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 روند ارزیابی و چاپ مقالات در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی     

 و ارسال مقاله و خلاصه مقاله از طریق سایت مجله نامثبت 

 مقاله و اعلام اصلاحات به نویسندگان  یکدگذاربررسی اولیه طبق فرمت مجله و  

 مجدد مقاله پس از انجام اصلاحات طبق فرمت مجلهوصول  

 مربوطه یهابخشبرای دبیران  هاآنمقالات و ارسال  یبندموضوع 

 اعلام سه داور برای هر یک از مقالات توسط دبیر بخش مربوطه  

 ارسال مقاله برای داوران  

 ارسال نظرات اصلاحی داوران برای نویسندگان  

 ارسال مجدد مقالات همراه با نظر داوران به دبیر مربوطه برای اعلام نظر نهایی توسط دبیر  

 ، توسط دبیر مربوطه به هیات تحریریه برای تصویب نهاییدشدهییتأارسال مقالات  

 ارسال مقالات مصوب هیات تحریریه به سردبیری جهت امور چاپ  

 رای چاپ ب یسازآمادهو  ییآراصفحهانجام ویراستاری،  

 پذیرش مقالات مبنای 

 :امتیاز پذیرش مقالات به شرح زیر است ترینمهمگذشته  همچونبر مبنای رسالت علمی فصلنامه تحقیقات جغرافیایی 

  رعایت اصول و موازین اخلاق پژوهش و صداقت علمی 

 ی پژوهشهامقالات و روش کیفیت علمی 

 پاسخ دادن به مشکلات جدید  

 در مقاله عنوان شود(. صراحتبهنوآوری و خلاقیت در موضوع و روش پژوهش )که بهتر است  

 :هستی زیر هاامر شامل زمینه این  

 .باشد منتشرنشدهدیگری  توسط فرد یا افراد قبلاً؛ موضوع موضوع پژوهشتازه بودن  -الف

 در موضوع پژوهشی نوآورانه هاابزارها و یافته ،هاروش ی جدید،هاایده کارگیریبه -ب

 بمطال گردآوریداشته باشد. منابع معتبر  ؛ در این خصوص مقاله بایستی (Case study) مطالعه موردیتازه بودن  - ج

 جدا پرهیز شود.کارها باید  گونهنیازا و ی نیستجدید دستاورد، دیگران یا تعویض عنوان مقاله

به صورت  هاهمایشها و باشد. مقالاتی که در گردهمایی نشدهچاپیک از نشریات داخلی و خارجی مقاله در هیچ -د

خلاصه ارائه شده باشند، با رعایت تمامی اصول تهیه و نگارش برای چاپ در فصلنامه و تکمیل مقاله، پس از 

 شوند.وران پذیرفته میاهای لازم توسط دبازنگری

 ت راهنمای تهیه و ارسال مقالا

 .رعایت شود هاآنمقالات در عین علمی و تحقیقی بودن باید ساده و روان باشد و قواعد نگارشی در  -

 مسؤولیت محتوایی مقالات بر عهده نویسنده است. -

 شود و فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.مقالات دریافت شده پس فرستاده نمی -

 مندرج در سایت ارسال شوند. نامهوهیشو طبق  مجلهمقالات بایستی از طریق سایت  -

 های زیر باشد:مقاله ارسالی باید شامل بخش -

 عنوان مقاله )کوتاه و رسا باشد( (9

ایمیل نویسنده مسئول  و نویسندگان و وابستگی سازمانی همراه با آدرسنام  (0
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بدون عنوان برای هر یک از ها، نتایج )ها و روشیک الی دو سطر(، داده) مسئله: بیان شامل پاراگراف، 9 فارسی: دهچکی  (3

 های ذکر شده(بخش

 کلمه  352تا  322پاراگراف بین  9چکیده انگلیسی:  (6

 واژه( 5تا  3)بین واژگان کلیدی  (5

( مسئلهبیان )هدف از انجام پژوهش آورده شود. به زبان ساده: مشکل چیست  ,مسفئلهشفامل بیان  صففحه، 0 - 5/9 :مقدمه (1

)هدف  کارکنمه خواهم چ)پیشینه تحقیق( و من می اندکرده کارچهمحققین خارجی و داخلی( )برای رفع این مشکل دیگران 

 تحقیق(.

و قرار است در مقاله  نشدهانجامموضوع پژوهش و تحقیق  درباره تاکنونهایی که پاراگراف، )کار 9 جنبه نوآوری مقاله (8

ها، مدل، یاست مانند استفاده از متدولوژ کاررفتهبهجنبه خلاقیتی که در انجام پژوهش  حاًیترجبه آن بپردازید( را ذکر کنید. 

 الگوها و... جدید و نوآورانه ذکر شود.

 ها(.ها )روش تجزیه و تحلیل دادهصفحه، شامل روش کلی تحقیق و روش پردازش داده 6 - 0 :روشمتدولوژی و  (7

 صفحه 90-92 :بحث (5

 صفحه 0-9 ی:ریگجهینت  (92

 شکل 7-1 ها:شکل (99

 جدول 6-9 ها:جدول  (90

  مورد 52-02 :مراجع (93

 است(. یدسترسقابل مجلهدر سایت  یاستناددهراهنمای )انجام شود  APA در متن و در انتهای مقاله با روش یاستناددهروش  -

 گذاری نشود.های مقاله شمارهاز بخش کیچیه -

 راهنمای ویرایش در سایت)مقاله را قبل از ارسال ویرایش نمایید.  حتماً های املایی باشد. لذا مقاله ارسالی نباید حاوی غلط -

 است(. یدسترسقابل مجله

 .نویسندة مسئول آن خواهد بود عهدهعلمی، ترتیفب اسفامی و پیگیری، به  ازنظرولیت هر مقاله ئمس -

ارسال  جلهمارسال مقاله را از سفایت دانلود و پس از اخذ امضای تمامی نویسندگان، به دبیرخانه  تعهدنامهمسئول باید  سندهینو  -

 .نماید

رد قبول ، موشدهمشخصزمفان ارائفه بفه دفتفر مجلفه  اولیفه و نسخهتعداد و ردیف نویسندگان مقاله، به همان صورتی کفه در  -

است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان، فقفط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی تمامی نویسندگان 

 ت.اس یبررسقابلو اعلام دلیل 

ورت تصفویب، طبفق ضوابط مجله در نوبت و در ص شدهیابیارزمقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران  -

 نویسندهیا قبول، اصلاح مقالات و بررسی هرگونه درخواست  هیأت تحریریه و داوران مجله، در رد ت.چاپ قرار خواهند گرف

 .باشندگان(، دارای اختیار کامل می)

گواهی پذیرش مقاله، پس از اتمام مراحل داوری و ویراسفتاری و تصویب نهایی هیأت تحریریفه، توسط سردبیر مجله  -

  .مسئول خواهد رسید هو به اطلاع نویسفند صادرشده

 .بر اساس این راهنما تهیه نشده و مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شدی که تلامقا -
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  :همکاران علمی این شماره
 

 دکتر کمال امیدوار دانشگاه یزد

 دکتر محمدعلی فیض پور دانشگاه یزد
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 صراف ساری بهروز دکتر تبریز دانشگاه

 دکتر حمدالله سجاسی قیداری  دانشگاه فردوسی مشهد

 دکتر سیدعلی علوی مدرس تربیت دانشگاه

 قنبری ابوالفضل دکتر تبریز دانشگاه

 دکتر محمدرضا رضوانی دانشگاه تهران 

 راد کاویانی مراد دکتر خوارزمی دانشگاه

  زادهمیابراهدکتر عیسی  دانشگاه زهدان 

 دکتر محمدرضا منصوری دانشور پژوهشگاه مهندسی بحران

 مشکینی ابوالفضل دکتر مدرس تربیت دانشگاه

 دکتر فاطمه وثوقی دانشگاه آزاد مشهد
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 رسوب با سه مدل  یدخاک و تول یشفرسا يسازمدلWEPP ،EPM  وFournier یطدر مح GIS 

 (یلاردب -يسولاچا یز: حوضه آبخي)مطالعه مورد

 موسی عابدینی، سوسن طولابی دکتر

62 

 سالی و ترسالی حوضه آبریز دریاچه ارومیه با الگوي پیونداز هاي خشکبررسی ارتباط بین دوره

 دورنوسان اطلس شمالی      

 مجتبی ذوالجودی، بهرام صناعی، دکتر پروین غفاریان دکتر 

549 

 شهر تهران يهوا هیلا يدما یوارونگ يهاشاخص یابیارز 

 آبادی، نسرین حسینسیطاو یدکتر تق
534 



 

 070 یاپی، شماره پ0911 دوم، تابستانو دوم، شماره  یسال س ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 Dr. M. Hafeznia تهران استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس،، ایحافظ نمحمدرضا دکتر 

 Dr. E. Roumina استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهرانابراهیم رومینا، دکتر 

e.roumina@modares.ac.ir  

 ايران و عربستانعلائق ژئوپلیتیکي  تأثیر

 اي در جنوب غرب آسیاهاي منطقهدر ايجاد چالش

 62/4/62پذیرش نهایی:                                      62/1/62دریافت مقاله: 

10.18869/acadpub.geores.32.2.9 DOI:  

 چکیده

ای فراگیر است، لیکن کنش میان کشورهای مدعی تابع نوع و تعداد موارد رقابت بین کشورهای یک منطقه در جهان پدیده

 آمیزتمسالمتلاش هستند، رابطه یک منطقه در در  شدن دو کشوری که جهت موقعیت اولاست.  هاآنمورد رقابت و چگونگی حل 

با یکدیگر نخواهند داشت. رابطه این دو کشور تابع نوعی رقابت پایدار خواهد بود که در جهت یارگیری دیگر کشورهای منطقه، 

ر د .داشتتداوم خواهد  ایجهت تثبیت موقعیت منطقه ترکوچک یهاگروهبه چالش کشاندن همدیگر و حمایت از کشورها و 

هایی را شکل داده است که این رقابت و منازعه به حال حاضر، رقابت متقابل ایران و عربستان در منطقه جنوب غرب آسیا، تنش

این پژوهش با روش توصیفی  آورده است.به وجود  را در این بخش از جهان ییهاتنشسایر کشورهای منطقه نیز سرایت کرده و 

ا و هژئوپلیتیکی دو کشور ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا پرداخت است. شیوه گردآوری داده و تحلیلی به مطالعه علائق

دهد کنش دو کشور ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا ای و اسنادی است. نتایج تحقیق نشان میکتابخانه ازیموردناطلاعات 

ی دینی و مذهبی، هارقابتایدئولوژیک، ساختار سیاسی متعارض،  متغیرهای مختلفی چون سابقه تاریخ، فرهنگی، رقابت تأثیرتحت 

است. این عوامل در تولید و تداوم رقابت  یافرا منطقههای قومی و مذهبی همسو در کشورهای متقابل و کنش سیاسی سطح گروه

دید بحران ای از جهان تشاین رقابت و منازعه، به دلیل وابستگی بخش عمده تأثیربوده و تحت  نیآفرنقشو منازعه بین دو کشور 

  گیری چالش در سطح جهانی خواهد شد.ی و در مرحله بعدی شکلامنطقهی تنش ریگشکلبین ایران و عربستان باعث 

 ، بحرانزیآممسالمتایران، عربستان، منازعه، رقابت  :واژگان کلیدی

 مقدمه

انسانی و  های طبیعیی فضائی و جغرافیایی ماورای مرزهای یک کشور در خصیصههامکملعلائق ژئوپلیتیکی عبارت است از 

شکیل زیربنای علائق و منافع ملی کشورها را ت ینوعتعلق ژئوپلیتیکی بهکه همسویی واقعی یا تصوری با منافع آن کشور دارد. 

 واردیمهای طبیعی و انسانی کشور تجانس و همگونی دارند و یا مام یا بخشی از خصیصهت بادهد و ناظر بر مواردی هست که می

لمی، فرهنگی، اجتماعی، دینی، ع ارتباطی،احتیاجات کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری،  کنندهنیهستند که تأم

یا  شیکت همگروه اقلی یک. و علاقه دارد یبستگدل هاآنو کشور به  باشندمی یطیمحستی، نظامی، امنیتی، حیثیتی یا زفنّاورانه

 کشور؛ واردات تأمینیک جزیره؛ مسیر ، در کشور دیگر؛ یک فضای جغرافیایی مرتفع و مسلط بر کشور فرهنگزبان و هم هم

(؛ فتیندمات )بازارهای ها و خمراکز فروش کالا مخابراتی، ارتباطهای شبکه )نفت، گندم(؛ ها و مسیرهای انتقال صادراتبندرگاه

، مشترک ورسومآداباشتراک زبانی؛ ، طرفدارآلات، گندم، دارو و اسلحه(؛ حزب سیاسی واردات )قطعات، ماشین تأمینمراکز 
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قدرت رقیب از کشور همسایه؛ نفوذ در  خروج دولت رقیب؛ قومی معارض؛ اقلیت ؛ پایگاه نظامی؛یناامنمرکز تولید و انتشار 

 ؛ صلح و ثباتیهای کشتارجمعو خدمات در خارج از مرزها؛ کاهش و کنترل سلاح کالاایه؛ افزایش مشتریان ارکان کشور همس

  (.163:1022حافظ نیا،دیگر )گر از پیرامون کشور و موارد متعدد مداخله یهاخروج قدرت المللی؛بین

ر جهت توانند دکشورهای مختلف از این طریق میکنند و منافع کشورها عمل می نیتأمعلائق ژئوپلیتیکی واقعی، در جهت 

لیتیکی برداری از علائق ژئوپلیتیکی، استراتژی ژئوپتقویت وزن ژئوپلیتیک خود تلاش نمایند. لذا ضرورت دارد جهت حداکثر بهره

بتوان بیشترین سهم  یم،تقس رقابلیغمشخصی را در پیش گرفت تا با کمترین چالش با رقبا در ارتباط با علائق ژئوپلیتیک بسیط و 

به  ی، بستر و زمینه لازم را جهترواقعیغآورد. از سوی دیگر علائق ژئوپلیتیکی تصوری یا  به دسترا از آن در جهت منابع ملی 

نمایند. کشورهایی که منابع خود را در جهت علائق ژئوپلیتیکی غیرواقعی هزینه نمایند، های سیاسی فراهم میانزوا کشاندن سیستم

 هند. دی خود را افزایش میآنتروپهای پویایی سیاسی فراهم نموده و درجه سازی ضعف و انزوای خود را در بین سیستمبستر

میزان فراوری علائق ژئوپلیتیکی تابع سطح قدرت کشورها است. چنانچه قدرت یک کشور در ابعاد مختلف رو به گسترش 

تیکی یک کشور در . بیشترین علائق ژئوپلیابدییمر فضای جغرافیایی گسترش د هاآنباشد، علائق ژئوپلیتیکی بسط یافته و حلقه 

 آن است و به میزان فاصله از مرزهای ملی، میزان علائق ژئوپلیتیکی کاهش خواهد یافت.  جوارهمکشورهای 

 
 رابطه سطح قدرت کشورها با علائق ژئوپلیتیک -0شکل 

 مسئلهبیان 

ی زیر هانبحراآمیز بین ایران و عربستان در جنوب غرب آسیا به طرق مستقیم یا غیرمستقیم با کنش رقابتدر حال حاضر 

 در منطقه پیوند خورده است. 

 .اندشدهکشتههزار نفر در جنگ  033بیش از  تاکنوندر سوریه  -

 .اندکردهمیلیون نفر از جمعیت سوریه شهر و خانه خود را ترک  16بیش از  -

 .اندشدهخارجمیلیون نفر از شهروندان سوری پس از جنگ از این کشور  2 -

 ی سوریه شهروندان این کشور را برای چندین دهه در چالش زیستی قرار خواهد داد. هارساختیزتخریب  -

 میلیون کشته داشته است.  1بیش از  تاکنوناشغال عراق و عملیات آزادسازی آن  -

ان، در کشورهای لبنان، یمن، بحرین، افغانست یافرا منطقهی هاقدرتی ژئوپلیتیکی هاکنشهمراه ی به امنطقهی هاقدرترقابت 

 ی در پی ندارد و ....امنطقهی ماندگعقبو فقر و  گناهانیبی جزء جنگ، تداوم بحران، آوارگی و کشتار اجهینتعراق و ...، 

ای به لحاظ ثروت طبیعی نزدیک به یک قرن است نتیجه چیست؟ چرا بحران در منطقه ،این وضعیت در جنوب غرب آسیا

ی ایی از این وضعیت بیشترین استفاده را خواهند برد؟ این صرفاً نیروهای منطقههاحکومتها و که پایدار مانده است؟ چه گروه
 علائق ژئوپلیتیک
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واهد این بحران تا کی و تا چه ابعادی گسترش خ ابعاد؟ آفرین هستند؟ پیامد پایداری بحران در منطقه، چیستدر تولید بحران نقش

 یافت؟ 

 لائقع بندی نمود، لیکن این پژوهشتوان فرضیات متعددی را شکلفوق و بسیاری از مسائل دیگر می سؤالاتهرچند برای 

داوم و گیری، تدر شکلرا موضوع اصلی  هاآنو غیرقابل تقسیم بودن  یافرا منطقهی و امنطقهی هاقدرتژئوپلیتیکی متداخل 

 داند. پایداری بحران در منطقه می

 چارچوب نظری

 رساختیزی مشترک جغرافیایی، هایژگیواز یکدیگر است.  متأثراز  شدتبه هاآن جوارهمسیاست خارجی کشورهای 

ی، چنانچه چند قطب مدعی قدرت وجود داشته باشد امنطقهی هاسازه. در چنین دهدیمی را تشکیل امنطقهرفتارهای همگرایی 

عمیق شده و  هارقابتیی در جریان است که از توازن نسبی ژئوپلیتیک برخوردارند و چنانچه این هاقطببین  هارقابتبیشترین 

 ایهای منطقهه. در سازشودمیآن تضعیف  مؤثری گردد، منطقه با چالش مواجه شده و کارکردهای امنطقهمانع از مصالح کلان 

در  شودیمو فضای بحرانی بر منطقه حاکم  افتهیگسترشالگوهای مناقشه  ابندییمتوسعه  هاتعارضغیر منسجم که تضادها و 

را فی بسترسازی مناسب را برای مداخله گران و بازیگران امنطقهی هادولتبین اجزاء و  جادشدهیای هاشکافمناطق  گونهنیا

 .کندمیفراهم  یامنطقه

 طوربهنیز در سطح جهان  هاتیمزی خاصی هستند و منابع و هاارزشی و هایژگیوو فضاهای جغرافیایی دارای  هامکان

 رونیازااست.  نامتعادلی جغرافیایی هاتیمزو نیز تقاضای  هاتیمز عرضه. به عبارتی الگوی پخش باشندینممتعادل پخش 

به یکدیگر نیازمند و وابسته  هاحکومتو  هاملت، هاآنی انسانی ساکن در هاگروهدنبال آن و فضاهای جغرافیایی و به  هامکان

ای برخوردار است. ی جغرافیایی کشورها از طیف گستردههاتیمزاین واقعیت است.  کنندهمنعکسشوند. وابستگی ژئوپلیتیکی می

آن را ندارند. این ضرورت وابستگی متقابل جغرافیایی،  هاآناز  لکن برخی از کشورها از تمام یا بخشی از آن برخوردارند و برخی

ود همیشه از نیازهای خ تأمینبرای  هادولتالمللی و توسعه و تکامل سیستم سیاسی جهان است. البته همکاری و تعامل بین فلسفه

رف غیره سعی بر تعرض، کنترل و تص کنند و گاهی با ترفندهای سیاسی، سلطه، نفوذ، زور واستفاده نمی زیآممسالمتهای روش

آمیز را در روابط خود با دیگران زا و خصومتفضایی تنش رونیازا (.142:1022حافظ نیا، ) رادارندی جغرافیایی دیگران هاتیمز

ی و جنگ و ناامننماید و بحران و دهند که سلامت سیستم سیاسی جهان و منطقه را به چالش کشیده و تهدید میشکل می

 کنند.ی را تحمیل میافتگینتوسعه

و عوامل  هاارزش (.033:1002ی،یشکواست )های ارادی افراد با محیط خود به عقیده رلف، فضای جغرافیایی بازتابی از آگاهی

ساختاری و یا کارکردی ماهیتی دوگانه دارند. بدین معنی که یک عامل جغرافیایی برای یک گروه یا فرد  به لحاظجغرافیایی 

 علاوهبه. شودمیهمان عامل برای گروه و یا فرد دیگر دارای ارزش منفی انگاشته  کهیدرحالنسانی ممکن است مثبت تلقی شود ا

اینکه هویت ساختی و کارکردی عوامل، دارای ارزش ثابت و پایدار نیستند و ممکن است یک عامل در بستر زمان ممکن است 

ی متفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر ساختارهای سیاسی هاارزش متفاوت یانسانی هاگروهدچار تحول ارزشی شود و یا در دیدگاه 

ن ای دیمؤهاگستراند  نمایند. نظریه پخشخود در فضای جغرافیایی می موردنظری هاارزشها و سعی در توزیع و پخش پدیده

  (.Johnston,1994:132) (20:1002،، هاگت116:1024ی،یشکواست )وضعیت 

 یهاباارزشدر ارتباط  ،در سطوح مختلف هاقدرت جهت تبیین رقابتمدلی  عنوانبهرا  6شکل توان با توجه به مطالب فوق می

  .قرارداد مدنظر ،مورد مناقشه
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 بسیط بین بازیگران سیاسی یهاارزشمدل رقابت قدرتی و  -7شکل 

 در الگوی فوق ممکن است روابط مختلف زیر بین واحدهای سیاسی بازیگر شکل گیرد:

 گیرد؛یم اتشنمنافع ی بسیط و غیرقابل تقسیم از الگوی رقابت و تا حدی هاباارزشدر ارتباط  Bو  Aرفتار و کنش دو کشور 

 با رقیب متناظر است. تابع کسب حداکثر منافع و سپس رقابت Bو  A یافرا منطقهرفتار و کنش بازیگر 

 است. یافرا منطقهقدرت  برهیتکجهت غلبه بر کشور رقیب،  Bو  Aرفتار و کنش دو کشور 

 ای، یارگیری حداکثری است. در ارتباط با کشورهای منطقه Bو  Aرفتار و کنش دو کشور 

ه کننده و محدودکنند، تحمیلتیموردحمادر ارتباط با کشور رقیب در برابر کشور  Bو  A یافرا منطقهرفتار و کنش بازیگران 

 در فضای جهانی است.

 یشناسطیمح

است. در حال حاضر منطقه جنوب غرب آسیا فضای رقابت و چالش سازی سه قدرت  1کشور 16جنوب غرب آسیا شامل 

)بسیط بودن  هانآایران، عربستان و ترکیه است. این سه قدرت علائق ژئوپلیتیکی متکثر و متنوع دارند و نگرش غیرقابل تقسیم 

ی، امنطقهی هایبنددستهی ریگشکلعیت به علائق ژئوپلیتیکی( بستر چالش سازی و منازعه را شکل داده است. برآیند این وض

 انجامیده است. تولید بحران و منازعه 

 

                                                 
 ،کویت ،قطر ،عمان ،عربستان سعودی ،عراق ،لییاسرا ،سوریه ،ترکیه ،پاکستان ،بحرین ،ایران ،امارات متحده عربی ،افغانستان ،اردن ،ارمنستان ،آذربایجانشامل:  1

 .یمن ،جمهوری لبنان ،گرجستان

 

(منافع و رقابت :آمیز)هدفروابط رقابت  

 ارزش بسیط و غیرقابل تقسیم

 Bکشور 

 

 Aکشور 

 

-هفرامنطقبازیگر 

 Bای 

 

ی ابازگیر فرامنطقه 
A 
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 کشورهای جنوب غرب آسیا -9شکل 
 ایران( کیتیژئوپل)انجمن منبع: 

ژئوپلیتیکی در این  هایکنشآمده است. بسیاری از  4شکل ساختار قدرتی بر مبنای متغیر تمدنی در جنوب غرب آسیا در 

 . قراردادتوان بر مبنای مدل زیر مورد مطالعه منطقه را می

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 تمدنی در جنوب غرب آسیاساختار قدرتی بر مبنای متغیر  -4شکل 

 های تحقیقیافته

 الگوی حاکم بر روابط ایران و عربستان

پایان جنگ جهانی اول با تجزیه امپراتوری عثمانی و تعیین و تغییرات جغرافیایی و شکل گرفتن واحدهای سیاسی جدیدی در 

 داخلی و دو سطحی قدیمی در هابحرانی جدید و نیز تشدید هابحرانهمراه بود. ظهور این واحدها سبب بروز  فارسجیخلمنطقه 

ی شکل گرفت و کشورهای منطقه به دو گروه دوقطبدر پایان جنگ جهانی دوم الگوی نظام  (.22:1660حسنات،شد )ی امنطقه

تقسیم شدند: عراق به جبهه بلوک شرق و دیگر کشورها به جبهه بلوک غرب پیوستند. در رابطه ایران و عربستان این دوره تا 

د و شته شگذا اجرااز دو کشور ایران و عربستان به  متحدهالاتیا.ش تداوم داشت. سیاست دو ستونی ه-1020انقلاب ایران در سال 

محور تعادل ژئوپلیتیک خاورمیانه با کمک مکمل استراتژیک خود یعنی عربستان و با پشتیبانی  عنوانبه 1606ایران قبل از سال 

 
 ترکیه

 عربستان ایران

 هندو عراق پاکستان

 گرجستان
 ارمنستان

 اسرائیل

کشورهای مدعی تمدن 

رقیب

 کشورها با تمدن ترکیبی

 مسیحیت کشورهای با تمدن تک
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از  فارسجیخلطی سه دهه  جهیدرنتآمریکا( توانست پایداری نسبی را در منطقه برقرار سازد.  متحدهالاتیاجهانی ) دریاییقدرت 

مسائل خود را حل  زیآممسالمت صورتبهعراق  جزبهبی برخوردار بود و همه کشورهای واقع در آن یک امنیت نسبی خو

دو کشور همچنین در زمینه مسائل  .(126:1000عزتی،نیفتاد )اتفاق  هاآنآمیز بین برخوردهای خشونت گاههیچو  کردندیم

سادات تند )داشنگرش یکسانی نسبت به شوروی و آمریکا  اوپک، فلسطین و سازمان کنفرانس اسلامی وحدت نظر داشته و هردو

 یگرائهمی آن، عربستان و ایران دچار امنطقهی هاعقبه(. در این دوره در چارچوب نظام ژئوپلیتیک جهانی و 164:1002عظیمی،

بر نیروی جداکننده غلبه داشته است. در این دوره ایران از منزلت ژئوپلیتیک برتر نسبت به  ونددهندهیپساختاری بوده و نیروی 

 (.22:1024حافظ نیا، رومینا، است )عربستان برخوردار بوده 

ای از و خروج آن از ساختار ژئوپلیتیک غرب و فروپاشی پیمان سنتو و بروز زنجیرهبا وقوع انقلاب اسلامی در ایران     

.ش ه-1023ه این وضعیت تا پایان دهتوسعه تضادها گرایش یافت.  یسوژئوپلیتیکی در منطقه، روابط ایران و عربستان به تحولات

 در ایران تداوم یافت. 

 و پایان جنگ ایران و عراق (1622جولای) .شه-1020شورای امنیت توسط ایران در تیرماه  262پس از پذیرش قطعنامه 

 ، رویارویی بین ایران و اعراب تخفیف پیدا کردازآنپس یهاسالی سیاست خارجی طی ریگجهت تغییر نیز و (1021اسدی،)

و نیز تهاجم عراق  تغییر رهبری(. به عبارتی تغییر اوضاع داخلی در ایران همچون پایان جنگ ایران و عراق، 40:1000رمضانی،)

 یهابه اتخاذ روشخارج و  رودررواز حالت  فارسجیخلکرانه به کویت و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ایران را با کشورهای 

شکاف در روابط آمریکا با با توسعه  ییگرا یآشتاین فرایند  .(636:1026برزگر،داد ) شیو صلح طلبانه گرا انهیمصلحت جو

ی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی جدید در عراق، افغانستان و منطقه برای آمریکا، از شتاب بیشتری هافرصتاعراب، پدیدار شدن 

.ش ه-1023.ش تا نیمه دوم دهه ه-1003برخوردار شد و مناسبات دو کشور به حالت عادی بازگشت. این وضعیت از ابتدای دهه 

اخوان است )ه توسعه در روابط دو کشور در این دوره تداوم یافت. دیدار ریاست جمهوری اسلامی ایران از عربستان نمون

ه نسبت ب متحدهالاتیعواملی چون سیاست ا.ش روابط دو کشور رو به تیرگی نهاد. ه-1023از نیمه دوم دهه  .(104:1006کاظمی،

ونه ی تنش گاقهمنطو سیاست  عبدالله خارجی ایران در این دوره، تحولات داخلی در عربستان و مرگ پادشاهعربستان، سیاست 

ایط گیری این شرشکل در ی داخلی در سوریه و یمن و ...هاجنگعربستان، تعارض در برداشت از منافع، تحولات در دنیای عرب، 

 بوده است.  رگذاریتأث

 علایق ژئوپلیتیکی متعارض و تنش ایران و عربستان

 ایدئولوژی متعارض 

خواهد  هاآن یهاهستند. ایدئولوژی موردنظر نیروی حرکت دهنده کنشهر یک از این کشورها حامل یک ایدئولوژی پویا 

انقلابی شیعه در مقابل ایدئولوژی سنی وهابی به رهبری عربستان سعودی سیاسی و سرعت ایدئولوژی پس از انقلاب اسلامی به بود.

هر ایدئولوژی پس از  .(032:1004قلم،سریع البردند )هر دو ایدئولوژی مشروعیت یکدیگر را زیر سؤال  کهینحوبهقرار گرفت 

  با جریانات سیاسی و اقتصادی همراه گردد.  که یزمان ژهیوبهاستقرار از قدرت تنیدگی و پایداری برخوردار است. 
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 متقابل ایران و عربستان در فضای ملی یکدیگروپلیتیک ئعلائق ژ -0شکل 

 ییاکانون گرشوند. این دار این نوع ایدئولوژی محسوب میدو کانون و داعیه عنوانبههر یک از کشورهای ایران و عربستان 

دیگر، کنش تعارضی را افزایش داده است. از سوی دیگر این دو کشور جهت توسعه  رگذاریتأثمتغیرهای  برهیتکدو کشور با 

 نمایند. گستراندی میها مدل، اقدام به انتشار فضایی بر مبنای موردنظرایدئولوژی 

 سامی( -)ایرانی یب مدن رقت

ی جهانی ای و حتا سطح منطقهای عام است که از سطح محلی تبین ساکنان فضاهای جغرافیایی، پدیده یپندار یبرترتفکر 

ی دو تمدن ایرانی و سامی نیز یک انگاری و پیرو انگاری و فرودست یپندار یبرترهای فراوانی از آن آورد. تفکر توان نمونهمی

گیرد و این احساس مبنای عمل و کنش شکل می هاملتاست. تفکر برتری انگاری، احساسی تصوری است که بین  هاآناز 

دار آن هستند در طول تاریخ دهد. دو تمدن ایران و سامی که در حال حاضر دو کشور ایران و عربستان داعیهرا شکل میاجتماعی 

غلبه تمدن سامی . اندطور پایدار در تنش و منازعه بودهبه 1033این دو تمدن در طول تاریخ اند. با یکدیگر در حال رقابت بوده

تاریخ  برهیتکمافوق و مادون اعراب نسبت به ایران را تقویت کرد. از سوی دیگر ایرانیان با  پس از ورود اسلام به ایران، نگرش

های فراوانی در این زمینه در ایران وجود اند. نمونه اشعار و نثرها و نوشتهو تمدن کهن خود، نگرش اعراب را به چالش کشیده

ایران و عربستان در حال حاضر است. از سوی دیگر حاکمان عرب  دار تمدنیرقابت تمدنی بین دو داعیه دهندهنشاندارد که 

نمایند و حتی برای کنترل سیاسی یکدیگر، خود را بیشتر مدافع هنجارهای عربی نشان ی نمادین عمل میهااستیسبیشتر بر اساس 

 ط با دیگر کشورهای عربی داشتهعلاوه بر آن عربستان به دلایل مختلف؛ موقعیت الگوی در ارتبا .(Barent,1998: 1-2) دهندمی

 .ر فضای عربی نیز سرایت خواهد کردرقابت تمدنی به دیگ نهیشیپ برهیتکاین موقعیت الگویی با  .(1020واعظی،)است 

 

 

 

 

وابستگی تمدنی ایران و عربستان -1شکل   

ی فکری و بانیپشتهای سامی این تمدن در بخش بزرگی از جنوب آسیا و شمال آفریقا زبانه برهیتککنش تمدنی عربستان با 

ای هکنش تمدنی ایرانی، در فضاهای جغرافیایی این تمدن یعنی افغانستان تاجیکستان و بخش کهیدرصورتکنشی را به همراه دارد. 

 گیرد. ای از جنوب غرب آسیا صورت میپراکنده

 قومی در فضای سرزمینی رقیب -ذهبیعلایق م

هبی ها تولید فکر و پشتوانه مذهای فکری و عقیدتی متفاوتی دارند. این کانونهر یک از مذاهب منشعب از دین اسلام، کانون

ها ممکن است در فضاهای جغرافیایی کشور رقیب قرار گیرند، کنش این کانون ازآنجاکهکنند. معتقدان خود را فراهم می

 عربستان سعودی

 جمهوری اسلامی ایران

وهابیاز نوع  اسلام سنتی  

 اسلام از نوع شیعه 

 عربستان سعودی

 ایران

 تمدن سامی

  تمدن ایرانی
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 کدیگریژئوپلیتیکی در داخل مرزهای ئق علا ی ایران و عربستانهر یک از این کشورهارا به همراه خواهند داشت.  ژئوپلیتیکی

ژئوپلیتیکی  علاقه عنوانبهاهل تسنن ایران کند. دارند که این علاقه ژئوپلیتیکی زمینه مداخله در مسائل داخلی همدیگر را فراهم می

عیان و مکه مکرمه در عربستان سعودی جزء علائق ژئوپلیتیک ایران در عربستان محسوب شود و شیعربستان سعودی محسوب می

 شود. می

 

 

 

 

 

 

 

 

رویکرد ایران و عربستان نسبت به اسلام -2شکل   

 رقابت در اوپک:

ای جهت کسب منافع مشترک دانست. در حال حاضر دوازده کشور بندی کشورهای غیرمنطقهتوان مظهر گروهمیاوپک را 

عضو این نهاد  اکوادور و آنگولا ،نیجریه ،الجزایر ،امارات متحده عربی ،لیبی ،قطر ،ونزوئلا ،ویتک، عربستان سعودی، عراق، ایران

کشورهای عضو و  نفتهای ی سیاستسازکپارچههماهنگی و ی» باهدفاگرچه این نهاد  (.Yergin, 2008: 2) اقتصادی هستند

المللی بین فتبازار نهایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در ، طراحی شیوههاآنمنافع جمعی یا فردی  نیتأمتعیین بهترین راه برای 

از تشکیل شد. ولی در مراحل پس  (OPEC Secretariat, 2012: 9) «ی و ...رضروریغاز بین بردن نوسانات مضر و  منظوربه

جایگاه بالاتر  کسبی که کشورهای تولیدکننده جهت اگونهبهتشکیل و ثبات آن، عرصه رقابت تولیدکنندگان عضو واقع شد. 

. ایران فاصله نزدیکی با کسب رتبه م-1603است. در دهه  توجهقابلبه رقابت پرداختند. رقابت ایران و عربستان نیز در این زمینه 

اول تولیدکننده نفت داشت که با وقوع انقلاب اسلامی، ایران فضای رقابتی را به دیگر تولیدکنندگان نفت اوپک واگذار نمود. 

 شود.رقیب بالقوه عربستان محسوب می عنوانبههای ذخایر نفتی، ایران با توجه به ظرفیتلیکن 

 اردارندیاختکشورهای عضو اوپک سهم مهمی از بازار تولید نفت خام جهان را در  6312 منتشرشدهبر اساس آمار  

(International Agency Energy Secure Sustainable Together, 2015 .)بیشترین تولیدکننده  عنوانبهعربستان  نیب نیا در

  گردد.نفت اوپک محسوب می

 ای پیرامونی عرصه رقابت و منازعهفضاه 

و رقابت  رنظاختلافکه همواره میان ایران و عربستان بر سر آن  فضاهایییکی از : فضای رقابتی شرق دریای مدیترانهالف( 

شیعیان  نطقه،م این در. است سوریه کشور از ییهابخش و لبنان با منطبق که اییفض است؛ مدیترانه دریای وجود داشته، منطقه شرق

ین االله در لبنان حزب. در حال حاضر اندتاریخ ارتباطات فرهنگی، مذهبی و تجاری با ایران داشتهطول نند و در کزندگی می

جمهوری اسلامی  عربستان سعودی

ایران

 مکه مکرمه-9

 شیعیان عربستان سعودی-0

 اهل تسنن ایران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%86%D9%81%D8%AA
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این رابطه از سوی عربستان سعودی  نفوذ ایران را در غرب آسیا تقویت کرده است. واست کارکرد تاریخی را احیا کرده 

  است. قرارگرفته موردانتقاد

فضای جغرافیایی دیگری که در آن میان ایران و عربستان رقابت و درگیری : فضای رقابتی غرب عراق و شرق سوریه ب(

 اتحادانقلاب اسلامی، روابط جمهوری اسلامی ایران با سوریه به وجود دارد، منطقه بین عراق و سوریه است. پس از پیروزی 

استراتژیک ایران تبدیل شد. از سوی دیگر، پس از سقوط صدام، با روی کار آمدن شیعیان در عراق، روابط ایران و عراق نیز 

 .، نفوذ ایران در کشورهای سوریه و عراق تقویت شدجهیدوستانه و درنت

 در کشور نای شیعیان جمعیت. است بوده شیعیان سکونت محلکشور یمن در جنوبی عربستان : نفضای رقابتی شمال یم ج(

 را پیگیری کردند. با سقوطاعتراضی  یهاسال اخیر جنبشچند ون نفر است. شیعیان این کشور در میلی 2 به قریب حاضر حال

گر این کشور افزایش یافت و از سوی دینفوذ ایران در ، تصاحب قدرت در این کشور توسط شیعیان های طرفدار عربستان وگروه

  نفوذ سنتی عربستان کاهش یافت. این فرایند موجب دخالت نظامی عربستان در امور داخلی یمن شد.

را یکی دیگر از فضاهای رقابت بین ایران و عربستان باید  نیاگانه ایرو جزایر سه : بحرینفارسجیخلدر فضای رقابتی د( 

 زآنجاکهاایران شیعی واقع شوند.  موردتوجهباعث شده تا  مسئلههستند و این  مذهبعهیشای از جمعیت بحرین خش عمدهدانست. ب

در ود. شمستقیم عربستان است یکی از فضاهای رقابت بین دو کشور محسوب می تیموردحماحکومت این کشور با اهل تسنن 

ده کرده است تا از طریق امارات متحبوموسی عربستان سعودی همواره تلاش گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ارابطه با جزایر سه

  جهت واگذاری این جزایر به امارات از سوی ایران را پیگیری کرده است.  فشارتحتعربی ایران را 

لیل دجنوب شرق ایران و غرب پاکستان محل سکونت اقوام بلوچ است که به و افغانستان:  فضای رقابتی غرب پاکستانه( 

د. همچنین گیردر حال حاضر از سوی عربستان جهت فشار به ایران مورد استفاده قرار میایران و پاکستان  بین یترسیم استعمار

یکی دیگر از فضاهای تنش بین این ایران و عربستان محسوب  عنوانبه توانمی را هاآنهای مالی عربستان از طالبان و حمایت

 (.4:1062،رومیناکرد )

 
 فضاهای تنش بین ایران و عربستان -8شکل 

  (http://newspg.irبه نقل از پایگاه خبری جغرافیای سیاسی، )منبع: 

ایران و عربستان در فضاها و مناطق پیرامونی نسبت به منافع واقعی یا تصوری، رویکرد غیرقابل تقسیم دارند.  هر دو کشور 

  .کندمیمداوم بین دو کشور را فراهم  یچالش سازاین رویکرد موجب پایداری منازعه و 

 

 

http://newspg.ir/
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 ساختار سیاسی متفاوت

وع رفتار و ن دکنندهیسیاسی تول یهاستمیویژه است. این سدارای یک سیستم سیاسی  ی ایران و عربستانهر یک از کشورها

اسلامی برخوردار است. اصولاً بخشی از  جمهوریاست و ایران از یک نوع حکومت پادشاهی . عربستان دارای کنش ویژه است

 ده نهادها وکنش و تعاملات بین دو کشور در قالب ساختار موجود با تعارض و چالش مواجه است. این دو ساختار تولیدکنن

  سازد. عربستان سعودیرا با موانع مواجه می هاآنقرار داده و تعاملات  تأثیررا تحت  هاآنساختارهای تابعی هستند که کنش 

 های مذهبی. مایهدارای ساختار پادشاهی با حاکمیت مطلقه آل سعود است و ایران از یک جمهوری اسلامی با بن 

 یهای سطح جهانرابطه با سیستم

ی هاستمیسهر یک از کشورهای ایران و عربستان دارای رابطه بسیار نزدیک با سیستم سیاسی سطح جهانی هستند که این 

 (. Roumina, 2017: 112هستند )سطح جهانی در حال رقابت با یکدیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 جهانی یهاقدرتروابط ایران و عربستان با سایر  -1شکل 

 یریگجهینت

لذا  .و پایداری آن استن دو واحد سیاسی ایران و عربستان بی تنش های تحقیق حاکی ازهای مورد مطالعه در بخش یافتهداده

واحد سیاسی در هیچ شرایطی در کنار همدیگر نخواهند بود. رقابت پایدار است ولی تابع کنش سیاسی ممکن است رقابت  دو

 ئلهمسهر زمان حوزه نفوذ ایران در منطقه افزایش یابد، عربستان در برابر این . شود جایگزین تنش و یا منازعه زیآممسالمت

، 6کند. شکلو بالعکس نیز صدق می کندای رقیب میقدرت منطقه عنوانبهواکنش نشان داده و سعی در محدود کردن ایران 

  ای بین ایران و عربستان را نشان داده است. الگوی تعاملی یا تعارضی منطقه

 جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی

 متحدهالاتیا

 روسیه و چین

ت 
رقاب

اتژ
ستر

ا
یکی

 



 11/ اآسی غرب جنوب در ای منطقه های تاثیر علائق ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در ایجاد چالش

 ایالگوی تعاملی/تعارضی منطقه -05کل ش

 توان انتظار ایجاد فضایی آرام در جنوب غرب آسیا که بیشترینی الگوی فوق در یک رابطه تعامل میریکارگبهدر صورت 

آفرینی دو قدرت ایران و عربستان است بود. این الگو نیازمند یک دیپلماسی پویا متکی بر نقش تأثیرتحولات منطقه تحت  

قرار  ردتوجهمورا  یافرا منطقهی هاقدرتآفرینی توان نقشای است. لیکن نمیآفرینی بازیگران منطقه در تحولات ذاتاً منطقهنقش

 ی دیپلماتیک در سه سطح زیر است: هاتلاشآمیز ایران و عربستان تابع الگوی فوق در فضای رقابت مسالمت رونیازانداد. 

 ر؛ی بین دو کشوهاتنشسطح بین کشوری: دیپلماسی فعال ایران و عربستان جهت کاهش 

ور در کاهش تنش بین دو کش توانندیمی دو کشور هستند هاکنشاز رفتار و  متأثرای که ای: کشورهای منطقهسطح منطقه

 باشند.  نیآفرنقشایران و عربستان 

 واسطههبتوانند در کاهش تنش بین ایران و انگلستان آمریکا و چین می متحدهالاتیاسطح جهانی: کشورهای اروپایی، روسیه، 

 باشند.  رگذاریتأثدیپلماسی سطح جهانی 

 خذآمنابع و م
 . 6گرائی در روابط ایران و عربستان، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، تابستان، شماره (، واگرائی و هم1006اخوان کاظمی، بهرام ) 

 فارس و مسائل آن، تهران، انتشارات سمت.(، خلیج1021اسدی، بیژن ) 

 .1، فصلنامه راهبرد، شماره سپتامبر 11از عربستان پس  -(، تعاملات سیاسی ایران1026) ، کیهانبرزگر 

  http://bit.ly/2vR2c4Iپایگاه خبری جغرافیای سیاسی  

 (، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی. 1022، محمدرضا )این حافظ 

 فارس، فصلنامه تحقیقاتخلیجآن بر ژئوپلیتیک  تأثیربط ایران و عربستان و تحول روا(، 1024، محمدرضا، رومینا، ابراهیم )این حافظ 

 .26-22، تابستان. صص 6، شماره 63جغرافیایی، دوره 

فارس، ترجمه: باقر نصیر، مجموعه مقالات چهارمین ثباتی ترتیبات امنیتی در خلیج(، اختلافات ارضی عامل بی1006حسنات، سید فاروق ) 

 .فارسسمینار خلیج
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 شدهبیني شاخص میانگین رأي پیش تهیه نقشه زيست اقلیم ايران با استفاده از

 2/2/62پذیرش نهایی:                                     6/0/62دریافت مقاله: 

DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.21 

 چکیده

های انسانی است. این پژوهش با هدف شناخت ، راهنمای مناسبی برای انجام بسیاری از فعالیتیمیاقلستیزآگاهی از شرایط 

ایران،  یمیاقلستیزانجام شد. برای محاسبه شرایط  شدهینیبشیپ رأیایران با استفاده از شاخص میانگین  یمیاقلستیزشرایط 

ایستگاه همدید مورد  160، سرعت باد و ابرناکی، در بخارآبهای روزانه مربوط به متغیرهای دمای هوا، رطوبت نسبی، فشار داده

ی از شرایط ابه صورت جداگانه بررسی شد. سپس پایگاه داده هاستگاهیااز  هرکدام یمیاقلستیزاستفاده قرار گرفت. ابتدا شرایط 

ای، شرایط ( ایجاد شد. با استفاده از چنین پایگاه داده022*160)با ابعاد  های مورد مطالعهتمامی ایستگاه بلندمدت یمیاقلستیز

ط گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که شرای یابینمیاران به کمک روش کریجینگ به صورت روزانه ایگستره یمیاقلستیز

در ایران  تواندکه یک مکان می یاگونهبهران دارای تنوع بسیار زیادی است. ایگسترهزیست اقلیمی در بازه زمانی و مکانی در 

 در یک زمان مشخص توانیمدر طول سال هم از شرایط خیلی سرد و هم از شرایط داغ برخوردار باشد. البته چنین تضادی را نیز 

متوسط در طول سال شرایط متمایل به گرم )کمی گرم، گرم، خیلی گرم و داغ(، شرایط زیست اقلیم  طوربهران دید. ایگسترهدر 

ران حاکم ایگسترهدرصد از  02و  10، 21)کمی خنک، خنک، سرد و خیلی سرد( به ترتیب در  آسایش و شرایط متمایل به سرد

ران حاکمیت بیشتری را از خود نشان داده است. ایگسترهاست. با این وجود، در هر ماه از سال یکی از شرایط زیست اقلیمی در 

لیمی . در میان شرایط زیست اقاندکردهو فروردین گستره وسیعی از ایران شرایط آسایش اقلیمی را تجربه  مثال در آبان عنوانبه

 یرتأثیی از ایران را تحت ها، بخش یا بخشزمانهم طوربهی خنک، آسایش و کمی گرم در تمام طول سال مختلف، شرایط کم

 اند.خود قرار داده

 شدهبینیپیش رأی: زیست اقلیم، آسایش اقلیمی، کریجینگ، شاخص میانگین واژگان کلیدی

 مقدمه

مطالعات زیست اقلیمی از اهمیت زیادی برخوردارند. شناخت  ویژهبهو  محیطیزیستو پایدار، مطالعات  جانبههمهدر توسعه 

ست آگاهی از توانمندی زی درواقعتواند اولین گام در انجام بسیاری از مطالعات محیطی باشد. شرایط زیست اقلیمی هر مکانی، می

های بسیاری با اهداف ، شاخصهای گذشتهسازد. در سالهای را انسانی هموار میریزی و مدیریت بهتر فعالیتاقلیمی، برنامه

های انسانی و سازگاری و آسایش حرارتی انجام شده است. ارزیابی شرایط زیست اقلیم مختلف، برای ارزیابی نقش اقلیم در فعالیت

های لازم جهت انجام سفر تواند به گردشگران از جهت انتخاب بهترین زمان و مکان و نیازمندیو متغیرهای جوی هر مکان می

زیست اقلیمی، اغلب به دلیل مطرح بودن بحث تغییر اقلیم و ایجاد  هایپژوهش(. انجام Caliskan et al, 2012: 417) ک نمایدکم
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(. Givoni et al, 2003: 77) تنش حرارتی در سطح کره زمین و همچنین بحث مدیریت انرژی، روز به روز در حال افزایش است

اعات اطل ترینمهمو دمای محیط برای سلامتی انسان بسیار مهم است. در این میان  ستیزطیمحآگاهی از شرایط جوی و آب و هوا، 

(. Omonijo et al, 2013: 205) مورد نیاز پزشکان برای حفظ سلامت انسان، عملکرد و شرایط آسایش حرارتی است محیطیزیست

مانند آمریکا و کشورهای اروپایی بوده است.  افتهیتوسعهبیشترین مطالعات انجام شده در مورد آسایش حرارتی، در کشورهای 

 هایدر این کشورها برآورد شرایط آسایش حرارتی هر ناحیه در اولویت کارهای آسایش اقلیمی قرار دارد. استفاده از شاخص

 ی بیرونیفضاشده در ارزیابی شرایط زیست اقلیمی  ینیبشیپ رأیاستاندارد و میانگین  مؤثردمای معادل فیزیولوژیک، دمای 

 (.Honjo, 2009: 43) (، توسط محققان بسیاری توصیه شده استها)فضای مسکونی خانه )محیط آزاد( و درونی

را  ایستگاه همدید در مجارستان 631با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک شرایط زیست اقلیم  (6331)1ماتزاراکیس

ی روزانه دمای هوا، رطوبت نسبی، پوشش ابر و سرعت باد، نقشه آسایش اقلیمی هاداده بر اساس درنهایتمورد مطالعه قرار داد. 

( با استفاده از نسخه اصلاح شده شاخص اقلیم گردشگری، اثرات تغییر اقلیم 6334) و همکاران 6اسکات .این مناطق را ترسیم نمود

ج زمستانه یک او هرکدامکه شهرهای جنوبی ایالات متحده بر صنعت گردشگری آمریکای شمالی را مطالعه کردند. نتایج نشان داد 

یم مساعدترین توزیع اقل عنوانبهای آنجلس تا اندازهیا پراکندگی دونمایی اوج پاییزی و بهاری را نشان دادند و فقط شهر لس

 ختلف نیز مطالعاتیگردشگری در طول سال مورد آزمون قرار گرفت. در مورد ارتباط بین بیمارها و شرایط زیست اقلیمی م

شده عدم آسایش  بینیپیشبا استفاده از شاخص میانگین رأی  (6332همکاران )و  0پانتاو مثال عنوانبهصورت گرفته است. 

حرارتی در شهر آتن و اثر آن را بر تعداد روزانه مراجعات بیمارستانی ثبت شده در اورژانس چهار بیمارستان را بررسی کردند. 

ق نشان داد که بین مقدار روزانه این شاخص و مراجعات بیمارستانی بخش اورژانس، همبستگی منفی قوی وجود نتیجه این تحقی

)یونان( به  بر روی نقش اقلیم در میزان مرگ و میر شهر آتن( 6316)4ناستوس و ماتزاراکیستوسط نیز  ایمطالعهدارد. چنین 

انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مرگ و میر در  1666-6331کمک شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در دوره زمانی 

باط نشان داد که ارت افتهیمیتعمهای خطی های استخراج شده از مدلارتباط نزدیک با درجه حرارت هوا قراردارد علاوه بر این یافته

 وجود دارد. انهمیزان مرگ و میر روزهای زیست اقلیمی و شاخصداری بین آماری معنی

میزان آسایش اقلیمی منطقه شهری گلاسکو را با استفاده از شاخص دمای معادل فیزیولوژیک  (6310) و همکاران 2کروگر

بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که برآورد میزان آسایش اقلیمی توسط شاخص دمای معادل فیزیولوژیک در هوای آزاد، 

یک و همبسته است. در این تحقیق همچنین مقایسه تطبیقی میان آسایش حرارتی روزانه به نظر افراد ساکن در این شهر بسیار نزد

ری تبین منطقه شهری و روستایی انجام شد. نتایج نشان داد که در طول روز مناطق شهری از سطح آسایش اقلیمی به مراتب پایین

)با توجه به  تحلیل اوضاع جوی مرتبط با گرما جزیه وبه ت( 6310و همکاران ) 2رتزهانسبت به مناطق روستایی برخوردار هستند.

پرداختند. نتایج این  6332تا  6330و فونیکس، آریزونای ایالت متحده آمریکا از سال  زینویلیاپیغام اضطراری( در شیکاگو،  611

ل شیکاگو است. با این حا گرم میزان مرگ و میر افزایش یافته یوهواآبتحقیق نشان داد که در فونیکس در یک فصل طولانی با 

 .شودنمیدیده  توجهقابلیی از مرگ و میر هامعمول در معرض شرایط آب و هوایی خیلی گرم قرار دارد، اما نشانه طوربهاگرچه 

انرژی در معماری مطالعه کردند. به اعتقاد  تأمینبر  تأکیدشرایط زیست اقلیمی ایران را با ( 6316) 0و اوزدینیز یدیپور وح

 یهاابتدا با استفاده از داده هاآنها، آگاهی از وضعیت زیست اقلیمی ضروری است. جهت طراحی هوشمند انرژی ساختمان هاآن
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های کردند. نتایج نشان داد که ساختمان بندیطبقهو همچنین نمودار زیست اقلیمی، ایران را به پنج ناحیه  ایستگاه هواشناسی 22

 تأییدیناحیه معرفی شده،  2تفاوت مشاهده شده در معماری سنتی  درواقعهای متفاوتی هستند. یژگیسنتی در هر ناحیه دارای و

شرایط زیست اقلیم ورشو پایتخت لهستان را با استفاده از دو ( 6310) 1سندروسکابندی زیست اقلیم ایران دارد. بر درستی طبقه

، مطالعه کرد. مقایسه این دو شاخص با احساس حرارتی سنجش شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و شاخص جهانی اقلیم حرارتی

شده از گردشگران در مرکز قدیمی شهر نشان داد که شاخص دمای معادل فیزیولوژیک نسبت به شاخص اقلیم حرارتی جهانی، 

دشگری و روند توانمندی اقلیم گر( 6310همکاران )ماتزارکیس و کارایی کمتری در برآورد صحیح شرایط زیست اقلیمی دارد. 

ما در این منطقه رشرایط زیست اقلیم حاکم بر لوکزامبورگ را در ارتباط با تغییر اقلیم بررسی کردند. نتایج نشان داد که تنش گ

 داری را نشان داده است.در طی دوره مورد مطالعه روند افزایشی و تنش سرما روند کاهشی معنی

از دو شاخص  6313تا  6332های ( برای بررسی آسایش حرارتی در شهر چونگ کینگ بین سال6312و همکاران ) 6یو

PMV  وAMV نشان داد که  هااستفاده کردند. تجزیه و تحلیل دادهPMV  کارایی بهتری نسبت به شاخصAMV .و  0کائو دارد

و  PMV هایگهای را مطالعه کردند. برای این منظور از شاخصربین، پکن و شانها یها( آسایش حرارتی شهر6312همکاران )

PPD  زمانی و میزان آسایش حرارتی میان شهرهای مورد مطالعه وجود  ازنظری توجهقابلاستفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت

ره فصلی در انگلستان ( به بررسی آسایش حرارتی در سه پایانه فرودگاهی در یک دو6312) 4دارد. کوتوپولس و نیکولوپولا

کاربر برای درک وضعیت حرارتی صورت گرفت. در  0320پرداختند. این بررسی به صورت میدانی و با پرسشنامه و مصاحبه از 

ان است. نتایج این پژوهش نش قرارگرفتهاولویت  این پژوهش راحتی مورد نیاز مسافران وکارکنان در محیط و داخل ساختمان در

دهند. مایی خنثی و متوسط و کارکنان دمای پایین تر از دمای متوسط را برای محیط و داخل ساختمان ترجیح میداد که مسافران د

استفاده شد. در این  TSV( وضعیت تنش حرارتی سوئد را مطالعه کردند. برای تحلیل آن از شاخص 6310و همکاران ) 2یانگ

باد و تابش خورشید استفاده شد. نتایج نشان داد که تنش سرمای شاخص ازپارامترهایی چون رطوبت نسبی، دمای هوا، سرعت 

 بسیار شدید شرایط شرایط غالب در این کشور است.

