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  کیدهچ 

 نیف ر  ینقط ه نر ر مطاه  ه ب ارش ه ا      نی  باشد. از ا یمنطقه م ینیرزمیکننده منابع آب ز نیتأم رانیفصل زمستان در غرب ا یبارش ها
با توجه به  رند،یگ یقرار م یبارش ینفوذ سامانه ها ریها ز ستگاهیتمام ا یغرب یبا گسترش بادها هیدارد. در ماه ژانو یادیز تیاهم یزمستان
 2101ت ا   0880 یبارش در سال ها نهیشیبا ب  هیچهار روزه ماه ژانو یبارش یمورد از دوره ها 01شدن بارش در سطح منطقه،  ریفراگ اریم 
شدت ب ارش   نهیشیبا ب 0880 هیژانو 0تا  5چهار روزه  یموارد دوره بارش نیا نیاز ب تیشد و در نها نییت  یپردازش آمار قیاز طر یالدیم
زاگ ر  مش اهده ش ده     یداخل   یاز جنوب و دامنه ه ا  ییبارش ها در بخش ها نهیشینشان داد که هسته ب جیخاب شد. نتامطاه ه انت یبرا

ج و   یگردش   یاهگوها یدیهمد لیداشته است.تحل یبارش از جنوب به شمال منطقه روند کاهش وانیمحدوده اطراف مر یاست. به استثنا
در  یا ترانهیقرار گرفته است. نفوذ سامانه مد یو جنوب یمرطوب غرب اناتیجر ییاه همگرنفوذ منطق ریز رانیمشخص نموده است که غرب ا

در  نهیش  یرخداد ب ارش ب  یرا برا طیشرا نییپا یگرم عرض ها یاهایاز سمت در ژهینم و انیآن توسط جر یو همراه قیناوه عم کیبستر 
 منطقه فراهم کرده است. 
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Abstract  

Winter precipitation in western Iran is the source of groundwater resources in the region. 

From this point of view, the study of Extreme winter precipitations in western Iran is very 

importance. in January, with the spread of western winds, all stations are under the influence 

of rainfall systems , thus In in this study, extreme precipitation of January have been analyzed 

in western .According to pervasiveness precipitation criterion in the region level, 10 items of  

the four-day precipitation periods of January with precipitation maximum from 1996 to 2017 

by statistic processing. Finally, from these cases, the four-day period of 3 to 6 January 1996 

with most intensity was selected for in this study. The results indicated that the maximum of 

precipitation has observed in the south, and inland aspects of the zagros. precipitation has 

been decreasing from south to north of the region. The influence of the Mediterranean system 

on the bed of a deep trough and its accompaniment with the special humidity stream from the 

side of warm seas  of low Geographic latitudes has provided conditions for the maximum 

precipitation event in the region.  
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  مقدمه -8

