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 چکیده

های فیرین بالیا و ییهزمین با توجه به روند تغییرات فراوانی  ناادر پژوهش حاضر روند بارش سالانۀ ایران

ای در معیر  توجیه ایرار ترفیرا بیرای انجیا  های بهنجار بارش، به روش تحلیل پهنهپایین و نیز ناایه

و بیرای بیازه زمیان   کیلیومرر 11ای اسفزاری بیا تفیییم مییان  پژوهش حاضر از نسخۀ سو  پایگاه داده

اسرفاده شدا روند بیارش سیالانه در کریور روز(  14811سال و معادل  44) 21/12/1414تا  11/11/1441

و  بوده اسردرصد مساحر( از کرور کاهر   1/81ای )حدود نران داد که تغییرات بارش در بخش عاده

ا رونید کیرده اسیردرصد مسیاحر( رونید افزایری  را تجربیه  11تنها بخش محدودی از کرور )حدود 

 مررمیعی میلییارد  5/1ر به میزان حیدود کاهر  بارش باعث کاهش آب حاصل از نزولات جوی در کرو

تیری روند کاهر  در در شیل مقیاسبزرگهای آماری نران از عالیرد عوامل ا اترچه اسرنباطشده اسر

داری آمیاری با روند کاهر  از دیدتاه معن  توأ های درصد پهنه 54/44ای از کرور اسر، امّا بخش عاده

ای های داخل  زاترس و پهنیههای  از شرق ایران، پیریوهو بخش شرقعوامل محلّ  )در شاال ریتأثتحر 

های اصفهان، چهارمحال و بخریاری و کهگیلویه بویراحاد، از غرب شییراز و مارد از اسران کرمان تا اسران

های جنوب  و شیرا  های پراکنده در بخششاال بوشهر در امرداد مرز غرب  کرور تا شاال سنندج، هسره

دار با رونید کاهری  معنی  توأ ها نران داد که نواح  ا بررس بوده اسرغرب و شاال ایران( ناحیۀ شاال

به با روند مثبر و  توأ اندا نواح  و بیررر( بوده 55های پرمقدار )عادتاً صدک کاهش بارندت  ریتأثتحر 
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تسسیرگ  مییان  و تیرندا ایین نیواح  بیا درصد از کرور را دربر م  14/2دار حدود آماری معن  لحاظ

 شوندابا روند منف  دیده م  توأ های  بعضاً در درون نواح  صورت هسرهبه

 اهای بارش، فرینروند بارشآشیارسازی روند، ایران، بارش سالانه، : هاواژهکلید

 مقدمه -9

رسیاندا در   بیه انجیارونید « الگوسیازی»و « تعییین مقیدار»، «آشیارسازی»توان در سه مرحلۀ واکاوی روند را م 

هیای ترسییا  و تحلیلی  از رواج زییادی برخوردارنیدا روش تیوأ منفیرد ییا  کارتیریبیهمرحلۀ آشیارسازی روند، 

مییان  در ایینا بیوده اسیربسییاری از پژوهریگران ایرانی   موردتوجیهوهیوای  اییران آشیارسازی روند عناصیر آب

شناسیان االیم وسییلۀبهپیییری( االییم، ) رییتغعنوان یم عنصر االیا  حساس به زمین بهآشیارسازی روند بارش ایران

توان به دو تروه تقسییم نایودا اول مطالعیات  کیه بیه رونید ا مطالعات در این زمینه را م شده اسرپرشااری واکاوی 

، بیینش و 1484ا کاوییان  و عسیاکره، 1482ا عسیاکره، 1458ثال مقیای ، اند )برای مبارش در نقاط منفرد توجه داشره

کیه اخییراً رواج زییادی داشیره اسیر و ایهیای پهنهای یا تحلیل( و دو  مطالعات مری  بر پایگاه داده1414هایاران، 

ا دارنید و 1411پیژوه، آبیادی و دینآشیارسازی روند بارش را برای یم ناحیه از کرور )برای ناونه میرعباسی  نج 

عنوان ناونیه غییور و (، ییا کیل کریور )بیه1414رو و هاییاران، ا خیوش1414ا اکبیری و نیوده ، 1414هایاران، 

ا نیارری تهیرودی و 1414ا اخرصاص  و هایاران، 1411ا محادی، 1484ا کریرای ، 1484ا عساکره، 1455مسعودیان، 

 اندا داده( مورد آزمون ارار م 1415هایاران، 

آن  گیاهیوبتاههیای جیوی تییرار که بیا افیزایش داده مطالعات  اسرهای زمینه ازجالهرسازی و مطالعۀ روند آشیا

رغم مطالعات پرشیاار در آشیارسیازی رونید دهدا عل  به دسرتری از شرایط االیا  آینده انداز وااع تواند چرمم 

 موردتوجیهبایسر بیا تأکیید و تارکیز بیریرر م « روند»ای از تعری  اصطلاح بارش، نیره ویژهبهوهوای  و عناصر آب

( تغییرات آرا ، یینواخیر و درازمیدت و نییز حیالر  کایابیش پاییدار از 1414ترفرا طبق تعری  )عساکره، ارار م 

توینیدا م « رونید»)سها ( و یا ثبات در مییانگین مریاهدات سیری زمیان  را  توأ کاهش  -افزایش، کاهش، افزایش 

شیودا وخیزهیا نا تر این موضوع اسر که در وارس  روند، توجه  به افربیان« مروسط»و یا « میانگین»در  لفظ تغییر

شود کیه در عایل اترچیه اصل  در این وااعیر منعیس م  مسئلۀها در کانون توجه اسرا بلیه تغییر عاوم  میانگین

هیای طبیعیر  روش به خیاطرین االیا  هسرند، امّا های تحلیل روند عناصر االیا  مرأثر از رویدادهای فرتاام  روش

عنوان یم مثال، تاه در یم سری زمان  االیای  ایسیرا، به اماندهای االیا  مغفول م فرین ریتأثتحلیل روند، این نحوۀ 

ای )بیا دوره نظیر بارش سالانۀ یم ایسرگاه فرض ، ماین اسیر در چنید سیال انرهیای  خریسیال  ییا ترسیال  دوره

هیای سری زمان  میکور براسیاس روش آنگاهتر از سری زمان  مورد بررس ( در مراهدات رخ دهدا رر طولان بازت

رایج آشیارسازی روند، حاوی روند نران داده خواهد شدا هاچنین ماین اسر سری مراهدات بیارش دارای رونید 
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های معایول تحلییل این صورت روش افزایر  )کاهر ( باشد و در انرهای سری دورۀ کوتاه خرم )تر( رخ دهدا در

در مریاهدات  ویژهبیهدهندا این نوع از نریایج ، نران نا وااع  اسرتونه که تغییرات بلندمدت، روند مراهدات را آن

 در ایینبیا خطیا شیودا  تیوأ خطیای محاسیبات  و درنهاییر نریایج  منرأتواند ای م های پهنهپرشاار و نیز در تحلیل

خواهید  ارائیهتر از رونید مروسیط بیارش تصویری روشین هاآنویدادهای فرین بارش  و روند ر توأ صورت واکاوی 

(، ترمیایش جهیان  طی  2114« )1(IPCCوهیوا )الدول  تغییر آببین هیئر»( AR5ناودا طبق تزارش ارزیاب  پنجم )

داشیره  بیه هایراهجغرافیای  خاص   یبا الگودو سدۀ اخیر تغییر در شدت، مدت و فراوان  رخدادهای فرین االیا  را 

وهیوای  های زمان  عناصیر آبرویدادهای فرین االیا  به برخ  از رفرارهای ناتهان ، شدید و ناپایدار در سری ااسر

تونیه رفرارهیا در منیاب  و مراجی  مخرلی  بیا وانتیان  نظییر شوندا اینم  شود که به شیل  غیرمررابه دیدهتفره م 

نییز تعبییر « 5روییداد تصیادف »و «  4رویدادهای فیرین»، «5مراهدات فرین»، «4ناپیوسرگ »، «4هنجارینا»، «2وخیزافر»

بیه « فیرین»کنندا توجه کنید که ها، الگوهای نسبراً ییرا و تیرارناشدن  را منعیس م تونه حرکرشوندا در واا  اینم 

