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مقدمه 
نحوة پراکندگی بارش بر روی زمین را عوامل بهوجودآورندة آن یعنی عامل صعود و منبع رطوبت تعیین میکنند .در جایی
که تأثیر این دو عامل مطلوب باشد حداکثر بارش رخ میدهد و در جایی که هیچ یك از این عوامل مؤثر موجود نباشد
میزان بارش به حداقل خود میرسد (علیجانی .)938 :9381 ،افزایش یا کاهش رطوبت در یك ناحیه وابسته به انتقال
رطوبت به داخل یا خارج از آن ناحیه بهوسیلة جریانهای اتمسفری و گردش هوا به اشکال گاز یا مایع است .به همین
علت ،الگوهای چگونگی شار رطوبت بهطور فزایندهای با گردش جو بهخصوص الگوهای پُرفشار همخوانی دارد (زانگ،
1009؛ لیندسای ،9113 ،به نقل از فرجزاده و همکاران .)911 :9386 ،بخش قابل توجهی از پویایی آب جوی توسط
گردش عمومی جو انجام میگیرد .با وجود اینکه گردش عمومی جو از لحاظ زمانی و مکانی الگوهای متوسطی را عرضه
 نویسندة مسئول ،تلفن01331183191 :

Email: mostafakarimi.a@ut.ac.ir
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میکند ،تغییرات شدید یا مکرر زمانی سبب ناهنجاری در این الگو میشود و نهایتاً عناصر جوی مثل رطوبت و دما را دچار
دگرگونی میکند که یکی از این تغییرات کاهشی بارش و خشكسالی ،دیگری افزایش بیش از حد بارش یا ترسالی است
(معصومپور.)93 :9381 ،
بارش ایران از تنوع زمانی و مکانی قابلمالحظهای برخوردار است .برهمکنش مداوم سامانههای گردش جو در طول
سال چنین تنوعی را موجب میشود (علیجانی )1 :9331 ،مضاف بر اینکه نقش عوامل مختلف در وقوع بارش همانند
رطوبت و تغییرپذیری زمانی و مکانی این عوامل نیز میتواند باعث تغییرِ میزان بارش شود .بنابراین ،مطالعة رفتار عوامل
مؤثر در بارش میتواند رویکرد بسیار مناسبی در شناخت توزیع نامناسب زمانی -مکانی این پدیدة پُراهمیت اقلیمی باشد.
منابع رطوبتی تأمینکنندة بارشهایی که یك منطقه را متأثر میکنند یکی از این مباحث است .عالوهبرآن ،شناسایی و
آگاهی از سازوکار تأمین و انتقال رطوبت زمینة شناسایی چرخة آب در یك منطقه نیز هست .بنابراین ،با مطالعة تغییرات و
نوسانات رطوبتی ناشی از تغییر در شرایط گردش جو در الگوهای مرطوب و خشك ،میتوان یکی از عوامل مهم
تغییرپذیری زمانی و مکانی بارش را بررسی و رابطة میان آنها را در ایجاد الگوهای فوق تحلیل کرد .اجزای اصلی چرخة
آب در جهان را میتوان تبخیر از سطح خشکیها و اقیانوسها ،حمل و نقل جوی خالص آب از اقیانوسها به خشکی،
بارش بر روی اقیانوسها و خشکیها ،و جریان بازگشتی آب از زمین به اقیانوس برشمرد .در نتیجه ،درصد جریان رطوبت
بر روی یك منطقه که در چرخة آب آن منطقه درگیر است میتواند ارزیابی شود .حتی میتوان میزان تبخیر آب منطقهای
را با استفاده از جریان رطوبت جو و دادههای اندازهگیری بارش تخمین زد (پیکسوتو و کتانی .)13 :9133 ،بنابراین،
میتوان با وجود یا محاسبة اطالعات مربوط به دو جزء اول چرخة آب ،که برداشت و تبخیر از سطوح آبی و حمل و نقل و
انتقال آن به خشکی یا به عبارتی شار رطوبت است ،تأثیر آنها را بر بارش که جزء دیگری از چرخة آب در جو است
بررسی و تعیین کرد .الگوی زمانی رطوبت بیشتر متأثر از الگوی جریانهای جوی حامل رطوبت است .اما الگوی مکانی
آن بیشتر تابع دوری و نزدیکی به دریاهاست (مسعودیان.)906 :9310 ،
مطالعات متعددی در زمینة شار رطوبت و منابع رطوبت بارشها در مناطق مختلف جهان انجام شده است .اسمیرنوف و مور
( )689 :9113با مطالعة ساختار مکانی و زمانی انتقال بخار آب جوی در حوضة رودخانة مکنزی بیان کردند که تعادل بخار آب
در این حوضه بهشدت وابسته به پدیدههای آبوهوایی مؤثر بر آن است .شار رطوبت بر روی حوضة رودخانة ساسکاچوان در
کانادا حاکی از ورود رطوبت از مرز غربی و خروج از آن در مرز شرقی طی تمام فصول سال است( .لیو و استوارت.)111 :1003 ،
زو و همکاران ( )193 :1008منابع رطوبتی سیل تابستان  9118را در رودخانة یانگ تسه چین بررسی کردند و به این نتیجه
رسیدند که خلیج بنگال و دریای چین جنوبی منبع رطوبت این سیل بودهاند .بررسی دورة سیالبی و خشكسالی نشان میدهد
که انتقال بزرگ بخار آب از دو منبع فوق به رودخانة یانگ تسه منجر به بارش سنگین در تابستان میشود .محمود و همکاران
( )131 :1090اظهار کردند خشكسالی منطقة سینکیانگ چین ،عالوهبر شرایط الگوهای فشار ،با انتقال کمتر رطوبت کنترل
میشود .در مطالعات داخلی بررسی منابع رطوبتی بارشها در مطالعات موردی یا الگوهای همدید بهخصوص در سالیان اخیر
مورد توجه بوده است .براتی و حیدری ( )96 :9381منشأ رطوبت بارشهای غرب ایران را بهترتیب دریاهای مدیترانه ،سرخ ،و
سیاه دانستهاند .منابع رطوبت بارشهای مناطق مختلف ایران متفاوت است ،اما در کل دریای عرب و مدیترانه مهمترین سطوح
آبی تأمینکنندة رطوبت بارشهای ایراناند (کریمی احمدآباد .)9 :9386 ،اما قائدی و همکاران ( )1 :9319دریای سرخ را عامل
مهم رطوبتی برای بارشهای فوق سنگین کشور معرفی کردند .خوشحال و همکاران ( )3 :9388با بررسی بارشهای فوق
سنگین در استان بوشهر و قویدل رحیمی ( )909 :9310نیز با بررسی بارش فوق سنگین در سواحل چاهبهار سطوح آبی نزدیك
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به منطقه را در تأمین رطوبت آن بارشها مؤثر دیدهاند .فرجزاده و همکاران (913 :9386؛  )3013 :1003و کریمی احمدآباد و
فرجزاده ( )901 :9310علت تفاوت میزان انتقال رطوبت در ترازهای پایینی با میانی و فوقانی وردسپهر را اختالف در الگوهای
گردش جو در این ترازها بیان کردند .پوراصغر و همکاران ( )1 :9319مهمترین منابع رطوبتی آذربایجان شرقی را دریای
مدیترانه ،دریای سیاه ،و دریای خزر معرفی کردند .مفیدی و همکاران ( )910 :9313ایجاد دورههای مرطوب در سواحل جنوبی
دریای خزر را با افزایش فشار هوا در منطقة دریای سیاه و در نتیجه افزایش گردش واچرخندی در این منطقه ،شدت باد شمالی
روی دریای خزر و صعود هوا در حوضة جنوبی این دریا و در نهایت افزایش بارش مرتبط دانستهاند .در کل ،میتوان گفت
مطالعات انجامگرفته در داخل در دو بخش شناسایی منابع رطوبتی درکل بارشها یا بارشهای خاص (سنگین) و دیگری
سازوکار انتقال رطوبت در شرایط همدید بررسی شده است .اما هدف از مطالعة حاضر بررسی ارتباط بین میزان رطوبت جو ایران،
میزان شار رطوبت از سطوح آبی اطراف بر روی ایران ،و تغییرات گردش جوی در سالهای رخداد خشكسالی و ترسالی
بهمنظور شناخت اثر تغییرات رطوبت بر روی نوسانات ساالنة بارش و وقوع خشكسالی بوده است.

