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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

  هاي فراگير ايرانهاي فراگير ايرانالگوي فرارفت رطوبتي بارشالگوي فرارفت رطوبتي بارشبررسي و تحليل بررسي و تحليل 

  

  3له مراد طاهريانو ا ٢مهدي دوستكاميان ،١يونس خسروي

 3/4/1396:، تاريخ تاييد17/1/1396 :تاريخ وصول

 
  

  چكيده

شرايط گردش جوي دارد و با تغييرات گردش جو در طي سال ميزان و مسير انتقال وابستگي مستقيمي به ،انتقال بخارآب در جو

مراكز پرفشار هستند كه در صورت  ،بتهاي گردش جوي مؤثر در وزش و انتقال رطو يكي از مؤلفه. يابدرطوبت نيز تغيير مي

حال نقش  بااين. اي شوندتواند موجب وزش رطوبتي در سطح گستردهب و منابع تأمين رطوبتي ميآقرارگيري بر روي سطح 

تقال سزايي نيز در انهولي نقش ب ،هاي پرفشار نيستاندازه سامانه ها در وزش و شار رطوبت اگرچه بهفشار و سيكلون هاي كمسامانه

  براي اين منظور . باشدهاي ايران مي بررسي و مطالعه وزش رطوبتي بارش ،هدف از اين پژوهش. و نحوه وزش رطوبتي دارند

هكتوپاسكال از پايگاه داده  500و  700، 850، 1000النهاري سطوح  هاي فشار، رطوبت ويژه، مؤلفه مداري و نصفداده

NCEP/NCAR وتحليل قرار گرفت متحده امريكا استخراج موردبررسي و تجزيه شناسي اياالته سازمان جو و اقيانوسوابسته ب .

 و سودان اي هسته دو فشار كم رطوبتي وزش الگوي از ناشي ايران هاي بارش رطوبتي وزش كه داد نشان مطالعه اين از حاصل نتايج

 عربستان، شرقجنوب و مديترانه شرق مركزي، ايران اي چندهسته شارف كم رطوبتي وزش الگوي اروپا، پرفشار - مديترانه شرق

 فشار كم - قزاقستان و سيبري پرفشار رطوبتي وزش الگوي فارس،خليج فشار كم- اروپا غرب شمال پرفشار رطوبتي وزش الگوي

 تراز در مديترانه درياي و پايين زترا در عرب درياي كه داد نشان نتايج مجموع در. است بوده مديترانه فشار كم و ايران شرق جنوب

  .اند داشته ايران هاي بارش رطوبتي وزش در را نقش بيشترين باال

 
 النهاري باد، توزيع مكاني، بارش، ايرانوزش رطوبتي، مولفه مداري و نصف: كليدواژگان

 
  

  

  

  

  

                                                 
 Email: khosravi@znu.ac.ir، ، نويسنده مسئولزنجان، دانشگاه زنجان ست،يز طيگروه علوم مح ارياستاد. 1

  Email: s.mehdi67@gmail.com، اقليم، زنجان، دانشگاه زنجان تغيير دانشجوي دكتري. 2

     Email: morad.taheriyan69@yahoo.com، شناسي سينوپتيك زنجان، دانشگاه زنجانكارشناس ارشد اقليم. 3
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  مقدمه

رد و بر انتقال امواج تابشي زمين و در جو وجود دا) بخارآب(صورت نامرئي  هم به) ابر(صورت مرئي  بخارآب هم به
هاي گوناگوني مانند ابر، بخارآب موجود در جو به شكل. گذاردطور تغيير شكل بخارآب در جو اثر مي خورشيد و همين

گيري بخارآب رو اندازه ازاين. گرددشود در جو ظاهر ميها به وضعيت جوي تعبير مي مه و بارندگي كه معموالً از آن
. )274: 1386،قائمي، هوشنگ(و، مفهوم و تأثير ترموديناميكي آن در هواشناسي بسيار مهم و الزم است موجود در ج

محتواي بخارآب در هر نقطه از جو نتيجه توأمان تبخير محلي و انتقال رطوبت در راستاي افقي و عمودي است و در 
كه توزيع رطوبت جو در راستاي افقي به دماي اي گونهبه. هاي جغرافيايي متفاوت يكسان نيستنقاط مختلف و عرض

هاي سطح بستگي دارد و ازآنجاكه ميزان رطوبت جو به دماي هوا بستگي دارد، ميزان بخارآب موجود هوا و ناهمواري
اي كه گونه؛ به)186: 1391شريعتمداري،( يابدبا كاهش دما از استوا به سمت قطبين كاهش مي) رطوبت ويژه(در جو 
 1طور تقريبي با افزايش  كالپيرون رابطه دما با ظرفيت نگهداري آب در جو نمايي است و به- دله كالزيوسطبق معا

؛ ترينبرث و 2002؛ آلن و اينگرام، 1967منيب و ويترالد، ( يابددرصد گنجايش رطوبتي جو افزايش مي 7درجه كلوين 
مقدار نم  )هانظير اقيانوس( خاير آب نامحدود استمحتمل است كه با افزايش دما در مناطقي كه ذ). 2007همكاران، 

در مناطقي كه رطوبت محدود ). 1368: 1999ترينبث، ( ويژه نيز افزايش يابد؛ اگر نم نسبي ثابت بماند و تغييري نكند
سبي رسد و نم نرو، دما به بيشترين حد خود مي يابد و ازاين، مقدار نم ويژه كمتر افزايش مي)نظير مناطق خشك(است 

