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 چکیده

یاز آزمون همبستگی پیرسون های توپوگرافخصشا های فراگیر بابارش مکانی و زمانی پراکندگی ررسیب منظور به طالعهم این در

باشد. ی میهای توپوگرافهای مربوط به شاخصروز( و متغیر مستقل داده129)استفاده گردیده است. متغیر وابسته بارش روزانه فراگیر

های سینوپتیک مشترک در سه فصل زمستان، ایستگاه های توپوگرافی بر اساسهای فراگیر و شاخصرابطه همبستگی بین بارش ابتدا

های کثریت شاخصابهار و پاییز شناسایی و سپس ضرایب همبستگی بررسی و از هر فصل یک روز نمونه با باالترین میزان ضرایب در 

سیم گردیده است. از فصل انتخاب گردید. منطقه به شش ناحیه با شباهت توپوگرافی و اقلیمی تق توپوگرافی با عنوان نماینده از آن

 14صل پاییز با فمورد و بارش  9مورد و فصل زمستان با  18نظر مقیاس زمانی و مکانی مربوط به بارش فراگیر، در فصل بهار با 

های توپوگرافی، قوی ترین شاخص مربوط یی است. از بین شاخصهای توپوگرافی قابل شناسامورد رابطه خطی معنادار با شاخص

کیلومتر در جهات مختلف با توجه به  2.5کیلومتری از متوسط ارتفاع ایستگاه در شعاع  250هایبه اختالف ارتفاع متوسط بلوک

اید. بارش بیشتری را دریافت نم باشد و گواه بر این است که منطقه مورد نظر در چه جهتی قرار گرفته باشد تافصول مختلف سال می

ابطه خطی معنادار رهمچنین بارش فراگیر در ناحیه البرز غربی شمالی و مرکزی جنوبی بیشترین و ناحیه البرز غربی جنوبی کمترین 

 24ز شاخص ا 22)های توپوگرافیها برقرار نموده است. نتایج وجود رابطه خطی معنادار اکثریت شاخصرا با مقادیر شاخص

بینی بارش استفاده های موثر بر بارش منطقه را جهت برآورد و پیشها را اثبات نموده تا بتوان بیشترین شاخصاخص( با بارشش

 نمود.
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 مقدمه

 ستیز یهاریزیبرنامه نیهمچن و یعلم قاتیمهم در تحق اریاز موضوعات بس یکیامروزه  یبارندگ لیو تحل یبررس

 یعیهای چرخه طبشاخص نیاز مهمتر یکی یبارندگ ییفضا عیتوزهمچنین  .است یکشاورز و یاقتصاد ،یطیمح

امکان تواند ضمن شناخت رفتار بارش، یبارش م یشناس میمطالعه اقل بیترت نیبد است. نیآب و هوا در کره زم

 به یبارندگ نوع ،صعود عامل نظر از ،هایافته طبق(. 1390سازد)عساکره و همکاران، ایبر آن را مه یمبتن یزیربرنامه

 یکوهستان یبارندگ نمونه عنوان به است. شده میتقس یکوهستان ای اوروگرافیک و یهمرفت ک،ینامید گروه گروه سه

 یسدها نیا جمله از گردد. یم دیتشد ای و جادیا یکوهستان یسدها از هوا یاجبار صعود اثر بر که است یادهیپد

 یشمال نوار در ایدر از یکم اریبس فاصله با که دنمو اشاره البرز کوه رشته به توان یم کشور در یکوهستان یعیطب

 شمار می رود کهمهمترین ویژگی شمال ایران به است  یمنطقه کوهستان کاین پهنه که ی است. شده گسترده کشور

باشد و ای میقابل مالحظه یبارندگ یداراو شده است  دهیکشور کش شمال شرقتا  رانیغرب ا از شمال یدر امتداد

 یتوپوگراف تیاز وضع یناش توانداختالف می نیاست که ا یروزانه مختلف یماهانه و حت ،یفصل یهامیرژ یدارا

ارتفاع این سد کوهستانی در همه جا به استثنای چند گذرگاه . مختلف منطقه باشد یهامتعارض و ناهمگون در بخش

 ممانعتمتر است. در نتیجه از حرکت جریانات هوا به ویژه در جهات شمالی و جنوبی  1800کوهستانی بیش از 

علیجانی )رددهای کوهستانی را باعث می گاین امر در نهایت بارندگی د.گردده و سبب صعود اجباری آن مینمو

و شدت  یمعنادارو بررسی میزان  البرز یدر منطقه کوهستان یبا توپوگراف فراگیر کشف رابطه بارش بنابراین (.1374

  باشد.از اهداف کار تحقیقاتی مزبور می منطقه یتوپوگراف یهابارش با شاخص یهمبستگ

های انجام گرفته در مطالعات پیشین مشخص گردید که عمده تاثیر کوهستانها بر مکانسیم بارش، ا توجه به بررسیب

شرایط و ویژگی پراکندگی آن است که در این خصوص مطالعات بسیاری در مناطق مختلف جهان صورت گرفته 

 ،(Bleasdale,Chan,1972)(، بلیزدال و چن(Burns,1953برنز ی هاها می توان به یافتهجمله این پژوهشاست. از

( اشاره نمود. در Diodato,2005(، دیودتو)Govaerts,2000گوارتز) ،(Weston and Roy,1994)وستون و روی

 شیبارش افزا زانیآن به نقطه شبنم م دنیکاهش دما و رس لیارتفاع به دل شیبا افزا معتقدند نیمحقق یبرخاین راستا 

 Chaun andچان و الکوود)  ،(Donley and Mitchell 1939)چلیو م یدونل از جمله ؛ابدی یم

Lockwood,1974و لئوپولد دی( است(Stidd and Leopold,1951)  راملی(Rumley,1965) استور و ،

 ,Dhar and Rakhecha)دار و راخچه (،Houghton, 1979)تون(، هوStor, and Ferguson, 1972)فرگوسن

به ترتیب  یکه در مناطق کوهستان( Sing and Kummar,1997(، سینگ و کومار)Konrad, 1996کنراد) ،(1980

ا، کانادهای رشته کوهیی، آند استواهای ، هاوایی، کوههای پنین شرقیکوه ،متحده االتیا یمنطقه جنوب آپاالچ

ایالت متحده،  بلوریجی مناطق کوهستان ،ایمالیهمنطقه کوهستانی  ،مرکزی ایالت متحده امریکا -های شمالیحوضه
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 طیمح ،از ارتفاع یبارش ناش شیعالوه بر افزا. نداهانجام دادمطالعاتی  ایمالیدر غرب ه 1ی ساتلج و بیزهاحوضه

