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قياس سيمپلكسي ساختار تعادلي بارش ماهانه شيراز با تاكيد بر توابع برخالي -آشوبي
عبدالعلي كمانه ،١مهدي نارنگي فرد

*٢

 -١استاديار گروه جغرافيا طبيعي ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد شيراز ،ايران
 -٢دانش آموخته دكترا جغرافيا طبيعي -آب و هواشناسي ،دانشگاه يزد ،ايران
)تاريخ دريافت ،٩٧/٠٧/٠٨ :تاريخ پذيرش(٩٨/٠٣/٠٤ :

چكيده
واكاوي و پيشبيني سامانههاي پيچيده و تغييرات فراسنجهاي آب و هوايي غير خطي به ويژه بارش با استفاده از انگارههاي آشوبي ،برخالي و فازي راهكار
مناسبي براي شناخت سير تعادلي و تحليلهاي ديناميكي در تغييرات اين فراسنجها است .در همين راستا در اين پژوهش  ،ديناميك نوسانات فراسنج آب و
هوايي بارش به تفكيك ماههاي همراه با بارش ،در ايستگاه همديد شيراز در بازه زماني بلند مدت  ٥٨ساله ) (٢٠١٣-١٩٥٦با رويكرد برخالي مورد واكاوي
قرار گرفت .براي انجام اين پژوهش پس از هم مرجع سازي رياضي فراسنج بارش هر ماه با اعمال ساختار مثلثاتي برخالي بر روي دادههاي بدست آمده به
مقايسه نتايج حاصله با هندسه كﻼسيك برخالي پرداخته شد .بر اساس يافتههاي اين پژوهش ،روند ماهانه بارش در هفت ماه توام با بارش در ماههاي ژانويه،
فوريه ،مارس ،آوريل ،مي ،نوامبر و دسامبر از ساختار برخالي پيروي نميكند؛ به بيان ديگر منطق حاكم بر ساختار فراسنج بارش در هفت ماه همراه با بارش از
حالت تعادل به ناتعادلي است .جهت بررسي كامل ديناميك تغييرات اين فراسنج در ماههاي توام با بارش در پژوهشهاي آينده بايد از منطق آشوبي و يا فازي

نيز بهره گرفت.
كلمات كليدي :آشوب ،برخال ،بارش ،شيراز.

مقدمه
در ميان سامانههاي فراكاوشي ،نظريه آشوب به دليل داشتن

خاصيت ديناميكي غيرخطي ،توجه بسياري از پژوهشگران را به
خود جلب كرده است ).(Jayawardena and Lai, 1994
انگارة اصلي تئوري آشوب اين است كه در هر بي نظمي،

جهت اجراي طرحهاي عمراني و برنامه ريزيهاي صحيح و
قابل قبول ،باعث توجه پژوهشگران در سالهاي اخير به اين

عنصر آب و هوايي بوده و پژوهشهاي گستردهاي بر روي اين
فراسنج اقليمي انجام شده است )عساكره و همكاران.(١٣٩٣ ،
پژوهش در زمينه سامانههاي ديناميك غير خطي توسط

نظمي نهفته است؛ به اين معنا كه نبايد نظم را تنها در يك

پژوهشگران بسياري مورد بحث قرار گرفته است ،از جمله :من

تصادفي و پيشبيني ناپذير به نظر ميرسد چه بسا در مقياس

سيچوان در چين را با استفاد از روش بعد همبستگي و بازسازي

همكاران .(١٣٩٤ ،بارندگي يكي از پيچيدهترين و اتفاقيترين

توجه به محاسبه بعد همبستگي و آنتروپي كولموگروف ،به اين

مقياس جست و جو كرد ،پديدهاي كه در مقياس محلي ،كامﻼً

بزرگتر ،كامﻼً پايا و پيشبيني پذير باشد )ذونعمت كرماني و
پديدههاي طبيعي در مقايسه با ديگر فراسنجها است .در واقع،

تأثير عوامل محسوس و غير محسوس به قدري در ايجاد حادثه
دخيل است كه اين روند را از صورت نظامي قانونمند به
صورت ساختاري پيچيده سوق داده است )اميدوار و نبويزاده،

