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  چکیده
آب براي بقاي حیات روي کره خاکی است.  کنندة تأمین هاي زمین نقش بنیادي دارد و در بقاي سامانهبارش 

بیش از حجـم آن  است،  یرانبخش اعظم اشامل ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک که ه اهمیت تداوم بارش ب
در ، هاي تداوم بارش و بررسی ویژگی بارش ناسایی نواحی بارشی ایران از نظر تداومش ،این پژوهشهدف از  است.

 یـا ش برابـر  روز داراي بـار « عنـوان ا هاي ایران و با تعریف روز بارشی بـ  جهت بررسی تداوم بارشهر ناحیه است. 
رد سـال  از اکتبـر تـا    مـاه سـ   6ایستگاه همدید کشور طی  80 هاي بارش روزانۀ ده، از دا»متر میلی 5/0بیشتر از 

امکـان   ،اول ها در جداول روزانه در مرحلـۀ  داده) استفاده شد. تنظیم 1987 - 2016ساله ( 30اي در بازهمارس 
فراهم  »روزههد«تا  »روزه یک«از  هاي دهگانه ها در گروه براي تفکیک بارش MATLAB نویسی را در محیط برنامه
هـاي یـاد    گـروه  در ها بارش و میانگین قدارم، فراوانیهاي  اساس ویژگیبر  SPSSدوم در محیط  در مرحلۀ کرد و
نشـان داد   ایران هاي بارش روي تداوم بنديخوشه اجراي فرآیندشد. انجام بندي  خوشه، واردروش ادغام  با ،شده
وهوایی برجـا و   آببرجا از نوع عوامل آنها اثر  پراکنش که در ،تقریبا همگن در ایران وجود دارد بارشی پهنۀ 7که 

با  است کهمشهود  رطوبت فاصله تا منابع زا و بارش هاي سامانه مسیر ها، ناهمواريعرض جغرافیایی،  بیرونی شامل
خاطرات قابل طرح یکی از م. شوند تر می شرقی ایران همگن ها در نیمۀ این پهنه رو به ضعف رفتن سه عامل آخر،

 در واقـع است. کوتاه تداوم هاي با بارش ر شرق ایران، بیشتر بر عهدةه ویژه دهاي جوي ب مین بارشاین است که تأ
شـرقی   غربی و به لحـاظ نسـبت دوام بـر نیمـۀ     گسترة بر روزه به لحاظ فراوانی دوام دوام یک و دو هاي کم شبار

یـره  هاي مدیریت منابع آب کشور با رویکرد کالن ذخ عموم طرحمدي ارا. این یافته گویاي ناکایران حاکم هستند
  ست. سطحی آب ا

  
 بارشی، ایران بارش، روز فضایی، دوام الگوي: کلیديهاي  واژه

  
  1مقدمه

ــه   ــبت ب ــارش نس ــر آب ب ــر عناص ــوا دیگ از  ییوه
یـا   تـداوم  ي برخوردار اسـت. پیچیدگی رفتار چشمگیر

: 1381بـه تعبیـر علیجـانی و زاهـدي (    یـا  و  ماندگاري
بـارش  هـاي   ترین ویژگی اهمیت یکی از با) توالی، 202

 .اسـت خشـک ماننـد ایـران     در مناطق خشـک و نیمـه  

                                                             
  saghafi_maryam90@yahoo.com نویسنده مسئول:*

هاي عموما خشک و  فراوانی روزهاي بارشی در سرزمین
: 1393پـور،   روز (نظـري  45تـا   1خشک ایران، از  نیمه
روز است (کاشـکی و   38سال، ) و میانگین آن در 195

و هــاي شــدید   اگــر بــارش  ).503: 1396، داداشــی
کنند،  انسانی را تخریبتوانند آثار زیست مدت می کوتاه

دوام ایـن  در صورت خراب بودن بسترهاي سـرزمینی،  
هـا   ی را بـراي مـدت  تواند اصل حیات انسان ها می بارش
زوال کند. تحقیقات تاریخی گویاي رخداد بارشی دچار 
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روز و بر پایه روایت  7هولناك بر پایه روایات بابلی طی 
 روز در ســرزمین میــانرود اســت   شــبانه 40تــورات 

) بـر پایـه   120: 2006( 1). هیل166: 1379(حسینی، 
س میانرود را پ اد، مدت تخلیه آب انباشته در حوزةاسن

کان یـا  به بررسی ام روز ذکر کرده و 150از توفان نوح 
همچنــین ایشــان در  عــدم امکــان آن پرداختــه اســت؛

هاي همانند با توفان نوح بـر پایـه    جایگاه مقایسه بارش
ــارش  ــناد، بـ ــال رو 97اسـ ــوزةرا در  1973زه سـ  حـ

  پی اتازونی بررسی کرده است.  سی سی می
حجـم  داراي شـدت و   ،هـاي بـادوام   چنانچه بـارش 

کشـت غـالت    مـثال هایی که  در سرزمین، زیادي باشند
 ، ژرفاي مناسبی از خاك را براي یکشود دیم انجام می

کنـد (خوشـحال و همکـارن،     کشت موفق، نمناك مـی 
یعنی کاریزهـا   ٢هاي خودکارا هو بر آب ساز )74: 1394

 هاي سرزمین درولی  افزایند ) می8: 2015زاده،  (منشی
سـبب   کـه بسـترها دسـتکاري شـده،     گیاه بیخشک و 

: 1392وهـوایی (درگاهیـان و علیجـانی،     مخـاطرات آب 
 در صورت ناکارامدي مدیریت تخریب و )، فرسایش،10

ــانی ، 38: 1393(یمــانی،  شلغــز زمــین، ســبب انس
، ابراهیمـی و همکـاران  ، 180: 2002بنگوچه،  و3اسپیزو
ــی،  و )149: 1394 ــیل (رحیمـ ــد،  ،93: 1388سـ زنـ
 ي دارايهـا  بارششوند.  می) 1: 1392بهیار،  ،3: 1396

، حفاظـت کـاراتر   هـا  آبخـوان تغذیـه   سـبب  دوام کافی
ــی و همکــاران،  جنگــل ــق 146: 1390هــا (خزای )، رون

کـاهش   تلطیف هوا و)، 93: 1392کشت دیم (توکلی، 
بـرده  شود و یکایک موارد نام می تبخیر از منابع سطحی

تواند براي آمایشگران محیط اهمیتـی بسـزا داشـته     می
در برخی تحقیقـات (بروغنـی،   بینیم  البته گاه می. باشد

ثر بر در بررسی عوامل مؤ با رویکرد آمایشی، )1: 1397
 شـده اشـاره  » مقدار بارش«لغزش، تنها به  رخداد زمین

در  .آیـد  مـی سخنی به میـان ن » دوام بارش«از   است و
ام ود) بـر آن اسـت کـه    100: 1395دارنـد (  ،این میان

و میـزان   روزهاي بارشـی  کنندة هاي جوي، تامین بارش
نقـش کلیـدي در    بـارش، داوم  بارش هر منطقه اسـت. 