وژیک ی دمای معادل فیزیولها( تقویم زمانی مناسب برای فعالیت گردشگری در تبریز را با استفاده از شاخص1022) ذوالفقاری

اواسط  )اوایل خرداد تا نتیجه این تحقیق نشان داد که دوره آسایش اقلیم در این شهربینی شده ارائه کرد. پیش میانگین رأیو 

 12شهریور و دوره تنش سرما با درجات مختلف از  63تیر تا  13تیر( بسیار محدود است. این در حالی است که تنش گرمایی از 

شاخص  بر اساس( نواحی اقلیم گردشگری ایران را 1026احمدآبادی )زاده و کشد. فرجمهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه طول می

زمستان، مناطق جنوبی کشور از شرایط اقلیم  هایماهنشان داد که در  هاآناقلیم گردشگری مشخص کردند. نتایج تحقیق 

 ایاستثنبهکشور )فصل بهار نیز نیمه شمالی  هایماهکند. در گردشگری مطلوب برخوردارند و به سمت شمال کشور کاهش پیدا می

مال مناطق ش استثنایبههای شمال غربی و شمال شرقی کشور( از شرایط مطلوب گردشگری برخوردار است. در تابستان بخش

پاییز نیز  غربی و شمال شرقی که از وضعت مطلوبی برخوردار هستند تقریباً شرایط نامطلوب در کل کشور حاکم است. در فصل

( شرایط زیست اقلیم اصفهان 1061)هوشمند مه جنوبی کشور متمایل خواهد بود. عطایی و شرایط مناسب گردشگری به سمت نی

می و سپتامبر بهترین  هایماهها، ی مختلف بررسی کردند. نتیجه این بررسی نشان داد که در اغلب روشهارا با استفاده از روش

ن، ژوئ هایماهژانویه، فوریه، دسامبر و  هایماهورد مطالعه در های مها از لحاظ آسایش اقلیمی هستند و شرایط اقلیمی ایستگاهماه

ی کمی آب ها( در این پژوهش با مقایسه شاخص1062ندیم و همکاران )کند. ژوئیه، اوت به سمت نامطلوب سوق پیدا می
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شده  بینیپیش میانگین رأی، شاخص (CPI)شاخص قدرت سرد کنندگی (HUوهواشناسی توریسم شامل شاخص عدم آسایش )

(PMV) شاخص معادل فیزیولوژیک ،(PET) و شاخص آب و هوایی(TCI) های سینوپتیک بجنورد، شده از ایستگاه آوریجمع

ستان در ا هادامغان، سبزوار، ساری، شاهرود و دو ایستگاه درون استانی شامل مراوه تپه و گرگان؛ به بررسی کارایی این شاخص

هش نقشه در این پژو. آسایش حرارتی برای بازدید گردشگران در فصل مناسب تهیه گردیده استگلستان پرداخته شد و نقشه 

شده تهیه شد. علاوه برای این برای هر ماه به صورت جداگانه وسعت  بینیپیش رأیشاخص میانگین  بر اساسزیست اقلیمی ایران 

 از شرایط زیست اقلیمی آشکار گردید. هرکدامو گستره حاکمیت 

 و روشداده 

نتایج متفاوتی حاصل شود وجود دارد. تفاوت  کهاینهای مختلف، احتمال در برآورد شرایط زیست اقلیمی یک مکان با روش

شی تا از هر کار پژوه آمدهدستبههای گوناگون است. بنابراین نتایج ی مختلف و اعمال روشهادر نتایج به سبب استفاده از داده

متغیرهایی هستند که شرایط زیست  ترینمهمو روش مورد استفاده قرار دارد. دما و رطوبت از جمله  داده تأثیرحد زیادی تحت 

دهند. با این حال در کنار این دو متغیر، سرعت باد، ابرناکی و فشار بخار آب نیز نقش تعیین اقلیمی یک مکان را شکل می

وا هی روزانه دمای هاپژوهش برای تهیه نقشه زیست اقلیمی ایران، از دادهای در احساس ما از شرایط اقلیمی دارند. در این کننده

ایستگاه  160)هکتوپاسکال(  )اُکتا( و فشار بخار آب )متر بر ثانیه(، ابرناکی )درصد(، سرعت باد (، رطوبت نسبیگرادسانتی)

 )عرض، طول و ارتفاع( تصات جغرافیاییهای مربوط به مخ، ویژگییادشدههمدید استفاده شد. البته در کنار متغیرهای جوی 

(. در ادامه پایگاه داده مقدماتی از متغیرهای 1)شکل  رفتهای مورد مطالعه نیز در محاسبات مربوطه مورد توجه قرار گایستگاه

ز میانگین ا جداگانه تشکیل شد. سپس پایگاه داده نهایی طوربهسال، ماه و روز خورشیدی، برای هر ایستگاه همدید  برحسباقلیمی 

ستگاه نهایی برای هر ای کی، پایگاه دادهروزانه متغیرهای دمای هوا، فشار بخار هوا، رطوبت نسبی، سرعت باد، میزان ابرنا بلندمدت

 تشکیل شد.

 
 ایستگاه همدید مورد مطالعه 019پراکنش جغرافیایی  -0شکل 

د. این شده محاسبه گردی بینیپیش رأیشاخص میانگین  اساسبر جداگانه  طوربهدر ادامه شرایط زیست اقلیم هر ایستگاه 

ات ازنظرشده  آوریجمعهای داده بر اساسهای شناخته شده در زمینه تشخیص آسایش حرارتی است که شاخص یکی از مدل

خستین بار ن اند تعریف شده است. این شاخصافرادی که به صورت نمونه در یک اتاق که متغیرهای اقلیمی آن تحت کنترل بوده
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ی از شرایط اپایگاه دادهبنابراین در این پژوهش ابتدا شرایط زیست اقلیمی هر ایستگاه به صورت روزانه محاسبه شد. سپس 

 022و  های مورد مطالعهشرایط زیست اقلیمی در ایستگاه 160ایجاد شد. در این پایگاه داده،  022*160زیست اقلیمی ایران با ابعاد 

روش  یابی بهاین پایگاه داده، شرایط زیست اقلیمی در سطح ایران با انجام میان بر اساسنیز تعداد روزهای سال است. سرانجام 

ایران  شده، نقشه زیست اقلیمی یابیمیانشرایط زیست اقلیمی  بر اساسکریجینگ برآورد گردید. برای هر روز در سطح کشور 

، میانگین ماهانه شرایط زیست اقلیمی ایران با یابیمیانهای روزانه برآورد شده در جریان تهیه شد. علاوه بر این با استفاده از داده

جم حهای زیست اقلیمی ترسیم گردید. استفاده از میانگین ماهانه شرایط زیست اقلیمی در ایران به سبب محدودیت هعنوان نقش

ت نواحی یسد استفاده از میانگین برآورد شده نیز بتواند گویای بخشی از واقعرپژوهش بوده است. با این حال به نظر میکار 

 زیست اقلیمی ایران باشد.

 بحثنتایج و 

ایستگاه به  160های مورد مطالعه در دو مرحله انجام شد. نخست شرایط زیست اقلیمی این پژوهش، تجزیه و تحلیل دادهدر 

 ران آشکار شد. در تحلیل شرایط زیستایگسترهصورت جداگانه شناسایی شد. سپس در مرحله بعد، شرایط زیست اقلیمی در 

از شرایط حاکم به صورت روزانه و ماهانه مشخص شود. با توجه به حجم و  هرکداماقلیمی ایران تلاش شد تا گستره و وسعت 

 ی ماهانه شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران تشریح شد.هاهای روزانه زیست اقلیمی، در این پژوهش تنها نقشهتعداد زیاد نقشه

 شناخت شرایط زیست اقلیمی ایران

ی ایران شده شناسایی شد. شرایط زیست اقلیم بینیپیش رأیروش میانگین  بر اساسنواحی زیست اقلیمی ایران در این تحقیق 

 21ران شرایط زیست اقلیم آسایش حاکم است. در مجموع ایگسترهدرصد از  10متوسط در  طوربهدهد که در طول سال نشان می

 کند. در این میان( را تجربه می)کمی گرم، گرم، خیلی گرم و داغ ران در طول سال شرایط متمایل به گرمایگسترهدرصد از 

است. از  شدهدیدههای وسیعی از ایران درصد، نسبت به دیگر شرایط زیست اقلیمی، در بخش 12شرایط زیست اقلیمی گرم با 

 02کمی خنک، خنک، سرد و خیلی سرد( در سرد )متوسط شرایط زیست اقلیمی متمایل به  طوربهسوی دیگر، در طول سال 

این شاخص، شرایط خیلی سرد در طول سال در کمترین  بر اساسران حاکم است. لازم به یادآوری است که ایگسترهدرصد از 
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شرایط خیلی سرد و سرد، اختلاف چندانی میان  استثنایبه طورکلیبهاست.  شدهدیدهدرصد از کل ایران(  4حدود ایران )گستره از 

درصد( و شرایط  21گرم )ندارد. با این حال مقایسه شرایط متمایل به گستره رخداد دیگر شرایط زیست اقلیمی دیگر وجود 

که بیش از نیمی از ایران اغلب در قلمرو یکی از شرایط کمی گرم، گرم،  دهدمیدرصد( در طول سال نشان  02سرد )متمایل به 

 (.6دارد )شکل قلیمی گرم خیلی گرم و داغ قرار دارد. بنابراین شرایط زیست اقلیمی در ایران میل به شرایط زیست ا

 
 از شرایط زیست اقلیمی در ایران هرکدامگستره  -7شکل 

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در فروردین 

 شده نشان داد که در فروردین شرایط داغ در هیچ بخشی بینیپیش رأیمیانگین  بر اساستحلیل شرایط زیست اقلیمی ایران 

. در این ماه از شودمیران دیده ایگسترهدرصد از  1/3از ایران حاکم نیست. در طرف مقابل، شرایط خیلی سرد نیز تنها در حدود 

 یی از شمال ایرانهابخش میانه استان کرمان در امتداد شمال غرب ایران، شرایط متمایل به سرد حاکم است. علاوه بر این در

های البرز( و شمال شرق ایران نیز شرایط سرد و خنک حاکم است. در مجاورت این منطقه شرایط آسایش اقلیمی در کوهرشته)

ی خراسان رضوی، جنوبی، سمنان، اصفهان، یزد، کرمان، فارس، ها)به صورت پراکنده در استان های نسبتاً وسیعی از ایرانبخش

بویر احمد، خوزستان و ایلام( وجود دارد. به سمت مناطق جنوبی تر، شرایط زیست اقلیمی متمایل به گرم دیده  کهکیلویه و

باریکه ای از جنوب غرب، جنوب و جنوب شرق  طورکلیبه. گرمترین بخش از ایران در این ماه، در استان هرمزگان و شودمی

 . شرایط زیست اقلیمی برآوردشودمیخراسان جنوبی و استان فارس دیده ایران و همچنین به صورت پراکنده در استان کرمان، 

درصد از وسعت ایران حاکم  4/61خنک در و کمی 66گرم در ، کمی2/62دهد که آسایش اقلیمی در شده در این ماه نشان می

 (.0دارد )شکل ران در قلمرو آسایش اقلیمی قرار ایگسترهماه، فروردین بیشترین  بوده است. پس از آبان



 21/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در فروردین -9 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در اردیبهشت

یط ران شراایگسترهدر این ماه در  کهطوریبهدر اردیبهشت ماه شرایط زیست اقلیمی ایران به سمت گرما میل خواهد کرد. 

شرایط  ورکلیطبهی نیز در شرایط زیست اقلیمی داغ و خیلی گرم و توجهقابلخیلی سرد و سرد حاکم نیست. علاوه بر این افزایش 

سبت به ن کهطوریبهران کاهش محسوسی پیدا می کند. ایگستره. در این ماه آسایش اقلیمی در شودمیمتمایل به گرم دیده 

درصد از وسعت ایران کاهش پیدا کرده است. کاهش آسایش و شرایط متمایل به  0/12فروردین، در این ماه آسیایش اقلیمی به 

، 0/62ی از ایران است. در میان شرایط زیست اقلیمی متعدد، شرایط گرم در توجهقابلی هاافزایش گرما در بخش دهندهنشانسرد، 

ش رخلاف فروردین که شرایط آسایب. اندگرفتهبرران را در ایگسترهدرصد، بیشترین  0/12یش اقلیمی در و آسا 2/60کمی گرم در 

های کوهشتهراقلیمی اغلب در نیمه شرقی ایران دیده می شد، در این ماه آسایش اقلیمی به صورت بسیار پراکنده، تقریباً در منطبق بر 

یی از استان کردستان، آذربایجان غربی، زنجان و همدان، شرایط به هاماه بخش زاگرس، البرز و شمال شرق ایران است. در این

دارای  مناطق عنوانبهاما در مجموع شمال غرب و غرب به سمت استان لرستان و شرق اصفهان ؛ نسبت سردتری را تجربه کرده اند

 (.4شوند )شکل شرایط زیست اقلیمی متمایل به سرد دیده می 
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 یست اقلیمی ایران در اردیبهشتشرایط ز -4 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در خرداد

های زیادی از ایران حاکم است. به عبارت دیگر در این ماه به نسبت در خرداد گسترش شرایط زیست اقلیمی گرم در بخش

ی ایران گسترش پیدا کرده است. گسترش شرایط زیست هافروردین و اردیبهشت، شرایط اقلیمی گرم در بیشتر بخش هایماه

اقلیمی در ایران منجر به کاهش شرایط آسایش و همچنین کاهش شرایط متمایل به سرد شده است. در این ماه در هیچ بخشی از 

م است. به ران حاکایگسترهدرصد از  0/3ایران شرایط خیلی سرد، سرد و خنک دیده نشده است. شرایط کمی خنک نیز تنها در 

ر آسایش که مقدا طوربهنسبت فروردین و اردیبهشت، شرایط آسایش اقلیمی در قلمرو ایران کاهش چشمگیری پیدا کرده است. 

درصد از پهنه  2/2اما در خرداد حدود ؛ درصد از وسعت ایران بوده است 0/12درصد و در اردیبهشت  2/62اقلیمی در فروردین 

. شودمی ئیدتای ایران هادار بوده است. بنابراین در این زمان گرم شدن سریع و ناگهانی بیشتر بخشایران از چنین شرایطی برخور

 ی زیادی از ایران گسترشهازیرا علاوه بر کاهش شرایط متمایل به سرد و آسایش اقلیمی، شرایط متمایل به گرم نیز در بخش

بود، در  برگرفتهران را در ایگسترهدرصد از  6/3ایط داغ کمتر از مثال در فروردین و اردیبهشت شر عنوانبهپیدا کرده است. 

در خرداد شرایط زیست اقلیمی خیلی گرم،  طورکلیبهدرصد از پهنه ایران حاکم شده است.  6/61داغ( در شرایط )این  خردادماه

گفت که در خرداد  توانمی بندیجمع. در یک اندبودهران حاکم ایگسترهدرصد از  6/61و  6/64، 2/66گرم و داغ به ترتیب در 

 (.2شکل ) )کمی گرم تا داغ( است درصد از وسعت کل ایران، تحت قلمرو شرایط متمایل به گرم 60بیش از 



 21/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در خرداد -0 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در تیر

درصد  1/3به سمت شرایط گرما پیش رفته است. در این ماه تنها در  تیرماهی وسیعی از ایران در هاشرایط زیست اقلیمی بخش

است. در کنار آن آسایش اقلیمی نیز در محدوده  شدهدیدهمتمایل به سرد  طیشرا)شمال آذربایجان غربی(  از وسعت کل ایران

درصد از وسعت کل ایران(  2/3 )حدود یی از استان اردبیل و آذربایجان شرقیهاکوچکی در شمال آذربایجان غربی و بخش

درصد از وسعت کل ایران( از شرایط متمایل به گرم برخوردارند. در این میان در  66)بیش از  ی ایرانهاحاکم است. دیگر بخش

درصد، بیشترین  2/66و  6/60ران شرایط داغ حاکم است. پس از آن شرایط خیلی گرم و گرم به ترتیب با ایگسترهدرصد از  2/46

درصد از وسعت ایران، شرایط متمایل به گرم حاکم  66. اگرچه در این ماه در بیش از اندگرفتهبرران را در ایگسترهعت از وس

 (.2) ودشمیکه با افزایش ارتفاع و همچنین افزایش عرض جغرافیایی از شدت گرما و تنش آن کاسته  رسدمیاست، اما به نظر 

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در تیر -1 شکل
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 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در مرداد

دارد. همانند تیرماه، در مرداد نیز در کمتر از  تیرماهشباهت بسیار زیادی با  مردادماهشرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در 

ایط خیلی سرد، سرد و کمی خنک نیز در ایران درصد از وسعت کل ایران شرایط کمی خنک تجربه شده است. همچنین شر 1/3

درصد( در قلمرو  2/3) تیرماهدرصد از وسعت کل ایران( به نسبت  6/3اقلیمی )دیده نشده است. البته در این ماه آسایش 

دود حاست )از ایران که شرایط زیست اقلیمی داغ را تجربه کرده  ایگسترهاز ایران حاکم است. اگرچه در این ماه  تریکوچک

شرایط داغ  همچناندرصد از وسعت ایران( کاهش یافته است؛ اما با این حال  2/46) درصد از وسعت ایران( به نسبت تیرماه 02

 2/00شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران است. پس از شرایط داغ، شرایط خیلی گرم و گرم به ترتیب با  ترینغالب مردادماهدر 

اند. نکته مهم در این ماه وجود شرایط آسایش اقلیمی در دو منطقه ران تجربه شدهایگستره درصد، در بیشترین وسعت از  1/62و 

یجان غربی و همچنین بخش کوچکی از میانه استان کرمان، شرایط زیست با فاصله دور از یکدیگر است. در شمال استان آذربا

ین منطقه ارتفاع ا ویژهبهاست اما شرایط محلی  قرارگرفتهاقلیمی آسایش حاکم است. اگرچه کرمان در عرض جغرافیایی پایینی 

 (.0باشد ) باعث شده است که نسبت به مناطق هم مدار خود از شرایط اقلیمی به مراتب بهتری برخوردار

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در مرداد -2 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در شهریور

ک شده است. البته شرایط خیلی سرد و خن یاعمدهقبل دچار تغییراتی  هایماهدر شهریور شرایط زیست اقلیمی ایران نسبت به 

 یزئجی متعادل شدن شرایط اقلیمی در این ماه به صورت هادر این ماه در هیچ بخشی از ایران حاکم نبوده است. با این حال نشانه

ر این ماه د . اولین نشانه، افزایش وسعت مناطقی از ایران است که از شرایط زیست اقلیمی کمی خنک برخوردارند.شودمیآشکار 

درصد افزایش پیدا کرده است. نشانه دوم متعادل شدن شرایط زیست اقلیمی، کاهش وسعت  6/3شرایط کمی خنک در ایران به 

ترین شرایط زیست اقلیمی ایران، شرایط داغ بود؛ اما کنند. در تیر و مرداد غالبمناطقی از ایران است که شرایط داغ را تجربه می

آغازی بر متعادل  دهندهنشاندرصد از ایران تجربه شده است. بنابراین کاهش شدید شرایط داغ  4/10داغ در در شهریور، شرایط 

درصد، بیشترین  4/10و  6/62، 02شرایط خیلی گرم، گرم و داغ به ترتیب با  طورکلیبهشدن شرایط اقلیمی در این ماه است. 

این اگرچه وسعت مناطقی از ایران که دارای شرایط متمایل به سرد هستند . بنابرانددادهخود قرار  تأثیروسعت ایران را تحت 



 11/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

های وسیعی از ایران کاسته شده افزایش چشمگیری نداشته است اما از شدت شرایط زیست اقلیمی داغ و گرمای شدید در بخش

و در تیر و مرداد به اوج رسیده  گفت که روند افزایش گرما که در اردیبهشت در ایران آغاز شده بود توانمیاست. در نتیجه 

. علاوه بر این آسایش اقلیمی نیز به نسبت تیر و مرداد افزایش محسوسی را در ایران نشان داده شودمیبود؛ در شهریور متوقف 

است. شرایط زیست اقلیم آسایش در این ماه به صورت بسیار پراکنده در شمال غرب، غرب، استان کرمان و مازندران دیده 

 (.2)شکل  شودمی

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در شهریور -8 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در مهر

به گرم(،  قلیمی متمایلاکاهش قلمرو شرایط زیست بود )ایجاد شده  ورماهیشهرتغییراتی که در شرایط زیست اقلیمی ایران در 

؛ اما ودشنمیران دیده ای گسترهدر  همچنانماه شدت بیشتری پیدا کرده است. اگرچه در این ماه شرایط خیلی سرد و سرد  در مهر

ران حاکم ای گسترهدرصد از  6شرایط داغ خیلی گرم در بخش وسیعی از ایران از بین رفته است. در این ماه شرایط داغ تنها در 

شهریور گویای آن است که در این ماه شرایط زیست اقلیمی ایران رو به سرمایش میل کرده مرداد و  ،است. مقایسه آن با تیر

در این  طورکلیبه. انددادهی را نشان توجهقابلاست. زیرا علاوه بر کاهش وسعت شرایط داغ، شرایط خیلی گرم و گرم نیز کاهش 

ران حاکم ای گسترهدرصد، در بیشترین بخش از  64و  2/64، 66ماه شرایط زیست اقلیم کمی گرم، گرم و آسایش به ترتیب با 

سال  هایماهران است. مقایسه آن با دیگر ایگسترهدرصد از  64هستند. نکته مهم دراین ماه، حاکمیت شرایط آسایش اقلیمی در 

آبان و فروردین، پهنه وسیعی از ایران در مهر ماه از شرایط اقلیمی مطلوبی برخوردار هستند. در  هایماهکه پس از  دهدمینشان 

 دهندهنشاندرصد،  64درصد از کل ایران تجربه شده بود، افزایش آن در مهر ماه به مقدار  4/1شهریور ماه آسایش اقلیمی تنها در 

هایی از شمال غرب، غرب و استان اق افتاده است. در این ماه بخشتحول بزرگی است که در شرایط زیست اقلیمی ایران اتف

تا میانه استان کرمان( و ایران ). از شمال غرب به سمت جنوب شرق اندشدهسردترین مناطق ایران مشخص  عنوانبهکرمان 

کوههرشتی مناطق مرتفع و بر رو درواقعیی از شمال ایران، آسایش اقلیمی حاکم است. یعنی هاهمچنین شمال شرق ایران و بخش

 (.6)شکل  شودمیهای زاگرس و البرز و شمال شرق ایران، شرایط زیست اقلیمی آسایش دیده 
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 شرایط زیست اقلیمی ایران در مهر - 1 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در آبان

ه های زیست اقلیمی ایران در این مایکی از ویژگیدر آبان ماه شرایط زیست اقلیمی ایران به سمت شرایط سرد متمایل است. 

های البرزو همچنین کوهرشتهران است. با این حال بالاتر از ایگسترهخیلی سرد و داغ( در اقلیمی )عدم وجود شرایط حاد 

د حدو . درشودمیسرد، خنک و کمی خنک( دیده سرد )های زاگرس و بخشی از جنوب شرق ایران، شرایط متمایل به کوهرشته

درصد(  6/10گرم )ران، شرایط متمایل به گرم برقرار است. لازم به یادآوری است که این شرایط اغلب کمی ایگسترهدرصد از  62

آبان ماه زمانی  درواقعدرصد از تجربه شده است.  1/03درصد( است. در طرف مقابل شرایط آسایش اقلیمی در حدود  1/6گرم )و 

ین شرایط دیگر سال آبان ماه بهتر هایماهان از شرایط مطلوب اقلیمی برخوردار است. بنابراین در میان رایگسترهاست که بیشترین 

درصد، بیشترین وسعت  0/12درصد و خنک با  6/60اقلیمی را دارد. پس از شرایط زیست اقلیمی آسایش، شرایط کمی خنک با 

مناطق  شمال شرق و جنوب شرق ایران( و استثنایبهایران )اً در نیمه شرقی . در این ماه آسایش اقلیمی تقریباندگرفتهبرایران را در 

 (.13است )شکل پراکنده دیگری در شمال، جنوب غرب و غرب ایران حاکم 

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در آبان -05 شکل                                



 11/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در آذر

کنند. افزایش شرایط درصد( شرایط خیلی سرد را تجربه می 0/0ایران )ی از توجهقابلهای اولین بار در آذر ماه بخشبرای 

آن است که اقلیم غالب ایران در آذر ماه، شرایط  دهندهنشانخیلی سرد در ایران و کاهش شرایط داغ، خیلی گرم و حتی آسایش 

 شدهدیدهدرصد از ایران شرایط متمایل به گرم  2/0در این ماه در کمتر از  طورکلیبهزیست اقلیمی سرد و متمایل به سرد است. 

درصد  1/03اوج )است. البته چنین شرایطی تنها در سواحل جنوبی ایران حاکم است. اگرچه در آبان ماه آسایش اقلیمی ایران در 

ران محدود شده است. در این ماه ایگسترهدرصد از  0/11از وسعت کل ایران( قرار داشت، در آذر ماه آسایش اقلیمی تنها به 

دارند درصد، در گستره وسیعی از ایران وجود  2/61و  2/60، 0/62و سرد به ترتیب با  شرایط زیست اقلیمی خنک، کمی خنک

 (.11)شکل 

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در آذر -00 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در دی

شرق استان ایران )درصد از  0/1در دی ماه شرایط زیست اقلیمی داغ، خیلی گرم و گرم در ایران تجربه نشده است. تنها در 

درصد از  2/10و  1/62، 6/03ترتیب در هرمزگان(، شرایط کمی گرم وجود دارد. در این ماه شرایط خنک، سرد و خیلی سرد به 

ت ی نداشته است. با توجه به شرایط زیستوجهقابلران حاکم بوده است. به نسبت آذر، شرایط آسایش اقلیمی، کاهش ایگستره

حی ایی از استان خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد و همچنین نوهاگفت که آسایش اقلیمی تنها در بخش توانمیاقلیمی این ماه 

جنوبی ایران وجود دارد. در این ماه با افزایش ارتفاع و همچنین افزایش عرض جغرافیایی، شرایط خیلی سرد نمود بیشتری پیدا 

و همچنین نواحی جنوبی ایران، از شدت سرما کاسته شده و شرایط  می کند. علاوه بر این به سمت ایران مرکزی و نواحی پست

 (.16شکل است )نسبتاً متعادل تری حاکم 
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 شرایط زیست اقلیمی ایران در دی -07 شکل

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در بهمن

. همانند دی ماه، در شودمیشرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در دی ماه، با تفاوت بسیار اندکی در بهمن ماه نیز مشاهد 

شرق استان هرمزگان( شرایط ایران )درصد از  0/1بهمن نیز شرایط داغ، خیلی گرم و گرم در ایران تجربه نشده است. تنها در 

کمی گرم حاکم است. به نسبت دی ماه، وسعت مناطقی که دارای شرایط آسایش اقلیمی هستند، در بهمن ماه اندکی کاهش پیدا 

ران از شرایط خیلی سرد برخوردار است. بنابراین یکی از ویژگیهای ایگسترههمن ماه زمانی است که بیشترین اما ب؛ کرده است

درصد از کل ایران است. همانند دی ماه، در بهمن ماه نیز مناطق مرتفع و دارای  1/61این ماه حاکمیت شرایط خیلی سرد در 

 متمایل به سرد هستند. در این ماه شرایط زیست اقلیمی طورکلیبهی سرد و عرض جغرافیایی بالا، دارای شرایط زیست اقلیمی خیل

 لیطورکبه. انددادهخود قرار  تأثیردرصد، بیشترین وسعت از ایران را تحت  1/61و  60، 0/66خنک، سرد و خیلی سرد به ترتیب با 

ل است )شکبهمن به اوج خود رسیده  ویژهبهتوان گفت که روند سرد شدن ایران که از شهریور ماه آغاز شده بود، در دی و می

10.) 

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در بهمن -09 شکل



 11/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

 شرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در اسفند

در این ماه شرایط  همچناندی و بهمن در ایران وجود داشت در اسفند ماه کاسته شده است.  هایماهاز شدت سرمایی که در 

اما افزایش محسوسی در شرایط زیست اقلیمی کمی گرم و گرم در پهنه ؛ شودنمیداغ و خیلی گرم در هیچ بخشی از ایران دیده 

 ران از اسفند شروع به افزایش میایگسترهبه گرم در  گفت که شرایط زیست اقلیمی متمایل توانمی درواقعایران وجود دارد. 

. اگرچه در دی و بهمن، از شرایط خنک، سرد و خیلی دهدمیی را نشان توجهقابلنماید. در این ماه شرایط خیلی سرد کاهش 

تیب با و سرد به ترران نام برده شد؛ در اسفند ماه شرایط کمی خنک، خنک ایگسترهشرایط اقلیمی در  ترینغالب عنوانبهسرد 

درصد از ایران  0/2های زیادی از ایران حاکم هستند. در این ماه شرایط خیلی سرد تنها درصد، در بخش 2/10و  0/64، 2/62

دهد که روند سرد شدن ایران درصد( نشان می 1/61بهمن )درصد( و  2/10دی ) هایماهتجربه شده است. مقایسه این شرایط با 

. علاوه بر آن برخی از مناطق جنوبی ایران که در دی و بهمن در شرایط خنک و کمی خنک قرار شودمیقف در اسفند ماه متو

تر،  مناطق مرتفع ویژهبهبالای جغرافیایی و  هایعرضداشتند، در این ماه شرایط آسایش اقلیمی را تجربه می کنند. در این ماه 

 (.14شکل هستند )قلمرو شرایط زیست اقلیمی سرد و خیلی سرد 

 
 شرایط زیست اقلیمی ایران در اسفند -04 شکل

 ویژهبهسال ). به عبارت دیگر، در هر ماه از شودمیسال دیده  هایماهتنوع شرایط زیست اقلیمی در ایران در تمام  طورکلیبه

 عنوانهبران قابل تجربه است. ایگسترهفروردین، اردیبهشت، مهر، آبان و آذر( تقریباً تمام شرایط زیست اقلیمی در  هایماهدر 

یلی مانند شرایط خدیگر )ران وجود ندارد و شرایط زیست اقلیمی ایگسترهمثال در فروردین تنها شرایط زیست اقلیمی داغ در 

 رأیشاخص میانگین  بر اساس طورکلیبهدرصد از پهنه ایران( حاکم است.  1/3ایران )در گستره محدودی از  کمدستسرد( 

مختلف فصل بهار به ترتیب شرایط زیست اقلیمی آسایش، گرم و خیلی گرم حاکم است. در فصل  هایماهشده، در  بینیپیش

کمی  فصل پاییز به ترتیب شرایط هایماهتابستان نیز شرایط داغ در تیر و مرداد و شرایط خیلی گرم در شهریور برقرار است. در 

دی و بهمن حاکمیت با شرایط زیست  هایماهگرم، آسایش و خنک در بیشترین گستره از ایران تجربه شده است و سرانجام در 

گفت که شرایط زیست اقلیمی خیلی سرد و سرد در  توانمی 1اقلیمی خنک و در ماه اسفند کمی خنک است. با توجه به جدول 

 عنوانهببهمن، دی و آذر به ترتیب  هایماهران حاکم نبوده است. با این حال ایگسترهشرایط غالب بر  عنوانبهاز سال هیچ ماهی 
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یر، خرداد، ت هایماه. برخلاف شرایط خیلی سرد و سرد، شرایط داغ و خیلی گرم در اندشدهسال در ایران شناخته  هایماهسردترین 

 (.1جدول ) اندبودهگستره از ایران حاکم مرداد و شهریور در وسیع ترین 
سال هایماهبرحسب درصد( در ) ایراناز شرایط زیست اقلیمی  هرکدامگستره  -0 جدول  

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین 

 0/2 1/61 2/10 0/0 3 3 3 3 3 3 3 1/3 خیلی سرد

 2/10 60 1/62 2/61 0/0 3 3 3 3 3 3 2/0 سرد

 0/64 0/66 6/03 0/62 0/12 6/3 3 3 3 3 1/1 0/14 خنک

کمی 

 خنک
0/61 2/16 0/3 1/3 1/3 6/3 2/4 6/60 2/60 0/12 4/12 2/62 

 6/12 2/2 4/6 0/11 1/03 64 4/1 6/3 2/3 2/2 0/12 2/62 آسایش

 2/2 0/1 0/1 1/0 6/10 66 1/10 0/0 6/2 0/16 2/60 66 کمی گرم

 2/3 3 3 0/3 1/6 2/64 6/62 1/62 2/66 6/64 0/62 1/11 گرم

 3 3 3 3 0/3 6/12 02 0/00 6/60 2/66 0/12 2/3 خیلی گرم

 3 3 3 3 3 6 4/10 02 2/46 6/61 2/1 3 داغ

 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 مجموع

ی ی انسانی دارد. چنین شرایطهاای در فعالیتاقلیمی اهیمت ویژهدر میان شرایط زیست اقلیمی شناخته شده، شرایط آسایش 

یر و مرداد، ت هایماهخورد. با این حال کمترین گستره شرایط آسایش اقلیمی در ران به چشم میایگسترهسال در  هایماهدر تمام 

رایط توزیع ش طورکلیبهه شده است. آبان، فروردین، مهر و اردیبهشت تجرب هایماهشهریور و همچنین بیشترین قلمرو آن در 

ین دهد. با انیمه اول بهار و نیمه اول پاییز( اوج حاکمیت آسایش اقلیمی را نشان میدوره )زیست اقلیم آسایش در ایران، در دو 

ش در یی از ایران، شرایط زیست اقلیم آسایش را دارند. وجود شرایط زیست اقلیم آساتوجهقابلی هاحال در فصل زمستان بخش

ان خارج از آسایش رایگسترهدوره سرد، گویای شرایط اقلیمی نسبتاً گرم در ایران است. برخلاف زمستان، در فصل تابستان تقریباً 

 (.12است )شکل درصد از ایران زیر نفوذ شرایط آسایش اقلیمی  6اقلیمی قرار دارد. در این فصل کمتر از 

 
 اقلیمی آسایش در ایرانگستره حاکمیت شرایط زیست -00 شکل

ا، بخش هتوان گفت که در اغلب این پژوهشبا مرور مطالعاتی که در زمینه شرایط زیست اقلیمی در ایران انجام شده است می

ذوالفقاری (، 1000جهانبخش )مثال  عنوانبهاند. یک یا چند ایستگاه یا یک استان( مطالعه شدهایران )های محدودی از یا بخش

بینی پیش میانگین رأیهای مختلف بیکر، دمای معادل فیزیولوژیک، شرایط زیست اقلیمی تبریز را با استفاده از شاخص( 1022)

( و به ترتیب شرایط زیست اقلیمی و 1060محمدی )(، 1066سبزی )، طاوسی و (1020سعیدی )دی و . محمشده مطالعه کردند



 11/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

میان تنها پژوهشی که بر روی تمام ایران انجام شده  را ارزیابی کردند. در ایناقلیم آسایش قم، ایلام، شیراز و استان کردستان 

با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری، شرایط زیست اقلیمی ایران را بررسی  هاآن( است. 1026احمدآبادی )است، کار فرج زاده و 

ختلفی های م، از شاخصیادشدهان توسط محققان های مختلف ایرکردند. بنابراین در برآورد شرایط زیست اقلیمی بخش یا بخش

ط های اندکی در برآورد شرایدهد که تفاوتنشان می یادشدههایی که استفاده شده است. مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش

استان  هر دو پژوهش بر اساس( همخوانی دارد. 1020سعیدی )این پژوهش با پژوهش محمدی و  نتایج زیست اقلیمی وجود دارد.

کند. در زمانی از سال شرایط داغ و در زمانی نیز شرایط بسیار خنک قم در طول سال شرایط گوناگون زیست اقلیمی را تجربه می

. شودمی( دیده 1066سبزی )های اندکی میان نتایج این پژوهش و کار طاوسی و . تفاوتشودمیو سرد در این استان احساس 

فروردین و آبان تمام استان ایلام در محدوده آسایش قرار دارند. در حالی که نتایج پژوهش حاضر  طاوسی و سبزی معتقدند که در

های شمالی، در آبان ماه مناطق میانی و در آذر و اسفند های میانی، در اردیبهشت بخشدهد که در فروردین تنها بخشنشان می

تان های استمامی بخش کهایند. بنابراین در هیچ ماهی از سال امکان های جنوبی در قلمرو آسایش اقلیمی قرار دارنماه نیز بخش

هایی ( نیز تفاوت1026احمدآبادی )ایلام از شرایط آسایش برخوردار باشد وجود ندارد. نتایج این پژوهش با پژوهش فرج زاده و 

های شمال غربی و شمال شرقی بخش ثنایاستبهکشور )پژوهش فرج زاده و احمدآبادی، در فصل بهار نیمه شمالی  بر اساسدارد. 

کشور( از شرایط مطلوب گردشگری برخوردار است. این نتیجه با پژوهش حاضر همخوانی ندارد. در پژوهش حاضر در فروردین 

خرداد  ویژهبهخنک و حتی سرد( و در اردیبهشت و هستند )ای از شمال غرب ایران خارج از قلمرو آسایش های عمدهبخش

ایران شرایط  های نیمه شمالیشرایط زیست اقلیمی آسایش قرار دارند بسیار محدود هستند و در بیشتر بخش تأثیرمناطقی که تحت 

واند تقبل وجود دارد، می هایپژوهشهای اندکی که در نتایج این پژوهش با متمایل به گرم تجربه شده است. بدون شک تفاوت

 های مختلف مورد استفاده باشد.و همچنین روش هاناشی از نوع و حجم داده

 گیرینتیجه

مختلف سال گویای تنوع بسیار زیاد آن است. اگر چه شناخت علل تنوع  هایماهشرایط زیست اقلیمی حاکم بر ایران در طول 

رایط از دلایل این تنوع شتواند یکی شرایط زیست اقلیمی در راستای اهداف این پژوهش نیست، با این حال وسعت زیاد ایران می

ی هوایی مختلف در هاایران نیز در مسیر توده قرارگیریو  هاآنها، پراکنش . علاوه بر این شکل ناهمواریباشدمیزیست اقلی

ین های صورت گرفته در اتحلیل بر اساسطول سال، در شدت بخشیدن به تنوع شرایط زیست اقلیمی ایران کمک کرده است. 

گفت که تمام شرایط زیست اقلیمی در طول یک یا چند ماه و در گستره وسیع و یا کوچکی از ایران احساس  توانپژوهش می

مثلاً شرایط زیست اقلیمی خیلی ) هاآنران وجود دارد. برخی از ای گسترهشوند. امکان رخداد تمام شرایط زیست اقلیمی در می

هایی از ایران حاکم هستند؛ اما شرایطی مانند کمی خنک، آسایش خش یا بخشآذر تا فروردین( در بسال )ماه از  2سرد( تنها در 

 سال بر روی ایران گسترش دارند. هایماهو کمی گرم در تمام 

برابر  ادشدهی هایماه. البته گسترش این شرایط در شودمیشرایط زیست اقلیمی خیلی سرد از آذر تا فروردین در ایران تجربه 

اند. در مقابل شرایط خیلی سال مشخص شده هایزمانسردترین  عنوانبهبهمن، دی، آذر، اسفند و فروردین  ایهماه درواقعنیست. 

میانگین  شاخص بر اساسشده است. تجربه  تریوسیعاردیبهشت تا مهر( در گستره به مراتب سال )سرد، شرایط داغ در شش ماه از 

 ت.ران حاکم اسای گسترهتیر، مرداد، خرداد، شهریور، مهر و اردیبهشت در  هایماهبینی شده، شرایط داغ به ترتیب در پیش رأی

مثال  نوانعبهاند. بیشتری از سال تجربه شده هایزمانشرایط داغ و خیلی سرد( در  استثنایبهدیگر )شرایط زیست اقلیمی 

در محدوده کوچکی  کمدستماه، شرایط گرم در نه ماه از سال  2شرایط سرد در شش ماه از سال، شرایط خیلی گرم و خنک در 

 کمتدس. در میان شرایط زیست اقلیمی موجود، شرایط کمی خنک، آسایش و کمی گرم در تمام طول سال اندشدهاز ایران تجربه 
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شاهده است. بنابراین، این سه حالت اقلیمی نسبت به شرایط زیست اقلیمی دیگر، از ثبات در گستره کوچکی از ایران قابل م

هایی از ایران یکی از این سه شرایط زیست بیشتری در رخداد برخوردارند. به عبارت دیگر همیشه در طول سال، بخش یا بخش

خود  یرتأثاز ایران را تحت  تریوسیعست اقلیمی، قلمرو سال، یکی از شرایط زی هایماهاز  هرکدامکنند. در اقلیمی را تجربه می

گرم درصد(، خرداد شرایط خیلی  0/62گرم )درصد(، اردیبهشت شرایط  2/62آسایش )قرار داده است. در فروردین شرایط 

مهر شرایط درصد(،  02گرم )درصد(، شهریور شرایط خیلی  02داغ )درصد(، مرداد شرایط  2/46داغ )درصد(، تیر شرایط  2/66)

درصد(،  6/03خنک )درصد(، دی شرایط  0/62خنک )درصد(، آذر شرایط  1/03آسایش )درصد(، آبان شرایط  66گرم )کمی 

شرایط حاکم در هر ماه  ترینغالب عنوانبهدرصد(  2/62خنک )درصد( و اسفند نیز شرایط کمی  0/66خنک )بهمن شرایط 

کمی گرم، گرم، خیلی گرم و داغ( را در طول گرم )متوسط شرایط متمایل به  طوربهدرصد از ایران  21. حدود اندشدهشناخته 

اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر( در سال )کند. علاوه براین شرایط متمایل به گرم نیز در شش ماه از سال تجربه می

دی، بهمن و اسفند( نیز شرایط متمایل به سرد حاکمیت آذر، سال )اما در چهار ماه دیگر ؛ های وسیعی از ایران وجود داردبخش

 بیشتری در ایران دارند.

ران در حاکمیت ای گسترهدرصد از  10متوسط در طول سال  طوربهتوزیع زمانی آسایش اقلیمی در ایران نیز نشان داد که 

از  و شرایط آسایش اقلیمی قرار دارد. پسشرایط زیست اقلیم آسایش قرار دارد. در فصل پاییز گستره بیشتری از ایران در قلمر

ز های بعد قرار دارند. با در نظر گرفتن گستره ماهانه آسایش اقلیمی نیفصل تابستان در رتبه درنهایتفصل پاییز، بهار، زمستان و 

یش، حاکمیت درصد(، شرایط زیست اقلیم آسا 64مهر )درصد( و  2/62فروردین )درصد(،  1/03) آبان هایماهتوان گفت در می

 دیگر دارد. هایماهبیشتری نسبت به 

 هایی از. علاوه بر این، در زماندهدمیوجود شرایط آسایش اقلیمی در تمام طول سال توانمندی زیست اقلیمی ایران را نشان 

 یط زیست اقلیمی مختلفشرا زمانهم، تقریباً تمام شرایط زیست اقلیمی در ایران تجربه شده است. رخداد زمانهم طوربهسال نیز 

مال )ش واقعیت این امر است که ایران کشور چهار فصل است. یعنی در زمانی که بخش زیادی از ایران دهندهنشاندر ایران نیز 

های دیگری از کشور، شرایط کنند، در بخشآذر، دی و بهمن تجربه می هایماهغرب، غرب و شمال شرق( شرایط سرد را در 

های کشور هم وجود دارد. کمی گرم حاکم است. چنین تضادی در رخداد شرایط اقلیمی حتی در برخی از استانو  خنک، آسایش

سال در استان کرمان تجربه شده است. بنابراین تنوع شرایط  هایماهمثال شرایط زیست اقلیمی بسیار متنوعی در طول  عنوانبه

 رخلافبهای این پژوهش آن است که خورد. یکی از ویژگینی به چشم میران و چه در سطح استاای گسترهزیست اقلیمی چه در 

یی از ایران نبوده و بلکه تمام ایران مورد ارزیابی هاقبلی انجام شده در ایران، قلمرو مطالعه بخش یا بخش هایپژوهشبسیاری از 

ایستگاه همدید(  160) بسیار زیادی ایستگاه همدیداست. بنابراین در آشکار نمودن شرایط زیست اقلیمی ایران، از تعداد  قرارگرفته

ا هتوانند بستر مناسبی را در جهت انجام بسیاری از فعالیتهای زیست اقلیمی فراهم شده در این پژوهش میاستفاده شده است. نقشه

 فراهم نمایند. محیطیزیستگردشگری، معماری و شهرسازی( و حتی مطالعات )

 خذآمنابع و م
 (PET) های دمای معادل فیزیولوژیک(، تعیین تقویم زمانی مناسب برای گردش در تبریز با استفاده از شاخص1022سن )ح ذوالفقاری، 

 .141-166صص  ،26جغرافیایی، شماره  هایپژوهش، مجله (PMV)بینی شدهو متوسط نظرسنجی پیش

استان ایلام با استفاده از شاخص اوانز، جغرافیا و آمایش (، تعیین گستره منطقه آسایش زیست اقلیمی 1066طاوسی، تقی، سبزی، برزو ) 

 .61-04، صص 0ای، شماره منطقه -شهری



 11/بینی شدهشاخص میانگین رأی پیش تهیه نقشه زیست اقلیم ایران با استفاده از

، TCIهای ترجونگ، (، ارزیابی تطبیقی زیست اقلیم انسانی شهر اصفهان با استفاده از روش1061هاشمی نسب، سادات ) عطایی، هوشمند، 

PET ،PMV،  20-26، صص 14چهارم، شماره  ، سالایمنطقهشهر  هایپژوهشمطالعات و. 

، (TCI)اقلیم گردشگری ایران با استفاده از شاخص اقلیم گردشگری بندیپهنه(، ارزیابی و 1026، علی )احمدآبادیزاده، منوچهر، فرج 

 .01-46، صص 01جغرافیای طبیعی، شماره  هایپژوهش

رزیابی آسایش انسان مطالعه موردی: شهر قم، مجله بر ا مؤثرهای زیست اقلیمی (، شاخص1020محمدی، حسین، سعیدی، علی ) 

 .00-22، صص 40شناسی، سال سی و چهارم، شماره محیط

مکانی آسایش اقلیمی در استان کردستان، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  -(، برآورد و تحلیلی از شرایط زمانی1060بختیار )محمدی،  

 .126-102، صص 110، شماره دوم، شماره پیاپی 66

و هواشناسی توریسم برای سنجش حرارتی محیط.  های کمی آب(، مقایسه شاخص1062ندیم، زهرا، گندمکار، امیر، عباسی، علیرضا ) 
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 چکیده

اقتصادی،  ازنظرخود قرار داده و خسارات فراوانی  تأثیریکی از بلایای طبیعی همواره مناطق مختلفی را تحت  عنوانبه هاتوفان

هکتوپاسکال  233های ارتفاعی تراز توفان، داده آورند. در این مقاله، پس از تعیین آستانهبه بار می محیطیزیستاجتماعی، سیاسی و 

( با استفاده از روش پیشرفته آماری تحلیل عاملی پردازش شدند و نهایتاً بر 1622-6311) روز توفان طی دوره 43اتمسفر برای 

توپوگرافی  تغییر عمده هایکانون، هابر روی عامل 1واریماکس و چرخشکوواریانس(  -اساس ماتریس همبستگی )واریانس

های شدید و فراگیر سطح حوضه آبریز زاب شناسایی و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان بر وقوع توفان مؤثرهکتوپاسکال  233تراز 

چهار منطقه ذیل با برخورداری از بیشترین  . در این بین،اندبوده مؤثرهای مذکور هشت کانون به هنگام وقوع توفان کهدهد می

( محور شمال 1های مذکور، قابل تشخیص هستند. بر وقوع توفان مؤثرهکتوپاسکال  233( ارتفاع سطح <0/3Rهای)آنومالی

منطقه اسکاندیناوی.  (4شمال اروپا -شمال آسیا ( منطقه0اقیانوس هند -ای( منطقه آفریقای حاره6خاورمیانه تا شمال روسیه  -آفریقا

ها در این مناطق شده و متعاقب آن ها و ریجشدن محور تراف ترعمیقتقویت و  هکتوپاسکال سبب 233چنین تغییراتی در تراز 

 -هکتوپاسکال در کانون اول )محور شمال آفریقا 233. در این بین، تغییرات تراز اندآمدهبه وجود  زاتوفانالگوهای سینوپتیکی 

 ضه آبریز زاب داشته است.های سطح حورا در ایجاد توفان تأثیرخاورمیانه تا شمال روسیه( بیشترین 

 ، حوضه آبریز زابhpa 233: توفان، تحلیل عاملی، ترازواژگان کلیدی

 مقدمه

 قرارگرفتهمطالعه  مورد و تغییرات احتمالی آن آب و هوا شناختکشف  منظوربهکمتر  سرعت باد ،متغیرهای هواشناسیدر بین 

بر خصوصیات اقلیم  بلندمدتت و های کوتاه مدر مقیاستغییرات آن د کهه اقلیمی است متغیرهای پیچید از جمله عنصر باد. است

، هاازهاث ساحد ،مربوط به انرژی باد هایپژوهشر د اساسیاهمیتی  ،ع از تغییرات سرعت بادلااط .گذاردای اثر میجهانی و منطقه

ها، گردبادها و وقوع بادسبب وقوع تند ،ناگهانی سرعت بادافزایش . گیاهان دارد تعرق و محاسبه نیاز آبیو  تبخیرهوا، گی آلود

تنها در آمریکا بیش  6311ی که، بر اساس نتایج تحقیقات میزان خسارات بلایای طبیعی اقلیمی در سال طوربه .شد خسارت خواهد

بینی این عنصر مهم در پیشادها و شناسایی الگوهای جوی ایجاد تندبگی انسان، ر زندد نقش باداز یک بیلیون دلار بوده است. 

یک محل در سرعت باد هرگاه  که مدنظر است، شناسیاقلیماز دیدگاه  .مؤثر باشد تواندای و جهانی میه منطقهریزی آیندبرنامه

                                                 
دارتر ها را معنیتفسیر عامل بیترت نیکه پراکنش بیشینه/ ماکسیمم بین بارهای عاملی ایجاد کند و بدها در تحلیل عاملی : دورانی متعامد از عامل Varimaxچرخش 1

 سازد.

 



 21/زاب زیحوضه آبر یهاجو موثر بر توفان یبررسی تغییرات تراز میان

رافیایی است کمیتی جغ توفانبروز  هآستانبنابراین  .روبرو هستیم توفان باشد، با آستانه مشخصاز  بیشترزمانی معین،  هیک دور

ر غرب آبریز زاب د تفاوت است. به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی ویژه حوضهمکانی و زمانی ممقیاس  ازنظرو 

های وفانت ویژهبهایران و تراکم بالای جوامع روستایی و شهری و اهمیت بالای طبیعت منطقه، گاهی مشکلات ناشی از سرعت باد 

شود. جانی و رنجش ساکنان منطقه می-مالی هایخسارتموجب  ایگونهبهو  کندمینامتعارف در فصول مختلف، نمود خاصی پیدا 

ر مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با تغییرات توپوگرافی سطوح فشار اتمسف طوربههای محیطی غالب ویژگی کهاینبا عنایت به 

ژوهش کند. در این پدر منطقه مذکور اهمیت و ضرورت خاصی پیدا می های شدیداست، مطالعه عوامل ایجاد توفانبالا قابل تبیین 

های مهم و آستانه سرعت برای تعریف و معیار انتخاب توفان هاگیری از سه معیار توزیع زمانی و توزیع مکانی وقوع توفانبا بهره

های آبریز مذکور با توجه به شاخص های سطح حوضهیدترین و فراگیرترین توفانشد کهطوریبهاست.  تأکیدو فراگیر مورد 

( 442: 6312) 1توزیع زمانی و مکانی وقوع توفان و میزان سرعتشان، آستانه و مبنای روش کار این مطالعه است. ندهام و همکاران

هیأت  6310ر گزارش دآیند. میبه وجود  ایهای حارهبادهای شدید توسط سیکلون ویژهبهکه عمده حوادث نادر  اندعقیدهبر این 

آن بر  تأثیره و های متفاوت اشاره شدت و ضعفنیا با شدر آینده در نقاط مختلف دد تغییرات سرعت باد، بین دولتی تغییر اقلیم

 است.  قرارگرفته موردتوجههای بارش های میانی و نوسانهای غربی در عرضها و بادچرخند

پیداست، بسیاری از محققان به وجود روند صعودی تعداد رخدادهای مخاطرات محیطی  1 شکل نماییتابعاز نمودار  کهچنان هم

 0. این موضوع در مورد افزایش (Erdem et al, 2014:10) اندبرده شمالی پی در مناطق مختلف نیمکره هاآنناشی از  خساراتو 

 بلایای طبیعی بزرگ و مهموقوع تعداد ( و فراوانی Brower et al, 2013:4( ،)Barati et al,2013:145) درصدی سرعت باد 4تا 

صادق است  کاملاًسال گذشته نیز  23طی  کشورمختلف  هایاستان در هاآنناشی از وقوع  شدگانکشتهشمار و مخرب ایران و 

(. بر اساس یک بررسی، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به سبب داشتن تنوع محیطی، رتبه بالایی را در 6شکل )

است )میرزاخانی،  دادهرخمورد آن در ایران  01نوع بلای طبیعی جهان،  43از  کهطوریبهبروز بحران ناشی از سوانح طبیعی داراست. 

ا در جهان به خود اختصاص دهم ر استعداد و پتانسیل بلایای طبیعی رتبه ازنظر، ایران 6ارش فائو(. از طرفی، بر پایه گز2: 1002

 های شدید امری معمول است.بنابراین، وقوع توفان (.Shen, 2003: 11) دهدمی

 

 
 در کل جهانبلایای طبیعی  نمودار روند خسارات سالانه -0 شکل

 (www.ipcc.ch)منبع: 

                                                 
1Needham & et al 
2FAO)سازمان خواربار جهانی(  
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 و مخرب ایرانبلایای طبیعی بزرگ  نمودار روند فراوانی سالانه -7 شکل

 (www.ipcc.ch)بع: نم

های تحلیل درروشهای جوی های توفانشوند، برخی از تحلیلها با افزایش سرعت باد آغاز میتمام توفان کهایننظر به 

الی، توفان، تگرگ، ترس) یمیاقلشناسی سینوپتیک تمام تغییرات هوا یا نوسانات گیرند. اگرچه، در اقلیمجای می هاآنسینوپتیکی 

 لأخ ، سیلاب و...( بر اساس حرکات اتمسفری سطوح بالای جو )عامل مستقیم( قابل توجیه و تبیین است. با این وجود،سالیخشک

پتیکی این سینوو تحلیل  بررسی بهدقیق آماری  های مناسب و نسبتاًو با استفاده از روشیی که از دیدگاه جغرافیایی هاپژوهش

 .بسیار مشهود است باشد،پرداخته جوی در سطح حوضه آبریز زاب پدیده 

که، اندعقیدهصورت گرفته است. بر این  تاکنون مطالعات فراوانی در ارتباط با مخاطرات محیطی توسط محققان علوم مختلف

جداگانه وجود دارد. در مرحله اول، الگوهای چرخشی اتمسفر که غالباً به صورت  سینوپتیک دو مرحله شناسیاقلیمدر مطالعات 

مکان  و رابطه هر یک از الگوهای چرخشی با اقلیم یک تأثیرشوند و در مرحله بعد، می بندیطبقهسطوح فشار سینوپتیکی هستند 

فراد متعددی به صورت موردی تغییرات سرعت باد و . ا(26:1022به نقل از حجازی زاده و همکاران،گردد )ای بررسی مییا ناحیه

. از جمله این گونه مطالعات داخل اندنمودهی مختلف آماری مطالعه و تحلیل هاگیری از شاخصرا با اهداف مختلف و با بهره توفان

 ؛ قاسمی(1064) همکارانو  پژوهدین؛ (6312) 0کولین؛ (6312) 6و همکاران ماس ؛(6312) 1و همکاران و خارج، کارهای توینن

( قابل ذکر 1062) و همکاران جهانبخش اصل ؛(1062) و همکارانکریمی  ؛(1064) زادهمصطفی و غفاری ؛(1064) و همکاران

ایستگاه آمریکا  622های ساعتی سرعت باد و رطوبت نسبی و دمای ( با استفاده از داده062: 6312) 4است. مکیس و همکاران

، شاخص سوزباد را ساختند و نتیجه گرفتند که وضعیت سوزبادهای شدید در جنوب آمریکا در سطح 1620-6316طی دوره 

تغییرات سرعت  به بررسی روند( 134: 1063) یگراندو  رضایی بنفشهای دیگر، درصد، روندی نزولی است. در مطالعه 2داری معنی

نشان  هاآن .ر منطقه تابع نظم خاصی نیستندها داشت رونداخت و بیان دپرد 1621-6332وره اقلیمی ر در شمال غرب ایران دد باد

  .ارندی افزایش دبیل و زنجان روندکاهشی و ارد ارای روندهای تبریز، ارومیه و خوی دکه ایستگاه دادند

بوط مر شناسیاقلیماما مطالعات ؛ ای برای آغاز مطالعات اقلیمی )بلندمدت( مخاطرات محیطی بوده استمطالعات مذکور مقدمه

تیک جهان و سینوپ شناسیاقلیممعدود و کم است. با این وجود، در ادبیات  ،به نوع و فراوانی الگوهای سینوپتیکی بادهای شدید

ر ن را دهای بالای اتمسفر و سطح زمیهای سینوپتیکی لایهایران تعداد محدودی از محققان وضعیت کمی و کیفی استقرار سیستم

اند. از این جمله مطالعات، کارهای ارزشمند ناکازیو بررسی و تحلیل سینوپتیکی کرده عوامل سینوپتیکی(توفان )ارتباط با وقوع 

 ؛(1064) سلیقه ؛(1064شاکری )و قالهری فلاح  ؛(6312) 0مولنز و همکاران؛ (6314) 2دورکی و همکاران؛ (6314) 2و همکاران

                                                 
1  Tuovinen & et al 

2 Muis & et al 

3  Colin & et al 

4  Mekis & et al 

5  Nakajo & et al 
6 Durkee & et al 

7  Mullens & et al 

http://journals.ametsoc.org/author/Tuovinen%2C+Jari-Petteri
http://journals.ametsoc.org/author/Nakajo%2C+Sota
http://journals.ametsoc.org/author/Durkee%2C+Josh
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 با( 40: 1064همکاران )و  جانییل( قابل ذکر است. ع1062کرمانی )( 1062همکاران )و  ریمیانک ؛(1064فجاد )پور و عصومم

 دوره کی طی هیژانو ماه یدما بر را هکتوپاسکال 233 تراز لیژئوپتانس ارتفاع یالگوها راتییتغ اثر ،یطیمح به یگردش نگرش

انطباق بسیار بر اساس چهار الگوی شناسایی شده، . کردند مطالعه S هیآرا با یاصل یهامؤلفه لیتحلبا استفاده از  ساله 23 یآمار

ای که کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل گونهبه ،ملاحظه گردید ییهکتوپاسکال با ناهنجاری دما 233خوبی بین ناهنجاری ارتفاع تراز 

 .است های سردتر شدهژانویه ظهورمنجر به کاهش دما و 

هکتوپاسکال( و تراز  223) های ارتفاع فشار تراز میانی جوی روزانه سرعت باد و دادههاداده( 22: 6312) 1شن و همکاران

شناسایی الگوهای سینوپتیکی جریان هوا و عوامل محیطی  منظوربه 1621-6311هکتوپاسکال دریای چین جنوبی را طی دوره  633

متر  12آستانه سرعت بیش از  بر اساسمورد روز توفانی را  12 هاآنای را بررسی کردند. های حارهبر تشدید سریع سیکلون مؤثر

تیپ هوای قبل از شروع مونسون، در طی فصل مونسون  2ساعت را استخراج کردند و  64بر ثانیه و تداوم افزایش سرعت باد طی 

نسون به دلیل د در طی فصل موو بعد از مونسون را شناسایی و تفسیر کردند و نتیجه گرفتند که، افزایش تداوم سرعت بادهای شدی

ای دیگر، . در مطالعهرسدمیگستردگی ورتکس قطبی کمتر بوده و در زمان بعد از فصل مونسون به حداکثر مقدار سرعت خود 

-6332های تندری تبریز طی دوره ی ترمودینامیکی و همدیدی توفانها( پس از تحلیل ویژگی606: 1066آقاسی )لشکری و 

ها یک زبانه واچرخند قوی بر روی روسیه تا شمال غرب ایران مستقر جه رسیدند که، هنگام وقوع این نوع توفانبه این نتی 1662

بوده و باعث افزایش شیو حرارتی در منطقه شده است و در تراز میانی جو چرخندی قوی بر روی جنوب شرقی دریای سیاه با 

شدن ناوه مهاجر دریای سیاه بر روی شمال غرب  ترعمیقبریز باعث شمالی بر روی منطقه ت یهاعرضریزش مداوم هوای سرد 

ری در منطقه های تندمضاعفی بر پیدایش توفان تأثیرای سودانی و مدیترانه فشارکمی هاایران گردیده است. از طرفی، ادغام سامانه

 داشته است.

