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 چکیده

های  ها، سیاست دهد تا با در نظر گرفتن این بررسی های مختلف قرار می ریزان در بخش بررسی فرآیندهای آب و هوایی، ابزار مناسبی در اختیار برنامه
ی النینو  جمله پدیدهریزی کنند. رخداد بارش با فرآیندهای پیچیده جوی از  وری حداکثر طرح ها و امکانات بهره آینده را در جهت بهینه نمودن صرف هزینه

باشید.   ی استوایی اقیانوس آرام میی  های دمای سطح آب در پهنه باشد که این پدیده در پیوند بنیادین با نوسان در پیوند می (ENSO)های جنوبی  نوسان
ی  در حوضیه  (ENSO)ی ی النینیو نوسیانات جنیوب    هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بارش در فصول مرطوب سال )شش ماهه سرد سیال  بیا پدییده   

ی آماری مناسب انتخاب و آزمون همگنی )آزمون  ایستگاه سینوپتیک با طول دوره 12های الزم تعداد  باشد. پس از بررسی فارس و دریای عمان می خلیج
بهره برد. فیاز   (SOI)ات جنوبی ها )آزمون هارست  بر روی مقادیر بارش انجام پذیرفت. جهت بررسی اثر انسو از شاخص نوسان ران تست  و کفایت داده

ها  سالیها و خشک هایی که ترسالی ها مشخص شد و دوره سالیها و خشک چنین شدیدترین ترسالیتعیین شد. هم SOIسرد و گرم با استفاده از شاخص 
وقوع پیوستند  ها با فاز سرد به سالیر فاز گرم و خشکها د  با فاز گرم )النینو  و فاز سرد )النینا  به وقوع پیوسته مشخص گردید. نتایج نشان داد که ترسالی

تیر از   پیایین  SOIتر از نرمال بود و مقدار عددی شیاخص   های مورد مطالعه پایین های خشک مقدار بارش در ایستگاه زمان با وقوع سالکه همبه طوری
هیای مرطیوب    زمان با وقوع سیال که هم یر کرده است. در حالیسالی در مقادیر منفی سهای وقوع خشک در سال SOIنرمال بود. مقدار عددی شاخص 

مقیادیر مثبیت را    SOIی مورد مطالعه بوده و مقدار عددی شیاخص   تر از میانگین بارش ساالنه دوره های مورد مطالعه بیش مقدار بارش دریافتی ایستگاه
از آزمیون همبسیتگی پیرسیون اسیتفاده شید.       SOIگی بین بارش و شاخص باشد. جهت بررسی همبست دهد و بیانگر مقادیر باالتر از نرمال می نشان می

ی متحرک انجام شد. نتایج نشان داد که در مقیاس ماهانه سیگنال باالترین همبستگی را با ایستگاه  همبستگی در مقیاس ماهانه، فصلی، ساالنه و پنجره
های آبادان  ، کیش، کنارک، بوشهر و بوشهر ساحلی و در مقیاس ساالنه با ایستگاههای بندرعباس، بندرلنگه، جاسک کنارک و در مقیاس فصلی با ایستگاه

ترین اثر خود را بیر   توان نتیجه گرفت که سیگنال بیش ی متحرک می چنین از همبستگی پنجرهدرصد دارد. هم 99داری  و بوشهر ساحلی در سطح معنی
 گذارد. در فصل پاییز و زمستان می های بوشهر، بوشهر ساحلی، بندرعباس، کیش، کنارک ایستگاه

 
 SOIسالی، جنوب ایران، شاخص انسو، ترسالی، خشک کلیدی: های واژه

 

  3 2  1 مقدمه

تیرین نوسیان    جایی که عنصر اقلیمی بارش در ایران از بیشاز آن
چیون دمیا برخیوردار اسیت و بیروز      نسبت به عناصر اقلیمی دیگر هیم 
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اقلییم  های بیارز   های شدید از ویژگی های خشک مفرط و ترسالی سال
هیا   سالیی انسو بر خشک ی تاثیر پدیده آید، مطالعه حساب می ایران به
کنید. ایین ضیرورت هنگیامی      های کشور ضرورت پییدا میی   و ترسالی
شود که بدانیم در ایران تقریبا هر ساله با خسارات نسیبتا   تر می ملموس

ی  زیاد ناشی از نوسان بارش روبرو هستیم. تغییرات فصلی اقلییم کیره  
 -ن بر اثر تغییراتی است که الگوهای بزرگ مقیاس گردش جوی زمی

ی  ترین عوامل تغییردهنده کنند. پدیده انسو از مهم اقیانوسی اعمال می
اقلیمی در مقیاس جهانی است که در فازهای النینو و النینا تغییراتی را 

آورد. النینو  مکانی بارش به وجود می -در اقلیم مخصوصا توزیب زمانی
نات جنوبی پدیده جهانی مرکب اقیانوسیی و جیوی اسیت. نمیود     نوسا

نام النینو و نمود جوی آن به نام نوسانات جنوبی نامیده  اقیانوسی آن به
نوسیانات جنیوبی )انسیو  نامییده      -شود که در ترکیب با هم النینیو  می
ی  های اقیانوس آرام هستند کیه نتیجیه   شود. النینو و النینا از پدیده می
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باشیند. در   های سطحی در اقیانوس آرام شرقی میی  دمای آبتغییرات 
تر از حالت  ی وقوع النینا دمای سطحی آب در اقیانوس آرام گرم لحظه

باشد. در هنگام وقوع النینو دمیای سیطحی آب در اقییانوس     نرمال می
باشید. نمیود اتمسیفری پدییده انسیو،       آرام سردتر از شرایط عادی میی 

ت ماهانه یا فصیلی تفیاوت فشیار هیوا بیین      نوسانات جنوبی به تغییرا
 7ی غربییی  و داروییین ) درجییه 150ی جنییوبی و  درجییه 17تییاهیتی ) 

ی شیرقی  در اسیترالیا بیر     درجه 130ی جنوبی و  درجه 12ی تا  درجه
زمانی النینو یا شاخص نوسیان جنیوبی،   گردد. به دلیل ارتباط و هم می

شود، که مانند پاندولی بین  این دو پدیده با هم ادغام و انسو نامیده می
النینو یا حالت گرم شدن آب )فاز گرم  و النینا یا حالت سرد شدن آب 

تییرین عوامییل  ی انسییو از مهییم پدیییدهکنیید.  )فییاز سییرد  نوسییان مییی
ی اقلییم، در مقییاس جهیانی اسیت کیه بیا بوجیود آوردن         تغییردهنده

 -توزیب زمیانی  های النینو و النینا تغییراتی را در اقلیم مخصوصا پدیده
تیرین   ترین و مهم این رویداد از شاخصآورد.  مکانی بارش به وجود می

های بیزرگ آب و هیوایی   رویدادهایی است که باعث ظهور ناهنجاری
در شیر    شود. اختالف فشار بین تاهیتیدر بسیاری از نقاط جهان می

ییری  گو داروین استرالیا در غرب اقیانوس آرام به عنوان مبنای انیدازه 
گییرد و مقیادیر   مورد استفاده قیرار میی   (SOI)شاخص نوسان جنوبی 

پدیده باشد. مثبت یا منفی این اختالف بیانگر فازهای مختلف انسو می
هایی است که در توجیه ترین شاخص نوسانات جنوبی از مهم -نینیوال

ی بارش و دیگر پارامترهای مهم اقلیمی  تر علت تغییرات سالیانهدقیق
 (Cordery et al., 1999) توجه بسیاری از دانشمندان، از جملیه  مورد
قیرار گرفتیه اسیت.     (Ropelewski and Halpert., 19961999) و

و تیاثیر آن بیر بارنیدگی پیاییزه و      ENSOی  های مهم پدییده  ویژگی
زمستانه بسیاری از نقاط اییران بررسیی شیده اسیت )نیاظم السیادات،       

