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چکیده
يخبندان يکي از پديدههاي مهم مورد مطالعه در اقليم شناسي است که وقوع ناگهاني آن در
ابتدا و انتهاي فصل سرما ،مي تواند بسيار خطرزا براي بخش کشاورزي باشد .لذا براي مدل سازي و
پهنه بندي شاخصهاي آماري يخبندان ها در استان کردستان ،دادههاي مربوط به دماي حداقل
روزانه  1ايستگاه همديد براي يک دوره  91ساله ( )2229 – 2291از سازمان هواشناسي ايران اخذ
گرديدند .در ادامه با استفاده از مدلهاي رگرسيوني چند متغييره رابطه بين پنج شاخص آماري
يخبندان ها يعني متوسط تاريخ آغاز يخ بندان ،متوسط تاريخ خاتمه يخبندان ،متوسط تعداد سالانه
روزهاي يخبندان ،متوسط طول فصل يخبندان و متوسط طول فصل رشد با سه عامل ارتفاع ،طول
و عرض جغرافيايي مدل سازي گرديد .در ادامه بر اساس مدلهاي رگرسيوني به دست آمده براي
هر شاخص ،نقشههاي پهنه بندي آنها براي استان کردستان تهيه شدند.

-9دانشجوي دکتري دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان
 -2استاد دانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان(نويسنده مسئول)
Email: t.tavousi@gep.usb.ac.ir-Tel: 09133085106

 -9استادياردانشکده جغرافيا و برنامه ريزي محيطي ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ايران
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نتايج حاصل از مدلسازي رگرسيوني بين شاخصهاي مختلف يخبندان با سه عامل ارتفاع،
عرض و طول جغرافيايي در استان کردستان نشان داد که اين سه عامل به ترتيب مي توانند ،15
 82 ،88 ،12و  22درصد تغييرات مربوط به طول دوره رشد ،وقوع اولين روز يخبندان ،طول دوره
يخبندان ،فراواني وقوع روزهاي يخبندان و وقوع آخرين روز يخبندان را تبيين کنند .آرايش فضايي
شاخصهاي مختلف يخبندان در استان کردستان نيز نشان از يک آرايش غربي به شرقي در مقادير
شاخصهاي مختلف يخبندان دارد .يعني هر چه از جانب غرب به سمت شرق حرکت مي کنيم
تعداد فراواني روزهاي يخبندان و همچنين طول دوره يخبندان کاهش پيدا مي کند و متعاقب آن
فصل رشد افزايش پيدا مي کند .متناسب با اين تغييرات وقوع اولين روز و آخرين روز يخبندان نيز با
تاخيرهاي زيادي در بين نيمه شرقي و غربي اين استان قابل مشاهده است.
واژگان کلیدی  :يخبندان ،رگرسيون چندمتغيره ،استان کردستان ،پهنه بندي ،مدل سازي

