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 -1دانشيار اقليم شناسي دانشگاه زنجان
 -2کارشناس ارشد اقليم شناسي دانشگاه زنجان

چکیده
به دنبال پدیده گرم شدن جو زمين و وقوع نوسانات و تغييرات در عناصر اقليمي ،تغييرپذیری بارش نيز در ابعاد متنوع زماني -مکاني رخ داده است.
نوسانات بارش به عنوان یکي از نتایج احتمالي تغييرات درون دههای اقليم ميتواند تاثيرات ژرف و شگرفي بر عرصههای محيطي و انساني داشته باشد .در
تحقيق حاضر ،گونهای از نوسانات بارش در پهنۀ شمال غرب ایران مورد توجه قرار گرفت .در این راستا با استفاده از دادههای بارش روزانه  260ایستگاه طي
دوره  )1966-2005( 40ساله ،واقع در شمال غرب ایران و با بهره گيری از فن ميان یابي کریجينگ ،به عنوان فن بهينه ميان یابي ،در ابتدا دادههای نقطهای
به دادههای پهنهای تبدیل شد .سپس ضمن ارائه تصویری روشن و حتي االمکان دقيق از وضعيت عمومي بارش ،با استفاده از تکنيک جبر نقشه ،نقشههای
انحراف بارش از حالت بهنجار اقليمي استخراج گردید .نتایج نشان داد که از نخستين دهه تا دهه چهارم ،سير ناهنجاری منفي طي تمامي ماههای سال و در
نتيجه در متوسط بارش ساالنه رو به فزوني نهاده و بارش در گسترۀ وسيعي از پهنهی مورد بررسي نسبت به کل دوره ،روندی کاهشي داشته است .با این حال،
دهه سوم ( )1986-1995یک فاز بارشي فصلي بوده و دهه چهارم ( )1996-2005فاز خشکي محسوب ميشود.
واژگان کلیدی :شمال غرب ایران ،کریجينگ ،ناهنجاری بارش ،نوسانات درون دههای ،بارش ساالنه.

مقدمه

مقياس زمان (طوالني مدت و کوتاه مدت) -مکان ،جنبهها و

ناهنجاااری بااه شاارایط غيرمعمااول گفتااه مااي شااود.

زمينههای مطالعاتي زیادی را در بر گرفته و به صورت یاک

از این رو برای شرایط اقليمي -بارشي ،ناهنجاری ،وضاعيت

عامل تاثير گاذار ماورد توجاه بساياری از دانشامندان علاوم

متفاوت اقليم بارش نسبت باه شارایط معماول اسات .عموماا

مختلا

واقااع شااده اساات .در ایان باين ،اکثاار محققاين بااه

ميانگين ،معيار مناسبي برای ارزیاابي ناهنجااریهاا باه شامار

تغيير پاذیری باارش در مقيااس طاوالني مادت توجاه وافار

ميرود .ناهنجاریهای بارش باه لحاام محيطاي -انسااني از

داشته اند که از جمله به برخي موارد مربوط به سالهای اخير

اهميت ویژه ای برخوردار مايباشاد .باا ایان وصا

عنصار

ميتوان به شرح زیر اشاره نمود.

مزبور ناپایستهترین عنصر اقليمي هم در مقياس مکاني و هام

مينتي و وارگاس )1997( 1تغييارات طاوالني مادت و

در مقياس زماني است .تغييرات مکاني باارش موجات تناوع

جهش در سری زماني بارش ساالنه را در آمریکاای جناوبي

مکانها به لحام ميزان بارش دریافتي مايشاود .تغييارات در

بررسي نموده و نشان دادند کاه تغييارات بزرگاي در بخاش

الگوهای زماني بارش در تمامي مقياسهای روزاناه ،ماهاناه،

شمالي -مرکزی شيلي و منطقه قارهای آرژانتين اتفاق افتااده

ساالنه و دراز مدت محتمل اسات .شناساایي تغييارات درون

است ( .)14پوبال 2و همکااران ( )1998الگوهاای زمااني و

دهه ای (دهه به دهه) بارش ساالنه ميتواند منجر به شناسایي

مکاني تغيير پذیری بارش ساالنه را در شبه جزیره ایباری در

زماااني-

طول  47سال در  51ایستگاه استخراج کردند ( .)17الناا و

مکاني گردیده و در نتيجه نقش مؤثری در برنامه ریزیهاای

بورگنائو )2000( 3الگوی ناهنجاریهای باارش را در شاهر

خرد و کالن داشته باشاد .از ایان رو تغييرپاذیری باارش در

بارسلونا استخراج نمودند (.)11

.