 ؛1385رشییید دوسییت و قویییدل،  خو ؛2001؛ نییاظم السییادات، 1379
قویدل رحیمیی و  ؛ 1393ابیانه، زارع؛ 1387پرهیزکار،  و گیوی احمدی

؛ نصییری و همکیاران،   1395رحیمیی و همکیاران،   ؛ 1393همکاران، 
 . 1396ایلییدرومی و همکییاران، ؛ 1395؛ کریمییی و بذرافشییان، 1395

نینییو )ییا   ها گویای آن است که وقوع پدیده ال نتیجه کلی این بررسی
النینا  موجب افزایش )یا کیاهش  بیارش پیاییزه در بسییاری از نقیاط      

شود. افزون بر این، مشخص شده است که تاثیر ایین پدییده    کشور می
تر از پاییزه بوده، و در موارد زییادی بیر   در فصل زمستان عموما ضعیف

نینییو )ییا النینیا  موجیب کیاهش )ییا افیزایش         خالف پاییز، وقوع ال
بینیی بیارش را در    گردد. وجود چنین عالیم متفاوتی، پیش ندگی میبار

سیازد )نیاظم    کل شش ماهه سرد سال با مشکل زیادی رو بیه رو میی  
ی   . مطالعه محققین بسییاری نشیان دهنیده   1382السادات و قاسمی، 

اقیانوسیی در منیاطق جنیوب،     -های بزرگ مقیاس جیوی  تاثیر پدیده
اسیت )نیاظم السیادات و قاسیمی،      شرقی کشیور غربی و جنوبجنوب
 . 1386؛ ناظم السادات و همکاران، 1385؛ کارآموز و همکاران، 1382

بنابراین با توجه به تفاوت سهم بارش پاییزه و زمستانه هر ایستگاه در 

های مورد بررسی و نیز پاسخ متفاوت  تولید کل بارش سالیانه در استان
ی انسو، مشخص نیست کیه   های مورد بررسی به پدیده بارش ایستگاه
نینیو یا النینا چه اثیری در  ی شش ماهه سرد سال وقوع ال برای دوره

های سواحل جنوبی ایران دارد. براین مبنیا هیدف از ایین     بارش استان
سییالی در تحقیییق واکییاوی تییاثیر انسییو بییر وقییوع ترسییالی و خشییک 

 های ساحلی جنوب ایران است. استان
 

 ها مواد و روش

 رد مطالعهمنطقه مو -
ساحلی جنوب ایران  های استان تحقیق این در مطالعه مورد منطقه
از لحیا  سیرزمینی    که باشد می عمان دریای و فارس خلیج در حاشیه

چنیین  هیای زاگیرس و هیم    غربی رشته کیوه این حوضه نواحی جنوب
هیای بشیاگرد وجنیوب     ارتفاعات واقب درجنوب اسیتان فیارس و کیوه   

بوشهر، فیارس،   های خوزستان، گردد که استان بلوچستان را شامل می
در ایین    .1شیکل  ) گییرد  میی  بر در بلوچستان را  و  هرمزگان، سیستان
  در سیواحل  1ایسیتگاه سیینوپتیک )جیدول     12هیای   پژوهش از داده

تیرین آن ایسیتگاه سیینوپتیک آبیادان در      جنوبی استفاده شد که غربی
ترین آن ایستگاه سینوپتیک چابهار در اسیتان   استان خوزستان و شرقی

های سینوپتیک از سازمان  ه سیستان و بلوچستان قرار دارد. آمار ایستگا
ی طیول و عیر     ضمن ارایه 1در جدول اسی ایران تهیه شد. هواشن

جغرافیایی، میانگین درازمدت سالیانه، مقیدار بارنیدگی فصیل سیرد، و     
هیای میورد    نسبت این بارندگی به کل بارندگی سالیانه برای ایسیتگاه 

دهید مییانگین    که این جدول نشان میی بررسی آورده شده است. چنان
 5/270متیر در کنیارک تیا     میلیی  1/97ین درازمدت بارندگی سالیانه ب

متر در  میلی 5/63چنین بین  متر در بوشهر ساحلی متغیر است. هم میلی
متر در میناب از کل بیارش سیالیانه در طیول     میلی 75/94بندرلنگه تا 

 گردد. شش ماهه سرد نازل می
 

 اقلیم حوضه -
جریانیات  تر از  دریای عمان بی فارس و آب و هوای سواحل خلیج

سیبب   کیه بیه   شیوند،  میی  منید  های گردش هوا بهیره  هوایی و حرکت
دارای  میزان دما سطح بارش و نظر وسعت این سواحل از گستردگی و

بنیدی   طبقیه  نوع اقلیم براسیاس  5 هم است وحدود مناطق متفاوت از
 است شده مشخص آن نواحی برای شده اصالح دومارتن روش اقلیمی

 باشد می دیگرمتفاوت ناحیه به ای ازناحیه و دیگر استان به از استانی که
 در بخیش  حوضیه  ایین  اقلیمیی  غالب های جریان  .1جدول- 2شکل)

 غربیی  جنیوب  دربخیش  ای، مدیترانیه  رژییم  زاگرس و ارتفاعات غربی

 خشیک  اقلیمیی  رژییم  فیارس  از وقسیمتی  خوزستان و دشت زاگرس

 و  سیسیتان  هرمزگیان،  یعنیی  حوضه شرقی های قسمت در و عربستان
 .باشد می اقیانوسی و ای حاره اقلیمی سیستم بلوچستان 
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 فارس و دریای عماناقلیم نمای دومارتن اصالح شده در حوزه خلیج -1شکل 

 

 درمنطقه بارش رژیم
دهید، طبیق    می نماه سرد سال را نشا 6میزان بارش در  2شکل 

ترین مقدار بارش مربیوط بیه ایسیتگاه سیاحلی بوشیهر در       شکل بیش
  .های دی و بهمن است ماه

 

 
 فارس و دریای عمانهای مورد مطالعه در حوزه خلیج ماه سرد سال ایستگاه 6میزان بارش در  -2شکل 

 فرا سرد یا ارتفاعی معتدل سرد گرم
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 ی خلیج فارس و دریای عمان مطالعه در حوضههای مورد  مشخصات ایستگاه -1جدول 

 مرز
نام 

 ها ایستگاه

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

میانگین درازمدت 

 (mm)بارش سالیانه 

میانگین بارش دوره 

 (mm)سرد سال 

 دوره بارندگی سهم

 سال)%( سرد

ارتفاع از سطح 

 دریا )متر(
 نوع اقلیم

 
 شرقی

 8 47/82 31/97 0/118 25 17 60 37 چابهار
فراخشک 
 گرم

 12 81/93 09/91 1/97 25 26 60 22 کنارک
فراخشک 
 گرم

 2/5 8/82 331/115 3/139 25 38 57 46 جاسک
فراخشک 
 گرم

 
 
 مرکزی

 6/29 75/94 47/186 8/196 27 6 57 5 میناب
فراخشک 
 معتدل

 8/9 09/91 41/160 1/176 27 13 56 22 بندرعباس
فراخشک 
 معتدل

 7/22 5/63 95/86 9/136 26 32 54 50 بندرلنگه
فراخشک 
 گرم

 6/6 4/94 24/119 3/126 25 50 54 50 ابوموسی
فراخشک 
 گرم

 4/4 77/91 88/103 2/113 25 53 54 29 سیری
فراخشک 
 معتدل

 30 88/85 65/145 6/169 26 30 53 59 کیش
فراخشک 
 گرم

 
 غربی

 6/6 48/88 46/135 3/153 30 22 48 15 آبادان
فراخشک 
 گرم

 9 64/94 64/253 0/268 28 58 50 49 بوشهر
گرم و 
 خشک

 بوشهر
  ساحلی)

