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 استاد گروه جغرافياي طبيعي دانشگاه تبريز راكبر رسولي  علي

 شناسي سينوپتيك، دانشگاه محقق اردبيلي دانشجوي دكتري اقليم  ر بين سحر نصيري قلعه

 انشگاه تبريزاستاديار گروه جغرافياي طبيعي د -زاده كامران خليل ولي

 

 23/07/1393تأييد نهايي:    12/06/1392 پذيرش مقاله:

 

 چكيده

رود كه از تنوع زماني و  غرب ايران محسوب مي وهوايي مقم در منطقة رمال هاي آب هاي ريدوبرقي از پديده بارش

مورد مطالعاه باازي    هواي منطقة و ها نقش بسيار مقمي در آب اي برخوردار است، چرا كه اين نوع بارش مكاني ويژه

غارب كشاور باه     هاي ريدوبرقي مناطق كوهستاني رامال   از اين پژوهش بررسي توزيع مكاني بارش كند. هدف  مي

هاي متنويي  غرب كشور است. داده هاي مكاني مورد بحث در محدودة فالت كوهستاني رمال منظور مدلسازي بارش

 ArcGISو  GIS، IDRISIافزارهااي   تفاده و در محاي  نارم  ارتفايي منطقه اس و مدل TRMMاز جمله بارش رادار 

هااي   ها، تحليل، مدلساازي و كاارتوگرافي مادل    به منظور اخذ ويراستاري داده GISتحليل رد. همچنين، از فناوري 

ها انجام رد. نتايج  مدلسازي و تقية مدل رگرسيون داده IDRISIافزار  مكاني استفاده رده است. در نقايت در نرم

 همبستگي مثبتي نشان داد؛ يعني، 63/0، با مدل ارتفايي منطقه به ميزان TRMMيق نشان داد كه بارش رادار تحق

هاا در بقاار و    افزايش يافات. همچناين، ايان باارش     63/0در منطقة مورد مطالعه با افزايش ارتفاع، ميزان بارش 

 تابستان از ردت زيادي برخوردار است.

 غرب كشور. برقي، توزيع مكاني، مدلسازي، مناطق كوهستاني رمالهاي ريدو بارشها:  كليدواژه

 

 مقدمه

كند.  وهوايي است كه تغييرات زماني و مكاني آن تنوع قلمروهاي جغرافيايي را كنترل مي عنصر بارش يكي از عناصر حياتي آب

ها در  شود. اين نوع بارش محسوب مي غرب ايران هاي اقليمي منطقة شمال ترين پديده هاي رعدوبرقي از مهم در اين ميان بارش

باري بر محيط طبيعي، مردم و  ويژه در فصول گرم، تأثيرات فاجعه مواقعي از سال ضمن تأمين بخشي از آب مورد نياز زراعي، به

هراي   هاي گرم سال است. اين نروع برارش   هاي ماه از جمله پديده 1هاي رعدوبرقي گذارد. سيستم اقتصاد كشاورزي بر جاي مي

هاي رعدوبرقي  ويژه در فصول بهار و تابستان دانست. در نگاهي اجمالي، سيستم وهواي منطقه به توان معرف آب ساز را مي حادثه

شود كه در شرايط خاصي در اتمسفر زمين ايجاد و در صورت وجرود فاكتورهراي مرؤثر و     بستة هواي ترموديناميكي شناخته مي

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 E- mail: s.nasiri66@gmail.com  :09393564380نویسندۀ مسئول  

1. Thunderstorm 
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لي يا سوپرسلولي باعث وقوع رعدوبرق، وزش بادهاي شديد، گردباد، ريزش تگرگ و مساعد محيطي در حاالت سلولي، چندسلو

اسرت كره در آن انررژي     اي توفان تنردري ماشرين ترمودينراميكي    (.1386رسولي و همكاران، )شود  هاي شديد مي نزول بارش

قائم هوا به سرعت به انرژي جنبشي از جايي  پتانسيل از گرماي نهان حاصل از تراكم رطوبت در شرايط رطوبت يا ناپايداري جابه

(. به عبارت بهتر، براي وقوع پديدة رعدوبرق شرايط محيطي در داخل 1381شود )جعفرپور،  شديد قائم هوا تبديل مي هاي جريان

