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 واکاوی زمانی و مکانی بارش حوضه های آبریز حله و مند

 1انیسعید بلی

  

 هكيدچ
در حوضاه   ی باارش و مکاان  زماانی   لیبه تحل کاقدامینوپتیو س یباران سنج ستگاهیا 73 یپژوهش با استفاده از داده ها نیدر ا

باا اذا   از   ماورد مااععاهو و    یهاا  حوضاه بارش ماهانه و ساالنه  یداده ها ازمنظور  ینهم به.شدهاستحله و مند  یزآبر یها

 یاعا  1731 ازساار سااعه  02یکال کشاور باا  اور دوره آماار      ی)تماب( و سازمان هواشناسورشرکت مدیریت منابع آب کش

انحااراا از  یانگینوبی ااویاز جملااه)مرکز م ییآمااار ف ااا یبااا اسااتفاده از روش هااا یاازن درادامااهگرفتااه شااد.  بهااره 1732

 یج.نتایی بارش استفاده شدف ا یذودهمبستگ یو اعگوهها ییف ا ییراتتغ ی(جهت بررسیو محل یموران جهان یاروآمارهمع

 باو  نیرگ ارتریتأث عنوان   عامل ارتفاع به یبارش و عوامل مکان ینب یهمبستگ یدر بررس نشان داد که  یقتحق ینحاصل از ا

 ییارات تغ یازان م درواقع نقش عامل ارتفاع  به. شود یبر مقدار بارش  در مناقه مورد مااععه شناذته م یعامل مکان ینات تربث

  ییف اا  یال تحل یبررسا  در .باشد می تر مهم و تر باثبات جغرافیایی عرض و  ور جمله از مکانی عوامل سایر به نسبتبارش 

ساار   ازسااالنه   باارش روش ها نشان داد که  نیحاصل از ا جیتوجه قرار گرفت. نتا موردآمار   یبارش با استفاده از روش ها

تار(   ای ذوشاه )اعگاویی   سااالنه   میوباارش عمو ماوران  ییف ا یمبستگذوده روش به یبررس مورد پهنه در 1732 تا 1731

 یهاا  حوضاه  اناه یم و شارق  شرقوشامار  در بااال  بارش با یها ذوشه بعنوان نظر مورد یا ذوشه یاعگو.گرفت ذواهد بخود

 یژگا یو.هساتند  واقاع  مناقاه  غارب  جناوب  و غربوجنوب یها قسمت در بارش نییپا ارزش با یها ذوشه و مااععهو مورد

کاه مرکاز   اسات   تیا واقع نیا گار ا  انیا باارش ب  اریا معاز  انحاراا  یها ی ویب و نیانگیم مراکز لیقب از بارش یفیتوص یها
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درصاد  02.00( کاه حادود   گاهی)کران نیانگیاز م اریانحراا مع کیبارش با  اریانحراا مع ی ویدر مرکز نقشه و ب  نیانگیم

 .ردیگ یبه جنوب غرب را بخود مجهت شمار غرب  ودهد یداده ها را نشان م یپراکندگ

 فارسوحوضه مند  جیذل یبارشومناقه شماع و یو مکان یزمان واکاوی :واژگان دیکل

 

 مقدمه

 نیا تنوع و رییتغ سبب یمیاقل عوامل و عناصر ریسا با بارش مداوم و دهیچیقوپیعم تعامل

 نهااان و آشااکار رفتااار در تنااوع و رییااتغ نیاا. ااساات شااده مکااان و زمااان بعااد در عنصار 

 معاوا ذود به را یشناس میاقل با مرتبط علوم شندانیاند زین و شناسان میاقل بارشوتوجه

آماار   یروش ها نیب یارتبا  جادیا نی(. بنابرا0:1730پورو یفی.)عساکره و ساست نموده

 بشامار  یضارور  یامار  یلمیعناصر اق ییف ا تیبهتر به ماه یآگاه یو نقشه برا ییف ا

 نیچنا  جااد یتوانسات باا ا   1ییف اا  یداده ها یاکتشاف لیابداع تحل انیم نی. در ارود یم

