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تحلیل سریهای زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران
9

مریم ثنایی ،9غالمرضا براتی ،*8علیرضا شکیبا

 .1دانشجوی دکترای اقلیم شناسی سینوپتیک ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
2و  .3دانشیار دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران

چکیده
سرزمين ايران دارای آبوهوای خشک و نيمهخشک است و توزيع مکانی-زمانی بارش در آن ،بسيار نا يکنواخت است .يکی از
ابعاد بارش که برای پيشبينیهای زمانی و همچنين برنامهريزی و اقدامات الزم در زمينه مديريت منابع آب و غذا ،اهميت
بِسزايی دارد؛ دوام و ديرپايی فصل بارش است .از اين رو در پژوهش پيش رو ،ابتدا بر پايه دادههای روزانه بارش از مجموع 801
ايستگاه اعم از هواشناسی و وزارت نيرو ،ديرپايی فصل بارش کشور در دوره مرطوب (سپتامبر -می) ،در سری زمانی  52ساله
( )5082-8998برای هر سال محاسبه شد .در مرحله بعد با استفاده از تحليل خوشهای ،پنج پهنه بارشی به ترتيب بسيار ديرپا،
ديرپا ،ميانوند ،کوتاه و بسيارکوتاه در محيط سورفر و با روش کريجينگ پهنهبندی شد .سپس به منظور بررسی تغييرات ديرپايی
فصل بارش ،از آزمون من کندال ويرايش شده يو و ونگ ( )Yue & Wangاستفاده شد .نتايج نشان داد که پهنه يک دارای
ديرپاترين طول دوره بارشی بوده ،ديرپايی فصل بارشی آن به طور معنیداری در حال افزايش است .در پهنه دو ،اگر چه ديرپايی
فصل بارشی در حال کوتاه شدن است ولی در بخشهايی در دامنههای جنوبی البرز افزايش معنیدار مشاهده میشود .در پهنه
سه بويژه در نواحی شرقی و جنوب غربی ،فصل بارشی در حال کوتاه شدن و در نواحی مرکزی در حال افزايش است .در پهنه
چهار و پنج ،فصل بارشی کوتاه و بسيار کوتاه است و روند کاهشی فصل بارشی نيز به صورت معنیداری ادامه دارد .بدين ترتيب
در اکثر پهنهها ،فصل بارش در حال کوتاهتر شدن است .تنها در پسکرانههای جنوبی دريای خزر تا دامنههای جنوبی البرز و
دامنههای شرقی زاگرس فصل بارش به طور معنیداری در حال طوالنیتر شدن است.

واژگان كلیدی :سری زمانی ،تحلیل خوشهای ،پهنهبندی دیرپایی بارش ،آزمون منکندال.
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تحلیل سریهای زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران

( .)Parry, et al 2004نگهداری و مدیریت منابع آب،

مقدمه
ایران کشوری با آبوهوای خشک و نیمهخشک است که
حدود  89درصد آن در قلمرو خشک قرار داشته و
خشکسالی و کمبود آب از مشخصههای اصلی آن محسوب
میشود (کریمی و همکاران

16

 .)2018همچنین موقعیت

مکانی ایران به گونه ای است که محل برخورد وحاکمیت
سامانههای متفاوتی با منشأ حاره ،بـرون حاره و جنب
حارهای در طول سال است .این ویژگیها ،موجب شده
است تا نوسانهای زمانی -مکـانی عناصـر اقلیمی ایران
زیاد باشد .به بیان دیگر ،متنـوع بـودن سـامانههای بارشـی،
تغییـرات مکـانی و زمـانی بـارش و رفتارهای متفاوت
سامانههای بارشی ،به موقعیت ایران ،وسعت زیاد و
ناهمواری بسیار پیچیده آن ،وابسته اسـت (سبزی پرور و
همکاران  .)2019بارش سومین عامل از شش عامل مهم و
موثر در شکل دهی اقلیم ایران محسوب میشود که با
نوسانات زمانی  -مکانی بسیار همراه است (مسعودیان
 .)1382ناهمگنی سامانههای بارشی ،سبب نوسانات زمانی و
مکانی بارش در ایران گردیده است .این نوسـانات زمـانی و
مکانی بارش ،فقط به مقدار آن محدود نبوده و سایر
جنبههای آن ،مانند زمان شروع ،پایان و طول مدت آن را را
نیز شامل میشود .افزایش گازهای گلخانه ای ،وقوع
گرمایش جهانی و در پی آن رخداد تغییرات آبوهوایی
بخصوص در سالهای اخیر ،سبب تغییرات عمده ای در این
عامل مهم آبوهوایی شده است .به طوریکه در نیم سده
اخیر در ایران0/9 ،میلیمتر بر حجم آن افزوده شده است
(مسعودیان  1340ص  .)139از سوی دیگر ،پیش بینی وقوع
افزایش درجه حرات  1/9درجهای در سالهای  2030و
 2090بر شدت احتمالی این تغییرات در آینده خواهد افزود
(  .)IPCC2 2018با وقوع پدیده گرمایش جهانی ،وقوع
خشکسالیهای بلند مدت ،بینظمی در وقوع بارشها،
افزایش بارش مایع بر جامد ،وقوع سیالب و افزایش رواناب