 (.1991اتمسفر، همچنين سطح زمين توأم مورد نياز است )برايانت، 

مقيراس   يي در مقياس سينوپتيك يا مناطق همگرايي متوسرط ها هاي تندري ممكن است به تنهايي يا با جبهه توفان

 ،طور كلري  زماني و مكاني است. به ها در ابعاد بيني آن پي  هاي تندري وقوع غيرقابل هاي اصلي توفان اتفاق بيفتد. ويژگي

سردشدن  حركت صعودي، انبساط، ،در نتيجه همرفتي است. ةهاي سامان حركت عمودي در اتمسفر كليد بسياري از ويژگي

گيرد. آزاد شدن گرماي نهان عامل مهم در تسريع همرفت از طريرق   در نهايت تراكم بخار آب در جريان هوا صورت مي و

تشكيل توفان تندري، رطوبت زياد، دماي باال، اتمسرفر ناپايردار، سراختار     ةبنابراين، شرايط اولي .افزاي  ناپايداري هواست

 (.1996)رسولي،  ود براي تحريك فعاليت همرفتي استمناسب بادهاي فوقاني و سازوكار صع

عدم ثبت مشاهدات جوي در آن مشهود است، داراي تنروع زمراني و مكراني     بارش در مناطق كوهستاني كه معموالً

هاي ثبت مشاهدات براي پوش  مناطق بزرگ ناهمگن نيز ترأثير   اين، تعداد محدودي از ايستگاهبيشتري است. عالوه بر 

هاي رعدوبرقي  سازي دارد. بنابراين، ضروري است كه اطالعات توپوگرافيك در زمان مدلسازي بارش روند مدلبزرگي در 

الگوهاي بارندگي به شرايط جوي  .(2009ها دارند )گولرمو،  لحاظ شود، چرا كه اثر مستقيم بر توزيع مكاني اين نوع بارش

هاي محيطي  ترند، زيرا در اين مناطق كه شرايط جوي با ويژگي هبستگي دارد، ولي اين الگوها در مناطق كوهستاني پيچيد

هاي توپوگرافيك و جغرافيايي، ميرزان برارش را در    ويژگي .كنند اند، الگوهاي بارندگي را مشخص مي شده و محلي تركيب

 .(1388 دهد )ساري صراف و همكاران، برخي مناطق افزاي  و در بعضي مناطق كاه  مي

اي گراديان بارندگي به منظور برآورد ميزان بارش بره   ندگي نسبت به ارتفاع و تعيين روابط منطقهبررسي تغييرات بار

(. تأثير توپروگرافي كروه برر الگوهراي     1390اي در مناطق فاقد ايستگاه اهميت دارد )جهانبخ  و همكاران،  صورت نقطه

اي از  يستم زمين در طيرف گسرترده  ين جو و سشود و نق  اساسي در تعامل ب بارش منجر به افت مسلم حرارت اقليم مي

   (.2005جرارد، كند ) هاي زماني بازي مي مقياس

، چرا كه تصراوير  داردنظيري در كسب اطالعات بارش ابرها بر عهده  نق  بي 1در اين راستا، فناوري سنج  از دور

تررين امتيازهراي مربروط محسروب      ا از مهمه وتحليل آن اي مزايا و امتيازهايي دارد كه در دسترس بودن و تجزيه ماهواره

  .(1994ايلسند و كيفر، ) شود مي

 همجوار هاي نقاط بارش در تفاوت و است انكارناپذير بارش و پراكندگي مقدار در محيطي متغيرهاي نق  كه آنجا از

له ارتفاع در ارتبراط  عوامل جغرافيايي از جم و نق  شناسايي ،كند مي توجيه محلي دخالت عوامل را كوچك هاي حوضه در

 TRMM هراي  داده برارش مورد مطالعه و دستيابي به مدل رگرسريون منطقره، برا اسرتفاده از      ةبا بارش رعدوبرقي منطق

  و مدل ارتفاعي منطقه، هدف اين تحقيق است. 2012و  2011 ،2010هاي  سال
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Remote Sensing 
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( 1996كنرراد )  .دارين مشراهده كررد  المر  بين ة( خودهمبستگي بااليي را بين ارتفاع و بارش در منطق1994بازيست )

