
محمد کمانگر و همکاران

13
97

یز 
پای

 ،3
ره 

ما
 ش

،1 
لد

  ج
   

   
   

   
   

ّجو 
م 

علو
 و 

سی
شنا

هوا
ه 

شری
ن

244
محمد کمانگر1، زهرا حجازی زاده2، علیرضا کربالئی3

1 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه زنجان

2 استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری اقلیم شناسی سینوپتیک  دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

  چکیده
تحلیل و مدل سازی دقیق سری های زمانی دما یکی از چالش های مهم در پیش بینی رفتار اقلیم و به تبع آن تأثیر بر 
شرایط آینده محیطی و اقتصادی- اجتماعی است. سری های زمانی اقلیمی پیچیده و غیر ایستا هستند. در این تحقیق 
تالش شده تا رفتار میانگین طوالنی مدت )تغییر( و نوسانی )تغییرپذیری( دما در غرب ایران ارزیابی و تحلیل گردد. 
بنابراین ابتدا مدل سازی در خانواده چندجمله ای ها برای شناسایی روند انجام شد، نتایج نشان داد ایستگاه های کرمانشاه 
و ایالم دارای روند خطی و کردستان، همدان، خرم آباد دارای روند سهمی معنا دار می باشند. با استفاده از تحلیل طیفی 
دوره نگار دمای سالیانه با فاصله اطمینان ۹۹، ۹۵ و ۹۰ درصد استخراج گردید. در این پژوهش ایستگاه های همدیدی 
مرکز استان های غرب کشور انتخاب گردید، اکثر ایستگاه ها چرخه های 2-3ساله معنا دار را از خود نشان دادند؛ یعنی هر 
رویداد دمایی بازگشتی 2-3 ساله در یک دوره دارد. به عبارت  دیگر انتظار می رود هر رویداد دمایی 2 تا 3 سال یک بار 
تکرار شود. از دیدگاه احتمالی برای تکرار رخداد؛ احتمال ۰/4 تکرار می شود. این چرخه در دمای نواحی زیادی از کره 
زمین مشاهده می شود و پذیرفته شده است که چرخه های دوساالنه ویژگی عام کره زمین و حاصل تغییر جریان های 
مداری است. به طورکلی با توجه به معناداری چرخه ها 2-3 می توان بیان نمود نوسانات دمایی غرب کشور از الگوهای 

بزرگ مقیاس تأثیر می پذیرند.
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

    مقدمه
که  است  طبیعی  عوامل  مهم ترین  از  یکی  اقلیم 
محیط  از  انسان  بهره برداری  نحوه ی  بر  زیادی  تأثیرهای 
دارد )ذوالفقاری و همکاران، 13۹1: ۶۰(. تحلیل سری های 
های  زمینه  در  کاربرد  برای  مدل سازی  و  اقلیم  زمانی 
کشاورزی، جنگل، اکوسیستم، انرژی و طراحی و ساخت 
مهندسی، منابع آب و مدیریت مخاطرات و غیره بسیار مهم 
زمانی  سری های   .)2۰18 ولهوگیانی1،  و  )پاناگولیا  است 
اقلیمی پیچیده و غیر ایستا هستند )ویالرانی و همکاران2، 
2۰1۰(. تجزیه  و تحلیل چنین داده هایی ممکن است به 
شود.  منجر  اقلیمی  پدیده های  پیش بینی  و  بهتر  درک 
به صورت  می تواند  اقلیمی  زمانی  سری های  در  نوسانات 
روش های  از  دهد.  نشان  را  نهان خود  و  پیدا  چرخه های 
شناخت این چرخه ها تکنیک تحلیل طیفی است. تحلیل 
طیفی از ابزارهای مفید برای جستجو و ارزیابی نوسانات 
به عبارت دیگر  یا  12(؛   :138۹ )عساکره،  است  اقلیمی 
تکنیک تحلیل طیفی روش های برآورد تابع چگالی طیفی 
یا طیف یک سري زمانی است. این روش بیش تر با برآورد 
کردن طیف روي تمام دامنه، بسامدها را بررسی می کند. 
از  پیوسته  دامنه ای  بین  واریانس  توزیع  چگونگی  طیف 
بسامدها را نشان می دهد )عساکره، 1388: 13(. در تابع 
چگالی طیف فراوانی چرخه در واحد زمان و دامنه میزان 
توزیع واریانس را نشان می دهد. تحلیل طیف توان ابزاري 
و  پیوسته  متغیرهای  فرکانس  خواص  بررسی  براي  مفید 
گسسته ایستا و نا ایستای سری های زمانی اقلیمی است 
)رابسون3، 28:1۹۹7(. تحلیل طیفي یا به عبارتي تحلیل 
سری های زماني این قابلیت را دارد که ضمن آشکارسازي 
دهد.  نشان  به خوبی  را  تناوبی ها  دوره  یا  چرخه ها  روند، 
روند  شناسایي  طیفي  تحلیل  اصلي  کاربرد  بااین وجود 
و  پیچیده  زماني  تناوبي سری های  حالت های  و  تغییرات 
ممکن ساختن پیش بینی هست )تقوي و همکاران، 138۹، 
۶-8(. در ارتباط با تحلیل طیفی مطالعاتی در رشته های 

