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  تمرکز بارندگی در مناطق نیمه خشک ایران شاخصبررسی تغییرات 
  

  2معصومه سنچولی، 1*مجتبی محمدي
 ،عضو هیات علمی گروه مرتع و آبخیزداري، دانشکده منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی سراوان 1

  کارشناس ارشد مرتعداري، مجتمع آموزش عالی سراوان 2 
 
  
  

  چکیده 
طور کلـی  ه ب. رودهاي آب و هوایی ایران به شمار میلی و بین سالی بارندگی یکی از ویژگیتغییرپذیري شدید درون سا

هاي مکانی با توجه به اینکه شناخت تفاوت. اراي تغییرات مکانی بسیاري استآب و هواي ایران به ویژه از نظر بارندگی د
باشد در این مطالعه به منظـور بررسـی تغییـرات    هاي ملی و منطقه اي میهاي اساسی برنامه ریزيبارندگی از پیش نیاز

بـراي ایـن   . هاي سینوپتیک استان خراسان شمالی اسـفاده شـده اسـت   زمانی بارندگی در مناطق نیمه خشک از ایستگاه
 .استفاده شده است 1355-1387هاي هیدروکلیماتولوژي استان در بازه زمانی منطور از شاخص تمرکز بارندگی و ایستگاه

کمتـر از نیمـی از منطقـه مـورد     . باشدکه کل منطقه مورد مطالعه داراي تغییرات درون سالی زیادي می ان دادنتایج نش
افـزایش  . باشد که بیانگر فصلی بودن بارندگی در این منطقه اسـت می 20تا  14مطالعه داراي نمایه تمرکز بارندگی بین 

افزاید و سبب افزایش کم یري و بی نظمی آن میذییر پشدت فصلی بودن و تمرکز بارندگی در بخش هاي مختلف بر تغ
  .گرددآبی، بحران آب و ریسک خشکسالی می

  
  مناطق نیمه خشکشمالی، شاخص تمرکز بارندگی، خراسان : هاي کلیدي واژه

  
  همقدم -1

توجه قابل مورد  ییآب و هوا راتییتغ پایشش  يبرا یروش عمل کیبه عنوان  ییآب و هوا يرهایبلند مدت متغ بررسی
باشد با توجه به تغیرات زیاد بارش به عنوان یکی از مهمترین متغیرهاي آب هوایی می. باشدمیمحققان در سراسر جهان  بیشتر

و منابع آب داشته و اطالعات جامع در مورد وضعیت آب و هوایی هر منطقه را نشان  آبمکانی و زمانی اثرات موثري بر چرخه 
درجه شمالی در دوره  30، در اثر گرمایش جهانی، بارش در عرض هاي )2007( IPCCبه گزارش ). IPCC ،2007(دهد می

کاهش داشته است که منجر به افزایش خشکسالی و تخریب اراضی  1970افزایش و در مناطق استوایی از سال  1900- 2005
ژانگ و (هاي بارش، همچون خشکسالی ريناهنجا). 2007ترنبرث و همکاران، (در مناطق استوایی و نیمه استوایی شده است 

در بیشتر مناطق باعث خسارت هاي اقتصادي و اکولوژیکی زیادي شده اند  )2010پاراجا و همکاران، (سیل و ) 2013همکاران، 
   .ش مرگ و میر شده استکه در بیشتر موارد باعث افزای

در مناطق مختلف براي بررسی تغییرات بارندگی  )از روزانه تا ساالنه(هاي مختلف زمانی مطالعات مختلفی در مقیاس
اوگونتد و همکاران، (، نیجریه )2011چن و همکاران، (توان به مطالعات صورت گرفته در چین که می. صورت گرفته هست

وتسی و ک(اروپا ) 2012لویس و همکاران، (، اسپانیا )2013والی و همکاران، (، هند )2012برونتی و همکاران، (، ایتالیا )2011

                                                        
 
2  mohamadi@saravan.ac.ir 
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بایست مطالعات پیشنهاد نمود که به منظور دریافت بهتر تغییرات بارندگی می) 2007( IPCC .اشاره نمود) 2012(همکاران 
  .بررسی تغییرات بارش در مقیاس محلی و منطقه اي صورت گیرد

طور کلی ه ب. رودر میهاي آب و هوایی ایران به شماتغییرپذیري شدید درون سالی و بین سالی بارندگی یکی از ویژگی
با توجه به اینکه ). 1998دمروس و همکاران، (داراي تغییرات مکانی بسیاري است  یآب و هواي ایران به ویژه از نظر بارندگ

باشد در ایران نیز مطالعات هاي ملی و منطقه اي میهاي اساسی برنامه ریزيهاي مکانی بارندگی از پیش نیازشناخت تفاوت
با بررسی الگوي ) 1375(غیور و مسعودیان . ستاي بررسی تغییرات مکانی و زمانی بارندگی صورت گرفته استمختلفی در را

