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Extended Abstract
Introduction
What is known as a cloud is actually the accumulation of water vapor particles in the
atmosphere around the nuclei of their density and cooling (Ghasemi, 2012). In this study, we
will study and identify the clouds that are formed in terms of spatial distribution between the
southern coast of the Caspian Sea to the Alborz Mountains and in terms of temporal distribution
in all seasons, especially in summer. It seems that these clouds were different in terms of
atmospheric formation mechanism and are formed under special environmental conditions of
the Caspian coast. Therefore, the main purpose of this study will be to identify and study these
clouds. For this purpose, 279 cloud days were selected for study.
Materials and methods
This study uses type, amount and height of low, medium clouds, including hourly data (00, 03,
06, 09, 12, 15, 18 and 21 UTC) and daily precipitation of 13 meteorological stations in the study
area, for selected samples, were received from the Iran Meteorological Organization (IMO). The
characteristics of the physical parameters of the cloud Included CTT, CTH, CER, COT and CWP
were obtained from level 2 MODIS (MOD06 TERRA and MYD06 Aqua) with a resolution of 1
km. Upper atmosphere data were obtained from ERA5 at a resolution of 0.25° × 0.25 °. Which
includes geopotential height, u- wind, v- wind, specific humidity and omega levels of 1000 to
500 hPa isobaric. Ground surface data (SLP, U-wind and V-wind 10m) were obtained from the
NCEP/NCAR database and its circulation patterns were drawn in GRADS. HYSPLIT model
and the backward method was used to identify the source of moisture. In this study, Global Data
AssimilationSystem (GDAS 1°) meteorological data provided by NOAA HYSPLIT model were
used to calculate the backward paths for altitudes of 50, 500 and 1000 m above the ground.
First, the frequency percentage of the type and height of different layers of clouds were
calculated. The average seasonal and monthly occurrence of Caspian clouds were calculated.
The average seasonal and annual rainfall of Caspian clouds were calculated. The relationship
between precipitation and cloud parameters was investigated by multivariate regression
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Result and discussion
During the 10-year statistical period (2020-2010), 279 cases (days) of the occurrence of
Caspian clouds were identified. The research findings showed that the highest average monthly
frequency of Caspian clouds occurs in August until its lowest occurrence in November to April.
The maximum seasonal frequency of days with Caspian clouds occurs in summer with 16.1
days. These clouds are mainly in the form of low- and middle-level clouds in the region with
their most common types being Stratus and Altocumulus. The analysis of rainfall rainfall from
Caspian clouds indicates the annual rainfall of Caspian clouds in the region and in most stations
more than 80 mm, and its highest amount occurs in summer and autumn chapters, respectively.
Spatial distribution the average rainfall derived from Caspian clouds showed that its maximum
is on the annual scale and summer and autumn seasons in the southwest and west of the region;
but in the spring, it is placed in limited parts of the south. By applying the multivariate
regression model, it was found that cloud parameters may predict 57% of the rainfall changes in
Caspian clouds. Examination of the synoptic patterns shows that high-pressure settlement in the
north of the Caspian Sea provides favorable conditions for wind flow and moisture transfer of
the Caspian Sea to its southern coast. So that with the encounter of the humid air mass to the
Alborz mountain range, it leads to orographic lift and formation of clouds and rain in the region.
The HYSPLIT model indicates that the source of moisture for the formation of Caspian clouds
is largely from the Caspian Sea.
Conclusion
The average frequency of the occurrence of Caspian clouds in August to stamp is more than
spring and winter months. The average number of summer and autumn, as well as the average
rainfall of Caspian clouds in the summer and autumn, is more than other seasons. These clouds
are mainly in the form of low- and middle-level clouds in the region with their most common
types being Stratus and Altocumulus. By applying the multivariate regression model, it was
found that cloud parameters may predict 57% of the rainfall changes in Caspian clouds.
Examination of the synoptic patterns shows that high-pressure settlement in the north of the
Caspian Sea provides favorable conditions for wind flow and moisture transfer of the Caspian
Sea to its southern coast. So that with the encounter of the humid air mass to the Alborz
mountain range, it leads to orographic lift and formation of clouds and rain in the region. The
HYSPLIT model confirmed the moisture transfer from the Caspian Sea to the study area.
Keywords: Caspian Clouds, Alborz Mountain Strings, Orographic Lift, HYSPLIT Model,
South Coast of the Caspian Sea.

