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Extended Abstract 

Introduction 

Among climatic elements, temperature measurement is essential. Analysis of temperature changes can 

reveal the climatic realities of any region. Due to Iran's location in the subtropical region, severe 

temperature changes are its inherent features, so it is necessary to predict and monitor air temperature. 

Temperature fluctuations on a global scale are somewhat affected by Tele-connections. Tele-connections 

are intermittent anomalies that affect atmospheric patterns on a planetary scale and have an extended 

return period. Southern Oscillation is one of the leading indicators of global climate variability on an 

annual time scale and affects the Iranian climate by changing pressure patterns. The North Atlantic 

Oscillation (NAO) is the most prominent pattern of Tele-connections in the Northern Hemisphere, 

indicating the pressure difference between the northern latitudes (Iceland region) and the temperate 

latitudes (Azores region). Arctic Oscillation is the first active Tele-connection pattern in the subtropical 

region mid-winter. The Earth's climate is not constant and environmental changes can result from 

changing climate systems. The behavior of a climatic pattern in each region is associated with Tele-

connection patterns. The main purpose of this study was to determine the role of simultaneous occurrence 

between NAO and AO Tele-connections with SOI on winter temperature in Iran. 

 
Methodology 

In this study, the average monthly temperature data of 100 selected stations in Iran from the Islamic 

Republic of Iran Meteorological Organization (IRIMO), and Tele-connection indices including MEI, 

NAO and AO from the National-Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) for the thirty-year 

statistical period (2019-1988) were received and used as baseline data. First, all data were sorted by 

climatic seasons (December-January and February). Monthly normalized data were entered into 

STATISTICA software as the dependent variable, and Tele-connection data were entered as the 

independent variable to determine Pearson correlation coefficients. Since the main purpose of this study 

was to investigate the simultaneous effect of North Atlantic Oscillation and Arctic Oscillation with Enso 

Tele-connection, the positive and negative phases of the mentioned Tele-connection were identified. 

Thus, numbers smaller than -0.5 negative phase, between -0.5 to 0.5 neutral phase, and greater than 0.5 
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positive phase were considered. In the next step, the monthly temperature anomalies for the mentioned 

months were calculated, and the distribution of its anomalous changes in GIS software was zoned by the 

Inverse distance weighting (IDW) method. According to the results of correlation coefficients and the 

results observed in temperature anomaly maps, diagrams of the trend of changes in Tele-connection 

indices compared with the anomalies of changes in the average temperature of the studied stations were 

drawn. The results indicated that the simultaneous occurrence of the La-Nina phenomenon with the 

positive phases of the northern hemispheres provides the conditions for the intensification and 

development of cold in Iran, especially during January and February, and it is almost unlikely to expect a 

warm winter in this case. Comparing the trend of changes in Iran's average winter temperature with the 

trend of changes in North Atlantic Oscillation, Arctic Oscillation and Enso multivariate index in 

December, January, and February showed that in recent years, the average temperature change in 

December remained constant, but in January and February has been increasing for a variety of reasons, 

including climate change, climate change patterns, and teleportation. The gradual decrease of the North 

Atlantic oscillation indices, especially the Arctic oscillation, during January and February coincided with 

the increase in temperature, so the average temperature of Iran was normal and more than expected during 

the simultaneous occurrence of the negative phases of the North Atlantic oscillation indices. 

 
Results and Discussion 

This study's results showed a significant inverse relationship between NAO and AO Tele-connections 

with temperature in the northern and western parts of Iran, especially in February and January. The 

highest correlation between temperature and AO index was observed in Tabriz station (up to -0.66). 

However, no significant relationship was observed between the MEI index and temperature in most 

regions of Iran (except the southern strip). The critical result of this study is to reveal the role of separate 

phases of northern Tele-connections on winter temperature changes in Iran. The results showed that the 

positive phases of AO and NAO reduce the temperature of the northern and western parts of Iran. During 

severe positive phases of AO and NAO, the temperature anomalies of most parts of Iran change below 

normal. The results also showed that warm winters are associated with negative phases of northern 

indices in the under-study period. Also, the simultaneous occurrence of La-Nina and El-Nino phenomena 

with positive and negative phases of NAO and AO causes temperatures below or above normal in most 

central and southern regions of Iran. The simultaneous occurrence of El-Nino and La-Nina phenomena 

with neutral phases of North Atlantic oscillation and Arctic oscillation moderates the temperature of Iran 

and reduces the possibility of widespread and severe positive and negative anomalies. The occurrence of 

El-Nino phenomenon with neutral phases of NAO and AO has caused the occurrence of normal and 

higher-than-normal temperatures in the eastern and southeastern half of Iran. The results also showed that 

the La-Nina phenomenon with neutral phases of NAO and AO causes normal and higher than normal 

temperatures in the western half, especially in the northwestern regions. 

 

Conclusion 

The results showed that El-Nino and La-Nina phenomena do not have a direct and definite effect on 

winter temperatures in Iran. The simultaneous occurrence of La-Nina phenomenon with positive phases 

of North Atlantic oscillation and Arctic oscillation provides the conditions for a sharp decrease in winter 

temperature. It causes normal and below-normal temperatures in most parts of Iran. In contrast, the El-

Nino phenomenon with negative phases of NAO and AO causes normal and higher-than-normal 

temperatures in Iran's central and southern regions. Contrary to these conditions, the simultaneous 

occurrence of El-Nino and La-Nina phenomena with the neutral phases of NAO and AO causes a normal 

temperature in winter in Iran, and the possibility of a below-normal temperature, in this case, is 

improbable. 
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 پژوهشی مقاله

 

 آن تأثیرو  زمان فازهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان با فازهای انسورخداد همتحلیل 

 بر دمای زمستانه ایران
 

 ایران ،، اردبیلدکتری آب و هواشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی - وحید خجسته غالمی

 ، ایران، اردبیلدانشگاه محقق اردبیلی ،استاد گروه جغرافیای طبیعی - 1برومند صالحی

 ، ایران، تبریزدانشگاه تبریزدکتری آب و هواشناسی،  - محمدی حسنغالم

 

 

 چکیده 
نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان با نوسان  یدور پیوندهازمان هدف این مطالعه بررسی نقش هم

ایستگاه هواشناسی در  100دمایی  هایدادهجنوبی بر دمای فصل زمستان در ایران است. بدین منظور، از 
، نقش GISاستفاده شد. با اعمال چند روش آماری و توصیفی و استفاده از  1988-2019دوره آماری 

قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و  موردبررسین های مذکور بر دمای فصل زمستاشاخص
دمای نیمه شمالی  با( AOویژه نوسان قطبی )( و بهNAOبین شاخص نوسان اطلس شمالی ) داریمعنی

