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مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

به طور .  روديران به شمار مي ايي آب و هوايهايژگي از ويكيي بارندگين سالي و بيسالد درونيشديريرپذييتغ

).1998دمروس و همكاران، ( استياري بسيرات مكانيي تغي دارايژه از نظر بارندگيران به وي اي آب و هوايكل

ان يور و مسعوديغ.  استيا و منطقهيمليهايزير برنامهي اساسيازهايش ني از پي بارندگي مكانيهاشناخت تفاوت

 بارش در يرات مكانييدند كه تغيجه رسين نتي كشور به اي بارندگي و زمانيرات مكانيي تغي الگويبا بررس) 1375(

ها و ينشان دادند كه ناهموارز ين) 1378( صرافي و ساريلفقارا ذو. كنديميروي پهاناهموارييران از الگويا

. جان دارندي آذربا دري بارندگيع مكاني توزي هوا و چگونگيها در انتقال تودهيان كنندهييش تع نقهاآنيريگجهت
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يهاستمي سيهايژگي روزانه، ويك و آمار بارندگينوپتي سيهابا استفاده از نقشه) 1378(جهانبخش اصل و همكاران

 درصد موارد 50نشان دادند كه در  و ه قرار دادي شوند را مورد بررسيران مي كه وارد شمال غرب ايمختلف

، كم ياترانهي مديبعد از كم فشارها. شونديجاد مي اياترانهي مديله كم فشارهايران به وسي شمال غرب ايهايبارندگ

يجاني عل.شوندي در منطقه مي مهميهايجاد بارندگي درصد موارد موجب ا21قا و شمال اروپا در ي شمال آفريفشارها

يجان و ارتباط آن با الگوهاي از منطقه آذربايز به عنوان نماديستگاه تبري بارش روزانه ايبا بررس)1381(يو زاهد

) 2رندن منطقه داي را در اين فراوانيشتري با تداوم دو روزه بيهابارش) 1تو پاسكال نشان دادند كه  هك500سطح 

ك روزه در دوره گرم ييبارش هاشتر يب) 3دهند و ي ميشتر در فصل زمستان رويش از سه روز بي با تداوم بيهابارش

 و يپ مداري منطقه مشخص كردند كه تي موثر بر آب و هواي هوايپ هاين تيين با تعي همچنهاآن.  دهنديمسال رخ

. دارنديي هوايپ هايان تي را در مين فراوانيشتري بيپ پرفشار غربيت

ه به علت كارايي باال براي يي است كهاروشمله بندي از جي اصلي و خوشهيي تحليل مولفه هاهاروش

هاي اصلي و با انجام تحليل مولفه) 1378(جانيحيدري و علي. هاي اقليمي بسيار مورد استفاده قرار مي گيردبنديمنطقه

 شش  ايستگاه سينوپتيك پراكنده در سطح كشور، ايران را به43باني شده در  متغيير اقليمي ديده49دي بر روي بنخوشه

بندي هاي اصلي و خوشهنيز با انجام تحليل مولفه) 1382(مسعوديان.  زير منطقه همگن اقليمي تقسيم كردند12منطقه و 

جهانخش اصل و .  ناحيه همگن اقليمي تقسيم كرد15 عنصر اقليمي، ايران را به 27بر روي ميانگين ساالنه 

يكينوپتي سي الگوهاي اصليهال مولفهيه از روش تحل غرب كشور با استفاديبندپس از منطقه) 1381(يذولفقار

ي نشان دادند كه الگوهاهاآن.  نمودندييك شناساينوپتي سيهادست آمده را به كمك نقشهه  بيهاحاكم بر منطقه

.م نموديتوان آنرا به پنج منطقه همگن تقسي برخوردار است و ميادي زيگون روزانه در غرب كشور از گونهيبارندگ

 ايستگاه سينوپتيك و اقليم شناسي با پراكنش نامنظم در سطح كشور 71با استفاده از ) 1998(مروئس و همكاران دو

هاي اصلي و گيري از روش تحليل مولفه با بهرههاآن. اقدام به منطقه بندي ايران از نظر رژيم بارندگي نمودند

دين پژوه و . ه پنج منطقه همگن اقليمي تقسيم بندي نمودندهاي بارندگي ماهانه ببندي  ايران را از نظر ويژگيخوشه

 متغيير 57 از ميان هاآن. نيز با استفاده از همين شيوه توانستند ايران را از نظر اقليمي تقسيم بندي كنند) 2004(همكاران 

ا استفاده از روش و ب مورد را انتخاب 12 ايستگاه سينوپتيك و اقليم شناسي پراكنده در سطح كشور، 77اقليمي در 

 متغيير انتخابي توانستند كل 12 با بكار گيري اين شيوه بر روي هاآن. هاي اصلي مورد بررسي قرار دادندتحليل مولفه

يبارندگ) 1985( و هارمان يجانيعل. بندي نمايندهاي بارندگي تقسيم منطقه همگن از نظر ويژگي7را به كشور 

ش ين، گرماي سطح زميها، اغتشاشيي تروپسفر بااليهار سطح كشور را به اغتشاشك پراكنده دينوپتي سيهاستگاهيا

ن عامل ي مهمتريي تروپسفر بااليهاجه گرفتند كه اغتشاشي نسبت دادند و نتين و اثرات منابع بزرگ آبيسطح زم

