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 چکیده
 نيا و بودهي مكان وي زمان نظر از عنصر نيرتريرپذييتغ بارشي مياقل عناصر انيم در. است منطقه هر مياقل مهمي هايژگيو ازي مياقل عناصري ريرپذييتغ

 نرو،يا از. سازديم آشكار شيپ از شيب مختلف طقمناي بارش رفتاريي شناسا جهت راي فيط ليتحل مانند كارآمدي هاروشي ريكارگ به لزوم بارش،ي ژگيو

 مناسب پوشش به قادر كه كشور سينوپتيك ايستگاه 33 در هارمونيك تحليل از استفاده با كشور سطح در بارش زماني وي مكان هايويژگي ق،يتحق نيا در

 ازي ناش بارش ميرژ راتييتغيي شناسا جهت جداگانه رطو به ،(2005-1993 و 1992-1980) ساله 13ي آمار دوره دو در و بودند كشور مساحت كل

 تحليل از استفاده با نهايت در و شد محاسبه ماه هر بارش نسبي فركانس ابتدا منظور، نيبد. گرفت قراري بررس مورد مياقلي ريرپذييتغ و مياقل رييتغ اثرات

 كه است آن از حاكي آمده بدست نتايج. شد سهيمقا و ارزيابي دوره هري برا هارمونيك شش غالب در كشور سطح در ماهانه بارش هايويژگي هارمونيك

 70 از بيش اول هارمونيك هك طوري به هستند؛ برخورداري اديز اهميت از كشور سطح در بارش ساالنه درون تغييرپذيري توجيه نظر از اول هارمونيك سه

 راتييتغ زانيم نيهمچن. دهديم شينما دوره دو هر در را كشور شرق جنوب و غرب شمال از يمناطقي استثنا به مناطق شتريب در ماهانه بارش تغييرات درصد

ي ريرپذييتغ و كيهارمون نيا باالتري معنادار دهنده نشان كه بوده كمتر سوم و دومي هاكيهارمون به نسبت دوره، دو هر در اول كيهارموني مكان وي زمان

 و دوم  دري زمان وي مكانيي جاجابه وجود دهنده نشان مطالعه مورد دوره دو جينتا سهيمقا مقابل، در. است كشور سطح در بارش راتييتغ هيتوج در آن كمتر

  .باشديم اول كيهارمون به نسبت مياقل رييتغ اثرات از كيهارمون دو نيا شتريبي ريرپذييتغ انگريب كه باشديم سوم

 

 .رانيا م،ياقلي ريرپذييتغ م،ياقل رييتغ بارش، ميرژ ك،يهارمون ليتحل کلمات کلیدی:

 

 مقدمه 

 هري هواشناخت وي مياقلي هايژگيو شناخت منظور به

 عناصر زماني تغييرات و مكاني هايتفاوت بررسي منطقه

 در امروزه (.7) شودمي قلمداد مؤثري و مهم كمكي مياقل

 طيشراي ريرپذييتغ مورد دري عمومي نگران جهان سراسر

 نيتريجد ازي ك. ياست شيافزا حال ردي مياقل وي جو

 قابلي بارندگ زانيم در مياقلي ريپذرييتغ و مياقل رييتغ اثرات

 عامل سه از يكي عنوان به تنها نه بارش. است مشاهده

 در آن مهم و مستقيم تاثيرات علت به بلكه اقليمي اساسي

 افزايش. است دانشمندان خاص توجه مورد بشر زندگي

 را هابينيپيش اعتبار و دقت مكاني، دبع و زماني دوره

 داراي كه بارش مورد در ويژه به امر اين. دهدمي كاهش

 است، ناپايدار طبيعتي و بزرگ مكاني -زماني تغييرپذيري

 هايمدل براي مناسب مقياس انتخاب در دشواري موجب

 هايتغييرپذيري نكهيا به توجه با(. 1) شودمي بينيپيش

 اصلي داليل از بارشي مكان -يزمان توزيع در ناهمگن

 و( 17) آيندمي شمار به شديد هايسيالب و هاخشكسالي

 عنوان به بارش زماني و مكاني توزيع در زياد تفاوت دليل به

 به بارش هايويژگي مطالعه اقليمي، عنصر تغييرپذيرترين

 علوم دانشمندان دليل همين به. نيست كافي اينقطه صورت

 را جوي عنصر اين رفتار تا اندبوده تالش در همواره جوي

 گر،يد عبارت به(. 8) نمايند بينيپيش وسيع مقياس در

 كهي بارندگ وقوع زمان اي زانيم در توجه قابل رييتغ هرگونه

 به توانديم گردديم منطقه كي بارش ميرژ رييتغ به منجر

 ميرژ نييتعي برا نرويا از. شود منجري عيطب مخاطره كي

 آني بارشي هايژگيو اتيجزئ مطالعه منطقه، كيي بارش

 آناليز راستا، نيا در (.18) رسديم نظر بهي ضرورر منطقه

 هارمونيكي هايمولفه به آنها تجزيه با اقليمي هايداده

 

 )دوفصلنامه( 1390بهار و تابستان  -73و  72 شماره، نيوارمجله علمي و فني 

 



 و همكاران معصومه مقبل                                              ي اخيرهادهه در رانيا يرشبا ميرژ راتييتغيي شناسا                                                                                56

