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 چکیده

یرات اقلیم خشک و نیمه خشک که کشور ما نیز در گروه آنها قرار دارد، به دلیل ساختار اکولوژیکی خاص خود بیش از سایر اقلیم ها نسبت به تغی

 )اقیانوسی انسو -تحقیقات مختلفی که در خصوص تاثیرات الگوی جوی .پذیری بیشتری دارندمحیطی حساس بوده و آسیب 
ENSO)  بر بارش ایران

با صورت گرفته، در کل همبستگی و ارتباط از دور موجود بین افزایش بارش در سال های وقوع النینو و کاهش بارش و خشکسالی در سال های توام 

در مقیاس زمانی ساالنه ( 31 1-31 1)ساله 3 برای انجام این پژوهش اطالعات مربوط به داده هواشناسی بارش طی یک دوره . النینا را تایید می کند

))شاخص چند متغیره انسو: شاخص الگوی پیوند از دور انسوکه عبارتند از دوایستگاه سینوپتیک ، و نیز داده های مربوط به  12برای 
 
MEI  شاخص و

2)نوسان جنوبی
SOI)  3)ازسایت هواشناسی نوآ

NOAA ) بررسی تغییرات همزمان شاخص  .تهیه گردید(31 1-31 1)ساله 3 در طی یک دوره

دارای همبستگی 32/3در سطح اطمینان  13/3 نشان می دهد که دو شاخص با ضریب همبستگی ( MEI)وشاخص چند متغیره انسو  SPIخشکسالی 

نشان می دهد که دو شاخص با ضریب ( SOI)و شاخص نوسان جنوبی SPIات همزمان شاخص خشکسالی بررسی تغییر. مثبت قوی و معنادار می باشد

  .دارای رابطه معکوس خیلی قوی و معنادار می باشد 31/3در سطح اطمینان  -3/3  همبستگی 
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 مقدمه - 

( النینا)و فاز سرد آن( النینو)اقیانوسی است که در اقیانوس آرام حاره ای به وقوع می پیوندد و در فاز گرم -انسو یک پدیده جوی

از جمله این تغییرات می توان به . تغییرات شدیدی در پارامترهای جوی و اقیانوسی در غرب و شرق این اقیانوس صورت می گیرد

، ابرناکی و بارش در جو و همچنین تغییرات دمای سطح آب، و باد سطحی، مناطق صعودی و نزولی هوا، آلودگی تغییرات فشار سطحی

،  133 13، نیکل31333، دسر و واالس1 13 راسموسن و کارپنتر: برای مثال)ارتفاع سطح آب و عمق ترموکالین در اقیانوس اشاره کرد

، اسمیت و  12133، لیم و کیم1333  1، پاور و همکاران 133 1کاران، انلو و هم111331، روول1333 11چمبرز و همکاران

نشان دادند که در بعضی از مناطق دور تاثیر پدیده انسو بر مطالعات راپلوسکی و هالپرت  (. 133 1، ونگ و هندن 13133همکاران

راپلوسکی و ) یک سال پایدار باشندشرایط آب و هوایی از دوام زیادی برخوردار بوده به طوری که ممکن است برای مدت شش ماه تا 

سال یکبار بروز می کنند و طول دوره آنها   تا   نتیجه گرفتند که معموال حوادث ال نینو هر  تومیتا و یاسو ناری. (3 13، 1هالپرت

موسمی در سال  میزان شاخص بارش طبق مطالعات کرپیالنی و کوکارنی. ( 13،133تومیتا و یاسو ناری)ماه ادامه می یابد  1تا  11بین 

کرپیالنی و )میلی متر می باشد 3  در حالی که در سال های ال نینو معمولی معادل . میلی متراست 312های النینو قوی 

در تحقیقی که انجام دادند نتیجه گرفتند که باران های بهاری تایوان به اثرات هم زمان دمای سطح  چن و همکاران. ( 13،133کوکارنی

بر خشکسالی با شبیه  ENSOوانگ و کومار به ارزیابی تاثیر  .( 11،133چن و همکاران)بستگی دارد ENSOیده اقیانوس هند و پد

در ایاالت متحده جنوب غربی پرداختند نتایج نشان داد ارتباط قوی بین خشکسالی جنوب غربی  و النینا  NCEPسازی مدل آب و هوا

  (.11،1312وانگ و کومار)و بین باران زایی جنوب غربی و ال نینو وجود دارد

بر خشکسالی ها و ترسالی های شهر بوشهر نشان داد که خشکسالی ها و ترسالی های ایستگاه ( ENSO)بررسی تاثیر پدیده انسو 

