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 Aوواکاوی زمانی و مکانی بارش حوضه های آبریز حله و مند
سعید بلیانی1
چكيده
در این پژوهش با استفاده از داده های  73ایستگاه باران سنجی و سینوپتیکاقدام به تحلیل زماانی و مکاانی باارش در حوضاه
های آبریز حله و مند شدهاست.به همین منظور از داده های بارش ماهانه و ساالنه حوضاه هاای ماورد مااععاهو و باا اذا از
شرکت مدیریت منابع آب کشور(تماب) و سازمان هواشناسی کال کشاور باا اور دوره آمااری02سااعه ازساار  1731اعای
 1732بهااره گرفتااه شااد .درادامااه نیااز بااا اسااتفاده از روش هااای آمااار ف ااایی از جملااه(مرکز میانگینوبی ااوی انحااراا از
معیاروآماره موران جهانی و محلی)جهت بررسی تغییرات ف ایی و اعگوههای ذودهمبستگی ف ایی بارش استفاده شد.نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد که در بررسی همبستگی بین بارش و عوامل مکانی عامل ارتفاع به عنوان تأثیرگ ارترین و با
ثبات ترین عامل مکانی بر مقدار بارش در مناقه مورد مااععه شناذته میشود .به واقع نقش عامل ارتفاع در میازان تغییارات
بارش نسبت به سایر عوامل مکانی از جمله ور و عرض جغرافیایی باثبات تر و مهم تر می باشد .در بررسای تحلیال ف اایی
بارش با استفاده از روش های آمار مورد توجه قرار گرفت .نتایج حاصل از این روش ها نشان داد که باارش سااالنه از ساار
 1731تا  1732در پهنه مورد بررسی به روش ذودهمبستگی ف ایی ماوران عمومیوباارش سااالنه اعگاویی (ذوشاه ای تار)
بخود ذواهد گرفت.اعگوی ذوشه ای مورد نظر بعنوان ذوشه های با بارش بااال در شرقوشامار شارق و میاناه حوضاه هاای
مورد مااععهو و ذوشه های با ارزش پایین بارش در قسمت های غربوجنوب و جناوب غارب مناقاه واقاع هساتند.ویژگای
های توصیفی بارش از قبیل مراکز میانگین و بی وی های انحاراا از معیاار باارش بیاان گار ایان واقعیات اسات کاه مرکاز

 - 1دانش آموذته دانشگاه ذوارزمی (نویسنده مسئور)
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میانگین در مرکز نقشه و بی وی انحراا معیار بارش با یک انحراا معیار از میانگین (کرانیگاه) کاه حادود 02.00درصاد
پراکندگی داده ها را نشان می دهدو جهت شمار غرب به جنوب غرب را بخود می گیرد.
کلید واژگان :واکاوی زمانی و مکانی و بارشومناقه شماعی ذلیج فارسوحوضه مند

مقدمه

تعامل عمیقوپیچیده و مداوم بارش با سایر عناصر و عوامل اقلیمی سبب تغییر و تنوع این
عنصار در بعااد زمااان و مکااان شااده اساات .ایان تغییار و تنااوع در رفتااار آشااکار و نهااان
بارشوتوجه اقلیم شناسان و نیز اندیشندان علوم مرتبط با اقلیم شناسی را به ذود معاوا
نموده است(.عساکره و سیفی پورو .)0:1730بنابراین ایجاد ارتبا ی بین روش های آماار
ف ایی و نقشه برای آگاهی بهتر به ماهیت ف ایی عناصر اقیلمی اماری ضاروری بشامار
می رود .در این میان ابداع تحلیل اکتشافی داده های ف اایی 1توانسات باا ایجااد چناین
ارتبا یونقشه سازی پدیده ها را از توصیف مکانی به تحلیال ف اایی و از رفای درک
تصویری بعد ف ایی پدیده ها را ارتقاا دهاد( .برتااو و همکاارانو .)3:1730باه عباارت
دیگررویکردهای تحلیل اکتشافی داده های ف ایی ()ESDAوبه دنبار تشاخیص تماایز
بین اعگوهای تصادفی و غیر تصادفی می باشاد( .ذسارویو .)07:1736تااکنون محققاین
بسیاری به بررسی تاثیر عوامل مکانی– ف ایی در ارتباط با بارش پرداذته اناد .ازجملاه
این تحقیقات می توان به کار ساینگ و کوماار)1333(2و گالزیارین)1333(3و رانهاو و
همکاااران ()0222و علیجاااانی()0222و علیجاااانی()1736و غیااور و مساااعودیان()1731و
مرادی( )1720و رضیئی و عزیزی ( )1723اشاره کارد .در زمیناه آماار ف اایی در اقلایم
شناسی و هواشناسای نیاز بعناوان نموناه درکشاور یعقوبیاان ( )1723بارنادگی در اساتان