روش تحلیل عاملی و  ویژهبههای پیچیده ریاضی و آماری متعددی ها و روشدر مجموع، هر چند که محققان تاکنون از مدل

محققان  ،ر ارتباط با تغییرات سرعت بادر ایران ده در مطالعات انجام شدداما  اندگرفتهها بهره برای بررسی توفان ایخوشهتحلیل 

 ندرتبهها توفانبینی پیشو شناسایی الگوهای سینوپتیکی مولد و  اندپرداخته سرعت باد روند یابییفی و تحلیل آمار توصبیشتر به 

 233های تغییر ارتفاع سطح های محقق، تعداد مطالعاتی که از دیدگاه اقلیمی، کانوناست. بعلاوه، بر اساس بررسی هبود موردتوجه

ا شناسایی و بررسی کرده باشند، بسیار اندک است و تاکنون مطالعات جامع و دقیقی در های فراگیر ربر توفان مؤثرهکتوپاسکال 

 این خصوص برای سطح حوضه آبریز زاب انجام نشده است.

ریز های سطح حوضه آببر توفان مؤثرتغییرات تراز میانی جو  هایکانون کهاین تحقیق با این دیدگاه و هدف بر آن است 

ها گام روش تحلیل عاملی بررسی و شناسایی کند تا در راستای مدیریت و کاهش اثرات ناشی از توفانزاب را با استفاده از 

 گیران مرتبط با بلایای طبیعی برداشته باشد.کوچکی در راستای کمک به تصمیم

 هامواد و روش

ت پیرانشهر، سردش هایشهرستاندر جنوب غربی استان آذربایجان غربی شامل در شمال غربی ایران و حوضه آبریز زاب واقع 

میانگین بلندمدت بارش سالانه سطح  (.0است )شکل  دادهیجاهزار نفر را در خود  003شهری حدود  ناحیهاین  .هستو بانه 

 گرادسانتیدرجه  6/16واحد است. متوسط دمای سالانه سطح حوضه  2/122و انحراف استاندارد آن  مترمیلی 6/062حوضه آبریز 

بیشترین سرعت . متر در هر ثانیه است 6/0سطح حوضه آبریز متوسط سرعت باد در باشد. واحد می 2/1اف از استاندارد با انحر

 .است گرم سالهای است، کمترین سرعت باد مربوط به ماه و فروردین اسفندبهمن، های باد مربوط به ماه

                                                 
1Chen & et al 
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های در این مطالعه به دلیل در دسترس بودن داده. ستهتحلیلی و دارای ماهیت کاربردی  -پژوهش حاضر، از نوع توصیفی

 برای انجام این مطالعه دو دسته داده .رویکرد محیطی به گردشی انتخاب گردید ،های شدیدتوفانو امکان شاخص سازی  موردنیاز

سطح حوضه  و جهت باد( m/s) سرعت بادی هاداده(، slp) فشار تراز دریا شامل، های جوی تراز پایینداده که مورد نیاز بود

سرعت و جهت  های خامبود که داده ( برحسب مترhgt) ارتفاع ژئوپتانسیلشامل،  های جوی تراز بالاو دیگری داده آبریز زاب

های کالیبره شده ساله از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و داده 03آماری  های منتخب سطح حوضه طی دورهباد ایستگاه

 اخذ شد. NCEP/NCARاز پورتال  موردنظرهای گیری توفانبر شکل مؤثرهکتوپاسکال محدوده  233ارتفاع سطح 

 
 نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز زاب بر روی نقشه ایران -9 شکل

  (www.ncdc.noaa.gov)منبع: 

خاب و انتشرط  چهاربر اساس  آبریز سطح حوضه موردنظرهای شدید توفانزمانی، -با در نظر گرفتن مقیاس توزیع مکانی

 :شدند شناسایی

 های سرعت متوسط روزانه باداُم داده 63صدک نمرات شاخص محاسبه -1

 متر بر ثانیه 03ای سرعت باد بیش از میانگین منطقه-6

 هاایستگاه سومیکتر بر ثانیه در بیش از م 03ثبت سرعت بالای -0

 درصد از کل منطقه. 23بیش از دو روزه در حداقل های تداوم توفان-4

 شدید توفان 43 تعداد 01/16/6312تا  31/31/1622زمانی  های هواشناسی در بازهاز بین داده ،یادشده آستانه چهاربه کمک 

ی توفانهکتوپاسکال روزهای  233سطح زمین و ارتفاع سطح  های فشار روزانهانتخاب و استخراج گردید. سپس، داده موردنظر

به وسعت  عرض جغرافیایی شمالی درجه 63تا  3ی طول جغرافیایی شرقی و درجه 133تا  3 های واقع در روی محدودهایستگاه

 6و مرکز ملی تحقیقات هواشناسی 1محیطی بینیپیشمرکز ملی  تیاز سایت اینترن میلیون کیلومترمربع 0/12حدود 

(NCEP/NCAR) درجه است. این  2/6در  2/6گیرد که فاصله بین هر یاخته یاخته قرار می 1210 یادشده اخذ شد. در محدوده

نواع ا)وقوع  سطح زمین هکتوپاسکال و کنترل مستقیم شرایط محیطی 233جوی در تراز  اغتشاشاتانتخاب به دلیل، وقوع بیشترین 

                                                 
1  National Center Environemental Pridiction 

2  National Center Atmespheric Reasarch 
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های خوانی داده( توسط تغییرات فشار سطوح میانی جو صورت گرفته است. از طرفی، تناسب و هممتفاوت منشأبا  های شدیدتوفان

(. سپس، 0326 :6310)پروین،  بود قرارگرفته تائیدکمی و کیفی کنترل و مورد  ازنظر قبلاً NCEP/NCARارتفاعی بازسازی شده

متغیر  1210خلاصه، در این مطالعه فرمول تحلیل عاملی که  طوربهروش آماری تحلیل عاملی جهت تجزیه عاملی بکار گرفته شد. 

 شود،می( 1) رابطهعامل تبدیل کرده است به صورت  14را به 

 (1) 
                                                                       1517,...,2,1i      iiiiii eFFFY  14142211

...   
)0,( شودکه در آن فرض می 2

ii Ne ستند.ه iY هکتوپاسکال متغیر)تلاقی( 233ندازه ارتفاع سطح اi  ،ام iتوسط ارتفاع م

های املع jF ام،  jام با عامل  iضریب ارتباط تلاقی ij است. توفانروز همراه با  43ام برای   iهکتوپاسکال تلاقی 233سطح 

اند. در های موجود مستقلاز عامل شود از یکدیگر وباشند که فرض میم جملات خطا میه ie ها( هستند.مؤثر بر متغیرها )تلاقی

 .طی شد یمراحل های سطح حوضه آبریز زاببر توفان مؤثرهای تغییر تراز میانی جو شناسایی کانونمجموع، جهت 

 )فشار( چند مکان در قالب ترکیب یک عنصر شناسیاقلیمهای مناسب اول با توجه به موضوع تحقیق از داده در مرحله

گرفتن  در نظرها با )روزهای توفانی( استفاده شده است. در گام دوم ماتریس داده ( و چند زمانNCEP/NCAR ههای شبک)تلاقی

 1210)روز توفانی( در  ردیف 43ها به ابعاد تنظیم شد. بدین ترتیب، ماتریسی از داده S-Modeیا  Sهدف این مطالعه در حالت 

ه این جها محاسبه شد. نتیشد. در مرحله سوم ماتریس همبستگی بین داده هکتوپاسکال( تنظیم 233)ارتفاع سطح  ستون یا متغیر

تگی از بنابراین، در اینجا ماتریس همبس؛ کواریانس بین متغیرهاست-مرحله، تهیه ماتریس ضرایب همبستگی یا ماتریس واریانس

 .محاسبه شد( 6) رابطهطریق کواریانس به صورت 

(6         )                                                                                             
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ijکه در آن
r متغیرهای ضریب همبستگی ساده بینi   و امj  ،امija متغیرهای )جزئی( هم ضریب همبستگی i و j شرطبه 

در مرحله  د.تر خواهد بوباشد انجام تحلیل عاملی مناسب ترنزدیکیک  به KMO چه شاخص هر .ثابت بودن سایر متغیرهاست

ر مبستگی هدر مرحله بعد، ضرایب ه انتخاب گردید. آمدهدستبههای ، تعداد عاملهااساس محاسبه ماتریس بارگویه چهارم بر

هتر بآشکارسازی و نمایش  منظوربه)ضعیف، متوسط و قوی( مشخص شد. نهایتاً،  متغیر روی هر عامل بر اساس مقیاس سه طیفی

یط محهای ارتفاعی هر عامل در بر اساس نتایج ماتریس ضرایب همبستگی بین داده هکتوپاسکال، 233الگوهای تغییرات تراز 

یکی تحلیل سینوپتو ترسیم ها بر توفان مؤثرهکتوپاسکال  233های تغییر ارتفاع سطح کانوننقشه  1مناسببه روش  Surfer افزارنرم

 شد.

 نتایج و بحث

شد و خروجی محاسبه دترمینان ماتریس ضرایب همبستگی ≤KMO 6/3ها از آنجا که مقدار آماره پس از تنظیم ماتریس داده

یار مناسب تشخیص داده شد. با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی ماتریس کوواریانس نیز برابر صفر بود، انجام تحلیل عاملی بس

                                                 
1Varimax 
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ها را تبیین درصد از کل واریانس داده 4/64عامل که در مجموع،  14هکتوپاسکال روزهای توفانی،  233های ارتفاعی تراز داده

ها را تبیین درصد کل واریانس داده 02/06 تنهاییبهست عامل اول توان کهاینکردند استخراج شدند. در این بین، با توجه به می

ود و ب هاآنهای استخراج شده هم حاکی از عدم وجود وابستگی بین کند و بررسی اجمالی جدول ماتریس همبستگی بین عامل

ایش بهتر تغییرات مکانی (. در ادامه، برای نم1جدول ) ها از همدیگر استقلال کامل داشتند، بنابراین مدل مذکور پذیرفته شدعامل

ها استفاده شد. بدین ترتیب، آن دسته از قلمروهای برای عامل 1هکتوپاسکال از چرخش عمودی وریمکس 233توپوگرافی سطح 

غرافیایی ج مکانی که دارای الگوی زمانی یکسانی از تغییرات فشار سطح بالا بودند، از قلمروهای مجاور مشخص شدند تا محدوده

به  4شکال ااعمال این روش در  های سینوپتیک ایجاد توفان شدید سطح حوضه آبریز زاب آشکارتر گردد. نتیجهتمحاکمیت سیس

دهد. در هکتوپاسکال را در محدوده مورد مطالعه نشان می 233صورت نقشه گویایی آمده که تغییرات مکانی توپوگرافی سطح 

کلی، طوربهانتخاب شده است.  0/3با عامل اول  هاهای ارتفاعی تلاقیادهشکل مذکور حداقل مقدار ضریب همبستگی مکانی بین د

های وفانگیری ترا در شکل تأثیرهشت کانون یا منطقه در اطراف حوضه آبریز زاب بیشترین  عمدتاًهکتوپاسکال  233در تراز 

 سطح حوضه داشته است.

، منطقه شمال 0کانون اقیانوس هند؛ -ای، منطقه آفریقای حاره6 کانونخاورمیانه تا شمال روسیه؛ -، محور شمال آفریقا1کانون 

روسیه -، منطقه بین شرق خاورمیانه2کانون ، منطقه دریای شمال؛ 2کانون ، منطقه اسکاندیناوی؛ 4کانون شمال اروپا؛ -آسیا

 بی.، منطقه اروپای غر2کانون ، منطقه شمال اقیانوس هند و اسکاندیناوی؛ 0کانون غرب خزر؛ -مرکزی

توانسته  تنهاییبهشود که عامل اول ، ملاحظه می1ها در جدول بر اساس ارزش مقادیر کل واریانس تبیین شده توسط عامل

و موثرترین کانون  ترینمهمالف( نیز پیداست،  4شکل )از که چنانهمها را تبیین کند. درصد از کل واریانس داده 00حدود 

ن و تقریباً شرق ایرا ویژهبهروی منطقه جنوب غربی آسیا های سطح حوضه آبریز زاب ایجاد توفانبر  مؤثرتغییرات تراز میانی جو 

 است. محدوده بین مرکز ایران تا شرق افغانستان که با قرارگرفتهکل کشور افغانستان و پاکستان و سواحل جنوب غرب ایران 

ت حاکم در تراز میانی جو روزهای توفانی در این قلمرو مشخص شده است. وضعی 6/3منحنی ضریب همبستگی بسیار بالا یعنی 

های حوضه آبریز زاب در ایجاد ناپایداری و تشکیل توفان مؤثرهکتوپاسکال  233دامنه تغییرات ارتفاع سطح  کهاست  ایگونهبه

ها و ت جت استریمهای جابجایی ورتکس قطبی و موقعیبیش از هرجای دیگر منطقه است. تحت این شرایط به دلیل ناهنجاری

 پایین تر بیش از حد معمول هایعرضجغرافیایی بالا به سوی  هایعرض، امکان انتقال انرژی از هاآنباندهای توفانی مربوط به 

راهم شده است. ف بادهای غربی با گرادیان بیشتر بر روی منطقه فعالیت و زمینه سیطره خود صورت گرفته و در نتیجه، گستره

وزند نیز حاکی از حالت از جنوب غربی می عمدتاًمتر برثانیه حوضه آبریز که  0بررسی اجمالی گلباد و بادهای با سرعت بیش از 

 حاکمیت نصف النهاری وزش بادهای غربی بوده است. ویژهبهتقویت و تعمیق امواج بادهای غربی 

                                                 
1Radial Basis Function 
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  هاآندر حالت بعد از چرخش  هالمقادیر کل واریانس تبیین شده عام -0 جدول

 تجمعی درصد واریانس درصد واریانس کل واریانس عامل

1 04/462 02/06 02/06 

6 60/664 02/14 22/40 

0 26/140 40/6 66/22 

4 22/102 31/6 31/22 

2 60/06 02/4 00/03 

2 24/22 04/4 11/02 

0 11/22 20/0 64/02 

2 01/41 02/6 26/21 

6 61/06 26/6 60/24 

13 43/00 63/6 42/22 

11 32/03 62/1 42/22 

16 04/64 20/1 36/63 

10 20/61 44/1 20/61 

14 30/12 32/1 26/66 

 نگارنده()منبع: 

هکتوپاسکال بر روی  233است که با افزایش شدید ارتفاع تراز  ایگونهبهاز طرفی، شرایط سینوپتیکی حاکم بر این منطقه 

جت  شده است و مدیترانه و شمال آفریقا-شدن تراف امواج بادهای غربی در قلمرو اروپا ترعمیقاین منطقه، زمینه مناسبی برای 

درجه  43اطراف تر )به مرز جنوبی  است منطقه معتدله هایعرضکه  هاآن هایمیانگین نرمال موقعیتاز های تراز فوقانی استریم

در بالای قلمرو نیمه شمال  جنب حارههای قطبی و جت استریمهای جنب جت استریم. بعلاوه، شودمیعرض جغرافیایی( کشیده 

ایران به هم ملحق شده و شدت اغتشاشات جوی را به سمت حوضه آبریز به اوج خود رسانده است. در مقام مقایسه به همین دلیل، 

. بدین ترتیب هستهکتوپاسکال  233کانون اول در بین سایر مناطق، دارای بیشترین دامنه تغییرات توپوگرافی سطح  هنطقم

راف امواج ت ویژهبههای سینوپتیکی سطوح بالای جو ها در سطح حوضه آبریز، سیستمبه هنگام وقوع توفان کهتوان گفت می

ول در های شدید و غیرمعمتر گشته و به دلیل گرادیان شدید حرارتی توفانبادهای غربی روی منطقه مذکور تقویت شده و عمیق

 الف(. 4شکل ) سطح حوضه آبریز ایجاد شده است

ا از آفریقای مرکزی رکانون تغییر عامل دوم، منطقه شمال اقیانوس هند دریای مدیترانه و بخش جنوبی دریای سرخ و نواری 

. مرکز کانون تغییر عامل دوم با منحنی ضریب کندمیها را تبیین درصد از کل واریانس داده 12دربر می گیرد. این عامل حدود 

ایجاد هکتوپاسکال روی این قلمرو باعث  233طوریکه، تغییرات سطح هروی شاخ آفریقا قرار دارد. ب 6/3همبستگی بالای 

. شودمیه منطقه جنب حارتشکیل پرفشار تراز فوقانی در  سببدمایی جنوب به شمال در تراز فوقانی شده که ید شدهای گرادیان

شده است. این عمل، در نتیجه کاهش  هاهوا از استوا به سمت قطبشدید فشار، سبب جریان شدید نیروی گرادیان ، در نتیجه

شدن امواج بادهای غربی در محدوده ارتفاعی غرب خاورمیانه  ترعمیقو  هکتوپاسکال روی این منطقه و تقویت 233ارتفاع تراز 

 کند.سودانی را به سمت حوضه آبریز هدایت می فشارکمهای یکه، جبههطوربه. هست

های جغرافیایی بالاتر یعنی منطقه جنب قطبی قرار دارد. منطقه مرکزی تغییرات سطح کانون تغییر عامل سوم بر روی عرض

شمال غربی دریای بارانتز ) یشرقطول  43-23درجه عرض شمالی و  23-63پاسکال این پهنه بر روی محدوده بین هکتو 233
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ه با کاهش بوده ک ایگونهبهروسیه( جای گرفته است. تغییرات توپوگرافی سطوح بالای جو این قلمرو در روزهای وقوع توفان 

تر شدن تراف امواج بادهای غربی در قلمرو هکتوپاسکال و گسترش مکانی خود، زمینه را برای عمیق 233شدید ارتفاع تراز 

های سینوپتیکی سطوح بالای جو در دو قلمرو مذکور های تغییر عامل اول و دوم فراهم شده است. در نتیجه، سیستممکانی کانون

نحنی . کانون تغییر عامل چهارم با مهستوند و در بروز گرادیان شدید حرارتی روی حوضه آبریز تاثیرگذار شبیشتر تقویت می

هکتوپاسکال قلمرو مذکور در  233به بالا بر روی منطقه اسکاندیناوی واقع شده است. تغییرات سطح  6/3ضریب همبستگی 

کاهش شدید ارتفاع تراز بالای جو بر روی این قلمرو، تراف امواج به هنگام  کهروزهای همراه با توفان شدید حاکی از آن است 

گیری جبهه قوی در جلوی شده و موجبات شکل ترعمیققلمرو کانون اول  ویژهبهبادهای غربی بر روی مرکز دریای مدیترانه 

مساحت منطقه ، متوسط درصد 6جدول کند. بر اساس های سینوپتیک متفاوت حاکم بر قلمرو شمال غربی ایران را فراهم میسیستم

در  مؤثردرصد بزرگترین پهنه  20درصد بود. در این بین، گستره کانون اول تغییرات با  43تغییرات چهار کانون اول  تحت سلطه

های در وقوع توفان مؤثردرصد کوچکترین پهنه  0/1باشد و گستره کانون هشتم تغییرات، با های سطح حوضه آبریز میوقوع توفان

 باشد.طح حوضه آبریز میس

  

  
 های شدیدبر وقوع توفان مؤثر hp 055 ترازکانون تغییر توپوگرافی  -)الف( 4 شکل

 منبع: )نگارنده(
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 بر ایجاد توفان  مؤثر هایکانون hp 055 ترازگستره تغییرات ارتفاع  -7 جدول

 کانون اول دوم سوم چهارم  پنجم ششم هفتم هشتم

 (km2میلیون مساحت پهنه ) 4/12 6/2 4/2 1/2  6/6 2/6 0/6 0/1

 تحت سلطه قلمرومساحت  % 20 00 66 60  12 12 16 6

 تحت سلطهمتوسط % مساحت   12     00  

  منبع: )نگارنده(

ر بهای پنجم تا هشتم با گستره مکانی بسیار کمتری به ترتیب )ب( پیداست، قلمرو مکانی تغییر عامل 4شکل از  کهچنانهم

تقر ای مسهای پراکندهشرق اروپا و پهنه ؛شرق اسکاندیناوی و فلات مرکزی ایران ؛شمال دریای سیاه ؛روی، شرق اسکاندیناوی

یکه، طور بهباشد. می 2/3های تغییر تراز میانی جو، وجود منحنی بسته با ضریب همبستگی متوسط است. وجه مشخصه این محدوده

)الف( بسیار  4شکل هکتوپاسکال  233های تغییر توپوگرافی سطح تغییر مذکور نسبت به سایر کانونهای میزان اثرگذاری کانون

های تغییر ا کانونام؛ تر استزای سطح حوضه کمتر وضعیفهای سینوپتیکی توفانگیری سیستمدر شکل هاآنکمتر بوده و نقش 

تر شدن محور تراف امواج بادهای جو در این قلمروها، باعث عمیق مذکور، در حد توان خود با کاهش و افزایش ارتفاع تراز میانی

 آمده است.به وجود  های شدید سطح حوضهو توفان شودمیغربی شده و در نتیجه آن بر میزان شدت گرادیان فشار افزوده 

  

  
 های شدید بر وقوع توفان مؤثر hp055  ترازکانون تغییر توپوگرافی  -)ب( 4 شکل

 )نگارنده( منبع:
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  نتیجه گیری

های شدید و فراگیر سطح حوضه آبریز زاب، هشت کانون تغییر تراز به هنگام وقوع توفان کهدهد نتایج کلی تحقیق نشان می

 233هکتوپاسکال قابل تشخیص هستند. چنین تغییراتی در تراز  233های ارتفاع سطح میانی جو با برخورداری از بیشترین آنومالی

شدن محور ترافها و ریجها در مناطق مذکور شده و متعاقب آن الگوهای سینوپتیکی با  ترعمیقال، سبب تقویت و هکتوپاسک

هکتوپاسکال  233برخورداری از شدت بالای گرادیان فشار شکل گرفته و سبب ایجاد توفان شده است. در این بین، تغییرات تراز 

ر . نتایج تحقیق حاضاندداشتهآبریز زاب  های سطح حوضهرا در ایجاد توفان تأثیردر سه کانون اول و دوم و چهارم بیشترین 

( که ارتباط بین تداوم سرعت بادهای شدید در طی بعد از فصل مونسون و گسترش ورتکس قطبی 6312) شن و همکاران بامطالعه

 233 ازتر لیژئوپتانس ارتفاع یالگوها راتییتغ یرتأثکه به ( 1064) و همکاران جانییلع بامطالعهرا نشان داد انطباق و همسو بود و 

 ایران پی برده بود نیز همخوانی دارد. هیژانو ماه ییدماهای آنومالی بر هکتوپاسکال

غالب  کهیناهای مدنظر و با عنایت به گیری توفانبا توجه به مشخص شدن میزان ارتباط بین تغییرات تراز میانی جو و شکل

ر بمستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با تغییرات توپوگرافی سطوح فشار اتمسفر بالا قابل تبیین است و  طوربههای محیطی ویژگی

ردد گهای شدید در سطح حوضه آبریز زاب، پیشنهاد میمختلف ناشی از توفان هایخسارتتوزیع زمانی، مکانی و حجم  اساس

 233ا، متخصصین مرتبط بر اساس چگونگی آهنگ تغییرات ارتفاع سطح هجلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از توفان منظوربه

 بریز، سامانههای سطح حوضه آهای سینوپتیکی منجر به توفاندر ایجاد سیستم مؤثرشناسایی شده و  عمده هایکانون هکتوپاسکال

هکتوپاسکال بتوان به موقع  233سطح  را طراحی کنند تا بر اساس وضعیت کمی و کیفی تغییرات توپوگرافی 1توفان هشدار اولیه

 گیرانه صورت گیرد.، اطلاع رسانی و اقدامات پیشبینیپیش
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 چکیده

از جمله مباحث مورد مطالعه در  شهریهمواره تبیین علت تغییرات و چگونگی ظهور نمادها و فرایندهای موجود در فضای 

تکا بازیگران و نهادهای سیاسی با ا آفرینینقشی ساخت و تغییر فضا؛ هاسرچشمه ترینمهمبوده است. یکی از  این ساحت علمی

ند که فرایندها باشمیساخت در فضای جغرافیایی ی انسانهاپدیده ترینمهمشهرها نیز یکی از  کهطوریبه. استبه مستندات سیاسی 

گیرد. در این راستا در این میقرار  هاآن موردنظرقدرت سیاسی حاکم و ایدئولوژی  تأثیرتحت  کاملاًو نمودهای فضایی آن 

های شهری فضاو  اهسکونتگاهدر  فضا سازفرایندهای سیاسی  ترینمهمتحلیلی  –با رویکردی توصیفی  است دهشپژوهش کوشش 

 تأثیراتدر شهر  هاآنن سیاسی مبتنی بر ایدئولوژی ی پژوهش نمایانگر آن است که عملکرد نهادها و بازیگراهاتبیین گردد. یافته

، به اقتصاد سیاسی شهر، تدوین حقوق و قوانین شهری دهیشکلمستقیمی بر تخصیص منابع کمیاب همچون زمین و تسهیلات و 

 شهری و مناظر و نمادهای بصری موجود در شهر دارد. هایسکونتگاهقلمروسازی در فضای شهر، ارتقاء سطح سیاسی 

 ، کارکردساختار، سیاستشهر،  :اژگان کلیدیو

 مقدمه 

با ابعاد  و متصور سازدکانون این علم مطرح بوده و تصویری بنیادی از این علم را پارادایم و مثابهبهدر علوم جغرافیایی فضا 

. باورها، (12: 1004)بهفروز،  است درآمیختهمختلف زندگی جوامع انسانی نظیر فرایندهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و طبیعی 

سیستم راین اکوباشد. بنابسازی برای یک فضا میمعنادهی و هویت منشأهای جوامع انسانی در تلفیق با بستر طبیعی کنشها واندیشه

این  و شدت دهی، میزانانسان و نهادهای بشری است که جهت وسیلهبهجغرافیایی شامل فضای تغییر شکل یافته و یا مسکون شده 

تقابل نهادها م تأثیرگردد. از این جهت بررسی تغییرات تحت عامل بازیگران و نهادهای تصمیم گیر تنظیم، مدیریت و کنترل می

 ندیبرآضا ف طورکلیبهباشد. و ساختارهای سیاسی در ابعاد مختلف فضا از جمله موضوعات مهم مورد مطالعه در علوم جغرافیایی می

این  باشد. اثرگذاریو طبیعی و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و محصول قدرت، تصمیم و مدیریت می تعامل بنیادهای زیستی

ضا های قوة حاکم بر یک فگردد. بنابراین ویژگیمیی ظهور تمایزات مکانی را موجب هاها بر یکدیگر یکی از سرچشمهمؤلفه

با نظام  چناننآباشد. از این رو ابعاد سیاسی یک فضا فضا می عوامل تعیین کنندة عملکرد و میزان پیشرفت یک ترینمهمیکی از 

توان اذعان نمود که بخش مهمی از سرنوشت یک مکان از حکمرانی و قدرت سیاسی یک مکان تلاقی دارند که بر پایه آن می

 گیرد.سرچشمه می مبدأاین 
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ساختارها و نهادها تحت ظهور بازیگران جدید سیاسی به اشکال  هایکنشمحصول  عنوانبهزده جغرافیایی بنابراین فضای انسان

تواند مفهومی جدا از ایدئولوژی یا سیاست در نظر گرفته شود و منبعث از اهداف یابد. به بیان دیگر، مفهوم فضا نمیمیجدید تحول 

های فضایی و توزیع نابرابر تولید فرم ،اندیشمندانی همچون لوفور زعمبه(. 662: 1026)شکویی،  باشدسیاست و ایدئولوژی می

 وسیلههبباشد، چرا که روی دیگر آن خلق، فضای جدید است که ابزارهای تولید و سرمایه فقط یک روی سکه تولید فضا می

ر این فرایند پذیرد. دمینیروهای سیاسی جدید؛ جهت تغییر نظم قبلی صورت  وسیلهبهتغییر، جایگزینی و تصاحب مصدر قدرت 

نندگان، فضا را کگردند؛ به این معنا که استفادهکنندگان قبلی تبدیل به تولیدکنندگان فضا میو بازساخت، مطیعان و مصرف

نمایند. اگر این تغییرات به صورت عمیقی رخ دهد تصاحب و آن را در تعقیب نیازهایشان و در جهت منافع خود از نو خلق می

که در نتیجه یک ساخت شکنی انتقادی در فضا میسر  شودمیاجتماعی جدید برقرار  -یییک فضای جدید همراه با یک نظم فضا

شهری نه صرفاً فیزیکی و انتزاعی است و نه  هایسکونتگاهفضای جغرافیایی از جمله  درواقع .(Habersack, 2010:20) گرددمی

اص ، فرهنگ و روابط اجتماعی خحکومت، اقتصادهای است که در نتیجه شیوه بلکه محصولی سیاسی اجتماعی ،صرفاً ذهنی است

توان چنین انگاشت می(. 01: 1061رفیعیان و حسین پور، ) باشدمینسبی و ربطی  کاملاًای آمده و بنابراین پدیدهبه وجود  خودش

 یفضا عهک جامالگوهای حکمرانی ی ویژهبهشهری؛  هایسکونتگاه، تغییر و ساخت یک فضای جغرافیایی از جمله که در تولید

هر ابعاد طبیعی و انسانی فضا از جمله ش تدریجبههای فکری و نهادی سازد. به بیان دیگر با تغییر مشربمیواقعی خاص خود را 

تحول و بازساخت  ،یر، تغیغییرات محیطی در ابعاد مختلف فضاگردد. بنابراین یکی از بنیادهای فلسفی، تدچار تغییر و تحول می

، نها و تصمیمات نویا اعمال سلیقهب کهطوریبهباشد. گیری و اجرا میها و قرارگیری نیروهای جدید در مصادر تصمیمسیاست

را  هااز نگرش یاهگرا طیف گسترداثبات در این راستا رویکردهای پسا گیرد.مسیر تغییرات فضایی نیز در مسیر جدیدی قرار می

 شناسیروشو  شناسیهستیبوده و به لحاظ معرفت شناسی،  گرامادیی هاتقابل با نگرشگیرد که وجه مشترک آنان میدر بر

باشد. در یک نگاه کلی ویژگی مشترک این نظرگاه در قالب موارد میدارای تمایزات مختلف با رویکرد مادی نگر پوزیتویستی 

 باشد:میزیر قابل ذکر 

باشد. اعم از آنکه عوامل مادی را میبه ساخت فضای جغرافیایی  دهیکلشالف( تمرکز این رویکرد بر عوامل غیرمادی در 

نقشی هم وزن عوامل مادی  ایهانگارد و یا برای عوامل انگارمینفی نموده و آن را ساخته و پرداخته ذهن، زبان و یا قدرت  کاملاً

و  ل گردندپذیر برای فضا قائ بینیپیشو اجزاء مادی عملکرد گردد که حیثیتی فراتر از میباشد. این نوع نگرش سبب میقائل 

ی شکل گرفته اهتاریخی این اعتقاد وجود دارد که پدیده از حیثبنابراین نگاه اتم گونه و تعمیم گرا به فضا ندارند. در این دیدگاه 

 باشد.میی تاریخی حاکم هافضایی منوط به شناخت قدرت –در قلمروهای مکانی 

ست کها برساختهگردد؛ بلکه امری سودگرایی مادی( تعریف نمی) یعقلانزوماً بر اساس نظریه انتخاب ب( شناخت فضا ل

یل بخشید. بلکه تقل گرامادیمنطق  مثابهبهتوان تمامی رفتارهای فضایی را مین و بنابراین باشد نیزتواند متأثر از روابط قدرت می

 . باشدمیکه برگرفته از ایدئولوژی حاکم بر آن  حاسباتی گوناگون داشته باشندی مهاتواند نظاممیمختلف  فضایی قلمروهای

شهری یکی از سکونتگاها و فضاهای  در این راستا مطالعه و واکاوی فرایندها و نمودهای ساختاری و کارکردی قدرت در

هری بدون ش هایسکونتگاهو آمایش  ریزیبرنامهتصمیم برای  هرگونه کهطوریبهی اثر سیاست در فضا است. هابارزه ترینمهم

طور هبدر نظر گرفتن نقش نیروها و فرایندهای سیاسی ناکامل خواهد بود. در این راستا در این پژوهش کوشش گردیده که 

  شهری تبیین گردد. هایسکونتگاهدر  سیاسی اثرات ساختاری و کارکردی قدرت ترینمهممبنایی و از حیث نظری 
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 حقیقروش ت

و شیوة تحلیل اطلاعات نیز  ایهدر این پژوهش اسنادی و کتابخان هاداده آوریجمعاین پژوهش از نوع بنیادین و روش 

در این پژوهش  پذیرتعمیمباشد. در این راستا و برای دستیابی به یک نظریه میکیفی  شناسیروشمبتنی بر تحلیلی  -توصیفی 

با  ی آن در ارتباطهاردیده که در درجۀ نخست مفهوم فضای شهری و ابعاد و زیرمجموعهمبتنی بر استنتاج عقلانی کوشش گ

تئوریک  بندیطبقهی نظری سیاست و های موجود در شاخصهاو نظریه هاقدرت سیاسی تعریف گردد. سپس با تطبیق آن با آموزه

با هری ش هایسکونتگاهی ایجاد شده توسط قدرت سیاسی در هافرایندها و فرم ترینمهماثرات قدرت سیاسی بر فضای شهری؛ 

 تبیین گردد.  ارائه الگوی نظری

 مبانی نظری

 تبیین مفهوم شهر بر مبنای سیاست

های اژهکه مفهوم سیاست با وتوان اذعان داشت میکلی در باب سیاست تعاریف متعدد و متنوعی وجود دارد لیکن اساساً طور به

علوم دیگر  پیوند بابنابراین علم سیاست ناگزیر از برقراری ؛ باشدمی رتبط، اقتدار و ... م، حاکمیت، دولتقدرت، نفوذ، حکومت

ی برا هاو راه حل هابنابراین همه برنامه .(02: 1023، عالمباشد )می، حقوق، جغرافیا و ... شناسیجامعه ،همانند تاریخ، اقتصاد

باشد. توسعه و پیشرفت همواره نیازمند توانایی و میبا قدرت و سیاست ممزوج  ایگونهبه مشکلات جامعه و فضای جغرافیایی

شد. از بامیی زیست مشخص ظرفیت یک جامعه متشکل انسانی برای انجام کنش جمعی هماهنگ در یک جامعه با قلمرو و فضا

ده ؛ شرط اصلی پیشرفت در جامعه بشری بورقدرت بر اکثریت دارای قدرت کمت قشربندی و حاکم شدن یک اقلیت دارای این رو

نع توانند مخاطرات و موامیبا اتکا به این واقعیت  هاآندهد که میزیرا موقعیت و وضعیت مطمئنی به عناصر دارای امتیاز ؛ است

 جامعه را در یک کنش جمعی هماهنگ برطرف نمایند. 

 فضایی توسط بخشی از نخبگان –برد زور در یک واحد اجتماعی ی اجباری و کارهادر حقیقت قدرت شامل استفاده از ضمانت

در  برداریفرمانباشد و در اختیار گرفتن قدرت مستلزم رابطۀ تسلط و میو افراد متمایز جامعه برای اجرا یا فعال کردن تعهدات 

باشد. میفقط وسیله بسیج و مدیریت اجتماع و فضا  وست نیبنابراین قدرت عاملی در کارآمدی ؛ باشدمی هاگروهمیان افراد و 

به موجب آن  ند وای به دلخواه قادر به کنترل تغییرات فضای جغرافیایی باشکه عده شودمیاصولاً قدرت سیاسی هنگامی آشکار 

ابعاد طبیعی  ین تغییراتگروه مسلط تبعیت کنند. بنابرا هایفرمانوضعیت خود را در نظمی پایدار بپذیرند و از  افراد تحت سلطه

 یای برای بخشی از طبقات حاکم برای تنظیم مناسبات اجتماع؛ ناشی از وجود حقوق ویژهعمده طوربهانی فضا در عصر جدید و انس

 باشد. ، تخصیص منابع و تدوین حقوق و قوانین میهاگذاریاولویت، هاسیاستو فضایی در قالب تنظیم 
 

 

 
 

 
 

رابطه سیاست و ایدئولوژی با تغییرات فضایی -7 شکل  

د و کننماید، پنهان میکند، انتزاع میکند، سانسور مینماید، جلوگیری میکند، سرکوب میقدرت طرد می طورکلیبه

افزار نرم عنوانبه. بنابراین ایدئولوژی )646: 1002)فوکو،  کندهای حقیقت را تولید میها و آئینقدرت واقعیت درواقعپوشاند. می

سیاست ، فرهنگ و 

 ایدئولوژی

سازنهادهای تصمیم  

و مجری   

 تغییر یا تولید فضا
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ر د و ایجاد مشروعیت بخشینظمها است که از سوی یک طبقه یا گروه اجتماعی مسلط جهت ای از اندیشهقدرت؛ شامل مجموعه

 طورهبکند و اجرای هر روشی در فضای جغرافیایی با قدرت ارتباط پیدا می لوژیرود. از این منظر ایدئوفضا به کار میساخت 

واقعی  در ساحتبرند؛ جغرافیایی را که تحت عنوان علم نام می هایپژوهشقطع مبنای ایدئولوژیک دارد. بنابراین بخش زیادی از 

 باشد.ایدئولوژی و قدرت میعملکرد برگرفته از 

و موضوع اصلی علوم جغرافیایی دارای وجوه مختلفی همانند ابعاد اقتصادی، فرهنگی،  مایهبن عنوانبهکلی فضا طوربه

 ی تخصصی علوم جغرافیایی مورد بررسی قرارهااز این وجوه در یکی از شاخه هرکدامباشد که گردشگری، طبیعی، سیاسی و... می

ابعاد فضا  ترینهممیکی از  مثابهبهغرافیایی، بُعد سیاسی فضا که گفته شد در بین ابعاد مختلف فضای ج همچنانگیرند. ولی می

یاست یعنی گردد. به عبارت بهتر س. چرا که مبدأ اثر یا تغییر سایر ابعاد فضای جغرافیایی؛ از مبدأ سیاست آغاز میشودمیشناخته 

، هاریانجها، ا که متشکل از جامعه، شبکهساز و مجری بر فضنهادهای تصمیم وسیلهبهجوهر حاکمیت، فرمانروایی و اعمال قدرت 

ریز و های حاکم بر نهادها و ساختارهای برنامهگذارد. در این راستا سیاست، فرهنگ و ایدئولوژیمی تأثیرباشد؛ و... می هاساخت

یاست و ورد. در حقیقت سآافزار فراهم میسخت مثابهبهافزار اثرگذارده و موجبات تغییرات فضایی را نرم مثابهبه گذارسیاست

گیری، یمبستر؛ همواره با یکدیگر رابطه متقابل دارند. بنابراین توان تصم فرم و عنوانبهفرایند و فضای جغرافیایی  عنوانبهایدئولوژی 

در ایجاد  ؛نمایندمیکه وضع  هاییسیاستو قوانین و  هاآنو ایدئولوژی  اجرا و جایگاه نخبگان سیاسی در سلسله مراتب اجتماعی

به عبارت دیگر هرگونه کنشی که آگاهانه یا ناآگاهانه با قدرت  (.662:1026هیوز،) هستتغییرات فضایی بسیار تعیین کننده 

سیاسی در  قدرت ویژهبهباشد. سیاسی می هایکنشگردد و از این جهت فضا نیز محصول تلاقی نماید؛ کنشی سیاسی محسوب می

طور بهرود. ی انسانی به شمار میهاجوامع دارای نظام حکمرانی متمرکز؛ عامل تعیین کنندة چگونگی هدایت تغییرات سکونتگاه

نماید؛ بازنمایی تواند در فضایی که اشغال مییابند و قدرت سیاسی میهای حاکمیت و اقتدار سیاسی در فضا نمود عینی میکلی شیوه

ذاتی از ماهیت نهادی، سیستمی و ساختاری برخوردار بوده و در بُعد  طوربه(. بنابراین علوم جغرافیایی 66: 1022، نکیس)تا شود

  (.116: 1026، همکارانو  حافظ نیاباشد )سازی فضای جغرافیایی مینهکاربردی به دنبال ارتقاء کیفیت محیط و بهی

 

 

 

 

                              
 
 

رابطه فرم و فرایند -9 شکل  

ه مروری بر کی طوربه ؛در ارتباط بوده است« سیاست»همواره با مفهوم یک فضای جغرافیایی  مثابهبهنیز شهر  در این راستا

، مدنیت، به نوعی بر نظم شودمیهایی که برای بیان شهر بکار گرفته شناسی شهر بیانگر این واقعیت است که تمامی واژهواژه

دارد. واقع سیاست در معنای قدیم خود از جمله در یونان به معنای علم  تأکیدحاکمیت و برتری یک طبقه یا قشر اجتماعی 

و سیاست یکی از ابعاد مهم فضای شهری محسوب  اندو اندیشمندان سیاست را علم ادارة شهرها نامیده حکومت بر شهر بوده است

از وظایف  و نمودمی. به بیان دیگر وجود یک حاکمیت سیاسی برای رسیدگی به مسائل پیچیده زندگی شهری ضروری گرددمی

ود در شهرها ضمن دارا بودن امنیت، وظایف و تعهدات خود حکومت آن بود که شرایطی را فراهم کند تا طبقات اجتماعی موج

ه برا نسبت به یکدیگر انجام دهند و به حقوق یکدیگر تجاوز نکنند. در این راستا حکومت با ساختن برج و بارو و ایجاد ارتش 

ا و نظم و امنیت ررسیدگی داد. ضمن اینکه به دعاوی حقوقی مردم میخاطر اطمینان ت دشمنان حملا بامقابله ساکنان شهر جهت 

گرفت یمبوروکراسی انجام  گیریشکلی این خدمات از طریق نظام مالیات گیری و هانمود. تأمین هزینهمیدر فضای شهری ایجاد 

 دینامیسم اجتماعی  دینامیسم فضایی

 )روبنا (   زیربنا ()

  فرم ()  ( فرایند)
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گردید و بدون وجود این قدرت متراکم سیاسی میب سبخود الگوی جدیدی از ساماندهی نظام اجتماعی را در شهر  به دنبالکه 

ندان برای بهبود امور شهرو ریزیبرنامهو  سازیزمینهبایست به میحکومت از سوی دیگر نبود. میسر ظهور این کارکردها  امکان

ت های قدربه لایهگردید. مردم و طبقاتی که می پذیرامکانپرداخت که تنها در صورت یک کنش جمعی هماهنگ میدر آینده 

 ه دستببالاتری در جامعه  هاینقشگرفتند و قادر بودند میقرار  قدرت سلسله مراتب بالاتر، در در شهر تقرب بیشتری داشتند

بودند  مندهرهببیشتری  برخورداریطبیعی برخی از افراد نسبت به برخی دیگر از امتیازات و طور بهکلی در شهرها طور بهبیاورند. 

 (.6: 1021بود )فاستر، ها و فرایندهای فضای شهری اصر سازندة فرمعن تریناز مهمیکی سیاست و قدرت  گیریشکلو بنابراین 

مکانیزم انتقال قدرت و روی کار آمدن بازیگران و احزاب سیاسی جدید و  دورة معاصر در غالب قلمروهای سیاسی،در 

گیری در نهادهای محلی و شهری و بازوهای حکومتی مستقر در شهر؛ از طریق قوانین و حقوق در مسند تصمیم هاآنقرارگیری 

ابزار قدرت سیاسی حاکم برای ایجاد  ابهمثبهتوان اذعان نمود که حقوق و قوانین میگردد. از این رو اساسی تدوین و اجرا می

باشد. بنابراین امروزه نیروهای جدید در چهارچوب سازوکارهای میکنش جمعی هماهنگ در جامعه برای نیل به هدف مشخص 

ترسیم شده در مستندات قانونی به قدرت رسیده و مبادرت به ایجاد تحول و بازساخت در ابعاد طبیعی و انسانی فضای شهری 

 نمایند.می

 
 

 

 

ساخت و ایجاد تغییر فضای شهری ،های سیاستشاخص -4شکل   

های فضایی و آمایش شهری در هر کشوری از حقوق و قوانین بالادستی بخش مهمی از سرچشمه تولید برنامه طورکلیبه

کشورها  اسناد قانونی کلاننگری و چگونگی تغییر در وضع موجود در ابعاد مختلف؛ در گیرد. به عبارت دیگر آیندهسرچشمه می

 و مکانیزم آینده ساخت هاچارچوبنمونه چگونگی تغییر کاربری اراضی شهری و تعیین  عنوانبهگردد. مدون می هاحکومتو 

لی جامع و تفضی هایطرحکلی در طور بهو ساز و تغییرات کاربری در شهر، همچنین مدیریت و کنترل سرانه و سطوح خدمات، 

باشد و اصول مدون در میی آن بر عهده نهادهای حاکمیتی هاچارچوب بندیاولویتگیرد. تصویب و میمورد تصویب قرار 

ص ای و شهری در چگونگی تخصیباشد. همچنین اختیارات نهادهای منطقهمیی آن هاقوانین بالادستی و مادر ترسیم کننده چارچوب

 گردد.در چارچوب همین قوانین مدون می هاآنهزینه کارکرد  منابع و اعتبارات و

یات زنظرااز حیث تکوینی رویکرد غالب در مطالعات شهری در ابتدای سدة معاصر، رویکرد اکولوژی انسانی بود که متأثر 

اق گیاهان و یه نحوة انطبمعتقد بودند که انطباق انسان با محیط شهری بسیار شب هاآنجبرگرایی داروین و اسپنسر قرار داشتند. 

ارنست "، دانستند. برای مثالرقابت اقتصادی را تجلی قانون مبارزه برای بقاء می هاآنحیوانات با محیط طبیعی بود. به همین جهت 

ست و دانآوردن منابع کمیاب می به دستسازمان اجتماعی شهر را ناشی از مبارزه برای  ،گذاران مکتب شیکاگواز پایه "پارک

(. بنابراین جغرافیایی اجتماعی و 20: 1061شارع پور،شد )اقتصادی توجه نمی -چندان در این مکتب به نیروهای سیاسی

قرار گرفت در قالب نظریاتی همچون مناطق متحدالمرکز ارنست برگس،  موردنظرشناسی طبقاتی شهرها در این مکتب ریخت

العه به مط مندعلاقهو اُلمان نمود یافت. اعضای مکتب شیکاگو به شدت  ای هریسنظریه قطاعی هومر هویت، نظریه چند هسته

طبیعی  ها ناشی از فرایندتوسعه شهر پیدایش این محله درروندمعتقد بودند  هاآن. های طبقاتی و تمایز محلات بودندگزینیییجدا

 ریزی دولتی در آن نقش ندارند.اجتماع است و سیاست و برنامه

مستندات سیاسي )قوانین، 

ها(برنامه  

و فرایندهای   هافرمتغییر 

 شهری 
تصمیمات بازیگران سیاسي 

  مبتني بر ایدئولوژی
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باشد. این میلادی می 1603و  1623مشخص مربوط به دهه  طوربهسیاسی به مطالعات شهری،  هاییدئولوژیو ا ورود مباحث

هری در ش هایسیاستای از منتقدان در اروپا و آمریکا این سؤالات را مطرح کردند که در حالی بود که در اواسط قرن بیستم عده

است و سیاست در  هاییگروهکنندة منافع چه افراد و  تأمین هاومتحکزمینه مسکن، حمل و نقل، اقتصاد شهری و... توسط 

، توجه همگان را به شرایط فقرا و 1623کند. بروز تعارضات شهری در آمریکا در دهه تغییرات فضای شهری چه نقشی ایفا می

ی زیادی بین کارگران مهاجر هادرگیریمیلادی در اروپا  1623و  1603های ی اقلیت در شهر جلب نمود. به علاوه در دهههاگروه

نهان بود. پ گرااثباتاکولوژی شهری و انگاره و اروپاییان بومی در زمینه مسکن و کار پدید آمد که تمام این اتفاقات از نگاه 

نظر  اکبنابراین نیاز به پارادایم جدیدی در مطالعات شهری احساس شد که قدرت، سیاست و فرایندهای تبعی آن را در شهر مل

ونه چگ کهاینپرداخته و (. این دیدگاه به مطالعه نقش اقتصاد سیاسی در تغییرات شهری 20: 1022ربانی و انصاری، دهد )قرار 

شامل مطالعه اصول حاکم  و (Smith,Timberlake, 1997: 79)  ؛ توجه داردشودمیتصمیمات شهری به سود طبقات مختلف اخذ 

ی هارایندی سیاسی در کنترل فهاو بررسی نقش بازیگران در تشکل های اقتصادی کشورهاات در نظامبر تولید و توزیع کالا و خدم

 .باشدمیاثرات قدرت سیاسی بر فضای شهری باشد که سازندة میثروت آفرینی در فضای جغرافیایی 

تمایزات بین رهیافت اکولوژیک انسانی و اقتصاد سیاسی ساختارگرا -0جدول   

هاویژگی  رهيافت اقتصاد سياسی رهيافت اکولوژي انسانی 

های محیط ویژگی

 شهری

تراکم جمعیت؛ سبب پدید آمدن شیوة خاصی از 

گردد.رفتار، تعامل و سازمان می  
باشد.شهر محل تمرکز نیروهای سیاسی و اقتصادی می  

 

 ایدئولوژی

شهرنشینی نوعی پیشرفت است و مدرنیته و فناوری 

دهد.میپیشرفته را نشان   

شهر محل تمرکز ثروت، قدرت و امتیازات و محصول 

 انباشته شده است.

