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چكیده
بررسي نوع ابر و مقدار بارش ابرها از مواردي است که کمتر در کارهاي پژوهشي به آن پرداخته ميشوود؛
لذا در اين پژوهش با استفاده از فنّ دي کد کردن دادههاي سينوپ شش ايستگاه هواشناسي استان خراسان
جنوبي ،ويژگيهاي اقليمي و روند بارشهاي پوششي و فرا رفتي موردبررسي قرار گرفتند .نتايج نشان داد
درصد بارشهاي پوششي ،فرا رفتي و مخلوط در استان خراسان جنوبي در دو فصل پاييز و زمستان مشابه
يکديگر و درصد بارشهاي پوششي ،فرا رفتي و مخلوط فصل تابستان تفاوت زيادي با ديگر فصوو دارد.
بيشينه بارشهاي فرا رفتي در بيرجند در ماههاي مي تا اکتبر ،در بشرويه در مواههواي موي توا جوودي ،در
فردوس در ماههاي مي و ژوئن ،در قاين در ماههاي مارس تا نوامبر ،در نهبندان در ماههاي آوريل تا نوامبر
و در طبس در ماههاي مي تا سپتامبر رخ ميدهد و ايستگاههاي بيرجند ،قاين و نهبندان که ارتفواع بوادتري
از سطح دريا نسبت بوه سوه ايسوتگاه ديگور دارنود بيشوتر بوارشهواي تابسوتانه آنهوا از نووع فورا رفتوي
است.
کلیدواژهها :بارش هاي فرا رفتي ،بارش هاي پوششي ،داده هاي سينوپ ،استان خراسان جنوبي.
 .6مقدمه

