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  مقدمه
 فرايند مطالعه در گذار تأثير عوامل ترين مهم از يکي بارش
 سيالب، کنترل ها، سيالب اوج برآورد رواناب، -بارش

 طراحي ها، آلودگي انتقال سازي مدل بيالن، محاسبات
 بارش .است آب منابع مديريت و شهري هاي فاضالب
 مانند يتر بزرگ هاي مقياس تا اي دقيقه مقياس تواند مي
كوچك  با که ييآنجا از .شته باشددا را ساالنه و ماهانه
 عمده طور هب سازي شبيه دقت گيري اندازه مقياس شدن
 با شده ثبت هاي داده است الزم رو اين از ،يابد مي افزايش
 هاي مقياس به رياضي هاي مدل با را تر بزرگ مقياس
 مقياس به مقياسي از تبديل قابليت .كرد تبديل تر كوچك
 فرکتال شود. مي تعبير فرکتالي ماهيت با نوعي به ديگر
 ،يينما بزرگ درجه هر تحت که يهندس است يساختار
 کي آن از يبخش هر گريد عبارت به باشد. يم متشابه خود
 مختلف اجزا در مشابه ييالگو و است کل ساختار از يکپ
 تواند يم آب يمهندس نظر از و خورد يم چشم به اياش نيا
 مطالعه مانند شود استفاده يآمار اي و يهندس صورت به

 مطالعه حوضه، کل به آن ميتعم و حوضه يفرع يها شاخه
 يزمان يها يسر مطالعه آماري اي و ها رودخانه رسوب
 مفهوم به يزمان يسر در يفرکتال تيماه .يکيدرولوژيه

 توان يم ديگر عبارت به .است يگذار اسيمق تيخاص داشتن
 ها داده که يشرط به ديرس روزانه به ماهانه ريمقاد از
 با که ندباش داشته فرکتال اي يگذار اسيمق تيخاص

 شود. يم مشخص اسپکترومي يا تواني طيف از استفاده
 بررسي به فوريه تبديالت کارگيري به با تواني طيف

 . پردازد مي بسامدي فضاي در مطالعه مورد پارامترهاي
 رژيم به بردن پي براي روشي تواني طيف ديگر عبارت به

 .استهاي باال  ويژگي وجود نكرد آشکار و گذاري مقياس
 فرکتالي خاصيت کردن خصمش براي وسيعيهاي  پژوهش

 شده، انجام يکيدرولوژيه و هواشناسي مختلف پارامترهاي
 با است. شده اشاره ها آن از يبرخ به ١ جدول در که

 ،يگذار اسيمق تيخاص و يفرکتال تيماه شدن مشخص
 نگرش کي از استفاده و ها داده نكرد اسيمق زير امکان
ال بردن با به کمک خصوص در د.يآ يم وجوده ب يفرکتال
 دقت زترير اسيمق با يها داده است يهيبد مطالعاتدقت 
 ييآنجا از و دارند اسيمق بزرگ يها داده به نسبت يباالتر
زيادي  زمان و نهيهز اسيزمقير يها داده استخراج که
دقت  به يزياد کمک روش نيا رو نيا ازخواهد  مي

 -بارش نديفرآ مطالعه مثال عنوان به د.كن يم مطالعات

 ،)يا قهيدق مانندز (ير اسيمق با توگرافيه براساس انابرو
 اي و باشد يم )يساعت مانند( بزرگ اسيمق از تر قيدق

 بار سه اي دو ماه هر درها  ستگاهيا در رسوب يريگ اندازه
 ريسا در رسوب ريمقاد است الزم رو نيا از .شود يم انجام
 تهانباش رسوب حجم داشتن با شود. زده نيتخم زين روزها
 از مختلف يروزها در رسوب ريمقاد سدها مخازن در شده
 اهميت به توجه با است. نييتع قابل يساز گسسته قيطر

 يا مطالعه نيچن انجام عدم و ها بارش تواني طيف تحليل
 يفرکتال رفتار وجود يبررس، اين پژوهش به کشور در
 به رانيا يسنج باران ستگاهيا ٣٣ بارش ماهانه يها داده
  است. پرداخته يتوان فيط ليحلت کمک

