تحليل برخي از مشخصات آماري بارندگي و دما
در شهرستان بندرلنگه

فاطمه زابل عباسي

كارشناس ارشد مركز ملي اقليمشناسي مشهد

چكيده

عناصر بارش و دما را ميتوان از مهمترين عناصر اقليمي هر منطقه دانست.
وقوع پديدههايي از قبيل افزايش يا كاهش ناگهاني دما ،بارندگي و غيره يك يا
چند سال را ميتوان دليلي بر تغيير اقليم آن منطقه دانست .اين تحقيق با استفاده
از روشهاي معمول سريهاي زماني به بررسي تغييرات دما و بارندگي در مقاطع
زماني ساالنه و فصلي در ايستگاه سينوپتيك بندرلنگه طي دوره آماري (-2000
 )1966ميپردازد .تحليلهاي بارش نشان داده كه ميانگين بارش بندرلنگه در
دوره آماري مورد مطالعه  154/7ميليمتر است .انحراف معيارو ضريب تغييرات
بارش نيز در اين دوره به ترتيب  96/7ميليمتر و  63درصد بوده است .روند
تغييرات بارندگي فصلي طي دوره آماري مورد مطالعه نشان ميدهد كه بارندگي
فصل بهار و تابستان از روند كاهشي برخوردار بوده و در پاييز و زمستان اين
روند سيرصعودي داشته است .توزيع بارش فصلي بندرلنگه در طي دوره فوق
از بهار تا تابستان به ترتيب  70 ،21 ،2 ،7درصد از بارش ساالنه است .جهت
تعيين دورههاي حرارتي ،ابتدا بين دماهاي ساالنه ،نوسانات دورههاي كاهش و
افزايش دما مشخص و ميزان تغييرات در هر دوره حرارتي محاسبه گرديده است.
نوسان دماي فصول تابستان و پاييز شديدتر بوده و در فصول زمستان و بهار اين
نوسانات از نظم بيشتري برخوردار است .همچنين دوره  1966 -70به عنوان
خشكترين دوره  5ساله در طي سالهاي مورد مطالعه معرفي گرديده است.

واژههاي كليدي :ميانگين ،بارش ،ضريب تغييرات ،دما ،بارندگي ،بندرلنگه

مقدمه

بخش اعظم كشور ما در مناطق خشك و نيم ه خشك دنيا قرار دارد كه
علت اين امر نشست دائمي هوا در اين عرضهاي جغرافيايي است كه مانع
ريزشهاي جوي ميشود .كمي بارش همراه با نوسانات شديد بارندگي در
سالهاي مختلف؛ توزيع نامناسب باران در طول سال؛ دامنه تغييرات زياد
مكاني و زماني بارش؛ تغييرات در تعداد روزهاي باراني و شدت بارندگي از
ويژگيهاي اصلي مناطق خشك و نيمهخشك ميباشد به طوري كه بارش
در بعضي از سالها خارج از دامنه ميانگين ساليانه قرار ميگيرد.
شهر بندرلنگه با ميانگين بارش ساالنه  154/7ميليمتر و متوسط درجه
حرارت ساالنه  26/5درجه سانتيگراد به دليل قرار گرفتن در كمربند
خشك دنيا تحت تأثير كمبود بارش ،تغييرات و نوسانات شديدآن بوده است.
روشهاي مختلف بررسي سريهاي زماني اين نوسانات را تا حدي كاهش داده
و آنها را همواره مينمايد .بنابراين با حذف يا كاهش نوسانات ساالنه روند
تغييرات دراز مدت مشخص ميگردد .هدف از اين نوشتار بررسي تغييرات
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پارامترهاي اقليمي دما و بارندگي در مقاطع زماني ساالنه و فصلي در ايستگاه
سينوپتيك بندرلنگه در طي دوره آماري  1966-2000ميباشد.

