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هیئت بینالدول تغییر اقلیم ( )IPCCبر این باور است که طی سدۀ گذشته اقلیم کرۀ زمین تغییر یافته است و این روند
تغییرات برای آینده ادامه خواهد داشت (هیئت بینالدولی تغییر اقلیم .)7332 ،از مقایسة سری زمانی عناصر آبوهوایی،
عموماً دو رویداد منفرد یا توأم این تغییرات را منعکس میکند .این رویدادها شامل «روند» 7و «وردایی» 0است .وردایی را
میتوان در گروههای متعددی از تغییرات ،نظیر «نوسان»« ،0حالت (فاز)»« ،5جهش» 6و «پیآیی» 2ردیابی کرد .رخداد
 نویسندۀ مسئول ،تلفن31977096650 :

Email: asakereh@znu.ac.ir
1. Intergovernmental Panel on Climate Change
2. Trend
3. Variation
4. Oscillation
5. Phase
6. Jump
7. Persistence
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توأم این رویدادها در یک سری زمانی موجب پیچیدگی در فهم و واکاوی و تفهیم مشخصات سری زمانی میشود
(عساکره .) 9016 ،عالوه بر این ،برخی از این تغییرات حاصل تغییر سازوکارهای محلی و برخی حاصل برهمکنش
رویدادهایی است که در مقیاسهای بزرگتر (مثالً منطقهای ،همدید ،نیمکرهای ،یا سیارهای) است (گودی .)9117 ،در
این زمینه ،ردیابی و جداسازی تغییرات در مقیاسهای محلی یا در مقیاسهای بزرگتر از اهمیت شایان توجهی برخوردار
است؛ زیرا نگرانی دربارۀ تغییر اقلیم سیارهای نیاز به چشمانداز بلندمدت اقلیم را برای مدیریت و برنامهریزی مبتنی بر
دانستههای اقلیمی افزایش داده است.
جلوههای تغییر(پذیری) اقلیم در عناصر متعدد اقلیمی قابل ردیابی است .یکی از عناصر اقلیمی که میتواند رفتار
آشوبمند اقلیم را منعکس کند بارش است .بارش ،بهعنوان عنصر و فرایندی اقلیمی ،نسبت به تغییرات اقلیمی حساسیت
باالیی را نشان میدهد .هر تغییر بنیادی در مقدار ،نوع ،و رژیم بارش میتواند پیامدهای معنیدار ،مهم ،و مؤثری داشته
باشد (تگارت و همکاران )9113 ،و در یک چرخة بازخوردی میتواند عناصر دیگر اقلیم و فعالیتهای زیستی ،اقتصادی،
اجتماعی ،و حتی سیاسی بشر را متأثر سازد .از این رو ،فهم وردایی بارش به لحاظ اهمیت آن در بسیاری زمینههای
طبیعی (نظیر چرخة آب شناختی و گردش عمومی جو) ،اقتصادی (کشاورزی ،صنعت ،و خدمات) و  ...بسیار مهم است
(مارنگو و همکاران .)7339 ،به عنوان مثال ،توسعة روزافزون کشاورزی ،که خود حاصل نیاز جمعیت فزایندۀ جوامع بشری
است ،آسیبپذیری حاصل از تغییر اقلیم را بهویژه در ارتباط با بارش افزایش داده است .مثالً ،بارش ناکافی در فصل رشد
میتواند به ناکارآمدی عملیات زراعی ،کاهش بازدهی ،و کاهش محصوالت کشاورزی منجر شود و نیز در نهایت به
قحطسالی برای نواحی متعدد منجر شود (کادیاغلو و سن.)9110 ،
بارش ،همچون عناصر اقلیمی دیگر ،تغییر(پذیری) را در مقیاسهای زمانی مختلف تجربه میکند .این تغییرات بهویژه
تغییرات بلندمدت (روند) بهوسیلة پژوهشگران پُرشماری در مقیاس جهانی (تودوروف9105 ،؛ وینینگ و گریفیث،9105 ،
دیاز و همکاران )9101 ،و ملی (عسگری و رحیمزاده9007 ،؛ مسعودیان9000 ،؛ کتیرایی و همکاران9006 ،؛ محمدی،
9013؛ اختصاصی و همکاران9010 ،؛ ناظری تهرودی و همکاران )9015 ،بررسی شده است .میتوان تغییرات مکانی
بارش را تابعی از موقعیت (طول جغرافیایی و عرض جغرافیایی) جغرافیایی و عوامل توپوگرافی (ارتفاع ،جهت ،و میزان
شیب دامنهها) دانست (عساکره9006 ،؛ عساکره و سیفیپور .)9019 ،اگرچه این واقعیتها در بسیاری منابع و مراجع
اقلیمشناسی ایران (غیور و مسعودیان9025 ،؛ مجرد و مرادیفر9007 ،؛ عساکره9000 ،؛ علیجانی )9015 ،و جهان
(سینگ و همکاران9115 ،؛ گالزیرین )9112 ،مطرح ،مطالعه ،و تأیید شده است ،تغییرات زمانی بارش در ارتباط با
متغیرهای مکانی کمتر مطالعه شده است .برای مثال ،این واقعیت که تا چه حد تغییرات زمانی بارش تابعی از موقعیت-
مختصات جغرافیایی و تا چه حد متأثر از عوامل کالن اقلیمی است مورد غفلت بوده است.
در پژوهش حاضر ،تالش میشود وردایی دههایی بارش در ارتباط با عوامل مکانی -توپوگرافیک و بهعنوان نمود و
نمایهای از تغییرات اقلیمی و نیز بهعنوان یکی از زمینههای پژوهشیِ ضروری در مورد بارشهای ایران در معرض توجه
قرار گیرد .بدین ترتیب ،با بهکارگیری معادالت رگرسیونی عالوه بر کمّیسازی و تبیین تأثیر (نقش) مختصات جغرافیایی
(طول و عرض جغرافیایی) و عوامل توپوگرافیک (ارتفاع ،جهت ،و میزان شیب) بر بارش ایران ،تغییرات دهه به دهة بارش
و میزان تأثیر این عوامل مکانی بر تغییرات مزبور مورد مداقه قرار گیرد و اثر آنها از تغییرات کالنمقیاس جدا شود.
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ﻫﺎوروشﻫﺎ 