مقدمه

يخبندان يکي از پديدههای مهم مورد مطالعه در اقليم شناسي است که از تغيير دما در
طول زمان ناشي مي شود .وقوع ناگهاني اين پديده در ابتدا و انتهاي فصل سرما ،مي تواند
بسيار خطرزا براي بخش کشاورزي باشد .بنابراين از ديرباز اطلاع از اين تاريخ ها مورد توجه
بسياري از محققين بخش هواشناسي و اقليم شناسي بوده است (تام و شاو259 :9158 ،؛
روزنبرگ و مايرز429 :9112 ،؛ اشميدلين942 :9181 ،؛ ويلن122 :9188 ،؛ واتکينز:9119 ،
 .)881براي مديريت کاهش اثرات اين پديده مخرب اقليمي بر بخش کشاورزي و بهره
مندي انديشمندانه از توانهای محيطي يک منطقه وسيع ،توجه جدي به مطالعه دقيق اين
پديده و ويژگيهای آن در همه سطح زمين لازم به نظر مي رسد و اين امر قاعدتاً مستلزم
هزينه گزاف و صرف وقت طولاني خواهد بود .لذا جهت پرهيز از اين دو و در عين حال در
راستاي رسيدن به اهداف مديريتي ،پهنه بندي و شناخت دقيق تجانس و عدم تجانس بين
نواحي مختلف در يک منطقه بزرگ ضروري به نظر ميرسد .در مطالعات اقليم شناسي براي
پهنه بندي شاخصهاي مختلف متغيرهاي اقليمي به ناچار اقليم شناس با مکان هايي
سروکار دارد که ديده بانيهای مستقيم در آنجاها انجام نمي گيرد ،بنابراين جهت رفع اين
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مشکل در مکان هايي که فاقد ايستگاه هستند از روشهای مختلف درون يابي استفاده مي
شود .درون يابي شاخصهاي آماري يخبندان ها ،به دليل وابستگي که اين ويژگي ها به
عوامل مختلفي همچون ارتفاع زمين (بوئر و همکاران ،)9299 :9119 ،وضعيت توپوگرافي
(ليندکوئيست و همکاران ،)59 :2222 ،طول و عرض جغرافيايي (مدلين و بلتراند،2225 ،
 ،)59دوري و نزديکي به درياها (زينوني و همکاران ،)9219 :2222 ،وضعيت خاک (آويسار
و ماهرر 9188 ،الف 422:و ب494 :؛ فيگورولا و ماتزو ،)221 :9112 ،پوشش گياهي (آويسار
و ماهرر ،الف 422:و ب ،)494 :ابرناکي و باد (لاگلين949 :9182 ،؛ لاگلين و کالما9 :9182 ،؛
لاگلين و کالما )49 ،9112 ،دارد ،در مقايسه با ديگر متغير ها ،مقداري مشکل تر به نظر مي
رسد .لذا با کمّي کردن روابط بين اين ويژگي ها و برخي عوامل زمين-اقليم مي توان نقشه-
های دقيق تري از شاخصهاي آماري يخبندان تهيه نمود .نقشههای پهنه بندي ي خبندان
معمولاً با استفاده از بررسيهای توپو – اقليم شناسي صورت مي گيرد (گايگر9111 ،؛ هوگ
 212 :9111و 9118؛ لوماس و گات9129 ،؛ سوزوکي و همکاران899 :9182 ،؛ ريچاردز،
2222؛ جارويس و استوارت 2222 ،الف2222 ،9212 :ب9225 :؛ زينوني و همکاران:2222 ،
9219؛ ريچاردز و بومگارتن2229 ،؛ محمودي ،)925 :2294 ،هرچند از اواخر دهه ،9112
دمانگاري با استفاده از تصاوير مادون قرمز به دست آمده از سنجندههای ماهواره اي در
مطالعات توپو -اقليم شناسي نيز معمول شده است (نيکسون و هالز418 :9125 ،؛ ساترلند و
بارتوليچ15 :9124 ،؛ ساترلند و همکاران .)899 :9189 ،کاربرد اين روش را براي اولين بار
در بررسي دماهاي شبانه در باغات تشريح نموده اند .از آن زمان به بعد با قابليت دسترسي
بيشتر به اين نوع تصاوير ،مطالعه دماهاي شبانه سطح زمين بيشتر مورد توجه محققين قرار
گرفته است (چن و همکاران112 :9182 ،؛ دالزيوس و لاوري ديادو929 :9115 ،؛ کرديلس
و همکاران952 :9111 ،؛ يورگنس 9589 :9112 ،؛ فرانسويس و همکاران.)999 :9111 ،
در ايران نيز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي برخي شاخصهاي آماري ي خبندان ها
همچون اولين يخبندان زودرس پاييزه ،آخرين يخبندان ديررس بهاره ،طول فصل رشد،
فراواني يخبندان و  ...در مقياسهاي خرد و کلان پهنه بندي شده است .به طوريکه اطلس
احتمال وقوع دماهاي حداقل استان فارس توسط ضيايي و همکاران در سال  2292تهيه
گرديده است .مجرد قره باغ ( )9921بر اساس تئوري تقاطع ويژگيهای آماري يخبندان-
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های آذربايجان را به صورت نظام وار مورد مطالعه قرار داد .خسروي و همکاران ( )9982با
استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي اقدام به پهنه بندي خطر سرمازدگي بر روي
محصولات باغي در شهرستان مه ولات در استان خراسان رضوي نمودند .آنها با همپوشاني
نقشههای وقوع مکاني – زماني آخرين سرمازدگيهای ديررس بهاره و نقشههای گونه-
های غالب باغي ،سه منطقه پرخطر ،خطر و کم خطر را در اين شهرستان شناسايي نمودند.
تداومهاي دو ،سه و چهار روزه يخبندانهای ايران نيز توسط عليجاني و همکاران ()9981
براي  58ايستگاه سينوپتيک در سطح ايران استخراج و وابستگي روزهاي يخبندان به
يکديگر توسط مدل زنجيره مارکوف مدل بندي گرديد و در نهايت نقشههای پهنه بندي
روزهاي تداوم يخبندان براي کل ايران تهيه شد .محمودي و همکاران ( )9914نيز 5
شاخص آماري يخبندان ها يعني :متوسط تاريخ آغاز يخبندان ،متوسط تاريخ خاتمه ي خبندان،
متوسط طول فصل يخبندان ،متوسط فراواني تعداد روزهاي ي خبندان و متوسط طول فصل
رشد را براي  12ايستگاه سينوپتيک در سطح ايران استخراج و سپس با استفاده از تحليل
خوشه اي ،ايران را به  1پهنه متمايز دسته بندي و نقشههای آن را تهيه نمودند عليجاني و
همکاران ( )9915با هدف استخراج فراواني روزهاي ذوب-انجماد ،توزيع زماني و مکاني اين
ويژگي از يخبندان را در مقياسهاي سالانه و ماهانه در ايران مورد بررسي قرار دادند .نتايج
اين تحقيق نشان داد که در مقياس سالانه حداکثر فراواني روزهاي ذوب-انجماد با بيش از
 22روز در غرب و شمال غرب ايران مشاهده شده و در مقياس ماهانه نيز ماه ژانويه داراي
بيشترين فراواني روزهاي ذوب-انجماد بوده است .عليجاني و همکاران ( )9912با توجه به
افزايش رو به رشدي که در دقت و صحت پيش بينيهاي کوتاه مدت مشاهده مي شود
رهيافتي جديد جهت تعيين طول دوره رشد بالقوه در ايران ارائه کرده و در پژوهش خود به
استخراج سه شاخص :طول دوره رشد ،طول دوره رشد بالقوه و طول دوره مديريت ريسک
اقدام نمودند .دارائي و همکاران ( )9912در راستاي استخراج تاريخ وقوع اولين و آخرين
يخبندان هاي زودرس پاييزه و ديررس بهاره در سطوح احتمالاتي مختلف براي  44ايستگاه
همديد از توزيعهاي احتمالاتي مختلفي بهره بردند .آنها پس از برازش توزيعهاي احتمالاتي
مختلف بر روي سريهاي زماني تاريخ وقوع اولين و آخرين يخبندانهاي  44ايستگاه مورد
مطالعه و با استفاده از آزمون نکوئي برازش آندرسن-دارلينگ ،بهترين توزيع احتمالاتي را
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براي اين ايستگاه ها توزيع احتمالاتي ويبکي دانستند .سپس آنها بر اساس اين توزيع
احتمالاتي نقشههاي پهنه بندي ويژگي شاخصهاي آماري يخبندانهاي ايران را تهيه
کردند .علاوه بر اين ،لشکري و کيخسروي ( )9911روند تغييرات دمايي و پهنه بندي آغاز و
پايان يخبندانهاي شهر تهران و بشيريان و همکاران ( )9911نيز تجزيه و تحليل آماري
يخبندانهاي کشاورزي شهر کاشان را مورد توجه قرار داده اند.
استان کردستان به دليل واقع شدن در منطقه کوهستاني ايران و برخورداري از اقليم
سرد ،در غالب سال ها شاهد وقوع يخبندانهاي شديد و وارد آمدن خسارتهاي سنگين بر
محصولات زراعي است که نتيجه آن رنج و سختي بيشتر بر روي معيشت و زندگي مردم
استان است .لذا با توجه به اتکاي اقتصاد استان به کشاورزي و ضرورت خودکفائي کشور در
اين بخش ،لزوم مطالعات دقيق روي اين پديده و پيش بيني آن به منظور ياري دادن
مديران و محققان بخشهاي مختلف مطالعاتي و اجرائي در جهت تحقق اهداف برنامه
ريزي ،بيش از پيش احساس مي شود .بنابراين اولين قدم در جهت مديريت صحيح اين
پديده و کاه ش اثرات آن در استان ،شناسائي و پهنه بندي يخبندان به عنوان يک مخاطره
اقليمي با استفاده از روش ها و تکنيکهاي آماري و سيستم اطلاعات جغرافيايي مي باشد و
همچنين اولين قدم در جهت مديريت آن که اولين مرحله از مراحل چهار گانه مديريت
بحران يعني مرحله شناسائي مخاطرات نيز مي باشد برداشته مي شود .لذا با توجه به ادبيات
تحقيقاتي اين موضوع که در بالا به بسياري از آنها نيز اشاره شد مشاهده گرديد که بيشتر
پهنهبنديهاي انجام شده به خصوص پهنهبنديهايي که در ايران انجام شده است متکي بر
درونيابي شاخصهاي مختلف يخبندانها در يک مقياس ايستگاهي بوده است و کمتر به
مدلسازيهاي توپو-اقليم شناسي و پهنهبندي خروجيهاي حاصل از آنها توجه شده است.
بنابراين با توجه به اين خلاء مطالعاتي ،در اين مطالعه قصد بر اين است که در يک مطالعه
جامع ابتدا شاخصهاي آماري يخبندانهاي ايستگاههاي موجود در استان کردستان استخراج
و سپس با استفاده از روشهاي آماري چند متغيره با سه عامل ارتفاع ،طول و عرض
جغرافيايي مدلسازي شوند و در نهايت خروجي حاصل از اين مدل سازي در قالب نقشههاي
پهنه بندي در اختيار محققين قرار گيرد.
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مواد و روشها