1  Panagoulia and Vlahogianni
2  Villarini et al
3  Robeson

اقلیم شناسی )کریستینا4 و همکاران، 1۹8۹؛ النا و بورگنو۵، 
2۰۰۰؛ هندرسن۶، 2۰۰۰؛ چانگ و یون7، 2۰۰۰؛  لیوادا8 و 
همکاران، 2۰۰8؛ هایدالگو۹ و همکاران، 2۰۰۹؛ عساکره، 
138۹( انجام شده است. آندرو1۰و همکاران ) 32۰:2۰۰۶( 
طیفی  تجزیه وتحلیل  و  همبستگی  تحلیل  به کارگیری  با 
نتایج  قراردادند.  موردبررسی  را  دما  و  بارش  زمانی  سری 
جنوبی  قسمت های  در  بارش  و  دما  که  داد  نشان  آن ها 
شبه جزیره ایبري در طول 1۰۰ سال گذشته داراي چرخه 
با  را در رابطه  نوسانات  این  آنان  2.۵ و ۵ ساله می باشد. 
می دانند.  ارتباط  در  شمالی  اطلس  اقیانوس  نوسان های 
 ۵ تا   3 های  همساز  بررسی  به  همکاران)2۰1۰(  و  آزاد 
این  آنان  پرداخته اند،  هند  موسمی  بارش های  در  ساله 
و  اگزو11  ؛  می دهند؛  نسبت  انسو  پدیده  به  را  ها  همساز 
همکاران)2۰11( بارش و ورواناب رودخانه ونگ را با روش 
من کندال و تحلیل طیفی انجام دادند. نتایج آنها نشان داد 
روند معناداری بین بارش و ورواناب وجود ندارد اما تحلیل 
طیفی ارتباط بارندگی های موسمی هند با سطح رودخانه 
همکاران)2۰12(   و  رنگیلووا12  داد..   نشان  معنادار  ونگ 
و   دوم  درجه  دیفرانسیلی  غیر خطی  روابط  های  تکنیک 
خلیج  یخبندان  روزهای  بازگشت  برای  را  طیفی  تحیل 
تحلیل  روش  داد  نشان  آنها  نتایج  بردند؛  بکار  هادسون 
با بیش از  طیفی دوره با دوره بازگشت 2.1 تا 2.۵ ساله 
پیش  قابلیت  طیفی  کروی  ضرایب  در  درصد صحت   ۶۰
بینی بهتری را دارد. ترامل و همکاران )2۰14( تغییرات 
تحلیل  روش  با  حاره  نواحی  در  را  بارش  زمانی  و  مکانی 
طیفی موردبررسی قراردادند. عساکره و همکاران)2۰1۵( 
به بررسی آنومالی و چرخه های آب قابل بارش در ایران در 
دهه های اخیر پرداخته اند. آنان از داده های فشار و داده 
های رطوبت طی سال های 1۹81 تا 2۰1۰ بهره گرفته 
اند، نتایج این مطالعه نشان داد چرخه های کوتاه مدت 2 
4  Kristina
5  Lana & Burgueno
6  Henderson
7  Chung and Yun
8  Livada
9  Hidalgo
10  Andreo
11  Xue
12  Rangelova
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تا ۵ ساله در اکثر نقاط کشور رخ داده است و نیز کوتاه 
ترین چرخه ها در جنوب شرق کشور وجود دارد. عساکره 
فراوانی  تغییرات  به  ایی  مطالعه  در  همکاران)2۰1۹(  و 
سیکلون های موثر بر بارش حوضه رود زرد پرداخته اند 
آنان با استفاده از تحلیل طیفی هم ساز های فراوانی این 
سیکلون ها را استخراج نموده اند. هم ساز های  موجود 
نشان  سیکلونی  های  بارندگی  و  ها  سیکلون  فراوانی  در 
دهنده وجود هم ساز های مشابه )3 و 4.۶ سال( در هر دو 
فاکتور است. انان همانند کارشناسان دیگر در این زمینه 
دوساالنه  شبه  نوسان  به  را  مدت  کوتاه  های  چرخه  این 
)QBO( در تروپوسفر، ENSO و پدیده های مشابهی که 
اغلب در زمینه تغییرات آب و هوایی رخ می دهد، نسبت 

داده اند.
انتقال،  تابع  از مدل  با استفاده  میر موسوي )1387( 
را موردبررسی  ایران  و دماي شمال غرب  بارش  نوسانات 
دماي  که  ساخت  آشکار  وي  مطالعه  حاصل  قرارداد. 
ساالنه در برخي ایستگاه ها داراي روند صعودی معنی دار 
روند  داراي  نیز  ایستگاه ها  برخي  بارش ساالنه در  و  بوده 
نزولي است. عساکره )1388( به تحلیل طیفی سری های 
مطالعه  این  در  است؛  پرداخته  تبریز  دمای ساالنه  زمانی 
آماری  برای دوره  تبریز  ایستگاه  چرخه های دمای ساالنه 
1۹۵1 تا 2۰۰۵ به طول دوره آماری ۵۵ سال بررسی شد، 
تا 2.۶ ساله و  نشان داد چرخه های 2  این مطالعه  نتایج 
4.۵ تا ۵ ساله یک چرخه غیر سینوسی در سری زمانی 
تبریز است و این چرخه را به نوسان های جنوبی ال نینو 
مداری  تغییرات  و  خورشیدی  فعالیت های  در  تغییر  و 
 )138۹( عساکره  است.  داده  نسبت  جو  عمومی  گردش 
زنجان  شهر  دمایی  چرخه های  و  دما  طیف  اتوکواریانس، 
ساله   2.۵ چرخه های  ایشان  یافته های  کرد.  استخراج  را 
حاکم بر میانگین دما را نشان داد و بیان نمودند که این 
نوسانات احتماالً ناشی از انتقال تکانه عمودی از تروپسفر 
ساله   2-3 نامنظم  بازگشت  دوره های  با  استراتوسفر  به 
است. تقوي و همکاران )13۹۰( رفتار مقادیر فرین بارش 
و دما را در ایران با استفاده از تحلیل طیفی موردمطالعه 
قبیل  از  اقلیمی  آماره های  طیفی  مشخصات  و  قراردادند 

از  استفاده  با  نمودند و سپس  را محاسبه  بسامد  دامنه و 
نتیجه  و  نمودند  بندي  منطقه  را  ایران  خوشه ای  تحلیل 
لزوماً  ایران  در  بارش  و  دما  فرین  مشخصات  بر  گرفتند 
سامانه ای خاص بر مناطق هم رفتار حاکم نیست. عساکره 
سری  های  چرخه  تحلیل  بررسی  به  همکاران)13۹1(  و 
زمانی دبی و بارش ایستگاه آب سنجی ماشین خانه حوضه 
ی آبریز گرگان رود تالش پرداخته اند؛ نتایج این مطالعه 
نشان داد چرخه 4-2 ساله و ۵.3 – 4 ساله بیش ترین 
تکرار را در دو سری زمانی دبی و بارش در مقیاس ماهانه 
و ساالنه دارد. در این مطالعه در مقیاس ساالنه، چرخه ۶.4 
ساله و در مقیاس ماهانه چرخه های 2-4 ، ۵.3 -4، ۶.4، 
این  است. همچنین  استخراج شده  ساله   1۶ و   1۰.7  ،8
نوسانات  نوسانات جنوبی)ENSO(و  النینو  به  چرخه ها 
تروپسفری  ساالنه  دو  نوسانات  و  شمالی  اطلس  اقیانوس 
نسبت داده شده است. عساکره و رزمی )13۹1( تغییرات 
ایران  غرب  شمال  منطقه  در  را  ساالنه  بارش  میانگین 
بارش  در  معنی دار  وجود چرخه  و  قراردادند  موردمطالعه 
عوامل کالن مقیاس  تأثیر  به  را  ایران  غرب  ساالنه شمال 
اقلیمی – اقیانوسی نسبت دادند. ایشان چرخه های 3-2 
ساله را به تغییرات دوساالنه الگوي بزرگ مقیاس گردش 
عمومی جو و چرخه های 2 ساله را به پدیده انسو نسبت 
دادند. سلیقه و همکاران )13۹4( روند بارش 37 ایستگاه 
دادند  قرار  بررسی  مورد  را  مند  و  حله  آبریز  حوضه های 
آنان با روش تحلیل طیفی چرخه های معنادار را استخراج 
کردند، یافته های آنان نشان داد در تمامی ایستگاه ها روند 
کاهشی حاکم بوده و نیز  تحلیل طیفی چرخه های 3-2 
مطالعه  مورد  منطقه  تمامی  در  فضایی  صورت  به   ساله 
دارای بیشترین رخداد بازگشت بارش ساالنه را نشان می 
بارش  طیفی  تحلیل   )13۹۵( همکاران  و  علیجانی  داد. 
ساالنه ایستگاه های همدید ایران را انجام دادند نتایج آن ها 
چرخه های معنادار 2-3، 3-۵، 2-۶ و گاها11ساله و باالتر 
را نشان داد. آنان بیان نمودند که بیشترین و متنوع ترین 
قرارگیری  دلیل  به  غرب  جنوب  و  جنوب  در  چرخه ها 
رخ   خلیج فارس  با  مجاورت  و  زاگرس  ناهمواری  سایه  در 
داده است. چرخه های غیر سینوسی در ایستگاه قزوین، 
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