  
  ها روش و مواد
 ويژگي يبررس در مرسوم يها روش جمله از يتوان فيط

كه به شرح زير به آن  بوده يزمان يها يسر در يفرکتال
  .شود پرداخته مي

  
  تواني طيف
 تابع هر توان مي )١ (رابطه فوريه سري از استفاده با

 ساده ينوسان توابع از مجموعي صورت به را متناوب
  .كرد بيان وکسينوسي سينوسي
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  bn ,an و زمان به نسبت سيگنال يک  f(t) آن در که
 دامنه از تابع صورت بدين هستند. سري ثابتهاي  بضري
 تحليل در شود. مي برده  مدبسا دامنه به زمان،
 بسامد يک در شده ذخيره اطالعات مقدار گذاري مقياس
 بودن کسينوسي يا و سينوسي نوع و بوده نظر مورد خاص
 از bnو  an جاي بهپس  .مهم نيست ها آن

2 2
n nE(f)= a +b دهنده  نشان که شود مي استفاده 

   .است امدبس توان يا انرژي
در مقابل بسامد، كردار طيف تواني نام  E(f)كردار مقادير 
هاي  ). روش معمول محاسبه ضريب١٩٩٥ ،دارد (السون

سري فوريه متناظر با سري زماني، استفاده از تبديل فوريه 
در تمام فرآيندهاي  حاكماست. رابطه  (FFT)١سريع 

  .اشدب ميفرکتالي به شکل زير 

                                                             
1- Fast Fourier Transform 
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)٢(                                           ( ) DN s s −∝   
 با زماني سري مشخصويژگي  يک N(s)كه در اين رابطه 

 مقياس از منظور اينجا در شود. مي گرفته نظر در S مقياس
 يک در مثال عنوان به .است انيزم سري هاي گام طول
 بعد نيز D پارامتربرابر با يک روز و  S روزانه، زماني سري
 پيچيدگي دليل بهها رداست که در بعضي مو فرکتالي
 اركرد بودن خطي شود. يم فيتعر تابع يک فرم به ،بيشتر

 ١ رابطه ريبرقرا دهنده نشان S مقابل در N(S) لگاريتمي
 فرکتالي، ساختارهاي در است. گذاري مقياس رفتار وجود و
در  برقرار است. ٣رابطه  fو بسامد  E(f) طيفي توان بين

 توان و اسيمق فاکتور عنوان بهروش طيف تواني بسامد 
 از ۳ رابطهباشد، همچنين  مي فرکتال بعد عنوان بهي فيط

 کند. يمپيروي  ۲ رابطه

)٣(                                           ( )E f f β−∝  
انرژي  و f شيب خط برازش داده شده ما بين بسامد β توان

 ابزاري تواني، طيف است. در مقياس لگاريتمي E(f)بسامد 
 هيدرولوژيك فرآيند در فركتالي هاي بررسي در استاندارد

 همکاران، و اولسون و ١٩٩٣ الرندر، و (فردريکاست 
 تواني توابع از طيف، از بخشي يا تمام كه زماني ).١٩٩٣
داراي  تواني بازه اين در ها داده )٣ (رابطه كنند پيروي
 ويژه هب تواني، طيف همچنين هستند. فركتاليهاي  ويژگي
 در كل در .است مفيد فرآيند، يكهاي  نوسان مطالعه براي

 شكلي به تواني طيف تصادفي، فرآيند يك با ارتباط
 هكحالي در ،كند مي نوسان ثابت مقدار يك حول تصادفي
فقط  اوجهاي  هطنق متناوب، شبه يا متناوب سري يك براي
 پديده در ها سيگنالوجود دارند.  خاص هايي فركانس در

 ،هستند داشته تيزي طيفي خطوط است ممكن نيز آشفته
هم قسمتي پيوسته از  فهنو نبود در حتي است ممكني ول

طيف وجود داشته باشد. روش انجام آزمون طيف تواني 
بدين صورت است که كردار لگاريتمي طيف تواني در 

ها كردار  هايي که در آن شود و بازه مقابل بسامد رسم مي
گذاري ناميده  هاي مقياس صورت خطي باشد، رژيم به
ري بر اين موضوع داللت دارد که گذا شوند. مقياس مي

ها يا  خصوصيات آماري فرآيند مشاهده شده در مقياس
شوند  ميکنترل  يکساني هاي رابطه با مختلف، زماني هاي گام

پريکا و جورجيو، و  ۱۹۸۷هرشن هورن و ولهايرز، (
 تواني طيف بررسي جهت که پژوهش اين الگوريتم). ١٩٩٦

سنجي  ايستگاه باران ٣٣ هاي زماني بارش ماهانه در سري
نشان داده شده  ١کشور استفاده شده، در فلوچارت شکل 

) براي دستيابي به βتوان طيفي يک سري زماني ( است.
وجود  اطالعات مهم و همچنين تشخيص وجود يا عدم

شود. اگر توان  خاصيت فرکتالي استفاده قرار مي
قريبي گذاري براي يک بازه از باند بسامد به طور ت مقياس

