهخصوص در ماه دسامبر تأیید
شده است .فازهای شرقی  QBOبا تضعیف بادهای غربی تجارتی به پدیدة بالکینگ در عرضهای جغرافیایی باال کمک
میکنند (چیام )5099 ،که در نتیجه موجب کاهش بارندگی در شرق اقیانوس آرام میشوند (جیهون و همکاران.)5093 ،
همچنین ،اثرهای این دورپیوند شامل اختالط اوزون پوشسپهری ،تغییر بارشهای موسمی ،و تأثیر بر گردش جو در الیة
پوشسپهر در فصل زمستان در نیمکرة شمالی به اثبات رسیده است (یوشیو و همکاران .)5099 ،در راستای این
پژوهشها در ایران فقط دو مطالعه انجام شده است :مفیدی ( )9382در مطالعة خود مبنی بر آثار شاخص  QBOبه این
نتیجه دست یافت که گردش پوشسپهری طی فصل زمستان بهصورت قوی از گسترش قائم امواج الیة وردسپهر متأثر
شده و میزان فعالیت امواج سیارهای در الیة پوشسپهر و نحوة برهمکنش آنها با متغیرهای دینامیکی مانند  QBOو
تاوة قطبی ،ضمن کنترل گردش هوا در الیههای فوقانی و تغییرپذیری دما ،میزان انتقال و تغییرپذیری سال به سال
اوزون پوشسپهری را تعیین میکند که با مطالعة اسبقی و همکاران ( )5095با استفاده از نقشههای دینامیکی و تحلیل
انرژی جنبشی جریان گردابی در اثرهای دورپیوند  ،QBOجریان طوفان در مدیترانه طی اوایل فصل زمستان ،و اقیانوس
اطلس شمالی در اواخر این فصل با تغییر در جریانهای انتشار و پیچانه مطابقت دارد .با توجه به مطالب بیانشده ،چنین
میتوان نتیجه گرفت که شاخص  QBOیکی از دورپیوندهای تأثیرگذار در عناصر اقلیمی است که تاکنون مطالعهای
مبنی بر تأثیر آن بر بارش ایران انجام نشده است و اغلب تحقیقات معطوف به تأثیر دورپیوندهای دیگر از قبیل انسو و
نائو است که ضرورت مطالعة اثرهای این شاخص در عناصر اقلیمی ایران را میطلبد.

موادوروش 
در این پژوهش دادههای ماهانة بارش صد ایستگاه منتخب از تارنمای سایت سازمان هواشناسی کشور و شاخص QBO

از سایت سازمان اقیانوسشناسی امریکا ( )NOAAبرای دورة آماری سیساله ( )5091-9188بهعنوان دادههای پایه
دریافت و استفاده شده است .دورة آماری و ایستگاههای مورد مطالعه بهگونهای انتخاب شدند که هم بیشترین طول دورة
آماری را شامل شوند هم به لحاظ گستردگی اغلب نقاط کشور را پوشش دهند .شکل  9موقعیت جغرافیایی ایستگاههای
موردمطالعه را نشان میدهد.

1. Mudden Julian Oscillation
2. Atlantic Oscillation
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موقعیتجغرافیاییایستگاههایموردمطالعه

شکل.1نقشة

نخست همة دادهها بهصورت فصول اقلیمی (موورات و همکاران5001 ،؛ دوستان )551 :9311 ،و متناظر با نیاز
(فصل زمستان) مرتب شد .بدین ترتیب که جمع بارش ماههای دسامبر تا فوریه بهعنوان بارش فصل زمستانة هر ایستگاه
و جمع شاخص  QBOمتناظر بهعنوان متغیر زمستانة شاخص مذکور محاسبه شد .نخست برای مقایسهپذیربودن
دادههای بارش و دورپیوند ( QBOمحمودی )918 :9312 ،دادههای بارش طبق رابطة  9استانداردسازی شد:
()9
مقدار بارش معین برای یک فصل،

که در رابطة فوق،

متغیر استادندارشدة بارش،

در بازة سیساله ،و

انحراف از معیار بارندگیهای فصل زمستانه در بازة سیساله است.

