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 چكیده

که به واسطه  دهد، نشان میIPCCهای انجام یافته از روند تغییرات دمای کره زمین در قرن گذشته توسط بررسی

شخصی مانند دما در ا ماما الگوی نسبت پدیده تغییر اقلیم، دمای کره زمین در اکثر نقاط جهان در حال افزایش بوده است.

های زمانی با استفاده از سریبدین منظور برای بررسی روند تغییرات بارش در ناحیه شمال کشور  وجود ندارد.مورد بارش 

گردیدند. پس از  آنالیزایستگاه هواشناسی سینوپتیک که دارای آمار بلند مدت بودند  5ر شاخص بارندگی د 13روزانه 

های مختلف مورد بررسی قرار های آماری در ایستگاهاین شاخص RclimDexهای آماری با استفاده از نرم افزار تحلیل

وند کاهشی بود. به طور کلی در بیشتر روزهای بارانی دارای ر ها تعدادگرفتند. نتایج نشان داد در تمامی ایستگاه

. بیشترین مقدار روند در بین تمامی  داشتندمثبت روند ( CDDروزهای خشک متوالی ) شاخص های مورد مطالعه ایستگاه

بود. را دارا  یها روند مثبتهمچنین شاخص شدت بارش در تمامی ایستگاهها متعلق به ایستگاه گرگان بود. ایستگاه

ت. روند روزهای مرطوب داشباشند روند افزایشی آسا می( که دارای بارش سیلR99pیش از اندازه تر)شاخص روزهای ب

به طور کلی می توان ها منفی و بیشترین روند منفی متعلق به ایستگاه گرگان بود. ( در بیشتر ایستگاهCWDمتوالی )

قه گرگان داشته است. بنابراین به منظور تقویت های بارش بیشترین تاثیر را در منطنتیجه گرفت که روند منفی شاخص

کاهش اثرات ناشی از تغییر الگوی بارش و کاهش تبخیر و تعرق ناشی از  وبرای مصارف کشاورزی  زیر زمینی منابع آب

  گردد.عنوان راهكار اساسی پیشنهاد میبه  و تقویت منابع آب زیرزمینی   ، استحصال آب بارانمنطقهاین افزایش دما در 
 روند، مقادیر حدی بارش، استحصال آب باران، ناحیه خزرها:  کلید واژه

 مقدمه

و بررسی تاثیرات این تغییرات برر کلیره   و یافتن علل این تغییرات  بارشو آشكارسازی تغییرات  شناسایی

طوریكه  دهد. بهبارائه سازگاری و مقابله با آنها راهكارهایی در جهت  تواندی است که میاز اقداماتابعاد محیطی 

ریزان منابع طبیعی بتوانند در چنین شرایطی بر مشكالت مدیریتی منابع طبیعی فرائق   مسئولین ارشد و برنامه

دهد که روند دمای حداکثر و حداقل افزایشی است در حالیكه این رونرد بررای    آیند. نتایج تحقیقات نشان می

( ، رحیم زاده و نسراجی  1387( ، رحیم زاده و همكاران )1384و همكاران ) رحیم زادهباشد. )  بارش کاهشی می

 .  ( (1393)زواره 

اگرچه بررسی روند مقادیر میانگین بارش و دما موضوع حائز اهمیتی در تحقیقرات مربروط بره تغییرراقلیم     

 و (Groisman et al., 1999)است. اما تحقیق بر روی بررسی روند مقادیر حدی دما و بارش اولین بار توسرط  

(Frich et al., 2002) هرای مختلرف    . به منظور آشكارسازی مقادیر حدی دما و برارش، شراخص  انجام گردید

های مختلف علمی تعریف گردید ) تریم کارشناسری آشكارسرازی     مقادیر حدی این دو متغیر جوی توسط گروه
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(. APN) 3اقیانوسریه  ( و شربكه آسریا و  ECA) 2( و ارزیابی اقلیم اروپرا ETCCDI) 1ها تغییر اقلیم و شاخص