عالوه بر بارش دریافتی و تغییر پذیری مکانی آن ،به
تغییرپذیری زمانی آن نیز بستگی دارد .هر چه تغییرپذیری
زمانی بارش کمتر باشد منابع آب نیز با ثبات تر خواهد بود
و عرضه ی دائمی آب امکان پذیر میشود .به همین دلیل
تغییرپذیری زمانی بارش در ارزیابی مهیایی منابع آبِ
آبخیزها و مطالعهی دسترسی نسبی به منابع آب در مقیاس
محلی و منطقه ای اهمیت زیادی دارد (مسعودیان ،1340
ص.)139
بررسی تغییرات زمانی -مکانی میزان بارش در سرتاسر
جهان ( Li, et al, 2010, jun, et al, 2011, Zhang,et al
2012, Xei,et al 2013, Pati,et al, 2015, Meiet al
2018, Zhao,et al 2018و  )Martinez,et al,2020,و

ایران (غیور و همکاران  ،1340مریانجی  ،1341عساکره و
رزمی  ،1341الوان 1343و ) ...از موضوعات مورد توجه
محققین بوده است ،اما در این میان آنچه کمتر مورد بررسی
قرار گرفته است ،بررسی تغییرات زمانی-مکانی آغاز ،پایان
و دیرپایی فصل بارشی است .تحقیقات محدودی در
سرتاسر جهان در این زمینه انجام شده است
( lascody,etal,2002, Choi, et al,2008 Amekudzi,et

 ،)al 2015, Li, et al,2017در ایران نیز بررسی مواردی
همچون دوام بارش ،یکنواختی و تمرکز بارش مورد توجه
قرار گرفته است (نظریپور  ،1340ناظری تهرودی و
همکاران  ،1349مفاخری و همکاران  ،)1341اما بررسی
تغییرات دیرپایی فصل بارش کشور در این تحقیق برای
اولین بار مد نظر قرار گفته است .بنابراین در این میان از
سویی اهمیت بررسی تغییرات دیرپایی فصل بارش در ایران
به منظور پیش بینیهای زمانی و همچنین برنامه ریزی و
اقدامات الزم در زمینه مدیریت منابع آب ،حفاظت گونههای
گیاهی و جانوری و مخاطرات خشکسالی و سیالب الزم و
ضروری است .و از سویی دیگر لزوم این بررسی با توجه به
سودمندی یافتههای آن در خصوص کاشت محصوالت

حاصل از پدیده ذوب ،افزایش طول مدت فصل گرم

مناسب در راستای تامین امنیت غذایی قابل توجیه است.

بخصوص در مناطق خشک و نیمهخشک شده است

دادهها و روش

و...سبب پیامدهای ناگوار و صدمات جبران ناپذیری

تحلیل دادهها
2. Intergovernmental Panel on Climate Change
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در پژوهش پیش رو پهنه کشور ایران ،سرزمین پژوهش

سپتامبر شروع فصل بارش ( )Aviad,etal,2004و دوره

انتخاب شد و انتخاب ایستگاههای وزارت نیرو و سازمان

مرطوب و فعالیت عمده سامانههای بارشزا در ایران طی

هواشناسی کشور طوری صورت پذیرفت که در سطوح

ماههای نوامبر تا مارس تعیین شده است (سبزی پرور

ارتفاعی و طول و عرض جغرافیایی مختلف ،ایستگاهها و در

وهمکاران  .)2019 ،از آنجاکه رژیم بارش ایران زمستانه

واقع نمایندههای کافی وجود داشته باشند .در این راستا از

است و در بیشتر سرزمین ایران ،زمستان مرطوبترین و

دادههای بارش روزانه  22ایستگاه بارانسنجی وزارت نیرو

تابستان خشکترین فصل سال است (علیجانی و هارمان

( 11ایستگاه بارانسنجی معمولی و  11ایستگاه تبخیرسنجی)

