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 چکیده
کمتر از  ا میزان بارندگی در ایرانههدر غالب نوشت .دهندتعابیری هنجاری ارائه میمحققان جغرافیایی ایران،  های سرزمینیویژگی از

ها را با زمان نیاز آبی در تقابل و هنگامی که از شود، بارشو وقتی صحبت از زمان بارش میشود ذکر می یک سوم متوسط جهانی

اکنون این  شود.یاد میو الگویی اتفاقی و سیالبی نامتوازن  توزیعیآید نیز از بارش صحبتی به میان می لگویو ا نحوه توزیع مکانی

آیا راهبردهای  و گر علمی، مجاز به تفسیری هنجاری از این وضعیت هستیم؟سؤال مطرح است که اصوالً به عنوان یک شناخت

 تحلیل متون این پژوهش با تمسک به روش پدیدارشناسی و مود وجود دارد؟ها را به فرصت تبدیل نکه بتوان این ویژگی مقتضی

، "بیشترین تکرارها"، "مرکزیهسته"های اثر جغرافیدانان ایران بر اساس روش ژانت و بکارگیری شاخص 50

 هد که:دنتایج حاصل از این طرح نشان میها پاسخ دهد. سعی کرده به این پرسش 4استنادیهم "مرکزیت"و"شکوفایی"

 ، مجاز به بارگذاری هنجاری در حوزه علم نیستیم. ایران منابع آبی های بارشی وویژگی در شناخت -

ی از آن دهد و سیاست های راهبردی آمایشی باید تابعهای اقلیمی یک منطقه هویت سرزمینی آن را شکل میویژگی -

 باشد. 

  گرایی جغرافیدانان ایران است.تفکر اثباتهای اقلیمی بیشتر زاییده حاکمیت تحلیل هنجاری از ویژگی -

 .یمیاقل تيهو ،یراهبرد، فضا، هم استناد ران،يا: کلیدواژگان
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 بیان مسألهمقدمه و 

سرزمین ایران، یک متن جغرافیایی با تنوع منظرهای اقلیمی وجغرافیایی است که فرم کالن فعلی خود را از تالقی دو ابر 

زایی متعدد و های شکلها، سامانهجهت ناهمواری،های ارتفاعیبودن، تفاوتبرده و فالتیقاره و یک خرده به ارث 

رو، سرزمین ایران با هویت و رخدادهای های بارز آنست. و از اینهای متنوع اقلیمی از ویژگیبرخوردار از سیستم

شناس به این واقعیت اذعان دارند که سهم مهای متعدد روبروست. محققان اقلیها و فرایندگوناگون اقلیمی و افتراق فرم

ها را با ویژگیو این  های گنردش جهنانی اسنتمتأثر از توزیع سیستمنزوالت جوی ایران در تأمین منابع آبی متنوع و 

به های سرزمینی باید کنند.با توجه به اینکه ازویژگیها به عنوان نقاط ضعف یاد میاند و از آندیدی هنجاری نگریسته

های عنوان هویت یک سرزمین یاد شود اکنون این سوال مطرح است که بکار بردن مفهوم هنجاری در مورد ویژگی

ها به عنوان که چرا محققان از این گزارههای علمی مجاز شمرده شود؟ سوال دیگر آنتواند در گزارهسرزمینی اصوالً می

های اقلیمی و ب شده که چنین قضاوتی را در مورد ویژگیکنند و چه فضای فکری سبیک موضوع ناهنجار یاد می

توان کارهای ارزشمند محققین ذیل را نام های اقلیمی و بارش ایران میویژگی در ارتباط باسرزمینی ایران داشته باشند. 

 برد.  

ساعته،  24بارش  ( براساس عناصر عمده بارش از قبیل بارندگی ساالنه، تمرکز فصلی و باالترین153: 1385)علیجانی

( بارش را به عنوان مهمترین عنصر 1: 1393و همکاران) محمدیی بارشی تقسیم کرده است. کل کشور را به شش ناحیه

های خاص و توزیع زمانی و مکانی نایکنواخت برخوردار بوده معرفی از پیچیدگیدر سرزمین ایران اقلیمی که همواره 

( در بررسی نواحی بارشی نشان داده که بر حسب 121: 1390)( و79: 1388دیان)کرده و برآن تأکید ورزیده است. مسعو

و بارش یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی ی بارشی متمایز مقدار و زمان دریافت بارش، ایران دارای هشت ناحیه

جوی بسیار کم، متوسط بارندگی : پیشگفتار( ایران را سرزمینی خشک و با نزوالت 1394علیزاده) ی منابع آبی است.بالقوه

میلیمتر که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست معرفی کرده و زمان ریزش  250ساالنه تقریباً کمتر از 

( در تحلیل همدید 193: 1395داند. حلبیان)نزوالت جوی و محل ریزش آنها را با نیازهای بخش کشاورزی، در تقابل می

گانه فشار تراز ی پرفشاری در زمان رخداد الگوهای سههای غربی خزر بیان کرده سامانهیر کرانههای حدی و فراگبارش

