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تغییرات دههای میانگین بارش ماههای فصل سرد در ناحیه خزری
طی نیم سدۀ اخیر
حسین عساکره ،9نسرین ورناصری قندعلی

*0

 -1استاد اقلیمشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 -2دانشجوی دکتری تغییرات آب و هوایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران

چکیده
بارش بهعنوان یکی از مهّمترین عناصر پیچیدۀ اقلیمی طی چند دهة گذشته دچار تغییراتی گردیده است .تغییر عناصر اقلیمی بهویژه بارش
تمام جنبههاي طبیعی ،اجتماعی و اقتصادي جوامع انسانی را متأثر میسازد .تغییرات بارش در نواحی مختلف ،بهشکل متفاوت بوده است .هدف
مطالعة حاضر بررسی چگونگی تغییرات دههاي میانگین بارش ماهانة فصلِ سردِ ناحیه خزري طی نیم قرن اخیر میباشد .بدین منظور از پایگاه
دادههاي روزانه بارش ،حاصل میانیابی  583ایستگاه همدید ،اقلیمشناسی و بارانسنجی سازمان هواشناسی کشور و ایستگاههاي بارانسنجی
وزارت نیرو طی بازۀ زمانی  30( 0622-6102سال) ،با تفکیک مکانی  5 × 5کیلومتر استفاده شدهاست  .نتایج نشان داد در یازده سال اخیر
( 6112تا  )6102شیو مکانی میانگین بارش از جنوبغربی دریاي خزر بهسمت ارتفاعات البرز و شرق ناحیه جابهجا شده است ،بدینترتیب
وسعت مکانی بارشهاي کممقدار رو به فزونی و نواحی توأم با بارشهاي پرمقدار کاهش یافته است .این کاهش در مقدار (میانگین) بارش
فصلهاي سرد سال (زمستان و پاییز) با رفتاري تناوبی رخ میداده است .این تناوب در بازههاي دههاي نمود یافته است .از آنجا که بارش
ماه هاي سرد سال در ناحیه خزري به پرفشارهاي حرارتی و نیز چرخندهاي مدیترانهاي نسبت داده میشود ،کاهش پهنههاي پرباران را میتوان
به عواملی که این پدیدهها را کنترل میکنند ،نسبت داد .مطالعات پیشین گویاي تغییراتی در گسترۀ زیر پوشش سامانههاي جنب حاره و در
نتیجه پیکرههاي اقلیمی جنب قطبی و تغییر تباین گرمایی این دو ناحیه است .در نتیجه روند عمومی بارش ناحیة خزري کاهشی بوده است.

واژگان کلیدی :میانگین بارش ماهانه ،تغییرات دههای بارش ،تغییرات آب و هوایی ،بارش ،ناحیه خزری.

* نویسنده مسئول33004443551 :

Email: nasrinvarnaseri@yahoo.com
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تغییرات دههای میانگین بارش ماههای فصل سرد در ناحیه خزری ...

نظریههای اولیه عمدتاً پرفشار سیبری را عامل اصلی رخداد

مقدمه
فرضیۀ تغییرات آبوهوایی طی قرن بیستم ،براساس
مشاهدات تجربی -کمّی بهوسیلۀ پژوهشگران پرشمار (نظیر
راموس173-160 :2331 1؛ برن و حاج النور-137 :2332 2
122؛ گونگ 0و همکاران  771-745 :2335و ماسمن 5و
همکاران  )50-40 :2335تأیید شده است .تغییرات بارش
بهمثابه یکی از نمودهای این تغییرات در پژوهشهای
متعددی (برای مثال؛ جینتینگ 4و همکاران -263 :2313
254؛ ایکسنگن و یاکینگ262-243 :2311 6؛ ژوجنگ 7و
همکاران 640-667 :2310؛ مورو 644-671 :2316 4و
دجامن 3و همکاران  )37-134 :2317مورد بررسی قرار
گرفته است.
تمامی مطالعات ارائه شده در باال ،بر تفاوتهای مکانی
الگوهای تغییرات (و تغییرپذیری) اقلیمی  -بارشی اذعان
داشتهاند .از این رو بهنظر میرسد که نواحی بارشی مختلف
حاوی الگوهای متنوعی از تغییرات بارشی باشند .ناحیه
خزری بهعنوان پهنهای ویژه ،مشخصات بارشی متفاوتی از
دیگر نواحی ایران زمین نشان میدهد (مسعودیان :1044
 ،)73-31بهطوریکه بیشترین میزان بارش ساالنه ،فصلی،
روزانه و حتی ساعتی کشور در این منطقه به ثبت رسیده
است .درعین حال ،این منطقه شدیدترین و پردوامترین
بارشها را در سطح کشور تجربه کرده و در عین حال تنوع
مکانی و تغییرات زمانی بارش در این منطقه بسیار بارز است
(مفیدی و همکاران .)152 :1030 ،نظریههای ارائه شده در
ارتباط با عوامل مرتبط با تکوین و توزیع زمانی  -مکانی
بارش ناحیۀ خزری از متنوعترین و پویاترین بخش
اقلیمشناسی ایران بودهاست .برخی پژوهشگران نقش جبهه-
های سرد چرخندهای برونحاره را در وقوع بارشهای
سواحل جنوبی خزر تشریح کردهاند (مرادی .)77 :1040 ،در

