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 چکیده  

های شرق و مرکز  نینوال  ،ERA-Interimماهانه    نیانگیمهای  دادهکارگیری  روش تابع متعامد تجربی و بهبا استفاده از  

  ی دما  هایهنجاری بی  بیشینه  مکان   که   اساس  اين  نینو برالاند.  مشخص شده  2016تا    1979در بازه زمانی  اقیانوس آرام  

اق  يا در شرق    ياسطح در اقیانوس آرام    نینوی شرق وال  انواع متفاوت  به  آرام واقع باشد،  یانوسمرکز  بندی  دسته مرکز 

که پیامد  کند تغییر میدر راستای مداری  شديدهای همرفتوقوع  موقعیت مکانی ،نینوالاين دو نوع طی وقوع  د.شومی

روش تابع متعامد تجربی و بررسی همبستگی مکانی  از  با استفاده    نینو است.اين دو نوع ال  اثرهای دورپیوندی متفاوت  آن

نینوهای شرق و مرکز اقیانوس آرام در  الانواع  های دمای سطح دريا در مناطق استوايی اقیانوس آرام،  هنجاریبین بی 

 شدند.  تعیینمطالعه  مورد دوره 

 نینوی مرکز اقیانوس آرام اقیانوس آرام، النینوی شرق ، النوسان جنوبی )انسو(-نینوال های کلیدی:  واژه 
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Abstract 

By applying the Experimental Orthogonal Function (EOF) method and using monthly means of 

the ERA-Interim dataset, different phases of the El Niño-Southern Oscillation (ENSO)  during the 

period 1979-2016 are determined. Depending on the location of the maximum sea surface 

temperature (SST) anomaly, El Niño is categorized as the eastern Pacific and central Pacific El 

Niños. During the occurrence of the eastern and central Pacific El Niños, the location of the strong 

convection in tropical Pacific varies zonally, which results in different teleconnections patterns 

across the globe. By applying the EOF and examining spatial correlation between SST anomalies 

in the equatorial Pacific Ocean, the eastern and central Pacific El Niños during the period 1979-

2016 are determined. 

Keywords: El Niño-Southern Oscillation (ENSO), Eastern Pacific El Niño, Central Pacific El 

Niño 

 مقدمه      1

 ای اقیانوس آرامحارّهمقیاس در مناطق  يك پديده گرمايی بزرگنوسان جنوبی )انسو(  -نینويا فاز گرم چرخه الینو  نال

اتفاق مسال يك  5تا    3   هرتناوب معموالًهب  که  است های  هنجارینینو، بیهنگام رخداد ال  .(2011)نیلین،    افتدیبار 

های منفی دمای سطح دريا در مناطق هنجاریای شرق يا مرکز اقیانوس آرام و بیمثبت دمای سطح دريا در مناطق حارّه

اقیانوحارّه اوايل دهه  شناخت الکه  باوجود اين  (. 2011)نیلین،  گیرند  س شکل میای غرب  گردد  برمی  1920نینو به 

نینو را مطرح کردند. براساس مطالعه آنها، با  انواع ال  بحث  (1986فو و همکاران )برای اولین بار  ،  ( 1924؛  1923  واکر،)

  Eastern)  نینوهای شرق الآرام،    یانوسمرکز اق  يادر شرق    ياسطح در  یدما  هایهنجاریتوجه به موقعیت مکانی بیشینه بی
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Pacific El Niño  )( اقیانوس آرام نینوهای شرق و مرکز  ال  طی وقوع  دهد. یرخ م(  Central Pacific El Niñoيا مرکز 

آرام، موقعیت مکانی همرفت حارّهاقیانوس  مناطق  تغییر می های شديد در  آرام  اقیانوس  اثرهای ای  نتیجه  در  که  کند 

علیزاده چوبری  ،  نمونه  یبرا (. 2018شود )يه و همکاران،  میدورپیوندی متفاوتی را در مناطق مختلف کره زمین منجر  

  مناطق   درهای منفی فشار سطح دريا  هنجارینینوی مرکز اقیانوس آرام بیان داد طی وقوع ال( در مطالعه خود نش2017)

ال، درحالیردی گیم  شکل  آرام  انوسیاق  یاحارّه وقوع  اين بیکه طی  آرام  اقیانوس  روی جزايرهنجاری نینوی شرق   ها 

عمدتاشرق    ینوینال  شود.مشاهده می  نیآلوش آرام  حارّه  اقیانوس  را تحت  یانوساق  یامناطق  م  یرتاثهند    دهد، یقرار 

؛ کائو و يو،  2015  ،و همکاران  ی ثر است )کاؤهند م  یانوساق  یمناطق جنوب  اقیانوس آرام برمرکز    ینوینال  کهدرحالی