پژوهشی بر ابرهای خزری
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غالم حسن محمدی  -دکتری اقلیم شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

چکیده
در این مطالعه به شناسایی ابرهای خزری که مابین ساحل جنوبی دریای خزر و کوهسـتان البـرز شـکل میگیـرد،
پرداخته شد .به این منظور در طـول دوره آمـاری  01سـاله ( )5101-5151کـه ابرهـای خـزری  573روز رخـداد
داشتهاند ،از دادههای مشاهداتی ،تصاویر سنجنده مودیس ،دادههای بازکاوی شـده  NCEP/NCAR ،ERA5و
مدل  HYSPLITاستفاده شد .یافتهها نشان داد که ابرهای خزری در فصل تابستان ( 01/0روز) با داشتن بیشینه
رخداد ،تیپ غالب ابرهای تابستانه منطقهای خزری میباشند که تحت شرای خاص محیطی و اقلـیم سـینوپتیک
حاکم بر منطقه شکل میگیرند .این ابرها اغلب بهصورت ابرهای پایین از نوع ابرهای استراتوس و ابرهای میـانی
از نوع ابر آلتوکومولوس مشاهده میشوند .بیشینه سهم بارشهای ساالنه ابرهـای خـزری در منطقـه بـیش از 11
میلیمتر بوده و بیشینه مقدار آن به ترتیب در فصلهای تابستان و پاییز رخ میدهد .در این میـان تـأثیر مشـترك
پارامترهای ابر بر بارش ابرهای خزری  27درصد میباشد .بررسی نقشههای همدیدی نشـان داد کـه بـا اسـتقرار
هسته پرفشار در شمال دریای خزر شرای مساعدی را برای جریان باد و انتقـال رطوبـت دریـای خـزر بـه سـمت
سواحل جنوبی فراهم کرده ،بهطوریکه تودههوای مرطوب از طریق صعود اورگرافیکی منجر تشکیل ابر در منطقه
میشود .مدل  HYSPLITانتقال رطوبت از روی دریای خزر به منطقه مطالعاتی را تأیید کرد.
واژگان کلیدی :ابرهای خزری ،رشتهکوه البرز ،صعود اورگرافیک ،سواحل جنوبی دریای خزر ،مدل
.HYSPLIT
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مقدمه
آنچه بهعنوان ابر شناخته میشود ،درواقع تجمع ذرات بخار آب موجود در جو ،به دور هستههای تراکم و سرد شدن
آنهاست (قاسمی .)01 ،0330 ،ابرها از راه پراکندگی و بازتاب تابش خورشیدی بودجه انرژی تابشی زمین را دچار
دگرگونی میکنند و با تولید بارش در شکلهای گوناگون بر چرخه آبشناسی زمین تأثیر میگذارند (وانگ.)31 :5103 ،
مطالعه ابرها به علت اینکه حد واس بین سامانههای همدیدی و شرای آبوهوایی سطح زمین هستند ،از اهمیت ویژهای
برخوردار است .ویژگیهای فیزیکی کالن ابر از قبیل درصد پوشش ،ارتفاع ابر ،و پارامترهای فیزیک خرد از قبیل مسیر
آب مایع ابر ،شعاع قطر موثر و فاز ابر از جمله عوامل کلیدی هستند که بیالن تابشی و چرخه آبشناختی را تحت تأثیر
قرار میدهند (مینیس و همکاران .)51 :5110 ،از جمله مطالعاتی که درباره روند ابرناکی در ایران پرداختهشده است
میتوان به مطالعات بنایان و همکاران ( ،)0313رسولی و همکاران ( ،)0335احمدی و همکاران ( )0337اشاره کرد.
نامبردگان نشان دادند که روند روزهای ابرناکی در ایران کاهشی است .قاسمی فر و همکاران ( ،)0331با استفاده از
دادههای سنجنده  AVHRRپراکندگی ناحیهای ابر را در دو ناحیه ایران بررسی کردند .نشان دادند هنگامیکه دمای
سطح بیشتر از  2درجه سانتیگراد باشد ،جو صاف (جو بدون ابر) بهطور متوس  0درجه سانتیگراد سردتر از جو ابری
است و برعکس هنگامیکه دمای سطح کمتر از  2درجه سانتیگراد باشد ،جو صاف بهطور متوس  1درجه سانتیگراد
گرمتر از جو ابری است .احمدی و همکاران ( ،)0333به بررسی تغییرات زمانی و مکانی ابرهای مایع ( )LWCOT0فصلی
ایران پرداختند .برای این منظور از دادههای سنجنده مودیس ماهواره  )5102-5110( Terraو دادههای بلندمدت 30
ایستگاه سینوپتیک ( )0311 -5102استفاده شد .نتایج نشان داد که از شمال به جنوب و از غرب به شرق ایران از فراوانی
ابرهای مایع کاسته میشود و بیشینه فراوانی ابرهای مایع در فصول سرد سال و عمدتاً در عرضهای جغرافیایی باال قرار
دارند .رستمزاده و همکاران ( ،)0333با استفاده از محصوالت ماهواره متئوست و  TRMMنقش هریک از ویژگیهای
فیزیکی ابر در میزان بارش را مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند که در بین مؤلفههای ویژگیهای فیزیکی ابر نوع ابر
بیشترین اثربخشی را داشته و سپس شعاع موثر قطرات ابر و عمق نوری آن به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار
دارند .استوردال و همکاران ( ،)5111با استفاده از دادهای ماهواره  ،ISCCPوجود روند مثبت در پوشش ابرناکی اروپا را
تأیید کردند .نوریس ( ،)5112در مطالعهای نشان دادند که ابرهای سطوح باال در عرضهای متوس و پایین در بین
سالهای  0331-0370به میزان  0/3درصد در هر دو نیم کره کاهش پیدا کردند .ری هیماکی و همکاران ( ،)5105به
کمک اندازهگیریهای رادار و لیدار در منطقه داروین استرالیا ،اقلیمشناسی ابرهای میانی را به مدت  1سال بررسی نمودند.
فری و سان ( ،)5103با استفاده از دادهای ملی هواشناسی ( )National Weather Serviceو دادههای ساعتی
ایستگاههای هواشناسی ،تغییرات پوشش ابر ایاالتمتحده را بررسی کردند .نتایج نشانگر افزایش میانگین پوشش ابر در
 075ایستگاه بین  5الی  3درصد است .باتلس و همکاران ( ،)5101با استفاده از دادههای حاصل از نسل دوم ماهواره
متئوست و دادههای مشاهداتی مقدار ابرناکی ،به پیشبینی کوتاهمدت پوشش ابر پرداختند .نتایج دادههای چند طیفی
بیانگر توانایی پیشبینی ابر را باالی  31درصد در موقعیتهای ابری و بدون ابر و بیش از  72درصد در موقعیتهای
آسمان نیمهابری را افزایش میدهد .ژانگ و همکاران ( ،)5102نشان دادند که در شمال چین بین افزایش ذرات معلق در
هوا و پوشش ابر رابطه خطی مستقیم وجود دارد .اندیس و همکاران ( ،)5107نشان دادند که تغییرات ساالنه کل پوشش
ابر در منطقه مدیترانه کاهش پیداکرده است .چرنوکولسیکی و ایشو ( ،)5103نشان دادند که در طی دورههای گرم ،کل
پوشش ابر در مناطق مختلف نیم کره شمالی  71-13درصد افزایش پیداکرده است .بررسی پیشینه پژوهش نشان میدهد

