
 مجله پژوهش آب ايران
 )١١٤- ١٠٧( ١٣٩٩پاييز / ٣٨/ پياپي ٣/ شماره ١٤جلد 

 
  

  مقاله پژوهشی
  

  مازندران استان در يکمک ريمتغ از استفاده با ساالنه و ماهانه بارش هم يهانقشه دقت شيافزا
 

  ٣خی ارجنکیيمه شيشم و *٢يناد يمهد ،١ايکبر يوسفي رضايعل
  
  

  چکيده
 

 يهاداده نيتخم در ،هاروش نيا از نيهمچن د.ندار يدرولوژيه و يهواشناس مطالعات در يعيوس کاربرد ،يابيدرون يهاروش
 يطرف از و مازندران استان دهيچيپ يتوپوگراف و خاص تيموقع به توجه با شود. يم استفاده داده بدون يهامکان در يهواشناس
 روش نييتع بارش، يهاداده بودن يتصادف تيماه نيهمچن و آن در مدت بلند آمار با مرتفع يهواشناس يهاستگاهيا نبود

 يابيدرون روش چهار پژوهش نيا در .رسديم نظر به يضرور استان نيا در ساالنه و ماهانه يبارندگ يهاداده يابيدرون مناسب
 ليتحل در شدند. سهيمقا گريکدي با بعدي سه يخط انيگراد و فاصله عکس يوزن نگ،يجيکوکر ،يمعمو نگيجيکر شامل
 خطا مربعات نيانگيم اساس بر هاروش يابيارز و شد داده برازش هاداده بر نمارييتغ مين مدل پنج ،يبارندگ يهاداده يوگرافيوار
 مين ينظر مدل نيبهتر عنوان به يينما و يکرو يهامدل داد نشان يوگرافيوار ليتحل جينتا گرفت. انجام بيار يخطا نيانگيم و
 يابيدرون روش نيترمناسب ،بعدي سه يخط انيگراد روش ،يبررس مورد يابيدرون يهاروش سهيمقا با هستند. نمارييتغ
 بارش نيتخم يخطا ،يابيدرون يهاروش ريسا با سهيمقا در که ياگونهبه ؛شد داده صيتشخ ساالنه و ماهانه يبارندگ يها داده
 در آن نيتخم دقت البته است. صفر به کينزد آن يبيار يخطا زانيم نيهمچن داد. کاهش متر ميلي ١٠٠ از شيب را ساالنه
 در استان پربارش حلقه که داد نشان منتخب روش با ساالنه بارش هم نقشه يبررس ابد.ييم کاهش بارش کم و گرم يهاماه

 از جنوب به شمال از و شرق به غرب از حرکت با نيهمچن وندد.يپيم وقوعهب استان ارتفاعات در بارش نيکمتر و يغرب سواحل
 استفاده يکمک متغير عنوان به ارتفاع متغير از که ييهاروش داد نشان پژوهش جينتا عالوه به شود.يم کاسته بارش مقدار
 برخوردارند. يباالتر دقت از گريد يهاروش به نسبت کنند، يم
  

  ي.کمک ريمتغ ،بعدي سه يخط انيگراد آمار، زمين ،يابيدرون :كليدي يها واژه
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   مقدمه
 آب، منابع تيريمد و يمياقل مطالعات از ياريبس در
 رييتغ مطالعات الب،يس ينيبشيپ ،يکيدروليه يها مدل
 آن، مانند و ياريآب يهايزيربرنامه آب، النيب برآورد م،ياقل

 آن يمکان عيتوز خصوص به و يبارندگ يهاداده وجود
 همکاران، و ي(ناد دارند ياژهيو تياهم بارش)، هم (نقشه
 اطالع نيز و آمار بدون نقاط در روزانه بارش برآورد ).۱۳۹۱
 بارش اي،منطقه هايتحليل در آن مكاني توزيع از

 بارش حداكثر رواناب، بارش الگوهاي در استفاده مساحتي،
 گمن،ي(د است نياز مورد هغير و سيالب بينيپيش محتمل،
 ييفضا يابيدرون يبرا يمتفاوت يهاتميالگور ).۲۰۰۲
 نيزم و يآمار دسته دو در يکل طور به که دارد وجود
 در ).۱۹۹۸ ،همکاران و کاراتال( رنديگيم قرار يآمار
 اساس بر يابيدرون يانيگراد روش مانند يآمار يهاروش
 ؛شوديم انجام يکمک و ياصل ريمتغ نيب يآمار رابطه کي
 تيکم ... و نگيجيکر مانند يآمار نيزم يهاروش اما

