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مقدمه
ها و  جریان دینامیک  گرمایش جهانی،  ای، یندهای اصلی جو همچون اثر گلخانهادر بسیاری از فر یرطوبت جو نقش مهم

 کند ایفا می یشناخت آب ةچرخو  ،هواسپهر -سپهر کنش متقابل زیست  چرخندزایی و ترازمندی انرژی،  ،جوی های گردش

تغییر اقلیم ترازمندی انرژی در مقیاس جهانی  ةو از سوی دیگر در مطالع (8: 8682؛ کاالهان، 278 :8338کافمن و گائو، )

 ةتوسعدر  جو آب بخارمقدار و توزیع مکانی گاهی از آ .(900: 8687)لیو و همکاران،  دارد ینقش مهمای  و منطقه

توان اهمیت آن  نمی ،بنابراین .باشد سودمند تواند  می ،ویژه در شرایط حدی اقلیمی به ،وهوا آبعددی  ینیب شیپهای  مدل

توزیع . (29: 8680همکاران،  ؛ لی و809: 8682پانگ و همکاران،  آچیم؛ 863: 8689لیو و همکاران، ) گرفت نادیدهرا 

، های دما با افزایش ارتفاع وردش از عواملی همچون یریرپذیتأثپذیر( به دلیل  بارش آبِ) جورطوبت  یو مکانزمانی 

 در مقیاس ها آشفتگی  جهت باد،  تبخیر و تعرق،، رطوبت فرارفت ،های آب به پهنه یکیو نزدها، دوری  آرایش ناهمواری

گائو،  کافمن و) بسیار نامنظم و نایکنواخت است قائمدر جهت افقی هم  هم خاکهمرفت و رخدادهای گردو  ،یهمدید

 مغربی و الدجانی،؛ 2: 8686؛ ملموسی و بُکالری، 8328: 8662؛ کرن و همکاران، 8: 8663؛ پراساد و سینگ، 226: 8338

و به   بارش یا کم نیفرهای  وقوع بارش باعث  رطوبت جودش در مقادیر ور (. 9820:8682 ،؛ ونگ و همکاران8: 8689

 یبزرگ ریتأث تواند یموقوع و شدت دارند  دررخدادها  نیاکه  یراتییو تغ شده یسال و خشک لیساحتمال دنبال آن افزایش 
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 بخار عیتوز یِبه چگونگ یابی دست ،اساس نیهم رب ؛(728: 8662 همکاران، )ترنبرت و بگذاردو اجتماع  ستیز طیمح رد

 یضرور میاقل رییتغ نیهمچن و ،یخرد و جهان ،متوسط یها اسیآن در مق یو مکان یزمان یها در جو و وردش آب

 آب جمله از یمیاقل عناصر یزمان -یمکان رفتار شناخت ریاخ یها دهه در .(020: 8689)وانگ و همکاران،  دینما یم

با   است.قرار گرفته شناسان  اقلیمبسیاری از  کانون توجه در عناصر نیا یفراوان عیتوز یالگوها نییتع و ریپذ بارش

توان الگوهای زمانی و مکانی این عناصر را در مناطق  میای  های اصلی و تحلیل خوشه تحلیل مؤلفه فناز  یریگ بهره

که عمدتاً  (888: 8938 عساکره،) اند های مکانی های چندمتغیره در تحلیل شمزبور از رو یها فن. مختلف شناسایی کرد

 ساالنه های درون وردشدر و فصلی توصیف الگوهای غالب شناسایی و  و (862: 8922 )یارنال، ها برای کاهش حجم داده

همچون ارتفاع، پذیر تحت تأثیر عوامل متعددی  مکانی آب بارش پراکنش .(8022: 8337)لینز،  شوند کار گرفته می به

یی را در ایجغراف عرض و ارتفاع (9820 ،9822 ،9822: 8682) . ونگ و همکارانو فرارفت رطوبت است ،فاصله از دریا

 ریپذ که متوسط آبِ بارش ،نیچ یغرب یها در بخش ها آن جینتا طبق ؛اند دانسته مؤثر نیدر چ ریپذ آبِ بارش یمکان عیتوز

 ریپذ بارش آبِمناطقی که  ،این بخش از چین در .رود شمار می به ریپذ غالب در وردش آبِ بارش یارتفاع عامل  کم است،

 (938: 8687) و همکاران بارمان یها هافتی .دهد نشان می ارتفاع به یکمتر تیحساس ریپذ بارش آبِ متوسط  یی دارنداالب

که  ییها ستگاهیا ودرصد  23 ارندد ادیکه ارتفاع ز ییها ستگاهیا ریپذ آبِ بارش ةداد وردش ساالن نشانشمال شرق هند  در

 در ؤثرم ملواعدوری و نزدیکی به دریا را از همچنین  (9828: 8682) همکارانو  ونگ  .استدرصد  07تا  09 اند ارتفاع کم

