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چکیده
یکی از ویژگیهای خاص مناطق خشک عدم وجود نظم و روندی مشخص در ریزشهای جوی
است .همین امر سبب به وجود آمدن اقلیمی خاص شده است به نحوی که هر ساله شاهد
سیالبهای عظیم و یا خشکسالیهای شدیدی در این مناطق هستیم .در این پژوهش بهمنظور
بررسی اثرگذاری همزمان سیگنالهای اقلیمی پیوند از دور بر سیالبهای استان سیستان و
بلوچستان از دادههای بارش روزانه ( 6 )2013-1987ایستگاه سینوپتیک ،دادههای دبی پیک و
سیگنالهای اقلیمی پیوند از دور استفاده شد .بدین منظور ابتدا ضرایب همبستگی میان
سیگنالهای اقلیمی با دبیهای پیک و سپس ارتباط شاخصهای حدی بارش با دبیهای پیک
محاسبه شد .در گام بعد رفتار سیگنالهای اقلیمی مؤثر بر رخداد سیل با یکدیگر مورد آزمون قرار
گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سیگنالهای اقلیمی

TNA, PNA, NAOو EPO

بیشترین میزان همبستگی را با سیالبها از خود به نمایش گذاشتند .در بیشتر ایستگاهها ارتباط
معنیداری میان شاخصهای  R30 ،R20و  R50و  TNA ،PNA ،NAOو  EPOبا دبیها وجود دارد.
سیگنالهای اقلیمی  NAOو  EPOدارای همبستگی معکوس و سیگنالهای اقلیمی

 PNAو TNA

دارای همبستگی مستقیم با سیالبها میباشند .نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد که 35
درصد از تغییرات سیل را میتوان با سیگنالهای اقلیمی تبیین کرد.
واژگان کلیدی :دبی ،سیگنال اقلیمی ،سیل ،استان سیستان و بلوچستان.

مقدمه
سیل از جمله ویرانگرترین بالیای طبیعی شناخته شده است که تنها در سال  2010بیش از  178میلیون نفر را در سراسر
جهان بهنوعی تحت تأثیر قرار داده است (ژائو و همکاران .)2012 ،در ایران نیز با توجه به اقلیم خشک حاکم ،بسیاری از
نویسنده مسئول09131783450 :

