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چکيده
بارش از مهمترين و متغيرترين عناصر اقليمي است که شناخت رفتار آن همواره مورد توجه
اقليمشناسان بوده است .از اين رو پيـچيدگي عناصر اقليمي در مقياسهاي زمانـي و مکاني لزوم
بهکارگيري روشهاي کارامد مانند تحليل طيفي به عنوان ابزاري مفيد براي مطالعه الگوهاي اقليمي
را نشان ميدهد .هدف از اين مطالعه بررسي و تحليل نوسانهاي بارش ايران با استفاده از تحليل
طيفي (تحليل همسازهها) ميباشد بدين منظور دادههاي بارش سالانه ايستگاه همديد ايران از بدو
تأسيس تا سال  1002که بيش از  10سال آمار داشتند از سازمان هواشناسي کشور استخراج گرديده
است .سپس بهمنظور بررسي و تحليل چرخههاي بارش ايران از براي انجام محاسبات از امکانات
برنامهنويسي در محيط نرمافزار  Matlabو نيز براي انجام عمليات ترسيمي از نرمافزار Surfer
بهره گرفته شد .نتايج حاصل از تحليل چرخهها نشان داد که چرخههاي معنيدار  1 -9ساله-1 ،
9ساله 1 -6 ،ساله و گاهي  55ساله و بالاتر بر بارش ايران حاکم است .بر اين اساس در شرق و
جنوب شرق ايران بيشتر چرخههاي  9 -1ساله و در غرب ،جنوب غرب و شمال غرب کشور
5ـ استاد اقليم شناسي گروه جغرافيا ،دانشگاه خوارزمي تهران.
1ـ دانشجوي دکتراي اقليم شناسي ،دانشگاه خوارزمي تهران.
 9ـ دانشجوي دکتراي تغييرات آب و هوايي ،دانشگاه زنجان
4ـ انشجوي دکتراي اقليمشناسي دانشگاه خوارزمي تهران.

Email:s.mehdi67@gmail.com
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چرخههاي  1 -9ساله و در شمال شرق چرخههاي  1 -6ساله غالب هستند .بيشترين و متنوعترين
چرخهها بهدليل قرارگيري در سايه ناهمواريهاي زاگرس از يکسو و مجاورت با خليجفارس از
سوي ديگر در بخشهاي از جنوب و جنوب غرب رخ داده است .نواحي شمال غرب کشور هم
همانند نواحي جنوبغرب بهدليل وجود کوههاي عظيم سبلان و سهند داراي چرخههاي متنوعي
بوده است .چرخههاي غيرسينوسي که دوره بازگشتي برابر با طول دوره آماري دارند در برخي
ايستگاهها از قبيل قزوين ،سنندج و تهران مشاهده ميشوند .اين چرخهها به وجود روند در دادهها
نسبت داده ميشوند.
واژگان کليدي :بارش ،تحليل طيفي ،هم ساز ،ايران.

