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تحلیل واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی اطراف ایران و اثرات آن
بر توزیع فضایی نابرابر بارش در نیمه جنوبی کشور
احمد روشنی* ،فاطمه پرك
دکتری ،گروه آب و هواشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

تاریخ دریافت1396/12/14 :

تاریخ پذیرش1397/03/15 :

چکیده

توزیع نابرابر بارش در نیمه جنوبی ایران از جمله عواملی است که می تواند در پراکنش منابع آب ،کشاورزی و در نهایت
نابرابری های اجتماعی -اقتصادی و عدالت اجتماعی اثر گذار باشد ، .تحلیل میزان واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی

در شرایط ترسالی و خشکسالی یکی از عوامل اثرگذار بر رخداد نابرابر بارش در این منطقه است .در این پژوهش از

داده های بارش روزانه بیش از  300ایستگاه ،در دوره آماری  1981لغایت  )1389-1360( 2010برای ماه های اکتبر تا
می (مهر تا اردیبهشت) استفاده شده است .برای محاسبه وضعیت خشک با تر بودن هر ماه ازروش آماری متعامد تجربی

( )EOFاستفاده شده است .پس از تعیین ماه های خشک و تر ،بررسی واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی اطراف ایران

بسوی منطقه مورد مطالعه گرته های همدیدی دو ماه خشک و دو ماه تر انتخاب شده و سپس نقشه های شار رطوبت

برای سه دوره زمانی و چهار الیه مختلف وردسپهر محاسبه شده است .به طور کلی در سال های پرباران ،سامانه های

همدیدی مناسبی در نواحی شرقی و شمال شرقی و غرب شبه جزیره عربستان سبب می شود که رطوبت مناسبی از پهنه

های آبی مزبور به سوی نواحی جنوب غربی و جنوبی ایران منتقل و بارش های مناسبی را ایجاد نماید .این بارش ها از
پراکنش فضایی مناسبی نیز برخوردار می باشند .بطوری که در زمان ترسالی دریای عرب و دریای عمان به طور میانگین

در تمام الیه ها با سهم حدود  77درصد ،بیشترین مقدار شار را به سوی منطقه مورد مطالعه گسیل داشته است .در زمان

خشکسالی و بارش های بسیار کم ،شرایط مناسب همدیدی و جریانات مناسبی که بتواند رطوبت را از دریای عرب ،دریای
عمان و دریای سرخ به سوی نواحی جنوب غربی و جنوب ایران منتقل سازد ،وجود نداشته و فقط تأثیر جریان های شکل
گرفته از روی شرق مدیترانه به سوی نواحی مزبور دیده می شود که سبب تشدید نابرابری در توزیع بارش می گردد.

کلمات کلیدی :نابرابری توزیع بارش ،خشکسالی ،شار رطوبت ،جنوب ایران
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احمد روشنی ،فاطمه پرك

26
نشریه هواشناسی و علوم ّجو
جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

مقدمه
حجم آبهای شیرین در دسترس موجود در جهان،
محدود و توزیع آن نابرابر است که اغلب هم مدیریت
ضعیفی بر آنها اعمال میگردد .در چنین شرایطی یک
پنجم جمعیت جهان به آب آشامیدنی سالم دسترسی
ندارند و انتظار می رود با شدت گرفتن تغییرات آب و
هوایی و رشد جمعیت ،عدم توازن فعلی در دسترسی به
آب تشدید گردد (عراقچی.)1393 ،
خشکسالی ،بارش های شدید و سیل از جمله مخاطرات
اقلیمی هستند که در نتیجه تغییرات در کمیت و توزیع
بارش به وجود می آیند و در نهایت بر روی فعالیت های
اجتماعی و اقتصادی یک منطقه اثرگذار هستند .تغییرات
در پراکندگی زمانی-مکانی بارش از عوامل اثر گذار بر
فراوانی این مخاطرات می باشد .از سوی دیگر بارش ،اصلی
ترین منبع تأمین آب است و برای رخداد آن عالوه بر ساز
وکار دینامیکی و ترمودینامیکی ،برای ایجاد سرعت قائم
مناسب در یک سامانه کم فشار ،وجود رطوبت به اندازه
کافی ضروری است .وجود بخار آب(رطوبت) به اندازه کافی
و مناسب نه تنها در زمان بارش الزم است ،بلکه باید طی
مدتی معین ارتباط بین سامانه و منبع رطوبتی به طور
پیوسته بر قرار باشد تا کاهش رطوبت سامانه به علت
بارش ،از سوی منبع رطوبتی جبران گردد .این عمل باعث
تقویت دوباره سامانه گردیده و این چرخه با مساعدت
شرایط جغرافیایی ،بارشی قابل توجه در پی خواهد داشت.
این رطوبت با توجه به استقرار سامانه های فشاری در
سامانه کلی گردش عموی جو ،می تواند در درون خود
سامانه به صورت فرارفت از نواحی دور دست آورده شود و
یا تغذیه آن در موقع ورود سامانه باران زا به محل ،از منابع
آبی اطراف صورت گرفته باشد .تغییر پذیری مکانی و
زمانی بارش از ویژگی های ذاتی اقلیم در مناطق خشک و
نیمه خشک نیمه جنوبی ایران به شمار می رود و تغییرات
ناگهانی آنها ممکن است رخدادهای ویران گر اقلیمی از
جمله سیالب ها و خشکسالی هارا به دنبال داشته باشد.
علت این مخاطرات تغییرات در نحوه قرارگیری و ورود
سامانه ها و الگوی جوی ورودی به منطقه است که باعث

می شود انتقال رطوبت از منابع ابی اطراف به منطقه مورد
مطالعه بخوبی صورت نگیرد و این فرایند باعث خشکسالی
در منطقه می شود که بررسی و شناسایی شرایط رطوبتی،
برای مدیریت بهتر منطقه بسیار الزم و ضروری است.
با توجه به قرار گرفتن نیمه جنوبی ایران در ناحیه آب
و هوایی خشک و نیمه خشک جهان ،تغییرات بارندگی
و وقوع خشکی و خشکسالی و سیل های مخرب از
ویژگی های اجتناب ناپذیر و زیان بار اقلیمی آن محسوب
می شود .در سال های گذشته رخداد بسیاری از این
مخاطرات ثبت و مورد بررسی قرار گرفته است که از
آن جمله می توان به سیالب شدید و مخرب در نواحی
مرکزی و جنوبی ایران در پاییز ( 1365تقی زاده.)1366 ،
بارش سنگین  31دسامبر  10( 1984دیماه  )1363و
سیالب حاصل از آن در حوضه رودخانه دالکی (پرنده
خورانی ،)1390 ،بارش شدید  21تا  26تیرماه  1378در
نواحی جنوبی ایران (اعرابی )1385 ،و رخداد خشکسالی
های شدید فراگیر و متناوب در دهه های اخیر (بابایی و
همکاران )1392 ،اشاره کرد.
شناخت عوامل موثر در ایجاد این تغییرپذیری نقش
قابل مالحظه ای در پیش بینی ها و برنامه ریزی های
دقیق محیطی و اقتصادی دارد .هرکدام از سامانه های
باران زا ،با ویژگی های خاص زمانی ومکانی که پیدا
می کنند ،تاثیر متفاوتی بر روی نواحی مختلف نیمه
جنوبی ایران دارند .توپوگرافی پیچیده در این منطقه ،به
سبب بر هم کنش نواحی مزبور بر روی سامانه های جوی
و پس خور آنها بر روی نواحی مزبور ،تغییرات متفاوتی
در شدت و مقدار بارش ایجاد می کنند که با توجه به
میانگین ساالنه بارش ایستگاهی کل کشور ،بررسی ها
نشانگر مشاهده این تغییرات می باشد.
در بررسی توفان های همرفتی مقیاس کوچک،
که در غرب بیابان های نقوه در فلسطین رخ می دهد،
مشخص گردید که ناوه فشاری دریای سرخ در فصل پاییز
و بهار ،سبب رخ دادن توفان های شدید وکوتاه مدت
در آن منطقه می شود وسهم این سامانه بین  83/5تا
 100درصد است ( .)2000 ،Kidronبررسی همدیدی و
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توسط آنسل و همکاران ( ،)2000بررسی شده است .نتایج
این بررسی نشان داد که میانگین فشار سطح آب و گردش
جوی منطقه ای بر بارش های جنوب غربی غرب استرالیا
موثر هستند ( Ansellو همکاران .)2000 ،با بررسی
تحلیل های همبستگی فصلی بین بارش و سری زمانی
 EOFدما و میانگین فشار سطح آب در طول دوره های
ال نینو و النینا نشان دادند که رابطه بین گردش جوی
1- Empirical Orthogonal Function
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همکاران.)2006 ،
خلیج فارس ودریای خزر از منابع اصلی رطوبت بارش
در رشته کوههای البرز و زاگرس است ( Smithو همکاران،
 .)2003در بررسی الگوی سینوپتیکی بارش های شدید
جنوب غرب ایران و پس از مطالعه  52سامانه سیل زا
نشانداده شده است این بارش ها ناشی از سامانه کم فشار
سودانی و منطقه همگرایی دریای سرخ است وسامانه
سودانی در 4الگوی کلی باعث ایجاد بارش های سیل
زا در جنوب غرب ایران می شود (لشکری .)1375 ،در
بررسی همدیدی ،بارش شدید جنوب غرب ایران ،یکی از
ویژگی های توفان های شدید این منطقه ،گسترش شمال
و شمال شرق سوی ناوه فشاری دریای سرخ ذکر شده
است (لشکری .)1375 ،او همچنین در بررسی مکانیسم
تکوین منطقه همگرایی دریای سرخ مشخص می کند که
عمیق شدن ناوه شمال افریقا وگسترش آن بر روی سودان
سبب فعال شدن منطقه همگرایی دریای سرخ ودر نتیجه
ریزش بارش های شدید در جنوب غربی ایران می شود.
با بررسی کارهای انجام شده در باره کم فشار های دریای
سرخ چنین نتیجه می شود که مهمترین عامل تشکیل
کم فشارهای دریای سرخ وضعیت دینامیکی می باشد
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اقلیم شناسی  52سیل بزرگ روی بیابان نقوه در فلسطین
نشان داد که  38درصد این سیل ها زمانی رخ می دهد که
ناوه فشاری دریای سرخ فعال باشد ( Kahanaو همکاران،
 .)2002همچنین ،بررسی ها نشان داده است که جریان
جت جنب حاره هوای گرم و مرطوب را از نواحی جنوبی به
ویژه خلیج عدن و شرق افریقا در تراز های میانی و فوقانی
وردسپهر بر روی خاورمیانه منتقل می سازد ( Dayanو
همکاران .)1983 ،ناوه برگشتی دریای سرخ در سطح
زمین با توجه به دامنه ان سبب انتقال رطوبت و هوای
گرم از خلیج عدن و شرق دریای سرخ به سوی نواحی
شرقی مدیترانه و یا نواحی شمالی شبه جزیره عربستان،
غرب جنوب غرب ایران و جنوب ایران می شود(Dayan
و همکاران  )1990مطالعه شار رطوبتی  43سال عربستان
نشان داد که همگرایی شار رطوبتی در وردسپهر پایین و
واگرایی در وردسپهر میانی رخ می دهد ( Chakrabortyو

