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 چكيده

موقعيت و تراكم نامناسب ي به شمار مي رود. بع آبامراحل اصلي مطالعات من برآورد توزيع مكاني بارندگي در مقياس هاي زماني مختلف از
ضرورت برآورد داده هاي بارش در نقاط فاقد آمار و تعميم داده هاي نقطه اي به داده هاي منطقه اي را نشان هاي باران سنجي  ايستگاه

، موقعيت و با توجه به در نظرگرفتن همبستگي هاي تعيين توزيع مكاني بارش است كه هاي زمين آمار از جمله روشروش دهد. مي
ايستگاه باران سنجي  14در اين تحقيق، ابتدا روند داده هاي بارش ساالنه اي يافته اند. رايش مكاني داده هاي نقطه اي، كاربرد گسترده آ

كندال، بررسي  –با آزمون آماري من  1370-1388در دوره آماري  و اطراف آن اصفهان و تبخير سنجي واقع در دشت كوهپايه سگزي
گ و كوكريجينگ براي پهنه بندي بارش ساالنه در دشت چهار روش عكس فاصله وزني، تابع شعاع محور، كريجين شده است. سپس،

نتايج حاصله نشان مي دهد كه روند معني داري در هيچ يك از ايستگاه هاي است.  ارزيابي شده RMSE، با شاخص سگزي –كوهپايه 
رصد از سال ها، عملكرد د 58مطالعاتي وجود ندارد. از ميان روش هاي درون يابي ارزيابي شده نيز روش زمين آماري كوكريجينگ در 

بهتري داشته است. اين شايد به خاطر استفاده از پارامتر ارتفاع ايستگاه هاي مطالعاتي به عنوان متغير كمكي بوده است كه باعث بهبود 
 عملكرد روش كوكريجينگ شده است.

 كلمات كليدي

 .ت كوهپايه سگزيوف، دشكندال، آزمون كلموگراف اسميرن -درون يابي، بارش ساالنه، آزمون من

 

 مقدمه

بارش در  . ]11[ استاي  منطقه بارش متوسط بيشتر و بارش ميزان طبيعي، منابع مطالعات در استفاده مورد عوامل ترين مهم از يكي
يكي از مشكالت مهم مطالعات منابع آب، برآورد منطقه اي بارندگي بر سطح هر منطقه اي به صورت نقطه اي اندازه گيري مي شود. 

، بدين منظور جهت تعميم داده نقطه اي به كل منطقه و در هر نقطه اي، عمليات درون يابي بر روي ساس مشاهدات نقطه اي مي باشدا
 بهره آن از پهنه بندي مطالعات در اقليم شناسان كه است روش هايي مهمترين از يكي يابي درون نقاط اندازه گيري شده انجام مي گيرد.

وجود دارد كه در يك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به روش هاي زمين آماري و  درون يابياي مختلفي براي روش ه .مي شوند مند
 .]10[ روش هاي كالسيك تقسيم بندي نمود. روش هاي كالسيك روش هايي هستند كه از آمار كالسيك براي تخمين استفاده مي كنند

در صورتي  .]21[ دقت پايين اندازه گيري ها، تخمين حاصله چندان رضايت بخش نيست اما به دليل عدم كفايت آمار و اطالعات موجود و
از آنجا كه آمار كالسيك  .]10[كه در روش هاي زمين آمار، تخمين بر اساس ساختار فضايي موجود در محيط مورد نظر صورت مي گيرد 

طي چند دهه  .]17[ه عنوان تكنيكي براي اين هدف استفاده مي شود قادر به در نظر گرفتن توزيع مكاني پارامترها نبوده لذا زمين آمار ب
اخير مباني علم زمين آمار به خوبي گسترش يافته است و توانايي هاي اين شاخه از آمار در بررسي و پيش بيني متغيرهاي مكاني مشخص 
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توان  مي . دارند زيادي تياهم ، ها داده مكاني ساختار و همبستگي گرفتن درنظر دليل به آماري، زمين هاي روش .]21[شده است 
 مختلف بين مقادير بتوان بايد ديگر، ي گفته به . داد قرار تحليل مورد جا يك موردنظر، كميت مقدار با همراه را ها نمونه مكاني موقعيت

