
 دو فصلنامه( 1389پاييز و زمستان  -70 ,71 شمارهنيوار، فني مجله علمي و( 

 تحلیلی بر تغییر رژیم بارش در استان زنجان 
 

 1حسين عساکره
 عضو هيات علمي دانشگاه زنجان -1

 

 چکیده
گردد، رژيم بارش است. مفهوم رژيم يکي از نتايج تغيير اقليم، تغيير مشخصات بارش است. يکي از مشخصات بارندگي که از تغيير اقليم متاثر مي

سازد. رژيم بارش حاصلِ برهم کنش عوامل فيزيکي، ها را مهيا ميماه -گي داللت داشته، مکان مقايسه بارش فصولماهانه بارند -بارش بر توزيع فصلي

باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسي توزيع فصلي بارش، به شاخصي به نام شاخص هاي مختلفي قابل بررسي ميمکاني و زماني است و به وسيله شاخص

 دهد. شاخص و تغييرات آن اطالعاتي درباره رژيم بارش و تغيير آن به دست مي پردازد. اينمي (SI)فصلي 

ساال اخيار باه بررساي تغييارات رژيام بارنادگي اساتان          35ايستگاه سينوپتيک و کليماتولوژي، طي  31در اين تحقيق با استفاده از آمار بارندگي ماهانه

هاي مورد بررساي از خاارا اساتان    ايستگاه از ايستگاه  7هاي مربوط، م عمليات ميان يابي و نيز بررسيهاي بارش و انجازنجان پرداخته شد. به منظور تهيه نقشه

 انتخاب شد. 

د. در ابتدا مشخصات توصيفي بارش ماهانه به صورت ترسيمي و آماري ارائه و سپس تغييرات زماني، شاخص فصلي و تغييرات بلند مدت آن برآورد ش

گيرد، عمدتاً فصلي با يک فصل درصد از مساحت استان را در بر مي 4/79و نوع رژيم بارش است: رژيم نخست که بيش از شاخص فصلي استان گوياي د

دهد. در تمامي اين دو پهنه، روند بارش طي دوره درصد مساحت استان را پوشش مي 6/20کوتاه خشک و رژيم دوم شامل يک رژيم کامالً فصلي حدود 

است. اين امر  2/0و در ناحيه تحت رژيم دوم حداکثر  3/0تا  1/0ه است. در ناحيه رژيم نخست روند کاهنده شاخص فصلي مورد بررسي کاهنده بود

رسد که افزايش بارش سه ماهه جوالي، نوامبر و دسامبر چندان گوياي روند رژيم بارش به سوي يک توزيع نسبتاً يکنواخت بارندگي است. بنابراين به نظر مي

هاي حاصل از اين بررسي گوياي کاهش بارندگي حاصل از دهد. استنباطهاي آماري انجام شده نيز صحت اين وضعيت را نشان مينيست. آزمونمعني دار 

 هاي فصل بهار و دو ماه تابستاني جون و سپتامبر است.فرايندهاي محلي به ويژه در ماه

 .ير ات بلند مدتسرعت باد، انرژي باد، توزيع سرعت باد، تغي کلمات کلیدی:

 
 