داده
برای انجامدادن پژوهش حاضر ،از دو گروه پایگاه دادهای استفاده شد؛ پایگاه نخست ،پایگاه داده اسفزاری نسخة سوم و
دوم ،دادههای مدل رقومی ارتفاع ( 9)DEMمربوط به ایران است (کاربرد دادهها در فرایند پژوهش در شکل  7آمده است):
مسعودیان ( )9010بر اساس تعداد ایستگاههای فعال در هر روز نقشههای همبارش ایران را برای بازۀ زمانی  9001تا
 9010یعنی برای  06سال محاسبه و تولید کرد .پایگاه دادهای اسفزاری نسخة سوم حاصل میانیابی دادههای بارش
روزانة  7900ایستگاه همدید ،اقلیمی ،و بارانسنجی سازمان هواشناسی از  9001/39/39تا  9010/97/71به مدت 96039
روز و با تفکیک مکانی  93کیلومتر است .توزیع مکانی ایستگاههای مورد استفاده در شکل  9ارائه شده است .با توجه به
مطالعات گستردهای که پیش از این در زمینة ارزیابی انواع روشهای میانیابی برای تهیة نقشههای همبارش ایران انجام
گرفته (مسعودیان و همکاران9010 ،؛ مسعودیان7330 ،؛ عساکره ،)9002 ،روش میانیابی کریجینگ همگانی با مدل
نیمپراش خطی برای میان یابی برگزیده شد .در عین حال ،کریجینگ از لحاظ نظری نیز بهترین برآوردگر نااریب خطی
شناخته میشود (عساکره .)9002 ،سیستم تصویر این پایگاه داده المبرت مخروطی همشکل است .مشخصات
کارتوگرافیک این سیستم تصویر با توجه به مختصات جغرافیایی ایران ،که بین مدار  75تا  03درجة شمالی و  00تا 60
درجة شرقی قرار گرفته ،بر اساس بیضوی مرجع ( )WGS84و تفکیک مکانی ده کیلومتر شبکة جغرافیایی پایگاه داده به
ابعاد  962×735بهدست آمد .تعداد کل یاختههای درون این شبکه  00705تا است که  96730تا از آنها در درون
مرزهای سرزمین اصلی ایران جا می گیرد .از سوی دیگر ،با توجه به زمان آغاز و پایان پایگاه داده ،که مشتمل بر 96039
روز است ،ابعاد نهایی پایگاه داده  962×735×96039خواهد بود .به کمک این پایگاه داده ،میتوان رفتار زمانی و مکانی
بارش در درون مرزهای ایران زمین را بررسی کرد.

ﻫﺎيمورداستفﺎدهدرایجﺎدپﺎیگﺎهدادهايبﺎرشاسفزارينسخۀسوم 


زیعمکﺎنﯽایستگﺎه
ﺷکل.1تو
(مسﻌودیﺎن )1513،

1. Digital Elevation Model
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دادههای مدل رقومی ارتفاع ( )DEMبا قدرت تفکیک  93متری مربوط به سازمان زمینشناسی ایاالت متحدۀ
امریکاست که از تصاویر ماهوارهای  Asterبرای پوشش جهانی تولید شده است .این دادهها از آدرس زیر قابل دستیابی
است:
https://earthexplorer.usgs.gov/fgdc/4220/ASTGDEMV20_0S37E175

برای محاسبة متغیرهای مکانی متناظر با یاختههای نقشة بارش ،دادههای ارتفاعی با توان تفکیک  93متر ایجاد شد.
بدین ترتیب ،مشخصات توپوگرافیک مورد نیاز برای مطالعة حاضر (ارتفاع با مقیاس متر و شیب به متر در متر و جهت
شیب با مقیاس درجه) استخراج شد .این ویژگیها برای کشف رابطة بین بارش و متغیرهای یادشده بهکار گرفته شد.
بر اساس دو گروه داده یادشده در باال و طبق مراحل پژوهشی ارائهشده در شکل  ،7برای انجامدادن پژوهش حاضر
مراحل و روشهای زیر انجام شد:

ﺷکل.9نﻤﺎیﺶتجسﻤﯽازﻓﺮایندپژوﻫﺶحﺎضﺮ 

 .9نخست میانگین بارش برای کل دوره ( )9010-9001محاسبه و مشخصات مکانی و بعضاً زمانی بارش برای این
دوره بررسی شد .بهمنظور بررسی وردایی دههای بارش ،میانگین بارش دهههای منتهی به دهة  9010-9005محاسبه شد.
بدین ترتیب ،ششسالة اول ( )9050-9001در بررسی ،مقایسه ،و مطالعة دههها جای نگرفت .بنابراین ،ویژگیهای مکانی
بارش ایران طی چهار دورۀ دهساله ( ،9000-9025 ،9020-9065 ،9060-9055و  )9010-9005بررسی و مطالعه شد.
 .7بهمنظور بررسی ویژگیها و روابط مکانی بارش ،انواع همبستگی (خطی و غیرخطی) بارش و مختصات
جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک مورد استفاده قرار گرفت .در نهایت ،همبستگی خطی ساده بین بارش و متغیرهای مکانی
مناسبتر تشخیص داده شد و محاسبه و برآورد شد.
 .0روشهای همبستگی توانایی توجیه کامل تنوع مکانی بارش بر اساس نقش منفرد هریک از مختصات جغرافیایی-
عوامل توپوگرافیک را نداشتند .بدین دلیل ،تالش شد این روابط با استفاده از الگوهای رگرسیونی به شکل توأم مورد
مداقه قرار گیرند .بدین ترتیب ،این شرایط مهیا خواهد شد تا میزان تأثیر مجموع متغیرهای مکانی در تکوین بارش و
الگوی کمّی این روابط برآورد شود .تغییر عملکرد توأم مختصات مکانی -عوامل توپوگرافیک میتواند نقش متغیرهای
درونی اقلیم ایران را آشکار کند .از این گذر وردایی متغیرهای بیرونی اقلیم نیز قابل استنباط است .بر این اساس و
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بهمنظور بررسی و تفکیک سهم تغییرات حاصل از مختصات مکانی -عوامل توپوگرافیک و تغییرات حاصل از سامانههای
بارانزای بزرگمقیاس ،نظیر سامانههای همدید ،از الگوی آماری رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد.
الگوی رگرسیون خطی چندمتغیره برای بیان روابط متقابل موقعیت جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک در توجیه بارش
بهکار گرفته شد .اگر  kمتغیر مستقل (  ) xikبرای توجیه  y iدر معادله استفاده شود ،معادلة رگرسیون چندمتغیره بهصورت
زیر خواهد بود (عساکره:)9013 ،
yi  a  b1xi1  b2 xi 2    bk xik  ei

()9

بر اساس نمادهای بهکاررفته در این پژوهش (جدول  ،)7رابطة  9را میتوان بهشکل زیر بازنویسی کرد:
Pi  a  b1i  b2i  b3hi  b4 Si  b5 Ai

()7

بر پایة این معادله ،بارش (  ) Pنقطة  iام در ایران از روی عرض جغرافیایی (  ،) طول جغرافیایی (  ،) ارتفاع ( ،) h
شیب (  ،) Sو جهت شیب (  ) Aآن نقطه قابل برآورد است .بدیهی است که برآورد بهدستآمده فقط میزان بارشی را
برآورد میکند و ارائه میدهد که از برهمکنش پنج متغیر مکانی -درونی یادشده متأثر شده است .بنابراین و طبق نظر
کرلینجر ( ،)9000معادالت رگرسیونی بهعنوان روشهایی مطرحاند که ،عالوه بر بیان روابط بین چند متغیر ،الگوی روابط
را نیز بیان میکنند .در این معادله پراش متغیر وابسته (در پژوهش حاضر بارش) به وسیلة روابط با سایر متغیرها (در
پژوهش حاضر مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک) درنظر گرفته میشود و تالش میشود از طریق برآورد مشارکت
متغیرها در این پراش رفتار متغیر وابسته برآورد و تبیین شود (کرلینجر.)9000 ،
طی چند سالة اخیر در زمینة رابطة بارش با متغیرهای مکانی و الگوسازی آن بر اساس شگردهای رگرسیونی
پژوهشهای زیادی انجام شده است .مثالً ،سینگ و همکاران ( )9115رابطة بارش با ارتفاع در کوههای هیمالیا را بررسی
کردند .گالزین نیز به بررسی رابطة بارش با ارتفاع در ازبکستان پرداخته است .علیجانی ( )9020با بررسی نقش ارتفاعات
البرز در فصول مختلف و ارائة مدلهای رگرسیونی بر آن است که نقش ارتفاع در میزان بارش دامنة شمالی منفی و در دامنة
جنوبی مثبت است .غیور و مسعودیان ( )9025نیز با بررسی مکانی رابطة بارش با ارتفاع در گسترۀ ایران پرداختهاند .در این
تحقیق نتیجهگیری کردند که عامل ارتفاع تنها عامل تعیینکننده برای بارش نیست و از این رو از مختصات جغرافیایی برای
برآورد مقدار بارش ساالنه سود جستند .مجرد و مرادیفر ( )9007نیز برای برآورد بارش در منطقة زاگرس شمال غربی و
مرکزی از مدلهای رگرسیونی چندمتغیره استفاده کردهاند .عساکره ( )9000با استفاده از دادههای بارش ساالنة استان
اصفهان طی دورۀ آماری  7333-9161تغییرات مکانی بارش را بر اساس سه عامل ارتفاع ،طول جغرافیایی ،و عرض
جغرافیایی مدلسازی کرده است .رضیئی و عزیزی ( )9002با استفاده از آمار بارش ساالنة  923ایستگاه وزارت نیرو و
سازمان هواشناسی به بررسی توزیع مکانی بارش در غرب زاگرس پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که با توجه به
شباهت بارشهای فصل زمستان و پاییز ناهمواری و عرض جغرافیایی عامل اصلی کنترلکنندۀ بارندگیها در منطقه است.
بدین ترتیب ،برای انجامدادن مرحلة سوم (برازش الگوی رگرسیونی) چند گام برداشته شد که طی آنها الگوهای
مختلف رگرسیونی به شرح جدول  0برای میانگین ساالنة بارش ایران طی دورۀ  9010-9001ارائه شده است .ضرایب
حاصل از این مدلها در هر سطح اعتماد دلخواه معنیدار و قابل قبول است .بدین ترتیب ،بهترین رابطة رگرسیونی در این
میان قابل تشخیص است .گامهای دستیابی به این الگوها برای کل دورۀ آماری و نیز برای هریک از دههها به شرح
زیر برداشته شد:
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گام نخست :برای متغیرهای موجود با یکادهای مربوط (بارش با مقیاس میلیمتر ،عرض و طول جغرافیایی با مقیاس
درجة قوسی ،ارتفاع با مقیاس متر و شیب با متر در متر و جهت شیب با مقیاس درجه) رگرسیون خطی چندمتغیره برآورد
شد .گام دوم با تبدیل مختصههای جغرافیایی قوسی (طول و عرضجغرافیایی) به مختصههای متریک آغاز شد .سپس،
رگرسیون خطی چندمتغیره بر دادهها برازش یافت .این رگرسیون خطی بر اساس روشهای رگرسیون معمولی (عساکره،
 ،)9013رگرسیون ریج (عساکره9000 ،؛ عساکره9013 ،؛ عساکره و سیفیپور )9019 ،و رگرسیون استاندارد (عساکره،
 )9013انجام شد .گام سوم شامل مقایسة آمارههای برازندگی مدل (ضریب تعیین مدل رگرسیون ،معنیداری ضرایب
رگرسیون بر اساس آزمون  - tاستیودنت ،معنیداری مدل بر اساس آزمون  ، Fآمارۀ  ، Pو نیز آزمونهای تصادفی و
نرمالبودن ماندهها) است .در این مرحله پس از احراز شایستگی مدل و به پیروی از اصل امساک 9بهینهترین الگوی
رگرسیون اختیار شد .برخی نتایج ارزیابی و آزمون انواع رگرسیون برای کل دورۀ آماری در این نوشتار (جدول  )0ارائه شد.
نتایج بر این واقعیت گواهی میدهند که رگرسیون خطی چندمتغیرۀ معمولی (کمینة مربعات خطا) از میان مدلهای
عرضهشده مدلی بهینه در بیان روابط مکانی بارش تلقی شد .نتایج مشابهی برای مدلهای رگرسیونی همة دههها حاصل
شد ،امّا به دلیل محدودیت حجم مقاله از ارائة مراحل پرهیز شده است .بنابراین ،مدل رگرسیون خطی بهعنوان مدل بهینه
برای مقیاس ساالنه و دههای اختیار شد.
 .0نتایج مدلسازی رگرسیونی در این بخش محاسبه و بدین ترتیب برآورد بارش حاصل از تأثیر مختصات
جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک بهصورت نقشههایی حاوی بارشهای مزبور ارائه شد .سپس ،تفاضل این بارش با بارش
کل نیز محاسبه شد .بدین ترتیب ،نقشههایی تولید شد که مستقل از متغیرهای مکانی -توپوگرافیک و حاصل فعالیت
الگوهای بارانزایی است .مقایسة نقشههای تولیدشده برای این دو گروه و طی دهههای مورد بررسی امکان مقایسة
دههها بهلحاظ عملکرد عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر بارش را مهیا میکند.

