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 چكیده

 ؛شوود و مقدار بارش ابرها از مواردي است که کمتر در کارهاي پژوهشي به آن پرداخته مي بررسي نوع ابر

هاي سينوپ شش ايستگاه هواشناسي استان خراسان دي کد کردن داده لذا در اين پژوهش با استفاده از فنّ

تايج نشان داد رفتي موردبررسي قرار گرفتند. ن هاي پوششي و فراهاي اقليمي و روند بارشويژگي ،جنوبي

رفتي و مخلوط در استان خراسان جنوبي در دو فصل پاييز و زمستان مشابه  هاي پوششي، فرادرصد بارش

رفتي و مخلوط فصل تابستان تفاوت زيادي با ديگر فصوو  دارد.   هاي پوششي، فرايکديگر و درصد بارش

هواي موي توا جوودي، در     هبشرويه در موا  هاي مي تا اکتبر، درهاي فرا رفتي در بيرجند در ماهبيشينه بارش

هاي آوريل تا نوامبر هاي مارس تا نوامبر، در نهبندان در ماههاي مي و ژوئن، در قاين در ماهفردوس در ماه

 بوادتري  هاي بيرجند، قاين و نهبندان که ارتفواع دهد و ايستگاههاي مي تا سپتامبر رخ ميو در طبس در ماه

 هوا از نووع فورا رفتوي    هواي تابسوتانه آن  ه ايسوتگاه ديگور دارنود بيشوتر بوارش     نسبت بوه سو   از سطح دريا

 است.  

 .هاي سينوپ، استان خراسان جنوبيهاي پوششي، دادههاي فرا رفتي، بارشبارشها:کلیدواژه

 . مقدمه6

 بارش به معناي کلي، ريزش قطرات باران يا ذرات منجمد از ابرهاست کوه در ارور فراينود ميعوان در جوو     

از قبيل کودک برف کوه   هاييپديده، برف و تگرگ است. ريزهبارانو شامل باران،  ريزدميتشکيل و به زمين 

 هاشبنمنبايستي بارش محسوب شوند. انواع  نمايندنمياز ابر ريزش  طورکليبهشده و ندر طبقات باد تشکيل 
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و ممکن است سوطح زموين را    آيندميوجود  مشابه که به دليل ميعان بخارآب در سطح زمين به هايپديدهو  

سوازمان  )شووند  نميجمع شود نيز جزو بارندگي محسوب  سنجبارانمرطوب و گاهي اوقات مقداري آب در 

مياني بايستي بر روي نوع ابر پايه به لحاظ  هايعرض(. به هنگام مطالعه ابرهاي 30: 0139هواشناسي کشور، 

( بوه اهميوت   0311: 3111و همکوارانش در پژوهشوي )   0توورنبرت نيم. بودن آن تمرکز ک فرا رفتيپوششي و 

داراي شودت کوم    هاي پوششيسازي وضعيت جوي اشاره کردند. بارشبيني و شبيههاي ابرها در پيشويژگي

و استراتوس ريزش و س، آلتواستراتوس، استراتوکومولوس استراتوابرهاي نيمبوو از  باشندميو مدت طودني 

 ريوزش  کومولووس و کومولونيمبووس   ابرهاي از هستند که کم مدت زياد و شدت داراي رفتي هاي فرابارش

-انودازه شديدي نيز رخ دهد که عناصر بوارش در   رعدوبرق. گاهي اوقات ممکن است رگبار باران و کنندمي

بوه   هوا بوارش  بنودي طبقوه . سوت مانند تگرگ که ناشي از حرکات قوي رو بوه باد  ؛رشد کنند تريبزرگهاي 

بوراي ارزيوابي    توانود موي بسيار مهم است و  شناسياقليمعلم هواشناسي  و  و پوششي در فرا رفتي هايبارش

 :0991، و همکاران 2واستينر 339: 3112و همکاران، 1؛ لين11: 3،0991)هوز  هاي اقليمي بکار رودارايي مد ک

 هواي ويژگوي شوناخت   تورين مهوم ز و پوششوي يکوي ا   فورا رفتوي   هايبارشدر قالب  هابارشوقوع  (.0973

به رسميت شناخته  (333:0933و همکاران ) 1توسط سيمپسون هاهاي جهاني است. منطق تفکيک بارشبارش

