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  کرج شهرستانآمار در زمین زمانی بارش با استفاده از روش -تحلیل توزیع مکانی

 4، الدن حاتمی3، امید عزیززاده2، شعبانعلی غالمی1*رویا مصطفوی

 چکیده

 آثار مخرب آن در آینده است. مطالعات محیطی، مساله نوسانات غیرمنتظره آب و هوایی ویکی از بزرگترین مسائل پیچیده زیست

آماری زمین هایروشامروزه . استاین مساله  شناخت بیشترگشایی در راه ترین متغیر اقلیمی،به عنوان اساسی تغییرات بارندگی

هر های آبی ریزیبارش نقش مهمی در برنامه و زمانی تغییرات مکانی و بررسیسنجی های بارانیابی اطالعات ایستگاهمیان برای

 ،كرج شهرستانسنجی ایستگاه باران 7ساله  25آماری و با اطالعات بارش  زمین ه به كمك تکنیك. در این مطالعداردكشور 

در  ArcGISقابلیت  استفاده ازبا و بارش به روش كریجینگ هم خطوطهای رقومی بارش مطالعه شد. نقشهخصوصیت اقلیمی 

 مردادترین میزان بارش ماهانه در كمهای مورد بررسی ایستگاهها نشان داد كه تمامی بررسی .گردیدآماری، تهیه زمین هایتحلیل

در ترین بارش فصلی ای به منطقه بیشهای هوایی مدیترانهبدلیل ورود توده اند.دریافت كردهماه را در فروردین ترین بیشو ماه 

و در ایستگاه نساء  در آبان ماهرین دامنه تغییرات ماهانه بارندگی بترتیب تترین و كمبوده است. بیشاواخر زمستان و اوایل بهار 

 و تابستانپاییز  بارش بترتیب مختصدامنه تغییرات و كمترین  بیشترین  بین فصولو در  مرداد ماه در ایستگاه فرودگاه پیام كرج

رژیم بارش در منطقه، نامنظم با  .شرقی استشمالبه  غربی، جنوبانه و فصلیهای دامنه تغییرات بارش ماهامتداد پهنه. بوده است

  .درصد بوده است 40ضریب تغییرات ساالنه درازمدت باالتر از 

 .آمارزمین روش، كرج شهرستان، بندیپهنه، بارشهای کلیدی: واژه

 مقدمه -1

ای در زندگی بشری دارد. تغییرات كنندهتعیینهای زمانی نقش اقلیم و پارامترهای آن به ویژه بارش و تغییرات احتمالی آن در دوره

 محیطی های امروزه زیستبار ناشی از این تغییرات یکی از چالشبارندگی، نوسانات غیر منتظره آب و هوایی و آثار مخرب زیان

 

آن راهگشایی در  های متناسب باهای آماری و بکارگیری از طرحاست. لذا شناخت آن از طریق به كمی درآوردن و استفاده از مدل

ترین زیست، خاک و آب و هوا( است. یکی از اصلیوری از منابع طبیعی )منابع محیطبهره ساز درپیشگیری از این مسایل و زمینه

                                                           
1
  royamostafavi@gmail.com.سازمان آب منطقه ای البرز، ارشد آب زیرزمینیكارشناس 
2
 .، ایراناستادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نور  دكتری مدیریت منابع آب، 

 مدیر بهبود مدیریت و فناوری اطالعات، سازمان آب منطقه ای البرز. 3

 كارشناس ارشد سیستم اطالعات جغرافیایی، سازمان آب منطقه ای البرز. 4
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ای است كه به سطح زمین فرو هر گونه رطوبت متراكم شده 5های اقلیمی موثر بر آب و هوای یك منطقه بارش است. بارشفراسنج

سازی، گردشگری را اقلیمی و نیز امور كشاورزی، دامپروری، شیالت، ساختمان ،ایش یا كاهش آن سایر عوامل جویریزد. افزمی

السادات نشان داده است كه بارندگی زمستان نقش اصلی در تامین آب كشور داد و این نقش از شمال نظام .دهدتحت تاثیر قرار می

