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 چکیده

ثر ؤم  ند. شناخت الگوهای پیوند از دور هستای و جهانی  های منطقه اقلیم در مقیاس کالنسازندگان جزء  الگوهای پیوند از دور 

های موجود در حوض ه   اههای بارش فصلی ایستگ منظور داده بدین ف این پژوهش است.هد ؛آبی کارون بزرگ ۀحوضبر بارش 

های آماری  ها با تکنیک داده تحلیلِ اند. روش انجام کارِ شدهبررسی  دور وند ازالگوی پی 12 ( و2012   1956آماری ) ۀدورطی 

، فص ل پ اییز   بارش در فصل زمس تان درصد  7/49 با ن حوضهدر ایجایگاه نخست . استهای اصلی  مؤلفههمبستگی و تحلیل 

ده د ک ه    نش ان م ی  ه ا   . نت ای  بررس ی  در جایگاه س وم ق رار دارد   درصد 9/14جایگاه دوم و فصل بهار با درصد در  9/34با 

مق ادیر منف ی   . پذیرن د  م ی ت ثثیر   SOIو  NINO4، NINO1+2،NINO3.4های پاییزه بیشتر از الگوهای نوسانات جن وبی   بارش

اخص نشانگر آن است ک ه  این ش درصد 77یش از نی بیو واریانس تبی SOIضریب همبستگی بین بارش فصل پاییز و شاخص 

ش اخص الگ وی    ثیرثت  ه ای زمس تانه و به اره نی ز بی انگر       تحلی ل ب ارش   .و قرار دارندنینالثیر ثتهای پاییزه تحت  میزان بارش

SCAN) اسکاندیناوی در فاز مثبت
ـجغرافی ایی  ۀدلیل اس تقرار در مح دود   بهاین شاخص  ها در این دو فصل است. بر بارش( +

تغیی رات فص ل س رد س ا  را تبی ین      از درصد  68قطبی و بادهای غربی تا  ۀجبه مانند پرفشار دریای سیاه، یهای اقلیمی سامانه

  ند.یستنمؤثر ای پیوند از دور در آن ه و پدیده هستندتابع عوامل محلی  ه عمدتاًضحو ۀتابستانهای  بارش د.کن می

 . کارون بزرگ  حوضۀ ، پیوند از دور ،فصلیبارش انسو،  اسکاندیناوی،: واژگانکلید 

                                                           
 مسئول ۀنویسند    Email: d.rahimi@geo.ui.ac.ir  
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 مقدمه
ابع عوامل گوناگونی در دلیل پیوستگی ت بهی های جوّ پدیده

 کهه ردهداد   ای  گونه به ند.هستهای مختلف جغرافیایی  پهنه

بهر  اقیانوسهی  ه  یههای جهوّ   ویژه درکهن   بهها  پدیده بردی

در مناطق دوردسه  جغرافیهایی ا هر    های دیگر جهان  پهنه

 دشکسهالی   دمها   روی بهار،   ها سامانهعملکرد این  رند.دا

محیطهی در منهاطق    زیسه  ههای   ها و بحران شیوع بیماری

   دارند.تأ یر مختلف جهان 

بهها اسههت اده از ینههالی    [19]  همکههاران و 1مههارییوتی 

 هنگام فهاز من هی   کهکردند ترکیبی از وقایع انسو مشخص 

افه ای   درصد  10نه غرب مدیتراپایی ۀ های  النینو( بار، )

