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 چكيده

در  1MJOفاز. هاي استوايي اقيانوس هند و آرام است اقيانوسي در گستره-يوج هاي مهمپديده در شمار) MJO(جوليان –پديده مادن
تا  2زا در پيكر فازهاي  پس از اين، سامانه بارش. گردد پيكر يك سامانه بارش همرفتي در پهنه باختري اقيانوس هند استوايي پديدار مي

آن است كه در هنگام  دهندههاي پيشين نشان پژوهش. دهد هاي مركزي اقيانوس آرام به پيشروي خاورسوي خود ادامه مي بخش 8
با اين همه، رخداد اين فاز . شود باختري آن با افزايش بارش روبرو مي ويژه گستره جنوب ه، بخش بزرگي از كشور بMJO 1رخداد فاز 

در راستاي كاهش خطاي در اين پژوهش . دشو هميشه با بارش زايي روبرو نيست كه اين امر موجب خطا در پيش بيني بارش مي
هاي آنها  هاي بدون بارش تقسيم و ويژگي هاي همراه با بارش و سامانه زايي به دو بخش سامانه بارش ظرفيتهاي با  بيني، سامانهپيش

 به 1975-2012هاي سرد دوران  ها و نيز پهنه دو اقيانوس هند و آرام براي ماه اين مقايسه در روي خشكي. با يكديگر مقايسه شد
براي چنين ها  باشد، همه ارزيابي 1تر از بزرگ MJO شاخصدهد كه اندازه  ها هنگامي رخ مي از آنجا كه بيشتر بارش. انجام رسيد

ها  ارزيابي. دهد رخ مي MJO 1باختري ايران در فاز  جنوب   درصد از بارش 15تا  8روشن شد كه نزديك به  .دوراني به انجام رسيد
هاي همرفتي در دو اقيانوس هند و  ، جايگاه جغرافيايي فعاليتشاخصبيني، بايد افزون بر اندازه ش خطاي پيشنشان داد كه براي كاه

و درجه شرقي  60زا در پهنه استوايي اقيانوس هند در محدوده كناره آفريقا تا طول جغرافيايي  چنانچه سامانه بارش. آرام نيز پايش گردد
ميانگين ميزان انحراف از همچنين و درجه جنوبي متمركز باشد،  20تا  10درجه باختري و  140تا  160بر روي اقيانوس آرام در حوزه 

در اين . كند زايي در جنوب باختري ايران افزايش چشمگيري پيدا مياحتمال بارش ،روز باشد برمتر ميلي 1ميانگين بارش بيشتر از 
سرعت بادهاي شرقي بر  هنجاريبيزايي در دوران بارش. شودي هوا صاف ميهاي شمال باختري استراليا و جنوب اندونزدوران در آب

  .استروي نواحي باختري اقيانوس هند و نيز بادهاي جنوبي بر روي شبه جزيره عربستان تا چهار برابر بيشتر از دوران بدون بارش 
 

 باختري ايران ، فاز منفي، همرفت، بارش، جنوب MJO: هاي كليدي ه واژ
 

 

 مقدمه    1
در  اقليميهاي  يكي از ويژگي يا دورپيوند پيوند از دور

هاي باشد كه ساختار و ويژگي مقياس جهاني مي
هواشناختي و اقليمي در دو جايگاه دور جغرافيايي را به 

طي اين سازوكار، تغييرات در الگوي . دهد هم پيوند مي
هاي  زمين از طريق سامانه اي از كره دما يا فشار در منطقه

هاي  صورتمقياس به نواحي ديگر منتقل شده و به بزرگ
اخالق خوش(سازد  را متاثر مي هوا و اقليم وضعمختلف، 
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درنگ زماني ميان سرچشمه تغيير تا ). 1387و همكاران، 
-چند هفته تا چند ماه طول مي مكان تحت تاثير معموالً

تا  تواند مي اقليميبا اين همه پيوند ميان الگوهاي . كشد
هاي گوناگون  بنابراين پديده. چند سال به درازا بكشد

زمين سايه  گردش كلي جوپيوند پيوسته بر چگونگي دور
بسياري از الگوهاي دورپيوند در مقياس . افكنده است

هاي اقيانوسي  پيوندند و سراسر حوضه اي به وقوع مي سياره
تمامي الگوهاي دورپيوند . گيرند اي را دربرمي و قاره

زمين هستند و  ي تغييرپذير كرهجو سامانههايي از  نبهج
بنابراين . باشند كننده پويايي دروني جوتوانند منعكس مي
هنجار هستند بيل وقوع الگوهاي هوايي ئوا اغلب مسهآن

افتد  طور همزمان در مناطق دورتري اتفاق ميكه به
كنش  هاي اخير بررسي برهم در سال .)1384خسروي، (

مورد توجه  در خشكي، اقيانوس و جو اقليميمل بين عوا
شناسي قرار  بسياري از دانشمندان علوم هواشناسي و اقليم

هاي دورپيوند در گسترش كلي و  پديده. گرفته است
زمين را كنترل  اي، رفتار اقليم نواحي مختلف كره منطقه

توان توزيع بارش، دما و برخي از ساير  د و مينكن مي
ي مناطق تاثيرپذير را براساس تغييرات ختشناپارامترهاي هوا

 ).1383السادات و قاسمي، ناظم(ها تبيين كرد  اين پديده
 Madden-Julian( جوليان-نوسان مادن

Oscillation(  موسوم بهMJO مقياس يك گردش بزرگ
سوي  اي است كه با انتشار شرق ي در مناطق حارهجو

ي هند و آرام ها هاي استوايي اقيانوس همرفت در گستره
هاي  اين پديده را كه يكي از رخداد. شود شناسايي مي

