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چکیده
اقلیم ،شرایط پیچیده و خالصهای از وضع جوی منطقهای است که به طور مشخصی در ارتباط با عرض
جغرافیایی و سایر عوامل جغرافیایی است تغییر اقلیم یكی از معضالت کنونی جامعه بشری است و تهدید و
بالیی برای سیاره زمین به شمار میآید .از این رو در پژوهش بررسی روند تغییرات بارندگی و دمای کرمانشاه
در بازهی زمانی  30ساله ( 1370تا  )1399از سازمان هواشناسی کشور با استفاده از روشهای طبقهبندی اقلیمی
دومارتن ،آمبروترمیک و آمبرژه انجام گرفته است .دادههای هواشناسی به بازههای  10ساله و یک بازهی 30
ساله تفكیک شدند .نتایج نشان داد که متوسط بارندگی کرمانشاه در بلند مدت و در طول سه دهه تغیرات
فروانی داشته و بیشتر متوسط بارندگی ها کمتر از میزان استاندارد بوده اما در بعضی سالها بارندگی بیشتر از
میزان استاندارد است همچنین متوسط دما در طول این سه دهه روند افزابشی را نشان میدهد که نشان از
افزایش دما کرمانشاه همزمان با تغییرات اقلیمی و افزایش دمای در زمین است .بررسی تغییرات اقلیمی با روش
دومارتن در طول سه دهه تغییرات چندانی نشان نمی دهد و کرمانشاه در اقلیم نیمه خشک قرار دارد در مورد
آمبرژه نیز اقلیم نیمه خشک سرد بدست آمد که در بازه زمانی مورد نظر بدون تغییر بود اما در مورد نمودار
آمبروترمیک در دهه  70شمسی ( )1370-1379خرداد تا مهر دما بر بارش افزونی دارد اما در دو دهه 80
شمسی ( )1380-1389و  90شمسی ( )1390-1399شمسی ماه خشک سال از اردیبهشت شروع و به مهر ختم
میشود .که ناشی از تأثیر افزایش دما بر اقلیم کرمانشاه است.
واژههای کلیدی :آمبرژه ،آمبروترمیک ،تغییر اقلیم ،کرمانشاه ،دومارتن
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مقدمه
اقلیم سیاره زمین در طول زمان همواره در حال تغییر بوده است ( .)Cutforth et al., 1999تغییر اقلیم از دید
بسیاری از محققان یک پدیدهی طبیعی است که در توالیهای زمانی بلندمدت اتفاق افتاده است .از طرفی
فعالیتهای بشری سبب تشدید اثرات پدیده تغییر اقلیم ،شدت روند تغییرات و تغییر بازهی زمانی توالی
تغییرات اقلیمی شده است (محمد لو و طهماسبی .)1396 ،از نظر سازمان جهانی هواشناسی ،تغییر اقلیم عبارت
است از تفاوت بین مقادیر میانگین بلندمدت یک متغیر اقلیمی یا آمارههای آن مشروط بر اینكه میانگین مربوط
به یک مقطع زمانی نسبتاً طوالنی باشد (سوری نژاد .)1399 ،تغییر اقلیم در مناطق خشک و نیمهخشک کشور
محسوستر از مناطق مرطوب است (کوچكی و همكاران .)1386 ،عوامل و پدیدههای هواشناسی از جمله
پارامترهای مهمی هستند که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم بر شرایط اقلیمی هر منطقه تأثیر میگذارند .با توجه
به نقش تعیین کننده شرایط اقلیمی در مطالعات ،طراحی ،اجرا و بهرهبرداری از منابع آب ،انجام مطالعات تعیین
اقلیم منطقه ،که جزئی از مطالعات هواشناسی است امری ضروری به نظر میرسد (صالحی پورباورصاد و طافی،
 .)1398روشهای مختلف و متفاوتی برای تعیین نوع اقلیم یک منطقه وجود دارد روشهای طبقهبندی مانند
دومارتن ،کوپن ،ایوانف ،آمبرژه ،سلیانینوف و هانسن میتوان نام برد (دهقانی و همكاران( )1395 ،مهدوی،
 .)1392که بیشتر آنها براساس دما و بارش ترسیم میشوند (داودی و همكاران .)1389 ،البته در بعضی مواقع
طبقهبندی براساس عوامل مهم غیر اقلیمی از قبیل پوشش گیاهی ،آسایش انسان و ...نیز انجام میشود
(.)Cornick, 2005
تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه تغییرات سامانه اقلیمی بارش و دما انجام گرفته است که در این مقاله به
برخی از آنها اشاره میشود رئوف و همكاران ( )1391تغییرات برخی پارامترهای اقلیمی را در یک دوره 23
ساله برای شهرستان فسا تعیین کردند و نتیجه گرفتند که در طی دوره آماری مورد اشاره ،متوسط حداقل دما
کاهش یافته و حداکثر دمای ماهیانه و میزان بارش افزایش یافته است .گنجعلیخانی و همكاران ( )1393از
شاخصهای اقلیمی دومارتن ،سلیانینوف و اقلیم نمای آمبرژه در پهنه بندی اقلیمی استان کرمان استفاده شد و
به این نتایج رسیدند که با استفاده از روش دومارتن  99درصد از مساحت استان بیابانی و فراخشک است و در
روش سلیانیتوف  82درصد بیابانی و استپ خشک است .دهقانی و همكاران ( )1395در مطالعهای به بررسی
تغییرات اقلیمی استان کرمان در دو دهه بر اساس شاخصهای اقلیمی دومارتن و آمبرژه در بازهی زمانی 1369
تا  1393پرداختند .بر اساس شاخص دومارتن ،کل استان در اقلیم خشک قرار می گیرد و تغییرات سالیانه آن
نیز به صورت خیلی جزئی و در بعضی از سالها در بخش غربی استان اتفاق افتاده است .نتایج حاصل از
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شاخص آمبرژه تنوع اقلیمی بیشتری را هم در بعد مكان و هم در بعد زمانی نشان میدهد و مناطق مختلف
استان گستره وسیعتری از طبقه بندی اقلیمی را از شرایط بیابانی تا شرایط مرطوب در بر میگیرد .صالحی پور
باورصاد و طافی ( )1398با استفاده از دو روش اقلیمی دومارتن و آمبرژه شهر اهواز را مورد بررسی قرار دادند.
و به این نتیجه رسیدند که در روش دومارتن اقلیم خشک و روش آمبرژه اقلیم بیابانی گرم شدید است .بهروزی
خورگو و قاسمی ( )1399در مطالعهای به تعیین نوع اقلیم جزیره ابوموسی از روش دومارتن پرداختند .و به
این نتیجه رسیدند که ضریب خشكی دومارتن  0/31است و دارای اقلیم خشک است .مزیدی و همكاران
( )1400در مطالعهای به تعیین اقلیم استان کرمان با استفاده از روشهای منحنی آمبروترمیک ،ضریب خشكی
دومارتن ،اقلیم نمای آمبرژه پرداختند .بدین منظور پارامترهای اقلیمی شامل بارش متوسط سالیانه و ماهانه ،دما
متوسط سالیانه و ماهانه ،میانگین حداقل و حداکثر دما در سردترین و گرمترین ماه سال مورد استفاده قرار
گرفت .نتایج نشان داد که با توجه به منحنی آمبروترمیک تقریباً تمام طول سال بجز ماههای (دسامبر ،نوامبر،
اکتبر ،فوریه ،ژانویه) خشک است .اقلیم منطقه با ضریب خشكی دومارتن خشک و با اقلیم نمای آمبرژه اقلیم
منطقه را خشک سرد است.
از آنجا که تاثیرات خشكسالیهای اخیر بر منابع آب و محیطزیست موثر هستند ،مطالعه روند تغییرات اقلیمی
برای تصمیمگیری مناسب جهت برخورد با این پدیده ضروری به نظر میرسد و تاکنون مطالعات مشابهی برای
این ناحیه صورت نگرفته بود .هدف این پژوهش ،مطالعه تغییرات اقلیمی بارندگی و دما با استفاده از روشهای
ضریب خشكی دومارتن ،منحنی آمبروترمیک و اقلیم نمای آمبرژه برای بازهی زمانی  1370تا 1399کرمانشاه
بوده است.
محدوده و قلمرو پژوهش
در این مطالعه شهر کرمانشاه به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است .شهر کرمانشاه ،مرکز استان
کرمانشاه دارای مساحت  90کیلومتر مربع و در غرب ایران واقع شده است .شهر کرمانشاه با موقعیت  34درجه
و  19دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  7دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ در شرق استان و تقریباً
در مرکز شهرستان قرار گرفته است و دارای ارتفاع  1350متر است ((Goudarzi ،)Marzouni et al., 2016

