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 سنگين  شبار باپديده النينو  ارتباط بر روری م

 در غرب ايران 4931آبان  6تاريخ 
 

 

 تهیه کننده:

 هیثن طَالبی ًژاد، داًشجَی دکتری اقلین شٌاسی داًشگاُ خَارزهی

 6931تیرماه 

 

  هقدهِ

ؾال یه تاض تاػج ایزااز ًاٌّزااضی ّاای     7تا  2ال ًیٌَ یىی اظ چطذِ ّای هكَْض آب ٍ َّایی رْاى اؾت وِ ّط 

حاَالی  زض گطزز واِ    الٌیٌَ تِ رطیاى ًؿثتا ضؼیف ٍ گطهی اعالق هیزض انل ز. زض آب ٍ َّای ؾطاؾط ظهیي هی قَتعضي 

افتس. ّط چٌس ؾالی یىثااض   زض قطق الیاًَؼ آضام اتفاق هی وطیؿوؽ ٍ زض ؾَاحل رٌَتی اوَازض ٍ ؾَاحل قوالی پطٍ ٍالغ

زضرِ ؾاًتیگطاز افعایف یاتس تاضًسگی قاسیس ٍ   5/3ایي رطیاى تكسیس گطزیسُ ٍ زیسُ قسُ اؾت وِ ظهاًی وِ زهای آب تا 

زاقت. زض ٍلَع ؾیل حتوی اؾت وِ تغییطات ٍ آقفتگی ّای هحیغی ا ظ لثیل ضاًف ظهیي ٍ ذكىؿالی ضا تِ ّوطاُ ذَاّس 

همیاؼ تغییطات اللیوی، الٌیٌَ چیعی تیكتط اظ یه رطیاى آب گطم ًاگْاًی زض ؾَاحل پطٍ اؾت. ظیطا الٌیٌَ هی تَاًس ًِ تٌْاا  

تَاًس ػاهل تغییطاتی زض رْات تااز ٍ رْات     ػاهل افعایف زها زض ًاحیِ ٍؾیؼی اظ هٌغمِ اؾتَایی الیاًَؼ آضام تاقس تلىِ هی

زض ًتیزاِ   غ الٌیٌَ هی تَاًس ػاهل یه ًَع ًَؾاى زض فكاض َّا زض ًاحیِ ٍؾیؼی اظ الیاًَؼ آضام تاقاس. رطیاى ًیع تاقس. زض ٍال

وٌٌس وِ ّواًٌاس   ( نحثت هی ENSOتیٌٌس تلىِ اظ الٌیٌَ ًَؾاى رٌَتی ) َّاقٌاؾاى الٌیٌَ ضا تِ ػٌَاى یه پسیسُ هٌفطز ًوی

وٌاس. زض وال    ( یا ؾطز قاسى آب ًَؾااى های    La Ninaیه پاًسٍلی تیي زٍ حالت الٌیٌَ )حالت گطم قسى آب ( ٍ الًیٌا )

تِ ػٌَاى یه چطذاًٌسُ تؿیاض لَی رَ زض اعطاف وطُ ظهیي یااز واطز واِ چیاعی راسای اظ تغییاطات       ENSO تَاى اظ  هی



 

 

2 
 

ضا زض شّاي   ENSOتِ زٍض ذَضقیس اؾت. تطای ایٌىِ تتَاى تهَیط ضٍقاي تاطی اظ ؾایىل    فهلی َّا تِ ػلت زٍضاى ظهیي 

هتهَض قس، هی تَاى الیاًَؼ آضام ضا تِ ػٌَاى یه ٍاى حوام تعضي زض ًظط گطفت وِ یه پٌىِ تط ضٍی آى هی ٍظز. اگاط  

( ایاي تازّاا آب   ENSO اظ ؾطز)یا فENSO تاز ایي پٌىِ اظ قطق تِ غطب تِ ػٌَاى تازّای تزاضتی تَظز زض ؾیىل ذٌخی