درک  یو از  رفا  ییف اا  لیا به تحل یمکان فیها را از توص دهیپد یساز ونقشهیارتبا 

(. باه عباارت   3:1730همکاارانو  و برتااو ها را ارتقاا  دهاد. )   دهیپد ییبعد ف ا یریتصو

 زیتماا  صیتشاخ  دنبار به(وESDA) ییف ا یداده ها یاکتشاف لیتحل یکردهایگرروید

 نیمحققا  تااکنون (. 07:1736ویذسارو . )باشاد  یم یتصادف ریغ و یتصادف یاعگوها نیب

 ازجملاه در ارتباط با بارش پرداذته اناد.   ییف ا –یمکان عوامل ریتاث  یبررس به  یاریبس

 و رانهاو (و 1333)3نیریا گالز(و 1333)2کوماار  و نگیسا  کار به توان یم قاتیتحق نیا

(و 1731)انیو مساااعود وریااا(و غ1736)یجاااانی(و عل0222)یجاااانی(و عل0222) انهمکااار 

 میدر اقلا  ییآماار ف اا   ناه ی( اشاره کارد. در زم 1723)ی زیو عز یئی( و رض1720)یمراد

در اساتان   ی( بارنادگ 1723) انیا عقوبیبعناوان نموناه درکشاور     زیا ن یو هواشناسا  یشناس

                                                 
1
.Exploratory Spatial Data Analysis 

2.Singh and Kumar 

3.Glazerin 
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( و 1721) ناان یکارده اسات. ا م   ینا یب پایش 1گریگیناگ همدان را باا اساتفاده از روش   

( مکانی –ییف ا ییشگویپ و ییف ا)آمار  یگینگ( با استفاده از روش گر1723)یعیشف

 یفینماوده اناد. عسااکره  و سا     ییف اا  ییگاو  شیرا پ رجندیدشت ب زیساح حوضه آبر

 ونینمودند. آنها باا اساتفاده از رگرسا    رانیبارش ساالنه ا ی( اقدام به مدر ساز1732پور)

را از  رانیا رفتار بارش ساالنه ا 3ییایموزون جغراف ونیو رگرس 2یقل مربعات معموعحدا

گرفتناد کاه اساتفاده از     جاه یکردناد و نت  یابیا ارز ییایا با عوامل جغراف ینظر ارتباط مکان

باارش سااالنه    ریا متغ ینا یب شیقادر به پ ییایذصوصا موزون جغراف ییف ا یونهایرگرس

( هساتند.  بیو جهت شا  بی) ورو  عرضو ارتفاعو شییایفدرارتباط با عوامل جغرا رانیا

باه   کینوپتیس ستگاهیا130را با استفاده از  رانی( بارش ساالنه ا0217و همکاران) یجانیعل

 رانیا باارش سااالنه ا   کسلیپ ینمودند و بررو  یپهنه بند یکرو گریگینگ معموعیروش

 یاستار)عکه ها یوران و آماره جبارش ساالنه با استفاده از آماره م ییف ا لیاقدام به تحل

 یذوشاه ا  یاز اعگاو  رانیا آنهاا نشاان داد کاه باارش ا     قیتحق جیداغ و سرد( نمودند. نتا

 ینقااط داغ و سارد ذوشاه هاا     یابیا ارز قیا از  ر نیباشد. همچمن یبرذوردار م ییف ا

 رانیا و کمربند شماعغرب ا یرا در نوار شماع ییف ا یبارش با ارزش باال و ذودهمبستگ

نمودند و عکه سرد باا ارزش   ییشمار استان فارس شناسا یمحور زاگرس تا حواع یرروب

نمودند.  ییشناسا رانیو جنوب و جنوب شرق ا یمرکز رانیا یبا بارش کم را درقسمتها

 یکهااایکاااربرد تکن یاقاادام بااه بررساا  یپژوهشاا ی(  اا1730وهمکاااران) ایاان یصااادق

 از اساتفاده  باا  آنها. اندهر تهران کرده ش یحرارت رهیجز لیدر تحل ییف ا یذودهمبستگ

