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چکیده
در پژوهش حاضر با استفاده از دادههای روزانه  583ایستگاه همدید ،اقلیمشناسی و بارانسنجی سازمان هواشناسی کشور و ایستگاههای بارانسنجی
وزارتنیرو طی بازة زمانی  0622-6102جنبههای پنهان بارش و رژیم بارشییی ناحیه ریری مورد بررسییی قرار گرفت .در ابتدا نقشییههای بارش روزانه با
تفکیک مکانی  5 × 5کیلومتر ایجاد شید و برای هر پیکسی ایجاد شده در نقشه ،افتوریی سینوسی بارش  06ماه سال براساس روش همسازها بررسی
گردید .بهمنظور شیناسایی اگگوهای مکانی بارش براساس سهم تناو های مختلف و نیی پهنهبندی آن از شگرد تحلی روشهای استفادهشد .سپس نمایه
یکنوارتی و فصیلی بارش برآورد شید .نتاین نشان میدهد ،بیشترین ضریبتغییرپذیری ماهبهماه بارش در رط ساحلی دریای ریر میباشد .این وضعیت
گویای تغییرات فراوان ماهبه ماه و عدم ثبات فصی بارشیی در این مناطا اسیت ،با دور شیدن از رط ساحلی ضریب تغییرات نیی بهتدرین کاسته میشود
بهطوریکه ،کمینه آن در بخشهایی از ارتفاعات اگبرز میباشید .این امر گویای فعاگیت سامانههای متنوع بارانزایی و یا حداق تداوم سامانههای بارانزا
در این نقاط و ثبات فصی بارشیی اسیت .نمایه یکنوارتی نشیانگر این است ،در بخشهای ساحلی دریای ریر توزیع بارش متمرکیتر است و با پیشروی
بهسیمت مناطا جنوبی ناحیه توزیع زمانی بارش یکنوارتتر میگردد .نمایهفصیلی بارش بیانگر وجود سیه نوع رژیم بارش است .کمترین وسعت مکانی
مربوط به رژیم بارش یکنوارت میباشید ،که در بخشهای کوچکی از ارتفاعات اگبرز دیدهمیشود .گسترده ترین رژیم بارشی مربوط به رژیم یکنوارت با
یک فص مرطو تر است .این رژیم بارشی در شرق و غر ناحیه و جنو دریای ریر مشاهده میشود .رژیم سوم که به رژیم عمدتاً فصلی با یک فص
رشک کوتاه مربوط میباشد ،رط ساحلی دریای ریر ،بخشهایی از ارتفاعات تاگش و بخش کوچکی از شرق ناحیه را پوشش میدهد.
واژههای کلیدی :رژیم بارش ،ناحیه ریری ،نمایه ضریب تغییرات ،نمایه فصلی ،نمایه یکنوارتی ،همساز

مقدمه

21

رژیم بیارش تمامی ویژگیها و آمارههای بارش در ارتباط با توزیع
آن در طول سیال را شام میشود و بهویژه پراکندگی زمانی بارش بر
حسب ماهها یا فصول سال را «رژیم بارش» گویند ( .)88رژیم بارندگی
نشیاندهندة شیمار چررههای بارندگی در طی سال است .از این نظر
رژیم بارندگی میتواند حاوی یک چرره در سیال باشد .در این صورت
یک افت و یک ریی در بارش قاب مشاهده است .در این صورت بارش
در یک ماه یا فصی رم میدهد .اگر این اتفاق رم دهد ،رژیم بارش را
رژیم متمرکی گوینید .اگر بیه جیای یک افت و ریی در سیییری زمانی
ماهانة بارش دو یا چند افت و ریی در بارش دیده شود ،بارش با انقطاع
در چند ماه یا چند فص روی میدهد .در این صورت بارش غیرمتمرکی
 0و  -6بهترتیب اسییتاد اقلیمشییناسییی و دانشییجوی دکتری تغییرات آ و هوایی،
دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران

رواهد بود ( .)7مفهوم رژیم بارندگی و کمّیسییازی آن امکان مقایسییه
مییان بارندگی فصیول -ماهها را مهیا میسییازد .بدیهی اسییت وارسی
رژیم بارش در طی زمان ،شییینارت تغییرات رژیم بارندگی را آشیییکار
رواهد کرد (.)2
بارش پدیدهای اسییت اقلیمی که مقدار آن در مکان پیوسییته تغییر
میکند و به همین دگی نقشههای همبارش از گروه نقشههای همچند
هسیییتند که مقدار متغیر بر روی آنها با رطوط همبارش نمایش داده
میشود .درحاگیکه رژیم بارش نمایش پهنههایی از مکان با اندازههای
متفاوت را میپوشاند و از همین رو قلمرو رژیمهای بارش با نقشههای
پهنهبندی نمایش داده میشییوند .همین تفاوت در سییرشییت این دو
رصییوصیییت اقلیمی گویای آن اسییت که رژیم بارش نسییبت به مقدار
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بارش از پایایی مکانی باالتری برروردار است (.)56
شناسایی و واکاوی رژیم بارش بهوسیلة شگردهای پرشماری قاب
انجام اسییت .یکی از شییگردهای مطاگعه رژیم بارش بررسییی تحلی
همسیازهای بارش میباشد ( 30 ،62 ،06 ،56و  .)53تکنیک آمار چند
متغیره نیی روش دیگری برای تعیین رژیم بارش میباشد (،67 ،6 ،05
 80 ،58 ،00 ،57و  .)82نمایه فصیلی شیگردی دیگر برای شیناسایی
رژیم بارش میباشید .این شگرد در پژوهش واگش و الوگر ( ،)35گیوادا
و آسیییماکپوگوس ( ،)58ابژه و همکاران ( ،)0غیور و مسییعودیان (،)07
عسییاکره ( )2و عسییاکره و رزمی ( )8اسییتفاده گردید .نمایة یکنوارتی
تکنیک دیگری برای بررسی و تعیین رژیم بارش میباشد ( 07و .)8
بارش در سییواح جنوبی دریای ریر بهعنوان مهّمترین عنصییر
اقلیمی و پیدیده جوی از توزیع زمانی و مکانی پیچیدهای برروردار
اسییت .موقعیت جغرافیایی منحصییر بهفرد این منطقه بهویژه قرارگیری
آن بر جیانیب جنوبی درییای ریر ،اسیییتقرار رشیییتهکوههای مرتفع و
توپوگرافی پیچیده همراه با جابهجایی مداوم پشییتهها و ناوههای امواج
غربی بر روی منطقییه ،بروز چنین پیچیییدگی را در سیییارتییار بییارش
منطقهای در پی داشیته اسیت ( .)68مطاگعات پرشماری برای شنارت
سیازوکار جوّی بارش ناحیه ریری انجام شده است .در این پژوهشها
عمدتاً نقش واداشیییت جوّ در تکوین بارش این ناحیه در معرو توجه
بوده اسیییت .برای م یال جهانبخش و کرمی ( )65شیییرایط همدید و
تأثیرگذار پرفشار سیبری توأم با بارش سواح جنوبی دریای ریر را در
معرو بررسیی قرار دادند .نتاین بررسییهای ایشیان نشان داد که در
زمان اسییتقرار زبانه سیییسییتمهای پرفشییار هرچه هوای انتقال یافته از
عروهای باالتر سیردتر بوده و ارتف دمای سیط آ از شمال به
جنو زیادتر و همچنین شیییو دمای ایجاد شییده بین دریا و رشییکی
بیشتر باشیید ،جبهة نسیییم دریا قویتر شییده و در نتیجه بارانهای
شییدیدتری فرو رواهد ریخت .علیجانی و همکاران ( )3نقش اگگوهای
فشیییار در بیارشهیای سیییواح جنوبی دریای ریر را در دورة آماری
 0682-6115مورد بررسیی قرار دادند .نتاین مطاگعة ایشییان نشان داد
که بیشتر بارشها در تواگیهای دو و سیه روزه رم میدهند .استنباط
ایشان براین بود که تداوم میبور گواهی بر پویشی بودن عوام توأم با
این بیارش اسیییت .سیییامیانیههای همدید توأم با این بارشها عمدتاً
پرفشییارهای پویشییی غربی هسییتند که غاگباً در ماه اکتبر وارد منطقه
میشوند .رورشید دوست و شیرزاد ( )51با استفاده از تحلی روشهای
و تابع تشیخی (تحلی ممییی) به بررسی و تحلی بارشهای ناحیه
شمال ایران در طی دورة آماری  0663تا  6117پردارتند .نتاین حاص
از تحلی روشهای نشان داد که برحسب مقدار و زمان بارش در منطقه
مورد مطاگعه میتوان  8روشه عمده بارشی ترسیم کرد .همچنین نتاین
تابع تشییخی نشییان داد که ،حدود  86/5درصیید از روشییهبندیهای
1- North Sea Caspian Pattern Index