الگااوی نوسااانات اقليماي در مقي ااسهااای مختل ا

2. puebla

1. Minetti and Vargas
3. Lana and. BurguenÄo
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مطالعه نيوو 1و همکاران در سال  2001مبني بر

در منطقه است (.)9

حسين عساکره و همکار
نيدزویدز10

و همکاران (،)2009

تغييرات بارش جهاني طي قرن بيستم ،نشان دهنده افزایش

تغييرات طوالني مدت بارش را در ارتباط با الگوهای

بارش جهاني در حدود  9ميلي متر است .ایشان نشان دادند

چرخشي بزرگ مقياس در شرق اروپای مرکزی بررسي

که بارش جهاني حدود  0/89ميلي متر در هر دهه افزایش

کردند .مطالعات ایشان نشان داد که اروپا در دهه  1980و

داشته است .ماسمن 2و همکاران ( )2004روند بارش

نيمه اول دهه  1990با کاهش بارش مواجه بوده است

تابستانه را در اسپانيا مورد بررسي قرار دادند .نتایج مطالعۀ

(.)16

ایشان نشان داد بارش ماههای جوالی و آگوست افزایش

از جمله مطالعاتي که تغييرات را در مقياس کوتاه مدت

یافته است( .)15انکاسویچ 3و همکاران ( )2004با در نظر

مورد توجه قرار داده اند ،ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:

گرفتن شاخصهای انحراف معيار ،4ميانگين قدر مطلق

راموس )2001( 11تغييرات درون ساالنه بارش را در

انحرافات 5و ميانگين قدر مطلق تغيير پذیری درون ساالنه،6

منطقه آلت پندز( 12در ناحيه مدیترانه) بررسي کرد و نشان

به عنوان سنجه های مطلق تغيير پذیری ،با استفاده از داده

داد که طي دهه اخير فصول بهارۀ خشک و فصول پایيزۀ

های بارش  35ایستگاه ،تغييرپذیری و احتمال آن در بارش

مرطوب فزوني یافتهاند ( .)20کریپر و گارسيا،)2004( 13

ساالنه و مقادیر فرین بارش در صربستان و مونتنگرو را

تغييرپذیری بارش ماهانه را در حوزه آبریز الپالني بررسي

بررسي کردند .نتایج مطالعات آنها گویای این امر است که

کردند .نتایج مطالعات ایشان نشان داد که بعد از

بين ميانگين بارش ساالنه و شاخصهای مذکور رابطهی

دهه  1960-1951تغييرات قابل توجهي در دادههای بارش

آمبریزی7

و همکاران ()2005

خطي  -افزایشي وجود دارد ( .)22دوفک و

ایجاد شده است (.)10

بودری14

()2008

تغييرات بارش شهر «پراگ» را در مقياس  1-10روزه بين

تغيير پذیری بارش ایستگاه سائوپائولو در برزیل را با روش

سالهای  2001-1994بررسي کردند .نتایج مطالعات

ناپارامتریک مان کندال ،بررسي کردند ( .)8مک دونالد 8و

ایشان

همکاران ( )2008نيز با بررسي تغيير پذیری زماني و مکاني

نشان دهنده افزایش در تغيير پذیری بارش ميباشد .همچنين

بارش و سازوکار مؤثر در تغيير پذیری بارش طي دوره

الگوهای تغيير پذیری ،تغييرات شبه فصلي را آشکار ساختند

آماری  ،1861-2005در ادینبورگ ،به وجود ارتباط قوی

( .)7نتایج مطالعات کيان و لين )2005( 15روی ویژگيهای

بين بارش ساالنه و تغييرات جوی -اقيانوسي و پارامترهای

شاخصهای بارش کشور چين ،همچون درصدهای بارش و

جغرافيایي پي بردند ( .)13هایدالگو 9و همکاران ()2009

شدت بارش نشان داد که این عناصر دارای تفاوتهای

تغييرات ميانگين ماهانه بارش را در حاشيه مدیترانه ای

درون دهه ای هستند ( .)18ماگت )2006( 16تغييرات

شبه جزیره ایبری طي نيمه دوم قرن بيستم بررسي نمودند.

درون دهه ای بارش را طي اواخر قرن بيستم بررسي کرد.

تحليل ایشان بيان گرِ تغيير پذیری شدید روند بارش ماهانه

مطالعات وی وقوع سالهای مرطوب در آمریکای شمالي

2. Mosmann
)4. standard deviation (SD
)6. mean absolute interannual variability (MAIV
8. Macdonald
10. Niedźwiedź
12. Alt PenedeÁs
14. Bodri
16. Mauget

1. Naveau
3. Unkasˇevic
)5. absolute mean deviation (AMD
7. Dufek. Ambrizzi
9. Hidalgo
11. Ramos
13. Krepper and Garcia
15. Qian and Lin
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طي دوره  1998-1972و در شمال اروپا طي دوره

خواهد شد و برنامه ریزیهای مبتني بر بارش با اتقان

 1978-1998را نشان داد ( .)12کيان و کوین)2008( 1

بيش تری ميسر خواهد بود.

