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مسعًد جاللي
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يَاب کمزيان
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چکيذٌ
تازٞاي قسيس تحت ػٛٙاٖ تٛفاٖ ٘أٍصاضي قسٜا٘س و ٝت ٝقىُٞاي ٔتفاٚت  ٚتا ؾطػت ظياز تطاي
ٔستي وٛتأ ٜيٚظ٘س ٔ ٚؼٕٛالً تا ٛٞاي ٘اپايساض ٕٞطاٞ ٜؿتٙس .اٌط ٛٞاي پايساض ضطٛتت زاقت ٝتاقس
تٛفاٖ تٙسضي  ٚاٌط ذكه تاقس تٛفاٖ ٌطزٚذان ايزاز ٔيقٛزٞ .سف اظ ايٗ ٔطاِؼ ٝتطضؾي  ٚتحّيُ
٘ٛؾاٖٞاي ظٔا٘ي تٛفاٖٞاي تٙسضي زض قٕاَغطب ايطاٖ (اؾتاٖٞاي اضزتيُ ،آشضتايزاٖقطلي ٚ
آشضتايزاٖغطتي) تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ طيفي (تحّيُ ٕٞؿاظٜٞا) ٔيتاقس .تسيٗ ٔٙظٛض زازٜٞاي ضٚظا٘ٝ
 16ايؿتٍإٞ ٜسيس (زض لاِة زازٜٞاي ٛٞاي حاضط) ،اظ ؾاظٔاٖ ٛٞاقٙاؾي وكٛض طي زٚض ٜآٔاضي
 2009-1988اؾتفاز ٜقس .زض ازأ ٝوسٞاي ٔطتٛط ت ٝتٛفاٖٞاي تٙسضي قأُ وس  91 ،29 ،17تا
 99اؾترطاد ٌطزيس .ؾپؽ تٙٔٝظٛض تطضؾي  ٚتحّيُ چطذٞٝاي تٛفاٖٞاي تٙسضي قٕاَ غطب ايطاٖ
اظ أىا٘ات تط٘أٛ٘ٝيؿي زض ٔحيط ٘طْافعاض  ٚ Matlabتطاي ا٘زاْ ػّٕيات تطؾيٕي اظ ٘طْافعاض
 Surferتٟطٌ ٜطفت ٝقس٘ .تايذ ٘كاٖ زاز و ٝفطاٚا٘ي چطذٞٝاي  2ؾاِ ٝتيفتط اظ تمي ٝحاوٕيت زاضز؛
تٙاتطايٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘ي تؼساز چطذٞٝاي ٔؼٙيزاض 2 ،چطذ ٝتا فطاٚا٘ي  5ايؿتٍا ٜتيفتطيٗ ٘ؿثت ضا
تٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت .ايؿتٍاٜٞاي ٔاو ٚ ٛذٛي ٛ٘ ٚاحي ٔطوعي قأُ ايؿتٍاٜٞاي تثطيع،
ٔطاغٟٔ ،ٝاتاز  ٚتىاب ،چطذٞٝاي  2-6ؾاِ ٝضا تٝذٛز اذتهال زازٜا٘س  ٚاظ حيج احتٕاَ تيفتطيٗ
احتٕاَ ٚلٛع زض ايٗ ٘ٛاحي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
ياصگان کليذي :تٛفاٖ تٙسضي ،تحّيُ طيفي ،ؾطيٞاي ظٔا٘ي ،قٕاَغطب ايطاٖ.
1ـ استاديار اقليمشناسي دانشگاه زنجانEmail:mjalali@znu.ac.ir .

2ـ دانشآموخته اقليمشناسي سينوپتيک دانشگاه زنجان.
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مقذمٍ