1. Liquid Water Cloud Optical Thickness
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که عمدتاً مطالعات در زمینه تغییرات مکانی و زمانی پوشش ابر ،روند ابرناکی و پیشبینی کوتاهمدت ابرناکی پرداخته شد.
درحالیکه تاکنون در هیچ پژوهشی بهطور مستقل و ساختارمند مطالعه درباره ابرهای خزری انجامنشده است .در پژوهش
حاضر منطقه موردمطالعه سواحل جنوبی دریای خزر در کشور ایران میباشد که با مساحتی بال بر  11700کیلومترمربع
بین دریای خزر و رشتهکوه البرز قرارگرفته است (پرنیا و همکاران .)35-33 :0331 ،یکی از مهمترین ویژگیهای
قابلتوجه در منطقه موردمطالعه وجود ابرهای ویژه خزر میباشد ،ابرهایی که ازنظر توزیع مکانی در حدفاصل بین ساحل
دریای خزر تا رشتهکوههای البرز شکلگرفته و ازنظر توزیع زمانی در همه فصول بهویژه در فصل تابستان شکل میگیرند.
به نظر میرسد که این ابرها ازلحاظ ویژگیهای فیزیکی و سازوکار جوی شکلگیری نیز متفاوت بوده است و تحت
شرای محیطی ویژه سواحل خزر شکل میگیرند .تصور میرود با توجه به همین ویژگیهای منحصربهفرد ابرهای مذکور،
میتوان آنها را «ابرهای خزری» نامید .لذا ابرهای خزری را میتوان چنین تعریف کرد« :ابر خزری نوعی از ابرهای
سواحل جنوبی دریای خزر است که مابین ساحل جنوبی خزر تا رشتهکوه البرز و تحت شرای محیطی آن منطقه در
سراسر یا بخشی از منطقه خزری شکل میگیرد» (شکل  0الف و ب) .با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای درباره ابرهای
خزری و فرایند شکلگیری آنها انجامنشده است ،بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و مطالعه دقیق ابرهای
خزری با استفاده از دادههای مشاهداتی ،تصاویر ماهوارهای و دادههای بازکاوی شده ،است .لذا با کنکاش بر روی تعداد
زیادی از نمونههای رخداد ،ضمن معرفی «ابرهای خزری»؛ فرایندهای شکلگیری آنها در منطقه موردبررسی قرار
گرفت .الزم به ذکر است که در این پژوهش کل ابرناکی منطقه موردمطالعه قرار نگرفته است .با توجه به تعریف
ارائهشده ،روزهای که همراه با رخداد ابرهای خزری بودهاند برای مطالعه انتخاب گردید.

