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چکیده
فراواني روزهاي بارشي يكي از عوامل مهم و تعيين كننده شرايط آب وهوايي يك سرزمين است .در محاسبه
فراواني روزهاي بارشي در تابستان زاگرس جنوبي عالوه بر شناخت اقليمي اين بارشها ،احتمال بهره مندي از نتايج و
پيشگري از مخاطرات آنها نيز مورد توجه بوده است .به منظور تحليل فراواني و پراكنش مراكز ثقل بارشهاي تابستانه ،از
بارشهاي روزانه ي گردآوري شده از مجموع  045ايستگاه با طول دوره آماري  01سال ( )1945 – 1935استفاده شده
است .به منظور توليد داده هاي شبكه اي و برطرف نمودن نقيصه هاي آماري كه بدليل يكسان نبودن طول دوره آماري
ايستگاهها وجود داشت از روش ميانيابي كريجينگ بهره گرفته شده است .شمارش تعداد رويدادهاي بارشي و نيز محاسبه
مراكز ميانگين هر رويداد بارشي نشان داد كه بيشينه فراوانيها از نظر زماني در مرداد ماه و از نظر مكاني در نيمه جنوب
شرقي محدوده ،در شرق فارس و بخشهايي از هرمزگان و در نزديكي قلمرو موسمي ها ديده شده اند و همچنين مراكز ثقل
بارشي نيز با حداكثر تعداد در محل رخداد بيشتر ين فراواني هاي بارشي جاي گرفتند كه حكايت از نظم بيشتر در بارشهاي
اين بخش از محدوده است كه احتماال تحت تاثير عوامل همديد مشترک و منظمي ايجاد مي شوند  .ضريب همبستگي
فراواني بارش با طول جغرافيائي  587.1و باعرض جغرافائي  – 58694بدست آمده است كه بدليل راستاي شمال غربي –
جنوب شرقي محدوده و تمركز باالتر بارشها در نيمه جنوب شرقي است .

واژه هاي كليدي  :فراواني  ،مركز ميانگين  ،بارش تابستانه  ،زاگرس جنوبي .

-1استاديار اقليم شناسي دانشگاه فرهنگيان ،اهواز ،شماره تماس53169953696 :
farhadi.nosrat@yahoo.com
 - 9مركز تحقيقات گردشگري ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجف آباد ،ايران
- 9استاديار اقليم شناسي ،دانشگاه اصفهان
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مقدمه

تفاوتهاي زماني ومكاني بسيار زياد بارش در ايران ،از يك سو به طبيعت رفتار مكاني
بارش باز مي گردد كه اساسا متغيري سركش است و تغييرات مكاني شديدي از خود
نشان مي دهد و از سوي ديگر  ،تنوع منشا بارش در نقاط مختلف ايران سبب شده است
تا در هر منطقه مقدار ريزش هاي جوي و زمان بارش متفاوت باشد عليجاني(-95 :1970
 )97فصل تابستان را درهمه جاي ايران به استثناي شمال كشور در باالي مدار  96درجه
شمالي ،فصلي كامالً خشك مي داند .وي علت اصلي اين وضعيت را نيز استقرار مداوم
پرفشار جنب حاره اي آزور برباالي ايران در فصل تابستان مي داند كه مانع هرگونه
حركت هوا مي باشد .هر چند ضريب يكنواختي بارش ساالنه در جنوب ايران بسيار
پايين است و بخش عمده بارشهاي نواحي جنوبي ايران بخصوص زاگرس جنوبي در
فصل سرد سال ريزش مي كند اما گاه در تابستان بارشهاي سيل آسايي در مناطق مورد
نظررخ مي دهد كه اين بارشهاي شديد هزاران متر مكعب آب شيرين را از دسترس
خارج مي كند بعالوه گاه خرابيهاي فراواني را بر جاي مي گذارند.
مواردي همچون مقدار بارش  ،دما  ،دبي رودخانه و ...ويژگيهاي ناپايدار محيط
هستند كه در اين موارد ،حالت پايدار پديده بر اساس آمار درازمدت شناسايي مي شود.
تا مدتها اين كار از طريق محاسبه ميانگين دراز مدت عناصر عملي مي شد ولي اكنون
استفاده از ميانگين هاي دراز مدت را در برنامه هاي كاربردي ،مفيد و دقيق نمي دانند و
به جاي آن از فراواني عناصر استفاده مي شود .در اين روش به حالت غالب درازمدت
توجه مي شود  .هدف علمي اين تحقيق با توجه به عدم وجود سابقه مطالعاتي در
خصوص بارشهاي تابستانه درزاگرس جنوبي و عنايت به اين كه تقريبا تمامي متون
اقليمي ،بارشهاي تابستانه را خاص نوار ساحلي خزر ،ناحيه شمالغربي وجنوب شرق
كشور مي دانند ،در حاليكه بررسي اجمالي داده هاي بارش روزانه در محدوده مورد
مطالعه حاكي از وقوع بارش تابستانه به دفعات مكرر درطي سالهاي آماري ايستگاههاي
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منطقه دارد .اين مسئله و نيز فقدان سابقه پژوهشي در اين خصوص هدف اصلي مطالعه و
بررسي فراواني  ،گستره  ،توزيع زماني – مكاني بارش هاي تابستانه درمحدوده زاگرس
جنوبي است ،كه اين يافته مي تواند پايه و اساسي باشد براي تحقيقاتي كه ديگران
درآينده انجام خواهند داد و هدف كاربردي در خصوص مقدار و فراواني وقوع بارشها
اينست كه مي توان درمورد آنها به عنوان يك منبع آب شيرين قابل استحصال
وكابردهاي مختلف آن در بخشهاي كشاورزي ،آبياري ،كنترل سيالبهاي ناشي از آن و
تغذيه آبخوان ها برنامه ريزي نمود .تاكنون برخي از مطالعات به بررسي تك بارشهاي
شديد و فراگير تابستانه ايران از نظر سينوپتيكي پرداخته اند اما در هيچ يك از آنها
ماهيت اين بارشها به صورت گسترده و با در نظر گرفتن تحليل وضعيت آماري اينگونه
بارشها و بطور كلي اقليم شناسي بارش تابستانه در زاگرس جنوبي مورد بررسي و تحقيق
قرار نگرفته است .لذا اين پژوهش با هدف دستيابي به چنين مقصودي صورت پذيرفته
است .
از ديرباز مقادير و فراواني بارش ماهانه  ،ساالنه و روزانه جزء معيارهايي بوده
است كه تعيين كننده توان هاي آّب و هوايي هر سرزمين جهت توسعه فعاليت هاي
اقتصادي به ويژه كشاورزي بوده است .و به همين دليل اين پارامتر در تحقيقات بسياري
محور بحث و بررسي قرار گرفته است بخصوص در زمينه شناخت ويژگيهاي آب و
هوايي و نيز در زمينه تحليل روند تغيير پذيري از فراواني بارش در پژوهشهاي داخلي و
خارجي فراوان ياد شده است .از جمله اين كارها مي توان به كاناروزو1و همكاران
( )13-49 :1330اشاره كرد كه با استفاده از توزيع مقدار حدي  ،فراواني بارش وسيالب
را در منطقه سيسلي ايتاليا مطالعه نمودند( .عليجاني ) 90- 41 :9559 ،نتيجه گرفته است
كه فراواني روزهاي بارشي ايران زمين از  15تا  199روز در نوسان است كه بيشترين
فراواني روزهاي بارشي ايران در كرانه هاي جنوبي خزر و شمال غرب كشور مشاهده
شده است  .فالور 9وكيلس باي )1919-1990 :9559(1بارش هاي حدي انگلستان را از
1