 قرار مدنظر را شده يبردارنمونه نقاط يمکان يهمبستگ
 مکان يريقرارگ تيموقع اساس بر را نيتخم و دهديم

 و (تازه دهديم انجام نشده يريگهزاندا يهانمونه
  ).۱۳۸۷ همکاران،

 يابيدرون روش شش سهيمقا با )۱۳۹۷( همکاران و ينيام
 چندگانه، يخط ازشيوا فاصله، مجذور عکس شامل
 ساده، نگيجيفاصله،کر مجذور عکس عالوهه ب انيگراد
 يبندپهنه يراب ،يجهان نگيجيکر و يمعمول نگيجيکر
 ۳۵۴ يبرا ساالنه و يفصل ماهانه، نيانگيم يهابارش
 انيگراد روش که افتنديدر ،رکشو ياصل يديهمد ستگاهيا

 دقت هاروش ريسا به نسبت فاصله مجذور عکس بعالوه
 ساالنه بارش يمکان راتييتغ )۱۳۹۰( يقربان دارد. يباالتر
 داروزن ونيرگرس روش که کرد يبررس را النيگ ستانا

 جينتا .شد سهيمقا درون معمول يهاروش با ييايجغراف
 ييايجغراف داروزن ونيرگرس که داد نشان آمده دستهب
 )۱۳۹۱( همکاران و يناد است. بوده اخط نيکمتر يدارا
 ،يعموم نگيجيکر شامل ،يابيدرون روش هفت
 ونيرگرس ،يخارج روند با نگيجيکر نگ،يجيکوکر
 خط انيگراد و نياسپال فاصله، عکس يوزن نگ،يجيکر
 استان ةماهان و ساالنه بارش يهاداده يبرا را بعدي سه

 داد، نشان مطالعه نيا جينتا که دندکر يررسب را خوزستان
 برآورد در نگيجيکر انيگراد روش جز به هاروش يتمام
 هستند. يبرآورد کم يخطا دچار يبارندگ اديز ريمقاد

 دقت زانيم يابيارز به )۱۳۹۲( همکاران و نژاد کين
 عکس يوزن شامل متداول بارش يابيدرون يها روش
 بارش زانيم ةنقش در نگيجيکر و نياسپال فاصله،

 حاصل جينتا اساسبر که پرداختند آبادخرم شهرستان
 مورد منطقه يبرا يباالتر دقت از فاصله عکس يوزن روش
 .بود برخوردار مطالعه
 تا -۶۱ نيب مازندران استان در يبلند و يپست ةمحدود
 يهامياقل جاديا باعث که کنديم نوسان متر ۵۶۱۰
  شود.يم استان نيا در گوناگون

 کوه رشته و شمال در خزر يايدر وجود گريد ييسو از
 راتييتغ شتريب يدگيچيپ باعث استان جنوب در البرز
 نيتخم که ياگونه به ؛شوديم استان نيا در بارش يمکان
 در خصوصهب يهواشناس ستگاهيا بدون مناطق در بارش

 يهارودخانه هيتغذ منبع که استان العبورصعب ارتفاعات
 و ي(ناد شوديم همراه يشتريب يخطا با است، يبزرگ

 يهاستگاهيا ارتفاع نکهيا به توجه با ).۱۳۹۱ ،همکاران
 ياطالعات ،است متر ۲۱۳۴ تا - ۲۱ نيب استان در موجود
 داده ستگاهيا ارتفاع از باالتر يبارش يهاداده خصوص در

 پژوهش نيا در منظور نيهم به ؛ستين دسترس در بارش
 يوزن يابيدرون شرو چهار ةسيمقا با اوالً است شده يسع
 يخط انيگراد و نگيجيکرکو نگ،يجيکر فاصله، عکس
 و يمعرف بارش هم يهانقشه يةته مناسب روش ،بعدي سه
 استان در بارش برآورد در يکمک يرهايمتغ نقش اًيثان
   .شود يبررس

  
  ها روش و مواد
  مطالعه مورد ةمنطق
 مساحت، لومترمربعيک ۴/۲۳۷۵۶ داشتن با مازندران استان
 عرض و ۱۰o ۵۴' و o۵۰ ۳۴' ييايجغراف طول نيب

 در و خزر يايدر جنوب در o۳۶ ۳۵'و ۴۷o ۳۵' ييايجغراف
 يهوا و آب بر مؤثر عوامل دارد. قرار البرز کوه رشته شمال
 قرار جهت البرز، يهاکوه وجود به توانيم را منطقه نيا

 ،ياهيگ پوشش ا،يدر به يکينزد ارتفاع، ها،آن گرفتن
 آمدن شيپ و متوسط ييايجغراف عرض ،يمحل يهاباد
 همکاران، و يي(عطا داد نسبت يغرب و يشمال يهوا ةتود