1

.Exploratory Spatial Data Analysis
2.Singh and Kumar
3.Glazerin
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همدان را باا اساتفاده از روش گریگیناگ1پایش بینای کارده اسات .ا میناان ( )1721و
بی

شفیعپتانی( )1723با استفاده از روش گریگینگ (آمار ف ایی و پیشگویی ف ایی– مکانی)
سیل

ساح حوضه آبریز دشت بیرجند را پیش گاویی ف اایی نماوده اناد .عسااکره و سایفی
اجرا

پور(ی )1732اقدام به مدر سازی بارش ساالنه ایران نمودند .آنها باا اساتفاده از رگرسایون
حداروقل مربعات معموعی 2و رگرسیون موزون جغرافیایی 3رفتار بارش ساالنه ایاران را از
ش

نظر ارتباط مکانی با عوامل جغرافیاایی ارزیاابی کردناد و نتیجاه گرفتناد کاه اساتفاده از
های

SMونهای ف ایی ذصوصا موزون جغرافیایی قادر به پیش بینای متغیار باارش سااالنه
رگرسی
Aو

ایران درارتباط با عوامل جغرافیایی( ورو عرضو ارتفاعو شیب و جهت شایب) هساتند.
علیجانی و همکاران( )0217بارش ساالنه ایران را با استفاده از 130ایستگاه سینوپتیک باه
روشگریگینگ معموعی کروی پهنه بندی نمودند و برروی پیکسل باارش سااالنه ایاران
اقدام به تحلیل ف ایی بارش ساالنه با استفاده از آماره موران و آماره جی استار(عکه های
داغ و سرد) نمودند .نتایج تحقیق آنهاا نشاان داد کاه باارش ایاران از اعگاوی ذوشاه ای
ف ایی برذوردار می باشد .همچمنین از ریاق ارزیاابی نقااط داغ و سارد ذوشاه هاای
بارش با ارزش باال و ذودهمبستگی ف ایی را در نوار شماعی و کمربند شماعغرب ایاران
برروی محور زاگرس تا حواعی شمار استان فارس شناسایی نمودند و عکه سرد باا ارزش
با بارش کم را درقسمتهای ایران مرکزی و جنوب و جنوب شرق ایران شناسایی نمودند.
صااادقی نیااا وهمکاااران( )1730اای پژوهشاای اقاادام بااه بررساای کاااربرد تکنیکهااای
ذودهمبستگی ف ایی در تحلیل جزیره حرارتی شهر تهران کرده اند .آنها باا اساتفاده از
شاااذص هااای عمااومی و محل ای مااوران و تحلی ال ذودهمبسااتگی ف ااایی 17تغیی ارات
1.Kriging
2
. Ordinary Least Squares
3
).Geographical weighted regression (GWR
4
.Spatial autocorrelation
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ف ایی– زمانی جزیره حراراتی شهر تهران را مورد واکاری قرار دادند و نتیجاه گرفتناد
که در ور زمان یعنی از سار  1320تا سار  0212میالدی هسته هایی با وسعت ف ایی و
داغ معنادار در برذی از نقاط شهر تهران افزایش پیدا کارده و شاهر تهاران پدیاده تغییار
اقلیم حرارتی را تجربه نموده است.برومندصالحی وفریدپور( )1731درپژوهشی اقدام به
تحلیل ف ایی ذشکساعی اقلیمی شماعغرب ایران بااستفاده ازآماره ذودهمبستگی ف ایی
نمودناادونتایج تحقیقاانت آنهاا بااا روش هااای آمارف ااایی نشااان داد کااه قساامت غاارب
وشااماعغرب ایااران دارای اعگااوی ذشکساااعی مالیموجنوبشاارق مناقااه دارای اعگااوی
ذشکساااعی بسیارشاادیدمی باشاادکه درساااح 2/33درصاادنیزمعنادارمی باشاادباتوجه بااه
مباحث فوق هدا از این پژوهش واکاوی زمانی و مکانی باارش مناقاه شاماعی ذلایج
فارس (حوضه های آبریز مند و حله) می باشد.
داده ها و روش ها
در این پژوهش از ا العات مجموع بارش ماهانه و ساالنه  73ایستگاه های باران سنجی
و سینوپتیک از سار 1731تا 1732در حوضه هاای آبریاز مناد وحلاه در مناقاه شاماعی
ذلیج فارس بهره گرفته شده اسات شاکل( .)1در اداماه جهات تهیاه پیکسالهای باارش
باقدرت تفکیک 6*6کیلومترو درون یابی به روش گریگیناگ معماوعی کاروی بعناوان
کاندید مناسب انتخاب شده است.سپس باتوجه به مختصات بیان شده سراسر پهنه ماورد
مااععه با  6706یاذته(پیکسل) پوشانده شدند.تعیین یاذته های مناسب نیاز باا اساتفاده از
آزمون و ذاا جهت تعیین شبکه مربعی یاذته هاای باارش عحاا شاده اسات .از جملاه
آماره های معتبر و عمومی در بررسی پراکنش مکانی و ذودهمبستگی ف ایی داده های
مکانی تحلیل ذود همبستگی ف ایی موران جهانی(عمومی) و محلای 1را مای تاوان ناام
)1. Spatial Autocorrelation (Moran’s I Global and Local
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برد.بیاز دیگر آماره های مناسب می توان باه مرگاز میاانگین و بی اوی اساتاندارد اشااره
پتان
نمود(بلیانی و حکیم دوستو.)1737
سیل
اجرا
ی
رو
ش
های
SM
Aو