 بين )جمعي و اي فاصله( تباط مكانيار اين  .برقراركرد ارتباط ،هم به نسبت آنها قرارگيري جهت و ها نمونه فاصله و جامعه در كميت يك
 ساختار رياضي هاي قالب اين به .باشد بيان رياضي قابل هاي قالب در است ممكن شده برداشت هاي نمونه جامعه در كميت يك مقدار
طوحي، نمونه معموالً براي چنين س ،مطالعه سطح وسيعي از يك منطقه معموالً مشكل و گران استاز جاييكه . ]11[ شود مي گفته مكاني

هايي به صورت نقطه انتخاب و سپس با استفاده از توابع به خصوص، داده هاي آن را به كل منطقه مطالعاتي تعميم مي دهند. به منظور 
گسترش و تعميم اطالعات نقطه اي از روي نقاط نمونه برداري شده و نيز تغييرات مكاني هر متغير نياز به مدل هاي است كه بتواند متغير 

 ارتباط، اين در .است بارش تخمين آمار، زمين هاي روش كاربردهاي از .]20[ مورد بررسي را در نقاط مجهول شبيه سازي نمايد
 كالسيك هاي روش از شمالي، اسپانياي در گودال هورس رود آبخيز حوزه ي بارش ميانگين تخمين منظوره )، ب1998ايگوزكويزا (

 روند با كريجينگ همراه كه دادند نشان نتايج .كرد استفاده ،روند با همراه كريجينگ و كوكريجينگ و معمولي كريجينگ و تيسن، )(سنتي
رد بارندگي در سوئيس استفاده ) از روش اسپالين با كشش و اسپالين با سطح صاف براي برآو2001هارگرو ( .دارد  تر مناسب اي نتيجه

ني بارش هاي كوهستاني در شمال شرقي فرانسه، از روش هاي كريجينگ همراه با ) براي تهيه نقشه مكا2002دروگو و همكاران (د. كر
) با استفاده از روش هاي زمين آماري چند متغيره به تهيه نقشه هاي 2005روند و كوكريجينگ، استفاده كردند. دياداتو و سسرالي (

) براي تخمين ميانگين منطقه اي بارش و تخمين نقطه 2008(مكاني بارش در كوه هاي سانيو واقع در ايتاليا پرداختند. چنگ و همكاران 
اي در مناطق بدون ايستگاه، به ارزيابي شبكه باران سنجي با كاربرد روش هاي زمين آماري پرداختند. تحليل واريوگرام نشان داد كه 

با تهيه نقشه هاي مكاني بارش و خشكسالي  در ارتباط بارش ساعتي از تغييرات مكاني باالتري نسبت به بارش هاي ساالنه برخوردار است.
در استان كرمان پرداخت. نتايج نشان ) به ارزيابي درون يابي به روش كريجينگ و وزن دهي عكس فاصله 1381در ايران، قهرودي تالي (

) قابليت 1384ي بندر آبادي (رحيم ثقفيان و ارد.دداد كه كريجينگ وابستگي زيادي به تعداد نقطه نمونه برداري و فاصله آنها از يكديگر 
ه جنوب غربي ايران درون يابي از جمله ميانگين متحرك وزني و كريجينگ را براي برآورد توزيع مكاني بارندگي ماهانه و ساالنچند روش 

منطقه هماهنگي  . نتايج نشان داد كه روش كريجينگ تغييرات مكاني بارندگي در منطقه را بهتر نشان داده و با توپوگرافيرا بررسي كرد
يابي بر روي داده هاي بارش در محدوده ايستگاه هاي  ) انواع مختلف روش هاي درون1385رضائي جاويد و مسگري ( بيشتري دارد.

اندازه گيري باران در استان خوزستان را مورد بررسي قرار دادند. نتايج نشان داد كه بهترين روش جهت درون يابي، روش كريجينگ ساده 
، مفيد است. فرجي وجود دارددر زماني كه با كمبود پراكنش ايستگاه هاي بارندگي  DEMست و استفاده از روش كو كريجينگ و بوده ا

را ) ميزان دقت روش هاي درون يابي فضايي مختلفي مثل تين، معكوس وزني فاصله، اسپالين و انواع كريجينگ 1385سبكبار و عزيزي (
 كارده مشهد، ارزيابي كردند. نتايج نشان داد كه روش هاي تين و كريجينگ عملكرد بهتري داشتند.براي الگو سازي بارندگي حوزه 