نتﺎی وبحث 
ویژگﯽﻫﺎيعﻤومﯽبﺎرشسﺎالنه 


شکل  7توزیع مکانی متوسط بارش ساالنة ایران را نشان میدهد .در جدول  9آمارههای مکانی بارش بر اساس شکل 7
ارائه شده است .میتوان دید در کشور ایران روند عمومی کاهش میزان بارندگی از غرب به شرق و شمال به جنوب است.
همچنین ،تمرکز بارش بیشینه در دو ناحیه ،ناحیة خزری و ستیغهای زاگرس از غرب تا جنوب غرب کشور ،است .میانگین
بارش ساالنة ایران به وسیلة خط همارزش  753/5میلیمتر در شکل  7مشخص شده است .مرکز میانگین بارش ایران
(عالمت  )+در مختصات  N : 33 16 26 E : 52 32 24واقع شده است .این مشخصه ،که مرکز ثقل
مکانی بارش را نشان میدهد ،بین دو ناحیة بارشی شمال و زاگرس میانی قرار گرفته است .از این نقطه به سمت شمال و
به سمت غرب نواحی با بارش باالتر از میانگین و به سمت شرق و جنوبِ این نقطه نواحی با بارش کمتر از میانگین ایران
قابل افراز هستند.

 .9بر اساس اصل امساک ( ،)Law of Parsimonyسادهترین توضیحی که قادر به توضیح اطالعات علمی در دسترس است بر سایر توضـیحات پیچیـدهتـر
برتری دارد .به بیان دیگر ،در میان مدلهای متعدد با توان توجیه یکسان ،آن مدل که کمترین پیشفرضها و کمترین پیچیدگی را دارد ،بر دیگر مدلها
ارجح است.
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.مجﻤوعسﺎالنۀبﺎرشایﺮانزمﯿنﻃﯽدورة1510-1501

