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چکيذٍ
( )Mediterranean SSTتش تـاسؽِاي
دس ايي پژُّؼ هيـضاى جأثيش فـقلي دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ
فـقلي پايکُِْاي ؽشلي صاگشط ّ چالِِاي هشکضي ايشاى تشسعي ؽذٍ اعث .تذيي هٌظْس اتحذا دّسُِاي گشم ،عشد ّ
)2005
-1970
پايَ (ؽشايظ هؼوْلي دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ) تشاي دادُِاي فقلي  MedSSTدس دّسٍ آهاسي (
جؼشيف ؽذ ّ عپظ هياًَ آهاسي تاسػ دس ُش دّسٍ تا ػٌاّيي (تَ جشجية  )Rb،Rc،Rwتشاي ُوَ ايغحگاُِا هحاعثَ
گشديذ ّ اص هماديش ًغثحِاي  Rw/ Rc ّ Rc /Rw ،Rb /Rc ،Rb /Rwتَ هٌظْس اسصياتي هيضاى جأثيش ايي ؽشايظ تش
تاسػ اعحفادٍ ؽذً .حايح ًؾاى داد صهاًي کَ دسفقل صهغحاى  MedSSTعشدجش اص هؼوْل تاؽذ ،تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ
هْسد هغالؼَ افضايؼ هيياتذ ّلي دهاي گشهحش اص هؼوْل آى دس فقل پاييض تاػث افضايؼ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هيؾْد.
ًحايح حافل اص ُوثغحگي ًؾاى داد کَ تيي ًْعاًات  ّ SSTتاسػ دس فقل صهغحاى ُوثغحگي هٌفي ،تيي ًْعاًات
 ّ SSTتاسػ دس فقل پاييض ُوثغحگي هثثث ّ تيي ًْعاًات  MedSSTدس فقل پاييض ّ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي
هْسد هغالؼَ ُوثغحگي هٌفي ّخْد داسد کَ دس جؼذادي اص ايغحگاُِا تَ فْست هؼٌيذاس دس عغح  0/99ّ 0/95دسفذ
هيثاؽذ .تيي ًْعاًات  MedSSTدس فقل جاتغحاى ّ تاسػ پاييضٍ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ُوثغحگي هؾاُذٍ ًؾذ.
اها جوايل ًغثحاً هؾخقي تيي افضايؼ تاسػ پائيضٍ تا دهاي گشم هذيحشاًَ هالحظَ هيؾْد .
ّاژگاى کليذي ،SST :پيؾثيٌيًْ ،عاى تاسػ ،هذيحشاًَ ،پايکُِْاي ؽشلي صاگشط ،چالِِاي هشکضي ايشاى .

ـ ػضْ ُيات ػلوي داًؾگاٍ جثشيض ،اعحاد گشٍّ خغشافياي عثيؼي.
ـ داًؾدْي دکحشي خغشافياي عثيؼي (کليواجْلْژي) داًؾگاٍ جثشيض.
ـ داًؾدْي دکحشي خغشافياي عثيؼي (کليواجْلْژي) داًؾگاٍ جثشيض.

Email:sjahan@tabrizu.ac.ir.

4- Mediterranean Sea Surface Temperature.
5- Rain Median of Warm period, Rain Median of Cold period and Rain Median of Base period of
Mediterranean SST.
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همذهَ

ُيچ هٌغمِاي اص ًظش الليوي هغحمل ًيغث ،تلکَ الگْي الليوي غالة دس يک هٌغمَ ،هٌغمة
ديگش سا ًيض جحث جأثيش خْد لشاس هيذُذ ،صيشا تا ّخْد اخحالفات الليوي تيي هٌاعك هخحلف ّ
تخقْؿ هٌاعك حاسٍ ّ هٌاعك تشّى حاسٍ ،ساتغَ عيغحواجيک خْي تيي آًِا ّخْد داسد
(ػغاکشٍ .)47 :86 ،دس عالِاي اخيش تشُن کٌؼ تيي ػْاهل آب ّ ُْايي دس خؾکي،
الياًْط ّ خْ هْسد جْخَ تغياسي اص داًؾوٌذاى ػلْم ُْاؽٌاعي ّ الليوؾٌاعي لشاس گشفحَ
اعثً .حايح پژُّؾِاي صيادي ًؾاى دادُاًذ کَ جغييشات دها دس عغح گغحشُِاي تضسگ
آتي هيحْاًذ جأثيش هؼٌيذاسي تش ًْعاى ُاي تاسػ دس عغح خؾکيِاي صهيي داؽحَ تاؽذ.
سّؽي ؽذٍ اعث کَ جأثيشدهاي عغح آب تش همذاس تاسػ ،هحذّد تَ ًماط عاحلي ًثْدٍ تلکَ
ًْاحي تغياس دّس اص دسيا ًيض هيحْاًٌذ جحث جأثيش جغييشات الگْ ُاي دهاي عغح گغحشُِاي
آتي لشاس گيشًذ (ًاظوالغادات ّ لاعوي.)1 :1383 ،
ًْعاًِاي الليوي جأثيش ػوذُاي تش سّي خاک ،پْؽؼ گياُي ،هٌاتغ آتي ّ کاستشي
صهيي داسًذ .اخيشاً پيؾشفحِايي دس صهيٌَ فِن ػْاهل هؤثش تش ًْعاًِاي فقلي اللين
خؾکيِاي صهيي ؽاهل ػْاهل عثيؼي خؾکغالي فْست گشفحَ اعثًْ .عاى عاالًَ صياد دس
تاسػ ّ دهاي خؾکيِاي صهيي تا عيغحن الليوي دس همياط خِاًي هشجثظ هيثاؽذ
(لاعوي.)10:1382،
کؾْس ها تَ دليل ّالغ ؽذى دس ُوغايگي هٌاتغ سعْتحي لاتل جْخَ دسياي هذيحشاًَ ّ
دسياي عياٍ دس غشب ،خليح فاسط ّ دسياي ػواى دس خٌْب ،دسياي خضس دس ؽوال ّ الياًْط
ٌُذ جأثيشپزيشي ًغثحاً صيادي اص  SSTهٌاعك سعْتحي ياد ؽذٍ داسد .لزا تشسعي ّ هغالؼَ ايي
جأثيشات تش هماديش تاسػ کؾْس ًمؼ اعاعي دس ؽٌاخث ًْعاًِاي تاسػ ّ پيؾثيٌي هماديش
تاسػ داسد.

