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مقدمه 
رطوبت جو نقش مهمی در بسیاری از فرایندهای اصلی جو همچون اثر گلخانهای ،گرمایش جهانی ،دینامیک جریانها و
گردشهای جوی ،چرخندزایی و ترازمندی انرژی ،کنش متقابل زیستسپهر -هواسپهر ،و چرخة آبشناختی ایفا میکند
(کافمن و گائو278 :8338 ،؛ کاالهان )8 :8682 ،و از سوی دیگر در مطالعة تغییر اقلیم ترازمندی انرژی در مقیاس جهانی
و منطقهای نقش مهمی دارد (لیو و همکاران .)900 :8687 ،آگاهی از مقدار و توزیع مکانی بخار آب جو در توسعة
مدلهای پیشبینی عددی آبوهوا ،بهویژه در شرایط حدی اقلیمی ،میتواند سودمند باشد .بنابراین ،نمیتوان اهمیت آن
را نادیده گرفت (لیو و همکاران863 :8689 ،؛ آچیمپانگ و همکاران809 :8682 ،؛ لی و همکاران .)29 :8680 ،توزیع
زمانی و مکانی رطوبت جو (آبِ بارشپذیر) به دلیل تأثیرپذیری از عواملی همچون وردشهای دما با افزایش ارتفاع،
آرایش ناهمواریها ،دوری و نزدیکی به پهنههای آب ،فرارفت رطوبت ،تبخیر و تعرق ،جهت باد ،آشفتگیها در مقیاس
همدیدی ،همرفت و رخدادهای گردوخاک هم در جهت افقی هم قائم بسیار نامنظم و نایکنواخت است (کافمن و گائو،
226 :8338؛ پراساد و سینگ8 :8663 ،؛ کرن و همکاران8328 :8662 ،؛ ملموسی و بُکالری2 :8686 ،؛ مغربی و الدجانی،
8 :8689؛ ونگ و همکاران .) 9820:8682 ،وردش در مقادیر رطوبت جو باعث وقوع بارشهای فرین یا کمبارش و به
دنبال آن افزایش احتمال سیل و خشکسالی شده و تغییراتی که این رخدادها در وقوع و شدت دارند میتواند تأثیر بزرگی
 نویسندة مسئول ،تلفن63899898868 :

