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Abstract 

Today, rainfall hazards create wide crisis in terms of military, security and social issues, because 

the tensions in rural and social destruction of the natural environment have led to violent conflicts. 

For analyzing the  extreme rainy days in Iran, daily data of extreme rainy days in 235 synoptic 

stations in the period from 3/21/1961 to 03/20/2019 (21549 days) were used. Therefore, a 

database of a matrix of 21549×235 was created. Rows show time and columns show the stations. 

Using Euclidean distance and Ward linkage, extreme rainy days were classified into four regular 

rain clusters. The results showed that the first cluster (days with relatively heavy rain) with a 

frequency of 87% of the stations is widely distributed in Iran. The second cluster (semi-heavy 

rain) with 9 percent is limited to a few stations in the eastern coast of the Caspian Sea and the 

western side of the Zagros Mountains. The third cluster (heavy rain) with 3% of stations is located 

on the shore of the Caspian Sea and western Zagros mountains stations in Astara, Baboulsar, 

Noushahr, Ramsar, Rasht, Kouhrang and Yasouj. Finally, the fourth cluster (super heavy rain) 

with 1 percent, occurs only in Bandar Anzali station. It seems that the frequency of extreme rainy 

days in Iran tends to cluster and comply with topography and distance or proximity to the sea. 
The results of the present study showed that the stations located in western Iran have many rainy 

days due to their special geographical location in the Zagros Mountains and the influence of 

westerly winds. 
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جغرافیا و  .(. واکاوی فراوانی روزهای باران فرین مخاطره آمیز در ایران1041سیروس. ) ،نبیونی ؛سید محمد ،حسینی
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 101-161صص  ،1041، بهار کمیچهل و  ۀ، شمارازدهمیسال  ،یطیو مخاطرات مح ایجغراف

 مقاله پژوهشی
 

 در ایران آمیزمخاطره فرینروزهاي بارانفراوانی واكاوي 

 

 الدین اسدآبادی، اسدآباد، ایران.شناسی، دانشگاه سیدجمالاستادیار اقلیم -1سید محمد حسینی

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، ایران.، و هواشناسی دکتری آب -سیروس نبیونی
 

 12/7/1044: تصویب تاریخ         11/7/1044تاریخ بازنگري:         04/0/1044: دریافت تاریخ

 چکیده

 هچراک ؛کنندای را به لحاظ نظامی، امنیتی و اجتماعی ایجاد میهای گستردهامروزه مخاطرات بارشی، بحران

نیز اجتماعی  بارخشاااون  تعارضاااات به گاه تخریب محیط طبیعی و فروساااایی قالب در ،هاشاین تن

ایستگاه  132های روزانه باران در فرین در ایران از دادهبرای واکاوی روزهای باراندر این راستا،  .انجامدمی

ده اس . بنابراین ش استفادهروز(  11202) خورشایدی 12/11/1321تا  41/41/1304زمانی  ۀباز درهمدید 

ها نماینده زمان و ساااتون ۀساااطرها نمایند ایجاد شاااد که 11202×132ی به ابعاد اآرایه ای باپاایگاه داده

ه خوشدر چهار ایرانوارد، روزهای باران فرین  پیوندبا اساتفاده از فاصاله اقلیدسای و  ها هساتند.ایساتگاه

 18وزهای همراه با باران نسابتا  سنگین( با فراوانی )ر خوشاه اولنتایج نشاان داد . قرار گرف  بارش منظم

محدود درصد،  2های نیمه سنگین( با )باران خوشه دومپراکنش سراسری در کشور دارد. ، هاایستگاه درصد

 خوشااه سااومهای شاارقی دریای خزر و نیمه بربی ارتفاعات زاگرس اساا . به چند ایسااتگاه در کرانه

 در های جنوبی دریای خزر و برب ارتفاعات زاگرسدر کرانه هایسااتگاها درصااد 3های ساانگین( با )باران

ه خوش، درنهای و اس   واقع شدههای آساتارا، بابلسار، نوشهر، رامسر، رش ، کوهرنو و یاسو  ایساتگاه

فراوانی رسد به نظر می دهند.می ، فقط در ایساتگاه بندرانزلی ر درصاد 1های ابرسانگین( با )باران چهارم

ا توپوگرافی و دوری یو در تبعی  با  گزینی داردای شدن و لانهمیل به خوشه ،فرین در ایران انباری روزها

 .اس نزدیکی به دریا 
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 ای، روزهای باران فرین، ایران.واکاوی خوشه، انمخاطرات بار :هاواژهكلید

 مقدمه -1

ظامی و راهکارهای امنیتی، موقعی  نساابی ملاحظات ن ،های پایه در پدافند بیرعاملاز دیدگاه اصااول و اسااترات ی

ی برب -های ارتباطی متراکم، گسااترش شاارقیاساا  که وسااع  زیاد، شاااهراه یاگونهبهایران با کشااورهای همسااایه 

، ساابب شده اس  وی ه آنشارقی زاگرس و همننین ریخ  و توپوگرافی جنوب -بربیو شامالهای البرز ناهمواری

ن، نقش ر شود. در این میاردااساترات یکی و ئووپولتیکی چشمگیری برخواقلیمی، همی  که جمهوری اسالامی ایران از ا

از  ،از سوی دیگر زاهای شادید و سیلانبار در کشاور از ی  ساو و رخداد و پراکنش ناهمگون آن بارشایمخاطرات 

یط امنیتی و دفاعی ی  شااراتوانند میرخدادها،  گونهیناگاهی  کهیطوربه ؛اهمی  خاصاای در ایران برخوردار اساا 

این مقوله، برآیند پیامدهای زیانبار مخاطرات . (1318علیجانی و هوشااایار، ) دنده تح  تأثیر قرار شااادتبهکشاااور را 

ها و هراس از های محلی و ملی بر ساار کاهش سااطح برخورداریبارشاای بر معیشاا  و فزایندگی دامنه کشاامکش

علمی،  هاییافتهها و ای که هشاادار آن را دیرگاهی اساا  دادهآینده. آینده اساا  ناپذیربینییشپو تحولات ناخوشااایند 