مدت ثابت  هاي زماني طوالنيطوركلي فرض بر اين است كه پراكنش نم نسبي در جو در مقياسبه. يابدكاهش مي
اي كه حداكثر مقدار رطوبت جو به دليل دماي باال و گسترش وسيع  گونه به). 224: 2002آلن و اينگرام، ( بماند

كه  درحالي. شودمشاهده مي واحي برون حاره و قطبي قابلها در نواحي حاره و كمترين مقدار رطوبت جو در ناقيانوس
مقدار رطوبت نسبي هوا در دو منطقه حاره و قطب تقريباً برابر است چراكه رطوبت نسبي درجه اشباع بخارآب جو را 

روند تغييرات زماني و مكاني رطوبت ). 186: 1391،شريعتمداري( دماي هوا است كند و كامالً در كنترلبيان مي
روزي و فصلي تا تغييرات ساالنه متفاوت  اي است كه تغييرات آن در راستاي افقي و عمودي از تغييرات شبانه گونه به

 است و بسته به شرايط دمايي، ناهمواري، ارتفاع، عرض جغرافيايي و دوري و نزديكي به دريا كامالً متفاوت است

هاي پديده بارش از ديرباز موردتوجه محققين بوده و از جنبه فرايندها و عوامل دخيل در). 189: 1391،شريعتمداري(
ها بررسي سازوكار انتقال و شناسايي منابع تأمين يكي از اين جنبه. مختلف موردبررسي و تحقيق قرارگرفته است

است، شده  هاي ميانه واقعاي و عرضهاي ايران است؛ ازآنجاكه ايران در محل گذار شرايط اقليم حاره رطوبت بارش
ترين مسائل موردتوجه در اين  و منابع آبي از مهم تغييرپذيري زماني و مكاني شديد بارش، موضوعات مرتبط با بارش

خشك جهان  طرف در نواحي خشك و نيمه ازآنجاكه ايران ازيك). 109: 1390،زاده و كريميفرج( باشدسرزمين مي
ها و رودهاي داخلي توان د ندارد و از طرف ديگر درياچهقرارگرفته و منابع رطوبتي سرشاري در اين نواحي وجو

هاي ايران از منابع آبي و رطوبتي نواحي مجاور  هاي كشور را ندارند بنابراين؛ رطوبت بارش تأمين رطوبت بارش
  مين اي از درياي سرخ، درياي سياه، درياي عمان، خليج بنگال، درياي مديترانه تأاي و سيارهوسيله بادهاي منطقه به

از ايران تحقيقات زيادي  درزمينه وزش رطوبتي و تأثير آن بر بارش در داخل و خارج )108: 1389عليجاني، ( شودمي
صورت كلي بوده است؛ بنابراين در اين مطالعه سعي بر آن است تا  گرفته است؛ ولي ازآنجاكه اكثر اين مطالعات به انجام
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خارج  ازجمله مطالعات صورت گرفته در. وتحليل قرار گيرد بررسي و تجزيهها در پهنه ايران موردوزش رطوبتي بارش
وسيله جت جنب حاره كه يكي از عوامل مؤثر  هاي مؤثر گردش جو و انتقال رطوبت به مطالعه مؤلفه  توان بهكشور مي

واحي جنوبي اي هواي گرم و مرطوب را از ن حاره چراكه جت جنباشاره كرد است هاي خاورميانه  در كاهش بارش
خصوص مصر و  در ترازهاي مياني و فوقاني وردسپهر بر روي خاورميانه به) اي آفريقاي شرقي و خليج عدنحاره(

صورت توأمان در انتقال  همراه ناوه درياي سرخ بهاين جريان جت به). 1138: 1998دايان و ابرامسكي، ( كننداردن منتقل مي
همچنين ). 19453: 1998،كريچاك و آلبرت( و شرق مديترانه مشاركت دارندبخارآب از درياي عرب به خاورميانه 
هاي هاي استوايي توسط رودباد سومالي يا همراهي واچرخند استراليا طي ماه انتقال مقادير زياد بخارآب از سوي آب

هاي سازي هسته بيهش. )1: 2005ژاو و يو، ( هاي سنگيني در چين خاوري ايجاد كرده است خرداد، تير و مرداد بارش
 26بيني هوا در بارش سنگين وسيله مدل پژوهش و پيش مقياس به مدت در حركات صعودي كالن همرفتي قوي كوتاه

غربي با منشأ درياي هاي شمال و شمالبمبئي هندوستان نشان داد كه منبع رطوبت اين سامانه جريان 2005ژوئيه سال 
هاي ايران  در مطالعات داخلي بررسي و مطالعه منشأ رطوبتي بارش). 1879 :2008كومر و همكاران، ( عرب بوده است
نشان داد كه درياي عرب و مديترانه به علت انتقال حجم زيادي از رطوبت بر روي ايران  1996- 2001طي دوره زماني 

اي ين در مطالعههمچن). 202: 1386كريمي احمدآبادي، ( هاي ايران دارند ترين نقش را در تأمين رطوبت بارش مهم
نشان داد كه نفوذ،  1368- 1378هاي سيل زا در استان كهگيلويه و بويراحمد طي دوره آماري  ديگر بررسي بارش

فشار سودان و همگرايي درياي سرخ به همراه منطقه همگرايي ديگر بر روي قسمت استوايي  تقويت و تشديد كم
بنابراين با توجه به اهميت  ؛)202: 1382انصاري، ( منطقه شده است زا در اينهاي سيل آفريقا و خليج گينه موجب بارش

