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 چکیده 

-1398یا    1987-2019)سخخا      دوره سخخ  و سخخ   ط   هیرکان رویشخخ   ناحی     های بارشمشخخه خخ   تحلیل رونداین پژوهش با هدف  

-2019)  سوم  و(  1997-2008)  دوم(،  1987-1997)  اولسا   )  یازدههای  دوره  درنیز  بارش ساالن ، ف ل  و    .انجام شد (  شمس1366

.  تجزی  تحلیل شخدند   گرگان  و  شخررقائم  بابلسخر،  نوشخرر،  ،رامسخر  ، انز   رشخ ،  آسخاارا،همدیدبان   هواشخااسخ     هشخ  ایسخاهاه  ،((2008

  1143  بارش سخخا یان ،میانهین  در ناحی  هیرکان ،  .  مورد اسخخاداده قرار گرف   بارشجر  بررسخخ  روند  کادال،  آزمون ناپاراماری من

  ، رونخد بخارشکاخدالمن  آزمون.  گردیخدمار( ثبخ  میل   529گرگخان )کمارین در مار( و  میل   1694در انز   )  مقخدار  بیشخخخارین،  مارمیل 

  نیز  سخا    های یازدهبارش در دوره  .(32/0دار نشخان نداد )مقدار آماره من کادال   ها و در کل ناحی  رویشخ ، منا را در ایسخاهاه  سخا یان 

بخارش و تنخداد  .  و سخخخوم( هخای دومبرای دورهمار  میل  1142و   1146مار در دوره اول در مقخابخل  میل  1140)  داشخخخ   تدخاو  نخازیزی

(.  58/0   هادر ایسخاهاه )میانهین ضخری  همبسخاه   نشخان دادندها  کلی  ایسخاهاه دررا    یدار، همبسخاه  مبب  و منا ا یان رخداد سخ 

حدود    ر،یاخ  در دوره  شبار  رخداد  اندازه  .ثب  شخد  مارمیل   5/9میانهین اندازه  با  رخداد   118  ،میانهین تنداد رخدادهای بارش سخا یان 

و    مارمیل  10کوزکار از    درصخد از مقدار بارش سخا یان  در طبق    21در ناحی  هیرکان ،    .داد  نشخان  شیافزا(  درصخد  5)  مار لیم  5/0

و بیشخارین بارش  مار( در نیم  اول سخال  میل   383از بارش سخا یان  )درصخد   34مار ثب  شخد.  میل   40بزرگار از    درصخد، در طبق     31

در ناحی     های کشخخاورزیو نیز فنا ی   جاهل   هایاکوسخخیسخخامجوامع گیاه ،    .درصخخد از بارش سخخا یان ( رد داد  43ف خخل  در پاییز )

 هسااد.مااثر از تغییرا  بارش  بشد     ،رویش  هیرکان 

 کادال منرخداد بارش،    هواشااس  همدیدبان ،   ایساهاه  ،اقلیم  اکوسیسام جاهل،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه   .1

 

 Email: attarod@ut.ac.ir 02632223044  شماره تماس نویساده مسئول * 

)گیالن،    های واقع در نوار شخما   کشخورمسخاح  اسخاان

 06/07/1400: تاریخ دریافت

 01/10/1400 تاریخ تصویب:

 

 785-798ص 
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هزار کیلومار    پاجاه و هشخخ  مازندران و گلسخخاان( با ب بر