صورت مسطح و يکنواخت  برابر با صفر باشد، طيف تواني به
ست که فرآيند مورد بحث يک اخواهد بود و به اين معنا 

گذاري منفي  دار سفيد است. اگر توان مقياس فهفرآيند نو
 ازي صعود تابع کصورت ي ي بهتوان فيط رفتار باشد،

سامد انرژي ب ،خواهد بود يعني با افزايش بسامد (f)بسامد 
نيز افزايش پيدا کرده و فرآيند همبستگي منفي و ناپايدار 
دارد. ناپايداري به اين معناست که اگر در يک پريود 

ش) يابد، به احتمال قوي در پريود هسيگنال افزايش (يا کا
بعدي سيگنال کاهش (يا افزايش) خواهد يافت (يعني 

 توان اگر شود). يم ظاهر نامنظم و متناوب صورت به
 کصورت ي ي بهتوان فيط رفتار باشد، مثبتي گذار اسيمق
 بسامد، شيافزا باي عني بود خواهد بسامد ازي کاهش تابع
ي همبستگ، نديفرآ جهيدرنت که ابدي يم کاهش بسامد يانرژ
 در اگر که است معنا نيا بهي داريپا .دارد داريپا و مثبت
 احتمال به ابدي کاهش) اي( شيافزا گناليس ود،يپر کي
 کاهش) اي( شيافزا گناليس زيني بعد وديپر در اديز
 ١يمنف بازخورد سازوکار وجود شاخصي، داريناپا. ابدي يم

 وجود دهنده نشاني داريپا و است ستميس بر حاکم
 ).٢٠١٢ (تلسکا، است ستميس در ٢مثبت بازخورد سازوکار
 انيمي منف بازخورد سازوکار دهنده نشانالف  -٢ شکل
ي خشکسال ابدي شيافزا بارش اگر .ستي اسالخشك و بارش
 ليدل نيا به شوند اديز ها يخشکسال اگر و ابدي يم کاهش
 است، افتهي کاهش گذشته به نسبت بارش زانيم که است
 ابدي يم کاهش گريد پارامتر پارامتر، کي شيافزا باي عني

 است. حاکم ستميس بري منف بازخورد سازوکار جهيدرنت
 انيم مثبت بازخورد زوکارسا دهنده نشان ب -٢ شکل
 دنبال به کند دايپ شيافزا ريتبخ اگر .است ريتبخ و بارش
 شيافزا زين بارش و شده اديز هوا در موجود رطوبت آن
 زين ريتبخ آندنبال  به شود اديز بارش اگر و ابدي يم
 پارامتر پارامتر، کي شيافزا باي عني کند. يم دايپ شيافزا
 مثبت بازخورد سازوکار جهينت رد ابد،ي يم شيافزا هم گريد
 بازخورد سازوکار ف،يتعر بنابر .خواهد بود حاکم ستميس بر
 )يشيافزا /ي(کاهش راتييتغ دنبال به که استي زماني منف

                                                             
1- Negative mechanism 
2- Positive mechanism 
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 در )يکاهش /يشي(افزا معکوس راتييتغ رها،يمتغي برخ در
 سازوکار و الف) -٣ (شکلشود  ي انجام ميبعد ريمتغ

 راتييتغ دنبال به که استي زمان مثبت بازخورد
 مشابه راتييتغ، رهايمتغ ازي برخ در )ي/کاهشيشي(افزا
 -٣ل (شک رديپذ صورتي بعد ريمتغ در )ي/کاهشيشي(افزا
ي خروجي ها گناليس ازي بخش مثبت بازخورد در ب).

 سازوکاري ورودي ها گناليس باي کساني فاز که سازوکار
 گرفته نظردر بازخورد سازوکار بهي ورود عنوان به دارند
ي ها گناليس ازي بخشي منف بازخورد در اما شوند يم

ي ورودي ها گناليس با معکوسي فاز که سازوکاري خروج

 درنظر بازخورد سازوکار بهي ورود عنوان به دارند سازوکار
 راتييتغ مثبت بازخورد در ليدل نيهم به شوند. يم گرفته
 عکسي منف بازخورد در و گريهمد مشابه ها گناليس
 سازوکار چگونه که دهد يم نشان ٣ل شک هستند. گريهمد
 سازوکار و نامنظم وي نوسانصورت  ي بهمنف خورد باز

 دري وابستگ شود. يم ظاهر منظمصورت  به مثبت بازخورد
 بارش زانيم که است آن ازنشان  ماهانه بارشي ها يسر
 قبلي ها ماه اي قبل ماه در آن مقدار بهي حد تا ماه هر در
 حيتوض بازخورد سازوکاري کاربردها ازي کي دارد.ي گوابست
   ).١٩٨٩ ر،ي(الطهاست  بارش در رخدادها نيا

