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 چکیذُ

ّبی در عبل. اعتبى وزهبى وٌذهیعجیقی ٍارد  ّبیثَمسیغتثبؽذ وِ خغبرات سیبدی ثِ سًذگی اًغبى ٍ خؾىغبلی یىی اس ثالیبی عجیقی هی

-یىی اس تأثیزّب ّغتٌذ، گز تغییزات دهب ٍ فؾبر َّا در الیبًَطّبی اللیوی وِ ثیبى. عیگٌبلّبی ؽذیذی را تدزثِ وزدُ اعتاخیز خؾىغبلی

-ّب ثز ثبرػ ایزاى هی. ثزرعی تأثیز ایي عیگٌبلؽًَذالگَّبی آة ٍ َّایی ثِ ٍیضُ ثبرػ هحغَة هیتزیي پبراهتزّب در همیبط خْبًی ثز گذار

، SOI ،NINO4 ،NINO3, 4ّبی اللیوی ثیٌی خؾىغبلی را افشایؼ دّذ. در ایي تحمیك ثِ ثزرعی تأثیز عیگٌبلتَاًذ دلت پبیؼ ٍ پیؼ

NINO3 ،NINO1, 2 ،NAO  ٍMEI  ُدر عٌدی ایغتگبُ ثبراى 64هبّبًِ اس آهبر  ثزای ایي هٌؾَر اعت.ثز ثبرًذگی اعتبى وزهبى پزداختِ ؽذ

هبِّ ؽبخص 12ٍ  3، 1ّبی ّوچٌیي همیبط. ؽذّبی اللیوی در ّویي ثبسُ سهبًی اعتفبدُ هزثَط ثِ عیگٌبل ّبیدادٍُ  عبلِ 36یه دٍرُ 

ّبی اللیوی ثِ ؽؼ حبلت ٍ عیگٌبل SPIّوجغتگی ثیي ؽبخص هحبعجِ گزدیذ.  هقزف خؾىغبلیفٌَاى ًوبیِ ( ًیش ثSPIِذارد )ثبرػ اعتبً

 SOI ،NINOّبی اللیوی  ّبی هبّبًِ، فصلی ٍ عبالًِ ًؾبى داد وِ عیگٌبلهختلف ّوشهبى ٍ ثب تأخیز هَرد ثزرعی لزار گزفت. ًتبیح ثزرعی

ٍMEI  ثز ًَعبًبت ثبرًذگی هبّبًِ، فصلی ٍ عبالًِ در اعتبى وزهبى دارًذ.  ثیؾتزیي تأثیز را 

 ، وزهبىSPIّبی اللیوی، ؽبخص خؾىغبلی، عیگٌبل ّای کلیذی:ٍاشُ

 هقذهِ
ای تمزیجبً در ّز ًبحیِاعت وِ 3خْبًی2پذیذ1ُخؾىغبلی

ّبی عجیقی ٍ تَاًذ ثِ ٍلَؿ ثپیًَذد، خؾىغبلی اس ٍیضگیهی

ای وِ ثبؽذ. خؾىغبلی در ّز هٌغمِاللیوی یه هٌغمِ هی

پیًَذد هٌدز ثِ ضزرّبی التصبدی، اختوبفی ٍ ثِ ٍلَؿ هی

گزدد. اس ایي رٍ السم اعت وِ ثب ایي  سیغت هحیغی هی

وؾَر ایزاى وِ وؾَری خؾه ٍ پذیذُ عجیقی هخصَصبً در 

ریشی اصَلی ثزخَرد ًیوِ خؾه اعت ثب اعتزاتضی ٍ ثزًبهِ

                                                           
 پضٍّؾىذُ حفبؽت خبن ٍ آثخیشداریعتبدیبر ا 1

 ( fatehi1339@gmail.com هغئَل:)* ًَیغٌذُ 
وبرؽٌبعی ارؽذ آثخیشداری، داًؼ آهَختِ داًؾىذُ وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ  2

 عجیقی، داًؾگبُ آساد ٍاحذ فلَم ٍ تحمیمبت
 داًؾگبُ تْزاى داًؾیبر پزدیظ وؾبٍرسی ٍ هٌبثـ عجیقی 3

ّبی دلیل ٍلَؿ خؾىغبلیّبی اخیز ثِ گزدد. عی عبل

هتقذد در گَؽِ ٍ وٌبر وزُ سهیي هغبلقبت در ایي سهیٌِ فزا

ّبی هختلفی ثزای ارسیبثی گیز ؽذُ ٍ وؾَرّب اس رٍػ

ّب اعتفبدُ اس ىی اس ایي رٍػًوبیٌذ، یخؾىغبلی اعتفبدُ هی

ّبی اللیوی ثزای ثزرعی تغییزات آة ٍ َّایی ٍ عیگٌبل

ّب ثز هیشاى ثبرػ اعت. اعالفبت تأثیز ایي عیگٌبل

صَرت افذاد ٍ ارلبم در عَر هزتت ثِّبی اللیوی ثِ ؽبخص

ّبی اللیوی عبیت هزثَعِ ثجت ؽذُ ٍ تحت فٌَاى ؽبخص

ّب فوَهبً ثزای ؽبخصدر دعتزط ّوگبى لزار دارد. ایي 

عبل در هزاوش هزثَعِ لزار دارًذ  50ّبی آهبری ثیؼ اس عبل

ب ّهذت ثَدى ایي اعالفبت، یىی اس هشایبی هْن آىٍ عَالًی

ّب ثز هذت ایي ؽبخصاعت وِ ثِ ثزرعی تأثیزات عَالًی

وٌذ. هغبلقبت چٌذ عبل اخیز در عغح وزُ ثبرػ ووه هی
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ّب ثز ثبرػ وِ در یي ؽبخصدّذ وِ تأثیز اسهیي ًؾبى هی

دٌّذ در اوثز ّب رٍی هیعبلیّب ٍ تزپی آى خؾىغبلی

دار، ٍ هحممبى ثِ ووه ّب هقٌیهٌبعك ثزرعی ٍ ارتجبط آى

اًذ. ثیٌی ثبرػ در ثقضی هٌبعك خْبى پزداختِآى ثِ پیؼ

اًذ ثب اعـتفبدُ اس تبوٌَى هحممیي فلن َّاؽٌبعی تَاًغتِ

ر در هٌبعك هختلف وزُ سهیي، ّبی فؾبتغییـزات هیذاى

تَاًذ ثبفث ّبی هتقذدی را ثیبثٌذ وِ ّز وذام هیعیگٌبل

اثزگذاری ثـز اللـین هٌـبعمی اس وـزُ سهیي ؽَد وِ اس آى 

، تبهپغَى (2001) 1تَاى ثِ ًتبیح وبر ًٍگ ٍ اًفیلذخولِ هی

( اؽبرُ 2002) 3( ٍ ؽَیٌگ ٍ ّوىبراى2000) 2ٍ ٍاالط

-هغبلقبت سیبدی اًدبم گزفتِ وِ ًؾبىدر ایي سهیٌِ وزد. 

ّب ثز ثبرػ ثَدُ اعت. اس گذار ثَدى ایي عیگٌبلدٌّذُ تأثیز

NAOّبی ّبی هْن اللیوی عیگٌبلخولِ عیگٌبل
4 ،5

SOI ،

MEI
6 ،NINO1,2 ،NINO3 ،NINO3, 4 ٍNINO4

7
ّغتٌذ   

ّب ثب پذیذُ خؾىغبلی وِ در ایي هغبلقِ ثِ ثزرعی ارتجبط آى

( راثغِ ثیي الٌیٌَ ٍ 2001) 8پزداختِ ؽذُ اعت. ًیىلغَى

هٌغمِ ّوگي را  6اٍ  خؾىغبلی را در ثَتغَاًب ثزرعی وزد.

عزی سهبًی  عبلی اًتخبة وزد.ثز اعبط تغییزات درٍى
9

SST  هٌبعكNINO1+2 ،NINO3.4  ٍSOI ِوبر گزفت.را ث 

ل اًغَ اعتفبدُ ؽذُ ثزای تقییي عب SOIاس ثیي عِ ؽبخص، 

ٍالقِ اًغَ ٍخَد داؽتِ  20وِ در دٍرُ آهبری هَرد اعتفبدُ 

 ٍ در اوثز هٌبعك ّوزاُ ثب ثبراى ووتز اس هیبًگیي ثَدُ اعت.

ثیٌی خؾىغبلی ثزای پیؼ SSTاٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیذ وِ 

پتبًغیل  (SOI)هحذٍدیت دارد ٍ ّوجغتگی ثبرًذگی ٍ اًغَ 

( ؽذت اًغَ 1997) 10. ریٌَلذسثیٌی اعتثْتزی ثزای پیؼ

تزیي( )ضقیف 1 اس ثِ چْبر عجمِ، 1983تب  1899را اس عبل 

خبعز فزاٍاًی را ثِ 4ٍ  3تمغین ٍ عجمِ  تزیي()لَی 4تب 

 3ٍالقِ در عجمِ  24 ٍالقِ، 36 اس ّب اعتفبدُ ًوَد.ثیؾتز آى

تزیي ٍالقِ اًغَ ثبفث خبی گزفت وِ هؾخص ؽذ لَی 4 ٍ

                                                           
1 Wang and Enfield  
2 Thompson and Wallace  
3 Schwing 
4 North Atlantic Oscillation 
5 Southern Oscillation Index 
6 Multi Variate Enso Index 
7 Sea Surface Temperature in many places in pacific ocean 
8 Nicholson 
9 Sea Surface Temperature 
10 Reynolds 