ندر در   خد هزار و شخشخ   ونیلیمهد     حدود ومربع اسخ  

های هیرکان  با جاهل .]26[ این نوار شما   سکون  دارند

هکاار در این و شخشخ خد هزار میلیون  یک    حدودمسخاحا   

زندگ  بیش از یک   یعرصخ و ] 8[  اندشخدهسخ  اسخاان واقع  

از   اًافراد عمخدتخ   نیمنخاش ا  نید. تخاماخ بخاشخخخ  میلیون ندر م

  های  وابسخخاهاز   .ردیگ صخخور  م  یو دامدار  یکشخخاورز

 زمیه  ی یخ دام، تر  یزرابخ     توان، م هخاجاهخل  نیمردم بخ  ا

  .]7[  کرد  اشاره  یزنبوردارو   وهیبرداش  م ، زوب  ی یو پا

برداری عوامل  زون بررهمحققخان ط  زاخد دهخ  اخیر،  

روی ، تهری  جاهل، توسخخن  اراضخخ  کشخخاورزی، زرای ب 

سخخوزی و تغییر کاربری را از علل اصخخل   از حد، آتشبیش  

.  ]21[  دانادهای این ناحی  رویشخ  م کاهش سخح  جاهل

در کاخار این عوامخل، بخایخد بخ  اثرا  تغییر اقلیم بر کخاهش  

های  ر در مشه  تغیی.  سح  پوشش گیاه  نیز توج  کرد

هخای ماوا  ، بخ  عاوان تبع آن خشخخخکسخخخا  بخارش و بخ 

تغییر اقلیم، م   جوامعهخا و نیز  توانخد جاهخلپیخامخدهخای 

در  .  ]23[  دده  را تح  تأثیر قرار  هاوابسخخخا  ب  این جاهل

در پخارامارهخای    ایعمخده  تغییرا   جرخان ،  ایشگرمخ   یەپخدیخد

خورشخخیدی، جر  ، تابش شرطوب ، بار  دما،  اقلیم  نظیر

شخخخده و تغییر این پارامارها در    و سخخخرع  وزش باد ایجاد

، طرف دیهر  زا.  ]22[ شخده اسخ   نرای  سخب  تغییر اقلیم

تخخأثخیخرا    تخغخیخیخرا ،  تخوجخرخ ایخن  پخخارامخاخرهخخای   قخخابخخل  بخر 

و   اکرطوبخ  خخ ،  تنرقو    نظیر روانخا،، تبهیر  هیخدرو وییخک 

  .]16،5[داش   خواهد  آ،  زرخ

پارامارهای اقلیم  اسخخخ  ک  در مااط   بارش یک  از  

با  .]9[داری تغییر یافاخ  اسخخخ  مهالف ب  صخخخور  منا 

های واقع در سخواحل جاوب  دریای  توج  ب  اهمی  اسخاان

بروز هر گونخ     هخای کشخخخاورزی،عاوان یک  از قحخ خزر بخ 

ناهاجاری در وقوع بارش، ب  طور مسخخخاقیم اقا خخخاد این 

از طرف . ]4[  دهخد مقرار    ماحقخ  پرجمنیخ  را تحخ  تخاثیر

دوردیهر،   جوامع گیخاه ،   و  رشخخخخد  هتوزیع جغرافیخای  

  )شخامل تاوع سخایزای، تاوع گیاهان، تاوع گون   فاو ویی

ینایک  و تاوع اکوسخخیسخخام (، زنجیره ی،ای ، تو یدمبل  

گیری ب  طور زشخخمب  ایگیاهان و جانوران و انقراض گون 

ی رویشخخخ   ویژه بارش، در این ناحی و ب شخخخرایق اقلیم   

جملخ    از   اقلیم  پخارامارهخایتغییرا     اسخخخ .  خ،اوابسخخخاخ   

را در     مخدت  هخای بلاخدمخد  و کوتخاهتوانخد واکاشبخارش، م 

 ب  همراه داشخخا  باشخخداین ناحی  رویشخخ     جوامع گیاه 

کل  بخخ .  ]25،11[ اقل  تغییرپخخ،یری   ،طور  از    میعوامخخل 

و   گرددتلق  م   عخادی  امری   یخ نخاح  هر  جملخ  بخارش در

 ای   ماناد خشخکسخا   ، نیطب  را ییاز تغ  ممکن اسخ  ناشخ 

 .ای باشخخدگلهان   گازهای شیمبل افزا   های انسخخان یفنا 

توانخد اثرا  بخارزتری بر   هخای بنخد مسخخخال  در  آن  تخداوم  امخا

 باشخخد  داشخخا    اجاماع  و  اقا خخادی،  دییهای تو مو د 

]12[. 

  رشخخخد   یبرا  بخارش  پراکاش  عیتوز   یخ اهم  بخ   توجخ   بخا 

و پایداری اکوسخخیسخخام جاهل و در    سخخال طول  در  اهانیگ

 ندرو زهونه   ااخ خخ ش  ،هاپ  آن جوامع وابسا  ب  جاهل

 موخعل  نمحققا  توج رد  مو  ،خیرا  یهالسادر    رشبا  ا تغییر

ایخن  .]15[  س ا  ارگخرفخاخخ قر  یی وروهیدو    یجو هخخدف 

و  ماهان سخخخا یان ،  بارش    را ییروند تغ   بررسخخخ  پژوهش،

در ط  دوره آماری دراز    هیرکان    شخ یرو  یدر ناحف خل   

 سا   اس .  س  و س   مد 

 

 هامواد و روش .2

 های هواشناسی پژوهش و داده منطقه. 2.1
  انجام ایران در شخخخمال    هیرکان  در ناحی این پژوهش  

(. ب  ماظور بررسخخ  روند تغییرا  بارش در  1شخخد )شخخکل  

  ی الدیم  2019  تا 1987)  سخخا    سخخ  و سخخ   یآمار  دوره

 هشخ  روزان ش  بار  یهاداده از  ،(( شخمسخ 1366  -1398)

 ، انز   رشخخ ،  آسخخاارا،    همدیدبان هواشخخااسخخ   سخخاهاهیا

ک  در سخراسخر     گرگان و  شخررقائم بابلسخر،  نوشخرر،  ،رامسخر

 .(1)شکل    شد  اسادادهاند،  ان  پراکاده شدهناحی  هیرک
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 ی رکانیه هی ناح در گلستان و مازندران الن، یگ  یهااستان  در  یدبانیهمد یهواشناس یهاستگاهیا یمکان تیموقع -1 شکل

 

در    رخخداد(مشخخخه خخخا  بخارش )مقخدار بخاران و تنخداد  

  ی آمار در دوره  و ف خخخل ، ماهان های زمان  سخخخا یان ،  بازه

ط  سخ  دوره زمان   و نیز ( 1987-2019)  سخا    سخ  و سخ 

 -2008)  دوم  دوره ،(1987-1997)  اول  سخا   )دوره  یازده

( بررسخخخ  و تجزی  (2008-2019)  سخخخوم  دوره و( 1997

مار  میل  1/0تحلیل آماری شخخخدند. مقادیر بارش کمار از  

 در محاسبا  وارد نشده اس .

 روندیابی بارش. 2.2
برای کاخدال  -از آزمون نخاپخاراماری من  ،در این پژوهش

 شخد.  اسخادادهدرصخد   99و  95بررسخ  روندیاب  در سخح   

( و سپس توسق 1945کادال ابادا توسق من )-منآزمون 

روش ب  طور   این .( بسخخق و توسخخن  یاف 1975کادال )

گسخخخارده و  ت  ایماخخداول  سخخخریحدر  رونخخد  هخخای  لیخخل 

 از .]14[  شخودهیدرو وییک  و هواشخااسخ  ب  کار گرفا  م 

  ی آمار  عیوابسا  نبودن ب  توز ،روش نیا از  اساداده یایمزا

در این   .اسخخخ   یحخد  ریمقخاد  از  زینخاز  یریپخ،  اثر  و  خخاص

ت ادف  بودن و عدم وجود  بیانهر  0Hیا    فرض صدرآزمون، 

)رد فرض    1H  یا  فرض یک اسخخ  و ها  روند در سخخری داده

 اسخخ ها  وجود روند در سخخری دادهنشخخان دهاده    ،صخخدر(

]17[. 

  مبب  باشخد،   (Z)کادال  -ک  مقدار آماره منصخورت   رد

روند باشخد، بیانهر   ماد و زاانچ  مقدار آن   افزایشخ روند  

و  95داری  سخح  منا ها اسخ . در  در سخری داده  کاهشخ 

بخ  ترتیخ    (Z)درصخخخد، اگر مقخادیر قخدر محل  آمخاره    99

باشخخد، فرض صخخدر مبا  بر عدم   58/2و   96/1بزرگار از 

ها رد شخده و سخری زمان  مورد محا ن   وجود روند در داده

کلی     .]20[دار در سخحو  مشخها اسخ  دارای روند منا 

ال در  کاخد-محخاسخخخبخا  آمخاری و همچاین تنیین آمخاره من

 نرم افزار اکسل انجام شد.  
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 نتایج. 3

 سالیانه  شبار. 3.1
 ط  دوره آماری سخخ  و سخخ  شبررسخخ  میانهین بار 

دهخد کخ  بیشخخخارین و ( نشخخخان م 1987-2019سخخخا خ  )

