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 چكیده
 

های آب و هوایی از طریق کشف روابط بین دهروش دورپیوند از فنون مطالعه تغییرات پارامترها و پدی

 هایلگنایبا س یبارش فصل نیارتباط ب نییتع یمقاله به بررس نیدر ا ها در مناطق دور است.پدیده

، MEI ،NINO’s SST (NINO1+2 ،NINO3 ایانسو  رهیشامل شاخص چند متغ یهواشناس

NINO4  وNINO3.4 ،)NAO  وSOI  تا  1986دوره  یط زدی کینوپتیس یهواشناس ستگاهیدر ا

 ریسال تأخ کی جادیبا ا یفصل هایبارش نیدر دو سطح ب هایهمبستگ نیی، پرداخته شده است. تع2017

با استفاده  و. در ادامه رفتیصورت پذ یهواشناس هایگنالیس یفصل یزمان یدر سرو بدون ایجاد تاخیر 

. دیگرد یبارش فصل ینیبشی(، اقدام به پPLSR) یمدل حداقل مربعات جزئ یبر مبنا ونیاز روش رگرس

 هایگنالیس یفصل ریبارش فصل زمستان با مقاد نیب یقابل توجه یهمبستگ رینشان داد مقاد جینتا

و  MEI ،SOI ،NINO1+2 ،NINO3 یاز پارامترها ریتأخ كسالیفصل زمستان با  در یهواشناس

NINO3.4 ان به ترتیب مربوط به شاخص های همبستگی بارش فصل زمست بیوجود دارد. حداکثر ضر

NINO1+2  بصورت مثبت و SOI   جینتا ،یفصل هایبارش ینبیشیدر رابطه با پنفی بود. مبصورت 

 های است. در رابطه با داده یدورو هایسیبا توجه به ماتر PLSRنشان دهنده عملكرد مناسب روش 

به ترتیب  NSشاخص با مقدار  زییبهار و پافصل زمستان، تابستان ،  هایبارش كساله،ی ریبا تأخ یورود

، 46/0، 83/0برابر با  بترتی به هافصل نیهم نیا یبرا R رباشد. مقادی می 72/0و  2/0، 22/0، 69/0برابر با 

 شدند. ها در فصول سرد با دقت بیشتری برآورد  در کل، بارش .تبوده اس 85/0و  45/0

 
 .بارش، مناطق خشک، شاخص انسو، شاخص نینو سیگنال اقلیمی، پیش بینیها:  کلید واژه
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 مقدمه

سیگنال های اقلیمی که بیانگر دما و فشار هوا در اقیانوس هستند،یكی از تاثیر گذارترین پارامترها در 

پیش بینی . (1394مقیاس جهانی بر الگوی آب و هوایی بویژه بارش محسوب می شوند)فاتحی مرج و همكاران، 

ل موثر بر آن بخصوص در سامانه های استحصال آب باران بسیار می تواند نقش مهمی بازی کند. بارش و عوام

بنابراین بررسی نقش عوامل مختلف بر مقدار بارش و پیش بینی آن بخصوص در مناطق خشک که نوسانت 

فنون مطالعه از (Tele-connection)روش دورپیوند بارش بسیار زیاد است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

فعالیت )  .ها در مناطق دور استهای آب و هوایی از طریق کشف روابط بین پدیدهتغییرات پارامترها و پدیده

 . (1397غالمی رستم و همكاران، 

های هواشناسی و پارامترهای مختلف هواشناسی، هیدرولوژیكی و در ارتباط الگوی دورپیوندی سیگنال

تحقیقات زیادی نشان  آب در جهان و ایران مطالعات متعددی صورت گرفته است.سایر مباحث مرتبط با منابع 

حتی تاثیرات آن بر میزان آلودگی (Hu et all , 2020)ها بر میزان بارش مناطق مختلف دارداز اثر این سیگنال

( نشان 2019) و همكاران Zhouمطالعه  ( Yu et all, 2019 )هوا و غلظت آئروسل های در هوا نیز ثابت شده است.

می دهد تغییر در زمان رخ داد النینو و  اثر متقابل آن با ناهنجاری های آنتی سكلون های ایجاد شده در شمال 

 .zhang et all)شرق اقیانوس آرام باعث تغییرات در میزان بارش در قسمت های مختلف چین شده است

2020).Hu  ( اثر انسو را بر تغییرات بارش2020و همكاران )  .تابستانه در مناطق کوهستانی مرکز چین پرداختند

 نتایج نشان داد هردو پدیده انسو و فشار جوی بر تغییرات بارش این منطقه موثر است.