 مقدمه 

بارش استان زنجان همانند بارش کل پهنه ايران زمين به 

اي از عوامل فيزيکي، زماني و مکاني به ويژه وسيله مجموعه

گردد. عملکرد اين عوامل تنوع توپوگرافي و ارتفاع متاثر مي

طي زمان متفاوت بوده، عالوه بر تنوع مکاني ميازان باارش،   

. 1گيارد نياز در معارد دگرگاوني قارار ماي     توزيع زماني آن 

هااي زمااني ماوثر بار توزياع      پديده تغيير اقليم يکي از پديده

زماني بارش است. چه، يکي از اثرات تغييار اقلايم، تغييار در    

. از مشخصات بارنادگي کاه از تغييار    2مشخصات بارش است

گردد، رژيم بارنادگي اسات. رژيام بارنادگي     اقليم متاثر مي

زماني بارش درطي ساال اسات. مفهاوم رژيام      گوياي توزيع

بارندگي و کمّي ساازي آن امکاان مقايساه ميازان بارنادگي      

                                                 
2. ENSO 
 

ساازد. باديهي اسات وارساي رژيام      ها را مهيا ميماه -فصول

بااارش در طااي زمااان، شااناخت تغيياارات رژياام بارناادگي را 

آشکار خواهد کرد. شناخت توزيع زماني باارش ناه تنهاا باه     

يت دارد بلکه به لحااظ برناماه ريازي    لحاظ اقليم شناسي اهم

 زراعي از ارزش شايان توجهي برخوردار است. -اقتصادي

تغييرات رژيم بارش مورد توجاه بساياري اقلايم شناساان     

جهان و ايران بوده است. به منظور رعايت ايجاز به برخاي از  

شاود. باراي مثاال کشا      هاي اخير اشاره ماي تحقيقات سال

( 16) 1در اياالت متحده )يو و چاو تغييرپذيري فصلي بارش 

مکاني بارش اندونزي و رابطاه آن   -(، تغييرات زماني2001

( و همکااران  8) 3ايچي -)جون 2نوسانات جنوبي -با ال نينو

(، تحليل روند فصلي عناصر عماده اقليماي از جملاه     2002

                                                 
1. Ye and Cho 

3. Jun-Ichi 
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(، 2006( و همکااران  7) 1بارش در دلتاي يانگ تسه )چان 

راني و ميزان بارش با جابه جايي فصل رابطه تعداد روزهاي با

هاي فصلي ((، شاخص13) 2006 2بارش نيجريه )اودکيونل

( 12) 3رژياام بااارش در يونااان )ليااوادا و آساايماکوپولو    

مکاااني رژياام بااارش شاامال شاار   -( تحلياال زماااني2008

(، تحليال  1979( 14) 4اياالت متحاده )اساکات و شاولمن   

( 11) 5حميااد رژياام بااارش اياااالت متحااده )کرکااايال و    

(، اردن 1999( و همکاران 9) 6(، ترکيه )کادي اغلو1989

(، اروپااااااا 2003( 15)  7)تارونااااااه و کااااااادي اغلااااااو

  9( و يونان )لياوادا 2008( و همکاران 10) 8)کاراگيانيديس

 ( به کار گرفته شده است.2008( و همکاران 12)

اي ماورد  رژيم بارش ايران نيز در مقياا  کلاي و ناحياه   

ليم شناساان باوده اسات. رژيام باارش اياران نياز در        توجه اق

اي مورد توجه اقليم شناسان بوده اسات.  مقيا  کلي و ناحيه

(( و تعيين فصاول  5)1372براي مثال رژيم بارش )کاوياني 

(( 6)1384بارشي و طبقه بندي آنهاا )مساعوديان و عطاايي    

در سرتاسر ايران  مورد بررسي قارار گرفتاه اسات. انصااري     

ايساتگاه همدياد در فاصاله     42( با اساتفاده از  1386بصير )

تغييرات رژيم بارش اياران را باه     2000تا  1951هاي سال

هاااي اي اسااتخراا نمااوده و بااا اسااتفاده از روشروش نقطااه

(. پايش بيناي   1هاي مربوط را تهياه نماود )  آمار نقشه 10زمين

بارش فصالي خراساان بازرف )فاالر قهارودي و همکااران       

رود. اي به شمار ماي ک مثال از مطالعات ناحيه(( ي4)1387

با اين وص  تاکنون تغيير رژيم بارش به طور جامع بررساي  

نشده و تنها مطالعات محدودي در زمينه رژيم بارش صورت 

پذيرفته است. براي مثال منطقه بندي رژيام بارشاي غارب و    

(( بااراي 2) 1386شامال غارب کشااور )رضايعي و عزيازي     

پااارامتر  10بررسااي و بااا اسااتفاده از    1965-1999دوره 

                                                 
2. Odekunle 

4. Scott and Shulman 

6. Kadioglu 

8. Karagiannidis 

10. Scott and Shulman 
 
 

 

 

 

ايستگاه کشور پنج منطقاه بارشاي تشاخيص     170اقليمي در 

 داده شد. 

مطالعااه حاضاار بااه منظااور بررسااي تغيياار توزيااع فصاالي  

بهاره   11(SI)رژيم( بارش از شاخصي به نام شاخص فصالي ) 

گرفته است. اين شاخص اطالعاتي درباره تغييرپذيري فصلي 

تحليل تغييرات اين شاخص در طاي   دهد.بارش به دست مي

سااازد. زماان امکااان وارساي تغيياار رژيام بااارش را مهياا مااي    

( و 1981شاخص فصلي اولين بار به وسيله والش و الولار ) 

به منظور کيفي سازي رژيم بارش مورد استفاده قرار گرفات  

(11.) 