  
 يکيدرولوژيه يندهايفرا در يتوان فيط مورد در شده انجام مختلف مطالعات از حاصل نتايج -١ل جدو

گران) (پژوهش گر پژوهش رديف  منطقه پارامتر 

 )٢٠٠٠( سيواکومار ١
ساعته ٦ بارش  
روزانه رشبا  

هفتگي بارش  

آمريکا ليف، رودخانه حوضه -١  
سنگاپور -٢  

ساعته ١ بارش )٢٠٠٨(هورنيرو  و مارين ٢ اسپانيا جنوب   

)٢٠٠٨( همکاران و وانگ ٣ روزانه دبي  سه ته يانگ رودخانه   

)٢٠٠٨( همکاران و روير ٤ روزانه بارش   فرانسه 
)٢٠١٠( پمروي و شوک ٥ روزانه برف  ناداکا   

)٢٠١٠( همکاران و ورير ٦ موسمي بارش   آفريقا 

)٢٠١٠( کومار و دانيا ٧ روزانه بارش   

هند ماالپرابها  

هند ماهاندي  

هند کل  

)٢٠١١(دانيا  و کومار ٨ روزانه دبي  هند ماهاندي   

ماهانه دبي )٢٠١٢( همکاران و تلسکا ٩ اسپانيا ابرو حوضه در ايستگاه ١١   

روزانه بارش )٢٠١٢( کارانهم و هوانگ ١٠  فرانسه 

 
  ماهانه يها بارش يتوان فيط يبررس در استفاده مورد تميالگور -١ل شک
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  ريتبخ و بارش (ب)و  يوخشکسال بارش (الف) انيم بازخورد سازوکار -٢ شکل

  

  
  مثبت (ب)و ي منف (الف) بازخورد سازوکار -٣ل شک

  
  استفاده مورد هاي داده و ها ستگاهيا مشخصات

 ستگاهيا ٣٣ ماهانه بارش هاي داده پژوهش اين در
 بر ها ستگاهيا انتخاب نحوه است. شده استفاده يجنس باران
 سطح بتواند ها آن يپراکندگ که است بوده اساس نيا

 .زرگ را هم دربربگيردب يشهرها و دهد پوشش را کشور
 از ارتفاع ،ايييجغراف مشخصات ستگاه،يا نام ٢ جدول در

 ارائه شده استفاده مورد آماري دوره طول و ايدر سطح
 کشور يهواشناس سازمان تيسا از ي بارشها داده است.

 هر يتوان فيط نکهيا به توجه با و است گرفته شده
 يها داده کل گردد، مي يبررس جداگانه صورت به ستگاهيا

  .مورد استفاده قرار گرفت ستگاهيا هر در موجود

  
  ايستگاه مورد بررسي ٣٣غرافيايي، ارتفاع از سطح دريا و طول دوره آماري بارش ماهانه طول و عرض ج -٢جدول 