میانگین بارش فصل زمستان

دادههای نرمالشدة بارش فصل زمستان بهعنوان متغیر وابسته و دادههای  QBOبهعنوان متغیر مستقل وارد محیط
نرمافزار  STATISTICAشد و ضرایب همبستگی پیرسون بین بارشهای فصل زمستان در هر ایستگاه و دورپیوند QBO

محاسبه شد (بیات ورکشی و قیصری3 :9311 ،؛ فرجزاده و همکاران .)32 :9315 ،بهدلیل بُعد مسافت بین موقعیت مکانی
دورپیوندها ( )QBOو کشور ایران ممکن است تأثیر همزمان مشاهده نشود .بنابراین ،تأخیر سهماهه نیز آزمایش شد.
(عزیزی .)12 :9311 ،بدین جهت ،ضرایب همبستگی بین شاخص دورپیوند  QBOدر فصل پاییز و بارش زمستانة ایستگاهها
محاسبه شد .در مرحلة بعد ،با توجه به اختالف زیاد بین مقادیر حداکثر و حداقل (فازهای مثبت و منفی)  QBOو احتمال
خطا در محاسبة ضرایب همبستگی ،ضمن جداسازی فازهای مثبت و منفی ،ضرایب همبستگی بین فازهای مثبت و منفی
بهصورت جداگانه و همچنین با اعمال تأخیر سهماهه محاسبه شد .در گام بعدی ،برای ارزیابی صحت خروجیهای ضرایب
همبستگی ،نسبت تغییرات میانگین بارش همة ایستگاهها در فازهای مثبت به منفی  QBOطبق رابطة  5محاسبه شد:
()5

= نسبت تغییرات بارش در فازهای مثبت به منفی QBO
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در گام بعدی همة نتایج بهدستآمده از مراحل قبلی وارد سامانة اطالعات جغرافیایی ( )GISشد و با اعمال درونیابی
 IDWخروجی آمارهها به نقشه تبدیل شد .هدف از پهنهبندی ،شناسایی مکانهایی است که به لحاظ داشتن صفت مورد
نظر یکساناند (دارند .)13 :9313 ،همچنین ،نمودار روند تغییرات آنومالی بارشهای زمستانة کشور برای مقایسه با
تغییرات فازهای پاییزه و زمستانة  QBOترسیم شد.

یافتههایتطقی 

نقشههای شکل  5بهمنظور بررسی ارتباط بین دورپیوند  QBOبا بارش زمستانه (الف) و با درنظرگرفتن اثر تأخیر سهماهة
این شاخص (ب) ترسیم شدهاند .همانگونهکه مشاهده میشود ،اثرهای کلی این شاخص بر بارش فصل زمستان در دو
حالت یادشده با اثرهای جغرافیایی تقریباً مشابه و با شدت نسبتاً یکسانی ظاهر شدهاند .اثر شاخص  QBOدر حالت تأخیر
سهماهه (شکل  -5ب) در نیمة غربی کشور بهویژه شمال غرب ،بخشهایی از غرب و جنوب غرب تا مرکز کشور
بهصورت ضرایب همبستگی معکوس و در دیگر نقاط از جمله در سواحل دریای خزر و بخشهایی از جنوب و جنوب
شرق کشور بهصورت ضرایب مستقیم محاسبه شدهاند .پایینترین ضرایب همبستگی منفی در شمال غرب شامل
ایستگاههای خوی ،جلفا ،و تبریز بین  -0/5تا  -0/3و بیشترین ضرایب همبستگی مثبت در سواحل دریای خزر و
بخشهای شرقی استان کرمان بین  0/3تا  0/2قابل مشاهده است که این ضرایب فقط در چهار ایستگاه بندرانزلی،
ساری ،بابلسر ،و بم معنیدارند .از طرفی ،اثر این شاخص بدون درنظرگرفتن تأخیر سهماهه بر بارش فصل زمستان (شکل
 -5الف) تقریباً مشابه حالت قبل است ،ولی شدت کمتر (با ضرایب همبستگی پایینتر) است .تفاوت عمدة اثرگذاری
شاخص  QBOدر بارش زمستانة ایران در دو حالت با تأخیر و بدون تأخیر در شدت اثرگذاری آن است؛ بهگونهایکه
شدت این تأثیرگذاری در حالت بدون تأخیر ضعیفتر است .همچنین ،اثرگذاری این شاخص با اعمال تأخیر سهماهه در
سواحل دریای خزر و بخشهایی از جنوب کشور از لحاظ آماری معنیدار است .ضرایب همبستگی در اغلب نقاط نیمة
غربی و شمالی بهصورت معکوس (کاهش بارش) و در دیگر نقاط بهویژه بخشهای جنوبی بهصورت مستقیم (افزایش
بارش) است؛ بهطوریکه کمترین ضرایب منفی در بخشهای شمال غربی بین  -0/52تا  -0/33و بیشترین ضرایب مثبت
در بخشهای جنوبی بین  0/59تا  0/39محاسبه شد .بهطور کلی ،میتوان چنین نتیجه گرفت که با تغییر شاخص QBO