براي مدل بندي و پهنه بندي شاخصهاي آماري يخبندان ها در استان کردستان ،داده-
هاي مربوط به دماي حداقل روزانه يک دوره  91ساله ( )2229 – 2291از سازمان
هواشناسي کشور اخذ گرديد .مشخصات جغرافيايي و طول دوره آماري هر کدام از ايستگاه
ها در جدول شماره  9و پراکنش ايستگاه ها در سطح استان نيز در شکل شماره  9نشان داده
شده است.

شکل ( )1نقشه موقعیت و پراکندگی ایستگاههای مورد مطالعه
جدول ( :)1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه
ايستگاه
بيجار
مريوان
سقز
زرينه
سنندج
قروه
بانه

عرض
ʹ 95ْ 59
ʹ 95ْ 99
ʹ 91ْ 95
ʹ 91ْ 24
ʹ 95ْ 29
ʹ 95ْ 92
91ْ 22

طول
ʹ 42ْ 92
ʹ 41ْ 92
ʹ 41ْ 91
ʹ 41ْ 55
ʹ 42ْ 22
ʹ 42ْ 48
45ْ 54

ارتفاع
9889/4
9218/8
9522/8
2942/1
9929
9121
9122

تاريخ
9182- 2291
9182- 2291
9182- 2291
9182- 2291
9182- 2291
9182- 2291
9182- 2291