Email: s.a.masoodian@geo.ui.ac.ir
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در محیط زیست و اجتماع بگذارد (ترنبرت و همکاران)728 :8662 ،؛ بر همین اساس ،دستیابی به چگونگیِ توزیع بخار
آب در جو و وردشهای زمانی و مکانی آن در مقیاسهای متوسط ،خرد و جهانی ،و همچنین تغییر اقلیم ضروری
مینماید (وانگ و همکاران .)020 :8689 ،در دهههای اخیر شناخت رفتار مکانی -زمانی عناصر اقلیمی از جمله آب
بارشپذیر و تعیین الگوهای توزیع فراوانی این عناصر در کانون توجه بسیاری از اقلیمشناسان قرار گرفته است .با
بهرهگیری از فن تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل خوشهای میتوان الگوهای زمانی و مکانی این عناصر را در مناطق
مختلف شناسایی کرد .فنهای مزبور از روشهای چندمتغیره در تحلیلهای مکانیاند (عساکره )888 :8938 ،که عمدتاً
برای کاهش حجم دادهها (یارنال )862 :8922 ،و شناسایی و توصیف الگوهای غالب و فصلی در وردشهای درونساالنه
بهکار گرفته میشوند (لینز .)8022 :8337 ،پراکنش مکانی آب بارشپذیر تحت تأثیر عوامل متعددی همچون ارتفاع،
فاصله از دریا ،و فرارفت رطوبت است .ونگ و همکاران ( )9820 ،9822 ،9822 :8682ارتفاع و عرض جغرافیایی را در
توزیع مکانی آبِ بارشپذیر در چین مؤثر دانستهاند؛ طبق نتایج آنها در بخشهای غربی چین ،که متوسط آبِ بارشپذیر
کم است ،ارتفاع عاملی غالب در وردش آبِ بارشپذیر بهشمار میرود .در این بخش از چین ،مناطقی که آبِ بارشپذیر
باالیی دارند متوسط آبِ بارشپذیر حساسیت کمتری به ارتفاع نشان میدهد .یافتههای بارمان و همکاران ()938 :8687
در شمال شرق هند نشان داد وردش ساالنة آبِ بارشپذیر ایستگاههایی که ارتفاع زیاد دارند  23درصد و ایستگاههایی که
کمارتفاعاند  09تا  07درصد است .ونگ و همکاران ( )9828 :8682همچنین دوری و نزدیکی به دریا را از عوامل مؤثر در
تفاوتهای مکانی رطوبت جو بیان کردهاند؛ ازاینرو ،در مناطق ساحلی یا جزایر عرضهای پایین مقادیر آبِ بارشپذیر
زیاد است و در طول سال دامنهای بین  82تا  22میلیمتر دارد؛ اما مقدار و وردش آبِ بارشپذیر در عرضهای جغرافیایی
باال (شمال شرق چین) ضعیف است .مینز ( )868 ،78 :8688در پژوهش خود همبستگی آبِ بارشپذیر را با فاصله از دریا
برای ایستگاههای ساحلی و درون خشکی مطالعه کرد .نتایج وی نشان داد در مناطق ساحلی میزان همبستگی بین آبِ
بارشپذیر و فاصله از دریا ،برخالف ایستگاههای داخلی ،بهآرامی کاهش مییابد؛ بهگونهایکه همبستگی بین این دو در
فاصلة  8666کیلومتری از دریا به  6/9-6/2افت میکند .در ایران نیز عساکره و همکاران ( )292 :8939به بررسی
ناهنجاریهای آبِ بارشپذیر در ایران پرداختند .یافتهها نشان داد نواحی ساحلی ،به دلیل همجواری با منابع عظیم
رطوبتیِ خلیجفارس ،دریای عمان ،و دریای خزر ،دارای ناهنجاریهای مثبت و نواحی مرکزی ،نواحی مرتفع ،و شمال
غرب و شمال شرق کشور به دلیل دوربودن از منابع رطوبتی و متأثربودن از ارتفاعات دارای ناهنجاریهای منفیاند.
ناهنجاریهای منفی آب بارشپذیر با افزایش ارتفاع از سطح زمین به دلیل فاصلهگرفتن از منابع رطوبت ،همچنین
کاهش دمای هوا و بهتبع آن کاهش گنجایش رطوبتی و نیز کاهش ضخامت ستون هوا کاهش مییابد.
در پژوهشی دیگر عساکره و دوستکامیان ( )78 :8939به بررسی تغییرات زمانی و مکانی آبِ بارشپذیر در جو
ایرانزمین برای دورة زمانی  8928تا  8923پرداختند .یافتهها نشان داد ضریب تغییرپذیری مکانی آبِ بارشپذیر در ایران
بسیار زیاد و بهشدت تحت تأثیر ارتفاعات است؛ بهطوریکه بیشترین ضریب تغییرات در ارتفاعات بهویژه در امتداد
کوههای زاگرس و کمترین میزان تغییرپذیری مربوط به نواحی مرکزی و سواحل دریای خزر و خلیجفارس است .دارند
( )889 :8932در پژوهشی وردایی زمانی -مکانی رطوبت جوی ایران را طی بازة زمانی  8689-8373با استفاده از
دادههای ماهانة شبکهای نم ویژه و نم نسبی مرکز اروپایی پیشبینیهای میانمدت وضع هوا 8مطالعه کرد .یافتهها نشان
1. ECMWF: European Center for Medium range Weather Forecasting
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داد اگرچه روند دو سنجة رطوبتی جو در کرانههای ساحلی دریاهای جنوب و جنوب غرب دریای خزر مثبت است ،بر روی
اغلب گسترة ایرانزمین از مقدار رطوبت جوی و نم نسبی در دورة مورد مطالعه کاسته شده است.
سهم ایران از بارش ،به دلیل قرارگیری در کمربند خشک کرة زمین ،اندک و تقریباً یکسوم بارش میانگین کره
است .از سویی ،بارش در ایران یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی آمادگی بالقوة منابع آب است؛ اما توزیع زمانی و
مکانی آن بسیار نایکنواخت است و به همین دلیل توزیع منابع آب کشور نیز یکنواخت نیست .نگهداری و مدیریت منابع
آب هم تابعی از بارش دریافتی است هم به تغییرپذیری بارش بستگی دارد (مسعودیان .)888 :8936 ،تغییرپذیری بارش
در ایران ،که گاه همراه بارشهای شدید و سیلآسا در زمانهای غیرمتعارف و گاه همراه خشکسالی است ،برای کشوری
مانند ایران با ویژگیهای خاص اقلیمی بسیار بااهمیت بوده و همواره یکی از عواملی است که در مناطق مختلف
جغرافیایی از نظر مالی و جانی اثرهای جبرانناپذیری همراه داشته و انسان و طبیعت را در سطح وسیع متأثر ساخته است
(موسوی بایگی و اشرف .)8690 :8923 ،با توجه به کمبود منابع آب در کشور ،پایش وردشهای زمانی و مکانی آبِ
بارشپذیر و عوامل مؤثر بر آن به دلیل تأثیر آن بر وردشهای زمانی و مکانی بارش دارای اهمیت ویژهای است .در این
مطالعه سعی بر آن است الگوهای حاکم بر توزیع فراوانی آبِ بارشپذیر در پهنة ایرانزمین با استفاده از دادههای سنجندة
مودیس آکوا بررسی شود.

