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  چکیده

بارندگی یک عامل کلیدي در  تراکمتوزیع زمانی و مکانی باشد. الگوي  ترین عوامل هواشناسی می بارش یکی از مهم

هاي  در این پژوهش توزیع زمانی مکانی شاخص بارندگی روزانه، با استفاده از دادهتجزیه و تحلیل هیدرولوژیکی است 

ساله  26ایستگاه سینوپتیک (ارومیه، تبریز، سهند، سراب، تکاب، میانه، مهاباد، اهر) در بازه زمانی  8بارندگی روزانه در 

ط به شدت بارندگی و ظرفیت مربو CIگرفت. شاخص  ره دریاچه ارومیه مورد بررسی قراض) در حو2013-1988(

بارندگی تراکم  تجزیه و تحلیل فرسایشی است بنابراین این شاخص براي مطالعه در مورد بارش باران و سیالب مهم است.

) و ایستگاه سینوپتیک مهاباد 61/0بارندگی ( تراکمنشان داده که ایستگاه سینوپتیک ارومیه و تکاب داراي بیشترین 

باشد وقوع یک بارش باران شدید در یک منطقه بیشترین درصد حجم بارندگی  ) می57/0( ارندگیب تراکمداراي کمترین 

در این مناطق رخ خواهد داد که بایستی اقدامات  یادي از فرسایش خاك و وقوع سیالبدهد که حجم ز را تشکیل می

 این عوامل اتخاذ گردد. زپیشگیرانه براي جلوگیري ا

 

  ، دریاچه ارومیهتوزیع زمانی مکانی، CIشاخص واژگان کلیدي: 

  

  مقدمه

 تغییرات و زمانی بارش توزیع بررسی است، تر دقیق بررسی که نیازمند هوا و آب تغییر هاي جنبه مهمترین از یکی    

 از استفاده برف، و آب سطحی ذخایر زیرزمینی، آب مانند آب منابع بر تأثیرات بارندگی به توجه با. است آن تاریخی

 بارش شاخص به توان، می ها این شاخص جمله از. رسد می نظر به ضروري آن بیان تغییرات براي هایی شاخص

در واقع  )CI( تراکم شاخص. نمود اشاره )CI(و شاخص تراکم  )PCI( بارش غلظت شاخص) SPI(شده  استاندارد

 موجب کاهش تواند می بارش نامتعادل توزیع. باشد می هاي روزانه بارش آماري خصوصیات بررسی جهت شاخصی

. گردد آبیاري هاي تعداد دوره افزایش و زمین در موجود رطوبت کاهش ذخیره طریق از زراعی محصوالت عملکرد

 تدابیر افزایش سبب امر نهایت این در. باشد می خشکسالی بروز معنی به نامتعادل بارندگی توزیع این بر عالوه

 تأثیر به توجه با جهان). 1396(رمضانی و همکاران،  شد خواهد آبی هاي سازه حفظ منظور حوضه به در حفاظتی

 در بارش شدت و روزانه هاي بینی پیش .است برخوردار خشکسالی و سیل شدید مشکالت از اقلیمی، تغییرات

 در نیز بارش شدت تراکم تحلیل و است که باید براي غلبه بر این مسایل اتخاذ گردد. تجزیه اقداماتی ها يریز برنامه

  (N.R. Patel, D.T Shete, 2015)..کند می کمک آب منابع ریزي برنامه

را  ي بارانیروزها از کمی تعداد محدود هاي دوره با روزانه مقیاس در بارندگی شدید رخداد ویژه، طور به    

 .دهند می تشکیل را ساالنه و فصلی ماهانه، بارش از زیادي درصد این مقدار حال، این با ؛دهد تشکیل می

 شود گرفته نظر در گسسته فرآیند یک عنوان به تواند می مقادیر صفر، از زیادي تعداد دلیل به روزانه بارندگی

)Brooks and Carruthers, 1953(روزانه، ارندگیب زمانی ساختار مطالعه منظور . به )Martin vide, 2004 (

 ارائه بارش کل میزان به را بارندگی روزهاي سهم درصد که داد توسعه) CI( تراکم شاخص نام به را شاخصی
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 حالیکه در افتد، می اتفاق روزانه بارش میزان از زیادي مقدار خاص، مکان و دوره یک در بنابراین، .دهد می