هواي  کورد. بسوياري از محققوان الگووريتم     هئو را ارا هوايي پيشنهاد( نيز در اين رابطه 9719: 7991) شد و هوز

اطالعوات زمينوي    پايوه  بر هاکردند که بسياري از اين الگوريتم ارائهاز يکديگر  هامختلفي براي تفکيکي بارش

( چندين الگوريتم را در قالب يافته علمي خالصه کردند که بسوياري از  111: 3111و همکاران ) 3است. دنگ

 ( بودند. 911: 0932و هوز ) 7چرچيل هايطرحالهام گرفته از  هاالگوريتماين 

 براي هاروش اين که کردند استفاده هابارش تفکيک جهت ماهواره و ارراد هايداده از محققين از بسياري

 همکواران  و  روندانلي(. 0973: 0991 استينر،) شد برده بکار کيلومتر 3 بادي هايرزولوشن با رادار هاينقشه

 رادار اتيمشواهد  هايداده از استفاده با را دريا سطح دماي با پوششي و رفتي فرا هايبارش ارتباط( 0: 3113)

 حرکوات  بوا  منواطق  رفتوي  فورا  هواي بارش. کردند بررسي TRMM ماهواره رادار بارندگي هايداده و زميني

 0 از کمتور  سورعت  با آهسته هايبارش با مناطق پوششي هايبارش و رانيه بر متر 0 از تربزرگ قوي عمودي

 بوه  پوششوي  هواي بارش کاهش و رفتي فرا يهابارش افزايش دهندهنشان نتايج. شد گرفته نظر در رانيه بر متر
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 و هواي فورا رفتوي   بوارش  (011: 3101) همکارانش و 0رولفووا .بود آب سطحي دماي با باران کل واحد ازاي

 هواشناسي هايايستگاه ساعتي هايداده پايه بر و پيشنهادي الگوريتم از استفاده با را مجارستان کشور پوششي

 افوزايش  حوا   در مجارسوتان  در فرا رفتوي  هايبارش که داد نشان نتايج. دندکر تفکيک يکديگر از سينوپتيک

 و 3لوي  .باشود  هووا  ناپايوداري  افوزايش  علت به و زمين سطح شدن گرم درنتيجه است ممکن ارر اين و است

 انوواع  سوطحي  بودجوه  ترکيوب  اسواس  بور  هوا بارش جداسازي براي جديدي طرح (321: 3102) همکارانش

 همگرايوي  صوورت بوه  بواران  نووع  سه. کردند هئارا هاداده سازيشبيه مد  از استفاده با دهشهاي تفکيکبارش

 و همرفتي هايبارش غالبدر  مايع فيزيکي ميکرو فرآيندهاي وتروپوسفر  سراسر در باد به رو حرکات بخار،

 يو   فيزيکوي  ميکورو  يفرآينودها  و بواد  تروپوسفر در باد به رو حرکات ، همگرايي با همراه باران نوع چهار

 و محلوي  صورتبه اتمسفر خشکي که حالتي در که داد نشان تايج. ندادند تشکيل را پوششي هايبارش غالب

 .افتود موي  اتفواق  هوا بارش نوع شديدترين صفراست از تربزرگ متئورهاي آبي همگرايي و بخارآب همگرايي

 تموام  در ابرهوا  آبوي  متئورهاي همگرايي و دهدنمي رخ بخارآب همگرايي حداکثر با مناطق در بارش حداکثر

 همکوارانش  و 1تنووير  .اسوت  کوم  محلوي  رطوبت با مناطق براي بارش مهم منبع پوششيهاي بارش با مناطق

 تصويربردار توسط که پوششي و هاي فرا رفتيبارش  رژيم تفکيک براي آموزشي الگوريتم از (0132: 3101)

 قوادر  الگووريتم  ايون  کوه  داد نشان نتايج و کردند استفاده بود آمدهتدسبه TRMM ماهواره TMI  ماکروويو

 3103) همکوارانش  و توراريوا  .کنود  تفکيوک  يکوديگر  از قبولي قابل و منطقي دقت با را هابارش رژيم است

 بوا  کوه  بواران  قطورات  سوايز  توزيوع  هايويژگي پارامتر از رفتي فرا از پوششي ابرهاي جداسازي براي( 203:

 کوه  دادموي  نشوان  هاآن نتايج. کردند استفاده بود شدهآوريجمع استراليا داروين در رادار اطالعات از استفاده