مقدمه

بارش از متغيرترين عناصر اقليمي است .اين تغييرات هم در بعد مکان و هم در بعد زمان در
قالب اقليم منطقه رخ ميدهد (عليجاني و همکاران  .)9 :5939اين تغييرات ميتواند تبعات
منفي محيطي اجتماعي اقتصادي و حتي فرهنگي را در برگيرد (عساکره و رزمي :5935
 .)561-515پيچيدگيهاي بارش با ويژگيهاي مشخص آن مربوط به توپوگرافي غالب و
شرايط جوي در خاورميانه همواره مورد توجه اقليمشناسان بوده است (يازجي و همکاران
 .)60-15 :5923اين درحالي ميباشد که ديناميک سيستمهاي اقليمي بهويژه بارش بهعلت
اندر کنشهاي مؤلفههاي گوناگون معمولاً با نوساناتي همراه ميباشد اين امر خود منجر به
پيچيدگي تفسير نوسانات اين عنصر ميباشد .از اين رو نياز به مدلهاي وجود دارد که ضمن
اينکه نوسانات آشکار و نهان را بهخوبي نشان دهد تفسير آنها را هم آسان کند .اين مساله
لزوم بهکارگيري مدلهاي رياضي را نشان ميدهد .در اين ميان تحليل طيفي يا بهعبارتي
تحليل سريهاي زماني اين قابليت را دارد که ضمن آشکارسازي روند ،چرخهها يا دوره
تناوبيها را بهخوبي نشان دهد .با اين وجود کاربرد اصلي تحليل طيفي شناسايي روند
تغييرات و حالتهاي تناوبي سريهاي زماني پيچيده و ممکن ساختن پيشبيني ميباشد
(تقوي و همکاران.)2-6 :5923 ،
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تحليل طيفي بهروشهاي برآورد تابع چگالي طيفي يا طيف يک سري زماني گفته
ميشود .اين روش بيشتر با برآورد کردن طيف روي تمام دامنه بسامدها سروکار دارد
(عساکره و رزمي .)5935 ،تحليل طيفي بهطور وسيعي در رشتههاي مختلف بخصوص در
علوم طبيعي از جمله اقليمشناسي (کريستينا 1و همکاران5323 ،؛ آزاد 6و همکاران1003 ،؛
عساکره5922 ،؛ تقوي و همکاران5930 ،؛ عساکره و رزمي ،)5935 ،هيدرولوژي ( يان جو و
لي ،)1050 ،5ژئومورفولوژي (هگ ،)5336 ،2هواشناسي (اسپانگنبرگ و بردماير )5333 ،3و
اقيانوسشناسي (کرکيلا و حميد5323 ،50؛ چاندلر5335 ،55؛ آريگو و همکاران )1005 ،51به
کار گرفته شده است .ازاينرو در زمينه تحليل طيفي بارش در سراسر جهان مطالعات زيادي
انجام شده است .البته دانشمندان زيادي همچون ارله 59و همکاران ( ،)5333گيل51و
همکاران ( ،)1005اولسن51و همکاران ( )1002سعي در معرفي روشهاي مختلف اين
تکنيک داشتهاند .براي مثال لانا و بورگنو )1000( 56الگوي آنومالي بارشي بارسلونا را با
استفاده از تحليل طيفي تعيين کردند و مشخص شد که الگوهاي آنومالي بارشي در مقياس
فصلي بهخوبي قابل مشاهده است .در مطالعه ديگر ليوادا 55و همکاران ( )1002نيز به نتيجه
مشابهي رسيده و وجود چرخههاي  9 -1ساله را در بارش يونان آشکار ساختند .در ايران با
استفاده از اين تکنيک مطالعات انجام شده است اما اين مطالعات بيشتر بهصورت
ايستگاهي بوده است .براي مثال عساکره ( )5922دماي سالانه شهر تبريز را در طول دوره
5- Kristina
6- Azad
7- Yan Ju and Lee
8- Henne
9- Spangenber and Bredemeier
10- Kirkyla and Hameed
11- Chandler
12- Aririgo et al.
13- Earle
14- Ghil
15- Olsen
16-Lana and Burgueno
17- Livada
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آماري  1001 – 5315و با استفاده از تحليل طيفي مطالعه نمود .بر پايه يافتههاي حاصل از
اين مطالعه ايشان ،چرخههاي  1/6-1ساله و  1-1/1ساله و نيز يک چرخه غيرسينوسي
(روند) در سري زماني دماي سالانه شهر تبريز مشاهده گرديد .تقوي و همکاران ()5930
الگوي رفتار مقادير فرين بارش و دما را در ايران با استفاده از تحليل طيفي مورد مطالعه و
بررسي قراردادند و مشخصات طيفي آمارههاي اقليمي از قبيل دامنه و بسامد رو محاسبه
نموده و سپس با استفاده از تحليل خوشهاي ايران را منطقهبندي نمودند .ايشان در اين
مطالعه به اين نتيجه رسيدند که مشخصات فرين دما و بارش در ايران متنوع بوده و اذعان
نمودند که لزوماً يک سامانه اقليمي خاص بر مناطق هم رفتار حاکم نيست .از طرف ديگر
عساکره و رزمي ( )5935که تغييرات ميانگين بارش سالانه را در منطقه شمال غرب ايران
مورد مطالعه قراردادند وجود چرخه معنيدار در بارش سالانه شمال غرب ايران را به تأثير
عوامل کلانمقياس اقليمي-اقيانوسي نسبت دادند .ايشان بهطور مثال چرخههاي  1-9ساله
را به تغييرات دوسالانه )QBO( 52الگوي بزرگمقياس گرد عمومي جو و جريانات مداري و
چرخههاي  9 -1ساله را به پديده انسو نسبت دادند .چرخههاي مزبور در بسياري از مطالعات
مختلف مشاهدهشده و به دوره فعاليتهاي نوسانهاي جنوبي-ال نينو ( ،)ENSOتغيير در
فعاليتهاي خورشيدي و تغييرات مداري گردش عمومي جو نسبت داده شده است .از اين رو
با توجه به آنچه که گفته شده است تاکنون تحليل چرخههاي مکاني بر روي ايران انجام
نشده است .از اين رو در اين مطالعه به بررسي و پهنه بندي چرخههاي بارش ايران پرداخته
شده است.
مواد و روشها