 .(١٣٩٣تاثير بارش بر شرايط محيطي و اقتصادي -اجتماعي و
همچنين ،نقش آن در برنامهريزي خرد و كﻼن ،و اهميت آن
* نگارنده رابط:

و همكاران ) (٢٠٠٤در پژوهشي ،رفتار بارش ماهانة منطقه

فضاي فاز و آنتروپي كولموگروف بررسي كردند .آنها با
نتيجه رسيدند كه بارش ماهانه در اين منطقه از رفتاري

آشوبناك برخوردار است .كوكاك ١و همكاران ) (٢٠٠٨در
٢

مطالعهاي ،به پيش بيني جريان ورودي ماهانه سد يامﻼ در

تركيه با استفاده از يك مدل پيش بيني بر اساس نظريه آشوب

1. Kocak
2. Yamula
Mahdi.narangifard@gmail.com
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پرداختند .دهانيار ١و كومار ) (٢٠١٠در مطالعهاي ،رفتار

فركتالي محيط ـ مساحت و تعداد ـ مساحت در  ١٢حوضهي

آشوبناكي بارش روزانه را با بكارگيري مجموعههاي غيرخطي

نمونه و در ردههاي آسيبپذيري استفاده كردند ،نتايج نشان

مورد بررسي قرار دادند .در اين به منظور بررسي آشوبناكي از

داد افزايش آشفتگي همزمان با بزرگ شدن مخاطرهي سيﻼب

استفاده نمودند .نتايج بيانگر آشوب كم بعد در سري زماني

تعيين مناطق در معرض خطر فراهم نيست .مزيدي و همكاران

بارش در هر سه منطقه مورد مطالعه است .در پژوهشي ديگر

) (١٣٩٥در پژوهشي ،روند تغييرات بارش روزانه در شيراز را

حوضه ماﻻپرابا و ديگر فراسنجهاي هواشناختي به پيشبيني

روزانه شيراز از ساختار برخالي پيروي نمينمايد .همچنين نتايج

غيرخطي تك و چند متغيره بارش روزانه پرداختند ،يافتههاي

پژوهشهاي كمانه و همكاران ) (١٣٩٥نشان داد روند تغييرات

استفاده از روش غير خطي چند متغيره نسبت به تك متغيره

مينمايد .مزيدي و همكاران ) (١٣٩٥در پژوهشي به بررسي

روش بازسازي فضاي فاز و بعد همبستگي و نماي لياپانوف

دهانيار و كومار ) ،(٢٠١١با استفاده از دادههاي روزانه بارش

پژوهش نشان داد ،عدم قطعيت در پيشبيني آشوبناك بارش با

بيانگر اين است كه امكان پيشبيني نحوهي گسترش سيﻼب و

مورد بررسي قرار دادند ،نتايج پژوهش نشان داد روند بارش

ميانگين بارش ماهانه و ساﻻنه از ساختار برخالي پيروي

كاهش مييابد .جوديپركاش و فاديما ) (٢٠١٣در پژوهشي،

ساختار تعادلي دما در حوضه آبخيز درياچههاي طشك،

رفتار آشوبناك ميانگين بارش روزانه در بازه زماني  ٤٩ساله

بختگان و مهارلو با بكارگيري برونداد مدل

مورد مطالعه قرار دادند ،نتايج نشان داد بارش در سه قالب

از ساختاري برخالي پيروي مينمايد ،كه بيانگر گذار ديناميك

روزانه  ،هفتگي و ده روزه از رفتار آشوبناك برخوردار است.

اين فراسنج در دهههاي آينده از حالت ناتعادلي به عدم تعادل

) (٢٠٠٩-١٩٦١حوضه آبريز كوينا ٢در ماهاراشترا ،٣هند را

EH5OM

پرداختند ،يافتههاي پژوهش نشان داد روند روزانه ميانگين دما

ذونعمت كرماني ٤و كيشي (٢٠١٥) ٥در پژوهشي ،ويژگيهاي

است.

امواج دريايي را در درياچه مازندران با بكارگيري نظريه

هدف از اين پژوهش بررسي و قياس سيمپلكسي ساختار حـاكم

امواج باد را نشان ميداد.