 پايان دوره آماري شروع دوره آماري ارتفاع از سطح دريا (متر) عرض جغرافيايي طول جغرافيايي ايستگاه شماره
١٧° ٤٨ آبادان ١  ́E ٢١° ٣١  ́N ٦/٦  ١/١٩٥١  ١٢/٢٠٠٥  
٤٠° ٤٨ اهواز ٢  ́E ٢٠° ٣١  ́N ٥/٢٢  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٩/٣  
٤٦° ٤٩ اراک ٣  ́E °٣٤  ٠٦ ́N ٠/١٧٠٨  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٥/٣  
١٧° ٤٨ اردبيل ٤  ́E ١٥° ٣٨  ́N ٠/١٣٣٢  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٧٩/٧  
٣٩° ٥٢ بابلسر ٥  ́E ٤٣° ٣٦  ́N ٠/٢١-  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
عباسبندر ٦  ٢٢° ٥٦  ́E ١٣° ٢٧  ́N ٨/٩  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٧/١  
٢٨° ٤٩ بندر انزلي ٧  ́E ٢٨° ٣٧  ́N ٢/٢٦-  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٥/١  
١٢° ٥٩ بيرجند ٨  ́E ٥٢° ٣٢  ́N ٠/١٤٩١  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٥/٥  
٢٠° ٥٧ بجنورد ٩  ́E ٢٨° ٣٧  ́N ٠/١٠٩١  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٧٧/١  
٤٩° ٥٠ بوشهر ١٠  ́E ٥٤° ٢٨  ́N ٤/٨  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٨٦/١  
٤٠° ٥١ اصفهان ١١  ́E ٣٧° ٣٢  ́N ٤/١٥٥٠  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
٠٣° ٥٠ قزوين ١٢  ́E ١٥° ٣٦  ́N ٢/١٢٩٧  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٩/١  
٥١° ٥٠ قم ١٣  ́E ٤٢° ٣٤  ́N ٤/٨٧٧  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٨٦/٣  
١٦° ٥٤ گرگان ١٤  ́E ٥١° ٣٦  ́N ٣/١٣  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٢/١  
٤٣° ٤٨ همدان ١٥  ́E ١٢° ٣٥  ́N ٧/١٦٧٩  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
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   -٢ادامه جدول 
ا (متر)ارتفاع از سطح دري عرض جغرافيايي طول جغرافيايي ايستگاه شماره  پايان دوره آماري شروع دوره آماري 
٢٦° ٤٦ ايالم ١٦  ́E ٣٨° ٣٣  ́N ٠/١٣٣٧  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٨٦/٤  
٢٧° ٥١ کاشان ١٧  ́E ٥٩° ٣٣  ́N ٣/٩٨٢  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٦/٦  
٥٤° ٥٠ کرج ١٨  ́E ٥٥° ٣٥  ́N ٥/١٣١٢  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٨٥/٢  
٥٨° ٥٦ کرمان ١٩  ́E ١٥° ٣٠  ́N ٨/١٧٥٣  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
اهکرمانش ٢٠  °٤٧  ٠٩ ́E ٢١° ٣٤  ́N ٦/١٣١٨  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٢/٦  
١٧° ٤٨ خرم آباد ٢١  ́E ٢٦° ٣٣  ́N ٨/١١٤٧  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
٤٣° ٤٥ مشهد ٢٢  ́E ٤٦° ٣٦  ́N ٠/١٣٨٥  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
٤٥° اروميه ٢٣  ٠٥ ́E ٣٢° ٣٧  ́N ٩/١٣١٥  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٣/٧  
٤٧° سنندج ٢٤  ٠٠ ́E ٢٠° ٣٥  ́N ٤/١٣٧٣  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٩/٩  
٣٣° ٥٣ سمنان ٢٥  ́E ٣٥° ٣٥  ́N ٨/١١٣٠  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٥/١  
٥١° ٥٠ شهرکرد ٢٦  ́E ١٧° ٣٢  ́N ٩/٢٠٤٨  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٦/١  
٣٦° ٥٢ شيراز ٢٧  ́E ٣٢° ٢٩  ́N ٠/١٤٨٤  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
١٧° ٤٦ تبريز ٢٨  ́E °٣٨  ٠٥ ́N ٠/١٣٦١  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
١٩° ٥١ تهران ٢٩  ́E ٤١° ٣٥  ́N ٨/١١٩٠  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥١/١  
٤١° ٥١ ياسوج ٣٠  ́E ٥٠° ٣٠  ́N ٥/١٨٣١  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٨٧/١  
١٧° ٥٤ يزد ٣١  ́E ٥٤° ٣١  ́N ٢/١٢٣٧  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٦٩/٤  
٥٣° ٦٠ زاهدان ٣٢  ́E ٢٨° ٢٩  ́N ٠/١٣٧٠  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٨/٥  
٢٩° ٤٨ زنجان ٣٣  ́E ٤١° ٣٦  ́N ٠/١٦٦٣  ١٢/٢٠٠٥ ١٩٥٥/٥  
       

  بحث و نتايج
  ها  يستگاهتحليل طيف تواني بارش ا

ايستگاه  ٣٣هاي ماهانه  آمار بارش قسمتدر اين 
 دليل بهسنجي کشور بررسي و تحليل شده است.  باران

هاي مقاله براي ارائه كردار توان  محدوديت تعداد صفحه
سنجي، به ارائه كردار طيف  هاي باران طيفي همه ايستگاه

در  ها تواني چند ايستگاه اکتفا شده و نتايج بقيه ايستگاه
ها آورده شده است. طيف تواني بارش ماهانه پنج  جدول

 ٤ايستگاه تبريز، تهران،کرمان، آبادان وگرگان در شکل 
هاي طيف تواني  نشان داده شده است. برخي از ويژگي

توان  هاي ذکر شده را مي هاي ماهانه ايستگاه بارش
رژيم  ٣زير بيان كرد: ايستگاه گرگان با  صورت به

ج)  -٤(شكل و ايستگاه تبريز  ب) -٤(شكل  گذاري مقياس
دوره هاي باال ( گذاري در باند بسامد رژيم مقياس ٢با 

از چرخه ساالنه) داراي توان طيفي مثبت با  تناوب كمتر
هاي تبريز و  ي ايستگاهعبارت بهمقدار کمتر از يک هستند. 

