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تحلیل فضایی بارش استان مازندران
دریافت مقاله96/7/17 :

پذیرش نهایی97/1/20 :

صفحات20-1 :

خوارزمی ،تهران ،ایران.
Email: bralijani@gmail.com
محمد سلیقه :دانشیار گروه اقلیم شناسی ،دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
Email: saligheh@khu.ac.ir
محمدصالح گرامی :دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
Email: Mr.Gerami133@yahoo.com

چکیده
هدف از این پژوهش آشکارسازی وجود و یا عدم وجود روند در بارش نسبت به ارتفاع و شناسایی رفتار
محلی بارش استان مازندارن است .بدین منظور از دادههای بارش  32ایستگاه (سازمان هواشناسی و
وزارت نیرو) ،طی دوره آماری  2010-1988استفاده گردید .برای بدست آوردن روند بارش از روش تحلیل
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علی محمدپورزیدی :دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ،دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.1
Email: Amohammadpour35@yahoo.com
بهلول علیجانی :استاد گروه اقلیم شناسی و مدیر قطب علمی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،دانشگاه

رگرسیونی استفاده شد و برای شناسایی رفتار محلی بارش ،روش آمارفضایی روند بارش استان با  11مدل
مورد برازش قرار گرفت و دو مدل رگرسیون توان تعدیل شده و رگرسیون درجه سوم بهترین مدل
0.63 -0.62می باشد.نتایج بدست آمده از رفتار بارش  ،بر وجود روند در محدوده مورد مطالعه تاکید
دارد.نتایج تحلیل فضایی بارش استان نشان دهنده این است که بارش در استان مازندران دارای الگوی
خوشهای با ارزش باال میباشد .براساس روش موران محلی و لکههای داغ  ،سواحل غربی تا ارتفاع 700
متری دارای نمره  zمثبت و خوشه های با ارزش باال ،در سطح اطمینان  99درصد است .این محدوده 15
درصد از کل استان را شامل می شود .محدوده ارتفاعات جنوبی نیز نمره  zمنفی و خوشه های با ارزش
پایین با سطح اطمینان  99درصد را نشان می دهد .این محدوده نیز در حدود  20درصد از کل استان را
شامل می شود .حدود  65درصد از مساحت استان نیز عدم وجود روند معنی داری را دارا میباشد .نتایج
رگرسیون موزون جغرافیایی به خوبی نشان دهنده این موضوع است که بارش استان و ارتفاع دارای
رابطه معناداری می باشد.که خود این موضوع رفتار بارش استان از غرب به شرق درخصوص رفتار بارش و
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شناخته شد.که به ترتیب دارای کمترین خطای استاندارد  264.23و264.48و دارای ضریب همبستگی