 بارشي هاتغييرپذيري بررسي براي مناسبي روش سازنده،

 از يكي عنوان به كيهارمون تحليل. (12) روديم شمار به

 تئوريك رويكرد دو كه زماني سري تحليل هايوشر

 مربوط يكديگر به را هاپديده زمانمند بررسي در مهم بسيار

 هارمونيك تحليل واقع در(. 13) است مطرح سازدمي

 زماني سري يك در تغييرپذيري يا نوسانات نمايش شامل

. شودمي ارائهي نوسيكس و سينوسي توابع شكل به كه است

يي شناسا كيهارمون ليتحلي اصل كاربرد ر،تساده عبارت به

 و دهيچيپي زماني هايسري تناوبي هاحالت و راتييتغ روند

 عنوان به روش نيا(. 3) باشديمي نيب شيپ ساختن ممكن

ي بررس و زمان طول در هاداده رفتار درکي براي ابزار

(. 14) رديگيم قرار استفاده موردي عيطب دهيچيپي هادهيپد

 فراسنج نظر از كه را مناطقي تواندمي مونيكهار تحليل

 مسلماً. نمايد مشخص دارند مشابهي رفتار بررسي مورد

 بارش به مربوطي هامشخصه در اقليمي عواملي ريپذرييتغ

 ساعته 24 هايبارش ساالنه، و ماهانه بارش مقدار قبيل از

 هايويژگي ميان در. دارند نقش بارندگي شدت و حدي

 هايهارمونيك بودن ايدوره خصوصيت ينمهمتر بارشي،

 براي هارمونيك تحليل كاربرد از هدف. است مختلف

 و فراسنج اين بسامدهاي واريانس تعيين ماهانه، بارش مقادير

 باشدمي بارش مقادير توزيع هايويژگي برخي تعيين نيز

(20 .) 

 در جهان سطح در ايگسترده مطالعات تاكنون

 پذيرفته صورت مختلف مناطق بارشي هايويژگي خصوص

 :گرددمي اشاره آنها از تعدادي به زير در كه است

 روزانه بارش تغييرپذيري( 1995) همكاران و دالزيوس

 مورد را يونان در ماسادونيا كشاورزي خشك نيمه مناطق در

 بارش تغييرات كه اندداده نشان آنها. اندداده قرار مطالعه

 را مقدار بيشترين نوامبر و ريلآو مارس، هايماه در ساالنه

 افزايش مطالعه به( 2002) همكاران و آلپرت. داراست

 كل مقادير كاهش وجود با ايمديترانه حدي هايبارش

 و زمين شدن گرمتر با كه اندداده نشان و پرداخته بارش

 اي،گلخانه گاز يك عنوان به جو آب بخار ميزان افزايش

 روند ايحاره جنب اطقمن در روزانه هايبارش ميزان

 . است داشته افزايش

 منظور به بارش روندهاي مطالعه به( 2003) پاشياردس

 تا 1971 از و پرداخته قبرس در كشاورزي هايريزيبرنامه

 نمايش را قبرس بارش در جزئي كاهشي روند يك 2000

 تغييرپذيري( 2006) همكاران و پولينگ. است داده

 در را اروپا در زمستانه حدي هايبارش بازگشت هايدوره

 نشان آنها نتايج. اندداده قرار مطالعه مورد گذشته قرن پنج

 گذشته قرن سه در اروپا در مرطوب هايزمستان كه دهدمي

 2000-1951 آماري دوره با مقايسه در كمتري فراواني از

 تغييرات( 2008) همكاران و اولكونومو. اندبوده برخوردار

 مورد را مديترانه شرق در حدي هايرشبا وقوع در آتي

 منطقه در هابارش شدت كه اندداده نشان و داده قرار مطالعه

 همكاران و ليوادا. يافت خواهد كاهش آينده در مديترانه

 با بارش زماني و فضايي هايويژگي بررسي به( 2008)

 نشان و پرداخته يونان در هارمونيك تحليل از استفاده

 سه شده، كاربرده به هارمونيك شش ميان از كه اندداده

 ترقوي يونان جنوبي و مركزي هايبخش در اول هارمونيك

 با بارش مطالعه به( 2009) همكاران و استاتيس. اندبوده

 در تسالي منطقه در مبنا هايمولفه تحليل روش از استفاده

 كه است داده نشان آنها نتايج. است پرداخته يونان مركز

 در كمتر مقادير و غرب در باال مقادير با بارش ييفضا توزيع

( 2009) همكاران و موراتو. شودمي مشخص منطقه شرق

 جنوب در بارش توزيع الگوهاي ساالنه درون تغييرپذيري

 آنها كلي طور به. اندداده قرار بررسي مورد را پرتغال كشور

 قابل بارش افزايش آن در كه فصلي تنها كه اندداده نشان

 دريا به نزديك نواحي در و پاييز فصل باشدمي اهدهمش

 مطالعه به( 2009) همكاران و گنگ لي. باشدمي

. اندپرداخته چين شمال بياباني منطقه در بارش تغييرپذيري

 اين در بارش تغييرپذيري در ساله 14 و 9 ،5 چرخه سه آنها

 به( 2009) همكاران و توبي. اندداده نمايش را منطقه

 در بارش ايدهه چند و ايدهه تغييرپذيري دامنه مطالعه

 نتايج. اندپرداخته طيفي تحليل از استفاده با شمالي آمريكاي
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 هايتغييرپذيري ها،مكان بيشتر در كه است داده نشان آنها