دصهو    دربها اناهام تحقیقهی     [23] 2نیکهولی  . یابهد  می

مناطق جنب حاره انسو و تغییرات بار، پدیدۀ ارتباط بین 

 30تها  50میه ان  بهه  تأ یر انسهو   تح مناطق که  نشان داد

هها دارنهد.    ایسهتگاه  تغییرات بیشتری نسب  به سایر درصد

متغیهره بهین    چندبا کمک تکنیک همبستگی  [29] 3وانگ

نوسانات اطله  شهمالی  گهرد، واکهر و       های انسو پدیده

سلول هدلی نتیاه گرف  که هرگاه شادص نوسان اطله   

شمالی قوی باشد گرد، اتمسه ری واکهر و سهلول ههدلی     

 غربهی در شهمال اطله     ه  یبادهای شرق و شود  میتر  قوی

و  4جههرز رو نههد.دارینومههالی  ای ین حههارهطق مرکهه  و منهها

انسو و الگهوی یرام   تأ یرات نوسانات اطل   [6]  همکاران

پهی را   سهی  سهی  میدرۀ های زمستانی  مریکا بر سیلشمال ی

و نتیاه گرفتند که نوسانات اطل  و الگهوی   کردند بررسی

ههای ایها ت متحهده     روددانهه یرام شمال یمریکا بر جریان 

و  6هههات اکی[؛ 28و  13] 5یههل و تههورکی  نههد. کوت مههر ر

[؛ 26]  و همکهاران  8سهن [؛ 27] 7تاتلی[؛ 11]  همکاران

بهه بررسهی نقه      [5] 10سهینتیا [ و 28] 9ار ت تورک  و

نوسهان   دور مانند نوسانات اطل  شمالی  الگوهای پیوند از

روی نوسهانات   دریهای ده ر  ـشادص دریای شمال قطبی 

هههای دشکسههالی و  دوره ردههداد  ری گردههها بههار،  دمهها 

  [10و  9]  دل و همکهاران قویه  اند. دبی پردادته ترسالی و

                                                           
1 . Mariotti 
2 . Nicholis 
3 . Wang 
4 . Rogeras 
5 . Kutiel & Türkes 
6 . Hatzaki 
7 . Tatly 
8 . Sen 
9 . Turkes & Erlat 
10 . Cinita 

 صهورت گسهترده   بهه  [14] کاکهاپور  و [16]دوس   دورشید

روی متغیرههای اقلیمهی    الگوههای پیونهد از دور  تأ یر روی 

سواحل دریای د ر مطالعهات   ایران در غرب و شمال غرب 

 های انسو  ه شادصند و نتیاه گرفتند ک متعددی اناام داد

مهر ری  د ر نقه   ه  نوسانات اطل  شمالی و دریای شمال

ازندگان عنهوان سه   بهه و دمها   ی بهار، در رفتار عناصر جهوّ 

 الگوههای پیونهد از   34 [1] احمدی اقلیم ایران دارند. کالن

الگوههای   و نشهان داد کهرد  روی بار، ایران بررسی  دور را

وارد ایههران مسههیر اقیههانود هنههد   پیونههد از دوری کههه از

زیادی بر رددادهای بارشهی کشهور دارنهد.    تأ یر   شوند می

که نقه  فهاز    نشان دادند [20]  اص هانی و همکاران نصر

 جنهوب غهرب  منطقه   من ی نوسان اطل  شمالی در اقلیم 

 . اس یسیا مشهود 

پوینهده و  [؛ 25 و 24]  و همکهاران  صهالحی مطالعات 

علیه اده و  [؛ 15]  و همکهاران   دسهروی  [؛12]  همکاران

[؛ 7] فهال  قهالهری  [؛ 22] نظریه و انصاری[؛ 3]  همکاران

 و [18و  17] مسهعودیان  [؛21]  السادات و همکاران ناظم

 الگوههای پیونهد از دور  تهأ یرات   [4]  عاشوری و همکاران

ههای   دشکسهالی  توزیهع فصهلی بهار،     ها  روی دشکسالی

نهد از  ههای پیو  و شدت دشکسالی و اسهت اده از داده فصلی 

سازی بهار، و دمها و توزیهع فصهلی بهار، و       دور در شبیه

 انهد.  کهرده مختلف کشهور پهژوه    نوسانات دما در مناطق 

 تأ یر زیاد فهاز مببه  انسهو    ۀدهند نشاننتایج این مطالعات 

شهدت   های پهایی ه در منهاطق مختلهف کشهور      روی بار،

بررسی منابع نشهان  . بار، اس ماهان  دشکسالی و توزیع 

اقلهیم   کهالن د که الگوهای پیوند از دور از سهازندگان  ده می

یبی کارون حوض  تا شوند. در همین راس میایران محسوب 

یبهی کشهور و جایگهاه ین در    حوضه   تهرین   عنوان پهریب  به

 د. شو میبررسی  مدیری  منابع یب کشور

 ها ها و روش داده

  ها داده

کهارون و دز اسه .   حوضه   کارون ب رگ شهامل دو  حوض  

در مربهع   کیلهومتر  76547یبخی  با وسعتی برابهر بها   ض  حو

ههای   داده (.1 )شهکل غرب و جنوب غرب ایهران قهرار دارد   

حوضه   ههای هواشناسهی موجهود در     ایسهتگاه ماهان  بار، 

 2012ه  1956یمهاری  دورۀ )کهارون و دز( در   کارون ب رگ

هههای  دادههمچنههین از  (.1 )جههدول اسههت اده شههده اسهه 
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( موجهود در  2 پیوند ازدور )جهدول  های شادصبه مختص 