رويكرد برخـالي -آشـوبي در بـازه زمـاني بلنـد مـدت  ٥٨سـاله

آشوب مورد بررسي قرار دادند ،نتايج پژهش رفتار آشوبي

غضنفري مقدم و همكاران ) (١٣٨٩در پژوهشي بررسي
ديناميكي استحصال آب از مه با نگرشي بر نظريه برخال

٦

پرداختند ،نتايج پژوهش نشان داد كه در سطح احتمال ٩٥
درصد بعد فركتال براي رابطه ديناميكي برابر با  ٢/٥٤است.
توكلي و بابازاده ) (١٣٩٤به ارزيابي توانايي مدلهاي سري

زماني و نظريه آشوب در برآورد تبخير تعرق گياه مرجع
ايستگاه همديد تربت حيدريه پرداختند ،نتايج اين پژوهش

بر رفتار تعادلي بارش بـه تفكيـك مـاههـاي همـراه بـا بـارش بـا
) (٢٠١٣-١٩٥٦ايستگاه همديد شيراز است .
٦

مواد و روشها
شهر شيراز مركز استان فارس در عرض جغرافيايي  ٢٩درجه و

 ٣٦دقيقه شمالي و  ٥٢درجه  ٣٣دقيقه طول شرقي واقع شده

است .موقعيت جغرافيايي و طبقات ارتفاعي منطقه مورد مطالعه

نيز در )شكل  (١نشان داده شده است.

نشان داد كه مدل سري زماني  ARIMAو نظريه آشوب هر دو

با دقتي نزديك به يكديگر تبخير تعرق گياه مرجع را برآورد
ميكنند .قهرودي تالي و درفشي ) (١٣٩٤آشفتگي در الگوي

خطر سيﻼب در شهر تهران را مورد بررسي قرار دادند ،براي

بررسي آشفتگي در الگوي سيﻼب در تهران از دو مدل
2. Koyna
4. Zounemat-Kermani
6. fractal

1. Dhanya
3. Maharashtra
5. Kisi
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شكل  -١موقعيت جغرافيايي و طبقات ارتفاعي شهر شيراز به متر

براي انجام اين پژوهش ،نخست دادههاي بارش روزانه ،ماهانه

و مقادير مطلق بارش به ابعاد  ٢٦٩ × ٢٦٩تشكيل شد ،در گام

هواشناسي استان فارس دريافت شد .پس از بازسازي دادهها،

مرجع شد؛ در ادامه ساختار برداري دادهها به صورت يك

روش شناسي ساختار آشوبي به تنهايي يكي از اصول حاكم بر

تعيين تابع مورد نظر با اعمال ضوابط خطي بر روي دادههاي

است .اين تغييرات و نوسانات ميتواند از ضوابط خطي يا غير

در اين راستا به دليل اينكه اصوﻻً پديدههاي طبيعي بيشتر از

خطي پيروي نمايد؛ به تجربه ثابت شده است بيشتر كاركرد

رابطه خطي پيروي نميكنند و در صورت پيروي از همبستگي

پيروي مينمايند .در اين فرايند نخست دادههاي بلندمدت

دادههاي آب و هوايي مذكور در ساختاري غير خطي از

و ساﻻنه در بازه زماني  ٥٨ساله ) (٢٠١٣-١٩٥٦از اداره كل
با انجام پردازش بر روي آنها محاسبات مربوطه انجام پذيرفت.

فرآيند تغييرات و نوسانات آب و هوايي و زير سامانههاي آن

سامانههاي طبيعي و به ويژه سامانه جو از ساختار غير خطي

بعد براي اعمال ساختار هندسي كميت بارش و فراواني آن هم

چرخه مثلثاتي تعريف و ضابطه حاكم بر آن محاسبه شد .براي
بلند مدت بارش دامنه دروندادها و برد بروندادها محاسبه شد.

