
  1389 تابستان چهارم، شماره ،اول سال                                                          اهواز واحد ياسالم آزاد دانشگاه - تاالب يپژوهش يعلم فصلنامه
 

  
 پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تاالب انزلي

  
مجله تاالب، دانشگاه آزاد اسالمي واحـد  . پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تاالب انزلي .1389، .و فرهي، ص. رمضاني، ب

  .11-20، صفحات1389تابستان  چهارم، شماره ،اولسال . اهواز
  

    چكيده 
شدت بارندگي به وسيله مقدار آن در واحد زمان نشان داده مي شود، به طوريكه به بارش روزانه 

همچنين تعداد روزهاي بارندگي بيانگر فراواني عامل . بارش سنگين اطالق مي شود ميلي متر 30باالي 
و ميلي متر  1 يدر اين تحقيق جهت بررسي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگ. صعود مي باشد

از  سال آماري 5بيشتر در حوضه تاالب انزلي از آمار روزانه وابسته به سازمان آب استان گيالن به مدت 
هدف تحقيق تحليل مقدار و تعداد روزهاي باراني و ارائه نقشه هاي . استفاده شد 1386تا  1381سال 

روش كار توصيفي و با استفاده از نرم افزار سيستم . پهنه يندي آن در حوضه تاالب انزلي مي باشد
نتايج تحقيق . اطالعات جغرافيايي و مدل ميانيابي كريجينگ اقدام به تهيه نقشه هاي پهنه بندي شد

ن داد كه ناحيه رشت داراي باالترين مقدار بارش روزانه مي باشد، كه در شمال حوضه منطبق با ايام نشا
متر داراي كمترين اين مقدار  950ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله با ارتفاع . بارش هاي پاييزي مي باشد

روزهاي همرا با بارندگي  در سال مي باشد، در حالي كه در ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله داراي تعداد
كه نشان مي دهد . ماه از سال همراه با بارندگي مي باشد 10بيشتر است، به طوري كه در اين ايستگاه 

كاسته مي ) شدت بارش روزانه(هر چقدر به طرف ارتفاعات باالتر حركت مي كنيم از مقدار بارش روزانه 
در بررسي پهنه تعداد روز هاي بارندگي نيز  .شود اما بارش در تعداد روزهاي بيشتري ريزش مي كند

روز و بقيه سطح  246تا  181مشخص شد كه بجز جنوب حوضه كه داراي تعداد روزهاي بارندگي بين 
. روز است 311تا  246حوضه كه بشترين قسمت را شامل مي شود داراي بيشينه روزهاي بارش يعني 

نه مشخص شد كه قسمت هاي شمال تا شرق حوضه همچنين در بررسي پهنه باالترين مقدار بارش روزا
، همچنين بيشترين مساحت حوضه داراي )بارش سنگين( ميلي متر 30داراي مقدار بارش روزانه باالي 

شينه بارش روزانه با مقدار يو فقط قسمت هاي محدود داراي ب ميلي متر 30تا  20بيشينه بارش روزانه 
  .  مي باشد ميلي متر 20تا  10

  
  .GISتعداد روزهاي بارندگي، مقدار بارندگي روزانه، حوضه تاالب انزلي،  :كليدي واژگان

   
  

  مقدمه
با  يكه حت يوجود دارد به طور گريبه زمان د يو از زمان گريبه محل د ياز محل يدر مورد علت تفاوت مقدار بارندگ ياديابهامات ز

، ليكن تأثير پذيري شرايط اقتصادي، روابط اجتماعي و سياسي نوسانها كامالَ مشخص نشده است نيهنوز علت ا يگسترش دانش و فناور
امكان جبران كمبود مواد غذايي از طريق انتقال ت حتي امروزه كه سرعت زياد ارتباطا. مردم از وضعيت بارش هاي جوي امري مسلم است

، نوسان بارندگي مي تواند در تغيير سياست دولت ها و روابط بيت المللي تأثير و كشتي هاي تندرو را امكان پذير كرده استا با هواپيماه
اضافه بارش يا كمبود ، اقليمي دوره رشد گياهان زراعي محدوديت كمبود منابع آب و .)1382 ناظم السادات و همكاران،( شگرفي داشته باشد

