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تأثیر رودخانههای اتمسفری ( )ARSبر آبوهوای ایران
سعدون سلیمیـ کارشناسیارشد آب و هواشناسی سینوپتی ،،دانشگاه خوارزمی
محمد سلیقه ـ دانشیار گروه آبوهواشناسی ،دانشگاه خوارزمی
پذیرش مقاله 1394/06/30 :تأیید نهایی1394/10/12 :

چکیده
وقوع سیالب های عظیم در نواحی جنوبی و کاهش میانگین بارش کل در کشور ،حاکی از تأثیر پدیندههنای مخنرب
اقلیمی بر آبوهوای کشور است .برای پیشبینی سیالبها و مطابقت انواع فعالیتهنای اقتصنادی وابسنته بنه آب،
ضروری است که منابع و عوامل انتقال رطوبت و نوع آنها در سطوح مختلف جو شناسایی شنود .در اینن پنژوهش،
حمل و انتقال بخار آب از طریا رودخانههای اتمسنفری ( )ARSبررسنی شنده اسنت .در آغناز ،دادههنای دوبنارة
پردازششدة رطوبت ویژه ،برای دورة سه ساله ( )2013-2011از مرکز دادههای واکاویشدة  NCEPاخذ و نقشنة
ترازهای مختلف وردسپهری تهیه و تحلیل شد .نتایج نشان داد که ساالنه بهطور مینانگین ،حندود دوازده رودخاننة
اتمسفری تشکیل میشود که رطوبت بخشی از بارشهای ایران را تأمین میکند .بررسیها نشان داد کنه رودبادهنا
عامل بهوجودآورندة این پدیده است .رطوبت موجود در این رودخانهها به طور میانگین حندود شنش برابنر محنی
اطرافشان است و در طول مسیر ،از چشمههای اتمسفری تغذیه میکند .از نظر رطوبنت ،رودخاننههنای اتمسنفری
جنوبی و جنوب غربی بیشترین مقدار رطوبت را دارد و از نظر بارش ،رودخانههای اتمسفری جنوبی دارای بیشنترین
مقدار بوده و حتی منجر به سیالب و آبگرفتگی معابر در شهرهای جنوبی شده است.

کلیدواژهها :اقلیم ایران ،انتقال رطوبت ،چشمههای اتمسفری ،رودباد ،شاخ

مداری باد.

مقدمه
بخار آب در جو به صورت مولکولی و با حالت پخش نامنظم و آشفته به صورت همرفتی و فرارفتی انتقال مـییابـد (زو و
نیوئل .)1994 ،شار عمودی بخار آب از سطح اقیانوسها و سطح زمین به الیههای مرزی جو صورت میگیرد .این انتقال
به همراه هوای گرم به جو انتقال مییابد و پخش میشود .این نوع انتقال در مقیاسهای زمـانی و مکـانی درازمـدت بـه
صورت الگوی انتقالی غالب درمیآید .در این مقیاس ،بخار آب به صـورت انتقـال فرارفتـی بـه وسـیلة بادهـای افقـی در
مقیاسهای عددی مختلف رفتار میکند (همان) .حملونقل بخار آب به صورت موضوع برجسـتهای در علـم هواشناسـی
برای بیش از ،ند دهه در دست بررسی و تحقیس محققان قرار داشته است .در تحقیقات جوی ،فهم پیچیدگیهـای بخـار
آب و ،رخة آن یکی از مهمترین عواملی است که برای زندگی انسانها باید به آن توجه زیادی شود .در مقیاس جهانی و
قارهای ،انتقال بخار آب پیامدهای مهمی از نظر تنوع اقلیمی و آبشناسی دارد .پراهمیتترین آنها عبارت است از:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09199922991 :

 E- mail: saadun1989@gmail.com
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 .1انتقال انرژی زیاد به همراه انتقال بخار آب
 .2تغییر و تبدیالت انرژی خورشیدی با توزیع بخار آب و نقش آن در گردش اتمسفری