در قالب فروسااایی و تخریب محیط طبیعی،  زیساا یطمحهای که تنش اساا  جه ازآناین امر اهمی  . اندساار داده

مخاطرات اقلیمی ناشی از این لذا بررسی  ؛(1414، 1آلیسون) اجتماعی نیز انجامیده اس  بارخشاون به تعارضاات حتی 

های مدون علمی و عملی را ایجاب ریزیو خشاااکساااالی، لزوم برنامه های طبیعی مانند سااایلدیدگاه در مواقع بحران

 .(1322محمدی و ملکیان،  ؛1312زاده و عسگری، رحیم) کندمی

تواند بر کاهش منابع آب می آشکارا و پنهان صاورتبهفرین باران  رخدادهایکاهش یا افزایش  ،آننه مسالم اسا 

، افزایش های رگباریزایی، افزایش بارشافزایش خشااکسااالی، گسااترش بیابان، ، کاهش پوشااش گیاهیدسااترسقابل

ای ه، شاایوا امراو و بیماریتودهساا یزها، افزایش و ریزگردها، تغییرات اکولوئی در رودخانه گردوببارهای توفان

چرچ و  ؛1441، 1آرورا و بوور) وارد نماید یتوجهقابلامنی  ملی ی  کشااور تأثیرات حتی انسااانی، حیوانی و گیاهی و 

عزیزی و  ؛1411، 8رادینوی  و کری  ؛1411، 6هافمن و همکاران ؛1441، 2سااایلور ؛1441، 0یو و همکاران ؛1441، 3همکااران

با  باران وی هبه های آب و هواشااناختیامروزه واکاوی فراساانج کهطوریبه ؛(1321صااادقی و همکاران،  ؛1311روشاانی، 

اده از سازی( با استفسازی و شبیهزمانی، روند، مدل)ساری ، مطالعات آماریهای پارامتری یا ناپارامتریاساتفاده از روش

)رفتار( آن، موضااوا  مکانی -زمانی ۀو بررساای پویای و سااناریوهای اقلیمی ریاضاای، ماهواره -الگوهای محاسااباتی
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ی جهان یها، بر اهمی  تغییرات آب و هوادر ابلب این پ وهش و فراوانی در ایران و جهان بوده اسااا هاای پ وهش

هیدالگو و در شاامال آمریکا؛  1443، 1کنکل. برای نمونه شااده اساا  ایتوجه وی هباران،  ناکدر مورد متغیر آشااوب وی هبه

در حوضه رودخانه  1446، 0بکر و همکاراندر شمال آمریکا؛  1442، 3همکاران و هایلوکدر والنسایای اسانانیا؛  3144، 1همکاران

در  8،1414هیدالگو و همکاراندر هندوسااتان؛  1414، 6پاتانیکا و راجواندر یونان؛  1448، 2فیداس و همکارانیانو تسااه چین؛ 

؛ 1311مرد و همکاران، جواندر هند؛  1411، 14ماندل و همکاراندر آلمان؛  1411، 2دانبرگدر ئاپن،   1411، 1واکازاکیاساااناانیا؛ 

زاده و همکاران، حجازی ؛1321نصاارآبادی و مسااعودیان،  ؛1316باباویان و همکاران،  ؛1313مسااعودیان،  ؛1311آزادی و وکیلی، 

هااای هاای فرین، پ وهشدر زمیناه رخاداد بااران 1044امینی و همکااران،  ؛1322اصااال و همکااران، جهاانبخش ؛1322

 اند. ارزشمندی اراوه داده

به  های فرین در جهان و ایران از اعتبار خاصاای برخوردار شااده اساا  و اندیشاامندان زیادی راامروزه مطالعه باران

و  3های سنگین های روزانه باران، وی گی(1441) 11اساونساون و همکاراننمونه  عنوانبهخود مشاغول نموده اسا . 

ها در ارانب گونهاینکه  ه و بر این باورندساااعته در اسااکاتلند را که از آسااتانه معین تجاوز کرده بودند، بررساای کرد 10

)بیش  های سنگین، باران(1441) 11همکاران چینگسن و. آیندهای گرم به وجود میتوساط جبهه اوایل صابح و عمدتا 

را در دو گروه جداگانه  هاآنو  قرار دادند موردمطالعه بارشااای متر( بعادازههرهای تایوان را طی فصااالمیلی 144از 

و  12همرفتی ،10ای: جبههۀهای ساانگین انگلسااتان را به سااه دساات، باران(1440) 13و همکارانویلیام  .بندی کردندطبقه

جیسااان و های هر ی  از ساااه نوا باران را بیان کردند. تأثیر و وی گی ۀزماان رخداد، محدود کوهباارش تقسااایم و

ه منطق یهاسانجبارانراداری و  یهادادهبا اساتفاده از را  وساتفالیا -راینسانگین شامال  یهاباران، (1442) 16همکاران

متر( را تعیین میلی 144بیش از سنگین )مکانی ی  باران  ۀتوان گسترکه تنها در صورتی میه و نشان دادند بررسای کرد

های روزانه بیش جودآورنده باران، الگوهای جوی بو(1448) 18لنا و همکاران. های راداری در دسا  باشندکرد که داده
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درصااد  18نشاان دادند تقریبا   1ایمطالعه کردند. سان  با انجام تحلیل خوشااه را 1میلیمتر سانگین جزایر بالری  64از 

 کیلومتری جزایر واقع شااده باشااد. 644دهد که ی  مرکز چرخندی در شااعاا های ساانگین منطقه زمانی ر  میباران

انجام  0تهیافچین را با استفاده از توزیع مقادیر فرین تعمیم ۀهای فرین ساالانساازی باران، مدل(1448) 3فنو و همکاران

تسه و دادند. نتایج نشاان داد روندهای کاهشای عمدتا  در شامال چین و روندهای افزایشای در حوضاه رودخانه یانو

روزه در کُره جنوبی را بررساای  11، رویداد باران ساانگین (1441) 2لی و همکارانبرب چین مشاااهده شاادند. شاامال