ﺷکل5
ﻫﺎيمکﺎنﯽبﺎرشایﺮانزمﯿنبﺮايدورةآمﺎريموردبﺮرسﯽ


.آمﺎره
ﺟدو 1

نﻤﺎیه
آماره
ارزش

مﺮکزي
صدک پنجاه
میانگین
(میانه)
915/2
753/5

پﺮاکندگﯽ
ضریب
انحراف
تغییرات
معیار
60/9
923/5

آستﺎنه

ﺷکلتوزیع
چولگی

کشیدگی

صدک دهم

صدک نود

9/1

0/0

937/2

005/1

نتایج محاسبة روابط بارش با مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک در جدول  7ارائه شده است .در بند  0بخش
مواد و روشها بیان شد که روش های همبستگی توانایی توجیه کامل و دقیق تنوع مکانی بارش را بر اساس نقش منفرد
هر یک از مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک ندارند این واقعیت را میتوان در جدول  7مشاهده کرد .امّا برخی
واقعیتها به شکل نسبی از این جدول استنباطکردنی است:
میتوان دید که باالترین رابطه (بیش از  )3/51و آن هم به شکل معکوس بین بارش ساالنه و طول جغرافیایی بوده
است .این امر به وسیلة کاهش بارندگی به سمت شرق کشور و آن هم بهدلیل کاهش توان بارشی سامانههای بارانزا
توجیهپذیر است .بر این اساس و با توجه به ضریب تعیین مستخرج از این روابط ،تغییرات شرقسوی بارش تا حدود 05
درصد با طول جغرافیایی در ارتباط است .تغییرات مکانی بارش تا حدود  90درصد با عرض جغرافیایی (تغییرات شمالسو)
توجیه میشود .همچنین ،ارتفاع تا حدود  0/5درصد تغییرات مکانی را توجیه میکند .اگرچه ارتفاعات قدرتمندترین ویژگی
در توزیع مکانی بارش کشور بهشمار میآیند (غیور و مسعودیان9025 ،؛ مسعودیان9013 ،؛ علیجانی9015 ،؛ عساکره و
سیفیپور ،)9019 ،بهدلیل تمرکز ارتفاعات در نواحی غربی و نیز شمالی کشور تأثیر ارتفاعات در آمارۀ بهدستآمده که
برای کل پهنه محاسبه شده است ،قابل توجه بهنظر نمیرسد .امّا واضح است که تغییرات ارتفاع در ایران بیش از
فراسنجهای دیگر بوده و از این رو عامل ارتفاع میتواند تغییرات مکانی بیشتری را برای بارش تولید نماید.
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ﺟدو .9ضﺮیبﻫﻤﺒستگﯽبﺎرشبﺎمختصﺎتﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ-عواملتوپوگﺮاﻓﯿک
ارتفﺎع 

ﺷﯿب 

ﺟهتﺷﯿب 

متﻐﯿﺮﻫﺎيمکﺎنﯽ-توپوگﺮاﻓﯿک 

عﺮضﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ
(  )

ﻃو ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎیﯽ 

(  )S

(  )A

(  )

( )h

3/9007

-3/3756

همبستگی با بارش ( ) P

3/0505

-3/5153

3/7992

بهرغم عدم موفقیت نسبی روشهای همبستگی منفرد در توجیه کامل و دقیق تنوع مکانی بارش بر اساس هر یک از
مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک ،تالش میشود این روابط به شکل توأم بررسی دقیقتر شود .بدین ترتیب ،این
شرایط مهیا خواهد شد تا میزان تأثیر مجموعه متغیرهای مکانی در تکوین بارش بر اساس روشهای مختلف رگرسیونی
و نیز با تبدیل برخی متغیرها برآورد شود .نتایج برای کل دورۀ آماری در جدول  0ارائه شده است .توجه کنید که ضریب
تعیین روابط محاسبهشده در همة روشها تفاوت چشمگیر و معنیداری با هم ندارند .بنابراین و به پیروی از اصل امساک
میتوان رگرسیون خطی معمولی را از میان مدلهای عرضهشده مدلی بهینه در بیان روابط مکانی بارش تلقی کرد .نتایج
مشابهی برای مدلهای رگرسیونی همة دههها حاصل شد .طبق جدول  ،0میتوان دید که چهار متغیر از دو گروه متغیر
مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک (شامل عرض جغرافیایی ،ارتفاع ،جهت و میزان شیب) رابطة مستقیم با میزان
بارش نشان می دهند؛ در حالی که دو متغیر (طول جغرافیایی و جهت شیب) رابطة معکوس با میزان بارش دارند.
ﺟدو .5رابطۀبﺎرشبﺎعواملمکﺎنﯽوالگوﻫﺎيرگﺮسﯿونحﺎصلازاینرابطهبﺮاي1510-1501