اند که دریای عرب در تراز پایین و دریای ( بیان کرده251: 1396بر روی دریای سیاه قرار دارد. خسروی و همکار)

( با 263: 1396اند. شعبانپور و همکاران)ن داشتههای ایرامدیترانه در تراز باال بیشترین نقش را در وزش رطوبتی بارش

بر  ONIو  NAO ،AISMRبررسی چرخه هیدرولوژیک در ایران، روند آن و همچنین تأثیر الگوهای پیوند از دور 

های سال را بر اساس فرمول زمان تجدیدپذیری محاسبه و نقشه 36نوسانات بارش، چرخه هیدرولوژیکی نقاط ایران در 

ی متوازن و پایدار ( به بررسی حکمروایی آب و نقش آن در توسعه5: 1397اند. سعیدی و همکاران)کرده آن را ترسیم

( 87: 1398کاران)و هم یمفاخراند. و همچنین ارزیابی پیامدهای فضایی آن در منطقه آبیاری کرخه)خوزستان( پرداخته

نوان متغیرترین عنصر اقلیمی که تغییرات آن پیامدهای های اوج ایران از بارش به عهای مؤثر در بارشبا بررسی مؤلفه

گیری از دانش بومی ( بیان کرده که استفاده از سرمایه اجتماعی و بهره104: 1399ویسی)اند. زیست محیطی دارد یاد کرده

رکزی محیطی و بحران آب در فالت محل مناسبی برای برون رفت از مشکالت زیستتواند راهنظام قنات همچنان می

 یمتفاوت ریمقاد، نیسنگ یهابارش یاهیو ناح یکینوپتیس یالگوها یبررس اب( 140: 2005)و همکاران برتیساایران باشد. 

 در آلمان نیبارش سنگ یبرا اریمع 22( 5: 2009)هننزل و ماشنوالتاند. آورده به دست نیبارش سنگ یبه مثابهرا 

( در 1723: 2010کیس و همکاران)اند. کیوتسیوی دادهجا  «M» و  «A» ،«I» ،«F» انتخاب و آنها را در چهار گروه

اند که مجموع بارش و نشان داده سال اخیر را بررسی کرده 50های باال و بارش در یونان، تغییرات دامنه و فرکانس فرین

وده است. بریتو و تر جابجا شده و افزایش تغییرپذیری آن بدون هیچ الگوی منسجمی ببه سمت آب و هوای خشک

های فرین شسهم انواع باربندی و را طبقهآمازون های حدی بارش در حوضه آبریزانواع رخداد( 179: 2014همکاران)



 نجمن جغرافيايی ايران(اپژوهشی و بين المللی  –فصلنامه علمی )جغرافيا                                         40

  

های ( روند نمایه171: 2016اند. ماریگی و همکاران)در بارش کل و فراوانی رخدادشان در هر یاخته را تحلیل نموده

( به تحلیل 2018اند. ایجیل و همکاران)کنیا را بررسی کرده خشک جنوب شرق مناطق خشک و نیمهفرین بارش در 

اند اند و بیان کردهشرق ایاالت متحده براساس الگوهای هواشناسی بزرگ مقیاس پرداختهدینامیکی بارش حدی در شمال

سبب تفاوت بین  ی رطوبت، همگرایی رطوبت سطح پایین و کمربندهای گرمکه فاکتورهایی چون انتقال یکپارچه

استنادی شرق ایاالت متحده است. در مورد نحوه تحلیل متون با روش همروزهای با و بدون بارش حدی در شمال

 توان کارهای ارزشمندی محققین ذیل را نام برد.  می

شگاه تهران استنادی به مطالعه دانسنجی و روش تحلیل همهای علم( با استفاده از شاخص81: 1393سالمی و همکاران)

استنادی ( به بررسی و آنالیز هم733: 1398مفرد و همکاران)در تولید علم ایران در یک دوره ده ساله پرداخته است. راهدان

و برای تحقق اهداف خود با تشکیل  پرداخته 2018تا  1970ی ژئومورفولوژی از ی انسان و محیط در حوزهرابطه

سنجی دانش شناختی با هدف علم، به تجزیه و تحلیل کتابWOSاز پایگاه استنادیمقاله  456ی آماری مرکب از جامعه

ی مدیریت سیالب ( درحوزه1: 2019وو و همکاران)اند. جینگمبادرت کرده Citespaceافزار ژئومورفولوژی با کمک نرم

ی و تأکید بر ورود این شاخه ، عالوه بر مشخص کردن کلمات استراتژیکCiteSpaceافزار با نرم 2019تا  1980از سال 

هایی چون شهر اسفنجی و کنترل ها به سمت ایدهی این پژوهشبینی آیندهی سریع کمی، به پیشی توسعهعلمی به دوره

ی های هنجاری محققان و پژوهشگران در بارهی برداشتهدف این مقاله معطوف به نحوهاند. آلودگی آب پرداخته

توان بدینوسیله ها وتوجه به دیدگاه پدیدارشناسی است و میی برداشتایران، لزوم تغییر این نحوههای سرزمینی ویژگی

