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 چکیده

برآورد قابل اطمینان میزان بارندگی در مناطق فاقد ايستگاه به ويژه در ارتفاعات، مستلزم آگاهی از نحوه تغییرات 

و طول و عرض جغرافیايی  بارندگی در منطقه و دستیابی به يک رابطه منطقی بین بارش با عواملی نظیر ارتفاع از سطح دريا

اطالعات بارندگی موجود و يا بازسازي شده استفاده از باشد. براي دستیابی به اين رابطه در سطح استان گیالن، ابتدا با می 

( و قابلیت هاي نرم افزاري 1030ساله )منتهی به سال  03هواشناسی منتخب در دوره آماري  ايستگاه 66تعداد 

MiniTab، توسط بارندگی ساالنه با ارتفاع از سطح دريا و طول و عرض جغرافیايی از طريق توابع مختلف رابطه بین م

و نیز تفاوت اقلیمی  میانی بررسی گرديد. نتايج نشان داد، به دلیل وجود چند میکروکلیما در مناطق ساحلی و ارتفاعات

ارش و ارتفاع از سطح دريا براي کل استان و هر ، دستیابی به يک رابطه منطقی بین بنواحی جنوبی استان با ساير نواحی

دو پارامتر طول و عرض جغرافیايی نیز رابطه  افزودنگانه امکان پذير نیست. حتی با  4يک از محدوده هاي مطالعاتی 

می توان روابط خطی سه متغیره  ي مطالعاتی،معقولی براي کل استان بدست نمی آيد، اما براي هر يک از محدوده ها

در استان گیالن در درجه اول به عامل ارتفاع از سطح  بارندگی ساالنهمیزان  ،می توان گفت بطور کلی ي ارايه نمود.معتبر

 دريا و در درجه دوم به عامل عرض جغرافیايی وابسته بوده و میزان وابستگی آن به پارامتر طول جغرافیايی بسیار کم است.

 MiniTab از سطح دريا، طول و عرض جغرافیايی، استان گیالن،بارندگی ساالنه، ارتفاع ها: کلید واژه

 
Analysis of rainfall gradient in Guilan province using one and multi-parameters relations 
 
Abstract 
 
Reliable estimate of rainfall in regions without stations especially in the highlands requires knowledge of 

how precipitation changes in the region and achieve a logical relationship between rainfall with factors such 

as altitude and latitude, respectively. To achieve this relationship in Guilan province, first, by using existing 

or renovated rainfall data of 66 stations in the 30-year period (Leading up to 1393) and Features of MiniTab 

software, the relationship between average annual rainfall with altitude and latitude were evaluated through 

different functions. The results showed, Because of the many microclimates in coastal areas and highlands 

and also Climatic differences of southern province with other areas due to Stay away from water sources in 

the Caspian Sea, Achieve a logical relationship between rainfall and elevation is not possible for the entire 

province and each of the four study areas. Even by combining two parameters altitude and latitude cannot be 

a reasonable relationship to the whole province. But for each of these areas linear relationships three 

parameters in one Percent confidence level can be presented. In general it can be said, Annual rainfall in 

Guilan province primarily to elevation above sea level, and secondly to a latitude-dependent and the 

dependence on the parameters of longitude very low. 
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معموالً سعی  بارندگیدهد. در مطالعة گراديان در يک مفهوم کلی، گراديان، شیب تغییرات يک پديده را نشان می

اي منطقی بین بارش به عنوان پارامتر تابع و پارامترهاي مستقلی نظیر ارتفاع و يا طول و گردد تا از طريق برقراري رابطهمی

 برآورد شود. مختلف يک محدوده عرض جغرافیايی، مقدار بارش در نقاط

خاص بوده  هاي طبیعی و اقلیمیاست که از موقعیت جغرافیايی و ويژگی  ايران شمالی گیالن يکی از استانهاي استان