 

 موقعیت استان زنجان

 کيلومتر مربع در 39369استان زنجان با مساحت حدود 

هااي  ناحيه مرکزي شمال غرب اياران، در همساايگي اساتان   

باي  اردبيل، گيالن، قزوين، همدان، کردستان، آذربايجان غر

 (: 1و شرقي و در مختصات زير قرار گرفته است )شکل 

′30     ۫ 49 -′10   ۫  ۫ 47  E: 

N:  10′     ۫ 37 -25′   ۫  ۫ 35    
 استان زنجان از دو منطقه کوهستاني در نواحي شامالي، 

شهرستان زنجان، طارم، مااه  جنوب غربي ) -کزي و غربيمر

اي و دشاتي تشاکيل شاده    نشان خدابنده( و نيز نواحي جلگه

 است.

 

 

                                                 
1. Chen 

3. Livada and Assimakopoulos 

5. Kirkyla and Hameed 

7. Tarawneh and Kadioglu 

9. Livada 

11. Seasonality Index 
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 هاي مورد مطالعه(: موقعيت جغرافيايي ايستگاه1شکل )

 

 هاها و روشداده
ايستگاه بهره گرفته  31هاي بارش در اين تحقيق از داده

رش و مشخصاات مرباوط از مياان    شد. به منظور ميان يابي با

ايستگاه در خارا اساتان اختياار شاد.     6ايستگاه ، تعداد  31

 -هااي خاارجي، نزديکاي فيزيکااي   ماال  انتخااب ايساتگاه   

( باوده  1976-2005اقليمي و طول دوره آمااري مناسا) )  

( ترساايم و 1هااا در نقشااه شااماره )اساات. موقعياات ايسااتگاه

 ده است. ( ارائه گردي1مشخصات آنها در جدول )

به منظور ارائه تصاويري روشان از حاداکثر طاول دوره     

انجاام شاد.    2005 -1970سال  35ها براي آماري، تحليل

هااا هشاات ايساتگاه، کاال طااول دوره مااورد  از مياان ايسااتگاه 

(. 1دهناد )جادول   ( را پوشش ماي 1970 -2005بررسي )

سااال( داراي  19-20) 1980پاانج ايسااتگاه از اواخاار دهااه 

ترين طول دوره آماري مربوط باه ايساتگاه   اند. کمآمار بوده

 باشد.( مي2005-2001ماهنشان )

هااي مختلا    از آن جا که طول دوره آمااري ايساتگاه  

هاي با طاول دوره  متفاوت بوده و تحليل هاي همسان بر داده

ناهمسان )حتاي در صاورت همگاوني( ممکان اسات نتاايج       

ي آماااري ناااهمگوني ارائااه دهااد و از طرفااي چااون بازساااز 

مشاهدات ممکان اسات موجا) حصاول نتاايج غيار واقعاي        

اي و نيز بازساازي آمااري پرهياز شاد.     گردد، از تحليل نقطه

هااي باارش هار مااه از بادو دوره      بدين ترتي) در ابتدا نقشاه 

هااي  آماري و با استفاده از روش کريجينگ، با اندازه ياختاه 

 35-38درجه شرقي و  47-50دربازه مختصاتي  50× 50

هااي خاارا از اساتان    درجه شمالي توليد شاد. ساپس ياختاه   

ياخته باقيمانده داخل استان   592ها بر روي حذف و تحليل

صورت گرفت. باديهي اسات باراي تولياد هار نقشاه تعاداد        

هاا،  اناد. پاس از تهياه نقشاه    متفاوتي ايستگاه مشارکت داشته

هااي زمااني هار    آماري بر ساري  -تمامي عمليات محاسباتي

خته اعمال گرديد. به منظور ارائه تصويري مناس) از بارش يا
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هااي  و توزيع زماني آن در استان، ميانگين باارش در مقياا   

ساالنه و ضري) تغييرات ماهانه بارش سااالنه تهياه و    -ماهانه

در معرد تحليل قرار گرفت. سپس روند خطي بارش باراي  

 هاي سال محاسبه شد.يک از ماه هر

 
 هاي مورد بررسيخصات ايستگاه(: مش1جدول )