بارش به معناي کلي ،ريزش قطرات باران يا ذرات منجمد از ابرهاست کوه در ارور فراينود ميعوان در جوو
تشکيل و به زمين ميريزد و شامل باران ،بارانريزه ،برف و تگرگ است .پديدههايي از قبيل کودک برف کوه
در طبقات باد تشکيل نشده و بهطورکلي از ابر ريزش نمينمايند نبايستي بارش محسوب شوند .انواع شبنمها
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و پديدههاي مشابه که به دليل ميعان بخارآب در سطح زمين به وجود ميآيند و ممکن است سوطح زموين را
مرطوب و گاهي اوقات مقداري آب در بارانسنج جمع شود نيز جزو بارندگي محسوب نميشووند (سوازمان
هواشناسي کشور .)30 :0139 ،به هنگام مطالعه ابرهاي عرضهاي مياني بايستي بر روي نوع ابر پايه به لحاظ
پوششي و فرا رفتي بودن آن تمرکز کنيم .توورنبرت 0و همکوارانش در پژوهشوي ( )0311 :3111بوه اهميوت
ويژگيهاي ابرها در پيشبيني و شبيهسازي وضعيت جوي اشاره کردند .بارشهاي پوششي داراي شودت کوم
و مدت طودني ميباشند و از ابرهاي نيمبواستراتوس ،آلتواستراتوس ،استراتوکومولوس و استراتوس ريزش و
بارشهاي فرا رفتي داراي شدت زياد و مدت کم هستند که از ابرهاي کومولووس و کومولونيمبووس ريوزش
ميکنند .گاهي اوقات ممکن است رگبار باران و رعدوبرق شديدي نيز رخ دهد که عناصر بوارش در انودازه-
هاي بزرگتري رشد کنند؛ مانند تگرگ که ناشي از حرکات قوي رو بوه بادسوت .طبقوهبنودي بوارشهوا بوه
بارشهاي فرا رفتي و پوششي در علم هواشناسي و اقليمشناسي بسيار مهم است و مويتوانود بوراي ارزيوابي
کارايي مد هاي اقليمي بکار رود (هوز11: 0991،3؛ لين 1و همکاران 339 :3112،واستينر 2و همکاران:0991 ،
 .)0973وقوع بارشها در قالب بارشهاي فورا رفتوي و پوششوي يکوي از مهومتورين شوناخت ويژگويهواي
بارشهاي جهاني است .منطق تفکيک بارشها توسط سيمپسون 1و همکاران ( )333:0933به رسميت شناخته
شد و هوز ( )9719 :7991نيز در اين رابطه پيشنهادهوايي را ارائوه کورد .بسوياري از محققوان الگووريتمهواي
مختلفي براي تفکيکي بارشها از يکديگر ارائه کردند که بسياري از اين الگوريتمها بر پايوه اطالعوات زمينوي
است .دنگ 3و همکاران ( )111 :3111چندين الگوريتم را در قالب يافته علمي خالصه کردند که بسوياري از
اين الگوريتمها الهام گرفته از طرحهاي چرچيل 7و هوز ( )911 :0932بودند.
بسياري از محققين از دادههاي رادار و ماهواره جهت تفکيک بارشها استفاده کردند که اين روشها براي
نقشههاي رادار با رزولوشنهاي بادي  3کيلومتر بکار برده شد (استينر .)0973 :0991 ،روندانلي و همکواران
( )0 :3113ارتباط بارشهاي فرا رفتي و پوششي با دماي سطح دريا را با استفاده از دادههاي مشواهداتي رادار
زميني و دادههاي بارندگي رادار ماهواره  TRMMبررسي کردند .بارشهواي فورا رفتوي منواطق بوا حرکوات
عمودي قوي بزرگتر از  0متر بر رانيه و بارشهاي پوششي مناطق با بارشهاي آهسته با سورعت کمتور از 0
متر بر رانيه در نظر گرفته شد .نتايج نشاندهنده افزايش بارشهاي فرا رفتي و کاهش بارشهواي پوششوي بوه
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ازاي واحد کل باران با دماي سطحي آب بود .رولفووا 0و همکارانش ( )011 :3101بوارشهواي فورا رفتوي و
پوششي کشور مجارستان را با استفاده از الگوريتم پيشنهادي و بر پايه دادههاي ساعتي ايستگاههاي هواشناسي
سينوپتيک از يکديگر تفکيک کردند .نتايج نشان داد که بارشهاي فرا رفتوي در مجارسوتان در حوا افوزايش
است و اين ارر ممکن است درنتيجه گرم شدن سطح زمين و به علت افوزايش ناپايوداري هووا باشود .لوي 3و
همکارانش ( )321 :3102طرح جديدي براي جداسازي بارشهوا بور اسواس ترکيوب بودجوه سوطحي انوواع
بارشهاي تفکيکشده با استفاده از مد شبيهسازي دادهها ارائه کردند .سه نووع بواران بوهصوورت همگرايوي
بخار ،حرکات رو به باد در سراسر تروپوسفر و فرآيندهاي ميکرو فيزيکي مايع در غالب بارشهاي همرفتي و
چهار نوع باران همراه با همگرايي  ،حرکات رو به باد در تروپوسفر بواد و فرآينودهاي ميکورو فيزيکوي يو
غالب بارشهاي پوششي را تشکيل دادند .نتايج نشان داد که در حالتي که خشکي اتمسفر بهصورت محلوي و
همگرايي بخارآب و همگرايي متئورهاي آبي بزرگتر از صفراست شديدترين نوع بارشهوا اتفواق مويافتود.
حداکثر بارش در مناطق با حداکثر همگرايي بخارآب رخ نميدهد و همگرايي متئورهاي آبوي ابرهوا در تموام
مناطق با بارشهاي پوششي منبع مهم بارش براي مناطق با رطوبت محلوي کوم اسوت .تنووير 1و همکوارانش
( )0132 :3101از الگوريتم آموزشي براي تفکيک رژيم بارشهاي فرا رفتي و پوششي که توسط تصويربردار
ماکروويو  TMIماهواره  TRMMبهدستآمده بود استفاده کردند و نتايج نشان داد کوه ايون الگووريتم قوادر
است رژيم بارشها را با دقت منطقي و قابل قبولي از يکوديگر تفکيوک کنود .توراريوا و همکوارانش (3103
 )203:براي جداسازي ابرهاي پوششي از فرا رفتي از پارامتر ويژگيهاي توزيوع سوايز قطورات بواران کوه بوا
استفاده از اطالعات رادار در داروين استراليا جمعآوريشده بود استفاده کردند .نتايج آنها نشوان مويداد کوه
استفاده از فن جداسازي بارشها با استفاده از دادههاي رادار ميتواند براي ديگر مناطق هم قابولاجورا باشود.
هان 2و همکارانش ( )019: 3103در پژوهشي در شما غربي چين که يکي از مناطق خشک شورق آسياسوت
نشان دادند که در طو سا هاي  0930-3111روندهاي متفاوتي در بارشهواي سوادنه بخوشهواي غربوي و
شرقي اين منطقه وجود دارد .مناطق غربي داراي روند افزايش معنيدار و مناطق شورقي داراي رونود کواهش
معنيدار ميباشند .نتايج آنها نشان داد که افزايش روند در مناطق غربي ناشي از افزايش بارشهاي سنگين در
تابستان و کاهش روند مناطق شرقي ناشي از کاهش بارشهاي سنگين در پاييز است .درنتيجوه آنهوا جهوت
يافتن نوع بارش از پارامتر فراواني بارشها استفاده کردند و نشان دادند کوه افوزايش بوارشهواي سونگين در
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تابستان درنتيجه افزايش فراواني بارشهاي فرا رفتي و کاهش بوارشهواي سونگين در پواييز در شورق چوين
درنتيجه کاهش فراواني بارشهاي پوششي است.
در مطالعه حاضر ،جداسازي بارشهاي فرا رفتي و پوششي با فرض اينکه بارشهواي سونگين منشور فورا
رفتي دارند با بررسي کدهاي سينوپ گزارشهاي هواشناسي شش ايستگاه سينوپتيک استان خراسوان جنووبي
واقع در شرق ايران صورت گرفته است .برخالف دادههاي رادار و دادههاي ماهوارهاي ،اين دادهها داراي بازه
زماني طودني ميباشند و بررسي روند و برآورد مقادير بواد و طراحوي مقودار بوارش را بوراي اعتبارسونجي
مد هاي آبوهوا راحتتر ميکنند.
 .6منطقه موردمطالعه

