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 باران در استان گلستان با استفاده از روش آنالیز تواني های پرباران و کم تحلیل الگوی وقوع ماه

1زاده مصطفي رئوف

 3ذبیحي محسن، 2مهدی وفاخواه، *1

 کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشکدۀ استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، . 1

 منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرسدانشکدۀ ، مهندسی آبخیزداریدانشیار گروه . 2

 واحد بجنورد باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمیآبخیزداری، مهندسی  دانشجوی دکتری علوم و. 3

 (29/12/1394تصویب  تاریخ ؛26/05/1394)تاریخ دریافت  

 چكیده

 شخود.  فیخ مشخخ  تعر  ۀآستانحد  کیر از متک ای رشتیب ریبا مقاد یمتوال یها عنوان ماه به تواند یمرطوب و خشک م یها دوره

ایستگاه هواشناسخی در اسختان    40 ۀماهانهای زمانی بارش  باران در سری های پرباران و کم حاضر خصوصیات دوره پژوهشدر 

هخا   باران و نیز توالی وقخو  آن  ن و کماهای پربار ماه ۀدوره است. طول شدتجزیه و تحلیل  آماریسالۀ  34دورۀ در یک  گلستان

استفاده از روش آنخالیز تخوانی، الگخوی تخداوم      با، پژوهش حاضر اساس نتایج بر. شدتحلیل  ماهه 9تا  1های  و در دوره محاسبه

مخاه( در مرکخز اسختان     9بخاران )  کخم  ۀدورتخری    وقو  طخوننی . شددر هر ایستگاه مشخ  خشک و مرطوب  ۀماهانهای  دوره

اتفخا  افتخاده اسخت. ایخ  در حخالی اسخت کخه وقخو           ،بخار تکخرار   5و  6ترتیب بخا   بههای تمر و مینودشت  گلستان در ایستگاه

متخوالی و   ۀماهخ  سخه هخای   در دوره نی مچاست. هه تداشتکرار  2 داشلی ماه( تنها در ایستگاه بهلکه 9باران ) پر ۀدورتری   طوننی

اساس تفسیر  برهای واقع در بخش شمالی استان گلستان اتفا  افتاده است.  باران در ایستگاه های کم تر، تعداد وقو  دوره طوننی

 بخاران در  پربخاران و کخم  های  وقو  دورهتوان الگوهای  )فراوانی وقو  به ازای طول دوره(، میدوگانه  یتمیلگار یها پالت جینتا

منظخور در  بهتخر الگخوی وقخو       بخه  آنالیز توانی. کاربرد روش کردهای واقع در مناطق مختلف بارشی را با هم مقایسه  ایستگاه

 شود.   در سایر مناطق اقلیمی پیشنهاد میخشک و مرطوب های  دوره

 .، وقو  خشکسالی ، روابط توانیمرطوبخشک و  ۀدور ، دوگانه یتمی، پالت لگاریتوال یالگو: واژگانکلید 
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 مقدمه

