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 استان مهم رودخانه سه رواناب و بارش بر انيجول مادن نوسان دهيپد يفازها ريتأث زانيم يبررس
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  دهيچک

  
 در فارس استان مهم ةرودخان سه يدرومتريه و يسنج نابار يها ستگاهيا رواناب و بارش بر MJO ةديپد اثر ،حاضر پژوهش در

 يبرا .اند دهش استفاده MJO شاخص و رواناب و بارش روزانه يها داده ،منظور نيا يبرا .گرفت قرار يابيارز مورد بارش فصل
 اختالف سهيمقا يبرا LSD بيتعق آزمون از يدار  يمعن صورت در و آنووا يآمار ليتحل از MJO دهيپد يدار يمعن اثر يبررس

 زانيم ،نيانگيم از انحراف درصد و بلندمدت نيانگيم از انحراف يها آماره از استفاده با ،سپس شد. استفاده فازها نيانگيم نيب
 در که داد نشان آنووا يآمار ليتحل جينتا .شد يبررس يبحران يهاروز در رواناب و بارش بر MJO گانه هشت يهافاز ريتأث
 رواناب و بارش بر MJO يها فاز و رددا وجود ها فاز نيانگيم نيب يدار يمعن اختالف يدرومتريه و يسنج باران يها ستگاهيا

 مثبت ريتأث نيشتريب MJO هشت و کي يها فاز که داد نشان يدرومتريه يها ستگاهيا جينتا ليتحل نيهمچن هستند. گذارريتأث
 نيجول مادن نوسان ۸ و ۷ يفازها يسنج نبارا يها ستگاهيا در و دندار رواناب بر را يمنف ريتأث نيشتريب چهار و پنج فاز و
  ن مناطق دارند.يا بارش بر را يمنف ريتأث نيشتريب نوسان نيا ۵ و ۳ يفازها و مثبت ريتأث نيشتريب

  
  .يبحران يها روز رواناب، ،ل آنووايتحل ،MJO دهيپد ،دور از ونديپ :يديکل يها واژه
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  مقدمه
 و يدنيآشام آب به ازين و تيجمع رشد به توجه با

 راتييتغ نيهمچن ن،يريش آب منابع كمبود و يكشاورز
 تياهم ر،ياخ يها دهه در يكيدرولوژيه نوسانات و يمياقل

 و يمي(عظ است يهيبد يامر ها رودخانه انيجر يبررس
 ر،ياخ يطوالن و يپ در يپ يها يخشكسال ).۱۳۸۹ ،همکاران

 فارس استان جمله از ،كشور يجنوب ياه استانسراسر  در
 سازد. يم يضرور را آب منابع ةنيبه تيريمد ،كشور در و
 روزانه، يها اسيمق در يمياقل عوامل ةگسترد راتييتغ

 يها دهيپد با عوامل نيا ارتباط از نشان ساالنه و ماهانه
 ،ينيقائدام و السادات ناظم( باشد يم ونديپدور يانوسياق

 از ونديپ يالگوها که است شده انيب يفيتعر در .)۱۳۸۹
 ها آن ةليوس به که هستند ييها سنجه اي هااريمع دور،
 گردش يها الگو يمکان راتييتغ و شدت يزمان راتييتغ

 شود. يم يريگ اندازه آن) از ييها بخش اي( يانوسياق -يجو
 انسو، مانند ،يانوسياق -يجو يمياقل يها دهيپد از کي هر

 و يشمال اطلس نوسان جنوبگان، نوسان شمالگان، نوسان
 دور از ونديپ يالگو کي را رهيغ و انيجول مادن نوسان

 ةديپد ،انيجول مادن نوسان ،نيب نيا در نامند. يم
 جو يعموم گردش از داريپا ييالگو و يانوسياق ونديدورپ
 به ،پژوهش نيا در ).۲۰۰۱ ،همکاران و ني(مارت است

 مادن نوسان ونديدورپ دهيپد ياثرها ليتحل و کنکاش
 پرداخته فارس استان ارشب و رواناب بر (MJO) انيجول

 يك دور از ونديپ ةديپد ،نجوليا دنما ننوسا شود. يم
 و ستا يا رهحا مناطق در يجو سمقيا رگبز دشگر

 يها داده كه )۱۹۷۱( نجوليا   و دنما توسط ربا نخستين
 ارقر تحليل و تجزيه ردمو را نكانتو هجزير هيستگاا

 يسو قشر رنتشاا با صوالًا هپديد ينا شد.   كشف ،ندداد مي
 يرو بر رشبا ديتشد با همراه يقو همرفت منطقه يك

 يها يرهنجا بي د.شو مي شناسايي آرام و هند   يها سقيانوا
  بغر و فريقاآ قشر از هايي بخش در ابتدا ،رشبا مثبت

 منتشر قشر يستارا در سپس و هشد زغاآ هند سقيانوا 
 در دهيپد نيا اتريتأث ةنيزم در ياديز مطالعات د.شو مي

                                             است. شده انجام کشور از خارج و داخل
 يبررس به )۱۳۸۷( ينيقائدام و السادات ناظم ،يپژوهش در                                                  

 ينييپا و ييباال کرانه وقوع بر انيجول مادن نوسان ريتأث
 پرداختند. فارس استان ماه نيفرود تا بهمن يها  ماه بارش

 بهمن در البيس وقوع و بارش شيافزا دادند نشان جينتا
 ادامه در دارد. ارتباط MJO يمنف فاز وقوع با ماه

 دهيپد ريتأث يبررس به )١٣٨٩( ينيقائدام و السادات ناظم
MJO پرداختند. فارس استان در تر و خشک يها دوره بر 

 مثبت، فاز شدن غالب با که داد نشان مطالعه نيا جينتا
 در درصد ٨٠-٦٠ نيب استان در سالي خشک احتمال
 يترسال وقوع احتمال يمنف فاز در ،مقابل در و است نوسان

 ،گريد يپژوهش در باشد.  يم رييتغ در درصد ٦٥-٥٠
 مادن دهيپد ريتأث يبررس به )١٣٨٩( گلکار و ينيقائدام
 خوزستان استان تر و خشک دوران يهارخداد بر انيجول

 مثبت فاز در و پرداختند رانيا غرب جنوب در اقعو
 يمنف فاز در و درصد ٩٠- ٥٠ سالي خشک دادن رخ احتمال
 نيا جينتا از درصد ٨٥-٥٥ تر ةدور دادن رخ احتمال
    بود. پژوهش

 بارش تنوع يگزارش در )۲۰۱۵( همکاران و پوراصغر                                                                                                                                                                                                                   
 بارش يها داده از استفاده با را رانيا جنوب يفصل درون
 قرار يبررس مورد رانيا جنوب ستگاهيا ۱۸۳ از روزانه
 در مرطوب طيشرا که شد مشاهده ،پژوهش نيا در دادند.