شکل:1نقشه موقعیت جغرافیایی و ایستگاههای موردمااععه مناقه شماعی ذلیجفارس (حوضههای آبریز
مند و حله)

شاذص آماره موران عمومی 1
تحلیل ذودهمبستگی ف ایی موران را میتوانیم برای توصیف ویژگیهای ف ایی یک
متغیر در کل یک ناحیه به کارببریم .شاذص موران عمومی به شرح زیر است:
) nwij ( xi  x )( x j  x
w( xi  x ) 2

I

1

. .Moran`s I

11
Xi
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ضریب متغیر فاصلهای یا نسبی در واحدهای ناحیهای  iو  nتعداد واحدهای ناحیهایو

 wijوزن میباشد .ضریب موران بین  -1تا  1متغیر است -1 .برابر تعامل ف ایی منفی و 1
برابر تعامل ف ایی مثبت است.
شاخص آماره موران محلی

برای آشکارسازی اعگوی ف ایی تفاوتهای محلی از آماره ذودهمبستگی موران
محلی استفاده میشود(:)Anselin, 2005

در راباه فوقو Nتعداد پیکسلها (مشاهدات ف ایی)و و به ترتیب مقادیر مشاهدهشده
استاندارد پیکسل  iام و  jام هستند .مقدار وزن ف ایی استانداردشده است و مجموع
وزنها برابر  1است .این شاذص نقاط توزیع بارش را با توجه به تحلیلهای همبستگی
ف ایی بهصورت نقاط داغ و سرد مورد ارزیابی ف ایی قرار میدهد.
شاخص توزیع بيضی انحراف معيار1

روشی که معموالً برای اندازهگیری روند در مجموعهای از نقاط یا نواحی بکارگرفته
میشود محاسبه فاصله استاندارد در جهت  Xو  Yو به ور جداگانه میباشد .از این
بی ی بهعنوان بی ی انحراا استاندارد نیز نام میبرند .این آماره ف ایی بهصورت معادعه
زیر قابل استنباط است:

.Standard Deviational Ellipse

1
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در ایپتاننجا  xiو yiمختصات  iبوده و به ترتیب میانگین مرکزی عوارض و  nبرابر با
سیل

تعداد کل عوارض در الیه موردمااععه است.

