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 چكيده
روند که به ویژه در مناطق خشک و رویدادهای فرین دمایی و بارشی بخش مهمی از مخاطرات آب و هواییمی

در این پژوهش برای بررسی رویدادهای فرین  منظور نیبدنیمه خشک از بسامد رخداد باالیی برخوردار است. 

ساالنه (، تعداد FD) خبندانیتعداد ساالنه روزهای یی از چهار نمایه فرین دمایی آب و هوامرتبط با مخاطرات 

 یخدادها(؛ و رTRگرمسیری ) هایو تعداد ساالنه شب( SUی )تعداد ساالنه روزهای تابستان(، IDی )خیروزهای 

 1مشترک  ین فارس با بازه زماناستا دیهمد ستگاهیا 11در  متریسانت 11از  شیو برف ب متریلیم 03از  شیباران ب

هر کدام از مخاطرات  یرخداد ساالنه برا یفراوان هایداده ی. پس از گردآوردی( استفاده گرد2332-2310ساله )

هر کدام از  یبرا کیبه تفک یمعمول نگیجیبه روش کر هارخداد یفراوان بندیی پهنههاشده، نقشه ادی ییآب و هوا

روز به شهر صفاشهر و  642با  خبندانی یروزها یفراوان نهیشیبهای پژوهش نشان داد که گردید. یافته هیمخاطرات ته

 1361آن با  نهیروز به شهر المرد و کم 2260با  یروزهای تابستان یفراوان نهیشیروز به شهر المرد، ب 1آن با  نهیکم

 هینما یفراوان نتریشیروز ب 21با نقطه استان  نترییدر شمال زدخواستیشهر ا .اختصاص دارد دیروز به شهر اقل

 یبا فراوان یرگرمسی هایتعداد شب هینما نیاست. باالتر یخی یشهر استان فاقد روزها 12را دارد و ی خیروزهای 

 یفراوان نیباالتر زرو 13با  دانیشهر سپ، روز به شهر صفاشهر 1با  یفراوان نیترروز به شهر المرد و کم 1112

را به  دهیپد نیرخداد ا یفراوان نتریروز کم 2(، و شهر آباده با متریلیم 03از  شی)باران ب نیبارش سنگ یرخدادها

روز رخ داده  0 یبا فراوان دانیتنها در شهر سپ متریسانت 11از  شیخود اختصاص داده است. رخداد بارش برف ب
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 ی، استان فارسمعمول نگیجیکر ین، مخاطرات آب و هوایی،نمایه فر کلمات کليدی:

 

 مقدمه 

به دلیل پیامدهای سنگین این  آب و هواییهای اخیر بررسی وقایع فرین در سال

های مختلف اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی هر کشوری مورد ها بر بخشپدیده

در شدت و  امروزه ثابت شده است که تغییر .قرار گرفته است پژوهشگرانتوجه 

تری نسبت به تغییر در متوسط حالت اقلیمی فراوانی این وقایع به مراتب اثر مخرب

 های طبیعی خواهد داشتها، واحدهای اجتماعی و سیستمبر روی سالمت انسان

تعریف هیئت بین الدول تغییر اقلیم، حادثه  . برابر(01: 1062عرفانیان و همکاران، )