 ۳ فاز در خشک طيشرا و داشته قرار ۸ و ۷ ،۲ ،۱ يهافاز
 و برفورد جمله از ،يگريد اديز پژوهشگران .دارد قرار ۶ تا

 و رحمت ،)۲۰۱۱( همکاران و وي ،)۲۰۱۱( همکاران
 و کارولو )،۲۰۰۵ ( همکاران و ديويد )، ۲۰۱۰(يشوچ

 يهاريتأث ةنيزم در يا گسترده قاتيتحق )۲۰۰۴( همکاران
 مطالعات شتريب در .دادند انجام انيجول مادن نوسان

 يمکان و يزمان عيتوز ارتباط بر ياصل تمرکز ،شده ذکر
 در تاکنون و است بوده MJO رخداد تيوضع با بارش

 نگرفته انجام يا مطالعه MJOاز رواناب يريپذريتأث نهيزم
 يها مؤلفه از يکي عنوان به رواناب مقدار حاليکه در ؛است
 آب، مصرف و منابع تيريمد در يکيدرولوژيه ةچرخ
 نقش ... و سدها از نهيبه يبردار بهره ،يکشاورز يزير برنامه
 ،حاضر پژوهش در ياصل هدف ،رو نيا از دارد. ياساس
 رواناب و بارش يريپذ ريتأثدار بودن  يمعن يبررس

 يبر رو نيجول مادن نوسان از فارس استان يها رودخانه
  .است انوس هندياق
  

  ها روشمواد و 
 يها ستگاهيا رواناب و بارش يريپذريتأث ،مطالعه نيا در

 استان در واقع شاپور و يدالک کر، رودخانه سه به مربوط
 MJO مختلف يهافاز در هند انوسياق رطوبت از فارس
 يها داده ،حاضر پژوهش انجام يبرا است. شده يبررس

 يسنج باران و يدرومتريه يها ستگاهيا به مربوط روزانه
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 گرفته فارس استان يا منطقه آب اداره از ها رودخانه نيا
 تعداد و آمار سال ۲۰ حداقل يدارا که ييها ستگاهيا .شد

 ها ستگاهيا ريسا انيم از ،بودند پرت و گمشده ةداد حداقل
 گرفتند. قرار ليتحل و هيتجز مورد و دندش کيتفک

 سه يبررس مورد يسنج باران و يدرومتريه يها ستگاهيا
 روزانه يآمار داده سال ۲۰ حداقل يدارا که رودخانه
  .اند شده هئارا ۱ جدول در ،هستند

  
  فارس استان رودخانه سه منتخب يسنج باران و يدرومتريه يها ستگاهيا -۱ جدول

  يسنج باران ستگاهيا  يدرومتريه يها ستگاهيا  رودخانه نام
  زير چم  زير چم ،خان پل درودزن،  کر رودخانه
  سعدآباد باال، جره ،يتيچ گان،يبوش  يتيچ گان،يبوش  شاپور رودخانه
  فراشبند  تيچ چم  يدالک رودخانه

  
 شاخص از MJO تيوضع ييشناسا يبرا ،مطالعه نيا در

 دست به ١اياسترال يهواشناس ةادار تيسا از که ،آن روزانه
 و  MJO  يابيرد يابر معموالً .است شده استفاده ،آمده

 تضعيف يا و تقويت ،تشكيل حلامر از کي ماكد در کهنيا
 به توجه با .شود يم استفاده RMMI شاخص از ،ستا

 نيا ،MJO از يناش همرفت ةهست ييايجغراف تيموقع
 متوسط عمر طول که دشو يم ميتقس فاز هشت به دهيپد
 ةهست ،هشت و کي فاز در است. روز ۱۰ تا ۴ فاز هر

 انوسياق غرب و قايافر ةقار از ييها بخش يرو بر همرفت
 بر پنج و چهار فاز هند، انوسياق يرو بر سه و دو فاز هند،

 يرو بر هفت و شش فاز و ييايدر ةقار و ياندونز يرو
 MJO که آنجا از  رد.يگ يم قرار آرام انوسياق يغرب ةمين
 متناوب يها تکرار ها فاز نيا ؛باشد يم يا دوره رخداد کي

 يمياقل آثار يدارا ها فاز از کدام هر و داشت خواهند
 از کدام هر اثر يبررس در است الزم ،نيبنابرا .است متفاوت

 کيتفک گريکدي از فاز هر به مربوط يها روز ابتدا ،ها فاز نيا
 يبحران اي منتخب يها دوره ،حاضر پژوهش در .شوند
 به نجايا در که ،است بوده نظر مورد انيجول مادن نوسان
 مقدار شتريب اي يمتوال روز پنج که شود يم گفته ييها دوره

 از شتريب MJO شاخص ةانداز و باشد فاز کي در شاخص
 ليدل نيا به ،منتخب يها روز نيا بر تمرکز باشد. کي

 ها دوره نيا در MJO دهيپد آثار رود يم انتظار که است
 شاخص از استفاده با ،نيبنابرا باشد. ييشناسا قابل بهتر

MJO  ي دوره و شود يم ييشناسا آن مختلف يها فاز 
 بارش فصل در نيجول مادن نوسان منتخب يها رخداد
 گريکدي از يالديم ۲۰۱۵- ۱۹۷۵ سال از ن)يفرورد تا (آبان
 يبرا شده جدا يبحران يها روز تعداد اند. شده کيتفک

              باشد. يم ۲ جدول شرح به فاز هر در منتخب يها دوره
                                                             
1- http://www.bom.gov.au/ 

يک داراي  فاز ،شود در جدول ديده مي طور كه همان
 ترتيب بهکمترين تعداد روزهاي بحراني و فاز هفت و سه 

داراي بيشترين تعداد روز هستند. فازهاي بحراني جداشده 
 ها از ساير دادهها در همان تاريخ  با بارش و رواناب نظير آن

اثر نوسان مادن جولين با  ،در پژوهش حاضر جدا شدند.
 ٢طرفه کي آنوواي آمار به روش Spssافزار  استفاده از نرم