 برخوردار است. هاي مشرف به دريا اي و نیز جلگهمناطق کوهپايه و از نواحی مختلف شامل مناطق مرتفع کوهستانی،

کوه البرز از طرف ديگر که از خروج سريع هواي مرطوب و نفوذ آن به ر از يک طرف و وجود رشتههمجواري با درياي خز

کند، باعث به وجود آمدن آب و هواي خاص داخل فالت ايران و همچنین نفوذ هواي داخلی ايران به منطقه جلوگیري می

 .(1030)بیگدلی و همکاران،  در اين ناحیه گرديده است

به درستی شناخته نشده و در مواردي استان گیالن لی که تا کنون در حوضه هاي واقع در يکی از جمله مسائ

می باشد. « گراديان بارندگی»و به عبارت ديگر « رابطه بارش با ارتفاع»اشتباهات فاحشی را در پی داشته است، وضعیت 

اعث بروز اين اشتباهات گرديده است. بطور شايد وجود چند میکروکلیما و به عبارت ديگر هسته پرباران در اين محدوده، ب

میلی متر بوده که به  2433مثال میزان متوسط بارندگی ساالنه در مناطقی از ارتفاعات قلعه رودخان )ويزي(، بیش از 

احتمال زياد، پرباران ترين نقطه کشورمان می باشد. همین طور میزان بارش ساالنه در منطقه شیخ دارو که در ارتفاعات 

 2333متر از سطح دريا واقع است، بارها بیش از  1333لم و مرز بین حوضه هاي ناورود و خاله سرا با ارتفاع حدود اسا

که  میلی متر گزارش شده است. مسلماً نظیر چنین میکروکلیماهايی در مناطق ديگري از ارتفاعات استان نیز وجود دارند

گاهی بارندگی اين محدوده هاي نسبتاً کوچک جهت ترسیم منحنی که  قابل توجه استهنوز به درستی شناخته نشده اند. 

ه شده و يا در سطح گسترده تري تعمیم می يابد که در هر دو تهاي همباران توسط برخی از محققین به اشتباه ناديده گرف

 .(1030، حوضه معرف ناورود اسالم ساالنه اتگزارش) حالت خطاي بزرگی را به همراه دارد

ز اين اشکال را می توان کمبود آمار و اطالعات و عدم وجود شبکه بارانسنجی مناسب در منطقه دانست، اما اگرچه برو

متر در استان گیالن، نقاط داراي آبادي دائمی به ندرت مشاهده می گردد و  1033بايد توجه داشت که در ارتفاعات باالي 

ق به سهولت میسر نمی باشد. بهرحال امروزه با پیشرفت به همین لحاظ تأسیس ايستگاههاي بارانسنجی در اين مناط

هاي بارانسنجی سیستم تکنولوژي، انتظار می رود ضمن بهره گیري از امکانات سخت افزاري و نرم افزاري نوين نظیر 

دقیق ، بتوان ضمن پوشش مناطق فاقد آمار بارش، نسبت به اندازه گیري خودکار )داراي باطري خورشیدي و يا قابل شارژ(

است،  بدست آمدهکه يافته هايی  بااين پارامتر مهم اقلیمی و نیز شناخت هسته هاي پرباران در استان گیالن اقدام نمود. 

در منطقه ساحلی درياي خزر در استان گیالن، بیشترين مقدار بارندگی در گوشه جنوب غربی و بر روي حوضه آبريز تاالب 

شود.  دارد و به تناسب دوري و در امتداد ساحل به طرف مشرق از مقدار آن کاسته می انزلی )ارتفاعات قلعه رودخان( قرار

هاي جنوبی آن تا ارتفاع معینی کاهش داشته و سپس میزان بارندگی در شمال البرز میانی بر خالف ارتفاعات و دامنه

 يابد. افزايش می

باشد، بارندگی با ارتفاع کاهش يافته و پس باع مقدور هاي هواي اشبطور کلی تا ارتفاعی که صعود اوروگرافیکی توده