 مرطوب ي هوايهات تودهيز نشان دادند كه تقوين) 2004(نكليبارث و است. باشندي در كشور ميجاد بارندگيا

ار ي زاگرس در فصل سرد سال نقش بسيهاز اثر رشته كوهي در كشور عراق و ني فرارفتيهاتي به علت فعالياترانهيمد
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500 سطح ي ارتباط توپوگرافيبا بررس) 2002(يجانيعل. ران دارندي در اي بارندگي و مكانيرات زمانيي در تغيمهم

ترانه يت و عمق فرود مديد كه موقعيجه رسين نتي در كشور به اي هواشناسيهاستگاهي اي و دمايهكتوپاسكال با بارندگ

يهايژه در بارندگيوه  بيه نقش مهمياو نشان داد كه فرود سور. كندي ميران بازيم اي را در كنترل اقلينقش مهم

. كنديفا ميغرب كشور ا

 يا چند عنصر وتغييرات مكاني يك  مبناي ي انجام شده در ايران، مناطق همگن اقليمي برهاپژوهشدر تمامي 

هاي ي تحليل مولفههاروشاند اغلب ن منظور مورد استفاده قرار گرفتهكه براي ايي هاروش. انداقليمي شناسايي شده

 اين ).1386(رضيئي و عزيزي(بندي هستند كه از كارايي بسياري بااليي در اين زمينه برخوردار مي باشنداصلي و خوشه

ي هاروشي ارزشمند و موثر در شناخت و تعيين مناطق همگن اقليمي هستند اما جزو هاروش اگرچه از جمله اهروش

 در مقابل با روش ساده تهيه .باشد نيازمند مهارت كافي پژوهشگر ميهاآنپيچيده به شمار مي آيند و استفاده از 

توان الگوي تغييرات مكاني  ميدهديل مي كه اساس پژوهش حاضر را تشكهانآ و تحليل هاي هم ارزشنقشه

. يرهاي اقليمي را شناسايي و تحليل نمودمتغ

نقاط شهري در به پيروي از پراكنش ايراني سينوپتيك و كليماتولوژي وابسته به سازمان هواشناسي هاايستگاه

شهري فاقد ايستگاه ي بزرگ بين هامساحت ايستگاهي بديهي است كه در اين شبكه. اندسطح كشور توزيع شده

بررسي . اندبخيز و مناطق روستايي قرار گرفتههاي آ به وزارت نيرو نيز اغلب در حوضهي وابستهايستگاه ها. باشدمي

ها در سطح كشور پراكنش نامناسب هريك از اين شبكهدهنده  نشانهاايستگاهفيايي اين دو شبكه از اتوزيع جغر

هايي از آن اغلب بر مبناي نه بررسي توزيع مكاني بارندگي در ايران و يا بخشي پيشين در زميهاپژوهش. باشديم

گونه مطالعات وضعيت بارندگي نقاط  در اين بديهي است كه.استفاده از يكي از اين دو شبكه به انجام رسيده است

از . ا خطاي زيادي همراه استب كه فته استپذيريابي انجامفاقد ايستگاه به ويژه در مناطق مرتفع با استفاده از درون

ي وابسته به هاايستگاه تركيبي ازمكاني بارندگي با استفاده از تحليلي نو از توزيع ارائهاينرو هدف از تحقيق حاضر

 در اين .در غرب ايران استهاي پيشين يسه و ارزيابي نتايج آن با پژوهشو مقاسازمان هواشناسي و وزارت نيرو

چگونگي توزيع بارندگي در طي )براي اولين بار در ايران(1(PCI)في نمايه تمركز بارندگي با معرپژوهش همچنين

. شناسايي و روند تغييرات مكاني آن مورد تحليل و بررسي قرار گرفتدر غرب كشور سال 

به شمار  غرب ايران يژگين ويده شده است مهمتري زاگرس كه از شمال غرب به جنوب شرق كشيهارشته كوه

 رود و نقش ي كشور به شمار مي و جنوبي و پست شرقياهين كننده آب مناطق كوهپايرشته كوه زاگرس تام. روديم

 بزرگ كرخه، دز، يرودها. رامون خود داردي غرب كشور و مناطق پي و اقتصادي كشاورزيهاتي در فعاليمهم

ن كوهستان يده است از ايو اصفهان بخش خوزستان، فارس يهانا را به استينده رود كه زندگي و زايكارون، جراح

ش وقوع يت به همراه افزايش جمعيد و روزافزون به آب به سبب افزاياز شدين حال، نيبا ا. رنديگيسرچشمه م

1 - Precipitation Concentration Index
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ژه منطقه خشك ين منطقه و بويافتن بحران آب در اير موجب كمبود آب و شدت ي اخيهاها در ساليخشكسال

ز اهميت بسيار زيادي  منطقه ا اينررسي تغييرات مكاني و زماني بارندگي دراز اين رو ب. رامون آن شده استيپ

هاي هواشناسي با طول دوره  داراي يك شبكه مناسب از ايستگاهمنطقه كوهستاني غرب كشور.باشدبرخوردار مي

كشور را فراهم هاي بارندگي در اين منطقه از  مي باشد كه امكان مطالعه ويژگي2000 تا 1965آماري بلند مدت از 

 با پراكنش منظم و به كمك يستگاه هواشناسي ا170با استفاده از ) 1386(يزي و عزيئي رضدر اين راستا،آورده است 