49 50 54 28 5/270 99/250 79/92 4/8 
گرم و 
 خشک

 

 های مورد مطالعه تست و نقطه بازگشت در ایستگاه آزمون هارست، ران -2 جدول 

 آزمون نقطه بازگشت تستآزمون ران آزمون هارست ها نام ایستگاه

 K Z RTp 

 39/2* 010/0 589/0* چابهار
 34/2* 275/0* 612/0* کنارک
 37/1 042/0 676/0* جاسک
 53/2* 353/0* 726/0* میناب

 74/0 185/0* 748/0* بندرعباس
 81/0 565/0* 852/0* بندرلنگه
 59/0 270/0* 752/0* سیری
 69/1 0/1* 763/0* کیش

 26/1 050/0 749/0* ابوموسی
 73/0 298/0* 704/0* آبادان
 36/1 132/0* 807/0* بوشهر

 70/0 208/0* 632/0* بوشهر ساحلی
 دار بودن آزمون نشان دهنده معنی*

 
سازی، آزمون کفایت  ی آماده های باران در مرحله قبل از آنالیز داده

ها با استفاده از آزمون  و همگنی دادهها با استفاده از آزمون هارست  داد
ی بازگشیت انجیام    ران تست برای مقیادیر مییانگین و آزمیون نقطیه    

 دهد. ها را نشان می نتایج این آزمون 2پذیرفت. جدول 
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 های مورداستفاده و روش کارداده
، که بیر اسیاس پیژوهش تیروا محاسیبه شیده از       SOIهای  داد 

کیه   طریق سازمان هواشناسی استرالیا تامین گردیید. بیا توجیه بیه آن    
شود، مییانگین حسیابی ایین     در مقیاس ماهانه ارایه می SOIهای  داده

به عنوان شیاخص   I+1تا پایان اسفند سال  Iشاخص از ماه مهر سال 
SOI گرفتیه شید. همیین     ی شش ماهه سرد سال در نظیر  برای دوره

کار رفت. پیس از محاسیبه    روش برای محاسبه بارندگی فصل سرد به
ها از کوچک به بزرگ منظم  ی سرد، داده برای شش ماهه SOIمقادیر 

تیر از   باالی ارقیام )کیم   %25ی  در محدوده SOIهایی که  شده و سال
نینیو ، و   عنیوان فیاز گیرم )ال    چارک اول  منظم شده قرار داشیتند بیه  

تیر از   % پایین ایین ارقیام )بییش   25ی  در محدوده SOIهایی که  لسا
چارک سوم  واقب بودند به عنوان فاز سرد )النینا  در نظر گرفتیه شید   

ها  شش ماهه آن SOIهایی که   . سال1382)ناظم ااسادات و قاسمی، 
چارک اول و آخر قرار داشتند به عنیوان فیاز معمیولی      ی بین محدوده

ها پس  سالیها و خشک د. در تعیین شدیدترین ترسالی)پایه  شناخته ش
هایی  صورت صعودی، سال از مرتب کردن ارقام بارندگی هر ایستگاه به

تر از دهک اول  % باالی ارقام )کم10ی  ها در محدوده که بارندگی آن
% پایینی 10سالی و عنوان شدیدترین خشک مرتب شده قرار داشتند به

عنوان شدیدترین ترسیالی در نظیر    دهک نهم  بهتر از  این ارقام )بیش
ی بعد برای هر ایسیتگاه، میانیه بارنیدگی شیش      گرفته شد. در مرحله

و  RELترتییب   های گرم و سرد این پدیده )بیه  ماهه سرد سال در دوره
RLAی بارندگی در دوران پاییه )    محاسبه شد، و با میانهRb  مقایسیه  

 RLA/Rbو REL/Rbهیای   ادیر نسبتگردید. برای انجام این مقایسه، مق

تر از واحید  کم REL/Rbمحاسبه گردید. اگر برای هر ایستگاهی مقدار 
ی النینیو نوسیانات    شود به مفهوم آن است که وقوع فیاز گیرم پدییده   

همیین   جنوبی موجب کاهش بارندگی در آن ایستگاه شیده اسیت. بیه   
است که فاز  ی آن نشانه RLA/Rbتر از واحد نسبت  ترتیب، مقادیر بیش

سرد این پدیده موجب افزایش بییش از معمیول بارنیدگی در ایسیتگاه     
  .1382السادات و قاسمی، مورد بررسی شده است )ناظم

 
 همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون، برای توصیف همبستگی بین دو متغیر 
گیری شده باشند، بیه   ای یا نسبی اندازه که با استفاده از مقیاس فاصله

است و  پارامتری ، روشیپیرسون ضریب همبستگیشوند.  ر برده میکا
شیود.   های زیاد استفاده می یا تعداد داده توزیب نرمال هایی با برای داده

بییانگر   r=1 اگر کند.تغییر می 1و  -1ضریب همبستگی پیرسون بین 
ی مستقیم ییا مثبیت    طهبی مستقیم کامل بین دو متغیر است، را رابطه

اهش  یابد، دیگیری  به این معناست که اگر یکی از متغیرها افزایش )ک
 .یابد نیز افزایش )کاهش  می

از ضییرایب مهییم بییرای تعیییین همبسییتگی بییین دو متغیییر بییا    

نمیایش   rو نسبتی است. این ضریب با عالمت   ای های فاصله مقیاس
کند و عالمت آن بیانگر جهیت   تغییر می -1 و+ 1شود و بین  داده می

پیرسون ازفرمیول  ی ضریب همبستگی  برای محاسبه. این رابطه است
 . شود استفاده می 1
(1  r= 

∑ (x i−x)(Yi−Y)n
i=1

√∑ (Xi−X̅)n
i=1

2
∑ (Yi−Y̅)n

i=1
2
 

 X̅زمیان،   Xمیانگین متغیرجوی،  Y̅متغیرجوی،Yکه در این رابطه،
باشید. بامشیخص شیدن     زمان میی های  تعدادسری nمیانگین زمان و 

داری آن  با استفاده از جدول ضریب همبستگی پیرسون، معنیی  rمقدار 
 . شد درسطح اطمینان موردنظر بررسی 

 
 تائو بی -ضریب همبستگی کندال  -

ای کندال تائو بی یک آماره ناپارامتری )در  ضریب همبستگی رتبه
ای  است که برای سنجش میزان تناظر یا مطابقت  سطح سنجش رتبه

رود و  کیار میی   داری این تناظر به ارزیابی معنی بین دو مجموعه رتبه و
های مربوط به متغیرها موارد هم  به ویژه زمانی کاربرد دارد که در داده

 است. 2 . آماره آن به کل رابطه1996رتبه زیاد باشد )نایت 
(2  
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 آید. دست می به 5تا  3از روابط  T2و  T0 ،T1ترتیب  که به
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tk های مقادیر  تعداد گرهx  در گروهk ،امu1 های مقیادیر   تعداد گره
y   در گیروهl  ،امn    ،تعیداد مشیاهداتnc   سییان  هیای هیم   تعیداد جفیت

 .های ناموزون تعداد جفت nd)موزون  و 
 

 نتایج و بحث

پژوهش هیدف بررسیی ارتبیاط بیین بارنیدگی در فصیول       در این 
هیای سیاحلی   ی النینو نوسانات جنوبی در استان مرطوب سال با پدیده

باشید. بیر ایین مبنیا بیا اسیتفاده از        خلیج فارس و درییای عمیان میی   
های موردنظر به بررسی این موضوع پرداخته شده است که در  شاخص

 د.شو ی نتایج پرداخته می ادامه به ارایه
 

 SOIهمبستگی بارش و شاخص سیگنال 
های ساالنه،  در مقیاس SOIهمبستگی بارش و شاخص سیگنال 