 راتییااتغ 71ییف ااا یذودهمبسااتگ لیااتحل و مااوران یمحلاا و یعمااوم یهااا شاااذص

                                                 
1.Kriging 
2

 . Ordinary Least Squares 
3
.Geographical weighted regression (GWR) 

4
.Spatial autocorrelation 
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گرفتناد   جاه یقرار دادند و نت یشهر تهران را مورد واکار یحرارات رهیجز زمانی –ییف ا

و  ییبا وسعت ف ا ییهسته ها یالدیم 0212تا سار  1320از سار  یعنیکه در  ور زمان 

 رییا تغ دهیا کارده و شاهر تهاران پد    دایپ شیاز نقاط شهر تهران افزا یداغ معنادار در برذ

درپژوهشی اقدام به ( 1731)برومندصالحی وفریدپوررا تجربه نموده است. یحرارت میاقل

تحلیل ف ایی ذشکساعی اقلیمی شماعغرب ایران بااستفاده ازآماره ذودهمبستگی ف ایی 

قساامت غاارب نشااان داد کااه  ییآمارف ااا یبااا روش هااا انمودناادونتایج تحقیقاانت آنهاا

وشااماعغرب ایااران دارای اعگااوی ذشکساااعی مالیموجنوبشاارق مناقااه دارای اعگااوی    

 بااه باتوجهرصاادنیزمعنادارمی باشاادد33/2 ذشکساااعی بسیارشاادیدمی باشاادکه درساااح

 جیذلا  یباارش مناقاه شاماع     یو مکان یزمان یواکاو پژوهش نیا از هدا فوق مباحث

 .باشد یمو حله(  مند زیآبر یحوضه هافارس )

 ها روش و ها داده

 یباران سنج یها ستگاهیا 73  ساالنهو  ماهانهپژوهش از ا العات مجموع بارش  نیا در

 یمناد وحلاه در مناقاه شاماع     زیا آبر یدر حوضه هاا  1732تا  1731ساراز  کینوپتیو س

ه پیکسالهای باارش   جهات تهیا  اداماه   در (.1شاکل)  اسات  شده گرفته بهره فارس  جیذل

بعناوان   یکارو  یمعماوع  یگیناگ به روش گر یابیدرون  یلومتروک6*6 باقدرت تفکیک

 ماورد  پهنه سراسر شده انیب مختصات به باتوجه سپسمناسب انتخاب شده است. یدکاند

 از اساتفاده  باا  زیا ن مناسب یها اذتهی نییتع.شدند پوشانده( کسلی)پاذتهی 6706 با مااععه

 جملاه  از. اسات  شاده  عحاا   باارش  یهاا  اذتهی یمربع شبکه نییتع جهت ذاا و آزمون

 یها داده ییف ا یذودهمبستگ و یمکان پراکنش یبررس در یعموم و معتبر یها آماره

تاوان ناام    یرا ما  1یمحلا  و( ی)عمومیجهان موران ییف ا یهمبستگ ذود لیتحل یمکان

                                                 
1. Spatial Autocorrelation (Moran’s I Global and Local)    
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اساتاندارد اشااره    ی او یو ب نیانگیا توان باه مرگاز م   یمناسب م یآماره ها گریبرد. از د

 (.1737دوستو یمو حک یانینمود)بل

 
 آبریز های حوضهفارس ) ذلیج یمناقه شماع موردمااععه های ایستگاهو  یاییجغراف یتموقع نقشه:1شکل

 (حله و مند

 1 یآماره موران عموم شاذص

 کی ییف ا یها یژگیو فیتوص یبرا میتوان یم را  موران ییف ا یذودهمبستگ لیتحل

 است: ریبه شرح ز  یشاذص موران عموم. میکارببر به هیناح کی کل در ریمتغ

 

 

                                                 
1
. .Moran`s I 
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iX یا هیناح یدر واحدها ینسب ای یا فاصله ریمتغ بیضر i  وn ویا هیناح یتعداد واحدها 

ijw1 و یمنف ییف ا تعامل برابر -1. است ریمتغ 1 تا -1 نیب موران بیضر. باشد یم وزن 

 .است مثبت ییف ا تعامل برابر

 