وروشﻫﺎ 

دادهﻫﺎ

در پژوهش حاضر دادههای نسخة شش آبِ بارشپذیر فروسرخ نزدیک مودیس آکوا  MYD05_L2.AV06از
 8928/62/89تا  8930/62/69به مدت  2268روز از تارنمای 8ناسا 8دریافت شد .خطای این دادهها بین  2تا  86درصد است
(کافمن و گائو .)8 :8338 ،در دورة موردمطالعه  28روز نبود داده وجود داشت .تفکیک مکانی این دادهها یک کیلومتر و
تفکیک زمانی دو مشاهده در روز است .در گام بعد با استفاده از توابعی دادهها از سطح دو ( )swath dataبه سطح سه ( grid

 )dataتبدیل و مقدار آب بارشپذیر بر روی شبکهای با سیستم تصویر سینوسی به ابعاد  8266×8766و تفکیک مکانی یک
کیلومتر و تفکیک زمانی روزانه میانیابی شد .یاختههای بیرون از مرز ایران از این آرایه حذف شد و آرایهای به ابعاد
 8222626×2223بهدست آمد که سطرها نمایندة مکان (یاختهها) و ستونها نمایندة زمان (روزها) بود .در گام بعد و بر پایة
این آرایه توزیع فراوانی آبِ بارشپذیر در بازههای یک میلیمتری از صفر تا  83/3میلیمتر برای تکتک یاختهها محاسبه
شد و آرایهای به ابعاد  8222626×866بهدست آمد که سطرها نمایندة مکان و ستونها نمایندة طبقات آب بارشپذیر در
بازههای یک میلیمتریاند .سپس ،به کمک تحلیل مؤلفههای اصلی الگوهای توزیع فراوانی آب بارشپذیر در ایران
شناسایی و تأثیر عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا و دوری و نزدیکی به دریا بر این الگوها تحلیل شد.

نتﺎی وبحث
بلندمدتآببﺎرشپذیﺮدرایﺮان 

بﺮرسﯽمﯿﺎنگﯿن

ایران سرزمین بسیار ناهمواری است؛ بهطوریکه این ناهمواری تغییرپذیری شدیدی در عناصر آب و هوایی مناطق
مختلف ایجاد کرده است .ازجملة این عناصر میتوان به رطوبت جو اشاره کرد که خود تحت تأثیر عوامل متعددی در
gov/searchnasa.earthdata.1. https://search.
National Aeronautics and Space Administration2.
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زمان و مکان دستخوش تغییر میشود .ویژگیهای ذاتی آب بارشپذیر از یک سو و تنوع عوامل محلی همچون
ناهمواری در ایران به توزیع نایکنواخت آب بارشپذیر در جو ایران منجر شده است .شکل  8چگونگی توزیع مکانی آب
بارشپذیر را بهنمایش میگذارد .با اندکی دقت در این شکل ،نقش ارتفاعات و فاصله از دریا در چگونگی توزیع مکانی آب
بارشپذیر آشکار میشود .در مناطق ساحلی فاصله از دریا به ایفای نقش میپردازد و آنسوتر بهآرامی اثر دریا بر مقدار آب
بارشپذیر کاهش مییابد و ارتفاع از تراز دریا نقشآفرینی میکند؛ ضمن اینکه نقش مهم سامانههای همدیدِ ورودی به
کشور را در تغذیة رطوبت جو ایران نباید از نظر دور داشت.