1

 .3نقش زیاد بخار آب در اثرگلخانهای و بازتابش موج بلند زمین ()OLR
 .4نقش بخارآب به منزلة حداقل عامل مورد نیاز در اشکال مختلف هیدرولوژیکی و متعاقباً تأثیرگذار بر تنوع زیستی.
همة این عوامل متأثر از یکدیگر و تأثیرگذار بر یکدیگر ،به صورت سیستمی با هم در ارتباط است .تصویری دقیس از
،رخة آب در جو ممکن است ارتباط قابلتوجهی را در انواع تحقیقات شیمی اتمسفری داشته باشد .بخار آب با تأثیرگذاری
زیاد و با ماندگاری کوتاهمدت در اتمسفر ،یکی از اجزای اصلی ،رخة هیدرولوژیکی جهان است .همچنین ،شاخة جـوی از
،رخة هیدرولوژیکی ،نسبت به گرمشدن کرة زمین واکنش نشان میدهد.
ساخت تصویری کو ،،از ،رخة آب در سیارة ما بسیار پیچیده و ،الش امروزی بسیاری از دانشـمندان و محققـان
این علم است .در حال حاضر ،فقط درکی کلی و کیفی در مقیاس بزر از ،رخة هیدرولوژیکی زمین داریم (شورای ملـی
تحقیقات آمریکا .)1999 ،1991 ،مطالعة تغییرات زمانی و مکانی حملونقل بخار آب به صورت سیستمی فقط به منـاطس
ویژه و در دورههای زمانی مشخص محدود شده است .به صورت خاص ،حمل و انتقال بخار آب در عرضهای جغرافیایی
تا حدود زیادی از طریس فرایندهای پیچیده و آشفته رخ میدهد و این جریانها در منـاطس اسـتوایی و نزدیـ ،اسـتوا بـه
صورت مخالف صورت میگیرد (نیمن .)2008 ،یکی از حالتهای برجستة حملونقل بر روی اقیانوسها و در امتـداد لبـة
جبهة سرد قطبی روی میدهد (رالف و همکاران .)2006 ،مقدار زیادی از بخار آب در امتداد قسمتهای جلویی مرزهـای
همگرایی و قسمت پایین جلوی رودبادها صورت میگیرد .این باند از بخار آب به طور معمول تنها ،نـد صـد کیلـومتر در
سراسر اقیانوس کشش جذبی دارد و با توجه به مقدار زیاد بخار آب آن که شبیه به رودخانـههـای زمینـی اسـت بـه نـام
رودخانههای جوی شناخته شده است (نیوئل .)1992 ،گرمای نهان موجود در هستة سیکلونهای بـرونحـاره بـه تشـدید
رودخانههای اتمسفری کم ،میکند (زو و نیوئل .)1994 ،ساختار بخار آب بر باالی اقیانوسها بـه شـکلهـای مختلفـی
است.
برای اولین بار در سال  1960مطالعه در مورد ساختار بخار آب صورت گرفت که در آن از مقادیر زیادی از مشاهدات
سطحی و دادههای ماهوارههای هواشناسی استفاده شد .در واقع ،مطالعه در این زمینه پایهگذاری شد و تـاکنون مطالعـات
زیادی نیز صورت گرفته است.
یکی از ساختارهای بخار آب ،رودخانههای جوی است که اخیراً آن را عامل مجزایی مـیشناسـند .تعریـف رودخانـة
اتمسفری به منزلة رودخانة تروپوسفری را اولین بار نیوئل در سال  1992مطرح کرد .در تعریفی دیگر آن را انتقـالدهنـدة
گازهای عرضهای میانه مانند (منواکسید کربن) میشناختند .خروجی مدل هواشناسی  2ECMWFدر اکتبر  1984از باند
بلند و باری ،حملونقل بخار آب بر باالی اقیانوس اطلس جنوبی و اقیانوس هند ،رودخانة اتمسفری را به تصـویر کشـید.
تحقیقات بیشتر نشان داد که ساالنه به طور همزمان ،هار تا پنج رودخانة اتمسفری در نیمکرة شمالی و جنوبی بـهوقـوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Atmospheric circulation
2. European center for medium weather forecast
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میپیوندد (وایت .)2009 ،رودخانههای تروپوسفری انتقالدهندة بزر بخار آب است و مقدار بخار آب انتقالی آن بالغ بـر
 ،108 kgs-1نزدی ،به خروجی رودخانة آمازون است که آن را «رودخانههـای اتمسـفری» 1گوینـد (زو و نیوئـل.)1994 ،
همچنین ،بین رودخانههای اتمسفری و بخار قطاری یا ردیفی یـا آرایـش پرشـکل رطوبـت کـه قـبالً افـرادی همچـون
م،گوری ،و همکاران ( )1987دربارة آن کرده بودند تمایز وجود دارد .رودخانههای اتمسفری نقش محوری در ،رخة آب
جهانی دارد و به صورت راهروهای باری ،اشباع از رطوبت است .تنها بخش کو،کی از بخار آب موجود در رودخانههـای
اتمسفری زمین به بر ف و باران تبدیل میشود و در حدود  20یا  40درصد از بخار آب موجـود در رودخانـة اتمسـفری بـه
سطح زمین میرسده و با تأثیرگذاری روی پدیدههای طبیعی مانند سیل و توفان ،منجر به شکلگیری توفانهای بزرگـی
نظیر توفان کاترینا میشود (کر .)2006 ،رودخانههای اتمسفری با طولی برابر با  1000و عرضـی برابـر بـا  500و عمقـی
برابر با  4کیلومتر ،بیش از  %90حملونقلهای نصفالنهاری بخار آب را به صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام میدهـد،
این در حالی است که تنها  %10از محیط زمین را به خود اختصاص داده است (زو و نیوئل .)1994،از نظـر شـدت تـأثیر،
بیشترین میزان تأثیر را روی سواحل غربی شمال آمریکا (نیمن2009 ،2008 ،؛ رالـف و همکـاران )2006 ،و غـرب اروپـا
(استول و سودرمن )2008 ،و در بخشهایی از سواحل شمالغرب آفریقا بهجا میگذارد (ریچارد.)2006 ،
در ایران نیز پژوهشهایی در زمینة انتقال رطوبت انجام شده است که میتوان به کارهای تحقیقاتی زیر اشاره کـرد.
فرجزاده و همکاران (، )194: 1388گونگی انتقال رطوبت در بارش زمستانة غرب ایران را بررسی کردند و برای شناسایی
و انتقال منابع رطوبتی ،سامانههای بارانزای زمستانی سودانی -مدیترانهای را انتخاب کردند .سپس با مطالعـة نـم ویـژه و
آب قابل بارش به این نتیجه رسیدند که دریای عرب و عمان بیشترین واگرایی شار رطوبت را بهویژه در ترازهای پـایینی
داشته و بیشترین نقش را در رخداد بارش غرب ایران داشته است .همچنین ،شار رطوبت و الگوی فضایی -زمـانی منـابع
تأمین رطوبت بارشهای ایران را کریمی و فرجزاده ( )1390بررسی کردند .آنها از دادههای دوباره پردازششـدة ERA-

 40مرکز پیشبینیهای میانمدت اروپا ،و متغیرهای جوی نم ویژه ،مؤلفههای مداری ( )Uو نصفالنهـاری ) (Vرا بـرای
محاسبة شار رطوبت استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که دریای عرب و مدیترانه به علت انتقال حجم زیاد رطوبت بر
روی ایران ،مهمترین منبع بارشهای ایران است و  97درصد از کل رطوبت منتقلشـده مربـوط بـه ترازهـای زیـر 500
هکتوپاسکال است (همان.)110 :
منابع و دینامیسم انتقال رطوبت بارشهای سنگین به سواحل ایران درجریان توفان گونو ،پژوهشی دیگر اسـت کـه
قویدل و همکاران ( )1392انجام دادند .آن ها رطوبت سطوح مختلف را با استفاده از معادالت فیزیکی بررسی کردند و بـه
این نتیجه رسیدند که دریای عمان و سپس دریای عرب منشأ رطوبت این توفان است و بیشترین مقدار انتقال رطوبـت از
طریس سطوح  1000و  850هکتوپاسکال صورت گرفته است (همان.)111 :
در انتقال انواع سیستمهای جوی به همراه سیستمهای حامل رطوبتی از عرضهای مختلف و پایین به عـرضهـای
باال ،نقش سامانههایی با گردش و جهت نصفالنهاری اهمیت دارد .گردشهای نصفالنهاری ،ند برابر گـردش مـداری،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. atmospheric rivers
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انتقال انرژی و ماده را به عرضهای مختلف به عهده دارد ،زیرا زمانی که جریانات کامالً غربی است فقط در عرضهـای
ثابت و از ی ،منطقه به منطقهای دیگر در همان عرض انتقال مییابد .در نتیجه ،تفاوتهـای اقلیمـی بـین عـرضهـای
مختلف بیشتر میشود .ولی ،در گردش نصفالنهاری به دلیل حرکت انتقالی از عرضهای پایین به باال و برعکس ،انتقال
انرژی و ماده صورت میگیرد .از آنجا که کشور ایران در جهت عرض جغرافیـایی گسـترش دارد ،نقـش سـامانههـای بـا
حرکت نصفالنهاری برجستهتر میشود و از آنجا که مهمترین عنصر اقلیمی برای زیست ،بخار آب و بارش اسـت ،نقـش
رطوبت در جریانات نصفالنهاری اهمیت دارد .بهویژه ،در مناطقی کـه بـه دور از منـابع رطـوبتی اسـت بایـد مسـیر ورود
سامانههای رطوبتی مشخص شود .رودخانههای اتمسفری با حرکات مداری و نصفالنهاری خود ،تأثیرات اقلیمـی زیـادی
در منطقة ورودی خود بهجامیگذارد .رودخانههای اتمسفری یا  ARSاز دو نظر اهمیت دارد:
الف) نقش رودخانههای اتمسفری در ایجاد سیل و آثار مخرب اقلیمی
ب) نقش رودخانههای اتمسفری در تغذیة رطوبت جو.
در مورد منشأ رطوبتی ایران باید گفت که منابع رطوبتی ایران در فاصلهای هزاران کیلـومتری قـراردارد ،لـذا ARS