از مقادیر منفی شدید به مقادیر بزرگتر ،بارش مناطق شمال غرب ،دامنههای البرز ،و تا حدی بخشهایی از غرب و
جنوب غرب ایران بهصورت نسبی کاهش یافته و در بقیة مناطق با افزایش جزئی همراه بوده است .تغییرات افزایش
بارش مناطق سواحل شمالی و بخشهای جنوبی کشور با تأخیر سهماهه نسبتاً زیادتر میشود.
الف

ب


شکل.5نقشةضریبهمبستگیبینشارصQBOزمستانه(الف)وپاییزه(ب)بابارشفصلزمستان 
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نقشههای شکل  3بهمنظور ارزیابی اثر فازهای مثبت و منفی شاخص  QBOبا بارش زمستانة ایران جداگانه ترسیم
شدهاند .براساس این نقشهها ،در هر دو فاز ارتباط معکوسی بین نوسان شبهدوساالنه با بارش وجود دارد .در این میان
نقش فازهای مثبت در کاهش بارش نواحی جنوب غرب بیشتر بوده و ضرایب همبستگی بین  -0/2تا  -0/51است .اما در
بخشهای شمال غربی ،غربی ،جنوبی ،و جنوب شرقی ارتباط مستقیم (با ضرایب همبستگی بین  )0/2 - 0/5مشاهده
میشود .برخالف فازهای مثبت ،فازهای منفی در اغلب مناطق کشور با مقدار بارش زمستان همبستگی معکوس داشته و
با کاهش بارش همراه است؛ بهطوریکه بیشترین ارتباط معکوس در ابعاد جغرافیایی کوچکی در بخشهای غربی ،جنوب
غربی و شرقی بین  -0/2الی  -0/2مالحظه شد .چنین بهنظر میرسد که ،با تشدید فازهای مثبت (از صفر تا مقادیر مثبت
حدی) ،بارشهای اغلب نقاط کشور بهجز شمال غرب ،بخشهایی از غرب و جنوب استان سیستان و بلوچستان کاهش
مییابد .مقدار کاهش بارش در مناطق جنوب غرب نسبت به دیگر نقاط بیشتر است .این در حالی است که با میل فازهای
منفی  QBOبه اعداد کوچکتر (از صفر به اعداد منفی) بارش اغلب نقاط بهجز بخشهای کوچکی از نوار شمالی کاهش
مییابد .این نتایج نقش فرینهای  QBOرا در کاهش بارش در هر دو فاز مثبت و منفی آشکار میکند؛ درحالیکه در
فازهای مالیم (مابین  -90تا  +2در شاخص ماهانه) بارشهای مطلوبی در اغلب مناطق کشور اتفاق میافتد .به عبارت
دیگر ،با افزایش شدت فازهای مثبت ،بارش در اغلب نقاط بهویژه در مناطق جنوب غرب ،مرکز ،شرق ،و شمال شرق
کاهش مییابد و برعکس در بخشهای شمال غربی ،غربی ،و بخش کوچکی از جنوب شرق افزایش جزئی مییابد .اما در
فازهای منفی و بهویژه با میل به سمت مقادیر فرین ،بارشها در اغلب نقاط افت پیدا میکند ،که این کاهش در
بخشهایی از غرب ،سواحل خلیج فارس ،و بخشهایی از شرق کشور نسبت به دیگر نقاط بیشتر است .بهطور کلی ،نقش
فرینهای مثبت به لحاظ شدت اثرگذاری بر کاهش بارش در مناطق جنوب غربی ،شرقی ،و مرکزی بیشتر است؛ در
صورتی که بر بارشهای مناطق شمال غرب ،غرب ،و بخش کوچکی از نوار ساحلی دریای عمان اثر افزایشی جزئی دارد.