 [.13]یابدبه جنوب و از غرب به شرق افزایش می

آمار از زمین. تحلیل اندبندی اقلیمی توجه نمودهآماری و ریاضی نوین در طبقههای های اخیر پژوهندگان به استفاده از روشدر سال

 ارومیه دشت زیرزمینی آب شوری ارزیابی برای كریجینگ آماری زمین روش از استفاده باسکوتی و همکاران  هاست.جمله این روش

 مدل با تجربی نمای تغییرنیم ینگجكری روش كاربرد دراستفاده كردند و نشان دادند  13۸7 و 13۸4 ،13۸0 زمانی مقطع سه در

 .[3] تر بوده استمناسب كروی

كردند.  استفاده دشت گرگان زیرزمینی آب كیفی هایپارامتر مکانی توزیع برای ،كریجینگیابی درون روش از صابری و همکاران

 شمال در نیتریت میزان حالیکه در یابدمی افزایش شمال سمت به جنوب از مطالعه منطقه مورد در فسفات میزان داد نشان نتایج

 .[5] مطالعه از سایر نواحی بیشتر است منطقه مورد غربی جنوب و شرقی

 فامنین  -كبودرآهنگ دشت در زیرزمینی آب سطح زمانی و مکانی تغییرات بررسی منظور به آمار زمین روش ازاحمدیان و همکاران 

 و متر 55 سفره سطح فتا حداكثر ،هسال هفده مطالعه مورد دوره در شده یابیدرون هاینقشه بررسی از حاصل نتایجكردند.  استفاده

 به منجر كه است منطقه زیرزمینی آب ذخایر چشمگیر كاهش دهنده نشان موضوع این. شد گزارش دشت شرق و مركز نواحی در

  .[1]شد نخواهد وكشاورزی صنعتی پایدار توسعه

 میانگین پركاربرد، و دقیق هایروش از یکی عنوان به كوكریجینگ، و كریجینگ یابیدرون روش معرفی ثقفیان و همکاران ضمن

 گوسی هشب برازش كه دادند نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد را  فارس استان در سینوپتیك ایستگاه 12 یساالنه بارش

 یابیدرون برای الگو بهترین كیلومتر، 200تاثیر یدامنه با ساالنه بارش هایداده واریوگرام سهمی بر كوكریجینگ و كریجینگ

 .[2]است مطالعاتی منطقه در ساالنه بارش میانگین

زمین آماری با استفاده از الگوریتم   های عصبی مصنوعی در تركیب با روش سازی نتایج شبکه بهینهبر روی  خود تحقیقدر معاشری 

واقع در استان خراسان  های زیرزمینی دشت بیرجند ژنتیك برای تخمین مقادیر نیترات، نیتریت، سدیم، كلسیم و منیزیم آب

و ای مقادیر كیفی آب زیرزمینی  و باعث بهبود تخمین نقطهداشته  یجنوبی، نشان داد كه این الگوریتم تركیبی عملکرد بهتر

 .[6]شودمیكاهش خطا در فرآیند تخمین 

 مطالعاتی منطقه جغرافیایی موقعیت-2
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 30"و دامنه جنوبی رشته كوه البرز مركزی بین طول جغرافیائی  كرج خانهرودشهرستان كرج در نیمه شمالی ایران، در كرانه غربی 

متر از سطح دریا  1320شمالی با ارتفاع متوسط  36 ° 12 ' 20"تا  35 ° 41 ' 40"شرقی و  عرض 51 ° 36 ' 10"تا  50 ° 44 '

، از غرب به استان مركزیو  شهرستان شهریار، از جنوب به استان مازندرانكیلومتر مربع از شمال به  4/1564و مساحتی بالغ بر 

ساخت كلی اقلیم كرج عبارتند  موثر برغرافیایی سه عامل ج (.1محدود است)شکل تهران استانو از شرق به  شهرستان ساوجبالغ

 از: 

ون سدی به نحو موثری از نفوذ چرشته كوه البرز هم شود. ها موجب تعدیل آب و هوا می های البرز: این رشته كوه رشته كوه -1