ارتفاع را بازگو میکند.
کلیدواژگان :آمارفضایی ،خودهمبستگیموران ،مازندران ،بارش،رگرسیون موزون جغرافیایی.
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. 1نویسنده مسئول :تهران ،خیابان مفتح جنوبی ،دانشگاه خوارزمی ،دانشکده علوم جغرافیایی ،گروه اقلیم شناسی.
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مقدمه
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3 Concentration index
4Weather Generator
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2 Average rain amount per rainy day
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بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است(علیجانی و همکارن .)72 :1394،در میان رویدادهای اقلیمی ،با توجه به
نقش حیاتی بارش این پدیده اهمیت ویژهای دارد و در قیاس با پدیدههای اقلیمی دیگراز پیچیدگی حرکتی
چشمگیرتری برخوردار است(محمدی و مسعودیان .)47 :1389،این تغییرات هم در بعدمکان و هم بعد زمان در
اقلیم منطقه رخ می دهد.شناخت رفتار این عنصر اقلیمی و تحلیل پراکندگی آن در بستر مکانی و زمانی اهمیت
بسزایی دارد که می تواند منجر به برنامه ریزی جامع و دقیقی در مدیریت منابع آب،کشاورزی و...شود(علیجانی
و همکاران،72 :1394،ستوده وعلیجانی .)64 :1394،یکی از روشهایی که در شناخت پراکندگی بارش اهمیت
داردخودهمبستگیفضاییمیباشد.
تکنیکهای زمینآمارو تحلیل خودهمبستگی فضایی از مفیدترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تداوم فضایی
هستندکه امروزه در مطالعات اقلیمشناسیگستردهو چشمگیراستفاده میشود.تحلیل خودهمبستتگیفضتایی بته
محققان در شناخت الگوهای موجود در پهنههای مکانی کمک فراوانتی متیکند.پدیتدههتا و رختدادها دربستتر
مکانی یا بصورت پیوسته به هم مرتبط هستند و از الگوی خوشهای خاصی تبعیت میکنند یا بصتورت تصتادفی
دربسترمکانپراکنده شده اند(ستوده وعلیجانی .)64 :1394،این قابلیت ،پژوهشگر را قتادر متی ستازد بتا چهتر
واقعی تری از متغیر مورد بررسی روبه رو شود .بدیهی است که تحلیل ها نیز رنگ واقعی تری بته ختود خواهتد
گرفت(مک گروو و مانرو .) 494 : 2009 ،ازکارهای انجام گرفته در این زمینه متیتتوان از پتژوهش علیجتانی و
همکاران( ) 2007نام برد .برای بررسی پراکندگی بارش ایران با استفاده از میانگین مقدار بارش روزانه 2و غلظت
بارش 3این شاخص برای ایران به پنچ طبقه تقسیم شده است با استفاده از تحلیل فضایی مناطق مختلف ایتران
مورد استفاده قرار گرفت .با استفاده از کریجینگ معمولی به درون یابی این 2پارامتر در ایران پرداختنتد .نتتای
بدست امده نشان میداد که میزان میانگین مقدار بارش روزانه ایران بسیار نامنظم و شدید در تمام مناطق ایران
میباشد.این در حالی است که نتای بارش با حوادث بزرگ مانند سیل حدود 20درصد از مساحت ایران را تحت
تاثیر قرار میدهد که از سواحل جنوبی و مناطق خشک مرکتزی ومنتاطق ستواحل شتمالی ایتران را در برمتی-
گیرد.این تجزیه تحلیل از قابلیت پشتیبانی و قابلیت اطمینان و دقت مدل سازی زمینآمار بدست آمتد .ستس
در سوی با استفاده از قابلیت روشهای درونیابی با دومدل اسسیالن باکشش و با سطح صتا بته درون یتابی
بارش پرداختند ،همچنین این درونیابی با استفاده از متغیر کمکی ارتفاع یکبار و یکبار هم بدون ارتفاع در نظر
گرفته شد نتای هردو نتای بسیار بهم نزدیک و همبستگی ختوبی را نشتان دادنتد(هارگرو .)2001،در کانادابته
بررسی دادههای بارش روزانه ایستگاههای کشور با استتفاده از خودهمبستتگی محلتی متوران پرداختنتد نتتای
بدست آمده ازاین مدل نشان داد که از ماه ژوئن تاسستامبرتشابه فضایی معنتاداری در بتین ایستتگاههتااز لحتا
مقادیر بارش ثبت شده وجود ندارد.با توجه به این موضوع با استفاده از الگوی دادهساز 4ریچاردسون کته مبتنتی
برزنجیره مارکو بوده به سطح معنادار بودن یا نبودن بارش دست زدند.که این مدل هم بته نتتای متدل قبلتی
صحه گذاشت ،اما در دیگرماههاعدم قاطعیت زیادی مشاهده نشده استت(خلیلی و همکتاران .)2006،بریستت و
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همکاران ( )2011برای شناخت مناطق آبو هوای در حوضه آبریزچات کبک،با تلفیق خودهمبستتگی متوران و
هیدرولوژیکی با دادههای بارش و جریان سطحی رودخانته پرداختنتد.آنها دریافتنتد بتا ترکیتب ایتن دول متدل
هیدرولوژیکی بهترین شناخت را از مناطق آبوهوای حوضه ارئه میدهد .عثمان و همکاران( ،)2015با استفاده
از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی برای پیدا کردند رابطه فضایی بین ارتفاع و آب و هوا (بارش ،دما) در شتمال
نیجریه به این نتای دست پیدا کردن که بین ارتفاع و متغیرهای اقلیمی مورد مطالعه رابطه معنتی داری وجتود
دارد .آنها دریافتند که در مدلسازی مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی مشاهده شد کته اثتر ارتفتاع بتر متغیرهتای
اقلیمی به لحا جغرافیایی متفاوت است .دینکو و همکاران( ،)2015به ارزیابی بارش در مناطق شترقی و غربتی
آفریقا پرداختند .با ترکیب الگوریتم تخمینی بارش باران ماهواره ای با داده های بارندگی ایستگاه زمینی به ایتن
نتیجه رسیدند که ترکیب این دونوع بارندگیهای ماهواره ای یک بهبود جزئی تنها در مناطق با ورودی ایستگاه
زمینی رابطهای خوبی دارد .ایفنگ لو و همکاران( ،) 2016در بررسی بارش حوضه های کشور چین بتا استتفاده
