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توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

چکیده
هاي مهمی از سـاز و  توان به بخششناخت این ویژگی، میبا . ماهانه بارندگی اشاره دارد-رژیم بارش به توزیع فصلی

و برآینـد آن  رداقلیم تاثیر گذيتواند بر عملکرد سایر اجزارژیم بارش می. زمانی بارش پی بردحاکم بر توزیع ) هاي(کار
ایسـتگاه طـی دوره آمـاري    73در مطالعۀ حاضـر بـا اسـتفاده از آمـار بارنـدگی ماهانـۀ       . پیامدهاي مثبت یا منفی خواهد بود

ضریب تغییرات، (از سه نمایۀ بارش ،در این راستا. رژیم بارندگی شمال غرب کشور مورد توجه قرار گرفت2005-1966
از رژیم بارش پهنۀ مـورد  یهاي کما بیش یکسانویژگیگربیانهر سه نمایه. گرفته شدبهره) نمایه یکنواختی و نمایه فصلی

شمال شرق پهنـه مـورد بررسـی رخ    ترین ضریب تغییرات و بیشترین یکنواختی بارش درنتایج نشان داد که کم. بودمطالعه
هاي متنوع باران زایـی  هد سامانهدکه نشان میاستاین بخش داراي رژیم بارش یکنواخت با یک فصل مرطوب . دهدمی

در نقطـه مقابـل آن، بخـش جنـوب غربـی پهنـه، داراي رژیـم بـارش کـامالً          . ها از بیشینۀ فعالیت برخوردارنددر این بخش
درصـد از پهنـۀ اخیـر داراي    80حـدود  . متمرکز است که بازتابی از تاثیر فزاینده سامانه هاي متمرکز در یک فصـل اسـت  

.یک فصل خشک کوتاه استرژیم بارش فصلی با
، نمایه فصلی، نمایه یکنواختی، ضریب تغییراترژیم بارش، شمال غرب ایران: يکلیديهاواژه

مقدمه
هـا یـا   حسـب مـاه  رژیم بارش، به پراکندگی زمـانی بـارش بـر   . است1هاي زمانی بارش، رژیم بارندگییکی از ویژگی

رژیـم بـارش را   اقلـیم شناسـان   . سازدها را امکان پذیر میها و ماهصلفاین ویژگی مقایسه بارش. شودفصول سال گفته می
درشــمال یونــان3در منطقــه نیمــه خشــک ماکــدونیا، )633-1979:627،و همکــاران2اســکات(شــمال شــرق آمریکــا در 

و ) 1717-1999:1728،و همکـاران 5کـادي اوغلـو  ؛136-2003:123،تاراونـه (، در ترکیه )585-4،1995:569دالزیوس(

1 - Precipitation Regime
2- Scott
3-Makedonia
4- Dalzeus
5 - Kadioglu
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العـات ایـن دانشـمندان عمـدتاً     مط.انـد کـرده بررسی ) 2004:193و2008و همکاران 6کاراگیانیدیز(ایستگاه اروپا 50در
.گر تاثیر عوامل کالن مقیاس بر رژیم بارش مناطق مورد مطالعه بوده استبیان

دو گـروه مطالعـه در خصـوص رژیـم     بـه تـوان رژیم بارش مبادرت ورزیده انـد، مـی  عالوه بر مطالعاتی که به شناخت 
،نمونـه بـراي . تـوان یـاد نمـود   نیز تغییر زمانی رژیم بارش را مـی طبقه بندي رژیم بارش و ،براي مثال؛بارش نیز اشاره کرد

اي بررسـی و  ر نپال با استفاده از تحلیل خوشهالگوي مکانی رژیم بارش را د) 1645-2004:1659( و همکاران 7کانساکار
رژیـم بـارش روزانـه را در    ) 123-138، 2007( و همکاران8مارتینز. چهار رژیم بارشی را در این محدوده شناسایی نمودند

) 101-106:  2007(10ریـزر و کوتیـل  . هاي اصـلی بررسـی کردنـد   از تحلیل خوشه اي و تحلیل مؤلفهبا استفاده9کاتالونیا
نتـایج نشـان داد کـه رژیـم بـارش در الرناکـا از همگنـی و یکنـواختی         . دندکرمطالعه 11رژیم بارش را در والنسیا و الرناکا

همگنـی رژیـم بـارش را در بخـش غربـی      ) 321-329، 2007(12و جـوز ونکاتش. تري نسبت به والنسیا برخوردار استبیش
قطب جنـوب  15رژیم بارش را در منطقه دران میود) 1-2008:9( و همکاران14اسکالسر. بررسی کردند13منطقه کارناتاکا

تري نسـبت بـه   هاي سیکلونی از توزیع فصلی مناسبفعالیت علتنشان دادند که بارندگی در مناطق ساحلی به مطالعه کرده،
در بمبئـی هنـد بـا    هاي موسمی رامکانی بارش-هاي زمانیویژگی) 1-10، 2008(16گوپتا. داخل خشکی برخوردار است

.دندکرهاي زمین آمار بررسی استفاده از روش
ي اخیر نشان داده اند که رژیم بـارش در مکـان هـاي مختلـف بـه اشـکال گونـاگون متحمـل         اقلیم شناسان طی سال ها

در منطقـه آلـت   فصـلی  بـارش  سـال بـه سـال   پـذیري  تغییر)163-170، 2001(17راموس،مثال؛ برايدگرگونی شده است
و 19فالویـو .بـه تـري اسـت   فصـل پـاییز  تمایـل  و بـه خشـکی  فصـل بهـار  گر تمایل وي بیانمطالعات . را بررسی کرد18پندز

. نـد دکردر جنـوب برزیـل را بررسـی    20یناسـانتاکاتر غـرب در چگونگی تغییرات رژیم بـارش  )66-73، 2002(همکاران 
آنهـا . بررسـی کردنـد  1850از دهـه  را 22اي دورهـام دهـه رژیم بـارش پذیريتغییر)945-2007،956(21بورت و هورتون

.نداهتر شدها مرطوبتر و زمستانخشکدر منطقۀ مورد بررسیهاقرن بیستم تابستانکه طینشان دادند
صـورت  اشاره شد، تاکنون مطالعات جامعی در زمینه رژیم بارش مناطق و نـواحی کشـور   به آنچه در باالرغم آنعلی

؛ انـد هاي رژیم بارش ایران انجـام داده ویژگیاي در موردژه اقلیم شناسان مطالعات پراکندهویدانشمندان و به. نگرفته است
شـدید و کوتـاه   هايخصوصیات عمدة رژیم بارش ایران را توأم با نوسان) 166، 1382(بابائی فینی و فرج زاده ،مثالبراي

6 - Karagiannidis
7- Kansakar
8- Mart´ınez
9- Catalonia
10 - Reiser and Kutiel
11- Valencia and Larnaca
12 - Venkates and Jose
13 - Karnataka
14 - Schlosser
15 - Dronning Maud
16 - Gupta
17 -Ramos
18 - Alt Penedes
19 - Flavio
20- Santa catarina
21 - Burtt and Hurton
22 - Durham
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رشـی  وي سه رژیـم با . بندي نمودرژیم بارش ایران را بررسی و پهنه) 47-1384:59(مسعودیان . دانندبودن دوره بارش می
. رژیم بارش را در ایستگاه سـینوپتیک کرمانشـاه بررسـی کردنـد    ) 14-1385:24(قاسمی و جامع . در ایران شناسایی نمود

) 1-1384:12(مسـعودیان و عطـایی   . نشان داد که ایستگاه مـذکور داراي رژیـم بـارش زمسـتانه و بهـاره اسـت      آنهامطالعۀ 
حـداقل دو فصـل و حـداکثر سـه فصـل      (و رژیـم بـارش متمـایز در ایـران     پنج ناحیه با فصـول  ،سال اخیر50براساس آمار 

