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 چكيده
و كميت منابع آبي موجود، يا براي توسعه استحصال آب باران يكي از فنون منابع آبهاي سطحي به منظور افزايش كيفيت

و. آب در مناطقي است كه منابع آبي غير قابل دسترس يا پر هزينه مي باشند شمال شرق ايران منطقه اي تقريبا خشك
مها اكثر نقاط آن بارش هاي بنظر ميرسد كه بتوان از آب بارن اين مناطق كه داراي بارش.ي باشديي كمتر از ميانگين كشور
و حدي مي و لحظهها البته بايد به اين نكته توجه نمود كه اين بارش. باشند جهت استفاده بهينه بهره برد سنگين اي بوده

ايران به نظر مي رسد امكان استفاده اما با توجه به كم باران بودن شمال شرق. تمام سال اين رژيم بارشي حاكم نمي باشد
ي اخذ شده از سازمانها در اين پژوهش با استفاده از داده. از اين موقعيت نيز بتواند هر چند كم اما سودمند باشد

درها هواشناسي كشور به پهنه بندي بارش و سنگين در اين. ايم ايستگاه سينوپتيكي شمال شرق ايران پرداخته17ي حدي
و حدي از دادهپژوهش  شد) 1992– 2007(ساله16ي بارش روزانه يك دوره آماريها براي تعيين بارش شديد . استفاده

و حدي بر اساسها براساس روش آستانه درصدي ابتدا براي هريك از ايستگاه ي خراسان مقادير آستانه براي بارش شديد
تع%10و5% كل. يين گرديداز مقادير بارش متوسط ساالنه آن ايستگاه سپس براي تهيه يك آستانه متوسط براي

و بدين ترتيب از مقادير بارشهاي سينوپتيك شمال شرق ايران از آستانهها ايستگاه ي به دست آمده متوسط گرفته شد
ايها ميلي متر بعنوان مقادير متوسط بارش آستانه براي تعيين بارش 19.61و 9.80 و حدي در شمال شرق راني شديد

ي حدي در منطقه قوچان، تربت حيدريهها با توجه به نتايج به دست آمده مشخص گرديد كه بيشترين بارش. استفاده شد
و بشرويه مي باشد و كمترين ميزان بارش شديد در ايستگاه خور بيرجند هاي انجام شده با توجه به تحليل. مي باشد

ميهاو كمترين بارش. مارس اتفاق افتاده است در ماهها بيشترين بارش حدي در تمام ايستگاه ي شديد در ماه آگوست
وهاي شديد در ايستگاهها همچنين بيشترين بارش. باشد و خور بيرجند و كم آب خراسان همچون بيرجند ي خشك

كه مناطقي همچون پس با توجه به اين نتايج حاصله مي توان اينگونه نتيجه گيري كلي را بيان كرد. نهبندان رخ داده است
و بشرويه كه از كم آبي فراوان رنج مي برند مكان .ي احداث نمودهاي مناسبي جهت بهربرداري از آب بارانها بيرجند

 پهنه بندي، بارش حدي، بارش سنگين، رواناب، شمال شرق ايران: كليد واژه
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:مقدمه
وها بارش وچن.چه درايران بر روي آن مطالعات زيادي شده استي سنگين از جمله مخاطراتي است كه چه در جهان

و آبرامسكي در سال.اند كرده بررسيرا امريكا شمالدر سنگين هاي بر بارش مؤثر هاي سامانه) 1979(همكاران دايان
و خاورميانه را مورد بررسي قرار دادند در مقاله اي چند مورد بارش سيل آسا در شبه جزيره 1983 و كريچاك.ي سينا

و آلپرت.است دريا اين در شمال توفان درايجاد مهمي عامل سرخ درياي ناوه كه تقويت ساختند روشن)1997(همكاران
 جنوبدر چرخند تشكيل اساسي را عامل سرخ درياي ناوه نفوذ مديترانه، درشرق بررسي چرخندزاييبا)1990(همكاران