نسبت  درداده ها  روند  وجود  به  نیز  را  تهران  و  سنندج 
تحلیل  و  بررسی  به  همکاران)13۹8(  و  احمدی  داده اند. 
دوره های بازگشت دما و بارش با استفاده از تحلیل طیفی 
و تأثیر آن بر مدیریت اراضی در آذربایجان شرقی در شهر 
از  منظور  بدین  پژوهش  این  در  اند.  پرداخته  خداآفرین 
و  بیشینه  متوسط،  )بارندگی،  اقلیمی  مؤلفه های  آمار 
کمینه دما( برای یک دوره 27 ساله )1۹8۹-2۰1۵( برای 
حاصل  نتایج  است.  شده  استفاده  اراضی  پایدار  مدیریت 
دما  مطلق  کمینه  که  داد  نشان  پژوهش  این  بررسی  از 
دارای چرخه های معنادار با دوره های بازگشت 3.8 و 2.4 
دوره  با  معنادار  چرخه  دارای  دما  مطلق  بیشینه  ساله، 
بازگشت 2.1 ساله و متوسط دما دارای چرخه  معنادار با 
دوره بازگشت 2.7 ساله هستند. همچنین بررسی دوره نگار 
مربوط به بارش مؤید چرخه معنادار با دوره بازگشت 3.4 
حاکی  چرخه ها،  بررسی  از  حاصل  نتایج  باشد.  می  ساله 
از آن است که حالت های خاص اقلیمی در منطقه دارای 

دوره های بازگشت کوتاه مدت است.
)مسعودیان،  اقلیم  شکل گیری  اساسی  عناصر  از  دما 

1384( و اساسی ترین عامل در تعیین نقش و پراکندگی 
و  محیطی  اثرات  دلیل  به  است.  اقلیمی  عناصر  سایر 
دما  مدل سازی  و  رفتار  بررسی  اجتماعی  اقتصادی- 
موردتوجه است. این عنصر به عنوان یکی از عناصر اقلیمی 
است  نیز  اقلیم  تغییر  ردیابی  برای  مناسبی  شاخص 
و  دما  تغییر  اهمیت  به  توجه  با   .)1383  :11 )عساکره، 
نقش تأثیرگذار آن در رابطه با فعالیت های مردم هدف از 
این تحقیق استخراج و تحلیل چرخه های ساالنه دمایی در 

محدوده غرب کشور می باشد. 

    مواد و روش ها
کردستان،  استان های  شامل  مطالعه  مورد  محدوده 
عرض های  بین  لرستان  و  همدان  ایالم،  کرمانشاه، 
جغرافیایی 31 درجه و ۵1 دقیقه تا 3۶درجه و28 دقیقه 
4دقیقه  و  درجه   ۵۰ تا  دقیقه   27 و  4۵درجه  و  شمالی 
است )شکل1(.  کیلومترمربع  با وسعت 121,4۶۶  شرقی 
بر اساس پهنه بندی آب و هوایی ایران در سیستم کوپن 
که توسط گنجی صورت گرفته است، بخش اعظم زاگرس 

 
 

 غرب کشورو وضعیت توپوگرافی  موردمطالعهجایگاه منطقه  .1شکل
  

شکل1. جایگاه منطقه موردمطالعه و وضعیت توپوگرافی غرب کشور
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دارای  لرستان  و  کرمانشاه  همدان،  کردستان،  شمال  در 
زاگرس  مرتفع  نواحی  در  و  است  مدیترانه ای  آب وهوای 
نیز آب وهوای سرد و خشک مشاهده می شود. بخش های 
کرمانشاه  غربی  جنوب  بخش های  ازجمله  منطقه  دیگر 
و  )ذوالفقاری  است  نیمه خشک  آب وهوای  دارای  ایالم  و 
همکاران،1381(. بر اساس تقسیم بندی علیجانی )1381( 
و  کوهستانی  آب وهوای  دارای  به طورکلی  ایران  غرب  نیز 
پایکوهی است. وضعیت حرارتی ناحیه در تابستان همگن 
به  این محدوده در دوره سرد سال،  از زمستان است.  تر 
به منبع رطوبتی  نزدیکی  بادهای غربی و  علت حاکمیت 
اما دوره گرم سال  زیادی دارد،  بارندگی  دریای مدیترانه 
)مجرد  می شود  بارندگی  کاهش  باعث  آزور  پرفشار  نفوذ 
به منظور  تحقیق  این  در   )12-13  :13۹3 همکاران،  و 
از  ساالنه  دمایی  میانگین  چرخه های  تحلیل  و  استخراج 
سری داده های دما ایستگاه سینوپتیک مراکز استان های 

غرب کشور در بازه زمانی 1۹۵8تا 2۰18 استفاده شد.
زمانی  سری  مدل سازی  به منظور  پژوهش  این  در 
 )1( رابطه  به صورت  که  متغیره  رگرسیون چند  از  دمایی 

تعریف می شود استفاده شد.

 2
0 1 2    k

t k tY t t eβ β β β= + + +… +   )1(

β فراسنج مستقل و  که در آن Yt متغیر وابسته و 
et باقیمانده ها است که دنباله ای از متغیر تصادفی نرمال 
مستقل با امید ریاضی صفر و واریانس ثابت می باشند. در 
و  خطی  )رگرسیون  چندجمله ای ها  خانواده  در  الگوسازي 
درجه دوم( مشخص می شود که کدام یک از الگوهاي خطی 
روند  نمایش  الگو  برازنده ترین  دیگر  الگوی  یا  سهمی  یا 
و  خط  برازش  مقادیر  باید  البته   .)22  :138۹ است)بیات، 
روند  نوع  تعیین  جهت  زمانی  سري  نمودار  اولیه  ترسیم 
گیرد  قرار  آماري  معنی داری  معرض  در  زمانی  سري  یک 
)عساکره و حسینجانی، 13۹۶(. رابطه معادله خطی روند 

به شکل زیر است:

t tz a bT e= + +        )2(

tz  متغیر موردنظر، T  زمان، a  عرض از  که در آن
خطاهای برآورد است که متغیری   te مبدأ و b شیب خط و