نیاز آبـی محصـوالت دیـم، تـاریخ کشـت محصـوالت،       
                                                             
1. Hill, C. A 
2. Passive 
3. Espizua, L.E., Bengochea, J.D. 

از  .عملکــرد محصــوالت و حتــی نــوع محصــوالت دارد
رو آگاهی و شناخت دقیق پـراکنش مکـانی تـداوم     این

هاي کشـاورزي بلکـه بـراي     نه تنها براي فعالیت ،بارش
 هاي عمرانی ضروري است. بسیاري از طرح

تـداوم   ر سطح جهان، تحقیقات گویـاي محاسـبۀ  د
تا  5هاي سنگین و شدید در آفریقاي جنوبی بین  بارش

ــراي شــرق )31: 1999، 4و ماســون روز (کریمــپ 6 ، ب
ــووال   ــا (کــامبرین و اک  ) و منطقــۀ48: 2003، 5آفریق

 5)  در حـد  195: 2004و همکـاران،   6مدیترانه (آواید
ــگ  ــت. یان ــاران ( 7روز اس ــراي 208: 2009و همک ) ب

هاي مالیم تـا سـنگین و    شناسایی الگوي فضایی بارش
روز و  10م فراتـر از  اود دارايهاي  فراوانی بارش ،اموباد

متـر را   میلـی  100ع بارش برابر یا فراتر از مجمو داراي
ژو در جنوب غرب چین بررسـی کـرده    در استان گویی

    است.
هـاي در دسـترس در ایـن زمینـه      بررسی پـژوهش 

 چهـار هـا از   کند کـه موضـوع دوام بـارش    مشخص می
، رونـدیابی و  زمینی، الگوهـاي گردشـی   دیدگاه شرایط

 بحـث  در بندي مورد توجه محققـان بـوده اسـت.    پهنه
هـاي   و مسـیر سـامانه   تنـوع منشـأ   اثـر  ،شرایط زمینی

پـور و   (نظـري روزه  هـاي یـک   بـارش توزیـع  بـر  زا  بارش
ارتفـاع، امتـداد و ریخـت    اثـر   )،241: 1391همکاران، 
خورشیددوسـت و  ( ها بر تواتر و دوام بارشها  ناهمواري
جغرافیایی و فاصله تا  و نیز عرض )100: 1395فخاري، 

  .قابل ذکر است هاي آبی پهنه
و همکـاران   8لـی جـی  ، ي گردشیتبط با الگوهارم

 50بیش از  را با هاي مداوم بارشپیوند )، 316: 2010(
 ینجنوب چـ در سه روز پیاپی  متر طی دست کم میلی

و سـنگین   هـاي  )، ارتباط بارش331: 2008( 9مینگو 
اي غـرب   ي همرفتی حارههاالگوبا را هوآیی  درةبادوام 

ــد بررســی کــرده اقیــانوس آرام ــدگاه  .ان ــا دی مــرتبط ب
ــاران  نظـــريرونـــدیابی،  ، )251: 1391(پـــور و همکـ

                                                             
4. Crimp, S. J., and Mason, S. J 
5. Camberlin, P., Okoola, P. E  
6. Aviad, Y., Kutiel, H., and  Lavee, H 
7.Yang, Y., Yunlong, C., Xinyi, Z and Xiaoling, C 
8. Liji, W., Ronghui, H., Haiyan, H., Yaping, S., 
and Zhiping, W 
9. Ming, B 
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ایـران داراي رونـد    روز را در گسترة 2هاي بادوام  بارش
  اند. افزایشی یافته

)، 120: 1391محققـــان (آرویـــن و همکـــاران،   
را راهنمـایی مناسـب بـراي مـدیریت      بندي بارش پهنه

 مـدیریت مخـاطرة   نیز و برداري از منابع آب بهینه بهره
از  درصد 55به وسعت  نایراپذیر  سیل  در گسترة سیل

 )120: 1392(نصـــرتی و همکـــاران، خـــاك کشـــور 
 بـارش،  بنـدي  هـا بـراي پهنـه    یکی از رهیافتاند.  یافته

اي  هـاي آمـاري ماننـد تحلیـل خوشـه      استفاده از روش
اي براي شناسایی  تحلیل خوشه شناسان از و اقلیم است

هاي مکانی گونـاگون،   همگن اقلیمی در مقیاسمناطق 
حیـدري و علیجــانی  . بـراي نمونـه   کننـد  مـی اسـتفاده  

ــه 57: 1378( ــراي پهن ــدي آب ) ب ــ بن ــران، ووه ایی ای
) بـراي تعیـین نـواحی بارشــی    79: 1388مسـعودیان ( 

شناسـایی نـواحی    ) بـراي 87: 1372ایـران، علیجـانی (  
) 1 :1384گرمـایی آذربایجــان، مسـعودیان و عطــایی (  

) 1: 1392، منتظـري ( براي تعیین نواحی بارشی ایـران 
و  اسـتان اصـفهان   وهـوایی  هـاي آب  پهنـه تعیـین  براي 

ــور و خســروي ( نظــري ــراي شناســایی  )29: 2011پ ب
   .اند کردهاستفاده  اي از تحلیل خوشه هاي بارشی تیپ

پـور   نظـري محققـانی چـون    دیدگاه، اینمرتبط با 
ــد و )201: 1393( ــاخري و امی ــاران ( مف : 1396همک

اي بـــراي  هـــا را ســـنجه دوام بـــارشویژگـــی  ،)150
اي  بـا روش تحلیـل خوشـه   ،  دانسـته  بنـدي ایـران   پهنه

همگن تقسـیم   را به ترتیب به پنج و هفت ناحیۀکشور 
بندي ایران بر اساس تـداوم   اند. با این دیدگاه پهنه کرده

توانـد قـدمی    هاي همگن آن، می بارش و شناخت پهنه
رفتـار مکـانی و زمـانی    مـا از  اي افزایش دانش در راست

  .  باشد بارش ایران
هاي بارش در ایران بـا توجـه    رسد تدوام به نظر می

دسـتخوش   ،هـا  به گستردگی و تنوع شرایط و موقعیت
هاي آشکار است. چنانکه محمـدي و مسـعودیان    تفاوت

ــران ســنگین   53: 1389( ــراي سراســر ای تــرین و  ) ب
محاسبه روز  9تا  2داراي تداوم  ها را فراگیرترین بارش

. این محاسبه بـه لحـاظ زمـانی، بـراي اسـتان      اند کرده
ــاك  ــتان (خ ــتان و بلوچس ــاران،  سیس ــفیدي و همک س

مــدت یــا رگبــاري بــودن  )، گویــاي کوتــاه169: 1389
ها و به لحاظ مکـانی بـراي    درصد از بارندگی 80حدود 