نمایند. در  های دیگری را نیز  تعریف می های مختلف  شاخص تعدادی از محققین با توجه به نیاز تحقیقاتی پروژه

 ارائه گردیده است. ETCCDIهای تعریف شده  توسط  ترین شاخص هر صورت یكی از کامل

هائی سبب افزایش رخدادز یک سو ا های شدیدتر بارشفراوانی  افزایش برای مثال در رویدادهای حدی

مقادیر فراوانی تغییر در  و از طرف دیگر الی، فرسایش خاك،  و  سیل، لغزش زمین، بهمن، حرکت گل  نظیر

  تواند سبب خشكسالی گردد. می بارش

ها و مناطق خاصی را  تواند شدیداً بخش اثرات رویدادهای حدی اغلب در مقیاس محلی، زیاد بوده و می

های سنگین برف،  ریزش بارش ر قرار دهد. مطالعه تأثیرات رویدادهای حدی اقلیمی از جمله تأثیرتحت تاثی

های  ها در بخش گذاری ها و سیاست ریزی ، خشكسالی، در برنامهسنگین های شتوفان، تگرگ، شبنم شبانه، بار

 رگذار است.مختلفی مانند کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست، مدیریت منابع آب و غیره تاثی

 "گزارشرات ارزیرابی تغییررات اقلریم    " الدول تغییر اقلریم تحرت عنروان   هیات بین های  براساس گزارش

(IPCC)  به دست آمرده  های جهانها و آبخشكیکه از سطح  ییمشاهدات دمابر اساس جهانی دما  افزایش، 

هرای  قسمتاغلب   برای مثالدارد. وجود نشخصی مانند دما در مورد بارش ا متائید شده است. اما الگوی نسبت

فریقرای جنروبی و   آتر و ساحل مدیترانه، داری مرطوبشمالی و جنوبی آمریكا، شمال و مرکز اروپا به طور معنی

هرای  نوسانات بارش افزایش یافته و تمایل رفتار بارش بیشتر بره برارش   .اندتر شدهی از آسیا خشکیهاقسمت

 ها نیز تغییر کرده است. دار تغییر یافته دبی رودخانهطقی که بارش به طور معنی. اما در مناتر بوده استسنگین

( روند بارش فصلی و ساالنه در ناحیه مدیترانه را مورد بررسی قرار دادند. داده هرای  2010) 5و ویالنی 4لنگوباری

یتالیا بررای برازه زمرانی    ایستگاه در جنوب ا 328مورد استفاده عبارتند از سری های زمانی بارش ماهانه برای 

مترر در ده سرال   میلری  -35های زمانی ساالنه در حدود دهد که شیب سرینتایج نشان می بود. 1999-1918

متر کاهش یافته است. این میلی 280بارندگی  1918-1999باشد. که این نتیجه گویای این است که در دوره  می

هرای مختلرف   های زمانی بارش ساالنه ایسرتگاه باشد. سری ی% بارندگی متوسط ساالنه م23مقدار کاهش برابر 

 داد.منطقه مورد مطالعه الگوهای روندی مشابهی را نشان می

زیر حوضه  منطقه دریای خزر مورد ارزیابی قرار دادنرد. در   23( روند خشكسالی را در 1388منتظری و غیور )

روند بارش و شراخص خشكسرالی در    ی قرار گرفت.ایستگاه مورد بررس 250های بارش ماهانه این تحقیق داده

هرا  ها  معنی دار نبوده که نشان دهنده نوسان کمتر بارش ماهانه در تعدادی از زیر حوضره تعدادی از زیر حوضه

باشرند کره   ها دارای بیشترین روند بارش و شاخص خشكسالی مری بوده است. در حالیكه تعدادی از زیر حوضه

 ها نسبت به نوسانات بارش ماهانه است.ساسیت این زیر حوضهاین موضوع نشان دهنده ح

رود را مورد بررسی قررار دادنرد. بررای    ( روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبخیز گرگان1388شیخ و همكاران)

