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غرب هاي جنوبمکاني بارش –در اين پژوهش تغييرات زماني  چکيده:

ي هاي سيينوپتي  اسيتان اردبييي ديي دورهخزر با ايستگاهدرياي

مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از ايين تحقيي   2005 – 1997آماري 

خزر در پراکنش مقادير مکاني و زماني بارش در بررسي نقش درياي

 هاي مورد استفاده در ايين تحقيي  باشد. دادهاستان اردبيي مي

ي غرب و ايستگاه سينوپتي  منطقه 12ي آمار بارش ماهانه و ساالنه

هياي ميورد از تعيين نوع دادهباشند. بعد خزر ميغرب دريايجنوب

هاي زير براي تحلييي اسيتفاده شيده نياز در اين تحقي  از روش

هاي آماري از قبييي  همبسيتگي پيرسيون  همبسيتگي روش -1است. 

امانه س  -3تيکي تحليي سينوپ -2اي کندال تائو و اسپيرمن( رتبه

 دهند که هرکيدام(. نتايج حاصله نشان ميGISادالعات جغرافيايي 

هاي مورد مطالعه در رسيدن به اهداف پژوهش نقيش ميويري از روش

گييري از هاي سينوپتيکي با بهيرهاند. به دوري که در روشداشته

ژئوپتانسييي متير منبيع و عليي  500الگوهاي سطح زميين و سيطح 

هاي موجود در سطح زمين و سطح بياال و توزييع بارشيي  ناپايداري

-ادالعات جغرافييايي بيا بهيرهنه هاي ساماشناسايي شدند. تحليي
ي وزنيي يابي اسيپالين کششيي و فاصيلههياي درونگيري از تحلييي

هياي ماهانيه و فصيلي و سياالنه رونيد معکوس( با ترسيي  نقشيه

خزر  نشان داد. در ارتباط با بارش درياي بارندگي را در منطقه

-اهايستگ هاي آماري ميزان همبستگي بارشهمچنين با توجه به روش
هاي مورد مطالعه در استان خزر با بارش ايستگاههاي کنار درياي

-اردبيي بررسي گرديد. نتايج نهايي بيانگر آن است که ايسيتگاه
هاي مورد مطالعه در استان اردبييي  البتيه بجيز دو ايسيتگاه 

آباد که داراي رژي  پاييزه هسيتند( بيشيترين سوار و پارسبيله

هاي فصي بهار در اير صيعود همرفتيي هي مابارش خود را در بازه

خزر نييز بيشيترين غرب دريايهاي جنوبکنند و ايستگاهدريافت مي

کننيد کيه هاي فصي پاييز دريافت مييي ماهبارش خود را در بازه

-هاي پرفشار سيبري به منطقه در اين فصي ميدليي آن نفوذ زبانه

 باشد. 
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 مقدمه

 يزيرن و برنامهيش سرزمياساس آما ييايمطالعات جغراف   

ك منطقه  اتخاذ ي يياياست. لذا شناخت جغراف يطيمح

سر يم يطيمح يرا در قالب برنامه يو منطق ير اساسيتداب

موير در  ييايناصر جغرافن عوامي و عيخواهد ساخت. از ب

ردوبت و   و عناصر آن از جمله بارش  دما  ياقلن امر يا

ن عناصر  نقش يا يو مكان يرات زمانيين تغيو همچنره يغ

 ن عناصر مذكوريب از انسان دارد. يط زندگيدر مح يبخصوص

بارش بخصوص در كشور ما محرزتر  يو مكان يرات زمانييتغ

بارش و  (.1386ان  ي مسعود باشديم يمير عناصر اقلياز سا

خشك و  يهيرات آن  بخصوص در كشور ما كه در ناحييتغ

ران يا يميخشك جهان قرار دارد و بر اساس ادلس اقلمهين

ش از دو سوم وسعت كشور يب يالديم 1961 – 90 يدر دوره

ت ياز اهم  متر بودهيليم 300كمتر از  يالنهبارش سا يدارا

 يهايزير. برنامه(1387نفس  خوش باشديبرخوردار م ياديز

 يالگوها ير مبناب يو عمران ياقتصاد يهاكالن و پروژه

ر در ييرو تغني. از اباشنداستوار ميمدت بارش  يدوالن

از  يا وقوع موارديو  (يكاهش يا يشيافزا  يبارش يالگوها

 يهات منابع آب و درحيريي در مديو س يي خشكساليقب

ن مسائي يرد. از بارزتريگيمورد توجه قرار م يكشاورز

 يع مكانيتوز دورني  مقدار بارش و هميبارندگ يمورد بررس

از  يريها در جهت جلوگبارش يژگيي ويباشد. تحليآن م

از  يكيز به عنوان ينه از آنها نيبه يخسارات و استفاده

- ياقل يو بررس ياست كه در هواشناس ييكارهان راهيمهمتر

مورد  يمنطقهمناد  مختلف مورد توجه بوده است.  يها

 ياديز يميو اقل يتوپوگراف يهايدگيچيپ يدارا مطالعه

به ك درف  و ياز خزر در شرق محدوده ياياست. وجود در

-ر تودهي  تحت تايگرياز درف د خودت خاص يي موقعيدل

 يبارش يهايژگيو يرد كه دارايگيقرار م يمختلف يهواها

قابي  يطقه از تعارض ارتفاعن منين ايهمچن .هستند يمختلف

را در  يمساعد ينهيزم ن عوامييبرخوردار است كه ا يتوجه

ن موارد ياجاد انواع بارش در منطقه فراه  كرده است. يا

. دانستمنطقه  يدگيچين تنوع و پيچن يي اصليدل توانيمرا 

 يزمان –( يي فضايرات مكانييتغ مذكور با توجه به موارد

ت ياهم. است يهيبد يامر مورد مطالعه يبارش در محدوده
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مورد  يرش محدودهبا يو مكان يرات زمانييمطالعه تغ

ن يا يو اقتصاد يد در توان بالقوه زراعيمطالعه را با

مذكور در اقتصاد كشور و  ير منطقهيتايمنطقه جستجو كرد. 

