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 چکیده

و  برای تحلیل الگوها )بارش شدید( های محیطیبررسی روابط مکانی داده ،اهداف آمار فضایی ترینمهم زا

هاایی را بارای تیاایی باین فضایی روش یهادادهی است. در این راستا تحلیل اکتشافی های فضایوابستگی

ه فضایی به تبیاین الگوهاای با کاربرد آمار در این پژوهشآورد. فراهم می غیر تصادفیالگوهای تصادفی و 

تا مجیاو  . در این راسپرداخته شد انسانی هیراه است،  –های محیطی که با پیامد های شدیدبارشمکانی 

، از 51-55و  59-51های شدید فصول سرد ناحیه خیری در دو گروه آساتانه صاد  فراوانی ماهانه بارش

تحلیال خودهیبساتگی  منظوربه*Gi آمارهبا کاربرد آماره موران و  2566 -1926ایستگاه اقلییی طی  581

دارای سااختار م  بار باارش شادید رفتار حاککه  های آماره موران کلی  نشان دادفضایی استفاده شد. یافته

های های ماهانه فصول نشان داد که به لحاظ فراوانی وقو  بارشبررسی است.ای به شکل خوشه فضایی و

-55بیشتر از آستانه صد   59-51های صد  آستانه حاصل از این دو گروه بارشی، فراوانی رخداد بارش

گاروه بارشای  های مثبات در هار دوهیبستگیبا خودنواحی های موران محلی شد. براساس نقشهبامی 51

در  قارار دارد. مرکیی و الگوهای حاصل از خودهیبستگی منفای در بشاش شارقی بیشتر در نواحی غربی،

عوامال  ریتأثبارش شدید و عوامل جغرافیایی نشان داد که  بین موران آماره دو متغیرهبررسی روابط مکانی، 

در  ،درنهایات. اساتهای هیدیاد تر از عیلکرد و نفوذ سامانهها ضعیفریندر فراوانی رخداد ف جغرافیایی

و  مادیریت تواناد درشناسایی ایان الگوهاا مای، ها یکی از مشاطرات طبیعی استبارش که این این ناحیه

 باشد.  مؤثر پذیری و افیایش سازگاری کاهش آسیبو رییی برنامه

ناحیه های محیطی، عوامل جغرافیایی، ، تحلیل داده*Giوران و خودهیبستگی فضایی، آماره م: هاکلیدواژه

 .خیری
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 مقدمه -7

وهوایی به لحاظ شدت، مدت و فراوانی حاوی تغییرات مکاانی و زماانی زیاادی یکی از عناصر آب عنوانبهبارش 

 تغییار اقلایم الادولبین هیئاتوهاوایی اسات. ای خشن از این عنصار آببارش، جلوه 2یهانیفراست. در این زمینه 

(IPCC,2007)1،انساانی قابال تاوجهی  –تواند پیامدهای محیطی رویدادهای نادر بارشی در یک مکان خاص را که می

ابعااد مشتلاف تواناد سایل و خشکساالی مای نظیرهایی ناهنجاری جادیابا که  آوردمی رداشته باشد فرین اقلییی بشیا

هاای و انساانی )آسایب  و فرساایش خاا  ایسیلاب، حرکات دامنه ،لغیشزمینمشاطرات طبیعی ) برای مثال،محیط 

در  الادول تغییار اقلایمباین هیئات قارار دهاد. ریتاأثرا تحات  هاای انساانی(بر فعالیت ریتأثها، کالبدی بر زیرساخت

ینای برا پیش های متوساط و بالاادر عرض ویژهبه شدیدهای احتیال تغییر در متوسط بارش (1992های خود )گیارش

و هاای میاناه در عارض شادیدهای شدت و فراوانی رخداد بارش 12نیوده است و براین باور است که تا اواخر قرن 

هاای مکاانی بارش -فراوانای وقاو  و پاراکنش زماانی الگوی حاکم بر . شناختمناطق مرطوب افیایش خواهد یافت

شاناخت  پاذیری وآسایب ورا کااهش  هاازیانر سااخته، ترا سادهآن و مقابله با خطرات احتیالی  ینیبشیپ، بالا فرین

بادین دلیال  ساازد.می ترآساانرا  محافظت یا جایگیینی برای سازگاری بیشتر ،های موجود برای کاهش اثراتظرفیت

هاا )بساامد، شادت و مادت(، در  منوط به شناخت رفتاار فارین در یک کشور بشش قابل توجهی از توسعه پایدار

واکااوی مکاانی ریایی بار مبناای درنهایات مادیریت و برناماهمکانی و پیامدهای آن بار محایط و  الگوهای زمانی و

مطالعاه ی در های کی ابه کاربرد روش» مکانیواکاوی در یک تعریف ساده . باشدمیو بررسی روابط مکانی  5)فضایی(

مطالعاات جهاانی و ر . د(2553جاانی،)علی «شاودگفته میبر روی نقشه  ایپهنهای، خطی و دقیق و عییق الگوهای نقطه

و بررسای رواباط مکاانی  رویکارد هیدیادیبر  تأکیدبا  عیدتاً هاآن و عوامل ایجاد و تغییرات شدیدارش ب رفتارایران 

هاای محیطای، بار داده ماؤثردر بررسی روابط مکانی و تغییرات فضاایی مورد توجه بوده است. بر این رویکردها  مؤثر

 )،( 2005 Mc Cabe,)، (Vang et al,2005)مطالعااات  رهااای محیطاایو در ارتباااط بااا متغیرویکااردی ناا عنوانبااه

Sugumaran,2009)،(Fu et al,2014 )، (Chung,2007) های تابستانه ) شادت و مقادار( تغییرات فضایی روند بارش

الگاوریتم باارش  یینیاا اسیایمقیربه  ییآمار فضاهای با روش( jai et al,2011) شاخص موران با کاربرد کره جنوبی

باا کااربرد  NDVI ،(Allard and Soubeyrand,2012) نیایاۀالگاوی  واکااویکادمیوم چین برای  ۀدر حوض یاشبکه

 Robeson et )ر شایال شارف فرانساه، آمارفضایی، مناطق حساس به تغییرات آب و هوایی در منطقاه کاولیر واقا  د

al,2014)  با استفاده از تاب K هاای مهام هواشناسای جهاان، ایساتگاهاکاوی بهترین الگوی ایان تااب  بارای به و ریپلی

(Hartman,2008) و(Agena,2014)  باا  (1922،روستا و هیکااران). اندهپرداختفضایی  مطالعه و بررسی بر اساس آماربه