موادورو ﻫﺎ 
1

9

در این پژوهش از دادههای دوباره واکاویشدة  ERA Interimمرکز پیشبینیهای میانمدت اروپا ( )ECMWFبا قدرت
تفکیك مکانی  9در  9درجه طول و عرض جغرافیایی ،بهدلیل دارابودن قدرت تفکیك مکانی باالتر و بهتر نسبت به دادههای
تهیهشده از مراکز جوی دیگر ،در دورة آماری  1099-9189به مدت سی سال بهره گرفته شده است .بهعلت عدم توزیع
یکنواخت فضایی و همدورهنبودن دادههای ایستگاهی و اینکه در این پژوهش مقدار خالص بارش مد نظر نبوده و مجموع آن در
دورههای ساالنه مورد استفاده قرار گرفته است و همچنین دقت مناسب این دادهها (گاوو و همکاران1639 :1093 ،؛ پناآرانسیبیا
و همکاران9313 :1093 ،؛ دارند و زندکریمی )639 ،9311 ،از دادههای بارش این پایگاه استفاده شد .برای اینکه متغیر مورد
استفاده در پژوهش عنصر بارش است ،دورة مطالعاتی ساالنه از اکتبر تا سپتامبر (سال آبی) انتخاب شده است.

ﺷکل.5محدودة موردمطﺎلﻌهدرپژوﻫﺶ،ﻫﻤﺮاهمنﺎبعآبﯽاﻃﺮافﺷﺎملدریﺎﻫﺎيخشر،خهﯿ ﻓﺎرس،عﻤﺎن،عﺮ ،سﺮخ،و
مدیتﺮانه 
1. ECMWF Interim Reanalysis
)2. European Center for Medium Range Weather Forecasts (ECMWF
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بهمنظور استخراج الگوهای مرطوب و خشك ایران از دادههای بارش ،و برای بررسی و تحلیل رطوبت ورودی در
زمان رخداد الگوهای فوقالذکر از دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل (ژئوپتانسیل متر) ،نم ویژه (کیلوگرم بر کیلوگرم) و مؤلفه
مداری (متر بر ثانیه) و نصفالنهاری باد (متر بر ثانیه) ،ساعت  00و  91استاندارد جهانی در ترازهای ،300 ،830 ،9000
 ،300و  300هکتوپاسکال ،در محدودة  3تا  63درجه عرض جغرافیایی و  10درجة غربی تا  10درجة شرقی در طول
جغرافیایی با  69 * 999نقطة شبکه (شکل  )9استفاده شده است.
این پژوهش در چندین مرحله و با استفاده از روش آماری و دینامیکی -همدیدی انجام شده است .در مرحلة نخست
به محاسبه و استخراج الگوهای مرطوب و خشك در ایران پرداخته شده است .برای دستیابی به این هدف ،با بهرهگیری
از شاخص استانداردشدة ( 9)ZSI( zرابطة  ،)9محاسبات مربوط به درصد وقوع الگوهای فوق بهصورت ساالنه در ایران
حاصل شد و سالی که بیشینة درصد مساحت رخداد دورههای مرطوب و خشك را دارا بودند بهعنوان نمونه برای بررسی و
ارزیابی رطوبتی انتخاب شدند.
خشکسﺎلﯽﺷﺎخ

ﻃﺒقهبنديوضﻌﯿت
ﺟدول .5

وضﻌﯿت 
ترسالی بسیار شدید
ترسالی شدید
ترسالی متوسط
ترسالی ضعیف
نرمال
خشكسالی ضعیف
خشكسالی متوسط
خشكسالی شدید
خشكسالی بسیار شدید