گرایی در مورد شرایط محیطی ایران تبری جست و بدیهی خواهد های اثباتهای منفی ناشی از برداشتاز تبدیل گزاره

 گذار خواهد بود. های راهبردی وزارت نیرو تأثیر بود که این تغییر در اتخاذ سیاست

 محدوده ی پژوهش 

کیلومتر مربع در نیمه جنوبی  1648195مرزهای سیاسی ایران با وسعت و  این پژوهش گسترهی نشان دهنده 1شکل 

درجه طول شرقی است. کشوری کوهستانی  64تا  44درجه عرض شمالی و  40تا 25منطقه معتدل شمالی با مختصات 

بیشتر  آن اقلیمی و بارش -متر از سطح دریا که جوالنگاه چهار سیستم جوی 1200عی و نیمه خشک با میانگین ارتفا

 . است و خلیج فارس متأثر از سطوح آبی دریاهای اطراف از جمله خزر، مدیترانه، سرخ و عمان

 
 : موقعیت ايران ومنابع تامین کننده رطوبت به ايران1شکل 
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 ها مواد و روش

و تحلیل ژانتی انجام 1 مندی از روش هم استنادیو بهره سرزمین با روش پدیدارشناسیپژوهش حاضر در حوزه آمایش 

، 2بیشترین تکرار، شاخص شکوفایی ،ی مرکزیبا اتکا به چهار شاخص هسته ،گرفته است. لذا برای تحقق اهداف

و با باز خوانی این اثر انتخاب  50شناسی ایران احساء و سپس از میان آنها، منابع موجود اقلیم3شاخص مرکزیت

هایی استخراج شد که مستندات خود را به ده محقق جغرافیدان ایرانی ارجاع داده بودند. با متون)تحلیل ژانتی( گزاره

استنتاج گردید. سپس  های اقلیمی ایرانهای مفهومی در مورد ویژگیهای متون این ده نفر، پرکاربردترین گزارهبررسی

استنادی اهمیت هریک بازشناسی و نتیجه کلی از آن بدست آمد. بعد از استنتاج گزاره های بر اساس چهار شاخص هم

موارد تحلیل تفسیری  4ایران نسبت به نقد هر یک از آنها بر اساس روش موضوعی معکوس بارش()پرکاربرد در باره اقلیم

 دهد. به صورت شماتیک نشان می الگوریتم این پژوهش را 2انجام وبه تدوین متن نقیض آن مبادرت گردید. شکل 

 دستاورد ها و نتايج 

شناسی قلیماهای بارشی و برای دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا با جستجوی کتب و مقاالت با محوریت موضوعی ویژگی

بیشترین سته مرکزی،های همنبع معتبر علمی از محققین ایرانی انتخاب گردید و با استفاده از شاخص 50تعداد تنها ایران 

عنوان مرجع  ها بهاستنادی از بین محققین افرادی برگزیده شد که آثار آن( شیوه هم3تکرارها، شکوفایی و مرکزیت)شکل 

این محققان  ی مرکزی در این موضوع به  نه تن از محققان ایرانی معطوف بود.بکار گرفته شده بودند و شاخص هسته

 :عبارت بودند از 

                                                           
1- Citespace 
2- Brust Detection 

3- Centrality 

4 -Invers Thematic 
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 : الگوريتم پژوهش2شکل 

میلی  300ی ایران حدود که متوسط باران ساالنه(، این محقق در مکتوبات خود به استناد این287: 1373صفی نژاد)-1

 کند. متر و نسبت به متوسط بارش جهانی از یک سوم هم کمتر است ایران را سرزمینی خشک معرفی می

متر میلی 1850کند بندر انزلی با ی ایران را بیان کرده و عنوان می(، پراکندگی مکانی بارش ساالنه121: 1385علیجانی) -2

ترین اند یعنی اینکه به طور متوسط مرطوبمتر بارندگی ساالنه کمترین مقدار بارش را داشتهمیلی 56بم با  بیشترین و

گیرد که این تغییرات مکانی فاحش سپس نتیجه می کند.ی ایران بارش دریافت میترین نقطهبرابر خشک 33ی ایران نقطه

است و این تفاوت از نظر وسعت مکانی چشمگیراست. از این گزاره به خوبی می توان قضاوت نامبرده را از نامطلوب 

 بودن توزیع مکانی بارش استنتاج نمود. 