ضٚيسازٞاي الّيٕي فطيٗ ،پسيسٜٞايي ٞؿتٙس و ٝاظ ٘ظط قست  ٚفطاٚا٘ي وٕيابا٘س ،أا اظ
آ٘زايي و ٝاوٛؾيؿتٓٞا  ٚؾاذتاضٞاي فيعيىي رٛأغ ا٘ؿا٘ي تا قطايط الّيٕي تٟٙزاض تٙظيٓ
قسٜا٘س ،زض ظٔاٖ ضذساز ايٗ پسيسٜٞا ،ت٘ٝسضت ٔيتٛا٘ٙس ذٛز ضا تزٟيع  ٚآٔاز ٜوٙٙس ،زض ٘تيزٝ
تغييط زض ظٔاٖ ٚلٛع ضٚيسازٞاي فطيٗ اغّة ٔيتٛا٘س آحاض چكٍٕيطي تط اوٛؾيؿتٓٞا  ٚرأؼٝ
٘ؿثت ت ٝتغييط زض قطايط ٔتٛؾط رّٛي زاقت ٝتاقس (تمٛي ٔ ٚحٕسي .)11 :1390 ،تٛفاٖ
تٙسضي اظ رّٕ ٝپسيسٜٞاي ٔ ٟٓالّيٕي اؾت وٕٛٞ ٝاضٛٔ ٜضز تٛرٛٞ ٝاقٙاؾاٖ تٛز ٜاؾت،
تاتٛر ٝت ٝايٗو ٝتٛفاٖ تٙسضي تاػج ٌطزـ آب زض طثيؼت ،تٛاظٖ ا٘طغي حطاضتي ظٔيٗ ٚ
تطلطاضي رطياٖ اِىتطيىي تيٗ اتٕؿفط  ٚظٔيٗ ٔيقٛز (چاٍ٘ ،2001 ٖٛٙت٘ ٝمُ اظ ِكىطي،
 )204 :1392أا ٌاٞي تٝزِيُ تٛأْ تٛزٖ تا پسيس ٜتٍطي ،تاضـٞاي ضٌثاضي قسيس  ٚايزاز
ؾيُٞاي ٘اٌٟا٘ي ،ذؿاضات فطاٚا٘ي تط ٔحهٛالت ظضاػي ٚاضز ٔيآٚضز  ٚزض ٔٛالؼي ٘يع ػّت
آتفؾٛظي تؿياضي اظ ٔٙاطك رٍّٙي تٝحؿاب ٔيآيس (ضٚضيٚ ًٙفطٌٛؾٗ.)1573 :1999 ،
ضٚيسازٞاي فطيٗ تٝػّت ا٘سض وٙفٞاي ِٔٛفٞٝاي ٌ٘ٛأٌ ٖٛؼٕٛالً تا ٘ٛؾا٘اتي ٕٞطا ٜاؾت،
اظ ايٗ ض٘ ٚياظ تٔ ٝسَٞاي ٚرٛز زاضز و ٝضٕٗ ايٗوٛ٘ ٝؾا٘ات آقىاض ٟ٘ ٚاٖ ضا تٝذٛتي
٘كاٖ زٞس تفؿيط آٖٞا ضا  ٓٞآؾاٖ وٙس .ايٗ ٔؿاِ ٝتٝواضٌيطي ٔسَٞاي ضياضي ضا ضطٚضت
ٔيتركس .زض ايٗ ٔياٖ تحّيُ طيفي يا تٝػثاضتي تحّيُ ؾطيٞاي ظٔا٘ي ايٗ لاتّيت ضا زاضز
و ٝضٕٗ آقىاضؾاظي ض٘ٚس ،چطذٞٝا يا زٚضٞاي تٙاٚتي ضا تٝذٛتي ٘كاٖ ٔيزٞس .تا ايٗ
ٚرٛز واضتطز انّي تحّيُ طيفي قٙاؾايي ض٘ٚس تغييطات  ٚحاِتٞاي تٙاٚتي ؾطيٞاي ظٔا٘ي
پيچيسٕٔ ٚ ٜىٗ ؾاذتٗ پيفتيٙي ٔيتاقس (تمٛي ٕٞ ٚىاضاٖ  .)8-6 :1390تحّيُ طيفي تٝ
ضٚـٞاي تطآٚضز تاتغ چٍاِي طيفي يا طيف يه ؾطي ظٔا٘ي ٌفتٔ ٝيقٛز (ػّيزا٘ي ٚ
ٕٞىاضاٖ .)219 :1395 ،يىي اظ اتعاضٞاي ٔفيس تطاي رؿتز ٚ ٛاضظياتي ٘ٛؾا٘ات الّيٕي
تحّيُ طيف تٛاٖ( 3تحّيُ طيفي) اؾت .تحّيُ طيفي يىي اظ ضٚـٞايي اؾت و ٝزض
ٔطاِؼ ٝؾيؿتٓٞاي طثيؼي  ٚتٝطٛض ٌؿتطز ٜزض غئٛفيعيه ،اليا٘ٛؼقٙاؾي ٛٞ ٚاقٙاؾي
3- Power Spectrum Analysis
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واضتطز فطاٚاٖ زاضز .ايٗ ضٚـ تطٔثٙاي ذٛز ٕٞثؿتٍي تٙا ٟ٘از ٜقس ٜاؾت .آٌٖ ٝ٘ٛو ٝتاضـ
 ٚؾايط ػٙانط الّيٕي ٔٛضز تٛر ٝزا٘كٕٙساٖ لطاض ٌطفت ٝاؾت ،تحّيُ طيفي تٛفاٖٞاي
تٙسضي وٓتط ٔٛضز تٛر ٝتٛز ٜاؾت .اظ ايٗ ض ٚتيكتط زض ظٔي ٝٙتحّيُ طيفي تاضـ زض ؾطاؾط
رٟاٖ ٔطاِؼات ظيازي ا٘زاْ قس ٜاؾت .زا٘كٕٙساٖ ظيازي ٓٞچOleon, 2008: ( ،ٖٛ
 )3310-3330; Gile et al, 2001: 1-41ؾؼي زض ٔؼطفي ضٚـٞاي ٔرتّف ايٗ تىٙيه
زاقتٝا٘س .تطاي ٔخاَ ( )Lana and Burgueno, 2000: 6اٍِٛي آ٘ٔٛاِي تاضقي تاضؾّ٘ٛا ضا
تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ طيفي تؼييٗ وطز٘س ٔ ٚكرم قس و ٝاٍِٞٛاي آ٘ٔٛاِي تاضقي زض
ٔمياؼ فهّي تٝذٛتي لاتُ ٔكاٞس ٜاؾت .زض ٔطاِؼٝاي زيٍط (Livado et al, 2008: 41-
٘ )55يع ت٘ ٝتيزٔ ٝكاتٟي ضؾيسٚ ٚ ٜرٛز چطذٞٝاي  3-5ؾاِ ٝضا زض تاضـ ي٘ٛاٖ آقىاض
ؾاذتٙس .اِفىي ٕٞ ٚىاضاٖ 2013 ،تغييطات الّيٕي تاضـ ؾاال٘ ٝػطتؿتاٖ ضا تا اؾتفاز ٜاظ تاتغ
چٍاِي طيفي تحّيُ وطز٘س ٚ .تطاي ايؿتٍاٜٞاي ٔٛضز ٔطاِؼ ٝچطذٞٝاي ٔكتطن  26ؾاِٝ
اؾترطاد ٕ٘ٛز٘س چطذٞٝاي  26ؾاِ ٝضٚي تغييطات الّيٕي تاضـ رٛٙبغطب ػطتؿتاٖ تأحيط
قسيسي ٘كاٖ زاز ٜاؾت .رساي اظ چطذٞٝاي ٔكتطن چطذٞٝاي  10/06 ٚ 13/64ؾاِ٘ ٝيع
ت ٝزؾت آٔس و ٝآٖ ضا ت ٝچطذ ٝذٛضقيسي ٔطتٛط ؾاذتٙس .زض ٕٞيٗ ضاؾتا ٚاٍِا ٕٞ ٚىاضاٖ
ٚ 2014يػٌيٞاي ضذساز حٛازث تاضـ فٛق ؾٍٙيٗ ضا زض ٘احي ٝوطاواِٟ ٚؿتاٖ تا اؾتفاز ٜاظ
تحّيُ طيفي فٛضئ ٝطاِؼ ٝوطز٘س  ٚاظػاٖ ٕ٘ٛز٘س و ٝحساوخط ٔمازيط تاضـ  60زليمٝاي ٞط
 9ؾاَ ضخ ٔيزٞس .ضقٕي ٕٞ ٚىاضاٖ زض تطضؾي تغييطات ضٚظا٘ ٝتاز زض اليا٘ٛؼ ٙٞس زض
ؾاَٞاي  1979-2012اظ تحّيُ طيفي تٟط ٜتطز٘س٘ .تايذ ٘كاٖ زاز و ٝؾطػت تاز زض ٔمياؼ
ؾاال٘ ٝاظ زضياي ػطب تٝططف رٛٙب اليا٘ٛؼ ٙٞس افعايف ٔيياتس .زض ايطاٖ تا اؾتفاز ٜاظ ايٗ
تىٙيه ٔطاِؼات تيفتط زض ؾطح ايؿتٍاٞي تٛز ٜاؾت .تطاي ٔخاَ ػؿاوط )1388( ٜزٔاي
ؾاال٘ ٝقٟط تثطيع ضا زض ط َٛزٚض ٜآٔاضي  ٚ 2005-1951تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ طيفي ٔطاِؼٝ
ٕ٘ٛز .تط پاي ٝيافتٞٝاي حانُ اظ ٔطاِؼ ٝايكاٖ ،چطذٞٝاي  2/6-2ؾاِ 5-4/5 ٚ ٝؾاِ٘ ٚ ٝيع
يه چطذ ٝغيطؾيٛٙؾي (ض٘ٚس) زض ؾطي ظٔا٘ي زٔاي ؾاال٘ ٝقٟط تثطيع ٔكاٞسٌ ٜطزيس .تمٛي
ٕٞ ٚىاضاٖ ( )1390اٍِٛي ضفتاض ٔمازيط فطيٗ تاضـ  ٚزٔا ضا زض ايطاٖ تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ
طيفي ٔٛضز ٔطاِؼ ٚ ٝتطضؾي لطاضزاز٘س ٔ ٚكرهات طيفي آٔاضٜٞاي الّيٕي اظ لثيُ زأٚ ٝٙ
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تؿأس ضا ٔحاؾثٕٛ٘ ٝز ٚ ٜؾپؽ تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ ذٛقٝاي ايطاٖ ضا ٔٙطمٝتٙسي ٕ٘ٛز٘س.
ايكاٖ زض ايٗ ٔطاِؼ ٝت ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س ؤ ٝكرهات فطيٗ زٔا  ٚتاضـ زض ايطاٖ ٔتٛٙع
تٛز ٚ ٜاشػاٖ ٕ٘ٛز٘س وِ ٝعٔٚاً يه ؾأا٘ ٝالّيٕي ذال تط ٔٙاطك  ٓٞضفتاض حاوٓ ٘يؿت.
ٔماِ ٝحاضط لهس زاضز تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ طيفي ضٕٗ تطضؾي ؾطيٞاي ظٔا٘ي يىي اظ
ٔراططات طثيؼي ،يؼٙي تٛفاٖٞاي تٙسضي ٔٙطم ٝقٕاَ غطب وكٛض ،چطذٞٝاي ٔٛرٛز زض
آٖ ضا اؾترطاد  ٚاضتثاطف ضا تا قاذمٞاي الّيٕي اضظياتي وٙس .زضحاِيؤ ٝماالت پيكيٗ
تيفتط يىي اظ ػٙانط آب ٛٞ ٚاقٙاؾي  ٚيا پسيسٜٞاي طثيؼي ضا تا ايٗ ضٚـ ٔطاِؼٕٛ٘ ٝز ٜتٛز٘س.
مًاد ي ريشَا