هدف از اين مطالعه بررسي و تحليل چرخههاي بارش ايران ميباشد بدين منظور دادههاي
بارش سالانه ايران براي  16ايستگاه همديد کشور که داراي آمار بيش از  10سال از بدو
تأسيس تا سال  1002بودند استفاده گرديد .سپس بهمنظور استخراج چرخههاي بارش سالانه
ايران بهروش تحليل طيفي از امکانات برنامه نويسي در نرمافزار  MATLABبهره گرفته
)18- Quasi Binomial Oscillation (QBO
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شد .تحليل طيف اندازهاي از توزيع واريانس در امتداد تمامي طولموجهاي سري زماني را
گويند .در واقع تکنيک تحليل طيف ،تجزيه واريانس يک سري زماني است .در تکنيک
تحليل طيف ابتدا سريهاي زماني به توابع طيفي (بهصورت تابعي دورهاي 53با دامنه و
فراواني )10تبديل ميشوند .در اين تابع ،فراواني گوياي مقياس زماني (چرخهها در واحد زمان
) و دامنه بيانگر ميزان واريانس در آن مقياس زماني است .بنابراين در اين تکنيک تکتک
موجها را استخراج کرده و سهم هر يک از موجها در واريانس کل تعيين گرديده و در نهايت
پس از استخراج واريانس ،تکتک موجها از لحاظ معنيداري آماري بررسي ميشود.
يافتهها و بحث