وهیوا در و از شرایط جوی اسر که برخ  صیفات آب (1414انحراف مقادیر از یم آسرانۀ ثابر اشاره دارد )عساکره، 

روییداد فیرین جیوی بیه »وهوای آن محل اسیرا طبیق تعریی  دهد و خود نیز تحر تأثیر آبیم محل را شیل م 

( که در دنبالۀ توزیی  فراوانی  و دور از 2118و هایاران،  8)بارتولین  شودتفره م حوادث نادر و دور از شرایط بهنجار 

صیورت بیرای بیارش، ایین روییدادها به(ا« 1414)عسیاکره،  ترفریه باشیدتوزی  )میانگین و میانیه( ایرار  نقطۀ تارکز

مقیدار وااا( های شدید، خیل  شدید وااا( یا بسیار کوچم )فقدان بیارش ییا بیارش کمرویدادهای  بسیار بزرگ )بارش

هیای ویژه تغییر رونید فرینوهوای ، بههای آبنپییری( فریتغییر )های پژوهر  در زمینۀ کنندا شاار فعالیرجلوه م 

های ا در ایین راسیرا دانریاندان شیاخهنهیاده اسیردما، بارش یا هر دو، از دهۀ آخر ارن بیسرم تاکنون رو بیه فزونی  

شناسیان، دانریاندان علیو  کریاورزی،  شناسیان، بووهواشناسیان، هواشناسیان، آبمخرل  دانیش بریری نظییر آب

ا محایدی و 1488ا منرظیری، 1484ا عسییری و هاییاران، 1484تقوی و محایدی، سان و ااا ایران  )شناریخرزمین

عسییاکره و  ا1414ا دارنیید و هایییاران، 1412ا مسییعودیان و دارنیید، 1411ا عسییاکره و هایییاران، 1481مسییعودیان، 

 اندا ها توجه داشره( به این پدیده1411ا جهانبخش اصل و هایاران، 1418حسینجان ، 

رونید عایوم   ۀارائیای اسیفزاری، ضیان شود که با اسرفاده از نسخۀ سو  پایگاه دادهدر پژوهش حاضر تلاش م 

 تیری این روند بررس  شودا جایگاه رویدادهای فرین در شیل 1441-1414زمین ط  دورۀ بارش سالانۀ ایران

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change  

2 Fluctuation 

3 Anomaly 

4 Discontinuty  

5 Extreme Values  

6 Extreme Events 

7 Random Events  

8 Bartolini  
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 هاها و روشداده -2

 2188های بیارش روزانیۀ یاب  دادهحاصل میانکه ای اسفزاری ادهبرای انجا  پژوهش حاضر از نسخۀ سو  پایگاه د

ا ایین پایگیاه داده بیا شیده اسیر( اسیر، اسیرفاده 1سنج  سازمان هواشناس  )شییل ایسرگاه هادید، االیا  و باران

 سییلۀوبهروز(  14811سیال و معیادل  44) 21/12/1414تا  11/11/1441و برای بازه زمان   کیلومرر 11تفییم میان  

تیا  44درجۀ شیاال  و  41تا  25ا با توجه به مخرصات جغرافیای  ایران که بین مدار شده اسر( تهیه 1418مسعودیان )

( و تفییم میان  ده کیلیومرر، شیبیه جغرافییای  WGS84، براساس بیضوی مرج  )ترفره اسردرجۀ شرا  ارار  44

های درون این شبیه که درون مرزهای خیاک اصیل  اییران آمدا تعداد کل یاخره به دسر 145×215پایگاه داده به ابعاد 

روز اسیر،  14811اسرا از سوی دیگر با توجه به زمان آغاز و پایان پایگاه داده که مریرال بیر  تا 14214تیرد، جا م 

 اسرا 145×215×14811ابعاد نهای  پایگاه داده 
 

 
 (9918ای بارش اسفزاری نسخه سوم )مسعودیان، در پایگاه داده مورداستفادههای توزیع مکانی ایستگاه -9شکل 

 

( محاسیبه شید تیا تصیویری 1441 -1414براساس پایگاه داده یاد شده ابردا میانگین سالانۀ بارش برای کیل دوره )

ال و هرییم عاوم  از توزی  میان  بارش سالانه برای این دوره حاصل شودا سپس مجاوع بارش سالانه بیرای هرسی

های نقره تهیه شدا روند بارش سالانه و نیز میزان خطای حاصل از رد کیردن فیر  صیفر )فقیدان رونید در از یاخره

( موسیو  اسیر ValueP) Pها محاسبه شدا این مقدار در ادبییات آمیاری بیه آمیارۀ مراهدات( برای این یاخره

وارس  این وااعیر کیه رونید حیاکم  منظوربهدار حاصل آمدا با روند معن  توأ بدین ترتی  نواح   (ا1411)عساکره، 

توپوترافیم و یا با روییدادهای کلیان االیای  در ارتبیاط اسیر، از شیگرد ضیری   -بر بارش سالانه با عوامل میان  

راسرا چند مرحلۀ محاسبات  بیار ترفره شدا ابردا ضری  هابسرگ  رونید بیارش بیرای  در اینهابسرگ  اسرفاده شدا 
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عوامل توپوترافیم )ارتفیاع، شیی  و جهیر شیی ( و  -کل کرور با مواعیر جغرافیای  )طول و عر  جغرافیای ( 

اند، بیا مواعییر شرهدار دانیز میزان بارش سالانه برآورد تردیدا سپس ضری  هابسرگ  نواح  از کرور که روند معن 

عوامل توپوترافیم و نیز میزان بارش محاسبه شدا در هریم از این مراحل ضری  هابسیرگ  بیرای کیل  -جغرافیای  

بیار بیرای با روند مثبر و یم توأ بار برای نواح  نظر از روند مثبر یا منف  )افزایر  یا کاهر ((، یمنواح  )صرف

طور جداتانه برآورد شیدا علیاوه بیراین، در هیر بیار محاسیبه، دار بود، بهمعن  هاآن با روند منف  که روند توأ نواح  

( بیرآورد تردییدا در مرحلیۀ بعید، تلیاش شید 1411ضری  هابسرگ  معاول  و ضری  هابسرگ  جزئ  )عساکره، 

سیائل اولییه و های بهنجار در تیوین روند بارش کرور بررسی  شیودا از مهای فرین و نیز بارشنقش تغییرات بارش

وهوای  ارائۀ یم تعری  معقیول و مقبیول از پدییدۀ میورد بررسی  اسیر )عسیاکره، های آباساس  در مطالعۀ فرین

کایریۀ مریررک  وسییلۀبهها اسرفاده شدا این ناایههای چندک  های پرکاربرد، باعنوان ناایه(ا در این میان از ناایه1414

مربیوط بیه طیرح  WCRR(2(وهوای جهیان برنامه پژوهش در آب 1)CCL(  وهواشناس  سازمان جهان  هواشناسآب

های تغیییر بین ، پیایش و نااییهمرریل از تروه مرخصصان پیش CLIVAR(4(وهوا بین  و تغییرپییری آباابلیر پیش

اخیی شییل ترفیر،  1118 در سیالوهوای  کیه های فرین آبمنظور مطالعه و تعیین ناایهبه ETCCDMI(4(وهوا آب

هیای جهیان  و وهیوا را بیرای دمیا و بیارش روزانیه، در مقیاسهای فیرین تغیییر آبا این ترییلات ناایه5شده اسر

الیدول  تغیییر بین هیئرهای وسیلۀ این کارتروه در تزارشای، اسرخراج و معرف  کردا نرایج بررس  اجرا شده بهناحیه

هیای بارشی  و بیا فرین تیوأ ژوهش حاضیر بیرای بررسی  روزهیای ا در پشده اسر ( ارائه2111و  2115وهوا )آب

های بهنجار بیر تغیییرات بلندمیدت بیارش از های فرین بالا و پایین و نیز بارشهای بهنجار و بررس  نقش بارشبارش

تروه نۀ سیهبنابراین مروسط شاار روزها و نیز رونید تغیییرات سیالاا این مرج  اسرفاده شد وسیلۀبهشده  ارائههای ناایه