 .هاي بلوريچ آمريكا نشان داد هاي گرم و سرد در كوه فاصله تا منبع رطوبت و بارش همبستگي بااليي بين عوامل ارتفاع و

 هاي رو به باد، با در مورد اثر توپوگرافي در پراكن  بارش سوئد به اين نتيجه رسيد كه در دامنه (2003) جوهانسون

ضرريب همبسرتگي    ،برارش برا توپروگرافي    ةرابط بارةدر (1974) الكوودو   جان .يابد بارش نيز افزاي  مي ،تفاعافزاي  ار

 .هاي پنين شرقي پيدا كرد بااليي را بين مقادير بارش و ارتفاع در كوه

داد كه  غرب ايران نشان شمال ةهاي تندري در منطق تغييرات زماني و مكاني توزيع بارشدر بررسي ( 1385جاللي )

در نواحي پست  و استها فعال  در جنوب غرب منطقه و كوهستان هاي تندري در بهار و تابستان بيشتر بود و عمدتاً بارش

 دهد. كمتر رخ مي

طرول و عرر     ةدر مدلسازي تغيرات مكاني عناصرر اقليمري برارش اصرفهان رابطر      (1390) رزمي و رباب عساكره

 .كردهاي رگرسيوني بارش را ارائه  ي  و مدلبارش را بررس وارتفاع  جغرافيايي با

هراي رگرسريون    زاگرس برا اسرتفاده از مردل    ةبارش با ارتفاع در منطق ة( به مدلسازي رابط1382) فر مجرد و مرادي

جه رسيدند كه بارش در مناطق رو به براد  يبه اين نت و خطي و لگاريتمي، تواني و نمايي، دو متغيره و چند متغيره پرداختند

 .شود هاي زماني باعث كاه  بارش مي افزاي  طول و عر  جغرافيايي در غالب دوره ،همچنين است.  يافته كاه

 

 مورد مطالعه ةمنطق

طول شرقي واقرع شرده    ةدرج 40-49عر  شمالي و  ةدرج 36-40 ةغرب ايران در محدود مورد مطالعه در شمال ةمنطق

هاي ارسباران،  كوه هاي سهند و سبالن، رشته توان به وجود كوهستان ترين عوار  توپوگرافي اين منطقه مي از مهم .است

اردبيرل،   هاي تبريز، اروميه، مغان، دشت ةاروميه اشاره كرد. جلگ ةكوه زاگرس در غرب درياچ بزقوش، ميشو و امتداد رشته

وهرواي   طور كلي، آب به (.1386فائد،  )مطلب دنده غرب را تشكيل مي ترين مناطق پست ارتفاعات شمال سراب و اهر مهم

تررين   ثر از دو فاكتور اصلي نظير شرايط سينوپتيك و عوار  توپوگرافيك محلي است. اولين و مهمأغرب مت شمال ةمنطق

و  ردهاي جوي است كه در مقياس سرينوپتيك حاكميرت دا   وهوايي منطقه فرارسيدن سامانه شرايط آب برثيرگذار أعامل ت

 (.1382)مسعوديان،  واي منطقه در درازمدت به عهده داردوه در تبيين آب نق  اصلي را

 (:1387)مسعوديان و كاوياني، اند از  عبارتمنطقه  مؤثر درهاي جوي  ترين سامانه مهم

 و شمال شرق  هواي سرد و خشك سيبري در فصل زمستان از طرف شمال توده -

 غرب  ف شمالهواي سرد و مرطوب اسكانديناوي در فصول زمستان و بهار از طر توده -

 اي در فصل بهار از طرف غرب  هواي مديترانه توده -

 فريقايي در فصل تابستان از طرف جنوب كشوراهواي گرم و خشك  هدتو -

 خزري در فصول بهار و تابستان. هاي جريان -

هراي   در طرول سرال   ،اي هاي مراكز فشار در مقياس جهاني و منطقه جايي هتوجه به جاب اها ب هر كدام از اين سيستم