بارشهای دوره سرد (و بهویژه پاییز) معرفی نمودهاند
(علیجانی  44 :1072و قشقایی .)70-75 :1074 ،امروزه
فرضیۀ همزمانی بارشهای فصل سرد با ظهور کمفشارهای
مدیترانه و بهویژه گسترش زبانۀ پرفشار دریای سیاه
(علیجانی و همکاران57 :1046 ،؛ حسینی و همکاران :1035
 1-16و حلبیان و همکاران )07 :1034 ،تأیید شده است.
امروزه تغییرات فشار تراز دریا در منطقه دریای سیاه بهمنزلۀ
نمایهای مناسب برای تبیین تغییرات زمانی -مکانی بارش در
سواحل جنوبی دریای خزر معرفی شده است (مفیدی و
همکاران .)153 -176 :1030 ،در این شرایط پرفشار یا
زبانهی پرفشار سرد بر روی دریای نسبتاً گرم خزر کشیده
میشود و موجب ایجاد جریانات شمالی و درنتیجه ،فرارفت
وزشی و ناپایداری میگردد .همچنین برخی نمایههای
اقلیمی نظیر نمایۀ الگوی دریای شمال  -خزر ( 13)NCPIو
نمایۀ نوسانات افریقای مرکزی  -دریای خزر ()CACO
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که در ارتباط با آرایش الگوهای فشار شمال دریای خزر
(سیبری  -دریای سیاه) هستند ،با بارشهای فراگیر پاییزه،
سواحل خزر جنوبی ارتباط داشته است (سلیقه و همکاران،
.)217 -204 :1034
صرفنظر از سازوکارهای تکوین بارشهای خزری ،شناخت
رفتار این بارشها در بستر زمان استنباطهای نسبتاً دقیقی از
کنش و واکنشهای این سازوکارها در اختیار مدیران و
برنامه ریزان محیطی قرار خواهد داد؛ زیرا تغییرات بارش
میتواند تبعات منفی محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی
فرهنگی برای جوامع بشری داشتهباشد .در این زمینه واکاوی
روند بارش سیر تحوالت بارندگی را بهخوبی ولی به شکل
کلی ارائه میدهد .واکاوی روند تغییرات بارش ناحیه خزری
نشان میدهد که روند بارش فصلی و ساالنۀ بارش منفی
بودهاست (نساجیزواره و همکاران.)742-703 :1034 ،
همچنین در سریهای مربوط به بارش شمال ایران نیز

1- Ramos
2- Burn and Haj Alnur
3- Gong
4- Masman
5- Jianting
6- Xingwen and Yueqing
7- Xiujing
8- Moreau
9- Djaman

مشخص گردید که بارندگی زمستان و بهار ایستگاه گرگان
بهترتیب دارای روند مثبت و منفی است .در حالیکه
بارندگی بندر انزلی در فصل تابستان دارای روند منفی و
10 -North Sea Caspian Pattern Index
11- Central African –Caspian Oscillation
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بقیه ایستگاهها تغییرات بارزی را در بارندگی نشان نمیدهند

دادههای نقطهای به مقادیر پهنهای ،از شگرد میانیابی با

(عزیزی و روشنی .)10-24 :1047 ،با این وجود ،مطالعات

روش کریجینگ (به دلیل دقت باالتر و کمینۀ خطا نسبت به

جزئیتر که نقاط عطف تغییر بارش ناحیه خزری را بهخوبی

سایر روشهای میانیابی) استفاده گردید (برای بحثی مشابه

آشکار سازد ،انجام نشده است .ازاینرو مطالعه تغییرات

به عساکره 24:1047 ،مراجعه کنید .).بدین ترتیب طول زمان

دههای بارش میتواند نقش مهّمی در شناخت چرخههای ده

و توزیع مکانی مشاهدات یکنواخت شد 044 .ایستگاه مورد

سال و نیز پیشبینی دههای و در نتیجه مدیریت منابع آب و

استفاده ،طول دورة آماری مناسب داشته و همگنی آنها به-

برنامهریزیهای بهینه محیطی و اقتصادی داشته باشد .بدین

وسیلۀ آزمون الکساندرسون ( )661 :1346ارزیابی و تأیید

دلیل پژوهش حاضر تالش دارد تغییرات دهه ای بارش

شد .این ایستگاهها از پراکنش مکانی مناسب برخوردارند

ماهانه فصل سرد ناحیه خزری را برای پنج دهۀ اخیر در

(شکل -1ب) .حاصل فرایند میانیابی دادههای بارش روزانه،

معرض توجه قرار دهد.