پذیر  های پایین مقادیر آبِ بارش ر مناطق ساحلی یا جزایر عرضد ،رو نیازا ؛اند کرده نبیا جو رطوبت یمکان یها تفاوت

های جغرافیایی  پذیر در عرض ش آبِ بارشمتر دارد؛ اما مقدار و ورد میلی 22تا  82ای بین  زیاد است و در طول سال دامنه

پذیر را با فاصله از دریا  آبِ بارش یهمبستگ خوددر پژوهش  (868 ،78: 8688) مینز .شمال شرق چین( ضعیف استباال )

همبستگی بین آبِ میزان در مناطق ساحلی   نتایج وی نشان دادد. کرهای ساحلی و درون خشکی مطالعه  برای ایستگاه

در  بین این دو همبستگی که ای گونه به؛ یابد کاهش می یآرام به، داخلیهای  ایستگاه برخالف ،و فاصله از دریاپذیر  بارش

 یبررس به (292: 8939) همکاران و عساکرهدر ایران نیز  .کند افت می 9/6-2/6به از دریا  یکیلومتر 8666 ةاصلف

 میعظ منابع با یجوار هم لیدل به ،یساحل ینواح داد نشان ها افتهی. پرداختند رانیا در ریپذ بارش آبِ یها یناهنجار

 شمال و ،مرتفع ینواح  ،یمرکز ینواح و مثبت یها یناهنجار یدارا ،خزر یایدر و ،عمان یایدر  ،فارس جیخل یِرطوبت

  .اند یمنف یها یناهنجار یدارا  ارتفاعات از متأثربودن و یرطوبت منابع از دوربودن لیدل به کشور شرق شمال و غرب

همچنین   گرفتن از منابع رطوبت،با افزایش ارتفاع از سطح زمین به دلیل فاصله پذیر های منفی آب بارش ناهنجاری

 .یابد آن کاهش گنجایش رطوبتی و نیز کاهش ضخامت ستون هوا کاهش می تبع بهکاهش دمای هوا و 

در جو  ریپذ آبِ بارش یو مکان یزمان راتییتغ یبررس به (78: 8939) انیدوستکام عساکره و ی دیگردر پژوهش

 رانیدر ا ریپذ آبِ بارش یمکان یریرپذییتغ بینشان داد ضر ها افتهی  پرداختند. 8923تا  8928 یزمان ةدور یبرا نیزم رانیا

متداد در ا ژهیو در ارتفاعات به راتییتغ بیضر نیشتریب که یطور است؛ به ارتفاعات ریشدت تحت تأث و به ادیز اریبس

 دارند. است فارس جیخزر و خل یایو سواحل در یمرکز یمربوط به نواح یریرپذییتغ زانیم نیزاگرس و کمتر یها کوه

با استفاده از  8689-8373 یزمان ةبازمکانی رطوبت جوی ایران را طی  -در پژوهشی وردایی زمانی (889: 8932)

ها نشان  یافته  مطالعه کرد. 8وضع هوا مدت انیمهای  بینی وپایی پیشای نم ویژه و نم نسبی مرکز ار شبکه ةماهانهای  داده

                                                           
1. ECMWF: European Center for Medium range Weather Forecasting 
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دریای خزر مثبت است، بر روی  جنوب غربهای ساحلی دریاهای جنوب و  رطوبتی جو در کرانه ةسنجروند دو  اگرچهداد 

  کاسته شده است. مورد مطالعه ةدوردر  جوی و نم نسبیرطوبت زمین از مقدار  ایران ةگستراغلب 

کره میانگین سوم بارش  اندک و تقریباً یک  زمین، ةکربه دلیل قرارگیری در کمربند خشک   م ایران از بارش،سه

منابع آب است؛ اما توزیع زمانی و  ةبالقو آمادگیبارش در ایران یکی از متغیرهای اساسی برای ارزیابی  ،از سویی  است.

منابع  تیریو مدی نگهدار  یع منابع آب کشور نیز یکنواخت نیست.مکانی آن بسیار نایکنواخت است و به همین دلیل توز

تغییرپذیری بارش   (.888: 8936  مسعودیان،دارد )ی بارش بستگی ریرپذییتغدریافتی است هم به  از بارشتابعی  هم  آب

برای کشوری   است،سالی  های غیرمتعارف و گاه همراه خشک آسا در زمان های شدید و سیل که گاه همراه بارش ،در ایران

بسیار بااهمیت بوده و همواره یکی از عواملی است که در مناطق مختلف   های خاص اقلیمی مانند ایران با ویژگی

 است متأثر ساختهسطح وسیع طبیعت را در  ناپذیری همراه داشته و انسان و جبرانهای نظر مالی و جانی اثر جغرافیایی از

های زمانی و مکانی آبِ  پایش وردش  با توجه به کمبود منابع آب در کشور،  (.8690: 8923  ،اشرفموسوی بایگی و )