 هاين منابع آبيتام يمنطقه به عنوان سرچشمه يهانقش كوه

  يكوهيپا يهادشت ي  و به دبع آن آبدهينيرزميزو  يسطح

مورد  يمحدوده يرات بارشييتغ يياست. پس شناسا كامالً روشن

ت ياز اهم آن يو چه در بعد مكان يچه در بعد زمان مطالعه

-ينظميروند جهش و ب ييبرخوردار است. شناسا ياالعادهفوق

مورد مطالعه و  يبارش در محدوده يزمان يموجود در سر يها

  ين تحقيا ييآن هدف نها يو مكان يرات زمانيين تغييتع

بعد  ن مه يدن به ايرس يبرا پژوهشن يا در لذاباشد. يم

 ير برايز يهااز روش ازيمورد ن يهان نوع دادهيياز تع

 . ه استي آنها استفاده شديتحل

  هاداده يآمار تحليي -1

  (GIS ييايستفاده از سامانه ادالعات جغرافا -2

ن و سطح يح زمسط يهانقشه يكينوپتيي سياستفاده از تحل -3

  .متري يژئوپتانس 500

 ييهاروش ترينمناسب  ج بدست آمدهينتا يسهيدر آخر با مقا

 . اندگرديده يمعرف اندبدست دادهجه را ين نتيكه بهتر

 

  يان مساله پژوهشيشرح و ب -1-1

است  ي  شناسيمه  اقلعناصر از  يکي (Precipitationبارش    

-يمانند باران  برف و تگرگ م ينزوالت جو يکه شامي تمام

  ين تحقيکه در ا يا. مسئله(1380  يانيكاو؛يجاني علدباش

خزر يايغرب درجنوب ير بارشيمقاد يبررس باشدميمورد توجه 

است.  يو مکان يدر ابعاد زماني ياستان اردب با بارندگي

 خزر واقعيايدر يغربي در جنوبيکه استان اردب يياز آنجا

 يبه نحو لمال استان تا جنوب آن در دول سااز ش  است شده

ن يرد. در ايگيخزر قرار ميايدر ي  بارشير رژيتحت تاي

  ينوپتيس يهاستگاهيا دريافتي ر بارشيمقادزان يم  يتحق

. گرفته استقرار  يخزر مورد بررسياياز در اردبيي استان

  :باشدير ميبه سواالت ز يين پژوهش درصدد پاسخگويلذا ا

غرب   جنوبينوپتيس يهاستگاهير بارش ايا مقاديآ( 1   

  ينوپتيس يهاستگاهيبا بارش ا  آستارا و هشتپر(خزريايدر

 دارد؟ يي همزمانياردب استان
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غرب جنوب يهاستگاهيا ي  بارش ماهانه و فصليا رژي( آ2

کسان يي ي  استان اردبينوپتيس يهاستگاهيخزر با ايايدر

 است؟

ي از ياردب  استان ينوپتيس يهاستگاهي  از اي( کدام 3

غرب جنوب يهاستگاهياافت بارش با يدر يلحاظ همزمان

 د؟ندار يباالتر يخزر همبستگيايدر

ي نقش ياردب ن بارش استانيدر تام يخزر تا چه حدياي( در4

 دارد؟

 

 پژوهشضرورت  -1-2

ن ييتع يهان شاخصياز مهمتر يکيبه عنوان عنصر بارش    

لذا  ودشيم محسوب ييايجغراف ينواح ييهواکننده آب و 

عت يدب يرا برا يبخصوص يهايگژي  منطقه ويع آن در يتوز

 ييايت جغرافيي از لحاظ موقعياستان اردبکند. يفراه  م

ن يا يفاصله مرز شرق ليوخزر قرار دارد يايدر غرب در

 ياز درفست. يکسان نيا در تمام استان ياستان نسبت به در

در دول مرز آن  اين دريز با اياستان ن يت توپوگرافيوضع

ن يان با توجه به ي. همچنبرخوردار است يخاص يدگيچياز پ

 يو دامپرور يي از مراکز مه  قطب کشاورزياستان اردب هک

 ياز آبيو ن ياز ردوبتين نيتام ي  بررسشودمحسوب ميکشور 

مطالعه  بر اين اساس .برخوردار است يت خاصياستان از اهم

 يغربجنوب يهابارش استان در ارتباط با يع بارشيتوز

ا را در ين دريتواند نقش اينکه ميخزر عالوه بر ايايدر

 يزيردر برنامه يکم  موير دين نمايياستان تع ي  بارشيرژ

. نيز خواهد داشت ين آبياز لحاظ تام استان يتوسعه آت

بارش و با  يهاي دادهيبا تحل تا استآن بر پژوهشن يا

 خزر در ياير دريلعه  تايمورد مطا يهااز روش يريگبهره

نکه ينظر به ارد. يقرار گ يمورد بررسي ياردباستان  بارش

ع يغرب استان توز يشرق استان و مناد  مرز يمناد  مرز

نفوذ  يمحدوده پژوهشن يلذا در ا ندارند يکسانيبارش 

 يمانزو  يي به صورت مکانيخزر به استان اردبيايردوبت در

  .ته اسديگرد يمطالعه و بررس

 