الف

ب

بابارشهایفصلزمستان 

شکل.1نقشةضریبهمبستگیبینفازهایمثبت(الف)ومنفی(ب)QBO

نقشههای شکل  2برای ارزیابی ارتباط جداگانة دو فاز مثبت و منفی  QBOپاییزه (با تأخیر سهماهه) بر بارش فصل
زمستان ترسیم شده است .همانگونهکه مشاهده میشود ،نقش معکوس شاخص  QBOدر هر دو فاز مشخص است .اثر
فازهای مثبت در اغلب نقاط کشور بهصورت ضرایب همبستگی منفی (افت بارش) نمایان بوده و این کاهش در
عرضهای جغرافیایی باال کمتر است و بهتدریج به سمت عرضهای پایینتر افزایش یافته است .بیشترین ارتباط در
سواحل خلیج فارس و بین مقادیر  -0/52الی  -0/85محاسبه شد .در حالی که کمترین ارتباط در شمال غرب بین  0تا
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 -0/91است .همانگونهکه در شکل  -2الف مشخص شده است ،اثر فازهای مثبت پاییزه بر کاهش بارندگی زمستانه در
اغلب نقاط بخشهای مرکزی و جنوبی ایران از لحاظ آماری معنیدار تشخیص داده شده است .برخالف فازهای مثبت،
در فازهای منفی این ارتباط کمتر بوده و در غالب نقاط بهصورت افزایش نسبی بارش است .باالترین اثرهای افزایشی
بارش مربوط به ایستگاههای خوی و چابهار و اثرهای کاهشی بارش مربوط به شمال شرق کشور محاسبه شد .نکتة مهم
در خصوص اثر فازهای منفی پاییزه بر بارشهای زمستانة ایران غیرمعنیداربودن این تأثیر (به استثنای ایستگاههای
چابهار و خوی) از لحاظ آماری است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که اثر فازهای منفی پاییزه بر بارشهای زمستانة
ایران چشمگیر نیست .با توجه به ضرایب بهدستآمده از نقش فازهای مثبت  QBOبر بارش فصل زمستان ،معلوم
میشود که شاخصهای مثبت  QBOدر فصل پاییز بر افت بارش زمستانة بخشهای مرکزی و نواحی جنوبی ایران تأثیر
داشته و بهتدریج با تشدید فازهای مثبت این کاهش به لحاظ شدت و گستردگی جغرافیایی بیشتر شده و اغلب نقاط کشور
را دربر میگیرد .اما فازهای منفی پاییزه نقش متفاوتی در بارشهای زمستانة مناطق مختلف میگذارد؛ بهطوریکه با
نزول فازهای منفی پاییزه شاهد تقویت جزئی و افزایش نسبی بارش بهویژه در مناطق شمال غربی ،بخشهای مرکزی ،و
جنوب سیستان و بلوچستان (سواحل دریای عمان) و تضعیف نسبی بارش در شمال شرق هستیم.

الف

ب

بابارشهایفصلزمستان 

شکل.1نقشة ضریبهمبستگیبینفازهایمثبت(الف)ومنفی(ب)پاییزهQBO

برای تشخیص تغییرات بارش زمستانة کشور در فازهای مثبت به منفی ( QBOنسبت فازهای غربی به فازهای
شرقی) ،نقشة شکل  2ترسیم شده است .همانگونهکه مشاهده میشود ،نسبت تغییرات میانگین بارش زمستانة فازهای
مثبت به منفی در نیمة غربی بهصورت کاهشی و در دیگر نقاط بهویژه در بخشهای جنوبی شامل استانهای فارس،
اصفهان ،یزد ،و کرمان بهصورت افزایشی نمایان شده است .بیشترین تغییرات بارش در مناطق جنوبی کشور واقع در
استانهای یزد و کرمان بهصورت افزایش بارش تا 12درصد مشاهده شد .این در حالی است که بیشترین کاهش در
بخشهای شمال غرب و جنوب استان سیستان و بلوچستان تا  -%22محاسبه شد .بنابراین ،با گرایش شاخص  QBOاز
اعداد منفی کوچکتر به اعداد بزرگتر بارش در مناطق غربی و شمالی بهصورت نسبی کاهش و در مناطق جنوبی و
جنوب شرقی بهصورت محسوسی افزایش مییابد .میزان تغییرات افزایش بارش مناطق جنوبی تقریباً دو برابر میزان
کاهش بارش در مناطق شمال غربی است .الگوی کلی نقشة زیر با نقشههای شکل  5انطباق دارد و گویای این مطلب
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مهم است که فازهای مالیم دورپیوند ( QBOحدوداً  -90تا  +2ماهانه) در مقایسه با فازهای فرین مثبت و منفی نقش
مساعدتری در بارشهای کشور دارد.