 قابل وزن است ممکن کمیاب مقدار این وجود این با افتد اتفاق می زیادبا مقدار  روزانهبارندگی  مقدار چندین

 نتیجه، در بارندگی آن مکان داشته باشند مقدار کل در توجهی قابل درصد یعنی باشد، داشته بارندگی توجهی

  .باشد داشته هیدرولیکی ورودي بر اي کننده تعیین تأثیر است ممکن سال هر در ها آن وقوع

  منطقه مورد مطالعه

 کردستان و شرقی آذربایجان ،غربی آذربایجان استان سه بین ایران، غرب شمال در واقع ارومیه دریاچه    

 شرکت متر میلی 326 دریاچه ارومیه دریاچه طول در ساالنه بارش متوسط این، بر عالوه. واقع شده است ایران

 ایران روي بر ساالنه بارش میانگین است برابر 2/1 که شد اعالم )IWRMco, 2015( ایران آب منابع مدیریت

  .است) متر میلی 990( جهانی ساالنه بارش میانگین از سوم یک تقریبا و) متر میلی 242(

 ها   مواد و روش

 )concentration Index(بارندگی روزانه  تراکم شاخص

 و تجزیه براي استفاده مورد روشباشد.  هاي روزانه می در واقع شاخصی جهت بررسی خصوصیات آماري بارش   

 بر شاخصاین . شد معرفی Martin-Vide (2004) توسط که است بارندگی تراکم شاخص روزانه بارش تحلیل

 چندین و بارش کم مقادیر با بارندگی زیادي روزهاي که معنی این به است، روزانه بارش توزیع منفی توزیع اساس

 1 هاي کالس در روزانه بارش بندي طبقه که است این CI محاسبه در گام اولین. دارد وجود بارندگی باال مقدار

 شامل را مقدار باالترین که اي طبقه تا غیره، و] 0/2-9/2[ ،]0/1-9/1[ سپس و] 1/0-9/0[ از شروع با متر، میلی

 درصد عنوان به شده بیان بارش، با روزها نسبی تجمعی فرکانس سپس. است شده ثبت روزانه بارش میزان شود می

 میزان کل از درصد یک عنوان به شده بیان همچنین مرتبط، انباشته مقادیر و XJ بارندگی با روزها تعداد کل از

  )2) و (1( معادالت به توجه با شده تعریف و شناسایی ،YJ باران، ثبت
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 کل تعداد N و Iکالس هر براي ترتیب به است، ها آن بارندگی و بارندگی روزهاي تعداد Pi و NI که جایی

 به. است شده داده نشان مثبت رابطه یک با YJ و XJ که شود می فرض دوم مرحله در. است صفر غیر هاي دسته

 :است شده پیشنهاد (Olascoaga,1950) و) Riehl H, 1949( توسط که است) 3( معادله از نمایی منحنی خاص، طور

� = �� ∗ �����                                                3(  

 a و b گردد می برآورد) 6( و) 5( معادالت مربعات حداقل روش از استفاده با و هستند ثابت. 

     A خط و نمایشگر منحنی توسط که است اي محدوده Y = 0 انتگرال طریق از تواند می که شود می محاسبه 

با استفاده از  Bو  Aمقادیر  .شود محاسبه) 1 شکل( 100 تا 0 بین مقادیر بین در) 3( معادله نمایی منحنی معین

  .یدآ روش میانگین حداقل مربعات به دست می
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   زیر منحنی است A، ناحیه 100تا  0شود انتگرال منحنی نمایی بین  هنگامی که هر دو مقدار ثابت تعیین می
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از معادالت  باشد. ین نمودار میسطح  مثلث تشکیل شده در پای S کسري از مقدار  CIبنابراین مقادیر شاخص      

) نشان 4)(3ایستگاه سینوپتیک استفاده شده است و نتایج آن در جداول ( 8براي  CI) براي تعیین مقادیر 8)(7(

باالي بارش روزانه  راکمت) بیانگر CI )CI>0/61 باالي مقادیر واید - مارتین هاي پژوهش اساس بر داده شده است.