( اسهت اده  2012ه  1956زمهانی )  ۀدر دور NCARتارنمای 

نوسهان    1ایهن الگوهها شهامل نوسهان اطله  شهمالی      . شد

  4نوسان جنوبی  3غرب روسیهه  الگوی شرق اطل   2قطبی

و الگهوی یرام    6الگوی اسهکاندیناوی   5الگوی قطبی اوراسیا

 ند.هست 7امریکای شمالی

 (2012ـ  1956) )درصد( ها توزیع فصلی بارش ایستگاه. 1 جدول

 پاییز تابستان بهار زمستان ایستگاه  پاییز تابستان بهار زمستان ایستگاه 

9/51 شهرکرد  9/16  7/0  5/30 7/46 یباد درم   3/20  3/0  7/32  

3/52 کوهرنگ  8/14  3/0  6/32 3/46 بروجرد   5/20  4/0  8/32  

5/48 اهواز  10 1/0  3/41 3/45 یگودرزال   1/22  3/1  3/31  

7/48 یبادان  5/11  1/0  7/39 4/57 یاسوج   3/10  5/0  8/31  

4/53 دزفول  9/10  1/0  6/35 6/41 مالیر   1/26  2/2  2/30  

1/55 ایذه  9/10  3/0  7/33 3/48 امیدیه   4/9  2/0  1/42  

6/50 مساد سلیمان  4/9  4/0  5/39 7/49 میانگین   9/14  5/0  9/34  

 سازمان هواشناسی(دۀ دا)پایگاه  نگارنده

 
 مطالعاتی ۀموقعیت محدود .1 شکل

                                                           
1 . North Atlantic Oscillation(NAO) 
2 . Arctic Oscillation(AO) 
3 . East Atlantic-West Russia 
4 . Elnino-souther Oscillation(ENSO) 
5 . Polar Eurasia Pattern(PEP) 
6 . Scandinavia Pattern 
7 . Pacific North American(PNA) 
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 شده بررسی مشخصات کلی الگوهای .2 جدول

 موقعیت مکانی مخفف التین الگوهای پیوند از دور

 شرق روسیه و غرب مغولستان  اسکاندیناویناحی   SCAND الگوی اسکاندیناوی

 لیشماکرۀ  نیمحارۀ برون منطق   PNA یرام امریکای شمالی

 ایسلند NAO نوسان اطل  شمالی

 مرک  اقیانود یرام NINO4 ای مرک  یرام حارهدمای سطح دریا در شرق مناطق 

 غربی º90تا  º80جنوبی و  º10ص ر تا  NINO1+2 ای یرام حارهدمای سطح دریا در شرق 

 غربی º150شرقی تا  º160طول  جنوبی ودرج   º5شمالی تا  NINO3.4 º5 ای یرام حارهدمای سطح دریا در شرق 

 اقیانود اطل  شمالی AMO ای اطل  دههنوسانات چندین 

 مابین ج ایر تاهیتی و داروین MEI انسو ۀمتغیر چندالگوی 

 شمالی اقیانود یرام PDO ای اقیانود یرام دههنوسانات 

 اطل  شمالی AMM الگوی اوجی اطل 

 شمالی( درج  45های شمالی و میانی ) عرض AO نوسان قطبی

 مابین ج ایر تاهیتی و داروین SOI نوسان جنوبی

 

 روش

 ر رمه عنوان پارامترههای   بهشناسایی الگوهای پیوند از دور 

بههر عناصههر اقلیمههی در منههاطقی فرادسهه  از محههل وقههوع 

 .اس پذیر  امکانهای یماری  رو،جغرافیایی دود به کمک 

 .[30] سه   ها رو،این   جمل از یمار همبستگی زمینرو، 

سهس    شد مقادیر بار، حوضه انتخاب ابتدا   در این رو،

پهذیری بهار،    ا هر ( می ان 1  )رابط با کمک مدل پیرسون

 95حوضههه از الگوهههای پیونههد از دور در سههطح اطمینههان 

 گرفتند.  ها مورد یزمون نکویی براز، قرار داده درصد

سازی  حداکبردر ادامه با رو، تحلیل عاملی با تکنیک 

-Eigen) )واریمههاک ( و براسههاد مقههادیر ویههژه  واریههان

value) الگوی پیونهد  رترین رم 3 جدول (4ه  2های  )رابطه 

  اس .ده شدور در هر فصل مشخص  از

مدل م هومی رو، تحقیق و الگهوریتم اناهام    2 شکل

طبههق ایههن مههدل موضههوع تحقیههق  .دهههد مههیین را نشههان 

وب ین که در چهارچ  اس  عنوان هدف تحقیق ارائه شده به

ههای پیونهد از دور ایاهاد     شهادص های بار، و  دادهپایگاه 

های نکهویی بهراز، در    یزمونها با  دادهبعد   مرحلدر  .دش

ی بررسههی و میهه ان همبسههتگ درصههد 95 سهطح اطمینههان 

و تحلیهل عهاملی بهه شناسهایی     هها   دادهمتغیهره بهین    چند

کارون پردادته شهده    حوضالگوهای پیوند از دور بر بار، 

  .اس 

(1382 نوری امامزاده، ) روابط محاسباتی .3 جدول

 رابطه پارامتر

 (1رابط  همبستگی پیرسون )
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 (2رابط  ) حداکبر واریان    ’ ’XX tE E        