ل ي با انجام تحلهاآن. ن بخش از كشور نمودندي ايبندهي اقدام به ناحيبند و خوشهي اصليهال مولفهي تحليهاروش

يهاه مولفهي مقدار بارگو اساس مورد استفاده بريهاستگاهي اي و گروه بنديمياقل پارامتر 10ي بر روي اصليهاهمولف

هدف از . م نمودندير منطقه همگن تقسي زپنج منطقه مورد مطالعه را به ي سلسله مراتبيبند به كمك خوشهيانتخاب

در  از اين شبكه متراكم ايستگاهي با استفادهي ساالنه و فصلي بارندگيع مكاني توزتحليلي نو ازپژوهش حاضر نيز ارائه

 از اهميت زيادي اي و منطقهيها مليزي در برنامه ر براي استفادهكه نتايج آن است  غرب كشوريه كوهستانيناح

.برخوردار مي باشد

راني ا در غربي هواشناسيهاستگاهي پراكنش ا))))ببببران ي اينگار كوهي هايژگي و وييايت جغرافيموقع)))) الف الف الف الف1111شكل شكل شكل شكل 
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منطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعهمنطقه مورد مطالعه

 عرض جغرافيايي و 39◦،48′ تا 26◦ ،30′منطقه مورد مطالعه كه در برگيرنده نيمه كوهستاني غرب كشور مي باشد از 

اين منطقه كه در ناحيه انتقالي . اي استدارد و داراي آب و هواي مديترانه طول جغرافيايي امتداد 51◦ ،30′ تا 45◦ ،′27

هاي زاگرس كه اي قرار دارد عمدتاٌ به وسيله ناهمواريي و موقعيت اصلي پرفشار جنب حارههاي غربمسير اصلي باد

 ميليمتر 600 تا 200نه آن بين زاي غربي قرار گرفته است پوشيده شده و بارندگي ساالدر مسير عبور بادهاي باران

علت گسترش و وسعت قابل مالحظه منطقه به ). 2004، دين پژوه و همكاران، 1998دومروس و همكاران، (باشدمي

ها، مقدار و توزيع بارندگي در منطقه از و نيز تنوع ناهمواري)  درجه40 تا 26(مورد مطالعه در عرض جغرافيايي

.دهد مينقشه توپوگرافي و موقعيت جغرافيايي ايران را نشان) 1(شكل. تغييرات مكاني زيادي برخوردار مي باشد

ققققييييروش تحقروش تحقروش تحقروش تحقها و ها و ها و ها و دادهدادهدادهداده

) ابتم( ايستگاه هواشناسي وابسته به سازمان مديريت منابع آب ايران 196هاي بارندگي براي انجام اين تحقيق از داده

هاي وابسته به هاي روزانه ايستگاهبه علت در دسترس بودن داده.  استگيري شدهو سازمان هواشناسي كشور بهره

اشناسي هم تقويم هاي وابسته به سازمان هو ميالدي تبديل تا با دادهه تاريخها بهاي اين ايستگاهوزارت نيرو، داده

ها از نظر همگني داده. ورد آزمون قرار گرفتها از نظر آماري مهاي بارندگي ساالنه همه ايستگاهسپس داده. گردند

ها نيز به ترتيب با ل دادهروند و استقال.  قرار گرفتويتني مورد آزمون_ميانه و واريانس با استفاده از آزمون همگني من

26در نتيجه اين بررسي، ). 1992هلسل و هيرش، ( كندال و خود همبستگي كندال بررسي شد_استفاده از آزمون من

170تعداد . حذف گرديد)  درصد5بيش از (هاي گم شده زيادها و  نيز داشتن دادهايستگاه به علت كفيت پائين داده

 مي باشند براي تجزيه و 2000 تا سپتامبر 1965 سال آبي از اكتبر 35كه در بر گيرنده ) ب-1شكل (ايستگاه باقي مانده 

ها در سطح منطقه  شبكه با توزيع مناسب از ايستگاهاين تعداد ايستگاه در برگيرنده يك. تحليل بيشتر انتخاب گرديد

.مورد مطالعه مي باشد

اين روش يگ مدل رگرسيوني است . برآورد گرديدMove4شهاي گم شده در هر ايستگاه با استفاده از روداده

هاي ايستگاه مورد  برآوردي تغييري در واريانس دادههايشود كه دادهطوري تعيين ميβ و αكه در آن پارامترهاي

).1985، وگل و استدينگر، 1982هيرش، (بازسازي ايجاد ننمايد و يا به عبارتي واريانس سري حفظ گردد

ز، ي پائيهافصل و ساالنهي ساله بارندگ35ن يانگي در منطقه مورد مطالعه، مي بارندگيرات مكانيي تغي بررسيبرا

ي در طيع بارندگي توزي چگونگين به منظور بررسيهمچن. ديها محاسبه گردستگاهي همه ايزمستان، بهار و تابستان برا

 با هاآنيع مكانينقشه توزسپس . ديسبه گرد ساالنه به صورت درصد محايسال، نسبت مشاركت هرفصل در بارندگ

.ده شدير كشي موجود به تفسي مكانيهاه و تفاوتي تهGISدر محيط2 فاصلهوزني عكسيابي  روش دروناستفاده از

2 -Inverse Distance Weighted Method
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 نتيجه  و كريجينگ براي مناطق هموار و داراي تراكم مناسب ايستگاهيTPSS3يهاروشدهند كه ها نشان ميبررسي