استان خراسان جنوبي با وسعتي در حد  91133کيلومترمربع در شرق ايران واقعشده است که بوين مودار
جغرافيايي 11درجه و  10دقيقه تا  12درجه و  11دقيقه عرض شمالي و  17درجه و  1دقيقه توا  31درجوه و
 31دقيقه طو شرقي قرارگرفته است و به لحاظ اقليمي داراي اقليمي خشک و بيابواني در نوواحي پسوت و
آبوهواي نيمهخشک در نواحي کوهستاني است.

شكل  6موقعیت محدوده مورد مطالعه
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جدول  6ويژگیهای ايستگاههای موردمطالعه
ارتفاع از

عرض

طو

نام

سا

دوره آماري

سطح دريا

جغرافيايي

جغرافيايي

ايستگاه

ترسيس

مورداستفاده

0112

13/9

19/31

بيرجند

0911

0913-3102

0213

11/71

19/03

قاين

0937

0937-3102

0033

10/11

31/11

نهبندان

0931

0933-3102

0391

12/11

13/03

فردوس

0932

0931-3102

700

11/31

13/91

طبس

0931

0930-3102

379

11/13

17/33

بشرويه

0971

0933-3102

 .9مواد و روشها
 .9 .6دادهها

دادههاي مورد نياز از گزارشهاي سينوپتيک سازمان هواشناسي کشور براي  3ايسوتگاه سوينوپتيک اسوتان
خراسان جنوبي واقع در شرق ايران از بدو ترسيس جمعآوري شد .بانک آماري شامل مقدار بوارش  3سواعته،
کد هواي گذشته و حاضر در طو شش ساعت و دادههاي ساعتي پوشش ابر ،نوع ابر ،ميزان پوشش ابر و دما
ميباشد.
 .9 .6روش تفكیک بارشها