دهد اما بررای فصرل   ها روند مثبتی را نشان میها و برای فصل پاییز بیشتر ایستگاهفصل تابستان تمام ایستگاه

هرای  شود و جهرت رونرد در ایسرتگاه   داری مشاهده نمیها روند معنین و بهار در هیچ کدام از ایستگاهزمستا

                                                 
1 - Expert Team on Climate Change Detection and Indices 

2 - European Climate Assessment 

3 - Asia–Pacific Network 

4 - Longobardi 
5 - Villani 
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گوناگون متفاوت بود. بررسی تعداد روزهای دارای بارندگی نشان داد که فراوانی آنها در طول زمان برای تمرامی  

 داری داشته است.ها افزایش معنیایستگاه

( روند آماری متغیرهای اقلیمی بارش، دما و خشكسالی را در دو مقیراس فصرلی و   1390زارع ابیانه و همكاران )

 60ایستگاه هواشناسی در منطقه همدان مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحلیل روند نشان داد در  15ساالنه در 

 بستان است.ها روند بارش کاهشی بوده که این کاهش بیشتر متوجه فصول بهار، زمستان و تادرصد ایستگاه

کارهای متعدد و گسترده ای در رابطه با بارش و مقادیر حدی آن در سطح جهان صورت گرفته اسرت. یكری از   

است که در سومین گزارش خود احتمال بیشتر وقوع بارش هرای   IPCCنتایج جالب این فعالیت ها، مربوط به 

ده گرمرایش جهرانی رکرر مری کنرد      حدی را به ویژه در عرض های جغرافیرایی متوسرط و براال در اثرر پدیر     

(Houghton et al.,2001 گرچه یک روند مثبت قابل مالحظه برای بارش جهانی وجود دارد لیكن رفتارهای .)

متفاوتی از نقطه نظر جمع بارش و مقادیر حدی آن در مقیاس های منطقه ای مشاهده شده است. نتایج برخری  

 Karl andابل مالحظه است که به عنوان مثرال ایراالت متحرده)   از این مطالعات بیانگر وجود روند افزایشی ق

knight,1998; Groisman et al.,2004; Easterling et al.,2000 ( اسررترالیا )Haylock and 

Nichollas,2000 (اروپرا ،)Brunetti et al.,2000, Osborn et al., 2000 ( و ژاپرن )Iwashima and 

Yamamoto,1993تعداد کمی از مطالعات نیز بیانگر وجود روند منفی و یا عدم وجود آن ( را می توان نام برد .

 (.Bielec Z,2001بوده است )

های پرفشار سیبری است و شرایط آب و هوایی خاصری را  منطقه شمال ایران بیشتر تحت تاثیر سیستم

و  نمروده م آبری مواجره   این منطقه را با بحرران کر  می تواند ایجاد کرده است. روند افزایش دما و کاهش بارش، 

د. هدف از این تحقیق بررسی تغییرات شراخص هرای   دهمحصوالت کشاورزی نیز در معرض آسیب جدی قرار 

 جبرران   برای بررسی نموده و از نظر تغییرات بارش مختلف را  مناطقبارش می باشد که متناسب با آن بتوانیم 

 آب ارئه نمائیم.منابع منفی از این تغییرات راهكار مناسب برای تقویت اثرات 

 ها مواد و روش

های منتخرب سرینوپتیک بره شركل خاصری مرورد       های زمانی روزانه بارش ایستگاهدر این تحقیق سری

هرای سرینوپتیک   ها با توجه به پایه زمانی مشترك آماری ایسرتگاه داده دوره زمانیاستفاده قرار گرفته است.

باشرد. بردین منظرور     مدت مری یاز به پایه زمانی مشترك طوالنیگردد با توجه به هدف این تحقیق نتعیین می

هرای   موقعیرت ایسرتگاه   1شكل  استفاده گردید. 2012دسامبر  31تا  1960های زمانی ماهانه از اول ژانویه سری

 سینوپتیک منتخب ناحیه خزر آمده است.