 و به لحاظ کاّ  بررس  شد: ارائهبارش  زیر محاسبه، به شیل ترسیا  

تیر مقدار )شامل روزهای بدون بارش، روزهای با بارش برابیر ییا کمهای کمبا بارش توأ شاار روزهای  -1

 (تر از صدک بیسر و پنجمبا بارش برابر یا کم توأ از صدک دهم و روزهای 

تر از صدک هفریاد و پینجم های پرمقدار )شامل روزهای با بارش برابر یا بیشبا بارش توأ شاار روزهای  -2

 و صدک نود (

پینجم و صیدک  و سیریبهای بهنجار )شامل روزهای با بارش بیین صیدک با بارش توأ شاار روزهای  -4

 با بارش( توأ هفراد و پنجم و نیز روزهای 

                                                 
1 The Joint World Meteorological organization commission for climatology 

2 World Climate Research Program 

3 Climate Variability and Predictability 

4 Expert Team on Climatic Change Detection, Monitoring and Indices 

5 توان از نران  زیر دریافر ناود و اطلاعات تیایل  مربوط را م تر ترییلات شناخر دایق   https://www.wcrp-climate.org/etccdi 

https://www.wcrp-climate.org/etccdi
https://www.wcrp-climate.org/etccdi
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، هیاآن بلندمیدتمقدار، پرمقیدار و بهنجیار و نییز رونید های کمدو ویژت ا شامل میانگین بلندمدت رخداد بارش

 و به لحاظ کاّ  بررس  شدا ارائهمحاسبه و به شیل ترسیا  

 موردتوجیهتعیداد معیدودی از پژوهریگران  وسییلۀبهبر روند عاوم  بارش  هاآن ریتأثهای بارش  به لحاظ فرین

های فرین در روند تابسرانۀ بیارش  اسیران بارش مؤثر( ارتباط 1414میان برای مثال اکبری و نوده  ) در اینا اسربوده 

ها را کابود مطالعۀ ایین زمینیۀ پژوهری  ضیرورت ایین بخیش از بررسی  رونیازااندا تلسران را مورد اشاره ارار داده

 کنداتوجیه م 

 هایافته -9

 ارشهای عمومی بویژگی -9 -9

خیط  وسییلۀبهدهیدا مییانگین بیارش سیالانۀ اییران توزی  میان  مروسط بارش سالانۀ اییران را نریان م  2شیل 

 اشده اسرمرخص  2مرر در شیل میل  5/251ارزش هم
 

 
 1441-1414توزی  میان  مجاوع سالانه بارش ایران ط  دورۀ -2شیل 

 تهیه و ترسیم: نگارندگان

 

مسییر از  در ایینزییرا ا اسرزمین روند عاوم  کاهش میزان بارندت  از غرب به شرق و شاال به جنوب در ایران

کیاهش تضیاد ترمیای   لیبه دلبارش ایران(  نیتأمترین منب  عنوان عادهای )بهزای  چرخندهای مدیررانهانرنی و باران

البیرز نییز  -تیاردا هاچنین اثر بادپناه  زاترس نقصان م  از غرب به شرق رو به هاآنهای و تحلیل و تضعی  جبهه
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بیا ارتفیاع تغیییر  در ارتبیاطزای ییاد شیده توان چرخندهای بیاران ازآنجاکهتیری داردا در این روند میان  نقش چرم

)کاوییان ، دهید زمین هااهنگ  نسب  خوب  نران م های اصل  ایرانیابد، اصولاً تغییرات میان  بارش با ناهاواریم 

خوب  مریخص بخش وسیع  در شاال کرور بیه ژهیوبهارتفاعات در غرب و  موازاتبه(ا بدین دلیل شیو بارش 1452

تیوان ، م 1شیده در شییل  ارائه(ا عاوماً و براساس مرکز میانگین و نیز هابارش میانگین  بارش کرور، 2)شیل  اسر

تیر از مییانگین بیا مروسیط بیا بیارش کم توأ کرور )نواح  درصد از مساحر  2/44دریافر که مجاوع بارش حدود 

با بیارش بیریرر از مییانگین  توأ درصد از مساحر کرور )نواح   8/44مرر اسرا( با مجاوع بارش میل 5/151بارش 

مریر میل  811از ( بییش1455ا اتر طبق تعریی  غییور و مسیعودیان )اسرمرر اسرا( برابر میل  422با مروسط بارش 

از مساحر کرور پربارش اسرا میانگین بیارش ایین پهنیه از کریور  %22/1را ملاک بخش پربارش بدانیم، تنها  بارش

 های خزر و بلندترین ارتفاعات زاترس، از مریوان تا یاسوج( اسرامرر )کرانهمیل  1/115

 تغییرات بلندمدت )روند( مجموع بارش سالانه -2 -9

محاسیبه شیدا نایودار سیری زمیان  مییانگین مییکور، مییانگین  1441-1414ای بیارش بیرای دورۀ میانگین پهنه

 :شده اسر ارائه 4مرر( و نیز خط حاصل از برازش معادلۀ خط روند در شیل میل 5/251ای )بلندمدت پهنه

 

 
 9911-9911 ای بارش کشور برای دورۀهای سری زمانی میانگین پهنهبرخی ویژگی -9شکل 

 تهیه و ترسیم: نگارندگان
 

 چند نیرۀ مهم از این ناودار اابل اسرنباط اسر:

 جزبیه) 1441تیا سیال  1441ا فاز نخسیر از سیال بوده اسرمیانگین بارش سالانۀ کرور حاوی سه فاز عاده  -1

مریر )حیدود میل  5/254مرر( یم دورۀ پربارش اسرا میانگین بیارش ایین دوره میل  1/151با  1441برای سال 

حیاکم بیوده اسیرا در ایین فیاز بیارش  1458تیا  1442ساله( اسرا فاز دو  از  44مرر بیش از میانگین میل  24



 شرم و س  ۀشاار                                                   محیط  مخاطرات و جغرافیا                                                                   128

 

شیودا ا این فاز بیه لحیاظ مییزان پیراش، بیه دو اسیار تقسییم م داشره اسرسالانه حول خط میانگین نوسان 

 1154و بیا پیراش  (4/248مییانگین کیل )بیا مییانگین  از تربا غلبۀ مقادیر کم 1451تا  1442اسار اول از سال 

ترتی  بیا تر در بالای مییانگین )بیهعادتاً با نوسانات بزرگ 1458تا  1451شودا اسار دو  از سال مرخص م 

( دورۀ کاهش بارنیدت  اسیرا در 1451-1414شودا فاز سو  )مرخص م  (4/4255و  1/241میانگین و پراش 

 ابوده اسرمرر میل  2/224این دوره میانگین بارش 

tPروند بارش سالانه با معادلۀ خیط رونید -2 2.18.1880   در(نجیایا t  زمیان وP  ،)بیارش اسیرا

دهیدا ایین معادلیه مرر در سال( را ط  دورۀ آماری نریان م میل  2/1)حدود  کاهش میانگین بارش سالانۀ کرور

اند، رونید دار اسرا برای شناسای  نواح  که در این رونید کاهری  نقیش داشیرهدلخواه معن  هر سطحخط، در 

بیا رونید  تیوأ نیواح   ارائیۀا بیرای محاسیبه شید 1441-1414تغییرات بارش سالانۀ کرور برای دورۀ آمیاری 

( بیا در سیالمریر شیل مییزان تغیییر سیالانۀ بیارش )میل  در اینا شده اسر ارائهال  -4لندمدت بارش، شیل ب

اند بیا خیط دار بودهآماری معن  به لحاظدرصد خطا( 5درصد اطاینان ) 15زمینۀ رنگ  و نواح  که در سطح پس

دار نیسیر، آمیاری معنی  ه لحیاظبیا نواح  که تغییرات سالانۀ بارش شده اسرمرخص و احاطه  15/1چند هم

توان دید که مجاوع بارش سالانه بیا شیدت و ضیع  و نییز بیا اندا م ترفرهارار  15/1داری خارج از پهنۀ معن 

 ایافره اسرهای مرفاوت  )عادتاً منف ( در سطح کرور تغییر علامر

حاصیل از محاسیبات بیرای  نقریۀ، موردمطالعیهدار بیارش طی  دورۀ با تغییرات معن  توأ برای ترخیص نواح  