-توزیـع مکـانی بـارش در غـرب ایـران را بـا اسـتفاده از داده       ) 93-1387:108(رضیئی و عزیزي . شناسایی کردند) بارشی
هـاي مرکـزي و   بخـش بـا ،هاي شـمالی پهنـۀ مـورد بررسـی    دریافتند که رژیم بارش بخشنموده،ایستگاه تحلیل170هاي

هـاي  بخـش . اسـت تري برخـوردار  بیشـ از نظـم  ،داراي رژیم بارش بهاره بـوده هاي شمالی پهنهبخش. استمتفاوت جنوبی 
بـه شناسـایی منـاطق همگـن     ) 65-1388:86(رضیئی و عزیـزي  ،همچنین. میانی و جنوبی داراي رژیم بارش زمستانه است

. ن بارش را در این بخش شناسایی نمودندبارش در غرب ایران پرداختند و پنج منطقۀ همگ
بـه ویـژه   ؛هاي فصلی بـارش یجا که رژیم بارش ایران در خرد مقیاس مورد مداقه قرار نگرفته است، مطالعۀ ویژگاز آن

حاضـر بـه   پـژوهش در . بعدي از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  هايپژوهشگشاي مقیاس هاي ناحیه اي به عنوان راهدر 
) 1384(براسـاس مطالعـه مسـعودیان    . شـد بارش ناحیه اقلیمی شمال غرب ایران مطالعـه  ) رژیم(منظور مطالعه توزیع فصلی 

فصـل بهـار  دربـارش در این ناحیه . گذاري شده استنامآذريبارشرژیمرژیم بارشِ بخشِ بزرگی از این ناحیه به نام 
ترینبارشپرمهوآوریلهايماه. کننددریافت میساالنهبارشازیکسانیهمستقریباپاییزوزمستانواستمتمرکز

).1384:51مسعودیان (هستندسالهايهما
واقـع شـدن در مسـیر بادهـاي غربـی و از      علتکار بارش در ناحیه کوهستانی شمال غرب ایران از یک طرف به وساز

-ۀ ویژگی هـایی نظیـر رژیـم بـارش مـی     مطالع،بدین دلیل. تاثیر فرآیندهاي محلی بسیار پیچیده استعلتبه ،طرف دیگر
نمایـۀ  :شـامل ،براي بررسی ویژگی رژیـم بـارش از سـه نمایـه    . هاي اقلیمی این ناحیه را آشکار سازدتواند برخی پیچیدگی

نمایـه فصـلی بـراي اولـین بـار توسـط       . بهره گرفته شـد CV(25(و ضریب تغییرات 24)H(یکنواختی، نمایۀ 23)SI(فصلی
از جملـه مطالعـاتی کـه بـا اسـتفاده از ایـن       . شـد و به منظور کمی سازي رژیم بارش استفاده 1981در سال 26والش و الولر

، 272002کـانلوپولو (العه رژیـم بـارش در یونـان    مط:نظیر،توان به موارد معدوديمی،انددهکرنمایه، رژیم بارش را بررسی 
. اشاره کـرد ) 89-2010،96و همکاران29آباجی(و در نیجریه ) 155-161، 282005و لیوادا و آسیما کوپولوس) 218-215

مکانی بارش ایران به کـار  –سی توزیع زمانی ربراي بر) 20-1378:28(نمایۀ یکنواختی اولین بار توسط غیور و مسعودیان
بررسـی ختی را در ایـران زمـین  سـاله، نمایـۀ یکنـوا   25ایسـتگاه طـی دوره آمـاري   123ایشان با استفاده از آمار . شدگرفته

.ضریب تغییرات نیز یک نمایۀ عمومی براي بررسی تغییرپذیري است. دندکر

23-Seasonal index
24-Homogeneity index
25 - Coefficient of Variation
26-Walsh and Lawler
27- Kanellopoulou
28- Livada and Asimakopoulos
29- Abaje
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پژوهشو روشهاداده
درصد از مساحت کشور را در 7/7تقریباً کیلومتر مربع و 4/12654اي با وسعت حدود ناحیهپهنۀ شمال غرب ایران، 

:استاین پهنه شامل مختصات جغرافیایی زیر . گیردبر می
816439452335: N
726249912044: E

هـاي  اسـتان شـامل  (ایستگاه همدید، اقلیم شناسی و باران سنجیِ چهار استان شمال غرب کشور 73در نوشتار حاضر از 
هـا برپایـۀ   انتخـاب ایسـتگاه  . ر بهـره گرفتـه شـد   هاي مجاوو نیز استان) بی، اردبیل و زنجانآذربایجان غرآذربایجان شرقی، 

در نظر گرفتـه  2005تا1966سالطول دوره آماري مورد بررسی از،بدین ترتیب. ساله بوده است20حداقل پیشینۀ آماري
متـر  2100در ارتفـاع  ) زینجناب( ترین ایستگاه مرتفع. اندمتر واقع شده1000- 1500ارتفاعیها در دامنهتر ایستگاهبیش. شد

،بـا ایـن حـال   . رسـد متر می4877پهنۀ مورد بررسی تا این در حالی است که بیشینۀ ارتفاعی. از سطح دریا واقع شده است
کنش پـرا . مندي به عمل آیدي موجود، بیشترین بهرههاهاي معتبر زمین آماري از دادهیکسعی شده است با استفاده از تکن
. ارائه شده است) 1(شکل هاي مزبور درمکانی و طیف ارتفاعی ایستگاه

پراکنش مکانی ایستگاه ها و توزیع ارتفاعی شمال غرب ایران)1شکل

100اي با ابعاد یاخته اي شبکهاي، به جاي استفاده از اطالعات نقطهمندي بیشینه از اطالعات موجود،به منظور بهره

ها میزان بارش براي هر یک از یاختهبا استفاده از تکنیک زمین آماري کریجینگ،. کیلومتر بر پهنه گسترده شد100
هاي و از استانایستگاه با شرایط مناسب از خارج از پهنه 8ایستگاه، 73یابی، از بین براي افزایش دقت میان. برآورد گردید

همدان، کردستان و قزوین، شامل ایستگاه هاي سرچشمه، سنته، توپ آغاجی، کیتو، گاپان، تاجرك، داغالن و (مجاور 
هاي خارج از سپس یاخته. دست آمدههاي بارش هر ماه از ابتداي دوره آماري بنقشه،بدین ترتیب. انتخاب شد) مالعلی

.اي انجام شدحاسبات آماري روي یاخته هاي پهنهکلیه م. باقی ماندیاخته 4235پهنه حذف شده و تعداد 
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. ارائه شده است) 1(شکل هاي مزبور درمکانی و طیف ارتفاعی ایستگاه

پراکنش مکانی ایستگاه ها و توزیع ارتفاعی شمال غرب ایران)1شکل

100اي با ابعاد یاخته اي شبکهاي، به جاي استفاده از اطالعات نقطهمندي بیشینه از اطالعات موجود،به منظور بهره

ها میزان بارش براي هر یک از یاختهبا استفاده از تکنیک زمین آماري کریجینگ،. کیلومتر بر پهنه گسترده شد100
هاي و از استانایستگاه با شرایط مناسب از خارج از پهنه 8ایستگاه، 73یابی، از بین براي افزایش دقت میان. برآورد گردید

همدان، کردستان و قزوین، شامل ایستگاه هاي سرچشمه، سنته، توپ آغاجی، کیتو، گاپان، تاجرك، داغالن و (مجاور 
هاي خارج از سپس یاخته. دست آمدههاي بارش هر ماه از ابتداي دوره آماري بنقشه،بدین ترتیب. انتخاب شد) مالعلی