 
 موقعیت ایستگاه های منتخب هواشناسی ناحیه خزر -1شكل
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حدی دما و بارش توسط محققین مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف گردیده است. یكی از های مقادیر  شاخص

های تعریف شده توسط تیم کارشناسی در  های مورد استفاده در اکثر تحقیقات، شاخص ترین شاخص متداول

ETCCDIهای آن )  زمینه آشكارسازی و پایش تغییر اقلیم و نمایه
روژه باشد. این گروه در غالب پ می 6(

7شناسی  مشترکی بین کمیسیون اقلیم
(CCL)8پذیری اقلیم  بینی ، تغییرپذیری و پیش

(CLIVAR)  و برنامه

9تحقیقات اقلیم جهانی 
(WCRP) 27 طالعات ملی، شاخص دما و بارش را ارائه نمودند تا بدینوسیله عالوه بر م

 .المللی آسانتر گردد های بین همكاری

که توسط بخش تحقیقات اقلیمی هواشناسی کانادا توسرط زوبرین    RclimDexر افزا برای این منظور از نرم

تهیره گردیرد اسرتفاده شرد. ایرن       R1.84در محیط  (Feng Yang, Xuebin Zhang)زانگ و فنگ یانگ 

 CCL/CLIVARنمایه توصیه شده گروه کارشناسی  27ای طراحی گردید که امكان محاسبه  افزار به گونه نرم

باشد. نرم افرزار   می Rنویسی  اندازی زبان برنامه برای استفاده از این نرم افزار نیاز به نصب و راهرا داشته باشد. 

RclimDex  از طریق آدرس اینترنتیhttp://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI  باشد. قابل دسترس می 

تر مقادیر حدی بارش بود. بدین  منظور  ر منابع آب سطحی نیاز به تحلیل دقیقبرای بررسی اثرات تغییر اقلیم د

باشد. عالوه بر محاسبه مقادیر حدی فوق  های سنگین  به عنوان یكی از عوامل مهم و اساسی میتوزیع بارش

( به صورت s 00و  s60 ،s70 ،s80  ،s90ها برای پنج دهه )شامل  از بیشترین بارش  60و  40، 20توزیع تعداد 

 های مورد مطالعه تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  فصلی و ساالنه برای ایستگاه

 باشد. می 1های حدی بارش مورد بررسی در این تحقیق به شرح جدول  به طور کلی شاخص
 مقادیر شاخص های بارش  -1جدول 

 واحد تعریف شرح شاخص شاخص متغیر

ش
ار

ب
 

  

RX1day مترمیلی یمم بارش یک روزه در مدت یک ماهماکز ماکزیمم بارش یک روزه 

Rx5day  مترمیلی روز متوالی در مدت یک ماه 5ماکزیمم بارش  روزه 5ماکزیمم بارش 

SDII مقدار کل بارش ساالنه تقسیم بر تعداد روزهای مرطوب در طول یكسال شاخص ساده شدت بارش mm/day 

R10 روز مترمیلی 10ایی با بارش روزانه بزرگتر یا مساوی تعداد روزه تعداد روزهای با بارش سنگین 

R20 روز مترمیلی 20تعداد روزهایی با بارش روزانه بزرگتر یا مساوی  تعداد روزهای با بارش خیلی سنگین 

Rnn  تعداد روزهای با بارش بزرگتر ازnn  تعداد روزهایی با بارش روزانه بزرگتر یا مساویnn روز مترمیلی 

CDD روز میلی متر 1تعداد ماکزیمم روزهای خشک متوالی با بارش کمتر از  روزهای خشک متوالی 

CWD روز میلی متر 1تعداد ماکزیمم روزهای تر متوالی با بارش بزرگتر یا مساوی  روزهای مرطوب متوالی 

R95p مترمیلی 95جمع بارش روزانه بزرگتر از صدك  روزهای خیلی تر 

R99p  مترمیلی 99جمع بارش روزانه بزرگتر از صدك  بیش از اندازه ترروزهای 

PRCPTOT مترمیلی میلیمتر 1مقدار کل بارش ساالنه در روزهایی با بارش بزرگتر یا مساوی  کل بارش روزهای مرطوب 

 نتایج و بحث

متغیرهای بارش به  نتایج زیر در خصوص RclimDexافزار  پس از بررسی مقادیر حدی بارش با استفاده از نرم

 دست آمد.

