
 8921پاییز |شماره سی و نهم  |های اقلیم شناسی سال دهم نشریه پژوهش                                                                 92

 های اقلیم شناسیپژوهشنشریه 

 8931پاییز |شماره سی و  نهم  |سال دهم 

 2/4/31پذیرش:  93/5/39وصول: 

 23-43ص ص

 

 

 .هاهای متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( آنهای بارش غربی و پیش زمینهمسیر سامانه

 مورد مطالعه: منطقه کیخسروی زاگرس
 9امیر گندم کار ،28*محمد حسین رامشت، 8زهرا پاکزاد

 
 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایراندانشجوی دکتری آب و هواشناسی،  .1

و دانشکده علوم جغرافیایی و  گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایراناستاد ژئومرفولوژی،  .2

 ریزی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانبرنامه

 مرکز تحقیقات گردشگری، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، نجف آباد، ایران یاردانش .3

 

 :چکیده

. واژه اول 3و کیخسروی زاگرس 2شناسی است. این دو واژه عبارتست از متن اقلیمی )نگاره اقلیمی(مقاله دارای دو مفهوم جدید در ادبیات اقلیم
ها دارای متن یا نگاره اقلیمی بدین معنی است که مکان شناسیکه ترجمان آن به زبان اقلیماست  ساختارگراپرداز نظریه 4ژنت  وام گرفته از نظریه

یک مفهوم مکانی است که در این مقاله برای  ،دهند. واژه دومهای اقلیمی را شکل میهای اقلیمی هستند که رفتار سامانهاین نگاره هستند و
های های اقلیمی ایران بر رفتار سامانهمسئله مهم بررسی نقش نگاره است. بکاربرده شده ون پربارش ایران یعنی زاگرس مرکزییکی از دو کان

ها در چارچوبی تاویلی های اقلیمی بهره برده شده ولی این دادهلذا اگر چه از دادهو است  5غربی است، روش کار بیشتر متکی به پدیدارشناسی
 5درجه شرقی تهیه و  25-55درجه شمالی و  05-55یمی در محدوده نقشه نگاره اقلتحلیل شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا 

( 0895-2505هکتوپاسگال برای یک دوره آماری از ) 555عامل موثر در تحلیل متن یعنی فشار، دما، بارش، رطوبت نسبی، و تبخیر در سطح 
مشخص  غربیهای ساله صورت گرفت وکریدور عبورسامانه (0895-2505)های ورودی از غرب در یک بازهشناسی سامانهتحلیل شد. سپس گونه

های اقلیمی ایران مشخص و رفتار سامانههای اقلیمی، نگارهگردید. این روش این امکان رافراهم آورد که بتوان براساس روش ماتریس تفاضل داده
هایی که از کیخسروی دارای سه نگاره اقلیمی است.*سامانه *ایران داد که :های فوق نشان های اقلیمی ارزیابی شود. بررسیها دربرابر نگاره

شوند و برای آنکه بتوانند زایش بارشی داشته باشند تنها کافی است در کوهرنگ بندی میزا و غیر بارشی طبقهگذرند در دو تیپ بارشزاگرس می
ه تواند نقطه نظریدر متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( ایران می المللی هور العظیمدرجه سلیسوس دمای آنها کاهش یابد.*تاالب بین2/2به میزان 

 باشد. های زاگرس مرکزیدر بارش آشوب

.”نظریه آشوب “-”فضا و مثلث نیچ“کیخسروی زاگرس “ : متن اقلیمی )نگاره اقلیمی(هاکلید واژه

                                                           

 Email: mh.raamesht@gmail.com               34131113290* نویسنده مسئول همراه : 
2 -Clima-context 

3 -Kaykhosravey Zagroos 

9 -Junet (1930) 

0 -Phenomenology 
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  مقدمه
و هوا بنگریم های متداول به آباگر بخواهیم فراتر از نگاه

ای متفاوت از گذشته در این بدون تردید محتاج طرح ایده

بدیهی است با تغییر در حوزه معرفتی این حوزه خواهیم بود. 

داشت که هم در روش کار و هم در  دانش، باید انتظار این را

با توجه به مفاهیم و ادبیات، این تفاوت خود را نشان دهد. 

