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علی
کشاورزی،دانشگاهبوعلیسینا،همدان 

ارشناسارشدهواشناسیکشاورزی،دانشکدة
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کشاورزی،دانشگاهبوعلیسینا،همدان
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چکﯿده 
ﺟﺎیﯽتﺎریخرخداداولﯿنوآخﺮینیخﺒنددانپدﺎیﯿزهوبهدﺎره

دراینپژوﻫﺶاثﺮنوسﺎنﺎتالگوﻫﺎيدورپﯿونددرﺟﺎبه
بﺮرسﯽﺷد.اینمحﺎسﺒﺎتدر95ایستگﺎهسﯿنوپتﯿککشوربﺮايمدت99سﺎل()5192-91۹2انجﺎمﺷدهاست.
بﺮرسﯽﻫﻤﺒستگﯽﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوند ودمﺎيکﻤﯿنه،ازدوسنﺎریو(بﺎوبدونتأخﯿﺮزمدﺎنﯽ)اسدتدﺎدهﺷدد.

بﺮاي
دیﺮرسبهﺎرهدرمقﯿﺎسمﺎﻫﺎنده(بددونتدأخﯿﺮ)ﺷدﺎخصNAO-
ارتﺮینالگويﺷنﺎسﺎیﯽﺷدهبﺮیخﺒندان 

تأثﯿﺮگذ
(ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ)1/767درمﺎهﻓوریهومﺮبوطبهایستگﺎهاصددهﺎناسدتومدثثﺮتﺮینﺷدﺎخصاثدﺮگدذاربدﺮ
زودرسپﺎیﯿزه(AMO+ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ)1/795درمقﯿﺎسمﺎﻫﺎنه(بدونتأخﯿﺮ)سدتتﺎمﺒﺮومﺮبدوطبده
یخﺒندان 
ﺟﺎیﯽتﺎریخﻫﺎدراولﯿنیخﺒندانپﺎیﯿزهوآخدﺮینیخﺒنددانبهدﺎرهدرﻓدﺎزالنﯿندو

بهدستآمد.ﺟﺎبه
ایستگﺎهﻫﻤدان 
نسﺒتبهنﺮمﺎلزودتﺮودرﻓﺎزالنﯿنﺎنسﺒتبهنﺮمﺎلدیﺮتﺮﺷﺮوعمﯽﺷود.ﻫﻤﺒستگﯽبﯿنﻓﺎزﻫدﺎيالنﯿندو،النﯿندﺎ،و

ردمﺎيکﻤﯿنهداﺷتهاست.بهﻃورکلﯽ،نتدﺎی نشدﺎن

دادﻓﺎزالنﯿنﺎتأثﯿﺮگذاريبﯿشتﺮيد

نﺮمﺎلبﺎدمﺎيکﻤﯿنهنشﺎن
بهﺎرهدرایستگﺎهﻫدﺎيموردمطﺎلﻌدهبدﺎتﻌددادياز

ﺟﺎیﯽتﺎریخﻫﺎيرخداداولﯿنوآخﺮینیخﺒندانپﺎیﯿزهو

دادﺟﺎبه
ﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوندمﺎنند،AO،NAO،SOI ،AMOوMEIمﺮتﺒطاست .



دمﺎيکﻤﯿنه،ﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوند،ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ،یخﺒندان.

واژگﺎنکلﯿدي:

مقدمه 
محسوبمیشود

مطالعهوتحلیلتغییرپذیریاقلیمییکیازمباحثمهموموردتوجه دربینمتخصصاناقلیمشناسی 
دههای هوا و اقلیم و
جمعآوری دا 
(رودریگوزپوبلوهمکاران،.)2331درك علل و ماهیت تغییرات اقلیمی از اهم اهداف 
پدیدههای اقلیمی است.در این رابطه نوسانات اقلیمی ناشی از الگوهای دورپیوند اهمیت فراوانی یافته است(قویدل
پایش 
تأثیردوگروهازعواملتغییرمیکند: .2عواملیکهباعثتغییرات


اقلیمیكمنطقهتحت
رحیمیوهمکاران، .)2930
میآورند(کوچکیونصیریمحالتی، .)2915
بهوجود 
عواملیکهروندهایتغییردرازمدترا 

اقلیمیمیشوند؛.1

ساالنة
بهشدت
میشود و به پویایی جو 
بهسرعت دچار تحول 
وپدیدههای جوی 

تحتتأثیر الگوها
دما عنصری است که 
میرود.
بهشمار 
برنامهریزی محیط مؤلفة بسیار مهمی 

میدهد .بنابراین ،تغییرات دما در مدیریت و
حساسیت نشان 
ارتباطهمزمانبیننوساناتعناصر اقلیمییكمکانباتغییراتالگوهایفشارودمایسطحدریادرنقاط

دورپیوند 
رابطهوهمبستگیمعناداربینتغییراتزمانیدو

(قویدل رحیمیوهمکاران،.)2931

تعریفشده است 
جغرافیاییدیگر 
نویسندةمسئول،تلفن:53212103315

  Email: swsabzi@basu.ac.ir 
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مینامند.بسیاریازاینالگوهایدورپیوند در
اهمدیگریاباعناصروپدیدههایاقلیمیمناطقدیگررادورپیوند  

الگوب
میگیرند (خسروی ، .)2919زیرا
مقیاس سیارهای بهوقوع میپیوندند و سراسر حوضههای اقیانوسی و قارهای را دربر  
ایآزادباتوجهبهظرفیتگرماییزیاداینسیالمیتواندتغییرات

کوچكدردماوفشارسطحآبه

تغییراتیهرچند 
جاییتودههایهواشود(کارآموزوهمکاران،.)2910با توجه

بزرگیدردمایهوایمناطقمجاورایجادکندوسببجابه
نیمکرة شمالی زمین ،بیشتر مناطق کشور دارای اقلیم گرم
عرضهای میانی 

به واقعشدن ایران در ناحیة پُرفشار
میتواند راهکارمناسبی برای
پیشبینی و پایشدرازمدتشرایط اقلیمی در هر منطقه 
نیمهخشك تا خشك است.بنابراین ،

مقابله باعوارض ناگوار تغییرات اقلیمیباشد(قویدلرحیمیوهمکاران، .)2931
پدیدهای است که
خسارتباردربخشکشاورزیقلمدادمیشود.یخبندان 