احتمال وقوع آن در یک مکان و زمان مشخصی بسیار فرین به رویدادی گویند که 

به عبارت دیگر، (. 2331گزارش هیئت بین الدول تغییر اقلیم، )نادر باشد 

هایی هستند که از نظر فراوانی، کمیاب بوده و هوایی فرین پدیده رویدادهای آب و

درجه شدت باالیی دارند و در هنگام وقوع، روال معمول اکوسیستم و ساکنان 

نطقه را با تغییرات جدی روبه رو می کند. البته احتمال وقوع این رویدادها نیز به م

 نیفر یآب و هوا و رخدادها رییتغ .عریف شده است% ت1طور متوسط کمتر از 

و همکاران،  2فونسکا ) دارند 1هاسازگان بر جوامع و بوم ییبسزا ریتاث ییآب و هوا

 پژوهشگران توجه کانون در هوایی و آب فرین هایهم اکنون پدیده (.22، 2312

. است یافته افزایش اقلیمی هایآستانه حساسیت و مدت فراوانی، زیرا دارند قرار

درصد از رخداد مخاطرات  63گویای این مهم است که نزدیک به  اهپژوهش

اگرچه  (.06: 1060)طاوسی و همکاران:  طبیعی جهان، آب و هوایی هستند

و  عصنای ها،به دولت ییو آب و هوا یهواشناس نیفر طیاز شرا یخطرات ناش

 شوندینم یابیارز یاست، اما در حال حاضر، به خوب شیجوامع در حال افزا

جاکوب و والند)
2

 مهم اجزای از یکی 1طبیعی . به طور کلی مخاطرات(3102، 
                                                 
1
 - Ecosystems 

2
 - Fonseca 

3
 -  Jakob & Walland 
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)ساسانپور  کند می بروز منفی صورت به که است طبیعت و انسان متقابل بین ارتباط

  (.03: 1016و موسیوند، 

 که افتد، می اتفاق خشک مناطق در عمالً طبیعی مخاطرات انواع گوناگونی

برخوردار  بیشتری نسبی از اهمیت های پویامحیط این در هوا و آب مخاطرات

-کشنده و ترین مخرب آب و هوایی جز . مخاطرات(2312جاکوب و والند، ) است

 و ضرر حیات، به نابودی منجر که هستند جهان سراسر در طبیعی مخاطرات ترین

 گونه این طبیعی و شوند؛ آثار انسانی می فراوانی اجتماعی و مالی های زیان

آب و هوایی  های میانگین تغییرات اثر در اینکه جای آب و هوایی به رخدادهای

 دما، با مرتبط آب و هوایی فرین شرایط شدت و بسامد اثر تناوب در شوند، حادث

)دارند،  شوندتشدید می و آمده وجود آب و هوایی به از دیگری هایجنبه ای بارش

 در مخاطرات این. است طبیعی مخاطرات از بسیاری مسبب و هوا آب .(12: 1062

 آمدن وارد موجب و داده قرار تأثیر تحت بشر را زندگی مداوم طور به تاریخ طول

 زیر از جوی که خود مخاطرات راستا این در. اندگردیده محیط به خسارت

. کنندمی عمل جو منشأ با ،شودمی محسوب طبیعی مخاطرات هایمجموعه

 فشار حدّی، رخدادهای که شوند می شناخته رسمیت به تنها زمانی جوی مخاطرات

در واقع رخدادهای فرین زمانی یک . نمایند وارد انسانی جوامع پیکره بر را سنگینی

حداقلی از ضرر و زیان را بر جوامع انسانی و گردند که سطح مخاطره تلقی می

 (.2: 1062)مفیدی و همکاران،   ها و اموال او تحمیل نماینددارایی

 2طبیعی بالیای ترین مخرب جمله از ها سیالب و ها توفان وقوع جهانی مقیاس در

 از ناشی طبیعی حوادث اثر میر در و مرگ ترینبیش چنانکه شوند می محسوب

 از ناشی خسارات و ها ویرانی مسائل با کشورها از کمی تعداد تنها د،باش می ها آن

. (11: 1061ثقفی و رضایی مقدم، ) نیستند مواجه های بزرگ سیالب رخداد

-باری که میهای گرد و غبار به لحاظ پیامدهای زیانهمچنین رخداد پدیده توفان

                                                                                                                 
1
 - Climate hazards 

2
 - Climate Disasters 
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به همراه رویداد  (43: 1063)براتی و همکاران،  تواند در جوامع انسانی ایجاد کند

های سنگین برف، های مداوم و ریزشهای شدید و فراگیر، خشکسالییخبندان

تگرگ، مه گرفتگی، امواج گرمایی و به طور کلی رویدادهای فرین آب و هوایی 

های فرین نتخاب نمایهروند. اترین مخاطرات آب و هوایی به شمار میاز عمده

و اثرات آن از  آب و هواییر رابطه با تغییرات د فرینهای بررسی پدیده برای

 .است که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد نکات بسیار مهمی

نشان های فرین در ناحیه قطب شمال بررسی نمایه( با 2336ماتز و همکاران )