- Canaroso
- Flawere
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سال  1361تا  9555با استفاده از تحليل فراواني ناحيه مطالعه نمودند .گونگ 9و همكاران
در سال(  ) 771-7.4 :9554تغييرات بارش روزانه در منطقه نيمه خشك مناطق شمالي
چين را بررسي كردند .ايشان از داده هاي  95ايستگاه از مي تا سپتامبر 1306 – 9555
استفاده و نشان داند كه تعداد روزهاي باراني در دهه  1335حدود  .روز كاهش يافته
است و روزهاي همراه با بارش اندک به سود روزهاي همراه با بارش بيشتر كاهش يافته
اند .لي )91-9. :9550(9تحليل فراواني داده هاي بارش ساالنه را با چند توزيع آماري بر
روي  17.ايستگاه در يك دوره  15ساله در تايوان مطالعه نمود .نورانت و
دوگيودورويت ) 39-156 :9556 ( 4روند بارش روزانه و ماهانه در مديترانه طي دوره
آماري  1305 – 9555را بررسي كردند .فوجيبي 0و يامازاكي )1599-1546 :9556(6به
مطالعه و بررسي تغييرات بلند مدت بارشهاي سنگين در ژاپن پرداختند .تحليل آنها بر
اساس طبقهبندي شدت بارش و فراواني آن بوده و نشان دادند كه ،بارشهاي سنگين در
طول اين  154سال در ژاپن افزايش داشتهاست.
در خصوص تغييرات زماني – مكاني بارشهاي تابستانه  ،فصلي و ساالنه نيز ژيانگ 7و
همكاران (  )149-104 :9557اثرات روند تغييرات زماني و فضايي بارش بر رژيم جريان
رودخانه اي آبريز يانگ تسه را طي دوره  1361 – 9555تحليل كردند ،نتايج آنها
حاكي از روند افزايشي بارش تابستانه در بيشتر ايستگاههاي سراب حوضه بويژه در
ماههاي ژوئن و جوالي نسبت به ايستگاههاي مياناب و پاياب و روند افزايشي بارشهاي
رگباري تابستانه  45سال گذشته بوده است .تركش .و همكاران ()1506-1574 :9553
روند و تغييرات بلند مدت بارش هاي فصلي ،ماهانه و ساالنه را براي تركيه به صورت
1