ی مفته شده در این پژوهش یک روش تفهاینکه روش بکار گر

و کیفی است لذا برای درک بهتر مخاطب از شرح مسئله، 

 های این روش ضرورتی خاص دارد. ید واژهتعریف کل

عصر انسانی که در آن، انسان تبدیل به نیروی  :1آنتروپوسن

در دنباله عهود  یزمان ایدوره. استغالب بر سامانه زمین شده

دوره،  نیاست که دانشمندان معتقدند در ا یشناس نیدر زم

که قادر است  دهیرس یاز رشد و بلوغ علم ایانسان به مرحله

ن عهد آنتروپوس .ردیرا در کنترل خود بگ یعیطب یندهایفرا

صر تر عیا ساخت بشر و یا دقیق طبیعتو سان همان عصر ان

 رسخن، تصوطبق این فرماندهی انسان بر طبیعت است. 

طبیعت و آب و هوا دیگر به مفهوم پیشین خود طبیعی نیستند، 

له در اینجا با مسئساخته و پرداخته انسانند. طبیعت بلکه 

ظیر نتصاحب زیستی سروکار داریم که در تاریخ زمین بی

د دهدر این دوره انسان به طبیعت و آب و هوا فرمان میاست. 

 Steffen & et) .و دیگر صرفاً تاثیر گذرا نخواهد بود

al.2011, Nykvist,2012, Paglia,2016  ( 
 که توسطشناسی درحوزه اقلیم ستیا هینظر :2نظریه آشوب

  مطرح گردیده بود و بعدا در فیزیک (Nicolis,1987) نیولیس

و در  (Harrison and Biswas.1986) هاریسون و بیسواس

 Stewart and) استوارت و تورکت مکانیک مایعات توسط

Turcotte.1989) کالینگ .دیگرد نییصورت تب 

(Culling.1985)  به تشریح تفصیلی این تئوری در جغرافیای

رح مط نظریه آشوبآنچه تحت عنوان . طبیعی پرداخته است

 هرج و مرجاست که بیانگر نوعی  امانهحالتی از س شود،می

-یتغییرات کوچک مدر رابطه بین پاسخ فرم و فرآیند است، 

اشد. بینی در آینده داشته بقابل پیشتواند عواقب زیادی و غیر

که نیست بل سامانهولی این به مفهوم ایجاد عدم تعادل در کل 

                                                           
1. Anthropocene 

2 .Chaos theory 

آن  به امانهبه واسطة تغییرات سریع و دیرکرد در پاسخ س

 شود که پسنظمی خاصی در روند عام ایجاد میتغییرات، بی

از سپری شدن زمان تاخیر مجدداً روند عام قبلی حاکمیت 

ت ییراتغییرات کوچک در شرایط اولیه موجب تغیابد. می

سامانه های  نظریهشود. در مفهوم این شدید در نتایج می

ی بشر خارج است تغییر آنها از عهدهمحیطی وجود دارد که 

مگر در صورتی که بشر بتواند جزیی از سامانه را بیابد که با 

تغییر آن بتواند کل سامانه را تغییر دهد. این جزءهای کوچک 

ند که سامانه نسبت به موجود در سامانه، نقاط ضعف آن هست

تغییرات بزرگ  وقوع حوادث وآنها حساسیت فراوانی دارد. 

های وابسته دارای ای از متغیربواسطه تغییر اندک در پاره

 را بخود پژوهشگرانتوجه بسیاری از  اهمیت زیادی است و

این  (Alshammari& et al. 2016) معطوف داشته است

یر به تاث اقلیمی صادق بوده و های جوی ومدل اصل بویژه در

شهرت دارد. این اصطالح به این نکته اشاره دارد که  3پروانه

مکن( م )کمترین تاثیر های یک پروانه در یک نقطهحرکت بال

 J) هوائی در کره زمین شود ب وآواند منجر به تغییرات تمی

2015 Ghys, Dooley,2009..)  

 پژوهشگرانای از رهاـپ هدـعقی هـب متن اقلیمی)نگاره اقلیمی(:

 ،ستا نباز به مشابهمتون جغرافیایی (1441 ) نسپیرا منجمله

 اــهآن ریاختاــس اکترـشدر ا اـابهتهـمش نـیا ماا

 معنادر  بیاد نوـمت هـک معنی بدین .دوــش یــنم هــخالص

 رییاــبسدارد و در  هعهد به مهمی ربسیا نقش هاواژه بهدادن 

 میگیرند ارقر مختلف نوــمتدر  یــقتو اــهواژه اردوــماز 

 ننشا عموضو ینا .میکنند لقاا هننداخو بهرا  تیومتفا معانی

و  باشند حاملرا  دیمتعد نند. معانیامیتو هاواژه که هددمی

 یاـمعنو  موـمفه ،دـگیرن ارقر متن امکد در هـکآن  بـحس بر

همین  .(1343)نعمت الهی،  اندداده وزرـب دخورا از  یـخاص

 شود بدان معنی است کهشناسی طرح میمفهوم وقتی در اقلیم

فضای هر منطقه دارای یک متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( است 

های های ورودی که بوجود میایند ممکن است از متنو سامانه

های متفاوت متفاوت اقلیمی عبور کنند و درواقع این متن

ه کند بطوریکین میها را تعیاقلیمی است که رفتار سامانه

3 .Butterfly Effect 
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ای اقلیمی( ممکن است یک سامانه در متنی اقلیمی )نگاره

های چنین زا باشد و در متن دیگری با همان ویژگیبارش

  عمل نکند.

 رانیا هایاز رشته کوه یکیزاگرس نام کیخسروی زاگرس: 

کاله است و چون از دو کانون  یکیخسروی به معن .است

رشته کوه قرار  نیدر ا یکی راندرای موجود سازعمده آب

کوهرنگ، منطقه بارشی همانند کالهی بر سر به نام  گرفته

ر د یکانون آب نیکه ا یابه منطقه، های زاگرس واقع شدهکوه

ود. شیآن مستقر است، اصطالحا کیخسروی زاگرس گفته م

های خاصی است به این کانون آب ساز ایران دارای ویژگی

تواند متر داراست، می 3333از دلیل اینکه ارتفاع بیش 

-پخشیدگی ماده و انرژی آزاد شده آن در سطح بسیار گسترده

حدود  آب نیتام ییتوانااین کانون  ای گسترش یابد. همچنین

را دارد و رودخانه هایی همچون کشور  تیدرصد جمع 93

سازد. بدیهی مند میکرخه،کارون، زاینده رود و ... را بهره

است چنانچه بنا بر هر دلیلی خللی در مکانیسم عمل آن 

ای از این جمعیت بوجود آید خسارات آن متوجه بخش عمده

 خواهد بود.

 

 روش کار

 منطقه مورد بررسی
 تا13  گستره مورد مطالعه این بررسی، محدوده با مختصات

درجه طول شرقی را  50 تا 23 درجه عرض شمالی و  03

ای انتخاب شده است تا گونهاین محدوده به شود.شامل می

قلمرو جغرافیایی  های آب و هوایی که عملکرد آنهاسامانه

 دهد و بیشتر متأثر از سطوح آبیایران را تحت تأثیر قرار می

دریاهای اطراف ایران است، در آن دیده شود. بدون تردید 

خزری، دریای سرخ، دریای عمان، خلیج  دریای مدیترانه،

های آبی هستند که بخش اعظم رطوبت فارس از جمله کانون

(.1کنند )شکلجوی را در پهنه سرزمین ایران تأمین می

 

 
-مرکزیاگرس زهای اقلیمی آن برای متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( استفاده شده است و همچنین مکان نمای ای که دادهمنطقه -8شکل

 کوهرنگ)کیخسروی زاگرس(

 

 متغیرهای آماری
بخش رسم نقشه متن اقلیمی  مورد استفاده در متغیرهای

ی شبکه اقلیم های مضبوطداده)نگاره اقلیمی( ایران، از دانلود 

 -رطوبت نسبی –دما  -ای( بارشهای شبکه)پایگاه داده

و تبخیر )از داده بارش و دما با روش تورنت وایت با  -فشار

می  2310تا سال  1413از سال  استفاده از نرم افزار متلب(

.باشد
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 های آنهاها و ویژگیمتغیر -8 جدول