يک  واريانس تحليل ،آنووا. مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت
 ةمقايس ،است. هدف اصلي اين آزمون ٣Fة با آمارطرفه 

سنجي و ميانگين  هاي باران بارش در ايستگاهميانگين 
چند گروه (فازهاي هاي هيدرومتري در  رواناب در ايستگاه

به باشد.  مي درصد ۹۵) در سطح اطمينان MJOه گان هشت
فرض صفر در اين آزمون برابري ميانگين  همين جهت،

<p)ردنشدن آن  وهاست  تمام گروه به معناي  (0.05
(فازها) است و رد فرض  نبودن اثر متغير گروهي ثرؤم

>p)صفر و نشان  استداري مدل  بيانگر معني (0.05
ها متفاوت از ديگري  دهد ميانگين حداقل يکي از گروه مي

 اين آزمون، اختالف دار بودن در صورت معني است.
(حداقل اختالف  LSD٤تعقيب  آزمونها با  ميانگين

مشخص  LSD آزمونمربعات) مورد مقايسه قرار گرفت. 
دار وجود داشته  ها اختالف معني که بين کدام گروه کند مي

شده است. در گام  آنووا تحليلدر  يدار که سبب معني
روزهاي بارش محاسبه   ( M) ميانگين فصلي کل ،بعدي

، هاي انحراف از ميانگين با استفاده از آماره ،آخر شده و در
  (  M) هر فاز هاي بحراني در اختالف ميانگين روزيعني 

 و درصد انحراف از ميانگين) DMT(از ميانگين فصلي کل 
به تجزيه و تحليل نتايج پرداخته ) PDMT(کل  فصلي

                                                             
2- One wey anova 
3- Fisher 
4- Least Significant Difference  
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  شده است.شده ارائه  هاي استفاده ، روابط آماره۳در جدول  شده است.

                                           
  يآمار يها آماره روابط يمعرف - ۳ جدول

  ياضير رابطه  رابطه نام  رابطه شماره
−  DMT= M  کل يفصل نيانگيم از هرفاز در رواناب نيانگيم انحراف  )۱( M  
× PDMT =DMT/M  کل يفصل نيانگيم از انحراف درصد  )۲( 100  

  
  حثو ب جينتا
 در و فاز هر در رواناب و بارش يها نيانگيم به مربوط جينتا
 دهيد ۲ و ۱ يها شکل در يبحران يها روز يبرا ستگاهيا هر
 يها ستگاهيا بارش نيانگيم ريمقاد ،۱ شکل شود. يم

 و باال  جره سعدآباد، ،يتيچ ز،ير چم گان،يبوش يسنج باران
 نشان کل نيانگيم همراه به MJO فاز هشت در را فراشبند

 گان،يبوش يها ستگاهيا در کل نيانگيم مقدار دهد. يم
 با برابر ترتيب به فراشبند و باال جره آباد، سعد ،يتيچ ز،ير چم

 است. متر يليم ۲۲/۱و ۲۱/۱ ،۹۶/۰ ،۹۹/۱ ،۹۵/۲ ،۵۹/۲
 فراشبند) ستگاهيا (جز يسنج باران يها ستگاهيا ةهم در

 در و نهيشيب MJO هشت فاز در بارش نيانگيم مقدار
 و زير چم ،يتيچ آباد، سعد باال، جره فراشبند، يها ستگاهيا

 نهيکم ۳ و ۱ ،۴ ،۴ ،۵ ،۴ يها فاز در بيترت به گانيبوش
 در بارش شدن کم ،شکل نيا در توجه قابل نکته .باشد يم

 در رفتار نيا که است دو فاز در آن يجزئ شيافزا و ۱ فاز
  شود. يم دهيد ها ستگاهيا ةهم

  

  
  کل نيانگيم و MJO گانه هشت يها فاز در يسنج باران يها ستگاهيا در بارش روزانه نيانگيم - ۱ شکل

  
 يها ستگاهيا يبرا را رواناب نيانگيم ريمقاد ،۲ شکل

 و زن درود خان، پل ،يتيچ ز،ير چم گان،يبوش يدرومتريه
 نشان مدتبلند در و MJO گانه هشت يهافاز در تيچ چم

 يدرومتريه يها ستگاهيا در نيانگيم کل مقدار دهد. يم
 تيچ چم و زن درود خان، پل ،يتيچ ز،ير چم گان،يبوش
 ،۶۱/۴۵ ،۴۷/۲۱ ،۱۸/۴۸ ،۵۵/۱۴ است برابر بيترت به

 مقدار ةنيشيب باشد. يم هيثان بر مترمکعب ۲۶/۳۰ و ۰۷/۱۸
 دهيد ۲ فاز در گانيبوش ستگاهيا يبرا رواناب نيانگيم

 نيا در نيانگيم رواناب که است يحال در نيا ؛شود يم
 آن مقدار زا کمتر چندان زين کي و ۸ يها فاز در ستگاهيا

 نهيشيب که شود يم دهيد شکل نيا در ست.ين ۲ فاز در
 در تيچ چم ،يتيچ ز،ير چم يها ستگاهيا يبرا رواناب مقدار

 کي فاز در درودزن و خان پل يها ستگاهيا يبرا و هشت فاز
 مقدار نيکمتر ها ستگاهيا ةهم در ،نيهمچن است. داده رخ
  شود. يم دهيد MJO پنج فاز در رواناب نيانگيم
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 فراشبند  جره باال سعد آباد چیتی چم ریز بوشیگان

  فاز هر در يبحران يهاروز تعداد -۲ جدول
  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  فازها
  ۲۹۵  ۳۶۸  ۳۰۸  ۲۵۷  ۲۳۸  ۳۳۷  ۲۴۹  ۱۹۱  روز تعداد
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  کل نيانگيم و MJO گانه هشت يهافاز در يدرومتريه يها ستگاهيا در رواناب نيانگيم - ۲ شکل

  
 يها ستگاهيا يبرا را آنووا آزمون جينتا ،۳ جدول
 به ديبا که يستون آزمون نيا در دهد. يم نشان يسنج باران
 از آن مقدار اگر که است P ستون نمود توجه آن
 به و شود يم صفر فرض شدنرد موجب ،باشد کمتر۰۵/۰
 را ها فاز يها نيانگيم يبرابر فرض توان ينم جهت، نيهم
 دهيد ها نيانگيم نيب يدار يمعن اختالف ،نيبنابرا ؛رفتيپذ
 يبرابر فرض باشد، ۰۵/۰ از شتريب P مقدار اگر شود. يم
 يدار يمعن اختالف رو، نيا از و شود يم رفتهيپذ ها نيانگيم
 جدول در که طور همان شود. ينم دهيد ها نيانگيم نيب