اين موضوع از ديد  كه روش مطالعه والت كشاورزي مي گردد وبارش از موضوعاتي است كه سبب خشكسالي و يا به عبارتي كاهش محص
محيط زيست دارد به شمار مي آن را يك پديده طبيعي كه اثرات فراوان روي  ،ولي در جامعيت و ارزيابي بودهمتفاوت ، متخصصان مختلف

روزهاي بارندگي بيانگر فراواني عامل صعود شدت بارندگي به وسيله مقدار آن نشان داده مي شود، همچنين تعداد  .)1378 رمضاني،( آورند
از جمله مي . پژوهش هاي زيادي چه در ايران و چه در خارج از كشور انجام گرفته است) ماهانه، فصلي و ساالنه( در زمينه بارش. مي باشد

 ، حجام و)1383( رابي، جهانبخش و ت)1383( قويدل ، خورشيد دوست و)1386( ، عساكره)1378( زيزيعتوان به تحقيقات رضيئي و 
و در خارج از كشور ) 1387(س ، نصري و مدر)1386(همكاران ، داودي راد و )1386( ، مدرس)1386( ، انصاري وداوري)1387( همكاران

   1*بهمن رمضاني
  2صديقه فرهي

  
، دانشيار گروه واحد رشت، اسالمي دانشگاه آزاد. 1

  رشت، ايرانجغرافيا، 
، كارشناس ارشد واحد رشت ،اسالمي گاه آزادـدانش. 2

  جغرافياي طبيعي، رشت، ايران
  
  نويسنده مسئول مكاتبات  *

Bahman@iaurasht.ac.ir 
  

   02/07/1389: تاريخ دريافت
  28/08/1389: تاريخ پذيرش 

  
اين مقاله از پايان نامه كارشناسي ارشد استخراج 

 .شده است
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اما مراجعه به مقاالت مختلف داخلي نشان مي دهد كه در . اشاره كرد) 2010( Azeezو  Rajو ) Blazczyk )2005مي توان به تحقيقات 
 1در پژوهش حاضر تعداد روزهاي داراي بارش برابر . چندان پژوهشي انجام نشده استه مورد تعداد روزهاي بارندگي و مقدار بارش روزان

نين حداكثر بارش روزانه در سري زماني ساالنه مورد بحث و ارزيابي و بيشتر از آن به عنوان روز بارندگي در نظر گرفته شد و همچ ميلي متر
  .    قرار گرفته است

  
   مواد و روش ها

كيلومتر واقع شده است و داراي حداقل و حداكثر ارتفاع به  3610حوضه تاالب انزلي در شمال ايران و جنوب درياي خزر با مساحت 
حوضه از غرب يه حوضه هاي آبخيز غربي استان گيالن، جنوب كوههاي تالش، شرق حوضه اين . متر مي باشد 3105و  -28ترتيب برابر 

  .از شمال به درياي خزر محدود مي شود، همچنين از لحاظ اقليم جزء اقليم خزري محسوب مي شود آبخيز سفيد رود و

  
  نقشه موقعيت جغرافيايي حوضه تاالب انزلي: 1شكل 

  
استفاده  85-86تا  81-82ستگاه آب سنجي وابسته به سازمان آب استان گيالن از سال آبي يا 14نه در اين تحقيق از آمار بارش روزا

با تجزيه و تحليل اوليه توسط اين نرم افزار . داده هاي بارندگي ابتدا به فايل هاي نرم افزار اكسل تبديل شد). 2 شكل و 1 جدول( شد
داده هاي اين ايستگاهها با استفاده از روش نسبت ها مورد باز . مشخص شد كه برخي از ايستگاهها داراي نواقص آماري روزانه هستند

سال ميانگين  5از داده هاي روزانه بارش . مينان از همگني داده ها از آزمون جرم مضاعف استفاده شدسازي قرار گرفتند، همچنين جهت اط
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روز سال به شكل نزولي مرتب شد و نمودار تداوم روزهاي بارندگي در چهار ايستگاه نماينده حوضه تاالب  365گرفته شد و داده هاي بارش 
متري قرا گرفته اند  950و  190، 0،-2، ماسوله رودخان ماسوله كه به ترتيب در ارتفاع انزلي شامل ماسوله رودخان كسما، رشت، طاسكو

دهنده تعداد روزهاي همراه با بارش و تعداد روزهاي بدون بارش و همچنين باالترين مقدار بارش روزانه در  ترسيم شد، اين نمودارها نشان
در تحقيق خود روزي را باراني مي داند كه ) 1374( عليجاني .فاق نظر وجود نداردبين آب و هواشناسان در مورد روز باراني ات. سال هستند