شود. به دلیل وجود عامل رطوبتی درياي خزر و تأثیر به سزاي آن در از آن با افزايش ارتفاع به میزان بارندگی نیز افزوده می

 قابل دستیابی نیست تعیین اقلیم ناحیه خزري، در اين ناحیه رابطه همبستگی منطقی بین بارندگی و ارتفاع از سطح دريا

 . (1033)گزارشات اطلس منابع آب حوضه سفیدرود و شرق و غرب گیالن، 

هواشناسی و  ايستگاههاي اطالعاتاستفاده از در اين تحقیق براي دستیابی به رابطه گراديان بارش در استان گیالن، با 

از سطح دريا و همچنین طول و عرض جغرافیايی  ارتفاعبا  ساالنه بارندگیرابطة بین  ،MiniTabقابلیت هاي نرم افزاري 

 قرار گرفته و مناسب ترين روابط در اين زمینه ارايه گرديده است. بررسیمنطقه مورد  در
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 هامواد و روش
 

 هـدقیق 2٢ و هـدرج 0٣ تا دقیقه 00 و هـدرج 06 یتموقع درکیلومترمربع  14340استان گیالن با مساحتی حدود 

و در میان رشته کوههاي البرز  ارـنصف النه از شرقی طول دقیقه 06 و هـدرج 03 تا دقیقه 02 و رجهد 4٣ و شمالی رضـع

درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است. اين استان از شمال با  3/3و تالش در شمال ايران جاي گرفته و حدود 

کوههاي البرز با تان اردبیل و از جنوب با عبور از رشتهدرياي خزر، از شرق با استان مازندران و از غرب و شمال غربی با اس

 .(1034)عبادي فر و همکاران،  هاي زنجان و قزوين ارتباط دارداستان

 چهار به ، توسط شرکت مديريت منابع آب ايرانبا توجه به شرايط هیدرولوژيکی استان گیالنهاي آبريز  حوضه

  .(1030 ،)طرح آمايش سرزمین استان گیالن استه گرديدتقسیم به شرح زير مطالعاتی  محدوده

 نشان داده است. نسبت به مرز استان گیالن را محدوده هااين موقعیت  ،1شکل 

هاي آستاراچاي  هاي آبريز رودخانه مشخص گرديده است، حوضه 1231اين محدوده که با کد  :مطالعاتی تالش محدوده -

اصلی آستاراچاي، هاي  رودخانهکیلومترمربع و مشتمل بر  023٢محدوده برابر  . مساحت اينردیگیم برتا شفارود را در 

بوده که دشت ساحلی تالش نیز در  کوچکترهاي حويق، لیسار، کرگانرود، ناورود، ديناچال و شفارود و تعدادي رودخانه

 نشهر در اين محدوده قرار دارند.هاي آستارا، تالش و بخش بزرگی از رضوا شهرستان ها قرار گرفته است. پاياب رودخانه

 بوده و کیلومترمربع 0٣23 وسعت دارايمشخص گرديده است،  1232با کد که  اين محدوده مطالعاتی فومنات: محدوده -

جريان دارد که  اين محدودهرودخانه در  13. تعداد می باشدانزلی  هاي مشرف بر تاالب آبريز رودخانه حوضهشامل 

باشند. شهرستانهاي  رودبار، پسیخان و پیربازار می رودخان، پیشور، ماسولهود، مرغک، خالکائی، پلنگآنها چافر مهمترين

 سرا، شفت، ماسال و بخشی از شهرستان رشت در اين محدوده قرار دارند. انزلی، فومن، صومعه بندر

سفیدرود و ما بین سد تا درياي خزر  ، در پاياب سد1031اين محدوده با کد  :کوچصفهان –آستانهمطالعاتی  محدوده -

رود،  رود، زيلکی هاي سفیدرود، ديسامکیلومترمربع و مشتمل بر رودخانه 20٣1واقع گرديده است. مساحت محدوده 