سرمازدگیویخبندانازمشکالتمهمو
میشود.این عارضه در درختان میوه در فصل
اندامهای گیاهی 
در دماهایپایینسبب ایجاد خسارت یا از بین رفتن 
برجایمیگذارد.مطالعاتپژوهشگرانمختلفنشان

خسارتهای زیادی

میشود و هرساله
زمستان یا اوایلبهار حادث 
همراهگرمشدنکلیتدریجیزمینازمسائلمهمو


زودرسپاییزهبه
میدهدکهیخبندان دیررسبهارهویخبندان 

اساسیکشاورزیومنابعطبیعیدرقرنحاضراست .
همزمانی فاز سرد انسو (النینا)با فاز سرد AOشدت سرما و
انجامگرفتة ماتیوو همکاران ()1551 
براساس مطالعات 
میدهد .تورکس و ارالت ( )1550طی
غیرقابلتحملی افزایش 

یخبندان (خشونت و سختی زمستان) را در اروپا تا حد
مطالعهای نشان دادند که یك همبستگی منفی بین تغییرات شاخص نوسان شمالی و بارش فصل زمستان ترکیه وجود

طوریکهفازمنفیالگویNAOتوأمباافزایشبارشزمستانهوکاهشدماوفازمثبتآنموجبکاهشبارش
به 
دارد؛ 
خشكسالیزمستانیدرسراسرترکیهشدهاست .

وافزایشدماوظهور
)بیانگرمطلوبنبودنشاخص TNIومطلوبیت شاخصترکیبینینو  9وTNI

نتایجمطالعاتراجیوانوپای (1551
درآشکارسازی ارتباطبینشاخصهایموسمیکشورهندباپدیدة انسواست .ریگبایوهمکاران ()1551طیمطالعة
خودبررویاثرهای تغییراقلیمبرریسكیخبندانبیانکردندافزایشواریانسدمایروزانه(کهبه افزایشریسك
ریزیکشاورزیمهمترازافزایشمیانگیندمایروزانه(که به کاهش ریسك یخبندان


شود)دربرنامه
یخبندانمنجر 
می
میشود)است.کوهنوهمکاران()1525فازمثبتنوساناتشمالگانراعاملسرمایسختوشدیدسال-1553
منجر 
 ،1525که موجب ریزشبرف سنگین و سرمای شدید و واردآمدن خساراتی به مراکز صنعتی و جمعیتی در شرق آسیا،
دانستهاند .

اروپا،وایالتمتحدةامریکاشدهاست،
چاودری و همکاران ( ،)1521طی مطالعات خود ،تغییرپذیری و نوسان کند ساالنة شاخص النینو -نوسان جنوبی
(انسو)راطیسالهای 1551-2115 بااستفادهازمشاهداتهواشناسیدرسطحدریادرامتدادبخششمالیاقیانوس

هند (خلیج عدن از طریق تنگة ماالکا) و بخش جنوبی دریای چین (به تنگة لوزون) بررسی کردند .براساس نتایج
گرمتراز
مطالعاتاینمحققان،بخششمالیاقیانوسهندبراثرالنینودراواخرقرننوزدهمواوایلواواخرقرنبیستم 
مشاهدهشدهاست.همچنین،گرمایناشیازالنینووبارشو

سالهای2325تا2315بودهواوجگرمادرتابستان
فاصلة 
فشار سطح دریا در بخش شمالی اقیانوس هند ،هنگام تابستان به سمت شمال غربی استوایی اقیانوس آرام افزایش
مییابد .
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تاکوروهمکاران ()1515ارتباطبینفازهای ENSOوآبمعادلبرفرادربخشغربیایاالتمتحدهبررسی
هایاخیروجوددارد.بهطورکلی،


درسال
کردند.نتایجنشاندادکهروندمنفیبینآبمعادلبرفوفازهای ENSO
تغییراتآبمعادلبرفروندیناگهانیرادرمقایسهباروندهایتدریجیگذشتهنشانداد .
توجیه رفتار اقلیم براساس سازوکارهای الگوهای دورپیوند در ایران نیز موردتوجه محققان قرار گرفته است.
خورشیددوستوهمکاران ( ،)2910با استفادهازشاخصچندمتغیرة انسو،نقشاینپدیدهرادرتغییرپذیریبارشهای
درفصلپاییزهمبستگیمثبتومعنیداری

نتایجآنهانشاندادکهفقط 

فصلیاستانآذربایجانشرقیمطالعه کردند؛ 
مشاهده شده است که به معنای افزایش میزان بارشهای پاییزی به هنگام وقوع النینو و

بین این شاخص و بارش 
برعکسکاهشبارشدرفازالنینااست. 
وقزوینرادرسالهای

میرمسعودیوهمکاران ()2911تغییرپذیریدمایهوایسهشهرایرانازجمله تبریز،سقز ،
نتایجحاصلازاینتحقیقنشاندادکهدمایهوایتبریزوقزوینباتأخیر

انسونسبتبهسالهایخنثیبررسیکردند.

داریمییابد.دمایهوای


هایخنثیکاهشمعنی

النینوتأثیرگرفتهودرپاییزنسبتبهسال
سهماهه ازفازهایتابستانة 

شهرسقزدرشرایطالنینویتابستانهدرفصلتابستانوهمچنینفصلپاییزکاهشمعنیداریدارد.درفازالنیناوفصل

دارینمیکند .


هایخنثیتغییرمعنی

هشهرنسبتبهسال
زمستاندمایهوایهرس
ةجنوبیکشور
زارعابیانهوبیاتورکشی ()2932درمطالعة تأثیرپدیدة انسوبرتغییراتدمایماهانهوفصلینیم 
بهمراتببیشازشاخصSOIبود.
نشاندادندکهتعدادایستگاههایدارایهمبستگیمعناداردمایهواباشاخصTNI 

همبستگیهایمعنادارازنوعمنفیبودکهبیانگرکاهشدمایهواباافزایش

همچنین،درهردومقیاسزمانی،بیشترین
مقادیرشاخصهایانسواست .