بررسي و شناسايي  .اند نشده زياد بارش و رطوبت در ايران و اينكه عوامل مرتبط با بارش در ايران هنوز كامالً شناخته
هاي هواشناسي و يبينريزي، مديريت منابع آب، پيش هاي ايران جهت استفاده در برنامه منابع تأمين رطوبت بارش

. رسدپس با توجه به اينكه ضرورت انجام كارهاي تحقيقاتي در اين زمينه الزم به نظر مي. رسدنظر مياقليمي الزم به

  .باشدهاي ايران مي هدف پژوهش حاضر، بررسي و مطالعه سازوكار انتقال رطوبت و شناسايي منابع رطوبتي بارش

  

  هامواد و روش

منظور بررسي وزش رطوبت جو با تأكيد بر الگوهاي وزش رطوبتي بارشي ايران از دو پايگاه داده  در اين مطالعه به
ايستگاه همديدي و اقليمي و  1460يابي مشاهدات بارش روزانه نخست پايگاه داده محيطي حاصل ميان. استفاده شد

هاي اسفزاري و همچنين پايگاه يگاه دادهاز پا 1383تا  1340ايستگاه سينوپتيكي و اقليمي از ابتداي سال  483رطوبت 
كيلومتر  15×15ها تفكيك مكاني اين داده. باشدمي 1390تا انتهاي  1383هاي بارش از از سال داده تكميل شده داده

ها در سراسر ايران  بدين ترتيب تعداد ياخته. اندشكل نگاشته شدهاست كه در سيستم تصوير المبرت مخروطي هم
  ). 1شكل (باشد يياخته م 7187
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  هاي مورداستفاده براي تكميل پايگاه اسفزاري  پراكنش ايستگاه.هاي مورداستفاده در پايگاه اسفزاري  و بپراكنش ايستگاه.الف: 1شكل

متر  روزي كه بارش يك ميلي. 1: شده است منظور تعيين روز بارشي از سه شرط استفاده اي به بعد از تشكيل پايگاه داده
با تعريف . درصد پوشش داشته باشد 50حداقل . 3حداقل دو روز تداوم داشته باشد و . 2ر را تجربه كرده باشد؛ و باالت

گيرند و مفهوم نسبي قرار مي موردتوجه موردبررسي هاياز ياخته هركدامبراي  هاي فراگير بارشفقط  هااين شرط
 روز 2به مدت حداقل  هابارشرط دوم نيز تداوم اين ش. شودبراي مناطق مختلف كشور رعايت مي بارش فراگير بودن

مانند (عوامل محيطي  براثرمحلي كه  هاي بارشاز  ايسامانهبا منشأ  هاي بارشبا در نظر گرفتن اين شرط . باشدمي
باد  هاي فشار تراز دريا، مؤلفهاست كه از داده هاي جويدادهپايگاه داده دوم  .شونددهند تفكيك ميرخ مي) ارتفاع

 وابسته به سازمان ملي جو) NCEP/NCAR(ي اپايگاه داده النهاري، رطوبت ويژه و ارتفاع ژئوپتانسيل مداري و نصف
پس از  .است شده استخراج هكتوپاسكال  1000و  700 ، 850،500در ترازهاي آمريكا  متحده شناسي اياالتاقيانوس و

اي  الگوهاي فرارفت رطوبتي بارش فراگير ايران از تحليل خوشه منظور شناسايي استخراج روزهاي بارشي فراگير به
و شناسايي روزهاي نماينده فشار سطح دريا  هاي داده روي بر  بندي طبقهانجام  با هدفدر گام بعدي . شده است استفاده

از  آمده دست بههاي  حاصل از گروه منظور انتخاب روزهاي نماينده به. شد ها دادهبر روي  اي خوشهاقدام به تحليل 
شباهت را با  ترتيب براي انتخاب روز نماينده، روزي كه باالترين اين به. شده است روش همبستگي لوند استفاده

ضريب همبستگي معرف درجه همانندي الگوهاي دو نقشه با همديگر . شد ترين تعداد روزهاي گروه دارد انتخاب  بيش
گونه موارد نوعاً  مقدار ضريب همبستگي در اين .انه معيني را پذيرفتبراي اين كار بايد ضريب همبستگي آست. است
بنابراين روزي كه با تعداد روزهاي . استخراج شد 51/0آستانه  روزهاي نماينده بر پايه. كند تغيير مي 7/0تا  5/0بين 

  . عنوان روز نماينده انتخاب گرديد داشته باشد به 51/0ضريب همبستگي  بيشتري

  

  هايافته

نقشه توزيع مكاني وزش رطوبتي و ميزان ضريب تغييرات مربوط به فصل بهار  2در شكل : مشخصات توصيفي. لفا
كه  طوري به. دهد كه در اكثر مناطق منطقه موردمطالعه وزش رطوبتي مثبت برقرار استدر ماه فروردين نشان مي
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و حداقل ميزان وزش رطوبتي ) بر كيلوگرمگرم  006/0( حداكثر وزش رطوبتي مثبت در نواحي جنوب شرق به مقدار
ترين ميزان ضريب از طرفي ديگر كم. باشدمي) گرم بر كيلوگرم - 004/0( فارس به مقدار در نواحي سواحلي خليج