 ،سعدآباد يها ستگاهيا در P مقدار ،شود يم مالحظه
 برابر بيترت به زير وچم يتيچ گان،يبوش فراشبند، باال، جره
 ۰۰۱/۰ و ۰۰۰/۰ ،۰۰۰/۰ ،۰۰۶/۰ ،۰۰۰/۰ ،۰۰۲/۰

 کمتر ۰۵/۰ از ريمقاد نيا ةهم که آنجا از باشد. يم
 يدالک کر، رودخانه سه بارش بر ها فاز اثر ،نيبنابرا ؛باشد يم
 نيانگيم اختالف دهد يم نشان که است دار يمعن شاپور و

 آزمون جينتا است. دار يمعن مختلف يها فاز در يبارندگ
 مشاهده ۴ جدول در يدرومتريه يها ستگاهيا يبرا آنووا

 خان، پل يدرومتريه يها ستگاهيا در P ريمقاد که شود يم
 شده صفر گانيبوش و زير چم ،يتيچ ت،يچ چم درودزن،

 يها نيانگيم نيب يدار يمعن اختالف ،نيبنابرا ؛است
 يها فاز و رددا وجود يبررس مورد MJO گانه هشت يها فاز

 اثر رواناب مقدار يرو نيجول مادن نوسان هشتگانه
  دارند. يدار يمعن

  
  يسنج باران يها ستگاهيا بارش ريمقاد يبرا آنووا ليتحل - ۳ جدول

  F  P  مربعات نيانگيم  راتييتغ منبع  ستگاهيا نام

  سعدآباد
  ۰۰۲/۰  ۲۶/۳  ۳۹/۷۱  يگروه نيب

      ۸۵/۳۱  يگروه درون

  باال جره
  ۰۰۰/۰  ۸۷/۳  ۳۲/۹۶  يگروه نيب

      ۸۵/۲۴  يگروه درون

  فراشبند
  ۰۰۶/۰  ۱۸/۲  ۸۱/۷۲  يگروه نيب

      ۷۶/۲۵  يگروه درون

  يتيچ
  ۰۰۰/۰  ۳۴/۳  ۵۹/۲۳۳  يگروه نيب

      ۸۰/۵۳  يگروه درون

  زير چم
  ۰۰۱/۰  ۶۹/۳  ۳/۲۷۸  يگروه نيب

      ۳۹/۷۵  يگروه درون

  گانيبوش
  ۰۰۰/۰  ۹۴/۵  ۲۹/۴۰۰  يگروه نيب

      ۳۰/۴۷  يگروه درون
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 چم چیت درودزن پل خان چیتی چم ریز بوشیگان
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  يدرومتريه يها ستگاهيا رواناب يها داده يبرا آنووا ليتحل - ۴ جدول
  F  P  مربعات نيانگيم  راتييتغ منبع  ستگاهيا نام

  خان پل
  ۰۰۰/۰  ۵۸/۷  ۱۱/۲۶۳۵۱  يگروه نيب

      ۸۶/۳۴۷۴  يگروه درون

  درودزن
  ۰۰۰/۰  ۵۸/۷  ۲۶/۱۰۷۰۱  يگروه نيب

      ۷۸/۱۴۱۰  يگروه درون

  تيچ چم
  ۰۰۰/۰  ۱۸/۷  ۵۲/۳۷۱۴۳  يگروه نيب

      ۲۴/۵۱۶۷  يگروه درون

  زير چم
  ۰۰۰/۰  ۲۳/۶  ۹۳/۱۸۷۴۲  يگروه نيب

      ۹۸/۳۰۰۵  يگروه درون

  يتيچ
  ۰۰۰/۰  ۴۸/۶  ۱۵/۶۷۷۵  يگروه نيب

      ۳۵/۱۰۴۴  يگروه درون

  گانيبوش
  ۰۰۰/۰  ۳۲/۲  ۱۴/۱۷۱۴  يگروه نيب

      ۷۳/۱۸۳  يگروه درون

  
 ها اختالف اعتبار ها نيانگيم يبرابر آزمون کهنيا به توجه با
 از فاز هر در ها نيانگيم تفاوت سهيمقا يبرا ،داد نشان را

 شد. استفاده )LSD( يدار يمعن اختالف حداقل آزمون
 و رواناب يدار يمعن اختالف حداقل آزمون از حاصل جينتا

 ۶ و ۵ يها جدول در MJO گانه هشت يفازها در بارش
 بارش نيانگيم يجفت تفاوت سهيمقا .شود يم دهيد
 ۵ جدول در MJO فاز هشت در يسنج باران يها ستگاهيا

 در بارش نيانگيم ياصل قطر يرو اعداد .شود يم مشاهده
 اختالف .دهد يم نشان را يبحران يها دوره در فاز هر
 ها فاز نيانگيم نيب درصد) ۹۵ نانياطم سطح (در دار يمعن
 طور همان .است شده داده نشان جدول در ستاره عالمت با

 گانيبوش ستگاهيا در شود يم مالحظه جدول در که
 هشت و هفت يفازها با کي فاز نيب نيانگيم اختالف

 با دو فاز نيب نيانگيم اختالف باشد، يم دار يمعن صورت به
 نيانگيم اختالف است، دار يمعن هشت و چهار سه، يها فاز

 يدارا هشت و هفت شش، دو، يفازها با سه فاز نيب
 با چهار فاز نيب نيانگيم اختالف ،است دار يمعن اختالف

 اختالف و بوده دار يمعن هشت و هفت شش، دو، يفازها
 نيب نيانگيم اختالف و هشت فاز با پنج فاز نيب نيانگيم

 باشد، يم دار يمعن هشت و سه دو، يفازها با شش فاز
 و چهار سه، ک،ي يفازها با هفت فاز نيب نيانگيم اختالف

 جز فازها همه با هشت فاز نيب نيانگيم اختالف آخر در
 نيهمچن .باشد يم دار يمعن اختالف يدارا هفت فاز
 يها ستگاهيا رواناب نيانگيم يجفت تفاوت سهيمقا
 مشاهده اعداد است. تيؤر قابل ۶ جدول در يدرومتريه