Email: mehdi9692000@gmail.com
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شهرها و آبادیها در مجاورت رودخانههای دائمی و فصلی قرار دارند این امر سبب به وجود آمدن تغییر کاربریهای
گسترده در حاشیه رودخانهها شده است .همچنین بر اثر فعالیتهای انسانی و خشکسالیهای طبیعی فقر پوشش گیاهی
سیمای غالب مناطق خشک کشور است .مجموع عوامل فوق به همراه یکسری عوامل ژئومورفولوژیکی و خاکشناسی این
اقلیم را مستعد وقوع سیالبهای عظیم و ببار آمدن خسارات جانی و مالی فراوان میکند .از جمله سیلهای اخیر میتوان
به سیل ایالم در سال  1394اشاره نمود که  8کشته و مفقود و بالغ بر  1000میلیارد خسارت در پی داشت .همچنین سیل
تهران و مازندران در سال  1394بالغ بر  28کشته و مفقود بهجای گذاشت .حوضه آبریز خلیجفارس و دریای عمان با
مساحت  437150کیلومترمربع یکی از پهناورترین حوضههای آبریز ایران محسوب میشود .این حوضه دارای رژیم
بارشی متفاوتی است به نحوی که در غرب آن رودهای پرآب و دائمی جریان داشته و هرچه به سمت شرق پیشروی
کنیم رودها حالت سیالبی بیشتری از خود بروز میدهند .با توجه به قرارگیری استان سیستان و بلوچستان در شرق حوضه
آبریز مذکور ،رژیم بارشی نامنظم و بالطبع آن وقوع سیالب و خشکسالیهای شدید از خصوصیات بارز آن است .در
اسفند  93بر اثر وقوع سیل در این استان  2نفر جان باختند و تنها در شهرستان نصرتآباد  20خانه بین  50تا  100درصد
تخریب گردید .همچنین سیالب تابستان  1392بیش از  230میلیارد خسارت بر جای گذاشت .لذا میبایست بهمنظور
کاهش خسارات وارده از وقوع این مخاطرات و همچنین بهرهوری بیشتر از حجم رواناب تولید شده آمادگیهای الزم را
کسب نمود .یکی از این آمادگیها پیشبینی وقوع بارش میباشد .به همین منظور محققان بسیاری برای پایش و ارزیابی
سیالبها پژوهشهای وسیعی را انجام دادهاند که البته بیشتر این پژوهشها به بررسی همدیدی رخداد سیل پرداخته
است .از جمله این پژوهشها را میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
چین سنگ و همکاران ( )129 :2002بارشهای بیش از  100میلیمتر تایوان را به دو گروه تقسیم کردند .موهاپترا
( )17 :2005ویژگیهای بارش سنگین  24ساعته اوریسای هند را بررسی نمود .کومار ( )2008بارش سنگین ژوئیه 2005
بمبی را تحلیل کرد .در ایران نیز پژوهشهای زیادی در این خصوص انجام شده است که میتوان به پژوهش انجام شده
زیر اشاره نمود .علیجانی و همکاران ( )1 :1389بارش سنگین ششم ژانویه  2008جنوب شرق ایران را تحلیل همدیدی
کردند .امیدوار و همکار ( )12 :1391الگوهای بارشهای سنگین استان چهارمحال و بختیاری را بررسی کردند .معصومپور
و همکاران ( ) 71 :1392الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوب غربی دریای خزر را تحلیل همدیدی -دینامیکی
کردند و  4الگوی دینامیکی را در این خصوص مشخص کردند .کرمپور و همکاران ( )99 :1392الگوهای همدید
بارشهای سیلآسا در استان لرستان را بررسی و  4الگوی بارشی را در این خصوص استخراج نمودند .پیوند از دور ارتباط
همزمان بین نوسانات عناصر اقلیمی یک مکان با تغییرات الگوهای فشار و درجه حرارت سطح دریا در نقاط جغرافیایی
دیگر تعریف شده است (واالس و همکاران .)784 :1981،تاکنون پژوهشگران علم هواشناسی توانستهاند با استفاده از
تغییرات میدانهای فشار در مناطق مختلف کره زمین سیگنالهای متعددی را بیابند که هرکدام میتواند باعث اثرگذاری
بر اقلیم مناطقی از کره زمین شوند که از آن جمله میتوان به سیگنالهای نوسانات اطلس شمالی ،انسو ،نوسان قطبی
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اشاره کرد .با توجه به کارایی مطالعات پیوند از دور در شناخت پدیدههای اقلیمی دما و بارش غالباً تالشهایی در جهت
شناخت الگوهای پیوند از دور مؤثر بر این پدیدهها صورت گرفته است .از جمله فعالیتهای انجام شده در این خصوص
میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
فاتحی مرج و همکاران ( )45 :1386تأثیر سیگنالهای اقلیمی  SOI, NAOو  NINO3.4را در حوزه دریاچه ارومیه
بررسی و شاهد تأثیر  SOIو  NAOبر بارش بودند .معتمدی و همکاران ( )75 :1386ارتباط انسو با نوسانات بارندگی و
دما در استان خراسان بررسی کردند .حجازی زاده و همکاران ( )79 :1392ارتباط بارش با سیگنالهای اقلیمی ( ENSO,

