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 چکیده 

-9189( نسبت به میانگین بلند مدت)3098-3007در این مطالعه ناهنجاری مکانی و زمانی بارش ایران در یک دهه اخیر)

باشند که دارای قدرت تفکیک بسیار باال می MSWEBهای بارش مرکز ده( بررسی گردید. برای این منظور از دا3090

نتایج نشان  باشد.می ایستگاهیای و ای ماهوارهههای سنجنده این داده درواقع حاصل ترکیبی از دادهاستفاده گردید. 

غرب تا جنوب غرب احی شمالداد که در ماه های ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، نوامبر و دسامبر  به طور میانگین بارش نو

های می تا اکتبر در بیشتر مناطق ایران بارش روند افزایشی شرق ایران کاهش یافته و در ماهو همچنین شمال و شمال

داشته است. در بین فصول مختلف سال نیز، فصول زمستان، بهار و پاییز بارش در اکثر نواحی ایران ناهنجاری منفی را 

وه بر آن در فصل بهار در شمالشرق و جنوب ایران و در فصل زمستان در شمالغرب کشور ناهنجاری عال. تجربه نموده است

شود مثبت بارش رخ داده است. در فصل تابستان نیز در نواحی از شمالشرق و مرکز ایران، ناهنجاری مثبت بارش دیده می

 اهنجاری های مثبت را تجربه نموده است.به عبارتی در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر سال بارش باالترین ن

 . MSWEBبارش، ایران ،  ناهنجاریهای کلیدی: واژه
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Abstract 

In this paper, studied the spatial and temporal anomalies of Iran precipitation in the last decade 

(2007-2016) than long-term average (1981-2010). For this purpose, was used the precipitation 

data of the MSWEB center, which has high resolution. MSWEP takes advantage of the 

complementary strengths of gauge, satellite, and reanalysis-based data to provide reliable 

precipitation estimates over the entire globe. The results showed that in January, February, 

March, April, November and December, the precipitation had decrease of Northwest to the 

southwest and as well as north and northeastern of Iran  and in the months of May to October, 

precipitation has increased in most part of Iran. Among the various seasons of the year, 

precipitation has experienced a negative anomalies in most areas of Iran in winter, spring and fall. 

In the summer, there is positive anomaly only in parts of northeastern Iran. 
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 مقدمه - 0
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 سیربر همیتا .دشو همافر دصعو عاملو  بمرطو ایهو که فتدامی قتفاا مانیز رشبا،  مکانی هردر . دارد یا هیژو همیتا
 رشبااز  دییاز حجم ناگهانی یاو  توجه قابل یا ناچیز شیزر شاهد نمکا یک که ستا تررشکاآ مانیز رشبا ی هپدید
تا  دهیسبب گرد رانیا یمیتنوع اقلست. ا رشبا یقاعدهیو ب رناهنجا رفتار شاهد که ستا مناطقیازجمله  انیرا .باشد

 رشبا شدید یتغییرپذیرباشد.  متفاوت اریبس یو هم ازنظر تنوع مکان یزمان عیهم ازنظر توز ،کشور  نیوقوع بارش در ا
 ربسیا یعنصرعنوان به رشبا.  ستداده ا صختصاا دخو بهرا  متنوعی مطالعاتی یهادیکررو نمکا - زمان ادمتددر ا

 است.  دهبو نشناسا قلیمموردتوجه ا همیشه بیآ یدر  موازنه ساسیا عاملیعنوان به تغییرپذیر
درصد از  19ی است که اگونهبهی اخیر نشان داده است که میانگین ساالنه و فصلی بارش ایران هاسالمطالعات 

درصد در تابستان در همه جای ایران 8البته سهم شد، بایمدرصد آن در تابستان 8مجموع بارندگی ایران در زمستان و 
ی غرب و منطقه(. در 9271یکنواختی برخوردار است)علیجانی، نسبتاً، تنها بارندگی زمستان از توزیع کندینمصدق 
ی هیته( با 9281(. مسعودیان)9118ی بهار و زمستان است)سونگ و کیم، هافصلغرب ایران، حداکثر بارندگی در شمال
عریف بهاری ت_ی سه رژیم بارش پاییزی، زمستانی، زمستانیاخوشهی رقومی بارش ماهانه کشور و کاربرد تحلیل هانقشه