از رگرسیون وزنی جغرافیتایی عتواملی همچتون ارتفتاع و عتر جغرافیتایی و طتول جغرافیتایی را بته عنتوان
متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار دادند .در نهایت ،یتک متدل بارنتدگی بتا ترکیتب ایستتگاههتای زمینتی و
ماهوارهای میزان بارش ارائه شد .دقت مدل با استفاده از روش اعتبار سنجی متقابل بر اساس اندازه گیری بتاران
سنجی مورد استفاده قرارگرفت .نتای نشان داد مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی مبتنی برایستگاههتای زمتین و
ماهواره خطا در بارندگی های را بهبود می بخشد.از جمله کارهایی که در ایران انجام شده است متی تتوان بته
کاریاراحمدی و همکاران( ،)1394با میانگین ماهانه 20ساله بارش در شمال غرب وغرب ایران به بررسی تحلیل
فضایی بارش ماهانة شمال غرب ایران با استفاده از آمار خودهمبستگی فضتایی پرداختنتد.نتای نشتان داد کته
بارش در ماه های دسامبر ،ژانویه ،فوریه و نوامبر به ترتیب دارای بیشترین الگوی خودهمبستگی فضتایی مثبتت
بوده ،این اثر تحت سامانه های بزرگ مقیاس جوی بوده .در حالی کته در متاه هتای ژوئیته ،ستستامبر و اوت بته
ترتیب کمترین الگوی خودهمبستگی فضایی مشاهده شد که معنادار نیز نبتود .بتارش هتا تحتت تتثثیر عوامتل
محلی ناهمگون ایجاد شده.علیجانی(،)1390به بررسی بحرانهای دمایی،سرمایشی و بارشی کل ایتران پرداختت
اهمیت اینکار در این بود که ایران را از لحا این پارامترها طبقه بنتدی کترده اهمیتت دیگتردر ایتن بتوده کته
حداقل40درصد ازسال ایران دارای بحران اقلیمی میباشد.ستوده و علیجتانی(،)1394رابطته پراکنتدگی فضتایی
بارش سنگین و الگوی فشار در گیالن را مطالعه کردند آنها متوجه شدند الگوی پرفشارغربی تا حتدودی داختل
استان نفوذ میکند و الگوی پرفشارسیبری بارش خط سواحل و شتر استتان را باعت متیشتود .همچنتین از
بررسی تغییرات الگوهای خود همبستگی فضایی درون دهه ای بارش ایران طی نتیم قترن اخیتر دریافتنتد کته
بارش دارای الگوی خوشهای باال میباشد وتلفیق آن با تحلیل طیفی وجود چرخههتای کوتتاه و میتان متدت در
بارش ایران رخ میدهد .در ایران نیز،با استفاده از تحلیل خودهمبستگی موران به بررسی بارشهای شمالغربتی
پرداخته شد(یاراحمدی و همکاران.)1394،
در مازندران وجود کوهستان البرز و دریای خزر در جنوب و شمال موقعیت جغرافیایی منحصر به فردی برای
این استان ایجاد کرده است.وجود رشته کوه البرزدر قسمت جنوبی مازندران یک قوس عظیمی به وجود آورده
است که مانع عبور رطوبت دریای مازندران به مرکزایران میشود وجلگه پست دریای مازندران را از فالت
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در این پژوهش به منظور تحلیل فضایی بارش استان ،دادههتای بتارش ستاالنه از ستازمان هواشناستی و وزارت
نیرواخذگردیتتد.جهت مطالعتته رفتتتار بتتارش میتتانگین 22ستتاله()1988 -2010در  32ایستتتگاه ستتینوپتیک،
کلیماتولوژی وبارانسنجی در محدودهای به مساحت 23756کیلومترمربع استتفاده شده.درشتکل ( )1موقعیتت
منطقه مورد مطالعه نشان داده شده است.برای مطالعه پراکندگی بارش وساختارفضایی منطقه ابتتداویژگیهتای
کلی بارش محاسبه شده؛ سس برای آشکارسازی رفتار فضایی و تغییرات بارش در راستای ارتفاعات را مطالعته
خواهیم کرد که با استفاده از مدلهای مناسب رگرسیونی برای اطالعات بیشتر پراکندگی بارش بصتورت ناحیته
بندی صورت گرفته میشود؛ که به رفتار منطقهای بارش استان میانجامد.باتوجه به اینکه تعداد ایستتگاههتا در
منطقه کم است میزان کاربری استفاده از بارش در همه جای منطقه الزم میباشد.برای فراهم نمودن دادههتای
قابل اطمینان بارش از روش درونیابیاستفاده شده است .برای باال بردن دقت رفتار منطقهای و محلتی از درون
یابی استفاده گردید.برای رفتار محلی استفاده از واریوگرام و خودهمبستگی فضتایی بکتار گرفتته شتد براستاس
رفتار محلی و منطقهای از روش کریجینگ روندداربرای درونیابی بارش و نقشه پراکندگی بارش تهیه گردید.در
نهایت با استفاده از نقشه نهایی براساس شاخص موران محلی در منطقه شناسایی شد .با توجه به نتای شاخص
موران محلی در آخر رابطه بین بارش و ارتفاع با شاخص رگرسیون موزون جغرافیایی پرداخته تا ارتباط ایتن دو
عامل بصورت اخص مورد ارزیابی قرارگیرد.
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مرکزی جدا ساخته و حد فاصل بین این دو آب و هوا متضاد میباشد.این شرایط سبب شده است که بارش
منطقه الگوی پیچیده و متفاوتی با سایر کشور داشته باشد.میانگین بارش ساالنه مازندران طی دوره مورد
مطالعه  681/5میلی متر می باشد.میانگین کمترین بارش 194/7میلیمتر است که منطبق با ارتفاعات و در
شر استان قرار گرفته این در حالی است که میانگین بیشترین بارش 1465/1میلیمتر برای غرب استان
است.همچنین میزان چولگی وکشیدگی بارش به ترتیب  -0/40 ،0/67است.و ضریب تغییرات بارش طی دوره
 0/48میباشد.از این رو،در این تحقیق سعی شده است که با شناخت کلی روند بارش منطقهای استان همراه
روندبارش با متغیر ارتفاع پرداخته شود تا بتوان به شناخت الگوی بارش استان منجر شود،سس با توجه به
شناخت روند منطقهای با استفاده از مدلهای تحلیل فضایی به شناخت دقیقتر روند محلی بارش پرداخته شود.
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Waldo Tobler

