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واژگﺎنکلﯿدي:

مقدمه
بارش یکی از مهمترین عناصر جو است که ،عالوهبر تأمین آب مورد نیاز اکوسیستمهای طبیعی ،نقش انکارناپذیری در
گردش جو و ترمودینامیک آن ایفا میکند .بارش در هر اقلیمی ،بنا به ویژگی اقلیمی آن منطقه ،دارای رفتار و خصوصیات
خاص آن منطقه است .شدت ،مدت ،و پهنة بارشی در هر اقلیمی میتواند متفاوت باشد .هرگونه تغییر در رفتار بارشی هر
اقلیمی میتواند اکوسیستم آن منطقه را بهشدت متأثر سازد .وقتی شدت یا مدت بارشها تغییر میکند ،عالوهبر اینکه
بیانگر تغییر در ساختار و عملکرد سامانهها و بهعبارتی تغییر در گردش جو آن منطقه است ،بلکه بهشدت در رفتار و
فیزیولوژی گیاه و بیالن آبی منطقه تأثیر میگذارد (مرسی .)2102 ،درواقع ،بارش الگوی مکانی و زمانی دسترسی به
منابع آب را تحت تأثیر قرار میدهد (تاگزاک و همکاران .)2102 ،به همین دلیل ،بررسی روندهای بلندمدت آن به
موضوعی حیاتی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی در مناطق مختلف جهان تبدیل شده است (طبری و همکاران،
 .)2102از طرفی ،اثبات وجود روند معنیدار در یک سری زمانی بارندگی بهتنهایی نمیتواند دلیل قاطعی بر وقوع تغییر
اقلیم در یک منطقه باشد ،بلکه فرض رخداد آن را تقویت میکند (سیرانو و همکاران .)0999 ،نگارندگان در این تحقیق
در صدد مطالعة رفتار بارشی منطقة جنوب غرب ایران بهعنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی و صنعتی کشور هستند.
 نویسندة مسئول ،تلفن19029219102 :