 (.1387گذارد )مسعوديان و كاوياني،  ميمتفاوتي بر اقليم منطقه بر جاي  تأثيرمختلف 
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 مورد مطالعه ةموقعيت منطق. 1ركل 

وهوايي منطقره   شرايط آب ةكنند ثر در اقليم منطقه شرايط توپوگرافيك محلي است كه فاكتور كنترلؤدومين عامل م

ارتفاع زمين از سطح دريا، جهت ناهمواري، دوري و نزديكي به منابع آبي، نوع د. بايد يادآور شد كه ميزان شو محسوب مي

ثيراتي را أثر در اقليم منطقه دانسرت. چنرين تر   ؤتوان جزو فاكتورهاي م فيزيكي شهرها را مي ةپوش  گياهي و حتي توسع

 (.1390 د )رسولي،كرحظه غرب ايران مال شمال ةحتي فصلي در منطق توان در توزيع مقادير دما و بارش ساالنه و مي

غررب و   هواي سرد شمالي سيبري در فصل زمستان و هواي مرطوب شرمال  هاي جوي نظير توده در نگاه كلي، توده

 سرازند  ثر مري أطرول سرال اقلريم منطقره را متر      كره در  استاي  هاي سينوپتيكي عمده غرب در فصل بهار از اهم سيستم

 (.1381 )جهانبخ  و ذوالفغاري،

 

 ها شمواد و رو

 TRMMهاي رادار  داده

، كه به است 2اكتشافات جوي ژاپن ةو ادار 1مريكاامشترت بين سازمان ملي هوا و فضاي  ةپروژ TRMMاي  رادار ماهواره

 ةيكپارچر  ةهاي ناسرا بره منظرور مطالعر     حاره طراحي شده و قسمتي از برنامه ةهاي منطق بارش ةباني و مطالع منظور ديده

درجه نسبت به استوا  35ميل  ةكيلومتري از سطح زمين و با زاوي 350شود. اين ماهواره در ارتفاع  ميزمين را شامل  ةسيار

با استفاده از تصاوير ارسالي اين رادار امكان ثبت و تجزيه و تحليل مدام برارش در   .هاي جوي است در حال پاي  ويژگي

 (. 1390)رسولي، دشو فراهم مي سطح زمين

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1  . National Aeronautics and Space 

2. Japan Aerospace Exploration 



 2012تا  2010هاي  غرب ايران، سال هاي ريد و برقي مناطق كوهستاني رمال مدلسازي توزيع مكاني بارش 

  

411 

در حرال   ژاپن به فضا پرتراب شرد و   1از مركز فضايي تانگشيماي 1997نوامبر  27در  TRMM ةاولين سري ماهوار

 آوري كررده  هاي سطحي و گردش آب در اتمسفر زمرين را جمرع   اطالعات مربوط به اتمسفر و آب حاضر حجم وسيعي از

هراي مراهواره داراي    ادهد .(1390هاي زيادي شده اسرت )رسرولي،    كه در هر دو بعد فني و تحقيقاتي باعث موفقيت است

 2011، 2010هاي  مربوط به سالهمراه با فايل رقومي آن  TRMMتصاوير  .جغرافيايي است ةدرج 24/0تفكيك مكاني 

و تشكيل پايگاه داده براي آن، روزهراي داراي برارش شرديد     اكسل افزار د و پس از انتقال به محيط نرمشدانلود  2012و 

 يابي شد. درون IDWبا استفاده از تابع  Arc Gisافزار  در محيط نرم ،سپس .مربوط به هر سال انتخاب شد

 

 2مدل ارتفايي منطقه

 منراطق كوهسرتاني   منطقه، مخصوصاً هر هاي بارش بر تأثيرگذار عوامل ترين مهم از يكي ارتفاع ،نامحقق اغلب نظر بنابر

 (.1388 صراف و همكاران، )ساري است
 

 
 و مناطق كوهستاني 3000-1500، مناطق مسطح1500-0ارتفايي  در سه طبقة غرب ايران مالر ةمدل ارتفايي منطق .2ركل

Arc Gis(Arc Map)افزار  مناطق كوهستاني مرتفع در نرم 3000-4800
3
 

تعداد زيادي نقاط انتخراب   ةزمين است، كه به وسيل ةآماري از سطح پيوست يمدل رقومي زمين به طور ساده نمايش