 پژوهشنه يشيپ -3 -1
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 يدر نواح پژوهشدر ارتباط با موضوع  يمطالعات متعدد   

ن يران و جهان انجام شده است. از جمله ايمختلف ا

 ر اشاره کرد:يتوان به موارد زيمطالعات م

 يايبا استفاده از ردوبت در (2000  وز و همکارانيدل

 1961 يهاسال ير بارشيمقاد يهاترانه و بر اساس دادهيمد

و  يي مکاني  تحليسنجاه بارانگستيا 97 ي  برا1990تا 

ا  انجام يشرق اسپان يرا در نواح يروند بارش يزمان

 ينقشهرمن  ياز روش اسپ يريگن محققان با بهرهيدادند. ا

مناد  مورد مطالعه رس  کردند.  يرا برا يمناد  باران

ا را يانر بارش جنوب اسپييتغ (2000  همکارانو گو يرودر

در  يانوس ادلس شمالياز نوسانات ردوبت اق يريگبا بهره

رمن ي  با استفاده از روش اسپ1850تا  1501 يهاسال يد

ر مختلف يا را در مقاديدر يو روند ردوبتكرده مطالعه 

را بارش منطقه  يينها ينقشهو  قرار داده يمورد بررس

را  ناينر الي( تاي2000کلسون و سالتو  ين اند.کردهه يته

قا با يآفر شرقي قارهمناد  استوائي و جنوب بر بارش

ج آنان ينتا نمودند. ي  بررسياستفاده از روش هارمون

و جنوب  ييمناد  استوا يبارندگ يريپذرينشان داد که تاي

 يشتريب يتر و وابستگدهيچينا پيقا از النيآفر قاره يشرق

و  برونتچي يم .دهديرا به زمان و مکان از خود نشان م

بارش ساالنه از  يرهايبا استفاده از متغ (2001  همکاران

از  يريگا  با بهرهيتاليشرق ادر شمال 1998تا 1920سال 

 يع بارش منطقه را بررسيکندال مطالعه و توزآزمون من

ن يارتباط ب (2001  ز و همکارانييواسکو -پوزواند. کرده

انوس يه اقيحزمستانه و دما در نا يتمسفرآو چرخه انسو 

که در  جه گرفتنديآنان نتند. نمود يرا بررس يادلس شمال

 يچ ارتباط آماريزمستان ه فصي در مورد مطالعه هيناح

فشار سطح  يگرم انسو و الگوها ين رخدادهايب يداريمعن

سرد  يرات رخدادهاييکه تغ يا وجود ندارد  در حاليدر

 (2001  يپاالنيکر .باشديم 1NAOمشابه نوسانات مثبت 

ا از ماه ژوئن تا يشرق آسرا در جنوب يرات بارش موسمييتغ

و شرق   يستگاه هواشناسيا 120 يهاي دادهيسپتامبر با تحل

ات يو خصوص كرده يبررس 1998تا  1881ا ا از سال يآس

                                                 
1 - North Atlantic Oscillation (NAO)     
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از روش  يريگمناد  مذکور را با بهره ييوهواو آب يبارش