ماتریسی با ابعاد ( 14624 × 6573سطرها شمار روزهای

مواد و روشها

بارشی و ستونها شمار یاختهها را شکل میدهند) که

بهمنظور بررسی تغییرات دههای میانگین بارش ماهانه ،از
دادههای روزانه بارش  044ایستگاه (ایستگاههای همدید،
اقلیمشناسی و بارانسنجی سازمان هواشناسی کشور و باران-
سنجی وزارت نیرو) در ناحیه خزری برای بازة زمانی
 41( 1366-2316سال) استفاده شده است (شکل  .)1برای
انجام فرایند پژوهش مراحل ذیل بکار گرفته شد:
 -1در گام نخست بهدلیل یکسان نبودن طول دورة آماری

پوشش ناحیه با یاختههایی با تفکیک مکانی  0 × 0کیلومتر
را شکل داد.
 -2در گام دوم نقشههای میانگین بارش ماهانه برای هردهه
تولید و نیز درصد مساحت تحت پوشش طبقات مختلف
بارشی محاسبه شد.
 -0واکاوی ،تفسیر و استنباطهای استداللی نقشهها در گام
بعدی این پژوهش جای گرفته است.

ایستگاهها و عدم پراکندگی یکنواخت آنها و بهمنظور تبدیل

شکل  -9موقعیت جغرافیایی ناحیه خزری و ایستگاههای مورد استفاده در پژوهش حاضر

تغییرات دههای میانگین بارش ماههای فصل سرد در ناحیه خزری ...
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گذشته بهویژه در نواحی نزدیک به سواحل است؛ در حاالی

نتایج
حاصل محاسبات انجام شده  03نقشۀ میانگین ماهانه برای
ماههای فصل زمستان و پاییز بود که در شکلهای  2تا 7
ارائّه شدهاند .همچنین برای هرماه درصد مساحت پهنۀ زیر
پوشش طبقات بارشی مختلف محاسبه و در جدولهای  1تا
 7ارائه شده است .در این بخش نقشههای هر ماه و نیز
جدولهای مربوط بررسی خواهد شد:

الف) فصل زمستان

که نواحی کوهستانی مرکزی و نیز شارقی از ایان وضاعیت
بهرة کمتری بردهاند .در جدول  1نیز میتوان این واقعیت را
مشاهده نمود که گسترههاای تاوأم باا طبقاات بارشای بااال
( 113-163میلیمتر) رو به کااهش نهاادهاناد ،در حاالیکاه
پهنههای بارشی غالب ( 63-113میلی متر) که اقلایم بارشای
معمول را در کل ناحیۀ مورد مطالعه در برمیگیارد ،رفتااری
تناوبی (افزایش-افزایش-کاهش -افزایش) را نشان میدهاد.
همین نوع تغییرات ،کماابیش بارای باارشهاای باا مقاادیر

دسامبر :شکل  2توزیع مکاانی باارش را بارای پانج دهاۀ

بیشتر نیز صادق است .در این رفتار تناوبی نیز بهسمت دهۀ

متوالی برای ماه دسامبر نشان میدهد .میتوان دید که بیشینۀ

اخیر ،افزایش رخ داده در مقادیر بهطور قابل توجهی کمتر از

میانگین بارش و شیو مکانی آن در جنوبغربی دریای خازر

فازهای افزایشی دهه های پیشین است .پهنه های زیر پوشش

است .کمینه میانگین بارش در شرق ناحیه و جنوب دریاای

طبقات بارشی کممقادار ( 13-63میلایمتار) باهطاور قابال

خزر (ارتفاعات البرز) دیده میشود .همانگونه که در ردیف

توجهی افزایش داشته اند .این گستره بهطور ناگهانی از 06/5

اول جدول ( )1میتوان دید ،میانگین پهناهای باارش ناحیاه

درصد در دهۀ نخست به  41/6درصد در دهۀ اخیر افازایش

خزری طی پنج دهه کاهش قابل توجهی (از  41/3باه 65/3

یافته است .تغییرات ناگهانی افزایش نواحی زیار تاأثیر ایان

میلیمتر) داشاته اسات .در ایان فرایناد کااهش پهناههاای

نوع بارشها از دهه  1336-2334آغاز شده است.

پربارش به نفاع افازایش بارنادگی در ناواحی کامباارش از
مهّمترین ویژگیهای توزیع مکانی بارش در طای پانج دهاۀ

شکل  -0میانگین بارش ماه دسامبر در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194
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جدول  -9درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه دسامبر در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

41/3

42/7

76/1

67/3

65/3

طبقه بارشی 13-63

06/5

01/0

06/3

44

41/6

طبقه بارشی 63-113

52/1

43/1

41/7

02/3

53/2

طبقه بارشی 113-163

17/6

14/0

3/5

13/0

6/2

طبقه بارشی 163-213

0/4

0

1/3

1/4

2

طبقه بارشی 213-263

3/5

3/0

3/1

3

3

طبقه بارشی 263-013

3

3

3

3

3

ماه ژانویه :با توجه به شکل  ،0بیشترین میانگین بارش
در جنوبغربی دریای خزر و کمینه آن در جنوب دریای
خزر و بخشهایی از شرق ناحیه خزری دیده میشود .در
جدول  2میتوان دید که میانگین بارش ناحیه خزری طی
پنج دهه اخیر کاهش (از  73/1به  43/0میلیمتر) یافته است.
طی پنج دهۀ گذشته بر گستره زیر پوشش بارشهای کم-
مقدار افزوده شده است؛ بهطوریکه در دهه نخست گستره
زیر پوشش بارش  13تا  53میلیمتر برابر  15/4درصد و در

پوشش بارشهای پرمقدار ( 133-223میلیمتر) کاسته می-
شود .این طبقه بارشی در سه دهه اخیر در هیچجایی از
ناحیۀ خزری رخ ندادهاست .این ویژگی در نواحی ساحلی
نسبت به سایر نقاط پهنه مورد مطالعه نمود بیشتری دارد.
طبقه بارشی معمول ( 53-73میلیمتر) نیز دارای رفتار
سینوسی (افزایش -کاهش -افزایش -کاهش) میباشد.
بیشترین گستره ( 60/7درصد) توأم با این طبقه بارشی در
دهه  1336تا  2334بوده است.