                                                           
1 Extreme 

2 Intergovernmental Panel on Climate Change 
3 Spatial analysis  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9uCv-oHYAhVF_KQKHQelDKUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&usg=AOvVaw3uIB2RWSPS_4J8AuOps81Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9uCv-oHYAhVF_KQKHQelDKUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipcc.ch%2F&usg=AOvVaw3uIB2RWSPS_4J8AuOps81Y
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تغییارات ( 1922)هیاان،در تحقیقای دیگار و ، های سنگین و فوف سنگین ایرانبارشتغییرات  های تحلیل فضاییروش

در ایاران و  بالاا شدیدهای بارشهای تحلیل فضایی بررسی کردند. با روش  را غربزمانی و مکانی بارش شدید شیال

بار  تأکیادو باا  با سااز و کارهاای پرشایار دینامیکی -سازوکارهای هیدیدی بر تأکیدبیشتر با در ناحیه خیری  ویژهبه

پاور نظریهاای شادید هیانناد واچرخناد سایبری )باا بارش توأملب جوی الگوهای غا عنوانبهگسترش واچرخندها، 

 (،2586)مفیادی و هیکااران،  (،2585(، )مارادی،2526)خوشحال دساتجردی، و برخی عیدتاً واچرخندهای مهاجر  (2586،

کاانی واکااوی متاوان باه مای ،توجاه باوده اسات موردروابط مکانی  هایی کهپژوهش در .اندمورد بررسی قرار گرفته

 ،(2553،قاالهری و هیکااران فلاا )پراکنش رطوبت در ایران با استفاده از شاخص موران عیومی و محلی و نیی نقاط داغ 

بررسی الگوهاای توزیا   (،2553،)ستوده و علیجانیهای سنگین استان گیلان ای فضایی بارشالگوهای خوشه تغییرات

نظاری پاور و )استفاده از تحلیل اکتشافی و خودهیبساتگی فضاایی فضایی دما، بارش و رطوبت نواحی مرکیی ایران با 

باا اساتفاده  1995-2519مکانی بارش دوره سرد سال در ایران بارای دوره  -(، در بررسی تغییرات زمانی2553،هیکاران

قت و صادا)های بارش با کااربرد مقاادیر ماوران عیاومی و آزماون تااو کنادال از تحلیل اکتشافی زمین آمار برای داده

باا ایاران  سنگینهای سنگین و فوفای بارشبه تحلیل تغییرات درون دهه (2551،میرموسوی و هیکاران)، (2553،هیکاران

رواباط ( 2556،نمظفاری و هیکاارا) درنهایاتو  آماارهاای زماینخودهیبستگی فضایی این تغییرات باا روشرویکرد 

ا توجاه باه اهییات با. بررسای کردناد ردهای واکاوی مکاانیرا با استفاده از شگ غرب ایران شدیدهای فضایی بارش

گیری دریاای خایر در موقعیت جغرافیایی ناحیه خیری و قرار، در ناحیه خیریبا مشاطره  توأمبالای  شدیدهای بارش

قرار گارفتن واحادهای جغرافیاای مشتلاف )دریاا،  کنار همالبرز در بشش جنوبی و  یهاکوهرشتهبشش شیالی آن  و 

 شادیدهاای گیری بارشرای شاکلو کوهستان(  و نیی برهیکنش آنها با یکدیگر شارایط و بساتر مناسابی را باجلگه 

) باشادهای ذاتی منطقه خیری مایجیئی از ویژگی شدیدپژوهشگران معتقدند که بارش  کهطوریبهفراهم کرده است. 

و  هاای مشتلافدر فصال ها در ناحیه خیریهای جغرافیایی این نو  بارشبدین دلیل شناخت ویژگی (.2582مفیادی، 

الگوهاای جغرافیاایی حااکم  مطالعاه حاضار. در دارداهییت  ی شدیدهاواکاوی الگوی مکانی حاکم بر فراوانی بارش

 شود.برآورد می آمار فضایی های، با استفاده از روشهای پائیی و زمستاندر فصل هابراین بارش

 مواد و روش -2

 طالعهمنطقه مورد م -2-7

ماورد  اساتفاده در پاژوهش حاضار  یهاساتگاهیاموقعیت جغرافیایی منطقه مطالعااتی و الف و ب(  -2در شکل )

 18262نشان داده شده است. سواحل جنوبی خیر شامل سه استان گیلاان، گلساتان و مازنادران باا مسااحتی باال  بار 

درجاه  16دقیقاه تاا  53و  درجه 38دقیقه شیالی و  12درجه و  58دقیقه تا  32درجه و  51کیلومتر مرب   با مشتصات 

 باشد. دقیقه طول شرقی می 11و 
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 ( در پژوهش حاضر7366-2176 )های مورد استفاده ناحیه مورد مطالعه و ایستگاه موقعیت جغرافیایی -7 کلش

 

 استخراج داده  -2-2

از آماار  51-55و  59-51انه صاد  هاای شادید دو گاروه آساتبررسی و مقایسه فراوانی رخاداد بارش منظوربه

وزارت نیارو  سانجیبارانسازمان هواشناسی کشور و  سنجیبارانشناسی و های هیدید، اقلیمهای روزانۀ ایستگاهبارش

ودن در گام نشست به دلیل یکساان نبا(. ب-2سال( استفاده گردید )شکل  12)2566-1926در ناحیه خیری برای بازه 

از ای، ای باه مقاادیر پهناههای نقطاهدادهتبدیل  منظوربهو ها، عدم پراکندگی یکنواخت آنها واهطول دورۀ آماری ایستگ

کاه طاول دورۀ  ایساتگاه 581از بارای انجاام فرایناد میانیاابی  .(2582)عساکره، استفاده گردیدیابی کریجینگ میان روش

 .، اساتفاده گردیادشاد دییاتأارزیاابی و  (Alexandersson,1986) آزمون وسیلۀبهها آماری طولانی داشته و هیگنی آن

 ها از پاراکنش مکاانی مناساب برخاوردارایساتگاهبدین ترتیب طول زمان و توزی  مکانی مشاهدات یکنواخت شاد و 

ساطرها ) 28618 6325ماتریسی باا ابعااد  پوشش های بارش روزانه،(. حاصل فرایند میانیابی دادهب-2،)شکلشدند

هاای داد. بارای بررسای بارشکیلومتر را شکل  5 5 با تفکیک مکانیهایی ها روزهای بارش( با یاختهیاخته و ستون