-تعداد روزهای یخبندان کاهش قابل مالحظه 1611-2331های که در بین سال داد

های در نواحی شرقی در بهار داشته است، اما روند دوره ر دهه(روز د -1/3)ای 

 تغییرات (2336همکاران ) و . ینگنداده است گرم و سرد تغییر معنی داری نشان

کردند.  را بررسی یکم و بیست در سده تسهیانگ حوضه فرین هایو بارش دما

به  را بررسی مورد و منطقه استفاده کردند فرین بارش و دما شاخص 1 از هاآن

های فرین ( بارش2313لوپیکازا و همکاران )کردند.  گوناگون بخش زیرنواحی

در جنوب لهستان و مرکز و شرق آلمان مورد  1611-2332فصلی را در طول دوره 

های پژوهش نشان داد که در همه فصول، روند افزایشی اند. یافتهبررسی قرار داده

شود در حالی که روندهای ن دیده میهای فرین در مرکز و شرق آلمابارش

اند که این الگو به ویژه در زمستان غالب معکوس در جنوب لهستان واقع شده

 استرالیا جنوب کشاورزی فرین مناطق دماهای (2313و چن ) دایکسایتاست. 

 11 حدود ،2330 سال در که ها نشان دادندبندی کردند. آنپهنه را )ویکتوریا(

 درصد 10 و حدود خطر دماهای فرین باال معرض در بررسی مورد درصد منطقه

 ،2334در سال  حالی که بوده است. در پایین فرین دماهای تأثیر تحت منطقه

درصد  06 حدود و باال فرین دماهای خطر معرض منطقه در درصد 42 حدود

( 2312و همکاران ) زونزینگاست.  بوده پایین فرین دماهای منطقه تحت تأثیر
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 ایستگاه در کشور 113شاخص دمایی و یازده شاخص بارش فرین را در  دوازده

 .چین با روش تحلیل شیب خط روند مورد بررسی قرار داد

صورت گرفته  آب و هواییهای فرین در ایران نیز مطالعات مختلفی بر روی نمایه

  .شودها اشاره میاز آن برخیکه در زیر به 

های فرین دما و بارش ایستگاه تهران را مایهن (1014) محمدی و تقوی پژوهشیدر 

ها حاکی از افزایش مورد مطالعه قرار دادند. نتایج آن 1611-2330در دوره آماری 

های فرین روند دمای حداکثر، حداقل و متوسط روزانه و نیز کاهش روند نمایه

اهانه با استفاده از مقادیر م (1011) منتظری. بوده است (با شیب بسیار کم)بارش 

های فرین روزانه مکانی بارش -های هواشناسی ایران به تحلیل زمانیبارش ایستگاه

بندی ای به شناسایی و پهنهدر مطالعه (1016) همچنین مسعودیان و دارند .پرداخت

ای به روش نواحی دمای فرین سرد ایران پرداختند. ایشان با انجام تحلیل خوشه

یران را از نظر سرماهای فرین به شش ناحیه تقسیم توان اوارد نشان دادند که می

های بزرگ دهد که همسایگی با تودهکرد. آرایش جغرافیایی این نواحی نشان می

بندی نواحی دمای فرین سرد ایران نقش بازی آب و موانع کوهستانی در منطقه

اخیر  هایهای دما را در دههتغییرپذیری فرین (1061) علیجانی و همکاران .کندمی

های میانگین در ایران مورد بررسی قرار دادند. ایشان نتیجه گرفتند که شاخص

های گرمسیری و تداوم های گرم، شبحداقل دما، میانگین حداکثر دما، شب

های محدوده دهد. شاخصهای گرم روند افزایشی را در کل کشور نشان میدوره

 .اط کشور دارای روند منفی هستندهای سرد در بیشتر نقدمای روزانه و تداوم دوره

بندی بندی، منطقهبا استفاده از تحلیل طیفی و خوشه (1063) تقوی و همکاران

های اقلیمی مورد ایستگاه همدید کشور را ارائه کردند. نشانک 21اقلیمی برای 

 و ماهانه و کمینه ماهانه، دمای بیشینه ساعته 24استفاده، شامل حداکثر بارش 

تا  1612های ی زمانی سالهای اقلیمی مربوط به دورهزمانی داده همچنین سری

های تربت حیدریه در یک میالدی هستند. بر اساس نتایج ایشان ایستگاه 2331
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های سبزوار، سرخس و مشهد در یک رده اقلیمی دیگر منطقه اقلیمی و ایستگاه