توأمان تغييرات درون ساالنه و روند طوالني مدت بارش را
در چين بررسي کردند .یافتههای ایشان ،انتقال درون دهه ای

دادهها و روشها

بارش ساالنه را از سطح کاهشي به سطح افزایشي در دهه

در تحقيق حاضر ،مجموعاا از دادههاای باارش روزاناه

نشان

 260ایستگاه (شامل  27ایستگاه همدیاد 6 ،ایساتگاه اقلايم

ميدهد .همچنين الگوی مکاني ناهنجاریهای منفي بارش

شناساي و  227ایساتگاه بااران سانجي) ساازمان هواشناساي

تابستانه و زمستانه بين شمال و جنوب چين حالت عکس

کشور و وابسته به وزارت نيارو مايباشاند ،اساتفاده گردیاد.

دارد (.)19

پراکنش مکاني این ایستگاهها در شکل  1ارائاه شاده اسات.

1980

در ایران نيز مطالعات گسترده ای در مقياس کوتاه مدت

ایستگاههای مذکور در چهار استان شمال غرب ایران شاامل

و بلندمدت صورت گرفته است که با رعایت اختصار

استانهاای آذربایجاان شارقي ،آذربایجاان غرباي ،اردبيال و

ميتوان به موارد زیر اشاره نمود:

زنجان پراکنده شده اند .این پهنه با وسعتي برابار 12654/4

رضيئي و همکاران ( )1384تغييرات طوالني مدت
بارش ساالنه را در بخشهای مرکزی و شرقي ایران (،)6

کيلومتر مربع 7/7 ،درصد از مساحت کشور را در بر داشاته
و شامل مختصات جغرافيایي زیر ميباشد.

حجام و همکاران ( ،)1387تغييرات بارندگي در مقياس

N :       

فصلي و ساالنه را در مرکز ایران ( ،)5صبوحي و سلطاني

E :       

( ،)1387تغييرات بارش و سایر عناصر اقليمي همچون دما،

چنان که در شکل دیده ميشود ،ایستگاههای مورد بررسي

رطوبت نسبي و باد را در مقياس ساالنه ( ،)4جهانبخش و

از توزیع مکاني مناسبي در سرتاسر پهنه برخوردارند .با این

همکاران ( )1389تغييرات ميانگين طوالني مدت بارش و

وجود بخشهای مرتفع فاقد ایستگاههای اندازهگيری هستند.

دما را در حوزه کرخه ( ،)2فيضي و همکاران ()1389

به طوری که مرتفع ترین ایستگاه ،ایستگاه چهارطاق ميباشد

تغييرات بارش و دما را در سيستان و بلوچستان در مقياس

که در ارتفاع  2325متری واقع شده است .طي

ساالنه ،فصلي و ماهانه ( ،)1خورشيد دوست و قویدل

پهنه بين صفر تا  4877متر ،نشان دهندۀ کوهستاني بودن

( )1384نوسانات بارش بهاره را در استان آذربایجان شرقي

پهنه مي باشد .همين عامل باعث شده که عمده پراکنش

مورد ارزیابي قرار دادند ( .)3نتایج این مطالعات گویای

ایستگاهها در مناطق ارتفاعي متوسط واقع و نواحي پست و

روند کاهشي بارش در مناطق مختل

در مقياسهای

ارتفاعي

خيلي مرتفع دارای تراکم ایستگاهي کم باشند.
به دليل بازه آماری متفاوت ایستگاهها و به منظور بيشينه

متفاوت ساالنه و فصلي و ماهانه ميباشد.
در راستای تحقيقات گستردهای که در سرتاسر جهان

استفاده از مشاهدات موجاود ،دادههاای نقطاه ای بار اسااس

در زمينه تغييرات عناصر اقليمي صورت گرفته است ،در

روش زمااين آمااااری کریجيناااگ باااه عناااوان روش بهيناااه

تحقيق حاضر ،ناهنجاریهای بارش پهنه شمال غرب کشور

ميان یابي ،به دادههای پهنه ای تبدیل شد .به منظاور افازایش

بر اساس  260ایستگاه و طي چهار دهه اخير نشان داده شده

دقت ميان یابي 10 ،ایستگاه موجاود در اساتانهاای مجااور

است .بدین ترتيت امکان شناسایي الگوی نوسان بارش مهيا

اختياار شااد .جهاات ردیاابي فازهااای بارشاي دوره  40ساااله
( ، )1966-2005بارش پهنه به چهاردوره مساتقل ده سااله

17. Qian and Qin

تقسيم شده است .نقشههای بارش ساالنه هر دهه به صاورت
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مجزا تهيه گردید .بدین منظور ابتدا  220نقشه ماهانه باارش

جهت آشکار سازی انحرافات بارش هر چهار دهه از حالات

به ابعاد یاختهای  3  3کيلومتر بارای هار دهاه تولياد شاد.