E-mail: h-lashkari@sbu.ac.ir
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بنابراین ،آگاهی از چگونگی تغییرات بارش از گذشته تا به اکنون و آمادگی برای تغییرات (هایگ )2102 ،آن میبایست
یکی از مهمترین اهداف ادارهکنندگان یک کشور باشد .در ادبیات اقلیمشناسی جهان تحقیقات بسیاری دربارة تغییرات
الگوهای بارش و تجزیه و تحلیل الگوهای بارشی انجام گرفته است .در پارهای از این بررسیها به روند تغییرات شدت و
رویدادهای حدی بارش پرداخته شده است (تورکیس و همکاران0991 ،؛ 0999؛ دی لوییس و همکاران2111 ،؛ 2101؛
لیبمن و همکاران2112 ،؛ گیاتو2101 ،؛ النگات و همکاران .)2101 ،در همین راستا ،آنجل و هاف ( )0991روند تغییرات
بارشهای سنگین در  912ایستگاه در میانة غربی ایاالت متحده را بررسی کردند .آنها بر آناند که در گذشته سری
زمانی بارش فرین عمدتاً ثابت و بدون روند تصور میشد و این فرض برای بخشهای مختلف میانة غربی ایاالت متحده
نمیتواند درست باشد .کارل و نایت ( )0991روند بارش و مقدار و شدت بارش را در ایاالت متحده بررسی کردند .آنها بر
آناند که شدت بارش از گذشته تا به امروز در حال افزایش است و روند معنیداری در مقادیر باالی بارش روزانه و ماهانه
وجود دارد .بورونتی و همکاران ( ،) 2111با تحلیل بارش شمال و جنوب ایتالیا ،روند تغییرپذیری ساالنه و رفتارهای
دورهای را طی سالهای  0992-0111بررسی کردند و با توجه به آمارههای توصیفی و بر اساس سطح اطمینان 92درصد
روند دادهها را بهدست آوردند .اکنرمی و همکاران ( )2110الگوی تغییرات بارش را در  91ایستگاه واقع در کانادا ،که
دارای آمار بارش روزانه بیش از  12سال بود ،مطالعه کردند .نتایج نشان داد افزایش معنیداری در تعداد رویدادهای بارش،
بهویژه رویدادهایی با شدت پایین رخ داده است .هیدالگو و همکاران ( )2119روند روزانة بارش در والنسیای اسپانیا را طی
نیمة دوم قرن بیستم بررسی کردند .آنها ده روز از هر سال را ،که بیش از 21درصد میانگین بارش کشور در آن رخ
میداد ،باالترین رویدادهای بارشی انتخاب کردند .نتایج این پژوهش نشان داد روند بارش منفی و در حال کاهش است.
تاگزاک و همکاران ( )2102تغییرات بارش ساالنه و فصلی را در حوضة رودخانة وینگانگا بررسی کردند .نتایج بیان
میکند که فقط در هفت گرید روند کاهشی معنادار بوده است .مطالعة دیوپ و همکاران ( )2101در تحلیل تغییرات بارش
سنگال در بازة زمانی  2109-0921نشاندهندة روند معنیدار کاهش بارش ساالنه است .مرابتن و همکاران ()2101
تغییرات زمانی بارش طوالنیمدت  2102-0992را در شهر شارجة امارات بررسی کردند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که
بارش از  9میلیمتر تا  9.2میلیمتر در هر دهه روند کاهشی داشته است.
در ادبیات جغرافیایی ایران نیز در خصوص بررسی تغییرات بارش مجموعه پژوهشهای انجامشده شامل موارد ذیل
است :خلیلی و بذرافشان ( )0919روند تغییرات بارندگیهای ساالنه ،فصلی ،و ماهانة پنج ایستگاه قدیمی ایران را طی
دورة  2110-0199بررسی کردند .نتایج حاصله هیچ نوع روند معنیداری را در سریهای بارش ساالنه در ایستگاههای
مورد مطالعه تأیید نکرد ،اما در سری بارشهای فصلی هم روند افزایشی هم روند کاهشی قابل مشاهده بود .محمدی
( )0991روند بارش ساالنة ایران را با استفاده از روشهای آماری در  0291ایستگاه همدید بررسی کرد .نتایج نشان داد در
سریهای زمانی میانگین ایستگاهی و یاختهای بارش ایران روند افزایشی یا کاهشی معنیداری وجود ندارد .زرینکمر و
کتیرایی بروجردی ( )0992تغییرات فصلپذیری و ناهنجاری بارش فصلی را در ایران طی دورة  2111-0911بررسی
کردند .ایشان نتایج زیر را یافتند :روند ناهنجاریهای بارش فصلی در هر چهار فصل در مناطق شمال غربی منفی است،
اما در مناطق مرکزی و غربی روند تغییرات ناهنجاریها در بیشتر ایستگاهها مثبت است .قائمی و همکاران در سال 0992
نتایج پژوهش خود را با استفاده از تحلیل خوشهای بر روی تحلیل طیفی میانگین ساالنة کمفشار دریای سرخ اینگونه
بیان کردند .ناحیة تحت تأثیر کمفشار دریای سرخ دارای چرخههای 1-2ساله بوده است .غیاثآبادی و همکاران ()0991
تغییرات دروندههای دادههای بارش و الگوی فضایی بارشهای ساالنه و فصلی را در نیمة غربی ایران مطالعه کردند.
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نتایج پژوهش آنها نشان داد ،به جز دورة دوم ،الگوی بارش تغییرات مکانی قابل توجهی نداشته است .تحقیقات بر روی
تغییرات بارش ناشی از سامانة کمفشار سودان توسط سایر اقلیمشناسان (لشکری0912 ،؛ 0910؛ 0912؛ مفیدی0911 ،؛
مفیدی و زرین0912 ،؛ مفیدی و زرین0912 ،؛ 0912الف و 0912ب؛ لشکری و همکاران0990 ،؛ محمدی و همکاران،
0990؛ پرک و همکاران ) 0992 ،نیز انجام شده است .تحقیقات ذکرشده صرفاً واکاوی و تحلیل همدید بر روی سازوکار،
تقویت ،تضعیف دینامیکی ،و چگونگی گردش عمومی جو منطقه تحت تأثیر این سامانة مؤثر در دورة سرد سال بر روی
کشور ایران است .بنا بر مطالب و پیشینة مطالعاتی فوقالذکر ،میتوان دریافت که تغییرات بارش در جنوب غرب ایران
بدون درنظرگرفتن سهم اثرگذاری یک سامانة جوی خاص تحلیل شده است .بنابراین ،تحقیق حاضر با هدف بررسی
الگوی طوالنیمدت تغییرات سامانة کمفشار س ودان از لحاظ مدت دوام ،شدت ،و نیز تعیین سهم فعالیت این سامانه بر
تغییرات بارش در دورة سرد منطقة جنوب غرب ایران متمرکز شده است.

موادوروشﻫﺎ

منطقةموردمطﺎلﻌه

الزمة بررسی منطقهای روند بلندمدت بارش بهکاربردن دادههای بیشترین تعداد ایستگاهها با طوالنیترین آمار بارش
روزانه است .اما تغییرات این دو عامل در جهت عکس یکدیگر عمل میکنند .به این ترتیب که هرچه طول دورة آماری
بلندتر باشد ،تعداد ایستگاههای مورد نظر کمتر و هر چه تعداد ایستگاهها بیشتر شود دورة آماری مناسب برای بررسی
کوتاهتر میشود (کتیرایی بروجردی و همکاران .)0911 ،بر طبق نظریة ذکرشده ،پس از بررسیهای جامع 22 ،ایستگاه
هواشناسی همدید با باالترین دورة آماری در پنج استان محدودة جنوب غرب کشور انتخاب شد .پراکنش جغرافیایی
ایستگاههای همدید مورد بررسی در شکل  0نشان داده شده است.