 بارانی روزهاي از درصد 25 در نزولی هاي  بارش از درصد70تقریبا درصد) CI>0/61( با هاي ایستگاه در وبوده 

 ).Martin-vide, J. 2004( است افتاده اتفاق

،  Y و درصد مربوطه از مجموع از مجموع بارش Xمیلی متر، فرکانس تجمعی نسبی  1هاي  ) توزیع فراوانی در کالس1جدول (

  )2013- 1988در ایستگاه سینوپتیک ارومیه (

Class Midpoint NI sum-NI                 PI Sum-PI Sum-NI% Sum-PI% 

0/1-0/9 0/5 623 623 311/5 311/5 33/86 3/82 

1/0-1/9 1/5 259 882 388/5 700 47/93 8/59 

2/0-2/9 2/5 207 1089 517/5 1217/5 59/18 14/95 

3/0-3/9 3/5 147 1236 514/5 1732 67/17 21/26 

4/0-4/9 4/5 119 1355 535/5 2267/5 73/64 27/84 

5/0-5/9 5/5 77 1432 423/5 2691 77/83 33/03 

6/0-6/9 6/5 56 1488 364 3055 80/87 37/50 

7/0-7/9 7/5 42 1530 315 3370 83/15 41/37 

8/0-8/9 8.5 32 1562 272 3642 84/89 44/71 

9/0-9/9 9/5 45 1607 427/5 4069/5 87/34 49/96 

10/0-10/9 10/5 29 1636 304/5 4374 88/91 53/70 

11/0-11/9 11/5 24 1660 276 4650 90/22 57/08 

12/0-12/9 12/5 25 1685 312/5 4962/5 91/58 60/92 

13/0-13/9 13/5 21 1706 283/5 5246 92/72 64/40 

14/0-14/9 14/5 8 1714 116 5362 93/15 65/82 

15/0-15/9 15/5 22 1736 341 5703 94/35 70/01 

16/0-16/9 16/5 9 1745 148/5 5851/5 94/84 71/83 

17/0-17/9 17/5 10 1755 175 6026/5 95/38 73/98 

18/0-18/9 18/5 12 1767 222 6248/5 96/03 76/71 

19/0-19/9 19/5 10 1777 195 6443/5 96/58 79/10 

20/0-20/9 29/5 10 1787 90 6533/5 97/12 80/21 

21/0-21/9 21/5 3 1790 64/5 6598 97/28 81/00 

22/0-22/9 22/5 7 1797 157/5 6755/5 97/66 82/93 

23/0-23/9 23/5 5 1802 117/5 6873 97/93 84/37 

24/0-24/9 5/24 4 1806 98 6971 98/15 85/58 

25/0-25/9 5/25 5 1811 127/5 7098/5 98/42 87/14 
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26/0-26/9 5/26 5 1816 132/5 7231 98/70 88/77 

27/0-27/9 5/27 1 1817 27/5 7258/5 98/75 89/11 

28/0-28/9 5/28 4 1821 114 7372/5 98/97 90/50 

30/0-30/9 5/30 5 1826 152/5 7525 99/24 92/38 

33/0-33/9 5/33 1 1827 33/5 7558/5 99/29 92/79 

34/0-34/9 34/5 1 1828 34/5 7593 99/35 93/21 

38/0-38/9 38/5 2 1830 77 7670 99/46 94/16 

41/0-41/9 41/5 2 1832 83 7753 99/57 95/18 

42/0-42/9 42/5 3 1835 127/5 7880/5 99/73 96/74 

43/0-43/9 43/5 1 1836 43/5 7924 99/78 97/27 

44/0-44/9 44/5 1 1837 44/5 7968/5 99/84 97/82 

55/0-55/9 55/5 1 1838 55/5 8024 99/89 98/50 

60/0-60/9 60/5 1 1839 60/5 8084/5 99/95 99/25 

61/0-61/9 61/5 1 1840 61/5 8146 100/00 100/00 

  بحث و نتایج

، میانه) اي سینوپتیک (تبریز، ارومیه، سراب، سهند، مهاباد، تکاب،ه هاي بارندگی روزانه ایستگاه با استفاده از داده   

ساالنه و فصلی براي تجزیه و تحلیل الگوي CI خصوصیات زمانی مکانی ) 2013- 1988ساله ( 26در دوره آماري 