1 -Sea Surface Temperature
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 ،1995فـ  )1-16تاسؽِاي ًاگِاًي عاحل ؽشلي اعپاًيا سا تا جْخَ
هيلٌا ّ ُوکاساى (
تَ ًمؼ دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ تشسعي کشدُاًذ کَ آى سا دس اسجثاط تا يک هکاًيضم
جْعؼَ جْدٍ ُْاي ًاپايذاس تَ عْس تالمٍْ سّي دسياي هذيحشاًَ کَ فاکحْسُاي صيادي دس آى
دخيل ُغحٌذ ،هيذاًٌذ .دس ايي جحميك دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ فشك هيؾْد جا
ًمؼ هِوي تاصي کٌذ کَ تشسعي عيٌْپحيکي ًحيدَ ًمؼ دهاي عغح دسيا سا تَ ػٌْاى هٌثغ
سعْتحي دس عيکلًْضايي هذيحشاًِاي جقذيك کشد.
 ،2004ؿ )1535جأثيش ًْعاى دهاي عغح آب الياًْط ُاي
اعپٌظ ّ ُوکاساى (
اعلظ ّ آسام سا سّي تاسػ ُاي حْضَ کاسائية تا اعحفادٍ اص جکٌيک  SVDتشسعي کشدٍ ّ
تَ ايي ًحيدَ سعيذًذ کَ  ENSOتيؾحشيي جأثيش سا دس عْل فقْل تاساًي ( ّ )ASOفقْل
خؾکي ( ) NDJداسد .دس حالي کَ الياًْط اعلظ حاسُاي جغييشات دس فقْل تاسًذگي
 )MJJ( May-Julyسا کٌحشل هيکٌذ .
عيٌگ ّ خايي ُْ ( ،2007ؿ )1460جأثيش ًْعاى ُاي دهاي عغح آب الياًْط ٌُذ
سا سّي تاسػ هْعوي جاتغحاًي ٌُذ تا اعحفادٍ اص ًغخَ خذيذ هذل اللين ًاحيِاي
) )RegCM3تشسعي کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذٍ اعث کَ گشم ؽذى ًاحيِاي دهاي عغح
آب الياًْط ٌُذ تاسػ هْعوي سا تَ عْس اعاعي سّي خٌْب ،غشب ؽثَ خضيشٍ ٌُذ ّ ًيض تش
فشاص الياًْط ٌُذ افضايؼ دادٍ ّ آى سا سّي ؽوال ؽشلي الياًْط ٌُذ کاُؼ هيذُذ.
 ،2007ؿ )1365اسجثاط تيي دهاي عغح آب الياًْط ٌُذ ّ آسام
ًگْيي ّ ُوکاساى (
حاسُاي تا تاسػ هاُاًَ سّي اسجفاػات هشکضي ّيحٌام سا تا اعحفادٍ اص سّػ جْاتغ هحؼاهذ
1- Millana, M
2- Jacqueline M. Spens
3- Singular Value Decomposition
4- Elino-South Oscillation
5- August-September- October
6- November-December- January
7- G.P. Singh & Jai-Ho Oh
8- Regional Climate Model
9- Tinh Dang Neguyen
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جدشتي هغالؼَ کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذُاًذ کَ جفاّت فقلي دهاي عغح ايي آتِاً ،مؼ
اعاعي دس آغاص فقل هْعوي ّ خاتدايي الگُْاي تاسػ ُوشفحي هٌغمَ ُوگشايي تيي
حاسُاي داسد .آًِا دسيافحٌذ کَ هيضاى اسجثاط تيي تاسػ ّ دهاي عغح آب دس ُش دّ الياًْط
اص ًظش اُويث دس عْل فقل تاسػ هحفاّت اعث ،تَ عْسي کَ دس هاٍ آّسيل ،تاسؽِاي
هٌاعك هشجفغ ّيحٌام تَ عْس لْي تا پذيذٍ اًغْ هشجثظ اعث دس حالي کَ دهاي عغح آب
الياًْط ٌُذ فمظ تا تاسؽِاي هٌاعك هشجفغ ؽوالي ّيحٌام اسجثاط داسد .دس هاٍ هي ُيچ
اسجثاط هِوي تيي تاسػ ّ دهاي عغح آب الياًْعِا ّخْد ًذاسد .دس هاٍ ژّئي تاسؽِاي
هٌاعك هشجفغ تَ عْس هٌفي تا دهاي عـغح آب الياًْط ُـٌذ ؽوالي ّ دهاي عـغح آب
آلياًْط آسام خٌْتي هشجثظ هيثاؽٌذ .دس هاُِاي ژّئيَ جا عپحاهثش ُيچ اسجثاط هِوي تيي
الگُْاي تاسػ ّ دهاي عغح آب الياًْط ٌُذ ّخْد ًذاؽحَ اعث .دهاي عغح آب الياًْط
آسام دس هٌاعك ؽشلي جا ًْاحي حاسُاي هشکض آى ،تَ عْس هثثث تا تاسػ هٌغمَ کْچکي اص
ؽوال جا خٌْب ًْاحي هشجفغ ُوثغحگي داسد .دس هاٍ اکحثش تاسػ سّي هٌاعك هشجفغ ّيحٌام
تَ عْس لْي تا  ّ ENSOتَ عْس هثثث تا دهاي عغح آب ؽشق الياًْط ٌُذ اعحْايي
اسجثاط داسد .دس هاٍ ًْاهثش دهاي عغح آب ؽوال غشب الياًْط آسامُ ،واًٌذ دهاي عغح آب
ؽشق الياًْط ٌُذ اعحْايي ،تَ عْس هثثث ّ لْي تا تاسػ هٌاعك هٌاعك هشجفغ ّيحٌام
ُوثغحگي داسد .آًاليضُاي جأخيش صهاًي ًؾاى دادٍ اعث کَ يک اسجثاط تالمٍْ تيي دهاي
عغح آب الياًْط آسام ّ الگُْاي تاسػ هاُاًَ دس عي فقل تاسػ اص يک جا عَ هاٍ
پيؾاپيؼ ّ تيي دهاي عغح آب ٌُذ ّ تاسػ دس هاُِاي اکحثش ّ ًْاهثش اص يک جا دّ هاٍ
پيؾحش ّخْد داسد.
 ،2007ؿ )851جأثيش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ سا سّي تاسؽِاي فقلي
ساّل (
هٌـغمَ عاحل (ؽاهل کـؾْسُاي ّالغ تش سّي خظ اعحْا دس غـشب آفشيما) تا اعحفادٍ اص
دادُِاي هذل گشدػ ػوْهي خْ (  )AGCMتشسعي کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذٍ اعث دس
عالِايي کَ دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ گشهحش اص هياًگيي تاؽذ هٌغمَ عاحل ًغثث تَ
1- ENSO
2- David P. Rowell.
3- Atmospheric General Circulation Model.
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ؽشايظ دهاي ًشهال عغح آب ايي دسيا هشعْتحش هي تاؽذ ّ دس عالِايي کَ دهاي عغح
آب دسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ ؽشايظ ًشهال آى عشدجش تاؽذ ،هٌغمَ عاحل داساي ؽشايظ
خؾکحش هيثاؽذ.
ّيلياهض ّ ُوکاساى ( ،2007ؿ  )93اسجثاط فشايٌذُاي خْي ـ الياًْعي تا هماديش
تاسؽِاي حذاکثش سّصاًَ سا سّي افشيماي خٌْتي تشسعي کشدُاًذ .آًِا دس ايي هغالؼَ تا
اعحفادٍ اص هدوْػَ دادُِاي هاُْاسُاي تاسػ سّصاًَ ،اُذاف صيش سا دًثال کشدُاًذ:
1ـ تشسعي الگْ ُاي افلي جغييشات تاسػ سّي آفشيماي خٌْتي.
 2ـ ؽٌاعايي صهاى ُايي کَ دس ايي الگْ ُا حذاکثش تاسػ اجفاق هي افحذ.
 3ـ ؽٌاعايي هْلؼيث ّ جْاجش ًْعاًِاي دهاي عغح آب هشجثظ تا هماديش تاسؽِاي حذاکثش
( PCAجحليل
دس الياًْط اعلظ ّ خٌْب غشتي الياًْط ٌُذ .دس ايي هغالؼَ اص سّػ
هؤلفِِاي افلي) اعحفادٍ ؽذٍ اعث.
 ،2008ؿ )1580اثشات دهاي عغح آب الياًْط ٌُذ سا سّي آغاص
يْاى ّ ُوکاساى (
تاسؽِاي هْعوي جاتغحاًي دسياي چيي خٌْتي تشسعي کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذُاًذ کَ
ّاچشخٌذ لْي فيليپيي دس هاُِاي هي ّ ژّئي تَ عشف غشب پيؾشّي کشدٍ ّ اص گغحشػ
خشياًات غشتي ٌُذ تَ دسياي چيي خٌْتي خلْگيشي هيکٌذ ّ ايي تاػث جأخيش دس ؽشّع
فقل هْعوي جاتغحاًي هيؾْد .ايي دس حاليغث کَ ،صهاًي کَ الياًْط ٌُذ حاسُاي عشد
هيؾْد ،ؽشايظ تش ػکظ ؽذٍ ّ تاػث ػمثٌؾيٌي ّاچشخٌذ فيليپيي گشديذٍ ّ دس ًحيدَ
تاػث ؽشّع صّد ٌُگام هْعوي جاتغحاًي هيؾْد.