5
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شاخص خودهمبستگی فضایی در جهت این اصل جغرافیایی است که در سال  1970والتدو تتابلر 5جغرافیتدان
آمریکایی به این صورت مطرح کرد :در جغرافیا ،همة پدیده ها به همدیگر مرتبطاند ،این ارتباط بین پدیدههایی
که به هم نزدیک ترند،بیشتر و بین پدیدههایی که از هم دورترند ،کم رنگتر است .وی ایتن اصتل را قتانون اول
جغرافیا نامید (تابلر.)236 : 1970 ،شاخص خودهمبستگی فضایی به مثابه روشی بترای بررستی و آشکارستازی
الگوها و روندهای فضایی متغیر درسطح منطقة مد نظر به کار می رود .اگتر درصتدد آن باشتیم کته بتدانیم آیتا
مشاهدات نمونه برداری شده در سطح منطقة مد نظر دارای تشابه معنا داری استت یتا دارای استتقالل فضتایی
است .این شاخص به مثابة ابزار آمتار فضتایی ،قابلیتت پاستخگویی بته ایتن پرستش و پرستش هتای مشتابه را
دارد(موران .)19 : 1950 ،به کارگیری شاخص خودهمبستگی فضایی بترای تشتخیص الگوهتای مکتانی متغیتر
مورد بررسی ،در نظرگرفتن همزمان مقدار متغیر و موقعیت مقادیر مشاهداتی مبتنی استت(اندی749 : 2009 ،
)؛ به عبارت دیگر عالوه بر توزیع فضایی متغیر مورد بررسی در بتین موقعیتت هتای مشتاهداتی ،بته موقعیتت و
آرایش فضایی خود موقعیت های مشاهداتی نیز از راه ساختار ماتری کوواریان توجه میکنتد .مقتدار عتددی
شاخص خودهمبستگی موران بین  ± 1است 1 .به معنای توزیع خوشته ای مشتاهدات و  -1بته معنتای توزیتع
پراکند مشاهدات در سطح مورد بررسی است و مقدار صفر به معنای توزیع تصادفی مشاهدات در فضتای متورد
بررسی است(تانگلین46 :2007؛ : 186گریفیت .)186 :2003شکل( )2به صتورت شتماتیک شتاخص متوران را
توضیح میدهد.