 (3رابط  ) مقدار ویژه  ’,I     0 1  

 (4رابط  ) مقدار ویژهنخستین   ’,ii iI     0 1 
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  )ترسیم نگارنده( مدل مفهومی روش تحقیق .2شکل 

 گیری نتیجهو  بحث 

متر در ایستگاه کوهرنگ تا  میلی 1400حوضه از سا ن  بار، 

عهالوه   (.3 )شکل متر در ایستگاه یبادان متغیر اس  میلی 150

ی هها  که ایستگاه دهد مینشان ها نی   بار،توزیع فصلی   ین بر

بار، سا نه بیشترین بار، زمسهتانه و  درصد  4/57یاسوج با 

بار، سها نه در فصهل زمسهتان    درصد  6/41ایستگاه مالیر با 

  طهور کلهی   بهه (. 1 )جهدول  کنند میکمترین مقدار را دریاف  

  پهایی   نخس رتب  ر بار، ددرصد  50فصل زمستان با حدود 

رتبه   در صهد  در 9/14دوم و بههار بها   رتبه   در درصد  9/34با 

ترین فصل سال نی  تابسهتان بها    دشک سوم حوضه قرار دارند.

رژیهم بهار، حوضهه      بنهابراین  .اس بار، سا نه درصد  5/0

 (.4 )شکل دشو یک رژیم زمستانه محسوب می

  
 (2012ـ  1956نمودار بارش فصلی حوضه ) .4شکل  (2012ـ  1956های حوضه ) ایستگاه ۀساالنبارش  .3شکل 
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 دور و بارش فصلی حوضه ای پیوند ازالگوهرابطۀ رسی بر

  فصل پاییز

سهرزمینی    پهنی در بیشتر های جوّ این فصل شروع ری ،

صورت فراگیهر   بهماه  یبانها از  د. بار،شو ایران محسوب می

درصهد بهار،    44تها   30 .شهود  کارون یغهاز مهی    حوضدر 

. کند های مختلف در این فصل ری ، می در ایستگاه سا نه

هههای بههار، فصهل پههایی  بهها   دادهمحاسههبات یمهاری   نتهایج 

نشهان داده شهده    4 دور در جهدول  ههای پیونهد از   شادص

همبسهتگی بهار، فصهلی     اس . طبق این جدول بیشترین

  NINO4نوسهانات جنهوبی شهامل )    یها حوضه با شادص

NINO1+2 NINO3.4  وSOI  براسهههاد  .اسههه ( برقهههرار

 ههای انسهو   صل بها شهاد  های این فص بار،یادشده جدول 

(NINO4  NINO1+2 ( NINO3.4  مسهههتقیم و   رابطههه

معکهود    رابطه   SOIضریب همبستگی مبب  و با شادص 

 ههای پهایی ه در فهاز من هی     د که بیهانگر افه ای  بهار،   دار

این یافته در مطالعات  )النینو( شادص نوسان جنوبی اس .

یه   که در مناطق مختلف کشور اناام گرفته اس  ن ای قبلی

 شده اس .یید أت

  فصل زمستان

درصهد   4/57تا   6/41بین  4و شکل  1های جدول  طبق داده

بار، سا ن  حوضه در فصل زمستان ری ، دارد. عهالوه بهر   

دهد که حهدود   ین متوسط توزیع فصلی حوضه نی  نشان می

درصد( حوضه در ایهن فصهل    7/49درصد بار، سا نه ) 50

نتههایج  سههتانه دارد.بههه  بهه  رسههیده و حوضههه رژیههم زم   

دههد   یماری همبستگی نشهان مهی   یمده از مدل زمین دس  به

ج  در ایستگاه  های پیوند از دور با بار، زمستانه  که شادص

ها بیشترین همبسهتگی را بها    ( در سایر ایستگاه05/0یاسوج )

طبهق ایهن    .(5( دارد )جهدول  SCANشادص اسکاندیناوی )

درصهد بهه مقهدار     95 جدول بیشترین همبستگی در سهطح  

 62ههای اههواز )   متعلق به ایسهتگاه یبهادان و ایسهتگاه    72/0

درصههد( در  45درصههد( و کوهرنههگ )  55درصههد(  مالیههر ) 