 )، گویـاي 25: 1390استان اردبیل (سلیقه و همکاران، 
هاي منتخب ها براي مجموعه ایستگاه اوم بارشعدم تد

  جز خلخال  است.ه در این استان ب
هـاي مانـدگار بـا رفتارهـاي متفــاوت      وقـوع بـارش  

ثیر خـود بـر   واند آثار متفاوتی در محیط تحـت تـأ  ت می
هاي  شناخت رفتار زمانی و مکانی سامانهو  جاي بگذارد

ـ  این گونه رویـدادها، مـی   ةپدیدآورند و  هاهشـدار  دتوان
توجیه و تسهیل کنـد   مواقع بحرانی اقدامات الزم را در

در کشوري کـه بنـا بـه    از تخریب منابع آب و خاك تا 
ــاران (  ــان 150: 1394نظــر ابراهیمــی و همک ــا پای )، ت

به ثبـت   در آن لغزش زمین 4900، 1386شهریور سال 
همچنـین بـا مـدیریت و     ؛دکنجلوگیري  رسیده است،

توان بـه ذخـایر    می ها از بارندگی منابع آب ناشیحفظ 
آب زیرزمینــی و ســطحی کشــور افــزود و از مشــکالت 

که با توجه به این. کمبود آب در فصل کم بارش کاست
بندي ایران بـر اسـاس تـداوم روزهـاي      ناحیه در زمینۀ

آمـاري بلندمـدت    ی فراگیر و داراي بازةتحقیق ،بارشی
ایـران  بنـدي   ، ناحیـه هدف از این پـژوهش  شد،پایش ن

هـاي   هـاي بارشـی و ویژگـی    تـداوم  هايمتغیر اساسبر
و تعیین سـهم هـر تـداوم در تـامین روزهـاي       ها تداوم

هاي بارش  است. واکاوي تداوم آن و میزان بارش بارشی
ایران از یک سو، امکان بررسـی الگوهـاي فضـایی را در    

 کنـد  بارشی ایران فراهم می يها تداومبندي  قالب پهنه
هـاي   ساز طراحی سامانه تواند زمینه می و از سوي دیگر

  هشداردهنده باشد.
  

  محدوده و قلمرو پژوه
درجه عـرض شـمالی و    40تا  25کشور ایران بین 

درجه طول شرقی قرار دارد. حـدود دوسـوم    64تا  44
گرفتـه   خشـک فـرا   خشـک و نیمـه  وهواي  آبکشور را 

بارندگی سـاالنه   کمترین ).215، 2010است (علیزاده، 
هـا   متر و حتی در بعضـی سـال   یر لوت چند میلیدر کو
 1500آن در بندر انزلی بـیش از   بیشترینو است صفر 
متر در سال است. متوسط بارندگی کشـور تقریبـا    میلی
پراکنش نـامنظمی در  که  ،متر در سال است میلی 240

مـورد مطالعـه و    قـۀ منط )،1( . شـکل سطح کشور دارد
  .دهد را نشان می منتخبگاههاي ایست
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  هاي همدید برگزیده در ایران : پراکنش ایستگاه1 شکل

  
  روش تحقیق

شناسایی نـواحی بارشـی    در این پژوهش به منظور
 6  در نآفضایی  الگوهايطراحی و دوام  بر پایه سنجۀ

هاي  هاي اکتبر تا مارس، دادهماهه سرد سال شامل ماه
سـال   30 زمانی در بازةایستگاه کشور  80 ارش روزانۀب
گرفتـه  ) از سازمان هواشناسی کشـور  1987 – 2016(

ــدن دادهشــد.  ــا در  چی ــب  ه ــه ترتی ــه ب ــداول روزان ج
امکـان   ،در سطر و روزهاي سـال در سـتون  ها ایستگاه
 ، بـا بعد در مرحلۀ. داده را فراهم کردبانک  یکتشکیل 
، هـا  و  فراخـوانی داده  متلـب نویسـی در محـیط    برنامـه 
تـا   روزه یـک  دوام ايهـ  با سنجه ها بارشتفکیک  امکان

 ، میانگین و جمعفراوانیو از این راه شد  فراهم روزه ده
  د. ها محاسبه ش براي هر یک از دوامبارش مقدار 

بســته بــه شــرایط ، محققــان »روز بارشــی«بــراي 
هــاي گونـاگونی پیشــنهاد   آسـتانه اي و محلــی،  منطقـه 

 هـاي  آستانه، )742: 1393( 1دمرس و رنتونگ. اند کرده
علیجانی  اند. متر را مطرح کرده میلی دهم تا سهیکصدم 

هــاي  بــراي بررســی بارنــدگی )204: 1381(و زاهــدي 
: 1380( اصــل و ذوالفقــاري بخــش جهــانآذربایجــان و 

الگـوي زمـانی و مکـانی بـارش در      براي مطالعۀ ،)240
از  را سـازمان جهـانی هواشناسـی   تعریـف  ، غرب کشور

 24در  بـارش  رمتـ  میلی 1 دست کم با روز بارشیقرار 
هـاي   براي بررسی تداوم بـارش ولی  پذیرفته اندساعت 

و  5/0از آســـتانه  )198: 1393( پـــور نظـــريایـــران، 
                                                             
1. Domroes, M and Rantung, E 

ــ ــاران رينظ ــور و همک ــراي  )247: 1391( پ ــی ب بررس
ــارش ــک  ب ــاي ی ــرانروزه  ه ــتانه ای ــار  1/0، آس را معی
کـه ایـن   هاي یاد شده و این م از آستانهبا الها .اند گرفته

زیادي  گسترة است و نیز ران پرداختهای به کلپژوهش 
هـاي   خشـک بـا بـارش    هاز ایران را مناطق خشک و نیم

بـراي   »متـر  میلـی  5/0 آستانه« ؛دهد اندك تشکیل می
  ).1(رابطه  شدعریف ت »روز بارشی«

  )1( رابطه
Raindayj,i = Pj,i ≥ 0.5 i =1,2,3,…,40950 

بنـدي بارشـی    پهنـه بعد براي شناسـایی   در مرحلۀ
 میـانگین و جمـع بـارش    ،فراوانـی  متغیرهـاي از  ان،ایر

اي و  ها استفاده شد تا بـا روش تحلیـل خوشـه   ایستگاه
 روزه یـک  ها از بارش مدوا SPSSهاي  استفاده از قابلیت

ا در ایستگاههمنظور، براي این مشخص شود. روزه  تا ده
هـاي   هاي بارشی شـامل فراوانـی تـداوم    گیویژسطر و 

 در سـتون  هاایسـتگاه  ع بـارش مختلف، میانگین و جم
دستیابی . دوبندي ش ي خوشه ها آماده دادهچیده شد تا 

   .ها را فراهم کرد درختی، امکان تعیین خوشهنمودار به 
مشـاهده   ن پـژوهش شایان ذکـر اسـت کـه در ایـ    