ماهانه، فصلی و پنجره متحرک با استفاده از آزمون همبسیتگی انجیام   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%84
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داری بیین   در مقیاس ساالنه همبستگی معنی 3شد. با توجه به جدول 
حلی در و دو ایسیتگاه سیینوپتیک آبیادان و بوشیهر سیا      SOIشاخص 

درصد بیا اسیتفاده از روش پیرسیون وجیود دارد.      95داری  سطح معنی
داری قرار دارنید.   های بوشهر و کیش در آستانه معنی چنین ایستگاههم

ترین اثر انسیو بیر منیاطق     ، بیش3با توجه به مقادیر مندرج در جدول 
داری با شاخص انسو نیدارد   غربی حوضه بوده و شر  حوزه تاثیر معنی

تیر اسیت، و بیا روش کنیدال      بخش مرکزی حوزه اثر انسیو کیم   و در
دهید. بنیابراین    ایستگاه بوشهر ساحلی بهترین همبستگی را نشان میی 

توان گفت که در مقیاس ساالنه تاثیر سیگنال بر آبیادان و بوشیهر    می

 ها است. تر از سایر ایستگاه ساحلی بیش
هیای   هداری بیین ایسیتگا   همبسیتگی معنیی   4با توجه به جیدول  

بندرعباس، بندرلنگه، جاسک، کیش، کنارک، بوشهر و بوشهر سیاحلی  
با سیگنال استفاده از روش همبسیتگی پیرسیون وجیود دارد. بیا روش     

های آبادان، بندرلنگیه، جاسیک، کییش،    همبستگی کندال نیز ایستگاه
هیای،   کنارک، بوشهر و بوشهر سیاحلی و بیا روش اسیمیرمن ایسیتگاه    

جاسک، کییش، کنیارک، بوشیهر و بوشیهر سیاحلی      آبادان، بندرلنگه، 
 داری با شاخص سیگنال دارند. همبستگی معنی

 
 های مورد مطالعه و بارش در ایستگاه SOIهمبستگی ساالنه شاخص  -3جدول 

نام 

 ها  ایستگاه
 بوشهر آبادان ابوموسی کیش سیری میناب بندرلنگه بندرعباس جاسک کنارک چابهار

بوشهر 

 ساحلی

همبستگی 
 پیرسون

216/0- 266/0- 261/0- 186/0- 200/0- 123/0- 205/0- 321/0- 075/0- *404/0- 349/0- *367/0- 

همبستگی 
 کندال

030/0 062/0 108/0- 122/0- 126/0- 053/0- 076/0- 103/0- 002/0- 23/0- 189/0- *260/0- 

 
 های مورد مطالعه و بارش در ایستگاه SOIهمبستگی فصلی شاخص  -4جدول 

نام 

ها  ایستگاه

 )فصلی(

 بوشهر آبادان ابوموسی کیش سیری میناب بندرلنگه بندرعباس جاسک کنارک چابهار
بوشهر 

 ساحلی

همبستگی 
 پیرسون

219/0- **358/0- **396/0- *267/0- *260/0- 243/0- 185/0- **331/0- 208/0- 243/0- *279/0- *308/0- 

همبستگی 
 کندال

119/0- *205/0- **244/0- 141/0- *184/0- 118/0- 141/0- *206/0- 166/0- *190/0- 160/0- 171/0- 

 
 های مورد مطالعه و بارش در ایستگاه SOIهمبستگی ماهانه شاخص  -5جدول 

نام 

ایستگاهها 

 )ماهانه(

 بوشهر آبادان ابوموسی کیش سیری میناب بندرلنگه بندرعباس جاسک کنارک چابهار
بوشهر 

 ساحلی

همبستگی 
 پیرسون

**263/0- **296/0- *163/0- **226/0- 138/0- *160/0- 045/0- *187/0- *168/0- **263/0- **256/0- **259/0- 

همبستگی 
 کندال

**139/0- **162/0- *109/0- **136/0- *103/0- *110/- 037/0- *105/0- **172/0- **181/0- **198/0- **183/0- 

 
در مقیاس ماهانه هر سه آزمون نتیایج تقریبیا    5با توجه به جدول 

یکسانی را نشان دادند. بنابراین نتایج همبستگی قوی بین سییگنال و  
های مورد بررسی بیه جیز ایسیتگاه سییری وجیود دارد.       ی ایستگا همه

داری  در سطح معنیی  سیگنال باالترین همبستگی را با ایستگاه بوشهر
 درصد با استفاده از همبستگی پیرسون نشان داد. 99

نشیان دادنید کیه     SOIضریب همبستگی بیین پیارامتر بیارش و    
  با توجه به همبستگی قوی خود SOIنینو نوسانات جنوبی )شاخص ال

با پارامتر بارش به میزان زیاد در تغییرات بارش منطقه تاثیر دارد، کیه  
اثرگذاری در مقیاس ساالنه آبادان، در مقیاس ماهانه  ترین میزان بیش

مربوط به کنارک و در مقیاس فصلی مربوط بیه ایسیتگاه جاسیک بیا     
همبسیتگی بیین    6استفاده از روش همبستگی پیرسیون بیود. جیدول    

هیای میورد    بارش و سیگنال را به صورت پنجره متحیرک در ایسیتگا  
 داد.  بررسی را نشان 

، مینیاب و  سینوپتیک چابهیار  های ر ایستگاهد 6با توجه به جدول 



 223      ساحلي جنوبي ایرانهاي  ها در استان ها و ترسالي ساليبررسي ارتباط بين پدیده انسو بر خشک

 .داری بین سیگنال و بارش وجود ندارد همبستگی معنی سیری
در ایستگاه کنارک سیگنال فصل پاییز بر بیارش فصیل پیاییز بیه     

زمان و بر بارش ماه آخر فصل پاییز و دو ماه اول زمسیتان  صورت هم
بهمن بیر   -دی -گذارد. سیگنال آذر بهمن  اثر می -دی -های آذر )ماه

زمان و بر بارش فصل زمسیتان  بهمن به صورت هم -دی -بارش آذر
 گذارد.  با یک ماه تاخیر اثر می

دی بر  -آذر -های آبان در ایستگاه سینوپتیک جاسک سیگنال ماه
بهمن )بارش ماه آخر فصل پاییز و بارش دو  -دی -های آذر بارش ماه

اسفند )فصیل زمسیتان     -بهمن -ماه اول فصل زمستان  و بارش دی
 گذارد.  گذارد، بنابراین سیگنال با تاخیر یک ماه بر بارش اثر می اثر می

در ایستگاه سینوپتیک بندرعباس، سییگنال بیا تیاخیر دو میاه بیر      
آذر بر بارش  -آبان -های مهر گذارد یعنی سیگنال در ماه بارش اثر می

واقب سیگنال  گذارد. در اسفند اثر می -بهمن -بهمن و دی –دی -آذر
گذارد.  فصل پاییز بر بارش یک ماه آخر پاییز و سه ماه زمستان اثر می

 -دی -هیای آذر  زمان در ماهصورت هم چنین سیگنال اثر خود را بههم
دهد. همچنین در فصل زمستان اثر خود را بیر بیارش    بهمن نشان می

 اسیفند بیر  -بهمین -ماه آخر پاییز و دو ماه اول زمستان )سییگنال دی 
 دهد.  بهمن  یعنی تاثیر خود را دو ماه بعد نشان می-دی -بارش آذر

در ایستگاه سینوپتیک بندرلنگه مشیخص اسیت کیه سییگنال بیا      
گذارد. یعنیی بیارش    تاخیر دو ماهه بر بارش یک تا سه ماه بعد اثر می

 -فصل پاییز بر بارش یک ماه آخیر پیاییز و دو میاه اول زمسیتان )آذر    
 ارد.گذ بهمن  اثر می-دی