ضا اظ ؾَاحل رٌَتی آهطیىا زض قطق الیاًَؼ آضام تِ عطف غطب آى زض ًَاحی اؾتطالیا ضاًسُ تِ عَضی وِ اذتالف اضتفااع  

ؾاًتی هتط هی ضؾس. اگط چِ ایي اذتالف ًاچیع تِ ًظط هی ضؾس ٍلای احاطات    60آب زض قطق ٍ غطب الیاًَؼ آضام تِ حسٍز 

اظ عطف زیگط ضعَتتی وِ ّواطاُ  پط هی قَز، آب تَؾظ آب ؾطز   ظیطا رای ذالی ایي ییطات رَی زاضز.تؿیاض هْوی تط تغ

 ایي تازّا تِ غطب الیاًَؼ آضام آٍضزُ قسُ اؾت، تاضًسگی فطاٍاًی ضا زض اًاسًٍعی ایزااز ذَاّاس ًواَز. زض قایفت گاطم       

ENSO َز. تسیي هؼٌی وِ تازّای تزاضتی ضؼیف قاسُ  یؼٌی ظهاًی وِ الٌیٌَ قطٍع هی گطزز، الگَی فَق تطػىؽ هی ق

 .ٍ حتی قایس تغییط رْت زٌّس. فطارٌْسگی آب زض ؾَاحل پطٍ هتَلف هی گطزز 

 

 
 : ًوای شواتیک تشکیل پدیدُ ال ًیٌَ در اقیاًَس آرام 1شکل 
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 سیل  در ایراى

كاَض  زض لؿاوت ّاای هرتلاف و   ٍلَع تاضًسگی قسیس ٍ ؾیالتْای ٍیطاًگط ٍ ًیع ذكىؿالی ّای هتٌاٍب ٍ عاَالًی  

تاِ ػٌاَاى یىای اظ     El nino southern oscillation). پسیسُ الٌیٌَا ًَؾاًات رٌاَتی)  اهطی عثیؼی ٍ ضٍظهطُ هی تاقس

هْن تطیي قاذم ّایی وِ هی تَاًس تغییطات ؾال تِ ؾال تاضًسگی ضا تَریِ ًوایس قٌاذتِ قسُ اؾت. ٍلَع تاضقْای قسیس 

ًگط ٍ ًیع ذكىؿالی ّای هىطض ّط ؾالِ ذؿاضت رثطاى ًاپاصیطی ضا تاِ التهااز وكاَضّای هرتلاف      تِ ّوطاُ ؾیالتْای ٍیطا

تحویل هی ًوایس. حَازث راًثی ایي ٍلایغ ًظیط آتف ؾَظی رٌگلْا، فطؾایف قسیس ذان، ٍ زیگاط حاَازث غیاط هتطلثاِ     

تِ هٌظاَض قاٌاذت ػلال ًَؾااًات      رَی ٍ  اللیوی هَرة گطزیسُ تا هحممیي وكَضّای هرتلف رْاى ػاللِ ضٍظافعًٍی ضا

 تاضًسگی هثصٍل ًوایٌس.

اظ هیاى تواهی ػَاهل اللیوی ، ًَؾاًات تاضًسگی ػوَها تیكتطیي تاحیط ضا تاط التهااز وكاَضّای غٌای ٍ فمیاط زاقاتِ ٍ       

ًواَزُ ٍ  زاضًس. اّویت ٍ زاهٌِ ّای ایي تغییطات تِ حسی اؾت وِ هی تَاًس هَرثات تحطاًْای ؾیاؾی ا ارتواػی ضا فطاّن  

زض رعایط هرتلف اًسًٍعی تاػج واّف تَلیس زض ؾاغ    1997حتی ؾمَط یا زٍام زٍلتْا ضا هَرة گطزز. ذكىؿالی ؾال 

ّىتاض اظ اضاضای تاطًذ گطزیاس. زض احاط ایاي ذكىؿاالی ٍاضزات غاالت افاعایف چكاوگیطی ضا ًكااى زاز ٍ ایاي             300000