که در صورت همراهی با ناوه تقویت شده و به دلیل دارا
بودن مقادیر زیادی رطوبت باعث ایجاد بارش های رگباری
سنگین در این منطقه می گردد ( ..مفیدی .)1384،با
استفاده از بررسی نقشه های نم ویژه ،چگونگی و مقدار
گسترش آن که مربوط به سواحل جنوبی دریای خزر
بوده ،درصد میزان تامین رطوبت توسط سطوح آبی اطراف
ایران برای بارش های ناحیه مذکور ارائه شده است(رورده،
 .)1385با بررسی بارش های ایران و منابع رطوبتی آنها
طی سال های  1970تا  )1349-1353( 1974نشان داده
شده است که  23درصد از کل سامانه های کم فشار باران
زای عبوری از روی ایران از نواحی جنوب غربی ایران
میگذرند(کریمی1386 ،؛ مرادی .)1385
رضیئی و همکاران ،2011 ،رابطه بین انواع گردش
جوی و رژیم بارش روزانه ایران را با استفاده از روش
تحلیل مولفه اصلی و چرخش واریماکس برای بازه زمانی
 )1338-1383( 2004-1961را شناسایی کردند .نتایج
تحقیق آنها نشان می دهد که توزیع مکانی بارش ایران
به طور وسیع بوسیله موقعیت جغرافیایی ناوه وردسپهر
میانی روی آسیای شرقی و پرفشار روی عربستان کنترل
می شود .سامانه های جنوب غربی با توجه به خصوصیات
دینامیکی انها همراه با هوای گرم و پتانسیل رطوبت
پذیری زیاد بوده وبه سبب دسترسی به رطوبت فراوان
دریاهای گرم مجاور ،بارش های شدید را در نیمه جنوبی
ایران ایجاد می کند(.رضیئی و همکاران .)2011 ،ارتباط
تغییرات دهه ای بارش در قسمت های مختلف جنوب
استرالیا را با میانگین فشار و دمای سطح آب با استفاده
از روش های طیفی متقابل و تابع متعامد تجربی ()EOF1
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و نابهنجاری دمای سطح آب ،سبب ایجاد بارش می شود
( Reasonو همکاران.)2000 ،
ناظم السادات و شیروانی ( ،)1383با بکارگیری مدل
تحلیل همبستگی متعارف  CCAامکان پیش بینی بارش
زمستانی استان های گیالن و مازندران براساس پدیده ال
نینو-نوسان جنوبی مورد ارزیابی قرارگرفته شد .در این
تحقیق به منظور کاهش تعداد پیشگو کننده های اولیه از
روش تابع متعامد تجربی  EOFاستفاده شده است .نتایج
نشان داد که پیشگوکننده های مدنظر حدود  45درصد
از کل واریانس سری زمانی بارش را شرح می دهند .در
شکل  .1موقعیت منطقه و پراکندگی ایستگاههای مورد مطالعه
مطالعه داده های بارش  9ایستگاه همدیدی نواحی جنوب
غربی کشور و نیز داده های دمای سطح آب خلیج فارس ﺷﻜﻞ  :1ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
با استفاده از تحلیل عاملی حالت  Rبارش ماهانه
برای دوره  1993-1959با استفاده از تحلیل توابع متعامد
ماههای اکتبر تا می (مهر تا اردیبهشت) ایستگاه ها
تجربی ( )EOFنشان داد که مولفه های اصلی بارش و
( Bjornssonو )1997 ،Venegasبرای هر کدام از ماههای
دمای سطح آب به ترتیب  78و  73درصد از کل واریانس
سال خوشه بندی شد .با توجه به اینکه قسمت اعظم
داده های مشاهده شده را توجیه می نمایند(ناظم السادات
بارش ساالنه در فصل سرد سال رخ می دهد به جز نواحی
و شیروانی .)1385 ،هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل
جنوب شرقی که از بارش تابستانی تحت تاثیر مونسون
رژیم بارشی در نیمه جنوبی ایران و تعیین خشکسالی ها
برخوردار است ،از بین عامل های بدست آمده مولفه اصلی
و ترسالی ها به عنوان مهمترین مخاطرات نیمه جنوبی
به عنوان شاخص اصلی نشان دهنده تغییرات مکانی بارش
کشور ،با استفاده از توابع متعامد تجربی ( )EOFو نقش
انتخاب شد .سپس در این مولفه اصلی ،نمرات عاملی
منابع رطوبتی در فرارفت شار رطوبتی در خشکسالی ها و
ایستگاه های مورد مطالعه محاسبه و بر اساس آنها ایستگاه
ترسالی در این نواحی است ،همچنین سعی شده است که
ها به ایستگاه های خشک و تر تقسیم شدند .آستانه تمایز
تاثیر هر کدام از منابع رطوبتی با توجه به پهنای آبی آنها
بین شرایط خشک و تر اندازه نمره عاملی  0.8تعیین شد.
مورد بررسی قرار گیرد.
بر اساس گسترش مکانی و شدت نمرات عاملی
ایستگاه های تر(خشک) در هر ماه ،دو نمونه موج بارشی
روش تحقيق
کم باران در ماه های خشک شامل دسامبر  1999و ژانویه
محدوده مورد مطالعه این پژوهش نیمه جنوبی
( 2001آذر  1378و دی  )1380و دو موج بارشی پر باران
کشور شامل استان های ایالم ،خوزستان ،لرستان،اراک،
فراگیر در ماه های نوامبر 1994و مارس ( 1996آبان
چهارمحال بختیاری ،کهکیلویه و بویراحمد ،بوشهر،
 1373و اسفند  ،)1375درماه های تر انتخاب و مبادرت
اصفهان ،یزد ،کرمان ،هرمزگان ،فارس و خراسان جنوبی
به بررسی شرایط سینوپتیکی حاکم بر منطقه شد .بر این
است .پس از جمع آوری داده های بارش روزانه 302
اساس موج های بارشی انتخاب شده بر اساس مقدار بارش
ایستگاه همدید ،اقلیم شناسی ،بارانسنجی هواشناسی و
ایجاد شده در منطقه مورد مطالعه قرار گرفت ،با توجه به
تبخیرسنجی وزارت نیرو (شکل  ،)1در دوره آماری 1981
اینکه این بارش ها باعث رخداد مخاطرات جوی از جمله
لغایت  )1360-1389 ( 2010به بررسی آماری داده های
بارش های شدید ،سیل و خشکسالی شده اند.
ماهانه بارش پرداخته شد.

ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ در ﺗﺮازﻫﺎي  400 ،500 ،600 ،700 ،850 ،925 ،1000و  300ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﺋﻢ واﮔﺮاﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻳﺎ ﻳﻚ زﻣﺎن ﺧ

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوره اي ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮاي ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻒ( دو روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش ،ب( روزﻫﺎي ﺑﺎرش و
ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ
منابعدوره
رطوبت،ازﺑﺮاي
شار ﺑﺎرش
واگرایی روز
تحلیل اﺧﺮﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻮع دو روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن
ﻳﺎد و ...
ﺑﺎرشایران
ﻫﺎياطراف
رطوبتی

اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.

) (4

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖاز راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.