های بعدی قرار دارند. عهالوه بهر الگهوی پیونهد از دور      جایگاه

(SCAN الگوهای  )NAO  وPDO های بعهدی   نی  در جایگاه

ببه  شهادص   قرار دارند. شهایان یهادیوری اسه  کهه فهاز م     

(SCAN   با اف ای  فشار در دریای سیاه همراه اس  کهه بها )

ههای   شدۀ پرفشار دریای سیاه بهر بهار،   توجه به نق  ا بات

 شود. [ این موضوع تأیید می17ایران ]

 (2012ـ  1956) درصد 95های پیوند از دور در سطح  بودن بارش فصلی پاییز با شاخص همبستهمیزان  .4جدول 

 SCAN MEI Nino1+2 Nino3+4 Nino4 PDO AMM AO NAO PNA SOI ایستگاه

 -23/0 05/0 -01/0 03/0 -13/0 07/0 12/0 17/0 16/0 17/0 01/0 یبادان

 -6/0 06/0 -06/0 03/0 -2/0 -01/0 6/0 61/0 42/0 58/0 02/0 امیدیه

 -422/0 106/0 283/0 127/0 -322/0 -023/0 501/0 47/0 24/0 5/0 25/0 الیگودرز

 -465/0 -241/0 060/0 063/0 093/0 -125/0 -216/0 -241/0 -32/0 -268/0 027/0 اهواز

 -634/0 246/0 290/0 105/0 -413/0 378/0 599/0 557/0 310/0 600/0 196/0 ایذه

 -313/0 033/0 340/0 208/0 -342/0 -075/0 387/0 353/0 142/0 373/0 187/0 بروجرد

 -334/0 233/0 266/0 254/0 -229/0 162/0 312/0 301/0 177/0 308/0 051/0 یباد درم

 -449/0 133/0 180/0 175/0 -296/0 135/0 487/0 543/0 462/0 520/0 100/0 دزفول

 -433/0 131/0 141/0 189/0 176/0 020/0 341/0 356/0 183/0 303/0 019/0 شهرکرد

 -472/0 155/0 292/0 195/0 -307/0 077/0 471/0 396/0 166/0 430/0 -019/0 کوهرنگ

 -139/0 075/0 416/0 222/0 -344/0 -364/0 268/0 198/0 -031/0 198/0 319/0 مالیر

 -355/0 -099/0 192/0 176/0 -401/0 165/0 336/0 350/0 341/0 399/0 032/0 یاسوج

مساد 

 سلیمان
025/0 667/0 474/0 618/0 585/0 368/0 486/0- 250/0 303/0 119/0 566/0- 
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 (2012ـ  1956) درصد 95های پیوند از دور در سطح  بودن بارش فصل زمستان با شاخص همبستهمیزان  .5 جدول

 SCAN MEI Nino1+2 Nino3+4 Nino4 PDO AMM AO NAO PNA SOI ایستگاه

 046/0 039/0 281/0 009/0 -011/0 015/0 01/0 -07/0 047/0 -032/0 /.715 یبادان

 -/.143 094/0 12/0 -044/0 146/0 103/0 13/0 16/0 34/0 188/0 13/0 امیدیه

 16/0 -/05 -13/0 -14/0 15/0 36/0 03/0 04/0 16/0 11/0 29/0 الیگودرز

 03/0 013/0 24/0 -04/0 06/0 /06 03/0 -07/0 07/0 -05/0 62/0 اهواز

 -15/0 09/0 08/0 05/0 15/0 15/0 03/0 03/0 09/0 12/0 3/0 ایذه

 4/0 32/0 08/0 07/0 -12/0 32/0 02/0 166/0 24/0 3/0 3/0 بروجرد

 09/0 -13/0 055/0 03/0 052/0 05/0 -022/0 -02/0 04/0 03/0 33/0 یباد درم

 07/0 -14/0 18/0 -05/0 12/0 02/0 -15/0 -17/0 17/0 13/0 286/0 دزفول

 -16/0 04/0 18/0 13/0 -06/0 06/0 094/0 08/0 18/0 14/0 27/0 شهرکرد

 -45/0 27/0 -17/0 -22/0 045/0 44/0 3/0 36/0 21/0 45/0 45/0 کوهرنگ

 42/0 -09/0 -16/0 -065/0 -04/0 54/0 27/0 29/0 2/0 37/0 55/0 مالیر

 -46/0 15/0 02/0 06/0 04/0 16/0 27/0 35/0 25/0 41/0 05/0 یاسوج

 -15/0 -035/0 14/0 008/0 17/0 16/0 013/0 02/0 08/0 09/0 27/0 مساد سلیمان

 