 .باشود  اجورا قابول  هم مناطق ديگر براي تواندمي رادار هايداده از استفاده با هابارش جداسازي فن از استفاده

يکي از مناطق خشک شورق آسياسوت    ( در پژوهشي در شما  غربي چين که019: 3103و همکارانش ) 2هان

هواي غربوي و   هواي سوادنه بخوش   روندهاي متفاوتي در بارش 0930-3111هاي نشان دادند که در طو  سا 

دار و مناطق شورقي داراي رونود کواهش    شرقي اين منطقه وجود دارد. مناطق غربي داراي روند افزايش معني

هاي سنگين در زايش روند در مناطق غربي ناشي از افزايش بارشها نشان داد که افباشند. نتايج آندار ميمعني

هوا جهوت   هاي سنگين در پاييز است. درنتيجوه آن تابستان و کاهش روند مناطق شرقي ناشي از کاهش بارش

هواي سونگين در   ها استفاده کردند و نشان دادند کوه افوزايش بوارش   يافتن نوع بارش از پارامتر فراواني بارش
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هواي سونگين در پواييز در شورق چوين      رفتي و کاهش بوارش  هاي فراتيجه افزايش فراواني بارشتابستان درن

 هاي پوششي است.درنتيجه کاهش فراواني بارش

هواي سونگين منشور فورا     با فرض اينکه بارش پوششي و فرا رفتي هايبارش جداسازي در مطالعه حاضر،

شش ايستگاه سينوپتيک استان خراسوان جنووبي    سيهاي هواشنارفتي دارند با بررسي کدهاي سينوپ گزارش

داراي بازه  هاداده اين اي،ماهواره هايداده و هاي راداربرخالف داده. واقع در شرق ايران صورت گرفته است

اعتبارسونجي   را بوراي  بوارش  طراحوي مقودار   و بواد  مقادير برآورد و باشند و بررسي روندزماني طودني مي

 کنند. تر ميحتوهوا راآب هايمد 

 منطقه موردمطالعه. 6

 مودار  بوين  که است  شدهواقعدر شرق ايران  کيلومترمربع 91133ستان خراسان جنوبي با وسعتي در حد ا

درجوه و   31دقيقه توا   1درجه و  17دقيقه عرض شمالي و  11درجه و  12دقيقه تا  10 و درجه 11جغرافيايي

لحاظ  اقليمي داراي اقليمي خشک و بيابواني در نوواحي پسوت و     و بهاست  قرارگرفته دقيقه طو  شرقي 31

 خشک در نواحي کوهستاني است. وهواي نيمهآب
 

 
 

 مطالعه مورد محدوده موقعیت 6شكل 
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 های موردمطالعههای ايستگاهويژگی 6جدول 

دوره آماري 

 مورداستفاده

سا  

 ترسيس

نام 

هايستگا  

طو  

 جغرافيايي

 عرض 

 جغرافيايي

از ارتفاع 

 سطح دريا

0913-3102 

0937-3102 

0933-3102 

0931-3102 

0930-3102 

0933-3102 

0911 

0937 

0931 

0932 

0931 

0971 

 بيرجند

 قاين

 نهبندان

 فردوس

 طبس

 بشرويه

31/19  

03/19  

11/31  

03/13  

91/13  

33/17  

9/13  

71/11  

11/10  

11/12  

31/11  

13/11  

0112 

0213 

0033 

0391 

700 

379 

  هامواد و روش. 9

 هاداده. 9. 6

ايسوتگاه سوينوپتيک اسوتان     3هاي سينوپتيک سازمان هواشناسي کشور براي نياز از گزارش هاي موردداده

سواعته،   3آوري شد. بانک آماري شامل مقدار بوارش  خراسان جنوبي واقع در شرق ايران از بدو ترسيس جمع

شش ابر، نوع ابر، ميزان پوشش ابر و دما هاي ساعتي پوکد هواي گذشته و حاضر در طو  شش ساعت و داده

 باشد.  مي

 هاروش تفكیک بارش. 9. 6

هواي  کنند و به انواع مختلفوي از پديوده  پوششي از انواع مختلفي از ابرها ريزش مي و فرا رفتي هايبارش

د. شوون هاي هواشناسي کدگذاري موي صورت کدهاي سينوپ در ايستگاهگردند که بهبندي ميهواشناسي طبقه