گی زمستانه است و (، در مکتوبات خود ایران را کشوری دانسته که دارای بارند15: 1389)( و317: 1385کردوانی) -3

شوند. این محقق های بهاره و تابستانه را شدید و رگباری معرفی کرده که به صورت سیالب از دسترس خارج میباران

ایرانی در مکتوبات متعدد خود با بکاربردن جمالتی در مورد زمان بارش در ایران و عدم تطابق این زمان با فصل کشت 

ی نامطلوب بودن فصل بارش و تبعات ناشی از آن بیان کرده است. وت خود را دربارهاز یک سو و رگباری بودن آن قضا

بارش را متغیرترین عنصر اقلیمی محسوب کرده که دارای تغییرات مکانی و زمانی  ،(89،97: 1387)کاویانی و همکار -4

 داند. زیادی است و ایران را کشوری خشک و دارای رفتار بارشی سرکش می

 رانيا جغرافیايیمنابع 

 منبع منتخب  50

 هم استنادی

 (1387)انیو مسعود یانیکاو، (1389( و )1385)یکردوان، (1375)یجانیعل، (1373نژاد) یصف

 (1394)زادهیعل، (1392موحددانش)، (1391)انیزمرد، (1390)انیمسعود، (1388)یطالقان ییعال

 چهارگانه یانتخاب گزاره ها

 یدارا رانیبارش ها درا یمکان عیتوز

 کهیاست، بطور ییباال اریانحراف مع

و  متریلیم2000از  شیب ییدر مکان ها

 50کمتراز  یگرید هایدر مکان

 .در سال است متریلیم

 ریغ راندرای هاالگو بارش

 یو دارا یمنظم، رگبار

است بگونه  دیشد راتییتغ

را با مشکل  ینبیشیکه پ یا

 ت. روبروکرده اس

بارش  یزمان عیتوز

با جدول  رانیدر ا

آب مورد  یزمان

 یکشاورز ازین

 ندارد. قیتطب

 نیسرزم رانیا

است که  یخشک

سوم  کیکمتر از 

متوسط بارش 

 افتیرا در یجهان

 .دکنیم

 معکوس یروش موضوع

 یریگجهینت
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داند که خشکی بر وسعت زیادی از آن حاکم بوده و توزیع مکانی (، ایران را کشوری می27،304: 1392لقانی)طاعالیی-5

بارش را دارای انحراف معیار باالیی دانسته و به خشک بودن سرزمین ایران و عدم توزیع مکانی بارش تأکید دارد و 

 ارد. های هنجاری وی با آنچه علیجانی بیان می دارد تطابق دگزاره

(، بارش را یکی از متغیرترین عناصر اقلیمی برای ارزیابی بالقوه منابع آب دانسته که دارای 121: 1390مسعودیان)-6

توزیع زمانی و مکانی نایکنواخت است و آن را دلیلی برای توزیع نایکنواخت منابع آب عنوان کرده است. با توجه به 

های قابل تأملی است به خوبی می توان قضاوت هنجاری یکی دارای مهارتهای این محقق ایرانی که از نظر تکنگزاره

های آب و هوایی ایران در منابع آبی و ناخرسندی وی را درعدم توزیع زمانی و مکانی بارش استنتاج وی را از ویژگی

 نمود.   

های را دارای بارندگی های شمالیهای بارش در مناطق مختلف کشور بخش(، با بررسی ویژگی21: 1391زمردیان)-7

های نامنظم، های جنوبی را دارای بارشداند و قسمتای شده میهای منظم رودخانهگیری جریانتر که موجب شکلمنظم

شود معرفی کرده و مفهوم نظم در بارش را به های سیالبی و طغیانی میرگباری و همرفتی که منجر به تشکیل جریان

 کند. صادفی بودن بارش را یک نامطلوبیت سرزمینی تلقی میعنوان یک مطلوبیت و نظام ت

 درصد از مساحت  50(، کشور ایران را سرزمینی خشک و نیمه خشک معرفی کرده است که 137: 1392موحددانش) -8

 به عنوانمیلیمتر یا کمتر دارد. وی با استناد به این گزاره خشکی سرزمین ایران را  150کشور بارش میانگین تقریباً معادل 

 نماید.  یک هنجار معرفی می

آید با بیان و تأکید بر ی ایران به شمار میشناسان برجسته: پیشگفتار(، که یکی از اقلیم شناسان و آب1394علیزاده)-9

ی اصلی آب در با نیازهای بخش کشاورزی، که مصرف کنندهکه زمان ریزش نزوالت جوی و محل ریزش آنها این

 های بارشی ایران بیان داشته است. مطابقت ندارد قضاوت هنجاری خود را در مورد ویژگیکشور است، 

توان پرکاربردترین ها که در غالب قریب به اتفاق مکتوبات جغرافیدانان ایران تکرار شده است میبا توجه به این گزاره

 های اقلیمی ایران را در چهار گزاره زیر خالصه نمودگزاره

 ن خشکی است. ایران سرزمی -1

 زمانی آب مورد نیاز کشاورزی تطبیق ندارد.توزیع زمانی بارش در ایران با جدول  -2

 ها در ایران دارای انحراف معیار بسیار باالیی است. توزیع مکانی بارش -3

ریزی بینی و برنامهای که پیشدارای تغییرات شدید است بگونهها در ایران غیرمنظم، رگباری و الگوی بارش -4

 را با مشکل روبروکرده است. 