از سوی دیگر از آرامش تر و  كه هوای شهرستان از از یك سو خشك ؛كند در نتیجه باعث شده های هوا جلوگیری می بسیاری از توده

 .نسبی برخوردار باشد

كویر )دشت كویر(: مناطق خشك مانند كویر قم و استان مركزی پیرامون منطقه، از عوامل منفی تاثیرگذار بر آب و هوا و موجب -2

 شود. گرما و خشکی هوا، همراه با گرد و غبار می

زای غربی: این بادها نقش موثری در تعدیل گرمای سوزان بخش كویری دارند، ولی تاثیر آن را خنثی بادهای مرطوب و باران-3

 كنند.  نمی

های گرم،  تابستانهای كوتاه و  خشك و خشك با زمستاننیمهاقلیم  در شهرستان یجنوبنواحی  .اقلیمی استدارای تنوع كرج  لذا

سد نواحی مجاور  .شود یابد، خشکی محیط بیشتر می است. هر چه ارتفاع كاهش می  متر واقع شده 1000تر از در ارتفاعات كم

هایی به نسبت  مرطوب و سردسیر و زمستانآب و هوایی نیمه (امتری از سطح دری 2000باال؛ ارتفاعشمال شهرستان )و  كبیرامیر

به سبب محدودیت گستردگی عرض جغرافیایی در استان البرز محدود می  كرج یاقلیمتنوع عرض جغرافیایی بر تأثیر . داردطوالنی 

 .باشد

هار و بیشینه فرعی در فصل پاییز است. این ای با بیشینه اصلی در اواخر زمستان و اوایل بعمده نزوالت كرج ناشی از رژیم مدیترانه

  .[4]رژیم آب و هوایی دارای یك فصل نسبتاً طوالنی و خشك نیز در تابستان است

 

  منطقه مورد بررسی بارانسنجیهای : موقعیت جغرافیایی و ایستگاه1شکل 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
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 منطقه مورد بررسی بارانسنجیهای مشخصات ایستگاه :1جدول 

نام 

 ایستگاه

کد 

 ایستگاه
 عالمت

سال  مختصات

 تاسیس
 موقعیت

UTMx UTMy (ارتفاعm) 

فرودگاه 

 پیام

050-

41 
R1 484618 3959687 1268 1364 

 سد كرج دشتی
101-

41 
R2 513899 3986643 1315 1346 

 بیلقان
103-

41 
R3 503093 3965264 1415 1360 

 سیرا
836-

41 
R4 515607 3984773 1835 1374 

 ارتفاعی
 مورود

336-

41 
R5 531909 3980834 2300 1388 

 شهرستانك
232-

41 
R6 496935 3965496 2230 1347 

 نساء
332-

41 
R7 528888 3992569 2190 1348 

 بحث -3

 هامواد و روش -3-1

به دوره  بصورت روزانه مربوط، (1)جدول  ی بارانسنجیهادر محل ایستگاه های بارشاطالعات آماری مورد نیاز تحقیق، داده

آماری با استفاده از  كمبودها و خأل. گردیداخذ  البرز هواشناسیاز سازمان  ساله( 25)دوره شاخص1391-92تا  1367-6۸اقلیمی

ها ها )ران تست( همگنی دادههای مختلف تکمیل و بازسازی شده و با استفاده از آزمون دنبالهماتریس همبستگی بین ایستگاه

آماری  ینمایه 5های روزانه به ماهانه و فصلی و ساالنه تبدیل شد. مه با توجه به آمار خام بازسازی شده؛ دادهارزیابی گردید. در ادا

 های مورد بررسی محاسبه شد. در نهایت با استفاده از قابلیتنظیر ضریب تغییرات بارش، درصد و فراوانی بارش برای ایستگاه

ArcGIS تحلیلی به روش كریجینگ انجام گردید بندی پارامترهای آماری مهم وپهنه. 