 ،1489دومروئس و همکاران  ،)1448برای تسهیل بررسی

برای سالهای 1330-1349خورشیدی و  81ایستگاه همدید

بارشهای زودهنگام و دیرهنگام در محاسبه دیرپایی فصل

از سازمان هواشناسی برای سالهای 1441-2019میالدی

بارش ،در پژوهش کنونی ،دوره بارش از اول سپتامبر تا

استفاده شد .با هدف حفظ بیشینه ایستگاهها در پهنه کشور و

پایان ماه می و هر روز با یک کد از  1تا  239( 233برای

با وجود تعداد محدود ایستگاه با قدمت بیش از  20سال،

سالهای کبیسه) تعریف شد .همچنین در این تحقیق ،مشابه

دوره آماری  29سال ( )2019-1441در مجموع با تعداد

کارهای تحقیقی پیشین« ،روز بارشی» ،روزی تعریف شد که

 108ایستگاه نهایی شد .پس از کنترل کیفی ،دادهها بر پایه

دست کم  0/1میلیمتر و بیشتر بارش دریافت کرده باشد

روزهای سال خورشیدی یکسانسازی و به سال میالدی

(

&Alijani

برگردانده شد .در نهایت پایگاهِ داده ای به ابعاد 4129

 .)al,2004,Alijani, et al 2008,Wu & Zhai,2013به

*108در نرم افزار  Rتشکیل شد (شکل .)1

طور معمول در آبوهوای خشک مدیترانهای ،بارش معموال

در آبوهوای خشک و نیمهخشک مدیترانهای،

Aviad,et

Harman,1985,

کمتر از  9روز دوام مییابد (.)Paz & Kutiel,2003

شکل -9پراكنش ایستگاههای منتخب در سرزمین مورد پژوهش
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همینطور دوام بارش در ایران کوتاهمدت است و

اگرچه بررسی دندوگرام حاصل بر اساس دانش محقق،

بارشهای سهروزه بیشترین سهم را در فراهمآوری حجم

آشنایی او با منطقه و موضوع مورد مطالعه در انتخاب تعداد

بارش در ایران را بر عهده دارند (نظریپور و منصوری

خوشههای مناسب راهگشا بوده است ولی روشهای کمی
9

دانشور  .)2019 ،از این رو در این پژوهش« ،دوره بارشی»

و آماری چون تحلیل تابع تشخیص (شیروانی و ناظم

در قالب «سه روز بارشی پیاپی و بیشتر که دست کم با یک

السادات  ،1341خورشید دوست و شیرزاد  )1341و تحلیل

روز بدون بارش از هم جدا شده باشند» ،در نظر گرفته شد.

واریانس( 9آروین و همکاران  ،)1341از روشهای آماری

الزم به ذکر است بارشهای یک و دو روزه که میتوانند در

مناسبی هستند که در سنجش اعتبار انتخاب تعداد خوشهها

اثر عوامل محلی رخ دهند ،مالکی برای شروع دوره و فصل

استفاده میشوند .از این رو در پژوهش پیش رو پس از

بارشی منظور نشدند .البته گاهی نیز بارشهای یاد شده،

اعمال تحلیل خوشهای از تحلیل آنالیز واریانس یک طرفه

1

بارشهای سنگین و اَبَرسنگین میشوند و نقش مهمی در

و تابع تشخیص جهت اعتبار سنجی خوشه بندی استفاده

تامین اندوخته آب کشور مییابند ولی در این تحقیق از

شد.

آنجاکه محوریت موضوع با بررسی دوام و دیرپایی فصل

گفتنی است که تحلیل تشخیصی یک تکنیک آماری

بارش است ،بارشهای یک و دو روزه مالک تعیین شروع،

است که به پژوهشگر این امکان را میدهد تا تفاوتهای

پایان و در نتیجه دوام و دیرپایی فصل بارش قرار نگرفت.

بین دو گروه یا بیشتر از دو گروه را برحسب چند متغیر به

در گام بعدی در هر ایستگاه نخستین روز از نخستین

صورت همزمان مطالعه کنند .هدف آن بدست آوردن یک

دوره بارشی و آخرین روز از آخرین دوره بارشی در فصل

ترکیب خطی از متغیرها است که بتوان از طریق آن دست

بارش (سپتامبر تا می) در هر سال ،به ترتیب شروع و پایان

به گروهبندی افراد زد .تحلیل تابع تشخیص یکی از

فصل بارشی آن سال تعیین شد و بر اساس آن دیرپایی فصل

روشهای تحلیل آماری چند متغیره است (ربیعی و رحیمی،

بارشی ایران (به حسب روز) در دوره  29ساله (-1441

 )1388:924که از طریق فرمول زیر قابل محاسبه است

 )2019مطالعه شد .شایان ذکر است که مراحل یاد شده بدوا

(خورشید دوست و شیرزاد:)1341

در محیط اکسل و سپس با استفاده ازبرنامهنویسی در محیط
نرم افزار  Rانجام شد.
پس از محاسبه دیرپایی فصل باشی در دوره  29ساله
در  108ایستگاه مورد مطالعه ،ابتدا تحلیل خوشهای روی
دیرپایی فصل بارشی ،با مربع فاصله اقلیدسی 3انجام گرفت.
در این روش پیوستگی جغرافیایی مناطق اقلیمی حفظ
میشود (مسعودیان و عطایی  .)1389به همین دلیل ،این
روش در مطالعات اقلیمشناسی به وفور استفاده میشود
(