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)1موقعیت جغرافیایی استان مازندران همراه با ایستگاههای مورد مطالعه
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شکل( ،)2شکل شماتیک شاخص موران

) nwij ( xi  x )( x j  x

رابطه(.)1

Xi

2

) w( xi  x

I

ضریب متغیر فاصله ای یا نسبی در واحدهای ناحیه ایn ، i ،

رابطه()2

xi  x n
Ii 
)  ij ( xi  x
S x2 i 1 j i

که درآن 𝑖𝑥 به خصیصه عارضه 𝑖 و ̅𝑥 میانگین خصیصه مربوط و 𝑗𝑖 ωوزن فضایی بین 𝑖 و𝑗 میباشدIi.
مثبت نشان می دهد که مناطق با ارزش باال به وسیله مناطق با ارزش باال( باال  -باال ) High- Highو مناطق
با ارزش پایین به وسیله مناطق با ارزش پایین(پایین – پایین  . )Low -Lowمحصور شده است Ii.منفی
نشان می دهد که ارزش پایین به وسیله ارزش باال(پایین – باال  )Low – Highیا ارزش باال به وسیله ارزش
پایین(باال  -پایین  )High – Lowاحاطه شده است(انسلین.)1 :1992،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.5.1

w
تعداد واحدهای ناحیه ای ،وزن  ( ijشامل تسهیالت شهری می باشد) .ضریب موران بین  -1تا  1متغیر است.
 -1برابر تعامل فضایی منفی و  1برابر تعامل فضایی مثبت می باشد  .این وزن ها براساس ماتری وزن دهی به
دست می آید که درایه های این ماتری قطری براساس الگویی استفاده می شود که برای بررسی روابط فضایی
مشاهدات نمونه بردار ی شده است .الگوهای مختلفی برای کمی سازی الگوهای روابط فضایی ،توسعه داده شده
است که هرکدام دارای کاربردهای ویژه ای است(اودلند  1988؛یوال و گیلز 432 :1991 ،؛آنسلین246 :1980،؛
مرداخ و همکاران.)338 : 1993،
تحلیل خوشه و ناخوشه که به شاخص انسلین محلی موران نیزشناخته میشوداز ابزارهای مفید برای نمایش
آماری پدیدهها در فضا میباشد .همان طور که می دانیم ،در سال  ، 1995انسلین شاخص محلی موران یا
شاخص محلی پیوند فضایی که می کوشد نقاط محلی را تشخیص دهد و اینکه چگونه مکانهای انفرادی در
پیوندهای فضایی مؤثر هستند را پیشنهاد داد(یاماداو همکاران .)270 :2006،این شاخص برای منطقه  iپیوند
فضایی بین یک ارزش را در iو نزدیک به آن به صورت رابطه( )2تعریف می کند:

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شاخص خودهمبستگی فضایی که به آمتار متوران معترو استت بتا استتفاده از رابطته( )1محاستبه متیشتود
(دانیل .)97 :1987،رابطه(:)1
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نتایج

جدول (.)1نتایج ارزیابی همبستگی بین دو متغیر بارش و ارتفاع
ارتفاع

بارش

**-.601

1

Pearson Correlation

.000
32
1
32

بارش

)Sig. (2-tailed
32
**-.601

N
Pearson Correlation

.000

)Sig. (2-tailed

ارتفاع

N
32
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

جدول ( .)2نتایج ارزیابی مدلهای برازش شده رگرسیون همرا میزان خطا و ضریب همبستگی
تابع رگرسیون

مدل برازش

خطای
استاندارد()SE

ضریب
همبستگی()R

𝐱𝐛𝐞𝐚=y

264.23

0.62

Exponential Fit
Quadratic Fit
3rd degree Polynomial Fit

𝟐
𝟑

𝒙y=a+bx+c
𝟐

264.48

0.63

𝒙y=a+bx+c𝒙 +d

266.81

0.64

Sinusoidal Fit

)y=a+bcos(cx+d

269.32

0.63

Linear Fit

y=a+bx

270.24

0.60

Saturation Growth-Rate

𝟐𝒙

y=a+bx+
𝒙𝒂
𝒙𝒃+

=y

274.43

0.60

335.43

0.12

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.1

Heat Capacity Model

𝑪

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.5.1

رگرسیون این امکان را فراهم میکند که تغییرات متغیرهای وابسته را از طریق متغیرمستقل پیشبینی کند .
سهم هریک از متغیرهای مستقل در تبیین متغیر وابسته تعیین میگردد .با توجه به اینکه رفتار بارش استان
مازندران از لحا مکانی و هم از نظر توپوگرافی منطقه دارای پیچیدگیهای فراوانیمیباشدو هیچ روندی از
وضعیت بارش آن ارائه نشده است .به این منظور دادههای بارش مکانی محدوده مورد مطالعه و ارتفاع ،براساس
نرم افزار CurveExpertمورد برازش رگرسیونی قرار گرفت و نتای این برازش در جدول ( )2آورده شده
است.
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قبل از هرچیزباید بدانیم که رگرسیون برای بیان تحلیل رابطه ،برآورد وپیشبینی استفاده میشود.از این رو
رگرسیون نتیجه عملی شناخت روابط متغیرها،برای توصیف ،برآورد پیشبینی دادههاست.به عبارت دیگر،اعتبار
این برآورد را میزان همبستگی دو متغیرتعیین میکند.با توجه به این مطلب اول به برآورد همبستگی بارش و
ارتفاع منطقه پرداخته میشود.جدول( )1نتای همسبتگی این دو متغیر را نشان میدهد.جدول ماتری
همبستگی بیانگر این موضوع میباشد که با اطمینان  0/99وسطح خطای کمتر از  0.01بین سطح بارش و
ارتفاع رابطه وجود دارد.ازطرفی،مقدار این رابطه برابر با  -0.601است.