شمار ها بهاقيانوس ايحارهاقيانوسي در نواحي -يجو
هاي اقليمي در  بارش و ديگر پديده  رود و با نوسان مي

هند و آرام درپيوند است،  هاياقيانوس ايحارهنواحي 
 شكل MJO. شناسايي كردند) 1971(مادن و جوليان 

حاره جنبغالب تغييرپذيري زيرفصلي مناطق حاره و 
اقيانوس نقش مهمي ايفا -جو سامانهباشد كه در  مي
 .كند مي

اي  ترين عامل اقليمي در مناطق حاره قوي MJOپديده 
فصلي است كه باعث تغييراتي در درونبا مقياس زماني 

هند و آرام از جمله باال و  هاياقيانوس ايحارهمناطق 
ابرناكي، دماي سطح ميزان ن رفتن سرعت و جهت باد، پايي

مادن و (شود  ها مي سطح اقيانوس آب درياها و بخار
 كهبرآنعالوه مادن و جوليان نشان دادند). 1971جوليان، 

MJO  چهره برتر تغييرپذيري درون فصلي در نواحي
مادن و ( تر استفعالهم در فصل زمستان  است، ايحاره

هاي همرفتي  اين پديده با پيشروي سامانه ).1994جوليان، 
هاي مركزي اقيانوس آرام  در پهنه اقيانوس هند تا بخش

هاي مثبت بارش ابتدا  هنجاريبي. دشو استوايي تعريف مي
ي از شرق آفريقا و غرب اقيانوس هند آغاز يها در بخش

اين پديده در . شود شرق منتشر مي به سمتشده و سپس 
 ،رام نيز قابل مشاهده استآاقيانوس  مناطق غربي و مياني

بر روي مناطق مركزي و شرقي اقيانوس آرام  اما معموالً
در مرزهاي آبي قاره آفريقا و غرب  تضعيف و مجدداً

 .شود مياقيانوس هند تشكيل 
-مقادير روزانه بارش جنوب )2005(بارلو و همكاران 

زمان با چيرگي فازهاي در فصل زمستان همرا غرب آسيا 
MJO نتايج نشان داد كه در فاز . مورد ارزيابي قرار دادند
همرفتي در شرق   زمان با افزايش فعاليتهم MJOمثبت 

غرب آسيا از ميانگين مقادير بارش در جنوب د،اقيانوس هن
درمقابل با كاهش فعاليت همرفتي در . شود روزانه كمتر مي

از  آسياغرب  هاي جنوب بارش د،نواحي شرقي اقيانوس هن
هوئل و همكاران . شود ميانگين دوره مورد نظر بيشتر مي

 سازوكارهاي ارزشمندي بر روي پژوهش) 2013و  2012(
. بر بارش گستره باختري آسيا انجام دادند MJOرفتار 

آن است كه بخش  دهندهدستاوردهاي اين پژوهش نشان
هاي بزرگي از گرماي نهان تبخير آزادشده در بارش

هاي اندونزي و شمال استراليا در پيكر ديكيهمرفتي در نز
هوا و   نزولرسد كه  فرارفت گرمايي به خاورميانه مي

به ) 2009(ويلر و همكاران  .را به دنبال دارد آنخشكي 
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هاي چرخندي  سامانهبر روي بارش و  MJOتاثير پديده 
استراليا، در هر چهار فصل  ايحارهبرونو  ايحارهمناطق 

در بررسي تاثير پديده ) 2011(و همكاران  جيا. بردندپي
MJO  هاي چرخندي چين نشان سامانهبر روي بارش و

هاي زمستانه  تاثير محسوسي بر روي بارش MJOدادند كه 
 3و  2در فازهاي  MJOترتيب با قرارگرفتن به .چين دارد
شكل چشمگيري بيشتر شده و درعوض با بارش به

ش كاهش چشمگيري بار 7و  6قرارگرفتن در فازهاي 
 .دهد نشان مي

بر روي بارش زمستاني آمريكاي  MJOتاثير بررسي 
همرفتي بر روي   هنگامي كه فعاليت ه استشمالي نشان داد

، بارش بيشتري بر روي سواحل استتر  اقيانوس هند قوي
در طي تابستان . افتد اتفاق مي آمريكا غربي اياالت متحده

روي  MJOديده و پاييز آمريكاي شمالي تاثير پ
مثل مكزيك و جنوب آمريكاي  ،تر هاي پايين عرض
افزايش ). 2012زو و همكاران، (چشمگيرتر است  ،شمالي

هاي سنگين در حوالي  بر روي ريزش بارش دامنه شاخص
 دامنه شاخص. تاثيرگذار است يو ميان ايحارههاي  عرض

برروي ترابري رطوبت از اقيانوس آرام و خليج مكزيك به 
هاي هوا سبب  يكاي شمالي با تغذيه رطوبتي تودهآمر

جونز و كاروالو، (شود  هاي سنگين مي رخداد بارش
2014.( 

 وضع هوا درروي  MJOنشان داد كه ) 2013(ژانگ 
هند و آرام تاثير  هاياقيانوس ايحارههاي  گستره

ي ختروي پارامترهاي هواشنا MJOطور  همين. گذارد مي
تاثيرگذار  ايحارههاي  چرخند مانند بارش، دماي سطح و

و  ENSOهمچنين چندين پديده اقليمي مانند . است
تاثير  MJO روي پديده) NAO(شمالي  اطلسنوسان 

در پژوهشي كه ) 2014(هيونگ و همكاران  .گذارند مي
روي بارش زمستانه چين انجام  MJOتاثير ر بررسي منظوبه

