مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان
سال پنجم ،شماره سیزدهم ،زمستان  ،5931صفحه 35ـ5۰۰

تحلیل احتمال وقوع حاالت بارش بهشرط حاالت دمایی و پهنهبندی آن در
استان فارس
امیرحسین پارسامهر ،*1حمید سوداییزاده ،2زهرا خسروانی ،3مهدی بینیاز

4

تاریخ دریافت5931/1/53 :

تاریخ پذیرش5931/3/9۰ :

هدف از انجام این پژوهش ،تعیین احتمال وقوع حاالت بارش بهشرط حاالت دمایی و پهنهبندی آن است .برای این منظوور ،از
دادههای دما و بارش روزانۀ  13ایستگاه سینوپتیک استان فارس که دارای حداقل  22سال دورۀ آماری بودند ،اسوتااده شود .در
ابتدا حاالت مختلف دمایی و حاالت بارش تعیین شد .در گام بعد ،فراوانی توأم رویدادهای دموایی و رویودادهای بارشوی هور
روز در ماتریسی ارائه شد .سپس ماتریس احتمال توأم حاالت بارشو دما محاسبه و احتمال شرطی هریک از رخدادهای بارش
بهشرط حاالت دمایی برای هریک از ایستگاههای منطقۀ مورد مطالعه محاسبه شد .در ادامه ،بوا اسوتااده از تحلیول خوشوهای و
براساس روش فاصلۀ اقلیدوسی و روش ادغام وارد ( ،)Wardاقدام به طبقهبندی منطقۀ مورد مطالعه شد و نموودار درختوی آن
ترسیم گردید .در گام آخر ،نقشۀ پهنهبندی و حاالت احتمال شرطی با استااده از نرمافزار  GISتهیه شود .نتوای نشوان داد کوه
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چکیده:

براساس ویژگیهای احتمال شرطی ،منطقۀ مورد مطالعه به سه پهنه تقسیم میشود .همچنوین ،نتوای متوسوا احتموال شورطی
حاالت بارش بهشرط حاالت دمایی ،حاکی از باال بودن احتمال وقوع روزهای بدون بارش و گرم نسبتبوه دیگور حالوتهوای
کمترین احتمال وقوع در بین حالتهای شرطی ممکن مربوط به روزهای پربارش با هوای گرم است.
واژههای کلیدی :احتمال شرطی ،استان فارس ،پهنهبندی ،خوشهبندی.

 .1عضو هیئتعلمی گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه فساEmail: parsamehr@fasau.ac.ir /

 .2دانشیار گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
 .3دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی ،دانشگاه یزد
 .4عضو هیئتعلمی گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه هرمزگان
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ممکن است .در هر سه پهنۀ مورد مطالعه ،روزهای توأم با بارش زیاد بهشرط دماهای کم در درجوۀ دوم احتموال قورار دارنود.
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 Aاز کل رویدادها را که همراه با حادثۀ  Bرخ داده ،احتمال تووأم

مقدمه
یکی از مهمترین عوامل در ساختار سیارۀ زموین ،اقلویم اسوت و

گویند .شانس وقوع یک رویداد نظیر  Aبهشرط وقوع رویودادی

بوودونشووک ،طبیعووت انسووان و همووۀ مظوواهر حی وات در سووط

دیگر نظیر  Bو براساس احتمال توأم را احتموال شورطی گوینود.

گستردهای متأثر از شرایا اقلیمی است .بوهطوور کلوی ،آبوهووا

در این حالت A ،رویدادی است که در نظر است بررسی شود و

نتیجۀ ترکیب عناصر متنوع جوی است کوه در زموان طووالنی بوا

رویداد  Bاطالعاتی است که بورای شوناخت احتموال رویوداد A

تطابق موقعیت جغرافیایی هر ناحیوه ظواهر مویشوود .آگواهی و
شناخت از پدیدههای اقلیمی ،راهنماییهوای سوودمندی را بورای
تصمیمات راهبردی در برناموهریوزی طووالنی مودت نظوامهوای

2

استااده میشود .رویداد  Bرا اطالعات پیشین نیز مینامند (کوی ،
.)2222
مطالعۀ روابا بین عناصر اقلیمی با تأکید بر بررسوی احتموال

مختلف فراهم میکند .سط وسیع متغیرهوای اقلیموی و گسوترۀ

وقوع آنها از روشها و دیدگاههای مختلای مورد بررسوی قورار

وسیع کاربرد آن و همچنین شاخههوای مختلوف آن ،زمینوههوای

گرفته است .در غالب این مطالعات ،پژوهشوگران روش زنجیورۀ

استااده از علوم مختلف را در اقلیمشناسی ضورورت مویبخشود.