مي شرق .دانند مديترانه

و روش كارها داده
 كلياتي از منطقه مورد مطالعه

به تنهايي وسعتي. كيلومترمربع يك پنجم وسعت كشور ايران را در بر مي گيرد 295524خراسان بزرگ با مساحتي برابر
، اتريش، دانمارككشور اروپا7برابر با  و چك وسعت دارديي شامل سوئيس ، لوكزامبورگ با.، هلند، بلژيك خراسان بزرگ

ي دولت در سال  :اين سه استان شامل. به سه استان تقسيم گرديد 1383مصوبه
 خراسان رضوي به مركزيت شهرستان مشهد)الف-1
 خراسان شمالي به مركزيت شهرستان بجنورد)ب-2
شد)ج-3 .خراسان جنوبي به مركزيت شهرستان بيرجند تقسيم
كه در مناطق شمالي آن،.و جنوبي تقسيم مي شودي طبيعي، خراسان بزرگ به دو بخش شماليها از نظر جنبه-4

و  و دامپروري موقعيت مناسبي را به بوجود آورده است و براي توسعه كشاورزي دشتهاي حاصلخيزي شكل گرفته است
و تپه و از نظر پوشش گياهي بسيار فقير استها بخش جنوبي شامل دشتهاي پست دماي اين منطقه.ي كم ارتفاع مي باشد

و. ال به جنوب افزايش مي يابد اما بارشهاي ساالنه كاهش مي يابداز شم مناطق بلند استان كه عبارتند از ارتفاعات آالداغ
و هواي سرد كوهستاني مي باشند ي جنوبي بينالود، ارتفاعات كپه داغ،ها بجنورد، قوچان،شيروان، قسمت. بينالود داراي آب

م و برخي از بخشهاي شهرنشين و بخشهزار مسجد و هواي كوهستاني، قائنات ي كوهستاني استان دارايها شهد داراي آب
و بخش و نيمه خشك و هواي معتدل و خشك مي باشندها آب و هواي گرم به.ي جنوبي داراي آب در اينجا با توجه

.،و جداول يك نگاه كلي به اقليم منطقه مي اندازيمها ،نقشهها نمودار
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 شمال شرق ايرانتوپوگرافي-)1-1(شكل

و روش كارها داده
 ساالنه متوسط بارش مقدار%5از بيشتريا برابر ساعت24طيدرآن مقداركه شودمي تلقي شديد بارشي حاضر تحقيق در
 مفيدي،(شد تعيين ساالنه بارش متوسط%10از بيشتريا برابر بارش حدي، مقدار اساس همينبر. باشد مربوطه ايستگاه در

و حدي خراسان ابتدا ميزان بارش هر ايستگاه از جدول بارش روزانه سازمان ). 1386 براي تعيين ميزان بارش سنگين
و حدي براي هر ايستگاه محاسبه شد در اين پژوهش براي تعيين. هواشناسي استخراج گرديد، سپس مقادير بارش شديد

و حدي از داده شد) 1992– 2007(ساله16ه يك دوره آماريي بارش روزانها بارش شديد براساس روش آستانه. استفاده
و حدي بر اساسها درصدي ابتدا براي هريك از ايستگاه از مقادير%10و%5ي خراسان مقادير آستانه براي بارش شديد

كل. بارش متوسط ساالنه آن ايستگاه تعيين گرديد يها خراسان بزرگ از آستانهسپس براي تهيه يك آستانه متوسط براي
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و بدين ترتيب از مقادير بارش ميلي متر بعنوان مقادير متوسط بارش 19.61و 9.80به دست آمده متوسط گرفته شد
شدها آستانه براي تعيين بارش و حدي در خراسان بزرگ استفاده .ي شديد

 مدتدر) يامنطقه(ايستگاه يا ساالنه فصلي بارش مدت دراز متوسط مقداراز وقوع درصدي شاخص آستانه درصدي، در
در زماني  براي)1967( بنول. گيردمي قرار استفاده مورد حدي،و شديد هاي بارش تعيين براي آستانه مقدار حكم معين،

 كرده پيشنهادرا بارشساالنه متوسط مقداراز%75از بيشتريا برابر روزانه بارش مقدار انگلستان،در شديد هاي بارش بررسي
 متوسط مقادير%10از بيشتريا برابر بارشي درصدي، مقدار هاي آستانهاز استفادهدر پژوهشگران اكثر وجود اين،با.است