گرگان در دوره تناوب کمتر از يک سال ماهيت فرکتالي 
گذاري دارند. همچنين سازوکار  قياسقوي و خاصيت م

بازخورد مثبت بر سيستم حاکم است يعني اگر بارش به 
طور مثال در يک ماه افزايش (يا کاهش) يافته باشد به 
احتمال قوي در ماه بعد نيز افزايش (يا کاهش) خواهد 

هاي  هاي گرگان و تبريز به ترتيب در بازه يافت. ايستگاه
ماه داراي توان طيفي  ٥٠تا  ١٢ماه و  ٢٠تا  ١٢زماني 

 ضعيفي فرکتالي ماهيت ها يعني در اين بازه .منفي هستند

ها موجود نيست و  گذاري در داده مقياس خاصيت و بوده
 سازوکار نتيجه در است و ناپايدار بارش همچنين فرآيند

است. ايستگاه گرگان، در  سيستم بر حاکم منفي بازخورد
ماه داراي  ٥٠تا  ٢٠از گذاري خود  سومين رژيم مقياس

 دليل بهتوان طيفي مثبت است ولي ماهيت فرکتالي آن 
توان طيفي بيشتر از يک ضعيف است. طيف تواني ايستگاه 

گذاري  د) فقط داراي يک رژيم مقياس -٤تهران (شكل 
با توان طيفي مثبت و  fصورت يک تابع کاهشي بسامد  به

در دوره تناوب کمتر از يک است. در نتيجه ايستگاه تهران 
ماه داراي ماهيت فرکتالي است. رفتار مسطح و  ٣٣تا  ٢

هاي باالي ايستگاه کرمان (شكل  يکنواخت در باند بسامد
 )β=٠١/٠(توان طيفي به طور تقريبي صفر  دليل بهر)  -٤

دهد که ماهيت  عالوه بر ماهيت فرکتالي قوي، نشان مي
ين يعني براي است و ا دار سفيد ها نوفه بسامدبارش در آن 
ماه سري زماني کامال تصادفي است.  ١٤تا   ٢دوره تناوب 

ماه داراي توان طيفي مثبت  ٥٠تا  ١٤طيف تواني در بازه 
با مقدار بيش از يک است که بيان کننده ماهيت فرکتالي 
ضعيف و فرآيند بارش پايدار است. طيف تواني ايستگاه 
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ري تنها گذا رژيم مقياس ٣با  الف) -٤(شكل  آبادان
گذاري خود يعني  ايستگاهي است که در دو رژيم مقياس

 ٦تر از  هاي باال (ولي دوره تناوب کوچک هم در باند بسامد
ماه داراي توان طيفي  ٢٥تا  ١٠ماه) و هم در دوره تناوب 
نتيجه ماهيت فرکتالي است و در  مثبت کمتر از يک و در

بدون  ،نفيتوان طيفي م دليل بهماه  ١٠تا  ٦دوره تناوب 
ماهيت فرکتالي است و سازوکار بازخورد منفي بر آن حاکم 

ها انرژي بسامد  در تمام ايستگاه ٤است. با توجه به شکل 
وجود  دليل بهيابد که  در نقطه ساالنه افزايش ناگهاني مي

  تناوب در مقياس ساالنه است.
هاي  در جدول نتايج نيز سنجي باران هاي ايستگاه ساير براي
آورده شده است. با توجه به مقادير توان طيفي  ٥و  ٤، ٣

سنجي کشور،  ايستگاه باران ٣٣محاسبه شده براي 
بيشترين مقدار توان طيفي مربوط به ايستگاه گرگان در 

و کمترين مقدار  ٢١٧/٢ماه با مقدار  ٥٠تا  ٢٠دوره تناوب 
ماه با مقدار  ١٤تا  ٢مربوط به کرمان در دوره تناوب 

هاي اهواز و  ايستگاه ٣است. براساس جدول تقريبي صفر 
ايستگاه ديگر داراي  ٣١بابلسر داراي توان طيفي منفي و 

توان طيفي مثبت کمتر از يک و ماهيت فرکتالي قوي 
هاي آبادان و  ايستگاه به جز ايستگاه ٣١از اين  .هستند

هاي ايالم و  ماه و ايستگاه ٦تا  ٢تناوب   اردبيل که در دوره
ماه داراي ماهيت  ١٠تا  ٢در دوره تناوب  بجنورد که

درصد  ٨١ايستگاه ديگر ( ٢٧فرکتالي هستند در 
ها) در باند بسامدهاي باال (بسامدهاي بزرگتر از  ايستگاه