که بیشترین ضریب همبستگی در طوریبه ؛های ژانویه و فوریه وجود داردو غربی ایران بخصوص در ماه
فازهای مثبت حدی  زمانهممشاهده گردید. در کل، هنگام رخداد  -66/0مقدار  به AOایستگاه تبریز با 

AO  وNAO ،کنددمایی اغلب مناطق ایران به سمت نرمال و کمتر از نرمال تغییر پیدا می هنجاریبی. 
 باعث وقوع AO و NAOزمانی رخداد پدیده النینا )النینو( با فازهای مثبت )منفی( نشان داد که هم نتایج

 برخالف کهدرحالیشود دمای کمتر از نرمال )بیشتر از نرمال( در اغلب نواحی مرکزی و جنوبی ایران می
النینو و النینا موجب رخداد دمای نرمال  هایپدیدهبا  NAOو  AOزمانی فازهای خنثی این حالت، هم

 یابد.می دمایی زیر نرمال با پوشش مکانی گسترده، کاهش هنجاریبیشده و احتمال وقوع 

 

 لس شمالی.، نوسان اطدور پیوندایران، دمای زمستانه،  انسو، کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

 نیالت( واژه دور پیوند را به کار برد. این واژه معادل فارسی واژه 1935) 1آنگسترومی وهوایآباولین بار در مطالعات 

(tele)  به معنای دور و(connection)  میانگین شرایط جوی  بینیپیشبرای  دور پیوند. الگوهای باشدمیبه معنای پیوند

(. تغییرات در یک پدیده دور پیوندی با Upper brink, 1997) گیرندمیقرار  مورداستفادهی زمانی بلندمدت هادورهدر 

عنوان یکی از به 2(. گیلبرت واکر625: 1397نمود دارد )دوستان،  اینیمکرهمقیاس و هنجاری گردش بزرگتغییر و بی

در درازمدت  دور پیوندبا بررسی موضوع  خواستمیبود که  دور پیوندپیشگامان عرصه پژوهش در الگوهای 

(. در علوم جوی رابطه بین الگوهای گردشی در نقاط دور و ارتباط 285: 1389امیدوار، دهد )مفیدی انجام  هایبینیپیش

ی در وهوایآبهای یکی از ویژگی ؛ که(216: 1381شود )علیجانی، امیده مین دور پیوندمناطق مختلف  وهوایآببا  هاآن

ویژه در عملکرد توجه به پیچیدگی شدید عوامل اقلیمی به با (.120: 1392زاده، مقیاس جهانی است )صالحی و حاجی

: 1392زاده و همکاران، )فرج  ضروری است هاآنلزوم انجام پژوهش در آشکارسازی فرآیندهای اثرگذار بر  هاآنهرساله 

گیری دما در مقایسه با سایر عناصر اقلیمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا دما (. در میان عناصر اقلیمی اندازه32

یکی از عناصر مهم در کاربردهای  ؛ که(130: 1396پویشی جو است )مسعودیان و همکاران،  - یک عنصر گرمایشی

جوی  هایپدیدهالگوها و  تأثیر(. این عنصر تحت Calvo et al, 2009, 12شود )یشناسی محسوب ماقلیمی و آب

؛ (42: 1395قویدل رحیمی و همکاران، دهد )شود و به پویایی جو بشدت حساسیت نشان میدچار تحول می سرعتبه

های می و یکی از شاخصترین عوامل در تعیین نقش و پراکندگی بقیه عناصر اقلیترین و اساسیبنابراین یکی از عمده

های زمانی و بررسی تغییرات دمایی در مقیاس ،رود. به همین دلیلبندی اقلیمی بشمار میبندی و طبقهاصلی در پهنه

(. 46: 1398شناسی را به خود اختصاص داده است )مسعودیان و همکاران، از تحقیقات اقلیم زیادیبخش  ،مکانی مختلف

رود های ذاتی آن به شمار میتغییرات دمایی شدید از ویژگی ،در منطقه جنب حاره ایرانی با توجه به موقعیت قرارگیر

های گوناگونی در امری ضروری است. تاکنون پژوهش آن بینی و پایش شرایط اقلیمیپیش لذا (92: 1383)مسعودیان،

در این زمینه به دما توجه کمتری  صورت گرفته است ولی دور پیوندهای بارش ایران و شاخص هنجاریبیزمینه ارتباط 

در فصل زمستان  اما ،درجه سلسیوس است 18 حدود ایراندمای  نیانگیم .(49: 1396اخالق، حیدری و خوشاست )شده 

اکبری و ) ابدیترین نقاط کشور افزایش میاختالف بین سردترین و گرم ،های همدیدی مؤثربه دلیل تنوع سامانه

زیادی  بینی آن دارای اهمیتبندی اقلیمی بوده و پیشدما از عوامل اصلی و اساسی در طبقه(. 120: 1388مسعودیان، 

باشد می دور پیوندها تأثیرتحت  وبیشکمدما در مقیاس جهانی  وخیزافت .(240: 1395است )قویدل رحیمی و همکاران، 

که بر روی الگوهای  باشندمیو مداومی  های متناوبناهنجاری دور پیوند(. الگوهای 11009: 1381غیور و عساکره، )

باشد مدت میطوالنی هاآنبازگشت  دورهو  دهندمیسطح مناطق وسیعی رخ  ایسیارهویژه فشار در مقیاس جوی و به

 (.169: 1383بینی اقلیمی قلمداد کرد )خسروی، را یکی از کلیدهای پیش دور پیوندتوان می پس (.46: 1390)مسعودیان، 

 ,Marianna et al, 2021باشد )جهان در مقیاس زمانی ساالنه می وهوایآبوبی شاخصه اصلی تغییرپذیری جن نوسان

دهد و از راه تغییر الگوهای فشار بر روی سال رخ می 7تا  2اقیانوسی است که هر -پدیده یک رویداد جوی نیا .(2012

شود و مزیت پدیده انسو محسوب می نمایهمعتبرترین  3MEI شاخص(. 253: 1390مسعودیان، ) گذاردمیاقلیم ایران اثر 

در  شدهگرفتهتوان در کلی بودن عناصر بکار های انسو همچون شاخص نوسان جنوبی را میآن نسبت به دیگر شاخص

نیمکره  دور پیوندگونه که نوسان جنوبی آشکارترین الگوی همان .دقیق بودن آن دانست ،درنتیجهساختار شاخص و 
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 349                                  ... و نوسان شمالگان ینوسان اطلس شمال یزمان فازهارخداد هم لیتحل/  همکارانو  خجسته غالمی

: 1399باشد )رزمجو و همکاران، نیمکره شمالی می دور پیوندآشکارترین الگوی  نیز ست، نوسان اطلس شمالیجنوبی ا

 Ismail et( است )های معتدله )منطقه آزورزهای شمالی )منطقه ایسلند( و عرضبیانگر اختالف فشار بین عرض (؛ که95

al, 2020, در منطقه جنب حاره در میانه زمستان استفعال  دور پیوندی(. نوسان شمالگان اولین الگوی (Midhuna, 

