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چکیده:
در این پژوهش ،بهمنظور واکاوی تغییرات مکانی و زمانی بارش ایران ،از دادههای پایگاه داده  GPCCکه دارای تفکیک مکانی
 0/5 * 0/5درجه است ،در یک دورۀ  00ساله (1790ـ )3012استفاده شـهه اسـت نخسـت بـرای تحلیـ مکـانی بـارش ،از
نقشۀ میانگین برای بارش تولیه شه برای بررسی زمانی بارش با استفاده از میانگین وزنی دادههای بـارش 19 ،نمـودار سـری
زمانی تهیه و معناداری رونه سریهای زمانی نیز از طریق آزمون ناپارامتری منـکنهال در سطح  75درصه آزمون شـه نتـایج
پژوهش نشان داد که میانگین بارش یاختهای کشور  355/33میلیمتر است بیشینۀ بارش در سواح و کرانههای غربی دریـای
خزر و ارتفاعات زاگرس و کمینۀ بارش عمهتاً در بخشهای مرکزی و شرقی و جنوب شرقی کشور مشاههه میشـود در عـین
حال ،هرچه از سمت شمال ،شمال غرب و غرب کشور بهسمت بخشهای مرکزی ،شـرقی و جنـوبی پـیش رویـ  ،از میـزان
بارش ساالنه نیز کاسته میشود فص زمستان با میانگین یاختهای بـارش  97/6میلـیمتـر و فصـ تابسـتان بـا میـانگین 11/5
میلیمتر ،بهترتیب پربارشترین و ک بارشترین فص های ایران هسـتنه بیشـینۀ بـارش فصـ زمسـتان در کشـور منطبـق بـر
کرانههای غربی خزر و قل ارتفاعات زاگرس در غرب کشور اسـت ایـن در حـالی اسـت کـه کمینـۀ بـارش در ایـن فصـ
بخشهای مرکزی ،شرقی و جنوبی کشور را دربرمیگیرد واکاوی نقشههای ماهانۀ بارش ایران نیز حاکی از دو گـروه زمـانی
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دادههای استخراجشهه از این فراوردۀ بارشی میانگینِ ساالنه ،فصلی و ماهانه تهیه و سپس با روش  IDWدر نرمافزار 19 ،GIS

بارش است :ماههای نوامبر(آبان) ،دسامبر(آذر) ،ژانویه(دی) ،فوریه(بهمن) ،مارس(اسفنه) و آوری (فرودین) با میانگین بـارش
بیش از  32/2میلیمتر ،پربارشترین ماههای سال و ماههای می(اردیبهشـت) ،ژوئن(خـرداد) ،جـوالی(تیر) ،آگوسـت(مرداد)،
سپتامبر(شهریور) و اکتبر(مهر) ک بارشترین ماههای سال هستنه در سری زمانی بارش سـاالنۀ ایـران در سـطح اطمینـان 75
تا  3012کاهشی است در سریهای زمانی فصلی ،فص زمسـتان رونـهی معنـادار و کاهشـی دارد ،ولـی در فصـول بهـار و
تابستان و پاییز ،فرض وجود رونه تأییه نشه بررسی و تحلی رونه بارش ایران در سریهای زمـانی ماهانـه نیـز حکایـت از
فقهان معناداری در سطح اطمینان  75درصه دارد
واژههای کلیدی :بارش ،واکاوی مکانیـزمانی ،رونه ،منـکنهال ،GPCC ،ایران

 1دانشیار ،گروه جغرافیا ،دانشکهه علوم اجتماعی ،دانشگاه پیام نور ،تهرانEmail: halabian_a@yahoo.com /
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درصه ،بارش رونهی معنادار و کاهشی از خود نشان میدهه در این سری زمانی ،رونه ساالنۀ بارش در ایران از سـال 1773
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تغییــرات مکــانی و زمــانی بــارش کشــور مـیتوانــه راهگشــای

مقدمه
یکی از عوام سازنهۀ محیطزیست و شایه از اساسیترین آنهـا

برنامهریزیهای ملی و منطقهای و محلی در ایران باشه ازایـنرو

انسـان

شناسایی ویژگیهای بارش ایران مورد توجه قرار گرفت تا شایه

اقلی است شناخت اقلی در بررسی فعالیتهای مختلـ

در زمینــههــای گونــاگون چــون کشــاورزی ،محــیطزیســت،
شهرسازی ،حم ونق  ،جهانگردی و دیگـر کارهـای اجتمـاعی،
اقتصادی و بههاشتی ،نخسـتین و ضـروریتـرین مرحلـه اسـت
چراکه در بین علوم بهویژه علوم مربوط به زمـین ،کمتـر دانشـی
است که به اقلـی شناسـی نیازمنـه نباشـه (محمـهی )3010 ،بـا

کمکی در جهت شناسایی بهتر اقلی کشور فراه آورد
ادبیــات اقلــی شناســی درخصــوف فراســنج بــارش حــاوی
1

پژوهشهای برجسته ای اسـت ازجملـه :ویلمـوت ( )1791بـا
استفاده از دادههای بارش ماهانۀ دهساله در کالیفرنیا و بـا روش p