شکل.2نقشةنسبتدرصدتغییراتبارشفصلزمستاندرفازهایمثبتبهمنفی QBO

نمودار شکل  5روند تغییرات میانگین بارش زمستانة ایران را در مقایسه با تغییرات فازهای زمستانه و پاییزة دورپیوند
نوسان شبهدوساالنه نشان میدهد .این نمودار نمایانگر آن است که طی سالهای اخیر بارشهای فصل زمستان با افت
روبهرو بوده که علت آن را میتوان به عوامل مختلفی از جمله تغییر در الگوهای جوی ،شاخصهای دورپیوندی ،و
گرمایش جهانی نسبت داد .با توجه به نمودار یادشده ،افزایش تدریجی فرینهای شاخص  QBOو صعود به سمت
فرینهای مثبت و بهخصوص منفی مصادف با کاهش بارشهای زمستانه بوده است؛ بهطوریکه میانگین بارش کشور
طی رخداد فازهای شدید مثبت پاییزه اغلب نرمال و زیرنرمال بود .از طرفی ،شدیدترین خشکسالیهای زمستانه مصادف
با رخداد فازهای بسیار منفی زمستانه  QBOبوده است؛ بهعنوان نمونه ،میتوان به سالهای  5092و  5095اشاره کرد
که در آن سالها جمع سهماهه (متغیر فصلی) شاخص  QBOبهترتیب  -80و  -28بوده است .در صورتی که برخالف
فرینهای  ،QBOترسالیهای زمستانه که معموالً طی سالهای قبل از  5000رخ دادهاند متقارن با اعداد متوسط این
شاخص بود .مثالً ،ترسالیهای شدید سالهای  9113و  ،9115که میانگین بارش فصل زمستان بهترتیب  505و 918
میلیمتر محاسبه شد؛ شاخص  QBOدر فاز مثبت ضعیف پاییزه ( )+95و منفی متوسط ( )-51قرار داشت .این نتایج
همسو با نتایج حاصل از ضرایب همبستگی درمورد نقش فازهای منفی زمستانة دورپیوند ( QBOشکل  -3ب ) و فازهای
مثبت پاییزه (نقشة  -2الف) است .با توجه به نتایج و نمودار زیر میتوان نتیجه گرفت که فازهای مثبت حدی در فصول
زمستان و بهویژه پاییز و فازهای حدی منفی در فصل زمستان یکی از عوامل کاهش بارندگیاند .درصورتیکه با رخداد
فازهای مالیم  QBOطی فصول پاییز و زمستان شرایط برای وقوع بارشهای مطلوب فراهم میشود .از طرفی ،روند
افزایشی تعداد ایستگاههایی که بارش زیر نرمال داشتند نیز رو به افزایش بوده است؛ بهطوریکه طی سالهای  5093و
 5092در بیش از  80ایستگاه مقدار بارش زیر نرمال بوده است.
نتایج حاصل از تحلیل و بررسی نقشهها و نمودارها بهطور خالصه در جدول  9آمده است.
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تعدادایستگاههایدارایبارشزیرنرمالمتناسبباتغییراتفازهای

شکل.6نمودارمقایسةآنومالیبارشزمستانةکشورهمراه
پاییزهوزمستانة QBO
نتایجحاصلازارتباطفازهایمختلفپاییزهوزمستانهبابارشهایزمستانةایران(منبع:نگارندگان) 

جدول.1رالصة
فازهایQBO

مناط تطتپوششونطوۀتأثیر 

فازهای مثبت پاییزه

اغلب مناطق کشور بهخصوص بخشهای مرکزی
و جنوبی بهصورت کاهش بارشهای زمستانه

فازهای منفی پاییزه

اغلب مناطق بهجز شمال شرق بهصورت افزایش
جزئی بارش

فازهای مثبت زمستانه

در نواحی جنوبی و شرقی کاهش بارش و در
شمال غرب ،غرب بهصورت افزایش جزئی بارش

فازهای منفی زمستانه

در اغلب نواحی کاهش بارش

میزانهمبستگیومعناداری 
بین  -0/2الی  -0/85در مناطق مرکزی و جنوبی
بهخصوص سواحل خلیج فارس که در اغلب این نواحی
معنادار تشخیص داده شد
در مناطق شمال غرب ،نواحی مرکزی ،و جنوب شرق بین
 -0/5الی  -0/32که فقط در دو ایستگاه معنادار بود
نواحی جنوب غرب به سمت شرق کشور بین  -0/5الی
 ،-0/51در شمال غرب و غرب بین  0تا 0/2؛ ضرایب فقط
در چند ایستگاه جنوب غربی و شرقی معنادار بود
بیشترین ضرایب همبستگی در بخشهای غربی ،سواحل
خلیج فارس ،و شرق کشور بین  0/5الی  0/2که در هیچ
ایستگاهی معنادار نبود