با است زمان مهاي تايوان ه نشان دادند كه بيشتر بارش ،شد
هاي همرفتي در  فعاليتو رخداد  4و  3چيرگي فازهاي 

  بارش. هاي غربي اقيانوس آرام اقيانوس هند و قسمت
وجود . چيره شوند 8و  7شود كه فازهاي  زماني كمتر مي

در روي درياي عرب و شمال اقيانوس هند  واچرخنديك 
 يهاي ميان به سمت عرض MJOهاي  باعث توزيع موج

 .دشو مي
در پژوهشي نشان ) 1391(السادات قائداميني و ناظم

هاي  رخداد دوره بسامدبر اندازه بارش و را  MJOفازهاي 
هاي فارس و  خشك و تر در مقياس زماني روزانه در استان

هاي آماري  ارزيابي. وبلوچستان ارزيابي كردندسيستان
 2و  1زمان با چيرگي فازهاي نشان داد كه اندازه بارش هم

زمان با داري از مقادير بارش هم ونه معنيگبه 8و  7و 
هاي  در پژوهش. استبيشتر  6و  5و  4و  3چيرگي فازهاي 
هاي جنوب و  روي بارش گستره MJOپيشين به نقش 

براي نمونه ناظم . باختري ايران اشاره شده است  جنوب
را بر روي  MJOتاثير پديده ) 2010(السادات و قائداميني 

جزيره روزانه، ماهانه و فصلي جنوب ايران و شبهبارش 
هاي آماري نشان  ارزيابي. عربستان مورد ارزيابي قرار دادند

-هاي مرطوب به ههاي فصلي و فراواني دورداد كه بارش

 .يابد داري با رخداد فاز منفي افزايش مي طور معني
هاي دورپيوند با توجه به  كه گفته شد پديدهگونههمان
قادر به اثرگذاري  شانفراتر از محل تشكيل ،ودماهيت خ

يك  مثابهبه MJOپديده . هستندهاي وضع هوا سامانهروي 
امر ن فصلي از اين واقيانوسي در مقياس در –يپديده جو

اي روي نقش  هاي آماري گسترده ارزيابي. نيست مستثنا
- هاي جنوب بر رخداد بارش گستره MJOفازهاي پديده 
به  انجام شده است، اما تاكنون مرجعي راجع باختري ايران 

اين  1زمان با چيرگي فاز بررسي عوامل همديدي بارش هم
پيوند هاي پيشين به هم در پژوهش. پديده يافت نگرديد

زمان با رخداد غرب ايران هم  بودن بارش در جنوب
اين، با وجود . اشاره شده است MJOفازهاي منفي پديده 

كه  1زمان با چيرگي فاز ايم كه هم ودهي روبرو بيبا روزها
بارش درخور توجه  ،آيد شمار ميفازهاي منفي به ءجز
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هاي  ها نشان داده كه در برخي دوره بررسي. نبوده است
چيرگي فازهاي منفي حتي با تاخير زماني چندروزه، بارش 

 .باختري كشور رخ نداده است در پهنه جنوب
 :ر به انجام رسيداين پژوهش براي نيل به اهداف زي

براي دوره نوامبر تا  1شمارش و شناسايي روزهاي فاز  -1
دن كرو روشن  2012-1975هاي ريل در گذر سالوآ

 هاي مورد مطالعه سهم اين فاز در كل بارش ايستگاه
نيرومند و  هبندي روزهاي فاز يك به دو دوردسته -2

  شاخصكز بر دوره نيرومند اين تمرو MJO ضعيف 
ايستگاه همديدي  9بارش در  ميانتناظر راري برق -3

با اين كار (نيرومند فاز يك  هجنوب باختري كشور با دور
شود در هر ايستگاه، چنددرصد از روزهاي روشن مي

 ) نيرومند فاز يك همراه يا بدون بارش بوده است
-ديگر اقيانوسي پارامتربارش و چند  يهاتوليد نقشه -4

هاي  و بدون بارش در گستره باهاي  هي براي دورجو
بزرگ اقيانوسي و خاورميانه براي درك بهتر  فرآيندهاي 

 زايي در منطقهبارش

ي براي بهبود هاي نوين اقيانوسي و جو سنجهائه ار -5
 مبنا در جنوب باختري ايران-MJOهاي بينيپيش
 

 ها  ها و روش داده   2

 هاي بارش داده    2-1
 9تا آوريل در  نوامبرسرد  هاي بارش روزانه فصل داده

هاي جنوبي و جنوب باختري ايران در  در پهنهايستگاه 
ميالدي از سازمان هواشناسي  2012تا  1975دوره زماني 

 1و جدول  1در شكل . كشور تهيه و پردازش گرديد
هاي آماري اين  جايگاه جغرافيايي و برخي ويژگي

داده شده  گونه كه نشانهمان. ها آورده شده است ايستگاه
بارش % 95ريل نزديك به واست، بارش دوره نوامبر تا آ

 .يردگ ها را دربرمي ساالنه اين ايستگاه
هايي از  هاي اقيانوسي و نيز در گستره براي پهنه

هاي روزانه ايستگاهي در دسترس نبود،  خاورميانه كه داده
بندي شده هاي شبكه هاي ايستگاهي، از داده افزون بر داده

  .برداري شدبهرهبارش 
 

 
 

 .ايستگاه مورد بررسي 9موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه و  .1ل شك
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ها در پايگاه اطالعاتي سازمان مديريت  اين داده
اقيانوسي اياالت متحده آمريكا -يجو(The National 

Oceanic & Atmospheric Administration, 
NOAA) باشد رس ميصورت عددي و نيز نقشه دردستبه .