  فصل بهار

درصهد بهار، سها نه در     26تها   9مقدار بار، این فصل بین 

. های امیدیه و مسهاد سهلیمان و مالیهر متغیهر اسه       ایستگاه

دور نشهان   از های یماری بار، با الگوههای پیونهد   تحلیلنتایج 

دهههد کههه بیشههترین همبسههتگی بههار، بهههاره بهها الگههوی  مههی

طبههق  .(6 )جهدول اسه   به  برقههرار  مب در فهاز    اسهکاندیناوی 

بیشترین مقدار همبستگی بین الگهوی اسهکاندیناوی    6 جدول

 ههای مسهاد سهلیمان     ایسهتگاه ههای فصهل بههار در     و بار،

ایذه و یاسوج و کمتهرین مقهدار در ایسهتگاه شههرکرد      امیدیه 

ویهژه در   بهه تحلیل نوسهانات ضهریب همبسهتگی     .اس  برقرار

کهاه  نقه  الگهوی     ۀدهنهد  نشهان مقایسه با فصل زمسهتان  

ی ین از نظهر  یجا هاسکاندیناوی بر بار، منطقه و همچنین جاب

گرفتهه بهر    صهورت ههای   تحلیهل  مسهئله بها   ایهن . مکانی اس 

و مسهیر  [ 17] بر بار، جنهوب غهرب ایهران   مر ر های  سامانه

. دههد  همهاهنگی مناسهبی را نشهان مهی    [ 2] الگوهای همدید

اسه   ها  که فصل بهار فصل کاه  ورود این سامانه ای گونه به

 .دشهو  کاه  شدید بار، در جنوب غربی ایهران مهی  سبب و 

های استان  ایستگاهشدت این همبستگی در  6 اساد جدول بر

 ها بیشتر اس .   دوزستان نسب  به سایر ایستگاه

 (2012ـ  1956) درصد 95ر سطح های پیوند از دور د بودن بارش فصل بهار با شاخص همبستهمیزان  .6 جدول