ٞسف اظ ايٗ ٔطاِؼ ٝتطضؾي  ٚتحّيُ چطذٞٝاي تٛفاٖٞاي تٙسضي زض قٕاَغطب ايطاٖ ٔي-
تاقس .تسيٗ ٔٙظٛض زازٜٞاي ضٚظا٘ ٝتطاي  16ايؿتٍإٞ ٜسيس وكٛض و ٝزاضاي آٔاض تيف اظ 22
ؾاَ ( )2009-1988تٛز٘س رٟت اؾترطاد وسٞاي ٔطتٛط ت ٝتٛفاٖٞاي تٙسضي قأُ وس
 91 ٚ 29 ،17تا  99تٝواض ٌطفت ٝقس (رس.)1 َٚ
جذيل ( )1جشئيات کذَاي ًَاي فعلي ي گذضتٍ مزبًط بٍ تًفان تىذري

تًصيف ضزايط جًي

تٛفاٖ تٙسضي تس ٖٚتاضـ
تٛفاٖ تٙسضي ؾثه يا ٔتٛؾط
ٕٞطا ٜتا تاضاٖ
تٛفاٖ تٙسضي ؾثه يا ٔتٛؾط
ٕٞطا ٜتا تٍطي
تٛفاٖ تٙسضي ؾٍٙيٗ ٕٞطا ٜتا
تاضاٖ
تٛفاٖ تٙسضي ٕٞطا ٜتا ٌطز ٚ
غثاض  ٚتٛفاٖ ٔاؾٝ
تٛفاٖ تٙسضي ؾٍٙيٗ ٕٞطا ٜتا
تٍطي

کذ ًَاي فعلي (تىذر
ضىيذٌ ميضًد)

تًصيف ضزايط جًي

کذ ًَاي گذضتٍ
(تىذر ضىيذٌ ضذٌ)

17

تٛفاٖ تٙسضي ٕٞطا ٜيا تس ٖٚتاض٘سٌي

9

95

تطق زيس ٜقس ٜأا ضػس قٙيس٘ ٜكسٜ

13

96

تٛفاٖ تٙسضي (ضػس قٙيس ٜقس)

29

97

تاضاٖ ؾثه ٍٙٞاْ ٔكاٞسٜ

91

98

تاضاٖ ٔتٛؾط يا ؾٍٙيٗ ٍٙٞاْ ٔكاٞسٜ

92

99

تٍطي ؾثهٔ ،تٛؾط يا ؾٍٙيٗ ٍٙٞاْ
ٔكاٞسٜ

94 ٚ 93
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ؾپؽ تٙٔ ٝظٛض اؾترطاد چطذٞٝاي تٛفاٖٞاي تٙسضي ت ٝضٚـ تحّيُ طيفي اظ أىا٘ات
تط٘أٛ٘ٝيؿي زض ٘طْافعاض  MATLABتٟطٌ ٜطفت ٝقس .زض تحّيُ طيفي ٕٞثؿتٍي ٔياٖ
ٔكاٞسات ؾطي زض حٛظ ٜظٔاٖ ،راي ذٛز ضا ت ٝتؿأسٞاي ٔتفاٚت ٔكاٞسات زض حٛظٜ
فطوا٘ؽ ٔيزٞس .ضٚـٞاي پطقٕاض ٔ ٚتٛٙػي تطاي تثسيُ ؾطي ظٔا٘ي ت ٝفطوا٘ؽ ٚرٛز
زاضز .يىي اظ ايٗ ضٚـٞا ،ضٚـ ٕٞؿاظٞا  ٚت ٝواضٌيطي ٔسَ فٛضي( ٝفطٔ )1 َٛاؾت.
()1

زض ايٗ ضاتطٝ

اؾت .تطاي ٔخاَ زض يه ؾطي ٔاٞا٘ ،ٝقف ٕٞؿاظ ٔٛضز اؾتفازٜ

لطاض ٔي ٌيط٘س و ٚ ٝضطاية  iأيٗ ٕٞؿاظ  ٚتا اؾتفاز ٜاظ فطاٚا٘ي ؾاال٘ ٝتٛفاٖٞاي
تٙسضي  t ،أيٗ ؾاَ اظ ٔكاٞس ٚ ٜت ٝقىُ ضٚاتط  ،3 ٚ2تٝزؾت ٔيآيٙس (ٚايّىؽ،4
:)379 ،2006
()2
()3

تايس تٛر ٝزاقت و ٝفطوا٘ؽٞاي فٛضي ٝت ٝط َٛؾطي تؿتٍي زاضز .پطاـ تطاي
فطوا٘ؽ  ٚط َٛزٚض ٠آٔاضي فطز تٝقطح ظيط تٝزؾت ٔيآيس (ػؿاوط.)47 :1388 ،ٜ
()4

ٚاضيا٘ؽ ٔطتٛط تٝ
ٚاضيا٘ؽ زض تؿأس  fاؾت؛ تٝػثاضت زيٍط
زضايٗ را
فطوا٘ؽ زض تاظ )0 ٚ f( ٜاؾت .اٌط ط َٛزٚض ٠آٔاضي ( )nظٚد تاقس ،آٖ ٌاٚ ٜاضيا٘ؽ فطوا٘ؽ
4- Wilks
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ٔحاؾثٔ ٝيٌطزز .ضٚـ ٔصوٛض ٔعاياي ٔتؼسزي زاضز و ٝتٚٝاؾط ٝآٖٞا