باد، شار بخار آب ميدان برداري هاي  افزون بر بارش، نقشه
نيز هكتوپاسكال  700و  850 ترازهايو طوبت ويژه براي 

 .دشتهيه 
 

 MJOو فازبندي شاخص   داده   2-2
دو سنجه پديده  )Phase Number(و شماره فاز  دامنه

MJO اين دو سنجه براي هريك از روزهاي . هستند
 وبگاهاز  1975-2012وامبر تا آوريل در دوران هاي ن ماه

 وبگاهدر اين . سازمان هواشناسي استراليا استخراج شد
هاي  برپايه پژوهش MJOها و شماره فاز پديده  ويژگي

آراسته شده است و از همين روي ) 2004(ويلر و هندون 
. هاي اين پژوهش هم بر همين فازبندي استوار است يافته

را با  MJOه زندگي هر چرخ  دوره) 2004(ويلر و هندون 
تقسيم توجه به موقعيت هسته فعال همرفت به هشت فاز 

در هريك از اين فازها هسته فعال همرفت در يك  .ندكرد
هاي هند و  جغرافيايي از گستره استوايي اقيانوس حوزه

همرفت بر روي  ،1در فاز . آرام جاي گرفته است
ه باختري اقيانوس هند هايي از قاره آفريقا و گستر بخش

هاي  روي بخش ههمرفت ب ،3و  2قرار دارد و در فازهاي 
 5و  4 در فازهاي. شود مركزي اقيانوس هند كشيده مي

هاي شرقي اندونزي و  نزديك به آب هاي همرفتي فعاليت
هاي همرفتي بر  فعاليت ،در ادامه .شود استراليا تشكيل مي

ام با رخداد روي بخش باختري تا مركزي اقيانوس آر
روي  هزماني كه اين پديده ب. همراه است 7و  6فازهاي 

رسد، با فروپاشي  مي) 8فاز (هاي مياني اقيانوس آرام  بخش
يك دوره و تشكيل يك سامانه فعال ديگر در غرب 

 .اقيانوس هند همراه است

 RMM1شاخصويلر و هندون از تركيب دو  شاخص
جايگاه شدت و معرف آيد كه  دست ميبه RMM2و 

، شاخصاز تركيب اين دو . استجغرافيايي پديده همرفت 
نشان داده دامنه  شدت همرفت در كالبد عددي به نام

تر برابر يا بزرگشاخص دامنه هنگامي كه اندازه . شود مي
نخستين . همرفتي شديد است  شد، فعاليت از يك
هاي جنوبي ايران در  ها نشان داد كه در پهنه ارزيابي

بسامد تر از يك است، بزرگ شاخصه اندازه هنگامي ك
به دور از انتظار بنابراين . يابد ها افزايش مي بارش رخداد
بيني برپايه ها بارشي رخ ندهد و پيش در اين زمان كهاست 

در اين پژوهش . سازد را با خطا روبرو مي MJO شاخص
تر از بزرگ شاخصه اندازه ك MJOاز فاز يك  هر دوره
 هدور. گذاري شدنام MJOدوره نيرومند  نزلهمبه ،يك بود
از يك  شاخصاندازه  هنگامي است كه MJOضعيف 

در اين پژوهش چگونگي بارش و شار رطوبت . دشوكمتر 
 .در فاز يك نيرومند بود ارزيابي گرديد MJOهنگامي كه 
 همين نوع) 2011(هاي پيشين، پاي و همكاران  در پژوهش

 . دان بندي را انجام داده دسته
 

 هايهو بدون بارش در دور باهاي  تعيين دوره   2-3

 MJOنيرومند فاز يك 
هاي روزانه  ها، داده در گام نخست براي هريك از ايستگاه

طي  1در فاز  MJO شاخص دامنهبارش و اندازه روزانه 
رو در  نوامبر تا آوريلهاي  در ماه 2012تا  1975هاي  سال

 شاخصي كه اندازه روزهاي. دداده شدنروي هم قرار 
MJO  كمتر از يك بود از محاسبات بعدي كنار گذاشته

اي است كه پديده  بنابراين محاسبات مربوط به دوره. شد
MJO  پس از  .است همرفتي نيرومند فعاليتدر فاز يك و

بارشي بيهاي بارشي و  ، دورهMJOجداسازي فاز نيرومند 
و شود از يكديگر شناسايي  به روشي كه گفته مي

دوره بارشي به يك يا چند روز پياپي از . جداسازي شدند
 شاخصروزها اندازه  شود كه در آن فاز يك گفته مي



 1395، 1، شماره 10مجله ژئوفيزيك ايران، جلد                                                           السادات و همكارانناظم                                                                               78

 

MJO تر از يك باشد و اندازه روي هم بارش در بزرگ
اگر در اين يك يا . متر باشد آن چند روز بيش از يك ميلي

، بارشي در MJOچند روز پياپي، با وجود رخداد نيرومند 
غرافيايي مورد نظر رخ نداده باشد يا اندازه آن ج حوزه

بارش شناخته بيآن دوره  ،كمتر از يك ميليمتر باشد
 .شود مي

هاي بارشي  ، روش تهيه دوره1براي نمونه در جدول 
اولين دوره بارشي . براي ايستگاه آبادان آورده شده است

روز دوام داشته و از يكم تا  3در ايستگاه آبادان به مدت 
متر به طول ميلي 1با مجموع بارندگي  1975ژانويه  سوم

 20تا  17 مقارن باآخرين دوره بارشي هم . انجاميده است
 8/2روز دوام، مجموع بارش  4بوده و در طي  2011نوامبر 

 مشخصات، 3در جدول . متر گزارش شده استميلي
هاي بدون بارش در ايستگاه انتخابي آبادان نشان داده  دوره