در ایستگاه سینوپتیک کیش سیگنال فصل پاییز بر بیارش فصیل   
بهمن با تاخیر دو میاه و   -دی -زمان و بر بارش آذرصورت هم پاییز به

 .است بر بارش فص زمستان با تاخیر سه ماه )یک فصل  تاثیرگذار
در ایستگاه ابوموسی، سیگنال با دو ماه تاخیر بر روی بارش تیاثیر  

 -آذر بیر روی بیارش آذر  -آبیان -که سییگنال مهیر  یگذارد به طور می
گیذارد. یعنیی سییگنال فصیل      اسفند اثر می-بهمن -اسفند و دی-دی

پاییز بر روی بارش یک ماه فصل پاییز و سه ماه فصیل زمسیتان اثیر    
 گذارد. بنابراین فصل پاییز سیگنال موثرترین فصل است. می

بر بارش در فصل زمان در آبادان سیگنال اثر خود را به صورت هم
 گذارد. بهمن می -دی -آذر

زمیان  در ایستگاه بوشهر ساحلی سیگنال فصل پاییز به صورت هم
بر بارش فصل پاییز و با تاخیر یک ماه بر بارش ماه آخر پاییز و دو ماه 

-های آذرگذارد و سیگنال در ماه بهمن  اثر می-دی-اول زمستان )آذر
گیذارد.   بهمن اثر می-دی-آذر زمان بر بارشصورت هم بهمن به -دی
چنین سیگنال فصل زمستان بر بارش فصیل زمسیتان بیه صیورت     هم
 باشد.زمان موثر میهم

زمیان بیر   در ایستگاه بوشهر سیگنال فصل پاییز بیه صیورت هیم   

 -دی -هیای آذر  بارش فصل پاییز و با تاخیر یک ماهه بر بیارش میاه  
 -های آبان گنال ماهبهمن و بر بارش فصل زمستان اثرگذار است و سی

گیذارد و   دی اثر میی  -آذر -زمان بر بارش آبانصورت هم دی به -آذر
زمان بر بارش فصیل زمسیتان اثیر    بارش فصل زمستان به صورت هم

 گذارد.  می
توان نتیجیه گرفیت کیه     طور کلی با توجه به جداول حاصله می به

سیاحلی،   های بوشهر، بوشیهر  ترین اثر خود را بر ایستگاه سیگنال بیش
تیوان بییان    چنین میگذارد. هم بندرعباس، کیش، کنارک و چابهار می

ترین اثر خود را در قسیمت غیرب دارد و مقیدار     نمود که سیگنال بیش
 یابد. این همبستگی در مرکز و شر  کشور کاهش می

 
 تعیین فاز سرد و گرم و پایه

دهد.  را نشان می SOIهای فاز سرد و گرم شاخص  سال 7جدول 
 16سیال در فیاز سیرد و     17شود  طور که در جدول مشاهده میهمان

 ها در فاز پایه قرار دارند.سال در فاز گرم و بقیه سال
هیا پیس از مرتیب     سیالی ها و خشیک  در تعیین شدیدترین ترسالی

هیایی کیه    کردن ارقام بارندگی هر ایستگاه به صورت صیعودی، سیال  
تر از دهک اول  مرتب  قام )کم% باالی ار10ها در محدوده  بارندگی آن

% پایینی ایین  10سالی و شده قرار داشتند به عنوان شدیدترین خشک
تر از دهک نهم  به عنوان شدیدترین ترسالی در نظر گرفته  ارقام )بیش
  .8شد )جدول

 
های تر و خشک باا فازهاای    جداول توافقی جهت تطابق دوره

 :ENSOگرم و سرد 
هایی کیه   ک، تر و مشخص شدن سالهای خش بعد از تعیین دوره

نینو یا النینا است، اقیدام بیه تشیکیل    زمان با وقوع التابستان آن هم
شید، در فیاز    مشاهده 9در جدول  طور کهجداول توافقی گردید. همان

هیای   ، درصد وقوع ترسالی شدید بیرای عمیوم ایسیتگاه   ENSOسرد 
درصد متغییر   33 تر موارد بین صفر تا مورد بررسی بسیارکم، و در بیش

 است.
هیای میورد    در همین حال، برای اکثر قرییب بیه اتفیا  ایسیتگاه    

 کیه  است نرمال از بیش های بارش با همراهENSO بررسی، فاز گرم 
 رییزی  برنامه که گیرندگان،تصمیم و مسئولین مردم، برای است پیامی
انجام دهند. درصد وقیوع   را نرمال از بیش های بارش وقوع برای الزم
تیا   50ها بین  تر ایستگاه های بیش از نرمال در این دوره در بیش بارش
های چابهار، سیری و ابوموسیی   درصد متغیر است، فقط در ایستگاه 75

ترتییب برابیر بیا صیفر و      درصد وقوع بارندگی بسیار کم است کیه بیه  
 درصد است. 33/33
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 های سینوپتیک مورد بررسی و بارش در ایستگاه SOIهمبستگی پیرسون بین پنجره متحرک شاخص  -6جدول 

 ایستگاه مرز
 بارش

 OND NDJ DJF JFM سیگنال

 شر 

 چابهار

OND -01/0 -1/0 057/0 -027/0 
NDJ -06/0 -039/0 -03/0 086/0 

DJF -023/0 02/0 -02/0 005/0 

JFM -05/0 -016/0 -08/0 -01/0 

 کنارک

OND -25/0 
*29/0- 12/0 **36/0- 

NDJ -23/0 -09/0 -22/0 007/0 

DJF 
*28/0- 

*28/0- -07/0 02/0 

JFM **36/0- -26/0 -06/0 -03/0 

 جاسک

OND -136/0 -195/0 -21/0 -095/0 

NDJ 
*28/0- 

*26/0 -19/0 -17/0 
DJF -18/0 -22/0 -16/0 -08/0 
JFM -12/0 -16/0 -15/0 -09/0 

 مرکز

 میناب
 

OND 25/0- 15/0 -19/0 -24/0 

NDJ 05/0 -16/0 014/0 -018/0 

DJF 035/0 021/0 -14/0 -13/0 

JFM -03/0 05/0 -196/0 -26/0 

 بندرعباس

OND 
*19/0- **29/0- 03/0 -15/0 

NDJ -12/0 -04/0 -15/0 -093/0 

DJF -16/0 *20/0- 10/0 04/0 

JFM -17/0 *19/0- 13/0 -02/0 

 بندرلنگه
OND 13/0- *25/0- 11/0 17/0- 

NDJ -11/0 008/0 16/0- 099/0- 

DJF -14/0 -18/0 02/0 02/0 

 JFM -18/0 -198/0 08/0 -02/0 

 کیش

OND *295/0 **34/0- 21/0 **31/0- 
NDJ -20/ -07/0 -22/0 -04/0 

DJF -187/0 -21/0 02/0 -13/0 

JFM **31/0- *26/0 07/0 -14/0 

 سیری

OND -002/0 -01/0 -12/0 -11/0 

NDJ -18/0 -22/0 -06/0 -13/0 

DJF -05/0 -08/0 -13/0 -17/0 

JFM -10/0 -13/0 -09/0 -24/0 

 ابوموسی

OND 21/0- 16/0 **352/0- *295/0- 

NDJ 04/0 -14/0 -03/0 -09/0 

DJF -08/0 03/0 -16/0 -07/0 

JFM -06/0 -02/0 -20/0 -22/0 

 غرب

 آبادان

OND 12/0- 12/0 16/0- 05/0- 
NDJ 04/0- 16/0- 02/0 -13/0 
DJF -02/0 09/0 *19/0- 08/0- 
JFM -01/0 12/0 -16/0 -12/0 

 بوشهر ساحلی

OND -12/0 *20/0- 16/0 *19/0- 
NDJ -11/0 03/0 -16/0 056/0 

DJF -14/0 *21/0 13/0 11/0 

JFM 
*18/0- -18/0 12/0 09/0 

 بوشهر

OND 
*27/0- 18/0 *28/0- *28/0- 

NDJ 11/0 *29/0- 01/0 -04/0 
DJF -02/0 07/0 -22/0 -18/0 

JFM -03/0 03/0 -22/0 *29/0- 
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 SOIفازهای سرد و گرم و پایه شاخص  -7جدول 