ی سنگین سهم کمی از تعداد روزهای هابارشآب کشور هستند اما  نیتأمی سنگین منبع اصلی هابارشنموده است. 
ی اساسی برای ارزیابی رهایمتغدر ایران بارش یکی از ( . 3007) علیجانی و همکاران ،  شوندیمبارشی کشور را شامل 

بالقوه منابع آب است اما توزیع زمانی و مکانی آن بسیار ناموزون است و به همین دلیل توزیع منابع آب کشور نیز یکنواخت 
روزانه  فصلی تابستان و همچنین پاییز دارای باالترین مقدار بارش ازلحاظ(. در نواحی خزری 9288نیست)مسعودیان،

فرهی  )رمضانی وانددادهاست، همچنین زمستان بیشترین و تابستان کمترین تعداد روزهای بارندگی را به خود اختصاص 
درجه جغرافیایی( و  10تا  35ی مکانی بارش در ایران تابع عرض جغرافیایی گسترده کشور )بین هاتفاوت(. 9281،

هر منطقه از کشور مقدار و زمان بارش متفاوت باشد)میری و  ی آن است که سبب شده تا دردهیچیپتوپوگرافی 
، ی هواشناسیباندهیدی هاستگاهیاتوان از منابع گوناگونی چون (. مقدار، شدت و توزیع زمانی بارش را می3091همکاران،

واحی کوهستانی و ی هواشناسی در نهاستگاهیای هواشناسی به دست آورد، اما تراکم پایین هاماهوارهرادار و لیدار و 
ی هواشناسی را در مقیاس جهانی و هاستگاهیای اقتصادی و یا جغرافیایی، استفاده از هاتیمحدودبیابانی جهان به علت 

(، برای این منظور هدف از تحقیق حاضر تحلیل زمانی و 3095ی با مشکل مواجه کرده است)گیروال و همکاران، امنطقه
( با 3090-9189( نسبت به دوره بلند مدت)3098-3007ن در طول یک دهه گذشته)مکانی ناهنجاری های بارش ایرا

 باشد.تفکیک بسیار باال  می باقدرتی شده بندشبکهی هادادهاستفاده از 

 

 روش تحقیق و هاداده -0
های ویژگی اختبشر در شن روزافزونزیست انسان و تمام جوانب زندگی آدمی، بیانگر نیاز ارتباط تنگاتنگ اقلیم با محیط

های مکانی و زمانی در ها و عوارض طبیعی دارای تفاوت( نیز به دلیل ویژگی9اقلیمی مناطق مختلف است. ایران)شکل 
ی اخیر نسبت به میانگین بلند مدت باشد و شناخت رفتار بارش در طول دههمختلف می در مناطقمیزان بارش دریافتی 

( 9ها و فصول مختلف سال در ایران)شکل بنابراین ناهنجاری بارش در طول ماه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
باشد. این داده درواقع می MSWEBهای بارش مرکز در این پژوهش داده مورداستفادهی هادادهی قرار گرفت. موردبررس

 90/0دارای قدرت تفکیک افقی ای و باز تحلیل شده است. این نوع داده های سنجنده ای، ماهوارهحاصل ترکیبی از داده
سیار تفکیک ب باقدرتباشد. تنها دلیل متمایز شدن این پژوهش از مطالعات پیشین، استفاده از این نوع داده درجه می
 استفاده گردید. ردیگیدر برمرا  9171-3098های ی این مرکز که سالهای ماهانهباشد. در این مطالعه از دادهباال می
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 های بارشمورد مطالعه جهت بررسی ناهنجاری منطقه -0شکل

 

 نتایج و بحث  -6

( نسبت به 3098-3007های مختلف در طول یک دهه گذشته)مکانی بارش در ایران در طی ماه هایدر ابتدا ناهنجاری

حاشیه  دهد در ماه ژانویهها نشان میکه نقشه گونههمانقرار گرفت.  موردمطالعه( 3090-9189میانگین بلند مدت )