شاخص و  گرفته شدمورد تجزیه و تحلیل قرار  CIبارندگی ساالنه و فصلی را بر اساس شاخص  تراکمبارندگی روزانه،

بیشترین بارندگی  2توجه به اطالعات جدول  با. محاسبه گردید  Bو Aفصلی و ساالنه و ضرایب  CIتراکم بارندگی 

  باشد. می میلی متر در ایستگاه سهند 4/228ساالنه در ایستگاه مهاباد و ارومیه و کمترین مقدار آن 

 8براي  Nوزهاي بارنی ، و میانگین رCV، ضریب تغییرات Pمختصات جغرافیایی و میانگین بارش ساالنه  )2جدول (

  )2013-1988سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (ایستگاه 

Station  TYPE Latitude Longitude Altitude (m) P (mm) CV (%) N 
OROUMIYEH SINOPTIC 45 3 E 37 40 N 1328 40/306  31 64 

TAKAB SINOPTIC 47 70 E 36 23 N 1763 14/287  25 59 

MOHABAD SINOPTIC 45 43 E 36 45 N 1352 97/398  26 44 

AHR SINOPTIC 47 4 E 38 26 N 1390 48/285  18 64 

TABRIZ SINOPTIC 46 17 E 38 05 N 1361 2/241   22 65 

MIANE SINOPTIC 47 42 E 37 27 N 1110 33/208  20 51 

SARAB SINOPTIC 47 32 E 37 56 N 1682 31/243  30 73 

SAHAND SINOPTIC 46 7 E 67 56 N 1641 4/228  26 60 

ها به ترتیب صعودي کالسه بندي شده و ستون دوم میانه آن  ) طبقات یا طبقه بندي1در ستون اول جدول (    

، ذکر قتعداد روزهاي بارش ثبت شده در هر کالس یا فرکانس مطل NIدهد در ستون سوم   ها را نشان می کالسه

روز بارانی با مقادیري از  623سال (دوره مطالعه)  26شده است. به طور مثال در ایستگاه سینوپتیک ارومیه پس از 

روز بارانی در طول دوره مطالعه بوده است و ستون چهارم فرکانس  1840و در مجموع  ثبت شده است؛ 9/0تا  1/0

دهند و ستون پنجم از ضرب ستون دوم  تجمعی روزهاي بارانی و ستون پنجم فرکانس تجمعی بارندگی را نشان می

روزهاي بارندگی است از تقسیم در ستون سوم به دست خواهد آمد و همچنین ستون هفتم که درصد تجمعی 

همچنین ستون هشتم که درصد  100ستون تجمعی روزهاي بارندگی به مجموع روزهاي بارندگی ضرب در 



دهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایرانسیز  

 و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10  

 
 

 
 

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

 رتفسی .شود حاصل می 100درباشد از تقسیم تجمعی مقدار بارندگی بر مجموع بارندگی ضرب  تجمعی بارندگی می

% از کل 8/3میلی متر یا کمتر فقط  9/0،  %85/33بارنی ستون آخر به این صورت است که یک سوم روزهاي  دو

 .دهد میزان بارش را نشان می

ساالنه هر ایستگاه سینوپتیک و درصد بارش  CIو مقادیر  6و 5با استفاده از معادالت  Bو  Aمحاسبه مقادیر  )3جدول (

  )2013-1988ه سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه (اایستگ 8% از روزهاي بارانی براي 25براي 

Station a b CI Precipitation % 
OROUMIYEH 0/03456 0/03456 0/61 69/67 

TAKAB 0/03505 0/01430 0/61 70/96 
MOHABAD 0/04082 0/01366 57/0  65/37 

AHR 0/04634 0/01326 0/58 73/58 
MIANE 0/04291 0/01341 0/59 70/53 
SARAB /0 58930 0/01305 0/58 67/77 

SAHAND 0/04544 0/01323 0/58 67/28 
TABRIZ 03895/0  01388/0  60/0  82/69  

که برابر است با درصد بارندگی  ) به دست خواهد آمد3) درصد بارندگی از معادله (3با توجه به نتایج جدول (    

بوده که  490/9مورد مطالعه که کل روزهاي  % از روزهایی که بارندگی وجود داشته است اتفاق افتاده است25در 