2018 )(Hye & Joong, 2016 .) های های اقلیمی با شاخصرخداد بارندگی و یا سایر مؤلفه ارتباط سنجیدر خصوص

توان به می که (107: 1397است )لکزاشکور و همکاران،  شدهانجاممطالعات متعددی در سطح جهان و ایران  دور پیوند

و همکاران  4(، سپاال2011) 3(، پیتر2006و  2000و همکاران ) 2(، ناظم السادات1998و همکاران ) 1انپینگیلعات جمطا

و همکاران  8(، سعید2022و همکاران ) 7(، شائولی2020و همکاران ) 6(، تاکور2014و همکاران ) 5(، اویانگ2013)

، سبزی پرور و (1399جهانبخش اصل و همکاران )، (1388مسعودیان و همکاران ) (1386و همکاران ) یصالح (،2022)

اما آنچه که ؛ اشاره کرد( 1400و سیدنژاد گل خطمی ) (1400محجوبی ) ،(1399میرزایی و همکاران ) ،(1399همکاران )

بر روی اثر انسو بر روی تغییرپذیری بارش بوده است  هاآنکند تمرکز بیشتر می توجهجلبدر این مطالعات بیشتر 

 (.176: 1394محمودی، )

مناطق برون حاره دارد زیرا الگوی جت بادهای غربی  وهوایآببسزایی بر  تأثیر در فصل زمستان نوسان اطلس شمالی

در  گرفتهانجامبر اساس مطالعات (. Hurrel, 1995: 676کند )و دما را از منطقه آمریکای شمالی تا اوراسیا کنترل می

رضائیان و است )کمتر از نرمال  ایرانآن دما در  تبعبهمیانگین ارتفاع ژئوپتانسیل و  ،شاخصطول استیالی فاز مثبت این 

(. در راستای همین مطالب و بر 1383در فاز خنثی عکس این قضیه صادق است )مرادی،  کهدرحالی (.1394همکاران، 

باعث افزایش بارندگی و کاهش دما ( فازهای مثبت نوسان اطلس شمالی 1387و همکاران ) اخالقخوشاساس مطالعات 

زمان وقوع پدیده النینا با فازهای بر اساس مطالعات صورت گرفته رخداد هم. شوندمیدر سواحل شمالی دریای خزر 

کند )عزیزی و مثبت نوسان اطلس شمالی شرایط را برای تشکیل بندال از نوع کم ارتفاع بریده در ایران تشدید می

شاخص نوسان شمالگان در  تأثیر( در مورد 2006گیری قاسمی و خلیلی )مهم دقیقاً مشابه با نتیجهاین  (.1397همکاران، 

بر اساس مطالعه  کهدرصورتیکند، درصد تبیین می 70هنگام رخداد فاز مثبت است که احتمال وقوع دمای زیر نرمال را 

شود. در همین راستا مای هوا در ترکیه می( فاز مثبت نوسان اطلس شمالی باعث افزایش د2005) 10ارالتو  9تورکس

(Mathieu et.al, 2004هم ) زمانی وقوع پدیده النینا با فاز منفی شاخصAO  را عامل مهمی در تشدید سرمای زمستانه

( با بررسی ارتباط بین شاخص نوسان شمالگان و پرفشار Young & Hye, 2015دانند. در راستای این مطالعه، )اروپا می

اند. نصر افزایش شدت پرفشار سیبری را یکی از عوامل مؤثر بر تشدید فازهای منفی این شاخص عنوان کرده سیبری،

 ندبررسی کرد NAO شاخصهای هواشناختی را در مقایسه با تغییرات ( علت تغییر در کمیت1392اصفهانی و همکاران )

کامالً  ECHAM5ر اساس مدل دینامیکی ب NAOو به این نتیجه رسیدند که برهمکنش جوی طی فازهای مختلف 

جولیان با فاز مثبت شاخص نوسان شمالگان -شاخص مادون 6( ترکیب فاز 2018و همکاران ) 11قابل توجیه است. هیون
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اثر  ی( در بررس1391) یورکش اتیو ب انهیزارع ابکنند. را موجب کاهش دمای منطقه جنوب و جنوب غرب آسیا عنوان می

 یو شاخص انتقال SOI 1شاخص هایدادهکشور با استفاده از  یجنوب مهین یماهانه و فصل یدما راتییانسو بر تغ دهیپد

 .شودفصل زمستان می یدما چهاردرصدی شیمنجر به افزا نایفاز الن یفصل اسیدر مق هک دندیرس جهینت نیانسو به ا

سرد سال  دورهدر حاره  جنب پرفشاربا  وبینوسان جنارتباط خود مبنی بر ( در مطالعه 1391) گیویاحمدیو  زگاریپره

 هایعرضبه جنب حاره پرفشار  ،النینا() نویالن هنگام رخدادکه در  دندیرس جهینت نیبه ا انهیخاورممنطقه  یبر رو

 بر تبعات ی( در مطالعه خود مبن1395ثابت و همکاران ) یمحمد .شودمی جاجابهخود نرمال از  )باالتر( ترپایینجغرافیایی 

بارش  شیافزا دیشد ینوهاینشان دادند که در الن یانسو بر دما و بارش شهر مشهد با استفاده از روش همبستگ دهیپد

( در 1396) هیقاسمهمراه است. ماه  4تا  0 تأخیرکاهش بارش ماهانه با  دیشد یناهایو در الن ههما 5تا  3 تأخیرماهانه با 

 نیبه ا یدیهمد یالگوها لیاده از تحلفبا است رانیا یجنوب مهیانسو در ن دهیدو فاز پد یجو ط کلیگردش  راتییتغ یبررس

ن آ یاثرگذار زانیباشد که ممی یبریس پرفشار ،در هر دو فاز ایران یجنوب مهیمؤثر بر ن یترین الگوکه مهم دیرس جهینت

و  یهای بارشبا مؤلفه ور پیونددهای ارتباط شاخص ی( در بررس1396و همکاران ) یاست. گودرز شتریب نویدر فاز الن

ارتباط  MEIو شاخص  یهای بارشبا مؤلفه یشتریارتباط ب SOIکرج نشان دادند که شاخص  یدیهمد ستگاهیدر ا ییدما

چنین  شدهگفتهبا توجه به مطالب  است. شتریزمستان ب و زییارتباط در فصول پا نیدارد که ا ییهای دمابا مؤلفه یشتریب

 تأثیرایران  وهوایآبنوسان اطلس شمالی، نوسان شمالگان و نوسان جنوبی بر  دور پیوندهایگرفت که توان نتیجه می

 ،است و در تمامی مطالعات پیشین نشدهانجامایران بر دمای  هاآنزمان هم تأثیرمبنی بر  جامعی مطالعهداشته که تاکنون 

 وهوایآبو تغییرپذیری  جنب حارهه قرارگیری ایران در منطقه است. با توجه ب قرارگرفته موردبررسییک دور پیوند  تأثیر

بسیار  دور پیوندزمان الگوهای هم تأثیرجّوی واقع در نیمکره جنوبی و شمالی، مطالعه  دور پیوندهایاین منطقه از 

 ضروری است.