باشند. دو گروه اصلي ها ميلذا در اين پژوهش هواي حاضر و گذشته و نوع ابر معيار او  براي تفکيک بارش

 90-99ها کدهاي و براي طوفان 31-91هاي فرا رفتي رگباري کدهاي کدهاي سينوپ حالت هوا براي بارش

-37و  09-07افتد شامل کدهاي ميباشند. همچنين کدهايي که رگبار و رعدوبرق در خارج ايستگاه اتفاق مي

هواي  گيرند. سه گروه اصلي حالت هوا نيز براي بارشهاي فرا رفتي قرار مياست که در گروه بارش 39و  31

 )سوازمان  باشوند موي  71-79و بورف   31-39، باران غير از رگبوار   11-19ريزه با کدهاي پوششي شامل باران

هاي فورا رفتوي   ها استفاده از نوع ابر است. بارشراي تفکيک بارش. معيار دوم ب(31: 0139 کشور، هواشناسي

هواي پوششوي وابسوته بوه ابرهواي      کوه بوارش  وابسته به ابرهاي کومولونيمبوس و کومولوس هستند درحوالي 

هواي  هواي داده باشند. در اين پژوهش فايول استراتوس، استراتونيمبوس، استراتوکومولوس و آلتواستراتوس مي

هواي  دي کود شودند و بوارش    SCdataافزار ها با استفاده از نرمرماه از سا  براي کليه ايستگاهسينوپ براي ه

ها بر اسواس دو  ها براي حالت هوا و نوع ابر شمارش شد. سپس بارشساعته غير صفر براي کليه ساعتشش
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هواي  ماني بوارش هاي زمعيار ذکرشده به سه دسته فرا رفتي، پوششي و مخلوط تبديل شدند و درنهايت سري

هواي  متر بر اساس حالتميلي 1هاي بادتر از دست آمد. سپس بارش ساعته به 3فرا رفتي، پوششي و مخلوط 

دسوت   ها نيز بوه ساعته تبديل و سري زماني آن 3هاي فرا رفتي ، پوششي و مخلوط هوا و يا نوع ابر به بارش

 ها انجام شد.هاي آماري بر روي آنآمد. سپس بررسي

 بحث و نتايج .4

متر پوس از تفکيوک   ميلي 1تر از هاي سنگين بزرگها و تعداد وقوع بارشدرصد مقدار، تعداد وقوع بارش

شوده اسوت. پوس از بررسوي     نشوان داده  3تا  0هاي هاي فرا رفتي و پوششي براي هر ايستگاه در شکلبارش

درصود   23هوا در ايسوتگاه بيرجنود    ر بوارش طور مثا  از کل مقداها مشخص گرديد که بهآماري و آناليز داده

درصد و کمتور   13هاي پوششي رفتي و تعداد وقوع بارش درصد آن از نوع فرا 27ها از نوع پوششي و بارش

متور بوه   ميلوي  1هاي بيشتر از دهد که بارشحالي است که نتايج نشان مي رفتي است. اين در هاي فرااز بارش

هاي پوششي است. در ايسوتگاه بشورويه ، فوردوس ، نهبنودان و طوبس بوه       وقوع پيوسته ناشي از وقوع بارش

رفتي کمتري در ايون دو   هاي فراباشد و بارشها از نوع پوششي ميدرصد بارش 39و  19،   77،  71ترتيب 

رفتي در ايستگاه قاين تقريباً مشابه يکديگر است .  هاي پوششي و فرادهد. درصد مقدار بارشايستگاه رخ مي

، 29رفتي بيشتر از پوششي است به ترتيوب   هاي فراهاي نهبندان ،قاين و بيرجند تعداد وقوع بارشر ايستگاهد

درصود ،  1/21هاي پوششوي   هاي کل دوره آماري مشترک بارشداده 3درصد. بر طبق نتايج جدو   13و  19

دهنود. درصود   نشوان موي   هوا را درصد از کل حجم بوارش 2/9هاي مخلوط و بارش 9/22هاي فرا رفتي بارش

هاي پوششوي،  هاي پوششي، فرا رفتي و مخلوط دو فصل پاييز و زمستان مشابه يکديگر و درصد بارشبارش

 فرا رفتي و مخلوط فصل تابستان تفاوت زيادي با ديگر فصو  دارد .