انجام شیده در تحلی روشهای بهدرستی صورت گرفته و حدود 07/7
درصید آن به اشیتباه روشیهبندی شیده است .سلیقه و همکاران ()86
رابطه شار های  0NCPIو  6CACOبا بارش های فراگیر پایییه در
سواح جنوبی دریای ریر را مورد بررسی قرار دادند .نتاین حاکی از آن
بود که در همه اگگوها یک پرفشیار بر باالی ریر یا زبانهی پرفشیار بر
روی ریر کشیده شده است .این مرکی (یا زبانه) موجب تکوین جریانات
شماگی سرد می شود که در بررورد با دریای نسبتاً گرم بهسمت جنو
رطوبیت جذ کرده و ناپایدار میشیییود .عوام دینامیکی در ترازهای
باالیی جوّ موجبات تشییدید این ناپایداری را مهیا میسییازد و در نتیجه
بارش فراگیر را ایجاد میکند.
شینارت توزیع زمانی بارش نه تنها به گحاظ اقلیمشیناسی اهمیت
دارد بلکه به گحاظ برنامهرییی اقتصیییادی -زراعی از ارزش شیییایان
توجهی برروردار اسیت ( .)2بنابراین ،از یکسیو مطاگعه و شنارت رژیم
بیارش و تنیاو درون سیییاالنیه بیارش نیاحیه ریری ،در زمینههای
پیشبینی و تخمین منیابع آ  ،میدیریت و برنامهرییی منابع آ حائی
اهمیت اسیت و از سوی دیگر تغییرات زمانی بارش پیامدهای بسیاری
در مدیریت کشییاورزی و صیینعت این بخش از کشییور دارد .همچنین،
تحقیقیات کاربردی اندکی در زمینه رژیم بارش این بخش از کشیییور
انجام گردیدهاست؛ در این زمینه برای م ال تنها غیور و همکاران ()08
بر اساس تکنیک تحلی مؤگفههای اصلی و تحلی روشهای و رورشید
دوسیت و شییرزاد ( )51با اسیتفاده از شگرد تحلی روشهای و تجییه
تابع تشخی به تحلی زمانی و مکانی بارش و شنارت نواحی همگن
بارشی ناحیه ریری پردارتهاند .بنابراین ،انجام چنین مطاگعهای در این
ناحیه ،بهعنوان یکی از قطبهای کشییاورزی کشییور ،ضرورتی بدیهی
بیهنظر میرسییید .بیدین جهیت ،در این پژوهش رفتیارهای چررهای
مییانگین بارش ماهانه و توزیع فصیییلی بارش ناحیه ریری طی دورة
آماری  0622تا  6102مورد واکاوی قرار گرفت.
داده و روشها

بهمنظور انجام این پژوهش ،از دادههای روزانه بارش  583ایستگاه
(ایسیتگاههای همدید ،اقلیمشیناسی و بارانسنجی سازمان هواشناسی
کشیور و بارانسینجی وزارت نیرو) در استان های گلستان ،مازندران و
گیفن برای بازة زمانی  30( 0622-6102سیال) اسیتفاده شیده است
(شک .)0

2- Central African– Caspian Oscillation
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شکل  -1مشخصات ارتفاعی و موقعیت ایستگاههای مورد استفاده در پژوهش حاضر
Figure 1- Elevation features of the study area and the stations used in the current investigation

برای دسیییتییابی به اهدا این پژوهش در ابتدا به بررسیییی و
وارسییی دادهها پردارته شیید .با اسییتفاده از آزمون اگکسییاندرسییون ()5
همگنی مشییاهدات در طول دورة آماری ایسییتگاههای مورد بررسییی،
ارزییابی گردید .بهمنظور تبدی دادههای نقطهای به مقادیر پهنهای ،با
اسیییتفیاده از نرمافیار سیییورفر میانیابی مشیییاهدات بارش به روش
کریجینگ ،0با تفکیک مکانی  5 × 5کیلومتر از بازة زمانی 0622/0/0
تا  6102/06/50صییورت گرفت .در ابتدا تعداد دوازده روش میانیابی
(شیییامی روش های Spline, Minimum Curvature, Natural
 )… , Neighbor, Nearest Neighbor, IDWآزمون شیید .انتخا
روش مییانیابی کریجینگ بهدگی کمینه شیییدن رطای میانیابی در
قیاس با روشهای دیگر اسیت .حاص فرایند میانیابی دادههای بارش
روزانه ،ماتریسیی با ابعاد ( 08268 × 2876سییطرها روزهای بارشییی و
ستونها یارتههایی شام مکان در محدودة مورد بررسی) میباشد.
بیهمنظور اراییه و تعیین ویژگیهیای توصییییفی بارش و تغییرات
زمانی -مکانی آن در پهنة مورد بررسییی ،میانگین و ضییریب تغییرات
بیارش نیاحیه ریری در هریک از یارتههای نقشیییه و برای هریک از
ماهها برآورد شید .این ویژگیها مییان بارش و پایستگی آن در هر ماه
را در جای ،جای ناحیة مورد بررسیی نشان میدهد .ضریب تغییرات از
نسیییبت انحرا معیار به میانگین و طبا فرمول ( )0به درصییید بیان
میشود:
()0
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در این معادگه  Sانحرا معیار و  Xمیانگین بارش میباشیید (.)6
ضیییریب تغییرات ماهانه کم معر پایداری بوده در حاگیکه ضیییریب
تغییرات باال بیانگر تمرکی بارش در یک محدوده زمانی کوتاه است.
میدانیم که بارش حاص برهمکنش و غلبة هریک از فراسننهای
1- Kriging