 

 پژوهش روش

های ازمان هواشناسی کشور و شاخصایستگاه منتخب از وبگاه س 100های میانگین دمای ماهانه در این پژوهش داده

( برای دوره آماری NOAA) کایآمرشناسی وبگاه سازمان اقیانوس از AO و MEI ،NAOدور پیوندی شامل 

صورت ها بههای پایه دریافت و مورداستفاده قرارگرفته است. ابتدا همه دادهعنوان داده( به1988-2019ساله )وسهسی

ژانویه -و متناظر با نیاز )دسامبر (627: 1397؛ دوستان، and Hye, 2015 Young؛Murat et.al, 2009فصول اقلیمی )

عنوان های دور پیوندی بهعنوان متغیر وابسته و دادههای نرمال شده دمایی ماهانه بهدادهسازی گردید. و فوریه( مرتب

گردید )بیات ورکشی و  STATISTICA افزارمتغیر مستقل جهت تعیین ضرایب همبستگی پیرسون وارد نرم

زمان که هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تأثیر هم(. با توجه به این35: 1392، فرج زاده و همکاران:3: 1397همکاران،

باشد، فازهای مثبت و منفی دور پیوندهای دور پیوندهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان با دور پیوند انسو می

 5/0تر از فاز خنثی و بزرگ 5/0تا  -5/0فاز منفی، بین  -5/0تر از دین ترتیب که اعداد کوچکمذکور، شناسایی گردید، ب

 دیگردفاز مثبت تلقی 

 (Cenk and Turgay, 2019 ،جدول شماره 1393( )عزیزی و همکاران .)های ممکن ، نحوه شناسایی ترکیب1

 دهد.های دور پیوندی مذکور را نشان میشاخص

 

 
                                                           
1 . Southern Oscillation Index 
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 ی و نوسان شمالگان با شاخص انسو دور پیوندهای نوسان اطلس شمال زمانیهمهای مختلف حالت . تعیین1جدول 
نوسان اطلس شمالی -نوسان شمالگان  -انسو  دور پیوند  

فازهای منفی  -النینا  فاز
های شمالینوسان  
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نوسان اطلس شمالی -نوسان شمالگان  -انسو  نددور پیو  

های شمالیفازهای خنثی نوسان -النینا  فاز های شمالیفازهای خنثی نوسان -النینو    
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های مذکور برای ماه 1 طبق رابطه هنجاری دمایی ماهانه، بی1رج در جدول های منددر گام بعدی با شناسایی ماه

)پور غالم و همکاران،  IDWبه روش معکوس فاصله وزنی  GISافزار محاسبه و نحوه پراکندگی تغییرات آنومالی در نرم

 بندی گردید.( پهنه1400

𝑍 =
𝑥𝑖−�̅�

𝛿
                                                                                      (                              1رابطه ) 

       
:هنجاری دمای ماهانه،: بی𝑍که در رابطه فوق  𝑥𝑖 ،مقدار دمای معین برای یک ماه�̅�در  های معین: میانگین دمای ماه

بندی، شناسایی ساله است. هدف از پهنه 33زمستان در بازه  صلهای ف: انحراف از معیار دمای ماه𝛿 ساله و 33بازه 

(. در مرحله آخر با توجه به نتایج 73: 1393،هایی است که به لحاظ داشتن صفت موردنظر یکسان هستند )دارندمکان

های صهنجاری دمایی، نمودارهای روند تغییرات شاخهای بیشده در نقشهحاصل از ضرایب همبستگی و نتایج مشاهده

 های موردمطالعه ترسیم گردید.هنجاری تغییرات میانگین دمای ایستگاهبی دور پیوندی در مقایسه با

 

 موردمطالعهمحدوده 

 موردمطالعههای باشد. دوره آماری و ایستگاهایستگاه همدیدی ایران می 100در تحقیق حاضر،  موردمطالعهمنطقه 

ه آماری را شامل شوند و هم به لحاظ گستردگی اغلب نقاط کشور را طوری انتخاب شدند که هم بیشترین طول دور

 دهد.را نشان می موردمطالعههای نام و موقعیت جغرافیایی ایستگاه 1پوشش دهند. شکل 

 
 موردمطالعههای . نقشه موقعیت جغرافیایی ایستگاه1شکل 
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 هاافتهیبحث و 

نوسان اطلس شمالی، نوسان شمالگان و شاخص چندمتغیره  هایدور پیوندنتایج حاصل از بررسی ارتباط جداگانه بین 

با دمای  AOو بخصوص  NAOانسو با دمای زمستانه ایران نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین شاخص 

بیشترین ارتباط در ایستگاه تبریز به  کهطوریبهوجود دارد،  کشور ویژه نواحی شمالی و غربیزمستانه اغلب نواحی به

بر دمای کشور، ارتباط معناداری با  دور پیوندهامحسوس این  تأثیر برخالفمحاسبه گردید.  AOبا شاخص  -66/0مقدار 

 های واقع در نوار جنوبی مشاهده نگردید.جز تعداد بسیار معدودی از ایستگاهدر اغلب نواحی به MEIشاخص 

های ی مثبت نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان نقشهزمانی رخداد پدیده النینو با فازهاهم تأثیربرای تشخیص 

در حالت کلی نرمال و زیر نرمال  ایراندمای  هنجاریبیشود تغییرات گونه که مشاهده میترسیم گردید. همان 2شکل 

ه بخصوص ناحیه شمال غرب دمای زیر نرمالی را تجربه کردایران های دسامبر و ژانویه غالب مناطق باشد. طی ماهمی

 ،، در ماه فوریههاماهاین  برخالفهای شرقی، نوسانات دمایی غالباً در محدوده نرمال بوده است. در بخش کهدرحالیاست 

های غربی در دو حالت جداگانه دماهای زیر نرمال و باالتر از نرمال )جزئی( دمای نرمال و بخش ایران های شرقیبخش

 12/1و در ماه فوریه تا  نرمال کمتر از درجه 8/2دمایی در ماه دسامبر تا  هاینجاریهبیاند، دامنه تغییرات را تجربه کرده

نوسان اطلس شمالی و نوسان  دور پیوندهایفازهای مثبت  زمانیهمرسد درجه باالی نرمال متفاوت است. به نظر می

دهد ق به سمت زیر نرمال سوق میهای دسامبر و ژانویه دمای هوا را در اغلب مناطشمالگان با پدیده النینو طی ماه

شود. از طرفی با توجه به مشخصی از این حیث مشاهده نمی ( حالتبرای اواخر فصل زمستان )ماه فوریه کهدرصورتی

فازهای مثبت نوسانات  زمانیهمرسد درجه باالتر از نرمال(، به نظر می 5/1 عدم رخداد دماهای بسیار زیاد )بیش از

، این مقاله هاینقشهاست در  ذکرشایانکند. ده النینو شرایط را برای کاهش دما مساعدتر میشمالی با رخداد پدی

منزله دمای بیشتر از زرد و نارنجی به هایرنگمنزله دمای کمتر از نرمال، رنگ سبز محدوده نرمال و آبی به هایرنگ

 نرمال است.