بهمنظور تحليل چرخههاي بارش سالانه ايران از تکنيک تحليل طيفي استفاده گرديد .براي
نيل به اين منظور ،ابتدا نمودار دوره نگار 15سري زماني بارش تکتک ايستگاهها ترسيم شد.
دوره نگار نموداري است که در آن محور عمودي برآورد طيف (واريانس) و محور افقي
بسامد (احتمال ،فراواني) چرخهها را نشان ميدهد .خط شکسته طيف (ميزان واريانس) به
ازاي بسامد (زمان)هاي مختلف را ارائه مينمايد .همچنين اين خطوط شکسته مستطيلي
شکل ،چرخهها (هم سازها) را نشان ميدهند .بدين ترتيب که اولين خط شکسته مستطيلي
شکل از سمت چپ بهعنوان هم ساز اول (يک چرخه در طول دوره آماري )11خط شکسته
دوم بهعنوان همساز يا هارمونيک دوم (دو چرخه در طول دوره آماري) ميباشد.
خطچين مرز معنيداري چرخهها در سطح  31درصد اطمينان ميباشد .چرخههايي که
طيف (واريانس) آنها خارج از محدوده معنيداري باشد آن چرخه (همساز) بهعنوان چرخه يا
19- Periodic
20- Frequency
21- Periodogram
 -11لازم به توضيح است که نمودارهاي دوره نگار مختلف براي طول دوره آماري متفاوت ترسيم شده است .بر فرض مثال اگر طـول
يک سري زماني  10باشد همساز اول يعني يک چرخه در 10سال ،هم ساز دوم يعني  1چرخه در  10سال و الي آخـر .در نتيجـه هـر
چرخه (همساز) يک احتمال وقوع و يا دوره بازگشت خواهد داشت که براي هم ساز اول دوره بازگشت برابر با طول دوره آمـاري مثلـاً
 10سال مي باشد .تعداد کل هم سازها نيز برابر با نصف طول دوره آماري است.
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چرخههاي معنيدارد تلقي ميشوند .چرخه معنيدار در واقع همان رخداد بارشهاي همسان
ميباشد که در طول سالها تکرار ميشوند و ميتوانند طيف وسيعي از فراوانيها (احتمالات)
را داشته باشند .در شکل ( )1نمودارهاي دوره نگار ايستگاههاي سنندج و کرمانشاه نشان
داده شده است .در اين نمودارها محور افقي پايين فراواني( احتمال يا بسامد) وقوع چرخهها،
محور عمودي واريانس هر يک از چرخهها (همسازها) را نشان ميدهد .خطوط شکسته
مستطيلي شکل چرخهها (همسازها) ميباشند .ارتفاع (دامنه) اين همسازها که با يک مقدار
از محور عمودي نظير هستند در واقع همان مقدار واريانس چرخههاست.
هر چرخهاي دامنه بيشتري داشته باشد در واقع واريانس بيشتري از طيفها را به خود
اختصاص داده است .معنيداري هر يک از چرخهها در سطح اطمينان  31درصد آزمون شده
است .در شکل ( )1سطح معنيداري در سطح اطمينان  31درصد با خط چين و سطح
تصادفي بودن همسازها با خط نازک پيوسته نشان داده شده است .بنابراين همسازهايي که
خارج از سطح معنيداري (خط چين) باشند بهعنوان چرخه (همساز) معنيدار تلقي ميشوند.
همچنين محور افقي بالا دوره بازگشت وقوع هر يک از چرخهها را نشان ميدهد .و اينکه در
اين نمودار از سمت چپ ،اولين مستطيل ،همساز اول (يک چرخه در طول دوره) ،دومين
مستطيل همساز دوم (دو چرخه يا دو موج در طول دوره) و  ...بهطوري که به تعداد نصف
طول دوره آماري همساز خواهيم داشت.
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شکل ( )2نمودار دوره نگار ايستگاه سنندج (چپ) و کرمانشاه (راست)