متعدد و پر شیییماری اسیییت .این فراسیییننها را میتوان در گروههای
متعددی نظیر فراوانی فعاگیتهای جبهههای هوا ،فراوانی توزیع و نوع
سییامانههای فشییار ،تأثیر پهنههای آبی و ارتفاعات و ناپایداری حرارتی
محلی و  ...ردهبندی نمود .سازوکار این پدیدهها تابع اگگوهای زمانی–
مکانی راصیی است .از این رو نمود و بروز آنها بهصورت تناو زمانی
و مکانی بارش ظاهر میشییود .اگگوی تناوبی موجب تقسیییم سییال به
بخشهیای پربیاران و کمبیاران میگردد ( .)87بیدین دگی در نواحی
اقلیمی مختلف ،واکنشهای بارشیییی متنوعی قاب ردیابی اسیییت .در
نواحی اقلیمی مشیییابه با اقلیم ایران رفتار بارش بهصیییورت یک موج
سییینوسییی (مؤگفة کاهشییی و افیایشییی) اسییت .تناو مؤگفة کاهشییی
بارندگی در یک فصی و افیایش آن در فصی دیگر حاص تناو در
فعاگیت سیییامانههای بیرگ مقیاس (همدید) میباشییید .بنابراین چررة
ساالنة بارش را میتوان حاص پیشروی-پسروی سامانههای همدید
دانسییت .شییایان توجه اسییت که درون این موج سییینوسییی ،موجهای
دیگری نیی وجود دارد که تناو کامفً هند سی بارش ساالنه را مخت
میسیازد ،بهطوری که گاه در فص رشک تناو رشکی-بارش و در
فص مرطو نیی تناوبی مشابه رم می دهد .بدین معنی که در هریک
از فصییول افت و ریی بارش محتم اسییت .بنابراین درون موج بیرگ
موج(های) کوچکی قاب تشیخی اسیت که میتوان آن را به شرایط
متدار با اگگوهای بیرگمقیاس نسیبت داد .این اگگو میتواند حاص
شرایط منطقهای و محلی باشد .از آنجا که هر موج حداق به یک اوج
(فراز) و یک حضییییف (فرود) نیاز دارد ،برای طول هر سیییری زمانی
حداک ر معادل نصف آن سری زمانی افت و ریی محتم است .به بیان
دیگر برای یک سییری زمانی  06ماهه حداک ر  2تناو درون سییاالنه
قاب انتظار است.
بهمنظور ردیابی پایسیتگی بارش ،نقشههای میانگین ماهانه بارش
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به تعداد  06نقشه توگید و ضریب تغییر پذیری ماه به ماه در این دوازده
ماه و برای هر یارتة نقشیه محاسیبه شد .بدین ترتیب ضریب تغییرات
ماه به ماه پایین ،معر مییان ثبات فصیی بارش اسییت ،امّا ضییریب
تغییرات بیاال گواهی بر تغییرات فراوان ماه به ماه بارندگی میباشییید.
براین اسیاس اقلیم بارشیی نواحی توأم با تغییرات پایسته و نیی توأم با
وردایی ماه به ماه بر روی نقشیه ای با عنوان ضریب تغییرپذیری تهیه
شیید .این نقشییه گام نخسییت برای شیینارت رژیم بارش ناحیه ریری
است.
انواع تناو های بارشیییی ناحیة ریری که به اشیییکال امواج بلند
(ساالنه) تا بسیار کوتاه (دو ماهه) رم میدهند ،براساس شگرد «تحلی
همسازها» استخراج گردید .موجی که دارای یک افت و ریی میباشد،
بیهعلیتت اینکه متأثر از سیییامانههای بیرگ مقیاس اسیییت بهعنوان
بارشهای یک تناوبی در نظر گرفته شد .این نوع بارشها دارای دوره
تناو دوازده ماه است .موجی که دارای دو افت و ریی است ،بهعنوان
بارش توأم با تناو شش ماه ،موجی که دارای سه افت و ریی میباشد،
بیهعنوان بیارش با دوره تناو چهار ماهه در نظر گرفته شییید .بهطور
مشابه بارشهای با تناو  5و  6/8ماه ،به ترتیب با چهار و پنن چرره
در نظر گرفته شییدهاند .در نهایت بارشهای توأم با چررههای  6ماهه
دارای شیش افت و ریی هسیتند .تحلی همسازها ،روشی معقول برای
بیان آهنگ فصلی عناصر اقلیمی نظیر بارش ماهانه و روشی عام برای
اسیییتخراج چررههای یک سیییری زمانی اسیییت که بر پایه بنیادهای
ریاضی بنا نهاده شده است .در این رویه ،رفتار تناوبی یک سری زمانی
بهوسییله توابع م ل اتی و با مؤگفههای سیینوسی توصیف میشود .این
روش برای بررسیییی رفتیار تناوبی بارش در یونان ( 53و )85؛ تحلی
رژیم بیارش شیییمیالشیییرق ایاالت متحده آمریکا ( )31و اروپا ()68؛
تغییرات دمییا در قطییب جنو ( )63تغییرات بییارش در پییامیر ( )83و
حوضییه دریاچه تانا در اتیوپی ()03؛ اقلیمشییناسییی بارش عربسییتان
سیییعودی ( )30تغییرات زمانی -مکانی بارش ناحیه ریری ( )86مورد
اسییتفاده قرار گرفت .برای بهکارگیری روش تحلی همسییازها در ابتدا
دادههای بارش روزانه برای هر یک از پیکسیی های نقشییههای تهیه
شیده ،به بارش ماهانه تبدی شد .سپس محاسبات ارایه شده بهوسیلة
تاراونه و کادیاغلو ( )36برای هر پیکس انجام شد .بدین ترتیب برای
هریک از چررهها یک نقشییه و مجموعاً شییش نقشییه تهیه شیید .در
نهیاییت ،جهت طبقهبندی چررههای بارش سیییهم پراش هر یک از
همسیازهای ناحیه ریری براسیاس فاصیله اقلیدسی و شگرد وارد 0در
معرو تحلی روشیییهای قرار گرفت .طبقات مختلف بارش ( 5اگی 8
طبقه) مورد بررسی قرا ر گرفت و در نهایت با مقایسه طبقات بارشی با
نقشییههای همسییازها و نیی با روش آزمون و رطا روشییهبندی سییه
طبقییه ای توأم بییا کمینییة تفییاوت درونگروهی و بیشیییینییة تفییاوت