 SCAN MEI Nino1+2 Nino3+4 Nino4 PDO AMM AO NAO PNA SOI ایستگاه

 054/0 2/0 07/0 -16/0 -01/0 05/0 04/0 08/0 -05/0 -04/0 28/0 یبادان

 -13/0 04/0 01/0 -16/0 -14/0 2/0 33/0 17/0 -04/0 06/0 48/0 امیدیه

 -22/0 16/0 13/0 -22/0 00/0 23/0 41/0 31/0 01/0 -2/0 36/0 الیگودرز

 01/0 06/0 02/0 -12/0 -1/0 -05/0 12/0 17/0 03/0 -04/0 28/0 اهواز

 -03/0 1/0 05/0 -14/0 -16/0 22/0 31/0 16/0 -2/0 -01/0 48/0 ایذه

 -04/0 25/0 2/0 -13/0 09/0 36/0 42/0 30/0 -11/0 18/0 35/0 بروجرد

 01/0 07/0 03/0 -06/0 -08/0 -01/0 13/0 17/0 05/0 -06/0 29/0 یباد درم

 10/0 -004/0 -06/0 07/0 -06/0 25/0 01/0 02/0 -07/0 22/0 24/0 دزفول

 -04/0 23/0 -16/0 -15/0 -02/0 001/0 1/0 15/0 04/0 01/0 2/0 شهرکرد

 -34/0 3/0 17/0 -28/0 02/0 25/0 33/0 51/0 13/0 3/0 27/0 کوهرنگ

 -25/0 3/0 18/0 -19/0 34/0 37/0 64/0 56/0 06/0 41/0 25/0 مالیر

 -16/0 23/0 16/0 -24/0 01/0 26/0 5/0 31/0 04/0 12/0 45/0 یاسوج

 -14/0 4/0 -05/0 -37/0 -07/0 31/0 243/0 25/0 06/0 21/0 4/0 مساد سلیمان



 1395 بهار، 1، شمارۀ 3اکوهیدرولوژی، دورۀ  102

  فصل تابستان
که مقدار ین در  ای گونه بهاس  این فصل فاقد بار، چشمگیر 

درصهد بهار، سها نه     2تها   1های منطقه بین  ستگاهایتمامی 

شده نی  بیشتر تابع عوامهل محلهی     ب اس . این می ان بار، 

هههای  ماننهد رطوبهه  و توپههوگرافی در شهرایط همرفهه  بههار،  

های ناچی  نیه  از   . اما همین بار،[8] شود مدت  ب  می کوتاه

گر ند که نتایج بیهان شدواکاوی  گردانی یماری ری طریق تکنیک 

 و هههای پیونههد از دور ههها بهها شههادص  بههار، نبههودن منطبههق

 اس . های تابستانه بار،عامل  بودن محلی

  دور غالب شناسایی الگوهای پیوند از

تعیین الگوی د شگونه که در بحث رو، تحقیق ارائه  همان

تها  اسه   غالب پیوند از دور یکی دیگر از اهداف این مقالهه  

بهر   ر رمه گوی پیوند از دور ق بتوان با شناسایی الیربدین ط

نسهب  بهه   ن یسهادتار عملکهرد    یبار، حوضه و شناسهای 

 تهری پیهدا کهرد.    جهامع ههای حوضهه شهناد      بار،رفتار 

ترتیب با رو، تحلیهل عهاملی بهه کمهک دو شهادص       بدین

به ت کیک فصل الگوههای پیونهد از   واریماک  و مقدار ویژه 

 اند. هشدواکاویی  دور

  فصل پاییز
  الگوههای  شهده  بررسهی   گان 11های پیوند از دور از میان الگو

و  NINO4  NINO1+2 NINO3.4 انسههو ماننههدتههأ یر تحهه  

SOI   07/2)مقهادیر ویهژه    1از ویهژۀ بیشهتر   با کسب مقهادیر  

 از دوری هسهتند.  ترین عوامل پیوند ( مهم11/1و  24/1  48/1

ن یهها را تبیه   دادهواریان  درصد  77در ماموع الگو این چهار 

 19 عامهل دوم  درصهد   36نخسه   (. عامهل  5 )شکل دکنن می

درصههد  10درصههد و عامههل چهههارم  13عامههل سههوم   درصههد

ههها  ایههن شههادص کننههد. تغییههرات واریههان  را توجیههه مههی 

این نکته اس  که مامهوع الگوههای پیونهد از دور     ۀدهند نشان

حوضه   ههای پهایی ه    بهار، زیادی بر تأ یر انسو پدیدۀ از متأ ر 

 دارند.یبی کارون 

 فصل زمستان

شده در این مقاله  سهه   از میان الگوهای پیوند از دور است اده

  34/1  23/2با مقهادیر ویهژۀ    PDOو  SCAN  NAOالگوی 

ترین عوامهل پیونهد از دور مهر ر بهر بهار، فصهل        مهم 16/1

شهده هسهتند. عامهل نخسه       زمستان در محهدودۀ مطالعهه  

(SCAN )42 ( درصد  عامل دومNAO )15 صهد و عامهل   در

( را توجیه 6درصد تغییرات واریان  )شکل 11( PDOسوم )

درصهد   68صهورت تامعهی ایهن سهه عامهل       کنند که به می

 دهند. تغییرات بار، حوض  کارون ب رگ را نشان می

 
 های اصلی فصل پاییز لفهؤمتجمعی س نواریانمودار  .5شکل 

 
 مستانهای اصلی فصل ز لفهؤمتجمعی س نواریانمودار  .6شکل 

  فصل بهار

سهه الگهوی     شهده  بررسهی  الگوههای پیونهد از دور  از میهان  

SCAN  PDO و AO  30/1  34/1  10/2 ۀویههژمقههادیر 

بههار در   بر بهار، فصهل   ر رمترین عوامل پیوند از دور  مهم

 36( SCAN)نخسه   عامهل   هسهتند.  شده مطالعه ۀمحدود

(دPDO)دورصل دمدعامل دمل  دددد14(دNAO)دعامل دوم د  درصهد 

کليددد(7د)شلل ددکنل ددرص دتغييلات دمترالا ردرتدت هيليدمل ددددو12
ورص دتغييات دبارشدح ضليددد62ص ر دتجمع دتاندميدعام ددبي

  .نوهدرتد شاندم 
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 های اصلی فصل بهار لفهؤمتجمعی س نواریانمودار  .7شکل 

گوههای شهادص پیونهد از    ال بارۀتطبیق نتایج فصلی در

)فهاز   ی انسهو اقیانوسه ـیجهوّ   ساماندهد که  دور نشان می

در  اس حاره   منطقو رام یاقیانود  ۀمن ی( که در محدود

کهارون    حوضه  ۀپهایی  ههای   دهد بر بار، ماه ژانویه رخ می

 درصهد  77ماهه با تبیین واریان   11 تا 9 دیرأتشمالی با 

دیگهر ردهداد انسهو در فهاز النینههو در      بیهان  بهه  دارد. یر أته 

های بیشتر از میانگین  بار،ای از وجود  رام نشانهیاقیانود 

ل زمسهتان و بههار فهاز    وفص در در فصل پایی  حوضه اس .