است که به عنوان مثال  یدارد. فاصله از منبع رطوبت عامل آشکار یبارندگ زانیم نییدر تع ینقش مهمنیز  ییایجغراف

 Prudhomme and) و پرودهوم و دانکن  (Griffiths and McSaveney ,1983)گریفیتس و مک ساونی توسط

Duncan, 1999) نسونیهاچ برخی از محققین همچون کار جی. نتاانجام گرفته است(Hutchinson ,1973) و 

بینی کننده به عنوان پیش یتوپوگراف یرهایکه فقط از متغ یدهد که معادالت آمارینشان م (Spreen ,1947)اسپرین

 بزنند. نیرا به طور مؤثر تخم یبارش ساالنه در مناطق کوهستان نیانگیم یمکان عیتوانند توز یم ،کنند یاستفاده م

رگرسیون خطی یک متغیره برای تعیین ارتباط آماری بین بارش ماهانه و پارامترهای  از (Taylor,1996)تیلور

 (Aifeng , Zhou, 2016)ژوایفنگ لو و . شیب( در نواحی کوهستانی بهره گرفتاوروگرافی)ارتفاع، شیب و جهت 

و  ضو عر عارتفا پرداختند و های کشور چین با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیاییبه بررسی بارش در حوضه

اپلی و در کار تحقیقاتی که اخیرا ن .طول جغرافیایی به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار دادند

بر بارش منطقه ای خود  هاکوه در کوهستانهای آلپ انجام دادند، مشخص گردید که (Napoli,et al,2019)همکاران

 کیاستات یداریپا ،بیجهت ش، نیزم شیباز جمله  یتوسط عوامل مختلفبارش  گذارند، افزایش اوروگرافیکیتاثیر می

 یشناسنیزمزمانی  یهااسیعوامل در مقاین از  یبرخ. تقرار گرفته اس ریجو و ذرات معلق در ستون هوا تحت تأث

 ریتحت تأث تواندمی دارند و یبستگ یکیزیکروفیو م یکینامیترمود اتیبه خصوص گرید یبرخ در حالی که متفاوتند

 باشد.  یانسان راتییو تغ یمیاقل راتییتغ

 زانیبه شدت بر م ستاند که ارتفاع هر نقطه از کوهگردانمشخص  ی نیزداخل یهاپژوهشهای خارجی، همسو با پژوهش

آنها در  ندیبرا کهاست  یرونیو ب یبارش با توجه به ارتفاع تابع عوامل متعدد محل رییگذارد. تغیم ریبارش آن نقطه تأث

( و 1352ی)نوروزضیاز جمله ف نیمحقق یبرخ. (1382فر،یمجرد و مراد)دگردیختم م یمتفاوت جیهر محل به نتا

 یم شیبارش افزا زانیآن به نقطه شبنم م دنیکاهش دما و رس لیارتفاع به دل شیبا افزا ند کهپور معتقدجعفر

و  ابدی ینم شیارتفاع بارش افزا شیکه همواره با افزا معتقدنداز محققین  یبرخدر مقابل  (.186: 1367جعفرپور،)ابدی

 وجود دارد؛ متفاوت یهاتیامکان رخ دادن وضع بارانزا اناتیدر برابر جرها دامنه یریگو جهت یرطوب تیبسته به وضع

 ،(Alijani, 2008)علیجانی (،1382)فر مرادی و مجرد ،(1374)یجانیعلهای در این راستا می توان به پژوهش

وهستانی ( اشاره نمود که با بررسی همبستگی فضایی بین توپوگرافی و بارش در مناطق ک1388)و رجایی صرافیسار

معتقدند که  زین( 1375)انیمسعودغیور و مانند  یداخل نیاز محقق یبرخباید افزود که البته نمایند. این اصل را تایید می

 ییایطول و عرض جغرافاز  ارتفاع یبه جا یآمار یهابهتر است در مدل رانیبارش در ا یمکان راتییتغ مطالعه یبرا

( در استان 1384 )گردد و یا از این مختصات جغرافیایی کنار ارتفاع استفاده نمود مانند کارهای تحقیقاتی عساکره استفاده

همچنین عالوه بر این عوامل می توان آباد چهار محال و بختیاری. در حوضه بهشت( 1395)فتاحی و همکارانو  اصفهان

یی رضانمود. همانطور که ورد استفاده آبر نهیدر زم یکیوپوگرافتهای شاخص به خصوصی میعوامل اقل ای رعناصریسااز 

ها آن اند.پرداختهواقع در استان گرگان  سوقره زیبارش در حوضه آبر یو مدل بند لیبه تحل( 1381)اصلو رجایی بنفشه

فاصله  ،ایاز سطح در ارتفاع ،ییایطول و عرض جغراف یعنی ،ییایعوامل جغراف ی را باو فصل انهیبارش سال نیانگیم ارتباط

                                                           
1. Satluj and Beas  
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 بین ارتباط (1389)همکاران و . عزیزیاند بررسی نموده رهییمتغچند یهایبه روش همبستگرا  ایاز کوه و فاصله از در

 متغیر عنوان به بارندگی منظور بدین و نمودند مطالعه میانی زاگرس منطقه در رگرسیون مدل طریق از را ارتفاع و بارش

 به الرأس خط از فاصله و غربی مبنای خط از فاصله جغرافیایی، عرض و طول شیب، جهت شیب، ارتفاع، و وابسته

 تغییرات مدلسازی برای الرأس خط از فاصله شاخص از که شده پیشنهاد و شدند نظرگرفته در مستقل متغیرهای عنوان

 یکیکشور نزد یدر مناطق شمال( معتقدند که 1390)ی و همکارانانیهاد گردد. استفاده میانی زاگرس در بارش مکانی

شده انواع  رشته کوه البرز سبب وجود نیو همچن رسدیم لومتریک 10مناطق به کمتر از  یکه در برخ ایکوه و در

 . بنابر پیشینه مطالعاتیمنطقه باشد یتوپوگراف طیشدت وابسته به شرا مدت به کوتاه یزمان یهادر بازه یبارندگ یهاستمیس

های موثر بر بارش فراگیر منطقه کوهستانی البرز شناسایی گردید و رابطه شاخص  انجام گرفته، اکثریت عوامل و

ها با بارش فراگیر مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و نتایج کار در راستای مقایسه با نتایج همبستگی این شاخص

 پیشین مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

 تحقیق  روش

 کیلومتر 157تا  19و پهنای بین  میانه استان اردبیلتا  خراسان شمالی کیلومتر از 764طول حدودمنطقه کوهستانی البرز با 

 گردد.میهای خراسان محدود های البرز و از شرق به کوهپایه از سمت غرب به کوهای تالش، از جنوب به کوه باشدمی