ها در ایران معطوف بوده است که بیشتر پژوهشگران به گزاره توزیع مکانی بارش "بیشترین تکرار"در این بررسی شاخص 

ها درایران معطوف است و بیشترین نیز به گزاره توزیع مکانی بارش "شکوفایی "به علیجانی استناد کرده بودند. شاخص

به گزاره توزیع زمانی بارش و عدم تطبیق با جدول زمانی  "مرکزیت"سعودیان داده شده است. شاخص ارجاعات به م

استنادی محققان های همشاخص 3اند. شکلآب مورد نیاز کشاورزی معطوف است و غالب محققان به علیزاده استناد کرده

کنیم، اکنون  اکتفا است درایران شناسان اقلیم غالب تائید مورد که گزاره چهار همین به تنها دهد. اگرایرانی را نشان می

 ها را با تحلیلی محتوایی ارزیابی کرد. توان هریک از این گزارهمی

در مورد اولین گزاره و اینکه ایران سرزمین خشکی است به استناد مقایسه میزان متوسط باران ایران با متوسط جهانی 

میلی متر و میزان بارندگی در منطقه خاورمیانه و  813ن بارندگی ساالنه در جهان متوسط میزا )بارش استنتاج شده است

 میلی متر بوده که کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در جهان است(.  228و  217ایران به ترتیب 

 یگری از آن مستفادای که استنتاج دتوان بیان داشت بگونههای دیگری را میها و قیاسناگفته حال آنکه درباره این گزاره

ای شود  و ما را به موضوع مدیریت منابع آب بیشتر معطوف دارد. برای مثال اگر کشور آلمان که تقریباً دارای سکنه
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مجموع متوسط ساالنه میلیون نفر وبا جمعیت ایران که تقریباً برابراست مقایسه کنیم درخواهیم یافت که اوالً  80 حدود

میلیارد  350بارد از میلیارد متر مکعب برآورد و مجموع حجم آبی که درآلمان می 420تا 400در ایران حدود  آب جوی

 میدرخواه میهر نفر محاسبه کن یافتیرا بر حسب سرانه آب در یافتیآب در زانیم نیاگر ا اًیثان کندیتجاوز نم متر مکعب

 است. یاز شهروندان آلمان شتریب انیرانیا یافتیکه سهم آب در افتی

 
 استنادی محققان در مورد اقلیم ايرانهای هم: شاخص3شکل 

در این حالت است  توان میزان حجم دریافت باران درآلمان و ایران را برحسب سکنه آن مقایسه نمودبه عبارت دیگر می

هزارمتر مکعب خواهد بود، حال آنکه همین شاخص  5که سرانه متوسط آب دریافتی ساالنه هر ایرانی درسال حدود 

و وقتی بدانیم که مجموع آب باریده شده درآلمان بسیار کمتر کند برای هر آلمانی از چهارهزار متر مکعب تجاوز نمی

توان به جرأت بیان داشت که در مجموع متوسط سرانه آب دریافتی یک میازحجم آب دریافتی ایران است آن وقت 

توان از کمبود بخشش آسمان ایرانی از آسمان بمراتب بیشتراز یک آلمانی است. در اینجاست که بنا به تعبیری دیگر نمی

داده آسمانی دانست. از آن مندی از این توان موضوع را بیشتر متوجه نحوه بهرهمند بود و میبه شهروندان ایرانی گله

شود نیز غیر قابل اغماض است زیرا آتشی و گذشته منابع آبی پنهانی که تحت عنوان شبنم و رطوبت نسبی از آن یاد می

مرکزی، زایی)خزری، زاگرس، ایراناصلی شبنم ای، شش پهنهگیری از روش تحلیل خوشهبا بهره 1 (2019همکاران)

های شبنمی، تا حد زیادی تابع اند. پراکندگی پهنهعمان( در ایران را شناسایی کردهایفارس و دریلوت، خلیجدشت

توپوگرافی،  بادهای محلی و )های، منابع رطوبتی)دوری و نزدیکی به دریاها( و شرایط اقلیم محلیپیکربندی ناهمواری

 (.4... ( هستند)شکل

                                                           
1  - Nahid Atashi et al.2019.  

یزمانتوزیع)مرکزیتشاخص

جدولباتطبیقعدموبارش

کشاورزینیازموردآبزمانی

شاخص شکوفایی(

توزیع مکانی بارش ها درایران )

شاخص بیشترین تکرار( 

توزیع مکانی بارش ها درایران )

 )
شاخص هسته مرکزی

( نه محقق ایرانی )

هم استنادی

(منبع منتخب50)
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سازی شده شبنم در مقیاس روزانه و طی دوره آماری های شبیهای روی دادهخوشههای شبنمی ايران بر اساس نتايج تحلیل پهنه: 4شکل 

 (.2019خورشیدی)آتشی و همکاران،  1358 -1397

های مندرج در آن (. بر اساس داده1در جدول شماره یک میزان شبنم براساس مناطق مختلف محاسبه شده است)جدول

لیتر بر هر متر مربع چگالنده و بیشینه ساالنه آب قابل  53تا  12ایران های شبنمی متوسط ساالنه بازدهی شبنم در پهنه

بنابراین بر  .میلیارد متر مکعب است 38000لیتر بر هر متر مربع بعبارتی  6/23استحصال از جو)شبنم و رطوبت نسبی( 