 یمحل موران آماره شاخص

 موران یذودهمبستگ آماره از یمحل یها تفاوت ییف ا یاعگو یآشکارساز یبرا

 (:Anselin, 2005)شود یم استفاده یمحل

 

شده  مشاهده ریمقاد بیبه ترت و  (و ییف ا مشاهداتها ) کسلیپ تعدادNراباه فوقو  در

استانداردشده است و مجموع  ییمقدار وزن ف ا ام هستند.  jام و  i کسلیاستاندارد پ

 یهمبستگ یها لیتحل به توجه با را بارش عیتوز نقاط شاذص نیاست. ا 1ها برابر  وزن

 . دهدیم قرار ییف ا یابیارز مورد سرد و داغ نقاط صورت به ییف ا

 1معيار رافانح یضيب عیتوز شاخص

 بکارگرفته ینواح ای نقاط از یا مجموعه در روند یریگ اندازه یبرا معموالً که یروش

 نیا از. باشد یم جداگانه  ور به و Y و X جهت در استاندارد فاصله محاسبه شود یم

 معادعه صورت به ییف ا آماره نی. ابرند یم نام زین استاندارد انحراا ی یب عنوان به ی یب

 :است استنباط لقاب ریز

 

 

                                                 
1
 .Standard Deviational Ellipse 
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برابر با  nعوارض و  یمرکز نیانگیم بیبه ترت بوده و  iمختصات  yiو xi نجایا در

 موردمااععه است.  هیتعداد کل عوارض در ال

 یمرکز نيانگيم شاخص

 در نیانگیم به هیشب روش نیا. است ییآمارف ا در لیتحل نیتر ساده یمرکز نیانگیم

 و ییایجغراف مرکز شاذص نیا. شود یم محاسبه مشابه یصورت هب و است کیآمارکالس

 قابل ریز معادعه صورت به و دوینما یم ییشناسا را عوارض از یا مجموعه ثقل مرکز ای

 :است یابیارز

 

 هیااال در موجااود عااوارض کاال تعااداد بااا براباار nو y و x مختصااات yi و xi نجااایدرا

 شااده ی بیااانسااتفاده از روش هااا بااه رکاار اساات کااه بااا ا    الزم.اساات لیااتحل مااورد

بااارش را  یو مکااان یزمااان یهااا یو پراکناادگ ییااراتتغ یاازانتااوان م ی( ماایی)آمارف ااا

 قرار داد. یمورد بررس یتصادف یاو  یذوشه ا یاعگوهها یث توزیعاز ح

 جینتا و بحث

  بارش یو آمار یمكان یهايژگیو

  اور  به  مناقه ساح در االنهس بارش زانیم که کرد استنباط توان یم(  7) شکل به توجهبا

 محدوده شرق و شرق شمار و یانیم یها قسمت در کهیباور است نشده پراکنده کسانی

 مقادار  هساتو  زیا ن مناقاه  یها ستگاهیامتر 1122 یباال ارتفاعات بر منابق  که  موردنظر

 باشد. یم باال اریبس ساالنه بارش
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 (حله و مند زیآبر حوضهبارش ساالنه مناقه موردمااععه ) یمکان عیتوز یبند : نقشه پهنه7شکل

 بارش  ییفضا ليتحل

 یا بارش ساالنه و دهه ییفضا یخودهمبستگ ليتحل

 ید در نمودارهادرص 32در ساح  z(مقدار آماره استاندارد 3)شکل به توجه با

و در  باشد یم 1.30تر از عدد  بارش ساالنه بزرگ ییف ا یشکل ذودهمبستگ یا زنگوعه

 یشده است.ع ا رفتار بارش ساالنه مناقه شماع قرمزرنگواقع هیدر ناح عیدنباعه توز

با تمرکز  یا ذوشه یاز اعگو1732تا 1731ها از سار  سار یدر تمام فارس جیذل

 باالبرذوردار است. 