% از روزهاي بارانی 25% بارندگی در  67/69روز داراي بارندگی بوده است. که در ایستگاه سینوپتیک ارومیه  840/1

% از روزهاي بارانی 25% بارندگی در  28/68روز اتفاق افتاده است و همچنین در ایستگاه سهند  5/460یعنی در 

آن در سطح  مقدارCI بارندگی  راکمتاده است. هم چنین ضریب جینی یا شاخص تروز اتفاق اف 5/460یعنی در 

اي ارومیه و تکاب با مقدار ه  بوده است که بیشترین مقدار آن در مقیاس ساالنه در ایستگاه 68/0تا  57/0از  حوضه

 57/0هاي سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه برابر با مقدار  هبارندگی در بیشتر ایستگا راکمبوده و شاخص ت )61/0(

هاي سینوپتیک محاسبه شده که نتایج آن در  هبارندگی فصلی در ایستگا راکمده است همچنین مقادیر شاخص تبو

باالي بارندگی  راکم) نشان از تCI>0/61 اساس طبقه بندي مارتین وید که ( گردد. که بر ) مشاهده می5جدول (

باشد. که در ایستگاه سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه در هیچ یک  روزانه آن ایستگاه سینوپتیک محاسبه شده می

نبوده است که نشان دهنده این است که در مقیاس ساالنه و  61/0بارندگی بیشتر از  راکمشاخص ت ها هاز ایستگا

تر شود  جود نداشته است. هرچه این مقدار کمتر و به صفر نزدیکوو نامنظم تقریبا هاي ناگهانی  فصلی در بارش

   .بهتري در روزهاي موجود داشته است تراکمبیانگر این است که بارش از پراکنش و 

  )2013- 1988مربوط به ایستگاهاي سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه ( CI) نتایج محاسبه مقادیر فصلی شاخص 5جدول (

Station Winter CI Spring  CI Autumn CI Summer CI 
OROUMIYEH 57/0  60/0  61/0  59/0  

TAKAB 57/0  61/0  56/0  59/0  
MOHABAD 53/0  60/0  0/56 55/0  

AHR 0/58 0/51 0/59 61/0  
MIANE 0/57 0/56 57/0 61/0 
SARAB 61/0 0/56 0/58 0/57 
SAHAND 0/57 55/0 60/0 60/0 
TABRIZ 56/0 59/0  61/0  59/0  
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هاي سینوپتیک حوضه دریاچه ارومیه را نشان  هه ایستگابارندگی ماهان تراکم) نتایج مقادیر شاخص 5جدول (    

ایستگاه ارومیه در که  باشد می 55/0و کمترین مقدار  61/0بارندگی  راکمکه بیشترین مقدار شاخص ت دهد می

زمستان داراي بی نظمی دریاچه ارومیه در فصل پاییز و بهار داراي بیشترین بی نظمی و در فصل  حوضهغرب 

در فصل زمستان در بازه زمانی مورد مطالعه   CIهمچنین میانگین شاخص باشد کمتري در بارندگی روزانه می

. باشد می 58/0فصل پاییز  CIو میانگین 58/0 فصل تابستان CIو میانگین  57/0فصل بهار  CIو میانگین  57/0

که  دریاچه ارومیه نشان دهنده است این است ضهبارندگی روزانه در سطح حو راکمنتایج بررسی شده شاخص ت

ایج به دست آمده از که نت بارندگی روزانه در مقیاس ساالنه و فصلی از توزیع یا پرکنش یکنواختی برخوردار نیست

باشد که دوره زمانی و نوع  قابل ذکر می مطابقت دارد. 2016هاي رمضانی و همکاران،  با نتایج پژوهشاین پژوهش 

  هاي مورد مطالعه با پژوهش رمضانی و همکاران فرق دارد. ایستگاه

  نتیجه گیري

 26وپتیک حوضه دریاچه ارومیه در دوره زمانی نهاي سی هبارندگی روزانه ایستگا راکمدر این پژوهش شاخص ت   

یا پراکنش بارندگی روزانه در سطح  راکم) مورد مطالعه قرار گرفت. هدف این پژوهش بررسی ت2013- 1988سال (

 ضهدر سطح حو بارندگی روزانه راکماز شاخص تتوجه به نتایج به دست آمده  باشد. با دریاچه ارومیه می ضهحو