 یادیز تیزاگر  اهم یرخداد بارش در فصل زمستان در کوه ها

دارد. مجموع ک ل ب ارش    رانیغرب ا یمنطقه ا میاقل ستمیدر س

 یدروهوژی  در چرخ ه ه  یتواند نقش مهم   یم رانیغرب ا یفصل

 یمنطقه داشته باشد. ب ارش فص ل زمس تان مح دوده ک وه ه ا      

در  را یخانگ ، صن ت و مصارف یکشاورز یبرا یزاگر  آب کاف

 یبارش   یرخ دادها  نیچن   ی. از طرفدینما یفراهم م رانیغرب ا

 نی  . اندینما جادیرا در منطقه ا یطیمح یمنف دیتوانند اثر شد یم

در حج م   یفص ل  یافتد که ب ارش ه ا   یاتفاق م یزمان یاثر منف

ب رر  ش وند. در    یه ا  البیاتفاق افتاده و سبب وقوع س یادیز

من اطق ع رض    ش تر یه ک ه در ب یه ژانودر ما ژهیفصل زمستان بو

ده د ب ه س بب     یم لیماه زمستان را تشک نیم تدهه سردتر یها

 یادی  ز ریمق اد  یبارش یدما و جبهه سرد سامانه ها یطیافت مح

همانند رش ته   یمناطق کوهستان یاز بارش به صورت برف بر رو

 نی  از ب ارش ه ا در ا   یشود. بخش   یزاگر  انباشته م یکوه ها

موج ود ب ر س طح     یودرز و ش کاف ه ا   اگسل ه قیفصل از طر

ش ود   یم رهیذخ ینیرزمیآب ز یکوهستان ها به صورت سفره ها

شده و  یبه صورت رواناب در بستر دره ها جار رین گرید یو بخش

 ریها و سا انو ی، اق اهایرودخانه ها به سمت در لهیبوس تیدر نها

 یر روب نیسنگ یشود. بارش ها یم یبرر  جار یآب یپهنه ها

 یماحصل اندرکنش منابع رطوبت رانیزاگر  در غرب ا وهستانک

 یب ا اهگوه ا   تران ه یعرب ، س ر  و مد  یاهایهمانند در تیبا اهم

و چرخن د   یسودان یچرخند حرارت یجو همانند سامانه ها یگردش

 یغرب یشکل بادها یموج یباشد.اهگو یم یا ترانهیمد یکینامید

و  یج و  یسامانه ه ا  ن ال کردجو موجب ف یانیدر تراز م ژهیبو

 ان ات یسامانه ه ا توس ط جر   نیشود. ا یشدن آن ها م یکینامید

 یزاگر  توس  ه م    یو کوه ها رانیا یغرب یهوا به سمت نواح

که دارند سبب رخداد بارش بر  یرطوبت یو با توجه به محتوا ابندی

ه وا در م اه    یس رد  لی  شوند. به ده یکوهستان زاگر  م یرو

بارش  شتریب یغرب یدامنه امواج بادها ترشن با گسهمرما هیژانو

افتد و بارش برف نقش  یزاگر  به صورت برف اتفاق م یبر رو

جهت  نیرا دارد. از ا ینیزم ریز یسفره ها یکننده آب برا نیتأم

کوهستان زاگ ر  در م اه    یرخداد بارش بر رو یمطاه ه چگونگ

ب ر   نیگسن یها رخداد بارش نهیدارد. در زم یادیز تیاهم هیژانو

انج ام   یمطاه  ات گس ترده ا   نیکره زم   یمناطق کوهستان یرو

ت وان ب ه مطاه  ه گ رون واه د و       یارتباط م نیاست. در ا دهیگرد

 ژهیارتباط ب ارش و ب و   ی( اشاره نمود که به بررس2109همکاران)

آهپ اشاره نمود. در  یآن با ارتفاع در کوه ها راتییعمق برف و تغ

تر از قله کوه ها  نییتا محدوده پا هک دیگردمطاه ه مشخص  نیا

قلل کوه ها روند  یداشته است و بر رو شیبارش ها با ارتفاع افرا

( 2112پوتک ونن )  گ ر ید یاست. در مطاه ه ا افتهیبارش کاهش 

 یبارش در ارتباط با ارتفاع در کش ور نا ال را بررس     یمکان عیتوز

 یها دامنهدر  ایهمایه یکرد و نشان داد که عمق برف در کوه ها

 انو ی  از س مت اق  یموس م  یوقوع بارش ها ریتحت تأث یجنوب

و همک اران در   یدا نگرویرسد. ج یمقدار خود م نیشتریهند به ب

وق وع   یبرا یمدل عدد کی یالدیم 2102خود در سال  قیتحق

 ایاس تراه  یجن وب ش رق   ریبرفگ یبارش فصل زمستان در کوه ها

در  یدیهمد میرژ ایاهگو  هاراد که چمدل نشان د نیارائه کردند. ا

 نی  بارش ا ریکوهستان ها عامل وقوع بارش ها بوده که مقاد نیا

  .بوده است گریکدیاهگوها متفاوت از 

اس ت ک ه در    لیوق وع س    نیسنگ یبارش ها یامدهایاز پ یکی

 یب ارش ه ا   نی( ارتباط ب  2109کورتس و همکاران ) یمطاه ه ا

را  ایاس اان  یدر ش مال ش رق   لیز سا یبا خطرات ناش یا ترانهیمد

احتمال  یساز هیبه شب یاضیمدل ر کی یکرده و با طراح یبررس

ه ا پرداختن د.    شبار شیاز آن با افرا یو خطرات ناش لیوقوع س

 یره ا یمتغ نیاز مطاه ات انجام ش ده ب ه رواب ط ب      یادیبخش ز

من  اطق  یب  ا رخ  داد ب  ارش ب  ر رو یهمانن  د توپ  وگراف یمحل  

است.  افتهیبارش اختصاص  عیو توز یمکان راتییو تغ یکوهستان

 یدر ع رض ه ا   یتوان به رابطه ب ارش و توپ وگراف   یاز جمله م

 یبارش ب ا توپ وگراف   راتیی(، تغ0882و همکارن ، ستی)باس انهیم

ف   الت تب   ت )ژان     و   یس   اهه ب   ر رو 32دوره  کی   در 

(،روابط متقابل بارش و ارتف اع در ژاپ ن ب ا م دل     2103همکاران،

(، 2115و همک اران،  یسوزوک) MM5 ا یمق انیم یناسهواش

 یقلمروه  ا یرابط  ه ب  ارش ب  ا ارتف  اع ب  را  یونیم اده  ه رگرس  

 نی(، رابطه ب0882و همکاران، ی)داه انهیم یعرض ها یکوهستان

در  ل و یهوکو یبارش در در کوهستان ه ا  انهیساه نیانگیارتفاع و م

ب ارش در   ینمک ا  عی  ( ، توز0880و همک اران،  نوی)مارتکویپورتور

 یریرپ ذ یی(، تغ2115و همک ارن   نریی) م ارکو  ایاس اان  انیسانتا بر

ب ارش   عی(،توز2113و همکاران ، ی)اوتل یشرق یقایبارش در آفر

و  وهانس   ونیدر س   وئد ) یارتب   اط ب   ا ب   اد و توپ   وگراف  در

 یدر س  واحل مرک  ر ی(، منش  أ ب  ارش زمس  تان2115همک  اران،

 ش نه یبارش ب یمنطقه بند(، 2112نکوهل،یعربستان )بارث و اشت

ب ر   یبارش زمستان عی(، توز2111ن ،ی)وهت یدر ارتباط با توپوگراف

( و 2109)الور  و همک  اران ، یب  ریا رهی  غ  رب ش  به جر یرو

( 2111،یانیعربستان)س وب  یدر جنوب غرب   یبارش فصل راتییتغ

  .اشاره نمود
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 تی  بارش در ارتباط ب ا ف اه  راتییدرباره تغ یادیز یداخل مطاه ات