 1348-1369-1377-1376-1345-1337-1372-1357-1395-1370-1356-1366-1373-1394-1361-1362-1371 فاز سرد

 1390-1387-1379-1378-1353-1354-1350-1335-1335-1355-1352-1367-1349-1375-1389-1367 فاز گرم
-1340-1363-1388-1374-1382-1359-1384-1336-1351-1981-1358-1330-1381-1332-1342-1383-1331-1365-1344-1393 فاز پایه

1364-1347-1385-1338-1391-1392-1343-1333-1339-1386-1380-1346-1341 

 
 های مورد مطالعه ها در ایستگاه سالیها و شدیدترین خشک شدیدترین ترسالی -8جدول 

 ها شدیدترین ترسالی ها سالیشدیدترین خشک ها ایستگاهنام 

 1388-1351-1385-1360-1374 1378-1387-1346-1352-1342 چابهار
 1387-1371-1376 1380-1372-1382 کنارک
 1347-1349-1371-1369 1377-1381-1374-1376 جاسک

 1371-1361-1358-1336-1376 1341-1389-1352-1373-1380 بندرعباس
 1386-1371-1376 1382-1380-1386 میناب

 1376-1361-1374-1355-1348 1389-1364-1345-1380 بندرلنگه
 1373-1374-1375 1372-1364-1385 سیری
 1370-1374-1361-1376 1364-1389-1386 کیش

 1374-1375-1376 1373-1364-1382 ابوموسی
 1378-1373-1376-1351-1333-1370 1389-1342-1343-1337-1347-1348 آبادان
 1366-1375-1376 1389-1392 بوشهر

 1375-1376-1381-1330-1356-1336 1389-1342-1368-1363-1341-1352 بوشهر ساحلی

 
کیدام از  مورد ترسالی شدید چابهار در دوران پاییه بیوده و هیی     5
ها در دوران النینو یا النینا رخ نداده است. و از سه میورد ترسیالی    سال

شدید سیری و ابوموسی تنها یک مورد در دوره النینو رخ داده اسیت و  
 ی النینا و یک مورد در دوران پایه رخ داده است.  یک مورد در دوره

سالی شدید در شش ماهه سرد سال در شیرایط  درصد بروز خشک
درصد  50های مورد بررسی کم و بین صفر تا  نو، در تمامی ایستگاهالنی

-میورد خشیک   5) تنها در ایستگاه جاسک  متغیر است. برای مثال از 

کیدام در دوره النینیو روی   سالی شدید در چابهار، بوشهر و کیش هیی  
کیدام  سالی شدید در بوشهر ساحلی هی مورد خشک 6نداده است یا از 
رخ نداده است و سه مورد در دوره النینا رخ داده است و در دوره النینو 

بقیه در دوران پایه است اما از شیش میورد ترسیالی دو سیال در دوره     
نینو و یک سال در دوره النینا و بقیه در دوران پایه بوقیوع پیوسیته    ال

های شدید شیش ماهیه    سالیاست. بنابراین طبق نتایج حاصله خشک
تر در شیرایط النینیا و پاییه رخ     بررسی بیشسرد سال در مناطق مورد 

تیر از فیاز سیرد    نینیو  بییش   داده است. و مقدار بارش در فاز گیرم )ال 
  در 1382السیادات و قاسیمی )  )النینا  است که با نتایج تحقیق نیاظم 

 خوانی دارد.   هم1387مناطق مرکزی و جنوبی ایران و صداقت کردار )
هیا در   هیا و ترسیالی   سیالی دست آمیده از تحلییل خشیک    نتایج به

های مورد مطالعه با استفاده از از شاخص تعیین تطابق نتایج با  ایستگاه
زمیان بیا   دهد که هم   نشان میSOIنینو نوسانات جنوبی )شاخص ال
هیای میورد      مقدار بارش در ایسیتگاه 3های خشک )جدول  وقوع سال

تر  نیز پایین SOIتر از نرمال است و مقدار عددی شاخص  مطالعه پایین
سالی در مقادیر منفیی سییر   های وقوع خشک از نرمال است و در سال

های مرطوب مقدار بارش  زمان با وقوع سالکه هم کرده است. در حالی
تیر از مییانگین بیارش سیاالنه      های مورد مطالعه بیش دریافتی ایستگاه

ا مقادیر مثبت ر SOIی مورد مطالعه بوده و مقدار عددی شاخص  دوره
 باشد.  دهد و بیانگر مقادیر باالتر از نرمال می نشان می
 

 تاثیر انسو بر بارندگی شش ماه سرد سال -
برای بررسی انسیو بیر بارنیدگی شیش ماهیه سیرد سیال در هیر         

های گرم و سیرد   ایستگاه، میانه بارندگی شش ماهه سرد سال در دوره
انه بارنیدگی در    محاسبه شد، و با میRLAو  RELترتیب  این پدیده ) به
   مقایسه گردید.  Rbدوران پایه )

تیر از واحید شیود بیه     کیم  REL/Rbاگر برای هر ایستگاهی مقدار 
نینو نوسانات جنوبی موجب  مفهوم آن است که وقوع فاز گرم پدیده ال

تر از کاهش بارندگی در آن ایستگاه شد. به همین ترتیب، مقادیر بیش
نشانه آن است که فاز سرد ایین پدییده موجیب     RLA/Rbواحد نسبت 

افزایش بیش از معمیول بارنیدگی در ایسیتگاه میورد بررسیی شید. در       

های میورد بررسیی    برای ایستگاه REl/Rbو  RLa/Rbنسبت  10جدول
 نشان داده شده است.
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 زمان بوده است.نینو و النینا هم های شش ماه سرد با وقوع ال ترسالیها و  سالی هایی که شدیدترین خشک درصد سال -9جدول 

 ها نام ایستگاه
 ها شدیدترین ترسالی ها سالیشدیدترین خشک

 النینا پایه النینو النینا پایه الینیو

 0 100 0 60 40 0 چابهار

 33/33 0 67/66 0 67/66 33/33 کنارک

 25 25 50 0 50 50 جاسک

 0 40 60 40 40 20 بندرعباس

 0 33/33 67 0 100 0 میناب

 20 20 60 25 50 25 بندرلنگه

 33/33 33/33 33/33 0 67/66 33/33 سیری

 0 25 75 33/33 67/66 0 کیش

 33/33 33/33 33/33 0 67/66 33/33 ابوموسی

 67/16 33/33 50 67/16 50 33/33 آبادان

 33/33 0 67/66 50 50 0 بوشهر

 67/16 50 33/33 50 50 0 بوشهر ساحلی

 
 های منطقه مورد مطالعه ی بارش در دوره سرد، گرم انسو در ایستگاه نسبت میانه -10جدول 

 REL/Rb RLA/Rb (Rb)ی پایه  ی دوره میانه (RLA)ی سرد  ی دوره میانه (REL)ی گرم  ی دوره میانه ها نام ایستگاه

 106/1 131/2 -453/0 -501/0 -965/0 چابهار
 177/1 -715/0 -100/1 -283/1 786/0 کنارک
 750/1 -589/1 -427/0 -747/0 679/0 جاسک

 299/1 024/0 -552/0 -717/0 -013/0 بندرعباس
 867/1 -53/1 -428/0 -799/0 655/0 بندرلنگه
 -105/0 -703/0 -959/0 100/0 674/0 میناب
 -552/0 -176/0 -988/0 -545/0 174/0 سیری
 -065/0 -301/0 -971/0 065/0 293/0 کیش