مواد و روشها

اين بررسي محدود به ايستگاه سينوپتيك سازمان هواشناسي بندرلنگه
بوده و دورههاي آماري مورد استفاده شامل سالهاي  1966-2000ميباشد.
در دوره مطالعاتي دو پارامتر عمده اقليمي يعني ميانگين دما و بارش در دو
مقطع ساالنه مورد توجه قرار گرفته و نتايج ارائه گرديده است.
در اين مطالعه از روشهاي معمول بررسي سريهاي زماني (اختالف
از ميانگين -ميانگين متحرك -معادله خط رگرسيون و استاندارد )Z.score
استفاده شده است .جهت تعيين دورههاي حرارتي ابتدا بين دماهاي ساالنه به
طور تقريبي دورههاي كاهش -افزايش دما مشخص و ميزان تغييرات در هر
دوره حرارتي محاسبه شده است .در مورد بارش نيز تغييرات ميزان بارندگي
ساالنه و فصلي مورد بررسي قرار گرفته است.

تغييرات دما

دماي ميانگين ساالنه ايستگاه سينوپتيك بندرلنگه طي دوره آماري
 1966-2000برابر  26/5درجه سانتيگراد بوده و با توجه به معادله خط
رگرسيون روند كلي تغييرات دما در دوره مذكور افزايشي بوده است .ميزان
افزايش درجه حرارت طي دوره مطالعاتي معادل  0/013درجه سانتيگراد
برآورد شده است و ضريب همبستگي بين دماهاي ساالنه  0/57بوده است.

نگاره :1روند تغييرات درجه حرارت ايستگاه بندرلنگه و ميانگين
بلندمدت آن در دوره آماري ()2000-1966

متوسط دماهاي فصلي و روند تغييرات آن (دوره آماري)1966-2000

نتايج بررسي ميانگين درجه حرارت فصلي ايستگاه سينوپتيك بندرلنگه و نحوه
تغييرات آن در طي دوره آماري  1966-2000در جدول شماره 1ارائه شده است.
مطابق جدول فوق بيشترين ميزان افزايش درجه حرارت در فصل پاييز و سپس
تابستان بوقوع پيوسته كه اولي با  0/036درجه و دومي  0/026درجه سانتيگراد و

دماي فصل زمستان نيز  0/013درجه سانتيگراد بيش از افزايش دماي ساالنه ديده
ميشوند .فصل بهار نيز با كاهش دمايي  0/008درجه همراه بوده است.

نگاره :2سريهاي زماني اختالف دما (درجه سانتيگراد) ايستگاه
بندرلنگه از ميانگين كل دوره ()2000-1966
جدول  :1ميانگين درجه حرارت فصلي و تغييرات آن در طي دوره
آماري
فصل

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

ساالنه

ميانگين درجه
حرارت (درجه
سانتيگراد)

29/2

33/1

24/1

19/4

26/5

تغييرات درجه
حرارت (درجه
سانتيگراد)

-0/008

0/026

0/036

0/013

0/013

جدول  :2اختالف دورههاي  5ساله از ميانگين كل
دوره

فصل

1966 -70
1971-75
1976 -80
1981 -85
1986-90
1991-95
1996-2000

پاييز

تابستان

بهار

-0/4
-0/7
0/15
-0/07
0/05
0/06
0/54

-0/65
-0/4
0/09
-0/07
0/06
0/31
0/82

-0/16
0/02
0/41
0/6
0/10
0/45
0/64

زمستان
0/09
-0/54
0/70
-0/04
0/13
-0/17
0/6

مطابق اين جدول در دوره  5ساله  1966-70زمستان شهر بندرلنگه
درجه حرارتي بيش از ميانگين كل دوره داشته اما تفاوت دمايي اين فصل
نسبت به ميانگين دوره قابل توجه نبوده است .در دوره  1976-80روند
افزايش دما شروع شده و ميزان درجه حرارت فصلي در تمام بيش از ميانگين
كل دوره بوده بطوري كه اين افزايش در فصل زمستان محسوستر است.
در دوره  1981-85به جز فصل بهار در ساير فصول كاهش دمايي به چشم
ميخورد .در دوره  1981-90ميانگين دما در تمام فصول بيش از ميانگين كل
دوره بوده است .در دوره  1991- 95نيز ميانگين دماي فصل زمستان نسبت
به ميانگين كل دوره آماري كاهش يافته است .متقاب ً
ال دماي ساير فصول در
طي سالهاي آماري رو به افزايش گذارده است .در دوره  1996-2000دماي
هوا افزايش يافته و اين ميزان در فصل تابستان نسبت به فصول ديگر بيشتر
است .نمودارهاي نگاره شماره 3هماهنگي افزايش و كاهش ميزان درجه
حرارت فصلي را با نوسانهاي ساالنه دما نشان ميدهد.