طویل نقش انتقال رطوبت را بهعهده دارد .بیشترین تحقیقات در مورد رودخانههای اتمسفری در ایالت کالیفرنیای آمریکـا
انجام شده است .رودخانههای اتمسفری بیشتر در مناطس ساحلی دیده میشود و در مناطس بـرونحـاره کـه تحـت تـأثیر
بادهای غربی است با جریانی غربی -شرقی ،شرق اقیانوسها یا غرب خشکیها (ساحل غربی آمریکای شمالی) را تحـت
تأثیر خود قرارمیدهد (اسمیت و ساندری .)2009 ،با وجود این ،کمتر به رودخانههای اتمسفری درون خشکیها توجه شده
است .بهویژه ،در مورد قارة آسیا تحقیقات در این مورد خیلی کم صورت گرفته است .از آنجا که ایران کمتر متأثر از منـابع
آبی محلی است ،شرایط بارش و رطوبتی جو ایران حتی هیدرولوژی ایران متأثر از منابع آبی خارجی اسـت کـه از منـاطس
دور توسط عوامل حملکنندة رطوبت به کشور آورده میشود (علیجـانی .)109 :1387 ،بنـابراین ،پـژوهش دربـارة منـابع
رطوبتی خارجی و عوامل حمل و انتقال آن به ایران اهمیت دارد .بهویژه در ،ند سال اخیر که مناطقی از خاورمیانه بهویژه
ایران با پدیدة خشکسالی مواجه شده است (پژوهشکدة اقلیمشناسی ایـران) ،پـژوهش در مـورد رودخانـههـای اتمسـفری
ضروری است.

مواد و روشها
محدودة مورد مطالعه در این پژوهش فالت ایران است که شرایط آبوهوایی آن تحت تأثیر پدیـدههـای سـینوپتیکی بـا
مقیاس سیارهای است .بنابراین ،محدودهای با مشخصات طولی  10تا  70درجة شرقی و عرض  10تا  70درجة شمالی به
گونهای انتخاب شد که تأثیر منابع آبی اقیانوس اطلس ،مدیترانه و اقیانوس هند را دربرگیرد .برای مطالعـة رودخانـههـای
اتمسفری ( )ARSاز نقشههای رودباد (باد  Uمثبت) و دادههای رطوبت ویـژه ( )Shumاسـتفاده شـد .دورة زمـانی مـورد
مطالعه ،دورهای سه ساله از  2011تا  2013است .دادههای آنالیزشده از سـایت دادهای بازکـاویشـدة  NCEPتهیـه و در
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محیط نرمافزار گردس ،1نقشههای آن ترسیم شد .پس از پیداکردن روزهایی که با پدیدة رودخانة اتمسـفری مواجـه بـود،
نقشة رودباد آن روز تهیه شد .همچنین ،برای مطالعة ،شمههای اتمسفری نیز از همـین نـرمافـزار ،نقشـههـای واگرایـی
رطوبت برای سطح  hp700با استفاده از دادههای  vwnd ،uwndو  shumتهیه شد .برای تهیة نقشة رودبـاد از دو نـوع
داده استفاده شد که یکی دادههای جریان مداری ( )Uو دیگری دادههای جریان نصفالنهاری ( )Vاست .بنابر تجربه تراز
تروپوسفری که بهتر بتواند مسیر رودبادها را نشـان دهـد ،تـراز  300هکتوپاسـکالی در نظـر گرفتـه شـد .سـپس ،بـرای
مشخصشدن جهت وزش مداری ،از نقشة ژئوپتانسیل سطح  500استفاده شد و جهت وزش به درجه اسـتخراج شـد کـه
جهت وزش کامالً مداری 270 ،درجه است .سپس ،جهت رودخانههای اتمسفری همان روزهـا نیـز بـه صـورت درجـهای
استخراج شد .سپس ،برای بهدست آوردن رابطة بین جهت هر کدام از رودخانههای اتمسفری بـا جهـت وزش بـاد تحـت
عنوان «شاخص وزش مداری» جدولی دو ستونی تهیه شد و جهت هر کدام از رودخانـههـای اتمسـفری بـا جهـت وزش
مداری همان روز در مقابل هم قرار داده شد .رابطـة رودبادهـا بـا شـاخص مـداری پـس از وزندهـی از طریـس ضـریب
همبستگی پیرسون در محیط نرمافزاری  SPSSبهدست آمد .در نهایت ،برای تجزیـهوتحلیـل ،از هـر ،هـار طبقـه ،یـ،
 ARSانتخاب شد که به منزلة نمونة هر طبقه است و از نظر شکل ظاهری واضحتر و اختال ف رطوبت بیشتری با محـیط
دارد .در پایان ،رودباد و نیمرخ  ARSآن نیز تهیه شد.