&

Al-Qadami

2019,

al

et

Santos,

 ،Abdollah,2019نظریپور و خسروی  ،2011مسعودیان
 ،1382مسعودیان و عطایی  ،1389اشرفی  ،1384خسروی و
آرامش  ،1341شیروانی و ناظم السادات ،1341
خورشیددوست و شیرزاد  .)1343با انجام تحلیل خوشهای
آنچه اهمیت داشت ،برگزیدن تعداد خوشههای مناسب بود.
3Squared Euclidian Distance

)(1
که XD  DF

X D  b1x 1  b2 x 2  .....  bk x k  b0 ,

تابع تشخیصی ،مقدار ضرب تشخیصی یا وزن

هر متغیر که معادل ضریب
است  b1b2  0و X 1X 2



در تحلیل رگرسیون خطی

متغیرهای مستقل پیش بینی کننده

هستند.
در تحلیل تابع تشخیص قبل از شروع

نیازی به

استاندارد کردن دادهها به منظور برخورداری از میانگین صفر
و واریانس یک نیست زیرا تحلیل تابع تشخیص به طور
قابلتوجهی از مقیاس متغیرهای جداگانه متاثر نمیشود
( .)Manley,2009:152برای به دست دادن الگوهای
حاصل از طول فصل بارشی در  108ایستگاه انتخابی و در
دوره  29ساله مورد مطالعه ( )2019-1441از تحلیل
خوشهای سلسلهمراتبی ،روش وارد و مربع فاصله اقلدیسی
4 Discernment analysis function
5 Analysis of variance
6 One-way ANOVA
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بهره گرفته شد .در نهایت با اعمال تحلیل واریانس و تحلیل

( .)Yue&Wang,2004برای انجام این روش ،ابتدا

تابع تشخیص در خوشههای به دست آمده به این نتیجه

خودهمبستگی در سری زمانی دیرپایی فصل بارشی ارزیابی،

رسیدیم که حداکثر تفاوتهای برونگروهی و حداقل

سپس نمودارهای خودهمبستگی کامل
12

11

( )ACFو

( )PACFدر ایستگاههای مورد مطالعه در نرم

تفاوت میانگروهی ،که الزمه انتخاب بهینه در خوشهبندی

بخشی

است ،در انتخاب پنج خوشه رخ داده است .این بدان معنی

افزار Rترسیم شد و از آنجا که در  39ایستگاه از 108

است که ،گروه های شناسایی شده به کمک تحلیل خوشه

ایستگاه سرزمین مورد پژوهش ،خودهمبستگی کامل و

ای به درستی انتخاب شده اند.

بخشی و یا هر دو یافت شد ،به منظور حذف اثر

پس از نهایی شدن خوشهها ،الزم بود تا دادههای بارش
بر حسب ایستگاهها روندیابی شوند .از آنجاکه بارشهای
جوی رفتاری غیرخطی دارند و از پراکنش نرمال تبعیت
نمیکنند ،یکی از بهترین روشها برای سنجش تغییرات
آنها ،آزمونهای غیرخطی است .از بین این آزمونها ،برای
تشخیص روند سریهای زمانی هیدرولوژیکی روش من-
کندال )MK( 7مناسبتر است (حامد  ،2003خالق و
همکاران  .)2004فرض اصلی اغلب مطالعات تحلیل روند با
آزمون من-کندال استفاده از دادههای مستقل و به طور
تصادفی نظم گرفته است .با این وجود در شرایط واقعی

خودهمبستگی از سری زمانی مذکور ،روش من کندال
اصالح شده  Yue &Wangبه کار گرفته شد.

نتایج و بحث
پهنههای دیرپایی فصل بارشی
بر پایه نتایج خوشهبندی دیرپایی فصل بارش کشور در
محیط نرم افزاز سورفر  10و با استفاده از روش درونیابی
کریجینگ ،سرزمین ایران میان پنج پهنه بارشی شامل بسیار
دیرپا ،دیرپا ،میانوند ،کوتاه و بسیار کوتاه مدت تقسیم شد
(شکل.)2

برخی سریهای هیدرولوژیکی دارای ضریب خودهمبستگی

پهنه شماره یک (دارای فصل بارشی بسیار دیرپا) -

هستند ( ،)Hamed & Rao, 1998خودهمبستگی روی

همانطور که در شکل  2مالحظه میشود ،این پهنه شامل دو

مقدار واریانس محاسبه شده در روش کندال تأثیر میگذارد.