)دربررسیتاریخیخبندانهایمؤثردرکشاورزیتحتتأثیرتغییراقلیمنشاندادنددرهمة

قربانیوولیزاده(2939
ایستگاههایمطالعاتیاولینیخبندانپاییزهوآخرینیخبندانبهارهزودتررخداده وطولدورة یخبندانکاهشیافته
است .
سبحانیوهمکاران ()2939درنتایجحاصلازبررسیارتباطشاخصاقلیمی NAOبامقادیرمیانگین،حداکثر ،و
ایستگاهها با دمای هوا همبستگی منفی دارد.

حداقلدمایماهانةشمالغربایراننشان دادند که پدیدةNAOدر همة
میدهد .بیشترین میزان
دستآمده تأثیر ضعیف تا نسبتاً متوسط NAOدر دماهایمنطقه را نشان 
به 
ضرایب همبستگی  
همبستگی شاخصNAOبادماهایمیانگینماهانهوکمترینهمبستگیباحداقلدماهایماهانهمشاهدهشدهاست .
)درتحلیلفضاییروابطالگوهایپیوندازدوربادمایماهانة شمالغربایراننشان

خسرویومسگری (2930
دادندکهارتباطمعنیداریبینالگوهاودمایمنطقهوجودداردکهدراینبین،الگویپیوندازدور،EP/NP،EA/WR

 ،SOI ،MEIو AOبیشترینرابطهرابادمایمنطقهاز خودنشاندادند وتأثیرگذارترین الگوهاشناساییشدند .قویدل
رحیمیوهمکاران ()2930نشان دادند که بین الگوی دورپیوند  AOو دماهای کمینة منطقة شمال شرق ایران رابطة
معنیداری از نوع منفی و معکوسدردورةسردسالوجوددارد .

نهای جنوبی و بازخورد آنبر
نهای مادن -جولیان با النینو -نوسا 
مهرآوروهمکاران ()2931بهبررسیپیوند نوسا 
شهای پاییزة استان فارس پرداختند .نتایج این بررسی نشان داد که با چیرگی فاز منفی  MJOدر دوران النینو
بار 
شهایشرقیوجنوب شرقیاستان
بیشترینوکمترینافزایششدتبارشنسبتبهفازمثبتدرایندوراندربخ 
فارسبهترتیببهاندازة  15-0و255-15درصداست.دربیشترگسترههایمرکزیوجنوب غربیاستانافزایش -15
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شهایشمالیوجنوب شرقیافزایش225-05درصدیاحتمالرخدادبارشفازمنفی  MJOدر
05درصدیودربخ 
دورانگرم  ENSOنسبتبهفازمثبتآندردورانگرمدیدهمیشود .
جاییتاریخهایرخداد

انجامشده ،مشاهده شد مطالعات بسیار کمی تأثیر این الگوها را بر جابه
با مرور برخی مطالعات  
کردهاند.هدف از این پژوهش تأثیر نوسانات الگوهای دورپیوند بر جابهجایی تاریخ رخداد
یخبندان پاییزهوبهارهمطالعه  
ایستگاههایموردمطالعهاست .

سرمازدگیهایپاییزهوبهارهدرطی92سالگذشتهدر

اولینوآخرین

روشﻫﺎ 

دادهﻫﺎو

طوالنیترین دورة مشترك آماری (-2310

در این پژوهش از دادههای هواشناسی  21ایستگاه سینوپتیك منتخب با 
داده شده
)بهرهگرفتهشد .موقعیتجغرافیاییونوعاقلیمشهرهایموردمطالعه درجدول 2وشکل 2نمایش 

1520
پهنهبندیاقلیمکشاورزیباروشیونسکو(غفاری،)2931مشخص
است.نوعاقلیمهرمنطقهبااستفادهازنتایجپروژة  
شد .این پهنهبندی درحقیقت نوعی پهنهبندی اقلیم کشاورزی است که بر مبنای سه معیار اصلیرژیم رطوبتی ،تیپ
گونهای انجام شد که ،ضمن تنوع اقلیمی و
به 
زمستان ،و تیپ تابستان استواراست .انتخاب ایستگاهها و دورة آماری  
پراکنشجغرافیاییمناسب،کمترینخألآماریراشاملشود .
دادههایمربوطبهمیانگینوکمینةدمایهوادر
دراینپژوهشازدومجموعهدادهبهرهگرفتهشدهاست:نخست، 
دادههای
بهصورتروزانهوماهانه برای دورة  1520-2310از سازمانهواشناسیکشوراخذ شد؛دوم ، 
ارتفاع دومتری  
روزانهوماهانهمربوطبهشاخصهایدورپیوندبرایهمانبازة زمانیازسایت  www.cdo.noaa.govبرداشتشد

(جدول .)1
.مشخصﺎتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽونوعاقلﯿمایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه 

ﺟدول9
عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ(درﺟة

ﻃولﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ(درﺟة

ﻃﺒقهبنديیونسکو  ارتدﺎع( )m

ردیف  نﺎمایستگﺎه 
ﺷﺮقﯽ) 
ﺷﻤﺎل) 
11/21
91/20
2991
اردبیل
2
SA-K-W
10/0
91/91
2920/3
ارومیه
1
SA-K-M
02/15
91/91
2005/1
اصفهان
9
A-C-W
10/21
91/0
2902
تبریز
1
SA-K-M
13/90
91/20
0/0
رشت
0
PH-C-W
05/09
13/11
2915
زاهدان
0
A-C-W
11/13
90/12
2009
زنجان
1
SA-K-W
01/90
13/91
2111
شیراز
1
SA-C-W
00/01
95/20
2109/1
کرمان
3
A-C-W
03/91
90/20
335
مشهد
25
SA-C-W
11/91
91/01
2112/0
همدان
22
SA-K-W
01/21
92/01
2191/1
یزد
21
A-C-VW
نیمهخشكبازمستانسردوتابستانگرم 
نیمهخشكبازمستانسردوتابستانمعتدل:SA-K-Wاقلیم 
:SA-K-Mاقلیم 
نیمهخشكبازمستانخنكوتابستانگرم :A-C-VWاقلیمخشكبازمستانخنكوتابستان خیلیگرم 
:SA-C-Wاقلیم 
:A-C-Wاقلیمخشكبازمستانخنكوتابستانگرم:PH-C-Wاقلیممرطوببازمستانخنكوتابستانگرم 
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موقﻌﯿتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌهبﺮروينقشةایﺮان

ﺷکل.9
ﺷﺎخصﻫﺎيمورداستدﺎدهدراینپژوﻫﺶ

ﺟدول.5لﯿست
نﺎم
خالصهﺷده 


نﺎمکﺎمل 

SOI

Southern Oscillation Index

MEI

Multivariable Enso Index

PNA

Pacific North American

TNI

Trans Nino Index

NOI

Northern Oscillation Index

AMO

Atlantic Multidecadal Oscillation

QBO

Quasi Biennial Oscillation

NOA

North Atlantic Oscillation

AO

Antarctic Oscillation

EA

East Atlantic

مﻌﺎدلﻓﺎرسﯽ 

موقﻌﯿتمکﺎنﯽ 

شاخصنوساناتجنوبی 
شاخصچندمتغیرةانسو 
شاخصاقیانوسآرامامریکایشمالی 
شاخصانتقالیانسو 
شاخصنوساناتشمالی 
نوساناتچنددههایاقیانوساطلس 
نوساناتشبهدوساالنه 

نوساناتاقیانوساطلسشمالی 
نوسانقطبجنوب 
الگویاطلسشرقی 

مابینجزایرتاهیتیوداروین 
مابینجزایرتاهیتیوداروین
نیمکرةشمالی
منطقةنینو2+1ومنطقةنینو1
اقیانوسآرام
اقیانوساطلسشمالی
استراتوسفرحارهای
ایسلند
عرضهایشمالیومیانی(10درجةشمالی)
اقیانوساطلسشمالی


صحتوهمگنیدادههاازطریق ران

نرمافزار  SPSS
سپس ،خألهای آماریپراسنجهاتکمیل شد وبااستفادهاز 
بهوسیلةآزمونکولموگروف-اسمیرنوفبررسی شد.ازکاربردهایروشهمبستگی
بودندادهها 


.نرمال
تست2آزمونشد
دستتراست.
هایدور 


یمکان
جویباعناصروپدیدهها

سامانههای 
اقلیمشناسی،کشفارتباطپیوندبینالگوهاو 
در 
آماریبهکمكروشپیرسونبهانجامرسید.

برایسریهایزمانیباتوزیعنرمال(،)P>5/50آزمونهمبستگیازلحاظ

هایزمانیکهازتوزیعنرمالپیروینمیکردندازآزمونناپارامتریاسپیرمناستفادهشد .


سایرسری
دربارة

1. Run test

911

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،5تﺎبستﺎن 9911
پژو 

درسطحمعنیداری30درصدو33درصد

میزانهمبستگی بااستفاده ازدوآزمونهمبستگیپیرسون 2واسپیرمن 1
کهشرطنرمالبودنتوزیعتوأم

بررسیشد.ضریبهمبستگیپیرسون()rpشاخصمیزانرابطةخطیبینXوYاست
 Xو Yرادارد،ولیضریبهمبستگیاسپیرمن( )rsمتناظرناپارامتریضریبهمبستگیپیرسوناستکهنیازبه شرط
کارمیرود .

نرمالبودننداردو،عالوهبررابطةخطی،برایآشکارسازیروابطغیرخطی 
نیزبه

تعریفشدة دورپیوند درهر

هایشاخصهای


)بینداده
دراینپژوهشبرای بررسیهمبستگی(خطییاغیرخطی
یكازدوازدهماهوچهار فصلسالباکمینة دما،ازدوسناریو(باوبدونتأخیرزمانی)استفادهشد.برایاعمالتأخیر
بهصورت ماهانهیك تا  یازدهماهتأخیرودرمقیاسفصلییكتاسهفصلتأخیردرنظرگرفتهشد.درصورت
زمانی 
معناداربودنهریكازدوضریبهمبستگیپیرسونواسپیرمن،ضریبمعنادارودرصورتمعناداریهردوضریب،
ضریببهعنوانضریبهمبستگیانتخابشد .

بزرگترین

در این پژوهش شمارة روز 9(شمارة روز ژولیوسی که از اول ژانویه شروع میشود) اولین یخبندان زودرس پاییزه
کوچكتریامساویصفردرجةسلسیوساستکهازاواخرشهریوربهبعد

مصادفبااولینشمارةروزیکهدمایکمینه
اتفاقمیافتدوآخرینیخبندان دیررسبهارهمصادفباآخرینشمارة روزیکهدمایکمینهکوچكتر یامساویصفر

کهازاوایلفروردینبهبعداتفاقمیافتداستخراجشد .

درجةسلسیوساست
تاریخهایرخداداولینوآخرینیخبندان پاییزهوبهارهدرطولدورة آماریبهتفکیكبرایفازهایالنینو،النینا ،و

.دراینروش،درسریدادههایشاخصنوسانجنوبی ،که

خنثیدرایستگاههایموردمطالعه جداسازیومقایسهشد

کوچكتر از  ،-0و بین این دو رقم

بزرگتر از  ،+0
شدهاند ،مقادیر شاخص نوسان جنوبی  
بهصورت صعودی مرتب  

(ناظمالساداتوهمکاران،.)2910بررسی
بهعنوان فازهایالنینا،النینو ،وخنثیپدیدة انسودرنظرگرفتهشد 
بهترتیب 

رابطة همبستگی بین پدیدههای دورپیوند  ،PNA ،NAO ،AOو  SOIبر اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین
یخبندان دیررس بهارهانجامشد.ذکرایننکتهالزماست که دراینپژوهشفصلزمستان(دسامبر،ژانویه،وفوریه)،
فصلبهار(مارس،آوریل،ومه)،فصلتابستان(ژوئن،ژوئیه،واوت)وفصلپاییز(سپتامبر،اکتبر،ونوامبر)درنظرگرفته
شده است.ضمناً ،باتوجهبهمنشأتقویمیشاخصهایدورپیوند ،کهمیالدیاست،کلیة محاسباتهمبستگیدراین
انجامشدهاست .
ساسماههایمیالدی 

پژوهشبرا

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

ﻫﻤﺒستگﯽمﺎﻫﺎنه(بﺎوبدونتأخﯿﺮزمﺎنﯽ) 

پس از محاسبة ضرایب همبستگی ماهانه (غیرتأخیری) توزیع مکانی مؤثرترین شاخصهای دورپیوند بر یخبندان
زودرسپاییزهودیر رسبهارهدرمقیاسایستگاهیدرشکل 1وقویترین آن هادرهرایستگاهدرشکل 9آورده
شدهاست.