حداكثري برخوردار نخواهند بود ،بنابراين سيمپلكسيون

بارش ماهانه ايستگاه همديد شيراز با ساختارهاي خطي و

همبستگي بيشتري برخوردار است ،بر همين اساس نخست به

غيرخطي بررسي شد و بر حسب اينكه كدام ساختار از

ضابطهيابي برخالي اقدام ميشود ،اين ساختار با رعايت دوره

چارچوب حاكم بر تغييرات و نوسانات فراسنجهاي هواشناختي

حالت كﻼسيك خود نسبت به بردارهاي  x & yبا همبستگي

همبستگي همگنتري برخوردار است ،آن ساختار در حقيقيت

گردش  2kΠدر ضابطه چند جملهاي ١مثلثاتي با درجه دو در

قرار گرفت .منطق جبري محاسبات بدين ترتيب است كه در

حداقل  ٩٥درصدي كامﻼً معنيدار خواهد بود ،كه از اعمال

گام نخست بارش ماهانه به صورت )كمينه به بيشينه( در طول

ساختار نپرين بر روي دامنه و بردهاي دادههاي هم مرجع شده

دوره آماري مرتب شد ،پس از آن آرايه فراواني رخداد بارش

1. Polynomial
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بارش ماهانه به تفكيك هر ماه با استفاده از رابطه ) (١محاسبه
شدند.
)(١

)(٢

)Y = m2 × sin (1/m

نتيجه گرافيكي كﻼسيك و بالفعل عملكرد نوساني فراسنج

) x ) + f(x

) ( ∆
∆

x −

) ( ∆
∆

(

= )F (x

ماهانه بارش روي نمودار )شكل  (٢مشخص است.

سپس براي اعمال ساختار برخالي با اعمال ضابطه حاصله از هم
مرجع سازي با بكارگيري رابطه ) (٢ساختار واقعي فراسنجهاي

آب و هوايي موردنظر بدست آمد )مزيدي و همكاران.(١٣٩٥ ،

شكل  - ٢ساختار كﻼسيك برخال دو بعدي

يافتههاي تحقيق

با توجه به ويژگيهاي آماري بارش ماهانه ،باﻻترين مقدار
بارش ماهانه مربوط به ماه ژانويه در سال  ١٩٦٥با ٣٢٤/٥
ميليمتر و پس از آن در ماه دسامبر سال  ٢٠٠٤با  ٣٠٥/٢ميليمتر

روند نوسانات فراسنج آب و هوايي بارش ماههاي مورد نظر با
يك منطق آغاز و صورت نياز به منطقهاي ديگر مراجعه
ميشود .در همين راستا در تحليل منطق حاكم بر بارش ايستگاه

شيراز از روند جبري فراواني رخداد هر يك از مقادير واقعي

به ثبت رسيده است .در اين حال ماه ژانويه با ميانگين بارشي

بارش ماهانه در يك آرايه وتري استفاده و نتايج محاسبه شده

دومين ماه پربارش در اين ايستگاه است )شكل  .(٣به منظور

سپس نتايج حاصل در يك ساختار جبري مخروطي هم مرجع

 ٨٥/٥٩ميليمتر پربارشترين و سپس ماه دسامبر با  ٧١/٩٤ميليمتر
شناخت ساختار و تحليل ديناميك تغييرات بارش به تفكيك
ماههاي همراه با بارش در ايستگاه همديد شيراز بدين گونه

به صورت فراوانيهاي رخداد تجمعي صعودي مرتب شد،

شدند.

عمل ميشود كه در گام نخست براي انتخاب منطق حاكم بر

شكل  -٣مقدار پراكندگي ميانگين بارش ماهانه ايستگاه همديد شيراز )(٢٠١٤-١٩٥١
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در ادامه حد آستانههاي بيشينه و كمينه با اعمال ساختار نپرين

نشان داده شده است .با اعمال ساختارهاي جبري برخالي بر

بر روي دامنه و بردهاي دادههاي هم مرجع شده بارش ماهانه با

روي اين فراسنج و مقايسه آن با ساختار كﻼسيك برخال

در تابع برخالي محاسبه شد .از ميان دوازده ماه سال ،هفت ماه

به ضابطه  y = (x * -0.002488336) + 0.4074650084از

كه با بارش همراه است )ماههاي ژانويه ،فوريه ،مارس ،آوريل،

ساختار برخالي پيروي نمينمايند .در )شكل  (٥ساختار واقعي

)شكل  (٥نشان داد ،ساختار بارش ماهانه در ماه ژانويه با استناد

در نظر داشت ضابطه )جدول  (١ساختار حاكم بر فراسنج بارش

مي ،نوامبر و دسامبر( به تفكيك هر ماه محاسبات مربوطه ،بر

با رنگ آبي بر روي ساختار كﻼسيك با رنگ قرمز ترانما شده

روي فراسنج بارش ماهانه انجام گرفت .فراسنج هم مرجع شده

است .همچنين مقادير بارش به صورت نمونه در )شكل  (٦و

برخال با استناد به ضابطه )جدول  (١محاسبه شد كه نتايج اين

شده است.