در خٌَة غزثی ایبالت هتحذُ )هخصَصبً در  افشایؼ ثبرًذگی

فصل پبییش عبل ؽزٍؿ ٍالقِ اًغَ ٍ ّوچٌیي در ثْبر ثقذ اس 

دعت آهذُ ب اعتفبدُ اس رٍاثظ ّوجغتگی ثِؽَد. ثآى( هی

ّبی َّاؽٌبعی ای ٍ عیگٌبلثیي ثبرػ هتَعظ هٌغمِ

ّبی اللیوی ّبی سهبًی گًَبگَى، عیگٌبلؽبخص در ثبسُ

ای اعتبى خزاعبى رضَی هؾخص ؽذ هؤثز ثز آة ٍ َّ

( 1392(.  حدبسی سادُ ٍ ّوىبراى )1390)فالح لبلْزی، 

ٍ  ENSO ،SOI ،NAOّبی اللیوی )ارتجبط ثبرػ ثب عیگٌبل

AO ) در ًبحیِ هزوشی ایزاى را هَرد ثزرعی لزار دادًذ. ًتبیح

 ENSO ّبی هَرد هغبلقِ عیگٌبلًؾبى داد اس ثیي عیگٌبل

ثز ثبرػ هٌغمِ هَرد  NINO1.2 ٍ NINO3 در هٌبعك

 ٍ ّوىبراى فبتحی هزجداری دارد. هغبلقِ تأثیز هقٌی

ٍ چٌذ  SOI ،NAO ،NINO3,4ّبی عیگٌبل( تأثیز 1386)

عیگٌبل دیگز را در حَضِ دریبچِ ارٍهیِ هَرد ثزرعی لزار 

ٍ  گزدیذ . در ایي تحمیك اس رٍػ تزویجی اعتفبدًُذداد

ّب ثبرػ ٍ خزیبى رٍدخبًِ ّب ٍ ًَعبًبتارتجبط ثیي عیگٌبل

دّذ تأثیز عیگٌبل هؾخص ؽذ. ًتبیح ایي تحمیك ًؾبى هی

SOI  ٍNAO  ثز ثبرػ ٍ خزیبى رٍدخبًِ ثب تأخیز سهبًی یه

ٍ  الغبداتّبی دیگز اعت. ًبؽنفصل ثیؾتز اس عیگٌبل

( تأثیز دهبی عغح آة خلیح فبرط را ثز 1385) ؽیزٍاًی

. ایؾبى ّوجغتگی ًذَدّبی خٌَة ایزاى ثزرعی ًوثبرًذگی

ایغتگبُ عیٌَپتیه  27ّبی ثیي اًحزاف اس هیبًگیي دادُ

ایزاى ٍ ًَعبًبت درخِ حزارت عغح آة خلیح فبرط را هَرد 

وِ ثبرًذگی  ًذٍ ثِ ایي ًتیدِ رعیذ ُهغبلقِ لزار داد

( SSTسهغتبًِ در ًَاحی خٌَة ایزاى یه راثغِ هقىَط ثب )

( 1385ٍ ّوىبراى )در عغح خلیح فبرط دارد. وبرآهَس 

ّبی َّاؽٌبعی ٍ هذت را ثب اعتفبدُ اس عیگٌبلثبرػ ثلٌذ

 ًتبیح. ًذثیٌی ًوَدؽجىِ فصجی در خٌَة ؽزلی ایزاى پیؼ

ثیٌی در داهٌِ ّب پیؼدرصذ اس عبل 70در  داد وًِؾبى 

ثِ  (1386تقزیف ؽذُ لزار دارد. هقتوذی ٍ ّوىبراى )

11ثزرعی ارتجبط عیگٌبل َّاؽٌبعی 
 ENSOًَعبًبت  ثب

ثبرًذگی ٍ دهب در اعتبى خزاعبى پزداختٌذ. در ایي پضٍّؼ 

هٌؾَر ثزرعی هیشاى ارتجبط تغییز اللین ثب پذیذُ اًغَ ٍ ثِ

ارتجبط آى ثب تغییزات آة ٍ َّایی، اثتذا ثب اعتفبدُ اس راثغِ 

                                                           
11 El Nino Southern Oscillation 
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ثب  (SOIّوجغتگی عبالًِ ٍ فصلی ؽبخص ًَعبًبت خٌَثی )

هٌؾَر عت آهذ ٍ عپظ ثِدّبی ثبرًذگی ٍ دهب ثِدادُ

تز ًحَُ تأثیز پذیذُ اًغَ ثز ًحَُ تغییزات دهبی هغبلقِ دلیك

ثٌذی هزثَعِ ّبی پٌِْهٌبعك هختلف اعتبى خزاعبى ًمؾِ

داری ثیي اًغَ ٍ ثبرًذگی ٍ ًتبیح، ارتجبط هقٌی تزعین ؽذ.

فجبرت دیگز هیبًگیي دهبی ولیِ هٌبعك اعتبى ًؾبى داد، ثِ

عَر ثِ SOIرًذگی ٍ دهب ثب همبدیز ضزایت ّوجغتگی ثب

 SOIعبالًِ ٍ فصلی هٌفی اعت یقٌی ثب افشایؼ همبدیز 

ثبرًذگی در عغح اعتبى خزاعبى وبّؼ هی یبثذ. فبتحی 

ٍ  SOI( ثب اعتفبدُ اس ؽبخص 1388هزج ٍ هْذیبى )

NINO3,4  ِفصل تبثغتبى ثبرػ پبییشُ دریبچِ ارٍهیِ را ث

ّب ثزای . آىًذًوَد ثیٌیووه ؽجىِ فصجی هصٌَفی پیؼ

ٍ ثبرػ در حَضِ دریبچِ  (SOI)ثزرعی ارتجبط ثیي اًغَ 

ایغتگبُ  18ارٍهیِ ٍالـ در ؽوبل غزة ایزاى اس اعالفبت 

ثیٌی ثبرػ پبییشُ اس عٌدی ٍ ولیوبتَلَصی ٍ ثزای پیؼثبراى

. ثزای وزدًذاعالفبت دٍ ایغتگبُ تجزیش ٍ ارٍهیِ اعتفبدُ 

یه هذل غیز خغی )ؽجىِ فصجی( ثیٌی ثبرػ پبییشُ اس پیؼ

اعتفبدُ ًوَدًذ. ًتبیح ًؾبى  SOI  ٍNINO3,4ٍ اعالفبت 

ّبی اللیوی داد وِ هذل ؽجىِ فصجی ثب اعتفبدُ اس ؽبخص

ثیٌی هَرد اعتفبدُ، ثبرػ پبییشُ را ثب دلت ثیؾتزی پیؼ

( ثِ ارسیبثی 1384وٌذ. ثبلز سادُ چْزُ ٍ ّوىبراى )هی

ثیٌی خؾىغبلی ثب اعتفبدُ پیؼعیگٌبل ّبی َّاؽٌبعی در 

اس ؽجىِ فصجی هصٌَفی پزداختٌذ. در ایي تحمیك اس 

ثیٌی خؾىغبلی اعتبى ثزای پیؼ SOI  ٍNAOّبی عیگٌبل

رٍػ ّوجغتگی عبدُ ٍ  ٍایغتگبُ  6تْزاى اعتفبدُ ؽذ. آهبر 

هَرد ّبی سهبًی عبالًِ، فصلی ٍ هبّبًِ هتَالی در همیبط

ًؾبى داد وِ در همیبط فصلی  ًتبیح لزار گزفتٌذ. اعتفبدُ

ّب ضزایت ّوجغتگی حبصل اس رگزعیَى ثزای ّوِ ایغتگبُ

SOI دار ٍ ایي ؽزایظ ثزای ثزخی اس ٍ ثبرًذگی پبییشُ هقٌی

درصذ هؾَْد  1درصذ ٍ  5در عغح  NAOهبِّ  3ّبی دٍرُ

ّبی ؽجىِ فصجی هصٌَفی ٍ ثَد. در هزحلِ ثقذ اس تىٌیه

ی ثِ فٌَاى ٍرٍدی ؽجىِ ٍ هتغیزّبی دیگزی چَى ثبرًذگ

1ؽبخص 
SPI  ٍEDI

فٌَاى خزٍخی ؽجىِ هقزفی ؽذًذ. ثِ 2

ًتبیح آى ًؾبى داد وِ تزویت اعالفبت گذؽتِ خَد ؽبخص 

                                                           
1 Standard Precipitation Index 
2 Effective Drought Index 

چٌیي اعتفبدُ اس آهبر ّوشهبى عبل لجل آى، ٍ ثبرًذگی ٍ ّن

-فولىزد ثْتزی داؽتِ اعت. ًتبیح تحمیمبت هختلف ًؾبى

ی ٍ ثبرػ در هٌبعك ّبی اللیودٌّذُ ارتجبط عیگٌبل

ؾخص هتفبٍت ثَدُ اعت. ّذف اس ایي تحمیك ایي اعت وِ ه

ی اللیوی ثبرػ هٌبعك ّبؽَد وِ وذام یه اس عیگٌبل

 دٌّذ.هختلف اعتبى وزهبى را تحت تأثیز لزار هی

 ّاهَاد ٍ رٍش
هغبحت در خٌَة  ویلَهتزهزثـ 180726اعتبى وزهبى ثب 

 29درخِ ٍ  59تب  دلیمِ 26درخِ ٍ 53ثیي  ٍ ایزاى ؽزلی

درخِ  32دلیمِ تب  55درخِ ٍ  25عَل ؽزلی ٍ  دلیمِ

ایغتگبُ  103فزض ؽوبلی لزار دارد. در ایي اعتبى حذٍد 

ثب تَخِ ثِ عَل عٌدی ٍ عیٌَپتیه ٍخَد دارد وِ ثبراى

هذت، ویفیت ٍ لبثلیت گغتزػ ٍ ثبسعبسی آهبر ٍ عبیز 

 103ول  ّبی اًتخبة ایغتگبُ اسهقیبرّبی گشیٌؼ ٍ هالن

ًمؾِ  1ایغتگبُ اًتخبة ؽذ. ؽىل  64ایغتگبُ در هدوَؿ 

ّبی هَرد اعتفبدُ را ًؾبى  هحذٍدُ هَرد هغبلقِ ٍ ایغتگبُ

تب عبل  1350ّبی ثبرػ هَرد ًیبس اس عبلدّذ. دادُهی

آٍری صَرت هبّبًِ اس عبسهبى َّاؽٌبعی وؾَر خوـث1386ِ

ه رٍػ گزدیذ. پظ اس اًتخبة پبیِ سهبًی هؾتزن ثِ وو

آسهَى تَالی ثِ ثزرعی صحت ٍ ّوگٌی دادُ ّب پزداختِ 

ؽذ. عپظ ثزای ثبسعبسی ًَالص آهبری اس رٍػ ّوجغتگی 

3ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار  ثیي ایغتگبُ
SPSS  .اعتفبدُ گزدیذ