 سازمان تهیه کننده دوره آماری پیکسل سایز پایگاه داده نام متغیر

 آمریکا Delwer-T 0/3*0/3 2313-1411 دما متوسط ساالنه

 آلمان Gpcc 0/3*0/3 2313-1411 بارش متوسط ساالنه

 آمریکا Noaa 0/2*0/2 2311-1491 رطوبت نسبی ساالنه

 آمریکا Noaa 0/2*0/2 2311-1491 فشار متوسط ساالنه

 دکتر کیانی 1411-2310 - تورنت وایت تبخیر متوسط ساالنه

-ها در نرم افزار متلب هماهنگ سازی مقیاس زمانیداده

ها تهیه شده است. در نرم مکانی و ماتریس برای تحلیل داده

-ها )با فرمت گرید( رسم مینقشه آی اسافزار سرفر و جی 

ها و انجام محاسبات روی مقیاس شدن دادهگردند. برای بی

 (.1ها به روش خطی استاندارد شده است )فرمولآنها داده

(𝑉−𝑉𝑚𝑖𝑛) 100*(    1فرمول 

(𝑉𝑚𝑎𝑥−𝑉𝑚𝑖𝑛)
     

( منتشر شده 1415-2315های )هم چنین با توجه به آمار سال

توسط سازمان فضایی امریکا ناسا و سازمان هواشناسی ایران 

های غربی عبور کرده با بارش موثر به تحلیل مسیر سامانه

های آن تهیه گردید. متر( اقدام و نقشهمیلی13)بارش بیشتر از 

های با بارش موثر بر مرحله دوم کریدور اصلی عبور سامانه

ها با پوشش ابری بر کوهرنگ اما بدون کوهرنگ و سامانه

بارش موثر تحدید حدود و مشخص شده است. مرحله سوم 

های مرحله دوم مشخص اقلیمی سامانهزمینه تدوین متن پیش

مانند فشار، دما و رطوبت  های اقلیمیو متن هر یک از مولفه

ها که گردید. مرحله چهارم تعدادی از سامانهبرای آنها تهیه 

در مسیر کریدور اصلی حرکت کرده و نزدیکترین فاصله و یا 

های غربی عبور کرده از مرکز ایران شرایط متنی را با سامانه

دارند، انتخاب شدند. در انتها با اجرای مرحله چهارم امکان 

های زاگرس مرکزی ها با سامانهاین سامانهمقایسه 

فراهم و در مرحله پایانی با بکار گیری روش  "کوهرنگ"

نه تغییر بینی زمیدر برآورد و یا پیشفضایی مثلث نیچ سعی 

تعین نقطه تئوری آشوب  متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( آنهاو

 بود.

 گام اول فاصله فضایی نیچ:

ا وقتی فاصله فضایی کمتری ب وندهاز آنجایی که دو مقایسه ش

-هترند. در محاسبه فاصله فضایی سامانهم داشته باشند متشابه

بارش از فرمول فاصله فضایی نیچ استفاده زا و بیهای بارش

 .(1شده است فرمول 

 گام دوم مثلث نیچ:

 مقیاس کردن سه متغیرهایبا استفاده از نمره سیگمایی و بی

سامانه بدست آمده، مثلث عناصر اقلیمی برای هر یک از ده 

گانه نگاره اقلیمی آنها در فضای نیچ رسم شده است. که سه

بر اساس این مثلث برای هر سامانه مساحت بدست آمده 

 .است

 

فاصله فضایی  = √((𝑃1 − 𝑃2)2 + (𝑅𝐻1 − 𝑅𝐻2)2 + (𝑇1 − 𝑇2)2) (2           )       

.
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 هانمایی از مثلث فضایی نیچ برای هر تیپ از سامانه -2شکل

 

روش پژوهش در این بررسی بیشتر متکی به روش تحلیل 

که  ستی تفهماین روش بیشتر یک روش  شد.بامی 1گفتمان

 های میدانی در چهارچوبه یک نظریه خاصبر اساس داده

بیشتر با اتکا روش پدیدارشناسی گردد. تحلیل و واکاوی می

نچه در دیدگاه اقلیم آهایی بوده است که با معطوف به راه حل

-شناسی کالسیک مطرح است تفاوت دارد. لذا اگر چه از داده

ها در چارچوبی های اقلیمی بهره برده شده است ولی این داده

اویلی تا برداشتی تدیگر تحلیل شده است و سعی برآن بوده 

های امانهس رفتاراز آنها ارائه گردد. برداشت تاویلی یعنی اینکه 

 یک تحلیل کرد و قواعد منطق صفر و توان درمحیطی را نمی

ه ن منطق فازی گفتآبه  باید از منطق دیگری بهره گرفت که

ی از در بسیاردر توضیح منطق فازی باید گفت که  می شود.