های ایستگاه دادهبا استفاده از ( 1063)زاده و همکاران رحیم. اندقرار گرفته

های فصلی و ساالنه دما و بارش به همراه مقادیر همدیدی استان هرمزگان، میانگین

ها را مورد بررسی قرار دادند. ایشان نتیجه گرفتند که در این منطقه افزایش فرین آن

دما و کاهش بارش به همراه افزایش نوسانات شدید بارش و مقادیر فرین دما رخ 

  .تداده اس

ش خسارات ناشی از مخاطرات طبیعی در هر جایی نخست نیازمند شناخت کاه

های مختلف مدیریت و کامل منبع و عامل خطر بوده است، سپس شناسایی روش

باشد، باال ها و سرانجام اقدام الزم در این زمینه می بار رخداد آن کاهش آثار زیان

ف طبیعی در ایران ناشی بودن میزان خسارات مالی و تلفات انسانی مخاطرات مختل

از آشنا نبودن و آمادگی کافی نداشتن مردم و مسئوالن برای رویارویی با عامل 

 مستعد اول کشور 13 جزو ایران (.132: 1061)شیخی و همکاران،  خطر است

 مخاطره 03 حدود تاکنون طبیعی مخاطره 01 از و بوده دنیا طبیعی مخاطرات وقوع

با توجه به اینکه  (.14: 1061مقصودی و همکاران، ) است افتاده اتفاق ایران در

ی است، شناخت عیاستان کشور از لحاظ وقوع حوادث طب نیفارس سوماستان 

ها در های مکانی و تغییرات زمانی این مخاطرات همچنین فراوانی رخداد آنتفاوت

 و مدیریت پیشگیری مناسب های نقاط مختلف استان فارس برای تدوین برنامه

 بندیپهنهطبیعی ضرروی است. در این راستا هدف از این پژوهش  های انبحر

یی و بررسی میزان رابطه آن با با مخاطرات آب و هوا در ارتباط نیفر هایهینما

 است.  در استان فارس های همدیدمیزان ارتفاع ایستگاه
 

 ها و روش کار داده

تا  باختریدقیقه  42 درجه و 13 ییایجغراف یها استان فارس در محدوده طول

درجه و  01دقیقه و  2درجه و  21 ییایو عرض جغراف خاوریدقیقه  02درجه و  11
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه در )شکل .واقع شده است یدقیقه شمال 42

 11منتخب مورد مطالعه در منطقه، شامل  هایستگاهیا ( نشان داده شده است.1

سد درودزن، فسا، زرقان، آباده، الر،  د،یاقل د،یت جمشتخ راز،یش دیهمد ستگاهیا

بوانات، جهرم، داراب، صفاشهر، کازرون، المرد، استهبان و  زدخواست،یا دان،یسپ

 .(1 )جدولباشد یم زیرین
 

 
 موقعيت جغرافيایی سرزمين پژوهش :1 شكل

  

در  نه،یشیو ب نهیکم یدماباران، برف،  هایپژوهش از داده نیجهت انجام ا

 ی هشت سالهدر بازه زمان های همدید استان فارسایستگاه روزانه و ماهانه اسیمق

دسته  نیا؛ ایآستانه فرینهای هینمادر این راستا  د؛ی( استفاده گرد2310-2332)

-یم آستانه ثابت عبور کیکه دما از  ییاست که با تعداد روزها ییهاهیشامل نما

(، تعداد FD) خبندانیتعداد ساالنه روزهای توان به که می گردند.یم انیب کند،

و تعداد ساالنه ( SUی )تعداد ساالنه روزهای تابستان(، IDی )خیساالنه روزهای 

 زانیم (.121: 1011زاده و همکاران، رحیم) اشاره نمود( TRگرمسیری ) هایشب

 :شد نییتع ریها به روش زدهیرخداد هر کدام از پد یفراوان
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توام با  یبه عنوان روزها گرادیسانت هتر از صفر درجکم نهیکم یدما خبندان،ی