ال نینو )پدیده انسو (.3  1محمدی و همکاران،) اقیانوسی انسو قرار دارند -سینوپتیک بوشهر به طور معنی دار تحت تاثیر پدیده جوی

از منظر اقلیم شناسان به جریان آب نسبتا ضعیف و گرمی گفته می شود که در برخی سال ها حوالی کریسمسدر جهت ( نوسان جنوبی

در کل  (.1 1،ص1  1علیجانی،)جنوب و در سواحل جنوبی اکوادور و سواحل شمالی پرو واقع در شرق اقیانوس آرام روی می دهد

ات الگوی جوی اقیانوسی انسو بر بارش ایران زمین، همبستگی و ارتباط پیوند از دور موجود بین تحقیقات انجام گرفته در خصوص تاثیر
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در سال های توام به النینا را تایید می ع ال نینو و کاهش بارش و خشکسالی افزایش بارش در دوره سرد سال و در سال های وقو

رضایی صدر و بهینا  (.12،ص2  1،خورشید دوست، ،ص3  1،ناظم السادات،1 ،ص3  1،عزیزی،111،ص   1خوش اخالق، )نماید

و خشکسالی در جنوب ایران پرداختند نتایج نشان داد که در فصل پاییز در ( ENSO)نوسانات جنوبی-به بررسی رابطه بین پدیده النینو

همزمان ( ترسالی)یش بارندگیو وقوع فاز گرم با افزا( خشکسالی)کلیه ایستگاه های تحت مطالعه وقوع فاز سرد با کاهش بارندگی

و خشکسالی ها و ( انسو)نوسان جنوبی -جعفرزاده به بررسی رابطه بین پدیده النینو(.    1صدر و همکاران،رضایی )گردیده است

 (.   1جعفرزاده،)ترسالی های استان اردبیل نشان داد که همبستگی ضعیفی بین بارش منطقه و شاخص نوسان جنوبی وجود دارد

استان اصفهان با پدیده انسونشان داد که پدیده انسو بر بارش بخش غربی استان ( SPI)سلطانی به بررسی رابطه ی خشکسالی روغنی و

گلبهاری و محمدی به بررسی تاثیر النینا بر خشکسالی های هواشناختی منطقه (. 3  1روغنی و سلطانی،)تاثیر قویتری داشته است

گلبهاری )که دوران های شدید النینا خشکسالی های فراوانی در این منطقه در پی داشته استخوشاب خراسان رضوی که بشان دادند 

به روش  SPIفالح وهمکاران به بررسی میزان همبستگی بین متغیرهای اقلیمی پیوند از دور با شاخص خشکسالی(. 31 1و محمدی،

 SPIن متغیرهای اقلیمی پیوند از دور با شاخص خشکسالی رگرسیون خطی پرداختند که نتایج بدست آمده بیانگر همبستگی باالی بی

بهروزی و ناظم السادات به  (. 3 1فالح و همکاران،)می باشد 3/ 3دوازده ماهه با ضریب  SPIو بعد از آن  33/3سه ماهه به میزان 

ایستگاه سینوپتیک ایران نتایج نشان داد  33و برآورد احتمال وقوع آن بر خشکسالی های ( النینو و النینا)ENSOمقایسه تاثیر پدیده 

ترقی  (. 3 1بهروزی و ناظم السادات،)درصد احتمال وقوع پدیده خشکسالی در دوران النینا وجود دارد 33ایستگاه باالی   1که در 

ی معنی دار میان دلگرم و تجریشی به شناسایی متغیر های اقلیمی تاثیر گذار بر بارش فصلی پرداختند و نتایج نشان دهنده همبستگ

این تحقیق نشان دادن تاثیر پدیده  از هدف (.32 1ترقی دلگرم و تجریشی،)شاخص های مختلف پدیده انسو و بارش فصلی می باشد

( SOI)شاخص نوسان جنوبی و (MEI)چند متغیره انسوشاخص  دوبر خشکسالی ها ی استان فارس با استفاده از ( ال نینو و النینا)انسو

 .می باشد

 

 

 موقعیت ایستگاه های مورد مطالعه در استان فارس - شکل



 مواد و روش ها- 

 شاخص های اقلیمی انسو- - 

 -آن تغییرات شدیدی در پارامترهای جوّی( النینا)و فاز سرد( النینو)اقیانوسی است که در فاز گرم -انسو یکی از پدیده های جوّی

در غرب و تائیتی در شرق اقیانوس آرام رخ می دهد، پدیده ی انسو به طور معمول، در اقیانوسی دو ایستگاه، واقع در جزیره ی داروین 