اجرا
شاخص ميانگين مرکزی
ی

رون مرکزی سادهترین تحلیل در آمارف ایی است .این روش شبیه به میانگین در
میانگی
ش

آمارکالسیک است و به صورتی مشابه محاسبه میشود .این شاذص مرکز جغرافیایی و
های

مرکز ثقل مجموعهای از عوارض را شناسایی مینمایدو و بهصورت معادعه زیر قابل
یا SM
Aو

ارزیابی است:

دراینجااا  xiو  yiمختصااات  xو  yو nبراباار بااا تعااداد کاال عااوارض موجااود در الی اه
مااورد تحلیاال اساات.الزم بااه رکاار اساات کااه بااا اسااتفاده از روش هااای بیااان شااده
(آمارف ااایی) مای تااوان میاازان تغییاارات و پراکناادگی هااای زمااانی و مکااانی بااارش را
از حیث توزیع اعگوههای ذوشه ای و یا تصادفی مورد بررسی قرار داد.
بحث و نتایج
ویژگيهای مكانی و آماری بارش

باتوجه به شکل ( )7میتوان استنباط کرد که میزان بارش ساالنه در ساح مناقه به اور
یکسان پراکنده نشده است باوریکه در قسمت های میانی و شمار شرق و شرق محدوده
موردنظر که منابق بر ارتفاعات باالی 1122متر ایستگاه های مناقاه نیاز هساتو مقادار
بارش ساالنه بسیار باال می باشد.
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شکل :7نقشه پهنهبندی توزیع مکانی بارش ساالنه مناقه موردمااععه (حوضه آبریز مند و حله)
تحليل فضایی بارش
تحليل خودهمبستگی فضایی بارش ساالنه و دههای

با توجه به شکل()3مقدار آماره استاندارد  zدر ساح  32درصد در نمودارهای
زنگوعهای شکل ذودهمبستگی ف ایی بارش ساالنه بزرگتر از عدد  1.30میباشد و در
دنباعه توزیع در ناحیه قرمزرنگواقعشده است.ع ا رفتار بارش ساالنه مناقه شماعی
ذلیجفارس در تمامی سارها از سار 1731تا 1732از اعگوی ذوشهای با تمرکز
باالبرذوردار است.

شکل :3نمودارهای ذودهمبستگی ف ایی بارش ساالنه مناقه شماعی ذلیجفارس
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بی ( )2نمودار روند ذای سری زمانی ذودهمبستگی ف ایی بارش ساالنه را به
شکل
پتانر میکشد .همانگونه که از این نمودار برمیآید میتوان دریافت که مقادیر
تصوی
سیل

ذودهمبستگی ف ایی دادههای بارش ساالنه در مکان در پهنه شماعی ذلیجفارس و
اجرا

حوضههای آبریز موردنظر روندی افزایشی را ی مینمایند .شیبذط م کور نشان از
ی
افزایروش چشمگیر ساذتار مکانی ذوشهای شدن بارش ساالنه در مناقه موردمااععه را
ش