 )و( 95و )ه( 1992فوریه  )د( و1993ژانویه  )ج(، 2015 )ب(، 2006)الف(، 1994دسامبر دمای  هنجاری. نقشه 2شکل 
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نوسانات اطلس شمالی و شمالگان  دور پیوندهایزمان رخداد پدیده النینو با فازهای منفی هم تأثیرمنظور ارزیابی به

الب تغییرات دمایی در غ ،حالت الف برخالفطور که واضح است در این حالت ترسیم گردید. همان 3های شکل نقشه

درجه بیشتر از نرمال در ماه  14/2 است. دامنه تغییرات دما بین پیداکردهمناطق کشور به سمت بیشتر از نرمال گرایش 

باشد. چنین به نظر درجه کمتر نرمال در ماه دسامبر برای نوار شمالی متغیر می 55/2ژانویه برای مناطق غربی و شمالی تا 

 کهطوریبهگذارند، صورت افزایش دما بر جای میخود را به تأثیرشمالی، غالباً  یدور پیوندهارسد که فازهای منفی می

 انددادهرخهای زمستان در این حالت ترین ماهگسترش و شدت هوای گرم نسبت به این موقع از سال بیشتر بوده و گرم

های دسامبر در دو حالت جداگانه بخش توان اشاره نمود. البته در ماهمی 1388 سال نمونه به زمستان گرم عنوانبهکه 

های کدام از ماهگویای این واقعیت است که در هیچ 3شکل اند. دمای کمتر و بیشتر از نرمال را تجربه کرده ایران شمالی

ت زمان پدیده النینو با فازهای منفی نوساناکمتر از نرمال نبوده و به هنگام وقوع هم ایران مذکور، دما در نواحی جنوبی

 شمالی، احتمال رخداد دمای کمتر از نرمال در مناطق جنوبی، جنوب غربی و غربی کشور بسیار کم است.

 )د( 2010)ج( و ژانویه  2007)ب( فوریه  2002)الف( و  2009دمای دسامبر  هنجاریبی. نقشه 3شکل 

 

اطلس شمالی و نوسان شمالگان، نوسان  دور پیوندهایزمان پدیده النینا با فازهای مثبت هم تأثیربرای مشاهده 

های ژانویه و گونه که مشخص است در حالت کلی تغییرات دما بخصوص در ماهترسیم گردید. همان 4های شکل نقشه

درجه بیشتر از نرمال در ماه دسامبر برای مناطق  58/1فوریه در محدوده زیر نرمال بوده است. دامنه نوسانات دما بین 

ها رجه کمتر از نرمال برای ماه ژانویه در مناطق شمال شرقی متغیر است. با توجه به نقشهد 35/4 و ایران شمالی
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 2008 سال توان به زمستان بسیار سردمی ازجملهاست که  دادهرخها ها در این سالمشخص گردید سردترین زمستان

درجه سلسیوس کمتر از نرمال بوده  4بیش از ایران دمای نواحی شمال شرقی و شرقی  کهطوریبه( اشاره کرد، 1386)

شمالی شرایط را  دور پیوندهایزمان پدیده النینا با فازهای مثبت که رخداد هم هستندها گویای این واقعیت است. نقشه

کند و انتظار رخداد زمستان گرم در فراهم می در ایران های ژانویه و فوریهبرای تشدید و توسعه سرما بخصوص طی ماه

 رسد.تقریباً بعید به نظر می این حالت

 

 )و( 1997)ه( و  1989فوریه  )د( و 2008 )ج(، 1989)ب(، ژانویه  2011)الف(،  1999دسامبر دمای  هنجاری . نقشه4شکل 

 

طور ترسیم گردید. همان 5شکل  هاینقشههای شمالی زمان پدیده النینا با فازهای منفی شاخصهم تأثیربرای بررسی 

منطقه  :حاکم است ایران بر کشور هنجاریبی تغییرات ازلحاظباشد دو منطقه متفاوت می رؤیتقابللی که در حالت ک

دمای  ،های شمالی و دومی نواحی جنوبی و جنوب شرقی. در نیمه شمالی و بخصوص منطقه شمال غرباول بخش

مناطق جنوبی و جنوب )در نقطه مقابل این مناطق، دقیقاً  برعکس کهدرصورتینرمال و بیشتر از نرمال حاکم شده است 

دمایی در ماه دسامبر گهگاه با نوساناتی همراه  هنجاریبیشرقی( دمای نرمال و کمتر از نرمال حاکم شده است. البته 

دامنه نوسانات  ،ایمبودهایران های جداگانه شاهد افزایش و کاهش دما در نقاط مختلف صورت که در حالتبوده است بدین

درجه کمتر از نرمال برای ماه ژانویه در  52/2درجه بیشتر از نرمال در ماه دسامبر در مناطق شمال غربی تا  75/1ن دما بی

 برخالفتوان نتیجه گرفت که ها چنین میو نقشه شدهگفتهمناطق جنوب شرقی متغیر است. با توجه به مطالب 

شمالی تغییرات دمایی منسجمی در  دور پیوندهایزهای منفی زمان پدیده النینا با فاقبلی، هنگام رخداد هم هایحالت
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و غربی(، احتمال  آذربایجان شرقی هایاستان) شمال غربوجود ندارد و تنها در مناطق کوچکی از ایران اغلب مناطق 

 .رسدمیوقوع امواج سرمایی )دمای کمتر از نرمال( بسیار بعید به نظر 

 )ه( 2011و  )د( 1996)ج( و ژانویه  2010)ب(، 2000)الف(،  1995ر دمای دسامب هنجاریبی. نقشه 5شکل  

 

های شکل زمان فازهای خنثی نوسانات شمالگان و اطلس شمالی با پدیده النینو و النینا نقشهمنظور ارزیابی اثرات همبه

های الف، ب، ج( اغلب لزمانی با پدیده النینو، شکگردد در حالت اول )همگونه که مشاهده میترسیم گردید. همان 6

 درواقعاند. دمای نرمال و باالتر از نرمال را تجربه نموده هایی از شمال غرب و سواحل شمالیجز بخشمناطق کشور به