در شديد بارش آستانه بريزد، فرو ساعت24دركهرا بارش ساالنه متوسط%5از بيشتريا برابر بارشي مقدارياو بارش فصلي
 اين حدي، براي بارشكه است درحالي اين).2005 همكاران،و گريوسمن؛1،1999همكارانو گريوسمن(اند گرفته نظر

يا فصلي بارش از مقدارمتوسط%20حداقل دريافت اساسبر آستانه  عموميت يافته ساعت،24مدتدر از بارش ساالنه%10و
).3،2002همكارانو ؛كاروالهو2،2001همكارانو ليبمن(است

و :نتيجه گيريبحث
ي جوي مخرب در اين منطقههاي شديد يكي از پديدهها اگر چه اينكه خراسان منطقه اي تقريبا خشك است، اما بارش

و ماليها كه موجب سيل.ي شديد هستيمها در خراسان هر ساله شاهد بارش. است ي مخرب همراه با خسارات جاني
 فراهم منظوربه.ي شديد در خراسان بزرگ را نشان مي دهدها پديده بارشتوزيع فضايي وقوع2شماره شكل. ميشوند
در رابطه با فراواني بارش شديد نيز تهيه گرديده2شماره از بارش شديد در خراسان بزرگ، جدول مناسبي درك ساختن

ميها نتايج حاصل از بررسي. است :باشد به شرح زير
 1287گاه قوچان قابل ذكر است كه قوچان در منطقه شمال خراسان با ارتفاع بيشترين بارش شديد خراسان براي ايست-

كل) 1992–2007(ساله16روز بارش شديد در دوره آماري 147متر با فراواني بيشترين ميزان وقوع بارش شديد را در
. دسته بندي قرار مي گيرد5خراسان به خود اختصاص داده استودر گروه 

ش- مهمشاهده مي گردد، هرچ2شماره كل همانطور كه در به سمت نقاط كم ارتفاع در جنوب طق مورد مطالعهناز شمال
. در مورد ايستگاه تربت حيدريه نيز چنين مصداقي صدق ميكند.استان حركت ميكنيم اين مخاطره كمتر نمو پيدا ميكند

بدين ترتيب كه تعداد روزهاي بارش. ايستگاه تربت حيدريه نيز بعد از قوچان بيشترين بارش را به خود اختصاص داده است
آن. روز در دوره مطالعه بالغ گرديده است 135ايستگاه به شديد در اين  .روز مي باشد 135مقدار متوسط بارش شديد

و مشهد نيز با متوسط- و تربت حيدريه بيشترين بارش شديد را به خود اختصاص داده 107بجنورد مورد بعد از قوچان
.اند
با- بام36كمترين فراواني بارش شديد در ايستگاه خور بيرجند و بشرويه اين دو ايستگاه با توجه. مورد ميباشند37ورد

و همچنين از لحاظ ارتفاعي داراي ارتفاع كمي هستند، داراي كمترين ميزان  به اينكه نزديك به مناطق بيابان داخلي هستند
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2- Liebmann 
3- Carvalho 
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يها همچنين اين مناطق به بيابان. بارش شديد خراسان هستند و شايد كي از داليل كمبودي مركزي ايران نزديك هستند
.ميزان بارش آنها به موقعيت جغرافيايي منطقه بر مي گردد

متعلق كه باالترين متوسط بارش در ماه مارس. در ماه مارس اتفاق افتاده استها بيشترين بارش شديد در تمام ايستگاه-
با 59.73ايستگاه قوچان با فراواني به  و مشهد 59.45روز، تربت حيدريه روز در دوره 56.73و 57.33به ترتيب، نيشابور

.مي باشد) 1992– 2007(ساله16آماري 
در- و براي چند ايستگاه فردوس، سرخس گلمكان، خور بيرجند كمترين بارش شديد در اكثر ايستگاهها در ماه آگوست

. ماه جوالي دريافت شده است
كه- و خور بيرجند است .ميزان آن صفر بوده استكمترين دريافت براي ايستگاه بشرويه
.مي باشد 8.09پربارانترين ايستگاه در ماه آگوست ايستگاه بجنورد با متوسط-
اي- مي 24.01و ايستگاه بشرويه با متوسط 23.79بيرجند با متوسط ستگاه در ماه مارس ايستگاهاي خوركم بارانترين