.اي انجام شدحاسبات آماري روي یاخته هاي پهنهکلیه م. باقی ماندیاخته 4235پهنه حذف شده و تعداد 
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پژوهشو روشهاداده
درصد از مساحت کشور را در 7/7تقریباً کیلومتر مربع و 4/12654اي با وسعت حدود ناحیهپهنۀ شمال غرب ایران، 

:استاین پهنه شامل مختصات جغرافیایی زیر . گیردبر می
816439452335: N
726249912044: E

هـاي  اسـتان شـامل  (ایستگاه همدید، اقلیم شناسی و باران سنجیِ چهار استان شمال غرب کشور 73در نوشتار حاضر از 
هـا برپایـۀ   انتخـاب ایسـتگاه  . ر بهـره گرفتـه شـد   هاي مجاوو نیز استان) بی، اردبیل و زنجانآذربایجان غرآذربایجان شرقی، 

در نظر گرفتـه  2005تا1966سالطول دوره آماري مورد بررسی از،بدین ترتیب. ساله بوده است20حداقل پیشینۀ آماري
متـر  2100در ارتفـاع  ) زینجناب( ترین ایستگاه مرتفع. اندمتر واقع شده1000- 1500ارتفاعیها در دامنهتر ایستگاهبیش. شد

،بـا ایـن حـال   . رسـد متر می4877پهنۀ مورد بررسی تا این در حالی است که بیشینۀ ارتفاعی. از سطح دریا واقع شده است
کنش پـرا . مندي به عمل آیدي موجود، بیشترین بهرههاهاي معتبر زمین آماري از دادهیکسعی شده است با استفاده از تکن
. ارائه شده است) 1(شکل هاي مزبور درمکانی و طیف ارتفاعی ایستگاه

پراکنش مکانی ایستگاه ها و توزیع ارتفاعی شمال غرب ایران)1شکل

100اي با ابعاد یاخته اي شبکهاي، به جاي استفاده از اطالعات نقطهمندي بیشینه از اطالعات موجود،به منظور بهره

ها میزان بارش براي هر یک از یاختهبا استفاده از تکنیک زمین آماري کریجینگ،. کیلومتر بر پهنه گسترده شد100
هاي و از استانایستگاه با شرایط مناسب از خارج از پهنه 8ایستگاه، 73یابی، از بین براي افزایش دقت میان. برآورد گردید

همدان، کردستان و قزوین، شامل ایستگاه هاي سرچشمه، سنته، توپ آغاجی، کیتو، گاپان، تاجرك، داغالن و (مجاور 
هاي خارج از سپس یاخته. دست آمدههاي بارش هر ماه از ابتداي دوره آماري بنقشه،بدین ترتیب. انتخاب شد) مالعلی

.اي انجام شدحاسبات آماري روي یاخته هاي پهنهکلیه م. باقی ماندیاخته 4235پهنه حذف شده و تعداد 
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149/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

ها در پهنۀ مورد بررسی، میانگین مکانی آن-بارش و تغییرات زمانیهاي توصیفیارائه تصویري روشن از ویژگیبراي
بارش، نمایه )رژیم(مطالعه توزیع زمانی براي. و ضریب تغییرات بارش پهنه به صورت ساالنه و ماهانه برآورد شد

این ،در دنبالۀ بحث. هاي نقشه پهنه مورد بررسی محاسبه و ارائه گردیدنمایه فصلی براي هر یک از یاختهیکنواختی و
:ها به ایجاز معرفی خواهد شدروش

تحلیل و نمایش تغییرات زمانی بارش، ضریب تغییرات ماه به ماه مجموع بارش بلند مدت براي هریک از به منظور
دوازده ماه هر یاخته و بر) x(به میانگین ) s(این نمایه از نسبت انحراف معیار . یاخته و براي کل پهنه محاسبه شد4235

): 2007:520و همکاران، 30محمود وند(شود به درصد بیان می) 1(اساس فرمول 
)1(100

x

s
CV

معرف پایداري و توزیع زمانی یکنواخت ،ضریب تغییرات کم. دهددست میهاین نمایه تصویري از رژیم بارش ب
اي نمایه مزبور بر40عدد . در حالی که ضریب تغییرات باال معرف تمرکز بارش در یک بازة زمانی کوتاه است،بوده

یاز توزیع نسبتاً یکنواختباشد، بارش منظم بوده،40کمتر از CVبدین نحو که اگر مقدار؛اي استمحور تعیین کننده
دال بر بی نظمی حدوث بارندگی و گویاي تفاوت هاي شدید ماه ها ،تر باشدبیش40برخوردار است و هر چه این میزان از

).1387:76عساکره، (به لحاظ میزان دریافت بارندگی است 
گانۀ سال و شناخت سهم هرماه، از میانگین مجموع بارش ساالنه، یع زمانی بارش طی ماه هاي دوازدهبررسی توزبراي

) 2(ابتدا میانگین مجموع بارش ماهانه براساس فرمول ،استفاده ازاین نمایهبه منظور. شدنمایۀ یکنواختی بارش استفاده 
):21: 1378غیور و مسعودیان،(استاندارد گردید 

2()12,...,2,1(100)( )(  i
p

p
ip

y

i
s

در این معادله sp iبارش استاندارد شده ماهi،ام)(ipمیانگین مجموع بارش ماهiم واyp میانگین مجموع بارش
:محاسبه می شود) 3(سپس نمایه یکنواختی توزیع ماهانه بارش براساس رابطۀ . استساالنه 

3( 
1

12

100
i

i
sH k p i c





  
12ضریب تناسب برابر kتوزیع ماهانه بارش،نمایه یکنواختیHدر این فرمول

22
100مقداري ثابت و برابرcو 

12
، هر چه این نمایه به عبارتی؛نوسان می کند) یکنواختی کامل(100و ) نایکنواختی کامل(نمایه یکنواختی بین صفر . است

. یکنواخت تر است،تر باشدنزدیک100تر باشد، توزیع بارش متمرکزتر و هرچه به به صفر نزدیک
هاي موجود در رژیم تواند تفاوتاین نمایه می. کندفصلی را در مقادیر بارش بیان میتفاوت هاي) SI(نمایه فصلی 

این مشخصه به صورت مجموع قدر مطلق انحرافات میانگین . اوج بارش در سال نشان دهد3یا 2بارش را براي مناطق با 
لیوادا و آسیما (شود نه است و به صورت زیر محاسبه میبارش ماهانه از میانگین بارش ساالنه تقسیم بر میانگین بارش ساال

):2005:157کوپولوس، 
4(12

1

1
12

n

n
i

R
SI x

R
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112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 150

طبقات رژیم بارش . تغییر می کند) تنها یک ماه بارانی(83/1و ) توزیع یکنواخت بارش( مقادیر این نمایه بین صفر
:آمده است) 1(در جدول SIبراساس ارزش

)157: 2005لیوادا و آسیما کوپولوس، ( مفاهیم مقادیر نمایه فصلی) 1جدول 

هاي پژوهشیافته
هاي عمومی میانگین بارش ویژگی-1

شـود کـه بـارش از تنـوع مکـانی      دیـده مـی  . ارائه شده است2در شکل پراکنش مکانی بارش ساالنه شمال غرب ایران 
میلـی  240تـر از  کمینه بارش با کممیلی متر در گوشه جنوب غربی و 795بیشینۀ بارش با بیش از . شدیدي برخوردار است