ویره  مکرت      مسائل ناشي از تغييررا  ارا، ، ار     ،اخيراً

 محري  زیسر ي  ترثیيرا    ناشي از سيل و خکتسالي و نيز

کاهش اا،  موجب افزایش اهميت و توجر  ار  ملالترا     

 هاي مخ لف زمراني و متراني شرد  اسرت     اا،  د، مقياس

،یرزي و مردیریت     ضرو،  و مبناي اولي  ارراي ارنامر    .]8[

. ایر  موضرو    ]4[ سرت  هرا  ا،زیرااي خکتسرالي   ،منراا  ب  

هراي ترا،یخي د،    وقرو  خکتسرالي   ۀملالتنيازمند د،ک و 

وقرو  خکتسرالي    ۀدو،بن د، طرول  ترثیيرا    منلق  و نيز

،وي کمراند خکک جهاني موجرب   ایران گرف   قرا،. است

اا،نردگي د، ککرو، شردید ااشرد.      شد  است کر  نوسرانا   

مقيراس  تری  مقياس زماني اراي تحليل خکتسالي  متمول

زمراني سراالن     ۀدو،. اگرچر   اسرت ماهانر    سپسو  ن ساال

،وي  سرازي اط ارا     تواند اراي خ صر   مي ،طوالني است

د. مقيراس ماهانر    شرو اسر ااد    اي خکتسالي  ،ف ا، منلق 

خکتسالي د، تثیيرا   پایشر اراي ک ،سد ک  اي نظر مي ا 

ککراو،زي، منراا  ب  و ،ارایش     زمينرۀ یک منلق  کر  د،  

  نتر دليرل ای  ار   .]21[ااشرد  یر ؤم ،هاي زیرزميني است ب 

ون ،وانا ، تبخير، ،طوارت  مچا و  ار اا، ، م غيرهایي ه

تتریرف  ، ]8[نياز است  خاک، ،طوات نسبي، دما و غير  نيز

سراس اهردا    مکخصي از خکتي یرا شراخخ خکرتي ارا   

هراي   مخ لف دشوا، است. اراي ا،زیااي و پایش خکتسرالي 

مخ لرف  ان پهوهکررر  ۀوسريل  هاي م تددي ا  اقليمي، ،و 

هرا   کا، گرف   شد  است، امرا ارخري از ایر  ،و     اادا  و ا 

کرر  د،  ندهسرر اي  و نيازمنررد اط اررا  گسرر رد  پيچيررد 

کر    انجر ب از. ]5، 9[ها مقدو، نيست  موا،دي دس رسي ا  بن

اسرريا،ي از د، تررری  م غيررر و،ودي  مهرر انرروان  ارر اررا،  

است، اسيا،ي از ملالتا  ارر ایر     مرتب  اا ب  یندهايافر

کمبود ارا،  د، مقيراس   . ]26، 11[اند  م غير م مرکز شد 

مد  ار مقدا، ،طوات خاک و د، مقياس زماني  زماني کوتا 

و هرا، سرلم مخرازن ب      مد  ار مقدا، بادهي ،ودخان  الند

هراي   . اط ارا  دو،  ]6[ گراا،د  هاي زیرزميني ایر مري  ب 

هاي ککاو،زي،  خکک و مرطو ، دیدگاهي ،ا اراي فتاليت

 رييتغتثیيرا   ياایا،ز زيو هيد،وژئولوژیک و ن ژیکهيد،ولو

د،ک  ،انراارای   .]13[بو،د  د، یک منلق  فرراه  مري    ياقل

منظرو، تردوی  مردل د،     مااهي  مخ لف از خکتسرالي ار   

ار،سي خصوصيا  مخ لف خکتسرالي مايرد خواهرد ارود     

هرراي خکررک و مرطررو    مجمررو ، اهميررت دو،  د، .]21[

تروان د، مروا،د زیرر     هاي مخ لف هيد،ولوژیک ،ا مي پدید 

د، توليرد   هاي مرطرو  نقرش مهمري    دو،  .1 :دکرخ ص  

 .2. نرد کن  مري  ایاا،یزي ککت و مدیریت جنرل  ب ، ارنام 

تواننرد د، توصريف کمري     هاي خکک و مرطرو  مري   دو، 

و ا،زیررااي وقررو   ياينرر خيررزي و پرريش خکتسررالي و سرريل

ن ایج محاسربا  واقتري ميرزان     .3ها مايد ااشند.  تندسيل

هراي   مبنراي دو،   ارخکک  نيم تبخير د، مناطق خکک و 

پایر خواهد  تر امتان صو،  دقيق خکک و مرطو  ،وزان  ا 

منظررو، کن رررل  ،وانررا  ارر  ر اارر  اررا، تتيرري  ،و .4اررود. 

 و هاي خکرک و مرطر   هاي سلحي اا توصيف دو،  جریان

هراي خکرک و    تروالي دو،   .5ايني خواهد ارود.   قاال پيش

،یزي کن رل سيل، توليرد ب  و سردهاي    مرطو  د، ارنام 

هرراي  ملالتررا  مرردیریت ب  .6. دا،داهميررت  اي، ذخيررر 

هاي خکرک و مرطرو     زیرزميني نيازمند اط ااتي از دو، 

هراي   خصوص تحليل وقو  دو،  د،ملالتا  مخ لاي است. 

اازوهایر  خکک و مرطو  صو،  گرف   است. د، ای  ،اس ا

د، مناطق  یس را ا 16اا اس ااد  از بما،  ]15[ شو همتا،ان

 ۀماهانمخ لف اقليمي اراس ان ستودي، خصوصيا  اا،  

ن يج  ،سيدند کر   و ا  ای  دند کرها ،ا تجزی  و تحليل  بن

هاي مرطو  د، قسمت جنواي ای  ککو،  تری  دو،  طوالني

هراي   ترری  دو،   طروالني  و نيز قسمت مرکرزي و شررآ بن   

 شو همترا،ان  بناگنوسر وپولو  پرهوهش د،  .نرد ،ا دا،خکک 

، سرال   40 ۀدو،ا  د، یک ایس ر 20اا اس ااد  از بما،  ]14[

و از دو حرد   شرد ار،سري   هاي خکتي د، ککو، یونان دو، 

یير تغييررا  نسربي توزیر     ثم ااو  اراي تتيي  تر  ۀبس ان

هراي   کر  دو،  د شر و مکرخخ   هاي خکرک اسر ااد    دو، 

والي م وسرر  و ، امررا تررنررددا،خصوصرري ي فصررلي  خکررک 

 اوترون  ها اا خلر خکتسالي همررا  اسرت.   نبمد   طوالني

 نيجریر   خکرک ککرو،   نيم اي د، مناطق  د، ملالت  ]23[

شررای   دن کرر   یر ،ا ارراي کمري  ؤاا،  مر  شاخخ ترکيبي

اس ااد   خکتي اا اس ااد  از بما، هات ایس را  سينوپ يک

نيرز   ا، از خصوصريا  ار   اایرد د و ن يجر  گرفرت کر     کر

و سوشراما   .دشرو هراي خکرتي اسر ااد      انوان شراخخ   ا

ضررم  ار،سرري تغييرررا  خصوصرريا     ]28[ شهمتررا،ان

اينري بن د، دو   هاي خکتي د، ککرو، کانرادا و پريش    دو، 

سرال ،، ميرزان تغييررا      140و  40) تغيير اقلي ي سنا،یو

هراي مخ لرف ککرو،     هاي خکتي د، قسرمت  اا،  و دو، 

هراي   ها و شراخخ  و ، ]19[داي  .دندکرمکخخ ،ا کانادا 
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هراي   خکتي و نيز تغييرا  خکتي د، قسرمت دن کر  کمي