برونگروهی برای نییاحیییه ریری انتخییا گردییید .در روش تحلیی
روشییهای جایگاه ویژهای به هر مشییاهده در یک فضییای چند بعدی
ارتصاص داده میشود که ابعاد را تعداد صفات اندازهگیری شده تعیین
میکنند .بهمنظور سینجش فاصله بین مشاهدات از روشهای ریاضی
اسیتفاده میشیود به این ترتیب تحلی روشهای را مناسبترین روش
جهت تشیخی شباهتهای بین افرادِ یک مجموعه میدانند .در این
فاصیییلهی بین افراد از روش اقلیدسیییی6
پژوهش جهیت تشیییخی
بهرهگرفته شید ( .)08فاصیله اقلیدسی و روش وارد از مقبوگیت باالیی
در نید اقلیمشیناسیان برروردارند .اقلیمشناسان برای شناسایی مناطا
همگن اقلیمی در مقیاسهای مکانی متفاوت ،از تحلی روشهای بهرة
بسییار بردهاند .در این زمینه میتوان به پژوهشهای جکسون و ویناند
( )60اشییاره کرد .ایشییان با مقایسییه نتاین روشهای مختلف تحلی
روشیهای ،ایسیتگاههای بارانسنجی منطقه حاره را طبقهبندی کردند.
گنا و همکاران ( )55با روش تحلی روشهای بر روی مؤگفههای اصلی،
هشیت اگگوی گردشیی اصلی بهوجود آورندة بارشهای سنگین جیایر
بیاگریک را بهدسیییت آوردند .گیارا و همکاران ( )52بهمنظور بررسیییی
تغییرات زمانی -مکانی بارش ماهانه در ایاگت آگگواس ،شییمالشییرقی
برزی ؛ اوگیویرا جونیور و همکاران ( )88برای شیناسایی مناطا همگن
بارش در ایاگت تکانتینس برزی ؛ مسییعودیان ( )56برای شییناسیییایی
رژیمهای بارش ایران؛ جهانبخش اص و همکاران ( )66جهت بررسی
توزیع زمانی و مکانی بارش شهرستان تبریی از روش تحلی روشه ای
استفاده کردند.
دارنمای حاص ی از محاسییبات انجام شییده در پژوهش حاضییر در
شیک  6آمده است .مح برش دارنما ،شمار طبقات را نشان میدهد.
این مح براساس روش آزمون و رطا بهدست آمده است .بدین ترتیب
سیه ناحیه به گحاظ تناو بارشی تشخی داده شد .این سه ناحیه به
گحاظ سهم پراشِ تناو های بارشی قاب تمایی هستند.
در گام بعد با استفاده از نمایة یکنوارتی بارش توزیع زمانی و رژیم
بارش ناحیه ریری طی دورة آماری مورد مطاگعه بررسییی شیید .نمایة
یکنوارتی بییارش برای بررسیییی توزیع زمییانی بییارش طی مییاههییای
دوازدهگانة سییال و شیینارت سییهم هر ماه ،از میانگین مجموع بارش
ساالنه است .اگر دورة زمانی برگییدة ما ماههای دوازدهگانة سال باشد
آنگیاه میتوان گفیت یکنوارتی عبیارت از برابری سیییهم هر یک از
ماههای سیال از میانگین مجموع بارش ساالنه است .بدین ترتیب اگر
میانگین مجموع بارش ماهانة هر مح را بر پایة فرمول زیر به درصد
برگردانیم ،بارش ماهانه استاندارد رواهد شد.

1– Ward

2– Euclidean Distance
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شکل  -2دارنمای سهم پراش بارش توأم با تناوبهای مختلف در ناحیۀ خزری
Figure 2- The dendrogram of different harmonics of precipitation in the Iranian coast of Caspian Sea
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گفت که توزیع زمانی بارش کامفً یکنوارت اسییت .از سییوی دیگر در
حیادترین حیاگیت میتوان فرو کرد که تمام بارش یارته در یک ماه
روی دهید کیه در این صیییورت بارش از دیدگاه زمانی کامفً متمرکی
رواهید بود .بیه این ترتییب نمیاییة یکنوارتی توزیع میاهانه بارش را
میتوان چنین تعریف نمود:
12
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در این فرمول  Hنمایة یکنوارتی توزیع ماهانة بارش K ،ضییریب
تناسیب و  Cمقداری ثابت و برابر  100اسیت .مقدار  Hدر دامنة صفر

(در حاگت نایکنوارتی کام ) و صید (در حاگت یکنوارتی کام ) نوسان
میکند .هر چه مقدار نمایة یکنوارتی به صییفر نیدیکتر باشیید توزیع
بارش مح متمرکیتر و هر چه به صییید نیدیکتر باشییید یکنوارتتر
است (.)07
چهارمین ابیار برای شیناسیایی رژیم بارش« ،نمایة فصلی بارش»
اسیت .نمایه فصیلی  SI تفاوتهای فصلی را در مقادیر بارش بیان
میکنید .این نمیایه میتواند تفاوتهای موجود در رژیم بارش را برای
مناطا با  6یا  5اوج بارش در سیال نشیان دهد .این ویژگی بهصورت
مجموع قیدر مطلا انحرافیات میانگین بارش ماهانه از میانگین بارش
سیاالنه تقسیم بر میانگین بارش ساالنه است و بهصورت زیر محاسبه
میشود (:)58
R
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مقادیر این نمایه بین صییفر (توزیع یکنوارت بارش) و ( 0/85تنها
یک ماه بارانی) تغییر میکند .طبقات رژیم بارش براساس ارزش SI
در جدول  0آمده است (:)58
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0.19

رژیم بارش

یکنوارت

Rainfall
regime

Very
equable

0.2 -0.39

Table 1- Concepts of seasonal index values
0.8-0.99
0.6-0.79
0.4-0.59

یکنوارت با یک
فص مرطو تر

عمدتاً فصلی با یک
فص رشک کوتاه

Equable with a
definite wetter
season

Rather seasonal
with a short
drier season

فصلی (یک فص
رشک و یک فص
مرطو )
Seasonal

فصلی با فص رشک
طوالنیتر
Markedly
seasonal with a
long drier season

1-1.19

بیشتر بارش
در  5ماه یا
کمتر
Most rain
in 3 month
or less

1.2



تقریباً تمامی بارش در
 0تا  6ماه
Extreme, almost
all rain in 1 to 2
month
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نتایج
مشخصات عمومی میانگین بارش

توزیع مکانی میانگین بارش سیاالنه در شییک  5ارائه شده است:
مشیاهده می شود که ،میانگین بارش ساالنه در ناحیه ریری طی دورة

آماری مورد بررسیییی بین  611تا  6311میلیمتر در نوسیییان اسیییت.
میانگین بارش ساالنه در رط ساح بهویژه در جنو غربی دریای ریر
بیشتر است و با دور شدن از ساح کاهش مییابد.