دو ساختار مشابه و محتوا یکسان و برابر،  موارد دو سامانه با

 دهند و یا بالعکس دو سامانهرفتار یکسانی را از خود بروز نمی

با ساختارهای متفاوت و محتوا غیر همسان عملکرد یکسان 

های بینی رفتارها در سامانهدهند. لذا پیشاز خود بروز می

محیطی از پیچیدگی خاصی برخوردار است. این پیچیدگی 

مربوط به پیچیدگی عناصر عمل کننده نیست بلکه روابط 

منطقی که حاکم بر آن است و نقش اصلی را در نتیجه و 

عملکرد نهایی دارد از سنخ روابط ریاضی و منطق علمی 

 (.Zadeh,1965) نیست

 نتایج و بحث 
درجه  13 -03اقلیمی در محدوده ابتدا به تهیه نقشه نگاره 

درجه شرقی مبادرت گردید. در این مقوله  23-50شمالی و 

عامل موثر در تحلیل متن یعنی فشار، دما، بارش، رطوبت  0

ال که پدیده بارش کهکتوپاس 033نسبی، و تبخیر در سطح 

 30گیرد برای یک دوره آماری بطور عادی در آن صورت می

بافرمت سه ها با گرفته شد. داده ( درنظر1413-2310ساله )

اند. در درجه فراهم شده 3/ 0×0/3و مقیاس (x ,y ,zشاخصه )

مکانی  -سازی مقیاس زمانیها هماهنگافزار متلب دادهنرم

 ها تهیه شده است.شده و ماتریسی برای تحلیل داده

عامل  0های تفکیک شده رقومی ها نقشهیافته این بررسی 

اقلیمی( بود که برای بدست آوردن نقشه  متن اقلیمی)نگاره

-متن اقلیمی)نگاره اقلیمی( ایران از روش ماتریس تفاصل داده

 های اقلیمی در مقیاس استاندارد بهره گرفته شد. 

نقشه متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( ایران از ده نقشه تهیه شده 

ست آمد و از حقایق در ماتریس تفاضل نگاره اقلیمی بد

(.2دارد نقشه )چندی پرده برمی

 

                                                           
1 - Discourse Analysis 
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 مکان نما قرمز رنگ(-زاگرس)کوهرنگنقشه متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( محدوده مورد مطالعه و ایران و کیخسروی -2شکل

 

ای ههای متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( ایران براساس دادهنگاره

دارند که اهم نکات واقعیت جالبی پرده برمیاین پژوهش از 

 آن بشرح ذیل است.

های اقلیمی موجود در محدوده مورد مطالعه *از تمام طیف

های ها و تیپدرجه شمالی همه گونه 03تا  13یعنی عرض 

شود. )همانگونه که در نگاره موجود، در ایران هم دیده می

 د تا سبز تیرهشود از طیف قرمز و زرنقشه نگاره مشاهده می

و روشن در این نگاره وجود دارد( این بدان معنی است که 

 ای گوناگونینگاره اقلیمی ایران دارای تنوع طیفی و نقطه

 است.

توان دارای چند نگاره اقلیمی دانست و * ایران را می

توان ایران را شامل دو آنها بطور مجمل میدرصورت تقلیل 

توان مرز )بصورت فرضی مینگاره اقلیمی خاص دانست 

 صفر را محل افراز این دو نگاره تلقی کرد (.

-شوند در واقع با نگارههای جوی که وارد ایران میسامانه *

های متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( متفاوتی روبرو شده و لذا 

ای متن هنباید انتظار داشت که رفتار یکسانی در برابر نگاره

 تفاوت ایران از خود نشان دهند. اقلیمی )نگاره اقلیمی( م

های جوی در مناطق سبز تیره رفتار بارشی شدید از سامانه *

های زرد از ها و طیفدهند حال آنکه در باندخود نشان می

ای از مناطق زرد کاهند. در مقابل در هر نقطهفعالیت خود می

                                                           
1 -chaos 

ها به و یا غیره که کانون سبزی وجود داشته باشد سامانه

 نند.کرسیدن به این نقاط رفتار بارشی خود را تکرار میمحض 

های غربی از نگاره شمالی و مسیر مسیر عمومی سامانه *

 کند.نگاره سودانی و گرم از نگاره جنوبی تبعیت می

های شمالی وجنوبی از مرز تعریف شده سبب عبور سامانه *

شود و مقابله یا درگیری آنها می 1آشوب مندایجاد رفتار 

های سنگین و های غربی و گرم در این نواحی بارشسامانه

 سیل آسایی را بدنبال خواهد داشت. 