ي  مچنر است. د، ای  زمينر  ه د  کرمخ لف جهان ،ا ايان 

هراي   سرازي دو،   د، شبي  ]25[شا،ما  توان ا  ملالتا  مي

  ،ومرا،ک  ۀزنجيرمرطو  و خکک ککو، کنيا اا اس ااد  از 

خکرتي د،   انيمتر ر  تحليل زماني د، ]26[سيرداس و س  

 ]27[ شو همترا،ان  اسر ي   د، ککو، ترکي ، تراکيا ۀمنلق

و  ا،وپرا  ۀقرا، د،  ياقليمر  يخکتسرال  يها شاخخ  د، توزی 

Bordi هراي   د، تحليل وقای  حدي دو،  ]17[ شو همتا،ان

 .دکراشا،  سيسيلي منلقۀ خکک و مرطو  د، 

هاي ارا،    از داد  ]2[ شخليقي سيرا،ودي و همتا،ان

، ارراي  1384 ر 1359سرال  )  26بمرا،ي   ۀدو،یرک   ۀساالن

منظو، تحليل بما،ي اا،  و  هاي اس ان مازند،ان ا  ایس را 

. د، ایر   دنرد کرهاي مرطو  و خکک اس ااد   تتيي  سال

اا،  شاخخ مکخخ شد ک  د، اس ان مازند،ان،  پهوهش

ر کر  هراي اي  دليرل داشر   قااليرت    ، ا SPIشد  ) اس اندا،د

هراي   ها د، هر یرک از پدیرد    تر طبق  ازجمل  تاتيک دقيق

هراي   نسبت ا  شاخخي  ريکاترسالي و خکتسالي، دقت 

PNPI  وNitzche هاي مرطو  و خکک  ي دو، د، جداساز

ري دا،د. من ظري ک و ا  تغييرا  اا،  حساسيت اي ،ددا

،وند اا،  و خکتسالي )د، مقياس ماهانر ، د،   ]9[و غيو، 

دند و ضم  تاتيرک  کرتحليل  ،اد،یاي خز،  ۀزیرحوض 23

قلمرو اقليمي، ،وند تغييرا  ارا،  د، منلقر     4منلق  ا  

اح مررال وقررو   ]3[. اسرراکر  و مررازیني دنرردکرتتيرري  ،ا 

اسر ااد  از مردل    ،ا ارا هاي خکک د، اسر ان گلسر ان    ،وز

و ن يج  گرف ند ک  اح مرال   کردندما،کو  ملالت   ۀزنجير

پراا،ان جنواي اس ان اسيا،  ۀناحيتداوم ،وزهاي خکک د، 

 ارا،ان شرمالي اسرت.    کر   ۀناحير از ،وزهاي مکاا  د، م ک

 ]12[ شلالتا  یوسراي و همترا،ان  توان ا  م ميهمچني  

اربو،د اح مراال  خکتسرالي و ترسرالي ارا اسر ااد  از      د، 

 ]10[ شنرا،  و همترا،ان ، و توزی  نرمال  وما،ک ۀزنجير

مد  شهرس ان زاهردان ارا    کوتا هاي  خکتسالي ۀملالتد، 

 يواسنجد،  ]1[بزادي و سللاني و  SPI اس ااد  از شاخخ

 تیریمنظو، مد شاخخ پالمر ا  يمياقل بیضرا ياند و پهن 

هرا،   )تراال   يتر يطب يهرا  س  يد، اکوس يخکتسال سکی،

 ]8[ش و همترا،ان  زاد  يمصرلا   ينر مچه. کرداشا،   رانیا

اا، ، دمرا و   يرهايهواشناسي اا م غ يخکتسال ليد، تحل

م غيرر  اشرا،     سر  و اس ااد  از مدل نمودا،  ينسب  ،طوات

 .  دکر

دليرل   د، اس ان گلسر ان ار   ها  وقو  خکتسالي فراواني

هد   ،وجود تنو  ب  و هوایي م ااو  خواهد اود. اناارای 

ارا اسر ااد  از    حاضر، کا،ارد ماهروم بنراليز ترواني    پهوهش

هاي پرارا،ان و   لرا،ی مي د، ا،زیااي دو،  ۀدوگاننمودا،هاي 

بمرا،ي   ۀدو،هاي مکاهداتي د، یرک   اساس داد  اراا،ان  ک 

ارا ماراهي     يکر  ،و  بنراليز تروان    ابنجر  از. اسرت سال   34

واق   د،هاي خکک و مرطو  مرتب  است،  اح ماالتي دو، 

هرا، مقرادیر حردي و     ارودن داد   نرمالون مچاز مکت تي ه

 يرا جاي تغي بن مس ثناست. د، ای  ،و  ا تثیيرا   سایر

 د.شو ميتوج   هاي اا،شي ،ژی ا  مقادیر فصلي یا ساالن ، 

 ها مواد و روش

اساس مرز هيرد،ولوژیک   ار، اس ان گلس ان حاضر پهوهشد، 

انوان واحد ملالتراتي د، نظرگرف ر  شرد  اسرت. اسر ان       ا 

هراي   گلس ان از نظر گس ردگي، تنو  توپوگرافي، نو  کا،اري

ک  خصوصيا  و وقرو  زمراني و    دا،دي زیادناهمرني  ا،اضي

سرازد. اسر ان    یر مري ثهاي خکک و مرطو  ،ا م  متاني دو، 

کيلوم رمرار  د، شرمال    20438س ان اا مساح ي حدود گل

 56˚ 18΄ترا  53˚ 50΄جغرافيرایي    ۀمحردود شرآ ککو، و د، 

 شرد   واقر   شرمالي  ارض 38˚08΄تا 36˚ 25΄و شرقي طول

 750ترا   150ددوحر از  سراالن   م وس  اا،ندگي ميزان. است

 اندي دومرا،ت   اس ان گلس ان د، طبق  .استم ر م غير  ميلي

انردي، نروا، شرمالي     د ک  د، ای  طبق دا، يم ااوت يها اقلي 

د. دا،خکک  يم اقلي  ن تر بن  اقلي  خکک و نوا، پایي  اس ان 

مرطو  و  نواحياسيا، مرطو  د، داخل  ۀناحيهمچني  دو 

، دا،د مرطرو  قررا   نيمر   نواحيمرطو  د، داخل  ۀناحيپنج 

سنجي  هاي اا،ان موقتيت و پراکنش ایس را  1. د، شتل ]9[

 1شد  است. د، جردول    حاضر ا،ائ پهوهشد،  شد  اس ااد  

 شرد   اسر ااد   ملالتاتيهاي  ارخي از خصوصيا  ایس را نيز 

 ، ا،ائ  شد  است.ها تجزی  و تحليلد، 
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 سنجي منتخب در استان گلستان بارانهای  موقعیت و پراکنش ايستگاه .1شكل 

 سنجي منتخب در استان گلستان بارانهای  خصوصیات ايستگاه برخي .1جدول 

 ايستگاه رديف

میانگین 
بارش 
ساالنه 

(mm) 

دورۀ 
پرباران 

)%( 

دورۀ 
 باران )%( کم

ارتفاع از 
سطح دريا 

(m) 
 ايستگاه رديف

میانگین 
بارش 
ساالنه 

(mm) 

دورۀ 
پرباران 

)%( 

دورۀ 
 باران )%( کم

ارتفاع از 
سطح 

 (mدريا )

 280 4/56 6/43 608 کبودوال 21 -12 6/56 4/43 425 ق  آ ب 1

 250 4/55 6/44 752 گاليتش 22 5/34 2/54 8/45 446 کوس  ،ازب 2

 36 9/55 1/44 421 گنبد 23 20 6/55 4/44 343 ساليان  ااغ 3

 31 6/56 4/43 503 ااغ الل  24 24 4/56 6/43 429 داشلي اهلت  4

 155 6/56 4/43 849 لزو،  25 180 6/56 4/43 882 پک   پس 5

 300 4/56 6/43 754 مينودشت 26 250 1/58 9/41 533 کمر پيش 6

 280 9/54 1/45 817 نود  27 100 1/55 9/44 573 بااد يتق 7

 12 9/55 1/44 456 بااد سللان 28 132 1/58 9/41 517 تمر 8

 220 6/57 4/42 279 قازانقای  29 330 1/56 9/43 700 ،ا  تن  9

 190 6/56 4/43 353 تپ  مراو  30 250 3/58 7/41 241 بااد تيل 10

 100 9/56 1/43 275 هوت  31 1250 0/60 0/40 234 خان چکم  11

 70 8/61 2/38 194 چا  32 200 4/56 6/43 858 ،اميان 12

 10 3/59 7/40 219 ارون اینچ  33 1450 1/58 9/41 197 ايل قر   ط،اا 13

 24 8/58 2/41 184 ارون داشلي 34 280 7/54 3/45 804 گل ز،ی  14

 25 0/60 0/40 216 ترشتلي 35 12 4/56 6/43 337 گرگان سد 15

 -20 1/59 9/40 350 جيق قلت  36 500 4/56 6/43 762 سرمو 16

 500 2/54 8/45 767 ناها،خو،ان 37 -22 6/58 4/41 442 حاجيا،غا 17

 2500 0/63 0/37 538 االا کو  شا  38 210 0/52 0/48 651 بااد فاضل 18

 150 7/54 3/45 708 ک  تشص 39 30 6/56 4/43 360 قزاقلي 19

 -26 6/55 4/44 510 ب  سيا  40 250 6/56 4/43 828 تپ  يقل 20
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ها د، مناطق مخ لف اسر ان و د،   اا توج  ا  وجود ایس را 