ایي صَرت وِ ثب اعتفبدُ اس آهبر ّز ایغتگبُ ٍ ّوجغتگی ثِ

ٍى ًمص آهبر، ّبی ثذ ّب ٍ ثِ ووه آهبر ایغتگبُثیي آى

ّبی ًبلص اس ًؾز آهبری ثبسعبسی ؽذًذ. ثِ ووه  ایغتگبُ

هحبعجِ هیبًگیي حغبثی همبدیز ثبرًذگی هبّبًِ، همبدیز 

ثبرًذگی فصلی ٍ عبالًِ ثزای ّز ایغتگبُ هحبعجِ ؽذ ٍ 

هبِّ( ٍ 3فصلی ) SPIهمذار  SPIافشار عپظ ثب اعتفبدُ اس ًزم

ّبی ثبرػ هبّبًِ اعتخزاج هبِّ( ٍ هبّبًِ اس داد12ُعبالًِ )

، SOI ،NINO4 ّبی اللیویؽذ. اعالفبت هزثَط ثِ ؽبخص

NINO3, 4 ،NINO3 ،NINO1, 2 ،NAO  ٍMEI عبیت اس 

www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/ آٍری خوـ

ّب، همبدیز ؽذ ٍ ثِ ووه هیبًگیي حغبثی همبدیز هبّبًِ آى

ثز اعبط فصلی ٍ عبالًِ ثزای ّز ؽبخص هحبعجِ ؽذ. 
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هٌغمِ آة ٍ َّایی  3ثٌذی دٍهبرتي اعتبى وزهبى ثِ تمغین

-ثٌذی ؽذ ٍ عپظ ثِخؾه تمغینخؾه، خؾه ٍ ًیوِفزا

ّبی ثِ ثزرعی ّوجغتگی ثیي ؽبخص SPSS ووه ًزم افشار
SOI ،NINO4 ،NINO3,4 ،NINO3 ،NINO1,2 ،NAO، 

MEI  ٍؽبخص SPI ّب ثِپزداختِ ؽذ وِ ایي ّوجغتگی-

 SPIّبی اللیوی هبُ هْز ثب ؽبخص صَرت هبّبًِ )ؽبخص

ّبی اللیوی هبُ هْز ّوبى عبل(، فصلی ثذٍى تأخیز )ؽبخص

پبییش ّوبى عبل(، فصلی ثب تأخیز  SPI فصل پبییش ثب ؽبخص

ّبی اللیوی فصل تبثغتبى ثب ؽبخص یه فصل )هثالً ؽبخص

SPI ،)ّبی اللیوی فصلی ثب تأخیز دٍ فصل )ؽبخص پبییش

ّبی ثْبر ثقذ( ٍ عبالًِ )ؽبخص SPIفصل پبییش ثب ؽبخص 

ّوبى عبل( ثزای ّز ایغتگبُ  SPI اللیوی ّز عبل ثب ؽبخص

 در عَل دٍرُ آهبری ثزرعی ؽذ.

 
 هٌتخةّای  ایستگاُ ٍ هَقعیت ًقشِ هحذٍدُ هَرد هطالعِ  -1شکل 

 ًتایج ٍ تحث

 ّوثستگی هاّاًِ  -1

 ّوثستگی هاّاًِ در هٌاطق خشک  -1-1

 SPIدّذ وِ ؽبخص ؽذُ ًؾبى هیّبی اًدبمثزرعی

ّبی اللیوی هبّبًِ ثزای ّوشهبى هبّبًِ ثب ؽبخص

 ّبیاًذ ثب ؽبخصّبی وِ در ًبحیِ خؾه لزار گزفتِ ایغتگبُ

MEI  ،NINO4  ٍSOI دار ثیؾتزی ًغجت ثِارتجبط هقٌی 

% 57ثزای  SOIارتجبط ثزای ؽبخص  عبیزیي دارًذ، وِ ایي

دار ٍ ضزیت درصذ هقٌی 95ّب در عغح ثیؼ اس ایغتگبُ

ّبی ًبحیِ  ثزای ولیِ ایغتگبُ SOI ّوجغتگی ثب ؽبخص

دٌّذُ ارتجبط هقىَط ایي خؾه هٌفی اعت ٍ ایي ًؾبى

 MEIِ اعت. ثزای ؽبخص ؽبخص ٍ ثبرػ در ایي ًبحی

درصذ ثب  95ّب در عغح ثیؼ اس درصذ ایغتگبُ 5/62

دار دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی ثزای ارتجبط هقٌی SPIؽبخص 

دٌّذُ ّب هثجت اعت وِ ًؾبىایي ؽبخص در توبم ایغتگبُ

ارتجبط هغتمین ایي ؽبخص ثب ثبرػ در هٌبعك خؾه اعتبى 

هیشاى ثبرًذگی اعت ثِ فجبرت دیگز ثب افشایؼ ایي ؽبخص 

درصذ  25یبثذ ٍ ثزفىظ. افشایؼ ٍ خؾىغبلی وبّؼ هی

ّب در درصذ ایغتگبُ 5/17درصذ ٍ  99ّب در عغح ایغتگبُ

ّب درصذ ایغتگبُ NINO4  ٍ15 درصذ ثب ؽبخص 95عغح 

درصذ  99ّب در عغح درصذ ایغتگبُ 5درصذ ٍ  95در عغح 

دار دارًذ ٍ ضزیت ارتجبط هقٌی NINO3,4 ثب ؽبخص

هثجت  SPI ؽبخص ّز دٍ ایي ؽبخص ّب ثبوجغتگی ثزای ّ

دٌّذُ ارتجبط هغتمین ایي دٍ ثب ثبرػ اعت اعت وِ ًؾبى
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 ٍ NINO4 ّبیدّذ هَالقی وِ همذار ؽبخصوِ ًؾبى هی

NINO3,4 یبثذ در ًَاحی خؾه همذار افشایؼ هی

 ؽَد.خؾىغبلی وبّؼ ٍ یب ًشٍل ثبراى ثیؾتز هی
 

 ًاحیِ فرا خشکّوثستگی هاّاًِ در  -1-2

ّبی اًدبم ؽذُ در ًبحیِ فزادعت آهذُ اس ثزرعیًتبیح ثِ

هبّبًِ ثب  SPI دّذ وِ ؽبخصخؾه اعتبى ًؾبى هی

 ّبیّبی اللیوی در ًَاحی فزا خؾه ثب ؽبخصؽبخص

MEI   ٍNINO4 ٍ  NINO3,4ٍ SOI دار ارتجبط هقٌی

ّب دارد. ثیؾتزیي ارتجبط ثیؾتزی ًغجت ثِ عبیز ؽبخص

اعت وِ  MEIخؾه ثب ؽبخص دار در ًَاحی فزاهقٌی

درصذ ارتجبط  95ّب در عغح ثیؼ اس درصذ ایغتگبُ 13/57

ثزای ولیِ  MEIضزیت ّوجغتگی ثب ؽبخص  دار دارًذ.هقٌی

دٌّذُ خؾه هثجت اعت ٍ ایي ًؾبىّب ًبحیِ فزا ایغتگبُ

خؾه ارتجبط هغتمین ایي ؽبخص ٍ ثبرػ در ًَاحی فزا

-درصذ ایغتگبُ 13/57حذٍد  NINO3,4اعت. ثزای ؽبخص 

-ارتجبط هقٌی SPIدرصذ ثب ؽبخص  95ّب در عغح ثیؼ اس 

دار دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی ثزای ایي ؽبخص در توبم 

دٌّذُ ارتجبط هغتمین ایي ّب هثجت اعت وِ ًؾبىایغتگبُ

خؾه اعتبى اعت، ثِ فجبرت ؽبخص ٍ ثبرػ در هٌبعك فزا

ثبرػ وبّؼ ٍ خؾىغبلی  دیگز ثب وبّؼ ایي ؽبخص هیشاى

ّب در درصذ ایغتگبُ 50یبثذ ٍ ثزفىظ. حذٍد افشایؼ هی

دار ارتجبط هقٌی NINO4درصذ ثب ؽبخص  95عغح ثیؼ اس 

دارًذ ٍ اس آًدب وِ ضزیت ّوجغتگی ایي ارتجبط هثجت اعت 

دار هغتمین ایي ؽبخص ٍ ثبرػ در دٌّذُ ارتجبط هقٌیًؾبى

 NINO4ب افشایؼ ؽبخص فٌَاى دیگز ثًَاحی فزاخؾه ٍ ثِ

یبثذ. ثبرػ در ایي ًَاحی افشایؼ ٍ خؾىغبلی وبّؼ هی

خؾه در عغح ٍ ثبرػ در ًَاحی فزا SOIارتجبط ؽبخص 

 85/42تزی اعت )دار لَیدرصذ دارای ارتجبط هقٌی 99

دار ّغتٌذ( ٍ ثب تَخِ ثِ ّب دارای ارتجبط هقٌیدرصذ ایغتگبُ

بخص ٍ ثبرػ در ضزیت ّوجغتگی هٌفی هَخَد ثیي ایي ؽ

ٍ ثبرػ در  SOIّب، ارتجبط هقىَط ثیي ؽبخص توبم ایغتگبُ

 خؾه اعتبى هؾَْد اعت.توبم ًَاحی فزا

 خشکّوثستگی هاّاًِ در ًاحیِ ًیوِ -1-3

ّبی هبّبًِ ثب ؽبخص SPI دّذ وِ ؽبخصًتبیح ًؾبى هی

 MEI  ٍNINO4 ّبیخؾه ثب ؽبخصدر ًَاحی ًیوِ اللیوی

 ٍSOI ّب دار ثیؾتزی ًغجت ثِ عبیز ؽبخصارتجبط هقٌی

داری ّب ّوجغتگی هقٌیثب تَخِ ثِ ایٌىِ اوثز ایغتگبُ .دارد

هبّبًِ  SPIؽبخص  ًؾبى دادًذ ایي ارتجبط لبثل تَخِ اعت.