و همکاران  يوتيمار .کندال مورد مطالعه قرار دادندمن

اروپا و"  ياترانهيمد يهارات بارانيي( رابطه تغ2002 

ها  ج به دست آمده توسط آنينمودند. نتا يانسو" را بررس

 ياترانهيبر بارش بخش مددار انسو ير معنينشانگر تاي

تحت عنوان  يقيدر تحق (2002اسالو  جورج .باشدياروپا م

ن ياده از اسپالره از بارش با استفييچند متغ يابيدرون

ن يانگيم يابيامکان درون يابيو منظ   به منظور ارز يکشش

 يهايژگيو يدارا ي  در نواحروزانه و ساالنه يهابارش

از روش مذکور استفاده کرده و روند  يمختلف در اسلواک

نشان داده است.  ييهابارش را در آن منطقه با رس  نقشه

مناسب   يهااز روش يکيو منظ  را  ين کششياسپال نامبرده

 يهاره از دادهيمتغ چند يابيدرون ي  و کارآمد برايدق

( 2003وان الدنبرگ و همكاران   کرده است. يپراکنده معرف

اس يان مقيم ينيش بيپ  ييمرکز اروپا يفصل ينيش بيمدل پ

در منطقه شرق و  يآمار يهارا با مدل( ECMWF 1ييآب و هوا

ن كار از يا يبرا و رار دادهسه قيقا مورد مقايجنوب آفر

 يج حاکيند. نتار انسو استفاده كردينظ يمياقل يهانشانه

نسبت به  ECMWF يهامدل يبارندگ ينيش بياز آن است كه پ

هتر است  ه بيدسامبر تا فور يدر بازه زمان يآمار يهامدل

كوره پزان  ها كمتر است.دقت آن هاما در بازه مارس تا م

  NAOو   2SOI يمياس اقليپهن مق يهاانهر نشي( تاي2003 

كرده  يمنطقه جنوب غرب كشور بررس يهاگاهتسيرا بر بارش ا

با دقت   3يمدل فاز كه نشان داد پژوهش ويج ياست.  نتا

آبراهام و  كند. ينيش بيتواند بارش را پيم يقابي قبول

در بخش  4الت کراليبارش را در ا يهاداده (2004همکاران  

جه گرفتند ياند. آنان نتي کردهيهند تحل 5يسوالينپ يجنوب

هند و  سمين بارش مويب يب همبستگيضر ييع فضايکه توز

هکتو پاسکال در  500ماهانه سطح  6ييارتفاع ژئو پتانس

را نشان  ييباال يهمبستگ يالگو هه تا ميژانو يهاخالل ماه

 را يوپيات يفصل يها( بارش2004ال و همكاران  يسيگ دهد. يم

كردند و نشان  يبررسژوئن تا سپتامبر  يزمان يدر بازه

 يليخ يوپيمركز ات يبخش غرب يراببارش  ينيبشيدادند كه پ

                                                 
 

1 - European Centre for Medium-Range Weather Forecast                2 - Southern Oscillation Index (SOI)                                             

3 -Fuzzy                          4 - Kerela                  5 - Penisola                 6 - Geopotential 
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 ير بارش زمستانير مقادييتغ( 2005ول  يتوموز. مناسب است

ر ياز متغ يريگبا بهره ياس بزرگ در کشور رومانيرا در مق

 يهااز روش   با استفاده1996تا  1961بارش ساالنه از سال 

مورد مطالعه قرار  هکتوپاسکال 500 سطوح يبرا يکينوپتيس

 يهانقشهکندال از روش منبا استفاده ن يهمچن يو داد.

و  ي. تورگاه کردندين کشور تهيا يبارش را برا روند

 يليروند تحل کندالبا استفاده از روش من (2006ارکان  

 97 يرشر باياز مقاد يريگرا با بهره ير بارشيمقاد

  مورد مطالعه 1993تا  1929از سال  يستگاه هواشناسيا

  يترس منطقهدر  بارش را روند يهانقشهقرار داده و 

با استفاده از روش  (2007  ستا و همکارانيباسنمودند. 

از  يريگبارش هندوستان را با بهره يمکان يالگو کندالمن

و  كرده همطالع 2005تا  1872ساالنه از سال  ير بارشيمقاد

از روش فوق  يريگبارش هندوستان را با بهره يبندرتبه

 يهار نشانهيتاي (2007ونگ و همكاران   اند.انجام داده

حوضه  يبر بارش فصل SOI و NAO رينظ ياسيپهن مق يمياقل

ج ياند. نتاي كردهيكا را تحليرودخانه كلرادو در آمر

  ياقل يكيناميد يهاست يس ياز آن است كه مدل ساز يحاك

بلند مدت با ارزش  ينيبشيك مدل پيتواند در توسعه يم

و . هالفون جه بخش باشديت منابع آب نتيريمد يبرا

روند بارش  يتحت عنوان بررس يدر پژوهش (2007همکاران  

 يابيدرون يهاروش يلهياالت متحده  بوسيا يجنوب شرق

 يها  نقشهيفاصله  اقدام به ترس ين و معکوس وزنياسپال

و روند بارش منطقه  کرده مذکور يمربوط به بارش در منطقه

اند. هالفون و همکارانش اعتقاد دارند  تا را مشخص نموده

توسط  ين بارش و توپوگرافيب يرابطه يکه بررس يزمان

ن يمواجه باشد  در ا يخاص يهايدگيچيبا پ يخط يهاونيرگرس

 يو معکوس وزنن ياسپال يابيدرون يهاتوان از روشيصورت م

و  يزمان ي( الگوها1381اصي  جهانبخش فاصله استفاده کرد.

ي يتحل يران را با روش آماريروزانه غرب ا يهابارش يمکان

ن و ييه بارش روزانه را تعيناح 5و  كرده يبررس يعامل

بارش را  يحاک  بر هر کدام از نواح يكينوپتيس يالگوها

تحقيقي  يدر د(  2001  ناظ  السادات نموده است. ييشناسا

ر يج فارس  تاييسطح آب درخل يرات دماييجه گرفت که تغينت

در مناد  جنوب و جنوب  يرات بارندگييبر تغ يداريمعن
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ه بارش زمستانه نشان داد ك يران دارد. مطالعات ويا يغرب

ج فارس نسبت يخل 1SST مناد  مزبور با ه تا مارس(ي ژانو

پهن  يهار نشانهي( تاي2005  و همكاران ييزهرا عكس دارد.