استﺎنداردﺷده 
)Z-Score (ZSI

بیشتر از +9/18
 +9/18تا +0/81
 +0/81تا +0/31
 +0/31تا +0/13
 -0/13تا +0/13
 -0/31تا -0/13
 -0/81تا -0/31
 -9/18تا -0/81
کمتر از -9/18

منبع (ویو و همکاران 313 :1009 ،و 318؛ انصافی مقدم138 :9386 ،؛ مشاری عشقآباد و همکاران113 :1091 ،؛ سیوندی و قرهداغی)333 :1091 ،

مطالعات بسیاری در زمینة دورههای خشك و مرطوب و استخراج این دورهها با استفاده از شاخصهای مختلف
بهویژه شاخص  ZSIانجام پذیرفته است (فرجزاده3 :9331 ،؛ خوشاخالق9 :9333 ،؛ جهانبخش و قویدل رحیمی،
3 :9381؛ انصافی مقدم139 :9386 ،؛ ذبیحی و همکاران9 :1091 ،؛ مشاری عشقآباد119 :1091 ،؛ عاصفجاه و
همکاران933 :1091 ،؛ سیوندی و قرهداغی .)330 :1091 ،نجارسلیقه و یوسفی رامندی ( )931 :1093در پژوهش خود از
این شاخص بهعنوان  SIAP1نام برده و اذعان کردهاند که بهترین روش برای انتقال دادههای خام بارش به مقدار نسبی
این است که انحراف بارش از میانگین به انحراف استاندارد تقسیم شود .در این راستا ،بذرافشان و خلیلی ( )10 :9381نیز
شاخص استاندارد بارش ( )SIAPرا سنجهای کارآمد برای پایش دورههای خشك و مرطوب در ایران معرفی کردند.
()9

P  P 
i

i

SD

ZSI 

1. Z-Score Index
2. Standardized Index Annual Precipitation
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میانگین بارش کل دوره ،و  SD9انحرافمعیار بارش است.

در گام بعد ،بهمنظور تخمین سهم مشارکت سطوح آبی در دورههای بارشی دو سال منتخب ،به هدف محدودکردن
بررسی بارشهای نسبتاً فراگیر و غیرمحلی ،بارشهای بیش از یك میلیمتر و حداقل 30درصد فراگیری استخراج شد .در
مرحلة بعد محاسبات مجموع قائم واگرایی شار رطوبت در دو سال منتخب در شبکههای  9در  9طول و عرض جغرافیایی
بر روی ایران و سطوح آبی (شکل  -1الف تا ه) ،در ترازهای زیرین ( 9000تا  300هکتوپاسکال) ،میانی ( 300تا 300
هکتوپاسکال) ،باالیی ( 300تا  300هکتوپاسکال) ،و کل ضخامت وردسپهر ( 9000تا  300هکتوپاسکال) با استفاده از
رابطههای  1تا  8انجام پذیرفت .در روش فوق انتقال بخار آب بهوسیلة بردار باد حاصله از مؤلفههای مداری و
نصفالنهاری سرعت باد محاسبه میشود .مجموع بردار سرعت باد از رابطة  1بهدست آمده است (پیکسوتو.)13 :9133 ،
V  u iλ  vi

()1
که در آن  iλو  iبردار واحد جهات شرقی و شمالیاند.

برای بهدستآوردن واگرایی شار بخار آب (رطوبت) ،تغییرات جزئی مقادیر نم ویژه و مؤلفههای  uو  vدر جهات  xو
( yطول و عرض جغرافیایی) بهوسیلة رابطة  ،3که رابطة واگرایی افقی شار بخار آب است ،محاسبه شده است (کریمی
احمدآباد.)19 :9386 ،
 q
q
u
v
HFD   u  v  q  q 
x
y
x
y


()3
رابطة  3را میتوان بهصورت زیر گسترش داد.
()1

 qi 1 j  qi 1 j
qij 1  qij 1
ui 1 j  ui 1 j
vij 1  vij 1 
HFD   uij
 vij
 qij
 qij

yij 1  yij 1
xi 1 j  xi 1 j
yij 1  yij 1 
 xi 1 j  xi 1 j

که در آن  HFD1واگرایی افقی شار رطوبت و

و

فاصله در جهات طول و عرض جغرافیایی است .مقادیر مثبت

همگرایی شار رطوبت است و مقادیر منفی واگرایی شار رطوبت است (کریمی احمدآباد.)13 :9386 ،
()3

Qvi 1 700
  Vqdp
low g 1000

()6

Qvi 1 500
  Vqdp
mid g 700

()3

Qvi 1 300
  Vqdp
top g 500

()8

Qvi 1 300
  Vqdp
all g 1000
1. Standard Deviation
2. Horizontal Flux Divergence
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پس از آن از طریق اسکریپتنویسی در محیط نرمافزار  GrADS9مقادیر مثبت شار رطوبت در هر شبکه در سطح
ایران و مرزها (بهعنوان رطوبت واردشده) و مقادیر منفی آن بر روی سطوح آبی اطراف (بهعنوان رطوبت انتقالیافته از
دریاها) استخراج شد و با بهرهگیری از نرمافزارهای  Excelو  Matlabمرتب و سازماندهی و نمودار آن برای سال
منتخب ترسیم و مقایسه شد .در گام آخر نقشههای گردش جوی و نم ویژه دورههای بارشی سال مرطوب و خشك
منتخب (بهترتیب  9116-9113و  )1000-9111در ترازهای  ،300 ،830و  300هکتوپاسکال بهترتیب بهعنوان
نمایندهای برای الیة زیرین ،میانی ،و باالیی جو بهمنظور بررسی سهم مشارکت سطوح آبی اطراف و مرزهای ایران یا به
عبارتی مقدار تأثیرگذاری آنها در انتقال رطوبت ترسیم و تفسیر شده است .به علت اینکه در ترازهای باالتر از 300 hPa
میزان رطوبت موجود و انتقالیافته ناچیز است ،مرز تراز زیرین ( )300hPaالیة باالیی وردسپهر بهعنوان نمایندة آن الیه
انتخاب شده است.