 95ّب، در عغح ثیؼ اس درصذ ایغتگبُ 90در ایي هٌغمِ ثب 

 SOI دار دارد. ؽبخصارتجبط هقٌی SOIدرصذ ثب ؽبخص 

-خؾه در هٌبعك ًیوًَِاحی خؾه ٍ فزا وِ درّوچٌبى

خؾه ّن دارای ضزیت ّوجغتگی هٌفی ثَد در ایي هٌبعك 

 80ًیش  NINO4ًیش ارتجبط هقىَط ثب ثبرػ دارد. ؽبخص 

دار درصذ ثب ثبرػ ارتجبط هقٌی 95درصذ ٍ در عغح ثیؼ اس 

گز ارتجبط هغتمین دارًذ وِ ضزیت ّوجغتگی هثجت ٍ ثیبى

 MEI ایي هٌبعك اعت. ؽبخص در NINO4ثبرػ ٍ ؽبخص 

دار اعت ٍ ّب دارای ارتجبط هقٌیدرصذ ایغتگبُ 80ًیش ثزای 

ؽَد ّب ضزیت ّوجغتگی هثجت دیذُ هیثزای توبم ایغتگبُ

دّذ. اس وِ ارتجبط هغتمین ایي ؽبخص ٍ ثبرػ را ًؾبى هی

دار ثَدى ارتجبط هْن اعت، ثب آًدب وِ ثزای هب فمظ هقٌی

 SPI ّبی اللیوی هبّبًِ ٍ ؽبخصثزرعی ارتجبط ؽبخص

یبثین وِ در عِ ًبحیِ خؾه ٍ عَر ّوشهبى در هیهبّبًِ ثِ

ٍ  SOI ،MEI ّبیخؾه تأثیز ؽبخصخؾه ٍ ًیوِفزا

NINO4  ثز ٍلَؿ خؾىغبلی هبّبًِ لبثل تَخِ اعت وِ در

ّوَارُ هقىَط ٍ  SOIتوبهی ایي ًَاحی تأثیز ؽبخص 

-ثز ثبرػ داؽتِتأثیز هغتمین  MEI ٍNINO4ّبی ؽبخص

 اًذ.

 ّوثستگی فصلی -2

 ّوثستگی ّوسهاى فصلی -2-1

 ّوثستگی ّوسهاى فصلی در ًاحیِ خشک -2-1-1 

 پبییش -الف( ّوجغتگی پبییش

اللیوی  ّبیًتبیح ّوجغتگی فصلی ثیي ثبرػ ٍ ؽبخص

ّبی اللیوی پبییش ثب ؽبخص SPI دّذ وِ ؽبخصًؾبى هی

عَر ّوشهبى در ًَاحی خؾه ثب ؽبخص پبییش ّوبى عبل ثِ

SOI  دارد  دار ثیؾتزی ًغجت حبلت ّبی لجلهقٌیارتجبط

 95ّب در عغح ثیؼ اس درصذ ایغتگبُ 5/82عَری وِ ثِ

دار دارد وِ ایي ؽبخص ارتجبط هقٌی SOI درصذ ثب ؽبخص

دارای ضزیت ّوجغتگی هٌفی ٍ ارتجبط هقىَط ثب ثبرػ 

 (.1) فصل پبییش اعت خذٍل

 سهغتبى  -ّوجغتگی سهغتبىة( 
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ّبی اللیوی ثب ثبرػ ًؾبى ًتبیح ثزرعی فصلی ؽبخص

ّبی اللیوی سهغتبى ثب ؽبخص SPI دّذ وِ ؽبخصهی

عَر ّوشهبى در ًَاحی خؾه ثب سهغتبى ّوبى عبل ثِ

دار ٍ ثب ضزیت ّوجغتگی ارتجبط هقٌی NAOؽبخص 

 25وِ  عَریّب دارد، ثِثیؾتزی ًغجت ثِ عبیز ؽبخص

دار دارًذ درصذ ارتجبط هقٌی 95ّب در عغح ایغتگبُ درصذ

دٌّذُ ارتجبط وِ ضزیت ّوجغتگی هثجت هَخَد ًؾبى

سهغتبى ٍ ثبرػ سهغتبى ّوبى عبل  NAOهغتمین ؽبخص 

اعت، یقٌی ثب افشایؼ همذار ایي ؽبخص ثبرػ در ًَاحی 

ثزای  (.2یبثذ خذٍل )خؾه افشایؼ ٍ خؾىغبلی وبّؼ هی

ثب ثبرػ ّوشهبى ّوبى فصَل در  عبیز فصَل SPIؽبخص 

 دار لبثل تَخْی دیذُ ًؾذُ اعت.ًبحیِ خؾه ارتجبط هقٌی

 ی ًاحیِ خشکّا ّای اقلیوی فصل پاییس در ایستگاُتا شاخصفصل پاییس  SPIّوثستگی شاخص  -1جذٍل 
 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO12 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 *-411/0 247/0 236/0 243/0 245/0 075/0 272/0 کرهاى

 *-407/0 202/0 212/0 194/0 203/0 107/0 230/0 سعذی

 -*413/0 248/0 212/0 198/0 0198/0/ 133/0 257/0 کثَترخاى

 **-464/0 258/0 270/0 265/0 276/0 114/0 304/0 استخرٍئیِ

 *-387/0 288/0 202/0 197/0 198/0 023/0 226/0 علی آتاد

 *-387/0 253/0 225/0 221/0 191/0 070/0 251/0 رفسٌجاى

 -233/0 091/0 055/0 074/0 147/0 -011/0 128/0 راٍر

 **-428/0 255/0 252/0 255/0 236/0 -057/0 272/0 خاًَک

 **-466/0 292/0 253/0 242/0 226/0 033/0 288/0 چترٍد

 *-332/0 103/0 125/0 118/0 148/0 007/0 180/0 پشت شیراى

 **-491/0 323/0 312/0 304/0 297/0 036/0 *334/0 تٌذر ٍلی آتاد

 *-399/0 158/0 168/0 161/0 190/0 031/0 225/0 سیرچ

 **-467/0 *326/0 291/0 278/0 257/0 000/0 296/0 سِ کٌج

 *-383/0 170/0 178/0 177/0 204/0 021/0 235/0 عرب آتاد

 **-497/0 294/0 276/0 273/0 310/0 160/0 *331/0 تاب زیتَى

 *-388/0 225/0 207/0 196/0 202/0 046/0 229/0 ًگار

 **-510/0 279/0 292/0 290/0 309/0 -138/0 324/0 دٍلت آتاد

 -278/0 128/0 157/0 187/0 251/0 156/0 192/0 اتراّین آتاد

 *-363/0 188/0 216/0 245/0 290/0 039/0 243/0 ارزٍئیِ

 **-457/0 183/0 179/0 185/0 236/0 -039/0 256/0 دّسرد

 **-472/0 221/0 206/0 209/0 238/0 -044/0 280/0 کَشک اٍلیا

 -210/0 076/0 057/0 011/0 -030/0 -130/0 033/0 تیذ کاردٍئیِ

 *-377/0 264/0 305/0 293/0 236/0 -120/0 291/0 ّیشَى

 **-441/0 306/0 294/0 268/0 194/0 -054/0 283/0 ًَکاى

 *-407/0 273/0 316/0 292/0 254/0 -072/0 305/0 جٌگل تَیِ

 *-328/0 216/0 155/0 155/0 167/0 -062/0 184/0 قطرتًَِ

 *-402/0 287/0 227/0 222/0 228/0 -086/0 253/0 خیرآتاد

 **-434/0 302/0 253/0 235/0 232/0 -105/0 283/0 سیرجاى

 *-413/0 295/0 277/0 275/0 285/0 -140/0 287/0 استَر

 **-421/0 271/0 253/0 226/0 220/0 -076/0 265/0 تلَرد

 *-364/0 207/0 166/0 143/0 104/0 -125/0 181/0 سعادت آتاد
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 ی ًاحیِ خشکّا ّای اقلیوی فصل پاییس در ایستگاُتا شاخصفصل پاییس  SPIّوثستگی شاخص  -1جذٍل اداهِ 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO12 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 *-378/0 239/0 173/0 159/0 133/0 -086/0 196/0 اکثر آتاد

 -300/0 209/0 173/0 161/0 137/0 -076/0 170/0 پاریس

 *-369/0 268/0 205/0 170/0 116/0 -115/0 217/0 شْرتاتک

 *-354/0 283/0 225/0 211/0 169/0 -117/0 215/0 آتادخاتَى

 -235/0 117/0 036/0 002/0 -032/0 -075/0 039/0 احوذ آتاد

 -302/0 187/0 126/0 124/0 119/0 -095/0 161/0 جَزم

 *-336/0 249/0 191/0 177/0 154/0 -081/0 189/0 راٍیس

 *-369/0 245/0 189/0 183/0 202/0 -073/0 216/0 پاقلعِ

 -287/0 127/0 121/0 131/0 091/0 -200/0 118/0 اًار

 ی ًاحیِ خشکّا ّای اقلیوی فصل زهستاى در ایستگاُتا شاخصفصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -2جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 000/0 -002/0 014/0 -052/0 -237/0 -152/0 029/0 کرهاى