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی سال نوزدهم ،شماره  ،52بهار 98

8

Model
Modified Exponential

𝒙y=𝐚𝐞𝒃/

335.55

0.09

Root Fit

𝒙𝒚 = 𝒂𝒃𝟏/

336.55

0.09

Hyperbolic Fit

y=a+b/x

337.12

0.07

Exponential Association

)

𝒙𝒃−

𝒆 𝒚 = 𝒂(𝟏 −

1.37

576.06

6

8 .0

7

3 .9

.8 9
.8 1
.7 2

2642.1

2157.9

1673.7

11 89 .5

705.3

221.1

133
108

829
575

p recip itation

4

2 .1

159

321

64
67. -263.1
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S = 264.23840052
r = 0.62386709

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.5.1

بررسی های انجامشده از دو متغییر بارش و ارتفاع در استان مازندران نشان می دهد که بارش نسبت به ارتفاع
در استان مازندران دارای روند میباشد.آنچه از نتای برمیآید این است که  4مدل از  11مدل برازش شده
دارای کمترین خطای استاندارد و بیشترین میزان همبستگی را دارا میباشد .همچنین بهترین مدل برازش شده
یک تابع رگرسیونی غیرخطی میباشد .مدل غیرخطی قادرخواهد بودکه پراش خطا را ثابت نگاه دارد .چون
ثبات پراش خطا یکی از فر های زیربنایی روش کم ترین مربعات میباشد(عساکره.)245 :1390 ،نتای ،دو
مدل رگرسیونی اولی دارای کمترین خطای استاندارد و دیگری دارای بیشترین میزان همبستگی است را نشان
می دهد .اولین مدل رگرسیون غیرخطی نمایی میباشد ،که از نظر میزان خطای استاندارد کمترین میزان
246/23خطا را دارا میباشد ،درحالی که میزان همبستگی آن  0/62است .این مدل بهترین رگرسیون در بین
 11مدل دیگر میباشد .در این مدل ابتدا بایستی متغیر وابسته( )yرا به لگاریتم طبیعی آن (  )𝒚′تبدیل کنیم.
سس معادله خطی آن را برآورد نماییم.در صورتی که مقدار aبرابر با لگاریتم طبیعی آن(  )𝒂′باشد؛ معادل
خطی آن بصورت  𝒚′ = 𝒂′ +bxخواهد بود .مدل نمایی در مورد تغییرات بارش و ارتفاع میتواند به خوبی این
تغییرات (بیشینه وکمینه) را نشان دهد .این مدل بصورت یک رگرسیون خطی نزولی است و نشان می دهد ،که
از نواحی پست به سمت ارتفاعات از میزان بارش کاسته می گردد .با توجه به شکل ( )3بیشینه بارش استان
مازندران در سواحل و نواحی پست جلگه ای آن است  .بیشترین شیب کاهشی بارش تا ارتفاع  700متری است
که پ از آن از میزان شیب آن کاسته می شود.

Height

شکل( .)3مدل رگرسیونی توان تعدیل شده
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.1

دومین مدل ،مدل رگرسیون درجه سوم میباشد که دارای خطای استاندارد()266/81بیشتری نسبت به
رگرسیون توان تعدیل یافته است .این مدل نسبت به سایر مدل های معرفی شده در جدول ( )1دارای بیشترین
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S = 266.81660829
r = 0.64710949

14
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precipitation

6

8 .0

15

321

64
67. -263.1

Height

شکل ( .)4مدل رگرسیونی درجه سوم
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6 Universal Kriging
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مدلهای مختلفی برای درونیابی وجود دارد.کریجینگ یکی از مدلهایی است که در نواحی دارای مرز مشخص
و دارای پیچیدگیهای زیاد(مناطق کوهستانی) کاربرد دارد .با توجه به اینکه(مطابق شکل 2و )3بارش استان
مازندران دارای روند است؛ تنها مدل برای پهنهبندی بارش ،مدل کریجینگ جهانی 6میباشد .در شکل ()5
خروجی مدل کریجینگ جهانی همراه خطوط نیمرخ در سه منطقه نشان داده شده است.
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میزان همبستگی 0/64است .با توجه به خروجی مدل رگرسیون درجه سوم ،وضعیت بارش در استان مازندران
به صورت سهمی است .میزان بارش از سواحل به سمت ارتفاعات کاسته می شود .بیشترین شیب تا ارتفاع 700
متری است؛ از این ارتفاع تا ارتفاع  2000متری با کاهش شیب روبرو هستیم .در ارتفاع  2000متر و بیشتر
میزان شیب افزایش می یابد .با توجه به شکل( )4کمترین میزان کاهش مقدار بارش را در محدوده ارتفاعات
میانی(700تا  2000متر) شاهد هستیم .بیشترین میزان کاهش بارش نیز از سواحل تا ارتفاع  700متری رخ
می دهد .همچنین روند کاهش بارش در ارتفاع  2000متر و بیشتر نیز با افزایش شیب خطی قابل مشاهده
است.
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با توجه به اینکه درونیابی مناسب بارش در استان صورت گرفت ،برای درک بهتر رفتار بارش در استان
مازندران ،آن را به سه بخش غرب ،مرکز و شر تقسیم کردیم .نتای این تقسیم بندی با توجه به خروجی
مدلها  ،در قسمت های غربی و میانی استان مازندران  ،بارش و ارتفاع دارای رابطه ای معکوس نزولی است و با
افزایش ارتفاع شاهد کاهش میزان بارش خواهیم بود .در ناحیه جلگه ای بخش های مرکزی و غرب محدوده
مورد مطالعه بیشترین بارش ها به وقوع می پیوندد .در حالت معمول در سراسر دنیا  ،با افزایش ارتفاع(به طور
متوسط تا ارتفاع 1500متر) شاهد افزایش بارش ها هستیم(علیجانی و کاویانی . )1374،اما وضعیت بارش
محدوده مرکزی و غرب استان مازندران متفاوت است با روندجهانی ،و با افزایش ارتفاع شاهد کاهش بارش
خواهیم بود .در اشکال ( )6ازچپ نیم رخ غرب ،مرکز وشر استان همراه با مدل رگرسیونی بهینه آورده شده
است  .بنابر این وضعیت بارش در این محدوده با توجه به سیر افزایش ارتفاع ،دارای یک روند خطی کاهشی
است .عامل کم بودن فاصله ارتفاعات و خط ساحل می تواند علت اصلی سیر خطی بارش در این محدوده باشد.
این درحالی است که  19ایستگاه بارش در این دومنطقه دارای خطای نسبی  274/81می باشد و همبستگی
 0/69درصد است.
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شکل( .)5نقشه درونیابی بارش استان مازندران براساس مدل کریجینگ جهانی
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S = 267.05856730
r = 0.63805997