 كمتر( ساله 20-50) ايدهه چند يا( ساله 10-20) ايدهه

 دربر را ساالنه و فصلي هايبارش واريانس درصد 10 از

 هايچرخه مطالعه به( 2010) همكاران و ناستوس. دارند

 تحليل روش با يونان در بارش ساالنه درون تغييرپذيري

 اول هارمونيك دو كه دادند نشان و اندپرداخته هارمونيك

 را يونان در بارش كلي تغييرپذيري درصد 90 از بيش

 ريتغييرپذي( 2010) همكاران و جيانتينگ. نمايندمي توجيه

 "هايهه" رودخانه حوضه در روزانه بارش فضايي و زماني

 داده نشان آنها نتايج. اندداده قرار مطالعه مورد را چين در

 مطالعه مورد آماري دوره طي در بارش روند كه است

( 2010) همكاران و ساريس. است بوده كاهشي

 مطالعه مورد را تركيه در بارش رژيم فضايي تغييرپذيري

 درون تغييرات و دامنه كه اندداده نشان آنها. اندداده قرار

 جنب مناطق فصلي تغييرات دليل به تركيه در بارش ساالنه

. متغيرند شدت به فيزيوگرافيكي عوامل و قطبي و ايحاره

 هايويژگي بررسي منظور به متعددي مطالعات نيز ايران در

 اشاره آنها از نمونه چند به كه است گرفته صورت بارش

 :شودمي

 تغييرات الگوهاي مطالعه به( 1381) همكاران و بابايي

 كه اندداده نشان و اندپرداخته ايران در بارش زماني و مكاني

 يا كل ميانگين برابر ساالنه بارش ميانگين كه هاييسال تعداد

 كمتر ساالنه بارش ميانگين كه هاييسال تعداد از است بيشتر

 به( 1382) مسعوديان. باشديم كمتر است، كل ميانگين از

 از استفاده با ايران در بارش جغرافيايي پراكندگي مطالعه

 در كه است داده نشان و پرداخته 1يافته دوران عاملي تحليل

: از عبارتند بيترت به كه دارد وجود پربارش قلمرو سه ايران

 شمال و آذربايجان زاگرس، كوه رشته خزر، هايكرانه

 بارش هايرژيم شناسايي به( 1384) مسعوديان. خراسان

 است داده نشان و پرداخته 2ايخوشه تحليل روش به ايران

 -زمستاني زمستاني، اصلي بارش رژيم سه ايران در كه

                                                 
2. Cluster Analysis  

4. Kriging 

 همكاران و عسگري. هستند شناسايي قابل پاييزي و بهاري

 مورد را ايران اخير هايدهه بارش تغييرپذيري( 1385)

 هم كشور سطح در بارش كهاند داده نشان و داده قرار برسي

. است بوده برخوردار كاهشي روند از هم و افزايشي روند از

 پرداخته ايران بارشي نواحي بررسي به( 1386) مسعوديان

 تا ايران در بارش مقدار كه دهدمي نشان وي نتايج. است

 همكاران و كاوسي. است وابسته هاناهمواري به اياندازه

 ايران اقليمي بارش فضايي تحليل و بندي پهنه به( 1386)

 حاصل بيني پيش كه است داده نشان آنها نتايج. اندپرداخته

ي تقو. باشدمي 4كريجينگ از بهتر 3كريجينگ هم روش از

 رانيا در روزانه بارش حداكثري فيط ليتحل به( 1388)

 شدت برآورد مسئله خصوص در بحث بهي و. است پرداخته

 بارش ريمقادي نيبشيپي براي صادفتي هامولفهي فيط

 هايويژگي مطالعه نيز حاضر تحقيق از هدف. است پرداخته

 با تا است كشور سطح در ماهانه بارش زماني و فضايي

 به مربوط تغييرات و اقليمي مهم فراسنج اين رفتار شناسايي

 مديريت جهت در جامعي و دقيق هايريزي برنامه بتوان آن

 . آورد عمل به كشور آبي منابع

 