                                                 
6 - Expert Team on Climate Change Detection and Indices 

7- Commission for Climatology 

8- Climate Variability and Predictability 
9- World Climate Research Programme 

http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI
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 (RX1dayماکزیمم بارش یک روزه)

های رشت، رامسر و بابلسر دارای روند مثبت بوده است. در  نرخ روند ماکزیمم بارش یک روزه در ایستگاه

 باشد.  ها نشان دهنده افزایش مقدار ماکزیمم بارش یک روزه می هر صورت روند مثبت در این ایستگاه

 (Rx5dayروزه ) 5ماکزیمم بارش  

روند این شاخص در حقیقت بیانگر تداوم فعالیت سامانه های بارانزا و یا ناپایداری در دوره های چند روزه 

روزه کشور به متعلق به شمال کشور است. این روند  5های  رود بیشترین بارش است. همانطور که انتظار می

خیزی حائز اهمیت  ست. این شاخص از دیدگاه سیلهای رامسر، بابلسر و رشت مثبت بوده ا برای ایستگاه

 باشد.  می

 (SDIIشاخص ساده شدت بارش)

باشد. بیشترین روند این شاخص متعلق  های منطقه شمال کشور مثبت می روند این شاخص برای ایستگاه

 ترین آن مربوط به ایستگاه بند انزلی است.  به ایستگاه بابلسر و رشت بوده و کم

 (R10ا بارش سنگین )تعداد روزهای ب

 10های منطقه شمال کشور مقادیر بارش بزرگتر از  برای شاخص تعداد روزهای با بارش سنگین در ایستگاه 

 های شمال کشور منفی بود.  متر دارای فراوانی بیشتری است. روند این شاخص برای تمامی ایستگاه میلی

 (R20تعداد روزهای با بارش خیلی سنگین )

متر در طول سال تعریف  میلی 20با بارش خیلی سنگین که به صورت مقدار بارندگی بشتر از  تعداد روزهای

های مورد مطالعه اتفاق افتاده است. روند این شاخص در کلیه  گردد در ناحیه شمال کشور در تمام سال می

 های مورد مطالعه به جز بابلسر منفی بود. ایستگاه

 ( R25متر ) میلی 25تعداد روزها با بارش مساوی یا بزرگتر از 

متر در تمامی  میلی 25های مورد مطالعه در شمال کشور روزهای با بارندگی بیشتر از  برای ایستگاه

های بندرانزلی، رشت و بابلسر دارای روند  ها مشاهده گردید. برای این شاخص بارش ایستگاه ایستگاه

سه ایستگاه دارای  R25های مورد مطالعه دارای روند منفی بودند. برای شاخص  ایستگاهمثبت بوده و بقیه 

توان  تنها یک ایستگاه روند مثبت نشان داد. بنابراین می R10و  R20 روند مثبت بود. اما برای دو شاخص 

ند افزایشی داشته متر مقادیر بارش در دو دهه اخیر رو میلی 25های باالتر از  نتیجه گرفت که برای بارندگی

 است. 

 (CDDروزهای خشک متوالی)

های مورد مطالعه در شمال کشور روند روزهای خشک متوالی مثبت بود.  به طور کلی در بیشتر ایستگاه

های شمال  بیشترین مقدار روند را  ایستگاه گرگان نشان داد. در حالیكه تعداد روز خشک متوالی ایستگاه

 روز در سال بود.  30د مطالعه کمتر از های مور کشور در بیشتر سال

 (CWDروزهای مرطوب متوالی )

میلیمتر را نشان می دهد. روند تغییرات در بیشتر  1این  شاخص بیشترین روزها با  بارش بیشتر یا مساوی 