ﺷک .9مﯿﺎنگﯿنبلندمدتآبِبﺎرشپذیﺮاﺎل ازمﺎﻫوارةآکوا 

بر اساس نتایج بهدستآمده ،میانگین آب بارشپذیر ایران حدود  88میلیمتر است .میانگین بلندمدت آب بارشپذیر ایران
در سواحل دریای عمان  98میلیمتر (بیشینه) و بر روی دماوند  9میلیمتر (کمینه) است .واکاویها بر روی آرایة توزیع فراوانی
آب بارشپذیر نشان داد تقریباً همیشه مقدار آبِ بارشپذیر در ارتفاعات از  2میلیمتر و در قلل دماوند ،علمکوه ،سهند ،سبالن،
ارتفاعات زاگرس میانی (زردکوه ،اشترانکوه ،دنا) ،ارتفاعات جنوب کرمان (تفتان) ،و شیرکوه یزد از  9میلیمتر کمتر است.
به علت پایینبودن دما ،گنجایش رطوبتی پایین جو و دمای شبنم بسیار پایین از یک سو و کمضخامتی جو (عساکره
و دوستکامیان ،)832 :8932 ،از سوی دیگر ،در این نواحی نمیتوان انتظار آبِ بارشپذیر باالی  2میلیمتر را داشت .با
کاهش ارتفاع ،آب بارشپذیر نیز بهتدریج افزایش مییابد .بخش اعظمی از مناطق پست ایران مرکزی ،دامنههای شرقی
و غربی زاگرس با مقدار آب بارشپذیر برابر با میانگین کشور ( 88میلیمتر) از سایر مناطق تفکیک میشوند .با
نزدیکشدن به سواحل مقدار آبِ بارشپذیر طبق انتظار افزایش مییابد؛ اما این افزایش در کرانههای شمال و جنوب
دارای تفاوتهایی است که تحت تأثیر عواملی همچون فرارفت رطوبت ،آرایش ناهمواریها ،نسیم دریا -خشکی قرار
دارند .همانطورکه در شکل  8مالحظه میشود ،در کرانههای جنوبی ،به دلیل هموارتربودن نسبت به کرانههای شمالی،
نفوذ رطوبت به کشور در فاصلة دورتری از ساحل اتفاق میافتد؛ بهطوریکه رطوبت دریا از طریق تنگههای منطقة کهنوج
وارد چالة جازموریان میشود و این منطقه را از لحاظ رطوبتی از نواحی پیرامون خود متمایز میسازد.
سواحل خلیجفارس و دریای خزر از نظر مقدار رطوبت جو تقریباً در شرایط یکسان قرار دارند .رطوبت دریای خزر از
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طریق تنگة منجیل وارد درة طارم میشود .پراکنش مکانی رطوبت در نواحی غربی ،میانی ،و شرقیِ سواحل خلیجفارس
الگوی مشابهی ندارد؛ این تفاوت ناشی از عواملی همچون حاکمیت نسیم دریا -خشکی در نواحی شرقی بوشهر و وجود
خورها و خلیج های کوچک در این محدوده است که باعث افزایش رطوبت جو این نواحی نسبت به محیط اطرافشان
میشود .مقدار رطوبت در سواحل دریای عمان تفاوت آشکاری با آب بارشپذیر سواحل خلیجفارس دارد .این تفاوت
میتواند ناشی از رفتار دمایی این دو منطقه و نقش سامانة موسمی در جنوب شرقِ ایران باشد (احمدی و همکاران،
)909 :8937؛ ضمن اینکه آب بارشپذیر سنجندة مودیس در مکانهایی همچون نزدیک سواحل ،که دما و رطوبت
باالیی دارد ،بیشبرآوردی دارد (گورباز و جین.)2872 :8687 ،
بﺮرسﯽالگوﻫﺎيتوزیعﻓﺮاوانﯽآببﺎرشپذیﺮ 