 1975آوريل  8و  7 در اولين دوره بدون بارش. شده است
آخرين . بوده استمتر ميلي 1بارش كمتر از  با مجموع

و  11روز به طول انجاميده و در طي  2دوره بدون بارش 
هاي  دوره. ايم با رخداد بارش روبرو نبوده 2012آوريل  12

ها بررسي شدند و  تك ايستگاهو بدون بارش براي تك با
هاي بعدي گزينش  هايي براي ارزيابي ورهپس از آن د

 ها بارش از ايستگاه% 50ها دست كم  شدند كه در آن دوره

دوره  41ترتيب بدين. باشندكرده  تجربهيا نبود بارش را 
روز  253دوره بدون بارش با  83روز و  186بارشي با 

در  MJOكه روز با آن 253بنابراين دراين . گزينش شد
ار داشت بارشي فراگير در جنوب فاز يك نيرومند قر

ها  بيني روز پيش 186در آن . باختري ايران رخ نداده است
درست بوده است و دست كم در يكي از اين روزها 

 .متر رخ داده استبارشي بيش از يك ميلي
 

 تهيه نقشه بارش سطحي و شار بخار آب   2-4
 MJOپديده  1بارش فاز  بيهاي بارشي و  براي همه دوره

بندي و بازتحليل با تفكيك مكاني  هاي شبكه داده
مركز ملي / بيني محيطي درجه از مركز ملي پيش 5/2*5/2

هاي  داده. تهيه شد NCEP/NCARپژوهش جوي آمريكا 
) v( النهارينصفو ) u(استخراج شده شامل مولفه مداري 

 700و  850هاي ترازويژه براي  رطوبت باد، بارش و 
گيري از امكانات فراهم شده  با بهره. باشد مي هكتوپاسكال

 وبگاهاز سوي 
http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/composite

s/day با و بدون  هايههاي متغيرهاي باال براي دور نقشه
 .بارش تهيه و مقايسه شد

 

 .غرب ايران  و جنوب هاي مورد مطالعه در پهنه جنوب  جايگاه جغرافيايي ايستگاه .1ل جدو

بارش دوره  درصد

 ريلونوامبر تا آ
 نام ايستگاه ميانگين بارش ساالنه دوره آماري

شماره 

 ايستگاه

 1 آبادان 153/3 1975-2012 94/83

 2 آباده 142/36 1975-2010 88/68

 3 اهواز 209/2 1975-2012 95/40

 4 بندرعباس 182/51 1975-2012 93/45

 5 بوشهر 176/1 1975-2012 96/41

 6 شهركرد 321 1975-2012 92/49

 7 شيراز 334 1975-2012 96/19

 8 فسا 289/9 1975-2012 97/62

 9 ياسوج 864 1987-2008 96/59
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ها است  در آن پهنه 8تا  1دهنده چيرگي هر يك از فازهاي  ها نشان شماره. ياحارههاي  در گسترهMJO پديده  8تا  1مكان جغرافيايي تقريبي فازهاي  .2شكل 

 .)2004  ،فته از دونالد و همكارانبرگر(

 .2012تا  1975هاي بارشي در ايستگاه آبادان دردوره زماني  دوره مشخصات .2ل جدو

 دوره بارشي مجموع بارش روزانه دامنه     فاز RMM1 RMM2 روز ماه سال
1975 2 1 -2/021 -0/151 1 2/02628 1 1 
1975 2 2 -1/785 -0/535 1 1/86331 0   
1975 2 3 -1/679 -1/046 1 1/97784 0   
1975 2 22 -1/1 -0/124 1 1/1071 2 2 
1975 2 23 -1/385 -0/042 1 1/38544 0   
1975 2 24 -1/513 -0/067 1 1/51463 2/6   
1975 2 25 -1/357 -0/288 1 1/38721 0/5   
1975 2 26 -0/877 -0/598 1 1/06133 2   
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
2011 1 28 -1/092 -0/208 1 1/11143 7/6 70 
2011 1 29 -0/978 -0/265 1 1/013009 0   
2011 11 17 -1/045 -0/195 1 1/063208 0 71 
2011 11 18 -1/099 -0/448 1 1/186496 0   
2011 11 19 -1/116 -0/502 1 1/223405 0   
2011 11 20 -0/975 -0/77 1 1/242172 2/8   

 

 
 .2012تا  1975دوره زماني  ريل دروهاي نوامبر تا آ به كل روزهاي باراني در ماه 1فاز  نسبت روزهاي باراني در .3ل شك
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 هافتهيا    3

 1در فاز  يباران يشمار روزها   3-1
روزهاي  دادبسامد رخبر  1منظور شناخت تاثير فاز به

بارشي، نسبت تعداد روزهاي باراني در اين فاز به تعداد 
. نمايش داده شد 3كل روزهاي بارشي محاسبه و در شكل 

درصد  14تا  8طور ميانگين بهشود،  گونه كه ديده ميهمان
. رخ داده است MJOپديده  1روزهاي بارشي در فاز 

تگاه زماني و ايسدرصد كمترين هم 9ايستگاه آباده با 
درصد بيشترين همزماني شمار روزهاي  5/14آبادان با 

شود كه در گذر  يادآور مي. اند را داشته 1بارشي با فاز 
روز  679ريل ونوامبر تا آ  در دوره 2012تا  1975هاي  سال

روز  433 ،بوده است كه از اين تعداد 1همراه با رخداد فاز 
بندي دستهضعيف  1فاز در روز  247نيرومند و  1فاز در 
 .شد

 

 نيرومند 1شمار روزهاي باراني در فاز     3-2
زمان با بندي نسبت تعداد روزهاي بارشي همنقشه پهنه