و تجزیۀ مؤلفههای اصلی ،چهار ناحیۀ بارشی را شناسـایی نمـود
3

شناخت ویژگیهای آبوهوایی میتوان قابلیـتهـای سـازگاری

دروسهوسکی ( )1772با بهرهگیری از روش مؤلفههـای اصـلی،

انسان در محیط را ارزیابی کرد و متناسـب بـا وضـعیت اقلیمـی،

هشت ناحیۀ بارشی را در استرالیا شناسایی کرد یونکاسـلویک و
2

اشکال مطلوب ساختهای فضایی را با ابزار متناسـب بـهوجـود

رادینوویک ( ،)3000به تحلیـ آمـاری بـارش ماهانـه و بیشـینه

آورد ارزیابی محهودیتهایی که اقلی مح بر برنامهریزی زمین

روزانه در بلگراد در طی سالهای 1111ــ 1775پرداختنـه و بـه

مورد نظر ایجاد میکنه ،مسـتلزم جمـ آوری اطالعـات خاصـی

این نتایج رسیهنه که بین بارش بیشینۀ روزانـه و میـانگین ماهانـه

است که به شناسایی دقیق اقلی منجر شود کـه بعـه از شناسـایی

در بلگراد ،ضـریب همبسـتگی بـاالیی وجـود دارد و هـر دو بـا
0

نمودن محهودیتها استفاده کـرد امـروزه نیـز محققـان همـواره

( )3000ضمن بررسی رونه بـارش تابسـتانه در اسـپانیا در بـازه

اقلی را بهعنوان یکی از اجـزای اصـلی چشـ انـهاز نگریسـته و

زمانی 1761ـ 1770رونه قاب مالحظهای را در منطقۀ وسـیعی از
5

مطالعۀ ویژگیهای آبوهوا را بهصـورت علمـی و دقیـق ،وجـه

مینلنه اسپانیا نشان دادنه گمـر و همکـاران ( )3000رونـههای

همت خویش ساختهانه (مریانجی )3013 ،کشور ایران بهلحـا

بــارش ماهانــه را در چـین در طـی دورۀ  1751تــا  3003مــورد

موقعیت ویژۀ جغرافیایی ،نیازمنه برنامهریزیهـای گسـتردهای در

بررسی قرار دادنه آنان مشخص کردنـه کـه رونـه در مـاههـای

زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و است این برنامـهریـزی بـهون

خاصی وجود دارد و بهخوبی در قسـمتهـای شـرقی و شـمال

شناخت اقلی و پهنهبنهی اقلیمی و بهون در نظر گـرفتن توزیـ
زمانی و مکانی عناصر آبوهوایی ،موفق بهنظر نمیرسه
بارش یکی از پیچیههترین و اتفاقیترین پهیـهههـای طبیعـی
است در واق  ،تأثیر عوام محسوس و یا غیرمحسوس آن چنان
در ایجاد حادثه دخی است که این رونه را از یک نظام قانونمنـه
روشن بهسوی یک پهیهۀ پیچیهه و آشوبناک سـو داده اسـت

6

شــرقی چ ـین قاب ـ مشــاههه اســت تــورگی و ارکــن ()3005
میانگین رونه ساالنه و ماهیانۀ بارش را با آزمونهـای ناپـارامتری
منـکنهال 9و آزمون سن 1در ترکیـه بررسـی کردنـه نتـایج ایـن
تحقیق نشان داد که رونههای قاب توجهی بهخصوف در ماههای
ژانویه و فوریه و سپتامبر و میانگین سالیانه در این منطقـه وجـود
دارد جایا واردن 7و همکاران ( )3005رونه بـارش سـاالنه را در

بـالقوۀ منــاب آب اسـت ،امــا توزیـ زمـانی و مکــانی آن بسـیار

ایستگاه هواشناسی بررسی کردنـه در ایـن مطالعـه ،یـک رونـه

ناهمگن است و بـه همـین دلیـ  ،توزیـ منـاب آب کشـور نیـز
برنامهریزی در رابطه با مهیریت مناب آب و توسـعۀ اقتصـادی و
اجتماعی و یـا حتـی پـیشبینـیهـای جـوی ،نیازمنـه شـناخت
پارامترهای اقلیمی و سامانههـای ایجادکننـهۀ آن اسـت ،بررسـی

1. Will mottt
2. Drosdowsky
3. UnkasÏevic & Radinovic
4. Mosmann
5. Gemmer
6. Turgay & Ercan
7. Man-Kendall nonparametric methods
8. Sen
9. Jayawardene

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

بارش یکی از متغیرهای اساسـی بـرای ارزیـابی مهیـایی (تـوان)

سریالنکا طی قرن اخیر با اسـتفاده از دادههـای ثبـتشـهه در 15

یکنواخــت نیســت (مســعودیان )3011 ،ازآنجــاییکــه هــر نــو
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دقیق ،میتوان از پتانسی های موجود در جهت رف یـا کـ رنـ

همهیگر بهصورت خطی افزایش مییابنه موسـمن و همکـاران
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یک رونه کاهشی با نرخ  0/19و  3/11میلیمتر در سال بهترتیب