هـاي پـر بـارش بـر     شود که کانوندیده می. ش کامالً مشهود استبر بارتاثیر عامل ارتفاع. دهدمتر، در شمال شرق رخ می
اراضـی پسـت و همـوار غیـر از بخـش      . هاي بیشینه بارش با ستیغ کوه هـا منطبـق نیسـت   طق مرتفع انطباق یافته، اما هستهمنا

.ندتري برخورداراز بارش کمجنوب غربی

)2005-1966(پراکنش مکانی توزیع زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)2شکل 

توزیع دهد که هاي بارش ارائه شده نشان مینقشه.ارائه شده اند4و 3هاي عمومی بارش ماهانه نیز در شکل ویژگی
تا اوایل اواخر فصل پاییز،در فصل بهارترین مقادیر بارش عمده،طور کلیه ب. بارش در طول سال یکنواخت نیستزمانی

.کز شده استرمتمفصل زمستان 

SI19/039/0-2/059/0-4/079/0-6/099/0-8/019/1-12/1
رژیم 
بارش

یکنواخت با یک یکنواخت
فصل مرطوب تر

با یک عمدتاً فصلی 
فصل خشک کوتاه

یک فصل خشک ( فصلی
)و یک فصل مرطوب

فصلی با فصل خشک 
طوالنی تر

ماه یا 3تر بارش در بیش
ترکم

تقریباً تمامی بارش 
ماه2تا 1در 
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طبقات رژیم بارش . تغییر می کند) تنها یک ماه بارانی(83/1و ) توزیع یکنواخت بارش( مقادیر این نمایه بین صفر
:آمده است) 1(در جدول SIبراساس ارزش

)157: 2005لیوادا و آسیما کوپولوس، ( مفاهیم مقادیر نمایه فصلی) 1جدول 

هاي پژوهشیافته
هاي عمومی میانگین بارش ویژگی-1

شـود کـه بـارش از تنـوع مکـانی      دیـده مـی  . ارائه شده است2در شکل پراکنش مکانی بارش ساالنه شمال غرب ایران 
میلـی  240تـر از  کمینه بارش با کممیلی متر در گوشه جنوب غربی و 795بیشینۀ بارش با بیش از . شدیدي برخوردار است

هـاي پـر بـارش بـر     شود که کانوندیده می. ش کامالً مشهود استبر بارتاثیر عامل ارتفاع. دهدمتر، در شمال شرق رخ می
اراضـی پسـت و همـوار غیـر از بخـش      . هاي بیشینه بارش با ستیغ کوه هـا منطبـق نیسـت   طق مرتفع انطباق یافته، اما هستهمنا

.ندتري برخورداراز بارش کمجنوب غربی

)2005-1966(پراکنش مکانی توزیع زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)2شکل 

توزیع دهد که هاي بارش ارائه شده نشان مینقشه.ارائه شده اند4و 3هاي عمومی بارش ماهانه نیز در شکل ویژگی
تا اوایل اواخر فصل پاییز،در فصل بهارترین مقادیر بارش عمده،طور کلیه ب. بارش در طول سال یکنواخت نیستزمانی

.کز شده استرمتمفصل زمستان 

SI19/039/0-2/059/0-4/079/0-6/099/0-8/019/1-12/1
رژیم 
بارش

یکنواخت با یک یکنواخت
فصل مرطوب تر

با یک عمدتاً فصلی 
فصل خشک کوتاه

یک فصل خشک ( فصلی
)و یک فصل مرطوب

فصلی با فصل خشک 
طوالنی تر

ماه یا 3تر بارش در بیش
ترکم

تقریباً تمامی بارش 
ماه2تا 1در 
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طبقات رژیم بارش . تغییر می کند) تنها یک ماه بارانی(83/1و ) توزیع یکنواخت بارش( مقادیر این نمایه بین صفر
:آمده است) 1(در جدول SIبراساس ارزش

)157: 2005لیوادا و آسیما کوپولوس، ( مفاهیم مقادیر نمایه فصلی) 1جدول 

هاي پژوهشیافته
هاي عمومی میانگین بارش ویژگی-1

شـود کـه بـارش از تنـوع مکـانی      دیـده مـی  . ارائه شده است2در شکل پراکنش مکانی بارش ساالنه شمال غرب ایران 
میلـی  240تـر از  کمینه بارش با کممیلی متر در گوشه جنوب غربی و 795بیشینۀ بارش با بیش از . شدیدي برخوردار است

هـاي پـر بـارش بـر     شود که کانوندیده می. ش کامالً مشهود استبر بارتاثیر عامل ارتفاع. دهدمتر، در شمال شرق رخ می
اراضـی پسـت و همـوار غیـر از بخـش      . هاي بیشینه بارش با ستیغ کوه هـا منطبـق نیسـت   طق مرتفع انطباق یافته، اما هستهمنا

.ندتري برخورداراز بارش کمجنوب غربی

)2005-1966(پراکنش مکانی توزیع زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)2شکل 

توزیع دهد که هاي بارش ارائه شده نشان مینقشه.ارائه شده اند4و 3هاي عمومی بارش ماهانه نیز در شکل ویژگی
تا اوایل اواخر فصل پاییز،در فصل بهارترین مقادیر بارش عمده،طور کلیه ب. بارش در طول سال یکنواخت نیستزمانی

.کز شده استرمتمفصل زمستان 

SI19/039/0-2/059/0-4/079/0-6/099/0-8/019/1-12/1
رژیم 
بارش

یکنواخت با یک یکنواخت
فصل مرطوب تر

با یک عمدتاً فصلی 
فصل خشک کوتاه

یک فصل خشک ( فصلی
)و یک فصل مرطوب

فصلی با فصل خشک 
طوالنی تر

ماه یا 3تر بارش در بیش
ترکم

تقریباً تمامی بارش 
ماه2تا 1در 
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151/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

)1966-2005(توزیع مکانی بارش ماهانه فصل هاي بهار و تابستان)3شکل 

.خود اختصاص داده استاز سهم بارش ساالنه را بهدرصد7/44، میلی متر7/161مجموع بارش فصلیبا رفصل بها
.داشته استمیزان بارش از ماه اکتبر تا ماه می، سیر افزایشی. دهدآوریل و می رخ میهاي ترین بارندگی بهاره در ماهبیش

درصد از سهم 7/16به طوري که به تنهایی حدود ؛رسدمیلی متر به اوج خود می8/57این افزایش در آوریل با میانگین 
را به خود ) درصد 5/8حدود (ارش ساالنه ترین میزان از سهم بفصل تابستان، کم. استبارش ساالنه، مربوط به این ماه 

درصد از سهم 3/1(ترین ماه سال میلی متر، کم بارش8/4نگین بارش در این میان ماه اوت با میا. اختصاص داده است
.توان گفت کمبود بارش دریافتی در گسترة پهنه، باعث همگونی نسبیِ بارش تابستانه شده استمی. است) بارش ساالنه

هاي فصل فراسنج میانگین و میانۀ بارش ماهاختالف نسبتاً زیاد آمارة مد از دو علتبه ،شودگونه که دیده میهمان 
وقوع . هاي فصل زمستان استغییرات مکانی بارش، مربوط به ماهترین دامنه ت، بیشاز این رو. تقارن مکانی اندزمستان فاقد 

اما است؛گواهی دیگر بر بی نظمی مکانی بارش منطقه ،کشیدگی مثبتمقادیر فرین باالتر از میانگین بر اساس ضریب
تقارن تري به در مقابل، بارش بهاره نزدیکی بیش. هاستین مشخصه گویاي نظم نسبی در فرینمقادیر کم حاصل از ا