) .et al., 2017شكل  1موقعیت منطقه مورد مطالعه را نشان میدهد.
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شکل  .1موقعیت منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق
دومارتن در سال  1909با هدف ناحیه بندی سطح زمین ضریب خشكی را ارائه کرد .دومارتن به منظور تعیین
اقلیم یک منطقه شاخصی را ارائه نمود که به ضریب خشكی دومارتن معروف است که در حقیقت اصالح شده
روش النگ بوده که در آن به مخرج کسر مقدار  10افزوده شده است (مزیدی و همكاران( ،)1400 ،خانچین
مقدم و رضایی پژند .)1388 ،رابطه  1برای محاسبه روش دومارتن است:
P

)I = (T+10

()1

در این رابطه  Tمتوسط دمای ساالنه بر حسب درجه سانتیگراد  Pمتوسط بارندگی ساالنه بر حسب میلیمتر
و  Iضریب خشكی دومارتن که در آن ممكن است به دلیل پایین بودن دما یا باال بودن بارندگی باشد .طبقهبندی
اقلیم بر اساس جدول  1ارائه شده است.
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جدول  .1طبقه بندی اقلیمی روش دومارتن (علیزاده)1394 ،
نوع اقلیم

دومارتن

اقلیم خشک

I <10

اقلیم نیمهخشک

10> I <19/9

اقلیم مدیترانهای

20> I <23/9

اقلیم نیمهمرطوب

24> I <27/9

اقلیم مرطوب

28> I <34/9

اقلیم بسیار مرطوب

I<35

اگر دمای متوسط هوا در یک منطقه بسیار سرد باشد ضریب خشكی دومارتن به سمت بی نهایت میل میکند
که نشان دهنده یک منطقه بسیار مرطوب است ،حال آن که ممكن است آن منطقه چنین شرایطی نداشته باشد.
به همین دلیل اگر متوسط دمای هوا از صفر کمتر باشد معموال از فرمول دومارتن استفاده نمیشود (علیزاده،
.)1394
در هیدرولوژی برای تشخیص خصوصیات اقلیمی از نمودارهای اقلیمی استفاده میشود که از جمله آنها میتوان
به نمودار اقلیمی آمبروترمیک اشاره کرد .آمبروترمیک از دو کلمه آمبرو به معنی بارندگی و ترمیک به معنی دما
تشكیل شده است .نمودار آمبروترمیک نموداری است که نسبت بارش به دما را نشان میدهد .منحنی
آمبروترمیک نموداری است که در آن تغییرات ماهانه دمای هوا نسبت به تغییرات ماهانه بارندگی در طول سال
مورد مقایسه قرار میگیرد .نمودار آمبروترمیک از تلفیق و ترسیم دو منحنی بارش و دما به صورت یكجا بر
روی محور مختصات میباشد  .برای ترسیم نمودار آمبروترمیک باید به روی محور افقی از سمت چپ به
راست ماههای سال بصورتی درج شود که ماههای روز بلند در وسط و ماههای روز کوتاه در طرفین قرار گیرند.
در سمت راست محور عمودی میزان بارندگی بر حسب میلیمتر در سمت چپ آن میانگین دما بر حسب
سانتیگراد است .در منحنی آمبروترمیک معموالً منحنیهای دما و بارش همدیگر را در دو نقطه قطع میکنند
که در این نقاط تالقی ،مقدار بارش دقیقاً دو برابر دما است و در فاصله بین این دو نقطه شرایط خشكی حاکم
خواهد شد (.)Saadatfar et al., 2014( )Hemayati, 2009
آمبرژه را اکولوژیست فرانسوی درباره اقلیم حوزهی مدیترانه پژوهشهایی به عمل آورد و برای تعیین نوع اقلیم
فرمولی ابداع کرد که نسبت بارندگی به تبخیر را نشان می دهد (مرتضیپور و رادمنش( ،)1398 ،پرون و
همكاران .)1397 ،و از رابطه  2محاسبه میشود
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𝑃2000
) −𝑚2

