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کاربرد شاخص PCIدر بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند آن در
مقیاس ساالنه و فصلی
رضا ابراهیمی ،1الهام مهدوی نژاد

2

چکیده
بارش به عنوان یکی از مهمترین عناصر آب و هوایی از دیدگاههای مختلف مورد بحث و پژوهشهای زیادی قرار
گرفته است .هدف از این پژوهش کاربرد شاخص تراکم  PCIدر بررسی الگوی بارش پاییزه ایران و تحلیل روند
مقایسه ای ساالنه و فصلی آن در ایستگاه های منتخب می باشد  .جهت این امر از دادههای بارش روزانه  83ایستگاه
همدید طی دوره آماری  2212-1831استفاده شد .ماتریس دادهها به ابعاد  2672*83میباشد که سطرها شامل
روزها و ستونها ایستگاهها میباشند .در این پژوهش برای پهنهبندی شاخص تراکم بارش از تحلیل خوشهای  ،برای
تجزیه و تحلیل دادهها و ترسیم نمودارها نیز از نرمافزار متلب و باالخره جهت درونیابی شاخص  PCIاز روش
کریجینگ معمولی در نرمافزار  GISاستفاده شد .نتایج نشان داد که بارش پاییزه ایران از لحاظ شاخص تراکم
بارش  PCIبه سه خوشه مجزای تراکم یکنواخت ،متوسط و نامنظم بارش قابل تفکیک است .نتایج پهنهبندی
شاخص مورد نظر در مقیاس ماهانه و ساالنه نشان داد که نواحی جنوب و جنوب شرقی ایران دارای بینظمی و
پراکندگی باال در ریزش های جوی بوده و مناطق مرکزی و شرقی دارای تراکم متوسط بارش هستند .مناطق شمال،
شمال غرب ،شمال شرق و زاگرس مرکزی دارای تمرکز بارندگی یکنواخت است .تراکم متوسط بارش نیز متعلق
به ایستگاههایی است که دارای متوسط بارندگی میباشند.
کلید واژه :تحلیل خوشهای ،توزیع مکانی ،شاخص تراکم بارش ،ایران

 - 1دانشجوی دکتری آب و هواشناسی ،دانشگاه یزد ،نویسنده مسئول
 - 2دانشجوی کارشناسی ارشد ابخیزداری  ،دانشگاه یزد