 رفتی، پوششی و مخلوط در فصول مختلف سال و  های فرادرصد متوسط بارش 6جدول

 مشترک شش ايستگاه هواشناسی کل دوره آماری
 

 کل دوره آماری

مشترک   
زپايی زمستان تانتابس    بهار 

5/45  5/14  9/19  1/61  1/95  پوششی 

3/44  6/93  6/93  5/14  6/55 یرفت فرا   

4/3  4/5  5/1  1/61  3/1  مخلوط 
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 هایبارش تفكیک به متریلیم 5 از تربزرگ سنگین هایبارش وقوع تعداد و هابارش وقوع تعداد ، مقدار درصد  6شكل

بیرجند ايستگاه 6351-6364 آماری دوره برای مخلوط و رفتی فرا پوششی،

 هایبارش تفكیک به مترمیلی 5 از تربزرگ سنگین هایبارش وقوع تعداد و هابارش وقوع تعداد ، مقدار درصد 9 شكل

 بشرويه گاهايست  6311-6364  آماری دوره برای مخلوط و رفتی فرا پوششی،
 

 هایبارش تفكیک به مترمیلی 5 از تربزرگ سنگین هایبارش وقوع تعداد و هابارش وقوع تعداد ، مقدار درصد 4 شكل

 فردوس ايستگاه 6315-6364 آماری دوره برای مخلوط و رفتی فرا پوششی،
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های متر به تفكیک بارشمیلی 5تر از های سنگین بزرگها و تعداد وقوع بارشدرصد مقدار ، تعداد وقوع بارش 5شكل 

 قائن ايستگاه 6311-6364پوششی، فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری 
 

 
 هایبارش تفكیک به مترمیلی 5 از تربزرگ سنگین هایبارش وقوع تعداد و هابارش وقوع تعداد ، مقدار درصد 1 شكل

 نهبندان ايستگاه 6311-6364 آماری دوره برای مخلوط و رفتی فرا پوششی،
 

 
 هایبارش تفكیک به مترمیلی 5 از تربزرگ سنگین هایبارش وقوع تعداد و هابارش وقوع تعداد ، مقدار درصد 1 شكل

 بسط ايستگاه 6316-6364 آماری دوره برای مخلوط و رفتی فرا پوششی،
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a. های فرا رفتی و پوششیهای بارشويژگی 

طوور نمونوه در   هاي پوششي، فرا رفتي و مخلوط ايستگاه بيرجند را بهمجموع و درصد بارش 3و  7شکل 

هوا داراي دوره سوادنه   ها مشخص شد که بوارش دهند. با بررسي ديگر ايستگاههاي مختلف سا  نشان ميماه

هاي نوامبر تا آوريل در تمامي فصو  است. اين دوره سوادنه  ها مابين ماهباشند که بيشينه بارش آنمنظمي مي

هاي مي تا اکتبر، در بشورويه در ماهواي موي توا     هاي فرا رفتي در بيرجند در ماهدهد که بيشينه بارشنشان مي

هاي آوريل ههاي مارس تا نوامبر، در نهبندان در ماهاي مي و ژوئن، در قاين در ماهجودي، در فردوس در ماه

هاي بيرجند، قاين و نهبنودان کوه ارتفواع از    دهد. ايستگاههاي مي تا سپتامبر رخ ميتا نوامبر و در طبس در ماه

 ها از نوع فرا رفتي است.هاي تابستانه آنسطح درياي بادتري نسبت به سه ايستگاه ديگر دارند بيشتر بارش

 
 6351-6364 آماری دوره بیرجند برای ايستگاه مخلوط و رفتی فرا پوششی، هایبارش مجموع 1 شكل

 
 

 6351-6364های پوششی، فرا رفتی و مخلوط ايستگاه بیرجند برای دوره آماری درصد بارش 3شكل 
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b.  روندآنالیز 

 های بارش و تخمین روندهاويژگی -

ان جنوبي مورد هاي هواشناسي استان خراسهاي پوششي و فرا رفتي فصلي کليه ايستگاهروند مقدار بارش
هاي بيرجند و قاين آورده شده است. هاي ايستگاهآناليز و بررسي قرارگرفته است که براي نمونه اشکا  بارش

ها داراي تغييرات مکاني زيادي است و استان خراسان جنوبي از پراکندگي مکاني بوارش  به علت اينکه بارش
ها نيز مورد ارزيابي قرار گرفوت. رونود   متوسط بارش آمده ازدستهاي زماني بهزيادي برخوردار نيست سري