) سه روش كريجينگ ساده، معمولي و يونيورسال و توابع شعاعي را براي تخمين توزيع بارندگي ساالنه در 1387محمدي و همكاران (
معروفي و  نشان داد كه روش كريجينگ ساده، باالترين دقت را داشته است. استان همدان، مورد بررسي قرار دادند. نتايج به دست آمده

) از روش هاي زمين آماري براي بررسي توزيع مكاني بارش استان همدان، استفاده كردند. نتايج نشان داد كه در خصوص 1388همكاران (
رد مقادير حداقل بارش ساالنه، روش هاي كريجينگ مقادير ميانگين بارندگي، روش كريجينگ ساده با مدل واريوگرام نمائي، در مو

ند. مباركي رو در مورد مقادير حداكثر بارندگي، روش كريجينگ ساده با مدل دايره اي بهترين نتايج را دا معمولي و عمومي با مدل گوسين
ينگ را بررسي كردند و از شاخص ، اسپالين و كريجIDW) براي تحليل مكاني بارندگي حوزه مطالعاتي سقز، سه روش 1389و همكاران (

تري از توزيع  براي ارزيابي استفاده كردند. نتايج نشان داد كه روش كريجينگ نسبت به ساير روش ها، برآورد مطلوب RMSEخطاي 
روش  ) براي ميان يابي داده هاي بارندگي در منطقه چهارباغ گرگان، هشت1389مكاني بارش را ارائه نموده است. نادي و همكاران (

رگرسيون، وزني عكس فاصله، اسپالين، گراديان هاي سه بعدي خطي، هيبريد خطي و غير خطي و  -كريجينگ، كوكريجينگ، كريجينگ
، استفاده كردند. نتايج نشان داد كه MADو  RMSEكريجينگ با روند خارجي، را ارزيابي كردند. براي ارزيابي از شاخص هاي آماري 

درصد موارد، بهترين روش براي ميانيابي بارندگي ماهانه در منطقه مطالعاتي است. ذبيحي و  65ي در روش هيبريد خطي و غير خط
)، 3تا  1) توزيع مكاني بارندگي ساالنه در استان قم را با استفاده از دو روش كريجينگ و عكس فاصله با توان هاي (1390همكاران (

 رد مطالعه روش كريجينگ، مناسب ترين روش تخمين بارندگي ساالنه است.ارزيابي كردند. نتايج نشان داد كه در محدوده مو

 –همانگونه كه مشاهده مي شود تا كنون تحقيقات زيادي در اين زمينه در ايران و سراسر جهان انجام شده است، اما  در دشت كوهپايه 
كشاورزي، بررسي مناطق و وابستگي شديد مردم به در اين  منابع آبيسگزي تا كنون اين مهم انجام نشده است و با توجه به اهميت 

دشت  بارش ساالنهالزم و ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق سعي بر آن است تا تغييرات مكاني و زماني  وضعيت بارش در منطقه
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بررسي مورد  و قطعي روش هاي زمين آماري كندال و  –آزمون من  با استفاده از 1370-1388دوره آماري  در سگزي اصفهان-كوهپايه
 ، مشخص شود.در منطقه مطالعاتي بارشجهت تغييرات  قرار گيرد و وجود يا عدم وجد روند و نيز

 

 مواد و روش ها

 سگزي -كوهپايه زيرحوضه منطقه مطالعاتي؛
 كل مساحت .]18[ )1د (شكلباش مي رود زاينده آبريز حوضه محدوده در زيرحوضه ترين بزرگ 4201 كد با سگزي  -كوهپايه زيرحوضه
 1526 محدوده ارتفاع متوسط. دهد مي ارتفاعات تشكيل را بقيه و دشت آن مربع كيلومتر 5307 كه است مربع كيلومتر 6677 محدوده

مي  محسوب سال ماه سردترين ماه دي و ترين گرم تيرماه مطالعاتي، منطقه در موجود آمار مطابق .است گرديده برآورد دريا سطح از متر
 .]6[است  شده ميليمترتعيين 2/116 محدوده، ساله 34 بارش ميانگين . شود

 
 

                                               

 . موقعيت منطقه مطالعاتي و پراكنش ايستگاه هاي استفاده شده1شكل 

 