بارشهاي فرا رفتي و پوششي از انواع مختلفي از ابرها ريزش ميکنند و به انواع مختلفوي از پديودههواي
هواشناسي طبقهبندي ميگردند که بهصورت کدهاي سينوپ در ايستگاههاي هواشناسي کدگذاري مويشووند.
لذا در اين پژوهش هواي حاضر و گذشته و نوع ابر معيار او براي تفکيک بارشها ميباشند .دو گروه اصلي
کدهاي سينوپ حالت هوا براي بارشهاي فرا رفتي رگباري کدهاي  31-91و براي طوفانها کدهاي 90-99
ميباشند .همچنين کدهايي که رگبار و رعدوبرق در خارج ايستگاه اتفاق ميافتد شامل کدهاي  09-07و -37
 31و  39است که در گروه بارشهاي فرا رفتي قرار ميگيرند .سه گروه اصلي حالت هوا نيز براي بارشهواي
پوششي شامل بارانريزه با کدهاي  ، 11-19باران غير از رگبوار  31-39و بورف  71-79مويباشوند (سوازمان
هواشناسي کشور .)31 :0139 ،معيار دوم براي تفکيک بارشها استفاده از نوع ابر است .بارشهاي فورا رفتوي
وابسته به ابرهاي کومولونيمبوس و کومولوس هستند درحواليکوه بوارشهواي پوششوي وابسوته بوه ابرهواي
استراتوس ،استراتونيمبوس ،استراتوکومولوس و آلتواستراتوس ميباشند .در اين پژوهش فايولهواي دادههواي
سينوپ براي هرماه از سا براي کليه ايستگاهها با استفاده از نرمافزار  SCdataدي کود شودند و بوارشهواي
ششساعته غير صفر براي کليه ساعتها براي حالت هوا و نوع ابر شمارش شد .سپس بارشها بر اسواس دو
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معيار ذکرشده به سه دسته فرا رفتي ،پوششي و مخلوط تبديل شدند و درنهايت سريهاي زماني بوارشهواي
فرا رفتي ،پوششي و مخلوط  3ساعته به دست آمد .سپس بارشهاي بادتر از  1ميليمتر بر اساس حالتهواي
هوا و يا نوع ابر به بارشهاي فرا رفتي  ،پوششي و مخلوط  3ساعته تبديل و سري زماني آنها نيز بوه دسوت
آمد .سپس بررسيهاي آماري بر روي آنها انجام شد.
 .4بحث و نتايج

درصد مقدار ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهاي سنگين بزرگتر از  1ميليمتر پوس از تفکيوک
بارشهاي فرا رفتي و پوششي براي هر ايستگاه در شکلهاي  0تا  3نشوان دادهشوده اسوت .پوس از بررسوي
آماري و آناليز دادهها مشخص گرديد که بهطور مثا از کل مقدار بوارشهوا در ايسوتگاه بيرجنود  23درصود
بارشها از نوع پوششي و  27درصد آن از نوع فرا رفتي و تعداد وقوع بارشهاي پوششي  13درصد و کمتور
از بارشهاي فرا رفتي است .اين در حالي است که نتايج نشان ميدهد که بارشهاي بيشتر از  1ميلويمتور بوه
وقوع پيوسته ناشي از وقوع بارشهاي پوششي است .در ايسوتگاه بشورويه  ،فوردوس  ،نهبنودان و طوبس بوه
ترتيب  19 ، 77 ، 71و  39درصد بارشها از نوع پوششي ميباشد و بارشهاي فرا رفتي کمتري در ايون دو
ايستگاه رخ ميدهد .درصد مقدار بارشهاي پوششي و فرا رفتي در ايستگاه قاين تقريباً مشابه يکديگر است .
در ايستگاههاي نهبندان ،قاين و بيرجند تعداد وقوع بارشهاي فرا رفتي بيشتر از پوششي است به ترتيوب ،29
 19و  13درصد .بر طبق نتايج جدو  3دادههاي کل دوره آماري مشترک بارشهاي پوششوي 21/1درصود ،
بارشهاي فرا رفتي  22/9و بارشهاي مخلوط 9/2درصد از کل حجم بوارشهوا را نشوان مويدهنود .درصود
بارشهاي پوششي ،فرا رفتي و مخلوط دو فصل پاييز و زمستان مشابه يکديگر و درصد بارشهاي پوششوي،
فرا رفتي و مخلوط فصل تابستان تفاوت زيادي با ديگر فصو دارد .
جدول 6درصد متوسط بارشهای فرا رفتی ،پوششی و مخلوط در فصول مختلف سال و
کل دوره آماری مشترک شش ايستگاه هواشناسی
کل دوره آماری