تغییرات مکانیِ رونه بسیار زیاد و قاب توجه است چـی وش 1و

در نووآرا الیا و کنهی دیهه شـه جیانـ  1و همکـاران (،)3009

همکــاران ( )3010بــه بررس ـی منــاب آب زیرزمین ـی در ناحیــۀ

تغییرات زمانی مکانی بارش را در دورۀ 1761ـ 3000در حوضـۀ

 Pyre´ne´ es-Orientalesفرانسـه و تغییـرات اقلیمـی پرداختنـه

تسـه بـا روش مـنـکنـهال و رگرسـیون بررسـی

پژوهشگران برای یافتن رونه در دمای ماهیانه و سـاالنه ،بـارش،

کردنه نتایج حاکی از افزایش قابـ مالحظـۀ بـارش در تابسـتان

تبخی ـر و تعــر بــالقوه بــا اســتفاده از دادههــای ایســتگاههــای

 1770بود امپیتیاواتا و شنگلیان )3007( 3رونـه بـارش سـاالنه و

هواشناسی و پایگاه فضـایی درونیـابی آبوهـوایی فرانسـه 7در

ماهیانه را با آزمون آمـاری مـنـکنـهال در حوضـۀ کالوگنگـا در

دورۀ آماری 1790ـ 3006با بهرهگیـری از روش مـنـکنـهال ،بـه

سریالنکا بررسی کردنه براساس این پژوهش ،رونه منفی بارش

بررســی محلــی رونــه پرداختنــه وان 10و همکــاران ()3011

ساالنه در تمـامی ایسـتگاههـای مـورد بررسـی ،نمـودی آشـکار

بهمنظور بررسی رونه مکانی بارش در فالتِ لس 11چین ،ضـمن

داشت در این منطقه ،ماههای آوری و آگوست شهیهترین رونه

استفاده از دادههای روزانۀ  100ایستگاه هواشناسی در این منطقـه

کاهشی و ماههای جوالی و نوامبر شهیهترین رونـه افزایشـی را

در دورۀ 1759ـ ،3007از روشهای ناپارامتری منـکنهال و سـن

داشتنه مامـهو  2و همکـاران ( )3007تغییـرات جـاری رژیـ

برای تعیین رونه بارش استفاده کردنه بررسـیهـا نشـان داد کـه

بارش را در  00ایستگاه هواشناسی طی سـالهـای 1771ــ3006

تغییرات معنیداری با آزمون مـنـکنـهال در بـارش ایـن منطقـه

در آذربایجان مورد بررسی قرار دادنه نتایج این پـژوهش حـاکی

وجود نهارد گنهمکار و همکـاران ( )3011ضـمن بررسـی سـه

از کاهش مقهار بارش در دورۀ گرم سـال (آوریـ ـاکتبـر) بـود

پارامتر بارش سـاالنه ،درجـهحـرارت حـهاق و حـهاکرر در 26

بالوین 0و همکاران ( )3007به مقایسۀ دادههای بارش روزانـه و

ایستگاه سـینوپتیک و اقلـی شناسـی طـی دورۀ 1756ــ 3005در

ماهانـۀ پایگـاه دادۀ  GPCPو ایسـتگاههـای عـرضهـای بـاال

حوضۀ سفیهرود با روش منـکنهال به ایـن نتیجـه رسـیهنه کـه

پرداختنه اینهرانی و تابا )3007( 5رونـه بـارشهـای حـهاکرری

دماهای متوسـط دارای رونـه افزایشـی و متوسـط بـارش دارای

فصول زمستان ،بهار و پاییز را در دورۀ زمانی  1750تـا  3002در

رونه کاهشی است کی و جین )3011( 13انهازۀ رونه و فراوانـی

هنه با آزمون منـکنهال مورد بررسی قرار دادنه نتایج نشـان داد

بارش را در پنج حوضۀ اصلی شبهجزیره کره بـا شناسـایی منـاب

که بارشهای حهاکرری فص بهار رونهی کاهشی دارنه

رطوبتی (گردبادی و غیرگردبادی) بررسـی کردنـه مطالعـۀ آنـان

رودخانۀ یان

جـوانمرد و همکـاران ( )3010ضـمن مقایسـۀ دادههـای

نشان داد کـه در دورۀ 1766ــ 3009گردبادهـا عامـ  31تـا 36

نتیجه رسیهنه که توزی مکانی میانگین ساالنه و فصلی بارش در

رونه تغییرات بارش روزانۀ حوضۀ رودخانـۀ اوریسـا در نـواحی

هر دو پایگاه داده در دورۀ زمانی 1771ـ ،3006دو الگوی اصلی

ساحلی ترکیه ،با آزمون منـکنهال در دورۀ زمـانی 1791ــ3010

بارش در طول دریای خزر و بر روی ناهمواریهـای زاگـرس را

پرداختنه نتایج حاکی از افزایش رونه بارش در برخی ماهها بود

آشکار میکنه دولوئیس 6و همکاران ( )3010از دادههـای 1112

هارتمن و آنهرسکی )3012( 10با آزمون ناپارامتریک مـنـکنـهال

ایستگاه بارش ماهانه دورۀ 1751ـ 3000برای تعیین رونه سـاالنۀ

در دورۀ زمانی 1751ـ ،3010رونه بارش را در حوضۀ رودخانـۀ

بارش استفاده و برای نمـایش توزیـ فضـایی نتـایج حاصـ از
رونههای شناساییشهه ،از روش میـانیـابی بـه روش وزندهـی
1. Jiang
2. Ampitiyawatta & ShenglianGuo
3. Mamedov
4. Bolvin
5. Indrani &Tabbaa
6. De Luis

7. Inverse Distance Weighted
8. Chaouche
9. SAFRAN
10. Wan
11. Loess
12. Kim & Jain
13. Mondall
14. Hartman & Andresky

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

شبکهای با برآورد بارش ماهوارۀ  TRMMبر روی ایران ،بـه ایـن

بارشهای فصلی هستنه منهال 12و همکاران ( )3013به مطالعـۀ

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

افزایشی قاب توجه با نرخ  2/15میلـیمتـر در سـال در کلومبـو و

براساس فاصلۀ معکوس 7استفاده کردنه نتایج آشکار ساخت کـه
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اینهوس مورد مطالعه قرار دادنه نتایج این بررسی افزایش رونـه

