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Aims Investigating and analyzing the causes of droughts and destructive floods in Iran, which is facing a 
water shortage, is an essential issue. One of the goals of this research was to identify the extent of areas 
with more or less than the average precipitation during the study period.
Methodology The data used in this article was the daily precipitation of 117 synoptic stations in Iran 
during 1986-2020. Calculations were done through MATLAB 2013, Excel 2013 and SPSS 22 software, 
and Surfer 24.3 software was used for interpolation and drawing of maps.
Findings The most precipitation October, the least precipitation November, and the least precipitation 
January during the 35 years studied were observed in 1987. January and February in 1996 were in the 
highest range of precipitation above their average. In March and May 2008, most of the country had 
a lot of precipitation. Absolute low precipitation was observed in November and January 1987 for all 
the studied stations (117 stations). Most of the stations with higher-than-average precipitation were in 
March 1996 with 102 stations. In January and December, compared to other months of the year, higher-
than-average precipitation was seen with a greater extent. So that in 15 years, most of the stations 
involved in the load were higher than the average. In June, only in 3 years most of the stations had above 
average precipitation and the rest of the years the number of stations with high precipitation was very 
low.
Conclusion The country’s precipitation occurs in small areas most of the time. Even though, precipitation 
below the average occur for all stations, but rainfall above the average does not occur for all stations.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Derikvand S.1 MSc, 
Nasiri B.1* PhD, 
Ghaemi H.2 PhD, 
Karampoor M.1 PhD, 
Moradi M.2 PhD

 

*Correspondence
Address: Department of Geography, 
Faculty of Literature and Humani-
ties, Lorestan University, Kilometer 
5 of Khorramabad-Tehran Road, 
Khorramabad, Iran. Postal Code: 
4431668151
Phone: +98 (66) 33126240
Fax: +98 (66) 33120086
nasiri.b@lu.ac.ir

1Department of Geography, Faculty 
of Literature and Humanities, Lo-
restan University, Khorramabad, 
Iran
2Research Institute of Meteorology 
and Atmospheric Science, Tehran, 
Iran

Article History
Received: October 11, 2022    
Accepted: November 30, 2022                   
ePublished: December 16, 2022

How to cite this article
Derikvand S, Nasiri B, Ghaemi H, 
Karampoor M, Moradi M. Statistical 
Analysis of High- and Low-Precipit-
ation Areas of Iran. Geographical  
Researches.2022;37(4):429-440.

Keywords  Difference from Average; Driest Month; High Precipitation Area; Low Precipitation Area; 
Rainiest Month

ISSN: 2538-4384; Geographical Researches. 2022;37(2):163-170. DOI: 10.29252/geores.37.2.165

C I T A T I O N    L I N K S

Copyright© 2022, the Authors | Publishing Rights, ASPI. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons 
Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) 
and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.
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for Semnan and its Surrounding Area Using the 
method of measurement of Inductive flows
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Aim From the view of postmodern political geography, territorial identity is formed as a text within 
a set of systematically mental elements under discourse and then it finds objectivity in a node called 
“space”. In other words, the objectified identity is the result of a set of relations regulated by political 
power Which at a certain point in history, make the meaning of territory. In this regard, for the first time 
in the history of ancient Iran, the Sassanid dynasty used the ideological apparatus of Zoroastrianism 
to create territorial identity. In this research, has been attempted to investigate how the elements of 
Zoroastrianism are articulated by Sassanid dynasty for creating the sense of territorial belonging 
between people. Improper allocation of resources and facilities to privileged areas and deprivation of 
other areas has led to inequalities in economic development.. The purpose of this study is to determine 
the Semnan urban ergion using the method of measuring flows (bottom to top).
Methodology From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in the GIS environment. 
Semnan city was selected as the main city and the cities of Dargezin, Sorkheh, Shahmirzad and 
Mahdishahr were selected as the surrounding cities.To determine the urban region, the amount of 
population moved between the two cities and the amount of goods moved should be calculated and the 
final score of each city should be calculated by being in the relevant formulas. 
Findings According to the calculations, the final score index (iT) of Sorkheh and Dargezin cities 
were 11.72 and 18.83 with moderate correlation, Mahdishahr with 28.54 had high correlation and 
Shahmirzad with 38.5 had very high correlation with Semnan city. The boundaries of Semnan urban 
region can be determined including the two parts of the center (Semnan city) and its surrounding 
territory (Mahdishahr and Sorkheh cities).
Conclusion The spatial equilibrium situation of Semnan urban system from single-center mode in recent 
decades with increasing number of peripheral cities and regional divergence of population, has tended 
to multi-center development with a balanced speed, but still far from creating full regional interaction 
The creation of Semnan urban area has accelerated this process.
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 ده ی چک 
های مخرب در ایران که با کمبود  ها و سیلبررسی و تحليل علل خشکسالیاهداف:  

است ضروری  مسایل  از  است  مواجه  شناسایی  .  آب  پژوهش  این  اهداف  از 
پهنه دوره مورد  گستردگی  در طول  میانگین  از  و کمتر  بیشتر  بارش  درگیر  های 

 مطالعه بود.  
شناسی: این مق داده  روش  در  استفاده  مورد  روزانه  های  بارش  ایستگاه    117اله، 

ايران زمانی    سینوپتیک  بازه  طریق    1986-2020در  از  محاسبات  انجام  بود. 
صورت گرفته است و   SPSS 22و  Matlab 2013، Excel 2013های افزارنرم

 استفاده شده است.  Surfer 24.3افزار  ها از نرمیابی و رسم نقشهنیز برای میان
ترین ژانویه طی  بارشترین نوامبر و نیز کمبارشترین اکتبر، کمپربارشها :  یافته 

در بیشترین    1996مشاهده شد. ژانویه و فوریه    1987سال مورد مطالعه در    35
  ، بیشينه2008  تر از میانگین خود قرار داشتند. در مارس و میبارش باال  گستره

بارانی مطلق در نوامبر و ژانویه  بارشی از لحاظ پهنه درگیر در کشور مشاهده شد. کم
ایستگاه مورد مطالعه مشاهده شد.    117با بارش کمتر از میانگین برای هر    1987

از میانگین نیز  بیشترین ایستگاه با    1996مربوط به ماه مارس  های بارش باالتر 
های باالتر  بارش  ،های سالماه  دیگر  تدسامبر و ژانویه به نسبایستگاه بود. در    102

سال بیش از    15که در    طوریبهمشاهده شد،  از میانگین با گستردگی بیشتری  
  3تنها در    ،در ژوئن  . بودند  باالتر از میانگین  هایها درگیر بارشنیمی از ایستگاه

ها  ها بارش باالتر از میانگین داشتند و مابقی سالسال بیشتر از نصف ایستگاه
 بسیار کم بود.  باالتر از میانگین  بارشهای دارای تعداد ایستگاه

.  دهدیکوچک رخ م  ی ها اوقات در پهنه  شتری در ب  در ايران بارش    زانیم  :گیری نتیجه 
ا وجود  م  نکهیبا  از  کمتر  ا  نیانگیبارش  تمام  مشاهده  ستگاهیدر  ،  دوشمیها 