مارکوف را بهعنوان روش بررسی خود انتخاب کوردهانود .بورای

یکی از مهمترین علوم مورد استااده ،علم آمار و احتماالت اسوت

مثال ،در این مورد میتوان به مطالعات وفاخواه و بشری ()2212

(عساکره و همکاران.)2214-a ،

در بررسووی احتمووال وقوووع دورههووای ترسووالی و خشکسووالی

را نمیتوان بهسادگی ،کنترل یا پیشبینی کرد .اما ایون پویشبینوی

خشکسوالیهووای اسووتان تهوران ،عسوواکره و صوویادی ( )2214در
3

در صورتی امکانپذیر است که اطالعواتی دربوارۀ گذشوتۀ آنهوا

پهنهبندی روزهای خشک ایران ،ماه آورپور ( )2212در بررسوی

موجووود باشوود (رضوویئی و همکوواران .)2224 ،براسوواس قوووانین

احتمال وقوع بارشهای روزانۀ ایوران و پویشبینوی آن ،فاکوت و
4

2

و

احتمال ،برخی پدیدههای تصادفی شوانس بیشوتری بورای وقووع

والشاو ( )2222در بررسی سورعت بادهوای شودید ،میورو

دارند؛ درصورتیکوه شوانس وقووع برخوی دیگور کمتور اسوت.

همکووواران ( )2212در تجزیوووه و تحلیووول اقلووویم ناحیوووهای و
2

همچنین ،گاهی از بین  nحالت ممکن ،تنهوا یکوی از حالوتهوا

چولسانگ و همکاران ( )2212در تجزیۀ بارشهوای ماهانوه بوه

میتواند رخ دهد .درضمن ،امکان رخدادن هیچکدام از حالتهوا

بارشهای روزانوه اشواره کورد .بررسویهوای نگارنودگان نشوان

بر حالتهای دیگور برتوری نودارد (آکوان و هوگتوالن.)2223 ،1

میدهد که در دیگور زمینوههوای مطالعوات تووأم و شورطی آن،

برای محاسبۀ شانس وقووع پیشوامدها الزم اسوت مودل مناسوبی
انتخاب شود .بررسی این حواالت نوامعین را دانوش احتموال بور
عهده دارد.

تحقیقات زیوادی صوورت نگرفتوه اسوت یوا ایون تحقیقوات در
دسترس نیست .ایلمواز و دلسوول )2212( 7پتانسویل پویشبینوی
بارش را در فصول مختلف سال مورد مطالعه قورار دادنود .آنهوا

مطالعۀ احتمال رخداد چند رویداد در ارتباط بوا یکودیگر اسوت،

اسووتااده از احتمووال توووأم و تاکیووک حوواالت بارشووی ،قابلیووت

زیرا رخداد بسیاری از رویدادهای اقلیمی بهشوکل تووأم محتمول

پیشبینی بارش در فصل بهار را نسوبتبوه سوایر فصوول بیشوتر

بوده و گاهی وقوع یا عدموقوع یک حادثوه بور روی فراوانوی یوا

دانستند.

احتمال وقوع حادثۀ دیگور اثور دارد .در ایون حالوت ،عوالوه بور
فراوانی حادثۀ  Aکه در تمامی  nحالت محاسبه شده ،الزم اسوت
فراوانی وقوع حادثۀ مزبور در حالتهایی کوه حادثوۀ موورد نظور
دیگری نظیر  Bنیز رخ داده ،محاسبه شود .فراوانی نسوبی حادثوۀ
1. Akan & Houghtalen

عساکره و همکاران ( )2214-bدر بررسی حاالت بوارش بوا
حاالت دمای روزانه از دادههای شبکهای پایگاه دادۀ اسازاری ،بوا
2. Kay
3. Mahavarpour
4. Fawcet & Walshaw
5. Mieruch
4. Chulsang
7. Yilmaz & Delsole
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یکی از رویکردها و ضرورتهوای مطالعوات اقلویمشناسوی،

برای این کار از دادههای بارش  22ایسوتگاه اسوتااده کورده و بوا
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بسیاری از پدیدههای اقلیمی شامل عناصری هستند که آنهوا

هیوووودرولو یک ،حناووووی و همکوووواران ( )2212در تحلیوووول

39

تحلیل احتمال وقوع حاالت بارش به شرط حاالت دمایی و پهنهبندی...