 1تغیییر حیداال میزان هم وسیلۀبها نواح  مزبور شده اسر ارائهب  -4تغییرات مثبر )روند افزایر  بارش( در شیل 

 اشده اسرو پربندهای مربوط مرخص  در سالمرر میل 
 

 
و نواحی  9911-9911رۀ متر در سال( برای دو)میلی توزیع مکانی روند تغییرات بارش سالانۀ ایران -1شکل 

 دار و فاقد معنی آماریبا تغییرات معنی توأم

 تهیه و ترسیم: نگارندگان
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و  بیوده اسیردرصد( از مسیاحر کریور کاهری   1/81ای )حدود توان دید که روند تغییرات در بخش عادهم 

کیه  توجیه اسیرا شیایان کرده اسردرصد( روند افزایر  را تجربه 11تنها بخش محدودی از مساحر کرور )حدود 

دار درصید و بالیاتر معنی 15اعرایاد  در سطحآماری و  به لحاظبا روند کاهر   توأ های درصد پهنه 58/44تنها حدود 

تیرنیدا ایین درصد از کریور را دربیر م  14/2دار، حدود آماری معن  به لحاظبا روند مثبر و  توأ ا نواح  بوده اسر

 شوندابا روند منف  دیده م  توأ های  بعضاً در درون نواح  صورت هسرهنواح  با تسسرگ  میان  و به

 با روند منف  در چهار ناحیۀ زیر اابل ردیاب  اسر: توأ توزی  جغرافیای  نواح  

هیای البیرز های  از شرق ایران ارار دارد و تا کوهشرق و بخشترین ناحیه و در شاالاین ناحیه تسررده ناحیه اول:

 اترفره اسرهای بیرجند تا ساری در آن ارار ایسرگاه کهطوریبهشرا  امرداد داردا  -مرکزی 

های اصیفهان، ای مارید از اسیران کرمیان تیا اسیرانهای داخل  زاترس و پهنهاین ناحیه شامل پیریوه ناحیه دوم:

سره از شیاال اصیفهان تیا تس به شیلهای  محدود و چهارمحال و بخریاری و کهگیلویه بویراحاد اسرا هاچنین پهنه

 ناحیه ارار داردا در اینهادان نیز 

های خیارج  شود و در بین میرز غربی  و پیرییوهناحیۀ سو  از غرب شیراز و شاال بوشهر آغاز م  ناحیه سوم:

غیرب  -تر و به سار شیاال، عریضدر خوزسرانیابدا این ناحیه در بخش جنوب ، زاترس تا شاال سنندج امرداد م 

 شوداتر، امّا با روند کاهر  شدیدتر دیده م عروسکم

غرب ایران و محیدودۀ کیوچی  های جنوب  و شرا  ناحیۀ شاالهای پراکنده در بخششامل هسره ناحیه چهارم:

 های ارومیه، زنجان، تبریز، ازوین، رشر( اسرااز سواحل شاال  )مجاور با ایسرگاه

آمیاری  بیه لحیاظبا روند کاهری  بیارش اسیرا ایین کیاهش بعضیاً   توأنواح   ازجالهعاوماً نیاۀجنوب  ایران 

های تأمین کننیدۀ رطوبیر و تأثیرتییار بربیارش سامانه ازآنجاکهدار و در بسیاری موارد فااد معن  آماری هسرندا معن 

سیرخ و  و دریای عاان( و دور )ااییانوس هنید، خلییج بنگیال، درییای فارسجیخلهای آب  نزدیم )این ناحیه از پهنه

(، الگوهای بارشی  ایین ناحییه از کریور مریأثر از 1411ا رسول  و هایاران،1415شوند )علیجان ، مدیررانه( تغییه م 

رسید الگوهیای م  بیه نظیرآفرینی  مرفیاوت هسیرندا تعامل عوامل و فرایندهای محلّ  و عناصر تردش  جو، بیا نقش

شییرق ایییران نیییز تغییییر سییازوکار پرفرییار سیییبری لنرییین  اسییرا در شااعق  در حییالپربییارش منییاطق جنییوب  

 میؤثر(، در کیاهش بارنیدت  1415ای )علیجان ، های جبههعنوان عامل فعّال در تولید بارش( به1111، 1اغلو)ساهساان

، 2تر )آلپیرتهیای شیاال عر  به سارای زای مدیررانههای بارانجای  سامانههای اخیر جابها در ط  سالبوده اسر

 -در تییوین رونید کاهری  بیارش در حاشییۀ غربی   میؤثر( از عوامل 2114، 4توپولاا آناتنوس2114ا آلپرت، 1111

                                                 
1 Sahsamanoglou  

2 Alpert 

3 Anagnostopoulou  
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هیای هارفری  اسیرا بیا بارش تیوأ های پراکندۀ ناحیۀ چهار  نیز عادتاً نیواح  ا هسرهبوده اسرغرب  کرور جنوب

 اداشره اسر به دنبال( کاهش بارندت  را 2121ا عساکره، 2115، 1ها )عساکرهاحراالاً تغییر در سازوکار این بارش

زییر اابیل  بیه شیرحبا روند مثبر بارش در امرداد سیه ناحییه  توأ های ب توزی  جغرافیای  هسره - 4طبق شیل 

 ردیاب  هسرند:

تییردا در شیرق  بخر  از این ناحیه از بخش میان  تا شرا  شاال  ناحیه آذربایجان ایران را دربَر م  ناحیه شمالی:

 های پراکندۀ شاال  را نیز دیداتوان هسرهرشر، لاهیجان، ترتان، بجنورد و جنوب بجنورد م 

 هیاآنهای  کیه تسیررۀ هسیره به شیلاین ناحیه از غرب ازوین تا اطراف یزد  های داخلی زاگرس:ناحیه پیشکوه

 شونداشود، با روند مجاوع سالانۀ بارش افزایر  مراهده م تر م کوچم

ترکییه از ارومییه تیا  -های  بر زاترس مرتف  و نیز بخش غرب  مرز ایران این ناحیه شامل هسره ناحیه مرتفع غربی:

 شاال سنندج اسرا

برای هریم از این سه ناحیه از دلایل  احراال  رونید افزایری  زای  و مناب  مرنوع رطوبر  سازوکارهای مرنوع باران

بخیش از کریور طی   در ایینهای هادید بخش اسرا احراالاً افزایش فراوان  عبور یا ترییل سامانهبارش در این سه

وجییه ( روند افزایر  نقاط مخرل  این بخیش را ت2114توپولا، ا آناتنوس2114ا آلپرت، 1111های اخیر )آلپرت، سال

ای و نییز ( نیز نران داد که ارارتیری در مسییر چرخنیدهای مدیررانیه455: 1415کندا مطالعات احادی و داداش  )م 

ا تغیییرات بیارش اسیرهای مرتف  نیاۀغرب  کریور ارتفاع نسبراً اابل توجه، از عوامل عادۀ افزایش بارندت  در بخش

 511و  411منطقیۀ شیرق مدیررانیه در ترازهیای بالیای  جیو ) در نیاۀغرب  کرور تحر تأثیر تغیییرات فریار جیو در

هیروپاسیال( ارارداردا هاچنین آرایش ارتفاعات و دوری و نزدیی  به دریا در توزیی  بیارش ایین نیواح  از کریور 

های زاترس هسرند که تحیر تیأثیر اثیر بادپنیاه  زا در کوهباران مهمنقش مها  داردا کم فرارهای سودان  از عوامل 

های مخرلی  زاتیرس را کننیدا مرفیاوت بیودن رونید بیارش در دامنیههای مخرل  زاترس مرفاوت عال م در دامنه

بیر  میؤثرهای اخیر از عوامیل زای ایران ط  دههتوان به سازوکار فوق نسبر دادا هاچنین تغییر سازوکارهای بارشم 

( بیرروی 1415ه توسیط لرییری و هاییاران )های  از کرور اسرا مطالعیات انجیا  شیدروند مثبر بارش در بخش

های  بیا منریأ های اخییر اسیرا رونید ورود سیامانهسامانه پرفرار عربسران تویای تغییرات میان  این سامانه در دهیه