Pt

Pt

PB

 PB

نشریه هواشناسی و علوم ّجو

مقدار شار رطوبتی فرارفت شده از منابع رطوبتی


اطراف به نیمه جنوبی کشور با استفاده از روش واگرایی
Qvi   1/ g.  Vq.dp.dt
()3
PB
PB

شار رطوبت انجام گردید.در بررسی واگرایی شار رطوبت
)( 3
سپس برای بدست آوردن کمیت انتقال رطوبت و درک
در موج های بارش انتخاب شده از داده های دوباره واکاوی
ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻛﻤﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل رﻃﻮﺑﺖ و درك ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوﻧﺸﻴ
مکانیسم و ارتباط آن با منبع رطوبت و مناطق فرونشینی
شده نم ویژه و مولفه باد مداری و نصف النهاری از پایگاه
رﻃﻮﺑﺖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎر از ﻣﻌﺎدﻟﻪ
اﺳﺘﻔﺎده
روش  Qviﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدهايازﻧﻢ وﻳﮋه
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﻪ
ﻣﻘﺪار ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻓﺮارﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲرﻃﻮﺑﺖ،
واﮔﺮاﻳﻲ
ﺑﺎ
ﻛﺸﻮر
29
رطوبت ،متوسط پهنه ای نم ویژه  Qviبا استفاده از معادله
داده  ECMWFبا قدرت تفکیک مکانی  2/5درجه در
است .ﺷﺪه ﻧﻢ وﻳﮋه
واﻛﺎوي
رابطه از دادهزیرﻫﺎي
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
گرفتهدرشد.ﻣﻮج ﻫﺎي
رﻃﻮﺑﺖ
واﮔﺮاﻳﻲ
دوﺑﺎرهشده
محاسبه
ﺑﺎرشرطوبت از
واگرایی شار
ﺷﺎربهره
درجه،
ﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.در ﺑﺮرﺳﻲ 2/5
Pt
 Pt 
است.داده  ECMWFﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻜﺎﻧﻲ  2/5درﺟﻪ در  2/5
زیر بدست
درﺟﻪ،ﺑﻬﺮه
آمدهﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻟﻨﻬﺎري از
و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎد ﻣﺪاري و ﻧﺼﻒ
Qvi    1 / g.  Vq.dp .dt . A
()4


( )3انجام شد.

()2
				

)( 2

جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

 ∂q
∂q   ∂u
∂v 
که  AQviمتوسط  Qviدر زمان و مکان است t ،زمان و
(HFD = −  u + v  +  q + q   )1
∂y   ∂x
∂y  
ﻛﻪ  AQviﻣﺘﻮﺳﻂ  Qviدر زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن اﺳﺖ t ،زﻣﺎن و  Aﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ∂x
 Aنیز مساحت می باشد.
 HFDواگرایی افقی شار رطوبت (عالمت منفی
  q
 u
مقدار q 
v  
باشد) ∂x ،و ∂y
)(1
کردن    q
HFD
شده می  u
همگرا  v
برای مثبت q
ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺑﺤﺚ نتایج و بحث
x
y
x
y









تغییرات در جهات طول و عرض جغرافیایی 
است .در این
تحلیل بارش

y
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎرش
ﻛﺮدن وﻣﻘﺪار
گراییﻣﺜﺒﺖ
همﺑﺮاي
ﻣﻨﻔﻲ
)ﻋﻼﻣﺖ
رﻃﻮﺑﺖ
 HFDواﮔﺮاﻳﻲ اﻓﻘﻲ ﺷﺎر
ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺑﺎﺷﺪ(،ماه xو
مقادیر
شاررطوبت
مثبت،
مقادیر
پژوهش
شده نیمه جنوبی ایران
های بررسی
ﻫﻤﮕﺮا ﺷﺪهدرﻣﻲتمامی
ﻣﻘﺎدﻳﺮ qبرابر
ﭘﮋوﻫﺶمیدهدو
اﻳﻦ را نشان
رطوبت
واگرایی شار
در ﺟﻬﺎت ﻃﻮل و ﻋﺮض منفی
باران)ﺑﻪ و
شرقی
بارشﺷﺪهبه
دیدگاه
غربی ﺷﺮﻗﻲ )ﻛﻢ ﺑﺎران( و ﻏﺮﺑﻲ )ﭘﺮﺑ
دو ﺑﺨﺶ
(کم ﺑﺎرش
واﮔﺮاﻳﻲدﻳﺪﮔﺎه
بخشاﻳﺮان از
ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻧﻴﻤﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﻤﺎﻣﻲازﻣﺎه ﻫﺎي
دوﻣﻨﻔﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﺷﺎررﻃﻮﺑﺖ و
ویژهدرﮔﺮاﻳﻲ
ﻣﺜﺒﺖ،نمﻫﻢ
اﺳﺖ .در
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
یک تراز از جو u ،و  vبه ترتیب مولفه باد مداری و نصف
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﺼﻒشود.
تقسیم می
(پرباران)
اﻟﻨﻬﺎري اﺳﺖ.
ﻣﺪاري و
ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪو qﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻢ وﻳﮋه ﻳﻚ ﺗﺮاز از ﺟﻮ u ،و  vﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎد
النهاری است.
ساختار بارش بر روی زاگرس با ساختار بارش در دیگر

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎرش ﺑﺮ روي زاﮔﺮس ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎرش در دﻳﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮ

است به
بررسیدر شده
های
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ بخش
طوریکه دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸ
)آذر و ﺑﻬﻤﻦ(
متفاوتو ﻓﻮرﻳﻪ
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ
قلمروارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﺑﺎرش در
ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري

pt

Q wi  1 / g .  Vq .dp

ماههای نوامبر
ارتفاعاتﺗﺎ در
بارش در
نابهنجاری
اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارﻧﺪ .د
ﻣﺎرس )آذر ﺗﺎ
ﺑﺎرش دﺳﺎﻣﺒﺮ
اواﺳﻂ ﻓﺼﻞ
بیشترینﺑﺎرش در
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ

pB

همچنین
ﺷﻤﺎل(آذر
ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲودرفوریه
مشاهدهﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺪ اول  EOFدر
ﺷﻮد.ﺷﻜﻞ 2
است.دﻳﺪه ﻣﻲ
شده ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
دیدهﺑﺎرﺷﻲ
بهمن) ﻗﻠﻤﺮو
ﺗﻨﮕﻪ وﻫﺮﻣﺰ ﻳﻚ

که در آن  Vqهمان  HFDاست و  ،Qwiمجموع شار
اواسطﻣﻲ دﻫﺪ.
مقادیرﺧﺸﻚ و ﺗﺮ را ﻧﺸﺎن
میاﻧﺘﺨﺎﺑﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي
ﻫﺎي ﺑﺎرﺷﻲ
فصل بارش دسامبر
بارشﻣﺘﺮدرﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ
شودﺑﻪکهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ
ﺑﺨﺎر آب در اﻣﺘﺪاد ﻧﺼﻒ اﻟﻨﻬﺎر
ﻛﻪ در آن  Vqﻫﻤﺎن  HFDاﺳﺖ و  ، Qwiﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎر
بخار آب در امتداد نصف النهار به کیلوگرم بر متر مربع
تا مارس (آذر تا اردیبهشت) بیشترین مقدار را دارند .در
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ دﻳﺪه
ﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﮔﺮدش ﻫﻮا و ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺎر آب
بر ثانیه است .با توجه به تفاوت در چگونگی گردش هوا
این بازه زمانی در شمال تنگه هرمز یک قلمرو بارشی
واﻛﺎوي ﻫﻤﺪﻳﺪي واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ در ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ
400میو 300
700
مختلف،850،
ترازهای،925 ،
ﺗﺮازﻫﺎي 1000
رﻃﻮﺑﺖ
واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر
ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
مناسب
آبدرموجود در
میزان بخار
و
ﻫﻜﺘﻮﭘﺎﺳﻜﺎلمکانی مد اول EOF
شود.شکل  2توزیع
،500دیده
تر،600 ،متمایز
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺗﺮ اﻟﻒ :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  10ﺗﺎ  14ﻣﺎرس  19) 1996ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ (1375
واگرایی شار رطوبت در ترازهای
محاسبات
وردﺳﭙﻬﺮ که
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﻞ ﻻﻳﻪ دیده شد
ﮔﺮدد.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
در موج های بارشی انتخابی در ماه های خشک و تر را
 400 ،500 ،600 ،700 ،850 ،925 ،1000و 300
ﺳﻄﺢدهد.
نشان می
زﻣﻴﻦ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش ﺗﺎ روز آﻏﺎز ﺑﺎرش ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 3ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺎوه ﻋ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت
ﻏﺮب اي
ﻟﺤﻈﻪ
ﺷﺮقﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮاي
ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ
واﮔﺮاﻳﻲ
ﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎﺋﻢ
محاسبه
وردسپهر
ﺷﺎرکل الیه
اﻓﻘﻲ در
همچنین
هکتوپاسکال و
ﺧﺎصﭘﺮﻓﺸﺎر در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ
درﻳﺎي
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و
در
زﻣﺎنﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻳﻚ اﺳﺖ
ﻳﺎ ﺳﺮخ
ﻧﺎوه ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻫﻮاي ﻣﺮ
هایرا ﺑﻪ
ماه ﻫﻨﺪ
اﻗﻴﺎﻧﻮس
ﻏﺮب
ﻣﺮﻃﻮب
ﻫﻮاي ﮔﺮم و
واﭼﺮﺧﻨﺪي
ﺣﺮﻛﺖ
ﺟﻠﻮو تر
خشک
رطوبتج(در
واگرایی شار
همدیدی
واکاوی
ﺑﺎرش و
روزﻫﺎي
ﺑﺎرش،ﺧﻮدب(
ﻗﺒﻞ از
گردد .ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺮاي ﺳﻪ دوره زﻣﺎﻧﻲ ،اﻟﻒ( دو روز
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دوره اي
ﻗﺮارترﮔﻴﺮي ﭘﺮﻓﺸﺎر ﻳﺎ از ﻏﺮب ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ از ﺧﻠﻴﺞ ﻋﺪن و ﺗﻨﮕﻪ ﺑﺎب اﻟﻤﻨﺪب و ﺟ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺣﺮﻛﺖ و
باید توجه داشت که مجموع قائم
های اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ )(3
نمونهدرماهﺑﺎﻻ ﺑﺎ
شار ﻳﺎد ﺷﺪه
افقیﺑﺎرش
واگراییﻫﺎي
ﺑﺮاي دوره
ﻣﺠﻤﻮع دو روز ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺧﺮﻳﻦ روز ﺑﺎرش ،
درﻳﺎي ﺳﺮخ در ﺟﻠﻮ ﻧﺎوه ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎوه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻣﺤﻮر ﻧﺎوه
رطوبت به صورت باال برای شرایط لحظه ای یا یک زمان
الف :موج بارشی روزهای  10تا  14مارس  19( 1996تا
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
رﻃﻮﺑﺖ را از ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﻛﺸﻮر ﻛﺮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺑﺎرش ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺷ
خاص می باشد ومحاسبه دوره ای شار رطوبت برای سه
 23اسفند )1375
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره (4و ﻣﺤﺎﺳ
دوره زمانی ،الف) دو روز قبل از بارش ،ب) Ptروزهای Ptبارش
بررسی جریانات سطح زمین از  48ساعت قبل