بعد از اخذ داده ها و تشکيل بانک اطلاعاتي آن ،مشاهده گرديد که در برخي از ايستگاه-
هاي استان در ماه اکتبر (ماه مهر) اولين يخبندان ها شروع مي شوند ،به همين علت تاريخ
اول اکتبر ( 1مهر) به عنوان تاريخ مبنا انتخاب و مابقي روزها به ترتيب ،نسبت به اين مبدأ
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شمارش شدند ،براي مثال اگر در يک ايستگاه اولين دماي صفر درجه سانتي گراد در روز 19
رخ داده باشد با توجه به مبناي ما که روز اول اکتبر ( 1مهر) است معادل با  2دسامبر (99
آذر) خواهد بود و به همين ترتيب اگر آخرين دماي زير صفر درجه سانتي گراد در روز 222
رخ داده باشد برابر  22آوريل ( 99فروردين) است .بعد از تنظيم داده ها بر اساس روز
ژوليوسي ،پنج شاخص يخبندان ها شامل :متوسط روز آغاز يخبندان ،متوسط روز خاتمه
يخبندان ،متوسط تعداد سالانه روزهاي يخبندان ،متوسط طول فصل يخبندان و متوسط
طول فصل رشد براي هر ايستگاه به صورت جداگانه مستخرج گرديدند .تعريف دقيق هر
کدام از پنج شاخص مورد مطالعه به تفکيک آمده است :رخداد اولین تاریخ یخبندان:
عبارت است از تاريخ رخداد اولين يخبندان در پاييز در آستانه حرارتي صفر درجه سانتي گراد.
رخداد آخرین تاریخ یخبندان :عبارت از تاريخ رخداد آخرين يخبندان در بهار در آستانه
حرارتي صفر درجه سانتي گراد .طول فصل رشد :عبارت است از فاصله زماني بين پايان
يخبندان در بهار و آغاز يخبندان در پاييز در آستانه صفر درجه سانتي گراد .فراوانی روزهای
یخبندان :عبارت از مجموع روزهايي که در آنها دماي حداقل روزانه معادل صفر يا پايين تر
از صفر درجه سانتي گراد است .طول دوره یخبندان :عبارت است از فاصله زماني بين
آخرين روز غير يخبندان در پاييز يا اوايل زمستان و اولين روز غير يخبندان در اواخر زمستان
يا اوايل بهار.
در گام دوم ،پنج شاخص آماري يخبندانهاي ايستگاه ها که در مرحله اول مستخرج
شده بودند به طور جداگانه با سه عامل زمين-اقليم يعني ارتفاع ،طول جغرافيايي و عرض
جغرافيايي ايستگاه ها با استفاده از مدلهاي رگرسيوني چند متغيره مدلسازي گرديدند .مدل-
هاي رگرسيوني مدل هايي هستند که جهت مطالعه روابط بين متغيرها به ويژه نحوه
وابستگي يک متغير با متغيرهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد .در اين مدلهاي آماري
فرض بر اين است که رابطه بين متغيرهاي مستقل (ارتفاع ،طول جغرافيايي و عرض
جغرافيايي) و متغيرهاي وابسته (پنج شاخص آماري يخبندان) به صورت معادله ( )9است:
()1
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 ،ضرايب رگرسيون جزيي و  b0مقدار
که در اين معادله پارامترهاي
عرض از مبداء است که مقدار ثابت رگرسيون نيز ناميده مي شود .روشي هم که براي ورود
متغيرها به مدل انتخاب شده است روش همزمان 9ورود متغيرهاست .در اين روش کليه
متغيرهاي جمع آوري شده ،بدون هيچگونه تقدم و تأخري به طور همزمان وارد مدل شده و
مدل محاسبه مي گردد .براي اندازه گيري دقت مدلهاي بدست آمده نيز چهار فرض
بنيادي مورد بررسي قرار گرفت .اين چهار فرض عبارتند از (محمودي و عليجاني:9912 ،
:)18-11
 -9فرض وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته -2 ،فرض نرمال
بودن خطاها -9 ،فرض ثابت بودن واريانس خطاها -4 ،فرض ناهمبسته بودن خطاها
در مرحله سوم براي تهيه نقشههاي پهنه بندي شاخصهاي آماري يخبندانهاي استان
کردستان نياز به يک مدل رقومي ارتفاع با مقياس مناسب بود .براي تهيه اين مدل رقومي
ارتفاع از دادههاي مربوط به ماموريت توپوگرافي رادار شاتل 2که به صورت مخفف
( )SRTMخوانده مي شود استفاده شد .اين مدل رقومي ارتفاعي جهاني که تقريباً داراي يک
پوشش جهاني از  51درجه جنوبي تا 12درجه شمالي است و با استفاده از تکنيک تداخل
سنجي رادار دهانه ترکيبي ) InSAR( 9تهيه شده است ،نتيجه يک کار مشترک بين سازمان
ملي ع لوم فضايي و هوانوردي ايالات متحده آمريکا ،)NASA( 4آژانس ملي نقشه برداري و
تهيه نقشه ايالات متحده آمريکا ،)NIMA( 5آژانس فضايي آلمان )DLR( 1و آژانس فضايي
ايتاليا ) ASI( 2است .اين مدل رقومي ارتفاعي بصورت قطعات يک در يک درجه ذخيره و از
پايگاه  http://dds.cr.usgs.gov/srtmمي تواند به صورت رايگان برگرفته شود .نام هر فايل
1

