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 چکیده 
د. باشهای جنوب غرب ایران با میزان فشار منطقه در سطوح مختلف جو میهدف از مطالعه حاضر شناخت ارتباط بین وقوع بارش

اخذ گردید،  CHIRPSو  NCEP/NCARه به ترتیب از مراکز های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل و بارش کبرای این منظور از داده

کاهش  3091تا  3000دهد که میزان بارش در ماه دسامبر در جنوب غرب ایران از سال بهره گرفته شد. نتایج بررسی ها نشان می

غرب ایران، عراق و شمال معناداری داشته است. همچنین بین بارش در منطقه مورد مطالعه و مولفه ارتفاع ژئوپتانسیل در محدوده 

باشد و در ترازهای باالتر این هکتوپاسکال قوی تر می 850تا  9000شرق عربستان ارتباط منفی وجو دارد که این ارتباط در سطوح 

هکتوپاسکال در مناطق فوق باعث  850تا  9000گردد. به بیان دیگر وجود یک ناوه یا مرکز کم فشار در سطوح ارتباط تضعیف می

گردد.ایش بارش در جنوب غرب ایران میافز
 

 .NCEP/NCAR ،CHIRPSبارش ، جنوب غرب ایران، ارتفاع ژئوپتانسیل ، های کلیدی: واژه
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Abstract 

The purpose of this study was to identify the relationship between rainfall occurrence in southwest 

of Iran and the region's pressure in different levels of the atmosphere. For this purpose, daily 

geopotential height and precipitation data taken from the NCEP / NCAR and Chirps Center were 

used. The results of the survey show that December rainfall in southwest of Iran decreased 

significantly from 2000 to 2014. Also, there is a negative relationship between rainfall in the study 

area and the geopotential height in the west of Iran, Iraq and northeastern Arabia, which is stronger 

in the range of 1,000 to 850 hPa, and at the higher levels of this relationship is undermined. In 

other words, the presence of a low-pressure carrier at 1000 to 850 hPa in the above areas will 

increase rainfall in southwestern of Iran. 
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 مقدمه - 0

اً تنها باشد. بارش تقریباقلیم است، عنصر بارش می ریتأثدهد و خود نیز تحت یکی از شرایط جوی که اقلیم را شکل می

های اقلیمی جزء مناطق خشک و بندیای از کشور در تقسیمو از آنجا که بخش عمده آب ایران است نیتأممنبع 
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رخوردار ی باژهیوبر آن از اهمیت  مؤثرباشد، بنابراین بررسی تغییرات میزان بارش و شناخت الگوهای  جوی می خشکمهین

ی مختلف و میزان بارش ترازهادر  ی، همواره رابطه کامالً مشخصی بین وضعیت جوی حاکم در یک ماهطورکلبهاست.  

ارتفاع ژئوپتانسیل در  ازجملهی گردشی جو هامؤلفهدر سطح زمین وجود دارد. بنابراین با مطالعه ارتباط بین بارش و 

های مختلف اقتصادی، کشاورزی و ... به انجام ی خرد و کالن را در بخشهایزیربرنامهتوان ی زمانی مختلف میهااسیمق

پژوهش  توانمی اندپرداختهی جوی و اقیانوسی پارامترهامطالعاتی که به بررسی بارش و ارتباط آن با سایر  جملهازرساند. 

در زمستان ،  فارسجیخلکه دمای سطح دریا  اندافتهیدست( را نام برد و به این نتیجه 9285ناظم السادات و شیروانی )

ی فارس ، بوشهر و هرمزگان دارد. همچنین هااستان مخصوصاًران ی بارش مناطق جنوبی ایهانوساننقش اصلی را در 

از  ی اقلیمیهاشاخص( ، به بررسی ارتباط بین میزان بارش در فصول پاییز، زمستان و بهار با 9288یاراحمدی و عزیزی )

رب و غرب ، غی اقلیمی در منطقه شمال هادهیپد ریتأثطریق تحلیل رگرسیونی پرداخته و به این نتیجه رسیدند که 

نوسان جنوبی بر  -پدیده ال نینو ریتأث( نیز 9288جنوب غرب بیشتر از سایر مناطق کشور است. حق نگهدار و همکاران )