پایان
روز 
اخرین1/
g. Vq
بارش.تا.dp
و ج) مجموع دو روز قبل dt
بارش  Qviاز بارش تا روز آغاز بارش شکل شماره 3نشان دهنده
PB
 ،برای دوره های بارش یاد شدهدر باال با PB
رابطه
استفاده از
وجود ناوه عمیق در شرق مدیترانه و غرب دریای سرخ
)( 3





ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻛﻤﻴﺖ اﻧﺘﻘﺎل رﻃﻮﺑﺖ و درك ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوﻧﺸﻴﻨﻲ

رﻃﻮﺑﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﻬﻨﻪ اي ﻧﻢ وﻳﮋه  Qviﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

احمد روشنی ،فاطمه پرك
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جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

شکل  .2توزیع مکانی مد اول  EOFدر موج های بارشی تر و خشک انتخابی

ﺷﻜﻞ :2ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺪ اول  EOFدر ﻣﻮج ﻫﺎي ﺑﺎرﺷﻲ ﺗﺮ و ﺧﺸﻚ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ
ﺟﺪول  -1وارﻳﺎﻧﺲ) ،(%ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺗﺮﺳﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺪ اول  EOFﺑﺮاي ﻣﺎه ﻫﺎي اﻛﺘﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﻲ
جدول  .1واریانس( ،)%خشکسالی و ترسالی مولفه اصلی مد اول  EOFبرای ماه های اکتبر تا می

ﻣﺎه

درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ

اﻛﺘﺒﺮ

52/8

ﻧﻮاﻣﺒﺮ

68/98

دﺳﺎﻣﺒﺮ

58/06

ژاﻧﻮﻳﻪ

54/04

ﻓﻮرﻳﻪ

58/85

ﻣﺎرس

51/45

آورﻳﻞ

43

ﻣﻲ

31/81

ﻧﻮع

ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ
ﺗﺮ
ﺧﺸﻚ

2010
2010

2008

1999

2010

2009
2006

2007
1999

2000
1995

ﺳﺎل

2008

2006

2007
2004
1998

1998
2001
1996
2004
1995
1996
2001
1996
2000
2006
1998
1993

2001
1998
2008
1997
2010
2009
1999
1994

1994
2010
1996
1992
1993
1998
1989
1995
2000
1991
2009
2008
1996
1992
1991

1991
2007
2009
1995
1991
1990
1996
1987
1993
1997
1987
2008
2002
19990
1986
1990

1987
2005
1994
1991
1989
1983
1993
1986
1988
1994
1983
2004
1995
1989
1984
1987

1982
1985
1986
1987
1986
1981
1991
1984
1982
1984
1982
1985
1992
1984
1982
1987

تحلیل واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی اطراف ایران و ...

است همچنین پرفشار در شمال شرقی و شرق عربستان
مستقر است و با حرکت واچرخندی خود هوای گرم و
مرطوب غرب اقیانوس هند را به جلو ناوه تزریق می
کند .این هوای مرطوب بسته به نحوه حرکت و قرار گیری

پرفشار یا از غرب عربستان و یا از خلیج عدن و تنگه
باب المندب و جنوب دریای سرخ در جلو ناوه تزریق
می شود .با توجه به حرکت ناوه به سمت شرق و نحوه
قرارگیری محور ناوه مزبور رطوبت را از غرب منطقه وارد
31
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ﺷﻜﻞ 3ﻓﺸﺎر ﺗﺮاز درﻳﺎ در دوره ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و آﻏﺎز ﺑﺎرش)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ( ﻣﺎرس )1996اﺳﻔﻨﺪ (1375

اﻟﻒ :ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ

ج :ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ

ب :ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ

د :ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ

شکل  .4واگرایی رطوبت در  48ساعت قبل بارش تا روز اخر بارش الف(الیه زیرین) ب(الیه میانی) ج(الیه باالیی) د(الیه وردسپهر) مارس  (1996اسفند )1375

ﺷﻜﻞ  -4واﮔﺮاﻳﻲ رﻃﻮﺑﺖ در  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ روز اﺧﺮ ﺑﺎرش اﻟﻒ)ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ( ب)ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ج)ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ( د)ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ( ﻣﺎرس

 )1996اﺳﻔﻨﺪ (1375

جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

شکل  .3فشار تراز دریا در دوره قبل از بارش(سمت راست) و آغاز بارش(سمت چپ) مارس (1996اسفند )1375

احمد روشنی ،فاطمه پرك

کشور کرده و با توجه به شرایط توپوگرافی منطقه باعث
ایجاد بارش های بسیار شدید در منطقه مورد مطالعه
شده است .همچنین با توجه به بررسی نقشه های واگرایی

شار(شکل شماره )4و محاسبات حاصل از معادالت معلوم
شد که رطوبت این سامانه در درجه اول و با میزان خیلی
باالیی از دریای عرب و عمان و در درجه دوم با میزان
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جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

شکل  .5فشار تراز دریا در قبل از بارش(سمت راست) و آغاز بارش(چپ) نوامبر( 1994آبان )1373

ﻧﻮاﻣﺒﺮ) 1994آﺑﺎن (1373
ﺑﺎرش)ﭼﭗ(
ﻣﻴﺎﻧﻲ
ﺷﻜﻞ  :5ﻓﺸﺎر ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و آﻏﺎزب :ﻻﻳﻪ

اﻟﻒ :ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ

اﻟﻒ :ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ

ﻻﻳﻪﻻﻳﻪﺑﺎﻻﻳﻲ
ﺑﺎﻻﻳﻲ
ج :ج:

ب :ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ

وردﺳﭙﻬﺮ
د:ﻻﻳﻪ
وردﺳﭙﻬﺮ
د:ﻻﻳﻪ

ﺷﻜﻞ ) (6واﮔﺮاﻳﻲ رﻃﻮﺑﺖ در  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ روز اﺧﺮ ﺑﺎرش اﻟﻒ)ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ( ب)ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ج)ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ( د)ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ(
شکل  .6واگرایی رطوبت در  48ساعت قبل بارش تا روز اخر بارش الف(الیه زیرین) ب(الیه میانی) ج(الیه باالیی) د(الیه وردسپهر) نوامبر ( 1994آبان )1373
)آﺑﺎن
ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1994
(1373در  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ روز اﺧﺮ ﺑﺎرش اﻟﻒ)ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ( ب)ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ج)ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ( د)ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ(
رﻃﻮﺑﺖ
واﮔﺮاﻳﻲ
ﺷﻜﻞ )(6

ﻧﻮاﻣﺒﺮ ) 1994آﺑﺎن (1373

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در درﺟﻪ اول و ﺑﺎ
ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮم
ﻣﻌﺎدﻻت
ﺣﺎﺻﻞ از
رﻃﻮﺑﺖ واﻳﻦﻋﻤﺎن و
درﻳﺎي ﻋﺮب
ﺑﺎﻻﻳﻲ از
ﻣﻴﺰان
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در درﺟﻪ اول و ﺑﺎ

10درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از
درﺟﻪ دوم
در درﺟﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺳﺮخ در
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻗﺎﺑﻞدر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻴﺰانﻛﻠﻲ
ﺷﻮد .ﺑﺎﺑﻪ ﻃﻮر
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ

 ،(1375ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺷﺎر
اطرافﺗﺎ
اﻳﺮان)19
1996
ﻣﺎرس
ﺷﺎر ﺗﺎ
ﻣﺎرس
23و
ایران
رطوبتی
رﻃﻮﺑﺘﻲمنابع
14از
رطوبت
ﻛﻞشار
واگرایی
تحلیل
اﺳﻔﻨﺪﻋﻤﺎن،
ﻋﺮب ...و
)درﻳﺎي
اﻃﺮاف
ﻣﺠﻤﻮع
ﻣﺎرس ﺗﺎ  14ﻣﺎرس  19) 1996ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ ،(1375

ﻓﺮﺳﺘﺎدهﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب و ﺟﻨ
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﻛﻪ ﺑﻪ
درﻳﺎي
ﻓﺎرس،
ﻏﺮبﺧﻠﻴﺞ
ﺳﺮخ،
درﻳﺎي ﺳﺮخ ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ودرﻳﺎي
اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﺮان از
ﺟﻨﻮب

ﺑﺎﻻﻳﻲ از درﻳﺎي ﻋﺮب و ﻋﻤﺎن و
ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در درﺟﻪ اول و ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 3ﺧﻴﻠﻲ
ﺷﺪه در ﺣﺪود  45.0710 kg/ m2ﺑﻮده اﺳﺖ.
در درﺟﻪ دوم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 10

3

ﺷﺪه در ﺣﺪود  45.0710 kg/ m2ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﺎرس ﺗﺎ  14ﻣﺎرس  19) 1996ﺗﺎ  23اﺳﻔﻨﺪ  ،(1375ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف اﻳﺮان )درﻳﺎي ﻋﺮب و ﻋﻤﺎن،

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻳﻦ
18ﻃﺮﻳﻖ
اﻳﺮان از
ﺟﻨﻮب و
درﻳﺎي ﺳﺮخ ،ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  13ﺗﺎ  18ﻧﻮاﻣﺒﺮ  22)1994ﺗﺎ  27آﺑﺎن (1373
ﻓﺮﺳﺘﺎدهآﺑﺎن ب:
(1373
 22ﺗﺎ 27
)1994
ﻏﺮب 13ﺗﺎ
ﺟﻨﻮبزﻫﺎي
ﺑﺎرﺷﻲ رو
ب :ﻣﻮج
3

ﺷﺪه در ﺣﺪود  45.0710 kg/ m2ﺑﻮده اﺳﺖ.

33اول ﺑﺎرش و ﺑﺮر
دﻫﻨﺪﺗﺎ روز
ﻣﻲﺑﺎرش
ﻗﺒﻞ از
زﻣﻴﻦ از 48
ﺟﺮﻳﺎن
ﺳﺎﻋﺖﻧﺸﺎن
ﻫﻤﺪﻳﺪي آﻧﻬﺎ
ﺳﻄﺢﻫﺎي
ﻫﺎيﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش ﺗﺎ روز اول ﺑﺎرش و

شکل  .7فشار تراز دریا در قبل بارش(سمت راست) و آغاز بارش(چپ) ژانویه ( 2001دی )1380

(1380
ﺑﺎﻋﺚ )دي
ژاﻧﻮﻳﻪ 2001
ﺑﺎرش)ﭼﭗ(
ﮔﺮدد.ﺑﻪآﻏﺎز
ﺷﻤﺎﻟﻲو
راﺳﺖ(
ﺑﺎرش)ﺳﻤﺖ
ﻫﻮايدر
درﻳﺎ
ﺗﺮاز
ﺑﺎﻋﺚﻓﺸﺎر
ﻧﻘﺸﻪ-7
ﺑﺎرش ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد.
رﻳﺰش
ﻫﺎي
ﺳﻮي ﻋﺮض
ﻫﺎي
ﻋﺮض
ﻗﺒﻞاز
ﺳﺮد
رﻳﺰش
ﻛﻪ ﻧﺎوه ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪه و
ﻣﻨﻄﻘﻪ
در
ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺎرش
رﻳﺰش
ﺑﺎﻋﺚ
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ﻫﺎيﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻫﻮاي ﺳ
ﺷﺪه و
ﻋﻤﻴﻖ
ﺑﺴﻴﺎر
ﻫﺎيﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ
ﺷﺮق
ﻋﻤﻴﻖ
ﻫﻮاي ﻧﺎوه
ﻛﻪ ﻧﺎوه ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻛﻪ
ﻋﺮض
ﺳﻮي
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ
ﻋﺮض
ﺳﺮد از
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻳﮕﺎ
ﻫﻮايﺷﺮﻗﻲ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎتﺷﻤﺎل
ﭘﺮﻓﺸﺎر وواﻗﻊ در
اﺳﺖ و
ﺟﺎﻳﮕﺎهﺷﺪه
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﻓﺸﺎر واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
واﻗﻊ اﺳﺖ
ﺧﻮدش
ب :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  13ﺗﺎ  18ﻧﻮاﻣﺒﺮ  22)1994ﺗﺎ  27آﺑﺎن (1373
ﺷﻮددرﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
ﭘﺮﻓﺸﺎر وﺳﺒﺐ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﺑﺎ
درﻳﺎيﻣﻲﺳﺮخ
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
درﻳﺎي ﻋﺮب،
ﻣﺮﻃﻮب
اﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎوه
اﻳﺮانﺗﺰرﻳﻖ و
ﺳﻤﺖ ﻧﺎوه
دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ
ﻧﺸﺎن
ﻫﻤﺪﻳﺪي
ﺣﺮﻛﺖﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺎرش و
ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺎ
رﻃﻮﺑﺖ
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ_ ﻣﻴﺰان
ﺣﺮﻛﺖﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪه و
اﻳﻦﻣﻲرﻃﻮﺑﺖ
آﻧﻬﺎﻧﺎوه
ﺷﺮﻗﻲ
ﻏﺮﺑﻲ _
اول ﻧﺎوه
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش ﺗﺎ روزﺟﻠﻮ

ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﻓﺸﺎر واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮدش واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺸﺎن)ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره (6و ﻣﺤ
رﻃﻮﺑﺖ
واﮔﺮاﻳﻲ
ﻧﻘﺸﻪدرﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ
رطوبت ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره 6ﺑﺎ(وﺗﻮﺟﻪ
شود.
دریای
اولﺷﺎربا
درجه
سامانه
)ﺷﻜﻞداد که
نشان
ایران،
اﻳﺮان،
اﻃﺮاف
رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
اینﺷﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
رﻃﻮﺑﺖ
واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر
میﻫﺎي
تأمینﻧﻘﺸﻪ
سرخﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
قابل مالحظه ای از طریق ﺑﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻮاي ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب درﻳﺎي ﻋﺮب ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺳﺮخ در
3
3
دریای ﻣﻴﺰان 2
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪمارس
مارساﻳﻦتا 14
داد 10
به طور کلی در نمونه مطالعاتی
درﺟﻪ اول ﺑﺎمیزان
عرب،
درﻳﺎيدریای
درﺟﻪ 25.8710 kg/ mﻣ
درﺟﻪ اول
ﻋﺮب،در
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
رﻃﻮﺑﺖبهاﻳﻦ
 25ﻛﻪ
ﻣﻴﺰان .8710 kg/ m2داد
ﻋﻤﺎن وﺑﺎ در
درﻳﺎي
متعلقﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ
ﻫﺪاﻳﺖدرﺷﺪه و
رﻃﻮﺑﺖ اﻳﺮان
رﻃﻮﺑﺖﻛﻪﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺟﻠﻮ ﻧﺎوه ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﺮﺑﻲ _ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎوه اﻳﻦ
3
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 19( 1996تا  23اسفند  ،)1375مجموع 3
کلو شار
متعلقﺑﻪ به
میزان
دوم با
ﺑﺎﻻﻳﻲو ازدر درجه
ﻣﻴﺰان عمان
ﻣﻴﺰان 810 kg / m2
ﻋﻤﺎن و
ﻋﺮب و
اول
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﮔﺮدد .ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ
ﻣﻌﺎدﻻت
ﺣﺎﺻﻞ از
درﺟﻪkg
در / m2
ﻃﻮرﺑﺎ
ﺑﻪدوم
ﺳﺮخ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﺪﻳﺪ در
ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﺑﺎرش
ﻣﻴﺰان
دوم ﺑﺎ
درﻳﺎي ﺷﺎر
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ
در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻛﻠﻲ
درﻳﺎيﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻴﻠﻲدرﻳﺎي ﺳﺮخ ﻣﻲ
10ﺑﺎ 8ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
سرخ،
دریای
عمان،
و
عرب
(دریای
ایران
اطراف
رطوبتی
مطالعاتی
نمونه
این
در
کلی
طور
به
باشد.
می
سرخ
دریای
10
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
در
ﻛﻠﻲ
ﻃﻮر
ﺑﻪ
ﺷﻮد.
ﻣﻲ
ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺳﺮخ
درﻳﺎي
ﻃﺮﻳﻖ
از
اي
ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻴﺰان
ﺑﺎ
دوم
درﺟﻪ
در
ﻓﺎرس ،درﻳﺎي ﻋﺮب ،در
اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ
اﻃﺮاف
رﻃﻮﺑﺘﻲ
درﻳﺎياز 4
رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﺑﺎ
درﻳﺎي
ﺳﺮخ و
ﻣﻨﺒﻊدرﻳﺎي
ﻋﻤﺎن،
رﻃﻮﺑﺘﻲ از  4ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،درﻳﺎي ﻋﺮب،
ﻧﺸﺎن
اﻳﺮان،
اﻃﺮاف
رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺷﺎر
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
(و
6
ﺷﻤﺎره
)ﺷﻜﻞ
رﻃﻮﺑﺖ
ﺷﺎر
واﮔﺮاﻳﻲ
ﻫﺎي
ﻧﻘﺸﻪ
ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺎر و
جنوب
،(1375منطقه
اﺳﻔﻨﺪکه به
مدیترانه)
دریای
ﻋﻤﺎن 4،منبع رطوبتی اطراف ایران
رطوبتی از
اﻳﺮانکل شار
مجموع
)درﻳﺎي ﻋﺮب و
رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ
 19ﺗﺎ 23
فارس) 1996،
خلیج ﻣﺎرس
ﻣﺎرس ﺗﺎ 14
38.984
ﻣﻨﻄﻘﻪ103
ﺣﺪود ﺑﻪkg/ m2
ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘ
ﺟﻨﻮب
ﺣﻮﺿﻪدرآﻧﻬﺎ ﻛﻪ
ﺳﻄﺢ
ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
3
ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ
سامانه25
10ﺑﻪ.87
طریقkg/ m
2
درﺟﻪ
ﻃﺮﻳﻖدر
ﻋﻤﺎن و
درﻋﺮب،
درﻳﺎي
ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺘﻌﻠﻖ
اول
درﺟﻪ
جنوبدر
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
داد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ
ﺟﻨﻮبﺑﻪوشده
فرستاده
ایرانﺑﺎ از
غرب
ﻓﺮﺳﺘﺎدهدریای عمان ،دریای سرخ و
دریای عرب،
فارس،
(خلیج
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
اﻳﻦ
درﻳﺎي از
ﻏﺮب اﻳﺮان
ﺟﻨﻮب
اینﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴﺰانﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ(
درﻳﺎي
ﻓﺎرس،
ﺧﻠﻴﺞ
درﻳﺎي ﺳﺮخ،
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻮده اﺳﺖ.
3
3
/ mدر10 kg
دوم ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 2
ﻣﺘﻌﻠﻖ10ﺑﻪ45.07
ﺣﺪودkg/ m28
است.
مدیترانه)ﺷﺎربا توجه به سطح حوضه آنها که به منطقه
دریای
حدود
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻞ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
بوده ﻣﻲ
ﺳﺮخ
ﺷﺪه
اﺳﺖ.
درﻳﺎي ﺑﻮده