ها پیروي تغییرات مکانی و زمانی بارندگی کشور به این نتیجه رسیدند که تغییرات مکانی بارش در ایران از الگوي ناهمواري
ها و جهت گیري آن ها نقش تعیین کننده اي در انتقال ند که ناهموارينیز نشان داد) 1378(ذوالفقاري و ساري صاف . کندمی

با انجام تحلیل مولفه هاي ) 1378(حیدري و علیجانی . توده هاي هوا و چگونگی توزیع مکانی بارندگی در آذربایجان دارند
ه در سطح کشور، ایران را به ایستگاه سینوپتیک پراکند 43متغییر اقلیمی دیدبانی شده در  49اصلی و خوشه بندي بر روي 

بارش هاي ابر سنگین ایران را با استفاده از ) 1387(مسعودیان  .زیر منطقه همگن اقلیمی تقسیم کردند 12شش منطقه و 
میلیمتر، با استفاده از رویکرد محیطی به گردشی و به روش  100بارش با حداقل  64ایستگاه و بر اساس آمار روزانه  351

صلی در منطقه کوهستانی غرب فتوزیع مکانی بارندگی ساالنه و ) 1387(رضیئی و عزیزي. ندي و الگوسازي کردهمدید، طبقه ب
نتایج بررسی نشان داد که رژیم بارندگی . قرار دادندایستگاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل  170ایران با استفاده از داده هاي 

  . بهار متفاوت از بخش هاي مرکزي و جنوبی منطقه مورد مطالعه می باشد بخش هاي شمالی کشور با بیشینه بارندگی در فصل
در تمامی پژوهش هاي انجام شده در ایران، مناطق همگن اقلیمی بر مبناي تغییرات مکانی یک و یا چند عنصر اقلیمی 

لیل مولفه هاي اصلی و روش هاي که براي این منظور مورد استفاده قرار گرفته اند اغلب روش هاي تح. شناسایی شده اند
این روش ها اگرچه ). 1386رضیئی و عزیزي، (خوشه بندي هستند که از کارایی بسیار باالیی در این زمینه برخوردار می باشند 

از جمله روش هاي ارزشمند و موثر در شناخت و تعیین مناطق همگن اقلیمی هستند اما جزو روش هاي پیچیده به شمار می 
  ). 1387رضیئی و عزیزي، ((ز آن ها نیازمند مهارت کافی پژوهشگر می باشند آیند و استفاده ا

به منظور بررسی تغییرات مکانی و زمانی بارندگی شاخص هاي مختلفی ارائه شده است که در این بین شاخص تمرکز 
اي بارندگی پیشنهاد شده به منظور ارزیابی تغییرات طوالنی مدت متغییرهارائه شده است ) 1980(بارندگی که توسط اولیور 

). 2013(، والی و همکاران )2011و2010(، دلوئیس و همکاران )2006(، آپادین و همکاران )1992(میکایل و همکاران (است 
در این مطالعه به منظور بررسی تغییرات زمانی بارندگی در مناطق نیمه خشک از ایستگاه هاي سینوپتیک استان خراسان 

براي این منطور از شاخص تمرکز بارندگی و ایستگاه هاي هیدروکلیماتولوژي استان در بازه زمانی . تشمالی اسفاده شده اس
  .استفاده شده است 1355- 1387

  
  مواد و روش ها-2
  موقعیت منطقه مورد مطالعه  -1-2

 داراي اقلیم نمناطقی مثل بجنورد و شیروا. هاي متنوع در زمینه آب و هوا استاستان خراسان شمالی یکی از استان
هاي تنک  معتدل و جنگل داراي اقلیم راز و جرگالن، هاي مانه و سملقانمعتدل کوهستانی، مناطقی مثل غرب شهرستان

میانگین شرایط جوي در این استان بیانگر اقلیم خشک و نیمه  .کویري هستند داراي اقلیم و مناطقی مثل جاجرم .باشند می
  ).ان را نشان می دهدموقعیت است 1شکل (باشد خشک می
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.  
  .موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد - 1شکل

  شاخص تمرکز بارندگی - 2-2
ها به منظور شناسایی چگونگی توزیع بارندگی در طی ماه هاي مختلف سال، نمایه تمرکز بارندگی براي همه ایستگاه

ی در گیا توزیع بارند در واقع تغییرات درون سالی بارندگی و. بوسیله اولیور معرفی شد 1980مایه در سال ناین . محاسبه گردید
اصالح و بکار برده ) 2001و  2000(نمایه تمرکز بارندگی بوسیله دلوئیس و همکاران . دهدطی سال را مورد ارزیابی قرار می

  .در این پژوهش از شکل اصالح شده این نمایه که بصورت زیر می باشد استفاده شده است. شد
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فصول پاییز و (و همچنین براي دوره هاي مرطوب ) 2فرمول (همچنین در این مطالعه نمایه تمرکز بارندگی در مقیاس فصلی 
  .به شدندسنیز محا 3با استفاده از فرمول ) فصول بهار و تابستان(و دوره هاي خشک ) زمستان
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دامنه تقسیمات این نمایه از . نمایه تمرکز بارندگی نشان می دهد که بارندگی ماهانه در طی چند سال چگونه توزیع شده است
تا  11مقدار تمرکز بارندگی . ها می باشد در همه ماهبیانگر توزیع یکنواخت بارندگی  10مقادیر کمتر از . می باشد 100صفر تا 