 دهندهشکلعوامل 

 به محیط

های محیط شناسی، اجتماع و ویژگیبر بوم تأکید

باشد.محلی می  
.باشدبر اقتصاد سیاسی، عوامل بیرونی و فراملی می تأکید  

 

 توسعه نیافتگی

شهر با شهر عامل و محرک توسعه است: زیرا 

یابد.نگرش مدرن، فناوری و سازمان سامان می  

ناشی از تصمیمات اصحاب  هاینابرابریشهر عرصه تجلی 

باشد.قدرت و ثروت در مقیاس ملی و فراملی می  

 ی تحقیقهایافته

فرهنگی،  ،محیطیفضایی هستند که دارای ابعاد مختلف اقتصادی،  -های اجتماعیشهرها، نظام ذکر گردید ترپیشکه  همچنان

شهر، از ای فضنهادی به دلیل داشتن قدرت و سازوکار کنترل دیگر ابعاد  -باشند که در این بین بُعد سیاسیسیاسی، نهادی می

 عنوانهبقدرت اعمال فضایی؛ خاستگاه رقابت و  -یک واحد اجتماعی مثابهبهکه شهر ی طوربهباشد. ای برخوردار میاهمیت ویژه

نظمی ب، بیط، آشوباشد و مکان انباشت قدرت و در برگیرندة الزام، تعهد، نظم، انضباشکیل دهندة علم سیاست میعناصر اصلی ت

ت اسد. به بیان دیگر شهرها همواره تجلی قدرت، ثروت و به نحوه کاملی با قدرت و اشکال آن پیوند خورده باشو آزادی می

فضای روستا و جوامع عشایری عرصۀ  عصر فئودالیسم و پیش از آنر اگر در (. به عبارت دیگ14: 1026، همکارانکمانرودی و )

ه خاستگاه شهرها تبدیل باز دورة انقلاب صنعتی به بعد های سیاسی برای رسیدن به قدرت بود؛ قدرت سیاسی و رقابت گاهتجلی

 باشد. با توجه به موارد ذکر شدهمع میاقتصادی حاکم بر جوا -و فرایندهای متأثر از ساختار سیاسی هاها، فعالیتاصلی کنش

ابت که در نتیجه رق انجامدمیدر فضای شهری  هاشهری به بروز فرایندها و فرم توان اذعان نمود اثرات قدرت سیاسی در فضایمی

صحاب قدرت و ا هاهای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و... حکومتبرنامه تأثیر. همچنین شودمیمیان اصحاب قدرت در شهر ایجاد 

(. 23: 1063)خلیل آبادی،  گرددمیی این موارد بر زندگی شهروندان تبیین هادر شهر در این فرایند بررسی گردیده و اثرگذاری

و نخبگان قدرت به منابع و ابزارهای  گرددتوزیع نمیمساوی  طوربه بخشینظماعمال اراده و  بنابراین در یک جامعه شهری، قدرت
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رقابت بین بازیگران  گاهتجلیشهر نه تنها  وی دیگراز س .(Marcuse, 2014:5) دیجاد تغییر در شهر دسترسی دارنگیری و اتصمیم

باشد؛ ی انتخاباتی و... میهای قومی، نژادی، قدرت و پایگاه اقتصادی احزاب و نواحی مختلف، رقابتهاگروه اصطکاکسیاسی، 

نیز سر و کار دارد. در این  ای، ملی و حتی جهانیای، منطقهسطوح ناحیهدر عین حال با مفاهیمی همچون رقابت بین شهری در 

 باشد: میسیاسی در فضای شهری در قالب موارد زیر قابل تبیین کارکردهای قدرت  ترینمهمراستا 

ضاوت ها است که به قدار و هم پیوند از اندیشهای نظامیندهای شهری: ایدئولوژی به معنای رشتههای سیاسی و فراایدئولوژی( 1

ها و مقاصدی است که ها، هدفپردازد و تبیین کنندة کمال مطلوبمیسیاسی جامعه  و اقتصادی –در مورد سازمان اجتماعی 

دارد میدهد و تصویری از آینده را عرضه میذشته، حال را توضیح کند. ایدئولوژی بر پایه تفسیر گ پیگیریرا  هاآنجامعه باید 

ای است یعنی اندیشه« اندیشه بر فضا»ها بسان (. ایدئولوژی22: 1022نماید )عالم، میها و حدود قدرت سیاسی را مشخص و هدف

(. علاوه بر 66: 1064، همکاراننمایند)صادقی و میدر یک فضای جغرافیایی اجرا  ریزیبرنامهبرای مدیریت و  فضا گردانانکه 

وجود دارند که  شوند نیزمیهایی که در یا درون فضای جغرافیایی توسط مردم بکار گرفته ایدئولوژی؛ اندیشه در فضا یعنی اندیشه

ل فرهنگ اشاره نمود. لیکن باتوجه به اینکه که اندیشه بر فضا طور کلی به عامها و بهها، هنجارتوان به ارزشمیاز جمله آن 

  .(04: 1062)لشگری و احمدی،  مکانی مختلف حتی بر اندیشه در فضا نیز غلبه نماید –تواند در ساختارهای زمانی می

ایدئولوژیک متفاوت ی شهری در مکاتب مختلف هاشناخت و تولید فرایندها و ساختارهای موجود در شهرها و نظاماز این رو 

دارای  ها. به عبارت بهتر، ایدئولوژییابدمیتحقق شهر و نظام شهری  درخاصی  فرایند هاآناز  هرکداموده و در چارچوب ب

دهد مینظم  اندمشغولباشند و به فعالیت اندیشمندانی که در چارچوب آن به تحقیق میکارکردهای توضیحی، ارزشیابی و تجویزی 

دهد که دربارة چه موضوعاتی مطالعه کنند و میی نظری به اندیشمند جهت هاچارچوب درواقعکند. میاجماع برقرار  هاآنو بین 

م ومی یک پاراداییی داشته باشد. در عین حال پذیرش عمهایی پاسخ دهد، از کدام قواعد پیروی کند و چه ملاکهابه چه پرسش

ی پژوهشی پراکنده هاکه در آن هیچ پارادایمی وجود ندارد و فعالیت ایهآن بوده و مرحل گیریشکل، معیار توسط جامعه علمی

(. بنابراین مکاتب سیاسی و ایدئولوژیک هم 06 :1063، )معینی علمداری باشدمیاقبل علم است و هنوز علم تثبیت نشده، مرحلۀ م

 ؛فضاسازی شهری() یشهرو آمایش  ریزیبرنامهی مربوط به ی مرتبط با علل وضع موجود در شهر و هم در تجویزهاهادر تحلیل

ی در الگوی فضای ریزیبرنامهفضایی در الگوی اسلامی با چارچوب  ریزیبرنامهنمونه قطعاً چارچوب  عنوانبهدارند.  بدیلیبینقش 

 –سیاسی  رافیایی یک تولیدتوان نتیجه گرفت فضای جغمیفلسفی  طور بهبنابراین ؛ هستغرب متفاوت  داریسرمایهلیبرال 

 دارد.امکان وجودی ن ،منتزع از ایدئولوژی ی بوده و شهرِافزارنرمباشد و ابعاد مختلف فضا متأثر از این بنیاد می ایدئولوژیک

 ویژههب: اقتصاد سیاسی بخشی از دانش اقتصاد است که از رابطه سیاست و اقتصاد و یشهرفضای بازساخت اقتصاد سیاسی و ( 6

یندها و ا، موضوع اقتصاد سیاسی عبارت از فرتردقیقکند. به بیان میاقتصادی بحث  هایگیریتصمیمدر  سیاسی نقش قدرت

سیاسی تخصیص منابع ثروت را در جهت مشروعیت و  –ی معینی از طبقات با نفوذ اقتصادی ها، گروههاآنروابطی که از طریق 

رایط سیاسی بر ش تأثیر: نخست بررسی کندمیدو چارچوب اصلی را بررسی  اقتصاد سیاسیبنابراین ؛ دگیرنمیمنافع خود بکار 

اقتصاد (. 133: 1002، )شکویی های سیاسیهای اقتصادی بر پدیدهرفتارها و متغیر تأثیرمتغیرها و فرایندهای اقتصادی و دوم 

یاسی و بررسی نقشه بازیگران س های اقتصادی کشورهامسیاسی، شامل مطالعه اصول حاکم بر تولید و توزیع کالا و خدمات در نظا

، اتات کیفیت توزیع جغرافیایی سرمایه، درآمد، خدمدر این مطالع باشد.میی ثروت آفرین در فضای جغرافیایی هادر کنترل فرایند

اقتصادی و امر توسعه و تنظیم قوانین اقتصادی توسط حکام سیاسی مورد توجه قرار  ریزیبرنامهسهم بخش خصوصی و دولتی در 

 ی محض اقتصادی، همانند عرضه و تقاضا سرو کار دارد وهابررسی کارکرد بیشتر ازچیزی با  اقتصاد سیاسی بنابراین؛ گیردمی

 هاآنی شهری و رشد هاپیدایش شهر و نظام (.100:1063ر، )گالاه سروکار داردرافیا غجو  شناسیجامعهی سیاست، هابا حوضه

 -یی قدرتمند و ثروتمند سیاسهای طبیعی نیست؛ بلکه ناشی از تصمیماتی است که از طرف افراد و سازمانهاناشی از فرایند



 11/ضای شهریتبیین نظری کارکردهای قدرت سیاسی در ف

ا رد شیکاگو ری مکتب ها. بدین ترتیب طرفداران اقتصاد سیاسی، آموزهشودمیاقتصادی و در چارچوب ایدئولوژی حاکم اخذ 

حتی مطالعه تکوین معماری و منظر شهر بدون توجه به ملاحظات ایدئولوژِی، قدرت و سیاست ناکامل  هاآنکنند. در نظر می

 باشد.ی مختلف اجتماعی میهاگروه دهیسازمانتر از باشد. بنابراین معنی حکومت وسیعمی

و تقویت  ریگیشکلبه  و به وسیله هر طبقه و صنفی و نظام شهریفضا کلی کنترل ثروت و سرمایه و تولید در هر  طوربه

 رطوبه. زدخواهد  رقم نظام شهریی خاصی را در هااقتصاد سیاسی منتهی خواهد شد و ساختار، روابط و فرایند زشکل خاصی ا

ذیرد و هرکدام در صورت صورت پ ...، روحانیان، بازاریان و تجار وانینظامدر جامعه ممکن است هدایت سرمایه توسط  یکل

؛ دنباشمیمنافع صنف خویش لزوم تأمین خود و در صورت  موردنظرفضایی  -به روابط مکانی دهیشکل به دنبالکسب این جایگاه 

 یهار قالب فرمی اقتصادی فضای شهری را دهاباشد که با کنترل فرایندمیی سیاسی هاشناخت نیرو به دنبالبنابراین اقتصاد سیاسی 

ی مختلف تحت لوای ایدئولوژی هاسیاست اتخاذ (.26: 1066)کاپوراسو و لِوین،  دهندمیی کارکردی شکل هاساختاری و فرایند

حرکت و سکونت شهروندان در فضای جغرافیایی دارد. به بیان دیگر اگرچه فضای  مهمی درمتفاوت توسط اصحاب قدرت نقش 

؛ طبقات ختلفهای مباتوجه به اینکه که اتخاذ سیاست، لیکن آزادانه شهروندان است کت و سکونتجغرافیایی غالباً بسترگاه حر

اصولاً  دهد. به بیان دیگر حرکت جمعیتمیقرار  تأثیرمختلف اجتماعی را نسبت به حرکت و سکونت در فضای جغرافیایی تحت 

و  در پراکنش هاو ایدئولوژی قوانین ادها،نه تصمیمات آفرینینقشیرد و پذمیدر نتیجه حرکت سرمایه و تسهیلات صورت 

اد دارد. حتی اتخاذ این رویکردها به پویش سایر ابع به دنبالتخصیص منابع و تسهیلات به صورت تبعی تحرک جمعیت را نیز 

له مدر فضای جغرافیایی از ج قدرت آفرینکلی مدیریت منابع کمیاب یا طور بهگردد. میساختاری و فرایندی جمعیت منتهی 

ر کلی طوو به هاآنبرداری از و چگونگی بهره نظام شهری یک کشورمدیریت کاربری اراضی و تخصیص پول و تسهیلات در 

طبق  کلیطور بهباشد. می، یک کنش جمعی هماهنگ است که متأثر از اراده قدرت و سیاست هاها و فرمند، فرایکنترل روابط

زیرا هم در کارکردهای سیاست و هم در کارکردهای اقتصاد تخصیص و توزیع  ،م هستندسیاست و اقتصاد شبیه ه ؛این چارچوب

وزیع ( در جهت حفظ نظم و تریزیبرنامهقانون و ) حکومت، نهادها و مستندات سیاسی گیریشکلی که طوربهاست.  منابع نهفته

 باشد.میبهینه منابع نظیر کالاهای عمومی و دستیابی به توسعه 

بارت به ع؛ باشدمیذکر گردید محقق نمودن عدالت فضایی  ترپیشکه  همچناناهداف وجود حکومت  ترینیادیبنیکی از 

ی جغرافیایی در جهت تأمین این هدف هاو فضا هادر مکان های فضایی و رابطه سنجی بین شاخصهادیگر تمام مطالعات و تحلیل

مربوط به  ایهماهوی مقول صورتبهی اجرای عدالت هاو رویکرد هارسیدن به این هدف و انتخاب روش یچگونگ باشد.می

باشند و این کارکرد را از طریق نهادهای وابسته میاز نزدیک درگیر توزیع آمرانه منابع  هاباشد. در این راستا دولتمیحاکمیت 

ی هااِعمال سیاست به دنباللت نیز وجود دارند که ی خارج از دوها، انجمنها، اصناف، سندیکاهادهند. لیکن تشکلمیانجام  به خود

امات و اقد بندیاولویتباشند. از سوی دیگر میخود در جهت دسترسی بیشتر به منابع کمیاب و از جمله رایزنی با حکومت 

ه در فرایند یدی ککلی موضوعات کلطور بهساختار سیاسی حاکم قرار دارد.  تأثیرتحت  کاملاًدر فضای جغرافیایی نیز  هاانتخاب

 :؛ عبارتند ازقرارگرفتهرد توجه مو گذارانسیاستمنابع کمیاب از سوی  گذاریسیاست

 . هاآنمنافع و انتظارات  ،گذاریسیاستتأثیرگذار بر فرایند  تمامی بازیگرانتشخیص  –الف  

 . گذارانسیاستو ابزارهای موجود در اختیار  هادامنه روش –ب  

  .(02: 1023)هاولت و رامش، آموزندمیرب پیشین از تجا گذارانسیاستیی که هاارزیابی و نظارت و درس –ج  

در فضای شهری از جمله مدیریت کاربری اراضی و تخصیص بودجه و  قدرت آفرینکلی مدیریت منابع کمیاب یا طور به

با توجه به محدود بودن منابع در مقابل مصارف از جمله  هاآنبرداری از تسهیلات در نظام شهری یک کشور و چگونگی بهره

ین ینمونه کلیه امور همچون قلمروسازی و تع عنوانبهباشد. میاثرات کارکردی تصمیمات مدیریت در فضای شهری  ترینمهم
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ر شهر ریزی فضایی دبرنامهی آمایشی و هاگذاری و تعیین اولویتمنابع سرمایه بندیاولویت، حریم خدماتی و استحفاظی شهری

 عنوانبهرد. پذیمیصورت  هاآنو مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی مورد قبول  وسیله بازیگران حاکمه ب جملگیی شهری هاو سیستم

قیم تحت مستطور بهی عرضه و تقاضا در این حوزه تأثیرپذیری ازجمله منابع کمیابی است که هانمونه زمین و مسکن و فرایند

ی بسیار فوری ارادة سیاسی در مقولۀ زمین و مسکن شهری نمود هایکی از نمود و گیردمیتصمیمات بازیگران سیاسی قرار  رتأثی

ی سوسیالیستی همواره حذف قیمت زمین از قیمت تمام شدة مسکن در دستور کار قرار دارد. هانمونه در سیاست عنوانبهیابد. می

یجاد تعادل به ا آن در بازار، منجر گذاریارزشو  سرزمینیستی این اعتقاد وجود دارد که رقابت بر در اقتصاد نئولیبرال کهدرحالی

بنابراین مقوله اقتصاد زمین و مسکن متأثر از تصمیمات ؛ شهری خواهد شدهای فضاار اکولوژیک متناسب در اکولوژیک و حفظ ب

لید کلی کنترل ثروت و سرمایه و تو طوربه شود.میندان محسوب ی فضایی قدرت در زندگی شهروهاترین نمودسیاسی جزء عینی

 اقتصاد سیاسی منتهی خواهد شد و ساختار، ازگیری و تقویت شکل خاصی به شکل؛ در هر جامعه و به وسیله هر طبقه و صنفی

تقویت خواهد کرد که در صورت جاری شدن منبع سرمایه و تولید ثروت در دیگر  شهری فضایدر  را ی خاصیهاروابط و فرایند

وحانیان، ن، راکلی در شهر ممکن است هدایت سرمایه توسط نظامیطور فضایی دگرگون خواهد شد. به –طبقات؛ در روابط مکانی 

موردنظر  فضایی -به روابط مکانی دهیکلشدنبال ه تجار و غیره صورت پذیرد و هرکدام در صورت کسب این جایگاه ب، بازاریان

الگوی اقتصاد سیاسی انتخاب شده توسط  بنابراین (.100:1063باشند )گالاهر، میخویش  خود و در صورت لزوم تأمین منافع صنف

اه گسیاسی، نقش مهمی در حرکت و سکونت شهروندان در فضای شهری دارد. به بیان دیگر اگرچه فضای شهری غالباً بسترقدرت 

های نئولیبرالیستی؛ طبقات محروم را از (. لیکن اتخاذ سیاست1066:26حرکت و سکونت آزادانه شهروندان است )فاینستاین، 

 کهدرحالینماید. میهای روزمره محروم های برخوردار شهری چه از حیث سکونت و چه از حیث خرید و رفع نیازحضور در فضا

ود در مندی از مواهب موجتر برای حضور و بهرهیالیستی توان بیشتری را برای طبقات محرومهای عدالت محور سوساتخاذ سیاست

در اختیار قرار  داریسرمایه. اصولًا یکی از وظایف دولت (Brenner et al, 2009: 177)نمایدمیهای برخوردار شهری ایجاد بخش

 باشد. میهای ادارة شهر بوروژواز جهت تأمین هزینه دارانسرمایهدادن فضای بیشتر به 

کن ؛ لیباشدمیقانونی و نهادهای  هاریزی و آمایش فضای شهری محصول اراده و تصمیم ساختاراز سوی دیگر اگرچه برنامه

 باشد.میی موجود در آن متفاوت هاو پتانسیل هایابی کاستیادراک محیطی هر فرد از محیط جغرافیایی پیرامون و تبیین و اولویت

ی اقتصادی، اجتماعی، سن، جنس، سطح تحصیلات، قومیت، مذهب و ... هابه عبارت بهتر ادراک محیطی هر فرد متناسب با پایگاه

یر از عوامل تصمیم گ موردنظرباشد. حال اگر فرد میشکل دهندة جغرافیای ذهنی افراد  ساززمینهباشد و این عوامل میدر نزد وی 

و اولویت سنجی معضلات و مشکلات موجود در  سازیمفهومو ادراکی وی نقش مهمی در  ساززمینهدر فضا باشد؛ در نتیجه محیط 

ی را در ی توزیعهاسیاست ،نمونه افراد برخاسته از طبقات فرودست قطعاً بیش از سرمایه سالاران عنوانبهفضا از جمله شهر دارد. 

افراد طبقه برخوردار و متمول دغدغه کمتری در این حوزه داشته و غالباً به دنبال تقویت  کهدرحالیدهند. میکار قرار دستور 

ی آمایش فضای هاندو رو هاباشند. جغرافیای رفتاری تصمیم گیران نیز قطعاً بر سرنوشت الگومیاقتصاد نئولیبرالیستی بازار محور 

  اثرگذار خواهد بود. کاملاًتولید فضا در  گیریتصمیمو قرارگیری افراد مختلف در مناصب  شهری تأثیرگذار خواهد بود

، در فضای شهری از جمله نهادهای مردمی و حکومتی هاگذاریسیاستها و تعیین حدود اختیارات نهادهای مجری برنامه( 0

ان دیگر تعیین حدود اختیارات نهادهای حکومتی گردد. به بیدر فضای شهری در چارچوب قوانین و مقررات حقوقی مدون می

)مدنی( صورت قوانین و حقوق اساسی ا در چارچوبهو نهادهای مردمی نظیر شوراها، شهرداری ها، بخشداریهانظیر فرمانداری

و تأسیس  دقوانین پایه برای ایجا طورکلیبه. گیردمیو فضاسازی در شهر مبتنی بر عملکرد مستندات حقوقی صورت  گیردمی

متأثر از نظام سیاسی است که این قوانین یا در بخشی از قانون اساسی و یا  هاآنی محلی و میزان اختیارات و وظایف هادولت

گاه ظهور قدرت، تصمیم و اجرا در مورد گذاری کشور تعیین شده است و در طی این روند گرانینهادهای عالی قانون وسیلهبه
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گردد؛ مدیریت سیاسی فضا متمرکز و یا فدرال باشد و نمونه در قانون اساسی است که تعیین می عنوانبه. یافتخواهد  ظهورشهر 

ی هادر نظام ویژهبهنمایند. ی مدیریت فضا؛ تغییرات خاص خود را در فضای شهری ایجاد میهااز این مدل هرکدامآن  تبعبه

اراده و خواست بازیگران و اصحاب حکومتی قرار  تأثیرای شهری تحت فض بیشتر آمایشمتمرکز یا بسیط هرچه  ریزیبرنامه

ذیری و اختصاص منابع مالی هرچه بیشتر متمرکزتر و در نتیجه تأثیرپ گیریتصمیمی غیرمتمرکز هاچراکه نسبت به الگو ،گیردمی

سبت مکانی بیشتری ن –فضایی ی ها؛ نمودها و بازیگران سیاسیتعویض دولتبیشتری نسبت به سیاست دارد. از این جهت 

ی ملت پایه در جهان برای ارادة خود؛ نیازمند نوع خاصی از هاو حکومت هابنابراین هر یک از کشور؛ ی غیرمتمرکز داردهاالگو

ند. باشگیری، اداره و هدایت جامعه و فضای جغرافیایی سرزمین میریزی، تصمیمسازی، ساماندهی، برنامهمشینظام سیاسی جهت خط

های سیاسی از منظر ایدئولوژیک و اندیشه سیاسی به انواع مختلفی از نظام لیبرالیستی، سوسیالیستی، سوسیال، دمکراسی و... نظام

 شوند.تقسیم می

که ذکر گردید نظام سیاسی از منظر ساختار، توزیع و پخش فضایی قدرت سیاسی در پهنه سرزمینی و قدرت  همچناناما 

 گرددتقسیم می «نظام سیاسی غیرمتمرکز»و « نظام سیاسی متمرکز»بندی کلی به حدهای فضایی؛ در یک تقسیمگیری در واتصمیم

بندی سیاسی درون هر کشور و (. به عبارت دیگر تقسیم قدرت بین مرکز و پیرامون و ناحیه20: 1020، حافظ نیا و کاویانی راد)

د و طیفی باشاره امور عمومی جامعه؛ منتج از نوع نظام سیاسی یک کشور میمیزان تفویض قدرت و اختیار بین سطوح درگیر در اد

از تمرکز شدید قدرت تا عدم تمرکز و توزیع قضایی قدرت را در پهنۀ سرزمینی کشورها شکل داده است. بنابراین بخش مهمی 

 الگو و نوع توزیع فضایی قدرت سیاسی متأثر از قلمرو سیاسیریزی و آمایش شهرهای یک از عوامل و فرایندهای مؤثر در برنامه

باشد. به بیان دیگر بررسی نسبت اختیارات حکومت مرکزی در اعمال اراده در سطوح مختلف و اجرایی در آن جامعه می

ایی ریزی و آمایش و فضنظام برنامه دهندهشکلهای انسانی یک کشور اعم از روستا، شهر، استان و... از بنیادهای مهم سکونتگاه

گیر بندی اختیارات و نهادهای تصمیمریزی و آمایش؛ تنظیم و سطحیکی از اهداف بررسی سیاست در برنامه طورکلیبهباشند. می

ی و ریزباشد. به بیان دیگر برنامهدر مدیریت تغییرات فضایی می هاآنها و تصمیمات و مجری و ایجاد هماهنگی مابین اراده

نابراین پذیرد. بمیقدرت سیاسی صورت  وسیلهبه هاآندر  هاآمایش در سطوح مختلف؛ فرایندی نهادی، سازمانی و تعیین اولویت

 ریزی و آمایش شهری را رقم خواهد زد.قبض و بسط اختیارات نهادهای حکومتی و مردمی؛ الگوهای متفاوتی از برنامه

 رومرزها و قلم ،هافضایی و بر اساس حریم –ل انسانی بر اساس سلسله مراتب مکانی گیری جوامع متشکاصولاً شکل( 4

بنابراین بخش مهمی از موضوعات مورد مطالعه ؛ باشدمیدستاورد قدرت سیاسی حاکم  هاآنهایی است که بخش زیادی از سازی

ن ... ناشی از چگونه تصمیمات عناصر سیاسی در تعییو  ها، اسکان غیررسمی، ناحیه بندی، تعیین حریمنشینیحاشیهدر شهر همچون 

عات ، فضاهای مطالسازتصمیمبه عبارت دیگر خطوط قراردادی بازیگران تصمیم گیر و ؛ باشدمیو قلمروهای فضایی  هامحدوده

سب با حدود متنا (.22: 1060نماید )لشگری، میخلق  انسانی از جمله در شهرها هایسکونتگاهو پیرامون  کرانهپسنوینی را در 

و ...  هاشهرداری، سطح برخورداری شهروندان از خدمات ارائه شده توسط نهادهای اجرایی شهر نظیر قلمروها در حاشیه شهر

گردد. از این رو بسیاری این فضاها و موضوعات در نتیجه تصمیمات اصحاب قدرت و اثر آن در فضای جغرافیایی میمشخص 

 هاییروهگسیاسی برخوردار بوده و به دست افراد و  -ه مناطق و شهرها از ساخت اجتماعیها از جملمکان طورکلیبهگیرد. میشکل 

، ارانهمک)احمدی پور و  ورزندمیو امتیازات خاصی به مکان زندگی تعصب  هاویژگیشوند که در جهت نسبت دادن میساخته 

اها و موضوعات در نتیجه تصمیمات اصحاب قدرت و اثر آن در فضای شهری شکل به بیان دیگر بسیاری از این فض (.120: 1066

سهم گیری  شأسرمنگیرد. از سوی دیگر چگونگی ارتقاء سطوح سکونتگاهی از روستا به شهر و شهرستان و سطوح بالاتر که می

ص حاب قدرت در کنترل مقدار و میزان تخصیابزار اص مثابهبهنیز در حقوق و قوانین اساسی  ،باشدتسهیلات بیشتر می و از منابع

 اسی نیز عنصربراین ارتقاء سطح سیبنا؛ گرددتعیین می هاآنمنابع و تسهیلات به سیستم شهری یک کشور بر مبنای سطح سیاسی 
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ت بهتر سیر ارگیرد. به عبمیگردد که تصمیم بازیگران سیاسی در جهت ارتقاء آن قرار میهایی کمیابی است که شامل سکونتگاه

و  بندیطحسانسانی از جمله در شهرها توسط اصحاب قدرت و سیاست و با اتکا به ابزار  هایسکونتگاهتکامل ساخت و تغییر در 

برخوردار  ایههای حکمرانی متمرکز از اهمیت ویژدر جوامع دارای نظام ویژهبهگردد و این روند قلمروسازی سیاسی هدایت می

 برخورداریو  ، تسهیلاتهری قطعاً میزان بیشتری از خدماتبا ارتقا جایگاه سیاسی یک سکونتگاه ش هااین نظام که در باشد. چرامی

 گردد. میبه سمت آن سکونتگاه سرازیر 

خود را به اشکال گوناگون به  مختلف هایزمانکه در مناطق و  های مکانی استیکی از نتایج چنین رخدادی، بروز رقابت

(. 22: 1026، راد)کاویانی باشدگذارد و یکی از این اشکال رقابت بر سر ارتقاء سطوح سیاسی شهرها و مناطق مینمایش می

از جمله  هامکان برعکسشوند. و دارای معانی غیرشخصی پنداشته نمی طرفبیساختارهای  عنوانبه گاههیچها بنابراین این مکان

 هاژگیویشوند که در جهت نسبت دادن میساخته  هاییگروهسیاسی برخوردار بوده و به دست افراد و  -شهرها از ساخت اجتماعی 

(. از جمله مبتنی بر این هویت مکانی، 120: 1026، همکاران )احمدی پور و ورزندمیو امتیازات خاصی به مکان زندگی تعصب 

بین مناطقی  هارقابتاین  ویژهبهباشند و درصدد ارتقاء سطح سیاسی با هدف برخورداری بیشتر از امکانات و منابع می هاسکونتگاه

باشند؛ بیشتر است. توسل به هویت و اجتماع از راه دفاع از های زبانی، مذهبی، نژادی و... با یکدیگر متفاوت میویژگی ازنظرکه 

 در رقابت با یکدیگر قرار بگیرند. هامکانیابد که ارتقاء سیاسی جایگاه یک مکان هنگامی معنا می

 

رابطه رقابت مکانی و ارتقاء سطح سیاسی شهر - 0شکل   

کلی ر طوبهباشد. میی سیاست در فضای شهری هابازنمایی( اثرپذیری فضای عمومی شهر از قدرت سیاسی از جمله دیگر 2

اند شامل تومیباشد و میمنظور از فضاهای عمومی به معنای همه فضاهای فیزیکی در درون قلمرو غیرخصوصی فضای جغرافیایی 

ین شامل فضاهایی است که دسترسی بنابرا؛ ، مساجد و ... باشدها، سینماهاد، پارک، مراکز خریها، خیابانهای رسمی، جادههامیدان

، اشتراکی و نامشخص باشد و مرزهای ممکن است در گذر زمان تغییر پذیرد؛ خواه در مالکیت عمومی، خصوصیمیهمگانی را 

دسترسی پذیری برای  ،بنابراین فضای عمومی دارای دو جزء اساسی حاکمیت قانون اساسی .(406: 1060، کند )اشرفی و دیگران

باشد می ذیرناپآشتی هایایدئولوژیی فعال با هاگروهبنابراین فضای عمومی عرصه رقابت و منازعه بازیگران و ؛ باشدمیشهروندان 

 تأثیرحت بنابراین ت .(Michell, 1995: 115)باشدمیو نوعی دسترسی و تعامل مبتنی بر قدرت و قرارداد اجتماعی در آن حاکم 

 یابد:میوامل زیر شکل ع

 روندهای تاریخی و قلمروهای جغرافیایی -الف  

 الگوهای حکمرانی و فرایندهای اقتصاد سیاسی -ب 

 فرهنگی متمایز در جوامع مختلف.  هایسنت -ج 

 هویت مکانی

 تحرک مکانی رقابت مکانی

وزن تقابل مکانی دو مکان هم سطح ، هم

جوارو هم  

 منابع و جویی دسترسی به حداکثربرتری

 رونق مکانی
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منشأ تغییر دهندة فضای عمومی در کوتاه مدت از حیث ساختار، کارکرد و محتوی در فضا روابط مبتنی بر قدرت  ترینمهم

متأثر  هاآنو نمادها و تعاملات مابین شهروندان و کنترل  ها(. در فضای عمومی اموال عمومی؛ نشانه24: 1020، )کاظمیان باشدمی

شد. اگرچه بامیفارغ از تجلیات قدرت سیاسی ن بازنمایی؛مکان تماس و  عنوانبهعمومی بنابراین فضای ؛ باشدمیاز قدرت حاکم 

که دانشمندان سیاسی بر دمکراسی و ی طوربهمتفاوتی در مورد فضاهای عمومی وجود دارد.  هایدیدگاهی مختلف هادر رشته

عه شناسان بر تعاملات انسانی و محرومیت اجتماعی جام ،دانان بر مالکیت و دسترسیحقوق در فضاهای عمومی تأکید دارند. حقوق

ی بصری موجود در فضای عمومی شهرها نیز غالباً برگرفته از خواست ارادة سیاست در ها، نمادها و ساختهاسمبلتأکید دارند. 

صری شهروندان نمادهای بصری شهر و ترویج آن در اذهان بدر  هاحکومتباشد. در این راستا نمایش مؤکدات میفضای شهری 

ویژه به. (Sumarto, 2012: 67)باشدمیبه شهروندان  بخشهویتنمایانگر حضور قدرت در فضاهای عمومی شهری و عنصری 

که این نمادها ی طوربهگیرد. میخود ه بصری وجوه فردی ب هاهای حکمرانی متمرکز هرچه بیشتر این نمادها و سمبلدر نظام

ی ها، نقاشیودها، بناهای یادبرا در مجسمهباشد. این تفکر میدر فضا  سازتصمیمبیشتر به دنبال تجسم نقش افراد تصمیم گیر و 

یز اکم نی شهری محلی برای نمایش قدرت حهاخیابان بنابراین معابر؛ گذاردمیو معابر و ... به نمایش  ها، اسامی خیابانیدیوار

های مردم و توده ی سیاسی مهم از مسیرهای خیابانی با وجودها، حرکت خودروی رهبران و شخصیتهای نظامیاست. رژه بوده

ن راستا رود. در ایمیاست که تجلی مکانی قدرت به شمار  «راهروی انسانی»، تمثیلی از تبدیل خیابان به یک در دو سوی مسیر

ی هاای برای محو نمادهای رژیم سیاسی قبلی و ایجاد جلوه، تلاش همه جانبهانقلابیرآمدن هر نوع رژیم سیاسی حتی با روی کا

تا  باشدمیگیرد. در مرحلۀ نخست مکان این تغییرات در پایتخت و سپس در شهرهای بزرگ میرژیم سیاسی جدید صورت 

ا، هها، میدانخیابانهای عمومی همانند کانم، به نمایش بگذارند. در اولین گام ی تغییر ساختار قدرت سیاسی جدید راهاجلوه

و جایگزینی  هاتوان به تخریب مجسمهمی هاآناز جمله  .دگیرنمی، سینماها و نظایر آن در معرض این تغییرات قرار هاپارک

 هاذاریگتغییر نامی عمومی که تداعی کنندة رژیم گذشته هستند و ها، تخریب و یا تعویض ورودی مکانبا نمادهای جدید هاآن

جدید  هایگذارینامز طریق صفاتی همچون . به بیان دیگر هویت جدید سیاسی انام بردی عمومی هابر و مکانامع ویژهبهو 

شناساندن عناصر و نمادهای خود  به دنبالایدئولوژیک و هر حزب و گروهی تواند متجلی گردد. چراکه هر قدرت سیاسی و می

از سوی دیگر بار سیاسی مکان و هویت مکانی در شهرهای مختلف نیز متفاوت است  باشد.میر کشورها به شهروندان و دیگ

یی از معابر و میادین شهرها دارای بار سیاسی خاصی برای متجلی نمودن خواست هااز شهرها و حتی بخشی ایهکه پاری طوربه

های خاص در فضای شهری در مواقع بروز مخاطرات یگر این مکانباشد. به بیان دمیشهروندان در برابر قدرت سیاسی موجود 

   گردند.میگاه مکانی مخالفت سیاسی با قدرت موجود تبدیل سیاسی بار سیاسی خاصی پیدا نموده و به تجلی

  گیرینتیجه

د و ارزشیابی وضع موجو بندیاولویت، نیازمند شهری به آینده ساختارها و فرایندهای دهیجهت شدذکر  ترپیشکه  همچنان

، مدیریت و هدایت، توسط قدرت سیاسی باشد و بخش مهمی از این کارکردهامیشرایط موجود  هایقوتو  هاکاستیو احراز 

 وسیلههبگردد. در این راستا سیر تکامل جامعه بشری پس از طی مراحل اولیه با فضای جغرافیایی مدیریت شده می بندیاولویت

؛ کل انسانیی و ظرفیت یک جامعه متشتلفیق گردیده است. به عبارت بهتر توسعه و پیشرفت همواره نیازمند توانایقدرت سیاسی 

بنابراین این کارکرد شامل استفاده از ؛ گرددمیباشد که توسط قدرت سیاسی ایجاد میبرای انجام کنش جمعی هماهنگ 

ی خود هاسیاستو  هافضایی از جمله شهر برای اجرای برنامه -اجتماعی  ی اجباری و کاربرد زور و اقناع در یک واحدهاضمانت

 باشد.میجامعه و فضای جغرافیایی  سازیبهینهدر جهت 
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ی هادر مورد منابع کمیاب و تعیین اولویت نگریآیندهمدیریت سیاسی در شهر  هایکارویژه ترینمهمدر این راستا یکی از 

که زمین، بودجه و ... در فضای شهری از جمله موارد ی طوربهباشد. میبه اقتصاد سیاسی نظام شهری  دهیشکلو  هاآنتخصیص 

قدرت سیاسی انتخاب معیار مابین  هایکارویژه ترینمهمنیاز دارد و یکی از   گذاریاولویتکمیابی است که به انتخاب و 

ابع جزء باشد. به بیان دیگر فرایند تخصیص این منمیف این موارد ی متخلف مبتنی بر ایدئولوژی خود جهت تعیین تکلیهاگزینه

تا حتی یابد. در این راسمیباشد و اقتصاد سیاسی شهر نیز از طریق این کارویژه سامان میاصلی قدرت سیاسی حاکم  هایکار ویژه

باشد نیز در می  هاآناقتصادی  ی اجتماعیهاادراک محیطی و جغرافیای ذهنی تصمیم گیران سیاسی که ناشی از پایگاه

 باشد.میشهری تأثیرگذار  هایسکونتگاهتخصیص منابع در  گذاریاولویت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای شهریاثرات ساختاری و کارکردی قدرت سیاسی در  -1 شکل

 

 در فضای شهری هاگذاریسیاستها و از دیگر کارکردهای سیاسی قدرت سیاسی تعیین حدود اختیارات نهادهای مجری برنامه

 دارای اختیارات بیشتری باشند یا هاشهرداریی برای شهر؛ اینکه نهادهای مردمی شوراها و سازتصمیمباشد. به بیان دیگر در می

ملی و ... مسائلی است که توسط ارکان  هایسازمان، هااستانداری، هافرماندارینمایندگان حکومت مرکزی مستقر در شهر نظیر 

گردد و عموماً این کارکرد شامل قبض و بسط اختیاراتی است که قدرت سیاسی برای آن میسیاسی حکومت تعیین تکلیف 

نیز  و غیره در مورد ابعاد مختلف فضای شهری ها، بخشنامههاالعمل، دستورگرفته است. ضمن اینکه تصویب حقوق، قوانینتصمیم 

 ر انتخابغیدر این موارد وجود دارد لیکن  گیریتصمیمو فنون کمی مختلفی برای  هامدلگیرد. اگرچه میدر همین راستا صورت 

 کار آمدن که با رویی طوربهنیست.  پذیرامکانت و اولویت بازیگران سیاسی ، خواسلوژیعملیاتی بدون اتکا به ایدئو چارچوب

 قدرت سیاسی

 تولید ساختارها و کارکردهای فضای شهری

قلمروسازی و ساماندهی سیاسی 

نظام شهری و ساخت نمادها و 

های عمومی شهر سمبول  

تعیین حدود اختیارات نهادهای 

 حکومتی و غیر حکومتی

اقتصاد سیاسی)توزیع تسهیلات و 

  خدمات(

مستندات سیاسی)قوانین ، حقوق، 

و .. ( هابرنامه،  هاطرح  

بازیگران سیاسی) دولت، احزاب، 

عمومی و ...( یهاتشکل  

 ایدئولوژی سیاسی
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های ر نظامد ویژهبهکه گفته شد  همچنان. گرددمیعملیاتی نیز دچار تغییر  ها، این چارچوبهای جدید سیاسیبازیگران و تشکل

تأثیرات سیاست در فضا از جمله در شهر از اهمیت بیشتری حکمرانی متمرکز همچون خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی و مطالعه 

های اخیر همواره در معنای نخست به معنای محلی اسکان طبقه باشد. به عبارت بهتر شهر در جهان غرب در سدهبرخوردار می

درت ه در زیر سایه ق، هموارگیریشکل رغمبهرهایی خاورمیانه بورژوازی تجارت پیشه بوده است. در حالی که این طبقه در کشو

گیری مالکیت خصوصی و فرایندهای مرتبط با آن را با چالش شکل مسئلهدولت و حتی ارتش و نیروهای نظامی بوده است. این 

جایگاه وقوع تجارت و تبادل سرمایه و مصرف همواره تحت  عنوانبهروبرو نموده است. بدین ترتیب در چنین جوامعی شهر 

 نتوانسته دولت و حاکمیت خواست خود را شکل بدهد.  گاههیچحکومت بوده است و طبقه بوروژواز  طرهیس

چگونگی ارتقاء سطوح سکونتگاهی از روستا به شهر و شهرستان و سطوح بالاتر یکی از نمودهای مهم قدرت سیاست در 

یصی ی آن از منابع تخصمندبهرهسی یک شهر؛ که با ارتقاء سطح سیای طوربهگردد. میی شهری یک کشور محسوب هاسیستم

ز ی حکمرانی متمرکهادر نظام ویژهبهبنابراین همواره الگوهای رقابت و قدرت ؛ یابدمیدر سیستم شهری یک کشور افزایش 

بخش  یگربا یکدیگر در این زمینه وجود دارد. از سوی د  هاآنبرای ارتقاء سطح سیاسی شهرها و حتی رقابت  سازیزمینهبرای 

ی طوربهباشد. میمهمی از مباحث و مطالعات شهری برگرفته از معیارها و چگونگی قلمروسازی قدرت سیاسی در فضای شهری 

 اقتصادی متفاوت زمین و یابیارزش، نشینیحاشیهیرساخت ظهور مباحث اسکان غیررسمی، که محدوده بندی فضای شهری ز

الگوی توسعه رشد فیزیکی شهرها  هایبندآورد. حتی در چارچوب همین حریم میفراهم ی مختلف شهر و ... را هامسکن در بخش

 گردد. میدر انواع رشد افقی یا رشد عمودی تعیین 
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 چکیده

 وستایی،ر مناطق در توسعه به یابیدست هدف با ایران اسلامی انقلاب پیروزی از پس اول دهه در که توسعه راهبردهای از یکی

 ،هاالشچیکی از این . است روبرو مختلف هایچالش با اجرا و تهیه فرایند در طرح این است. روستایی هادی طرح شد، اجرا و تهیه

ی سطحی و ایمن نمودن کالبد روستاهای در معرض هاآبدر زمینه دفع  محیطی شرایط به توجه با کالبدی بافت نامطلوب تغییر

دن . نامناسب بوپذیردمیانجام سیلاب  از خطر وقوعنواحی روستایی سازی ایمندر راستای ی سطحی هاآبدفع . هستخطر سیل 

 ییروستا. علاوه بر این، در نقاط گذاردمی روستاییمناطق نامطلوبی در هیدرولوژی  تأثیر ها،رویه کاربریوضعیت معابر و تغییر بی

یز نباید هزینه سرانه زیادی را  ،ی سطحیهاآبآوری در صورت نیاز به احداث شبکه جمع ،با توجه به جمعیت محدودی که دارد

یجاد توسعه پایدار، امکان ا برای بستر مناسبسازی فراهمی سطحی علاوه بر هاآبانتخاب درست سیستم هدایت لذا مصرف نمود. 

در مدیریت و هادی روستایی  هایطرح شناسیآسیب ،پژوهشاین هدف  .آوردپدید می در نقاط روستایی رازیربنایی  تأسیسات

یری ارائه تصو منظوربهاست. در این راستا  یفی، کماهیت ازنظراست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و  ی سطحیهاآبدفع 

استفاده شده است. بر  1مکس کیودا افزارنرمی سطحی از روش تئوری بنیانی و هاآبهای طرح هادی در دفع آسیب روشن از

توان در سه بعدِ تعریف )شرح سطحی را می یهاآبهادی روستایی در دفع  هایطرحهای های این پژوهش، آسیباساس یافته

 اییروست هادی هایطرحهای اجرایی گرفته، آسیبهای صورتجه به مصاحبهبندی کرد. با توخدمات(، مدیریتی و اجرایی طبقه

ی هاآبهای مدیریتی و رویکردهای )شرح خدمات(، عدم انجام مطالعات شبکه دفع متأثر از آسیب عمدتاًسطحی،  یهاآب دفع در

گری و به و عدم توجه به تسهیل ی هادی روستاییهاطرحسطحی در حوضه آبخیز و عدم توجه به شیوه مدیریتی در اجرای 

های پیش رو، بازنگری رویکردها در شرح خدمات طرح کردن آسیب. لذا جهت برطرفهستمشارکت طلبیدن مردم روستا 

 .هستضروری  این خصوصهادی روستایی و اتخاذ شیوه مدیریت مشارکتی در 

 نظریه بنیانی، شناسیآسیبی سطحی، طرح هادی روستایی، هاآبدفع : واژگان کلیدی

                                                 
1  MAXQDAیاهدادهجهانی جهت آنالیز انواع  یبرنامهبه عنوان یک  افزارنرماین . ترکیبی و کیفی است یهادادهحرفه ای برای تجزیه و تحلیل  افزار رمن یک 

انواع . کامل تحقیقاتی استفاده نمود یهاپروژهبرای مدیریت  MAXQDA از توانیم. ستا... ، توییت ها و ینظرسنج، هارسانه، مقالات، هامصاحبهمانند  افتهیساختار ن

حتی توییت  شناسی وکتاب یهادادهصوتی و تصویری، صفحات گسترده،  یهالیفاتمرکز، نظرسنجی آنلاین، صفحات وب، تصاویر،  یهاگروه، هامصاحبهمربوط به  یهاداده

صورت  هایکار نین مقایسهو همچ یگذاراشتراکبه یکدیگر، به  هاآنمختلف، ارتباط داده  یهاگروهدر  هادادهاناتی نظیر سازماندهی این مکرا وارد کرد و از ا... توییتر و 

 .گرفته با دیگر اعضای تیم کاری استفاده نمود
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 مقدمه

ه توج مورد اسلامی انقلاب آغاز از محرومیت طلبی و فقرزدایی و رفععدالت راستای در روستاها آبادانی و عمران به توجه

 هایوژهپر و هاطرح انقلاب اسلامی، مسکن بنیاد و سازندگی جهاد تشکیل با است. قرارگرفته ریزانبرنامه و مدارانجدی دولت

ادی ه طرح همان یا «بهسازی و سازیروان» طرح میان، این در. شده است اجرا و تهیه روستاییان زندگی بهبود منظوربه فراوانی

 ای درجهتجامع ناحیه هایطرحروستایی یا  هایسکونتگاهساماندهی فضا و  هایطرحکه در امتداد  هست هاییطرح ترینمهم از

 ایهطرحاست. یکی از پیامدهای عمومی اجرای  درآمده به اجرا روستاها فضایی-و کالبدی اجتماعی-اقتصادی وضعیت بهبود

 .است مومیع مسکونی و معابر به طبیعی منابع و کشاورزی هایزمین کاربری های عمران روستایی در ایران، تغییرهادی و فعالیت

 و هاآبراهه مسیر حرکت شود ونواحی روستایی منجر میفرعی  آبریز هایحوزه در ایجاد اختلال به ها و معابر جدید،جاده احداث

حجم و شدت  و زمین داخل ی سطحی بههاآب نفوذ غیرقابل سطوح این روند، موجب افزایش .کندمی قطع طبیعی را هاروان آب

 برای زیاد زینهه تحمیل بر علاوه روستاها، در رواناب جاری شدن .شودبارندگی در روستاها می از حاصل هاروان آبجریان 

نماید. می جدی مشکل دچار را هاآن مجدد برداریبهره و تصفیه و شده  هاآن آلودگی باعث مناسب، هایزهکش و مجاری احداث

 استسیلاب و نهایتاً رفع خسارات احتمالی  سازی مناطق مسکونی از خطر وقوععمده ایمنعلل ی سطحی از هاآبدفع  روازاین

(Alca´ntara, 2002: 21). ژی نامطلوبی در هیدرولو تأثیر رویه،های بیشیب و عدم اصلاح وضعیت هندسی معابر و تغییر کاربری

کاهش تغذیه  و هاروان آب، افزایش ضریب هاروان آبها، افزایش آلودگی گذارد و موجب تشدید سیلابمی روستاییمناطق 

با توجه به جمعیت  ییروستادر نقاط  ی سطحیهاآبآوری احداث شبکه جمعهمچنین سرانه هزینه  .شودمیی زیرزمینی هاآب

ای ج هاروان آبحل قطعی مسئله رویکرد خسارات سیل در دو دهه گذشته سبب شده است که  سیر صعودیبالاست.  آن محدود

ا بلکه باید کوشید ت ،ا موفق بودهسیلاب توان در مهاردهد که همیشه و همواره نمیبگرایی و درک این واقعیت خود را به واقع

ی سطحی در هاآبانتخاب درست سیستم هدایت (. به همین دلیل، 12: 1000)نصری، و مخرب آن را کاهش داد  بارزیان تبعات

علاوه بر بستر مناسب  ،هاگونه طرحانجام این مسئولها و نهادهای های موجود در بودجه سازمانروستاها با توجه به محدودیت

 .آوردزیربنایی را برای عده بیشتری از قشر محروم جامعه پدید می تأسیساتهای توسعه پایدار، امکان ایجاد یی در برنامهاهت کارج

 : هستی سطحی در روستا شامل موارد زیر هاآبایجاد یک شبکه سالم دفع  یکل طوربه

 ؛ی سطحیهاآبآوری های جمعرفع آشفتگی موجود در طراحی شبکه

 ؛شودیی که در اثر بارندگی در سطح روستا روان میهاآبها و م تخریب روستا و امکان دفع سیلابعد

 ؛)آب شرب( رسانیآبهای کاهش هزینه پروژه

 ؛امکان دسترسی ساکنین روستا به آب سالم برای مصرف شرب

 ؛است آب هاآنهایی که عامل اصلی انتقال های عفونی و بیماریجلوگیری از شیوع بیماری

 ؛ها و تأسیسات روستاافزایش عمر مفید ساختمان

 (.1062)بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،  های مجاور با مسیر عبور روانابها و ساختمانحفاظت از معابر و گذرگاه

ی یکی از عوامل اصل ماندابهاو  هاروان آبهستند.  ی سطحیهاآبدفع  مشخصفاقد شبکه و سیستم اکثر روستاهای ایران 

موجب شکستگی و تخریب اجزای سطح  هاروان آبشوند. همچنین های روستایی محسوب میدر محیط گیرهای همهانتقال بیماری

آوری های جمعاحداث شبکه روازاین .دهدکاهش می در فصول پر بارانا رفت و آمد و دسترسی ر و سهولت شودمیو جداره معابر 

 ابط و معیار مشخصوضاصول، معیار و ها اگر تحت احداث این شبکهاما  ؛ضروری استدر تمام روستاهای ایران ی سطحی هاآب
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برای طراحی  تدوین راهنمایینیز در پی داشته باشد. یج عکس انتتواند مینخواهند داشت و را یی لازم اکار، نباشد و مناسبی

 .معضلات را حل نمایداین اند بسیاری از تودر روستا می سطحیی هاآبآوری های جمعشبکه

 بیان مسئله

ب شرب آ تأمینایران برای  مناطقاز طرف دیگر اکثر  .باشدمیآب یک مسئله بسیار مهم و حیاتی  تأمینامروزه در کشور ایران 

 مصارف سطحی برایی هاآب آوریبا جمعآب،  تأمینی دولت در هابا مشکل رو به رو هستند. با توجه به برنامه غیرشرب و

 از . یکی(2: 1063)رشیدی مهرآبادی،  باشدمیآب  تأمینو کمکی در حل بحران  باشدمیپذیر غیرشرب و آبیاری امکان

 و بیعیط منابع اراضی و کشاورزی هایزمین تغییر کاربری به خاطر که است نفوذ غیرقابل سطوح افزایش توسعه، هایمشخصه

 به باران آب نفوذ کاهش تغییرات این عوارض از .آیدمی پدید عمومی معابر و مسکونی واحدهای وسازساخت به آن اختصاص

سطح  در رواناب شدن جاری .است جریان شدت و حجم منظر دو هر از بارندگی از حاصل رواناب افزایش عوض در و زمین داخل

 از هاآب این ساختن خارج برای مناسب هایزهکش و مجاری احداث برای زیاد یهاهزینه تحمیل بر علاوه ،هاسکونتگاهبافت 

 و یهتصف ،شودمی اضافه آن به حرکت مسیر در که هاییپساب انواع با شدن مخلوط به خاطر و شده هاآن آلودگی باعث معابر،

 سازهای و ساخت برای ایهبهان عمدتاًکه  و معابر جدید هاجاده . احداثسازدمی جدی مشکل دچار را هاآن مجدد برداریبهره

سئله . مکندمی قطع طبیعی را هایروان آب و هاآبراهه مسیر حرکت و شده مناطق آبریز حوضه در اختلال به منجر است، بیشتر

باشد سیلاب و نهایتاً رفع خسارات احتمالی می مناطق مسکونی از خطر وقوع سازیایمنی سطحی از مسائل عمده هاآبدفع 

(Alca´ntara, 2002: 21)  نامطلوبی در هیدرولوژی  تأثیر رویههای بیشیب معابر، عدم اصلاح وضعیت معابر و تغییر کاربریو

کاهش  و روانابایجاد شده، افزایش ضریب  هایروان آب، افزایش آلودگی هاباگذارد و موجب تشدید سیلمی روستاییمناطق 

 .گرددمی زیرزمینیی هاآبتغذیه 

 هاآب روانخسارات سیل در دو دهه گذشته سبب شده است که آرزوی دیرینه درباره حل قطعی مسئله  تشدید سیر صعودی

 ها موفق بود بلکه باید کوشید تا تبعاتتوان در مهار سیلابواقعیت دهد که همواره نمیو درک این  گراییواقعجای خود را به 

 سطحی یهاآبوجود از  ناشی بیشتر زیستمحیط نظم ردنخو هم (. بر12: 1000)نصری، و مخرب آن را کاهش داد  بارزیان

 یمینهاز به نسبت هامبا پشتو  کوچه ،نخیابا سطح یپذیرذنفو جهدر دنبو کمتر علت بهو  شدید هایبارندگی نتیجه. در ستا

 هاآن سطحدر  دموجو معدنیو  لیآ ادمو به نشد دهلوو آ هاخیابان یشستشو ندگیربااز  ناشی هایآب خارج از کالبد سکونتگاه،

 .(66:1061، یمی، کر)رضوانی دشو هندرا ونبیر ستارو یا شهراز  صمخصو یهالکانا توسط باید سطحی بفاضال رتبه صو

 های سطحی باید هزینهآوری آبدارد در صورت نیاز به احداث شبکه جمع با توجه به جمعیت محدودی که ییروستادر نقاط 

های موجود در های سطحی در روستاها با توجه به محدودیتسرانه زیادی را مصرف نمود. انتخاب درست سیستم هدایت آب

های توسعه پایدار، امکان در برنامهها علاوه بر بستر مناسب جهت کارآیی گونه طرحانجام این مسئولها و نهادهای بودجه سازمان

های ضرورت احداث شبکه فوقتوضیحات  .آوردتری از قشر محروم جامعه پدید میزیربنایی را برای عده بیش تأسیساتایجاد 

ها اگر تحت ضابطه و معیار احداث این شبکهاما  ؛کندمیی سطحی در تمام روستاهای ایران را به خوبی نمایان هاآبآوری جمع

نخواهند  ییروستانقاط به خوبی شناسایی نشده باشند کارآیی لازم را در آن  مؤثرهای مشخصی نباشد یا در طراحی اصول پارامتر

 عمران یاهطرح که باورند این بر ارزشیابی، پژوهشگران از بسیاری .در گذر زمان نتیجه عکس به بار آورد بساداشت و چه 

 هادی طرح شناسیآسیب هدف با حاضر است. تحقیق گزاف یهاهزینه هدر رفتو  وقت اتلاف ارزشیابی، و نظارت بدون روستایی

 آوریمعج سیستم یک طراحی برای مدآکار و صحیح روش به دستیابی و سطحی یهاآب دفع و آوریجمع در فنی بعد از روستایی
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 شناسیآسیب حاضر پژوهش هدف. رسیده است انجام به روستا بومی و فرهنگی اقلیمی، شرایط با سازگار سطحی یهاآب دفع و

 .هست سطحی یهاآب دفع و چگونگی مدیریت زمینه در روستایی هادی هایطرح

 پیشینه تحقیق

عات طرح هادی روستایی مشخص گردید که مطال شناسیآسیبلازم به ذکر است که با بررسی مطالعات صورت گرفته پیرامون 

نقاط  ی سطحی از بعد فنی درهاآباما مطالعاتی که به بررسی شبکه دفع ؛ شده استانجامطرح هادی  شناسیآسیبمتعددی درباره 

 اند. معرفی شده در این زمینه،مطالعات انجام شده  1. در جدول هستروستایی بپردازد، انگشت شمار 
 ی سطحیهاآوری و دفع آبهادی روستایی در جمع هایطرحشناسی رخی سوابق مرتبط به پژوهش آسیبب -0 جدول 

 شرح )هدف، روش، نتیجه( عنوان پژوهش سال پژوهشگر  ردیف

1   
 1662 راجورا

 ارزیابی مدیریت یکپارچه آب
های کیفی در ارزیابی اقدامات شاخص کارگیریبه

 آبخیزداری 

6 

صادقی و 

 همکاران

1024 
ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری 

 به روش کیفی

ارزیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در بخشی از 

حوزه آبخیز کن در غرب تهران با استفاده از 

 های کیفیروش

0 
پوراحمد و 

 همکاران

توسعه در  هایطرحشناسی آسیب 1022

 کشور

توسعه شهری با رویکرد  هایطرحشناسی آسیب

 سیستمی

4 

کلقائی و 

 همکاران

 فراوانی سیلاب و تحلیل بندیپهنه 1022

میان  از گذر در مسیل زشک مشهد

 عمرانی هایطرح

 سیلاب مسیل زشک مشهد  بندیپهنه

2 

نصری و 

 همکاران

ذار های تأثیرگشناسایی شبکه مسیل 1022

بر شهر اردستان با هدف ارائه 

راهکارهای مدیریتی و پیشنهاد 

 های اجراییسازه

های بندی و شبکه آبراهههای حوضهتشریح ویژگی

هرز های شهر اردستان جهت مدیریت مسیل

 مربوطه هایآب

2 

 1066 رضایی و صفا
طرح هادی  یتحلیل مشکلات اجرا

 در مناطق روستایی شهرستان زنجان

تحلیل مشکلات اجرایی طرح هادی روستایی 

با روش تحلیل توصیفی و  شهرستان زنجان

 همبستگی

 نگارندگان( مطالعات (منبع: 

ی سطحی و هاآبآوری و دفع شناسی طرح هادی روستایی از بعد فنی در جمعبر این اساس تحقیق حاضر با هدف آسیب

رهنگی ف ی سطحی سازگار با شرایط اقلیمی،هاآبدفع  و آوریجمعدستیابی به روش صحیح و کارآمد برای طراحی یک سیستم 

 .رسیده استبه انجام و بومی روستا 

 مبانی نظری

ی سطحی با رویکرد هاآبآوری و دفع هادی روستایی در جمع هایطرحشناسی این پژوهش از حیث مفهومی بر آسیب

ر صبغه ای است که بیشتآسیب، واژه شناسی ریشه در علم پزشکی دارد.فرایندی و مدیریت یکپارچه استوار است. مفهوم آسیب

. این مفهوم در علم پزشکی به معنی فرایند شناسایی امراض، علل امراض و تجویز روش درمان شناختی داردپزشکی و زیست

ویژه حوزه علم مدیریت شده است. های دیگر، از جمله حوزه علوم انسانی، بهمناسب است. این مفهوم از علم پزشکی وارد حوزه
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، درواقعاست.  شدهتبدیلشی در حوزه علوم شناختی و کاربردی های پژوهروش ترینمهمشناسی به یکی از امروزه آسیب

 .شودمی منتهیبه تحول سازمانی در حوزه علم مدیریت، شناسی از روش رناپذیییای قانونمند و بخشی جداشناسی به شیوهآسیب

تواند بزرگ و پیچیده می هایژهپرودر  ویژهبههای اجرایی دانشی است که اگر به صورت کارشناسانه تدوین گردد مدیریت پروژه

ادی ه هایطرحای ارائه دهند. مدیریت توانند خدمات ارزندهی مختلف میهادر زمینه ایهبسیار سودمند باشد، زیرا کارشناسان حرف

و مراحل نیازسنجی و طراحی )تدوین شرح خدمات(، تهیه و اجرای این  هازیر نظامتوان نظام واحدی متشکل از را می روستایی

این است که این سه مرحله باید بر اساس رویکرد فرایندی و  هستمدنظر  حاضر ها تعریف نمود. آنچه که در پژوهشطرح

ی روستایی عمل نمایند. با های سطحی در محیطهاآبآوری و دفع در جمع باهمافزایی مستمر مدیریت یکپارچه، در تعامل و هم

ی سطحی که در قالب هاآب آوریجمععمرانی مانند  هایطرحتوسعه روستایی و  هایطرحتوجه به نحوه مدیریت و مراحل تهیه 

ی هادی روستایی هاطرح رمجموعهیزی سطحی که هاآب آوریجمعطرح )ی اجرایی باید به آن پرداخته شود هامدیریت پروژه

( این بخش از اهداف طرح هادی روستایی، یک طرح اجرایی هستمهم آن در بخش هدایت وضعیت فیزیکی روستا و از اهداف 

و  ی توسعه روستاییهاطرحیک پروژه اجرایی مستقل دیده شود. طرح هادی روستایی از جمله  عنوانبه بایستمی لزوماًاست که 

ی هادی روستایی حاوی هاطرحبدین ترتیب  .هست اجتماعی و کالبدی ی،طرح تجدید حیات و هدایت روستا به لحاظ ابعاد اقتصاد

ن یک اجرا گردند. قرار گرفت بایستمیکه در راستای تهیه این پروژه  باشندیماهداف دیگر اجتماعی و اقتصادی و کالبدی نیز 

 ژیکاستراتی سطحی که در برخی نقاط وسعت محدوده عملکرد بسیار وسیع و بسیار هاآب آوریجمعطرح اجرایی مهم مانند طرح 

 طلبد.مستقل را می و عملکرداز حیطه یک طرح توسعه روستایی با اهداف مختلف خارج بوده و یک پروژه  هست

 روش تحقیق

ش کیفی، نوعی تحقیق در شود. روماهیت، جزء مطالعات کیفی محسوب می ازنظرتحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و 

مورد  هانآها را در موقعیت طبیعی و در قالب مراحل منظم، پدیده دارنظامعرضه و مبتنی بر رویکرد استقرایی بوده و به صورتی 

نیست، بلکه هدف درک پدیده  مدنظردر این روش قابلیت تعمیم  (.02: 1026)ادیب حاج باقری و همکاران،  دهدیمبررسی قرار 

های طرح هادی و آسیب هاچالشارائه تصویری روشن از  منظوربهدر این راستا  (.162 :1002اد مختلف آن است )گیدنز، و ابع

 و یک تکنیک عنوانبهبنیانی  هیاز نظردر این مقاله، ی سطحی در قالب یک مدل هاآبدر زمینه مدیریت و اجرای شبکه دفع 

 قیروش تحق یکرا علاوه بر  یانیبن یکه تئور است ذکرانیشاشده است.  استفاده MAX QDAکیفی افزار تحلیل نرم از همچنین

 یانیبن یتئور کارگیریبهاز  فحاضر، هد قیدر تحق .(Osulivan, S,2008)به شمار آورد زین هاداده لیروش تحل یکتوان می

 یو کدگذار یبنددستهکه به  ل داده استیروش تحل یکمنجر شود، بلکه  یهنظر یک یکه به معرف ستین یقیاستفاده از روش تحق

ها در این تحقیق، مصاحبه عمیق با جامعه مورد مطالعه بود. پژوهشگر شود. روش اصلی گردآوری دادهمیمنجر  آمدهدستبه مطالب

ا که باین، ضمن این. علاوه برکندمیدهد و او را همراهی کننده گوش فرا میهای شرکتبه پاسخ« دارهدفگفتگوی »در این 

ن کرده و آ  محتوای پنهان مصاحبه را مشاهدهدهد، سوق میهدف خود  یسوبهرا  شوندهمصاحبه ،کنندههدایت شیوبکمای شیوه

 رگلوله برفی رهیافت مناسبی برای یافتن مطلعین کلیدی پ یریگنمونه (.Saldana, 2009)نماید میای کیفی تحلیل را به شیوه

ی هادی به نسبت سایر هاطرحتعداد مشاوران و پیمانکاران  ازآنجاکه. (44،1066، محمد پوراست )اطلاعات یا موارد انتقادی مهم 

ت. ها تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک ادامه یافگیری استفاده شد. مصاحبهباشد لذا از این تکنیک برای نمونهمیکمتر  هاگروه

های آماری بعدی، اطلاعات جدیدی دیگر نمونه که دیگردها تا زمانی ادامه یافت که برای محقق احراز احبه، مصگریدیعبارتبه

 یریگنمونهبه صورت  هاانتخاب نمونه وةیشدهند و مباحث حالتی تکراری به خود گرفته است. ارائه نمی شدهمطرحدر محورهای 

کر افراد ذ یهاپرسش نهیزمدر  یدیمورد جد ایکه نظر  ایهبه مرحل دنی)رس یظراشباع ن مرحلهتا  هاهدفمند بود و انتخاب نمونه
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بر این اساس با مشاوران و مجریان طرح هادی  .دینفر رس 12مراحل مختلف اجرای تحقیق به در  هات. تعداد نمونهافینشود( ادامه 

 سینودستبه صورت  هابر اساس تسلط و آگاهی به موضوع، با استفاده از تکنیک گلوله برفی، مصاحبه گردید. مکالمه

 حلها از طریق تحلیل محتوایی مورد واکاوی قرار گرفتند و طی مراآوری اطلاعات، دادهگردیده و پس از جمع یبردارادداشتی

 دهرنیدربرگباز، جملات  یکدگذاربندی گردیدند. در مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی طبقه

 60ی سطحی، استخراج و مفاهیم مشابه با یک کد مشترک در قالب هاآبو دفع  آوریجمعی هادی در هاطرح شناسیآسیب

لعه و مطا دقتبه، هارود. به این منظور دادهمیولین قدم در تجزیه و تحلیل به شمار از ا هاداده یپردازمفهوممفهوم کدبندی شدند. 