ﻫﺎيﻫﻤدیدموردمطﺎلﻌهدرمحدودةﺟنوبغﺮبایﺮان 
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بهمنظور تحلیل الگوی تغییرات بارش ناشی از سامانة کمفشار سودان ،نخست دادههای بارش روزانة  22ایستگاه همدید
در منطقة جنوب غرب کشور ایران از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد .از آنجا که غالب بارشهای کشور ایران در
فصل سرد رخ میدهد ،دادههای بارش از سال  0921تا  2101برای دورة سرد (اکتبر تا می) استفاده شد .بر اساس
پژوهش لشکری و همکاران ( ،)0991دادههای بارش باالی  2میلیتر درنظر گرفته شده است ،زیرا انتظار میرود
بارشهای کمتر از این مقدار ناشی از بارش سیستم بارانزای کم فشار سودانی نباشد؛ بلکه ناشی از عوامل محلی آن
منطقه باشد .بنابراین ،نخست با تعیین سه معیار ،روزهای بارشی ناشی از هر نوع سیستم جوی (سامانة ادغامی سودان-
مدیترانه ،سامانة مدیترانهای ،سامانة کمفشارهای اروپایی ،یا سامانة سودانی) تعیین شد.
 .0بارش روزانة باالی  2میلیمتر بهطور مشترک در همة ایستگاههای سینوپتیک رخ داده باشد؛
 .2بارش باالی  2میلیمتر دستکم در 21درصد از ایستگاههای انتخابی رخ داده باشد؛
 .9بارش باالی  2میلیمتر برای حداقل حدود یک سوم از ایستگاهها ثبت شده باشد.
با توجه به معیارهای انتخابی ،تعداد  0011مورد سامانة بارشی طی روند تاریخی (شصت سال) در دورة سرد جنوب غرب
ایران بهدست آمد .بارشها در مدت زمانهای متفاوت با الگوهای یک الی هفتروزه تقسیمبندی شد .در ادامه میبایست
سامانههای سودانی از این تعداد بارشها جداسازی میشد .بدین منظور ،از مرکز ملی پیشبینیهای محیطی پژوهشهای
جوی ایاالت متحدة امریکا (

) 0نقشههای تراز سطح دریا ( 2)slpو فشار سطح  0111هکتوپاسکال با قدرت

تفکیک مکانی  2.2*2.2درجه و در چارچوب طول جغرافیایی  1تا  011درجة شرقی و عرض جغرافیایی  -01درجة جنوبی تا
 22درجة شمالی برای همة روزهای دارای بارش تهیه شد .سپس ،با استفاده از روش تحلیل چشمی (لشکری و همکاران،
 )0991و بهکارگیری نتایج پژوهش الفندی ( )a0921و لشکری (0912؛  )0912بر پایة مکان شکلگیری هستههای
کمفشار ،پُرفشار ،هستههای پُرارتفاع ،و کمارتفاع؛ پربندهای ارتفاع تراز  0111ژئوپتانسیل متر ،مکان تقریبی مراکز فعالیت،
محدودة شکلگیری و جابهجابی سامانة سودانی شناسایی شد .روزهای دارای بارش ناشی از سامانة سودانی از بارشهای
ناشی از سامانههای جوی دیگر (ادغامی سودان -مدیترانه و مدیترانهای) تفکیک شد .از تعداد کل سامانههای بارشی موجود،
 192مورد سامانة سودانی بهدست آمد .سپس ،تحلیل فراوانی ،شدت ،و مدت بارش طی روند تاریخی در دورة سرد بر روی
این تعداد سامانة سودانی انجام گرفت .بررسی روند تغییرات شدت بارشهای یک الی چند روز بر اساس محاسبة میانگین
مجموع بارش روزانه طی دورة مطالعاتی در هر ماه بوده است.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