 نیدر ا  است. یا ژهیواهمیت  یدارا بارش یو مکانهای زمانی  پذیر و عوامل مؤثر بر آن به دلیل تأثیر آن بر وردش بارش

 ةسنجندهای  دادهبا استفاده از  نیزم رانیا ةپذیر در پهن آبِ بارش الگوهای حاکم بر توزیع فراوانیمطالعه سعی بر آن است 

  بررسی شود. مودیس آکوا

هاوروشهاداده
 از MYD05_L2.AV06 مودیس آکوا فروسرخ نزدیکپذیر  آبِ بارششش  ةهای نسخ دادهدر پژوهش حاضر 

 درصد است 86تا  2بین  ها دادهخطای این   .دشدریافت  8ناسا 8روز از تارنمای 2268به مدت  69/62/8930تا  89/62/8928

ها یک کیلومتر و  مکانی این دادهتفکیک داشت.  روز نبود داده وجود 28 موردمطالعه ةدور رد (.8: 8338، )کافمن و گائو

 gridسه )( به سطح swath dataدو )ها از سطح  توابعی دادهبا استفاده از در گام بعد  تفکیک زمانی دو مشاهده در روز است.

data و تفکیک مکانی یک  8266×8766 ای با سیستم تصویر سینوسی به ابعاد پذیر بر روی شبکه و مقدار آب بارش( تبدیل

ای به ابعاد  و آرایهد شهای بیرون از مرز ایران از این آرایه حذف  یاخته یابی شد. زمانی روزانه میان کیو تفککیلومتر 

 ةو بر پای در گام بعد روزها( بود.) زمان ةنمایندها  ها( و ستون تهیاخ) مکان ةدست آمد که سطرها نمایند به 8222626×2223

محاسبه  ها یاخته تک تکبرای  متر یلیم 3/83صفر تا  متری از میلی های یک هپذیر در باز فراوانی آبِ بارشتوزیع  این آرایه

پذیر در  طبقات آب بارش ةنمایندها  مکان و ستون ةدست آمد که سطرها نمایند به 8222626×866ابعاد ای به  شد و آرایه

 پذیر در ایران توزیع فراوانی آب بارش الگوهای اصلیهای  تحلیل مؤلفهبه کمک  ،سپس .اند متری های یک میلی بازه

 .دشتحلیل به دریا بر این الگوها  یکیو نزدر عواملی همچون ارتفاع از سطح دریا و دوری یثأتشناسایی و 

 نتای وبحث

پذیردرایرانبلندمدتآببارشبررسیمیانگین

شدیدی در عناصر آب و هوایی مناطق  یریرپذییتغاین ناهمواری  که یطور به ؛ایران سرزمین بسیار ناهمواری است

توان به رطوبت جو اشاره کرد که خود تحت تأثیر عوامل متعددی در  این عناصر می ةازجملمختلف ایجاد کرده است. 

                                                           
1. https://search.earthdata.nasa.gov/search 
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و تنوع عوامل محلی همچون  سو  کیپذیر از  های ذاتی آب بارش ویژگی شود. ر میزمان و مکان دستخوش تغیی

چگونگی توزیع مکانی آب  8شکل  شده است.منجر پذیر در جو ایران  در ایران به توزیع نایکنواخت آب بارش یناهموار

دریا در چگونگی توزیع مکانی آب  . با اندکی دقت در این شکل، نقش ارتفاعات و فاصله ازگذارد نمایش می پذیر را به بارش

اثر دریا بر مقدار آب  یآرام به سوتر آن و پردازد در مناطق ساحلی فاصله از دریا به ایفای نقش می .شود  پذیر آشکار می بارش

 های همدیدِ ورودی به سامانهکند؛ ضمن اینکه نقش مهم  می ینیآفر نقشو ارتفاع از تراز دریا بد یا میپذیر کاهش  بارش

 دور داشت. نظر ازرطوبت جو ایران نباید  ةکشور را در تغذی

 

آکواةماهواراال ازپذیرآبِبارشبلندمدتمیانگین.9شک 

ایران  ریپذ بارشآب  بلندمدتمیانگین متر است.  میلی 88پذیر ایران حدود  میانگین آب بارش ،آمده دست بهاساس نتایج  بر 

فراوانی توزیع  ةها بر روی آرای واکاوی .است کمینه() متر میلی 9دماوند  و بر روی بیشینه() متر میلی 98در سواحل دریای عمان 

، سهند، سبالن، کوه علمو در قلل دماوند، متر  میلی 2 در ارتفاعات ازپذیر  آبِ بارش همیشه مقدار تقریباًپذیر نشان داد  آب بارش

 .استکمتر  متر میلی 9و شیرکوه یزد از  ،تفتان() کرمانزردکوه، اشترانکوه، دنا(، ارتفاعات جنوب ) یانیمارتفاعات زاگرس 