 ارتفاع دوره آماري نوع ايستگاه استان
عرد 

 جغرافيايي

طول 

 جغرافيايي
 ردي  نام ايستگاه

˚36 703 2005-1995 باران سنجی زنجان  56´  48˚  58´  1 آب بر)طارم علیا( 

˚36 1310 2005-1999 باران سنجی زنجان  48´  47˚  58´  2 اندرآباد 

˚36 1592 2005-1995 باران سنجی زنجان   9´  49˚  12´  3 ابهر رود 

˚36 1923 2005-1995 باران سنجی زنجان  58´  48˚  22´  4 ارمغان خانه 

˚36 1955 2005-1998 باران سنجی زنجان  35´  48˚   9´  5 بوغداکندی 

˚36 510 2005-1998 باران سنجی زنجان  59´  48˚  48´  6 چورزق 

˚36 1305 2005-1994 باران سنجی زنجان  33´  47˚  37´  7 دندی 

˚36  2005-1996 باران سنجی زنجان  51´  48˚  57´  8 دستجرد 

˚36 1935 2005-1970 باران سنجی زنجان  19´  48˚  42´  9 ده جالل 

˚36 310 2005-1999 باران سنجی زنجان  47´  49˚   8´  10 گیلوان 

˚36 1223 2005-1970 باران سنجی زنجان  58´  47˚  43´  11 حصار 

اران سنجیب زنجان  1998-2005 1480 36˚  18´  48˚   4´  12 حلب 

˚36 1645 2005-1970 باران سنجی زنجان  57´  47˚  27´  13 خندق لو 

˚36 1282 2006-2001 همدیدی زنجان   46´  47˚   40´  14 ماهنشان 

˚36 1320 2005-1994 باران سنجی زنجان  50´  48˚  11´  15 نیک پی 

˚36  2005-1996 باران سنجی زنجان  46´  48˚  33´  16 سجاس 

˚36 1728 2005-1970 باران سنجی زنجان  33´  48˚  41´  17 نیماور 

˚36  2005-1999 باران سنجی زنجان  14´  50˚   8´  18 شریف آباد 

˚36 1790 2005-1994 باران سنجی زنجان  26´  48˚  48´  19 سلطانیه 

˚36 1950 2005-1970 باران سنجی زنجان  39´  48˚  42´  20 ذاکر 

˚35 1820 2005-1994 باران سنجی زنجان  46´  48˚  29´  21 زرین آباد )خدابنده( 

˚36  2005-1996 باران سنجی زنجان  26´  48˚  17´  22 زرین آباد )ایجرود( 

˚ 36 1575 2005-1986 همدیدی زنجان  11´  49˚   11´  23 خرمدره 

1964-2005 اقلیم شناسی قزوین  1325 36 ˚  3´  49˚   39´ 42 تاکستان   

˚35 1883/4 2005-1987 همدیدی کردستان  53 ´  47˚   37 ´  25 بیجار 

˚37 1796 2005-1987 همدیدی اردبیل   38´  48˚   31´  26 خلخال 

.آ غربی  ˚36 1765 2005-1986 همدیدی    23´  47˚    7´  27 تکاب 

.آ شرقی  ˚37 1110 2005-1987 همدیدی    27´  47˚   42´  28 میانه 

.آ شرقی  ˚37 1670 2005-1970 باران سنجی   37´  47˚    9´  29 کوه ساالر 

˚36 1887 2005-1994 همدیدی زنجان    7´  48 ˚  35´  30 خدابنده 

 همدیدی زنجان
1955 -

2005 
1663 36˚  41´  48˚   29´  31 زنجان 
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به منظور بررسي رژيم باارش اساتان، مياانگين شااخص     

 مادت  پايه مياانگين بلناد   هاي نقشه برياخته فصلي هريک از

( و مياانگين بلناد مادت باارش سااالنه      nxام ) nبارش مااه  

(Rو ) ( 16نيز براسا  فرمول زير محاسبه شد:) 
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تواند اختالف رژيم بارش را حتي براي اين شاخص مي

د. مقاادير  سال نشاان دها   اوا بارندگي در 3الي  2نواحي با 

حاصل از اين شاخص بين صفر )توزيع يکنواخت باارش( و  

کناد. طبقاات رژيام    ) تنها يک ماه بااراني( تغييار ماي    83/1

 در جدول زير آمده است: ISبارش براسا  ارزش 

 
(16(: مفاهيم مقادير شاخص فصلي )2جدول )  