 298/0 -/300 -229/1 -366/0 369/0 ابوموسی
 722/0 -716/0 -753/0 -544/0 539/0 آبادان
 500/3 165/2 -224/0 -779/0 -482/0 بوشهر

 541/0 235/1 -820/0 -444/0 -013/1 بوشهر ساحلی
 

تیرین مقیدار   تیرین و کیم   بییش با توجه به نتایج حاصل از جدول 
ترتیییب مربییوط بییه   بییه -552/0و  5/3بییه میییزان  RLa/Rbنسییبت 
دهد  باشد. مقادیر این نسبت نشان می  های بوشهر و سیری می ایستگاه

های بندرعباس، بندرلنگیه، جاسیک، چابهیار، کنیارک و      که در ایستگا
ش نینو نوسیانات جنیوبی موجیب افیزای     بوشهر وقوع فاز سرد پدیده ال

بیش از معمول بارندگی در ایستگاه مورد بررسی شده اسیت. بنیابراین   
داری بر مقدار بارندگی شش  نتایج بیانگر آن است که النینا تاثیر معنی

های آبادان، میناب، سیری، کیش، ابوموسی  ماهه سرد سال در ایستگاه
تیرین مقیدار    تیرین و کیم   همین ترتیب بیش و بوشهر ساحلی ندارد. به

بیه ترتییب مربیوط بیه      -589/1و  165/2بیه مییزان    REl/Rbنسبت 
باشید. مقیادیر ایین نسیبت نشیان       های بوشهر و جاسیک میی   ایستگاه
نینو نوسانات جنوبی موجیب  ی ال ی این است که فاز گرم پدیده دهنده

های آبادان، بندرعباس، بندرلنگه، جاسیک،   کاهش بارندگی در ایستگاه
 نشان 10 جدول نتایجمیناب، سیری، کیش، ابوموسی و کنارک است. 

 النینیا  و نینوال حالت دو هر و چابهار در بوشهر ایستگاه در که دهد می
هیای   دهید کیه پدییده    است که نشان می بوده 1 از بیش بارش نسبت

ری بر بارش دو ایستگاه مذکور تاثیرگذارند؛ عیالوه بیر   دورپیوندی دیگ
هیای مینیاب، سییری و     دو ایستگاه یادشده، نسبت بیارش در ایسیتگاه  

است که نشیان از عیدم تاثیرگیذاری     1کیش در هر دو حالت کمتر از 
  توزییب  4و  3هیای )  . شیکل هیا دارد  هیای آن  دار انسو بر بیارش  معنی

ی میوردنظر نشیان    را در حوضیه  REl/Rb و RLa/Rbجغرافیایی نسبت 
 دهد. می
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 ی مورد مطالعه در منطقه REL/Rbتوزیع جغرافیایی نسبت  -3شکل 

 

 
 ی مورد مطالعه در منطقه RLa/Rbتوزیع جغرافیایی نسبت  -4شکل 

 

 SOIهمبستگی بارش و شاخص 
-  به صورت همSOIنینو نوسانات جنوبی )بارش و الهمبستگی 

نمیایش داده شیده    11زمان و با تاخیر یک تا شیش ماهیه در جیدول    
 است.
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 زمان و با تاخیر یک تا شش ماهه( به صورت همSOIنینو نوسانات جنوبی )همبستگی بارش و ال -11جدول

نام 

 ها ایستگاه

-هم

 زمان

تاخیری گام 

 اول

تاخیری گام 

 دوم

تاخیری گام 

 سوم

تاخیری گام 

 چهارم

تاخیری گام 

 پنجم

تاخیری گام 

 ششم

 139/0 082/0 078/0 016/0 002/0 -062/0 -207/0 چابهار
 091/0 034/0 040/0 -043/0 -095/0 -118/0 -296/0 کنارک
 -089/0 -145/0 -222/0 -238/0 -250/0 -164/0 -163/0 جاسک
 071/0 001/0 035/0 -001/0 033/0 -056/0 -226/0 بندرعباس
 -003/0 -010/0 043/0 -021/0 -002/0 -051/0 -138/0 بندرلنگه
 006/0 031/0 094/0 -032/0 032/0 -130/0 -160/0 میناب
 028/0 029/0 -057/0 -122/0 -014/0 -083/0 -045/0 سیری
 -006/0 -048/0 -035/0 -031/0 016/0 -130/0 -187/0 کیش
 -/003 -048/0 009/0 -016/0 024/0 -069/0 -168/0 ابوموسی
 -068/0 -108/0 027/0 068/0 -033/0 -009/0 -263/0 آبادان
 014/0 -032/0 010/0 -004/0 -051/0 -147/0 -256/0 بوشهر

 020/0 -050/0 012/0 -007/0 -071/0 -152/0 -259/0 بوشهر ساحلی

 
دهد کیه   تحلیل نتایج حاصل از تعیین ضریب همبستگی نشان می

باشیند و تیاثیرات    ها تقریبا همه در ییک سیطح میی    میزان همبستگی
زمان بیه نیوار سیاحلی    تغییرات فشار ناحیه اقیانوس آرام به صورت هم

تیاثیر  تحیت شود و این نواحی را  فارس و دریای عمان منتقل میخلیج
باشیند امیا    های به دست آمده ضعیف می دهد. اکثر همبستگی قرار می

پدیده انسو در نوسانات بارش تا شش ماه به صورت بطئیی تاثیرگیذار   
ترین میزان تاثیرگذاری با توجه به نتایج حاصل از جیدول  است و بیش

زمان است به جز در ایستگاه جاسک و سیری کیه    به صورت هم11)
 ن تاثیر را در گام دوم و سوم بر بارش دارد. تریبیش
 

 گیری نتیجه

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر انسو بر مییزان بیارش ماهانیه،    
ی سیرد سیال در    ماهیه  6ی متحرک در طول  ساالنه، فصلی و پنجره

 فارس و دریای عمان انجام شد. حوضه آبخیز خلیج
های ساالنه، ماهانه،  در مقیاس SOIسیگنال تاثیرپذیری بارش از 

فصلی و پنجره متحرک با استفاده از آزمیون همبسیتگی انجیام شید.     
داری بیین   نتایج نشان داد کیه در مقییاس سیاالنه همبسیتگی معنیی     

در دو ایستگاه سیینوپتیک آبیادان و بوشیهر سیاحلی در      SOIشاخص 
ن درصد وجود دارد اما در مقیاس ماهانه همبستگی قویی بیی  95سطح 

جز ایسیتگاه سییری وجیود     های مورد بررسی به سیگنال و همه ایستگا
باالترین همبستگی را با ایستگاه بوشهر در سیطح   SOIدارد. سیگنال 

داری بیین   درصد نشان داد و در مقیاس فصیلی همبسیتگی معنیی    99
های بندرعباس، بندرلنگه، جاسک، کییش، کنیارک، بوشیهر و     ایستگاه

تیوان   وجود دارد. بنابر نتایج حاصله می SOI بوشهر ساحلی با سیگنال
  بیا همبسیتگی   SOIنینو نوسیانات جنیوبی )  بیان نمود که شاخص ال

قوی خود با پارامتر بارش به میزان زیاد در تغییرات بارش منطقه تاثیر 
تیرین مییزان اثرگیذاری در مقییاس سیاالنه، آبیادان، در        دارد که بیش

ر مقیاس فصلی مربوط به ایستگاه مقیاس ماهانه مربوط به کنارک و د
 جاسک بود. 