ر در اند، به عبارتی دیگهایی از مرکز ایران بیشترین ناهنجاری منفی را تجربه نمودهغربی و سواحل جنوبی ایران و قسمت

طول یک دهه گذشته در ماه ژانویه بارش در مناطق نام برده شده نسبت به میانگین بلند مدت، کاهش یافته است. این 

شود. در ماه فوریه نیز  همانند ی اخیر در ایران دیده نمیقابل توجهی در یک دهه درحالیست که در این ماه افزایش بارش

 دهد که عالوهماه ژانویه در غرب ایران میانگین بارش در یک دهه اخیر نسبت به بلند مدت آن روند کاهشی را نشان می

را تجربه نموده است و بیشترین افزایش شرق و مرکز ایران نیز بارش ناهنجاری منفی هایی از شمالبر این مناطق، قسمت

باشد. در ماه مارس کاهش بارش قابل توجهی در کشور به جز هایی از استان سمنان میبارش نیز مربوط به قسمت

هایی از جنوب و شمال غرب ایران در های شمال و جنوب غرب کشور رخ نداده، درحالی که قسمتهایی از استانقسمت

های خراسان شمالی و رضوی و حاشیه شرق و هایی از استاندر ماه آوریل قسمتاند. بارش داشتهیک دهه اخیر افزایش 

جنوب شرق ایران افزایش بارش را در طول یک دهه اخیر نسبت به میانگین بلند مدت تجربه نموده اند در حالی که در 

اه در مشود. نگین بلند مدت دیده میهای شمالی و شمال غرب کشور کاهش بارش نسبت به میاقسمت هایی از استان

باشد افزایش قابل توجه بارش در جنوب شرق و همچنین مرکز ایران است و در بین می تنها موردی که قابل توجه می

هایی های سال، ماه می بیشترین افزایش بارش را  به خود اختصاص داده است. در ماه جون نیز تنها در قسمتتمام ماه

سال اخیر باالترین  90غرب کرمان و سواحل دریای عمان در غربی، همدان، شمالردستان، آذربایجانهای کاز استان

غرب هایی از شمالهای جوالی تنها در قسمتماهدر ناهنجاری های منفی را تجربه نموده اند. نقشه ناهنجاری بارش 

دهد.. در ماه سپتامبر ناهنجاری قابل نشان میکشور و آگوست در نواحی جنوبی استان هرمزگان افزایش مقدار بارش را 

شرق کشور ناهنجاری غرب، جنوب غرب و شمالشود و در ماه اکتبر قسمت هایی از شمالای در کشور دیده نمیمالحظه

مالی، شهای خراسانمثبت بارش را تجربه نموده اند. در ماه نوامبر نیز شمال شرق و جنوب غرب کشور به عبارتی در استان

رو به  9189-3090سال اخیر نسبت به دوره  90هایی از استان های بوشهر و فارس با کاهش بارش در رضوی و قسمت

شود و  تنها در جنوب غرب اند. در ماه دسامبر نیز در کمربندی از غرب به شرق کشور کاهش بارش دیده میرو شده

 (.3ه است)شکل ساله افزایش قابل توجهه داشت 20ایران بارش نسبت به دوره 
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های مختلف سال. رنگ بندی ( در طی ماه3090-9189( نسبت به میانگین بلند مدت)3098-3007سال اخیر) 90اختالف بارش  -0شکل

 باشد.آبی نشان دهنده ناهنجاری منفی و رنگ بندی قرمز نشان دهنده ناهنجاری مثبت می

صل دهد در فکه نتایج نشان می گونههمانی قرار گرفت. ررسموردبناهنجاری بارش ایران در طی فصول مختلف سال نیز 

رضوی و شمالی( و های خراسانشرق کشور)به عبارتی در استانهایی از شمالبهار، بیشینه ناهنجاری مثبت در قسمت

گی در شود به عبارتی در این مناطق میزان بارندهای هرمزگان و کرمان ( دیده میهایی از جنوب ایران )استانقسمت

یک دهه گذشته افزایش یافته است، در حالی که نیمه غربی کشور در یک دهه اخیر شاهد کاهش بارش بوده است. در 