تغييرات بارندگي

روند
نگاره:3
تغييرات فصلي (درجه سانتيگراد) و ميانگين متحرك  5ساله آنها طي
دوره مطالعاتي
به نظر ميرسد كه نوسانات مزبور در نتيجه تغييرات اقليمي به وجود
آمده كه بر اثر اين نوسانات طول دوره گرم افزايش يافته است .ضرايب
همبستگي دماهاي ساالنه در فصول زمستان ،بهار ،تابستان و پاييز به ترتيب
 0/86 ،0/73 ،0/23 ،0/36بوده است كه روند افزايش دما را با همبستگي خوبي
در اين فصول نشان ميدهد .روند تغييرات دمايي فصلي ايستگاه سينوپتيك
بندرلنگه با بررسي نمودارهاي نگاره 3مورد مطالعه قرار گرفته است.

نتايج بررسي دورههاي  5ساله دما

با بررسي نمودارهاي نگاره شماره 3روند تغييرات دمايي فصلي ايستگاه
سينوپتيك بندر لنگه مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور بررسي
نوسانهاي گرمايي در مقاطع زماني كوتاهتر ميانگين دورههاي  5ساله
محاسبه و نسبت به ميانگين كل دوره مقايسه گرديده است(.جدول شماره)2

متوسط بارندگي ساالنه ايستگاه بندرلنگه طي دوره مطالعاتي 154/7
ميليمتر محاسبه گرديده است .در اين دوره انحراف از معيار بارندگي ساالنه
 96/7و ضريب تغييرپذيري آن  63درصد بوده است .بيشترين ميزان بارش
ساليانه در سال  1995ميالدي  402/7ميليمتر و كمترين آن در سال 1985
ميالدي به ميزان  20ميليمتر اتفاق افتاده است .دامنه تغييرات  382/7ميليمتر
و مقدار ميانه بارش  143/3ميليمتر و همچنين چولگي آن  0/75و مثبت
ميباشد .نوسانات بارش ساليانه بسيار شديد ميباشد به طوري كه دامنه
اين نوسانات از مقدار ميانگين نيز بيشتر است .براي محاسبه روند تغييرات
بارندگي دو دوره جزييتر يكي از سال  1966تا  1980و ديگري از  1981تا
 2000تشخيص داده شده و بررسي گرديده است.
الف -دوره  :1966-1980در اين دوره متوسط بارندگي ساالنه 148/6
ميليمتر ،انحراف از معيار آن  34/11ضريب تغييرات  23درصد و ضريب
همبستگي بين بارشهاي ساالنه  0/47بوده است .مقدار مثبت ضريب
همبستگي نشانه روند افزايش بارش طي دوره فوق ميباشد كه با توجه
به معادله خط رگرسيون ميزان افزايش بارندگي طي  15سال ،1966-1980
 11/3ميليمتر برآورده گرديده است .با توجه به ميانگين متحرك  5ساله از
سال  1966تا  1975يك دوره خشكي شديد ،از سال  1976تا  1981يك
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دوره كوتاه مرطوب مشاهده ميگردد .در طي سالهاي  1966تا  1980سال
 1967به عنوان خشكترين و كم بارانترين سال دوره معرفي گرديده است.
ب :1981-2000 -در اين دوره متوسط بارندگي ساالنه  159/5ميليمتر،
انحراف از معيار آن  ،91/3ضريب تغييرات  57درصد و ضريب همبستگي
 0/27بوده است .در اين دوره نسبت به دوره قبلي روند افزايش بارش كمتر
بوده است .ميزان افزايش بارندگي طبق معادله خط رگرسيون  4/2ميليمتر
برآورد گرديده است .حداكثر بارش در طي دوره  35ساله در سال  1995و به
ميزان  402/7ميليمتر بوده است .با در نظر گرفتن ميانگين متحرك  5ساله از
سال  1981تا  1990يك دوره خشكي بلندمدت بوقوع پيوسته است .در اين
دوره خشك ،سال  1985با حداقل بارش  20 mmمشاهده گرديده است.
پس از آن روند افزايش بارش از سال  1991شروع شده است،