نرمال اقليمي با استفاده از فان جبار نقشاه ،مياانگين ده سااله

پس از حذف یاختههاای خاارج از محادوده ،تعاداد 1281

برای هر ماه و هر سال از هر دهه نسابت باه مقاادیر مياانگين

یاخته در پهنه باقي ماناد .کلياه عملياات محاساباتي بار روی

ماهانه و ساالنه کل دوره  40ساله مقایسه و با تفاضل آنهاا،

نقشهها صورت پذیرفت .نقشههای ساالنه نيز بار اسااس داده

ناهنجاریهای مربوط محاسبه شد.

های حاصال از  480نقشاه ماهاناه تولياد گردیاد .در اداماه

شکل  :1نقشه توزیع ارتفاعي و پراکنش مکاني ایستگاههای مورد بررسي درشمال غرب ایران

نتایج و بحث

پهنه به سمت مقادیر کمتر از ميانگين بوده و پهنه مقادیر

ویژگیهای عمومی بارش ساالنه

فروتر از ميانگين بيش از گسترۀ بارشهای فراتر از ميانگين

ویژگيهای عمومي بارش ساالنه پهنۀ مورد مطالعه در

است .براساس جدول  1و شکل  2بارندگي با دامنه حدود

جدول  1و شکل  2ارائه شده است .دیده ميشود که بارش

 557/7ميلي متر ،هم در زمان و هم در مکان نحوۀ توزیع

دارای توزیع مکاني ناهمگن بوده ،بيشينه بارش با بيش از

نامتقارن بارش را نشان مي دهد.

غربي و کمينه بارش با کم تر از  240ميلي متر ،در شمال

ویژگیهای عمومی بارش ساالنۀ پهنه طی چهار

شرق واقع شده است .به عبارتي محدودۀ بيشينه بارش چهار

دهه متوالی

 795ميلي متر در بخش محدودی واقع در گوشه جنوب

برابر محدودۀ کمينه ،بارش دریافت ميدارد .در کل مجموع

مشخصات مکاني بارش ساالنه برای چهار دهه متوالي

بارش ساالنه پهنه حدود  362ميلي متر است .براساس

در جدول  1ارائه گردیده است .بر اساس این جدول و با

جدول  ،1فاصله زیاد مد از دو پارامتر مرکزی ميانگين و

توجه به مقادیر ميانگين بارش هر چهار دهه ،ميتوان گفت

ميانهی بارش پهنه ،گویای عدم تقارن توزیع فراواني بارش

که پربارش ترین دهه ،دهه دوم ( )1976-1985با ميانگين

های فراتر و فروتر از ميانگين (توزیع نرمال) ميباشد.

حدود  391/2ميلي متر ميباشد .با توجه به این که ميانگين

شاخصهای چولگي و کشيدگي نيز بيانگر تمایل بارش

شماره  74و  -75پایيز و زمستان ( 1390دوفصلنامه)

مجله علمي و فني نيوار

31

بارش ابزار اوليه مناسبي برای ردیابي فازهاست ،ميتوان

بارش در پهنه ميباشد .این موضوع را ميتوان از بيش تارین

گفت دهه دوم یک فاز اوج بارش در این چهار دهه است.

ميازان ضااریت کشايدگي مثبات در ایان دهااه دریافاات کااه

چنان که نقشههای ارائه شده در شکل  3نياز باه خاوبي

نشان دهنده افت و خيز شدید بارش و در نتيجه وقوع مقادیر

نشان ميدهند ،از دهه دوم تا دهه چهارم ،ميانگين بارش پهنۀ

فرین و تصاادفي اسات .در ایان باين دهاۀ نخسات باا دامناه

مورد بررسي سير نزولي ميیابد و در دهۀ آخر به کام تارین

406/8

ميزان ميرسد .کم ترین مقاادیر نسابت باه مياانگين در دهاه

ميلي متر دارای کم ترین تغييارات مکااني باارش باوده و در

چهارم به وقوع پيوسته است .در بين دههها ،چهارمين دهه با

نتيجه همگن ترین دهه از لحام توزیع مکااني باارش اسات.