مح دوده   ژهیکشور بو یدر غرب و جنوب غرب یبارش یسامانه ها

از مطاه ات در ب اره   یاست. بخش دهیزاگر  انجام گرد یکوه ها

و همک اران   یری  باشد. از جمله عر یبارش در زاگر  م راتییتغ

ب ارش را در زاگ ر     یمکان راتییتغ یونی( به روش رگرس0598)

که با وج ود   دندیرس جهینت نیقرار دادند و به ا یمورد بررس یانیم

 یبارن دگ  نهیشیهسته ب یو ناهموار یبارندگ نیب ینسب یهماهنگ

باشد و با فاصله از خ ط   یها منطبق نم یبر محور مرتفع ناهموار

ش ود.   یدار م   یم ن یبارش و ناهموار نیاهرأ  زاگر  رابطه ب

ب ارش در اس تان    یو مک ان  یزم ان  عی( توز0598صداقت ) یمهد

با توجه ب ه   دکهیرس جهینت نیقرار داد و به ا لیمورد تحلرا  المیا

 س تگاه یخ ورده ، ا  نیزاگ ر  چ    هیمنطقه در ناح نیا یریقرار گ

 یج و  رشی  مستقر ش ده ان د از ر   یکه در ارتفاعات باالتر ییها

( با 0599) انی(. مس ود0598برخوردار بوده اند)صداقت ،  یشتریب

پرارتف اع زاگ ر  در    یو بخ ش ه ا   یغرب یقرار دادن دامنه ها

، اعتقاد دارد که هر چند مقدار بارش ت ا   رانیپربارش ا مهین هیناح

بارش  افتیها وابسته است اما در زمان در یبه ناهموار یاندازه ا

 یدی  همد یس امانه ه ا   یو پس رو  یشروی، مقدار بارش به به پ

( در 0585پ  ور) ی(. رمض  ان0599،  انیدارد )مس   ود یوابس  تگ

 ،یبارش   ین  واح یری  ه  ا در ش  کل گ یهموارنق  ش ن  ا یبررس  

را  راحمدیو بو هیگلویبر بارش استان که رگذاریعامل تأث نیمهمتر

دان د   یآنه ا م    یزاگر  و شکل کوهستان یوجود رشته کوه ها

 .0585پور ،  ی)رمضان

دارد  یم انیخود ب یدی( در مطاه ه همد0585و همکاران ) یاکبر

 کی  با  رانیبه غرب ا یا انهتریباران زا مد یها ستمیکه ورود س

 لی  از دال رانی  و نفوذ به غرب و جنوب غ رب ا  قیعم اریناوه بس

ب ه   نیباشد. همچن یدر منطقه م نیسنگ یوقوع بارش ها یاصل

سر  و  یایآنها از در هیغذو ت یکم فشار سودان یها ستمینقش س

و  یری  بارش ها اشاره ک رده اس ت. عر   نیفار  در وقوع ا جیخل

 یخود در ارتباط با ب ارش ه ا   یقی( در کار تحق0599همکاران ) 