بخشی از همچنین و  اشرفیه شهرستان آستانه دهد. کوچصفهان را نیز تشکیل می -رود و توتکابن بوده و دشت آستانهرشته

 محدوده قرار دارند.رشت و رودبار در اين شهرستانهاي 

 0040مساحت حدود  دارايمشخص گرديده است،  1431اين محدوده که با کد : چابکسر -الهیجانمطالعاتی  محدوده -

باشد که از شرق سفیدرود تا صفارود گسترده شده  هاي شرق گیالن می هاي آبريز رودخانهشامل حوضه و کیلومترمربع

شهرستانهاي سیاهکل، الهیجان،   اند.هاي اين محدوده را تشکیل دادهشلمانرود و پلرود، مهمترين رودخانهاست. شمرود، 

 لنگرود، رودسر و املش در اين محدوده قرار دارند.

 ،و مشخصات جغرافیايی )طول یاطالعات بارندگ ، ازگراديان بارندگی در استان گیالن یجهت بررس ق،یتحق نيدر ا

 106-64ساله )از سال آبی  03آماري  شاخص در دوره منتخب یهواشناس ستگاهيا 66تعداد از سطح دريا(  عرض و ارتفاع

 ستگاهيا 0و  کینوپتیس ستگاهيا ٢شامل  یتحت مطالعه سازمان هواشناس يستگاهها. ايدياستفاده گرد(، 1032-30الی 

 1٢و  یبارانسنج معمول ستگاهيا 16 ،یرسنجیتبخ ستگاهيا 20شامل  رویتحت مطالعه وزارت ن يستگاههايو ا يماتولوژیکل

 (.1 شکلو  1جدول ) که با توجه به کمیت و کیفیت مطلوب آماري انتخاب شده اند  باشند یم اي رهیبارانسنج ذخ ستگاهيا

رابطه بتدا ا ،MiniTabقابلیت هاي نرم افزاري  با بهره گیري از ،بازسازي و تطويل داده هاي ناقصپس از ، در اين راستا

با  سپس بررسی گرديد. گانه 4و هر يک از محدوده هاي مطالعاتی  براي کل استانو ارتفاع از سطح دريا  ساالنه بارشبین 

 روابط بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. ،عرض جغرافیايی و طولدو متغیر مستقل  افزودن
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 مورد مطالعه یهواشناس یهایستگاهمشخصات ا -1جدول 
ارتفاع )متر( utmx utmy عرض طول

سینوپتیک 1364 -21 311784 4248593 38-22 48-51 آستارا  1
" 1329 -24 362842 4149915 37-29 49-27 بندرانزلي 2

از سال 1368 بارانسنجي بوده است. " 1384 1080 320778 4113936 37-09 48-59 ماسوله 3
" 1381 -9 4130899 377426 37-19 49-37 رشت )فرودگاه( 4
" 1334 25 4117913 380195 37-12 49-39 رشت )کشاورزی( 5

از سال 1330 کلیماتولوژی بوده است. " 1383 34 412842 4117905 37-12 50-01 الهیجان 6
" 1371 338 358556 4066576 36-44 49-25 منجیل 7

کلیماتولوژی 1364 6 330766 4161314 37-35 49-05 پیلمبرا 8
" 1361 45 4127430 362596 37-17 49-27 پسیخان 9
" 1365 -10 4131132 377392 37-15 49-25 فشالم 10

ازسال1345بارانسنج معمولي بوده است. تبخیرسنجي 1379 -25 314837 4255556 38-25-45 48-52-43 آستارا 11

ازسال1345بارانسنج معمولي بوده است. " 1367 997 296292 4169519 37-39-01 48-41-27 ناو 12
" 1373 807 300001 4172091 37-40-27 48-43-56 خلیان 13
" 1367 145 314529 4175851 37-42-40 48-53-45 خرجگیل 14
" 1345 100 315871 4187199 37-49-12 48-54-25 هشتپر تالش 15