 هاروش و مواد
 در كه ميدار كار سرويي هادهيپد با علوم در امروزه

ي هاتيكم و شده تكرار T طول بهي متوالي زماني هابازه

 دوره هر از بعد باشنديم مربوط هادهيپد نيا به كهي مختلف

 اعتقاد نرويا از. گردديم بر خودي قبل مقدار به T طول

 دورهي حاوي مياقل عناصر گريد و بارش كه است نيا بر

 زين و نيمعي زمان فاصله كي در آني ط كه هستند تناوب

 طور به راي كساني تيوضعي نينامع دوره گذشت از پس

ي تناوبي رفتارها حيتشر و نييتبي برا. كننديم تكراري متوال

 از هيفوري هايسر. دارد وجودي گوناگوني هاروش

 بر كه است علومي تمام رد اتياضيري دستاوردها نيمهمتر

 به هيفور ليتحل در. شونديم گذاشته انيبن متناوب توابع هيپا

                                                 
1. Rotated Factor Analysis 

3. Co-Kriging 
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 هاكيهارمون ليتحل. شوديم پرداخته هاكيهارمون ليتحل

 هيرو نيا در. استي ادوره راتييتغ مطالعهي برا عامي روش

 با وي مثلثات توابع لهيوس بهي زماني سر كي يتناوب رفتار

 در رو نيا از(. 4) شوديم فيتوصي نوسيسي هامولفه

ي هابارشي تناوبي هايژگيو تا ديگرد تالش حاضر قيتحق

 منظور، نيبد. رديگ قرار مطالعه مورد كشور سطح در ماهانه

 استانها مراكز سينوپتيك هايايستگاه ماهانه بارش هايداده

 كشور هواشناسي سازمان از ساله 25 آماري دوره يك در

 بيشتر وسعت دليل به است توضيح به الزم. گرديد استخراج

 بر عالوه ايستگاه تعدادي كشور، شرق در هااستان

 سازيمناسب منظور به نيز هااستان مراكز هايايستگاه

 در. گرديد انتخاب كشور سطح در هاايستگاه پراكندگي

 سينوپتيك ايستگاه 33 ماهانه بارش ساله 26 آمار مجموع

 و 1992-1980) ساله 13ي آمار دوره دو غالب در

 قرار تحليل و تجزيه مورد جداگانه، طور به( 1993-2005

 منظور، نيبد. ديگرد سهيمقا گريكدي با آنها جينتا و گرفت

 و شده محاسبه ماه هر بارش مقادير نسبي فركانس ابتدا

 از كشور سطح در بارش رفتار آشكارسازي براي سپس

 شش كلي طور به. گرديد استفاده هارمونيك تحليل

 سه آنها ميان از كه گرفتند قرار بررسي مورد هارمونيك

 هايويژگي نمايش در بيشتر اهميت دليل به اول هارمونيك

 قبالً كه همانطور. گرفتند قرار بررسي مورد تفصيل به بارشي

 مقادير براي هارمونيك تحليل كاربرد از هدف شد، اشاره

 نيز و فراسنج اين يهافركانس واريانس تعيين ماهانه بارش

 كشور سطح در بارش مقادير توزيع هايويژگي برخي تعيين

 آزمايش، مورد هايفركانس ماهانه مقادير براي. باشدمي

 :(20) شودمي محاسبه زير صورت به هارمونيك تحليل
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 هستند ام k كيهارمون ضرايب kB و kA كه

(6...،1،2k= .)محاسبه ريز صورت به ضرايب اين 

 :شوندمي

 

 
2. Variance 
4. Occurrence Date of Maximum Values for each Harmonic (Tk) 

 (2)                                      














 







t

ttk kfA cos 

(3)                                        
















 







t

ttk kfB sin 

 .دهديم نمايش امt ماه در را ماهانه بارش بسامد مقدار tf كه

 :آيدمي بدست زير رابطه از ها هارمونيك 1دامنه

(4)                                                   
kkk BAC  

 :شودمي محاسبه زير صورت به هارمونيك هر 2واريانس
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 زيددر رابطدده از( PVR(k)) هارمونيددك هددر واريددانس درصددد

 :آيدمي بدست
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 :آيدمي بدست زير رابطه از امk كيهارمون 3فاز هيزاو
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 زيدر  طريق از نيز(kT) 4هارمونيك هر نهيشيب وقوع زمان

 :گرددمي محاسبه
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 ماهانه نيانگيم براساس ساالنهي هاكيهارمون مطالعه در

 انجام مطالعات شتريب در. ديآيم دست به كيهارمون شش

 ازي توجه قابل درصد اول كيهارمون سه اي دو شده

 ماهانهي زماني سر كي در. دهنديم نشان راي ريرپذييتغ

 سال در چرخه كي يايگو اول كيهارموني نوسيسي منحن

 ساالنه چرخه كي اي
12
1

 كه ينقاط گريد عبارت به. است 

                                                 
1. Amplitude (Ck) 

3. Phase Angle (ФK) 
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 نيشتريب دارند، سال در چرخه كي تنها آنها بارشي منحن

ي منحن و داشته گريدي ها كيهارمون با سهيمقا در را دامنه

ي بهتر برازش ها داده با اول كيهارمون از حاصلي نوسيس

 و افت باشد بزرگتر كيهارمون نيا هرچه. داشت خواهد

 نيدوم. ترندمنظم آن مولدي هاسامانه و ساالنه زيخ

 يفراوان با راي سال مين ميرژ زين كيهارمون










 شينما 

 سوم هارمونيك ت،ينها در. دهديم










 بيشتري جزئيات 

 و ليوادا) دهدمي نمايش فصلي ماهه 4 تغييرات در را

 (.49 ،2008 همكاران،

 

 قیتحقی هاافتهی

ي ناش كشور در بارش ميرژ راتييتغ بررسي منظور به

 هارمونيك تحليل مياقلي ريرپذييتغ و مياقل رييتغ اثرات از

 دو در سينوپتيك ايستگاه 33 بارش ماه به ماه تغييرپذيري

( 1993-2005 و 1980-1992) ساله 13ي آمار دوره

 مقادير وقوع هارمونيك، تحليل. گرفت قرار بررسي مورد

 مختلف تكراري هادوره در نيزما هايسري نهيشيب و نهيكم

 شش ماهانه، هايداده در معموالً. دهدمي نمايش را

 سه عمل در اما گيرندمي قرار استفاده مورد هارمونيك

 بيشتري اهميت و كاربرد از عمدتاً اوليه هارمونيك

 90 از شيب  مجموع در كهي طور به باشندمي برخوردار

. دهنديم شينما را كشور در ماهانه بارش راتييتغ درصد

 مورد هايايستگاه ماهانه بارش نسبي فركانس منظور، بدين

 تحليل روش از استفاده با سپس. شد محاسبه مطالعه

 واريانس درصد و واريانس فاز، هيزاو دامنه، هارمونيك،

. گرديد محاسبه هاايستگاه تمامي براي هارمونيك شش

 جدول و( KT هارمونيك هر نهيشيب وقوع زمان) 1 جدول

 آباد، خرم ستگاهيا سه براي را اول هارمونيك سه سهم ،2

 هارمونيك توان بزرگي نظر از ترتيب به كه بم و اردبيل

 به( 1992-1980) اول ساله 13 دوره در  سوم و دوم اول،

. دهندمي نمايش گرديدند، انتخاب شاخص شهرهاي عنوان

 سوم تا اول كيهارمون انسيوار درصد ،3 جدول مقابل، در

 دهديم شينما( 2005-1993) دوم ساله 13 دورهي برا را

 شتريب سنندج و زيتبر آباد، خرم يهاستگاهيا در بيترت به كه

.است بوده هاستگاهيا ريسا از

  