نی است. به طوری های پنهان جوی دارای مزیت های فراوا( ایران از نظر آب2019)آوردهای علمی آتشیاساس دست

کند ما دارای پوشش های خاصی از ایران علیرغم اینکه بارانی کمتر از یک صد میلیمتر در سال دریافت میکه در بخش

توانند هایی از ایران علیرغم دریافت بارش اندک گیاهان میگیاهی ساوانی بوده و این بدان تعبیر است که ایران یا بخش

جو) از شبنم و رطوبت نسبی(دریافت کنند. و این در حالی است که به ویژه در مناطق بیابانی آب مورد نیاز خود را از 

مندی فناوری خاصی که بتواند نسبت به استحصال آب از هوا تواند بسیار افزایش یابد هنوز از بهرهکه رطوبت نسبی می

 ایم.بهرهصورت گیرد بی

بارش در ایران با جدول زمانی آب مورد نیاز کشاورزی تطبیق ندارد  توزیع زمانیدر مورد تحلیل دومین گزاره یعنی 

دهد را مطلوبترین حالت ای که آنچه دراین سرزمین رخ داده و میتوان به تأویلی کامالً متفاوت تمسک جست به گونهمی

زمستانه، رژیم  -یزه ممکن تلقی کرد. دراین مبحث باید گفت در ایران سه گروه اصلی رژیم بارش وجود دارد، رژیم پائ

درصد از حجم آب دریافت سماوی را در ایران بعهده  5/5و 5/36، 58بهاره و رژیم تابستانه. این سه رژیم به ترتیب بر 

درصد آب دریافتی درایران با جدول زمانی کشت در ایران تطابق ندارد و با زمان نیاز آبی  70تا  60دارند. در واقع حدود

از این گزاره توزیع نامتقارن زمانی دارد. گیرد در تقابل زمانی قرار اسط بهار و تابستان را در بر میکشور ما که بیشتر او

 گیری شده است.بارش نتیجه

های زايی و تغییرات آن در پهنههای اقلیمی و مقادير شبنمای، ويژگیهای شبنمی ايران بر اساس نتايج تحلیل خوشه: پهنه1جدول 

 (.2019اران، مختلف)آتشی و همک

 های شبنمیپهنه پهنه خزری پهنه زاگرس ایران مرکزی دشت لوت خلیج فارس دریای عمان

 (℃)دما (23--1)12 (26--1)12 (31 -3)17 (33 -7)20 (9-35)22 (36 -16)27

10(3- 17) 6(2- 9) 0(4-- 4) 1(5-- 6) 1(6-- 6) 5(-5- 14) 
دما نقطه 

 (℃شبنم)

 %()نم نسبی (81 -58)69 (77 -27)52 (67 -21)40 (15-56)30 (15-66)37 (25-54)39

09/006/0 06/004/0 03/003/0 05/005/0 08/004/0 14/001/0  شبنم±STD 
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 25صدک  08/0 04/0 02/0 01/0 03/0 03/0

 میانه 13/0 07/0 04/0 02/0 05/0 07/0

 75صدک  19/0 11/0 06/0 04/0 08/0 13/0

 99صدک  32/0 24/0 17/0 14/0 2/0 29/0

 میانگین ساالنه 53 30 18 12 24 34

 بیشینه ساالنه >100 >60 <50 <45 >70 >80

های کوهستانی ذخیره شده و بتدریج در اما این در حالی است که بارش زمستانه ایران بیشتربه صورت برف در محیط

گیرد. این ظرفیت نگهداشت ها قرار میسایر بخشگاه اصلی خود خارج و در اختیار فصول مورد نیاز ذوب و از ذخیره

های کالن ایفا کرده و در واقع همتایی بی گزاریمحیطی آب به صورت برف در واقع نقش سدها را بدون نیاز به سرمایه

آید. بعبارتی دیگر ویژگی سرزمینی ایران سبب شده دریافت های آبی بشمار میهای ذخیره کنندهنظیر برای مجموعه

ها در اواخر بهار و در اختیار قراردادن محیط بتدریج صورت گیرد. سازی محیط و ذوب یخش زمستانه به قدرت یخبار

درصد از بودجه عمرانی کشور صرف  2شود که به طور متوسط حدود تر میاهمیت این ویژگی سرزمینی وقتی روشن

سازی یک مترمکعب آب در ایران بطور متوسط ( و ذخیره248: 1398های سدسازی شده است)وصال و همکار، پروژه

میلیارد متر مکعب بدانیم  50دالر هزینه دربردارد و اگر مجموع آب ذخیره شده در سدهای ایران را حدود  380تقریباً 

های ایران که نقش سدهای را بعهده دارند چه سرمایه عظیمی را بصورت طبیعی برای درخواهیم یافت که کوهستان

ریده شده در این سرزمین دراختیار ما گذارده است. حال اگر سناریو بارش را با آنچه تطبیق جدول زمانی حفاظت آب با