ای در پیدایش ناپایداری جو داشااته، و سبب و رطوب  انباشاته، نقش عمده 6ها، ناپایداری دگرفشااربه اعتقاد آن .کردند

ئوویه  16، باران سنگین (1441) 8کومر و همکارانجزیره کُره شاده اس . بر روی شابه مدتییطولانهای سانگین باران

ها نشان داد، منبع رطوب  . تحلیل آنبررسای کردند 2بینی هواهند را به کم  مدل کاوش و پیش 1مومباوی 1442ساال 

 یهاباران، با بررسی (1442) 14رویسنبربی با منشأ دریای عرب بوده اس . شامال و شامال هاییانجراین ساامانه، 

و  بربی شمال در وی هبه هیمالایا، مرتفع نواحی در های سنگینانبار افزایشی معتقد اسا  که روند هند در فرین سااعتی

های دهی در بارشدر بررساای جف  پارامترهای رطوب ، (1141) 11همکارانکایی و  شااود.مشاااهده می هیمالایا دامنه

 ازملواگرایی و همگرایی، اساس تغییرات رودباد برای فراهم کردن رطوب   که ای، به این نتیجه رسایدندسانگین منطقه

شااار  تحلیل دینامیکی بارش حدی در شااامال با ،(1411) 11جیل و همکارانآ. هاای سااانگین اسااا برای باارش

ارچۀ فاکتورهایی چون انتقال یکن به این نتیجه رساایدند که یاسمقبزرگساای اساااس الگوهای هواشاانا متحده برتالایا

و کمربندهای گرم سااابب تفاوت بین روزهای با و بدون بارش حدی  های زیرین جولایهرطوبا ، همگرایی رطوب  

ایران نشان دادند که مقادیر حدی ، با بررسی بارش (1412) 13فاطمیرحیمی و  .شوندمی متحدهیالاتادر شامال شار  

 .بیشااتر اساا  فارسیجخلبربی و سااواحل افزایشاای اساا  و روند ممب  معنادار در جنوب یدارای روندایران بارش 

 نفرین در سااواحل جنوبی آفریقای بربی بر این باورند که بارش بارا ان، با تحلیل روند بار(1411) 10کاپانو و همکاران
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ای به ساااحلی و قاره هاییسااتگاهابرای  P95اساا  و مقدار آفریقا داخلی  هایدر کمربند ساااحلی بیشااتر از خشااکی

 .رسدیممتر در روز میلی 21و  11ترتیب به 

 عنوانبههای فرین و مخاطرات ناشااای از آن انجام شاااده اسااا . انهای متعددی در زمینه بارپ وهشنیز  ندر ایرا

میلیمتر  144های ساانگین بیش از ، معتقد اساا  که دو الگوی گردشاای در پدیدآمدن باران(1318) مسااعودیاننمونه؛ 

. شودمی مشخص فارسخلیجایران نقش دارند. الگوی اول با اساتقرار ی  پرفشار بر روی دریای سیاه و گسترش ناوه 

 سایاه به درون ایران همراه اس . این الگو -پرفشاار سایبری  ۀبانز نفوذعرا  و  یبر روگیری ناوه الگوی دوم با شاکل

، با واکاوی عوامل پویشای و گرماپویشی موجد (1311) حساینی. شاودهای خزر باران موجب باران میدر کرانه عمدتا 

ها ابلب در گونه بارشچون این ی نیمه پربارش خزری بر این باور اساا  کههای ساانگین، شاادید و فراگیر پهنهانبار

و  واهتودهاند و در این فصل هنوز دریا گرمای وی ه خود را از دس  نداده اس ، بالبا  عامل صعود فصال پاییز ر  داده

 در هروزان فرین هایانبار وقوا معتقد اس  امکان ،(1311) منتظری وزشای( دریای خزر اسا .همرف  )چگالش آن، 

 هایماه در عموما که  دارد وجود مارس فوریه و ئانویه، دسااامبر، ماه چهار در خزر دریای سااواحل جزبه ایران سااراساار

ایران نشااان داد که روند افزایشاای  باران ، با واکاوی روند بارش(1321) حمدیم اساا . داده ر  اکتبر و ساانتامبر اوت،

مشااهده شاده اس  که این مقدار افزایشی  1311تا  1381از ساال  وی هبههای سانگین ایران انبار نهمعناداری در آساتا

 بندی،روش خوشه از اساتفاده ، با(1323) زیزیعبرزو و  برآورد شاده اسا . هرساالمیلیمتر در  2/4متوساط،  طوربه

 دو بارشی، مؤلفۀ یازده از عاملی تحلیل نمودند و بر این باورند که در اییرا شاناسا ایران سانگین انبار بر مؤثر هایمؤلفه

 دهد.می پوشااش را اثر درصااد 16 ،مجموا در مترمیلی ی  بارشاای روزهای تعداد و سااالانه بارش مجموا مؤلفۀ میانگین

 خراسان رضوی، سنگینانر هنگااام رخااداد باارکه الگوی هواسنهر د ندنشان داد (،1321) رودباری و کاشکیداداشی

ااالی منباااع اص عنوانبهناوه ئرف مدیترانه اس  که محور فرود آن در شر  دریای مدیترانه قرارگرفته و دریای سااار  

در  فراگیر سااانگینانبار رخداد زمان در بر این بااورند که ،(1322) میریاان و همکاارانکناد. میهاا ایفاا باارشاین 

 ودعصااا ،جو نییامز ترا منطقۀ واگرایی بر منطبق که شاااکل گرفته کشاااور ساااطح در قوی منطقۀ همگرایی ،ایران

 ناوه رقیشاا بخش بر منطبق، مطلق تاوایی و نساابیتاوایی شاارایط، مقادیر این در اساا . شااده موجب را هوا دینامیکی

د نشان دادن های مداوم و سانگین تبریزانواکاوی ساینوپتیکی بار، با (1322) بنفشاه و همکارانرضاایی .یابدمی افزایش

ی و همراه تبریزها مؤثر بوده و اسااتقرار سااردچال در برب سااه الگوی اصاالی فشااار تراز دریا در ایجاد این بارشکه 