همچنين درصد . متر مرز روز خشك و باراني در نظر گرفته شد لييم 1در اين تحقيق نيز بارش . بارندگي داشته باشدر مت لييبيش از يك م
سپس براي بررسي مكاني تعداد روزهاي ساالنه بارندگي و همچنين . به شدتعداد روزهاي باراني و مقدار باالترين بارش روزانه در سال محاس

و ) GIS( باالترين مقدار بارش روزانه در كل حوضه تاالب انزلي، نقشه پهنه بندي آنها با استفاده از امكانات سيستم اطالعات جغرافيايي
درونيابي مي باشد كه مي تواند بهترين نتيجه را براي  روش كريجينك مهمترين و گسترده ترين روش. روش كريجينگ تهيه و تفسير شد

  .هاي مكاني به همراه داشته باشد توزيع منطقه اي داده
بر اساس مدل برازش يافته مي توان شعاعي كه در ميانيابي مورد استفاده قرار  .روش گريجينگ مبتي بر برازش پراش نگار تجربي است

اين روش در مجموع صحيح ). 1378عساكره، (. اتي كمتر ودقت بيشتري در ميانيابي را حاصل نمودمي گيرد را برآورد نمود، عمليات محاسب
  .ترين نتايج را نسبت به ديگر روشهاي درونيابي ارائه مي دهد

  
در حوضه تاالب انزلي در سال  مشخصات ايستگاه هاي مورد استفاده جهت پهنه بندي كردن بارش: 1جدول 

 85-86و  81-82آبي 

 ارتفاع از سطح دريا  عرض جغرافيايي جغرافياييطول 
 )متر(

 رديف نام ايستگاه

42 -36-49 30 -15-37 0 )رشت(سفيد رود  1
40 -43-49 35 -08-37 47 )سدسنگر(د سفيدرو 2
00 -18-49 00 -13-37 40 3 فومن
01 -18-49 44 -25-37 170 4 قلعه رودخان
55 -51-48 10 -19-38 40 5 چوبر
04 -19-49 56 -19-37 190 6 طاسكو
09 -19-49 36 -22-37 60 7 طاسكو ماسال
25 -18-49 49 -19-37 2- ماسوله رودخان كسما 8
00 -49-49 09 -19-37 950 ماسوله رودخان ماسوله 9
33 -01-49 44 -34-37 250  10 آب وبر
00 -08-49 00 -33-37 70  11 رضوانشهر
58 -07-49 42 -46-36 311  12 گيلوان
00 -16-49 08 -42-36 423  13 كلج
27 -41-48 01 -39-37 1000  14 ناو
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  سنجي حوضه تاالب انزلي نقشه موقعيت ايستگاههاي باران: 2شكل 

 
  نتايج

. جهت بررسي تعداد روزهاي بارندگي و بيشترين مقدار بارش روزانه ايستگاههاي مورد نظر از منحني تداوم مقدار بارندگي استفاده شد
بدون ) روز از سال 101(ل ازايام سا% 7/27نشان دهنده اينست كه ) 3شكل (مقدار بارندگي ايستگاه ماسوله رودخان كسما منحني تداوم 

از كل بارندگي ساالنه را به خود اختصاص داده % 3/2متر بوده است كه اين مقدار  لييم 26بيشترين مقدار بارندگي . بارندگي بوده است
بيشينه بارش روزانه . بدون بارندگي بوده است) روز 112(ل درصد از ايام سا 7/30ر اينست كه ايستگاه رشت دنشان دهنده ) 4(شكل . است

  .درصد از كل بارندگي روزانه در طي يك سال مي باشد 8/4متر در دو روز از سال مي باشد كه اين مقدار  لييم 30اين حوضه با مقدار 
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  1389 ستان

  
8(  

  

 1/32د كه 
ز كل بارش 

  

تابس چهارم، شماره 

5-86و  8-81

86 -85(  

نشان مي دهد) 5
از% 2 كه معادل 

 86-85(  

،اول سال           

82سال آبي ( 

6و  81-82ي 

5 شكل( بارندگي
متر لييم 19گاه 

و 81-82بي 

                     