زمستان

پايیز

تابستان

بهار

45/5

14/5

19/9

61/1

95/1

پوششی

44/3

93/6

93/6

14/5

55/6

فرا رفتی

3/4

5/4

1/5

61/1

1/3

مخلوط

مشترک
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شكل  6درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6351-6364ايستگاه بیرجند

شكل  9درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6311-6364ايستگاه بشرويه

شكل  4درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6315-6364ايستگاه فردوس
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شكل  5درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6311-6364ايستگاه قائن

شكل  1درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6311-6364ايستگاه نهبندان

شكل  1درصد مقدار  ،تعداد وقوع بارشها و تعداد وقوع بارشهای سنگین بزرگتر از  5میلیمتر به تفكیک بارشهای
پوششی ،فرا رفتی و مخلوط برای دوره آماری  6316-6364ايستگاه طبس
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 .aويژگیهای بارشهای فرا رفتی و پوششی

شکل  7و  3مجموع و درصد بارشهاي پوششي ،فرا رفتي و مخلوط ايستگاه بيرجند را بهطوور نمونوه در
ماههاي مختلف سا نشان ميدهند .با بررسي ديگر ايستگاهها مشخص شد که بوارشهوا داراي دوره سوادنه
منظمي ميباشند که بيشينه بارش آنها مابين ماههاي نوامبر تا آوريل در تمامي فصو است .اين دوره سوادنه
نشان ميدهد که بيشينه بارشهاي فرا رفتي در بيرجند در ماههاي مي تا اکتبر ،در بشورويه در ماهواي موي توا
جودي ،در فردوس در ماههاي مي و ژوئن ،در قاين در ماههاي مارس تا نوامبر ،در نهبندان در ماههاي آوريل
تا نوامبر و در طبس در ماههاي مي تا سپتامبر رخ ميدهد .ايستگاههاي بيرجند ،قاين و نهبنودان کوه ارتفواع از
سطح درياي بادتري نسبت به سه ايستگاه ديگر دارند بيشتر بارشهاي تابستانه آنها از نوع فرا رفتي است.

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

شكل  3درصد بارشهای پوششی ،فرا رفتی و مخلوط ايستگاه بیرجند برای دوره آماری 6351-6364
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آنالیز روند
ويژگیهای بارش و تخمین روندها