ازسال1345بارانسنج معمولي بوده است. " 1380 62 314553 4217389 38-05-07 48-53-08 اوستا قاسم محله 16
" 1337 0 376895 4124431 37-15-30 49-36-42 رشت 17

ازسال1345بارانسنج معمولي بوده است. " 1380 85 359554 4105326 37-05-01 49-25-11 چوبرشفت 18
" 1337 186 345790 4107880 37-06-16 49-15-52 قلعه رودخان 19
" 1337 5 347826 4132219 37-19-27 49-16-57 کسما 20

محل قبلي شاندرمن " 1381 46 336558 4138258 37-22-36 49-09-14 ماسال 21
" 1337 3 405507 4123764 37-15-20 49-56-04 آستانه 22
" 1342 243 356336 4070003 36-45-48 49-23-26 منجیل 23
" 1357 1780 390765 4080961 36-52-06 49-46-28 شاه شهیدان 24

ازسال1363بارانسنج معمولي بوده است. " 1379 107 378831 4097008 37-00-41 49-38-17 شهربیجار 25
" 1377 1820 403503 4084825 36-54-16 49-55-01 اسپیلي ديلمان 26
" 1379 1400 412141 4075721 36-49-24 50-00-53 پیرکوه 27

از 46-45 تا 79-78 بارانسنج معمولي است. " 1379 -16 430754 4112823 37-09-34 50-13-12 شلمان 28
" 1380 -24 432429 4123484 37-15-20 50-14-17 چمخاله 29
" 1379 1280 435262 4073852 36-48-30 50-16-27 کاکرود 30

" ازسال1337 بارانسنج معمولي است. 1380 110 437940 4095402 36-59-51 50-18-11 هراتبر 31
ازسال1346بارانسنج معمولي بوده است. " 1378 -15 459882 4091618 36-58-51 50-33-51 چابكسر 32

" 1344 493 386132 4052025 36-36-25 49-43-36 پارودبار 33
بارانسنج معمولي 1345 126 325329 4161033 37-34-47 49-01-19 آب وير 34

محل قبلي پونل " 1379 70 335108 4157526 37-32-51 49-07-58 رضوانشهر 35
" 1381 1804 304236 4166889 37-37-42 48-46-54 نره بند 36
" 1373 1327 300212 4173817 37-41-23 48-44-03 گاوخس 37
" 1336 300 309539 4185323 37-47-44 48-50-12 ماشین خانه 38
" 1389 630 298374 4189096 37-49-43 48-42-29 شیله وشت 39
" 1345 140 312496 4204955 37-58-22 48-51-55 سیاه جعفر 40
" 1345 80 311391 4233374 38-13-43 48-50-43 قربانعلي محله 41
" 1345 39 310367 4241593 38-18-03 48-49-53 باش محله 42
" 1364 220 298985 4252379 38-23-49 48-41-53 بهارستان 43
" 1371 950 321252 4113629 37-09-07 48-59-12 ماسوله 44

محل قبلي توتكابن " 1382 300 372120 4079326 36-50-53 49-33-58 چله بر 45
" 1368 350 367059 4054100 36-37-23 49-30-48 لوشان 46
" 1354 205 399829 4102950 37-04-03 49-52-26 توتكي 47
" 1378 1460 411234 4082455 36-53-02 50-00-14 ديارجان 48
" 1382 1115 417965 4077035 36-50-02 50-04-48 موسي کاليه 49
" 1364 156 420247 4101132 37-03-11 50-06-11 کلچال 50