. Enter method
. The Shuttle Radar Topography Mission
3
. synthetic aperture radar interferometry
4
. National Aeronautics and Space Administration
5
. National Imagery and Mapping Agency
6
. German Space Agency
7
. Italian Space Agency
2
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در اين پايگاه بر اساس گوشه جنوب غربي هر فايل تعيين شده است يعني  n45e006فايلي
است که پوششي از  45درجه شمالي و  1درجه شرقي تا  41درجه شمالي و  2درجه شرقي
را در بر مي گيرد .دقت هر سلول يک آرک ثانيه (حدود  92متر) است ولي اين دقت فقط
براي ايالات متحده در دسترس قرار مي گيرد و براي بقيه جهان به صورت دو آرک ثانيه
(حدود  12متر) ارائه شده است (باملر .)9111 ،با توجه به توضيحات بالا ،نقشههاي مورد نياز
براي چهارچو ب جغرافيايي استان کردستان از بانک اطلاعاتي اين نقشه ها به آدرس اينترنتي
که در بالا بدان اشاره شده است اخذ شد .اين نقشه ها به صورت زيپ شده بوده و شمار آنها
براي کل استان کردستان به  92عدد رسيد که در محيط نرم افزاري Global Mapper
تمامي آنها باز و پوشش کاملي از استان فراهم شد (جدول  .)2در اين محيط نرم افزاري
فواصل خطوط منحني ميزان  922متري براي استان تعريف و به صورت  Shape fileذخيره
و سپس براي ادامه کار به محيط نرم افزاري  Arc/GISانتقال داده شدند (شکل .)2
در مرحله بعد تمامي خطوط منحني ميزاني که در محدوده سياسي استان بودند به نقطه
تبديل شدند .دليل تبديل خطوط منحني ميزان به نقطه در اين نکته نهفته بود که نمي توان
معادلات رگرسيوني به دست آمده را بر روي خطوط منحني ميزان اعمال نمود .لذا بايستي
خطوط منحني ميزان به نقطه تبديل شوند تا هر نقطه داراي سه ويژگي ارتفاع ،طول و
عرض جغرافيايي گردند که بتوان نتيجه معادلات را به اين نقاط اختصاص داد .بنابراين با
استفاده از مدلهاي رگرسيوني بدست آمده مي توان براي تمام نقاط استان شاخصهاي
آماري يخبندان ها را محاسبه و به نقاط فاقد ايستگاه تعميم داد .در نهايت با استفاده از
روش کريجينگ هر کدام از پنج شاخص يخبندانهاي استان کردستان پهنه بندي گرديد.
جدول ( -)2مشخصات نقشههای  SRTMبرای محدوده استان کردستان
SRTM_u03_n034e046.tif

SRTM_u03_n034e045.tif

SRTM_u03_n034e048.tif

SRTM_u03_n034e047.tif

SRTM_u03_n035e046.tif

SRTM_u03_n035e045.tif

SRTM_u03_n035e048.tif

SRTM_u03_n035e047.tif
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SRTM_u03_n036e046.tif

SRTM_u03_n036e045.tif

SRTM_u03_n036e048.tif

SRTM_u03_n036e047.tif

شکل ( :)2نقشه توپوگرافی استان کردستان با خطوط منحنی میزان  111متر (سمت چپ) و نقشه
تبدیل خطوط منحنی میزان به نقشه نقطه ای (سمت راست)

نتایج و بحث
متوسط تاریخ وقوع اولین روز یخبندان

با وارد نمودن همزمان سه متغير ارتفاع ،طول و عرض جغرافيايي به مدل رگرسيوني
مشاهده گرديد که ميزان ضريب همبستگي اين سه متغير با تاريخ وقوع اولين روز يخبندان
در استان کردستان  2/15و ضريب تببين آن  2/12است يعني حدود  12درصد تغييرات
مکاني اين ويژگي يخبندان در استان کردستان توسط اين سه متغير مي تواند تبيين شود
(جدول.)9
خطي بودن رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته نيز با استفاده از آماره  Fآزمون
شد و مشخص گرديد که  Fمحاسباتي ( )1/921بزرگتر از  Fجدول ( )5/412بوده و در نتيجه
فرض خطي بودن رابطه بين متغيرهاي مستقل با متغير وابسته در اين مدل تائيد مي شود.
ناهمبسته بودن خطاها نيز توسط شاخص دوربين -واتسون مورد آزمون قرار گرفت .مقدار
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اين شاخص براي مدل وقوع اولين روز يخبندان  9/421است و چون تقريب ًا نزديک به حد
فاصل  9/5تا  2/5قرار ميگيرد ،پس ناهمبسته بودن خطاها نيز تائيد مي گردد (جدول .)9
نرمال بودن خطاها هم با استفاده از نمودار ( P-P Plotشکل  )8آزمون شد .در اين نمودار
چون مختصات نقاط مشاهده شده در حول و حوش خط نرمال قرار گرفته اند پس مي توان
گفت که مانده ها از توزيع نرمال پيروي مي کنند .اما ثابت بودن واريانس خطاها توسط
نموداري که محور افقي آن مقادير استاندارد شده پيش بيني و محور عمودي آن مقادير
استاندارد شده باقيمانده هاست آزمون مي شود .بر اساس شکل  8مشاهده مي شود که روند
خاصي در اين نمودار مشاهده نمي شود پس ثابت بودن واريانس خطاها نيز تاييد مي شود.
پس با توجه به نتايج آزمون فرضيات مي توان مدل رگرسيوني سه متغيره ميانگين تاريخ
اولين روز يخبندان با سه عامل ارتفاع ،طول و عرض جغرافيايي را به صورت معادله ( )2ارايه
داد:
()2