 دوره در فاز هر در رواناب نيانگيم ياصل قطر يرو شده
 نيانگيم نيب دار يمعن اختالف .دهند يم نشان را يبحران
 در (*) ستاره عالمت با يدرومتريه يها ستگاهيا در فازها

 جدول در که طور همان است. شده داده نشان جدول
 گانيبوش ستگاهيا در مثال عنوان به شود يم مالحظه
 شش و پنج و سه يفازها با کي فاز نيب نيانگيم اختالف

 يفازها با دو فاز نيب نيانگيم اختالف باشد، يم دار يمعن
 نيانگيم اختالف و هشت و هفت شش و پنج چهار، سه،

 هشت و پنج دو، ،کي يفازها نيانگيم با سه فاز نيب
 يفازها با چهار فاز نيب نيانگيم اختالف است، دار يمعن
 ک،ي فاز با پنج فاز نيب نيانگيم اختالف و هشت و پنج دو،
 و بوده دار يمعن صورت به وهشت هفت چهار، سه، دو،

 و هفت دو، ک،ي يها فاز با شش زفا نيب نيانگيم اختالف
 و پنج ،دو يها فاز با هفت زفا نيب نيانگيم اختالف هشت،
 يهافاز با هشت فاز نيب نيانگيم اختالف آخر در و شش
 .باشد يم دار يمعن اختالف يدارا شش و پنج چهار، سه،
 اکثر در هشت فاز نيانگيم اختالف يکلطور  به
 يدارا فازها ريسا با شده  برده نام يسنج آب يها ستگاهيا

 ريسا در بيترت نيهم به .باشد يم دار يمعن اختالف
 (*) ستاره با دار يمعن يها اختالف يدرومتريه يها ستگاهيا

  .است شده داده نشان
نسبت به ميانگين  را درصد تغييرات رواناب ،۶شکل 

از هاي چيتي و بوشيگان  بلندمدت کل براي ايستگاه
هاي  در روزچيت از رودخانه دالکي  رودخانه شاپور و چم

طور  دهد. همان نشان مي MJOگانه  هاي هشت منتخب فاز
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 در رواناب نيانگيم يتيچ ستگاهيا در شود يمکه مالحظه 
هفت و هشت  ،شش ،دو ک،ي يها فاز منتخب يها روز

، ۶۸/۲۱،۲۲/۴۵ ةانداز بهترتيب  به نيمادن جول نوسان
 نيانگياز مقدار م شيدرصد ب ۴۲/۶۴، ۲۳/۲۸، ۱/۴

 نيانگيم گانيبوش ستگاهيا در و باشد يبلندمدت رواناب م
 چهار، سه، دو، ک،ي يفازها منتخب يروزها در رواناب
 ۴۵/۱۰ ،۹۲/۳۱، ۵۷/۲۴ اندازه به ترتيب به هشت و هفت

 نيانگيم مقدار از شيب درصد ۲۶/۲۸و  ۷۹/۱۸، ۴۲/۴،
 در رواناب نيانگيم برعکس. هستند رواناب بلندمدت

 يتيچ ستگاهياچهار و پنج  ،سه يمنتخب فازها ياهروز
 نيانگيدرصد و م ۲۱/۱۵و  ۵۶/۱۴، ۵۶/۲ باترتيب  به

 گانيبوش ستگاهيا ۶ و ۵ يفازها منتخب يهارواناب در روز
 نيانگيم از کمتر درصد - ۰۴/۳ و - ۲۲/۲۰ با ترتيب به

 نوسانفاز هشت بنابراين  .هستند تيکم نيا بلندمدت
با  گانيبوش و يتيچ ستگاهيا در ترتيب به نيجول مادن

و فاز پنج  مثبتتأثير  نيشتريدرصد ب ۲۶/۲۸و  ۴۲/۶۴
MJO را  يمنفتأثير  نيشتريبدرصد  -۲۲/۲۰و  -۲۱/۱۵ با

 ستگاهيا در اند. رواناب رودخانه شاپور داشته يرو
 دو، ک،ي يها فاز يدالک رودخانه از تيچ چم يدرومتريه

، ۷۹/۶ با برابر ترتيب به رواناب نيانگيم هشت و هفت سه،
 از شيب درصد+ ۹۶/۱۲۶ و+ ۶۴/ ۹۶ ،+۵/۲، ۱۲/۱۷
 و پنج چهار، يها فاز در و بوده رواناب بلندمدت نيانگيم

 از کمتر درصد - ۲۰/۳۱ و ۹۲/۳۹ ،۷/۴ با برابر شش
 نشان ايجنت نيا. است بوده رواناب بلندمدت نيانگيم
 نيگزيجا ينزول يها حرکت که ۸ فاز در که دهد يم

 بهبود سببهند شده است،  انوسياق يبر رو همرفت
در  MJOهمچنان سلول همرفت  که ۵فاز  در ورواناب 
هند فعال است، کمبود رواناب نسبت به  انوسيشرق اق

دهد که حاکي از تأثير  رخ مي بلندمدت نيانگيم
  .است غيرمستقيم وضعيت همرفت

  
 ستگاهيا ج: ز،ير چم ستگاهيا ب: گان،يبوش ستگاهيا (الف: يسنج باران يها ستگاهيا )LSD( دار يمعن اختالف حداقل آزمون - ۵ جدول

  )فراشبند ستگاهيا و: باال، جره ستگاهيا ه: سعدآباد، ستگاهيا د: ،يتيچ
  زير چم(ب)      گانيبوش(الف) 

  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   فاز
٤/١  ١  *  *            ٤/١  ١          *  *  *  
٩/٢    ٢  *        *  *  ٩/٢    ٢            *  
٢/٢      ٣  *  *  *      ٣/١  *    ٣        *  *  
٩/١        ٤  *  *  *    ١/٢    *    ٤      *  *  
٧/٢          ٥  *      ٣/٢          ٥      *  
١/٣          *  ٦  *    ٧/٢      *  *    ٦      
٩/٣        *  *  *  ٧    ٤/٣      *  *    *  ٧    
٤      *  *  *  *  *  ٨  ٦/٤    *  *  *  *  *  *  ٨  