 يستند.ن نیانگی بارش باالتر از م یدارا  رانیا ی ها ستگاهیگاه تمام اچیه

 ترین ماه تفاضل از میانگین، خشک   ، ترین ماه پهنه پربارش، پهنه کم بارش، پربارش : گان واژ کليد 
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 مقدمه 
توجه    جو است که با  های پیچیدهکنشای حاصل از اندربارش پدیده

ای برخوردار است. کشور ایران از  به نقش حیاتی آن از اهمیت ویژه
 بارش است   دهیقاجمله مناطقی است که شاهد رفتار ناهنجار و بی

[Mohammadi, 2010]  .  بارش در هر اقلیمی از اهمیت اساسی
خشک مانند ایران،  های خشک و نیمهبرخوردار است، ولی در اقلیم

می ایفا  انسآنها  زندگی  در  را  حیاتی   & Masoudian]  کندنقش 

Kavian, 2008].  کشور   ،علت شرایط اقلیمی و جغرافیایی خاصبه
ر سطح متوسط بارش ساالنه د.  ای کم باران استما اساسًا منطقه

را میلی  250از    کشور کمی بیش ما  بنابراین کشور  باید    ،متر است 
بر  به از مناطق نسبتًا خشک جهان به حساب آورد عالوه  طور کلی 

بارش  به صورت موزون در سطح   ،کمبود  نیز  همین مقدار محدود 
های سنگین،  . بارش[Sedaghat, 2001]  کشور پراکنده نشده است

های شدید جانی و مالی را به بار  همه ساله در ایران و جهان خسارت
انگیز در ایجاد بالیای طبیعی  آورد و نیز به عنوان عاملی مخاطرهمی

فراوانی    .[Davarpanah, 2004]  مثل طوفان و سیل مطرح است
سال در  شدید  باران  مخاطره  )وقوع  مناطق  2007-1990های  در   )

، که میزان خسارت جانی ناشی از بارش استمورد    24مختلف ایران  
آسیب دیده است و میزان خسارت مالی وارد   9کشته و   13سنگین 

 ,Farajzadeh]  لایر بوده است میلیارد  41شده از این طریق حدود  

بارش  .[2012 باعث ایجاد خشکسالی  هچنین  از میانگین  های کمتر 
های  و در طی آن خسارت در بخش کشاورزی، پایین آمدن سطح آب

کم سدزیرزمینی،  پشت  در  آب  مختلشدن  آن  تبع  به  و  شدن ها 
شود. خشکسالی  رسد، میها به مناطق مختلف میخدماتی که از سد

تفاوت است. فراوانی  در مناطق مختلف و از سالی به سال دیگر م 
سال مورد مطالعه کشور    18آمیز در طی  های مخاطرهوقوع خشکسالی

نفر از این واقعه تاثیر    110000مورد بوده است. که حدود    35ایران  
برابر کل مخاطرات    4اند. و خسارت مالی این پدیده  مستقیم گرفته

 . [Farajzadeh, 2012] مورد مطالعه است
استخراج   بررسی  کم  بارشضرورت  نیز  و  گسترده  و  شدید  های 

های گسترده، احتمال وقوع آنها در هر ماه به صورت جداگانه،  بارشی
بارش این  در  اثرپذیر  مناطق  نیز  بارشیو  کم  و  را  های سنگین  ها 

 کند.  مشخص می
های  ها و یا پدیدهبرای سنجش فرضیات محتمل بر اثرگذاری سامانه

تدا الزم است تا در یک تحلیل آماری  مدنظر، بر میزان بارش کشور، اب
هنجاری بارش استخراج شود، در این زمینه،  های بی همه جانبه تاریخ 

های  ترین بارشها، گستردهها، کمترین بارشتاریخ بیشترین بارش
تعداد سالسنگین، گسترده بارش،  کم  پهنه  کم  ترین  متوالی  های 

پربارش و تغییراتبارش، تعداد سال متوالی  بارش در   های  میزان 
رسد. زیرا با داشتن زمان وقوع  طول دوره آماری، ضروری به نظر می

مورد   وقوع،  علل  بیشتری  سهولت  با  فوق  متغیرهای  از  کدام  هر 
 گیرد.  بررسی قرار می

های فراوانی انجام شده های آماری بارش، پژوهشدر زمینه تحلیل
اهداف پژوهش می مبنای  بر  که هرکدام  بندی دسته  باشند.است؛ 

بندی، و  مناطق همگن بارش حدی به هشت رژیم، از روش خوشه
های شناسایی شناسایی نیمه سال پر بارش و کم بارش برای رژیم

.  [Mohammadyarian et al., 2019]شده صورت گرفته است.
زمانی   دوره  در  بارش  تغییرات  را  2003-1961بررسی  مساله  این   ،

کهروشن معرض  درصد    4/51حدود    ساخت  در  کشور  مساحت  از 
گرفته قرار  بارش  نواحی  تغییرات  در  عمدتًا  تغییرات  این  اند. 

اند. عمومًا  کوهستانی و نیز نیمه غربی کشور رخداد بیشتری داشته
اند. میزان  نواحی با بارندگی بیشتر متحمل تغییر بیشتری نیز بوده

به  از  تغییرات  سال  هر  تا  میلی  6/29ازای  کوهرنگ  در    -7/15متر 
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. بررسی تغییرات  [Asakare, 2007]  متر در سراب بوده است. میلی
دوره   در  می  50بارش  نشان  نیز  موثر  میانهدهد؛  ساله    بارش 

به ایستگاه و  است  منفی  ایران  در  منتخب  دلیل  های  بارش  همین 
کل    موثر بارش  میانه  همچنین,  است.  بوده  همراه  کاهش  با 

زدیک  ( ن1961-2000ساله )  40های منتخب برای دوره زمانی  ایستگاه
درصد    10( منفی و در سطح  1971-2010ساله )  40صفر و در دوره زمانی  

( منفی است؛ ولی معنی  1961- 2010ساله )  50دار و برای دوره  معنی
ارزیابی توزیع[Torabipoodeh et al., 2018]  دار نیست های . 