پس از تشریح الگوی مکانی میانگین بلندمدت آب بارشپذیر در کشور و بهمنظور شناسایی الگوهای توزیع فراوانی آب
بارشپذیر در ایران ،تحلیل مؤلفههای اصلی بر روی آرایة فراوانی آبِ بارشپذیر اجرا شد .از میان مؤلفههای اصلیِ
ایجادشده چهار مؤلفة اول  32/2درصد پراش کل را تبیین کردند.
در مؤلفة اول ،که بهتنهایی  79درصد پراش را به خود اختصاص داد ،کشور به دو پهنة جدا از هم تفکیک شده است.
همانطورکه در شکلهای  8الف و  9الف دیده میشود ،پهنة اول منطبق بر مناطق مرتفع و فراوانی آبِ بارشپذیر آن
صفر تا  88میلیمتر است .پُرارتفاعترین نقاط آبِ بارشپذیر بیش از  9میلیمتر نداشتهاند .عساکره و دوستکامیان (:8939
 )22عوامل محلی بهخصوص ارتفاعات و دوری و نزدیک به دریاها و بعضاً عرض جغرافیایی را از عوامل اصلی در تنوع
مکانی آب قابل بارش در ایرانزمین دانستهاند؛ بهطوریکه کمترین مقدار آب بارشپذیر بهصورت نواری در امتداد
کوههای زاگرس مشاهده میشود .بخار آب جو در رویه بیشترین مقدار را دارد و با افزایش ارتفاع کاهش مییابد (رِتان،
)770 :8309؛ یعنی تقریباً نیمی از کل آب جو در ارتفاع کمتر از  8.2کیلومتر و کمتر از  2درصد آن در وردسپهر باالیی
(باالتر از  2کیلومتری) و کمتر از  8درصد آن در پوشنسپهر (باالتر از  88کیلومتری) قرار دارد (سیدل)726 :8668 ،؛
همچنین به دلیل تجمع بیشتر هواویزها تا ارتفاع دوکیلومتری جو از سویی و تجمع بخار آب در این ارتفاع ،از سویی دیگر،
پراکندگی تابش بهوسیلة هواویزها در جذب بخار آب تا این ارتفاع مؤثر است (مباشری و همکاران.)882 :8923 ،
پهنة دوم با مقادیر ویژة منفی منطبق بر مناطق کمارتفاع کشور است .مناطق پست سواحل شمال و جنوب ،جلگة
خوزستان ،دشت لوت ،چالة جازموریان و کویر مرکزی در این پهنه قرار دارند .بیشینة فراوانی آبِ بارشپذیر در
کمارتفاعترین نقاط  83میلیمتر است .میتوان گفت آب بارشپذیر  88میلیمتر ،که میانگین رطوبت جو در کشور نیز
هست ،مرز میان این دو پهنه است؛ به عبارتی ،مناطق کوهستانی آب بارشپذیر کمتر و مناطق کمارتفاع آب بارشپذیر
باالتر از میانگین کشور دارند .نتایج حاصل از این مؤلفه نشان داد ارتفاع از سطح دریا مهمترین عامل در چگونگی توزیع
آب بارشپذیر در کشور بهشمار میرود.
در مؤلفة دوم که  80درصد از پراش کل را در طول دورة آماری تبیین میکند ،ایران به سه پهنه تفکیک شده است
(شکلهای  8ب و  9ب) .مالحظه میشود قلل مرتفعی همچون دماوند ،سهند ،سبالن ،علمکوه ،زردکوه ،شیرکوه ،و تفتان
بهعنوان پهنهای جدا از سایر مناطقِ مرتفع درنظر گرفته شده است .علت جدایی این پهنه از پهنة مناطق مرتفع پایینبودن دمای
هوا و دمای شبنم و ضخامت کمِ ستون هوا در این مناطق است؛ نتایجی که پیش از این عساکره و دوستکامیان ()832 :8932
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نیز به آن دست یافتند .بیشینة فراوانی آبِ بارشپذیر این مناطق  8میلیمتر است .پهنة دوم منطبق بر مناطق مرتفع و پست
داخلی است .فراوانی آبِ بارشپذیر این پهنه بین  0تا  86میلیمتر و بیشینة فراوانی  88میلیمتر است .پهنة سوم پسکرانههای
خلیجفارس و دریای عمان ،سواحل دریای خزر ،و بخشهای شمالی استانهای اردبیل ،آذربایجان شرقی و غربی ،بخشهای
شرقی خلیجفارس ،و سواحل دریای عمان با آبِ بارشپذیر باالی  88میلیمتر و بیشینة فراوانی  87میلیمتر را دربر میگیرد.

متﺮومحورعﻤوديمقﺎدیﺮویژهاند 


پذیﺮبهمﯿلﯽ

محوراﻓقﯽمقدارآببﺎرش
ﻫﺮیکازمؤلفهﻫﺎ.