ارودن   طروالني همچنري    و م ااو شرای  ب  و هوایي تقریباً 

امتران   ، کا،ارد ،و  بناليز توانيشد  اس ااد  بما،ي  ۀدو،طول 

 ۀارا،ان ،ا د، منلقر   هراي پرارا،ان و کر     ار،سي وضرتيت دو،  

اسراس   ارر ، پهوهشسازد. اراي انجام ای   ميسر مي شد  ملالت 

هرا،   ارودن بمرا، ایسر را     کامرل بما،ي موجود و نيز  ۀدو،طول 

هراي   سنجي وزا،  نيرو ک  د، قسرمت  ایس را  اا،ان 40تتداد 

 .  دشاند، ان خا   مخ لف اس ان واق  شد 

 روش آنالیز تواني  

زیرااي  یک شاخخ خکتسالي زماني مايرد اسرت کر  ا وانرد ا،    

کمّي، ساد  و ،وشرني از خصوصريا  اصرلي خکتسرالي یتنري      

ا،ائر    ،ا خکتسرالي  ۀد،ارگيرنرد تداوم، شد ، فراوانري و سرلم   

صرو،  م روالي و    ارا،ان ار    هراي پرارا،ان و کر     دو، . ]21[ دهد

قبرل از اسر ااد  از ایر      .]16،17،24[ ندشرو  م ناو  تتررا، مري  

هراي   . دو، ندشوهاي خکک و مرطو  مکخخ  ااید دو،  ،و 

هاي زماني م ااو  د، نظرر   تواند د، مقياس اا،ان مي پراا،ان و ک 

حاضر مبنراي ماهانر  ان خرا  شرد       پهوهشگرف   شود ک  د، 

هاي پرارا،ان   د، مناطق مرطو ، طبيتت م غير دو، . ]21[ است

بن د، یرک سرلم    ۀبسر ان تتيري    ۀوسريل  تواند ا  مي اا،ان و ک 

د شرو تتيي   اا،  صار د، مناطق خککمکخخ، مانند مقدا، 

ها ارراي   یک سري از داد  ۀبس ان. نقاط مه  د، تتيي  ]18، 14[

اا،ان، نقاطي است کر  ،ویردادهاي    هاي پراا،ان و ک  تتيي  دو، 

کننرد.   تغييرر مري  اتس   ااا،ان و  هاي پراا،ان و ک  اا،  از دو، 

ارا،ان    کر هاي پراا،ان و  حد بس ان  نقش مهمي د، تاتيک دو، 

مرا ، د،   12هاي هر ما  ) حاضر ميانري  هشوپهد، . دکن مي ایاا

ميرانري    ۀبسر ان بما،ي )اراي مثال د، مرا  مهرر، حرد     ۀدو،کل 

بما،ي، اراي تتيي  حد بسر ان  د،   ۀدو،سال  34بمد  از  دست ا 

د، ایر    .ااد  شرد  اسرت  اا،ان اس  ک هاي پراا،ان و  ان خا  دو، 

دن مقرادیر ارا،  هرر    کر و مناي پس از ک مقادیر مثبت  مرحل 

صرو،  یرک    ما  از مقدا، ميان  یا ميانري  مقادیر اا،  ماهان ، ا 

تااضرل   ۀمحاسرب س از پر  .]21[ بیرد  ميدست  ها ا  سري از داد 

هراي   زیرمجموار  ، ارا،  ماهانر  از ميرانري  د،ازمرد      ریمقاد

ار    يو تصرادف  يصرو،  م روال    مثبت و مناي ار  ریمقاد ۀپيوس 

کر  وقرو     ای  اسرت   ر نراودن د، اینجا ايا تصادفي. بید دست مي

هري  ترثیيري    تردیرر یاا،ان ار تترا، وقو   و ک  ،انهاي پراا دو، 

 ۀمرتبرررري اد، اررررا،  ایسرررر ا  يايرررران ندا،نررررد. ارررر  

 . اودن ميانري  نوسانا  حا  شد  است اي دو،   تيخصوص اول 

 ۀدو،ارا،ان د، طرول کرل     اا،ان یا ک  پرهاي  تتداد دو، 

ماهر ، ترا    یرک ری  مقيراس زمراني )  م ترتيب از ک بما،ي ا 

. ]24[ شرود  مري ری  بن ارراي هرر ایسر را  محاسرب      ک اي

تترداد   دوارا،  و  ارد یا مري سپس طول مبناي زماني افزایش 

بمرا،ي   ۀ اا،ان د، کرل دو،  هاي پراا،ان و ک  هاي دو،  دنبال 

 پرهوهش کر  د، ایر     دشرو  مري اراي هر ایس را  شرما،   

ماه  مبنا قرا، داد  شرد  اسرت. مکرخخ     9تا  1هاي  دو، 

هراي   است ک  اا افزایش مقياس زمراني، تترداد وقرو  دو،    

، تراا  ترواني   متمروالً  یااد.  ترسالي یا خکتسالي کاهش مي

 .]24[ دشو مي ايان 2و  1واا  ، اساس ار

(1، wb

w w wT a N


 
(2، db

d d dT a N


 
هرراي  ترتيررب مقيرراس زمرراني دو،  ارر  𝑇𝑑و 𝑇𝑤   هررا کرر  د، بن

هاي پرارا،ان   ترتيب تتداد دو،  ا  𝑁𝑑 و 𝑁𝑤اا،ان،  پراا،ان و ک 

اررر   𝑏𝑑و  𝑎𝑤𝑏𝑤،𝑎𝑑، ند و پا،ام رهرررايهسررر ارررا،ان  و کررر 

 اا،ان اس ري دا،نرد. ارربو،د   هاي پراا،ان و ک  خصوصيا  دو، 

،وي یرک   ای  پا،ام رها اا اس ااد  از نمودا، لررا،ی مي دوگانر   

،وي نمرودا، لررا،ی مي دوگانر      پایر است. خ  مس قي  امتان

صرو،  خرر    ار   ۀ یادشرد  مقرادیر یاارت و شريب خر  ،االر     