جنوب ایران فرستاده شده است در حدود
درﻳﺎيغرب و
رﻃﻮﺑﺘﻲ از  4ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف اﻳﺮان )ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ،درﻳﺎي ﻋﺮب ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ،درﻳﺎي ﺳﺮخ وجنوب
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﺑﺎ
نوامبرﺳﺎل22(1994
ﻧﻤﻮﻧﻪ 18
ب :موج بارشی روزهای  13تا
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﺸﻚ:
 38.984103 kg/ m2بودهﻧﻤﻮﻧﻪ
است.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ﺧﺸﻚ:ﺣﺪود
ﻫﺎياﺳﺖ در
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان
ب :ﻣﻮجتا 27
)1373ﺗﺎ  18ﻧﻮاﻣﺒﺮ  22)1994ﺗﺎ  27آﺑﺎن (1373
آبانزﻫﺎي 13
ﺑﺎرﺷﻲ رو
ﺑﻮده اﺳﺖ.
(1380ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  4ﺗﺎ  10ژاﻧﻮﻳﻪ  14) 2001ﺗﺎ  20دي (1380
اﻟﻒ :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  4ﺗﺎ  10ژاﻧﻮﻳﻪ  14) 2001ﺗﺎ  20دي اﻟﻒ:
بارش
از
قبل
ساعت
48
از
زمین
سطح
های
جریان
نمونه مطالعاتی سال های خشک:
ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش ﺗﺎ روز اول ﺑﺎرش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﺪﻳﺪي آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
تا روز اول بارش و بررسی نقشه های همدیدی آنها نشان
الف :موج بارشی روزهای  4تا  10ژانویه  14( 2001تا
ﻛﻪ ﻧﺎوه ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺮق ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﻫﻮاي ﺳﺮد از ﻋﺮض ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻋﺮض ﻫﺎي
ﺧﺸﻚ:که ناوه عمیق شرق مدیترانه بسیار عمیق
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎلمیﻫﺎيدهند
 20دی )1380
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺮﻓﺸﺎر واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮدش واﻗﻊ اﺳﺖ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ
عرض( های شمالی
سرد از
هوای
باعث ریزش
اﻟﻒ :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ شده و
روزهای قبل بارش تا روز بارش
نقشه
بررسی
1380
14) 2001
روزﻫﺎي  4ﺗﺎ 10
هایﺳﺮخ در
درﻳﺎي
ﻋﻤﺎن و
ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب درﻳﺎي ﻋﺮب ،درﻳﺎي
ديﻫﻮاي
ﺳﺒﺐ ﺗﺎﻣﻲ20ﺷﻮد
ژاﻧﻮﻳﻪﭘﺮﻓﺸﺎر
ﻗﺮارﮔﻴﺮي اﻳﻦ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
در
واقع
پرفشار
و
است
شده
پایین
های
عرض
سوی
رﻃﻮﺑﺖ علت اصلی خشکی این ماه،
ﻣﻴﺰاندهد که
نشانﺑﻪ می
ﺷﺪه و()7
ﺟﻠﻮ ﻧﺎوهبه ﺗﺰرﻳﻖ و ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻏﺮﺑﻲ _ ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺎوه اﻳﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺮان ﻫﺪاﻳﺖشکل
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
در جایگاه خودش واقع است
شمال شرقی عربستان نیز
نبود جریانات مناسب بر روی شبه جزیره عربستان است،
ﺑﺎﻋﺚ رﻳﺰش ﺑﺎرش ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدد.
و جریانات هوای منطقه با توجه به قرارگیری این پرفشار
به طوری که مقدار خیلی کمی از رطوبت دریای عرب،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ )ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره (6و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ اﻃﺮاف اﻳﺮان ،ﻧﺸﺎن
سبب می شود هوای گرم و مرطوب دریای عرب ،دریای
دریای عمان ومقدار غیر قابل مالحظه ای از دریای سرخ
داد ﻛﻪ رﻃﻮﺑﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در درﺟﻪ اول ﺑﺎ ﻣﻴﺰان .87103 kg/ m2
شده و در
وارد ﻋﻤﺎن
منطقهدرﻳﺎي
درﻳﺎي ﻋﺮب،
25غربی
حرکت
عمان و دریای سرخ در جلو ناوه تزریق و با
درﺟﻪبا توجه به بررسی نقشه های
است و
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ به
3

ناوه10
kg / m
ﻣﻴﺰان 2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
ایرانﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
ﺳﺮخ ﻣﻲ
درﻳﺎي
این 8ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺷﺎردر این موج بارشی ،کم فشار
ﻛﻞ که
ﻣﺠﻤﻮعشد
مشاهده
ﻧﻤﻮﻧﻪ زمین
ﻛﻠﻲ در اﻳﻦسطح
دوم ﺑﺎ _
هدایتﻃﻮرشده
سمت
رطوبتﺑﻪ به
شرقی
فعالدرﻳﺎي
سودانیﺳﺮخ و
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ،درﻳﺎي
بارش ﻋﺮب،
ﻓﺎرس ،درﻳﺎي
میزاناﻃﺮاف
ﻣﻨﺒﻊبهرﻃﻮﺑﺘﻲ
رﻃﻮﺑﺘﻲو از 4
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ( ﺑﺎدلیل عدم وجود پرفشار واقع
بوده ولی به
شدید در
)ﺧﻠﻴﺞریزش
اﻳﺮانباعث
رطوبت
باتوجه
شرق103 kg/
ﺣﺪود m2
.984و38عدم جریانات مناسب ،رطوبت
عربستان
در درشمال
گردد.آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
منطقه ﺣﻮﺿﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
کافی به منطقه نرسیده است و در مراحل بعدی بارش
ﺑﻮده اﺳﺖ .با توجه به بررسی نقشه های واگرایی شار رطوبت
سامانه کم فشار تضعیف شده و گسترش مناسبی پیدا
(شکل شماره  )6و محاسبه شار منابع رطوبتی اطراف

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺧﺸﻚ:
اﻟﻒ :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ روزﻫﺎي  4ﺗﺎ  10ژاﻧﻮﻳﻪ  14) 2001ﺗﺎ  20دي (1380

احمد روشنی ،فاطمه پرك

نمی کند .بررسی نقشه های واگرایی رطوبت نیز تأییدی
بر این بارش کم می باشد و همان طور که مشاهده گردید
مقدار شار رطوبت دریای عرب ،دریای عمان و دریای سرخ
34

اﻟﻒ :ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ

نسبت به سال های مرطوب بسیار ناچیز بوده است(.شکل
شماره  .)6به طور کلی در نمونه های مطالعاتی ژانویه
( 2001دی  ،)1380میزان کل شار واگرا شده از منابع
ب :ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ

نشریه هواشناسی و علوم ّجو
جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

د :ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ

ج :ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ

شکل  .8واگرایی رطوبت در  48ساعت قبل بارش تا پایان اخرین روز بارش الف(الیه زیرین) ب(الیه میانی) ج(الیه باالیی) د(الیه وردسپهر) ژانویه ( 2001دی )1380

ﺷﻜﻞ  -8واﮔﺮاﻳﻲ رﻃﻮﺑﺖ در  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﺧﺮﻳﻦ روز ﺑﺎرش اﻟﻒ)ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ( ب)ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ج)ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ( د)ﻻﻳﻪ
وردﺳﭙﻬﺮ( ژاﻧﻮﻳﻪ ) 2001دي (1380

شكل  .9فشار تراز دریا در قبل بارش(سمت راست) و آغاز بارش(چپ) دسامبر( 1999آذر )1378

ﺷﻜﻞ  -9ﻓﺸﺎر ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش)ﺳﻤﺖ راﺳﺖ( و آﻏﺎز ﺑﺎرش)ﭼﭗ( دﺳﺎﻣﺒﺮ) 1999آذر (1378

تحلیل واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی اطراف ایران و ...