در  1به تعداد روزهاي بارشي در فاز  MJOرخداد نيرومند 

شود  گونه كه ديده مي همان. نشان داده شده است 4شكل 
درصد روزهاي بارشي فاز يك، اندازه  73تا  60در 

بيشترين و كمترين . تر از يك بوده استبزرگ  اخصش
ترتيب نيرومند به 1زماني روزهاي باراني با رخداد فاز هم

بر اين اساس . هاي آبادان و آباده رخ داده است در ايستگاه
درصد  60درصد روزهاي باراني ايستگاه آبادان و  73

 1زمان با چيرگي فاز روزهاي باراني ايستگاه آباده هم
 .رومند بوده استني
 

 هاي بارش و باد نوسان ايِ كنكاش منطقه   3-3
بارش ) هنجاريبي(پراكنش جغرافيايي انحراف از ميانگين 

هاي همراه با بارش  براي دوره هكتوپاسكال 850 ترازو باد 
الف نشان داده شده -5براي گستره خاورميانه در شكل 

 هنهپ ش را دراين شكل پراكنش جغرافيايي بار. است
از فاز يك نيرومند كه بارش در  هاييهخاورميانه براي دور

. دهدنمايش مي ،جنوب باختري ايران فراگير بوده است
را براي  پارامترب پراكنش جغرافيايي اين دو -5شكل 

 .دهد بدون بارش نشان مي هايهدور
 

 
 

  .بوده است 1تر از بزرگ شاخص دامنهآن روزها  كه در 2012تا  1975در دوره زماني  1درصد روزهاي باراني فاز  .4ل شك
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 .2012تا  1975هاي بدون بارش در ايستگاه آبادان دردوره زماني  دوره هايمشخصه .3ل جدو

 دوره بدون بارش مجموع بارش روزانه دامنه     فاز RMM1 RMM2 روز ماه سال

1975 4 7 -1/264 -0/067 1 1/26613 0 1 
1975 4 8 -1/098 -0/486 1 1/20099 0   
1976 12 18 -1/59 -0/092 1 1/59232 0 2 
1976 12 19 -1/256 -0/411 1 1/32179 0   
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
…… …… …… …… …… …… …… …… …… 
2012 2 13 -1/773 -0/092 1 1/775515 0 50 
2012 2 14 -1/674 -0/368 1 1/713734 0   
2012 2 15 -1/228 -0/663 1 1/395786 0   
2012 4 11 -1/613 -0/125 1 1/618004 0 51 
2012 4 12 -1/306 -0/688 1 1/476242 0   

 

 
 

 
راهنماي اندازه . يهناروز و متر بر ث يرمتر  برحسب ميلي) ب(بارش   و بدون) الف( باهاي  ي بارش روزانه و باد براي دورههنجار بيهاي تركيبي نقشه .5شكل 

 . بارش در باالي ضلع شمال باختري هر شكل نشان داده شده است
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شود، دامنه  الف ديده مي-5گونه كه در شكل همان
جغرافيايي بارش محدود به جنوب باختري ايران نيست 
بلكه گستره بزرگي از كشورهاي عربستان سعودي، عمان، 

در منطقه . يردگ برميافغانستان، پاكستان و تاجكيستان را در
متر تا  ميلي 1بارش روزانه ميان  هنجاريبيمورد مطالعه، 

نقشه باد در . روز در نوسان است برمتر  ميلي 3ز كمتر ا
دهد كه بادهاي سرچشمه  نشان مي 1دوره بارشي فاز 

گرفته از بخش باختري اقيانوس هند با گذر از درياي 
فارس به جنوب  عرب، عربستان سعودي، و در ادامه خليج

هاي  اين بادها كه از آب. رسند باختري كشور مي و جنوب
گيرند، نقش  گرم نواحي نزديك استوايي سرچشمه مي

. وااليي در انتقال رطوبت و انرژي گرمايي به كشور دارند
 رطوبتهايي كه بخش بزرگي از جرياناين،  بر افزون

لي خود را از درياي مديترانه، درياي سرخ و بخش شما
زايي ابرها در  كنند نيز در بارش خليج فارس فراهم مي

دماي اين توده . كنند جنوب باختري ايران نقش آفريني مي
تر پايين هايهاي باالتر به عرضهوا كه بيشتر از عرض

هوايي است كه از درياي عرب و سردتر از توده  ،يدآمي
 . گيردخليج فارس سرچشمه مي

از اقيانوس هند و درياي  دو توده هواي گرم برآمده
هايي از شمال عربستان سعودي تا جنوب  مديترانه در بخش
هاي زاگرس به هم رسيده  ويژه دامنه كوههباختري ايران و ب

-همان. دكنن و با تشكيل جبهه به افزايش بارش كمك مي

شود در بخش ميانه عربستان سعودي  گونه كه ديده مي
اين تغيير ناشي . شود اساسي مي يجهت بادها دچار تغيير

جنوبي در اين –از تشكيل يك جبهه سرد در امتداد شمالي
كه بادهاي چرخندي درحالي. گستره جغرافيايي است

سرچشمه گرفته از شمال باختري و درياي مديترانه سرد 
واچرخندي سرچشمه گرفته از گردش هستند، بادهاي 

رم اين دو توده هواي گ. درياي عرب نمناك و گرم هستند
رسند و ناحيه  و سرد در عربستان سعودي به يكديگر مي

د كه به تغيير شو ها يك جبهه سرد تشكيل مي ميان آن

بادها پس از تغيير جهت به سوي . انجامد جهت بادها مي
پس از گذر از خليج فارس به  وگردند  شمال روانه مي