جدول  0فراوانی روزهای دارای بارش  22ایستگاه محدودة جنوب غرب ایران را طی دورة آماری  2101-0921برای
هشت ماه نشان میدهد .همانطورکه دیده میشود ،کمترین تعداد روزهای بارشی گزارششده مربوط به ماههای اکتبر و
می است؛ بهطوریکه  09ایستگاه در ماه می و فقط  9ایستگاه (یاسوج ،خرمآباد ،و شهرکرد) در ماه اکتبر کمترین فراوانی
رخداد بارش را تجربه کردهاند .فراوانی حداکثری رخداد بارش بهترتیب در ماههای ژانویه و مارس است .تعداد  01ایستگاه
در ماه ژانویه و  2ایستگاه (یاسوج ،ایالم ،خرمآباد ،الیگودرز ،و شهرکرد) در ماه مارس بیشترین فراوانیها را داشتهاند .سه
1. The National Centers for Atmospheric Prediction and the National Center for Atmospheric Research
2. Sea level pressure
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ایستگاه یاسوج ،خرم آباد ،و شهرکرد در آمار حداقل و حداکثر فراوانی بارش رفتاری متفاوت از سایر ایستگاهها داشتهاند.
منحنی تغییرات ماهانة فراوانی بارش برای همة ایستگاهها رسم شده است (شکل  .)2آنچه بهطور مشترک در همة
ایستگاهها بر اساس جدول  0و شکل  2مالحظه میشود شیب سریع افزایش بارش از ماه اکتبر تا ژانویه است .در ادامه
روند تغییرات شیب فراوانی از ماه ژانویه به فوریه برای همة ایستگاهها به غیر از ایستگاه یاسوج (شکل د )0 -نزولی است.
ایستگاه یاسوج با جزئی افزایش فراوانی بارش نسبت به ماه ژانویه از این کاهش بارش مستثنا شده است .نمودارهای
توزیع فراوانی از ماه فوریه تا ماه مارس برای همة ایستگاهها روندی افزایشی و از ماه مارس تا ماه می در همة ایستگاهها
بهطور مشترک روند کاهشی را نشان میدهد .منحنیهای توزیع فراوانی بارش تقریباً در همة ایستگاههای مورد مطالعه از
منحنی توزیع نرمال پیروی کردهاند .علت کاهش مقدار و تعداد روزهای بارشی در ماه فوریه میتواند بهسبب جابهجایی
غرب سوی واچرخند عربستان (لشکری و همکاران )0992 ،یا بهسبب نوسانات مکانی و زمانی ارتفاع سطح 211
هکتوپاسکال در مدیترانه (علیجانی )0911 ،باشد.
جدول  2پراکنش طول دورة بارشی را در محدودة جنوب غرب ایران در یک دورة آماری شصتساله در هر ماه از
دورة بارشی نشان میدهد .از  192مورد سامانة سودانی ،مالحظه میشود که در مجموع  221روز با سامانة بارشی
یکروزه ثبت شده است .بیشترین تعداد روزهای بارشی در ماه ژانویه با  29رکورد است .ماههای اکتبر و می با دو رکورد
کمترین تعداد روزهای بارشی یک روز را دارند .فراوانی بارش با تداوم دو روز با تکرار  911مرتبه در مدت هشت ماه ،از
گذشته تا به امرو ز ،نسبت به فراوانی رخداد بارش با تداوم یک الی چند روز برتری داشته است .به بیان دیگر ،از ماه اکتبر
تا ماه می سهم بارش با طول مدت دو روز در طی روند تاریخی نسبت به سهم سایر بارشها با طول مدتهای مختلف
در حال افزایش است .در این میان حداکثر مقدار ماهانة بارش با تداوم دو روز در ماه ژانویه با  11تکرار و حداقل سهم آن
در ماههای اکتبر و می است .بارش با طول مدت یک و دور روز بیشترین فراوانی تکرار را در ماه ژانویه و کمترین فراوانی
تکرار را در ماههای اکتبر و می دارد .این در حالی است که با افزایش طول مدت بارش سهم ماه ژانویه در ایجاد این
بارشها کمتر میشود .بهطوری که در بارش با طول مدت چهار روز سهم ماه ژانویه همانند ماه اکتبر و مارس و با تقریب
کم همانند ماه می نیز هست .به استثنای ماه می ،توزیع فراوانی بارش با تداوم سه روز در همة ماهها تقریباً یکسان است.
این شرایط با فراوانی کمتر برای بارشهایی با تداوم چهار روز نیز قابل استناد است .با این تفاوت که در بارشهای
چهارروزه ماههای آوریل و می سهم بسیار جزئی دارند .بارش با طول مدت پنج روز در ماههای مارس و فوریه بهترتیب با
 2و  9رخداد بیشترین تکرار را داشتهاند .بارش با طول مدت شش روز فقط در دو ماه نوامبر و آوریل شکل نگرفته است.
بارش هفت روز نیز فقط یک مورد در ماه ژانویه اتفاق افتاده است .در اینجا سؤالی مطرح میشود و آن اینکه در روند
تاریخی چه الگوی گردش جوی بر منطقة جنوب غرب حاکم شده است که بارش با تداوم دو روز نسبت به سایر بارشها
در حال افزایش است؟ برای شناخت دالیل این تغییرات ،به پژوهشهای دیگری مبتنی بر بررسی تغییرات تودههای هوا و
الگوهای گردش جوی منطقة جنوب غرب ایران نیاز است.
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ﺟدول5
اکتﺒﺮ  نوامﺒﺮ  دسﺎمﺒﺮ  ژانویه  ﻓوریه  مﺎر  آوریل 
دورةآمﺎري/مﺎه 
ایستگﺎه 
ردیف 
000
092
012
011
012
009
21
0912-2101
یاسوج
0
20
021
011
029
099
92
01
0912-2101
دوگنبدان
2
001
029
022
021
001
012
20
0911-2101
ایالم
9
21
21
29
19
12
11
20
0911-2101
دهلران
2
99
21
91
11
11
22
22
2111-2101
درهشهر
2
12
11
12
92
11
11
22
2112-2101
ایوان
1
022
210
291
220
229
011
90
0910-2101
خرمآباد
1
11
001
012
002
011
011
21
0911-2101
الیگودرز
1
11
002
012
001
011
91
22
0919-2101
بروجرد
9
21
11
20
11
19
11
91
0992-2101
الشتر
01
019
201
099
209
099
001
92
0921-2101
شهرکرد
00
011
200
229
222
202
12
21
0911-2101
کوهرنگ
02
22
91
90
012
92
11
02
0911-2101
بروجن
09
12
011
011
021
019
12
01
0992-2101
لردگان
02
21
19
012
021
021
90
22
0921-2101
اهواز
02
92
99
11
020
009
19
02
0921-2101
آبادان
01
11
021
012
221
091
021
21
0910-2101
دزفول
01
21
001
011
020
021
90
21
0912-2101
مسجد سلیمان
01
22
22
11
12
19
12
01
0911-2101
بستان
09
90
11
19
002
012
12
21
0912-2101
امیدیه
21
21
91
011
029
019
11
29
0999-2101
ایذه
20
01
29
11
000
92
11
1
0999-2101
بهبهان
22
11
009
011
021
022
11
91
معدل فراوانی ماهانة سامانة کمفشار سودانی