نیایاۀ مسااحت منحنای هام باارش  صاورتبههای متعدد مطلق و نسابی )وهواشناسی تعاریف و نیایهدر آب شدید
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نیایه پایه صد  بارای تعیاین تعاداد روزهاای  از شده است. ارائهپایه صد  و...( خاص، نیایه آستانه درصدی، نیایه 

باراین اسااس  در این پژوهش استفاده گردیاد. دارای بارش شدید، خیلی شدید و فرین، براساس آستانه صد  خاص

بادین . شاد اختیاار شدیدهای بارش عنوان نیایههب 51-55و  59-51 صد  دو گروه آستانه بارشی در پژوهش حاضر

در محایط  نویسایبرنامهباا  برای هر یاخته و در هر روز سال در پهنه مورد بررسای آستانه صد   این دو گروه ترتیب

 شادیدآوردن توصیف مکاانی از شایار فراوانای باارش  به دست منظوربه در گام بعدی. محاسبه شد Matlab افیارنرم

و  محاسابه گردیاددر دو گاروه  مااه بارای هار یاختاههر شدیدهای نی وقو  ماهانه بارشمجیو  فراواناحیه خیری، 

خودهیبساتگی  هااینقشاه شاد. ترسایمدر هر گاروه  برای هرماه شدیدهای مجیو  ماهانه فراوانی وقو  بارش نقشه

 مورد واکااوی قارار گرفات. *Giنیایه بر اساس  ریتأثمساحت تحت ، موران محلی انسلین و کلیموران  نیایۀبراساس 

را ماورد توجاه قراردهاد. آمااره های جاوی ها و سامانهرفتار پدیدهعوامل مکانی بر  ریتأثتواند می سایی این روابطشنا

در مکاان پراکنش و خود هیبستگی فضایی براساس مکان و مقدار خصیصه مورد نظر  واکاویابیاری برای  کلیموران 

مکاان در  5یا پراکناده 1، تصادفی2ایالگوی خوشه صورتهبرویدادها  دهدواکاوی نشان می. نتایج حاصل از این است

نیایاه را مهیاا دار باودن ارزیاابی و معنای امکاان P-valueو  Zاساتاندارد نیره ( و با استفاده از 2)رابطه  اندشدهتوزی  

 :(2559 ،)عسگریسازدمی

 (2رابطه )
  

وزن فضاایی باین  باشادیما با میانگین آن   i تفاضل بین مقدار خصیصه عارضه که در آن

-هاای فضاایی جی  کال وزن تعداد کل عوارض جغرافیایی موجود در لایه مورد استفاده و  nاست،   jو  i عارضه

 باشد. (  می1)رابطه 

 (1رابطه )

 
 (.2559،هیان) گردد( محاسبه می5) روابطاستاندارد شده از  zداری این آماره نیره برای برآورد معنی

 (5روابط )
   

کناد و های  وی عیومی رویادادها را بررسای مایباشد. نیایه مورن کلی الگمیها پراش داده   (5) در روابط

موقعیات و و تغییارات  مکاانیشناخت الگاوی توزیا   برای ،. بنابرایندهدآنها ارائه نیی مکانیای از موقعیت مششصه

                                                           
1 Clustered 

2 Random 

3 Dispersed 
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رویادادهای ماوزون مقادیر زیاد و یا کم محل رخداد . این آماره شود( استفاده می3) روابطاز نیایه موران محلی  رویداد

 . (Anselin,1995) دهدرا نشان می مقادیر متفاوت از پیرامون نیی نسبت بهای و خوشه توزی  بهنسبت در فضا 

 (3روابط)
  

 باشادیما jو  iوزن فضایی بین عارضه  میانگین خصیصه مربوطه و  و  iخصیصه عارضه 3 وابطر در

بارای شناساایی بیرگای  برای شناسایی این الگوهای فضاایی از آمااره ماوران محلای و. استها تعداد کل عارضه nو 

 درنهایاتو  گردیدارائه شده، استفاده  (Ord & Getis,1995)که توسط  (*Giاستار) -جیۀ آمار الگوهای فضایی مقادیر

 ۀدهنادمحاسابه شاده نشاان Zامتیاز . ها برآورد گردیدودهیبستگیخ ریتأثهای تحت این نیایه درصد مساحت وسیلهبه

خواهاد آماد کاه  به دستبرای خروجی نهایی زمانی  Z. امتیازهاستدادهبندی مقادیر زیاد و یا کم خوشهرخداد محل 

حاسابه ( م1) رواباطاز *Gi  آمااره، ها مقایسه شودطور نسبی با جی  کل عارضهمجیو  محلی عارضه و هیسایه آن به

   گردد:می

 (1روابط )

 
 

 
 برابر باا تعاداد کال n است. jو  iبین عارضه  مکانی وزن  ، jمقدار خصیصه برای عارضه  در این رابطه 

باا  جغرافیایی، ارتفا ، شیب و جهت جغرافیایی شیب(عوامل مکانی )طول و عرضبین  روابط در ادامه  هاست.عارضه

باا تفکیاک  DEM باا    ARCGISتحلیال فضاایی ابایار، با استفاده از برای هر ماه فرینمجیو  ماهانه فراوانی بارش 

و پییونگاهی از مادل ارتفااعی رقاومی  استشراج ارتفا ، شیب و جهات جغرافیایی نقاطو  متر ناحیه خیری 19مکانی 

کاه  ، و  فضایی دو متغیار این آماره وابستگی که  (6 وابطر )2عیومیره موران آماره چند متغی کاربردبا  درنهایت

 :  گردید ، محاسبهباشدو عوامل مکانی می شدیددر این پژوهش فراوانی ماهانه بارش 

 (6) وابطر
  

 باشد. ماتریس وزن فضایی می  wمتغیرهای مورد بررسی و  و  و شیار مشاهدات،  n در این رابطه

  بحثنتایج و  -9

 های فرینفراوانی بارش  -9-7

ناحیاه خایری را بارای فصاول سارد فراوانی رخداد بارش شدید ماهاناه وارسی دقیق و مقایسه   5و  1های شکل

 دهد. ظر نشان میتنام صورتبه هاهریک از آستانه

                                                           
1 Bivariate spatial autocorrelation 
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، سمت 31-39تانه صدک فراوانی رخداد بارش شدید ماهانه فصل پاییز ناحیه خزری )سمت راست آس -2 شکل