در ادا مه با استفاده از مدل به دست آمده در بالا ،نقشه پهنه بندي ميانگين اولين روز
يخبندان براي استان کردستان بدست آمد (شکل  .)9بر اساس اين نقشه مشاهده مي شود
که زودترين وقوع اولين روز يخبندان در استان کردستان در حد فاصل  29سپتامبر (92
شهريور) تا  22اکتبر ( 5مهر) و در ارتفاعات شمال غرب استان به خصوص ارتفاعات چهل
چشمه روي مي دهد .ديرترين وقوع اولين روز يخبندان نيز در نواحي پست شرق استان و در
حد فاصل  92اکتبر ( 21آبان) تا  29نوامبر ( 2آذر) اتفاق مي افتد (شکل .)9
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شکل ( )3نقشه پهنه بندی میانگین وقوع اولین روز یخبندان در استان کردستان

متوسط تاریخ وقوع آخرین روز یخبندان

ميزان ضريب همبستگي اين ويژگي از يخبندان با سه عامل مورد مطالعه  2/854با
ضريب تبيين  2/292است بنابراين ميتوان حدود  29درصد تغييرات مکاني اين ويژگي
يخبندان را با اين مدل سه متغيره تبيين کرد (جدول  .)9از ميان چهار فرض مورد نظر
جهت صحت دقت مدل سه فرض ناهمبسته بودن خطاهاي مدل ،نرمال بودن باقيمانده ها و
ثابت بودن واريانس باقيمانده ها به طور نسبي دقت مدل را تاييد مي کنند .مقدار F
محاسباتي ( ) 2/822نيز که حاکي از وجود رابطه خطي بين متغيرهاي مستقل و متغير وابسته
است بيشتر از  Fجدول ( )5/412است بنابراين وجود رابطه خطي بين متغيرها تاييد ميگردد.
مقدار شاخص دوربين -واتسون نيز  9/242است (جدول  .)9نمودار  P-P Plotهم نرمال
بودن باقيمانده ها را اطراف خط نرمال نشان مي دهد (شکل  ) 8در نهايت نمودار پراکنش
مقادير باقيمان ده ها در مقابل مقادير پيش بيني شده نيز هيچ روند خاصي را نشان نمي دهد
(شکل .)8
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بنابراين با توجه به نتايج آزمون فرضيات ،مدل رگرسيوني تاريخ وقوع آخرين روز
يخبندان با سه متغير طول جغرافيايي ،عرض جغرافيايي و ارتفاع به صورت معادله ( )9خواهد
بود.
()3

براساس مدل بدست آمده براي اين ويژگي يخبندان ،نقشه پهنه بندي وقوع آخرين روز
يخبندان براي استان کردستان تهيه شد (شکل  .)4براساس اين نقشه مشاهده مي شود که
زودترين وقوع آخرين يخبندان در استان کردستان در حد فاصل 22مارس ( 2فروردين) تا
 92مارس ( 92فروردين) در نواحي پست جنوب شرق و جنوب غربي استان و ديرترين آن در
حد فاصل  24مه ( 9خرداد) تا  9ژوئن ( 99خرداد) در نوک قلل مرتفع غرب و شمال غرب
استان همچون ارتفاعات چهل چشمه با ارتفاعي در حدود  9929متر ،کوه کترش با ارتفاع
 2512متر و کوه وازنه با ارتفاع  2112متر رخ مي دهد.

شکل ( )4نقشه پهنه بندی میانگین وقوع آخرین روز یخبندان در استان کردستان

میانگین فراوانی تعداد روزهای یخبندان
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فراواني تعداد روزهاي يخبندان سومين شاخصي بود که براي کل استان کردستان
استخراج گرديد .سه عامل طول جغرافيايي ،عرض جغرافيايي و ارتفاع با ضريب تبيين
( 2/152ضريب همبستگي  )2/121نزديک به  15درصد تغييرات مکاني اين ويژگي از
يخبندان را توجيه مي کند .نتايج آزمون فرضيات نشان مي دهد که  Fمحاسباتي ()99/929
جهت آزمون خطي بودن رابطه متغيرها بسيار بيشتر از  Fجدول است .لذا فرضيه خطي بودن
اين مدل تصديق ميشود .شاخص دوربين-واتسون نيز ( )2/188چون در حد فاصل  9/5تا
 2/5قرار نگرفته است پس ناهمبسته بودن خطاي مدل هم تاييد نمي شود (جدول  .)9نرمال
بودن خطاها نيز در شکل  8تاييد مي گردد .در اين نمودار مشاهده مي شود که تمامي نقاط
حول خط نرمال تجمع يافته اند .فرضيه ثابت بودن واريانس خطاها نيز که از طريق نمودار
پراکنش مقادير استاندارد شده پيش بيني عليه مقادير باقيماندههاي استاندارد شده آزمون مي
شود نشان از خطي بودن مدل و فرض ثابت بودن واريانس خطاها مي باشد .بنابراين نشانه
هايي از غير عادي بودن وجود ندارد (شکل  .)8لذا اين فرض هم مورد پذيرش قرار مي
گيرد.
با توجه به نتايج جميع فرضيات تاييد شده ،مدل رگرسيوني فراواني تعداد روزهاي
يخبندان با عوامل زمين-اقليم به صورت معادله ( )4ارايه مي شود:
()4