 070/0 -032/0 -066/0 -113/0 *-335/0 *-330/0 -041/0 سعذی

 106/0 -136/0 -099/0 -168/0 -277/0 -193/0 -079/0 کثَترخاى

 002/0 069/0 016/0 -053/0 -216/0 -224/0 033/0 استخرٍئیِ

 011/0 055/0 033/0 -023/0 -201/0 -097/0 043/0 علی آتاد

 035/0 006/0 008/0 -043/0 -318/0 -244/0 017/0 رفسٌجاى

 -131/0 197/0 131/0 061/0 023/0 *363/0 190/0 راٍر

 054/0 -098/0 -058/0 -132/0 -247/0 -187/0 -041/0 خاًَک

 -033/0 049/0 -024/0 0/-096 -299/0 -122/0 022/0 چترٍد

 033/0 -014/0 -032/0 -132/0 -235/0 -092/0 -013/0 پشت شیراى

 020/0 025/0 009/0 -124/0 -257/0 -194/0 -001/0 تٌذر ٍلی آتاد

 -110/0 145/0 037/0 -079/0 -271/0 046/0 078/0 سیرچ

 040/0 -033/0 -093/0 -194/0 -299/0 -076/0 -074/0 سِ کٌج

 023/0 016/0 -103/0 -198/0 -248/0 073/0 -045/0 عرب آتاد

 171/0 -087/0 -144/0 -207/0 164/0 183/0 -109/0 تاب زیتَى

 082/0 003/0 030/0 125/0 164/0 179/0 024/0 ًگار

 237/0 302/0 172/0 128/0 114/0 *357/0 245/0 دٍلت آتاد

 049/0 054/0 -014/0 -045/0 -124/0 020/0 -010/0 اتراّین آتاد

 132/0 -014/0 -100/0 -094/0 -069/0 071/0 -083/0 ارزٍئیِ

 194/0 199/0 074/0 008/0 012/0 *410/0 164/0 دّسر

 -128/0 163/0 012/0 016/0 -011/0 **420/0 111/0 کَشک اٍلیا

 -101/0 109/0 -020/0 -034/0 108/0/ *367/0 095/0 تیذ کاردٍئیِ

 -232/0 263/0 105/0 087/0 099/0 **478/0 /.209 ّیشَى

 023/0 083/0 -018/0 -013/0 031/0 255/0 016/0 ًَکاى

 -105/0 165/0/ 045/0 042/0 -081/0 169/0 111/0 جٌگل تَیِ

 -241/0 266/0 113/0/ 109/0 -057/0 221/0 206/0 قطرتًَِ

 -191/0 245/0 091/0 089/0 -079/0 275/0 181/0 خیرآتاد

 -046/0 082/0 -054/0 -040/0 -129/0 140/0 033/0 سیرجاى

 -008/0 083/0 -034/0 -040/0 -057/0 224/0 035/0 استَر
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 ی ًاحیِ خشکّا ّای اقلیوی فصل زهستاى در ایستگاُتا شاخصفصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -2جذٍل اداهِ 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -171/0 185/0 042/0 -002/0 -026/0 *366/0 138/0 تلَرد

 -176/0 274/0 -095/0 066/0 -033/0 *349/0 175/0 سعادت آتاد

 -066/0 091/0 -056/0 -051/0 -094/0 323/0 044/0 اکثر آتاد

 -144/0 218/0 069/0 062/0 -072/0 *335/0 146/0 پاریس

 -155/0 198/0 058/0 078/0 -122/0 *381/0 162/0 شْرتاتک

 -146/0 197/0 082/0 091/0 -138/0 273/0 155/0 آتاد خاتَى

 -073/0 098/0 -017/0 -043/0 -136/0 **429/0 076/0 احوذ آتاد

 -096/0 098/0 -024/0 -024/0 -073/0 *385/0 079/0 جَزم

 -165/0 247/0 100/0 099/0 -122/0 307/0 166/0 راٍیس

 -170/0 211/0 060/0 057/0 -130/0 280/0 154/0 پاقلعِ

 -072/0 146/0 013/0 040/0 041/0 213/0 112/0 اًار

 

 خشکّوثستگی ّوسهاى فصلی در ًاحیِ فرا -2-1-2

 پبییش -پبییش )الف

فصل پبییش ثب  SPI دّذ وِ ؽبخصّب ًؾبى هیثزرعی

عَر ّوشهبى در ّبی اللیوی پبییش ّوبى عبل ثِؽبخص

دار ثیؾتزی هقٌی ارتجبط SOI خؾه ثب ؽبخصًَاحی فزا

وِ در خذٍل  عَریّب دارد، ثًِغجت ثِ عبیز ؽبخص

خؾه توبم ایغتگبُ ًبحیِ فزا 14هؾخص اعت اس هدوَؿ 

ایغتگبُ در  9درصذ ٍ  95ایغتگبُ در عغح  5ّب )ایغتگبُ

دار دارًذ ٍ درصذ( ثب ایي ؽبخص ارتجبط هقٌی 99عغح 

ٌفی اعت ّب ایي ًبحیِ ه ضزیت ّوجغتگی ثزای ّوِ ایغتگبُ

دٌّذُ ارتجبط هقىَط هَخَد ثیي ایي ؽبخص ٍ وِ ًؾبى

ًتبیح . ایي ًتبیح ثب (3خؾه اعت خذٍل )ثبرػ ًبحیِ فزا

ّبی اًدبم ؽذُ در حَضِ دریبچِ دعت آهذُ اس ثزرعیثِ

( ٍ ًبؽن الغبدات ٍ 1386، )فبتحی هزج ٍ ّوىبراى ارٍهیِ

 ( هغبثمت دارد.1385ؽیزٍاًی )

 ی ًاحیِ فراخشکّا ّای اقلیوی فصل پاییس در ایستگاُتا شاخصفصل پاییس  SPIّوثستگی شاخص  -3جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 **-461/0 182/0 273/0 274/0 220/0 -158/0 278/0 جیرفت

 **-420/0 171/0 289/0 299/0 277/0 -157/0 275/0 دٍساری

 **-425/0 166/0 256/0 252/0 236/0 -087/0 263/0 کٌَْج

 *-343/0 078/0 206/0 222/0 212/0 -181/0 195/0 اسالم آتاد

 **-490/0 289/0 *367/0 *370/0 *377/0 044/0 *268/0 تن

 **-515/0 309/0 *378/0 *351/0 311/0 124/0 *342/0 هیجِ تن

 *-336/0 133/0 241/0 208/0 217/0 152/0 204/0 گلثافت

 **-472/0 310/0 *326/0 296/0 189/0 016/0 291/0 دریجاى

 **-471/0 *344/0 *374/0 *342/0 224/0 033/0 320/0 دّثکری

 **-632/0 **418/0 **490/0 **462/0 **437/0 036/0 **455/0 اًجیرک

 **-513/0 189/0 322/0 314/0 312/0 097/0 *340/0 ترج اکرم

 *-380/0 108/0 229/0 222/0 154/0 -188/0 231/0 ّیشیي

 *-408/0 280/0 264/0 267/0 307/0 140/0 299/0 دستجرد

 *-411/0 194/0 170/0 161/0 110/0 -013/0 216/0 صادق آتاد

 

 سهغتبى -سهغتبى )ة

ّبی سهغتبى ثب ؽبخص SPI ؽبخص( 4ثز اعبط خذٍل )

-عَر ّوشهبى در ًَاحی فزااللیوی سهغتبى ّوبى عبل ثِ

دار دارد ٍ ثزای ارتجبط هقٌی NAO خؾه فمظ ثب ؽبخص

ؽَد، ؽبخص دار هؾبّذُ ًویّب ارتجبط هقٌیعبیز ؽبخص

NAO  ّب در عغح ثیؼدرصذ ایغتگبُ 7/35فصل سهغتبى 

دار دارد وِ درصذ ثب ثبرػ سهغتبًِ ارتجبط هقٌی 95اس 

دٌّذُ راثغِ ضزیت ّوجغتگی هثجت ایي ارتجبط ًؾبى
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 ثز خؾىغبلی ًبحیِ فزاخؾه اعت. NAOگذار ثَدى ؽبخص ثبؽذ ٍ هْن تأثیزدٍ هیهغتمین ثیي آى

 ثْبر -ثْبر )ج

ّبی اللیوی ثْبر ّوبى ؽبخصّوجغتگی ثبرػ ثْبر ثب 

دار عَر ّوشهبى در ًَاحی فزاخؾه ارتجبط هقٌیعبل ثِ

ّب لبثل تَخْی ًذارد ٍ در تقذاد خیلی ووی اس ایغتگبُ

ؽَد وِ لبثل درصذ دیذُ هی 95دار در عغح ارتجبط هقٌی

 تَخِ ًیغت.

 خشکدر ًاحیِ ًیوِ فصلی ّوسهاى ّوثستگی -2-1-3

 پبییش -پبییش )الف

پبییش ثب  SPIدّذ وِ ؽبخص ( ًؾبى هی5ًتبیح خذٍل )

عَر ّوشهبى در ّبی اللیوی پبییش ّوبى عبل ثِؽبخص

دار ثیؾتزی ارتجبط هقٌی SOIخؾه ثب ؽبخص ًَاحی ًیوِ

درصذ  90وِ  عَریّب دارد، ثًِغجت ثِ عبیز ؽبخص

درصذ ارتجبط  95در عغح ثیؼ اس  SPIّب ثب ؽبخص ایغتگبُ

ّب دارای ًذ ٍ ایي ارتجبط ثزای توبم ایغتگبُدار دارهقٌی

دٌّذُ ارتجبط ضزیت ّوجغتگی هٌفی اعت وِ ًؾبى

پبییش ّوبى عبل ٍ در  SOIهقىَط ثبرػ پبییشُ ثب ؽبخص 

ًتیدِ تأثیز هغتمیوی اعت وِ ایي ؽبخص ثز خؾىغبلی 

 ،NINO3  ،MEIّبیؽبخصگذارد. ثزای خؾه هیًَاحی ًیوِ

NINO4 ٍNINO3,4  دار ثب درصذ ارتجبط هقٌی 95 در عغح

ؽَد وِ ّب دیذُ هیدر تقذاد ووی اس ایغتگبُ SPI ؽبخص

دٌّذُ تأثیز ّوِ ضزیت ّوجغتگی هثجت دارًذ ٍ ایي ًؾبى

 ّب ثز ٍلَؿ خؾىغبلی ایي ًبحیِ اعت.هغتمین ایي ؽبخص

 ی ًاحیِ فراخشکّا ّای اقلیوی فصل زهستاى در ایستگاُشاخصتا فصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -4جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -033/0 112/0 007/0 -056/0 -041/0 **419/0 050/0 جیرفت

 085/0 003/0 -082/0 -156/0 -005/0 320/0 -046/0 دٍساری

 -070/0 080/0 -015/0 -078/0 014/0 *335/0 028/0 کٌَْج

 -033/0 026/0 -032/0 -086/0 -056/0 *339/0 001/0 اسالم آتاد

 032/0 -138/0 -035/0 -075/0 -247/0 -248/0 -054/0 تن

 033/0 000/0 -025/0 -074/0 009/0 158/0 -006/0 هیجِ تن

 020/0 -037/0 -046/0 -117/0 -127/0 220/0 -021/0 گلثافت

 -018/0 100/0 029/0 -026/0 005/0 **432/0 -063/0 دریجاى

 014/0 053/0 -004/0 -055/0 -0031/0 165/0 -008/0 دّثکری

 -112/0 194/0 095/0 -081/0 -094/0 265/0 134/0 اًجیرک

 067/0 -102/0 -036/0 -099/0 -183/0 *-331/0 -062/0 ترج اکرم

 -073/0 106/0 094/0 083/0 114/0 194/0 121/0 ّیشیي

 -019/0 110/0 052/0 -036/0 -172/0 -093/0 070/0 دستجرد

 -052/0 020/0 020/0 -052/0 -201/0 -011/0 056/0 صادق آتاد

 ی ًاحیِ ًیوِ خشکّا ّای اقلیوی فصل پاییس در ایستگاُتا شاخصفصل پاییس  SPIّوثستگی شاخص  -5جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 *-406/0 223/0 201/0 188/0 -228/0 -125/0 246/0 تافت