ازآن در ايران مركزي و  و پس )زاهدان( تغييرات در ماه فروردين مربوط به جنوب استان فارس، جنوب شرق كشور
ميزان ضريب  .غربي و نواحي جنوبي خراسان بوده استغييرات مربوط به نواحي غربي و شمالبيشترين ميزان ضريب ت

تغييرات ماه ارديبهشت در سطح كشور داراي پراكندگي مكاني زيادي است و پيوستگي خاصي در مناطق مختلف 
بيشترين ميزان ضريب . دخورچشم ميكه در اكثر مناطق كشور ضريب تغييرات بااليي به طوري شود بهكشور ديده نمي

شرق كشوراست كه داراي ميزان وزش هايي از شمال و جنوب غرب، قسمتتغييرات در ماه خرداد مربوط به شمال
فارس كه داراي  هايي از سواحل خليج و كمترين ميزان ضريب تغييرات مربوط به قسمت/) 003تا / 001(رطوبتي 

 حداقل وزش رطوبتي منفي در ماه آبان به مقدار. بوده است) لوگرمگرم بر كي- 005/0( وزش رطوبتي منفي به مقدار

گرم بر  001/0( فارس و حداكثر ميزان وزش رطوبتي به مقدار در سواحل درياي خزر و درياي خليج) - 009/0(
 حداكثر مقدار وزش رطوبتي در ماه آذر به. شرقي قرار داردشرقي و شمالدر نواحي مركزي، شرقي، جنوب) كيلوگرم

و حداقل ميزان وزش رطوبتي منفي در نواحي ) اصفهان و يزد( در نواحي مركزي ايران) گرم بر كيلوگرم 003/0( مقدار
شكل (كمترين ميزان ضريب تغييرات  ). 2شكل(بوده است ) گرم بر كيلوگرم - 007/0( فارس به ميزان سواحلي خليج

فارس و بيشترين ميزان ضريب تغييرات  حي سواحلي خليجشرق و نوادر مهر و آبان مربوط به مناطق شمال، شمال) 3
كه شدت ضريب تغييرات در ماه  طوري به. غرب كشور بوده استهايي از شمال در نواحي مركزي و شرقي و قسمت

تفاوت اساسي ميزان حداقل ضريب تغييرات . آبان در نواحي شمال غربي بيشتر از عنوان مشابه خود در ماه مهراست
در ) 3شكل (حداكثر وزش رطوبتي فصل زمستان . فارس است يز مربوط به ماه آذر در نواحي ساحلي خليجدر فصل پاي

غرب و بعد از آن در ماه شرق و شمالشرق، جنوبمربوط به مناطق شمال) گرم بر كيلوگرم 0004/0(ماه دي به ميزان 
ترين ميزان وزش رطوبتي مثبت در ماه اسفند به و كم) يزد و اصفهان(در نواحي ايران مركزي ) 004/0( بهمن به ميزان

شرقي و مركزي كشور وجود دارد و حداقل وزش رطوبتي منفي در فصل زمستان به در نواحي جنوب) 0048/0( ميزان
) - 0005/0( فارس مربوط به ماه دي و ميزان در نواحي سواحلي خليج) گرم بر كيلوگرم - 0032/0تا  - 0068/0( ميزان

ميزان ضريب تغييرات در فصل زمستان . غربي و سواحل درياي خزر مربوط به ماه بهمن است، جنوبدر نواحي غربي
مربوط به سواحل درياي خزر و شمال شرق و در ماه اسفند نوار كوهستاني البرز و شمال شرق ) 3شكل (در ماه دي

رين ميزان ضريب تغييرات در و كمت) كرمان( شرقشرق، نواحي از جنوبغرب، شمالكشور و در ماه اسفند شمال
كمترين ميزان ضريب تغييرات وزش  .فارس، جنوب استان فارس قرار دارد فصل زمستان در نواحي ساحلي خليج

كه كمترين ميزان ضريب تغييرات در  طوري بوده است به) تير، مرداد و شهريور(در فصل تابستان ) 2شكل (رطوبتي 
ب كشور و بيشترين مقدار ضريب تغييرات در نواحي جنوبي و جنوب هايي از غر نواحي شمالي، شرقي و قسمت

هاي  حداقل وزش رطوبتي منفي در فصل تابستان در نواحي شمالي كشور مربوط به ايستگاه. شرق كشور بوده است
باشد كه بر حداقل ضريب تغييرات در تمام فصل تابستان منطبق فارس مي ساري، گرگان و در نواحي ساحلي خليج

حداكثر ميزان . باشدكه مناطق حداكثر وزش رطوبتي بر مناطق داراي حداكثر ضريب تغييرات منطبق نمي درحالي است
شرق و در شرق و شمال) گرم بر كيلوگرم 007/0تا  004/0( وزش رطوبتي مثبت فصل پاييز در ماه مهر به مقدار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   256

 

در ) گرم بر كيلوگرم - 008/0( بتي منفي به مقدارهاي تهران و قزوين و حداقل ميزان وزش رطو طور در ايستگاه همين
  . فارس وجود دارد غربي و جنوبي كشور در سواحل خليجنواحي شمال

هاي فراگير ايران دندروگرام الگوهاي وزش رطوبتي بارش 4شكل : هاي ايرانتحليل الگوي وزش رطوبتي بارش. ب
لوند روز نماينده براي هر ناحيه شناسايي شده است كه  پس از ترسيم دندروگرام با كمك همبستگي. دهدرا نشان مي