بخش ناپیوسته درکرانههای غربی ساحل خزر و انتهای

در نتیجه احتمال رد فرض صفر یعنی عدم وجود روند در

شمال غرب کشور است و با اختصاص  1/9درصد از

سری داده افزایش پیدا میکند .در این حالت اگرچه دادهها

مساحت ایران ،کوچکترین پهنه و دارای دیرپاترین فصل

فاقد روند باشند ،در روش من-کندال برای آنها روند

بارشی با متوسط  238روز است .این پهنه دارای دو نوع

تشخیص داده میشود ( & Cox & Stuart 1995, Yue

رژیم بارشی متفاوت ،پربارش خزری و کمبارش آذربایجان

.)Wang,2004, Onoz& Bayazit 2011,

شمالی است اما از آنجاکه بارش در این مناطق طی سال

یکی از این روشهای حذف اثر «خودهمبستگی در
سری دادهها ،روش «پیش سفید کردن

8

 »PWاست .این

روش تنها در صورت عدم وجود روند در سری دادههای
آزمون  MKکارآمد است ( & Yue, et al,2002, Yue

 .)Wang,2002در این روش با استفاده از عامل اندازه
نمونه موثر ESS9و شبیهسازی مونت کارلو ،10همبستگی در
واریانس سری دادههای آزمون  MKحذف میشود

7 Mann-Kendal
8 Pre-whitening
9 Effective Sample Size
10 Monte Carlo simulation

تقریباً یکنواخت توزیع شده است (رضیء ،1349مسعودیان
 ،)1388به لحاظ دیرپایی فصل بارش در یک پهنه
دستهبندی شده است .بیشترین مساحت این پهنه را
کرانههای غربی دریای خزر در برمیگیرد که به دلیل فعال
بودن سامانههای بارشزا در تمام سال ،جزو پربارشترین
مناطق بارشی کشور محسوب میشود .همچنین از منظر
تغییرات زمانی بارش و رژیم بارش این پهنه جزو
متمایزترین ،مناطق بارشی کشور محسوب میشود (رضیء
.)2018
11 Autocorrelation Function
12 Partial Autocorrelation Function
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پهنه دو (دارای فصل بارشی دیرپا)  -این پهنه که متوسط

با توجه به گستردگی این پهنه ،اقلیمهای متنوعی را پوشش

طول مدت دوره بارشی آن  139/33روز است ،وسیعترین

میدهد ،به طوریکه هفت رژیم متنوع از ده رژیم بارشی

پهنه دیرپایی فصل بارش را تشکیل میدهد که بخشهای

شناسایی شده در ایران را در بر میگیرد (رضیئ .)1349

وسیعی از دامنههای جنوبی البرز ،دامنههای شرقی و غربی

همچنین این منطقه ،به جز نواحی کمبارش درشمال شرق،

زاگرس جنوبی ،دامنههای شرقی و غربی زاگرس شمالی،

مرکز و غرب ،جزو نواحی نیمه پربارش کشور است که

مناطق غرب ،شمال غرب و شمال شرق کشور را در بر

بارش آن عمدتاً در دوره مرطوب (اکتبر تا آپریل) رخ

میگیرد و  39/14درصد از مساحت کشور را شامل میشود.

میدهد (مسعودیان .)1388

شکل  -8پهنهبندی دیرپایی فصل بارشی در ایران

پهنه سه (دارای فصل بارشی میانوند)  -طول دوره بارشی

(رضیئ  .)1349از چشمانداز حجم و زمان دریافت بارش،

در ناحیه سه به طور متوسط  41/98روز است .این پهنه

نواحی کمبارش شمالی و جنوبی را به خود اختصاص

پراکندهترین ناحیه دیرپایی فصل بارش است که شامل

میدهد که به ترتیب مارس ،اپریل و می (اسفند ،فروردین و

نواحی در شمال شرق ،مرکز (بخشهایی غربی دشت کویر

اردیبهشت) و دسامبر ،ژانویه وفوریه (آذر ،دی و بهمن) از

و دامنههای شرقی زاگرس شمالی)  ،جنوب غرب (جلگه

ماههای پر بارش آن است (مسعودیان .)1388

خوزستان) ،به مساحت 11/94درصد است که رژیمهای

پهنه چهار (دارای فصل بارشی كوتاه)  -این پهنه که در

متفاوت بارشیِ مرکزی -شمال شرقی ،البرز مرکزی،

بین ناحیه دو و پنج قرار گرفته شامل دامنههای شرقی و باد

کوهستانی غربی و جنوب – جنوبغربی را در برگرفته است

پناه زاگرس جنوبی ،ارتفاعات هزار و الله زار کرمان
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ارتفاعات جنوب خراسان و شمال سیستان میشود .متوسط