ﺷک .5نﻤودارمقﺎدیﺮویژة

در نواحی شمال غربی کشور ،به دلیل شار و انتقال رطوبت از سوی دریای سیاه و خزر ،شار همگرایی رطوبت باالست
(دوستکامیان)822 :8937 ،؛ بر همین اساس ،عامل فرارفت رطوبت در افزایش رطوبت جو این مناطق نقش اساسی دارد .با
فاصلهگرفتن از کرانههای شمالی و جنوبی از وقوع فراوانیهای بیشینة آب بارشپذیر کاسته میشود .اگرچه این کاهش در
کرانههای دریای خزر به دلیل نزدیکی رشتهکوههای البرز به سواحل و آرایش ناهمواریها با شیب بیشتری نسبت به کرانههای
جنوبی اتفاق میافتد ،رطوبت این دریاها از طریق تنگهها توانسته است به درون سرزمین نفوذ کند و اقلیم این مناطق را نسبت
به محیط اطرافشان دستخوش تغییر کند .بهعنوان مثال ،رطوبت دریای خزر ،بهویژه در ماههای گرم سال ،که اختالف فشار بین
دریای خزر و بخشهای جنوبی البرز و فالت مرکزی چندان باال نیست ،از طریق گذرگاه منجیل وارد درة طارم میشود و
موجب افزایش رطوبت جو این منطقه میشود؛ اما در ماههای سرد سال ،بهدلیل شیو شدید فشار بین دریای خزر و بخشهای
داخلی فالت ایران ،در گذرگاه منجیل جبههای محلی شکل گرفته و مانعِ ورود رطوبت دریای خزر به منطقة طارم شده و در
نتیجه آب بارشپذیر منطقة طارم کمتر از ماههای گرم سال است .رطوبت دریای عمان و خلیجفارس نیز در بعضی از بخشها از
طریق تنگهها یا وزش نسیم دریا به خشکی در سواحل شرقی خلیجفارس به بخشهای داخلی نفوذ کرده است .وجود خورها و
خلیجهای کوچک در سواحل غربی خلیجفارس نیز هستههای بیشینة آب بارشپذیر را در این مناطق بهوجود آوردهاند.
در مؤلفة دوم ،از سویی ،شرایط دمایی و ارتفاع در تفکیک آب بارشپذیر بلندیها از سایر مناطق مرتفع و از سوی
دیگر نزدیکی به منابع عظیم رطوبت در کرانههای شمال و جنوب کشور و نیز دمای باالتر کرانههای جنوبی و فرارفت
رطوبت نقش اصلی را در تفاوتهای مکانی رطوبت جو بازی میکند.
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مؤلفة سوم  2درصد از تغییرات آبِ بارشپذیر را توجیه میکند .همانطورکه در شکلهای ( 8پ) و ( 9پ) مشاهده
میشود ،مناطق مرتفع و کمارتفاع داخلی که در مؤلفة پیشین در یک پهنه قرار داشتند از هم جدا شدهاند؛ این جدایی
ناشی از اختالف ارتفاع این دو پهنه از یک سو و دوری از منابع رطوبت کرانهها از سوی دیگر است .پهنة مرتفع با فراوانی
آبِ بارشپذیر  7تا  89میلی متر متعلق به ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات شرق کشور است که بیشترین فراوانی مشاهدهشده
در این پهنه  88میلیمتر است .پهنة کمارتفاع با فراوانی آبِ بارشپذیر  82تا  82میلیمتر و بیشینة فراوانی  83میلیمتر،
شمالغرب ،البرز میانی ،کویر مرکزی ،جلگة خوزستان ،و شمال شرق کشور را دربر میگیرد .کرانههای شمالی و جنوبی
آب بارشپذیر بیش از  82میلیمتر و بیشینة فراوانی  92میلیمتر را تجربه میکنند .در این ناحیه از کشور به دلیل نزدیکی
به منابع عظیم رطوبت ،از یک سو ،وزش نسیم دریا -خشکی و تزریق رطوبت سامانههای همدیدی همچون موسمی هند
در سواحل جنوب ،بهویژه سواحل دریای عمان ،بیشینة آب بارشپذیر را به خود اختصاص میدهند.

ﺷک .9الگويمکﺎنﯽمؤلفهﻫﺎياللﯽ.الف)مؤلفةاول؛ب)مؤلفةدوم؛پ)مؤلفةسوم؛ت)مؤلفةچهﺎرم.راﻫنﻤﺎينقشهبﺎرمؤلفه
رانشﺎنمﯽدﻫد 


از آنجا که مؤلفة چهارم فقط  8درصد از پراش کل را تبیین میکند ،الگوی مکانی مشخصی نمیتوان برای آن تعیین
کرد .همانطورکه در شکلهای ( 8ت) و ( 9ت) مالحظه میشود ،تنها پهنهای که قابل تفکیک از سایر پهنههاست
منطبق بر قلل کوهستانها با فراوانی آبِ بارشپذیر صفر تا  2میلیمتر و بیشینة فراوانی  8میلیمتر است .فالح قالهری و
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همکاران ( )022 :8932پیش از این در تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایران به نقش عوامل محلی ،بهویژه پیکربندی
ناهمواریها ،اشاره کردند .بررسیهای ما نیز نشان داد الگوهای رطوبتی بیشترین تأثیر را از عواملی همچون ارتفاع و
فاصله از پهنههای آب میپذیرد؛ ضمن اینکه نقش بسیار مهم عوامل بیرونی (سامانههای همدیدی) را در تزریق رطوبت
به جو ایران نباید از نظر دور داشت.
الگوﻫﺎيتوزیعﻓﺮاوانﯽآببﺎرشپذیﺮبﺎارتفﺎعازتﺮازدریﺎ 