.7 7

8

1 .3

2

0 .9

6

0 .4

2202.1

1797.9

1393.7

989.5

585.3

72
54

Pr e c ip ita i o n

4

1 .8

90

36
18

0 .0

-223.1

Height

شکل (  .)6نیم رخ بارش ازراست درمناطق غرب ،مرکز و شرق استان همراه با بهترین مدل رگرسیونی
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روند بارش در قسمت های شرقی منطقه مورد مطالعه وضعیتی متفاوت با مناطق غرب و مرکز دارد .در این
بخش از استان نیز بیشینه بارش در سواحل قرار دارد و با افزایش فاصله از سواحل شاهد کاهش بارش هستیم.
تفاوت این بخش نسبت به نواحی غربی استان آن است که در بخش کوهسایه ای دوباره شاهد افزایش بارش ها
هستیم .میزان بارش در بخش کوهسایه ای به اندازه میزان وقوع آن در سواحل است .در این محدوده دو بخش
بیشینه بارشی قابل مشاهده می باشد در شکل ()6از راست نیم رخ و بهترین مدل رگرسیونی شر آورده شده
است.محدوده ساحلی و محدوده پایکوهی بیشترین میزان بارش ساالنه را دریافت می کند و دارای وضعیت
سهمی می باشد .نواحی کوهستانی نیز کمترین میزان بارش را دریافت می کند .زیادی فاصله بین خط ساحل و
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ارتفاعات می تواند موجب شکل گیری ناحیه بیشینه بارش پایکوهی باشد و همچنین موجب نمود بهتر نقش
ارتفاع در افزایش بارش در شر استان خواهد بود .بارش از 13ایستگاه در این منطقه دارای خطای نسبی
 267/05می باشد و همبستگی  0/63درصد است.بنظر عامل خطی بودن وضعیت بارش در غرب استان کاهش
فاصله خط ساحل و ارتفاعات است .در این صورت ارتفاعات نمی تواند نقش خود را به بهترین شکل ایفا کند .
ارتفاعات در این بخش یک مانع است که موجب فشردگی هوا و در نتیجه صعود آن در بخش ساحلی میگردد.
اما در قسمت های شرقی استان به دلیل افزایش فاصله ارتفاعات و خط ساحل  ،هردو این عوامل به بهترین
شکل ممکن ایفای نقش می کنند .بنابر این در محدوده شرقی شاهد حالت سهمی و نقاط بیشینه بارش
پایکوهی و ساحلی هستیم.
در ادامه با توجه به شناخت وضعیت بارش در استان مازندران به بررسی رفتارمحلی بارش براساس آمارفضایی
میپردازیم .نقشه بهینه به صورت نقطهای تبدیل شده ونقاط همارزش کنار هم درمیآیند ،که به آنها گروههای
همارزش گویند .تحلیل خودهمبستگی فضایی عمومی را می توان برای توصیف ویژگیهای فضایی یک متغیردر
کل یک ناحیه به کار برد و با استفاده از آن میانگین تفاوت فضایی بین تمام سلولهای فضایی و سلولهای مجاور
آنها را شناسایی کرد.تحلیل خودهمبستگی فضایی موران جهانی  ،دو نوع خروجی به صورت عددی و به صورت
گرافیکی ارائه میدهد .به طورکلی اگر مقدار شاخص موران نزدیک به  +1باشد ،داده ها دارای خودهمبستگی
فضایی و دارای الگوی خوشه ای بوده و اگر مقدار شاخص موران نزدیک به عدد  -1باشد ،آنگاه داده ها از هم
گسسته و پراکنده خواهند بود .خروجی گرافیکی ،پراکنده یا خوشه ای بودن داده ها را نشان می دهد  .در مورد
این ابزار ،فرضیة صفر این است که هیچ نوع خوشه بندی فضایی بین مقادیر عنصر مرتبط با عوار جغرافیایی
مورد نظر وجود ندارد .زمانی که مقدارسطح معنی داری بسیار کوچک و مقدار  zمحاسبه شده (قدر مطلق آن)
بسیار بزرگ باشد(خارج از محدود اطمینان قرار گیرد) ،آنگاه می توان فرضیة صفر را رد کرد .اگر مقدار شاخص
موران بزرگتر از صفر باشد ،داده ها خوشه بندی فضایی را نشان می دهند و اگر مقدار شاخص کمتر از صفر
باشد عوار مطالعه شده دارای الگوی پراکنده هستند .همان طوری که در شکل ( )5مشاهده میکنید شاخص
موارن  +1میباشدکه نشان میدهدبراساس این شاخص بارش استان مازندران دارای الگوی خوشهای باال در
سطح  95و  99درصد میباشد .آماره  656/338 zاست .براساس این الگو میتوان گفت که بارش مازندران از
الگوی خوشهای باال تبعیت می کند .بنابراین با توجه به باالبودن مقدار zو پایین بودن مقدار ارزشی سطح
معنی داری می توان فرضیه وجود نداشتن خودهمبستگی فضایی بین داده بارش استان مازندران را رد نمود.در
ادامه شکل ( )7نتای حاصل از الگوی موران آورده شده است.
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نتای موران محلی به سوال؛ آیا عوار به صورت تصادفی ،پراکنده یا خوشه ای در فضا توزیع شده اند؟پاسخ
می دهد.علت اینکه از موران محلی برای خوشهای یا تصادفی بودن استفاده گردیدبخاطراین است که موران
جهانی تنها رفتار خوشهای بارش را نشان میدهد.این آماره نمیتواندبیانگر نوع رفتارفضایی پدیده ضمن
شناخت از رفتار خوشهای بر روی بارش روی نقشه را به نمایش درآورد .لذا برای آشکارسازی نحوه بارش از نظر
الگوی توزیع پراکندگیهای فضایی از آماره محلی موران استفاده شده است .خوشههای خروجی مدل با حرو
اختصاری چون HH ،که بیانگر خوشههای مقادیر زیاد یا خودهمبستگی فضایی مثبت در سطح  99درصد
اطمینان است LL ،بیانگر خوشه های مقادیر کم یا خودهمبستگی فضایی منفی در سطح  99درصد اطمینان
است HL ،نشانگر ناخوشه ای بودن است که در آن مقادیر زیاد توسط مقادیر کم محاصره شده اند و LHتک
سلول هایی است که در آن عارضه دارای مقدار کم ،توسط عوار دارای مقادیر زیاد محاصره شده اند و از نظر
آماری معنادار (سطح 5درصد) هستند را از یکدیگر متمایز می کند .نتای این تحلیل در شکل ( )8مشاهده
میشود و نشان میدهدکه در مناطق سواحل و تا ارتفاع تقریبی  700متری از سواحل رامسر ،تنکابن ،چالوس و
نوشهر دارای الگوی خود همبستگی فضایی مثبت در سطح  99درصد میباشد .این در حالی است که نقاط باال-
باال در محدوده سواحل غربی کمترین تمرکز را دارا میباشد.و نشان دهنده این است که خوشههای گرم فقط
درپهنهای غربی از استان وجود دارد و نسبت به نقاط دیگرازنظرفضایی محدودمیباشد.میتوان گفت که
تمرکزبارش در این محدوه است .منطقه بابلسرو قراخیل و ساری دومنطقه جداگانه از لحا الگوی
خودهمبستگی مثبت در مرکزو شر مازندران هستند .بنابراین  4منطقه به صورت جداگانه در ارتفاعات استان
دارای الگوی خود همبستگی منفی میباشد و حدود  65درصد استان هیچ نوع الگویی حاکم نبوده و یا به
عبارتی فاقد خودهمبستگی فضایی میباشد .این وضعیت در تمام سطح استان وجود دارد ،اما بیشتر در مرکز و
شر استان به چشم می خورد .ازلحا تک سلولها LHو  HLنشانگر ناخوشه ای بودن در استان دیده نمی-
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به دلیل اینکه توزیع فضایی خوشهها دقیقا در منطقه تعیین شود از شاخص هات اسسات استفاده شده است .این
روش نوعی Zامتیاز است .برای امتیاز Zمثبت و معنادار از نظرآماری ،هر چه امتیاز  Zبزرگتر باشد ،مقادیر باال
به میزان زیادی خوشه بندی شده و لکة داغ تشکیل می دهند .برای امتیاز  Zمنفی و معنادار از نظر آماری ،هر
چه امتیاز  Zکوچکتر باشد ،به معنای خوشه بندی شدیدتر مقادیر پایین خواهد بود و این ها در حقیقت لکه
های سرد را نشان می دهند .در شکل ( )9نتای تحلیل پربارش و کم بارش نشان داده شده است.
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شود .حال با توجه به نتای بدست آمده ازموران محلی یک تحلیل با شکل( )8که نقشه بهینه پهنه بندی بارش
استان مازندران است نشان میدهد؛ که لکههای باال -باال دقیقا برسواحل غربی استان و کمی بیشتر میباشد،
این درحالی استکه دو لکه باال -باال در سواحل مرکزی و مرکز استان منطبق میباشد.که نشان دهنده این
است که هرچه از سواحل غربی به طر شر این لکهها به کمترین حد خود و بصورت پراکنده در نقاط با
بارش بیشتر از میانگین استان برسد بارش کم با ارتفاعات در شر استان منطبق است که رفتار لکههای پایین-
پایین در ارتفاعات و شر در نتای موران محلی انطبا کامل پیدا میکند.میتوان گفت که میزان بارش استان
بستگی به شرایط توپوگرافی و محلی وشرایط محیطی در سراسر استان دارد .در شکل ( )8نتای موران محلی
آورده شده است.
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که نواحی پربارش (داغ) استان منطبق برسواحل غربی استان از رامسر تا سواحل بابلسرکه اوج آن در ستواحل و
ارتفاعات تقریبا 400متری شهرستان تنکابن میباشد و 2نقطه در مرکز و قرآن تتاالر و شتر داراب کتال دارای
معنی داری مثبت خودهمبستگی فضایی در سطح 99درصد میباشتد .ایتن رونتد نشتان دهنتده آن استت کته
بیشینه بارش مازندران بر روی سواحل قرار دارد؛ که حدود15درصد از مساحت استتان را دربرمتیگیترد.این در
حالی است  20درصد از مساحت استان در ارتفاعتات دارای رونتد منفتی خودهمبستتگی فضتایی در ستطح 99
درصد اطمینان است که نتواحی کتم بتارش (سترد) را تشتکیل متیدهنتد 65.درصتد از مستاحتکتلاستتاناز
غرب،ارتفاعات  ،سواحل وکوهسایهها دارای روند منفی خودهمبستگی فضایی در سطح  95درصد میباشتد .ایتن
روند نشان دهنده این است که بارش در مازندران تابع عوامل محلی و موقعیتت جغرافیتایی وبادهتای بتاران آور
میباشد.
در نهایت برای تکمیل هد این پژوهش با استفاده از رگرستیون متوزون جغرافیتایی بته بررستی رفتتار بتارش
وارتفاع پرداخته شد.همان گونه که مشاهده شد .شکل( )10مقادیر توزیع ثابت ارتفاع را نشان میدهد که بتارش
استان در قسمتهای غربی و قسمتهای مرکز استان دارای ضریب ثابت باالیی می باشد این درحالی استت کته
بسمت شر استان این ضریب کم و کمتر میشود .آنچه مسلم است ضرایب ثابت مثبت ارتفاع بترای پیشتگویی
فضایی استان مناسب میباشد؛ که خود نشان دهنده ارتباط مثبت ومستقیم استت.این رونتد نقتش ارتفاعتات و
جهت بادهای باران آور منطقه را به خوبی نشان میدهد.
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در شکل( )11نقشه بتاقی مانتده بتارش در متدل رگرستیون متوزون متیباشتد.که دارای مقتادیر  -581.87تتا
 497.313می باشد؛ که خود نشان دهنده رابطه نزدیک بارش و ارتفاع در منطقه است .این موضتوع بختوبی در
مناطق غربی استوار بوده که در قسمتهای میانی و شترقی ایتن رفتتار بصتورت نایکنواختت صتورت متیگیترد
شکل(.)11
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جدول( .)3نتایج ارزیابی مقادیرواقعی و پیش بینی شده بارش استان مازندران
مقادیرپیشبینی شده
**.682
.000
32
1