هـا   مهـاي خـام فراوانـی دوا    گردید که اسـتفاده از داده 
هـا در منـاطق    دوام شـود کـه فراوانـی همـۀ     سبب مـی 

ارتفاعـات  هـاي شـمالی و    پربارش کشـور ماننـد کرانـه   
ــه جــاي اســتفاده از شــود. از ایــن زاگــرس جمــع  رو ب

هـا بـر    ، از نسـبت دوام بـارش  هـا  فراوانی دوامهاي  داده
حسب روز در هر ایسـتگاه بـه مجمـوع فراوانـی سـایر      

ها بر حسب روز در همان ایستگاه استفاده شـد تـا    دوام
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هاي مکانی نسبت  تفاوتهدف این پژوهش یعنی نمود 
عمل به خـود   جامۀ هاي جوي در ایران، ي بارشها دوام

هـاي   هاي پهنـه  نقشه الزم به ذکر است در تهیۀ. بپوشد
هاي داراي تـداوم پـنج    فراوانی بارش هاي نقشه بارشی،

ر ، همگـی د هـا  فراوانی به علت پایین بودنروز و بیشتر 
 ARC GISيها سرانجام، قابلیت یک گروه قرار گرفتند.

هـاي بـه    ر اسـاس خوشـه  ببندي ایران  پهنه نقشۀرسم 
. همچنین در ترسـیم الگوهـاي   دست آمده میسر نمود

کردن   مقیاس فراوانی ساالنه روزهاي بارشی، قابلیت هم
 )2(شـکل  آنهـا انجـام شـد.      آنها براي تسهیل مقایسـه 

  دهد. را نشان می مراحل پژوهش

  

  
  پژوهشمراحل انجام شمایی از : 2شکل 

  

  بحث اصلی
هاي شناسـایی شـده و    بررسی آماري مجموع بارش

 طـی بـازة  هاي مختلف بارش نشان داد کـه   مدواتعیین 
هـاي   بارشاز یک سو  ،)1987-2016ساله ( 30آماري 
از سـوي دیگـر   و  اند داشتهفراوانی را بیشترین  ،دو روزه

هـاي   جمع مقادیر بارش، بیش از همه مربوط به بـارش 
توانـد   روزه است. این نمـودار بـه تنهـایی مـی     بادوام ده

 یگرایــ گویــاي رفتــار ناهمســان و بــه تعبیــري افــراط 
ها باشـد. چنانکـه،    وهواي ایران مرتبط با دوام بارش آب

م بارش در سرزمین هاي دوا  پس از این در تحلیل پهنه

وهـوایی خُـرد و بـه     عوامـل آب  غلبۀ ایران خواهد آمد؛
هـا،  ع از تراز دریـا، امتـداد کوه  ارتفاتعبیري برجا مانند 

طول و عرض جغرافیـایی و ماننـد آن در رفتـار بـارش     
) در 215: 1381علیجـانی و زاهـدي (   شـود.  دیده مـی 

روزه را  هـاي یـک   هاي آذربایجان، بارش بررسی بارندگی
هـاي دو روزه و   ناشی از سازوکارهاي همرفتی و بـارش 

از عوامـل  بیشتر را ناشی از عوامل پویشی و یا ترکیبـی  
نمودار میانگین بـارش در   .اند دانستهپویشی و همرفتی 

بودن میانگین بارش  باال دهندة نشانهاي مختلف  تداوم
  ).3 تر است (شکل هاي طوالنی در تداوم

  

  
  ر گستره هر تداوم دمیانگین بارش در و  هاي بارش تداومنمودار فراوانی  :3شکل 

  1987-2016 هاي طی سال ایران
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روز  تـداوم بنـدي ایـران، از لحـاظ     رآیند ناحیهدر ف
اي سلسـله مراتبـی،    یـل خوشـه  بـر اسـاس تحل   شیبار

 )،4( ایران به هفـت پهنـه تفکیـک شـد. شـکل      گسترة
 دهد. دوام بارش را نشان میهفتگانه هاي  پراکنش پهنه

روزه در  هاي یک بررسی اجمالی الگو، گویاي غلبه بارش
ـ     ن ثیرات سـرما و  ا تـأ یمه شـرقی ایـران اسـت و البتـه ب

پایداري هـوا در فصـولی از سـال روي منـاطق شـمال      
روزه در ایـن   مـدت یـک   هاي کوتـاه  غربی، ردپاي بارش

روزه در برخـی  تـوان یافـت. آنچـه امـ     سرزمین نیز مـی 
 در ایـران هـا   انـدك بـودن بـارش    با تعابیري هاپژوهش

زمـانی   -)، وجـود تغییـرات مکـانی    12: 1385، عربی(
: 1391پـور و همکـاران؛    ایـران (نظـري  شدید بارش در 

 خـوریم و عمومـا از ایـن تعـابیر     ) و مانند آن برمی241
  هــایی ماننــد بخــش ریــزي و آمــایش برنامــهدر  تنگنــا

ــاورزي  ــیکش ــود برداشــت م ــاري،  ش ــق ج و در تحقی

در  هاي مختلف ها با دوام راحی شده از بارشالگوهاي ط
  . جایگاه توان و فرصت معرفی شد

هاي بادوام در تنها قلمـرو   رخداد بارش، براي نمونه
ــوب ک ــه  مرط ــی پهن ــور یعن ــاي  ش ــتی  ،3و  2ه فرص

هاي پرنیاز بـه آب و دوام شـرایط    خدادادي براي کشت
بارش مانند برنج است ولی در قلمـرو زاگـرس شـرقی،    
البرز جنوبی و ایـران مرکـزي کـه کشـاورزي بـا غلبـه       

ـ   محصوالت پرنیاز بـه آفتـاب و آسـیب    ت پـذیر از رطوب
گردان و منداب (کلـزا) در زمـره    رونق دارد مانند آفتاب

محصوالت روغنی، پنیـه در زمـره محصـوالت الیـافی،     
چغندر در زمره محصوالت قندي و گندم و جو در زمره 

دوام اسـت. در ایـن    هـا کـم   اي بارش محصوالت نشاسته
هاي  هاي نوین استحصال آب مانند چاه قلمرو چه شیوه

هاي کهن ماننـد کـاریز،    چه شیوه عمیق و عمیق و نیمه
  هاي زیرزمینی براي کشاورزي است. گواه محوریت آب

 

  
  هاي جوي ایران شبندي دوام بار پهنه: 4شکل 

  
ــن پهنــه در دو محــدوده -یــک پهنــه ــانی  ای ي مک

شـرق کشـور واقـع     غرب و شـمال  متفاوت شامل شمال
هـاي یـک روزه در ایـن پهنـه      نقـش تـداوم  شده است. 

