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بسیاری را های  دسترسی به گزارشات روزانه بارندگی، امکان تحلیل
ده روزه و یا ماهانه های  ا استفاده از جمع که صرفاً بآورد فراهم می

شروع بارندگی رویدادی است که برای آن در . قابل حصول نمی باشد
های  در این بررسی تاریخ. هر سال یک مقدار دیدبانی شده وجود دارد

روزانه های  شروع و خاتمه و طول دوره بارندگی با استفاده از داده
ی کشاورزی کرج در دوره آماری بارندگی ایستگاه تحقیقاتی هواشناس

شروع بارندگی در این های  جهت تعیین تاریخ.  ساله استخراج گردید26
ناحیه با بکار گیری سه تعریف برای شروع بارندگی، سه سری آماری 

 آماری  بدست آمد و با اعمال یک تعریف برای خاتمه بارندگی سه سری
یج آزمون بر روی کلیه نتا. دیگر نیز جهت طول دوره بارندگی ایجاد شد

. ها حاکی از تصادفی بودن و برازش آنها با توزیع نرمال است سری
 28های شروع بارندگی با تعاریف مذکور به ترتیب در  میانگین تاریخ

با توجه به مطالعات .  آذر محاسبه گردیده است23 آذر و 16آبان، 
ج در تاریخ صورت گرفته، میانگین تاریخ کشت گندم پاییزه در ناحیه کر

 آبان است که امکان استفاده از بارش دریافتی با تعریف اول بیشتر از 7
از طرفی محاسبه ضرایب تغییرات در هر یک از . دو روش دیگر است

های مذکور بیانگر کمتر بودن مقدار این پارامتر در سری زمانی  سری
از میانگین طول دوره بارندگی با استفاده . حاصل از تعریف اول است

دهد به  تری در اختیار کشاورز قرار می تعریف اول مدت زمان طوالنی
                                                           

 پژوهشکده هواشناسی -1

چکیده

*

*

*
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طوریکه امکان وصول عملکرد بیشتر با آبیاری تکمیلی در کشت دیم 
 .گردد فراهم می

 . شروع بارندگی، خاتمه بارندگی، طول دوره بارندگی:کلمات کلیدی
 
 مقدمه

های  تحلیل داده. استمختلف بارش ی ها یکی از مهمترین فاکتورهای موثر در عملکرد، مولفه
ترین فاکتورهای  های شروع، پایان و طول دوره بارش از اصلی روزانه بارندگی و استخراج تاریخ

شروع و خاتمه های  در تعیین تاریخ. آید کاری به حساب می ویژه در دیمه مرتبط با عملکرد ب
ه بارش بهای  طوریکه دادهه د بشو  میروزانه به عنوان اطالعات پایه لحاظهای  بارندگی بارش
در این . ]5[شوند که در برنامه ریزی کشاورزی دارای کاربردهای مستقیم باشد  میطریقی خالصه

. توان به میانگین و تغییرپذیری تاریخ شروع، تاریخ خاتمه و طول دوره بارش اشاره کرد  میارتباط
های شروع، خاتمه و طول دوره  های آماری تاریخ نتایج آزمون صورت گرفته بر روی سری

های   ساله ایستگاه مشهد حاکی از برازش تابع توزیع نرمال بر سری36بارندگی در دوره اقلیمی 
 .]4[باشد مذکور می

تاریخ شروع بارندگی یکی از عوامل مهم در تعیین زمان کشت غالت زمستانه و تعیین زمان 
های  با اطالع از تاریخ. رسند  میله رسیدنیز به مرحیبرداشت محصوالتی است که در اوایل پا

توان تاریخ کشت غالت را طوری تنظیم نمود تا مصرف آب   میششروع، خاتمه و طول دوره بار
آبیاری را هماهنگ با طول دوره بارندگی تنظیم های  آبی به حداقل رسیده و نوبتهای  در کشت