را به خود اختصاص  (2km 1648195)ایرانکل  مساحت درصد 17.2د بوده و حدو 2km 95648.25 مساحت این منطقه

 (.1شکل شماره ).استهداد

 
 : موقعیت محدوده مطالعاتی و جايگاه هر ايستگاه سینوپتیک در منطقه کوهستانی البرز1شکل 

دریافتی و مقادیر منطقه مطالعاتی با توجه به موقعیت خاص توپوگرافی پیچیده خود دارای نوسانات شدید مقادیر بارش 

( ایستگاه 1990-2019)ساله 30های آماری انجام گرفته در بازه زمانی باشد. بر اساس تحلیلدمایی در مناطق مختلف می

میلی متر کمترین بارش و ایستگاه 60.8کرج واقع در استان البرز با داشتن میانگین بارش ساالنه  سینوپتیک کشاورزی

میلی متر بیشترین میزان بارش دریافتی در محدوده مطالعاتی 1697.7 ا میانگین ساالنه بارشانزلی گیالن ب سینوپتیک بندر

باشد. از نظر توزیع فصلی بارش، بیشترین بارش فصلی مربوط به فصل پاییز و ایستگاه بندر انزلی گیالن با را دارا می

ستان و ایستگاه سرخه سمنان با روزهای باشد و کمترین بارش فصلی مربوط به فصل تابمیلی متر می 862.13مقدار 

استان گلستان با  یکردکو کینوپتیس ستگاهیمربوط به ای میانگین روزانه دما نیتر نییپا باشد. همچنینبدون بارش می
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 گرادیدرجه سانت 21زانیاستان سمنان با م یپ کین کینوپتیس ستگاهیامربوط به  دما نیباالترو  گرادیدرجه سانت 1.91زانیم

 .ده استگردی ییشناسا

  داده و روش کار

دو گروه  یمنطقه مطالعات ریفراگ یهاو پراکنش بارش یهای توپوگرافشاخص نیوجود رابطه معنادار ب یبه منظور بررس

 :از عبارتند کهه گرفتقرار استفاده ی موردنسب یریگه انداز اسیمقبا  داده

های هایستگا تمامی های مورد مطالعه شاملستگاههواشناسی کشور. ای های سینوپتیک سازمانایستگاه های بارشداده -1

ول بوده است و طهای اردبیل و گیالن و مازندران و گلستان و سمنان و تهران و البرز و قزوین و زنجان استانسینوپتیک 

 مع آوری و مرتب شده،های جاز بین داده باشد.می( 1990-2019)یک دوره بلند مدت سی ساله هادوره آماری ایستگاه

های درصد ایستگاه 70از  شتریبارش در ب یکه در آن منطقه مورد مطالعه دارا ییانتخاب روزها یر بر اساسفراگ یهابارش

 . روز بارش فراگیر شناسایی گردید 129در این مرحله  .مورد بررسی قرار گرفته است بوده است کینوپتیس

از چند الیه اطالعاتی شامل:  (GIS1)منطقه که با استفاده از نرم افزار توپوگرافیکیهای به شاخص مربوط هایداده -2

متری، الیه اطالعاتی کوه و دشت شرکت مدیریت منابع  85 با قدرت تفکیک (DEM2 -SRTM3)مدل رقومی ارتفاعی

حله یکی از مهمترین این مر آب کشور و الیه مرز حوضه آبریز شرکت مدیریت منابع آب کشور استخراج گردیده است.

پراکندگی و میزان بارش در  بر یهای توپوگرافشاخص . لذا در این مرحله در جهت بررسی رابطهباشدمراحل کار می

های توپوگرافیکی هر نقطه ایستگاهی که نقاط مختلف منطقه مورد مطالعه، می بایست موقعیت نقاط را از نظر مشخصه

 ییم:باشد بررسی نماشامل موارد زیر می

و  (5Lon)طول جغرافیایی (،Direction)جهت شیب ایستگاه (،Slope)شیب ایستگاه ،E.St(4(ارتفاع ایستگاه سینوپتیک 

با توجه به  یطول جغرافیای)باشند یاز منابع رطوبت ی و نزدیکیتوانند بیانگر دوری مکه  ایستگاه 6(Lat)عرض جغرافیایی

، فاصله از خط (شمالیمنشأ  یدارا یهواهابا توجه به توده یو عرض جغرافیای و مهاجر منشأ مدیترانه یدارا یهواهاتوده

فاصله ایستگاههای سینوپتیک منطقه مطالعاتی ازخط ساحلی دریای خزر(، فاصله از خط الرأس ( Dist.sea7)مبنای شمالی

 یهاعنوان عامل صعود توده ها به یناهموار از محور مرتفع ایستگاههای سینوپتیک فاصله (Dist.Ridge8()یا ستیغ کوه

(، ارتفاع متوسط هشت بلوک 2.5E.st9)کیلومتری 2.5.(، ارتفاع متوسط ایستگاه در یک شعاع هوا در نظر گرفته شده است

طول پنجاه کیلومتر و عرض پنج کیلومتر( در جهات هشتگانه جغرافیایی به مرکزیت ایستگاه )کیلومتر250با مساحت

 شرقی، جنوب13(E250E.B.)، شرق12(NE250E.B.)شرقی، شمال11(N250E.B.)شمال))شامل:10(250E.B)سینوپتیک

                                                           
1. Geographic information system 

2. Digital elevation model 

3. Shuttle Radar Topography Mission 

4. the Elevation of synoptic station 

5. Longitude 

6. Latitude 

7. the Distance from the Sea 

8. the Distance from the Ridge  

9. the mean Elevation of Station within 2.5 km  

1 0. the mean Elevation 250 km Blocks in eight direction  

1 1. the mean Elevation 250 km Blocks in the North direction 

1 2. the mean Elevation 250 km Blocks in the Northeast direction 

1 3. the mean Elevation 250 km Blocks in the East direction 



 ی انجمن جغرافيايی ايران(پژوهشی و بين الملل –فصلنامه علمی )جغرافيا                                           56

  

(.SE250E.B)1، جنوب (.S250E.B)2، غربیجنوب(.SW250E.B)3غرب ، (.W250E.B)4
(، 5(NW250E.B.) غربیشمال ،

که این شاخص نیز همانند  (ED6)کیلومتری 2.5اختالف ارتفاع متوسط آن هشت بلوک از ارتفاع متوسط ایستگاه در شعاع 

، ED.N(7(شامل: شمال)باشدشاخص پیشین دارای هشت مقدار عددی در جهات هشتگانه جغرافیایی می

، ED.SW(12( غربی، جنوب11)ED.S(، جنوب10)ED.SE(شرقی، جنوب9)ED.E(، شرق8)ED.NE(شرقیشمال

جغرافیایی یکی از مهم ترین  های هشتگانه(. بررسی ارتفاع در جهت14)ED.NW(غربی، شمال13)ED.W(غرب

است که تغییر ارتفاع در هر جهت توضیحی بر تغییرات میزان بارش ایستگاه سینوپتیک را ارائه می  پارامترهای توپوگرافی

هوای مرطوب و منطقه صعود اوروگرافیک را نشان می های نفوذ تودهدهد و به طور غیر مستقیم جهت

 بیست و چهار شاخص توپوگرافی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است.. در نهایت امر (Alijani,2008)دهد

های توپوگرافی منطقه مطالعاتی از در این پژوهش به منظور بررسی رابطه پراکندگی زمانی و مکانی بارندگی و شاخص

 ایدو  نیب ستگیهمب زانیم شینما یبرا ،یآمار رهیچند متغ یهالیدر تحلآزمونهای همبستگی استفاده گردیده است. 