نوع

نوع

مختصﺎت

رگﺮسﯿون

معمولی

الگويبﺮازندهوﻓﺮاسن ﻫﺎيمﺮبوط

P  1050/7 6/5625  19/354  0/01140h  11/716S  0/10243A
0

0

0

0

r  0/392

قوسی

P  0/0802  0/5325  0/0582h  0/1527S  0/0182A

استاندارد

0

0

0

0

r  0/3907

P  value  0

P  240/37 0/0002y 0/00003x  0/0144h -11/475S  0/0587A
0

0

0

0

0

0

متریک

P  value  0

F 0

r  0/392

استاندارد

0

F 0

2

2

ریج

P  value  0

P  13/6526  90/5922  9/8965 h  25/9711S - 3/0939A

ریج

معمولی

0

F 0

2

0

P  13/0208y  91/0667 x 9/8857h  25/9465S - 3/1485A

P  0/0765  0/5353  0/0581h  0/1525S  0/0185A
0

0

0

0

r  0/3921
2

F 0

0

P  value  0

طبق مدل رگرسیون معمولی خطی ،حدود  01درصد تغییرات مکانی بارش ساالنة ایرانزمین طی دورۀ 9010-9001
بهوسیلة این مدل توجیهشدنی است .چنانکه دیده میشود ،بهشرط ثابتبودن بقیة متغیرهای مکانی ،با افزایش هر درجه
طول جغرافیایی حدود  91میلیمتر کاهش بارندگی مورد انتظار است .با هر ده درجه افزایش جهت شیب نسبت به شمال
جغرافیایی ،به شرط ثابتبودن بقیة شرایط ،حدود  9میلیمتر افزایش بارش مورد انتظار است .با ثابتبودن همة متغیرها،
به ازای افزایش هر درجه عرض جغرافیایی حدود  6/5میلیمتر افزایش در بارندگی حاصل خواهد شد .در حالی که با هر
صد متر افزایش ارتفاع ،به شرط ثابتبودن بقیة شرایط ،حدود  9/9میلیمتر افزایش بارش مورد انتظار است .اگرچه
همانگونه که عساکره ( )9000نیز نشان داد ،در نگاه اول بهنظر میرسد نقش طول و عرض جغرافیایی بیش از ارتفاع
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باشد ،امّا چنانکه در شکل  0نیز دیده میشود ،تغییرات ارتفاع ایرانزمین بیش از دو فراسنج دیگر بوده و از این رو عنصر
ارتفاع میتواند تغییرات مکانی بیشتری برای بارش تولید کند .همچنین ،به شرط ثابتبودن متغیرها ،به ازای هر درجه
افزایش شیب حدود  99/2میلیمتر بر بارش ساالنه افزوده میشود.
وردایﯽاثﺮﻫﺎيعواملدرونﯽوبﯿﺮونﯽ

الگوهای رگرسیونی برازنده بر بارش بر اساس مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک برای هریک از دههها در جدول 0
ارائه شده است .همچنین ،این الگو برای کل دورۀ آماری از جدول  7اخذ و در آخرین ردیف جدول  0بازنویسی شده است.
ﺟدو .0رابطۀبﺎرشبﺎعواملمکﺎنﯽوالگويرگﺮسﯿونحﺎصلازاینرابطه
دورهﻫﺎ

دهة اول
()9060-9055
دهة دوم
()9020-9065
دهة سوم
()9000-9025
دهة چهارم
()9010-9005
کل دوره
()9010-9001

الگويبﺮازندهوﻓﺮاسن ﻫﺎيمﺮبوط

P  1067/9 6/3001  19/156  0/008 h  11/081S  0/07 A
0

0

0

0

0

F 0

0

P  value  0

r 2  0/383
P  1390/3 0/7362  21/979  0/0204h  11/603S  0/0678 A
0

0

0

0

0

F 0

r 2  0/38

0

P  value  0

P  1239/3 2/6939  20/959  0/0175h  11/949S  0/0683 A
0

0

0

0

0

0

F 0
r 2  0/382
P  931/29 5/3818  17/1  0/0179h  11/294S  0/0383A
0

0

0

0

F 0

r 2  0/366

0

P  value  0
0

P  value  0

P  1143/6 4/1589  19/755  0/0154h  11/519S  0/0665 A
0

0

0

r 2  0/392

0

0

F 0

0

P  value  0

اولین ویژگی قابل توجه این الگوها این است که این الگوها بر اساس روشهای معتبر آماری (به لحاظ معنیداری ضرایب
که بهوسیلة عدد صفر که برابر میزان خطای حاصل از ردکردن فرض صفر است در زیر ضرایب معلوم شده است .نرمال،
مستقل ،و تصادفیبودن ماندهها و معنیداری ضریب تعیین چندمتغیره) آزمونشده (آمارههای  P  valueو  ) Fو در هر
سطح اعتماد دلخواه معنیدارند .دومین ویژگی این مدلهای رگرسیونی به لحاظ نقش آنها در توجیه تنوع مکانی بارش است
که بهوسیلة ضریب تعیین (  ) r 2ارائه شده است .میتوان دید که این آماره از حدود  06درصد تا حدود  00درصد در تغییر است.
عموماً این مقدار طی سه دهة ابتدایی حول  00درصد و در دهة آخر حدود  06/6درصد بوده است .این ویژگی بر کاهش رابطة
متغیرهای مکانی -توپوگرافیک با بارش طی دهة انتهایی گواهی میدهد .از موارد شایان یادآوری بزرگی نسبی ضریب تعیین
برای الگوی رگرسیونی کل دورۀ آماری ( )9010-9001است که با مقدار حدود  01/7درصد مشخص میشود.
بهرغم ثبات نسبی ضریب تعیین الگوهای دههای ،میتوان دید که نقش برخی از متغیرهای موقعیت جغرافیایی-
عوامل توپوگرافیک از دههای به دهة دیگر بسیار تغییرپذیر است و برخی متغیرها نقشهای نسبتاً ثابتی داشتهاند .این امر
گواهی بر این واقعیت است که تغییر کاهندۀ اثر یک متغیر با تغییر فزایندۀ اثر متغیرهای دیگر جبران میشود و نیز
متناسب با تغییرات دههای بارش شکل میگیرد .از این رو ،ضریب تعیین در دهههای متوالی تغییر چشمگیری نداشته
است .در این میان عرض جغرافیایی در قیاس با کل دوره ( )0/9501تغییرات شدیدی (بهترتیب از دهة ابتدایی به دهة
انتهایی  ،7/6101 ،3/2067 ،6/0339و  )5/0090را متحمل شده است .بیشترین و کمترین نقش این متغیر بهترتیب در
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دهة اول و دوم بوده است .در دهة انتهایی بزرگترین اثر را بعد از دهة اول برای عرض جغرافیایی میتوان مشاهده کرد.
بنابراین ،در دو دهة انتهایی نقش عرض جغرافیایی در میزان میانگین دههای بارش بسیار چشمگیرتر از دو دهة میانی
است .تأثیر طول جغرافیایی برای کل دوره با عدد  91/255مشخص میشود .دامنة تأثیر طول جغرافیایی در طی چهار
دهة مورد بررسی از  92/9در دهة چهارم تا  79/121در دهة دوم (با دامنة حدود  0/1میلیمتر در هر درجة قوسی) در تغییر
است .بر این اساس اثرگذاری عمومی این متغیر مکانی رو به کاهش نهاده است .این ویژگی به معنی افزایش نسبی
میزان میانگین دههای بارش به سمت نواحی شرقی کشور (یا کاهش بارش نواحی غربی) طی دهههای اخیر است .اثر
بقیة فراسنجهای توپوگرافیک را میتوان در جدول  0مشاهده کرد.
نقشههای بارش بر اساس مدلهای ارائهشده در جدول  0ترسیم و در شکل  0ارائه شده است .در این شکل نقش
عوامل درونی در توزیع مکانی بارش ارائه شده است .همانگونهکه در باال اشاره شد ،ثبات نسبی مدل رگرسیونی که با
واسطة ضریب تعیین نسبتاً ثابت مشخص میشود ،بهرغم تفاوت ناچیز در مقدار بارش ،برای کل دورۀ آماری (شکل -0
الف) و نیز همة چهار دهة مورد بررسی (شکل  -0ب تا هـ) تکوین الگوهای مکانی بارش تقریباً یکسان را بههمراه داشته
است .بدین ترتیب ،بهنظر میرسد وردایی دهه ای بارش مستقل از عوامل درونی اقلیم بارشی ایران رخ داده است.
بنابراین ،مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک نقش نسبتاً ثابتی در این وردایی داشتهاند.