مدل رقومي زمين نماي  عرددي يرا    ،مختصات اختياري است. به عبارت ديگر ةدر محدود  zو x  ،yشده و با مختصات 

دمرا و   برارش، هرم   ها و الگوهاي هرم  مدل ةتوان به تهي ترين كاربردهاي مدل رقومي مي از مهم. رقومي زمين واقعي است

بدين ترتيب كه با تنظيم  ع مشخص شده است.ها با افزاي  يا كاه  ارتفا كه همبستگي آن اشاره كرد ساير پارامترهايي

 ةبره وسريل  آن را  تروان  مدل، افزاي  يا كاه  ارتفاع مشخص شده است. با افزاي  يا كاه  عنصر به ازاي ارتفاع، مري 

نظر را بر مبناي  هاي مورد توابع سيستم اطالعات جغرافيايي روي مدل رقومي ارتفاع پياده كرد تا بدين ترتيب بتوان نقشه

 (.1388 زاده، فاع تهيه و تفسير كرد )فرجارت
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

1. Tangeshima space center 

2. DEM  

 منبع نگارنده .3
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ارزش با مدل رقومي ارتفاع اشاره كرد كه  هاي هم توان به همپوشاني اليه از ساير كاربردهاي مدل ارتفاعي زمين مي

 .شود ميثير ارتفاع روي تغيير عنصر مورد مطالعه تحليل أآن ت ةبه وسيل

 

 يابي   روش درون

كنرد. ايرن    هاي نمونه پيشگويي مري  ايي در يك رستر، از تعداد محدودي از نقاط دادهه وليابي معيارهايي را براي سل درون

رود كه شرامل ارتفراع، ميرزان برارش براران، غلظرت        ميكار  به روش براي پيشگويي معيارهايي براي هر داده جغرافيايي

 .جزآن استشيميايي، سطوح پارازيت و 

گيرند اسرتوار   يابي قرارمي نقاط مشاهداتي و نقاطي كه مورد واسطه ةرياضي است كه به فاصل صرفاًروشي اين روش 

هاي مجاور برراي بررآورد    اي دارد كه از ايستگاه  رويكرد همسايگي پيشرفته ةدهي معكوس فاصل روش وزن ،است. در واقع

هراي دورترر دارد    ترين ايسرتگاه وزن بيشرتري نسربت بره ايسرتگاه      كند. در اين روش نزديك يابي استفاده مي وزن واسطه

(. به اين دليل از اين روش استفاده شده است كه با استفاده از بارش نقاط معلوم، بارش مناطقي مشخص 1388زاده،  )فرج

  (.1388زاده،  )فرج شود رياضي اين روش به صورت زير نوشته مي ةرابط شود كه بارش ثبت شده ندارند.

Zj=
∑

𝐳𝐢

𝐡𝐢𝐣

𝒏

𝒊=𝟏

∑
𝟏

𝒉𝒊𝒋𝒃
𝒏
𝒊=𝟏

 

Zj= ةارزش برآوردشده در نقط j 

Zi= ةارزش در نقط i 

I= مجاور ةشاخص مختصات براي نقط 

J= شاخص مختصات براي نقاطي كه بايد برآوردشود 

Hij= اي كه بايد برآوردشود بين نقطه ةفاصل 

B= دهي  توان وزن 

 

 مدل رگرسيون

هاي كشاورزي، صرنعت و   ريزي ليل كاربردهاي فراواني كه در برنامهبرآورد مقدار بارش، در كشورهاي در حال توسعه، به د

خصرو  در منراطق    همنظم و متراكم ثبت برارش بر   ةله در كشور ما كه فاقد شبكئاست. اين مس مهمخدمات دارد بسيار 

 (. 1382 فر، )مجرد و مرادي كنند مرتفع است نيز اهميت بيشتري پيدا مي

باران كشورمان است كه از مقدار بارش در مناطق مرتفرع آن اطرالع دقيقري در    غرب يكي از مناطق پر شمال ةمنطق

برا اسرتفاده از    1افزار ادريسي شود با استفاده از مدل رگرسيون خطي در محيط نرم دسترس نيست. در اين تحقيق سعي مي