 ط زٍلت ؾی ؾالِ ؾَّاضتَ گطزیس.آغاظی تَز تط تظاّطات هطزهی وِ ًْایتاً هَرة ؾمَ ؾط

تِ ػلت قطایظ ذال رغطافیایی ذَز زض هؼطو تؿیاضی اظ حَازث رَی ٍ اللیوی لطاض زاضز. ٍلاَع  ًیع وكَض ایطاى 

تاضًسگی ّای قسیس ٍ ؾیالتْای ٍیطاًگط ٍ ًیع ذكىؿالی ّای هتٌااٍب ٍ عاَالًی زض لؿاوت ّاای هرتلاف وكاَض اهاطی        

ظیاًثاض ایي حَازث عثیؼی هحسٍز تِ هٌاعك ذانای ًثاَزُ ٍ ولیاِ فؼالیات ّاای التهاازی،        عثیؼی ٍ ضٍظ هطُ هی تاقس. آحاض

 ارتواػی زض هٌاعك ضٍؾتایی ٍ قْطی اظ تغییطات قسیس تاضًسگی زض ضًذ هی تاقٌس.
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زض ایي ضاؾتا زاًكوٌسات تالـ ظیازی هثصٍل ًوَزُ اًس تا اضتثاط ًَؾاًات تاضًسگی زض ًَاحی هرتلف وطُ ظهایي تاا   

گط ػَاهل اللیوی ضا تِ نَضت هسل ّای هكرم ضیاضی تیاى ًوایٌس. تسیي هٌظَض، ّوثؿتگی تیي تاضًسگی ٍ پاضاهتطّایی زی

 ًظیط رْت ٍ ؾطػت تاز غالة, تغییطات فكاض ٍ اضتفاع اظ ؾغ  زضیا اظ زیط تاظ هَضز تَراِ پػٍّكاگطاى لاطاض گطفتاِ اؾات.     

ا رَی اظ هستْا لثل تِ نَضت یاه ضٍـ پیكاطفتِ زض رْات تیااى       گطچِ ّوثؿتگی تیي تاضًسگی ٍ قاذم ّای الیاًَؾی

 ّا ٍ تاضًسگی ایطاى ٌَّظ هَضز هغالؼِ رسی لطاض ًگطفتِ اؾت ػلل تاضًسگی تِ واض هی ضٍز، اضتثاط تیي ایي قاذم

 

 1394آباى  13946آباى  6با بارش  ارتباط دهای سطح دریا در سَاحل شرقی اقیاًَس آرام 

زضراِ   24آهطیىای رٌَتی زض تلٌس هست زض هاُ اوتثاط حاساوخط   َالی ؾَاحل غطتی ح  زضیا زض غزهای ؾ 2تط اؾاؼ قىل 

 زضرِ افعایف یافتِ اؾت. 3ؾاًتی گطاز هی تاقس. ٍلی تا قطٍع ٍ تكىیل پسیسُ ال ًیٌَ زهای ایي هٌغمِ اظ الیاًَؼ 

 

 
 : دهای بلٌد هدت سطح دریا در اقیاًَس آرام 2شکل 
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تِ ذَتی ًمكِ آًَهالی زهای ؾغ  زضیا تِ ذَتی ًكاى هی زّس ، زهای ؾغ  آب زض ؾاَاحل غطتای آهطیىاای    ّواًغَض وِ 

 .(3)قىل زضرِ تاالتط اظ حس ًطهال ذَز هی تاقٌس ٍ ایي ضخ زاز یىی اظ ًكاًِ ّای پسیسُ ال ًیٌَ هی تاقس 3رٌَتی 

ؾاَاحل غطتای آهطیىاای رٌاَتی      زهای ؾغ  آب ،طاىی تِ غطب ایقتط اؾاؼ ًمكِ ّای هَرَز ّوعهاى تا ٍضٍز ؾاهاًِ تاض

ایاي   اؾات.  افاعایف یافتاِ   زضراِ ؾااًتی گاطاز     28تا  ضؾیسُ اؾت ٍ زتاالتط اظ حس ًطهال ذَزضرِ ؾاًتی گطاز  5/3تا  2تیي 