IS  0 /19 39/2-0/0  59/4-0/0  79/6-0/0  99/8-0/0  19/1-1  1 /2 

يکنواخت با  يکنواخت رژيم بارش

يک فصل 

 مرطوب تر

عمدتاً فصلي با 

يک فصل 

 خشک کوتاه 

فصلي )يک 

فصل خشک و 

يک فصل 

 مرطوب(

فصلي با فصل 

خشک طوالني 

 تر

بيش تر بارش 

ماه يا کم   3در 

 تر

تمامي  تقريباً

 2تا  1بارش در 

 ماه

 

هاااي در مرحلااه نهااايي شاااخص فصاالي بااراي ياختااه   

هاي دوره آمااري محاسابه و روناد    هاي هر يک از سالنقشه

 تغييرات آن براي محدوده استان برآورد گرديد.

 

 بحث -3
 بارش ساالنه استان زنجان -3-1

( توزيع مکاني بارش ساالنه استان زنجان را 2شکل )

 7/291هد. ميانگين بارش ساالنه استان حدود دنشان مي

ميلي متر است. کمينه و بيشينه بارش ساالنه استان به ترتي) 

)شمال شرقي استان(  5/343)جنوب غربي استان( و  8/239

ميلي متر است. ضري) تغييرات مکاني بارندگي بسيار کم 

درصد( و بارش از توزيع مکاني نسبتاً يکنواختي  5/7)

هاي باالتر و پايين ست. به طوري که تفاوت پهنهبرخوردار ا

تر از ميانگين در استان قابل توجه نيست. ميزان چولگي 

( نيز هرچند گوياي فزوني نواحي با 336/0مکاني بارش )

بارش کم نسبت به نواحي با بارش زياد است اما کوچکي 

ارزش آن تائيدي ديگر بر يکنواختي بارش حول ميانگين 

يت با کوچک بودن ضري) کشيدگي مکاني است. اين وضع

 ( نيز قابل اثبات است.-574/0)

( توزيااع درصاادي مياازان بااارش را نشااان    3جاادول )

شاود ساهم زياادي از مسااحت     دهد. چنان که دياده ماي  مي

ميلااي متاار )بااارش حااول    250-300اسااتان  باااراني بااين  

دارد. رابطه بارش با متغيرهاي مکاني باا  ميانگين( دريافت مي

اين ناوع همبساتگي    ه همبستگي جزئي محاسبه شد. درواسط

اثر منفرد يک متغير باا حاذف اثار متغيرهااي مکااني ديگار       

مراجعاه   1387)براي بحثي مشابه به عسااکره   شودانجام مي

درصاد از   9/1و  9، 3/19((. نتاايج نشاان داد کاه    3) کنيد

بارندگي به ترتي) با عارد جغرافياايي، طاول جغرافياايي و     

 شود. درصد( توجيه مي 2/30)جمعاً ارتفاع 

چند مطال) فو  توصيفي عمومي از مشخصات  هر

دهد، اما قادر نيست رژيم بارندگي مکاني بارش نمايش مي

را ارائه نمايد. ضري) تغييرات ماهانه بارش ساالنه قادر است 

الگوي نسبي تغييرپذيري بارش را ارائه نمايد. اين شاخص 

ماه به ماه ميزان بارندگي را بهتر آماري نه تنها تغييرات 

اي مناس) براي شاخص سازي به سازد بلکه رويهنمايان مي

( توزيع مکاني اين فراسنج را ارائه 3آيد. شکل )شمار مي

 نموده است:
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(: درصد مساحت طبقات بارش ساالنه در استان زنجان3جدول )  

 ميزان بارش به ميلي متر درصد مساحت

1/1 250کمتر از    

2/68  250-300  

7/30  300-350  

 

ضري) تغييرات ماه باه مااه بارنادگي گويااي تغييارات      

شدت ماه به ماه بارش است. ضري) تغييارات از قادري کام    

ي درصاد را در پهناه اساتان نشاان ما      80تا بيش از  70تر از 

ه ارائه شاد  4دهد. توزيع فراواني ضري) تغييرات در جدول 

 است:

درصاد(   1/87ود که بيش ترين پهنه استان )شديده مي

درصد( مواجاه   70-80با ضري) تغييرات ماه به ماه بااليي )