بارانسنج ذخیره ای 1349 1100 293089 4192690 37-51-30 48-38-53 آق اولر 51
" 1350 1650 310951 4150370 37-29-00 48-51-43 برني کفس 52
" 1374 2250 290034 4167694 37-37-57 48-37-14 ديكاشان 53
" 1374 1142 312152 4169178 37-39-02 48-52-14 شیخ دارو 54
" 1337 750 349430 4094546 36-59-06 49-18-29 امامزاده ابراهیم 55
" 1337 1450 341176 4103620 37-03-47 49-12-46 ويزی 56
" 1337 495 344716 4106544 37-05-21 49-15-03 سمبرکنده  57
" 1337 1450 321006 4142690 37-24-49 48-58-39 چاله رانكو 58
" 1337 888 325874 4143679 37-25-25 49-01-56 تالشي 59
" 1337 920 397971 4093367 36-58-42 49-51-13 چشمه سر 60
" 1337 241 402320 4100567 37-02-46 49-54-31 باالرود  61
" 1337 1718 402413 4087603 36-55-34 49-54-19 الرخاني 62
" 1349 670 410342 4101970 37-03-28 49-59-30 سنگ سرسرا 63
" 1349 1820 455160 4082842 36-53-21 50-29-50 گرده پشت سر 64
" 1344 537 360191 4067506 36-44-35 49-26-01 هرزويل 65
" 1343 1045 383856 4056280 36-38-42 49-42-03 پارودبار راست 66

مالحظات نوع ايستگاه سال تأسیس
مختصات جغرافیايي

نام ايستگاه رديف

 
 استان گیالن ایستگاههای هواشناسی و ی مطالعاتیمحدوده ها موقعیت نقشه -1کل ش  

 
 

  نتایج و بحث
 

 ارتفاع از سطح دریاساالنه و بارندگی متوسط  نیرابطه ب

و  کلیه ايستگاههاي هواشناسی منتخب در سطح استان گیالن ساالنهبارندگی متوسط ، مقادير 2در شکل 

روي محورهاي مختصات منتقل شده است. بطوريکه مشاهده می گردد، پراکنش نقاط به  ارتفاع آنها از سطح دريا بر

گونه اي است که هیچ رابطه اي منطقی نمی توان بین اين دو پارامتر برقرار نمود و رابطه خطی بدست آمده با 

نزلی، پیلمبرا، ايستگاههايی مانند بندر ا موقعیت نیز مويد اين مطلب است. (0/122R=ضريب همبستگی پايین )

استان  میکروکلیما در مناطق ساحلی و ارتفاعاتشیخ دارو و ويزي در نمودار مربوطه، عالوه بر اينکه وجود چندين 

را تأيید می نمايند، نقش اين هسته ها در کاهش وابستگی بارندگی به عامل ارتفاع را نیز به خوبی نشان می دهند. 

نمودار به وضوح آشکار است، تفاوت اقلیمی ايستگاههاي واقع در نواحی يکی ديگر از واقعیت هايی که در اين 

جنوبی استان )حوالی منجیل و لوشان( با ايستگاههاي واقع در ساير مناطق استان است که به شدت میزان 

نفوذ  و از منبع رطوبتی درياي خزر اين مناطق دوريهمبستگی رابطه مورد بررسی را کاهش داده است. در واقع 

  منجیل باعث تفاوت اقلیمی اين ناحیه با ساير مناطق استان گرديده است.  از طريق دره ايران مرکزي فالت وايه
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 در استان گیالن ارتفاع از سطح دریاو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطهنمودار  – 2شکل 

 

به تفکیک براي محدوده  سطح دريا ارتفاع ازو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطه، به منظور بررسی هاي دقیق تر

در محدوده هاي تالش و می گردد، مشاهده  4 و 0در شکلهاي بطوريکه  مورد بررسی قرار گرفت. گانه 4هاي مطالعاتی 

بدست آمده، از نوع توانی  رابطه منطقی تنهاگونه اي است که به  میکروکلیمادلیل وجود چندين  پراکنش نقاط بهفومنات، 

 د.ن، براي نقاط مرتفع و فاقد آمار، نتايج قابل قبولی ارايه نمی دهضريب همبستگی پايیند که عالوه بر می باش 0درجه 