شکل  -3توزیع مکانی میانگین بارش ساالنه ناحیه خزری طی دورة آماری 1622-2112
Figure 3- Spatial distribution of the average annual precipitation in the Caspian region during the statistical period of 19662016

شکل  -4توزیع مکانی میانگین بارش ماهانه و ضریب تغییرات آن طی فصلهای زمستان و بهار
Figure 4- Spatial distribution of average monthly precipitation and its coefficient of variation during winter and spring
seasons

عساكره و همکاران ،شناسایی رژیم بارش ناحیه خزري
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شکل  -5توزیع مکانی میانگین بارش ماهانه و ضریب تغییرات آن طی فصلهای تابستان و پاییز
Figure 5- Spatial distribution of average monthly precipitation and its coefficient of variation during Summer and autumn
seasons

علیجیانی ( )8بر این بیاور اسیییت که در بخشهای جنو غربی
عفوه بر ورود بادهای غربی و چررندهای مدیترانه ،بادهای شرقی و
شیمالشرقی نیی پس از عبور مسیری طوالنی از روی دریای ریر ،در
این ناحیه (و بهویژه انیگی) سییازوکارهای بارش را مهیا میسییازند ،امّا
این شرایط بهطر شرق دریای ریر کمتر می شود .در واقع میانگین
بارش از مرکی بیشینه آن به طر شرق ناحیه و ارتفاعات اگبرز کاسته
میشییود .در این بخش از کشییور ،با افیایش ارتفاع تا حد معین مقدار
بارش میکاهد ( .)81بهطوریکه در بخشهای شرقی ناحیه میانگین
بارش سیییاالنه بین  611تا  311میلیمتر و در ارتفاعات اگبرز (جنو
دریای ریر) بین  311تا  711میلیمتر در تغییر است.
بهمنظور ارایه توزیع مکانی -زمانی مشییخصییات عمومی بارش
ماهانة ناحیه ریری ،توزیع مکانی میانگین و ضیییریب تغییرات بارش
ماهانه برای هر یارته محاسیبه و در شک  8و  3ارائه گردید .رطوط
همارزش نشییانگر میانگین بارش و پسزمینه بیانگر ضییریب تغییرات
بارش ماهانه میباشد.
بررسی چرخههای بارش

سیییهم چررههای بارش در توگید بارش سیییاالنه و نیی درصییید
مسیاحت تحت پوشش هر یک از چررههای مذکور محاسبه و برآورد
شد .چررههای بارشی در شک  2ارایه شدهاست:

بررسی رژیم بارش

شییک  A -7حاصیی محاسییبه تغییرات ماه به ماه بارش از 06
نقشیه اسیت .این  06نقشه هریک توزیع مکانی میانگین بارش یک
ماه را به دسییت میدهند .ضییریب تغییرات ماه به ماه بارندگی گویای
شییدت تغییرات ماه به ماه بارش اسییت .توزیع مکانی این نمایه برای
هر یارته براسیاس رابطه ( )0محاسیبه و در شک  A-7ارائه گردید.
تغییرپذیری ماه به ماه بارش در ناحیه ریری بین  01تا  81درصد در
نوسیان می باشید .این نشیانگر این امر است که ارتف نقاط از نظر
تغییرپذیری ماه به ماه بارش تقریباً زیاد اسیییت .بیشترین ضیییریب
تغییرپذیری ماه به ماه بارش ( 21تا  71درصد) در رط ساحلی دریای
ریر می باشد .این وضعیت گویای تغییرات فراوان ماه به ماه و تمرکی
سیازوکارهای بارانزایی در ماههای محدود و عدم ثبات فص بارشی
در این نواحی اسییت .از سییوی دیگر ،با توجه به شییک  2میتوان
اسییتنباط کرد که در این بخش از ناحیه ریری بارشهای یک تناوبی
نسبت به سایر بارشها نقش بارزتری دارد .با دور شدن از رط ساحلی
ضریب تغییرات نیی بهتدرین کاسته میشود بهطوریکه در بخشهایی
از جنو دریای ریر (ارتفاعات اگبرز) بین  03تا  51درصیید میباشیید.
این امر گویای تفاوت کمِ بارشِ دریافتی طی ماههای مختلف سیییال
اسییت .بهعبارتی نشییانگر فعاگیت سییامانههای متنوع بارانزایی و یا
حداق تداوم سیییامانههای بارانزا در این قبی نقاط و ثبات فصی ی
بارشی است .بنابراین ،بر اساس نقشههای حاص از تحلی همسازها
مشییاهده میشییود که در این نواحی ،بارشهای دو تناوبی -شییش
تناوبی متداولتر بوده است.
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شکل  -2توزیع مکانی درصد پراش بارشهای یک تناوبی ( ،)Aبارشهای دو تناوبی ( ،)Bبارشهای سه تناوبی ( ،)Cبارشهای چهار تناوبی (،)D
بارشهای پنج تناوبی ( ،)Eبارشهای شش تناوبی ( )Fطی دورة آماری مورد مطالعه در ناحیه خزری
Figure 6- Spatial Distribution of Percentage of Precipitations First Harmonic (A), Precipitations Second Harmonic (B),
Precipitations Third Harmonic (C), Precipitations Fourth Harmonic (D), Precipitations Fifth Harmonic (E), Precipitations
Sixth Harmonic (F) during the statistical period studied in the Caspian region

در واقع میتوان گفت که در ارتفاعات اگبرز عفوه بر سییامانههای
بیرگ مقییاس ،عوامی محلی نیی در تکوین بیارش مؤثرند .بهگونهای
که ،برری پژوهشیییگران وقوع بارش در این بخش از منطقه ریری را
ناشییی از صییعود کوهسییاری هوای مرطو دریای ریر از دامنههای
شیماگی رشیتهکوه اگبرز بیان کرده است .این یافته مجدداً در تحقیقات
متعددی مورد تأیید قرار گرفته اسیت ( 66و  .)50شک گیری جبههای
موسیوم به جبهه نسیم دریا در حد فاص دریا و رشکی ( )50سازوکار
دیگری است که برای وقوع بارشهای این بخش از ناحیه ریری بیان
شده است.
نقشییة تهیه شییده از طبقهبندی حاص ی از دارنمای ارایه شییده در
شیک  6در شیک  B-7ارایه شیده اسیت .شک  B-7توزیع مکانی
رژیمهای مختلف بارش ناحیه ریری براسیاس طبقهبندی سهم پراش
تنیاو های مختلف بارشیییی را نشیییان میدهد .پراکندگی جغرافیایی
طبقات بارشیییی نشیییان میدهد که تفاوت این طبقات متأثر از عرو
جغرافیایی و فاصییله از دریای ریر اسییت .نتاین نشییان میدهد که در

ناحیه ریری سیه رژیم بارش قاب شناسایی است .رژیم بارش پایییی
که در رط سیاحلی و بخشهایی از شیرق ناحیه مشاهده میشود ،این
رژیم بارشیییی  85/65درصییید از ناحیه مورد مطاگعه را در بر میگیرد.
میانگین ماهانه بارش در سیییه ماه فصی ی پاییی بهترتیب برابر ،73/6
 62/3و  88/0میلیمتر می باشد .نکته شایان ذکر این است که در این
ناحیه ضیییریب تغییرات بیشتر از  81درصییید بوده و حاکی از تفاوت
ماههای کمباران و پرباران میباشیید .رژیم بارش زمسییتانه -پایییه که
عموماً در بخشهای کوهسییتانی نیمة غربی ناحیة ریری (بخشهایی
از ارتفاعات اگبرز و تاگش) و نیی در پهنهای محدود از کوهسیتان شرقی
( 53/68درصید از ناحیه ریری) حاکم میباشد .رژیم بارش زمستانه -
پایییه با ناپیوسیتگی مکانی ( 53/68درصید از ناحیه ریری) مشییخ
میشیود .قسمت غربی آن در بخشهای کوهستانی نیمة غربی ناحیة
ریری (بخشهایی از ارتفاعات اگبرز و تاگش) و قسییمت شییرقی آن در
پهنهای محدود از ارتفاعات جنوبی مشییر بر رلین گرگان  -میانکاگه
است .اگرچه بخش جنوبی رلین گرگان  -میانکاگه در این رژیم منطقی