  . آورده شده است 1مشخصات آنها در جدول

  مشخصات الگوي وزش رطوبتي بارش ايران: 1جدول

  فراواني  الگو

  89  پرفشار اروپا - اي سودان و شرق مديترانه فشار دو هسته كم

  38  ق عربستاناي ايران مركزي، شرق مديترانه و جنوب شر فشار چندهسته كم

 41  فارسفشار خليج كم- پرفشار شمال غرب اروپا

  53  فشار مديترانه فشار جنوب شرق ايران و كم كم -پرفشار سيبري و قزاقستان

  
 

 )گرم بر كيلوگرم(توزيع مكاني ميانگين و ضريب تغييرات وزش رطوبتي : 2شكل
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  )گرم بر كيلوگرم(توزيع مكاني ميانگين و ضريب تغييرات وزش رطوبتي : 3شكل 

   
  هاي فراگير ايراناي براي الگوي فرارفت رطوبتي بارشدندروگرام حاصل تحليل خوشه: 4شكل
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توزيع ) 5( شكل ):23/1/1974( پرفشار اروپا -اي سودان و شرق مديترانه فشار دو هسته الگوي وزش رطوبتي كم
. دهدنشان مي) پرفشار اروپا - اي سودان و شرق مديترانه ار دو هستهفش كم(ديناميكي و وزش رطوبتي ناشي از  - مكاني الگوي همديدي

فشار سوداني با  سامانه كم )A- 1شكل(النهاري و وزش رطوبتي  در نقشه فشار تراز دريا به همراه باد مداري و نصف
فته و فارس قرارگرشرق عربستان و حوضه خليجهاي باالتر بر روي جنوبپيشروي به سمت نواحي شمالي و عرض

گرم بر كيلوگرم به سمت نواحي جنوبي ايران شده است، اين در حالي است  005/0 منجر به وزش رطوبتي به ميزان
فارس بسيار ضعيف و ناچيز سمت نواحي داخلي ايران نسبت به درياي عرب و خليجكه وزش رطوبتي درياي خزر به

نواحي مركزي سوريه و عراق قرارگرفته است و ازآنجاكه  فشار شرق مديترانه بر روي در همين راستا سامانه كم. است
طرف،  از يك. پرفشار اروپا از روي درياي مديترانه و درياي سياه عبور كرده و وارد نواحي شمال غربي ايران شده است

غربي ايران و شرق تركيه شده است و از طرف فشار شرق مديترانه در نواحي شمال موجب شيو فشاري شديد با كم
فشار قزاقستان و  دليل حضور سامانه كمايجاد شيو فشاري شديدي در نواحي غربي درياي خزر بهديگر، منجر به

سامانه پرفشار مستقر بر روي مديترانه به سمت نواحي شمالي درياي سرخ پيشروي كرده و در . تركمنستان شده است
هاي جنوب غربي ايران  ي شده است، ازآنجاكه بارشفشار سودان فشار سوداني موجب ديناميكي شده كم برخورد با كم

فشار سوداني و منطقه همگرايي درياي سرخ و تبديل آن به سيستم ديناميكي  ي تقويت و تشديد فعاليت مركز كمنتيجه
فارس و درياي عمان با تقويت شار رطوبتي از سوي درياي سرخ، خليج) 146: 1375لشكري، ( و ترموديناميكي است

) B - 5شكل ( هكتوپاسكال 850در تراز . غربي كشور شده استفراگير در نواحي جنوبي و جنوب شموجب بار

كه منجر به  فشار مستقر در نواحي شرقي مديترانه موجب ايجاد پديده بلوكينگ و ايجاد سرد چالي شده است كم
هكتوپاسكال  850اي كه در تراز گونهبه. استشده  سو از نواحي شرقي مديترانه تا درياي سرخانحراف جريانات شرق
شده مذكور و  فشار بلوكه واسطه حضور كم سمت نواحي داخلي ايران از سوي درياي مديترانه بهمسير وزش رطوبت به

سمت اين منابع آبي و مناطق تأمين رطوبت هاي باالتر بهواسطه جريانات نزولي عرض فارس به در درياي سرخ و خليج
چرخند شرق مديترانه همچنان در نواحي سوريه، عراق، ) Dو Cشكل(هكتوپاسكال  500و  700در تراز . بوده است

 غرب ايران را بهگرم بر كيلوگرم به سمت نواحي شمال 001/0اردن و تركيه برقرار است و وزش رطوبتي به مقدار 

 002/0ميزان شرقي كشور بهوبتي در نواحي جنوبوجود آورده است؛ اين در حالي است كه بيشترين مقدار وزش رط
هاي سوداني و بنابراين ازآنجاكه تركيب سامانه قاره هند و خليج بنگال برقرار است؛گرم بر كيلوگرم از سوي شبه

پور، سبزي( كنندغرب ايران ايجاد ميهاي شديد در جنوب چرخندهاي شرق مديترانه بهترين حالت را براي ايجاد بارش

فارس، اين وضعيت كامالً در اين الگوي بارشي با وزش رطوبتي از سوي درياي مديترانه، درياي سياه، خليج ،)78: 1370
هكتوپاسكال در  500واسطه حضور چرخند قوي با گسترش قائم از سطح زمين تا تراز  درياي عرب و درياي سرخ به

جنوبي فراگير در نيمه بي ايران موجب ايجاد بارشسمت نواحي جنوفشارهاي سوداني به شرق مديترانه و نفوذ كم
واسطه حضور  غربي كشور بهدر همين راستا ايجاد شيو فشاري شديد در نواحي شمالي و شمال. كشور شده است