 یابی نقاطکریجینگ و درون -3-2

است. این روش بر طبق منطق نامگذاری شده  D.G. Krigeآمار به نام تخمینگر كریجینگ به نام یکی از پیشگامان علم زمین

باشد؛ چراكه بایستی احتمالی، رسا و بهترین تخمینگر خطی نااریب می -[. روشی محلی9دار استوار است]میانگین متحرک وزن

 شود:محاسبه می 1[. تخمینگر كریجینگ از رابطه خطی 7واریانس تخمین آن حداقل و بدون خطای سیستماتیك باشد]

 :   1رابطه                                          
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zvدرآن كه 
، كریجینگ 1ام است. رابطه  iمقدار نمونه Z viام و  iوزن یا مقدار اهمیت كمیت وابسته به نمونه  λiمقدار تخمینی،  ∗

، توزیع نرمال z[. در استفاده از تخمینگر خطی كریجینگ باید متغیر 12و  10است ] nشود زیرا تركیب خطی از خطی نامیده می

ها دارای سه مولفه همبستگی مکانی، روند و خطای تصادفی شود كه تغییرات مکانی پدیدهمی داشته باشد. در كریجینگ  فرض 

مطلق بودن تخمین  .[15های كریجینگ شده است ]ها منجر به تکوین انواع روشمولفهاست. وجود یا فقدان هر یك از این 

ارزش با استفاده از حداكثر نقاط با مختصات معلوم از مزایای اصلی آن است. نقاط و ترسیم خطوط همیابی كریجینگ در درون

 تغییر الگوی ساختار 

ر مزایای كاربردی آن است و كاهش نوسانات از دیگ 6پذیری مدل كریجینگفضایی با تغییر تعداد و یا فاصله نقاط، خاصیت جمع

 [. 14و  11تواند بهترین میانگین موزون از یك پهنه را ارایه كند ]از اصول اولیه و الزم مییابی كریجینگ با شرط احرمیان[. ۸]

  نتایجبحث و   -3-3

دهد كه ایستگاه فرودگاه پیام می    ایستگاه بارانسجی منتخب نشان 7ر بررسی شاخص آماری متوسط دراز مدت ماهانه بارندگی، د

مدت بارش در این و حداقل مقدار متوسط ماهانه درازتری برخوردار است. تفاوت حداكثر تر و همگنكرج از توزیع بارش یکنواخت

میلیمتر از وضعیت نامتعادلی  7/90باشد. ایستگاه نساء با تفاوت مقدار میلیمتر نمایانگر توزیع همگن آن می 1/3۸ایستگاه به میزان 

سرد و متراكم های هوایی توده نفوذ مستقیم و سریع ،ارتفاعی نواحیدر قرارگیری ایستگاه  .ها برخوردار استنسبت به سایر ایستگاه

مدت ماهانه بارش در فروردین شهرستان كرج حداكثر متوسط درازهای در تمام ایستگاهشود.های جوی زیادی میشده سبب ریزش

 (. 2ماه و حداقل آن در مرداد ماه رخ داده است)جدول 

های شمالی های جنوبی به ایستگاهكرج از  ایستگاهشهرستان مدت ماهانه بارش در متوسط درازحداكثر و حداقل مقدار تفاوت 

در  mm 3/44در ایستگاه فرودگاه پیام به  mm 1/3۸ای كه از كمترین مقدار های ارتفاعی( افزایش دارد. به گونهمحدوده )ایستگاه

در شهرستانك و نهایتاً  mm 4/۸9در سیرا،  mm 7/۸1در مورود،  mm ۸/75كرج،  سددر ایستگاه  mm64 ایستگاه بیلقان، 

 كند. میلیمتر در ایستگاه نساء تغییر می 7/90بیشترین حد خود معادل با 

 (mm ، بر حسب1391-92تا  1367-6۸)دوره شاخص  كرج شهرستانهای : میانگین ماهانه و ساالنه بارش در ایستگاه2جدول 