 موردمطالعهی باالدست سدهای دز و کارون هاستگاهیاوقوع سیالب حداکثر ساالنه در جنوب غرب ایران را در تعدادی از 

ی دز و هاحوضهی اسفند و فروردین احتمال وقوع سیالب در هاماهن نشان داد که در اند. نتایج پژوهش ایشاقرار داده

کارون با وقوع پدیده ال نینو ارتباط مستقیم وجود دارد و این امر در مورد پدیده النینا برعکس است. همچنین رسولی و 

ی بررسی کردند و به این نتیجه امنطقه ی آبیهاپهنهی فصلی ایران را با دمای هابارش( ، ارتباط بین 9210همکاران )

ه ی آبی منطقه وابستهاپهنهی بارش کشورمان به دمای میانگین سطح هایریرپذییتغای از  فراوانکه بخش  انددهیرس

ی یتنهابهی تغییرات دما در اقیانوس هند و دریای عرب قرار دارند که هاکانون نیترمهماست. همچنین در فصل پاییز 

درصد واریانس کل قرار دارد.  1/95دریای مدیترانه با  ازآنپسو  کنندیمد واریانس کل این فصل را تبیین درص 2/80

ی همرفتی با بارش سنگین هاسامانه( ، در یک مطالعه به بررسی الگوهای فشار مسبب رخداد 9212رفعتی و همکاران )

سودانی و شرایط آن ذکر  فشارکموهای مختلفی را برای ساله پرداختند .ایشان الگ 5در جنوب غرب ایران طی یک دوره 

ی همرفتی در جنوب غرب ایران تا اندازه زیادی وابسته به گسترش و نفوذ هاسامانهکردند زیرا ، معلوم شد که رخداد 

ت حیی که جنوب غرب ایران را تهاسامانهی از اگستردهاست که بخش  شدهاشارهسودانی بوده است. همچنین  فشارکم

ن( عربستا رهیجزشبهقرار دادند ، در امتداد منطقه همگرایی دریای سرخ ) جنوب شرق عراق ، کویت و شمال شرق  ریتأث

( بر بارش NAOفازهای مختلف نوسانات اطلس شمالی ) ریتأث( ، با بررسی  9218شکل گرفتند. جاللی و همکاران ) 

 نیترمهم . بارش یکی از باشدیمی این نمایه مربوط به ماه نوامبر جنوب غرب ایران دریافتند که بیشترین میزان همبستگ

خشک که دچار  غالباًی وهواآبیک کشور دارای  عنوانبهعناصر اقلیمی در سطح جهان است و اهمیت آن در ایران 

در کشور  ا. خشکسالی از بالیایی است که بیشترین خسارات مالی رباشدیمخشکسالی است ، دوچندان  ازجملهمشکالتی 

بالیای طبیعی به کشور  براثردرصد خساراتی که  70، حدود  هانیتخمی از اپارهی که مطابق اگونهبه؛  گذاردیمما برجای 

(.  با توجه به این موضوع ، هدف تحقیق 9281است ، مربوط به سیل و خشکسالی می باشد ) فاطمی و کرمی ،  واردشده

که  دباشیمارتفاع ژئوپتانسیل  مؤلفهوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر با حاضر ، نشان دادن ارتباط بین وق

 :  شوندیمی به شرح زیر مطرح سؤاالت،  بارهنیدراباشد. ی نامبرده ، روش ساده و کاربردی میهاروشنسبت به 

 ماه دسامبر وجود دارد؟  چه ارتباطی بین بارش و میزان فشار در ترازهای مختلف جو در جنوب غرب ایران در -9

 غرب ایران در ماه دسامبر، دارد؟ ارتفاع ژئوپتانسیل در چه ترازی باالترین ارتباط را با وقوع بارش جنوب مؤلفه -3
 

 روش تحقیق داده ها و -0
نه ( با میزان فشار منطقه خاورمیا9های جنوب غرب ایران )شکل مطالعه حاضر سعی در شناخت ارتباط بین وقوع بارش

باشد که می 9در شکل  شدهمشخصی برای مطالعه بارش، محدوده موردنظرمنطقه  درواقعدر سطوح مختلف جو دارد. 
شامل غرب استان خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، غرب و شمال غرب فارس و جنوب استان 