روند مقدار بارشهاي پوششي و فرا رفتي فصلي کليه ايستگاههاي هواشناسي استان خراسان جنوبي مورد
آناليز و بررسي قرارگرفته است که براي نمونه اشکا بارشهاي ايستگاههاي بيرجند و قاين آورده شده است.
به علت اينکه بارش ها داراي تغييرات مکاني زيادي است و استان خراسان جنوبي از پراکندگي مکاني بوارش
زيادي برخوردار نيست سريهاي زماني بهدستآمده از متوسط بارشها نيز مورد ارزيابي قرار گرفوت .رونود
بارشهاي فصلي در محيط نرمافزار اکسل محاسبه شد.
در طو دوره آماري بارشهاي پوششي ايستگاه بيرجند در تمامي فصو و بارشهاي فرا رفتي در فصو
بهار و تابستان در حا کاهش است .در ايستگاه بشرويه بارشهاي پوششي در تموامي فصوو بوهجوز فصول
تابستان در حا کاهش و بارشهاي فرا رفتي در فصو بهوار ،پواييز و زمسوتان در حوا افوزايش اسوت .در
ايستگاه فردوس بارشهاي پوششي همه فصو در حا کاهش و بارشهاي فرا رفتي بهجز فصل تابسوتان در
ديگر فصو در حا افزايش است .در ايستگاه قاين فقط بارشهاي پوششي در پاييز و زمستان روند افزايشي
دارند و بارشهاي فرا رفتي در کليه فصو در حا کاهش است .در ايستگاه نهبندان هم بارشهاي پوششي و
هم بارشهاي فرا رفتي در تمامي فصو در حا کاهش است و بارشهاي پوششي بهوار و زمسوتان ايسوتگاه
طبس در حا کاهش و بارشهاي فرا رفتي اين ايستگاه در کليه فصو در حا افزايش است.

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

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

شكل 69تغییرات بارشهای فرا رفتی و پوششی ايستگاه بیرجند طی دوره آماری 6351-6364
در فصل زمستان

متوسط بارشهاي بهاره و تابستانه ايستگاههاي خراسان جنوبي اغلب از نوع فرا رفتي و بارشهاي پواييزه
و زمستانه استان از نوع پوششي هست .الگوي بارشهاي پاييزه و زمستانه متوسط بوارشهواي ايسوتگاههواي
استان مشابه يکديگر است.
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شكل  64تغییرات الگوی بارش در فصول مختلف سال برای دوره آماری  6311-6364استان خراسان جنوبی

با افزايش ارتفاع مقدار بارشهاي فرا رفتي در همه فصو افزايش و مقدار بارشهاي پوششوي در فصوو
تابستان و زمستان کاهش مييابد .شيب بارشهاي فرا رفتي در دو فصل بهار و پاييز مشوابه يکوديگر هسوت.
بههرحا اختالفات بزرگي درشيب وابستگي بارشها با ارتفاع براي هر دو نوع بارش در همه فصوو وجوود
دارد(اشکا  03 ،01 ،02و . )07

شكل  65تغییرات میانگین بارشهای فرا رفتی ،پوششی و مخلوط فصل بهار با ارتفاع برای دوره آماری  6311-6364استان خراسان جنوبی

شكل  61تغییرات میانگین بارشهای فرا رفتی ،پوششی و مخلوط فصل تابستان با ارتفاع برای دوره آماری  6311-6364استان خراسان جنوبی
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شكل  61تغییرات میانگین بارشهای فرا رفتی ،پوششی و مخلوط فصل پايیز با ارتفاع برای دوره آماری -6364
 6311استان خراسان جنوبی

شكل  61تغییرات میانگین بارشهای فرا رفتی ،پوششی و مخلوط فصل زمستان با ارتفاع برای دوره آماری
 6311-6364استان خراسان جنوبی

رابطه ميانگين دماهاي فصلي با کسر بارش هاي پوششي به فرارفتي در شکل  03نشان داده شوده اسوت.
نتايج نشان مي دهد که نسبت بارش هاي پوششي به فرارفتوي ايسوتگاه هواي فوردوس ،بشورويه و طوبس بوا
افزايش دماي فصلي افزايش مي يابد و افزايش دماي هوا موجب تغيير در مقدار بارشها مي شود درحاليکه
اين کسر براي بارش هاي نهبندان کاهش مي يابد .نسبت بارش هاي پوششي به فرارفتي ايستگاه هاي بيرجنود
و قواين نيوز بوا افوزايش دموا تقريبواً رابوت هسووت و بوا افوزايش دموا تغييوري در مقودار بوارشهوا ديووده
نميشود.
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شكل  63رابطه میانگین دماهای فصلی با کسر بارشهای پوششی به فرا رفتی
 .5نتیجهگیری