.  با خطاي زيادي همراه استهاروشدر حاليكه براي مناطق ناهمواري مانند غرب ايران اين . دهندميمناسبي به دست 

ي براي مناطق ناهموار به يابي درونهاروشترين  عكس فاصله مناسب روش وزني روش كوكريجينگ و،در مقابل

ي هواشناسي در هاايستگاهكنش نامناسب نشان داد كه به علت پرا) 1384(همكارانثقفيان و هاي بررسي. دنروشمار مي

نيز به ) 1384( بندر آباديرحيميثقفيان و . جنوب غرب ايران نمي توان روش خاصي را براي اين منطقه انتخاب نمود

ي پيچيده كريجينگ و كوكريجينگ هاروش كه دقت برآورد بارندگي براي نقاط فاقد ايستگاه در نداين تيجه رسيد

ي هاروشي ساده تر را بر هاروش روش ساده عكس فاصله ندارد و به همين علت مي توان تفاوت معني داري با

.ترجيح داد تر پيچيده

 همه ي برايه تمركز بارندگينما مختلف سال، يها ماهي در طيع بارندگي توزي چگونگييبه منظور شناسا

 و ي بارندگيرات درون ساليي در واقع تغ شديعرفور ميله اولي بوس1980كه در سال ه ينمان يا. ديها محاسبه گردستگاهيا

س و يله د لوئير بوسي اخيها در ساليه تمركز بارندگينما. دهدي قرار ميابي سال را مورد ارزي در طيع بارندگيا توزي

صورت به  كه هين نمايشكل اصالح شده ان پژوهش از يدر ا. اصالح و به كار برده شد) 2001 و 2000(همكاران 

. شود استفاده شده استي داده م نشان)1 (رابطه
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 ماهانه يدهد كه بارندگي نشان ميه تمركز بارندگينما. ستگاه استيام در هر اI ماه ي مقدار بارندگPiكه در آن

انگر ي ب10ر كمتر از يمقاد.  باشدي م100ه از صفر تا ين نمايمات ايدامنه تقس. ع شده استي سال چگونه توزيدر ط

. باشديك ماه خاص مي ساالنه در يانگر تمركز كل بارندگي ب100 در همه ماهها و مقدار يكنواخت بارندگيع يتوز

و  مشخصيم فصلي رژي دارايستگاه مورد بررسي در ايدهد كه بارندگي نشان م20 تا 11يمقدار تمركز بارندگ

 در چند ماه محدود از سالي و تمركز بارندگي بارندگيد درون ساليات شدرييانگر تغيز نماي ن20ر باالتر از يمقاد

).2000 و 2000س و همكاران، يدلوئ(باشديم

منطقه مورد مطالعه در غالب  در ي بارندگي مكانيهان كوشش شده است كه تفاوتين پژوهش همچنيدر ا

ا با استفاده  در اين بررسي غرب ايران رهاآن.  شودر و ارائهيتفس) 1386(يزي و عزيئيله رضي ارائه شده بوسيبندمنطقه

هاي محلي و جغرافيايي تقسيم و با استفاده از نامهمگن منطقه زيرپنجبندي به شههاي اصلي و خواز روش تحليل مولفه

خليج فارس، (EZ)، زاگرس شرقي(WZ)زاگرس غربي، (AZ)آذربايجانهاي هاي بدست آمده را به نامزير منطقه

(PG)هرمز-و پارس (PH)  2شكل (كردندنامگذاري.(

3 - Thin Plate Smoothing Surface
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)1386، يزي و عزيئيرض( غرب كشور يمي مناطق همگن اقل2222شكل شكل شكل شكل 

هاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقهاي تحقيقيافتهيافتهيافتهيافته

توزيع مكاني مقدار بارندگيتوزيع مكاني مقدار بارندگيتوزيع مكاني مقدار بارندگيتوزيع مكاني مقدار بارندگي

 محاسبه و با ي ساالنه و فصلي زمانياسهايدر مق) ب-1( پراكنده در شكليستگاههاي ساله ا35ين بارندگيانگيم

ين مقدار بارندگي دهد كه كمترينشان م) 3(شكل . ديم گردي ترسآن هايع مكانينقشه توزGISانهاستفاده از سام

 البرز و زاگرس در شرق، جنوب و جنوب غرب منطقه مورد مطالعه يه هايمتر در كوهپايلي م250 تا 100ساالنه با 

مقدار ي بادپناهيژگي و ويگاراثر كوهن،  باال، به سبب كاهش ارتفاعييايبر خالف عرض جغراف.  كنديزش مير

 منطقه، يهاي از ناهمواريرويبه پ. ابديي متر در سال كاهش ميلي م250 تا 110جان به ي از منطقه آذرباي بخشيبارندگ

 ساالنه در يمقدار بارندگ. ابدييش مي ساالنه در منطقه مورد مطالعه به سمت ارتفاعات نوار زاگرس افزايمقدار بارندگ

 متر در سال يلي م1500 با ينه بارندگيشيك هسته بيش يداي رسد و موجب پيمن مقدار خودياالترن بخش به بيا

دومروس و (يدر مطالعات قبل ارتفاعات باالتر يهابه علت استفاده نكردن از دادهينه بارندگيشين بيا. شوديم

.گزارش شده استمتر يلي م600 تا 400در حدود ) 2004ن پژوه و همكاران، ي و د1998همكاران، 
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 نقشه بارندگي ساالنه غرب كشور3333شكل شكل شكل شكل 