اسبی به شدند و سپس مفاهیم متن یکدگذاری مشابهی که بار معنایی یکسانی داشتند تحت کدهای مشترکی، هاو داده شدهیبررس

، هریک از این مفاهیم با یکدیگر هاتشکیل مقوله منظوربه(. سپس 1064هریک اختصاص داده شد )افراخته، عزیزپورو همکاران، 

دند و تشکیل ش هامحوری، طبقات گسترده و زیر طبقه یدر کدگذاریشان مشخص شود. هاو تفاوت هامقایسه گردید تا شباهت

ها و ترکیب یژگیآمد. سرانجام در کدگذاری انتخابی دوباره و به دستطبقه محوری  ،هاآناز طریق مقایسه مداوم  تیدرنها

 شناسیآسیب ندهکننییتب یهامؤلفهبررسی شد تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود. در پایان  هاطبقات، همچنین رابطه بین طبقه

ی هاآبدی در زمینه مدیریت و اجرای شبکه دفع های فراروی طرح های سطحی و چالشهاآبو دفع  آوریجمعدی در هاطرح 

 ج گردید.سطحی استخرا

 ی پژوهشهایافته

ر ددی روستایی ها یهاطرحشرح خدمات  شناسیآسیب بررسیپژوهش حاضر  هدف ازکه در طرح مسئله بیان شد  طورهمان

ی متعددی انجام های و مصاحبهها. برای رسیدن به هدف فوق بررسیهست ی سطحیهاآبطرح دفع  یو اجرازمینه مدیریت 

 دیها یهاحطر تمشکالو  مسائل هاآن لیو تحل های شرح خدمات و مصاحبههاحاصل از بررسی یهاداده تلفیق باگرفت. 

 تشریح مهدر ادا که یددگر اجستخرا ی ذیلهامقوله قالب ی سطحی درهاآبخصوص مدیریت و اجرای طرح دفع  در ییستارو

بر  .اندشدهآورده  ولدـج بـقالو در  هاافتهی سمتـق نپایادر  ،مرتبط طبقات ریزو  مفاهیم اههمر به تمقوال نـی. اگردندیم

ی از های حاصل از این بررسی حاکاست. یافته شدهپرداختهی صورت گرفته، هااین اساس در این مقاله به تحلیل محتوایی مصاحبه

مقوله تعریف،  سه بر مشتمل ی سطحیهاآبی موجود در طرح هادی روستایی از جهت دفع هاو چالش هاآن است که آسیب

 . شده استکه در ادامه تشریح  هستمدیریت و اجرا 

منظور ارائه به هاطرح در این هاروان آبی هادی روستایی بیانگر آن است که هدف مطالعه هاطرحبررسی شرح خدمات 

ها جهت ه طرح هندسی معابر و تقاطع، بلکه برای ارائاست ی سطحی در راستای حفظ پایداری محیطی نبودههاآبسیستم دفع 

نخواهد وجود  به گونه مطالعات ناکافی نه تنها توسعه مطلوبی برای آینده روستااما با این؛ توسعه آتی روستا ضروری بوده است

ات لعمطا بر اساسدارد.  یدر پهایی را برای توسعه روستا ی سطحی، خود چالشهاآبآمد، بلکه عدم شناخت کافی شبکه دفع 

بایست در سه مرحله به بررسی دقیق میاست، طرح هادی  شدهدرج 6گونه که در جدول شماره این بخش )شرح خدمات(، همان

موضوع  ، در بررسیگریدیعبارتبهبپردازد.   هاآنی سطحی و چگونگی دفع هاآبشرایط محیطی، ارائه طرح و ضوابط برای 

 شوند: نظر گرفتهباید موارد ذیل در  روستاییی هادی هاطرحخیزی در مطالعات سیل

 روستاها، حاشیه و در داخل طغیانی و فصلی هایمسیل و آبراهه هایروستاها، شامل بررسی شبکه خیزیسیل ظرفیت بررسی-

 روستا و خیزآب حوضه هایویژگی بررسی و روستا با ارتباط آن و روستا پیرامونی محیط توپوگرافی و ساختار ناهمواری نظام بررسی

 سیل؛ و رواناب ایجاد در آن نقش

 ؛آبریز منطقه از حوضهخیزی و داشتن شناخت کامل های سیلظرفیت به نسبت مجری طرح و مشاور برخورد نحوه-
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 هدایت و ساماندهی بر ی حوضه آبخیزهاویژگیساختار توپوگرافی و  تأثیرشناخت دقیق و داشتن تخصص در خصوص -

 ؛هاروان آبو  فصلی یهاسیلاب

 معابر؛ زهکشی سطحی با توجه به یهاآب دفع و هدایت-

مصالح مرغوب و جهت جلوگیری از ایجاد شکستگی و  کارگیریبهکارگیری متخصصین در اجرای جدول و کانیوو، به-

شی ها با میزان رواناب نابین ابعاد جدول تناسببهها و عدم اتصال صحیح بین دو بلوک جدول، توجه خوردگی در لبه جدولترک

 .(1026 ،همکاران و ی سطحی در وردی و خروجی بافت روستاها )زرافشانیهاآبها و سرگردانی از بارندگی
 ی سطحی در شرح خدمات طرح هادی روستاییهاآبمطالعات دفع  -7 جدول

 شرح موضوع

 ی سطحی و محل تخلیه آنهاآبشیب معابر، شیب عمومی، چگونگی حرکت  بررسی محیطی

 ی سطحی بر اساس طرح مقاطع عرضی معابرهاآبجانمایی سیستم دفع  ارائه طرح

 یابیمکانمحیطی ضوابط مقررات زیست ضوابط

 (1064نیاد مسکن انقلاب اسلامی، )بمنبع: 

و  ناهمواری نظامبه ،هاآن با مرتبط اجرایی هایپروژه و هادی توسعه روستایی یهاطرح به مربوط مطالعات در کلی،طوربه 

 به نظرشود. توجه نمی سیل و روانابایجاد  در هاآن نقش و آبراهه شبکه و آبخیز روستا، حوزه پیرامونی محیط توپوگرافی ساختار

 شناسایی در روستاییانویژه به و روستا شورای نظیر محلی با نهادهای مشاوران ضعیف تعامل و ناقص میدانی مطالعات که رسدیم

 از پرهیز لیبه دل مشاوران کاریمخاطرات طبیعی و محافظه زمینه در مشاور نداشتن طبیعی، تخصص دارای مخاطرات هایمحدوده

 در تأخیر آن، تبعبه و طرح تصویب در تأخیر به منجر ممکن است که طرح تصویب تخصصی هایکمیته در موضوع شدنمطرح

 اساس، این . برهست هاطرحاین  اجرای حین در یمسائلچنین  بروز عوامل و هازمینه ترینمهم گردد، مربوط الزحمهحق دریافت

 برشمرد: زیر موارد در توانرا می ی سطحیهاآبو دفع  هاسیلاب زمینه در مشکلات ترینمهم

ویژه لف، بهمخت لیبه دلاطرح شبکه معابر باتوجه به موقعیت توپوگرافی و شبکه آبراهه  تهیه در مشاور سوی از لازم دقت عدم-

ای ها )در اکثر موارد شرکت آب منطقهرودخانه بستر طغیانی حریم تعیین برای منطقه آب سازمان از مشکلات مربوط به استعلام

ای ا با پاسخگویی بسیار دیرهنگام مانعی در جهت تهیه و اجرو ی کندمیباتوجه به مبلغ گزافی که برای این مورد کارشناسی مطرح 

 شود(؛ی هادی میهاطرح

 فصلی؛ هایمسیل از ناقص بردارینقشه-

 های موجود؛آبراهه  شبکه و هامسیل در خصوص پیشنهادی هایتصریحات طرح مورد در هاطرح بررسی لازم کمیته دقت عدم-

 ساحلی. دیوار اجرای و طراحی هنگام در سیل دبی حداکثر نکردن محاسبه و کافی توجه عدم-

 های موجود در شرح خدمات )تعریف(چالش-الف 

آتی آن و طراحی تفکیک کرد. مشخصات  تأثیراتکد محوری شامل محیط موجود و  دودستهتوان در را می هاچالش ینا 

شوندگان در رابطه با دریافت کرد. مصاحبه شدهاستخراجها هکه از مصاحب 0توان از کدهای باز جدول ها را میتر این آسیبدقیق

ی سطحی و چگونگی دفع آن فقط در ورودی و خروجی طرح هادی هاآبشرح خدمات طرح هادی روستایی اذعان داشتند که 

های که در فصل آغازین طرح هادی بر اساس نقشه پایه روستا و نقاط ارتفاعی آن و نیز برداشت صورتنیبد. است شدهفیتعر

ی سطحی در سطح معابر و خروج آن از بافت مطالعه هاآبی سطحی روستا، چگونگی دفع هاآبمیدانی مشاور از معابر و دفع 

برای  اند. در فصل آخر نیزشبکه معابر آتی روستا قرار دادهی سطحی در هاآبشده که این مطالعات را مبنایی برای سیستم دفع 
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ین کنند. همچنین در تدوی سطحی را بر روی نقشه اجرایی پیاده میهاآبها، جانمایی شبکه دفع ارائه طرح هندسی معابر و تقاطع

 شود.  ی سطحی در نظر گرفته میهاآبنیز دفع  یابیمکانمحیطی و ضوابط و مقررات زیست

ین شود. همچنگرفته به حوزه آبریز توجهی نمیاذعان داشتند که در مطالعات صورت شوندگانمصاحبهدرصد  20، نیاوجوداب

 60گیرد. علاوه بر این تواند تهدیدی برای بافت روستا باشد، مورد بررسی قرار نمیی سطحی که میهاآبمخاطرات مربوط به 

محیطی که به بررسی دفع فاضلاب و پسماندها و نیز های زیستحث بررسی آلودگیدرصد از مسئولان عنوان داشتند که در ب

نکته مهمی که در این رابطه قابل ذکر  .شده استی سطحی غفلت هاآبشود، از پرداختن به دفع گورستان روستا پرداخته می

ی هاآبدر راستای اصلاح و تعریض معابر روستا و نیز پیشنهاد معابر آتی روستا به دفع  آن است که طرح هادی روستایی هست

تای ی سطحی در راسهاآب. ایجاد شرایط بهینه برای دفع داشته استی سطحی توجه هاآبسطحی در قالب جانمایی سیستم دفع 

که این خود چالشی برای طرح هادی روستایی  بوده استنی دفع شده مدنظر هاآببرداری مطلوب از و نیز بهره ستیزطیمح حفظ

 . هست
 سطحی یهاآب دفع و آوریجمع در روستایی هادی هایطرح «خدمات شرح» هایآسیب -9 جدول
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محیط 

 موجود

 تأثیراتو 

 آتی آن

 آبریز منطقهعدم توجه به حوزه  - 13 67

 هاروان آبی سطحی و هاآبها و مخاطرات مربوط به عدم بررسی ناپایداری - 4 27

 و اصلاح آن هاروان آبعدم توجه به معابر بافت قدیم و  - 2 53

 ی سطحیهاآبمحیطی ناشی از شیوه نامناسب دفع های زیستعدم توجه به آلودگی - 0 20

 100 طراحی

رائه طرح هندسی ی سطحی در راستای اهاآبتوجه صرف به جانمایی سیستم دفع  - 12

 هامعابر و تقاطع

 های سطحیآبعدم توجه به شرایط بهینه دفع  10 87

 (1062های تحقیق، یافته: )منبع

ی سطحی و چگونگی دفع آن فقط در هاآبدر رابطه با شرح خدمات طرح هادی روستایی اذعان داشتند که  شوندگانمصاحبه

که در فصل آغازین طرح هادی بر اساس نقشه پایه روستا و نقاط  صورتبدین. است شدهفیتعرورودی و خروجی طرح هادی 

ر ی سطحی در سطح معابهاآبی سطحی روستا، چگونگی دفع هاآبی میدانی مشاور از معابر و دفع هاارتفاعی آن و نیز برداشت

ی سطحی در شبکه معابر آتی روستا قرار هاآبن از بافت مطالعه شده که این مطالعات را مبنایی برای سیستم دفع و خروج آ

ی سطحی را بر روی نقشه اجرایی هاآب، جانمایی شبکه دفع هااند. در فصل آخر نیز برای ارائه طرح هندسی معابر و تقاطعداده

شود. ی سطحی در نظر گرفته میهاآبنیز دفع  یابیمکانو  محیطیزیستو مقررات کنند. همچنین در تدوین ضوابط پیاده می

تواند ی سطحی که میهاآبشود. همچنین مخاطرات مربوط به در مطالعات صورت گرفته  به حوضه آبریز توجهی نمی وجودبااین

ه به بررسی ک محیطیزیستی هابحث بررسی آلودگیگیرد. علاوه بر این در نمیتهدیدی برای بافت روستا باشد مورد بررسی قرار 

نکته مهمی  .شده استی سطحی غفلت هاآبشود، از پرداختن به دفع دفع فاضلاب و پسماندها و نیز گورستان روستا پرداخته می

نهاد معابر پیش، آن است که طرح هادی روستایی در راستای اصلاح و تعریض معابر روستا و نیز هستکه در این رابطه قابل ذکر 

فع . ایجاد شرایط بهینه برای دداشته استی سطحی توجه هاآبی سطحی در قالب جانمایی سیستم دفع هاآبآتی روستا به دفع 

ی که این خود چالش نبوده استی دفع شده مدنظر هاآبمطلوب از  برداریبهرهو نیز  زیستمحیطی سطحی در راستای حفظ هاآب

 . هستتایی برای طرح هادی روس
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 ی سطحیهاآبهای موجود در مدیریت دفع چالش-ب

ی سطحی، در هاآبهای مدیریتی طرح هادی در دفع گرفته بیانگر آن است که آسیبهای صورتبررسی محتوایی مصاحبه

بندی کد 4های مدیریتی در جدول . این مقولات تحت عنوان آسیبهست طرحقابلچهار مقوله شناختی، اجرایی، مشارکتی و مالی 

سازمانی و توانمندی و مهارت مشاور طرح در بررسی وضع موجود و ارائه های بین ها، مرتبط با همکاریشده است. این آسیب

ی هادرصد به عدم دقت مشاور در شناسایی محدوده 23درصد پاسخگویان به مطالعات میدانی ناقص،  20طرح پیشنهادی است. 

درصد پاسخگویان به عدم توجه به شبکه  133ی فصلی، هاناقص از مسیل یهایبردارنقشه طورهمینطرات طبیعی و دارای مخا

ریتی ی مدیهاآسیب ترینمهمپیشنهادی را  هایطرحدرباره  کنندهبررسیدرصد پاسخگویان نیز به عدم دقت کمیته  06آبراهه، 

طلبیدن مردم روستا در مدیریت طرح هم در مرحله شناخت وضع موجود و هم  . علاوه بر این، به مشارکتانددانستهطرح هادی 

طحی ی سهاآبدهد، بلکه منجر به ارائه شبکه دفع  به دستتواند شناخت عمیقی از وضع موجود اجرای طرح، نه تنها می در مرحله

 مطابق با شرایط محیطی روستا و منطبق با نیاز ساکنان روستا خواهد شد.
 سطحی یهاآب دفع و آوریجمع در روستایی هادی هایطرح «مدیریتی» هایسیبآ -4 جدول
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 مطالعات میدانی ناقص - 10 87

 تعاملات ضعیف مشاوران با نهادهای محلی - 6 60

 مخاطرات طبیعیهای دارای عدم دقت مشاور در شناسایی محدوده - 16 80

 تخصص نداشتن مشاور در زمینه مخاطرات طبیعی - 0 47

 های تخصصی تصویب طرحپرهیز از طرح موضوع در کمیته لیبه دلکاری مشاوران محافظه- 2 53

 های فصلیهای ناقص از مسیلبردارینقشه - 16 80

 اجرایی

 طغیان آنعدم توجه به شبکه آبراهه و مسیل فصلی و  - 12 100

 ها و توپوگرافی روستاعدم توجه به ناهمواری - 11 73

 های حوزه آبخیز روستاعدم توجه به ویژگی - 6 60

 پیشنهادی هایطرحکننده طرح در مورد عدم دقت کمیته بررسی - 11 73

 مردم در فرایند مدیریت طرح مشارکت دادنعدم  - 0 47 مشارکتی

 با افراد محلیناهماهنگی  - 2 53

 عدم تخصیص اعتبار لازم - 2 40 مالی

 (1062های تحقیق، یافته: )منبع

 

 ی سطحیهاآبهای موجود در اجرای طرح دفع چالش-ت

ی سطحی به دو کد محوری تخصصی و فنی هاآبهای اجرایی طرح هادی در دفع حاصل کلام پاسخگویان در زمینه آسیب

 60 ی سطحی وهاآبشوندگان آگاهی مشاور و نحوه برخورد وی در رابطه با ساماندهی نظر تمامی مصاحبهاست. به  شدهکیتفک

اند. از بعد فنی نیز تخصصی دانسته-های اجرایی، عدم دقت در اجرای جدول و دیوار ساحلی را از جمله آسیبیزن هاآندرصد 

ی سطحی هاآبهای اجرایی طرح هادی روستایی در دفع آسیب ترینمهمجمله مصالح نامرغوب و نقایص فنی از  کارگیریبه

 (.2)جدول  هست
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 سطحی یهاآب دفع و آوریجمع در روستایی هادی هایطرح «اجرایی» هایآسیب -0 جدول

 کدباز فراوانی درصد کدمحوری کد انتخابی

جرا
ا

 

 تخصصی

 خیزیهای سیلظرفیتنحوه برخورد مشاور و مجری طرح نسبت به  - 2 40

 ی فصلیهاآبنحوه برخورد مشاور و مجری در ساماندهی و هدایت  - 12 100

 ضعف در اجرای جدول و کانیو - 14 93

 هاها با میزان رواناب ناشی از بارندگینبود تناسب بین ابعاد جدول - 11 73

 اجرای دیوار ساحلیمحاسبه نکردن حداکثر دبی سیل در هنگام طراحی و  - 6 60

 فنی

 مصالح نامرغوب کارگیریبه - 10 87

60 

خوردگی در لبه جدول و عدم اتصال صحیح بین دو ایجاد شکستگی و ترک - 6

 بلوک جدول نقایص فنی در طرح

 ایجاد گسستگی در بافت و سیمای روستا - 14 93

 (1062های تحقیق، یافته: )منبع

 جدول یاجرا ی سطحی و عدم دقت درهاآبآگاهی مشاور و نحوه برخورد وی در رابطه با ساماندهی  شوندگانمصاحبهبه نظر 

مصالح نامرغوب و نقایص فنی از جمله  کارگیریبه. از بعد فنی نیز هستتخصصی  –ی اجرایی هاو دیوار ساحلی از جمله چالش

تحلیل کیفی  افزارنرمخروجی  1. در شکل شماره هستسطحی ی هاآبی اجرایی طرح هادی روستایی در دفع هاچالش ترینمهم

 گونهآن. بر این اساس است شدهداده، نشان هستی سطحی هاآبی طرح هادی روستایی در دفع هامکس کیودا که بیانگر چالش

 ف )شرح خدمات(وان در سه بعد تعریتی سطحی را میهاآبی طرح هادی در دفع ها. چالشاست شدهدادهنشان  1که در شکل 

 شدهانبیاز این مقولات نیز که در کدهای باز جداول  هرکدامکرد. لازم به ذکر است که مفاهیم  بندیطبقهمدیریتی و اجرایی 

گونه . با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و بر هم اثرگذار هستند. همانهستهای صورت گرفته برون داد مصاحبه درواقعاست و 

ی سطحی را هاآبهای طرح هادی در دفع دهد، آسیبنیز نشان می 1افزار تحلیل کیفی مکس کیودا در تصویر که خروجی نرم

از این مقولات که در کدهای باز  هرکدامبندی کرد. مفاهیم توان در سه بعد تعریف )شرح خدمات(، مدیریتی و اجرایی طبقهمی

 ، با یکدیگر ارتباط متقابل داشته و بر هم اثرگذار هستند. هستهای صورت گرفته داد مصاحبهبرون درواقعو  شدهبیانجداول 

 
 مکس کیودا  افزارنرمبنیانی و  هینظر ازهای طرح هادی روستایی مستخرج چالش -0شکل            

 (1062های تحقیق، یافته: )منبع
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 گیرینتیجه

 شدهرداختهپی سطحی هاآبطرح هادی روستایی در دفع  شناسیآسیبدر این مقاله با استفاده از روش کیفی تئوری بنیانی به 

روستایی از بعد تعریف،  سطحی یهاآب دفع و آوریهادی روستایی در جمع های طرحبر اساس این پژوهش، آسیب. است

های مدیریتی نیز مشتمل بر مدیریت اجرایی، شناختی، است. آسیبشناسی طرح و در طراحی یافت شده ها در محیطآسیب

گذارد. با می ی سطحیهاآب. ابعاد تخصصی و فنی اجرا نیز تنگنا و آسیب دیگری پیش روی سیستم دفع هستمشارکتی و مالی 

های مدیریتی و تعریف )شرح های اجرایی متأثر از آسیبتوان اذعان داشت که آسیبگرفته میصورتهای توجه به مصاحبه

که طرح آن ویژهبههای پیش رو بازنگری شرح خدمات یک ضرورت است، . لذا جهت برطرف کردن آسیبهستخدمات( 

انمایی ی سطحی در قالب جهاآبی روستا به دفع هادی روستایی در راستای اصلاح و تعریض معابر روستا و نیز پیشنهاد معابر آت

و نیز  تزیسمحیطی سطحی در راستای حفظ هاآبو ایجاد شرایط بهینه برای دفع  است ی سطحی توجه داشتههاآبسیستم دفع 

است. علاوه بر این تغییر شیوه مدیریتی در اجرای طرح هادی روستایی و به  ی دفع شده مدنظر نبودههاآببرداری مطلوب از بهره

تواند مشارکت طلبیدن مردم روستا در مدیریت طرح هم در مرحله شناخت وضع موجود و هم در مرحله اجرای طرح، نه تنها می

 ی سطحی مطابق با شرایط محیطی روستا و منطبقهاآبشبکه دفع دهد، بلکه منجر به ارائه  به دستشناخت عمیقی از وضع موجود 

و راهکار  اندیافتهدستنیز در مطالعات خود به نتایج مشابهی  (1026)و همکاران  زرافشانیبا نیاز ساکنان روستا خواهد شد. 

ی مشارکتو  غیرمتمرکزجانبه، مهها را در مطالعه و شناخت دقیق مردم و منطقه و نیز توجه به ماهیت هرفت از این آسیببرون

های توسعه های برنامهنیز راهکار رفع آسیب (1022)و همکاران  پوراحمد (.122: 1026و همکاران،  زرافشانیاند )ها دانستهبرنامه

 (.102: 1022را در تمرکززدایی و به مشارکت طلبیدن افراد محلی عنوان کرده است )پوراحمد و همکاران، 

 پیشنهادات

ی هاطرحی هاتوان پیشنهادات ذیل را جهت کاستن از آسیبمطالعات صورت گرفته می ریو ساشده  گفتهپیشا بر نتایج بن

 ی سطحی ارائه داد:هاآبهادی در دفع 

ی سطحی در راستای حفظ هاآبی تخصصی دفع هابازنگری شرح خدمات طرح هادی روستایی جهت انجام پروژه -

 شدهدهیدبایست به صورت کلی در طرح هادی می های سطحی دفع شده: این پروژههاآبمطلوب از  برداریبهرهو نیز  زیستمحیط

 ای قرار گیرد. و به تهیه طرح این بخش به صورت تخصصی در اختیار متخصصان و مشاوران شرکت آب منطقه

بخشی نگری و عدم هماهنگی  .آبخیزداریمع شناخت کامل حوضه آبخیز در منطقه مورد مطالعه و توجه به مدیریت جا -

 گردد. میی سطحی هاآب، سبب ضعف در مدیریت دفع ربطیذ هایارگاننهادها و 

 بایست از ماهیت مشارکتیمیتوسعه روستایی  هایطرحتغییر شیوه مدیریتی در اجرای طرح هادی روستایی: شرح خدمات  -

ی مردمی زمینه همکاری ساکنان روستاها را در هامشارکت با جلبگردد تا بتواند  اربرخورددر راستای رسیدن به توسعه پایدار 

 نیدواکر (،1024) نجمشیدیاو  عظیمی ،(1026) غالمرضایی ،(1023) نیاضورهش وپژ نتایجعمرانی فراهم آورد.  هایطرحاجرای 

در  دممر کترشاـم مدـع که ستا ضعیتو ینا یگویا( 1022) هیمیابردی و اپاپلییزو ( 1022) سایش، آ(1022) نیکوو 

 Valenciaهمکارانش به عقیده والنسیا و  کهدرصورتی. هاستبرنامه ینا رزبا تخصوصیااز  ،ستاییرو انعمر یهاحطرو  هابرنامه

et al, 2010)  ستاییرو نیاعمر یهابرنامه حیاطردر  دممر بیشتر کترمشا جلب (1021)و همکاران  گلرنگ یمحمدنیز ( و 

 ساخت حمطررا  الؤـس نـیا انتومی لحا. دمیشواز آن  حاصل یپیامدهاو  حطر ایجردر ا کترمشادر  نناآ بیشتر تعهد موجب

  ؟کجاست و در طرح هادی روستاییستایی رو توسعهی هاطرحدر  نستاییارو هجایگا یراستبه که
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تواند میهادی  هایطرحضوابط نهایی شرح خدمات . کنندمی یاطلاعیب رظهاا ستاییرو دیها حطراز  ستارو دممر بیشتر -

 موارد زیر گردد: شامل

 زیستمحیطآگاهی همگانی مردم در راستای حفظ  -

 عبور آب یو تنگ کردن مجار هادر بستر رودخانه رمجازیساخت و ساز غالزام به عدم  -

نفوذ آب  نزایو منجر به کاهش م یاهیشش گکاهش پو سبب منطقه که یاهیو پوشش گ یعیمنابع طب بیتخر الزام به عدم -

 د.شومینگه داشت آب در حوزه  تیبه داخل خاک و کاهش ظرف

 منابع و مآخذ
 های تحقیق کیفی، چاپ دوم، انتشارات بشری. (، روش1026ادیب حاج باقری، محسن، پرویزی، سرور، صلصالی، مهوش ) 

 .انتهر رنو مپیا هنشگادا ،چاپ هفتم ،انیرا ستاییرو یزیربرنامه (،1022حسین )، سایشآ 

– سالیخشک(، راهبردهای سازگاری روستایی در برابر مخاطرات 1064، فرهاد، طهماسبی، سلیمانی، عادل )پور زیعزافراخته، حسن،  

 . 0مطالعه موردی روستای پشتنگ شهرستان روانسر، دانش مخاطرات، دوره دوم، شماره 

 . های سطحی روستاییآبآوری طرح تدوین راهنمای طراحی شبکه جمع(، 1062بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) 

 کتب ینوتدو  مطالعه نمازسا ،موـس پاـچ ،تاییـسرو عهـتوس هاینظریه (،1022) رمحمدیام ،هیمیابرا ،محمدحسین دی،یز پاپلی 

 .انتهر، سمت، هادانشگاه نسانیا معلو

جغرافیایی،  هایپژوهشتوسعه در کشور،  هایطرحشناسی (، آسیب1022، حسین، حسینی، سید هادی )نژاد یحاتمپوراحمد، احمد،  

 . 123-120صص ، زمستان، 22شماره 

 نیاز غیر شرب ساکنین در تأمینهای مسکونی برای استحصال آب باران در ساختمان (، ارزیابی1063)رشیدی مهرآبادی، محمدحسین  

 .کشور وخاکآبپنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع ، و خشک نواحی گرم

 صص ،41 رهشما یی،فیااجغریاـه هشوژـپ ،انرـیدر ا تاییـسرو عهـتوس ریزیبرنامه منظا بر نگرشی ،(1023ضا )رمحمد ،نیاضور 

02-62. 

 بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور.(، آب و فاضلاب روستاها، 1061، ماندانا )یمی، کررضوانی، محمد 

 بغر ردیمو مطالعه: ستاییرو دیاـه یهاطرح ایرـجا یکالبد اتثرا سیربر ،(1024مجید ) ور،مجا نجمشیدیا ،لدینرانو ،عظیمی 

 .62-04 صص ،66 رهشما ،یباز یهنرها نشریه ،نگیال

 ،ستاییرو توسعه شدار شناسیرکا نامهانیپا، نتاـلرس نستاا یستاهادر رو دیها حطر دعملکر شیابیارز ،(1026) محمدعلی ،غالمرضایی 

 .هکرمانشارازی  هشگاـندا ورزی،شاـک هشکدـندا ورزی،کشا زشموو آ یجوتر وهگر

 منظوربه سترسیو د دیقتصاا انتو، جمعیتی انتو سساا بر ءبیضا بخش یهایآباد یبندرتبه ،(1022) نیکو ،مصطفی ،یزوپر ،نیدواکر 

 ،22 رهشما، فیاییاجغر هایپژوهش (،زچمبر روش) سریع یابیروش ارز هـب ستاهارو تمشکالو  مسائل سیربرو  توسعه یزیربرنامه

 .101-140 صص

 ، ترجمه منوچهر صبور، تهران، نشر نی.شناسیجامعههای تحقیق (، روش1002گیدنز، آنتونی ) 

ی، ، محمد، بهرامباقر نسب، ولی زاده، اقدس، محمدصادق، ایوب، عباسی زاده قنواتی، ینیحسشاهزرافشانی، کیومرث، برزو غلامرضا،   

 نی،بنیا نظریه کاربرد-کرمانشاه شهرستان-کرناچی روستای در هادی طرح اجرای کیفی ارزشیابی ،(1026) مجید، عبدالمالکی، سارا

 .106-120، صص 0 شماره اول، سال روستایی، هایپژوهش فصلنامه

 کیفی، نشر جامعه شناسان. شناسیدرروشهای عملی مراحل و رویه-(، روش تحقیق کیفی ضد روش1066ر، احمد )محمد پو 

 بخیزآ زهحودر  هشد منجاا داریبخیزآ تعملیا دیقتصاا یابی، ارز(1021، مژگان )مشایخی، جمال، سیوقد بهرام، ،گلرنگ یمحمد 

صص ، 20 رهشما ،فیاییاجغر تتحقیقا فصلنامه، یضور ناـساخر حیدریهتربت -یعقوبی شهید سد بخیزآ حوزه: ردیمو مطالعه سدها

113-60. 
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تان، اسـتان گلسـ خیزی مدیریتی در چنـد حوضـه آبهاارائه روش منظوربهدر بروز سیلاب  مؤثرعوامل  (، بررسی1000) نصری، مسعود 

 .دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،کارشناسی ارشد نامهانیپا
 Alca´ntara-Ayala, I. (2002), Geomorphology, natural hazards, vulnerability and prevention of natural 

disasters in developing countries, Geomorphology. Vol. 47. pp. 107–124. 

 Osulivan, S. (2008), Research Method in the social and behavioral science. 

 Saldana, J. (2009), The coding manual for qualitative researchers. Thousand Oaks, CA, Sage. 

 Valencia Sandoval, C, Flanders, D.N, Kozak, R.A. (2010), Participatory Landscape Planning and 
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 چکیده

 ستا اطلاع از پراکنش مکانی و زمانی نیاز آبی موجبات ارتباط بین کاربری اراضی، تخصیص و استفاده از آب را فراهم نموده

ی های زمانی و مکانی نیاز آبی، به بررسمنجر به مدیریت بهتر منابع آب گردد. در این پژوهش، با هدف تولید نقشه تواندیمکه 

نظور از پنج مکارآیی الگوریتم متریک در تخمین تبخیروتعرّق روزانه و نیاز آبی فصلی دشت مرتفع قزوین پرداخته شد. بدین

شد. بر اساس  استفاده 6333در طول سال زراعی  ETM+ 0متر ماهواره لندست  03×03تفکیک مکانی بالای  تیباقابلتصویر 

ابی، یای استخراج گردید. طی دو مرحله برونالگوریتم متریک، شار گرمای نهان تبخیروتعرّق محاسبه و نقشه تبخیروتعرّق لحظه

از آبی های نیارزیابی دقّت نقشه منظوربهشد.  دوره رشد تعمیم داده کلبهروزانه و سپس  ای به بازهیر تبخیروتعرّق لحظهمقاد

، از دشدهیولتهای ضریب گیاهی لایسیمتر یونجه و برای ارزیابی نقشه شده یریگاندازهتولیدی )تبخیروتعرّق واقعی( از مقادیر 

د ارزیابی های مورتاریخ های دو لایسیمتر یونجه و چمن، استفاده شد. نتایج نشان داد که خطای نسبی برآورد ضریب گیاهی درداده

طا شده )ریشه میانگین مربعات خ گیریتبخیروتعرّق روزانه برآورد شده و اندازه هنماید. مقایستغییر می 102/3تا  320/3از مقدار 

ونجه ی ( نشان از انطباق مناسب نتایج داشت. مقدار نیاز آبی در پیکسل مربوط به لایسیمتر=66/3rدر روز و  مترمیلی 23/3برابر 

، کارا ویهریک عنوانبهتواند های تحقیق نشان داد که الگوریتم متریک میمتر برآورد شد. یافتهمیلی 1606در کل دوره بررسی 

 تفادهمورداسخشک مناطق خشک و نیمهبرآورد مکانی و زمانی شدّت تبخیروتعرّق واقعی اراضی مرتفع  منظوربهدقیق و ارزان، 

 قرار گیرد.

 ای، نیاز آبی منطقهیکمتر ،0ای، دشت قزوین، لندست تبخیر و تعرّق لحظه یدی:واژگان کل

 مقدمه

، خشکمهیندر مناطق خشک و  ویژهبهداشتن اطلاعات دقیق از چگونگی پراکنش مکانی و زمانی نیاز آبی در مناطق مختلف، 

سازی هیدرولوژیکی، مدیریت منابع آب و مطالعات اقلیمی حائز ریزی آبیاری، مدلآبه، برنامهبرآورد نیاز آبی، مدیریت حق ازنظر

تر در کشاورزی است، تخمین دقیق بارندگی و آبیاری آب کنندهمصرف ترینتبخیروتعرّق عمده ازآنجاکهفراوانی است.  تیاهم

 منجر شود. آب مصرف کارآیی تواند به بهبودآن می

mailto:smarofi@yahoo.com
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شود و معمولاً ( برآورد میcKکردن تبخیروتعرّق مرجع در ضریب گیاهی )های سنتی، مقدار تبخیروتعرّق، با ضرب درروش

بی آدر شرایط کم خصوصبهآیا مقادیر ارائه شده ضریب گیاهی معرف شرایط واقعی رشد و پوشش گیاهی  نکهیباادر رابطه 

ذیر پهای میدانی )لایسیمتر( امکانریگییابی به مقدار دقیق تبخیروتعرّق از طریق اندازههست یا خیر، ابهاماتی وجود دارد. دست

 های مذکوربراین، روشهای گزاف و دشواری کار، کاربردی نیست. علاوهاست. اگرچه، استفاده از آن در عمل به دلیل هزینه

پویای دلیل طبیعت  به و شدهکوچکهای کاربردشان محدود به گستره روازایندهند، را به دست می ای تبخیروتعرّقمقادیر نقطه

ها منجر به گرایش به سمت این محدودیت. (Li and Lyons, 2002:62باشند )نمی های بزرگحوضه به میتعمقابلتبخیروتعرّق، 

ای نطقهتوزیع م ترین ابزار برای برآورد و ارائهکاربردی عنوانبهطوری که از این تکنیک شده است به ازدورسنجشتکنیک 

های توان به مدلمناسب در برآورد تبخیروتعرّق، می ازدورسنجشهای (. از جمله مدلJackson, 1984:83تبخیروتعرّق یاد شود )

( توسعه داده شد و در 1998) 6هاست که توسط باستیانسنیکی از این روش 1مبتنی بر بیلان انرژی سطح زمین اشاره نمود. سبال

 فتقرار گرپاکستان، سریلانکا، مصر، نیجریه و چین مورد ارزیابی  مناطق مختلف جهان از جمله اسپانیا، ایتالیا، ترکیه،

(Bastiaanssen et al, 1998, Bastiaanssen,Bos, 1999, Bastiaanssen, 2000, Bastianssen et al, 2002, Tasumi et al, 2000; 

Tasumi et al, 2003, Ma et al, 2004 .) 

، مورد بررسی واقع شد. کارآیی 4و نوآ 0های مختلف نظیر لندست، مودیستصاویر ماهواره کارگیریبهسبال همچنین با 

های لایسیمتری، ( با استفاده از داده2006) 2( و ترزا2003) 2تحقیقات آلن و همکارانتصاویر لندست در برآورد تبخیروتعرّق در 

( نیز با تصاویر 1022نژاد )وثنائی زاده اصغریعلو ونزوئلا مورد ارزیابی قرار گرفت.  متحدهالاتیابه ترتیب در مناطق آیداهوی 

لندست و معادله هارگریوز، تبخیروتعرّق و ضریب گیاهی را در حوضه آبریز تنگ کنشت کرمانشاه برآورد و استفاده از این 

 های بزرگ توصیه کردند.روش را برای سایر مناطق و حوضه

آبریز مشهد استفاده نموده و نتایج حاصل  حوضه ریزلگوریتم سبال در ( از سه تصویر مودیس در ا1063نژاد و همکاران )ثنایی

مکانی تصاویر مودیس، تفاوت ابعاد  تفکیک (، پایین بودن قابلیت1022قبول ارزیابی کردند. یعقوبی فشکی و همکاران )را قابل

های شاخص را از اشکالات پیکسلو خطای ناشی از انتخاب  زمینی کنترل نقاط یافتن پیکسل در باندهای مختلف، عدم امکان

ای لایسیمتری هکاربرد تصاویر مودیس در الگوریتم سبال برشمرده و کاربرد تصاویر با تفکیک مکانی بالا و ارزیابی نتایج با داده

 را توصیه نمودند.

و همکاران  یواکبر (2007) 2حافیظ و همکاران (،2003) 0تحقیقات چاندراپالا و ویمالاسوریاتصاویر ماهواره نوآ نیز در 

ه دلیل اندازه نماید ولی بمی تأییدقرار گرفت. نتایج این تحقیقات اگرچه عملکرد سبال را  مورداستفاده( در الگوریتم سبال 1063)

 است. شدههیتوص بالاتر برای بهبود دقت تفکیک مکانی با تصاویر از نبوده لذا، استفاده صیتشخقابلهای بزرگ مزارع پیکسل

ین کالیبراسیون درونی و همچن منظوربههای زمینی های الگوریتم سبال، این روش به دلیل عدم استفاده از دادهبرتری باوجود

زمانی  دهدمینشان  (2008) 6. مطالعه سینگ و همکارانبرخی از محققان بوده است موردنقدهای سرد و گرم در تعریف پیکسل

خواهد بود.  قبوللقاباین الگوریتم در تصویر وجود نداشته باشد، عملکرد سبال کمتر از حد  شدهفیتعرهایی با شرایط که پیکسل

بینی تبخیروتعرّق گیاهان در مناطق خشک و برای سازگاری بهتر برآورد تبخیروتعرّق مرجع، آلن و منظور بهبود دقّت پیشبه

                                                 
1 SEBAL 
2 Bastiaanssen 
3 MODIS 
4 NOAA 
5 Allen et al. 
6 Trezza 
7 Chandrapala and Wimalasuriya  
8 Hafeez et al. 
9 Singh et al. 
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6) یکمدل متر تیدرنها( مدل سبال را ارتقاء داده و a 2007) 1همکاران
METRIC) های تبخیروتعرّق با تفکیک )تولید نقشه

اتی در ها که اصلاحاین روش مشابه سبال است، با این تفاوت را ارائه نمودند. مفاهیم پایه( مکانی بالا با کالیبراسیون درونی

ه از مقادیر ساعتی تبخیروتعرّق گیاه یونج است. های مختلف بیلان انرژی در آن صورت گرفتههای سرد و گرم و مؤلفهپیکسل

شده اندهدار در آن گنجسازی تابش خورشیدی در شرایط توپوگرافی شیبهندسی برای یکپارچه یک معادله است. استفاده شده

ر هر تصویر اشود. این تغییرات امکان کالیبراسیون خودکجزء تبخیر شونده، از تبخیروتعرّق مرجع استفاده می یجابهو در آن  است

الگوریتم متریک در مقایسه با سبال شده است. الگوریتم  توجهقابلهای ها را فراهم نموده و موجب برتریو کنترل دقّت در تخمین

و توسط فرنچ و  کویومکزین( در جنوب آیداهو، جنوب کالیفرنیا و 2007) 0متریک با تصاویر لندست توسط آلن و همکاران

گرفته شد. نتایج حاکی از دقّت، کارآیی و مقرون  به کار( در برزیل 2017) 2آریزونا و نوماتا و همکاران( در 2015) 4همکاران

 فصل رشد بود. در برآورد تبخیروتعرّق واقعی طی آن صرفه بودنبه

تولید  تالگوریتم متریک بتواند موجبا کارگیریبهرسد با توجه به نقاط ضعف ذکر شده برای الگوریتم سبال، به نظر می

های مرتفع فراهم آورد. این پژوهش با هدف بررسی کارآیی الگوریتم متریک در های نیاز آبی را با دقّت بالاتر در دشتنقشه

و بررسی توزیع زمانی و مکانی تبخیروتعرّق و همچنین  0لندست  هبرآورد نیاز آبی دشت قزوین با استفاده از تصاویر ماهوار

ایسمترهای ل گیری شدهست. ارزیابی دقّت این الگوریتم از طریق مقایسه نتایج آن با مقادیر اندازهضریب گیاهی صورت گرفته ا

 موجود در منطقه صورت گرفته است.

 هاو روش هاداده

 مورداستفادههای منطقه مورد مطالعه و داده

 20تا  66 02°های شرقی و عرض 12 46°تا  01 °23 هایطول حدفاصلهزار هکتار در  443دشت قزوین به وسعت حدود 

کوه البرز، از شرق به رودخانه های رشتهکه محدوده آن از شمال به دامنه شودمیشمالی، بخشی از استان قزوین را شامل  02°

اساس  بر (.1یابد )شکل زارهای جنوب امتداد میزاگرس و از جنوب به سمت شوره یهاکوهرشتهزیاران، از غرب به دامنه 

م باشد. اطلاعات زمینی مورد استفاده در الگوریتمیخشک سرد نیمهنوع  بندی دومارتن، بیشترین پهنه اقلیمی این دشت ازقهطب

شمالی بوده است.  62 °02شرقی و عرض  0 °23های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک قزوین واقع در طول جغرافیایی متریک، داده

منظور به 6333اکتبر سال  66سپتامبر و  60جولای،  62می،  66آوریل،  63های در تاریخ 0لندست  ابر ماهوارهپنج تصویر فاقد 

 .قرار گرفتهای تبخیروتعرّق مورد استفاده تهیه نقشه

                                                 
1 Allen et al. 
2 Mapping EvapoTranspiration with high Resolution and Internalized Calibration 

3 Allen et al. 
4 French et al. 
5 Numata et al. 
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 موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه -0شکل 

ع در دو لایسیمتر یونجه و چمن واق هدگیری شاعتبارسنجی نتایج الگوریتم متریک، از مقادیر تبخیروتعرّق اندازه منظوربه

دار با ابعاد استفاده شد. لایسیمترها از نوع زهکش 12 02°و عرض جغرافیایی  24 46° آباد به طول جغرافیاییایستگاه اسماعیل

کشت یکنواخت یونجه و چمن  هاآنمترمربع بوده و در داخل و اطراف  23×23متر در مرکز زمینی به ابعاد  6و عمق  6×1

( توسط دو لایسیمتر یونجه و چمن و ارزیابی تبخیروتعرّق FrETصورت گرفته بود. ارزیابی نتایج ضریب گیاهی برآورد شده )

 الگوریتم متریک توسط لایسیمتر یونجه انجام شد.

 الگوریتم متریک:

این  .( صورت گرفته استa 6330همکاران )آلن و  شدهدادهروش بسط  متریک بر اساس الگوریتمسازی در این تحقیق پیاده

 گیرد.بیلان انرژی در نظر می همعادل هعنوان باقیماند( بهλETشار گرمای نهان ) هالگوریتم شارهای عمودی را برای محاسب
(1)           HG

n
RET   

 همحاسب باشند.می (W m-2) برحسبشار گرمای محسوس، همگی  Hشار گرمای خاک و  Gتابش خالص،  nRدر این رابطه 

nR  وG در الگوریتم مشابه سبال می( باشد. شار تابش خالص حقیقی در سطح زمینnRبیانگر انرژی ساطع ) شده از سطح زمین بوده

 شود.یهای شار تابشی ورودی محاسبه مهای خروجی شارهای تابشی و حرارتی از مؤلفهکردن مؤلفه باکمو 

(6) 


LLLssn RRRRRR )1( 0  
W m-بلند ورودی ) موجطولتابش  LR↓بعد(؛ آلبیدوی سطحی )بی α(؛ W m-2کوتاه ورودی است ) موجطولتابش  s↓Rکه 

)0 بعد( است. عبارتگسیلندی سطحی )بی 0Ɛ(؛ و W m-2بلند خروجی ) موجطولتابش  LR↑(؛ 2 1 )
L

R


دهنده جزء نشان

 بلند ورودی بازتاب شده از سطح است. موجطولتابش 

محاسبه این نسبت  تجربی برای یک رابطه( 6333باستیانسن ) شود.استفاده می nG/Rبرای محاسبه شار گرمای خاک از نسبت 

 است. محاسبهقابل( 0توسط رابطه ) G، مقدار nRارائه نموده است. با داشتن  NDVIدمای سطح زمین، آلبیدو و  برحسب

(0) )98.01)(0074.00038.0)(15.273( 4NDVIT
R

G
s

n

  

 شاخص پوشش گیاهی است. NDVI( و K) دمای سطحی sT که در آن

اند، به دست آوردن این دو ( به یکدیگر وابستهHبه دلیل آنکه محاسبه مقاومت آیرودینامیک و جریان گرمای محسوس )

( Hگیرد. فرم کلی به دست آوردن جریان گرمای محسوس )می پارامتر به روش سعی و خطا و تکرار معادلات مربوطه صورت

 باشد.( می4به صورت معادله )

(4) 
ah

pair
r

dT
CH    
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( s m-1) مقاومت آیرودینامیک ahR( و K 1-J kg-1) فشارثابتگرمای ویژه هوا در  pC(، kg m-3چگالی هوا ) airρکه در آن، 

تابعی از زبری آیرودینامیک برآورد شده برای یک پیکسل خاص، بین دو ارتفاع نزدیک  عنوانبهآیرودینامیک  باشند. مقاومتمی

شده در ارتفاعی بالاتر یابیاز سرعت باد برون ahr شود. متریک جهت محاسبهمتر( محاسبه می 6و  1/3)عموماً  2zو  1zسطح زمین 

. کندمیاستفاده  1ابوخف-توابع مانین هی برای تصحیح پایداری بر پایتکرار رویهیکمتر( و  633تا  133از سطح زمین )معمولاً 

 sTتابع خطی تقریباً ساده از  عنوانبهتواند می dTدهد. شیب دمایی را نشان می 2zو  1zاختلاف دمای نزدیک سطح بین  dTپارامتر 

 زده شود:تخمین (2) توسط رابطه

(2) sbTadT   

الگوریتم متریک نیز مشابه سبال، از دو پیکسل هستند.  ایضرایب تجربی برای هر تصویر ماهواره bو  aو  دمای سطح sTکه 

ص برای های شاخ. انتخاب پیکسلکندمیشاخص تحت عنوان سرد و گرم برای تعریف شرایط مرزی معادله بیلان انرژی استفاده 

 عنوانهبشد. بدین ترتیب که چند پیکسل دارای بیشترین و کمترین دما دمای سطح خاک انجام  تولیدشدههر تاریخ، توسط تصاویر 

شده و سپس با لحاظ نمودن چند پارامتر دیگر از جمله نزدیکی به ایستگاه هواشناسی معرف منطقه، واقع کاندید در نظر گرفته

 .شدندانتخاب  موردنظرهای ، پیکسلNDVIو  LAIبودن در مزارع کشاورزی و کنترل مقادیر 

گیرد. صورت نمی (G-nLE=Rهمان ) H=0 فرض ،سبال و متریک آن است که در متریکهای الگوریتماصلی بین  تفاوت

 تر( گیاه مرجع )یونجه(فاصله زمانی کوتاه)تبخیر تعرق ساعتی  rET ،که در آنشود استفاده می rLE=1.05λ ETبرای پیکسل سرد، 

ی صرفاً های حدّپیکسل ،است که در متریک آن ،مدوّ تفاوت. استپنمن مانتیث  ASCE استانداردشده هعادلتوسط م شدهمحاسبه

. های بیوفیزیکی مشابه گیاه مرجع )یونجه( باشدشوند که پیکسل سرد دارای ویژگیانتخاب می ایگونهبهدر مناطق کشاورزی 

در )کسر تبخیر(،  Λاستفاده از  جایبهیک متر درروش (FrETکسر تبخیروتعرّق مرجع یونجه ) کارگیریبهدر  ماختلاف سوّ

 rET( به ازدورسنجشای حاصل از )تبخیروتعرّق لحظه iET؛ که عبارت است از نسبت است ایلحظه LEیابی شار برون فرآیند

، کالیبراسیون rETهای ایستگاه هواشناسی در زمان گذر ماهواره(. از جمله مزایای استفاده از با داده آمدهدستبه )تبخیروتعرّق مرجع

 sTهای سرد و گرم( همانند کالیبراسیون خطاها در برآورد در پیکسل)دمایی  هبالا و پایین باز حدوددر  G وRn برآورد خطاهای 

در اثر تغییر  هواتودهجابجایی افقی  تأثیراتمتریک، توانایی لحاظ کردن  درروش FrETو  rETاست. برتری دیگر استفاده از 

 است. ETبر  درجه حرارت

 ای و روزانه و فصلیمحاسبه تبخیروتعرّق لحظه

 شود:( محاسبه می2) ای برای هر پیکسل مطابق رابطهای تصویر ماهوارهتبخیروتعرّق لحظه

(2) 


ET
ETinst  3600  

 mmای )تبخیروتعرّق لحظه instET(، W m-2شارگرمای نهان تبخیر در زمان گذر ماهواره ) یامقدار لحظه λETدر این رابطه 

1-hr ،)λ  بخارآبگرمای نهان (1-J Kg و عدد )باشد.ضریب تبدیل زمان از ثانیه به ساعت می 0233 

( انجام FrETای، به مقدار روزانه، توسط جزء تبخیروتعرّق مرجع )از تصویر ماهواره آمدهدستبهای تبدیل تبخیروتعرّق لحظه

 (.0شود )رابطه می

(0) 
r

inst
r

ET

ET
FET   

                                                 
1 Monin-Obhukov 
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متر  2/3با  استانداردشدهتبخیروتعرّق یونجه مرجع  rETشود و ( محاسبه می2( از رابطه )mm h-1) برحسب instETکه در آن 

یابی تبخیروتعرّق از برون منظوربه، FrET. شودمیهای هواشناسی محاسبه ارتفاع در زمان تصویربرداری است که با کمک داده

ساعته، از  64 یروتعرّقتبخ(. مقدار 1663شود )جنسن و همکاران، ساعته یا بیشتر استفاده می 64های تصویربرداری به دورهزمان 

 آید:( به دست می2طریق رابطه )

(2) 2424  rETETrFET  
24-rET هواشناسی است. هایگیاه مرجع با داده هتبخیروتعرّق روزان شدهمحاسبهمقدار ، در این رابطه 

یک شاخص تغییرات نسبی آب و هوا به کار  عنوانبهتنها  rETشود و حفظ می FrETاطلاعات خاص هر پیکسل از طریق 

 است. محاسبهقابل( 6توسط رابطه ) رود، تبخیروتعرّق تجمعی هر دوره )ماه، فصل یا سال(می

(6) 





n

i

irPeriodPeriod ETETrFET

1

24  

برای  FrETمقدار  periodFrET(،مترمیلی) اُم nاُم تا روز 1تبخیروتعرّق تجمعی در یک دوره از روز  periodETکه در این رابطه 

 باشد.در روز( می مترمیلیاُم )iساعته برای روز  rET 64مقدار  24i-rETموردنظر و  هدور

 تصاویر: پردازش و سازیآماده استخراج،

 03×03های رشد مورد استفاده قرار گرفت. اندازه پیکسل در طی دوره 0 لندستتصویر فاقد ابر ماهواره  2در این پژوهش 

تبخیروتعرّق در مقیاس یک مزرعه کوچک تا سطح یک حوضه وسیع را  همتر تصاویر لندست، جزئیات کافی را برای تولید نقش

 هایی از نوار ساحلی دریای خزر وبخشآبیاری قزوین،  هوسیعی شامل دشت و شبک . تصاویر مورد استفاده، منطقهکندمیفراهم 

و  ERDAS 2010و  ArcGIS 9.3 یافزارهاسازی و محاسبات مربوطه در نرممدلدهد. های البرز را پوشش میکوهارتفاعات رشته

ENVI 4.8 .صورت گرفت 

 بحث

 برآورد ضریب گیاهی منطقه

از الگوریتم متریک )ضریب گیاهی با در نظر گرفتن یونجه  آمدهدستبه( FrETمقادیر جزء تبخیروتعرّق )مقایسه میان 

 است. شدهدادهنشان  6شکل گیری شده )نسبت تبخیروتعرّق لایسیمترهای چمن به یونجه( در گیاه مرجع(، با مقادیر اندازه عنوانبه

 

 جزء تبخیروتعرّق مرجع حاصل از لایسیمترها و مقدار تخمینی الگوریتم متریک -7 شکل
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تواند ناشی شده است. این خطا می فرو برآورددر حالت کلی دچار مقداری  FrETالگوریتم متریک در برآورد  6شکل مطابق 

( در اواسط 10/1گیری شده )اندازه ETrFباشد. بیشترین مقدار  0توسط رابطه ACSEبه روش  rETاز عدم دقّت کافی در برآورد 

شود )جدول مشاهده می 63/4/6333( در اوایل فصل رشد در تاریخ 22/3مقدار آن ) و کمترین 62/0/6333فصل رشد در تاریخ 

( 122/3) آن و بیشترین میزان 320/3مربوط به اواخر فصل رشد با مقدار  66/13/6333(. کمترین میزان خطای نسبی در تاریخ 1

 باشد.می 362/3د جزء تبخیروتعرّق برآور است. مقدار متوسط خطای نسبی 62/0/6333نیز مربوط به اواسط فصل رشد و تاریخ 
 از لایسیمترها و مقادیر تخمینی الگوریتم متریک آمدهدستبهتعرّق مرجع  و جزء تبخیر-0 جدول

 تاریخ عکس
FrET 

 متریک لایسیمتر خطای نسبی

6333/4/63 22/3 2/3 102/3 

6333/2/66 60/3 22/3 324/3 

6333/0/62 10/1 62/3 162/3 

6333/6/60 1 60/3 303/3 

6333/13/66 62/3 63/3 320/3 

 

 دهد. هماننشان می 66/2/6333ی جزء تبخیروتعرّق )معادل ضریب گیاهی( برآوردی را در تاریخ هاای از نقشهنمونه 0شکل 

گردد، مقدار این ضریب از مقدار صفر )روشن( در مناطق بایر دشت تا مقادیر بیشتر از یک )رنگ تیره( در که ملاحظه میطور

 فصلکیخاص یا  محاسبات تبخیروتعرّق در یک دوره، پایه و اساس FrETی البرز متفاوت است. تصاویر هاکوهرشتهدامنه 

 باشند.می

 
 برای منطقه مورد مطالعه 77/0/7555 خیتار درتوزیع مکانی جزء تبخیروتعرّق یونجه  -9شکل 

 های لایسیمتریارزیابی نتایج متریک با داده

ش گردد که خط برازدهد. ملاحظه میگیری شده یونجه را در مقابل هم نشان می(، مقادیر تبخیروتعرّق تخمینی و اندازه4شکل )

و نیز مقادیر ریشه میانگین مربعات خطا  24/3معادل  2Rدار )قطر مربع( نزدیک است. مق 1:1رگرسیونی به خط  هرابط شدهداده

(RMSE( خطای متوسط ،)MBE( و قدر مطلق آن )MAE که به ترتیب برابر )متر در روز بود، میلی 443/3و  -126/3، 22/3

قادیر توسط الگوریتم متریک در پیکسل مربوط به لایسیمتر یونجه با م آمدهدستبهنشان از توافق مناسب میان مقادیر تبخیروتعرّق 
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با فرابرآورد همراه بوده  66/2و  فرو برآوردبا  60/6و  63/4 یهاگیری شده داشت. برآوردهای روش متریک در تاریخاندازه

 است.