ران اقلیمی در ای توان نتیجه گرفت که نگارهبطور کلی می *

ه بنواحی شمالی  از دارای ویژگی منحصر بفردیست وهرچه

ای کاسته و نوعی همگنی جنوبی نزدیک شویم از تنوع نگاره

 ها را شاهد خواهیم بود.نگارهو یکدست شدن 

های بارش غربی بر در ادامه به بررسی مسیر عبور سامانه

سامانه در  333کوهرنگ مبادرت شد، با مسیر یابی بیش از 

طول دوره مورد بررسی، بطورکلی منشوریست که راس آن 

بطرف غرب و با جهت متمایل بشمال بسمت شرق ایران 

( مشخص شده 3در شکل )شود و در کریدوری که کشیده می

 کنند.عبور می

-های ورودی از غرب صورت شناسی سامانهدر ادامه گونه

شوند دارای هایی که از غرب وارد ایران میگرفت زیرا سامانه

-منشا یکسانی نبوده و بعضا با یکدیگر ترکیبی هم عمل می

 کردند. 
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 کوهرنگ( -های غربی ازکیخسروی زاگرس )ایستگاه شاهدسامانهمرکز مسیر عبوری  -9شکل

 

 
 گذرند.کوهرنگ( می-زاگرس)ایستگاه شاهدکه از کیخسروی  غربیهای سامانه مرکز کریدور عبوری -4شکل 
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 بدون بارش موثر در کیخسروی زاگرس )ایستکاه شاهد کوهرنگ( های غربیسامانهمرکز مسیر عبوری  -5 شکل

 

 
 بدون بارش موثر در کیخسروی زاگرس )ایستکاه شاهد کوهرنگ(. غربیهای سامانهمرکز کریدور عبوری  -6شکل

 

سیر با مهای بارش غربی بر کوهرنگ مسیر عبور مرکز سامانه

سامانه در طول دوره مورد بررسی بدست  333یابی بیش از 

 .(3شکل) آمد

 های مبادرتهای مرکز سامانهآنگاه نسبت به ترسیم کریدور

ها بطورکلی  مسیر کلی عبور این سامانه (.9شد شکل)

منشوریست که راس آن بطرف غرب و با جهت متمایل 

 شود.بشمال بسمت شرق ایران کشیده می

توان گفت عبورکرده میهای با توجه به مجموع سامانه

کریدور مسیر عبوری، مسیری مستقیم حدودا عمود بر ایران 

 (.1است )شکل 

در این بخش الزم بود به یک سوال دیگر نیز پاسخ داده شود 

-های غربی که به ایران وارد شدهو آن اینکه از مجموع سامانه

اند نیز اند و از کوهرنگ گذشته ولی بارش موثر نداشته

-. لذا اینکار نیز صورت گرفت و کریدور سامانهمشخص شود

های غربی که از کوهرنگ گذشته و در کوهرنگ بارش موثر 
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اند نیز مشخص و کریدور عبور آنها مشخص گردید نداشته

 ها بود. ( نتیجه این بررسی1شکل) و( 0شکل)نقشه های 

 

( بود که ما 5ی شکل )غربهای کریدور مشترک سامانه شکل

ساخت نسبت به راه حل هدف اصلی پژوهش اقدام را قادر می

( بدست آمد و 1( و )9نماییم. این کار با تلفیق دو نقشه )

های غربی که از مسیر مشترک مسیر عبور تمامی سامانه

ای در کوهرنگ بارش داشته و حرکت نموده بودند ولی پاره

دید. زیرا کریدور مشترک اند استخراج گرای نداشتهپاره

گذرند و هایی که هر دوگروه ازکیخسروی زاگرس میسامانه

یک دسته بارش دارند و دسته دیگر ندارند، شرایط مقایسه 

آورد. های پارامتریک آنها را فراهم میتفاوت

 

 
 زا وغیر بارش زا در کیخسروی زاگرسهای بارشمرکز سامانهریدور مشترک عبور ک -9شکل 

 