بندی ریسک وقوع بارش حدی در غرب ایران نشان  آماری برای پهنه
بهدهد.  می گاما  و  پیرسون  لجستیک,  لوگ  توزیع  عنوان  سه 

توزیعمناسب شدهترین  شناسایی  برازش  قابل   Salimi]  اند.های 

Mostala et al., 2019]  سال گذشته    60. تغییرات بارش در ایران طی
های بارش در ایران کم  روزطوری که  سوس بوده است بهبسیار مح

های با بارش شدید افزایش ها و روزشده و همزمان ماکزیمم بارش
دهه گذشته نوسان    6داری دارند. اما مقدار بارش ساالنه طی  معنی

داشته و روند معنی داری یکدست افزایشی یا کاهشی در کل ایران  
نوسانات بارش در حوضه کشف  . بررسی [Doostan, 2020].ندارند

بارش ساالنه حوضه تغییر نکرده است و روند آن  دهد  رود نشان می
دار نیست در حالی که در فصل زمستان مقدار درصد معنی  5در سطح  

بارش حوضه روند کاهشی داشته است و در پاییز نیز در نیمه جنوبی  
و  ماه دی  و  زمستان  در  بارش  کاهش شدید  است.  افزایشی    روند 

تواند مدیریت منابع آب حوضه را در  بهمن و افزایش آن در آن می
.  [Khosravi et al., 2022]فصل خشک با چالش جدی مواجه کند

آستانه    های فرین غرب کشور، از روش تعیینبرای شناسایی بارش
برای هر پیکسل و   ۷۵صدک    های بیش از میانگین بارشاصلی که  

انحراف   آستانه دومی که   استفاده شده و  به ازای هر روز از سال است
ها است با مقادیر یک، دو و سه برابری، به میانگین بارشاین    معیار

بارش از  گروه  سه  اساس  این  بر  است.  شده  در  افزوده  فرین  های 
مکانی که تحت پوشش قرار   قه شناسایی شد و براساس گسترهمنط

الگو بارشگرفته بود، تفکیک و  با این  ها  های فشار تراز دریا توام 
.  [Jahanbakhsh Asl et al., 2022]  برای هر گستره استخراج شد 

روش  از  نیز  فرکتالی  تحلیل  است. روش  بارش  تحلیل  نوین  های 
شناسایی رفتار مقیاسی بارش و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه را با 
کاربرد آزمون همبستگی پیرسون انجام پذیر است نتایج تحلیل بارش  

در حوضه کرخه  دهد.  دو حوضه کرخه و دز از این روش نشان می
ارشی ارتباط معنادار وجود ندارد. از سویی  برای هر دو مقیاس رژیم ب

حوضه دز در رژیم بارشی کوچک مقیاس ارتباط معنادار است ولی  
امر   این  ندارد.  وجود  معناداری  ارتباط  مقیاس  بزرگ  بارشی  رژیم 

و  می متعارض  توپوگرافی  از وضعیت  ناشی  کرخه  در حوضه  تواند 
 ,.Hasanvand et al]های مختلف منطقه باشدناهمگون در بخش

روند  .  [2022 و مکانی مختلف    بارشتغییرات در  زمانی  در مقیاس 
بی و  بوده  متفاوتی  رفتار  دارای  از جهان  هرگوشه  از سایر  در  تاثیر 

های ساعتی بارش در ساحل عاج بررسی  های اقلیمی نیست.متغیر
دوره   می  10در طول  نشان  که  ساله  در  دادهدهد  بارش شدید  های 

است.    دارای  ساعتی مقیاس   بوده  منفی  ایجاد    روند  بنابراین 
های شدید و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط  بارندگی
ها  توان گفت که سیالبهای همدیدی جوی، میها با الگوی سیالب

الگو تابع  مختلف جغرافیایی  مناطق  متفاوتی  در  های سینوپتیکی 
 Soro]اند  یی گردیدهها تا حدود زیادی شناساهستند که این الگو

et al., 2016]بارش خصوصیات  بررسی  با  .  چین،  سنگین  های 
عکس از  ماهوارهاستفاده  رادار  های  چندین  و  داپلر  آبای  وهوایی 

که   است  شده  انجام  صورت  به  سیستمبدین  منجر  همرفتی  های 
فاجعه سنگین  تحلیل  بهبار  بارش  بارشعالوه  سینوپتیکی   ،های 

مورد بررسی قرار گرفتتوپوگرافی و هیدر نیز  . ه استولوژی منطقه 
مقیاس در  نتایج بدین صورت بود، بارش به علت یک همرفت میان

کیلومتری منطقه رخ داده است. همگرایی محلی با توجه    14ارتفاع  
به توپوگرافی منطقه و نفوذ یک زبانه سرد در پایه رشته کوه باعث 

است شده  بارش  سیستم  بررسی  [Li et al., 2020]  تقویت   .
تحلیل  بارش روش  از  فوق  روش  بر  عالوه  چین  در  سنگین  های 
شش الگوی آب و هوایی و نیز  ای نیز صورت گرفته است و  مولفه

های سه مرکز مهم شناسایی و استخراج شدند. عالوه بر این، مکان
با   ارتباط نزدیکی  بارش شدید در مقیاس بزرگ  وقوع شش رویداد 

دهد که شهرنشینی نقش مهمی ه نشان میتراکم شهری داشتند، ک
ها در مقیاس بزرگ و مراکز وقوع آنها ایفا در بزرگی و شدت رویداد

 . [Li et al., 2021]کندمی
تاریخ  نه استخراج  که  بارش  روند  در  مهم  کمهای  و  تنها  بارشی 

میزان پهنه درگیر نیز مشخص شده باشد و شناسایی   پربارشی که 
وره مورد مطالعه به تفکیک ماه از اهداف  تغییرات بارش در طول د

 این پژوهش بود. 
 

 شناسی روش 
داده از  این پژوهش  روزانه  در  بارش  ایستگاه سینوپتیک    117های 

دارند   مشترک  آماری  پایه  که  زمانی  در  کشور    2020تا    1986بازه 
ها از بخش تامین داده سازمان هواشناسی کل  این دادهاستفاده شد.  

های ایران در سه فصل  اند. از آنجا که عمده بارشکشور دریافت شده
پاییز، زمستان و بهار است، بازه زمانی مورد مطالعه از اکتبر تا ژوئن  

 هر سال در نظر گرفته شد.  
 XLSTAT  (Standard Normalها از طریق  آزمون همگنی داده

Homogeneity Test (SNHT))  نرم در  افزونه  یک  افزار که 
EXCEL    است انجام شد. بیشترین تعداد ایستگاه دارای پایه آماری

  1986مشترک با طول دوره آماری نسبتًا بلند بررسی شد. قبل از سال  
ایستگاه یک  تعداد  بتوانند  که  نبودند  حدی  به  سینوپتیک،  های 

ن ارایه دهند و بعد از این سال نیز، با وجود  یابی قابل اطمینامیان
ایستگاه محسوب  افزایش  آماری  بلند  دوره  سینوپتیک،  های 

ها با پراکندگی موزون بیشتر باشد  هر چه تعداد ایستگاه  شود.نمی
یابی و هم بررسی روند و جهت تغییرات بارش در مناطق هم میان

دقیق میمختلف  انجام  نهایت،  پذیرد.  تر  بدر  تمامی از  ین 
ایستگاهایستگاه موجود،  هواشناسی  های  آمار  دارای  که   هایی 

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D8%A4%D8%AB%D8%B1/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%B5%D8%AF%DA%A9%20%DB%B7%DB%B5/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81%20%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1/
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ایستگاه تر  کامل بقیه  به  نسبت  معتبرتری  انتخاب  و  بودند،  ها 
در این پژوهش از بازسازی داده استفاده نشده    (. 1)شکل    شدند 

سال  در  اینکه  با  ایستگاه است.  تعداد  بر  اخیر  های  های 

متا  ولی  شده،  افزوده  همگنی  سینوپتیک  پراکندگی  از  سفانه 
به صورت یکپارچه در سطح کشور پراکنده   برخوردار نیستند و 