 1694ب  ترتی  در انز   )  ،سا یان  شبار  میانهینکمارین  

مار( رد داده اسخ  )جدول  میل  529مار( و گرگان )میل 

سا یان     ش(. در ط  این دوره، حداکبر محل  میانهین بار1

مار( و میل  2913در ناحی  هیرکان ، در ایسخخاهاه انز   )

مار( ثبخ  شخخخد  میل   298حخداقخل محل  آن در بخابلسخخخر )

 ش(. بیشخارین اخاالف بین حداقل و حداکبر بار1)جدول  

شرر  ن اخاالف، در قائممار( و کماریمیل   2352در انز   )

سخخا یان  )انحراف منیار(   شنوسخخان بار(( و مارمیل  478)

های این ناحی  رویشخخ  ط  دوره آماری،  در کلی  ایسخخاهاه

. در مجموع، (1)جدول    مار( بودمیل   407تا    118زیاد )از  

سخخا یان  در ناحی  رویشخخ  هیرکان ،   شمقدار ماوسخخق بار

مار برآورد شخد میل   448ر  مار با انحراف منیامیل  1143

نخاحیخ  هیرکخان     (.1)جخدول بخارش در شخخخرق  میخانهین 

شرر  مار، در مرکز )رامسر، نوشرر، قائممیل   529)گرگان(،  

 ، انز   ورشخخخ یر، )در  مار و  میل   1049  ،و بخابلسخخخر(

  ، کادالآزمون منگیری شد.  مار اندازهمیل   1474(، آساارا

های ناحی  یک از ایسخخخاهاهروند بارش سخخخا یان  را در هی 

سخخخا    یشخخخ  هیرکان  ط  دوره آماری سخخخ  و سخخخ   رو

 .  (32/0کادال   آماره من)  داری نشان ندادمنا 

  هیناح گانههشت یهاستگاهیا انهیسال شبار اریمع انحراف و نهیشیب نه، یکم ن، یانگیم و یباندیهمد یهواشناس یهاستگاهیا مشخصات .1 جدول

 ( یشمس1366-1398) یالدیم 2019 تا 1987 یآمار دوره  یط یرکانیه
 

 ساهاه یا

   دبان ی همد

  ا یاز سح  در  ارتداع 

 )مار( 
 ی  ای جغراف طول ی  ای جغراف عرض

 ن یانهیم

 ( مار لی)م

 ا یشیب 

 ( مار لی)م

 ا یکم

 ( مار لی)م

 ار یمن انحراف

 ( مار لی)م

-18 آساارا   38˚25  ́ 48˚52 ́ 1390 1941 1015 233 

- 2/26   انز   37˚28  ́ 49˚28 ́ 1694 2913 561 407 

- 6/8 رش    37˚19  ́ 49˚37 ́ 1337 1894 830 263 

-20 رامسر   36˚54  ́ 50˚40 ́ 1267 1989 802 336 

- 1/20 نوشرر   36˚39  ́ 51˚30 ́ 1281 1850 382 305 

7/14 شرر قائم   36˚27  ́ 52˚46 ́ 736 940 462 137 

-21 بابلسر   36˚43  ́ 52˚39 ́ 910 1325 298 238 

3/13 گرگان   36˚51  ́ 54˚16 ́ 529 814 314 118 

 448 298 2913 1143      رکان یه  ی ناح

 

  سا     یازدههای ماوا   سا یان  ط  دوره رشمیانهین با

(1997-1987،)  (2008-1997( و   )2019-2008 ،)

ا  ک یخ  یرا در ه  یدار اخاالف منا   در   و  هخاسخخخاهخاهیاز 

بیشخخارین و کمارین  داشخخ . ن  در ناحی  هیرکان ، مجموع

ترتی  مربوط ب  زمان ، ب در بین سخخ  دوره    شاخاالف بار

مار در بین دوره میل  178با اخاالف   ،های رامسخرایسخاهاه

مار( و میل   1374مار( و دوره سخخخوم )میل   1196اول )

مار در بین دوره دوم  میل  23ایسخخاهاه گرگان، با اخاالف  

مار( اسخخ . در  میل  537مار( و دوره سخخوم )میل  514)

مجموع اخاالف میانهین بارش سخخا یان  در ناحی  رویشخخ   

مار ثب  شد. در  ی مهالف، پاج میل هاهیرکان  ط  دوره

اول، میخانهین بخارش  دوره نخاحیخ  هیرکخان ،ی    1140  در 

و   1146ترتیخ     و سخخخوم بخ  هخای دومدر دوره  ومار  میل 

در دوره اخیر یخا دوره   .گیری شخخخدمار انخدازهمیل   1142

(، 1997-2008نسخب  ب  دوره دوم ) (2008-2019سخوم )

 23میخانهین بخارش در شخخخرق نخاحیخ  هیرکخان  )گرگخان(،  
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 5شخرر و بابلسخر(  در مرکز )رامسخر، نوشخرر، قائم  و  مارمیل 

یر، )رشخخخ ،    ر حخا   کخ  در، دافزایش داشخخخ مار  میل 

د. بحور شخخ کاهش مشخخاهده    مارمیل  24انز   و آسخخاارا(،  

های اول و دوم و سخوم بارش سخا یان  در دورهکل  میانهین  

  537و    514،  536در شخخخرق نخاحیخ  هیرکخان  بخ  ترتیخ   

  1044و   1039،  1062  ،مار، در مرکز ناحی  هیرکان میل 

هیرکخخان میل  نخخاحیخخ   یر،  در  و  و   1499،  1448  ،مار 

 مار ثب  شد. میل  1475

 و تعداد رخداد  شبار. 3.2
  رخداد باران در   31161سخا  ،    در طول دوره سخ  و سخ 

. اگر فرض شخود هر  ناحی  هیرکان  ثب  شخدهشخ  ایسخاهاه  

 32بحور میخانهین  رخخداد در یخک روز ثبخ  شخخخده اسخخخ ،  

میانهین اند.  ، بارش را تجرب  کردهدرصخخد از روزهای سخخال

در    ،مارمیل   5/9  بخاران در نخاحیخ  هیرکخان   انخدازه رخخداد

مار، در مرکز میل   5/5شخخخرق نخاحیخ  هیرکخان  )گرگخان(،  

  در  مار ومیل   2/9شخخرر و بابلسخخر(،  )رامسخخر، نوشخخرر، قائم

گیری  مار اندازهمیل  2/11یر، )رشخخ ، انز   و آسخخاارا(،  

بزرگارین اندازه رخداد باران در ط  دوره .  (2)جدول    شخد

مار  میل  340  ،در ناحی  هیرکان   سخا    سخ  و سخ   آماری

در  رامسخخر ثب  شخخد. در  (  میالدی1990) 1369در سخخال  

درصخد رخدادها، بیش از اندازه  28سخراسخر ناحی  هیرکان ،  

درصخخخد رخخدادهخا،    37و    مار(میل   5/9)میخانهین  رخخداد  

 .(2)جدول    گیری شدنداندازهمار،  میل  2کوزکار از  

 (( یشمس 1366-1398) یالدیم 2019 تا 1987) سالهو سه  یس یدوره آمار یط  رد بارش رخداد نیانگیم و تعداد -2  جدول