در شکل ( )1نمودار سمت چپ مربوط به ايستگاه سنندج و نمودار سمت راست متعلق به
ايستگاه کرمانشاه است .در نمودار دوره نگار ايستگاه سنندج فقط همساز اول معنيدار است.
اگر در نمودار دوره نگار همساز اول معنيدار باشد دوره بازگشتي برابر با طول دوره آماري
خواهد داشت .معنيداري همساز اول حاکي از وجود روند در دادههاست .در نتيجه در اين
ايستگاه الگوي چرخهاي خاصي مشاهده نميشود و چرخههاي بارشي در اينجا معنيدار
نبوده و تصادفي هستند .در دوره نگار کرمانشاه افت و خيزهاي متعددي در طيفها مشاهده
ميشود و چندين همساز داراي دامنه بلند بوده و واريانس زيادي را بهخود اختصاص دادهاند.
پس در کرمانشاه چندين چرخه معنيدار وجود دارد ،بهعبارتديگر الگويي خاص باعث شده
است که بارشهاي همسان در قالب چرخههايي نمود پيدا کنند .دوره بازگشت اين چرخهها
عمدتاً از دو سال تا  55سال ميباشد .شکل ( )9نمودارهاي دوره نگار مربوط به بارش
ايستگاههاي همديد ايران را نشان ميدهد .افت و خيزهاي متعددي در طيف ايستگاهها
مشاهده ميشود .در برخي از نمودارها مانند نمودارهاي دوره نگار خرمآباد و کرمانشاه
چرخـههاي متعددي داراي دامنه بلنـد هستند و سهم بيشتري از واريانس کل طيفها را
بهخود اختصاص دادهاند .در برخي ديگر نيز از قبيل بندرعباس ،اردبيل و همدان يکي يا دو
چرخه داراي دامنه بلند بوده و بقيه همسازها سهم کمتري از کل واريانس بسامد را دارا
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ميباشند .بهمنظور تحليل بيشتر اين نمودارها ،برخي مشخصات آنها در جدول ( )1ارائه
شده است .در اين جدول ستون اول از سمت راست نام ايستگاهها ،در ستون دوم شماره
چرخهها (هم سازها) آورده شده است .ستون سوم احتمال (فراواني) وقوع چرخههاي
معنيدار ،ستون چهارم دوره بازگشت چرخهها ،ستون پنجم مقدار واريانس هر چرخه معنيدار
و در نهايت ستون آخر از سمت چپ درصد واريانس تبيين شده توسط هر چرخه معنيدار
نسبت به کل واريانس مربوط به تمام چرخهها اعم از چرخههاي معنيدار و بدون معني را
نشان ميدهد.
در بين ايستگاههاي مورد مطالعه ،همانطور که در شکل ( )1و نيز جدول ( )1مشخص
است بارش اردبيل فاقد هرگونه چرخه غالب و معنيدار در ميباشد .بهعبارتديگر در سري
زماني بارش اردبيل واريانس طيفها در بين تمام همسازها به نسبت تقريباً برابر توزيع شده
است و در سطح اطمينان  31درصد چرخه معنيداري مشاهده نميشود .پس در بارش
اردبيل از نظر وقوع بارشهاي همسان الگوي خاصي حاکم نيست و بارش سالانه اردبيل
رفتار تصادفي دارد .از طرف ديگر بارش سالانه کرمانشاه داراي  1چرخه معنيدار ميباشد که
در بين ايستگاههاي مورد مطالعه بيشترين چرخه معنيدار را بهخود اختصاص داده است .در
بارش کرمانشاه همسازهاي شماره  56 ،2 ،1و  55معنيدار هستند .بسامد (احتمال) وقوع
متناظر با اين همسازها بهترتيب برابر است با  /0916 ،/569 ،/102و /0916؛ دوره بازگشت
اين چرخهها به ترتيب مساوي است با  9 ،6 ،11/1و  9سال .بنابراين ميتوان گفت که در
بارش کرمانشاه اين چرخهها حاکم هستند .در واقع در ايستگاه کرمانشاه بهطور ميانگين
بارشهاي همسان به ترتيب هر  11/1سال 6 ،سال ،و  9سال داراي تکرار هستند که اين
وبژگي ميتواند در پيشبيني و مديريت منابع آب مورد توجه قرار گيرد .و يا بهطور مثال در
ايستگاه اهواز همساز بيستم معنيدار است .اين همساز با احتمال  /102قابل وقوع است.
دوره بازگشت همساز مذکور حدود  1/1سال ميباشد .بنابراين اينطور ميتوان نتيجه گرفت
که در اهواز بارشهاي همسان داراي تکرار  1/1ساله هستند .به همين ترتيب طيف نگار
ساير ايستگاهها نيز قابل تفسير است .در ادامه الگوهايي که ميتوانند منجر به ايجاد
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چرخههاي بارشي در يک منطقه شوند با استناد به برخي مطالعات و مقايسه نتايج کار آنها
با نتايج مأخوذ از اين پژوهش مورد قياس قرارگرفته و مشخص شدهاند.
همانطور که مشاهده ميشود فراواني چرخههاي  9ساله از بقيه بيشتر است و همچنان
که ستون آخر جدول ( )1نشان ميدهد چرخههاي  9ساله در مجموع حدود  15درصد از
واريانس طيفها را بهخود اختصاص داده است .در بين ايستگاهها 6 ،ايستگاه بيرجند ،کرمان،
اروميه ،تهران ،زاهدان و زنجان داراي  9چرخه معنيدار ميباشند 2 .ايستگاه اراک ،بجنورد،
اصفهان ،قزوين ،همدان ،مشهد ،تبريز و يزد داراي  1چرخه معنيدار هستند .در بقيه
ايستگاهها يعني  50ايستگاه اهواز ،بندرعباس ،بوشهر ،گرگان ،خرمآباد ،رامسر ،سنندج،
سمنان ،شهرکرد و شيراز يک چرخه حاکميت دارد .بنابراين از نظر فراواني تعداد چرخههاي
معنيدار ،يک چرخه با فراواني  50ايستگاه بيشترين نسبت را بهخود اختصاص داده است.
همانطور که در جدول ( )5نيز مشاهده ميشود و بر اساس نتايج بهدست آمده ،چرخههاي
 1-9بيشترين حاکميت را در بارش ايران دارند .بيشتر دانشمندان اين چرخهها را به النينو
نوسانات جنوبي ( 19)ENSOو تغييرات دوسالانه ( )QBOالگوي بزرگمقياس گردش
عمومي جو و جريانات مداري نسبت دادهاند .عساکره و رزمي ( )5935چرخههاي  1-9ساله
بارش شمال غرب ايران را به تغييرات دو سالانه ( )QBOنسبت دادهاند .علاوه بر چرخههاي
فوقالذکر ،همانگونه که در جدول ( )5مشخص است چرخههاي  9-1ساله نيز به وفور در
بارش برخي ايستگاهها مشاهده ميشود .کالايجي 11و همکاران ( )1001چرخههاي 1-6
ساله را در بارش ترکيه را به رخداد النينو مربوط دانستند .همچنين عساکره و رزمي ()5935
نشان دادند که چرخههاي  9-1ساله نقش مهمي در بارش شمال غرب ايران ايفا ميکنند.
ايشان نيز اين چرخهها را به انسو نسبت دادهاند.
در برخي ايستگاهها چرخههاي  55ساله و بالاتر بهويژه در اروميه و زنجان مشاهده
ميشود .جهانبخش و عدالتدوست ( )5925وجود اين چرخهها را بهويژه در منطقه آذربايجان
)23- EL Nino Southern Oscillation (ENSO
24- Kalaycı
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ناشي از چرخه فعاليت لکههاي خورشيدي و نوسانات اطلس شمالي دانستهاند .چرخههاي
غيرسينوسي که دوره بازگشتي برابر با طول دوره آماري دارند در برخي ايستگاهها از قبيل
قزوين ،سنندج و تهران مشاهده ميشوند .اين چرخهها به وجود روند در دادهها نسبت داده
ميشوند .چرخههاي درون دههاي مانند چرخههاي  11/1ساله نيز در برخي ايستگاهها مثل
بوشهر ،اصفهان ،کرمانشاه و يزد قابل استنباط هستند.
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شکل ( )3نمودارهاي دوره نگار ،طيف و مرز معنيداري سري زماني بارش ايستگاههاي ايران
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ادامه شکل ()3
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جدول ( )2مشخصات آماري چرخههاي بارش سالانه ايستگاههاي مورد مطالعه