انجام گرفت

بارش را در مناطق کوهستانی شـمال غربـی و شـرقی و کـاهش

مواد و روشها

رونه بارش را که قاب مالحظه نبـود ،در شـمال شـرقی حوضـه

در راستای نیازمنهی به دادههای بلنهمـهت بـارش جهـان GPCC

2

نشان داد روی و روآلت )3012( 1الگوهای مکانی رونـه فصـلی

زیر نظر برنامۀ پژوهش اقلـی جهـان ( 2)WCRPراهانـهازی شـهه

بارشهای شـهیه سـاعتی را در دورۀ 1771ــ 3009در افریقـای

 GPCCواکاوی بارنهگی ماهانـۀ جهـان بـر

است یکی از وظای

جنوبی مطالعه کردنه نتایج نشان داد که رونـه مربـت عمـهتاً در

روی خشکیها بهکمک دادههای بارانسنجی ایسـتگاههـای زمینـی

طول تابستان است و قویترین رونه در مناطق سـاحلی جنـوب

است هه اصـلی  GPCCبـرآوردن نیـاز کـاربران بـه دادههـای

تابستان حالت عکس پیها کرده است و رونه منفی را در نـواحی

تولیهشهه در  GPCCبراساس انهازهگیریهای ایسـتگاهی جهـان و

ساحلی نشان میدهه زاههی و همکـاران ( )3001بـه شناسـایی

با تفکیکهای گوناگون  0/5×0/5و  1×1و  3/5×3/5درجۀ قوسـی

تغییرات بارش ساالنۀ شـمال غـرب ایـران در مقیـاس زمـانی و

در دسترس است بازکاوی دادههای کام  GPCCبـهکمـک همـۀ

مکانی پرداختنه نتایج این پژوهش نشـان داد کـه شـمال غـرب

دادههایی است کـه هنگـام واکـاوی در دسـترس اسـت دادههـای

ایران در سطح خطای  0/05ناحیهای با تغییـرات بـارز بلنهمـهت

بازکاویشهۀ این پایگاه در شـش نسـخه انتشـار یافتـه کـه نسـخۀ

بارشی محسوب نمیشـود همچنـین مشـخص شـه کـه رابطـۀ

شش این دادهها ه اکنون در دسترس است در تازهتـرین نسـخۀ

کاهش بارش و ضریب تغییـرات مسـتقی بـوده و نـواحی دارای

این پایگاه ،تعهاد 69300ایستگاه بارانسـنجی براسـاس شـک ()1

نظام بارشی غیریکنواخت کـاهش بیشـتری را تجربـه کـردهانـه

بهکار گرفته شهه است (مسعودیان و همکاران)3010 ،

محمهی ( )3013رونـه بـارش ایـران را بـا اسـتفاده از دادههـای
 1029ایستگاه همهیـه ،اقلیمـی و بـارانسـنجی طـی یـک دورۀ
چه سـاله (3002ــ )1765بررسـی کـرد و بـا اسـتفاده از روش
آماری ناپارامتری منـکنهال معنیداری رونه میانگین بـارش و بـا
استفاده از روش برآوردکننهۀ شیب خط سن ،میـزان شـیب خـط
رونه را آزمون کرد نتایج این پژوهش نشان داد که در سریهای
زمانی میانگین ایستگاهی و یاختهای بارش ایران ،رونـه افزایشـی
یا کاهش معنیداری در سطوح اطمینان  77درصـه و  75درصـه

شکل ( :)5پراکنش ایستگاههای بهکارگرفتهشده در تازهترین نسخۀ GPCC

وجود نهارد با این حال ،میانگین ایستگاهی بارش ایران بـهطـور

()http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.gpcp.html

متوسط در هر سال ،در حهود  0/60میلیمتر و میانگین یاختـهای
بارش ایران نیز در حهود  0/5میلیمتر کاهش یافته است
آن در مقایسه با میانگین بارش جهانی ناچیز است ،پراکنش
مکانی و زمانی آن تأثیر بسزایی در شک گیری چش انهازهای
جغرافیایی کشور داشته و بنیادهای زنهگی را در این گستره متأثر
میسازد در این ارتباط ،پژوهش حاضر با هه

ارزیابی و

واکاوی تغییرات مکانی و زمانی بارش در این قلمرو جغرافیایی
1. Roy & Rouault

صحت دادههای این فراوردۀ بارشی قبالً توسط مسعودیان
و همکاران ( )3010و کیخسروی کیانی ( )3013مورد بررسـی
قرار گرفته که نشان مـیدهـه کـه دادههـای  GPCCاز ضـریب
اطمینان باالیی برخوردار است بهگونهای که ضریبهمبسـتگی
حاصــ از مقایســۀ یاختــهای بــارش  GPCCو دادههــای
ایستگاهی ایران موسوم به اسفزاری بیش از  10درصه اسـت
بنابراین با توجه به این همبستگیِ نیرومنه و تعهد بسیار زیـاد

3.Global Precipitation Climatology Center
4. The World Climate Research Program

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

ازآنجاکه سرزمین ایران در منطقۀ خشک واق شهه و بارش

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شرقی متمرکز است اما تغییـرات مکـانی رونـه در طـول فصـ

بهنگام و دقیق از بارش بر روی خشکیهای جهان است دادههـای
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ایســتگاههــای اســتفادهشــهه در پایگــاه داده شــبکهای بــارش
 GPCCبا اطمینان بیشتری میتوان از دادههای شـبکهای ایـن
پایگاه داده استفاده کرد
در این پـژوهش ،از دادههـای بـارش ماهانـۀ پایگـاه داده
 GPCCکه دارای تفکیک مکانی  0/5 × 0/5درجه اسـت ،در
یک دورۀ  00ساله (1790ـ )3012استفاده شهه است در ابتها