 هانام ایستگاه

 زمان    
 بیلقان فرودگاه پیام

سد 

 كرج
 نساء مورود شهرستانك سیرا

 فروردین 101.1 ۸1.9 99.6 ۸7.0 67.4 46.7 39.۸

 اردیبهشت 7۸.3 7۸.7 ۸2.4 66.2 50.6 33.9 20.4

 خرداد 24.9 20.1 29.7 1۸.5 12.۸ 7.7 6.6

 تیر 17.4 10.3 15.9 10.4 7.4 4.3 3.9

 مرداد 10.5 6.0 10.1 5.3 3.3 2.4 1.7

                                                           
6
 .انتقال خصوصیات واحدهای بزرگتر به واحدهای كوچکتر با مجموع معادل مقدار اولیه 
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 شهریور 14.6 11.5 15.2 11.2 5.4 3.4 3.3

 مهر 22.0 17.۸ 20.0 13.7 7.7 6.9 7.0

 آبان 92.5 ۸0.2 ۸4.۸ 77.۸ 54.9 35.3 32.2

 آذر 75.3 67.6 72.7 69.0 52.4 37.3 36.1

 دی 59.2 54.3 54.6 62.4 40.1 29.4 24.2

 بهمن 91.6 73.7 77.3 ۸5.9 57.1 41.2 37.3

 اسفند 93.4 ۸0.3 ۸4.7 79.2 53.۸ 37.5 32.7

 ساالنه 56.8 48.5 53.9 48.9 34.4 23.8 20.4

         

بندی ماهانه جهت بررسی دامنه تغییرات ماهانه بارش طی دوره شاخص، ابتدا بر اساس میزان بارش و تغییرات آن جدول طبقه

میلیمتر در  5/270(. بر این اساس بیشترین دامنه تغییرات بارش در آبان ماه، 3ای تهیه شده است )جدولدامنه تغییرات منطقه

های دامنه تغییرات بارش در امتداد پهنهگیرد. قرار می Eگروه بسیار شدید، بندی در رده ایستگاه نساء بوده است؛ كه از نظر  طبقه

فرودگاه پیام و سپس در ایستگاه شرقی است و در ایستگاه بیلقان از وضعیت متوسط به وضعیت شدید شمالبه  غربیاین ماه، جنوب

  (.2شکل )كنددر سایر ایستگاه به وضعیت بسیار شدید تغییر می

كه در میلیمتر در ایستگاه فروردگاه پیام كرج است.  ۸/14كمترین دامنه تغییرات ماهانه بارش طی دوره شاخص، مرداد ماه برابر 

دامنه تغییرات ؛ ها در وضعیت بسیار ضعیف قرار داشتهایستگاه این ماه سایرگیرد. در قرار می Aرده كیفی بسیار ضعیف، گروه 

، 5/59، 5/40، 3/15،7/23مورود، نساء و شهرستانك بترتیب معادل  ،های بیلقان، سد كرج، سیرادر ایستگاه بارش درازمدت ماهانه

  ت.اس میلیمتر 61، 4/60

 كرج شهرستانای دامنه تغییرات ماهانه بارش در بندی منطقه: طبقه3جدول

 کالس  گروه

حدود دامنه 

 ( mm)تغییرات

A 
بسیار 

 90> ضعیف

B 90-120 ضعیف 

C  120-160 متوسط 

D 160-200 شدید 

E 
بسیار 

 200< شدید
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    كرج )حداكثر: آبان ماه( شهرستاننقشه دامنه تغییرات درازمدت ماهانه بارش در : 2شکل 

بررسی چهار فصل مشخص (. 4)جدولاستشده تهیه  كرج شهرستانای دامنه تغییرات فصلی درازمدت بارش در بندی منطقهطبقه

. در طی این فصل دامنه تغییرات از حداقل مقدار در نواحی جنوبی ستدامنه تغییرات بین فصول را دارا ترینكم تابستانكند؛ می

های میانی مورود، میلیمتر به سمت ایستگاه 2/52و  3/51، ۸/45ی فرودگاه پیام و سد كرج بترتیب با دامنه های بیلقان،ایستگاه

رسد. میمیلیمتر در ایستگاه نساء  5/150 میلیمتر به حداكثر مقدار خود یعنی 112و  5/95، 5/۸1ی شهرستانك و سیرا  با دامنه

 اند.بسیارضعیف قرار گرفتهمیلیمتر، رده  90كمتر از  دامنه تغییراتدر ها از اینرو تمام ایستگاه