عساکره ) جوضخامتی  و کم سو  کیگنجایش رطوبتی پایین جو و دمای شبنم بسیار پایین از  بودن دما، پایین علتبه 

با   داشت.متر را  میلی 2پذیر باالی  وان انتظار آبِ بارشت نمیاز سوی دیگر، در این نواحی  ،(832 :8932و دوستکامیان، 

های شرقی  دامنه  مناطق پست ایران مرکزی، از یاعظم بخش  .یابد تدریج افزایش می پذیر نیز به آب بارشکاهش ارتفاع، 

با  شوند. از سایر مناطق تفکیک می متر( میلی 88) کشورمیانگین برابر با پذیر  آب بارشمقدار با و غربی زاگرس 

شمال و جنوب  های ؛ اما این افزایش در کرانهیابد طبق انتظار افزایش می پذیر شدن به سواحل مقدار آبِ بارش نزدیک

خشکی قرار  -ها، نسیم دریا هایی است که تحت تأثیر عواملی همچون فرارفت رطوبت، آرایش ناهمواری دارای تفاوت

های شمالی،  کرانهبه دلیل هموارتربودن نسبت به  ،جنوبی های کرانهدر  ،دشو مالحظه می 8در شکل که طور همان .دارند

کهنوج  ةهای منطق رطوبت دریا از طریق تنگه که یطور به ؛افتد میدورتری از ساحل اتفاق  ةدر فاصل نفوذ رطوبت به کشور

 .سازد تمایز میمرطوبتی از نواحی پیرامون خود  لحاظ ازمنطقه را  و این ودش میجازموریان  ةوارد چال

. رطوبت دریای خزر از مقدار رطوبت جو تقریباً در شرایط یکسان قرار دارند نظر از و دریای خزر فارس جیخلسواحل 



 225 9916-9919مطالعاتیةدوردرزمینایرانپذیرِببارشآالگوهايتوزیعفراوانی

 

 

 فارس جیخلو شرقیِ سواحل  ،شود. پراکنش مکانی رطوبت در نواحی غربی، میانی طارم می ةمنجیل وارد در ةطریق تنگ

وجود و  خشکی در نواحی شرقی بوشهر -از عواملی همچون حاکمیت نسیم دریا الگوی مشابهی ندارد؛ این تفاوت ناشی

های کوچک در این محدوده است که باعث افزایش رطوبت جو این نواحی نسبت به محیط اطرافشان  خورها و خلیج

ن تفاوت ای .دارد فارس جیخلسواحل  پذیر تفاوت آشکاری با آب بارشسواحل دریای عمان مقدار رطوبت در  شود. می

  احمدی و همکاران،) باشدجنوب شرقِ ایران  در یموسم ةساماننقش  وتواند ناشی از رفتار دمایی این دو منطقه  می

 و رطوبت دما که ،سواحل کینزد همچون ییهامکان در سیمود ةسنجند ریپذبارش بآ؛ ضمن اینکه (909: 8937

 .(2872: 8687)گورباز و جین،  ددار یبرآورد شیب ،یی داردباال

پذیربررسیالگوهايتوزیعفراوانیآببارش

الگوهای توزیع فراوانی آب شناسایی  منظور بهپذیر در کشور و  آب بارش بلندمدتپس از تشریح الگوی مکانی میانگین 

ای اصلیِ ه از میان مؤلفه  پذیر اجرا شد. فراوانی آبِ بارش ةیآراهای اصلی بر روی  ن، تحلیل مؤلفهپذیر در ایرا بارش

  درصد پراش کل را تبیین کردند. 2/32اول  ةمؤلفچهار  جادشدهیا

است.  شده  کیتفکجدا از هم   ةپهندو به  کشور  درصد پراش را به خود اختصاص داد، 79 ییتنها بهکه  ،اول ةمؤلفدر 

 آنپذیر  آبِ بارشفراوانی و  اول منطبق بر مناطق مرتفع ةپهن  ،شود می دهید الف 9 الف و 8های  شکل که درطور همان

: 8939) انیدوستکامعساکره و   اند. نداشته متر میلی 9پذیر بیش از  نقاط آبِ بارش نیتر ارتفاعرپُ  .متر است میلی 8 8صفر تا 

به دریاها و بعضاً عرض جغرافیایی را از عوامل اصلی در تنوع  کیو نزدارتفاعات و دوری  خصوص به( عوامل محلی 22

نواری در امتداد  صورت به پذیر کمترین مقدار آب بارش که یطور بهاند؛  دانسته نیزم رانیاقابل بارش در مکانی آب 

تان، رِ)یابد  بخار آب جو در رویه بیشترین مقدار را دارد و با افزایش ارتفاع کاهش می. شود های زاگرس مشاهده می کوه