، شاخص نوسان (MEI)،شاخص چند متغیره انسو(NAO)، نوسان اطلس شمالی(SST)قالب شاخص های دمای سطح اقیانوسی

یار احمدی و  ;2  1:1 همکاران،فاتحی مرج و )مورد مطالعه قرار می گیرد( TNI)، و شاخص انتقالی انسو(SOI)جنوبی

شاخص و  MEI))شاخص چند متغیره انسو: شاخص الگوی پیوند از دور انسوکه عبارتند از دوداده های مربوط به  (.3  131:1عزیزی،

بر  SOIتعیین فازهای . تهیه گردید(31 1-31 1)ساله 3 در طی یک دوره ( NOAA)ازسایت هواشناسی نوآ ( SOI)نوسان جنوبی

تعیین فازهای . از فازهای خنثی مشخّص شدند ≤SOI+2و فازهای سرد با ارقام  ≥SOI-2جدا سازی فازهای گرم با ارقام شاخصاساس 

هم خوانی کلّی (    1: 2)و تنیان ( 3  33:1)النینو یا فاز گرم و النینا یا فاز سرد این پژوهش با مطالعات ناظم السادات و همکاران 

بر اساس محدوده های توصیه شده در ≥3MEIو فاز سرد   ≤3MEIدر دو فاز گرم  MEIز بندی شاخص به همین ترتیب فا.  داشت

 .انجام شد( 3  132:1)مطالعه ی یار احمدی و عزیزی 

 

 شاخص های ارزیابی و پایش خشکسالی - - 

یکی از عوامل مهم و اساسی در مطالعات خشکسالی در هر منطقه شاخص هایی است که بتوان بر اساس آنها میزان شدت، تداوم 

انواع مختلف شاخص های خشکسالی وجود دارند که از بین آنها در این پژوهش از . را در یک منطقه ارزیابی کرد... خشکسالی و 

 .ده شده استاستفا(SPI)بارش شاخص استاندارد شده 

 

 (SPI)شاخص بارش استاندارد - - - 

می باشد که محاسبه آن نیازمند داشتن ( SPI)یکی از شاخص های اساسی در مطالعه ی خشکسالی، شاخص استاندارد بارش 

خشکسالی و  این شاخص اساسا برای تعریف و پایش. میانگین و انحراف معیار درازمدت مقادیر بارندگی در دوره های مورد مطالعه است

ترسالی ارائه شده است و به تحلیل گر امکان می دهد تا تعداد وقایع خشکسالی و ترسالی اتفاق افتاده را برای هر گام زمانی دلخواه 

از آنجا که این شاخص بی بعد می باشد، می توان به کمک آن اطالعات مناطق (.  133، 1مکی و همکاران)نمایدتعریف و شناسایی 

  (.1333، 1اگنی)هم مقایسه و نقشه های گستره خشکسالی را با دقت بیشتری تولید نمودمختلف را با 

 .انجام شده است( 1)در این مطالعه مقادیر شاخص بارش استاندارد ساالنه با استفاده از رابطه 

 (  1)معادله

                                                                                                                

                                                           
23- Makee & et al 
24- Agnew  



                                                                        

 :که در آن 

Z =شاخص بارش استاندارد 

 مقدار بارندگی در سال مورد نظر=    

X  =میانگین طوالنی مدت بارندگی ساالنه 

S=  انحراف از معیار 

 

 SPIتعیین درجه خشکسالی بر اساس شاخص  - جدول

 توصیف کیفی خشکسالی طبقه بندی توزیع استاندارد بارندگی

1- SPI≤ خشکسالی بسیار شدید 

1.2- SPI≤ >1.33- خشکسالی شدید 

1- SPI≤>1.2- خشکسالی متوسط 

3<SPI≤1- خشکسالی خفیف 

 نرمال 3

1SPI≤>3 ترسالی خفیف 

1.2SPI≤>1 ترسالی متوسط 

1.33<SPI≤1.2 ترسالی شدید 

1SPI≥ ترسالی خیلی شدید 

 ( 133)مکی و همکاران: مأخذ

 

ایستگاه سینوپتیک وابسته به سازمان هواشناسی استان فارس، وقایع 12در این پژوهش، با استفاده از داده های بارندگی ساالنه  

  .  حاسبه گردیدم12DIP در نرم افزار تعیین خشکسالی ( SPI)خشکسالی را با نمایه شاخص بارش استاندارد

 