 (39-33چپ آستانه صدک 
 

های غربای  ناحیاه خایری قارار ( بیشینه رخداد بارش شدید در ماه اکتبر و نوامبر در بشش1در فصل پاییی )شکل 

هاایی از مرکای و علاوه بر بشاش غربای ناحیاه در بشاش 59-51های شدید در آستانه صد  گستره نفوذ بارش .دارد

هاای ها بیشتر بر بشاشاین بارش 51-55در گروه دوم صد   کهدرصورتیشود ه مشاهده میشیال بشش شرقی ناحی

در ایان دو مااه در بشاش شارقی بیشاینه  کهطوریبهگردد های مرکیی مشاهده میدر بششغربی ناحیه و تا حدودی 

-د فراوانی کیتر در کال بشاششود. هیچنین در ماه دسامبر گستره هسته بیشینه با تعداها مشاهده نییرخداد این بارش

هاای مرکایی ناحیاه باا رخاداد های بارشی در گاروه اول  بیشاتر در بشاشهسته نهیشیبشود. های ناحیه مشاهده می

هاای غربای و مرکایی باا فراوانای رخاداد های متفاوت در بششبار و برای گروه دوم در مساحت 212-212فراوانی 

ای شرقی ناحیه خایری متیرکای هها برای هر دو گروه بیشتر در بششبارش باشد و کیترین رخداد اینبار می 52-16

 51-55بیشاتر از آساتانه صاد   59-51رخداد فراوانی بارش شدید در ناحیه خیری آستانه صاد   طورکلیبهاست. 

و گاروه در ناحیه خیری برای هار د های شدیدبارش بیشینه(، هستۀ 5های فصل زمستان )شکل در تیامی ماه .باشدمی
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های غربی و مرکیی و باا تعاداد رخاداد فراوانای کیتار در بشاش پراکنده است و هسته بیشینه بارش بیشتر در بشش

های شدید گاروه اول بیشاتر از گاروه دوم و گساتره مسااحت شرقی قرار دارد. در این فصل نیی رخداد فراوانی بارش

هاا در در ماه ژانویه برای گاروه دوم دامناه باارش کهطوریبهد باشها میگروه اول بیشتر از گروه دوم بارش ریتأثتحت 

   باشد. بشش شرقی ) جنوب شرف استان گلستان( بسیار کم می
 

 
، 31-39فراوانی رخداد بارش شدید ماهانه فصل زمستان  ناحیه خزری )سمت راست آستانه صدک  -9شکل 

 (39-33سمت چپ آستانه صدک 
 

و فصل )زمستان و پاییی( در ناحیه خیری نفوذ الگوهای هیدید چرخند و واچرخناد های دتوان گفت در بارشمی

، هیچناین موقعیات (2586،) مفیادی و هیکاارانو نیی استقرار مراکی پرفشار مهاجر ( 2585)یوسفی،ورود پرفشار سیبری 

از روی دریاای ها های ورودی و مسافت گاذر ساامانهساحل جنوب دریای خیر و جهت خط ساحل نسبت به سامانه

کیلاومتر و نوساان اختلااف دماایی آب  299تاا  299این دریا با طولی برابر با  النهارینصفخیر )با توجه به گسترش 

در بشاش  ویژهباهها در صعود هاوا نقش کوهستان(، 2551،و هیکاران اخلافخوش)های واچرخند ورودی دریا با سامانه

گاردد. هیچناین تاوده آبای دریاای خایر و های شدید میرخداد بارش غربی این ناحیه و عامل هیرفت محلی باعث
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های خیر ذکر گردیده است کاه  عادم وجاود های کرانهرطوبت برای بارش نیتأمترین مناب  سپس دریای سیاه، اصلی

 یاو درمج (.2551 ،و کارخاناه و هیکااران 2551)حلبیاان، باشد مؤثرتواند در کاهش رخداد بارش شدید دریای خیر می

 یهااساتانهای غربای و مرکایی ناحیاه خایری )توان گفت رخداد بارش شدید برای هردو گروه بارشی در بششمی

های شرقی ناحیه ) اساتان گلساتان( اسات و بشاش شارقی در رابطاه باا ایان گیلان و مازندران( بسیار بیشتر از بشش

 کند.ها خشکی بیشتری را تجربه میبارش

 ابط مکانیارزیابی عمومی رو -9-2

را دارد.  -2+ و 2گردد و ضاریب خودهیبساتگی باین گرافیکی و عددی بیان می صورتبهنتایج آماره موران کلی 

+ بار خودهیبساتگی مثبات و 2ها و مقادیر نیدیک باه بر خودهیبستگی منفی و الگوی پراکنده داده -2مقادیر نیدیک 

دار دلالات دارد. بایش از اهییات آمااره گوی تصادفی و غیر معنیال برها و مقدار نیدیک به صفر ای دادهالگوی خوشه

بندی مکانی بین مقاادیر خصیصاه مارتبط باا موقعیات داری آن تحت فرض صفر )هی  نو  خوشهموران آزمون معنی

بسایار کوچاک و قادر مطلاق   P-valueمقادار که یزمانها وجود ندارد( حائی اهییت است. جغرافیایی و فراوانی فرین

بناابراین  ،اسات 56/2در بازه  Zدرصد، آمارۀ  51محاسبه شده بسیار بیرگ باشد )برای نیونه سطح اطیینان  Zار مقد

داری رواباط معنیو شود ( آنگاه فرض صفر رد میبحرانی باشد Z تر از نیرهمشاهده شده بیرگ Zاگر قدر مطلق نیره 

 هاابارای تیاامی ماه 59-51در آستانه صد   این آمارهدهد که نشان می (2جدول ) (.2559)عسگری،قابل استنباط است

بارای آساتانه  به جیء ماه آگوسات 2/9-8/9  حدوداً( این عدد 1در جدول ) کهدرحالی ،است5/9حدود  به جیء ژانویه

 ،باشادهر دو گاروه مایدر  (مثبتکامل و خودهیبستگی )+ 2حاکی از نیدیکی این عدد به که  باشدمی 51-55صد  

 .استتر ولی در گروه دوم با توجه به اعداد  نیایه موران این خودهیبستگی ضعیف
 

ناحیۀ خزری در   31-39های شدید )فصول سرد( آستانه صدک آماره موران کلی برای فراوانی  بارش -7جدول 