رودخان كسما

سال آبي( رشت

ني تداوم ارتفاع ب
انه در اين ايستگا

سال آب( طاسكو

                     

ستگاه ماسوله ر
  

دگي ايستگاه ر
  

نمودار منحن. ست
 مقدار بارش روزا

گي ايستگاه ط

    اهواز واحد يم

ايسر بارندگي

وم مقدار بارند

پايه واقع شده اس
باالترين .ي باشد

وم مقدار بارندگ

اسال آزاد دانشگاه - 

ي تداوم مقدار

منحني تدا: 4 

 توپوگرافي كوهپ
بدون بارش مي) 

منحني تداو :5

-تاالب يپژوهش ي

منحني: 3ل شك

لشك

 طاسكو در واحد
)روز 117(  سال

   

5شكل 

يعلم فصلنامه
 

ايستگاه
درصد از ايام
.ساالنه است
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. بارش است
 5/0 مقدار 

يستگاههاي 

  
85(  

دخان كسما 
وز همراه با 
ت نيز داراي 
ي بارندگي 
رندگي و در 
 .گي را دارد

ل بهار دراي 
 بارندگي در 

متري قرا  9
  

ر نزلي د

النه
سا

 

253 
248 
264 
302 

بدون ب) روز 63( 
متر است كه اين
ست كه در بين اي

5- 86و  8-81

ستگاه ماسوله رود
 داراي كمترين ر

ايستگاه رشت. ست
ي ببيشترين روزها
شترين روزهاي بار
ين روزهاي بارندگ
ين ايستگاه فصل
كمترين روزهاي

950كه در ارتفاع 
.قرار گرفته است

حوضه تاالب ا

داد
مر

يور 
هر

ش
 

12 23 
13 23 
13 23 
16 25 

ام سالياصد از 
م لييم 25وزانه 

همراه با بارش اس

82سال آبي( ه

ن مي دهد كه ايس
ست و مرداد ماه
ن روز بارندگي اس
ل زمستان داراي
 بهمن داراي بيش

وكمترين ب بيشتري
را مي باشد، در اي
ه طاسكو داراي ك
 دارا مي باشد، ك
ه در ارتفاع صفر ق

خب حههاي منت
8(  

داد
خر

 

 تير

9 23 
15 16 
17 20 
23 30 

درص 3/17ست كه 
 مقدار بارندگي رو

ماه از سال ه 10

ودخان ماسوله

د مطالعه را نشان
ه ماههاي ديگر اس
تان داراي كمترين
د ماه است و فصل
 ماههاي آبان و
تابستان به ترتيب
ي بارندگي را دار
طور كلي ايستگاه
ه رودخان ماسوله
ريزش مي كندكه

ال در ايستگاه
85-86و  81-

ين
ورد

فر
ت 

هش
ديب

ار
 

28 21 
23 23 
26 23 
30 31 

 الب انزلي

ستان واقع شده اس
باالترين ،ي دهد

در اين ايستگاه.

تگاه ماسوله ر

مور يايستگاهها
ي بيشتر نسبت به
ز بارندگي و تابست
بارندگي در خرداد
ستگاه طاسكو در
ي نيز زمستان و ت

اد كمترين روزهاي
به ط. تر مي باشد

گاه ماسولهرا ايست
ر ميلي متر 30ار

ب ماههاي سا
-82سال آبي (

من
به

فند 
اس

 

2523
2421
2622
2524

دگي در حوضه تاال

توپوگرافي كوهس
نشان مي) 6 كل

.تصاص مي دهد
 

ر بارندگي ايست

 ماهانه و فصلي ا
 روزهاي بارندگي
راي بيشترين روز
ه و كمترين روز ب

ايس. ي مي باشدگ
ت، از لحاظ فصلي

و مردا ت بيشترين
هاي بارندگي كمت
ي در طول سال ر
تگاه رشت با مقد

 باراني بر حسب
ل دوره آماري

 دي آذر

2625
2223
2625
2524

 تعداد روزهاي بارند

 ماسوله در واحد ت
شك( قدار بارندگي

سال را به خود اخت
. را دارا مي باشد

ي تداوم مقدار

اي بارندگيروزه
ردين داراي تعداد
داري نيز زمستان

ي در فروردين ماه
ين روزهاي بارند
هاي بارندگي است
وله نيز ارديبهشت
ستان داراي روزه
 روزهاي بارندگي
روزانه نيز در ايست