 ی رکانیه هیناح یدبان یهمد یهواشناس یهاستگاهیا در

 

 ساهاه یا

   دبان ی همد

 رخداد  تنداد

 شده  ثب 

 رخداد  اندازه   نیانهیم

 ( مار لی)م

 بارش   رخداد ن یبزرگار 

 ( مار لی)م

  از  بزرگار ی رخدادها تنداد

 ن یانهیم

 1291 190 3/10 4469 آساارا 

 1268 202 0/13 4302   انز 

 1277 154 2/10 4332 رش  

 1008 340 2/10 4079 رامسر 

 1081 208 4/10 4054 نوشرر 

 1081 125 8/6 3583 شرر قائم 

 951 194 4/9 3193 بابلسر 

 910 97 6/5 3149 گرگان 

 8846 340 5/9 31161   رکان یه  ی ناح

 

میخانهین تنخداد رخخدادهخای بخارش سخخخا یخانخ  در نخاحیخ  

رخخداد ثبخ  شخخخده اسخخخ  و   118  خزری ط  این دوره،

بیشخخخارین و کمارین تنداد رخداد سخخخا یان ، ب  ترتی  در  

  رخداد( مشخاهده شخد   95رخداد( و گرگان ) 135آسخاارا )

طور ماوسخخق در ناحی  ناایج نشخخان داد ک  ب (.  3)جدول  

هیرکان ، تنداد رخدادهای بارندگ  سخخخا یان  در دوره اول 

رخخداد( و   116هخای دوم )رخخداد( نسخخخبخ  بخ  دوره  121)

. همچاین،  (3)جدول   ( بیشخخخار بوده اسخخخ 117سخخخوم )

ترین میانهین تنداد رخداد، در دوره سخخوم و ایسخخاهاه کم

بخاران  خخدادر  88بخابلسخخخر )  4/9، میخانهین انخدازه رخخداد 

( و بیشخارین میانهین تنداد رخداد سا یان  نیز، در  مارمیل 

، میانهین اندازه رخداد 140دوره سخوم و ایسخاهاه آسخاارا )

 (.3 و 2  ولا( گزارش شخخد )جدمارمیل  4/10رخداد باران  

(  مار لیم  9/9)  دوم  یهااندازه رخداد باران در دورهاخاالف  

(،  مار لیم  4/9)  اول  دوره  ب   نسب (، مار لیم 8/9)  سوم  و

 دار نبود. منا 
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   ((یشمس 1366-1398) یالدیم 2019 تا 1987)ساله  و سه یس یدوره آمار یط  در بارش رخداد تعداد نیانگیم -3ل جدو

 ی رکانیه هیناح  یدبانیهمد یهواشناس یهاستگاهیا در (  2008 -2019( و )1997-2008)  ، (1987-1997ساله ) ازدهیدوره  سهو 

 

 ساهاه یا

   دبان ی همد

 اول دوره

(1997- 1987 ) 

 دوم دوره

(2008- 1997 ) 

 سوم  دوره

(2019- 2008 ) 

 دوره  کل

(2019- 1987 ) 

 135 140 127 138 آساارا 

 130 125 131 135   انز 

 131 128 133 132 رش  

 124 134 118 119 رامسر 

 123 117 125 126 نوشرر 

 109 109 105 112 شرر قائم 

 97 88 95 107 بابلسر 

 95 94 92 100 گرگان 

 118 117 116 121   رکان یه  ی ناح

 

داد  مار( و تنخ بررسخخخ  رابحخ  بین مقخدار بخارش )میل 

سخخا   در هر    سخخا یان  ط  دوره آماری سخخ  و سخخ رخداد  

دهاده وجود همبسخخاه  مبب  و هشخخ  ایسخخاهاه نشخخان

بدین منا  ک   ،دار در سخحو  پاج و یک درصخد بودمنا 

یخافااخد.   افزایش  نیز  تنخداد رخخدادهخا  بخارش،  افزایش  بخا 

 23/0r( بیشارین و آساارا )= 82/0rترتی ، نوشرر، )بدین

همبسخخخاه  را در ط  دوره   (، کمارین مقخدار ضخخخریخ =

میانهین ضخری  همبسخاه     (.4آماری نشخان دادند )جدول

مار( و تنخداد رخخداد سخخخا یخانخ  در  بین مقخدار بخارش )میل 

 بود. 58/0ناحی  رویش  هیرکان ،  

 ساله   و سه یس یآمار  دوره یط  یرکانیه هیناح یهاستگاهیدر ا انهی( و تعداد رخداد سالمتریلی بارش )م ریمقاد نیرابطه ب -4 جدول

 (( یشمس1366-1398) یالدیم 2019 تا 1987)

 

 ( r)   همبساه  ی ضر   ون یرگرس مناد      دبان یهمد  ساهاه یا

 23/0 ان  یسا   رخداد تنداد =( 018/0 × ان  ی+ )بارش سا  48/110 آساارا 

 75/0 ان  یسا  رخداد تنداد = (048/0×  ان  ی+ )بارش سا  31/48   انز 

 50/0 ان  یسا  رخداد تنداد = (028/0 × ان  ی+ )بارش سا  85/93 رش  

 38/0 ان  یسا   رخداد تنداد= ( 018/0 × ان  ی+ )بارش سا  58/100 رامسر 

 82/0 ان  یسا   رخداد تنداد= ( 065/0  × ان ی)بارش سا   + 96/38 نوشرر 

 58/0 ان  یسا  رخداد تنداد= ( 053/0×  ان  ی+ )بارش سا  12/69 شرر قائم 

 75/0 ان  یسا  رخداد تنداد= ( 069/0 × ان  ی+ )بارش سا  84/33 بابلسر 

 60/0 ان  یسا   رخداد تنداد  =( 072/0 × ان  ی+ )بارش سا  27/57 گرگان 

 