 اند. نشده 
  

 
 های سینوپتیک پراکندگی ایستگاه( 1شکل  

 
برای بارش ماهانه  با روش میانگین حسابی   هر  میانگین  ایستگاه 

 محاسبه گردید و به تفکیک ماه مشخص شده است.  
x̅ (  1فرمول   =

1
n

∑ xi =
1
n

(x1 + ⋯ + xn)n
i=1   

برای مشخص شدن پر بارش یا کم بارش بودن هر ماه در هر ایستگاه،  
و کسر آن از میانگین کلی همان  پس از محاسبه میزان بارش هر ماه  

(  0،  -از این سه حالت است )+،  به دست آمده دارای یکی  پاسخ  ماه،  
اگر عدد مثبت باشد، میزان بارش باالتر از میانگین برای   واضح است

پاسخ صفر برابری بارش با میانگین کل را  .  رساندرا مینظر    ماه مورد
 کند.  رساند و عدد منفی نشانگر بارش کمتر از میانگین را بیان میمی

 
 x̅(y1+⋯+yz+⋯+y35)-ayz=b(  2فرمول  

  
b > 0 U b = 0 U b <    bگیری های قرار ، حالت0

x̅  میانگین بلند مدت بارش به تفکیک ماه 

 
y های مورد مطالعه باشد( تواند هر کدام از ماهمورد نظر )می ماه 

 
Z  شماره سال 
a  جمع بارش در ماهy   سالz 
b  ها در ماه  تفاضل جمع بارش هر ماه از میانگین بارش کل سال

 مورد نظر  
به  تکدستبرای  بارش  میانگین  از  تفاضل  میزان  تک  آوردن 
نرم ایستگاه از  با    MATLAB 2013افزار  ها  و  است  استفاده شده 

های اند تا پهنهیابی شدهاین ارقام میان  SURFER 24.3استفاده از  
درگیر بارش کمتر یا بیشتر از میانگین مشخص شوند و نیز میزان  

 این اختالف هم قابل مشاهده است. 
پربارش )بارش بیشتر از  های  نشانگر تعداد ایستگاهدو خطی،    نمودار

ایستگاه تعداد  نیز  و  کممیانگین(  از   شبار های  کمتر  )بارش 
 که با فرمول یر محاسبه شد.   مورد نظر استمیانگین(، در ماه 

   N=A+B (             3فرمول  
 Nهای مورد مطالعه تعداد ایستگاه

   A )بارش باالتر از میانگین(های پربارش تعداد ایستگاه
 B)بارش کمتر از میانگین( ش بار های کمتعداد ایستگاه
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یعنی هرچه بر مقدار    ؛ عکس دارند   همدیگر رابطه   ا نسبت ب   Bو    A  دو مقدار 
در این نمودار دو خطی با توجه    . شود یکی افزوده شود از آن یکی کسر می 

توان  میان هم می   ز دو خط نسبت به همدیگر و نیز عبور آنها ا   به فاصله 
   . متوجه شد   را   های درگیر بارش کم یا زیاد را در بازه زمانی مدنظر پهنه 

 
   )الف: اکتبر؛ ب: نوامبر؛ ج: دسامبر؛ د: ژانویه؛ ه: فوریه؛ و: مارس؛ ز: آپریل؛ ح: می؛ ط: ژوئن( 2020تا   1986های میانگین بارش طی سال( 2شکل  

 

 ها یافته 
 های بارشی میانگین بارش و تغییرات پهنه 

ماه بارش  اکتبر تا ژوئن طی  میانگین  در    2020تا    1986دوره  های 
 نشان داده شده است.   3های بارشی در شکل  و تغييرات پهنه  2شکل  
تا  کشور در این ماه در نواحی شمال    بیشترین میزان بارش:  اکتبر 

ماه  میلی  260حداکثر   تا    شمالسپس در  و  متر در  وهرنگ  کغرب 
های بارش  ترین منطقهو جنوبیمتر بود  میلی  120با بیش از    اصفهان

کشیده شده    تا مناطق جنوبی استان لرستانمتر،  میلی  20باالتر از  
)شکل    ندشتمتر دامیلی  20  از کشور بارش زیر  ولی پهنه وسیعی  .بود
ساله خشک طی    7در نمودار دو خطی ماه اکتبر دو دوره  الف(.    -2

سال تعداد    6مشاهده شد. تنها در    1994-1998  و  2001-2008های  سال
سال در  بود.  بیشتر  پربارش  اکتبرایستگاه  تعداد  اخیر  های  های 

 الف(.  -3پربارش تا حدودی افزایش یافته است )شکل 

متر نسبت به ماه قبل بیشتر بود  میلی  20گستره بارش باالی  نوامبر:  
   شمالینواحی و تا نواحی جنوب غرب کشور کشیده شده بود. 

 
متری دارای بیشینه بارشی این ماه بودند.  میلی260کماکان با بارش  
کوهرنگ از    ایستگاه  بیش  بارش  سواحل    مترمیلی  120با  از  پس 

بیشترین بارش را در این ماه نسبت به نقاط دیگر کشور  دریای خزر  
شرق نیز در  غرب تا شمال لنواحی غربی و شما پس از آنو  شتدا

  -2)شکل    ندشتقرار دامتر  میلی  80با بیش از    هابارشرده دوم این  
ساله خشک مشاهده شد.    8در ابتدای دوره مطالعه، یک دوره  ب(.  
ایستگاه  11در   تعداد  در  سال  بیشتر  که  بود  بیشتر  پربارش  های 
 ب(.  -3های اخیر دیده شد )شکل سال

های در این ماه نواحی غرب و جنوب غرب و نیز قسمتدسامبر:  
بارششمال از  برخورداری  نواحی  دیگر  به  نسبت    . ندبود  های خوبی 

بارش تغییر زیادی   بارش این ماه نسبت به ماه قبل از لحاظ گستره
ایستگاه بارش  میزان  بر  ولی  بود.  نداشت،  شده  افزوده  نواحی  ها 

قسمت و  کشورجنوبی  شرق  شمال  نیز  و  مرکز  از  دارای    هایی 
ولی نواحی شرق،   ،ندبوددر این ماه  متر  میلی   50های باالتر از  بارش

جنوب شرق و مرکز از میانگین بارشی کمتری نسبت به نواحی دیگر  
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یک دوره تر    2004تا    2000از سال  ج(.    -2)شکل    ندبودکشور برخوردار  
بارش  های پربارش بیش از کمسال تعداد ایستگاه  10مشاهده شد. در  

های های خشک در سالهبود. در دسامبر بر خالف اکتبر و نوامبر پهن
 ج(.  -3اند )شکل اخیر بیشتر شده

 

 

 

 
 

 )الف: اکتبر؛ ب: نوامبر؛ ج: دسامبر؛ د: ژانویه؛ ه: فوریه؛  2020تا  1986های بارش هر ماه طی سالهای پربارش و کمایستگاهتعداد ( 3شکل  
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های پربارش( در  و: مارس؛ ز: آپریل؛ ح: می؛ ط: ژوئن(. قرارگیری خط آبی )تعداد ایستگاه 2020تا    1986های  بارش هر ماه طی سالهای پربارش و کمایستگاهتعداد  (  3شکل  

گرفتن دو خط نمودار دو خطی مبین  بیشتر پهنه بارش زیاد نسبت به بارش کم است و بالعکس. فاصلهدهنده وسعت  بارش( نشانهای کمباالی خط قرمز )تعداد ایستگاه
  بزرگترشدن پهنه تر یا خشک است.