 7366-2176بازه 

 Pآمارۀ Zآمارۀ پراش موران مورد انتظار  نمایۀ موران نمایۀ ماه

 999/9 19/299 999989/9 -999213/9 852/9 ژانویه

 999/9 66/295 999989/9 -999213/9 511/9 فوریه

 999/9 12/295 999989/9 -999213/9 512/9 مارس

 999/9 51/291 999989/9 -999213/9 539/9 اکتبر

 999/9 86/291 999989/9 -999213/9 531/9 نوامبر

 999/9 91/291 999989/9 -999213/9 522/9 ردسامب
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و بارای گاروه دوم  295تاا  299اعادادی باین  در گروه اولفصول سرد محاسبه شده برای Z آمارۀ هیچنین برای 

، فارض صافر )فقادان Pآمارۀو نیی کم بودن مقادیر  Zحاصل شده است. با توجه به مقدار بالای  83-299اعدادی بین

درصاد باه لحااظ  55اطیینان در سطحشود. بدین ترتیب نیایۀ یاد شده میرد  در هر دو گروه آستانههیبستگی مکانی( 

از الگاوی  ایان دو گاروه بارشایدار است. براین اساس فراوانی وقو  معنی های بارشیبرای هر دو گروه آستانه آماری

دلالات دارد. باا فارض  شادیدکند. این نتیجه بر پیوستگی مکانی مجیاو  فراوانای وقاو  باارش ای پیروی میخوشه

ساال  فصاول ساردماورد انتظاار بارای  کلینیایه موران  شدیدپراکنش طبیعی )تصادفی( مجیو  فراوانی وقو  بارش 

 باشد. می  -999213/9مقداری برابر 
 

ناحیۀ خزری در   39-33ای شدید)فصول سرد( آستانه صدک هآماره موران کلی برای فراوانی  بارش -2جدول 

 7366-2176بازه 

 Pآمارۀ Zآمارۀ پراش موران مورد انتظار  نمایۀ موران نمایۀ ماه

 999/9 28/86 999989/9 -999213/9 223/9 ژانویه

 999/9 25/88 999989/9 -999213/9 251/9 فوریه

 999/9 81/88 999989/9 -999213/9 255/9 مارس

 999/9 86/53 999989/9 -999213/9 836/9 اکتبر

 999/9 19/56 999989/9 -999213/9 815/9 نوامبر

 999/9 85/83 999989/9 -999213/9 218/9 ردسامب

 

 توزیع جغرافیایی روابط مکانی -9-9

فصال  هاایمااه ناحیه خایری طای شدیدبرای فراوانی بارش  خودهیبستگی مکانی موران محلی را 1 و 3 اشکال

مکاان دارای دو  (Anselin,1995)باه عقیاده دهاد.نشاان میاظر نمت صورتبهگروه بارشی  دو برای هرپاییی و زمستان 

شباهت بیشاتری دارناد و منجار  های نیدیک به همبدین معنی که ارزشوابستگی و ناهیگونی فضایی است؛  ریتأثنو  

شود که خود حاصل یگانه باودن ذاتای هار مکاان می متأثرای های ناحیهفضایی از تفاوت ریتأثشوند. دوم به تجی  می

دهاد کاه عارضاه ماورد نظار توساط مثبت باشاد، نشاان مای Iاگر مقادیر ، بر اساس آماره موران محلیاست. بنابراین

منفای باشاد باه معناای آن اسات کاه   Iخوشه است و اگر مقادیر از آنابراین بششی عوارض مشابه محاصره شده و بن

(. لایه خروجی ایجاد شاده باا ایان ناخوشهشباهتی به آن ندارند، محاصره شده است ) اصلاًعارضه توسط عوارضی که 

، خودهیبساتگی (LL1) کام ریمقااد باا ( خودهیبستگی فضایی مثبات، خوشاهHH2هایی با مقادیر زیاد )نیایه خوشه

                                                           
1 High-High 

2 Low-Low 
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باا  تاوأمو نقاط منفرد –( HL2اند )ای بودن که در آن یک مقدار زیاد با مقادیر کم محاصره شدهفضایی منفی، غیرخوشه

(  توزی  مکاانی خودهیبساتگی فضاایی 3شکل )کند. ( را از یکدیگر جدا میLH1محصور با مقادیر زیاد ) مقدار کم و

 ریتاأثهاای تحات (،  الگوهای مسااحت3)شکل این فصل در دهد.ی نشان میحاصل از موران محلی را برای فصل پائی

-یکساان و الگوهاای خاود بااًیتقرهای خودهیبستگی مثبت و منفی برای ماه اکتبر و نوامبر برای هار دو گاروه خوشه

ه شاود، ولای در مااهیبستگی منفی در شرف ناحیه خیری مشااهده مایهیبستگی مثبت بیشتر در بشش غربی و خود

ای الگوهاای خوشاه مجادداًشوند. های مشتلف ناحیه خیری دیده میدر بشش ترکوچکهای هسته صورتبهدسامبر 

-شود که بیشترین آن مربوط باه مااه دساامبر مایهای مشتلف دیده میپایین بیشتر در گروه دوم در ماه-بالاو بالا-پایین

-پاایین در شارف و جناوب-های بالااغربی ناحیه و خوشههای غربی و جنوببالا در بشش-های پایینباشد که خوشه

 .  گرددیمها به تعداد بسیار کم در گروه اول بارش برای این فصل مشاهده شرف ناحیه قرار دارند. از این خوشه

 

 
) سمت چپ نقشه آستانه  ه خزریناحی فصل پاییز خودهمبستگی مکانی موران محلی، بارش شدید -4شکل 

 (39-33راست آستانه صدک  ،  سمت31-39صدک 

                                                           
1 High-Low 

2 Low-High 
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الگوهاای  ریتاأثبیشاترین مسااحت تحات ( 1طباق رواباط )*Gi بار اسااس نیایاه (1)هیچنین بر طبق جادول 

ایان الگوهاا بارای گاروه  ریتاأثهای تحت باشد و مساحتخودهیبستگی منفی و مثبت مربوط به گروه اول بارشی می

کال باشاد. در بسیار نامحسوس می ی ماه به ماه ییرات مساحتبسیار کیتر  و هیچنین تغ هیبستگی مثبت قویدوم خود

هایی باا خاود هیبساتگی دار نیساتند، خوشاهکه به لحاظ آماری معنای هاییناحیه خیری ناخوشهسرد های فصول ماه

در ( HHخودهیبساتگی مثبات )الگوهاای  ناواحی باا ( 1شاکل ) زمساتاندر فصل  اند. مثبت و منفی را احاطه کرده