Pearson1.
Spearman2.
3. DOY: Day Of the Year
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ﻫمزمﺎندرمقﯿﺎسمﺎﻫﺎنه(-91۹2
بهصورت 
توزیعمکﺎنﯽمثثﺮتﺮینﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿونداثﺮگذاربﺮدمﺎيکﻤﯿنه 

ﺷکل.5
 )5192

ﻫمزمﺎن درمقﯿﺎسمﺎﻫﺎنه( )5192-91۹2
بهصورت 
ﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوندبﺎدمﺎيکﻤﯿنه 

قويتﺮینضﺮایبﻫﻤﺒستگﯽ
ﺷکل .9


همبستگیمثبتومعناداریرا

مشاهدهمیشود،هفت ایستگاهیکهباشاخص AMO

همانطورکهدرشکل 9
 
ندکهدرفازمثبتاینشاخصدماباالترازحدنرمالخواهدشدکهمیتواندسبببهتأخیر

اندمؤیداینمطلبا


نشانداده
زودرسپاییزهشود کهبانتایجمطالعة قنقرمهوهمکاران ()1520دررابطهباافزایشدمادرAMO+
افتادنیخبندان  
بیشترینهمبستگیرادربینسایرشاخصهاازخودنشاندادکهاینهمبستگی

همخوانیدارد .دردو ایستگاه NAO
زودرسپاییزه(ماه
منفیومعنادارگویایبهتأخیرافتادنیخبندان دیررسبهاره(ماهفوریه)وبهتأخیرافتادنیخبندان  

کمفشار ایسلندو
کهمیتواندلیلآنراافزایشدمادرفازمنفیشاخصمذکوردانست .هرگاهدومرکز 

میشود 
اوت) 
پُرفشارآزورز ازشدتبیشتریبرخوردارباشند،شاخصنوساناتاطلسشمالیمثبتخواهدبودوهرگاهدومرکزفشاری

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،5تﺎبستﺎن 9911
پژو 

915

حاصلهمنفیمیشود(مرادی،)2919همبستگیمنفیبینNAOودمای

مذکورازشدتکمتریبرخوردارباشند،نتیجة
هوادرایرانوجوددارد(قنقرمهوهمکاران،1520؛سبحانیوهمکاران،2939؛یاراحمدیوعزیزی، .)2910
طبقمطالعة قاسمیوخلیلی ()1550وخسرویومسگری ()2930رابطة بینشاخص AOودرجة حرارتهوادر
(رهآوردAO
یافتد 
دیررسبهارهباتأخیراتفاقم 
ایرانمنفیاستوبهآنمعناستکهدرفازمنفیاینشاخصیخبندان 
میکنند.
دادهاند،اینموردراتأیید 
منفیدمایباالترازنرمالاست).دوایستگاه،کهباAOبیشترینهمبستگیرانشان 
ایجاددمایپایینترازحدنرمالسبب

شاخصSOIفقطدریكایستگاه(زاهدان)همبستگیمنفینشانداد.درSOI-
دیررسبهارهزودتر(جلوافتادن)اتفاقبیفتد .طبقمطالعاتخسرویومسگری()2930وعزیزیو
میشودکهیخبندان 

)درسالهایالنینودمایهوامعموالًسردترازمعمولخواهدبود .

همکاران(2939
زودرس پاییزه و
پس از محاسبة ضرایب همبستگی ماهانه (تأخیری) قویترین شاخصهای دورپیوند بر یخبندان  
دیررسبهارهدرهرایستگاهدرجدول9آوردهشدهاست .

تﺮینضﺮایبﻫﻤﺒستگﯽتأخﯿﺮيﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوندبﺎدمﺎيکﻤﯿنهدرمقﯿﺎسمﺎﻫﺎنه( )5192-91۹2

ﺟدول.9بﯿش

ایستگﺎه 
اردبیل
ارومیه
اصفهان
تبریز
رشت
زاهدان
زنجان
شیراز
کرمان
مشهد
همدان
یزد



ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ 
** 5/910
**5/111
**5/111
**5/113
**5/131
**5/101
**5/921
**5/151
*5/213
**5/910
**5/110
*5/101

*
درصد،همبستگیمعنیداری(**)درسطح33درصد

)همبستگیمعنیداریدرسطح30

(

ﺷﺎخص 
+

AMO

AMO+
AMO+
AMO+
AMO+
TNI+
AMO+
MEITNI+
AMO+
AMO+
MEI-

تأخﯿﺮزمﺎنﯽ(مﺎه)
 22
 22
0
 22
 22
0
 22
1
0
 22
 25
1



دراینبخشبیشترینهمبستگیدمایکمینه باشاخص AMO(ایستگاهاردبیل) درتأخیر یازده ماهشناساییشد
دیررسبهارهدرفازمثبتاینشاخصاستکهباافزایشدمادرارتباطاست.
کهنشانازبهتأخیرافتادنیخبندان  
بیشترینهمبستگیدمایکمینه باشاخص  MEI-(ایستگاهیزد)درتأخیرهشتماهگویایبهتأخیرافتادنیخبندان
فازهایسردانسومنفیودرفازهایگرمانسومثبتاست (ترنبرسواستپنیاك،

زودرسپاییزهاست .شاخص MEIدر

گرمترازحالتعادیخواهدبود.
.)1552فازمنفیشاخصMEIمعرفالنیناستکهمعموالًهوا 
ﻫﻤﺒستگﯽﻓصلﯽ(بﺎوبدونتأخﯿﺮزمﺎنﯽ) 

زودرس
شاخصهایدورپیوند بریخبندان  

پسازمحاسبة ضرایبهمبستگیفصلی(غیرتأخیری)توزیعمکانیمؤثرترین 

ترینآنهادرهرایستگاهدرشکل0آوردهشدهاست .