دهۀ اخیر به  24/4درصد میرسد .امّا از گستره تحت

شکل  -9میانگین بارش ماه ژانویه در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194
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جدول  -0درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه ژانویه در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

73/1

73/2

64/3

64/2

43/0

طبقه بارشی 13-53

15/4

0/5

6

2/6

24/4

طبقه بارشی 53-73

54/1

46/4

44/2

60/7

53/0

طبقه بارشی 73-133

20/4

24

27/3

24/4

22/0

طبقه بارشی 133-103

13/0

4/2

4

7/5

6/1

طبقه بارشی 103-163

5/1

2/7

2/4

3/4

2/5

طبقه بارشی 163-133

2/0

3/4

3/2

3

3/1

طبقه بارشی 133-223

3/2

3/1

3/2

3

3

طبقه بارشی 223-243

3

3

3

3

3

فوریه :توزیع مکانی میانگین بارش ماه فوریه نشان میدهد
که بیشترین میانگین بارش در جنوبغربی دریای خزر
است .در دو دهۀ اول بیشینه میانگین بارش عالوه بر این
بخش ،در بخشی از جنوب دریای خزر (ارتفاعات البرز) و

در دهه اخیر در بخشهای از شرقی ناحیه نیز مشاهده می-
شود .کمترین میانگین بارش نیز مانند ماه ژانویه در بخش-
هایی از شرق و جنوب دریای خزر (ارتفاعات البرز) دیده
میشود.

شکل  -6میانگین بارش ماه فوریه در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194
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جدول  -9درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه فوریه در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

65/4

70/4

65/1

43/6

63/3

طبقه بارشی 13-53

13/0

0/0

7/6

10

4/3

طبقه بارشی 53-73

51/3

43/4

44/3

63/7

56/6

طبقه بارشی 73-133

27/4

01/4

24/3

23/4

07/7

طبقه بارشی 133-103

4/4

11/4

7

4/4

3/7

طبقه بارشی 103-163

2/2

2/5

3/0

3

3/1

طبقه بارشی 163-133

3

3/2

3/2

3

3

طبقه بارشی 133-223

3

3

3/1

3

3

با توجه به ردیف اول جدول  0میانگین بارش ماه فوریه

میلیمتر) دارای رفتار تناوبی (کاهش -افزایش -افزایش-

دارای رفتار سینوسی میباشد؛ بهگونهای که بیشترین مقدار

کاهش) میباشد .طبقه بارشی باال ( 133-223میلیمتر) نیز

آن ( 70/4میلیمتر) در دهه  1376-1344و کمینه آن (43/6

تنها در دهه  1346-1334در بخش بسیار اندکی از پهنه

میلیمتر) در دهه 1336-2334رخ داده است .در این ماه

مورد مطالعه مشاهده میشود.

طبقه بارشی  53تا  73میلیمتر گستره بیشتری از ناحیه را

ب) فصل پاییز

پوشش میدهد .بهطوریکه در دهه چهارم ( 1336تا )2334
 63/7درصد از پهنه را در بر میگیرد .بهوضوح میتوان دید
که با گذر زمان از گستره تحت حاکمیت طبقه بارشی باال
کاسته و به نواحی تحت پوشش طبقه بارشی پایین افزوده
میگردد ،این ویژگی در خط ساحلی بهطور آشکارا دیده
میشود .گستره زیر پوشش طبقه بارشی پایین (13-53

سپتامبر :شکل  4نشان میدهد که بیشینه میانگین بارش ماه
سپتامبر در جنوبغربی دریای خزر و شیو مکانی آن نیز در
این منطقه رو به افزایش است .این وضعیت گواهی بر
افزایش تفاوت مکانی میانگین بارش در این نقاط میباشد.
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شکل  -5میانگین بارش ماه سپتامبر در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194

کمینه میانگین بارش نیز در بخشهای شرقی ناحیه و جنوب

نواحی پربارش به نفع نواحی کمبارش کاهش مییابد این

دریای خزر (ارتفاعات البرز) دیده میشود .براساس جدول

ویژگی همانند سایر ماههای سال در بخشهای ساحلی نمود

 ،5میانگین بارش ناحیه خزری طی ماه سپتامبر بهطور

بیشتری دارد .طبقه بارشی پایین ( 4تا  44میلیمتر) بخش

چشمگیری کاهش یافته است .بهگونهای که از  42میلیمتر

وسیعی از پهنه را شامل میشود و دارای رفتار تناوبی می-

در دهه نخست به  64/2میلیمتر در دهه اخیر میرسد.