 شرقیبه شمال غربی. در این فصل نیز روند تغییر از سمت جنوباستبوده پاییز  مختص بیشترین دامنه تغییرات بین فصول

ضعیف قرار بسیار میلیمتر، رده  160كمتر از ( در حد دامنه تغییرات بیلقان)ایستگاه  شرقیجنوب هایی از بخش(. 3)شکل است

ها در دامنه كرج در حد متوسط است. سایر ایستگاه سد و ایستگاهضعیف  در حد فرودگاه پیامگرفته است. نواحی پیرامون ایستگاه 

 بسیار شدید جای دارند. 

های آبان تا بیشتر بارندگی در ماهاست. عموماً بوده در طی فصل بهار باالتر از فصل زمستان دامنه تغییرات فصلی درازمدت بارش 

نماید. توزیع بارش ماهانه در فصول سال بدین صورت است كه تنها در طول فصل پاییز بارش روند صعودی اردیبهشت ریزش می

ی آن فصل یابد. در بقیه فصول توزیع بارش روند نزولی دارد و از ماه نخست هر فصل تا به ماه انتهاداشته و از مهر تا آذر افزایش می

 یابد.  كاهش می

 كرج شهرستانای دامنه تغییرات فصلی بارش در بندی منطقه: طبقه4جدول

 کالس  گروه

حدود دامنه 

 ( mm)تغییرات
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A 

بسیار 

 160> ضعیف

B 160-210 ضعیف 

C  210-260 متوسط 

D 260-310 شدید 

E 310< بسیار شدید 

 

 .تان كرجسبارندگی در شهرفصل پاییز : نقشه دامنه تغییرات 3شکل 

بر اساس  محدوده مطالعاتی كرجبرای  ای درصد بارندگیبندی منطقهجدول طبقه، بارندگی فصلی به منظور ارزیابی دقیق درصد

% 2/2۸% در بهار، 7/30% بارش در زمستان، 5/36كرج بطور متوسط  شهرستاندر (. 5اخص تعریف شده است )جدول شآمار دوره 

ها در فصل پاییز و بر این اساس بیشترین درصد بارندگی در تمامی ایستگاه% در تابستان ریزش داشته است. 7/4در پاییز و تنها 

% 3/3ایستگاه فرودگاه پیام با  و زمستان % بارندگی در فصل۸/3۸با  سیراكمترین آن در فصل بهار بوده است. در این میان ایستگاه 

های دیگر نیز حداقل و حداكثر مقدار كمترین درصد بارندگی را دارا بوده است. در ایستگاهبیشترین و  تابستانبارندگی در فصل 

  .(6)جدول اتفاق افتاده استدر طول فصول زمستان و تابستان  دقیقاًمتفاوت  درصد بارندگی با مقادیر

 كرج شهرستانبارش در  درصد فصلیای بندی منطقهطبقه: 5جدول

 کالس  گروه

درصد حدود 

 بارش

A  بسیار <10 
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 ضعیف

B 10-20 ضعیف  

C  20-30 متوسط  

D 30-40 شدید  

E 40< بسیار شدید 

 

 كرج شهرستانبارش در  درصد فراوانی فصلی: 6جدول

 درصد فراوانی فصلی بارش

 هانام ایستگاه

فرودگاه  زمان 

 پیام
 نساء مورود شهرستانك سیرا سد كرج بیلقان

 بهار  30.0 31.0 32.7 29.3 31.7 30.9 29.1

 تابستان 6.2 4.۸ 6.4 4.6 3.9 3.5 3.3

 پاییز 27.9 2۸.4 27.4 27.4 27.۸ 27.۸ 30.5

 زمستان 35.9 35.۸ 33.5 3۸.۸ 36.6 37.۸ 37.1

 

. در طی این فصل ایستگاه سیرا و فرودگاه پیام كه در نواحی جنوبی است بوده %7/32تا  1/29 بهاردرصد بارندگی فصلی، در 

 گیرند. قرار می شدید وضعیت Dها در رده ، وضعیت متوسط و مابقی ایستگاهC در طبقهدارند؛  محدوده قرار