 SOI, NAOو  )AOدر ناحیه ایران مرکزی را بررسی و شاهد تأثیر معنیدار انسو بر بارش منطقه بودند .از دیگر
فعالیتهای انجام شده در خصوص پایش بارندگی و رخداد سیل میتوان به فعالیت سیبرت ( ،)139 :2006مولر و
همکاران ( )308 :2009و گالوچی و همکاران ( ،)31 :2011مرادی ( ،)17 :1383لشکری ( ،)169 :1384مسعودیان
( ،)73 :1384امیدوار ( ،)81 :1386خسروی و همکاران ( ،)125 :1386صالحی و همکاران ( ،)147 :1386موسوی بایگی
و همکاران ( ،)217 :1387فتاحی و رحیم زاده ( ،)21 :1388قالهری و همکاران ( ،)115 :1388کرمی و همکاران (:1389
 ،)99قنواتی و همکاران ( ،)256 :1390براتی و همکار ( ،)105 :1391ثروتی و همکاران ( )55 :1392اشاره کرد.
همانگونه که مشاهده میشود در بیشتر پژوهشهای انجامشده بهخصوص در ایران ،رخداد بارشهای سنگین و
سیل بیشتر بهصورت تحلیل همدیدی مورد بررسی قرار گرفته است .همچنین در خصوص استفاده از شاخصهای پیوند از
دور ،سیگنالهای اقلیمی محدودی از جمله انسو و نوسان اطلس شمالی مورد توجه محققان بوده است .فعالیتهایی که
در خصوص شاخصهای حدی نیز انجام شده است بیشتر در ارتباط با تحلیل روند و یا ارتباط آنها با شاخصهای پیوند
از دور میباشد .در این خصوص منیر و همکاران ( )1 :2012روند شاخصهای حدی دما و بارش را در جنوب آسیا بررسی
کردند .ژائی و همکاران روند شاخصهای حدی را در حوزه رودخانههای چین بررسی نمودند .شیرمحمدی و همکاران
( )61 :1391ارتباط شاخصهای پیوند از دور و نمایههای حدی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفتند که شاخص انسو
ارتباط معنیداری با شاخصهای حدی دارد .از دیگر پژوهشهای انجام شده در این خصوص میتوان به پژوهشهای
ترامبولی و همکاران ( ،)2013والورد و همکاران ( )10 :2014اشاره کرد .با توجه به اینکه در پژوهشهای گذشته توجه
چندانی به شاخصهای حدی بارش و الگوهای پیوند از دور در ارتباط با رخداد سیل نشده است لذا هدف اصلی این
پژوهش تحلیل ارتباط سیالب با الگوهای پیوند از دور و شاخصهای حدی بارش میباشد .نکتهای که این پژوهش را
نسبت به سایر پژوهشهای قبلی متمایز میکند استفاده از سیگنالهای اقلیمی متعدد نسبت به مطالعات گذشته و
همچنین توجه خاص به شاخصهای حدی بارش در خصوص اثرگذاری بر سیالبها است که بهیقین میتوان آن را
اولین پژوهش در این زمینه تلقی گردد ،حائز اهمیت است.
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دادهها و روشها
جهت انجام این پژوهش استان سیستان و بلوچستان در محدوده  25درجه و  3دقیقه تا  31درجه و  28دقیقه عرض
شمالی و  58درجه و  47دقیقه تا  63درجه و  19دقیقه طول شرقی بهعنوان بخشی از حوزه آبریز خلیجفارس و دریای
عمان انتخاب شد .در این استان دادههای بارندگی روزانه  6ایستگاه سینوپتیک که دارای دوره آماری طوالنیتری بوده
مورد ارزیابی قرار گرفت (جدول  .)1با توجه به وجود رودخانههای متعدد فصلی و اتفاقی در این استان دبیهای پیک
رودخانههایی که دارای دوره آماری طوالنی و اهمیت و نقش مهمی که در تولید رواناب در سطح محدوده مورد مطالعه
دارند انتخاب شد (جدول  .)2انتخاب شاخصهای حدی بارش برای بررسی وقایع حدی در رابطه با تغییرات اقلیمی از
موارد بسیار مهمی است که باید مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد .شبکه حمایتی اقلیم اروپا  27شاخص حدی دما و
بارش را معرفی کرده است که از این تعداد  11نمایه مربوط به بارش میباشد .در این مقاله  7شاخص حدی بارش که از
اهمیت بیشتری برخوردار بودند و با توجه به اقلیم منطقه مورد مطالعه دارای اثرات مشهودی میباشند ،مورد استفاده قرار
گرفته است (جدول  .)3برای محاسبه مقادیر ساالنه شاخصها از نرمافزار  Rclimdexکه نرمافزار پیشنهادی سازمان
جهانی هواشناسی است مورد استفاده قرار گرفت .در مجموع حدود  90شاخص پیوند از دور معرفی شده است که در این
پژوهش  19شاخص کالسیک بر اساس اهمیت آنها در تأثیرگذاری در اقلیم مناطق مختلف و نیز دوره آماری کافی آنها
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .مقادیر متوسط ساالنه سیگنالهای اقلیمی از سایت نوا از شبکههایی با قدرت
تفکیک  2/5در  2/5مورد استفاده قرار گرفت (جدول  .)4در ادامه ضریب همبستگی و معنیدار بودن آن میان
شاخصهای حدی و سیگنالهای اقلیمی با دبیهای پیک با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه گردید .در ادامه جهت
استخراج و تعیین میزان اثرگذاری شاخصهای اقلیمی بر رخداد سیل از مدلهای رگرسیونی چند متغیره استفاده شد .در
مرسومترین حالت آن ،مدلهای رگرسیونی به بررسی رابطه بین یک متغیر وابسته (سیل) و چند متغیر مستقل
(شاخصهای پیوند از دور) میپردازد که معادله کلی آن به شکل زیر است:
𝑘𝑋 𝑘𝛽 𝑦 = 𝛼 + 𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 + ⋯ +