ﺷکل.5پوﺷﺶنقﺎطﺷﺒکهدرسطحالف:ایﺮان؛ :مﺮزﻫﺎ؛ج:دریﺎﻫﺎيمدیتﺮانهوسﯿﺎه؛د:دریﺎﻫﺎيسﺮخ،عﺮ ،عﻤﺎن،وخهﯿ 
محﺎسﺒهﺷدةﺷﺎخ

ﻓﺎرس؛ه:دریﺎيخشرمورداستفﺎدهدراستخﺮاجمقﺎدیﺮ

استﺎنداردﺷدهوواگﺮایﯽﺷﺎررﻃوبت 

بحثونتﺎی 
با محاسبه و استخراج شاخص استانداردشدة  ،)ZSI( zدرصد مساحت رخداد دورههای مرطوب و خشك بهصورت سال
آبی در ایران در دورة آماری  1099-9189حاصل شد (شکل  .)3بدینترتیب ،سال  9116-9113و  1000-9111که
بهترتیب در آنها دورة مرطوب و خشك با 18/3 ،83/3درصد دارای بیشینه درصدی وقوع در ایران بوده است بهعنوان
نمونه انتخاب شدند (شکلهای  3و .)1

1. GrADS: Grid Analysis and Display System
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خشکسﺎلﯽوتﺮسﺎلﯽدرایﺮان 

دورهﻫﺎي
ﺷکل.9درصدمسﺎحترخداد 

ﺷکل.4ﺷﺎخ

استﺎنداردﺷدة،)ZSI(zسﺎلآبﯽخشک(5111-5333راست)،سﺎلآبﯽمﺮﻃو

(5336-5331چپ) 

خشکسﺎلﯽ 

ﺷﺎررﻃوبتدردورةتﺮسﺎلﯽو

پس از انتخاب سال نمونه ،محاسبات واگرایی شار رطوبت مربوط به آنها در سطح و مرزهای ایران و سطوح آبی اطراف
انجام شد که نتایج حاصل از آن به شکل نمودار ارائه شده است .شکل  3نمودار مربوط به شار رطوبت در چهار الیة
زیرین ،میانی ،باالیی ،و کل ضخامت جو در سال آبی مرطوب و خشك است .همانطورکه مشخص است ،مقدار شار
رطوبت جوی به ایران در همة الیههای مورد بررسی در سال آبی مرطوب منتخب بیشتر و در سال خشك منتخب این
مقدار نسبت به سال مرطوب کاهش داشته است .گرچه این تغییرات در الیة باالیی مانند الیة زیرین محسوس نیست،
این میتواند به علت نوسان کمتر الگوی گردش جو این الیه در مقایسه با الیة زیرین در ترسالی و خشكسالی باشد .در
همة الیهها درصد تغییرات رطوبت در سال مرطوب به خشك مثبت و ،همانطورکه انتظار میرود ،مقدار آن در الیة
زیرین بیشینه است که افزایش مقدار رطوبت ورودی به ایران را در سال مرطوب نسبت به خشك نشان میدهد (جدول
 .)1در ادامه با توجه به بررسی الگوی جریان در منطقة مطالعاتی و سطوح آبی تأثیرگذار در انتقال رطوبت به ایران ،دالیل
تغییر میزان رطوبت در سالهای مرطوب و خشك منتخب بررسی میشود.
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نﻤودارمﯿﺎنگﯿنﺷﺎررﻃوبتبهایﺮانبهتﺮتﯿبدرسﺎلآبﯽمﺮﻃو (،)5336-5331خشک( )5111-5333

ﺷکل.1
ﺟدول.5درصدتﻐﯿﯿﺮاتﺷﺎررﻃوبت(کﯿهوگﺮمبﺮمتﺮمﺮبعبﺮروز)بهایﺮاندردورةمﺮﻃو بهخشک 

الیةﺟو
کل ضخامت جو
الیة زیرین جو
الیة میانی جو
الیة باالیی جو

درصدتﻐﯿﯿﺮ
96/33
93/93
96/38
90/31

سهم مشارکت هر یك از سطوح آبی اطراف ایران در انتقال رطوبت در سال مرطوب و خشك منتخب به تفکیك سه
الیة زیرین ،میانی ،و باالیی جو جهت ارزیابی این نکته که هر یك از پهنههای آبی در نوسانات بارشی ایران چه مقدار
تأثیرگذار بوده و این تأثیر در کدام ترازهای جوی بیشتر است بررسی شده و در شکل  6قابل مشاهده است.
در ترازهای زیرین جو بیشترین سهم مشارکت در انتقال رطوبت به ایران در دورة مرطوب و خشك مربوط به دریای
عرب است .در دورة مرطوب دریای عرب افزایش قابل توجهی در ارسال رطوبت نسبت به دورة خشك داشته؛ بهطوریکه
در این دوره افزایش بیش از دوبرابری سهم این دریا نسبت به دورة خشك دیده میشود .پس از آن دریاهای مدیترانه و
سرخ با مقدار تقریباً برابر در سال مرطوب و خشك در مرتبة دوم ارسال رطوبت به ایران قرار دارند .خلیج فارس در مرتبة
سوم و دریاهای سیاه و عمان و خزر رتبههای بعدی را در ارسال رطوبت به ایران در ترازهای زیرین جو در اختیار دارند.
بهطورکلی ،در ترازهای زیرین جو مقدار شار رطوبت در همة سطوح آبی در سال مرطوب بیشتر از سال خشك است
(شکل  -6الف).
در ترازهای میانی جو دریای مدیترانه بیشترین سهم را در انتقال رطوبت به ایران در میان سطوح آبی دیگر داراست و
نقش دریای عرب را ،که در ترازهای زیرین به عهده داشت ،ایفا میکند .برخالف ترازهای زیرین ،که سهم دریای عرب
در انتقال رطوبت به ایران بسیار چشمگیر است ،در ترازهای میانی جو این دریا هیچگونه تأثیری در رطوبتفرستی ندارد و
جهت جریانها ،همانگونهکه در شکل  1مشخص است ،بهگونهای است که هیچ جریانی از روی این دریا به ایران منتقل
نشده و چون ورود رطوبت به منطقهای وابسته به ورود جریانهای جوی بهویژه از روی پهنههای آبی به منطقه است،
عدم ورود جریانها به ایران عدم انتقال رطوبت را همراه دارد و بنابراین دریای یادشده در ترازهای میانی در تأمین
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رطوبت ایران بدون تأثیر است .همچنین ،دریای خزر در شمال ایران نیز از این قاعده مستثنا نبوده و مانند دریای عرب،
بهدلیل اینکه جهت جریانها بر روی آن بهصورت جنوب غربی است ،نقشی در ارسال رطوبت در سال مرطوب و خشك
ندارد .دریای سرخ همانند ترازهای زیرین در این تراز نیز در مرتبة دوم اهمیت به لحاظ ارسال رطوبت به ایران قرار دارد و
دریاهای خلیج فارس ،سیاه ،و عمان بهترتیب در مراتب بعدی جای دارند (شکل  -6ب).
در ترازهای باالیی جو شرایط از نظر ترتیب قرارگیری سطوح آبی و تأثیرگذاری آنها در انتقال رطوبت به ایران تقریباً مشابه
ترازهای میانی جو است ،اما مقادیر شار رطوبت در سال مرطوب و خشك نسبت به ترازهای میانی تغییر کرده است؛ بهطوریکه
در دریای سرخ مقدار شار رطوبت در دورههای مزبور نسبت به ترازهای زیرین کاهش یافته است (شکل  -6ج).