 1 if ( xj  xk )  0

()2
sgn( xj  xk )   0 if ( xj  xk )  0
 1 if ( xj  xk )  0

 3محاسبۀ پراش توسط یکی از فرمولهای ( )0و (:)5
اگر
m

n n  12 n  5   t t  12t  5
i 1

بهمنظور بررسی مکانی بارش با کهنویسی (برنامهنویسـی) در

18

محیط نرمافـزار  Matlabاز دادههـای اسـتخراجشـهه از ایـن

اگر

فراوردۀ بارشی ،میانگینِ ساالنه ،فصلی و ماهانه تهیه و سپس

فرمول (:)5

بـا اسـتفاده از روش  IDWدر نـرمافـزار  ،GISنقشـههـای

Var ( S ) 

n n  12 n  5

هفههگانه ( 1سال 0 ،فص و  13ماه) بارش بهصورت خطوط

Var ( S ) 

18
تعهاد سریهایی است کـه در

همچنه تولیه شه برای بررسی زمـانی بـارش بـا اسـتفاده از

که  nتعهاد دادهها و  mمعر

میانگین وزنی دادههـای بـارش  19نمـودار سـری زمـانی (1

آنها حهاق یـک دادۀ تکـراری وجـود دارد و  tنیـز بیـانگر

سال 0 ،فص و  13ماه) تهیـه و معنـاداری رونـه سـریهـای

فراوانی دادههای با ارزش یکسان است

درصه آزمون شه

 S 1
if
S 0
)  Var ( s

Z  0
if
S 0
 S 1

if
S 0
)  Var ( s
در یک آزمون دو دامنه جهـت رونـهیابی سـری دادههـا،

ال

برای محاسبۀ میـانگین وزنـی بـارش از فرمـول ()1

استفاده شه:
∑

()1

∑

 :بارش روز  iام بر روی یاختۀ  jام

فرض صفر در صورتی پذیرفته میشود که رابطۀ ( )9برقـرار

 :مساحت یاختۀ  jام
 :میانگین وزنی بارش روز  iام

باشه



| |

ب آزمون ناپارامتری منـکنهال

() 9

مراح محاسبۀ آمارۀ این آزمون به شرح زیر است:

که 𝛼 سطح معنیداری اسـت کـه بـرای آزمـون در نظـر گرفتـه

بین تکتک جمالت سری با همهیگر

 1محاسبه اختال
1

میشود و

𝛼

آمارۀ توزی نرمال استانهارد در سطح معنـیدار 𝛼

(:)3

شهه است در بررسی حاضر ،این آزمون برای سـطح اعتمـاد 75

n

()3

که  nتعهاد جمالت سری ،و

n 1

k 1 j k 1

و

بهترتیب دادههـای  jام و

 kام سری هستنه تاب عالمـت نیـز بـه شـرح فرمـول ( )2قابـ
محاسبه است:

درصه بهکار گرفته شه در صورتی که آمارۀ  zمربت باشه ،رونـه
سری دادهها صعودی و در صورت منفی بودن آن ،رونـه نزولـی
در نظر گرفته میشود (ویوکانانهان)3009 ،3

نتایج
بارش مه ترین فراسنج اقلیمی است که میزان آن در ابعـاد زمـان

1. sign function

2. Vivekanandan

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

و اعمال تاب عالمت و استخراج پارامتر  sبه شرح فرمول

میباشه که با توجه به دو دامنه بـودن آزمـون ،از  𝛼⁄اسـتفاده

S    sgn x j  x k 

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

زمانی نیز از طریق آزمون ناپارامتری منـکنهال در سـطح 75

 2استخراج آمارۀ  zبهکمک فرمول (:)6
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و مکان ،پیوسته دستخوش تغییر اسـت براسـاس ایـن پـژوهش،