 مختلف يهاروش يابيارز يبرا و پژوهش نيا در ).۱۳۹۳
 ستگاهيا ۲۵ يهاداده از مازندران استان بارش يابيدرون
 ۱ شکل در که شد استفاده يسنجباران و کينوپتيس
 يبررس با است. شده داده نشان هاستگاهيا يمکان تيموقع
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 سال يهاداده از )۱۹۹۱-۲۰۱۸( هاستگاهيا يآمار ةدور
 شد. استفاده يابيدرون روش نيبهتر انتخاب يبرا ۲۰۱۲
 ۲۱۲۰ نيب مازندران استان يهاستگاهيا ارتفاع که جاآن از
 از باالتر يبرا يبارش يهاداده کند،يم رييتغ متر - ۲۱ و

 نيا در منظور نيا به ست،ين موجود متر ۲۲۰۰ ارتفاع
 شد استفاده يکمک متغير عنوان به ارتفاع متغير از پژوهش
  داشت. ارتفاعات بارش از يترقيدق نيتخم بتوان که

  

  
  مازندران استان در استفاده مورد يهواشناس يهاستگاهيا يمکان تيموقع - ۱ شکل

  
  يابي درون يهاروش
 کي نيتخم يبرا ،يمکان يهاداده يابيدرون يهاروش
 يواقع يهاداده يرو از خاص ةنقط کي در ريمتغ
 و ي(ناد رونديم کار به مجاور، نقاط در شده يريگ اندازه

 به يدهوزن با فاصله عکس روش ).۱۳۹۱ همکاران،
 هب را مجهول تيکم برآورد، مورد ةنقط اطراف يها داده
 نيهمچن دهد.يم انجام را يابيدرون و آورده دست
 که ييايجغراف قانون نيا به استناد با يابي درون هاي روش
 هايدهيپد اما ؛يگريد دهيپد با است مرتبط ايدهيپد هر
 کسريي از ترند،وابسته دور هايدهيپد به نسبت کينزد
 مجهول ريمقاد با نقاط اطراف در معلوم ريمقاد با نقاط
 ي(صالح زننديم نيتخم را هاآن ريمقاد و کنديم استفاده

 ياشرفتهيپ يابيدرون نگيجيکر روش ).۲۰۱۵ ،همکاران و
 فيتعر يموضع يهاروند يدارا که ييهاداده يبرا که است
 ن،يتخم انسيوار نيکمتر با و است مناسب باشند، شده
 مشخصات تابع آن يخطا زانيم که کنديم يابيدرون
 چنانچه .)۱۳۹۳ همکاران، و ي(دالور است گرام ويوار
 باشد، موجود شبکه نقاط تمام در يکمک ريمتغ
 در ).۲۰۱۰ سکو،ي(فرانس است يمناسب روش نگيجيکوکر
 در که است آن بر فرض ،بعدي سه يخط انيگراد روش

 وجود يخط روند منطقه، ارتفاع و عرض ،طول يراستا
 نيب چندگانه يخط ونيرگرس ةرابط کي برازش با که دارد
 مختلف نقاط در توانيم ،يکمک يهامتغير و ياصل متغير
 را ياصل ريمتغ مقدار آن، ارتفاع و عرض و طول داشتن با
   ).۱۳۹۱ همکاران، و ي(ناد کرد آوردبر
 از هامدل يبرآورد ريمقاد محاسبه يبرا پژوهش نيا در
 از نيهمچن .شد استفاده Mini tab و +GSافزار  نرم
 Excel افزار نرم از و هانقشه ميترس يبرا Arc Gis افزار نرم
  است. شده استفاده محاسبات ريسا يبرا
  
  هاروش يابيارز يهااريمع
 از ،پژوهش نيا در يابيدرون روش نيبهتر انتخاب يبرا
 رب که شد استفاده بيار يخطا و خطا مربعات نيانگيم

  :شونديم محاسبه) ۲) و (۱معادالت ( اساس

)١                            (RMSE =  ∑ [  (   )  (    )]        
  