 بندی بارش و رخداد طبقه. 3.3
طخبخقخخا  در  بخخارش  از    پخراکخاخش   ، 10-20،  10کخمخاخر 

نشخان  در ناحی  هیرکان   مار  میل  40و بیشخار از   40-20

از   کمار  مقخدار  میل   10داد کخ  در طبقخ   کمارین  مار، 

 و(  از مقدار بارش سخا یان   درصخد  21مار؛  میل  224بارش )

از تنداد    درصخخخد 72رخداد؛    85بیشخخخارین تنداد رخداد )
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ک  در  . درحا  (2)شخکل   ( ثب  شخده اسخ رخداد سخا یان 

 393مار، بیشخخخارین مقدار بارش )میل  40طبق  بیش از  

کمارین   و(  از مقدار بارش سخخخا یان   درصخخخد 31مار؛  میل 

(،  از تنداد رخداد سخا یان   درصخد 5رخداد؛    6تنداد رخداد )

بیشخخارین و  نیز  ها(. در کلی  ایسخخاهاه2شخخکل  ) دثب  شخخ 

 10کمارین تنخداد رخخداد بخ  ترتیخ  در طبقخا  کمار از  

. در  (2)شخکل    مار ثب  شخدمیل  40مار و بیشخار از  میل 

مار، بیشخخخارین و کمارین سخخخرم  میل  10طبق  کمار از 

مار  میل   252بخارش و تنخداد رخخداد بخ  ترتیخ  در رشخخخ  )

رخداد(   68مار ط   میل  178بابلسخر )  رخداد( و  91ط   

 20-40ثبخ  شخخخد. این در حخا   اسخخخ  کخ  در طبقخ   

مار، بیشخخخارین و کمارین مقخدار بارش، ب  ترتیخ  در  میل 

)ایسخخخاهخخاه انز    )میل   441هخخای  گرگخخان  و   124مار( 

 مار( ثب  شده اس . میل 

 

 

  در متریلیم 40از شتریو ب 20-40، 10-20،  10طبقه کمتر از چهار  در( نیی)نمودار پا انهیسال رخداد تعداد)نمودار باال( و درصد  بارش درصد -2 شکل

 ( ( یشمس 1366-1398) یالدیم 2019 تا 1987) ساله و سه یس یآمار دوره یط  یرکانیه هیناح یهاستگاهیا
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مار نیز ناخایج مشخخخابخ   میل   40بیشخخخار از  در طبقخ   

مار( و گرگان  میل   753های انز   )مشخاهده شخد؛ ایسخاهاه

مار( ب  ترتی  بیشخخارین و کمارین مقدار بارش میل   65)

کادال  را در این طبق  ب  خود اخا خخاص دادند. آزمون من

سخخا  ، روند بارندگ  و تنداد    ری سخخ  و سخخ ط  دوره آما

 10رخداد را تارخا در ایسخخخاهاه بابلسخخخر در طبق  کمار از 

درصخد( نشخان داد )آماره   99دار )در سخح   مار، منا میل 

 (.-0/2بارش و تنداد رخداد   برای هر دو روند کادال  -من

های مهالف و بررسخ  درصخد میانهین بارش در طبق  

-1997(، )1987-1997)  ا  س  های ماوا   یازدهط  دوره

نشخخخان داد ک  در هر سخخخ   نیز  (2008-2019) و (2008

، ب  سخا یان  کمارین مقدار ماوسخق بارش بیشخارین و  ،دوره

از   بخیخش  طخبخقخخ   در  از  مخیخلخ   40تخرتخیخخ   کخمخاخر  و   10مخاخر 

. در مقابل، بیشخارین و (5)جدول    مار رد داده اسخ میل 

تنخداد رخخداد   از  بخ  ترتیخ   کمارین   10در طبقخ  کمار 

مار ثب  شخخخده اسخخخ . ناایج  میل  40مار و بیش از  میل 

هخای مهالف و ط  دوره سخخخوم نشخخخان داد کخ  در طبقخ 

بیشخخارین مقدار ماوسخخق بارش در طبق   (، 2019-2008)

ش از بار  درصخخد 33مار؛  میل  415مار )میل  40بیش از 

  10-20( و کمارین مقدار ماوسخخق بارش در طبق سخخا یان 

( بوده از بارش سخا یان   درصخد 20مار؛  میل   213مار )میل 

  تنداد ماوسخخق رخداد در طبق   بر  عالوه .(5)جدول    اسخخ 

 11ثخابخ  بود )  کخ    ماوا   یهخادوره   طمار  میل   40-20

(، مقخدار  از تنخداد رخخدادهخای سخخخا یخانخ   درصخخخد  9رخخداد؛  

)جدول    ماوسخق بارش نیز تغییر قابل توجر  را نشخان نداد

از  (5 بیش  ماوسخخخق  میل   40. در طبقخ   نیز تنخداد  مار 

از   درصخخخد 5رخداد؛    6های دوم و سخخخوم )رخداد در دوره

 4رخداد،    5( نسخب  ب  دوره اول )تنداد رخدادهای سخا یان 

افزایش ( تارا یک درصد  سا یان   از تنداد رخدادهای  درصخد

 .یاف 

(،  1987-1997سه دوره اول ) در متریلیم 40 از شتریب و 20-40 ، 10-20  ، 10 از کمتر طبقه  چهار در  رخداد تعداد و( متریلی)م نیانگیم -5 جدول

 ی رکانیه هیناح یدبانیهمد  یهواشناس یهاستگاهیا در( 2008- 2019( و سوم ) 1997-2008دوم ) 
 

و بارش  ی باد طبق   

رخداد  تنداد  

10< 

 مار لیم

10< 

 مار لیم

10-20 

 مار لیم

10-20 

 مار لیم

20-40  

مار لیم  

20-40  

مار لیم  

40> 

 مار لیم

40> 

 مار لیم

 دوره
  بارش

 )درصد( 

  رخداد

 )درصد( 

  بارش

 )درصد( 

  رخداد

 )درصد( 

  بارش

 )درصد( 

  رخداد

 )درصد( 

  بارش

 )درصد( 

  رخداد

 )درصد( 

 اول

(1997-1987 ) 

236 

(23 ) 

88 

(73 ) 

232 

(21 ) 

17 

(14 ) 

300 

(26 ) 

11 

(9 ) 

373 

(30 ) 

5 

(4 ) 

 دوم

(2008-1997 ) 

219 

(21 ) 

82 

(72 ) 

231 

(21 ) 

17 

(14 ) 

305 

(27 ) 