نشان میدهد.
های

SM
Aو

شکل  :2روندسری زمانی ذودهمبستگی ف ایی بارش ساالنه مناقه شماعی ذلیجفارس

در حاعت کلی می توان نتیجه گرفت که دادههای بارش ساالنه در مناقه شماعی
ذلیجفارس (حوضههای آبریز مند و حله) دارای ساذتار ف ایی بوده و به شکل
ذوشهای توزیعشدهاندوبدین معنی که تمرکز ذوشهای حاکی از همبستگی و همسایگی
سلورهای (یاذته) بارش ازنظر مقادیر با یکدیگر هستند.
عالوه بر روش ذودهمبستگی ف ایی برای توصیف مکانی بارش ساالنه بایاد مشاخص
گردد که توزیع ف ایی اعگوی ذوشهای بهدستآمده به چاه نحاوی در ف اا و بار روی
پهنه موردنظرتوزیعشده است .بهعبارتدیگر توزیع ارزشی دادهها در ف ا به چه صورت
و در کجاهاو دادههای بارشی با مقادیر باال و یا کم توزیع میشوند.چنانچه از اشاکار()3
مشاهده می شود در مقاع ساالنه اعگوی ف ایی نقشه های ساالنه در مناقه مورد مااععاه
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حاکی از گستردگی منا ق با نقاط باال –باال در میزان بارش دریافتی ساالنه می باشد.این
وضعیت نشان می دهد که محدودههاای در تصارا مناا ق پرباارش باا ذودهمبساتگی
ف ایی باال  -باال نسبت به منا ق با نقاط پایین – پایین باارش در اور زماان بیشاتر مای
شود.همانگونه که در بخشهای قبل محرز شد منا ق شرق و شمارشارق در مناقاه ماورد
مااععه بعنوان منا ق بیشنه بارش هستند.از دساتاوردهای جاعاب توجاه روش هاای آماار
ف ایی در این پژوهش شناسایی توزیع ساذتار ف ایی پیکسل های باارش مناقاه ماورد
مااععه بصورت نقاه به نقاه و میازان وساعت تغییارات مناا ق پرباارش و کام باارش و
اهمیت مدیریت منابع آب برای برنامه ریزی محیای می باشد.نقشه هاای موجاود بیاانگر
واقعیت دیگری است که روند تغییرات نقاه به نقاه بارش را در ور زمان برروی مکان
نشان می دهد.هماناور که از اشکار( )3مالحظه می شود روند تغییرات نقاط باال – بااال
در پیکسل های بارش روند افزایشی را نسبت به منا ق با نقااط پاایین – پاایین باارش از
ذود نشان می دهد .به واقع برنامه ریزی در محدوده حوضه های مورد نظر به نفع مناا ق
شرق و شمار شرق بوده و بنابراین مساحت محدوده های با ذودهمبستگی ف ایی بارش
ساالنه باال -باال بیشتر می باشد..باور مثار حاالت بیان شده بروی پیکسل های مورد نظار
برای عملکرد و برنامهریزی برای کشت محصوالت کشااورزی بسامت اعگاوی ف اایی
ذوشه های با ارزش باال-باال در شرق و شمار شرق که منتهی به غرب استان فارس مای
باشدودر حرکت است ..نمودارهای اشکار(12و11و )10وسعت محدوده ها با نقاط باال –
باالی بارشونقاط پایین – پایین باارش و نقااط بادون اعگو(تصاادفی) را باه تصاویر مای
کشد.باوریکه مشاهده می شود در برذی از سار ها محدوده های وسیعی از مناقه مورد
مااععه در تصرا منا ق با ارزش پایین – پایین بارش بوده است .از جمله این سار ها در
بروز واقعه ذشکساعی می توان به وسعت محدوده هاای باا باارش بسایار پاایین در ساار
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ارزیا

بی اشاره نمود.همین وضعیت را می توان برای آگاهی از محدوده های باا وساعت باا
1730
پتان باال را در سار 1721مالحظه نماییم.
بارش
سیل
اجرا
ی
رو
ش
های
SM
Aو

اشکار:3نقشه های روند تغییرات ذودهمبستگی ف ایی بارش ساالنه مناقه مورد مااععه

ادامه شکل 3
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اشکار :12نمودارهای روند تغییرات نقاط باال -باال و وسعت محدوده های در تصرا به کیلومتر
مربع

اشکار (17و)16نمودارها و نقشههای بارش ساالنه و دههای مناقه شماعی ذلیجفارس را
بهصورت ماتریس ذودهمبستگی ف ایی بر روی ف ا برای دادههای بارش به تصویر
میکشد .باوریکه که میتوان دید ماتریس ذودهمبستگی ف ایی در پراکنش نگارهای
موران عمومی اشکار ( )17و نقشههای بارش ساالنه و دههای اشکار( )16حاکی از یک
اعگوی ذوشهای با تمرکز باال دارد .به عبارتی برای شناذت بیشتر تغییرات ساذتار
ف ایی در ور زمان (سار و دهه) ماتریس م کور برای ارتباط ف ایی بارش ساالنه با
دهههای  1722و  1732و ارتباط ف ایی بارش دهههای  1722و  1732و برعکس مورد
ارزیابی ف ایی در تأذیرهای ف ایی برروی بارش مدنظر قرارگرفته شدند .همانگونه
که نمودارهاری پراکنش نگار ماتریس ذودهمبستگی ف ایی ارتباط بارش ساالنه و
دههای مناقه شماعی ذلیجفارس نشان میدهدو بارش از یک ارتباط ف ایی و همسایگی
باارزشهای باال -باال برذوردار است و بازهم میتوان فرض ساذتار ف ایی دادههای
بارش را در مقادیر بارش مشاهده نمود.بدین معنی که تمرکز ذوشهای حاکی از
همبستگی و همسایگی پیکسل های بارش ازنظر مقادیر با یکدیگر هستند.
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اشکار :11نمودارهای روند تغییرات نقاط پاینن -پایین و وسعت محدوده های در تصرا به کیلومتر
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مربع
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اشکار :10نمودارهای روند تغییرات نقاط تصادفی و وسعت محدوده های در تصرا به کیلومتر مربع