Email: ebrahimireza7679@yahoo

95

کاربرد شاخص  PCIدر بررسی الگوی بارش پاییزه ایران /...ابراهیمی ،مهدوی نژاد

-1مقدمه

رفتار بارش در سطح محلی ،ناحیهای ،منطقهای و جهانی یکی از زمینههای
تحقیقاتی مورد توجه محافل علمی طی چند دهه اخیر است .مطالعات بیشماری
در مقیاس یاد شده در زمینه تغییرات بارش انجام گرفته که حاکی از تغییر مقدار و
رژیم بارش در برخی از نقاط و ثبات آن در نقاط دیگر است (کاویانی و
عساکره )141:2224،تغییر الگوی بارش در مقیاس محلی و منطقهای برای ارزیابی
هیدرولوژیکی بسیار مهم است و اهمیت بارش از آن جهت قابل توجه است که
تاثیر زیادی بر خشکسالی ،سیل ،فرسایش و همچنین مدیریت آب دارد (هانگ،
 .)2211در ایران بارش یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی منابع بالقوه آب
است اما توزیع زمانی و مکانی آن بسیار ناموزون بوده و به همین دلیل توزیع آب
کشور نیز یکنواخت نیست (مسعودیان .)121:2211کم بودن مقدار بارش و
نوسانات شدید آن در مقیاسهای زمانی روزانه ،فصلی و ساالنه از ویژگیهای
ذاتی اقلیم ایران میباشد .با توجه به تاثیرات بارندگی بر منابع آب مانند آب
زیرزمینی ،ذخایر آب سطحی و برف ،استفاده از شاخصهایی برای شناسایی
تغییرات این فراسنج ضروری است که میتوان ،به شاخص استاندار بارش  SPIو
شاخص تراکم بارش  PCIاشاره نمود (خلیلی و همکاران .)2211 ،سیبرت و
همکاران ( )2226با استفاده از دادههای بارش روزانه طی سالهای 1888تا  1862از
روش تحلیل خوشهای ،هفت الگوی همدید و هفت ناحیه بارش را در اتریش
شناسایی کردند .آدگوان و همکاران ( )2211شاخص  PCIرا در دو مقیاس فصلی
و ساالنه طی بازه زمانی  1864-2211برای دو منطقه در نیجریه مورد ارزیابی قرار
دادند .نتایج محاسبه  PCIبرای این منطقه نشان داد که به ترتیب  %36و  %61از
سالهای مورد بررسی در منطقه اول و دوم در محدوده بارش با تمرکز متوسط قرار
میگیرند لوئیس و همکاران ( )2212شاخص  PCIرا در دو مقیاس فصلی و
ساالنه ،برای دو دوره زمانی  1867-2221و  1874-1861در اسپانیا مورد مطالعه
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قرار دادند .تحلیل دو زیر بازه نشان داد که تغییرات در میزان بارش در اسپانیا رخ
داده و تراکم بارش در طول فصل مرطوب افزایش یافته است .کورتز و همکاران
( )2212تراکم بارش روزانه در سراسر اروپا را برای دوره آماری  2212-1861با
شاخص تراکم بارش  PCIمورد مطالعه قرار دادند نتایج نشان داد باالترین تراکم
روزانه بارش ساالنه و فصلی در حوزه غربی مدیترانه ،به طور عمده شامل اسپانیا و
فرانسه است .بوستان ( )2212در مطالعهای تحت عنوان مقایسه تکنیکهای
کریجینگ و رگرسیون برای ترسیم میانگین بارش ساالنه ترکیه ،به پهنهبندی بارش
ساالنه این کشور از طریق تکنیکهای زمینآماری و جبری پرداخت( .هانگ و
همکاران )2211 ،تغییرات زمانی– مکانی بارش روزانه در رودخانه وی چین را با
دو شاخص CIDو  CIMمورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد در تمام
ایستگاهها روند نزولی شاخص  ،CIMنشاندهنده توزیع بارش روزانه یکنواخت
است  .مقادیر باالی  CIDدر شمال حوضه و میزان  CIDکم در جنوب حوزه
مشاهده شد .هانگ و همکاران ( )2211برای تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی بارش
روزانه و ماهانه در استان کینگای چین از شاخص تراکم بارش  PCIو شاخص
CIاستفاده نمودند .نتایج نشان داد که در این استان بینظمی قابل توجهی از توزیع
بارندگی ماهانه و توزیع همگن بارش روزانه مشاهده میگردد .سایبا ()2217
تغییرات زمانی بارش در ترکیه برای دوره زمانی1876تا 2212را مورد بررسی قرار
دادند .برای روند تغییرات زمانی و مکانی بارش از روش کریجینگ معمولی
استفاده نمودند نتایج نشان داد که در سراسر منطقه ترکیه به غیراز آناتولی روند
بارش کاهشی بوده است .تحقیقاتی نیز در ایران درمورد بارش صورت گرفته
است:
مسعودیان ( )2211پهنهبندی بارش غرب و شمال غرب ایران به روش تحلیل
خوشهای را مورد مطالعه قرار داد .نتایج نشان داد در منطقه مورد مطالعه سه ناحیه
بارش متمایز وجود دارد؛ مناطق مذکور با توجه به وضعیت بارشی آنها شامل
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منطقه کم بارش ،پر بارش و متوسط میباشد .آرامش و همکاران ( )2212به