یافتههای پژوهش
در این پژوهش نقش رودبادها به منزلة عامل بهوجودآورندة ( ARSنیوئل )1992 ،بررسی شد .رودبادها در ایران بیشتر در
سطوح  300هکتوپاسکالی دیده میشود .ایران متأثر از هر دو نوع رودباد جنب حاره و جبهة قطبی است (علیجانی:1387 ،
 .)34 ،27بیش از  90درصد از رودبادهای سازندة ARSها ،رودبادهـای جنـبحـارهای اسـت کـه عمومـاً در سـطح 300
هکتوپاسکالی جریان دارد و سرعت آنها به  70m/sمیرسد و در قسمت جلویی فرود موج بادهای غربـی قرارمـیگیـرد.
رودخانههای اتمسفری ایران از ،هار جهت مختلف جنوبشرق ،جنوب ،جنوبغرب و غرب وارد ایران میشود .ترازی کـه
 ARSدر آنها جریان دارد در فصول مختلف از سطح  300تا  700هکتوپاسکال را شامل میشود .بر اساس ایـن بررسـی
 39رودخانة اتمسفری شناسایی شد .مشخصات این  39رودخانة اتمسفری در جدول  1آمده است.
با توجه به جدول  ،2میانگین ساالنة رخداد  ARSطی دورة مطالعاتی سیزده مورد است کـه از جهـات مختلـف وارد
کشور میشود .در سال  2012بیشترین رخداد  ARSبهوقوع پیوسته است که  27درصد آن غربی 8 ،درصد جنوبشـرقی،
 46درصد جنوبغربی و  19درصد از جنوب بوده است .رودخانههای اتمسفری غربی دارای بیشترین رخداد وقـوع در مـاه
فوریه است و در فصل زمستان حدود  80درصد از آن اتفاق میافتد که با ورود بادهای غربی سطوح بـاال و عقـبنشـینی
پرفشارهای جنبحارهای همزمان است .همچنین 20 ،درصد آن در اواخر فصل پاییز و در ماه دسامبر به وقوع میپیونـدد.
میتوان  ARSغربی را مختص ارتفاع  400هکتوپاسـکالی دانسـت ،زیـرا بـیش از  90درصـد آن در ایـن ارتفـاع شـکل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. GRADS
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میگیرد ARS .جنوبشرقی دارای کمترین رخداد است که تنها  8درصد از کل رودخانههای اتمسفری را شامل میشـود.
از نظر فصلی ،این رودخانهها در تابستان بیشتر در ماه اوت و جوالی فعال است که اثر فعالیتهای مونسونی هند به ایران
میرسد .تراز رودخانههای جنوبشرقی سطح  600هکتوپاسکالی است که نسبت بـه  ARSغربـی کـه در ارتفـاع  600و
 700هکتوپاسکالی جریان دارد باالتر است .رطوبت جنوب ایران بیشتر در سطوح پایینتـر از  700هکتوپاسـکالی صـورت
میگیرد ،هر،ند که در سطوح  300و  400هکتوپاسکالی هم دیده شده است (قویدل و همکاران.)111 :1392 ،
جدول  .1تاریخ و تراز رودخانههای اتمسفری ایران طی دورة سه ساله ()2013-2011

سطح (هکتوپاسکال)

تاریخ وقوع رخداد

جهت

2ژانویة 2012

غربی

*

4فوریة 2011

غربی

*

5دسامبر 2012

غربی

*

5دسامبر 2011

غربی

*

8فوریة 2012

غربی

*

12فوریة 2012

غربی

*

15دسامبر 2012

غربی

15فوریة 2012

غربی

*

26ژانویة 2012

غربی

*

29فوریة 2012

غربی

*

 3جوالی 2012

جنوبشرقی

*

13اوت 2013

جنوبشرقی

*

24اوت 2013

جنوبشرقی

*

6ژانویة 2011

جنوبغربی

*

10آوریل 2011

جنوبغربی

*

10ژانویه 2013

جنوبغربی

10نوامبر 2012

جنوبغربی

 11مارس 2011

جنوبغربی

13دسامبر 2013

جنوبغربی

13ژانویه 2012

جنوبغربی

 13مارس 2012

جنوبغربی

 15می 2011

جنوبغربی

*

15نوآمبر 2011

جنوبغربی

*

 17مارس 2012

جنوبغربی

19نوامبر 2013

جنوبغربی

300

400

500

600

700

درصد وقوع

27

*

8

*
*
*
*
*

46

*

*
*

تأثیر رودخانههای اتمسفری ( )ARSبر آبوهوای ایران

253

ادامه جدول  .1تاریخ و تراز رودخانههای اتمسفری ایران طی دورة سه ساله ()2013-2011

سطح (هکتوپاسکال)

تاریخ وقوع رخداد

جهت

19اکتبر 2013

جنوبغربی

21نوامبر 2011

جنوبغربی

22دسامبر 2012

جنوبغربی

25فوریه 2011

جنوبغربی

26اکتبر 2011

جنوبغربی

27اکتبر 2013

جنوبغربی

 6آوریل 2013

جنوبی

*

 6مارس 2013

جنوبی

*

8ژانویه 2012

جنوبی

*

11نوامبر 2013

جنوبی

*

 16مارس 2011

جنوبی

19ژانویة 2011

جنوبی

*

25دسامبر 2012

جنوبی

*

 27می 2013

جنوبی

300

400

500

600

700

درصد وقوع

*
*
*
*
*
*

*

*

شکل  .1رطوبت ویژه در تراز  400هکتوپاسکالی ،رودخانة اتمسفری غربی در  8فوریة 2012
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در حدود  60درصد از رودخانههای اتمسفری در فصل پاییز اتفاق افتاده است و در رتبة بعدی فصل زمستان اهمیت
دارد .علت این امر را باید در وزش بادهای غربی جستجو کرد که با آغاز فصل سرد شروع میشود .رودبادها نیز در جنوب
بادهای غربی تشکیل میشود و به همراه آن حرکت میکنند (علیجانی .)291 :1387 ،مسیر دیگر  ،ARSجنوبی است که
از نظر فصل وقوع ،آن را جزء بینظمترین رودخانههای اتمسفری قرارمیدهند که به جز فصل تابسـتان در همـة فصـول
اتفاق افتاده است .از نظر تعداد رخداد ،دارای رتبة سوم است و تنها  19درصد از کل  ARSرا شامل میشود .رودخانههای
اتمسفری جنوبی بیشتر در تراز  700هکتوپاسکالی جریان دارد و بهندرت در سطوح دیگر دیده شده است.

شکل  .2نیمرخ عمودی رطوبت ویژه ،رودخانة

شکل  .3سرعت باد در تراز  300هکتوپاسکال  8فوریة 2012؛

اتمسفری غربی در  8فوریة 2012

جریان رودباد در این تراز با مسیر ورود رطوبت هماهنگ است.