 هارمونيك هر نهيشيب وقوع زمان :1 جدول

5/2 2 5/1 1 5/0 0 5/0- 1- 5/1- 2- 5/2- kT 

 مارس 1
15 

 اكتبر 1 اكتبر 15 نوامبر 1 نوامبر 15 دسامبر 1 دسامبر 15 ژانويه 1 ژانويه 15 فوريه 1 فوريه
زمان 

 بازگشت
 

 1980-1992 دوره در مطالعه دمور يهاستگاهيا سوم تا اولي ها كيهارمون انسيوار درصد نيباالتر :2 جدول

PVR3 PVR2 PVR1 

 (99/90خرم آباد ) (22/57اردبيل ) (73/9بم )

 
 1993-2005 دوره در مطالعه موردي هاستگاهيا سوم تا اولي ها كيهارمون انسيارو درصد نيباالتر :3جدول

PVR3 PVR2 PVR1 

 (71/90خرم آباد ) (46/40تبريز ) (94/10سنندج )

 

 مشاهده جداول نيا در كه همانطور بيترت نيبد

 كشور غرب در آباد خرم ستگاهيا دوره، دو هر در دشويم

ي شتريب تياهم از اول كيهارمون تواني بزرگ نظر از

 در كيهارمون نيا نكهيا به توجه با نيبنابرا است برخوردار

 و است داده نشاني شتريب ثباتي مكان نظر از دوره دو هر

 رييتغ كمتر مياقلي ريرپذييتغ و مياقل رييتغ اثرات به نسبت
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ي حال در باشديم برخورداريي باالي معنادار از است كرده

ي ريرپذييتغ ويي جاجابه سوم و دومي هاكيهارمون در كه

 .است بوده شتريب

 

اول کیهارمون  

 چرخه اول هارمونيك شد، اشاره قبالً كه همانگونه

 ساير با مقايسه در وسيع دامنه يك با را منفردي ساالنه

. دهدمي نمايش بررسي مورد فراسنج بسامد در هاهارمونيك

( 1PVR)1 اول كيهارمون واريانس درصد پربند خطوط

 شده داده نمايش 1 شكل در 1992-1980 دورهي برا

 نيا در شود،مي مشاهده شكل نيا در كه همانطور. است

 شرق ، خزري ايدر سواحل ازيي هابخش در PVR1 دوره،

 مقدار بيشترين. داراست را مقادير بيشترين كشور غرب و

PVR1 ايستگاه به مربوط مطالعه مورد هايايستگاه ميان در 

 ايمنطقه بر منطبق درصد، 99/90 مقدار با دآبا خرم

 غربي بادهاي ورود تشديد با سال سرد فصل در كه باشدمي

 خرم از بعد. گيردمي قرار زا باران هايسيستم تاثير تحت

 و بابلسر شهرهاي به مربوط PVR1 مقادير بيشترين آباد

( درصد 86/90 و 93/90مقادير با ترتيب به) مشهد

 PVR1 مقدار كمترين ديگر، طرف از. باشدمي

 كه باشدمي كشور غرب شمال به مربوط( درصد29)

 متعادل عمدتاً منطقه اين در بارش ماه به ماه تغييرپذيري

 بخش اين در اول هارمونيك است بديهي بنابراين. باشدمي

 اهميت ازيي ايجغراف و محلي شرايط تاثير دليل به كشور از

 انسيوار درصد 2 شكل. باشديم برخورداري كمتر

 شينما 2005-1993 دورهي برا را اول كيهارمون

 خطوط شوديم مشاهده شكل نيا در كه همانطور. دهديم

 نيشتريب اول ساله 13 دوره در كه اول كيهارمون پربند

 و شمالي نواح در دوره نيا در دادنديم شينما را مقدار

 غرب و جنوب سمت بهي زيناچ مقدار به كشور شرق

 آباد خرم ستگاهيا كشور، غرب در اما. است افتهيي يجاجابه

 خود به را مقدار نيشتريب همچنان درصد، 71/90 مقدار با

 شمال به مربوط زين مقدار نيكمتر و است داده اختصاص

 و شرق شمال منطقه در گريد طرف از. باشديم كشور غرب

 13 دوره در PVR1 مقدار كشور شرق جنوب دري حد تا

 .است افتهي كاهش اول دوره به نسبت دوم ساله

 
ي برا( PVR1)اول هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :1شكل

 1992-1980  دوره

 

 
ي برا( PVR1)اول هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :2شكل

 2005-1993 دوره

 