برخالف مطالعات ديگر که از سرعت بارندگي که توسط ماهوارهها و رادارها اندازهگيري ميشود ،در ايون
پژوهش از دادههاي ششساعته مقدار بارشها  ،وضعيت هوواي حاضور و گذشوته و نووع ابرهواي دادههواي
سينوپ گزارشها هواشناسي براي تفکيک انواع بارشها از يکديگر استفادهشده است .فايده اصولي ايون کوار
اين است که دادهها مستقيماً اندازهگيري شده و نياز به تبديل آنها مانند دادههاي جموعآوريشوده از رادارهوا
نيست .همچنين سري زماني طودنيمدت آنهم در دسترس است و امکان بررسويهواي اقليموي بوارشهواي
پوششي و فرا رفتي بهتر ميسر ميشوود (رولفوووا .)011 :3101 ،بوا ايون ديودگاه روش مورداسوتفاده در ايون
پژوهش يک گام موفق براي تفکيک بارش هواي اسوتان خراسوان جنووبي در درازمودت محسووب مويشوود.
بارشهاي پوششي در اکثر ايستگاهها در حا کاهش و بارشهاي فرارفتوي در حوا افوزايش اسوت کوه ايون
موضوع را ميتوان به تغييرات اقليمي نسبت داد و نتايج آن مشابه نتايج رولفوووا ( )011 :3101مويباشود .بوا
توجه به اينکه اغلب نقاط استان خراسان جنوبي داراي اقليم خشک و بياباني است و بارشهاي با شدت زياد
و مدت کم منجر به جاري شدن سيل در اين استان ميشود بارشهاي بيشتر از  1ميليمتر بهعنوان بارشهواي
سنگين در نظر گرفته شد .دوره بارشهاي استان داراي يک بيشوينه در مواه موارس و داراي کمينوه بوارش در
ماههاي تير و مرداد است که اين دوره کامالً مشابه دوره بارشهاي فرارفتي است .درحاليکه دوره بارشهاي
پوششي در ماه ژانويه داراي بيشينه است .در تمامي ايستگاهها مقودار بوارشهواي پوششوي بوهجوز در فصول
تابستان بارش غالب محسوب ميشوند و در تابستان کليه بارشهاي سنگين بارشهواي فرارفتوي هسوتند کوه
مشابه تحقيقات هان و همکارانش ( )019: 3103در چين ميباشد .همانطوور کوه رولفوووا ( )011 :3101در
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 تابستان و پاييز در کليه ايستگاههاي مجارستان،تحقيقاتش افزايش روند بارشهاي فرارفتي در سه فصل بهار
 نتايج نشان ميدهد که بهطور متوسط براي کل استان خراسان جنوبي ميانگين بارشهاي فرا،را نشان داده بود
 قاين و نهبنودان، در ايستگاههاي بيرجند. در حا افزايش است0933-3102 رفتي با ارتفاع براي دوره آماري
که داراي ارتفاع بادتري از سطح دريادارند و در مجاور کوههاي بلند هستند مقدار بوارشهواي فورا رفتوي در
 نتايج بررسي سريهاي زماني بوارشهواي فرارفتوي و پوششوي کاربردهواي.تابستان بيشتر به چشم ميخورد
 جداسازي دادههاي بارش ميتواند، بهطوريکه عالوه بر تجزيهوتحليل مقادير حدي و روندها.بيشماري دارد
براي ارزيابي مد هاي اقليمي کوه بوارشهواي فرارفتوي و پوششوي را در مقيواس بوزرگ بوهطوور جداگانوه
.)0191 :3100 ،شبيهسازي ميکنند نيز بکار رود (هو
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