مقهار ریزشهـای جـوی و زمـان بـارش متفـاوت باشـه نکتـۀ

میانگین یاختهای بارش ساالنۀ کشور  355/33میلیمتر اسـت بـا

درخور توجه در شک ( ،)3عهم انطبا محور بـارش بـر محـور

توجه به نقشۀ ( ،)3بیشینۀ بارش در سواح و کرانـههـای غربـی

نــاهمواری در تــودۀ کوهســتانی زاگــرس علــیرغــ پیــروی

دریــای خــزر و ارتفاعــات زاگــرس و کمینــۀ بــارش عمــهتاً در

منحنــیهــای همب ـارش از پیکربنــهی توپــوگرافی اســت زیــرا

بخشهای مرکـزی و شـرقی و جنـوب شـرقی کشـور مشـاههه

تودههای هوایی که در قالب سامانههای غربـی و جنـوب غربـی

میشود بر این اساس ،خطـوط همبـارش بیشـینه (بـیش از 600

وارد ایران میشود ،غالباً دارای آنچنان ظرفیت و غنـای رطـوبتی

میلیمتر) بیشتر در کرانههای غربی تودۀ آبـی خـزر و چکادهـای

نیستنه که با وجود صعود چنهین هـزار متـری ،کماکـان حـاوی

زاگرس گسترده شههانه پس از این قلمرو ،پسکرانههـای غربـی

رطوبت الزم برای تهاوم بارش در این قلمرو کوهسـتانی پیوسـته

و کرانههای جنوبی خزر با خط همبارش  560میلیمتر بـهعنـوان

باشنه

میزان بـارش در کرانـههـای تـودۀ آبـی خـزر ،بـهخصـوف در

مختل

سال است و نسبت به مقـهار بـارش از پایـایی زمـانی و

قسمتهای غربی ،متأثر از عام فاصله از دریا است بـهگونـهای

مکانی باالتری برخـوردار اسـت (مسـعودیان )3011 ،براسـاس

که با افزایش فاصله از دریا مقـهار بـارش دچـار نقصـان آشـکار

پژوهش ،رژی های بارش در ایران از نظر نسبت بارش فصلی بـا

میشود نکتۀ دیگر اینکه هرچه از سمت شمال ،شـمال غـرب و

یکهیگر تفاوت دارنه فص زمستان با میـانگین یاختـهای بـارش

غرب کشور بهسمت بخشهای مرکزی ،شرقی و جنـوبی پـیش

 97/6میلیمتر و فص تابستان با میانگین  11/5میلیمتر ،بهترتیب

روی  ،از میزان بارش ساالنه نیز کاسته میشود بهنظر میرسه که

پربارشتـرین و کـ بـارشتـرین فصـ هـای ایـران هسـتنه از

همبارش  300میلیمتر تقریباً مـرز بـین پهنـههـای کـ بـارش و

مزیتهای بارش فص زمستان ،پراکنهه بودن آن در تمام منـاطق

پربارش ایران را تشکی میدهه (شک )3

کشور است اما بارش تابستانه تنها قسمتهـای شـمالی و بعضـاً
شر کشور را پوشش میدهه به عبارت دیگر در فص تابستان،
قلمرو وسیعی از کشور هیچ بارشـی دریافـت نمـیکنـه بیشـینۀ
بارش فص زمستان در کشور منطبق بر کرانههای غربـی خـزر و
قل ارتفاعات زاگرس در غرب کشور است این در حالی اسـت
که کمینۀ بارش در این فص بخشهای مرکزی ،شرقی و جنوبی
کشور را دربرمیگیرد در فصـ تابسـتان ،تمرکـز بیشـینۀ بـارش
بیشتر در کرانهها و پسکرانههای خزر و کمینۀ بارش در جنـوب

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

دومین منطقۀ پربارش کشور قرار گرفته است بـهعبـارت دیگـر،

رژی بارش نماینهۀ توزی نسبی بارش در بین ماهها یا فصول

شر کشور و تودههای کوهستانی هزار و اللهزار است در فص
پاییز بهعنـوان دومـین فصـ پربـارش کشـور بـا میـانگین 90/5

شکل ( :)2میانگین بارش ساالنۀ ایران

در عین حال ،پراکنش مکانی نابرابر بارش که بر روی کشـور
نمودی آشکار دارد ،از یک سو به طبیعـت رفتـار مکـانی بـارش
بازمیگردد که اساساً متغیری سـرکش اسـت و تغییـرات مکـانی
شهیهی را از خود نشان میدهه و از سـوی دیگـر ،تنـو منشـأ
بارش در نقاط مختل

ایران سبب شهه است تـا در هـر منطقـه،

پـس از آن بـهترتیــب در پـسکرانـههــای بـاختری ایـن دریــا و
چکادهای ارتفاعات زاگرس قرار دارد در فص بهار ،با میـانگین
یاختهای بارش  52/9میلیمتر بهعنـوان سـومین فصـ پربـارش،
بیشینۀ بارش بهترتیب در قسمتهای شـمال غربـی و ارتفاعـات
زاگرس و کمینۀ بارش در بخشهای مرکزی ،شرقی و کرانههـای
جنوبی کشور است (شک های 2ـ)6

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

میلیمتر بیشینۀ بارش کماکان در کرانههای غربی تودۀ آبی خزر و
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را دربرمیگیرد در این ماه ،اغلب پهنـههـای جغرافیـایی ایـران
بارش های  00میلیمتر و کمتر دریافت میکننه ک بارشترین
ماه ایران ،اگوست با میانگین بارش  2/5میلیمتر است (شـک
 )10در این ماه ،خط همبارش  00میلیمتر منطبق بر کرانههای
غربی خزر است پس از آن ،همبارش  20میلیمتری کرانههـا و
پسکرانههای شرقی و پسکرانههای غربی تـودۀ آبـی خـزر را
دربرمیگیرد در این ماه ،قلمرو وسـیعی از گسـترۀ جغرافیـایی
ایران از نبود و فقر بارش رنج میبرد

شکل ( :)9میانگین بارش فصل زمستان در ایران

شکل شماره( )4میانگین بارش فصل تابستان در ایران

واکاوی نقشههای ماهانۀ بـارش ایـران حـاکی از دو گـروه

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)1میانگین بارش فصل پاییز در ایران

زمانی بارش است :مـاههـای نـوامبر ،دسـامبر ،ژانویـه ،فوریـه،
مـارس و آوریـ بــا میــانگین بــارش بــیش از  32/2میلــیمتــر
آگوست ،سپتامبر و اکتبر ک بارشترین مـاههـای سـال هسـتنه
مرطوبترین ماه در این سرزمین ،مارس با میانگین  02میلیمتر
است (شک  )7در این ماه ،خـط همبـارش  100میلـیمتـری،
بزرگترین همبارشی است که مـیتـوان آن را در بخـشهـای
غربی سننهج مشاههه کرد پس از آن بهترتیب خـط همبـارش
 100-130میلی متری چکادهای ارتفاعات زاگرس و همبـارش
 10میلیمتری دامنههای زاگرس و سواح غربی پهنۀ آبی خزر

شکل ( :)۶میانگین بارش فصل بهار در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