 در اول كيهارموني برا نهيشيب وقوع زمان ،4 و 3شكل

 به الزم. دهنديم ننشا راي بررس تحتي آمار دوره دو

 نهيشيب وقوع زمان دهنده نشان پربند هر ريمقاد است حيتوض

 مارس ماه اول دهنده نشان 5/2 پربند مثالً باشديم آن

 1 جدول در آنها به مربوط ماه و ريمقاد ريسا. باشديم

 مشاهده 3 شكل در كه همانطور. است شده داده شينما

 نهيشيب وقوع زمان اول، ساله 13 دوره در شود،يم

 نيفرورد لياوا تا( دسامبر) ماه آذر اواسط از اول كيهارمون

 هايماه در كشور غرب شمال در تنها. باشديم( مارس) ماه
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 كيهارمون نيا ازي ناش بارش مقدار خرداد و ارديبهشت

 .9است نهيشيب
 

 

 كيهارمون نهيشيب وقوع زمان 4 شكل براساس نيهمچن

 از كشور نقاط شتريبي راب 2005-1993 دورهي برا اول

 خر( مارس ماه لياوا) ماه نيفرورد تا( دسامبر) ماه آذر

 ازيي هابخش در دوره، نيا در ن،يا بر عالوه. دهديم

 در بارش، اول كيهارمون مولفه خزري ايدري جنوب سواحل

 زانيم. باشديم دارا را خود حداكثر ريمقاد زييپاي هاماه

ي شمالي نواح در اول كيمونهار نهيشيب وقوع زمان رييتغ

 نيشتريبي آمار دوره نياي ط در كشور غرب شمال منطقه

 بهار لياوا از وقوع زمان كهي طور به است داشته را راتييتغ

 افتهي رييتغ غرب شمال منطقهي شمالي نواح در زييپا لياوا به

 .است

 

 
 )1KT(اول هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط :3 شكل

 1992-1980اي دوره بر
 

 
 هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط :4 شكل

 2005-1993براي دوره  )1KT( اول

                                                 
1. Percentage of Variance for First Harmonic 

 

 دوم کیهارمون

 در كه كشور سطح در دوم هارمونيكي مكان الگوي

  داده شينما مطالعه، مورد دوره دوي برا 6 و 5ي هاشكل

 خالف بر كيهارمون نيا كه دهديم نشان است، شده

 دري حدود تا و غرب شمال مناطق در اول، كيارمونه

 تياهم از فارس جيخل سواحل زين و كشور شرق جنوب

 از كه است حيتوض به الزم اما باشديم برخورداري شتريب

 به نسبت 2005-1993 دوره دوم كيهارمون ،يمكان نظر

 در كهي طور به است داشتهيي جاجابه 1992-1980 دوره

 ستگاهيا به مربوط دوم كيارمونه نهيشيب 1980-1992

 زيتبر ستگاهيا سمت به بعد دوره در اما است بوده لياردب

 نيا زين كشور شرق جنوب در. است افتهيي يجاجابه

 كيهارمون مقدار نظر از هم وي مكان نظر از هميي جاجابه

 با رو نيا از. است داده رخ رانشهريا ستگاهيا سمت به دوم،

 دو دوم كيهارمون دري مكانيي جاجابه وقوع به توجه

 به نسبت كيهارمون نيا كه داشت اظهار توانيم دوره،

 ثبات ازي مكان نظر از دوره دو هر در كه اول كيهارمون

 شتريب و داشتهي كمتري معنادار است بوده برخورداري شتريب

 از. باشديم مياقلي ريرپذييتغ و مياقل رييتغ اثرات از متاثر

 دوره در دوم كيهارمون انسيوار درصد گريد طرف

 نشان كه است بوده شتريب زين مقدار نظر از 1992-1980

 كشور غرب شمال در ساالنه مين عوامل شتريب اثر دهنده

 كاهش زين اثر نيا درصد كاهش با بعد دوره در كه باشديم

 . است افتهي
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( 10PVR2)1 دوم هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :5 شكل

 1992-1980 ورهدي برا

 
ي برا( PVR2)دوم هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :6 شكل

 .2005-1993 دوره

 

 
 )2KT( اول هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط: 7 شكل

 .1992-1980براي دوره 

 

 
 )2KT( اول هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط: 8 شكل

 .2005-1993براي دوره 

 

                                                 
1. Percentage of Variance for Second Harmonic 

  ماهانه بارش دوم هارمونيك مولفه حداكثر وقوع زمان

 است، شده داده نمايش 8 و  7ي هاشكل در كه دوره دو

 دوره در دوم كيهارمون ازي ناشي هابارش كه دهدمي نشان

 ماه نيفرورد تا( نوامبر) ماه آذر لياوا از 1980-1992

 وقوع زمان كشور شرق جنوب در تنها. باشديم( مارس)

( سپتامبر) ماه وريشهر از كيهارمون نيا ازي ناش ياهبارش

 فصل در يموسم يهابارش ريتاث آن ليدل كه باشديم

 نهيشيب وقوع زمان. باشديم كشور از منطقه نيا در تابستان

ي برا 2005-1993 دورهي برا دوم كيهارمون مولفه

 ماه آبان لياوا از و بوده متفاوت كشور مختلف مناطق

 نيبنابرا. شوديم شامل را( مارس) ماه نيوردفر تا( اكتبر)