 -728/0است. رابطه ضري) تغييرات با ميزان بارش سااالنه  

درصد ضري) تغييرات با ميزان بارش  53است. يعني حدود 

توجيه مي شود. از آن جا که اين رابطه منفي است، مي توان 

رد که بيش ترين ضري) تغييرات در پهنه هاي کم استنباط ک

 دهد.باران رخ مي

 

 
 

(: توزيع مکاني ضري) تغييرات ماه به ماه بارش ساالنه استان زنجان3شکل )  
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 ش ماهانهمیانگین بار -3-2

به منظور ارائه تصويري کلي از وضاعيت توزياع زمااني    

. هاااي ماهانااه در معاارد توجااه قاارار گرفااتبااارش، بااارش

توزيع مکاني بارش ماهاناه و   4هاي ارائه شده در شکل نقشه

برخي مشخصات توصايفي آن را باراي اساتان زنجاان نشاان      

 دهد.مي

 (: درصد مساحت استان و ضري) تغييرات مربوط4جدول )

 ضري) تغييرات به درصد درصد مساحت

6/9 70کم تر از    

8/37  70-75  

3/49  75-80  

2/3 80بيش از    

  



 دو فصلنامه( 1389پاييز و زمستان  -70 ,71 شمارهنيوار، فني مجله علمي و( 

70 

 

 
 

 (: توزيع مکاني بارش ماهانه استان زنجان4کل )ش
 

شود، عموماً فصل بهاار و بعاد از آن   چنان که ديده مي

آيناد.  ها باه شامار ماي   هاي فصل زمستان پرباران ترين ماهماه

دهد کاه  مشخصات ترسيمي ارائه شده در شکل نيز نشان مي

هاي پربااران، خطاوط هام باارش در سرتاسار اساتان       طي ماه

هاا باه وياژه    م تر است. از مشخصات ديگر تمامي نقشهمتراک

هاي بارش در شمال غارب و  هاي پرباران تراکم هستهدر ماه

جنوب شر  استان است. پرباران ترين ماه، آوريل با ميانگين 

ميلي متر و کم باران تارين مااه، مااه ساپتامبر باا       3/49بارش 

و بهاار   هاي زمساتان ميلي متر است. هرچند ماه 9/2ميانگين 

آيناد اماا   ها باه شامار ماي   به لحاظ ميانگين، پرباران ترين ماه

هاي دسامبر، براسا  ضري) چولگي مکاني به ويژه براي ماه

ژانويه، آوريل و مي گوياي فراواني نقاط پربااران و کام تار    



 71 )دو فصلنامه( 1389پاييز و زمستان  -70 ,71 شماره            نيوارمجله علمي و فني 

 

 

 يع بارش برخوردارند.فوريه و مار  از تقارن نسبي توزهااي اکتبار،   بودن نقاط پرباران اسات. درايان مياان تنهاا مااه     

 

 
 (: توزيع مکاني بارش ماهانه استان زنجان4دنباله شکل )

 

هاي ژانويه، اگوست و ميزان کشيدگي مکاني براي ماه

دسامبر مثبت است. اين وضعيت گوياي عدم تفاوت مکااني  

شود ايان  ها است. چنان که ديده مياين ماه مقادير بارش در

کناد.  بتاً کاوچکي همراهاي ماي   مقادير با ضري) تغييرات نس

ايان   اين وضعيت تائيدي ديگار بار تغييارات مکااني کام در     

هااي فورياه، ماار  و اکتبار نياز باا       هاست. همچناين مااه  ماه

کشاايدگي منفااي کوچااک نيااز گوياااي تغييرپااذيري توزيااع 

، ماي،  هااي آوريال  باشد. دراين ميان تنهاا مااه  مکاني کم مي

نفاي قابال تاوجهي    جون، جاوالي و ساپتامبر از کشايدگي م   

برخوردارند. اين امر گوياي پراکندگي زياد توزياع فراواناي   

 هاست.بارش دراين ماه
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هااي  هاي پرباران تغييرات مکاني کام تار از مااه   در ماه