)٢                    (MBE = 1 N   ∑   Z (Xi) − Z(Xi)       
 مشاهده مقدار Z(Xi) ،شده برآورد مقدار Z (Xi) آن، در که
  هستند. هاداده تعداد N و شده
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  بحث و جينتا
  بارش يهاداده ينمارييتغ مين يبررس
 مين مدل نوع پنج پژوهش نيا در يوگرافيوار ليتحل در
 و ٤يخط ،٣يينما ،٢ي،گوس١يکرو يهامدل شامل رنماييتغ
   شد. داده برازش هاداده بر ٥آستانه حد يدارا يخط
 نسبت و نييتع بيضر از رنماييتغ مين نيبهتر انتخاب يبرا
 ياگونه به ؛شد استفاده کل راتييتغ به ساختاردار راتييتغ
 کي به نييتع بيضر نيهمچن و نسبت نيا هرچه که
 لمد نيبهتر جينتا .است بهتر يانتخاب مدل باشد، ترکينزد
 به توجه با است. شده داده نشان ۱ جدول در رنماييتغ مين
 گرم ماه جز ه(ب پژوهش نيا در هامدل نيبهتر ،جدول نيا

 يها مدل است) داشته ينييپا نييتع بيضر هک هيژوئ
 نيا جينتا يبررس نيهمچن است. بوده يينما و يکرو
 يمکان ساختار گرم يهاماه در که دهديم نشان جدول
 ريثأت ةدامن نيهمچن شود.يم ترفيضع بارش يهاداده
  .است مترلويک ۳۰ حدود در استان نيا در بارش يهاداده

 
 يبارندگ يهاداده يبرا رنماييتغ مين يهاپارامتر -۱ جدول

  مازندران استان ةساالن و ماهانه
  ماه مدل m(  C/(C+C0)  R2( تأثير دامنه

  ژانويه يکرو ۷۷/۰ ۱ ۱۱۸۰۰
  فوريه يکرو ۲۲/۰  ۹۹/۰ ۲۲۸۰۰
  مارس يينما ۲۹/۰ ۹۹/۰ ۱۵۸۰۰
  آوريل يينما ۷۹/۰ ۹۹/۰ ۳۷۵۰۰
  مى يکرو ۵۸/۰ ۹۹/۰ ۳۶۰۰۰
  ژوئن يينما ۱۵/۰ ۶۸/۰ ۲۶۱۵۰۰
  ژوئيه يکرو ۷۰/۰ ۹۹/۰ ۳۱۳۰۰
  گوستآ يينما ۵۸/۰ ۹۹/۰ ۱۳۸۰۰
  سپتامبر يينما ۷۹/۰  ۹۹/۰ ۱۴۳۰۰
  اُكتبر يکرو ۴۷/۰ ۹۹/۰ ۳۸۵۰۰
  نوامبر يينما ۷۲/۰ ۹۹/۰ ۳۴۱۰۰
  دسامبر يينما ۵۶/۰ ۹۹/۰ ۲۲۶۰۰
  ساالنه يکرو ۵۲/۰ ۹۹/۰ ۳۵۱۰۰

  
  يکمک ريمتغ نيبهتر انتخاب
 با ساالنه و ماهانه بارش يهاداده يهمبستگ جينتا
 ۲ جدول در ارتفاع و ييايجغراف عرض و طول يرهايمتغ
 مشاهده جدول نيا در که گونههمان .است شده داده نشان

                                                
1- Spherical  
2- gaussian 
3- exponetial 
4- linear 
5- Linear to sill 

 يپارامترها ريسا به نسبت ارتفاع يکمک پارامتر شود،يم
 جز به هاماه يتمام در )ييايجغراف عرض و (طول يکمک
 نيهمچن است. يمعنادار يهمبستگ يدارا ه،يژوئ ماه

 زين بارش با ييايجغراف عرض و طول يرهايمتغ يهمبستگ
 مجموع در نيبنابرا ؛است معنادار هاماه از يبعض در
 ريمتغ نيبهتر ارتفاع يکمک پارامتر که گفت توان يم

 يبرا يبررس مورد يکمک يهاريمتغ ريسا نيب در يکمک
  است. مازندران استان ةساالن و اهانهم بارش نيتخم

  
 و ماهانه بارش با يکمک يهاپارامتر يهمبستگ زانيم -۲ جدول

  ساالنه

فاع
ض ارت
عر

 
راف
جغ

اي
يي

 

ول
ط

 
راف
جغ

اي
يي

 