دامنه  810/5ميليمتر متغيرترین دهه از لحام توزیع مکااني

شکل  :2توزیع مکاني بارش ساالنه شمال غرب ایران طي دوره .2005-1966
جدول  :1مشخصات مکاني بارش ساالنه طي دوره  40ساله و چهار دهه متوالي در شمال غرب ایران
ارزش
فراسنج

کل دوره

دهه اول

دهه دوم

دهه سوم

دهه چهارم

()2005-1966

()1975-1966

()1985-1976

()1995-1986

()2005-1996

ميانگين

361/7

385

391/2

352/5

318

ميانه

342/7

378

373/5

335/1

296

مد

236/4

240

222

232/8

181/4

چولگي

1/6

0/6

1/1

1/9

2/4

کشيدگي

4/3

0/5

1/5

6

9/3

دامنه

557/8

406/8

521/4

587

810/5

پراش

6166

3930

6868/8

6364/3

10625

انحراف معيار

78/5

62/7

83

79/7

103

حداقل

236/4

240

222

232/8

181/4

حداکثر

795

646/7

743/4

819/8

992
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در شکل  ،4همگني بارش دهاه اول باا مقایساه منحناي

جدول  ،1در دهه چهارم قابل مشاهده ميباشد کاه نشاانهای

نرمال قابل مشاهده اسات .مقایساه ضاریت کشايدگي و نياز

دیگر بر عدم همگني مکاني بارش در پهنه ماورد مطالعاه باه

انحراف معيار بارش نياز مؤیاد ایان امار اسات کاه تغييارات

ویژه طي دهههای اخير است .نقشههای باارش سااالنه چهاار

مکاني بارش در این دهه کم تر از هر دهه دیگر بوده اسات.

دهه در شکل  4نشان ميدهد که دو دهه اول از لحام توزیع

از طرف دیگار ،ضاریت چاولگي مثبات در هار چهاار دهاه

مکاني دارای بارش همگن بوده و هستههای بيشينه بارش تنها

گواهي بر توسعه پهنههاای کام باارش نسابت باه پهناههاای

در ارتفاعات سبالن تشکيل شده است .این هستهها در مرکز

پربارش ميباشد .حداکثر چولگي مثبت براساس شاکل  3و

دارای بارش بيش از  800ميلي متر هستند.

شکل  :3نقشههای بارش ساالنه چهار دهه بر حست ميلي متردر سال (ميانگين بارش هر دهه با هم ارزش ضخيم تر ارائه گردیده است).

وجود این هستهها نمایاان گار تااثير افازون نااهمواری

هستههای بارشي که طاي دو دهاه اول منطباق بار ارتفاعاات

ارتفاعات بر بارش دهههای مذکور است .با وجود این ،تاثير

سبالن و بزغوش بود طي دو دهه اخير به ویژه دهه چهارم به

عوامل بزرگ مقياس را نيز باید مد نظر قرار داد .زیارا ورود

بخش جنوب غربي جابجا شده و با بايش از  900ميلاي متار

چرخند های بزرگ مقياس از بخش غربي ،خاود باه عناوان

بارش مشخص ميشوند .در این هنگام ارتفاعاات سابالن در

عاملي بارش زا محسوب ميگردد .از دهه سوم یعني از ساال

رده دوم قرار گرفته و ميزان بارش باه کام تار از  400ميلاي

 1986به بعد نقش این عوامال بازرگ مقيااس باه ویاژه در

متر رسيده است .به عبارتي ميتوان گفت نقش عوامل محلي

بخش جناوب غرباي و غرباي منطقاه در باارش پهناه باارزتر

و توپوگرافي در باارش ایان بخاشهاا کااهش یافتاه اسات.

گردیده است .بدین ترتيت پهنهی جنوب غربي بايش تارین

بدین دليل همگني توزیع مکاني بارش در پهنه کاسته شده و

سااهم را در فزونااي بارناادگي در دهااه سااوم داشااته اساات.

در بخشهایي خاص متمرکز گردیده است .طي دهه چهارم
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بارش بخشهای غربي ارتفاعات تالش به حد  400ميلي متر

در بارشهای فصلي نيز هویدا شده است که در بخاشهاای

افزایش یافته است .این جابجایي که احتمااال حاصال کانش

بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

عوامل محلي و کالن مقياس بوده ،همچون بارشهای ساالنه

شکل  :4بافت نگار مجموع بارش ساالنه چهار دهه متوالي به همراه منحني نرمال.

با توجه به یافتههای هانسن و لبدوف( 1به نقل از سلوو و

تاثير این تغييرات قرار گرفته است .لذا ميتوان با ضریت

برادوس )1989: 2دمای جهاني طي دهه  1980و در

اعتماد باالیي نوسانات بارش طي دهه دوم و جابجایي مکاني

سالهای  1983 ،1981 ،1980و ( 1987اواخر دهه دوم و

بيشينه بارش (از سبالن به بخش جنوب غربي) در دهه سوم

اوایل دهه سوم) افزایش چشمگيری داشته است به طوری

را به این امر نسبت داد.