در معادله فوق پارامترهای  βضرایب رگرسیونی و  αمقدار ثابت رگرسیون میباشند .بخش مهم دیگری که در
تحلیل رگرسیونی بایستی بدان توجه کر د انتخاب نحوه ورود متغیرهای مستقل به مدل است که در این پژوهش از روش
گامبهگام استفاده شد .بدین ترتیب که متغیرها تکبهتک وارد معادله میشوند و به دنبال آن اگر نقش معنیداری نداشته
باشند حذف میگردند.
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :1موقعیت منطقه مورد مطالعه
جدول  :1مشخصات جغرافیایی ایستگاههای مورد مطالعه طی دوره آماری 1987-2014
سراوان

زابل

زاهدان

ایرانشهر

خاش

چابهار

61

61

60

60

61

60

طول جغرافیایی (درجه)

27

31

29

27

28

25

عرض جغرافیایی (درجه)

480

1385

591

1410

11

ارتفاع (متر)

1165
مأخذ :نگارندگان

جدول  :2لیست رودخانههای مورد بررسی
نام رود

رابج

کهیر

باهو

سرباز

کاجو

بمپور

کارواندر

سیانجاه

وضعیت

دائمی

دائمی

دائمی

دائمی

دائمی

دائمی

دائمی

دائمی

مأخذ :سایت استانداری سیستان و بلوچستان

جدول  :3لیست شاخصهای حدی مورد استفاده در این پژوهش
ردیف

شاخص

تعریف

1

R5

تعداد روزها در ماه با بارندگی بیشتر از  5میلیمتر

2

R10

تعداد روزها در ماه با بارندگی بیشتر از  10میلیمتر

3

R20

تعداد روزها در ماه با بارندگی بیشتر از  20میلیمتر

4

R30

تعداد روزها در ماه با بارندگی بیشتر از  30میلیمتر

5

R50

تعداد روزها در ماه با بارندگی بیشتر از  50میلیمتر

6

R5-30

تعداد روزها در ماه با بارندگی بین  5-30میلیمتر

7

R30-50

تعداد روزها در ماه با بارندگی بین  30-50میلیمتر

مآخذ :کمیسیون اقلیم سازمان جهانی هواشناسی
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جدول  :4لیست شاخصهای مورد استفاده
ردیف

نام خالصهشده

معادل فارسی

نام کامل
North Atlantic Oscillation

نوسانات اقیانوس اطلس شمالی

)Estern Tropical Pacific SST(5N-5S,150W-90W

دمای سطح آب در ناحیه نینو 3

1

NAO

2

NINO3

3

NINO3.4

4

ONI

Oceanic Nino Index

5

PNA

Pacific North American Index

6

SOI

Southern Oscillation Index

7

TNA

Tropical Northern Atlantic Index

شاخص حارهای اقیانوس اطلس شمالی

8

WHWP

Western Hemisphere Warm Pool

استخر گرم نیمکره غربی

)East central Tropical Pacific SST(5N-5S)(170-120W

دمای سطح آب در ناحیه نینو 3.4
شاخص نینوی اقیانوسی
شاخص اقیانوس آرام امریکای شمالی
شاخص نوسانات جنوبی

