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 ال نینو و اثزات آن

   :مقذمه  
ًیٌَ یه پذیذُ عثیؼی دس الیاًَس آسام دس هٌغمِ استَایی است وِ  ال

ًیٌَ تِ  دس اتتذا ال. گشدد تاػج تغییشات ًاگْاًی آب ٍ َّای جْاى هی

آسام دس سَاحل آهشیىای جٌَتی   عحی الیاًَسدهای تاالتش آب س

ّای سغحی  ضذ ٍلی اوٌَى تِ تغییشات پیچیذُ دهای آب گفتِ هی

. ضَد الیاًَس آسام ٍ تذًثال آى حَادث آب ٍ َّایی ول دًیا گفتِ هی

 . ّا یىی اص ایي تغییشات است گشم ضذى آب الیاًَس

خع تشیي یىی اص هْوتشیي ٍ ضا( ًَساى جٌَتی) سٍیذاد ال ًیٌَ 

سٍیذاد ّایی است وِ هٌجش تِ ظَْس ًا تٌْجاسی ّای تضسي آب ٍ 

َّاضٌاساى ٍ الیاًَس . َّایی دس تسیاسی اص ًماط جْاى هی ضَد 

ضٌاساى جْاى دس سالْای اخیش هغالؼات صیاد ٍ دلیمی دس هَسد 

هىاًیضم ایجاد ال ًیٌَ ٍ تاحیشات هتماتل جَ ٍ الیاًَس اًجام دادُ اًذ ، 

الؼات گستشدُ ای دس استثاط تا ًاهَصًٍی دها دس سغح دسیا ٍ تَیژُ هظ

ًَساًات فطاس جَ دس سالْایی وِ ال ًیٌَ سخ هی دّذ اًجام گشفتِ 

است ، هجوَػِ ایي تغییشات سا تٌام ًَساًات جٌَتی هی ًاهٌذ وِ تا 

 ENSO (ElNino Southern Oscillationولوِ اختػاسی 

ٍ ًَساًات جٌَتی است تىاس هی  یؼٌی تشویثی اص دٍ ولوِ ال ًیٌَ(

 .سٍد 

 

 :مشخصات ال نینو 

دس عَل پذیذُ ال ًیٌَ تاد ّا دس هٌغمِ استَا ٍ تش سٍی الیاًَس اص 

تَسیلِ  ایي تادّا دس سغح آب الیاًَس وِ. غشب تِ ضشق هی ٍصًذ 

خَسضیذ دس هٌاعك گشهسیشی حشاست دیذُ اًذ ، تِ سَاحل غشتی 

تِ  ّا تاسًذگی آىتِ دًثال  ٍصًذ ٍ ضوال ٍ جٌَب لاسُ آهشیىا هی

سیل دس پشٍ ٍ خطىسالی  ٍ هَجةد ىسوت هطشق هتوایل هی ضَ

ًطاًِ ولیذی ال ًیٌَ ، افضایص . هی ضًَذدس اًذًٍضی ٍ استشالیا 

دهای غیش ػادی دس اهتذاد ٍ ّش دٍ عشف خظ استَا دس الیاًَس آسام 

یه ایي جشیاى ّش چٌذ سال یىثاس تا . هشوضی ٍ ضشلی است 

تغَسی وِ دس ایي . گشهایص ػظین ٍ غیش هؼوَل ّوشاُ هی ضَد 

  5تا  3دهاّای سغح دسیا حذالل تشای چٌذ هاُ پیاپی دس حالت 

  .هحل ساحلی تاالی حذ ًشهال هی سٍد دسجِ دس 
 

 :داليل وقوع ال نینو 

ایي گشدش یه گشدش اتوسفشی ، دس غفحِ ای ػوَد : گشدش ٍاوش 

ا غؼَد َّا دس غشب آسام استَایی ٍ ًضٍل َّا تش استَا هی تاضذ وِ ب

دس ضشق آسام استَایی ضىل هی گیشد ٍ ّوشاُ تا آى تادّای سغحی 

ضشلی ٍ تادّای غشتی فَلاًی تِ هَاصات استَا دس سغح ٍسیؼی اص 

دس ٍالغ گشدش ٍاوش اتوسفش ، . حَضِ آسام استَایی ایجاد هی ضَد 

، هیاى دهاّای تاال دس تِ گشادیاى دهای سغح دسیا دس عَل استَا 

غشب آسام استَایی ٍ دهاّای پاییي دس ضشق آسام استَایی هی تاضذ 

 .است  ENSOلَیاً دس استثاط تا سٍیذاد وِ 

 
 

 

 