  

 فارس یجذل یبارش ساالنه مناقه شماع ییف ا یذودهمبستگ ی: نمودارها3شکل
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بارش ساالنه را به  ییف ا یذودهمبستگ یزمان یسر ی( نمودار روند ذا2شکل )

 ریکه مقاد افتیدر توان یم دیآ ینمودار برم نیگونه که از ا . همانکشد یم ریتصو

و  فارس جیذل یمکان در پهنه شماع بارش ساالنه در یها داده ییف ا یذودهمبستگ

م کور نشان از  ذط بی. شندینما یم یرا   یشیافزا یموردنظر روند زیآبر یها حوضه

شدن بارش ساالنه در مناقه موردمااععه را  یا ذوشه یساذتار مکان ریچشمگ شیافزا

 . دهد ینشان م

 

 فارس جیذل یاعبارش ساالنه مناقه شم  ییف ا یذودهمبستگ یزمان ی: روندسر2شکل 

 یبارش ساالنه در مناقه شماع یها گرفت  که داده جهیتوان نت یم یدر حاعت کل

بوده و به شکل  ییساذتار ف ا یمند و حله( دارا زیآبر یها )حوضه فارس جیذل

 یگیو همسا یاز همبستگ یحاک یا که تمرکز ذوشه یمعن نیاندوبد شده عیتوز یا ذوشه

 هستند. گریکدیبا  ریر مقاد( بارش ازنظاذتهی) یها سلور

مشاخص   دیا بارش ساالنه  با یمکان فیتوص یبرا ییف ا یبر روش ذودهمبستگ عالوه

 یدر ف اا و بار رو   یآمده به چاه نحاو   دست به یا ذوشه یاعگو ییف ا عیگردد که توز

ها در ف ا به چه صورت  داده یارزش عیتوز گرید عبارت . بهاست شده عیپهنه موردنظرتوز

( 3)اشاکار  از چنانچه.شوند یم عیکم توز ایباال و  ریبا مقاد یبارش یها داده وهاو در کجا

ساالنه در مناقه مورد مااععاه   ینقشه ها ییف ا یشود در مقاع ساالنه اعگو یمشاهده م
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 نی.اباشد یم ساالنه یافتیدر بارش زانیم در باال–منا ق با نقاط باال  یاز گستردگ یحاک

 یدر تصارا مناا ق پرباارش باا ذودهمبساتگ      هاای همحدوددهد که  ینشان م تیوضع

 یما  شاتر یباارش در  اور زماان ب    نییپا – نییباال نسبت به منا ق با نقاط پا -باال  ییف ا

 ماورد  مناقاه  در شارق شمارقبل محرز شد منا ق شرق و  یهابخشکه در  همانگونهشود.

آماار   یجاعاب توجاه روش هاا    یدساتاوردها  از.هستند بارش شنهیب منا ق بعنوان مااععه

باارش مناقاه ماورد     یها کسلیپ ییساذتار ف ا عیتوز ییشناساپژوهش  نیدر ا ییف ا

مناا ق پرباارش و کام باارش و      راتییا وساعت تغ  زانیا مااععه بصورت نقاه به نقاه و م

 انگریا ب موجاود  یهاا  نقشهباشد. یم یایمح یزیبرنامه ر یمنابع آب برا تیریمد تیاهم

 مکان یبررو زمان  ور در را بارش نقاه به نقاه راتییتغ روند که است یگرید تیواقع

بااال   –نقاط باال  راتییشود روند تغ ی(  مالحظه م3)اشکار از که هماناور.دهد یم نشان

باارش از   نییپاا  – نییرا نسبت به منا ق با نقااط پاا   یشیبارش روند افزا یها کسلیپدر 

مورد نظر به نفع مناا ق   یدر محدوده حوضه ها یزیدهد. به واقع برنامه ر یذود نشان م

بارش  ییف ا یبا ذودهمبستگ یمساحت محدوده ها نیشرق و شمار شرق بوده و بنابرا

مورد نظار   یها کسلیپ یشده برو انیمثار حاالت ب باورباشد.. یم شتریباال ب -ساالنه باال