اکنون با استفاده از مدل رگرسيوني بدست آمده ،مي توان اين ويژگي از يخبندان را براي
استان کردستان پهنه بندي نمود .با توجه به نقشه پهنه بندي فراواني وقوع يخبندان
مشاهده مي شود که بيشترين فراواني متعلق به ارتفاعات منطقه با بيش از  911روز و
کمترين فراواني را کرانههاي شرقي استان با کمتر از  22روز تجربه کرده اند (شکل .)5
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شکل ( )5نقشه پهنه بندی فراوانی وقوع یخبندان در استان کردستان

میانگین طول دوره یخبندان

با وارد کردن همزمان متغيرهاي مورد مطالعه به مدل رگرسيوني مشاهده گرديد که
ميزان ضريب همبستگي اين مدل  2/149با ضريب تبيين 2/881است بنابراين مي توان
حدود  88درصد تغييرات مکاني اين ويژگي از يخبندان را با اين مدل سه متغيره تبيين کرد
(جدول .)9
انجام چهار آزمون مورد نظر جهت صحت دقت مدل در برآورد مکاني طول دوره
يخبندان به ترتيب نشان از غير خطي بودن رابطه ،ناهمبسته بودن خطاهاي مدل ،نرمال
بودن باقيمانده ها و ثابت بودن واريانس باقيمانده ها دارد .به طوريکه مقدار  Fمحاسباتي
( )5/229کمتر از  Fجدول ( )5/412است و مقدار شاخص دوربين-واتسون نيز  9/558است
(جدول  .)9نمودار  P-P Plotهم نرمال بودن باقيمانده ها را اطراف خط نرمال نشان مي
دهد (شکل  .) 8و در نهايت نمودار پراکنش مقادير باقيمانده ها در مقابل مقادير پيش بيني
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شده نيز هيچ روند خاصي را نشان نمي دهد (شکل  .)8بنابراين با توجه به نتايج آزمون
فرضيات و براساس جدول ضرايب مدل (جدول  ،)9مدل رگرسيوني ميانگين طول دوره
يخبندان با سه متغير طول جغرافيايي ،عرض جغرافيايي و ارتفاع به شکل معادله ( )5خواهد
بود.
( )5
با توجه به نقشه (شکل  ) 1مشاهده مي شود در ارتفاعات شمال غرب استان با  295تا
 248روز بيشترين و شرق و جنوب شرق استان نيز داراي کمترين طول فصل يخبندان را با
 929تا  992روز دارا مي باشند.

شکل ( )6نقشه پهنه بندی میانگین طول دوره یخبندان در استان کردستان
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متوسط طول فصل رشد

طول فصل رشد به عنوان يکي از ويژگيهاي آماري يخبندان اهميت زيادي دارد؛ چرا
که عمده انرژي مورد نياز براي رشد گياه که از عوامل تعيين نوع کشت است در اين دوره
تامين مي شود .ضريب همبستگي و ضريب تبيين اين مدل به ترتيب  2/815و 2/829
هستند .بنابراين  82درصد تغييرات اين شاخص يخبندان با اين مدل تبيين مي شود .آزمون
فرضيات چهارگانه مدل نشان مي دهد که آماره  Fمحاسباتي ( )92/184بيشتر ار آماره F
جدول ( ) 5/412است لذا خطي بودن اين رابطه مورد تاييد قرار مي گيرد .شاخص دوربين-
واتسون هم با مقدار  9/212ناهمبسته بودن خطاهاي اين مدل را تاييد ميکند (جدول .)9
شکل  8نيز نرمال بودن خطاها را با توجه به قرارگيري نقاط حول خط نرمال تاييد مي کند.
نمودار پراکنش باقيماندههاي مدل فصل تابستان (شکل  )8روند خاصي را نشان نميدهد لذا
آخرين فرضيه يعني ثابت بودن واريانس خطاها هم تاييد ميگردد .پس از تاييد تمامي
فرضيات مطرح شده مي توان مدل رگرسيوني چند متغيره بين متوسط طول فصل رشد و
سه عامل انتخاب شده را به صورت معادله ( )1ارايه داد:
()6

نقشه بدست آمده براي طول فصل رشد در استان کردستان نشان مي دهد که طولاني
ترين فصل رشد متعلق به نوار شرقي استان مي باشد (شکل  .)2طول مدت فصل رشد در
اين قسمت از استان به طور ميانگين بين  294تا  222روز است .هر چند در درون اين
قسمت ،بخشهاي هاي کوچکي که از لحاظ ارتفاعي پست تر از ديگر نقاط هستند ،طول
دوره رشد طولاني تري هم دارند .اما کوتاه ترين طول دوره رشد در اين استان نيز متعلق به
ارتفاعات غرب و شمال غرب استان است که به طور ميانگين  991تا  921روز است.
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شکل ( )7نقشه پهنه بندی میانگین طول دوره رشد در استان کردستان
جدول ( )3خلاصه آمارههای مدل رگرسیونی ویژگیهای آماری یخبندان در استان کردستان
مدل
اولین یخبندان
آخرین یخبندان
دوره رشد
دوره یخبندان
فراوانی

R
0/59
0/59
0/50
0/54
0/55

R2
0/50
0/33
0/50
0/55
0/59

Std
9/15
12/10
13/12
10/92
3/52

F
6/11
3/50
12/65
9/20
13/32

)F (Table
9/46
9/46
9/46
9/46
9/46

Df1
3
3
3
3
3

Df2
2
2
2
2
2

Sig
0/01
0/04
0/03
0/13
0/05

D/W
1/43
1/24
1/25
2/23
0/55
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نمودار پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش
بینی شده برای وقوع اولین روز وقوع یخبندان