هسر ند   bو  a مقرادیر  ۀدهنرد  ک  نکران  شدخواهد  يمس قيم

ری  مراتا ، خر  ارراز  مناسرب ميران     م ا  ،و  ک. ]24[

کر   شرد  ارا،ان ،سر     هراي پرارا،ان و کر     نقاط تترداد دو،   اار

و  شرد   داد اساس ميزان نزدیتي اارنقراط ار  خر  ارراز       ار

اسراس الرروي    ارامتان تاسيرهاي م ااو   ،2مند،ج د، شتل 

،وي  ارا،ان  هاي پراا،ان و کر   قرا،گيري خلوط مراوط ا  دو، 

الرروي متراني    ۀادامد. د، شو فراه  مي پ   لرا،ی مي دوگان 

ارا،ان ارا    هراي پرارا،ان و کر       ارراي دو،  وپراکنش تترا، وقر 

 ArcMap 9.3افرررزا،  اسرر ااد  از ،و  کریجينررر  د، نررررم 

 ۀنقکر . دشر صو،  متاني تهير    ها ا  بن ۀنقکیااي شد و  د،ون

 ۀماهرر ، د، سررلم منلقرر  8تررا  1هرراي ) تترررا، وقررو  دو،  

نقکرۀ  تهي  شد ک   اا،ان پراا،ان و ک  ۀدو،اراي دو  شد  ملالت 

انروان نمونر  د،    ماهر  ار    6و  3هراي وقرو     تترا، وقو  دو، 

 .ا،ائ  شد  است 6تا  3هاي  شتل

 نتايج

د، توالي مقادیر اا،  یاد ش پهوهشطو، ک  د، ،و   همان

ارا،ان محاسرب     هاي پراا،ان و ک  اساس تتداد دو،  ارماهان  

مخ لف ارراي  هاي  ک  ن ایج تجزی  و تحليل د، مقياس شد

 ا،ائ  شد  است. 2هاي من خب د، جدول  ایس را 
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 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تداوم )ماه( ايستگاه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تداوم )ماه( ايستگاه

 ق  بآ
 1 2 2 2 4 2 8 19 177 پراا،ان

 تمر
 - 1 1 3 4 4 10 16 171 پراا،ان

 6 1 1 4 5 3 9 16 237 اا،ان ک  2 1 4 8 4 8 5 18 231 اا،ان ک 

 ا،ازکوس 
 1 - 3 3 3 7 10 20 187 پراا،ان

 ،ا  تن 
 - - 2 3 5 4 11 11 179 پراا،ان

 3 1 2 3 5 7 9 21 229 اا،ان ک  1 2 2 4 10 7 6 15 221 اا،ان ک 

 ساليان ااغ 
 1 - 2 1 3 5 15 19 181 پراا،ان

 بااد تيل
 - - 2 4 1 6 11 15 170 پراا،ان

 2 - 4 6 6 10 5 13 238 اا،ان ک  1 1 2 7 9 8 8 6 227 اا،ان ک 

 داشلي  اهلت 
 2 - 1 2 4 3 11 22 187 پراا،ان

 خان  چکم 
 - - - 4 3 3 10 18 163 پراا،ان

 1 3 5 6 6 6 5 16 245 اا،ان ک  1 2 4 7 5 8 7 15 230 اا،ان ک 

   پک پس
 - 1 4 2 4 6 7 16 177 پراا،ان

 ،اميان
 - - 3 4 3 6 9 18 178 پراا،ان

 1 - 2 10 7 8 9 11 230 اا،ان ک  2 3 1 6 8 5 5 21 231 اا،ان ک 

 کمر پيش
 2 2 2 2 3 2 9 15 171 پراا،ان

 ايل قر    ،ااط
 - 1 3 - 2 4 10 19 171 پراا،ان

 1 3 2 8 4 6 7 19 237 اا،ان ک  4 5 2 2 5 6 8 13 237 اا،ان ک 

 بااد تقي
 - - 2 - - 13 11 18 183 پراا،ان

گل ز،ی   
 - 1 2 1 2 7 16 22 185 پراا،ان

 2 1 1 7 6 8 9 14 223 اا،ان ک  1 2 1 5 3 9 13 18 225 اا،ان ک 

 سد گرگان
 - - 4 1 5 5 10 14 178 پراا،ان

 والکبود
 - 2 1 2 4 7 13 16 178 پراا،ان

 3 2 1 5 4 10 5 13 230 اا،ان اا،ان ک  1 1 3 4 9 9 6 15 230 اا،ان اا،ان ک 

 سرمو
 - 1 2 1 2 6 12 20 178 پراا،ان

 گاليتش
 - - 4 3 4 5 10 14 182 پراا،ان

 3 1 2 5 9 6 6 11 226 اا،ان اا،ان ک  2 1 3 6 4 4 13 14 230 اا،ان اا،ان ک 

 حاجي غاا،
 - - 1 3 1 5 12 19 169 پراا،ان

 گنبد
 - 1 4 3 4 3 9 18 180 پراا،ان

 1 3 3 6 8 4 9 15 228 اا،ان ک  - 2 1 7 8 7 14 16 239 اا،ان ک 

 بااد  فاضل
 - 2  4 5 5 13 19 196 پراا،ان

 ااغ الل 
 1 1 2 2 3 5 10 14 177 پراا،ان

 2 1 2 9 4 6 12 12 231 اا،ان ک  1 1 1 5 5 10 8 18 212 اا،ان ک 

 قزاقلي
 - - 3 2 2 6 11 20 177 پراا،ان

 لزو، 
 - - 2 4 5 4 9 14 177 پراا،ان

 3 2 1 6 9 4 6 16 231 اا،ان ک  1 3 1 3 11 8 7 16 231 اا،ان ک 

 تپ  قلي
 - - 2 2 3 8 9 21 177 پراا،ان

 دشت مينو
 1 3 3 2 4 3 6 10 178 پراا،ان

 5 - 1 4 5 6 9 13 230 اا،ان ک  2 2 2 5 8 7 7 16 231 اا،ان ک 

 نود 
 - 1 3 1 3 6 14 16 184 پراا،ان

 چا 
 1 - 3 1 4 2 8 14 156 پراا،ان

 1 4 3 8 8 11 4 12 252 اا،ان ک  2 2 1 4 8 4 11 19 224 اا،ان ک 

 بااد  سللان

 