فشار مستقر در نواحي شرقي درياي خزر و تأمين رطوبت موردنياز از سوي درياي خزر، مديترانه و  پرفشار اروپا و كم
  .شمالي كشور شده استبه ايجاد بارش فراگير در نيمه سياه منجر
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): C. (هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 850فشار تراز ): B. (هكتوپاسكال و وزش رطوبتي برحسب گرم بر كيلوگرم برحسبفشار تراز دريا ): A: (5شكل

  هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 500فشار تراز ): D( .هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 700فشار تراز 

  

 ):23/3/1972(شرق عربستان اي ايران مركزي، شرق مديترانه و جنوب فشار چندهسته الگوي وزش رطوبتي كم
 اي ايران مركزي، فشار چندهسته كم(ديناميكي و وزش رطوبتي ناشي از  - توزيع مكاني الگوي همديدي) 6( شكل

در نواحي داخلي ايران دو سامانه ) A-  6شكل (در تراز دريا . دهدنشان مي) شرق مديترانه و جنوب شرق عربستان
فشار نيمه شمالي كشور تا روي درياي  اي كه سامانه كمگونهبه. شده است فشار در نواحي شمالي و جنوبي تشكيل كم

فشار  اين در حالي است كه دو سامانه كم. كشيده شده استفارس فشار جنوبي تا روي نوار ساحلي و خليج خزر و كم
 اند؛ديگر در نواحي جنوب شرق عربستان و شرق مديترانه مستقر است و به سمت نواحي داخلي ايران متمايل شده

  كه  فشار داخلي و مهاجر قرارگرفته است؛ و ازآنجايي هاي كمبنابراين تمام منطقه موردمطالعه تحت تأثير سامانه

اند منجر به وزش رطوبتي به سمت نواحي داخلي ايران شده فشار در كنار منابع آبي و رطوبتي تشكيل هاي كمامانهس
دليل گستره مكاني پايين و قرارنگرفتن بر روي فارس بهفشار نوار ساحلي خليج اين در حالي است كه كم. اندشده
كه حداكثر ميزان وزش  درحالي. منطقه ايجاد نكرده است فارس شار و وزش رطوبتي چنداني را در اينهاي خليج آب

گرم بر كيلوگرم و وزش رطوبتي در نيمه شمالي  004/0جزيره عربستان به مقدار رطوبتي از سوي درياي عرب و شبه
گرم بر كيلوگرم  002/0فشار شرق مديترانه و نواحي شمالي به ميزان  واسطه كم شرق بهغرب تا شمالكشور از شمال

فشار جنب قطبي با حجم گسترده و وسيع در حال  سامانه كم )B- 6شكل (هكتوپاسكال  850در تراز . رقرار استب
اي كه هسته امگايي شكلي با ماهيت سرد از آن جداشده و موجب گونهبه. هاي پايين استحركت به سمت عرض

  . شده استايجاد پديده بلوكينگ بر روي درياي سياه و شرق مديترانه 
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 700كه در تراز  هكتوپاسكال كامالً مشخص است درحالي 850اي است كه در تراز گونهوضعيت پديده بلوكينگ به
تبديل به فرود عميقي شده كه از نواحي شرق مديترانه تا درياي سرخ كشيده شده است؛ و ) C- 6شكل (هكتوپاسكال

در اين . غربي ايران شده استت درياي سياه از سمت نواحي غربي و شمالمنجر به وزش جريانات سرد و انتقال رطوب
هكتوپاسكال كه تقريباً شرايطي يكسان  700و  850شرايط برخالف وضعيت سينوپتيكي و همديدي حاكم بر تراز 

اسكال وزش هكتوپ 850اي كه در تراز گونهدارند به لحاظ شرايط وزش رطوبتي شرايط كامالً متفاوتي برقرار است؛ به
گرم بر كيلوگرم از سمت درياي خزر و درياي عرب به سمت نواحي داخلي ايران در جريان  001/0به مقدار  رطوبتي

گرم بر كيلوگرم در خارج از ايران در ناحيه ازبكستان و قزاقستان  004/0است و بيشترين مقدار وزش رطوبتي به مقدار 
 700كه در تراز  درحالي. شرق كشور برقرار استكيلوگرم در جنوبگرم بر  002/0و در نواحي داخلي به مقدار 

گرم بر كيلوگرم برقرار  002/0فارس به سمت نواحي جنوبي كشور به مقدار هكتوپاسكال وزش رطوبتي از سوي خليج
 محور شده است و حجمفرود شرق مديترانه با فرود شمال آفريقا هم) D- 6شكل ( هكتوپاسكال 500در تراز . است

هكتوپاسكال نقش چنداني در شار  500وسيعي از جريان هوا را بر روي درياي سرخ منتقل كرده است و ازآنجاكه تراز 
كه بيشترين مقدار  درحالي. شودو انتقال رطوبت درياي سرخ ندارد وزش رطوبتي مثبتي در اين نواحي مشاهده نمي

 .سمت نواحي جنوبي كشور برقرار استاي عرب بهگرم بر كيلوگرم بر روي دري 002/0وزش رطوبتي به مقدار 

  
): C. (هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 850فشار تراز ): B. (هكتوپاسكال و وزش رطوبتي برحسب گرم بر كيلوگرم برحسبفشار تراز دريا ): A): (6شكل 

  هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 500فشار تراز ): D( .ش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرمهكتوپاسكال و وز 700فشار تراز 