برای افزایش  زمانی آن با فازهای خنثی نوسانات دور پیوندی شمالگان و اطلس شمالی شرایط راوقوع پدیده النینو و هم

زمانی وقوع پدیده النینا با فازهای خنثی کند. این در حالی است که همرکزی و جنوبی فراهم میدما در اغلب نقاط م

و( گهگاه شرایط را برای کاهش دما و سردی بیشتر در نواحی شرقی و جنوب  نوسانات شمالگان و اطلس شمالی )د، ه

درجه بیشتر از  25/2های شمال شرقی و خشدر ب درجه کمتر از نرمال 5/2کند. دامنه نوسانات دما تا شرقی فراهم می

باشد. نکته مهم دیگر عدم وقوع دمای کمتر از نرمال با پوشش مکانی گسترده در متغیر می های جنوبینرمال در بخش

 هایپدیدهشمالی با  دور پیوندهایرسد رخداد فازهای خنثی چنین به نظر می شدهگفتهاست. با توجه به مطالب ایران 

 النینا، غالباً موجب تعدیل دمایی شده و احتمال وقوع دمای کمتر از نرمال با وسعت زیاد بسیار کم است. النینو و
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)ه( و 1999)د(، فوریه  2012)ج(، فوریه  2003)ب( و ژانویه  1993)الف( فوریه  2003دمای فوریه  هنجاریبی. نقشه 6شکل 

 )و( 2012ژانویه 

 

های دور پیوندی ت میانگین دمای زمستانه ایران را در مقایسه با روند تغییرات شاخصروند تغییرا 9و  8، 7 هایشکل 

و  (-8، ژانویه )شکل (-7های دسامبر )شکل نوسان اطلس شمالی، نوسان شمالگان و شاخص چندمتغیره انسو در ماه

میانگین تغییرات دمایی در ماه های اخیر، که طی سال هستنددهد. این نمودارها بیانگر آن ( نشان می- 9فوریه )شکل 

، تغییر اقلیم، تغییر در الگوهای جوی و ازجملههای ژانویه و فوریه به دالیل گوناگونی صورت ثابت، ولی در ماهدسامبر به

های نوسان اطلس شمالی و مذکور، نزول تدریجی شاخص هایشکلصورت افزایشی بوده است. با توجه به به دور پیوندی

، میانگین دمای ایران کهطوریبها بوده است های ژانویه و فوریه مصادف با افزایش دمشمالگان طی ماه بخصوص نوسان

نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان، نرمال و بیشتر از نرمال بوده  هایشاخصزمان فازهای منفی طی رخداد هم

به ترتیب با  (2009و فوریه  2010، ژانویه 2001دوره آماری )دسامبر  هایزمستانترین عنوان نمونه گرماست. به

ها بودند. از طرفی سردترین زمستان AO و NAOمصادف با فازهای منفی  07/1و  22/1، 43/1دمایی  هایهنجاریبی

همگی توأم با  -22/2و  -25/2 ،32/1دمایی  هایهنجاریبیبه ترتیب با  (1989و فوریه  2008، ژانویه 2006)دسامبر 

بر دمای  AO و NAO دور پیوندهای جداگانهمحسوس و  تأثیر برخالفاند. همراه بوده AO و NAOثبت فازهای م

طور النینو و النینا مشاهده نگردید. به هایپدیدههای سرد و گرم با ، ارتباط مستقیمی میان وقوع زمستانایران زمستانه

مهم دیگر،  نتیجهبا پدیده النینا مصادف بود.  1989فوریه  و 2008ژانویه  و با پدیده النینو 2006دسامبر  یهامثال ماه

ایران نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان بر تغییرات دمایی  دور پیوندهایالنینو و النینا با  هایپدیدهزمان هم تأثیر

داد دمای نرمال و های النینو و النینا موجب رخبا پدیده AO و NAOزمان فازهای مثبت که رخداد هم ایگونهبهاست 

توان به ژانویه شدت سرما در هنگام وقوع پدیده النینا بیشتر است. برای نمونه می کهطوریبه گرددمیسردتر از نرمال 
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کمتر از نرمال بوده  سلسیوس درجه 25/2ایران میانگین دمای  طوربه( اشاره کرد که در آن 1386) 2008 سال بسیار سرد

نوسانات اطلس شمالی و نوسان  دور پیوندهایوقوع پدیده النینو با فازهای منفی  زمانیمهاین حالت،  برعکساست. 

دوره آماری غالباً در  هایزمستانترین که گرم ایگونهبه شوندمیشمالگان موجب رخداد دمای نرمال و باالتر از نرمال 

( اشاره کرد که در آن ماه 1388) 2010 سال متوان به ژانویه بسیار گرکه به نمونه می اندافتادهاین حالت اتفاق 

 درجه بیشتر از نرمال بوده است. 22/1دمایی  هنجاریبی

مذکور با  هایشاخص، برهمکنش فازهای خنثی ایرانبر کاهش دمای  AO و NAOفازهای مثبت  تأثیر برخالف

پدیده النینو با فازهای خنثی نوسان  . در هنگام وقوعشودمیدمایی کوچک  هنجاریبیفازهای مختلف انسو غالباً موجب 

 سال توان به ژانویه و فوریهاطلس شمالی و نوسان شمالگان تغییرات دمایی در بازه نرمال بوده است که به نمونه می

بوده است. رفتار تغییرات دمایی با تغییرات  43/0و  29/0دمایی به ترتیب  هنجاریبی هاماه آناشاره کرد که در  2003

 النینو و النینا منطبق است. هایپدیدهبا  هاآن زمانیهمنوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان و همچنین  وندهایدور پی

 

 
 MEIو  NAO ،AOدمای ماه دسامبر با تغییرات فازهای  هنجاریبی. نمودار مقایسه 7شکل 

 

 
 MEIو  NAO ،AOدمای ماه ژانویه با تغییرات فازهای  هنجاریبی. نمودار مقایسه 8شکل 
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 MEIو  NAO ،AOدمای ماه فوریه با تغییرات فازهای  هنجاریبی. نمودار مقایسه 9شکل 

 

 گیرینتیجه

های فصل با دمای ماه AOو  NAO دور پیوندهایتحقیق، ارتباط معکوس و معناداری بین  هاییافتهبر اساس 

مشاهده گردید،  شمال غرب هایایستگاهترین ارتباط در وجود دارد که بیش ایران زمستان در اغلب نواحی شمالی و غربی

از فازهای منفی به سمت فازهای مثبت دمای این مناطق کاهش  دور پیوندهابا افزایش مقادیر عددی این  کهطوریبه

ع وجود ندارد و وقوایران با دمای غالب مناطق  MEI. نتایج تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین شاخص یابدمی

نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان موجب رخداد  هایشاخصالنینو یا النینا با فازهای مثبت  هایپدیدهزمان هم