  سعدآباد(د)   يتيچ(ج) 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   فاز
٧/٠  ١  *  *            ١/١  ١              *  
٩/٠    ٢  *            ٢/٢    ٢            *  
٦/٠      ٣  *  *        ٢/١      ٣          *  
٢/٠        ٤  *  *      ٩/٠        ٤      *  *  
٧/٠          ٥  *  *    ٣/١          ٥      *  
٨/٠            ٦  *    ١/٢            ٦    *  
٢/١      *        ٧    ١/٣    *  *  *    *  ٧  *  
٢  *  *  *  *  *  *  *  ٨  ٧/٣    *  *  *  *  *  *  ٨  
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  باال، و: ايستگاه فراشبند) سنجي (ه: ايستگاه جره باران هاي ) ايستگاهLSDدار ( آزمون حداقل اختالف معني - ۵ادامه جدول 
  فراشبند (و)     جرباال(ه) 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز   ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز 
٨/٠  ١  *            *  ٨/٠  ١            *    
٣/١    ٢        *  *  *  ٩/١  *  ٢    *          
٩/٠      ٣  *          ٦/٠  *    ٣        *    
٤/٠    *    ٤  *        ٨/٠    *    ٤      *  *  
٨/٠          ٥  *      ٦/٠      *    ٥    *    
٢/١            ٦  *    ٢/١            ٦  *    
٨/٢  *  *  *  *    *  ٧  *  ٣/١              ٧    
٢        *        ٨  ١/٢  *  *  *  *  *    *  ٨  

  
 ستگاهيا ج: ز،ير چم ستگاهيا ب: گان،يبوش ستگاهيا (الف: يدرومتريه يها ستگاهيا )LSD( دار يمعن اختالف حداقل آزمون - ۶ جدول

  )تيچ چم ستگاهيا و: زن، درود ستگاهيا ه: خان، پل ستگاهيا د: ،يتيچ
  گانيبوش(الف) 

 

  ربز چم(ب) 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز
٥٢  ١      *  *    *    ١٦  ١        *  *      
٥٧    ٢    *  *  *  *  *  ١٨    ٢  *  *  *  *  *    
٤٥  *    ٣  *      *    ١٣  *  *  ٣      *    *  
٤٧    *    ٤  *      *  ١٣    *    ٤    *    *  
٣٩      *  *  ٥  *  *    ١٠  *  *  *  *  ٥      *  
٣٦    *  *  *  *  ٦  *  *  ١١        *  *  ٦  *  *  
٤٨  *        *    ٧    ١٥  *  *      *    ٧  *  
٦٠  *  *  *  *  *      ٨  ١٧    *  *  *  *      ٨  

  خان پل(د)   يتيچ(ج) 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز
٦١  ١  *      *        ٢١  ١    *  *  *  *  *  *  
٥٣    ٢      *  *  *  *  ٢٦    ٢      *  *  *    
٤٨    *  ٣  *  *        ١٨  *    ٣    *    *    
٥٠      *  ٤  *  *      ١٧    *    ٤  *  *  *    
٣٧  *  *  *  *  ٥  *  *    ١٤      *  *  ٥      *  
٣٩    *    *  *  ٦  *    ١٩        *    ٦    *  
٣١      *  *  *  *  ٧  *  ٢٤    *  *  *      ٧  *  
٥٠  *  *  *        *  ٨  ٣٠  *  *  *  *  *  *  *  ٨  
  تيچ چم(و)   درودزن(ه) 
  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  فاز
٣٠  ١  *  *  *  *  *  *  *  ٣٤  ١        *      *  
٣٤    ٢        *      ١٨  *  ٢      *  *    *  
٢٦      ٣    *  *  *    ٢٢    *  ٣        *  *  
٢٥        ٤        *  ١٧      *  ٤      *  *  
١٢      *  *  ٥  *      ٩  *  *  *  *  ٥    *  *  
١٧        *    ٦      ١٦      *    *  ٦  *  *  
٣٩  *  *  *  *      ٧  *  ١٢        *    *  ٧  *  
٥٧  *  *  *  *  *  *  *  ٨  ١٩  *    *        *  ٨  
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 يفازها در يدالک رودخانه از تيچ چم و شاپور رودخانه از گانيبوش و يتيچ يها ستگاهيا رواناب مقدار نيانگيم از انحراف درصد - ۶ شکل

  MJO مختلف
  

 بلندمدت نيانگيم به نسبت را رواناب رييتغ درصد ،۷ شکل
 منتخب يها روز در کر رودخانه يها ستگاهيا يبرا کل

 در دهد. يم نشان MJO گانه هشت يها فاز )ي(بحران
 ،MJO هشت و شش ،سه ک،ي يهافاز منتخب يها روز

 ،۱۱/۹۶ با ترتيب به درودزن ستگاهيا در رواناب نيانگيم
 نيانگيم مقدار از شيب درصد ۲۵/۲۴ و ۱۴/۲۲ ،۶۸/۳۸

 منتخب يروزها در برعکس هستند. رواناب بلندمدت
 تيکم نيا ترتيب به MJO هفت و پنج و چهار دو، يفازها

 از کمتر درصد ۱۶/۲۳ و ۴۷/۵۱ ،۲۶/۱ ،۴۲/۳ اندازه به
 يروزها در نيهمچن .هستند تيکم نيا بلندمدت نيانگيم

 در هشت و شش چهار، سه، دو، ک،ي يفازها منتخب
 ،۹۸/۲۶ ،۹۷/۵۸ اندازه به رواناب ترتيب به خان پل ستگاهيا

 نيانگيم از شيب درصد ۷۸/۳۳ و ۲۴/۱۲ ،۵۳/۲۱ ،۰۳/۲۴
 هفت و پنج يهافاز در برعکس و بوده رواناب بلندمدت

 نيانگيم از کمتر درصد ۵۵/۲۴ و ۵۷/۵ با ترتيب به
 يروزها در رواناب نيانگيم .هستند تيکم نيا بلندمدت
 چهار، سه، دو، ک،ي يفازها در زير چم ستگاهيا در منتخب

 ،۵۴/۲۳ ،۸۵/۱۸ ،۷۱/۴۸ ،۱۵/۵۷ ترتيب به هشت و هفت

 بلندمدت نيانگيم مقدار از شيب درصد ۲۸/۵۴ و ۸۷/۱۶
 شش و پنج يهافاز در و هستند، يبررس مورد تيکم
 از کمتر درصد -۲۰/۱ و -۶۶/۱ ترتيب به رواناب نيانگيم
 سه رد يکلطور  به .هستند رواناب بلندمدت نيانگيم
 با ترتيب به کي فاز خان پل و زير چم زن،درود ستگاهيا

 بر را مثبت ريتأث نيشتريب درصد ۹۷/۵۸ و ۱۵/۵۷ ،۱۱/۹۶
 يها ستگاهيا در MJO پنج فاز و رددا کر رودخانه رواناب
 رواناب مقدار کاهش درصد نيشتريب زير چم و زن درود