تِ ػطو ّای پااییي تاط    ِایي هٌغمب ؾطز آال ٍ راتِ رایی هٌغمِ تاال ایی ػطو ّای تا پسیسُ ًكاى اظ پیكطٍی آب گطم اظ

ِ ّاای هطعاَب   اهاًَ تكىیل ٍ تكسیس هی قاَز ٍ ؾا  یٌپسیسُ ال ً ،اؾت. زض ًتیزِ گطم قسى آب ّای ؾغحی زض ایي هٌغمِ

ؼَز ایي تَزُ ّای هطعَب فطاّن هی گاطزز. ایاي پسیاسُ    طاوع ون فكاض هٌغیك قسُ ٍ ظهیٌِ نتا هزض ایي هٌغمِ قىل گطفتِ 

زهای ؾاغ  زضیاا افاعایف     زُ اؾت. ّط چِ تیكتطایطاى تَغطب  زض 1394آتاى  6ًِ تاضقی تاضید ؾاهافؼالیت  اٍدّن ظهاى تا 

زض اؾتاى ّای غطتای ٍ قاوال   ّای ؾٌگیي ٍ فَق ؾٌگیٌی ضا  ٍ تاضـ قسُیزِ ؾاهاًِ تاقی هصوَض ًیع لسضتوٌس تط یافتِ زض ًت

 هَرة قسُ اؾت.غطتی ایطاى ترهَل ایالم ٍ وطهاًكاُ 

 



 

 

6 
 

 2115اکتبر  28آًَهالی دهای سطح اقیاًَس آرام در ًقشِ :  3شکل 

 

 

 طی رٍزّای اخیر بارش ّا در ایراى بادر تراز دریا ارتفاع ژئَ پتاًسیل  ٍضعیتارتباط 

واّف زها ٍ  تاال آیی آب ّای ؾطز اظ ػوك الیاًَؼ، هحلؾَاحل پطٍ، قیلی ٍ اوَازٍض زض حالت ػازی هؼوَال 

هی  ًعزیه اضتفاع وف پطفكاض تِ ؾغ  ظهیي ٍ رَ پایساض، ذكه َّا ،فطًٍكؿتایي  عی. هی تاقسفطًٍكؿت َّا 

زض ایي قطایظ فكاض ؾغ  زضیا زض ایي ؾَاحل ّوچٌاى تاالؾت ٍ َّای ؾطز ٍ پطفكاضی هاًٌس یه زیَاض  (. 4تاقس)قىل 

  ػوك ذكىی ّای لاضُ آهطیىای رٌَتی هی قًَس.هٌغ اظ ًفَش تَزُ ّای هطعَب تِ تلٌس 

 
 : حالت عادی فشار سطح دریا در سَاحل غربی آهریکای جٌَبی 4شکل 

 

ایي افعایف زهای ؾغ  آب تاػج وٌس. تِ قست افعایف پیسا هیؾَاحل اها زض قطایظ ال ًیٌَ زهای ؾغ  آب زض ایي 

زض عَل پسیسُ ی ال ًیٌَ تازّا زض اؾتَا  .ّای ضگثاضی ضا تِ زًثال زاضز قَز وِ تاضـ ظا زض ایي هٌغمِ هی تكىیل اتطّای تاضاى
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تط ضٍی الیاًَؼ اظ غطب تِ قطق هی ضًٍس، ایي تازّا زض ؾغ  الیاًَؼ راتزا قسُ ٍ آتْای گطم ؾغ  الیاًَؼ ضا وِ تَؾیلِ 

ّای گطم،  هی آٍضز. تِ زًثال آب یرٌَتی ذَضقیس زض هٌاعك گطهؿیطی حطاضت زیسُ اًس تِ ؾَاحل غطتی ٍ لاضُ آهطیىا 

ال ًیٌَ  ًسگی ًیع تِ ؾوت هكطق هتوایل هی قَز، تِ ّوطاُ ؾیل زض پطٍ ذكىؿالی زض اًسًٍعی ٍ اؾتطالیا، ًكاًِ ی ولیسیتاض