هاي جنوبي،  تغيير جهت اين بادها در بخش. رسند ايران مي
و شمالي ايران بيشتر ناشي از تشكيل جبهه گرم  مركزي

 . است
سامانه  ،)ب-5شكل (بارش بيهاي  در دوره

چرخندي بر روي درياي مديترانه و بخش باختري 
در اين شرايط . ست و ضعيف استعربستان سعودي س

جبهه سرد به سوي باختر پيشروي كرده و بر روي درياي 
در پي اين . يابد يهايي از سودان استقرار م سرخ و بخش

تواند  پيمايش باخترسو، سامانه واچرخندي درياي عرب مي
هاي شمالي و باختري عربستان سعودي رفته و در  به گستره

آنجا پس از روبرو شدن با جبهه سرد، گذار شمال سوي 
ب ديده -5گونه كه در شكل همان. دكنخود را آغاز 

مالي هاي ش سو تنها بخششود در اين حركت شمال مي
ند و بارشي شو مند مي هاي هوا بهره ايران از بارش اين توده

 .  دهد در جنوب باختري رخ نمي
 

 بارش آهنگو  آب بخار شارپوشاني هم   3-4
5الف و -5دو شكل  براي شناخت بهتر علت تفاوت-

شار بخار آب برحسب  ب، نقشه انحراف از ميانگين
-1 1g (kg) ms− ارش برحسب آهنگ ب و

1mm (day)− و بدون بارش در پهنه  با هايهدر دور
افزار  هند و آرام تهيه و با استفاده از نرم هاياقيانوس

GrADS هاي   در ادامه نقشه. بر روي هم قرار داده شدند
-6هاي  ها در شكل جديد مورد ارزيابي قرار گرفت و يافته

دهد در  ها نشان مي شكل اين. ب خالصه گرديد-6الف و 
فاز يك نيرومند كه همراه با بارش درجنوب باختري ايران 

هاي در گستره بارش آهنگو نيز آب بخار  شاراست، 
با يكديگر يكسان نبوده و  دو اقيانوس هند و آرام ايحاره

ها به شرح آندرادامه ند كه دارهاي چشمگيري  تفاوت
 .شودپرداخته مي
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)هكتوپاسكال  850 ترازشار بخار آب در  هنجاريبيپوشاني نقشه هاي هم .6شكل  )-1 -1g(kg) ms  بارشآهنگ و ( )mm/day هاي آرام و بر روي اقيانوس

 . شار بخار آب هستند ندهدهها نشاندهنده ميزان بارش و پيكانها نشانرنگ ).ب(بارش بدون و ) الف( با هايدر دوره هند

 
 

 همراه با بارش هايهدور -الف
الف نشان داده شده است در -6گونه كه در شكل همان

هاي همرفتي بر روي بخش خاوري  دوره بارشي، بارش
هاي كناري آن در ناحيه استوايي  آفريقاي استوايي و آب

درجه خاوري  70تا  45هاي  طول بر روياقيانوس هند 
 آهنگمكان بيشينه اختالف از ميانگين  .متمركز است

درجه شرقي  60بارش در اقيانوس هند پيرامون طول 
 هنجاريبياندازه . گرفته است نزديك خط استوا جاي

بارش . رسد مي mm/day 1يش از ببارش در اين پهنه به 
ويژه كشور اتيوپي هدر امتداد كناره هاي شمالي آفريقا و ب

افزون بر اين، در همين . ندكافزايش چشمگيري پيدا مي
ي در پهنه استوايي اقيانوس آرام ، فعاليت همرفت زمان

باختري از درجه  140درجه خاوري تا  180ميان جنوبي 
اي كه بيشينه اختالف  گونهشدت بااليي برخوردار است به

 mm/day 6/0بارش در اين پهنه به  آهنگاز ميانگين 
بر روي ايران بيشتر  زايي فاز يك بنابراين بارش. رسد مي

از  همرفتي در اين دو پهنه  در هنگامي است كه فعاليت
. هاي هند و آرام از شدت بااليي برخوردار باشد اقيانوس

جنوبي  مرطوببادهاي گرم و بسيار  هاييهدر چنين دور
گيرند،  كه از محل همرفت در اقيانوس هند سرچشمه مي
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هاي  به استانجزيره عربستان از راه درياي عرب و شبه
زايي را آغاز  رسند و بارش جنوب باختري ايران مي

 .  كنند مي
شود، در  الف ديده مي-6همانگونه كه در شكل 

زايي بر روي جنوب باختري ايران، بخش  بارش هايهدور
خاوري استوايي اقيانوس هند داراي آسماني صاف 

فعاليت همرفتي بر روي جزاير  ها،هدر اين دور. باشد مي
بارش به  هنجاريبيرسد و  ندونزي به كمترين اندازه ميا

-اين ارقام نشان. يابد كاهش مي -mm/day 2/1كمتر از 

هاي همرفتي در شرق آن است كه هرچه سامانه دهنده
 تر باشند، شدت بارش در ايران بيشتراقيانوس هند ضعيف

هاي همرفتي اقيانوس  افزون بر اين، هرچه سامانه. شودمي
تر و از شدت بيشتري  هاي آفريقا نزديك كناره هند به

باختري  برخوردار باشند، احتمال رخداد بارش در جنوب 
آب بخار  شاراندازه اختالف از ميانگين  .كشور بيشتر است

اي چشمگير افزايش پيدا  در اين دوران در ايران به گونه

1- كرده و به 14g (kg) ms− اين . و باالتر رسيده است
حتي در پهنه اقيانوسي هم آب بخار  شاراندازه افزايش 

زايي  شود و گوياي نشان پررنگ سامانه بارش ديده نمي
 .اقيانوس هند بر اقليم ايران است