 
 گیری شدهبه روش متریک با مقادیر اندازه آمدهدستبهمقایسه تبخیروتعرّق روزانه یونجه  -4 شکل

پذیرد. عامل دیگر  تأثیر ASCEبه روش  rETاشاره شد که برآوردهای تبخیروتعرّق ممکن است از خطای محاسبه  ترپیش

اور پیکسل های مجرادیومتری پیکسل تأثیرتواند ناشی از خطا در برآورد دما در هر پیکسل باشد. این خطا ممکن است به دلیل می

لافات میان ای از اختتواند بخش عمدهزیاد دما در برآورد تبخیروتعرّق، این عامل می تأثیرمربوط به لایسیمتر بروز نماید. به دلیل 

 گیری شده را توجیه نماید.مقادیر برآورد شده و اندازه

 روزانه واقعی تبخیروتعرّق نقشه

های برآورد شده توسط الگوریتم متریک در دشت قزوین را در تاریخ روزانههای تبخیروتعرّق واقعی ، نقشه2شکل 

وزانه ر موردنیازتبخیروتعرّق روزانه در هر پیکسل بوده و امکان برآورد آب  اطلاعاتدهد. تصاویر دارای تصویربرداری نشان می

ه ک طورهماننمایند. بزرگ را فراهم می های مختلف مزارعیک مزرعه و همچنین مقایسه تبخیر و تعرق مزارع مختلف یا بخش

صاویر، ت جنوب شرقهای جنوب و گردد، مقدار تبخیروتعرّق در نقاط مختلف تصویر، بسیار متفاوت است. در قسمتملاحظه می

دارای پوشش  نوار کهدرحالیبه علت بایر بودن زمین، مقدار تبخیروتعرّق بسیار پایین و در بعضی مناطق نزدیک به صفر است. 

قسمت  باشد، درگیاهی متراکم حاشیه خزر که دارای مقادیر تبخیروتعرّق بالاتری نسبت به مناطق کشاورزی دشت قزوین می

درجه و  2/23تا  2/46های جغرافیایی های زراعی واقع در دشت قزوین که در بین طولمتمایز است. زمین کاملاًبالایی تصویر 

 .اندکیتفکقابلتر، تیره بارنگهای بایر اطراف شوند از زمینتر دیده میروشن بارنگدرجه  0/02تا  6/02های جغرافیایی عرض

های )به ترتیب مربوط به دوره 60/6/6333و  62/0/6333، 66/2/6333های مقادیر تبخیروتعرّق در طول فصل رشد در نقشه

)به ترتیب مربوط  66/13/6333و  66/4/6333های نطقه(، نسبت به نقشهتوسعه، میانی و پایانی دوره رشد اغلب گیاهان زراعی م

به دلیل  66/4/6333باشد. در تصویر تاریخ ی بیشتر میتوجهقابل طوربهرشد بیشتر گیاهان زراعی منطقه(،  هبه ابتدا و انتهای دور

رطوبت پیشین خاک در محاسبه تبخیروتعرّق متر در روزهای پیش از آن، طبق الگوریتم متریک، میلی 11رویداد بارشی بیش از 

فصل رشد، مقدار تبخیروتعرّق در تصویر مربوط به ماه پنجم  آغاززمان از  باگذشترود، که انتظار می طورهمانلحاظ گردید. 

y = 1.040x - 0.376

R² = 0.84
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ن در تاریخ رغم این موضوع، مقدار آاست، علی یافتهافزایشیل خرداد( نسبت به ماه چهارم )معادل اوایل اردیبهشت( ا)معادل او

 دهد.ماه هفتم )معادل اوایل مرداد( نسبت به ماه پنجم، قدری کاهش نشان می

 نقشه تبخیر و تعرق فصلی

 تریبزرگی های زمانتبخیروتعرّق فصلی، به بازه تولید نقشه منظوربهای، از تصاویر ماهواره آمدهدستبهمقادیر تبخیروتعرّق 

یری گای )الگوریتم متریک( و مقادیر اندازهیابی شده توسط تصاویر ماهوارهتبخیروتعرّق برون( مقادیر 6یابی شد. جدول )برون

ادیر گردد که مق، ملاحظه میکلیدهد. در حالت شده لایسیمتر یونجه را به همراه مقادیر خطاهای )مطلق و نسبی( برآورد، نشان می

 است. فرو برآوردشده دارای  گیریبه مقادیر اندازه شده نسبت تبخیروتعرّق برآورد

 (، خطای برآورد تبخیر63/4/6333زمانی تحت پوشش تصویر  ، در دوره ابتدایی )بازهشدهدادهنشان  6جدول که در  طورهمان

های پوشش گیاهی در طول این دوره باشد تواند پویایی ویژگی(. علت این امر می-06/3تعرّق نسبتاً بالاست )خطای نسبی برابر  و

الی تبخیروتعرّق در طول دوره باشد. این در ح تراکم و توجهقابلتغییرات  هدهندخوبی نشانه سبب شده این تصویر نتواند بهک

که  یطورهباوج نیاز آبی(، متریک نتایج قابل قبولی را در برآورد تبخیروتعرّق ارائه نموده،  هاست که در دوره میانی رشد )دور

تواند به میانی رشد می بود. ناچیز بودن خطا در دوره -30/3میزان خطای نسبی  62/0و  66/2تصاویر های تحت پوشش در بازه

این  کهطوریهبدر تراکم، ثابت بودن میزان تبخیروتعرّق و شرایط پوشش گیاهی در این دوره باشد  توجهقابلدلیل عدم تغییرات 

 ول کل دوره بوده است.های پوشش گیاهی در طخوبی نمایانگر ویژگیه تصویر ب
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 دشت قزوین 7555ی تبخیروتعرّق روزانه مربوط به پنج تصویر ماهواره لندست در طی سال هانقشه -0 شکل
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 گیری و برآورد شده یونجهمقادیر تبخیروتعرّق اندازه -7 جدول

 تاریخ تصاویر

 معرف بازه

 خطای مطلق متر(تبخیروتعرّق واقعی )میلی

 دوره(متر در )میلی

 خطای

 متریک لایسیمتر نسبی

63/4/6333 32/602 06/126 60/22- 06/3- 

66/2/6333 11/042 41/004 03/13- 30/3- 

62/0/6333 32/420 13/421 62/11- 30/3- 

60/6/6333 00/622 10/120 23/26- 60/3- 

66/13/6333 64/132 03/26 64/00- 02/3- 

 -12/3 -00/610 10/1606 23/1446 کل دوره

( خطای نسبی برآورد به ترتیب 66/13و  60/6های زمانی تحت پوشش تصاویر های پایانی فصل رشد )بازههمچنین در دوره

برداشت برخی محصولات، ویژگی پوشش  ایو بوده که مقدار نسبتاً بالایی است. در این دوره، به دلیل رسیدن  -02/3و  -60/3

 زمانی تصویر نبوده است. های پوشش گیاهی در کل بازه، نمایانگر ویژگیکاررفتهبهر گیاهی متغیر بوده و تصاوی

 تأثیرنات( بوده و به دلیل  12سرعت باد نسبت به میانگین بازه زمانی تحت پوشش آن تصویر نسبتاً زیاد ) 60/6در تاریخ 

تواند سبب بروز خطا در مقدار تبخیروتعرّق مل میاین عا ،rETاین پارامتر در محاسبه سرعت اصطکاکی و در نتیجه در برآورد 

های ابتدایی و انتهایی فصل رشد )اوایل فصول بهار زمانی و کل دوره باشد. بعلاوه، شرایط دمایی و رطوبتی خاک در دوره هاین باز

( در این فصول و همچنین sTپایین بودن دمای سطح زمین ) کهطوریبهآن تأثیرگذار باشد،  فرو برآوردتواند در و پاییز(، می

تواند منجر به فروبرآورد بالای این پارامترها در فرآیند کالیبره نمودن مدل جهت برآورد شارگرمای محسوس، می اهمیت

 تبخیروتعرّق گردد.

مقدار اندازه کهدرحالیمتر برآورد شد، میلی 10/1606مقدار تبخیروتعرّق فصلی توسط الگوریتم متریک، در محل لایسیمتر 

 00/610رشد توسط متریک به میزان  هبنابراین، مقدار تبخیر و تعرق یونجه در طول دور؛ متر بودمیلی 2/1446گیری شده آن 

های ابتدایی و انتهایی رشد بوده و . البته بیشترین مقادیر خطا مربوط به دورهبرآورد شد ( کم-12/3نسبی متر )معادل خطای میلی

ش گیاهی تراکم پوش توجهقابلهای با تغییرات سد در صورت وجود تعداد بیشتری تصویر فاقد ابر )خصوصاً در دورهربه نظر می

 و تبخیروتعرّق(، دقّت برآورد افزایش یابد.

 هد. میزاندهای ابتدایی، توسعه، میانی و پایانی رشد گیاه را نشان می( توزیع مکانی تبخیروتعرّق فصلی، شامل دوره2شکل )

های کشاورزی خالی از محصول )آیش(، کمترین مقدار بوده و به رنگ و زمین یزراع ریغهای تبخیروتعرّق در مناطق بایر، زمین

 ههای زراعی تحت آبیاری دشت قزوین که به رنگ زرد روشن در میانشود. این در حالی است که در زمینآبی تیره دیده می

رود، مقادیر تبخیروتعرّق که انتظار می طورهمان. کندمیمتر نیز تجاوز میلی 1633از  گاهیق شوند میزان تبخیروتعرّتصویر دیده می

 نماید.متر نیز تجاوز میمیلی 1233های شمالی تصویر که مربوط به حاشیه دریای خزر است، بالاتر بوده و از در بخش
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 مترنقشه تبخیروتعرّق واقعی فصلی برحسب میلی–1 شکل

 مورد مطالعه منطقه 7555 سالفصل رشد  

 گیرینتیجه

عیین دقیق نیاز آبی ت منظوربهتفکیک مکانی بالا،  تیباقابلای تصاویر ماهواره کارگیریبهدر این تحقیق، الگوریتم متریک با 

حقیق نشان از های تیافتههای لایسیمتری ارزیابی شد. گیاهان و تهیه نقشه تبخیروتعرّق دشت قزوین به کار گرفته و توسط داده

های لندست، موجب کاستن خطا هتصاویر ماهوار کارگیریبهگیری شده داشت. توافق مناسب مقادیر برآورد شده با مقادیر اندازه

ده همچنین شود. الگوریتم استفاده شها در باندهای مختلف میمربوط به تفکیک مکانی و همچنین رفع مشکل عدم تطابق پیکسل

های ورودی اندک، قابلیت اجرای بالایی دارد. نیاز به داده لیبه دلای را دارا بوده و های ضریب گیاهی منطقهرائه نقشهقابلیت ا

های مرسوم برآورد داری این روش در مقایسه با روشهمچنین عدم وابستگی به مرحله رشد و نوع گیاه، باعث برتری معنی

ای هگامی مؤثر در جهت توسعه و بهبود روش عنوانبهتواند ستفاده از روش فوق میا رونیازاتبخیروتعرّق واقعی شده است. 

شور توصیه های کبرآورد نیاز آبی واقعی با دقّت مطلوب، برای سایر دشت منظوربهآید و  حساببهای محاسبه تبخیروتعرّق منطقه

امهبرن زیرزمینی، مدیریت آب برداری از مخزن،بهره ریزیبرنامه هایمدل ورودی عنوانبهتواند شود. خروجی این الگوریتم، می

 هیدرولوژیک مورد استفاده قرار گیرد. و مطالعات آبهحق تنظیم آبیاری، آب ذخیره ریزی

 خذآمنابع و م
(، برآورد میزان تبخیروتعرّق واقعی و پتانسیل در شرایط اقلیمی مختلف و با 1063اکبری، مهدی، سیف، زهرا، زارع ابیانه، حمید ) 

 .244-202 صآبان، ص-4، شماره 62، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد وخاکآب، نشریه ازدورسنجشاستفاده از 

ای در منطقه (، برآورد تبخیروتعرّق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره1063د )، مجیاین یهاشمثنایی نژاد، حسین، نوری، سمیرا،  

 .240-243 صص ،0، شماره 62، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد وخاکآبمشهد. نشریه 

در اطلاعات جغرافیایی  ازدورسنجش یهااز داده با استفادهتخمین تبخیروتعرّق  ،(1022، حسین )نژاد ییثنا، سنعلی، حزاده اصغریعل 

 وزهکشی، دانشگاه شهید چمران.های آبیاریکرمانشاه، همایش ملّی مدیریت شبکهکنشتآبخیزتنگ حوضه

شد، نامه کارشناسی ار، پایانایه(، کاربرد روش سبال در محاسبه تبخیروتعرّق با استفاده از تصاویر ماهوار1022یعقوبی فشکی، مجید ) 

 شگاه رازی.دانشکده کشاورزی، دان
 Allen, R., Morse, A., Tasumi, M. (2003), Application of SEBAL for Western US water rights regulation 

and planning, ICID Workshop on Remote Sensing of ET for Large Regions. 17. 



 121پیاپی ، شماره 19ه دوم، تابستان ، شمار12فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  /   12

 Allen, R., Tasumi, M., Trezza, R. (2007a), Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration 

with Internalized Calibration (METRIC)-Model. J. Irrig. Drain Eng., 133(4), pp. 380–394, DOI: 

10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(380). 

 Allen, R., Tasumi, M., Morse, A., Trezza, R., Wright, J., Bastiaanssen, W., Kramber, W., Lorite, I., Robison, 

C. (2007b), Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized Calibration 

(METRIC)-Applications. J. Irrig. Drain Eng., 133(4), pp. 395–406.d 

 Bastiaanssen, W. (2000), SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin, Turkey, 

J. Hydrol., 229, pp. 87–100. 

 Bastiaanssen, W., Ahmad, M., Chemin, Y. (2002), Satellite surveillance of evaporative depletion across the 

Indus Basin. Water Resources Research 38 (12), pp. 91–99. 

 Bastiaanssen, W., Bos, M. (1999), Irrigation performance indicators based on remotely sensed data A review 

of literature, Irrigation and Drainage Systems 13, pp. 291–311. 

 Bastiaanssen, W., Pelgrum, H., Wang, J., Ma, Y., Moreno, J., Roerink, G., Van Der Wal, T. (1998), A 

remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL), II validation. Journal of Hydrology 

212–213 (1998b), pp. 213–229. 

 Chandrapala, L., Wimalasuriya, M. (2003), Satellite measurements supplemented with meteorological data 

to operationally estimate actual evapotranspiration over Sri Lanka, Agri. Water Management. 

 French, A. N., Hunsaker, D. J., Thorp, K. R. (2015), Remote sensing of evapotranspiration over cotton using 

the TSEB and METRIC energy balance models. Remote Sensing of Environment, 158, pp. 281–294. 

 Hafeez, M., Andreini, M., Liebe, J., Friesen, J., Marx, A., van de Giesen, N. (2007), Hydrological 

parameterization through remote sensing in Volta Basin West Africa. Intl. J. River Basin Manage. 5(1) 

 Jackson, R. (1984), Remote sensing of vegetation characteristics for farm management, SPIE, 475 81-96. 

 Jensen, M., Burman, R., Allen, R. (1990), Evapotranspiration and Irrigation Water Requirements, ASCE 

Manuals and Reports on Engineering Practice. No. 70, New York, NY. pp. 332 

 Li, F., Lyons, T. (2002), Remote estimation of regional evapotranspiration, Environmental Modelling and 

Software, 17, pp. 61-75. 

 Ma, Y., Mneneti, M., Tsukamoto, O., Ishikawa, H., Wang, J., Gao, Q. (2004), Remote sensing 

parameterization of regional land surface heat fluxes over arid area in northwest China. Journal of Arid 

Environments, 57 (2), pp. 257–273. 

 Numata, I., Khand, K., Kjaersgaard, J., Cochrane, M. A., Silva, S. S. (2017), Evaluation of Landsat-Based 

METRIC Modeling to Provide High-Spatial Resolution Evapotranspiration Estimates for Amazonian 

Forests. Remote Sens. 9(1), 46; DOI: 10.3390/rs9010046 

 Singh, R., Irmak, A., Irmak, S., Martin, D. (2008), Application of SEBAL Model for Mapping 

Evapotranspiration and Estimating Surface Energy Fluxes in South-Central Nebraska, J. Irrig, Drain 

Eng., 134(3). 273–285. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9437(2008)134:3(273) 

 Tasumi, M., Bastiaanssen, W., Allen, R. (2000), Application of the SEBAL methodology for estimating 

consumptive use of water and stream flow depletion in the River Basin of Idaho through Remote Sensing, 

Appendix C,A step-by-step guide to running SEBAL. EOSDIS Project Final Report. The Raytheon Systems 

Company and the University of Idaho. 

 Tasumi, M., Trezza, R., Allen, R., Wright, J. (2003), Validation tests on the SEBAL model for 

evapotranspiration via satellite, Proceedings of 54th IEC Meeting of the International Commission on 

Irrigation and Drainage. ICID, France, 17 September 2003. 

 Trezza, R. (2006), Evapotranspiration from a remote sensing model for water management in an irrigation 

system in Venezuela. Association Interciencia Caracas, Venezuela, pp. 417-423. 

http://ascelibrary.org/author/Morse,%20Anthony
http://ascelibrary.org/author/Wright,%20James%20L
http://ascelibrary.org/author/Bastiaanssen,%20Wim
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X07000893
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377402001270?np=y&npKey=4c3432ba9ec3d5d632ad7881e93061d8a4b8f6cf54ea224e55bf8c072e5332b2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377402001270?np=y&npKey=4c3432ba9ec3d5d632ad7881e93061d8a4b8f6cf54ea224e55bf8c072e5332b2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://dx.doi.org/10.3390/rs9010046
http://ascelibrary.org/author/Singh,%20Ramesh%20K
http://ascelibrary.org/author/Irmak,%20Ayse
http://ascelibrary.org/author/Irmak,%20Suat
http://ascelibrary.org/author/Martin,%20Derrel%20L


 

 

 070، شماره پیاپی 0911تابستان  ،دوم فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره
 Dr.M. Abedini دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلینی، عابد یموسدکتر 

 S.Tulabi جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، گروهیارشد ژئومورفولوژ ، کارشناسیسوسن طولاب

 Abedini@uma.ac.ir 

 یطدر مح Fournierو  WEPP ،EPMرسوب با سه مدل  یدخاک و تول يشفرسا يسازمدل

GIS (یلاردب -يسولاچا یز: حوضه آبخي)مطالعه مورد 

 1/2/62پذیرش نهایی:                                     10/16/62مقاله: دریافت 

DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93 

 چکیده

 یدهدبشر را ت یاتح یجهو در نت باارزشمنابع  ینخاک ا یش. امروزه فرساآیندیبشر به شمار م یاتو اساس ح یه، پاوخاکآب

 هایاک مدلخ یشفرسا یفیو ک یکمّ یبررس ی. براباشدیم یضرور یخاک و کنترل آن امر یشفرسا یابیارز ینبنابرا؛ کندمی

، WEPPبا استفاده از سه مدل  یسولاچا یزو رسوب حوضه آبخ یشهدف برآورد فرسا هشپژو ینکه در ا ارائه شده است یادیز

EPM  وFournier یکو تکن GIS روش کار در مدل  ی،کل طوربه. باشدیمWEPP1 یکمربوط به هر یلصورت بود که فا ینا به 

 ینو سپس با توجه به ا یهته یبضرا شهابتدا نق یزن EPM0شد. در مدل  GeoWEPP6افزار مدل ساخته و وارد نرم یاز پارامترها

 یگذاریجامدل محاسبه و در روابط مربوط به آن  موردنیازعوامل  یزن Fournierشد. در مدل  یهته یشنقشه شدت فرسا یبضرا

به  بو رسو یدب یانبا استفاده از گراد یزن ای. مقدار رسوب مشاهدهیدمقدار رسوب با سه مدل فوق برآورد گرد تیدرنهاشد، 

 یناز ا یکبا هر  یژهکه مقدار رسوب و باشدیم یانجر یرهایو مس یزسه روش دامنه، حوضه آبخ یدارا WEPPدست آمد. مدل 

تن در هکتار در سال  36/1و  300/3 یببه ترت یزن Fournierو  EPM هایو با مدل 022/3و  102/3، 610/3 یبسه روش به ترت

حاصل از پژوهش نشان داد  یجتن در هکتار در سال محاسبه شد. نتا 641/3 یزن ایمشاهدهمقدار رسوب  ین. همچنیدبرآورد گرد

 ت.برخوردار اس یسولاچا یزو رسوب حوضه آبخ یشبرآورد فرسا در یبهتر ییاز کارا یگرنسبت به دو مدل د WEPPمدل  که

 .Fournier مدل ،EPM مدل ،WEPP ی، مدلسولاچا یزو رسوب، حوضه آبخ یشفرسا :واژگان کلیدی

 مقدمه

 وخاکآبآید. عاملی که وجود به دست می وخاکآبانسان برای ادامه حیات خود به مواد غذایی نیاز دارد که در اثر وجود 

، عبارت است 4(. فرسایش10: 1022)رفاهی،  کندمیعمل  هاآناندازد فرسایش است که همواره برای از بین بردن را به خطر می

ها و مواد موجود در سطح زمین در اثر عوامل مختلف چون آب، باد، نیروی ثقل و جا شدن تدریجی خاکدانهشدن و جابهاز کنده

مدت چندان چشمگیر و محسوس نباشد ولی در ی فرسایش و آثار سوء آن شاید در کوتاهه(. پدید104: 1023غیره )ضیائی، 

زیرا فرسایش معمولاً کاهش محصول را در پی دارد. برای جلوگیری از آثار سوء آن یعنی کاهش ؛ محسوس خواهد بود بلندمدت

                                                 
1. Water Erosion Prediction Project )پروژه پیشبینی فرسایش آبی( 

 .های متوالی و یا برای یک رگبار برآورد نمودتوان فرسایش، رسوب و رواناب را به صورت سالاست و با استفاده از آن می شدهیطراح WEPPبرای اجرای مدل که افزاری . نرم6
3. Erosion Potential Method )مدل پتانسیل فرسایش( 
4. Erosion 



 121پیاپی ، شماره 19ه دوم، تابستان ، شمار12فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال  /   12

 ای دائمی است و همیشهفرسایش پدیده هرحالبهمحصول باید از زمین طوری استفاده نمود که در آن فرسایش به وجود نیاید. 

باشد، بحرانی نیست. فرسایش نه تنها سبب  شدهلیتشکمیزان آن کمتر از میزان خاک  کهدرصورتیوجود خواهد داشت، ولی 

واد مگذارد، بلکه با رسوب می جابهناپذیری گردد و از این راه خسارت زیاد و جبرانفقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می

 سئلهمبنابراین نباید ؛ گرددهای فراوانی را سبب مینیز زیان هاآنها، مخازن، سدها، بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری در آبراهه

ترین اقدامات هر اهمیت شمرد. امروزه حفاظت خاک و مبارزه با فرسایش از ضروریحفاظت و حراست خاک را کوچک و کم

توان به مبارزه با فرسایش پرداخت، انجام مطالعات (. یکی از مواردی که از طریق آن می10و  13 :1022باشد )رفاهی، کشور می

باشد. با توجه به اینکه در این پژوهش برای برآورد های مختلف میفرسایش خاک و ارزیابی کمّی و کیفی آن با استفاده از مدل

مقیاس شود؛ لذا به بررسی پیشینه در داخل کشور و در یاستفاده م Fournierو  WEPP ،EPMهای فرسایش و رسوب از مدل

 پردازیم.های مختلف میهای فوق و در حوضهجهانی پیرامون مدل

( برای محاسبه پتانسیل 6330) 1اند: فانتی و وزولیهایی به شرح زیر به انجام رساندهمحققان و نویسندگان خارجی پژوهش

استفاده نمودند. نتایج پژوهش بیانگر  EPMدر ایتالیا از روابط تجربی عددی و مدل  6 یوجورجرسوب ورودی به دو دلتای برجیا و 

( از 6332) 6نسبت به روابط تجربی عددی در مناطق مورد مطالعه بود. پاندئی و همکاران EPMمدل  داشتن یبرترو  بودن قیدق

ا مقادیر ب برآورد شدهنتایج نشان داد که رسوب  هایی در هند استفاده نمودند.برای بررسی فرسایش و رسوب حوضه WEPPمدل 

، 2 یکابرجالنآبخیز  حوضه( خطر فرسایش خاک 6332) 0باشد. میلوسکیشده به وسیله مدل، دارای همبستگی بسیار بالایی میارائه

 GISنتیجه رسیدند که بررسی نمودند و به این  GISو ابزار  EPMای، روش در جمهوری مقدونیه را با استفاده از تصاویر ماهواره

( میزان فرسایش خاک 6336) 4باشد. شن و همکارانبینی و تخمین خطر احتمالی فرسایش خاک میابزاری ارزشمند برای پیش

نسبت به  WEPP. نتایج نشان داد که مدل قراردادندمورد بررسی  SWATو  WEPPچونگ را با دو مدل جیاآبخیز ژانگ حوضه

برای برآورد رسوب در  EPM( از مدل 6336) 2دهد. تازیولینتایج بهتری از برآورد فرسایش خاک به دست می SWATمدل 

 2آبخیز استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر مناسب بودن مدل برای منطقه مورد مطالعه بود. سینگ و همکاران حوضهیک 

سازی نمودند. نتایج نشان شبیه WEPPالیای شرقی هند با استفاده از مدل آبخیز در هیم حوضه( مقدار رسوب و رواناب یک 6311)

های مدیریتی در شرایط بارندگی زیاد و شیب زیاد در هیمالیای شرقی مورد تواند برای توسعه دادن شیوهمی WEPPداد که مدل 

رودخانه مارا واقع در کنیا با  حوضه ناب( به بررسی پتانسیل رسوب و جریان روا6316) 0استفاده قرار گیرد. دفرشا و همکاران

  پرداختند. نتایج پژوهش بیانگر مفید بودن هر دو مدل در مقیاس حوضه آبخیز بود. EROSION 3Dو  WEPPهای مدل

( توان 1020: رامشت و همکاران )باشدیم یراست، به شرح ز یدهکه در داخل کشور به انجام رس هاییاز پژوهش برخی

 یوهو با دو ش Fournier( را با استفاده از روش یراحمدو بو یلویهرودخانه بشار )واقع در استان کهگ یزآبخحوضه  دهیرسوب

 یترقبولقابل هیجنت یمیترس-اینشان داد که روش نقطه یج. نتاقراردادند ررسیمورد ب «یمیترس-اینقطه»و  «یآمار» یلیتحل

رامه گرمسار را با استفاده از سه روش  یزحوضه آبخ یآب یش( فرسا1022) ارجمند رادارائه داده است.  ینسبت به روش آمار

 یراب تریروش مناسب ی،روش ژئومورفولوژ که اندیدهرس یجهنت یننمودند و به ا یبررس MPSIACو  Fournier ی،ژئومورفولوژ

 یشابورن یهبارار یزو رسوب حوضه آبخ یشفرسا یزان( م1022و همکاران ) ی. احمدباشدیمنطقه مورد مطالعه م یشبرآورد فرسا

                                                 
1. Fantti & Vezzoli 
2. Pandey et al. 
3. Milevski 
4. Shen et al. 
5. Tazioli 
6. Singh et al. 
7. Defersha et al. 
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رسوب  یزانبرآورد نموده و م یانجر یرهایو مس یزدامنه، حوضه آبخ هایروش یعنی WEPPرا با سه روش موجود در مدل 

 6/11 ایتن در هکتار در سال برآورد نمودند. مقدار رسوب مشاهده 64/14و  32/4، 62/2 یبسه روش به ترت ینبا ا برآورد شده

 ایشاهدهبه عدد رسوب م یانجر یرهایکه دو روش دامنه و مس یدندرس یجهنت ینبه ا ینبود، بنابرا شدهمحاسبهر هکتار در سال تن د

( حجم 1020) یمیو رح یباشند. بهرامیو رسوب منطقه مورد مطالعه م یشبرآورد فرسا یبرا ناسبم هاییبوده و روش ترنزدیک

 یجهبرآورد نمودند، در نت GISو ابزار  Fournierرا با استفاده از روش  خیکرد شرودخانه  یزحوضه آبخ یشاز فرسا یرسوب ناش

منطقه  یمارن یو رسوب اراض یش( فرسا1026) یحانر صادق زادهدر سال به دست آمد.  یلومترمربعتن در ک 61/630مقدار رسوب 

وب و رس یشبرآورد فرسا یمدل برا ینا که یدندرس یجهنت یننمودند و به ا سازییهشب WEPPرا با استفاده از مدل  یزخواجه تبر

، EPM ،MPSIAC هایمدل ییدقت و کارا یزان( م1063و همکاران ) ی. محسنباشدیدر منطقه مورد مطالعه مناسب م

 یجهنت نینمودند و به ا یابیاستان مازندران ارز یلیانو رسوب حوضه کس یشرا در برآورد فرسا یکیزیف درویهو  یژئومورفولوژ

و همکاران  نیی. عابدباشدمی ملاحظهقابل ییمدل با دقت و کارا ینترمناسب یگرنسبت به سه مدل د یکه مدل ژئومورفولوژ یدندرس

حاصل از پژوهش  یجبرآورد نمودند. نتا EPMرا با روش  یلاردب چایینمشگ یزو رسوب حوضه آبخ یشفرسا یزان( م1066)

 در منطقه مورد مطالعه بود. یدشد یلیخ یشفرسا دهندهنشان

 ازحدشیب ی(، چرایب)در جهت ش یراصولیغ زنیشخم یم،د یاراض رویهیتوسعه ب مانند یعوامل ی،سولاچا یزحوضه آبخ در

ذا خاک شده است؛ ل یشفرسا یدو تشد یشباعث افزا یشبکه ارتباط یجادو ا یخاک جهت کشاورز ازحدبیش برداریدام، بهره

 یرامونپ یمنابع نشان داد که تاکنون پژوهش یمورد مطالعه ضرورت دارد. بررس طقهخاک و رسوب در من یشانجام مطالعات فرسا

رد و برآو یپژوهش، بررس یناست. هدف از ا نشدهانجامرسوب در منطقه مورد مطالعه  یدخاک و تول یشفرسا یبرآورد و بررس

 .باشدیم GIS یکو تکن Fournierو  WEPP ،EPM هایبا استفاده از مدل یسولاچا یزرسوب حوضه آبخ یدخاک و تول یشفرسا

  مطالعهمنطقه مورد  یمعرف

ولا س یو در بالادست روستا ینشرق شهرستان نم یل،در استان اردب لومترمربعیک 22/40با مساحت  ی،سولاچا یزحوضه آبخ

 02˚ 60' 14 ̋یاییجغراف هایو عرض شرقی 42˚ 00'  40  ̋تا 2 '66 ˚42 ̋یاییجغراف هایطول ینحوضه در ب یناست. ا شدهواقع

 20/1246. متوسط ارتفاع حوضه باشدیسولا م یدرومتریه یستگاها به یآن منته یخروج هو نقط قرارگرفته شمالی 02 ˚ 41' 40تا

و درجه حرارت سالانه در آن به  یبارندگ یانگینم. باشدیدرصد م 61/14متوسط حوضه،  یبآزاد است. ش یایمتر از سطح در

را در شهرستان  یسولاچا یزحوضه آبخ یاییجغراف یتموقع ، نقشه1است. شکل  گرادیدرجه سانت 46/2و  مترمیلی 02/000 یبترت

 .دهدینشان م یرانو کشور ا یلاستان اردب ین،نم
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 یسولاچا یزحوضه آبخ یاییجغراف یتموقع نقشه -0شکل 

 اد و روش پژوهشمو

و  یلمناطق اردب ینقشه توپوگراف -1پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، عبارتند از:  یانکه در جر موردنیازها و ابزار داده

 یارتفاع ینقشه مدل رقوم ی،موضوع هاینقشه یهمشخص نمودن مرز محدوده مورد مطالعه، ته یبرا 1:23333 یاسبا مق یرانح

(DEMنقشه ش ،)نقشه  یه، جهت ته1:133333 یاسو آستارا با مق یلمناطق اردب شناسییننقشه زم -6. یبجهت ش شهو نق یب

با  یلاستان اردب یارض یواحدها نقشه -EPM .0 در مدل یشسنگ و خاک به فرسا یتحساس یبضر یینحوضه و تع یسازندها

 EPM.در مدل یشسنگ و خاک به فرسا یتحساس یبضر چنینو هم وضهح شناسیخاک یتوضع یین، جهت تع1:623333 یاسمق

 یهته یبرا یلشهرستان اردب ایساله( از سازمان آب منطقه 10 یدوره آمار یک یو رسوب: ط ی)دب یدرولوژیه هایداده -4

و سازمان آب  یهواشناس اداره ز)دما و بارش( ا یمیاقل هایداده -2حوضه.  ایرسوب و محاسبه رسوب مشاهده-نمودار سنجه

 ی)ط Fournierسالانه در مدل  یبارندگ یانگینماه سال و م ترینپرباران یبارندگ یانگینمحاسبه م یبرا یلشهرستان اردب ایمنطقه

افزار نرم -2 ساله(. 13 یدوره آمار یک ی)ط WEPPدر مدل  یماقل یلفا موردنیاز یساله( و محاسبه پارامترها 63 یدوره آمار یک

ArcGIS افزار شده و ارتباط با نرماستفاده هاینقشه یساز یرقوم یابرGeoWEPP .0- افزار نرمGeoWEPP یهایلساختن فا یبرا 

 SPSSو  Excelافزار نرم -6. یماقل یلساختن فا یبرا CLIGENفزار انرم -ArcGIS .2افزار و ارتباط با نرم WEPPمدل  موردنیاز

 -11منطقه.  یاراض یو کاربر یشفرسا یمایس هاینقشه یه، جهت تهGoogle Earthافزار نرم -13. یآمار هاییلجهت انجام تحل

 یدکلریدریکسو ا یلچهمتر، ب یچی،)مثل پلات، ق یاهیپوشش گ یاتخاک و برداشت خصوص یلپروف یحتشر یبرا موردنیاز یلوسا

مختلف حوضه و  هایحوضه، کنترل مختصات قسمت یخروج یقدق یتمشخص نمودن موقع منظوربه، GPSدستگاه  -16(. یقرق

 و رسوب منطقه مورد مطالعه. یشجهت برآورد فرسا Fournierو  WEPP ،EPM هایمدل -14خاک.  برداریثبت نقاط نمونه

و  WEPP ،EPMبا سه مدل  یسولاچا یزحوضه آبخ دهیرسوب یزانخاک و م یشپژوهش، برآورد فرسا ینا یاصل هدف

Fournier یکو تکن GIS یدانی،م یکارها ی،موضوع پژوهش، روش آن به صورت مورفومتر یتلذا با توجه به ماه باشد؛یم 

  .باشدیم یشگاهیو آزما یتجرب

استفاده شد. روش  Fournierو  WEPP ،EPMو رسوب منطقه مورد مطالعه از سه مدل  یشبرآورد فرسا یذکر شد برا چنانچه

 موردنیاز ییصحرا یکارها چنینها و اطلاعات و همنقشه سازیو آماده یبعد از گردآور کهصورت بود  ینبه ا WEPPمدل  یاجرا

شد. سپس  GeoWEPPافزار نرم موردنیاز هایمدل، در فرمت موردنیاز هاییلاول اقدام به ساختن فا رحلهمدل، در م یجهت اجرا



 GIS..../11 یطدر مح Fournierو  WEPP ،EPMرسوب با سه مدل  یدخاک و تول یشفرسا یمدلساز

 

 دشدهیو رسوب تول یشمقدار فرسا درنهایتطقه مورد مطالعه اجرا شد. من افزار برایو نرم شده افزارشده را وارد نرمساخته هاییلفا

 یکارها چنینها و اطلاعات و همنقشه یبعد از گردآور کهصورت بود  ینبه ا نیز EPMمدل  ی. روش اجرایدمحاسبه گرد

 ArcGISافزار با استفاده از نرم هاآن نقشه یهمدل و ته یبضرا ییناول اقدام به تع همدل، در مرحل یجهت اجرا موردنیاز ییصحرا

 یفیک زنظراو  یهته یششدت فرسا هنقش یجهو در نت یگذاریجا یشدر معادله مربوط به شدت فرسا یبضرا . سپس نقشهیدگرد

شدت  هو نقش ArcGISافزار و رسوب کل با استفاده از نرم یژهرسوب و یدب یژه،و یشبعد متوسط فرسا هشد. در مرحل بندیطبقه

 یبارندگ یانگینمدل شامل: م موردنیازعوامل  کهصورت بود  ینبه ا یزن Fournierمدل  ی. روش اجرایدمنطقه محاسبه گرد شیفرسا

 یگذاریاجمتوسط حوضه محاسبه و در روابط مربوط به آن  یبسالانه، ارتفاع متوسط و ش یبارندگ یانگینماه سال، م ترینپرباران

 .یدمحاسبه گرد یژهمقدار رسوب و درنهایتشد، 

 پژوهش هاییافته

 WEPPو رسوب با مدل  یشبرآورد فرسا

توسط سازمان حفاظت خاک  1622در سال  بار نیاولبینی فرسایش است که برای ، یک تکنولوژی جدید پیشWEPPمدل 

باشد. مسیرهای جریان می(. این مدل دارای سه روش حوضه آبخیز، دامنه و 020: 1022گذاری شده است )رفاهی، آمریکا پایه

مسیرهای  درروشدامنه، در دامنه و  درروشها، ها و آبراههحوضه آبخیز، در دامنه درروشمیزان فرسایش خاک و تولید رسوب 

شود و آبراهه تنها ها برآورد نمیگذاری در آبراههاخیر میزان فرسایش و رسوب درروششود. جریان نیز در دامنه برآورد می

 باشد.نده رسوب ورودی میدهانتقال

عبارتند از: توپوگرافی، خاک، اقلیم، مدیریت و آبراهه. برای عامل توپوگرافی دو عامل شیب و  WEPPمدل  موردنیازعوامل 

شود. عامل شیب در دو استفاده می GeoWEPPافزار به داخل مدل از نرم هاآنجهت شیب در نظر گرفته و برای ورود اطلاعات 

د: یکی در فایل شیب که شیب دامنه و دیگری فایل آبراهه که شیب آبراهه در آن وارد شد. اطلاعات شیب به وسیله فایل وارد ش

بنابراین برای این کار ابتدا مسیر ؛ افزار شد( و به صورت پروفیل طولی وارد نرمGISASCIIنقشه مدل رقومی ارتفاع )به فرمت 

اقدام  ArcGISافزار نقشه توپوگرافی انتخاب و سپس به کمک نرم یدررودامنه  ها را مشخص و مقطع مناسبی برای هرآبراهه

 در جدول موجود در فایل شیب وارد شد. آمدهدستبهاعداد  درنهایتپروفیل مربوطه گردید.  رسمبه

 بافت درصد رس، درصد ماسه، درصد سنگریزه، درصد مواد آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، مانندبرای عامل خاک مواردی 

باع اولیه شیاری، درصد سطح اشپذیری بینپذیری شیاری، فرسایشخاک، جریان هیدرولیکی مؤثر، تنش برشی بحرانی، فرسایش

مقدار آستانه است که کمتر از آن  کی یبحران یبرش تنشاست.  قرارگرفتههای خاک مورد بررسی و درصد آلبیدو در نمونه

 یهادر خاک نیبنابرا؛ آن دو معادله ارائه شده است نیتخم یبسته به درصد ماسه، برا زیپارامتر ن نی. اافتدیاتفاق نم یاریش شیجدا

 .شودیپارامتر استفاده م نیا محاسبه ی، برا6 ابطهماسه از ر %03با کمتر از  یهاو در خاک 1ماسه از رابطه  شتریب ای %03با  یزراع
TAUC = 2.67 + 0.065 * Clay – 0.058 * VFS  (1)                                                                                                               

 %43از  هاآنمقدار  دیکه نبا باشدیم ی: درصد رس در خاک سطحClayو  زیر یلیخ: درصد ماسه )شن( VFSدر آن،  که

 .شودیدر نظر گرفته م %43شد، در معادلات همان  شتریب %43از  هاآنمقدار  چنانچه. دیتجاوز نما
TAUC = 3.5                 (6)                                                                                                                                                                               

 :دیآی، به دست م0 هرابط قیاز طر یبحران یتنش برش ،یمرتع یهاخاک در
TAUC = 3.23 – 0.056* Sand – 0.244 * Orgmat + 0.9 * BDdry  (0)                                                                                
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 لوگرمیک برحسبخاک خشک  ی: جرم مخصوص ظاهرBDdryو  ی: درصد مواد آلOrgmat: درصد ماسه، Sandدر آن،  که

در  نیرابناب؛ آن ارائه شده است نیتخم یبسته به درصد رس دو فرمول برا زیمؤثر ن یکیدرولیه انیجر .باشدیم مترمکعبدر 

پارامتر استفاده  نیا همحاسب یبرا 2 هرس از رابط %43از  شیبا ب یهادر خاک و 4 هکمتر از آن از رابط ایرس  %43با  یهاخاک

 .شودیم
Ke = - 0.265 + 0.0086 * Sand 1.8 + 11.46 * CEC(-0.75)                                                                                             )4(   

Ke = 0.0066 (244 / Clay)                                                                                                                                                 )2(  

گرم  133والان در  یاکیلیبرحسب م یونیتبادل کات تی: ظرفCEC: درصد رس و Clay: درصد ماسه، Sand، هاآندر  که

شده برای فایل خاک در شده و عوامل محاسبه، به ترتیب نتایج آزمایشات انجام6و  1جداول  (.022 :1022 ،ی)رفاه باشدیخاک م

تگاه که منطقه فاقد ایستگاه هواشناسی بود، از ایساطلاعات مربوط به فایل اقلیم به علت این دهند.حوضه آبخیز سولاچای را نشان می

با طول  ترین ایستگاه به منطقه بود(،نمین )که به لحاظ توپوگرافی و موقعیت جغرافیایی نزدیکسنجی تبخیرسنجی و باران

متر از سطح دریا به دست آمد.  1432و ارتفاع متوسط  شمالی 02̊ 64' 21"شرقی و عرض جغرافیایی  42̊ 62' 30"جغرافیایی 

حتمال ای ماهانه، انحراف معیار بارندگی، ضریب چولگی بارندگی، متوسط بارندگبرای فایل اقلیم عبارتند از:  موردنیازپارامترهای 

میانگین دمای حداقل، انحراف معیار یک روز مرطوب بعد از یک روز مرطوب، احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز خشک، 

 موردنیازارامترهای اقلیمی ، نتایج حاصل از محاسبات پ0جدول دمای حداقل، میانگین دمای حداکثر و انحراف معیار دمای حداکثر. 

        دهد.فایل اقلیم در حوضه آبخیز سولاچای را نشان می
 شده برای فایل خاک در حوضه آبخیز سولاچایآزمایشات انجام -0جدول 

 ریز

 هاحوضه

 افق خاک عمق

 متر()میلی

 ماسه

)%( 

 رس

)%( 

 مواد آلی

)%( 

 ظرفیت تبادل کاتیونی

 والاناکی)میلی

 خاک(گرم  133در 

 سنگریزه

(%) 

1 
033 44 03/02 1 63/02 1 

233 62/42 26/00 6/3 06/02 0/1 

6 

023 23/22 01/61 6/3 64/00 1 

263 13/20 12/66 0/3 22/00 6/1 

203 32/26 26/60 20/3 01/00 4/1 

0 
633 02/46 42/02 2/3 64 1 

033 62/21 26/06 40/3 61/60 1/1 

4 
433 06/46 23/13 0/3 66/12 1 

233 22/40 46/11 12/3 22/12 6/1 

2 
123 64/11 63/22 1/3 03/22 2/1 

633 61/16 40/26 30/3 16/22 4/6 

2 633 30/26 60/04 1 62/60 2/1 
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 شده برای فایل خاک در حوضه آبخیز سولاچایعوامل محاسبه -7 جدول

 بافت F E D C B A هاحوضه ریز

 رسی شنی 2/3 2/0 3361/3 0263321 4 00/3 1

 لوم رسی شنی 2/3 4/0 3302/3 2120203 0/2 40/3 6

 رسی شنی 2/3 6/0 3361/3 0333034 41/0 02/3 0

 لومی 6/1 36/1 3310/3 6202033 42/0 10/3 4

 رسی 3 2/0 3332/3 6002412 26/2 36/3 2

 لوم رسی شنی 0/3 0/4 33316/3 4223204 26/6 21/3 2

فرسایش: D(، m/s)پذیری شیاری فرسایش: C (،2m/n)تنش برشی بحرانی : B، (hr/mm) مؤثرجریان هیدرولیکی  :A: 6راهنمای جدول 

 درصد. برحسبآلبیدو : Fو درصد  برحسبسطح اشباع اولیه : E، 4کیلوگرم در ثانیه در متر به توان  برحسبشیاری پذیری بین

 (0988تا  0928 ،ساله 05فایل اقلیم در حوضه آبخیز سولاچای )دوره آماری شده برای عوامل محاسبه -9جدول 

 پارامترها ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن جولای اگوست رسپتامب اکتبر نوامبر دسامبر

62/3 60/1 32/1 46/3 10/3 06/3 46/3 44/1 22/1 64/1 22/3 60/3 A 

24/3 26/3 62/3 26/3 1/3 26/3 02/3 62/3 02/3 06/3 4/3 04/3 B 

26/3 12/3 01/3 0/1 302/3 26/1 6/1 12/1 26/3 62/1 01/3 62/3 C 

02/3 02/3 40/3 60/3 00/3 64/3 60/3 46/3 24/3 46/3 66/3 0/3 D 

10/3 12/3 10/3 14/3 32/3 1/3 11/3 60/3 66/3 6/3 61/3 12/3 E 

26/60 62/00 00/40 40/20 42/22 20/24 2/42 6/46 6/02 06/03 22/60 31/66 F 

20/4 22/6 20/6 24/1 46/1 4/1 0/1 00/6 00/0 00/0 00/4 26/2 G 

62/40 16/22 01/26 20/04 6/02 14/02 02/06 00/22 31/26 62/26 24/40 24/41 H 

00/2 66/0 24/0 02/1 46/6 62/6 01/6 42/0 62/2 02/2 32/4 0/2 Q 

: D، )ماهانه( ضریب چولگی بارندگی: Cانحراف معیار بارندگی )ماهانه(، : Bمتوسط بارندگی ماهانه به اینچ،  :A: 0راهنمای جدول 

میانگین دمای حداقل : F: احتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز خشک، Eاحتمال یک روز مرطوب بعد از یک روز مرطوب، 

 انحراف معیار دمای حداکثر.: Qدمای حداکثر )فارنهایت( و میانگین : Hانحراف معیار دمای حداقل، : G)فارنهایت(، 

ورزی مورد های خاکهای مدیریتی و خصوصیات گیاه و روشای از شیوهفایل مدیریت و پوشش گیاهی نیز شامل مجموعه

رایط روی زمین، ش شده برمدیریت و اعمال انجام هباشد. برای ساختن این فایل اطلاعات مربوط به سه پنجراستفاده در منطقه می

 یلبقشده بر روی زمین شامل مواردی از ابتدایی و خصوصیات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی گیاهان غالب تکمیل شد. اعمال انجام

در  هاآنباشد که اطلاعات مربوط به هریک از این اعمال و زمان انجام کشت روی خطوط تراز، چرا، زهکشی، آبیاری و ... می

آن وارد شد. منظور از شرایط ابتدایی، وضعیت پارامترهای ورودی در اول ژانویه است که برخی از این اطلاعات مربوط به  هپنجر

پوشش، جمع بارندگی، جرم کل ریشه مرده. خصوصیات فیزیولوژیکی و فنولوژیکی عبارتند از: تراکم حجمی خاک خشک، تاج

پوشش، نسبت انرژی به بیوماس، قطر ساقه گیاه در بلوغ و اع تاجپوشش، ضریب ارتفضریب تاج یلقبگیاهان غالب مواردی از 

  باشد.بردباری گیاه به خشکی می

خاک آبراهه، شیب آبراهه، مدیریت آبراهه و نوع آبراهه است. سه بخش اول همانند قبل  یلقبفایل آبراهه شامل اطلاعاتی از 

آبراهه، شیب اصطکاک، نوع بخش کنترلی در خروجی آبراهه عمل شد و برای تعیین نوع آبراهه یکسری اطلاعات شامل شکل 

 مربوط به آن وارد شد. وجود( و شیب کناره در پنجره در صورت)
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ار افزهای منتهی به هر آبراهه به وسیله نرمها و دامنهافزار، شبکه آبراهههای فوق در نرمپس از تهیه و ورود اطلاعات فایل

GeoWEPP شد و مدل  یهتهWEPP 4مقدار فرسایش و رسوب به دست آمد. جدول  درنهایتافزار اجرا شد. از طریق این نرم ،

 دهد.در حوضه آبخیز سولاچای را نشان می WEPPنتایج حاصل از برآورد فرسایش و رسوب با مدل 
 در حوضه آبخیز سولاچای WEPPبرآورد فرسایش و رسوب با مدل  -4جدول 

 WEPPهای موجود در مدل روش )واحد( پارامتر

 دامنه مسیرهای جریان حوضه آبخیز

 102/3 022/3 610/3 (t/ha/year) ژهیورسوب 

 22/266 02/0324 02/262 (t/ year)کل  رسوب

 60/3 3326/1 620/3 (t/ha/year)فرسایش ویژه 

 6/264 2/0662 06/624 (t /year)فرسایش کل 

 EPMبرآورد فرسایش و رسوب با مدل 

 Jaroslavبرای بررسی شدت فرسایش خاک در کشور یوگسلاوی سابق، در مؤسسه  1626، برای اولین بار در سال EPMمدل 

cerni  (. برآورد مقدار رسوب تولیدشده با استفاده از مدل فوق، طی دو مرحله 242: 1063است )احمدی،  قرارگرفتهمورد استفاده

 صورت گرفت.  حمل شده. محاسبه رسوب 6بندی کیفی آن . تعیین ضریب شدت فرسایش و طبقه1شامل: 

ضرایب فرسایش حوضه، استفاده از زمین و حساسیت سنگ و خاک و  هجهت تعیین ضریب شدت فرسایش حوضه، نقش

 EPM، متوسط ضرایب مدل 2وزنی مقدار متوسط ضرایب به دست آمد. جدول  هچنین شیب متوسط حوضه تعیین و با محاسبهم

ضریب  ه، نقش2ضرایب در رابطه  هنقش یگذاریجادهد. پس از تعیین ضرایب چهارگانه و در حوضه آبخیز سولاچای را نشان می

 EPMبندی کیفی آن با مدل ضریب شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای و طبقه ه، نقش6شدت فرسایش به دست آمد. شکل 

 دهد.را نشان می
Z = Y. Xa (ψ + I 0.5)                                                                                                                                                        )2(   

 در حوضه آبخیز سولاچای EPMمتوسط ضرایب مدل  -0جدول 

متوسط  پارامترها

ضریب 

 فرسایش

متوسط ضریب 

 استفاده از زمین

متوسط ضریب 

حساسیت سنگ و 

 خاک به فرسایش

 شیب متوسط

 )درصد(

متوسط ضریب 

 شدت فرسایش

 04/3 62/14 2/3 2/3 2/3 ضرایب

 منبع: )نگارندگان(
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 EPMبندی کیفی آن با مدل نقشه ضریب شدت فرسایش حوضه آبخیز سولاچای و طبقه -7شکل 

ویژه و رسوب کل حوضه برآورد شد. جهت برآورد متوسط سالانه در مرحله بعد متوسط سالانه فرسایش ویژه، دبی رسوب 

متوسط : H، کیلومترمربعدر سال در  مترمکعب برحسب: مقدار فرسایش SPW ، استفاده شد که در آن0فرسایش ویژه، از رابطه 

درجه متوسط : tن رابطه و در ای آیددست می، به 2رابطه که از  درجه حرارتضریب : T، مترمیلی برحسبه ضبارندگی سالیانه حو

 (.246: 1063باشد )احمدی، می Pi :14/0و  شدت فرسایش: ضریب Z، گرادسانتیدرجه  برحسبه ضسالیانه حو حرارت
WSP = T. H .Z 1.5. P                                                                                                                                  

(0)                                                                                                                                   

T = (t/10 + 0.1)0.5                                                                                                                                       ) 2(   

این  هاست، اما هم یافتهانتقالو  جداشدهکننده مقدار خاکی است که از بستر خود شده در رابطه فوق بیانمحاسبه SPWمقدار 

که به رسوب خروجی تبدیل خواهد شد بستگی  فرسایش یافتهرسد و آن مقدار خاک به خروجی حوضه نمی افتهی شیفرسامواد 

 (.160: 1022، یی، غلامرضاقنبر زادهگذارد )می تأثیرحوضه  دهیرسوببر ضریب  درواقعبه متغیرهای مختلفی دارد که 

نماید که چه میزان مواد رسوبی از نقطه خروجی ، معین میفرسایش یافتهحوضه یا ضریب نگهداشت مواد  دهیرسوبضریب 

: محیط P: طول حوضه به کیلومتر، Lحوضه،  دهیرسوب: ضریب uRکه در آن  ، حاصل شد6شود و مقدار آن از رابطه خارج می

: ارتفاع متوسط avD، به دست آمد. در این رابطه 13باشد که از رابطه کیلومتر می برحسب: اختلاف ارتفاع Dحوضه به کیلومتر و 

 (.016: 1022باشد )رفاهی، : ارتفاع نقطه خروجی رودخانه میD̥حوضه آبخیز و 
Ru = 4(P * D) 0.5 / L + 10                                                                                                                         )6(  

D = Dav - D ̥                                                                                                                                             ) 13(  

در سال در  مترمکعب برحسب: رسوب ویژه spGکه در آن  ، به دست آمد11دبی رسوب ویژه حوضه آبخیز از رابطه 

 باشد.حوضه آبخیز می دهیرسوب: ضریب uRو  کیلومترمربعدر سال در  مترمکعب برحسب: فرسایش ویژه spW، کیلومترمربع
Gsp = Wsp. Ru                                                                                                                                   )11(  

، کیلومترمربعمترمکعب در سال در  برحسب: رسوب کل SGکه در آن  ، به دست آمد16مقدار رسوب کل حوضه از رابطه 

SPG:  و  کیلومترمربعدر سال در  مترمکعب برحسبرسوب ویژهA باشد )احمدی، می کیلومترمربع برحسب: مساحت حوضه آبخیز

1063 :223،221 .) 
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GS = GSP. A                                                                                                                                                       )16(  

فرسایش و رسوب با مدل  ، نتایج حاصل از برآورد0شده برای برآورد فرسایش و رسوب و جدول ، عوامل محاسبه2جدول 

EPM دهد.در حوضه آبخیز سولاچای را نشان می 
 در حوضه آبخیز سولاچای EPMشده برای برآورد فرسایش و رسوب با مدل عوامل محاسبه -1جدول 

 مقادیر عوامل مقادیر عوامل

 20/1246 به متر )avD(ارتفاع متوسط حوضه آبخیز  02/000 مترمیلی (H)متوسط بارندگی سالانه 

 1066 به متر )D̥(ارتفاع نقطه خروجی رودخانه  C 46/2˚( tمتوسط دمای سالانه )

 66/3 به کیلومتر (D)اختلاف ارتفاع  61/3 (Tضریب درجه حرارت )

 22/40 کیلومترمربعبه  (A)مساحت حوضه آبخیز  04/3 (Zمتوسط ضریب شدت فرسایش )

 uR( 42/3(حوضه  دهیرسوبضریب  02/10 به کیلومتر (L)طول حوضه 

   62/06 کیلومتر به (P) محیط حوضه 
 منبع: )نگارندگان(

 در حوضه آبخیز سولاچای EPMبرآورد فرسایش و رسوب با مدل  -2جدول 

 فرسایش متوسط سالانه

 (WSP) ویژه

متوسط دبی رسوب 

 (Gsp)ویژه 

رسوب کل 

 (GS)حوضه 

 پارامترها

 واحدها  

02/610 46/60 24/4601 (m3/km2/year) 