برخی مطالعات در کشور نشان می دهد تغییرات دمای سطح آب در خلیج فارس تاثیرات معنی داری بر 

( 1392(. عرفانیان و همكاران)1386زهرای و روزبهانی،  )در جنوب و جنوب غرب کشور  دارد مقدار بارندگی

الگوی دورپیوندی)الگوهای بزرگ مقیاس اقلیمی( موثر بر دمای متوسط و بارش ماهانه ایستگاه سینوپتیک 

( تاثیر سیگنال های 1392حجازی زاده و همكاران)انی مختلف مورد بررسی قرار دادند. مشهد با تاخیرات زم

می دارند که سیگنال  ن( بیا1394. فاتحی مرج و همكاران)حیه مرکزی ایران بررسی نمودندرش نااقلیمی بر با

بیشترین تاثیر بر نوسانات بارندگی ماهانه ، فصلی و ساالنه استان کرمان دارند. غالمی  MEIو SOI  ،NINOهای 

در ارتباط با  1393الی  1378( به بررسی پژوهش های صورت گرفته در سالهای 1397رستم و همكاران)

اغلب پژوهشها حاکی از تأثیرپذیری تاثیرالگوی دورپیوندی و اقلیم ایران پرداخته است. ایشان بیان می دارند 

نوسانات جنوبی بوده اند. همچنین در مورد نحوه  و شاخصهای مربوط به NAOاقلیم ایران از شاخص 

شوند، اتفاق نظر الی و خشكسالی در کشور میتأثیرگذاری دو پدیده النینو و النینا که به ترتیب موجب ترس

زیادی وجود دارد اما به طور کلی نمیتوان ادعا کرد که یک شاخص به تنهایی تأثیرگذاری زیادی بر پارامترهای 

 (1397اقلیمی ایران دارد) غالمی رستم وهمكاران، 

با بارش ( Tele-connectionدر پژوهش حاضر به منظور تعیین ارتباط و همبستگی الگوهای دورپیوندی )

های هواشناسی مورد در منطقه خشک و فراخشک یزد، ارتباط بین بارش فصلی در این ایستگاه با سیگنال

 بررسی قرار گرفته است. 
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 ها مواد و روش

 

 سیگنال های هواشناسیو  های بارشداده

به صورت ماهانه تهیه  2017تا  1986های های بارش ایستگاه سینوپتیک یزد در فاصله زمانی سالداده

های استاندار شده های میالدی بدست آمد. همچنین سریگردید. مقادیر فصلی بارش از جمع بارش در ماه

سیگنال های هواشناسی  مربوط هر فصل نیز تهیه گردید. ( Standardized Precipitation, SPبارش فصلی)

شامل  NINO’s SSTهای ، دادهMEIمتغیره انسو یا های شاخص چندمورد استفاده در این تحقیق، داده

NINO1+2 ،NINO3 ،NINO4  وNINO3.4، های دادهNAO های و دادهSOI  باشند که از سایت مرکز می

یا شاخص چند متغیره انسو، سری زمانی ماهانه دمای سطح  MEIاند. اقتباس گردیده NOAتحقیقات زمین 

 NINO1+2 ،NINO3 ،NINO4(، اقیانوس آرام برای چهارمنطقه Sea Surface Temperature, SSTآب )

، ENSOهای جنوبی است به عنوان شاخص دیگری از که نماینده نوسان SOIهای دادهمی باشد،  NINO3.4و 

همچنین از . های زمانی نیز به سری زمانی فصلی تبدیل شدندهای بارش، این سریهمانند دادهمی باشد،  

ت خود به صور SOIهای دادهالبته  های استاندارد شده نیز تهیه گردید، سریNINO’s SSTهای فصلی سری

 استاندارد شده هستند.

 

 های هواشناسیهای فصلی بارش و سیگنالبررسی ارتباط بین سری

 :Rهای هواشناسی، از شاخص همبستگی های فصلی بارش یزد و سیگنالبرای تعیین ارتباط بین سری
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ها مد نظر مقادیر دو سری زمانی هستند که تعیین همبستگی بین آن oو   pاستفاده گردید. در این شاخص، 

است. بر مبنای همین شاخص، ماتریس   oیا  pهای زمانی های یكی از سریبرابر تعداد داده nاست. همچنین 

 همبستگی بین پارامترهای مختلف مورد بررسی در این تحقیق تشكیل گردید. 