1- C. J. R. Williams.
2- Principal Component Analyze.
3- Yuan Yuan.
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خْؽشفحاس ( ،1377ؿ )125جأثيش پذيذٍ اًغْ سا تش تاسػ ايشاى هْسد تشسعي لشاس دادٍ ّ تَ
ايي ًحيدَ سعيذٍ اعث کَ افضايؼ دس تاسػ ايشاى تا ؽاخـ پاييي (الٌيٌْ ) ّ کاُؼ آى تا
ؽاخـ تاال (الًيٌا ) ُوشاٍ هيثاؽذ.
غيْس ّ ػغاکشٍ ( ،1381ؿ  )94اثش پيًْذ اص دّس تش اللين ايشاى سا تا هغالؼَ هْسدي
ًْعاًات اعلظ ؽوالي ّ ًْعاًات خٌْتي تش جغييشات هياًگيي هاُاًَ دهاي خاعک سا
تشسعي کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذُاًذ کَ صهاًي عْالًي ،دهاي خاعک جحث جأثيش کاُؼ
هماديش ًْعاًات ؽوالي ّ خٌْتي افضايؼ يافحَ اعث.
 ،1385ؿ  )65پيؾثيٌي تاسػ هٌاعك خٌْتي ايشاى سا تا
ًاظوالغادات ّ ُوکاساى (
اعحفادٍ اص دهاي عغح آب خليح فاسط ّ هذل جحليل ُوثغحگي هحؼاسف تشسعي ّ هغالؼَ
کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ سعيذُاًذ کَ ًْعاًِاي  SSTدس ًاحيَ هشکضي خليح فاسط دس هماتل
عْاحل تْؽِش ًمؼ هؤثشي دس جْخيَ ًْعاًات تاسػ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ داسد .چِاس
هؤلفَ افلي  SSTکَ اص عشيك جحليل هؤلفِِاي افلي حافل ؽذًذ ،دس هدوْع حذّد 27
دسفذ اص کل ّاسياًظ تاسػ صهغحاًَ هٌاعك هْسد هغالؼَ سا جثيي هيٌوايٌذ .دس اعحاًِاي
فاسط ّ تْؽِش جأثيش  SSTصهغحاًَ تش تاسػ ،تيؼ اص اعحاى خْصعحاى جؾخيـ دادٍ ؽذٍ
اعث .فشايٌذ جغييشات  SSTدس فقْل تِاس ّ جاتغحاى يکي اص ػٌافش لاتل جْخَ دس پيؾثيٌي
تاسػ صهغحاًَ خْصعحاى جؾخيـ دادٍ ؽذٍ اعث.
خْسؽيذدّعث ّ لْيذل ( ،1385ؿ  )35جأثيش اًغْ تش جغييشپزيشي تاسؽِاي فقلي
اعحاى آرستايداى ؽشلي سا تا اعحفادٍ اص ؽاخـ چٌذهحغيشٍ اًغْ تشسعي کشدٍ ّ تَ ايي ًحيدَ
سعيذُاًذ کَ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ تَ ٌُگام الٌيٌْ افضايؼ ّ تشػکظ تَ ٌُگام
الًيٌا کاُؼ هيياتذ.
کشيوي خْاخَ لٌگي ( ،1385ؿ )43اسجثاط اًغْ تا ًْعاًِاي الگْي تاسػ هاُاًَ دس
ايشاى سا تا هغالؼَ هْسدي ؽِش کشد هْسد تشسعي لشاس دادٍ ّ تَ ًحايح هؾاتِي دس اسجثاط تا
1- Elnino
2- Lanina
3- North Atlantic Oscillations and ENSO
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پژُّؾِاي هحؼذد دس ايي صهيٌَ دس ايشاى دس ساتغَ تا ُوثغحگي هؼٌيذاس تيي اًغْ ّ ًْعاى
ُاي تاسؽي هٌغمَ سعيذٍ اعث.
تادُاي غشتي دس دّسٍ عشد عال عَ ًاٍّ تلٌذ تَ جشجية تش سّي اياالت هححذٍ آهشيکا،
ؽشق آعيا ّ دسياي هذيحشاًَ جؾکيل هيذٌُذً .اٍّ هذيحشاًَ دس عْل فقل صهغحاى دس
هحذّدٍ دسياي هذيحشاًَ خا تَ خا ؽذٍ ّعثة هي ؽْد کَ تادُاي غشتي ّ عاهاًِِاي ُْايي
ُوشاٍ جوام يا لغوحي اص ايشاى سا فشا گيشًذ (ػليداًي .)30:1383 ،تٌاتشايي دس ايي هغالؼَ،
جأثيش ًْعاًِاي  SSTدسياي هذيحشاًَ تش سّي تاسؽِاي دّسٍ عشد عال هٌغمَ هْسد
هغالؼَ ،تشسعي ؽذٍ اعث.
هْلؼيث هٌغمَ هْسد هغالؼَ

هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ΄ 28ْ - 37ْ 30دسخَ ػشك ؽوالي ّ ˚ 49˚-60دسخَ عْل ؽشلي
ّالغ ؽذٍ اعث کَ ؽاهل ايغحگاُِاي اساک ،اففِاى ،تن ،تٌذسػثاط ،جِشاى ،عوٌاى ،ؽيشاص،
ؽاُشّد ،کشهاى ،کاؽاى ،فغا ،يضد هيثاؽذ (ؽکل .)1
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ؽکل (ً )1مؾَ هْلؼيث هٌغمَ هْسد هغالؼَ

هْاد ّ سّؽِا

دس ايي جحميك اص دّ عشي دادٍ اعحفادٍ ؽذٍ اعث :دادُِاي هياًگيي فقلي تاسػ ايغحگاُِاي
هْسد هغالؼَ ّ هياًگيي فقلي دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ .دادُِاي تاسػ  13ايغحگاٍ
عيٌْپحيک اص عاصهاى ُْاؽٌاعي جِيَ گشديذ ،هثٌاي اًحخاب ايي ايغحگاُِا اص هياى ايغحگاُِاي
عيٌْپحيک ،داؽحي آهاس عْالًي ّ تلٌذهذت آًِا ًغثث تَ عايش ايغحگاُِا تْدٍ اعث .تَ ػلث
ػذم دعحشعي تَ آهاس تاسػ ًاحيَ هْسد هغالؼَ جا عال خذيذ دّسٍ آهاسي هْسد هغالؼَ اص
عال 1970جا 2005تَ هذت 36عال اًحخاب ؽذ کَ دس خذّل  1هياًگيي تاسػ فقلي ّ
هدوْع هياًگيي تاسػ عاالًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ آّسدٍ ؽذٍ اعث.
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)2005
-1970
خذّل ( )1هياًگيي فقلي ّ هدوْع تاسػ عاالًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس دّسٍ آهاسي (
هدوْع هياًگيي
تاسػ عاالًَ

دسفذ اص تاسػ
عاالًَ

پاييض

دسفذ اص تاسػ
عاالًَ

جاتغحاى

دسفذ اص تاسػ
عاالًَ

تِاس

دسفذ اص تاسػ
عاالًَ

صهغحاى

ايغحگاُِا

107/79

30/9

33/67

0/9

1/03

24/3

26/22

44

47/9

اساک

42/14

29/7

12/52

0/8

0/34

21/4

9/02

48/1

20/26

اففِاى

19/99

13/2

2/63

3

0/6

27

5/4

56/8

11/36

تن

64/06

21/2

13/61

2/1

1/35

6/1

3/9

70/6

45/2

تٌذس ػثاط

81/18

31/1

25/26

2/1

1/68

19/6

15/93

47/2

38/31

جِشاى

48/97

24

11/75

5/5

2/67

22/9

11/23

47/6

23/32

عوٌاى

55/56

22

12/25

4/1

2/28

31/7

17/59

42/2

23/44

ؽاُشّد

112/84

31

35/96

0/5

0/59

8/3

9/31

60/2

67/98

ؽيشاص

101/46

28/2

28/65

1

1/06

5/5

5/56

65/2

66/19

فغا

108/01

31

33/51

1/4

1/52

25/1

27/15

42/4

45/83

لضّيي

46/15

25

11/52

0/7

0/34

22/9

10/56

51/4

23/73

کاؽاى

48/37

19/9

9/64

1/1

0/54

17/5

8/47

61/4

29/72

کشهاى

20/47

24/1

4/93

0/2

0/03

16/2

3/31

59/6

12/2

يضد

تشاي اًدام ايي هغالؼَ ػالٍّ تش دادٍ ُاي تاسػ ايغحگاُِا ،دادُِاي هياًگيي فقلي دهاي
عغح آب دسياي هذيحشاًَ ( ً )SSTيض هْسد ًياص اعث .دادُِاي  SSTهاُاًَ هشتْط تَ جوام
پٌِِِاي آتي کشٍ صهيي دس عايث ايٌحشًحي عاصهاى فضايي آهشيکا (  ّ )NASAعاصهاى
ُْاؽٌاعي ّ الياًْط ؽٌاعي آهشيکا (( )NOAAهٌاتغ ؽواسٍ )19 ّ 18،17هْخْد تْدٍ ّ
 ،دادُِاي
لاتل داًلْد هيثاؽذ عپظ تا اعحفادٍ اص ًشهافضاس جخققي ُْاؽٌاعي گشدط
فقلي دهاي عغح آب هذيحشاًَ ًيض تشاي هذت  36عال دس جغاتك تا دادُِاي تاسػ
اعحخشاج گشديذ.
دادُِاي هاُاًَ  SSTدسياي هذيحشاًَ اص عشيك هياًگيي گيشي دهاي کل عغح آب
دسياي هذيحشاًَ تَ دعث آهذٍ اعث .سًّذ  SSTدسياي هذيحشاًَ دس همياط فقلي ّ عاالًَ