 ییف اا  یگاو اع بسامت  یکشااورز  محصوالت کشت یبرا یزیربرنامهعملکرد و  یبرا

 یما  فارس استان غرب به یمنته که شرق شمار و شرق درباال -باال ارزش با یها ذوشه

 –( وسعت محدوده ها با نقاط باال 10و11و12)اشکار نمودارهای ..است حرکت باشدودر

 یما  یر( را باه تصاو  یباارش و نقااط بادون اعگو)تصاادف     یینپا – یینپا نقاطبارشو یباال

از مناقه مورد  یعیوس یاز سار ها محدوده ها یشود در برذ یمشاهده م یکهکشد.باور

سار ها در  ینبارش بوده است. از جمله ا یینپا – یینمااععه در تصرا منا ق با ارزش پا

در ساار   یینپاا  یارباا باارش بسا    یتوان به وسعت محدوده هاا  یم یبروز واقعه ذشکساع
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باا وساعت باا     یاز محدوده ها یآگاه یتوان برا یرا م یتوضع یناشاره نمود.هم 1730

 .نماییممالحظه 1721 سار در رابارش باال 

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

 

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

 مربع

را  فارس جیذل یمناقه شماع یا ساالنه و دهه بارش یها و نقشه نمودارها(16و17ر )اشکا

 ریبارش به تصو یها داده یف ا برا یبر رو ییف ا یذودهمبستگ سیصورت ماتر به

 یدر پراکنش نگارها ییف ا یذودهمبستگ سیماتر دید توان یکه م کهی. باورکشد یم

 کیاز  ی( حاک16اشکار) یا ش ساالنه و دههبار یها ( و نقشه17اشکار ) یموران عموم

ساذتار  راتییتغ شتریشناذت ب یبرا  ی. به عبارتدارد باال تمرکز با یا ذوشه یاعگو

بارش ساالنه با  ییارتباط ف ا یم کور برا سیو دهه( ماتر ساردر  ور زمان ) ییف ا

عکس مورد و بر 1732و  1722 یها بارش دهه ییو ارتباط ف ا 1732و  1722 یها دهه

گونه  بارش مدنظر قرارگرفته شدند. همان یبررو ییف ا یرهایدر تأذ ییف ا یابیارز

ارتباط بارش ساالنه و   ییف ا یذودهمبستگ سیپراکنش نگار ماتر یکه  نمودارهار

 یگیو همسا ییارتباط ف ا کیبارش از  دهدو ینشان م فارس جیذل یمناقه شماع یا دهه

 یها داده ییفرض ساذتار ف ا توان یرذوردار است و بازهم مباال ب -باال یها باارزش

از  یحاک یا که تمرکز ذوشه یمعن نیبد.نمود مشاهده بارش ریمقاد در را بارش

 هستند. گریکدیبا  ریبارش ازنظر مقاد یها کسلیپ یگیو همسا یهمبستگ
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 لومتریدر تصرا به ک یو وسعت محدوده ها نییپا -ننینقاط پا راتییروند تغ ی: نمودارها11اشکار

 مربع

 

 مربع لومتریدر تصرا به ک یو وسعت محدوده ها ینقاط تصادف راتییروند تغ ی: نمودارها10اشکار

 1722) یا باارش سااالنه و دهاه    یهاا  داده نیبا  ییف اا  یذودهمبساتگ  یها آماره یتمام

 . دهند ینشان م ییف ا سیرا در ماتر یهمبستگ بی+ درصد ضر2.31ی( باال1732و

 شود یمشاهده م یپراکنش نگار موران محل یها و نمودارها ( نقشه16چنانچه از اشکار )

 بخش شدهو لیتشک بارش و کم پربارش بخش دو از فارس جیذل یبارش در مناقه شماع

از حوضه  ییها مناقه در بخش یبخش شرق مناقه مجاور با ارتفاعات باال درپربارش 

زاگرس هستند که  یها روبه باد در کوه یها دامنهمند واقع است و همجوار با  زیآبر

از منا ق  ینیع یقسمت نمود نیدشت ارژن و کازرون در ا هویمیرودوقا بن یها ستگاهیا

. منا ق جنوبوجنوب غرب و غرب هستند مناقه ساح در باال بارش یها باارزش
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واقع  رهیغو  بوشهرواهرموباغان که حله یا موردمااععه در بخش حوضه زیآبر یها حوضه