 دوره دو دوم كيهارمون مولفه كه گرفت جهينت توانيم

 هستند،يي جاجابهي دارا زين وقوع زمان نظر از مطالعه مورد

 دوم كيهارمون ازي ناشي هابارش وقوع زمان كهي طور به

 زودتر 1992-1980 دوره به نسبت 2005-1993 دوره

 نيا شتريبي ريرپذييتغ زين امر نيا هك است شده آغاز

 به نسبتي مكان نظر از هم وي زمان نظر از هم را كيهارمون

 .دينمايم دييتا اول كيهارمون

 

 سوم کیهارمون

 4 تغييرات كه سوم هارمونيك فضايي الگوي براساس

 كيهارمون نيا( 10و 9 شكل) دهدمي نشان را بارش ماهه

 از كشور شرق وبجن و غرب در 1992-1980 دوره در

 بعد دوره در كهي حال در است برخورداري شتريب تياهم

 سمت به غرب از و بودهيي جاجابهي دارا( 1993-2005)

 افتهيي يجاجابه شرق سمت به شرق جنوب از و غرب شمال

 كيهارمون مانند زين سوم كيهارمون مولفه نيبنابرا. است

 موردي اهدوره در وقوع مكانيي جاجابه ليدل به دوم

ي شتريبي ريرپذييتغي دارا اول كيهارمون به نسبت مطالعه،

 .باشدي م

 1992-1980 دوره سوم كيهارمون نهيشيب وقوع زمان

 تا( دسامبر اواسط) ماه آذر لياوا از كشور مناطق شتريب در

 در تنها و دهديم نشان را( ليآور لياوا) نيفرورد اواخر
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 نيا ازي ناش هابارش نهيشيب زمان كشور شرق جنوب

-1993 دوره در اما. باشديم ماه وريشهر در كيهارمون

 قبل دوره به نسبت سوم كيهارمون نهيشيب وقوع زمان 2005

 آذر لياوا از زمان نيا كهي طور به دهديم نشانيي جاجابه

 لياوا) اسفند اواخر تا و شوديم آغاز( دسامبر اواسط) ماه

يي جاجابه وجود به توجه اب نرو،يا از. ابدييم ادامه( مارس

 مورد دوره دو در سوم كيهارمون وقوع دري مكان وي زمان

 مانند زين كيهارمون نيا كه كرد انيب توانيم مطالعه،

 اول كيهارمون به نسبتي كمتري معنادار از دوم كيهارمون

 (.12 و 11ي هاشكل) است برخوردار

 
ي برا( PVR3)1 دوم هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :9 شكل

 .1992-1980 دوره
 

 
ي برا( PVR3)دوم هارمونيك واريانس درصد پربند خطوط :10 شكل

 .2005-1993 دوره
 

 

 )3KT(اول هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط: 11 شكل

 .1992-1980براي دوره 

 
 )3KT(اول هارمونيك مولفه نهيشيب وقوع زمان پربند خطوط :12 شكل

 .2005-1993دوره براي 

 

 نتیجه گیری

 مطالعه جهت در سودمندي ابزار هارمونيك تحليل

 بدين. باشدمي فركانس بستر در مختلف هايپديده رفتار

 حسط در بارش رفتار شناسايي اهميت به توجه با و منظور

 عمناب تر دقيق هرچه مديريت و ريزيبرنامه جهت در كشور

 ورمذك روش از استفاده با گرديد تالش تحقيق اين در آبي

ي اشن آن راتييتغ و ماهانه بارش زماني وي مكان هايويژگي

 قراري سبرر مورد م،ياقلي ريرپذييتغ و مياقل رييتغ اثرات از

 تيكسينوپ ايستگاه 33 ماهانه بارش راستا، همين در. رديگ

 لتحلي از استفاده با ساله 13 دوره دو در كشور سطح در

 گريكدي با آنها جينتا و گرفت قرار يارزياب مورد هارمونيك

 در ماهانه هايبارش فركانس منظور، نيبد. ديگرد سهيمقا

 قرار بررسي مورد دوره هري برا هارمونيك شش غالب

 شيب يهتوج به قادر اول هارمونيك سه آنها بين از كه گرفتند

 سطح در بارش ساالنه درون تغييرپذيري درصد 90 از

 به توانيم را آمده دست به جينتاي كل طور به. بودند كشور

 :كرد انيب ريز شرح

 هر در اول كيهارمون انسيوار درصد رانيا سراسر در -1

 در و نبوده درصد 25 از كمتر مطالعه، مورد دوره دو
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 به مربوط بارش راتييتغ درصد 70 از شيب  مناطق اكثر

 .11باشديم كيهارمون نيا

 يزمان وي مكان نظر از دوره دو هر اول كيهارمون -2

ي اديز راتييتغ( سوم و دومي هاكيهارمون به نسبت)