وقوی
پاییزهودیررسبهارهدرمقیاسایستگاهیدرشکل1
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ﻫمزمﺎندرمقﯿﺎسﻓصلﯽ( )5192-91۹2
بهصورت 
توزیعمکﺎنﯽمثثﺮتﺮینﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿونداثﺮگذاربﺮدمﺎيکﻤﯿنه 

ﺷکل.۴
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ایستگاهها

ﻫمزمﺎندرمقﯿﺎسﻓصلﯽ()5192-91۹2
بهصورت 
ﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوندبﺎدمﺎيکﻤﯿنه 

قويتﺮینضﺮایبﻫﻤﺒستگﯽ
ﺷکل .2

طبقمطالعة قنقرمهوهمکاران ()1520رابطة شاخص AMOودمایهوامثبتاست؛ بهاینمعناکهفازمثبت
زودرسپاییزه باتأخیراتفاقبیفتد.شش
 AMOحاکیاز دماهایباالترازنرمال است وسببخواهدشدکهیخبندان  
حالتاند .همبستگی منفی میان
ایستگاهی که با  AMO(فصل پاییز) همبستگی مثبت نشان دادهاند تأییدکنندة این  
علتگرمشدنهوادیرتر


بهارهبه
نشاندهندة ایناستکهدر NAO-یخبندان 
 NAO(فصلزمستان)ودمایکمینه 
(عقبافتادن)حادثشود؛ایستگاهاصفهانتأییدکنندةاینموضوعاست .

ارتباطشاخص AOودرجة حرارتهوادرایرانمنفیاست(قاسمیوخلیلی،1550؛خسرویومسگری،2930؛
امیدواروجعفریندوشن،2939؛قویدلوخوشحالدستجردی، .)2913بنابراین ،در AO-(فصلزمستان)دمایهوا
بادهایغربیکهازمناطقگرم
دیررسبهارهشود.درفازمنفیAO 
ومیتواندموجبتأخیردریخبندان 
مییابد 
یش 
افزا 
آنومالیهایمثبتدمادرسراسرکشور

مییابدودرنتیجه 
یش  
اقیانوساطلسسرچشمهمیگیرنددرسراسرایرانافزا 
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تودههوایسردبهسمت
اجازهمیدهدکههوایقطبیو 

مبابادهایشمالیاست،

مییابدودرفاز،AO+کهتوأ
افزایش 
ایرانحرکتکنند.بنابراین،مولددمایهوایزیرحدنرمالخواهدبود.عالوهبر این،AOدرتابستان10تا91درصداز
میکند(قاسمیوخلیلی، .)1550
واریانسدمایهوایسطحدرزمستانراتوجیه 
رسپاییزهودیررسبهاره

پسازمحاسبةضرایبهمبستگیفصلی(تأخیری)شاخصهایدورپیوندبریخبندان 
زود
درهرفصلدرجدول1آوردهشدهاست .

ﻫﻤﺒستگﯽتأخﯿﺮيﺷﺎخصﻫﺎيدورپﯿوندبﺎدمﺎيکﻤﯿنهدرمقﯿﺎسﻓصلﯽ( )5192-91۹2

ﺟدول.۴ضﺮایب
ایستگﺎه 
اصفهان
شیراز
اردبیل

ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽ 
*5/200
**5/121
*5/131

ﺷﺎخص 
-

AMO
MEI-

AMO+

*
درصد،همبستگیمعنیداری(**)درسطح33درصد

)همبستگیمعنیداریدرسطح30

(

تأخﯿﺮزمﺎنﯽ(ﻓصل)
2
1
9



مشاهدهمیشود،بیشترینهمبستگیدمایکمینهباشاخصAMO(ایستگاهاردبیل)درتأخیر

همانطورکهدرجدول1
زودرسپاییزهشود؛
تواندموجبعقبافتادن یخبندان  


کهوقوعفازمثبتاینپدیدهمی
بهدستآمد 
سه فصل (فصلپاییز)  
قویتریناثرگذاریدرپاییزسالبعداتفاقمیافتد.فازمثبتاین
یکهاگرپدیدةAMO+درفصلزمستانرخدهد، 
بهطور 

هایمعنادار

باتوجهبهنتایجحاصلهازآزمونهایهمبستگی،تنوعهمبستگی

شاخصالقاکنندةدماهایباالترازنرمالاست.
درمقیاسماهانهبیشترازمقیاسفصلیاست.بدانمعنیکهممکناستیكماهخاصهمبستگیمعنادارنشاندادهباشد؛
گیردهمبستگیمعنادارینشانندهد .

یکهفصلیکهماهموردنظردرآنقرارمی
درحال 
تﺎریخﻫﺎيوقوعیخﺒندان 

تأثﯿﺮپدیدهﻫﺎيدورپﯿونددر


رخدادهای اولین و آخرین یخبندان پاییزه و بهاره در طول دورة آماری به
تاریخ  
پیشتر هم اشاره شد ، 
همانطورکه  
 
(شکلهای0و .)1
وخنثیدرایستگاههایموردمطالعهجداسازیومقایسهشد 

تفکیكبرایفازهایالنینو،النینا،

پﺎیﯿزهدرایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه()5192-91۹2

ﺷکل.6مﯿﺎنگﯿنروزﺷﻤﺎراولﯿنیخﺒندان

بﺮرسﯽتأثﯿﺮپدیدهﻫﺎيدورپﯿونددرﺟﺎبهﺟﺎیﯽتﺎریخرخداداولﯿنوآخﺮینیخﺒندانپﺎیﯿزهوبهﺎره


  912



هدرایستگﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه(  )5192-91۹2

ﺷکل.7مﯿﺎنگﯿنروزﺷﻤﺎرآخﺮینیخﺒندانبهﺎر
ییتاریخهایرخداداولینوآخرینیخبندانپاییزهو

باتوجهبهنتایجبهدستآمدهازشکلهای0و،1مشاهدهمیشودجابهجا
بهارهدرفازالنینو(SOI-باکاهشدمادرارتباطاست)نسبتبهنرمالزودترودرفازالنینا(SOI+باافزایشدمادرارتباطاست)
زودرسپاییزهودیررسبهارهدرسالهایالنینونسبتبهنرمالزودتر