سودان  به منطقۀ جنوب غرب ایران از تیشره تا به امروز روبه افزایش اسرا افیزایش چنید درصیدی فعالییر سیامانۀ 

های  )غالباً مرتف ( از جنوب غیرب اییران اسیرا علیاوه بیراین کییان  و تغییر مثبر بارش در بخشسودان  نران  از 

های سیودان  موجبیات ( براساس سه مطالعۀ موردی نران دادند که عوامل ترمای  حاصیل از سیامانه1418هایاران )

ان  جیو شیرایط ترمودینیامیی  شودا در ترازهای میتیری تاوای  مثبر و حرکات صعودی م کاهش ارتفاع جو، شیل

                                                 
1 Asakereh  
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 بیه هایراهمرتف  و پرشی  زاترس را  هیدر ناح ویژهبهها افزایش بارش شودا این ویژت زای  مهیا م مناس  برای باران

، بقییه نیواح  کریور طی  دورۀ بیوده اسیر تیوأ دار که با روند مثبر و منف  معن  در بالاجز نواح  یاد شده داردا به

 اندابا ایسرای  نسب  و یا روند فااد معن  آماری در مجاوع بارش سالانه مواجه بوده آماری مورد بررس 

 عوامل توپوگرافیک بر روند میانگین بارش سالانه -نقش موقعیت جغرافیایی  -9-9

تباین نواح  به لحاظ نوع روند حاکم بر مراهدات )افزایر ، کاهر  و ایسرا(، در مطالعیات پیریین نییز مریاهده 

های بارش اییران دریافرنید کیه هیر دو پییری ویژت ( با بررس  وردش1485اندا برای مثال عسگری و هایاران )شده

اسرا ایریان بیراین باورنید  های هادید کرور رخ دادهنوع روند، کاهر  و افزایر ، در مجاوع بارش سالانه ایسرگاه

 4/51( نیز دریافر کیه حیدود 158-154: 1484عساکره )اندا های زمان  بارش در کرور رفرار ییسان  نداشرهکه سری

ا ایین تغیییرات عایدتاً در نیواح  بیوده اسیرمنفی  بیارش  بلندمیدتدرصد از مساحر کرور در معر  تغیییرات 

( عاومیاً نیواح  154: 1484های عساکره )ا براساس یافرهداشره اسرکوهسران  و نیز نیاۀغرب  کرور رخناود بیررری 

 اندامرحال تغییر بیررری نیز بودهتر پر بارش

تر پیچییدت  عنصیر بیارش که بیانزمین علاوه بر اینمراهدۀ هر دو روند کاهر  و افزایر  در بارش سالانۀ ایران

هیا و فراینیدها در فر  ریتأثهای هادید و نیز زا در مقیاسهای باراندهندۀ تأثیر مرقابل و اابل ملاحظۀ سامانه، نراناسر

باشیدا البریه تبیاین نیواح  بیه لحیاظ نیوع رونید حیاکم بیر زا م های بیارانمحلّ  بر تغییرات سازوکار سامانهمقیاس 

روند )نقش عوامل محلّی  و ییا عوامیل  منرأبا بیرون  یا درون  بودن  در ارتباطمراهدات )افزایر ، کاهر  و ایسرا(، 

ور وارس  این وااعیر که روند حاکم بر بارش سیالانه بیا منظ(، مورد بحث فراوان اسرا بدین ترتی  و بهمقیاسبزرگ

توپوترافیم و یا با رویدادهای کلان االیا  در ارتباط اسر، از شگرد ضری  هابسرگ  اسیرفاده شیدا  -عوامل میان  

 ارائه شده اسرا 1نرایج در جدول 

داری و از معنی  نظرصیرففییم )توپوترا–دید که رابطۀ میزان روند بارش کل کرور با مرغیرهای مییان   توان م

( بسیار کم اسرا با تفییم روند مثبر و منف  نقش طیول  جزئمعاول  و  صورتبهنیز مثبر یا منف  بودن و نیز چه 

از این هابسرگ  و نیز از نقریۀ ارائیه شیده در  کهطوریبهشودا تر م ویژه در هابسرگ  معاول ( ناایانجغرافیای  )به

شیودا در ایین شیرایط نباط کرد به سار شرق روند مثبر کاسره شده و بر روند منفی  افیزوده م اسر توان م 4شیل 

رسد کیه عاومیاً مرغیرهیای مییان  اثیرات م  به نظر وجودنیباایابدا جغرافیای  نیز تا حدودی افزایش م نقش عر 

توپوترافیم تنها ارتفیاع نقیش نیاچیزی بیر  اندا از میان مرغیرهایناچیزی بر روند بلندمدّت مجاوع بارش سالانه داشره

عوامیل  -رغم اثرات ناچیز مواعییر جغرافییای  روندهای مثبر داشره اسرا این امر بر این وااعیر دلالر دارد که عل 

 ریتیأثای کیه حاصیل و اثرات ناحیه ترفره اسرتوپوترافیم، عاوماً روند تغییرات بارش مسرقل از عوامل محلّ  شیل 

منف ( و نییز شیدت )مییزان تغیییر در سیال(  عوامل توپوترافیم اسر، تنها نوع )مثبر یا -یر جغرافیای  عوامل مواع
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سازدا رابطۀ روند مجاوع بارش سیالانه و مییزان بیارش سیالانه م  مرأثرجزئ (  به شیلروند مجاوع سالانۀ بارش را )

 بیه نظیربنیابراین ا تر اسیرای ایویدر بالیا، رابطیه براین وااعیر اسرا این رابطه نسبر به روابط یاد شده یدییتأنیز 

اندا ایین امیر درییم رسد که عوامل کنررل کنندۀ بارش در تغییرات بلندمدت آن نقش بیررری از عوامل محلّ  داشرهم 

بیارش، رونید برای نواح  پربارش، روند افزایر  بارندت  و برای نواح  کم شده اسربرآورد تقریب  و نسب  موج  

 4توان از علائم هابسیرگ  )مثبیر ومنفی ( و نییز از شییل ا این وااعیر را م داشره اسرر  بارندت  را به دنبال کاه

 اسرنباط ناودا
 

توپوگرافیک در ایران برای دورۀ  -رابطۀ )معمولی و جزئی( روند عمومی بارش با عوامل مکانی  -9جدول 

9911-9911 
 مقدار بارش جهت شیب شیب ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی همبستگینوع با روند ... توأممحدوده  نوع روند

 روند عاوم 

 مثبر و منف 
 -2814/1 -1582/1 -1241/1 1528/1 1112/1 1141/1 معاول 

 -1445/1 -1414/1 1442/1 1114/1 -154/1 -1218/1 جزئ 

 مثبر
 4122/1 1244/1 2482/1 2248/1 2415/1 -4541/1 معاول 

 4114/1 1115/1 -1184/1 1851/1 1454/1 1244/1 جزئ 

 منف 
 -4158/1 -1414/1 -1541/1 -1454/1 -2828/1 4118/1 معاول 

 -4111/1 -1545/1 1414/1 1414/1 -1441/1 -1254/1 جزئ 

 دارروند معن 

 مثبر و منف 
 -2814/1 -1582/1 -1241/1 1528/1 1112/1 1141/1 معاول 

 -2151/1 -1418/1 1441/1 1148/1 1181/1 -1814/1 جزئ 

 مثبر
 8142/1 -1284/1 1144/1 1544/1 -2215/1 -1452/1 معاول 

 8141/1 1141/1 -1442/1 2141/1 -2121/1 1211/1 جزئ 

 منف 
 -5451/1 1521/1 -1415/1 -1414/1 -2214/1 4215/1 معاول 

 -4448/1 -1211/1 1151/1 -1121/1 1154/1 -1418/1 جزئ 

 مآخذ: نگارندگان
 

ارائه شده اسرا با توجه بیه نریایج ایین محاسیبات  1دار نیز در جدول با روند معن  توأ محاسبات بالا برای نواح  

شیود، عوامیل محلّی  رابطیۀ تونیه کیه دییده م ها را با اطاینان بیررری دریافیرا هاانتوان اتقان و اسرحیا  یافرهم 