 . مشخصات ايستگاه هاي استفاده شده در منطقه مطالعاتي1جدول

 نوع ايستگاه ارتفاع عرض جغرافيايي جغرافياييطول  نام ايستگاه شماره
51-41-19 اصفهان 1  10-38-32  باران سنجي 1586 
51-56-24 زيار بروان 2  22-30-32  باران سنجي 1559 
51-36-54 جعفرآباد 3  22-48-32  باران سنجي 1582 
52-35-40 جبل -هاريزه  4  06-49-32  باران سنجي 2162 
51-33-49 لنج 5  32-23-32  باران سنجي 1672 
51-29-54 زفره فالورجان 6  08-30-32  تبخير سنجي 1648 
51-29-10 مورچه خورت 7  34-04-33  تبخير سنجي 1694 
52-26-22 كوهپايه 8  04-35-42  تبخير سنجي 1910 
51-48-24 مهيار 9  20-16-32  تبخير سنجي 1686 

52-36-44 حسن آباد 10  29-08-32  تبخير سنجي 1505 
52-05-28 مدآباد جرقويهمح 11  09-19-32  تبخير سنجي 1628 
52-48-12 نيستانك نائين 12  04-58-32  تبخير سنجي 1910 
52-11-48 مهاباد اردستان 13  22-31-33  تبخير سنجي 1037 
51-47-29 طرق 14  59-20-33  تبخير سنجي 2067 
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 روش كار

سگزي و اطراف دشت مربوط به دوره آماري  –اران سنجي واقع در دشت كوهپايه ايستگاه ب 14در اين بررسي از داده هاي بارش ساالنه 
استفاده شده است. اين تحقيق به دو قسمت تقسيم شده است، ابتدا وجود يا عدم وجود روند در دوره مورد نظر در ايستگاه  1388-1370

روش زمين آماري و قطعي كريجينگ، كوكريجينگ،  4كندال بررسي شده است. سپس،  –هاي موجود، با استفاده از آزمون آماري من 
تابع شعاع محور و عكس وزني فاصله براي به دست آوردن بهترين روش درون يابي، ارزيابي شده است. شرط استفاده از اين آناليز نرمال 

بررسي شده است. همچنين  SPSS 16اسميرنوف از بسته نرم افزاري  -بودن داده ها است كه نرمال بودن داده ها با آزمون كولموگراف
داده ها از لحاظ همگني، روند و ايستايي مورد بررسي قرار گرفته است. به منظور تشريح پيوستگي مكاني متغيرها، واريوگرام داده ها رسم 

ي زمين آماري از روش ها ArcGIS 9.3شده و پس از انجام اين مراحل براي تبديل داده هاي نقطه اي به داده هاي ناحيه اي در محيط 
 استفاده شده است.

 يابي درون .كرد طبقه بندي محلي و جهاني گروه دو به را روش ها اين توان ابتدا مي در .داد انجام مي توان روش چند به را يابي درون
تنها  نقطه نامعلوم، ره برآورد براي محلي كه روش حالي در مي گيرد، بكار نامعلوم نقاط ارزش برآورد را براي معلوم نقاط تمامي جهاني

 به شده برآورد مقادير دقيق روش در  .است طبقه بندي مالك روش دقت طبقه بندي ديگر، در  .مي برد بكار را معلوم نقاط از نمونه هايي
 از هك مي كند برآورد را سطحي و ارزش ها بوده از تقريبي دقيق، غير روش در درحاليكه گيري ها) نزديكتر است، اندازه(مشاهدات 

قطعي،  روش در  .است تخمين بودن احتمالي يا بر قطعي مبتني يابي، درون روش هاي طبقه بندي مالك سومين .مي گذرد پيمونگاه
 صورت به باشند، مي تواند كه نوع هر از يابي، درون روش هاي . خطاست برآورد حاوي احتمالي، روش در ولي خطا، فاقد تخميني مقادير

 روش هاي به كاربرده شده در اين تحقيق به شرح زير مي باشند:. ]8[ باشند خطي رغي يا خطي معادله ي

 )Inverse Distance Weighting (IDW)روش عكس فاصله وزني ( -1

 فاصله بر اساس مجهول نقطه روي بر نمونه نقاط وزن روش اين در .باشد مي وزني فاصله عكس روش يابي، درون هاي روش مهمترين از
 اثر بزرگتر هاي طوري كه توان به ند، شو مي كنترل دهي وزن توان توسط اوزان اين .شود مي محاسبه مجهول نقطه و معلوم نقاط بين