تصادفی غیرقابل مشاهده است که دارای توزیع نرمال با 
میانگین صفر و واریانس ثابت است

نشان می دهد.  را  روند  آغاز  مبدأ( محل  از  )عرض  a
شیب خط، بیان می کند   b صفر باشد.  tZ جایی است که 
میزان  چه  موردنظر  متغیر  زمانی،  واحد  هر  ازای  به  که 
b مقدار روند را نشان  افزایش و یا کاهش داشته است. 
رابطه  نشان دهنده  باشد  صفر  از  بزرگ تر     b می دهد.اگر
مستقیم بین دو متغیر و اگر کوچک تر از صفر باشد رابطه 
منفی بین دو متغیر را بیان می کند. معموالً برای برازش 
وجود  متفاوتی  روش های  مستقیم  و  مناسب  خط  یک 
a مشخص باشند، محل عبور یک خط  b  و  دارد. اگر 
برای  تعیین کرد. روش های متفاوتی  به آسانی  را می توان 
a وجود داردکه در دو روش پارامتریک  b  و  برآورد کردن

و ناپارامتریک جای می گیرند)عساکره،13۹۰(.
جهت پهنه بندی روند دمایی از زمین آمار استفاده شد. 
روش های زمین آمار از اصول ریاضی و آمار پیروی نموده و 
عالوه بر فراهم نمودن تکنیک های متنوع برای میان یابی، 
ابزاری برای درک بهتر داده ها و توزیع آن ها در سطح در 
اختیار محققان قرار می دهند. در طبیعت اشیاء نزدیک تر 
دارند.  تشابه  به  تمایل  هم  از  دور  اشیاء  از  بیشتر  هم  به 
بنابراین   )Tobler,1970( این یک اصل جغرافیائی است
هر چه فاصله دو نقطه از یکدیگر بیشتر گردد، تأثیر نقاط 
فاصله  و  همسایه  نقاط  تعداد  تعیین  لذا  می گردد.  کمتر 
این  زمین آمار  اولیه در  اصل  است.  بسیار مهم  آن ها  بین 
است که شباهت مقادیر یک متغیر مکانی با افزایش فاصله 
کاهش می یابد و یا به عبارت ساده تر نمونه های نزدیک در 
مقایسه با نمونه های دورتر شباهت بیشتری به هم دارند 
)گوارتس13، 2۰۰۰(. روش های آماري میان یابي متنوعي 
معکوس  وزني،  نزدیک ترین همسایگي  همانندکریجینگ، 
فاصله، انحناي کمینه و غیره وجود دارد که به کمک آن ها 
می توان داده های مکاني را برآورد نمود. روش کریجینگ 
آن  می توان  و  بوده  وزن دار  متحرک  میانگین  اساس  بر 
مقدار  با کمترین   14 نااریب  تخمین گر خطي  بهترین  را 
واریانس تخمین معرفی نمود. شرط نااریب بودن در سایر 
13  Goovaerts
14  Best Linear Unbiased Estimator(BLUE)
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

نیز  فاصله  عکس  و  چندضلعی  نظیر  تخمین،  روش های 
اعمال می شود ولی ویژگی کریجینگ آن است که در عین 
این  است.  نیز حداقل  آن  تخمین  واریانس  بودن،  نااریب 
اطالعات  از  گر  تخمین  این  که  است  آن  نشانگر  موضوع 
موجود به بهترین نحو استفاده می کند؛ بنابراین کریجینگ 
همراه هر تخمین، مقدار خطای آن را نیز می دهد که با 
استفاده از این ویژگی منحصربه فرد می توان قسمت هایی 
داده های  به  آن  برای کاهش  و  باالست  آنجا خطا  در  که 
بیشتری نیاز است را مشخص کرده و تحت پوشش الزم 
قرارداد )زهتابیان و همکاران، 138۶(. فرمول کلي روش 
کریجینگ مانند سایر تخمین گرها به صورت زیر معرفي 

می شود:

   

 یتصادف یریمتغکه  است برآورد یخطاها 𝑒𝑒𝑡𝑡و خطبیش bو  مبدأعرض از   aزمان،   T، موردنظر ریمتغ  𝑧𝑧𝑡𝑡که در آن
 استثابت  انسیصفر و وار نیانگینرمال با م عیتوز یمشاهده است که دارا رقابلیغ
𝑎𝑎 است که  ییجا. دهدیم( محل آغاز روند را نشان مبدأ)عرض از 𝑍𝑍𝑡𝑡.صفر باشد 𝑏𝑏ه به ازای ک کندیم، بیان خطبیش

  𝑏𝑏 .اگردهدیممقدار روند را نشان  𝑏𝑏چه میزان افزایش و یا کاهش داشته است.  موردنظرهر واحد زمانی، متغیر 
از صفر باشد رابطه منفی بین دو متغیر  ترکوچکرابطه مستقیم بین دو متغیر و اگر  دهندهنشاناز صفر باشد  تربزرگ

مشخص   𝑏𝑏و𝑎𝑎متفاوتی وجود دارد. اگر  یهاروشبرای برازش یک خط مناسب و مستقیم  معموالً. کندیمرا بیان 
وجود داردکه  𝑏𝑏 𝑎𝑎 ومتفاوتی برای برآورد کردن یهاروشتعیین کرد.  یآسانبه توانیمباشند، محل عبور یک خط را 

 (.۱3۹۰)عساکره،رندیگیمدر دو روش پارامتریک و ناپارامتریک جای 
از اصول ریاضی و آمار پیروی نموده و  آمارنیزمهای استفاده شد. روش آمارنیزمروند دمایی از  یبندپهنهجهت 

در سطح در  هاآنو توزیع  هادادهمتنوع برای میان یابی، ابزاری برای درک بهتر  یهاکیتکنعالوه بر فراهم نمودن 
بیشتر از اشیاء دور از هم تمایل به تشابه دارند.  هم به ترکینزد. در طبیعت اشیاء دهندیماختیار محققان قرار 

نقاط  ریتأثاز یکدیگر بیشتر گردد،  نقطه دوبنابراین هر چه فاصله  (Tobler,1970) استاصل جغرافیائی  کینیا
این است  آمارنیزمصل اولیه در . ااستبسیار مهم  هاآن. لذا تعیین تعداد نقاط همسایه و فاصله بین گرددیمکمتر 

نزدیک در  یهانمونه ترسادهو یا به عبارت  ابدییمکه شباهت مقادیر یک متغیر مکانی با افزایش فاصله کاهش 
آماری میان یابی متنوعی  یهاروش (.2۰۰۰، ۱3گوارتس) دارنددورتر شباهت بیشتری به هم  یهانمونهمقایسه با 

 هاآنکمینه و غیره وجود دارد که به کمک  همسایگی وزنی، معکوس فاصله، انحنای نیترکینزدهمانندکریجینگ، 
آن را  توانیمبوده و  داروزنینگ بر اساس میانگین متحرک جروش کری. مکانی را برآورد نمود یهاداده توانیم