(عرض  70-10درجة شمالی و طول ثابت  47درجه)

باد جهت شمالشرقی منشعبشده که ویژگی  ARSکامل را نشان میدهد .در مرکـز ایـن  ،ARSرطوبـت  6برابـر
محیط اطرافش است .همانند اغلب رودخانههای اتمسفری با منشأ اقیانوس اطلس کـه بـا رطوبـت همـراه اسـت ،مقـدار
رطوبت در این رودخانة اتمسفری نیز به  1g/kgهوای خش ،میرسد .طول آن  9000kmو عرض آن به  700kmاست.
این رودخانه در اطلس مرکزی شروع به شکلگیری میکند و همراه با رودبادها به سمت غرب در حرکت است .در بخش
پایینی رودباد ،یعنی در سطح  400هکتوپاسکالی ARS ،به سمت شمال دریای سرخ و سـپس بـه سـمت ایـران حرکـت
میکند و رطوبت را به جو باالیی ایران میرساند (شکل  .)2سرعت این رودباد به  65متر در ثانیه میرسد (شـکل  .)3بـر
اساس پروفیل این  ،ARSمقدار ضخامت رطوبت در عرض  33درجه ،از سطح زمین تا سطح  400هکتوپاسکالی گسترش
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دارد .در رودخانة اتمسفری  5دسامبر  ،2011خلیجفارس و دریای سرخ دو ،شمة اتمسفری 1تقویتی و تغذیهکنندة رطوبتی
در طول مسیر  ARSاست (شکل  )4که میتوان در نقشة همگرایی /واگرایی جریان رطوبت در شـکل  5آن را مشـاهده
کرد .ارقام منفی واگرایی شار رطوبت و ارقام مثبت همگرایی شار رطوبت را نشان میدهد.

شکل  .4رطوبت ویژه در تراز  400هکتوپاسکالی ،رودخانة اتمسفری غربی در  5دسامبر 2011

شکل  .5نقشة همگرایی  /واگرایی جریان رطوبت ،سطح  5 ،hp700دسامبر ( 2011ارقام منفی :واگرایی ،ارقام مثبت :همگرایی)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. atmospheric waterspout
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ARSجنوبشرقی ایران ،از جمله محدودترین رودخانههای اتمسفری ایران است (شکل  ،)6که نسبت رخداد آن بـه
کل  ARSبه حدود  8درصد میرسد .این رودخانهها برخال ف  ARSغربی ،دارای حرکت نصفالنهاری است .طول آنهـا
بسیار کمتر از  ARSغربی است و در اوج خود به  1600کیلومتر طول و  500کیلـومتر عـرض مـیرسـد .در طـول دورة
مطالعه ،تنها دو رودخانة جنوبشرقی مشاهده شد که در سطوح  600هکتوپاسکالی شکل گرفته است .میتوان این ARS

را رودخانههای اتمسفری دورة گرم سال نامید ،زیرا همزمان با فعالیت مونسون هند در ماه جوالی و اوت بهوجود میآیـد.
مسیر حرکت آنها از جنوبشرق به شمالغرب است و از مرکز ایران میگذرد .این ARها از اقیانوس هند و دریای عمان
منشأ میگیرد و در سطحی پایینتر نسبت به ARSهای غربی قراردارد .مقدار رطوبت در آنها بیش از ARSهای غربـی
است .مقدار رطوبت در آنها  6گرم در هر کیلوگرم از هواست و  7برابر مرطوبترین  ARSغربی رطوبت دارد.

شکل  .6رطوبت ویژه در تراز  600هکتوپاسکالی ،رودخانة اتمسفری جنوبشرقی 13اوت 2013

رودخانههای اتمسفری جنوبغربی بیشترین فراوانی وقوع را دارد .سهم آن در ARهای ایـران برابـر بـا  46درصـد
است .این رودخانههای اتمسفری با مسیر جنوبغربی شمالشرقی به سمت ایران حرکـت مـیکنـد .طـول آن در حـدود
 5000کیلومتر و پهنای آن  1100کیلومتر است .علت تشکیل این رودخانههـا ،متـأثر از رودبادهاسـت و زمـانی بـهوجـود
می آید که رودباد در جلو فرود قراردارد و جهت آن جنوبغربی -شمالشرقی است .در 15نوامبر ARS 2011ای در سطح
 600هکتوپاسکالی شکل گرفته است این  ARSدر عرضهای پایین از طریس ،شمههای اتمسفری کمفشـار سـودانی و
دریای سرخ و در عرضهای باال از طریس ،شمة اتمسفری دریای مدیترانه تغذیه و تقویت مـیشـود (شـکل  .)7پروفیـل
ارتفاعی رودباد نشان میدهد که دارای هستة مرکزی در تراز  200هکتوپاسـکالی اسـت و تـا ارتفـاع  750هکتوپاسـکالی
ضخامت دارد .این رودباد باعث شکلگیری رودخانة اتمسفری در تراز  600هکتوپاسکالی شده کـه رطوبـت را بـه میـزان
 3g/kgدر هوا برای ایران مرکزی به ارمغان آورده است .در  13دسامبر  2013رودبادی بـا همـین وضـعیت و بـا سـرعت
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مرکزی  70متر بر ثانیه از سمت دریای سرخ به طر ف شمالغرب ایران تشکیل شده است .ضخامت این رودباد بر اسـاس
نیمرخ عمودی از تراز  200تا  850هکتوپاسـکال گسـترش دارد .در همـین زمـان  ARSجنـوبغربـی را در سـطح 700
هکتوپاسکالی بهوجود آورده است .شکل  8نشان میدهد که رودخانة اتمسفری در بخش تحتانی این رودباد شکل گرفتـه
است ARS .جنوبغربی دارای میانگین عمری  8روزه است .این رودخانهها برخال ف رودخانههای اتمسفری غربی که در
سطوح باال بهوجود میآید بیشتر در سطوح پایین و  700و  600شکل میگیرد (شکل.)8

شکل  .7رطوبت ویژه در تراز  600هکتوپاسکالی رودخانة اتمسفری جنوبغربی  15نوآمبر ( 2011سمت راست) و نقشة
همگرایی و واگرایی جریان رطوبت ،سطح  15 ،700 hpنوامبر ( 2011سمت چپ)