اند و در تابستان نواحی شمال، شمال شرق و مرکز ایران بیشترین ناهنجاری مثبت بارش را به خود اختصاص داده

رخ داده است. در فصل پاییز بر خالف فصل تابستان در  هایی از شمال غرب و جنوب ایران روند کاهشی بارشقسمت

نواحی از شمال و شمال شرق و همچنین جنوب غرب ایران بارش کاهش معناداری را تجربه نموده است در حالی که تنها 

غربی و خراسان جنوبی بارش در یک دهه اخیر افزایش یافته است. بارش فصل زمستان نیز در جنوب استان آذربایجان

اند و کاهش بارش ر کمربندی از جنوب غرب به شمال شرق کشور بیشترین ناهنجاری منفی را به خود اختصاص دادهد
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هایی از غرب ایران در این دوره از غرب و قسمتدهد و شمالسال اخیر نسبت به میانگین بلند مدت نشان می 90را در 

 (.2اند)شکل سال با افزایش بارش روبه رو شده

 
( در طی فصول مختلف سال. رنگ بندی 3090-9189( نسبت به میانگین بلند مدت)3098-3007سال اخیر) 90اختالف بارش  -6شکل 

 باشدآبی نشان دهنده ناهنجاری منفی و رنگ بندی قرمز نشان دهنده ناهنجاری مثبت می

 

 یبندجمعی و ریگجهینت -4

( نسبت به 3098-3007های مختلف در طول یک دهه گذشته)اهمکانی بارش در ایران در طی م هایدر ابتدا ناهنجاری

قرار گرفت. در ماه ژانویه حاشیه غربی و سواحل جنوبی ایران و  موردمطالعه( 3090-9189میانگین بلند مدت )

ین گاند و بارش در مناطق نام برده شده نسبت به میانهایی از مرکز ایران بیشترین ناهنجاری منفی را تجربه نمودهقسمت

شود. در ماه ی اخیر در ایران دیده نمیبلند مدت، کاهش یافته است. در این ماه افزایش بارش قابل توجهی در یک دهه

 دهد که عالوه برفوریه میانگین بارش در غرب ایران در یک دهه اخیر نسبت به بلند مدت آن روند کاهشی را نشان می

ایران نیز بارش، ناهنجاری منفی را تجربه نموده و بیشترین افزایش بارش شرق و مرکز هایی از شمالاین مناطق، قسمت

هایی از باشد. در ماه مارس کاهش بارش قابل توجهی در کشور به جز قسمتهایی از استان سمنان میمربوط به قسمت

در یک دهه اخیر هایی از جنوب و شمال غرب ایران های شمال و جنوب غرب کشور رخ نداده، درحالی که قسمتاستان

های خراسان شمالی و رضوی و حاشیه شرق و جنوب شرق هایی از استاندر ماه آوریل قسمتاند. افزایش بارش داشته

های ایران افزایش بارش را در طول یک دهه اخیر نسبت به میانگین بلند مدت تجربه نموده اند و در قسمت هایی از استان

در ماه می تنها موردی که قابل شود. ش نسبت به میانگین بلند مدت دیده میشمالی و شمال غرب کشور کاهش بار

های سال، ماه می باشد افزایش قابل توجه بارش در جنوب شرق و همچنین مرکز ایران است و در بین تمام ماهتوجه می

های کردستان، ز استانهایی ابیشترین افزایش بارش را  به خود اختصاص داده است. در ماه جون نیز تنها در قسمت
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سال اخیر باالترین ناهنجاری های منفی را  90غرب کرمان و سواحل دریای عمان در غربی، همدان، شمالآذربایجان

غرب کشور و آگوست در نواحی جنوبی استان هرمزگان هایی از شمالهای جوالی تنها در قسمتماهدر تجربه نموده اند. 