مالحظه ) 4(با توجه به شكل. دهندي مختلف سال را نشان ميها فصلي مقدار بارندگيع مكانيتوز) 5 و 4(شكل

وار  ن ازهاي از ناهمواريرويبه پ. رسدين مقدار ميز و زمستان در نوار زاگرس به باالتري پائيشود كه مقدار بارندگيم

ب با يزه و زمستانه به ترتي پائينه بارندگيشيب. شودي كاسته مي از مقدار بارندگهازاگرس به اطراف و در همه جهت

ج يدهند كه مناطق خلين نشان ميها همچنن شكليا. شوديده مي دي در منطقه زاگرس غربمتريلي م720 و 470رقم

دهد ينشان م) 5(شكل.  كننديافت ميها درن فصلي را در ايارندگن مقدار بينتريجان پائيهرمز و آذربا-پارسفارس، 

در .افتدي اتفاق مي خاصيهاست و در محدودهير ني بهاره و تابستانه در منطقه مورد مطالعه فراگيه بارندگك

 در  فصل بهاريزان بارندگين ميباالتر.دهدي ميبهار رودر ينه بارندگيشيبي غربزاگرس از يجان و بخشيآذربا

تابستان .  ميليمتر ديده مي شود200ميليمتر و در زاگرس غربي با بيش از 107 تا 100ن ي بيجان با رقميمناطق آذربا

توقف و پس كشيدن بادهاي غربي از منطقه و استقرار پيوسته . ترين فصل سال در منطقه مورد مطالعه استخشك

از اين رو در .  نبود بارندگي در اين فصل به شمار مي رودپرفشار جنب حاره آزور بر روي آن دليل اصلي كمبود يا

عليجاني، (اين فصل به دليل نشست شديد هواي پرفشار جنب حاره، هوا پايدار، آفتابي و بسيار گرم و خشك مي باشد

دامه ها از چند ماه قبل از تابستان شروع و تا چند ماه پس از آن نيز ممكن است ااين وضعيت در بيشتر سال). 1376

. داشته باشد و به همين علت تابستان واقعي به ويژه در مناطق جنوبي تر اغلب طوالني تر از تابستان تقويمي است



بررسي توزيع مكاني بارندگي فصلي و ساالنه در غرب ايران101

استقرار اين پر فشار در عرض هاي باالتر پيوسته و شديد نيست و گاه گاهي بادهاي غربي رطوبت درياي مديترانه را به 

به جز بخش ). 1376عليجاني، (هاي تابستانه مي شوندريزشمنطقه مي آورند و به كمك صعود همرفتي سبب 

10كوچكي از شمال منطقه مورد مطالعه در آذربايجان، مقدار بارندگي تابستانه به ويژه در بخش هاي جنوبي كمتر از 

صلي توليد بارندگي قابل توجه تابستانه در بخش شمالي نگاري و گرمايش زميني عامل ااثر كوه. ميلي متر مي باشد

.منطقه به شمارمي رود

فصل زمستان) ز، بيفصل پائ)  الفي مقدار بارندگ4444شكلشكلشكلشكل

فصل تابستان) فصل بهار، ب)  الفي مقدار بارندگ5555شكل شكل شكل شكل 
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توزيع مكاني درصد بارندگي فصليتوزيع مكاني درصد بارندگي فصليتوزيع مكاني درصد بارندگي فصليتوزيع مكاني درصد بارندگي فصلي

كـل بارنـدگي سـاالنه       در طي سال، درصد بارندگي هر فـصل از           هابه منظور شناخت و ارزيابي توزيع بارندگي ايستگاه       

بادهـاي غربـي    . دهـد رندگي پائيز و زمستان را نشان مـي       درصد با ) 6(شكل  . هاي مربوطه ارائه شده است    محاسبه و نقشه  

د  ايجـا  هاي عبوري عامل اصلي   عرض ميانه كه به طور معمول از اوخر پائيز فعاليت خود را آغاز مي كنند و نيز سيكلون                 

20هاي منطقه كمتر از     سهم بارندگي پائيزه در بيشتر بخش     . هاي پائيزه در منطقه مورد مطالعه به شمار مي روند         بارندگي

تنها بخش كوچكي از منطقه اقليمي خلـيج فـارس از بارنـدگي قابـل               .  درصد از بارندگي ساالنه را در بر مي گيرد         30تا  

ز منطقـه   دهـد كـه بجـ     نـشان مـي   ) ب-6(شـكل   ). الـف -6(شـود ه منـد مـي    در اين فـصل بهـر     )  درصد 45 تا   35(توجهي

تاٌ بـه وسـيله   ها عمدارندگياين ب . هاي منطقه مورد مطالعه زمستان فصل اصلي بارندگي است        آذربايجان، در بيشتر بخش   

شـرق كـاهش    ر بارنـدگي از غـرب بـه         ها و بدنبال آن مقدا    فعاليت اين سيكلون  . اي توليد مي شود   هاي مديترانه سيكلون

سـهم  . داز شمال به جنوب بر ميزان مشاركت بارندگي زمستانه افزوده مـي گـرد             ). 1998دومروس و همكاران،    (يابدمي

 درصـد مـي باشـد كـه بـه سـمت جنـوب بـه                 35هاي آذربايجان و زاگرس شمالي در حدود        بارندگي زمستانه در منطقه   