هیبساتگی مثبات کای خاودردر مااه ماارس تی .باشدمرکیی و غرب ناحیه در هر دو گروه بارش بیشتر می هایبشش

(  کاه نشاان از پراکنادگی الگاوی LLخود هیبستگی منفی ) الگوهای عیدتاً پراکنش باشد.بیشتر در بشش مرکیی می

هار دو گاروه بیشاتر بار باشاد و در مای ها بیشاتر از گاروه دومتیامی ماه ردر گروه اول بارشی د هاستفراوانی فرین

-ها که در گروه دوم بارزتر است وجاود خوشاههای مرکیی و شرقی متیرکی است. نکته قابل توجه در این نقشهشبش

ر تعاداد آن بسایازمساتان اسات کاه در گاروه بارشای اول  فصال هایماه رد( HLپایین )-( و بالاLHبالا) -های پایین

پایین در  فوریه در غارب و در ماارس در شارف ناحیاه  -خوشه بالابالا در ژانویه و  -پایینخوشه  کهطوریبهمحدود، 

بالاا بیشاتر  -های پاایینباشد و خوشهدر ژانویه بیشتر می خصوصاًقرار دارد ولی در گروه دوم بارشی تعداد این الگوها 

در مااه فوریاه و ماارس از ، ی قرار داردهای مرکیی و شرف ناحیه خیرپایین در بشش-های بالادر خیر غربی و خوشه

هاایی از پهناه ماورد مطالعاه ها مسااحتاسته شده است. در کنار این الگوبالا در خیر غربی ک -های پایینتعداد خوشه

تاوان گفات طورکلی میباه .دار نیساتندکنند و به لحاظ آماری معنایهایی است که از الگوی خاصی پیروی نییخوشه

 دهد کاه  محال تیرکای الگوهاای خودهیبساتگیهای شدید نشان میای بارشحاکم بر رفتار خوشهبررسی الگوهای 

دارد  هاای شارقی در فصال زمساتان قارارمثبت  بیشتر بر نواحی غربی خیر و الگوهای خودهیبستگی منفی در بشش

( در 5)ی در جادول ها برای هر دو گاروه آساتانه بارشابرای کل ماه هاات مساحت تحت پوشش خودهیبستگیتغییر

-ای مایهاای الگوهاای خوشاهتغییرات مکانی خودهیبستگینشان از  *Giنیایه براساس 55،51،59سه سطح اطیینان 

کاه در فصال زمساتان بیشاتر مسااحت  دهدمیها در هر دو گروه نشان تغییرات مساحتی ماه( 5)جدول بر طبق. باشد

یبساتگی منفای در گاروه هد و ماه ژانویه بیشترین درصد خودباشمی 59-51های حاصل از صد  ناحیه درگیر بارش

ای الگااوی خوشااهگااروه دوم دارد. رین مساااحت را در خودهیبسااتگی متوسااط و ضااعیف بیشااتاول و الگااوی 

نییای از مسااحت  باًیتقرباشد و قوی در فصل زمستان در گروه اول بارش بیشتر از گروه دوم میخودهیبستگی مثبت 

تواناد هیچناین تغییارات مسااحت مای کند.الگوی خاصی پیروی نیی گونه یهر فصل زمستان از پهنه مورد بررسی د

)وجاود هاای مکاانی ناحیاه خایری با ویژگی ها راو هیگرایی نقش این سامانه متفاوت های جویگستره نفوذ سامانه

ایجاد این دو گروه بارشای نشاان های مشتلف ناحیه( در های مکانی در بششالبرز و تفاوت یهاکوهرشتهدریای خیر، 

در ناحیاه خایری باه  59-51های آستانه صد  دهد که بارشهای حاصل از موران محلی نشان میبررسی نقشه دهد.
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عنوان یکای از دهند به لحاظ تیرکی و ایجاد سایل باهقرار می ریتأثتحت  دلیل فراوانی وقو  بیشتر مساحت بسیاری که 

تواناد ها مییری، بیشتر باید مورد توجه قرار گیرند. آگاهی از آرایش مکاانی ایان خوشاهمشاطرات طبیعی در ناحیه خ

خوشاه ویژهباهها )هایی باشد که ایان خوشاهوقو  سیلاب در مکان ینیبشیپرییی محیطی و راهنیای خوبی در برنامه

 کنند. هایی با هیبستگی مثبت( ایجاد می
 

 
لی، بارش شدید فصل زمستان ناحیه خزری ) سمت چپ آستانه صدک خودهمبستگی مکانی موران مح -9 شکل

 (39-33، سمت راست آستانه صدک 39-31
 

درصد مساحت تحت پوشش الگوی خودهمبستگی  فضایی  مجموع فراوانی  ماهانه رخداد  -9 جدول 

 (39-33، رنگ مشکی صدک 31-39صدک  قرمزفصول سرد ناحیه خزری) رنگ  شدید هایبارش
 دسامبر نوامبر اکتبر مارس فوریه ژانویه نوع الگو

 (% 55خودهیبستگی منفی قوی  )
2/2 2/1 2/6 2/8 1/1 6 

1/2 3/5 5/5 9 9 5/2 

 (%51)  متوسط منفی خودهیبستگی
8/5 5/2 2/5 6/25 1/19 1/5 

5/29 8 1/8 8/1 22 1/29 
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 9ادامه جدول 

 دسامبر نوامبر اکتبر مارس فوریه ژانویه نوع الگو

 (%59ودهیبستگی منفی ضعیف  )خ
3/6 2/1 2/6 5/2 3/5 1/1 

8 5/2 2/6 1/26 3/21 1/8 

 فاقد معنی آماری
5/16 2/61 5/69 1/36 2/56 5/15 

61 2/63 5/61 5/15 2/35 5/62 

 (% 59خودهیبستگی مثبت ضعیف  )
3/9 1/9 3/9 6/9 6/9 3/9 

2/2 8/9 9 9 1/9 2/9 

 (% 51خودهیبستگی مثبت متوسط  )
3/6 1/1 2/6 2/29 5/23 5/8 

3/2 6/1 5/1 1/6 1/8 2/6 

 (%55خودهیبستگی مثبت قوی  )
2/22 21 6/23 8/19 5/15 1/26 

6/23 2/25 5125 3/21 28 1/21 

 

جغرافیاایی، ارتفاا ، شایب و جهاات تعیین روابط بین عوامل جغرافیایی )نظیار طاول و عارض منظوربه درنهایت

متغیره موران عیومی استفاده گردید. نتاایج ایان بررسای  از آماره چند اوانی ماهانه رخداد بارش شدیدجغرافیایی( با فر