 مي توزيع نقاط همسايه بين يكنواخت تري طول به را وزن ها كوچكتر توان هاي و مي دهند كاهش را تخمين مورد نقطه از دورتر نقاط
 :مي دهد نشان را روش اين در اوزان ةمحاسب چگونگي زير معادله .كنند

 
)1( 
 

 : شعاع همسايگي مي باشد.D 0: توان وزن دهي و αام و نقطه مجهول،  i: فاصله بين نقطه نمونه Diام،  i: وزن نقطه نمونه λiكه در آن: 
 كه اين است دارد وجود روش اين در كه اي نكته . گيرد صورت تقاطعي سنجي اعتبار روش توسط مي تواند IDWروش  در توان انتخاب

 گرفته نمي شود. نظر در آنها آرايش و موقعيت و شود مي داده يكسان وزن تخمين، مورد نقطة از يكسان فاصلة داراي نقاط به
 ) (Radial Basis Functions (RBF)محور  شعاع توابع روش -2

 هموار چند متغيره يابي درون يك و شده اعمال اند شده پخش قهمنط يك در نامنظم بطور كه داري نويز هاي داده روي تواند مي روش اين
 و است قرار گرفته استفاده مورد مختلف پارامترهاي يابي درون منظور به محققين توسط تاكنون روش اين.دهد انجام ه ها داد روي

  .كند ايجاد مختلف هاي كاربرد در خوبي نتايج تواند مي كه دهد مي نشان تجربيات
 Bending)انحناء  تابع يك مقدار بلكه گذرد مي موجود هاي داده تمامي از تنها نه تابع اين كه يابد مي را f(x,y)تابع  يك وشر اين در

function) تابع  بودن هموار ميزان كه راf(x,y) روش  ديگر، عبارت به .مي كند كمينه نيز را سنجد مي راRBF مشابه كه ييابد م را تابعي 
 .مي باشد ها داده ازتمامي به گذشتن مقيد و است شده خم همواري طور به كه است ازكن فلزي ورقه يك

 در مختلف  RBFهاي  ش رو تفاوت باشد و مي زير عمومي شكل به يشود م مينيمم آن براي انحنا تابع ميزان كه تابعي RBFدر روش 
 ) مي باشد.2) در رابطه (RBF )Eتابع  تعريف نحوه
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)2         (                                                                      
 RBFيك  Eو  Zjامين نقطه مشاهداتي پارامتر  j: مختصات مكاني (xj, yj): متغير هاي مكاني، yو  x: بيانگر طول بردار، ||.||به طوريكه: 

) را RBF )Eبه طور صريح مشخص شود. البته ابتدا بايستي تابع  fضرايبي هستند كه بايد تعيين شوند تا تابع  aj, b0, b1, b2مي باشد. 
 نيز مشخص كنيم.

 كريجينگ روش -3 
 مي حداقل نيز آن در تخمين واريانس همچنين  .باشد مي سيستماتيك خطاي از عاري و است نااريب خطي تخمينگر بهترين كريجينگ

 : بنابراين .باشد

)3(                                                                                                                                    
: اميد رياضي Eام و  iنقطه  همان در تخميني : مقدارZ*(xi)معلوم،  مختصات ام با iنقطه  در متغير شدة مشاهده : مقدارZ(xi)كه در آن 

 است.
 زير نوشت:  رابطه فوق را مي توان به صورت

)4(                                                                                                                       
 خواهيم داشت: آيد، نمي اختصار رعايت براي اينجا در كه رياضي عمليات انجام با .مي باشد ه اي مشاهد ي ه ها داد وزن: λiكه در آن 

)5(                                                                                                                                               
 كريجينگروش  در ديگر شرط .باشد واحد مساوي بايد تخمين وزني ضرايب مجموع كه است آن بيانگر كريجينگ اريبي نا شرط بنابراين
 : مي شود منتهي زير ماتريسي معادله حل به شرط اين اعمال .باشد حداقل بايد تخمين واريانس كه اينست