9

AO

Antarctic Oscillation

نوسان قطب جنوب

10

EA

East Atlantic

الگوی اطلس شرقی

11

MEI

Multivariable Enso Index

12

NINO1

)Extreme Eastern Tropical Pacific SST(0-10S,90W-80W

13

NINO4

)central Tropical Pacific SST(5N-5S)(160E-150W

شاخص چند متغیره انسو
دمای سطح آب در ناحیه نینو 1.2
دمای سطح آب در ناحیه نینو 4
الگوی آرام شمالی

14

NP

15

PDO

Pacific Decadal Oscillation

نوسان دههای اقیانوس آرام

16

QBO

Quasi-Biennial Oscillation

نوسانات شبه دوساالنه

17

TNI

Trans-Nino Index

18

TSA

Tropical Southern Atlantic Index

19

WP

Western Pacific Index

North Pacific Pattern

شاخص انتقالی نینو
شاخص حارهای اقیانوس اطلس جنوبی
شاخص اقیانوس آرام غربی

مآخذ :احمدی1392،

یافتهها
تحلیل همبستگی سیگنالهای هواشناسی با دبی پیک
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که سیگنالهای هواشناسی  TNA, PNA, NAOو  EPOارتباط معنیدار بیشتری
نسبت به سایر شاخصها از خود به نمایش گذاشتهاند .ضریب همبستگی شاخص  NAOبرای کلیه رودخانهها منفی بوده
که این نشاندهنده ارتباط معکوس این شاخص با دبی و بالطبع آن با بارش است و رودخانه سرباز با  .61باالترین میزان
همبستگی را در سطح معنیداری  99درصد از خود به نمایش گذاشته است .شاخص  PNAدارای ارتباط معنیدار
مستقیمی در  50درصد موارد میباشد که باالترین ضریب مربوط به رودخانه رابج با  .443است .برای شاخص TNA

باالترین میزان ضریب همبستگی با  .487متعلق به رودخانه سرباز میباشد و در کلیه ایستگاهها مقادیر مثبتی را شامل
میگردد .شاخص  EPOنیز با دارا بودن مقادیر منفی نشاندهنده ارتباطی معکوس بوده و بیشترین ارتباط معنیدار متعلق
به رودخانه باهو با  -0.4میباشد (جدول  .)5همچنین با بررسی همزمان ارتباط بین شاخصهای دارای ارتباط مذکور با
یکدیگر مشخص شد که شاخصهای دارای ارتباط مستقیم ( )TNA ،PNAدارای ضریب همبستگی مستقیم و معنی
داری در سطح  95درصد با یکدیگر هستند همچنین شاخصهای دارای ارتباط معکوس ( )NAO, EPOنیز ارتباطی
معنیدار و معکوس در سطح  95درصد با یکدیگر میباشند .در ادامه بهمنظور بررسی میزان اثرگذاری شاخصهای پیوند
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از دور بر رخداد سیل از روش گامبهگام مدلهای رگرسیونی چند متغیره استفاده شد .در این روش چون متغیرهای مستقل
تکبهتک به معادله اضافه میشوند و اگر نقش معنیداری در رگرسیون نداشته باشند از آن حذف میشوند بهعنوان
بهترین روش مورد استفاده قرار گرفت .نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیونی نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاری با
حدود  35درصد متعلق به رودخانه سرباز است بدین معنی که حدود  35درصد تغییرات سیالب را میتوان با استفاده از
شاخصهای پیوند از دور تبیین کرد.

جدول  :5همبستگی دبیهای پیک با سیگنالهای اقلیمی
شاخص
ایستگاه

NAO

رابج

.233

PNA

TNA

*

.173

./443

*

EPO
*

./325

*

باهو

.2

./483

.13

./443

کهیر

*./393

*./4

*./35

.3

کاجو

.18

.14

.3

.19

**

*

*

./610

./4

./484

.295

کارواندر

.22

.28

.088

.14

بمپور

.087

.024

.13

.057

سیانجاه

.03

.04

.011

.2

سرباز

*معنیداری در سطح  95درصد **معنیداری در سطح  99درصد

مأخذ :نگارندگان

تحلیل همبستگی شاخصهای حدی بارش با دبیهای پیک
نتایج حاصل از همبستگی میان شاخصهای حدی با دبی نشان داد که شاخصهای حدی  R20, R30و  R50ارتباط
معنیدار بیشتری نسبت به سایر شاخصها دارند که این ارتباط برای شاخص  R20در  25درصد از ایستگاهها ،برای R30