همه مقادير در )شكل  (٧بر روي منحني مشخص و نمايش داده

بارش ماه ژانويه ايستگاه همديد شيراز با ساختار كﻼسيك

محاسبات و ساختار حاكم بر بارش در ماه ژانويه در )شكل (٤

جدول  -١آستانههاي بارش ماهانه و ضوابط خطي حاكم بر آن در ايستگاه همديد شيراز
بارش ماه ژانويه به ميليمتر

بارش ماه فوريه به ميليمتر

فراسنج
بيشينه

٣٢٤/٥

١٦١/٥

كمينه

٣

٠

ضابطه

)y = (x * -0.002488336
+ 0.4074650084
بارش ماه مارس به ميليمتر

y = (x * -0.00495356) +
0.4
بارش ماه آوريل به ميليمتر

بيشينه

١٨٨/٦

١٦٩/٩

كمينه

٠

٠

ضابطه

)y = (x * -0.004241782
+ 0.4
بارش ماه مي به ميليمتر

y = (x * -0.004708652) +
0.4
بارش ماه نوامبر به ميليمتر

بيشينه

٥٢/٥

٢٤٥

كمينه

٠

٠

فراسنج

فراسنج

ضابطه
فراسنج
بيشينه

y = (x * -0.003265306) +
)y = (x * -0.015238095
0.4
+ 0.4
بارش ماه دسامبر به ميليمتر
٣٠٥/٢

كمينه

٠

ضابطه

 * y = (x0.002621232) +
0.4

شكل  -٤ساختار برخالي بارش ماه ژانويه
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قياس سيمپلكسي ساختار تعادلي بارش ماهانه شيراز با تاكيد بر توابع برخالي -آشوبي

شكل  -٥ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه ژانويه

شكل  -٦همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه ژانويه

شكل  -٧همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه ژانويه

بررسي و محاسبات صورت گرفته و بر اساس يافتههاي پژوهش

پيروي نمينمايد .در ماه مارس و به استناد ضابطه )جدول  (٢و

در خصوص بارش در ماه فوريه و استناد به ضابطه )جدول  (٢و

نمودارهاي )شكل  (١٢تا )شكل  ،(١٥بارش در اين ماه نيز از

نمودارهاي )شكل  (٨تا )شكل  (١١نشان ميدهد ،به مانند ماه

ساختار برخالي پيروي نمينمايد.

پيشين )ماه ژانويه( ،بارش در اين ماه نيز از ساختار برخالي

شكل  -٨ساختار برخالي بارش ماه فوريه

شكل  -٩ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه فوريه

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

شكل  -٣همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه فوريه

شكل  -٤همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه فوريه

شكل  -٥ساختار برخالي بارش ماه مارس

شكل  -٦ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه مارس

شكل  -٧همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه مارس

شكل  -٨همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه مارس

٧١

٧٢

قياس سيمپلكسي ساختار تعادلي بارش ماهانه شيراز با تاكيد بر توابع برخالي -آشوبي

در ماه آوريل نيز به استناد ضابطه )جدول  (٢و نمودارهاي

)جدول  (٢و بر اساس نتايج نمودارهاي )شكل  (٢٤تا )شكل

)شكل  (١٦تا )شكل  (١٩بارش در اين ماه نيز از ساختار

 ،(٢٧بارش در اين ماه همانند ديگر ماهها از ساختار برخالي

استناد ضابطه )جدول  (٢و همچنين نمودارهاي )شكل  (٢٠تا

 (٢و نمودارهاي )شكل  (٢٨تا )شكل  ،(٣١از ساختار برخالي

)شكل  (٢٣نشان ميدهد كه بارش در اين ماه نيز از ساختار

پيروي نمينمايد.