ترین اثیر خیود را   نتایج پنجره متحرک نشان داد که سیگنال بیش
های بوشهر، بوشهر سیاحلی، بنیدرعباس، کییش و کنیارک      بر ایستگاه
در قسمت غرب است و  SOIترین اثر سیگنال گذارد و بیش چابهار می

 یابد. مقدار این همبستگی در مرکز و شر  کشور کاهش می
چنین فازهای گرم، سرد و پایه پدیده انسیو بیر   در این پژوهش هم

برای دوره شش ماهه سرد سال شناسایی شید و   SOIاساس شاخص 
سالی بررسی شد. نتایج نشان داد که وقیوع  های ترسالی و خشک دوره

گییر بارنیدگی در شیش    و  عموما همراه با افزایش چشمنینفاز گرم )ال
تیرین   باشید. بییش   های میورد بررسیی میی    ماهه سرد سال در ایستگاه

های بوشیهر، کنیارک و کییش داشیتند.      ترسالی را در فاز گرم ایستگاه
ترین مقدار ترسالی در فاز گرم انسیو اسیت و در فیاز سیرد انسیو       بیش

سییرد سییال در بییین  درصیید وقییوع ترسییالی شییدید در شییش ماهییه 
تر موارد بین صیفر  های مورد بررسی بسیارکم است و در بیش ایستگاه

درصد متغیر است اما وقوع ترسالی در فاز گرم تنها در یک مورد  33تا 
درصد متغییر اسیت کیه بیا نتیایج       75تا  33)چابهار  صفر و بقیه بین 

-وب  در مناطق مرکزی و جن1382السادات و قاسمی ) تحقیقات ناظم

خوانی دارد ایشان به این نتیجه رسیدند که درصد وقوع  غربی ایران هم
هیای میورد    ترسالی شدید در شش ماهه سیرد سیال در بیین ایسیتگاه    

متغییر اسیت و    ٪25تر موارد بین صفر تیا  بررسی بسیارکم و در بیش
سالی شدید در شیش ماهیه سیرد سیال در شیرایط      درصد بروز خشک

های مورد بررسی بسییارکم و بیین صیفر تیا      اهنینو، در تمامی ایستگ ال

  1386السیادات و همکیاران )   چنین با نتایج ناظممتغیر است. هم 25٪
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در شرایط ایران که به این نتیجه رسیدند که در شیرایط النینیا بیرای    
سیالی و بعایا نرمیال    بینی حالیت خشیک   بسیاری از نقاط کشور پیش

مامی تحقیقات انجیام شیده در   خوانی دارد. تقریبا تباشد هم معقول می
ی سرد سال  های فراگیر در دوره نینو را با افزایش بارشایران رخداد ال
، 1377، خییوش اخییال ،  1373پییور،  داننیید )مییدرس  مییرتبط مییی 

  .1379، عزیزی، 1379، استوار میمندی، 1378السادات،  ناظم
دهد که وقوع فاز سیرد   نشان می REl/Rbو  RLa/Rbمقادیر نسبت 

نینیو نوسیانات جنیوبی موجیب افیزایش بییش از معمیول         ی ال پدیده
های بنیدرعباس، بندرلنگیه، جاسیک، چابهیار،      بارندگی شده در ایستگا

داری بر مقدار بارندگی شش  کنارک و بوشهر است، و النینا تاثیر معنی
کیش، ابوموسی  های آبادان، میناب، سیری، ماهه سرد سال در ایستگاه

نینیو نوسیانات   ی ال و بوشهر ساحلی ندارد. بنیابراین فیاز گیرم پدییده    
هیای آبیادان، بنیدرعباس،     جنوبی موجب کاهش بارنیدگی در ایسیتگاه  

 بندرلنگه، جاسک، میناب سیری، کیش، ابوموسی و کنارک شد.
چنین نتایج نشان داد کیه ضیرایب همبسیتگی بیین شیاخص      هم

های  باشد و در سال ها منفی می ایستگاه  ارشو ب (SOI)نوسان جنوبی 
ها نسبت به مییانگین درازمیدت    وقوع این پدیده بارش سالیانه ایستگاه

  1379یابید کیه بیا نتیایج تحقیقیات اسیتوار میبیدی )        آن افزایش می
هیای   ترین اثیر خیود را بیر ایسیتگاه     خوانی دارد. این شاخص بیش هم

گیذارد.   و کنارک چابهار میی بوشهر، بوشهر ساحلی، بندرعباس، کیش 
صیورت بطئیی تاثیرگیذار     پدیده انسو در نوسانات بارش تا شش ماه به

جیز در   زمان است بهصورت هم ترین میزان تاثیرگذاری به است و بیش
ترین تاثیر را در گام سیوم بیر بیارش داشیت.      ایستگاه سیری که بیش
مطالعیه  بر میزان بارش منطقیه میورد    SOIبنابراین تغییرات شاخص 

 موثر است.
هیای   سالی و ترسالی در بیابیان ی انسو بر وقوع خشک تاثیر پدیده
وییژه نیواحی    دار است. بخش وسیعی از کشور اییران، بیه   ساحلی معنی

ای قرار داشت و  جنوبی آن در دامنه نوسانات کمربند پرفشار جنب حاره
هیای واقیب در    خشک است. سیرزمین  عموما دارای اقلیم خشک و نیمه

ی شیمالی و جنیوبی متیاثر از     درجیه  45تیا   23های  حد فاصل عر 
هیای وسییب    باشند و اغلب بیابان ای می های پرفشار جنب حاره سیستم

جهان در این محدوده قرار دارند. برای به جواب رسیدن ایین فرضییه   
شود، به  اقدام به انجام محاسبات الزم کردیم که فرضیه فو  تایید می

منجر به وقوع ترسالی و فاز سیرد منجیر بیه وقیوع     که فاز گرم طوری
 های ساحلی ایران شد. سالی در بیابانخشک
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Abstract 

Studying climatic processes provides plan makers with a suitable tool in different sectors to plan future 
policies for optimizing cost and maximizing productivity while bearing these studies in mind. Precipitation is 
associated with complex atmospheric processes including the El Niño–Southern Oscillation (ENSO) that is 
inextricably linked to the oscillations in the surface water temperature of the Pacific Ocean. The objective of this 
study was to investigate the relationship between rainfall in wet seasons of the year (cold season for six months) 
and the El Niño Southern Oscillation (ENSO) in the Persian Gulf and Oman Sea. After conducting adequate 
investigations, 12 synoptic stations with appropriate statistical period were selected and the homogeneity and 
adequacy tests of the data collected were carried out on rainfall amounts. The Southern Oscillation Index (SOI) 
was used to investigate the effect of the El Niño Southern Oscillation. The warm and cold phase was determined 
using the SOI index. Also, the longest droughts and wet years were identified and the wet and dry years 
associated with the warm phase (El Niño) and the cold phase (La Niña) was specified as well. The results 
showed that the wet years occurred in warm phase and droughts occurred during the cold phase so that at the 
same time as the dry years, rainfall in the stations under investigation was lower than normal, and the numerical 
value of the SOI index was lower than normal. The numerical value of the SOI index obtained in dry years was 
negative. While, at the same time as wet years, the amount of rainfall at the stations is more than the average 
annual precipitation of the investigation period and the numerical value of the SOI index is also positive and 
indicates higher values than normal.Pearson correlation test was used to investigate the correlation between 
rainfall and SOI index. The correlation was carried out on a monthly, seasonal, annual, and moving window 
basis. The results showed that on the monthly basis, the highest correlation was registered at Konarak station, on 
the seasonal basis, at Bandar Abbas, Bandar-e-Lengeh, Jask, Kish, Konarak, Bushehr and coastal Bushehr 
stations, and on the annual basis, at Abadan and coastal Bushehr stations at a significant level of 99%. It is also 
possible to conclude from the correlation of the moving window that the signal has the most effect on Bushehr, 
coastal Bushehr, Bandar Abbas, Kish, and Konarak stations in autumn and winter. 
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