مﯽ 
92
1
21
02
20
01
019
90
29
01
22
12
02
1
09
02
90
1
9
1
01
1
22
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ﺷکل2
متﺮبﺮحسبروز.الف:ایستگﺎهﻫﺎياساتﺎنایا؛م؛ب:

اﻓقﯽ:مﺎهﻫﺎيموردمطﺎلﻌه؛محورعﻤودي:ﻓﺮاوانﯽبﺎرشبﺎالي 1
مﯿلﯽ

استﺎنلﺮستﺎن؛پ:چنﺎرمحﺎلوبختﯿﺎري؛ج:استﺎنخوزستﺎن؛د5-ایستگﺎهیﺎسوج؛د2-ایستگﺎهدوگنﺒدان 

ﻓشﺎرسودانﻃﯽروندتﺎریخﯽدرمنطقةﺟنوبغﺮبایﺮان


بﺮرسﯽتﻐﯿﯿﺮاتبﺎرشسﺎمﺎنةکم

 933

روزدرمحدودةﺟنوبغﺮبایﺮانﻃﯽدورةآمﺎري 2153-5313

ﺟدول.2ﻓﺮاوانﯽرخدادبﺎرشبﺎتداوم5الﯽ3
مﺎه/بﺎرش  بﺎرش5روز  بﺎرش2روز  بﺎرش9روز  بﺎرش3روز  بﺎرش1روز  بﺎرش5روز  بﺎرش3روز 
1
0
1
2
1
1
9
اکتبر
1
1
1
1
1
21
90
نوامبر
1
0
0
1
9
19
29
دسامبر
0
0
1
2
2
11
29
ژانویه
1
1
9
1
1
20
21
فوریه
1
0
2
9
1
21
29
مارس
1
1
2
0
9
21
01
آوریل
1
0
1
1
9
00
2
می
0
2
01
92
22
911
221
مجموع

ﻓﺮاوانﯽوﺷدتبﺎرشبﺎتداومیکروز 

بررسی سیر تاریخی بارشهای یکروزه نیز نشاندهندة الگویی منظم در ثبت بارشهای یکروزه نیست .در این دورة
مطالعاتی بیشترین تجمع بارش در سالهای  0990تا  2112است .سالهای  0992و  2110بهترتیب با  00و  9فراوانی
بیشترین سهم بارش یکروزه را دارند .نگاه اجمالی به روند فراوانی بارش طی سیر تاریخی تنها افزایش و کاهشهای
پیدرپی را نشان نمیدهد ،بلکه با مشاهدة خط روند دریافت میشود که بارشهایی با طول مدت یکروزه نیز از گذشته
تا به امروز نیز در حال افزایش است (شکل  -9الف) .شکل  -9ب خط روند شدتهای بارش یک روز را نشان میدهد.
خط روند شدت بارش یک روز در ماه اکتبر نشاندهندة کاهش شدت بارشها از گذشته تا به امروز است (شکل .)O -9
این روند در هیچ ماه دیگری مشاهده نشده است .برای هفت ماه دیگر بهصورت مشترک از گذشته تا به امروز شدت
بارش های یک روز در حال افزایش بوده است .خط روند شدت بارش در دو ماه نوامبر و دسامبر از گذشته تا به امروز
شیب صعودی تندتری را نسبت به سایر ماهها نشان میدهد (شکل  N -9و  .)Dروند شدت بارش در ماه مارس نیز
روندی رو به افزایش است اما با شیب مالیمتر نسبت به ماههای قبل از آن (شکل  .)M -9روند شدت بارش در ماههای

ژانویه ،آوریل ،و می الگوی افزایشی اما با شیب کُندتر نسبت به سایر ماههاست (شکل .)m ،A ،J -9