های شمال کشور منفی بود. در شمال کشور ایستگاه بندر انزلی روند مثبت را نشان داد در حالیكه  ایستگاه

 یشترین روند منفی متعلق به ایستگاه گرگان بود. ب



 

 

6 

 (R95pروزهای خیلی تر )

هایی که با  دهد. بارندگی را نشان می 1961-90دوره   95این شاخص جمع بارش روزانه بزرگتر از صدك 

های بابلسر و رشت دارای روند مثبت  وقوع سیل همراه است. روند تغییرات این شاخص در ایستگاه

 یشترین روند مثبت را برای این شاخص ایستگاه بابلسر دارا بود. باشند. ب می

 (R99pروزهای بیش از اندازه تر )

دهد. روند این شاخص در کلیه  را نشان می 1961-90دوره   99این شاخص جمع بارش روزانه بزرگتر از صدك 

 به ایستگاه رشت بود.  های شمال به جز بندر انزلی مثبت بود. بیشترین روند این شاخص متعلق ایستگاه

 (PRCPTOTکل بارش روزهای مرطوب )

متر که اختالف  میلی 1این شاخص عبارت است از مجموع بارش در روزهای با بارش مساوی و یا بیشتر از 

های به جز ایستگاه بابلسر منفی بود.  زیادی با جمع بارش ساالنه ندارد. روند این شاخص در تمامی ایستگاه

برای نمونه تغییرات روند  های مورد مطالعه بیشترین شیب منفی را ایستگاه گرگان دارد.  هدر بین ایستگا

 آمده است. 2در شكل  1960-2010شاخص های بارش در ایستگاه گرگان در دوره زمانی 

  

  

  

  

  
 

 
 روند تغییرات شاخص های بارش در ایستگاه گرگان -2شكل 
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 های حدی بارش  شاخص

تحلیل باشد. اما به دلیل اهمیت  های حدی بارش می ترین شاخص شاخص حدی فوق یكی از جامع 11اگرچه 

ها شامل  ای تعریف گردید. این شاخص های بارش به صورت دهه ، در نیم قرن اخیر شاخصدقیق تر بارش

متر( و توزیع  میلی 1بارش در طول دوره آماری و تعداد روزهای مرطوب )بارش بیش از  60،  40، 20تعداد 

 ها آمده است. های مختلف این شاخص باشد. در ریل برای ایستگاه ها در هر دهه می این شاخص

 ایستگاه گرگان

سال اخیر آمده است.  50های حدی و تعداد روزهای مرطوب ایستگاه گرگان در  تغییرات بارش 3در شكل 

تا از بزرگترین مقادیر  60و  40، 20و روند منفی  گردد کاهش تعداد روزهای بارانی همانطور که مشاهده می

 و 31، 47بارندگی این ایستگاه به ترتیب  60و 40، 20بارندگی مشهود است. مقدار حدی بارندگی برای 

 متر است. میلی 2/23

 الف(

 

 ب(

 
 دهه برای ایستگاه گرگان در ب( تعداد روزهای مرطوب بارندگی 60و 40، 20الف( تعداد وقوع بارش ساالنه در دهه برای  -3شكل

 ایستگاه با بلسر

وقوع  60و  40آمده است. روند مثبت برای  4های بارش و تعداد روزهای مرطوب در شكل  تغییرات شاخص

متر  میلی 1/47و  60تا از بزرگترین وقایع به ترتیب  60و  40شود. مقدار بارندگی حدی برای  بارش دیده می

بوده است.  00sتوان نتیجه گرفت که بیشترین تعداد وقوع بارندگی در دهه  یالف( م -4باشد.  از شكل می

ب( روند منفی تعداد روزهای مرطوب ساالنه ایستگاه بابلسر آمده است. روند منفی در این -4شكل در

 ایستگاه بیانگر کاهش تعداد روزهای بارانی در نیم قرن اخیر می باشد.
 )الف

 

ب(

 
 بابلسر بارندگی ب( تعداد روزهای مرطوب در دهه برای ایستگاه 60و40، 20ع بارش ساالنه در دهه برای الف( تعداد وقو -4شكل 