لازض اؾت لسضت تفىيه ٔٙاؾثي اظ زأٔ ٝٙؤِفٞٝاي فطوا٘ؿي اضائ ٚ ٝاؾترطاد ٕ٘ايس ٘ ٚيع
ٔيتٛا٘س ضاتط ٝتيٗ ؾطيٞا  ٚضاتط ٝغيطذطي تيٗ ٔؤِفٞٝاي فطوا٘ؽ  ٚتيٗ ؾطيٞا ضا
ٕ٘ايف زٞس .تحّيُ طيفي تِٝحاظ ٔحاؾثاتي تؿياض ٔؤحطٔ ،ما ٚ ْٚتا ٘تايذ لاتُ اػتٕازي
ٕٞطا ٜتٛز ٚ ٜتطاي ا٘ٛاع ٔتؼسزي اظ ؾطيٞاي ظٔا٘ي لاتُ واضتطز اؾت .قىّي ؤ ٝمازيط
ضا زض ٔماتُ ٘ iكاٖ زٞس ،زٚضٍٜ٘اض٘ 5أيسٔ ٜيقٛز .تايس زض ٘ظط زاقت و ٝتٟٙا ٘هف
ؾطيٞاي فٛضي ٝتطاي ٔحاؾث ٝزٚضٍٜ٘اض ٔٛضز اؾتفاز ٜلطاض ٔيٌيطز (ػؿاوط.)47 :1388 ،ٜ
زٚضٍٜ٘اض اتعاضي اؾاؾي زض تحّيُ طيفي ؾطيٞاي ظٔا٘ي تٝقٕاض ٔيآيس .تٝطٛضي و ٝيىي
اظ اتعاضٞاي قٙاؾايي ٔسَٞا زض تحّيُ طيفي ،زٚضٍٜ٘اض ٔيتاقس .تطاي آظٔ ٖٛطيف ٔي-
تايؿت آظٔ ٖٛفطو نفط ضا قىُ زاز .فطو نفط زض تحّيُ طيف ايٗ اؾت و ٝزضيه
فطوا٘ؽ ٔؼيٗ ،طيف تا نفط تفاٚت ٘ساقت ٝتاقس .اٌط ذٛزٕٞثؿتٍي ٔطتث ٝا َٚؾطي
ظٔا٘ي اظِحاظ آٔاضي تفاٚت ٔؼٙيزاضي تا نفط ٘ساقت ٝتاقسٔ ،يتايؿت ؾطي تس ٖٚض٘ٚس زض
٘ظط ٌطفت ٝقٛز .غاِثاً زض ؾطيٞاي ظٔا٘ي الّيٕي تٝطٛض ٔؼٙيزاضي ٔراِف نفط تٛزٚ ٜ
زض تأذيطٞاي تاالتط تٝنٛضت تٛا٘ي يا تمطيثي اظ آٖ ٘عٔ َٚيوٙس .زض ايٗ حاِت فطو نفط
يه ٘ٛف ٝلطٔع 6تٝحؿاب آٔس ٚ ٜقىُ آٖ تؿت ٝت ٝضطية ٕٞثؿتٍي  ٚتطاؾاؼ قٕاضٜ
تا تمطية ظيط لاتُ تطضؾي اؾت.
ٕٞؿاظ
()5

زضايٗ را ٔياٍ٘يٗ تٕأي تطآٚضز ذاْ طيفٞا ت ٝقطط ٔؼٙيزاضي اؾت .زض ٟ٘ايت
تطاي آظٔٔ ٖٛؼٙيزاضي طيف تطاي ٔخاَ زض ؾطح  95زضنس اطٕيٙأٖ ،مازيط ظيط زض ٔؼطو
تٛر ٝلطاض ٔيٌيطز:

5- Periodogram
6- Red Noise
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()6

ٔمازيط تطآٚضز قس ٜزض تطاتط فطاٚا٘ي (چطذ ٝزض ٚاحس ظٔاٖ)  ٚيا زض تـطاتـط زٚض ٜتطؾيٓ
ٔيقٛزٞ .طچطذ ٝو ٝتٝقىُ لّّ ٝزض طيف ظاٞط قٛزٚ ،اضيا٘ؽ ٔطتٛط ت ٝآٖ زض فطوا٘ؽ
ٔطتٛط ضا ٘كاٖ ٔيزٞس؛ تٙاتطايٗ اظ قىُ طيفي ز ٚاؾتٙثاط ٔيتٛاٖ حانُ ٕ٘ٛز .يه
اؾتٙثاط ٔطتٛط ت ٝقىُ طيف اؾت  ٚزيٍطي ٔؼٙيزاضي آٔاضي آٖ اؾت .اٌط ؾطي ظٔا٘ي،
تهازفي تاقس ،قىُ طيف يه ذط افمي ذٛاٞس تٛز؛ يؼٙي تٕأي تطآٚضزٞاي طيف ت ٝيه
ٔمساض ذتٓ قس ٚ ٜفطوا٘ؽ تٕأي ٔمازيط يىؿاٖ اؾتٚ .رٛز يه لّّ ٝزض طيف ،ؾٟٓ
ٚاضيا٘ؽ ضا اظ ٔؤِفٞٝاي فطوا٘ؽ ٔعتٛض ٘كاٖ ٔيزٞس .تسيٗ تطتية زأٞ ٝٙط چطذ ٝتٚٝؾيّٝ
تطرؿتٍي آٖ ٕ٘اياٖ ٔيقٛز .تطاي ٔٛد ٞاي ؾيٛٙؾي زض ؾطي ظٔا٘ي ،طيف ٔطتٛط حاٚي
يه اٚد تيع زض يه طٛٔ َٛد ٔتٙاؾة تا طٛٔ َٛد ؾيٛٙؾي ذٛاٞس تٛز .اٌط يه زٚضٜ
ٔٙظٓ أا غيط ؾيٛٙؾي زض ؾطي ظٔا٘ي تاقس ،طيف ٘ ٝتٟٙا يه اٚد زض طٛٔ َٛد پايٝاـ
ذٛاٞس زاقت تّى ٝاٚدٞاي زيٍطي زض يه يا چٙس ٕٞؿاظ تاالتط طٛٔ َٛدٞاي پايٝاي ٘كاٖ
ٔ ،مساض ٔتٙاظط (فطو نفط)  ٚفانّ ٝاطٕيٙاٖ
ذٛاٞس زاز .تا تطؾيٓ تطآٚضز ٞط طيف
ٔطتٛط ٔيتٛاٖ زضيافت و ٝطيف زض ؾطح اػتٕاز ٔٛضز ٘ظط  ٚزض فطوا٘ؽ ٔطتٛط ٔؼٙيزاض
اؾت يا ذيط .تٛضيح ايٗ و ٝاٌط طيف زازٜٞا اظ فانّ ٝاطٕيٙاٖ ػس َٚوٙس ،فطو نفط
(ٚاضيا٘ؽ ٘ٛؾا٘ات ٔكاٞس ٜقس ٜحانُ يه فطايٙس تهازفي اؾت) ضز ٔيقٛز.
يافتٍَا ي بحث