 ماه

R P r P r P 

۷۸/۰ -  ۰ ۳۳/۰  ۱۰/۰  ۲۰/۰  ۳۴/۰  ژانويه 
۳۸/۰ -  ۰۷/۰  ۰۱/۰  ۹۴/۰  ۳۴/۰  ۰۸/۰  فوريه 
۴۳/۰ -  ۰۳/۰  ۲۴/۰  ۲۳/۰  ۱۹/۰ -  ۳۵/۰  مارس 
۶۲/۰  ۰۰۲/۰  ۱۸/۰ -  ۳۸/۰  ۴۷/۰ -  ۰۱/۰  آوريل 
۳۶/۰  ۰۸/۰  ۰۰۶/۰  ۹۷/۰  ۴۵/۰ -  ۰۲/۰  مى 
۴۵/۰ -  ۰۳/۰  ۴۱/۰  ۰۴/۰  ۱۲/۰ -  ۵۸/۰  ژوئن 
۰۹/۰ -  ۶۷/۰  ۲۱/۰  ۳۰/۰  ۵۵/۰ -  ۰۰۴/۰  ژوئيه 
۶۱/۰ -  ۰۲/۰  ۴۹/۰  ۰۱/۰  ۲۹/۰ -  ۱۵/۰ گوستآ   

۵۰/۰ -  ۰۱/۰  ۲۱/۰  ۲۹/۰  ۲۰/۰  ۳۲/۰  سپتامبر 

۳۸/۰ -  ۰۷/۰  ۴۱/۰  ۰۳/۰  ۱۴/۰  ۵/۰  اُكتبر 
۵۹/۰ -  ۰۰۳/۰  ۳۷/۰  ۰۶/۰  ۳۴/۰ -  ۰۹/۰  نوامبر 
۷۳/۰ -  ۰ ۴۵/۰  ۰۲/۰  ۰۰۲/۰  ۹۹/۰  دسامبر 
۷۳/۰ -  ۰ ۴۶/۰  ۰۲/۰  ۱۳/۰ -  ۵۳/۰  ساالنه 

  
 همراه به ارتفاع با ساالنه بارش راتييتغ پراکنش نمودار
 که است شده داده نشان ۲ شکل در يونيرگرس ةمعادل
 ارتفاع با بارش نوسانات بر يخط ةمعادل خوب نسبتاً برازش
 دهد.يم نشان را

دست آمده از جدول فوق، اهميت  با توجه به نتايج به
نقش متغيرهاي طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع براي 

هاي بارش مشخص شد. بنابراين براي مکاني کردن داده
از متغيرهاي طول و  بعدي سهاستفاده در معادله گراديان 
استفاده شد که معادالت ماهانه  عرض جغرافيايي و ارتفاع

ذکر  انيشا. نشان داده شده است ۳برآورد بارش در جدول 
درصد ۹۵است که همة معادالت اين جدول در حد 

شود که دار است. با مشاهده اين جدول مشخص مي معني
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شود که هاي گرم کمتر ميضريب تعيين معادالت در ماه
افزايش آثار محلي و کاهش آثار  علت بهممکن است 
  هاي خشک باشد.سيستمي در ماه

  
  هاي درون يابيمقايسة روش

يابي مورد بررسي از ميانگين هاي درونبراي مقايسه روش
مربعات خطا و ميانگين خطاي اريب استفاده شد. بررسي 

دهد که ، نشان مي۴ميانگين مربعات خطا در جدول 
هاي پربارش فوريه، به ماهبيشترين خطاي برآورد مربوط 

ي روش دهد خطانوامبر و دسامبر است. نتايج نشان مي
کوکريجينگ نسبت به روش کريجينگ و وزني عکس 

هاي مورد بررسي در  فاصله بيشتر است. مقايسة روش
هاي مختلف با يکديگر نشان داد که روش گراديان  ماه

هاي سال داراي کمترين در همه ماه بعدي سهخطي 
رسد ساير هاي بارش است و به نظر ميي برآورد دادهخطا
يابي تفاوت چنداني با يکديگر ندارند. در هاي درونروش

مورد بارش ساالنه نيز نتايج نشان داد روش گرادياني 
اي درصد کاهش داد؛ به گونه ۳۵خطاي تخمين را بيش از 

متر در سال خطا به  ميلي ۲۸۴که از مقدار متوسط خطاي 
  متر تقليل يافت. يميل ۱۸۴

يابي اين هاي درونبررسي ميانگين خطاي اريب روش
پژوهش نشان داد که بيشترين خطا را روش زمين آماري 
کوکريجينگ داراست و در روش وزني عکس فاصله خطاي 
اريب کمتري نسبت به دو روش زمين آماري وجود دارد؛ 

يابي هاي درونولي کمترين خطا اريب را در بين روش
دارد، که در  بعدي سهرد بررسي روش گراديان خطي مو