  .باشد یم نییاز مناقه با بارش پا یا ندهیهستندو نما
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 یا ارتباط بارش ساالنه و  دهه ییف ا یذودهمبستگ سیپراکنش نگار ماتر ی: نمودار هار17شکل

 فارس جیذل یمناقه شماع

 

  

 یمناقه شماع یا النه و دههارتباط  بارش سا ییف ا یذودهمبستگ یها : نمودارها و نقشه16شکل

 فارس یجذل
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 بارش( استاندارد انحراف یضيب و نيانگيم مرکز) یها یژگیو فيتوص

انحراا استاندارد بارش ساالنه  ی یو ب نیانگیمرکز م دیآ ی( برم11از اشکار ) یکهباور

 ییف ا یعبا توجه به شکل توز و نقشهدر  مرکز  فارس جیذل یمناقه شماع یا و دهه

درصد  00/02انحراا استاندارد که حدود  ی یواقع ب . بهباشند یها واقع م داده

از مجموعه  اریانحراا مع کیبا  نیانگیبارش را نسبت به مرکز م یها هداد یپراکندگ

 د.کش یم ریها به تصو داده
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 یمناقه شماع یا انحراا استاندارد بارش ساالنه و دهه ی یو ب یانگین:مرکز م11شکل

 فارس یجذل

مراکز ثقل بارش در  دیآ یبرم زیبارش ن فصلی یها (و نقشه10گونه که از اشکار ) همان

مند و حله(  یها )حوضه فارس جیذل یپهنه مناقه شماع یبر رو ی ور کل دوره آمار

 . باشد یبودند واقع م یا قبل که در مقا ع ساالنه و دهه گاهیدر همان جا باًیتقر

 

  

مناقه  یا و دهه یانحراا استاندارد مجموع بارش فصل ی یو ب یانگین:مرکز م10شکل 

 فارس یجذل یشماع
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فصور کل دوره در  یانحراا استاندارد در تمام یها ی یو ب  نیانگیمرکز م کهیباور

بارش با  یها انحراا استاندارد داده ی ویب یریگ مستقر بوده و جهت یقبل گاهیهمان جا

 دیجنوب شرق را به ذود گرفته است. اعبته با –مار غرب جهت ش اریانحراا از مع کی

متفاوت است و مراکز ثقل و  یعیتوز یتوجه نمود که بارش ازنظر فصل دارا

 گاهیگران راتییفصل دچار تغ طیماابق با شرا زیانحراا استاندارد بارش ن یها ی ویب

و  تیوضع نیارائه ا ی. براشد ذواهند استاندارد انحراا ی یب یریگ ( و جهتثقل)

 .اند شده میترس زیو ساالنه کل دوره در فصور مربوط ن یا دهه یها شناذت بهتر نقشه

 

 یريگ جهينت

 بارشی و مکان یزمان یواکاو بهاقدام  ییف ا نماریپژوهش با استفاده از روش ها نیا در

حاداکثر   ینشاان داد کاه از عحاا  مکاان     جیفارس شده است. نتاا  جیذل یدر مناقه شماع

زاگارس فاارس    یبه ناهموارهاا  و ارتفاعات مشرا  یش ساالنه  در بخش شمار شرقبار

در مقااع سااالنه  در    یافتیا باارش در  حاداقل و یو شمار شرق یشرق ویانیدر محدوده م

کم ارتفااع مناقاه    یها که قسمت زمندوحلهیآبر یها بخش غرب و جنوب غرب حوضه

مشخص  زین یبارش و عوامل مکان نیب یهمبستگ یدر بررس  .دهد یداده رخ م لیرا تشک

بر مقدار بارش  در  یعامل مکان نیتر و ثابت نیرگ ارتریعنوان تأث شد که عامل ارتفاع به