Q = (𝑀2

()2
که در این رابطه  mمیانگین حداقلهای دما در سردترین ماه سال بر حسب کلوین M ،میانگین حداکثرهای دما
در گرمترین ماه سال برحسب درجه کلوین و  Pمیانگین بارش ساالنه برحسب میلیمتر است  Qضریب اقلیمی
آمبرژه پارامتری است که با توجه به مقادیر میانگین حداقلهای دما در سردترین ماه سال محاسبه میشود.
نتایج
نمودار تغییرات زمانی مجموع بارندگی ساالنه ،میانگین دمای ساالنه کرمانشاه در شكل های  2و  3آورده شده
است .میانگین بارندگی و دمای ساالنه براساس  456/8و  14/3است ( .)Goudarzi et al., 2017میانگین
بارندگی ساالنه از سال  1370تا  1399برابر  420/9میلیمتر پایین تر از میانگین نرمال خود بوده است و میانگین
سه دهه نیز (  361/6 ،420/9و  449/6میلیمتر) پایین تر از میزان خود هستند .همچنین کمترین میزان بارندگی
در سال  1393با  223میلیمتر و بیشترین میزان بارندگی با  713/1میلیمتر در سال  1397اتفاق افتاده است.
میانگین دما ساالنه از سال  1370تا  1399برابر  15/6سانتیگراد است که باالتر از میانگین خود است و در سه
دهه ( 15/7 ،15/2و  15/9سانتیگراد) پایینتر از میانگین خود هستند به ویژه در  1390تا  1399برابر 15/9
است که نشان دهنده افزایش دما در این دهه است .شاهد افزایش دما از سال  1370تا سال  1399هستیم که
نشان از تغییرات دمایی در چند سال گذشته است .کمترین میزان دمای ساالنه با  15/5سانتیگراد و بیشترین
میزان دمای ساالنه با  17سانتیگراد در سال  1377اتفاق افتاده است .البته الزم به ذکر است بیشترین میزان دمای
ساالنه در دهه  90شمسی رخ داده است.
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شكل  .3نمودار تغییرات زمانی میانگین دمای ساالنه ( 1370تا )1399

نتایج به روش دومارتن برای کرمانشاه برای سه دهه ( 80 ،70و 90شمسی) در جدول  2نشان داده شده است.
بنابراین با توجه به اینكه متوسط بارندگی ساالنه ایستگاه  431/55میلیمتر و متوسط دمای ساالنه  37/18درجه
سانتیگراد است ،ضریب خشكی دومارتن  17/12به دست آمد برای کرمانشاه در دهه  70شمسی نیمه خشک
می باشد .در بررسی به عمل آمده برای دهه  80شمسی مقدار این ضریب  14/82است که نشان دهنده اقلیم
نیمه خشک است .در دهه  90شمسی نیز اقلیم کرمانشاه نیمه خشک و با ضریب دومارتن  17/95است.
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جدول  .2نتایج دومارتن در سه بازه زمانی ( 1370تا )1399
دومارتن

دما (سانتی گراد)

بارندگی (میلیمتر)