بررسی پهنهبندی اقلیمی استان کرمان با استفاده از تحلیل عاملی و خوشهای
پرداختند .خروجی تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل برودتی ،ارتفاعی ،بارشی،
بادی ،تندری و غباری بیش از  87درصد رفتار آب و هوایی استان کرمان را تعیین
کردهاند .انجام تحلیل خوشهای بر روی این عاملها وجود  7ناحیه آب و هوایی را
در استان کرمان نشان داد .شیروانی و همکاران ( )2212برای طبقه بارش ماهانه
ایران با روش تحلیل خوشهای ازدادهها بارش  42ایستگاه همدیدی برای دوره
( )1876-2228استفاده نمودند .نتایج نشان داد که کشور به شش ناحیه مختلف
پهنهبندی میشوند .مناطق با توجه به وضعیت بارشی آنها شامل منطقه کم بارش،
پربارش و متوسط میباشد .قویدل و همکاران( )2214به بررسی مدلهای جبری و
زمینآماری در پهنهبندی بارش استان اردبیل پرداختند .نتایج نشان داد که مدل
کریجینگ نسبت به سایر روشها دارای خطای کمتری بوده و با نقشه توزیع
ارتفاعی منطقه همخوانی دارد و روش کریجینگ بهترین روش برآورد بارندگی
مناطق فاقد اطالعات با اختالف توپوگرافیک شدید استان اردبیل ،تشخیص داده
شد .خلیلی و همکاران ( )2211با استفاده از دادههای بارش ماهانه  84ایستگاه
سینوپتیک در دوره آماری  ،2212-1871شاخص تراکم بارش  PCIمحاسبه و
روند تغییرات آن در دو مقیاس ساالنه و فصلی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج پهنه
بندی شاخص در مقیاس ساالنه نشان داد که پراکندگی بارندگی در دو زیر بازه 21
ساله از الگوی یکسان پیروی میکند .همچنین بر اساس نتایج حاصله شاخص
PCIدر مناطق مرکزی و جنوبی کشور ،نشاندهنده بینظمی زیاد و پراکنده باال در
ریزشهای جوی بوده است .جهانبخش و همکاران ( )2211به منظور بررسی
توزیع زمانی و مکانی بارش در سطح شهرستان تبریز با روش تحلیل خوشهای از
آمار و اطالعات روزانه  11ایستگاه در طی دوره آماری 1863تا 1833استفاده
نمودند .نتایج پژوهش نشان داد که شهرستان تبریز از لحاظ بارش به سه گروه
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مجزای بارش کم ،متوسط و زیاد قابل تفکیک است .خلیلی و همکاران ( )2217به
بررسی تراکم و روند بارش زمستانه ایستگاههای مرزی ایران طی نیم اخیر
پرداختند .نتایج نشان داد که شاخص  PCIدر مناطق جنوب کشور ،شامل استان
های بندر عباس ،زاهدان ،بیرجند ،بوشهر و اهواز نشاندهنده وجود بینظمی زیاد و
پراکنده باال در ریزشهای جوی بوده است .خدائیشاد و همکاران ( )2217در
مقالهای بارش را به عنوان یکی از عوامل مهم خشکسالی ،توسط اندازهگیری
ایستگاههای زمینی و بهکمک دادههای برآورد بارش  TRMMبررسی کردند؛
شاخصهای نرمالشده رطوبت( :تفاضل نرمالشدۀ پوششگیاهی ،مرئیـ طول
موج کوتاه مادون قرمز خشکسالی و ظرفیت آب سطح) را با دو شاخص وضعیت
بارش  PCIو دمای سطح زمین ، LSTوارد آنالیز مؤلفۀ اصلی  PCAکردند .نتایج
نشان داد که نمایه بهدستآمده از آنالیز  PCAروی شاخصهای نرمالشدۀ
LST ،VSDIو ، PCIبهترین عملکرد را در پایش زمان واقعی خشکسالی
استانهای تهران و قم ،ارائه میدهد .مفاخری و همکاران ( )2216در پژوهشی
تغییرات تعداد روز بارشی ،مقدار بارش و تغییرات شدت بارش در بلند مدت در
نواحی مختلف ایران را با روش تحلیل خوشهای برای ناحیهبندی اقلیمی بررسی
کردند .برای شناسایی شدت بارش روزانه از نسبت بارش حداکثر روزانه به ساالنه
استفاده شد .نتایج نشان داد که در اغلب نواحی ایران نسبت فراوانی روزهای
بارشی کوتاه مدت در  11سال اخیر ( )1888-2218به  11سال گذشته (-1834
 )1883روند افزایشی دارد این امر می تواند باعث تشدید بارش های رگباری شود
که خود مسبب افزایش و تشدید سیل و طغیان رودخانه ها و خسارات جانی و مالی
در این مناطق شود .همچنین مشخص شد نسبت حداکثر بارشهای روزانه به بارش
ساالنه در کل نواحی کشور روند افزایشی دارد.
از پیشینه تحقیق چنین استنباط میشود که تاکنون مطالعه جامعی بر روی
پراکندگی و تمرکز بارش در فصل پاییز ایران صورت نگرفته است .بنابراین هدف
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از مطالعه حاضر ،بررسی میزان نظم و پراکندگی بارشهای پاییزه ایران با محاسبه
شاخص تراکم بارش  PCIدر دو مقیاس زمانی ماهانه و ساالنه در سه دهه اخیر می
باشد.
-2دادهها و روشها
-1-2منطقه مورد مطالعه