فوق و های  شوند با کاربرد تاریخ می صورت دیم کشته در مناطقی که غالت زمستانه ب. ]2[نمود
در این مناطق با اعمال چند . توان از بارندگی نازل شده حداکثر بهره را برد  میتنظیم تاریخ کشت

 .شود  مینوبت آبیاری تکمیلی، افزایش چشمگیری در مقدار عملکرد غالت حاصل
 

 مواد و روش ها
بارندگی بوده است که از ایستگاه های روزانه  های این بررسی داده پایه و اساس تحلیل

این ایستگاه در مزرعه دانشکده . ]1[تحقیقاتی هواشناسی کشاورزی کرج اخذ شده است
 50-58 درجه شمالی و طول جغرافیایی 35-56کشاورزی واقع است و دارای عرض جغرافیایی 

 از موقعیت برخورداری این ایستگاه. باشد  می متر از سطح دریا5/1312درجه شرقی و ارتفاع 
مناسب طبیعی و همگونی با مزارع اطراف و حائل نبودن عوارض و موانع طبیعی تا فاصله زیادی از 
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صورت گرفته در آن کامالً معرف وضعیت منطقه های  اطراف آن موجب گردیده که دیدبانی
 . ساله این ایستگاه استفاده شده است26بارندگی های  در این بررسی صرفاً از داده. باشد

کشاورزی موجود در منطقه از اطالعات ایستگاهی که های  با هدف برخورداری بیشتر مجتمع
از سال میالدی به سال زراعی شده ها  در محوطه مزارع کشاورزی قرار دارد، اقدام به انطباق تاریخ

  سپتامبر که23باشد لذا روز   میبرای این منظور چون در این بررسی نیاز به آمار روزانه. است
 26در تمام طول دوره . حساب آمده عنوان اولین روز سال زراعی به مصادف با اول مهرماه است ب

 .بوده استنها  جز دو مورد زیر نیاز به بازسازی دادهه ساله آماری ب
 نحوه کار ایستگاه در  در کشور و تاثیر آن برانقالب اسالمیوقوع علت ه  ب1979در سال 

های  چگونه اطالعاتی در دفاتر سینوپتیک به ثبت نرسیده است که با روشژانویه و فوریه هیهای  ماه
کار این ایستگاه از سال ه آغاز بهمچنین با توجه به این که . متداول و استاندارد بازسازی گردید

 31 تا 1349 مطابق با اول مهر 1970 سپتامبر 23روزانه دما از های  است لذا دادهبوده  میالدی 1971
ها از  جهت اجرای این بازسازی.  ماه مورد بازسازی قرار گرفت3ان سال حدوداً به مدت دسامبر هم

اطالعات بارندگی ایستگاه هواشناسی واقع در دانشکده کشاورزی که در مجاورت ایستگاه 
 انتخاب 1374-75 تا 1349-50هواشناسی کشاورزی قرار دارد استفاده شد و دوره شاخص آماری 

 .گردید
بایستی ترین موارد تحلیل بارش کاربردهای تاریخ شروع و پایان بارندگی است که یکی از مهم

 .های آن مورد تحلیل قرار گیرد اساس داده برای هر منطقه به طور جداگانه ابتدا تعریف و سپس بر
در این بررسی با استناد به وضعیت اقلیمی و بارندگی منطقه سه تعریف برای تعیین تاریخ شروع 

 روز به 2 یا 1اولین روز از آغاز مهرماه که بارندگی طی ) 1: (ه استبه کار گرفته شدبارندگی 
 روز بعدی دوره خشک 30شرط باال صادق بوده و عالوه بر آن در ) 2(،  میلی متر باشد10میزان 

 میلی متر 20 روز مجموعاً 5اولین روز از اول مهرماه که طی ) 3(،  روز حادث نشود10بیش از 
 .ازل شودباران ن

رسد   میدر این بررسی خاتمه بارندگی نیز با استفاده از تعریفی که برای منطقه معقول به نظر
مطابق این تعریف خاتمه بارندگی اولین روز بعد از اول فروردین است که بعد از . محاسبه گردید