  صفر است.نزديک به  ، نشان داده شده که تقريبا۵ًجدول 
  

  
 مازندران استان در ارتفاع با ساالنه بارش پراکنش - ۲ شکل

  
   ساالنه و ماهانه بارش بعدي سه يخط انيگراد معادله - ۳ جدول

  نييتع بيضر  بعدي سه انيگراد يونيرگرس معادله ماه
P=-۴۶ + ۳۶/۱ ژانويه  x + ۶/۱  y – ۰۲/۰  z ۶۰/۰ 
=P فوريه ۴۴-  + ۳/۱۳ x – ۹/۱۴  y – ۰۲/۰  z ۲۲/۰ 
P=۵۶۲ – ۸۵/۶ مارس  x – ۲/۲  y – ۰۱/۰  z ۲۱/۰ 
P=۴۶۹ - ۹۹/۶ آوريل  x - ۵/۲  y + ۰۱/۰  z ۵۵/۰  
P=۲۱۹ - ۱۸/۶ مى  x + ۳/۳  y + ۰۰۶/۰  z ۳/۰ 
=P ژوئن ۵۵۴-  - ۳۷/۴  x + ۲۳ y – ۰۱/۰  z ۲۷/۰ 
P=۱۰۳۶ – ۸۲/۱۶ ژوئيه  x – ۹/۲  y – ۰۰۶/۰  z ۳۳/۰ 
P=-۸۷ – ۶۱/۹  اگوست  x + ۶/۱۷  y – ۰۱/۰  z ۴۷/۰ 
P=-۱۰۵۳ + ۱/۸ سپتامبر  x + ۱/۲۰  y – ۰۲/۰  z ۲۱/۰ 
P=-۲۴۵۹ + ۲۹/۸ اُكتبر  x + ۷/۵۷ y – ۰۰۵/۰  z ۲۵/۰ 
P=۲۷۴۱ – ۸/۳۷ نوامبر x – ۹/۱۵  y – ۰۶/۰  z ۵۴/۰ 
P=-۲۳۷ – ۲۱/۸ دسامبر  x + ۲/۲۲  y – ۰۵/۰  z ۶۵/۰ 
P=۵۱۱ - ۸/۶۵ ساالنه  x + ۱۰۷ y – ۲۲/۰  z ۵۴/۰ 

  
  هاي هم بارشترسيم نقشه

هاي مورد بررسي نقشة تغييرات براي درک بهتر روش
هاي مختلف مورد بررسي استان، با روشبارش ساالنة 

 ۴و  ۳هاي ). مقايسة شکل۶ يال ۳ يها ترسيم شد (شکل
دهد که نقشة هم بارش وزني عکس فاصله و نشان مي

کريجينگ تفاوت چنداني با يکديگر ندارند و از هر دو 

توان به اين نتيجه رسيد که نقشة هم بارش با شکل مي
ا توجه به اقليم خاص و اين دو روش پراکندگي بارش را ب

متنوع استان مازندران، به خوبي نشان نداده است؛ اما 
هاي هم بارش ساالنه رسم شده به روش نقشه

بهتر از دو روش  بعدي سهکوکريجينگ و گراديان خطي 
ديگر است و پراکندگي بارش از غرب به شرق استان را در 

y = -0.22x + 965 
R² = 0.46 
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ونه گتوان به وضوح مشاهده کرد همانمي ۶و  ۵هاي شکل
که از شکل پيداست، در بين چهار نقشة هم بارش ساالنه 
رسم شده، بهترين نقشه هم بارش متعلق به نقشة هم 

معادلة رگرسيوني  که از است بعدي سهگراديان خطي  بارش
براي ترسيم نقشة هم بارش منطقة موردنظر  ۳جدول 

استفاده شد. نقشة حاصل از روش منتخب به خوبي نشان 
اليه سواحل  حلقة پربارش استان از منتهيدهد که مي

غربي استان تا سواحل مرکزي استان تا شهرستان نور و 
شود. همچنين هرچه از ساحل دور نوشهر تشکيل مي

رويم مقدار بارش کاهش شويم و به ارتفاعات پيش مي مي
ارتفاع در غرب يابد. به عالوه شيب تغييرات بارش مي

آن توپوگرافي خاص و  استان بيشتر از شرق که دليل
  پيچيدة غرب استان مازندران است.