منظور ،با ترسیم گرافهای خودهمبستگی کامل و بخشی در

دیرپایی فصل بارش در این منطقه  91/11روز است که

هر ایستگاه به طور مجزا در نرم افزار Rدر  39ایستگاه از

پهنهای به مساحت  %21/13از کشور را میپوشاند .رژیم

 108ایستگاه مورد مطالعه یک یا هر دو نوع خودهمبستگی

بارشی مرکزی -شرقی و مرکزی-شمال شرقی رژیمهای

یافت شد .نتایج نشان داد که در  92ایستگاه طول دوره فصل

بارشی حاکم بر این پهنه است که فصل خشک در آنها

بارش در حال افزایش و در  12ایستگاه دیگر در حال کوتاه

طوالنیتر بوده (رضیئ  )1349و به همین دلیل این پهنه

شدن است و  9ایستگاه باقی مانده روند خاصی را دنبال

جزو نواحی کمبارش جنوبی و بسیار کمبارش مرکزی است

نمیکند .شایان ذکر است که این روندها در سطح  49درصد

که به ترتیب عمده بارش آنها در اوایل بهار و اوخر فصل

در 99ایستگاه معنیدار بوده است .به طوریکه تغییرات

پاییز تا اوسط بهار رخ میدهد (مسعودیان .)1388

کاهشی در  31ایستگاه و تغییرات افزایشی در  19ایستگاه

پهنه پنج (دارای فصل بارشی بسیار كوتاه)  -این پهنه

معنیدار است .تغییرات یاد شده در نواحی دیرپایی متفاوت

شامل کویرها و دشتهای مرکزی و کرانههای خلیج فارس

یکسان نیست .در ادامه تغییرات دیرپایی فصل بارشی در هر

و دریای عمان در جنوب کشور است و عمدتاً منطبق بر

یک از نواحی پنج گانه طول بارشی بررسی میشود .به

نواحی کمارتفاع و پست داخلی و کرانهای است ،و با

طوریکه در ناحیه یک با طوالنیترین دیرپایی فصل بارشی

متوسط  20/94روز بارشی و پوشش  29/04درصد از

در تمام ایستگاهها در حال افزایش است که این روند

مساحت کشور ،کوتاه مدتترین فصل بارشی را به خود

افزایشی در بندر انزلی در سطح  49درصد معنیدار است.

اختصاص میدهد .رژیم بارشی در این پهنه بعد از پهنه دو،

در پهنه دو با دیرپایی فصل بارشی زیاد در  11ایستگاه

متنوعترین رژیم بارشی است .به طوریکه پنج رژیم از ده

طول فصل بارش در حال افزایش و در  20تای آن در حال

رژیم بارشی کشور در این پهنه دیده میشود (رضیئ .)1349

کاهش است و دو ایستگاه بدون روند است .معنیداری در

به لحاظ حجم بارش نیز ،به دلیل قرار گیری در منطقه سایه

این پهنه در  19ایستگاه دیده میشود که عمدتا با تغییرات

بارش زاگرس و کمبود محتوای رطوبت جو ،جز نواحی

کاهشی همراه است .به طوریکه در  10ایستگاه فصل بارش

بسیار کمبارش جنوب شرق و ایران مرکزی است

به طور معنیداری در حال کاهش است .در پنج تای دیگر

(مسعودیان .)1388

در دامنههای جنوبی البرز (تهران ،سُلتانبالغ)  ،غرب

تغییرات دیرپایی فصل بارشی

(همدان) و آذربایجان شمالی (سراب ،خوی) با روند

پس از بررسی آرایش مکانی دیرپایی فصل بارش در این
بخش تغییرات طول دوره بارشی بررسی شد .برای این

افزایشی معنیدار ،طوالنیتر میشود.
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شکل -9تغییرات دیرپایی فصل بارشی كشور در فصل مرطوب (سپتامبر -می) در سری زمانی  82ساله ()8692-9119

پهنه سه که با فصل بارشی با طول مدت متوسط
مشخص میشود به صورت ناپیوسته و پراکنده دیده

گزارش میکند و در دیگر نقاط شاهد تغییرات منفی و
کاهشی هستیم.

میشود .در قسمتهای شمال شرق و جنوب غرب فصل

در پهنه پنج که فصل بارشی بسیار کوتاه مدت است ،این

بارشی به طور معنیداری در حال کوتاه شدن است .در

روند کوتاهتر شدن در  13ایستگاه از  21ایستگاه در این

بخش مرکزی که شامل دامنههای جنوبی البرز و کوهپایههای

ناحیه دیده میشود .در هشت ایستگاه روند افزایشی و در

داخلی زاگرس است ،فصل بارشی هر دو روند را نشان

یک ایستگاه تغییرات بدون روند است .در پهنه پنج تغییرات

میدهد .به طوریکه در  4ایستگاه روند افزایشی و در 10

منفی و کاهشی فصل بارش در شش ایستگاه دیده میشود و

تای دیگر روند کاهشی است .این تغییرات در سطح 49

تنها در ایستگاه پیشین در جنوب شرق ،تغییرات معنیدار

درصد در هفت ایستگاه روند افزایشی معنیدار و در هشت

فصل بارشی مثبت و افزایشی است.