تعداد روزهاي
طول

هر
م

ان 
آب

 

1622
2124
1825
2227

دار بارش روزانه و

 ماسوله رودخان
 منحني تداوم مق

طي س  بارش در
ن روزهاي بارش

منحني: 6ل شك

تعداد ر 8 و 7اي 
ذر، بهمن و فرور

شد، از لحاظ فصلي
 همراه با بارندگي
ستان داراي كمتري
اي كمترين روزه
وله رودخان ماسو
دگي بيشتر و تابس

بيشترينا ت، ام
ن مقدار بارندگي ر

ميانگين ت: 2ل 

 ماه 
              
   باراني

 سما
 اسوله 

پهنه بندي مقد
 

ايستگاه
همانطور كه
درصد از كل
ديگر بيشترين

  

ش
  

شكل ها
در ماههاي آ
بارش مي باش
بيشترين روز
و بهار و تابس
مرداد ماه دار

يستگاه ماسوا
روزهاي بارند

طي سال است
بيشترين. دارد

  
لجدو

 
               
تعداد روزهاي

 ايستگاهها 
رشت

طاسكو
ماسوله رودخان كس
ماسوله رودخان ما
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  1389 تابستان چهارم، شماره ،اول سال                                                          اهواز واحد ياسالم آزاد دانشگاه - تاالب يپژوهش يعلم فصلنامه
 

  
  )85-86و  81- 82سال آبي ( تعداد روزهاي بارندگي ماهانه ايستگاه هاي حوضه تاالب انزلينمودار : 7 شكل

  
  ميانگين تعداد روزهاي باراني بر حسب فصل هاي سال در ايستگاههاي منتخب حوضه تاالب انزلي : 3 جدول

  )85-86و  81-82(در طول دوره آماري
 فصل                           

  ايستگاه
 

 ساالنه تابستان بهار زمستان پائيز

  رشت
 

 253 58 58 6473تعداد روزهاي باراني
 100 9/22 9/22 3/259/28درصد روزهاي باراني

  طاسكو
 

 248 52 61 6768تعداد روزهاي باراني
 100 21 6/24 274/27درصد روزهاي باراني

 ماسوله رودخان كسما
 

 264 56 66 6973تعداد روزهاي باراني
 100 3/21 7/24 2/268/27درصد روزهاي باراني

 ماسولهماسوله رودخان 
 

 302 71 84 7473تعداد روزهاي باراني
 100 5/23 8/27 5/242/24درصد روزهاي باراني

  

 
  )85-86و  81- 82( فصلي ايستگاه هاي حوضه تاالب انزلي ينمودار تعداد روزهاي بارندگ :8 شكل
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 پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تاالب انزلي

 

قسمت كوچكي از جنوب حوضه داراي تعداد تعداد روزهاي بارندگي ساالنه حوضه تاالب انزلي را نشان مي دهد، به طوري كه  9 شكل
  .روز است 311تا  246داراي بيشينه روزهاي بارش يعني ه روز و بقيه سطح حوض 246تا  181باراني بين 

  
  )85-86و  81-82سال آبي ( نقشه تعداد روزهاي بارندگي ساالنه حوضه تاالب انزلي :9 شكل

  
تهيه شد، و ) 10 شكل(ن روزانه در ايستگاههاي نمايند حوضه تاالب انزلي نمودار آهمچنين جهت بررسي ماهانه بيشترين مقدار بارش 

  . )11 شكل(براي بررسي اين مقدار در كل حوضه تاالب انزلي پهنه ساالنه آن تهيه شد 
  

بارش روزانه ايستگاههاي نماينده حوضه تاالب انزلي در هر ماه در طول دوره آماري بر ر بيشترين مقدا :4ل جدو
  )85-86و  81-82(متر  لييسب مح

 ماه  
                             

 ايستگاهها

هر
م

ان 
آب

 

من دي آذر
به

فند 
اس

ين 
ورد

فر
ت 

هش
ديب

ار
 

داد
خر

 

داد تير
مر

يور 
هر

ش
 

 20 12 24 12 9 5/1317262213912 ماسوله رودخان كسما
 26 9 9 8 15 1820302914814رشت

 19 8 13 11 13 6/1413118686/12طاسكو
 6 8 5 6 15 81518792514 ماسوله رودخان ماسوله 
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  1389 تابستان چهارم، شماره ،اول سال                                                          اهواز واحد ياسالم آزاد دانشگاه - تاالب يپژوهش يعلم فصلنامه
 