نسبتبهنرمالدیرترشروعمیشود.بهطوریکهیخبندان
میشودوزودترتماممیشود .
شروعمیشودودیرترتماممیشودودرسالهایالنینانسبتبهنرمالدیرترشروع 
میشودودرواقعجانبشمالی
درزمانوقوعپدیدةالنینو،رودبادجنبحارهدرنیمکرةشمالیبهعرضهایپایینتریمنتقل 
خاورمیانه به
سلول هدلی در موقعیتی نزدیكتر به استوا قرار میگیرد .در چنین حالتی پُرفشارهای جنبحارهای در منطقة  
عرضهایپایینتری جابهجا میشودو امکاننفوذموجبادهایغربیرادر دورة سردبهمنطقة مدیترانهودریایسرخافزایش

میدهند؛ نتیجةاینفرایندهاافزایشبارشزمستانیایرانوبهطور کلخاورمیانهدرسالهایالنینوخواهدبود .طبقمطالعات
خسرویومسگری()2930وعزیزیوهمکاران(،)2939درسالهایالنینودمایهواسردترازمعمولخواهدبود .
غربیقویتراستکه

نصفالنهار  35درجة 
بهویژه درامتداد 
دروضعیتالنیناپُرفشارهایموجوددرنیمکرة غربی 
حارهای ضعیف و
کمفشار  
علت آن وجود جریانهای سرد کالیفرنیا و پرو در شرق اقیانوس آرام است .در این شرایط  
کمفشار
مذکوربهدلیلتقویتنسبی 

درنیمکرةمقابلپُرفشارهای
مییابدومتقابالً 
پُرفشارجنبحارهبهسمتاستواسوق 
بیشتریمییابد.طبق

خشكسالیها فراوانینسبتاً 

اخیربهسمتقطبکشیدهمیشوندودرخاورمیانهوایرانوقوع

گرمترازحالتعادیخواهدبود .
)درسالهایالنینادمایهوامعموالً 

بررسیخسرویومسگری(2930
ﻫﻤﺒستگﯽﺷﺎخصﻫﺎبﺎﺷﻤﺎرةروزوقوعیخﺒندان زودرس پﺎیﯿزه و دیﺮرس بهﺎره 


با استخراج تاریخهای مربوط به اولین و آخرین یخبندان پاییزه و بهاره از دمای کمینه و همچنین دادههای روزانة
شاخصهای،PNA،NAO،AOو SOIبرایهمانبازة زمانیبااستفادهازدوآزمونپیرسونواسپیرمنهمبستگی

ایندوپارامتردرسطحمعناداری30درصدو33درصدبررسیشد .
-

دستآمده ،بیشترینهمبستگیبیندمایکمینة پاییزهوشاخصهایدورپیوند باشاخص AO
باتوجهبهنتایجبه 


عقبافتادنیخبندان
طوریکهوقوعفازمنفیاینپدیدهموجب 
به 
(ضریبهمبستگی)5/911ایستگاهتبریزمشاهدهشد؛ 
القاکنندة دماهایباالترازنرمالاست .دریخبندان دیررسبهارهقویترینهمبستگیبا
زودرسپاییزهمیشود؛ AO- 
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مشاهدهشدکهدرصورتوقوعمیتواندموجبوقوعزودتر

شاخص   SOI-(ضریبهمبستگی)5/000ایستگاهشیراز
یخبندانبهارهدرمنطقهشود .
بﺮرسﯽرابطةﻫﻤﺒستگﯽبﯿنﻓﺎزﻫﺎيمختلفالنﯿنو،النﯿنﺎ،ونﺮمﺎلبﺎدمﺎيکﻤﯿنه 

جنوبی،درسریدادههایشاخصنوسان

برایتعیینفازهایمختلف(النینو،النینا،ونرمال)بااستفادهازشاخصنوسان
کوچكتر از ،-0وبینایندو

بزرگتر از،+0
شدهاند،مقادیرشاخصنوسانجنوبی 
بهصورت صعودیمرتب  
جنوبی ،که 
(ناظمالسادات و
بهعنوان فازهای النینا ،فازهای النینو ،و فازهای خنثی پدیدة انسو درنظر گرفته شد  
رقم بهترتیب  
همکاران،.)2910اینروشدرمحدودة مثبتومنفی 9و 1نیزانجام شدکهبهترینضرایبهمبستگیدرمحدودة
مثبتومنفی0انتخابشدند .
ﺟدول.2ضﺮایبﻫﻤﺒستگﯽبﯿنﻓﺎزﻫﺎيمختلفالنﯿنو،النﯿنﺎ،ونﺮمﺎلبﺎدمﺎيکﻤﯿنه( )5192-91۹2
النﯿنو 
ایستگﺎه 
**5/213
اردبیل
*
5/151
ارومیه
5/199
اصفهان
**5/201
تبریز
**5/101
رشت
-5/210
زاهدان
**5/201
زنجان
*
5/293
شیراز
5/213
کرمان
5/21
مشهد
**5/109
همدان
 5/291
یزد 
درصد،همبستگیمعنیداری(**)درسطح33درصد

(*)همبستگیمعنیداریدرسطح30


النﯿنﺎ 
**-5/111
**-5/111
**-5/213
**-5/110
**-5/112
**-5/130
**-5/131
**-5/219
**-5/230
**-5/153
-5/111
-5/23

نﺮمﺎل
-5/251
5/221
-5/210
-5/253
-5/221
-5/293
-5/211
-5/251
-5/220
-5/2
-5/212
5/250



همانطورکه در جدول  0مشاهده میشود ،درمجموع فاز النینابیشترین اثرگذاری را بر دمای کمینه داشته است؛

طوریکهیخبندانزودرسپاییزهودیررسبهاره
به 
طوریکهدراینفازدماازدمایکمینةفازنرمالبیشترخواهدبود؛ 
به 

وزودترتماممیشود.طبقبررسیخسرویومسگری (،)2930

میشود 
درسالهایالنینانسبتبهنرمالدیرترشروع  

گرمترازحالتعادیخواهدبود .
درسالهایالنینادمایهوامعموالً 


نتﯿجهگﯿﺮي 

بحثو
مهمترین پارامترهای هواشناسی در تعیین نقش و پراکندگی سایر عناصر اقلیمی و نیز از شاخصهای مهم در
دما از 
تهای انسانی وبهخصوصدرزمینة کشاورزی دارد .در
یرودواثرهای انکارناپذیری درفعالی 
بهشمارم 
طبقهبندی اقلیمی  