درصد آن در وردسپهر باالیی  2کمتر از  کیلومتر و 8.2اع کمتر از (؛ یعنی تقریباً نیمی از کل آب جو در ارتف770: 8309

؛ (726: 8668)سیدل،  قرار داردکیلومتری(  88سپهر )باالتر از  درصد آن در پوشن 8کیلومتری( و کمتر از  2)باالتر از 

  از سویی دیگر، ،ین ارتفاعآب در ا همچنین به دلیل تجمع بیشتر هواویزها تا ارتفاع دوکیلومتری جو از سویی و تجمع بخار

 (.882  :8923 مباشری و همکاران،)مؤثر است تا این ارتفاع آب  هواویزها در جذب بخار ةوسیل پراکندگی تابش به

 ةجلگ  مناطق پست سواحل شمال و جنوب، ارتفاع کشور است. منطبق بر مناطق کممنفی  ةدوم با مقادیر ویژ  ةپهن

در پذیر  فراوانی آبِ بارش ةبیشین  .در این پهنه قرار دارندوریان و کویر مرکزی جازم ةچال  دشت لوت،خوزستان، 

که میانگین رطوبت جو در کشور نیز  ،متر میلی 88پذیر  آب بارشتوان گفت  می. استمتر  میلی 83نقاط  نیتر ارتفاع کم

پذیر  ارتفاع آب بارش ر و مناطق کمپذیر کمت مناطق کوهستانی آب بارش ،مرز میان این دو پهنه است؛ به عبارتیهست، 

 عیتوز یگونگعامل در چ نیتر مهم ایاز سطح در ارتفاع داد نشانمؤلفه  نیا ازحاصل  جینتا .دارند میانگین کشورباالتر از 

 .رود می شمار به کشور در ریپذ بارش آب

 است شده  کیتفکان به سه پهنه ایر  کند، آماری تبیین می ةدرصد از پراش کل را در طول دور 80دوم که  ةدر مؤلف

 و تفتان ،شیرکوه  زردکوه،  ،کوه علمسبالن،   شود قلل مرتفعی همچون دماوند، سهند، مالحظه می  ب(. 9و  ب 8های  شکل)

 بودن دمای مناطق مرتفع پایین ةپهنای جدا از سایر مناطقِ مرتفع درنظر گرفته شده است. علت جدایی این پهنه از  پهنه عنوان به

( 832: 8932) انیدوستکام عساکره و نیا از  شیپکمِ ستون هوا در این مناطق است؛ نتایجی که  و ضخامتهوا و دمای شبنم 
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دوم منطبق بر مناطق مرتفع و پست  ةپهن  است. متر میلی 8پذیر این مناطق  فراوانی آبِ بارش ةنیز به آن دست یافتند. بیشین

های  کرانه سوم پس ةمتر است. پهن میلی 88فراوانی  ةمتر و بیشین میلی 86تا  0این پهنه بین  پذیر داخلی است. فراوانی آبِ بارش

های  آذربایجان شرقی و غربی، بخش  های اردبیل، های شمالی استان و بخش ،سواحل دریای خزر  و دریای عمان، فارس جیخل

 .ردیگ یم برمتر را در میلی 7 8فراوانی  ةمتر و بیشین میلی 88پذیر باالی  و سواحل دریای عمان با آبِ بارش ،فارس جیخلشرقی 

 

اندمترومحورعموديمقادیرویژهپذیربهمیلیمحورافقیمقدارآببارش.هاهریکازمؤلفهةنمودارمقادیرویژ.5شک 

 ستهمگرایی رطوبت باالخزر، شار  و دریای سیاهبه دلیل شار و انتقال رطوبت از سوی  ،غربی کشور  در نواحی شمال

با . عامل فرارفت رطوبت در افزایش رطوبت جو این مناطق نقش اساسی دارد ،بر همین اساس (؛822: 8937، دوستکامیان)

گرچه این کاهش در ا .شود پذیر کاسته می آب بارش ةهای بیشین های شمالی و جنوبی از وقوع فراوانی گرفتن از کرانه فاصله

های  ها با شیب بیشتری نسبت به کرانه البرز به سواحل و آرایش ناهمواری یها کوه رشتهبه دلیل نزدیکی  های دریای خزر کرانه

و اقلیم این مناطق را نسبت  ندها توانسته است به درون سرزمین نفوذ ک رطوبت این دریاها از طریق تنگه ،افتد جنوبی اتفاق می

که اختالف فشار بین  ،های گرم سال ویژه در ماه به ،رطوبت دریای خزر ،مثالعنوان  به. کندبه محیط اطرافشان دستخوش تغییر 

و  شود میطارم  ةدر منجیل وارد گذرگاهاز طریق های جنوبی البرز و فالت مرکزی چندان باال نیست،  دریای خزر و بخش

های  بین دریای خزر و بخش فشاردلیل شیو شدید  به ،های سرد سال اما در ماه شود؛ موجب افزایش رطوبت جو این منطقه می