 كردند. يران را بررسيبر بارش مناد  غرب ا يمياس اقليمق

پهن  يهادار نشانهيها نشان دهنده ارتباط معنج آنينتا

 دپوريمجبا بارش منطقه غرب كشور است.  يمياس اقليمق

 يهابارش يو مکان يرات زمانييتغ يجهت بررس (1381 

ستگاه يا 15بارش  يها  دادهيياردب يهاستگاهيماهانه ا

دوره  ياستان را د يسنجو باران يماتولوژي   کلينوپتيس

مورد استفاده قرار  1998 -1969ساله از سال  30 يآمار

ه نشان داد که ياول ينمودار يهامدل يهايداده است. بررس

ها  ستگاهيا يو ساالنه در تمام يماهانه  فصل يهابارش

 دارند. يقابي توجه يو مکان ينرات زمايينوسانات و تغ

  GISبا استفاده از  يقيدر تحق (1387و همکاران  يمحمدگي

ورسال( و توابع يونيو  ي ساده  معمول نگيجيبا سه روش کر

ساالنه  يبارندگ ين پارامترهايتخم يبرا يشعاع يهيپا

 36تعداد  يساله 11با استفاده از آمار را استان همدان 

-قرار داده يمورد بررس يسنجو باران يستگاه هواشناسيا

با  يکه روش توابع اساس شعاع دهدنتايج نشان مي. اند

حداکثر  يابيدرون ين روش برايتر  مناسبين کششيتابع اسپال

 است. يبارندگ

 

 يبندجمع

 شودمالحظه مي قاتيج به دست آمده از تحقينتا يبا بررس   

 ي پراکندهيه و تحليامکان تجز نه تنها که

بارش مناد  مختلف با استفاده از  يو زمان يمکان يهايگ

درست ج يدن به نتايوجود دارد بلکه باعث رس يآمار يهاروش

توان با استفاده از يم لذاشود. يم تري نيزو قابي قبول

 يهاشكي  GISاز  يريگمختلف منجمله با بهره يافزارهانرم

 يورود يهاهپراکنش بارش را با توجه به داد يبرا يينها

ن و يمربوط به سطح زم يهار شکييبا کم  تفسو    نموديترس

به  يورود يهواهامنبع توده ي متريژئوپتانس 500سطح 

   .کرد ييمنطقه را شناسا

 

                                                 
1-Surface Temprature (SST) 
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 اهداف پژوهش -4 -1

 يو مکان يي زمانيتحل يبررس   ين تحقيا يهدف اصل   

ستارا و خزر  آيايغرب درجنوبهاي سواحي ايستگاه يهابارش

-يي مياردباستان   ينوپتيس يهاستگاهينسبت به ا هشتپر(

  ر است:يز به شرح زيآن ن يباشد و اهداف فرع

غرب جنوبسواحي  يهاستگاهيا ي  بارشيرژ يي( شناسا1

  آستارا و هشتپر(   خزريايدر

  استان ينوپتيس يهاستگاهيا ي  بارشيرژ يي( شناسا2

    يياردب

-ستگاهيبارش ا و مكاني يزمان راتييغروند ت يي( شناسا3

 . خزريايغرب دري و جنوبيمورد مطالعه در استان اردب يها

 

 پژوهش يهاهيفرض -5 -1

ر ساخته يز يهافرضشي   پيموضوع تحق يبه منظور بررس   

 شد: 

 يهاستگاهيماهانه در ا يهابارش يو زمان يع مکاني( توز1

 دارند. ياظهقابي مالح يهامورد مطالعه  تفاوت

-ت سامانهي  با حاکميميمختلف اقل يهواهات تودهي( حاکم2

 قابي هکتوپاسکال 500ن و سطح يدر سطح زم يکينوپتيس يها

 .هستنده يتوج

افت بارش ي  در دريو جهت ناهموار ي( عامي توپوگراف3

موير خزر ياياز دراستان اردبيي  هايايستگاه  

 است.

 

 

 

 مقدمه

 واقع گرديده رانيغرب اشمالطالعه در مورد م يمحدوده   

 7درجه و  49 يقه اليدق 10درجه و  47مختصات  يو دارا

درجه و  39 يقه اليدق 43درجه و  36و  يدول شرق يقهيدق

با ين محدوده تقريااست. وسعت   يعرض شمال يقهيدق 29

مورد مطالعه  يمحدوده باشد. يلومتر مربع ميک 22150معادل 

با جان  از درف شرق يآذربا يا جمهوراز درف شمال ب

جنوب با ن  از اليجنوب شرق با استان گ خزر  ازيايدر

ه   يجان شرقيستان آذرباو از درف غرب با ااستان زنجان 

 .(1-2 شكي  مرز است
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 مورد مطالعه يمنطقهت يموقع -1-2شکي

 

منطقه مورد مطالعه   ييآب و هوا يهايژگيو ييشناسا يبرا

موجود در منطقه را به دقت مورد  يميناصر اقلالزم است ع

ن بخش يدر ا به هدف فوق دنيرس به منظورقرار داد.  يبررس

  ماهانه و ساالنه يشامي بارندگ يمي  عناصر اقلپژوهشاز 

 ي  ساعات آفتابساالنه يدماساالنه  حداكثر ين دمايانگيم

مورد   منطقه يساالنه يخبندان و ن  نسبيام ي  اساالنه

 يآمار يهاي. جهت بررساندگرفته قرار يلعه و بررسمطا

  يها از درداده ي  منطقه  ابتدا اقدام به جمع آورياقل

  و سازمان آب استان يهواشناسکي  يادارهمراجعه به 

  GISط يد. سپس آمار و ارقام بدست آمده در محيي گردياردب

محدوده و  (2-2 شكيي قرار گرفتند. يه و تحليمورد تجز

دهد. در جدول يمورد مطالعه را نشان م يهاستگاهيت ايقعمو

مورد  يهاستگاهيا ييايجغراف يهايژگيز به وين (2-1 

 اشاره شده است. استفاده
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 مورد مطالعه يهاستگاهيو ا ت محدودهيموقع  -2-2 شكي