ﺷکل.6نﻤودارمجﻤوعﺷﺎررﻃوبتبهایﺮانازسطو آبﯽاﻃﺮافدردورةبﺎرﺷﯽسﺎلآبﯽمﺮﻃو ()5336-5331وخشک
()5111-5333درالیةالف:زیﺮین؛

:مﯿﺎنﯽ؛ج:بﺎالیﯽ 

شکل  3بررسی ورود رطوبت از طریق مرزهای شمالی ،جنوبی ،غربی ،و شرقی به ایران در سال منتخب مرطوب و
خشك در سه تراز  ،300 ،830و  hPa 300را نشان میدهد .در سال مرطوب و در همة مرزهای مورد بررسی ،شار رطوبت
بیشتری نسبت به سال خشك در هر سه تراز مشاهده میشود .با توجه به بررسی انجامشدة مرزهای جنوبی ایران ،مهمترین
جهت از نظر ورود رطوبت به ایران در دو سال مورد بررسی بهویژه در ترازهای زیرین جو بودهاند که با وجود نقش غالب
پهنههای آبی جنوبی (دریاهای شمال غربی اقیانوس هند) بهخصوص دریای عرب در تأمین رطوبت بارشهای ایران در
ترازهای زیرین و کاهش نقش آن در ترازهای باالتر جو ،این شرایط توجیهشدنی است (شکل -3الف).
در سال خشك در حدود یك دوم کاهش ورود رطوبت به ایران از مرزهای شمالی ،غربی ،و شرقی نسبت به سال
مرطوب وجود داشته است ،اما اولویت مسیرها در ورود رطوبت در سه تراز مشابه سال مرطوب است و فقط تفاوت
کوچکی در ترازهای میانی و باالیی در مرزهای غربی سال مرطوب نسبت به سال خشك وجود دارد .همچنین ،ورود

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،15ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن5931
پژو 

114

رطوبت در مرزهای جنوبی در ترازهای  300و  300هکتوپاسکالی نسبت به تراز  hPa 830کاهش چشمگیرتری از
مرزهای دیگر در این ترازها داشته است (شکل  -3ب) .بهطورکلی ،نقش غالب در انتقال رطوبت به ایران در همة جهات
و در دو سال مورد بررسی مربوط به ترازهای زیرین جو بهخصوص  hPa 830بوده و ترازهای باالتر نقش کمتری در این
زمینه ایفا میکنند و در این میان مسیرهای جنوبی و غربی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
افزایش سهم مرزهای جنوبی از نظر انتقال رطوبت به ایران ،بهویژه در سال مرطوب ،میتواند بهدلیل قرارگیری ناوة
عمیق بر روی دریای سرخ و شبهجزیرة عربستان در دورة بارشی باشد که به ایجاد جریانهای شمال غربی حاوی رطوبت
دریاهای سیاه و مدیترانه و همچنین جریانهای جنوب غربی حاوی رطوبت دریای عربـ که عامل مهمی در انتقال رطوبت
به ایران در ترازهای زیرین است (شکل )8ـ بر روی شبهجزیرة عربستان منجر میشود .در سال مرطوب بهدلیل افزایش
عمق این ناوه بر روی دریای سرخ ،جهت جریانها به گونهای است که ورود آنها از مرزهای جنوبی تقویت شده و به این
ترتیب انتقال رطوبت دریاهای عرب ،سرخ ،مدیترانه ،و سیاه از طریق مرزهای جنوبی به ایران امکانپذیر شده است.
همچنین ،افزایش عمق ناوه موجب افزایش تأثیر و سهم دریای عرب و سرخ در انتقال رطوبت به ایران میشود؛ بهطوریکه
در سال مرطوب ،که همزمان با افزایش عمق ناوه است ،قرارگیری بخش عقب ناوه و پوشش کامل دریای سرخ توسط این
بخش ،درصد بیشتری از این دریا در انتقال رطوبت به ایران تأثیر داشته و برداشت بیشتر رطوبت را به همراه دارد که به
افزایش سهم آن در تأمین رطوبت و نیز قرارگیری در مرتبة دوم اهمیت در هر سه الیه منجر شده است؛ اما در بخش جلوی
آن باعث انحراف بیشتر جریانهای عبوری از روی دریای عرب به سمت ایران و ممانعت از ورود آن به شرق افریقا میشود.
در سال خشك ،با توجه به مقدار کاهش عمق ناوة مزبور ،شرایط فوق تغییر میکند و تأثیر مرزهای جنوبی در مقایسه با سال
مرطوب کاهش مییابد و از مقدار مشارکت دریاهای عرب و سرخ کاسته میشود (شکلهای  8تا .)90