یب بودن در سایر با کمترین مقدار واریانس تخمین معرفی نمود. شرط ناار 14 گر خطی نااریب بهترین تخمین
ولی ویژگی کریجینگ آن است که در عین  شودیمو عکس فاصله نیز اعمال  یچندضلعتخمین، نظیر  یهاروش

. این موضوع نشانگر آن است که این تخمین گر از اطالعات موجود استنااریب بودن، واریانس تخمین آن نیز حداقل 
که با استفاده  دهدیمهمراه هر تخمین، مقدار خطای آن را نیز  بنابراین کریجینگ ؛کندیمبه بهترین نحو استفاده 

بیشتری نیاز  یهادادهکه در آنجا خطا باالست و برای کاهش آن به  ییهاقسمت توانیم فردمنحصربهاز این ویژگی 
نند ینگ ماجکریفرمول کلی روش  (.۱3۸۶)زهتابیان و همکاران،  قرارداداست را مشخص کرده و تحت پوشش الزم 

 :شودیم زیر معرفی صورتبهگرها  تخمین رسای
   3رابطهُ                    

𝑧𝑧∗(𝓍𝓍𝓍𝓍) = ∑ 𝜆𝜆𝓍𝓍. 𝑧𝑧(𝑥𝑥𝑥𝑥)
𝑛𝑛

𝓍𝓍=1
 

*)(که درآن: xiz مقدار تخمینی متغیر : ،i وزن یا اهمیت نمونه :i ام ،n: تعداد مشاهدات ،)(xiz:  مقدار
میانگین دمایی از روش تحلیل طیفی   زمانی سری( هاچرخهت)نوسانا بررسی منظوربهاست.  متغیر شدهمشاهده

 توابع به زمانی هاییسر ابتدا که است زمانی واریانس سری تجزیه طیف تحلیل تکنیک درواقعاستفاده شد. 
 زمانی مقیاس گویای فراوانی تابع این در .شوندیم تبدیل فراوانی و با دامنه یادوره تابع صورتبهفرکانسی 

                                                                 
1 3 Goovaerts 
1 4 Best Linear Unbiased Estimator(BLUE) 

  )3(

iλ متغیر،  تخمیني  مقدار   : *( )z xi درآن: که 
مشاهدات، تعداد   : n ام،   i نمونه  اهمیت  یا  وزن   : 

: مقدار مشاهده شده متغیر است. به منظور بررسی  ( )z xi  
روش  از  دمایی  میانگین  سري زمانی   نوسانات)چرخه ها( 
درواقع تکنیک تحلیل طیف  شد.  استفاده  طیفی  تحلیل 
تجزیه واریانس سري زمانی است که ابتدا سری های زمانی 
به توابع فرکانسی به صورت تابع دوره ای با دامنه و فراوانی 
تبدیل می شوند .در این تابع فراوانی گویاي مقیاس زمانی 
واحد زمان و دامنه بیانگر میزان واریانس در  چرخه ها در 
طیفی  چگالی  استخراج  به منظور  مقیاس زمانی است. 

مراحل زیر انجام شد:
فرکانس  به    n طول  به   )xt(زمانی سري  تبدیل  الف: 
را  زیر  پارامتر  دو  باید  ابتدا  که  ها  هارمونیک  محاسبه  و 

حساب کرد:

 میزان بیانگر دامنه و زمان در واحد هاچرخه زمانی مقیاس گویای فراوانی تابع این در .شوندیم تبدیل فراوانی و دامنه
 استخراج چگالی طیفی مراحل زیر انجام شد: منظوربه .است زمانی مقیاس در واریانس

 که ابتدا باید دو پارامتر زیر را حساب کرد:و محاسبه هارمونیک ها  فرکانس به  nطول  به (tx)زمانی سری تبدیل :الف

   4رابطهُ 
1

2 2cos(  )       1,2,
2

n

i t
t

q na X t q
n n




   

  5رابطهُ 
1

2 2sin(  )       1,2,
n

i t
t

qb X t t n
n n




   

 
 

 تعداد به زوج یهایسر برای که باشدیم همسازها تعداد q باال رابطه در
2
n=q  فرد یهایسرو برای  

1
2

n =q   هم ساز
 .شودیمحساب  سازهاواریانس هم  (۶) خواهیم داشت. با استفاده از رابطه

  ۶رابطهُ    2 2  
2i i i
nI f a b  

 

 محور و هادوره وقوع) احتمال( بسامد آن یافق محور که است نموداری نگار دوره نمودار : فیط نگار دوره نمودار میترس
 مرحله سه آن انجام برای که : فیط یداریمعن آزمون .دهدیم نشان را هاچرخه از کی هر انسیوار ریمقاد آن عمودی

محاسبه طیف  -ج، (1r) خودهمبستگی مرتبه اول برای مشاهداتمحاسبه -ب،(sمحاسبه میانگین طیف ) -الف :شودیم یط
 :(۷) یرابطهبا استفاده از  (1r) و (s) برای یک سری تصادفی با مشخصات

q 1,2i=        ,..…   ۷رابطهُ  
2

1

2 
1 1

1     
*1 2 cos  

rI f s
ir r

q


 
  
  
   

  

 

 
 میکنیماطمینان مشخص  فاصلهکیبرای آزمون ابتدا  .نه دارای روند است و نه سیکل شودیمبدین ترتیب طیفی که حاصل 

معنادار خواهند بود بدین منظور از آزمون خی دو با درجه  هاچرخهخارج از فاصله اطمینان باشند آن  هافیطاز  هرکدامکه 
 .شودیمآزادی زیر استفاده 

  ۸رابطهُ 
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qn
df

q


 

 .شودیمسطح معناداری با استفاده از رابطه زیر محاسبه  جدولمقادیر  وبا این درجه آزادی و با یک سطح اطمینان مشخص 

  ۹رابطهُ    
2

ˆ ˆ xsig I f I f
df

  

 
 (.۱۳۹4و همکاران،  )سلیقههستند معنادار  هاچرخهباشد آن  f( Î> I(f)(که در آن مقدار واریانس   ییهاچرخهبرای 

 )؟؟؟( نشان داده شده است. شکلمراحل انجام این پژوهش در 

    )4(

 میزان بیانگر دامنه و زمان در واحد هاچرخه زمانی مقیاس گویای فراوانی تابع این در .شوندیم تبدیل فراوانی و دامنه
 استخراج چگالی طیفی مراحل زیر انجام شد: منظوربه .است زمانی مقیاس در واریانس

 که ابتدا باید دو پارامتر زیر را حساب کرد:و محاسبه هارمونیک ها  فرکانس به  nطول  به (tx)زمانی سری تبدیل :الف

   4رابطهُ 
1

2 2cos(  )       1,2,
2

n

i t
t

q na X t q
n n




   