افعایف زهای غیط ػازی زض اهتساز ٍ ّط زٍ عطف ذظ اؾتَا زض الیاًَؼ آضام هطوعی ٍ قطلی اؾت. ایي رطیاى ّط چٌس ؾال 

اُ هی قَز. تغَضی وِ زض ایي حال زهاّای ؾغ  زضیا حسالل تطای چٌس یه تاض تا یه گطهایف ػظین ٍ غیط هؼوَل ّوط

هحل ؾاحلی تاالی حس ًطهال هی ضٍز. ٍ زض پی آى زهای ؾغ  زضیا تطای یه ؾال ٍ یا حتی تیكتط  5تا  3هاُ پیاپی زض 

  سُ ظهاى الظم اؾت.تهَضت غیط ػازی تالی هی هاًس ٍ تطای تطگكت تِ قطایظ ػازی هٌغمِ، حسالل تا غاًَیِ یا هاضؼ آیٌ

قطایظ ال ًیٌَ زض (  5)قىل تِ ٍضَح ًكاى هی زّس  هیلیثاض 1000  غاضتفاع غئَپتاًؿیل ؾ ًمكِ آًَهالیّواى عَضی وِ 

ؾَاحل غطتی آهطیىای رٌَتی واهال هْیا قسُ اؾت ٍ  اضتفاع وف ون فكاض تكىیل قسُ تط تاالی آب ّای گطم ؾغ  زضیا 

هتط اظ حالت ػازی ووتط قسُ اؾت. زض ایي قطایظ ّوگطایی َّا زض ایي ترف اظ ؾَاحل تاػج نؼَزُ تَزُ  80تا  70

ًیط تِ تكىیل اتط ٍ تطاون تراض آب ٍ زض ًتیزِ تكىیل ؾاهاًِ ّای تاضقی تا  رََّای هطعَب ٍ ٍاگطایی ؾغَح هیاًی 

 ضعَتت تؿیاض اًزاهیسُ اؾت. 
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 2115اکتبر  28تا  21هیلیبار از  1111در تراز  hgt: ًقشِ آًَهالی  5شکل 

تِ  (1394زِّ اٍل آتاى هاُ )زض گصقتِ تاضـ ظای اٍاذط ّفتِ  ، ؾاهاًِ ّایال ًیٌَ زض الیاًَؼ آضام ّوعهاى تا تكىیل قطایظ

قاّس ضذساز یىی اظ هْیة تطیي تالیای اذیط زض وكَض ترهَل هٌاعك غطب وكَض وِ تِ زًثال آى ، ٍاضز قسًس وكَض

تَزُ این. ّط چٌس هراعطُ ؾیل تِ ػٌَاى یىی اظ هراعطات هتساٍل زض وكَض هحؿَب هی قَز، اها ایي ضذساز زض یىهس 

ػالٍُ تط زٍ ػلت تضؼیف ضغین تاضـ زض الیاًَؼ ٌّس ٍ تمَیت ال ًیٌَ، اهؿال زض قوال ت. ؾال گسقتِ تی ؾاتمِ تَزُ اؾ

الیاًَؼ ٌّس ؾیؿتن پطفكاض ٍ لَی زاقتین وِ هَرة افعایف زها، تاال ضفتي تثریط ٍ ضعَتت قس ٍ رْت رطیاى آى تِ گًَِ 

طیاى ّای غطتی ایي ضعَتت ضا تِ ؾوت وكَض ها ای تَز وِ تاػج تعضیك ضعَتت تِ قوال افطیما ٍ ػطتؿتاى قس، تؼس اظ آى ر

 .ّسایت وطز وِ تاضًسگی ّای فطاٍاى تِ ّوطاُ زاقت

ؾاهاًِ ًاپایساض رَی زض تطاظ هیاًی رَ تط  2015اوتثط  27ههازف تا  1394آتاى  5زض ضٍظ تط اؾاؼ ًمكِ ّای تطاظ هیاًی رَ، 

ُ ػویك تِ ػطو ّای پاییي تط ًفَش ٍ تا ضٍی زضیای ؾطخ ایي ؾاهاًِ تِ نَضت یه ًاٍ. ضٍی ًیوِ غطتی وكَ هؿتمط قس