)6(                                                                                                                           
مجهول و  نقطه بين تغييرنما نيم مدل مقدار( γ0i: ماتريس B، )jو  iهاي  نمونه بين تغييرنما نيم مدل رمقدا( γijماتريس  Aكه درآن: 

 .]9[ ام براي تخمين نقطه مجهول) i(وزن نمونه  λi: ماتريس ضرايب X)، iنقاط نمونه 
ايد از كريجينگ غير خطي استفاده نمود و يا با بايد توزيع نرمال داشته باشد، در غير اين صورت ب Zدر استفاده از اين تخمين گر، متغير 

  .]14[ بهره گيري از تبديل هاي آماري، توزيع متغير را نرمال نمود
 كوكريجينگ روش -4 

اساس  بر كه كوكريجينگ روش با توان مي نيز آمار زمين در ، دارد وجود متغيره چند ش هاي رو نيز كالسيك آمار در كه همانطور
 : باشد زيرمي شرح به كوكريجينگ معادله .پرداخت اصلي متغير تخمين به است استوار كمكي متغير يك و اصلي رمتغي بين همبستگي

)7(                                                                                                    
مقدار مشاهده اي  xk ،U(xk)در موقعيت  Uوزن مربوط به متغير كمكي : xi ،λkدر موقعيت  Z: وزن مربوط به متغير λiكه در آن: 

 .xkمتغير كمكي در موقعيت 
 :مي باشد زير صورت به اوزان محاسبه براي 1 متقابل نماي تغيير نيم محاسبة

)8(                                                                          
 .]7[ باشند: متغير كمكي مي Y(xk): متغير مشاهده شده و Y ،Z(xi)و  Zمتغير  بين متقابل نماي تغيير مني: γ zy(h)كه در آن: 

بررسي نيم تغيير نماي داده ها در كل دوره آماري بيانگر  در اين پژوهش، از ارتفاع ايستگاه ها به عنوان متغير كمكي استفاده شده است.
 مين آماري است. مناسب بودن آنها براي انجام روش هاي ز
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 نتايج و بحث

. موقعيت و تراكم نامناسب محسوب مي شودبرآورد توزيع مكاني بارندگي در مقياس هاي زماني مختلف ازمراحل اصلي مطالعات منآبع آب 
نطقه اي را نشان هاي باران سنجي ضرورت برآورد داده هاي بارش در نقاط فاقد آمار و تعميم داده هاي نقطه اي به داده هاي م ايستگاه

. روانآب باشد –هاي بارش  دهد. هر گونه كاستي در برآورد توزيع مكاني بارندگي مي تواند از عوامل مهم ايجاد خطا در بكارگيري مدل مي
 رايش مكانيآهاي تعيين توزيع مكاني بارش است كه با توجه به در نظرگرفتن همبستگي ، موقعيت و  روشهاي زمين آمار از جمله روش

. در اين تحقيق نيز به منظور پهنه بندي بارش ساالنه در دشت اندبه طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته داده هاي نقطه اي، 
 -ابتدا روند داده هاي بارش ساالنه با استفاده از آزمون من سگزي از روش هاي زمين آماري استفاده شده است. بدين منظور، -كوهپايه

در سطح اعتماد روند معني داري  ،كه در هيچ يك از ايستگاه هاي مورد مطالعهنتايج حاصله نشان داد  .است هكندال بررسي شد
سگزي اصفهان براي  –با استفاده از روش هاي زمين آماري پهنه بندي بارش ساالنه دشت كوهپايه ). سپس، 2وجود ندارد (جدول%،99

، انجام شده است.  براي نيل به اين هدف ابتدا نرمال 1370-1388ر گرفتن دوره آماري بررسي تغييرات زماني و مكاني بارندگي با در نظ
بررسي شده است. نتايج نشان داد كه كليه  SPSS .16اسميرنوف از بسته نرم افزاري  -بودن داده ها با آزمون آماري كولموگراف

ها به منظور تشريح پيوستگي مكاني و بررسي روند، ايستايي و ). سپس واريوگرام داده 3پارامترهاي مورد نظر نرمال بوده اند (جدول 
). نتايج حاصل از واريوگرام داده ها بيانگر نرمال بودن داده ها، وجود پيوستگي مكاني در داده 2همگني داده ها، ترسيم شده است (شكل