ایستگاه روند کاهشی معنیدار را دنبال میکند.
پهنه چهار که دیرپایی فصل بارشی در آن کوتاه است و
این کوتاهتر شدن نیز در اکثر نقاط آن ادامهدار است .به

نتیجهگیری

طوریکه از مجموع  14ایستگاه در این ناحیه ،در  19ایستگاه

در این نوشتار ابتدا روزهای شروع و پایان دورههای بارشی

فصل بارشی کوتاهتر شده ،در سه ایستگاه در لبه شرقی این

سه روزه و بیشتر ،در دوره مرطوب (سپتامبر-می) ،در 108

پهنه ،طوالنیتر و یک ایستگاه (آباده) بدون تغییر است.

ایستگاه منتخب در سطح کشور ،استخراج شد و سپس با

تغییرات یاد شده در  10ایستگاه معنیدار است که تنها

استفاده از تحلیل خوشهای ،پراکنش کمیت دیرپایی فصل

ایستگاه (زاهدان) تغییرات مثبت و افزایشی معنیدار را

بارش در کشور ،در پنج پهنه بسیار دیرپا ،دیرپا ،میانوند،
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کوتاه و بسیار کوتاه جای گرفت .در مرحله بعد بررسی

باریک و زاگرس از پهنای بیشتر ولی پُرگردنه و دارای

نوسانات دیرپایی فصل بارش بر اساس سری زمانی  29ساله

دشتهای میانکوهی بسیار برخوردار است .این درهها و

( )2019-1441و با استفاده از روش من کندال ویرایش شده

دشتها پس از عبور تودههای هوای مرطوب ،سهمی از آن

 ،Yue &Wangاساس کار قرار گرفت.

را در خود حبس کرده ،طی روزهای بعد بارشهای همرفتی

نتایج پهنهبندی دیرپایی فصل بارش ایران نشان داد

دامنهای و دوام بارش را سبب میشوند.

که عرض جغرافیایی و ناهمواریها در شکل دادن به این

مقایسه نتایج تحقیق کنونی با نتایج پژوهش رضیئ،

پهنهها بیش از عوامل دیگر نقش دارند .پیش از این

( )1349بر روی رژیمهای بارشی کشور نشان میدهد که

مسعودیان ( 1382و  )1388به اثر عرض جغرافیایی و

متنوعترین رژیمهای بارشی در پهنه دو و پنج دیده میشود.

ناهمواریها بر زمان دریافت بارش و رژیم بارش کشور

به طوریکه به ترتیب هفت و پنج نوع از ده رژیم بارشی

اشاره کرده است .باالترین عرضهای جغرافیایی باالی ایران

حاکم بر کشور که توسط محقق یاد شده تعیین شده است،

در سال یکبار در آغاز دوره بارشی و یکبار دیگر در پایان

در این دو پهنه یافت میشود.

دوره ،بخت برخورداری از بارشهای جوی را دارند و البته

در بخش دوم نتایج ،بررسی روند تغییرات دیرپایی

طی دوره نیز با وجود رطوبت کافی در الیههای میانی جو،

فصل بارش در کشور نشان داد که به طور کلی فصل بارش

حاکمیت هوای سرد در الیه زیرین به دوام بارش به شکل

در دوره مرطوب کشور در حال کوتاهتر شدن است.

برف کمک میکند ولی عرض های پایین ،عموما در سال

معنیداری این تغییرات در سطح  49درصد آزمون شد که

یکبار دستخوش عبور بادهای بارانآور غربی هستند .به

درعرضهای جنوبی نسبت به عرضهای شمالی کمتر دیده

عبارت دیگر پهنههای بسیار دیرپا در عرضهای جغرافیایی

شد .بدین معنا که مناطق خشک و نیمهخشک کشور از

شمالی و پهنههای بسیار کوتاه در عرضهای جنوبیتر

کوتاهترین فصل بارشی برخوردارند ،کمترین تغییرات

هستند .از این رو چنانکه پیش از این باباییفینی و فرجزاده

معنیدار را نیز تجربه میکنند .این نتیجه با بررسی مدرس و

( )1388تحقیق کردهاند ،سمت و سوی عمومی کاهش

داسیلوا ( ،)Modarres & Dasilva,2007بر روی روند

مقادیر بارش کشور ،از غرب به شرق و از شمال به جنوب

بارش کشور در مناطق خشک و نیمهخشک در تطابق است.