نیز نماینگر تغییرات  20نشان می دهد که بارندگی در ایستگاه مورد بررسی داراي رژیم فصلی مشخص و مقادیر باالتر از  20
با توجه ). 2001و 2000دلوئیس و همکاران (شدید درون سالی بارندگی و تمرکز بارندگی در چند ماه محدود از سال می باشد 

می تواند باشد که نشان دهنده توزیع  3/8ممکن در تمامی مقیاس هاي ساالنه، فصلی مقدار  PCIبه فرمول حداقل مقدار 
به این معنی که مجموع کل بارندگی در تمامی ماه هاي سال بطور یکنواخت رخ (یکنواخت کامل بارندگی در طول سال دارد 

همچنین در تمامی مقیاس . بیانگر تمرکز کل بارندگی ساالنه در یک ماه خاص می باشد 100مقدار و حداکثر ممکن ) می دهد

 )1(   

۳۱(  

)۲(  
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نیز بانگیر این است که کل  25برابر  PCIبیانگر این موضوع می باشد که کل بارندگی در نیمی از دوره و  7/16برابر  PCIها، 
ماه و در مقیاس فصلی در  2، در مقیاس دوره اي در ماه سال 4در مقیاس ساالنه در ( بارندگی در یک سوم دوره رخ می دهد 

  ).ماه 1
  
   نتایج  -3

محاسبه و تغییرات  3تا  1نمایه تمرکز بارندگی براي تمامی ایستگاه هاي مورد استفاده در این پژوهش با بهره گیري از روابط 
تمرکز ) 1(جدول . و تجزیه و تحلیل قرار گرفتدرون سالی بارندگی در منطقه مورد مطالعه با استفاده از این نمایه مورد بررسی 

با توجه به این جدول مالحظه می شود که کل منطقه مورد مطالعه داراي تغییرات درون . بارندگی را در منطقه نشان می دهد
بیانگر می باشد که  20تا  14کمتر از نیمی از منطقه مورد مطالعه داراي نمایه تمرکز بارندگی بین . سالی زیادي می باشد

افزایش شدت فصلی بودن و تمرکز بارندگی در بخش هاي مختلف بر تغییر پدیري و . فصلی بودن بارندگی در این منطقه است
  .بی نظمی آن می افزاید و سبب افزایش کم آبی، بحران آب و ریسک خشکسالی می گردد

  
  ساله آماري 32تعداد سال ها با نمایه تمرکز بارندگی در دوره   -1جدول 

  
 قتلیش اسفراین درکش دربند باباامان آغمزار

PCIautumn 

<10 11 10 24 12 5 11 

11_20 21 19 7 19 25 21 

20< 0 3 0 1 2 0 

PCIwinter 

<10 27 23 22 22 18 24 

11_20 5 9 9 10 14 8 

20< 0 0 0 0 0 0 

PCIspring 

<10 15 13 13 13 14 16 

11_20 17 19 18 18 17 16 

20< 0 0 0 1 1 0 

PCIsummer 

<10 11 6 24 5 4 5 

11_20 21 18 7 22 14 14 

20< 0 8 0 5 14 13 

PCIannual 

<10 0 0 0 0 0 0 

11_20 32 31 26 32 24 32 

20< 0 1 5 0 8 0 

PCIdry 

<10 0 2 1 1 0 0 

11_20 32 23 26 26 20 28 

20< 0 7 4 5 12 4 

PCIwet 

<10 10 7 19 6 2 5 

11_20 22 25 12 26 28 27 

20< 0 0 0 0 2 0 

  
  گیرينتیجه - 8
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تشابه زیاد الگوي توزیع مکانی بارندگی فصل پائیز و زمستان با توزیع مکانی بارندگی ساالنه نشان می دهد که در بخش هاي 
از این مقایسه . ه می شوندمنطقه مورد مطالعه به وسیله سامانه هاي سینوپتیکی مشابهی که در این فصل ها فعال هستند تغذی

. چنین می توان برداشت نمود که پائیز و زمستان بیشترین سهم را در بارندگی ساالنه منطقه مورد مطالعه دارا می باشد
بنابراین می توان چنین نتیجه گیري کرد که تغییرات درون سالی و بین سالی بارندگی و دوره هاي خشک و تر در این منطقه 

بر این أساس می توان گفت که بیشتر بارندگی هاي .  رات الگوي سامانه هاي یزرگ مقیاس سینوپتیکی استتابعی از تغیی
منطقه مورد مطالعه از منبع و سامانه هاي همسانی سرچشمه می گیرد که کل منطقه را با شدت هاي متفاوت تحت تاثیر قرار 
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