11 

(9 ) 

391 

(31 ) 

6 

(5 ) 

 سوم 

(2019-2008 ) 

218 

(21 ) 

85 

(73 ) 

213 

(20 ) 

15 

(13 ) 

296 

(26 ) 

11 

(9 ) 

415 

(33 ) 

6 

(5 ) 

 

 روند بارش فصلی . 3.4
در ناحی  رویشخ  هیرکان ، بیشخارین و کمارین مقدار   

  495های پاییز )ماوسخق  ترتی  در ف خلبارندگ  ف خل  ب  

درصخد از بارندگ  سخا یان ( و برار )ماوسخق   43مار،  میل 

  گردید درصخد از بارندگ  سخا یان ( ثب    11مار،  میل  125

 23های تابسخخاان و زمسخخاان، ب  ترتی  (. ف خخل6  )جدول

 265درصد )ماوسق   23مار( و میل   258درصد )ماوسق  

مار( از بارندگ  سخا یان  را در ناحی  رویشخ  هیرکان   میل 

های تابسخخاان و پاییز،  ب  خود اخا خخاص دادند. در ف خخل

 436بیشخارین مقدار بارندگ  در انز   ب  ترتی  با مقادیر  

مار ثبخ  شخخخد. در مقخابخل، کمارین مقخادیر  میل   781و  

مار(، تابسخاان  میل   176های زمسخاان )دگ  در ف خلبارن

مار( در گرگخان بخ  ثبخ  میل   170مار( و پخاییز )میل   83)



 هیرکان     رویش   ناحی   در  ف ل   و  ساالن   بارش  هایمشه    روند تحلیل

 

 793 

سخا  ، حداکبر   سخ  و سخ (. در ط  دوره  6رسخید )جدول

مار( در ف ل میل   1311محل  بارندگ  ف ل  در رامسر )

 6پخاییز و حخداقخل محل  بخارنخدگ  ف خخخل  در بخابلسخخخر )

 آزمون(. 6  برار گزارش شخخخد )جدول مار( در ف خخخلمیل 

سخا  ،   ری سخ  و سخ ک  ط  دوره آما  نشخان داد  کادالمن

دار  تارا در ایسخخاهاه آسخخاارا و در ف خخل پاییز، روند منا 

درصخد( بارندگ  وجود داشخا  اسخ   99افزایشخ  )در سخح   

 (.04/2کادال   -)آماره من

 ( یشمس 1366 -1398) یالدیم 2019 تا 1987 یآمار دوره( متریلی م)  یفصل یبارندگ  نیانگیم -6جدول

 ( دهندینشان م یآمار دورهرا در طول ( متریلی)م  یفصل ی)اعداد داخل پرانتز، حداقل و حداکثر بارندگ 

 زمساان  ز ییپا تابساان  برار  

 آساارا 
178 

(425-51 )  

363 

(809-114 )  

558 

(259 - 1214 )  

291 

109) - (435  

   انز 
130 

(279-28 ) 

436 

(942-11 ) 

781 

(1172-329 ) 

347 

(727-122 )  

 رش  
140 

(337-29 ) 

290 

(724-78 ) 

551 

(896-232 ) 

355 

(595-150 )  

 رامسر 
148 

(308-36 ) 

276 

(572-38 ) 

590 

(1311-231 ) 

252 

(543-85 )  

 نوشرر 
131 

(311-28 ) 

278 

(581-10 ) 

603 

(889-162 ) 

269 

(401-76 )  

 شرر قائم 
98 

(232-29 ) 

151 

(271-42 ) 

281 

(488-108 ) 

205 

(334-97 )  

 بابلسر 
72 

(191-6 ) 

188 

(362-25 ) 

425 

(1017-126 ) 

225 

(423-87 )  

 گرگان 
100 

(164-22 ) 

83 

(179-14 ) 

170 

(286-58 ) 

176 

(437-88 )  

   رکان یه  ی ناح
125 

(425-6 ) 

258 

(942-10 ) 

495 

(1311-58 ) 

265 

(727-76 ) 

 

ها نیز نشخان  مقایسخ  درصخد بارش ف خل  در ایسخاهاه

 33دهد ک  بیشخخارین مقادیر بارش ف خخل  زمسخخاان )م 

  درصخد( در گرگان ب  ثب  رسخیده اسخ .  19درصخد( و برار )

در گرگان  نیز  کمارین مقدار بارش ف ل تابساان   ب  عالوه،

(. آسخخاارا بیشخخارین 3)شخخکل  درصخخد(    16) رد داده اسخخ 

درصد( و بابلسر و انز   کمارین    26بارش ف خل  تابساان )

 درصخخخد( را تجربخ  کردنخد    8مقخدار بخارش ف خخخل  برخار )

 (. 3)شکل  

ترتی  ط  دوره آماری سخخ  و سخخ  سخخا  ، ناحی   بدین

 383درصخخخد )  34ترتیخ  شخخخاهخد  رویشخخخ  هیرکخان  بخ 

ر نیم  اول سخال )ف خل برار و مار( از بارش سخا یان  دمیل 

مار( از بارش سخا یان  در  میل   760درصخد ) 66تابسخاان( و  

 (. 3های پاییز و زمساان( بود )شکل  نیم  دوم سال )ف ل

های  بررسخخ  درصخخد میانهین بارش ف خخل  ط  دوره

دهد ک  بیشخخارین و کمارین مقادیر  مهالف نیز نشخخان م 

ییز در دوره دوم  ترتی  مربوط ب  ف خخل پابارش ف خخل  ب 

 9مار( و ف خل برار در دوره سخوم )میل  515درصخد،   45)

اسخخخخ  )جخدول  میل   105درصخخخخد،   (. همچاین  7مار( 

های  بیشخارین و کمارین درصخد بارش نیم  اول سخال )ف ل

  405درصخخد،    35ترتی  در دوره اول )برار و تابسخخاان( ب 
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 (.7اس  )جدول  داده  مار( رد  میل   369درصد،    32مار( و دوره سوم )میل 

 

 ( 1987-2019) ساله  سه و یس یآمار دوره  یط یرکانیه ه یناح یدبانیهمد یهواشناس یهاستگاهیا در یفصل بارش درصد -3شکل

 

 (  2008-2019)  سوم(، 1997-2008) دوم(، 1987-1997) اول دوره سه در یفصل بارش درصد - 7 جدول