کشور ایران با وسعت  1743181کیلو متر مربع ما بین  21تا  42درجه عرض شمالی
و  44تا  74درجه طول شرقی واقع شده است .بنابراین نیمه جنوبی کشور از نظر
تقسیمات کلی جغرافیایی کره زمین در منطقه مجاورحاره و نیمه شمالی آن در
منطقه معتدله شمالی قرار گرفته است .حدود  84/3درصد از سطح کشور در زمره
مناطق خشک و نیمهخشک با ریزش جوی کم و تبخیر – تعرق زیاد قرار دارد
(شکل.)1

شکل :1موقعیت ایستگاههای مورد مطالعه

در این مطالعه از دادههای بارش روزانه  83ایستگاه همدید (جدول )1در طی دوره
آماری 82ساله ( )1831-2212که از سازمان هواشناسی اخذ گردید.دلیل انتخاب
این ایستگاهها کامل بودن دادهها و توزیع مکانی مناسب آنها در سراسر محدوده
جغرافیایی کشور ایران است .دادههای بارش روزانه در ماتریسی به ابعاد 2672*83
که سطرها بیانگر زمان (روز) و ستونها بیانگر مکان (ایستگاه) میباشد .سپس جمع
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ماهانه و ساالنه بارش در نرمافزار متلب محاسبه شد .در مرحله بعد شاخص  PCIبر
روی دادههای بارش ماهانه و ساالنه پاییزه ایران انجام گرفت .این شاخص بیانگر
میزان تراکم یا عدم تراکم و نظم نسبی در بارشهای پاییزه ایران میباشد .نقشههای
ناحیهبندی شاخص تراکم بارش به روش کریجینگ با استفاده از قابلیت
 ArcGISدر تحلیلهای زمینآماری ،تهیه گردید .روشهای آماری مورد استفاده
این تحقیق ،روش تحلیل خوشهای و شاخص تراکم بارش  PCIمیباشد.
جدول :1مشخصات ایستگاههای منتخب
ایستگاه

ارتفاع()m

ایستگاه

ارتفاع()m

طول

عرض

طول

عرض

جغرافیایی

جغرافیایی

جغرافیایی

جغرافیایی
زاهدان

72/33

28/47

1862

آبادان

43/21

82/87

7 /7

71/28

81/2

438/2

اراک

48/67

84/12

1623

زابل

87/22

866/7

اردبیل

43/16

83/11

1882

سبزوار

16/61

1122/3

ارومیه

41/23

86/18

1811/8

سقز

47/27

87/21

اصفهان

7711

82/71

1112/4

سمنان

18/21

81/81

1126

اهواز

43/77

81/88

22/1

سنندج

46

81/88

1868/4

بابلسر

42/74

87/61

-21

شاهرود

14/81

87/41

1841/8

بم

13/81

28/12

1277/8

شهرکرد

12/31

23/82

2243/8

بندر عباس

17/87

26/21

8 /3

شیراز

18/72

28/18

1434

بندر لنگه

14/12

82/27

22/6

فسا

18/41

23/13

1233/8

بجنورد

16/17

86/23

1112

قزوین

12/21

87/21

611

بوشهر

12/38

23/83

18/7

کرمان

17/87

82/21

1618/3

بیرجند

18/22

82/37

1481

کاشان

11/26

88/18

832/8

تبریز

47/23

83/23

1871

کرمانشاه

46/11

84/81

1813/7

تربت

18/21

81/27

1412/3

گرگان

14/27

87/31

18/8

حیدریه
تهران

11/18

81/41

1182/3

مشهد

18/78

87/27

888/2

خرم آباد

43/23

88/48

1146/3

همدان

43/61

81/22

1768/6

خوی

44/87

83/11

1128

یزد

14/23

81/82

1286/2

رشت

48/72

86/21

87/6

ایرانشهر

72/42

26/12

181/1
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 -2-2شاخص PCI

شاخص  PCIبه عنوان شاخصی از تمرکز و پراکندگی باران پیشنهاد شده
است PCI .یک شاخص قدرتمند برای توزیع زمانی بارش است (لوئیس.)2211 ،
مقیاس ساالنه و فصلی این شاخص به ترتیب به صورت روابط ( )1و ( )2محاسبه
میشود (اولیور:)1832 ،
()1
()2