  5رابطهُ 
1

2 2sin(  )       1,2,
n

i t
t

qb X t t n
n n




   

 
 

 تعداد به زوج یهایسر برای که باشدیم همسازها تعداد q باال رابطه در
2
n=q  فرد یهایسرو برای  

1
2

n =q   هم ساز
 .شودیمحساب  سازهاواریانس هم  (۶) خواهیم داشت. با استفاده از رابطه

  ۶رابطهُ    2 2  
2i i i
nI f a b  

 

 محور و هادوره وقوع) احتمال( بسامد آن یافق محور که است نموداری نگار دوره نمودار : فیط نگار دوره نمودار میترس
 مرحله سه آن انجام برای که : فیط یداریمعن آزمون .دهدیم نشان را هاچرخه از کی هر انسیوار ریمقاد آن عمودی

محاسبه طیف  -ج، (1r) خودهمبستگی مرتبه اول برای مشاهداتمحاسبه -ب،(sمحاسبه میانگین طیف ) -الف :شودیم یط
 :(۷) یرابطهبا استفاده از  (1r) و (s) برای یک سری تصادفی با مشخصات

q 1,2i=        ,..…   ۷رابطهُ  
2

1

2 
1 1

1     
*1 2 cos  

rI f s
ir r

q


 
  
  
   

  

 

 
 میکنیماطمینان مشخص  فاصلهکیبرای آزمون ابتدا  .نه دارای روند است و نه سیکل شودیمبدین ترتیب طیفی که حاصل 

معنادار خواهند بود بدین منظور از آزمون خی دو با درجه  هاچرخهخارج از فاصله اطمینان باشند آن  هافیطاز  هرکدامکه 
 .شودیمآزادی زیر استفاده 

  ۸رابطهُ 
2

2 

qn
df

q


 

 .شودیمسطح معناداری با استفاده از رابطه زیر محاسبه  جدولمقادیر  وبا این درجه آزادی و با یک سطح اطمینان مشخص 

  ۹رابطهُ    
2

ˆ ˆ xsig I f I f
df

  

 
 (.۱۳۹4و همکاران،  )سلیقههستند معنادار  هاچرخهباشد آن  f( Î> I(f)(که در آن مقدار واریانس   ییهاچرخهبرای 

 )؟؟؟( نشان داده شده است. شکلمراحل انجام این پژوهش در 

   )۵(
برای  که  می باشد  همسازها  تعداد   q باال  رابطه  در 

فرد  سری های  برای  =qو    2
n تعداد به  زوج  سری های 

از رابطه  با استفاده  =q هم ساز خواهیم داشت.   1
2

n −

)۶( واریانس هم سازها حساب می شود.

( ) ( )2 2  
2i i i
nI f a b= +   )۶(

نگار  دوره  نمودار   : طیف  نگار  دوره  نمودار  ترسیم 
)وقوع  (احتمال  بسامد  آن  افقی  محور  که  است  نموداري 
از  یک  هر  واریانس  مقادیر  آن  عمودي  محور  و  دوره ها 
چرخه ها را نشان می دهد. آزمون معنی داری طیف : که براي 
انجام آن سه مرحله طی می شود: الف- محاسبه میانگین 
برای  اول  مرتبه  خودهمبستگی  (،ب-محاسبه  s ( طیف 
مشاهدات )r1(، ج- محاسبه طیف برای یک سری تصادفی 

( و )r1( با استفاده از رابطه ی )7(: s با مشخصات )

 ( )
2

1

2 
1 1

1     
*1 2 cos  

rI f s
ir r

q
π

 
 − =
  
+ −  

  

  )7(

        i=1,2 …..,q   

بدین ترتیب طیفی که حاصل می شود نه دارای روند 
اطمینان  یک فاصله  ابتدا  آزمون  برای  سیکل.  نه  و  است 
فاصله  از  خارج  از طیف ها  هرکدام  که  می کنیم  مشخص 
بدین  بود  خواهند  معنادار  چرخه ها  آن  باشند  اطمینان 
استفاده  زیر  آزادی  درجه  با  دو  خی  آزمون  از  منظور 

می شود.
2

2 

qn
df

q

−
=    )8(

با این درجه آزادی و با یک سطح اطمینان مشخص 
زیر  رابطه  از  استفاده  با  معناداری  مقادیر جدول سطح  و 

محاسبه می شود.

( ) ( )
2

ˆ ˆ xsig I f I f
df

= ×    )۹(

 I(f)> Î برای چرخه هایی که در آن مقدار واریانس  
f)) باشد آن چرخه ها معنادار هستند )سلیقه و همکاران، 
این پژوهش در شکل )؟؟؟( نشان  انجام  13۹4(. مراحل 

داده شده است.
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    نتایج و بحث
دمای  زمانی  رفتار  تغییرات  شناخت  به منظور 
متغیره  با روش رگرسیون چند  ایستگاه های موردمطالعه 
با تعیین نوع روند و درجه شیب خط روند مدل سازی شد، 
برازنده ترین الگو برای نمایش روند سری زمانی با توجه به 
آزمون های آماری موردبررسی قرار گرفت. در اشکال 3 تا 
7 آزمون معنی داری آماری الگوهای برازش یافته در سطح 

۹۵ درصد اطمینان و نمودارهای آن ارائه شده است، 
در ادامه با الگوسازی در خانواده چندجمله ای ها میزان 
و  است  بیان شده  ایستگاه  هر  برای  شیب  درجه  و  روند 
آزمون معناداری در سطح ۹۵درصد موردبررسی قرارگرفته 
است. مقادیر P_Value و آماره آزمون t_student این 
شیب ها در زیر معادالت نوشته شده است. نتایج در جدول 

)1( آورده شده است.

 
 مراحل انجام واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های طیفی دمای غرب ایران .2شکل 

  

شکل 2. مراحل انجام واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های طیفی دمای غرب ایران

 
     استان کرمانشاهمرکز  میانگین دمانمودار روند . 3شکل

  

 
 ایالماستان  مرکز انمودار روند میانگین دم. 4شکل

  

شکل3. نمودار روند میانگین دما مرکز استان کرمانشاه شکل4. نمودار روند میانگین دما مرکز استان ایالم
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

ایستگاه های  پیش بینی  روند  محاسبۀ  از  پس 
موردمطالعه فیلدهای ژئومتری یا طول و عرض جغرافیایی 
به هر ایستگاه اضافه شد و نرم افزار Arc GIS 10 عمل 
انتخاب  براي  شد.  انجام  کریجینگ  روش  به  میان یابی 
نیم  تابع  بهترین  انتخاب  به  نیاز  مناسب  درونیابی  روش 
تغییر نما براي برازش برداده ها است. قابل ذکر است در این 
پژوهش چهار نوع نیم تغییر نمای کروي، گوسین، خطی 
و نمایی استفاده  شده است. با توجه پراکندگی  ایستگاه ها 
و نیز شاخص RMSE و MAE در مدل های اجراشده 
تشخیص  برازش  مدل  بهترین   Simple Kriging
داده شده و با این مدل منطقه غرب پهنه بندی شد. جهت 
انتخاب بهترین روش برونیابی در این تحقیق هشت روش 