، بر این باورند که (1322) زاده و همکارانحجازی .سانگین فراهم کرده اس ان ساطح زمین، شارایط را برای ایجاد بار

 شود.درصد، روندی مشاهده نمی 23درصاد از پهنه ایران، منفی و در  8روند روزهای همراه با باران سانگین در حدود 

 ، با(1044) امینی و همکارانکشور بیشتر اس .  نر  کاهشای در تعداد روزهای همراه با باران سانگین در نواحی برب

و  لانهای گیدر مجاورت با اسااتان اردبیل هایی از اسااتانبخشان نشااان دادند که ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بار
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، دارای تغییرپذیری ایهای جبهه خزری و مدیترانههای هوا و بارشدلیال تاأثیرپذیری از توده آذرباایجاان شااارقی باه

 .هستندهای مختلف در ماهبیشتری در مقادیر بارش 

گونه مطالعات، روند باران فرین و تحلیل در ابلب اینشود که های صاورت گرفته مشخص میبا بررسای پ وهش

 ها و شااگردهای محاسااباتی پرداخته شاادهها مدنظر بوده اساا  و کمتر به تحلیل آماری با کم  تکنی همدیدی آن

، واکاوی روزهای باران فرین در ایران اسااا  و برای نیل به این هدف از تحلیل هدف از پ وهش حاضاااراسااا . لذا 

در معرو خطر، اقدامات لازم برای  مناطقاسااتفاده شااده اساا  تا ضاامن شااناسااایی های باران فرین گونهای خوشااه

ن ریزان و مسئولابرای برنامهیا خشکسالی اعم از سایل مخاطرات  گونهاینهای ناشای از جلوگیری یا کاهش خساارت

 امر صورت گیرد.   

 روشمواد و  -1

سااال آماری در  14 کمدساا ایسااتگاه همدید با  132روزانه  انهای مربوط به مقدار باردهدر پ وهش حاضاار از دا

ت ها از مرکز آمار و اطلاعاهاند. این دادروزانه ثب  کرده صورتبهباران را  ادیراس  که مقاساتفاده شاده زمین ایران ۀپهن

 در  هااای آنخااام اساااتااخاارا  گااردیااد و پااایااگاااه داده صاااورتبااهسااااازمااان هااواشاااناااسااای کشاااور 

 خورشیدی 12/11/1321 تا 41/41/1304زمانی  ۀایساتگاه همدید کشاور در باز 132برای این پایگاه  .لب ایجاد شادمت

دارد.  11202×132ی به ابعاد ا، آرایهایجادشااده . بنابراین پایگاه داده(1)شااکل  روز( فراهم شااده اساا  11202)برابر با 

   .ها هستندها نماینده ایستگاهزمان و ستون ۀسطرها نمایند
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 در ایران یموردبررسهاي همدید موقعیت مکانی ایستگاه -1شکل 

 

ب  های ثفراهم شااده، صااح  و درسااتی داده ۀادبر روی پایگاه د لیوتحلهیتجزلازم به ذکر اساا  که قبل از انجام 

ها توسااط آزمون تصااادفی بودن و همگنی داده در طول دوره آماری موردمطالعههای از ایسااتگاه هرکدامدر  انشااده بار

ز ا تعدادیها محل تردید بود؛ یعنی در ها، برخی از دادهشااد. در برخی از ایسااتگاهکیفی و کمی کنترل  «1ران تساا »

 .(1316)مسااعودیان،  جایگزین شااد NaN1با دیموردترداز موارد، مقادیر  گونهاینرشاای ثب  نشااده بود؛ در روزها، با

ساایسااتم  افزارهایها از نرمنقشااه ترساایم و برای 3لبافزار متاز نرم آماری محاسااباتبرای همننین در این پ وهش 

اد و لب ایجافزار متها در نرمپایگاه دادهابتدا  که صورتنیبداساتفاده شده اس .  2سارفر و( ISG0) اطلاعات جغرافیایی

با اسااتفاده  درنهای و  قرار گرف آماری  8وتحلیلتجزیهاولیه، مورد  6پردازش و پردازششااد و پ  از پیش کدنویساای

ها ترکیب و ساان  مورد دیل به نقشااه و نقشااهها تبنویساای در محیط آن، دادهو اسااکرین  GISو ساارفر افزار از نرم

 واکاوی نهایی قرار گرف .

                                                           
1 Run test 

2 Not a Number 

3 Matrix Laboratory(MATLAB) 

4 Geography Information System(GIS) 

5 SURFER 

6 Processing 

7 Analysis 
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 قلمرو و مکان تابع زیادی اندازۀ باران، تا به )اعم از ساانگین یا ابرساانگین( فرین صااف  اطلا  لازم به ذکر اساا  که

 زیاد آستانۀ و خود ۀسالان بارش با زمان طول در منطقه هر طبیعی هایساازگان بارش اسا . بوم دریاف  منطقۀ جغرافیایی

 ممکن آید،می حساااببه ساانگین باران باران، کم ایسااتگاه ی  در که انیبار مقدار دلیل، همین اند. بهیافته انطبا  کم یا

. (1323)برزو و عزیزی،  آید شاامار به منطقه آن معمول هایبارش حد در و طبیعی پرباران، و مرطوب یامنطقه در اساا 

، میانگین یموردبررسااایسااتگاه  132از  هرکدامابتدا برای  انلذا در پ وهش حاضاار برای شااناسااایی روزهای فرین بار

بیشتر از  هاآنروزانه  انبلندمدت بارش در هر روز خورشایدی طی دوره آماری محاسابه شاد. سان  روزهایی که بار

در این  مورداساااتفادهروش  .(1323)حساااینی،  عریف شااادفرین تروز باران عنوانبهمیانگین بلندمدت همان روز بود 

فرین این مزی  را دارد که برای هر ایسااتگاه چه در مناطق پرباران شاامالی یا کم بارش پ وهش برای شااناسااایی روز 

ن بودن ریزش گیشود که سنو مختص هر ایستگاه تعیین می یدرستبهباران جنوبی کشاور واقع شاده باشاد، روز فرین 