 - 4 1 3 1 9 14 14 180 پراا،ان
 ارون   اینچ

 - - 2 1 5 3 11 18 166 پراا،ان

 2 2 4 9 7 4 4 15 242 اا،ان ک  2 1 5 6 4 8 9 11 228 اا،ان ک 

 قازانقای 
 - 2 2 4 4 4 10 14 173 پراا،ان

 ارون  داشلي
 - - 1 2 5 5 8 16 168 پراا،ان

 3 - 1 8 10 4 10 13 240 اا،ان ک  2 3 2 9 8 7 3 7 235 اا،ان ک 

 تپ  مراو 
 1 - 3 1 5 5 8 17 177 پراا،ان

 ترشتلي
 - 1 1 1 5 5 4 24 163 پراا،ان

 2 2 3 8 8 7 7 14 245 اا،ان ک  - 2 4 8 9 4 7 13 231 اا،ان ک 

 هوت 
 1 - 1 4 6 2 8 21 176 پراا،ان

 جيق قلت 
 - - 1 1 3 3 14 23 167 پراا،ان

 1 1 2 10 7 10 4 12 241 اا،ان ک  1 1 1 12 10 5 5 9 232 اا،ان ک 

 کو  شا 

 ااال 

 1 1 4 3 1 4 7 11 151 پراا،ان
 ناها،خو،ان

 - 2 2 1 2 7 11 24 187 پراا،ان

 3 - - 3 8 7 12 15 221 اا،ان ک  1 1 1 1 5 5 7 5 257 اا،ان ک 

 ک ت  شصت 
 - - 1 1 1 10 14 23 185 پراا،ان

 ب  سيا 
 - 1 2 - - 8 11 26 181 پراا،ان

 1 - 3 5 7 3 18 13 227 اا،ان ک  1 - 2 2 8 7 16 15 223 اا،ان ک 
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، توالي مقادیر اا،  ماهان  ا  2اساس اط اا  جدول  ار