 هفت فاز خان پل ستگاهيا در و بلندمدت نيانگيم به نسبت
 ،۱ فاز .دارد را رودخانه نيا رواناب کاهش درصد نيشتريب
 در بارش بهبود سبب که است MJO يمنف يفازها از

 که باشد يم MJO مثبت يهافاز از ۵ فاز و فارس استان
 قرار هند انوسياق شرق در MJO از يناش همرفت سلول
 در و فارس استان در بارش مقدار کاهش سبب و دارد

 ستگاهيا در توجه قابل نکته .شود يم رواناب کاهش جهينت
 کامل عبور وجود با هفت فاز در که شود يم دهيد خان پل

 بر يمنف ريتأث نيشتريب هند، انوسياق از همرفت سلول
   .شود يم دهيد رواناب مقدار

  

  
  MJO مختلف يفازها در کر رودخانه از خان وپل درودزن يها ستگاهيا رواناب مقدار نيانگيم از انحراف درصد - ۷ شکل
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 به نسبت را يبحران يروزها بارش رييتغ درصد ،۸ شکل
 رودخانه يها ستگاهيا يبرا کل يفصل بلندمدت نيانگيم

 در يتيچ ستگاهيا بارش نيانگيم دهد. يم نشان شاپور
 مادن نوسان هشت و هفت دو، يفازها منتخب يهاروز
 درصد ۱۲/۱۳ و ۵۷/۳ ،۵۸/۷ اندازه به ترتيب به نيجول

 برعکس و هستند بارش بلندمدت نيانگيم مقدار از شيب
 شش و پنج چهار، سه، ک،ي يفازها منتخب يروزها در

 ،۶۸/۴۱ ،۴۴/۲۸ اندازه به ترتيب به نيانگيم بارش مقدار
 بلندمدت نيانگيم از کمتر درصد ۳۱/۸ و ۰۷/۵۱ ،۱۵/۱۶

 ۱۲/۱۳ با MJO هشت فاز يکل طور به .هستند تيکم نيا
 ۰۷/۵۱ با MJO پنج فاز و مثبت ريتأث نيشتريب درصد

 ستگاهيا در .است داشته بارش بر را يمنف ريتأث نيشتريب
 شش يفازها منتخب يروزها در رواناب نيانگيم گانيبوش

 از شيب درصد ۴۰/۳۶ و ۵/۱۱ با برابر ترتيب به هشت و
 ريسا در برعکس و هستند رواناب بلندمدت نيانگيم مقدار

 نيانگيم از انحراف درصد ريمقاد ستگاهيا نيا در هافاز
 ستگاهيا نيا در .باشد يم بارش بلندمدت نيانگيم از کمتر

 با )يمنف يفازها (از هشت فاز قبل، ستگاهيا همانند زين
 است داشته بارش بر را مثبت ريتأث نيشتريب درصد ۴۰/۳۶
 MJO کي فاز در ستگاهيا نيا در يمنف ريتأث نيشتريب يول

 نکته که شود يم مشاهده باشد، يم غيرفعال يها فاز از که
 در بارش مقدار باال  جره ستگاهيا در .است يتوجه قابل
 ،۷۲/۵ با برابر ترتيب به هشت و هفت شش، دو، يها فاز
 نيانگيم مقدار از شيب درصد ۴۸/۱۵و ۸۱/۹ ،۴۸/۴

 ک،ي ياهفاز ريسا در عکسبر و هستند بارش بلندمدت
 ،۱۰/۲۸ ،۰۵/۴۱ ،۰۴/۳۷ با برابر ترتيب به پنج و چهار سه،
 بارش بلندمدت نيانگيم مقدار از کمتر درصد ۶۹/۱۰

 هشت فاز در مثبت ريتأث نيشتريب ستگاهيا نيا در هستند.
 ۳ فعال فاز در يمنف ريتأث نيشتريب و نيجول مادن نوسان

 ستگاهيا همانند طيشرا سعدآباد ستگاهيا در .شود يم دهيد
 هفت، شش، دو، يها فاز در که يطور به باشد يم يتيچ

 يکل بلندمدت نيانگيم از انحراف درصد ريمقاد هشت
 مقدار نيا ها فاز ريسا در .است کل نيانگيم از شتريب بارش
 هشت فاز در .باشد يم يفصل نيانگيم مقدار از کمتر

 کي فاز در و درصد) ۷۷/۲۸ با (برابر مثبت ريتأث نيشتريب
 مقدار بر )درصد ۴۱/۲۱ با (برابر يمنف ريتأث نيشتريب

 دهد يم نشان جينتا .شود يم دهيد ستگاهيا نيا در بارش
 يتيچ يها  ستگاهيا بارش بر MJO مختلف يها فاز ريتأث که
 يحدود تا آباد سعد و گانيبوش يها ستگاهيا و باال جره و

  .است مشابه
  

 
  MJO مختلف يفازها در شاپور رودخانه از يبارانسنج يها ستگاهيا يباران يروزها نيانگيم از انحراف درصد -۸ شکل

  
 يروزها بارش نيانگيم راتييتغ درصد نمودار ،۹ شکل
 يروزها يبرا کل بلندمدت نيانگيم به نسبت را يبحران
 نشان زير چم و فراشبند يسنج باران يها ستگاهيا در يباران

 منتخب يروزها در زير چم ستگاهيا بارش نيانگيم دهد. يم
 ،۳۸/۵ اندازه به ترتيب به هشت و شش چهار، يها      فاز
 يروزها بلندمدت نيانگيم از شتريب درصد۷۲/۱۴ و۷۱/۰
 هفت و پنج سه، دو، ک،ي يها فاز ريسا در برعکس و يباران
 ۵۱/۱ و ۳۷/۷ ،۴۶/۱۶ ،۷۳/۱۰ ،۶۸/۳۲ اندازه به ترتيب به

 ستگاهيا نيا در بارش بلندمدت نيانگيم از کمتر درصد

 يروزها در بارش نيانگيم فراشبند ستگاهيا در .باشد يم
 با برابر ترتيب به هشت و هفت شش، سه، يها فاز منتخب

 نيانگيم از شيب درصد ۷۸/۱۷ و ۸۳/۱۳ ،۴۰/۱۰ ،۸۷/۰
 و چهار ،دو ک،ي يها فاز ريسا در و بوده يفصل بلندمدت