پربارشترین ماههـای سـال و مـاههـای مـی ،ژوئـن ،جـوالی،
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شکل ( :)7میانگین بارش ماه ژانویه در ایران

شکل ( :)52میانگین بارش ماه ژوئن در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

شکل ( :)3میانگین بارش ماه مارس در ایران

شکل ( :)55میانگین بارش ماه می در ایران
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شکل ( :)8میانگین بارش ماه فوریه در ایران

شکل ( :)5۱میانگین بارش ماه آوریل در ایران
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شکل ( :)51میانگین بارش ماه سپتامبر در ایران

شکل ( :)58میانگین بارش ماه دسامبر در ایران
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شکل ( :)54میانگین بارش ماه اگوست در ایران

شکل ( :)57میانگین بارش ماه نوامبر در ایران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

شکل ( :)59میانگین بارش ماه جوالی در ایران

شکل ( :)5۶میانگین بارش ماه اکتبر در ایران
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بهمنظور بررسی و تحلی رونه زمانی بارش در ایرانزمین
سریهای زمانی ساالنه ،فصلی و ماهانه ،محاسبه ،ترسی و در
ادامه با روش ناپارامتری منـکنهال رونه افزایشی یـا کاهشـی
در سطح اطمینان  75درصه آزمون شه آنچه در پی مـیآیـه،
نتایج حاص از این بررسـی اسـت در سـری زمـانی سـاالنۀ
سرزمین ایران ،بارش رونهی معنادار و کاهشی از خود نشـان
میدهه در این سری زمانی ،رونه ساالنۀ بـارش در ایـران از
ســال 1773ـ ـ 3012کاهش ـی اســت بیش ـینۀ بــارش ســاالنۀ

شکل ( :)2۱سری زمانی بارش زمستانۀ ایران

ایرانزمین در بازه زمـانی مطالعـاتی دارای مقـهاری برابـر بـا
 202/603میلی متر در سال  1713است این در حـالی اسـت
که کمینـۀ بـارش در همـین دورۀ زمـانی ،مقـهاری برابـر بـا
 169/332میلیمتر را در سال  3001نشان میدهه (شـک 17
و جهول  )1واکاوی سریهای زمانی فصـلی در ایـرانزمـین
پس از انجام آزمون منـکنهال نیـز آشـکار سـاخت کـه تنهـا
حالی است که در فصول بهار ،تابستان و پاییز فـرض وجـود

شکل ( :)25سری زمانی بارش بهارۀ ایران

رونه در سطح اطمینان  75درصه تأییه نشه (اشکال 30ــ32
و جهول  )1بررسی و تحلی رونه بارش ایران در سریهای
زمانی ماهانه نیز حکایت از فقهان معناداری در سطح اطمینان
 75درصه دارد (اشکال 30ـ 25و جهول )1

شکل ( :)22سری زمانی بارش تابستانۀ ایران

شکل ( :)29سری زمانی بارش پاییزۀ ایران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

شکل ( :)53سری زمانی بارش ساالنۀ ایران
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بارش فص زمستان ،رونهی معنادار و کاهشـی دارد ایـن در
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شکل ( :)21سری زمانی بارش فوریۀ ایران

شکل ( :)23سری زمانی بارش ژوئن ایران

شکل ( :)2۶سری زمانی بارش مارس ایران

شکل ( :)95سری زمانی بارش اگوست ایران

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

شکل ( :)27سری زمانی بارش آوریل ایران

شکل ( :)9۱سری زمانی بارش جوالی ایران

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)24سری زمانی بارش ژانویۀ ایران

شکل ( :)28سری زمانی بارش می ایران
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جدول ( :)5نتایج آزمون منـکندال در سطح اطمینان  31درصد

فرض صفر :تصادفی بودن و عهم وجود رونه در سری دادهها
فرض یک( :رد فرض صفر) وجود رونه در سری دادهها چنانچه
| | باشه ،فرض صفر تأییه میشود

شکل ( :)92سری زمانی بارش سپتامبر ایران

سری

سطح اطمینان  75درصه

ساالنه

1/76

||-3/02509

زمستان

1/76

||-3/02339

بهار

1/76

||-0/93511

تابستان

1/76

||0/076995

پاییز

1/76

||-0/36612

ژانویه

1/76

||-1/30006

فوریه

1/76

||-1/06030

مارس

1/76

||-1/05621

آوری
می

1/76

||-1/6661

ژوئن

1/76

||0/190966

جوالی

1/76

||0/100157

اگوست

1/76

||0/369790

سپتامبر

1/76

||-0/5302

اکتبر

1/76

||-0/09967

نوامبر

1/76

||1/300059

زمستان

1/76

||-1/02201

بحث و نتیجهگیری
شکل ( :)94سری زمانی بارش نوامبر ایران

] [ Downloaded from deej.kashanu.ac.ir on 2023-01-07

شکل ( :)99سری زمانی بارش اکتبر ایران

1/76

||0

نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین یاختهای بارش ساالنه
کشور در بازه زمانی مطالعاتی 355/33 ،میلیمتـر اسـت ایـن
موضو با پـژوهش مسـعودیان ( )3011کـه میـانگین بـارش
مطابقت دارد و نشان از ضـریب اطمینـان بـاالی پایگـاه داده
 GPCCدارد براســاس دســتاوردهای ایــن پــژوهش ،بیشــینۀ
بارش در سواح و کرانههای غربی دریای خزر و چکادهـای
زاگــرس (بــا بــیش از  600میلــیمتــر) و پــس از آن در