 .یرکانی ه یشیرو هی( در ناح1987-2019) سالهو سه  یس یآمار دوره  طول در و

 ( دهدیفصول نشان م در یآمار یها( را در طول دورهمتریلی)م  یبارندگ  متوسط)اعداد داخل پرانتز، 

 زمساان  ز ییپا تابساان  برار  دوره

 24( 270) 41(  467) 24( 278) 11( 127) اول

 22(  256) 45( 515) 20( 232) 13( 143) دوم

 24( 270) 44( 503) 23(  264) 9( 105) سوم 

 23(  265) 43( 495) 23( 258) 11( 125) سا    33 یآمار دوره

 

 گیری بحث و نتیجه. 4

 بارش سالیانه. 4.1
این   داد    پژوهشناخایج  در  نشخخخخان  بخارش  میخانهین 

هخای واقع در نخاحیخ  هیرکخان  و ط  دوره آمخاری ایسخخخاهخاه

مار در نوسخان اسخ  میل   1694تا   529مورد بررسخ  بین 

هخای کخ  بیشخخخیاخ  و کمیاخ  آن بخ  ترتیخ  مربوط بخ  بهش

،  Varnaseri Ghandaliو   Asakerehیرب  و شخرق  اسخ . 

هخای  در بررسخخخ  تغییرا  بخارنخدگ  ماحقخ  در بین سخخخال

بیشخخیا  بارندگ  را برای یر، ناحی  خزری  1966-2016

تحقی  حخاضخخخر،  .  ]4[  کردنخدبرآورد  مار  میل   2500 در 

  1143ناحی  رویشخخ  هیرکان ،  بارندگ  سخخاالن    میانهین

بحور کل  روند تغییرا  بارش سا یان     .ورد شدآمار برمیل 

و   Kiapashaدار نیسخ .   در ناحی  رویشخ  هیرکان ، منا 

ط  بررسخخخ  پخارامارهخای اقلیم  دمخا و بخارش در    همکخاران

های هیرکان ، نشخان دادند ک  بارش سخاالن  محدوده جاهل

از  .]13[  کاخدداری پیروی نم در این نخاحیخ  از رونخد منا 

میانهین بارش سخخاالن  در سخخ  دوره   سخخوی دیهر، مقایسخخ 

اول )یخازده   -2008)(، دوم  1987-1997سخخخخا خ  )دوره 
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(( و نیز در مقخایسخخخ  بخا 2019-2008( و سخخخوم )1997

داری نشخان سخا  ، اخاالف منا  سخ  و سخ   میانهین بارش

و همکخاران نیز بخا بررسخخخ  میخانهین بخارش   Pirniaنخداد.  

سخاالن  سخواحل جاوب  دریای خزر ط  پاج دوره ده سخا    

(، نشخخخان دادنخد کخ  رونخد تغییرا  بخارش 2005-1965)

 .]18[ دار نبوده اس های اخیر منا  ساالن  در ده

 بارش و تعداد رخداد. 4.2
سخاالن  و    زمان  اسیمق    ط  هیرکان ،رویشخ   در ناحی   

مقدار    شیافزا باسخخا  ،    یازده   ماوا   یسخخ  دورهنیز ط   

نشخخخخان داد. را    شیافزا  زین  رخخداد  تنخداد  ماقخابالً  ،بخارش

    رکانیه   شخخ یرو   یناح  درسخخاالن     رخداد  تنداد  نیانهیم

  118  سخخا  ، سخخ  و سخخ    زمان  بازه   طبحور میانهین در  

.  مار(میل   5/9))میانهین اندازه رخداد    برآورد شخد  رخداد

، ضخخخمن Varnaseri Ghandaliو     Asakerehی  هخاافاخ یخ 

تایید وجود رابح  مبب  بین تنداد رخداد و بارش سخا یان ،  

  ی در بخازه زمخان  خزر   یخ حنخا  رخخداد بخارش  تنخداد  نیانهیخ م

  رخداد نشخخان دادند   180تا   30 نیب  را نیز  (2016-1966)

در دوره   بخارشرخخداد    تنخداد  نیانهیخ م  کخاهشوجود    بخا.  ]4[

  ، (رخداد 117  مقابل  در 121)  اول  دورهسخخخوم نسخخخب  ب  

  کیخ نشخخخد )  مشخخخاهخده  بخارشمقخدار    در   زاخدان  تدخاو 

  در  121) اول ب   نسخب   دوم  دوره  در  ک یحا   در  ،(مار لیم

 ب . دیرسخ   مار لیاخاالف ب  پاج م نیارخداد(   116  مقابل

 ریسخخا( نسخخب  ب  1997-2008)  دوره نیا  در هر،ید  انیب

 بخارش  مقخدار  امخا  بوده،  کمار  رخخداد  تنخداد  اگرزخ   هخا،دوره

    تارا قسخما   بارش،  رخداد هر  در.  اسخ   شخده ثب   یشخاریب

آن    و مابق   ردیگ م  قرار  اهانیگاز نزوال  مورد اسخخاداده  

( از شخخ یر   یروانا، و عبور از ناح  ر،یب  طرق مهالف )تبه

 ک   باران  از  قسخخخم  آن. شخخخود خارج م  اهیدسخخخارس گ

 بارش  عاوان ب  اسخخخ ،  اهیگ  آب  ازین  یجوابهو  مایمسخخخاق 

 ک ] 10[  شخود م گرفا  نظر در( effective rainfall) موثر

  کم   شخخخد  با  و  مد   کوتاه  یهاباران  در آن  مقدار  منموال

  هر  در  بخارش  اخ یبر  عیتوز  عخدم  جخ ینا  در.  اسخخخ   شخخخاریب

 نیتخام  اهخانیخ گ  ازیخ ن  اکخ یا  بر  عالوه  ، بخارنخدگ  رخخداد

مهخاطرا     از   کی  جخادیا یبرا   محرک  توانخد م  ،شخخخود نم

  یناح   شخرق   یهابهش  دره خوصخاً  م(  لیسخ   مبال)   نیطب

 .]3[باشد     رکانیه

 بندی بارش و تعداد رخداد طبقه. 4.3
-20،  10بررسخخ  مقادیر بارش در زرار طبق  کمار از 

مار و تنداد رخداد نشخان میل  40و بیشخار از   40-20، 10

دهد ک  بیشخخارین مقدار ماوسخخق بارش در هر یک از م 

سخا   مربوط ب    ها و در کل دوره آماری سخ  و سخ ایسخاهاه

درصخخخد از   31مار )میل   40هخای  بخا مقخادیر بیش از  بخارش

( اسخ . از سخوی دیهر مقادیر بارش کمار از سخا یان بارش  

های ناحی  هیرکان   کمارین سرم را در بارش،مارمیل   10

. همچاین  درصخخد از بارش سخخا یان (  21)  داشخخا  اسخخ 

کمارین و بیشخخارین تنداد رخداد نیز ب  ترتی  در طبقا   

درصخخخد از کخل تنخداد رخخداد( و   5مار )میل   40بیش از  

درصخخخد از کل تنداد رخداد( ب   72مار )میل  10کمار از  

با بررسخخخ   نیز  و همکاران  Alijani  ثب  رسخخخیده اسخخخ .