عساكره و همکاران ،شناسایی رژیم بارش ناحیه خزري

بهنظر نمیرسد ،امّا شواهد موجود حاکی از صحت این طبقة بارشی در
ارتفاعات مشر بر میانکاگه است .اول اینکه توزیع ماهانه بارش ارایه
شییده در شییک های  8و  3بر وجود بارش قاب توجه در طی ماههای
فص پاییی و زمستان در ناحیه مورد بحث دارد .دوم اینکه ،این ویژگی
بهوسییلة عساکره و ورناصری قندعلی ( )01نیی ارایه و تأیید شدهاست.
این شرایط بهوسیلة مطاگعة حسینی و همکاران ( )61توجیه شدهاست.
ایشیان بر این باورند که فرایند فرارفت (همرفت وزشی) تنها از پرفشار
سییبری حاصی نمیشیود ،بلکه پرفشیار دریای سیاه بهویژه در فص
پاییی نیی نقش عمده ای در همرفت وزشی دارد .موقعیت پرفشار دریای
سییییاه و گردش سیییاعتگرد هوا در این سیییامانه موجب میشیییود که
بخشهایی از نواحی شییرقی دریای ریر نیی متأثر شییوند .امّا این تأثیر
بهطور بارز در تمامی نواحی مشییهود نیسییت .در ناحیه رلین گرگان -
مییانکاگه وجود و برهمکنش رلین گرگان (بهعنوان پهنه آبی محلی) و
ارتفاعات مشیییر بر آن ،نوعی النهگیینی اقلیمبارشیییی (تباین رژیم
بارش با اطرا ) را مهیا کردهاست .عفوه براین مطاگعات نگارندگان در
رصوص شرایط جوّی مذکور ،ویژگیهای یاد شده را تأیید میکند (به
دگیی محیدودییت در اراییة حجم مقیاگه و به منظور رعایت ایجاز این
بخش در مطاگعة حاضیر ارایه نشیدهاسیت) .در این رژیم بارشی کمینة
میانگین ماهانه بارش در دو فصی زمستان و پاییی  22/3میلیمتر (ماه
ژانویه و فوریه) و بیشیییینة آن  62/3میلیمتر (ماه اکتبر) میباشییید .با
توجه به نقشیییه  A-7تفاوت ماه به ماه بارش در این نواحی کم و این
رود حاکی از ثبات فصی بارشی میباشد .رژیم بارش بهاره -تابستانه
گسیترة کمتری ( 61/86درصد) از ناحیه ریری را پوشش میدهد .این
رژیم بیارشیییی در بخشهای جنوبی دریای ریر (ارتفاعات اگبرز) دیده
میشود .کمینة میانگین ماهانه بارش در دو فص بهار و تابستان 55/7
میلیمتر (میاه جوالی) و بیشیییینیة آن در ماه مارس ( 77/6میلیمتر)
میباشد .شک  A-7نیی بیانگر ثبات فص بارشی این رژیم در مقایسه
با سایر رژیمها است.
با اسییتفاده از روشهای معرفی شییده ،شییار یکنوارتی و نمایه
فصیلی تهیه شید .این نقشیهها به ترتیب در شک  C-7و  D-7ارایه
شدهاند .شک  C-7توزیع مکانی نمایه یکنوارتی بارش را برای ناحیه
ریری نشیان میدهد .میتوان گفت که ،در بخشهای ساحلی دریای
ریر توزیع بارش متمرکیتر اسیت و با پیشروی بهسمت مناطا جنوبی
نیاحییه (بخشیییی از ارتفیاعیات اگبرز) توزیع زمانی بارش یکنوارتتر
میگردد .این رود نشیانگر این واقعیت است که در بخشهای ساحلی
دریای ریر بارش در فص راصی از سال متمرکی میباشد؛ در حاگیکه
در ارتفاعات اگبرز در طول سیال توزیع گردیده اسییت .شییک  A-7نیی
مؤید این امر است که در این نواحی تفاوت ماه به ماه بارش نسبت به
سییایر نقاط کمتر و ثبات فص ی بارشییی بیشییتر میباشیید .بر اسییاس
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نقشییههای حاصیی از تحلی همسییازها میتوان گفت که ،در مناطا
سیییاحلی کیه توزیع زمانی بارش یکنوارت میباشییید بارشهای یک
تناوبی غلبه بیشتری دارند در حاگیکه در مناطقی (ارتفاعات اگبرز) که
بارش در طول سیال رم داده اسیت ،سهم حاص از بارشهای محلی
(دوتناوبی تا شییش تناوبی) بیشتر میباشیید .براسییاس رابطه ( 8نمایة
فصلی بارش) میتوان سه رژیم بارش برای ناحیة ریری تشخی داد.
شیک  D-7نشیان میدهد که ،کمترین وسعت مکانی ( 2/68درصد)
مربوط به رژیم بارش یکنوارت میباشد ،که در بخشهای کوچکی از
ارتفاعات اگبرز دیده میشیییود .ویژگی این رژیم بارشیییی ،توزیع زمانی
بارش در طول فص های مختلف سال میباشد .میتوان گفت که این
بخش با توجه به موقعیت آن ،عفوه بر بررورداری از بارشهای ناشی
از عوام کفن ،از بارشهای همرفتی و محلی نیی متأثر میشییوند .از
اینرو تفاوت ماه به ماه بارش بسییار کم است .شک  A-7نیی نشان
میدهد که کمترین ضییریب تغییرات ماه به ماه بارش در همین بخش
میباشید .از سیوی دیگر در شک  B-7نیی بهوضوح میتوان مشاهده
کرد که در این مناطا توزیع زمانی بارش در طول سییال میباشد .این
ویژگی بییانگر این امر اسیییت که تمامی نقاط در طول سیییال بارش
مشیابهی را دریافت میکنند .گستردهترین رژیم بارشی مربوط به رژیم
یکنوارت با یک فصی مرطو تر اسییت .این رژیم بارشی که 72/05
درصد از ناحیه ریری را در برمیگیرد ،در شرق و غر ناحیه و جنو
دریای ریر مشاهده می شود .مشخصة این ناحیه توزیع بارش در طول
فصی های مختلف سال همراه با یک فص پربارش میباشد .براساس
شک  8میتوان گفت که ،این ناحیه بیشترین بارش رود را در فص
زمسیتان دریافت میکند .بر اساس شک  A-7و  C-7میتوان گفت
که ،در این مناطا نمایه یکنوارتی بین  81تا  61درصد و نمایه ضریب
تغییرات بین  51تا  31درصییید در نوسیییان اسیییت .این رود حاکی از
پراکندگی بارش در طول سیییال میباشییید .بنابراین ،تفاوت ماه به ماه
بارش در این نقاط کمتر است .رژیم سوم ( 05/63درصد مساحت پهنة
مورد بررسییی) که به رژیم عمدتاً فصییلی با یک فص ی رشییک کوتاه
مربوط میباشد ،رط ساحلی دریای ریر ،بخشهایی از ارتفاعات تاگش
و بخش کوچکی از شرق ناحیه را پوشش میدهد .با توجه به شک 5
و  C-7میتوان گفیت که این بخش از ناحیه ریری علیرغم دریافت
بارش سییاالنه بیشتر نسییبت به سییایر بخشها ،از توزیع زمانی بارش
متمرکیتر برروردار میباشد .این رود بیانگر تمرکی بارش در یک فص
راصی از سال میباشد .با توجه به شک  8و  ،3فص پاییی و زمستان
به ترتیب اوگین و دومین فص های پربارشِ این بخش از ناحیه ریری،
بیه حسیییا میآیید .بنابراین ،ارتف زیادی بین ماههای کمباران و
پربیاران وجود دارد؛ بیهگونهای که شیییک  A-7نشیییان میدهد که
بیشترین ضریب تغییرات در این بخش بیش از  31درصد میباشد.
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شکل  )A -7توزیع مکانی نمایه ضریب تغییرات ماه به ماه بارش (به درصد) )B ،توزیع مکانی رژیمهای بارش ناحیه خزری براساس سهم پراش
تناوبهای مختلف بارشی )C ،توزیع مکانی نمایه یکنواختی بارش )D ،توزیع مکانی نمایه فصلی بارش ناحیه خزری طی دورة آماری 1622-2112
Figure 7- A) Spatial distribution of coefficient of variation index of month to month precipitation (in percent), B) spatial
distribution of Caspian precipitation regimes based on of different harmonics of precipitation, C) spatial distribution of
precipitation homogeneity index, D) spatial distribution of the Caspian precipitation seasonal index during the statistical
period of 1966-2016