شود و در ماه اکتبر ای در کشور دیده نمیدید.. در ماه سپتامبر ناهنجاری قابل مالحظهافزایش مقدار بارش مشاهده گر

شرق کشور ناهنجاری مثبت بارش را تجربه نموده اند. در ماه نوامبر نیز غرب، جنوب غرب و شمالقسمت هایی از شمال

اند. در ماه رو به رو شده 9189-3090سال اخیر نسبت به دوره  90شمال شرق و جنوب غرب کشور با کاهش بارش در 

شود و  تنها در جنوب غرب ایران بارش نسبت به دسامبر نیز در کمربندی از غرب به شرق کشور کاهش بارش دیده می

 ساله افزایش قابل توجهه داشته است. 20دوره 

 شود به عبارتیب دیده میشرق و جنوهایی از شمالاما به طور خالصه در فصل بهار، بیشینه ناهنجاری مثبت در قسمت

در این مناطق میزان بارندگی در یک دهه گذشته افزایش یافته است، در حالی که نیمه غربی کشور در یک دهه اخیر 

شاهد کاهش بارش بوده است. در تابستان نواحی شمال، شمال شرق و مرکز ایران بیشترین ناهنجاری مثبت بارش را به 

هایی از شمال غرب و جنوب ایران روند کاهشی بارش رخ داده است. در فصل پاییز در متاند و در قسخود اختصاص داده

نواحی از شمال و شمال شرق و همچنین جنوب غرب ایران مدار بارش کاهش یافته در حالی که تنها در جنوب استان 

مستان نیز در کمربندی از غربی و خراسان جنوبی بارش در یک دهه اخیر افزایش یافته است. بارش فصل زآذربایجان

سال  90اند و کاهش بارش را در جنوب غرب به شمال شرق کشور بیشترین ناهنجاری منفی را به خود اختصاص داده

هایی از غرب ایران در این دوره از سال با افزایش غرب و قسمتدهد و شمالاخیر نسبت به میانگین بلند مدت نشان می

 .اندبارش روبه رو شده

 

 منابع -9
های ناپایداری منجر به وقوع بارش (. تحلیل الگوهای سینوپتیکی و شاخص9212اکبری، زینب؛ نصیری، فرناز؛ سیاه منصور، مجتبی.) -

 های نیمه سنگین و سنگین در استان لرستان، مجموعه مقاالت ارائه شده توسط کارکنان هواشناسی استان لرستان

پهنه بندی مقدار بارش روزانه و تعداد روزهای بارندگی در حوضه تاالب انزلی، فصلنامه علمی (، 9281رمضانی، بهمن؛ فرهی، صدیقه.)-

 . 99-30(،1)9 ،پژوهشی تاالب

های اصلی و تحلیل (. پهنه بندی بارش در ایران با استفاده از تحلیل مولفه9219شیروانی، امیر؛ ناظم السادات، سید محمد جعفر.) - 

 . 89-85(، 9)8آب ایران، ای، تحقیقات منابع خوشه

 .70-71(،10)32های سنگین استان سیستان و بلوچستان، لشکری،حسن؛ خزایی، مهدی؛ تحلیل سینوپتیکی بارش -

 . 915-981، 90(. تغییرات زمانی و مکانی بارش ایران زمین طی دهه های اخیر، جغرافیا و توسعه، 9288حسین. ) ،عساکره

ای های مشاهدهبا داده GPCCو  TRMMهای بارش (. ارزیابی و مقایسه داده9215حیمی، مجتیی. )میری، مرتضی؛ رضیئی، طیب؛ ر -

 . 857-873(، 2)13در ایران، فیزیک زمین و فضا، 

- Beck, H. E., Vergopolan, N., Pan, M., Levizzani, V., van Dijk, A. I. J. M., Weedon, G. P., Brocca, 

L., Pappenberger, F., Huffman, G. J., and Wood, E. F.: Global-scale evaluation of 22 precipitation 

datasets using gauge observations and hydrological modeling, Hydrol. Earth Syst. Sci., 21. 

- Gairola, R. M., Prakash, S., & Pal, P. K. (2015). Improved rainfall estimation over the 

Indian monsoon region by synergistic use of Kalpana-1 and rain gauge data. Atmósfera, 

28(1), 51-61. 
- Soong, S. T., & Kim, J. (1996). Simulation of a heavy wintertime precipitation event in California. 

Climatic Change, 32(1), 55-77. 
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