.نﻤودارتوزیعﻓﺮاوانﯽ.محوراﻓقﯽسﺎلﻫﺎيآمﺎريومحورعﻤوديﻓﺮاوانﯽبﺎرش(الف)-خطروندﺷدتبﺎرشیکروز

ﺷکل9
.محورعﻤودي:متوسطبﺎرشبﺮحسبمﯿلﯽمتﺮ.اکتﺒﺮ(،)oنوامﺒﺮ(،)Nدسﺎمﺒﺮ

درمجﻤوکﻫشتمﺎهﻃﯽسﺎلﻫﺎي2153-5313

(،)Dخطمنقطعبﺎدونقطهمﺎهژانویه(،)Jخطمنقطعمﻤتدمﺎهﻓوریه(،)Fمﺎر

)،مﺎهمﯽ( )m

(،)Mآوریل(A
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ﻓﺮاوانﯽوﺷدتبﺎرشبﺎتداومدوروز 

بررسی نمودار فراوانی بارش با الگوی تداوم دو روز در مجموع هشت ماه نشان داد که فقط در چهار سال اول دورة بارشی
هیچ رخداد بارش دو روز ثبت نشده است .سالهای  2119و  2102باالترین فراوانی بارش با تداوم دو روز را بهترتیب با
 09و  02تکرار به خود اختصاص دادهاند .سالهای  ،2112 ،2111 ،0999و  2102بهطور مشترک با  00رخداد بارش دو
روز در رتبة سوم قرار دارند .مالحظه میشود که حداقل فراوانی بارش دو روز در دورههای اول و دوم مطالعاتی است.
بررسی روند زمانی بارش دو روز طی سالهای  0921تا  2101بیانگر الگوی منظم افزایشی با شیب سریع از گذشته تا به
اکنون است (شکل  -2الف) .تحلیل خط نمودار روند شدت بارش با الگوی تداوم دو روز در ماه گویای مطلب زیر است .از
شروع دورة سرد یعنی ماه اکتبر تا پایان ماه می تغییرات شدت بارش در روند تاریخی از گذشته تا به امروز روندی
افزایشی دارد .خط روند تغییرات شدت بارش برای ماه اکتبر نسبت به هفت ماه دیگر مالیمتر اما با الگوی افزایشی است
( .)o -2در ماه مارس همة سالها حداقل یک مرتبه در این ماه بارش با طول مدت دو روز را تجربه کردهاند .شیب روند
تغییرات شدت بارش در این ماه بسیار شدید و به نسبت هفت ماه دیگر الگوی افزایشی تندتری را نشان میدهد (.)M -2
پس از ماه مارس الگوی افزایشی شدیدتر برای ماههای دسامبر ،نوامبر ،و ژانویه است ( .)J ،N ،D -2سایر ماهها نیز با
شیب کمتر به نسبت ماههای دیگر الگوی افزایشی را در روند تاریخی حفظ کردهاند (شکل  -2ب).

.نﻤودارتوزیعﻓﺮاوانﯽ،محوراﻓقﯽسﺎلﻫﺎيآمﺎريومحورعﻤوديﻓﺮاوانﯽبﺎرش(الف)-خطروندﺷادتباﺎرشدوروز

ﺷکل3
.محورعﻤودي:متوسطبﺎرشبﺮحسبمﯿلﯽمتﺮ.اکتﺒﺮ(،)oنوامﺒﺮ(،)N

(ب)درمجﻤوکﻫشتمﺎهﻃﯽسﺎلﻫﺎي2153-5313

دسﺎمﺒﺮ(،)Dخطمنقطعبﺎدونقطهمﺎهژانویه(،)Jخطمنقطعمﻤتدمﺎهﻓوریه(،)Fمﺎر

(،)Mآوریل(،)Aمﯽ( .)m

ﻓﺮاوانﯽوﺷدتبﺎرشبﺎتداومسهروز 

بارش با طول مدت سه روز در مجموع هشت ماه طی سالهای دورة آماری  0921تا  2101به تعداد  22بار ثبت شده
است .همانطورکه نمودار توزیع فراوانی نشان میدهد ،در این دوره تمرکز و پیوستگی رخداد بارش در سالهای آماری
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 0911تا  2109است .طی این بازة آماری ،بیشترین رخداد بارشهای سه روز با فراوانی  2و  2تکرار بهترتیب در سالهای
 0999و  0991رخ داده است .روند فراوانی بارش سهروزه رفتار کاهشی ضعیفی را تا دورة  0991نشان میدهد .پس از آن
تغییرات در روند زمانی فراوانی بارش سه روزه الگوی افزایشی دارد .آنچه در روند تغییرات بارش سه روز به نسبت
بارش های یک و دو روز مشاهده شده است ثبت یک سیر ثابت طی دورة مطالعاتی است (شکل  -2الف) .نمودار خط روند
تغییرات شدت بارش با تداوم سه روز از گذشته تا به امروز در همة ماهها بهغیر از ماه دسامبر روند افزایشی با شیب سریع
را نشان میدهد .ماه دسامبر نیز با جزئی تغییرات رفتار کاهشی را نشان داده است ( .)D -2تغییرات ماهانة شدت بارش
سه روز به نسبت بارشهای یک و دو روز بسیار شدیدتر است (شکل  .)2ماههای مارس و فوریه شیب تغییرات شدت
بارش شدیدتری را به نسبت سایر ماهها دارند (شکل  M -2و  .)Fرفتار بلندمدت بارش با طول مدت سه روز در ماه
مارس مجدداً همانند الگوی یک و دو روز است.