  
متر در طول دوره  ليينمودار بيشترين مقدار بارش روزانه هرماه در حوضه تاالب انزلي بر حسب م: 10ل شك

  )85- 86و  81-82( آماري
  

كسما در آذر ماه يعني در ايام بارشهاي پائيزه رخ مي دهد، باالترين مقدار بارش خان  باالترين مقدار بارش روزانه در ايستگاه ماسوله رود
لي روزانه ايستگاه رشت نيز در ماه آذر مي باشد كه نشان مي دهد باالترين بارش اين دو ايستگاه منطبق با پربارانترين ماه سال است، در حا

 4بررسي . ه و در ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله در اسفند ماه رخ داده استكه باالترين بارش روزانه در ايستگاه طاسكو در شهريور ما
ايستگاه باال نشان مي دهد كه باالترين بارش روزانه در نواحي پست تر منطبق با فصل پائيز است كه مصادف با ايام نفوذ بادهاي غربي در 

  .د از مقدار باال ترين بارش روزانه كاسته مي شودمنطقه مي باشد همچنين هر چقدر ارتفاع ايستگاه افزايش پيدا مي كن

  
  )85-86و  81-82(نقشه ساالنه حداكثر بارش روزانه حوضه تاالب انزلي :11 شكل

  
ميلي متر  30دهنده اين است كه اين حوضه داراي حداكثر بارندگي باالي  نشان )11 شكل(نقشه ساالنه بيشترين مقدار بارندگي روزانه 

بقيه حوضه به جز قسمتي از جنوب و قسمت . نواحي تا شرق حوضه كه به شكل نواري كشيده شده است، مي باشد در) بارش سنگين(
بيشترين مساحت از حوضه تاالب انزلي داراي حداكثر بارندگي ع است، درواق ميلي متر 30تا  20 يكوچكي از غرب، داراي حداكثر بارندگ

  .مي باشد) كوچكي از حوضه به جز قسمت هاي(ميلي متر  30تا  20روزانه 
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 پهنه بندي مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي بارندگي در حوضه تاالب انزلي

 

  نتيجه گيريبحث و 
محل حدوث بارش هاي سنگين اهميت عوامل صعود و به ويژه دسترسي به بخار آب را بسيار خوب معلوم مي كند، بخصوص اگر به 

ن درياي خزر و فراواني روزهاي سنگين در ساحل غربي در ياي خزر آن هم در فصل پاييز، وجود بخار آب فراوا. فصل حدوث هم توجه شود
  ).1383 عليجاني،(ناپايداري حاصل از همرفت وزشي هواي نسبتاً سرد سيبري به هنگام عبور از درياي خزر را نشان مي دهد 

 950بررسي بارش هاي روزانه در ايستگاههاي حوضه تاالب انزلي نشان مي دهد كه ايستگاه ماسوله رودخان ماسوله كه در ارتفاع 
اراي تعداد روزهاي باراني بيشتري نسبت به ايستگاههاي ديگر است، در حالي كه ايستگاه رشت كه در ارتفاع صفر متر از گرفته، د رمتري قرا

سطح دريا قرار گرفته داراي بيشترين مقدار بارش روزانه است، مقايسه بيشترين مقدار بارش روزانه و تعداد روزهاي باراني ايستگاههاي 
اين در حالي است كه تعداد روزهاي  .عه نشان مي دهد كه با افزايش ارتفاع از مقدار بارش روزانه كاسته مي شودنماينده در حوضه مورد مطال

دليل اين امر وجود رطوبت بسيار فراوان و مكانيسمهاي صعود مي باشد، در واقع هر چقدر از سواحل درياي خزر . باراني افزايش مي يابد
نقشه پهنه بندي ساالنه . رنگ تر مي شود، به طوري كه با افزايش ارتفاع بارش كاهش مي يابددورتر مي شويم تاثير اين عوامل كم

است، كه  ميلي متر 30بيشترين مقدار بارش روزانه نيز نشان مي دهد كه سواحل درياي خزر و شرق حوضه داراي حداكثر بارش باالي 
 عليجاني،( تر يا بيشتر بشود، روز با بارندگي سنگين تعريف شده استم لييم 30هر روزي كه بارندگي آن . شود بارش سنگين اطالق مي