شکل  .8رطوبت ویژه در تراز  700هکتوپاسکالی،

شکل  .9سرعت باد در تراز  300هکتوپاسکالی،

رودخانة اتمسفری جنوبغربی  13دسامبر 2013

هستة رودباد در غرب ایران قراردارد .رودخانة
اتمسفری جنوبغربی  13دسامبر 2013
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رودخانههای اتمسفری جنوبی ،گروه ،هارم از رودخانه هـای اتمسـفری ایـران اسـت .ایـن دسـته از رودخانـههـای
اتمسفری 19 ،درصد از سهم رودخانههای اتمسفری ایران را دارد .طول آن از نظر گستردگی ،تا مرزهـای شـمالی کشـور
گسترده شده و رطوبت زیادی را با خود حمل مـیکنـد .ایـن  ARSدر ترازهـای پـایینتـر تروپوسـفر یعنـی سـطح 700
هکتوپاسکالی دیده میشود .در نتیجه به منابع رطوبتی سطح زمین هم نزدی،تـر اسـت .از نظـر ایجـاد بارنـدگیARS ،

جنوبی ،بیشتر در مناطس جنوبی تأثیرگذار است .اثر ناهمواریها ،بهویژه در مسیر حرکت این رودخانههای اتمسفری ،باعث
تقویت آنها و افزایش بارش حاصل از آنها در دامنههای رو به باد است .شکل  10رودخانة اتمسفری  6آوریـل  2013را
در تراز  700هکتوپاسکالی نشان میدهد.

شکل  .10رطوبت ویژه در تراز  700هکتوپاسکالی ،رودخانة اتمسفری جنوبی  6آوریل 2013

جدول  ، 2ویژگی رودخانههای اتمسفری ایران را نشان میدهد .این جدول نشان میدهد کـه  ARSجنـوبی دارای
کمترین ارتفاع است و تقریباً همة آن در سطح  700هکتوپاسکالی تشکیل و حرکت میکند .اختال ف ارتفاع بین آنهـا بـه
 300هکتوپاسکال میرسد ARS .های غربی بیشترین ارتفـاع را نسـبت بـه بقیـه دارد .بـین ارتفـاع و مقـدار رطوبـت در
رودخانههای اتمسفری ایران رابطة معکوس وجود دارد .کمترین مقـدار رطوبـت مربـوط بـه ARSهـای غربـی اسـت بـا
بیشترین ارتفاع و بیشترین مقدار رطوبت به ARSهای جنوبی و جنوبغربی تعلس دارد .رودخانههـای اتمسـفری جنـوبی
علیرغم رطوبت زیاد ،ضخامت زیادی نیز دارد که از سطح  700تا  420هکتوپاسکال گسترش دارد .کمعمسترین آنهـا،
ARSهای جنوبشرقی و غربی است .از نظر مشخصات طول و پهنا یا عرض ،میتوان  ARSغربی را در اولویت قرارداد،
زیرا طول بعضی رودخانههای اتمسفری غربی حتی تا  9000کیلومتر هم میرسد و عرض آنها حداکثر تا  1300کیلـومتر
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گسترده میشود .کوتاهترین و کمعرضترین رودخانهها در جنوبشرق واقع شده است اما رطوبت زیـادی بـا خـود حمـل
میکند .دلیل فراوانی رطوبت در آن ها به علت هوای گـرم بـا ظرفیـت بـاالی رطـوبتی اسـت .از نظـر زمـان وقـوع نیـز
تفاوتهای قابلمالحظهای بین ARSها دیده میشود .رودخانههای اتمسفری جنوبی و جنوبغربی را میتوان به جـز در
فصل گرم ،در همة فصول مشاهده کرد؛ در حالی که رودخانههای اتمسفری غربی فقط در فصل زمستان و رودخانههـای
جنوبشرقی در فصل تابستان مشاهده شده استARS .ها بیشتر در سطوح میانی و باالیی تروپوسفر جریان دارد .ارتفـاع
آن ها با میزان بارش رابطة ناقص معکوس دارد .مقدار بارش در رودخانههای اتمسفری ابتدا به میزان رطوبـت موجـود در
آنها و در مرحلة بعد به تراز ارتفاعی آنها وابسته است.
جدول  .2ویژگیها و مشخصات رودخانههای اتمسفری ایران

حداکثر رطوبت

ویژگیها

ارتفاع)ARS(HP

 ARSجنوبی

700

7g/kg

ARSجنوبشرقی

600

6g/kg

550-500

 ARSجنوبغربی

700-400

7g/kg

1100-750

700-400

ARSغربی

400

1g/kg

1300-650

500-400

رابطة بین ARSها با شاخ

( )gدر  kgهوا

پهنا)(KM

عمس)(HP

فصل وقوع

طول)(km

800-650

700-420

نوامبر تا می

2500

600-500

جوالی تا اوت

1600

اکتبر تا می

5000

دسامبر تا فوریه

9000

باد مداری

بادهای سطوح باال و میانی تروپوسفر ،متناسب با تغییرات مکانی ،رخندگی ،دارای وزش مداری یا نصـفالنهـاری اسـت.
نوع وزش و شدت آن از محاسبة شاخص وزش مداری معلوم میشـود .در وزش مـداری ،بادهـای غربـی تقریبـاً مـوازی
مدارات میوزد و تفاوتهای مداری در شرایط آبوهوایی کمتر است (علیجانی .)62 :1390 ،در شاخص وزش مداری باال،
بادها دارای جهت غربی -شرقی است و در شاخص مداری ضعیف ،جهت بادها از غربی -شرقی به حالت شمالی -جنوبی
تغییر جهت میدهد .با توجه به جدول  4میتوان مشاهده کرد که رابطـة بـین  ARSبـا شـاخص مـداری در هـر ردیـف
متفاوت است و با توجه به جهت  ARSمیزان رابطه فرق میکند .رودخانههای اتمسفری غربی با توجه به سطح ارتفـاعی
زیادی که دارد در دورههایی میوزد که عمدتاً بادهای غربی حاکم است و شاخص مـداری قـوی وجـود دارد (کاویـانی و
علیجانی .)299 :1386 ،لذاARS ،ها با شاخص مداری همبستگی باالیی دارد .هسـتههـای رودبـاد در بادهـای غربـی بـا
داشتن سازوکار مکش یا ایجاد شرایط واگرایی ،عامل بهوجودآورندة این نوع رودخانههای اتمسفری اسـت .در رتبـة دوم و
سوم به ترتیب میزان همبستگیARS ،جنوبغربی و جنوبی قراردارد .در حدود نیمـی از رودخانـههـای جنـوبغربـی بـا
شاخص مداری رابطه دارد .در ارتباط با  ARSجنوبشرقی ،شاخص مداری ضـعیف حاکمیـت دارد و جهـت وزش بـاد از
حالت غربی-شرقی خارج میشود و تقریباً جهت جنوبی -شمالی به خود میگیرد و جهت رودخانة اتمسـفری بـا شـاخص
وزش مداری ضعیف یا (نصفالنهاری) رابطه دارد (جدول .)3
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جدول  .3رابطة بین رودخانههای اتمسفری با شاخ