که چهار سال مذکور به ویژه سال  ،1987گرم ترین سال

 -3-2ناهنجاریهای بارش ساالنه

های دهه  1980بودهاند .این افزایش دما بيش تر به اثر

به منظور نمایش ناهنجاریهای بارش ،نقشههای مربوط به

گازهای

این مشخصه تهيه و در شکل  5نشان داده شده است.

گلخانهای نسبت داده ميشود .سير صعودی دما ،تاثير

نقشههای ارائه شده در شکل مذکور حاصل تفاضل

فزایندهای بر سایر متغيرهای اقليمي و به ویژه بارش طي این

نقشههای ميانگين ساالنه هر دهه از نقشه ميانگين بارش کل

دهه داشته است ( .)21ایران و از جمله شمال غرب کشور

دوره است .پهنههایي که در هر دهه نسبت به کل دوره با

نيز از این امر مستثني نبوده و براساس شواهد موجود تحت

ناهنجاری مثبت مواجه بودند با رنگ تيره ،و پهنههایي که با
ناهنجاری منفي مواجه بودند مطابق شکل با رنگ روشن

2. Solow and Broadus
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مشخص شده اند .ناهنجاری مثبت نشان دهنده افزایش بارش
و ناهنجاری منفي ،بيانگر کاهش بارش دهه نسبت به کل
دورۀ  40ساله ميباشد.
1

چنان که در این نقشهها و نيز در جدول  2نمایان است،
در سه دهه اول متوسط بارش دهه ای در حادود  58تاا 71
درصد از سطح پهنه مورد مطالعه ،بيش تر از ميانگين طوالني
مدت بوده است .این دههها ،دورههای تر محسوب ميشوند.
در دهه اول عموما حواشي شمال غرب ،شمال شرق ،بخاش
جنوب غربي و نيز ناحياه ای در مرکاز باا کااهش بارنادگي
مواجه بوده است در حالي که در دهه دوم ،بخشهای شمال
غربي ،مرکز و شرقِ پهنه با افزایش و حاشيۀ جنوبي -جنوب
شرقي و نياز شامال شارقي و نيماي از حاشايه ی شامالي ،باا
کاهش بارنادگي مواجاه باوده اسات .در دهاه ساوم ،شامال
غرب ایران به دو نيمه غربي (با افزایش بارش) و ناحيه شرقي
(با کاهش بارش) تقسيم شده است .ناحياه شارقي نسابت باه
ناحيه غربي همگن تر و فاقد تفاوتهای مکاني باوده اسات.
ولي نيمه غربي با ناواحي کام باارش مواجاه اسات .در دهاه
چهارم بر خالف دهههای قبل ،وسعت پهنههاای کام باارش
بيش از پهنههای پربارش بوده ،با این تفاوت که تقریبا بخش
بازرگ ناواحي کاه در دهاه اول ناهنجااری منفاي را تجرباه
ميکرده ،در دهه چهارم با ناهنجاری مثبت مواجه باوده اناد.
این وضعيت به ویژه برای بخشهایي در شمال شرق و شمال
غرب و نيز قسمتي از جنوب شرق پهنه مورد بررسي صاادق
است .بدیهي اسات ،از نخساتين دهاه تاا دهاه چهاارم ،ساير
ناهنجاری منفاي صاعودی باوده و باارش گساتره وسايعي از
پهنااه ،نساابت بااه کاال دوره ،روناادی کاهشاي داشااته اساات.
ميتوان چنين استنباط کرد که عوامل باارش زایاي کاه طاي
دهههای نخست تقویت ميشدند باه سامت دهاههاای آخار
رو به تضعي

نهاده اند.

1. Hansen and Lebedeff
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شکل  :5ناهنجاری بارش ساالنه طي چهار دهه متوالي در پهنۀ شمال غرب ایران.
جدول  :2درصد مساحت پهنههای ناهنجاری بارش ساالنه در شمال غرب ایران طي چهار دهه متوالي
ناهنجاری ساالنه

دهه اول

دهه دوم

دهه سوم

دهه چهارم

ناهنجاری منفي

28/3

31/4

41/5

72

ناهنجاری مثبت

71/7

68/6

58/5

28

چنان که جدول  3نشان ميدهد ،نکته قابل توجه در مورد
بارش ماهانه فصل بهار و تابستان طي چهار دهه ،کاهش
ناهنجاری بارش ماهانه -فصلی

سهم بارش ماه آوریل از دهه اول به سمت دهه آخر و

بررسي نقشههای ناهنجاری بارش ماهانۀ دهههای

افزایش ماه به ماه بر سهم ماههای بعدی است .به طوری که

در شکلهای  6تا  ،9نشانگر این است که طي دهه

دهه دوم با افزایش بارندگي ماه مي ،دهه سوم با افزایش

اول ،مناطق پربارش در بيش تر ماههای سال وسعت زیادی

بارش ماه جون و دهه چهارم با افزایش بارش ماه جوالی

از پهنه را تحت پوشش داشته است .فصل بهار دارای اوج

توأم بوده است (به نقشههای مربوط به ناهنجاریهای دههای

افزایش بارش نسبت به ميانگين در دهه اول بوده و طي

نيز توجه شود).