های عظیم بنیان خاک در ایران شود همراه و قرین سازیم آنوقت درخواهیم یافت که سیالببارش و نیاز آبی عنوان می

نچنان خواهد بود که دیگر رمقی برای استمرار حیات ها آرا بطور کلی نابود خواهد ساخت و خسارات ناشی از سیالب

گذارد. اکنون با روبروشدن به این واقعیت شاید بتوان گفت دستگاه جغرافیایی این سرزمین دکترین کشاورزی ما باقی نمی

 سد . رای در توزیع زمانی بارش برای ایران تدارک دیده است و تعبیر نقطه ضعف از آن عاقالنه به نظر نمیحکیمانه

 ها در ایران دارای انحراف معیار بسیار باالیی است. توزیع مکانی بارشتحلیل سومین گزاره مورد بحث :  

هایی ها درایران دارای انحراف معیار باالیی است، بطوریکه در مکانشود که توزیع مکانی بارشهمواره گفته و نوشته می

ها به طبیعت این تفاوتکند. میلیمتر در سال بارش دریافت می 50کمتراز های دیگری میلیمتر و در مکان2000بیش از 

های بارشی ایران معطوف است و سبب شده در نقاط مختلف، مقدار ریزش هایرفتار مکانی بارش و تنوع منشاء سیستم

ها حتی در بعضی سال حداقل بارندگی ساالنه در کویر لوت چند میلیمتر یابعنوان مثال جوی نوسان شدید داشته باشد . 

میلی متر در سال گزارش شده که پراکنش نامنظمی در سطح کشور  1500صفر است و حداکثر آن در بندر انزلی بیش از 

های سامانهتوان با دیدگاه دیگری تحلیل نمود. آور ایران موضوع را میبآهای جوی اکنون با طرح منشاء سیستم دارد.

سودانی "، "خزری –ای مدیترانه"توان به سه قلمرو رطوبتی بندی کلی میند را دریک طبقهشوجوی که به ایران وارد می

 266خزری حدود -ای (. متوسط بارش قلمرو مدیترانه5شکل)تفکیک نمود "عمانی –موسمی "و  "خلیج فارس  –

میلیمتر است) پاکزاد  125عمانی حدود  –میلیمتر و در قلمرو موسمی  275خلیج فارس حدود  -میلیمتر، قلمرو سودانی 

درصد از کل آب باریده شده را  5/5و  5/36، 58ها به ترتیب تأمین کننده (. بعبارتی این سامانه157: 1397و همکاران،

 بعهده دارند ولی نکته مهم نوسانات آبی این سه قلمرو بارشی، درایران است.
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 های جوی در ايرانقلمرو سامانه: 5شکل 

 خورد و ها در ایران رقم میهای رطوبتی وخشکسالیعبارت دیگر با تغییر نوسانات فرکانس عبور این سامانه دورهبه 

های غیرمتعارف دراین سه سامانه از ها متفاوت است امساک و یا ایجاد بارشتر آنست که چون منشاء این سامانهجالب

های مدیترانه در یکسال با کاهش روبرو باشد ولی ست سیستمکنند. بدین معنی که ممکن ایک دیگر کمتر تبعیت می

تر عمل نمایند و این بدان معنی است که تمامی سرزمین ایران هرگز با خشکسالی های دیگر ممکن است فعالسیستم

 های دیگر از این قاعدهمخرب روبرو نخواهد بود و اگر بخشی از این سرزمین با خشکسالی وکم آبی روبرو شود بخش

توان در آوری محیطی دربرابر تغییرات است و اهمیت این موضوع را میمستثنی خواهند بود. این فرایند به معنی تاب

شمالی که دچار معضل خشکسالی شدند و در پی آن حوادث سیاسی دردناکی به مقام مقایسه با کشور سوریه و یا کره

. دانندگران کمبود آب را کاتالیزور بحران سوریه میو تحلیل برخی از محققان آنها تحمیل شد بیش از پیش درک نمود.

و  در سوریه که بیش از پنج سال طول کشیده مدت طوالنی خشکسالی که دهد ی برخی از منابع علمی نشان میها یافته

یدات منجر به کاهش قابل مالحظه تول آور برخورداربودهچون سراسری بوده و این کشور تنها از یک سیستم جوی آب

کشاورزی و افزایش بیکاری و مهاجرت در این کشور شده بود، به طوری که حدود یک و نیم میلیون نفر از جمعیت 

 مارس در ها شورش بودند که  هایی شهر جمله مهاجرت کردند و آن شهر ها از ها روستانشین برای یافتن کار به شهر

های کره شمالی رخ داد و بواسطه عدم برخورداری از سیستمبود. همین سناریو برای کشور  شده آغاز آنجا از 2011

های دوست آن کشور نبود گرسنگی های همه جانبه دولتآور تا مرز فروپاشی پیش رفتند و اگر کمکمتعدد جوی آب

به عبارت دیگر باید گفت توزیع مکانی بارش درایران از ویژگی خاصی برخوردار است  آورد.آن کشور را از پای درمی