 : النینو مشاهذه ، ثبت و انذسه گیزی روش های

ًَساى جٌَتی یه سفتاس االولٌگی دس تَدٓ اتوسفشی است وِ 

 لی ٍ غشتی تَدُ ٍ دسهستلضم تثادل َّا هیاى دٍ ًیوىشُ ضش

. ػشضْای جغشافیایی حاسُ ای ٍ جٌة حاسُ ای هتوشوض هی تاضذ 

هشاوض ػول آى اعشاف اًذًٍضی ٍ ضشق آسام جٌَتی دس تخص حاسُ 

صهاًی وِ فطاسّای سغح دس ضشق آسام جٌَتی حاسُ ای . ای است 

تاالی ًشهال است دس تیطتش ًَاحی غشب آسام جٌَب ( تاّیتی )

فطاسّای سغح صیش حذ ًشهال است، وِ ایي فاص ( یي داسٍ)حاسُ ای 

( ػىس ال ًیٌَ )سشد ًَساى جٌَتی ًام گشفتِ ٍ تا پذیذُ الًیٌا 

دس ایي حالت دهاّای سغح دسیا دس ضشق آسام جٌَتی . ّوشاُ است 

حاسُ ای پائیي تش اص ًشهال است ٍ تادّای تجاستی ٍ گشدش ٍاوش دس 

ها صهاًی وِ فطاسّای سغح دس ا. لَیتشیي ٍضؼیت خَد لشاس داسًذ 

ضشق آسام جٌَتی حاسُ ای پائیي تش اص ًشهال است دس اوخش ًَاحی 

غشب آسام جٌَتی حاسُ ای فطاس ّای سغح تاالتش اص ًشهال است ٍ 

ایي ضشایظ فاص گشم ًَساى جٌَتی ًام گشفتِ ٍ دس اوخش هَالغ تا 

داسٍیي اگش فطاس تاّیتی هٌْای فطاس . پذیذُ ال ًیٌَ ّوشاُ است 

ػذدی هخثت ضَد ضشایظ غیش ال ًیٌَ است ٍ اگش فطاس تاّیتی 

هٌْای فطاس داسٍیي ػذدی هٌفی ضَد ضشایظ ال ًیٌَ تشلشاس است 

اص یه ضثىِ چٌذ  NOAAتشای گشد آٍسی دادُ ّای الصم .

ضٌاٍسی استفادُ هی وٌٌذ وِ دها ٍ جشیاى ّا ٍ تادّای خغَط 

ى ضٌاٍسّا تِ عَس سٍصاًِ دادُ ای. استَایی سا اًذاصُ گیشی هی وٌذ 

هیفشستٌذ وِ تالفاغلِ دس دستشس هحمماى ٍ پیص تیٌی وٌٌذگاى 

دس الیاًَس آسام استَایی ، ّوچٌیي  .دس سشاسش دًیا لشاس هی گیشد 

ال ًیٌَ تِ سٍضْای هختلفی ّن چَى هاَّاسُ ّا ، ضٌاٍسّای 

ّا  XBTهتػل تِ لٌگش گاُ ّا ، تجضیِ ٍ تحلیل سغح دسیا ٍ 

تسیاسی اص ایي سیستوْای تشسسی الیاًَس . دیاتی هی ضَد س

تَدُ « الیاًَسْای گشهسیشی ـ اتوسفش جْاًی »جضیی اص تشًاهِ 

تِ واس گشفتِ «  ENSOسیستن تشسسی » اًذ ٍ ّن اوٌَى دس عشح 

 .ضذُ اًذ 

 

 

 

 

 



 