 غرب يافته شود. مالهاي ش )مدل ارتفاعي منطقه( در كوهستان ارتباط بارش با ارتفاع TRMMيابي  هاي درون نقشه

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
1  . Idrisi 
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 ،باشرد  5/0+ و براالي  1خواهد داشت كه اگرر برين صرفر و     -1+ و 1اين ضريب مقداري بين  ةارزش مشاهده شد

داراي همبستگي معكوسري   ،باشد -1 باشد همبستگي ضعيفي دارد. و اگر بين صفر و 5/0همبستگي قوي دارد و اگر زير 

 همبستگي ندارد. ،يعني ؛است

در اين گراف منبع تغييرات متغير وابسته در دو منبع  .دهد آمده نتايج تحليل واريانس را نشان ميدست  ههاي ب گراف

نشان داده شده است و برراي هرر يرك از ايرن منرابع، مجمروع        (std.dev.of y)و باقيمانده  (std.dev.of x)رگرسيون 

 شود.  مجذورات نشان داده مي

امرا منبرع    ،كره مردل تحقيرق ماسرت    دهرد   نشان مري متغير وابسته را  رگرسيون اطالعات مربوط به ميزان تغييرات

هرچه  ،كه خارج از مدل تحقيق ماست. بنابرايندهد  نشان ميباقيمانده اطالعات مربوط به ميزان تغييرات متغير وابسته را 

گيرري براالي    ينقدرت تبير  ةدهند نشان ،تر از مجموع مجذورات رگرسيون باشد مقدار مجموع مجذورات باقيمانده كوچك

نق  مدل در تبيين  ،تر از رگرسيون باشد چه مقدار باقيمانده بزرگ هر ،برعكس .مدل در توزيع تغييرات متغير وابسته است

 تغييرات متغير وابسته ضعيف است.

اما اگرر   ،معنادار است 99/0در سطح  ،باشد 01/0تر يا مساوي  اگر كوچك std. Errore of Beta) (سطح معناداري

 معنادار است.  95/0در سطح  ،باشد 05/0تر يا مساوي  وچكك

دهد. براي اينكره   اهميت نسبي حضور هر متغير مستقل در مدل را نشان مي T (T state for Beta)آماره يا آزمون 

 ،از ايرن رو اسرتناد كنريم.    Tتوانيم به مقدار  ثير آماري معناداري بر متغير وابسته دارند، ميأتشخيص دهيم كدام متغيرها ت

 05/0يرا   01/0تر از  باشد، سطح خطاي آن نيز كوچك 33/2تر از عدد  هرگاه قدر مطلق مقدار اين آماره براي متغير بزرگ

ضرمن  ، ثير آماري معناداري در تبيين تغييرات متغير وابسته داشته استأباشد، در نتيجه خواهيم گفت كه متغير مورد نظر ت

 دهيم.  ده و تنها قدر مطلق آن را گزارش ميشبه عالمت مثبت و منفي آن توجه ن Tآنكه در هنگام تفسير مقدار 

ضريب رگرسيوني استاندارد شده اسرت كره برر اسراس مقرادير انحرراف        Beta (T state for Beta < >1)ضريب 

مستقل  د در متغيرانحراف استاندار 1اين است كه تغيير  ةدهند نشان 1Betaضريب  ،لامثبراي شود.  استاندارد سنجيده مي

 شود.   باعث تغيير انحراف استاندارد در متغير وابسته مي

دهند كه احتمال تجمعي  گيرند نشان مي توان گفت نقاطي كه روي خط قرارمي ها مي در تفسير گراف .درجه 45خط 

 ،ط بيشرتر باشرد  هر قردر تجمرع نقراط حرول خر      ،مشاهده شده با احتمال تجمعي مورد انتظار چقدر يكسان است. در واقع

 بيني كرد. توان پي  تر مي دقيق
 

 پژوهشهاي  يافته

 TRMMهاي  يابي داده درون

 .مترر اسرت   111320طول آن روي خط استوا  .درجه واقع شده است 40تا  36مورد مطالعه در عر  جغرافيايي  ةمحدود