 

 دوران بدون بارش -ب
هاي  شود، در دوره ب ديده مي-6طور كه در شكل همان
بارش در بخش باختري  آهنگ هنجاريبيبارش،   بدون

 mm/dayهند استوايي كاهش يافته و به كمتر از  اقيانوس
به معني آن است كه نه تنها در امر اين  .رسيده است 4/0

جنوب باختري ايران بلكه در پهنه استوايي بخش باختري 
اقيانوس هند و شرق آفريقاي استوايي نيز از شدت بارش 

باختري  140تا  180 از ،در اقيانوس آرام. كاسته شده است

نوسان  4/0تا  6/0بارش در دامنه  آهنگ هنجاريبينيز 
. داردزايي در آن ناحيه  كاهش بارشاز كند كه نشان  مي

ها، در بخش خاوري اقيانوس  در برابر اين كمبود بارش
ابرناكي هوا ميزان هاي اندونزي افزايش  هند و نزديكي آب
 هنجاري آهنگبي هاهدر اين دور. شود و بارش ديده مي

 mm/dayها كه در دوره بارشي به  ن آببارش در اي
 -/.mm/day 8يابد و به  رسيده بود كاهش مي -2/1

 بر فرازابرناكي ميزان به مفهوم افزايش امر اين . رسد مي
زمان با نبود ريزش هاي اندونزي و شمالي استراليا هم آب

-بي هاهدر اين دور. باران در جنوب باختري ايران است

نيز نسبت به دوره پيشين كاهش آب بخار  شار هنجاري

1- دهد و بهچشمگيري نشان مي 11g (kg) ms−  يا كمتر
 ).ب-6شكل (رسد  مي

 

 با و بدون بارش هايهتفاوت دور -ج
بارش و شار بخار آب در آهنگ  اختالف 7در شكل 

ايران و بخش بزرگي از  درروزهاي با و بدون بارش 
برپايه اين شكل، در . ستخاورميانه نشان داده شده ا

همراه با بارش،  هايهگستره جنوب باختري ايران و در دور
بيشتر  mm/day 5/1ي نزديك به هاي جو ميانگين ريزش

شار بخار . بدون بارش بوده است هايهدر دور مقدار آناز 
هاي عمان  تا كناره ترين قسمت درياي سرخ آب از جنوبي

شورهاي عمان و در درياي عرب وارد بخش خاوري ك
عربستان سعودي شده و از آنجا راهي گستره خليج فارس 

پس از گذر از روي خليج فارس  رطوبتاين شار . دشو مي
هاي جنوبي و مركزي ايران نفوذ  ، به بخشژيو افزايش انر

هاي همرفتي در اين نواحي را با افزايش  كند و بارش مي
 .سازد چشمگير همراه مي
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 .هايي از خاورميانه و شمال آفريقاب بر روي ايران و بخش 6الف و  6هاي كلش اختالف .7شكل 

 
 

 گيري نتيجه    5
رفته و بسته به همروي كه آن است دهندهنشان ها يافته

درصد روزهايي  14تا  8ها، ميان جايگاه جغرافيايي ايستگاه
كه سراسر جنوب باختري ايران همراه با بارش بوده، با 

 73تا  60 ميان. زمان بوده استهم MJOيك  چيرگي فاز
اي رخ داده است  درصد از اين روزهاي بارشي، در دوره

به  امر اين. تر از يك بوده استبزرگ  MJOدامنه كه 
درصد موارد كه فاز  27تا  40مفهوم آن است كه تنها در 

بوده است، تر بزرگهم از يك  MJO دامنهچيره و  ،يك
به . ب باختري ايران رخ نداده استبارشي فراگير در جنو

دامنه درصد موارد،  40 تا 27 براي اينديگرسخن، 
-و شماره فاز نتوانسته است بارش را درست پيش شاخص

 براي اين تا شد ارائههايي  در اين پژوهش روش. بيني كند
دامنه و هنگامي كه  MJO 1موارد در فاز  درصد 40تا  27

تري  بيني درستپيش تر از يك است بتوانبزرگ شاخص
  . از آمدن يا نيامدن بارش داشت

 دامنه شاخصها بيانگر آن بود كه افزون بر  يافته
MJO هاي همرفتي  جغرافيايي و شدت فعاليت بايد جايگاه

ياد شده  هايهدوردر . در اقيانوس هند و آرام پايش شوند
 بازههاي همرفتي در اقيانوس هند در  در باال چنانچه بارش

 5  و متمايل به عرضدرجه شرقي  60تا  50جغرافيايي  لطو
مدت بارش بلند هنجاريبيمتمركز باشد و  درجه شمالي

زايي در  باشد، احتمال بارش متر بر روزميلي 2/1بيشتر از 
 ها،هدر اين دور. يابد جنوب باختري ايران افزايش مي

هاي شديدي نيز در پهنه استوايي اقيانوس آرام  بارش
در . دهدرخ ميدرجه خاوري  140تا  180 از ،جنوبي

زايي در جنوب باختري ايران با  بارش هايهبرابر، دور
هاي ناحيه خاوري اقيانوس  كاهش شديد بارش در آب

بارش در جنوب باختري رخداد بنابراين . هند همراه است
ايران با رخداد بارش در اندونزي و شمال باختري استراليا 

آن است كه افزون بر  دهندهها نشانهيافت. درتقابل است
بيني درست ، پيشMJO شاخصهاي پايش ويژگي
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بر پايش مداوم بيني فرايند پيشآيد كه دست ميهنگامي به
 . هند و آرام نيز استوار باشد هايسبارشي در اقيانو سامانه
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