بوده است که  59/0بارندگی ساالنه برابر با  راکمدریاچه ارومیه گویاي این است که در مقیاس ساالنه شاخص ت

منظم بوده  روزانه نابارندگی  راکمنزدیک شود ت 1بوده است و هرچه این مقدار به  1تا  0بین   CIمقدار شاخص

از  با توجه به نتایج به دست آمده بوده است. 61/0تا  53/0در محدوه   CIچنین مقادیر فصلی شاخصهم است 

 ضهنسبتا متوسطی در سطح حو بارندگی روزانه داراي تراکم تراکمتوان نتیجه گرفت که  میتراکم بارندگی روزانه 

هاي  بارشحوضه دریاچه ارومیه داراي که با توجه به نتایج شاخص تراکم بارندگی شایان ذکر است  بوده همچنین

بررسی توزیع زمانی بارش هاي روزانه حوضه  1396نبوده که با نتایج رمضانی و همکاران ،  شدت زیادبا و  سنگین

اي سینوپتیک مورد مطالعه حوضه ه مطابقت دارد. در بین ایستگاهدریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکم 

) نسبت با 58/0م کمتري(سراب و سهند داراي شاخص تراکدریاچه ارومیه ایستگاهاي موجود در شرق حوضه 

داراي بیشترین  جنوبدر  تکابباشد همچنین ایستگاه ارومیه در غرب و  ) می60/0و  58/0تبریز و میانه با مقدار (

که در ناحیه حوضه دریاچه ارومیه باشد  دارا می ضهتري را در سطح حو تراکم بارندگی که قاعدتا بارندگی نامنظم

مقادیر تراکم  باشد. بارش ساالنه از نظم بهتري نسبت به سایر ایستگاها برخوردار میایستگاه مهاباد از لحاظ تراکم 

این  کهبوده است  59/0متوسطبا مقدار  57/0تا  61/0به دست آمده در محدوده ساالنه بارندگی روزانه در مقیاس 

از مقدار متوسط  کمتریا  بیشتر راکمبا ت اطقیبه منرا حوضه دریاچه ارومیه  بارندگی روزانه راکمتمقدار متوسط 

توان نتیجه گرفت  اتفاق افتاده می ینااز روزهاي بار 25/0همچنین با توجه به درصد بارندگی که در  کند تقسیم می

هم  اند از روزهاي بارانی دریافت کرده 25/0بارندگی خود را تنها در  ددرص 70تقریباکه حوضه دریاچه ارومیه 

اطالعات به دست آمده در خصوص شاخص تراکم بارندگی روزانه درحوضه دریاچه ارومیه  چنین با توجه به نتایج و

توان نتیجه گرفت که هرچقدر مقدار شاخص تراکم باالتر باشد گویاي این است که بیشترین بارش را در  می

نگهداري آب است و هاي  دهد که در طول دوره هاي شدید بارش نیاز به سازه کمترین روزهاي بارندگی نشان می

هاي موثر مورد  توان براي استفاده می هاي مورد نیاز توان ذخیره کرد و در طول دوره سپس این مقادیر بارش را می

  استفاده قرار بگیرد.
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Spatial-Temporal distribution of CI daily rainfall index in 
the catchment area of Lake Urmia 
Abstract 
Rainfall is one of the most important meteorological factors. The temporal and 
spatial distribution of rainfall density is a key factor in hydrologic analysis. In this 
study, the spatial distribution of daily rainfall index using daily rainfall data at 8 
synoptic stations (Urmia, Tabriz, Sahand, Sarab, Takab, Mianeh, Mahabad, Ahar) 
was studied at the time of 26 years (1988-2013) in the Urmia Lake Basin. The CI 
index is related to rainfall intensity and erosion capacity, so this index is important 
for studying rainfall and flood. The rainfall density analysis showed that the synoptic 
stations of Urmia and Takab have the highest rainfall density (0.61) and the synoptic 
station of Mahabad has the lowest rainfall density (0.57). The occurrence of a severe 
rainfall in one region forms the highest rainfall volume It says that a lot of soil 
erosion and flood occur in these areas, which preventive measures must be taken to 
prevent these factors. 
Key words: CI index, spatial and temporal variability, Urmia lake 