استفاده می  دهندیم شیرا به صورت استاندارد شده نما یوابستگ زانیکه م 15رسونیپ یهمبستگ ضریباز  ر،یچند متغ

 بیمعموال ضراو  دهدیمعکوس( را نشان م ای میمستق)نوع رابطه نیشدت رابطه و همچن یهمبستگ بی. ضرگردد

 یوابستگ زانیباشد، م ترکینزد کیبه  هابیضر نیقدرمطلق ا اردارند. هر چه مقد 1تا  -1در بازه  یمقدار یهمبستگ

 تریجد ،یمخالف بودن دو پارامتر مورد بررس ایگرفت که روند هم جهت بودن  جهینت توانیمو است  شتریب رهایمتغ نیب

 از مستقلقرار گرفته  یکه مورد بررس فضایی درمعناست که دو پارامتر  نیبه ا یهمبستگ بیبودن ضر صفراست. 

اظهار  یگرید شیافزا ایدر مورد کاهش  توانینم ،یکی شیافزا ایاند و بر اساس اطالعات موجود از کاهش بوده گریکدی

 د. نمونظر 

ها، بهتر ادهد یبرا رهیمتغنرمال دو عیتوز نیو همچن یبا شرط وجود رابطه خط رسون،یپ یهمبستگ بیضر از آنجایی که

 .باشدبالمانع می بیضراین استفاده از  شد،نرمال( وجود داشته با عیبودن و توز یخط)دو شرط نیاگر ا .نمایدمیعمل 

(  (scatterplotیدگاز نمودار پراکن ریمتغ دو نیوجود رابطه ب یابیارز ای شینما یمعموال برا spss در محیط نرم افزار

استفاده گردیده  spssمتغیرها از ترسیم نمودار هیستوگرام در فضای رای بررسی نرمال بودنهمچنین ب .دگردیاستفاده م

ده، سپس به محاسبه ونم یرا بررس رهایمتغ نیرابطه ب ،هایینمودار نیاقدام، با رسم چن نیدر اول مطالعه نیز نیدر ااست. 

 ته شده است.شدت رابطه پرداخ

 یهاممکن است در مقابل داده د،گردیمحاسبه م انسیو وار نیانگیاساس م بر رسونیپ یهمبستگ بیضر نکهیتوجه به ا با

. برای حل این مسئله و رسیدن به نتایج بهتر یکسری نشان ندهد یرا به درست یهمبستگ زانیه و میددگرمنحرف پرت 

رافی بر اساس های فراگیر و شاخص توپوگعملیات آماری انجام گرفته است، از جمله رابطه همبستگی بین بارش

روز بارش فراگیر با مقادیر  129ایستگاههای سینوپتیک مشترک محاسبه گردیده است. سپس با تحلیل نتایج همبستگی 
                                                           

1. the mean Elevation 250 km Blocks in the Southeast direction  

2. the mean Elevation 250 km Blocks in the South direction 

3. the mean Elevation 250 km Blocks in the Soutwest direction  

4. the mean Elevation 250 km Blocks in the West direction 

5. the mean Elevation 250 km Blocks in the Northwest direction 

6. the Elevation Difference, ED=E.B250 - E.st2.5 

7. the Elevation Difference in the North direction  

8. the Elevation Difference in the Northeast direction  

9. the Elevation Difference in the East direction 

1 0. the Elevation Difference in the Southeast direction 

1 1. the Elevation Difference in the South direction 

1 2. the Elevation Difference in the Soutwest direction 

1 3. the Elevation Difference in the West direction 

1 4. the Elevation Difference in the Northwest direction 

1 5. Peasron Correlation Coefficient 
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بندی این روزها اقدام گردید و با توجه به اینکه فصل تابستان فاقد بارش ها به فصلمحاسبه شده هر یک از شاخص

 میطبق تقو)مستان، بهار و پاییز بر اساس سال میالدی و تقویم هواشناسیباشد، در این مطالعه سه فصل زفراگیر می

( دارای بارش فراگیر گردیدند و در ادامه ضرایب همبستگی با فاصله دسامبر است 1 شهیروز اول زمستان هم یهواشناس

ضرایب همبستگی در بررسی و از هر فصل یک روز نمونه با باالترین میزان  0.05درصد در سطح معناداری  95اطمینان 

های توپوگرافی با عنوان نماینده از آن فصل انتخاب گردید. از سویی دیگر منطقه به شش ناحیه با اکثریت شاخص

دو قسمت اصلی البرز شمالی و البرز جنوبی( و مرزهای )شباهت توپوگرافی و اقلیمی بر اساس الیه اطالعاتی خط الرأس

 یم شناختهچالوس در غرب  -جاجرود در شرق و دره کرج  -توسط دره هرازمحدوده البرز مرکزی که این محدوده 

( 1)البرز شرقی و البرز غربی و البرز مرکزی( در داخل منطقه مطالعاتی تقسیم گردیده است. با توجه به شکل شماره)،شود

در ابل شناسایی است. ( موقعیت هر ایستگاه سینوپتیک نسبت به نواحی ششگانه در منطقه مطالعاتی ق1)و جدول شماره

های توپوگرافی در هر یک از نواحی ششگانه رشته کوه البرز مورد این مرحله سه روز منتخب بارش فراگیر با شاخص

  ارزیابی قرار گرفته و میزان و شدت رابطه همبستگی آنها تعیین گردیده است.
 های سینوپتیک منطقه مطالعاتیحسب میلی متر در هر يک از ايستگاه: میزان بارش روزهای نمونه هر فصل بهار، زمستان و پايیز بر 1 جدول
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 نتايج

د که گردیمشخص (، 1990-2019)در طی دوره آماریهای فراگیر بررسی بارشآمده از ی بدستهابر اساس یافته