بمرا،ي تبردیل    ۀدو،شد  د، طرول   مکخخهاي  تترا، دنبال 

ک تر  تترداد    مثرال د، ایسر را  شصرت   طرو،    ار  . شد  است

ماهر ،   2م روالي   ۀدو،ارا،ان د، یرک    هاي پراا،ان و کر   دو، 

بما،ي است. اا توج  ا    ۀدو،مو،د د، کل  15و  23ترتيب  ا 

متتوسي ميران مرد  و    ۀ،االتوان د،یافت ک   ، مي2جدول 

 .ارا،ان وجرود دا،د   هاي م والي پرارا،ان و کر    تتداد وقو  ما 

مد نظرر از تترداد وقرو      ۀدو،ترتيب ک  اا افزایش مد   ادی 

. اا توج  ار   شود اا،ان کاس   مي هاي م والي پراا،ان و ک  ما 

تتداد  ،هاي کوهس اني یير وقو  اا، ثا،تاا  از سلم د،یا و ت

اسرت و   کم رر هاي پرارا،ان   اا،ان نسبت ا  دو،  هاي ک  دو، 

پيوندنرد.   تري ار  وقرو  مري    هاي پراا،ان طوالني دو، ي ايان  ا

مکخخ است ک  اا افرزایش طرول مبنراي زمراني، از تترداد      

د، شرود.   کاسر   مري  ارا،ان   و کر   هراي پرارا،ان   تترا، دنبال 

ري از سلم د،یرا دا،نرد، ان ظرا،    ک هایي ک  ا،تاا  اي ایس را 

داشر   ااشرند.   ايکر ري   هراي پرارا،ان   ،ود ک  طول دو،  مي

اررا،ان د،  کرر هرراي پراررا،ان و   ار،سرري تتررداد وقررو  دو،  

مجمرو  د،   د،دهرد کر     هاي زماني مخ لف نکان مي مقياس

ارا،ان از پرارا،ان    هاي ک  د وقو  دو، ماه ، تتدا یکهاي   دو، 

 ۀدوماهر هراي    ولي د، دو،  ،استايک ر  ها د، تمامي ایس را 

 هراي پرارا،ان   م والي، حالت اتس دا،د و تترداد وقرو  دو،   

منظررو، تتيرري  تغييرررا  زمرراني  اسررت. د، ادامرر  ارر ايکرر ر 

ها ار  ازاي تترداد    زماني بن ۀدو،اا،ان،  هاي پراا،ان و ک  دو، 

. ،و  شرد وقو ، د، هر ایس را  د، مقياس لررا،ی مي ،سر    

،وي پ   لرا،ی مي دوگان  مبنراي   خ  مس قي  ،گرسيوني

تاسرير  د، ارا،ان خواهرد ارود.     هاي پراا،ان و کر   تتيي  دو، 

 ۀشررد داد نمودا،هرراي لرررا،ی مي دوگانرر  و خلرروط اررراز  

دهرد   نکران مري   ،گرسيوني، نزدیتي اارنقاط ا  خ  مس قي 

نرد.  دا،یرک ،ژیر  همرر      ارا،ان  هاي پراا،ان و کر   ک  دو، 

ر نرمخ لف ايرا  ۀدو،خلوط نزدیک یا موازي ادون تقاط  دو 

ادم تغييرا  زماني است و هرگونر  انحررا  مرنظ  از خر      

 نيراف    ت قري  ر شررای  غيریتنواخرت اسرت.    نرمس قي  ايرا 

دهرد کر     ارا،ان نکران مري    هراي پرارا،ان و کر     خلوط دو، 

از یتدیررنرد.   ترر  طوالنيتر یا  هميک  کوتا  یادشد هاي  دو، 

 ۀدو،پراا،ان ااالتر از خ  مراوط ار    ۀدو،اگر خ  مراوط ا  

اا،ان قرا، گيرد، ایس را  مد نظر د، شرای  مرطرو  واقر     ک 

صرو،  خکرتي غالرب خواهرد ارود.       شد  است، د، غير ایر  

م ترادل خکرک و   شرای  ر نرايا خلوط ا  همدیررنزدیتي 

پرر    2د، شررتل  .]24، 20، 15[مرطررو  اا،نرردگي اسررت 

اا،ان ،ا ار  ازاي   اا،ان و پر هاي ک  طول دو،  ۀدوگانلرا،ی مي 

دهد ک  خلوط ،گرسيوني م ناسرب   فراواني وقو  نمایش مي

 .اا هر دو،  د، هر ایس را  اراز  داد  شد  است

و شرد    خلروط ،گرسريوني ارراز  داد    اساس ن ایج  ار

مد  و فراواني وقو   متتوس ميان ۀ،اال 2مند،ج د، شتل 

دسرت بمرد  اسرت.     ار   ارا،ان  دو،هاي زماني پرارا،ان و کر   

  ۀپراا،ان نسبت ار  دو،   ۀقرا،گرف   ااالتر خ  مس قي  دو،

باراد و   باراد، ،اميران، فاضرل    هراي تقري   اا،ان د، ایسر را   ک 

 ۀد، منلقر  یادشرد  هاي  دهد ک  ایس را  گاليتش نکان مي

انرد، ایر  د، حرالي اسرت کر  د،       نسب اً مرطو  قرا، گرف  

ارا،ان غالرب    و وضرتيت کر    شرای  اتس ، ها سایر ایس را 

توان د،یافت ک  صرفاً قضاو   مي 1. اا دقت د، جدول است

توانرد متيرا، مناسربي     اساس ميزان اا،ندگي ساالن  نمري  ار

  نچر چنا .اراي تتيي  وضتيت ایس را  از نظر ارا،  ااشرد  

هرا   بن ۀهایي وجود دا،نرد کر  مقردا، ارا،  سراالن      ایس را 

هراي مخ لرف    ولري الرروي پرراکنش ارا،  د، مرا       ايک ر

اا،ان حاکميت دا،د.  است ک  د، منلق  شرای  ک  شتلي ا 

توان گات ک  ،و  بناليز تواني، قااليت  د، ای  خصوص مي

و ار  ،دااس خراج الروي تناو  اا،  ماهان  و تداوم بن ،ا د

. پرردازد  وضرتيت ارا،  مري    ارا،ۀ ای  اساس ا  قضراو  د، 

نزدیتي نقاط ،وي منحني لررا،ی مي دوگانر  ارا    همچني  

اودن ،ژیر  ،طروا ي د،    شد ، ايانرر همر  خ  اراز  داد 

است. ار ای  اساس، ،ژیر  ،طروا ي د،    شد  ملالت  ایس را 

،ا ، ،اميرران،  پکرر  ، تنرر  هرراي ب،ازکوسرر ، پررس  ایسرر را 

یبررا  ايکرر ري نسرربت ارر  سررایر  بارراد و گرراليتش اضررلف

گرل،   سراليان، ز،یر     هراي اراغ   . د، ایسر را  دا،دها  ایس را 

هرا،خو،ان و  اجيرق، ن  اررون، قلتر    کبودوال، قازانقای ، اینچ 

ارا،ان   ب ، ت قي ميان خلوط مسر قي  پرارا،ان و کر     سيا 

هرا   ای  د، حالي است کر  د، سرایر ایسر را    . شود دید  مي

ترر یرا النردتر از     اا،ان هميک  کوترا   هاي پراا،ان و ک  دو، 

 ند.   یتدیرر
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 2شكل ادامۀ 
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 2شكل ادامۀ 

هراي   نزدیک یا موازي اودن خلوط مس قي  اراي دو، 

تغييررا  زمراني د،    نبرود  ۀدهنرد  پراا،ان و ک  اا،ان نکران 

از نظر ، منلق  یادشد د، مناطق ي ايان ا . استوقو  اا،  

، د د. اررر ایرر  اسرراس دا،یبررا   ارراشرررای   وقررو  اررا،  

گرگران،   باراد، ،اميران، سرد    هراي ب،ازکوسر ، تقري    ایس را 

سایر و است  تغييرا  زماني اا،  اندک  کو  شا و  گاليتش

د، صرو،تي کر    همچني   ند.دا،،ف ا،ي م ااو   ها ایس را 

شيب خلوط مس قي  اراار و خلوط ا  ه  نزدیک ااشرند،  

مرطرو  خواهرد ارود. د، ،و      شرای  غالب، شرای  نيمر  

 ۀکننرد  مکرخخ خلوط مسر قي   ايک ر  بناليز تواني، شيب

اسراس مقرادیر    ارر اا،ان است.  هاي پراا،ان و ک  شد  دو، 

هراي   هراي پرارا،ان، وقرو  دو،     وط مس قي  دو، شيب خل

باراد، گراليتش، قازانقایر ،     فاضرل هراي   مرطو  د، ایسر را  

لزو، ، مينودشت و ،اميان )اا مقادیر شيب خلوط اريش از  
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. ایر   دا،دها  نسبت ا  سایر ایس را ايک ري  شد  ، -45/0

هراي   د، حالي است ک  مقادیر شيب خلوط مسر قي  دو،  

هراي   خکتي د، ایس را ايک ر  شد  ۀدهند نکاناا،ان،   ک 

باراد و ترشرتلي )ارا     تپ ، لزو، ، مينودشت، ،اميان، تيل قلي

ممت  است ک   .است، -45/0شيب خلوط ايش از مقادیر 

 هاي مخ لف زماني دقيقاً نقاط مراوط ا  تتداد وقو  د، ااز 

توانرد ناشري از    ،وي خلوط مس قي  قرا، نريرنرد کر  مري   

هرراي  بمررا،ي و یررا تغييرررا  داد  ۀدو،ن طررول اررود کوتررا 

 شد  ااشد. یبت

 ۀماه  د، سلم منلق 6و  3هاي  تترا، وقو  دو،  ۀنقک

 3 هاي د، شتل اا،ان پراا،ان و ک  ۀدو،اراي دو  شد  ملالت 

 ا،ائ  شد  است.  6تا 
 

 
 پرباران در استان گلستان ۀدورماهه در  3های  تكرار وقوع دوره .3شكل 

 
 پرباران در استان گلستان ۀدورماهه در  6های  تكرار وقوع دوره .4شكل 
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، پرهوهش حاضرر   جیاسراس ن را   ارر ذکر است ک   شایان

پراررا،ان د،  يهرا  کرر  تتررا، وقررو  دو،   افرت ید، ترروان يمر 

جنو  اسر ان   زيو ن يواق  د، مناطق کوهس ان  يها س را یا

 شیافرزا  ريیثار  تر   توان يخصوص م  یاست ک  د، ا رک يا

 يکوهسر ان  يها وقو  اا،  زيا،تاا  و ن  شیاا افزا ياا،ندگ

 . دکراشا،  

 
 باران در استان گلستان کم ۀدوردر ماهه  3 های تكرار وقوع دوره .5شكل 

 
 باران در استان گلستان کم ۀدوردر ماهه  6 های وقوع دورهتكرار  .6شكل 

و تحليرل   6ترا  3هاي  شتلمند،ج د، اساس اط اا   ار 

هراي   ارا،ان د، مقيراس   کر  هاي پرارا،ان و   تتداد وقو  دو، 

هراي    مجمو  د، دو،  د،ک   شود مکخخ ميزماني مخ لف 

اا،ان از پراا،ان د، تمامي  هاي ک  دو، ماه ، تتداد وقو   یک

هراي    است. ای  د، حالي است ک  د، دو، ايک ر  ها ایس را 

د،  براً یپرارا،ان تقر  يهرا  تترداد وقرو  دو،   م والي،  ۀدوماه

 دقرت اا . اا،ان است ک  يها ر از دو، ک يها ا س را یا يتمام

هرراي  کرر  د، دو، ترروان د،یافررت  مرري 2د، جرردول ايکرر ر 

اا،ان،  هاي ک  تر، تتداد وقو  دو،  م والي و طوالني ۀماه س 

کمرر،   پک  ، پريش  داشلي، پس ق ، اهلت  هاي بآ د، ایس را 
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اررون، ترشرتلي و    داشرلي اررون،   مينودشت، چرا ، اینچر   