با  النیناپدیده  زمانیهمای که شدت سرما در هنگام گونهبه شودمیدمای نرمال و کمتر از نرمال در اغلب مناطق کشور 

زمان پدیده النینو با فازهای منفی یج همچنین نشان داد که وقوع همشمالی بیشتر است. نتا هایشاخصفازهای مثبت 

نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان موجب رخداد دمای نرمال و بیشتر از نرمال در مناطق مرکزی و  هایشاخص

مان پدیده النینا با فازهای زمشخصی در هنگام وقوع هم هنجاریبی. این در صورتی است که شوندمیجنوبی کشور 

نوسان اطلس شمالی و نوسان  دور پیوندهایزمان فازهای خنثی و رخداد هم شودنمیشمالی دیده  هایشاخصمنفی 

النینو و النینا موجب تعادل دمایی شده و احتمال وقوع دمای کمتر از نرمال در این حالت بسیار  هایپدیدهشمالگان با 

 .باشدمیبعید 

( قویدل رحیمی و 1389قویدل رحیمی و خوشحال دستجردی )( 1383تحقیق حاضر همسو با مطالعات مرادی )نتایج  

 دور پیوندهایفازهای مثبت  تأثیرمورد  در( 1394مسعودیان )( 1383( مرادی )2006( قاسمی و خلیلی )1395همکاران )

( 1399ب مناطق کشور، سبزی پرور و همکاران )نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان بر وقوع دمای زیر نرمال در اغل

( مبنی بر تشدید ایجاد بلوکینگ از نوع 1397مبنی بر تشدید افت کمینه دما در هنگام وقوع النینا، عزیزی و همکاران )

زمان پدیده النینا با فازهای مثبت نوسان اطلس شمالی و کم ارتفاع بریده و به طبع آن کاهش شدید دما طی رخداد هم

. باشدمیدما در هنگام رخداد فازهای مثبت نوسان شمالگان  برافزایش( مبنی 1400ر تضاد با مطالعه حلبیان و همکاران )د

محسوسی بر دمای زمستانه کشور ندارند و  تأثیرمقیاس النینو و النینا رسد تنها رخداد دو پدیده بزرگچنین به نظر می

 ایگونهبهاست. اثر  ترپررنگفازهای نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان  ها بااین پدیده زمانیهمنقش  بیندراین

است که در هنگام رخداد فازهای مثبت نوسان اطلس شمالی و نوسان شمالگان شاهد کاهش دمای اغلب مناطق هستیم 

مؤثر دیگر بر  ر پیوندهایدوبا شناسایی  رودمیانتظار  شود.زمانی با پدیده النینا این کاهش شدیدتر میکه در صورت هم

 آشکار شود. ایران وهوایآباز  ایناشناخته، ابعاد هاآن تأثیرگذاریو مطالعه برآیند  کشور وهوایآب
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 تقدیر و تشکر

 .شودمی یسپاسگزاردمایی  هایدادهاز سازمان هواشناسی کشور جهت مساعدت در تهیه 

 

 منابع

ریزی مجله جغرافیا و برنامه .بندی نواحی دمایی ایرانیی رژیم دمایی و پهنه(. شناسا1388مسعودیان، س. ا. ) و اکبری، ط. (1
 .59-74، (33) 2محیطی، 

 انتشارات دانشگاه یزد. :یزدچاپ اول،  .شناسی دینامیکاقلیم(. 1389امیدوار، ک. ) (2
ای بر روی خاورمیانه در حاره(. مطالعه ارتباط انسو با نوسان ساالنه واچرخند جنب1391احمدی گیوی، ف. ) و .پرهیزگار، د (3

 .55-68 (،9) 3شناسی، های اقلیمنشریه پژوهش .سالهیک دوره سی
گردوغبار با متغیرهای حدی و  هایطوفانسازی رابطه (. مدل1400بابائیان، ا. ) و ، م.؛ انصاری، م.؛ عراقی نژاد، ش.پور غالم (4

 .113-126، (45) 12 ناسی،شهای اقلیمنشریه پژوهش .متوسط دما در نیمه غربی کشور
(. تحلیل همبستگی درون ساالنه بارش 1400نژاد، پ. )ایران و سیدنژاد گل خطمی، ن.؛ بذرافشان، ج.؛ نازی قمشلو، آ. (5

 .15-24، (45)12شناسی، های اقلیمپژوهش نشریه .نائو در ایران دور پیوندهفتگی با 
در جابجایی تاریخ رخداد اولین و  دور پیوند هایپدیده تأثیر(. بررسی 1399ورشاویان، و. ) و ا.؛ فیروزمند، ز. سبزی پرور، ع. (6

 .295-311، (2) 52های جغرافیای طبیعی، پژوهش .آخرین یخبندان پاییزه و بهاره
های زمستانه (. اثرات نوسانات شبه دوساالنه بر بارش1399.؛ محمدی، غ.؛ خجسته غالمی، و.؛ آزاده، ا. )س جهانبخش اصل، (7

 .113-127،(1) 52های جغرافیای طبیعی، پژوهش .نایرا
های دمایی فصل گرم ایران با با ناهنجاری دور پیوندهای سازی ارتباط شاخص(. مدل1396. )ف اخالق،خوش و حیدری، م. (8

 .47-66 ، 23 جغرافیا و مخاطرات محیطی،مجله  .استفاده از وایازی چندمتغیره
(. ارتباط نوسان شمالگان با تغییرپذیری دمای زمستانه شمال غرب 1400دی مهر، ف. )محمو و حلبیان، ا. ح.؛ کرمپور، م. (9

 .121-140، 47شناسی، های اقلیمپژوهش نشریه .ایران
 هایسالیخشکبا  AO ازجملهمقیاس نیمکره شمالی (. مطالعه روابط بین الگوهای چرخشی جوی کالن1383خسروی، م. ) (10

 .167-188، (3)2جغرافیا و توسعه، له مج .ساالنه سیستان و بلوچستان
(. مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای 1387معصوم پور سماکوش، ج. ) و اخالق، ف.؛ قنبری، ن.خوش (11

 .57-70، 66 های جغرافیای طبیعی،پژوهشمجله  .سواحل جنوبی دریای خزر
 دور پیوندپالمر و ارتباط آن با الگوهای  سالیخشکشدت ایران به کمک شاخص  سالیخشک(. پایش 1393دارند، م. ) (12

 .67-82، (4) 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  .اقیانوسی-جوی
 .625-640 ،(3) 44مجله فیزیک زمین و فضا،  .ایران ایمنطقه دور پیوندهایجهانی و  دور پیوند(. 1397دوستان، ر. ) (13
و اثر آن بر تغییر  NAO(. چرخه زندگی فازهای مثبت و منفی 1394. )احمدی گیوی، ف و رضائیان، م.؛ محب الحجه، ع. (14