- kilesby
- Gong
3
- Lee
4
- Dogivdorit
5- Fojibi
6- Yamasaki
7- Jiyang
8- Turkes
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مكاني و زماني مورد بررسي قرار داده و مشخص شد كه علي رغم كاهش روند بارش
در كل تركيه بارشهاي فصول بهار ،تابستان و پاييز روند افزايشي داشتند .يانگ 1و
همكاران( )9.6-450 :9515حوضه رودخانه پيرل را درچين مطالعه نموده و با استفاده از
تحليل فراواني كه بر روي  45ايستگاه درمحدوده حوضه انجام دادند الگوهاي فضايي –
مكاني بارش هاي حدي را بدست آوردند .پاتنايك 9و راجيوان) ..-154 :9515( 9
تغييرپذيري فضاي زماني بارشهاي بيشينه را بر روي هندوستان در يك دوره بلند مدت
 05ساله تحليل نموده و دريافتند كه ميانگين فراواني وقوع بارشهاي بيشينه همراه با سهم
بارشهاي بيشينه فصلي در طول دورهي مطالعاتي يك روند افزايشي  3.درصد را داشته-
اند.
در بين پژوهشگران داخلي نيز تحقيقات پرشماري با استفاده از تحليل فراواني
بارشها صورت پذيرفته از جمله غريب و مساعدي ( ) 11.-199 :19.9در بررسي نحوه
تغييرات زماني و مكاني بارندگي در بخشي از حوضه آبخيز گرگانرود با استفاده از آمار
بارندگي روزانه  .ايستگاه كه در شرايط آب و هوايي متفاوتي در حوضه قرار دارند به
اين نتيجه رسيدند كه تنها در محدوده يكي از ايستگاهها تعداد روزهاي باراني و مقدار
بارش در همه فصول رو به افزايش است در حاليكه عموما مقدار بارندگي فصول بهار و
تابستان روند كاهشي و مقدار بارندگي در فصول پاييز و زمستان از روند افزايشي
برخوردار است .در همين خصوص كتيرايي و همكاران (  )67-.9 :19.6نيز كه سهم
تغييرات فراواني و شدت بارش روزانه در روند بارش ايران را طي دوره  1365تا 9551
مطالعه نمودند نيز نشان دادند از لحاظ تعداد روزهاي بارشي ساالنه و فصلي غير از فصل
بهار اغلب ايستگاهها روند افزايشي را نشان مي دهند .در يك بررسي آماري در
خصوص توزيع مكاني و درصد بارش فصلي در غرب ايران رضيي و عزيزي(:19.7
 )39-15.مشخص شد كه توزيع مكاني و درصد بارش فصلي در غرب ايران با يكديگر
1- Yong
2- Pattanaik
3- Rajeevan
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متفاوت اند و بيشينه بارش پاييزه (به درصد) درجنوب غرب ايران ،بيشينه بارش بهاره در
شمال غرب ايران و بيشينه بارش تابستانه در محدوده هرمزگان ،الرستان وآذربايجان
قراردارند .محمدي و مسعوديان( )47-75 :19.7به منظور تحليل همديد بارش هاي
سنگين ايران نقاط اوج و مراكز ثقل بارشها را بدست آوردند و سپس الگوهاي گردشي
اصلي و منابع رطوبتي در زمان اين رويدادها را استخراج نمودند .عساكره(90-49 :19.7
) كمبود روزهاي توام با بارش را به عنوان ويژگي اصلي آب و هواي ايران معرفي مي
كند  .مسعوديان و همكاران ( ).7-37 :19.3طي دوره آماري  1945تا  19.9روند
تعداد روزهاي باراني كه بارش بيش از  581ميلي متر داشتند را بررسي و به اين نتيجه
رسيدند كه بطور كلي روند تعداد روزهاي باراني ايران در طول دوره مورد مطالعه
كاهشي بوده است.
داده ها

محدوده مورد مطالعه شكل ( )1بخشهايي از جنوب و جنوبغربي ايران در حد
فاصل 45:درجه و  47دقيقه تا  06درجه و  95دقيقه طول شرقي و  96درجه و 95
دقيقه تا  99درجه عرض شمالي  ،شامل استان هاي خوزستان  ،كهگيلويه و بويراحمد ،
فارس  ،بوشهر و بخشهايي از استان هرمزگان تا شمال تنگه هرمز با مساحتي درحدود
 96495.كيلومترمربع مي باشد از نظر ناهمواري دامنه هاي جنوب غربي و جنوبي
زاگرس در اين محدوده گسترده شده كه از جانب شمال به زاگرس مرتفع و از غرب با
كشور عراق ،از طرف جنوب نيز از جلگه خوزستان و سواحل خليج فارس تا شمال
تنگه هرمز امتداد مي يابد .محدوده مورد نظر شامل بخشهايي است كه زاگرس چين
خورده و زاگرس چين نخورده ناميده مي شوند در مجاورت با آبهاي خليج فارس و
بهره مندي از رطوبت ناشي از اين پهنه آبي و نيز همسايگي با بخشهاي تحت سيطره
موسمي ها در فراسوي تنگه هرمز ،گاه و بيگاه از بارشهايي بهره مند مي شود كه به
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جهت بررسي اختصاصي اين بارشها در اين بخش از ايران زمين  ،آنرا زاگرس جنوبي
ناميده ايم .