 *-412/0 244/0 172/0 156/0 -149/0 -090/0 203/0 جویل آتاد

 **-509/0 313/0 *330/0 315/0 322/0 -092/0 *339/0 راتر

سعیذ 

 هرتضی

353/0* 036/0- 288/0 329/0* 360/0* 333/0* 528/0-** 

 **-427/0 272/0 263/0 250/0 249/0 -112/0 268/0 قٌات هرٍى

 **-464/0 274/0 286/0 258/0 244/0 -073/0 291/0 اللِ زار

 *-375/0 146/0 152/0 130/0 148/0 -092/0 172/0 قلعِ اسکر

 -319/0 298/0 254/0 232/0 121/0 -194/0 197/0 کیشکاى

 *-384/0 259/0 234/0 226/0 233/0 -159/0 238/0 اهیر آتاد

 **-426/0 285/0 281/0 276/0 260/0 -043/0 292/0 العربقریِ
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 سهغتبى -سهغتبى )ة

سهغتبى  SPIدّذ وِ ؽبخص ( ًؾبى هی6ًتبیح خذٍل )

عَر ّوشهبى در ّوبى عبل ثِ ّبی اللیوی سهغتبىثب ؽبخص

دار ارتجبط هقٌی NAO خؾه فمظ ثب ؽبخصًَاحی ًیوِ

ؽَد. دار دیذُ ًویّب ارتجبط هقٌیدارد ٍ ثزای عبیز ؽبخص

درصذ ٍ  95 ّب در عغحدرصذ ایغتگبُ 60ایي ؽبخص ثزای 

-درصذ ارتجبط هقٌی 99ّب در عغح درصذ ایغتگبُ 20ثزای 

گز تأثیز ثجت ایي ارتجبط ثیبىدار دارد وِ ضزیت ّوجغتگی ه

خؾه هغتمیوی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ ًَاحی ًیوِ

 گذارد.هی

 ثْبر -ثْبر )ج

 SPIدّذ وِ ؽبخص ( ًؾبى هی7ًتبیح ارائِ ؽذُ در خذٍل )

عَر ّوشهبى در ّبی اللیوی ثْبر ّوبى عبل ثِثْبر ثب ؽبخص

دار دارد ٍ ارتجبط هقٌی SOIخؾه فمظ ثب ؽبخص ًَاحی ًیوِ

ؽَد. ؽبخص داری دیذُ ًویّب ارتجبط هقٌیثزای عبیز ؽبخص

SOI  درصذ ثب  95ّب در عغح درصذ ایغتگبُ 50ثْبر ثزای

دار اعت ٍ ضزیت فصل ثْبر ّوبى عبل هقٌی SPIؽبخص 

دٌّذُ ارتجبط هقىَط ایي دٍ ّوجغتگی هٌفی ایي ارتجبط ًؾبى

 اعت.

 ی ًاحیِ ًیوِ خشکّااقلیوی فصل زهستاى در ایستگاُّای تا شاخصفصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -6جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -177/0 226/0 060/0 041/0 -045/0 *369/0 163/0 تافت

 -125/0 172/0 030/0 -020/0 -032/0 316/0 107/0 جویل آتاد

 -230/0 299/0 138/0 096/0 071/0 *406/0 227/0 راتر

سعیذ 

 هرتضی

216/0 363/0* 061/0 085/0 118/0 257/0 231/0- 

 -174/0 152/0 027/0 -008/0 057/0 *417/0 139/0 قٌات هرٍى

 -137/0 124/0 017/0 014/0 065/0 **475/0 110/0 اللِ زار

 -219/0 254/0 126/0 111/0 -005/0 *377/0 215/0 قلعِ اسکر

 -178/0 *330/0 151/0 106/0 074/0 *372/0 213/0 کیشکاى

 -202/0 220/0 080/0 044/0 390/0 **437/0 185/0 اهیر آتاد

 073/0 -094/0 -153/0 -253/0 -249/0 107/0 -098/0 العربقریِ

 خشکّای ًاحیِ ًیوِ ّای اقلیوی فصل تْار در ایستگاُتا شاخصفصل تْار  SPIّوثستگی شاخص  -7جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -204/0 208/0 141/0 -001/0 -055/0 007/0 104/0 تافت

 -199/0 182/0 104/0 -025/0 -086/0 -021/0 061/0 جویل آتاد

 *-344/0 267/0 222/0 096/0 -020/0 -008/0 182/0 راتر

سعیذ 

 هرتضی

198/0 098/0- 043/0- 124/0 234/0 265/0 343/0-* 

 -277/0 253/0 211/0 84/0 -042/0 -070/0 185/0 قٌات هرٍى

 -180/0 075/0 096/0 81/0 055/0 -087/0 146/0 اللِ زار

 *-354/0 209/0 299/0 221/0 099/0 -136/0 282/0 قلعِ اسکر

 *-333/0 198/0 116/0 091/0 108/0 -112/0 167/0 کیشکاى

 *-359/0 243/0 240/0 100/0 -045/0 -131/0 243/0 اهیر آتاد

 -164/0 122/0 105/0 124/0 164/0 -047/0 167/0 العربقریِ

 تبثغتبى -تبثغتبى )د

ّبی اللیوی تبثغتبى تبثغتبى ثب ؽبخص SPIؽبخص 

خؾه ارتجبط عَر ّوشهبى در ًَاحی ًیوِّوبى عبل ثِ

داری هؾبّذُ ًویدار خَثی ًذارًذ ٍ ّوجغتگی هقٌیهقٌی

ّبی اللیوی تبثغتبى ثز خؾىغبلی ؽَد، پظ ؽبخص

گذار ًیغتٌذ. ثب همبیغِ ًتبیح فصلی تبثغتبى ّوبى عبل تأثیز

 SOI دار ؽبخصرعیذ وِ ارتجبط هقٌیتَاى ثِ ایي ًتیدِ هی

دٌّذُ پبییش ّوبى عبل ًؾبى SPI فصل پبییش ثب ؽبخص

تأثیزی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ٍلَؿ خؾىغبلی پبییشُ ّوبى 

-خؾه ٍ فزاگذارد وِ در توبم هٌبعك خؾه، ًیوِعبل هی



 35 1394تْار ٍ تاتستاى ، 1 ، شوار3ًُشریِ َّاشٌاسی کشاٍرزی، جلذ  

 

دار ارتجبط هقٌی SOI خؾه ایي ارتجبط حفؼ ؽذُ ٍ ؽبخص

ّب داؽتِ اعت وِ ضزیت ؽبخصتزی ًغجت ثِ عبیز لَی

ّوجغتگی هٌفی آى در توبم هٌبعك ًؾبى اس ارتجبط 

تَاى ثِ ایي هقىَعی اعت وِ ثب ثبرػ دارد. ّوچٌیي هی

ّبی اللیوی فصل ًتیدِ اؽبرُ ًوَد وِ ثب همبیغِ ؽبخص

سهغتبى ّوبى عبل ثِ ایي ًتیدِ هی SPIسهغتبى ثب ؽبخص 

 SPIؽبخص سهغتبى ّز عبل ثب  NAO رعین وِ ؽبخص

تزی ًغجت ثِ عبیز دار لَیسهغتبى ّوبى عبل ارتجبط هقٌی

خؾه ٍ ّب دارد ٍ در ّوِ ًَاحی خؾه ٍ ًیوِؽبخص

فزاخؾه تأثیز ایي ؽبخص ثز ٍلَؿ خؾىغبلی سهغتبًِ 

ثیؾتز ثَدُ اعت ٍ ضزیت ّوجغتگی هثجت آى ارتجبط تأثیز 

 دّذ.هغتمین آى را ثز خؾىغبلی سهغتبًِ ًؾبى هی

 ّوثستگی فصلی تا تأخیر یک فصل -2-2

ّبی اللیوی پبییش سهغتبى ثب ؽبخص SPIؽبخص ثزای 

ّبی اللیوی سهغتبى لجل، ثْبر ثب ؽبخص SPIلجل، ؽبخص 

ّبی اللیوی ثْبر لجل ٍ تبثغتبى ثب ؽبخص SPI ؽبخص

ّبی اللیوی تبثغتبى لجل در پبییش ثب ؽبخص SPIؽبخص 

دار ٍخَد ارتجبط هقٌیخؾه خؾه ٍ ًیوًَِاحی خؾه، فزا

دار ًؾذُ ّب ایي ارتجبط هقٌیًذارد ٍ در ّیچ یه اس ایغتگبُ

ّبی اللیوی ّز فصل ثز ثبرػ دّذ ؽبخصاعت وِ ًؾبى هی

-خؾه تأثیزخؾه ٍ فزافصل ثقذ در هٌبعك خؾه، ًیوِ

 گذار ًیغتٌذ.

 ّوثستگی فصلی تا تأخیر دٍ فصل -2-3

فصل در ًاحیِ ّوثستگی فصلی تا تأخیر دٍ  -2-3-1

 خشک

ّبی اللیوی پبییش لجل، ثْبر ثب ؽبخص SPIثزای ؽبخص 

ّبی اللیوی سهغتبى لجل، تبثغتبى ثب ؽبخص SPI ؽبخص

ّبی اللیوی ثْبر لجل در ًَاحی پبییش ثب ؽبخص SPIؽبخص 

 SPIدار ٍخَد ًذارد. فمظ ثزای ؽبخص خؾه ارتجبط هقٌی

رٍاثظ هقٌیّبی اللیوی تبثغتبى لجل سهغتبى ثب ؽبخص

( ؽبخص 8ؽَد وِ ثز اعبط ًتبیح خذٍل )داری دیذُ هی

SPI ّبی اللیوی تبثغتبى لجل در ًَاحی سهغتبى ثب ؽبخص

دار ثیؾتزی ًغجت ارتجبط هقٌی NINO4خؾه ثب ؽبخص 

ایغتگبُ هَخَد در  40عَریىِ اس ّب دارًذ ثِثِ عبیز ؽبخص

 95ر عغح ّب( ددرصذ ایغتگبُ 5/37ایغتگبُ ) 15ایي ًبحیِ 

دار دارًذ ٍ ضزیت درصذ ثب ایي ؽبخص ارتجبط هقٌی

دّذ وِ ؽبخص ّوجغتگی هثجت ایي ارتجبط ًؾبى هی

 تبثغتبى ثز ثبرػ سهغتبى ثقذ تأثیز هغتمین دارًذ.