 

y = -3E-07x3 + 0.0011x2 - 1.2533x + 1390.5 
R² = 0.3733 
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 در محدوده مطالعاتی تالش ارتفاع از سطح دریاو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطهنمودار  – 3شکل 

 

y = 3E-06x3 - 0.0063x2 + 3.1111x + 1234.2 
R² = 0.3434 
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ويزی  

 
 در محدوده مطالعاتی فومنات ریاد ارتفاع از سطحو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطهنمودار  – 4شکل 



 

 

6 

به گونه اي است پراکنش نقاط  نیز چابکسر -الهیجانو  کوچصفهان –آستانهمحدوده هاي در ، 6و  0مطابق شکلهاي 

. اما بايد توجه بدست می آيد بااليیضرايب همبستگی  بامطالعاتی هر دو محدوده  براي 0درجه  توانی از نوع روابطکه 

به دلیل قابل ارايه بوده و در مناطق مرتفع و فاقد ايستگاه، براي دامنه ارتفاعی ايستگاههاي موجود  نهات اين روابطداشت که 

  نتايج غیرمنطقی قابل استفاده نمی باشد.

 

y = -1E-06x3 + 0.0048x2 - 4.3341x + 1268.6 
R² = 0.7914 
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 کوچصفهان –آستانهدر محدوده مطالعاتی  دریا ارتفاع از سطحو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطهنمودار  – 5شکل 

 

y = 1E-06x3 - 0.0037x2 + 1.9655x + 1232.3 
R² = 0.8876 
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 چابکسر -الهیجاندر محدوده مطالعاتی  دریا ارتفاع از سطحو  ساالنهبارندگی متوسط  نیب رابطهدار نمو – 6شکل 

 

 ارتفاع از سطح دریا و با طول و عرض جغرافیاییساالنه بارندگی متوسط  نیرابطه ب

شناسی منتخب در ايستگاههاي هوا ساالنهبارندگی متوسط  رابطه بین، MiniTabبا استفاده از قابلیت هاي نرم افزار 

در جدول . بطوريکه مورد بررسی قرار گرفتارتفاع از سطح دريا  با سه پارامتر طول و عرض جغرافیايی و سطح استان گیالن

با  سه پارامتر مورد نظر هر بارندگی با تلفیقبین در بین روابط تک متغیره و چند متغیره، رابطه مشاهده می گردد،  2

اما ضريب همبستگی بدست آمده  .مناسب ترين رابطه می باشد درصد، 1سطح معناداري و  (R=0/44ضريب همبستگی )

 قبول ارزيابی نمود.و يا قابل  قويرابطه بدست آمده را بتوان در حدي نیست که 

  گانه مورد بررسی قرار گرفت. 4براي محدوده هاي مطالعاتی  روابط مورد نظربه منظور بررسی هاي دقیق تر، 
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 وابط بین متوسط بارندگی ساالنه و پارامترهای طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا در استان گیالنر -2جدول 

سطح 

معنا داری 

% 

ضریب 

همبستگی 

% 

 

 معادله همبستگی

 

 نوع رابطه

1 0/34 P =  1225 -0.2452 H بارش و ارتفاع از سطح دريا 

5 0/00 p = 1182 -1.7 long يیبارش و طول جغرافیا 

5 0/21 p = -2253 + 90lat بارش و عرض جغرافیايی 

1 0/31 p = -1541 + 193 lat -92.6 long بارش با عرض جغرافیاي و طول جغرافیايی 

1 0/35 p = 874 -0.247 h + 7.1 long بارش با ارتفاع از سطح دريا و طول جغرافیايی 

1 0/40 p = -1960 -0.241 h + 85.5 lat ع از سطح دريا و عرض جغرافیايیبارش با ارتفا 

1 0/44 p = -1433 -0.219 h + 166 lat -72long بارش با ارتفاع از سطح دريا، عرض جغرافیاي و طول جغرافیايی 