 یایو در اهیس یای، در ترانهیمد یایغرب کشور ، نقش در نیسنگ

 نیدر سطح زم یو سودان یا ترانهیمد یسامانه ها تیسر  در تقو

(،در مطاه ه خ ود  0582و همکاران ) ینیدانسته اند. ام تیهمرا با ا

 یبا سامانه س ودان  یل غرببا جهت شما یا ترانهیادغام سامانه مد

 نیسنگ یاز بارش ها یرا عامل وقوع بخش یبا جهت جنوب غرب

استان هرستان در غرب کشور  در دوره بلند مدت دانسته ان د. ب ه   

و در  رانی  در غ رب ا  ارشدر مطاه ات انج ام ش ده ب     بیترت نیا

هم به صورت  یدیهمد یزاگر  و سامانه ها یارتباط با کوه ها

 یدیو همد یمختلف آمار یلند مدت و با روش هاو هم ب یمورد

 .قرار گرفته است یمورد بررس

رخداد بارش  نهیانجام شده در زم قاتیمجموعه تحق بیترت نیا به

در  یا ترانهیو مد یسودان یدر غرب کشور هم به نقش سامانه ها

و  ییای  وقوع بارش اشاره داشته اند و هم به اث رات عوام ل جغراف  

 یدر ب ض   ی  در وق  وع ب  ارش ه  ا . از طرف  زاگ  ر یتوپ  وگراف

در  یبارش یسامانه ها ازبارش حاصل  راتییتغ یدیمطاه ات همد

 .قرار گرفته است لیبلند مدت مورد تحل

و م داوم چه ار روزه ب ر     نیفر یمطاه ه رخداد بارش ها نیدر ا  

 یقرار م   یمورد بررس هیزاگر  در ماه ژانو یها یناهموار یرو

ب ارش   یمکان راتییمطاه ه مشخص کردن تغ نی. هدف از اردیگ

و  ییایبا ارتفاع و عرض جغراف نیمنطقه ، ارتباط بارش فر یبر رو

در رخ داد   یکنن ده ا  نییت جو که نقش  یگردش یاهگوها نییت 

 داشته اند. رانیا یغرب ینواح یبر رو هیدر ماه ژانو نیبارش فر

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده   

و  رانی  رشته ک وه ه ا در ا   نیاز مرتفع تر یکیزاگر   یاکوه ه

زاگر  در غ رب   یارتفاع کوه ها نهیشیباشد. ب یم یغرب یایآس

م انع در   کی  کوه ها به شکل  نیرسد. ا یمتر م 2111به  رانیا

 نی  به منطقه ق رار دارد. ع رض ا   یغاهب غرب یورود بادها ریمس

اس ت   ل ومتر یک 511 حدودنسبتاً گسترده و  رانیکوه ها در غرب ا

 .…(. 0)شکل

 
 

مورد  یها ستگاهیا یزاگر  و پراکندگ یناهموار ینقشه پراکندگ .0شکل

 رانیمطاه ه در غرب ا

 

 داده ها و روش تحقیق 

 کینوپتیس   س تگاه یا 22بارش روزان ه   یپژوهش داده ها نیدر ا

را مورد  یالدیم 2101تا  0880دوره  یبرا رانیا یپنج استان غرب
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 00ه ا ، ت  داد    س تگاه یا نی  ا نیار گرفته اس ت. از ب   پردازش قر

 یمتر ق رار داش تند ک ه ب ه خ وب      0311 یدر ارتفاع باال ستگاهیا

توانن د نش ان    یرا م اگر ز یمحدوده کوه ها یبارش یهایژگیو

در  یزمس تان  نهیش  یب یدهند. با هدف شناخت رخ داد ب ارش ه ا   

ا توجه به زاگر  و ب یها یناهموار یو بر رو رانیمنطقه غرب ا

 یب ر تم ام   یبارش   یو سامانه ها یغرب یبادها انیجر یالیاست

ب ا ط ول    یبارش   ی، رخ دادها  هیدر ماه ژانو رانیمساحت غرب ا

ق رار گرفت ه اس ت. عل ت      یمورد بررس هیژانو هروز در ما 2دوره 

 س تگاه یشدن بارش بر س طح هم ه ا   ریروزه فراگ 2انتخاب دوره 

 نی  ا یبرا ییارهایم  نیهمچن منطقه بوده است. کینوپتیس یها

 یروز مت واه  2انتخاب در نرر گرفته شده است از جمله بارش در 

از  یم  یدر سطح منطقه اتفاق افت اده باش د و در ه روز ح داقل ن    

در  ک ه یرخداد ثب ت ش ده ب ارش باش ند. بطور     یها دارا ستگاهیا

 ستگاهیها بارش اتفاق افتاده باشد و هر ا ستگاهیمجموع در همه ا

ت داد  یآمار یبررس کیباشد. با انجام  یبارش نیانگیم کی یادار

شد .  ییمشخصات شناسا نیبا ا هیروزه ماه ژانو 2دوره بارش  01

ب ارش   نیانگیبارش هر کدام از روزها و م نیانگیهر دوره م یبرا

ها پر بارش  نیانگیم نیبر اسا  ا تیو در نها دیگرد نییدوره ت 

 نی  ش د. ا  نی ی س ال ت   22در طول  هیروزه ماه ژانو 2دوره  نیتر

ش دکه   یرا شامل م   یالدیم 0880 هیژانو 0تا  5از  یدوره بارش

 قیتحق نیااست. در  دهیرس متریلیم 20/00بارش آن به  نیانگیم

ب ارش ب ا    نیروابط ب ینمودارها میجهت ترس SPSSاز نرم افرار

 ونیم  ادالت رگرس    نی ی و ت  ییایارتفاع و بارش با عرض جغراف

استفاده شد. به جهت ناهموار بودن منطقه م ورد مطاه  ه ،    یخط

نقش ه   میب ارش و ترس    یابیانجام درون  یبرا ن یجیکر لیتحل

است هبارش منطقه به کار رفت عیتوز .  