تاکیک زمانی روزانه استااده کردند .آنها ضمن تعریف حواالت

مختلف بارش بهشرط حاالت دمایی مراحل زیور انجوام گرفوت

مختلف دمایی و بارش ،براساس احتمال شرطی ،احتموال وقووع

(عساکره و همکاران :)2214-b
 -برای بررسی احتموال وقووع حالوتهوای مختلوف دموا و

هریک از حاالت موجود را در پهنههای مختلف محاسبه کردند.
هدف از این پژوهش ،بررسی احتمال وقوع حاالت مختلوف

بارش نیازمند آن بودیم که تعریف دقیق و قابل محاسبهای از این

بارش بهشرط وقووع حواالت مختلوف دموایی در اسوتان فوارس

حاالت داشته باشیم .برای این منظور ،ابتدا با استااده از نورمافوزار

است .آگاهی از احتمال وقوع هریک از حواالت اقلیموی موذکور

 SPSSتوزیع فراوانی دادههای مربوط به دما بررسوی و براسواس

در برنامهریزیهای کالن و مدیریتی مرتبا بوا اموور کشواورزی،

توزیع فراوانی دادهها ،صدکهای  22و  72دادههای روزانوه دموا

منابع طبیعی ،زیسوتمحیطوی ،معمواری ،اقتصوادی و اجتمواعی

برای هر ایستگاه مشخ

شد .بر ایون اسواس ،در هور ایسوتگاه

مؤثر خواهد بود.

روزهایی که دمای آن روز کمتر از صدک  22بوود بوهعنووان روز

مواد و روشها

سرد ،روزهایی که دمای آن بیش از صدک  72بود بوهعنووان روز
گرم ،و روزهایی که دمای روزانۀ آن بوین صودک  22و  72بوود،

منطقۀ مورد مطالعه
استان فوارس بوا مسواحت  122222کیلومترمربوع بوین '27˚ 23
 27درجووه و تووا ' 31˚ 42عوورش شوومالی و ' 22˚ 32تووا '22˚ 32
طول شرقی در جنوب ایران واقع شده است .این منطقه بوهدلیول
شمال به جنوب آن ،دارای اقلویمهوای حرارتوی متاواوتی اسوت،
بهطوریکه براساس شواخ

دوموارتن ،دارای اقلویم خشوک و

نیمهخشک است (بهاستثنای منطقوۀ سوپیدان کوه اقلویم مرطووب
دارد) .دمووای هوووا در ایوون منطقووه ،تووابعی از ارتاوواع و عوورش
جغرافیایی است .میزان نزوالت تحوتتوأثیر جریوانهوای جووی
مدیترانهای است و از  122توا  422میلویمتور در نوسوان اسوت.
براساس تقسیمات حوضههای ساختاریو رسوبی ،منطقوۀ موورد
مطالعه دربرگیرندۀ زونهای سنندج ،سیرجان و زاگرس است.

دادههای بارش مورد بررسوی و حواالت مختلوف آن تعریوف و
محاسبه شد .برای این کوار ،براسواس توزیوع فراوانوی دادههوای
بارش ،میوانگین دادههوا محاسوبه و حواالت بوارش براسواس آن
تعریف شد .بهعبارت دیگور ،روزهوایی کوه میوزان بوارش در آن
صار بود بهعنوان روز خشک ،روزهایی که میزان بارش کمتور از
مقدار میانگین بود بهعنوان روز کم بارش ،و روزهایی کوه میوزان
بارش بیش از میانگین بوود بوهعنووان روز پربوارش یوا مرطووب
طبقهبندی شد.
 در مرحله بعد یک ماتریس  3  3تشکیل شد بهطوریکوهسه حالت دمایی در ستونها و سه حالت بارش در سطرهوا قورار
گرفتند .در هر درایۀ مواتریس ،فراوانوی وقووع تووأم رویودادهای
مختلف ذکر شد.

روش تحقیق
بهمنظور انجام این پژوهش ،از دادههای روزانۀ دموا و بوارش 13
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ویژگیهای خاص جغرافیایی ،تااوت در توپوگرافی و گسوترش

بهعنوان روز معتدل یوا بهینوه شوناخته شود .در عملیواتی مشوابه،

()1

ایستگاه سینوپتیک که دارای اشتراک حداقل  22سال آمار در بازه
آماری ،صحت و همگنی دادههوا موورد ارزیوابی

سرد f12 ،فراوانی وقوع تعداد روزهای بدون بارش معتدل... ،

بررسی نواق

قرار گرفت .بر این اساس ،جداولی بوا  2472سوطر و  13سوتون

و  f33فراوانی وقوع تعداد روزهای گرم پربارش است.

برای هریک از پارامترهای اقلیمی (دما و بارش) تشکیل شود کوه

 -در مرحلۀ سوم ،احتمال فراوانی وقوع همزموان هریوک

زمان بر روی سطرها و ایستگاهها بر روی ستونها قورار داشوت.