جدول  -2درصد مساحت رژیم های مختلف بارشی ناحیۀ خزری براساس نمایه فصلی طی دورة مورد مطالعه
Table 2- Percentage of the area of different precipitation regimes in the Caspian region based on the seasonal index during
the study period

درصد مساحت
Percentage of the area

یکنواخت

یکنواخت با یک فصل مرطوبتر

عمدتاً فصلی با یک فصل خشک کوتاهتر

Very equable

Equable with a definite wetter season

Rather seasonal with a short drier season

6.28

76.13

13.25

نتاین حاصی از مقایسیه تحلی روشه ای ،نمایه ضریب تغییرات،
نمایه یکنوارتی و نمایه فصیلی نشان داد که ،طبقات بارشی حاص از
نمایه فصییلی بهجهت مشییابهت این طبقات با میانگین بارش ماهانه و
ساالنه به واقعیت نیدیکتر میباشد .بنابراین ،بهنظر میرسد این نمایه
بهینهترین شیگرد برای تعیین رژیمهای بارشیی ناحیه ریری میباشد.
درصید پهنههای زیر پوشیش طبقات این دستگاه طبقهبندی در جدول
 6ارایه شده است.

نتیجهگیری
در تحقیا حاضیر ،با اسیتفاده از دادههای روزانة  583ایستگاه همدید،
اقلیمشیناسیی و بارانسینجی سازمان هواشناسی کشور و ایستگاههای
بارانسییینجی وزارت نیرو طی بازة زمانی  30( 0622-6102سیییال)