باد مداری

جهت ARS

مقدار رابطه بین  ARSبا شاخص مداری در تراز hpa500

غربی

%85

جنوبغربی
جنوبی

%53
%28

جذب رطوبت ARSها و چشمههای اتمسفری
رودخانههای اتمسفری با توجه به گسترة مداری و نصفالنهاری خود ،عمدتاً از منابع آبی بزر و دوردست ،مانند اقیانوس
اطلس و هند منشأ میگیرد و بهوسیلة رودبادها به نقاط دیگر منتقل میشود .حدود نیمی از آن منشـأ دوگانـه دارد کـه از
رطوبت مشترك دو اقیانوس مذکور برخوردار است .محل تالقی آنها قارة آفریقاست و به صورت ARSهای جنوبغربی
وارد کشور میشود .رودخانههای اتمسفری غربی ،تقریباً بهطور کامل از اطلس سر،شمه میگیرد .بخشـی از ARSهـای
جنوبغربی نیز از اقیانوس اطلس میآید .منشأ رودخانههای اتمسفری جنوبشرقی نیز اقیانوس هند است.
رودخانههای اتمسفری در مسیرهای طوالنی و هزار کیلومتری خود ،از نظـر مقـدار رطوبـت د،ـار تغییـرات زیـادی
میشود .بعضی پهنههای آبی نقش تقویتی و تغذیهکنندگی رطوبت  ARSرا دارد و ،شمههای اتمسفری نـام دارد .علـت
نامگذاری این مناطس جوی به ،شمههای اتمسفری ،این است کـه اتمسـفر بـاالی منـابع آبـی محلـی و دارای مقیاسـی
کو،،تر از اقیانوسها ،رطوبت بیشتری دارد .این منابع آبی محلی ،تغذیهکنندة رودخانههای اتمسفری است و در افزایش
رطوبت آنها بسیار مؤثر است .دریای عمان ،دریای مدیترانه ،خلیج فارس و دریای سرخ و کمفشار سودانی از مهـمتـرین
،شمههای اتمسفری منطقه محسوب میشود (جدول .)4
جدول  .4منشأ جذب رطوبت ARSها و چشمههای اتمسفری آن

منشأ
اقیانوس اطلس
اقیانوس هند
اقیانوس اطلس -هند

،شمههای اتمسفری (مناطس تقویتکننده)
دریای سرخ و مدیترانه
دریای عمان
دریای سرخ ،خلیجفارس ،دریای مدیترانه

بارش در ARSها
رودخانههای اتمسفری ایران از جهات مختلفی وارد کشور میشود و ،نانکه قـبالً اشـاره کـردیم همـه ارتفـاع و رطوبـت
یکسانی ندارد و به عواملی از جمله دوری و نزدیکی به منابع آبی و طول مسـیر و قـدرت مکـش رودبادهـا بسـتگی دارد.
بهطور میانگین ،میزان رطوبت در رودخانههای اتمسفری ایران حدود هفت برابر محیط اطرافش است که نشـان از وجـود
اختال ف رطوبتی زیادی دارد که در محیط ایجاد میکند .رودخانههای اتمسفری غربی نسبت به دیگر رودخانهها ،کمتـرین
مقدار رطوبت را با خود حمل میکند ،زیرا:
 .1طوالنیبودن مسیر حمل رطوبت از مبدأ (اقیانوس اطلس) تا مقصد و ازدستدادن رطوبت زیاد در طول مسیر
 .2ارتفاع باالی رودخانههای اتمسفری غربی نسبت به دیگر رودخانهها و مطابقت با اصل رابطة معکوس مقدار بخار
آب با ارتفاع.
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رودخانههای اتمسفری ،نقش مؤثر و تقویتی در رخداد بارش ایفا میکند .در بررسی نقشههـای بارشـیARS ،هـای
غربی بارش کمتری دارد .در بین رودخانههای اتمسفری ،بیشترین بارش به رودخانههای اتمسفری جنوبی اختصـاص دارد
(شکل  .)11با توجه به نقشة شکل 11الف ،بارشهای رودخانه هـای اتمسـفری جنـوبی در نـواحی جنـوبی ایـران بسـیار
بااهمیت است .مقدار آن در هر مترمربع حدود  4گرم بوده است .شکل 11ب گستردگی بارش  ARSدر  6مارس  2013را
نشان میدهد که با روندی از جنوبغرب ایران شروع شده و تا مرزهای شمالشرقی ایران ادامه داشته و سبب بـارش در
نواحی مرکزی هم شده است .نقشههای میانگین بارشی روزانه در شکل 11ج و 11د نشان داده شـده اسـت .ایـن شـکل
نقشة همبارش نواحی غربی و سواحل خلیج فارس را نشان میدهد .بارشهای فـراوان رودخانـههـای اتمسـفری جنـوبی
عمدتاً به دلیل وجود شرایط دینامیکی مهیاشده در جو باال توسط رودباد و با ایجاد حالت همگرایی در بخش زیرین خود و
به دلیل وجود رطوبت زیاد و سطح ارتفاعی پایین رودخانههای اتمسفری است .این بارشهـا سـبب ایجـاد سـیالبهـای
مخرب هم شده است؛ از جمله ،بارش  6آوریل  2013سبب افت  13درجهای دما در سیستان و بلو،ستان و بارش شدید و
آبگرفتگی معابر در آب پخش بوشهر و رعد و برق و بارش تگر در کرمان شده اسـت .در مـوردی دیگـر ،در  6مـارس
 2013سیالب و آبگرفتگی معابر را در بروجرد سبب شده است.