باشد .بیشینه این طبقه در دهۀ دوم ( 1376تا  )1344برابر

بیشینه آن در دهه نخست و کمینه آن در دهۀ اخیر رخ داده-

 42/7درصد از پهنه را در بر میگیرد.

است .بهنظر میرسد با پیشروی به سمت دهههای اخیر
جدول  -6درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه سپتامبر در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

42

64/3

41/0

43/2

64/2

طبقه بارشی 4-44

55/4

42/7

42/2

43/0

43/4

طبقه بارشی 44-134

24/1

21/1

17/4

21/0

27/1

طبقه بارشی 134-144

10/7

23/6

3

11/4

15/0

طبقه بارشی 144-234

11/5

0/4

14/3

12/1

6

طبقه بارشی 234-244

5/1

1/2

5

0

1/4

طبقه بارشی 244-034

1/1

3/5

3/4

1/0

3

طبقه بارشی 034-044

3/1

3/2

3/2

3/2

3

طبقه بارشی 044-534

3

3

3/1

3

3
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اکتبر :با توجه به شکل  6بیشینه میانگین بارش در ماه اکتبر در جنوبغربی دریای خزر و کمینه آن نیز در بخشهای شرقی و
جنوب دریای خزر میباشد .جدول  4نشان میدهد که میانگین بارش ماه اکتبر دارای روند کاهشی است.

شکل  :4میانگین بارش ماه اکتبر در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194

این سیر نزولی در دو دهه اخیر مشهودتر است .کمترین

تحت پوشش بارشهای پرمقدار کاسته و به نواحی کمبارش

میانگین بارش در دهۀ نخست ( 1366تا  )1374برابر 44/4

افزوده میگردد .این نشانگر کاهش سهم بارشهای پرمقدار

میلیمتر و بیشینه آن در دهۀ دوم ( 1376تا  )1344برابر

نسبت به بارشهای کممقدار در ناحیه مورد مطالعه است.

 115/5میلیمتر رخ دادهاست .میانگین بارش  4تا 134

نکته قابل توجه این است که طبقه بارشی باال (434-634

میلیمتر گستره بیشتری از پهنه را در بر میگیرد و این طبقه

میلیمتر) تنها در دهه دوم در بخش اندکی از ناحیه دیده

بارشی در دو دهه اخیر گسترهی بیشتری از پهنه را پوشش

میشود و در سایر دههها در هیچجایی از پهنه رخ نداده

میدهد .در واقع با پیشروی بهسمت دهههای اخیر از نواحی

است.

جدول  -5درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه اکتبر در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

44/4

115/5

134/6

44/0

43/6

طبقه بارشی 4-134

64/7

47/6

62/6

66/3

63/7

طبقه بارشی 134-234

03/1

27/0

13/7

23/4

13/4

طبقه بارشی 234-034

5/1

11

14/4

0/0

13/5

طبقه بارشی 034-534

3/1

0/4

1/7

3

3/5

طبقه بارشی 534-434

3

3/4

3/2

3

3

طبقه بارشی 434-634

3

3/1

3

3

3
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نوامبر :شکل  7نشان میدهد که در ماه نوامبر نیز بیشینه
بارش در جنوبغربی دریای خزر و کمینه میانگین بارش در
بخشهای شرقی ناحیه و جنوب دریای خزر (ارتفاعات
البرز) دیده میشود .ردیف اول جدول  6نشانگر این است
که میانگین بارش طی دهههای مختلف دارای روند سینوسی
است .بهطوریکه بیشینه آن در دهۀ چهارم ( 1336تا )2334
برابر  34/5میلیمتر و کمینه آن در دهۀ نخست برابر 73/0
میلیمتر میباشد .در این ماه نیز با گذر زمان از نواحی تحت
حاکمیت طبقههای بارشی باال کاسته و به نواحی با طبقات

34

جنوبغربی دریای خزر بهوضوح قابل مشاهده است .در
حالی که دو طبقه بارشی  4تا  44میلیمتر و  44تا 134
میلیمتر که پهنه رایج بارشی میباشد و دارای رفتار تناوبی
است .گسترههای زیر پوشش طبقات بارشی باال (044-534
میلیمتر) بهطور چشمگیری کاهش یافتهاند .بهطوریکه در
دهههای اخیر در هیچ نقطهای از ناحیه مورد نظر اتفاق
ندادهاست .همچنین شیو مکانی میانگین بارش در این ماه با
پیشروی بهسمت دهه اخیر ( 2336تا  )2316بهسمت طول-
های شرقی گسترش مییابد.