ﺷکل.5نﻤودارمجﻤوعﺷﺎررﻃوبتازمﺮزﻫﺎيﺷﻤﺎل،ﺟنو ،غﺮ ،وﺷﺮقبهداخلایﺮاندردورةبﺎرﺷﯽسﺎلآبﯽالف:مﺮﻃو 
()5336-5331و

:خشک( )5111-5333

شکلهای  8تا  90نقشة میانگین نم ویژه ،ارتفاع ژئوپتانسیل ،و الگوی جریان در سه تراز  ،300 ،830و 300
هکتوپاسکال بهعنوان نمایندة الیة زیرین ،میانی ،و باالیی جو مربوط به دورة بارشی سال مرطوب ( )9116-9113و
خشك ( )1000-9111منتخب است که بهمنظور ارزیابی تفاوت الگوی جریان در این دورهها و چگونگی سهم مشارکت
سطوح آبی اطراف در انتقال رطوبت به ایران ترسیم شده است که در زیر بررسی و تفسیر خواهد شد.
در تراز  830هکتوپاسکال در دورة بارشی سال مرطوب ،از یك سو ،قرارگیری مرکز پُرارتفاع عربستان بر روی دریای عرب
سبب ایجاد جریانهای شرقی -شمال شرقی بر روی این دریا شده است که این حالت مانعِ انتقال بیشتر جریانها به شمال
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افریقا شده و به انحراف آنها به سمت شبهجزیرة عربستان و تلفیق آنها با جریانهای بخش جنوبی دریای سرخ منجر شده و
از مرزهای جنوبی رطوبت قابل توجهی را وارد ایران کرده است .از سویی دیگر ،تغییر در موقعیت مکانی پُرارتفاع شمال افریقا در
دو سال منتخب مرطوب و خشك ،به تغییرات قابل مالحظهای در جریانهای شمال غربی عبوری از روی دریاهای مدیترانه و
سیاه منجر شده است ،از جمله اینکه در سال مرطوب قرارگیری مرکز این پُرارتفاع در طول  10درجه و در بخش شرقی در سال
مرطوب نسبت به سال خشك سبب شده است که جریانهای شمال غربی بیشتر به سمت شرق جابهجا شود و بخش قابل
توجهی از آنها با عبور از دریای سیاه و نیمة شرقی دریای مدیترانه و تلفیق با جریانهای عبوری از روی دریاهای عرب و سرخ
به شکل جریانهای جنوب غربی وارد ایران شود که وجود مرکز کمارتفاع در بخش غربی ایران و چرخش در جهت عکس
نسبت به سلول مرکزی پُرارتفاع عربستان سبب افزایش شدت این جریانها بر روی سطوح آبی اطراف و مشارکت هر چه بیشتر
آنها در انتقال رطوبت به ایران میشود .همانطورکه مشاهده میشود ،وجود نم ویژه بیشتر با بیش از  90گرم بر کیلوگرم در
بخش جنوبی دریای سرخ ،که نقطة اتصال جریانهای عبوری از روی سطوح آبی است ،سبب افزایش رطوبت در ایران در دورة
بارشی سال مرطوب شده است (شکل  -8الف)؛ اما در سال خشك تغییر الگوی گردشی جو نسبت به دورة مرطوب عاملی در
جهت کاهش انتقال رطوبت و به تبع آن کاهش بارش و رخداد خشكسالی در ایران شده است؛ بهطوریکه جابهجایی مرکز
پُرارتفاع بر روی مناطق خشك جنوب شرقی ایران باعث ایجاد جریانهای کامالً شمال شرقی بر روی دریای عرب شده است
که فقط بخش کوچکی از این جریانها در بخش شمالی دریا وارد ایران شده و بخش اعظم آن به شمال افریقا منتقل شده
است .همچنین ،جابهجایی طولی و عرضی قابل مالحظة مرکز پُرارتفاع افریقا به سمت غرب و شمال به انحراف بخش قابل
توجهی از جریانهای شمال غربی ایجادشده در بخش مرکزی دریای مدیترانهـ که حاوی رطوبت برداشتشده از این دریاستـ
به شمال افریقا منجر شده است .گسترش مرکز کمارتفاع در غرب ایران و جابهجایی غربی نسبت به سال مرطوب سبب انحراف
جریانهای شمال غربی بر روی دریای سیاه به سمت شرق و شمال شرق شده است که مانع ورود جریان و بالطبع رطوبت
دریای سیاه به ایران میشود .با توجه به این عوامل ،نم ویژه در سال خشك هم در ایران و هم بر روی سطوح آبی به نسبت
سال مرطوب کاهش داشته است (شکل  -8ب)؛ بنا بر این دالیل ،دریای عرب با بیشترین مقدار انتقال رطوبت بیشترین سهم
مشارکت را در انتقال رطوبت به ایران در ترازهای زیرین جو داراست و پس از آن دریای سرخ و مدیترانه بهترتیب در مرتبة دوم
و سوم اهمیت بدین لحاظ قرار دارند (شکل .)6
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در تراز  300و  300هکتوپاسکال در دورة بارشی سال مرطوب ،قرارگیری محور ناوه در بخش شرقیتر و بین طول
 10و  30درجة شرقی و پوشش کامل ایران توسط بخش جلویی آن ،همچنین گسترش مراکز ارتفاعی ،نسبت به سال
خشك ،انتقال بیشتر رطوبت به ایران را به همراه دارد که با توجه به گسترش بیشتر نم ویژه بر روی آن توجیهشدنی
است .در تراز  300هکتوپاسکال مقدار نم ویژه در همة ایران  1گرم بر کیلوگرم است و بر روی نیمة جنوبی دریای سرخ
این مقدار تا  6گرم بر کیلوگرم افزایش داشته است .عالوهبرآن ،شدت جریانهای جنوب غربی در دورة بارشی سال
مرطوب بیشتر از سال خشك است که این شرایط عاملی در جهت افزایش برداشت رطوبت و انتقال آن به ایران در این
دوره است (شکلهای  1و  .)90در میان سطوح آبی مورد بررسی ،دریای مدیترانه به جهت سهم مشارکت باال در تأمین
رطوبت بارش ایران در ترازهای باالی جو در رتبة اول قرار گرفته است که یکی از علل ایجاد این شرایط تغییر در جهت
جریانها و عدم ورود آنها به ایران بر روی دریاهای جنوبی بهویژه دریای عرب در این ترازهاست و عامل دیگر تغییرات
در شکل هندسی هستة مرکزی پُرارتفاع شمال افریقا و موقعیت مکانی و چگونگی قرارگیری زبانههای آن بر روی دریای
مدیترانه است که در انتقال رطوبت از این دریا تأثیر قابل توجهی داشته است .همچنین ،کمارتفاع بر روی ترکیه در
انحراف جریانهای مرطوب به سمت ایران بی تأثیر نبوده است.