زض قىُ (ٕٛ٘ )2زاض زٚضٍٜ٘اض ايؿتٍا ٜاٞط ٘كاٖ زاز ٜقس ٜاؾت .زض ايٗ ٕ٘ٛزاض ٔحٛض افمي
پاييٗ فطاٚا٘ي (احتٕاَ يا تؿأس) ٚلٛع چطذٞٝأ ،حٛض ػٕٛزي ٚاضيا٘ؽ ٞط يه اظ چطذٞٝا
(ٕٞؿاظٞا) ضا ٘كاٖ ٔيزٞس .ذطٛط قىؿتٔ ٝؿتطيّي قىُ چطذٞٝا (ٕٞؿاظٞا) ٔيتاقٙس.
اضتفاع (زأ )ٝٙايٗ ٕٞؿاظٞا و ٝتا يه ٔمساض اظ ٔحٛض ػٕٛزي ٘ظيط ٞؿتٙس زض ٚالغ ٕٞاٖ
ٔمساض ٚاضيا٘ؽ چطذٞٝاؾت .زض ٕ٘ٛزاض زٚضٍ٘ ٜاض ايؿتٍا ٜاٞط فمط ٕٞؿاظ أ َٚؼٙيزاض اؾت
(قىُ  .)2اٌط زض ٕ٘ٛزاض زٚضٍ٘ ٜاض ٕٞؿاظ أ َٚؼٙيزاض تاقس زٚض ٜتاظٌكتي تطاتط تا طَٛ
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زٚض ٜآٔاضي ذٛاٞس زاقتٔ .ؼٙيزاضي ٕٞؿاظ ا َٚحاوي اظ ٚرٛز ض٘ٚس زض زازٜٞاؾت .زض
٘تيز ٝزض ايؿتٍا ٜاٞط اٍِٛي چطذٝاي ذاني ٔكاٞسٕ٘ ٜيقٛز  ٚچطذٞٝاي تٛفاٖٞاي
تٙسضي زض ايٙزا ٔؼٙيزاض ٘ثٛز ٚ ٜتهازفي ٞؿتٙس .قىُ ٕٛ٘ ،4 ٚ 3زاضٞاي زٚضٍٜ٘اض ٔطتٛط
ت ٝفطاٚا٘ي تٛفاٖٞاي تٙسضي زض ايؿتٍاٜٞاي ؾيٛٙپتيه قٕاَغطب ايطاٖ ضا ٘كاٖ ٔيزٞس.
افت  ٚذيعٞاي ٔتؼسزي زض طيف ايؿتٍاٜٞا ٔكاٞسٔ ٜيقٛز .زض تطذي اظ ٕ٘ٛزاضٞا ٔا٘ٙس
ٕ٘ٛزاضٞاي زٚضٍٜ٘اض اضٔٚي ،ٝپاضؼآتاز  ٚپيطا٘كٟط چطذٞٝاي ٔتؼسزي زاضاي زأ ٝٙتّٙس
ٔيتاقٙس  ٚؾ ٟٓتيكتطي اظ ٚاضيا٘ؽ وُ طيفٞا ضا تٝذٛز اذتهال زازٜا٘س .زض تطذي زيٍط
٘يعٔ ،ا٘ٙس ايؿتٍا ٜؾطزقت يىي يا ز ٚچطذ ٝزاضاي زأ ٝٙتّٙس تٛز ٚ ٜتميٓٞ ٝؾاظٞا ؾٟٓ
وٓتطي اظ وُ ٚاضيا٘ؽ تؿأس ضا زاضا ٔيتاقٙس .زض تيٗ ايؿتٍاٜٞاي ٔٛضز ٔطاِؼٕٞ ،ٝاٖطٛض
و ٝزض رسٔ )1( َٚكرم اؾت ،فطاٚا٘ي تٛفاٖٞاي تٙسضي زض ايؿتٍاٜٞاي ٟٔاتازٔ ،او،ٛ
تثطيع ،فالس ٞطٌ ٝ٘ٛچطذ ٝغاِة ٔ ٚؼٙيزاض ٔيتاقس .تٝػثاضت زيٍط زض ؾطي ظٔا٘ي فطاٚا٘ي
تٙسضٞا زض ايٗ ايؿتٍاٜٞا ٚاضيا٘ؽ طيفٞا زض تيٗ تٕاْ  ٓٞؾاظٞا ت٘ ٝؿثت تمطيثاً تطاتط تٛظيغ
قس ٜاؾت  ٚزض ؾطح اطٕيٙاٖ  95زضنس چطذٔ ٝؼٙيزاضي ٔكاٞسٕ٘ ٜيقٛز .ططف زيٍط
فطاٚا٘ي تٙسضٞا زض ايؿتٍا ٜؾطاب زاضاي  2چطذٔ ٝؼٙيزاض ٔيتاقس و ٝزض تيٗ ايؿتٍاٜٞاي
ٔٛضز ٔطاِؼ ٝتيفتطيٗ چطذٔ ٝؼٙيزاض ضا تٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت.
ٕٞاٖطٛض ؤ ٝكاٞسٔ ٜيقٛز فطاٚا٘ي چطذٞٝاي  2ؾاِ ٝتيفتط اظ تمي( ٝقىُ )5
حاوٕيت زاضز؛ تٙاتطايٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘ي تؼساز چطذٞٝاي ٔؼٙيزاض 2 ،چطذ ٝتا فطاٚا٘ي 5
ايؿتٍا ٜتيفتطيٗ ٘ؿثت ضا تٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾت.
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ضکل( )2ديرٌ وگار ،ي مزس معىيداري تًفانَاي تىذري در ايستگاٌ اَز