بارنـدگي زمـستانه در آذربايجـان بـه     . مـي رسـد   درصـد 70 تـا  55هرمـز بـه   -پـارس سرعت افزايش يافته و در منطقه 

ا در بهـار    منطقـه آذربايجـان بيـشتر بارنـدگي خـود ر          .  درصد بارندگي ساالنه مـي رسـد       25 تا   40ترين ميزان يعني    پائين

هرمـز  -پـارس  و نشان مي دهد كه مقدار بارندگي فصل بهـار در منـاطق خلـيج فـارس               ) الف-7(شكل  . كنددريافت مي 

شـود و در    قدار بارندگي فصل بهار افزوده مي     با افزايش عرض جغرافيايي بر م     .  درصد بارندگي ساالنه است    15كمتر از   

ه افـزايش دمـاي سـطح       عامل اصلي افزايش بارندگي بهاره در ايـن منطقـ         .  درصد مي رسد   45 تا   40منطقه آذربايجان به    

 زاگرس شـرقي در جنـوب كـشور در منـاطق خلـيج              اين عامل عالوه بر آذربايجان و     . هاي همرفتي است  زمين و فعاليت  

). 1985عليجاني و هارمان، (هرمز نيز موجب ايجاد بارندگي هاي قابل توجهي مي شود-پارسفارس و 

در ايـن فـصل بـه علـت عقـب      . نشان مي دهد كه تابستان فصل خشك منطقه مورد مطالعه مي باشـد            ) ب-7(شكل

توزيع مكاني بارندگي به همين علت. اره، بارندگي ها متوقف مي گرددنشيني بادهاي غربي و گسترش پرفشار جنب ح

درصـد بارنـدگي تابـستانه در زاگـرس غربـي و           . منطقه مورد مطالعه در اين فصل تقريباٌ يكدست و يكنواخت مي باشـد            

ذربايجـان  با اين حال ممكن است در برخي از مناطق مثل آ          .  درصد بارندگي ساالنه مي باشد     15زاگرس شرقي كمتر از     

.هاي همرفتي قابل توجه باشدها به علت فعاليتهرمز مقدار بارندگي تابستانه در برخي از سال-و پارس
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زمستان)پائيز، ب) نقشه درصد بارندگي غرب ايران الف6666شكلشكلشكلشكل

تابستان)بهار، ب)  نقشه درصد بارندگي غرب ايران الف7777شكل شكل شكل شكل 

نمايه تمركز بارندگينمايه تمركز بارندگينمايه تمركز بارندگينمايه تمركز بارندگي

محاسبه و ) 1(گيري از رابطهرد استفاده در اين پژوهش با بهرههاي موي براي تمامي ايستگاهنمايه تمركز بارندگ

. تغييرات درون سالي بارندگي در منطقه مورد مطالعه با استفاده اين نمايه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت

شود كه كل  توجه به اين نقشه مالحظه ميبا. دهدمطالعه نشان مينقشه تمركز بارندگي را در منطقه مورد ) 8(شكل

كمتر از نيمي از منطقه مورد مطالعه در شمال داراي . يمي باشدزيادمنطقه مورد مطالعه داراي تغييرات درون سالي 

نيمه جنوبي منطقه .  مي باشد كه بيانگر فصلي بودن بارندگي در اين منطقه است20 تا 14نمايه تمركز بارندگي بين 
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دهنده تغيير پذيري درون سالي بارندگي و  مي باشد كه نشان20رندگي بيش از ه داراي نمايه تمركز بامورد مطالع

نمايه تمركز بارندگي داراي يك گراديان شديد از شمال به جنوب . هاي محدودي از سال استتمركز بارندگي در ماه

يابد و يا به عبارت ديگر از يكنواختي مييم مقدار شاخص افزايش بدين معني كه هرچه به سمت جنوب پيش رو. است

هرمز با -پارسمقدار باالي نمايه تمركز بارندگي در منطقه خليج فارس و . توزيع بارندگي در طي سال كاسته مي شود

هاي محدودي از سال  نشانگر آن است كه در اين مناطق سهم زيادي از بارندگي ساالنه در ماه45 تا 38رقمي بين 

 كه نشان از تغيير پذيري ماليم و 17 تا 14 آذربايجان با نمايه تمركز بارندگي بين ه از اين رو بجز منطق.ريزش مي كند

هاي منطقه مورد مطالعه بخش بسيار زيادي از يا توزيع تقريباٌ متعادل بارندگي در طي سال دارند، در بيشتر بخش

مين علت داراي يك نمايد و به هريزش مي) ن و پائيززمستا(فصل سردهاي بارندگي ساالنه در تعداد محدودي از ماه

شود كه شدت فصلي مالحظه مي) 8(با توجه به شكل . دباشي با دو فصل مشخص خشك و مرطوب ميااقليم مديترانه

هاي افزايش شدت فصلي بودن و تمركز بارندگي در بخش. يابدرندگي از شمال به جنوب افزايش ميبودن و تمركز با

.گرددآبي، بحران آب و ريسك خشكسالي ميافزايد و سبب افزايش كم نظمي آن مي تغيير پذيري و بيجنوبي بر

راني غرب ايه تمركز بارندگي نقشه نما8888شكل شكل شكل شكل 

ييييررررييييگگگگجهجهجهجهييييبحث و نتبحث و نتبحث و نتبحث و نت

ن رو در صورت ياز ا. ستهاي و ناهمواريياي از عرض جغرافي در منطقه مورد مطالعه تابعيرات مقدار بارندگييتغ