مقادیرمشاهده
1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
N
32
Pearson Correlation
**.682
مقادیرپیشبینی شده
)Sig. (2-tailed
.000
N
32
32
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
مقادیرمشاهده

نتیجهگیری
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استفاده از تکنیکهای آمارفضایی ابزاری سودمند برای ردیابی تغییرات زمانی و مکانی عناصر اقلیمی می باشد .
در این راستا کاربرد تکنیک های آمار فضایی در سالهای اخیر رویکردی نوین و بسیار کارآمد برای مدل سازی
تغییرات زمانی و مکانی عناصر اقلیمی را دارد .تحقیق حاضر با استفاده از روشهای رگرسیونی و زمین-
آمارکریجینگ رونددار و موران محلی به شناسایی پراکندگی و تحلیل فضایی بارش استان مازندران پرداخته
شد .مهمترین نتای این تحقیق شناسایی پراکندگی بارش با ارتفاعات بود که بهترین مدل یکی مدل رگرسیون
غیرخطی نمایی و دومین رگرسیونی درجه سوم میباشد که به ترتیب خطای نسبی 266/81 ، 246/23و میزان
همبستگی 0/64 ، 0/62را نشان میدهد .پ از شناسایی رفتار منطقی بارش استان با استفاده از تحلیل
خودهمبستگی فضایی و موران محلی به بررسی رفتار محلی بارش استان پرداخته شد؛ نتای نشان داد با معقول
بودن مقدار ارزش سطح معنی داری بارش استان دارای همبستگی فضایی میباشد.نتای مورانمحلی وخوشه-
هایپربارش(داغ) و کم بارش(سرد)نشان داد که؛ در سواحل غربی و میانی استان ،تا ارتفاع 700متری
همبستگی فضایی مثبت درسطح 99درصد بوده است .محدوده دارای همبستگی مثبت ،حدود  15درصد از کل
استان را شامل می شود .این درحالی است که  65درصد از مساحت استان دارای روند محلی نبوده و بخشهای
دارای روند منفی خودهمبستگی فضایی در سطح  95درصد را دارا میباشد .محدوده دارای روند منفی
همبستگی در حدود  20درصد از کل استان را شامل می گردد .میتوان گفت که بارش استان بستگی به
شرایط توپوگرافی و محلی وشرایط محیطی در سراسر استان دارد.این درحالی است نتای رگرسیون موزون
جغرافیایی به خوبی نشان دهنده این موضوع است که بارش استان و ارتفاع دارای رابطه معناداری می باشد.که
خود این موضوع رفتار بارش استان از غرب به شر درخصوص رفتار بارش و ارتفاع را بازگو میکند.مقادیر ثابت
بارش و ارتفاع نشان داد که ارتفاع عامل مهمی در بارش استان و در ارتباط نزدیک با جهت بادهای باران آور
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در جدول( )3مقادیرواقعی و پیش بینی شده را نشان میدهد .جدول مربوطه بیانگر این نکتهمیباشدکهبین
مقادیرمشاهده شده و پیشبینی شده در مدل GWRکه دارای مقادیر 0.99درسطح خطای کمتر از  01.0قرار
دارد .خود بیان کننده این موضوع است که مدل رگرسیون موزون در پیشبینی بارش و ارتفاع عملکرد خوبی
داشته است.این میزان رابطه نزدیکی بین مقادیرمشاهده شده و پیشبینی شده که بارش استان از غرب به شر
استان با ارتفاع چگونه تغییرمیکند را دارا میباشد.
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