نشاان داد   ی  آماار ف اایی  حاصل از روش هاا  جینتا. شود یمناقه مورد مااععه شناذته م

 یتگباه روش ذودهمبسا   یدر پهناه ماورد بررسا    1732 تا 1731که بارش ساالنه از سار 

 اذتهیبارش ) یداده ها در( یا ذوشه) یی به تمرکز ساذتارف ا یمیلموران عموم ییف ا

رونااد مقاادار آماااره مااوران حاادود    ریاااذ یسااار هااا یدر تمااام کااهیهااا( دارد. باور

باارش   یداده هاا  ییف اا  عیا شاکل توز  نیای جهات تع  ویهمبساتگ  بی+درصد ضر32/2

. باتمرکزبااالتردارد  یا ذوشه ییارف اساذت به لیم( بودن یاتصادفی وپراکندهیا ذوشه)



46 

 
 واکاوی زمانی بارش حوضه های .../ بلیانی

 

 

 
ارزیا

بی 

پتان

سیل 

اجرا

ی 

رو

ش 

 های
SM

A و 

( نشان داد یبارش )ماهانهوفصل ییف ا راتیی( و تغ1732و  1722) یبارش دهه ا نیهمچن

 باشد.  یم ف ابا تمرکز باال در  یذوشه ا ی اعگوییکه بارش دارا

 

 مآخذ و منابع

هشاتمین   وپیشگویی ساح آب حوزه آبریزدشت بیرجندبه روش کریگیدن: 1721و ا مینان جالرو .1

 .کنفرانس بین اعمللی آمارایران

 استفاده با( یی)ف ا مکانی های داده پردازش مبانی و:اصور 1737دوستویاسرو بلیانیویداهللوحکیم .0

 .پیما آزاد ف اییوانتشارات تحلیل های روش از

باا اساتفاده از    رانیا شامار غارب ا   یذشکساع ییف ا لی:تحل1731یدپورومجتبیوبرومندوفریصالح .7

 .1-02وصص7وساعسوموشمارهیایمخا رات مح ییف ا لیتحل هیونشرییآمارف ا یروش ها

 رانویو ساالنه در غرب ا یفصل یبارندگ یمکان عیتوز ی: بررس1723قاسمو ویزیعز بوی  ویئیرض .6

 .37-122وصص01وشماره01 دوره وییایجغراف یپزوهش ها

 در آن یهاا یناهنجار یکینوپتیس یبررس و آب بخار فشار ییف ا لیتحل(و1736)ونسویویذسرو .1

 علوم ودانشکدهیایمح یزیر برنامه در یهواشناس و آب یدکتر رانورساعهیا غربجنوب و جنوب

 بهشتی شهید دانشگاه اویجغراف نوگروهیزم

 سارقت  یاعگوهاا  یبررسا (و 1730) یعلا  ویگلا  و یعلا  ویعسگر ویعل نژادویحاج ؛یسیع برتاوو .0

 زاهادانو  شاهر : یماورد  مااععاه  وییف ا یهاداده یشافاکت لیتحل کردیرو یریکارگبه با یمسکون

 .1-07 صص دومو شمارهو 0 یاپیپ شماره دومو سار ویاجتماع نظم و تیامن یراهبرد یهاپژوهش

 رجنادو یب دردشات ی نا یرزمیزی هاا  آب سااح ی زمان–ییف ایی شگویپ: 1723اصغرو یعل ویعیشف .3

 .01شماره.رانیآمارا یاعملل نیب کنفرانس نینهم

 یکهاا یتکن کااربرد : 1730ارویشاهر  ویذاعد زویپرو انویائیض بهلورو ویجانیعل رضاویعل اوین یصادق .2

 علاوم  یکااربرد  قاات یتحق مجلاه  تهارانو  شاهر  یحرارتا  رهیا جز لیا تحل در ییف ا یذودهمبستگ

 .03-32وصص72شماره وییایجغراف
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و  ایمجله جغراف رانویا یبارش ساالنه  یمکان ی: مدر ساز1731پورو زهرهو یفیس نویحس عساکرهو .3
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