شكل( : )1پراكنش ايستگاههاي مورد مطالعه در زاگرس جنوبي
توزیع ارتفاعی ایستگاهها

با توجه به شكل( )9توزيع ارتفاعي ايستگاههاي مورد مطالعه در زاگرس جنوبي
و موقعيت خاص ژئومورفولوژيكي منطقه ،ايستگاهها ازرقم هاي ارتفاعي پائين نزديك
به صفر تا ارتفاع  9945متري را دارا مي باشند .دقت در اين نمودار كه با كمك توزيع
ارتفاعي ايستگاههاي محدوده ترسيم گرديده است نشان مي دهد كه بيشترين تعداد
ايستگاهها در ارتفاع كمتر از  455متر از سطح دريا قرار گرفته اند كه در حدود 94 / 6
 %و در حدود  179ايستگاه وكمترين تعداد  ،نزديك به  04ايستگاه تنها  % 3 / 1ازتعداد
ايستگاهها در ارتفاع باالي  9555متر از سطح دريا قرار گرفته اند و اين در حالي است
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كه ارتفاع به مراتب بيش اين را در منطقه شاهد هستيم كه همچنان فاقد ايستگاه سنجش
عناصر اقليمي هستند.
9.1

12
9.5
13.5
21.3
34.6
40

35

30

25

20

15

10

5

0

شكل()9نمودار آلتي متري ايستگاههاي مورد استفاده در محدوده زاگرس جنوبي

به منظور مطالعه فراواني بارشهاي تابستانه  ،مشاهدات روزانه بارش گردآوري
شده از دو منبع سازمان هواشناسي و وزارت نيرو در غالب  045ايستگاه با طول دوره
آماري متفاوت ،حداكثر تا  01سال آماري ،مبناي بانك داده هاي اين پژوهش بوده
است  .داده هاي اين پژوهش از دو منبع به شرح زير حاصل شده اند :
تعداد ايستگاههاي فعال در پهنه مورد بررسي طي سالهاي مختلف  ،متفاوت بوده است .
در جدول ( )9توزيع زماني ايستگاهها ديده مي شود  .با توجه به اين جدول  ،از سال
 1361تا آخرين سالي كه آمار ثبت شده در اختيار نگارندگان قرار گرفته است ( سال
 ) 9511حداقل  10و حداكثر 095ايستگاه ( مربوط به سازمان هواشناسي كشور و
وزارت نيرو ) فعال بوده اند .بدين ترتيب ابتدا آمار ثبت شده بارش روزانه تمامي
ايستگاههاي دو منبع مذكور اخذ و پس از تفكيك آمار بارش روزانه  9ماهه فصل
تابستان (تير  ،مرداد و شهريور ) و همسان سازي تاريخ ميالدي سازمان هواشناسي با
تاريخ هاي شمسي وزارت نيرو  ،براي هر سال يك ماتريس  Tشكل با ابعاد 045 ×39
تهيه و داده هاي موجود حتي صفر در اين ماتريس وارد و براي ايستگاههاي فاقد داده،
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جاي خالي در نظر گرفته شد بدين ترتيب  01ماتريس داده از سال  1945تا 1935
بدست آمد .از آنجا كه در سالهاي آماري مختلف بداليل متفاوت برخي از ايستگاهها
دچار نقص آماري بوده اند ،جدول ( )1و با عنايت به اينكه به كمك روشهاي ميان يابي
مي توان اين نقيصه را برطرف نمود لذا با برنامه نويسي در نرم افزار  surferو استفاده از
روش ميان يابي گريگينگ براي هر روز از مجموع  4749روز تابستان هاي دوره آماري
يك نقشه با تفكيك  7555 × 7555متر در سيستم تصوير مشابه مخروطي المبرت تهيه
شد كه نتيجه اين كار از يك سو رفع نقص هاي آماري ايستگاه ها بود و از طرف ديگر
داده هاي شبكه اي بارش تابستانه محدوده با طول دوره آماري مشترک و ابعاد 4749
× 0939با آرايه  Tشكل (مكان بر روي سطرها و زمان بر روي ستون ها )فراهم آمد كه
بعنوان بانك داده اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .از آنجاكه هميشه ميانيابي
با درصدي خطا همراه است لذا براي كمينه كردن خطاهاي ميانيابي در محاسبات آماري
از مقادير  5/0ميليمتر و كمترچشم پوشي شده است .در نهايت با برنامه نويسي در محيط
نرم افزار  Matlabفراواني و همچنين مراكز ثقل بارشهاي تابستانه بيش از  580ميلي متر
در اين بخش از كشور محاسبه و نتايج بدست آمده در محيط نرم افزار  Surferبه نقشه
هاي هم ارزش تبديل و مورد تجزيه و تحليل قرا گرفتند .
جدول( :)1توزيع زماني ايستگاههاي اندازه گيري بارش در زاگرس جنوبي در طول دوره آماري
سال

تعداد ايستگاه

سال

تعداد ايستگاه

سال

تعدادايستگاه

سال

تعدادايستگاه

1945

10

1909

196

1966

996

1973

464

1941

16

1904

145

1967

946

19.5

435

1949

10

1900

147

196.

904

19.1

43.

1949

16

1906

143

1963

961

19.9

053

1944

95

1907

101

1975

960

19.9

019

1940

41

190.

107

1971

970

19.4

01.

1946

43

1903

161

1979

9..

19.0

099

1947

04

1965

166

1979

930

19.6

095

194.

06

1961

174

1974

955

19.7

967

1943

64

1969

1.3

1970

997

19..