 
نسبت به دسامبر از گستردگی بیشتری به   ی اين ماههابارشژانویه:  
بارش نواحی غربی تا شمال   میزان  .کشور برخوردار بودشرق  سمت  

بیشتر   بارش  بودغرب  همچنین  کشور  و  جنوب  سمت  به  نیز  ها 
ز و شرق کشور و بیشترین  . کمترین بارش در مرکبودگسترده شده  

بارش در نواحی جنوب غرب، غرب و شمال، نسبت به دیگر نواحی  
های های کوتاه و بلند خشک در سالدورهد(.    -2)شکل    دشمشاهده  

سال، تعداد پهنه خشک از پهنه تر پیشی    12اخیر مشاهده شدند. در  
 د(.  -3گرفته بود )شکل 

متر  میلی  200به  ژانویه  متر در  میلی  180میزان بیشینه بارش از  فوریه:  
در اين ماه تغییر کرده بود و این بیشینه در نواحی غربی و سواحل  

و   داشت  قرار  دریای خزر  شرقی  غربی  نواحی  در  بارندگی  میزان  از 
های کشور . مابقی ایستگاهبودکاسته و به نواحی مرکزی افزوده شده  

های تر  ه(. میزان پهنه -2)شکل   نی برخوردار نبودندت چنداااز تغییر 
در   ولی  بود،  نزدیک  هم  به  مطالعه  مورد  دوره  اوایل  در  و خشک 

های خشک هم از لحاظ تعداد و هم گستردگی  های اخیر پهنه سال
سال    6پهنه درگیر بارش، از پهنه پربارش، پیشی گرفته بود. تنها در  

 ه(.  -3ارش بیشتر بود )شکل بهای پربارش از کمتعداد ایستگاه

به  مارس:   دریای خزر  نواحی ساحلی  از  ماه  این  در  بارش  بیشینه 
های . بارشبودکوهرنگ منتقل شده    و  نواحی ارتفاعات جنوب غربی

  .پهنه بیشتری را نسبت به ماه فوریه داشت  ، مترمیلی  30  از   ترپایین
ولی در نواحی کمی    ،ها کاهشی بودمیزان بارش برای بیشتر ایستگاه

)شکل    میزان بارش افزایشی بود  مانند ارتفاعات مرکزی زاگرس این 
های خشک و تر در میان نمودار بهتر مشاهده  (. گستردگی دوره2

های گذشته های اخیر تفاوتی با سالها در سالشد. تغییرات پهنه
تری را سال، بارش باالتر از میانگین پهنه گسترده  7نشان نداد. در  

 (. 3در برگرفته بود )شکل 
محسوسی  آپریل:   تغییرات  قبل  ماه  به  نسبت  بارش  ماه  این  در 

ولی    بود،داشت. بیشینه بارش، همانند ماه قبل در ناحیه کوهرنگ  
آن کاسته شده  میلی  100حدودًا   بارش  میزان  از  بارش در  بود متر   .

ولی کماکان در    بود،ی و جنوب شرقی نزدیک به صفر  نواحی مرکز 
تا  نواحی شمال غرب، غرب و قسمت بارش    70های جنوب غربی 

هم  میلی شد متر  گسترده  گزارش  نواحی  ایرانو  مرکز  از  از    ، ای 
ز(. یک    -2بودند )شکل    متر در ماه نیز برخوردارمیلی  20های تا  بارش
سال   12شاهده شد. در  م  2008تا  2000ساله خشک از سال 8دوره 
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سال در  بود.  گسترده  پهنه  در  میانگین  از  باالتر  اخیر،  بارش  های 
 ز(.  -3های گسترده و زیادی گزارش شد )شکل بارش
بیشینه بارش در این ماه مربوط به ناحیه شمال غرب ایران تا  می:  

متر است و کمینه بارشی در نواحی مرکز، جنوب و جنوب  میلی  55
ح(. تنها در   -2شت )شکل متر در ماه، قرار دامیلی 5شرق با حداکثر 

بارش بودیم که  گرفتن پهنه پربارش نسبت به کمسال شاهد پیشی  4
 ح(.  -3بارشی فراگیر شده است )شکل های اخیر این کمدر سال
  و  بارش نسبت به ماه قبل به میزان چشمگیری کاهش یافتژوئن:  

ولی میزان بارش به بیش    شت،بیشینه بارش در نواحی شمالی قرار دا 
ترین نواحی در ماه  این حال پربارش  با  ؛درسيمتر در ماه نمیلی 46از  

ند. ناحیه جنوبی سیستان و بلوچستان نسبت به ماه قبل بودژوئن  
که    بودای در کشور  و این تنها ناحیه   بوداز بارش بیشتری برخوردار  

  4  . بیشتر پهنه کشور بارش زیربودبارش آن افزوده شده  بر میزان  
ط(. تنها در سه سال، آن هم با اختالف    -2)شکل    ندشتمتر دامیلی

های اخیر  های پربارش بیشتر شده بود. در سالجزیی، تعداد ایستگاه
وارد یک دوره خشک شده که گستره پهنه خشک به وضوح نسبت  

 ط(.   -3به پهنه پربارش بیشتر بود )شکل 

 

 ها از لحاظ پهنه درگیر ترین ماه بارش پربارش ترین و کم 
اکتبر، کمپربارش ژانویه  بارشترین نوامبر و نیز کمبارشترین  ترین 

مشاهده شد؛ به عبارت دیگر، در    1987سال مورد مطالعه در    35طی  
از سالهای کماین سال گسترش پهنه پربارش بیش  های بارش و 

فوریه   و  ژانویه  بود.  بیشترین گستره  1996دیگر  از    در  باالتر  بارش 
بارشی از    ، بیشنه2008  ار داشتند. در مارس و میمیانگین خود قر 

بارانی مطلق در نوامبر و  لحاظ پهنه درگیر در کشور مشاهده شد. کم
ایستگاه مورد    117با بارش کمتر از میانگین برای هر    1987ژانویه  

های بارش باالتر از میانگین  مطالعه مشاهده شد. بیشترین ایستگاه
دسامبر و ژانویه  ایستگاه بود. در    102با    1996نیز مربوط به ماه مارس  

نسب سالماه  دیگر  تبه  با  بارش  ،های  میانگین  از  باالتر  های 
بیشتری   در    طوریبهمشاهده شد،  گستردگی  از    15که  بیش  سال 

  ، در ژوئن  .بودند   باالتر از میانگین  هایها درگیر بارشنیمی از ایستگاه
از نصف ایستگاه  3تنها در   از میانگین هسال بیشتر  باالتر  بارش  ا 

سال مابقی  و  ایستگاهداشتند  تعداد  دارای  ها  از   بارشهای  باالتر 
ها بارش کمتر از میانگین  بسیار کم بود. اکثریت ایستگاه  میانگین
 .  (5و  4)اشکال  داشتند