 25

pi2

3


(

i 1
3

p )2
i 1 i

PCI seasonal 

که در آن  :Pمقدار بارندگی ماهانه در ماه  iام و عدد  8در معادله ( )2بیانگر تعداد
ماه ها در هر فصل می باشد( .اولیور )1832 ،پیشنهاد کرد مقادیر  PCIکمتر از
 ،12یک توزیع یکنواخت از بارندگی (تمرکز کم بارندگی) را نشان میدهد.
مقادیر  PCIاز 11تا  ، 11تمرکز متوسط بارندگی و مقادیر  17تا  22این شاخص
نیز نشاندهنده توزیع نامنطم بارندگی میباشند و مقادیر بزرگتر از  22برای شاخص
PCIوجود یک بینظمی از توزیع زیاد بارندگی را بیان میکند (خلیلی و
همکاران.)2211 ،
 -3-2تحلیل خوشهای

یکی از تکنیکهای مفید در تحلیلهای مکانی ،روش تحلیل خوشهای است .به
کمک این روش میتوان بر پایه اصول علمی مبادرت به تفکیک مکانی نمود و
پهنه مشابه را مرزبندی و از سایر پهنههای ناهمگن جدا کرد (منتظری)123:2228،
روشهای تجزیه خوشهای عمل طبقهبندی را با استفاده از فرمول ریاضی انجام
میدهند .فرشادفر .)111:2221،تحلیل خوشهای به دلیل پیدا کردن گروههای
واقعی و نیز کاهش دادهها مفید و ارزشمند است ،هدف پایه تحلیل خوشهای یافتن
گروههای طبیعی است ،که میتوانند شامل تمامی یا برخی افراد نمونه باشند
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(اشرفی .)7:2212،روش خوشهای معموال برای گروهبندیهای معیاری به کار
میرود .در این روش برای تعیین فاصله اعضاء از یکدیگر از هندسه اقلیدسی
استفاده میشود .طبق فاصله اقلیدسی بین مکانی و زمانی ،ماتریس فاصله حاصل
میشود که بر اساس فاصلههای این ماتریس ،خوشه مکانی و زمانی تعیین میشود
(علیجانی .)168:2227،بر این اساس نخست با اندازهگیری فاصله اقلیدسی بارش
همه نقاط مکانی ماتریس  Pبه ازاء همه روزها ،درجه ناهمانندی مکانها را با
یکدیگر میسنجیم.
()8

) d rs2  (p r  p s )(p r  p s

فاصله اقلیدسی نقطه  rام به مختصات (  ) Qr , D2و نقطه sام به مختصات ( ) Qr , Ds
یا فاصله اقلیدسی گروه rام و گروه sام  pr ،بارش نقطه یا گروه  rام ps ،بارش
نقطهای یا گروه  sام.
پس از اندازهگیری فواصل اقلیدسی یک تحلیل خوشهای به روش ادغام وارد 1بر
روی ماتریس فواصل ( )dانجام میگیرد .در روش وارد گروههای  rو sدر
صورتی ادغام میشوند که افزایش پراش ناشی از ادغام آنها نسبت به ادغام هر یک
از آنها با دیگر گروهها کمینه باشد .یعنی:
()4

nr ns d rs2
nr  ns

=)d(r,s

 d rs2که در اینجا فاصله بین گروه  rو گروه  sاست که به روش پیوند مرکزی
بدست آمده باشد nr .تعداد اعضای گروه  Rو  nsتعداد اعضای گروه sاست
(جهانبخش و همکاران.)2218،
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 -4-2درونیابی به روش کریجینگ

1

به طور کلی کریجینگ دارای دو وظیفه اصلی است:
 واریوگرافی :تعیین کمیت ساختار مکانی دادهها (برازش مدل وابسته بهمکان روی دادههاست).
 تولید پیشبینی :ساخت یک پیشبینی برای مقادیر مجهول در یکموقعیت خاص
کریجینگ معمولی :2با فرض غلبه مؤلفه همبستگی مکانی و به کارگیری مستقیم
نیمهپراش نگار ،ارزش مقداری ( )Zدر یک نقطه مثل  z0به شکل z0   i 1Wx z x
s

است.وزنها از حل مجموعهای از معادالت همزمان با حداقل کردن واریانس
}) var{∑wiz(xi,yi)-z(x0,y0به دست میآید (مدنی.)718:1883،
 -3نتایج و بحث

در بررسی اقلیمی میزان کلی بارش در تعیین شرایط آب و هوایی و نهایت
اکولوژی عامل مهمی به شمار میآید لیکن توزیع فصلی آن و به عبارت دقیقتر
تطابق آن با نیازهای محیطی به ویژه کشاورزی دارای اهمیت فراوانی است .با
استفاده از دادههای بارش روزانه ایستگاههای منتخب ،شاخص  PCIدر مقیاس
ساالنه و ماهانه فصل پاییز در دوره آماری  82ساله محاسبه گردید .در این مطالعه
تراکم و پراکندگی بارش فصل پاییزه به سه خوشه طبقهبندی شد.
 -1-3مشخصات توصیفی خوشهها
خوشههای ماه اکتبر (شکل )2