 PLSRبینی بارش فصلی با استفاده از پیش

بینی بارش فصلی پرداخته به پیشبر مبنای مدل حداقل مربعات جزئی با استفاده از روش رگرسیون 

 شد. 

های هواشناسی و فاده از دو ماتریس که دارای یک سال تأخیر بین سیگنالبینی بارش فصلی با استپیش

بارش فصلی بودند استفاده شد )ماتریس  داده های اولیه با یک سال تأخیر و همچنین ماتریس  مقادیر 

 استاندارد شده با یک سال تأخیر(

 ارزیابی مدل

-( و نش2)رابطه  RMSE(، شاخص 1)رابطه  Rهای مدل از ضریب همبستگی بینیپیش برای ارزیابی

 (  استفاده شد. 3ساتكلیف )رابطه 
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 باشند. به ترتیب مقادیر تخمین زده شده و همچنین واقعی می Oو  Pکه در این روابط 
 

   

  نتایج و بحث
 

های ر این تصویر سیگنال(. د1مقادیر همبستگی به صورت یک تصویر نمایش داده شده است )شكل

در فصل زمستان  MEIدهنده پارامتر نشان MWاند: هواشناسی به صورت اختصار  بدین شرح نمایش داده شده

در فصل  MEIبه ترتیب نشان دهنده پارامتر  MAو  MSp ،MSu)زمستان سال قبلی( است. به همین صورت، 

 نمایانگر NAO ،Sدهنده نشان  MEI ،Nبهار، تابستان و پاییز سال قبلی است. در این جدول، بعد از پارامتر 

SOI ، 1+2  مربوط بهNINO1+2 ،3  نمایانگرNINO3 ،4 دهنده نشانNINO4،  مربوط به  3.4وNINO3.4  باشد. می

های قوی ولی به تند رو به قرمز و همبستگی های قوی مستقیم با رنگهمچنین در این تصویر، همبستگی

شود، میزان گونه که در این تصویر دیده میاند. همانصورت معكوس با رنگ رو به آبی نمایش داده شده

های های هواشناسی در فصل زمستان و مرتبه بعدی سیگنالها در وهله اول مربوط به سیگنالهمبستگی

در فصل زمستان قبل است حاکی  SOIکه مربوط به سیگنال  SWپارامتر مربوط به فصل پاییز است. رنگ آبی 

 دهد، گونه که این تصویر نشان میاز ارتباط قوی ولی معكوس با بارش زمستان سال بعد است. همان

دهد که مقادیر همبستگی قابل توجهی بین بارش فصل زمستان با مقادیر همچنین این تصویر نشان می

های هواشناسی در سال قبل( وجود دارد. )سیگنال 3Wو  MW ،SW ،1+2W اشناسیهای هوفصلی سیگنال

 -61/0برابر   SWشود. گفتنی است این مقدار برای می  +68/0برابر  2W+1حداکثر ضریب همبستگی مربوط به 

 باشد که نشان دهنده رابطه معكوس این پارامتر با بارش فصل زمستان است.می
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های هواشناسی با یک سال تأخیر که در قالب یک تصویر نمایش های فصلی و سیگنالتگی بین مقادیر بارشمقادیر همبس – 1شكل 

 باشد.های رو به آبی بیانگر همبستگی منفی یا معكوس میدهنده همبستگی مثبت و رنگهای رو به قرمز نشاناند. رنگداده شده

 

های اولیه بدون استانداردسازی و ی ماتریس دادهدهنده فرآیند تخمین بارش فصلی بر مبنانشان 2شكل

،  12به ترتیب برابر با  RMSEهای فصل زمستان، بهار، تابستان و پاییز با مقدار با یک سال تأخیر است. بارش

، 22/0، 69/0یرای فصول مذکور به ترتیب برابر با  NSاند. شاخص میلیمتر تخمین زده شده 2/6و  85/0،  9/9

 بوده است. 85/0و  45/0، 46/0، 83/0ها به ترتیب برابر با برای این همین فصل Rباشد. مقادیر  یم 72/0و  2/0

 
 