، روزهای فرین در هر ایساتگاه شمارش شد و سن  درنهای دهد. باران را با معیاری درسا  و ایساتگاهی نمایش می

 میان تعداد روزهای باران فرین ایران 1در این پ وهش بر اسااس فواصل اقلیدسیِای قرار گرف . مورد واکاوی خوشاه

بالبا  ر مطالعات اقلیمی دانجام گرف .  3)سالسله مراتبی( ای پایگانیوشاه، فرایند تحلیل خ1و به کم  روش پیوند وارد

گروهی و افزایش ز فاصااالۀ اقلیدسااای و برای کاهش میزان پراش درونا )همانندی( برای محاسااابه درجه ناهمانندی

 :(1316مسعودیان، :1و  1)رابطه  شودیموارد استفاده  پیوندصله از حاهای همگنی گروه

2))(( اصله اقلیدسیف -1رابطه   srsrrs XXXXd 

که در این رابطه،
2

rsd  فاصاله اقلیدسی نقطهr  ام به مختصات rr  مختصات ام به sو نقطه  , ss  ، rX؛ ,

 اس . s بردار مشاهدات روی  sXو  rبردار مشاهدات روی 

اده استفاند بالاترین همانناااادی را نشاان داده که ای برای ادبام اقلامیگیری درجه همانندی باید شایوهپ  از اندازه

اند: پیوند تکی، پیوند کامل، پیوند متوساااط، پیوند اند که از آن جملهبرای ادبام معرفی شاااده های مختلفی. شااایوهکرد

شااوند که صااورتی ادبام میدر  sو  r هایگروه، وارد پیوند وزنی، پیوند مرکزی، پیوند میانااااه و پیونااااد وارد. در

 :کمینه باشد ،هابا دیگر گروه هاآننسب  به ادبام هری  از  هااام آنافزایش پراش ناشی از ادبا

      وارد پیوند -1رابطه 
)(

),(
2

sr

rssr

nn

dnn
srd


 

2، در این رابطه

rsd  فاصاله بین گروه مربعr  و گروهs  آمده باشد.  س به داسا  که به روش پیوند مرکزیrn 

 اس .  sتعداد اعضای گروه  snو  rتعداد اعضای گروه 

                                                           
1 Euclidean  Distance 

2 Ward Linkage 

3 Hierarchical Clustering 
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ها( از روش درونسااو یا تجربی خوشااهالگوها )حاضاار برای تعیین تعداد  لازم به یادآوری اساا  که در پ وهش

ها را شه، تعداد خووخطاآزمون. بدین معنی که پ وهشاگر بر اساس تخصص یا تجربه و با فرایند  اساتفاده شاده اسا

شااد، روزهای فرین با همدیگر ها کمتر از چهار خوشااه تعیین میاگر تعداد خوشااهلذا . (1223، 1)یارنال کندتعیین می

ها خوشهاگر  .شدبتا  سانگین از روزهای بارشی ابرسنگین آشکار نمیشاده و تفاوت روزهای همراه با بارش نسا پیوند

و  شااادها کم میبیش از این تعداد نیز انتخاب گردد، علاوه بر تکرار و شاااباه  برخی روزها، تجان  درونی خوشاااه

 بندی روزهای فرین از نظم منطقی برخوردار نبود.دسته

 بحثنتایج و  -0

 فرین در ایراناي روزهاي بارانلیل خوشهتح -0-1

روزهای همراه با باران فرین کلی و چهارگانه  1دارنماییا  نگاردرختوارهشااناساای معرفی شااده، با توجه به روش

و  3شود، خوشه بارش خص میکه از ماتری  فواصل مش طورهماننشاان داده شده اس .  3و  1 هایشاکلایران در 

در  )بیشااترین همانندی( را با هم داشااته و فاصااله یا کمترین ناهمانندی ینترکوتاه های ساانگین و ابرساانگین(،)باران 0

های نسبتا  سنگین و نیمه سنگین( با )باران 1و  1اند. در گام بعد، خوشاه شاده پیوندگام اول این دو خوشاه با همدیگر 

درختی نشااانگر آن اس  که ، نمودار شاااخهطورکلیبهشاوند. ملحق می 0و  3، به خوشاه درنهای و هم پیوند خورده 

اس   ها برقرار بودههر رویداد فرین بارشای، خود خوشاه مجزایی بوده و بیشترین همانندی بین گروه ،اولین مرحله در

 هاآن اند و فاصله اقلیدسی بینکدیگر داشاتهها کمترین همانندی و بیشاترین ناهمانندی را با یو در مراحل بعد، خوشاه

در این پ وهش پ  از ترساایم  اند.ای رساایدهزیادتر شااده اساا  تا جایی که به بالاترین قساام  در نمودار خوشااه

ده ، نشااان داده شاا1جدول در خوشااه به تفکی   های هرآمارهنمودارهای شاااخه درختی روزهای باران فرین ایران، 

 یموردبررسهای درصد ایستگاه 18درصد فراوانی،  33گین در ایران با سن نسبتا شود که خوشه باران اسا . ملاحظه می

درصد  11 ییتنهابهروز باران فرین،  862را به خود اختصاا  داده اسا . این در حالی اسا  که ایستگاه بندرانزلی با 

 از آن خود کرده اس . روز( را 6232) از کل روزهای باران فرین ایران

                                                           
1 Yarnal 

2 Dendrogram 



 اول ۀشمار                                                                   محیطی مخاطرات و جغرافیا                                                               124

 

 
 دارنماي كلی تعداد روزهاي باران فرین ایران -1شکل 

 

 
 دارنماي چهارگانه تعداد روزهاي باران فرین ایران -0شکل 

 

 فرین ایران هایبارانخوشههاي آماره -1جدول 

 هاآماره

 نام خوشه

فراوانی 

 روزهاي

 باران فرین 

 درصد فراوانی 

روزهاي باران 

 فرین

-عداد ایستگاهت

هاي همدید در 

 هر خوشه

-درصد ایستگاه

هاي همدید در 

 هر خوشه

بیشترین فراوانی 

 باران فرین 

 كمترین فراوانی

 باران فرین 

های نسبتا  بارانی  )خوشه 

 سنگین(
 زه  با صفر روز روز 08بوشهر با  1/18 142 33 1181

 0/2 11 12 1822 های نیمه سنگین(باراندو )خوشه 
با  انمریو

 روز111
 روز 20اهواز با 

 3 8 31 1138 های سنگین(بارانسه )خوشه 
 018رش  با 

 روز
 روز128با  یاسو 
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 هاآماره