بارشی پایین افزوده میگردد .این ویژگی در بخشهای

شکل  -7میانگین بارش ماه نوامبر در پنج دهۀ اخیر ()9144-0194
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جدول  -4درصد مساحت تحت پوششِ میانگین بارش ماه نوامبر در ناحیه خزری طی دهههای مختلف
1366-1374

1376-1344

1346-1334

1336-2334

2336-2316

میانگین بارش (میلیمتر)

73/0

31/6

47/5

34/5

46/3

طبقه بارشی 4-44

07/7

03/6

00/6

24/5

06/3

طبقه بارشی 44-134

04/3

07/7

00

07/7

05

طبقه بارشی 134-144

23/5

23/4

24/0

25/0

14/5

طبقه بارشی 144-234

5/7

7/2

7/6

4/3

3/6

طبقه بارشی 234-244

1/2

0/2

3/1

0/5

0/0

طبقه بارشی 244-034

3/1

3/1

3/0

3/0

3/7

طبقه بارشی 034-044

3

3/4

3/1

3

3/1

طبقه بارشی 044-534

3

3/2

3

3

3

بحث
از آنجا که بارش ماههای سارد ساال در ناحیاه خازری باه
پرفشارهای حرارتی و نیاز چرخنادهای مدیتراناهای نسابت
داده میشود ،کاهش پهنه های پرباران را میتوان به عاواملی
که این پدیده را کنترل میکنند ،نسبت داد:
الکاس و همکاران ( )2315با بررسی تغییرات ناحیه حاره از
سال  1373تا  2315دریافتند که طی این دوره ناحیه حاره
در هر دو نیمکره  1تا  0درجه عرض جغرافیایی (حدود
 3/4تا  1درجه در هر دهه) بهسمت شمال جابهجا شده
است .این جابه جایی به افزایش گازهای گلخانهای ،تخریب
ازن استراتسفری و گسیل هستک های حاصل از فعالیتهای
انسانی نسبت می دهند .همچنین هودسون (-7434 :2312
 )7737با بررسی جابهجایی رودباد جنبحاره ،عوامل عمده
در جنبش جریان رودباد جنب حاره را به پنج عامل؛ نظیر
تغییرات نواحی حاره به همراه دمای اقیانوسها ،تابش
حاصل از حضور گازهای گلخانهای در وردسپهر ،تغییرات
دمای الیۀ پایین پوشنسپهر ،نوسانات شبه دوساالنۀ جو و
انفجارهای آتشفشانی نسبت داده و مقدار این جابه جایی را
در نیمکرة شمالی 0/7 ± 3/0درجه و در نیمکرة جنوبی 3/2
 6/4±درجه میداند .همچنین نتایج حاصل از بررسی روند
فراوانی ساالنه رودباد بیانگر افزایش تداوم رودباد جنب

خلیج فارس ،دریای عمان و کشورهای عربی جنوب خلیج
فارس و همچنین ورودی چپ رودباد و دریای مدیترانه
تغییرات نصف النهاری در طی زمان ،انحراف محور رودباد
به شمال را ممکن ساخته است .استرانگ و دیویس (2337
 )445-432:با استفاده از دادههای بازکاوی شدة ارتفاع
ژئوپتانسیل ،سرعت باد ،دما و فشار از مرکز ملّی پیشبینی
محیطی و مرکز ملّی پژوهشهای جوی ایاالت متحدة آمریکا
( )NCEP/NCARو نیز دادههای  ERA-40از مرکز
اروپایی پیشبینی میان مدّت هوا ( 1)ECMWFرودباد
زمستانۀ نیمکرة شمالی در  1344تا  2337را روندیابی
کردند .ایشان نشان دادند که سرعت هسته در رودباد جنب
حاره بر فراز غرب و مرکز اقیانوس آرام ثابت بودهاست؛
درحالیکه افزایش سرعت در رابطه با سلول هدلی بهعلّت
جابهجایی قطبسوی گشتاور زاویهای به مقدار  1/74متر بر
ثانیه تغییر یافته است .آرچر و کالدرا ( )1-6 :2334نیز نشان
دادند که در نیمکرة شمالی ،جریان رودباد در حال تضعیف
است؛ در حالیکه در نیمکرة جنوبی ،جریان رودباد جنب
حاره در حال تضعیف و جریان رودباد جبهۀ قطبی در حال
تقویت است .از طرفی بررسی روند پشته پرفشار جنب
حاره نشان داد که تداوم پشتۀ مزبور بر روی منطقه از ابتدای
دوره تاکنون روند افزایشی و معنی دار داشته است (عساکره

حاره در مناطق جنوب پاکستان و شمال هند و کاهش تداوم
آن در جنوب مدیترانه میباشد .در دریای سرخ ،عربستان،

1- The European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
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و همکاران .)030 :1036 ،بدین ترتیب جابهجایی پشته

جابهجایی مکانی چشمگیری شدهاست .همچنین از ماه

پرفشار جنب حاره موجبات جابهجایی شمال سوی مسیر

نوامبر تا فوریه فشار مرکزی روند کاهشی و دمای سطح

چرخندها را موجب شده است که بهوسیله افراد زیادی

زمین روند افزایشی معناداری نشان میدهد .بررسی تغییرات

بررسی شد (جاکوبیت540-576 :1347 ،؛ قائمی و

همبستگی بارش ایران و فشار سیبری در ابتدا و انتهای دوره

همکاران213 -254 :1046 ،؛ محمدنژاد و همکاران:1044 ،

نشان از کاهش همبستگی در پایان دوره  63ساله دارد.