جابهجاییتاریخرخداداولینو
اینپژوهشازدادههایحداقلدمایهوابرایدوازدهایستگاهدرایرانجهتتعیینروند 

هاباالگوهایدورپیوند در


هایپاییزهوبهارهدرمقیاسماهانهوفصلیوبررسیارتباطاینتغییرپذیری

یخبندان
آخرین
طیسالهای 1520-2310استفادهشد .برای بررسیهمبستگیشاخصهایدورپیوند و دمایکمینه،ازدو سناریو(باو

دیررسبهارهدرمقیاسماهانه(بدون
شناساییشده بریخبندان  

بدونتأخیرزمانی)استفادهشد.تأثیرگذارترین الگوی
درفوریهاستکههمبستگیمنفیومعناداریرانشانداد.شاخصAOدرمقیاسفصلی(بدون

تأخیر)شاخصNAO
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رسبهارهشناساییشدکههمبستگیمنفیومعناداریرااز

تأخیر)درزمستاننیزدومینشاخصمؤثر بریخبندان  
دیر
زودرسپاییزهAMOدرمقیاسماهانه(بدونتأخیر)درسپتامبربا
ثرترینشاخصاثرگذاربریخبندان 

خودنشانداد.مؤ
داربهدستآمد .شاخصMEIمنفیباهشتماهتأخیر(پاییز)بعدازAMOبیشترینهمبستگی
همبستگیمثبتومعنا 

ییتاریخهادراولینوآخرینیخبندان پاییزهوبهارهدرفازالنینو

جابهجا
زودرسپاییزهازخودنشانداد. 
رابایخبندان  
بهطوریکه سرمایزودرسپاییزهودیررس
میشود. 
نسبتبهنرمالزودترودرفازالنینانسبتبهنرمالدیرترشروع 
شودودرسالهایالنینانسبتبهنرمال


ودیرترتماممی
میشود 
درسالهایالنینونسبتبهنرمالزودترشروع  

بهاره
میشود و زودتر تمام میشود .قویترین همبستگی بین دمای کمینة پاییزه و شاخصهای دورپیوند با
دیرتر شروع  
شاخص ( AO-ضریبهمبستگی)5/911مشاهدهشدونیزدریخبندان دیررسبهارهقویترینهمبستگیباشاخص
)بهدستآمد .
SOI(ضریبهمبستگی 5/000هایپاییزهوبهارهدرایستگاههای


یخبندان
جابهجاییتاریخهایرخداداولینوآخرین
میتوان گفتکه 
رمجموع ، 
بهطور معناداری وابسته به تغییرات تعدادی از شاخصهای دورپیوند مانند
موردمطالعه در طی سالهای  1520-2310
نتایجاینتحقیقمیتوانددر

ثیرقرارمیدهد.از

،MEI،SOI،NAO،AOو  AMOاستکهگردشجویراتحتتأ
جهتمدیریتبهتراحتمالخطروزمانکاشتمحصوالتکشاورزیونیزبیمةمحصوالتکشاورزیاستفادهکرد .
راسنجهای اقلیمی ایران در شهرهای مختلف از عواملگوناگونیمانند عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،نوع اقلیم ،تأثیر

اقلیمهای خاص منطقه ،و الگوهای سینوپتیکی تأثیر میپذیرند که گاهی مستقل از
میانمقیاس  
توپوگرافی ،تأثیر  
آبوهواییاست،ممکناستدربرخی
شاخصهایدورپیوندند.بنابراین،مقادیردما(سرمازدگی)نیز،کهوابستهبهشرایط 

مواردازپدیدههایدورپیوندتأثیرضعیفیبپذیرد.باتوجهبهاینواقعیتوباتوجهبهنتایجمطالعاتمشابهداخلیو

بینالمللی،وجودهمبستگیبینسنجهها یادادههایهواشناسیوپدیدههایدورپیوندهرچندباضرایبکوچكمؤید

تأثیرگذاریپدیدههایدورپیونددرمناطقموردبررسیاست.همچنین ،نبایدانتظارداشتکه ،باوجودعواملتأثیرگذار
یهواشناسیمناطقمختلفایرانباشاخصهایدورپیوندیکسانویکنواخت

جانبی،شدتونوعارتباطبیندادهها
باشد. 
دربارة تأثیرگذاری متفاوت پیوند از دور بر ایستگاههای مختلف نباید نقش عوامل میکروکلیمایی منطقه را نادیده
گرفت.بهاینمعنیکهحتیدوایستگاههمجوارولیبامیکروکلیمایمتفاوتبهیكاندازهازسیگنالهایپیوندازدور

اقلیموهمجوار راتوجیهکند.بررسی


یهم
پذیرندواینامرمیتواندضرایبهمبستگیمتفاوتدرایستگاهها


ثیرنمی
تأ
تراینموضوعدرمطالعاتبعدیپیشنهادمیشود .


دقیق
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منﺎبع
برنوسانهای دماوبارشفصلزمستاندرایران مرکزی ،جغرافیایی

جعفری ندوشن ،م.(.)2939اثرنوسانقطبی 

امیدوار ،ك .و
سرزمین،:)12(22 .10-00
پژوهشهای

زارع ابیانه ،ح.و بیات ورکشی ،م.( .)2932تأثیر پدیدة انسو بر تغییرات دمای ماهانه و فصلی نیمة جنوبی کشور ،
جغرافیایطبیعی،:)1(11 .11-01
یهای ساالنة سیستان و
خشكسال 

نیمکرة شمالی با 
کالنمقیاس  
خسروی ،م.(.)2919بررسی روابط بین الگوهای چرخش جوی  
بلوچستان،مجلةجغرافیاوتوسعه،:)99(1 .211-201

خسروی ،م.و مسگری ،ا.(.)2930تحلیل فضایی روابط الگوهای پیوند از دور با دمای ماهانة شمال غرب ایران ،مجلة جغرافیا و
منطقهای،:)12(0 .121-159
آمایششهری- 
بارشهای فصلی استان آذربایجان شرقی
خورشیددوست ،ع.م.و قویدل رحیمی ،ی.(.)2910ارزیابی اثر پدیدة انسوبر تغییرپذیری  
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