 هااماهرابطاه منفای کاه در برخای  ییایطول جغراف با ها در هر دو گروه بارش شدیدبارش ( آمده است. 3در جدول )

مااه ساپتامبر در گاروه دوم(، باا سامبر در گروه اول و جیء ماه د ) بهجغرافیایی رابطه  منفی عرض باشد، با دار میمعنی

ژانویه با رابطه مثبت( و در گروه دوم رابطاه منفای ) باه جایء  جیء ماهها )به دار برای تیامی ماهارتفا  رابطه منفی معنی

داری بر کاه فقادان معنایبه جیء ماه سپتامبر و نوام، هاآماره برای تیام ماهدار بودن این ماه سپتامبر رابطه مثبت ( و معنی

ژانویاه و اکتبار باا عادم  یهاماهدار) به جیء ها رابطه منفی معنیعامل شیب گروه اول بارش دهد، بان میآماری را نشا

داری معنای مااه فوریاه باا رابطاه مثبات و عادم دار ) به جیءها رابطه منفی معنیداری ( و برای گروه دوم بارشمعنی

با جهاات جغرافیاایی شایب در گاروه  درنهایتو  داری(رابطه معنیو نوامبر با رابطه منفی و عدم  و ماه سپتامبر آماری

توان گفت جهات جغرافیاایی شایب دار نیست که میها به لحاظ آماری معنیاول و دوم روابط منفی و مثبت در کل ماه

-ر بالا نقاش طاول و عارضذکر شده داز عوامل جغرافیایی  درمجیو های شدید ناحیه خیری نقشی ندارد. در بارش

 3جادول  شاده در ارائاهداری آماری روابط رغم معنیعلی باشد.و ارتفا  در هر دو گروه بارشی بارزتر میجغرافیایی 

د و  نفاوذ تر از عیلکارضعیفبارش این  رافیایی در فراوانی رخداد عوامل جغ ریتأثدهد که بررسی این روابط نشان می

ا هاگیری ایان ساامانههای هیدیاد از روی دریاا و جهاتطول مسیر سامانهد است و عواملی هیانند های هیدیسامانه

و نوساانات  النهارینصافهای فیییکای دریاای خایر و گساترش هیچنین نقش ویژگی، البرز یهاکوهرشتهنسبت به 

ر رواباط قاوی را در دیگمشتلف، شارگرمای نهان در ساطح دریاا در تعامال باا هیا در فصولحرارتی ایجاد شده آن 

 آورند. به وجود میهای شدید رخداد بارش
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 2176-7366بالا با عوامل جغرافیایی در ناحیه خزری برای بازه  روابط مکانی بارش شدید -4جدول 

و رنگ مشکی عدد همبستگی  دهدمی)میزان خطای( رد کردن فرض صفر را نشان  p)اعداد داخل پرانتز آماره 

 .(دهدمیو رنگ قرمز گروه دوم بارشی را نشان  مکانی گروه اول
 ماه

 عوامل مکانی
 دسامبر نوامبر اکتبر مارس فوریه ژانویه

 طول جغرافیایی

55/9- 

(999/9) 

21/9- 

(999/9) 

25/9- 

(999/9) 

29/9- 

(9) 

62/9- 

(9) 

11/9- 

(999/9) 

33/9- 

(99/9) 

25/9- 

(99/9) 

23/9- 

(99/9) 

21/9- 

(99/9) 

25/9- 

(99/9) 

31/9- 

(99/9) 

 عرض جغرافیایی

93/9 

(99/9) 

21/9- 

(99/9) 

15/9- 

(99/9) 

993/9 

(29/9) 

15/9- 

(99/9) 

52/9 

(99/9) 

936/9- 

(99/9) 

969/9 

(99/9) 

22/9- 

(99/9) 

25/9 

(99/9) 

93/9- 

(99/9) 

22/9- 

(99/9) 

 ارتفا 

932/9 

(99/9) 

938/9- 

(992/9) 

29/9- 

(99/9) 

93/9 

(991/9) 

98/9- 

(99/9) 

21/9 

(99/9) 

912/9- 

(99/9) 

912/9 

(99/9) 

916/9- 

(99/9) 

95/9- 

(99/9) 

991/9- 

(66/9) 

29/9- 

(99/9) 

 شیب

9925/9- 

(53/9) 

965/9- 

(99/9) 

98/9- 

(99/9) 

992/9- 

(21/9) 

961/9- 

(99/9) 

25/9- 

(99/9) 

95/9- 

(99/9) 

91/9 

((92/9) 

951/9- 

(995/9) 

359/9 

(99/9) 

921/9- 

(25/9) 

965/9- 

(99/9) 

 جهات جغرافیایی شیب

991/9- 

(62/9) 

995/9- 

(36/9) 

925/9- 

(16/9) 

995/9- 

(85/9) 

991/9- 

(85/9) 

922/9 

(55/9) 

9996/9- 

(51/9) 

992/9- 

(52/9) 

995/9 

(35/9) 

993/9 

(26/9) 

998/9- 

(35/9) 

996/9- 

(15/9) 

 

 بندیجمع-4

باشد. هادف ایان پاژوهش تبیاین می واکاوی روابط مکانی ،محیطی یهادادهواکاوی  های بهینه برایروشیکی از 

هاای باا کااربرد نیایاه 51-55، 59-51صاد   هاایآساتانه شادید هاایالگوی مجیو  فراوانی ماهانه باارش مکانی

شاده هاای میانیاابی باشاد. بارای ایان منظاور از دادهمی  *Gi، موران محلی و نیایه کلیخودهیبستگی فضایی موران 

ر کاه مقادا دادنتایج نشاان د. شاستفاده  (سال 12 ) 1926-2566 طی دورۀ های ناحیه خیری های روزانه ایستگاهبارش

الگاوی و  خطاا 92/9در ساطح  بارای گاروه دوم بارشای 8/9و  بارشیاول گروه  برای  5/9 بیش از کلینیایه موران 
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موقعیات  توأمااننقاش  ریتاأثتگی این عارضه تحت است. الگوهای خودهیبس ای بالاالگوی خوشه آنها حاکم بر رفتار

ود هاوا، دوری و نیدیکای باه های صعسازوکاربا جهت شرف سو )البرز(،  هایناهیوارهای محلی، جغرافیایی و ویژگی

 دماایی و شایواختلااف دماای ساطح آب  ،ها از روی دریاسامانهو عبور این  های هیدیدیسامانه شیو آرادریا، نفوذ 