درصد  95 نانیو با احتمال اطم 0.05 یو زمستان در سطح خطا زییدر سه فصل بهار، پا یمنطقه مطالعات یبارندگ یریفراگ

 کاین رابطه ی قتریدق یاساس جهت بررس نیا برهای توپوگرافی منطقه مطالعاتی دارد. ی با شاخصمعنادار یخط طهبرا

نوع و جهت انتخاب و زمستان، بهار و پاییز  هر فصلاز  ا عنوان نمایندهب یروز نمونه بر اساس باالترین ضرایب همبستگ

الزم به ذکر است که جهت جلوگیری از تکرار عبارات ).ه استارتباط مورد مطالعه قرار گرفت نیقدرت ا زانیرابطه و م

های توپوگرافی ارتفاع متوسط هشت بلوک پنجاه کیلومتری در جهات هشتگانه طوالنی مربوط به معرفی شاخص

لوک از ارتفاع متوسط ایستگاه در شعاع جغرافیایی به مرکزیت ایستگاه سینوپتیک و اختالف ارتفاع متوسط آن هشت ب

  کیلومتری از عبارات مختصر مربوط به هر شاخص که در بخش روش کار ذکر گردیده است، استفاده می گردد.( 2.5

 .تأیید وجود رابطه خطی معنادار:1

 (:2019/3/20 روز نمونه)الف. بارش فراگیر فصل بهار

در سراسر منطقه های توپوگرافی با شاخص تعداد آماره معناداری نیشتریب یدارا( 2شکل شماره )بارش فراگیر فصل بهار

فاصله از دریای خزر،  یی، ارتفاع نقطه ایستگاه،ایعرض جغراف یی،ایطول جغرافباشد که شامل: مورد می 18با  یمطالعات

امی جهات هشتگانه کیلومتری در تم 250های متوسط بلوکارتفاع  ی،لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط ا

 .(ED.S)(ED.SE)(ED.E)(ED.NE)(ED.N)هایجغرافیایی و شاخص

در این منطقه  باشد.درصد( می41)یشمال یالبرز غرب این روز مربوط به منطقه در رابطه خطی معنادار نیشتریبهمچنین 

یی، ایطول جغرافهای شاخصباشد که عبارتند از: معنادار با بارش روز مذکور می یهمبستگشاخص دارای 10از البرز،

  ی ولومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط ا فاصله از دریای خزر، ارتفاع نقطه ایستگاه،

 این منطقه، در واقع(. NW250E.B.)(W250E.B.)(S250E.B.)(E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هایشاخص

 8بارش  نیانگیم یروز دارا نیدر ا و باشدمی لیو اردب النیگ یهااستان یعنی مطالعاتی، منطقه نهیشیب ارشمحدوده ب

 ستگاهیاآن در متر و حداکثر بارش  یلیم 0.01با مقدار  النیماسوله گ ستگاهیو حداقل بارش آن مربوط به ا بوده متریلیم

 .باشدمتر می یلیم 37با مقدار  النیرشت گ

 (:2011/10/30 روز نمونه)ب. بارش فراگیر فصل پايیز

 یدر سراسر منطقه مطالعاتشاخص توپوگرافی 14 با آماره معناداری یدارا( 3شکل شماره  )فراگیر فصل پاییزبارش 

در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط اهای توپوگرافی عبارتند از: ارتفاع نقطه ایستگاه، شیب ایستگاه، که این شاخص باشدمی

 )ED.E( (ED.N)(ED.NE) (،NW250E.B.)(W250E.B.)(E250E.B.)(N250E.B.)هایی و شاخصلومتریک 2.5

(ED.S) (ED.SW)(ED.W) (ED.NW)  البرز  این روز مربوط به منطقه در رابطه خطی معنادار نیشتریبهمچنین

معنادار با بارش روز مزبور  یهمبستگشاخص دارای رابطه 10در این منطقه از البرز، باشد.درصد( می33)مرکزی جنوبی

 ستگاهیارتفاع متوسط ا فاصله از دریای خزر، یی، ارتفاع نقطه ایستگاه،ایطول جغرافهای شاخص  ز:بوده است که عبارتند ا

 (W250E.B.)(S250E.B.) (E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هایی و شاخصلومتریک 2.5در شعاع 

(.NW250E.B.) یروز دارا نیمنطقه در ا نیا باشد.می زنجان، البرز، قزوین و تهران ،النیگ یهااستانبخشی از  در واقع 

متر و حداکثر  یلیم 0.1با مقدار  النیگ آستارا ستگاهیباشد و حداقل بارش آن مربوط به امی متریلیم 10.39 بارش نیانگیم

 .باشدمتر می یلیم 33ر با مقدا النیگ لمبرایپ ستگاهیمنطقه مربوط به ا نیبارش ا

 (:2010/1/26 روز نمونه)ج. بارش فراگیر فصل زمستان
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در سراسر منطقه های توپوگرافی با شاخص کمترین آماره معناداری یدارا( 4شکل شماره  )بارش فراگیر فصل زمستان

 یی،ایطول جغرافهای توپوگرافی برقرار است که عبارتند از: مورد از شاخص 9که این رابطه خطی با  باشدمی یمطالعات

 (SW250E.B.)(E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هایاز دریا و شاخصیی، شیب ایستگاه، فاصله ایعرض جغراف

 (ED.W).  و

در این منطقه  باشد.درصد( می25)غربی شمالیالبرز  این روز مربوط به منطقه در رابطه خطی معنادار نیشتریبهمچنین 

طول های معنادار با بارش روز مزبور بوده است که عبارتند از: شاخص یهمبستگشاخص دارای رابطه  6از البرز 

این  در واقع (.E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هاییی، فاصله از دریای خزر و شاخصایعرض جغراف یی،ایجغراف

بارش  نیانگیم یروز دارا نیدر ا و باشدمی لیو اردب النیگ یهااستان یعنی مطالعاتی، منطقه نهیشیب ارشمحدوده ب منطقه،

 ستگاهیاآن در متر و حداکثر بارش  یلیم 0.6با مقدار  لیاردب نینم ستگاهیو حداقل بارش آن مربوط به ا بوده متریلیم 12.6

 .باشدمتر می یلیم 40با مقدار النیرشت گ

 .جهت رابطه خطی معنادار:2

 (:2019/3/20روز نمونه )فصل بهار یرالف. بارش فراگ

د گردیروز مورد نظر، مشخص  یرفراگ یهابارش  بامذکور  یشاخص توپوگراف 18 ینمعنادار ب یرابطه خط ییدتاپس از 