کم باران است. ايان وضاعيت باا شااخص ضاري) تغييارات       

م مکاني قابل تبيين است. براي مثاال تغييرپاذيري مکااني کا    

بااران  برابر تغيير پذيري مکااني پر  6/3 باران ترين ماه حدود

هااي محلاي و   ترين ماه است. اين امار گويااي تااثير سيساتم    

 نيز هاي گرم است. چنان که قبالًعمدتاً همرفتي در بارش ماه

درصاد تغييارات مکااني     50گفته شد ميزان باارش بايش از   

زباور ناه   ايان وصا  قاعاده م    کند. باا بارندگي را توجيه مي

راي ها صاد  نيسات. با  هنه و نه براي تمامي ماهبراي تمامي پ

مثال مااه جاون، حاداقل ضاري) تغييارات مکااني را تجرباه        

 کند. مي

 
 تحلیل روند بارش ماهانه -3-3

روند بلند مدت باارش   5هاي ارائه شده در شکل نقشه

دهاد. ايان روناد حاصال شاي)      ماه سال را نشان ماي  12در 

شود، چنان که ديده مي تغييرات بارش در امتداد زمان است.

هاا الگوهااي مکااني متفااوتي از روناد باارش       در تمامي مااه 

اين وص  عمومااً روناد چشامگيري در     شود. بامشاهده مي

ده، ميزان بارش رخ نداده است. چه، تغييرات بارش شديد نبو

داده ميلاي متار تغييار رخ ماي     6/0به ازاي هر ساال حاداکثر   

 است. 

هشي و تنها در سه ماه جوالي، عموماً تغييرات بارش کا

نوامبر و دسامبر رفتار افزايشي حاکم بوده اسات. ازمياان ساه    

مااه جاوالي از    هاي روناد افزايشاي در  ماه مزبور، هم ارزش

نظم نسبي برخوردار بوده است. باه طاوري کاه خطاوط هام      

مقدار با افزايش عرد جغرافيايي فزوني يافته و خطوط نسبتاً 

اين وصا    يايي شکل گرفته است. باموازي با عرد جغراف

هايي از جناوب شارقي، از روناد کاهشاي     طي اين ماه بخش

هاي نوامبر و دسامبر نياز حااوي روناد    اند. ماهبرخوردار بوده

افزايشااي ناااچيزي هسااتند. از آنجااا کااه قاادر مطلااق مقااادير  

افزايش سه ماه جوالي، نوامبر و دساامبر نياز چنادان بازرف     

اط نماود کاه غلباه عماومي باا رفتاار       تاوان اساتنب  نيست، ماي 

هاي پرباران ژانويه و کاهنده بارندگي است. به طور کلي ماه

فوريه به ويژه در شمال شرقي و جناوب غرباي اساتان، بايش     

هاي ماه توان رديابي نمود. ازترين روند کاهشي بارش را مي

توان به ماه سپتامبر با مشخصات رونادي مشاابه   کم باران مي

ها باا شادت کام تاري باا      فوريه اشاره نمود. بقيه ماهژانويه و 

 اند.روند کاهشي بارش مواجه بوده

 
 تحلیل شاخص فصلی و روند آن -3-4

( شاااخص فصاالي بااراي تمااامي   1براسااا  فرمااول ) 

ئه )ال ( ارا 6هاي شکل هاي استان محاسبه و در نقشهياخته

شاود دو ناوع رژيام    شده است. چنان که در نقشه دياده ماي  

شااود. اسااتان مشاااهده مااي  ش بااا وسااعت ناااهمگون در بااار

ترين رژيم بارش باا رژيام فصالي ياک فصال خشاک       وسيع

درصد از مساحت اساتان   4/79کوتاه است. اين پهنه حدود 

هايي است کاه  را به صورت پيوسته پوشانده و منطبق بر پهنه

 گيرد. را در بر مي (3ضري) تغييرات نسبتاً کم تري )شکل 

هاي ماهانه باارش ماي تاوان دريافات     نقشه با مراجعه به

 هاي هرکه اين ناحيه تقريباً منطبق با محل وقوع بيشينه بارش

هااي  اي است کاه در طاول مااه   ماه است. لذا اين بخش پهنه

مختل  از بارش بيشينه برخوردار اسات. تمرکاز باارش ايان     

ناحيه عمدتاً در ماه بهار است. اين پهنه با توزيع و پراکندگي 

ماااني باايش تااري از بااارش مواجااه بااوده و مجاادداً بااارش   ز

پوشاند. لذا نمودار بارش ماهانه حاوي حداقل همرفتي را مي

 دو اوا بارندگي در طول سال است.
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 (: توزيع مکاني روند بارش ماهانه استان زنجان5شکل )
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 (: توزيع مکاني روند بارش ماهانه استان زنجان5دنباله شکل )
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درصد مساحت استان را در بار   6/20دوم حدود رژيم 