اﻟﻒ :ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ

ب :ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ
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ج :ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ

د :ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ

ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روي ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ از رﻃﻮﺑﺖ درﻳﺎي ﻋﺮب ،درﻳﺎي
ﻋﻤﺎن وﻣﻘﺪار ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از درﻳﺎي ﺳﺮخ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺢ
زﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ ،ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺳﻮداﻧﻲ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺮﻓﺸﺎر واﻗﻊ در
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺑﺎرش ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

جلد  ،1شماره  ، 1بهار 1397

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ روز ﺑﺎرش ﺷﻜﻞ ) (7ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺧﺸﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه ،ﻧﺒﻮد

دسامبرﺑﺎرش
وردسپهر)ﺑﺮ اﻳﻦ
د(الیهﺗﺄﻳﻴﺪي
رﻃﻮﺑﺖ ﻧﻴﺰ
ب(الیه ﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ
بارشﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.
پایانﭘﻴﺪا
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﺷﺪه و
ﺗﻀﻌﻴﻒ
شکل .10ﻛﻢ
( 1999آذر )1378
واﮔﺮاﻳﻲ باالیی)
میانی) ج(الیه
الف(الیه زیرین)
ﮔﺴﺘﺮشبارش تا
ساعت قبل
در 48
ﻓﺸﺎررطوبت
واگرایی

ﺷﻜﻞ  -10واﮔﺮاﻳﻲ رﻃﻮﺑﺖ در  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺎرش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎرش اﻟﻒ)ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ( ب)ﻻﻳﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ( ج)ﻻﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ( د)ﻻﻳﻪ وردﺳﭙﻬﺮ(
ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺖ درﻳﺎي ﻋﺮب ،درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺳﺮخ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ب :ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ  29ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ  3دﺳﺎﻣﺒﺮ  8)1999ﺗﺎ  12آذر (1378
(1378
دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻛﻠﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ژاﻧﻮﻳﻪ ) 2001دي
)آذرﻃﻮر
 .(61999ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره
ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ).ﺷﻜﻞ

ﻣﻨﺎﺑﻊغرب
جنوب
جنوب و
اطراف ایران
ﺳﻄﺢاست.
رخﻫﺎيداده
منطقه
ﻣﻨﻄﻘﻪاندک
بارشﺑﻪ های
ﻧﻘﺸﻪﺑﺎ
ﺑﺮاﺑﺮ
در اﻳﺮان
ﻏﺮب
ﺟﻨﻮبو و ﺑﺎﺟﻨﻮب
ایراناﻃﺮاف اﻳﺮان
رﻃﻮﺑﺘﻲ
ﺷﺪه از
منطقه واﮔﺮا
ﻣﻴﺰانبهﻛﻞ ﺷﺎر
رطوبتی،(1380
زﻣﻴﻦ از  48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش
ﺑﺮرﺳﻲ
ناچیزی ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ

3
است.
بوده اﺳﺖ.
برابر با  16.5510 kg/ m2ﺑﻮده

واگرایی و
رطوبتی(شکل اوﻟﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻌﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ
شارﺳﻮداﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ
محاسبهﻓﺸﺎر
ﺑﺎرﺷﻲ ﻛﻢ
بررسی نقشه های ﻣﻮج

ب :موج بارشی  29نوامبر تا  3دسامبر  8(1999تا 12
آذر )1378
با توجه به بررسی نقشه های سطح زمین از 48
ساعت قبل از بارش تا روز آغاز بارش(شکل  )9مشاهده
شد که در این موج بارشی کم فشار سودانی در مراحل
اولیه تقریباً فعال بوده ولی به علت عدم وجود شیو فشار
مناسب در شمال شرق عربستان و ضعیف بودن جریانات،
رطوبت کافی از سطوح ّآبی خصوصاً دریای عرب ،دریای
عمان و دریای سرخ به منطقه وارد نشده و در نتیجه
سامانه کم فشار از گستردگی کمی برخوردار بوده و

عرب وﻛﻢعمان
که مشاهده شد مقدار شار
ﻓﺸﺎر واز ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار
دریایﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
از ﻧﺘﻴﺠﻪ
رطوبت در
وارد ﻧﺸﺪه و

همان طور
است و
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن وهای
 )10نیز تأییدی بر این بارش
رﻃﻮﺑﺖ ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﻄﻮح آّﺑﻲ ﺧﺼﻮ
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت،
کم ﺑﻮدن
ﺿﻌﻴﻒ

ناچیز بوده
بسیار
اﺳﺖ .های
دریای سرخ نسبت به سال
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎر رﻃﻮﺑﺘﻲ)ﺷﻜﻞ  (10ﻧ
واﮔﺮاﻳﻲ و
مرطوبﻫﺎي
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺸﻪ

(آذر ﻋﺮب و ﻋﻤﺎن و درﻳﺎي ﺳﺮخ
1999درﻳﺎي
رﻃﻮﺑﺖ از
ﻣﻘﺪار ﺷﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
دسامبر
مطالعاتی
است .به طور کلی در نمونه

) 1999آذر  (1378ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺷ
دﺳﺎﻣﺒﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ
انتقال در
 )1378میزان کل شارﻃﻮر ﻛﻠﻲ
آبی به
سطوح
ﻧﻤﻮﻧﻪتوسط
شده

3
اﻳﺮان برابر
ﺟﻨﻮبایران
منطقه جنوب غرب و وجنوب
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎبا  4.8810 kg/ m2ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
محاسبه شده است.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻌﺎدﻻ

نتایج حاصل از نقشه های واگرایی شار و محاسبات
حاصل از معادالت واگرایی شار رطوبت را در ماه های تر
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ واﮔﺮا ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﻛﻪ
و خشک در جدول ( )2نشان می دهد که در مجموع در
وارد ﻛﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺪود  4ﺑﺮاﺑﺮ دوره ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟ
زمانی که وضعیت منطقه در حال تر سالی بوده و میزان

ﺟﺪول ) (2ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄ

و ﻋﻤﺎن( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ ﺑﺎرش ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎي

اب دارد .در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻫﻤﺪﻳﺪي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑ
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ﺟﺪول  -2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻄﻮح آﺑﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮج ﺑﺎرﺷﻲ وﻣﻴﺰان واﮔﺮاﻳﻲ ﺷﺎر ﻃﻲ دوره ﻣﺮﻃﻮب و ﺧﺸﻚ
جدول  .2میانگین درصد مشارکت سطوح آبی در تأمین رطوبت موج بارشی ومیزان واگرایی شار طی دوره مرطوب و خشک
 48ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرش
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دوره

ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻃﻮﺑﺘﻲ

ﻣﻴﺰان ﺷﺎر

درﺻﺪ

ﻣﻴﺰان ﺷﺎر

درﺻﺪ

ﻣﻴﺰان ﺷﺎر

درﺻﺪ

ﺗﺮ

ﻋﺮب و ﻋﻤﺎن

ﺗﺮ

ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ

ʹ݉͵Ǥͻ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,82

ﺗﺮ

ﺳﺮخ

ʹ݉ͲǤͶʹ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ʹ݉ͳǤͷͶ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,77

ʹ݉͵Ǥʹʹ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,77

ﺗﺮ

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

ﺗﺮ

ﻣﺠﻤﻮع

ʹ݉ͲǤʹͻ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ﺧﺸﻚ

ﻋﺮب و ﻋﻤﺎن

ﺧﺸﻚ

ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ

ʹ݉ͳǤͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ﺧﺸﻚ

ﺳﺮخ

ʹ݉ͲǤ͵ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ﺧﺸﻚ

ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس

ﺧﺸﻚ

ﻣﺠﻤﻮع

ʹ݉ͲǤͲ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ଷ

ʹ݉ͲǤ͵ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ
ʹ݉ͶǤͷͻ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ଷ

ʹ݉ͲǤͳͷ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ
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ʹ݉ʹǤͳͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,09

ʹ݉ͷǤͻ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,03

ʹ݉ͳǤͳͶ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,073

ʹ݉͵Ǥͻ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,08

ʹ݉ʹǤͺ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ

100

ʹ݉ʹͳǤͶ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ଷ

0,17

ʹ݉͵Ǥ͵ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,01

ʹ݉ͲǤͳͳ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,07

ʹ݉ͳǤͳͳ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ

100

ʹ݉ͺǤͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

بارش منطقه بسیار باالتر از میانگین است ،میزان رطوبت
واگرا شده از منابع رطوبتی که با توجه به شرایط جوی
و توسط سامانه های باران زا وارد کشور شده است .در
حدود  4برابر دوره های خشک بوده و با توجه به جدول
شماره( )2غرب اقیانوس هند(دریای عرب و عمان) به
عنوان اصلی ترین منبع رطوبتی بارش های نیمه جنوبی
کشور که در حدود  80درصد بوده ،شناخته شد.
نتیجه گیری
نتایج حاصل از این پژوهش نقش بسیار مهمی در
پیش آگاهی های مناسب اب و هواشناسی  ،اب شناسی و
مدیریت منابع اب دارد .در این بررسی به منظور شناخت
الگوهای همدیدی موثر بر بارش های نیمه جنوبی ایران و
همچنین انتقال رطوبت از منابع رطوبتی اطراف کشور به
مطالعه الگوهای همدیدی و محاسبه شار رطوبت پرداخته
شده است.
بررسی تغیرات مکانی زمانی بارش در نیمه جنوبی
کشور با استفاده از روش تحلیل عاملی  EOFبر روی