114-103؛ عساکره و همکاران.)21-02 :1034 ،

عالوه بر این ،گرمایش جهانی نیز منجر به تغییر پرفشار

عالوه برآنچه که در باال گفته شد افزایش دمای کرة زمین

دریای سیاه گردیدهاست .حسینی ( )112 :1030ضمن

هستۀ پرفشارهای حرارتی نظیر پرفشار سیبری و نیز دریای

بررسی سامانه پرفشار دریای سیاه به این نتیجه رسیدند که

سیاه را تضعیف نموده است (پاناگیوتوپولوس و همکاران،

موقعیت زمانی – مکانی این سامانه تغییر خواهد کرد یا

1511-1522 :2334؛ حسینی  112 :1030و خوشکیش،

کانون آن تضعیف خواهد شد .نتایج حاصل از پژوهش

 .)1 :1036برای مثال پرفشار سیبری عمدتاً حاصل تمرکز

ایشان بیانکنندة این واقعیت است که پرفشار دریای سیاه در

هوای بسیار سرد سطحی و شدّت آن با دمای هوا رابطۀ

طول دورة مورد بررسی ( )1042-1053تقریباٌ در  40درصد

نزدیک دارد .بنابراین ،تغییر سرمایش تابشی میتواند باعث

از اوقات ،فاز مثبت (تقویت) را تجربه کردهاست .در 57

تغییرات این پرفشار گردد (هاگتون و همکاران .)441 :2331

درصد از طول دورة آماری فاز منفی (تضعیف) رخ داده-

این امر کنشهای مرتبط با فرضیه همرفت وزشی که به-

است .این بدان مفهوم است که موقعیت زمانی – مکانی این

وسیلۀ افراد زیادی آزمون و پذیرفته شده است (علیجانی،

سامانه تغییر خواهد کرد یا کانون آن تضعیف خواهد شد.

44-131 :1072؛ قشقایی 1 :1074 ،و علیجانی -237 :1044

میتوان گفت که تغییرات درازمدّت دمای متوسط در سطح

 )235را تحت تأثیر قرار میدهد .بدین معنی که تباین

دریای سیاه همبستگی بسیار مهّمی با دمای هوا دارد.

گرمایی پرفشارهای حرارتی و دمای سطح آب دریای خزر

بنابراین ،واکاوی دما نشان میدهد که مقدار این فراسنج در

کاسته شده است و فرایند همرفت وزشی از قدرت پیشین

چند دهه اخیر ،در ماههای گرم و حتی دوره سرد سال

خود برخوردار نمیباشد .ساهساماناوغلو و همکاران

افزایش قابل توجهی داشته است (تورکش و همکاران،

( )427-403 :1331با تعیین نمایههای ماهانه براساس مقادیر

 34 :2332در ترکیه؛ فومیاکی و همکاران 60 :2337 ،در

بیشینۀ فشار تراز دریا ،یک کاهش تدریجی در شدّت پرفشار

ژاپن؛ پاویا و همکاران 23 :2334 ،در مکزیک؛ خسروی و

سیبری بعد از سال  1373تشخیص دادهاند و کاهش مذکور

همکاران 74 :1042 ،در مشهد؛ رحیمزاده و همکاران،

را با گرمایش دائمی وردسپهر پایینی بر روی سیبری ارتباط

 37 :1033در هرمزگان) این خود منجر به تضعیف پرفشار

دادهاند .مهماندوست ( )1 :1044ضمن بررسی شدّت و

دریای سیاه طی دهههای اخیر گردیده است.