در  50درصد ایستگاهها و برای  R50در  62.5درصد ایستگاهها دارای ارتباط معنیدار میباشد و ضریب همبستگی مثبت
نشاندهنده ارتباط مستقیم میان آنهاست (جدول  .)6نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون نشان داد که در بهترین
حالت در حدود  50درصد تغییرات سیالب توسط شاخصهای حدی قابل تبیین است .در ادامه معادالت رگرسیونی حاصله
بهاختصار آورده شده است.
)Y=3/403-1/641(PNA
)Y=2/25+./512(TNI
)Y=./654-./451(NAO
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جدول  :6همبستگی دبیهای پیک با شاخصهای حدی بارش
R50

R30-50

R5-30

*./451

./311

./34

./343

./356

./181

./097

*

./155

./062

**
*

**

./740

./426
./644

R30
**

R20

R10

*

*

R5

./697

./525

./434

./398

رابج

./14

./282

./358

./325

کهیر

*

./483

**

./596

./275
./312

./205
./135

./145
./118

کاجو
سرباز

./274

./236

./471

./267

./305

./258

./249

باهو

./25

./189

**./547

*./396

./383

./197

./227

بمپور

*

./339

./271

./27

./351

./488

./372

./295

کارواندر

./297

./296

./124

./172

./123

./29

./308

سیانجاه

*معنیداری در سطح  95درصد **معنیداری در سطح  99درصد

مأخذ :نگارندگان

نتیجهگیری
در مطالعات قبلی رابطه سیالب با بارش و همچنین ارتباط بارش با سیگنالهای هواشناسی بررسی و اثبات شده است لذا
میتوان نتیجه گرفت که وقوع سیالبها با سیگنالهای هواشناسی نیز دارای رابطه باشند .بر پایه نتایج حاصل از این
پژوهش مشخص شد که بعضی از سیگنالهای هواشناسی دارای تأثیرات معنیداری بر سیالبها میباشند که بهصورت
تأثیرات مثبت و یا منفی نمود پیدا میکند .نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود ارتباط شاخصهای پیوند از دور
 TNA ،PNA ،NAOو  EPOبا سیالبها میباشد .در این میان ضریب همبستگی منفی شاخصهای پیوند از دور
 NAOو  EPOبا سیالبها در تمامی ایستگاهها بیانگر ارتباطی معکوس میباشد که در رودخانه سرباز به باالترین میزان
خود میرسد .شاخصهای پیوند از دور  TNA ،PNAنیز دارای ضریب همبستگی مثبت میباشند که این امر از برقراری
ارتباط مستقیم این شاخصها با رخداد سیالب حکایت دارد .در این بین بیشترین مقدار ضریب همبستگی محاسبه شده
 ./487و متعلق به شاخص  TNAمیباشد .همچنین عامل دیگری که بر اساس آن میتوان سیالبها را پیشبینی نمود
شاخصهای حدی میباشند که در مطالعات اندکی مورد توجه قرار گرفتهاند .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش
مشاهده شد که شاخص  R30و  R50در بیش از  50درصد موارد دارای ارتباط معنیداری بوده است که این امر نمایانگر
اهمیت بررسی بیشتر این شاخصها میباشد .نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی نیز تأیید دیگری بر اهمیت بررسی
شاخصهای پیوند از دور و حدی در ارتباط با سیالبها است .نتایج حاصله نشان داد در حدود  35درصد تغییرات با
شاخصها پیوند از دور و در حدود  50درصد تغییرات با شاخصهای حدی قابل تبیین است .همچنین نتایج حاصل از این
پژوهش مهر تأییدی بر نتایج پژوهشهای پژوهشگرانی نظیر حجازی زاده و همکاران ،معتمدی و همکاران و فاتحی و
همکاران است که در همه موارد شاهد تأثیرگذاری الگوهای پیوند از دور بر تغییرات بارش است .با این حال در بررسی
سیالبها میبایست شرایط طبیعی منطقه ،فصل وقوع رویداد سیل ،تغییر کاربریهای ایجاد شده در مسیر رودخانهها نیز
مورد توجه قرار گیرد.
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