هاای براسااس نقشاهباشاد. مای دریای خیر، سیاه و مدیتراناهنظیر  رطوبت نیتأممناب  ، ین دریا و خشکیایجاد شده ب

غربای و مرکایی و الگوهاای  بیشتر در نواحیدر هر دو گروه بارشی  های مثبتبستگیهینواحی با خود موران محلی

 رهیامتغبار آمااره دو  تأکیدبا جغرافیایی عوامل  ریتأثهیچنین قرار دارد.  از خودهیبستگی منفی در بشش شرقی حاصل

هاای با توجه به اینکه باارش درنهایتاست. های هیدید نفوذ سامانهتر از عیلکرد و ضعیف هابارش در فراوانیموران 

گاردد، شاناخت هاای شارقی مایدر بشش خصوصاًشاطرات طبیعی )سیل( ناحیه خیری باعث ایجاد یکی از م شدید

 منطباق بارهاای ریاییدر برناماهباوده و  ماؤثردر شناسایی مناطق پرمشاطره )سیل(  توانده میآرایش فضایی این پدید

   .بسیار مفید باشدپذیری و افیایش سازگاری با این عارضه کاهش آسیبشرایط محیط، 

  منابع

کویی، اباراهیم؛ پور، فروغ؛ صبوری، شبنم؛ اساعدی اسا مؤمن، فرامرز؛ فرید مجتهدی، نییا؛ نگاه، سیانه؛ اخلافخوش 

های سنگین کرانه جناوب غربای دریاای خایر ، فضاای ای و نقش آن در رخداد برف. پدیده برف دریاچه2555

 .115-112، 15 جغرافیایی، شیاره

 های بایش از یاک صادسینوپتیک کلییاتولوژی برای بارش یهامدل. تحلیل و ارائه 2526خوشحال دستجردی، جواد؛ 

: استاد راهنیا: هوشنگ قائیی، دانشگاه تربیات شناسیاقلیمبی دریای خیر. رساله دکتری در سواحل جنو متریلیم

 مدرس.

های سنگین و الگوهای فشار در گیلان.  تحلیل ی پراکندگی فضایی بارش. رابطه2553ستوده، فاطیه؛ علیجانی، بهلول؛ 

 . 65-25، 2فضایی مشاطرات محیطی،شیاره 

 .  11-31، 21یابی بارش، جغرافیا و توسعه، شیاره روش کریجینگ در میان. کاربرد 2582عساکره، حسین؛ 

هاای سانگین روزاناه ساپتامبر در ارتبااط باا الگوهاای . بارش2552رفتار، رضا؛ ستوده، فاطیه؛ عساکره،حسین؛ خوش

 .12-66، 1های جغرافیای طبیعی، شیاره (. پژوهش2526-1991هیدید در استان گیلان)

، چاا  اول، ساازمان فنااوری اطلاعاات و ارتباطاات  ARCGISهای آماار فضاایی باا . تحلیل2559عسگری، علی؛

 شهرداری تهران. 

 .  23-2، 5.  تحلیل فضایی، مجله مشاطرات محیطی، شیاره2553علیجانی، بهلول؛ 

در ایاران. . تحلیل فضایی پراکنش رطوبات 2553فلا  قالهری، غلام عباس؛ اسدی، مهدی؛ داداشی رودباری، عباسعلی؛ 

 .  652-619، 3های جغرافیای طبیعی، شیاره پژوهش
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های رگباری منجر به سایل در غارب گیلاان، ساومین . تحلیل سینوپتیکی بارش2553قدرتی، علیرضا؛ رحیتی، سیانه؛ 

 . 2553مهرماه  15-12کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب، 

ای در ساواحل های منطقهسازی نقش دریای خیر بر وقو  بارشیه. شب2551کارخانه، میثم؛ مفیدی، عباس؛ زرین، آذر؛ 

 .215-268، 28، شیاره یامنطقه -جنوبی دریای خیر، جغرافیا و آمایش شهری

ناواحی مرکایی مازنادران، مجلاه رشاد  2521آبان مااه ساال  12بررسی سینوپتیک سیلاب  2589مرادی، حییدرضا؛ 

 .55-32، 16آموزش جغرافیا، شیاره 

های سینوپتیکی در ساحل جناوبی دریاای خایر، ها بر اساس موقعیتوقو  سیلاب ینیبشیپ. 2581، حییدرضا؛ مرادی

 .  295-252، 11های جغرافیایی، شیاره پژوهش

های فرین غرب ایران. جغرافیا و . واکاوی روابط فضایی بارش2556مظفری، غلامعلی؛ مییدی، احید؛ شفیعی، شهاب؛ 

 .265-283، 36توسعه، شیاره 

های شدید و حادی پاایییه در . تعیین الگوی هیدیدی بارش2586مفیدی، عباس؛ زرین، آذر؛ جانباز قبادی، غلامرضا؛ 

 .213-252، 5سواحل جنوبی دریای خیر، مجله فیییک زمین و فضا، شیاره 

ید زمساتانه و مقایساه های شد. تعیین الگوی هیدیدی بارش2582مفیدی، عباس؛ زرین، آذر؛ جانباز قبادی، غلامرضا؛ 

تغییارات  یالیللانیبهای شادید پاایییه در ساواحل جناوبی دریاای خایر، اولاین کنفارانس آن با الگوی بارش

 ، دانشگاه مازندران، بابلسر.2582شهریورماه  3تا  5منطقه خیری،  یطیمحستیز

ای ی فضایی تغییارات درون دهاه. بررسی و تحلیل الگو2553میرموسوی، حسین؛ دوستکامیان، مهدی؛ ستوده، فاطیه؛ 

 .  62-26، 5رییی محیطی، شیاره های سنگین و فوف سنگین ایران، جغرافیا و برنامهبارش

. بررسی الگوهای توزی  فضایی دماا، باارش و رطوبات باا 2553پور، حیید؛ دوستکامیان، مهدی؛ علییاده، سارا؛ نظری

، 2: نواحی مرکیی ایران(، مجله فیییک زمین و فضاا، شایاره آمار)بررسی موردیاستفاده از تحلیل اکتشافی زمین

222-55 . 

. زمانیابی ورود پرفشار سیبری به سواحل جنوبی دریاای خایر. فصالنامه مادرس 2585یوسفی، حسن؛ عیییی، قاسم؛ 

 .125-255، 3علوم انسانی، شیاره 
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