 62و  68تبیین بی  از  ی اسکاندیناوی باجوّ  سامانمبب  

ایهن دو  یونهد از دور در  پ الگهوی شهادص   های درصد بار،

اسهتقرار    بودن یجوّدلیل ماهی   به. این سامانه اس فصل 

عملکههرد حههوزۀ و فیههایی کشهور  جغرا ۀمحههدودن دیکهی  در 

قطبهی و    جبه ی مانند پرفشار دریای سیاه های جوّ سامانه

 .ددارمهاه   کمتهر از یهک  ههای   تأ یرگذاری ینبادهای غربی 

گیری الگوی اسکاندیناوی در فاز مبب  همراه  قرار  بنابراین

و فاز من ی ین همراه بها کهاه  بهار، در     اف ای  بار،با 

رژیم بارشی حوضهه  جه به با تو  بنابراین .این دو فصل اس 

زمسهتان و بههار ریه ،     ین دربار،  درصد 65بی  از که 

لگوهای پیوند از دور نسب  بهه  توان با کمک این ا می  دارد

هههای حوضههه و شههرایط   بههار، تههر از بینههی دقیههق پههی 

 .دکراست اده  هیدرواقلیمی ین

 گیری نتیجه
ههای   ریسهک سیالب با  مخاطرات اقلیمی مانند دشکسالی 

دلیهل مهدیری  ین از    همهین دی همراه هسهتند و بهه   شدی

توجه  جمله اقداماتی اس  که در چارچوب مدیری  ریسک

بهر ایهن    ر رمه این کار از طریهق شهناد  عوامهل     د.شو می

 عنهوان  بهه الگوهای پیونهد از دور   پذیرد. میمخاطرات اناام 

گ ینههی دههود در   نهههاقلههیم و کههارکرد  کههالنسههازندگان 

بهر مقهدار و شهدت     یر أته ای و جهانی و  منطقههای  مقیاد

ویهژه بهار، و دمها در مهدیری  ریسهک       بهه عناصر اقلیمی 

حوضه   ، بهار   مقاله از  یمده دس  بهبراساد نتایج  ند.  ررم

 هها قهرار دارد.   پدیهده گ ینی این   نهتأ یر یبی کارون تح  

بهر   ر رمه توان با شناد  الگوهای پیوند از دور  می  بنابراین

مخهاطرات  رات ی تهأ ارون در جهه  کهاه    ک  حوضبار، 

نتهایج بررسههی   .دکهر اقلیمهی دشکسهالی و سهیالب اقهدام     

دههد   روی بهار، حوضهه نشهان مهی     الگوهای پیوند از دور

 هههای پههایی ه بیشههتر از الگوهههای نوسههانات جنههوبی  بههار،

(NINO4  NINO1+2 NINO3.4  وSOI ) پذیرند. میتأ یر 

و ضهریب همبسهتگی    ین واریان یب  تبودن مقدار ویژهزیاد

دهدکهه   نشهان مهی   SOI های پایی ه با مقهادیر من هی   بار،

حوضه در فاز النینو اف ای  یافته لذا یهک   ۀپایی های  بار،

ههای من هی    شهادص معکود بین بار، این فصل با   رابط

ENSO  بهها نتههایج مطالعههات   وردی دسهه برقههرار اسهه . ایههن

 کهه  [17]مسهعودیان  و [15] دسهروی   [21] ساداتال ناظم

روی مناطق دیگر کشور صورت گرفته منطبق اس . اما در 

های ضریب همبستگی  مقادیر  فصل زمستان و بهار شادص

عی الگوههای  و تامی ئج شده  نیتبیویژه و می ان واریان  

دهد که شادص الگوی اسهکاندیناوی   پیوند از دور نشان می

 مناهر  هها در ایهن دو فصهل    بهار، در فاز مبب  به اف ای  

در فصهل   همبسهتگی  بیشهترین د. با این ت اوت کهه  شو یم

ههای جنهوبی    در بخ  های واقع متعلق به ایستگاه زمستان

بهه  به     های شمالی ین  ایستگاهحوضه و در فصل بهار در 

 بها حرکه  یونگهی    این ت اوت مکانی احتمها ا  .رسیده اس 

م بادههای  رژیه  شهادص اسهکاندیناوی بها    جنوبی(ه  )شمالی

 کشور در ارتباط اس . از یناا یزا های بار، نهغربی و ساما

سادتار سینوسی در بسهتر زمهان    که الگوهای پیوند از دور

مههنظم هسههتند  هههای تقریبههاا برگشهه  ۀدورنههد و دارای دار

ینهها و در نظهر    دتوان با یگهاهی از زمهان ردهدا    میبنابراین 

نسهب  بهه    شهده  مطالعهه   ر منطقشان ب دیرأتگرفتن زمان 

)دشکسهالی یها سهیالب( در     ار، و رفتهار ین بینی به  پی 

و از دسارات این مخاطرات اقلیمی د کرکارون اقدام   حوض

 کاس .  
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