توان به روش تابع متعامد  شود که از بین آنها میکار گرفته میهای متفاوتی بهنینو روش بندی انواع ال. برای دسته(2009

نینوهای شرق و مرکز اقیانوس  ال اشاره کرد. در مطالعه حاضر تفکیك    EOF( Empirical Orthogonal Function)()تجربی  

ها نسبت هنجاریگیرد. الزم به توضیح است تمام بیجام میان  2016تا    1979در بازه زمانی  طبق روش ذکر شده و    آرام

 اند. محاسبه شده 1981-2010به دوره پايه 

 روش تحقیق      2

از داده میانگین ماهانه    نینو، النینا و خنثی()ال  انسوچرخه  فاز  سه  برای تعیین   با    ERA-Interim  لیبازتحلبا استفاده 

افقی   اقیانوسی    ، 75/0°×75/0°تفکیك  نینوی  است.    (Oceanic Niño Index (ONI))شاخص  همچنین بررسی شده 

نینوهای شرق  ال ،تجربیتوابع متعامد  لیتحلبا استفاده از روش (،  2017( و جونگ و آن )2009مشابه روش کائو و يو )

 اند. شناسايی شده 1979-2016و مرکز اقیانوس آرام در دوره 

 گیری نتیجه      3

تعريف   طبق  اند. مقايسه شده  1979-2016های  طی سال   ERA-Interim  هایبا استفاده از داده  ONIمقادير    1در شکل  

اقلیمی  مرکز پیش   های هنجاریبی  چنانچه  است.  ا يدر  سطح   یدما  هایهنجاریبی  ONI  شاخص  مبنای،  NOAAبینی 

تر يا مساوی  بزرگ دوره متوالی  5برای    (W120-170˚  و   N5-˚S5˚)  Niño 3.4  هیناح  در  ا يدر  سطح  ی ماهه دماسه   لغزان

بر اساس آن طی    (. 2011رخ داده است )يو و همکاران،  (  نایالن)نینو  ، ال( -C5/0˚  با   یمساو   ا ي  ترکوچك)  باشد   C5/0˚با  

- 05،  2002-03،  98-1997،  1994-95،  1991-92،  1987-88،  1986-87،  1982-83  ،1979-80های  سال

نینو است که وقوع ال  C5/0˚تر يا مساوی با  بزرگ  ONIمقدار    2015-16  و  15-2014،  10-2009،  07-2006،  2004

است. همچنین برای النینا )برای  النینا تر از فازبزرگنینو ال مشخص است که عموما دامنه تغییرات فاز دهد. را نشان می

( ماندگاری  01-2000،  1999-00،  1998-99و    2011-12،  2010-11و    1984- 85،  1983-84های  مثال، سال

طورکلی مشاهده  ثبت رسیده است. به( به1987-88و   1986-87های  نینو )برای مثال، سالزمانی بیشتری نسبت به ال 

بار  سال يك  5تا    3کشد و چرخه انسو تقريبا هر  در حدود يك سال طول می  النینا  يانینو  الشود که هر يك از فازهای  می

 شود.تکرار می

 
. محورهای افقی زمان  ERA-Interim با استفاده از داده 2016تا  1979های طی سال (ONI)  مقادير شاخص نینوی اقیانوسی. 1شکل  

 دهند.نشان می Niño 3.4 هیناح  در( را C˚دمای سطح دريا ) ماهه سه  لغزانهنجاری برحسب سال و محورهای قائم بی

ا  نینو و النینا چرخهالپس از بررسی فازهای   داده  رخ   نینویلانسو با استفاده از دو نوع داده ذکر شده، به تعیین نوع 
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الگوی توزيع مکانی دمای سطح دريا طی سال2009شود. در همین راستا مشابه روش کائو و يو )پرداخته می های  (، 

رسی قرار گرفته است. تابع  ای اقیانوس آرام با استفاده از توابع متعامد تجربی مورد بردر مناطق حارّه  2016تا    1979

های دمای سطح دريا  هنجاری دادهپردازد. ماتريس کوواريانس از ماتريس بیمتعامد تجربی به حل ماتريس کوواريانس می

 هستند.  تابع متعامد تجربی همان مُدهای  آنويژه بردارهای که آيد دست میدر منطقه ذکر شده به

که بیانگر بیشترين مقادير واريانس     تابع متعامد تجربییر اولین و دومین مُد  ترتیب تاثب به-2الف و  -2های  در شکل

که در طورای اقیانوس آرام نشان داده شده است. همانهستند بر چگونگی توزيع مکانی دمای سطح دريا در مناطق حارّه

  ح دريا طی وقوع سه فاز انسو بر توزيع مکانی دمای سط   تابع متعامد تجربیالف مشخص است، تاثیر اولین مُد  -2شکل  