شماره چرخه معنيدار احتمال

اهواز
اراک
اردبيل
بندرعباس
بيرجند
بجنورد
بوشهر
اصفهان
قزوين
گرگان
همدان
کرمان
خرمآباد
کرمانشاه

10
51
52
9
9
51
51
1
51
1
1
10
5
56
1
5
10
1
51
55
10
1
2
56
55

/1021
/129
/993
/0155
/0166
/161
/129
/565
/925
/0102
/0102
/1021
/01
/91
/565
/510
/911
/501
/121
/916
/102
/0102
/569
/916
/915

دوره بازگشت

واريانس

واريانس همساز

1/1
9/1
9

10516
11251
53311

51/1
50/1
51

55
52
1
9/1
6
1/1
11/1
11/1
1/1
10
9
55
2
9
50
9/1
9
1/1
11/1
6
9
9

516331
51615
56106
11330
90113
99561
32121
16393
51213
11116
52501
969555
95220
51001
56152
11251
11112
25663
500951
596552
559355
591191

53/1
5/1
3/1
59/1
10/2
11/6
51/5
53/5
50/3
6/1
10
55/2
5/6
55/5
3/3
51/2
59/1
50/2
55
51
51/1
51/1
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ادامه جدول ( )2مشخصات آماري چرخههاي بارش سالانه ايستگاههاي مورد مطالعه

اروميه
رامسر
سنندج
سمنان
شهرکرد
شيراز
تبريز
تهران

يزد
زاهدان

زنجان

مشهد

شماره چرخه معنيدار

احتمال

دوره بازگشت واريانس

51
51
10
53
5
1
10
19
2
56
5
56
10
1
19
3
55
56
1
56
55
50
10

/0526
/111
/102
/925
/0101
/0223
/102
/163
/569
/916
/0101
/916
/102
/0102
/163
/529
/111
/916
/501
/916
/916
/101
/102