 ایستگاه رامسر

، 8/149تا از بزرگترین وقایع بارندگی در ایستگاه رامسر به ترتیب  60و  40، 20مقدار بارندگی حدی برای 

اه تعداد روزهای مرطوب آمده است. برای به همر ها این شاخص 5متر بود. در شكل  میلی 2/83و  106

 تا از بزرگترین مقادیر بارندگی و تعداد روزهای مرطوب روند منفی بدست آمد.  60و  20های  شاخص
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 )الف

 

 (ب

 
 ب( تعداد روزهای مرطوب در دهه برای ایستگاه رامسر بارندگی 60و 40، 20الف( تعداد وقوع بارش ساالنه در دهه برای -5شكل 

  ستگاه رشتای

تا از بزرگترین مقادیر بارش و همچنین تعداد  60و  40، 20آمده است روند مقادیر  6همانطور که در شكل 

تر شده و تعداد  ها حدی توان نتیجه گرفت که بارندگی روزهای مرطوب دارای روند منفی است . بنابراین می

،  92تا از بزرگترین مقادیر بارندگی  60و  40، 20روزهای بارانی کاهش یافته است. مقدار بارندگی حدی برای 

 باشد. می 2/53و  1/70
الف

 

 ب

 
 بارندگی ب( تعداد روزهای مرطوب در دهه برای ایستگاه رشت 60و 40، 20الف( تعداد وقوع بارش ساالنه در دهه برای -6شكل 

 ایستگاه بندر انزلی

دهه در این ایستگاه منفی بود.  5ر و توزیع آن در بارندگی حداکث 60و  40، 20روند تعداد وقوع سه شاخص 

(.  مقدار حدی 7روند کاهشی داشته است)شكل  00sنسبت به دهه  60همچنین تعداد روزهای مربوط از دهه 

 بود. 80و  101، 126تا از بزرگترین مقادیر بارندگی به ترتیب  60و  40، 20بارندگی برای 
 (الف

 

 (ب

 
 بندرانزلی دردهه برای ایستگاه ب(تعداد روزهای مرطوب بارندگی 60و 40، 20ارش ساالنه دردهه برای الف(تعداد وقوع ب-7شكل

  نتیجه گیری

 ناحیه خزر استفاده گردید. برای ارزیابی روند تغییرات بارش از آمار بلند مدت ایستگاه های سینوپتیک

های منتخب استفاده  در ایستگا 1960-2012های زمانی بارش روزانه در دوره زمانی  از سری بدین منظور

شاخص تعداد روزهای بارانی همچنین و  RclimDexافزار  شاخص بارش با استفاده از نرم 11گردید. تعداد 

های بارش  استخراج گردید. شاخصاخیر  دهه 5ترین وقایع بارندگی در  تا از بزرگ60و  40، 20و

های حدی بارش در تعدادی از  ررسی شاخصبن دادند. مورد مطالعه نشا هرا در منطق متفاوتیتغییرپذیری 

های سنگین را نشان داد. تعداد روزهای بارانی در  های منتخب ناحیه شمال روند افزایشی بارش ایستگاه
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دهه  5ترین وقایع بارندگی در  تا از بزرگ 60و  40، 20توزیع روند  .ندرداروند کاهشی خزر ناحیه تمامی 

های بابلسر، رامسر و رشت بود. در حالیكه  آسا در ایستگاه های سیل یشی بارشاخیر نشانگر روند افزا

روند  نمایانگربه طور کلی تمامی شاخص  های بندرانزلی و گرگان روند کاهشی را نشان دادند. ایستگاه

افزایش شدت بارش و بارش های سیل آسا را در منطقه گرگان به  ،بارش، تعداد روزهای بارانی ی،کاهش

-بنابراین افزایش دما و تغییرات الگوی بارش می دهند.را نشان میشهودتری نسبت به مناطق دیگر طور م

به طور کلی افزایش دما و کاهش تعداد تواند سبب اثرات نامطلوبی بر روی منابع آبی در این منطقه گردد. 