 نام خوشه

فراوانی 

 روزهاي

 باران فرین 

 درصد فراوانی 

روزهاي باران 

 فرین

-عداد ایستگاهت

هاي همدید در 

 هر خوشه

-درصد ایستگاه

هاي همدید در 

 هر خوشه

بیشترین فراوانی 

 باران فرین 

 كمترین فراوانی

 باران فرین 

 0/4 1 11 1 های ابرسنگین(بارانچهار )خوشه 
 862بندرانزلی

 روز
---- 

 144 132 144 6232 مجموا

 

 هاي نسبتاً سنگین( در ایران)باران پراكنش مکانی روزهاي باران فرین خوشه یك -0-1

، از اس روز  08های فرین کمتر از که شامل باران نخس  بارشای دهد در خوشاهنشاان می 0شاکلگونه که همان

ها مشارک  دارند. این خوشه درصد ایستگاه 18ایساتگاه یعنی حدود  142، یموردبررساایساتگاه همدید  132مجموا 

های زه  و روز فرین شروا شده و تا ایستگاه 08و کیش با  ایساتگاه سااحلی بوشهرهایی همنون ش از ایساتگاهبار

روز فرین بارشی که برای کل  6232شاهداد با هی  روز فرین به پایان رسایده اسا . همننین این خوشاه، از مجموا 

 ان فرین ایران را به خود اختصا  داده اس .بار درصد روزهای 33روز یا به عبارتی،  1181ایران شناسایی شد، 

 

 
 هاي نسبتاً سنگین ایرانفراوانی رخداد باران -0شکل 

 

 گونهنایی  حاکی از این اساا  که در بخش بزرگی از ایران،  های نساابتا  ساانگین در خوشااهپراکنش مکانی باران

های همدید زیادتر و به دلیل وجود ایساااتگاهها در نیمه بربی و شااامالی کشاااور دهد ولی رخداد آنها ر  میبارش

تر اسا . البته لازم به ذکر اس  که در نواحی داخلی و شرقی کشور در صورت فراهم شارایط جوی مسااعدتر، فراوان

وشااه ی ، خ هرحالبهتوپوگرافی منطقه، ممکن اساا  این نوا از بارش اتفا  بیفتد.  تبعبهآمدن شاارایط خا  جوی 
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 شوندهای ایران مشاهده میفرینی اسا  که پراکنش ساراسری در کشور دارند و در ابلب بخش شاامل روزهای باران

 .(2)شکل 

 

 
 هاي نسبتاً سنگین در ایرانپراكنش مکانی باران -5شکل 

 

 ( در ایرانهاي نیمه سنگین)باران پراكنش مکانی روزهاي باران فرین خوشه دو -0-0

 132درصااد و یا به عبارتی از مجموا  2شااود، فقط ساانگین ایران میهای نیمهکه شااامل باران بارشاین خوشااه

اسااتان روز از آن مریوان در  111آفرینی دارند. بالاترین رخداد فرین این خوشااه با ایسااتگاه نقش 11ایسااتگاه همدید، 

همننین مجموا فراوانی تعداد روزهای  .به ایساتگاه اهواز اختصا  دارد روز 20ترین فراوانی نیز با کردساتان و پایین

 .  (6)شکل گیرددرصد از تعداد کل روزهای باران فرین کشور را در برمی 12روز یا معادل  1822فرین این خوشه، 
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 هاي نیمه سنگین ایرانفراوانی رخداد باران -6شکل 

 

های نیمه سنگین در ایران محدود شود، پراکنش مکانی روزهای همراه با بارشمشااهده می 8شاکل همننان که در 

سد که رنیمه بربی ارتفاعات زاگرس اس . چنین به نظر می وی هبههای شارقی دریای خزر و به چند ایساتگاه در کرانه

های همرفتی یا مهاجر منطقه رطوبتی از دریا، به همراه سااامانه های شاارقی خزر به ساابب تغذیههای فرین کرانهبارش

ا بر ههای بربی که مساایر آنعلاوه بر شاارایط توپوگرافی وی ه این مناطق، سااامانهایران دهند ولی در نیمه بربی ر  می

ها ارشبونهگاینگذرد، مسااابب تأمین رطوب  برای رخداد و حتی دریای سااار  می فارسخلیجفراز دریای مدیترانه، 

 .هستند

 

 
 هاي نیمه سنگین در ایرانپراكنش مکانی باران -7شکل 
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 هاي سنگین( در ایران)باران پراكنش مکانی روزهاي باران فرین خوشه سه -0-0

، فقط یبررسموردایستگاه همدید  132های سانگین در ایران حاکی از این اسا  که از مجموا فراوانی رخداد باران

رویداد  ترینگیرند. بالاترین و پایینهای سنگین در این گروه قرار میهای دارای باراندرصاد از ایستگاه 3ایساتگاه یا  8

 6232به ترتیب، به ایساتگاه رشا  و یاساو  اختصا  دارد. همننین از مجموا  128و  018فرین در این خوشاه با 

 .  (1)شکل  اس درصد آن، مربوط به این خوشه  31وز یا معادل ر 1138در کل ایران،  انیروز فرین بار

 

 
 هاي سنگین ایرانباران رخدادفراوانی  -2شکل 

 

 2ایستگاه این خوشه،  8دهد که از ایران نشاان میدر همننین پراکنش مکانی تعداد روزهای همراه با باران سانگین 

های جنوبی دریای خزر و دو ایستگاه کوهرنو و یاسو  در شاهر، رامسر و رش  در کرانهایساتگاه آساتارا، بابلسار، نو

سنگین ایران در دو قلمرو ساحلی دریای  انهای باردهد که ایستگاهاین شرایط نشان می .برب کشاور واقع شاده اس 