از رویدادهای نهگانۀ بارشی -دمایی کوه در مواتریس  1ارائوه

هریک از مقادیر این جدول مربوط بوه آموار بارنودگی یوا دموای

شده بود ،براساس رابطۀ ( )2بهدست آمد:

روزانه در طول دورۀ آماری بود .برای تحلیل احتمال حالتهوای

()2

)Fxy ( x, y)  P( X  x  Y  y
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زمانی  1372/1/1تا  1324/12/22بودنود ،اسوتااده شود .پوس از

 -برای مثال  f11فراوانی وقوع تعداد روزهای بدون بارش
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در رابطووۀ فوووح ،احتمووال اینکووه هوومزمووان و بووهصووورت
مشترک ،متغیر  xمقداری کمتر یا برابر با  xو متغیر  yمقداری

باشد )C( ،بهصورت ) P(D|Cنوشته و برای محاسبۀ آن ابتودا
 PD  C که احتمال وقوع مشترک و همزمان حالت بودون

کمتر یا برابر با  yاختیار کند ،بیان میشود .نتای این احتموال

بارش و حالت سرد بودن دماست ،محاسبه مویشوود .سوپس

توأم در ماتریس زیر نشان داده شده است (سونگ:)2224 ،1

مقدار بهدستآمده بر جمع احتماالت حاالت دمایی  Cیعنوی
 P21 ،P11و  P31تقسیم شود .بنابراین نه حالت احتمال شورطی
را میتوان به شکل زیر ارائه کرد:

() 3

هریک از درایههای ماتریس باال احتمال رخداد هومزموان

()2

احتمال تجربی همزمان دمایی و بوارش در نظور گرفتوه شوده

نهگانۀ احتمال شرطی ،بهکمک فرمول فاصلۀ اقلیدوسی و بووا

است ،مشروط بر آنکوه فراوانوی نسوبی را بوهعنووان تعریوف

استااده از تکنیک خوشهبندی سلسلهمراتبی بوه روش ادغووام

احتمال بپذیریم؛ برای مثال p11 ،احتمال وقوع روزهایی است

وارد 3و بوه صوورت نموودار درختی خوشهبنودی شودند .در

p11

این روش ،خوشه بندی برای کاهش تلاات ناشی از دادههوای

احتمال اشتراک دو رویداد دماییو بارشی است که میتوان آن

دورافتاده ،از معیاری جدید برای محاسوبۀ عودمشوباهت بوین

که همزمان هووا سورد و بودون بوارش اسوت .در واقوع،

را به شکل  PD  C نشوان داد .بورای محاسوبۀ هریوک از

خوشهها استااده میکند .در روش وارد ،از مجمووع مربعوات

درایههای ماتریس احتمال تجربی کافی است فراوانوی درایوۀ

تااضل هر داده از یک خوشوه بوا بوردار میوانگین آن خوشوه

متناظر با آن احتمال را بر مجموع درایههای آن ردیف تقسویم

بهعنوان معیاری برای سنجش یک خوشوه اسوتااده مویشوود

کنوویم .بوودین روش ،احتمووال وق ووع مشووترک بوورای تمووامی

(همان.)2221 ،

ایستگاهها بهدست آمد.

 xij  xik 2
n

 -در چهارمین مرحلۀ احتمال وقوع رخوداد حالوتهوای

()2

e jk 

i 1

مختلف بارش به شرط وقوع حالت مختلوف دموایی محاسوبه

که در آن ejk ،فاصلۀ بین مشواهدۀ  jام و  kام در مجموعوهای

شد .هرگاه  Aو  Bدو پیشامد از فضای نمونوهای  Sباشوند و

از مشاهدات است .مقدار ضریب فاصلۀ اقلیدوسی بین صوار

بخواهیم احتمال وقوع پیشامد  Aرا بهشرط رخ دادن پیشوامد

و بینهایت است xij .مقدار متغیور  iام روی عضوو  jام و

 Bبررسی کنیم ،با مسئلۀ احتمال شرطی روبهرو هستیم که آن

مقدار متغیر iام روی عضو  kام و  nهم تعداد متغیرهوای هور

را بهصورت ) P(A|Bنوشته و از رابطۀ زیر محاسبه مویشوود

عضو است .فرمول ترکیب خوشهها به روش حداقل واریانس

(گریمت و استریرذاکر:)2221 ،2

وارد نیز به صورت زیر است:
()7

Wkm 

که در آن m ،و  kخوشهها هستند و  xkمرکز خوشه است.

باید محتمل باشد و این مقدار مساوی صار نباشد؛ برای مثال،

در پایووان ،بووا روش درونیووابی  IDWو بووا اسووتااده از

احتمال وقوع رویداد بدون بارش ( )Dبهشرطی که هوا سورد

نرمافزار  ،ArcGIS 9.3عمل پهنهبندی محدودۀ موورد مطالعوه
انجام گرفت.

1. Soong
2. Grimmett and Stirzaker

3. Ward
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)P( A B
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البته باید توجه داشت که وقوع حاالت پیشین یعنی )P(B
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Nk Nm 
) ( x k  x m )t ( x k  x m
Nk  Nm

xij
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وقایع بارش و دمایی را بیان مویکنود .ایون مقوادیر بوهعنووان

در این مرحله ،ایسوتگاههوای مختلوف براسواس حواالت

31

تحلیل احتمال وقوع حاالت بارش به شرط حاالت دمایی و پهنهبندی...