شکل ( :)91سری زمانی بارش دسامبر ایران

پسکرانههای غربی و کرانههای جنوبی خزر (با میزان بـارش
 560میلی متر) و کمینۀ بارش عمهتاً در بخشهای مرکـزی و

] [ DOR: 20.1001.1.25386336.1395.5.13.5.9

ساالنۀ ایران را حهود  350میلیمتر برآورد کرده است ،تقریبـاً
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شرقی و جنوب شرقی کشور مشاههه میشود این مسئله نیـز

است تحلی نقشههای توزی ماهانۀ بـارش ایـرانزمـین نیـز

با پژوهش جوانمرد و همکـاران ( )3010کـه از نظـر توزیـ

نشان از دو گروه زمانی بارش دارد :ماههای نـوامبر ،دسـامبر،

مکانی ،معتقه به دو الگوی اصلی بارش در طول دریای خزر

ژانویه ،فوریه ،مارس و آوری با میانگین بارش بیش از 32/2

و بر روی ناهمواریهای زاگرس هستنه ،مطابقت دارد نکتـۀ

میلیمتر پربارشترین ماه های سـال و مـاه هـای مـی ،ژوئـن،

دیگر اینکه با پیشروی از سمت شمال ،شمال غـرب و غـرب

جوالی ،آگوست ،سپتامبر و اکتبر ک بارشترین ماههای سـال

کشور بهسمت بخشهای مرکزی ،شرقی و جنـوبی ،از میـزان

هستنه

همبارش  300میلیمتر تقریباً مرز بین پهنههـای کـ بـارش و

نیز حاکی از رونه معنـادار و کاهشـی بـارش سـاالنه در ایـن

پربارش ایران را تشکی میدهه این موضو نیز با تحقیقـات

گسترۀ جغرافیایی است در این سـری زمـانی ،رونـه سـاالنۀ

مسعودیان ( )3011که همبارش  350میلـیمتـر را مـرز میـان

بارش در ایران از سال 1773ـ 3012کاهشی است این مسئله

مناطق ک بارش و پربارش ایـران مـیدانـه ،تفـاوت چنـهانی

با پژوهش محمهی ( )3013که در سری زمانی بارش سـاالنۀ

نهارد از نظر فصلی ،زمستان با میانگین یاختهای بارش 97/6

ایــران ،رونــه معنــاداری را تشــخیص نــهاده متفــاوت اســت

میلیمتـر و تابسـتان بـا میـانگین  11/5میلـیمتـر ،بـهترتیـب

واکاوی سریهای زمانی بارش فصـلی در ایـران نیـز آشـکار

پربارشترین و ک بارشترین فص های ایران هسـتنه بیشـینۀ

ساخت که تنها بـارش زمسـتانه ،رونـهی معنـادار و کاهشـی

بارش زمستانه ،کرانههای غربی خزر و قل ارتفاعات زاگرس

دارد این در حالی است که در فصول بهار و پاییز علـیرغـ
کاهشی بارش در طول سـری فـرض وجـود رونـه در

در غرب کشور را دربرمیگیرد این در حالی است که کمینـۀ

آهن

بارش در این فص بخشهای مرکزی ،شرقی و جنوبی کشور

سطح اطمینان  75درصه تأییه نشه تحلی رونه بارش ماهانۀ

را شام میشود در فص تابستان ،بیشینۀ بارش بیشتر منطبق

ایران نیز نشان داد که هیچگونه معناداری در رونـه در سـطح

بر کرانهها و پسکرانههای خزر و کمینـۀ بـارش نیـز منطبـق

اطمینان  75درصه مشاههه نمیشود

جنوب شر کشور و تـودههـای کوهسـتانی هـزار و اللـهزار
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Abstract
In this research, for analysis the spatial- temporal changes of precipitation in Iran, the monthly data of
GPCC data base in the spatial resolution of 0.5°×0.5° during 40 years period (1974- 2013) have been
used. In order to analyze the spatial character of precipitation, the mean of annual, seasonal
and monthly amounts of precipitation were prepared and then by applying IDW method in
GIS, 17 average maps were produced. To examine the temporal trend of precipitation, first 17
graphs were prepared using the weighted amount of precipitation and then the trend was
evaluated using Mann-Kendall nonparametric test at 0.95 level of significance. The results
from this study indicated that the pixel based precipitation amount is 255.22 mm. the max of
precipitation is located on the west shores of the Caspian sea and the highlands of Zagros and
the min of precipitation is generally seen at the central, eastern and south-eastern extents of
the country. The amount of precipitation is reduced by crossing from north, north-west and
west toward central, eastern and southern regions. The winter and summer amounts of
precipitation is 79.6 and 11.5 mm and these two seasons are regarded to be the wettest and
driest seasons respectively. The max of winter precipitation is seen on the western shores and
the peaks of Zagros Mountains while the min precipitation in this season is on the central,
eastern and southern areas of the country. The analysis of monthly precipitation maps of the
country revealed two temporal groups of precipitation: The months of November, December,
February, March and April with the mean precipitation of 23.3 mm are considered the wettest
months and the months of May, June, July, August, September and October are the driest
months in the country. The examination of annual amounts of precipitation indicated a
significant downward trend at 0.95 level of significance. From 1992 to 2013 it has been a
decreasing trend in annual amount of precipitation in Iran. Only in winter there has been a
significant downward trend and in none of the other seasons no meaningful trend was
detected. The analysis of precipitation revealed no significant trend on monthly time series at
the 0.95 level of significance.
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1. Associated professor, Geography Department, Faculty of social sciences, Payame- Noor University, Tehran
Email: halabian_a@yahoo.com