 افزار اکسل محاسبه شد. هاي فصلي در محيط نرمبارش
در فصو   هاي فرا رفتيتمامي فصو  و بارش هاي پوششي ايستگاه بيرجند دردر طو  دوره آماري بارش

جوز فصول   موامي فصوو  بوه   هاي پوششي در تبهار و تابستان در حا  کاهش است. در ايستگاه بشرويه بارش
هاي فرا رفتي در فصو  بهوار، پواييز و زمسوتان در حوا  افوزايش اسوت. در       تابستان در حا  کاهش و بارش

جز فصل تابسوتان در  هاي فرا رفتي بههاي پوششي همه فصو  در حا  کاهش و بارشايستگاه فردوس بارش
هاي پوششي در پاييز و زمستان روند افزايشي ديگر فصو  در حا  افزايش است. در ايستگاه قاين فقط بارش

هاي پوششي و هاي فرا رفتي در کليه فصو  در حا  کاهش است. در ايستگاه نهبندان هم بارشدارند و بارش
هاي پوششي بهوار و زمسوتان ايسوتگاه    هاي فرا رفتي در تمامي فصو  در حا  کاهش است و بارشهم بارش

 رفتي اين ايستگاه در کليه فصو  در حا  افزايش است. هاي فراطبس در حا  کاهش و بارش
 

 
 در فصل بهار 6351-6364 آماری دوره طی بیرجند ايستگاه پوششی و رفتی فرا هایبارش تغییرات 63شكل

 
 در فصل تابستان 6351-6364 آماری دوره طی بیرجند ايستگاه پوششی و رفتی فرا هایبارش تغییرات 66شكل
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  6351-6364 آماری دوره طی بیرجند ايستگاه پوششی و رفتی فرا هایبارش یراتتغی 66شكل

 پايیز فصل در
 

 
 
 

  6351-6364 آماری دوره طی بیرجند ايستگاه پوششی و رفتی فرا هایبارش تغییرات 69شكل

 زمستان فصل در
 

 

هاي پواييزه  را رفتي و بارشهاي خراسان جنوبي اغلب از نوع فهاي بهاره و تابستانه ايستگاهمتوسط بارش

هواي  هواي ايسوتگاه  زمستانه متوسط بوارش  هاي پاييزه وو زمستانه استان از نوع پوششي هست. الگوي بارش

 .گر استاستان مشابه يکدي
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 استان خراسان جنوبی 6311-6364سال برای دوره آماری  مختلف فصول در بارش الگوی تغییرات 64شكل 
 

هاي پوششوي در فصوو    هاي فرا رفتي در همه فصو  افزايش و مقدار بارشتفاع مقدار بارشبا افزايش ار

هاي فرا رفتي در دو فصل بهار و پاييز مشوابه يکوديگر هسوت.    يابد. شيب بارشتابستان و زمستان کاهش مي

فصوو  وجوود   ها با ارتفاع براي هر دو نوع بارش در همه هرحا  اختالفات بزرگي درشيب وابستگي بارشبه

 ( .07و  03، 01، 02دارد)اشکا  

 
 جنوبی خراسان استان 6311-6364 آماری دوره رفتی، پوششی و مخلوط فصل بهار با ارتفاع برای های فراتغییرات میانگین بارش 65شكل 

 
 جنوبی خراسان استان 6311-6364 یآمار دوره رفتی، پوششی و مخلوط فصل تابستان با ارتفاع برای های فراتغییرات میانگین بارش 61شكل 
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-6364 آماری دوره رفتی، پوششی و مخلوط فصل پايیز با ارتفاع برای های فراتغییرات میانگین بارش 61شكل 

 جنوبی خراسان استان 6311
 

 
 

 آماری دوره رفتی، پوششی و مخلوط فصل زمستان با ارتفاع برای های فراتغییرات میانگین بارش 61شكل 

 جنوبی خراسان استان 6364-6311
 

شوده اسوت.   نشان داده 03هاي پوششي به فرارفتي در شکل رابطه ميانگين دماهاي فصلي با کسر بارش

هواي فوردوس، بشورويه و طوبس بوا      هاي پوششي به فرارفتوي ايسوتگاه  دهد که نسبت بارشنتايج نشان مي