تری را ارائیه ان بیارش رابطیۀ ایویکه مییزدهند، درحال دار بارش در کرور نران م ضعیف  را با روند تغییرات معن 

توان اسرنباط کرد که تغییرات بلندمدت )روند( مجایوع سیالانۀ بیارش در نیواح  مخرلی  کریور بنابراین م ا دهدم 

عوامیل توپوترافییم در  -حاصل رویدادهای  فراتر از عوامل محلّ  مسرقر در کرور اسر و نقش مواعیر جغرافیای  

 تر اسراروند ناایان ای های ناحیهایجاد تباین
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 شناختی کشورتغییر حجم آب ورودی به سامانۀ آب -1 -9

با تغییر و درنریجیه تغیییر  توأ ، برآورد تقریب  از میزان تغییر )کاهر  و افزایر ( بارش، تسررۀ نواح  2در جدول 

 اشده اسر ارائهآب ورودی به مناب  آب کرور 
 

با تغییر و تغییر حجم آب ورودی به کشور در  توأمیر بارش، گسترۀ نواحی برآورد تقریبی از میزان تغی -2جدول 

 ارتباط با تغییر بارش
 روند افزایشی روند کاهشی

میزان روند 

متر در )میلی

 سال(

تغییر 

براساس 

رگرسیون 

 یخط

متر میلی)

 در سال(

پهنه زیر 

پوشش 

 (لومترمربعیک)

پهنه 

زیرپوشش 

 )درصد(

کاهش سالانه 

حجم آب 

معادل بارش 

 )مترمکعب(

میزان 

روند 

م)میلی

تر در 

 سال(

تغییربراساس 

رگرسیون 

 یخط

متر در میلی)

 سال(

پهنه زیر 

پوشش 

 (لومترمربعیک)

پهنه 

زیرپوشش 

 )درصد(

افزایش سالانه 

حجم آب معادل 

بارش 

 )مترمکعب(

 7102/0656 1-1 14/1 411 145/1 5105/8495 4/1 24111 1/1 1تا  -1

 8102/8772 2-1 44/1 14154 181/1 7102/6381 4/11 185454 5/1 -1تا  -2

 8107/1339 4-2 54/2 21548 245/1 7105/6181 4/15 254285 8/2 -2تا  -4

 8102/6425 4-4 84/4 4215 454/1 7102/9973 4/4 55141 8/4 -4تا  -4

 8101/2383 8-4 58/4 4255 115/1 7102/2087 1/1 18114 8/4 -4تا  -8

 7107/4919 11-8 14/1 1115 142/1 6109/1968 5/1 8444 1/8 -8تا  -11

 7102/2955 12-11 5/11 415 118/1 6103/2661 1/1 2144 5/11 -11تا  -12

 7101/0723 14-12 81/12 214 112/1 7102/6218 15/1 814 2/14 -12تا  -14

 - - - - - 6107/5552 14/1 518 8/14 -14تا -14

 - - - - - 7101/3720 15/1 814 1/14 -14تا  -18

 - - - - - 6103/7735 11/1 214 5/18 -18تا  -21

 - - - - - 6104/2245 11/1 214 8/21 -21تا  -22

 9101/5477 - - 48415 14/2 8101/5029 54/44 551411 - مجاوع

 مآخذ: نگارندگان
 

درصد( از کرور را دربیر  8/24، تسررۀ وسیع  )حدود در سالمرر میل  1-4مقدار توان دید که روند کاهر  با م 

میلییارد  5/1روند کاهر  بارش باعث کیاهش آب حاصیل از نزولیات جیوی بیه مییزان حیدود   طورکلبهتیردا م 

میلییون مررمیعی   21/151نایودن حیدود  با روند افزایر  موجبات فیراهم توأ ا اترچه نواح  شده اسرمررمیع  

(، برتیری کیاهش حجیم آب رسییده بیه کریور را مررمیع میلیارد  4/1اند، اما تفاضل این دو مقدار )حدود آب شده
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 هییبیر پاو  1441-1481( رویۀ برآورد و جیدول  مریابه بیرای دورۀ آمیاری 1411دهدا عساکره و ترکاران  )نران م 

اندا برآوردهای ایران براسیاس تفیییم زمیان  کرده ارائهکیلومرر( 15)با تفییم میان   2سخۀ ای اسفزاری نپایگاه داده

ا ایریان کیاهش سیهم آب کریور از شیده اسیرو میان  مرفاوت و نیز براساس محاسبات ناپارامرری رونید حاصیل 

 مررمیع  برآورد کردندا 9103/29639مرر کاهش سالانۀ بارش، حدود میل 2نزولات جوّی را براساس مروسط 

 های بارش ایرانهای عمومی و روند فرینویژگی -2 -9

هیای بهنجیار در های فرین پیایین و بارشهای فرین بالا، ناایهمروسط شاار روزها و نیز روند تغییرات سالانۀ ناایه

 اشده اسرعرضه  4های مرتبط در جدول و نیز برخ  ویژت  5و  4، 5های شیل
 

با میزان بارش سالانۀ ایران  هاآنو رابطۀ  هاآندار با روند معنی توأمهای بارشی فرین، گسترۀ گروه -9 جدول

 9911-9911برای دورۀ 

 های بارشیگروه
با روند  توأمپهنۀ 

 کاهشی )%(

با روند  توأمپهنۀ 

 (%) یشیافزا

ضریب همبستگی 

 با میزان بارش

 مقدارکم

 -54/1 52/51 48/4 روزهای بدون بارش

 54/1 82/11 45/41 11تر از صدک با بارش برابر یا کم توأ روزهای 

 48/1 41/11 81/41 25تر از صدک با بارش برابر یا کم توأ روزهای 

 پرمقدار
 52/1 41/2 15/45 55تر از صدک با بارش برابر یا بیش توأ روزهای 

 52/1 5 45/21 11صدک تر از با بارش برابر یا بیش توأ روزهای 

 بهنجار
 55/1 44/5 11/54 55و  25با بارش بین صدک  توأ روزهای 

 54/1 41/4 54/51 با بارش توأ روزهای 

 مآخذ: نگارندگان

 

( 4و  4)سیرون  4دار )کاهر  یا افزایر ( در جیدول های بالا با روند معن هریم از تروه ریتأثمیزان تسررۀ تحر 

 5های بالا با میزان بارش در تسررۀ مربیوط نییز در سیرون یم از تروه ضری  هابسرگ  هرا هاچنین شده اسر ارائه

 اتردیده اسرعرضه  4جدول 
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  9911-9911زمین برای دورۀ مقدار ایرانگروه بارش کمشمار روزها و روند تغییرات  -2شکل 

 تهیه و ترسیم: نگارندگان

 

الی ( و -5شییل بارش )( با میانگین روزهای کم2ن بارش )شیل ( بین میزا-54/1توان از ضری  هابسرگ  )م 

بیا  تیوأ ای معیوس با میزان بارش داردا در واا  نیواح  ال  دید که روزهای بدون بارش رابطه -5نیز از روی شیل 

ح  ، توزیی  زمیان  بیارش در نیوامیوردنظرتری دارندا این امر ضان بیان رابطۀ بارش بیررر، روزهای بدون بارش کم

در  بنیابراین عاومیاًا های دیگر مثبر اسرداردا ضری  هابسرگ  بین میزان بارش و تاام  ناایهمخرل  را نیز بیان م 

جز نااییۀ روزهیای بیدون بیارش( بیا شیدت و ضیع  ها )بیهبا تاام  نااییه توأ با بارش زیاد روزهای  توأ  نواح 

دید کیه رونید تغیییرات روزهیای  5تا  5های توان در شیل یابدا مافزایش م  (55/1و  54/1)ضری  هابسرگ  بین 

شیرایط  ریتیأثتیر بسییار آشیفره و احراالیاً تحیر پینجم و کم بیسر وتر و صدک های صدک دهم و کمبا بارش توأ 

هیا و رونید نسیبراً مینظم بیارش سیالانه ای عین  بین روند آشفرۀ این نیوع بارشرابطه روازاینجغرافیای  محلّ  اسرا 

 وجود نداردا
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 9911-9911زمین برای دورۀ مقدار ایرانگروه بارش پرشمار روزها و روند تغییرات  -6شکل 