استفاده گردید که جدول)2( به  اختصار ذکرشده است.
نهان در سری  روندها و بسامدهای مختلف آشکار و 
های زمانی  دما می توانند نشان دهنده رفتار دمایی محدوده 
موردمطالعه باشند. تجزیه و تحلیل سری های مورد مطالعه 

ایستگاه کرمانشاه  بیانگر آن است که در  این تحقیق  در 
افزایش  از  و حاکی  است  تعیین شده خطی  روند  ایالم  و 
ازای هرسال ۰.۰4۵  به  ترتیب  به  ایستگاه ها  این  دما در 
و  لرستان  همدان،  ایستگاه  در  می باشد،  ۰.۰4۰درجه  و 
کردستان الگوی برازش یافته بر میانگین دما از نوع روند 
سهمی است؛ که خط روند نشان دهنده کاهش دما و تقریباً 
نشان  را  افزایشی  روند  ایستگاه ها  بعد  به  سال 1۹8۰  از 
قابل  و گرمایش جهانی  اقلیم  تغییر  با بحث  می دهد که 
تفسیر است. با توجه به شکل )7( در کلیه ایستگاه ها روند 
معنادار تدریجی افزایشی مشاهده می شود در ایستگاه های 
روند  بیشترین  ایستگاه ها  غربی ترین  کرمانشاه  و  ایالم 
نگار  دوره   12 تا   8 شکل  در  داشته اند.  را  تغییرات 
ایستگاه های موردمطالعه در یک دوره مشترک 33 ساله در 
دوره ی آماری 1۹8۶ تا 2۰18 نشان داده شده است. ارتفاع 
)دامنه( این هم سازها که با یک مقدار از محور عمودی 
چرخه هاست  واریانس  مقدار  همان  درواقع  هستند  نظیر 

  
 استان همدان       مرکز نمودار روند میانگین دما  . 5شکل

  

 

  
 لرستاناستان مرکز نمودار روند میانگین دما . 6شکل

  

شکل۵.  نمودار روند میانگین دما مرکز استان همدان شکل۶. نمودار روند میانگین دما مرکز استان لرستان

 کشور مرکزی غرب یهاستگاهیامدل برازش یافته شده بر میانگین دمایی  . 1جدول
 

 P_Value نوع الگوی برازش یافته شدهدادهمدل برازش  نام ایستگاه

 TEP = 13.321 + 0.04543 t کرمانشاه
(27.74)       (7.11)  

 0.0021 خطی

 TEP = 2t 0.002627 t + 0.1091 - 14.046 سنندج
  (41.36)       (-3.63)       (4.68)  

 0.0012 سهمی

 TEP = 16.72 + 0.0401 t ایالم
(51.73)    (3.11) 

 0.0374 خطی
 

 TEP = 2t 0.002425 t + 0.1142 - 11.793 همدان
(32.25)       (-3.52)      (4.01) 

 

 0.0028 سهمی

 TEP = 2t 0.003519 t + 0.2148 - 19.583 آبادخرم
           (57.45)       (-7.10)      (6.24) 

 0.000 سهمی

 
  

جدول1.  مدل برازش یافته شده بر میانگین دمایی ایستگاه های مرکزی غرب کشور
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هر چرخه ای دامنه بیشتری داشته باشد درواقع واریانس 
)بلیانی  را به خود اختصاص می دهد  از طیف ها  بیشتری 
و همکاران، 13۹4(. با توجه به ایستگاه های موردمطالعه؛ 
ایستگاه کرمانشاه در سطح اطمینان صدک  تنها همساز 
۹۹ معنی دار است؛ در این ایستگاه همساز اول و چهاردهم 
در سطح اطمینان ۰.۹۹ معنی دار است، همساز اول عالوه 
برداشتن بسامد باال، وجود روند درداده ها را نمایش داده 
و دوره بازگشت ان برابر با طول دوره آماری خواهد بود،   

 نمودار روند میانگین دما مرکز استان کردستان. 7شکل
  

شکل7. نمودار روند میانگین دما مرکز استان کردستان

 1397های تحقیق ، ماخذ: یافته یابیدرونی هاروش RMSEمیزان  .2جدول
 

 RMSE MAE یابیدرونروش 

Inverse distance weighting with powe1 04/0 08/0 

Inverse distance weighting with powe3 06/0 036/0 

Inverse distance weighting with powe4 032/0 027/0 

Local Polynomial Interpolation 05/0 032/0 

Simple Kiriging 014/0 021/0 

Radial Basis Function 08/0 093/0 

Universal Kiriging 015/0 031/0 

Ordinary Kiriging 036/0 022/0 
 
  

جدول2. میزان RMSE روش های درون یابی ماخذ: یافته های تحقیق ، 13۹7

 
 روند دمایی غرب کشورتوزیع مکانی . 8شکل  

  

شکل8. توزیع مکانی روند دمایی غرب کشور
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

 
 وره نگار ایستگاه کرمانشاهد .9شکل

  

شکل۹. دوره نگار ایستگاه کرمانشاه

 

 

 
 دوره نگار ایستگاه ایالم . 10شکل

  

شکل1۰.  دوره نگار ایستگاه ایالم

  
شکل11. دوره نگار ایستگاه همدان    دوره نگار ایستگاه همدان. 11شکل
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در ایستگاه ایالم در همساز چهاردهم معنی داری در سطح 
۹۵ درصد مشاهده می شود،  در ایستگاه همدان، همساز 
دار هستند.  معنی  اطمینان ۰.۹۵   نهم در سطح  و  اول 
اول در سطح  ایستگاه های سنندج و خرم آباد در همساز 
ها  همساز  سایر  در  و  هستند  معنی دار   ۹۵ معنی داری 
در   ۰.۹۰ اطمینان  سطح  نمی شود.  مشاهده  معنی داری 
همسازها  به  توجه  با  می شود.  مشاهده  ایستگاه ها  سایر 
فراوانی 2 و 3 در دوره بازگشت ایستگاه ها فراوانی بیشتری 
دارد. در بین ایستگاه ها، کرمانشاه، ایالم و همدان داراي 4 
همساز معنی دار می باشند. ایستگاه های خرم آباد و سنندج 
دارای 3 همساز معنی دار هستند)جدول 3(. با به کار بردن 

داده های  میانگین  زمانی  سری  بر  طیفی  تحلیل  روش 
معنی دار  سینوسی  چرخه های  کشور  غرب  مراکز  دمایی 
گردید.  آشکار  آن ها  تمامی  در   ۰.4 بسامد  یا  2-3ساله 
تگزیرا)1۹۹۰:122(  و  کانه  نتایج  با  همسو  نتایج  این 
را  نیز چرخه های2-۵ساله در دمای کره زمین  که آن ها 
را  این چرخه ها  دانشمندان  از  بعضی  نموده اند.  استخراج 
گردش  بزرگ مقیاس  الگوی  دوساالنه  تغییرات  حاصل 
عمومی جو و جریانات مداری می دانند )عساکره،1388(؛ 
و  متقابل جو-اقیانوس  روابط  را  آن  دلیل  عمده ترین  که 
سامانه های موسمی برون حاره تعریف کرده اند )چانگ1۵، 

15  Chung

 

  
 آبادخرمدوره نگار ایستگاه . 12شکل

  
شکل12. دوره نگار ایستگاه خرم آباد

 

 
 ایستگاه سنندج دوره نگار . 13شکل

 

شکل13. دوره نگار  ایستگاه سنندج
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واکاوی روند دمایی و تحلیل چرخه های میانگین...