 گرادیسانتدرجه  21 باالتر از یدماها ن،یفر هایدر نظر گرفته شد. دما خبندانی

 23 باالتر از یدماها، دما نهیشیب گرادیسانتدماهای کمتر از صفر درجه  دما و نهیشیب

و  متریلیم 03از  شیباران ب یرخدادها ،نی. بارش سنگدماگراد کمینه یسانتدرجه 

 یسرانجام پس از گردآوردر نظر گرفته شد.  متریسانت 11از  شیب ،رخداد برف

شده،  ادی ییهر کدام از مخاطرات آب و هوا یرخداد ساالنه برا یفراوان هایداده

به روش  هارخداد یفراوان بندیی پهنههانقشه ARCGIS 9.3افزار نرم بکارگیریبا 

 .شد هیهر کدام از مخاطرات ته یبرا کیبه تفک یمعمول نگیجیکر
 های مورد مطالعه. مشخصات جغرافيای ایستگاه1جدول 

 طول شهر ردیف

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی

 ارتفاع

 1464 26:  11 12:  2 شیراز 1 )متر(

 1231 26:  11 12:  11 تخت جمشید 2

 2033 03 : 11 12:  21 اقلید 0

 1213 03:  2 12:  40 درودزن 4

 1211 21:  6 10:  11 فسا 1

 1162 26:  1 12:  1 زرقان 2

 2303 21:  1 14:  0 آباده 1

 162 01:  11 12:  22 الر 1

 2111 01:  1 12:  1 ایزدخواست 6

 2201 26:  12 14 بوانات 13

 1312 03:  41 10:  21 جهرم 11

 1361 21:  44 10:  12 داراب 12

 1202 26:  12 14:  02 نیریز 10

 2211 26:  21 11:  20 صفاشهر 14

 123 21:  11 10:  1 کازرون 11

 431 26:  2 14:  02 المرد 12

 2231 03:  0 12:  31 سپیدان 11

 1263 26:  1 14 استهبان 11
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 ها و بحث  یافته

ده است. میانگین فراوانی ( نشان داده ش2های محاسبه شده در )جدول نمایه

 های همدید استان فارس در بازه زمانی هشت سالهروزهای یخبندان در ایستگاه

روز به شهر صفاشهر و  642باشد که بیشینه آن با روز می 021 (2310-2332)

ی روزهای تابستانمیانگین فراوانی  روز به شهر المرد اختصاص دارد. 1کمینه آن با 

روز  1361روز به شهر المرد و کمینه آن با  2260شینه آن با بی روز است که 1121

در طول دوره مورد  یخیروزهای میانگین نمایه  به شهر اقلید اختصاص دارد.

روز  21ترین نقطه استان با باشد که شهر ایزدخواست در شمالیروز می 1مطالعه 

د روزهای یخی شهر استان فاق 12ترین فراوانی را به خود اختصاص داده است بیش

روز محاسبه  422گرمسیری در استان فارس  هایتعداد شبمیانگین نمایه  است.

 1ترین فراوانی با روز به شهر المرد و کم 1112شده است که باالترین فراوانی با 

 03از  شیب)باران  بارش سنگین یرخدادها روز به شهر صفاشهر اختصاص دارد.