 درصد ۱۷/۳۱ و ۳۹/۴۳ ،۴۰/۱۷ ،۶۶/۲۵ اندازه به پنچ
 .باشد يم يباران يها روز بارش بلندمدت نيانگيم از کمتر
 و ۴ يهافاز و بارش شيافزا سبب ،۸ فاز ستگاهيا دو درهر

  است. شده ينواح نيا در بارش کاهش سبب ،۵
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 MJO مختلف يفازها در زير چمو فراشبند يها ستگاهيا رواناب مقدار نيانگيم از انحراف درصد - ۹ شکل

  
 جينتا ريسا با حاضر پژوهش جينتا سهيمقا با يکلطور  به

 و )۲۰۱۵( همکاران و پوراصغر رينظ يقبل يها پژوهش
 مادن نوسان اثرات که )۱۳۸۷( ينيقائدام و السادات ناظم
 توان يم کردند يبررس کشور جنوب بارش بر را نيجول

 مادن نوسان دهيپد مثبت و يمنف فاز يرگيچ با که گفت
 جنوب در سالي خشک و يترسال يها دوره ترتيب به نيجول

 جينتا با ياديز حدود تا جينتا نيا است.که داده کشوررخ
 فارس استان رواناب و بارش داد نشان که حاضر پژوهش
 MJO ونديدورپ دهيپد نوسان از ياديز نسبت به يوابستگ

 شيافزا با زمان هم و MJO مثبت يها فاز در و دارد
 و بارش اندازه هند انوسياق شرق در يهمرفت يها سامانه
 کاهش با آن برابر در و مثبت) (فاز بوده کم اريبس رواناب

 بارش هند انوسياق يا حاره ينواح در يرفت هم يها تيفعال
 )يمنف (فاز است کرده دايپ شيافزا رواناب جهينت در و

 تا حاضر پژوهش از حاصل جينتا نيهمچن دارد. مطابقت
 ينيامديقا ،)۲۰۰۵( همکاران و بارلو ج،ينتا با ياديز حدود

  .دارد مطابقت زين )۱۳۹۰( گلکار و
  
  يريگ جهينت
 سه رواناب و بارش يريپذاثر ةمطالع به قيتحق نيا در

 يناش هند انوسياق رطوبت از فارس استان بزرگ رودخانه
 يبرا آنووا آزمون جينتا .است شده پرداخته MJO دهيپد از
 که دادند نشان يدرومتريه و يسنج باران يها ستگاهيا

 در ها ستگاهيا همه در ها نيانگيم يبرابر يعني صفر فرض
 دست هب يعدد جينتا که رايز است شده رد MJO يهافاز

P مقدار ها ستگاهيا همه در که دادند نشان آمده < 0.05 
 بارش بر نيجول مادن نوسان که شود يم جهينت و باشد يم
 اثر و داشته ريتأث شاپور و يدالک کر، يها رودخانه رواناب و

 است. دار يمعن ها ستگاهيا نيا رواناب و بارش بر آن يها فاز
 با رواناب و رشبا بر MJO ييها فاز اثر يدار يمعن دليل به

 نيانگيم يجفت سهيمقا به LSD يليتکم آزمون از استفاده
 دار يمعن اختالف و شده پرداخته ها فاز در رواناب و بارش

 اثبات MJO گانه هشت يها فاز در ها نيانگيم جفت نيب
 يها ستگاهيا يآمار يريگ نيانگيم روش جينتا از شد.

 و يتيچ يها ستگاهيا در که شد استنباط يدرومتريه
 هشت فاز در مثبت ريتأث نيشتريب شاپور رودخانه گانيبوش

 نيجول مادن نوسان پنج فاز در يمنف ريتأث نيشتريب و
 را مثبت ريتأث نيشتريب نوسان نيا کي فاز .شود يم دهيد
 رودخانه از زن درود و زير چم و خان پل يها ستگاهيا يرو بر
 يمنف ريتأث نهيشيب زين پنج فاز و داشته کر خانهدرو در کر
 در ۷ فاز يمنف ريتأث است گذاشته کر رودخانه رواناب بر را
 توجه آن به ديبا که بود يذکر قابل نکته خان پل ستگاهيا

 ترتيب به هشت و پنج فاز زين تيچ چم ستگاهيا در .داشت
 .اند داشته رواناب مقدار بر را يمنف و مثبت ريتأث نيشتريب

 يها ستگاهيا يآمار يريگ نيانگيم روش جينتا از نيهمچن
 و يتيچ يها ستگاهيا در که شد استنباط يسنج باران
 و مثبت ريتأث نيشتريب هشت فاز شاپور رودخانه از باال جره
 مقدار بر را يمنف ريتأث نيشتريب سه و پنج يفازها ترتيب به

 يها ستگاهيا در .داشت خواهند ها ستگاهيا نيا بارش
 شيافزا هشت فاز در )شاپور (رودخانه سعدآباد و گانيبوش

 در داشتند. دنبال به را يبارندگ کاهش کي فاز و بارش
 فاز کر و يدالک رودخانه از فراشبند و زير چم يها ستگاهيا

 را بارش کاهش و شيافزا ترتيب به پنج يها فاز و هشت
 و مثبت اثر کي و هشت يها فاز يکلطور  به .اند شده سبب

 مورد منطقه بارش مقدار بر يمنف اثر پنج و سه يها فاز
 قيتحق نيا در جينتا يکل طور به .دادند نشان را يبررس

 فارس استان رواناب و بارش که بودند تيواقع نيا گر انيب
 MJO ونديدورپ دهيپد نوسان از ياديز نسبت به يوابستگ

 شيافزا با زمان هم و MJO مثبت يها فاز در و دارد
 و بوده کم اريبس رواناب و بارش اندازه يهمرفت يها سامانه

-60

-40

-20

0

20

40

1 2 3 4 5 6 7 8

ين
انگ

 مي
ف از

حرا
د ان

رص
د

 

 فاز

 فراشبند چم ریز



 بررسي ميزان تأثير فازهاي پديده نوسان مادن جوليان بر بارش و رواناب سه رودخانه مهم استان فارس                                                ۹۰

 

 در و بارش يرفت هم يها تيفعال کاهش با آن برابر در
  .است کرده دايپ شيافزا رواناب جهينت
  

  منابع
. ۱۳۸۹ابريشمچي ا. و  .م تجريشي .عظيمي م .۱

بيني آورد فصلي سد دز با استفاده از  پيش
نهمين هاي بزرگ مقياس اقليمي.  سيگنال
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