 ۀدهنرد  هاي پراا،ان است ک  نکران  از دو، ايک ر  جيق قلت 

 هراي  اا،ان، د، ایسر را   شرای  خکتي )ک ايک ر  اس ي ي

 است. شد  ملالت 

هراي   مرا ، د، ایسر را    9اا،ان ) ک  ۀدو،تری   وقو  طوالني

اا، تترا، اتااآ اف اد  اسرت.   5و  6ترتيب اا  ا تمر و مينودشت 

مرا ،   9اا،ان ) پر ۀدو،تری   ای  د، حالي است ک  وقو  طوالني

اسرت و د، تترداد     داش دو تترا،  داشلي  تنها د، ایس را  اهلت 

 ها ا  تتداد یک تترا، ،خ داد  است. سایر ایس را  متدودي از

 گیری بحث و نتیجه

اررا،ان د، مقيرراس ماهانرر ،  هرراي پراررا،ان و کرر  تحليررل دو، 

هاي  ،یزي اراي فتاليت خصوص ارنام  د،اط اا  مناسبي ،ا 

د. کنر  هاي هيد،ولوژیک فراه  مري  ککاو،زي، بايا،ي و پروژ 

 40ارا،ان د،   پرارا،ان و کر   هراي   ،ف را، دو،   پهوهشد، ای  

 ،و  بنراليز ترواني   ۀوسريل  ایس را  واق  د، اس ان گلس ان ا 

هاي م ااو  زماني ار  ازاي     است. تغييرا  دو، شدا،زیااي 

. دشر هاي لرا،ی مي دوگان  ،س   ،وي پ   ها تتداد وقو  بن

اا اس ااد  از ای  نمایش گرافيتي، ترکيب م غيرهاي مخ لف 

اتردي فرراه  شرد      دوها د، یک فضاي   ا، بناراي تحليل ،ف

هراي   د، ادام  تاسير اقليمري هرر یرک از شرتل     .]26[ است

  اسرت.  شرد احر    ارا،ان  هاي پراا،ان و ک  شد  د، دو،  ا،ائ 

، نزدیتي اارنقراط ار  خر     2مند،ج د، شتل  اساس ن ایج ار

ارا،ان د،   هراي پرارا،ان و کر     دهد ک  دو،  مس قي  نکان مي

د. شرريب دا،یتنواخررت وقررو   يالرررویررک  گلسرر ان اسرر ان

دهرد   ،وي پ   لرا،ی مي دوگان  نکان مري  خلوط مس قي 

ري ،خ م ررهرراي اا،شرري د، اسرر ان اررا تغييرررا  ک  کرر  دو، 

خلوط نزدیک یا موازي ادون تقراط  دو  همچني   دهند. مي

تغييرا  قاال م حظ  زماني ارود  و   نبودر نرمخ لف ايا ۀدو،

مجمرو    د،مرطرو  خواهرد ارود.     ای  نيمر  شرای  غالب، شر

 ۀمنلقر بااد و گاليتش د،  بااد، ،اميان، فاضل هاي تقي ایس را 

ها وضرتيت   اند، ولي د، سایر ایس را  نسب اً پراا،ان قرا، گرف  

هراي   اساس تحليرل تترداد وقرو  دو،     ار. استاا،ان غالب  ک 

وقرو    هاي زماني مخ لف، تتداد اا،ان د، مقياس ک پراا،ان و 

است ايک ر  ها اا،ان از پراا،ان د، تمامي ایس را  هاي ک  دو، 

ترر، تترداد وقرو      م روالي و طروالني   ۀماهر  س هاي  و د، دو، 

هرراي واقرر  د، شررمال و   د، ایسرر را  اررا،ان هرراي کرر   دو، 

هاي پرارا،ان اسرت    از دو، ايک ر  غر  اس ان گلس ان، شمال

ارا،ان، د، ایر     شرای  خکتي )کر  ايک ر  ر غالبيتنرک  ايا

یرک   د، ]3[ کر  ارا ن رایج اسراکر  و مرازیني     اسرت  مناطق 

 ]7[ شمسراادي و همترا،ان  ذکر است کر   شایان ست.  ،اس ا

خکتسالي اس ان گلس ان اا اس ااد  از گس رۀ نيز د، تحليل 

ا  ای  ن يج  ،سيدند ک  مناطق شمالي و نروا،   SPIشاخخ 

و د، وضررتيت اقليمرري خکررک   سرراحلي د،یرراي خررز، کرر  

ند کر   هسر  خکک قرا، دا،ند، دا،اي خکتسالي شردید   نيم 

ارا ن رایج   همچنري    د.کنر  ن ایج پهوهش حاضر ،ا تثیيرد مري  

مبني ار تکرخيخ منراطق    ]14[ش و همتا،ان بناگنوس وپولو

ارا،ان د،   پرارا،ان و کر    ۀدو،اسراس طرول    ارتمرکز خکتي 

 حاضر اا ن رایج  پهوهشواني دا،د. ن ایج مخمناطق مخ لف ه

دليرل تاراو  اقليمري منراطق      ا  ]15[ شو همتا،اناازوهایر 

 حاضرر  پرهوهش مجمو  ن رایج   د،یتسان نيست.  شد  ملالت  

ارا،ان د، اسر ان گلسر ان     هاي کر   تنو  و فراواني وقو  دو، 

د ثیير ت دليرل تاراو  شررای  ب  و هروایي و توپروگرافي ،ا      ا 

ت ذکرر اسرت کر  ،و  بنراليز ترواني قاالير       شرایان د. کن مي

اس خراج الروي زماني و متاني شد  و ترداوم ارا،  ماهانر     

و ميکررا   کر  ارا ن رایج   سرت  دا،ا،ا هاي مخ لرف   د، ایس را 

هراي   ایسر را  مجمو   د،ست.  د، یک ،اس ا ]22[ش همتا،ان

تري نسبت ا  سایر  یبا  اا،ژی  ،طوا ي  واق  د، مرکز اس ان

 .نددا،ها  ایس را 
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