 . 2020تا  1986های پربارش طی سال های پهنه ترینگسترده ( 4  شکل 
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  . 2020تا    1986های  پربارش طی سال   های پهنه   ترین گسترده   ( 4  شکل 
به جز   ايستگاه( 86) نواحی تقريبًا تمام  بارش در - 1987اکتبر : الف

از میانگین بارشی این ماه بود و در نواحی    شرق و جنوب شرقی باالتر
ری شتبیمثبت  با اختالف    از شمال غربی بارش  هاییشمال و قسمت

نواحی    -  2013نوامبر  :  ؛ بمناق دیگر داشتند  نسبت به میانگین در
جنوب شرقی و    ،مناطق جنوبی  ،غرب  از شمال  هاییقسمت  ،غربی

های باالتر از میانگین  ايستگاه(، دارای بارش  96) هایی از مرکز  قسمت
شمال  بودند، نواحی  قسمت   ولی  و  شرق  و  مرکزشرق  از   ، هایی 
طق  اجز من  -  1991دسامبر  :  ؛ جنداشتندمیانگین    از  های باالتربارش

از قسمتی  ک  ساحلی شمال،  نقاط  دیگر  و جنوب شرقی،  شور  مرکز 
بیشترین  .  ايستگاه(  89)  های باالتر از میانگین را تجربه کردندبارش

؛  تفاضل مثبت با میانگین مربوط به نواحی غرب و جنوب غرب بود
  شمال غرب، شمال، شمال  ،جنوبی، غرب  نواحی  -  1998ژانویه  :  د

اختالف از میانگین  .  پربارش بودند   ايستگاه(  101)  شرق و جنوب شرق
 کشور از جنوب تا نزدیک شمال غرب قرار داشت.   مثبت در حاشیه

از شمالتنها مرکز و قسمت میانگین  هایی  از  باالتر  بارش  از  غرب، 
بیشتر پهنه کشور از بارش باالتر از    -  1996فوریه  :  ؛ هبرخوردار نبودند

نواحی غرب و جنوب غربی    ايستگاه(.  102)   میانگین برخوردار بودند
باالتر از های  بارش  ، بیش از دیگر نواحی شاهدو ناحیه جنوب شرقی

بودند، این    میانگین  از  غرب  شمال  و  شرق  شمال  نواحی  ولی 
بیبارش شدید  و  گسترده  ماندندهای  ونصیب   -  1996مارس  :  ؛ 

  و نیز  غربی   در آذربایجان   بیشترین اختالف مثبت با میانگین بارش
بود  شمالی  نیمه کل    ايستگاه(،  102)   کشور  و  مرکزی  مناطق  ولی 

از میانگین داشتندبارش  جنوبی  حاشیه نیمه آپریل  :  ؛ زهای کمتر 
شمال شرق از    و  جنوب شرق  ، نواحی غربی، شمالی، جنوب  -  2019
بودندبارش برخوردار  میانگین  از  باالتر  و  93)  های  تنها    ايستگاه( 

نیز قسمتو جن  غربی  حاشیه  ،نواحی مرکزی از وب غربی و  هایی 
 -  1992می  :  ؛ حنصیب ماندندهای زیاد بیشمال غرب از این بارش

نواحی شمال غرب،    بیشترین اختالف مثبت با میانگین مربوط به
  نواحی  ايستگاه(.  94بود )  هایی از مرکز و شمال شرقغرب، قسمت
غرب قسمت  ، جنوب  شرق،  نواحی  جنوب  و  مرکز  از  کوچکی  های 

: ؛ ط ندداشتو باریکی از شمال غرب بارش کمتر از میانگین  مرزی  
هایی از جنوب شرق  نواحی شمال شرق، شمال، قسمت  -  1997ژوئن  

هایی از مرکز اختالف بارشی مثبت نسبت به میانگین  و نیز قسمت
جنوب کمبود    غرب و  شمال  ،ولی نواحی غربی  ايستگاه(،  76داشتند )
دا پهنهشتبارش  بیشترین  میانگین   ، رکشو  ند.  به  نزدیک  بارشی  با 

  .د شیعنی اختالف مثبت کم مشاهده 

 . 2020تا  1986های بارش طی سالهای کمترین پهنهگسترده( 5شکل  
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گسترده 5شکل   پهنه (  کم ترین  سال های  طی  تا    1986های  بارش 
ايستگاه(، به غير  111تقریبًا تمام پهنه کشور )  -  2002الف: اکتبر    .2020

نیمه قسمت  از  خزر،  دریای  سواحل  گیالن،  غربی  ساحلی  های 
هایی از  آذربایجان شرقی، سواحل بوشهر و قسمتهای مرزی  قسمت
بارشاستان را تجربه  های گرگان و سمنان،  میانگین  از  های کمتر 
نوامبر  کردند ب:  کم  -  1987؛  و  ) خشکی  کشور  کل  در    117بارشی 

غربی کشور بیش از   ايستگاه( حاکم بود، ولی کمبود بارش در نیمه
  ودبباران  سراسر کشور پهنه کم  -  2011؛ ج: دسامبر  شرقی بود  نیمه

کمبود بارش در نواحی شمال و غرب و جنوب غرب،   .ايستگاه( 116)
تر کماحی بارش  ون  همه  -  1987؛ د: ژانویه  بیش از دیگر نواحی بود

کرد تجربه  را  میانگین  ) از  از  ايستگاه(  117ند  اختالف  بیشترین   .
بی و نیز  مربوط به نواحی غرب و جنوب غر  ، بارشو کمبود    میانگین

؛  تر بودبه میانگین نزدیکمرکز در این ماه  بود. بارش نواحی شمالی 
میانگین    مرکز بارش باالتر ازنواحی  هایی از  در قسمت   -  2001ه: فوریه  
داد، بارش  رخ  دیگر  نواحی  در  میانگین  ولی  از  کمتر  )ها    114بود 

این کم  ايستگاه( نواحی  و شدت  نواحی خراسان،  بیشتر در  بارشی 
جنوب  سا و  غرب  دریای خزر، جنوب  مارس  حلی  و:  مشاهده شد؛ 

تقریبًا تمام کشور به جز نواحی کوچکی در شمال غرب کمبود    -  2008
ايستگاه(. این کمبود در نواحی غربی، جنوب غرب    115بارش داشتند )

  - 2000غربی سواحل خزر، بیش از دیگر مناطق بود؛ ز: آپریل  و نیمه
که بارش باالتر از میانگین   در شمال غرب  مناطق کوچکی  به غير از

.  ايستگاه(   115)  بارشی را تجربه کردندتمام نواحی ایران کم  ند،داشت
جنوب غرب و  شمال شرق،    ،بیشترین کمبود باران در نواحی غرب

استان  تنها در    -  2008دیده شد؛ ح: می  نیز شمال   حواشی مرزی 
  بارش  هاپهنهما در دیگر  وجود داشت، ابارش باالتر از میانگین    اردبیل
 منطقه  در  بیشترین کمبود بارش ايستگاه(.    112)  بود   از میانگین  کمتر