ستفاده از روش هاي زمين آماري را فراهم مي كند. ها، عدم وجود روند در داده ها، ايستا بودن آنها و همگن بودن محيط است كه امكان ا
بعد از تشخيص تناسب داده ها، براي هر سال دوره آماري، چهار روش معكوس فاصله وزني، تابع شعاع محور، كريجينگ و كوكريجينگ با 

ريشه  ل بر اساس كمترين ميزان) و در نهايت براي هر سا3جدولدر نظر گرفتن توابع مختلف موجود در هر يك از روش ها، ارزيابي شده (
نقشه هاي پهنه بندي پارامترهاي مورد نظر در  پايان). در 4، روش و تابع مناسب انتخاب شده است (جدول)RMSEميانگين مربع خطا (

 ).4و3رسم شده است (شكل هاي  ArcGIS 9.3محيط نرم افزاري 

 

 لعاتيبراي ايستگاه هاي منطقه مطا كندال –. نتايج آزمون من 2جدول

 -آزمون من ايستگاه
 كندال

 -آزمون من ايستگاه
 كندال

آزمون  ايستگاه
 -من

 كندال

آزمون  ايستگاه
 -من

 كندال

 -آزمون من ايستگاه
 كندال

مورچه  -72/0 هاريزه -71/0 اصفهان
 خورت

حسن  -35/0
 آباد

 08/0 مهاباد -

محمد  77/0 كوهپايه 79/0 لنج -14/0 زيار
 آباد

 - طرق 56/0

   -47/1 نيستانك 11/0 مهيار -88/0 زفره 14/0 ادجعفر آب
 

 اسميرنوف براي آزمايش نرمال بودن داده ها -. نتايج آزمون كولموگراف3جدول

نتايج آزمون  سال
 -كلموگراف
 اسميرنوف

نتايج  سال
آزمون 

 -كلموگراف
 اسميرنوف

نتايج  سال
آزمون 

 -كلموگراف
 اسميرنوف

نتايج  سال
آزمون 

 -كلموگراف
 فاسميرنو

نتايج  سال
آزمون 

 -كلموگراف
 اسميرنوف

1370 75/0 1374 78/0 1378 08/0 1382 91/0 1386 36/0 
1371 97/0 1375 16/0 1379 8/0 1383 97/0 1387 75/0 
1372 98/0 1376 89/0 1380 96/0 1384 97/0 1388 86/0 
1373 24/0 1377 91/0 1381 98/0 1385 99/0   
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 كمتر RMSEبر اساس  Co-Krigingو  IDW ،RBF ،Crigingروش  4دل ها و توابع . نتايج ارزيابي م4جدول

 IDW RBF* Criging** Co-Kriging** 

 خطا مدل خطا مدل خطا تابع خطا توان سال
1370 05/1 42/78 2 47/78 4 11/74 4 42/72 
1371 16/1 7/113 2 1/114 1 1/110 4 4/105 
1372 1 2/61 4 74/59 3 15/60 4 06/58 
1373 1 85/79 2 69/79 4 77/78 3 77/75 
1374 1 6/102 4 58/99 3 3/112 3 2/109 
1375 1 36/67 4 17/66 2 59/66 2 13/64 
1376 02/3 33/67 3 44/63 4 73/62 4 43/62 
1377 1 84/66 4 35/67 4 86/67 4 51/67 
1378 1 62/29 4 63/29 1 09/30 1 62/29 
1379 1 31/51 4 47/51 3 33/52 3 38/53 
1380 67/1 68/52 1 9/50 3 94/50 3 98/50 
1381 1 1/69 4 88/68 3 73/72 3 35/73 
1382 26/3 81/58 1 09/54 4 69/52 4 96/55 
1383 65/2 09/47 2 5/44 3 22/44 3 64/43 
1384 74/1 62/50 2 17/48 3 67/47 3 91/47 
1385 38/2 44/57 2 37/54 2 62/53 1 58/51 
1386 1 54/49 4 13/48 3 2/57 3 51/55 
1387 1 69/33 4 48/33 3 2/36 1 77/31 
1388 1 59/53 4 79/53 3 87/55 3 79/51 

 RBF .1 .Completely Regularized Spline ،2 .Spline With Tension ،3 . Multiquadric ،4 .Inverse Multiquadric ،5 .Thinتوابع روش *

Plate Spline . 