هراي مراهواره داراي    . دادهاسرت متر  84300و  86200، 87400عر  جغرافيايي به ترتيب  ةدرج 40تا  36اين اندازه در 

 2012 و 2011 ،2010هراي   همراه با فايل رقومي آن سال TRMMجغرافيايي است. تصاوير  ةدرج 24/0تفكيك مكاني 

و تشكيل پايگاه داده براي آن، روزهاي داراي برارش   اكسلافزار  پس از انتقال آن به محيط نرم .دشاز سايت مربوط دانلود 

 . يابي شد درون IDWبا استفاده از تابع  Arc Gisافزار  در محيط نرم ،سپس .هر سال انتخاب شدشديد مربوط به 
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 17/06/20101روز  TRMMيابي بارش ريدوبرقي رادار  تصوير درون .3ركل

 
 26/05/20112 روز TRMMيابي بارش ريدوبرقي رادار  تصوير درون .4ركل

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 . منبع نگارنده1
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 11/04/20121 روز TRMMرادار يابي بارش ريدوبرقي  تصوير درون .5 ركل

 TRMMهاي  مدل رگرسيوني نقشه

غرب يكي از مناطق پرباران كشورمان است كه از مقدار بارش در مناطق مرتفع آن اطالع دقيقي در دسترس  شمال ةمنطق

هراي   نقشه افزار ادريسي با استفاده از شود با استفاده از مدل رگرسيون خطي در محيط نرم نيست. در اين تحقيق سعي مي

 .غرب يافت شود هاي شمال )مدل ارتفاعي منطقه( در كوهستان ارتباط بارش با ارتفاع ،TRMMيابي  درون

متغيرر وابسرته انتخراب شرده اسرت. از ميرانگين برارش         TRMMمدل ارتفاع متغير مسرتقل و برارش رادار    در اين

 ه است. و متغير وابسته استفاده شد TRMMبارش  2012تا  2010هاي سال  نقشه
 

 
 TRMMمدل رگرسيون بارش ماهواره . 6ركل 

63/0R= 

داراي  TRMM ةدهرد برارش مراهوار    است كه نشران مري   5/0و بيشتر از  63/0ضريب همبستگي در تصوير فوق 
 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 منبع نگارنده. 1
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تر از  بارش نيز افزاي  پيدا كرده است. مجموع مجذورات باقيمانده كوچك ،با افزاي  ارتفاع ،يعني ؛همبستگي مثبت است

 99/0گري بااليي دارد. مردل در سرطح    اين است كه مدل قدرت تبيين ةدهند ع مجذورات رگرسيون است كه نشانمجمو

 معنادار است. 99/0مدل در سطح   Tآزمون ،در نتيجه است. 33/2مدل، بيشتر از  Tمعنادار است. آزمون 
 

 گيري نتيجهبحث و 

هراي محيطري هرر     يرات زماني و مكاني آن ويژگري يست و تغعنصر بارش يكي از عناصر پيچيده و حياتي اتمسفر زمين ا

هاي حاصل  جوي و بارش ةترين پديد شناسان بارندگي را مهم از اقليم بسياريكند. از اين رو،  ميكنترل  جغرافيايي را ةناحي

انرژي بين سرطح  هاي سينوپتيك جوي، تبادالت  كنند، چرا كه فرايند بارش با سامانه ترين عنصر اقليمي تلقي مي را اصلي

 (.1390)رسولي است زمين و هوا و اقيانوس مرتبط 

هاي كشاورزي، صرنعت   ريزي در كشورهاي در حال توسعه، به دليل كاربردهاي فراوان در برنامه برآورد مقدار بارش،

ق مرتفرع  خصو  در مناط همنظم و متراكم ثبت بارش ب ةله در كشور ما كه فاقد شبكئاست. اين مس مهمو خدمات بسيار 

 (.1382 فر، )مجرد و مرادي كنند است نيز اهميت بيشتري پيدا مي

تحليرل  و هاي ناشي از وقوع رعردوبرق از طريرق تجزيره    ، مدلسازي تغييرات مكاني بارانحاضرهدف اصلي پژوه  

 غرب كشور بود. شمال ةمحدود در TRMM ةمشاهدات ماهوار

مرورد مطالعره    ةها با مدل ارتفاعي منطق ندگي بارش و ارتباط آنهاي رعدوبرقي، پراك در بررسي توزيع مكاني بارش