.نﻤودارتوزیعﻓﺮاوانﯽ،محوراﻓقﯽسﺎلﻫﺎيآمﺎريومحورعﻤوديﻓﺮاوانﯽبﺎرش(الف)-خطروندﺷدتبﺎرشساهروز

ﺷکل1
(ب)درمجﻤوکﻫشتمﺎهﻃﯽسﺎلﻫﺎي.2153-5313محورعﻤودي:متوسطبﺎرشبﺮحسب(.)mmاکتﺒاﺮ(،)oناوامﺒﺮ(،)N

دسﺎمﺒﺮ(،)Dخطمنقطعبﺎدونقطةمﺎهژانویه(،)Jخطمنقطعمﻤتدمﺎهﻓوریه(،)Fمﺎر

)،مﺎهمﯽ( .)m

(،)Mآوریل(A

ﻓﺮاوانﯽوﺷدتبﺎرشبﺎتداومچنﺎرروز

فراوانی بارش با تداوم چهار روز در منطقة جنوب غرب طی دورة آماری  2101-0921با تکرار 92مرتبه به نسبت
بارشهای یک الی سه روز در رتبة چهارم قرار دارد (جدول  .)2تحلیل نمودار توزیع فراوانی بارش با تداوم چهار روز
نشاندهندة تمرکز فراوانی بارش در دو دوره است :دورة اول سالهای  0919تا  0999و دورة دوم سالهای  2119تا
 2101است .سال  0919با  9تکرار از بارش سهروزه حداکثر فراوانی را در دورة اول دارد .بهطور کلی ،فراوانی بارش در
دورة اول بیشتر از دورة دوم است (شکل  -1الف) .خط روند تغییرات شدت بارش با تداوم چهار روز طی سالهای 0921
تا  2101برای همة ماهها ،بهغیر از ماه فوریه ،روند افزایشی را نشان میدهد (شکل  -1ب) .این بدان معناست که در گذر
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زمان و در دهه های اخیر شدت بارش با تداوم چهار روز بیشتر از گذشته شده است .شیب تغییرات شدت بارش چهار روز
در ماه اکتبر به نسبت سایر ماهها شدیدتر است (.)o -9

.نﻤودارتوزیعﻓﺮاوانﯽ،محوراﻓقﯽسﺎلﻫﺎيآمﺎريومحورعﻤوديﻓﺮاوانﯽبﺎرش(الف)-خطروندﺷدتبﺎرشساهروز

ﺷکل5
.محورعﻤودي:متوسطبﺎرشبﺮحسبمﯿلﯽمتﺮ.اکتﺒﺮ(،)oنوامﺒﺮ(،)N

(ب)درمجﻤوکﻫشتمﺎهﻃﯽسﺎلﻫﺎي2153-5313

دسﺎمﺒﺮ(،)Dخطمنقطعبﺎدونقطهمﺎهژانویه(،)Jخطمنقطعمﻤتدمﺎهﻓوریه(،)Fمﺎر

(،)Mآوریل(،)Aخطمشاکﯽمﻤتاد

مﺎهمﯽ( .)m


بﺎرشبﺎتداومپنجروزوبﯿشتﺮازآن 

با استناد به جدول  ،2بهطور کلی ،در مجموع هشت ماه طی سالهای  2101-0921در جنوب غرب ایران بارش با طول
مدت پنج روز فقط ده مورد رخ داده است .ماههای مارس و فوریه بهترتیب با تعداد  2و  9تکرار بیشترین فراوانی را دارند.
ماه های آوریل و دسامبر نیز هر یک حداقل یک بار بارش با طول مدت پنج روز را تجربه کردهاند .بارش با طول مدت
شش روز به استثنای سه ماه (نوامبر ،فوریه ،و آوریل) در سایر ماههای دورة مطالعاتی هر یک یک مرتبه اتفاق افتاده
است .بارش با طول مدت هفت روز فقط یک مورد در ماه ژانویه است .بررسی شدت بارش با طول مدت بیش از چهار
روز بهعلت فراوانی قلیل امکانپذیر نیست.