شکل  .11نقشههای میانگین بارش روزانه ( )kg/m2/sالف)  6آوریل  ،2013ب)  6مارس ،2013
ج)  11نوامبر ،2013د)  19ژانویة 2011
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بحث و نتیجهگیری
امروزه ،مطالعات اقلیمی در ارتباط با مخاطرات متنوع آبوهوایی ،مانند کمآبی و وقوع سـیالبهـا ،مبحـث مهـم جهـانی
است .ایران از جمله کشورهایی است که بهویژه طی ،ند سال اخیر با پدیدة کمبود آبی و در بعضی نقاط با پدیدة مخـرب
سیالب های شدید مواجه شده است .بنابراین ،ضروری است کـه بـه پـژوهش در مـورد رودخانـههـای اتمسـفری ،بـرای
شناسایی مسیرهای ورودی رطوبتی و بارشی در سطوح مختلف تروپوسفری پرداخته شـود .در ایـن پـژوهش ARSهـای
ایران شناسایی شد .برای این کار ابتدا برای دورهای سه ساله ( ،)2013-2011روزهای همـراه بـا رخـداد پدیـدة رودخانـة
اتمسفری استخراج شد .برای این کار از دادههای دوباره پردازششدة رطوبـت ویـژه ) (shumو برگرفتـه از سـازمان نـوآ
استفاده شد .سپس ،با استفاده از دادههای  Vwindو  ،Uwindنقشة رودبادهای همراه با این پدیده تهیه شد .با توجه بـه
تحقیقات نیوئل ( )1992رودبادها عامل بهوجودآورندة رودخانههای اتمسفری است .بررسیهای انجامشده در این پژوهش
نیز نشان داد که رودبادها نقش اولیه و مؤثر در تشکیل رودخانههای اتمسفری دارد .نتایج نشان داد کـه میـانگین سـاالنة
این رخداد برای کشور ایران طی دورة مطالعة سه ساله ،سیزده مورد بوده است .مسیر ورود این رودخانـههـای اتمسـفری
متفاوت است .رودخانههای اتمسفری به ،هار دستة جنوبشرقی ،جنوبی ،جنوبغربی و غربی تقسیم میشود .ویژگیهای
رطوبتی و زمانی رخداد آنها کامالً متفاوت از هم استARS .های غربی دارای بیشترین وقوع در مـاه فوریـه اسـت و در
حدود  80درصد از آنها در فصل زمستان اتفاق میافتد که همزمان است با اوج ورود بادهای سطوح باال و عقـبنشـینی
پرفشار جنبحارهای .همچنین 20 ،درصد آنها هم در اواخر فصل پاییز و در ماه دسامبر بهوقوع میپیوندد .میتوان ARS

غربی را مختص ارتفاع  400هکتوپاسکالی دانست .بیش از  90درصد آنها در این ارتفاع قراردارد .رودخانههای اتمسفری
جنوبشرقی تنها  8درصد از کل رودخانههای اتمسفری را شامل میشود .از نظر فصـلی ،ایـن رودخانـههـا در تابسـتان و
بیشتر در ماه اوت و جوالی اتفاق میافتد که دلیل آن در ارتباط با اوج فعالیت مونسونهای هند است .تـراز حرکـت ایـن
رودخانههای اتمسفری سطح  600هکتوپاسکالی است و نسبت به ARSهای غربی دارای ارتفاع کمتری است.
رودخانههای اتمسفری جنوبغربی را میتوان مهمترین مسیر اصلی ورود ARSها به ایران دانست ،زیـرا در حـدود
 46درصد از ARSها منشأ جنـوبغربـی دارد .ایـن رودخانـههـای اتمسـفری بیشـتر در ترازهـای پـایین و  600و 700
هکتوپاسکالی جریان دارد 60 .درصد از رودخانههای اتمسفری جنوبغربی در فصل پاییز اتفاق افتاده است .در رتبـة دوم،
فصل زمستان قرار دارد این رودخانهها در طول مسیر معموالً با ،شمههای اتمسفری کمفشار سـودانی و دریـای سـرخ و
خلیجفارس تغذیه و تقویت میشود.
مسیر دیگر رودخانههای اتمسفری منشأ جنوبی دارد که از نظر فصل وقوع ،جزء بینظمترین رودخانههای اتمسفری
قرارمیگیرد .از نظر تعداد رخداد ،دارای رتبة سوم است و تنها  19درصد از کل ARSها را شامل میشـود .از ایـن مسـیر،
رودخانههای اتمسفری در تراز  700 hpaجریان دارد .رودخانههای اتمسفری سبب ایجاد اختال ف رطوبتی زیـادی در جـو
میشود ،زیرا رطوبت موجود در هستة این رودخانههای اتمسفری حدود هفت برابر محیط اطرا ف است.
از نظر میزان بارشARS ،های جنوبی در رتبة اول قرار دارد .دلیل آن ایـن اسـت کـه تـراز رخـداد رودبادهـای آن
پایینتر از بقیه است و متعاقباً قدرت مکش و همگرایی بیشتری را برای جذب رطوبت دارد .به دلیل اینکه منشـأ آنهـا از
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اقیانوس هند است و با دو ،شمة اتمسفری دریای عمان و خلیجفارس تقویت میشود ،بارشهای سیلآسـا را بـه همـراه
دارد .از نظر گسترش بارش نیز تا نواحی شمالشرقی کشور کشیده میشود.
در بررسی ارتباط رودخانههای اتمسفری با شاخص مداری به ترتیب اولویتARS ،های جنوبی ،جنوبغربی و غربی
به ترتیب دارای همبستگیهای  85 ،53 ،28درصدی است .رودخانههای اتمسفری ایران از دو منطقة اقیـانوس اطلـس و
اقیانوس هند یا هر دو سر،شمه میگیرد و بهوسیلة رودبادها حمل و وارد کشور میشود .رودخانـههـای اتمسـفری سـبب
رخداد مخاطرات اقلیم از جمله توفانهای بزر و سیالبها در برخی نواحی ایران شده اسـت .رودخانـههـای اتمسـفری
سبب ایجاد سیالب و آبگرفتگیهای شدید در سطح شهرهایی همچون کرمان ،سیستان و بلو،سـتان ،آبـپخش بوشـهر و
بروجرد شده است .حتی سبب بارش تگر و رعد و برق ،و واردکردن خسارات زیاد به کشاورزی و مناطس مسکونی شـده
است .با توجه به کمبود منابع آبی و بهمنظور پیشگیری از وقوع خسارت سیالبهای خطرناك ،مطالعة بیشتر رودخانههای
اتمسفری ،مسیر آنها و تراز استقرار آنها ،بهمنظور شناسایی و پیشبینی الزم به نظر میرسد.
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