ر از شرایط قبل از روزهای بارانی و افزایش مدت زمان خشكی ناشی از تغییرات اقلیمی کشاورزی را بیشت

های آرام و پیوسته و  کاهش تعداد بارشهمچنین تغییر اقلیم وابسته به منابع آب زیرزمینی می نماید. 

های حدی، کاهش تعداد روزهای بارانی و افزایش تعداد روزهای خشكی باعث بر هم  افزایش وقوع بارش

های سنگین  وقوع بارش بنابراین. گرددمیخوردن تعادل زمین و نزوالت جوی در ناحیه شمال کشور 

  باشد. میزیر زمینی برای نواحی شرقی ناحیه خزر  و تغذیه منابع آب فرصت مناسبی برای استحصال آب 

 :بنابراین راهكارهای ریل به عنوان راهبردهای اصلی در شرایط تغییر اقلیم پیشنهاد می گردد 

 فشار بر روی منابع آب زیرزمینی بیشتر می گردد.به دلیل افزایش دما و افزایش نیاز آبی گیاهان  -1

-همچنین کاهش مقدار بارندگی و تعداد روزهای بارانی سبب استفاده بیشتر از آبهای زیرزمینی می

شود. در چنین شرایطی مدیریت بهینه استفاده از منابع آب و تقویت منابع آب زیرزمینی از الویت 

 های کاری می باشد.

 ل آسا فرصت مناسبی برای استحصال آب باران خواهد بود.افزایش بارش های سی -2

تقویت پوشش گیاهی و فعالیت های آبخیزداری به منظور کاهش فرسایش خاك و افزایش فرصت نفور  -3

 آب جهت تقویت منابع آب زیرزمینی در شرایط تغییر اقلیم حائز اهمیت می باشد.

د. از این روش می توان برای کاهش اثرات ناشی نحوه تقویت منابع آب زیر زمینی را نشان می ده 8شكل 

دسترس تبخیر قرار داده و همچنین   تغییرات اقلیمی استفاده نمود. این روش می تواند آب را دور  از از

 رای فصل دیگر آب رخیره گردد.برود لی که آب هدر میوکمک نماید تا در فص

 
 نمایی از تقویت منابع آب زیرزمینی -8شكل 
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رود. مجله علوم . بررسی روند تغییرات رژیم بارش حوضه آبخیز گرگان1388شیخ، و.، ا. بابایی، ی. موشخیان،  -

 .29-38: 8ومهندسی آبخیزداری ایران، 

فیا و توسعه، ی خزر، مجله جغراای روند بارش و خشكسالی حوضه. تحلیل مقایسه1388منتظری، م.، ح. غیور،  -
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The assessment conducted by IPCC on variation of earth's temperature in the last century shows that 

because of climate change phenomenon, the earth's temperature in most regions of the world has been 

increasing. But there is not a clear pattern for rainfall. For this purpose for assessing the rainfall changes' 

trend in the north of the country, daily time series for 13 rainfall indices  in 5 meteorological stations having 

long term synoptic data were analyzed.  

After statistical analyses using RclimDex software, these statistical indices were assessed in different 

stations. The results showed the decreasing trend in the number of  rainy days in all stations. Overall in most 

studied stations, consecutive dry days (CDD) had positive trend. Most amount of trend amongst all stations 

belonged to Gorgan. The intensity of rainfall in all stations also had positive trend. Days which were 

extremely wet days (R99P) having heavy rainfall also had increasing trend. The trend for consecutive wet 

days (CWD) in most stations was negative and the biggest negative trend belonged to Gorgan station. It 

maybe concluded that the negative trend for rainfall most influenced Gorgan region. Therefore, to strengthen 

underground water resources for agricultural purposes and decreasing influences due to changes in rainfall 

pattern and also decrease in evaporation and evapo-transpirations due to temperature increase in time region, 

water harvesting is suggested as the main solution. 

Keywords: trend, precipitation extreme value, rainwater harvesting, Khazar region 
   