بحثونتﯿجهگﯿﺮي 

هدف از این تحقیق بررسی سیر تغییرات شدت ،مدت ،و فراوانی بارش روزانة ناشی از سامانة سودانی در منطقة جنوب غرب
ایران بود .برای اجرای آن ،از دادههای بارش روزانة سازمان هواشناسی کشور در  22ایستگاه سینوپتیک با باالترین دورة
آماری طی سالهای  0921تا  2101بهره گرفته شد .تحلیلهای آماری بر روی  192مورد سامانة سودانی در دو حالت
ایستگاهی و الگوی تداوم در روز انجام گرفت .در گسترة جنوب غربی کشور ایران از ماه اکتبر تا ماه ژانویه شیب تغییرات
فراوانی بارش الگوی افزایشی را نشان میدهد .بهطوریکه اوج اثرگذاری سامانة سودانی در بارشهای جوی این محدوده در
ماه ژانویه بود .حدود  01ایستگاه فراوانی بارش باالیی را در این ماه داشتند .بنابراین ،برنامهریزیهای مدیران منابع آب این
منطقه میبایست در این بازة زمانی و بهطور خاص برای ماه ژانویه (دی ماه) انجام بگیرد .بهطور مثال ،کشاورزی ،کشت و
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صنعت در تاالب هورالعظیم ،که تنها منبع اقتصادی مردم هورنشین استان خوزستان است ،میتواند در این ماه رونق خاصی
داشته باشد و مدیریت و حفاظت از زیستگاههای مناسب پرندگان مهاجر در تاالبهای لرستان در این ماه میتواند حائز
اهمیت باشد .با ورود به ماه فوریه ،بهغیر از محدودة یاسوج ،بهطور مشترک در همة ایستگاهها از مقدار فراوانی بارش سودانی
کاسته میشود .بهطوریکه در ایستگاههای آبادان ،اهواز ،و بهبهان این کاهش نسبت به ماههای گذشته بسیار چشمگیر
است .مطمئناً این تغییر در دریافت نزوالت جوی در فرایند تولید ،صنعت ،کشاورزی ،و حتی تأمین آب شرب این مناطق
اختالالتی ایجاد خواهد کرد .این روند از تغییر میبایست مد نظر مدیران نهادهای مربوطه باشد .پس از ماه فوریه ،در ماه
مارس (اسفند) فعالیت سامانة سودانی در منطقه کمی افزایش مییابد .در انتهای دورة سرد ،بارش سودانی در ماههای آوریل
و می الگوی کاهشی را نشان داد؛ بهطوریکه در  09ایستگاه کمترین فراوانی را ماه می نشان داد .تغییرات افزایشی و
کاهشی در الگوهای بارشی سامانة سودانی ریشه در تغییرات ایجادشده در الگوی گردشی منطقهای دارد و میتواند آثاری از
تغییرات اقلیمی حادثشده در منطقة غرب آسیا باشد .مطالعات انجامشده توسط لشکری و همکاران بر روی سامانة پُرفشار
عربستان گویای تغییرات مکانی این سامانه در دهههای اخیر است (لشکری و همکاران .)0992 ،بررسی بارش در حالت
الگوی تداوم در روز نشان داد که در روند تاریخی از گذشته تا به امروز فراوانی و شدت بارشها با طول مدت دو روز بیشتر از
بارشهایی با طول مدت یک یا بیشتر از آن رخ داده است .به عبارت دیگر ،سهم بارش سامانههای سودانی دوروزه نسبت به
بارشهای سودانی دیگر طی دورة تاریخی در حال افزایش است .همانطورکه روند تکرار سامانههای بارشی با تداومهای
(یک تا پنجروزه و بیشتر) متفاوت نشان داد ،روند ورود سامانههایی با منشأ سودان از گذشته تا به امروز به منطقة جنوب
غرب ایران رو به افزایش است .درواقع ،سهم فعالیت سامانة سودانی بر روی جنوب غرب ایران 21درصد کل سامانههای
بارشی ورودی به این محدوده بود .براساس نتایج پژوهشهای خلیلی ( )0911و فرجی ( )0911سهم ورود سامانههای
سودان بر روی ایران 29درصد است؛ این نتیجه گواه بر افزایش فعالیت سامانة سودان در جنوب غرب ایران است .افزایش
چند درصدی فعالیت سامانة سودان نشانی از تغییر اقلیم مثبت در جنوب غرب ایران است .افزایش سهم مشارکت این سامانه
در بارشهای منطقه به مفهوم آن است که اقتضائات جدیدی باید در رویکردهای برنامهریزی منطقه انجام گیرد.
ترمودینامیک و ساختار همدیدی این سامانه همراه بارشهای همرفتی شدید و بعضاً سیلآسا است .بنابراین ،باید در جهت
سازگاری با این گونه بارشها راهکارهای جدیدی در جهت استفادة بهینه از این بارشها و دوری از آسیبهای احتمالی آن
اتخاذ کرد .افزایش فراوانی سامانههای بارشی دوروزه و بهعبارتی کوتاهترشدن طول دورة فعالیت سامانهها در کنار افزایش
شدت بارشها قطعاً بر ضریب جریان بارشها مؤثر است و فرسایش خاکی و تشدید اثرهای تخریبی سیلها از آثار مرتب
این بارشها و شرایط اقلیمی منطقه خواهد بود.
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