گيرد. اين پهنه گسسته در جنوب، غرب و پهنه کاوچکي  مي

در شر  استان اسات. مشخصاه ايان ناحياه  باارش فصالي و       

هاي پرباران و کم باران است. در واقع اين اختالف شديد ماه

هااي کام   هاي پرباران از بارش بيشاينه و در مااه  پهنه طي ماه

هايي که دراين بارش کمينه برخوردار است. ايستگاه باران از

هاي ذاکر، سجا ، نيماور، ند شامل ايستگاهاپهنه جاي گرفته

ماه نشان، دندي و زرين آباد خرمدره است. اين پهنه منطباق  

 نواحي کوهستاني استان است. از مشخصات بارنادگي در  بر

ياک فصال اسات. از ايان رو      ها، تمرکز بارش دراين بخش

تفاوت ماه باه مااه بارنادگي بسايار زيااد اسات. بادين دليال         

( است. اين 3ضري) تغييرات زماني بارش بسيار زياد )شکل 

هاي فصل بهار )به ويژه ناحيه بيش ترين بارش خود را در ماه

 دارد.مار  تا مي( دريافت مي

 

 
 )ب((: توزيع مکاني شاخص فصلي بارش استان زنجان ) ال ( و روند آن 6شکل )
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به منظور رديابي رفتار زماني شاخص فصلي روند خطي 

آن محاسبه و در نقشه ارائه شده است. روند شاخص فصالي  

سال و برآورد  ( براي هر1با محاسبه شاخص فصلي ) فرمول 

هاا  شي) خط آن براي طول دوره و براي هار ياک از ياختاه   

شود شاخص فصلي طي دوره محاسبه شد. چنان که ديده مي

ري مااورد بررسااي در سرتاساار اسااتان از رونااد کاهشااي  آمااا

واحاد   3/0برخوردار بوده است. بيش ترين کاهش بايش از  

سال بوده است. اين وضعيت گوياي تغييار رژيام    به ازاي هر

بارش از بارش متمرکز تر به باارش پراکناده تار اسات. ايان      

 وضعيت به ويژه در بخش مرکزي استان قابل رويت است.

 

 گیرینتیجه

گيري ساله و با بهره 35اين تحقيق با استفاده از آمار  در

ايسااتگاه همسااايه،   6ايسااتگاه اسااتان زنجااان و نيااز    25از  

مشخصات توصيفي، روند، شاخص فصلي بارش و روند آن 

دهاد.  بررسي شد. بيشينه بارش در شمال شرقي استان رخ مي

ترين ضري) تغييرات عمدتاً در نواحي کم بااين وص  بيش

تاارين بارناادگي اسااتان در  داده اساات. باايشارش رخ ماايباا

 هاي فصل بهار و زمستان رخ مي داده است.ماه

دهاد کاه دو ناوع رژيام     هاي اين تحقيق نشاان ماي  يافته

استان وجود دارد. يکي رژيم فصلي با ياک فصال    بارش در

خشک کوتاه و ديگاري رژيام کاامالً فصالي اسات. تحليال       

تغييرات نسبتاً اند  در دو رژيم ها گوياي اين پهنه روند در

است. در واقع رژيم فصلي با يک فصل کوتاه خشک بسايار  

سريع تر از رژيم کامالً فصالي رو باه تمرکاز درياک فصال      

نهد. درحالي که رژيم کامالً فصلي با سرعت کم تري باه  مي

يک فصال گارايش دارد. بادين ترتيا)      تمرکز بارندگي در

وجود تغييارات متفااوت ايان دو    توان استنباط نمود که با مي

ناحيه بارشي، اختالف اين دو در امتداد زمان حفظ مي شود. 

باادين دلياال در بااازه زماااني بساايار طااوالني همگرايااي اقلاايم 

 هنه، مورد انتظار است.پبارشي در دو 

 

 

 منابع

ارزيابي رژيم بارش فصلي  "(. 1386انصاري بصير، ارمغان ) -1

پايان ناماه کارشناساي    "ارمونيايران با استفاده از روش ه در
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