رنگ بوده و هم از لحاظ درصد تامین روزهـاي  بسیار پر
میزان بارش جایگـاه   بارشی و هم از لحاظ درصد تامین

هـا بـه تنهـایی     کـه ایـن بـارش   بطوري نخست را دارد،
 درصد تامین میزان 37درصد روزهاي بارشی و  28/62

تـوان گفـت    اما می دهند، بارش این پهنه را تشکیل می

هـاي یـک روزه و دو    بـارش  ،مین میزان بارشتأاز نظر 
ــد   ــدیگر ندارن ــا یک ــدانی ب ــاوت چن ــه  ؛روزه تف چنانچ

درصـد از میـزان بـارش     69/33هاي دو روزه نیز  بارش
که، جالب توجه این تامین کرده است. نکتۀ این پهنه را

امـا یـک    ؛روزه رخ نداده اسـت در این پهنه بارش هفت
نمونه بارش  شش روزه و یک نمونه بارش هشـت روزه  

ان درصـد از میـز  63/0و  96/0ه که بـه ترتیـب   رخ داد
ــرده   ــأمین ک ــه را ت ــن پهن ــارش  ای ــدول ب ــد (ج ). 1ان
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شــرق  غـرب و شـمال   )، شـمال 87: 1388( مسـعودیان 
   بارش کشور ذکر کرده است. نواحی کم ءکشور را جز

روزة سـه  و دوروزه هاي تداومدر این پهنه،  -پهنه دو 
هـاي   تـداوم  پیش ازمین میزان بارش، از لحاظ تأ بارش

در سـواحل   گیرنـد. ایـن پهنـه    بارش قرار می یک روزة
بر یکی از منـاطق پربـارش کشـور     منطبق غربی خزر و

هاي دیگـر در   هاي این پهنه با پهنه یکی از تفاوت .است
هـاي   مین میزان بارش، بـارش از لحاظ تأاین است که؛ 

 ؛یک روزه تا چهار روزه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند
مین بیشترین درصـد تـأ   روزه هاي دو ند که بارشهر چ

ــارش ( ــزان ب ــرخالف و ســت درصــد) را دارا 5/24می ب
و  سـوم روزه در جایگـاه  هاي یک روزهاي بارشی، بارش

بنـابراین   قرار دارد؛ روزه و سه هاي دو روزه بعد از بارش
 ي یـک هـا  توان نتیجه گرفت که در این پهنه، تداوم می
مین میزان بـارش  هم را در تأروزه  بیشترین س چهارتا 

ها هـم (پـنج روزه    هر چند که سایر تداوم ؛دارا هستند
بیشتري در  ها نقش تا هشت روزه) نسبت به سایر پهنه

  ).  1اند (جدول مین میزان بارش در این پهنه داشتهتأ
  این پهنه در سواحل شرقی خـزر واقـع    -پهنه سه

هـاي   اومتـد  هـا  اینکه مانند سـایر پهنـه   باو  شده است
را آن شـی  روزهاي بار )6/59( یشترین درصدروزه ب یک

ولــی از نظـر تـامین میـزان بــارش،    دهـد   تشـکیل مـی  
هاي یک روزه داراي جایگاه برتـر نبـوده بلکـه در     تداوم

هاي دو روزه قـرار دارنـد. در    جایگاه دوم و بعد از بارش
هـاي دو روزه جایگـاه نخسـت را از     تداومنیز این ناحیه 
هـاي   د تـامین میـزان بـارش دارنـد و تـداوم     نظر درصـ 

مختلف بارش به ترتیب اهمیت در تامین میزان بـارش  
روزه،  هـاي دو  منطقه به این صورت قـرار دارنـد: تـداوم   

روزه و نهایتا هشـت        روزه، چهار روزه ، پنج روزه ، سه یک
سال بازه آمـاري   30روزه. در واقع در این پهنه در طی 

ي بارشی شـش روزه و هفـت    نمونه مورد مطالعه، هیچ
ي فراگیر نداشتیم امـا یـک نمونـه بـارش فراگیـر       روزه

درصد از میزان بارش ایـن   26/1هشت روزه رخ داده و 
  ).  1پهنه را تامین کرده است.(جدول 

  هـاي دوروزه بـه    بـارش در این پهنه،  –پهنه چهار
. انـد  نخست بـوده  لحاظ تأمین میزان بارش، داراي رتبۀ

غـرب و غـرب    شـمال  هايایسـتگاه بخشی از  پهنهاین 

هـاي بـا    در این ناحیه بـارش  .کشور را دربرگرفته است
مین روزهـاي بارشـی   تـأ نیمی از درصد  ،توالی یک روز

ه خود اختصاص داده امـا در مـورد   درصد) را ب 16/50(
ــارش ــا تفــاوت رهــاي دو تــأمین میــزان بــارش، ب وزه ب

ــۀ ــی داراي رتبـ ــوده ( محسوسـ ــد) و در 40اول بـ صـ
؛ هرچنـد  یک روزه داراي جایگاه دوم هستند هاي بارش

مین میـزان  روزه از لحاظ تأروزه و سههاي یک که بارش
تـوان   درصد) دارند و مـی  1بارش تفاوت اندکی (حدود 

گفت هر دو در جایگاه دوم از لحاظ تامین میزان بارش 
دارنـد. در ایـن پهنـه در طـول دورة     در این پهنه قـرار  

بارشـی فراگیـر هشـت     د مطالعه هیچ نمونۀآماري مور
روزه داشتیم کـه  وزه رخ نداده است ولی یک بارش نُهر

را تامین کـرده اسـت    نهدرصد از میزان بارش په 76/0
  ).1(جدول 
 مین میـزان  در ایـن پهنـه، از لحـاظ تـأ     -پهنه پنج

، بیشـترین درصـد   هروز و سـه  هروزدوهاي  بارش، تداوم
 ایـن ناحیـه  دار هسـتند.   دهمین میـزان بـارش را عهـ   تأ

و  هاي زاگـرس  محدود به ناهمواري ،غرب کشور شامل
در ایـن پهنـه هـم     .اسـت  غـرب کشـور   جنـوب  منطقۀ
ــداوم ــک روزه  ت ــاي ی ــد (   ه ــترین درص از  )76/52بیش

مین ولی از لحـاظ تـأ  کنند  مین میروزهاي بارشی را تأ
جایگـاه برتـر    هاي یـک روزه داراي  میزان بارش، تداوم

) 75/35روزه بیشـترین درصــد ( هــاي دو ارشنبـوده، بـ  
هـاي   دار هسـتند و بـارش   را عهـده مین میزان بارش تأ

روزه داراي جایگاه سوم هاي یک  روزه بعد از بارششش
مین میزان بارش در این پهنه قرار دارنـد. در  از لحاظ تأ

هاي فراتر از شش روز رخ نـداده اسـت.    این پهنه بارش
  )1(جدول 

نـواحی پربـارش ایـران     یکی از براین پهنه منطبق 
ین ، دو برابــر میــانگآنســهم بــارش دریــافتی اســت و 