 

 مورد مطالعه  محدوده يهاستگاهيمشخصات ا  -1-2جدول 

 دول ستگاهياپ

 ييايجغراف

 عرض

 ييايجغراف

از سطح  ارتفاع

 (متر  ايدر

 1350 38   15 48   17 يياردب

 -22 38   26 48   52 آستارا

بندر 

 يانزل

28   49 27   37 24- 

پارس 

 آباد

47   55 39   39 44 

له يب

 سوار

22   48 23   39 90 

 1040 39   01 48   02 يگرم

 1796 37  37 48   31 خلخال

 1740 38   09 48   05 نيسرع

ن يگمش

 شهر

40   47 24    38 1450 

 

 

حاكم بر منطقه  ييآب و هوا يفاكتورها يرياندازه گ -2-1

 مورد مطالعه

 ساالنه ين بارندگيانگيم -2-1-1

ابتدا با استفاده ساالنه  ين بارندگيانگيجهت برآورد م   

اقدام به  هاستگاهيا (2005 -1997 ساالنه ياز آمار بارندگ

سپس  (.3-2شكي  ديساالنه گرد يبارندگ يپراكندگ يشكرس  
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از کي منطقه را که هرکدام از سطوح  يمساحت و درصد

 محاسبه  (3-2  مطاب  جدولنسبت به كي منطقه همبارش 

 درصد از كي مساحت منطقه 4/32  (3-2  . دب  جدولديگرد

به  يبارش ديگردرصد  5/13و  بارش متريليم 398 – 371

با  ي. منادقكننددريافت ميرا  متريليم 425 - 398زان يم

متر به يليم 480 - 453متر و يليم 453 - 425 مقادير بارشي

-يي ميرا تشك درصد از كي مساحت منطقه 6/21و  5/32ب يترت

زان بارش از سمت شرق به سمت غرب يم 3-2 شكي دب دهند. 

 405 منطقه مورد مطالعهن بارش در يانگيابد. مييكاهش م

 باشد.ير ممتيليم

  

مورد  يهاستگاهيا( 2005 -1997 ن بارش ماهانه يانگيم  -2-2جدول

 مطالعه

يرد

 ف

ياردب ماه

 ل

آستار

 ا

انزبندر

 يل

پار

س

آبا

 د

يمشك

 شهرن

يسرع

 ن

گرم

 ي

ليب

-ه
سوا

 ر

يژانو 1

 ه

25 85 168 14 25 44 23 24 

 57 31 43 29 19 123 89 22 هيفور 2

 28 26 58 42 32 115 99 37 مارس 3

 24 52 55 57 29 58 54 38 ييآور 4

 28 62 64 73 37 49 56 45 هم 5

 17 9 29 25 19 54 35 19 ژوئن 6

 4 9 8 23 7 46 34 9 ژوئيه 7

 6 11 13 12 8 115 64 26 اوت 8

سپتام 9

 بر

9 190 273 22 25 20 26 11 

 36 25 56 24 37 332 288 33 اکتبر 10

نوامب 11

 ر

38 167 306 28 33 54 34 37 

دسامب 12

 ر

25 103 215 21 17 43 32 27 

 300 340 485 384 271 1854 1264 303 ساالنه 13

 

 

مورد  ينطقهم (2005 -1997 بارش ساالنه ريمقاد  -3-2جدول شماره

 در دبقات مختلفمطالعه 

بارش 

 (mm ساالنه

 مساحت

 
2km) 

 مساحت  %(

398- 371 24 4/32 
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مورد  يمنطقهدر  (2005 -1997 بارش ساالنه  يپراكندگ  -3-2شكي

 مطالعه

 

 ساالنه ين دمايانگيم -2-1-2

ن يكه توسط زم يتابش يدما عبارت است از مقدار انرژ   

ط را گرم يده و محيگرد يحرارت يي به انرژيجذب شده و تبد

-2شكي ساالنه محدوده مورد مطالعه در يدما پراكنش .كنديم

منطقه مورد  ييات دمايخصوص يدر بررس .است ارايه شده 4

قرار  ين درجه حرارت ساالنه مورد بررسيانگيمطالعه  م

 16تا  8 نيساالنه ب يسطوح همدما (4-2  شكي درگرفته است. 

غرب از  ياند. ارقام حرارت  شدهيگراد ترسيدرجه سانت

 يشيمنطقه به درف شرق و از جنوب به درف شمال روند افزا

  چرا كه. دهندنشان مي

از ارتفاع منطقه و از جنوب به شمال  از غرب به شرق 

 (4-2 به ارقام مندرج در جدول ت يبا عنا. شوديكاسته م

گراد يدرجه سانت 10 تا 8ن يب يافت كه دمايتوان در يم

425- 398    10 5/13 

453- 425 24 4/32 

480- 453 16 7/21 



 14 

درصد از محدوده مورد مطالعه  45/29ا يلومتر مربع يك 6522

گراد يدرجه سانت 12 تا 10 ييدبقه دما .را پوشانده است

درصد از كي محدوده را  17/46ا يلومتر مربع يك 10228ز ين

 12يدما يكه دارا هاييمساحتبه خود اختصاص داده است. و 

 84/16ب ي  به ترتهستندگراد يدرجه سانت 16 تا 14و  14تا 

ن ينابرابشوند. يكي محدوده را شامي مدرصد از  54/7و 

ن يشتريبا ب هستند يارتفاع كمتر يدارا که ييهاستگاهيا

ش ارتفاع يابا افزلذا . باشنديم متوسط ساالنه روبرو يدما

 .ابدييكاهش م آنها ييها روند دماستگاهيا
 

 مورد مطالعه ينطقهم (2005 -1997 ساالنه ير دمايمقاد  -4-2جدول

 يدما

 (0c هساالن

مساحت 

 
2km) 