 .ب( 6)قىل ؾاهاًِ هصوَض تط ضٍی هٌاعك غطب وكَض هؿتمط گطزیس اوتثط( 28)آتاى 6. زض ضٍظ الف( 6)قىل اهتساز زاقت
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 2115اکتبر  28ٍ  27ّتَپاسکال  511: ارتفاع ژئَپتاًسیل تراز  6شکل 

 

ض زضیای فكاض حاون تط ضٍی ذلیذ فاضؼ تِ ػطو ّای تاال ًفَش ٍ زض تساذل تا ون فكاؾغ  ظهیي ون ّوچٌیي زض تطاظ 

ي ؾاهاًِ گطزیس. ّوعهاى تا ایي قطایظ، پطفكاض هؿتمط تط ضٍی اضتفاػات الثطظ ٍ زقت ّای ؾطخ تاػج تمَیت ضعَتتی ای

تیكتطیي حزن تاضـ ایي ؾاهاًِ هیاًی وكَض تاػج وٌسی حطوت ؾاهاًِ هصوَض ٍ هاًسگاضی تیكتط آى گطزیس تغَضی وِ 

وِ تا تَرِ تِ ٍیػُ گی ّای فَق ٍ قطایظ ّوطفتی قاّس تاضـ ؾٌگیي ٍ ٍلَع ؾیالب (  7) قىل زض ضٍظ زٍم فؼالیت تَزُ 

تَزین. ایي زیسُ زضؾت هماضى تا تغییطات زهای ؾغ  آب تسضیزی زض ؾَاحل غطتی آهطیىی رٌَتی ٍ واّف وف ون 

 ُ اؾت.فكاض تاالی ایي هٌغمِ تَز
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 2115اکتبر   28: فشار سطح زهیي در رٍز اٍج فعالیت ساهاًِ بارشی در رٍز  7شکل 

 

هیلیوتط زض ایؿتگاُ ایالم زض ضٍظّای چْاضقٌثِ، پٌذ  324تِ هیعاى  ؾِ ضٍظ ی هصوَض، زض عیتاضقٍ تمَیت ؾاهاًِ تساٍم تا 

وكَض هی تاقس. تطضؾی ّا  زضًكاى زٌّسُ حزن ضعَتت ٍ ضیعـ تاالی ایي هَد تاضـ ظا  تاضـ ضخ زاز وِ قٌثِ ٍ روؼِ

  .هیالزی ضخ زازُ اؾت 1995تطاتط تا  1374ًكاى زازُ وِ قثیِ چٌیي ضذسازی فمظ زض تیؿت ؾال گصقتِ زض ؾال 

 

 بِ هیلی هتر 9/8/1394تا  5/8/1394: آهار بارًدگی استاى ایالم در تاریخ 1جدٍل                   
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تاضـ اؾتاى  تواهی ایؿتگاُ ّای َّاقٌاؾی ایي 7/8/1394اؾتاى وطهاًكاُ، زض تاضید تط اػالم ؾاظهاى َّاقٌاؾی ّوچٌیي تٌا

 وِ ایي ضخ زاز تا تكىیل قطایظ ال ًیٌَ زض ؾَاحل غطتی آهطیىای رٌَتیا تزطتِ وطزًسؾاػت ض 24هیلیوتط زض  30تاالی 

ّن ظهاى تَ زُ اؾت. تٌاتط الگَّای فكاض ٍ زهای ؾغ  زضیا زض ایي ترف اظ وطُ ظهیي ٍ آهاض ایؿتگاُ ّای ظهیٌی زض 

ال ًیٌَ یىی اظ ػَاهل انلی تكىیل ایي ؾاهاًِ تاضـ ظا زض ایطاى زض هی تَاى تِ نطاحت گفت وِ  تركْای غطتی وكَض 

 ضٍظّای اذیط تَزُ اؾت.

 

 

 

 

 بِ هیلی هتر 7/8/1394استاى کرهاًشاُ در تاریخ  آهار بارًدگی: 2جدٍل
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