رابطة

همانطورکه پیشتر بیان شد ،عامل ارتفاع و فاصله از دریا نقش تعیینکنندهای در مقدار و وردشهای مکانی آب بارشپذیر
دارند .ازاینرو ،رابطة این عوامل با الگوهای حاکم بر توزیع فراوانی آب بارشپذیر در کشور بررسی شد .شکل ( 2الف) رابطة
مؤلفة اول و میانگین ارتفاع را نشان میدهد .مالحظه میشود ارتفاع  8807متر مرز میان دو پهنه یکی منطبق بر مناطق
کمارتفاع با آبِ بارشپذیر باالتر و دیگری منطبق بر مناطق با ارتفاع بیشتر از  8807متر و آبِ بارشپذیر پایینتر است؛ به بیانی
دیگر ،نقش ارتفاع بر توزیع فراوانی آب بارشپذیر کامالً بارز است .در شکل ( 2ب) دو الگوی بلندیها و کرانهای قابل مشاهده
است (مؤلفة دوم) .دوستکامیان و همکاران ( )826 :8937در پژوهشی به نقش همگرایی شار رطوبت در تغذیة رطوبتی
سامانههای بارانزای بهاره اشاره کرده بودند .این بررسی نیز نشان داد در کرانهها عامل ارتفاع و فرارفت رطوبت و با دورشدن از
کرانهها و افزایش تدریجی ارتفاع عامل ارتفاع تفاوتهای مکانی زیادی در پراکنش رطوبت ایجاد میکنند .در شکل ( 2پ) ،که
رابطة مؤلفة سوم با میانگین ارتفاع نشان داده شده است ،نقش ارتفاع در تفاوتهای مکانی رطوبت جو رخنمود دارد .از ارتفاع 2
متر تا  8806متر ایران به دو پهنة پست و نسبتاً مرتفع تفکیک شده است .از ارتفاع  8888تا ارتفاع  2873متر نیز دو پهنة دیگر
قابل تفکیک است؛ یک پهنه تا ارتفاع  9966متر که مناطق شمالغرب ،البرز میانی ،کویر مرکزی ،جلگة خوزستان ،و
شمالشرق کشور را دربر میگیرد و پهنة دیگر نیز مربوط به قلل کوهستانهاست.
پیوند میان مؤلفة چهارم و میانگین ارتفاع در شکل ( 2ت) نمایش داده شده است .همانطورکه پیشتر بیان شد،
برای عامل چهارم ،که  8درصد تغییرات آب بارشپذیر را در ایران توجیه میکند ،نمیتوان الگوی مشخصی برای آن
تعیین کرد .با وجود این ،همچنان بلندیها با باالترین ارزش ویژة منفی نسبت به سایر مناطق در پهنهای مشخص جای
گرفتهاند؛ ضمن اینکه ارتفاعات کمتر از  8666متر در پهنهبندیها قرار ندارند.

ارتفﺎعازتﺮازدریﺎومؤلفهﻫﺎياللﯽ.الف)مؤلفةاول؛ب)مؤلفةدوم؛پ)مؤلفةسوم؛ت)مؤلفةچهﺎرم.محوراﻓقﯽ

ﺷک .4رابطة
نﻤﺮاتمؤلفهومحورعﻤوديمﯿﺎنگﯿنارتفﺎعازتﺮازدریﺎبهمتﺮ 
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الگوﻫﺎيتوزیعﻓﺮاوانﯽآببﺎرشپذیﺮبﺎﻓﺎللهازدریﺎ 

رابطة

در بررسی رابطة میان فاصله از دریا و الگوهای توزیع فراوانی آب بارشپذیر اثر دوری و نزدیکی به دریا در الگوی توزیع
فراوانی بهخوبی دیده میشود .این واقعیت در مؤلفة اول و دوم آشکارتر است .تا فاصلة تقریباً  826کیلومتری در مؤلفة
اول و  826کیلومتری در مؤلفة دوم ،همانطور که انتظار میرود ،بهتدریج از مقدار آب بارشپذیر کاسته میشود .از این
فاصله به بعد ،الگوی مکانی آب بارشپذیر بیش از آنکه تحت تأثیر فاصله از دریا و نسیم دریا و خشکی باشد ،متأثر از
ارتفاع از تراز دریا و ریخت ناهمواریهاست (شکلهای  2الف و  2ب).
در مؤلفة سوم (شکل  2پ) ،همانطورکه مالحظه میشود ،تا فاصلة تقریباً  86کیلومتری از سواحل افت نسبتاً
شدیدی در مقدار ویژه (وقوع بیشینة رطوبت جو) دیده میشود .وقوع مقدار بیشینه در این فاصله به دلیل تشکیل کمربند
همگرایی رطوبت در فاصلة تقریباً  88و  2کیلومتری بهترتیب در سواحل جنوب و شمال است .سپس ،از فاصلة  88تا 00
کیلومتری کاهش شدید نمرة مؤلفه (وقوع کمینة رطوبت جو) به دلیل وجود رشتهکوههای البرز در فاصلة کمتری از دریای
خزر دیده میشود .وقوع کمینة رطوبت جو در سواحل جنوب به دلیل دوربودن از ناهمواریها تقریباً در فاصلة 826
کیلومتری اتفاق میافتد؛ در نتیجة این ویژگی اثر دریا و فرارفت رطوبت بر آب بارشپذیر در سواحل جنوبی بیشتر از
سواحل شمالی است.
در مؤلفة چهارم (شکل  2ت) با فاصلهگرفتن از دریا افتوخیزهای بیشتری در مقدار ویژة مؤلفه رخ مینماید .با
فاصلهگرفتن از دریا و در برخورد با نواحی پست و مرتفع ،نمرات مؤلفهها نیز تغییر میکند و بدین ترتیب مقدار آبِ