.تر استاین ویژگی به سمت تابستان نمایان. دهدمکانی مشاهدات را ارائه می

151/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

)1966-2005(توزیع مکانی بارش ماهانه فصل هاي بهار و تابستان)3شکل 

.خود اختصاص داده استاز سهم بارش ساالنه را بهدرصد7/44، میلی متر7/161مجموع بارش فصلیبا رفصل بها
.داشته استمیزان بارش از ماه اکتبر تا ماه می، سیر افزایشی. دهدآوریل و می رخ میهاي ترین بارندگی بهاره در ماهبیش

درصد از سهم 7/16به طوري که به تنهایی حدود ؛رسدمیلی متر به اوج خود می8/57این افزایش در آوریل با میانگین 
را به خود ) درصد 5/8حدود (ارش ساالنه ترین میزان از سهم بفصل تابستان، کم. استبارش ساالنه، مربوط به این ماه 

درصد از سهم 3/1(ترین ماه سال میلی متر، کم بارش8/4نگین بارش در این میان ماه اوت با میا. اختصاص داده است
.توان گفت کمبود بارش دریافتی در گسترة پهنه، باعث همگونی نسبیِ بارش تابستانه شده استمی. است) بارش ساالنه

هاي فصل فراسنج میانگین و میانۀ بارش ماهاختالف نسبتاً زیاد آمارة مد از دو علتبه ،شودگونه که دیده میهمان 
وقوع . هاي فصل زمستان استغییرات مکانی بارش، مربوط به ماهترین دامنه ت، بیشاز این رو. تقارن مکانی اندزمستان فاقد 

اما است؛گواهی دیگر بر بی نظمی مکانی بارش منطقه ،کشیدگی مثبتمقادیر فرین باالتر از میانگین بر اساس ضریب
تقارن تري به در مقابل، بارش بهاره نزدیکی بیش. هاستین مشخصه گویاي نظم نسبی در فرینمقادیر کم حاصل از ا

.تر استاین ویژگی به سمت تابستان نمایان. دهدمکانی مشاهدات را ارائه می

151/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

)1966-2005(توزیع مکانی بارش ماهانه فصل هاي بهار و تابستان)3شکل 

.خود اختصاص داده استاز سهم بارش ساالنه را بهدرصد7/44، میلی متر7/161مجموع بارش فصلیبا رفصل بها
.داشته استمیزان بارش از ماه اکتبر تا ماه می، سیر افزایشی. دهدآوریل و می رخ میهاي ترین بارندگی بهاره در ماهبیش

درصد از سهم 7/16به طوري که به تنهایی حدود ؛رسدمیلی متر به اوج خود می8/57این افزایش در آوریل با میانگین 
را به خود ) درصد 5/8حدود (ارش ساالنه ترین میزان از سهم بفصل تابستان، کم. استبارش ساالنه، مربوط به این ماه 

درصد از سهم 3/1(ترین ماه سال میلی متر، کم بارش8/4نگین بارش در این میان ماه اوت با میا. اختصاص داده است
.توان گفت کمبود بارش دریافتی در گسترة پهنه، باعث همگونی نسبیِ بارش تابستانه شده استمی. است) بارش ساالنه

هاي فصل فراسنج میانگین و میانۀ بارش ماهاختالف نسبتاً زیاد آمارة مد از دو علتبه ،شودگونه که دیده میهمان 
وقوع . هاي فصل زمستان استغییرات مکانی بارش، مربوط به ماهترین دامنه ت، بیشاز این رو. تقارن مکانی اندزمستان فاقد 

اما است؛گواهی دیگر بر بی نظمی مکانی بارش منطقه ،کشیدگی مثبتمقادیر فرین باالتر از میانگین بر اساس ضریب
تقارن تري به در مقابل، بارش بهاره نزدیکی بیش. هاستین مشخصه گویاي نظم نسبی در فرینمقادیر کم حاصل از ا

.تر استاین ویژگی به سمت تابستان نمایان. دهدمکانی مشاهدات را ارائه می
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112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 152

)1966-2005(بارش ماهانه فصول پاییز و زمستانتوزیع مکانی )4شکل

تغییرات زمانی بارش -2
تواند الگویی نسبی از تغییرپذیري این نمایه می. ه به ماه بارش استضریب تغییرات ماه به ماه بارندگی گویاي شدت تغییرات ما

. ارائه شده است5محاسبه و در نقشۀ شکل )1(توزیع مکانی این نمایه براي هر یاخته از نقشه براساس فرمول . بارش ارائه کند

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 152

)1966-2005(بارش ماهانه فصول پاییز و زمستانتوزیع مکانی )4شکل

تغییرات زمانی بارش -2
تواند الگویی نسبی از تغییرپذیري این نمایه می. ه به ماه بارش استضریب تغییرات ماه به ماه بارندگی گویاي شدت تغییرات ما

. ارائه شده است5محاسبه و در نقشۀ شکل )1(توزیع مکانی این نمایه براي هر یاخته از نقشه براساس فرمول . بارش ارائه کند

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 152

)1966-2005(بارش ماهانه فصول پاییز و زمستانتوزیع مکانی )4شکل

تغییرات زمانی بارش -2
تواند الگویی نسبی از تغییرپذیري این نمایه می. ه به ماه بارش استضریب تغییرات ماه به ماه بارندگی گویاي شدت تغییرات ما

. ارائه شده است5محاسبه و در نقشۀ شکل )1(توزیع مکانی این نمایه براي هر یاخته از نقشه براساس فرمول . بارش ارائه کند
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153/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)5شکل 

اختالف نقاط . درصد در تغییر است97تا 42شود که تغییر پذیري ماه به ماه بارش در شمال غرب ایران از دیده می
87بیش از (بارش دریافتی، نسبتاً زیاد بوده، در گستره وسیعی از پهنه مختلف از لحاظ تفاوت هاي ماه به ماه میزان 

تنها . که بر تمرکز رخداد بارش در چند ماه از سال داللت دارد،درصد است60ضریب تغییرات برابر و بیش از ) درصد
غییرات بارش در هاي مربوط به ضریب تدرصد پهنه. استدرصد 60تر از یرات کمدرصد از پهنه داراي ضریب تغی13

. ارائه شده است2جدول

درصد مساحت تحت پوشش ضریب تغییرات بارش پهنه شمال غرب)2جدول
ضریب تغییرات به درصددرصد مساحت

60کم تر از 13
35/3770 -60
5/3580 -70
80بیش از 8/13

تر سامانه هاي باران زاي کننده تاثیر افزوندرصد، منعکس 90تغییرات باال در منطقه جنوب غربی و شمال غربی با بیش از
درصد 50تر از ل شرقی، منطبق بر دشت مغان تا کمدر حالی که کاهش این ضریب در منطقۀ شما؛متمرکز در یک فصل است

یی و یا ان زابارهاي متنوعاین امر گویاي فعالیت سامانه،درواقع. گویاي اختالف کمِ بارش دریافتی طی ماه هاي مختلف سال است
.هاي باران زا در این قبیل نقاط استحداقل تداوم سامانه

153/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)5شکل 

اختالف نقاط . درصد در تغییر است97تا 42شود که تغییر پذیري ماه به ماه بارش در شمال غرب ایران از دیده می
87بیش از (بارش دریافتی، نسبتاً زیاد بوده، در گستره وسیعی از پهنه مختلف از لحاظ تفاوت هاي ماه به ماه میزان 

تنها . که بر تمرکز رخداد بارش در چند ماه از سال داللت دارد،درصد است60ضریب تغییرات برابر و بیش از ) درصد
غییرات بارش در هاي مربوط به ضریب تدرصد پهنه. استدرصد 60تر از یرات کمدرصد از پهنه داراي ضریب تغی13

. ارائه شده است2جدول

درصد مساحت تحت پوشش ضریب تغییرات بارش پهنه شمال غرب)2جدول
ضریب تغییرات به درصددرصد مساحت