960
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1905

.5

1969

951

1976

9.4

19.3

994

1901

150

1964

956

1977

416

1935

956

1909

199

1960

916

197.

447

روشها

براي بر طرف كردننقيصه هاي آماري و بدست آوردن داده هاي شبكه اي
براي ارائه نتايج كار در غالب نقشه هاي پهنه اي از روشهاي ميانيابي استفاده شده است.
يكي از روشهاي مناسب و پيشرفته براي تحليل فضايي و توزيع منطقه اي داده هاي
مكاني  ،روش كريگينگ است .در اين روش از ميانگين وزني براي توزيع متغيرها
استفاده مي شود .بدين گونه كه هرچه متغير به مبدا نزديكتر باشد ،وزن آن بيشتر و هر
چه فاصله ي نقاط دورتر باشد ،وزن آن كمتر خواهد بود( .ذبيحي و همكاران 1935 ،
ص )156در ميان روشهاي مختلف زمين آمار روش كريگينگ به شرط برخورداري از
صالحيتهاي اوليه مي تواند بهترين ميانگين موزون از يك پهنه را ارائه دهد .ميان يابي
كريگينگ روشي محلي ،احتمالي ،رسا ،خطي ،نااريب با پراش كمينه است و براي داده
هايي كه پراكنش نامنظم دارند روشي مناسب محسوب مي شود ( عساكره – 97 : 19.7
 .) 9.از اين رو با توجه به ويژگيهاي پديده هاي اقليمي مثل احتمالي بودن و پراكنش
نامنظم ايستگاههاي هواشناسي روشي مناسب براي برآوردهاي آب و هوايي مي باشد.
تعداد داده هايي كه در يك مطالعه آماري گردآوري مي شوند معموال بيشتر از
آن است كه تنها با نگاه كردن به آنها بتوان اطالعي درباره پديده مورد مورد مطالعه
بدست آورد و الزم است كه براي مطالعه دقيق و مفصل داده ها آنها را به نحوي
سازماندهي كنيم .يكي از روشهاي بسيار رايج ،استفاده از توزيعهاي فراواني براي رده
بندي ياگروهبندي داده هاست .در آغاز مرحله تشكيل جدول فراواني در نخستين گام
باي د تعداد رده ها يا گروهها را تعيين كنيم كه مي خواهيم داده ها را در آن جاي دهيم.
عساكره( ) 64 :1935چندين قاعده كلي براي انتخاب رده ها پيشنهاد داده است كه از
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آن جمله مي توان به يكي از روشهاي معتبر و پركاربرد براي تعيين تعداد طبقات كه
فرمول استورجس است اشاره كرد :
k=1+3.3logn

رابطه()1
كه در آن  nتعداد داده ها و  kتعداد رده هاست.

براي نمايش توزيع فراواني از نمودارهاي متنوعي استفاده مي شود كه اين مهم در
مطالعات نقطه اي كاربرد داشته و در مطالعات پهنه اي كه هدف بررسي فراواني پديده
مورد نظر در هر واحد (پيكسل) از پهنه مورد مطالعه است مي توان از روش ترسيم نقشه
هاي طبقه بندي شده بر اساس روشهاي آماري بهره مند شد.
يكي از روشهاي به كار رفته در اين تحقيق ،بررسي توزيع بارش تابستانه با
استفاده از شاخص مركز ميانگين است .مركز ميانگين ،مكاني در يك نقشه است كه مي
توان از آن براي تلخيص توزيع پديده اي در نقشه استفاده كرد .مركز ميانگين در واقع
همان مركز ثقل توزيع فضايي و گرانيگاه پراكندگي مكاني است .در نتيجه مركز
ميانگين ،همتاي ميانگين براي داده هاي يك بعدي است .در اين نوشتار به منظور رديابي
گرانيگاه بارشهاي تابستانه از اين نمايه استفاده شده است .مختصات مركز ميانگين هر
پديده نظير بارش به صورت زير تعريف مي شود :
رابطه ()9
رابطه()9
در اين رابطه مختصات مركز ثقل بارش با مختصات طولي و عرضي به ترتيب

و

مشخص مي گردد n .برابر تعداد مشاهدات (در اين جا تعداد ياخته هاي نقشه)
و  piمقدار وابسته به نقطه است ،يعني براي محاسبه مركز ميانگين بارشها بايد مقدار
بارش هر نقطه در طول و عرض آن ضرب شود .مركز ميانگيني شاخص خوبي براي
پيگيري تغيير الگوي توزيعها  ،در طي زمان است ( .وحيدي اصل  ) 69 :1935 ،تحليل
همبستگي  ،ابزاري آماري است كه به وسيله آن مي توان درجه اي را كه يك متغير به
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متغير ديگر از نظر خطي مرتبط است اندازه گيري كرد (.آذر و مومني)959 : 19.4 ،
همبستگي عبارت است از يك رابطه خطي دوجانبه بين دوعامل يا دومتغير كه با
يكديگر بستگي داشته باشند و بتوان از روي تغييرات يكي تغييرات ديگري را استنباط
كرد(.افشين نيا )464 : 1979روابط متغيرها در ادبيات آماري به همبستگي موسوم است.
براي محاسبه رابطه بين متغيرها و جهت آن ،مي توان از روش هاي مختلفي بهره مند
شد(.عساكره  )165 : 1935،ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون به دليل دقت باال در
زمره روش هاي پارامتري قرار مي گيرد .روش همبستگي گشتاوري پيرسون بين دو
متغير  Xiو  Yiبه صورت زير ارائه مي شود(.كاوياني و عليجاني )437 :19.5،
رابطه()4
دراين مدل  Xبه عنوان متغير مستقل و  Yبه عنوان متغير وابسته در نظر گرفته
مي شود .ضريب به دست آمده به صورت  -1≤r≤+1خواهد بود .هرچه  rمحاسبه شده
(بدون درنظرگرفتن عالمت) به يك نزديك تر باشد رابطه قوي تراست .عالمت منفي و
مثبت نيز به ترتيب رابطه معكوس و مستقيم را نشان ميدهد .از تكنيك تحليل همبستگي
براي ارائه رابطه بين فراواني بارش و فراسنج هاي مكاني استفاده شده است.
یافته های پژوهش :