نگاره :5روند
تغييرات بارندگي
ايستگاه بندرلنگه
در طي سالهاي
مطالعاتي و ميانگين
بلندمدت آن
نگاره :6روند
تغييرات بارندگي و
ميانگين متحرك 5
ساله آن در فصول
پاييز و زمستان
نگاره :7روند
تغييرات بارندگي و
ميانگين متحرك 5
ساله آن در فصول
بهار و تابستان

نگاره :4مقادير استاندارد شده  Z.scoreبراي جمع كل بارش ساالنه
ايستگاه بندرلنگه و روند تغييرات آن در طي سالهاي مطالعاتي

نتيجهگيري

نتايج دورههاي  5ساله بارش

دوره مورد مطالعه را به  7دوره پنج ساله از  1966-70تا 1996-2000
تقسيم كرده و ميانگين هر يك از دورهها را محاسبه و تفاوت آن با ميانگين
كل دوره مقايسه شده است .نتايج حاصل از اختالفات ميانيگين دورههاي 5
ساله با ميانگين دورههاي  5ساله با ميانگين كل در جدول  3ارائه شده است.
جدول  :3اختالف ميانگين دورههاي  5ساله بارش از متوسط كل
بارش  5ساله
دوره

فصل

1966-70
1971-75
1976-80
1981-85
1986-90
1991-95
1996-2000
ميانگين دوره

ساالنه

پاييز

تابستان

بهار

زمستان

-61/6
-19/42
63/16
-27/08
-35/52
60/96
20/98
154/7

-23/68
-16/18
8/28
-6/06
-8/2
31/12
-3/78
39/2

1/44
17/4
-1/2
-0/8
-1
4/4
-1/2
1/2

-3/24
2/08
10/58
-4/6
6/52
-6/24
-6/42
8/2

-56/78
-20/12
48/5
50/48
-30/14
18/36
35
103/4

با توجه به جدول فوق دوره  1966 -70به عنوان خشكترين دوره  5ساله
معرفي گرديده و حدود  61/6ميليمتر كمتر از ميانگين كل دوره بارش دريافت
كرده است .ميانگين دورههاي  5ساله  1976-80و  1991-95و1996-2000
بيشتر از ميانگين كل دوره  35ساله بوده بطوري كه دوره  5ساله 1976-80
به عنوان مرطوبترين دوره بوده و حدود  63/1ميليمتر بيشتر از ميانگين كل
دوره بارش دريافت كرده است .لذا در طي سالهاي مطالعاتي ،بندرلنگه 4
دوره خشك و  3دوره  5ساله مرطوب را پشت سر گذارنده است.
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در اين مطالعه مشخص گرديد كه دو عنصر اقليمي يعني دما و بارش
بندرلنگه طي دوره آماري  1966-2000داراي روندهاي متفاوتي بوده
اند .همچنين روند تغييرات دو عنصر فوق در طول تمام دوره يكسان نبوده
و ضريب همبستگي دما و بارش ساالنه و فصلي در طول مدت دوره از
مقدار كمي برخوردار بوده است .افزايش دماي ساالنه به ميزان  0/013درجه
سانتيگراد در مقياس ساالنه و بيشترين كاهش بارندگي در دورههاي حرارتي
 1986-90 ،1966-70و  1981-85به ترتيب به ميزان  35/5 ،61/6و 27/08
ميليمتر در مقياس ساالنه بوده است .روند تغييرات بارندگي فصلي نمايانگر
اين موضوع است كه روند افزايش بارندگي فصول زمستان و پاييز به ترتيب
به ميزان  1/23و  1/2ميليمتر بوده و در دو فصل ديگر اين روند سير نزولي
داشته است .با توجه به نمودارهاي رسم شده مشاهده ميگردد كه ميزان كاهش
بارندگي در فصل بهار به بيشترين مقدار يعني  0/27ميليمتر رسيده است .نتايج
دورههاي  5ساله بارش نشان ميدهد كه دوره پنج ساله  1976-80به عنوان
مرطوبترين دوره شهر بندرلنگه معرفي گرديده است .جهت برآورد ميزان دما و
بارندگي و مشاهده چگونگي تغييرات آنها معادالت مربوطه در نگارههاي  3و
 6و  7در دو مقياس ساالنه و فصلي ارائه گرديده است.
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