ٕٞاٖطٛضو ٝزض قىُ (٘ )5يع ٔكاٞسٔ ٜيقٛز  ٚتط اؾاؼ ٘تايذ تٝزؾت آٔسٛ٘ ،ٜاحي
قٕاَغطب و ٝايؿتٍاٜٞاي ٔاو ٚ ٛذٛي ٛ٘ ٚاحي ٔطوعي قأُ ايؿتٍاٜٞاي تثطيعٔ ،طاغ،ٝ
ٟٔاتاز  ٚتىاب ،چطذٞٝاي  2-6ؾاِ ٝضا تٝذٛز اذتهال زازٜا٘س و ٝتٛ٘ٝػي تيفتطيٗ
پطاوٙسٌي چطذٞٝا ضا قأُ ٔيق٘ٛس  ٚاظ حيج احتٕاَ ٚلٛع ٘يع تيفتطيٗ احتٕاَ زض ايٗ
٘ٛاحي لطاض ٌطفت ٝاؾت.
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ضکل ( )3ومًدارَاي ديرٌ وگار ،طيف ي مزس معىيداري سزي سماوي تًفانَاي تىذري در ضمال غزب ايزان
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ضکل ( )4ومًدارَاي ديرٌ وگار ،طيف ي مزس معىيداري سزي سماوي تًفانَاي تىذري در ضمال غزب ايزان
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جذيل ( )2مطخصات آماري چزخٍَاي تًفانَاي تىذري در ايستگاٌَاي مًرد مطالعٍ
ايستگاٌ

ضمارٌ چزخٍَاي معىادار

يارياوس

احتمال يقًع

ديرٌ باسگطت

اٞط
اضزتيُ
رّفا
ذّراَ
ذٛي
ٟٔاتاز
ٔاوٛ
ٔيا٘ٝ
اضٔٚيٝ
پاضؼآتاز
ؾطاب
تثطيع
تىاب
ٔطاغٝ
پيطا٘كٟط

1
2
2
2
5
0
0
1
2
4
4
0
6
0
2
1
9

1241/24
295/54
908/09
650/56
449/37
0
0
380/41
737/31
186/34
330/36
0
160/94
0
1050/87
832/38
129/01

0/046
0/091
0/091
0/091
0/227
0
0
0/046
0/091
0/182
0/182
0
0/273
0
0/091
0/046
0/41

21/7
11
11
11
4/4
0
0
21/7
11
5/5
5/5
0
3/7
0
11
21/7
2/4

ؾطزقت

٘ٛاحي غطب  ٚرٛٙب غطب ،قٕاَ قطق  ٚقطق ٔحسٚزٛٔ ٜضز تطضؾي و ٝزيٍط ايؿتٍا-ٜ
ٞا زض ايٗ ٘ٛاحي ٚالغ قسٜا٘س چطذٞٝاي تاظٌكت تيٗ  16-14 ٚ 14-10 ،10-6ؾاَ ضا ت-ٝ
ذٛز اذتهال زازٜا٘س .تا ايٗ ٚرٛز ٔكاٞسٔ ٜيقٛز و ٝتٛفاٖٞاي تٙسضي ضخ زاز ٜزض
ٔحسٚز ٜايؿتٍاٜٞاي اٞطٔ ،يا٘ ٚ ٝؾطزقت زاضاي ض٘ٚس ٔيتاقٙس (قىُ  .)6ض٘ٚس ضذساز
تٛفاٖٞاي تٙسضي تٝنٛضت ٔٙحٙيٞاي تطاظ ٔ ٚؼٙيزاضي يا ػسْ ٔؼٙيزاضي تٝنٛضت طيف
ٔكىي  ٚؾفيس تٝنٛضت تٛأْ آٚضز ٜقس ٜاؾتٕٞ .ا٘طٛض ؤ ٝالحظٔ ٝيٌطزز ٘ٛاحي قٕاَ
غطب  ٚقٕاَ قطق تٝنٛضت ٘ٛاض تاضيىي تا قطق ٔٙطم ،ٝػٕستاً زاضاي ػسْ ض٘ٚس ٔؼٙيزاض
ٔيتاقٙس و ٝايؿتٍاٜٞاي ذّراَ ،اضزتيُ ،پاضؼآتاز ٔغاٖ ،رّفأ ،او ،ٛذٛي ٟٔ ٚاتاز زض ايٗ
٘ٛاحي لطاض ٌطفتٝا٘س .ايٗ ٘ٛاحي ػٕستاً زاضاي چطذٞٝاي  14-10 ٚ 10-6 ،6-2ؾاَ تٛزٜ
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اؾتِٚ .ي زض ؾايط ٘ٛاحي و ٝچطذٞٝاي تاظٌكت تٛفاٖٞاي تٙسضي تيٗ 22-18 ،18-14
تٛز ٜاؾت ،ض٘ٚس ٔؼٙازاض  ٚافعايكي ٚرٛز زاقت ٝاؾت.