گسترش پرفشار سیبری بر روی ایران ،به این نتیجه رسید که

بدیهی است تغییرات پرفشار جنبحاره ،پیامدهای اقلیمی

نفوذ زبانۀ این پرفشار ،از سال  1336به بعد در قیاس با

مهمی ،نظیر تضعیف تاوة قطبی ،در عرضهای باال بهدنبال

گذشته گسترة کمتری را زیر پوشش داشتهاند .خوشکیش

داشته است .میدانیم که تغییرات ناهمفاز گرایش باد مداری،

( )1 :1036با بررسی تغییرات مقایسهی دههی اول و ششم

واداشت کوهساری ،واگرایی شار تکانه افقی و گشتاور

دوره  63ساله پرفشار سیبری طی دورة آماری -2315

کوریولیس سهم اصلی در تعیین تحول زمانی چرخههای

1344دریافتند که هسته مرکزی سامانه پرفشار سیبری در

نوسان تاوه قطبی دارند (میررکنی و محب الحجه:1033،

ماههای دسامبر ،ژانویه و فوریه از سمت شرق به غرب و در

 .)222فرانفلد و همکاران ( ،)7 :2330بر این باورند که تاوة

ماههای اکتبر ،نوامبر و مارس از سمت شمالشرق به

قطبی تا قبل از دهه  1373پیشرویهای استواسوی بیشتر و

جنوبغرب در محدودهی دریاچهی بایکال تا بالخاش دچار

پساز آن پسرویهای قطبسوی بیشتری داشتهاند،
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بهطوریکه در عرضهای باالتر (بهویژه بر روی خشکیهای
شمال آمریکا ،آسیا و اروپا) ضعیفتر شده است .این روند،
در وردیست باالیی نسبت به وردیست پایینی قوت بیشتری
دارد .بنابراین ،روند بلندمدّت تاوه قطبی که با ناهنجاری دما،
پوشش برف و نوسان شمالگان در ارتباط میباشد (چوی و
همکاران )2 :2333 ،اثرات بارشی کمتری در ناحیه خزری
بهدنبال خواهد داشت .بهنظر میرسد ،یکی از عوامل
تضعیف حرکت چرخندی تاوه قطبی ،شتابهای منفی
حاصل از واداشت موجی وردسپهری است (پولوانی و
سراوانان.)0660-0644 :2333 ،
هرآنچه در باال گفته شد عامل عمدة بارانزایی ناحیه
خزری ،یعنی شدّت و فراوانی چرخندها و چرخندزایی
مدیترانه را متاثر ساخته است که در تحقیقات زیادی واقعیت
را تایید کردهاند؛ برای مثال تریگو و همکاران (: 2333
 )2310-2316بر این باورند که کاهش بارش در فصل
مرطوب مدیترانه در طی چهار دهه گذشته بهعلّت تضعیف
شدّت چرخندهای مدیترانهای است .زاپا و همکاران (:2314
 )1727-1704با بررسی چرخندهای برون حاره ،نشان دادند
که کاهش بارش زمستانه حاصل از کمفشارهای مدیترانه با
کاهش شمار چرخندهای مدیترانه مرتبط میباشد .با این
حال ،سهم تغییرات میزان بارندگی تولید شده توسط هر
چرخند بهلحاظ محلی مهّم است :در شرق مدیترانه بهدلیل
کاهش شمار چرخندها ،روند بارش کاهش مییابد.
زاپا و همکاران ( )4456-4462 :2310تحت سناریوی
انتشار  ،RCP4.5پیشبینی کردهاند که در پایان قرن بیست
و یکم ،شمار چرخندهای مدیترانه در زمستان 13-23
درصد کاهش خواهد یافت .در واقع میتوان گفت که در
سالهای اخیر وردشهای 1شدید آب و هوایی مانند
گرمایش جهانی ،منجر به تغییر الگوهای جوی و پدید آمدن
ناهنجاریهای اقلیمی در اغلب نقاط جهان شدهاست
(بابائیان .)25 :1043 ،تضعیف این سامانههای همدید و
استداللهای مشابه در پژوهشهای پرشماری دیده شده
است.

نتیجهگیری
تغییرات دههای بارش عالوه بر اثرات قابل توجه زیست
محیطی بر کمیت و کیفیت منابع آب تأثیر غیرقابل انکاری
بهجا مینهد .از این رو ،واکاوی آن به لحاظ زیست محیطی
 اقتصادی ،برآورد ،تأمین و توزیع آب مورد نیاز و درنهایت لزوم اتخاذ تدابیر مدیریتی و نیز برنامهریزی منابع آب
از اهمیت شایان توجهی برخوردار است .بنابراین ،در این
پژوهش تالش گردید که تغییرات دههای بارش ماهانه فصلِ
سرد ناحیه خزری طی دورة آماری  1366تا  2316در
معرض توجه قرار گیرد .بدین جهت از دادههای روزانۀ
فصل سردِ  044ایستگاه همدید ،اقلیمشناسی و بارانسنجی
سازمان هواشناسی کشور و ایستگاههای بارانسنجی وزارت
نیرو طی بازة زمانی  41( 1366-2316سال) استفادهشده-
است.
نتایج نشان میدهد که ،در یازده سال اخیر ( 2336تا )2316
بیشینۀ میانگین بارش ماهانه و شیو مکانی آن از جنوبغربی
دریای خزر بهسمت ارتفاعات البرز و شرق ناحیه جابهجا
گردیده است و وسعت مکانی بارشهای کممقدار رو به
فزونی است .میانگین بارش فصلهای زمستان و پاییز دارای
رفتار تناوبی است .این نتایج با یافتههای پژوهشهای مشابه
در بسیاری از نواحی ایران (عیوضی و همکاران:1043 ،
 ،144برای استان گلستان؛ پیرنیا و همکاران33-133 :1035 ،
و نساجیزواره و همکاران ،703 :1034 ،برای ناحیه خزری
و غیاث آبادی فراهانی و همکاران ،43 :1037 ،برای نیمه
غربی ایران؛) و جهان؛ (هندرسن 75-41 :2333 ،برای
شمالشرق ایاالت متحده؛ فیداس و همکاران-177 :2337 ،
 144برای یونان) همخوانی ندارد .این عدم انطباق ممکن
است حاصل تفاوت در منطقه مورد مطالعه و روشهای
استفاده شده در این پژوهش و پژوهشهای یاد شده باشد.
امّا با نتایج برخی محققان از جمله حجازیزاده و پروین
( ،50 :1044برای تهران) همخوانی دارد.
تغییرات بارش ماههای سرد سال در ناحیه خزری به
تغییرات پرفشارهای حرارتی و نیز تغییرات فراوانی و مسیر
چرخندهای مدیترانهای نسبت داده میشود که در مطالعات

1- Variations

پیشین نشان داده شدهاند.
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