یی و ایعرض جغراف یی،ایطول جغراف شاخص 7تعداد، جهت رابطه در  ینا ینکه از ب

رتفاع های اشامل شاخص مورد 11در  نیز مثبت و مستقیم و (ED.S)(ED.SE)(ED.E)(ED.NE)(ED.N)هایشاخص

کیلومتری  50های متوسط بلوکارتفاع ی، لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط افاصله از دریای خزر،  نقطه ایستگاه،

 باشد.و معکوس می یمنفدر تمامی جهات هشتگانه جغرافیایی 

این روز  در خطی معناداررابطه  نیشتریبنسبت به سراسر منطقه مطالعاتی دارای  یشمال یالبرز غرب از سویی دیگر منطقه

شاخص توپوگرافی است که عبارتند از: همبستگی مثبت و مستقیم  10است. که شامل رابطه معنادار بارش روز نمونه با

 فاصله از دریای خزر، های ارتفاع نقطه ایستگاه،یی و همبستگی منفی و معکوس با شاخصایطول جغرافبا شاخص 

 (E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هایی و شاخصلومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط ا

(.NW250E.B)(.S250E.B)(.W250E.B.) 

 (:2011/10/30روز نمونه )يیزفصل پا یرب. بارش فراگ

 دگردیروز مورد نظر، مشخص  یرفراگ یهابارش  بامذکور  یشاخص توپوگراف 14 ینمعنادار ب یرابطه خط ییدپس از تا

ارتفاع نقطه ایستگاه، شیب ایستگاه و  شاخص 7تعداد، جهت رابطه در  ینا ینکه از ب

ی شامل شاخص توپوگراف 7در  نیز مثبت و مستقیم و (ED.NW)(ED.W)(ED.SW)(ED.S)(ED.N)هایشاخص

 (W250E.B.)(NW250E.B.)(E250E.B.)(N250E.B.)هایی و شاخصلومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع متوسط ا

 رابطه همبستگی منفی و معکوس است.( ED.E)(ED.NE)و

این  در رابطه خطی معنادار نیشتریبنسبت به سراسر منطقه مطالعاتی دارای  مرکزی جنوبیالبرز  از سویی دیگر منطقه

شاخص توپوگرافی است که عبارتند از: همبستگی مثبت و  8روز است. که شامل رابطه معنادار بارش روز نمونه با 

متوسط  های ارتفاع نقطه ایستگاه،شاخص  و همبستگی منفی و معکوس با (ED.SW)(ED.S)یهامستقیم با شاخص

 (. W250E.B.)(NW250E.B.)(E250E.B.)(N250E.B.)هایو شاخص لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیارتفاع ا

 (:2010/1/26 روز نمونه)ج. بارش فراگیر فصل زمستان

د گردیروز مورد نظر، مشخص  یرفراگ یهابارش  بامذکور  یشاخص توپوگراف 9ینمعنادار ب یرابطه خط ییدپس از تا

 )ED.W(( وNW250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)یی وایطول جغراف شاخص 5تعداد، جهت رابطه در ینا ینکه از ب
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 یمنف (E250E.B.)یی، شیب ایستگاه، فاصله از دریا وایعرض جغرافهای شامل شاخص مورد 4در  نیز مثبت و مستقیم و

 باشد.و معکوس می

این روز  در رابطه خطی معنادار نیشتریبنسبت به سراسر منطقه مطالعاتی دارای  یشمال یالبرز غرب از سویی دیگر منطقه

شاخص توپوگرافی است که عبارتند از: همبستگی مثبت و مستقیم  6است. که شامل رابطه معنادار بارش روز نمونه با 

فاصله از دریای خزر و  ،ییایعرض جغرافهای یی و همبستگی منفی و معکوس با شاخصایفطول جغرابا شاخص 

 (.E250E.B.)(NE250E.B.)(N250E.B.)هایشاخص

 میزان ضريب همبستگی(:)شدت رابطه خطی.3

 (:2019/3/20روز نمونه )فصل بهار یرالف. بارش فراگ

منطقه  سراسردر آن  و بارش روز نمونه باشدمی یدر سراسر منطقه مطالعات یهمبستگ میزان نیشتریب یدارافصل بهار  

. باالترین مقدار ضریب است یهای توپوگرافشاخص ریبا مقادمعنادار  یقوی متوسط و همبستگی رابطه دارا یمورد بررس

در  ستگاهیارتفاع امتوسط  از ی شرقیلومتریک 50در بلوک ستگاهیاختالف ارتفاع متوسط ا همبستگی مربوط به شاخص

در منطقه البرز شرقی برآورد شده است که به معنای  0.024و در سطح خطای  0.926با میزان عددی  لومتریک 2.5شعاع 

متوسط ارتفاع  ترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به شاخصباشد. پایینهمبستگی بسیار قوی مثبت یا مستقیم می

باشد که نشانگر رابطه می 0.048( در سطح معناداری-0.472)میزان عددی کیلومتری در جهت شمال غربی با 50بلوک

 همبستگی متوسط منفی یا معکوس این شاخص با بارش فراگیر است.

باشد. بیشترین ضریب این روز می در رابطه خطی معنادار نیشتریباز سویی دیگر در منطقه البرز غربی شمالی که دارای 

است که همبستگی قوی مستقیم را نشان  0.01( در سطح معناداری 0.721)غرافیاییهمبستگی مربوط به شاخص طول ج

کیلومتری در جهت شمال  50متوسط بلوکارتفاع  می دهد و کمترین مقدار این ضریب مربوط به همان شاخص

 باشد که حاکی از همبستگی متوسط معکوس اینمی 0.048در سطح معناداری -0.472( با میزان N250E.B.)غربی

 شاخص با بارش فراگیر است.

 (:2011/10/30 روز نمونه)ب. بارش فراگیر فصل پايیز

های شاخص  ریمقادی و بسیار قوی با قوی متوسط و همبستگی رابطه دارا کوهستانی البرزمنطقه  سراسردر فصل پاییز 

 50در بلوک ستگاهیاختالف ارتفاع متوسط ا . باالترین مقدار ضریب همبستگی مربوط به شاخصاست یتوپوگراف

در  0.009و در سطح خطای  -0.920با میزان عددی  لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیمتوسط ارتفاع ا از ی شرقیلومتریک

باشد. پایین ترین منطقه البرز مرکزی شمالی برآورد شده است که به معنای همبستگی بسیار قوی منفی یا معکوس می

در  -0.437کیلومتری در جهت شمال غربی با میزان  50متوسط بلوکارتفاع  مقدار ضریب همبستگی مربوط به شاخص

 باشد، که نشانگر رابطه همبستگی متوسط منفی یا معکوس این شاخص با بارش فراگیر است.می 0.042سطح معناداری 

باشد. بیشترین ضریب این روز می در رابطه خطی معنادار نیشتریباز سویی دیگر در منطقه البرز مرکزی جنوبی که دارای 

است، که  0.007( در سطح معناداری -0.560)لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیمتوسط ارتفاع اهمبستگی مربوط به شاخص 

 50متوسط بلوکارتفاع  همبستگی متوسط معکوس را نشان می دهد و کمترین مقدار این ضریب مربوط به همان شاخص

باشد، که همبستگی متوسط معکوس این می 0.042در سطح معناداری -0.437کیلومتری در جهت شمال غربی با میزان 

 شاخص با بارش فراگیر را نشان می دهد.