ضکل ( )5چزخٍَاي باسگطت تًفانَاي تىذري بٍَمزاٌ احتمال يقًع آن

 178

٘كطي ٝػّٕي ـ پػٞٚكي رغطافيا  ٚتط٘أٝضيعي ،قٕاض61 ٜ

ضکل ( )6ريوذ معىيداري ي عذم معىيداري بٍ َمزاٌ احتمال يقًع تًفانَاي تىذري

وتيجٍگيزي

وكف زٚضٜٞاي تٙاٚتي  ٚچطذٞٝاي آقىاض ٟ٘ ٚاٖ زض ؾطيٞاي ظٔا٘ي الّيٕي ٔيتٛا٘س ٘مف
ٕٟٔي زض پيفتيٙيٞاي الّيٕي  ٚزض ٘تيزٔ ٝسيطيت تحطاٖ  ٚتط٘أٝضيعيٞاي تٟئ ٝٙحيطي
زاقت ٝتاقس .تىٙيه تحّيُ طيفي يىي اظ ضٚـٞاي اؾترطاد چٙيٗ چطذٞ ٝايي اؾت .زض
ايٗ تحميك چطذٞٝاي ٟ٘اٖ حاوٓ تط تٛفاٖٞاي تٙسضي  16ايؿتٍإٞ ٜسيس ٔٙطم ٝقٕاَ-
غطب ايطاٖ و ٝپطاوٙف ٘ؿثتاً ذٛتي زض ؾطح ٔٙطم ٝزاقتٙس تا اؾتفاز ٜاظ تحّيُ طيفي ٔٛضز
ٔطاِؼ ٚ ٝتطضؾي لطاض ٌطفت٘ .تايذ ٘كاٖ زاز و ٝفطاٚا٘ي چطذٞٝاي  2ؾاِ ٝتيفتط اظ تميٝ
حاوٕيت زاضز؛ تٙاتطايٗ اظ ٘ظط فطاٚا٘ي تؼساز چطذٞٝاي ٔؼٙيزاض 2 ،چطذ ٝتا فطاٚا٘ي 5
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ايؿتٍا ٜتيفتطيٗ ٘ؿثت ضا تٝذٛز اذتهال زاز ٜاؾتٛ٘ .احي غطب  ٚرٛٙب غطب ،قٕاَ
قطق  ٚقطق ٔحسٚزٛٔ ٜضز تطضؾي و ٝزيٍط ايؿتٍاٜٞا زض ايٗ ٘ٛاحي ٚالغ قسٜا٘س چطذٞٝاي
تاظٌكت تيٗ  16-14 ٚ 14-10 ،10-6ؾاَ ضا تٝذٛز اذتهال زازٜا٘س .چطذٞٝاي  10تا
 11/8ؾاِ ٝضا ت ٝفؼاِيت ِىٞٝاي ذٛضقيسي ٘ؿثت زاز٘س تٛض٘ؽ ٚ ٚتؿتط (-2690 ،1999
 .)2679چطذٞٝايي و ٝزٚض ٜتاظٌكت آٖٞا ٔؼازَ تا ط َٛزٚض ٜآٔاضي ٔيتاقس تياٍ٘ط ٚرٛز
ض٘ٚس زض ضذساز تٛفاٖٞاي تٙسضي ٔيتاقٙس .تا ايٗ ٚرٛز ٔكاٞسٔ ٜيقٛز و ٝتٛفاٖٞاي
تٙسضي ضخ زاز ٜزض ٔحسٚز ٜايؿتٍاٜٞاي اٞطٔ ،يا٘ ٚ ٝؾطزقت زاضاي ض٘ٚس ٔيتاقٙس .زض
٘ٛاحي قٕاَ غطب  ٚقٕاَ قطق تٝنٛضت ٘ٛاض تاضيىي تا قطق ٔٙطم ،ٝػٕستاً زاضاي ػسْ
ض٘ٚس ٔؼٙيزاض ٔيتاقٙس و ٝايؿتٍاٜٞاي ذّراَ ،اضزتيُ ،پاضؼآتاز ٔغاٖ ،رّفأ ،او ،ٛذٛي ٚ
ٟٔاتاز زض ايٗ ٘ٛاحي لطاضٌطفتٝا٘س .ايٗ ٘ٛاحي ػٕستاً زاضاي چطذٞٝاي 14-10 ٚ 10-6 ،6-2
ؾاَ تٛز ٜاؾتِٚ .ي زض ؾايط ٘ٛاحي و ٝچطذٞٝاي تاظٌكت تٛفاٖٞاي تٙسضي تيٗ ،18-14
 22-18تٛز ٜاؾت ،ض٘ٚس ٔؼٙازاض  ٚافعايكي ٚرٛز زاقت ٝاؾت.
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