در نواحی نیمه شمالی نیز کمبود بارش    بود.آذربایجان شرقی و غربی  
. در مناطق جنوبی و غربی اختالف بارش  بودبه وضوح قابل مشاهده  

بود؛ ط: ژوئن    ناچیزار کمبود بارش  دمق  و   به صفر نزدیک  ،از میانگین
کردند  -   1990 تجربه  را  کم  بارش  کشور  پهنه  تمام    116)   تقریبًا 

از    ايستگاه(. یعنی  نواحی شمال  به  مربوط  بارش  بیشترین کمبود 
شرق   شمای  تا  غرب  اختالف   بود.شمال  نیز  شرق  جنوب  ناحیه 

   داد.زیادی نسبت به دیگر نواحی نشان   منفی میانگین بارش
 

 بحث 
مشخص بارش،  آماری  بررسی  بر  عالوه  پژوهش  این  کردن  هدف 

بارش درگیر  پهنه  در  گستردگی  میانگین  از  بیشتر  یا  کمتر  های 
 های اکتبر تا ژوئن بود.  ماه

گیرد، مبین وسعت  های باالتر از میانگین در برمیوسعتی که بارش
ی  هاترین پهنهزا نیز هست. استخراج تاریخ گستردههای بارشسامانه

های مسبب آن  بارشی کشور برای هر ماه پیش زمینه بررسی سامانه
های  است. بررسی تغییرات بارش هر ماه نسبت به همان ماه در سال

دیگر از این جهت حایز اهمیت است که در بررسی روند گونه بارش  
های متوالی سال، عامل اقلیمی مهمی همچون زاویه تابش،  در ماه

های بزرگ مقیاس،  شود، در صورتی که سامانهثابت در نظر گرفته می
های یک سال به که قدرت آنها به زاویه تابش بستگی دارد، در ماه

نمی عمل  گونه  کلی  یک  میانگین  با  ماه  هر  مقایسه  در  ولی  کند 
بریم که هر  خودش و حذف عوامل یکسان، پی به علل دیگری می

کند و اینگونه، اش منحصر به فرد میماه را نسبت به میانگین کلی 
هایی که  شود نه با ماهبارش هر ماه، با هم نوع خودش مقایسه می

های درگیر با آن در شرایط یکسانی قرار ندارند. شناسایی وسعت پهنه
بارش سنگین در هر ماه در نمودار دو خطی مورد استفاده در این  
مقاله، قابل مشاهده است و به صورت آماری وسعت بارش سنگین  

کند. عالوه بر این، تغییرات  عت کمبود بارش را مشخص مییا وس
وسعت پهنه درگیر بارش سنگین هر سال در ماه مورد نظر مشخص  

بارش با  است. قدرت و گسترش  ماه  میانگین در هر  از  باالتر  های 
های پاییز نسبت به  های دیگر متفاوت است. به طور مثال در ماهماه
ای بیشتر از میانگین کمتر است.  ههای زمستان گستردگی بارشماه

های  های متفاوتی جز پهنهعالوه براین، نواحی مختلف کشور، در ماه
گیرند مانند نواحی شرق و جنوب شرقی، که  پر بارش کشور قرار می

گیرند که بیشتر نواحی، از پهنه پر  زمانی در پهنه پر بارش قرار می
دار دو خطی برای هر طور کلی با بررسی نمو بارش خارج شده اند. به

آوریم.  ماه اطالعات زیادی را در مورد بارش کلی آن ماه به دست می
استخراج سال پر بارش و کم بارش و گستردگی آنها برای هر ماه در  

میزان گستردگی و  مطالعه  مورد  دوره    بارش  درگیر  هایپهنه  طول 
 .  است مقاله  این از تمایزات مطالعه،  مورد هایسال از ماه هر برای

های پیشین روند بارش و بررسی تغییرات آن در مناطق  در پژوهش
. کندال مورد مطالعه قرار گرفته است-آزمون من  بامختلفی از کشور،  

الگوی  ،  معنادار بودن یا نبودن روند بارشبرای    کندال،-از آزمون من
کشور سطح  در  بارش  میزان  ضریب    ، کلی  کمترین  و  بیشترین 

های خشک و تر نسبت به هم در نواحی  فراوانی دوره  ، تغییرات بارش
 Mirian et al., 2022; Mazidi]استفاده شده است    مورد مطالعه

et al., 2022; Amani et al., 2020]  .  زنجیره مارکف نیز مدلی
تصادفی برای توصیف یک توالی از رویدادهای احتمالی است که در  

اد قبلی بستگی دارد. برای  آن احتمال هر رویداد فقط به حالت روید
بینی آن نیز محققان بسیاری از  بررسی روند بارش و در نهایت پیش

احتمال تداوم و تواتر روزهای بارش و    اند. این روش استفاده کرده
بارش بارش   ، خشکی، احتمال وقوع  دوره برگشت  و    احتمال مقدار 

های تر بررسی روند سری زمانی دوره  ه است.مورد تحلیل قرار گرفت
و خشک و نیز شدت آنها و احتمال گذر از دوران تر به خشک و بر  

 ;Ghaznavi et al., 2021]روش است  عکس از یافته های این  

Iranpour et al., 2019] .    شکل اقلیمی،    ها به چند خشکسالی پایش
کشاورزی، و   هیدرولوژی،  در  .  ودشمی  انجاماجتماعی    اقتصادی 

بسیار باال است.    SPIهای اقلیمی کاربرد شاخص  بررسی خشکسالی
  48و    24،  12در مقیاس زمانی    (SPI)  شاخص بارش استانداردشده

یابی تهیه های درونمحاسبه و نقشه های منتخب؛ماهه در ایستگاه
به منظور شناسایی الگوی خشکسالی و نمایش آن    ،شد. در نهایت

و   موران  فضایی  خودهمبستگی  آماره  از  ترتیب  به  نقشه  روی  بر 
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لکه ویژگیتحلیل  شد.  استفاده  داغ  استان های  خشکسالی   های 
تمامی نقاط استان رخداد خشکسالی    دهد که تقریباً نشان می  فارس

ضعف و  شدت  با  میرا  تجربه  متفاوت  شدت  از    کنند.های  نظر 
خشکسالی نتایج بررسی بیانگر این است که هر قدر مقیاس زمانی 

رود؛ اما قدر مطلق خشکسالی  نیز باالتر می  SPIرود، ارقام  باالتر می
هایی  نیز از شاخص  SPIشاخص    .[Ghanbari, 2020]  شودکم می

مشخص   منطقه  هر  برای  را  و خشکسالی  ترسالی  میزان  که  است 
بینی خشکسالی از  و ترسالی و نیز پیش  کند. پایش خشکسالیمی

اند. موارد استفاده این روش هستند که محققان زیادی از آن بهره برده
اند و محدوده  بندی شدهها درجهدر این روش خشکسالی و یا ترسالی

 Bazrafshan et]  خاصی برای هر درجه در نظر گرفته شده است

al., 2011; Shokohi et al., 2018; Mohtashami et al., 

بارش  .[2015 رخداد  انتظار  زمان  مدت  تغییرات  از   شناختن  نیز 
گیری از روش  با بهرهمباحثی است که مورد بررسی قرار گرفته است.  