م يدهد كه رژين پژوهش نشان ميجه اينت.  كندين ميي را تعيسم صعود مقدار بارندگي، مكانيرطوبت كافوجود 

به علت . باشدي مي جنوبيهاه بخشي متفاوت از بق)جانيآذربا( منطقه مورد مطالعهي در بخش شماليبارندگ

 در ينه بارندگيشين، بي سطح زميمادش يل افزاي به دليادامنهسم همرفت ي مكانيفراوان و كيكلوني سيهاتيفعال

ند ابتدا از ين فرايا. شونديران خارج ميج از اي به تدري غربين فصل بادهايدر ا. دهدي ميجان در فصل بهار رويآذربا
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. جان استي كمتر از آذرباي جنوبيها بهاره در بخشين علت است كه مقدار بارندگي گردد و به هميجنوب آغاز م

انجام يشتر گرم شود صعود همرفتين بي كه سطح زميين فصل اتمسفر هنوز سرد است و هر جايگر در اي دياز سو

گردد كه در ين منطقه مي در ايد همرفتي شديهايجاد بارندگيها موجب ايدارين ناپايا. )1376، يجانيعل(رديگيم

يبارندگكاهش ).1998ان، دمروس و همكار( باشنديم از موارد به صورت تندر و همراه با بارش تگرگياريبس

 به طرف ي غربي بادهايل پس روي تر به دلي جنوبيهاز بخشي و ني زاگرس شرق وي زاگرس غربيهابهاره در بخش

جان ي بهاره در آذربايش بارندگي كه افزايدر حال. باشدي ما كاهش عوامل صعود و رطوبتين رفتن و يشمال و از ب

يبه طور كل.ترانه استي مدياي و امكان ورود رطوبت دري غربي بادهاگر به جهت وجودي ديهافصلنسبت به 

 بهار و زمستان در منطقه  فصليهايجاد بارندگي اي عامل اصل راي عبوريهاكلوني و سي غربيبادهاتوان يم

ن يلكرد ا كند، اما عميزش مين منطقه در فصل بهار ري اين مقدار بارندگيشتريهرچند كه ب. به شمار آوردجان يآذربا

له ي باالتر بوسيها رانده شده به عرضي راه كم فشارهان بسته شدنيهمچن.  باشديتر ميعوامل در فصل زمستان قو

ز يفصل پائ. بر شمردن منطقهي بهاره در ايهاي بارندگجاديگر از عوامل اي ديكيتوان ي را م خزرياي دريپرفشار رو

ي خود را به بادهاين فصل مركز پرفشار جنب حاره جايدر ا. ران استي بر محدوده اي غربيآغاز دوره نفوذ بادها

يياين فصل برخالف عرض جغرافيدر ا. ابدييش مي از شمال به جنوب افزايجاد بارندگيط ايدهد و شراي ميغرب

. است زاگرس ي غربيهااز دامنه سرد از منطقه قفقاز كمتر يجان به علت نفوذ توده هواي آذربايباالتر، بارندگ

ي هوايهابهره بردن از تودهز يترانه و ني مديهاكلونير گذر سيدر مس قرار گرفتن زاگرس به جهتي غربيهادامنه

در اين . باشدين فصل برخوردار مي در ايشتري بيهايبارندگج فارس از يترانه و رطوبت خليمعتدل و مرطوب مد

هاي مكاني قابل توجه نوپتيكي تاثير گذاشته و موجب تفاوتهاي سيغيير حركت سامانهمنطقه عامل توپوگرافي در ت

هاي كرخه و دز در زاگرس را به نقشهاي حوضهاختالف مقدار و توزيع بارندگي) 1385(نصيري. شودمي

ترانه ي مديهاكلونيتواند از سيمجان فقطيآذربا. دهدهاي سينوپتيك نسبت ميتوپوگرافي در كنترل حركت سامانه

).1376، يجانيعل( كننديجاد مي را ايدي شديز رگبارهاي ني سوداني كه در زاگرس كم فشارهايرد در حالين بگابار

اي به شوند از حوضه موجب ايجاد بارندگي مي زاگرسي كه دربارانزايهاي ، عقيده دارد كه سامانه)1378(نصيري

اي بيشترين نقش را در هاي مديترانهرخه سامانهباور است كه در حوضه كي بر اين  و.باشنداي ديگر متفاوت ميحوضه

شوند از نوع ي كه در حوضه دز موجب بارندگي ميي كم فشارهاĤنايجاد بارندگي دارند در حاليكه بيشترين سام

اي از ي مديترانهها نسبت به سامانه،هاي سوداني به علت دماي باال و تغذيه مناسب از رطوبتسامانه. باشندسوداني مي

.باشندبيشتري براي بارندگي برخوردار ميانسيل پت

 در ينه بارندگيشيتر، بني پائيهاانه به عرضي خاورميهاكلونير سي و مسي و گسترش جبهه قطبييبا جابجا

ي غربير نفوذ بادهايران و منطقه مورد مطالعه زيدر زمستان تمام ا. دهدي ميتر در فصل زمستان روي جنوبيهابخش