هایی که از کریدور مشترک سپس بطور کلی از میان سامانه

سامانه غیربارش زا شرایط مطلوبتری را از  0کنند عبور می

 های بارشی دارند.نظر زمانی با سامانه

تحلیل ها و آماده سازی آنها برای پس از نرمال سازی داده

فضایی، در ادامه با استفاده از تحلیل نیچ، فاصله فضایی بین 

هاب ) سامانه 2تیپ های بارشی( و) سامانه 1های تیپ سامانه

.غیر بارشی( محاسبه شدند

 

 2های تیپسامانه 1های تیپسامانه

𝑝𝑎  A 
𝑝𝑏  B 
𝑝𝑐  C 
𝑝𝑑  D 
𝑝𝑒 E 

ای هتر نسبت به مقایسه سامانههای دقیقبررسیلذا برای 

های متناظر بارشی به دو روش اقدام غیربارشی با سامانه

 گردید. این دو روش عبارت بود از :

 روش فاصله فضای نیچ 

 هایدر این روش پس از محاسبه فاصله فضایی همه سامانه

فاصله  20، از 0*0بارشی با غیر بارشی، انجام یک ماتریس 

داشتند انتخاب  3فضایی آنهایی که عدد فاصله فضایی کمتر از 

شدند و تصاویر مثلث نیچ آنها رسم شد سپس از تصاویر 



91                                                                                     ... های متن اقلیمیهای بارش غربی و پیش زمینهمسیر سامانه

 0شدند که حاصل این کار  جدا 1آنهایی که هم کالس بودند

بین  نهایت ازتصویر بود که مساحت آنها نیز محاسبه شد ودر 

تصاویر مثلث تصاویر با کمترین اختالف مساحت انتخاب 

  (.1شدند )شکل

 

 

  

 

 تصاویر با کمترین اختالف مساحت -1شکل 

 

 

( نشان 1های این روش در هر سه تصویر نهایی شکل)یافته

های بدون بارش به نزدیکتر شدن سامانهدهد که برای می

هکتو پاسکال کاهش  533بارشی باید در ارتفاع  فشار سطح 

های بدون بارش صورت بگیرد، و رطوبت نسبی سامانه

ب تواند سبافزایش رطوبت سامانه، می افزایش داشته باشد

سنگینی سامانه و کاهش ارتفاع سطح فشار را همراه داشته 

ها دما نقش قابل تعریف و مشخصی ندارد.در این یافتهباشد. 

 روش مثلث فضایی نیچ 

                                                           
فشار و رطوبت نسبی  -کالس، متغیرهای اقلیمی دمامنظور از . 1

 باشند.می
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ها و عناصر سه گانه همبستگی در ادامه بین مساحت مثلث

گرفته شد و خط همبستگی آنها ترسیم گردید. این خطوط 

کنند و این بدان معنی است همدیگر را در یک نقطه قطع می

ای هسامانهکه در این مکان میزان فشار، دما و رطوبت نسبی 

 بارشی و غیر بارشی دارای مقادیر برابری هستند. 

نقاطی در صحنه مسیر و کریدور عبوری وجود دارد که شرایط 

ن کند زیرا در ایهای غیربارشی را تایید میبارش برای سامانه

-نقاط دقیقا شرایط پارامتریک دو گروه از سامانه یکسان می

ش شده غیربارشی در های گزینامانهبه عبارت دیگر س شود.

-امانهس طول مسیر شرایط دمایی، رطوبتی و فشاری برابری با

 کنند.می زا را پیداهای بارش

نسبت به واسنجی اعداد مبادرت و اعداد حقیقی در هر تیپ 

 وانتاست. با تعیین مکان این نقاط می ها بدست آمدهاز سامانه

 هایبارشی در سامانهگفت که میزان عناصر بارشی و غیر

ا با یکدیگر هبارشی چه مقدار باید تغییر کند تا رفتار سامانهغیر

(آمده است.1برابر شود این مقادیر در جدول )

 

 -واسنجی مقدار بی مقیاس شده به مقادیر حقیقی -8جدول

تفاوت مساحت  پارامترها

 دو تیپ سامانه

معادل واقعی  تالقینقطه  معادله

 (بارشی)

معادل واقعی 

 (بدون بارش)