  %(مساحت 

10 – 8 6522 45/29 

12 – 10 10228 17/46 

14 – 12 3728 84/16 

16 – 14 1672 54/7 

 

 يهمنطقدر  (2005 -1997 ساالنه  يزان دمايپراكنش م  -4-2شكي

 مورد مطالعه

 ساالنه ياكثر دماحد -2-1-3
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سطوح  که نشان دهنده (5-2  شكيي يه و تحليجزبا ت   

و  باشديم مورد مطالعه از نظر حداكثر دما يهمسان محدوده

ك به ينزد يهاستگاهيا (5-2 ن با توجه به جدول يهمچن

ن يخزر و همچنيايك به درينزد يهاستگاهيسبالن نسبت به ا

هستند از نظر دارا  يترارتفاع كم يكه دارا ييهاستگاهيا

قرار دارند.  يترنييپا يساالنه در رتبه يدن حداكثر دمابو

مورد مطالعه  يدرصد از مساحت محدوده 04/47 کهيبطور

گراد يسانت درجه 16تا  14ن يب يساالنه يحداكثر دما يدارا

ن و خلخال يشهر  سرعنيگي  مشياردب يهاستگاهياباشد كه يم

 يساالنه يان حداكثر دميانگيكه م ي. منادقرا شامي است

به  باشديمگراد يدرجه سانت 19 تا17 و 17تا 16ن يآنها ب

العه مورد مط يدرصد از مساحت محدوده 96/21و  9/24ب يترت

كه  يستگاهيت تنها ايدر نهااند. را به خود اختصاص داده

باشد مربوط به يساالنه را دارا م ين مقدار دمايشتريب

درجه  21 تا 19 كه مقدار آن استآباد ستگاه پارسيا

درصد از كي مساحت منطقه را پوشش  1/6 بوده وگراد يسانت

 دهد.يم

 

مورد  ينطقهم (2005 -1997 ساالنه  ير حداكثر دمايمقاد -5-2جدول

 مطالعه 

 يحداكثر دما

 (0c ساالنه

 مساحت

 
2km) 

  %(مساحت 

16- 14 10422 04/47 

17- 16 5519 9/24 

19- 17 4867 96/21 

21- 19 1350 1/6 
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در  (2005 -1997 ساالنه  يحداكثر دما پراكنش يچگونگ -5-2شكي

 مورد مطالعه يمنطقه

 

 يرطوبت نسب -2-1-4

در  جرم بخار آب موجودعبارت است از نسبت  ين  نسب   

دن به يرس ياز برايردوبت مورد نهوا به مقدار واحد حج  

ن   .(1384  ي فرج باشديكسان مي ياشباع در دما حالت

دهد.  يهوا را نشان م يدرجه اشباع و توان بارندگ  ينسب

جاد يامكان ا هوا باالتر باشد ير مقدار ن  نسبلذا هر قد

در  يت ن  نسبيشتر است. وضعيبآن  بعدز به يبارش ن

 ه شده است. همانائار (6-2 محدوده مورد مطالعه در شكي 

محدوده مورد  يردوبت نسب استا ديمذكور پ شكيه از گونه ك

گر يدرصد در نوسان است. به عبارت د 85تا  49ن يمطالعه ب

ي يبه دل يبت نسبردو شرق محدوده مورد مطالعه يدر حوال

تفاعات ك  و دور از خزر باال و در اريايمجاورت با در

 هوا يمقدار ن  نسبلذا باشد. ين مييپا ين  نسب خزريايدر

ابد. در محدوده مورد ي ياز شرق به درف غرب كاهش م

-59ن يب ين  نسب يدرصد از مساحت منطقه دارا 9/41مطالعه 

 9/22ب يدرصد به ترت 67-64و  64-62 يدرصد است. ن  نسب 62
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رد مطالعه را به خود درصد از مساحت محدوده مو 2/35و 

 اند. اختصاص داده
 

 ينطقهم (2005 -1997 ساالنه يزان ردوبت نسبير ميمقاد -6-2جدول

 مورد مطالعه

 

 

 

 

 

 

پراكنش  -6-2شكي

 مورد مطالعه يمنطقهدر  (2005 -1997 ساالنه  يزان ردوبت نسبيم

 