ﺷکل.0مﯿزانبﺎرشحﺎصلا زالگوﻫﺎيرگﺮسﯿونﯽبﺮازنده(عواملدرونﯽبﺎرش)بﺮمجﻤوعسﺎالنۀبﺎرشبﺮايکلدوره(الف)،
دﻫۀاو (ب)،دﻫۀدوم(ج)،دﻫۀسوم(د)،ودﻫۀچهﺎرم(ﻫد)
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ﺟدو .3پهنۀتحتتأثﯿﺮعواملبﯿﺮونﯽودرونﯽمؤثﺮبﺮوردایﯽبﺎرش(بهدرصد)

دوره
دهة اول
()9060-9055
دهة دوم
()9020-9065
دهة سوم
()9000-9025
دهة چهارم
()9010-9005
کل دوره
()9010-9001

درصدپهنۀتوأمبﺎتﻐﯿﯿﺮاتبﺎمنشأ
بﯿﺮونﯽ

درونﯽ

57/00

02/67

50/30

05/17

50/00

09/56

51/27

03/70

55/67

00/00

به منظور ارزیابی وردایی حاصل از عوامل بیرونی اقلیم بارشی ایران ،مقادیر بارش کل از مقدار حاصلشده از الگوهای
رگرسیون کسر شد .نتایج در شکل  5حاصل آمد .نقشههای ارائهشده در شکل  5به دو گروه تقسیم میشود :اول ،توزیع
مکانی بارش حاصل از عوامل بیرونی (نقشة الف برای کل دوره ،نقشههای ج ،هـ ،ز ،ط برای دهههای مورد بررسی) را
نشان میدهد؛ دوم ،ارائة نقشههای گروه اول با دو طبقة مقادیر مثبت و منفی (شکل ب برای کل دوره و شکلهای د ،و،
ح ،ی برای دهههای مورد بررسی) است تا تصویر واضحتری از نواحی ارائه شود (شکلهای ب ،د ،و ،ح ،ی بهترتیب
مربوط به طبقهبندی دوگانة مثبت -منفی شکلهای الف ،ج ،هـ ،ز ،ط است) .مقادیر منفی نشاندهندۀ نواحی است که
میزان بارش برآوردی (حاصل از مختصات جغرافیایی -عوامل توپوگرافیک) بسیار کمتر از بارشهای حاصل از عوامل
بیرونی است .بنابراین ،این نواحی بارش عمدۀ خود را از عملکرد عوامل بیرونی دریافت میکنند و نقش عوامل درونی در
بارانزایی ناچیز است .در نواحیای که مقادیر مثبت دیده میشود گویای این واقعیت است که نقش عوامل درونی بیشتر و
بهمثابة نیروهای تقویتکنندۀ عوامل بیرونی عمل میکند .مقایسة دههها میتواند نقش عوامل درونی -بیرونی را در
وردایی دههای نشان دهد .در جدول  5نسبت پهنههای توأم با مقادیر منفی (نقش عوامل بیرونی اقلیم بارشی) و مثبت
(نقش تقویتکنندۀ عوامل درونی اقلیم بارشی) ارائه شده است .میتوان دید که از اولین دهة مورد بررسی به سمت دهة
انتهایی سهم عوامل بیرونی در وردایی بارش افزونتر شده است .بعد از دهة دوم ،عوامل بیرونی حتی نسبت به میانگین
کل افزایش داشتهاند؛ بهطوریکه در دهة  9010-9005نزدیک به  63درصد از گسترۀ کشور با وردایی بارش حاصل از
عوامل بیرونی مواجه بوده است .بهخوبی در شکل  5آشکار است که نواحیای که تغییرات محلی دههای را تجربه کردهاند
در حواشی کشور ،نظیر کوههای زاگرس ،سواحل خزر ،مرزهای شرقی ایران (از جنوبشرق تا شمالشرق) ،قرار گرفتهاند
(شمال غرب ایران از این قاعده مستثناست .).این نواحی تحت تأثیر عوامل مکانی -توپوگرافیک بارشهای محلی و
تغییرات آن را تجربه کردهاند .همچنین ،این نواحی عمدتاً منطبق بر نواحی هستند که از سازوکارهای متنوع بارندگی
برخوردارند .بنابراین ،بهنظر میرسد عمده نواحی متأثر از وردایی عوامل بیرونی نواحیای است که عمده بارش خود را از
سامانههای مدیترانهای دریافت میکردهاند (شمال غرب ایران و بعضاً نواحی متأثر از سامانههای جنوبی استثناست.).
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.مﯿزانبﺎرشحﺎصلازتفﺎضلالگوﻫﺎيرگﺮسﯿونﯽوبﺎرشرخدادهبﺮمجﻤوعسدﺎالنۀبدﺎرشکدلدوره(الدف)وﻃﺒقدﺎت