با هدف شناخت رفتار مكاني و نظم در رخداد روزهاي بارشي در گستره
محدوده مورد مطالعه ،مركز ميانگين يا بعبارتي مركز ثقل بارش در روزهايي كه بارش
رخ داده است محاسبه و به جهت سهولت درک موضوع نقشه مراكز ميانگين بارشها با
نقشه فراواني رخداد بارشها در طول دوره آماري و در ماههاي مختلف فصل تابستان
همراه و ارائه شده است .در نقشه هاي ارائه شده فراوانيها يعني تعداد رخدادهاي بارش
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در طول دوره آماري را با تن تيره و روشن در پس زمينه و گرانيگاه يا مراكز ثقل بارشها
را با عالمت × نشان داده شده اند .آن گونه كه در شكل(  ) 9ديده مي شود با در نظر
داشتن فراوانيهاي رخداد بارش  ،مركز ميانگين بارشهاي تابستانه در محدوه گوياي
الگوي خاص و نسبتا منظمي است نكته در خور توجه در اين شكل شيب افزايشي
تغييرات فراواني و مراكز ثقل از شمال غربي به جنوب شرقي است ،بگونه اي كه
كمترين فراواني رخداد بارش و كمترين گرانيگاهها در سراسر بخش كم ارتفاع و پست
ساحلي ،بويژه جلگه خوزستان و نواحي ساحلي استان بوشهر با فراواني بين  1تا  15مورد
در كل دوره ديده مي شود اما در نيمه جنوب شرقي بويژه شرق و جنوب استان فارس و
بخشهاي شمالي تر استان هرمزگان در فاصله اي دورتر از ساحل هسته اي با بيشترين
فراواني تا بيش از  995مورد بارش را بهمراه بيشترين مراكز ميانگين يا گرانيگاهها به
خود اختصاص داده است .از نظم و رخداد بيشتر بارشها و شكل گيري افزونتر مراكز
ميانگين در نيمه جنوبشرقي محدوده مي توان استنباط كرد كه چنين رخدادهايي از
بارش احتماال در نتيجه عوامل همديد مشتركي روي مي دهند كه از تكرار پذيري باالئي
در طول دوره برخوردار بوده اند و بالعكس رويدادهاي كمتر و گرانيگاههاي پراكنده ،
بيانگر تصادفي بودن الگوهاي مولد اين بارشها مي باشد.
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شكل( )9توزيع مكاني گرانيگاه ( عالمت × ) و فراواني بارشها ( پس زمينه ) در فصل تابستان

شرايط باال با تغييرات اندک در نقشه هاي مشابه براي هر كدام از ماههاي فصل تابستان
تكرار شده است ،در تيرماه شكل ( )4در حاليكه در بخشهاي وسيعي از استان خوزستان
و نواحي همجوار آن در كهگيلويه و بوير احمد به علت فقدان بارش به رنگ روشن
ديده شده ،در نيمه جنوب شرقي هسته اي با بيش از  .0مورد بارش در شمال هرمزگان
و شرق فارس ديده مي شود كه با شيب ماليمي به جانب شمال غربي و جنوب و جنوب
غربي كاهش مي يابد طبيعي است كه بيشترين گرانيگاهها هم به همين ترتيب پراكنده
شده اند و منطبق بر بيشترين فراوانيهاي رخداد بارش هستند .در مقايسه با ساير ماهها تير
ماه كم بارش ترين ماه محسوب مي شود زيرا دفعات رخداد بارش از تعداد كمتر و در
محدوده كوچكتري گسترش يافته اند.