  

توزيع مكاني الگوي ) 7( شكل): 23/4/1995( فارسفشار خليج كم- الگوي وزش رطوبتي پرفشار شمال غرب اروپا
در نقشه . دهدرا نشان مي) فارسفشار خليج كم- اروپاغرب پرفشار شمال(ديناميكي و وزش رطوبتي ناشي از  - همديدي

شده است و ازآنجاكه  شرق عربستان تشكيلجنوب فارس وفشاري بر روي خليج سامانه كم ) A- 7 شكل(فشار تراز دريا 
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راق النهاري مشخص است اين سامانه با حركت سيكلوني خود به سمت نواحي مركزي عاز جريان باد مداري و نصف
فشار ديگري بر روي نواحي شمالي آفريقا و سامانه  اين در حالي است كه سامانه كم. و سوريه كشيده شده است

گرم بر كيلوگرم به  002/0پرفشاري بر روي اروپا قرار دارد و موجب انتقال و شار رطوبت درياي مديترانه به مقدار 
مقدار وزش رطوبتي در تراز دريا مربوط به مناطق بيشترين . غربي و غربي كشور شده استسمت نواحي شمال

كه ميزان شار و وزش رطوبتي حاكم در نواحي  گرم بر كيلوگرم است؛ درحالي 01/0شرق عربستان به مقدار جنوب
گرم بر كيلوگرم  002/0فشار مستقر بر روي درياي عرب به مقدار  اي از كمشرقي كشور به دليل حضور زبانهجنوب

فشاري كه در تراز دريا حضور داشت در اين تراز نيز  سامانه كم) B- 7شكل ( هكتوپاسكال شكل 850تراز در . باشدمي
عالوه بر اين حركت . فشار تمام منطقه موردمطالعه را دربرگرفته است مشاهده است با اين تفاوت كه اين سامانه كم قابل

ربي روسيه و نواحي شمالي درياي خزر موجب ايجاد حداكثر شيو غغرب اروپا به سمت نواحي جنوبپر ارتفاع شمال
پيوسته  هم به فشار كه دو هسته كم ولي ازآنجايي. فشار شده است واسطه حضور سامانه كم فشار در نواحي شمالي ايران به

غربي اروپا حاكم است درحركت شرق سوي خود موجب وزش رطوبت به بر روي غرب مديترانه و نواحي جنوب
. غربي ايران شده استگرم بر كيلوگرم از سوي درياي مديترانه و درياي سياه به سمت نواحي شمال) 0015/0(قدار م

 004/0مقدار در نواحي مركزي ايران به) C-  7شكل(هكتوپاسكال 700حال بيشترين مقدار وزش رطوبتي در تراز  بااين
طرف، وزش رطوبتي از سوي  ه از جريان باد مشخص است ازيكطور ك گرم بر كيلوگرم حاكم است چراكه همان

هاي واسطه حضور سامانه فارس و از طرف ديگر، از سوي درياي مديترانه و درياي سياه به درياي عرب و خليج
 500اين در حالي است كه بيشترين مقدار وزش رطوبتي تراز . فشار به نواحي داخلي ايران برقرار است كم

فشار بر روي درياي سياه و  واسطه استقرار كم شرقي كشور بهدر نواحي شمالي و شمال) D- 7كلش(هكتوپاسكال 
فشار بر روي ايران و نواحي اطراف به  هاي كمبنابراين حاكميت سامانه باشد؛درياي خزر و درياي مديترانه مي

رس موجب شار و انتقال رطوبت به نواحي فا خصوص بر روي منابع تأمين رطوبت درياي مديترانه، سياه و خليج
واسطه پرفشار حاكم بر روي  كه شيو فشاري شديد در نواحي شمالي كشور به مختلف كشور شده است و از آنجايي

تواند منجر به ايجاد ناپايداري شديد و صعود قائم هوا و درنهايت، منجر به غربي روسيه ايجادشده است ميجنوب
 .ح كشور شودهاي فراگير در سط بارش

 ):9/12/2009( فشار مديترانه فشار جنوب شرق ايران و كم كم - الگوي وزش رطوبتي پرفشار سيبري و قزاقستان
سامانه پرفشار سيبري در مكان تشكيل خود موجب ايجاد دو هسته پرفشار با فشار  )A - 8شكل (در نقشه تراز دريا 

اي كه تا روي گونههكتوپاسكال در شرق قزاقستان شده است به 1034هكتوپاسكال بر روي غرب و  1036مركزي 
هاي وزش رطوبتي جايي رطوبت را در نقشهدرياي خزر كشيده شده است و ازآنجاكه جريان باد نحوه انتقال و جابه

رطوبت  سمت نواحي داخلي ايران است و بيانگر انتقال و وزشدهند جهت جريان باد از روي درياي خزر بهنشان مي
مديترانه  فشاري بر روي درياي اين در حالي است كه سامانه كم. غرب كشور استسمت نواحي مركزي و شمالبه

اين در . غرب ايران استگرفته و جريان وزش رطوبتي از سمت مديترانه به سمت نواحي سوريه، عراق و شمال شكل
فشار  حضور كم شرق كشور منطبق برتي جنوبوزش رطوب) B -  8شكل(هكتوپاسكال 850حالي است كه در تراز 