40/0 00/0 16/142 (ton/km2/year) 

36/062 10/142 23/2430 (ton/year) 

304/3 300/3 42/1 (ton/ha/year) 
 منبع: )نگارندگان(

 Fournierبرآورد فرسایش و رسوب با مدل 

های تونس و الجزایر آزمایش نمود خشک کشورحوضه آبخیز مناطق خشک و نیمه 02این مدل را در  1623فورنیه در سال 

 را پیشنهاد کرده است: 10برای برآورد رسوب رابطه و 
(10                                                                             )                        1.56 –+ 0.46 log H (tan S)  aP/  

2
w= 2.65 log P sLog Q 

متر به میلی هرسالترین ماه : میانگین بارندگی پربارانwPدر سال،  کیلومترمربعتن در  برحسب: رسوب ویژه sQکه در آن، 

: شیب Sمتر و  برحسب : ارتفاع متوسط حوضهHمتر در طی دوره آماری، : میانگین بارندگی سالانه به میلیaPدر طی دوره آماری، 

، نتایج 6و جدول  Fournierشده برای مدل ، عوامل محاسبه2(. جدول 014: 1022باشد )رفاهی، درجه می برحسبمتوسط حوضه 

 دهد.در حوضه آبخیز سولاچای را نشان می Fournierحاصل از برآورد رسوب با مدل 

 در حوضه آبخیز سولاچای Fournierشده برای مدل عوامل محاسبه -8جدول 

 عوامل مدل

Fournier )واحد( 

میانگین بارندگی پرباران

 متر(ترین ماه سال )میلی

میانگین بارندگی 

 متر(سالانه )میلی

ارتفاع متوسط 

 حوضه )متر(

شیب متوسط 

 حوضه )درجه(

 01/2 20/1246 02/000 12/06 مقادیر
 منبع: )نگارندگان(
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 در حوضه آبخیز سولاچای Fournierرسوب با مدل  برآورد -1جدول 

 Fournierبرآورد رسوب با مدل  واحدها پارامترها

 year)2(ton/km 00/136/ (sQرسوب ویژه )

(ton/ha/year) 36/1 

 10/4420 (ton/year) رسوب کل 
 منبع: )نگارندگان(

 گیرینتیجه

هدف اصلی این پژوهش برآورد و ارزیابی میزان فرسایش خاک و تولید رسوب سالانه حوضه آبخیز سولاچای با استفاده از 

باشد؛ بنابراین فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه برآورد گردید. برای بررسی صحت می Fournierو  WEPP ،EPMهای مدل

ده ای یک محدوها این است که به کمک آمار مشاهدهترین روشهای فوق یکی از مناسبمدل هشده به وسیلهای انجامبینیپیش

ی در محدوده بینعدد برآورد شده در این محدوده قرار گرفت، صحت پیش چنانچهتعیین شود.  شدهینیبشیپبرای اعداد  قبولقابل

برداری بار معلق ایستگاه هیدرومتری سولا که تنها ایستگاه سنجی رسوب از آمار نمونهباشد. برای صحتشده میاطمینان تعیین

متری سولا شامل دو فایل اطلاعات دبی شامل ساله(، استفاده شد. اطلاعات ایستگاه هیدرو 10موجود در منطقه بود )طی دوره آماری 

وردی های مبر ثانیه و اطلاعات رسوب مربوط به برداشت مترمکعب برحسبگرفته از دبی رودخانه های روزانه صورتبرداشت

ب وای( باید رسوب معلق و رسگرم بر لیتر بود. برای محاسبه رسوب تولیدشده رودخانه )رسوب مشاهدهمیلی برحسببار معلق 

شده اصلاح FAOها با ضریب بستر موجود در رودخانه محاسبه شوند. برای ترسیم نمودار دبی و رسوب از روش متوسط دسته

دبی و  و سپس در هر دسته متوسط شدهمیتقسهای مختلف شده به دستههای موردی برداشتاستفاده گردید. در این روش ابتدا دبی

 دهد.رسوب حوضه آبخیز سولاچای را نشان می-ه، نمودار سنج0رسوب محاسبه شد. شکل 

 
 رسوب حوضه آبخیز سولاچای-سنجه نمودار -9شکل 

، محاسبه 14( رابطه میان دبی و رسوب در حوضه آبخیز سولاچای به صورت رابطه 0رسوب )شکل -نمودار سنجهبا توجه به 

 گردید:
Qs = 8.6217*Qw

1.5443                                                                                                                                  )14(   

و اطلاعات  6باشد. با استفاده از رابطه مترمکعب بر ثانیه می برحسب: دبی wQتن در روز و  برحسب: رسوب sQ که در آن

، مقدار 13بنابراین در جدول ؛ ای( در روزهای مختلف محاسبه گردیددبی، رسوب معلق تولیدی )مشاهده هشدبرداشتروزانه 
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شده در جریان پژوهش، جهت مقایسه با های استفادهچنین نتایج مدلای برآورد شده برای منطقه مورد مطالعه و همرسوب مشاهده

 ای ارائه شده است.رسوب مشاهده
در حوضه آبخیز  Fournierو  WEPP، EPMهای با مدل شده برآوردای رسوب با مقادیر مار مشاهدهآ مقایسه -05جدول 

 سولاچای

مدل  WEPPهای موجود در مدل روش نوع پارامتر
EPM 

مدل 
Fournier 

 رسوب

 دامنه مسیرهای جریان حوضه آبخیز ایمشاهده

102/3 (t/ha/year) ژهیورسوب   022/3  610/3  300/3 36/1 641/3 

22/266 (t/ year) کل رسوب  02/0324  02/262  23/2430  10/4420 1360 

 (نگارندگان): منبع

 رسوب ویژه برآورد شده به وسیله و مقدار 641/3ای کنید مقدار رسوب مشاهده، مشاهده می13که در جدول  طورهمان

تن  610/3و  022/3، 102/3دامنه به ترتیب برابر با ، یعنی حوضه آبخیز، مسیرهای جریان و WEPPهای موجود در مدل روش

ای بیانگر این است با رسوب مشاهده WEPPهای موجود در مدل در هکتار در سال به دست آمد. نتایج حاصل از مقایسه روش

ش مسیرهای بوده و نسبت به رو ترنزدیکای های دامنه و حوضه آبخیز به مقدار رسوب مشاهدهکه از میان این سه روش، روش

ای، روشی مناسب اما روش مسیرهای جریان به دلیل اختلاف زیاد با رسوب مشاهده؛ اندرا ارائه داده یترقبولقابلجریان نتایج 

و  EPMبا استفاده از دو مدل  برآورد شدهباشد. مقدار رسوب ویژه برای برآورد میزان فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه نمی

Fournier ای تن در هکتار در سال برآورد گردید که این مقادیر اختلاف زیادی با رسوب مشاهده 36/1و  300/3ترتیب  نیز به

و  EPMهای نسبت به مدل WEPPگیریم که مدل نتیجه می درمجموعباشد. دارند و این بیانگر عدم کارایی دو مدل ذکر شده می

Fournier  حوضه آبخیز سولاچای برخوردار است. اگر مقدار  دهیرسوبو میزان از کارایی بالاتری در برآورد فرسایش خاک

ه این ، بنماییمهای آبخیز کشور مقایسه در دیگر حوضه برآورد شدهدر حوضه آبخیز سولاچای را با رسوب  برآورد شدهرسوب 

فاع کم، توان شیب کم، ارترا می باشد که دلایل آنرسیم که مقدار فرسایش و رسوب منطقه مورد مطالعه بسیار ناچیز مینتیجه می

 پوشش گیاهی غنی، بارندگی کم و ... در منطقه مورد مطالعه دانست.
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 (، ژئومورفولوژی کاربردی )فرسایش آبی(، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ هفتم.1063احمدی، حسن ) 

(، برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از 1022السادات، لافلن، جان )الهام احمدی، حسن، جعفری، محمد، گلکاریان، علی، ابریشم، 

 .126-106، صص 02پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره  باراریه نیشابور(، مجله حوضه)مطالعه موردی در  WEPPمدل 

در حوضه آبخیز  MPSIACو  FOURNIER(، بررسی فرسایش آبی با استفاده از سه روش ژئومورفولوژی، 1022ارجمند راد، مهدی ) 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.رامه گرمسار، پایان

های تجربی حجم رسوب ناشی از فرسایش در حوضه آبریز رودخانه کرد شیخ به روش برآورد (،1020بهرامی، محمد، رحیمی، علی ) 

، صص 6شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال چهارم، شماره یایی، فصلنامه زمینبا استفاده از سامانه اطلاعات جغراف

26-26. 

های آبی با روش فورنیه سیستم دهیرسوب(، تخمین توان 1020رامشت، محمدحسین، کیارسی علیجانی، فرینوش، گندمکار، اصغر ) 

ارت ریزی آموزشی وزسازمان پژوهش و برنامه، نشریه رشد آموزش جغرافیا، «یترسیم-اینقطه» یهاو بالابردن کارایی آن در سیستم

 .06-04، صص 20، شماره وپرورشآموزش

 (، فرسایش آبی و کنترل آن، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. چاپ ششم.1022رفاهی، حسینقلی ) 



 GIS..../131 یطدر مح Fournierو  WEPP ،EPMرسوب با سه مدل  یدخاک و تول یشفرسا یمدلساز

 

 .I 5666، برگ K 753(، سری 1) اردبیل 1:23333(، نقشه توپوگرافی 1026سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ) 

 .IV 5766، برگ K 753حیران، سری  1:23333(، نقشه توپوگرافی 1026سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ) 

 اردبیل. 1:133333شناسی (، نقشه زمین1002شناسی کشور )سازمان زمین 

 آستارا. 1:133333شناسی (، نقشه زمین1002شناسی و اکتشافات معدنی کشور، )سازمان زمین 

در اراضی  WEPPسازی مدل فرآیندی (، مطالعه روند فرسایش و رسوب با استفاده از شبیه1026ابراهیم )ریحان، محمد صادق زاده 

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.مارنی خواجه تبریز، پایان

 د، دانشگاه امام رضا )ع(. چاپ اول.(، اصول مهندسی آبخیزداری، مشه1023الله )ضیائی، حجت 

چای به در حوضه آبخیز مشکین دهیرسوب(، بررسی میزان فرسایش خاک و 1066عابدینی، موسی، شبرنگ، شنو، اسمعلی، اباذر ) 

 .133-20، صص 03جغرافیا و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شماره  ، فصلنامهEPMروش 

کمر در حوضه آبریز اره EPM(، برآورد پتانسیل فرسایش و رسوب با استفاده از مدل 1022غلامرضائی، محمدرضا )هادی،  قنبرزاده، 

 .120 -632، صص 2و  0علوم جغرافیایی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، شماره  ، مجلهGISفریمان به کمک 

، EPM ،MPSIACهای (، ارزیابی دقت و کارآیی مدل1063محسنی، بهروز، قدوسی، جمال، احمدی، حسن، طهماسبی، رمضان ) 

ه، جغرافیا و توسع در برآورد فرسایش و رسوب )حوضه معرف کسیلیان استان مازندران(، مجله هیدرو فیزیکیژئومورفولوژی و 

 .130 -160، صص 66مخاطرات محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، شماره  نامهویژه

 Defersha, M. B., Melesse, A. M., Mcclain, M. E. (2012), Watershed scale application of WEPP and EROSION 

3D models for assessment of potential sediment source areas and runoff flux in the Mara River Basin, Kenya. 

Catena, 95, pp. 63-72. 

 Fanetti, D., Vezzoli, L. (2007), Sediment input and evolution of lacustrine deltas The Breggia and Greggio 

rivers case (Lake Como Italy). Quaternary International, No. 173-174, pp. 113-124. 

 Milevski, I. (2008), Estimation of soil erosion risk in the upper part of Bregalnica watershed-republic of 

Macedonia, Based on digital elevation model and satellite imagery. 5th International Conference on 

Geographic Information Systems (ICGIS-), pp. 351-358. 

 Pandey, A., Chowdary, V. M., Mal, B. C., Billib, M. (2009), Runoff and sediment yield modeling from a small 

agricultural watershed in India using the WEPP model, Journal of Hydrology, 348, pp. 305-319. 

 Shen, Z. Y., Gong, Y. W., Li, Y. H., Hong, Q., Xu, L., Liu, R. M. (2009), A comparison of WEPP and SWAT 

for modeling soil erosion of the Zhangjiachong Watershed in the Three Gorges Reservior Area. Agricultural 

Water Management, 96, pp. 1435-1442. 

 Singh, R. K., Panda, R. K., Satapathy, k. k., Ngachan, S. V. (2011), Simulation of runoff and sediment yield 

from a hilly watershed in the eastern Himalaya India using the WEPP model, Journal of Hydrology, 405, pp. 

261-276. 

 Tazioli, A. (2009), Evaluation of erosion in equipped basins, preliminary results of a comparison between the 

Gavrilovic model and direct measurements of sediment transport. Environ Geol, Vol. 56, pp. 825-831.



 

 

  070 یاپی، شماره پ0911و دوم، شماره دوم، تابستان  یسال س ،ییایجغراف قاتیفصلنامه تحق

 Dr. M. Zoljoodi و علوم جوی   یشناسانوسیاقپژوهشگاه ملی  اریاستادودی، دکتر مجتبی ذوالج

 B. Sanaei یو علوم جو شناسیاقیانوسپژوهشگاه ملی  بخش ارتباط با صنعت مدیرمشاور و مهندس بهرام صناعی، 

 Dr. P. Ghaffarian و علوم جوی شناسیاقیانوسژوهشگاه ملی پاستادیار  ،دکتر پروین غفاریان

 m.zoljoodi@yahoo.com 

 و ترسالي حوضه آبريز درياچه ارومیه  ساليخشکي هابررسي ارتباط بین دوره

 با الگوي پیوند از دور نوسان اطلس شمالي      

 12/0/62:یینها رشیپذ                                              4/11/62:مقاله دریافت

DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.106 

 چکیده

ت بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در ارتباط با نمایه اقلیمی نوسان اقیانوس در تحقیق حاضر به بررسی تغییرات درازمد

های آماری نظیر همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، واریانس، انحراف از معیار، تست است. روش شدهپرداختهاطلس شمالی )نائو( 

هنجاری عناصر دینامیکی و ترمودینامیکی در سطوح مختلف جوی شده و در مرحله بعد نیز، بی کاربردهبههمگونی در این خصوص 

هکتوپاسکال( مورد بررسی  033هکتوپاسکال(، فشار سطح دریا و سرعت باد )در ارتفاع  233شامل ارتفاع ژئوپتانسیل )در ارتفاع 

رومیه رات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ااند که بین فازهای نائو و تغییاز تحلیل آماری نشان داده آمدهدستبهاند. نتایج قرارگرفته

رسیون که همبستگی پیرسون و رگیطوربهتوان متصور شد، دسامبر، ژانویه و فوریه( یک رابطه معکوس می هایماهطی فصل زمستان )

دود اشد. بعلاوه حبکننده این ارتباط معکوس می تائیدهستند و تست همگونی نیز  -10/3و  -00/3ضرایب  دهندهنشان بیبه ترتخطی 

ارش در منطقه کم ب بازمستانپربارش و فاز مثبت این شاخص اقلیمی  بازمستانی فاز منفی نائو زمانهماز کل رخدادها بیانگر وقوع  26%

دهد که عنصر ( بر روی منطقه مطالعاتی نشان می1620-1622بوده است. بررسی الگوهای حاکم اتمسفری در دوره پربارشی )زمستان 

هکتوپاسکال  -6تا  -1فشار سطح دریا نیز بین  است. متر افزایش داشته 63هکتوپاسکال تا حدود  233تفاع ژئوپتانسیل در سطح ار

متر بر ثانیه افزایش داشته که همراه با اغتشاشات و  13هکتوپاسکال حدود  033دهد و سرعت باد در سطح کاهش نشان می

ئوپتانسیل تا حدود ( شاهد کاهش عنصر ارتفاع ژ1626-1622)زمستان  بارشیکم، در دوره هایی بوده است. از سوی دیگرناپایداری

متر بر  -4و عنصر سرعت باد کاهشی حدود  است + هکتوپاسکال افزایش نشان داده4فشار سطح دریا نیز تا حدود  متر هستیم. -63

 ثانیه داشته است.                          

 حاکم جوی الگوهای، شمالی اطلس اقیانوس نوسان شاخص بارش، تغییرات ارومیه، اچهیدر زیآبر حوضه: کلیدی واژگان

  مقدمه

 ای با عرض جغرافیاییایران در حوضه بسته شمال غربباشد که در میارومیه دومین دریاچه بزرگ فوق شور جهان  یاچهدر 

http://uijs.ui.ac.ir/jgr/search.php?slc_lang=fa&sid=1&auth=%D8%BA%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86


 131/حوضه آبریز دریاچه ارومیه... یو ترسال یخشکسال یهادوره نیارتباط ب یبررس

 

 2033میانگین حدود  طوربهاست. مساحت این دریاچه  قرارگرفتهشرقی  42° 42'شمالی و طول جغرافیایی  02° 10'تا  00 ° 4'  

با میانگین سالانه بارش حدود  خشکمهینحوضه آبریز دریاچه ارومیه دارای اقلیم  (Alipour,2006است )برآورد شده  کیلومترمربع

گراد درجه سانتی 6/11در سال است. میانگین دمای سالانه این حوضه آبریز نیز به حدود  مترمیلی 1633و تبخیر حدود  مترمیلی 041

و مساحت بستر آن از  افتهیکاهشمتر  2( بیش از 6313تا سال )سال  12. سطح آب دریاچه ارومیه طی (Jamali et al,2008رسد )می

اقلیمی و هیدرولوژیکی که منجر به تغییرات  یهافرا سنجای وره(. تغییرات د1063رسیده است )جلیلی، کیلومترمربع 4023به  2133

ر این ی در بحران آبی اخیتوجهقابل تأثیررسد می به نظرهای گسترده در جهان و همچنین ایران شده است وسیع اقلیمی و خشکسالی

ی گذشته هاکه تراز آب دریاچه ارومیه از دوره اندافتهیدر. برخی محققان (Zoljoodi, Didehvar, 2014باشند )دریاچه ارزشمند داشته 

 مثالعنوانبهدر خصوص روند و شدت این تغییرات وجود ندارد.  نظرانصاحبمدام در حال تغییر بوده است، هرچند توافقی بین 

حتی به کمتر  آب دریاچه ارومیه از ترشیپهزار سال  2تا  13، طی یک تحقیقی دریافت که حدود 1023جبارلوی شبستری در سال 

ی هااز رودخانه ازحدبیش برداریبهره به خاطر عمدتاًآب این دریاچه  سطح ریاخی هادهه یط از میزان کنونی رسیده بوده است.

 (Eimanifar, Mohebbi, 2007, Hassanzadeh et al,2011)ی افت کرده است توجهقابل طوربههای مداوم بالادست حوضه و خشکسالی

اقلیم -بآ یهافرا سنج درروند ییراتتغ هاآن ترینمهمکلی دلایلی مختلف برای بحران آبی دریاچه ارومیه ارائه شده که از جمله طوربه

و  از منابع آب منطقه( ازحدبیش برداریبهرهعمرانی و  هایانسانی )مانند توسعه کشاورزی، اجرای پروژه هایشناختی حوضه، فعالیت

سیما و تجریشی  .(Golabian, 2011, Zarghami,2011, Hassanzadeh et al, 2012). باشدمینابع آب در حوضه عدم مدیریت صحیح م

 00و حجم آب آن نیز حدود  کیلومترمربع 6633دریافتند که مساحت دریاچه حدود  ایماهوارهبا استفاده از تصاویر  6310در سال 

تحقیقی در خصوص نوسان  6314در سال  وردهیدگذشته کاهش نشان داده است. ذوالجودی و  هایدر مقایسه با دوره مترمکعبکیلو

است  حاکی از این واقعیت آمدهدستبهاقلیمی انجام دادند که نتایج  هایفراسنجدریاچه ارومیه در ارتباط با تغییرات درازمدت  تراز آب

بسیار شدیدتر از روند افزایشی دما و کاهشی بارش در حوضه  6313 تا 1662که روند کاهشی تراز آب دریاچه مخصوصاً طی دوره 

و مکمل در کاهش سطح آب دریاچه  دکنندهیتشدعوامل  عنوانبهرسد برخی عوامل انسانی می به نظربنابراین ؛ آبریز آن بوده است

در حوضه دریاچه ارومیه  هاروان آبجریان نشان دادند که تغییرات دما با  6314و همکاران در سال  یان. فتحاندداشتهارومیه نقش 

ق دریاچه با افزایش دما در حوضه )تبخیر و تعر تراز آبرسد کاهش می به نظرکلی طور بهدارند.  یدارتریمعننسبت به بارش ارتباط 

 بیشتری دارد.       ، ارتباطاز منابع آبی ازحدبیش برداریبهرهبیشتر( و 

ای هشود که شاخصمی هیتوص ییایجغرافمعین در منطقه خاص  ایهدور یط هاآنجهت درک صحیح تغییرات بارش و دما و روند 

مال شگرفته شود. در این تحقیق شاخص اقلیمی نائو در ارتباط با تغییرات بارش در  در نظر)مطالعه دور پیوندی(  اسیمقبزرگاقلیمی 

فشار نوسانات حرارتی بین پر است. نائو در نتیجه قرارگرفتهحوضه دریاچه ارومیه( مورد تحلیل آماری  ایران )با تمرکز بر روی غرب

ـادا در فشار جنب قطبی( و پونتادلگآن در ریکیاوک و استکهلم )مرکز کم فعالیتفـشار قطبـی اسـت کـه مراکز جنب حاره و کم

اختلاف  (.6331، 1است )مارشال و کوشنیر شدهواقع( ایبری )مرکز پرفشار جنب حاره جزیرهشبهآزوروس تا لیسبون و گیبرالتار در 

در فاز مثبت  نائو کهیهنگامآورند. ، فازهای منفی و مثبت را به وجود مییادشدههکتو پاسکال در بین دو مرکز  12فشار بـیش از 

ردد. فاز گتر میعمیق( سلندجنب قطبی )ای فشارکممرکز  لی کهحادر  شودمی تریقوغیرعادی  طوربهقرار دارد، پرفشار جنب حاره 

های زمستان (6330 ،6)سینتیارطوب در اروپای شمالی های گرم و مانانی، زمستمی هایعرضتر در با بادهای غربی قوی نائو مثبت

                                                 
1 Marshall and Kushnir 
2Cinita 
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و شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب  شمال کانادا و غرب گرینلند و خشکی سرد هاه مدیترانـه، زمستانخشک در جنوب اروپا و حوض

( و مارس و 6331) 6(. مارشال6330، 1)آرکین و ماریوتی دافتدر شرق آمریکا ارتباط دارد. در فاز منفی، عکس موارد فوق اتفاق می

ن این د، همچنی(، نشان دادند که ارتباطی بین تغییرات نائو و بارش در اروپا و حوضه آبریز دریای مدیترانه وجود دار6336) 0همکاران

فازهای زمستانی  تأثیر (6330) 4مورنو و همکاران-دهد. لوپزمیقرار  تأثیرشاخص اقلیمی تغییرات رطوبتی تابستانه در اروپا را تحت 

 ثیرتأ دهندهنشان آمدهدستبهکه نتایج  قراردادندرا مورد مطالعه  2نائو بر روی منابع آبی در منطقه اسپانیایی حوضه رودخانه تاگوس

همراه بوده  رتأخیبر روی دبی رودخانه و ذخایر آبی حوضه با  تأثیربلافاصله این شاخص در تغییرات بارشی منطقه بوده، اگرچه این 

در مقیاس استانداردشدهرا با استفاده از شاخص بارش  سالیخشکهای (، دوره6332) 2سرانو-مورنو و وینسنت-لوپز طورهمیناست. 

تباط دارند. نائوار مکانی با فازهای مختلف طور بهها دریافتند که خشکسالی  هاآن. قراردادندهای زمانی مختلف برای اروپا مورد بررسی 

. دادندقرارفرات را مورد بررسی -های حوضه آبریز دجلهنوسان اقیانوس اطلس شمالی بر دبی رودخانه تأثیر( 6333) 0کالن و دومنوکال

 اند. نموده دتأیی( ارتباط بین شاخص نائو و متغیرهای مختلف اقلیمی، هیدرولوژیکی و بارش در ترکیه را 6332) 2و همکارانکارابورک 

ی نوسان هاای با شاخصهای هواشناسی منطقه(، تحقیقی در خصوص ارتباط خشکسالی6313و همکاران ) 6در ایران نیز دزفولی

وق در ی فهامنطقه مطالعاتی از شاخص یریرپذیتأث دهندهنشانی این تحقیق هاایران انجام دادند. یافته جنوب غربو نائو در  جنوبی

ژوئن،  هایجنوبی طی ماه نوسان منفی بین بارش پاییزه منطقه مطالعاتی و شاخص دارمعنیارتباط  در ضمنفصول پربارش بوده است. 

شور را نشان ک جنوب غربنائو نیز ارتباط منفی با بارش فصل پاییز در منطقه  همچنین شاخص ؛ وژوئیه و آگوست وجود داشته است

در اقیانوس اطلس شمالی  یبه شاخص نوسانات فشار سطحهای مربوط (، با استفاده از داده1022دهد. خورشید دوست و همکاران )می

که بین بارش سالانه اند دریافته ،ریز دریاچه ارومیهیی از حوضه آبهاساله برای ایستگاه 40آماری  یدورهو بارش سالانه در یک 

شته جود دای فراگیر وهاو خشکسالی هادر ترسالی ویژهبه داریمعنیهمبستگی منفی ضعیف اما  نائوحوضه و شاخص این های ایستگاه

 های تبریز، اهر و جلفا بهبارش ایستگاهی هانیز با انجام تحقیقی با استفاده از داده (1022برومند صلاحی و همکاران ) ین. همچناست

اند. رار دادهق تأییدمورد  کاملاًتوسط خورشید دوست و همکاران را  گرفتهانجامو مطالعه  یافتهدستبه نتایج مشابهی  های نائومراه دادهه

ز دور به این نتیجه رسیدند که پیوند ا الگوهایهای ماهانه ایستگاه اهر با تحلیل رابطه بارش ( با1020خورشید دوست و قویدل )

های پاییزی این ایستگاه با فاز النینو از روند افزایشی )ترسالی( و با فاز لانینا از روند کاهشی )خشکسالی( برخوردار بوده است. بارش

علت  به نائو منفی فاز در کهنحویبهبوده است  دارمعنیاین در حالی ست که رابطه بارش زمستانی در این ایستگاه نیز با الگوی نائو 

 کاهش بارش پرفشارآزور سیکلونی آنتی غلبه علت به مثبت فاز در و افزایش ایستگاه اهر بارش به منطقه، واردشده هایسیکلون کثرت

(، به تحلیلی آماری از وضعیت روزهای برفی شهرستان تبریز و ارتباط آن با شاخص نائو 1022و همکاران ) 13یابد. اسفندیاریمی

دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس از بیشترین فراوانی روزهای برفی  هایماهنشان دادند که در مقیاس زمانی ماهانه،   هاآنپرداختند. 

آنومالی بارش سالانه ایستگاه تبریز و شاخص نائو  ( بین%00دار )حدود یزان همبستگی معنیاند و در ضمن با توجه به مبرخوردار بوده
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 دهندهشاننهای فصلی که بررسی حالی استگیری کردند که این ارتباط در مقیاس سالانه چندان مستقیم نبوده است. این در نتیجه

از ولاً که این پدیده نائو در فصل سرد سال معمیطوربه ،مستان بودهشاخص نائو با بارش ایستگاه تبریز در فصل ز توجهقابلارتباط 

 تأثیرت جایی که تحکشور( از آن شمال غرب، اما در فصول دیگر سال، منطقه مورد مطالعه )باشدمی برخوردارشدت فعالیت بیشترین 

 دهد. نمیدست ه با نائو ب داریمعنیبارشی ارتباط  ازنظرگیرد دیگر الگوهای جوی قرار می

ان بارش و دمای است تغییرپذیریی دمای سطحی اقیانوس اطلس با ها(، به تحلیل ارتباط نائو و شاخص1066زاده )صلاحی و حاجی

وده است. ب سرد سال دارای همبستگی بیشتری با بارش و دما هایماهدر نائو نشان داد که شاخص  تحقیقنتایج این  .اندلرستان پرداخته

ه منطق هایروان آبدر غرب ایران را بررسی کردند. نتایج نشان دادند که  هاروان آبنائو بر  تأثیر( 6310و همکاران ) 1حسین طبری

( بین نائو 02/3)با حدود  6اند. در این تحقیق بیشترین ضریب همبستگی اسپیرمنفصلی به فازهای نائو واکنش نشان داده 0-6 تأخیربا 

های درصد از واریانس سری داده 14آمد. همچنین حدود  به دستب فصل پاییز در ایستگاه تقسیم آب ی رواناهابهاری و سری داده

احتمالی شاخص نائو بر تبخیر و تعرق در  تأثیر(، همچنین 6314. حسین طبری و همکاران )اندداشتهرواناب با شاخص نائو همراهی 

( نشان داده )میانگین متحرک تأخیری)مستقیم( و  زمانهم. با توجه به نتایج، تحلیل همبستگی قراردادندو بررسی  موردتحقیقایران را 

شاخص  کهییاازآنجها داشته. های تبخیر و تعرق زمستانی در ایران همبستگی منفی با شاخص نائو در اکثر ایستگاهاست که سری داده

ل زمستان این شاخص بر متغیرهای اقلیمی در فص تأثیروی بررسی چگونگی تر است، بیشتر مطالعات پیشین بر رنائو در زمستان قوی

 (. Sun, Wang, 2012:45)باشد میمتمرکز 

رضیه فپاسخ به در پی های اخیر و نقش عناصر اقلیمی در تشدید آن، تحقیق حاضر با توجه به بحران آبی دریاچه ارومیه در سال

ست. ا بارش( بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و گسترش خشکسالی در این حوضه آبریز عامل اقلیم )در اینجا تغییرات عنصر تأثیر

 ایران طی فصل زمستان )شامل شمال غربمرحله اول به بررسی ارتباط بین شاخص نائو و تغییرات بارندگی در  این خصوص در در

م، ای جوی حاکالگوه سازوکاردر مرحله بعد برای تبیین  .های آماری پرداخته استی دسامبر، ژانویه و فوریه( از طریق تحلیلهاماه

عناصر دینامیکی و ترمودینامیکی در سطوح مختلف جوی مورد  ییرات، تغخشکسالی و ترسالی در منطقه مطالعاتی نمونه طی دو دوره

     .است قرارگرفتهتحلیل 

 هاها و روشداده

تقرار موقعیت مناسب اس به خاطرها دهد. انتخاب این ایستگاهمطالعاتی را نشان میایستگاه انتخابی در منطقه  4، مشخصات 1جدول 

سال آماری از  46های ماهانه طی سری صورتبههای بارش باشد. در این تحقیق، دادهمی بلندمدتهای آماری و دارا بودن داده هاآن

های ماهانه و فصلی مرتب سری صورتبهها ز تهیه گردید. دادههای هواشناسی خوی، تبریز، ارومیه و سقاز ایستگاه 6313تا  1621

های بارش جهت ( ارزش1فرمول )Z های میانگین در سطح حوضه محاسبه شد. سپس با استفاده از فرمولارزش طورهمینشدند و 

 های شاخص نائو استاندارد شدند. باارزششدن  سهیمقاقابل

Z =
(𝑥−µ)

𝑄
 

 .باشندمیانحراف از معیار  Qمیانگین جامعه و  µاز جامعه آماری،  موردنظرنمونه  x، 1 در فرمول 

                                                 
1 Tabari et al 

2 Spearman correlation  

(1)  
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بارگذاری  1نیز از طریق آدرس اینترنتی نووآ 6314-1623های ماهانه شاخص نوسان اقیانوس اطلس شمالی نیز طی دوره سری داده

 46های آماری برای یک دوره است. تمام تحلیل انداردشدهاست 6313تا  1621های شاخص اقلیمی نائو بر اساس دوره پایه شدند. داده

 پوشانی دارند، انجام شده است. دیگر همیکهای بارش و نائو با که سری داده 6336تا  1621ساله از 

(، DJFهای نائو و بارش برای فصول زمستان )دسامبر، ژانویه و فوریه: ( بین سری داده6)فرمول  6در مرحله اول، همبستگی پیرسون

های تابستان از جایی که منطقه مطالعاتی در ماه( انجام شد. از آنMAM( و بهار )مارس، آوریل و می: ONپاییز )اکتبر و نوامبر: 

ی های آمارافی برخوردار نیست در تحلیلشود و از قدرت کبارش ناچیزی برخوردار بوده و همچنین شاخص نائو نیز تضعیف می

 های تابستان کنار گذاشته شدند. ماه

𝑟 =
∑(𝑥 − 𝑥 ̅)(y − y ̅)

√∑(𝑥 − 𝑥 ̅)2(y − y ̅)2
 

 باشند.مقادیر متوسط مربوط به دو جامعه آماری نمونه می y و x، 6که در فرمول 

تغییرات فازهای نائو و بارش در منطقه مطالعاتی، روی فصل زمستان و ماه فوریه که ضرایب همبستگی خوبی  کمی سازیجهت 

)فرمول  2(، تست همگونی4)فرمول  4(، انحراف از معیار0)فرمول  0های آماری شامل واریانساند تمرکز شده است. تحلیلنشان داده

 و بارش مثبت با فاز منفی ی بارش منفی با فاز مثبت نائوزمانهمهای عداد رخدادباشند. سپس ت( می2)فرمول  2( و رگرسیون خطی2

 این شاخص برای فصل زمستان و ماه فوریه تعیین شد. 

∑(𝑥−𝑥 ̅)2

(𝑛−1)
 

√
∑(𝑥 − 𝑥 ̅)2

(𝑛 − 1)
 

n ∑ =n
i 1 (xi − x̅)3

(n − 1)(n − 2)S3
 

 .                                                                                    باشندمیانحراف استاندارد  Sو  موردنظرنمونه  xمیانگین،   �̅�جامعه آماری،   تعداد nهای بالا،فرمول در 
Y = a + bX 

 باشد.  می مبدأنیز عرض از  aو  خطبیش bمتغیر وابسته،  y، موردنظرمتغیر  x(، 2در فرمول )

 هاآن. مرحله دوم شامل مطالعه الگوهای جوی حاکم و مقایسه اندشدهانجامو بالاتر  %62های آماری در سطح اطمینان تمام تحلیل

در  (DJF)باشد. برای این تحلیل دو نمونه برای فصل زمستان می جوارهمبارشی و پربارشی در منطقه مطالعاتی و نواحی های کمدر سال

( در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انتخاب شدند که هر دو دوره یبارشکم)دوره  1626-1622ارشی( و )دوره پرب 1620-1622های سال

 ترتیب با فازهای منفی و مثبت نائو همراه بودند.  ه ب

، سرعت 2هکتوپاسکال(، فشار سطح دریا 233) 0هنجاری عناصر دینامیکی و ترمودینامیکی مانند ارتفاع ژئوپتانسیلهای بیسری داده

درجه شمالی از طریق درگاه اینترنتی  03تا  13درجه شرقی و از  23تا  3ای وسیع از هکتوپاسکال(، بر روی منطقه 033ت باد )و جه
                                                 
1www.cpc.ncep.noaa.gov 
2 Pearson correlation 
3Variance  
4 Standard deviation  
5 SKEW-Test 
6 Linear regression  

7Geo-potential height  
8Sea Level Pressure 

(0)  

(2)  

(4)  

(6)  

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/
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NCEP/NCAR افزارمنرو پربارشی فوق با استفاده از  یبارشکمهای الگوی جوی حاکم برای دو دوره بارگذاری شد و سپس نقشه 

  شدند. ( ترسیمGrADS1گرآدز )
 های انتخابی در منطقه مطالعاتیموقعیت ایستگاه -0جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ارتفاع ایستگاه

 32/02 10/42 1021 تبریز

 06/00 2/42 1012/6 ارومیه

 12/02 12/42 1266/2 سقز

 00/02 22/44 1130 خوی

های آذربایجان شرقی و غربی ایران بین استان شمال غربدر  کیلومترمربع 26333حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مساحتی حدود 

 شود. حوضه آبریزهای آبی فوق شور جهان محسوب میدریاچه کشور و یکی از پهنه ترینبزرگاست. دریاچه ارومیه  قرارگرفته

رود و آجی چای. از بین سیمینهرود، ی این حوضه نیز عبارتند از زرینههارودخانه ترینمهماصلی است و  حوضه ریز 14دریاچه، شامل 

سال( بودند و به لحاظ موقعیت  46های بارشی درازمدت )ایستگاه که دارای سری داده 4های هواشناسی موجود در حوضه ایستگاه

بریز ت های انتخابی شامل خوی در شمال، ارومیه در غرب،دهند انتخاب شدند. ایستگاهمنطقه مطالعاتی را پوشش می خوبیبهجغرافیایی 

 (.            1باشند )شکل میدر شرق و سقز در جنوب حوضه 

 
  ی هواشناسی انتخاب شده هاموقعیت جغرافیایی منطقه مطالعاتی و ایستگاه -0 شکل 

 ی پژوهشهایافته

    تحلیل آماری  

انی ماهانه های زمفازهای نائو در مقیاساز طریق همبستگی پیرسون میزان انطباق تغییرات بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با 

دهد که فصل زمستان و ماه فوریه دارای بیشترین مقدار ضرایب و فصلی مورد بررسی اولیه قرار گرفت. تحلیل همبستگی نشان می

ان تری را نشکم های دسامبر و ژانویه ضرایبکه فصول پاییز و بهار و ماهطوریباشند بهمی -62/3و  -00/3ترتیب حدود ه همبستگی ب

و پربارشی زمستان و ماه فوریه در منطقه مطالعاتی را با  بارشیکمهای اولیه فرضیه همراهی دوره طوربه. تحلیل همبستگی دهندمی
                                                 
1 Grid Analysis and Display System 
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 61/00دبا میانگین بارش حدو به ترتیبرسد فصل زمستان و ماه فوریه می به نظر درواقع. کندمی تأییدفازهای مثبت و منفی نائو 

 (.   6)جدول های دیگر سال با تغییرات شاخص نائو ارتباط بیشتری داشته باشنددر مقایسه با فصول و ماه مترمیلی 21/00و

 بارش  میانگین وتغییرات ، همبستگی فصلی و ماهانه بین فازهای شاخص نائو-7 جدول

 ( 7551تا  0110( در حوضه آبریز دریاچه ارومیه )مترمیلیفصلی و ماهانه )به 

 همبستگی فصلی زمستان بهار پاییز

12/3 322/3 00/3- 

 همبستگی ماهانه دسامبر ژانویه  فوریه

62/3- 66/3- 14/3- 

 میانگین فصلی بارش زمستان بهار پاییز

0/01 11/26 61/00 

 میانگین ماهانه بارش دسامبر ژانویه فوریه

21/00 26/00 44/06 

های واریانس و انحراف از معیار بیانگر این واقعیت هستند که تغییرات نائو نسبت به تغییرات بارش از تحلیل آمدهدستبهنتایج 

 ه ترتیببکه برای فصل زمستان و ماه فوریه طوریمنطقه طی فصل زمستان و مخصوصاً ماه فوریه از نوسان بیشتری برخوردار هستند. به

 22/3 و 10/3های بارش حدود که برای سری دادهدرحالی ،است 12/1 و 46/3 برای شاخص نائو حدود آمدهدستبهضرایب واریانس 

و  0/3برای شاخص نائو حدود  به ترتیببرآورد شده است. همچنین ضرایب انحراف استاندارد نیز برای فصل زمستان و ماه فوریه 

های شاخص نائو ی درک توزیع نرمال ارزشبوده است.  در ضمن، تست همگونی نیز برا 02/3و  46/3و برای بارش نیز حدود  30/1

رابطه معکوس بین بارش حوضه و شاخص نائو  کنندهانیباز این تست  آمدهدستبههای بارش انجام شده است. نتیجه و سری داده

بوده است  -42/3و  32/3حدود  به ترتیببرای بارش و شاخص نائو  آمدهدستبهکه برای فصل زمستان ضرایب طوریتواند باشد بهمی

، بارش از توزیع درواقعبرآورد شده است.  -01/3و شاخص نائو نیز حدود  22/3و همچنین برای ماه فوریه نیز ضرایب بارش حدود 

 (.0مثبت و شاخص نائو نیز از توزیع منفی برخوردار بوده است )جدول 
 فصل زمستان و دررش ی باهاهای نائو و سری دادهتحلیل آماری ارزش -9جدول 

 (%10)با سطح اطمینان  (7505تا  0110)ماه فوریه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه  

 روش آماری متغیر فصل زمستان ماه فوریه

 نائو 46/3 12/1
 واریانس

 بارش 10/3 22/3

 نائو 0/3 30/1
 انحراف از استاندارد

 بارش 46/3 02/3

 نائو 42/3- 01/3-
 تست همگونی

 بارش 322/3 22/3
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های شاخص نائو برای فصل زمستان و ماه فوریه طی دوره آماری ارزش به همراه، تغییرات بارش در منطقه مطالعاتی را 6شکل 

رسد ارتباط معکوس بین این دو سری داده وجود داشته می به نظرها دهد. با توجه به تغییرات این سری دادهنشان می 6313تا  1621

موارد بسیار خوبی از  به ترتیب( بارشیکم)دوره  1626-1622)دوره پربارشی( و زمستان  1620-1622عنوان نمونه زمستان بهباشد. 

در منطقه مطالعاتی هستند که در ادامه به لحاظ تحلیل الگوهای حاکم جوی  بارشیکمی نائو منفی با پربارشی و نائو مثبت با زمانهم

و  ی بارش برای فصل زمستانها، رگرسیون خطی نیز بین شاخص نائو، سری دادهدر ضمنر خواهند گرفت. مورد بررسی و مقایسه قرا

وجود ارتباط معکوس بین تغییرات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و  دیمؤ(. این تحلیل نیز 0ماه فوریه انجام شد )شکل 

 -06/3و برای ماه فوریه حدود  -26/3برای فصل زمستان حدود  آمدهدستبه خطبیشهای که ارزشطوریفازهای شاخص نائو است به

برای ماه فوریه بوده  30/3برای فصل زمستان و  10/3که حدود  آمدهدستبه r)2 (بوده است. علاوه بر این، با توجه به ضرایب تعیین 

دهد. بدین نشان می -تنهاییبه-نسبت به ماه فوریه دارتریکلی با شاخص نائو ارتباط معکوس معنیطوربهاست، بارش فصل زمستان 

 باشند و بالعکس.معنی که طی فصل زمستان، فازهای منفی نائو با احتمال بیشتری با افزایش بارش در منطقه همراه می

 

 
 7505 - 0110،ارومیه فازهای شاخص نائو و تغییرات بارش در حوضه آبریز دریاچه -7شکل 

 ماه فوریه  ()ب )الف( فصل زمستان
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 نمودار همبستگی خطی بین تغییرات بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه -9شکل 

 )الف( فصل زمستان )ب( ماه فوریه 7505- 0110 ،و فازهای شاخص نائو 

توانند میهمچنین جهت ارزیابی این فرضیه که آیا فازهای شاخص اقلیمی نائو بر روی تغییرات بارندگی در منطقه مطالعاتی  

ل زمستان برای فص بارشیکمدوره  -دوره پربارشی و فاز مثبت نائو  –ی فاز منفی نائو زمانهمباشند یا خیر، تعداد رخدادهای  اثرگذار

 6313-1621طور کلی، طی دوره آماری توان دریافت، برای فصل زمستان بهمی 2که از جدول  طورهماند. و ماه فوریه مشخص شدن

ی فاز زمانهممربوط به رخدادهای  %02از این مقدار  .بودند زمانهمداری معنی صورتبهاز رخدادهای نائو و تغییرات بارش  %26حدود 

در منطقه مطالعاتی  بارشیکماین شاخص با دوره  فاز مثبتی زمانهمن مربوط به رخدادهای آ %06منفی نائو با دوره پربارشی و حدود 

بودند که از  زمانهمدار معنیطور بهاز رخدادهای نائو و تغییرات بارش در منطقه  %21کلی حدود طوربهاما برای ماه فوریه ؛ بوده است

 برآورد شده است.   %2/03حدود  طور مساویبه بارشیکمی فاز منفی با دوره پربارشی و فاز مثبت با دوره زمانهماین مقدار، رخدادهای 
 7505- 0110 برای فصل زمستان و ماه فوریه، در حوضه آبریز دریاچه ارومیه زمانهمتعداد رخدادهای  -0جدول 

 فصل زمستان بارشیکم -فاز مثبت نائو پربارشی -فاز منفی نائو زمانهمکل رخدادهای 

 تعداد رخداد 12 12 04

 درصد رخداد 22/06% 00/02% 02/26%

 ماه فوریه بارشیکم -فاز مثبت نائو پربارشی -فاز منفی نائو زمانهمکل رخدادهای 

 تعداد رخداد 12 12 03

 درصد رخداد 2/03% 2/03% 6/21%

ی ماهانه بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و فازهای هابین سری دادههای آماری از تحلیل آمدهدستبهتوان گفت نتایج می

 فازهای سدرمی نظربهاست. در ضمن، های سرد سال بودهطی ماه هاآندار و معکوس بین شاخص اقلیمی نائو بیانگر ارتباط نسبتاً معنی

y = -0.6236x - 0.2672
R² = 0.1398
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ییرات بارش بر روی تغ -تنهاییبه -زمستان )دسامبر، ژانویه و فوریه( بیش از ماه فوریه ماههسهمیانگین طی طور بهاین شاخص اقلیمی  

 . استدر منطقه مطالعاتی اثرگذار بوده 

  بارشیکمی پربارشی و هامطالعه الگوهای جوی حاکم در منطقه مطالعاتی طی دوره

عنوان دوره پربارشی در منطقه مطالعاتی که ( بهیهفور ه و)دسامبر، ژانوی 1620-1622نیز اشاره شد زمستان  ترپیشکه  طورهمان

با فاز مثبت این شاخص  زمانهمکه  بارشیکمعنوان دوره نیز به 1626-1622از سوی دیگر زمستان  است. همراه با فاز منفی نائو بوده

، طی این تحقیق الگوهای جوی حاکم طی دو دوره فوق در منطقه وسیعی از اروپا در غرب و روسیه رونیازا. اندشدهنظر گرفتهاست در 

اند. بدین منظور برخی پارامترهای هواشناسی قرارگرفتهدر شمال تا آسیای مرکزی در شرق و اقیانوس هند در جنوب مورد مطالعه 

ارامترهای هنجاری پ. پس از محاسبه بیاندشدهیبررسوح مختلف جوی مانند ارتفاع ژئوپتانسیل، فشار سطح دریا و سرعت باد در سط

 اند.قرارگرفتهفوق مورد مقایسه  بارشیکمطی دو دوره پربارشی و  هاآنهای مربوطه، تغییرات فوق و ترسیم نقشه

دوره پربارشی زمستان  ( قابل استنباط است در4هکتوپاسکال )شکل  233هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل سطح از نقشه بیچنانچه 

هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل مثبت با مرکزیت منطقه خاورمیانه و ایران، بی یدرروکه با فاز منفی نائو همراه بوده است  1622-1620

ل تا یمنطقه ایران که از غرب تا عراق و از شرق تا افغانستان و پاکستان کشیده شده، حاکم بوده است. مقدار افزایش ارتفاع ژئوپتانس

هنجاری بسیار شدید منفی ارتفاع شاهد بی 1626-1622 بارشیکمکه طی دوره ژئوپتانسیل بر متر بوده است. درحالی 63حدود 

ژئوپتانسیل بر متر( ولی بر روی  -23تا  -43است ) پیداکردهژئوپتانسیل در شمال دریاچه آرال هستیم که تا شمال خراسان گسترش 

ژئوپتانسیل بر متر برآورد شده است.  -63هنجاری منفی ژئوپتانسیل حدود وضه آبریز دریاچه ارومیه بیکشور و ح شمال غربمنطقه 

(، هوای گرم و مرطوب در منطقه حاکم بوده 1620-1622زمستان )باشد که در دوره پربارشی میوضعیت فوق بیانگر این موضوع 

باشد.  یافتهافزایشهکتوپاسکال  233ن، ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز توان گفت در نتیجه بارش و آزاد شدن گرمای نهااست و می

از شمال دریاچه آرال )از منبع سیبری و شمال چین( نفوذ  و خشک( هوای سرد 1626-1622در دوره خشک )زمستان  کهدرصورتی

 کشور داشته است.  شمال غربمرکز و  به سمت شمال شرقبیشتری از سمت 

 )دوره پربارشی(  0182-0181هکتوپاسکال برای زمستان  055هنجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در سطح بی -4شکل 

 ( در منطقه مطالعاتیبارشیکم)دوره  0181-0188و 
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شمال هکتوپاسکال در منطقه  -6تا  -1حدود  ﴾1620-1622زمستان ﴿دهد که فشار سطح دریا در دوره پربارشی نشان می 2شکل 

های چرخندی که با بارندگی همراه بوده است از مسیر قوی توفان احتمالبهدهد که ایران رسیده است. این وضعیت نشان می غرب

 4افزایش فشار سطح دریا حدود  ﴾1626-1622زمستان ﴿ بارشیکمکه طی دوره کشور شدند. درحالی شمال غربترکیه وارد 

د که ترکیه و باششرق می به سمتهای پرفشار جنوب اروپا که در نتیجه گسترش سلول شودهکتوپاسکال در منطقه مطالعاتی دیده می

 شود.میدهد که منجر به کاهش بارش قرار می تأثیرایران را نیز تحت  شمال غرب

 
  ﴾بارشیکمدوره ﴿ 0181-0188و  ﴾دوره پربارشی﴿0182-0181هنجاری فشار سطح دریا برای زمستان بی -0شکل 

 مطالعاتی در منطقه

دهد که جت استریم قطبی در این ( نشان می1620-1622هکتوپاسکالی برای دوره پربارشی )زمستان  033سرعت باد در ارتفاع 

 شمال غربدهد. بر روی متر بر ثانیه را نشان می 13هنجاری مثبت سرعت باد تا حدود که مرکز آن بیطوری، بهشدهتیتقودوره 

د امواج وجو دهندهنشانهای جنوبی ترکیه شرایط ناپایداری حاکم است که سوی بخشایران، همچنین حوضه آبریز دریاچه ارومیه و به

 است که محور رودباد در حالیاند. این منجر به وقوع بارش در منطقه مطالعاتی شده هاآنای در سطوح نزدیک به زمین بوده که جبهه

اما در دوره ؛ است متمرکزشدهمتر بر ثانیه  -2هنجاری منفی آن روی پاکستان با حدود که بیطوریبوده بهضعیف  یاحارهجنب

سوی جنوب ترکیه و هنجاری منفی سرعت باد از دریای مدیترانه بهترین بی( محور اصلی عمیق1626-1622)زمستان  بارشیکم

( باشدمیی رودباد قطبی ضعیف توجهقابل طوربهشده است )طی این دوره  ایران تا سواحل دریای خزر گسترده شمال غرب طورهمین

. این شرایط دلالت بر کاهش شودمیحوضه آبریز دریاچه ارومیه دیده  یدررومتر بر ثانیه  -4تا  -6هنجاری باد تا حدود و سرعت بی

ت با شد یاحارهجنبطقه فعال هستند. اگرچه رودباد ناچیزی در من صورتبهکه امواج سطحی همراه با جبهه طوریناپایداری دارد به

 (.2بیشتری بر روی پاکستان و شمال هند فعال بوده است )شکل 
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 0181-0188)دوره پربارشی( و  0182-0181هکتوپاسکال برای زمستان  955هنجاری سرعت باد )متر بر ثانیه( در سطح بی -1شکل 

 ( بر روی منطقه مطالعاتیبارشیکم)دوره 

 یریگجهینت

ای در های عمرانی و توسعهعنوان دومین دریاچه بزرگ فوق شور جهان طی دهه اخیر در نتیجه اثرات فعالیتدریاچه ارومیه به

ای هبا بحران آبی شدیدی مواجه شده است. در این تحقیق با استفاده از داده اسیمقبزرگنوسانات اقلیمی  تأثیرحوضه و همچنین تحت 

های ارزش ه همراهبهای سینوپتیک تبریز، ارومیه، سقز و خوی، از چهار ایستگاه انتخابی منطقه مطالعاتی شامل ایستگاه بارش بلندمدت

ه بماهانه فازهای نمایه اقلیمی نائو، درک صحیحی از تغییرات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه در ارتباط با فازهای نمایه اقلیمی نائو 

 آمد. دست

 و های تحلیل آماری مانند همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، واریانس، انحراف از معیار و تست همگونیاز روشبا استفاده 

های فصلی و ماهانه طی یک دوره آماری مقایسه تغییرات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با فازهای نمایه نائو در مقیاس

و  -00/3ایب با ضر به ترتیب( تنهاییبهدسامبر، ژانویه و فوریه( و ماه فوریه ) ، مشخص شد که در فصل زمستان )میانگینبلندمدت

ه باند و از طریق تحلیل واریانس و انحراف از معیار نیز دیگر نشان داده هایماهبیشترین مقادیر همبستگی را نسبت به فصول و  -62/3

در مقایسه با پارامتر بارش در منطقه مطالعاتی طی فصل زمستان  بیشتری تغییرپذیریهای شاخص نائو از نوسان و آمد که ارزش دست

های نمایه نائو در مقایسه با است. در ضمن، تست همگونی نیز نشان داده است که سری داده ماه فوریه برخوردار بوده طورهمینو 

 همچنین ست.برقرار ا هاآنزیع نرمال بین رابطه معکوس به لحاظ تو درواقعو  بارش بیشتر به سمت یک توزیع منفی متمایل بوده است

در  بارشیمکی فاز منفی نائو با رخداد پربارشی و فاز مثبت آن با رخداد زمانهمنشان داد که فرضیه  خوبیبههای آماری نتایج تحلیل

جایی که مشخص شد در منطقه مطالعاتی، زمستان رسد. از آنمی به نظر دارمعنیحوضه آبریز دریاچه ارومیه مخصوصاً در فصل زمستان 

همراه با  بارشیکمنیز یک دوره  1626-1622یک دوره پربارشی خوب همراه با فاز منفی نائو و از طرف دیگر زمستان  1622-1620

لگوهای مطالعه وضعیت ا اند، این دو نمونه ویژه، جهت بررسی و مقایسه الگوهای جوی حاکم در منطقه انتخاب شدند.فاز مثبت نائو بوده

( افزایش عنصر ارتفاع 1باشند: مینکات زیر  دهندهنشان( بر روی منطقه مطالعاتی 1620-1622جوی حاکم در دوره پربارشی )زمستان 

از  رهای ناپایداکه بیانگر نفوذ سیکلون هکتوپاسکال -6تا  -1( کاهش عنصر فشار سطح دریا از حدود 6متر.  63حدود ژئوپتانسیل تا 

افزایش سرعت  دهندهنشانهکتوپاسکال نیز  033( عنصر سرعت باد در ارتفاع 0ایران است.  شمال غربمنطقه  سویبهطریق ترکیه 
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ای در سطح زمین همراهی است که با امواج جبهه 1متر بر ثانیه، به همراه ناپایداری در نتیجه تقویت رودباد جبهه قطبی 13باد حدود 

( کاهش عنصر ارتفاع ژئوپتانسیل 1آمدند:  به دستزیر  قراربه( نتایجی 1626-1622)زمستان  بارشیکمدیگر در دوره کنند. از سویی می

( افزایش فشار سطح دریا تا 6سرد و خشک از شمال دریاچه آرال، سیبری و شمال چین.  یهواتودهمتر در نتیجه نفوذ  -63حدود تا 

شور را تحت ک شمال غربکه ترکیه و طوریشرق، به به سمتاکز پرفشار از جنوب اروپا هکتوپاسکال در نتیجه گسترش مر 4حدود 

تضعیف رودباد جبهه قطبی و  به خاطرمتر بر ثانیه  -4هکتوپاسکال تا حدود  033( کاهش سرعت باد در ارتفاع 0دهند. قرار می تأثیر

 گسترش پرفشارهای غربی بر روی منطقه مطالعاتی. 