جنبههای پنهان و توزیع فصییلی بارش ناحیه ریری ارزیابی گردید .در
این پژوهش تفش گردیید که انواع تناو های بارشیییی ناحیة ریری
(اشکال امواج بلند (ساالنه) تا بسیار کوتاه (دو ماهه) استخراج گردد .در
مرحله بعد نمایه روشییهای ،نمایه ضییریب تغییرات ،نمایه یکنوارتی و
نمایه فصلی بارش ناحیه ریری مورد بررسی قرار گرفت.
نتاین حاص از پژوهش حاضر نشان داد که ،میانگین بارش ساالنه در
رط سییاح بهویژه در جنو غربی دریای ریر بیشتر اسییت و با دور
شیدن از ساح کاهش مییابد .در بخشهای جنو غربی دریای ریر
بیشیینه بارش در فصی پاییی همچنین در ارتفاعات اگبرز بیشینه اصلی
بارش در فصی زمستان و بیشینه فرعی در فص پاییی و کمینه بارش
در فصی تابسیتان رم میدهد .ضیریب تغییرات ماهانه بارش نشانگر
نوسییانهای شییدید بارش ماهانه میباشیید .بهطوریکه دامنه آن از 3
درصید در ماههای آوری و می به  881درصد در ماه اکتبر میرسد .با
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تغییر فصیی از زمسییتان به بهار ،تغییرات بارش در ناحیه ریری رو به
کاهش اسیت و با تغییر فصی از تابستان به پاییی ،تغییرات بارش سیر
صعودی مییابد.
نتاین حاص از تحلی چررهها نشان داد که در ناحیه ریری سه طبقه
پراش همسیاز متمایی را می توان شیناسایی نمود .پراکندگی جغرافیایی
این طبقیات نشیییان میدهید کیه تفیاوت این طبقات متأثر از عرو
جغرافیایی و فاصله از دریای ریر میباشد .نمایه ضریب تغییرات ماه به
ماه بارش در ناحیه ریری بین  01تا  81درصد در نوسان میباشد .این
وضیییعییت بر ارتف زییاد نقاط از نظر تغییرپذیری ماه به ماه بارش
دالگت دارد .بیشترین ضریب تغییرپذیری ماه به ماه بارش ( 21تا 71
درصیید) در رط سییاحلی دریای ریر میباشیید .این وضییعیت گویای
تغییرات فراوان ماه به ماه و عدم ثبات فصیی بارشیییی در این مناطا
اسیت .با دور شیدن از رط ساحلی ضریب تغییرات نیی بهتدرین کاسته
میشیییود بیهطوریکیه در بخشهایی از جنو دریای ریر (ارتفاعات
اگبرز) بین  03تا  51درصیید میباشیید .این امر گویای تفاوت کمِ بارشِ
دریافتی طی ماههای مختلف سییال اسییت .بهعبارتی نشییانگر فعاگیت
سییامانههای متنوع بارانزایی و یا حداق تداوم سییامانههای بارانزا در
این قبی نقاط و ثبات فصی بارشی است .نمایه یکنوارتی بیانگر این
اسیییت کیه ،عموماً با افیایش بارش رژیم بارش متمرکیتر و با کاهش
بارش توزیع زمانی بارش یکنوارتتر میگردد .بنابراین ،در بخشهای
سیاحلی دریای ریر توزیع بارش متمرکیتر است و با پیشروی بهسمت
منیاطا جنوبی نیاحیه (بخشیییی از ارتفاعات اگبرز) توزیع زمانی بارش
یکنوارتتر میگردد .نمایه فصیلی نشیانگر وجود سه نوع رژیم بارشی
در ناحیه ریری میباشد .رژیم یکنوارت کمترین وسعت مکانی (2/68
درصیید) را در بر میگیرد .این رژیم بارشییی در بخشهای کوچکی از
ارتفاعات اگبرز مشیاهده میگردد .مشخصه اصلی این رژیم بارشی این
اسیت که ،عفوه بر بررورداری از بارشهای ناشی از عوام کفن ،از
بارشهای همرفتی و محلی نیی متأثر میشییوند .رژیم بارش یکنوارت
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با یک فصی مرطو تر که گسیتردهترین رژیم بارشی ( 72/05درصد)
است در شرق و غر ناحیه و جنو دریای ریر حاکم میباشد .ویژگی
بارز این ناحیه توزیع بارش در طول فصی های مختلف سییال همراه با
یک فصی پربارش میباشید .رژیم عمدتاً فصیلی با یک فص رشک
کوتاه که  05/63درصییید از ناحیه ریری را پوشیییش میدهد در رط
سییاحلی دریای ریر ،بخشهایی از ارتفاعات تاگش و بخش کوچکی از
شییرق ناحیه دیده میشییود .توزیع زمانی بارش در این بخش از ناحیه
ریری متمرکی میباشد.
نتاین حاصی از مقایسه تحلی روشهای ،نمایه ضریب تغییرات ،نمایه
یکنوارتی و نمایه فصیلی نشان داد که ،طبقات بارشی حاص از نمایه
فصیلی بهجهت مشابهت این طبقات با میانگین بارش ماهانه و ساالنه
بیه واقعییت نیدیکتر میباشییید .بنابراین ،بهنظر میرسییید این نمایه
بهینهترین تکنیک برای تعیین رژیمهای بارشی ناحیه ریری میباشد.
بر مبنای این طبقهبندی رژیم بارشیی ،سه طبقة رژیم بارشی در ناحیه
ریری وجود دارد .وجود این سیییه طبقیه گوییای حضیییور و فعیاگیت
سیییسییتمهای همدید و محلی مختلفی در ناحیه ریری اسییت .در واقع
میتوان گفت که ،موقعیت جغرافیایی منحصییر بفرد این منطقه بویژه
قرارگیری آن بر جانب جنوبی دریای ریر ،استقرار رشتهکوههای مرتفع
و توپوگرافی پیچیده همراه با جابهجایی مداوم پشتهها و ناوههای امواج
غربی بر روی منطقیه ،بروز چنین پیچییدگی را در سیییارتار بارش
منطقهای در پی داشیته است ( .)68همچنین ،گسترش پرفشار سیبری
از یکسو و گسترش جنو سوی کمفشار ایسلند از سامانههای اثرگذار
در بخشهیای غربی نیاحیییه ریری اسیییت ( 81و  .)02عفوه براین
گسیترش پرفشیار دریای سیاه و کمفشار مدیترانهای ( 06و  )3عوام
مؤثر بر بارش بخشهای شییرقی ناحیه اسییت .بنابراین شیینارت رفتار
تنیاوبی و توزیع زمانی بارشِ ناحیه ریری از ضیییروریات اصیییلی این
پژوهش میباشید ،بدین جهت پیشینهاد میشود که به شنارت منشا و
سازوکار هر یک از بارشهای ناحیه ریری پردارته شود.
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Introduction: Precipitation is one of the most important climatic variables playing a decisive role for different
purposes. Temporal changes in precipitation affect many climatic and environmental phenomena (such as runoff,
floods, air temperature, and humidity) as well as many human activities (such as agriculture and housing). The
precipitation regime includes all characteristics and statistics of precipitation in relation to its distribution
throughout the year, and the temporal distribution of precipitation according to the months or seasons of the year
is called the "Precipitation Regime."
Materials and Methods: The daily data of 385 stations were obtained from Iran Meteorological Organization
and the Ministry of Energy for the period of 2016-1966 (51 years). The hidden aspects of precipitation and
precipitation regime of the Iranian coast of Caspian Sea were studied. At first, these stations were used in order to
create maps with a spatial resolution of 3 × 3 km, and the general specifications of the monthly and annual
precipitation were presented. Sinusoidal behaviors of monthly precipitation in each pixels were then investigated.
Accordingly, first to sixth harmonics were extracted. Finally, the cluster analysis method was used based on the
Euclidean distance and the "Ward" method of linkage to identify the spatial patterns of precipitation based on the
contribution of different periodic and its zoning. Then, the homogeneity and seasonal index of precipitation was
estimated.
Results and Discussion: The results show that the mean annual precipitation is higher on the coastline,
especially in the southwest of the Caspian Sea, and decreases as it passes from the coast. In the southwest parts of
the Caspian Sea, maximum precipitation occurs in the autumn. At the Alborz highlands, the maximum and
minimum precipitation fall during winter and summer, respectively. The monthly precipitation coefficient of
variation indicates that with seasonal changes from winter to spring, precipitation changes in the Caspian region
are declining, and with changes in seasonal precipitation from summer to autumn, precipitation changes are in the
ascendant. The largest variability coefficient of the month to month of the precipitation (60 to 70 percent) was
calculated at the coastline of the Caspian Sea. This shows notable month to month precipitation changes and
seasonal instability in these areas. The coefficient of variation is gradually reduced by distance from the coastline.
The lowest coefficient of variation was obtained in the southern parts of the Caspian Sea (the Alborz altitudes)
between 15% and 30%. This suggests a small difference in rainfall over the course of the months. In other words,
they indicate the activity of various rainy systems, or at least the continuity of rainy systems in these areas, and
the stability of the precipitation season. The homogeneity index indicates that the precipitation distribution is more
concentrated in the coastal areas of the Caspian Sea, and it becomes more uniform with the advance towards the
southern parts of the area (part of the Alborz heights). The seasonal precipitation index of the Caspian Sea region
indicates three types of precipitation regime. The lowest spatial extent (6.28%) is related to the uniform
precipitation regime, found in small parts of the Alborz heights. The most abundant regime has a wetter season.
This precipitation regime, which includes 76.13% of the Iranian coast of Caspian Sea, is observed in the eastern
and western regions of the Caspian Sea. The third regime (13.25% of the study area), which is mainly seasonal
with a short dry season, covers the Caspian Sea coastline, parts of the Talesh heights, and a small part of the eastern
region.
Conclusion: The results revealed that the precipitation classes obtained based on the seasonal index were closer
to the reality due to the similarity of these classes with the average monthly and annual precipitation. Therefore,
this index seems to be the most optimal tool for determining precipitation regimes in the Caspian region. According
to this precipitation regime classification, there are three classes of precipitation regime in the Caspian region. The
existence of these three classes indicates the presence and activity of different synoptic and local systems in the
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Caspian region.
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