حساب ه ر ب میلی مت2 روز متوالی خشک وجود داشته باشد به شرط آنکه بارندگی کمتر از 15آن 
های شروع و پایان بارندگی در منطقه کرج استخراج و سپس  با استفاده از تعاریف فوق تاریخ .نیاید
در مرحله بعد از تفاوت . های مورد نظر به شماره روز از مبداء اول مهر ماه تبدیل گردید تاریخ
با توجه به . ت آمدهای شروع در هر سال طول دوره بارندگی بدس خ خاتمه با هریک از تاریخیتار
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های   و با استناد به ضرایب چولگی سری]5[کند ها از تابع توزیع نرمال پیروی می  تاریخ اینکه سری
ها  بدست آمده از توزیع مذکور جهت محاسبه سطوح احتمالی مختلف برای هریک از سری

 .استفاده شد
 

 نتایج و بحث
 دوم و سوم درطول ،اده از تعاریف اولهای شروع بارندگی با استف تاریخ 3  تا1در شکلهای 

های شروع بارندگی و طول   به ترتیب تاریخ5 و 4در شکلهای . دوره آماری نمایش داده شده است
بررسی . اند دوره بارندگی با استفاده از تعاریف فوق در طول دوره آماری مقایسه گردیده

کرج به طور میانگین با تعریف اول دهد که بارندگی در ناحیه  های شروع بارندگی نشان می تاریخ
میانگین طول . دشو  آذر آغاز می16 آذر و با تعریف سوم در 23 آبان، با تعریف دوم در 28در 

مقایسه . باشد  روز می129 روز و 123 روز، 147دوره بارندگی برای تعاریف اول تا سوم به ترتیب 
که بارندگی برحسب تعریف اول زودتر های شروع بارندگی بیانگر این مطلب است  میانگین تاریخ

آغاز گردیده ولی با تعاریف دوم و سوم آغاز بارندگی به ترتیب دارای تاخیری در حدود دو و سه 
 به ترتیب پارامترهای آماری مربوط به 2 و 1در جداول . باشد هفته نسبت به تعریف اول می

مقایسه درصد ضریب . ه استهای شروع بارندگی و طول دوره بارندگی نشان داده شد تاریخ
 حاکی از آن است که در تعریف اول تغییرات سال به سال در ،های شروع تغییرات مربوط به تاریخ

 مقایسه این آماره جهت 2در جدول . آغاز بارندگی بسیار کمتر از این تغییرات با تعریف سوم است
 که طول دوره دهد  مینشانمقادیر طول دوره بارندگی که از تعاریف سه گانه حاصل شده است 

بارندگی مطابق با تعریف اول شروع بارندگی، دارای تغییرات سال به سال کمتر بوده و از ثبات 
بیشتری برخوردار است بطوریکه جهت برنامه ریزی برای آبیاری و تعیین زمان کشت غالت 

 .باشد زمستانه قابل اعتمادتر می
های   هنگامی که ضرایب چولگی سری]6[اریهای آم علیرغم نرمال بودن این گونه سری

آماره  مذکور در معرض آزمون صفر به معنی صفر بودن آن در مقابل فرض مقابل آن قرار گرفت، 
ها مانند  و این بدان معنا است که ضرایب چولگی سری آزمون فرض صفر را مورد تایید قرار داد

 90 و80 ،50 ،20، 5در سطوح احتمالی های شروع بارندگی   تاریخ3در جدول . توزیع نرمال است
گردد، تاریخ شروع بارندگی با تعریف اول با   میبطوریکه مشاهده. درصد نشان داده شده است

  دی رخ18 دی و با تعریف سوم قبل از 20 آذر، با تعریف دوم قبل از 17 درصد قبل از 80احتمال 
 .]3[ آبان تعیین گردیده است7ر تاریخ یزه در ناحیه کرج دیمیانگین تاریخ کشت گندم پا. دهد می
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با توجه به اینکه پیشنهاد تاریخ مذکور صرفاً به لحاظ مناسب بودن دما جهت کشت محاسبه 
گردیده است، ولی با تکیه بر تاریخ شروع بارندگی احتمال رخداد بارندگی با تعریف اول در این 