هکتو  933فشار

 پاسکال

s-s` 319/3 2/11 41/3301 111/3134 

 s-s` 332/3- 1/15 334/3 21/2 سلسیوس دما

 s-s` 331/3- 1/11 01/01 11/01 نسبی رطوبت

 
 های غیر بارشی از بارشیبرای تعیین میزان تغییرات سامانه

اختالف مساحت آنها در هر یک از پارامترها به صفر نزدیک 

( و مقدار هر یک از پارامترها 1در جدول  3شد )ستون 

براساس معادله خط رگرسیون هر تیپ سامانه بدست آمده 

(. پس از آن با توجه به هر پارامتر 1در جدول  9است )ستون 

 نه محاسبه شده است. مقدار واقعی آن برای هر ساما

برای دهد که جدول باال نشان می 1و 0مقایسه مقادیر ستون

بارور شده و بتوانند بر روی های غیربارشی سامانهآنکه 

کیخسروی زاگرس بارش موثر دهند کافی است که افزایش 

رطوبت نسبی پیدا کنند. با توجه به اینکه رطوبت نسبی با دما 

برای این سیستم ها می تواند به رابطه عکس دارد کاهش دما 

 )متن تغییر کرد( معنی افزایش رطوبت تلقی شود.

 نتیجه گیری
های انجام گرفته با این دو روش ضمن تایید همدیگر، بررسی

 دارد.نکات درخور توجهی را معلوم می

هایی که سامانه 15-9الف : بر اساس مثلث فضایی نیچ شکل 

ولی در کیخسروی در کریدور مشترک حرکت می کنند 

زاگرس، بارش موثر ندارند در طول مسیرخود از ایران، از نظر 

دما و رطوبت و فشار شرایط الزم برای بارش را دارند ولی 

این شرایط در محوطه کیخسروی زاگرس برای آنها فراهم 

نیست و در نتیجه می توان گفت اگر شرایط دمایی ، رطوبتی 

منطقه کیخسروی زاگرس و فشاری الزم را برای انها، در 

میلیمتر( صورت  13فراهم اید بارش موثر  ) بارش بیشتر از 

 خواهد گرفت.

فشار(الزم برای بارش -دما-ب : میزان مقداری )رطوبت نسبی

اینگونه سامانه ها در زمان گذار آنها در کیخسروی زاگرس 

گراد کاهش درجه سانتی 2/2براساس روش مثلث نیچ برابر 

درصد رطوبت نسبی است. با توجه به  5/9دمایی وافزایش 

-دما با رطوبت نسبی، رابطه عکس دارد تامین یکی میاینکه 

تواند منجر به تغییر در جهت مطلوب دیگری شود ضمن آنکه 

کاهش دما و یا افزایش رطوبت سامانه، سبب سنگینی سامانه 
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-به. هد داشتو کاهش ارتفاع سطح فشار را به همراه خوا

 1عبارت دیگر چنانچه سامانه های غربی با پتانسیل بالقوه

-درجه 2/2کاهش زاگرس وارد شوند، با بارش به کیخسروی

ها در کیخسروی زاگرس می توان شرایط ای دمای این سامانه

 .2بارشی را برای آنها  فراهم اورد

میزان رطوبت درصدی  5/9ج : درحالت دیگر با افزایش 

-یکنند مهای غربی که به سمت کیخسروی حرکت میسامانه

ها را برای بارش موثر در این مکان فراهم توان شرایط سامانه

اورد. لذا چنانچه بتوان به احیا چاله ها وابگیرها در مسیر 

اینگونه سامانه ها اقدام کرد، همواره این احتمال وجود خواهد 

بارش  درصدی( برای 5/9داشت که رطوبت الزم )افزایش 

انها فراهم شود. متن اقلیمی )نگاره اقلیمی( ایران این احتمال 

که  باتوجه به نظریه آشوب را بطور طبیعی تایید می کند زیرا

تغیر اندک در سامانه ها می تواند موجب تغییر رفتار عظیم در 

کل سامانه شود می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه نظری 

 های غربی کهسامانه اییزبارشهای اقلیمی پیش زمینه

با بهره گیری از  دهندرا پوشش می "کیخسروی زاگرس"

 ت.ممکن اسنظریه آشوب امری محتمل و 
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کافی نیست. باروری سامانه ، حال بصورت طبیعی یا مصنوعی 

 الزم است.

( امکان کاهش دمای سامانه ها را با ایجاد روزنه 1345آزادی ) .2
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