   Pمتر یلیبه م ی: بارندگ 

   h :ارتفاع از سطح دريا به متر 

   lat :عرض جغرافیايی به درجه 

   long :طول جغرافیايی به درجه 

 

مطالعاتی نیز حکايت از آن داشت که در بین روابط مختلف تک  محدوده هايبررسی هاي صورت گرفته در هر يک از 

رابطه بارندگی با تلفیق هر سه پارامتر طول و عرض جغرافیايی و ارتفاع از سطح دريا، داراي  متغیره و چند پارامتري،

 ه می باشد.   و در نتیجه مناسب ترين رابطضريب همبستگی باالترين 

تمامی اين روابط  بطوري که مشاهده می گردد، ارايه شده است. 0در جدول  روابط و ضرايب همبستگی مربوطه 

 بوده و قابل استناد می باشند. دار یدرصد معن 1سطح در  و باال ب همبستگیيضرداراي 

 

 ان گیالنروابط گرادیان بارندگی چند متغیره در محدوده های مطالعاتی است -3جدول 
سطح 

معنا داری 

% 

ضریب 

همبستگی 

% 

 

 معادله همبستگی

 

 نام محدوده

1 0/٢٣ p = -146675 + 0.219 h + 606 lat + 2555 long تالش 

1 0/٢1 p = 9898 +0.435 h -1251 lat + 766 long فومنات 

1 0/30 p = -85820 -0.133 h +1411 lat + 694 long کوچصفهان -آستانه 

1 0/٣٢ p = -45608 -0.304 h +1294 lat -19 long چابکسر -الهیجان 

   Pمتر یلیبه م ی: بارندگ 

   h :ارتفاع از سطح دريا به متر 

   lat :عرض جغرافیايی به درجه 

   long :طول جغرافیايی به درجه 
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 نتیجه گیری
 

ساله )منتهی  03ناسی منتخب در دوره آماري هواش ايستگاه 66اطالعات بارندگی تعداد استفاده از ، با در اين تحقیق

رابطه بین متوسط بارندگی ساالنه با ارتفاع از سطح دريا و طول و  ،MiniTab( و قابلیت هاي نرم افزاري 1030به سال 

 . قرار گرفت بررسیمورد  تک متغیره و چند پارامتري از طريق توابع مختلف در محدوده استان گیالن عرض جغرافیايی

و نیز تفاوت اقلیمی  میانی حوضه ها نشان داد، به دلیل وجود چند میکروکلیما در مناطق ساحلی و ارتفاعات نتايج

بین بارش و ارتفاع از سطح دريا براي کل  و مطمئن ، دستیابی به يک رابطه منطقینواحی جنوبی استان با ساير نواحی آن

دو پارامتر طول و عرض  افزودنبا از طرف ديگر، ير نیست. امکان پذ ،هر يک از محدوده هاي مطالعاتینیز استان و 

روابط  گانه، 4ي مطالعاتی جغرافیايی نیز رابطه معقولی براي کل استان بدست نمی آيد، اما براي هر يک از محدوده ها

ايب ضرتمامی روابط ارايه شده در سطح يک درصد معنی دار بوده و  .می توان ارايه نمودمعتبري  خطی سه متغیره

با استفاده اختصاص دارد.  کوچصفهان -آستانه و فومناتهاي  محدودهبه  به ترتیب ودرصد  30تا  ٢1آنها بین همبستگی 

 از اين روابط می توان میزان بارش ساالنه در مناطق فاقد آمار را با دقت مناسبی برآورد نمود.

میزان بارش در استان گیالن در درجه اول به ، می توان گفت در اين تحقیق نتايج بدست آمده همچنین با توجه به

 طولپارامتر به  آنو در درجه دوم به عامل عرض جغرافیايی وابسته بوده و میزان وابستگی  از سطح دريا عامل ارتفاع

 است.بسیار کم  جغرافیايی

   
 

 منابع فارسی
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