زاگرس . گردنديل مي تشكيكلوني سيرهايز مسين نيگر در سطح زمي دياز سو. رندي گي قرار مهاآنت و اغتشاشا
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. كنديافت مين فصل دري خود را در اين بارندگيشتريران بي ايهاكلونير سي در مسن به جهت قرار گرفتي و شرقيغرب

نه بارش در يشيجاد هسته بيرده و سبب ا گذرند از رطوبت آن استفاده كيج فارس مي كه از شمال خلييهاكلونيس

ي سرد و نسبتاٌ خشك و دوري هوايهاز به علت نفوذ تودهيز به مانند فصل پائين فصل نيدر ا. شوندي ميزاگرس غرب

استقرار فشار زياد در نواحي ). 1376، يجانيعل( استيجان كمتر از زاگرس غربي آذرباي بارندگ،يكلوني سيهارياز مس

هاي كرخه در نيمه سرد سال كه حالت بلوكينك را هاي مركزي حوضهرب كشور و نفوذ آن تا قسمترب و غشمال غ

).1378نصيري، (شودتر ميهاي شماليز ورود سامانه هاي سوداني به بخشدر اين مدت به وجود مي آورد مانع ا

دهد ي ساالنه نشان مي بارندگيكانع ميز و زمستان با توزي فصل پائي بارندگيع مكاني توزياد الگويار زيتشابه بس

ه ي تغذها فعال هستندن فصلي كه در اي مشابهيكينوپتي سيهاله سامانهي منطقه مورد مطالعه به وسيهاشتر بخشيكه ب

 ساالنه ين سهم را در بارندگيشتريز و زمستان بين برداشت نمود كه پائيتوان چنيمنيسه همچنين مقاياز ا. شونديم

 بر يمبن) 2002(يجانيو عل) 1985( و هارمانيجاني عليهاافتهي با يريجه گين نتيا. باشنديطالعه دارا ممنطقه مورد م

از .  دارديشوند همخوانيد ميك تولينوپتياس سي بزرگ مقيهاله سامانهين به وسيران زمي ايهايشتر بارندگينكه بيا

ن ي خشك و تر در اي و دوره هاي بارندگين سالي و بيلرات درون سايي نمود كه تغيريگجهين نتيتوان چنين رو ميا

توان گفت كه بجز ين اساس ميبر ا.  استيكينوپتياس سي بزرگ مقيها سامانهيرات الگويي از تغيمنطقه تابع

رد كه كل منطقه را با يگي سرچشمه مي همسانيهاقه مورد مطالعه از منبع و سامانه منطيهايشتر بارندگيجان بيآذربا

شتر تحت ي را بيگر مناطق شمالي دي را و برخيها مناطق جنوب سامانهيبرخ. دهدير قرار مي متفاوت تحت تاثيهاشدت

را به زا هاي باراناي است كه نفوذ سامانههاي فشار به گونهدر اين دوره از سال آرايش سيستم. دهندير قرار ميتاث

را در نفوذ و يا عدم نفوذ رفتن و آرايش پشته پرفشار سيبري  چگونگي قرار گ.)1380(سازند مراديكشور ممكن مي

اي ن پشته در اين دوره از سال بگونهرسد شكل قرار گيري ايبه نظر مي. داندا به درون كشور موثر مينزهاي باراسامانه

روي نمي كند و مندي و نظم معيني پيباشد، هرچند اين آرايش از قانون شرايط ايجاد بارندگي مساعدتر مياست كه

. ي كم بارش و يا پر بارش منجر شودهاانها به زمست ديگر تغيير يابد و اين ناهنجاريممكن است از سالي به سال

در ) 1384(فتح نيا.ندن موضوع را ثابت كرده يانه اي خاورميكلوني سيرهاين مسييز با تعين) 1985( و هارمانيجانيعل

هاي سوداني در جه رسيد كه بيشترين تعداد سامانهزا در غرب ايران به ابن نتيبارنهاي سير و فراواني سامانهبررسي م

 خود را نشان 6 و 5هاي دهند كه اين موضوع در شكل غرب ايران را تحت تاثير قرار ميهاي پائيز، زمستان و بهارفصل

يمه جنوبي زاگرس و به ويژه دامنه شود كه درصد بارندگي پائيز و زمستان در نبه خوبي ديده مي6در شكل . دهدمي

) 1384(غربي آن نسبت به ديگر مناطق كشور از مقدار قابل توجهي برخوردار است كه اين مسئله با نتايج فتح نيا

.هماهنگ و موافق مي باشد

 كوچك يهاسامانهدخالتبر خالف توزيع مكاني نسبتاٌ هموار بارندگي و درصد بارندگي در زمستان و پائيز 

ينيش زميبه عنوان مثال گرما. شونديم در فصل بهار  به ويژهي بارندگي مكانيهات تفاوتي باعث تقوياس محليمق
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 سال يها از ماهي در برخيجاد بارندگيج فارس عامل ايهرمز و خل-پارس در مناطقي سودانيهاجان و سامانهيدر آذربا

يدگيچيپ را باي بارندگيل مكانيرا پوشش ندهند و تحلياديها ممكن است گستره زين گونه بارندگيا. باشنديم

. روبرو سازند

هاي شناخته شده بارش در غرب ايران بسيار قدار بارندگي ساالنه و فصلي هستهنتيجه اين بررسي نشان داد كه م

ي هاهايستگا تنها از ،هاوهشپژ اين در بيشتر. ي پيشين گزارش شده استهاپژوهشباالتر از آني است كه در 
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