های مهاجر ورود سااامانه اند. این قرارگیری به ساابب نزدیکی به دریا وخزر و مناطق کوهسااتانی زاگرس واقع شااده

ای از سااوی دیگر، منجر به رخداد های مدیترانهارتفاعات بربی و ورود سااامانه سااویزا از ی  سااو و حال  بادنبارا

   .(2)شکل  شودها میهای سنگین در این ایستگاهبارش
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 هاي سنگین در ایرانپراكنش مکانی باران -9شکل 

 

 هاي ابرسنگین( در ایران)باران پراكنش مکانی روزهاي باران فرین خوشه چهار -0-5

 های ابرسااانگین کشاااوراندهاد در این خوشاااه بارش که شاااامل بارنشاااان می 14شاااکال گوناه کاه هماان

شود که روز بارشی مشاهده می 862لی با فراوانی در ایران، فقط ایساتگاه بندرانز یموردبررساایساتگاه  132، از اسا  

. به دیگر سااخن، هی  ایسااتگاهی در ایران وجود ندارد که بیشااتر یا شااودشااامل میها را درصااد ایسااتگاه ی  کمتر از

ه گف  ک توانیمروز(، بارش فرین داشااته باشااد. برای اثبات این ادعا  862) نزدی  به تعداد روزهای باران فرین انزلی

روز با  181روز اساا  که در خوشااه سااوم قرار گرفته و  018ه دوم باران فرین ایران مربوط به ایسااتگاه رشاا  با رتب

تعداد روزهای بارش کل درصد از  11، ییتنهابهاما نکته جالب اینجاسا  که همین ی  ایستگاه ؛ بندرانزلی فاصاله دارد

میزان برای ی  ایسااتگاه کشااور رقم بساایار بالایی  را به خود اختصااا  داده اساا  و این روز( 6232) فرین کشااور

 .شودمحسوب می
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 هاي ابرسنگین ایرانفراوانی رخداد باران -14شکل 

 

های جنوبی دهد که در کرانهخوشااه چهار( نشااان میایران )های ابرساانگین همننین نقشااه پراکنش مکانی بارش

خوشه مجزایی  ییتنهابهزهای باران فرین اسا  و این ایستگاه دریای خزر، فقط ایساتگاه بندرانزلی دارای بیشاترین رو

رساد مجاورت این ایساتگاه با دریای خزر، تقوی  صعود همرفتی دریا و به نظر می. را به خود اختصاا  داده اسا 

 سیبری، نقش مهمی در افزایش تعداد روزهایپرفشار فشار دریای سیاه و کمهای قرارگیری در مسایر چرخندی ساامانه

 .(11)شکل  های ایران دارندفرین این ایستگاه نسب  به دیگر ایستگاه

 

 
 هاي ابرسنگین در ایرانپراكنش مکانی باران -11شکل 
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 گیرينتیجه -0

های دارای وردش و ناکساارکش، آشااوب که رفتاری اساا  آب و هوایی هایساانجه ترینمهم از ،بارانفراساانج 

روزهای  یاخوشه. نتایج واکاوی اس های آب و هواشاناختی سانجه از بسایاری به تری نساب انی شادیدزم -مکانی

ه نمود که خوشاا تفکی  مجزاتوان روزهای باران فرین را به چهار خوشااه بارش باران فرین ایران نیز نشااان داد که می

درصد از کل روزهای  33ها و درصاد ایساتگاه 18)روزهای همراه با باران نسابتا  سانگین(، بیشاترین فراوانی را با  اول

فرین را از آن خود نموده اسا . این خوشاه عموما  شاامل روزهای باران فرینی اساا  که پراکنش سراسری در کشور 

شود، های نیمه ساانگین ایران میشاوند. در خوشاه دوم که شاامل بارانهای ایران مشااهده میدارند و در ابلب بخش

درصاد از تعداد کل روزهای باران فرین مشاارک  دارند که محدود به چند ایستگاه  12ها و یساتگاهدرصاد از ا 2فقط 

وشه )خ های سنگیننیمه بربی ارتفاعات زاگرس اسا . فراوانی رخداد باران وی هبههای شارقی دریای خزر و در کرانه

های ها، دارای باراندرصااد از ایسااتگاه 3ا ایسااتگاه ی 8فقط  ،در این خوشااهکه سااوم( در ایران نیز حاکی از این اساا  

های جنوبی دریای خزر و کنند و قلمرو این خوشه در کرانهدرصاد روزهای فرین را تبیین می 31سانگین  هساتند که 

های آسااتارا، بابلساار، نوشااهر، رامساار، رشاا ، کوهرنو و یاسااو  اساا . بربی ارتفاعات زاگرس محدود به ایسااتگاه

در ایران،  یموردبررسایستگاه  132های ابرسانگین ایران اس ، از وشاه روزهای همراه با بارانکه خ 0خوشاه  درنهای 

ها را در درصااد ایسااتگاهنزدی  به ی  شااود که روز بارشاای مشاااهده می 862فقط ایسااتگاه بندرانزلی با فراوانی 

تعداد روزهای بارش فرین کشور را  درصد از 11، ییتنهابهاما نکته جالب اینجاسا  که همین ی  ایساتگاه ؛ گیردیبرم

به خود اختصاا  داده اسا  و این میزان برای ی  ایساتگاه کشور، رقم بسیار بالایی اس  که نیازمند تدوین اصول و 

آبی و تواند در مواقع کمسااازی حجم بارشاای مازادی اساا  که میبرداری بهینه و ذخیرههای مدون جه  بهرهبرنامه

ر با بنابراین نتایج پ وهش حاضاا؛ ای را برای کشااورمان ایفا نمایدکنندهذیه کننده و جبرانخشااکسااالی، نقش منبع تغ

؛ افزایش بااران فرین (1412رحیمی و فاااطمی، ) برب ایرانافزایش باااران فرین در ساااواحاال دریااای خزر و جنوب

 (1442روی، )ساان افزایش باران فرین در نواحی کوهسااتانی (؛1311حسااینی،  ؛1318)مسااعودیان،  های خزریکرانه

که معتقد به کاهش نر  باران ساانگین در  (1322) زاده و همکارنحجازیمطابق  دارد. ضاامن اینکه با نتایج پ وهش 

های واقع در برب ایران به ساابب نی ندارد زیرا پ وهش حاضاار نشااان داد که ایسااتگاهبرب ایران هسااتند، همخوا

موقعی  خا  جغرافیایی در ساالسااله جبال زاگرس و نفوذ بادهای بربی، دارای روزهای باران فرین زیادی هسااتند. 