روز باالترین  13روز در استان، شهر سپیدان با  12( با میانگین فراوانی متریلیم

ترین فراوانی رخداد این پدیده را به خود روز کم 2فراوانی و شهر آباده با 

متر تنها در شهر سپیدان سانتی 11اختصاص داده است. رخداد بارش برف بیش از 

 ها فاقد این رخداد است.روز رخ داده است و دیگر ایستگاه 0با فراوانی 
 های همدید استان فارس: فراوانی رخدادهای فرین مخاطرات آب و هوایی در ایستگاه1جدول  

ST ELEV FD- Min Temp < 0 SU25 - Max Temp > 25 ID - Max Temp < 0 TR20 - Min Temp > 20 Rain > 30 mm Snow > 15 cm

shiraz 1494 402 1630 0 310 11 0

Takhte -Jamshid 1605 421 1554 0 30 7 0

Eghlid 2300 610 1095 15 20 17 0

Drodzan 1650 303 1473 0 412 24 0

Fasa 1288 281 1789 0 459 13 0

Zarghan 1596 500 1555 0 155 8 0

Lar 792 48 2128 0 1137 5 0

Sepidan 2201 408 1111 11 376 50 3

Izadkhast 2188 650 1159 28 43 7 0

Estahban 1690 430 1526 0 272 7 0

Bavanat 2231 591 1152 10 35 7 0

Jahrom 1082 163 1907 1 629 12 0

Safashahr 2251 946 1157 14 1 2 0

Kazron 860 24 1902 0 1087 16 0

Lamerd 405 8 2293 0 1176 9 0

Neyriz 1632 148 1562 0 712 8 0

Darab 1098 70 1901 0 894 10 0

Abadeh 2030 661 1270 0 55 2 0 
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( نشان داده شده 2در )شکل  خبندانی یروزها یفراوان هینما بندیپهنهنقشه 

های صفاشهر، آباده است. با توجه به این شکل مناطق شمالی استان شامل شهرستان

ترین فراوانی و مناطق جنوبی و جنوب باختری استان شامل با بیش و اقلید

ترین فراوانی همراه است. های الر و المرد، داراب و کازرون با کمشهرستان

های همدید رابطه مستقیمی با میزان ارتفاع ایستگاه خبندانی یروزهاالگوی فراوانی 

گواه این  11/3ضریب درصد با  66دار در سطح (، همبستگی معنی4دارد )شکل 

ی یخی نشان داده روزها یفراوان هینما بندیپهنه( نقشه 0مطلب است. در )شکل 

تر نسبت به مناطق شده است. برابر این شکل نیمه شمالی استان با فراوانی بیش

ای در جنوب و مرکز استان فاقد رخداد این جنوبی برخوردار است و پهنه گسترده

دار در ( و همبستگی معنی1نمایه نیز رابطه مستقیم )شکل باشد. در این نمایه می

های همدید ی یخی و ارتفاع ایستگاهروزها بین 21/3درصد با ضریب  66سطح 

تری از رابطه ضعیف خبندانی یروزها یفراوانوجود دارد اما این نمایه نسبت 

 برخوردار است.

  
 بندی فراوانی روزهای یخی. نقشه پهنه0شکل  راوانی روزهای یخبندانبندی ف. نقشه پهنه 2شکل 

  
 نمودار رابطه ارتفاع و روزهای یخی .1شکل  نمودار رابطه ارتفاع و روزهای یخبندان . 4شکل 
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( نشان داده شده 2ی در )شکل رگرمسی یهاشب ی تعدادفراوان بندینقشه پهنه

است. با توجه به این شکل باالترین فراوانی رخداد این نمایه در مناطق جنوب و 

های کازرون، الر و المرد رخ داده است. مناطق جنوب باختری استان در شهرستان

ترین های صفاشهر، آباده، اقلید و بوانات هم با کمشمالی استان شامل شهرستان

 هایشبوانی این پدیده همراه است. رابطه غیر مستقیم و منفی ارتفاع و فراوانی فرا

(. همبستگی بین ارتفاع و فراوانی 1گرمسیری در استان قابل مشاهده است )شکل 

 باشد.می -11/3دار و با ضریب درصد معنی 66گرمسیری با سطح  هایشبنمایه 

 ( قابل مشاهده است. 1ی در )شکل انروزهای تابست ی تعدادفراوان بندینقشه پهنه
 

  
 یروزهای تابستانبندی فراوانی نقشه پهنه .1شکل  گرمسیری هایشببندی فراوانی پهنه .2شکل 

  

 یروزهای تابستاننمودار رابطه ارتفاع و فراوانی  :6شکل  گرمسیری هایشب: نمودار رابطه ارتفاع و 1شکل 