. رندگی نازل شده با این روش بیشتر استامکان استفاده از بادهد   میباشد که نشان  می%17تاریخ 
 آب الزم جهت شروع یدر اکثر سال هایی که بارندگی در حوالی تاریخ کشت رخ نمی دهد بایست

 .دیزه تامین گردیکشت پا
گیرد ولی   میشایان ذکر است که تعیین تاریخ کشت با توجه به عنصر اقلیمی دما صورت

بیاری اهمیت بسزائی دارد و بسته به منطقه، تاریخ شروع آگاهی از زمان آغاز بارندگی در تنظیم آ
 مقایسه نتایج حاصل از این بررسی نشان. تواند اولین آبیاری در زمان کشت نیز باشد  میبارندگی

. استدهد که بهترین تعریف جهت محاسبه تاریخ آغاز بارندگی در ناحیه کرج تعریف اول  می
ز گردیده و شرایط به لحاظ دما نیز جهت کشت گندم زیرا بارندگی در این تعریف زودتر آغا

های شبا توجه به میانگین تاریخ آغاز بارندگی مطابق تعریف اول تمام بار. باشد  مییزه مساعدتریپا
 ماه یعنی حدوداً از 5آید و طول دوره بارندگی در حدود   میحسابه نازل شده در آذر ماه نیز ب

 .اول آذر تا اواخر فروردین ماه است
 

زودترین، دیرترین، میانگین شروع و خاتمه بارندگی و پارامترهای آماری مربوط به ایستگاه های   تاریخ-1جدول
 کرج

 شروع بارندگی تاریخ
 )تعریف اول(

 شروع بارندگی
 )تعریف دوم(

 شروع بارندگی
 خاتمه بارندگی )تعریف سوم(

  فروردین1  مهر13  مهر12  مهر12 زودترین

  خرداد22  اسفند13  بهمن25  دی8 دیرترین

  فروردین26  آذر16  آذر23  آبان28 میانگین

  روز25  روز37  روز 33  روز22 انحراف معیار

  درصد12  درصد48  درصد39  درصد38 ضریب تغییرات
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  کوتاهترین و بلندترین طول دوره بارندگی و پارامترهای آماری مربوط به ایستگاه کرج-2جدول

 مطابق تعریف سوم مطابق تعریف دوم مطابق تعریف اول رندگیطول دوره با

  روز45  روز60  روز96 کوتاهترین

  روز241  روز242  روز242 بلندترین

  روز129  روز123  روز147 میانگین

  روز4/42  روز3/41  روز4/33 انحراف معیار

  درصد33  درصد34  درصد23 ضریب تغییرات

 
 خاتمه و طول دوره بارندگی در سطوح احتمالی مختلف با استفاده از توزیع نرمال شروع،های   تاریخ-3جدول

 برای ایستگاه کرج

 90 80 50 20 5 احتمال

شروع بارندگی 
  آذر26  آذر17  آبان28  آبان10  مهر22 )تعریف اول(

شروع بارندگی 
 )تعریف دوم(

  بهمن4  دی20  آذر23  آبان25  مهر29

شروع بارندگی 
 ) سومتعریف(

  بهمن4  دی18  آذر16  آبان15  مهر15

  اردیبهشت27  اردیبهشت16  فروردین26  فروردین6  اسفند15 خاتمه بارندگی

طول دوره بارندگی 
  روز190  روز175  روز147  روز119  روز92 )تعریف اول(

طول دوره بارندگی 
 )تعریف دوم(

  روز175  روز157  روز123  روز88  روز55

 بارندگی طول دوره
 )تعریف سوم(

  روز183  روز164  روز129  روز93  روز59
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