در سراسر ایران نشان دادند  ایساهاه   90شاخا تمرکز در  

ک  وقایع حدی با شخد  زیاد و تنداد کم، سخرم بیشخاری  

درصد   44ای شدید را در بارش کشور دارد و سرم رخداده

هخای  مقخایسخخخ  میخانهین بخارش در طبقخ  .]1[  نخدبرآورد کرد

-1997سخخا   دوره اول )  های ماوا   یازدهبارش ط  دوره

( نشان  2008-2019)( و سوم  1997-2008(، دوم )1987

 4،  20-40  هخایداد کخ  مقخدار ماوسخخخق بخارش در طبقخ 

از  میخلخ  بیخش  و  کخخاهش  ماخر  میخلخ   42،  ماخرمیخلخ   40ماخر 

افزایش داشخا  اسخ . در صخورت  ک  تغییرا  محسخوسخ  در  

و  Alizadeh   .تنخداد رخخداد هر دو طبقخ  مشخخخاهخده نشخخخد

Najafiبا بررسخخخ  وقایع  1954 -2013های  ، ط  سخخخال ،

  باالتر کاهش  ان داد ک  فراوان  بارش در طبقاشخخ حدی ن

داشخخا  اسخخ  حال آنک  در طبقا  پایین فراوان  افزایش 

با توج  ب  اثر مسخاقیم گرمایش جران  بر  .  ]2[ یافا  اسخ 

بخارنخدگ  بخ  صخخخور  افزایش گرمخا و تبهیر و تنرق و در  

نرای  افزایش ظرفی  نهرداری آ،، ب  ازای هر یک درج  

ظرفیخ  نهرخداری آ، در هوا هدخ  درصخخخد  ،  دمخاافزایش  
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یخابخد و در نرخایخ  ماجر بخ  افزایش بهخار آ، در  افزایش م 

های شخدید  شخود. این افزایش بهار آ، با بارشاتمسخدر م 

همراه اسخ  ک  احامال جاری شخدن سخیل، طوفان و رعد و 

های تداوم بارش  ].24[دهد  های شخخدید را افزایش م برق

ها و ایش فرسخایش خاک، تهری  جادهشخدید ماجر ب  افز

 .]1[شود  ها و خسارا  کشاورزی م پل

 بارش فصلی . 4.4
سخا      بررسخ  بارش ف خل  ط  دوره آماری سخ  و سخ 

  ز ییپا  ف خل  در و  آسخاارا  سخاهاهیا  در  تاراک     دهد نشخان م

ضخخخمن    دهخد.نشخخخان م داری افزایش  طور منا بخارش بخ 

نخاحیخ  هیرکخان ،  ایاکخ ،     در    ف خخخل  بخارش  را ییتغدر 

را نشخخان    یدار منا  روند نیز  یازده سخخا     ماوا   یهادوره

در     میاقل  ا رییتغبخا محخا نخ     Roshani  و  Azizi.  نخداد

 نیانهیرا در م  یدار منا روند، خزر  یایدر  سواحل جاوب

با توج  ب    .]6[  نکردند  مشخخاهده   یناح نیا   بارش ف خخل

ایاک  نوسخانا  بارش ناشخ  از تغییر در گردش عموم  جو 

هخای توان یک  از دالیخل تغییر در توزیع بخارشاسخخخ ، م 

هخای اخیر سخخخاالنخ  و ف خخخل  را تغییر اقلیم در ط  دهخ 

 و  برار   ف خخل  یهابارش  کاهش  و  ی جابجا  .]27[دانسخخ   

  ماحق    در  ها خشخکسخا   دیتشخد ب   ماجرتواند  م   تابسخاان

 .]19[  شود

گیری  عوامخل زیخادی از جملخ  عوامخل اقلیم  در شخخخکخل

های ماح خخخر ب  فرد اکو وییک نقش یک ماحق  با ویژگ 

دارنخد. بخارش بخ  عاوان یخک عخامخل موثر در رویش گیخاهخان  

شخخود ک  تغییرا  آن از نظر شخخد ، مد  و شخخااخا  م 

تواند نظم موجود در یک اکوسخخیسخخام خاص را مقدار م 

های زند. از این رو الزم اسخ  ک  اکوسخیسخام جاهل برهم

های کشخور  ترین اکوسخیسخامعاوان یک  از مرمهیرکان  ب 

ترتیخ ،  بخ  طور پیوسخخخاخ  مورد ارزیخاب  قرار گیرد. بخدین

توان در صخور  بروز تغییرا  شخدید، ن  تارا بارش بلک  م 

تمام  پارامارهای اقلیم ، ب  موقع شخخااسخخای  شخخده و با 

آگخاه  بیشخخخاری در مخدیریخ  آن گخام برداشخخخ . پژوهش 

حاضخخخر و محا نا  پیشخخخین بیانهر تغییر ا هوی بارش در  

تواند نمودی از تغییر اقلیم در  های اخیر اسخ  ک  م سخال

مد  باشخخد. در ناحی  رویشخخ  هیرکان  عوامل  نظیر دراز  

گیاهان در    نحوه پراکاش بارش در ف خخخل رشخخخد، واکاش

و برابر تغییرا    رطوبخ   یخا کخاهش  و  افزایش  بخارنخدگ ، 

بسخخیاری از عوامل دیهر ک  تاثیرا  آن در تحقی  حاضخخر 

مخد نظر قرار نهرفاخ  اسخخخ ، نقش کلیخدی دارد. باخابراین بخا 

توانخد توجخ  بخ  ایاکخ  تغییر در مجموع عوامخل اقلیم  م 

ها شخخود،  ،ا پیشخخاراد  ماجر ب  آشخخداه  در اکوسخخیسخخام

ایش سخایر عوامل اقلیم  نیز در  شخود در محا نا  آت  پم 

 کاار بارش مد نظر قرار گیرد.
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