داده های بارش  302ایستگاه در هر ماه  5مولفه اصلی
بارش را نشان داد .مولفه اول ماههای اکتبر تا آوریل (مهر
تا ارديبهشت) بیش از  50درصد واریانس بارش ماهانه را

ଷ

0,05

ʹ݉ʹǤͻ͵ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,04

ʹ݉ͳǤͻͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,46

ʹ݉ͷǤʹ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,13

ʹ݉ͷǤͻ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ

100

ʹ݉Ͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

ଷ

0,39

ʹ݉ͷǤͲͺ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,01

ʹ݉ͲǤͶͶ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,1

100

ଷ

ʹ݉ͲǤͷ ൈ ͳͲ ݇݃Ȁ

ʹ݉ͳͳǤ͵Ͷ ൈ ͳͲଷ ݇݃Ȁ

0,13
0,13
0,04
100
0,46
0,45
0,05
0,04
100

تبیین کردند به همین دلیل به عنوان مولفه اصلی انتخاب
و بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که الگوهای
گردش جوی حاکم در منطقه نقش مهمی در انتقال
رطوبت از منابع رطوبتی به نیمه جنوبی ایران دارد .مولفه
اصلی  EOFتغییرات بارشی مناطق نیمه جنوبی ایران را
تبیین می نماید و دریای عرب و درياي سرخ بیشترین
تامین کننده رطوبت برای این مناطق مي باشند.
استقرار کم فشار بر روی سطح دریا و وجود ناوه عمیق
مدیترانه به سبب ادغام کم فشار سودانی و کم فشار
مدیترانه در جنوب غربی دریای سرخ و تشکیل یک پرفشار
در نواحی شمال شرقی و شرق عربستان و جریانات مناسب
سطح زمین تا باالتر از تراز  850هکتوپاسکال ،رطوبت
کافی و مناسب را جهت بارش های نواحی جنوب غربی تا
جنوب ایران را فراهم آورده است و پرفشار عربستان هوای
خشک و سردتر عرض های باالتر را بر روی غرب اقیانوس
هند منتقل می سازد .این جریانات در حاشیه جنوبی شبه
جزیره عربستان با چرخشی واچرخند به سمت داخل شبه
جزیره تغییر مسیر داده و قسمتی از آن در خلیج عدن و
تنگه باب المندب به سمت دریای سرخ جریان می یابد.
با ادغام اين جريان ها با شار رطوبتی انتقالی از دریای
سرخ و جریانات جنوب غربی – جنوبی که معموالً در جلو

تحلیل واگرایی شار رطوبت از منابع رطوبتی اطراف ایران و ...

ایزدنگهدار ،ز ،1370 ،.بررسی سینوپتیکی بعضی از سیستم های مدیترانه
ای مخصوص و اثرات آن بر روی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد
هواشناسی ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
بابایی فینی ،ا ،.علیجانی،ب ،1392 ،.تحلیل فضایی خشکسالی های بلند
مدت ایران .مجله پژوهش های جغرافیای طبیعی.12-1 :)3( 45،
پرک ،ف ،1389 ،.تحلیل سینوپتیکی نقش دریای سرخ در تقویت و تامین

رورده ،ه ،1385 ،.تعیین منابع رطوبتی بارندگی های سواحل جنوبی دریای
خزر ،رساله دکتری اقلیم شناسی .دانشگاه تربیت معلم.
فرجی ،ا ،1360 ،.بررسی سیستم های فشار کم باران زا بر روی ایران و
ارائه الگویی از موقعیت و چگونگی حرکت آن ها ،پایان نامه کارشناسی
هواشناسی ،مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران.
کریمی احمدآباد ،م ،1386 ،.تحلیل منابع تأمین رطوبت بارش های ایران،
پایان نامه دکتری .گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس.
لشکری ،ح ،1370 ،.الگوی سینوپتیکی بارش های شدید جنوب و
جنوب غرب ایران ،رساله دکتری ،دانشگاه تربیت مدرس.
لشکری ،ح ،1379 ،.مکانیسم تکوین منطقه همگرایی دریای سرخ ،فصلنامه
تحقیقات جغرافیایی ،شماره .184-167 ،59-58
عراقچی ،ع ،1393،.دیپلماسی آب از منازعه تا همکاری ،فصلنامه علمی-
پژوهشی سیاست جهانی دوره سوم ،شماره چهارم.
عربی ،ز ،1385 ،.تحلیل سینوپتیکی بارندگی دوره  21تا  26تیر ماه 1387
در ایران ،مجله پژوهش های جغرافیایی ،شماره .15-1 :56
مرادی ،م ،1385 ،.بررسی نقش کم فشار گرمایی سودان -اتیوپی و ارتفاعات
زاگرس در سامانه های موثر بر آب و هوای ایران ،رساله دکتری
هواشناسی ،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.
مفیدی ،ع .،زرین ،آ ،1384 ،.بررسی سینوپتیکی تاثیر سامانه های کم
فشار سودانی در وقوع بارش های سیل زا در ایران ،فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی ،شماره .77
مفیدی ،ع .،زرین ،آ ،1384 ،.تحليل سينوپتيكي ماهيت سامانه هاي كم فشار
سوداني ،فصلنامه جغرافيايي سرزمين ،سال دوم ،شماره .6
ناظم السادات ،م ،.شیروانی ،ا ،1385 ،.پیش بینی بارش زمستانه مناطق
جنوبی ایران با استفاده از دمای سطح آب خلیج فارس .مدل سازی
تحلیل متعارف ،مجله علمی کشاورزی ،جلد  ،29شماره .2
ناظم السادات ،م ،.شیروانی ،ا ،1383 ،.کاربرد  CCAبه منظور ارزیابی و
مقایسه توانایی  Nino’s SST ،SOIدر پیش بینی بارش زمستانه
سواحل دریای خزر ،علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی ،سال هشتم،
شماره اول.
Alpert, P.;Neeman, B. and shay, E. Y. 1990. Intermonthly

رطوبت سامانه سودانی عبوری و تاثیر آن در ترسالی و خشکسالی های

variability of Cyclone tracks in the Mediterranean. K

جنوب و جنوب غرب کشور ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید

Climete,3: 1474- 1478.
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ناوه های  700تا باالتر از  300هکتوپاسکال ناوه مستقر
بر شرق مدیترانه که تا مرکز دریای سرخ گسترش یافته
ایجاد شده و سامانه به سمت ایران حرکت می کند که
حاوی رطوبت از دریاهاي عرب ،عمان و سرخ می باشد .در
چنین حالتی ریزش بارش در غرب منطقه رخ داده و با
حرکت شرق سوی ناوه ريزش بارش به سمت دیگر نواحی
انتقال داده می شود.
به طور کلی می توان چنین نتیجه گرفت که در
سال های پرباران ،سامانه های همدیدی مناسبی در
نواحی شرقی و شمال شرقی و غرب شبه جزیره عربستان
سبب می شود که رطوبت مناسبی از دریاهای مزبور
به سوی نواحی جنوب غربی و جنوبی ایران منتقل
و بارش های مناسبی را ایجاد کند .در فصل کم باران
این سامانه ها چندان فعال نبوده و جریانات مناسب که
رطوبت را بتواند انتقال دهد نیز ندارد .این پژوهش نشانگر
این است که در زمان خشکسالی جریانات مناسبی که
تغذیه کننده رطوبت به درون این سامانه ها هستند فعال
نبوده و بسیار ضعیف عمل مي كنند .در صورتی که در
سال های پرباران ،این سامانه ها بسیار فعال بوده و تغذیه
رطوبت بسیار باالیی را به درون سامانه سودانی منتقل
می سازند که عامل اصلی و مؤثر بارش های شدید و سیل
آساي نیمه جنوبي ایران می باشد.
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A B ST R AC T
Atmospheric circulation strongly modulates precipitation patterns throughout the south of Iran.
Characteristics of synoptic types were chosen to investigate their relation to the spatiotemporal
distribution of precipitation within the south of Iran. In this study, we examined the inter-annual
variability of precipitation in the southern region of Iran, and established links among the large-scale
circulation patterns. In this region, the majority of precipitation occurs during the rainy season from
October to May. The study applied the empirical orthogonal function (EOF) analysis of the monthly
precipitation anomaly data obtained from 302 meteorological stations for the 1981–2010 periods.
In most months the first mode explains more than 50% of the total variance of the precipitation.
Spatiotemporal fluctuation in precipitation over the studied area can be attributed to moisture transport
by dynamic factors. This study shows that the position and strength of high pressure over the Arabian
Peninsula play an important role during the wet and dry years. The results show that during wet years’
moisture flux in low and middle levels from the west of the Indian ocean, the Gulf of Aden, and the Red
sea is transferred by the high pressure circulation to the central, North Arabian Peninsula and Southern
Iran. This high pressure circulation coupled with the Eastern Mediterranean trough over the west of
the Arabian Peninsula at the level of 700hPa. Some parts of moisture flux transferred from the Gulf
of Aden and the Red sea in the middle and higher levels. In dry years, the anticyclonic circulation is
strengthened in the west of the Arabian Peninsula, and blocks moisture advection into the region from
the Indian Ocean.
Keywords: Moisture Flux, Precipitation, Interannual Variability, Southern Part of Iran
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