برخالي پيروي نمينمايد .در خصوص بارش در ماه مي به

پيروي نمينمايد .بارش در ماه دسامبر به استناد ضابطه )جدول

برخالي پيروي نمينمايد .در ماه نوامبر نيز به استناد ضابطه

شكل  -١٦ساختار برخالي بارش ماه آوريل

شكل  -٩ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه آوريل

شكل  -١٠همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه آوريل

شكل  -١١همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه آوريل

٧٣

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(

شكل  -٢٠ساختار برخالي بارش ماه مي

شكل  -١٢ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه مي
١.١
٢
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شكل  -١٣همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه مي

شكل  -١٤همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه مي

شكل  -١٥ساختار برخالي بارش ماه نوامبر

قياس سيمپلكسي ساختار تعادلي بارش ماهانه شيراز با تاكيد بر توابع برخالي -آشوبي
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شكل  -١٦ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه نوامبر
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شكل  -٢٦همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه نوامبر
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شكل  -١٧همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه نوامبر

شكل  -٢٨ساختار برخالي بارش ماه دسامبر

شكل  -١٨ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي بارش ماه دسامبر

شكل  -١٩همپوشاني ساختار واقعي برخالي و مقادير مطلق نمونه بارش ماه دسامبر

٧٥

نيوار ،دوره  ،٤٤شماره  ،١١٠-١١١پائيز و زمستان ) ١٣٩٩دو فصلنامه(
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شكل  -٢٠همپوشاني ساختار كﻼسيك و واقعي برخالي و مقادير مطلق بارش ماه دسامبر

نتيجهگيري
در پژوهش حاضر ،مقادير بارش ماهانه به تفكيك هر ماه در

ايستگاه همديد شيراز در بازه زماني  ٦٤ساله )(٢٠١٤-١٩٥١
جهت شناخت رفتار آشوبناك و ساختارهاي حاكم بر اين

فراسنج مورد واكاوي قرار گرفت .بر اساس يافتههاي پژوهش،
از ميان دوازده ماه سال ،هفت ماه )ماههاي ژانويه ،فوريه،
مارس ،آوريل ،مي ،نوامبر و دسامبر( با بارش همراه است .كه

در اين هفت ماه به تفكيك هر ماه محاسبات مربوطه ،بر روي

رضوي( ،پژوهش آب ايران ،دوره  ،٩شماره  ،٢صص -١١١
.١٢٠

 .٣جعفرپور ،زينالعابدين ،كمانه ،عبدالعلي ،آبي ،يوسف و مريم
السادات هاشمي  ،١٣٩٠بررسي اثرات و نوسانات و تغييرات

پالئوكليماتيك كواترنر بر حوضه ژئومورفولوژيك فسا،

جغرافياي طبيعي ،سال چهارم ،شماره  ،١٣صص .٢٦-١٥

 .٤ذونعمت كرماني ،محمد ،خاطره اميرخاني و مجيد رحيم پور
 ،١٣٩٤بررسي آشوبناكي و بازسازي فضاي فاز ديناميكي
بارش در مقياسهاي روزانه ،هفتگي و ماهانه )مطالعة موردي:

فراسنج بارش ماهانه انجام گرفت .فراسنج هم مرجع شده بارش

حوضة قره سو در كرمانشاه( ،اكوهيدرولوژي ،دورة  ،٢شمارة

ساختار بارش ماهانه در ماه ژانويه در محدوده  -٠/١٨و -٠/٣٥

 .٥عساكره ،حسين ،موحدي ،سعيد ،سبزيپرور ،علياكبر،

ماه ژانويه با ساختار كﻼسيك برخال محاسبه شد كه نشان داد

بر روي محور طولي از ساختار برخالي پيروي نمينمايند .در

ماههاي فوريه ،مارس ،آوريل ،مي ،نوامبر و دسامبر نيز با توجه

به يافتههاي پژوهش ساختار ديناميكي بارش در اين ماهها با
ساختار برخالي مطابقت ندارند .به عبارت ديگر منطق حاكم بر
ساختار فراسنج بارش در هفت ماه همراه با بارش از حالت

تعادل به ناتعادلي است؛ همچنين ضروري است اشاره شود كه
براي بررسي كامل ديناميك تغييرات اين فراسنج در ماههاي
توام با بارش در تحقيقات آينده بايد از منطق آشوبي و يا فازي

نيز بهره گرفته شود.
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