 تهیه و ترسیم: نگارندگان
 

بیا رونید افزایری  در ارتبیاط بیا رونید  توأ تانۀ با روند کاهر  و نیز نواح  سه توأ مرخصات نواح  چهارتانۀ 

 آید:های فرین یاد شده، در زیر م ناایه

روز در دهیه کاسیره  5شرق(، روزهای بدون بارش در برخی  نیواح  تیا در ناحیه کاهر  اول )شاال ناحیه اول:

ر ایین ناحییه ا هاچنیین دداشیره اسیرروز در دهیه افیزایش  5های بهنجیار تیا با بارش توأ ، امّا روزهای شده اسر

 2تیا  1و بیریرر از  11بیا صیدک  تیوأ های دهد و بارشروز کاهش نران م  4تا  2از  55های پرمقدار صدک بارش

رسید نظر م بنیابراین بیها شیده اسیرروز در دهه کاسیره  4البرز تا  کوهرشرهروز در دهه و در برخ  نواح  مجاور با 

 ابوده اسرهای معاول و بهنجار های پرمقدار و افزایش بارشارشروند کاهر  بارش در این ناحیه حاصل کاهش ب

بیا  تیوأ فرین تنهیا در روزهیای  هایدار بارشهای داخل  زاترس( کاهش معن ناحیه )پیریوه در این ناحیه دوم:

ها تغیییرات اسرا بقیه نااییه روز در دهه( رخ داده 1-4و  2-4ترتی  )به 15و  55صدک  از ررریبهای برابر و یا بارش

کاهر  بارش ایین ناحییه در ارتبیاط بیا کیاهش  بنابراین مرابه ناحیه نخسر، روندا دهنداری نران نا دمنظم و معن 

 با بارش پرمقدار اسرا توأ روزهای 

های خیارج  زاتیرس در شیاال سینندج( ناحیه )از غرب شیراز و شاال بوشیهر تیا پیرییوه در این ناحیه سوم:

روز در دهیه( 11تیر )تیا پینجم و کم بیسیر وروز در دهه( و صدک  2-4تر )بارش صدک دهم و کمبا  توأ روزهای 
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بیه شییل پراکنیده بیه  11با بارش برابر با یا بیررر از صیدک  توأ ناحیه روند عاوم  روزهای  در ایناندا کاهش داشره

شیده روز در دهیه کاسیره  2-5و بیریرر  55با بارش برابر صیدک  توأ دار اسر، امّا بارش روزهای لحاظ آماری معن 

بنیابراین تغیییرات رونید بیارش ا بیوده اسیردرصد خطا، فااد معن  آماری  5ها، در سطح ا روند تغییر بقیه ناایهاسر

 مقدار بارش اسراهای کمو بیررر و صدک 55با صدک  توأ سالانه در این ناحیه حاصل تغییر روزهای 
 

 
 9911-9911زمین برای دورۀ گروه بارش بهنجار ایرانتغییرات شمار روزها و روند  -7شکل 

 تهیه و ترسیم: نگارندگان
 

غرب اییران و محیدوده کیوچی  از سیواحل های جنوب  و شیرا  ناحییۀ شیاالاین ناحیه )بخش ناحیه چهارم:

 1هیای بیدون بیارش تیا ناحییه روز در ایندلیل پراکندت  جغرافیای  از تنوع رفراری بارش برخوردار اسرا شاال ( به

ا در ایین مییان اندکاسیره شیدهروز در دهیه  5تیا  4تر نییز از و کم 25با صدک  توأ ا روزهای اندکم شدهروز در دهه 

روز در دهیه  15تیا  5اندا هاچنین روزهای بیاران  از روز در دهه افزایش داشره 5های بهنجار تا با بارش توأ روزهای 

رسد که تاام  این صفات نروانسرند برای بیارش ایین ناحییه، رونید افزایری  بیه هایراه نظر م هاندا امّا بافزایش داشره

 اشده اسرروز در دهه کاسره  12آن تا  بیررر ازو  55با بارش برابر با صدک  توأ ا زیرا روزهای داشره باشند

ب نریان  -4بیر در شییل بیا رونید مث تیوأ های صیورت هسیرهبا افزایش بارندت  کرور کیه به توأ  سه ناحیۀ

 های زیر هسرند:های مورد بررس  در این نوشرار حاوی ویژت اند، به لحاظ فرینشدهداده
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 55با بارش برابر بیا ییابیش از صیدک  توأ های بهنجار، روزهای با بارش توأ ناحیه روزهای  در این ناحیه شمالی:

انیدا روز افزایش نریان داده 4روز و تا  4روز، تا  5به ترتی  تا  11با بارش برابر با یابیش از صدک  توأ و نیز روزهای 

بنیابراین، تقریبیاً تایام  ا اندروز در دهه افیزایش داشیره 15با بارش تا  توأ روزهای بدون بارش نیز کاسره و روزهای 

 داانهای بارش  این ناحیه افزایر  بودهها در هسرهناایه

با بیارش بهنجیار  توأ ناحیه اترچه روزهای بدون بارش و نیز روزهای  در این های داخلی زاگرس:ناحیه پیشکوه

 11روز در دهیه( و صیدک  4)تا  55بارش بیش از صدک  ویژهبهبا بارش  توأ اند، امّا روزهای دار بودهفااد تغییر معن 

 انداروز در دهه( افزایش داشره 4)تا 

رغم آشیفرگ ، مقدار، عل های کمناحیه روند عاوم  روزهای بدون بارش و نیز صدک در این فع غربی:ناحیه مرت

بیا بیارش برابیر بیا ییابیش از  تیوأ (، روزهیای در دههروز  11با بارش )تا  توأ روزهای  در مقابلا بوده اسرکاهر  

 اندا ( افزایش داشرهدر دههروز  4و  4ترتی  تا )به 15و  55صدک 

 گیرینتیجه -1

های تیردش جیوی میان  عوامل محلّ  و نیز سامانه -توزی  زمان  و میان  بارش در ایران مرأثر از وردای  زمان  

 هیاآنبیا  تیوأ ترین تغییر در الگوهیای ای اسر که کمسیاره -های هادید مقیاس ویژهبههای مخرل  دیگر، در مقیاس

پییری( الگوهای مییکور از پیامیدهای ) رییتغا هاچنین داشره باشد به دنبال  را وهوایهای شدید آبتواند ناهنجاریم 

، دانسیره بیارش ویژهبیهمیان  عناصر االیای ،  –در وردای  و پراکنش زمان   مهمای و نیز عامل  سیاره میاال رییتغمهم 

رونید و نییز  در اینتردش   -شودا در پژوهش حاضر آشیارسازی روند بلندمدت بارش ایران، نقش عوامل محلّ  م 

در معر  توجیه بیودا بیرای رسییدن بیه  نیزمرانیاهای زمان  بارش نقش رویدادهای فرین در تیوین روند در سری

ایسرگاه هادیید، االیای   2188های بارش روزانه یاب  دادهاصل میانحکه ای اسفزاری این هدف نسخۀ سو  پایگاه داده

 کیلومرر اسر، اسرفاده شدا  11سال و با تفییم میان   44سنج  سازمان هواشناس  برای و باران

و عایدتاً  در سیالمریر میل 1های پژوهش نران داد که حاکایر روند کاهر  مجاوع سالانۀ بارش )حیداال یافره

درصد پهنۀ کرور که از این مییان حیدود  1/81زمین )حدود ترین چهرۀ روند بارش  ایران( غال در سالرر ممیل  4-1

آب  مررمیعی میلییارد  4/1دار( اسرا این رونید بیا کیاهش حیدود با روند کاهر  معن  توأ های درصد پهنه 58/44

 ا  بوده اسرشناخر  کرور هاراه ورودی به منظومۀ آب

، تسیررۀ در سیالمریر میل  1-4کنندا روند کاهر  با مقیدار ند سالانۀ بارش  مرفاوت  عرضه م نواح  مخرل ، رو

، طیول و  اثیر بادپنیاهارتفیاع،  ویژهبههای جغرافیای  ایران، کنندا ویژت م  ارائهتری نسبر به مقادیر دیگر روند وسی 