چرخه ساالنه) توان طيفي مثبت کمتر از يک و ماهيت 
 ١٧از  ٤شود. با توجه به جدول  فرکتالي قوي ديده مي

گذاري دوم، توان طيفي  ايستگاه داراي رژيم مقياس
ها منفي  ايستگاه کرمان مثبت و توان طيفي ساير ايستگاه

گذاري دوم  ها در رژيم مقياس است يعني بيشتر ايستگاه
طور که از جدول  خود فاقد ماهيت فرکتالي هستند. همان

ايستگاه آبادان، گرگان و  ٣شود از ميان  مشاهده مي ٥
گذاري سوم  مقياسها رژيم  ياسوج که در طيف تواني آن

در  ٩٩٩/٠وجود دارد فقط ايستگاه آبادان با توان طيفي 
 ٢ماه داراي ماهيت فرکتالي است و  ٢٥تا  ١٠دوره تناوب 

دليل توان طيفي مثبت بيشتر از يک،  ايستگاه ديگر به
  ماهيت فرکتالي ضعيفي دارند.
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  مربوطه بازه يتوان فيط معادله همراه به اول يگذار اسيمق ميرژ انيپا و شروع ،يفيط توان ريمقاد -٣ جدول

 
  
 
 

ستگاهيا شماره  
اول يگذار اسيمق ميرژ  

  شروع
  (ماه)

  انيپا
  (ماه)

يفيط توان  
)β(  

يتوان فيط رابطه  

0.0871.087y ٠٨٧/٠ ٦ ٢ آبادان ١ x −=  
٥٢٩/٠ ١٦ ٢ اراک ٢  0.5291.415y x −=  
٠٦٩/٠ ٥٠ ٢ بندرعباس ٣  0.0693.307y x −=  

يانزل بندر ٤  ٤٠١/٠ ١٦ ٢  0.40130.042y x −=  

رجنديب ٥  ٥٨٧/٠ ١٢ ٢  0.5870.449y x −=  

١٩٥/٠ ١٠ ٢ بجنورد ٦  0.19534.921y x −=  

٥٤١/٠ ٣٣ ٢ بوشهر ٧  0.5416.305y x −=  
١٧٣/٠ ٥٠ ٢ اصفهان ٨  0.1730.445y x −=  

٠٨١/٠ ٥٠ ٢ قزوين ٩  0.08112.171y x −=  

٦٤٢/٠ ١٣ ٢ قم ١٠  0.6420.764y x −=  

٤٤٦/٠ ١٢ ٢ گرگان ١١  0.4462.055y x −=  
٢٦٥/٠ ٢٥ ٢ همدان ١٢  0.2651.298y x −=  
٥٦٢/٠ ١٠ ٢ ايالم ١٣  0.56211.282y x −=  

٣١٨/٠ ٤٠ ٢ کاشان ١٤  0.3180.688y x −=  

٣٠٤/٠ ٣٣ ٢ کرج ١٥  0.3042.530y x −=  
≈ ٠ ١٤ ٢ کرمان ١٦  0.834y =  

٦٥٠/٠ ١٢ ٢ کرمانشاه ١٧  0.6502.239y x −=  

٢٤٧/٠ ٥٠ ٢ خرم آباد ١٨  0.2472.730y x −=  
٢٩٤/٠ ٥٠ ٢ مشهد ١٩  0.2490.705y x −=  
٤٠٧/٠ ١٢ ٢ اروميه ٢٠  0.4071.517y x −=  

٢١٠/٠ ٣٥ ٢ سنندج ٢١  0.2102.663y x −=  
٢٩٨/٠ ٥٠ ٢ سمنان ٢٢  0.2980.481y x −=  

٩٢٥/٠ ٦ ٢ اردبيل ٢٣  0.9251.135y x −=  
٢٧٦/٠ ٥٠ ٢ شهرکرد ٢٤  0.2761.539y x −=  

٤٤٢/٠ ١٢ ٢ تبريز ٢٥  0.4420.666y x −=  

١٤٦/٠ ٣٣ ٢ تهران ٢٦  0.1460.957y x −=  

٨٣٦/٠ ٦ ٢ ياسوج ٢٧  0.83626.75y x −=  

١٧٢/٠ ٥٠ ٢ يزد ٢٨  0.1720.247y x −=  

٤١٩/٠ ١٢ ٢ زاهدان ٢٩  0.4190.279y x −=  

٣٣٩/٠ ١٢ ٢ زنجان ٣٠  0.3391.22y x −=  

٣٤٩/٠ ١٢ ٢ شيراز ٣١  0.3493.148y x −=  
٣٣و  ٣٢  ----------------- منفي ٤٠ ٢  اهواز و بابلسر 