خوشه یک (خوشه بارش یکنواخت) :این خوشه در بین سه خوشه بارشی ،بارش
یکنواخت را تشکیل میدهد .مقدار  PCIاین گروه کمتر از  12است که شامل

Kriging
.Ordinary Kriging

1
2
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ایستگاههای ،رشت ،سبزوار ،سقز ،سمنان ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،شیراز ،فسا،
قزوین ،کرمان ،کاشان ،کرمانشاه ،گرگان ،مشهد ،همدان ،یزد ،آبادان ،اراک،
اردبیل ،ارومیه ،اصفهان و اهواز میباشد .خوشه دوم (خوشه بارش دارای تراکم
نامنظم) :میزان شاخص  PCIاین خوشه بیش از  22است و شامل ایستگاه بندر
لنگه است .باال بودن شاخص  PCIنشانگر خارج شدن توزیع منظم بارش این
ایستگاه از توزیع نرمال است و بارش در این منطقه از ثبات چندانی برخوردار
نیست.که یکی از دالیل عمده آن دوری از سیستم های باران غربی است  .خوشه
سوم (خوشه بارش با تراکم متوسط) :میزان شاخص  PCIاین خوشه بین  12تا22
است و شامل ایستگاههای ،زابل ،زاهدان ،بندرعباس ،ایرانشهر میباشد .بارش در
این مناطق از ثبات بیشتری نسبت به خوشه دوم برخوردار میباشد .ناحیهبندی
شاخص ( PCIشکل )8در ماه اکتبر نشان داد که شاخص مذکور در ایستگاه بندر
لنگه در جنوب ایران دارای بینظمی باال در پراکندگی بارش میباشد .نواحی
جنوب شرق دارای تراکم متوسط بارش میباشد و مناطق مرکزی ،جنوب غرب،
غرب ،شمال ،شمال غرب و شمال شرق از تراکم یکنواخت بارش برخوردارند.
بیشترین سهم شاخص  PCIدر ماه اکتبر مربوط به طبقه توزیع یکنواخت بارش
بوده است.

شکل :2نمودار درختی حاصل از انجام تحلیل خوشهای
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شکل ( :)8ناحیهبندی شاخص  PCIبارش ماه اکتبر
خوشههای ماه نوامبر

در شکل ( )4خوشه یک تراکم نامنظم بارش را نشان میدهد .مقدار  PCIبیشتر از
 22و توزیع نامنظم بارش در ایستگاههای ایرانشهر ،بندرعباس ،زاهدان ،بم ،زابل و
حوالی آن قابل مشاهد است .خوشه دوم ،تراکم متوسط بارش با مقدار شاخص
 PCIبین  12تا  22است .این خوشه شامل ایستگاههای کرمان ،فسا ،بندر لنگه،
شیراز ،آباده ،یزد میباشد .خوشه سوم ،تراکم یکنواخت بارش با مقدار شاخص
 PCIکمتر از  12را بیان مینماید و شامل ایستگاههای ،بوشهر ،آبادان ،سمنان،
سقز ،سبزوار ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،قزوین ،گرگان ،مشهد ،همدان ،اراک،
اردبیل ،ارومیه ،اصفهان و اهواز است .این خوشه بزرگترین پهنه را نسبت به دو
خوشه دیگر به خود اختصاص میدهد .ناحیهبندی شاخص ( PCIشکل )1نشان
میدهد که در ماه نوامبر نسبت به ماه اکتبر مناطق دارای بارش غیر یکنواخت و
بینظم گسترش پیدا کرده و کل نواحی جنوب شرقی و قسمتی از جنوب کشور را
شامل شدهاند .نواحی مرکزی و شرقی ایران نیز در ماه نوامبر دارای پراکندگی
متوسط بارش هستند .مناطق شمال ،شمال غرب و شمال شرق دارای تراکم
یکنواخت و منظم بارش است .از آن جا که جریان های مدیترانه ای ابتداز از سمت

06

اندیشه جغرافیایی ،سال یازدهم ،شماره بیست و دوم ،پاییز و زمستان 8935

غرب وشمال غرب وارد کشور می شوند معموال تا نیمه پاییز نوار یک سوم جنوبی
بهره چندانی از بارش های این سیستم ها نخواهند داشت.