دار شاخص اقلیمی نائو با تغییرات بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و همچنین با عنایت به به ارتباط معنی طور کلی، نظربه

توان عنوان کرد که با استفاده از اطلاعات فازهای نائو، تغییرات بارندگی در حوضه قابل این حوضه، می یشناختبومشرایط حساس 

واهد خ ارائهقابلآتی  بارشیکمهای متناسب تعدیل یا مدیریت بحران آبی مخصوصاً در دورهآگاهی و بر اساس آن راهکارهای پیش

 بود.  
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 چکیده

مقیاس زمانی روزانه،  در 6313-6314های هوای شهر تهران طی ساللایه مرزی این پژوهش بررسی وارونگی دمای هدف 

ماهانه و فصلی است. بدین منظور پارامترهای ارتفاع پایه و ارتفاع رأس وارونگی، دمای لایه پایه و رأس وارونگی، اختلاف دما 

ی بررس مورد 6313-6314در دوره آماری  مزبور، عمق لایه وارونگی، مقدار فشار هوا در لایه پایه و لایه رأس وارونگی هیدولابین 

 کیتفک  شی(هوا )پوی فرونشینی و )ناشی از سرمایش شبانه پوشش سطح زمین( رار گرفت، سپس روزهای دارای وارونگی از نوع تابشیق

تایج نشان نی گردید. بندطبقهشدت وارونگی از ضعیف تا بسیار شدید  بر اساسهای مختلف روزها گردید. با استفاده از شاخص

وارونگی درصد(  26)روز  632بوده است که شامل  روز 601 مطالعه مورددر دوره  دما یوارونگ دهیبا پد تعداد روزهای توأمداد 

شود که بیشترین وارونگی دما در فصل تابستان و کمترین آن در فصل بهار می فرونشینی وارونگی درصد( 11ز )رو 62ی و تابش

تابشی و  هایوارونگیفراوانی بیشترین  است. دادهرخی بسیار شدید در فصل پاییز و زمستان هایوارونگ، هررویبهاست.  دادهرخ

وارونگی دمایی در زمستان ضخامت کمتر و شدت بیشتری دارد است.  شدهمشاهدهدر دوره مورد مطالعه در فصل تابستان  فرونشینی

 در فصول سرد سال و ویژهبهنزدیک سطح زمین  یهاهیلاهوا در تواند سهم زیادی در پایداری همچنین روزهای با تداوم پدیده می

 شند.معضلات ناشی از آن داشته با

 .نتهرا ،یعمق وارونگ ،یشدت وارونگ ،دما یوارونگ :واژگان کلیدی

 مقدمه

، در های جو یکسان نیستئم دما در تمام لایهقا درون آن، گرادیان وانفعالاتفعلهای مختلف و با توجه به ترکیب جو در لایه

ابد، یبه سطح زمین است در حالت طبیعی دما از سطح زمین با افزایش ارتفاع کاهش می لایه نیترکینزدتروپوسفر پایینی که 

 افزایش یابد، در این شرایط هوای مجاور سطح و دما با افزایش ارتفاع کاهش نیافته یا خوردههمبهاگر به هر دلیلی این روند طبیعی 

این حالت حرکات عمودی جو متوقف و هوای سطح زمین به حالت پایدار  جهیدر نتزمین سردتر از سطوح بالایی جو بوده و 

ه یابد و هر چافزایش می شدت بهها ، در شرایط پایداری غلظت آلایندهیمرزهیلاها به رسد و با توجه به تزریق دائم آلایندهمی

آلودگی  جهیدر نتع اختلاط این سطح با سطوح بالاتر جو شده و نپایداری افزایش یابد و ارتفاع پایداری کمتر باشد ما مدت زمان

و  یهست که به دو صورت تابش ییدما یهایتهران وارونگ یهوا یمؤثر در آلودگ یمیعامل اقل ترینمهم شود.هوا تشدید می

 .شوندیم جادیا فرونشینی
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 ای برخوردار است،اهمیت ویژه از عمودی دمای نیمرخ تعیین و هوا دمای میانگین روند تعیین های دمایییوارونگ بررسی در

 گیرد.می انجام کشور هواشناسی سازمان جو بالای یهاستگاهیا در کار این که

مربوط به دو ایستگاه های مجاور سطح زمین های دمایی بررسی وارونگیاز جمله مطالعات صورت گرفته در زمینه وارونگی

بین  های پیچیدههای سطح پایین آلاسکا به واکنشواقع در سواحل شمال آلاسکا است که نشان داد ضخامت و توسعه وارونگی

 (.Jonathan,1989شود )نیروی تابشی، فعالیت سینوپتیکی و دینامیکی یخ و دریا مربوط می

که پوشش ابری بر روی ساختار  ندنشان دادی سطح پایین آلاسکا هایرونگوا بامطالعه(، 6332، )6بورن، (6330) ،1کانکانالا

ا گرمایش زمین ب جهیدر نتگذارد گسترش پوشش ابری باعث برگشت امواج بلند زمینی به سطح زمین شده، می تأثیرها وارونگی

دماهای سطح پایین  هایوارونگی( نیز 6332) 0تزیفر .شودمیها ضعیف و با کاهش و یا عدم وجود ابر وارونگی تشدید وارونگی

تغییر اقلیم و  بامطالعه( 6336، )4یاکوبلیس .دکردهای جوی و اثرات آن در کاربردهای کشاورزی را بررسی اتمسفر و پایداری

شدید بین نتایج نشان داد که همبستگی  1623-6330های های دمای سطح پایین کالیفرنیا طی سالآن بر روی وارونگی تأثیر

رفشار های پوقوع وارونگی شدید همواره با سیستم که یطوربهو وقوع پدیده وارونگی وجود دارد  اسیمقبزرگهای جوی سیستم

 هیلا راتییتغ یتحت عنوان بررس یدر پژوهش( 6311) ،2نیاسمی .هستهمراه  فشارکمهای های ضعیف با سیستمو وارونگی

 یفراوان نیشتریب داد کهنشان پاکستان  یکراچ یساحلهوا در شهر  تیفیآن بر ک تأثیر و 6333-6336 هایسال یدما ط یوارونگ

 333 رخدادها در شب و ساعات  نیشتریاست و ب دادهرخ یکراچ یتا سپتامبر( رو یجولامونسون )در فصل  ییدما هاییوارونگ

 یبررسبا  (6310) 2. کوبرهکتوپاسکال بوده است 223-623فشار سطح عمده در  طوربهتابستان و  هایاغلب در ماه ینویچگر 12و 

 هاییوارونگ ،ایلوانیترانسفلات  فرورفته تینشان داد که به علت موقعویهوا در شهر سب یبر آلودگ ییدما یهایوارونگ تأثیر

 دیاکسید یهاندهیآلاغلظت  یکه با بررس شوندیم داریپا یهوا هیلاکی جادیا نیو همچن نییپا اریبس یباعث بروز دماها ییدما

مشخص  یدما و بدون وارونگ یوارونگبا  یدر روزها 3Oو اوزون  COکربن  دی، مونوکس2NO تروژنین اکسیددی، 2SOگوگرد 

ویلیامز و  . ابدییم شیبه شدت افزا هاندهیاز آلاباد غلظت دو مورد  پایینسرعتجو و  یدما، فشار بالا یشد که با وقوع وارونگ

های جغرافیایی بالا در دو شیب شمال های دمای شبانه فصل بهار در محدوده عرضی وارونگیهاویژگیبررسی با  (6312) 0تورپ

 های دمایی قوی درکه وارونگی ندنشان داد 6314روزه در مارس  13در فنلاند در یک دوره  ای در نزدیکی کووو جنوب دره

بیشتر در  (CAP) های هوای سردتودههای معتدل و خیلی مرطوب این رود اما در دورهدر روز بعد از بین می عمدتاًها برخی شب

ارتفاع  درشده  گیریاندازهوارونگی دما ( صورت گرفت، 6312، )2توسط برومرو شولتزساله  0 هاداده لیو تحل هیتجز مانند.دره می

نشان داد که واگرایی جریان تابشی فرآیند بسیار مهمی برای تشکیل و انحلال لایه  رگهامبو هواشناسی ی در ایستگاهمتر 623

 .هستوارونگی دما 

هار چین در جشن ب های سنگین هوا در منطقه چنگدوتاثیرعناصر هواشناسی بر تداوم آلودگی بامطالعه( 6310، )6زنگو ژانگ

 های دمایی نقش مهمی درو وجود وارونگی مرزیلایهنشان داد که نه تنها فاکتورهای سطحی هواشناسی، بلکه ساختار  6314سال 

 .کندمیانتشار عمودی آلاینده ایفا 

                                                 
1.Kankanala                                                     
2 Bourne 
3 Fritz   
4 Iacobellis 
5 Yasmeen 
6 Kober 
7 Williams & Thorp 
8 Brümmer & Schultze 
9 Zeng & Zhang 
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 عوامل جوی بر ثیرتأبا عنوان  (1022) تواند به تحقیق محسنیشده است می اینورژن انجام نهیزم که در یکارهای دیگر از

اشاره کرد نتایج حاصل  بررسی آلودگی هوای تهران در رابطه با پایداری و وارونگی دمای جو )اینورژن( و آلودگی هوای تهران

یشترین یابد و بیی که تعداد وارونگی زیاد و ضخامت لایه وارونگی کم باشد میزان آلودگی افزایش میهازماندهد که در نشان می

های شهر تهران (. بررسی و تحلیل الگوی سینوپتیکی وارونگی1006،افتد )انصافی مقدما در پاییز و زمستان اتفاق میهوارونگی

 اقلیم (. نقش1022لشکری، و تیهدااست )های شدید دمایی در تهران نشان داد که چهار الگوی سینوپتیکی باعث ایجاد وارونگی

در تحقیقی  (.1000،است )پوراحمد گرفتهقرار یبررس موردتوسط پوراحمد ساختار جغرافیایی در آلودگی هوای شهر تهران و 

نتایج این مطالعه نشان داد که ، را بررسی کردنددر آلودگی هوای تهران  عوامل جغرافیایی (1022) و علیجانی دیگر صفوی

راه به هم استی دوره سرد سال هایژگیوهای دمایی که از دگی آن دارد وارونگیی طبیعی شهر اثر بسیار زیاد در آلوهایژگیو

 .کندمیها هوای پایدار ایجاد آنتی سیکلون

د برای شرایط شبانه و ناپایدار روزانه در چن مرزیلایه( به مطالعه تغییرات شیو )گرادیان( قائم دمای پتانسیل در 1026) یقسام

 توسط 6334 -6332تبریز طی دوره  شهرنییپاهای سطح هران پرداختند. وضعیت و شدت وارونگیدوره بحرانی آلودگی هوای ت

 ها بسیار شدید که در فصل زمستان اتفاق( بررسی شد و نتایج این پژوهش نشان داد که اکثر وارونگی1066) جهانبخش و روشنی

ای در تداوم وارونگی دارند در فصل زمستان که نقش ویژه یالهدومرحهای دمای درصد وارونگی 03اند از نوع تابشی بوده و افتاده

 ودهد. تحلیل رابطه بین ضخامت و ارتفاع وارونگی و شدت آلودگی در شهر تهران را کیخسروی در ماه ژانویه رخ می ویژهبه

 دتبرشین نزدیک شده است ( انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که زمانی که ارتفاع لایه وارونه به سطح زم1060) یلشکر

یآلودگی هوا افزوده است، در وارونگ برشدتچشمگیری  طوربههای انتقالی در وارونگی مسئلهاست، این  شدهافزودهآلودگی هوا 

 های نزدیک سطح زمین ایجاد نمودهبوده است که پایداری عمیق در لایه ایگونهبههای با منشأ دینامیکی، شرایط اقلیمی حاکم 

اع و ارتف دهدیحداقل ارتفاع اینورژن در اواخر پاییز و اوایل زمستان رخ مکه  کندمی( در پژوهش خویش بیان 1006دلجو )است. 

 بستگی منفی دارد.هم اینورژن با شدت آن

( 1060) ینو روشرا جهانبخش اصل های دمای بسیار شدید شهر تبریز بررسی شرایط الگوی سینوپتیکی حاکم بر وضعیت

وند و از طریق شمنجر به بروز پدیده وارونگی دما میهای سینوپتیکی که انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که با بررسی سیستم

ناسایی ش ی و الگوهای منجر به آلودگی رانیبشیپهای دمای بسیار شدید را تواند وقوع وارونگیشناسایی الگوهای حاکم بر آن می

ا هاست، مشخص شد که شدیدترین وارونگی شدهپرداخته شهر تهران مرزیلایهکرد. در پژوهش دیگر نگارندگان که به بررسی 

 (.6312بادی، آین، حسطاوسیدارد )پیوسته و لایه وارونگی دما در فصل پاییز کمترین فاصله با سطح زمین را  به وقوعدر پاییز 

رتفاع (. ا1022،این دیسعدارد ) قرار بستهمین یطیمح کیالبرز در  یدر دامنه جنوب لومترمربعیک 233ود حد یشهر تهران با مساحت

 عنوانبههای البرز در شمال و شمال شرق آن کوه رسدیمتر م 6333متر و در شمال به  1633شهر در جنوب در فرودگاه مهرآباد 

راوان ف یوارونگ طیبمانند. وجود شرا یدر سطح شهر باق هاندهیکه همه آلا شوندیکرده و سبب م سد را یغرب یجلو بادها یسد

 ای ده وکر لیرا تعد هاآن توانیمنطقه هستند که نم یعیطب یهایژگیپرفشار در طول سال همه از و یهاستمیس و استقرار مداوم

 سطح به علت لافاخت نیمتر است. ا 1233تا  633حدود  در ایارتفاع تهران از سطح در (.1022صفوی و علیجانی،برد ) نیاز ب

 لیکشهر را تش یشرق وارهیشهربانو د بیبی های محدودو کوه یارتفاعات البرز شمال .شهر است نیا ادیو وسعت ز یگستردگ

 (.1064،ثنایی و همکاران) ستین عمرتف ان چندانهرت یو غرب یجنوب یاما نواح دهند؛یم
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جود و شهر تهران دارد. یاینورژنفراوانی روزهای در تشدید آلودگی و  یانکاررقابلیغتهران نقش شهر  یساخت توپوگراف

ز شهر خارج را ا نتوانند هوای آلوده یبادهای محل شودیارتفاعاتی که به صورت نعل اسبی شهر تهران را در برگرفته است سبب م

 (.1022،میان شمال و جنوب شهر جابجا شود )محسنینمایند و بخش اعظم هوای آلوده تا زمان وزش بادهای تند 

 روش تحقیق

گرینویچ  16ساعت  ی( ومحل 2/0گرینویچ ) 33ساعت برای  مهرآباد ایستگاه جو بالای های رادیوسونددر این پژوهش داده

قرار گرفت.  رد استفادهمواخذ و  1مقیاس روزانه، ماهانه و فصلی از دانشگاه وایومینگ در 6313 -6314های محلی( طی سال 2/12)

شده، اطلاعات های استفادهبودند. همچنین دیگر داده TTو  SI، LI ،KIهای ترمودینامیکی از قبیل شاخص ها شامل شاخصاین داده

  متر، ارتفاع رأس وارونگی از سطح زمین به (Zbase)متر مخابره شده رادیوسوند شامل ارتفاع پایه وارونگی از سطح زمین به 

(Ztop) وسیسلسدما در پایه و رأس لایه وارونگی به درجه  مقدار (Tbase) اختلاف دما بین پایه رأس لایه وارونگی به درجه ،

حداکثر تا  (Ptop)ی وارونگو رأس لایه  (Pbase) هیپاو مقدار فشار در  (DZinv)متر ، عمق لایه وارونگی به (DTinv) وسیسلس

 است. هکتوپاسکال 033ارتفاع 

 
نیمرخ وارونگی دمای هوا -0ل شک  

 (Iacobellis et all, 2009)  

 منظوربهگردید، سپس  استخراج LI و SI ، KI ،TTهای ترمودینامیکی با استفاده از شاخص ابتدا روزهای دارای شرایط پایداری

 های موردها در سالبرای هر یک از ماه شرایط وارونگیی پروفایل دما روزهای دارای هادادهبررسی صحت کار با استفاده از 

 بررسی استخراج شد.

متری  23شده و تا ارتفاع هایی را که از سطح زمین شروعبندی شد وارونگینوع وارونگی تقسیم برحسبدر مرحله بعد روزها 

 عنوانبهشدند، متری شروع می 23از ارتفاع  هاآنهایی که پایه و وارونگی 6وارونگی تابشی عنوانبهسطح زمین ادامه داشتند، 

 نیزم دیسرد شدن شد براثر یتابش یهایوارونگ (.1066جهانبخش اصل و همکاران،شد )در نظر گرفته  0وارونگی فرونشینی

شوند. می ادیجا هاآن یهاپرفشارها و زبانه یجو داریپا یهاستمیاستقرار س براثر عمدتاً فرونشینی یهایشوند و وارونگیم لیتشک

شدت با استفاده از پارامترهای مختلف  برحسبها سپس وارونگی (.1002دوره سرد سال هستند )دلجو،  یاصل یژگیو دهیهر دو پد

                                                 
1. weather.uwyo.edu/upper air/sounding.htm  
2. Radiation Inversion 
3. Subsidence Inversion 
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( است که برای محاسبه شدت وارونگی 1ها رابطه )ی وارونگیبندطبقهبرای  مورد استفادههای بندی گردید یکی از شاخصتقسیم

 (.1066جهانبخش،شد )عمق وارونگی و اختلاف دما استفاده  از سه پارامتر ضخامت،

 (1) I =
(Δθ)2

3+Z(Δz)
       

 Δθ نیبه درجه کلو یوارونگ هیرأس و پا لیپتانس یاختلاف دما 

 Δz به متر یوارونگ هیضخامت لا 

Z به هکتومتر ستگاهیارتفاع ا 

θ نیبه درجه کلو لیپتانس یدما  

T نیدما به کلو 

P فشار هوا به هکتوپاسکال 

از دو پارامتر اختلاف  یمحاسبه شدت وارونگ ی( است که برا0رابطه ) هایبندی وارونگطبقه یبرا یمورد استفاده بعد شاخص

 :شودیم دهینام تیاستفاده شد و لاپس ر یعمق وارونگو  لیپتانس یدما

    (0) Δθ

ΔZ 
  

 Δθ/ΔZ>0 داریپا طیشرا   

 Δθ/ΔZ<0 داریناپا طیشرا   

 Δθ/ΔZ=0 یخنث طیشرا   

 منطقه مورد مطالعه

 21º 02'تا  21º 2'در  جغرافیاییازنظر  .تشده اسهای البرز واقعدر جنوب کوه لومترمربعیک 233حدود  یتهران با مساحت شهر

 نیمتر است. ا 1233تا  633حدود  در ایقرارگرفته است. ارتفاع تهران از سطح در یعرض شمال 02º 21' تا 02º 04'و  شرقی لطو

 وارهیشهربانو د بیبی های محدودو کوه یارتفاعات البرز شمال .شهر است نیا ادیو وسعت ز یگستردگ سطح به علت لافاخت

 (.1064ثنایی و همکاران،) ستین عمرتف ان چندانهرت یو غرب یجنوب یاما نواح دهند؛یم لیشهر را تشک یشرق

  مبانی نظری

 2الی  2متر افزایش ارتفاع بین  1333هر  ی)به ازا ابدییمعمولاً با افزایش ارتفاع کاهش م تروپوسفر دمای هوای محیط در

 دمایی یاوارونگی  که به این وضعیت افتهیشیدمای هوا افزا ،( ولی گاهی با افزایش ارتفاعابدییدرجه سلسیوس دما کاهش م

یرات تغی ارتفاع و فاکتور دوپدیده،  این یابیارزگفت معیار تشخیص  توانمی .(Pankajakshan et al, 1999) ندیگویاینورژن م

 . Nodz et al, 2006))دارند  مستقیم ارتباط گریکدیبا  هادهیپددمایی این  یوارونگوقوع پدیده  حالت درکه  هستدما 

 های تحقیقیافته

که ملاحظه  طورهمان .(1دهد )جدول نشان می 6313-6314 یهاسال یط های دمای تابشی و فرونشینیوارونگیفراوانی 

مورد  621، 6314سال ها در های دمایی در هرسال متفاوت است. با توجه به این جدول بیشترین وارونگیشود فراوانی وارونگیمی

بین سهم وارونگی تابشی بیشتر از وارونگی فرونشینی  این شده است دردهمورد مشاه 636با  6316و کمترین وارونگی در سال 

 (6) θ = T − (
1000

P
)

0.286
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دهد. با توجه به نمودار، را نشان می 6313-6314های های دمای تابشی و فرونشینی ماهانه طی سالفراوانی وارونگی 6شکل  است.

مورد مورد( در دوره  20نگی دمایی درفوریه )مورد( و کمترین میزان وارو 110) جولاین فراوانی وارونگی دمای تابشی دربیشتری

ای هباشند. بیشترین فراوانی وارونگیهای سال درصدی از وارونگی تابشی را دارا میکلی همه ماهطوربهاست.  شدهمشاهده مطالعه

 ده نشده است.های سپتامبر و نوامبر هیچ وارونگی فرونشینی مشاهمورد( است و در ماه 62فرونشینی مربوط به ماه جولای )
 7505-7504های دمایی شهر تهران مشخصات وارونگی -0جدول  

 
 سال

 
 فراوانی

وارونگی 
 تابشی

وارونگی 
 فرونشینی

متر(ضخامت ) ارتفاع رأس وارونگی )متر( ارتفاع پایه وارونگی )متر(  

 حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر حداقل میانگین حداکثر

6313 634 120 10 1036 1423 1161 6330 1000 1633 212 100 6 

6311 603 166 01 1016 1422 1161 1666 1022 1633 201 124 6 

6316 636 161 11 1220 1006 1161 6366 1042 1633 206 142 6 

6310 641 160 44 1262 1232 1161 6366 1023 1633 201 162 6 

6314 621 622 62 6424 1200 1161 6211 1016 1633 011 136 6 

 6 104 226 1633 1040 6100 1161 1262 1221 62 632 601 میانگین

 

 
 های مختلف سالدر ماه ینیفرونش وهای تابشی میانگین ارتفاع و فراوانی وارونگی -7شکل 

 7505-7504های دما در فصول مختلف سال شهر تهران طی مشخصات وارونگی -7جدول 

 دهد که در تمام فصول سال در شهر تهران وارونگیفصول مختلف سال شهر تهران نشان میهای دمایی مشخصات وارونگی

 (، در فصول تابستان، پاییز، زمستان و بهار به ترتیب بیشترین تا کمترین فراوانی وارونگی6شود )جدول دمایی مشاهده می

 زمستان پاییز تابستان بهار مشخصات

 621 620 022 640 مجموع وارونگی

 660 642 666 611 وارونگی تابشی

 64 2 22 06 وارونگی فرونشینی

 1612 1162 1611  1616 پایه)متر( متوسط ارتفاع

 1004 1016 1020  1020 متوسط ارتفاع رأس)متر(

 112 166 146 123 متوسط ضخامت)متر(
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ن تابستان و سپس پاییز از فصول دیگر بیشتر است، کمتریهای تابشی در فصل از این میان سهم وارونگی ؛ کهاست شده مشاهده 

مطالعه فصل تابستان و سپس پاییز دارای بیشترین  شده است. در دوره موردمورد( مشاهده 611وارونگی تابشی هم در فصل بهار )

آن در  ونگی و ضخامتاست. ارتفاع رأس وار شدهمشاهدههای فرونشینی در بهار سهم وارونگی فرونشینی است کمترین وارونگی

فصول بهار و تابستان بیشتر از فصول دیگر است. ارتفاع پایه لایه وارونگی در فصل پاییز در مقایسه با فصول دیگر به سطح زمین 

 یافته است. است، در فصول زمستان و پاییز ضخامت لایه وارونگی کاهش ترنزدیک
 7505-7504های طی سال هاآنمیانگین دمای پایه و رأس لایه وارونگی و اختلاف  -9جدول 

 (Tbase)متوسط دمای پایه لایه وارونگی به درجه سلسیوس

 Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec سال

6313 2/2  1/2  2/16  0/14  6/12  6/62  4/62  2/12  2/6  1/0  4/6  1/0  

6311 0/0  4/0  6/2  0/12  4/63  0/61  6/66  0/60  2/66  6/14  2/2  6/6  

6316 1/6  4/6  0/0  6/12  1/63  1/60  2/60  1/62  4/64  16 1/16  4/4  

6310 1/4  2/2  0/14  0/12  1/12  2/66  2/62  0/62  6/62  2/12  2/11  6/0  

6314 2/6  2/4  2/6  2/14  6/61  2/62  2/60  62 60 6/12  2/6  6/2  

2/0 میانگین  0/4  2/13  4/12  2/16  2/60  4/60  2/62  6/63  0/14  2/6  2 

به درجه سلسیوس یوارونگ هیمتوسط دمای رأس لا  (Ttop) 

6313 0/2  2/0  2/12  2/12  6/63  2/60  66 2/61  0/16  0/6  2/16  0/6  

6311 4/4  6/2  2/6  6/10  6/66  4/60  01 2/66  6/64  10 6/0  2/4  

6316 2/0  4/4  0/6  2/12  4/12  1/62  2/66  1/03  1/62  0/63  2/10  2/2  

6310 4/2  0/2  2/12  0/10  1/63  4/62  1/03  6/60  1/60  6/12  10 2/2  

6314 4/4  4/2  0/13  6/12  6/60  4/60  0/03  01 60 1/61  0/10  1/12  

4/2 میانگین  4/2  1/16  0/12  2/63  6/62  03 1/62  2/60  6/10  2/16  2/2  

به درجه سلسیوس  یوارونگ هیو رأس لا هیاختلاف دمای پا متوسط(   DTinv  (  

6313 4/1  2/1  0 1/6  6 4/6  2/6  0 6/0  1/6  6/0  1/6  

6311 1/1  2/1  0/1  2/1  0/1  2/1  0/1  2/6  2/6  1/6  6/1  0/1  

6316 4/1  6 2/1  2/1  4/1  6/1  6/6  6/1  0/1  0/1  0/1  4/1  

6310 0/6  2/1  1 1 6 2/0  2/0  2/6  2/1  4/6  1/1  2/1  

6314 2/1  2/1  2/3  0/1  6/1  2/1  2/6  6/6  4 6/4  0/0  1/6  

2/1 میانگین  2/1  2/1  2/1  2/1  0/6  2/6  0 2/6  2/6  2/4  1/0  

متر به یوارونگ هیلا هیپا متوسط ارتفاع  

6313 1612 1606 1633 1162 1161 1160 1634 1161 1161 1161 1161 1161 

6311 1604 1166 1632 1610 1602 1660 1601 1636 1161 1166 1161 1161 

6316 1612 1610 1161 1161 1161 1162 1616 1611 1166 1166 1161 1662 

6310 1663 1640 1613 1640 1600 1604 1661 1604 1164 1632 1161 1631 

6314 1162 1161 1663 1663 1610 1606 1662 1162 1162 1162 1161 1610 

 1634 1161 1162 1166 1632 1612 1612 1614 1610 1632 1612 1610 میانگین
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 -9جدول ادامه 

متر به یوارونگ هیرأس لا متوسط ارتفاع  

6313 1022 1662 1002 1043 1042 1003 1026 1660 1622 1412 1624 1412 

6311 1062 1006 1013 1023 1024 1026 1006 1002 1001 1022 1021 1460 

6316 1031 1044 1024 1002 1020 1066 1002 1046 1006 1034 1662 1061 

6310 1046 1022 1060 1002 1026 1430 1436 1000 1032 1012 1662 1016 

6314 1662 1622 1444 1022 1062 1002 1003 1041 1013 1662 1624 1626 

 1020 1602 1044 1012 1040 1020 1002 1022 1020 1020 1062 1060 میانگین

پایهارتفاع  اختلاف متوسط  )متر( وارونگی لایه رأس و 

6313 4/124  6/22  2/104  0/146  2/120  0/102  1/122  6/136  0/24  6/662  2/20  6/662  

6311 2/63  6/100  2/131  2/106  4/142  6/122  6/140  122 6/123  2/126  0/123  0/606  

6316 6/26  2/103  0/120  122 6/122  2/633  1/162  4/100  2/142  6/134  0/134  122 

6310 2/162  2/163  110 2/62  4/166  0/106  2/123  6/146  2/110  4/136  4/62  1/110  

6314 6/60  4/64  6/122  0/144  2/116  2/60  1/134  142 2/114  136 0/00  1/60  

0/113 میانگین  6/132  2/100  143 6/146  2/123  2/142  2/102  164 0/142  2/66  4/120  

 

های دمایی بر اساس شدت محاسبه شد بندی وارونگیماهانه برای طبقه به صورت هاآنپارامترهای دمای وارونگی و اختلاف 

درجه سلسیوس بیشترین دما و در ماه ژانویه با  4/60با  در ماه جولای یوارونگ هیلا هیپا دمای متوسط(. بر این اساس 0)جدول 

  درجه سلسیوس کمترین مقدار دما را دارا بوده است. 2/0

درجه سلسیوس  4/2درجه سلسیوس بیشترین و در ماه ژانویه با  03ا نیز در ماه جولای ب یوارونگ هیمتوسط دمای رأس لا

 کمترین دما را به خود اختصاص داده است.

ا افزایش اختلاف دم که یطوربهدهنده شدت وارونگی باشد تواند نشانمتوسط اختلاف دمای پایه و رأس لایه وارونگی می

های ژانویه، مارس و آوریل با درجه سلسیوس بیشترین و در ماه 2/4 معرف شدید بودن وارونگی دمایی است، در ماه نوامبر با

متر به سطح زمین  1161در ماه نوامبر با  یوارونگ هیلا یهپا متوسط ارتفاعدرجه کمترین مقدار اختلاف دما را داشته است.  2/1

فاع ارت داشته است. مورد مطالعهمتوسط بیشترین فاصله را از سطح زمین در دوره  طوربهمتر  1426بوده و در ماه می با  ترنزدیک

ترین فاصله از سطح متر کم 1602متر بیشترین فاصله را از زمین دارد و در ماه نوامبر با  1002در ماه ژوئن با  یوارونگ هیرأس لا

  زمین را دارا است.

متر  4/120ضخامت لایه وارونگی است، در ماه دسامبر با  دهندهنشانکه  یوارونگ هیال رأس و هیارتفاع پا اختلاف متوسط

  ترین ضخامت را داشته است.متر کم 2/66بیشترین ضخامت و در ماه نوامبر با 

 هیو پا رأس لیپتانس یاختلاف دمابندی شد بر این اساس ابتدا پارامترهای های دمایی بر اساس شدت طبقهسپس وارونگی

(، سپس با استفاده از 1جدول شد )های سال محاسبه برای هر یک از ماه به متر یوارونگ هیضخامت لا و نیبه درجه کلو یوارونگ

شده مورد وارونگی مشاهده 1122شده است. از مجموع نشان داده (4) در جدول( شدت وارونگی محاسبه شد که نتایج آن 1رابطه )
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درصد کل  0/26 و( است 33/3-313/3های ضعیف که شدت آن بین )مورد وارونگی 260، 6313-6314در دوره آماری 

 در فصل پاییز قرار دارند. موردنظرهای ضعیف اتفاق افتاده در دوره ها است و بیشترین وارونگیوارونگی

درصد  2/0سته است، در تابستان به وقوع پیو هاآنه بیشترین ( ک311/3 – 363/3متوسط )ها دارای شدت درصد وارونگی 66

درصد  2/13( که حداکثر این نوع وارونگی نیز در فصل تابستان صورت گرفته است، 361/3 – 303/3هستند )ها شدید وارونگی

 شده است.باشند که بیشترین فراوانی آن در فصل پاییز مشاهدهها از نوع خیلی شدید میوارونگی

 
  7505-7504های طی سال تهران بر اساس شدت وارونگیشهر  ییدما هایوارونگی فراوانی -9شکل 

های اند. تعداد وارونگیمورد شدت بسیار زیاد داشته 162، 6313-6314های اتفاق افتاده در دوره آماریاز مجموع وارونگی

ییز و زمستان، های بسیار شدید در فصل پادرصد وارونگی 22دهد که بسیار شدید اتفاق افتاده در فصول مختلف سال نشان می

 (. 4( اتفاق افتاده است )جدول درصد 0بهار )های بسیار شدید در فصل درصد آن در فصل تابستان و کمترین وارونگی10
 7505-7504های طی سال شدید بسیار دمای هایوارونگی وقوع درصد و فراوانی -4ول جد

 پاییز تابستان بهار زمستان مشخصات

 0 6 1 0 6 1 0 6 1 0 6 1 ماه

 12 64 12 11 0 16 0 4 6 2 2 13 وارونگی بسیار شدید

0/66 درصد  1/0  4/10  6/42  

 2/12گرینویچ ) 16محلی( و ساعت  2/0) چینویگر 33های رادیوسوند جو بالای ایستگاه مهرآباد برای ساعت بررسی داده

 .یابدگرینویچ ادامه می 16تا ساعت  شدهشروع چینویگر 33روزها، پدیده وارونگی دمایی که در ساعت در بعضی  محلی( نشان داد
تعداد روزهای دارای تداوم وارونگی -0جدول   

چینویگر 00 تا 22فراوانی روزهای دارای تداوم وارونگی از ساعت   

 مجموع Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec سال

0202 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 2 

0200 6 3 1 3 4 2 0 1 3 3 3 3 12 

0200 3 1 3 3 3 3 0 4 6 6 1 1 14 

0200 1 1 4 4 1 1 3 1 1 1 0 3 12 

0201 3 3 0 6 4 0 2 2 3 13 0 14 22 
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رابطه یو عمق وارونگ لیپتانس یسپس با استفاده از دو پارامتر اختلاف دما مختلف  طیسال بر اساس شرا ی( روزها0) 

درصد  06 دار،یپا طیشرا یدرصد روزها دارا 23سال  یاساس از کل روزها نیبندی شد. بر اطبقه یو خنث یداریناپا ،یداریپا

دارند. یخنث طیدرصد روزها شراکمتر از یک  و داریناپا طیروزها شرا  
 بندی روزها بر اساس شرایط پایداری و ناپایداریطبقه -1ول جد

Δθ

ΔZ
  

 شرایط
 فراوانی

 درصد مجموع فراوانی
 پاییز تابستان بهار زمستان

Δθ

ΔZ
>  23 1362 626 020 643 621 پایدار  0

Δθ

ΔZ
< 2/06 066 162 111 666 160 شرایط ناپایدار  0  

Δθ

ΔZ
= 2/3 2 6 1 0 6 شرایط خنثی  0  

که دارای تداوم وارونگی و وارونگی از نوع بسیار  6314دسامبر  64 روزبهدو نمونه از نمودارهای اسکیو تی مربوط  ادامهدر 

 باشد آورده شده است:شدید می

 
ایستگاه مهرآباد 7504دسامبر  74گرینویچ روز  55ساعت نمودار اسکیوتی  -4شکل      

 
ایستگاه مهرآباد 7504دسامبر  74روز  چینویگر 07ساعت نمودار اسکیوتی  -0شکل      
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ارتفاع وارونگی دمایی از  6314دسامبر سال  64مربوط به ساعت صفر گرینویچ روز  نمودار در شودیمکه ملاحظه طورهمان

و  گرادیسانتدرجه  2/6با متری ادامه یافته است دمای پایه وارونگی برابر  1064و تا ارتفاع  شدهشروعمتری )سطح زمین(  1161

متر و اختلاف دمای پایه و  100ضخامت لایه وارونگی در این ساعت به  هست گرادیسانتدرجه  2/60وارونگی برابر  رأسدمای 

که  هست 00/3( محاسبه و برابر با 1است و میزان شدت وارونگی با استفاده از رابطه ) گرادیسانت درجه 2/63لایه وارونگی  رأس

گرینویچ مربوط به همان روز  16مربوط به ساعت (. در نمودار اسکو تی 4)جدول  ردیگیمبسیار شدید قرار  یهایوارونگجزو 

دما پایه  ابدییممتری ادامه  1662سطح زمین( شروع و تا ارتفاع ) یمتر 1161نیز وارونگی دمایی از ارتفاع  6314دسامبر سال  64

ضخامت لایه وارونگی در  رسدیم گرادیسانت درجه 2/64لایه وارونگی به  رأسو در  گرادیسانتدرجه  6/2وارونگی برابر با 

درجه سلسیوس است و میزان شدت وارونگی  4/12لایه وارونگی  رأسمتر رسیده و اختلاف دمای پایه و  00به گرینویچ  16ساعت 

گرینویچ ضخامت لایه وارونگی نسبت به ساعت صفر  16در ساعت  دهدیمکه نشان  است 22/3برابر ( 1)رابطه  شدهمحاسبه

 است. شدهافزوده آن برشدتو با تداوم وارونگی  تهافیکاهشگرینویچ 

 گیرینتیجه

درصد  26شامل  روز 601مطالعه  در دوره مورد دما یوارونگ دهیبا پد روزهای توأم نتایج این پژوهش نشان داد میانگین

ایج گویای حاکمیت . نتاست فرونشینی )پویشی( بوده وارونگیدرصد  11ی ناشی از سرمایش شبانه سطح زمین و تابشوارونگی 

 باشد. تحقیق حاضر نشان داد  تهران در تابستان بیشتر در معرضوارونگی دما در بیشتر روزهای سال به ویژه در فصل تابستان می

( در فصل 6313-6314های تابشی و فرونشینی در دوره مورد مطالعه )قرار دارد و بیشترین وارونگی هوا یدماپدیده وارونگی 

 گرم،در دوره  آزور حارهجنب تواند به دلیل شرایط پایداری هوا در نتیجه استقرار پرفشارشده است. این امر میتابستان مشاهده 

 پوششر گرما د رهیذخ لیگرم به دل یهاماه یتابش یهایوارونگ نیکند. همچن ادجیرا در ارتفاع بالاتر جو ا ینیفرونش یهایوارونگ

است.  یپوش و قابل چشم فیضع ن،یشبانه سطح زم یتابش شیسرما فیتضعو  یتابستان یهاشب یکوتاه زین)خاک( و  نیزم سطح

 جهینت دربلند و  یهاشب زی)خاک( و ن نیسطح زم پوشش ییگرما یانرژ یمنف تراز لیبه دل هایوارونگسرد سال، اغلب  دورهاما در 

 .است ترمحسوس زمستان در یمرز هیلا یهوا یدما یوارونگ دهیپد ن،یزم سطح شبانه یتابش شیسرما دیتشد

دهد که در شهر تهران ارتفاع رأس لایه وارونگی دمایی در طول سال در دوره آماری مورد شده نشان میهای انجامبررسی

متری در ماه نوامبر و  1602متوسط حداقل آن در ارتفاع  طوربهیعنی ؛ متری سطح زمین متغیر بوده است 20-120 مطالعه بین

 متری در ماه ژوئن بوده است. 1002حداکثر آن در ارتفاع 

توان چنین نتیجه گرفت که در تابستان به دلیل افزایش دمای هوا، رأس لایه وارونگی دمایی در ارتفاع بالاتر و لایه وارونگی می

در زمستان به دلیل سردی هوا، رأس لایه وارونگی دمایی به  عکسبهدمایی از ضخامت بیشتری نسبت به زمستان برخوردار است. 

کلی، وارونگی دمایی در زمستان ضخامت کمتر و شدت بیشتری دارد  طوربهیز کمتر است. و ضخامت آن ن ترنزدیکزمین 

 6313مورد در سال  2از  6313-6314همچنین بررسی روزهای با تداوم پدیده وارونگی نشان داد که فراوانی این روزها در دوره 

ه ها باست که این نوع از وارونگی شدهمشاهدهدسامبر رسیده است و بیشترین فراوانی آن نیز در ماه  6314مورد در سال  22به 

ی در فصول سرد سال و معضلات ناش ویژهبهنزدیک سطح زمین  یهاهیلاتواند سهم زیادی در پایداری هوا در دلیل تداوم بیشتر می

 .از آن داشته باشند
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Abstract 1  

The Impact of Geopolitical Interests of Iran and Saudi Arabia on 

Regional Challenges in Southwest Asia 

1. Mohammad Reza Hafeznia     2. Ebrahim Roumina     
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2. Assistant Professor, Department of Political Geography, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 
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Competition among countries in a region is a widespread phenomenon. However, the actions of 

the rival countries depend on the nature and number of matters of dispute and their approaches to 

resolving these disputes. Two countries that are struggling for hegemony in a region could not 

possibly have a peaceful relationship. The relationship between these two countries will be in a 

state of perpetual competition, marked by seeking allies and rebel groups from other countries in 

the region in order to confront one another. Today, Iran and Saudi Arabia's mutual competition in 

southwest Asia has shaped tensions. This rivalry between Iran and Saudi Arabia has spread to other 

countries in the region as well. This research is a descriptive and analytical study in order to analyze 

the geopolitical interests of Iran and Saudi Arabia in Southwest Asia. The data is collected through 

library research and documents. The results of this study show that the actions of the two countries 

of Iran and Saudi Arabia in southwest Asia are influenced by various factors such as historical and 

cultural reasons, ideological competition, conflicting political structure, religious rivalry, ethnic 

and religious groups with mutual interests in the rival country and political interventions of world 

powers. These factors play an important role in creation and continuation of competition and 

conflict between the two countries. And due to serious dependence of major parts of the world on 

natural resources of the two countries, the escalation of the crisis between Iran and Saudi Arabia 

will create a global challenge 

Key words: Iran, Saudi Arabia, conflict, peaceful competition, crisis. 
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Abstract 2 

 Preparing Iran’s Bioclimatic Map by Using the Predicted Mean Vote 

Index 
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Awareness of bioclimatic conditions of a place, is an appropriate guide for a lot of human 

activities. This study aims to determine the bioclimatic conditions in Iran, using the Predicted Mean 

Vote index. In order to analyze Iran’s bioclimatic conditions, daily data on variables such as air 

temperature, relative humidity, water vapor pressure, wind speed and cloudiness in 193 synoptic 

stations were used. Firs, the bioclimatic condition of each station was analyzed separately. Then a 

database of bioclimatic conditions of all studied stations (with dimensions of 193 * 366) was 

created. Using this database, the bioclimatic conditions of Iran were interpolated by Kriging 

method on a daily basis. The results showed that Iran’s bioclimatic conditions in spatial and 

temporal scales are highly variable. Such that regions of Iran can experience very cold to hot 

bioclimatic conditions during the year. Such diversity can be seen in Iran, at a specific time. On 

average, warm climate (fairly warm, warm, very warm and hot), climatic comfort conditions, and 

cold climate (a little cool, cool, cold and very cold) account for 51, 13 and 36% of Iran’s regions 

respectively. However, in each month, one of these bioclimatic conditions have normally been 

dominant in Iran. For example, in November and April, many parts of Iran have experienced 

bioclimatic comfort. Among the various bioclimatic conditions, cool, comfortable and fairly warm 

climate have simultaneously affected a region or different regions in Iran during the year. 

Keywords: Bioclimate, Climatic comfort, Krigng, Predicted Mean Vote index (PMV) 
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Examine the Balance Between the Atmosphere Changes Affecting Zab 
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Storm as one of the natural disasters has affected different regions and caused great economic, 

social, political and environmental losses. In this paper, after defining storm threshold, data of level 

500 HPa height for 40 days of storm during the period (1986-2011) were processed using an 

advanced factor analysis. And finally, based on the correlation matrix (variance-covariance) and 

Varmix rotation on the factors, major topography variation centers at 500 hPa that affect heavy 

storms at Zab River Basin were discovered and analyzed. The results show that, eight centers have 

been involved in occurrence of storms. Among these eight centers, four centers that have the 

highest anomalies (R>0.7) at 500 HPa height, are detectable. 1) Axis of Middle East - North Africa 

to Northern Russia. 2) African tropical areas-Indian Ocean. 3) North Asia-North Europe. 4) The 

Scandinavian region. Such changes would strengthen and deepen the axis of ridges in these regions 

at 500 hPa level, and consequently synoptic storm patterns are created. Meanwhile, changes in the 

first 500 HPa at the first center (Axis of Middle East - North Africa to Northern Russia), have the 

most influence on the development of storms in Zab River Basin. 

Key words: Storm, Factor Analysis, 500 HPa Level, Zab Lake Basin 
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Explanation of the reasons behind changes of urban space, and how symbols and processes 

emerge in it has been among the topics that have constantly been studied in scientific research. It 

is clear that political institutions and political figures are key players in spatial construction and 

changes. Cities, as very important human constructs in geographical space, are shaped by political 

structures and based on political ideologies. In this regard, this research has been conducted with a 

descriptive and analytical approach to elaborate the most important political processes involved in 

construction of urban spaces. The findings of this research reveal that actions of institutions and 

political actors have direct impact on distribution of scarce resources such as land and facilities. 

These political powers can also significantly affect urban financial structure, civil rights, urban 

laws, control of territories, development of urban residencies and urban landscapes and symbols. 

Key words: City, Politics, Geographical space, Ideology.  
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One of the strategies developed in the first decade after the Islamic Revolution of Iran with the 

aim of achieving development in rural areas, is the rural guidance of surface water plan. The project 

has faced many challenges in the process of preparation and implementation. One of these 

challenges, is unfavorable changes in texture due to environmental conditions involved in disposal 

of surface water and vulnerability of the villages against floods. Disposal of surface water in rural 

areas is done in order to avoid threat of floods. Unfavorable conditions in rural pathways and 

excessive land use change, have negative impact on hydrology of rural areas. In addition, 

considering the fact that population in rural areas is limited, the need to build networks for 

collecting surface water is overshadowed by the very high per capita cost. Therefore, the right 

choice regarding guidance of surface water in rural areas is necessary for sustainable development, 

and also to create infrastructure in rural areas. The purpose of this research, is to evaluate rural 

water guidance projects in management and disposal of surface water. This research is qualitative 

and practical in nature. In this regard, in order to provide a clear picture of the shortcomings of the 

rural guidance plan for the disposal of surface water, basic theory and MAX QDA software are 

used. Based on the findings, the shortcomings of the rural guidance plan for disposal of surface 

water can be defined in three aspects of definition (description of services), management and 

execution. According to the interviews that were conducted, the executive problems are mainly 

caused by mismanagement, inappropriate approaches (description of services), lack of studies on 

disposal systems of surface water in rural areas and lack of attention to the facilitation and 

participation of rural people in the process. Therefore, in order to fix the problems ahead, there 

must be a reconsideration in management approaches and description of services. Also adoption of 

participatory management practices is essential in this regard. 
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The knowledge of spatial and temporal distribution of water requirement provides a relationship 

between land use, water allocation and consumption that can lead to an appropriate management 

of water resources. In the present study, based on mapping of spatial and temporal water 

requirement distribution and applicability of METRIC Algorithm was assessed for estimating daily 

evapotranspiration and seasonal water requirement, as well as crop coefficient in Qazvin highland 

desert. For this purpose, five high resolution (30m×30m) Landsat 7 ETM+ images were used during 

April to November 2000, as the agricultural activity period. The latent heat flux of 

evapotranspiration and instantaneous evapotranspiration were obtained based on the algorithm. 

The instantaneous evapotranspiration was extended to a daily scale and to the whole growing 

season through two extrapolation procedures. The accuracy of the maps was analyzed using 

lysimetric of alfalfa and maps of the produced crop coefficient were evaluated by using lysimetric 

of alfalfa and grass. Results indicated that relative error in crop coefficient estimation was between 

0.053 and 0.138. Comparison of estimated and measured evapotranspiration demonstrated an 

appropriate consistency between results (r=0.92 and RMSE=0.60 mm/day). The amount of 

evapotranspiration at the pixel of the lysimeter location was estimated 1232 mm during the studied 

period. The findings revealed that METRIC algorithm can be applied as an effective, practical and 

affordable approach in accurate estimation of actual evapotranspiration at semi-arid and arid 

highlands area. 

                                                           
*Corresponding Author, E-mail address: smarofi@yahoo.com 

 

mailto:smarofi@yahoo.com
mailto:smarofi@yahoo.com


Geographical Researches Quarterly Journal, Vol. 32, No. 2, Summer 2017, S. N. 125                            Abstract 6/19 

Keywords: Instantaneous evapotranspiration, Qazvin Desert, Landsat 7, METRIC, Regional Water 

Requirement. 

Reference 
  Akbari, M., Seif, Z., Zare Abyaneh, H. (2011), Estimation of evapotranspiration by remote sensing 

technique under different climate condition, Journal of water and soil, Vol. 25, No. 4, pp. 835-844. (in 

Persian). 

 Aliasghar-zadeh, H., Sanaei Nejad, H. (2006). Estimation of evapotranspiration at Tang-kensht basin of 

Kermanshah using remote sensing data and GIS. National conference on irrigation and drainage 

networks management, Shahid Chamran University. (in Persian). 

 Allen, R., Tasumi, M., Trezza, R. (2007a), Satellite-Based Energy Balance for Mapping 

Evapotranspiration with Internalized Calibration (METRIC)-Model. J. Irrig. Drain Eng., 133(4), pp. 

380–394, DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133:4(380). 

 Allen, R., Tasumi, M., Morse, A., Trezza, R., Wright, J., Bastiaanssen, W., Kramber, W., Lorite, I., 

Robison, C. (2007b), Satellite-Based Energy Balance for Mapping Evapotranspiration with Internalized 

Calibration (METRIC)-Applications. J. Irrig. Drain Eng., 133(4), pp. 395–406.d 

 Allen, R., Morse, A., Tasumi, M. (2003), Application of SEBAL for Western US water rights regulation 

and planning, ICID Workshop on Remote Sensing of ET for Large Regions. 17. 

 Bastiaanssen, W., Pelgrum, H., Wang, J., Ma, Y., Moreno, J., Roerink, G., Van Der Wal, T. (1998), A 

remote sensing surface energy balance algorithm for land (SEBAL), II validation. Journal of Hydrology 

212–213 (1998b), pp. 213–229. 

 Bastiaanssen, W., Ahmad, M., Chemin, Y. (2002), Satellite surveillance of evaporative depletion across 

the Indus Basin. Water Resources Research 38 (12), pp. 91–99. 

 Bastiaanssen, W. (2000), SEBAL-based sensible and latent heat fluxes in the irrigated Gediz Basin, 

Turkey, J. Hydrol., 229, pp. 87–100. 

 Bastiaanssen, W., Bos, M. (1999), Irrigation performance indicators based on remotely sensed data A 

review of literature, Irrigation and Drainage Systems 13, pp. 291–311. 

 Chandrapala, L., Wimalasuriya, M. (2003), Satellite measurements supplemented with meteorological 

data to operationally estimate actual evapotranspiration over Sri Lanka, Agri. Water Management. 

 French, A. N., Hunsaker, D. J., Thorp, K. R. (2015), Remote sensing of evapotranspiration over cotton 

using the TSEB and METRIC energy balance models. Remote Sensing of Environment, 158, pp. 281–

294. 

 Hafeez, M., Andreini, M., Liebe, J., Friesen, J., Marx, A., van de Giesen, N. (2007), Hydrological 

parameterization through remote sensing in Volta Basin West Africa. Intl. J. River Basin Manage. 5(1) 

 Jackson, R. (1984), Remote sensing of vegetation characteristics for farm management, SPIE, 475 81-

96. 

 Jensen, M., Burman, R., Allen, R. (1990), Evapotranspiration and Irrigation Water Requirements, 

ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice. No. 70, New York, NY. pp. 332 

 Li, F., Lyons, T. (2002), Remote estimation of regional evapotranspiration, Environmental Modelling 

and Software, 17, pp. 61-75. 

 Ma, Y., Mneneti, M., Tsukamoto, O., Ishikawa, H., Wang, J., Gao, Q. (2004), Remote sensing 

parameterization of regional land surface heat fluxes over arid area in northwest China. Journal of Arid 

Environments, 57 (2), pp. 257–273. 

 Numata, I., Khand, K., Kjaersgaard, J., Cochrane, M. A., Silva, S. S. (2017), Evaluation of Landsat-

Based METRIC Modeling to Provide High-Spatial Resolution Evapotranspiration Estimates for 

Amazonian Forests. Remote Sens. 9(1), 46; DOI: 10.3390/rs9010046 

 Singh, R., Irmak, A., Irmak, S., Martin, D. (2008), Application of SEBAL Model for Mapping 

Evapotranspiration and Estimating Surface Energy Fluxes in South-Central Nebraska, J. Irrig, Drain 

Eng., 134(3). 273–285. DOI:10.1061/(ASCE)0733-9437(2008)134:3(273) 

 Sanaei Nejad, H., Noori, S., Hasheminia, M. (2011), Estimation of evapotranspiration using satellite 

image data in Mashhad area, Journal of water and soil. Vol. 25, No. 3, pp. 540-547. (in Persian). 

http://ascelibrary.org/author/Morse,%20Anthony
http://ascelibrary.org/author/Wright,%20James%20L
http://ascelibrary.org/author/Bastiaanssen,%20Wim
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308521X07000893
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377402001270?np=y&npKey=4c3432ba9ec3d5d632ad7881e93061d8a4b8f6cf54ea224e55bf8c072e5332b2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378377402001270?np=y&npKey=4c3432ba9ec3d5d632ad7881e93061d8a4b8f6cf54ea224e55bf8c072e5332b2
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140196303000983
http://dx.doi.org/10.3390/rs9010046
http://ascelibrary.org/author/Singh,%20Ramesh%20K
http://ascelibrary.org/author/Irmak,%20Ayse
http://ascelibrary.org/author/Irmak,%20Suat
http://ascelibrary.org/author/Martin,%20Derrel%20L


Geographical Researches Quarterly Journal, Vol. 32, No. 2, Summer 2017, S. N. 125                            Abstract 6/20 

 Tasumi, M., Trezza, R., Allen, R., Wright, J. (2003), Validation tests on the SEBAL model for 

evapotranspiration via satellite, Proceedings of 54th IEC Meeting of the International Commission on 

Irrigation and Drainage. ICID, France, 17 September 2003. 

 Tasumi, M., Bastiaanssen, W., Allen, R. (2000), Application of the SEBAL methodology for estimating 

consumptive use of water and stream flow depletion in the River Basin of Idaho through Remote 

Sensing, Appendix C,A step-by-step guide to running SEBAL. EOSDIS Project Final Report. The 

Raytheon Systems Company and the University of Idaho. 

 Yaghoubi-Feshaki, M. (2010), Application of SEBAL method for computing evapotranspiration using 

satellite images. M.Sc. thesis, Faculty of agriculture, Razi University. (in Persian). 

 Trezza, R. (2006), Evapotranspiration from a remote sensing model for water management in an 

irrigation system in Venezuela. Association Interciencia Caracas, Venezuela, pp. 417-423. 



Geographical Researches Quarterly Journal, Vol. 32, No. 2, Summer 2017, S. N. 125                            Abstract 7/21 

 

Abstract 7 

Modeling of Soil Erosion and Sediment Production with 

 Three Models of WEPP, EPM and Fournier in GIS  

Case Study: Sulachai Watershed-Ardabil 

1. Mousa Abedini*      2. Susan Tulabi  

1. Associate Professor of Geomorphology, University of   Mohaghegh Ardabili, Ardabil,Iran 

2. M.Sc of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran 

 

Received: 3/3/2017                                Accepted: 22/7/2016   

DOI: 10.18869/acadpub.geores.32.2.93                    

Water and soil are the foundation of human life. Today, soil erosion is threatening these valuable 

resources and consequently human life. Therefore, it is necessary to analyze and control of soil 

erosion. For evaluating the quality and quantity of soil erosion many models have been proposed. 

In this study, we aim to analyze erosion and sediment production of the Sulachai watershed, using 

three models of WEPP, EPM and Fournier and GIS technique. In general, in WEPP model, the file 

related to each of the parameters was made and entered in the software Geo WEPP. In the EPM 

model, first the map of coefficients was prepared and then with respect to these coefficients, the 

map of erosion was prepared. Also, in the Fournier model, required parameters were calculated and 

placed in the relevant place. Finally, the amount of sediment was estimated with the mentioned 

three methods. The observed sediment content also was obtained by using gradient flow and 

sediment. WEPP model has three methods which are slope, catchment area and flow-direction. 

Estimated sediment by each of the above three methods, are 0.213, 0.178 and 0.785 respectively, 

and also with the EPM and Fournier models, about 0.241 ton/hectares/year. Also the observed 

sediment amount was estimated 0.241 ton/hectares/year. The results of this research showed that 

WEPP model has better performance than other two models in estimating erosion and sediment in 

the Sulachai watershed. 

Key words: Erosion and sediment, Sulachai watershed, WEPP, EPM, Fournier, GIS 
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In the present investigation, we have focused on long-term precipitation variability over the 

northwestern of Iran in relation to climate profile of North Atlantic Oscillations (NAO). We have 

used some statistical methods such as Pearson correlation, Linear regression, variance, standard 

deviation and homogeneity test to find out the relationship between the North Atlantic Oscillation 

(NAO) index and precipitation-changes over the Urmia Lake`s basin. In the next phase some 

dynamic and thermodynamic anomalies were studied in different atmospheric levels, including 

geopotential height (in the height of 500 hPa). Also sea level pressure and wind speed (in the hight 

of 30 Hpa) were analyzed. The results illustrated that a reverse relationship could be observed 

between NAO phases and precipitation changes over Urmia Lake Basin during winter season 

(December, January and February). As the Pearson correlation and linear regression coefficients 

are -0.37 and -0.13 respectively, and the homogeneity test confirms this reverse relationship as 

well. Furthermore, about 69% of events show that negative NAO phase is accompanied with high 

precipitation in the region and vice versa. Analyzing the dominant atmospheric patterns in the wet 

period (winter 1986-1987) over the northwest of Iran revealed that geopotential height in 500 hPa 

has increased up to 20 meters, sea level pressure anomaly has decreased about 1 to 2 hPa, wind 

speed has increased 10 meters per second in 300 hPa which has resulted in a series of instabilities 

and turbulences. On the other hand, in the dry period (winter 1988-1989) we have experienced a 

20 meter decrease in the geopotential height, sea level pressure has increased 4 hPa and wind speed 

has decreased about 4 meters per minute. 
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Atmospheric stability resulting from temperature inversion is one of the main problems of the 

metropolises such as Tehran especially in cold periods of the year. This article aims to study the 

temperature inversion in Tehran from 2010 to 2014 in daily, monthly, and seasonal time scales. 

Some parameters were studied base height and top height, base and top layer temperature, 

temperature difference between two mentioned layers, layer depth of inversion, and air pressure in 

base and top layers. Then the days with dynamic and radiation inversions were studied. Using 

various indicators, the days were classified according to inversion intensity ranging from weak to 

very intense. The results showed that the number of days with temperature inversion was 231 (206 

days of radiation inversion and 25 days of dynamic inversion) Most temperature inversions 

occurred in summer while the least happened in spring. Very intense inversions, however, occurred 

in winter and fall. The results indicate that temperature inversion was observable in most of the 

days especially in summer. Temperature inversions are less frequent and more intense in winter. 

Studying inversion days showed which can be highly effective in atmospheric stability in closer 

layers to the Earth surface especially in cold seasons. 

Key words: Temperature inversion, Inversion intensity, Inversion depth, Tehran. 
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