نتایج
با توجه به نتای بهدستآمده از مقادیر نوهگانوۀ احتموال حواالت
بارش بوهشورط حواالت دموایی ایسوتگاههوا و اسوتااده از آنوالیز
خوشهای ،منطقۀ مورد مطالعه در سط تشابه  22درصد بوه سوه
پهنه تقسیم شد .مبنای این طبقهبندی این است که اعضوای درون
یک گروه ،بیشترین شباهت بوا یکودیگر و بیشوترین تاواوت بوا
گروههای دیگر را داشته باشند .با توجه به نمودار درختوی ،پهنوۀ
اول که  7درصد از سط منطقه را به خود اختصاص داده اسوت،
بهصورت محدودههای مناصلی در سط استان مشاهده شد .این
پهنه ،کموسعتترین پهنه است و شامل مناطق داراب و اسوتهبان
در شرح و آباده در شومال اسوتان بوود .پهنوۀ دوم بوا پوشوش72
درصدی خود گسترۀ وسیعی از سط استان را دربرگرفته اسوت.
این پهنه که وسیعترین پهنه است ،خوود شوامل دو زیرمجموعوۀ
کلوووی اسوووت :زیرمجموعوووۀ اول شوووامل منووواطق درودزن و

شکل ( :)2پهنهبندی منطقۀ مورد مطالعه براساس احتمال شرطی

تختجمشید در مرکوز اسوتان و منطقوۀ ایزدخواسوت در شومال

حاالت بارش بهشرط حاالت دمایی

شرح ،اقلید در شمال و تخت جمشید در مرکز استان است .پهنوۀ
سوم شامل منطقۀ جنوبی استان است که زبانههایی از آن تا مرکوز
استان کشیده شده است .ایون گسوتره کوه حودود  21درصود از
سط استان را دربرگرفته است ،شامل مناطق الر ،المورد ،فسوا و
نیریز اسوت .نموودار درختوی پهنوههوای سوهگانوه و نقشوۀ ایون
پهنهبندی در شکلهای ( )1و ( )2مشخ

شده است.

بارش بهشرط حاالت دمایی مختلف در هریوک از پهنوههوای
مورد مطالعه ارائه شده است .با توجه به ایون نتوای  ،احتموال
وقوع روزهای بدون بارش و گرم () | ( ) نسبتبه دیگور
حالتهای ممکن بیشتر اسوت و ایون موضووع در سوه پهنوه
بهصورت مشترک دیده مویشوود .بنوابراین ،در منطقوۀ موورد
مطالعه ،وقوع روزهای گرم و بدون بارش محتملتر است .در
هر سه پهنه ،روزهای توأم با بارش زیاد بهشرط دماهوای کوم
() | ( ) در درجۀ دوم احتمال قرار دارند.
کمترین احتمال وقوع در بوین حالوتهوای شورطی نوهگانوۀ
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استان است .زیرمجموعوۀ دوم شوامل منطقوۀ بوانوات در شومال

در جدول ( ،)1نتوای متوسوا احتموال شورطی حواالت

مربوط به روزهای پربوارش بوا هووای گورم () | ( ) اسوت.
همانطور که مالحظه میشود ،این مقدار در پهنوۀ دوم کوه اکثور
بیش از میانگین ،بیشتر در روزهوای سورد اتاواح مویافتود .ایون
موضوع نشاندهندۀ این است که ر یم بارش منطقه بیشتر از نووع
بارش در فصول سرد است و بارشهای بهاره و بارشهای اوایل
پاییز در رتبۀ دوم قرار دارند .این موضوع را مویتووان در تموامی
شکل ( :)5نمودار درختی احتمال شرطی حاالت بارش بهشرط
حاالت دمایی در استان فارس

مناطق استان مشاهده کرد .بهطور کلی ،در پهنۀ نخست روزهوای
بدون بارش سرد ،روزهای کمبارش مالیوم و روزهوای پربوارش
مالیم و گرم ،محتملتر از روزهای مشابه در دو پهنۀ دیگر است.
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مناطق استان را پوشش میدهد ،کمتر دیده میشوود .بوارشهوای
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جدول ( :)5احتمال شرطی حاالت بارش بهشرط حاالت دما برای پهنههای سهگانه
) | (

) | (

) | (

) | (

) | (

) | (

پهنۀ 1

2/233

2/314

2/222

2/322

2/324

2/212

2/432

2/322

2/122

پهنۀ 2

2/223

2/322

2/271

2/347

2/322

2/172

2/442

2/312

2/232

پهنۀ 3

/221

2/322

2/224

2/322

2/322

2/222

2/443

2/313

2/122

) | ِ(

.