ﺷکل.3نقشةمﯿﺎنگﯿننمویژه(گﺮمبﺮکﯿهوگﺮم)،ارتفﺎعژئوپتﺎنسﯿل(ﻫکتوپﺎسکﺎل)،والگويﺟﺮیﺎن(متﺮبﺮثﺎنﯿه)تﺮاز511
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:خشک( )5111-5333
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نتﯿجهگﯿﺮي

بهمنظور بررسی نوسانات شار رطوبت ورودی به ایران در سال مرطوب و خشك ،پس از انتخاب دو سال  9116-9113و
 1000-9111بهترتیب بهعنوان نمونه برای سال مرطوب و خشك محاسبات واگرایی شار رطوبت مربوط به آن دورة
زمانی در سطح مرزهای ورودی ایران و سطوح آبی اطراف انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش در قالب موارد زیر بیان
میشود:
مقدار شار رطوبت جوی در همة الیههای مورد بررسی در سال آبی مرطوب بیشتر است و در سال خشك مقدار آن
کاهش داشته است.
در ترازهای زیرین جو بیشترین سهم مشارکت در انتقال رطوبت به ایران در هر دو سال مرطوب و خشك مربوط به
دریای عرب است .در سال مرطوب افزایش بیش از دوبرابری سهم دریای عرب در انتقال رطوبت نسبت به سال خشك
دیده میشود که میتواند حاکی از نقش بسیار پُررنگ این پهنة آبی در تأمین رطوبت بارشهای ایران با توجه به الگوی
گردش جوی مستقر بر روی آن باشد .پس از آن دریاهای مدیترانه و سرخ با مقدار تقریباً برابر در سال مرطوب و خشك
در مرتبة دوم قرار دارند.
در ترازهای میانی جو ،دریای مدیترانه بیشترین سهم را در انتقال رطوبت به ایران در میان سطوح آبی داراست و
دریای سرخ ،همانند ترازهای زیرین ،دریاهای خلیج فارس ،سیاه ،و عمان بهترتیب در مراتب بعدی در مرتبة دوم اهمیت
به لحاظ ارسال رطوبت به ایران جای دارند .در این تراز دریای عرب و دریای خزر تأثیری در ارسال رطوبت ندارند ،زیرا
هیچ جریانی از روی این دریاها بر روی ایران منتقل نشده و چون ورود رطوبت به منطقهای به ورود جریانهای جوی
بهویژه از روی پهنههای آبی به منطقه وابسته است ،بالطبع ،عدم ورود جریانها به ایران عدم انتقال رطوبت را همراه
داشته است.
در ترازهای باالیی جو شرایط از نظر ترتیب قرارگیری سطوح آبی و تأثیرگذاری آنها در انتقال رطوبت به ایران تقریباً
مشابه ترازهای میانی جو است .اما مقادیر شار رطوبت در سال مرطوب و خشك نسبت به ترازهای میانی کاهش داشته
است.
نتایج حاصل از ارزیابی هر یك از جهات جغرافیایی چهارگانه بهعنوان مسیرهای ورود رطوبت و ترتیب اولویت آنها
در انتقال رطوبت به ایران در دو دورة مورد بررسی نشان داد که در سال مرطوب ( )9116-9113و در همة جهات مورد
بررسی رطوبت بیشتری نسبت به سال خشك ( )1000-9111در هر سه الیه وارد ایران شده است.
مرزهای جنوبی مهمترین جهت از نظر ورود رطوبت به ایران در هر دو دوره ،بهویژه در ترازهای زیرین جو است که،
با وجود نقش غالب پهنههای آبی جنوبی بهخصوص دریای عرب در تأمین رطوبت بارشهای ایران در ترازهای زیرین و
کاهش نقش آن در ترازهای باالتر جو ،این شرایط توجیهشدنی است .در سال خشك کاهش ورود رطوبت به ایران از
مرزهای شمالی ،غربی ،و شرقی نسبت به سال مرطوب در حدود 30درصد بوده است .افزایش سهم مرزهای جنوبی از
نظر انتقال رطوبت به ایران بهویژه در سال مرطوب میتواند بهدلیل قرارگیری ناوة عمیق بر روی دریای سرخ و
شبهجزیرة عربستان در دورة بارشی باشد که به ایجاد جریانهای شمال غربی حاوی رطوبت دریاهای سیاه و مدیترانه و
همچنین جریانهای جنوب غربی حاوی رطوبت دریای عربـ که عامل مهمی در ارسال رطوبت به ایران در ترازهای
زیرین استـ بر روی شبهجزیرة عربستان منجر میشود.
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نتیجة حاصلة پژوهش مبنی بر سهم مشارکت سطوح آبی در انتقال رطوبت به ایران و تأثیرگذاری بیشینة دریای عرب
در سطوح زیرین و دریای مدیترانه در سطوح فوقانی جو با نتیجة پژوهش کریمی احمدآباد ( )9386و پرک ()9381
منطبق است که با نظر برخی دیگر از محققان (براتی و حیدری ،)9381 ،که منشأ رطوبت بارشهای ایران بهویژه غرب
آن را بهترتیب دریاهای مدیترانه ،سرخ ،و سیاه دانستهاند ،مطابقت ندارد .همچنین ،در رابطه با تأثیرگذاری الگوهای
گردش جوی و تفاوت آنها ،با نتایج مطالعات محققان مختلف در زمینة منابع رطوبتی و نقش آن در بارش ،از جمله
خدادی و همکاران ( ،)9311فرجزاده و همکاران ( ،)9386پوراصغر و همکاران ( ،)9319و کریمی احمدآباد و فرجزاده
( )9310منطبق است.
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منﺎبع 
انصافی مقدم ،ط .)9386( .ارزیابی چند شاخص خشكسالی اقلیمی و تعیین مناسبترین شاخص در حوضة دریاچة نمك ،فصلنامة
علمی -پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران.188-139 :)1(91 ،
بذرافشان ،ج .و خلیلی ،ع .)9381( .ارزیابی کارایی چند نمایة خشكسالی هواشناسی در نمونههای اقلیمی مختلف ایران ،نشریة
نیوار.13-31 :11-18 ،