  فشار مديترانه و در نواحي شمالي ايران درارتباط با حضور واسطه حضور كم شرق، در غرب كشور بهمستقر در جنوب
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پاسكال و وزش رطوبت برحسب هكتو 850فشار تراز ): B. (هكتوپاسكال و وزش رطوبتي برحسب گرم بر كيلوگرم برحسبفشار تراز دريا ): A: (7شكل 

هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب  500فشار تراز ): D( .هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 700فشار تراز ): C. (گرم بر كيلوگرم

  گرم بر كيلوگرم

  

درياي خزر به سمت  پرفشار قزاقستان است كه درحركت آنتي سيكلوني خود موجب جريان باد و انتقال رطوبت
اي است گونهبه)  C-  8شكل( هكتوپاسكال 700جريان وزش رطوبتي تراز . نواحي شمالي و داخلي كشور شده است

تبع آن وزش رطوبتي به  طرف، استقرار سامانه كم ارتفاع بر روي درياي سياه منجر به ايجاد جريان باد و به كه ازيك
غربي كشور شده است و از طرف ديگر، پر ارتفاع مستقر در نواحي شمالي خزر مالسمت نواحي شرقي تركيه و ش

كه  درحالي. همچنان فعال است و در حال ايجاد جريان باد و وزش رطوبتي به سمت نواحي ساحلي درياي خزر است
مديترانه در سطحي النهاري منطقه شرق مديترانه بيانگر جريانات شرق سوي منشأ گرفته از  جريان باد مداري و نصف

وسيع به سمت نواحي غربي كشور است، با اين تفاوت كه عالوه بر نواحي غربي كشور با عبور از درياي سرخ و 
اي كه وزش رطوبتي جريان يافته به سمت  گونه به. غربي كشور شده استجزيره عربستان وارد نواحي جنوب شبه

جريان وزش . وسيعي منجر به وزش رطوبتي شده است غربي را تقويت كرده و در سطحنواحي غربي و جنوب
از سمت نواحي درياي مديترانه و نواحي مركزي اروپا برقرار است ) D - 8شكل (هكتوپاسكال 500رطوبتي در تراز 

هاي باال به نواحي جنوبي و غربي كشور است و منجر ارتفاع در حال ريزش هواي سرد عرضكه خطوط هم طوري به
  .گرم بر كيلوگرم شده است 0005/0به مقدار به وزش رطوبتي 
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): C. (هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 850فشار تراز ): B. (هكتوپاسكال و وزش رطوبتي برحسب گرم بر كيلوگرم برحسبفشار تراز دريا ): A: (8شكل 

  هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 500ار تراز فش): D( .هكتوپاسكال و وزش رطوبت برحسب گرم بر كيلوگرم 700فشار تراز 

  

  گيريبحث و نتيجه

هاي چرخه آب بر روي  هاي يك منطقه و شناسايي مؤلفه بررسي سازوكار انتقال و شناسايي منابع تأمين رطوبت بارش
كننده رطوبت  نپژوهش حاضر، باهدف شناسايي منابع تأمي. باشدآن از موضوعات موردتوجه در علوم جوي مي

النهاري  هاي مداري و نصف منظور از مؤلفهبدين. گرفته است هاي ايران و نحوه وزش رطوبتي بر روي ايران انجام بارش
نتايج نشان داده است كه وزش . شده است هكتوپاسكال استفاده 500و  700، 850باد، فشار و وزش رطوبتي تراز دريا، 

فارس، درياي خزر، درياي مديترانه، درياي سياه و درياي سرخ ياي عرب، خليجهاي ايران از سوي در رطوبتي بارش
هاي جوي در منطقه وابسته اين در حالي است كه الگوي كلي وزش رطوبت به نحوه جريان و گردش. بوده است

همراه  فارس و درياي عرب به فشار سودان، جنوب شرق عربستان، حوضه خليج هاي كماي كه سامانهگونهبه. است
فشارهاي شرق مديترانه و درياي سياه بيشترين نقش را در وزش رطوبت و نحوه شار رطوبتي به منطقه موردمطالعه  كم

اي است كه بيشترين مقدار وزش رطوبت به سمت نواحي داخلي ايران از سوي گونهجريان وزش رطوبت به. اندداشته
در حالي است كه بيشترين مقدار وزش رطوبتي به سمت ايران  فارس بوده است، ايندرياي عرب، مديترانه و خليج

فارس با چرخند شرق مديترانه همراه  فشارهاي حوضه خليج فشار سوداني و كم زماني اتفاق افتاده است كه حركت كم
ار اي است كه بيشترين مقدار وزش و ش گونه هاي ايران به وزش رطوبتي از سمت منابع تأمين رطوبت بارش. بوده است

از سمت درياي عرب و در ترازهاي باالتر از سوي درياي ) هكتوپاسكال 850تراز دريا تا (رطوبت در ترازپايين جو 
هاي ايران  نقش برتر درياي عرب و مديترانه در تأمين رطوبت بارش. مديترانه و درياي سياه و درياي سرخ بوده است
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تر عالوه بر اين نقش پررنگ. ر مقابل ديگر سطوح آبي باشدتواند ناشي از عواملي همچون وسعت و عمق زياد دمي
هاي پايين است، چراكه اين نواحي معموالً از ذخيره شدن در عرض درياي عرب نسبت به درياي مديترانه به علت واقع

ر ميزان ب انرژي زيادي برخوردارند و در دوره سرد سال اختالف دماي زيادي با هواي باالي سطح خود دارد كه اين امر
  .افزايدسمت نواحي مجاور ميوزش و شار رطوبتي به
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