 گیرند. ضعیف قرار می، وضعیت بسیارAطبقه بوده است كه در% 4/6تا  3/3 تابستاندرصد بارندگی فصلی، در 

 در ایستگاه فرودگاه پیام )رده شدید( در نوسان% 5/30تا های شهرستانك و سیرا % در ایستگاه4/27 از پاییز درصد بارندگی فصلی

 گیرند.میها در رده متوسط جای ؛ از اینرو به استثنای فرودگاه پیام، سایر ایستگاهاست

ضریب  است. ، وضعیت شدیدD بندیطبقهدر % در سیرا ۸/3۸تا  شهرستانك% در ایستگاه 5/33 زمستان از درصد بارندگی فصلی

 40دهد. چنانچه اگر ضریب تغییرات كمتر از می را نشان منطقهپذیری بارش در پذیری و یا عدم نظمتغییرات ساالنه بارش، نظم

ها بارش است. ضریب تغییرات تمامی ایستگاهپذیری نظم درصد باشد؛ نشانگر عدم 40رژیم بارش منظم و اگر باالتر از  ؛درصد باشد

های ضریب ساالنه تغییرات پهنه 5بر اساس شکل رژیم نامنظم دارد.  منطقهاست؛ لذا بارش در این  40بیش از  شهرستان كرجدر 

، میزان تغییرات شرق )ایستگاه نساء(شمالكند؛ به نحویی كه در بخش تغییر میغربی جنوب شرق بهبارش با روند افزایشی از شمال

-75های سیرا و بیلقان%، ایستگاه75-70های مورود و بند كرج ایستگاه% و در 70-65 شهرستانك ایستگاهبه درصد،  65كمتر از 

-درصد در بر می ۸0-70را پهنه  شهرستان كرج% است. بیشترین سطح  ۸0بیش از  ترین ایستگاه)فرودگاه پیام(% و در جنوبی۸0

 .گیرد
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 شهرستان كرج: نقشه ضریب تغییرات ساالنه بارش در 5شکل 

 گیریبحث و نتیجه -4

مدت ساالنه بارندگی، میزان بارش در بر اساس متوسط دراز ؛دهدمینشان  شهرستان كرجایستگاه بارانسنجی  7بررسی بارش در 

متوسط درازمدت ماهانه بارش، نشانگر حداكثر و حداقل همگنی توزیع بارش، است.  شهرستاننواحی ارتفاعی بیش از نواحی مسطح 

و ماه  فرودیندر  نزول حداكثر بارش هادر تمامی ایستگاهبوده است.  نساء ارتفاعیو ایستگاه  دشتی فرودگاه پیامبترتیب در ایستگاه 

های پهنه است. روند تابستاندر طی فصل  بارندگی فصلی حداقل از اینرو رخداد مشاهده شده است.ماه  مرداددر حداقل مقدار آن، 

های ارتفاعی دامنه تغییرات بوده است. لذا ایستگاه شرقیبه شمال غربیمیزان دامنه تغییرات ماهانه و فصلی بارش عمدتاً جنوبهم

ل این وضعیت را طی دوره شاخص حداق تابستاناند. پاییز حداكثر دامنه تغییرات فصلی و نسبت به ایستگاه دشتی داشته بیشتری

رژیم نامنظم بارش  یابد.می به تابستان كاهش بهار افزایش، از زمستان به بهار و از پاییز به زمستان نیز  درصد بارندگیاند. داشته

های ضریب ساالنه پهنه مشهود است. هاتمام ایستگاهدر  درصد 40منطقه، بر اساس ضریب تغییرات درازمدت ساالنه باالتر از 

كند؛ به تغییر میغربی جنوب شرق بهبا روند افزایشی از شمال میزان دامنه تغییراتهمهای پهنه روند كامالً مغایر باتغییرات بارش 

 . رسدمی (ترین ایستگاه)فرودگاه پیامجنوبیدر  %۸0بیش ازبه  %65از  میزان تغییرات )ایستگاه نساء(شرقشمالنحویی كه در بخش 
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