مختل

دهههای متوالي بعدی از مقدار این افزایش کاسته شده و در
دهه اخير به حداقل مقدار طي  40سال گذشته ميرسد.
جدول  :3درصد مساحت تحت پوشش ناهنجاریهای مثبت و منفي در ماههای مختل
ناهنجاری بارش

ژانویه

فوریه

مارس

آوریل

می

جون

جوالی

آگوست

دههها

سپتامبر

اکتبر

نوامبر

دسامبر
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دهه

منفي

41/7

51/67

18/4

اول

مثبت

58/3

48/32

81/6

21
79

دهه

منفي

31/2

32/6

44/6

57/3

دوم

مثبت

68/7

67/4

55/3

42/7

6
94

دهه

منفي

65/8

سوم

مثبت

34/2

40
60

59
41

51/8

76
24

دهه

منفي

46/3

64/8

چهارم

مثبت

53/7

35/2

59
41

51/6

65/6

92/3

48/4

34/4

7/7

48/2
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23/3

52/8

46/2

76/6

47/2

53/8

41
59

2
98

33
67

91
9

61/8

55/7

17/2

38/2

44/3

82/8

60/5

10/8

76
24

21/3

40/5

11/8

23/5

25/3

78/6

59/5

88/2

76/5

74/7

6/6
93/4

64
36

74/8

92/3

60/2

71/6

25/2

7/6

39/8

28/3

89/2

38/4

66
34
39/5

34/3
65/6

61/6

33/3
66/7

جدول  3و نيز شکل  8نشان ميدهند که از لحام بارش

ميانگين کل روبرو بوده ولي در دهه چهارم با افت ناگهااني

تابستانه و پایيزه ،دهه سوم فاز پربارشي بوده است .به طوری

مواجه گردیده است .وسعت پهنههای با ناهنجاری مثبات باه

که طي این دهه ماههای جون با افزایش بارش  89/2درصد

 7/7درصد کاهش ميیابد .ميتوان گفت از سهم بارش ماه

مساحت و اگوست با  78/6درصد مساحت ،شاهد افازایش

جون طي دهه سوم کاسته و به سهم ماه جوالی افزوده شاده

چشم گيری در بارش دریافتي نسبت به دهههای قبال و بعاد

است .برعکس ،بارش ماه جاوالی کاه طاي دهاههاای قبلاي

خود هستند.

نسبت باه مياانگين کال رونادی کاهشاي داشاته اسات (76

بيشترین گسترۀ ناهنجاری مثبت ماهانه طاي دهاه ساوم

درصد پهنه با ناهنجاری منفي) باا افازایش ناگهااني در دهاه

قابل رویت است .طي این دهه در مقایسه با دهاههاای دیگار

چهارم ( 93درصد پهنه باا ناهنجااری مثبات) روبارو گشاته

طي ماه جاون ،آگوسات ،اکتبار ،ناوامبر و دساامبر ،وساعت

اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات.

ناهنجاااریهااای مثباات افاازایش آشااکاری دارد .در مقاباال
کمترین گستره این ناهنجاری در دهاۀ چهاارم نمایاان شاده

ماههای سپتامبر ،مخصوصا اکتبر ،ناوامبر و دساامبر کاه طاي

است .به طوری که طي  8ماه از سال و عمدتا طاي مااههاای

دهه سوم ماه های پربارشي بودند ،طي دهه چهارم با کاهش

تابستان و پایيز ،غير از جوالی گستره ناهنجااریهاای منفاي

قابل مالحظه بارش مواجه شده اند .به عبارتي بارش پایيزه و

فزوني یافته است.

زمستانه در گستره وسيعي از پهنه کاهش یافته است.

براساس نقشههای ارائه شده در شاکلهاای  8و  9طاي
دهه سوم ماه جون با افزایش بسيار چشمگير بارش نسبت باه
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شکل  :6ناهنجاری بارش ماهانه پهنۀ شمال غرب ایران طي دهه اول (.)1966-1975

طي چهار دهه ،ماههای فصل زمستان نسبت به ميانگين

است .در عين حال طي دهۀ چهارم بخش مذکور ،بارش

بلند مدت شاهد نوسان بوده ،به گونهای که دهه دوم یک

بيش از ميانگين طوالني مدت را دریافت داشته است .در

فاز بارشي فصلي است .به عبارتي فصل زمستان در دهه دوم

کل ميتوان گفت دهۀ سوم یک فاز بارشي بوده که در آن

یک دوره مرطوب را تجربه کرده است که به سمت دهه

ميانگين بارش دههای نسبت به ميانگين درازمدت افزایش

چهارم بر وسعت نواحي خشک افزوده شده است.