 05/0تفکیک  باقدرت( 3095)فانک،  Chirpsش روزانه مرکز ی بارهادادهدر ابتدا از باشد. برای این منظور اصفهان می
 با  بررسی ارتباط بارش منظوربهاستفاده گردید. سپس  موردنظربرای بررسی بارش منطقه درجه  مربوط به ماه دسامبر 
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 NCEP/NCARمرکز  لیژئوپتانسی ارتفاع هادادههکتوپاسکال( از  9000-500میزان فشار در سطوح مختلف جو)
درجه با گام زمانی روزانه استفاده گردید. این بررسی برای یک  5/3تفکیک افقی  باقدرت( 9118النی و همکاران، )ک

 . ردیگیبرمرا در  3091تا  3000ساله از سال  91دوره 
 

 
 ها(( همراه با توپوگرافی منطقه)رنگشدهانتخابجهت بررسی بارش)محدوده  موردمطالعهمنطقه  -0شکل 

 

 یج و بحثنتا    6

ی قرار گرفت. موردبررسساله  95برای یک دوره  موردمطالعهمربوط به ماه دسامبر در منطقه  در ابتدا رخداد بارش

 95یک روند کاهشی معناداری را  در طول  موردمطالعهدهد بارش ماه دسامبر در منطقه نشان می 3که شکل  طورهمان

های پیوسته به ترتیب مربوط به سال به وقوعرین و کمترین بارش سال گذشته تجربه کرده است. در این میان بیشت

 (.3باشد)شکل می 3091و  3009
 

 
 .3000-3091در دوره 9در شکل  موردمطالعهی ماه دسامبر مربوط به منطقه مجموع بارش ماهانه -0شکل 

 

 500تا 9000سطوح مختلف جو ازو تغییرات فشار در  موردمطالعهدر مرحله دوم ارتباط بین میزان بارش در محدوده 

محاسبه همبستگی فضایی مطالعه گردید.  صورتبهی قرار گرفت. این ارتباط موردبررسروزانه  صورتبههکتوپاسکال 

هکتوپاسکال، میزان بارش در  9000یا ناوه در سطح  فشارکمدهند با قرارگیری یک الگوی نشان می هانقشههمانطور که 

بیان نمود که در روزهایی از ماه دسامبر و در  گونهنیاتوان این ارتباط را می درواقعیابد. یش میافزا موردمطالعهمنطقه 

فشار یا ناوه و مرکز کم که جریان چرخندی بر روی غرب ایران، عراق و شمال شرق عربستان تقویت  3000-3091دوره 

گردد که به دنبال آن بارش در به منطقه می فارسجیخلگردد، باعث انتقال رطوبت بیشتر از دریای سرخ و تر میعمیق

و  135، 9000الف(. مقادیر همبستگی بین بارش و ارتفاع ژئوپتانسیل در سطوح -2کند)شکلمنطقه افزایش پیدا می

R² = 0.3496
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 850و  135، 9000در روزهایی که مقادیر ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای  گریدیعبارتبههکتوپاسکال یکسان است،  850

ی محدودهکند، میزان بارش در ی غرب ایران، عراق و شمال شرق عربستان کاهش پیدا میتوپاسکال در محدودههک

کند و رفتار این ارتباط در سطوح باالتر جو کاهش پیدا می کهیدرحالپ(. -الف 2کند)شکل افزایش پیدا می موردمطالعه

هکتوپاسکال به بعد مشاهده  700رتفاع ژئوپتانسیل از سطح ی در میزان بارش با کاهش یا افزایش مقادیر اتوجهقابل

 گردد.نمی

 
با  3000-3091(و ارتفاع ژئوپتانسیل مربوط به ماه دسامبر و دوره 9در شکل  شدهانتخابهمبستگی فضایی بارش )محدوده  -6شکل 

 پاسکالهکتو a)9000 ،b)135 ،c)850 ،d)700 ،e)800 ،f)500گام زمانی روزانه، برای ترازهای 
 

 نتیجه گیری و جمع بندی    4

 500تا  9000در پژوهش حاضر به بررسی بارش در جنوب غرب ایران و ارتباط آن با ارتفاع ژئوپتانسیل در ترازهای 
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 توان نتایج زیر را ارائه داد :اساس می نیبراهکتوپاسکال پرداخته شد . 