) | ِ(

) | ِ(

پهنۀ دوم ،روزهوای بودون بوارش گورم و پربوارش سورد

درصد است و مناطق شیراز ،و درودزن دارای احتموال وقووع

بیشتری را تجربوه مویکنود .در نهایوت ،سوومین پهنوه دارای

بیش از  22درصد است .هموانطوور کوه در شوکل مالحظوه

مقادیر احتمال بیشوتری در روزهوای بودون بوارش مالیوم و

میشود ،این احتمال وقوع از شمال به جنوب و از غورب بوه

کمبارش سرد و گرم است .نتای پهنهبنودی احتموال حواالت

شرح کاهش مییابد.

شده است .همانطور که قبالً گاته شد ،سه حالت بارش برای

روزهای کم بارش برای هور مکوان بوه روزهوایی اطوالح

منطقۀ موورد مطالعوه تعریوف شود :روزهوای بودون بوارش،

میشود که میزان بوارش آن کمتور از میوانگین درازمودت آن

روزهووای کوومبووارش و روزهووای پربووارش .بوورای هریووک از

باشد .برای این حالت نیز مانند روزهوای بودون بوارش ،سوه

حالتهای مذکور نیز سه حالت دمایی تعریف شد :روزهوای

حالت دمایی در نظر گرفته شد .با توجه به شکل ( -4الوف)،

سرد ،که بیانگر روزهای زمستانی است ،روزهوای مالیوم کوه

کمترین احتمال روزهای کمبوارش سورد مربووط بوه نوواحی

مشخصۀ روزهای پاییزی و بهاری است و روزهای گورم کوه

پست منطقه است کوه حودود  12درصود اسوتان را بوه خوود

بازگوکنندۀ روزهای تابستانی است .در ادامه ،به بررسی نتوای

اختصاص داده است .محتملترین روزهای کمبوارش و سورد

پهنهبندی هریک از حاالت زیر پرداخته میشود:

در دو ناحیۀ شمالی و جنوبی دیده مویشوود ،کوه حودود 42

با توجه به نقشۀ پهنهبندی روزهای بودون بوارش ،شوکل

درصد است .شکل ( -4ب) مکانیابی نقاط کمبارش با دمای

( -3الف) پهنهبندی احتمال روزهای بودون بوارش بوهشورط

متوسا را نشان میدهد .بهطور کلی ،پهنوههوایی از شومال و

روزهای سرد را نشان میدهد .همانطور که در راهنمای ایون

اکثر نواحی جنوبی استان ،کمترین احتمال و نواحی مرکوزی،

است ،تااوت قابلمالحظهای برای مقوادیر

شرح و غرب استان ،بیشترین فراوانوی را در وقووع روزهوای

احتمال در سط استان مشاهده نمیشود ،اموا بوهطوور کلوی،

کمباران با دمای متوسا به خود اختصاص میدهند .در شکل

میتوان گات نیمۀ شرقی استان روزهای بدون بارش و سورد

( -4ج) همانند شکل الف ،غالب نواحی جنوبی (نیمۀ جنوبی

بیشتری را تجربه میکند .همچنین نوواحی شومالی و جنووبی

استان) و قسمتی از شمال استان را محتملترین حالت وقووع

استان در مقایسه بوا دیگور قسومتهوا دارای احتموال وقووع

روزهای کمبارش گرم با احتمال  22تا  32درصد دربرگرفتوه

کمتری در این رویداد است .شکل ( -3ب) روزهوای بودون

است .در نواحی غربی استان که کمتر از  12درصد مسواحت

بارش همراه با دمای معتدل را نشان میدهد .در ایون شوکل،

منطقۀ مورد مطالعه را پوشوش داده اسوت ،احتموال روزهوای

منوواطق جنوووبی ،شوورقی و قسوومتی از منوواطق شوومالی دارای

کمبارش و گرم به پایینترین حد خود یعنی  2توا  17درصود

احتمال بیشتر و نوواحی غربوی ،شومال شورح و مرکوز دارای

میرسد .در نواحی مرکزی ،این احتمال بین  17تا  22درصود

احتمال کمتری هستند .شکل ( -3ج) توزیع مکانی روزهوای

است.