 (:2010/1/26 روز نمونه)ج. بارش فراگیر فصل زمستان

. است یهای توپوگرافشاخص ریبا مقادی متوسط همبستگی رابطه دارا کوهستانی البرزمنطقه  سراسردر فصل زمستان 

 ی در جهت جنوب غربیلومتریک 50در بلوک ستگاهیارتفاع متوسط ا قدار ضریب همبستگی مربوط به شاخصباالترین م
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در منطقه البرز غربی جنوبی برآورد شده است که به معنای همبستگی  0.002و در سطح خطای  0.843با میزان عددی 

 50متوسط بلوکارتفاع  مربوط به شاخصباشد. پایین ترین مقدار ضریب همبستگی بسیار قوی مثبت یا مستقیم می

باشد، که نشانگر رابطه همبستگی متوسط می 0.048در سطح معناداری  -0.436کیلومتری در جهت شرق با میزان عددی

 منفی یا معکوس این شاخص با بارش فراگیر است.

باشد. بیشترین ضریب ین روز میا در رابطه خطی معنادار نیشتریباز سویی دیگر در منطقه البرز غربی شمالی که دارای 

است، که همبستگی متوسط معکوس را نشان  0.013( در سطح معناداری -0.533)همبستگی مربوط به عرض جغرافیایی

کیلومتری در جهت شرقی با میزان  50متوسط بلوکارتفاع  و کمترین مقدار این ضریب مربوط به همان شاخص می دهد

باشد، که همبستگی متوسط معکوس این شاخص با بارش فراگیر را نشان می 0.048در سطح معناداری -0.436عددی

 می دهد.

رابطه همبستگی قوی و بسیار قوی معناداری با  خصشا 10با یک نگاه کلی به سراسر منطقه مطالعاتی در فصل بهار

های شاخص  مستقیمو  بارش فراگیر برقرار نموده اند. این روابط خطی عبارتند از رابطه همبستگی بسیار قوی

و  با بارش فراگیر جغرافیایی و عرض طول و همچنین (ED.S)(ED.SE)(ED.E)(ED.NE)(ED.Nتوپوگرافی)

(. در فصل پاییز S250E.B.)(SW250E.B.)(SE250E.B.های)شاخص  همچنین همبستگی بسیار قوی و معکوس با

است و به این معناست که در این منطقه  مرکزی شمالیالبرز ناحیه در  (ED.NEترین شاخص مربوط به) قوی

خواهد یافت و  کاهشبارش فراگیر در این منطقه یابد، افزایش  شرقیشمال در جهت ارتفاع متوسط هرچقدر مقدار 

رابطه همبستگی بسیار قوی معناداری با بارش فراگیر برقرار نموده اند.  خصشا 7پاییز همچنین در فصل  .بالعکس

شیب  های توپوگرافی ارتفاع نقطه ایستگاه،و مستقیم شاخص عبارتند از رابطه همبستگی بسیار قویاین روابط خطی 

و همچنین  با بارش فراگیر (ED.W)(ED.SW)و شاخص لومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیمتوسط ارتفاع اایستگاه، 

ین شاخص مربوط تر در فصل زمستان قوی (ED.E)(ED.NE).های شاخص  همبستگی بسیار قوی و معکوس با

ارتفاع متوسط است و به این معناست که در این منطقه هرچقدر مقدار  غربی جنوبیالبرز ناحیه در ( SW250E.B.به)

همچنین در فصل  .خواهد یافت و بالعکس افزایشبارش فراگیر در این منطقه یابد، افزایش جنوب غربی در جهت 

با بارش فراگیر برقرار نموده اند. این روابط خطی عبارتند از رابطه رابطه همبستگی قوی معناداری  خصشا 3زمستان 

  و با بارش فراگیرهای توپوگرافی طول جغرافیایی و مستقیم شاخص همبستگی قوی

 (.SW250E.B.)(NE250E.B.های)شاخص

های شاخص  نتیجه آخر که از تحلیل های وارده بر خروجی این مدل های همبستگی استخراج می گردد، اشاره به

توپوگرافی است که در سه روز نمونه بارش فراگیر بیشترین تکرار روابط خطی را در سراسر منطقه مطالعاتی داشته اند. 

 ستگاهیمتوسط ارتفاع اارتفاع نقطه ایستگاه، شیب ایستگاه،  ها عبارتند از: طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی،این شاخص

شاخص توپوگرافی  24. از بین (ED.N(ED.E))( وSW250E.B.)(NE250E.B.)هایو شاخص لومتریک 2.5در شعاع 

دو شاخص در هیچ روزی و در هیچ ناحیه ای از منطقه کوهستانی البرز وارد مدل همبستگی نشده اند و به عبارتی این 

ها که این شاخصدو شاخص هیچ گونه رابطه خطی معناداری ولو در حد ضعیف با بارش فراگیر منطقه برقرار ننموده اند 

 عبارتند از: شاخص توپوگرافی جهت ایستگاه و فاصله از خط الرأس.
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از سویی دیگر با توجه به ناحیه بندی منطقه کوهستانی البرز به شش ناحیه همگن تر، شاهد روابط خطی معنادار در هر  

رقی جنوبی و مرکزی شمالی در فصل به استثناء البرز غربی شمالی و جنوبی در فصل پاییز و البرز ش )ایمناحیه بوده

رابطه خطی متوسط  10زمستان(. بیشترین رابطه خطی معنادار در هر ناحیه مربوط به البرز غربی شمالی در فصل بهار با 

رابطه خطی متوسط و اکثراً منفی یا  8و اکثراً منفی یا معکوس و بعد از آن ناحیه البرز مرکزی جنوبی در فصل پاییز با 

شاخص  3رابطه مثبت یا مستقیم با )رابطه خطی بسیار قوی 6ناحیه البرز مرکزی شمالی در فصل بهار با معکوس و 

باشد، ناحیه البرز غربی شمالی نیز در فصل زمستان شاخص دیگر توپوگرافی( می 3توپوگرافی و منفی یا معکوس با 

باشد. همچنین در این نواحی، بارش فراگیر میرابطه خطی متوسط و اکثراً منفی یا معکوس با بارش فراگیر  6دارای 

های توپوگرافی، اولین ناحیه ای است که بیشترین شاخص  رابطه خطی معنادار با 16ناحیه البرز غربی شمالی با داشتن 

 11روابط خطی همبستگی در آن برآورد گردیده است و پس از این ناحیه بارش نواحی البرز مرکزی شمالی و جنوبی با 

رابطه خطی قرار گرفته اند و در انتها بارش فراگیر  6ه خطی و سپس بارش نواحی البرز شرقی شمالی و جنوبی با رابط

های توپوگرافی برقرار نموده رابطه خطی معنادار کمترین همبستگی معنادار را با شاخص 3ناحیه البرز غربی جنوبی با 

 است.