از لحاظ فصلي نيز تابستان و  .مي باشد ميلي متر 30تا  20بيشترين قسمت از سطح حوضه نيز داراي حداكثر بارندگي روزانه بين ). 1383
نقشه . بهار كمترين مقدار حداكثر بارش روزانه را دارا مي باشدهمچنين پاييز داراي باالترين مقدار بارش روزانه هستند اين در حالي است كه 

هاي پهنه بندي ساالنه تعداد روزهاي باراني منطقه مورد مطالعه نيز نشان مي دهد كه حوضه تاالب انزلي داراي كمترين روزهاي بارندگي 
كمترين تعداد روزهاي بارندگي را به خود اختصاص از لحاظ فصلي نيز زمستان و تابستان به ترتيب بيشترين و .در جنوب حوضه مي باشد

  .داده اند
  

  منابع
، پژوهش "مطالعه موردي استان خراسان" GISپهنه بندي دوره خشك با استفاده از شاخص بارندگي استاندارد شده در محيط .1386، .و داوري، ك. انصاري، ح

  . 60هاي جغرافيايي، شماره 
  .3ران، مجله تحقيقات جغرافيايي، شماره يررسي و پيش بيني تغييرات دما و بارش در  اب .1383، .و ترابي، س. جهانبخش، س

ساالنه چند ايستگاه منتخب در حوزه مركزي ايران با استفاده از روش  تحليل روند تغييرات بارندگي فصلي و. 1387، .و وندي، ش. ، خوشخو، ي.حجام، س
  . 64ناپارامتري، پژوهش هاي  جغرافيايي، شماره 

خشك زمستانه استان آذربايجان شرقي، فصلنامه  ن فصول مرطوب ويمطالعه نوسانات بارش، پيش بيني و تعي .1383، .و قويدل، ي. خورشيد دوست، ع
  .72تحقيقات جغرافيايي، شماره 

  .74سازندگي در منابع طبيعي، شماره  وهش والگوي توزيع زماني بارش در حوضه آبخيز درياچه نمك، پژ .1386، .و عرفيان، م. ، تلوري، ع.داودي راد، ع
  .32بررسي روند تغييرات دما و بارش در غرب گيالن با تكيه بر خشكسالي، مجله سپهر، شماره . 1378، .رمضاني، ب
  . 65ه بررسي توزيع مكاني بارندگي فصلي و ساالنه در غرب ايران، پژوهش هاي جغرافيايي طبيعي، شمار .1387، .و عزيزي، ق. رضيئي، ط
  .10مكاني بارندگي ايران زمين طي دهه هاي اخير، مجله جغرافيا وتوسعه، شماره -تغييرات زماني .1386، .عساكره، ح
  .12ايران زمين، مجله جغرافيا و توسعه، شماره  26/12/1386مطالعه موردي ميان يابي بارش (كاربرد روش كريجينگ در ميان يابي بارش  .1387، .عساكره، ح

  .منابع رطوبت بارندگي ايران، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران. 1374، .ني، بعليجا
  .انتشارات پيام نور. آب وهواي ايران .1383، .عليجاني، ب
  .75توابع توزيع منطقه اي بارش ايران، پژوهش سازندگي در منابع طبيعي، شماره  .1386، .مدرس، ر

پهنه بندي زمستانه استان هاي بوشهر،  فارس و گهكيلويه و بوير احمد با استفاده از روش تحليل مولفه  .1382، .و امين، س. ، بيگي، ب.السادات، مناظم 
  .هاي اصلي، مجله علوم وفنون كشاورزي و منابع طبيعي، سال هفتم، شماره اول

  .3، شماره 61ارزيابي و تحليل روند تعداد روزهاي بدون بارش در استان اصفهان،  نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره  .1387، .و مدرس، ر. نصري، م
Blazczyk, K.W., Wicz, L., Kunerf, W. and Labedzki, A., 2005. Mulfi-annual flucfuations precipitation and 

their hydrological consequences in regional scale؛Procedingsof symposium s6 held during the seventh 

IAHS Scientific Assemply at Foz do Iguacu,Brazil. 
Raj, P.P.N. and Azeez, P.A., 2010. Changing rainfall in the palakkad plains of south india ؛Environmental 

impact assessment division,Salim Ali centre for ornithology and N atural History (SACON). 
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