نقشه نیز مشخ

فاقد بارش و گرم را نشان میدهد .با توجه به شکل ،بویش از
نیمووی از مسوواحت اسووتان دارای احتمووال وقوووع بوویش از 22
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 .5روزهای بدون بارش

درصد استان را دربرگرفته و دارای احتموال وقووع  34توا 42
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بارش به شرط حاالت دمایی در شکلهوای ( )2توا ( )4ارائوه

 .2روزهای کمبارش

تحلیل احتمال وقوع حاالت بارش به شرط حاالت دمایی و پهنهبندی...
ب

ج

39
الف

شکل ( :)9پهنهبندی احتمال وقوع روزهای بدون بارش بهشرط روزهای سرد (الف) ،معتدل (ب) و گرم (ج)
ب

ج

الف

هرگاه میزان بارش از میانگین درازمدت آن بیشوتر باشود،

شمالی و جنووبی بوا پوشوش حودود  22درصودی مسواحت

ما یک روز پرباران را تجربه کردیم که مانند حالتهای قبول،

منطقۀ مورد مطالعه ،بیشترین احتمال وقوع ( 31تا  32درصد)

سه وضعیت دمایی ،سبب تقسیمبندی آن به روزهای پربارش

را بووه خووود اختص واص دادنوود .چنووانک وه در شووکل ( -2ج)

سرد ،پربارش مالیم و پربارش گرم شده است (شوکل  .)2بوا

مشاهده میشود ،احتمال وقوع روزهای پرباران بهشرط گورم

توجه به شکل ( -2الف) احتمال بارش زیاد در روزهای سرد

بودن هوا ارائه شده است .با توجوه بوه ایون شوکل ،احتموال

در نواحی شمال و جنوب نسبتبه سایر قسومتهوای اسوتان

وقوع بارش زیاد در دمای باال در سوط اسوتان کوم اسوت و

کمتر است ( 32تا  42درصد) و این احتمال در مناطق شرقی،

بوویش از  73درصوود مسوواحت اسووتان ،احتمووالی کمتوور از 12

مرکزی و غرب بیشتر شده و تا  21درصد افوزایش موییابود.

درصد دارد .منواطقی از غورب ،جنووب غورب و قسومتی از

شکل ( -2ب) توزیوع مکوانی احتموال روزهوای پربوارش و

جنوب استان محتملترین مناطق برای وقوع روزهای پربارش

معتدل را نشان میدهد .هموانطوور کوه در شوکل مشوخ

و گرماند که این احتمال از  12تا  21درصد نوسان دارد.

است ،برخالف شکل ( -2الوف) ،نوواحی شورقی ،مرکوزی و
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 .9روزهای پربارش

غرب استان کمترین احتمال ( 27تا  31درصود) و پهنوههوای
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شکل  :4پهنهبندی احتمال وقوع روزهای کمبارش بهشرط روزهای سرد(الف) ،معتدل (ب) و گرم (ج)
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شکل ( :)1پهنهبندی احتمال وقوع روزهای پربارش بهشرط روزهای سرد (الف) ،معتدل (ب) و گرم (ج)

بحث و نتیجهگیری

گرم و میزان بارندگی ساالنۀ آن  122تا  222میلیمتور اسوت.

اقلیمشناسان در بررسی و پیشبینی رخدادهای اقلیموی اسوت

اقلیمی خود ،استان فارس را در سه پهنوه تقسویمبنودی کورده

تا با پیشآگاهیهای بموقع ،در مدیریت بحران نقش بسوزایی

است که در مقایسه با پهنهبندی صورتگرفته در این پژوهش

داشته باشند .پارامترهای اقلیمی از رخدادهای تصادفی هستند

همپوشانی بسویار بواالیی دارد (ادارۀ کول هواشناسوی اسوتان

که میتوان با داشتن اطالعاتی از گذشوتۀ آنهوا ،تخمینوی در

فارس) .با بررسی نقشههای احتمال وقوع حالتهوای بوارش

برآورد و محاسبۀ احتمال وقوع آنها داشت .بنابراین در ایون

به شرط حالتهای دمایی (نقشههای نوهگانوه) مووارد زیور را

تحقیق ،بر آن شدیم تا به بررسی احتمال بارشهای مختلوف
بهشرط حاالت مختلف دمایی بپوردازیم .بوا توجوه بوه نتوای