شکل ( :)4نمودار درختی حاصل از تحلیل خوشهای

شکل ( :)1ناحیهبندی شاخص  PCIبارش ماه نوامبر
خوشههای ماه دسامبر (شکل)6

خوشه یک (خوشه بارش دارای تراکم نامنظم) :این خوشه نامنطمترین پهنه در بین
سه خوشه بارشی است .مقدار  PCIاین گروه بیشتر از  22است که شامل
ایستگاههای ،ایرانشهر ،بندر عباس ،زاهدان ،زابل ،آباده ،بم و بندر لنگه میباشد.
نامنظمترین بارش این مناطق مربوط به ماه اکتبر میباشد .خوشه دوم (خوشه بارش
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با تراکم متوسط) :این خوشه با مقدار  PCIبین 12تا  ، 22ایستگاههای ،کرمان،
سقز ،فسا ،خوی ،ارومیه ،اصفهان ،شیراز ،تبریز و یزد را شامل میشود .خوشه سوم
(خوشه بارش یکنواخت) :میزان شاخص  PCIاین خوشه کمتر از  12است و
شامل ایستگاههای ،سبزوار ،سمنان ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،قزوین ،کاشان،
اهواز ،بجنورد ،گرگان ،مشهد و همدان میباشد .این ناحیهبندی شاخص در ماه
دسامبر (شکل )6نشان میدهد که مناطق جنوب ،جنوب شرق و اطراف ایستگاه
آباده تراکم نامنظم بارش دیده میشود .در ماه دسامبر مناطق دارای بارش غیر
یکنواخت و بینظم گسترش بیشتری نسبت به دو ماه نوامبر و اکتبر داشته است.
نواحی مرکزی ،شرق و بخش از نواحی شمال غرب ایران تراکم بارش متوسط
است و بخشهای شمالی ،شمال شرق و زاگرس مرکزی دارای بارش یکنواخت و
منظم میباشد.

شکل :7نمودار درختی حاصل از تحلیل خوشهای

شکل  :6ناحیهبندی شاخص  PCIبارش ماه دسامبر
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خوشههای ساالنه فصل پاییز (شکل)8

خوشه یک (خوشه تراکم نامنظم بارش) :این خوشه شامل ایستگاههای ،بم ،بندر
لنگه ،بندر عباس ،ایرانشهراست .مقدار  PCIاین خوشه بیش از  22میباشد .توزیع
نامنطم بارش در این ایستگاهها و حوالی آنها قابل مشاهده است که گویای این
است که بارشهای ساالنه فصل پاییز در این نقاط دارای ثبات و نظم خاصی
برخوردار نمیباشند .خوشه دوم (خوشه تراکم متوسط بارش) :این خوشه شامل
ایستگاههای ،کرمان ،بیرجند ،سقز ،فسا ،کاشان ،زابل ،سمنان ،شیراز ،آباده ،یزد و
بوشهر میباشد .خوشه سوم (خوشه تراکم منظم و یکنواخت بارش) :این خوشه
شامل ایستگاههای سبزوار ،سمنان ،سنندج ،شاهرود ،شهرکرد ،قزوین ،کرمانشاه،
گرگان ،مشهد ،همدان ،اراک ،اردبیل ،ارومیه ،اصفهان و اهواز است .در
ناحیهبندی شاخص  PCIساالنه فصل پاییز (شکل ،)8مناطق جنوب و جنوب شرق
ایران دارای تراکم نامنظم بارش است و مناطق جنوب غرب ،مرکز و حوالی
ایستگاههای سقز ،تراکم متوسط بارش را در بر دارند .شمال ،شمال غرب ،شمال
شرق و زاگرس مرکزی دارای تراکم یکنواخت و منظمتری در بارش نشان
میدهند .بررسی ناحیهبندی شاخص  PCIبارش در مقیاس ساالنه فصل پاییز در
سطح کشور نشان داد که ایستگاههای دارای پراکندگی یکنواخت و منظم بارش از
بیشترین فراوانی برخوردار هستند .مناطق دارای تراکم نامظم بارش شامل نواحی
حاشیه خلیج فارس و جنوب شرق است که اوایل پاییز تحت تاثیر توده هوای
حارهای– قاره ای و پرفشار آزور قرار دارند و از اواسط پاییز تحت تاثیر توده هوای
غربی و مدیترانهای قرار میگیرد.
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شکل  :3نمودار درختی حاصل از تحلیل خوشهای