 نی  ا ج اد یعام ل ا  یدی  همد یگردش یمنرور شناخت اهگوها به

ج و ،   یانی  و ت راز م  نیبه س طح زم    کیرخداد ها در ارتفاع نرد

، ن م   لیشامل ارتفاع ژئوپتانس ییآب و هوا یز پارامترهاا یبیترک

و  931 یترازه ا  یب را  یو نصف اهنهار یباد مدار انیو جر ژهیو

 گ    اهیپا یه    اهکتوپاس    کال ب    ا اس    تفاده از داده   311

NCEP/NCAR  ی. نقش ه ه ا  دی  گرد ج اد یبه صورت نقش ه ا 

مختص ات   کی   یبا استفاده از نرم اف رار گ راد  و ب را    یبیترک

تا  1و  یدرجه عرض شماه 11تا  1 نیشامل محدوده ب ییایفجغرا

 3/2در  3/2 یمک ان  کی  و ب ا  ق درت تفک   یدرجه طول شرق 91

 شدند.   میترس ییایدرجه جغراف
 
 
 

  نتایج -9

 رانیدر غرب ا هیبارش ماه ژانو نهیشیب•

 0991-7102بر اساس داده های بارش روزانه دوره آماری 

ر غرب ایران در دوره سرد سال از میالدی بیشینه بارش ها د

نوامبر تا آوریل اتفاق می افتد. سردترین ماه در غرب ایران 

ماه ژانویه می باشد که دوره اوج زمستان در این منطقه را 

نشان می دهد. به منظور گزینش فرین های بارشی ماه 

دوره فرین  01ژانویه بر اساس داده های بارش روزانه ، 

خداد ثبت شده بارش انتخاب شد که در بارشی با بیشینه ر

 0991ژانویه  1تا  3بین این دوره ها ، دوره چهار روزه از 

دارای بیشینه مقادیر بارش ثبت شده در سطح ایستگاه های 

منطقه بود که به عنوان الگوی فرین بارشی ماه ژانویه مورد 

روزه شدت  4مطالعه قرار گرفته است. در طول این دوره 

میالدی یعنی روز پایانی  0991ژانویه  1روز  بارش ها در

فعالیت سامانه بارشی اتفاق افتاده است که روز اوج بارش ها 

را تشکیل داده است. توزیع بارش به روش درون یابی 

کریجینگ بر سطح استان های غربی ایران نشان می دهد 

ژانویه( بیشینه بارش ها در  1که در روز اوج بارش ها )

و غربی منطقه اتفاق افتاده است. در روز وقوع نواحی جنوبی 

اوج بارش ها بیشینه بارش ها در سمت غربی منطقه در 

اطراف ایستگاه های مریوان و دهلران شکل گرفته است. 

هسته بیشنه بارش ها در بخش های جنوبی و داخلی منطقه 

به ترتیب بین ایستگاه های خرم آباد ، الیگودرز ، برروجرد ، 

شرق استان لرستان و نهاوند درجنوب استان الشتر در 

(. نقشه درون یابی میانگین بارش 7همدان بوده است )شکل

ها در طول دوره چهار روزه نشان داده است که بطور 

میانگین در طول دوره بارشی چهار روزه از غرب به شرق 

منطقه از شدت بارش ها کاسته شده است. همچنین به 

یوان به طور کلی از جنوب به استثنای محدوده اطراف مر

 (. 3شمال منطقه نیز از مقدار بارش کاسته شده است)شکل 
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 رانیا یغرب ینواح یبر رو یالدیم 0880 هیژانو0 یبارش نیفر عیتوز .2شکل

 

بر  یالدیم 0880 هیژانو0تا  5بارش دوره چهار روزه  نیانگیم عیتوز .5شکل

 رانیا یغرب ینواح یرو

تحلیل رابطه خطی بین بارش با ارتفاع و  عرض  •

 جغرافیایی

بررسی مشخصات ایستگاه های منطقه نشان می دهد که از 
ایستگاه  00ایستگاه سینوپتیک غرب ایران ت داد  22مجموع 

متر از سطح دریا دارند که نیمی از ایستگاه  0311ارتفاعی بیش از 
ای مورد مطاه ه را شامل می شود. سایر ایستگاه ها ارتفاعی ه

تا  0111ایستگاه در ارتفاعی بین  8متر دارند. ت داد  0311کمتر از 
ایستگاه سرپل ذهاب و  2متر از سطح دریا قراردارند. فقط  0311

متر در دامنه های غربی و  0111دهلران با ارتفاعی کمتر از 
قرار گرفته اند. در مجموع بیشتر کوهاایه های بیرونی زاگر  

منطقه مورد مطاه ه مناطق مرتفع را شامل می شود. نقاط باالی 
متر ارتفاع ویژگی مناطق کوهستانی زاگر  در غرب ایران  0311

( 0880ژانویه  0(. در روز اوج بارش ها )0را نشان می دهند)جدول
 51پربارش ترین ایستگاه های غرب ایران با بارش بیش از 

میلیمتر( در غرب  23یلیمتر به ترتیب ایستگاه های مریوان )م
میلیمتر( در  21استان کردستان و دامنه غربی زاگر  ، اهیگودرز )
میلیمتر( در  59شرق هرستان و دامنه جنوبی اشترانکوه ، دهلران )

 52جنوب استان ایالم در دامنه جنوب غربی زاگر  و نهاوند )
ان و دامنه داخلی کوه های زاگر  میلیمتر( در جنوب استان همد

 0311ه ها در سطوح مختلف ارتفاعی باالی بوده اند. این ایستگا
متر قرار گرفته اند.  0111متر و زیر  0311تا  0111متر ، بین 