بنـا بـه نظـر دارنـد     . اي بارش ایـران زمـین اسـت    پهنه
هاي زاگـرس   اهموارينقش دینامیکی ن)، 110: 1395(

هـاي غربـی زاگـرس     فشاري که روي دامنه کم و سامانۀ
ثیر تـا گیرد، بر میزان بارش دریافتی این پهنه  شکل می

غـــرب ایـــران بـــه دلیـــل دارا بـــودن  .ســـزایی داردب
ها، براي تشدید و گسترش بارندگی و گـاهی   کوهستان

بـه   ها بـا  زیرا کوهستان استجاري شدن سیل مساعد 
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افـزایش  رطوبت هوا ، نقـش مهمـی را در    دام انداختن
،  عزیـزي رضـیئی و ( دنـ کن هاي جـوي ایفـا مـی    ریزش
1388 :74.(  
  اي مرکزي ایران ه در بخش این ناحیه -پهنه شش

هاي این ناحیه با نـواحی   از تفاوت واقع شده است. یکی
 درصــد) 71( دو ســومدیگــر ایــن اســت کــه بــیش از 

روزه تشـکیل   هاي یک شاین پهنه را بار روزهاي بارشی
 ساله هـیچ بارشـی   30آماري  دورة طی ایندهند و  می

 سـت. رخ نـداده ا در این ناحیـه  روز  5وم باالتر از با تدا
دیگـر در ایـن اسـت    هاي  دیگر تفاوت این پهنه با پهنه

نیـز   ،بـارش آن میزان روزه در تامین  هاي یک که تداوم
بنابراین بیشترین درصـد   ؛هستند نخستداراي جایگاه 

بـارش ایـن پهنـه، توسـط     میـزان   از روزهاي بارشی و 
گردد و این ویژگی خاص ایـن   مین میروزه تأ تداوم یک

، )85: 1388( مسـعودیان محققـان   چندهر. استپهنه 

دانند  کشور می بارش کم بسیار مناطق ءاین پهنه را جز
.  
  شـامل سـواحل جنـوب و     پهنـه یـن  ا -پهنه هفـت

هـاي   نیـز تـداوم   پهنـه است. در ایـن   شرق ایران جنوب
ن روزهــاي بارشــی را یمبــاالترین درصــد تــأ ،روزه یــک

از مین میـزان بـارش، بعـد    ؛ امـا از لحـاظ تـأ   انـد  شتهدا
و هـیچ  هاي دو روزه و در جایگاه دوم قرار دارنـد   بارش

اســت و  بارشـی بـا تــوالی فراتـر از پــنج روز رخ نـداده    
روزه نیز درصـد نـاچیزي از   هاي چهار روزه و پنج بارش

فراوانی و میزان بارش در این پهنه را به خود اختصاص 
) 148: 1396مفاخري و همکـاران (  ).1اند (جدول  داده

نزدیکـی   با وجـود واحل جنوبی کشور سبر آن است که 
به دلیل فراهم  ،عمان فارس و دریاي به منابع آبی خلیج

نبــودن عوامــل صــعود و تشــکیل ابــر، از بــارش کمــی 
    ).1(جدول  برخوردار است

  
 هاي جوي ایران هاي دوام بارش هر پهنهاي بارش در تامین روزهاي بارشی و مقدار بارش د : سهم تداوم1جدول 

ده 
 روزه

نه 
 روزه

هشت 
 روزه

هفت 
 روزه

شش 
 روزه

پنج 
 روزه

چهار 
 روزه

سه 
 روزه

دو 
 روزه

یک 
 روزه

 تداوم بارش
 (بر حسب روز)

- - 24/0  - 24/0  97/0  43/2  002/9  81/24  28/62  پهنه درصد تامین روز بارشی 
63/0 - - یک  - 4/6  2/3  79/7  9/15  69/33  79/37  درصد تامین میزان بارش 

- - 4/0  94/0  76/1  93/3  05/7  41/16  35/28  11/41 پهنه  درصد تامین روز بارشی 
51/1 - - دو  62/3  78/4  20/9  15/15  02/21  50/24  18/20  درصد تامین میزان بارش 

- - 13/0  - - 63/2  32/3  69/9  54/32  66/51 پهنه  درصد تامین روز بارشی 
26/1 - - سه  - - 5/8  81/7  42/16  95/36  03/29  درصد تامین میزان بارش 

- 16/0  - 48/0  8/0  28/1  21/3  93/10  95/32  16/50 پهنه  درصد تامین روز بارشی 
76/0 - چهار  - 33/2  34/3  6/5  22/8  17/20  99/37  54/21  درصد تامین میزان بارش 

- - - - 42/0  21/0  68/4  65/7  25/34  76/52 بارشی درصد تامین روز  پهنه  
74/15 - - - - پنج  66/0  8/9  74/12  75/35  28/25  درصد تامین میزان بارش 

- - - - - - 73/1  43/0  82/17 پهنه  درصد تامین روز بارشی 80 
43/6 - - - - - - شش  97/0  49/31  1/61  درصد تامین میزان بارش 

- - - - - 64/0  29/1  49/6  51/30  03/61 یدرصد تامین روز بارش  پهنه  
94/1 - - - -  هفت  54/3  08/16  41/45  01/33  درصد تامین میزان بارش 

  
، بـر  در این پژوهش: هاي یک روزه و دو روزه بارش 

روزه بـه مجمـوع    هـاي یـک   پایه نسبت فراوانـی بـارش  
مشخص شـد کـه   در هر ایستگاه، ها  فراوانی سایر تداوم

رنـد.  ایـران غلبـه دا  شرقی ه در نیمروزه  هاي یک بارش
ـ   این غلبه مـی  ی ماننـد کـاهش   خـاطر عـوامل  ه توانـد ب

زا از غرب بـه   هاي بارش تدریجی آب قابل بارش سامانه
آنهـا، کـاهش    شرق ایران و افـزایش سـرعت جابجـایی   

هـا   تر شدن جریان و گرمها  ناهمواري گییکپارچو  بلندا
کـاهش آب قابـل بـارش     با گذر از زاگرس و در نتیجـه 

منـاطق مـرزي   «دهـد کـه    شان مـی الگوها ن باشد.آنها 
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منـاطق همـوار و پسـت کـویر     «، »ایـران شرقی جنوب 
هـا   سه پهنه رخداد بارش ،»دشت کویر شرق«و  »لوت

ها در این بخش از  شدت بارش. روزه هستند دوام یک با
ـ    والت زُایران در حدي است که با وجود انـدك بـودن نُ

آسمانی؛ احتمال تخلیه کل بـارش سـاالنه در یـک روز    

با اندك تفاوتی که مربوط به یکپـارچگی  حتمل است. م
دو روز در مرز  دوامِهاي داراي  بارش نسبتبیشتر پهنه 