درصد از واريانس کل اين متغیر است. واريانس، پراکندگی نسبت به مقدار    1/45بیانگر    2016تا    1979در بازه زمانی  

های دمای سطح دريا در مناطق استوايی شرق اقیانوس آرام واقع هنجاریدهد. بیشینه پراکندگی بیمیانگین را نشان می

بر توزيع     تابع متعامد تجربیب تاثیر دومین مُد  -2مرکز اقیانوس آرام گسترش يافته است. در شکل  شده است و به سمت  

است. برخالف شکل    کل اين متغیر  درصد از واريانس  1/11مکانی دمای سطح دريا نشان داده شده است. اين مُد بیانگر  

های دمای سطح دريا در مناطق استوايی مرکز اقیانوس آرام واقع شده است.  هنجاری الف، در اين حالت بیشینه بی-2

ترتیب معیاری برای  بر چگونگی توزيع مکانی دمای سطح دريا، به   تابع متعامد تجربیدرنتیجه تاثیر اولین و دومین مُد  

 شوند.  میشرق و مرکز اقیانوس آرام معرفی  نینویل سنجش ا

 
آرام.   اقیانوس ایحارّه مناطق بر چگونگی توزيع مکانی دمای سطح دريا در   تابع متعامد تجربیتاثیر )الف( اولین و )ب( دومین مُد . 2شکل  

ها بیانگر مقدار درصد واريانس کل کمیت تحت تاثیر هر يك از مُدهای  است. مقادير مشخص شده در باالی شکل 002/0فاصله بین پربندها 

 هستند. ی تجرب  متعامد تابع

( آن  و  جونگ  روش  بین  2017مشابه  مکانی  همبستگی  الگوی  تجربی،  متعامد  تابع  اول  مُد  دو  اجرای  از  پس   ،)

مورد محاسبه قرار گرفت. در مرحله بعد، از میزان همبستگی مکانی    2دمای سطح دريا و دو نتیجه شکل  های  هنجاریبی

لغزان  به میانگین  آمده،  به  ماههپنجدست  و همبستگی مکانی جديدی  آمد. در  گرفته شد  و  -3شکل  دست    ب -3الف 

های دمای سطح دريا و الگوی توزيع مکانی دمای سطح دريا تحت تاثیر اولین و دومین هنجاریهمبستگی مکانی بین بی

ترسیم و    انسو  فاز  سهطی وقوع    2016تا    1979های  ای اقیانوس آرام در سالمُد تابع متعامد تجربی در مناطق حارّه

 دهد. درصد را نشان می 95ی شده است. اين آزمون سطح معناداری دو طرفه بررس tمعناداری آن با استفاده از آزمون 

های دمای سطح دريا و  هنجاریدهد که همبستگی مکانی بین بیثبت رسیده نشان مینینوهای بهبرای ال 3نتايج شکل 

،  87-1986،  1982-83های  داده در سالنینوهای رخاولین مُد تابع متعامد تجربی موثر بر دمای سطح دريا طی وقوع ال

ها و  هنجاریاز همبستگی مکانی همان بی 2009-10و  2006-07، 2002-03، 1997-87، 1991-92، 1987-88

تابع متعامد  ، مُد اول  2دومین مُد تابع متعامد تجربی موثر بر دمای سطح دريا بیشتر است. ازآنجاکه طبق نتايج شکل  

نینوی شرق اقیانوس نینوهای ذکر شده از نوع الرام معرفی شد، الی شرق اقیانوس آنینول معیاری برای سنجش ا   تجربی

های دمای سطح دريا و دومین مُد  هنجاری، همبستگی مکانی بین بی2004-05نینوی  آرام هستند. تنها طی وقوع ال
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عامد تجربی موثر ها و اولین مُد تابع متهنجاریتابع متعامد تجربی موثر بر دمای سطح دريا از همبستگی مکانی همان بی

نینوی مرکز اقیانوس آرام است. همچنین از نوع ال  2004-05نینوی  دهد البر دمای سطح دريا بیشتر است که نشان می

دست آمده است. اين  ب تقريبا يکسان به-3الف و  -3، میزان همبستگی مکانی در شکل  1994-95نینوی  طی وقوع ال

نینوی شرق در مرحله فروپاشی از نوع ال  اما   ،نینوی مرکز اقیانوس آرام بوده استال   رويداد، در مرحله آغازين و اوج از نوع

 . شودبندی میدسته از نوع مرکز اقیانوس آرام  1994-95نینوی طورکلی ال ثبت رسیده است. بهاقیانوس آرام به 

 
دريا و )الف( اولین و )ب( دومین مُد تابع متعامد تجربی موثر بر دمای سطح دريا  های دمای سطح هنجاریهمبستگی مکانی بین بی .3شکل  

 ای اقیانوس آرام. در مناطق حارّه
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