بنابراین رخداد بارش بیشنه در همه سطوح ارتفاعی غرب ایران 
 0880ژانویه  0. تغییرات بارش بیشینه 2اتفاق افتاده است. شکل 

همانطور که  با ارتفاع در نواحی غربی ایران را نشان می دهد.
متر از سطح دریا بارش با  0211مشاهده می شود تا تراز ارتفاعی 

متری  2111تا  0211ارتفاع روندی کاهشی داشته است. از ارتفاع 
بارش با یک روند نوسانی گاهی با ارتفاع افرایش و گاهی کاهش 

متر به باال مقدار بارش با ارتفاع  2111یافته است.اما از ارتفاع 
 (.2ته است)شکلکاهش یاف

ارتفاع ، عرض جغرافیایی متغیرهای جغرافیایی هستند که می 
توانند در ارتباط با رخداد بیشینه بارش ها در فصل زمستان و ماه 
ژانویه در مناطق کوهستانی غرب ایران تأثیر گذار باشند. میران 

را از  0880ژانویه  0ارتباط این متغیرها با رخداد بارش بیشینه 
طه رگرسیون خطی مورد بررسی قرار می دهیم. بطوریکه طریق راب

این ارتباط می تواند مثبت ، منفی و یا نامشخص باشد. م ادهه خط 

- = yرگرسیون بین دو متغیر بارش و ارتفاع )

0.0106(Altitude) + 37.353 به همراه مقدار ضریب )

( یک رابطه خطی منفی را نشان R² = 0.192ت یین برای آن )
(.  در اینجا عامل ارتفاع به علت پیچیدگی های 3ت)شکلداده اس

تا 0211خاصی که در ب ضی از سطوح ارتفاعی بویژه در محدوده 
از رخداد فرین  082/1( 5متری زاگر  وجود دارد )شکل 2211

بارش منطقه را تبیین کرده است،  ی نی در مجموع یک رابطه 
منطقه مشاهده منفی بین بارش و ارتفاع در بیشتر ایستگاه های 

 شده است. 
بین متغیر بارش و متغیر عرض جغرافیایی نیر یک رابطه خطی 

- = yمنفی بر اسا  م ادهه خطی بین دو متغیر )

6.3017(Altitude) + 237.12( و ضریب ت یین آن )R² = 

(. بطوریکه در مجموع با 0( مشاهده می شود)شکل0.3569
استثنای اطراف  افرایش عرض جغرافیایی از مقدار بارش )به

( کاسته شده است. همچنانکه بر روی 5مریوان بر اسا  شکل 
ژانویه( هم مشاهده شد که از جنوب به 0نقشه اوج بارش ها )

شمال از مقدار بارش ها در بیشتر مساحت منطقه کاسته شده 
است. ی نی از جنوب به شمال عرض جغرافیایی افرایش یافته و 

 (.5ی بارش کاهش یافته است )شکلمتناسب با آن در یک روند کل
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. مشخصات ایستگاه های سینوپتیک منطقه به همراه آمار بارش چهار 0جدول
 0880ژانویه  0تا  5روزه 

ارتفاع از  ایستگاه

سطح 

 دریا )متر(

بارش روز 

اوج 

(mm) 

میانگین بارش 

دوره چهار 

 (mmروزه)

 52/3 02 0111 مالیر

 02/00 52 0091 نهاوند

-همدان
 ودگاهفر

0120 1 8/5 

 53/2 8 0018 نوژه -همدان

 21/05 23 0518 روانسر

 53/01 28 323 سرپل ذهاب

 11/05 20 0509 کرمانشاه

 2/00 09 0209 کنگاور

اسالم آباد 
 غرب

0529 2/03 11/0 

 11/01 0/28 0551 ایالم

 23/28 59 252 دهلران

 5/03 21 0028 بروجرد

 5/03 23 0301 اهشتر

 92/03 22 0021 ادخرم آب

 23/02 21 2122 اهیگودرز

 3/01 01 0088 کوهدشت

 52/8 3/01 0322 سقر

 3/1 3/09 0515 سنندج

 0/5 0/1 0995 بیجار

 22/0 05 2022 زرینه اوباتو

 32/25 2/23 0290 مریوان

 91/2 02 0810 قروه

 

 

 روز اوج بارش. تغییرات بارش با ارتفاع در 2شکل
 

 

 . رابطه خطی بین بارش و ارتفاع 3شکل 

 

 
 . رابطه خطی بین بارش و عرض جغرافیایی 0شکل

 

 تحلیل همدیدی رخداد بیشینه بارش ماه ژانویه :•

 عالوه بر نقش عوامل جغرافیایی تأثیرگذار همانند ارتفاع و عرض
جغرافیایی ، اهگوهای گردش جوی مهم ترین عامل شکل گیری 
بیشینه بارش های ژانویه غرب ایران می باشند. ما در این پژوهش 
از نقشه های ترکیبی پارامترهای ارتفاع ژئوپتانسیل ، نم ویژه و 
جریان هوا ) مؤهفه های نصف اهنهاری و مداری( در یک شبکه از 