سال

17/12

15/21

431/55

1370-1379

14/82

15/74

381/66

1380-1389

17/95

15/95

449/63

1390-1399

منحنی آمبروترمیک نموداری است که در آن تغییرات ماهانه دمای هوا نسبت به تغییرات ماهانه بارندگی در
طول سال مورد مقایسه قرار میگیرد .شكل  4نمودار آمبروترمیک را برای ایستگاه کرمانشاه در سه دهه (1370
تا  )1399نشان میدهد .در این شكل مالحظه میشود که در دهه  70شمسی بین ماههای خرداد تا مهر ،دما بر
بارندگی فزونی دارد ،لذا این دوره را میتوان دوره خشک به حساب آورد .که در دهه  80و  90شمسی بین
ماهها اردیبهشت تا مهر ،دما بر بارندگی فزونی دارد ،پس این دوره را میتوان دوران خشک برای این دو دهه
( 1380تا  )1399به حساب آورد.
80

میلی متر

سانتی گراد

میلی متر

80
70
60
50
40
30
20
10
0

60
40
20
0

دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر

ماه

ماه

بارش

بارش

دما

دما

ج

میلی متر

35
30
25
20
15
10
5
0

ماه

بارش

دما
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اقلیم کرمانشاه براساس روش آمبرژه برای سه دهه ( 1370تا  )1399در جدول  3و شكل  5آورده شده است.
آمبرژه کرمانشاه برای سه دهه  80 ،70و  90شمسی  25/71 ،28/4و  32/81است و با توجه به این نتایح طبق
جدول  3و شكل  4کرمانشاه نیمهخشک سرد قرار میگیرد .اقلیم کلی کرمانشاه براساس روش آمبرژه از نوع
نیمهخشک سرد تعیین گردید.
جدول  .3نتایج آمبرژه در سه بازه زمانی ( 1370تا )1399
آمبرژه

میانگین حداکثر دما (کلوین)

میانگین حداقل دما (کلوین)

سال

بارندگی (میلیمتر)

28/4

261/9

314/63

431/55

1370-1379

25/71

263/7

315

381/66

1380-1389

32/81

268/52

315/45

449/63

1390-1399

الف
ب
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ج

شکل  .5اقلیم نمای آمبرژه (الف 1370 :تا  ،1379ب 1380 :تا  ،1389ج 1390 :تا )1399

نتیجهگیری
نتایج تغییرات زمانی اقلیمی کرمانشاه نشان میدهد که روند تغییرات مجموع بارندگی ساالنه به صورت نوسانی
بوده به طوریكه در دهه  90شمسی باالترین مقدار میانگین بارندگی ( 449/63سال  98بارندگی برابر 713
میلیمتر) بوده است و همچنین روند تغییرات میانگین دمای ساالنه به صورت افزایشی بوده است به طوریكه در
دهه  90شمسی مقدار میانگین دما 15/95بوده که بیشترین مقدار را در  3دهه ( 1370تا  )1399گذشته است.
براساس روش طبقه بندی اقلیمی دومارتن و اقلیم نمای آمبرژه برای هر بازهی  10ساله به عالوه بازهی 30
ساله اقلیم مشخص شده است که شهر کرمانشاه با روش دومارتن در دهه اول ( 1370تا  ،)1379دارای اقلیم
نیمه خشک ،دهه دوم ( 1380تا  ،)1389اقلیم نیمه خشک و دهه سوم ( 1390تا  )1399اقلیم نیمه خشک
میباشد منحنی آمبروترمیک در دهه  70شمسی ماههای خرداد ،تیر ،مرداد ،شهریور و مهر ماههای خشک سال
هستند که دما بر بارش فزونی دارد اما در دهه  80و  90شمسی ماههای خشک از اردیبهشت شروع و به مهر
خاتمه مییابد اقلیم نمای آمبرژه برای  3دهه ( 1370تا  )1399نیمهخشک سرد را نشان میدهد .هر سه روش
مذکور تقریباً نتایج مشابهی را نشان میدهند و بطور کلی کرمانشاه دارای شرایط اقلیمی نیمهخشک است .اما
با توجه به اینكه روند افزایش دما در سه دهه گذشته افزایش بوده است در صورت ادامه افزایش دمای هوا در
سال های آینده ،تغییر اقلیم از وضعیت نیمه خشک به وضعیت خشک تغییر پیدا کند.
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