* y  انرژی بسامد ياE(f)  وx بسامد(f) .است  
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  مربوطه بازه يتوان فيط معادله همراه به سوم يگذار اسيمق ميرژ انيپا و شروع ،يفيط توان ريمقاد -٥ جدول

  
  يريگ جهينت

ي ها ميرژي فيط توان محاسبهپژوهش  نيا از هدف
 با کهايستگاه كشور بود  ۳۳ي بارش در گذار اسيمق

ي فرکتال تيماه وجود عدم اي و وجود ،يفيط توان محاسبه
ي فيط توان مقدار کمک به نيهمچنديد. گر مشخص
 بازخورد سازوکار و بارشي داريپا همچوني اتيخصوص
  .شد مشخصنيز  ستميس بر حاکم
 دري وابستگ حيتوض بازخورد سازوکاري کاربردها از
 زانيم که است آن ازي حاک و است ماهانه بارشي ها يسر
 اي قبل ماه در آن مقدار بهي حد تا ماه هر در بارش
 از استفاده باپژوهش  نيا در دارد.ي وابستگ قبلي ها ماه

ي توان فيط بسامدي فضا به زماني فضا از ها داده انتقال
 توان ريمقاد وشد  ميترس کشور کينوپتيس ستگاهيا ٣٣
 که نيا به توجه با شد. محاسبه ستگاهيا هري براي فيط
 درصد ٨١( مطالعه مورد ستگاهيا ٣٣ از ستگاهيا ٢٧
 از کمتر تناوب (دوره باالي بسامدها باند در ها) ستگاهيا

 و کي از کمتر مثبتي فيط تواني دارا ساالنه) چرخه
 که گرفت جهينت نيچن توان يم بودندي قوي فرکتال تيماه

 از تر بزرگي بسامدها باند در رانياي ها ستگاهيابيشتر 
 کي از کوچکتر تناوب دوره در گريد عبارت به اي ٠٨٣/٠
 و بودهي قوي فرکتال تيماهي دارا ماه) ١٢ تا ٢( سال
است. اين  حاکم ماهانهي ها بارش بري ريپذ اسيمق تيخاص

  ستگاهيا  شماره
  دوم يگذار اسيمق ميرژ

  شروع
  (ماه)

  انيپا
  (ماه)

  يفيط انتو
)β(  

  يتوان فيط رابطه

يمنف ١٠ ٦ آبادان ١  - 
يمنف ٥٠ ١٦ اراک ٢  - 
يانزل بندر ٣ يمنف ٥٠ ١٦   - 
رجنديب ٤ يمنف ٥٠ ١٢   - 
يمنف ٥٠ ١٠ بجنورد ٥  - 
يمنف ٥٠ ١٣ قم ٦  - 
يمنف ٢٠ ١٢ گرگان ٧  - 
الميا ٨ يمنف ٥٠ ١٠   - 
يمنف ٥٠ ١٢ کرمانشاه ٩  - 
هياروم ١٠ يمنف ٤٠ ١٢   - 
لياردب ١١ يمنف ٥٠ ٦   - 
زيتبر ١٢ يمنف ٥٠ ١٢   - 
اسوجي ١٣ يمنف ٩ ٦   - 
يمنف ٥٠ ١٢ زاهدان ١٤  - 
يمنف ٣٣ ١٢ زنجان ١٥  - 
رازيش ١٦ يمنف ٥٠ ١٢   - 
٦٥٣/١ ٥٠ ١٤ کرمان ١٧  1.6530.003y x −=  

* y  انرژی بسامد ياE(f)  وx بسامد(f) .است  

  ستگاهيا  شماره
  سوم يگذار اسيمق ميرژ

  شروع
  (ماه)

  انيپا
  (ماه)

  يفيط توان
)β(  

  يتوان فيط رابطه

0.9990.085y ٩٩٩/٠ ٢٥ ١٠  آبادان  ١ x −=  
2.2170.0019y ٢١٧/٢ ٥٠ ٢٠  گرگان  ٢ x −= 

1.7911.442y  ٧٩١/١ ٢٠ ٩  اسوجي  ٣ x −= 
* y  انرژی بسامد ياE(f)  وx بسامد(f) .است  
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هاي  زيادي به باال بردن دقت پژوهش کمک تواند يمنتايج 
 .منابع آب در كشور نمايد

  
  گزاري سپاس
 در خاطره ب کشوري هواشناس سازمان از لهيوس نيبد
 ها ستگاهيا ماهانهي ها بارش اطالعات و آمار گذاشتن ارياخت
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