2۰۰۰(. به طورکلی با توجه به معناداری چرخه ها می توان 
الگوهای  از  کشور  غرب  دمایی  چرخه های  نمود  بیان 

بزرگ مقیاس تأثیر می پذیرند.

    جمع بندی
  نوسانات دمایی می توانند به صورت روند و چرخه های 
الگوها  این  از  آگاهی  نشان دهند.  را  نهان خود  و  آشکار 
این  در  باشد.  مؤثر  اقلیمی  پیش بینی های  در  می تواند 
برای  چندجمله ای ها  خانواده  مدل سازی  با  تحقیق 
تا  کاهشی  ابتدا  روند  کشور  غرب  مراکز  ایستگاه های 
غیر  به  گردید.  استخراج  افزایشی  سپس  و   1۹8۰ سال 
معنادار  خطی  مدل  که  ایالم  و  کرمانشاه  ایستگاه های 

خود  به  معنادار  سهمی  روند  ایستگاه ها  بقیه  داشتند 
ایران  غربی  مناطق  شد  مشخص  یابی  میان  با  گرفتند. 
نسبت به مرکز آن آهنگ روند افزایش بیشتری دارند. با 
کاربرد تحلیل طیفی و استخراج چگالی طیف چرخه های 
مطالعه  مورد  ایستگاه های  تمامی  در  ساله   3-2 معنادار 
دمای  رخداد  احتمال  به عبارت دیگر  گردید.  مشاهده 
یکسان ۰.4 است و هر رویداد دمایی 2 تا 3 سال تکرار 
مشاهده  زمین  کره  نقاط  تمامی  در  تکرار  این  می شود. 
 .)1388 عساکره،  1۹۹۰؛  تگزیرا،  و  است)کانه  گردیده 
بنابراین پذیرفته شده که چرخه های دوساالنه ویژگی عام 
اقلیم کره زمین و حاصل تغییرات جریانات مداری است 
در  دوساالنه  نهان  چرخه  وجود  گرچه  )عساکره،1388(. 

 همسازها یمشخصات آمار  3جدول
 

متر
پارا

 

سطح  ایستگاه
 واریانس همساز دوره بازگشت احتمال شماره  همساز اطمینان

 دما

 نشاهکرما

0.99 1 0.0294 34 9.91 

0.95 1 0.0294 34 7.9 
0.90 1 0.0294 34 6 
0.90 14 0.411 3 0.958 

 ایالم

0.99 - - - - 
0.95 ۱۴ 0.411 3 4.08 
0.90 9 0.2647 3.7 3.09 
0.90 13 0.3824 3 3.31 
0.90 14 0.411 7 4.08 

 همدان

0.99 - - - - 

0.95 1 0.0294 34 9.6 

0.95 9 0.2647 3.7 2.97 
0.90 1 0.0294 34 7 
0.90 9 0.2647 3.7 2 

 آبادخرم

0.99 - -  - 

0.95 ۱ 0.0294 34 8 
0.90 ۱ 0.0294 34 6.5 
0.90 14 0.4118 3 1.2 

 سنندج

0.99 _  - - 
0.95 1 0.0294 34 12.8 

0.90 1 0.0294 34 8 
0.90 9 0.217 4.6 1.6 

 

جدول 3.  مشخصات آماری همسازها
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غرب کشور مشاهده شد اما با توجه به روند افزایشی دما 
به نظر می رسد  همزمانی حالت های فرین و غیرهمسو 
شاخص های NAO مثبت و SIO منفی یا NAO منفی 
می گذارند  اقلیم  بر  را  تأثیر  بیشترین  که  مثبت   SIO و 
)عزیزی و همکاران، 13۹3: ۵4( موجب آشکار شدن این 
چرخه ها بوده باشد از طرفی اکثریت پژوهش های صورت 
همکاران،  و  کاالیجی  2۰1۰؛  همکاران،  و  )آزاد  گرفته 
2۰۰4؛ عساکره، 138۹؛ عساکره و رزمی، 13۹1؛؛ سلیقه 
و همکاران، 13۹4؛ علیجانی و همکاران، 13۹۵؛ عساکره 
و حسینجانی، 13۹۶؛ عساکره، 2۰1۹( این چرخه ها را به 
ال نینو نوسانات جنوبی  و تغییرات دو ساالنه  نسبت داده 
اند. . در پایان پیشنهاد می گردد با در نظر گرفتن تعداد 
بیشتر ایستگاه های دارای آمار در این محدوده موردمطالعه 
و تأثیر نوسانات دوساالنه، النینو و انسو بر روی غرب کشور 
مطالعه بیشتری صورت گیرد که نویسندگان در تحقیقات 

آینده مدنظر خواهند گرفت.
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An accurate analysis and modeling of temperature  time series is one of the important challenges in 
predicting climate behavior and the impact on future environmental and socioeconomic conditions.  
time series are complex and non-stationary. In this research, we tried to evaluate and analyze the 
average long-term  oscillation (temperature variability) of temperature in western Iran. First, modeling in 
the family of polynomials was used to identify the trend. The results showed that Kermanshah and Ilam 
stations have linear trend and Kurdistan, Hamadan, and Khorramabad have a significant proportional 
trend. Using the spatial analysis of the periodologist, the annual temperature with confidence of 99, 
95 and 90 percent was extracted. In this research, synoptic stations were selected in the provinces of 
the western part of the country, all stations showed significant 2-3-year cycles;  which is every recurring 
temperature event is 2-3 years in one period. In addition, each temperature event is expected to be 
repeated every two to three years. From the perspective of probability, it can be repeated 0.4 times 
to repeat the event. This cycle is observed at high temperatures in large areas of the globe and it 
has been accepted that the biennial cycles are common features of the planet and are the result of a 
change in orbital flow. In general, with respect to the significance of cycles 2-3, it can be stated that the 
temperature fluctuations of the west of the country are influenced by large scale models.

Keywords: Temperature modeling, oscillation cycle, spectral analysis, the west of Iran
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