شده و در طارم  ةورود رطوبت دریای خزر به منطق ای محلی شکل گرفته و مانعِ داخلی فالت ایران، در گذرگاه منجیل جبهه

از ها   بخشنیز در بعضی از  فارس جیخلرطوبت دریای عمان و . های گرم سال است طارم کمتر از ماه ةپذیر منطق نتیجه آب بارش

های داخلی نفوذ کرده است. وجود خورها و  به بخش فارس جیخلشرقی  در سواحل یخشک بهها یا وزش نسیم دریا  تنگه طریق

 .اند آورده وجود بهپذیر را در این مناطق  آب بارش ةنیشیبهای  هستهنیز  فارس جیخلهای کوچک در سواحل غربی  خلیج

و از سوی ها از سایر مناطق مرتفع  پذیر بلندی تفکیک آب بارشدر  و ارتفاع ییدما شرایط ،از سویی ،دوم ةدر مؤلف

و فرارفت  های جنوبی شمال و جنوب کشور و نیز دمای باالتر کرانههای  کرانهدیگر نزدیکی به منابع عظیم رطوبت در 

 .کند های مکانی رطوبت جو بازی می نقش اصلی را در تفاوترطوبت 
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مشاهده ( پ) 9و ( پ) 8 های شکلکه در طور همان  .کند توجیه میپذیر را  شدرصد از تغییرات آبِ بار 2سوم  ةمؤلف

؛ این جدایی اند شده جدادر یک پهنه قرار داشتند از هم  پیشین ةکه در مؤلف داخلی ارتفاع مناطق مرتفع و کم ،شود می

مرتفع با فراوانی  ةها از سوی دیگر است. پهن و دوری از منابع رطوبت کرانه سو  کناشی از اختالف ارتفاع این دو پهنه از ی

 شده  مشاهدهمتر متعلق به ارتفاعات زاگرس و ارتفاعات شرق کشور است که بیشترین فراوانی  میلی 89 تا 7پذیر  آبِ بارش

  متر، میلی 83فراوانی  ةمتر و بیشین یلیم 82 تا 82پذیر  ارتفاع با فراوانی آبِ بارش کم ةپهن  متر است. میلی 88در این پهنه 

های شمالی و جنوبی  کرانه  .ردیگ یم برشرق کشور را در  و شمال ،خوزستان  ةجلگ  کویر مرکزی،  البرز میانی،  غرب، شمال

نزدیکی  لیبه دلکنند. در این ناحیه از کشور  متر را تجربه می میلی 92فراوانی  ةمتر و بیشین میلی 82بیش از  پذیر آب بارش

همچون موسمی هند  یهای همدید خشکی و تزریق رطوبت سامانه -، وزش نسیم دریاسو  کاز ی ،به منابع عظیم رطوبت

 دهند. پذیر را به خود اختصاص می آب بارش ةسواحل دریای عمان، بیشین ژهیو به ،در سواحل جنوب
 

 

چهارم.راهنماينقشهبارمؤلفهةت(مؤلف؛سومةپ(مؤلف؛دومةب(مؤلف؛اولة.الف(مؤلفهاياللیهالگويمکانیمؤلف.9شک 

دهدرانشانمی

برای آن تعیین  توان، الگوی مکانی مشخصی نمیکند درصد از پراش کل را تبیین می 8 فقط چهارم ةمؤلف که  آنجا از

 هاست از سایر پهنه کیتفک  قابلای که  پهنهتنها   شود، الحظه میم (ت) 9و ( ت) 8 های شکلکه در طور همانکرد. 

فالح قالهری و . استمتر  یمیل 8فراوانی  ةمتر و بیشین یمیل 2پذیر صفر تا  آبِ بارشفراوانی  باها  منطبق بر قلل کوهستان
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پیکربندی  ژهیو به ،محلی به نقش عوامل تحلیل فضایی پراکنش رطوبت در ایراندر  نیا از  شیپ( 022: 8932) همکاران

و  ی همچون ارتفاعثیر را از عواملأالگوهای رطوبتی بیشترین ت های ما نیز نشان داد بررسی .اشاره کردند ،ها ناهمواری

در تزریق رطوبت  را( یهای همدید سامانه) یرونیبعوامل  بسیار مهم نقش ضمن اینکهپذیرد؛  می های آب فاصله از پهنه

 دور داشت. نظر از به جو ایران نباید

ازترازدریاپذیرباارتفاعالگوهايتوزیعفراوانیآببارشةرابط

پذیر  های مکانی آب بارش در مقدار و وردش یا کننده نییتعنقش عامل ارتفاع و فاصله از دریا  ،تر بیان شد که پیشطور همان

 ةرابط)الف(  2شکل بررسی شد. در کشور پذیر  وانی آب بارشاین عوامل با الگوهای حاکم بر توزیع فرا ةرابط ،رو نیازادارند. 