درجه  91تا  1جه عرض شماهی و در 11تا  1مختصات جغرافیایی 
طول شرقی برای نمایش و تحلیل چگونگی ورود و استقرار 
اهگوهای همدیدی عامل وقوع رخداد بارش بیشنه بر روی نواحی 
 931غربی  استفاده کردیم . ترازهای مورد مطاه ه در این پژوهش 

 931هکتوپاسکال می باشد. تراز  311هکتوپاسکال و 
جریان هوای نردیک به سطح زمین در  هکتوپاسکال ، وض یت

غرب ایران را نشان می دهد. زیرا بخش عمده ای از مساحت 
غرب ایران را ارتفاعات و ناهمواری های زاگر  تشکیل داده 

هکتوپاسکال تأثیر اهگوهای دینامیکی جو همانند  311است. تراز 
چرخندهای مدیترانه ای ، بادهای غربی و بویژه جابجایی شرق 

ناوه مدیترانه ای را نمایش می دهد. نقشه های ترکیبی سوی 
ساعت قبل از شروع  29مورد مطاه ه تغییرات اهگوهای گردشی از 

 بارش ها تا روز پایانی وقوع بارش را نشان داده است.
. نقشه ترکیبی ارتفاع ژئوپتانسیل و جریان هوا 1شکل شماره 

هکتوپاسکال را  931)مؤهفه های مداری و نصف اهنهاری( در تراز 
نشان می دهد. مشاهده می شود که یک هسته کم ارتفاع بر روی 
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ژئوپتانسیل متر  0591شمال دریای مدیترانه با ارتفاع مرکری 
تشکیل شده و زبانه آن به سمت نواحی غربی ایران کشیده شده 
است. جریانات غربی که تحت تأثیر ف اهیت این سامانه از سمت 

ت شرق حرکت نموده است بر روی دریای مدیترانه به سم
عربستان و عراق با جریان جنوبی همگرا شده و به شکل جریان 
جنوب غربی ، نواحی غربی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. 
فشردگی منحنی های هم ارتفاع و وزش جریان جنوب غربی به 
موازات آن بر روی نواحی غربی ایران شدت ف اهیت جریان 

که نشانه ای بر ناپایداری هوا در ترزا نردیک به  همگرایی بادها
جریان جنوب  9سطح زمین می باشد را نشان می دهد. در شکل 

غربی مقادیر قابل توجهی از نم ویژه را به سمت نواحی غربی 
ایران و از سمت عرض های پایین فرارفت نموده است. این جریان 

عرب به سمت  نم ویژه ابتدا به شکل جریان شرقی از روی دریای
سودان و اتیوپی حرکت نموده و در آنجا به جریان جنوبی تبدیل 
شده است. جریان مرطوب جنوبی بر روی دریای سر  و عربستان 
و عراق با جریان غربی که دارای نم ویژه کمتری می باشد برخورد 
نموده و همگرایی از بادها ایجاد شده که به شکل یک جریان 

 رب ایران گسترش یافته است. جنوب غربی مرطوب به غ
هکتوپاسکال هسته کم ارتفاع روی دریای مدیترانه در  311در تراز 

بخش مرکری ناوه عمیقی قرار گرفته است که محور آن بر روی 

جهتی  0880دریای مدیترانه در روزهای اول تا چهارم ژانویه 

جنوب شرقی داشته است . امتداد محور این ناوه در  –شمال غربی 

جنوب  –زهای پنجم و ششم ژانویه با جهتی شماهی شرقی رو

غربی از سمت شرقی دریای دریای مدیترانه تا سودان در شرق 

آفریقا گسترش یافته و بیشتر بخش های کشور عراق و غرب 

ایران در سمت راست یا شرقی این محور قرار گرفته است. جایی 

توپاسکال هک 931که همگرایی جریانات جنوبی و غربی در تراز 

سبب فرارفت جریان نم ویژه از سمت عرض های پایین به سمت 

 311(. درتراز 8بخش های غربی ایران شده بود )شکل 

هکتوپاسکال و در نقشه ترکیبی جریان و نم ویژه مشاهده می 

شود که جریان نم ویژه از سمت دریای سر  توسط جریان جنوب 

غربی فرارفت شده  غربی و از سمت دریای مدیترانه توسط جریان

که همگرایی این جریانات مرطوب به شکل جریان جنوب غربی بر 

(. بنابراین استقرار 01روی غرب ایران مشاهده می شود )شکل 

مناطق غربی ایران در زیر منطقه همگرایی بادهای مرطوب غربی 

و جنوبی و فرارفت مقادیر قابل توجهی از جریان نم ویژه سبب 

ه شکل بارش سنگین بر روی بخش وسی ی از رخداد ناپایداری ب

 نواحی غربی ایران بویژه ناهمواری های زاگر  شده است.
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  یریگجهینت -4
بخش عمده ای از نواحی غربی یاران را ناهمواری های زاگر  

در ب ضی از قله های کوهتان  تشکیل داده است. ارتفاع زمین
متر می رسد. با توجه به اهمیت بارش 2111زاگر  به بیش از 