 .Circular ،2. Spherical ،3 .Exponential ،4 .Gaussian. 1توابع روش هاي كريجينگ و كو كريجينگ. **

 

 كمتر RMSE. انتخاب بهترين روش و تابع بر اساس 5جدول

 تابع (توان يا مدل) روش سال تابع (توان يا مدل) روش سال تابع (توان يا مدل) روش سال
1370 Co-

Kriging 
Gaussian 1377 IDW 1 138

4 
Criging Exponential 

1371 Co-
Kriging 

Gaussian 1378 Co-
Kriging 

Circular 138
5 

Co-
Kriging 

Circular 

1372 Co-
Kriging 

Gaussian 1379 IDW 1 138
6 

RBF Inverse 
Multiquadric 

1373 Co-
Kriging 

Exponential 1380 RBF Completely 
Regularized Spline 

138
7 

Co-
Kriging 

Circular 

1374 RBF Inverse 
Multiquadric 

1381 RBF Inverse 
Multiquadric 

138
8 

Co-
Kriging 

Exponential 

1375 Co-
Kriging 

Spherical 1382 Criging Gaussian    

1376 Co-
Kriging 

Gaussian 1383 Co-
Kriging 

Exponential    
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 نتيجه گيري

هاي آبي و به طور كلي مصرف منابع آب به طور سالم و مداوم به منظور مديريت مخازن، مهار  برنامه ريزي و مديريت در اغلب سيستم
، مناطق مطالعاتيدارد، اما با توجه به تعداد كم  ايستگاه هاي باران سنجي و وسعت زياد سيالبها و كشاورزي نياز به پيش بيني بارندگي 

كه امروزه به طور  است ترين روش هاي درون يابيمهماز ش هاي زمين آماري رواستفاده از روش هاي درون يابي، ضرورت مي يابد. 
 گسترده اي در بسياري از زمينه ها استفاده مي شود.

نتايج آزمون من سگزي از روش هاي زمين آماري و قطعي، استفاده شد.  -در اين تحقيق نيز جهت برآورد بارش ساالنه در دشت كوهپايه
مطالعاتي، روند معني داري را نشان نمي دهد. از بين روش هاي استفاده شده براي درون يابي بارش ساالنه كندال در ايستگاه هاي  –

. به نظر مي رسد كه نشان داددرصد از سال هاي دوره آماري، كمترين ميزان خطا را  58منطقه مطالعاتي نيز، روش كوكريجينگ در 
ي پهنه بندي بارش نقشهفاده از متغير كمكي ارتفاع ايستگاه هاي مطالعاتي است. مهمترين علت بهبود نتايج در روش كوكريجينگ، است

سگزي و بيشترين مقدار آن  –كمترين ميزان بارش مربوط به جنوب دشت كوهپايه  نشان مي دهد كه )3و 2(شكل هاي  ساالنه منطقه
و در افزايش  ، بارش در جنوب دشت1388، در سال مربوط به شمال خاوري و باختر دشت است. اما همانگونه كه از شكل بر مي آيد

 دشت كاهش يافته است. خاوريشمال 

  

 .1376، سمت چپ) سال 1370سگزي، سمت راست) سال  –. نقشه پهنه بندي بارش ساالنه دشت كوهپايه 2شكل

  

 .1388ال ، سمت چپ) س1382سگزي، سمت راست) سال  –. نقشه پهنه بندي بارش ساالنه دشت كوهپايه 3شكل

مورد  منطقه هاي ويژگي همچنين و متغير نوع به بسته يابي درون روش هايبطور كلي  كه دهد مي نشان شده انجام مطالعات بررسي
 اي به منطقه براحتي را منطقه يك نتايج توان نمي و كنند مي ارائه را متفاوتي دقت آنها آرايش نحوه و گيري اندازه نقاط تراكم مطالعه،

 نظر مورد منطقه براي مناسب روش يك گرفته تا انجام جداگانه هاي بررسي متغير، هر و منطقه هر براي كه است الزم لذا د.دا ميمتع ديگر
، با توجه به تعداد كم ايستگاه هاي بارانسنجي منطقه مطالعاتي پيشنهاد مي شود كه بر تعداد پاياندر د. گرد حاصل بررسي مورد پارامتر و

 ا در منطقه افزوده شود تا مطالعات بعدي با دقت بيشتري انجام شود.اين ايستگاه ه
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