تمامی آمارههای ذودهمبساتگی ف اایی باین دادههاای باارش سااالنه و دهاهای (1722
و )1732باالی +2.31درصد ضریب همبستگی را در ماتریس ف ایی نشان میدهند.
چنانچه از اشکار ( )16نقشهها و نمودارهای پراکنش نگار موران محلی مشاهده میشود
بارش در مناقه شماعی ذلیجفارس از دو بخش پربارش و کم بارش تشکیلشدهو بخش
پربارش در بخش شرق مناقه مجاور با ارتفاعات باالی مناقه در بخشهایی از حوضه
آبریز مند واقع است و همجوار با دامنههای روبه باد در کوههای زاگرس هستند که
ایستگاههای بن رودوقایمیهو دشت ارژن و کازرون در این قسمت نمودی عینی از منا ق
باارزشهای بارش باال در ساح مناقه هستند .منا ق جنوبوجنوب غرب و غرب
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حوضههای آبریز موردمااععه در بخش حوضهای حله که بوشهرواهرموباغان و غیره واقع
هستندو نمایندهای از مناقه با بارش پایین میباشد.
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ارزیا
شکل :17نمودار هاری پراکنش نگار ماتریس ذودهمبستگی ف ایی ارتباط بارش ساالنه و دههای
بی
مناقه شماعی ذلیجفارس
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شکل :16نمودارها و نقشههای ذودهمبستگی ف ایی ارتباط بارش ساالنه و دههای مناقه شماعی
ذلیجفارس
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توصيف ویژگیهای (مرکز ميانگين و بيضی انحراف استاندارد) بارش

باوریکه از اشکار ( )11برمیآید مرکز میانگین و بی ی انحراا استاندارد بارش ساالنه
و دههای مناقه شماعی ذلیجفارس در مرکز نقشه و با توجه به شکل توزیع ف ایی
دادهها واقع میباشند .بهواقع بی ی انحراا استاندارد که حدود  02/00درصد
پراکندگی داده های بارش را نسبت به مرکز میانگین با یک انحراا معیار از مجموعه
دادهها به تصویر میکشد.
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شکل:11مرکز میانگین و بی ی انحراا استاندارد بارش ساالنه و دههای مناقه شماعی
بی
پتان

ذلیجفارس

سیل
گونه که از اشکار ()10و نقشههای فصلی بارش نیز برمیآید مراکز ثقل بارش در
همان
اجرا

وری کل دوره آماری بر روی پهنه مناقه شماعی ذلیجفارس (حوضههای مند و حله)
رو در همان جایگاه قبل که در مقا ع ساالنه و دههای بودند واقع میباشد.
تقریباً
ش
های
SM
Aو

شکل :10مرکز میانگین و بی ی انحراا استاندارد مجموع بارش فصلی و دههای مناقه
شماعی ذلیجفارس
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باوریکه مرکز میانگین و بی یهای انحراا استاندارد در تمامی فصور کل دوره در
همان جایگاه قبلی مستقر بوده و جهتگیری بی وی انحراا استاندارد دادههای بارش با
یک انحراا از معیار جهت شمار غرب – جنوب شرق را به ذود گرفته است .اعبته باید
توجه نمود که بارش ازنظر فصل دارای توزیعی متفاوت است و مراکز ثقل و
بی ویهای انحراا استاندارد بارش نیز ماابق با شرایط فصل دچار تغییرات گرانیگاه
(ثقل) و جهتگیری بی ی انحراا استاندارد ذواهند شد .برای ارائه این وضعیت و
شناذت بهتر نقشههای دههای و ساالنه کل دوره در فصور مربوط نیز ترسیمشدهاند.