یکی منطبق بر مناطق  پهنهمتر مرز میان دو  8807شود ارتفاع  مالحظه می  دهد. ارتفاع را نشان می نیانگیو ماول  ةمؤلف

به بیانی ؛ است تر پذیر پایین ارشو آبِ بمتر  8807از  شتریببا ارتفاع مناطق تر و دیگری منطبق بر پذیر باال آبِ بارشبا ارتفاع  کم

 مشاهده  قابل یا و کرانه ها یبلنددو الگوی )ب(  2شکل در  پذیر کامالً بارز است. توزیع فراوانی آب بارش ربنقش ارتفاع  ،دیگر

رطوبتی  ة( در پژوهشی به نقش همگرایی شار رطوبت در تغذی826: 8937) همکاراندوستکامیان و   دوم(. ةمؤلفاست )

با دورشدن از ها عامل ارتفاع و فرارفت رطوبت و  بررسی نیز نشان داد در کرانهاین بودند.  کرده  اشارهبهاره  یزا بارانهای  انهسام

که  ،(پ) 2شکل در کنند.  های مکانی زیادی در پراکنش رطوبت ایجاد می تفاوت عامل ارتفاع و افزایش تدریجی ارتفاعها  کرانه

 2از ارتفاع دارد.  نمود رخهای مکانی رطوبت جو  نقش ارتفاع در تفاوت  ،است شده  دادهنگین ارتفاع نشان سوم با میا ةمؤلف ةرابط

دیگر  ةمتر نیز دو پهن 2873تا ارتفاع  8888از ارتفاع   است. شده  کیتفکپست و نسبتاً مرتفع  ةمتر ایران به دو پهن 8806متر تا 

و  ،خوزستان ةجلگ  کویر مرکزی،  البرز میانی،  غرب، متر که مناطق شمال 9966یک پهنه تا ارتفاع   ؛است کیتفک  قابل

  هاست. دیگر نیز مربوط به قلل کوهستان ةو پهن ردیگ یم برشرق کشور را در شمال

 ،تر بیان شد پیشکه طور همان  است. شده  داده( نمایش ت) 2و میانگین ارتفاع در شکل  چهارم ةمؤلف انیم وندیپ 

توان الگوی مشخصی برای آن  کند، نمی پذیر را در ایران توجیه می درصد تغییرات آب بارش 8که  ،چهارم عاملبرای 

ای مشخص جای  نسبت به سایر مناطق در پهنهمنفی  ةبا باالترین ارزش ویژ ها یبلندهمچنان  ،نیا وجود  باتعیین کرد. 

  قرار ندارند. ها یبند پهنهمتر در  8666ارتفاعات کمتر از ضمن اینکه  ؛اند گرفته

 

.محورافقیچهارمةت(مؤلف؛سومةپ(مؤلف؛دومةب(مؤلف؛اولةالف(مؤلف.هاياللیارتفاعازترازدریاومؤلفهةرابط.4شک 

ارتفاعازترازدریابهمترمیانگینمؤلفهومحورعمودينمرات
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ازدریاپذیربافاللهالگوهايتوزیعفراوانیآببارشةرابط

الگوی توزیع در دریا  به یکیو نزددوری اثر  پذیر الگوهای توزیع فراوانی آب بارش میان فاصله از دریا و ةرابط یبررسدر 

 ةدر مؤلف کیلومتری 826تقریباً  ةتا فاصل آشکارتر است. و دوم اول ةدر مؤلفاین واقعیت   شود. دیده می یخوب به فراوانی

. از این شود پذیر کاسته می مقدار آب بارش تدریج از به ،رود که انتظار می طور همان ،دوم ةلفکیلومتری در مؤ 826اول و 

ثر از أمت ،باشد یو خشکثیر فاصله از دریا و نسیم دریا أپذیر بیش از آنکه تحت ت الگوی مکانی آب بارش ،فاصله به بعد

  (.ب 2و  الف  2های  شکل) ستها ارتفاع از تراز دریا و ریخت ناهمواری

نسبتاً  کیلومتری از سواحل افت 86تقریباً  ةتا فاصل ،شود یم مالحظه کهطور همان ،(پ 2 شکل) سوم ةدر مؤلف

 کمربند لیتشک لیدل بهفاصله  نیدر ا نهیشی. وقوع مقدار بشود یم دهی( دجو رطوبت ةنیشیب وقوع) ژهیو مقدار در یدیشد

 00 تا 88 ةاز فاصل ،سپس. است و شمالترتیب در سواحل جنوب  به یومترکیل 2و  88تقریباً  ةدر فاصل رطوبت ییهمگرا

کمتری از دریای  ةدر فاصل البرز یها کوه رشتهبه دلیل وجود  رطوبت جو( ةوقوع کمین) مؤلفه ةکاهش شدید نمر کیلومتری