.باشند
-

درها فراواني وقوع بارش.2شماره شكل  شمال شرقي شديد
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 هاي حدي بارش
كههاي حدي در واقع بارشها بارش شماره شكل. درصد بارش ساالنه را در يك روز بر روي منطقه تجربه كند10يي هستند

:بررسي شكل شامل موارد زير مي باشد. كه بيانگر بارش حدي خراسان است3
و در ايستگاه تربتها بيشترين بارش- .حيدريه به وقوعمي پيونندي حدي در بخش مركز استان
و شمال خراسان از ميزان وقوع بارش حدي از جهت دسته بندي بارش- هاي حدي تقريبا تمامي مناطق واقع در مركز

و باالتر(برابر يا بيشتر از متوسط  ج. برخوردارند) طبقه سوم هت داراي شرايطي متفاوت در اين ميان تنها سبزوار از اين
)2(و جدول)3(شكل. است

و بسيار كم نيز در مناطق جنوبي استان مشاهده مي گردد- .بارش حدي كم
در42بيشترين فراواني بارش حدي از آن ايستگاه تربت حيدريه با فراواني- . سال دوره آماري ميباشد16مورد
و قوچان بعد از تربت حيدريه بيشترين بارش حدي را به خود اختصاص دادهها ايستگاه- فراواني بارش حدي. اندي مشهد

.مورد مي باشد كه در طبقه بندي گروه زياد قرار مي گيرند26و27به ترتيبها در اين ايستگاه
در2آمار كمترين بارش حدي خراسان براي ايستگاه بشرويه كه فراواني- .سال را دارد16مورد
ا- حد.ستهمچنين ايستگاه خور بيرجند نيز بارش حدي كمي را تجربه كرده طي8كه در سال آماري بارش16مورد در

.حدي داشته است

- و حدي درشمال شرق ايرانها فراواني وقوع بارش.2جدول شماره ي شديد

ف
 ايستگاه سينوپتيكردي

ف بارش حدي بارش شديد
 ايستگاه سينوپتيكردي

 بارش حدي بارش شديد

7617 قاين 2210 107 بجنورد1

26 147 قوچان 37211 بشرويه2
8924 كاشمر 671312 بيرجند3

6917 گلمكان 4213 135 تربت حيدريه4
6413 گناباد 841614 تربت جام5
27 107 مشهد 36815 خور بيرجند6
6320 نهبندان 931516 سبزوار7
9919نيشابور812217سرخس8
5612 فردوس9
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درها فراواني وقوع بارش.3شماره شكل شمال شرقي حدي  

و نتيجه گيري نهايي :بحث
و حدي در شمال شرق ايران برنامه ريزيها با توجه به اين پژوهش مي توان براي استحصال آب ناشي از بارن ي شديد

و نهايت بهره برداري راو استفاده مدوني نمود به خصوص استفاده از استحصال اين نوع. براي مبارزه با كم آبي نموداز آن
و نيمه خشك محسوب مي شوند مفيدتر مي باشد زيرا بارشها بارش دري شديدها در مناطقي كه از لحاظ اقليمي خشك

ق معتدل ممكن است در يك ماه يا در مناط در حالت معمولباريده شدهو بارشي اين مناطق در تعداد روز محدود مي بارد
مي. مذكور در تعدا روز محدو مثال يك روز مي بارد مناطق در يك فصل اما در اينتيح با توجه به توضيحات داده شده

يي همچون تربتها در منطقه مورد مطالعه شمال شرق ايران ايستگاه. نمودها توان حداكثر استفاده از اين نوع ريزش
و بجنورد بهترين مكانحيدر مسها يه،قوچان، مشهد و بهؤوبراي استحصال آب باران مي باشند لين ذيربط ميتوانند با توجه

منها برنامه ريزي ها با بكارگيريبارشنوع استعداد خيزي اين مناطق در اين  كمطقاو امكانات خود را در اين نوعي بحران
.آبي را كمرنگ تر كنند
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