روند کاهشی  3091تا  3000ساله از سال  95طول دوره  میزان بارش در ماه دسامبر در محدوده جنوب غرب آسیا در

ارتباط بین بارش و ارتفاع ژئوپتانسیل مشخص گردید که  بامطالعه. همچنین باشدیمداشته که این روند کاهشی معنادار 

ان هکتوپاسکال در محدوده غرب ایران، عراق و شمال شرق عربست 850تا  9000ی ترازهاارتفاع ژئوپتانسیل در  مؤلفه

و  135، 9000در ترازهای  فشارکمی ماه دسامبر در ارتباط است. به عبارتی وجود یک ناوه یا مرکز هابارشبا  شدتبه

باشد که شود. این در حالی میباعث افزایش بارش در جنوب غرب ایران می الذکرفوقی هامحدودههکتوپاسکال در  850

ن ی که در ابتدای ایسؤالتوان به دو کند. بنابراین میکاهش پیدا می هکتوپاسکال مقادیر این همبستگی 700از تراز 

پاسخ داد که بین بارش در جنوب غرب ایران و میزان فشار در سطوح مختلف جو در  گونهنیاپژوهش مطرح گردید 

ازهای نزدیک به شرق عربستان ارتباط منفی وجود دارد و باالترین ارتباط نیز در تری غرب ایران، عراق و شمالمحدوده

 دهد.هکتوپاسکال روی می 850تا  9000زمین  به عبارتی ترازهای 
 

 منابع     9
بر بارش  یمختلف نوسانات اطلس شمال یفازها ریتاث ی، بررس9218، نرگس؛ ی؛ حسامنی، نسریقندعل ی، مسعود؛ ورناصریجالل -

 .دانشگاه زنجان یای، زنجان، گروه جغرافییایعلوم جغرافدر  نینو یها یها و فناور شهیاند شیهما نی، اولرانیغرب ا جنوب
ثر حداک یالبهایبر س جنوبی نوسانات – نویال ن دهیپد ریتاث زانیم ی، بررس 9288؛  زی، روح انگ ی، بهرام ؛ اختر انی؛ ثقف نیحق نگهدار ، ام -

 78تا  88، صفحات  81، شماره  98آب و فاضالب ، دوره  هی، نشر رانیساالنه جنوب غرب ا
 90، تحلیل همدیدی شرایط رخداد سامانه های همرفتی با بارش بیش از  9212رفعتی ، سمیه ؛ حجازی زاده ، زهرا ؛ کریمی ، مصطفی ؛  -

  958تا  927، صفحات  3، شماره  18میلی متر در جنوب غرب ایران ، پژوهش های جغرافیای طبیعی ، دوره 
منطقه  یآب یپهنه ها یو دما رانیا یفصل یبارش ها نی، ارتباط ب9210؛  مانی، هوشنگ ؛ زواررضا ، پی؛ قائمنمای، اانیاکبر؛ بابائ ی، علیرسول -

 13تا  81، سال دوم ، شماره پنجم و ششم ، صفحات  یشناس میاقل یپژوهش ها هی، نشر یا
،  8ی ، علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران ، جلد ، مطالع موردی واکاوی علل و اثرات خشکسال 9281فاطمی ، مهسا ؛ کرمی ، عزت اله ؛  -

  18تا  77، صفحات  3شماره 
، پیش بینی بارش زمستانه مناطق جنوبی ایران با استفاده از دمای سطح آب  9285ناظم السادات ، سید محمد جعفر ؛ شیروانی ، امین ؛  -

  77تا  85، صفحات  3، شماره  31ی ، جلد خلیج فارس : مدل سازی تحلیل همبستگی متعارف ، مجله علمی کشاورز
، تحلیل چند متغیره ارتباط میزان بارش فصلی ایران و شاخص های اقلیمی ، پژوهش های  9288یاراحمدی ، داریوش ؛ عزیزی ، قاسم ؛  -

 .971تا  989، صفحات  83، شماره  21جغرافیایی ، دوره 
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