شکل  :8ناحیهبندی شاخص  PCIبارش ساالنه پاییزه ایران
 -2-3رگرسیون خطی بارش ماهانه و ساالنه ایستگاههای دارای تراکم نامنظم و
غیر یکنواخت

جهت بررسی روند افزایشی یا کاهشی و همبستگی ایستگاههای دارای توزیع
نامنظم بارش در فصل پاییز ،رگرسیون خطی بارش آنها نیز محاسبه گردید.
رگرسیون خطی شکل ( :)12الگوی خطی مجموع بارش ماه اکتبر (ایستگاه بندر
لنگه) نشاندهنده افزایش تدریجی بارش به میزان بسیار کم در سال است .میزان
همبستگی ناچیز است .الگوی بارش ایستگاه ایرانشهر در ماه نوامبر (شکل)11
کاهش سریع بارش به میزان  2/22میلیمتر در سال است و دارای همبستگی ضعیفی
میباشد .بارش ایستگاه بم در ماه نوامبر (شکل  )12فاقد روند افزایشی و کاهشی
است و میزان ضریب همیستگی تقریبا صفر میباشد .رگرسیون خطی شکل ()18
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بیانگر روند کاهشی ساالنه بارش پاییزه در ایستگاه ایرانشهر به میزان  2/46میلیمتر
در سال است .میزان همبستگی ناچیز و حدود  2/218است که نشاندهنده روند
کاهشی جزئی بارش است.

شکل :12روند بارش ایستگاه بندر لنگه(ماه اکتبر)

شکل  :11روند بارش ایستگاه ایرانشهر (ماه نوامبر)

شکل:18روند بارش ایستگاه ایرانشهر (جمع ساالنه شکل :12روند بارش ایستگاه بم (ماه دسامبر)
فصل پاییز)

 -4نتیجهگیری

شاخص  PCIشاخصی است جهت تعیین تغییرات بارندگی در منطقهای خاص و
نتایج آن قابلیت دسترسی به آب را در یک محیط نشان دهد .در این پژوهش
شاخص تراکم بارش  PCIبه منظور تراکم بارش پاییزه در دو مقیاس ماهانه و
ساالنه در سطح کشور مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از بررسی تحلیل
خوشهای شاخص تراکم بارش در مقیاس ماهانه و ساالنه نشان داد که سه منطقه
مجزای تراکم یکنواخت ،تراکم متوسط و تراکم نامنظم قابل تفکیک است .نتایج
پهنهبندی شاخص مورد نظر در مقیاس ماهانه نشان داد که باال بودن این شاخص در
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جنوب و جنوب شرق و متعلق به ایستگاههای کمبارش ایران (حاشیه خلیج فارس)
میباشد و در ایستگاههای بندر لنگه ،بندر عباس ،زاهدان ،بم و زابل دارای
بینظمی زیاد و پراکنده غیر یکنواخت در ریزش بارش هستند که با نتایج خلیلی
وهمکاران ( )1884که بیان داشتند که شاخص مذکور بی نظمی زیادی در ایران
مرکزی دارد همراستاست .همچنین در مقیاس ساالنه بیشترین مقدار شاخص
مورد نظر متعلق به مناطق جنوب شرقی و کمترین شاخص  PCIبارش متعلق به
مناطق شمال ،شمال غرب ،شمال شرق و زاگرس مرکزی بود که پراکندگی بارش
این مناطق در تمام ماههای فصل پاییز به طور یکنواخت در طول دوره آماری حفظ
شده است .یکنواختی بارش نیز در این مناطق نسبت به سایر نواحی کشور بیشتر و
تقریبا متعلق به ایستگاههای پرباران ایران (حاشیه دریای خزر ،استانهای اردبیل،
قزوین ،بجنورد) میباشد .تراکم متوسط بارش نیز متعلق به ایستگاههای که دارای متوسط

بارندگی میباشند .همچنین نتایج پهنه بندی نشان از باال بودن این شاخص در مرکز
ایران و در ایستگاههای کم بارشی مثل کرمان ،بندرعباس ،یزد ،زاهدان ،شهرکرد،
بیرجند ،بوشهر ،اهواز و اصفهان است که این ایستگاه ها دارای بی نظمی زیاد و
پراکنده در ریزش بارش هستند .همچنین نتایج نشان داد که اکثر نواحی شمال
غرب ایران دارای تمرکز نامنظم بارندگی است .
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