1- GRADS2
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تا اعحفادٍ اص ًشهافضاس  Minitabجشعين ؽذ کَ تياًگش سًّذ افضايؾي  SSTفقلي ّ عاالًَ دس
 )2005هيثاؽذ دس ؽکل  2فمظ سًّذ عاالًَ دهاي عغح آب دسياي
عْل دّسٍ (-1970
هذيحشاًَ ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعث .لغوث ؽشق دسياي هذيحشاًَ دس جواهي فقْل عال گشهحش اص
لغوث غشب ّ هشکض آى اعث (خذّل .)2
Linear Trend Model
Yt = 19.1873 + 0.0188*t
20.2

Variable
A ctual
Fits
Measures
1.02787
0.20020
0.05403

20.0

A ccuracy
MA PE
MA D
MSD

19.8

19.4

MedSST

19.6

19.2
19.0
2000

1994

1988
Year

1982

1976

1970

)2005
-1970
ؽکل ( )2سًّذ عاالًَ دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس عي دّسٍ آهاسي (
)2005
-1970
خذّل ( )2هياًگيي فقلي ّ عاالًَ SSTدسياي هذيحشاًَ دس لغوحِاي هخحلف آى دس دّسٍ آهاسي (
هياًگيي کل عغح دسيا

غشب

هشکض

ؽشق

فقل

15/33
19/83
24/43
19/86
19/63

13/8
17/3
22/5
18/6
18/1

15/4
18/9
24/5
19/5
19/6

16/8
20/3
26/3
21/5
21/2

صهغحاى
تِاس
جاتغحاى
پاييض
عاالًَ

دس ايي پژُّؼ عَ فاص گشم ،عشد ّ خٌثي ،هؼادل دّسُِاي گشم دهاي عغح آب دسياي
هذيحشاًَ ) ،(Warm SSTعشد (  ّ )Cold SSTپايَ آى ( )Base SSTهحاعثَ ؽذ .تشاي
ايي کاس دهاي هياًگيي فقلي عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقْل هْسد هغالؼَ تشاي دّسٍ
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 )2005اص تضسگ تَ کْچک هٌظن گشديذ ّ عپظ دادُِاي ّ SSTالغ دس
1970ـ
آهاسي (
هحذّدٍ 25دسفذ تااليي عشي دهاي فقلي تَ ػٌْاى دّسٍ گشم ( ،)Warm SSTدادُِاي
ّ SSTالغ دس  25دسفذ پاييي تَ ػٌْاى دّسٍ عشد ) 50ّ )Cold SSTدسفذ دادُِاي
ّ SSTالغ دس هياًَ عشي دهاي فقلي تَ ػٌْاى دّسٍ پايَ ( )Base SSTدس ًظش گشفحَ ؽذ.
تشاي ُش فقل ّ ُش ايغحگاٍ هْسد هغالؼَ هياًَ آهاسي تاسػ تا ػٌاّيي (  )Rw, Rc, Rbتَ
جشجية تشاي دّسُِاي گشم ،عشد ّ پايَ دهاي عغح آب هذيحشاًَ هحاعثَ ؽذٍ ّ ًغثث تَ
ُن تشاي تشسعي هيضاى جأثيشپزيشي تاسػ اص  Med SSTهْسد همايغَ لشاس گشفث .هماديش
ًغثحِاي  Rw/Rc ّ Rc/Rw ،Rb /Rc ،Rb /Rwدس فقْل ّ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ
ًغثث تَ ُن همايغَ ؽذ .اگش تشاي هياًَ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُي (ً ) Rw/Rcحيدَ تيؾحش
(کوحش) اص ّاحذ گشدد تَ هؼٌي ايي اعث کَ افضايؼ (کاُؼ) تيؼ اص هؼوْل دهاي عغح دسيا
دس فقل صهغحاى تاػث افضايؼ تاسػ (کاُؼ) آى ايغحگاٍ دس فقل صهغحاى ؽذٍ اعث.
يکي اص هِوحشيي هْاسد هغالؼات الليوي ؽٌاخث سّاتظ هْخْد تيي هحغيشُاي هْسد
هغالؼَ اعث .جثييي سّاتغي کَ دس تيي ايي ًْع هحغيشُا ّخْد داسد تاػث خْاُذ ؽذ تحْاى
پيؾثيٌيِاي الصم سا تَ هٌظْس تشًاهِشيضي اًدام داد .دس ايي پژُّؼ هيضاى ُوثغحگي تيي
دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ ّ تاسػ دس فقْل صهغحاى ّ پاييض ،هيضاى ُوثغحگي تيي
دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقل جاتغحاى ّ تاسػ پاييضٍ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ّ
دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقل پاييض ّ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس
ًشهافضاس  SPSSاًدام گشفحَ ؽذٍ اعث .هيضاى جأثيشپزيشي ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس ايشاى
اص ًْعاًات  SSTدس فقْل هخحلف تَ فْست ًمؾَ دس ًشهافضاس  Arc GISتا اعحفادٍ اص
سّػ ً IDWؾاى دادٍ ؽذ.
يافحِِا
1- Rain Median of Warm period, Rain Median of Cold period and Rain Median of Base
period of Mediterranean SST.
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ُذف افلي ايي لغوث ،جؼييي ساتغَ تيي سفحاس فقلي تاسػ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ّ
ًْعاًات  SSTدسياي هذيحشاًَ هيثاؽذ.
جأثيش  SSTصهغحاًَ ّ پاييضٍ دسياي هذيحشاًَ تش تاسػ فقْل