نینو بز آب و هوای جهان   اثز ال

 آسا ٍ آب ٍ َّای گشم لّای سی ًیٌَ لَی هؼوَالً ّوشاُ تا تاساى یه ال

آسا  ّای سیل تاساى دس پشٍ ٍ خطىسالی دس اًذًٍضی، آفشیما ٍ استشالیا، 

دس والیفشًیا جٌَتی، صهستاى هالین دس ضوال ضشلی ٍ گشدتادّای 

تَجِ ضَد وِ ایي احشات حتوی ٍ . تاضذ ووتش دس جٌَب ضشلی هی

ٍادث ًیٌَ تاػج افضایص احتوال سخ دادى ایي ح ال. تضویٌی ًیست

: هوىي است ضشایظ صیش دیذُ ضَد. ضَد هی

افضایص فطاس سغحی الیاًَس ٌّذ، اًذًٍضی ٍ استشالیا  -1

افضایص فطاس سغحی الیاًَس ٌّذ، اًذًٍضی ٍ استشالیا  -الف

واّص فطاس تاّیتی ٍ تمیِ هٌاعك الیاًَس آسام ضشلی ٍ هشوضی    -ب

دس الیاًَس آسام جٌَتی ( تا ٍصش ضشق تِ غشب)تادّای تجاسی  -د

. گشدد ضؼیف ضذُ ٍ یا جْت آى تِ ضشق تاص هی

تاال سفتي َّای گشم دس ًضدیىی پشٍ ٍ دس ًتیجِ ًضٍل تاساى دس -د

. ّای ضوالی ایي وطَس تیاتاى

وٌذ  سشی خَد سا تغزیِ هی ّای تاال ًیٌَ عَفاى دس آهشیىای جٌَتی، ال

هشوضی ٍ ضشلی -ّایی دس اهتذاد الیاًَس آسام ضشلی سًذگیٍ لزا تا

ّایی اص سَاحل غشتی آهشیىای جٌَتی ًیض ایي  یاتذ ٍ تخص افضایص هی

تش  ًیٌَ دس آهشیىا جٌَتی هستمین ٍ لَی احش ال. وٌذ پذیذُ سا تجشتِ هی

ّای گشم ٍ هشعَتی سا دس آٍسیل تا  ًیٌَ هاُ ال. اص آهشیىا ضوالی است

گزاسد ٍ ّشگاُ پذیذُ  ٍاحل پشٍ ضوالی ٍ اوَادٍس تجا هیاوتثش دس س

. دّذ ّای ٍسیؼی دس ایي هٌاعك سخ هی ًیٌَ لَی تاضذ، سیالب ال

دس سَاحل . ّای فَسیِ ٍ هاسس ٍ آٍسیل اساسی است احشات آى دس هاُ

ًیٌَ تاال آهذى جشیاًْای آب سشد ٍ غٌی اص  غشتی آهشیىای جٌَتی، ال

ّای تضسي  ایي هَاد هٌثغ تغزیِ جوؼیت. وٌذ هَاد هغزی سا ون هی

ّا تٌَتِ خَد اًَاع پشًذگاى دسیایی سا تغزیِ  هاّی است ٍ ایي هاّی

واّص . وٌذ وٌٌذ وِ فضلِ آًْا دس غٌایغ وَد ًمص هْوی تاصی هی هی

ّای سَاحل پشٍ  ایي تاال آهذى هَاد هغزی تاػج اص تیي سفتي هاّی

. ضَد هی

 :پذيذه انسونوسانهای آب وهوايي ايزان و 

تا جاتجایی ٍتغییش جْت جشیاًْای َّا دس آغاص ٍ احٌای دٍسُ ال  

هٌاعك هختلف تحت ( ضاخع تاال )ٍ الًیٌا ( ضاخع پاییي ) ًیٌَ 

ّشچٌذ ایي دگشگًَی ّا دس   .گًَاگًَی لشاس هی گیشًذ  تاحیشّای

ػشضْای حاسُ ٍ جٌة حاسُ سٍ تِ استَا ضٌاختِ ضذُ ٍلی دس ًَاحی 

هذیتشاًِ، خاٍسهیاًِ ٍ ایشاى تاحیش گزاسی آًْا ٌَّص دس  دیگش هخل

دس هَسد تاحیش پذیذُ اًسَ دس آب ٍَّا ی وطَس    .پشدُ اتْام است 

اتتذا تایذ ا رػاى وشد وِ دٍسی ٍ ًضدیىی هٌاعك هختلف تا ًاحیِ 

ضشق آسام استَایی دس هیضاى تاحیش گزاسی هَحش است ٍ تذیْی است 

دٍسی اص هٌغمِ فَق ساتغِ هؼىَس ٍجَد داسد وِ تیي هیضاى تاحیش ٍ 

یه همایسِ سادُ آهاسی وِ تیي خطىسالیْا ٍ تشسالیْای وطَس .