نتيجه گيری

در این پژوهش با استفاده از روش هاینمار ف ایی اقدام به واکاوی زمانی و مکانی بارش
در مناقه شماعی ذلیج فارس شده است .نتاایج نشاان داد کاه از عحاا مکاانی حاداکثر
بارش ساالنه در بخش شمار شرقی و ارتفاعات مشرابه ناهموارهاای زاگارس فاارس
در محدوده میانیو شرقی و شمار شرقی وحاداقل باارش دریاافتی در مقااع سااالنه در
بخش غرب و جنوب غرب حوضههای آبریزمندوحله که قسمتهای کم ارتفااع مناقاه
را تشکیل داده رخ میدهد .در بررسی همبستگی بین بارش و عوامل مکانی نیز مشخص
شد که عامل ارتفاع بهعنوان تأثیرگ ارترین و ثابتترین عامل مکانی بر مقدار بارش در
مناقه مورد مااععه شناذته میشود .نتایج حاصل از روش هاای آماار ف اایی نشاان داد
که بارش ساالنه از سار  1731تا  1732در پهناه ماورد بررسای باه روش ذودهمبساتگی
ف ایی موران عمومیمیل به تمرکز ساذتارف ایی (ذوشه ای) در داده های بارش (یاذته
هااا) دارد .باوریکااه در تمااامی سااار هااای اذیاار رونااد مقاادار آماااره مااوران حاادود
+2/32درصد ضریب همبساتگیو جهات تعیاین شاکل توزیاع ف اایی داده هاای باارش
(ذوشه ایوپراکنده یاتصادفی بودن) میل به ساذتارف ایی ذوشه ای باتمرکزبااالتردارد.
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ارزیا

بیین بارش دهه ای ( 1722و  )1732و تغییرات ف ایی بارش (ماهانهوفصلی) نشان داد
همچن
که پتان
بارش دارای اعگویی ذوشه ای با تمرکز باال در ف ا می باشد.
سیل
اجرا
منابع و مآخذ
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جالرو ا مینان و :1721پیشگویی ساح آب حوزه آبریزدشت بیرجندبه روش کریگیدنو هشاتمین
 .1رو
کنفرانس بین اعمللی آمارایران.
ش

 .0های
بلیانیویداهللوحکیم دوستویاسرو:1737اصور و مبانی پردازش داده های مکانی (ف ایی) با استفاده
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از روش های تحلیل ف اییوانتشارات آزاد پیما.
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 .7صالحیوبرومندوفریدپورومجتبی:1731تحلیل ف ایی ذشکساعی شامار غارب ایاران باا اساتفاده از
روش های آمارف اییونشریه تحلیل ف ایی مخا رات محیایوساعسوموشماره7وصص.1-02
 .6رضیئیو یبو عزیزیو قاسمو :1723بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و ساالنه در غرب ایرانو
پزوهش های جغرافیاییو دوره 01وشماره01وصص.37-122
 .1ذسرویویونسو()1736وتحلیل ف ایی فشار بخار آب و بررسی سینوپتیکی ناهنجاریهاای آن در
جنوب و جنوبغرب ایرانورساعه دکتری آب و هواشناسی در برنامه ریزی محیایودانشکده علوم
زمینوگروه جغرافیاو دانشگاه شهید بهشتی
 .0برتاوو عیسی؛ حاجینژادو علیو عسگریو علای و گلایو علای ()1730و بررسای اعگوهاای سارقت
مسکونی با بهکارگیری رویکرد تحلیل اکتشافی دادههای ف اییو مااععاه ماوردی :شاهر زاهادانو
پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعیو سار دومو شماره پیاپی 0و شماره دومو صص .1-07
 .3شفیعیو علی اصغرو :1723پیشگویی ف ایی–زمانی سااح آب هاای زیرزمینای دردشات بیرجنادو
نهمین کنفرانس بین اعمللی آمارایران.شماره.01
 .2صادقی نیاو علیرضاو علیجانیو بهلورو ضیائیانو پرویزو ذاعدیو شاهریارو :1730کااربرد تکنیکهاای
ذودهمبستگی ف ایی در تحلیال جزیاره حرارتای شاهر تهارانو مجلاه تحقیقاات کااربردی علاوم
جغرافیاییو شماره72وصص.03-32
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جغرافیاییو شماره.72
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