 تحلیل رابطه بین شاخص خشکسالی با شاخص های انسو-3

 (:MEI)و شاخص چند متغیره انسو( SPI)رابطه شاخص خشکسالی - -3

نشان  31 1-31تا  31 1- 3طی سال های ( MEI)وشاخص چند متغیره انسو SPIبررسی تغییرات همزمان شاخص خشکسالی 

به این . دارای همبستگی مثبت قوی و معنادار می باشد32/3در سطح اطمینان  13/3 می دهد که دو شاخص با ضریب همبستگی 

 .  و1با پدیده خشکسالی مواجه هستیم جداول( النینا)با پدیده ترسالی و در فازهای سرد( النینو)صورت که در فاز های گرم 

                                                           
25- Drought Indices Package 



 (:SOI)شاخص نوسان جنوبیو ( SPI)رابطه شاخص خشکسالی - -3

نشان می  31 1-31تا  31 1- 3طی سال های ( SOI)و شاخص نوسان جنوبی SPIبررسی تغییرات همزمان شاخص خشکسالی 

به این . دارای رابطه معکوس خیلی قوی و معنادار می باشد 31/3در سطح اطمینان  -3/3  دهد که دو شاخص با ضریب همبستگی 

 .  و1با پدیده خشکسالی مواجه هستیم جداول( النینا)با پدیده ترسالی و در فاز سرد( النینو)گرمصورت که در فاز 

 

 ( 32 - 2تا  33 -33)با شاخص های پیوند از دور در استان فارس طی سال های زراعی  SPIرابطه - جدول

 شاخص خشکسالی شاخص انسو سال 
MEI SOI 

 مالیمخشکسالی  النینو النینو 31 1- 3

 مرطوب مالیم النینا النینا  3 1- 3

 خشکسالی مالیم النینا النینا  3 32-1

 مرطوب مالیم النینو النینو 32 33-1

 مرطوب مالیم النینو النینو 33 1- 3

 خشکسالی مالیم النینا النینا  3 1- 3

 مرطوب مالیم النینا النینا  3 33-1

 نرمال النینو النینو 33 3-1 

 مرطوب مالیم النینو النینو 3  1-1 

 خیلی مرطوب النینو النینو 1  1-1 

 خشکسالی متوسط النینو النینو 1  1-  

 مرطوب مالیم النینو النینو    1-  

 خیلی مرطوب النینو النینو    2-1 

 خشکسالی مالیم النینا النینا 2  3-1 

 نسبتا مرطوب النینو النینو 3  1-  

 مرطوب مالیم النینو النینو    1-  

 خشکسالی متوسط النینا النینا    3-1 

 خشکسالی مالیم النینا النینا 3  3-1 

 مرطوب مالیم النینا النینا 3  1-1 

 خشکسالی مالیم النینو النینو 1  1-1 

 نسبتا مرطوب النینو النینو 1  1-  

 خیلی مرطوب النینو النینو    1-  

 خشکسالی متوسط النینو النینو    2-1 

 مرطوب مالیم النینو النینو 2  3-1 

 خشکسالی مالیم النینا النینا 3  1-  

 خشکسالی بسیار شدید النینا النینا    1-  

 مرطوب مالیم النینو النینو    3-1 

 خشکسالی مالیم النینا النینا 3  33-1

 خشکسالی مالیم النینا النینا 33 31-1

 مرطوب مالیم خنثی النینو 31 31-1

  



 

 با شاخص های انسو SPI))نتایج همبستگی بین شاخص خشکسالی -3جدول

 SPI شاخص

r Sig 

MEI  13/3 311/3 

SOI   3/3- 31 /3 

 1/3 3 33/3  تولید گندم دیم

  

 

 نتیجه گیری -4

دهد که دو شاخص با ضریب نشان می ( MEI)وشاخص چند متغیره انسو SPIبررسی تغییرات همزمان شاخص خشکسالی 

( النینو)به این صورت که در فاز های گرم . دارای همبستگی مثبت قوی و معنادار می باشد32/3در سطح اطمینان  13/3 همبستگی 

و  SPIبررسی تغییرات همزمان شاخص خشکسالی  .با پدیده خشکسالی مواجه هستیم( النینا)با پدیده ترسالی و در فازهای سرد

دارای رابطه معکوس  31/3در سطح اطمینان  -3/3  نشان می دهد که دو شاخص با ضریب همبستگی ( SOI)ن جنوبیشاخص نوسا

با پدیده خشکسالی مواجه ( النینا)با پدیده ترسالی و در فاز سرد( النینو)به این صورت که در فاز گرم. خیلی قوی و معنادار می باشد
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