  
  ساالنه و ماهانه يبارندگ يهاداده يبرا يابيدرون يهاروش RMSE ريمقاد - ۴ جدول

  ماه  يبعد يخط سه انيگراد  نگيجيکوکر  فاصله عکس يوزن نگيجيکر
 ژانويه ۱/۱۶ ۵/۲۰ ۷/۲۳  ۱/۲۱
 فوريه ۲/۴۵ ۹/۶۷ ۵۶/۵۳  ۲/۵۳
 مارس ۸/۲۰ ۱/۳۱ ۳/۲۶  ۵/۲۷
 آوريل ۵/۱۲ ۲/۱۶ ۳/۱۹  ۰۵/۱۸
 مى ۵/۱۳ ۴/۱۵ ۲۸/۱۵  ۴/۱۵
 ژوئن ۲۵ ۹/۳۹ ۶/۳۲  ۷/۳۳
 ژوئيه ۵/۲۲ ۲۹ ۶/۲۵  ۴/۲۶
 گوستآ ۳/۱۹ ۳/۲۷ ۴/۲۷  ۱/۲۷
 سپتامبر ۲/۴۲ ۳/۵۰ ۹/۴۷  ۴/۴۷
 اُكتبر ۱/۳۰ ۳/۴۰ ۷/۳۶  ۱/۳۷
 نوامبر ۳۹/۵۰ ۹/۶۷ ۷/۷۴  ۱/۷۱
 دسامبر ۶/۳۷ ۲/۶۶ ۶۶  ۲۹/۶۶
 ساالنه ۴/۱۸۴ ۳۱۲ ۲/۲۸۸  ۵۴/۲۸۴

  
  هاي بارندگي ماهانه و ساالنهيابي براي دادههاي درونروش MBEقادير م - ۵جدول 

  ماه  خطيگراديان   کوکريجينگ  وزني عکس فاصله کريجينگ
 ژانويه - ۰۴/۰ - ۵۳/۲ - ۵/۲  - ۹/۲
 فوريه - ۰۵/۰ - ۱/۰ - ۴۷/۰  - ۲۳/۰
 مارس - ۰۴/۰ - ۲/۲ -۳  - ۵/۳
 آوريل - ۰۵/۰ - ۹/۳ - ۳۷/۸  -۶
 مى - ۰۳/۰  - ۱۶/۱ - ۱/۱  - ۳/۱
 ژوئن - ۰۵/۰ - ۸۸/۱ - ۴/۱  - ۵۳/۰
 ژوئيه - ۰۴/۰ -۱ - ۱۸/۱  - ۳۶/۰
 گوستآ - ۰۵/۰ - ۹/۰ - ۱۵/۰  - ۷۳/۰
 سپتامبر - ۰۶/۰ - ۲/۱ - ۸۴/۰  - ۴۷/۰
 اُكتبر - ۰۴/۰ - ۸/۱ - ۷/۲  - ۸۴/۳
 نوامبر - ۰۵/۰ - ۵/۴ ۱  - ۴۹/۲
 دسامبر - ۰۴/۰ - ۸۳/۱ ۲  ۰۳/۰
 ساالنه - ۰۲/۰  - ۵/۱۶ - ۲/۲  - ۸/۵
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 اساس بر مازندران استان بارش يمکان عيتوز ةنقش - ۳ شکل

  فاصله عکس يوزن روش
  

  
 اساس بر مازندران استان بارش يمکان عيتوز ةنقش - ۴ شکل

  نگيجيکر روش
  

  
اساس بارش استان مازندران بر يمکان عيتوز ةنقش - ۵شکل 

  نگيجيروش کوکر
  

  
 اساس بر مازندران استان بارش يمکان عيتوز ةنقش - ۶ شکل

  بعدي سه يخط انيگراد روش

  يريگ جهينت
 يابيدرون روش نيبهتر نييتع يراب پژوهش نيا در
 روش چهار مازندران، استان ةساالن و ماهانه بارش يها داده
 نگ،يجيکر فاصله، عکس يوزن شامل ،يابيدرون

 سهيمقا گريکدي با بعدي سه يخط انيگراد و کوکريجينگ
 بيار خطا نيانگيم و خطا مربعات نيانگيم يبررس .شدند
 دراز يهابارش يبرا يابيدرون روش نيبهتر که داد نشان
 اما ؛است بعدي سه يخط انيگراد روش ماهانه مدت
 ،پژوهش نيا در يبررس مورد يهاروش و روش نيا مشکل
 يبرآورد کم و مرتفع يهاستگاهيا بارش کردن برآورد بيش
 آن ليدل که استان ياجلگه و يساحل ينواح در بارش
 استان متر ۲۰۰۰ از باالتر ارتفاعات در ستگاهيا کمبود
 ارتفاعات در بارش برآورد سبب، نيهم به است؛ مازندران
 بارش هم يهانقشه يبررس شود.يم مواجه خطا با استان
 انيگراد و نگيجيکرکو يهاروش که داد نشان ساالنه
 يمکان راتييتغ از يتريمنطق نيتخم ،بعدي سه يخط
-بارش راتييتغ نمودار اساس بر دارند. استان نيا در بارش
 متر ۱۰۰۰ هر يازا به استان نيا در رسديم نظرهب ارتفاع
 بارش از متر ميلي ۵۰۰ متوسط طور به ارتفاع شيافزا