زا حوادث و مخاطرات ناشی از های شکلشود و به دلیل تعدد و تنوع سیستمی سرزمینی میکه سبب پایداری در پهنه

های جوی با مشکلی روبرو شوند ماقلیم تمامی محیط جغرافیایی ایران را درگیر نخواهد کرد. در واقع هر کدام از سیست

ها از آسیب ی سرزمینی را درگیر کرده و سایر قسمتهایی از پهنهی دیگری وجود دارد و فقط بخشسیستم یا سامانه

مانند. این به معنی آنست که سرزمین ایران دارای یک سیاست راهبردی دفاع غیر عامل طبیعی است و جدی مصون می

 یطی را دربرابر تغییرات بشدت افزایش داده است.آوری محهمین خصیه تاب

ریزی بینی و برنامهای که پیشها درایران غیر منظم، رگباری و دارای تغییرات شدید است بگونهالگو بارشآخرین گزاره، 

 را با مشکل روبرو کرده است. 

افیایی، ارتفاع از تراز دریا، دوری و فراوانی شش کد بارندگی در ایران متأثر از دو دسته عوامل محلی شامل؛ طول جغر

های بادگیر و بادپناه و عوامل بیرونی شامل؛ ها مانند البرز و زاگرس، دامنهنزدیکی به منابع رطوبتی، جهت کوهستان

ای گردش عمومی جو است. عوامل محلی که جزء ذاتی کشور ایران هستند، ثابت ولی ای و سیارههای منطقهسامانه
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های های شدید و اتفاقی از ویژگی(. وقوع بارش 34: 1393کنند) شکی،از زمانی به زمان دیگر تغییر می عوامل بیرونی

ها منظم توان از آن به عنوان یک ناهنجاری یاد کرد و آرزو داشت که بارشذاتی بارش ایران است و به عبارت دیگر نمی

ود تعریف کننده نوعی سیاست در مدیریت منابع آبی است. و غیر رگباری باشند، بلکه این ویژگی بدان معنی است که خ

شود تغییر نماید. این آبی از آن یاد میلذا این سیاست باید درچند وجه با آنچه اکنون به عنوان راهبرد مدیریت منابع

ی بر تحلیل تواند شامل اوالً تغییر در چارچوبه تحقیقات و تحلیل بارش درایران باشد و بجای آنکه مبتنتغییرات می

های برآورد غیر خطی وگاه ناپارامتریک تغییر یابد های هارمونیک و روشهای خطی باشد به تحلیلها  و روشمیانگین

تواند های مدرن معطوف شود میو ثانیاً مدیریت منابع بجای آنکه تنها بر ذخیره و الگوی مصرف و بکاربردن تکنیک

های راهبردی سیاست دارای پشتوانه چند هزارساله درایران است معطوف شود و متأثر از مدیریت زیست بوم حکیمانه که

های استدراجی های راهبردی کاتاستروفیکی تغییر یابد زیرا مدلدر مدیریت منابع آبی از مدیریت استدراجی به سیاست

 هایی که حوادث بیشتر اتفاقی وکاتاستروفیکی است جواب دهد. تواند در مکاننمی

 گیرینتیجه

ها های اقلیمی و برداشت هنجاری از آن گزارههای نه تن از جغرافیدانان پر استناد ایران در مورد ویژگیاز تحلیل گزاره

هایی که برداشت بخوبی روشن است که با توسل به دیدگاه پدیداری و بکارگیری روش موضوعی معکوس از همان داده

تواند جایز های هنجاری نمینیز استناج نمود و لذا در حوزه دانش برداشتها را توان نقیض آن گزارههنجاری شده می

گرایی این نتایج بدست آمده باشد زیرا که تأکید اقلیم شناسان در شمرده شود به ویژه اگر در چارچوب دیدگاه اثبات

تکاثف ارضی جو نیز  ی اقلیم و بارش صرفاً بر تراکم جوی متمرکز است حال آنکه در پدیدارشناسی به موضوعباره

تواند به عنوان یک ای که بدست آید تنها میهای آماری اقلیمی و بارشی هر نتیجهتوجه خاص شده است لذا در تحلیل

مندی از آن محیط گر یک راهبرد برای آمایش و بهرهی سرزمینی بیانی سرزمینی از آن یاد شود و هر خصیصهخصیصه

تواند نحوه مدیریت از های بارشی و اقلیمی ایران است که میها و ویژگین خصیصهشود. لذا برسمیت شناختتلقی می

زیسته ساکنین آن تعریف نماید. اما اینکه تقریباً تمامی جغرافیدانان ایرانی که در ی محیط را به عنوان مهارت و تجربه

گرایی در طوف به تعهد آنها به روش اثباتاند بیشتر معاین طرح شرکت داده شدند به یک نتیجه در قلمرو هنجار رسیده

رسد ضرورت دارد محققان ایرانی در مورد روش تحقیق به تجدید نظر کلی بپردازند، زیرا مطالعات آنهاست و به نظر می

 بستی نافرجام خواهد کشید.گرایی روند حرکت بداعت و نوآوری در دانش را به بنتعهد محض به روش اثبات
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