نسبي داشته است .در این ميان ،دهه چهارم فاز خشکي

مهم ترین تفاوت بارش دهه چهارم با سایر دههها در
بخش شمال شرقي پهنه قابل مشاهده است .به طوری که
بارش زمستانه و بهاره بخش شمال شرقي ،در طول سه دهه
کم تر از ميانگين طوالني مدت بوده ،به تدریج به سمت دهۀ
چهارم به طرف جنوب غربي بر گسترۀ این پهنه افزوده شده

محسوب ميشود که در بيشتر ماههای سال کاهش
چشم گيری در بارش آن دیده ميشود.
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شکل  :7نقشه ناهنجاری بارش ماهانه دهه دوم ( )1976-1985در شمال غرب ایران.

شکل  :8نقشه ناهنجاری بارش ماهانه دهه سوم (.)1986-1995
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شکل  :9نقشه ناهنجاری بارش ماهانه دهه چهارم (.)1996-2005

نتایج

هدف از تحقيق حاضر ردیابي و کش

تغييرات و

در این پژوهش ،با استفاده از بيشينۀ ایستگاههای در

نوسانات موجود در بارش طي چهار دهه متوالي و در نتيجه

دسترس از شمال غرب کشور ،نقشههای بارش ماهانه با

ناهنجاریهای بارش در بخش شمال غرب ایران ميباشد.

بهرهگيری از فن ميانیابي تهيه شد .بدین ترتيت علي رغم

نتایج نشان داد که روند ناهنجاریهای منفي طي دههها از

تفاوت طول دوره آماری ایستگاهها ،نقشههایي از چهل سال

سال  1966به بعد با شدت و ضع هایي توأم بوده و تا

دوره آماری ( )1966-2005حاصل شد .براساس این ن

سالهای اخير سير افزایشي پيدا کرده است.

قشهها ،وسعت پهنههای کم بارش بيش از پهنههای پربارش

نقشههای مربوط به ناهنجاریهای بارش ساالنه

است .اما بارش در مکان متمرکز شده ،به نحوی که بارش

چهار دهه نشان ميدهد که پهنه طي سه دهه اول ،دوره

در نواحي پربارش چهار برابر نواحي کم بارش است.

پربارشي را داشته است اما بعد از سال  1996بارش در

در مقياس دههای نيز ،دهه دوم پربارش ترین دهه از

گستره وسيعي کاهش ناگهاني داشته است .به طوری که

لحام بارش دریافتي است .به سمت دهه چهارم ميزان بارش

وسعت پهنههای کم بارش طي دهه اخير به  72درصد

سير نزولي ميیابد .به حدی که دامنه تغييرات بارش دهۀ

رسيده است .این در حالي است که طي دهه اول  72درصد

فوق به بيشترین ميزان ميرسد .چرا که همگني بارش از

از سطح پهنه با ناهنجاری مثبت مواجه بوده است .در کل،

لحام توزیع مکاني کاهش ميیابد .این ناهمگني طي دهۀ

سه دهه اول در مقایسه با دهه چهارم دورههای تر محسوب

اول بسيار کمتر بوده است .از دهۀ سوم ،مکان بيشينۀ بارش

ميشوند .اما به تدریج به سمت دهه چهارم بر وسعت

از ارتفاعات سبالن -سهند به بخش جنوب غربي جابهجا

پهنههای خشک افزوده شده است .در واقع عوامل بارش زا

شده است.

طي دهه چهارم رو به تضعي

نهاده اند .این وضعيت به ویژه
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برای ماههای تابستان ملموس تر است .با این وص

تمامي

ماهها به ویژه برای دهه چهارم نمایان تر است .نکته جالت
توجه در مورد ناهنجاریهای ماهانه بارش این است که از
دهه اول به سمت دهه آخر از بارش ماه آوریل کاسته و ماه
به ماه به سهم ماههای بعدی افزوده شده است .تا اینکه طي
دهه چهارم سهم بارش ماه جوالی افزایش یافته است .در
کل دهه سوم یک فاز افزایش بارش فصلي و دهه چهارم
یک فاز خشک محسوب ميشود.
به کارگيری روش ارائه شده در این تحقيق بارای طاول
دوره آماری افزون تر ،امکان کش

سازوکار نوساني بارش

را ميسر مي سازد .بدین دليل پيشنهاد مي شود که طول دوره
آماری افزون تر برای کش

این افت وخيزها به کار گرفتاه

شود .این آمار تا زمان تحریر این مقاله در دسترس نبود.
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