 .1-10 (،21) 6شناسی، های اقلیمپژوهشنشریه  .های دینامیکی بر روی ایرانکمیت
(. همپوشانی دوره تناوب نوسان اطلس شمالی با دوره تناوب 1399امیرجهانشاهی، م. ) و رزمجو، س.؛ محمودی، پ. (15

 .91-104 ،(1) 14مجله ژئوفیزیک ایران،  .های ایرانیو ترسال هاسالیخشک
مجله  .پدیده انسو بر تغییرات دمای ماهانه و فصلی نیمه جنوبی کشور تأثیر(. 1391) .بیات ورکشی، م و زارع ابیانه، ح. (16

 .67-84، (2) 44های جغرافیایی طبیعی، پژوهش
های دمای سطحی اقیانوس ی نوسان اطلس شمالی و شاخص(. تحلیلی بر رابطه زمان1392زاده، ز. )حاجی و صالحی، ب. (17

 .117-128 ،(3)28فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  .اطلس با تغییرپذیری بارش و دمای استان لرستان
اقیانوسی اطلس  -های گردش جوی(. ارتباط نوسان1386قویدل رحیمی، ی. ) و صالحی، ب.؛ محمدخورشیددوست، ع. (18

 .147-156، 60های جغرافیای طبیعی، پژوهشمجله  .ستان آذربایجان شرقیا هایسالیخشکشمالی با 
مجله جغرافیا و  .ایران وهوایآببر  SOI و NAO زمان فازهای(. اثر هم1393صفرراد، ط. ) . و، تآراچهرهعزیزی، ق؛  (19

 .43-56 ،12پایداری محیط، 
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 و ENSO بابریده مؤثر بر ایران و ارتباط آن  هایتفاعکم ارشناسی (. اقلیم1397رضایی، ح. ) و عزیزی، ق.؛ مرادی، م.؛ (20
NAO.  ،153-158، (1) 33فصلنامه تحقیقات جغرافیایی. 

 انتشارات سمت. :، تهرانچاپ اول .آب و هواشناسی سینوپتیک(. 1381علیجانی، بهلول. ) (21
 .11008-11027 ،94یقات جغرافیایی، فصلنامه تحق .بر اقلیم ایران دور پیوند(. مطالعه اثر 1381عساکره، ح. ) و غیور، ح. (22
(. بررسی وردایی الگوهای 1392قویدل رحیمی، ی. ) و اصل، م.؛ علیجانی، ب.؛ احمدی، م.؛ مفیدی، ع.؛ بابائیان، ا. زادهفرج (23

 .31-45، (15 و 16) 4شناسی، های اقلیمنشریه پژوهش .بر بارش ایران هاآنو اثر  دور پیوند
(. جستاری پیرامون سختی اقلیم زمستانی تبریز و ارتباط آن با نوسانات 1389دستجردی، ج. )، ی.؛ خوشحال یمیرحدلیقو (24

 .179-196، (1)14فصلنامه مدرس علوم انسانی،  .شمالگان
(. نوسان شمالگان و نقش آن در تغییرپذیری دماهای کمینه 1395حاتمی کیا، م. ) و ، ی.؛ فرج زاده اصل، م.رحیمیقویدل (25

 .41-59، (42) 16نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،  .ایران منطقه شمال شرق
و شبکه  دور پیوندبینی بارش ماهانه با استفاده از الگوهای (. پیش1396. )ک ،منش شیبخشا و قاسمیه، ه.؛ بذرافشان، ا. (26

 .405-418 ،(2) 43فیزیک زمین و فضا،  .عصبی مصنوعی در حوزه فالت مرکزی ایران
های بارشی و دمایی با مؤلفه دور پیوندهای (. بررسی ارتباط شاخص1396ا. ) حسینی، س. و احمدی، ح. گودرزی، م.؛ (27

 .641-651، (3) 4مجله اکوهیدرولوژی،  .ایستگاه کرج
 هایسالیخشکبر رخداد  دور پیوندهای (. واسنجی اثر الگوها و شاخص1397. )ا شاهکویی، و لکزاشکور، ق.؛ روشن، غ. (28

 .107-124 (،29) 8، ایمنطقهریزی و فصلنامه برنامه .تاناستان گلس
 .89-106 ،3 مجله جغرافیا و توسعه، .(. بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته1383مسعودیان، س. ا. ) (29

ه مجله پژوهشی دانشگا .نیمکره شمالی بر دمای ایران دور پیوند(. شناسایی الگوهای 1388اکبری، ط. ) و مسعودیان، ا. (30
 .117-132 ،22اصفهان، 

 .انتشارات شریعه توس :، مشهدچاپ اول .ایران وهوایآب(. 1390) مسعودیان، س. ا. (31
 .15-27، 48های جغرافیایی طبیعی، مجله پژوهش .آن بر اقلیم ایران تأثیر(. نوسان اطلس شمالی و 1393مرادی، ح. ) (32
های جنوبی یابی میانگین روزانه دما در کرانه(. پیش1396) عادل زاده، ع. و مسعودیان، س. ا.؛ موحدی، س.؛ حسینی، م. (33

 .139-144، (2) 28ریزی محیطی، جغرافیا و برنامهمجله  .دریای خزر و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل
 .رهای اخیزمین و وردایی آن طی دهه(. واکاوی فصول دمایی ایران1398فرد، ک. )ناظمی و مسعودیان، س.ا.؛ دارند، م. (34

 .45-62، 55جغرافیا و توسعه، فصلنامه 
های فراگیر و یخبندان دور پیوند(. رابطه بین الگوهای 1394خسروی، م. ) و ا. س. علیجانی، ب.؛ مسعودیان، محمودی، پ.؛ (35

 .175-194، 40و توسعه،  ایجغراففصلنامه  ایران،

 .حوزه دریاچه ارومیه سالیخشکبر بارش و  دور پیوندالگوهای  تأثیر(. 1399) عرفانیان، م. و میرزایی حسنلو، ا.؛ عبقری، ه. (36
 .537-559، (3) 46مجله فیزیک زمین و فضا، 

بر بارش ایران  دور پیوندها تأثیر(. مروری بر برخی مطالعات پیرامون 1400پور، م. )حسین و بخشش رباط، س. محجوبی، ع.؛ (37
 .28-44، (112-113) 45 مجله نیوار سازمان هواشناسی، .1397تا  1383های در بازه سال

نشریه  .(. مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو بر دما و بارش مشهد1395محمدی ثابت، و.؛ موسوی بایگی، م؛ رضایی پرند، ح. ) (38
 .2101-2114 ،(6) 30آب و خاک، 

و آثار  NAOسازی عددی نوسان اطلس شمالی (. شبیه1392محب الحجه، ع. ) و ی، ف.ع.؛ احمدی گیو نصر اصفهانی، م. (39
 .145-158، (3)39مجله فیزیک زمین و فضا،  .آن در جنوب غرب آسیا
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