 ثبات انگريب كه دهندينم نشان گريكدي به نسبت را

 حسط دري بارش راتييتغ هيتوج در كيهارمون نياي باال

 يريرپذيتاث و گريد كيهارمون دو با سهيمقا در كشور

 .باشديم مياقلي ريرپذييتغ ازي ناش آن كمتر

 به مربوط اول كيهارمون انسيروا درصد نيشتريب -3

 و شرق دريي هابخش و شمال در خزري ايدر سواحل

 دو هر در آباد خرم ستگاهيا كه باشديم كشور غرب

 رد را درصد نيباالتر درصد، 90 از شيب مقدار با دوره

 .  است داده اختصاص خود به هاستگاهيا انيم

 به مربوط اول كيهارمون انسيوار درصد نيكمتر -4

 .باشديم كشور شرق جنوب سپس و غرب شمال

 ود هر در دوم كيهارمون آمده، دست به جينتا اساس بر -5

 در اول كيهارمون به نسبتي كمتر تياهم از دوره

 جز به رانيا نقاط شتريب در بارشي ريرپذييتغ هيتوج

 برخوردار شرق جنوب و غرب شمال ازيي هابخش

 رييتغ اتاثر ازي ناش آني ريپذ رييتغ زانيم اما است

 . ستا شتريب اول كيهارمون از مياقلي ريرپذييتغ و مياقل

 به مربوط سوم كيهارمون انسيوار درصد نيشتريب -6

 10 حداكثر كه است كشور شرق جنوب و غرب

 را رانيا ازيي هابخش در بارش راتييتغ از درصد

 دو به نسبت آني ريپذ رييتغي ول دينمايم هيتوج

 . است شتريب دوم و اول كيهارمون

 دري مكان نظر از هم وي زمان نظر از هميي جاجابه زانيم -7

 1992 -1980 دوره در سوم و دومي هاكيهارمون

 اول كيهارمون از شتريب 2005-1993 دوره به نسبت

 اثرات از شتريبي ريرپذيتاث دهنده نشان كه باشديم

                                                 
1. Percentage of Variance for Third Harmonic 
 

 با سهيمقا در هاكيهارمون نيا مياقلي ريرپذييتغ

 .باشديم اول كيهارمون

 مورد دوره هر در اول كيهارمون نهيشيب وقوع زمان -8

. رديگيم بر در را ماه نيفرورد تا ماه آذر عمدتاًي بررس

 متفاوت سوم و دومي هاكيهارموني برا زمان نيا

 .است

 

 منابع
 حجام، ما،يسي پر ،يبروجرديي رايكت ز،يپرو نژاد، رانيا -1

 رانيا در ساالنه بارش روندي مكان عيتوز ،1388 سهراب،

 ،35 فضا، و نيزم كيزيف مجله. 1960-2001 دوره در

 .79-94 صص

 الگوهاي ،1381 منوچهر، زاده، فرج و السلمه ام فيني، بابائي -2

 مدرس، فصلنامه ايران، در بارش زماني و مكاني تغييرات

 .51-70 صص  ،4 شماره ،6 دوره

 ،يناصر مسعود، خانبان، ابوالفضل، ،يستانين فرحناز، ،يتقو -3

ي هادادهي زماني هايسري فيط ليتحل ،1389 محسن،

 جهت تاليجيد نگيلتريفي ها كيتكن اعمال وي مياقل

 م،ياقل رييتغي ا منطقه كنفرانس نيچهارم آنها، پردازش

 .369-365 صص

 استان در دما ميرژ راتييتغي بررس ،1389ن،يحس عساكره، -4

 تمقاال مجموعه همسازها، ليتحل از استفاده با خوزستان

 .41-48صص م،ياقل رييتغي الملل نيب كنفرانس نيچهارم

 مطالعه ،1385 فاطمه، زاده، رحيم و احمد عسگري، -5

 هايپژوهش فصلنامه ايران، اخير هايدهه بارش تغييرپذيري

 .67-80صص ،58 شماره جغرافيايي،

 و بنديپهنه ،1386 محمدرضا، مشكاني، و امير كاوسي، -6

 شناسي، محيط فصلنامه ان،اير اقليمي بارش فضايي تحليل

 .31-40صص ،43 شماره سوم، و سي سال

 ،يوسفي فرحناز، ،يتقو قاسم، ،يزيعز ن،يحس ،يمحمد -7

 بارش بيشينة مكاني و زماني تغييرپذيري ،1390 ،...داي

ي هاپژوهش .م خزر، درياي جنوبي هايبخش در ماهانه

 .18-1صص ،75 شماره ،يعيطبي ايجغراف
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. م ايران، بارش ايمنطقه توزيع ابعتو ،1385 رضا، مدرس، -8

-91 صص ،75 شماره طبيعي، منابع در سازندگي و پژوهش

86.. 

 پراكندگي بررسي ،1382 ابوالفضل، ديس مسعوديان، -9

 يافته، دوران عاملي تحليل روش به ايران در بارش جغرافيايي

 .79-88 صص ،1 شماره توسعه، و جغرافيا .م

 بارش هايرژيم شناسايي ،1384 ابوالفضل، ديس مسعوديان، -10

 جغرافيايي، هايپژوهش. م اي،خوشه تحليل روش به ايران

 .47-59صص ،37 شماره

. م ايران، بارشي نواحي ،1388 ابوالفضل، ديس مسعوديان، -11

 .79-91صص ،13 شماره توسعه، و جغرافيا

ي بررس ،1389 فرحناز، ،يتقو ابوالفضل، ،يستانين -12

 موجك، وي فيط زيآنال از استفاده با بارشي ريرپذييتغ

 ،1389 بهشتيارد رانيا كيزيژئوف كنفرانس نيچهاردهم

 .23-21 صص

 ،1389 فرحناز، ،يتقو ابوالفضل، ،يستانين ال،يدان ،يازجي -13

 تحليل براساس خاورميانه در بارش فصلي چرخه بررسي

، CM2.1 كلي گردش مدل يك و مشاهدات طيفي

 . 60-57چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، صص 

 ،1389 فرحناز، ،يتقو محسن، ،يناصر حامد، ان،يزدي -14

 اصفهان استان در بارش رفتار هم مناطق تشخيص و بررسي
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