2361
11116
96353
161112
516551
50151
19635
55115
19910
11510
53162
90512
10531
1295
3651
511369
55351
3695
91559
10151
91132
12539
11099

51
1
1/1
1/1
10
55
1/1
1
6
9
10
9
1/1
11/1
1
1/1
1/1
9
50
9
9
1
1/1

واريانس همساز

55/2
3/1
2/5
51/1
11
5/1
59/1
2/6
51
2/9
5/6
55/2
53/3
5/6
11/3
51/6
51/2
50/9
50/3
51
50/6
53/5
2/5

شکل ( )9توزيع فضايي چرخههاي معنيدار را در پهنه ايران نشان ميدهد .در اين شکل
چرخههاي معنيدار در داخل پرانتز و جلوي نام ايستگاهها نمايش داده شده است .چرخههاي
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متعدد براي يک ايستگاه با خط تيره متمايز گرديده است .همان طور که از اين شکل قابل
استنباط است در جنوب و جنوب غرب کشور حاکميت از آن تک چرخههاي غالب ميباشد.
نکته مهم اينکه شباهتي در چرخههاي غالب اين منطقه از کشور مشاهده نميشود که اين
حالت گوياي اين مطلب است که چرخههاي غالب اين قسمت علاوه بر شرايط محلي از
عوامل بيروني تاثير ميپذيرد .در عوض در شرق و جنوب کشور اکثراً  9و يا  1چرخه
معنيدار مشاهده ميشود .در اين منطقه عمدتاً چرخههاي  9-1ساله حاکم هستند.
همانگونه که در بالا اشاره گرديد ازاد و همکاران ( )1003با آشکار ساختن چرخههاي 9 –1
ساله در بارش هاي موسمي هند ،اين چرخهها را به پديده انسو نسبت دادند .اين چرخههاي
معنيدار را نيز ميتوان به رخداد پديده جوي اقيانوسي انسو نسبت داد .در غرب کشور بيش-
تر چرخههاي  1-9ساله حاکم هستند .در شمال غرب و شمال ايران چرخههاي  1.1تا 51
ساله بيشترين فراواني وقوع را دارند و در شمال شرق چرخههاي  1/1تا  6ساله حاکم
هستند .بنابراين در اين مناطق تغييرات دوسالانه ( )QBOبزرگمقياس جوي و همچنين
پديده النينو در رخداد بارش تأثير داشته و منجر به حاکميت چرخههاي فوق در بارش اين
بخش از کشور شده است .در مجموع ميتوان گفت که بارش ايران در برخي نقاط تحت
تأثير عوامل متعدي قرار دارند و الگوهاي متنوعي را نشان ميدهند درحاليکه در بخشهايي
الگوهاي معدودي مؤثر هستند .بهطور مثال در جنوب و مرکز کشور الگوي مشخص و
خاصي حاکم نيست و بارشهاي مشابه داراي تنوع زيادي از نظر تکرار دارند .به عبارت
ديگر در اين مناطق عوامل مختلفي منجر به الگوهاي بارشي شده است .ميتوان گفت که
علاوه بر سيستم هاي کلانمقياس جوي عوامل محلي و همسايگان نيز در وقوع الگوهاي
بارش در اين منطقه دخالت دارند .عواملي از قبيل مجاورت با آبهاي خليجفارس و درياي
عمان ،قرارگيري در سايه ناهمواريهاي زاگرس نيز ميتواند باعث تنوع زياد در الگوهاي
بارشي شود .درحاليکه در ساير بخشهاي کشور سيستمهاي مولد بارش پيچيدگي زيادي
ندارند و عوامل محلي نقش زيادي در رخداد بارش ندارند .بااينوجود شمالغرب و تا حدودي
غرب و همچنين شرق و جنوبشرق داراي چرخههاي معنيدار و غالب متعدد هستند ،در
صورتيکه شمال ،شمال شرق و جنوب کشور اکثراً داراي تـک چـرخههاي غالب هستند.
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بهطور کلي الگوي واحدي که بتواند وجود اين چرخهها را توجيه کند نميتوان يافت ولي
ميتوان گفت که وجود اين چرخهها با تغييرات دوسالانه بزرگمقياس جوي و پديده انسو
هماهنگ هستند .در مجموع ميتوان گفت که متنوعترين چرخههاي بارش در منطقه شمال
غرب رخ داده است .سواحل درياي خزر داراي چرخههاي  55 ،2 ،1،9و  10ساله ميباشد.
همانطوري که هم اشاره شد چرخههاي که دوره بازگشت آنها معادل با طول دوره آماري
ميباشد بيانگر وجود روند در بارش کشور ميباشد .بااينوجود مشاهده ميشود که بارش
شمال و شمال شرق و همچنين بخشهاي از جنوب شرق داراي روند ميباشد .نواحي
جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس داراي چرخههاي  6 ،1 ،9و  11ساله ميباشد .نواحي جنوب
شرق دراي چرخههاي کوتاهمدت بوده است .در شمالغرب کشور و بخشهاي زيادي از
شرق کشور تحت چرخههاي  50 ،1 ،6 ،9 ،1و  52ساله ميباشد.