های دوره سرد سال در تأمین منابع اب های زیر زمینی غرب 
ایران ، رخداد بارش های بیشینه فصل زمستان بویژه ماه ژانویه به 
عنوان سردترین ماه در تمام منطقه در این پروهش مورد بررسی و 

یل قرار گرفت. در این مطاه ه از روش های آماری ، همدیدی تحل
و درون یابی توزیع بارش با مدل کریجین  برای نشان داده 
ویرگهای براش های بیشینه و فرین بر روی غرب ایران استفاده 

تا  0880شده است.ابتدا با برسی داده های بارش روزانه دوره 
ه سینوپتیک منطقه بر ایستگا 22ماه ژانویه برای ت داد  20101

اسا  م یارهایی از جمله انتخاب دوره های بارشی چهار روزه به 
منرور اطمینان از فراگیربودن بارش در سطح منطقه و ثبت رخداد 

دوره بارشی  01بارش در طول دوره در تمام ایستگاه ها ت داد 
انتخاب  2101تا  0880چهار روزه ماه ژانویه در طول سال های 

در بین این ایستگاه ها مشخص شد که بیشینه بارش شد. ساس 
بوده است. بنابراین این  0880ژانویه  0تا  5ها مربوط به دوره 

 دوره به عنوان اهگوی مطاه اتی برگریده شد. 
نتایج بررسی این اهگوی مطاه اتی نشان می دهد که در روز اوج 

یب در ، هسته بیشنه بارش ها به ترت0880ژانویه  0بارش ها ی نی 
بخش هایی از غرب ، جنوب و نواحی داخلی منطقه تشکیل شده 
است . بطوریکه هسته بیشینه بارش ها در غرب اطراف مریوان و 
دهران ، در جنوب اطراف اهیگودرز در استان هرستان و به سمت 
نواحی داخلی، اطراف نهاوند در جنوب استان همدان اتفاق افتاده 

ه از اغرب به شرق و از جنوب به است.بطورمیانگین در طول دور
شمال منطقه از شدت بارش ها کاسته شده است.تحلیل آماری 
رابطه بارش با ارتفاع نشان داد که بیشتر ایستگاه های منطقه 

 2متر از سطح دریا قرار گرفته اندو فقط  0111ارتفاعی بیش از 
 متر داشته اند. بیشینه بارش های 0111ایستگاه ارتفاعی کمتر از 

، ترم 0111هر سه سطح کمتر از میلیمتر در روز اوج در 51بیش از 

متر مشاهده شده است.  0311متر و بیش از  0311تا  0111بین 
این وض یت بر روی نمودار تغییرات بارش با ارتفاع مشاهده شده 

متر کاهشی و  2111متر و بیش از  0211است. در ارتفاع کمتر از 
متر نامنرم و نوسانی به  2111تا  0211در سسطوح ارتفاعی بین 

صورت کاهشی و افرایشی بوده است.در مجموع یک رابطه خطی 
منفی بین بارش و ارتفاع بر اسا  م ادهه خط رگرسیون مشاهده 
شده است. همچنین تغییرات بارش با عرض جغرافیایی بر اسا  
م ادهه خط رگرسیونی نیر در مجموع یک رابطه منفی را نشان داده 

. همچنان که بر روی نقش درون یابی بارش مشخص شد از است
جنوب به سمت شمال منطقه که عرض جغرافیایی افرایش می 

 یابد روندی کلی کاهش بارش اتفاق افتاده بود. 
تحلیل همدیدی اهگوهای گردشی جو ؤثر بر رخداد بیشینه بارش 

ساعت قبل از شروع بارش تا روز پایانی بارش ها مشخص  29از 
هکتوپاسکال تشکیل یک چرخند بر روی  931د که در تراز نمو

دریای مدیترانه منجر به نفوذ زبانه آن توسط جریان غربی به 
سمت ایران و همگرا شدن آن با جریان جنوبی شده است. این 
جریان همگرا به صورت جریان جنوب غربی شکل گرفته است و 

جنوب غربی  در نتیجه غرب ایران زیر نفوذ وزش جریان همگرایی
قرار گرفته است. این همگرایی همراه با فرارفت مقادیر قابل 
توجهی از نم ویژه از سمت دریاهای گرم عرض های پایین 

هکتوپاسکال  311جغرافیاییبه سمت غرب ایران شده است. در تراز 
منطقه در سمت راست محور ناوه مدیترانه قرار گرفته است جایی 

دریای مدیترانه با جریان نم ویژه از که جریان نم ویژه از سمت 
سمت دریای سر  همگرا شده و جو تمامی منطقه تحت تأثیر این 
جریان ناپایدار شده است. به این ترتیب نفوذ سامانه مدیترانه ای به 
شکل یک اهگوی دینامکی در بسترناوه عمیق مدیترانه در تراز 

ای رطوبتی میانی جو و همراهی آن با جریان جنوب غربی با محتو
گسترده از سمت دریاهای گرم همانند دریای عرب و سر  سبب 

 0تا  5گسترش همگرایی هوا و رخداد بیشینه بارشی در طول دوره 
 شده است.  0880ژانویه 
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