60کم تر از 13
35/3770 -60
5/3580 -70
80بیش از 8/13

تر سامانه هاي باران زاي کننده تاثیر افزوندرصد، منعکس 90تغییرات باال در منطقه جنوب غربی و شمال غربی با بیش از
درصد 50تر از ل شرقی، منطبق بر دشت مغان تا کمدر حالی که کاهش این ضریب در منطقۀ شما؛متمرکز در یک فصل است

یی و یا ان زابارهاي متنوعاین امر گویاي فعالیت سامانه،درواقع. گویاي اختالف کمِ بارش دریافتی طی ماه هاي مختلف سال است
.هاي باران زا در این قبیل نقاط استحداقل تداوم سامانه

153/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ساالنه شمال غرب ایران)5شکل 

اختالف نقاط . درصد در تغییر است97تا 42شود که تغییر پذیري ماه به ماه بارش در شمال غرب ایران از دیده می
87بیش از (بارش دریافتی، نسبتاً زیاد بوده، در گستره وسیعی از پهنه مختلف از لحاظ تفاوت هاي ماه به ماه میزان 

تنها . که بر تمرکز رخداد بارش در چند ماه از سال داللت دارد،درصد است60ضریب تغییرات برابر و بیش از ) درصد
غییرات بارش در هاي مربوط به ضریب تدرصد پهنه. استدرصد 60تر از یرات کمدرصد از پهنه داراي ضریب تغی13

. ارائه شده است2جدول

درصد مساحت تحت پوشش ضریب تغییرات بارش پهنه شمال غرب)2جدول
ضریب تغییرات به درصددرصد مساحت

60کم تر از 13
35/3770 -60
5/3580 -70
80بیش از 8/13

تر سامانه هاي باران زاي کننده تاثیر افزوندرصد، منعکس 90تغییرات باال در منطقه جنوب غربی و شمال غربی با بیش از
درصد 50تر از ل شرقی، منطبق بر دشت مغان تا کمدر حالی که کاهش این ضریب در منطقۀ شما؛متمرکز در یک فصل است

یی و یا ان زابارهاي متنوعاین امر گویاي فعالیت سامانه،درواقع. گویاي اختالف کمِ بارش دریافتی طی ماه هاي مختلف سال است
.هاي باران زا در این قبیل نقاط استحداقل تداوم سامانه
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112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 154

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول بهار و تابستان) 6شکل 

ضریب همبستگی (دهد که بین میزان بارش ساالنه و ضریبِ تغییرات، رابطۀ ضعیفی هاي انجام شده نشان میبررسی
درصد از ضریب تغییرات و میزان بارش هم 25/2توان استنباط کرد که تنها حدود می،ترتیببدین. وجود دارد) 15/0

.دهدات مکانی بارش ماهانه را نشان میضریب تغییر7و 6شکل هاي . تغییر است

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 154

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول بهار و تابستان) 6شکل 

ضریب همبستگی (دهد که بین میزان بارش ساالنه و ضریبِ تغییرات، رابطۀ ضعیفی هاي انجام شده نشان میبررسی
درصد از ضریب تغییرات و میزان بارش هم 25/2توان استنباط کرد که تنها حدود می،ترتیببدین. وجود دارد) 15/0

.دهدات مکانی بارش ماهانه را نشان میضریب تغییر7و 6شکل هاي . تغییر است

112، شماره پیاپی 1393بهار ، شماره اول، 29فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 154

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول بهار و تابستان) 6شکل 

ضریب همبستگی (دهد که بین میزان بارش ساالنه و ضریبِ تغییرات، رابطۀ ضعیفی هاي انجام شده نشان میبررسی
درصد از ضریب تغییرات و میزان بارش هم 25/2توان استنباط کرد که تنها حدود می،ترتیببدین. وجود دارد) 15/0

.دهدات مکانی بارش ماهانه را نشان میضریب تغییر7و 6شکل هاي . تغییر است
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155/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول پاییز و زمستان)7شکل 

شدید بارش ماهانه هاينوسانکننده، تداعی )7و6هاي شکل( ضریب تغییرات ماهانه وط به هاي مربمشاهده نقشه
میزان تغییرات . رسداگوست میدرصد در 450درصد در آوریل به 53طوري که دامنه ضریب تغییرات ماهانه از به؛است

یرات بارش در پهنه رو به ن تغیبا تغییر فصل از زمستان به فصل بهار، میزا. استدرصد 60-70بارش طی فصل زمستان
درصد 40- 50ه درصد در فوریه ب60-70بدین ترتیب که میزان تغییرات در گسترة وسیعی از پهنه، از ؛گذاردکاهش می

دیگر ضریب بار،با نزدیک شدن به تابستان) ماه می(اما طی آخرین ماه از فصل بهار ؛رسددر مارس و آوریل می
. سیر صعودي ضریب تغییرات طی فصل تابستان را به خوبی به تصویر کشیده است7شکل . ابدیتغییرات سیر صعودي می

هاي ضعیت گویاي غلبه سامانهاین و. استدرصد 6/53حداقل ضریب تغییرات در فصل بهار و ماه آوریل با میانگین 
توان می،بنابراین. دارندرا دریافت مییبه طوري که تمامی نقاط، بارش هاي تقریباً مشابه؛فراگیر دراین فصل است

رش و قابلیت اعتماد آن افزایش استنباط کرد که با افزایش بارش، تغییرات مکانی آن کاهش و در نتیجه همگنی مکانی با
. یابدمی

155/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول پاییز و زمستان)7شکل 

شدید بارش ماهانه هاينوسانکننده، تداعی )7و6هاي شکل( ضریب تغییرات ماهانه وط به هاي مربمشاهده نقشه
میزان تغییرات . رسداگوست میدرصد در 450درصد در آوریل به 53طوري که دامنه ضریب تغییرات ماهانه از به؛است

یرات بارش در پهنه رو به ن تغیبا تغییر فصل از زمستان به فصل بهار، میزا. استدرصد 60-70بارش طی فصل زمستان
درصد 40- 50ه درصد در فوریه ب60-70بدین ترتیب که میزان تغییرات در گسترة وسیعی از پهنه، از ؛گذاردکاهش می

دیگر ضریب بار،با نزدیک شدن به تابستان) ماه می(اما طی آخرین ماه از فصل بهار ؛رسددر مارس و آوریل می
. سیر صعودي ضریب تغییرات طی فصل تابستان را به خوبی به تصویر کشیده است7شکل . ابدیتغییرات سیر صعودي می

هاي ضعیت گویاي غلبه سامانهاین و. استدرصد 6/53حداقل ضریب تغییرات در فصل بهار و ماه آوریل با میانگین 
توان می،بنابراین. دارندرا دریافت مییبه طوري که تمامی نقاط، بارش هاي تقریباً مشابه؛فراگیر دراین فصل است

رش و قابلیت اعتماد آن افزایش استنباط کرد که با افزایش بارش، تغییرات مکانی آن کاهش و در نتیجه همگنی مکانی با
. یابدمی

155/توزیع زمانی و رژیم بارش در شمال غرب ایران

توزیع مکانی ضریب تغییرات زمانی بارش ماهانه فصول پاییز و زمستان)7شکل 

شدید بارش ماهانه هاينوسانکننده، تداعی )7و6هاي شکل( ضریب تغییرات ماهانه وط به هاي مربمشاهده نقشه
میزان تغییرات . رسداگوست میدرصد در 450درصد در آوریل به 53طوري که دامنه ضریب تغییرات ماهانه از به؛است

یرات بارش در پهنه رو به ن تغیبا تغییر فصل از زمستان به فصل بهار، میزا. استدرصد 60-70بارش طی فصل زمستان
درصد 40- 50ه درصد در فوریه ب60-70بدین ترتیب که میزان تغییرات در گسترة وسیعی از پهنه، از ؛گذاردکاهش می