شکل ( )3توزيع فضايي چرخههاي معنيدار ايران
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نتيجهگيري

کشف دورههاي تناوبي و چرخههاي آشکار و نهان در سريهاي زماني اقليمي ميتواند نقش
مهمي در پيشبينيهاي اقليمي و در نتيجه مديريت منابع آب و برنامهريزيهاي بهينه
محيطي داشته باشد .تکنيک تحليل طيفي يکي از روشهاي استخراج چنين چرخههايي
است .در اين تحقيق چرخههاي نهان حاکم بر بارش سالانه تعدادي از ايستگاه همديد ايران
که پراکنش نسبتاً خوبي در سطح کشور داشتند با استفاده از تحليل طيفي مورد مطالعه و
بررسي قرار گرفت .آمار بارش سالانه  16ايستگاه همديد کشور که داراي آمار بيش از 10
سال از بدو تأسيس تا سال  1002بودند استفاده گرديد .جهت استخراج چرخهها از نرمافزار
 MATLABو با استفاده از تکنيک تحليل طيفي بهره گرفته شد .با ترسيم نمودار دوره نگار
مربوط به هر ايستگاه ،مشخص شد که طيف وسيعي از چرخههاي معنيدار با دورههاي
بازگشت مختلف بر بارش ايران حاکم است .در بين ايستگاههاي مورد مطالعه ،اردبيل فاقد
هرگونه چرخه معنيدار و ايستگاه کرمانشاه با  1چرخه معنيدار ،بيشترين چرخه معنيدار را
در سطح اطمينان  31درصد به خود اختصاص داد .بررسي الگوهاي چرخهاي حاکم بر بارش
ايران نشان از اين است که جنوبشرق ايران رفتار متمايزي نسبت به ساير بخشهايي
کشور دارد و چرخههاي غالب در اين بخش از کشور عمدتاً  9-1ساله است .از طرف ديگر
در جنوب و جنوب غرب نيز بهطور مشخص تک چرخههاي معنيدار تقريباً  1/1ساله حاکم
است که نشان ميدهد الگويي جدا از جنوب شرق دارند .نکته مهم اينکه شباهتي در
چرخههاي غالب اين منطقه از کشور مشاهده نميشود که اين امر گوياي اين مطلب است
که چرخههاي غالب اين قسمت از کشور تحت تأثير سامانه کلانمقياس جوي اقيانوسي
يکسان نيست .همچنين متنوع ترين چرخهها در امتداد کوههاي زاگرس و همچنين بخشهاي
از شمال غرب مشاهده شده است که اين وضعيت را ميتوان به علاوه بر توپوگرافي به دور و
نزديـکي به دريا هم دانست .با اين وجود مـيتوان گفت که بهطور کلي بارش ايران را مي-
توان بهلحاظ تـحليل الگوي چرخـهها به پنج ناحيه متمايز تقسيم کرد که در اين بين کوتاه-
ترين و بلندترين چرخهها به ترتيب مربوط به جنوب شرق و شمال کشور ميباشد.
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