هاي انجرام يافتره مشراهده     ها و مدل ارتفاعي پرداخته شد. طبق بررسي به داشتن ارتباط بين داده ،. لذادارداهميت زيادي 

 ةهراي مراهوار   داده ،هاي رعدوبرقي در اواخر بهار و اوايل تابستان از شدت زيادي برخوردار اسرت. همچنرين   شد كه بارش

TRMM غررب از   هاي تندري شرمال  طور بارش برخالف انتظار از همبستگي زيادي نسبت با ارتفاع برخوردار است. همين

قبرولي از   نتايج قابرل  TRMMعوار  فيزيوگرافيك نظير ارتفاعات )سهند و سبالن و ميشو( متأثر است. همچنين، رادار 

ند. در مطالعرات پيشرين،   شرو هاي نهايي كراليبره   چند الزم است داده دهد، هر ميائه رعدوبرق ار پديدةهاي منتج از  بارش

توزيرع مكراني برارش     ةبرر مطالعر   در اين مقالره عرالوه   .اند هاي رعدوبرقي از لحاظ پراكندگي مكاني مدلسازي شده بارش

 مشخص شد. 63/0رعدوبرقي، ارتباط آن با ارتفاع و درصد همبستگي آن به ميزان 

 

 منابع

 نور. نور، انتشارات دانشگاه پيام ، دانشگاه پيامرناسي مباني اقليم(. 1381جعفرپور، ا. )

اكبرر رسرولي، گرروه     نامة دكتري، به راهنمايي علري  ، پايانغرب هاي ريدوبرقي منطقة رمال تحليل زماني مكاني بارش(. 1385جاللي ا.، )

 جغرافياي طبيعي، دانشگاه تبريز.

 طبقاات  بارنادگي  گرادياان  برآورد در توپوگرافي نقش رراي (. 1390پژوه، ي. ) بنفشه، م. و دين ، م.ا.؛ رضاييجهانبخ  س.؛ هادياني

، 2طبيعي، سال ششم، شمارة  منابع فنون و علوم ، فصلنامةمركزي رمالي البرز دامنة موردي كوهستاني، مطالعة مناطق ارتفايي

 15-25. 

، فصرلنامة تحقيقرات   هااي روزاناه در غارب اياران     بررسي الگوهاي ساينوپتي  باارش  (، 1381جهانبخ  اصل، س. و ذوالفغاري، ح. )

 .258-234،  63-64جغرافيايي، شمارة پياپي 
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 ، ادارة چاپ و انتشارات دانشگاه تبريز.اي رناسي ماهواره اي بر هوارناسي و اقليم مقدمه(. 1390رسولي ع. )

هراي جغرافيراي،    ، پژوه غرب ايران هاي ريدوبرقي منطقة رمال توزيع زماني بارش(. 1386. )1رسولي، ع.؛ بوداق جمالي، ج. و جاللي، 

 .171-155،  22شمارة 

 منطقة غربي و ررقي هاي دامنه در توپوگرافي و بارش بين رابطة بررسي(. 1388ساري صراف، ب.؛ رجايي، ع.؛ مصري علمداري، پ. )

 .84-63،  35يطي، شمارة ريزي مح ، نشرية جغرافيا و برنامهتالش كوهستاني

 .156-137،  25، جغرافيا و توسعه، شمارة غرب ايران رناسي بارش رمال اقليم(. 1390عساكره، ح. و رزمي، ر. )

 ، دانشگاه تهران.رناسي هاي اقليم تكني (. 1388زاده، م. ) فرج

 .182-163،  29ة مدرس، شمارة ، نشريمدلسازي بارش با ارتفاع در منطقة زاگرس(. 1382فر، ح. ) مجرد، ف.، مرادي

 ، دانشگاه اصفهان.رناسي ايران اقليم(. 1387مسعوديان، ا. و كاوياني، م. )

 غارب  رامال  ةاي در محادود  هاي ريدوبرقي با استفاده از تصاوير مااهواره  مكاني بارش مدلسازي توزيع(. 1386مطلب فائد، ر. )
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