کند، جنوبی تبعیت می -بر اساس این شکل الگوی این نمایه نیز از روند شمالی 

بدین ترتیب که باالترین فراوانی رخداد این پدیده مربوط به مناطق جنوبی استان و 

های آباده، اقلید، صفاشهر و انترین فراوانی به مناطق شمالی استان شامل شهرستکم
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باشد بوانات اختصاص دارد. رابطه این نمایه با ارتفاع نیز یک ارتباط غیر مستقیم می

های مورد بررسی (. در این ارتباط باالترین میزان همبستگی در بین نمایه6)شکل 

ن ی و ارتفاع است. ضریب همبستگی به میزاروزهای تابستان یفراوانمربوط به نمایه 

 باشد.دار میدرصد معنی 66و در سطح  -66/3

میلیمتر( از الگوی متفاوتی  03های سنگین )بارش بیش از پدیده رخداد بارش

(. باالترین میزان فراوانی 13دهد )شکل ها از خود نشان میدر مقایسه با دیگر نمایه

های نمربوط به شهرستان سپیدان و مناطق باختری استان است. در مقابل شهرستا

ترین فراوانی رخداد بارش شمالی استان شامل شهرستان آباده و صفاشهر با کم

های سنگین مواجهه است و در رتبه بعدی مناطق خاوری و جنوبی شامل شهرستان

باشد. رابطه قوی و معنی داری نیز در ارتباط بوانات، نیریز، استهبان، الر و المرد می

پدیده مشاهده نگردید. در رابطه با فراوانی رخداد با ارتفاع و فراوانی رخداد این 

رویداد تنها  0متر( نیز ایستگاه سپیدان با فراوانی سانتی 11بارش برف )برف بیش از 

های همدید استان فارس در ایستگاهی است که این پدیده در بین تمامی ایستگاه

 دوره مورد مطالعه رخ داده است.
 

 
 ميليمتر( 01های سنگين )بارش بيش از بندی رخداد بارش: نقشه پهنه 11شكل 
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 گيرینتيجه

نمایه فرین مرتبط با مخاطرات آب و هوایی در  2در این پژوهش با بکارگیری 

ها ترسیم و بندی فراوانی رخداد این نمایهایستگاه همدید استان فارس، پهنه 11

ه و میزان همبستگی شش نمایه با میزان مورد واکاوی قرار گرفت. همچنین رابط

های باران، برف، پژوهش از داده نیبرای انجام ا ها محاسبه گردید.ارتفاع ایستگاه

تعداد بهره گرفته شد. بر این اساس  روزانه و ماهانه اسیدر مق نه،یشیو ب نهیکم یدما

-ساالنه شب تعدادتابستانی،  یتعداد ساالنه روزهاو یخی،  خبندانی یساالنه روزها

 11از  شیب و رخداد برف رتمیلیم 03از  شیرخداد باران بی، رسیگرم یها

گانه مرتبط با مخاطرات آب و هوایی در نظر های ششبه عنوان نمایه رتمتیسان

 گرفته شد.