الگــوي ، آرایــش پهنــه در ایــران اســتشــرقی جنــوب 
دو روز نیز شبیه الگـوي پیشـین    دوام هاي داراي بارش
.)سـمت چـپ   5و  سـمت راسـت   5  هـاي  (شـکل  است

  
  

  
  روزه (سمت راست)  هاي یک االنه روزهاي بارشی و نسبت بارشالگوي فضایی فراوانی س: 5شکل 

  ها در ایران هاي دو روزه (سمت چپ) به مجموع دیگر بارش و نسبت بارش
  

الگوي تدریج در هب: هاي سه روزه و چهار روزه بارش
 عوامـل دیگـري   ،و چهارروزه روزه هاي سه فضایی بارش

هـاي   بارش یابند. پهنه یکپارچه فراوانی فرصت بروز می
هـاي   از کرانـه  ، وسـعتی روزه چهارهاي  بارشو روزه  سه

ــارس خــزر و ارس تــا کرانــه  را هــاي شــمالی خلــیج ف
هـاي   سـامانه «دهـد کـه    نشـان مـی   فراگرفته اسـت و  

 و »ایـران  ربغـ  غـرب و شـمال  بـراي   زاي غربـی  بارش
ــراي شــرقی هــاي شــمال  جریــان« مرطــوب خــزري ب

در نقـش دارنـد.    گیـري آن  در شکل »هاي شمالی کرانه
هـاي   این حال اثر مثبت عوامل شیب و ارتفاع در دامنه

هاي شمال و شـمال شـرق    رو به باد زاگرس روي بارش
) قرار گرفتـه  125: 1395خوزستان مورد تایید بلیانی (

  است.
ــه  )94: 1391( براتــی و همکــارانپــیش از ایــن  ب

با امتداد همزمانی حضور زبانه فرعی از پرفشار سیبري 
سـرد سـال روي    طی فصـل شرقی جنوب -یل غربشما

حرکـت   کننـدة یـک سـد کند   محور زاگرس بـه مثابـۀ  
هـاي بـادوام    و رخداد بارش غربی زاي هاي بارش سامانه

هماهنگ با موضوع یاد  اند. شاره کردهزاگرس ا ر غربد

 و گسـترش  تقویـت  ،)176: 1396پردون ( شده محبی
لیجـانی  درگاهیـان و ع عـالوه بـر آن   و سیبري پرفشار 

نرسیدن رطوبت بـه  بندالی را عامل  پدیدة ،)8: 1392(
هاي بادوام  و در نتیجه کاهش بارش نواحی شرقی ایران

  دانند. می
سـه  «به تدریج با افزایش تعداد روزهاي بارشـی از  

، الگوهاي فضـایی از آرایـش   »بیش از سه روز« به »روز
 یـن ا. کننـد  متمرکـز میـل مـی    یـا اي  اي به هسته پهنه
خشـک   گویاي خشـک و نیمـه   ،به خودي خود وعموض

 یـت آرایـش  عبودن اقلیم بخش اعظم ایـران اسـت. موق  
جدا  ،)6هاي چهار روزه (شکل  ها در الگوي بارش هسته

و عامـل مهـم را گوشـزد    د ،زا هاي بارش از مسیر سامانه
، حتی با گذر غرب ایرانپرارتفاع ي  در پهنه -1:کند می

نـم بجـاي مانـده در     ،بعد، طی روزهاي زا سامانه بارش
توانـد بـه    مـی همچنـان   زاگرسکوه  پیکره عظیم رشته

ــداريدوام ن ــا و اپای ــارش  ه ــد.ب ــورداري  -2بینجام برخ
آور طـی   از جریانات مرطـوب بـاران  سواحل دریاي خزر 

بـا  شـرقی  شـمال  هاي تعدیل یافتۀ وزهاي دوام جریانر
هـاي   در نمـود هسـته  نـاوه تـراز میـانی جـو،     همراهی 
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بـا وجـود    ثر اسـت. دوام چهار روز مـؤ با ت  بارش بیشینه
و تـوان   هاي خزري ها در کرانه ترین بارش رخداد بادوام
ــاالنه آب ــا 133وهــوایی  س رانی در ایــن پهنــه  روز ب
ا به نظر مفاخري و همکـاران  ، بن)95: 1372(علیجانی، 

 هـاي  )، امروزه، خطر افزایش نسبت بارش150: 1396(
مرطوب خزري را نیز  وام، پهنۀهاي باد رگباري به بارش

سمت – 6و  سمت راست- 6  هاي (شکل فراگرفته است
  ).چپ
 

  
  هاي  هاي سه روزه (سمت راست) و نسبت بارش فضایی فراوانی ساالنه روزهاي بارشی و نسبت بارش الگوي: 6شکل 

  ها در ایران چهار روزه (سمت چپ) به مجموع دیگر بارش
  

سه و  هاي پس از دوام: ربیشتپنج روزه و هاي  بارش
پـنج روز و  هاي بارشی  با تـداوم   پهنه دامنۀوز، چهار ر
خـزر و برخـی منـاطق    غربی   هاي جنوب به کرانهبیشتر 

پیش از این، تداوم شوند.  محدود می زاگرس کوهستانی
هـا روي نـوار کوهسـتانی مـورد تحقیـق و       بیشتر بارش

ر دبــارش ) بــوده اســت. 140: 1391تاییــد مریــانجی (
و  دهـد  سواحل دریاي خزر در تمام فصول سال رخ می

سال عوامـل صـعود قـوي و رطوبـت      بیشتر روزهايدر 
روزهـاي بـارش از تـداوم     از ایـن رو کافی فراهم است. 

  ).140بیشتري برخوردار است (همان: 
ها روي گیالن با همراهـی   بیشینه این بارش هستۀ

اي روز بارشـی در سـال بـر    60کمیت میانگین بیش از 
هـاي   بـوم  ل زیسـت ي خـزري در شـرایط تعـاد   ها کرانه

 نویـدبخش تـوان ذخیـرة    خـزري،  اي اي و دامنـه  جلگه
هـاي   درون سازندهاي دامنـه  ها، یمی از بارشحجم عظ

هـاي کشـاورزي،    بخـش اسـتفاده در  براي شمالی البرز 
حقیقــت تلــخ ولــی  دامــداري، صــنعت و شــرب اســت

هـاي   هآمیـزِ کنـونی عرصـ    دستکاري و تخریـب جنـون  
اسـت کـه    هاي ساحلی شمالی جنگل و مرتع در استان

 بستر حیات گیاهی، جانوري و درنهایتدر هم پیچنده 
کـه در   شـود  می یهاي خروشان دست سیالبه انسانی ب

پوشـی از   . با چشمشود اي می رسانهمرتب فضاي کشور 
وهوایی مرطوب دارد،  این بخش کوچک از ایران که آب

 گویـاي  اي دیگـر منـاطق،  کاهش نسبت یـاد شـده بـر   
به سمت جنوب شرق، فراخشـک   خشک و خشک، نیمه