که شود درحاليها ميتغيير در مقدار بارشيابد و افزايش دماي هوا موجب افزايش دماي فصلي افزايش مي

هاي بيرجنود  هاي پوششي به فرارفتي ايستگاهيابد. نسبت بارشهاي نهبندان کاهش مياين کسر براي بارش

 هوا ديووده  و قواين نيوز بوا افوزايش دموا تقريبواً رابوت هسووت و بوا افوزايش دموا تغييوري در مقودار بوارش             

 شود.نمي
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 پوششی به فرا رفتی هایدماهای فصلی با کسر بارشرابطه میانگین  63شكل 

 گیرینتیجه. 5

 ايون  در ،شودگيري ميها و رادارها اندازهسرعت بارندگي که توسط ماهواره ات ديگر که ازبرخالف مطالع

 هواي ابرهواي داده  نووع  و گذشوته  و حاضور  هوواي  وضعيت ، هابارش مقدار ساعتهشش هايداده از پژوهش

شده است. فايده اصولي ايون کوار    استفاده يکديگر از هابارش انواع تفکيک براي هواشناسي هاگزارش سينوپ

شوده از رادارهوا   آوريهاي جموع ها مانند دادهگيري شده و نياز به تبديل آنها مستقيماً اندازهاين است که داده

هواي  اي اقليموي بوارش  هو هم در دسترس است و امکان بررسوي مدت آننيست. همچنين سري زماني طودني

بوا ايون ديودگاه روش مورداسوتفاده در ايون       (.011: 3101 رولفوووا، )شوود  رفتي بهتر ميسر مي پوششي و فرا

شوود.  هواي اسوتان خراسوان جنووبي در درازمودت محسووب موي       پژوهش يک گام موفق براي تفکيک بارش

توي در حوا  افوزايش اسوت کوه ايون       هاي فرارفها در حا  کاهش و بارشهاي پوششي در اکثر ايستگاهبارش

باشود. بوا   موي  (011: 3101توان به تغييرات اقليمي نسبت داد و نتايج آن مشابه نتايج رولفوووا ) موضوع را مي

هاي با شدت زياد توجه به اينکه اغلب نقاط استان خراسان جنوبي داراي اقليم خشک و بياباني است و بارش

هواي  عنوان بارشمتر بهميلي 1هاي بيشتر از شود بارشاين استان ميو مدت کم منجر به جاري شدن سيل در 

هاي استان داراي يک بيشوينه در مواه موارس و داراي کمينوه بوارش در      سنگين در نظر گرفته شد. دوره بارش

ي هاکه دوره بارشهاي فرارفتي  است. درحاليهاي تير و مرداد است که اين دوره کامالً مشابه دوره بارشماه

جوز در فصول   هواي پوششوي بوه   ها مقودار بوارش  پوششي در ماه ژانويه داراي بيشينه است. در تمامي ايستگاه

هواي فرارفتوي هسوتند کوه     هاي سنگين بارششوند و در تابستان کليه بارشتابستان بارش غالب محسوب مي

در   (011: 3101لفوووا ) طوور کوه رو  باشد. هماندر چين مي (019: 3103) همکارانش و مشابه تحقيقات هان
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هاي مجارستان هاي فرارفتي در سه فصل بهار، تابستان و پاييز  در کليه ايستگاهتحقيقاتش افزايش روند بارش

 فرا هايبارش طور متوسط براي کل استان خراسان جنوبي ميانگيندهد که بهرا نشان داده بود، نتايج نشان مي

هاي بيرجند، قاين و نهبنودان  در حا  افزايش است. در ايستگاه 0933-3102 آماري دوره براي ارتفاع رفتي با

هواي فورا رفتوي در    هاي بلند هستند مقدار بوارش که داراي ارتفاع بادتري از سطح دريادارند و در مجاور کوه

هواي فرارفتوي و پوششوي کاربردهواي     هاي زماني بوارش خورد. نتايج بررسي سريتابستان بيشتر به چشم مي

تواند هاي بارش ميوتحليل مقادير حدي و روندها، جداسازي دادهکه عالوه بر تجزيهطوريشماري دارد. بهبي

طوور جداگانوه   هواي فرارفتوي و پوششوي را در مقيواس بوزرگ بوه      هاي اقليمي  کوه بوارش  براي ارزيابي مد 

 .(0191: 3100 هو،) کنند نيز بکار رودسازي ميشبيه
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