شكل( ) 4گرانيگاههاي بارشها (نقاط) و فراواني رخداد بارش (پس زمينه) درتير ماه
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شكل( )0گرانيگاه هاي بارشها (نقاط) و فراواني رخداد بارش (پس زمينه) درمرداد ماه

دقت در نقشه فراواني بارشها شكل( )0نيز گسترش بيشتر هسته هاي پر تعداد فراواني (تا
 145مورد ) را به سمت جنوب و نزديك به ساحل خليج فارس نشان مي دهد .پراكنش
گرانيگاهها نيز در همه نقشه ها از روند فراوانيها تبعيت مي كند و لذا به نسبت تير و
شهريور در مرداد ماه ،به موازات افزايش فراواني رخدادها ،گرانيگاهها نيز از تعداد بيشتر
و تمركز باالتري در نيمه جنوب شرقي برخورداراند و در محدوده وسيعتر و به سمت
نوار ساحلي پراكنده شده اند .با توجه به فراواني رخداد بارشهاي بيشتر در اين ماه به
نسبت ساير ماههاي فصل تابستان و نظم و تمركز باالتر مراكز ثقل بارش بويژه در نيمه
جنوب شرقي بنظر مي رسد كه عوامل مولد اين بارشها در مرداد ماه از نظم و فراواني و
تكرار پذيري بيشتري و در محدوده وسيعتري برخوردارند ،كه اين ماه را به نوعي
پربارش ترين ماه تابستان در منطقه نشان مي دهد.
در شهريور ماه شكل( )6بيشينه فراواني رخداد بارشها نيز فراتراز 35مورد است كه به
همراه گرانيگاههاي بارشها در محدوده وسيعتري به نسبت تير و مرداد ماه گسترش يافته
اند( .شكل( )6جابجايي هسته بيشترين فراواني در اين ماه نيز به سمت منطقه ساحلي
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ادامه دارد و اين نشان مي دهد كه تمام محدوده جز در بخشهاي كوچكي از قسمتهاي
كم ارتفاع جلگه خوزستان با رخدادهاي باال در شهريور در بارشهاي تابستانه مشاركت
دارند.

شكل( ) 6گرانيگاههاي بارشها (نقاط) و فراواني رخداد بارش(پس زمينه) درشهريور ماه
فراوانی نسبی

به منظور محاسبه ونمايش نسبت روزهاي توام با بارش تابستانه به كل روزهاي تابستاني
در دوره آماري مورد بررسي از نمايه فراواني نسبي استفاده شده است بدين ترتيب كه
تعداد روزهاي داراي بارش هر پيكسل ( فراواني مطلق ) كه در شكل (  ) 9آورده شده
است را بر كل روزهاي دوره آماري مورد بررسي (  0939روز) تقسيم وآن را به درصد
تبديل نموده و از آنجا كه مجموع روزهاي تابستان در هر سال  39روز است درصد

اندیشه جغرافیایی ،سال هشتم  ،شماره شانزده ،بهار  2931

92

فراواني نسبي به دست آمده به نوعي گوياي تعداد روزهاي توام با بارش تابستانه در هر
سال مي باشد كه با توجه به شكل ( ) 7درصد فراواني نسبي روزهاي توام با بارش
تابستانه در محدوده مورد بررسي بين  5/ 9تا  7درصد ( روز ) برآورد شده است.
كمترين فراواني نسبي در بخشهاي كوهستاني استان خوزستان  ،كهگيلويه و بوير احمد ،
شمال غرب فارس و نوار ساحلي بوشهر و نوار بسيار كم عرضي در امتداد سواحل
هرمزگان ديده مي شود و همانند فراواني مطلق هسته بيشينه فراواني نسبي نيز در جنوب
شرق و منطبق بر قسمتهاي شمالي هرمزگان و شرق ،جنوب تا قسمتهايي از مركز فارس
قرار دارد.

شكل() 7درصد فراواني نسبي روزهاي توام با بارش تابستانه در زاگرس جنوبي در دوره آماري 1935
– 1945

با عنايت به اين نقشه ها مشخص مي شود كه در هرمزگان  ،شرق و جنوب فارس
ريزشهاي تابستانه به نوعي جزئي از ويژگيهاي اقليم تابستانه اين مناطق محسوب مي شود
و از آنجائيكه اقليم صورت غالب  ،پايدار و تكرار پذير پديده هاست لذا به نظر مي رسد
كه با توجه به تكرار پذيري و فراواني قابل قبول بارش تابستانه در بخشهاي ياد شده در
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جنوب شرق محدوده مي تواند جزئي از ويژگيهاي آب و هواي تابستانه اين بخش
محسوب شود .
همبستگی فراوانی با متغیرهای مکانی