ﺷکل3
مثﺒت-منفﯽآن(ب)،دﻫۀاو (ج)وﻃﺒقﺎتمثﺒت-منفﯽآن(د)دﻫۀدوم(ﻫد)وﻃﺒقﺎتمثﺒت-منفﯽآن(و)،دﻫۀسدوم(ز)و
ﻃﺒقﺎتمثﺒت-منفﯽآن(ح)ودﻫۀچهﺎرم(ط)وﻃﺒقﺎتمثﺒت-منفﯽآن(ي) 

نتﯿجهگﯿﺮي 

ویژگی النه گزینی اقلیم ایران تنوع مکانی عناصر اقلیمی از جمله بارش را در پی دارد (مسعودیان .)9013 ،این ویژگی
موجب می شود که اقلیم کلی و نیز اقلیم بارشی ،عالوه بر تأثیرپذیری از عوامل بیرونی ،از عوامل درونی نیز متأثر شود
(علیجانی .)9015 ،عوامل درونی برای ایران در یک گروهبندی به دو دسته مختصات مکانی (شامل عرض جغرافیایی و
طول جغرافیایی) و عوامل توپوگرافیک (شامل ارتفاع ،شیب ،و جهت آن) تقسیم میشود .این عوامل میتوانند نقش
بسیاری عوامل درونی دیگر را نیز در خود جای دهند .مثالً ،طول و عرض جغرافیایی میتوانند فاصله از منابع رطوبتی را
نیز نشان دهند .در پژوهش حاضر برای تفکیک نقش عوامل درونی و عوامل بیرونی بر وردایی دههای بارش ایرانزمین از
الگوهای رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد.
با توجه به ثبات نسبی عوامل محلی مؤثر بر تغییرات بارش ،میتوان استنباط کرد که عوامل مؤثر بر تغییرات بارش
عوامل بیرونی مؤثر بر اقلیم ایران بودهاند .یافتههای پژوهش حاضر نیز نشان داد که پهنههایی که از وردایی عوامل
بیرونی متأثر میشوند از دهة نخست به دهة انتهایی افزایش یافتهاند .این ویژگی بهوسیلة پژوهشگران پُرشماری مورد
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مداقه قرار گرفته است .مثالً ،کریمی و همکاران ( )9012ارتباط تغییرات بارشی ایران را با تغییرات رطوبت ورودی به جو
ایران بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری به لحاظ الگوی جریان حاکم در دورههای خشک و
مرطوب وجود دارد .بهطوریکه شرایط مساعد الگوهای جریان بر روی منطقه و عرضهای باالتر وضعیت را برای افزایش
برداشت رطوبت توسط جریان های عبور از سطوح آبی اطراف مساعد کرده و زمینه را برای انتقال بیشتر رطوبت به منطقه
فراهم مینماید .رهاورد این فرایند ایجاد بارش و بهتبع آن رخداد دورۀ مرطوب است .امّا در دورۀ خشک انحراف و تغییر
جهت جریانها به ویژه در ترازهای زیرین جو شرایط را برای کاهش انتقال رطوبت و رخداد دورۀ خشک در ایران مهیا
کرده است .خدادادی و همکاران ( )9017و فرجزاده و همکاران ( )9010در پژوهشهای خود به نتایج مشابهی دست
یافتند .نتایج بررسیهای دارند ( )9010در مورد تغییرات رطوبت جوی ایران در بازۀ زمانی  7390-9121حاکی از تغییرات
معنیدار مقادیر نم ویژه و نم نسبی ورودی به کشور در طول دورۀ یادشده است .در الیة پایین وردسپهر ،روند مقادیر
یادشده بر روی اغلب گسترۀ ایران کاهشی است (دارند .)9010 ،همچنین ،نتایج یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که
عمده ترین نواحی متأثر از تغییرات عوامل بیرونی در داخل ایران (و نه حواشی آن) و ناحیة شمال غرب کشور بوده است؛
در مقابل نواحی حاشیهای ایران (شامل کوههای زاگرس ،سواحل خزر ،مرزهای شرقی ایران از جنوب شرق تا شمال
شرق) متأثر از عوامل درونی اقلیم وردایی بارش را تجربه کردهاند.

سپﺎسگزاري 
نگارندگان این مقاله بر خود الزم میدانند از همة کسانی که به هر شکل در این پژوهش یاریگری کردهاند سپاس و
امتنان خود را اعالم کنند .بدینوسیله ،بهویژه از زحمات جناب آقای دکتر کوهزاد رئیسپور قدردانی خود را ابراز و اعالم
میداریم.
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منﺎبع 
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