است ،سمت و سوی کاهش دوام فصل بارشی در کشور تا

به طور کلی طول فصل بارشی در پسکرانههای جنوبی

حدودی به همین شکل است .در این میان ناهمواری عامل

دریای خزر در حال افزایش است .این روند افزایشی تا

دوم است که آهنگ این کاهش را متناسب با عرض

دامنههای جنوبی البرز (سمنان و گرمسار) و دامنههای شرقی

جغرافیایی دچار اختالل میکند .برای نمونه شکلگیری

زاگرس (قم ،کاشان و اصفهان) دیده میشود .معنیداری این

پهنههای  2و  3به ترتیب دیرپا و میانوند در امتداد و پیرامون

تغییرات افزایشی ،هر چه از ساحل به سمت مناطق

دو محور اصلی ناهمواریها شامل البرز و زاگرس گویای

کوهپایهای میرویم ،بیشتر میشود .به طوریکه در سواحل

اهمیت نقش ناهمواریها در دوام روزهای بارش است .این

دریای خزر این تغییرات تنها در ایستگاه ساحلی بندر انزلی

نقش شامل مجموعهای از عوامل بویژه دو عامل زیر

معنیدار است .تغییرات دیرپایی فصل بارشی در نیمه جنوبی

میتواند باشد:

کشور ،عمدتاً کاهشی است .در کرانههای خلیج فارس و

 .)1امتداد ناهمواریها – امتداد هر دو رشته کوه اصلی ایران

دریای مکران (عمان) تغییرات کاهشی در بوشهر ،چابهار و

شامل البرز و زاگرس به گونهای ست که واداشت صعود

کنارک معنیدار است .هر چه از ساحل به سمت

جریانهای هوای بارانآور را که عموما سمت جنوب غربی

ناهمواریها در استان فارس و کرمان برویم ،معنیداری در

دارند ،باعث میشوند.

روندهای کاهشی بیشتر میشود .در این میان تنها دو روند

 .)2بلندا – در این مورد البرز از یکپارچگی دیواره مانند ولی

افزایشی معنیدار در دو ایستگاه پیشین و زاهدان در استان
سیستان و بلوچستان دیده میشود .در نیمه غربی کشور
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75/92
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9

9

شاهرود

36/38

54/93

0/015

-2/411

شیراز

29/56

52/6

0/002

-2/989

تربت

35/33

59/21

0/855

-0/181

آبادان

30/38

48/21

0/000

-6/370

آباده

31/2

52/62

1

0

بم

29/1

58/35

0/389

-0/860

بیرجند

32/89

59/28

0/434

-0/780

بوشهر

28/96

50/82

0/000

-4/98

دیهوک

33/29

57/52

0/087

1/706

اداره الر

27/64

54/31

0/107

-1/609

فسا

28/9

53/72

0/000

-5/114

فردوس

34/03

58/18

0/101

-1/635

قره قانلو

38/25

56/73

0/000

-4/298

ایزدخواست

31/51

52/13

0/002

-3/028

جره باال

29/57

51/12

0/655

-0/446

كرمان

30/26

56/96

0/006

-2/740

خاش

28/23

61/19

0/197

-1/288

خوربیابانک

33/77

55/08

0/032

-2/136

نهبندان

31/54

60/03

0/550

0/597

سیرجان

29/47

55/68

0/000

-3/839

طبس

33/6

56/95

0/006

-2/699

زاهدان

29/47

60/9

0/029

2/176

ابوموسی

25/87

55/01

0/453

-0/749

انار

30/88

55/25

0/000

-4/106

باغان

28/19

51/88

0/265

-1/112

بندرعباس

27/21

56/37

0/204

-1/267

بندرلنگه

26/53

54/83

0/570

-0/567

چابهار

25/28

60/65

0/032

-2/140

دژگان

26/90

55/27

0/503

0/668

اسالمیه

31/72

54/098

0/883

-0/146

قصرقند

26/19

60/615

0/203

-1/271

ایرانشهر

27/23

60/72

0/166

1/382

جعفرآباد

29/6

56/65

0/508

-0/661

جندق

34/04

54/40

0/772

0/289

جاسک

25/64

57/77

0/062

-1/863

خراجی

27/39

57/23

0/468

-0/724

خارپشت

28/48

57/87

0/227

1/207

كیش

26/52

53/98

0/184

-1/326

كنارک

25/44

60/37

0/009

-2/593

میناب

27/11

57/09

0/636

0/473

ناهوک

27/62

62/35

1

0

پیشین

26/078

61/72

0/000

4/0272

سراوان

27/39

62/32

0/963

-0/045

شاهماران

28/45

56/35

0/004

-2/870

109/57
92/38
120/84
57/61
63/92
20/61
90/19
78/38
41/46
29/19
81/19
72/15
170/61
20/19
185/19
97/65
16/07
160/69
25/73
50,00
46/84
41/73
31/88
35/46
15/73
22/076
20/153
10/92
9/88
31/88
78/53
153/30
46/19
15/42
14/30
181/92
18/92
178
36/50
113/65
56/61
15/57
24/30
25/80
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تحلیل سریهای زمانی دیرپایی فصل بارش در ایران
سیری

25/9

54/55

0/351

0/932

طرود

35/42

55/025

0/001

-3/261

یزد

31/9

54/29

0/598

0/527

زابل

31/09

61/54

0/056

-1/904

روند کاهشی

روند افزایشی

سطح معنیداری %99

سطح معنیداری %99

سطح معنیداری
%99

26/34
15/23
27/61
19/42