 با ساالنه بارش هم نقشه يبررس از شود.يم کاسته ساالنه
 استان يغرب سواحل تنها که افتيدر توانيم منتخب روش
 تجربه استان در را سال در متر ميلي ۱۰۰۰ از شيب بارش
 غرب در ارتفاع با بارش راتييتغ بيش نيهمچن .کننديم

 ةديچيپ يتوپوگراف ليدلهب و است شرق از شتريب استان
 به نسبت يشتريب بارش يغرب سواحل استان، غرب

  .دارد غرب ارتفاعات
  

  منابع
 .۱۳۹۷ م. يآزاد و .ا يدزفول يتيهدا .م ينيام .۱

 از استفاده با رانيا يرو بر بارش يبند پهنه
 يجيترو يعلم مجله .يابي درون مختلف يها روش
  .۷۴- ۶۸ ):۱(۱۰۰- ۱۰۱. وارين
 .۱۳۸۷ .ي يخسرو و .م ييبخشا .م يکوثر .م تازه .۲

 با ترانسو هينما اساس بر ،يخشک يبند پهنه
 استان GIS و يآمار نيزم يها روش از استفاده
 يشناس گاه يالملل نيب کنفرانس نياول .اصفهان
 خزر، يها ستمياکوس در مياقل رييتغ و يدرخت

 ۲۷، خزر يها ستمياکوس پژوهشکده ،يساراستان 
 .۳۲- ۲۳بهشت. يارد
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 .۱۳۹۶ .م تارک و .م زاده ييرزايم د. يدالور .۳
 يبند پهنه در نگ،يجيکر مختلف يها روش يابيارز

 ،يمعمار يمل شيهما نيدوم .الميا استان يبارندگ
 دانشکده همدان، ،يشهر ستيز  طيمح و عمران
 يو آموزش کشاورز قاتيتحقمرکز ، مفتح ديشه

 شيهما انياستان همدان، مرکزبن يعيو منابع طب
  .۵۵-۴۵مرداد.  ۱۲، يسازان توسعه بوعل شهياند

 تيفيک يابيرز. ا۱۳۹۲ه.  يليه و زندوک يصالح  .۴
روش  نيتر و انتخاب مناسب ينيرزميآب ز
: غرب شهر ي(مطالعه مورد يمکان يابي درون
-۱۵۳): ۳(۱. يران اکولوژيمجله ا. )راني، اوانيمر
۱۶۶. 

 و آب ليتحل .۱۳۹۳ .ل پارسا و م توانا .ه ييعطا .۵
 استان يمياقل يبند پهنه و مازندران استان يهوا

 نيدوم .GISر افزا نرم از استفاده با مازندران،
، .ستيز طيمح و ايجغراف يگردشگر يمل شيهما

  .۱۲۸-۱۱۸آبان.  ۲۲استان همدان، 
 ،ييايجغراف دار وزن ونيرگرس .۱۳۹۰ .خ يقربان .۶

 استان بارش هم يها نقشه ميترس يبرا يروش
 .۷۵۲-۷۴۳): ۳(۲۶. خاک و آب هينشر .النيگ

 يرستم جنت و .ج بذرافشان .م يجامع .م يناد .۷
 ،يابي         درون مختلف يها روش يابيارز .۱۳۹۱ .س
 خوزستان. استان ساالنه و ماهانه يبارندگ يها داده

-۱۱۷): ۴(۴۴. يعيطب يايجغراف يها پژوهش
۱۳۰. 

 يابيارز .۱۳۹۲ .ا يميکر و .ع يمهدو .م نژاد کين .۸
 هيته در ،يابي درون مختلف يها روش افت زانيم

 نياول آباد. خرم شهرستان بارش زانيم نقشه
 .داريپا ستيز طيمح و ايجغراف ،يگردشگر شيهما
 ،همدان مفتح ديشه دانشکده يبرگزار محل
 ۳۰ هگمتانه، ستيز طيمح ابانيانجمن ارز -همدان

 .۹۸- ۸۹ آبان.
9. Carratal A. Gomez A. and Bellot j. 1998. 

Mapping Rain Compostion in the East of Spain 
by Applying Kriging- Water, Air and soil 
Pollution. 104(1-2): 9-27. 

10. Dingman S. L. 2002. Physical. Hydrology 
(second edition). Prentice_ hall, Inc., Nejersey. 
664 p. 

11. Francisco J. M. 2010. Comparison of Different 
Geostatistical Approaches to Map Climate 
Variables: Application to Precipitation. 

International Journal of Climatology. 30: 620-
631. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