نتیجهگیری

هدف از این مطالعه آشکارسازی تأثیر دورپیوند  QBOبر بارشهای فصل زمستان با استفاده از روشهای آماری و
توصیفی بود .نتایج نشان داد طی سالهای اخیر ،میانگین بارشهای زمستانة کشور رو به کاهش بوده است؛ بهطوریکه
این دوره مصادف با افزایش فرینهای دورپیوند  QBOبوده است؛ بهگونهایکه شدت فرینهای منفی طی دو دهة اخیر
نسبت به دهههای پیش از آن تقریباً دوبرابر شده است .با توجه به این مباحث و نتایج حاصل از تحلیل ارتباط بین فازهای
مثبت و منفی نمایة نوسان شبهدوساالنه مشخص شد که ارتباط معکوس و معناداری بین فازهای مثبت  QBOدر فصل
پاییز با بارشهای فصل زمستان در اغلب ایستگاهها ،بهویژه نواحی مرکزی و جنوبی ایران ،وجود دارد؛ بهطوریکه با
افزایش شدت فرینهای مثبت در فصل پاییز امکان وقوع بارشهای کمتر از نرمال در فصل زمستان در کشور بهویژه در
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نواحی مرکزی و جنوبی افزایش مییابد؛ بهعنوان نمونه ،میتوان به سالهای  ،5095 ،5092 ،5001 ،5001و  5091اشاره
کرد که کاهش بارندگی در آن سالها مصادف با فازهای بسیار مثبت پاییزة این سیگنال اقلیمی بوده است .برخالف نقش
مؤثر فازهای مثبت حدی در فصل پاییز بر کاهش بارندگیهای زمستانة مناطق جنوبی و مرکزی ایران ،وقوع ترسالی
زمستانه در صورت وقوع فازهای منفی در فصل پاییز قطعی نیست.
اثر فازهای مثبت زمستانه بر تغییرات بارشی کشور محسوس نیست .اگرچه فازهای منفی زمستانة این شاخص موجب
کاهش نسبی و غیرمعنادار بارش در اغلب نقاط میشود ،بهنظر میرسد فرینهای منفی این دورپیوند در فصل زمستان
باعث کاهش نسبتاً محسوس بارندگی در اغلب نقاط شده است که بهعنوان نمونه میتوان به سالهای  ،5095 ،5090و
 5092اشاره کرد که این سالها بهعنوان سالهای خشک مصادف با فرینهای منفی زمستانة این دورپیوند بودهاند .از
طرفی ،وقوع ترسالیهای زمستانه مصادف با رخداد فازهای مالیم شاخص  QBOدر فصول پاییز و زمستان بوده است.
میتوان چنین نتیجه گرفت که دورپیوند  QBOیکی از عوامل کنترلکنندة بارشهای فصل زمستان در مناطق مختلف
کشور بهویژه بخشهای جنوبی ،مرکزی ،و غربی است که نقش عمده و محسوس این نمایه بهصورت کاهش بارندگی
است .یادآور میشود که نمایة نوسان شبهدوساالنه بر بارشهای زمستانة نوار شمالی ایران بهخصوص شمال غرب و
سواحل شمالی کشور اثر محسوسی ندارد .بهطورکلی ،نتایج تحقیق حاضر با توجه به عدم مطالعة تأثیر شاخص  QBOبر
روی بارشهای ایران قابل مقایسه با تحقیقات پیشین نیست .اما با توجه به مطالعات مفیدی ( )9382و اسبقی و همکاران
( )5095مبنی بر تأثیر این دورپیوند بر گردش زمستانة جو در نیمکرة شمالی و جریان طوفانها محدودة دریای مدیترانه و
از طرفی وجود تحقیقات خارجی همچون مطالعات آدام و همکاران ( ،)5001یوشیو ( ،)5099هانسن و همکاران (،)5095
یونا و همکاران ( )5091مبنی بر اثر شاخص  QBOبر روی شاخصهای انسو ،شاخص شمالگان ( ،)AOشاخص ،MJO
و تأثیر آن بر روی اوزون ،دما ،و گردش پوشسپهری ،مشخص است که این شاخص تأثیر بسزایی در بارشهای ایران
خواهد داشت که در نتایج این مطالعه شواهدی از آن بیان شده است.

سپاسگزاری 

از سازمان هواشناسی کشور به جهت مساعدت در تهیة دادههای بارش بسیار سپاسگزاریم.
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