بر اساس جدول ( )9همبستگي فراواني رخداد بارش در فصل تابستان با ارتفاع
 5/916است كه همبستگي مثبت اما كمي را نشان ميدهد .در تير ماه بيشينه همبستگي را
با ارتفاع در حدود  5/9.3است و در دو ماه مرداد و شهريور نيز همبستگي بسيار ضعيفي
را در حد 58169در مرداد و  58199در شهريور را نشان مي دهد .همچنان كه در جدول
( )9نيز ديده مي شود باالترين همبستگي تعداد بارشها با طول جغرافيائي و مثبت است،
همبستگي فصلي تعداد بارشها با طول جغرافيائي رقم  587.1رانشان مي دهد كه به معناي
همبستگي زياد است ،بيشينه اين همبستگي در مرداد ماه و رقم  587.9را نشان مي دهد و
در دو ماه باقيمانده هم با اختالف جزئي در تير با رقم  58747و در شهريور با رقم 58799
بيانگر همبستگي در حد باالئي هستند كه اين امر با توجه به گستردگي محدوده مورد
مطالعه در طول جغرافيائي و مجاورت بخشهاي شرقي تر محدوده با نوار موسمي خيز
جنوبشرقي ايران در فراسوي تنگه هرمز امري كامال طبيعي است .و اما نكته جالب توجه
همبستگي متوسط ولي معكوس دفعات رخداد بارش با عرض جغرافيائي است كه
همبستگي فصلي  -5/694است در مرداد ماه به باالترين حد خود در حدود  -5/679و
اتفاقاً بر خالف ساير موارد در تيرماه كمينه همبستگي با عرض را در حدود -5/4.5
نشان مي دهد و اين امر به سبب قرار گيري هسته باالترين فراواني در تير ماه در
عرضهاي نسبتا باالتري نسبت به مرداد و شهريور است و همين مسئله در كاهش
همبستگي آن با عرض جغرافيائي دخالت داشته است .و در ماه پاياني تابستان نيز رقم
 – 58699را نشان مي دهد .راستاي محدوده مورد مطالعه شمال غربي _ جنوب شرقي
است و بر اساس شواهد موجود در نقشه ها دفعات وقوع بارش در نيمه جنوب شرقي
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بسيار بيشتر از نيمه شمال غربي است و همين امر يعني جهت خاص محدوده سبب شده
است كه قسمتهاي پر تكرار بارشي در عرض پائينتري نسبت به گستره كم بارش
شمالغربي قرار داشته باشند .همين مسئله سبب معكوس شدن نوع همبستگي شده است و
باال بودن ميزان ضريب همبستگي همچنان كه پيشترگفته شد در نتيجه نزديكي با قلمرو
موسمي هاي جنوب شرقي كشور مي باشد ،بنابراين قسمتهاي غربي تر كم تعدادتر و هر
چه به سمت شرق حركت كنيم بر تعداد رخدادهاي بارش افزوده مي شود و اين مهم نيز
سبب فزوني ضريب همبستگي شده است.
جدول ( : )9همبستگي فراواني بارش با متغيرهاي مكاني در زاگرس جنوبي
فراواني

ارتفاع

طول

عرض

تابستان

5/916

5/7.1

-/694

تير

5/9.3

5/747

-5/4.5

مرداد

5/169

5/7.9

-5/679

شهريور

5/199

5/799

-5/699

نتیجه گیری

در اين نوشتار به منظور بررسي گستره و فراواني رخداد بارش و نحوه توزيع
مراكز ثقل بارشهاي تابستانه در زاگرس جنوبي از داده هاي شبكه اي تهيه شده از بارش
روزانه  045ايستگاه با طول دوره آماري  05سال استفاده شده است .بر اساس يافته هاي
اين پژوهش  ،بيش ترين فراواني رخداد بارش در نيمه جنوب شرقي محدوده و در
نزديكي قلمرو موسمي ها در استانهاي هرمزگان و فارس با بيشينه  999مورد ديده شده
است و به دنبال بيشترين رويدادهاي بارشي در جنوب شرقي  ،بيشينه مراكز ثقل بارشي
نيز در همين منطقه به چشم مي خورد كه اين مهم دليلي بر نظم و تكرار وقوع بارشهاي
موسمي در اين بخش از محدوده مطالعاتي مي باشد .پرباران ترين ماه در فصل تابستان
مرداد ماه است با بيش از  145مورد فراواني بارش و خشك ترين ماه نيز در بين ماههاي
اين فصل در زاگرس جنوبي تير ماه تشخيص داده شد با ثبت تنها بيشينه  .0مورد رويداد
بارش تابستانه .فراواني بارش بيشترين همبستگي را در بين فراسنج هاي مكاني با طول

23

تحلیل فراوانی و توزیع مراکز ثقل بارشهای تابستانه در زاگرس جنوبی /فرهادی ،گندمکار ،منتظری

جغرافيائي به صورت همبستگي باال و مثبت در حدود  587.1دارد و بعد از آن نيز با
عرض جغرافيائي  – 58694همبستگي باال ولي معكوس را دارا مي باشد كه اين مهم در
نتيجه راستاي شمال غربي – جنوب شرقي محدوده و قرارگيري بخش پر بارش محدوده
در نيمه جنوب شرقي حاصل شده است.
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Analysis of the Frequency and Central Distribution of Average
Summer rainfall in Southern Zagros
The frequency of rainy days is one of the most important factors that
determines a region's climatic conditions. In calculating the frequency of
rainy summer days of South Zagros, both understanding the climatic
precipitation and the probability of benefiting from the results and
prevention of risks were considered. To analyze the frequency and
distribution of central summer rainfall averages, daily precipitation of
540 stations during a period of 51 years (1961-2011) was taken into
account. The Kriging Interpolation method was used in order to produce
network data and eliminate the statistical deficiencies caused by the lack
of uniformity of the statistical periods of the stations. Counting the
number of precipitation events (frequency) and calculating the index of
central average of each rainfall showed that the maximum frequency
occurred in August and in southeastern areas including the eastern part of
Fars and parts of Hormozgan and near the monsoon region and most of
the central averages took place where there were maximum rainfall
frequencies. This indicated more order in the region which may
be influenced by common regular factors. The correlation coefficient of
the frequency of precipitation was calculated to be at longitude 0.781 and
altitude 0.634 degrees which was related to the northwest - southeast
direction of the region and the high concentration of rainfall in the
southeastern half.
Key words: frequency, central average, summer precipitation, South
Zagros