میتوان یادآور شد:
با بررسی احتمال وقوع روزهای بدون بارش ،دریافتیم که

احتمووال شوورطی ایسووتگاههووای مووورد مطالعووه ،بووه سووه پهنووه

معتدل کمتر از فصل گرم است .ایون بودین معنوی اسوت کوه

تقسیمبندی شد .این پهنهبندی بیشتر تحت تأثیر ویژگویهوای

احتمال عدم وقوع بارش در تابستان ،بیشتر از فصول انتقوالی

توپوگرافیک شکل گرفته است .ناحیوۀ اول ناحیوۀ کوهسوتانی

بهار و پاییز است و فصل زمستان کمترین احتمال را دارد .بوا

شمال است که دارای زمستانهای سورد و معتودل اسوت کوه

توجه به اینکه ر یم بارشی ایوران غالبواً مدیترانوهای اسوت و

میزان بارندگی آن در حدود  422توا  222میلویمتور در سوال

بیشووترین بووارش در فصووول سوورد اتاوواح موویافتوود ،اسووتقرار

است .ناحیۀ دوم شامل ناحیۀ مرکزی اسوت کوه در زمسوتان،

پرفشارهای حرارتی در برخی مکانها سبب کاهش بارش یوا

آبوهوای نسبتاً معتدل توأم با بارندگی و در تابستان ،هووایی

عوودم بووارش در فصووول سوورد موویشووود .علیجووانی (،)1223

گرم و خشک دارد .متوسا بارندگی این منطقه  222توا 422

کاویانی و مسعودیان ( ،)2222حسوینی ( )2212و عسواکره و

میلیمتر اسوت .سوومین ناحیوۀ مربووط بوه منطقوه جنووب و

همکاران ( )2214-bدر مطالعات خود به این موضووع اشواره

جنوب شورقی اسوت کوه بوهعلوت کواهش ارتاواع و پهنوای

کووردهانوود .از طوورف دیگوور ،نقووش ارتااعووات در پهنووههووای

جغرافیایی و نحوۀ استقرار کوهها ،میزان بارندگی ایون ناحیوه

کوهستانی ،امکان ریزشهای اوروگرافیک را میسر مویسوازد.

در فصل زمستان نسبتبه دو فصل بهار و پاییز ،کمتور اسوت.

بهعبارت دیگر ،برخورد تودههوای هووای غربوی زمسوتانه بوا

هوای این ناحیه در زمستانها معتدل و در تابسوتانهوا بسویار

مناطق کوهستانی ،موجب تکوین بوارش پرمقودار مویشوود.

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.7.1

پهنهبندی منطقۀ مورد مطالعه ،کل استان براساس ویژگیهوای

در فصل سرد ایون احتموال کمتور از فصول معتودل و فصول

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

آگوواهی از شوورایا اقلیمووی ،همیشووه یکووی از مباح وث مهووم

ادارۀ کل هواشناسی استان فارس ( )1323در تقسیمبندیهای
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...تحلیل احتمال وقوع حاالت بارش به شرط حاالت دمایی و پهنهبندی

 اثر ناپایداری حرارتی سط زمین تشودید،باال مساعدتر باشد

،) معتقدند زمانی که از یوک سوو2222( کاویانی و مسعودیان

) و کاویوانی و2222(  سولیقه.و موجب ریزش جوی میشود

پرفشار سیبری و از سوی دیگر فرود دریای سورخ گسوترش

 بوه ایون موضووع اشواره،) در تحقیقات خود2222( علیجانی

، صعود هوای گرم و مرطوب زمینۀ چرخنودزایی عمیوق،یابد

 داشتن دانش و آگاهی از احتمال وقووع پدیودههوای.کردهاند

.ناپایداری و ریزشهای جوی را مهیا میسازد

 بهخصوص بارش و دما از اهمیت خاصوی برخووردار،جوی

اگرچه میوزان بوارش در فصوول گورم بوهشودت کواهش

 با داشتن این اطالعات میتوان در مدیریت رخدادهایی.است

 با بررسی اجمالی احتمال روزهای پربارش در فصول،مییابد

،ماننوود زمووان کاشووت و برداشووت محصوووالت کشوواورزی

 دریافتیم که این احتمال در نواحی جنوبی استان بیش از،گرم

 که تحوتتوأثیر دموا و... مدیریت منابع آب و،پیشگیری سیل

 ایون بخوشهوا در فصول گورم خوارج از.سایر مناطق اسوت

. برنامهریزی بهتری داشت،بارش هستند

استیالی پرفشار جنوب حواره اسوت و سوامانههوای موسومی
 وقتی جوو، در این شرایا.موجب ریزش فصل گرم میشوند

[ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.7.1 ]
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Abstract
The aim of this study is determination of probability of occurring precipitation status under the
condition temperature status and. zoning map preparation. For this purpose, the daily temperature and
precipitation data from 13 synoptic stations were used in Fars province which includes at least the
period of 20 years. At first were determined different scenarios of temperature and precipitation. In the
next step, daily common frequency of temperature and precipitation events were counted and
presented in matrix. In the following, common probability matrix of temperature-precipitation events
was calculated. Finally, probability of precipitation under the condition temperature status was
calculated for each station. Then 9 probability characteristics of 13 stations were analyzed clustery
based on partial Euclidean distance indicator by wards method and their dendrogram were plotted. In
the final step, zoning and probability maps was prepared using GIS software. The results showed that
based on conditional probability characteristics, study area are divided in to three zones. Also, average
results of probability of precipitation under the condition temperature status indicate high chance of
days without precipitation and warm than other modes. In all three study zones, the days with high
precipitation and low temperature are in second degree of chance. The minimum chance of
occurrence, related to days with heavy rain and warm.

Keywords: Conditional Probability, Fars Province, Zoning, Cluster Analysis.
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