 لنا و همکارانو  (1323) و عزیزی برزوای در این پ وهش با روش کار همننین کااربسااا  تکنی  واکاوی خوشاااه

 همنوشانی زیادی دارد. (1448)
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 قدردانی و تشکر

سازمان  نخبگان کشور وملی مادی و معنوی بنیاد با حمای  بخشی از پروئه تحقیقاتی اس  که  ،پ وهشین ا

ی یاد نخبگان و سازمان جغرافیایی نیروهابندریغ های بیتدوین شده اس . از حمای  جغرافیایی نیروهای مسلح

 .نهای  سناسگزاریمبیمسلح 

 كتابنامه

 ایمقایساااه روی ایران: مطالعه زمساااتانی هایساااامانه عددی بینیپیش .1311؛ وکیلی رضاااازاده،؛ مجیاد آزادی،

    .تبریز دانشگاه ها،شاره دینامی  کنفران  هشتمین فیزیکی. هایپارامترسازی
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=164881 

. انتشااارات دانشااگاه گیرىتصاامیم و بحران مدیری  کتاب از ، برگرفتهدفاعى مجله ساایاساا  .1414؛ آلیسااون، گراهام

 https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144723                                                تهران.

ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش با اساااتفاده از  .1044؛ زاده، رووف؛ احمادی، محمادامینی، حااماد؛ مصاااطفی

-104، 1، شماره س یزطیمحعلوم و تکنولوئی . های بارانسنجی اردبیلبارش در ایستگاههای تغییرپذیری شاخص

118 .                                                                              10.22034/JEST.2020.32551.4044 

های های سرد سالساازی بارش ماهشابیه .1316؛ یباباویان، ایمان؛ کریمیان، مریم؛ مدیریان، راحله؛ نوخندان، مجیدحبیب

  .22-81، 14، شماره مجله جغرافیا و توسعه .RegCm3اقلیمی با استفاده از مدل  1382و  1386
10.22111/GDIJ.2007.3660 

ایران.  مختلف مناطق در سااانگین بارش برآورد برای سااااده اریمعی پیشااانهاد .1323؛ برزو، فرزانه؛ عزیزی، قاسااام

  JPHGR.2015.55335/10.22059                                  .308-362، 3، شماره طبیعی جغرافیای هایپ وهش

 –واکاوی تغییرات زمانی  .1322؛ عساکره، حسین؛ شیرمحمدی، سهیلاصاراف، بهروز؛ اصال، ساعید؛ سااریجهانبخش

 ،تحلیل فضااایی مخاطرات محیطی. 1222-1416سااال  طی ایران برب در بالا( بحرانی )فرین یهابارش مکانی

 https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2926-fa.html                                                  . 12-146، 1شماره 

بررسی همبستگی بین  .1311؛ لیلی ،داریخزانه ؛فر، علیرضاجوانمرد، ساهیلا؛ باباییان، ایمان؛ بدا  جمالی، جواد؛ شهاب

 .130-102، 81، شماره اییجغرافی تحقیقات. بارش ایران یهانوساندریای عمان با  -تغییرات فشار قزاقستان
 http://ensani.ir/fa/article/97327/ 

واکاوی تغییرات مقادیر حدی  .1322؛ ن اد، میممدروی، علیرضااا؛ طولابیزاده، زهرا؛ حلبیان، امیرحسااین؛ کربلاویحجازی

 .132-124، 13، شماره یط طبیعیمخاطرات مح. نیزمرانیابارش در گستره 
 https://jneh.usb.ac.ir/article_5035.html 

کارشناسی ارشد اقلیم  نامهانیپانیمه پربارش خزری.  شرایط همدیدِ همراه با بارش در پهنه .1311؛ حسینی، سید محمد

روه ریزی، گدکتر ساید ابوالفضال مساعودیان، دانشاگاه اصفهان، دانشکده جغرافیا و برنامه شاناسای، اساتاد راهنما:

 https://www.virascience.com/thesis/509874                                                         جغرافیای طبیعی.

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=164881
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=144723
https://dx.doi.org/10.22111/gdij.2007.3660
https://dx.doi.org/10.22059/jphgr.2015.55335
https://jsaeh.khu.ac.ir/article-1-2926-fa.html
http://ensani.ir/fa/article/97327/
https://jneh.usb.ac.ir/article_5035.html
https://www.virascience.com/thesis/509874
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. رساله نیزمرانیاواکاوی همدید پرفشار دریای سیاه و نقش آن در تغییرات دما و بارش  .1323؛ محمد نی، سایدحسای

مساعودیان، دانشگاه اصفهان،  ابوالفضال دیسادکتری اقلیم شاناسای، اساتادان راهنما: دکتر ساعید موحدی و دکتر 

 https://lib.ui.ac.ir/inventory/3/11756.htm             ریزی، گروه جغرافیای طبیعی.دانشکده جغرافیا و برنامه

استان خراسان  1316فروردین  2ارزیابی همدیدی بارش سنگین  .1321؛ رودباری، عباسعلی؛ کاشکی، عبدالرضاداداشی

 http://ensani.ir/fa/article/491794                     .82-24، 12، شماره مجله آمایش جغرافیایی فضا. رضوی

های جغرافیایی، پ وهشمجله  .اخیر ایرانهای مطالعه تغییرپذیری بارش دهه .1312؛ احمد ،عسگری ؛زاده، فاطمهرحیم
 https://journals.ut.ac.ir/article_18090.html                                                       .68-14، 6شماره 

واکاوی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با  .1322؛ پور، فرشتهنعلیرضاایی بنفشه، مجید؛ جعفری شندی، فاطمه؛ حسی
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