 يميب اقليو ضرا هافرمول -2-2

هستند كه در آنها دو  ياضيتوابع ر يمياقل يهافرمول   

كه  يدر عديبر حسب مقاد و بكار رفته يميا چند عنصر اقلي

منطقه مشخص  ينوع آب و هوا د يآيك منطقه بدست مي يبرا

و در  داشتهنام  يميب اقليشود. مقدار بدست آمده ضر يم

ها و مناد  مورد حوضه ييو هواآب  يهايژگيو ييشناسا

به منظور  ن قسمتيادارد. در  يمطالعه كاربرد فراوان

محدوده مورد  يميات اقليبا خصوص ييآشناو  يبنددبقه

 يردوبت نسب

  %(ساالنه

 مساحت
2km)  مساحت

)%  

58-49 364 64/1 

68-58 8880 40 

75-67 11279 93/50 

84-75 1627 34/7 
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 يمعرفبه  ي فاكتورهاي اقليميبا استفاده از برخ مطالعه

 اقدام شده  يميب اقليو ضرا ياز فرمولها يتعداد

 است:

 

 مارتونود يب خشكيضر -2-2-1

ن يگزيدر فرمول ترانسو و جا يراتييبا تغ دمارتون   

ر را يهوا فرمول ز ياز دما يه اير با نمايكردن عامي تبخ

 شنهاد نموده است:ي  مناد  پين نوع اقلييجهت تع

10


T

P
I  

 Tمتر( و يلي م ساالنه يمتوسط بارندگ P فوق يدر رابطه

 ( است. 0C  ساالنه يمتوسط دما

 

بر اساس  دومارتن يب خشكي  و محدوده ضرينوع اقل -7-2لجدو

 دومارتن يب خشکيضر

 يب خشكيمحدوده ضر  ياقل نوع

 دومارتن

 10كوچكتر از  خشك

 99/19 تا 10 مه خشكين

 99/23تا  20 ياترانهيمد

 99/27تا  24 مه مردوبين

 99/34تا  28 مردوب

 35بزرگتر از  ار مردوبيبس
 

 

 منطقه مورد مطالعه يميدبقات اقل محدوده -8-2جدول

 
 

 

 

 

 

 
 

 

نوع 

  ياقل

ب يضري محدوده

 يخشك
مساحت به 

 درصد

 97/30 9/19تا  11 مه خشكين

-ترانهيمد

 يا

 82/24 9/23تا  20

مه ين

 مردوب

 77/17 9/27تا  24

 34/12 9/34تا  28 مردوب

ار يبس

 مردوب

 1/14 35بزرگتر از 
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 همورد مطالعمحدوده ومارتن دربه روش د يمياقل مناد  -7-2شكي

 

 نوفيانيسل يستم طبقه بنديس -2-2-2

مناد  خشك را در  يميب اقلي( اصي ضرSelyaninovنوف  يانيسل

ن روش براساس نسبت گرما به يه به كار برده است. ايروس

نوف يانيك سليدورترميب به اصطالح هيردوبت استوار است. ضر

 شود: ير محاسبه مياز فرمول ز

H

P
c






10/0
 

 :فوق يدر رابطه

Cنوفيانيك سليدروترميب هي= ضر  

P ساالنه   يمقدار كي بارندگmm)  

H روز  –صفر  مجموع درجه  يمجموع درجات حرارت باال

 .(گراديسانت يدرجه صفر يساالنه بر مبنا

 

 

 نوفيانيروش سل   باياقل يبنددبقه -9-2جدول

 cشاخص   ينوع اقل فيرد

 يا خشكيفرا خشك  1

 ديشد

2/0< c < 0 

 > c >39/0 خشك 2
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2/0 

 > c >69/0 ديمه خشك شدين 3

4/0 

 > c >99/0 مه خشك متوسطين 4

7/0 

ا يف يمه خشك خفين 5

  يمال

29/1< c < 

1 

ا يمه مردوب ين 6

 نسبتا مردوب

6/1< c 3/1 

ار يا بسيمردوب  7

 بمردو

6/1> c 

 

 

زان يمورد مطالعه م يآمار ينکه در دورهينظر به ا

 12ساالنه  ين دمايانگيمتر و ميليم 33/658ساالنه  يبارندگ

 Cمنطقه مورد مطالعه مقدار  يبراگراد است. يسانت يدرجه

 . شودير محاسبه ميبه قرار ز

H

P
c






10/0
= 658/33 / 0/1(12 * 365)= 1/5 

باشد يم 5/1نوف منطقه يانيب سلينکه ضريبه ابا توجه 

مه ي  منطقه نينوع اقل (9-2 دب  جدول شماره  نيبنابرا

 گردد.يم يا نسبتا مردوب معرفيمردوب 
 

 حدوده مورد مطالعه موثر بر م ييعمده هوا يانهايجر -2-3

هستند كه  ييهوا يانهاي  منطقه جرياز عوامي موير بر اقل

 سازند. يرا متاير مدر فصول مختلف منطقه 

ات متفاوت مناد  يبا خصوص ييان هوايچهار جر مجموعاً 

 ر خود يمورد مطالعه را تحت تاي يمحدوده

 ييان هواين چهار جري(. ا1381دپور  ي مج دهنديقرار م

 عبارتند از: 

 منشا  يمركز يايو آس يبري: كه از سيبريس يهواهاتوده

شرق وارد  گرفته و در فصي سرد سال از سمت شمال

ز و ييپا را در فصول يديشد يمنطقه شده و سرما

 د. نكنيجاد ميزمستان ا

 د(  واچرخن كلونيسياز آنت هاآن: كه منشا يخزر انيجر

و پس از عبور از  باشنديانه ميم يايو آس يبريس

 ا از يدر ينسب يز به علت گرمييپا خزر در فصي يايدر