دس ًوْداس ً 1غثث هماديش  Rc / Rwصهغحاًَ (هياًَ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ
دس ؽشايظ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ ؽشايظ گشهحش آى دس فقل صهغحاى) تشاي
ايغحگاٍ ُاي هْسد تشسعي ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعثُ .واًغْس کَ هالحظَ هيؾْد ايي ًغثث دس
جواهي ايغحگاُِا هغاّي يا تيؾحش اص ّاحذ سا ًؾاى هيذُذ .تذيي جشجية ّلْع دهاي عشدجش
عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقل صهغحاى ًغثث تَ دهاي گشهحش آى هْخة افضايؼ تاسػ
صهغحاًَ دس جوام ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ؽذٍ اعث .تيؾحشيي افضايؼ دس ايغحگاُِاي
اساک ،لـضّيي ،فغا ،عوٌاى تـَ جشجية  %34/21 ّ %34/21 ،%35/6 ، % 50/24هؾاُذٍ
هيؾًْذ کَ دس ًوْداس ً 2ؾاى دادٍ ؽذٍ اعثُ .وچٌيي دس ًوْداس ً 1غثث ( Rc/Rbهياًَ
تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ
ؽشايظ هؼوْل آى دس فقل صهغحاى) ًؾاى دادٍ ؽـذٍ اعث کَ ايي ًغثث تـَ خض دس
ايغحگاُِاي جِشاى ّ تن دس تميَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ هغاّي يا تيؾحش اص ّاحذ هيثاؽذ.
تذيي هؼٌي کَ ّلْع دهاي عشدجش عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقل صهغحاى ًغثث تَ
دهاي ًشهال آى ًيض هْخة افضايؼ تاسػ صهغحاًَ دس جوام ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ تَ خض
ايغحگاٍ جِشاى ّ تن ؽذٍ اعث .تيؾحشيي افضايؼ دس ايغحگاٍ ؽاُشّد ّ اساک تَ جشجية
 %32/88ّ %33/33هيثاؽذ (ًوْداس  .)2الصم تَ رکش اعث کَ دس جْضيحات فْق ًغثحِاي
 Rc/Rb ّ Rc/Rwآّسدٍ ؽذٍ اعث کَ ػلث آى افضايؼ ياسػ هٌغمَ دس ايي ًغثحِا دس
 Rw/Rb ّ Rw/Rcتاسػ هٌغمَ تا
فقل صهغحاى هيثاؽذ ّ دس ًغثحِاي ديگش ًظيش
کاُؼ ُوشاٍ تْد.
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مديترانه بر بارش پايکوههاي شرقي ...
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ًوْداس (ً )1غثث هياًَ تاسػ صهغحاًَ دس ؽشايظ عشدجش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ تَ ؽشايظ گشهحش ّ ًشهال آى دس
فقل صهغحاى

ًوْداس ( )2هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ صهغحاًَ دس ؽشايظ عشدجش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ ؽشايظ
گشم جش ّ ًشهال آى دس فقل صهغحاى
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دس ؽکل ً 2مؾَ هيضاى جأثيشات دّسٍ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ گشهحش آى
دس فقل صهغحاى (  )Rc/Rwدس همايغَ تا دّسٍ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ
هؼوْل آى (  )Rc/Rbتش تاسػ فقل صهغحاى هٌغمَ هْسد هغالؼَ تَ دليل جأثيشگزاسي تيؾحش
آى آّسدٍ ؽذٍ اعث.

ؽکل(ً )2مؾَ هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ دس ؽشايظ عشدجش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ
ًغثث تَ ؽشايظ گشم جشآى دس فقل صهغحاى

ًوْداسُاي ً 4 ّ 3غثث ؽشايظ گشم جش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ سا دس فقل پاييض تَ
ؽشايظ پايَ ّ عشدجش آى ّ هيضاى افضايؼ يا کاُؼ تاسػ دس ُواى ؽشايظ سا دس ايغحگاُِاي
هْسد هغالؼًَ ،ؾاى دادٍ اعثُ .واًغْسي کَ هالحظَ هيؾْد دهاي گشهحش اص هؼوْل دسياي
هذيحشاًَ دس فقل پاييض تا افضايؼ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ ُوشاٍ اعث .تيؾحشيي
هيضاى افضايؼ دس ايغحگاُِاي تٌذس ػثاط ،تن ،کشهاى ّ فغا تَ جشجية ،60/31 ،74/35
 52/8 ّ 54/95دسفذ هؾاُذٍ هيؾْد .ؽشايظ گشهحش دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ ًغثث
تَ ؽشايظ عشدجش آى دس فقل پاييض دس جوام ايغحگاُِا تَ خض ايغحگاٍ تن ّ فغا تاػث افضايؼ
تاسػ گشديذٍ اعث کَ تيؾحشيي هيضاى افضايؼ دس ايغحگاُِاي کشهاى ّ عوٌاى تَ جشجية

تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارش پايکوههاي شرقي تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي
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 50/72 ّ 50/83دسفذ هؾاُذٍ هيؾْدً .غثحِاي
پاييضٍ هٌغمَ ُوشاٍ تْد.

39 

 Rc/Rb ّ Rc/Rwتا کاُؼ تاسػ

ًوْداس (ً )3غثث هياًَ تاسػ دس ؽشايظ گشهحش SSTهذيحشاًَ تَ ؽشايظ عشدجش ّ ًشهال آى دس فقل پاييض

ًوْداس ( )4هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ دس ؽشايظ گشهحش SSTهذيحشاًَ تَ ؽشايظ عشدجش ّ ًشهال آى دس پاييض
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دس ؽکلً 3مؾَ هيضاى جأثيشات دّسٍ هؼوْل  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ عشدجش آى
دس فقل پاييض (  )Rb/Rcدس همايغَ تا دّسٍ گشهحش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ
عشدجش آى (  )Rw/Rcتش تاسػ فقل پاييض هٌغمَ تَ دليل جأثيشگزاسي تيؾحش آى آّسدٍ ؽذٍ
اعث.

ؽکل (ً )3مؾَ هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ پاييضٍ دس ؽشايظ هؼوْل دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ
ؽشايظ عشدجش آى دس فقل پاييض

پيؾثيٌي تاسػ فقلي ًمؼ هْثشي دس تشًاهِشيضي ّ هذيشيث هٌاتغ آب داسد .دس ايي تخؼ
ايي هْضْع تشسعي هيؾْد کَ آيا دّسُِاي گشهحش ّ عشدجش دهاي جاتغحاى ّ پاييضٍ عغح
آب دسياي هذيحشاًَ جأثيشي تش تاسؽِاي فقْل تؼذي خْد (تَ جشجية پاييض ّ صهغحاى) دس
هٌغمَ هْسد هغالؼَ داسًذ يا خيش.
دس ًوْداس ُاي ً 6 ّ 5غثث هياًَ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ
عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ ؽشايظ گشهحش ّ هؼوْل آى دس فقل پاييض ًؾاى دادٍ
ؽذٍ اعثُ .واًغْسي کَ هؾاُذٍ هيکٌيذ دس جواهي ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ًغثث
 Rc/Rwتيؾحش اص ّاحذ هيثاؽذ تذيي هؼٌي کَ دّسُِاي عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث

تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارش پايکوههاي شرقي تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي
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تَ دّسُِاي گشهحش آى دس فقل پاييض تاػث افضايؼ تاسػ صهغحاًَ دس جواهي ايغحگاُِاي
هْسد هغالؼَ ؽذٍ اعث کَ تيؾحشيي افضايؼ دس ايغحگاُِاي يضد ،کشهاى ّ تٌذسػثاط حذّد
 50دسفذ ّ کوحشيي افضايؼ هشتْط تَ ايغحگاٍ جِشاى حذّد  18دسفذ هؾاُذٍ هيؾْد.
ُوچٌيي ًغثث  Rc/Rbدس جواهي ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ تِدض عوٌاى ّ لضّيي تيؾحش يا
هغاّي ّاحذ هيثاؽذ کَ ًؾاًگش افضايؼ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ
عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ تَ ؽشايظ هؼوْل آى دس فقل پاييض هيثاؽذ .تيؾحشيي هيضاى
افضايؼ دس ايغحگاُِاي يضد ّ اساک حذّد  %35هيثاؽذ ّ ايغحگاُِاي عوٌاى ّ لضّيي دس
ايي ؽشايظ تا کاُؼ تاسػ تَ هيضاى کن تَ جشجية  8 ّ 4دسفذ ُوشاٍ تْدٍ اعثً .غثحِاي
 Rw/Rb ّ Rw/Rcپاييضٍ تا کاُؼ تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ هْسد هغالؼَ ُوشاٍ تْدًذ تَ
ُويي ػلث دس ايٌدا آّسدٍ ًؾذٍ اعث.

ًوْداس (ً )5غثث هياًَ تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ عشدجش دهاي پاييضٍ عغح آب دسياي هذيحشاًَ تَ
هياًَ تاسػ آى دس ؽشايظ گشهحش
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ًوْداس ( )6هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ عشدجش sstدسياي هذيحشاًَ تَ
ؽشايظ گشهحش ّ هؼوْل آى دس فقل پاييض

دس ؽکلً 4مؾَ هيضاى جأثيشات دّسٍ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ گشهحش آى
دس فقل پاييض (  )Rc/Rwدس همايغَ تا دّسٍ عشدجش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ
هؼوْل آى (  )Rc/Rbتش تاسػ فقل صهغحاى هٌغمَ هْسد هغالؼَ تَ دليل جأثيش تيؾحش آى
آّسدٍ ؽذٍ اعث.

تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارش پايکوههاي شرقي تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي
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 sstدسياي هذيحشاًَ
ؽکل (ً )4مؾَ هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ عشدجش
تَ ؽشايظ گشهحش دس پاييض

دس ًوْداسُاي ً 8 ّ 7غثث هياًَ تاسػ پاييضٍ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ گشهحش
 SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ ؽشايظ عشدجش ّ هؼوْل آى دس فقل جاتغحاى ًؾاى دادٍ ؽذٍ
اعثُ .واًغْسي کَ هؾاُذٍ هيکٌيذ ًغثث  Rw/Rcپاييضٍ دس ايغحگاُِاي يضد ،جِشاى،
عوٌاى ،لضّيي ،کاؽاى ،فغا ّ اساک تاػث افضايؼ تاسػ گشديذٍ کَ تيؾحشيي هيضاى افضايؼ
دس ايغحگاٍ يضد 66/73دسفذ هيثاؽذُ .ويي ؽشايظ دس ايغحگاُِاي کشهاى ،ؽيشاص ،ؽاُشّد،
تٌذس ػثاط ،تن ّ اففِاى تاػث کاُؼ تاسػ ؽذٍ اعث کَ ايي کاُؼ دس دّ ايغحگاٍ ؽيشاص
ّ اففِاى تغياس ًاچيض ّ حذّد  2دسفذ هيثاؽذ ّ دس ايغحگاٍ تٌذس ػثاط هيضاى ايي کاُؼ
چؾوگيش ّ حذّد 65دسفذ هيثاؽذً .غثث  Rw/Rbپاييضٍ تِدض دس 4ايغحگاٍ يضد ،لضّيي،
اففِاى ّ اساک دس تميَ ايغحگاُِا تا کاُؼ تاسػ ُوشاٍ تْدٍ اعث.
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ًوْداس (ً )7غثث هياًَ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ گشهحش دهاي جاتغحاًَ عغح آب دسياي هذيحشاًَ تَ
هياًَ تاسػ آى دس ؽشايظ عشدجش ّ هؼوْل آى

ًوْداس ( )8هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دسؽشايظ گشهحش sstدسياي هذيحشاًَ تَ ؽشايظ
عشدجش ّ هؼوْل آى دس فقل جاتغحاى

دس ؽکل ً 5مؾَ هيضاى جأثيشات دّسٍ گشهحش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ عشدجش آى
دس فقل جاتغحاى (  )Rw/Rcدس همايغَ تا دّسٍ گشهحش  SSTدسياي هذيحشاًَ ًغثث تَ دّسٍ

تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي مديترانه بر بارش پايکوههاي شرقي تأثير نوسانهاي دماي سطح آب درياي
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هؼوْل آى ( )Rw/Rbتش تاسػ فقل پاييض هٌغمَ هْسد هغالؼَ تَ دليل جأثيش تيؾحش آى آّسدٍ
ؽذٍ اعث.

 sstدسياي هذيحشاًَ تَ
ؽکل (ً )5مؾَ هيضاى افضايؼ ّ کاُؼ ( )%تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ دس ؽشايظ گشهحش
ؽشايظ عشدجش آى دس جاتغحاى

ُوثغحگي تيي ًْعاًات ّ SSTتاسػ

هغاتك خذّل  3تيي ًْعاًِاي  SSTصهغحاًَ دسياي هذيحشاًَ ّ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي
هْسد هغالؼَ ُوثغحگي هٌفي هؾاُذٍ ؽذ کَ فمظ دس عَ ايغحگاٍ عوٌاى ،کشهاى ّ لضّيي
ُوثغحگي دس عغح % 0/95هؼٌيذاس تْد.
تيي ًْعاًِاي  SSTپاييضٍ دسياي هذيحشاًَ ّ تاسػ پاييضٍ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ
ُوثغحگي هثثث هؾاُذٍ ؽذ کَ دس ايغحگاُِاي جِشاى ،ؽيشاص ،کاؽاى ،لضّيي ّ يضد دس
عغح اعويٌاى ّ %0/95دس ايغحگاٍ عوٌاى دس عغح اعويٌاى % 0/99هيثاؽذ.
تيي ًْعاًِاي  SSTپاييضٍ دسياي هذيـحشاًَ ّ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ
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ُوثغحگي هٌفي هؾاُذٍ ؽذ کَ دس ايغحگاُِاي تن ،تـٌذسػثاط ،عوٌاى ،ؽـاُشّد ،کاؽاى
ّ يضد دس عـغح اعويٌاى  ّ %0/95دس ايغحگاٍ اساک ّ کـشهاى دس عغح اعويٌاى %0.99
هيثاؽذ.
يـک اص
ًْعاًات  SSTهذيحـشاًَ دس فقل جاتغحاى ّ تاسػ دس فـقل پاييض دس ُيچ
ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ،داساي ُوثغحگي هؼٌيذاس ًويثاؽذ .اها جوايل ًغثحاً هؾخقي تيي
افضايؼ تاسػ پائيضٍ تا دهاي گشهحش عغح آب دسياي هذيحشاًَ دس فقل جاتغحاى هالحظَ
هيؾْد.
خذّل ( )3هيضاى ُوثغحگي تيي تاسػ فقلي هٌغمَ ّ SSTدسياي هذيحشاًَ
تاسػ صهغحاى ّ
 SSTپاييض