وِ خطىسالیْای  هی دّذًطاى  ًَُساى جٌَتی اًجام گشفتدس عی 

؛ هیالدی تا  1988 _89،  1978،  1973،  1970_71،  1966ایشاى دس 

،  1976،  1972،  1969ٍ تشسالیْای وطَس دس (   الًیٌا) ضاخع تاال 

ّوضهاى تَدُ ( ال ًیٌَ ) ؛ هیالدی تاضاخع پاییي  1986،  1982

 (1377خَش اخالق . ) است 

 چگونگي تاثیز گذاری پذيذه انسو در ناهنجاريهای بارش ايزان    

ال ًیٌَ ٍلتی ون فطاس دسٍى حاسُ ای دس ضشق آسام تِ دلیل فشایٌذ 

هَاصی تا آى تِ عشفیي   پش فطاسجٌة حاسُ ای   گستشش یافت ،

ووشتٌذ پش فطاس ّای جٌة حاسُ ای تِ سوت لغثیي   ساًذُ ضذُ ٍ

تِ ًیوىشُ ( Polar Vartex  )تالوال تاٍُ لغثی . سَق هی یاتذ 

(( ircumpolar Westerlyهماتل لغضیذُ ٍ سغح غشتی پیشا لغثی 

تِ دًثال ایي ساصٍواس ، سیستن پش فطاس جٌة  .افضایص هی یاتذ 

دس ًیوىشُ ضشلی تِ سوت استَا ػمة ًطستِ ٍ دس هماتل ،  حاسُ

هی وٌذ ٍ    ووشتٌذ تادّای غشتی ٍ اهَاد آى تِ عشف استَا پیطشٍی

دٍسُ هشعَتتشی آغاص هی ( تا ضذت ٍ ضؼف )   دس خاٍسهیاًِ ٍ ایشاى

دس ٍضؼیت ال ًیٌا پش فطاسّای هَجَد دس ًیوىشُ غشتی تِ  .ضَد 

دسجِ غشتی لَی تش است وِ ػلت آى  90ٍیژُ دس اهتذاد ًیوشٍصاى 

ٍجَد جشیاًْای سشد والیفشًیا ، ّوثَلت دس ضشق الیاًَس آسام 

دس ایي ضشایظ ون فطاس دسٍى حاسُ ای ضؼیف ٍ پش فطاس . است 

پش   جٌة حاسُ تِ سوت استَا سَق یافتِ ٍ هتماتالً دس ًیوىشُ هماتل

ُ سوت لغة فطاسّای هزوَس تِ دلیل تمَیت ًسثی ون فطاس اخیش ب

وطیذُ هی ضًَذ ٍ دس خاٍسهیاًِ ٍ ایشاى ٍلَع خطىسالیْا ، 

الثتِ ایي ًىتِ سا تایذ پزیشفت ؛     .فشاٍاًی ًسثتاً تیطتشی هی یاتذ

( 1972_73ال ًیٌَی سال ) وِ تشخی اص هشاحل ضاخع پاییي 

دس ایي هَسد تغییشات . دسوطَس ها هماسى تا خطىسالی تَدُ است 

 .هی تاضذ   ّای جْاًی ٍ سیٌَپتیىی ًیض هَحشدس ّن تافتِ الگَ

 :تاثیزات ال نینو بز سنذگي بشز 

دس صهاى استیالی پذیذُ ال ًیٌَ پش فطاس جٌة حاسُ پشٍ تِ دًثال  

هی ضَد تِ دًثال ایي   جشیاى آب سشد پشٍ تِ عشف جٌَب جاتجا

  ٍ سَاحل اوَادٍس سا ّن دس  تغییشات جشیاى آب گشم ، سَاحل پشٍ

ایي جشیاى گشهتش ٍ ون اهالح تش ٍ دس ًتیجِ اص هَاد . یشد تشهی ي

ػالٍُ تش آى دس سَاحل پشٍ هاًغ تاال آهذى .غزایی فمیش تش است 

آتْای حاغل خیضتش صیشیي هی ضَد ؛ وِ ایي سثة هشي ٍهیش 

هاّیْا ٍ تخػَظ هاّی وَلی وِ غزای ػوذُ پشًذگاى دسیایی 

ى ، هیلیًَْا پشًذُ تِ دًثال هشي ٍ هیش هاّیا. است هی ضَد 

دسیایی تِ ػلت ػذم ٍجَد غزای ػوذُ خَد یؼٌی هاّی وَلی دس 

ساحل ًاتَد هی ضًَذ ؛ وِ ایي لغوِ التػادی جثشاى ًاپزیشی سا 

دس غٌایغ هاّیگیشی ٍ وَد هشؽ دسیایی گیشی تشای وطَسّای پشٍ 

اص آسیة ّای هحلی دیگش ؛ تاسًذگی ّای .ٍ اوَادٍس تِ تاس هی آٍسد 

اص سَاحل پشٍ ٍ اوَادٍس وِ تِ عَس هؼوَل   سا دس تخطْاییسیل آ

لن یضسع هی تاضذ ، است وِ سثة تِ ًطست ّْای گلی ٍ تخشیة 

ضالَدُ ایي هٌاعك هی ضَد ٍ دس هجوَع تِ دلیل ضشایظ ًاتٌْجاس 

تِ ٍجَد آهذُ ، پذیذُ ال ًیٌَ دس هٌغمِ تِ ػٌَاى فاجؼِ عثیؼت 
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