  .)7(شکل فالت ایران است. بودن 
  

 
  هاي پنج روزه و بیشتر  نسبت بارش نسبت فراوانی الگوي فضایی :7شکل

  ها در ایران به مجموع دیگر بارش
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رشـی ایـران   بنـدي با  در این تحقیق عالوه بر ناحیه
تلـف  هـاي مخ  هاي تداوم یژگیها، و برحسب دوام بارش

نتـایج حاصـل از ایـن     شـد. هـاي ایـران بررسـی     بارش
  ها نشان داد که:  بررسی

 هاي  ست. به عبارتی تداومتداوم بارش ایران کوتاه ا
 کوتاه تأمین کنندة بارش و روزهاي بارشی گسـترة 

نها در تـامین روزهـاي بارشـی    سهم آاست و  ایران
 غربی است. ز نیمۀرقی ایران بسیار زیادتر اش نیمۀ

 ارشـی و  هاي کوتاه در تامین روزهـاي ب  سهم تداوم
بارش مناطق کم بارش ایران مرکزي بسیار بیشـتر  

 غربی و شمالی ایران است.نیمۀبارش  از مناطق پر
 شـی و  روزهـاي بار  کننـدة  هاي بلنـد، تـامین   تداوم

ند کـه  ایران هست بارش مناطقی کوچک در گسترة
 اند.دهبارش واقع ش در نواحی پر

 غربـی   تر از نیمۀ ها در نیمۀ شرقی کوتاه طول تداوم
 است.

 هـاي بارشـی و   مین روزهاي بلند در تـأ  سهم تداوم
تر از نیمـۀ شـرقی    مقدار بارش در نیمۀ غربی فزون

  .است
چند میـان الگـوي   پژوهش کنونی نشان داد که هر

) 111: 1395بندي مقادیر ساالنه بارش (حلبیـان،   پهنه
بندي فراوانی روزهاي بارشـی (علیجـانی،    و الگوي پهنه

شـود   ) هماهنگی چشمگیري مشـاهده مـی  95: 1372
بنـدي نسـبت    ولی این هماهنگی فقط بـا الگـوي پهنـه   

هـاي   هاي بادوام برقـرار اسـت نـه نسـبت بـارش      بارش
روزه و دو روزه که غرب  دوامِ یک هاي کم دوام. بارش کم

بـه لحـاظ    ایران را به لحـاظ فراوانـی و شـرق ایـران را    
اند؛ غلبه عوامل محلـی را در سراسـر    نسبت در برگرفته
ـ رونی در تـأ ایران بر عوامل بی والت جـوي ایـران   زُمین نُ

هـاي   توان تغذیه آبنه تنها  ها . این بارشدهد نشان می
کــه عمــوم بــا توجــه بــه ایــن بلکــه زیرزمینــی ندارنــد

ــع،    ــم از جنگــل و مرت ــران اع ــرزمینی ای بســترهاي س
هـاي طـولی و عرضـی     سـرها و نیمـرخ   دشتها و  دامنه

ســبب  تکاري و تخریـب شــده اسـت،  هـا دســ  رودخانـه 
فرسایش خـاك، پـر شـدن مخـازن سـدها و بنـدها از       

  .شوند رسوبات ریز و درشت و خسارات مالی می
  

  گیري نتیجهبندي و  جمع
روزهـاي   شخصـات گیري مکارهبا ب در این پژوهش،

ی در بارشـ  ۀپهن، هفت اي اعمال تحلیل خوشهو  بارشی
هـاي   هاي هفتگانه، بـارش  پهنه در همۀ. ه شدارائکشور 

مین روزهـاي بارشـی   در تـأ  روزه بیشترین سـهم را  یک
عوامـل   توانـد گویـاي غلبـۀ    مـی  ایـن ویژگـی   .ندشتدا

از تـراز   ارتفـاع ماننـد   که عموما خُرد هستند سرزمینی
 ها و ماننـد آن بـر عوامـل کـالنِ     دریا، امتداد ناهمواري

زا  هاي بـارش  یی مانند قدرت و فراگیري سامانهوهوا آب
تعادل انسان،  ،که در آمایش یک سرزمین از آنجا .باشد

) و ایده 7: 1389فضا و فعالیت او مطرح است (خنیفر، 
اسـتمرار پایـداري محـیط در    «اصلی آمایش سرزمین، 

: 1386شود (داداشی و کاشکی،  ذکر می» زمان طوالنی
بینـی   شود پیش وزه سبب میر هاي یک )؛ غلبه بارش76

ــراي    ــو ب ــارِ ج ــت رفت ــهدرس ــدیریت   برنام ــزي و م ری
 بـري و دشـواري بیشـتري    هزینـه  هـاي انسـان،   فعالیت

  هاي چندروزه داشته باشد. یک سـامانه  نسبت به بارش
زاي قــوي پــس از خــروج از مدیترانــه، روي     بــارش
تواند  می ،هاي جوالن که مشرف به این دریاست بلندي
مداوم و متعادل ببار آورد ولی بـا دور شـدن   هاي  بارش

هاي گرم و خشک از زیر بـه   از این دریا و تزریق جریان
ه یهاي اردن، سور داخل آن در حین گذر از روي بیابان

تدریج رفتار متعادل خـود را از دسـت داده؛   ه ب ،و عراق
ـ     زول از با ورود به بامه (فالت) ایـران در هـر صـعود و نُ

 رس و سـپس البـرز در مقـدار و دوامِ   هاي زاگ ناهمواري
در ایـن   شـود.  و خیزهاي چشمگیر می  بارش دچار افت

حال، بسترهاي سرزمینی که در عموم آبخیزهاي ایران 
انـد، در   به شـدت تخریـب شـده    دهه اخیر 4تا  3طی 

یـک   وخیزهـا یعنـی گسـیخته شـدن     این افت مواجهۀ
هـاي   بـارش  اي از مـداوم چنـدروزه بـه مجموعـه      بارش

روزه حساسـیت بیشـتري نشـان     یـک و پراکنده دید ش
(داداشی و کاشـکی،   لغزش، فرسایش، سیل داده؛ زمین

    د.آی گرفتگی و مانند آن ببار می آبو  )76: 1397
اندازهاي محیط طبیعـی بـیش از هـر چیـز و      چشم

ثر از عوامـل  ی، متأهاي میانی جغرافیای حداقل در عرض
هسـتند.   »اي جـوي ه بارش«وهوایی و از میان آنها،  آب

پیشین  هاينتایج این پژوهش در تکمیل نتایج پژوهش
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تواند رویکردهاي کنـونی مـدیریت    بیش از هر چیز می
نیـز منـابع   و هاي ذخیره و مصـرف   در بخشمنابع آب 

هاي کشاورزي، دامداري، جنگل و مرتع  در بخشخاك 
  هاي جدي روبرو کند.  را با چالش
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