بر روی  و یخی( خبندانی یتعداد ساالنه روزهاسرد ) هایهیرخداد نمافراوانی 

تر استان نسبت به مناطق مرتفع شمالی بسیار کمجنوبی  ارتفاع مناطق پست و کم

-و مثبت و معنی میتقسرابطه م و یخی خبندانی یروزها یفراوان یالگوباشد، می

 ی بیشینه رخداد نمایهی مکانگستره .دارد دیهمدهای ایستگاهارتفاع  زانیبا م داری

در شهرستان صفاشهر و نمایه روزهای یخی در شهرستان  خبندانی یروزها

 یتعداد ساالنه روزهاگرم ) نیفر هایهیبسامد رخداد نما باشد.ایزدخواست می

 هایهیبر روی استان بر عکس نما ی(رسیگرم یهاتعداد ساالنه شبی و تانستاب

 یهاشبی و تانستاب یروزها ی بیشینه رخدادی مکانگسترهسرد است.  نیفر

 زانیم نیباالتر .های جنوبی شامل الر و المرد استی در شهرستانرسیگرم

 یتانستاب یروزها یفراوان هیمربوط به نما یمورد بررس یهاهینما نیدر ب یتگسهمب

دار درصد معنی 66و در سطح  -66/3 زانیبه م یتگسهمب بیو ارتفاع است. ضر

 03های سنگین )بارش بیش از ی رخداد بارشفراوان زانیم نیباالتر باشد. امامی

به طور کلی باید  استان است. یو مناطق باختر دانیان سپمربوط به شهرستمیلیمتر( 

های فرین سرد با های مرتفع شمالی استان در رابطه با نمایهاشاره کرد شهرستان

های کم ارتفاع و باالترین میزان فراوانی مخاطرات مرتبط آب و هوایی و شهرستان
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ان فراوانی مخاطرات های فرین گرم با باالترین میزپست جنوبی در رابطه با نمایه

مرتبط آب و هوایی و مناطق مرکزی استان با حالت بینابینی همراه است. اما رخداد 

 11از  شیارش برف )برف بمتر( و بمیلی 03های سنگین )بارش بیش از بارش

 نیا هایافتهاز باالترین فراوانی برخوردار است. ی دانیسپ همدید ستگاهی( امتریسانت

( و 1062دارند ) هایافتهبا ی نیفر هایهیبسامد رخداد نمابا در رابطه  پژوهش

( همخوانی دارد. اما با نتایج تحقیق احمدی و همکاران 1061مسعودیان و دارند )

عامل عرض ( در خراسان متفاوت است. نتایج این پژوهش نشان داد 1064)

. چرا که اشدبینسبت به عامل ارتفاع در تغییر اقلیم منطقه بارزتر م ییجغرافیا

بجنورد، قوچان، ) اندباالتر واقع شده یجغرافیائ که در عرضهای ییهاستگاهیا

-یرا از خود نشان م یشیحدی بارش روند افزا هایهیدر تعدادی از نما (گلمکان

 ییهای جغرافیاکه در عرض ییهاستگاهیا ادیحالیست که ارتفاع ز در نی. ادهند

فردوس، ) اندافتهی های باالتر گسترشکه در عرض ییهاستگاهیت به انسب ترینیپا

در  ،یشینتوانسته است روندهای افزا (بیرجند، کاشمر، گناباد ه،یحیدر قائن، تربت

 بگذارد. شینما های حدی بارش را بهمیان شاخص
   

 منابع 

 

 یآشکارساز (.1064ی )خسرویقاسم ک و دیمج ی،آزاد ،حسن ی،لشکر، محمود ی،احمد .1

های دانش پژوهش، بارش در خراسان بزرگ یحد یها با استفاده از شاخص میاقل رییتغ

 .12-04صص ،20زمین، سال ششم، شماره 

برآورد روابط (. 1062انصاری، حسین؛ علیزاده، امین؛ بنایان اول، محمد )عرفانیان، مریم؛  .2

ن اقلیمی در نقاط مختلف استا (حدی)های فرین دوره بازگشت نمایه -تداوم -فراوانی

 . 01-13. فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره اول:  خراسان رضوی
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های فشار نقش همگرایی سامانه(. 1063)رضا، لشکری، حسن و فریبا کرمی؛  براتی، غالم .0

 .12-06صفحات ، 22های غباری استان خوزستان، جغرافیا و توسعه، شماره بر رخداد توفان

(. 1063)آزادی فرد، داوود  ؛متولیان، ساجد ؛بیات، بردیا؛ حسنناصری، م؛ تقوی، فرحناز .4

بندی تعیین الگوهای رفتار اقلیم در مناطق مختلف ایران بر اساس تحلیل طیفی و خوشه»

 . 136-124:  11های جغرافیای طبیعی، شماره مجله پژوهش «.مقادیر حدی بارش و دما

 ژئومورفولوژی روش کاربرد ارزیابی(. 1061)حسین؛  مقدم، محمد رضایی مهدی، ثقفی، .1

 حوضه: موردی مطالعه) فازی منطق استفاده از با سیل مخاطرات ریسک بندی طبقه جهت
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