دیگر ضریب بار،با نزدیک شدن به تابستان) ماه می(اما طی آخرین ماه از فصل بهار ؛رسددر مارس و آوریل می
. سیر صعودي ضریب تغییرات طی فصل تابستان را به خوبی به تصویر کشیده است7شکل . ابدیتغییرات سیر صعودي می

هاي ضعیت گویاي غلبه سامانهاین و. استدرصد 6/53حداقل ضریب تغییرات در فصل بهار و ماه آوریل با میانگین 
توان می،بنابراین. دارندرا دریافت مییبه طوري که تمامی نقاط، بارش هاي تقریباً مشابه؛فراگیر دراین فصل است

رش و قابلیت اعتماد آن افزایش استنباط کرد که با افزایش بارش، تغییرات مکانی آن کاهش و در نتیجه همگنی مکانی با
. یابدمی
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ه طوري که میزان دهد؛ بپذیري زمانی بارش افزایش نشان میبا نزدیک شدن به فصل خشک تابستان، میزان تغییر 
درصد در ماه 450درصد در ماه ژوئن و بیش از 250ویژه در گوشه جنوب غربی پهنه به بیش از ضریب تغییرات به
می توان گفت بارش هاي کم و اتفاقی بخش جنوب غربی در فصل تابستان موجب بروز ضریب . اگوست می رسد

. تغییرات بارش را داراستترین ضریب عموماً فصل تابستان بیش. شده استتغییرات بزرگ در این بخش 

بارش) H(نمایه یکنواختی-3
. استشدهارائه 8هاي ، در شکل)3و 2هاي رابطه(واختی هاي مربوطه به نمایه یکننقشه

توزیع مکانی نمایۀ یکنواختی بارش شمال غرب ایران)8شکل

. گر توزیع زمانی یکنواخت بارش استنمایاننزدیکتر باشد، 100هر چه نمایۀ یکنواختی به ،تر بیان شدچنانکه پیش
جنوب غرب استان (از پهنه، به جز بخش جنوب غربی و جنوب ) درصد60بیش از (مشاهده می شود که گستره وسیعی 

یافته هاي غیور و مسعودیان ). درصد از پهنه2(، تمایل به یکنواختی زمانی دارد70با نمایۀ یکنواختی بارش بیش از) زنجان
تري ي مرکزي و جنوبی از یکنواختی بیشنیز نشان می دهد که بارش بخش هاي شمال کشور نسبت به بخش ها) 1378(

واقع در استان اردبیل و » اراقبیله و«ترین یکنواختی زمانی بارش در ایستگاه در پهنۀ مورد مطالعه نیز بیش. ستبرخوردار ا
. ن غربی قابل مشاهده استدر استان آذربایجا» سردشت«ترین یکنواختی در ایستگاه کم

طوري که به؛دهدکه بین ضریب تغییرات و ضریب یکنواختی، رابطه معکوس و قوي وجود داردها نشان میبررسی
هرجا ضریب تغییرات باال باشد، یکنواختی ،به عبارت دیگر. است-76/0ضریب همبستگی مکانی بین دو متغیر مذکور 

درصد از تغییرات مکانی نمایۀ یکنواختی با تغییرات مکانی 8/57حدود ،یگربه عبارت د. بارش هم کاهش می یابد
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همین رابطه معکوس بین ضریب یکنواختی و میزان بارش نیز برقرار است؛ به گونه اي . ضریب تغییرات قابل توجیه است
. یابدکاهش می016/0یکنواختی به میزان که با هر میلی متر افزایش بارش، 

بارش)SI(لینمایه فص-4
گستره هاي هریک از . ، سه رژیم بارش در پهنۀ شمال غرب کشور قابل تشخیص است)4رابطۀ (بر اساس نمایه فصلی 

بخش ،استمربوط ترین وسعت که به رژیم بارش یکنواخت با یک فصل مرطوب کم. ارائه شده اند9رژیم در شکل سه 
ا با این بخش ه. گیردبق بر ارتفاعات طالش را در بر میهایی از شمال شرق منطبق بر دشت مغان و بخش شرقی پهنه منط

، از توزیع زمانی بارشِ یکنواخت تري )میلی متر313در حدود (تر نسبت به سایر بخش ها وجود دریافت بارش ساالنه کم
. برخوردار است

تمایـل بـارش   میزان چولگی و کشیدگی مکـانی بـارش گویـاي    . ل سال توزیع شده استبارش در طول فصو،در واقع
کم بودن این ارزش ها در مقایسه با گسـترة پهنـۀ دو رژیـم دیگـر،     ،با این حال. تر از میانگین استاین بخش به مقادیر کم

مـی تـوان گفـت    ). 4جدول .ك.ن(نشان دهنده یکنواختی بارش حول میانگین در محدوده مکانی این رژیم بارشی است 
که این بخش ها با توجه به موقع و مقر پهنه، عالوه بر برخورداري از بـارش هـاي ناشـی از عوامـل کـالن، از بـارش هـاي        

.ستترین ضریب تغییرات بارش را نیز دارا ، این پهنه کمتر بیان شدچنانکه پیش. و محلی نیز متاثر می شوندهمرفتی
درصد از پهنه را تحت پوشش قرار می دهد، رژیم بارش فصلی بـا یـک   80رش که بیش از وسیع ترین گستره رژیم با

در ایـن بخـش   . میلی متر دریافـت مـی دارد  320گستره این رژیم درمجموع بارش ساالنه حدود. فصل خشک کوتاه است
بارش این بخش داراي رژیـم  ،به عبارت دیگر. عمده بارش در فصل بهار و اواخر پاییز تا اوایل زمستان متمرکز شده است

.ترین میزان بارش دریافتی، فصل خشک سال محسوب می شوددو اوجی است و فصل تابستان با کمبارش 
، که به صورت دو بخـش مجـزا بخـش جنـوب غربـی پهنـۀ       استدرصد از پهنه را در بر گرفته16سومین رژیم حدود 

فصـل  ترین ویژگی این ناحیه، رژیم بارش فصـلی بـا یـک   ممه. استان زنجان را شامل می شودشمال غرب و بخش جنوبی 
طی ماه هاي پر باران از بارش بیشتر و طی ماه هاي خشـک  توان گفت این دو پهنه، می. خشک و یک فصل مرطوب است

بارش در فصل خاصی از سال متمرکز شده است و اخـتالف زیـادي بـین مـاه     ،به تعبیر دیگر. تري برخوردارنداز بارش کم
. درصد مـی رسـد  40ترین ضریب تغییرات در این بخش به بیش از؛ به گونه اي که بیشم باران و پرباران وجود داردهاي ک

ترین ، در مقایسـه بـا کـل پهنـه، بیشـ     )متـر میلی 400میانگین بارش بیش از (با وجود برخورداري از بیشینه بارش ،از این رو
. یافته استکاهشترین میزان ب یکنواختی نیز در این بخش به کمضری،از سوي دیگر. ضریب تغییرات را تجربه می کند
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توزیع مکانی نمایه یکنواختی بارش شمال غرب ایران) 9شکل 

هاي رژیم بارش شمال غرب ایرانهاي عمومی بارش گسترهویژگی) 4جدول
درصد 
میانگینچولگیکشیدگیضریب تغییراتمساحت

9/219/09/04/161/3194/0-3/0
2/8019/09/65/175/3136/0-4/0
7/1640/08/28/134/4008/0-6/0