 
بر مبنای  PLSRبینی شده بارش فصلی در مقابل مقادیر واقعی با استفاده از روش و سری زمانی مقادیر پیش scatter plot. 2شكل 

های زمانی، خطوط آبی رنگ با عالمت ستاره نشان یک سال تأخیر. در نمودار سری های اولیه بدون استانداردسازی و باماتریس  داده
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 RMSEباشند. همچنین مقادیر بینی شده میدهنده مقادیر واقعی و خطوط قرمز همراه با عالمت مثبت +، نشان دهنده مقادیر پیش

 اند. ها نمایش داده شدهscatter plotبینی هر فصل در نمودارهای سری زمانی و مقادیر همبستگی در برای پیش NSو 

 

بر  PLSRاستاندارد شده فصلی در مقابل مقادیر واقعی با استفاده از روش  مقادیر تخمین بارش 3شكل 

دهد دهد. این شكل نشان میسازی و یک سال تأخیر را نمایش میهای اولیه با استانداردمبنای ماتریس داده

 54/0و  87/0، 86/0، 51/0به ترتیب برابر با  RMSEان ، بهار و پاییز با مقدار های فصل زمستان، تابستکه بارش

ها دارای بعد و واحد نیست. شاخص آن RMSEاند لذا اند. از آنجا که مقادیر استاندارد شدهتخمین زده شده

NS  باشد.   مقادیر  می 7/0و  22/0، 23/0، 73/0برای این فصول به ترتیب برابر باR ها به ین همین فصلبرای ا

 بوده است.  84/0و  47/0، 48/0، 85/0ترتیب برابر با 

 

 
 

بینی شده بارش استاندارد شده فصلی در مقابل مقادیر واقعی )استاندارد شده( با و سری زمانی مقادیر پیش scatter plot. 3شكل 

 .2زی و یک سال تأخیر. توضیحات همانند شكل های اولیه با استاندارد سابر مبنای ماتریس  داده PLSRاستفاده از روش 

 

   

 نتیجه گیری
 

هیای هواشناسیی در   دهنده ارتباط بیین بیارش فصیلی و سییگنال    نتایج این مطالعه در وهله اول نشان

-ایستگاه سینوپتیک یزد است. البته، این همبستگی به مراتب در رابطه با بارش زمستانه و ارتباط بیا سییگنال  

در فصل زمستان و با یک سال تیأخیر،   MEI ،SOI ،NINO 1+2 ،  NINO3 ،NINO3.4به خصوص  های هواشناسی

تطیابق   (2007و همكاران) Moetamediهای این نتایج با یافته SOIتر نشان داده شد..  رابطه معكوس بارش با قوی

( حیاکی  1397توسط غالمی رستم و همكاران) ،ی چندساله صورت گرفته  در ایراندارد. بررسی های پژوهش ها

و شاخص های مربوط به نوسانتا جنوبی تاثیر پذیر اسیت، کیه ایین     NAOهست که اقلیم ایران از شاخص این از 

ز ( نشیان ا 1392مطالب مطابق با یافته های این پژوهش می باشد. همچنین مطالعیات حجیازی زاده و همكیاران)   
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بیا   NINO3و  NINO1.2رابطه قوی تر با تاخیر شش ماه بین ضریب همبستگی شیاخص هیای انسیو در  منیاطق     

 بارش مناطق مرکزی ایران دارد، که این مورد نیز با یافته های این تحقیق مطابقت دارد.

صیا   دهنده عملكرد مناسب مدل در تخمین بارش شاخص استاندارد شده خصواز طرفی دیگر، نتایج نشان

های با یک سیال تیأخیر و   دادهو  های با یک سال تأخیرداده برای PLSRتوان گفت که در فصل زمستان بود. می

 استاندارد شده تقریبا  نتایج یكسانی را ارائه داده است. 

های بیارز آن  بینی بارش در مناطق خشكی مانند یزد که محدودیت منابع آب یكی از ویژگیاهمیت پیش

-توان با اطمینان بیشتری بیه برنامیه  هایی است که میبینیپوشیده نیست. بر مبنای چنین پیش است بر کسی

های آبخیز پرداخت، بیه نیوعی کیه تیا حید      ریزی برای مدیریت منابع آب و توسعه اقدامات بیولوژیک در حوزه

 ود.  ها کاسته شبینی بارشها بدون در نظر گرفتن پیشممكن از ریسک و خطر اجرای برنامه
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