ّوثستگی تا تأخیر دٍ فصل در ًاحیِ  -2-3-2

 فراخشک

ّبی اللیوی پبییش لجل، ثْبر ثب ؽبخص SPIؽبخص 

ّبی اللیوی سهغتبى لجل، ؽبخص تبثغتبى ثب SPIؽبخص 

ّبی اللیوی ثْبر لجل ٍ ؽبخص پبییش ثب ؽبخص SPIؽبخص 

SPI ّبی اللیوی تبثغتبى لجل در ًَاحی سهغتبى ثب ؽبخص

دار ٍخَد ّب ارتجبط هقٌیفزاخؾه ثزای ّیچ یه اس ایغتگبُ

 ًذارد.

ّوثستگی فصلی تا تأخیر دٍ فصل در ًاحیِ  -2-3-3

 خشک ًیوِ

سهغتبى ثب  SPIؽبخص خؾه فمظ ًیوِدر ًَاحی 

دار دارًذ وِ ّبی اللیوی تبثغتبى لجل ارتجبط هقٌیؽبخص

سهغتبى ثب ؽبخص SPI( ؽبخص 9ًتبیح خذٍل ) ثز اعبط

خؾه ثزای ؽبخص ّبی اللیوی تبثغتبى لجل در ًَاحی ًیوِ

NINO4 ّب تزی ًغجت ثِ عبیز ؽبخصدار لَیارتجبط هقٌی

 7ایغتگبُ هَخَد در ایي ًبحیِ ثزای  10عَری وِ اس دارد، ثِ

 95ایغتگبُ در عغح  4دار ؽذُ اعت )ثزای ایغتگبُ هقٌی

دار اعت( ٍ درصذ هقٌی 99 ایغتگبُ در عغح 3درصذ ٍ ثزای 

اس آًدب وِ فالهت ضزیت ّوجغتگی ایي ارتجبط هثجت اعت 

تبثغتبى ثز ثبرػ سهغتبى  NINO4دّذ وِ ؽبخص ًؾبى هی

ّبی اللیوی ارد. ثب ثزرعی ارتجبط ؽبخصثقذ تأثیز هغتمین د

رعین وِ ثب دٍ فصل تأخیز ثِ ایي ًتیدِ هی SPIٍ ؽبخص 

ّبی اللیوی ثز ثبرػ دٍ فصل ثقذ در ّیچ یه اس ؽبخص

اًذ ٍ گذار ًجَدُخؾه تأثیزخؾه ٍ فزاهٌبعك خؾه، ًیوِ

دار داؽتِ اعت ؽبخص تٌْب ؽبخصی وِ ارتجبط هقٌی

NINO4  خؾه همذار هٌبعك خؾه ٍ ًیوِثَدُ اعت وِ در

تبثغتبًِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ سهغتبى ثقذ تأثیز هغتمین 

 داؽتِ اعت.
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 ّای ًاحیِ خشک ّای اقلیوی فصل تاتستاى قثل در ایستگاُتا شاخصفصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -8جذٍل 

 شاخص

 ایستگاُ
MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -192/0 119/0 022/0 -026/0 -128/0 126/0 020/0 کرهاى

 -169/0 070/0 -043/0 -122/0 -257/0 068/0 -052/0 سعذی

 -068/0 -024/0 -012/0 -173/0 -245/0 124/0 -106/0 کثَترخاى

 -157/0 078/0 028/0 -001/0 -1222/0 157/0 039/0 استخرٍئیِ

 -041/0 -108/0 -186/0 -224/0 -293/0 079/0 -177/0 علی آتاد

 -158/0 068/0 -059/0 -146/0 -230/0 146/0 -026/0 رفسٌجاى

 -129/0 004/0 -102/0 -143/0 -234/0 129/0 -095/0 راٍر

 -052/0 097/0 -183/0 -248/0 **965/0 107/0 -130/0 خاًَک

 -018/0 -136/0 -173/0 -185/0 -210/0 226/0 -158/0 چترٍد

 -122/0 -009/0 -104/0 -182/0 -261/0 178/0 -079/0 پشت شیراى

تٌذر ٍلی 

 آتاد

048/0- 138/0 264/0- 149/0- 062/0 028/0 134/0- 

 -021/0 -119/0 -148/0 -079/0 -013/0 081/0 -0145/0 سیرچ

 -192/0 119/0 022/0 -026/0 -128/0 126/0 020/0 سِ کٌج

 -169/0 070/0 -034/0 -122/0 -257/0 068/0 -052/0 عرب آتاد

 -068/0 -024/0 120/0 -173/0 -245/0 124/0 -106/0 تاب زیتَى

 -157/0 078/0 028/0 001/0 -122/0 157/0 039/0 ًگار

 -018/0 -136/0 -173/0 -185/0 -210/0 226/0 -158/0 دٍلت آتاد

 001/0 153/0 -001/0 001/0 020/0 036/0 061/0 اتراّین آتاد

 -006/0 164/0 -030/0 -042/0 -093/0 026/0 005/0 ارزٍئیِ

 -151/0 318/0 147/0 045/0 047/0 056/0 150/0 دّسر

 -145/0 *341/0 139/0 044/0 -012/0 036/0 126/0 کَشک اٍلیا

 -177/0 *378/0 166/0 086/0 250/0 204/0 166/0 تیذ کاردٍئیِ

 -210/0 *407/0 227/0 096/0 -101/0 237/0 134/0 ّیشَى

 -070/0 287/0 066/0 -043/0 092/0 -165/0 040/0 ًَکاى

 -163/0 *398/0 215/0 166/0 122/0 043/0 237/0 جٌگل تَیِ

 -113/00 *379/0 228/0 170/0 125/0 073/0 201/0 قطرتًَِ

 -11/0 *360/0 191/0 118/0 086/0 063/0 159/0 خیرآتاد

 -123/0 *381/0 179/0 136/0 109/0 074/0 179/0 سیرجاى

 -156/0 *343/0 135/0 065/0 085/0 098/0 160/0 استَر

 -178/0 *370/0 169/0 071/0 058/0 193/0 139/0 تلَرد

 -093/0 328/0 162/0 084/0 019/0 083/0 124/0 سعادت آتاد

 -081/0 *347/0 109/0 043/0 -001/0 102/0 090/0 اکثر آتاد

 -076/0 321/0 154/0 108/0 066/0 124/0 122/0 پاریس

 -188/0 *393/0 166/0 052/0 -001/0 089/0 190/0 شْرتاتک

 -144/0 *343/0 170/0 101/0 107/0 024/0 164/0 آتاد خاتَى

 -009/0 192/0 012/0 -053/0 -005/0 127/0 026/0 احوذ آتاد

 -078/0 242/0 085/0 045/0 082/0 039/0 094/0 جَزم

 -142/0 *339/0 171/0 108/0 073/0 014/0 162/0 راٍیس

 -093/0 *331/0 159/0 087/0 072/0 058/0 136/0 پاقلعِ

 -171/0 *352/0 138/0 026/0 -015/0 035/0 109/0 اًار
 

 ّوثستگی ساالًِ -3

 زهاى ساالًِ در ًاحیِ خشکّوثستگی ّن -3-1

ّبی عبالًِ ثب ؽبخص SPIدّذ وِ ؽبخص ًتبیح ًؾبى هی

ّبی اللیوی عبالًِ در ًَاحی خؾه ثب ؽبخص

NINO4،MEI  ٍ  SOI دار ثیؾتزی ًغجت ثِ هقٌیارتجبط

وِ در خذٍل هؾخص اعت  عَریّب دارد. ثِعبیز ؽبخص

درصذ ٍ  95در عغح  SOI ّب ثب ؽبخصدرصذ ایغتگبُ 15

دار درصذ ارتجبط هقٌی 99ّب درعغح درصذ ایغتگبُ 5/22

دٌّذُ ارتجبط هقىَعی دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی هٌفی ًؾبى

اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ خؾه هی

ّب درصذ ایغتگبُ NINO4 ،5/47گذارد. ثزای ؽبخص 

ضزیت دار دارًذ ٍ درصذ ارتجبط هقٌی 95درعغح ثیؼ اس 

دٌّذُ ارتجبط هغتمیوی اعت وِ ایي ّوجغتگی هثجت ًؾبى

گذارد ٍ ثب ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ خؾه هی
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یبثذ ٍ افشایؼ همذار آى ثبرػ در ایي ًبحیِ افشایؼ هی

در  NINO3,4ّب ثب ؽبخص درصذ ایغتگبُ 5/22 ثزفىظ.