ندا علاوه براین، روند کاهر  در عایدۀ نیواح  اعر  جغرافیای  موج  تنوع میان  رخناود این روند در کرور شده
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هیای مقدار و نییز بارشهای کمبارش که درحالهای پرمقدار اسرا دار، حاصل کاهش بارشبا روند کاهر  معن  توأ 

 انداداری را تجربه نیردهبهنجار عادتاً تغییرات معن 

شدت بیریرری بیا  رسد سرزمین ما در آینده بانظر م به شرایط موجود، به با توجه، و تفره شدکه  آنچهبه  ریبا عنا

تیاران و سیاسیر اسیر سیرهیشاآب ، خری  و تریدید آن مواجیه خواهید بیودا شرایط ناهنجار بارش  و احراالاً کم

بَیری نظییر کریاورزی، هیای آبحاکاان عرصۀ آب کرور در خصوص مقابله با ایین شیرایط، سیازتاری )در فعالیر

 ای اتخاذ کننداریزی شایسرههای برنامهانرخاب مناب  آب  جایگزین، ا عاال مدیریر ناوده و شگردصنعر و ااا( و یا 

 کتابنامه

ا مییان  بیارش در دو دهیۀاخیر در اییران–ا ارزییاب  آهنیر رفریار زمیان  1415احادی، محاودا داداش ، عباسعل ا 
 ا484-445 صص ا15ا شااره های جغرافیای طبیع پژوهش

آمیایش جغرافییای  ا بررس  و تحلیل روند بارش سالانه و تابسرانه اسران تلسرانا 1414اکبری، مهریا نوده ، وحیدها 
 ا141-151صص  ا15ا شااره فضا

ا آشیارسازی روند تغییرات دما و بیارش سیالانه و فصیل  1414سخن، محادحسینا سارنر، امینا بینش، نگینا نیم

 ا44-44 صص ا4ا شااره یوارنا 1184-2114تهران ط  دورۀ 

شیناخر پیامیدهای  منظوربها بررس  دوره بازترر رویدادهای االیا  حدی 1484تقوی، فرحناز و محادی، حسینا 

 ا11-21 صص ا44ا شااره  شناسطیمحا  طیمحسریز

بیارش  ا شناسای  رخدادهای1411جهانبخش اصل، سعیدا ساری صراف، بهروزا عساکره، حسینا شیرمحادی، سهیلاا 

 صورت الیررونیی ابه افرهیانررارا یزیربرنامهجغرافیا و  (ا1145-2114فرین در غرب ایران )

 بیا کریور شیاال بیارش تغیییرات روند ا آشیارسازی1414پسرکلو، مهساا  ، مجرب ا میرناصری، محاداروشخوش

 ا224-241 صص ا14شااره ا آبخیز مدیریر حوزه پژوهرنامهکندالا - من غیرپارامرری آزمون از اسرفاده

هیای بیارش و دمیای ا بررسی  رفریار فرین1414دارند، محادا دولریاری، زهراا اصلان  اسلارز، فریباا عزیزی، یسریا 

 ا214-244ا صص 44ا شااره فضای جغرافیای های آماریا کرمانراه به کام آزمون

های فصیل  اییران و دمیای ا ارتباط بین بارش1411انا اکبرا بابائیان، ایاانا اائا ، هوشنرا زواررضا، پیارسول ، عل 

 ا81-45ا صص 58ا شااره  شناسمیاالهای پژوهشایا های آب  منطقهپهنه

ا صیص 11های اخیرا جغرافیا و توسیعها شیااره ا تغییرات زمان  و میان  بارش ایران ط  دهه1484عساکره، حسینا 

 ا144-145

 ا55-52ا صص 11روند بارش سالانۀ تبریزا فضای جغرافیای ا شاارها بررس  آماری 1482ا ----------

 ا ا انررارات دانرگاه زنجانمبان  پژوهش در آب و هواشناس ا 1411ا----------
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ا برخ  مرخصات توصیف  و روند تغییرات بلندمدت فصل خرم در اییرانا 1411عساکره، حسینا ترکاران ، فاطاها 

 ا114-142ص ا ص58جغرافیا و توسعها شااره 

های روزانۀ فیرین بالیا در میان  بارش -ا مرخصات زمان  1411عساکره، حسینا ترکاران ، فاطاها سلطان ، صغریا 

 ا41-54ا صص 25غرب ایرانا تحقیقات مناب  آب ایرانا شااره شاال

هیای فیرین بالیا در ناحییۀ واکاوی روابط میان  فراوان  رخداد ماهانیۀ بارش ا1418عساکره، حسینا حسینجان ، لیلاا 

  ا24-44ا صص 55 ا شاارهجغرافیا و توسعها (1144-2114خزری )

ی حیدی هابارشهای ا تحلیل روند ناایه1484عسیری، احادا رحیم زاده، فاطاها محادیان، نوشینا فراح ، ابراهیما 

 55-42ا صص 1ا شااره مناب  آب ایرانتحقیقات در ایرانا 

 ا انررارات دانرگاه پیا  نوراوهوای ایرانآبا 1415علیجان ، بهلولا 

ا نییوار انیزمرانییاا  بررس  نظا  تغییرات مجایوع بیارش سیالانه در 1455غیور، حسنعل ا مسعودیان، سیدابوالفضلا 

 ا25-41ا صص21شااره 

 پژوهری  مجلیها اصیفهان سالانۀ بارش بلندمدت روند آماری بررس ا 1484کاویان ، محادرضاا عساکره، حسینا 

 ا142 -144ا صص 1ا شاارهانسان  اصفهان علو  دانرگاه

ا سهم تغیییرات فراوانی  و شیدت بیارش روزانیه در رونید 1484نژاد، پرویزا سیااا حجا ، سهرابا ایرانکریرای ، پری

 ا84-45ا صص  44شااره  او فضافیزیم زمین ا 2111تا  1141بارش در ایران ط  دوره 

های سودان  های زاترس بر تغییرات بارشکوهرشرها واکاوی اثر 1418کیان ، مهردادا لریری، حسنا اائا ، هوشنرا 

 ا15-41ا صص 55ا شااره ریزیجغرافیا و برنامهدر غرب ایرانا 

ا تحلیل هادید نقش پرفرار عربسیران و رودبیاد 1415اکبرا آزادی، مجیدا محادی، زهراا لریری، حسنا مریان، عل 

 ا54-51ا صص 4شااره محیط اعلو غرب ایرانا طول دورۀ بارش  جنوب و جنوب نیتردر کوتاهای حارهجن 

 ا15-114ا صص 44شااره  محیط ا ریزیبرنامهجغرافیا و تحلیل روند بارش سالانه ایرانا ا 1411محادی، بخریارا 

 ئیریهزده اییرانا های سیلحوضه 1418و فروردین  1415های اسفند تزارش بارشا 1418سید ابوالفضلا  مسعودیان،

 و هواشناس ا منررر نردها  شناسمیاالویژه تزارش مل  سیلابا کارتروه 

های های بارش فرین اییران طی  دهیها شناسای  و بررس  تغییرات ناایه1412سیدابوالفضلا دارند، محادا  ،مسعودیان

 ا241-255ا صص 21ا شاارهایجغرافیا و توسعه ناحیهاخیرا 

ا تحقیقیات جغرافییای ا سیاله سیی رطوبر نسب  و بارندت  تهیران در ییم دورۀ ا تحلیل آمار1458مقیا ، ابراهیما 

 ا44-41ا صص 54شااره 

ا 44ریزی محیط ا شااره های فرین روزانه در ایرانا جغرافیا و برنامها تحلیل زمان  میان  بارش1488منرظری، مجیدا 

 ا141-125

 ایرنمین در ایران غربشاال هایبارش تغییرات روند تحلیلا 1411، یعقوباپژوهنید ، رسولایآبادنج  میرعباس 

 ا54-51 ا صص45ا شااره کراورزی( علا  آبیاری )مجلۀ مهندس  و علو تیشرها 

https://gdij.usb.ac.ir/article_4577.html
https://gdij.usb.ac.ir/article_4577.html
https://gdij.usb.ac.ir/article_4577.html
http://ensani.ir/fa/article/author/55450
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35880/%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1392-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-20
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