 826 ةریباً در فاصلها تق به دلیل دوربودن از ناهمواریدر سواحل جنوب رطوبت جو  ة. وقوع کمینشود دیده میخزر 

در سواحل جنوبی بیشتر از  پذیر آب بارشبر و فرارفت رطوبت اثر دریا  این ویژگی ةجینت در ؛افتد کیلومتری اتفاق می

 .استسواحل شمالی 

با  نماید. رخ میمؤلفه  ةدر مقدار ویژبیشتری  یزهایوخ افتگرفتن از دریا  ( با فاصلهت  2شکل ) چهارم ةدر مؤلف

کند و بدین ترتیب مقدار آبِ  ها نیز تغییر می نمرات مؤلفه  برخورد با نواحی پست و مرتفع،در  تن از دریا وگرف فاصله

  یابد. کاهش یا افزایش مینیز پذیر  بارش

 

 

 فاصله از دریا )کیلومتر(

چهارم.محورةت(مؤلف؛سومةپ(مؤلف؛دومةب(مؤلف؛اولةالف(مؤلف.هاياللیوفاللهازدریامیانگینمؤلفهةرابط.2شک 

افقیفاللهازدریابهکیلومترومحورعموديمیانگیننمراتمؤلفه

ت مؤلفه
میانگین نمرا

 

مقادیر ویژه
 



9911زمستان،4رةشما،25دورة،طبیعیيفیااجغريهاهشپژو  265

گیرينتیجه
اند.  یندهای جوی پرداختهانقش کلیدی آن در بسیاری از فر لیبه دل ریپذ بارشآب  ةبه مطالع ربازیدشناسان از  اقلیم

تفاوت در عوامل محلی همچون ناهمواری،  ةکه خود نتیج ،از شرایط متنوع اقلیمی یریرپذیتأث لیدل به ایران رطوبت جوِ

بر این  .زمانی و مکانی زیادی است یریرپذییتغدارای ست، دریا-نسیم خشکی و رطوبت فرارفت های آب و فاصله از پهنه

و سیل  یسال خشکناشی از  هایدر کاهش اثر ییابسزتواند نقش  این متغیر میتوزیع فراوانی شناسایی الگوهای  ،اساس

پذیر  آبِ بارش که یطور به ؛متر است میلی 87ود دپذیر در کشور ح فراوانی آب بارش ةاختالف کمینه و بیشین داشته باشد.

متر  میلی 80درصد اوقات باالی  06متر و سواحل دریای عمان در  میلی 0کمتر از  متر 9666مناطق با ارتفاع باالتر از 

دو منبع بزرگ رطوبت در شمال و جنوب کشور جو ایران از فقر رطوبتی  وجود بادارد که آن است. این واقعیت نشان از 

شده  ایران به داخل سرزمین یو جنوبورود رطوبت دریاهای شمالی  مانعِ ها آنو آرایش  ها یناهمواربرد. وجود  رنج می

ها شرایط دمایی و فرارفت رطوبت  های داخلی ارتفاع و در کرانه در بخش ،نشان داده شددر این بررسی  همچنان که است.

 ةدر درجنشان داد نیز ها  نتایج حاصل از تحلیل مؤلفه .دنکن توزیع فراوانی رطوبت جو ایران بازی میدر  بیشترین نقش را

اندرکنش  .دارندوبت جو در ایران رطنقش را در الگوهای توزیع ترین  مهم های آب و بعد فاصله از پهنه عامل ارتفاعاول 

تواند شرایط  ای است که نمی گونه بوده و هستند، به ها قرنعوامل ثابت در طول  جمله ازکه  ،این عوامل با یکدیگر

با رطوبت باال در  یهای همدید ورود سامانه ةوقوع سیالب در نتیج .دهد چندانی رطوبتی جو کنونی کشور را تغییر

 در و به دنبال آن تأثیردر زمان و مکان شرایط رطوبتی جو ایران در تغییر از نقش مهم وزش رطوبت نشان  های اخیر سال

پذیر بسیار باالیی هم در مکان هم در زمان دارد، ضروری است جهت  از آنجا که بخار آب جو وردش .داردتراز آب کشور 

نی باالتری بهره برد تا نتایج حاصل از آن از دقت ی با تفکیک مکانی و زمایها از دادهاین متغیر کلیدیِ جو  ةمطالع

آکوا با تفکیک  ةماهوار دورسنجیهای  داده که از ،صل از این پژوهشنتایج حا ،بیشتری برخوردار باشد؛ به همین دلیل

های  که عمدتاً از داده ،ها پژوهشنسبت به سایر ی دو مشاهده در روز بهره برده است، نامزکیلومتر و تفکیک  8مکانی 

 دقت باالتری دارد.، اند پرداخته در کشور پذیر پیرامون آب بارش ةبه مطالع ای با تفکیک مکانی پایین شبکه
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