نمودار  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن
خطاها برای وقوع اولین روز وقوع یخبندان

نمودار پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش
بینی شده برای آخرین روز وقوع یخبندان

نمودار  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن
خطاها برای آخرین روز وقوع یخبندان

نمودار پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش
بینی شده برای فراوانی تعداد روزهای یخبندان

نمودار  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن
خطاها برای فراوانی روزهای وقوع یخبندان
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نمودار پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش
بینی شده برای میانگین طول دوره یخبندان

نمودار  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن
خطاها برای میانگین طول دوره یخبندان

نمودار پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش

نمودار  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن

بینی شده برای متوسط طول دوره رشد

خطاها برای متوسط طول دوره رشد

شکل ( )8نمودارهای پراکنش مقادیر باقیمانده ها در مقابل مقادیر پیش بینی شده برای پنج ویژگی
آماری یخبندانهای استان کردستان (پانل سمت راست) و نمودارهای  P-P Plotجهت آزمون نرمال بودن
خطاها برای پنج ویژگی آماری یخبندانهای استان کردستان (پانل سمت چپ)

نتیجه گیری

مطالعه خصوصيات فضايي شاخصهاي مختلف يخبندان علاوه بر اينکه از لحاظ
کاربردي در بسياري از برنامهريزيهاي کشاورزي ،حمل و نقل و انرژي قابل استفاده است،
مي تواند تصوير مناسبي از قابليت يخبندان در يک منطقه را نيز نشان دهد .نتايج حاصل
از مدلسازي رگرسيوني بين شاخص هاي مختلف يخبندان با سه عامل ارتفاع ،عرض و طول
جغرافيايي در استان کردستان نشان داد که اين سه عامل مي توانند بين  22تا  15درصد
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تغييرات شاخص هاي مختلف يخبندان را تبيين کنند .اين سه عامل به ترتيب ،88 ،12 ،15
 82و  22درصد تغييرات مربوط به طول دوره رشد ،وقوع اولين روز يخبندان ،طول دوره
يخبندان ،فرواني وقوع روزهاي يخبندان و وقوع آخرين روز يخبندان را تبيين کنند .اما لازم
به يادآوري است که در مقياس ميکروکليما عوامل بسيار ديگري همچون نوع پوشش
گياهي ،نوع جنس خاک ،جهت شيب و غيره نيز دخالت دارند که در اين مقياس امکان
دخالت دادن آنها در اين مدلسازي وجود نداشته است .نکته ديگري که در اين مدلسازي
بسيار به چشم مي آيد فاصله زياد ضريب تبيين دو شاخص تاريخ وقوع اولين روز يخبندان و
تاريخ وقوع آخرين روز يخبندان است .براي اولين روز يخبندان ضريب تبيين  15و براي
آخرين روز يخبندان  22درصد است .به نظر مي رسد که عوامل ديگري به غير از سه عامل
ذکر شده در تغييرپذيري تار يخ وقوع آخرين روز يخبندان ها نقش دارند .لذا مي توان بر
اساس مطالعات نوحي و همکاران در سال 2222و نوحي و همکاران در سال  2221و
عليجاني و همکاران در سال  2294استنباط نمود که يخبندانهاي انتهايي فصل سرما مي
تواند بيشتر از نوع يخبندانهاي فرارفتي باشند .به عبارت ديگر نقش علل همديدي در وقوع
آخرين روزهاي يخبندان و تغييرپذيريهاي آن مي تواند يک نقش پررنگ تري داشته
باشند .اما آرايش فضايي شاخصهاي مختلف يخبندان در استان کردستان نشان از يک
آرايش غربي به شرقي در مقادير شاخصهاي مختلف يخبندان دارد .يعني هر چه از جانب
غرب به سمت شرق حرکت مي کنيم تعداد فراواني روزهاي يخبندان و همچنين طول دوره
يخبندان کاهش پيدا مي کند و متعاقب آن فصل رشد افزايش پيدا مي کند .متناسب با اين
تغييرات وقوع اولين روز و آخرين روز يخبندان نيز با تاخيرهاي زيادي در بين نيمه شرقي و
غربي اين استان قا بل مشاهده است .هر چند در اين بين استثناهايي نيز وجود دارد که اين
آرايش را مي تواند بر هم بزند مانند مناطق درههاي جنوب غرب استان به مرکزيت روستاي
سلين که به دليل شرايط خاص توپوگرافي منطقه يکي از گرمترين نقاط استان به شمار مي
رود .در نهايت مقايسه نقشههاي ح اصل از اين الگوريتم نشان داد که اين روش مي تواند
جزييات بيشتر و دقيق تري از شاخص هاي يخبندان در مقام مقايسه با پهنه بندي هايي که
تنها از دادههاي ايستگاهي استفاده کرده اند (ميان آبادي و همکاران ،9988 ،مجرد قره باغ،
 ،9922ضيائي و همکاران )9985 ،ارائه نمايد .بنابراين براي تحقيقات آينده پيشنهاد مي
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گردد که اين پهنه بندي در سطوح احتمالاتي مختلف و براي دوره بازگشتهاي مختلف نيز
تهيه گردد.
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