براتی ،غ.ر .و حیدری ،ا .)9381( .ردهبندی منابع رطوبتی بارشهای غرب ایران (سال آبی  ،)9183-9181سومین کنفرانس
منطقهای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم ،اصفهان 11 ،مهر الی اول آبان سال  ،9381ص .13-96
پرک ،ف .)9381( .تحلیل سینوپتیکی نقش دریای سرخ در تقویت و تأمین رطوبت سامانة سودانی عبوری و تأثیر آن در ترسالی و
خشکسالیهای جنوب و جنوب غرب کشور ،پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی.
پوراصغر ،ف.؛ حسنعلیزاده ،ا.ش.؛ امیدفر ،م.؛ اصالحی ،م .و اکبرزاده ،ی .)9319( .بررسی شار رطوبتی در دورههای ترسالی و
خشكسالی استان آذربایجان شرقی ،پنجمین کنگرة بینالمللی جغرافیدانان اسالم ،دانشگاه تبریز.
جهانبخش ،س .و قویدل رحیمی ،ی .)9381( .تحلیل توزیع فضایی دورههای مرطوب و خشك ایستگاههای آذربایجان شرقی،
فضای جغرافیایی.93-3 :13 ،
خدادی ،م.م.؛ آزادی ،م .و رضازاده ،پ .)9311( .منابع رطوبت و ترابرد ماهانة آن روی ایران و برهمکنش آن با مونسون هندوستان
و پُرارتفاع جنب حاره ،مجله ژئوفیزیك ایران.993-16 :)1(3 ،
خوشحال ،ج.؛ خسروی ،م .و نظریپور ،ح .)9388( .شناسایی منشأ و مسیر رطوبت بارشهای فوق سنگین استان بوشهر ،مجلة
جغرافیا و توسعه.18-3 :69 ،
خوشاخالق ،ف .)9333( .بررسی الگوهای ماهانة خشكسالی و ترسالی در ایران ،رسالة دکتری جغرافیایی طبیعی گرایش
اقلیمشناسی ،دانشگاه تبریز.
دارند ،م .و زند کریمی ،س .)9311( .واکاوی سنجش دقت زمانی -مکانی بارش پایگاه دادة مرکز پیشبینی میانمدت جوی اروپایی
( )ECMWFبر روی ایرانزمین ،فصلنامة پژوهشهای جغرافیای طبیعی.633-639 :)1(13 ،
ذبیحی ،م.؛ شاهدی ،ک.؛ دارابی ،ح .و صفری ،ع .)1091( .مطالعة خشكسالی هواشناسی دشت بجنورد با استفاده از شاخصهای
 ،ZSI ،NITZCHE ،PNPI ،SPIو  ،DIپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.
علیجانی ،ب .)9331( .مکانیزمهای صعود بارندگیهای ایران ،مجلة دانشکدة ادبیات دانشگاه تربیت معلم ،شمارة .83
علیجانی ،ب .)9381( .آب و هوای ایران ،چ ،1انتشارات پیام نور.
فرجزاده ،م .)9331( .تحلیل و پیشبینی خشكسالی در ایران ،رسالة دکتری ،جغرافیای طبیعی گرایش اقلیمشناسی ،دانشگاه تربیت مدرس.
فرجزاده ،م.؛ کریمی احمدآباد ،م.؛ قائمی ،ه .و مباشری ،م .)9386( .چگونگی انتقال رطوبت در بارش زمستانة غرب ایران (مطالعة
موردی بارش  3-3ژانویة  ،)9116فصلنامة مدرس علوم انسانی.193-913 :)9(93 ،

قائدی ،س.؛ موحدی ،س .و مسعودیان ،ا .)9319( .رابطة فرود دریای سرخ با بارشهای سنگین ایران ،مجلة جغرافیا و پایداری
محیط.98-9 :1 ،
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 نگاشت و تحلیل همگرایی جریان رطوبت جو طی بارش فوق سنگین ناشی از طوفان حارهای فت در.)9310( . ی،قویدل رحیمی
.998-909 :)1(93 ، فصلنامة مدرس علوم انسانی،سواحل چاهبهار
، جغرافیای طبیعی گرایش اقلیمشناسی، رسالة دکتری، تحلیل منابع تأمین رطوبت بارشهای ایران.)9386( . م،کریمی احمدآباد
. دانشگاه تربیت مدرس،دانشکدة علوم انسانی
 نشریة، زمانی منابع تأمین رطوبت بارشهای ایران- شار رطوبت و الگوهای فضایی.)9310( . م، و فرجزاده. م،کریمی احمدآباد
.913-901 :)11(91 ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
. انتشارات شریعة توس، آب و هوای ایران.)9310( . ا،مسعودیان
 بررسی الگوی گردش جوّ در طول دورههای خشك و مرطوب در سواحل جنوبی دریای.)9313( . م، و کارخانه. آ،؛ زرین. ع،مفیدی
.936-910 :)9(8 ، مجلة ژئوفیزیك ایران،خزر
، پایاننامة کارشناسی ارشد، مطالعة سینوپتیکی خشكسالیهای فراگیر در سواحل جنوبی خزر.)9381( . ج،معصومپور سماکوش
. دانشگاه تهران، دانشکدة جغرافیا،جغرافیای طبیعی گرایش اقلیمشناسی
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