کیلومتر برای   6×6های  آماری کریجینگ مقادیر بارش بر سلول  زمین
میان جداگانه  روز  شدندهر  طریق  یابی  از  بررسی  این  ون  آزم. 

بر سری زمانی مقادیر   %90کندال در سطح اطمینان -ناپارامتریک من
نرخ تغییرات به کمک روش .  مدت زمان انتظار رخداد برازش داده شد

های  ها نشان دادند که طی ماهورد شد. یافتهآخطی حداقل مربعات بر 
انتظار زمان  مدت  بارش طوالنی  سرد سال  دررخداد  است،    تر شده 

های گرم سال فاصله زمانی بین دو رویداد بارشی  که در ماه  حالی
. تفاوت رفتار  [Darand et al., 2019]  تر شده استپیاپی کوتاه

ماهانه بارش در مقیاس زمانی مکانی، بدین صورت بررسی شده است 
  بین که ارتباط بارش و توپوگرافی منطقه به چه میزان است. اگرچه

 لحاظ   از  توپوگرافی-فضایی  متغیرهای  و  ماهانه  دامنه تغییرات بارش
بررسی  اما  دارد،   وجود  داریمعنی  رابطه  آماری   هاها همبستگیدر 
  تحلیل  و  تجزیه  تکنیک  اساس  با این حال بر .  نبوده است  قوی  چندان
شد.  منطقه  5  ای،خوشه  عرض   از  عموماً   مناطق  این  شناسایی 

 شمالی  جغرافیایی  هایعرض  سمت  به  شمالی   32  جغرافیایی
 طور   به  شمالی  32  جنوب  در  منطقه  که  حالی  در  کنند،می  پیشروی

 ,.Asakare et al]کند  می  پیروی  جغرافیایی  طول  الگوهای  از  کلی

بارش  .[2021 تحلیل  آستانه  برای  گرفتن  نظر  در  با  سنگین  های 
صدک  بارش باالی  روش،  95های  از  استفاده  ناپارامتریک  با  های 
م آزمون خطی  -نهای  رگرسیون  روش  و  استیمیتور  سنس  کندال، 

های سنگین مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج این  ساده روند بارش
داری  معنی  ها نشان داد ایستگاه آستارا روند مثبت، صعودی وآزمون

بودن، روند های منتخب باوجود صعودیداشته ولی در بقیه ایستگاه 
 . [Zeynali et al., 2020] دار نبوده استمعنی

در پژوهش حاضر، تنها یک آستانه )میانگین(، برای تری و خشکی  
ها تنها  هر ایستگاه در نظر گرفته شده است. زیرا قرارگیری ایستگاه

در دو دسته تر )بارش باالتر میانگین( و خشک )بارش پایین تر از  
فوا مانند  مربوط،  پارامترهای  دیگر  سنجش  سهولت  صل  میانگین( 

تر و خشک و تغییرات این  های خشک و تر، میزان اختالف پهنهدوره
کند. این در شرایطی است که  دو پارامتر در طول زمان را فراهم می

مشخص آستانه  یک  از  بیش  قراردادن  با  با  هم  عوامل  این  کردن 
ارتباط های همراه میبندیدسته با مشکل  شود که  آنها  میان  دهی 
کندال و زنجیره مارکف در صورتی  -دو آزمون من  درشود.  رو میروبه

که بارش از حالت نرمال به میزان زیادی خارج شود دیگر معناداری 
بینی این دو روش  شود و در پی آن مساله پیشدر روند مشاهده نمی

این در صورتی است که با عواملی مانند تغییر    و  شودهم منتفی می
های غیرنرمال رود که بارشیاقلیم و گرمایش جهانی این انتظار م 

اقلیم    از پیامدهای گرمایش جهانی و تغییردیگر  افزایش یابند. یکی  
مند  مکانی سنجه جوی مهم و آشوب-جایی در الگوهای زمانیجابه

ها نسبت به همدیگر در دو دوره  بررسی فواصل بارش  بارش است.
صله  کمتر یا بیشتر شدن فا  روش خطی حداقل مربعاتگرم و سرد از  

دو بارش پیاپی را مشخص کرده است. ولی در پژوهش حاضر فاصله  
های متوالی مشخص شده  های خشک و تر برای هر ماه در سالدوره

بینی بارش است. در این پژوهش بررسی روند و توجه به امر پیش
استخراج   بلکه  نيست،  پژوهش  اهداف  از  و  است  نگرفته  صورت 

زمانی بازه  بارش در  و مکانی به منظور پرداختن به   تغییرات مهم 
 علل آنها حایز اهمیت است.

محدودیت تکاز  پژوهش،  این  آن،  ایآستانههای  بودن 
)کمبندیدرجه خشکی  شدت  در  نشدن  )پربارشی(  تری  و  بارشی( 

توان در صورت نیاز و تغییر هدف  مناطق مورد مطالعه است که می
با  پژوهش، به تعیین آستانه بارشی،  اقلیم هر  های دیگر  به  توجه 

شود با توجه به استخراج منطقه، اقدام کرد. در نهایت پیشنهاد می
های بارش ها و همچنین دورهترین ماهترین و پربارشتاریخ خشک

و   تحلیل سینوپتیکی  به  روش  این  در  گسترده و خشکی گسترده 
 دینامیکی آنها نیز پرداخته شود. 

 
 گیری نتیجه 

ب  ايراندر  بارش    زانیم  پهنه  شتریدر  در  رخ    ی هااوقات  کوچک 
ها  ستگاهیدر تمام ا  نیانگیبارش کمتر از م   نکه یبا وجود ا.  دهدیم 

بارش باالتر    یدارا  رانیا  یهاستگاهیگاه تمام اچیه،  د وش میمشاهده  
 يستند.ن نیانگیاز م 

 
های از سازمان هواشناسی کل کشور به جهت تامین داده  تشکر و قدردانی: 

 این پژوهش، صمیمانه سپاسگزاریم. 
 موردی برای گزارش وجود ندارد.تاییدیه اخالقی:  
 موردی توسط نويسندگان گزارش نشده است.تعارض منافع:  

(؛ بهروز  %50ثریا دریکوند )نویسنده اول(، پژوهشگر اصلی )سهم نویسندگان:  
)نوی ) نصیری  بحث  نگارنده  دوم(،  )نویسنده %15سنده  قائمی  هوشنگ  (؛ 
روش  )سوم(،  تحلیل %15شناس  چهارم(،  )نویسنده  کرمپور  مصطفی  گر  (؛ 

 (%10(؛ محمد مرادی )نویسنده پنجم(، نگارنده مقدمه )%10داده )
این پژوهش برگرفته از رساله دکتری نویسنده نخست با عنوان  منابع مالی:  

  ایران   هایبارش   تضعیف  یا  تشدید  در  سپهر  ورد بر  سپهر  پوشن  اثر  "بررسی
مشاوره    سرد  دوره  در و  سوم  و  دوم  نویسندگان  راهنمایی  به  سال" 

 نویسندگان چهارم و پنجم، در دانشگاه لرستان است.
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