 
 های توپوگرافی منطقه کوهستانی البرز( و شاخص2019/3/20ش فراگیر فصل بهار): نمودار مقادير ضريب همبستگی بین بار2شکل 

 البرز یمنطقه کوهستان یهای توپوگرافشاخص ( با2011/10/30فصل پايیز) ریبارش فراگ نیب یهمبستگ بيضر ريمقاد : نمودار3شکل 
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 البرزی منطقه کوهستان یتوپوگراف یها( با شاخص2010/1/26فصل زمستان) ریبارش فراگ نیب یهمبستگ بيضر رينمودار مقاد: 4شکل 

 نتیجه گیری

  اکثریت شاهد وجود رابطه خطی معنادارگستردگی منطقه مطالعاتی  رغمنتایج این تحقیق نشان می دهد که عال

معناداری در  درصد و ضریب 95با احتمال اطمینان  شاخص( 24شاخص از  22)مورد بررسیهای توپوگرافی شاخص

باالترین تعداد آماره معناداری از نظر مقیاس زمانی و مکانی بین  ایم.با بارش فراگیر بوده 0.05سطح خطای کوچکتر از 

 باشدمی مورد 18ا بفصل بهار  ریمربوط به بارش فراگ یدر سراسر منطقه مطالعاتهای توپوگرافی بارش فراگیر با شاخص

کیلومتری شرقی از ارتفاع متوسط ایستگاه در شعاع  250به اختالف ارتفاع متوسط بلوک ترین شاخص مربوطکه قوی

مورد باالترین روابط همبستگی را داشته  14. پس از آن فصل پاییز با البرز شرقی جنوبی استکیلومتری در ناحیه  2.5

از ارتفاع متوسط ایستگاه در کیلومتری شمال شرقی  250اختالف ارتفاع متوسط بلوکترین شاخص مربوط به که قوی

مورد کمترین روابط خطی معنادار را  9. در انتها فصل زمستان با است مرکزی شمالیالبرز ناحیه در کیلومتری  2.5شعاع 

کیلومتری جنوب  250ارتفاع متوسط بلوکترین شاخص مربوط به  های توپوگرافی برقرار نموده است که قویبا شاخص

ی از مرکز لومتریک 250مربوط به ارتفاع متوسط بلوک روابطترین  . بنابراین قویاست ربی جنوبیغالبرز ناحیه در غربی 

باشد. همچنین بیشترین تکرار روابط خطی مدل های در جهات مختلف با توجه به فصول مختلف سال می ایستگاه

 غرافیایی، عرض جغرافیایی،های طول جهمبستگی را در منطقه مطالعاتی در روزهای بارش فراگیر مورد نظر شاخص

کیلومتری در  250، ارتفاع متوسط بلوکلومتریک 2.5در شعاع  ستگاهیمتوسط ارتفاع اارتفاع نقطه ایستگاه، شیب ایستگاه، 

کیلومتری شمالی و شرقی از ارتفاع متوسط ایستگاه در  250جهات شرق و شمال شرقی و اختالف ارتفاع متوسط بلوک

شاخص توپوگرافی دو شاخص توپوگرافی جهت ایستگاه و فاصله از خط الرأس  24د و از بین کیلومتری دارن 2.5شعاع 

در هیچ روزی و در هیچ ناحیه ای از منطقه کوهستانی البرز وارد مدل همبستگی نشده اند و به عبارتی این دو شاخص 

موده اند. از سویی نیز در ناحیه البرز هیچ گونه رابطه خطی معناداری ولو در حد ضعیف با بارش فراگیر منطقه برقرار نن

 ریمقادمتغیرهای مستقل با غربی شمالی و مرکزی جنوبی متغیر وابسته بارش فراگیر بیشترین رابطه همبستگی معنادار را 

 ریبا مقادی داشته و بارش فراگیر ناحیه البرز غربی جنوبی کمترین رابطه خطی معنادار را های توپوگرافشاخص

کشور از  یشمال یاز قسمتها یمرطوب ورود یهواهامعنا که توده نیبه ا ی برقرار نموده است.پوگرافهای توشاخص

سطح  یهایناهموار ریتحت تاث نیبه سطح زم یکیو نزد نیی( به علت ارتفاع پا1393،ینیف ییبابا)یبریجمله پرفشار س

مهاجر  یشارهاکشور از جمله پرف یو غرب یشمال غرب یاز قسمتها یمرطوب ورود یو توده هواها ردیگ یقرار م نیزم

قرار  یسطح یهایناهموار ریکمتر تحت تاث شتری( به علت ارتفاع باالتر و قدرت ب1385 ،ی(،)مراد1375،ییقشقا)یغرب

 سطح باالست. یجو یها ستمیس نیا ریگرفته و بارش منطقه تحت تاث
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در  بارش رابطه معنادار نتایج مطالعات پیشین بوده است. از جمله:ی این پژوهش همسو و تاییدی بر هابنابراین یافته

رابطه خطی (، 1388)صراف و رجایی(، ساری1381)اصل(، رضایی بنفشه و رجایی1374)علیجانی)ارتفاعبا  بیشتر مناطق

 منطقه یگیر (، جهت(Alijani, 2008علیجانی)منبع رطوبتییا شاخص توپوگرافی فاصله از دریا با  رشبا معنی دار

که این ( 1395)فتاحی و همکاران)عرض و طول جغرافیایی(، 1389)عزیزی و همکاران)قویخطی  رابطه با مطالعاتی

های موثر بیشترین شاخصو با استناد به این منابع و دست یافتهای پژوهش حاضر  باشدنتایج کار می همسو بایافته نیز 

از آنها استفاده میتوان بینی بارش در زمینه برآورد و پیش آیندهحقیقاتی در کارهای ت و هدگردیبر بارش منطقه شناسایی 

 .نمود
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