گیرينتیجه
ایستگاه همدیـد، اقلـیم شناسـی و بـاران سـنجی بـا حـداقل طـول دوره         73گیري از داده هاي حاضر با بهرهپژوهشدر 
عمومی و ضریب تغییرات بارش ساالنه و ماهانـه، توزیـع زمـانی و    هاي ویژگی. یابی انتخاب شدندبراي میانساله 20آماري

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیـل  استان شمال غرب کشور شامل استانرژیم بارش در گستره مکانی چهار
هاي مکـانی بـارش نسـبتاً زیـاد     نتایج نشان داد که تفاوت. شدو زنجان، با استفاده از نمایه یکنواختی و نمایه فصلی ارزیابی 

از دیگـر سـو،   . دارددریافـت مـی  کمینه بارش را بخش شـمال شـرقی و بیشـینه بـارش را بخـش جنـوب غربـی        . بوده است
تـرینِ آن در بخـش   جنوب غربی و شـمال غربـی بـوده و کم   ترین ضریب تغییرات و نایکنواختی زمانی بارش در منطقه بیش

به رژیم بـارش  یم بارش از یکنواختی فاصله گرفته،عموماً از شمال به جنوب رژ. ستا) منطبق بر دشت مغان(شمال شرقی 
هـایی از پهنـۀ مـورد بررسـی کـه      در بخـش . یم بارش متمرکزتر می شـود با افزایش میزان بارش، رژ. متمرکزتر تمایل دارد

. تري برخوردار استبارش از یکنواختی زمانی بیشاند، به کردهبارش کمینه را تجر

فراسنج
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توزیع مکانی نمایه یکنواختی بارش شمال غرب ایران) 9شکل 

هاي رژیم بارش شمال غرب ایرانهاي عمومی بارش گسترهویژگی) 4جدول
درصد 
میانگینچولگیکشیدگیضریب تغییراتمساحت

9/219/09/04/161/3194/0-3/0
2/8019/09/65/175/3136/0-4/0
7/1640/08/28/134/4008/0-6/0

گیرينتیجه
ایستگاه همدیـد، اقلـیم شناسـی و بـاران سـنجی بـا حـداقل طـول دوره         73گیري از داده هاي حاضر با بهرهپژوهشدر 
عمومی و ضریب تغییرات بارش ساالنه و ماهانـه، توزیـع زمـانی و    هاي ویژگی. یابی انتخاب شدندبراي میانساله 20آماري

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیـل  استان شمال غرب کشور شامل استانرژیم بارش در گستره مکانی چهار
هاي مکـانی بـارش نسـبتاً زیـاد     نتایج نشان داد که تفاوت. شدو زنجان، با استفاده از نمایه یکنواختی و نمایه فصلی ارزیابی 

از دیگـر سـو،   . دارددریافـت مـی  کمینه بارش را بخش شـمال شـرقی و بیشـینه بـارش را بخـش جنـوب غربـی        . بوده است
تـرینِ آن در بخـش   جنوب غربی و شـمال غربـی بـوده و کم   ترین ضریب تغییرات و نایکنواختی زمانی بارش در منطقه بیش

به رژیم بـارش  یم بارش از یکنواختی فاصله گرفته،عموماً از شمال به جنوب رژ. ستا) منطبق بر دشت مغان(شمال شرقی 
هـایی از پهنـۀ مـورد بررسـی کـه      در بخـش . یم بارش متمرکزتر می شـود با افزایش میزان بارش، رژ. متمرکزتر تمایل دارد

. تري برخوردار استبارش از یکنواختی زمانی بیشاند، به کردهبارش کمینه را تجر
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توزیع مکانی نمایه یکنواختی بارش شمال غرب ایران) 9شکل 

هاي رژیم بارش شمال غرب ایرانهاي عمومی بارش گسترهویژگی) 4جدول
درصد 
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عمومی و ضریب تغییرات بارش ساالنه و ماهانـه، توزیـع زمـانی و    هاي ویژگی. یابی انتخاب شدندبراي میانساله 20آماري

هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیـل  استان شمال غرب کشور شامل استانرژیم بارش در گستره مکانی چهار
هاي مکـانی بـارش نسـبتاً زیـاد     نتایج نشان داد که تفاوت. شدو زنجان، با استفاده از نمایه یکنواختی و نمایه فصلی ارزیابی 

از دیگـر سـو،   . دارددریافـت مـی  کمینه بارش را بخش شـمال شـرقی و بیشـینه بـارش را بخـش جنـوب غربـی        . بوده است
تـرینِ آن در بخـش   جنوب غربی و شـمال غربـی بـوده و کم   ترین ضریب تغییرات و نایکنواختی زمانی بارش در منطقه بیش

به رژیم بـارش  یم بارش از یکنواختی فاصله گرفته،عموماً از شمال به جنوب رژ. ستا) منطبق بر دشت مغان(شمال شرقی 
هـایی از پهنـۀ مـورد بررسـی کـه      در بخـش . یم بارش متمرکزتر می شـود با افزایش میزان بارش، رژ. متمرکزتر تمایل دارد

. تري برخوردار استبارش از یکنواختی زمانی بیشاند، به کردهبارش کمینه را تجر

فراسنج
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رژیـم یکنواخـت بـا    . هاي مکانی ارائه شده در باال، سه نوع رژیم بارش در منطقه تشـخیص داده شـد  توجه به ویژگیبا
همچـون عوامـل کـالن و محلـی در     ،این رژیم به دلیل برخورداري از عوامل متنـوع بـاران زا  . یک فصل مرطوب تر است

از پهنـۀ مـورد بررسـی را    % 80یک فصل خشک کوتاه بیش ازرژیم بارش عمدتاًً فصلی با . از پهنۀ دیده می شود% 3حدود 
با توجـه بـه بـاال بـودن     ،از سوي دیگر. این رژیم موجب فزونی تفاوت ماه به ماه بارش در این بخش است. در بر می گیرد

لحـاظ  افتـراق مکـانی بـاالیی از    ،بنابراین. تر، بیش از وسعت مناطق پربارش استلگی مثبت، وسعت منطقه با بارش کمچو
ورد بررسـی  از وسعت پهنۀ مـ 7/16%رژیم بارش کامالً فصلی با حاکمیت بر. بارش دریافتی در این دو رژیم دیده می شود

،در گستره مکانی رژیم فصلی، عوامل بارش تنهـا در فصـل خاصـی از سـال فعالیـت داشـته      . گیردسومین رژیم را دربر می
بـاالیی  ر داخل مکان بیشینه هم بارندگی در مکان هـاي خـاص تمرکـز   د،از طرف دیگر. بیشینه بارش را موجب می شوند

با توجه به کوهسـتانی بـودن   ،بدون تردید. دارد و افتراق مکانی باالیی از لحاظ بارش دریافتی در این بخش دیده می شود
بارش این بخـش شـده   یندهاي همرفتی دراتاثیر فزاینده فرناهمواري ها، سبب ارتفاع و تغییرات آن و جهت گیري منطقه، 

.یندهاي مزبور می تواند توجیهی بر افتراق مکانی باال در دریافت بارش در بخش جنوب غربی باشدافر. است
پیچیدگی اقلیم پهنۀ مورد بررسی و رژیم هاي بارشـی متنـوع حـاکم بـر آن، ضـرورت مـدیریت صـحیح منـابع آب و         

،بخش هاي شمالی منطقه با کمبـود بـارش مواجـه بـوده    زیرا،دذخیره سازي آب حاصل از بارندگی را دو چندان می ساز
،بخش هاي جنوبی تر با وجود باال بود بارش از تمرکز بارش در فصل خاصی از سال برخوردارند و در فصول دیگـر سـال  

.مسائل و مشکالت مرتبط با نیاز آبی را تحمیل کند،کمبود بارش می تواند مشکل آفرین بوده
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