میانگین نمرات مؤلفه
فاصله از دریا (کیلومتر)
مﯿﺎنگﯿنمؤلفهﻫﺎياللﯽوﻓﺎللهازدریﺎ.الف)مؤلفةاول؛ب)مؤلفةدوم؛پ)مؤلفةسوم؛ت)مؤلفةچهﺎرم.محور

ﺷک .2رابطة
اﻓقﯽﻓﺎللهازدریﺎبهکﯿلومتﺮومحورعﻤوديمﯿﺎنگﯿننﻤﺮاتمؤلفه 

مقادیر ویژه

بارشپذیر نیز کاهش یا افزایش مییابد.

265

ﻫﺶﻫﺎيﺟﻐﺮاﻓﯿﺎيﻃﺒﯿﻌﯽ،دورة،25ﺷﻤﺎرة،4زمستﺎن 9911
پژو 

نتﯿجهگﯿﺮي 

اقلیمشناسان از دیرباز به مطالعة آب بارشپذیر به دلیل نقش کلیدی آن در بسیاری از فرایندهای جوی پرداختهاند.
رطوبت جوِ ایران به دلیل تأثیرپذیری از شرایط متنوع اقلیمی ،که خود نتیجة تفاوت در عوامل محلی همچون ناهمواری،
فاصله از پهنههای آب و فرارفت رطوبت و نسیم خشکی-دریاست ،دارای تغییرپذیری زمانی و مکانی زیادی است .بر این
اساس ،شناسایی الگوهای توزیع فراوانی این متغیر میتواند نقش بسزایی در کاهش اثرهای ناشی از خشکسالی و سیل
داشته باشد .اختالف کمینه و بیشینة فراوانی آب بارشپذیر در کشور حدود  87میلیمتر است؛ بهطوریکه آبِ بارشپذیر
مناطق با ارتفاع باالتر از  9666متر کمتر از  0میلیمتر و سواحل دریای عمان در  06درصد اوقات باالی  80میلیمتر
است .این واقعیت نشان از آن دارد که با وجود دو منبع بزرگ رطوبت در شمال و جنوب کشور جو ایران از فقر رطوبتی
رنج میبرد .وجود ناهمواریها و آرایش آنها مانعِ ورود رطوبت دریاهای شمالی و جنوبی به داخل سرزمین ایران شده
است .همچنان که در این بررسی نشان داده شد ،در بخشهای داخلی ارتفاع و در کرانهها شرایط دمایی و فرارفت رطوبت
بیشترین نقش را در توزیع فراوانی رطوبت جو ایران بازی میکنند .نتایج حاصل از تحلیل مؤلفهها نیز نشان داد در درجة
اول عامل ارتفاع و بعد فاصله از پهنههای آب مهمترین نقش را در الگوهای توزیع رطوبت جو در ایران دارند .اندرکنش
این عوامل با یکدیگر ،که از جمله عوامل ثابت در طول قرنها بوده و هستند ،بهگونهای است که نمیتواند شرایط
رطوبتی جو کنونی کشور را تغییر چندانی دهد .وقوع سیالب در نتیجة ورود سامانههای همدیدی با رطوبت باال در
سالهای اخیر نشان از نقش مهم وزش رطوبت در تغییر شرایط رطوبتی جو ایران در زمان و مکان و به دنبال آن تأثیر در
تراز آب کشور دارد .از آنجا که بخار آب جو وردشپذیر بسیار باالیی هم در مکان هم در زمان دارد ،ضروری است جهت
مطالعة این متغیر کلیدیِ جو از دادههایی با تفکیک مکانی و زمانی باالتری بهره برد تا نتایج حاصل از آن از دقت
بیشتری برخوردار باشد؛ به همین دلیل ،نتایج حاصل از این پژوهش ،که از دادههای دورسنجی ماهوارة آکوا با تفکیک
مکانی  8کیلومتر و تفکیک زمانی دو مشاهده در روز بهره برده است ،نسبت به سایر پژوهشها ،که عمدتاً از دادههای
شبکهای با تفکیک مکانی پایین به مطالعة پیرامون آب بارشپذیر در کشور پرداختهاند ،دقت باالتری دارد.
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