تاسػ پاييض ّ SST
جاتغحاى

* -0/39

*0/34

*-0/38

0/1

- 0/007
-0/02

0/19
0/29

-0/15
*-0/3

-0/1
0/07

-0/17

0/02

*-0/26

-0/04

-0/15

*0/35

-0/25

0/15

*-0/26
-0/17

**0/39
0/17

*-0/3
*0/34

0/11
-0/06

ؽيشاص

-0/06
-0/2

*0/26
0/12

-0/26
*-0/3

0/18
0/1

کشهاى

*-0/31
-0/07
-0/23

0/15
*0/33
*0/33

**-0/36
*-0/27
-0/12

-0/01
0/07
0/02

يضد

-0/04

*0/27

*-0/27

0/18

ًام ايغحگاٍ

اساک
اففِاى
تن

تٌذسػثاط
جِشاى
عوٌاى
ؽاُشّد
فغا
کاؽاى
لضّيي

تاسػ ّ SST
صهغحاى

تاسػ ّ SST
جاتغحاى

* دس عغح اعويٌاى% 0/95
** دس عغح اعويٌاى%0/99

ًحيدِگيشي

الـلين ّ پاساهحـشُاي آى تـَ ّيژٍ تـاسػ ّ جغييـشات اححوالي آى دس عْل دّسٍ صهاًـي ًمؼ
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تغضايي دس هحيظ صًذگي اًغاى داسًذ کَ ؽٌاخث آًِا اص عشيك تَ کوّي دس آّسدى ّ اعحفادٍ
اص هذلِاي آهاسي ّ ُوچٌيي اعحفادٍ اص تشًاهِشيضيِاي هحٌاعة تا آى ،اهکاى تِشُْسي
تِيٌَ اص عثيؼث ّ اهکاًات تالمٍْ آى سا فشاُن هيغاصد .دس ايي پژُّؼ هيضاى جأثيشات فقلي
دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ تش تاسؽِاي فقلي پايکُِْاي ؽشلي صاگشط ّ چالِِاي
MedSST
هشکضي ايشاى تشسعي ؽذٍ اعثً .حايح ًؾاى داد صهاًي کَ دسفقل صهغحاى
عشدجش اص هؼوْل تاؽذ ،تاسػ صهغحاًَ هٌغمَ هْسد هغالؼَ افضايؼ هيياتذ ّلي دهاي گشهحش
اص هؼوْل آى دس فقل پاييض تاػث افضايؼ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هيؾْدُ .وچٌيي دهاي
عشدجش اص هؼوْل پاييضٍ  ، MEDSSTتاػث افضايؼ تاسػ صهغحاًَ ّ دهاي گشهحش اص هؼوْل
آى دس جاتغحاى تاػث افضايؼ تاسػ پاييضٍ هٌغمَ هْسد هغالؼَ ؽذٍ اعثً .حايح حافل اص
ُوثغحگي ًؾاى داد کَ تيي ًْعاًات  ّ SSTتاسػ دس فقل صهغحاى ُوثغحگي هٌفي ،تيي
ًْعاًات  ّ SSTتاسػ دس فقل پاييض ُوثغحگي هثثث ّ تيي ًْعاًات  MedSSTدس فقل
پاييض ّ تاسػ صهغحاًَ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ُوثغحگي هٌفـي ّخْد داسد کَ دس جؼذادي
ايغحگاُِا تَ فْست هؼٌيذاس هيثاؽذ .تيي ًْعاًات  MedSSTدس فقل جاتغحاى ّ تاسػ
پاييضٍ ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ ُوثغحگي هؾاُذٍ ًؾذ .اها جوايل ًغثحاً هؾخقي تيي
افضايؼ تاسػ پائيضٍ تا دهاي گشم هذيحشاًَ هالحظَ هيؾْد  .دس ايي خقْؿ هيحْاى گفث
کَ تْاعغَ حاکويث پشفؾاس خٌة حاسُاي دس فقل جاتغحاى جا اّايل پاييض تش سّي دسياي
هذيحشاًَ ّ ًيض خاّسهـياًَ ،اثشات ايي دسيا تش سّي تاسػ ايشاى جاتغ خاتَ خايي هذاسي ّ
ًقفالٌِاسي پشفؾاس خٌة حاسُاي اعث.
دس ايي همالَ فشفاً هيضاى جأثيشات فقلي دهاي عغح آب دسياي هذيحشاًَ تش تاسػ فقلي
هٌغمة هْسد هغالؼَ (سفـحاسؽٌاعي) تشسعـي ؽذٍ اعث لزا ػلث جأثيـشپزيشي هحفاّت
ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ اص  SSTدسياي هذيحشاًَ تايذ دس هغالؼات تؼذي اص ديذگاٍ
عيٌْپحيکي تشسعي ؽْد جا تحْاى اعحذالل ػلوي لاتل لثْلي تشاي يافحِاي هزکْس داؽث الثحَ
تايذ تَ ًمؼ ػْاهل داخلي ُن دس تشسعي ػلل جأثيشپزيشي هحفاّت ايغحگاُِاي هْسد هغالؼَ
جْخَ داؽث ّ ُوچٌيي دسفذ ؽشکث پذيذُِاي ديگش الياًْعي ـ خْي دس فقْل صهغحاى ّ
پاييض دس ًْعاًات تاسؽي هٌغمًَ ،يض هيحْاًذ دس خِث کاهلحش ؽذى ايي همالَ هغالؼَ ؽْد.
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