دار دارًذ ٍ ضزیت درصذ ارتجبط هقٌی 95عغح ثیؼ اس 

دٌّذُ ارتجبط هغتمیوی اعت وِ ایي هثجت ًؾبىّوجغتگی 

 5/27 گذارد.ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ خؾه هی

درصذ  95در عغح ثیؼ اس  MEIّب ثب ؽبخص درصذ ایغتگبُ

دٌّذُ دار دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی هثجت ًؾبىارتجبط هقٌی

ارتجبط هغتمیوی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در 

 ذارد.گًبحیِ خؾه هی

 ّای ًاحیِ ًیوِ خشک ّای اقلیوی فصل تاتستاى در ایستگاُتا شاخصفصل زهستاى  SPIّوثستگی شاخص  -9جذٍل 
 شاخص

 ایستگاُ

 

 

 

 

 

 
 

 

MEI NAO NINO1/02 NINO3 NINO3/04 NINO4 SOI 

 -209/0 **422/0 161/0 -003/0 -059/0 078/0 160/0 تافت

 -152/0 *405/0 154/0 041/0 018/0 048/0 127/0 جویل آتاد

 -237/0 **447/0 237/0 110/0 002/0 236/0 180/0 راتر

 -251/0 **531/0 248/0 133/0 046/0 233/0 222/0 سعیذ هرتضی

 -239/0 *-391/0 176/0 065/0 042/0 173/0 172/0 قٌات هرٍى

 -009/0 189/0 065/0 -005/0 -046/0 117/0 060/0 اللِ زار

 -187/0 *394/0 243/0 159/0 092/0 162/0 225/0 قلعِ اسکر

 -085/0 309/0 156/0 030/0 -155/0 -009/0 037/0 کیشکاى

 -203/0 *414/0 213/0 120/0 069/0 135/0 221/0 اهیر آتاد

 128/0 -001/0 -171/0 -204/0 -035/0 190/0 -135/0 لعرباِقری

 

 

 ّوثستگی ّوسهاى ساالًِ در ًاحیِ فراخشک -3-2

ّبی عبالًِ ثب ؽبخص SPIدّذ وِ ؽبخص ًتبیح ًؾبى هی

خؾه ّوجغتگی خَثی ًذارد. اللیوی عبالًِ در ًَاحی فزا

درصذ  95در عغح  SOIّب ثب ؽبخص درصذ ایغتگبُ 5/28

دٌّذُ هٌفی ًؾبىدار دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی ارتجبط هقٌی

ارتجبط هقىَعی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در 

ّب ارتجبعبت گذارد، ثزای ثقضی اس ایغتگبُخؾه هیًبحیِ فزا

صَرت یىٌَاخت ًیغت ؽَد، اهب چَى ثِداری دیذُ هیهقٌی

ّب تىزار ًؾذُ اعت ًتیدِ لبثل تَخْی ٍ ثزای ّوِ ایغتگبُ

 تَاى گزفت.اس آى ًوی

ّوثستگی ّوسهاى ساالًِ در ًاحیِ ًیوِ  -3-3

 خشک

ّبی عبالًِ ثب ؽبخص SPIدّذ وِ ؽبخص ًتبیح ًؾبى هی

 ،NINO4ّبی ثب عیگٌبل خؾهاللیوی عبالًِ در ًَاحی ًیوِ

MEI  ٍ SOI ِّوجغتگی ثْتزی ًغجت ثِ عبیزیي دارد، ث-

ّب ثب ؽبخص درصذ ایغتگبُ 70عَری وِ هؾخص اعت 

SOI  دار دارًذ ٍ درصذ ارتجبط هقٌی 95در عغح ثیؼ اس

دٌّذُ ارتجبط هقىَعی اعت ضزیت ّوجغتگی هٌفی ًؾبى

-خؾه هیوِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ ًیوِ

ّب در درصذ ایغتگبُ NINO4 ،80 گذارد ٍ ثزای ؽبخص

دار دارًذ ٍ ضزیت درصذ ارتجبط هقٌی 95عغح ثیؼ اس 

ی اعت وِ ایي دٌّذُ ارتجبط هغتمیوّوجغتگی هثجت ًؾبى

 50گذارد.خؾه هیؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ ًیوِ

 95در عغح ثیؼ اس  NINO3,4 ّب ثب ؽبخصدرصذ ایغتگبُ

دار دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی هثجت درصذ ارتجبط هقٌی

دٌّذُ ارتجبط هغتمیوی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ ًؾبى

ّب ثب بُدرصذ ایغتگ70گذارد. خؾه هیعبالًِ در ًبحیِ ًیوِ

دار درصذ ارتجبط هقٌی 95در عغح ثیؼ اس  MEI ؽبخص

دٌّذُ ارتجبط دارًذ ٍ ضزیت ّوجغتگی هثجت ًؾبى

هغتمیوی اعت وِ ایي ؽبخص ثز ثبرػ عبالًِ در ًبحیِ 

تَاًین تأثیز هیعبالًِ  ثب ثزرعی ًتبیحگذارد. خؾه هیًیوِ

-خؾه ٍ فزارا در ّز عِ ًبحیِ خؾه، ًیوِ SOI ؽبخص

خؾه هؾبّذُ وٌین اهب در هٌبعك خؾه ٍ ًیوِخؾه 

 ّبیدر درخِ اٍل اّویت ٍ ؽبخص NINO4 تأثیز ؽبخص

SOI ٍ MEI در درخِ دٍم لزار دارد ٍ در توبم هَارد ؽبخص 

SOI ّب تأثیز هغتمین دارًذ. تأثیز هقىَط ٍ ثمیِ ؽبخص 
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 گیریًتیجِ

ّبی اللیوی ثز تحمیمبت هختلفی در سهیٌِ تأثیز عیگٌبل

اعت وِ ًَعبًبت ثبرػ در هٌبعك هختلف دًیب اًدبم ؽذُ

ًتبیح هؾبثْی ثب ًتبیح ایي تحمیك دارد. هقتوذی ٍ ّوىبراى 

 ENSO( ثِ ثزرعی ارتجبط اس دٍر عیگٌبل َّاؽٌبعی 1386)

ثب ًَعبًبت ثبرًذگی ٍ دهب در اعتبى خزاعبى پزداخت ٍ ًتبیح 

وبهی داری ثیي ایي ؽبخص ٍ ثبرًذگی در تارتجبط هقٌی

هٌبعك اعتبى ًؾبى داد. ّوچٌیي فلیشادُ ٍ ّوىبراى 

ّبی ثزرعی الگَّبی پیًَذ اس دٍر هؤثز ثز پذیذُ( ثِ 1390)

ثبرػ ٍ دهبی هتَعظ ایغتگبُ عیٌَپتیه هؾْذ، در دٍرُ 

دعت آهذُ حبوی اس پزداختٌذ. ًتبیح ثِ 2010-1956آهبری 

اللیوی ّبی ّبی عیگٌبلّـب ثب دادُآى اعت وـِ ایـي هـذل

ثب تَخِ  اًذ.وـبرایی هٌبعجی ثزای ثزآٍرد ثبرػ ٍ دهب داؽتِ

ّبی ًَعبًبت دهب ٍ فؾبر ثِ فبصلِ دٍر اعتبى وزهبى اس وبًَى

رفت وِ ًَعبًبت ثبرػ اعتبى ّب اًتؾبر ًویَّا در الیبًَط

در هدوَؿ ثز اعبط  ّب لزار ثگیزًذ.تحت تأثیز ایي عیگٌبل

 36زرعی وِ در دٍرُ سهبًی دعت آهذُ در ایي ثًتبیح ثِ

ایغتگبُ اعتبى ٍ ثزرعی ّوجغتگی ثیي ثبرػ ٍ  64عبلِ در 

 SOIّبی اللیوی هؾخص ؽذ وِ ّوجغتگی ثبرػ ثب ؽبخص

ّوجغتگی هٌفی اعت یقٌی ارتجبط هقىَط ثیي ایي ؽبخص 

ّبی ّوزاُ هٌفی عبل SOIّبی ثب ٍ ثبرػ ٍخَد دارد ٍ عبل

در همبیغِ ثب ثقضی اس  ثب خؾىغبلی اعت. ًتبیح ایي تحمیك

تحمیمبت اًدبم ؽذُ در هٌبعك دیگز خْبى ٍ ایزاى ًتبیح 

هؾبثْی دارد. در ایي ارتجبط تحمیمی وِ ًیىلغَى در ثَتغَا 

ٍ خؾىغبلی در هٌغمِ هٌفی ثَد،  SOI اًدبم داد ّوجغتگی

، SOI ّبی( تأثیز ؽبخص1386ٍ فبتحی هزج ٍ ّوىبراى )

NAO ،NINO3,4 را در حَضِ دریبچِ  ٍ چٌذ ؽبخص دیگز

ارٍهیِ هَرد ثزرعی لزار داد. ًتبیح ایي تحمیك ًؾبى هی 

ثز ثبرػ ٍ خزیبى  SOI ٍ NAO ّبیدّذ تأثیز ؽبخص

ّبی دیگز رٍدخبًِ ثب تأخیز سهبًی یه فصل ثیؾتز اس ؽبخص

ثز ًَعبًبت ثبرػ  ًیشMEI  اعت. فالٍُ ثز ایي تأثیز عیگٌبل

ّب  ؽَد. اگزچِ ّوجغتگی ثیي ایي ؽبخص در اعتبى دیذُ هی

ثب ثبرػ اس لحبػ فذدی لبثل تَخِ ًیغت اهب ثب تَخِ ثِ 

 10تب  5ّب در عغَح افتوبد دار ثَدى آى ّوجغتگی هقٌی

درصذ اس اّویت ثغیبر سیبدی ثزخَردار اعت. اّویت اثجبت 

ل آیٌذُ ًمؼ هْوی ثیٌی ثبرػ فصَ ایي ارتجبعبت در پیؼ

ّبی ثب دلت ثیؾتز ؽزایظ دارد ٍ ثب پیؾزفت تىٌَلَصی ٍ دادُ

ّب را ثب فبصلِ سهبًی ثیؾتز لجل اس ٍلَؿ  ثیٌی خؾىغبلی پیؼ

 عبسد.ثب اعویٌبى ثیؾتز فزاّن هی
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Abstract  
Drought which causes great losses to human life and natural ecosystems occurs very frequently in Iran. In 

recent years, Kerman province, southeast of Iran has been severely affected by this phenomenon. The aim 

of this study is to assess the relation between climate signal and meteorological drought (lack of adequate 

rainfall) in this region. Climate signals, as indications of changes in ocean/atmosphere temperature and 

pressure, are one of the most influential parameters on global scale weather patterns. The effect of these 

signals on the spatial and temporal patterns of rainfall in a give region is quite important in drought 

monitoring studies. In this study the impact of climate signals MEI, NAO, NINO1, 2, NINO3, NINO3, 4, 

NINO4, SOI on rainfall in Kerman province has been studied. Monthly data of 64 rain gauges for 36 

years period from 1970 onwards and corresponding values of mentioned signals for same period were 

retrieved and used. The Standardized Precipitation Index (SPI) in 1, 3 and 12 month time scale were 

elaborated for drought monitoring. The correlation between climatic signals and SPI, were examined in 

six different cases (simultaneous and delayed phase). The results showed that MEI, NINO4, SOI have 

greatest impact on Kerman rainfall in different time scales, i.e. monthly seasonal and annual. 

Keywords: drought, climate signals, SPI index, Kerman 
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