(ب)

(الف)

شکل شماره  .1نمونهای از تصاویر ابرهای خزری حاصل از باند مرئی (قدرت تفکیک  1کیلومتر) سنجنده مودیس( .الف) ،روز 19
ماه اوت ( ،2018ب) روز  25ماه مه (2020منبع :سایت )NASA Worldview

روش پژوهش
در پژوهش حاضر برای رسیدن به هدف موردنظر (شناسایی و مطالعه ابرهای خزری) ابتـدا در طـول دوره آمـاری -5151
 5101رخداد روزهای همراه با ابرهای خزری با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس برگرفته از پایگاه داده ناسـا شناسـایی
شدند .در بازه زمانی  01ساله 573 ،روز رخداد ابرهای خزری شناسـایی گردیـد و روزهـای منتخـب بـهعنوان نمونـههای
مطالعاتی موردبررسی قرار گرفتند .بـه ایـن منظـور دادههـای سـاعتی ( 02 ،05 ،13 ،11 ،13 ،11 UTCو  )50روزهـای
منتخب که شامل کدهای سینوپتیک نوع و ارتفاع ابرهای پایین ،متوس و باال و همچنین دادههای بـارش روزانـه ،بـرای
 03ایستگاه سینوپتیک موجود در منطقه موردمطالعه از سازمان هواشناسی کشور دریافت شد .در این مطالعه ایسـتگاههای
که دارای طول آماری مشترك بودند ،انتخاب گردید (جدول .)0
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جدول شماره  .1مشخصات ایستگاههای موردمطالعه
نام ایستگاه

مختصات جغرافیایی
عرض
طول

نام ایستگاه

مختصات جغرافیایی
عرض
طول

آستارا

'48˚ 85

'38˚ 36

مراوتپه

'51˚ 56

'36˚ 66

ساری

'52˚ 98

'36˚ 53

نوشهر

'55˚ 94

'37˚ 80

بابلسر

'52˚ 65

'36˚ 72

رامسر

'50˚ 68

'36˚ 90

بندرانزلی

'49˚ 45

'37˚ 47

رشت

'49˚ 62

'37˚ 32

گنبدکاووس

'55˚ 21

'37˚ 26

سیاه بیشه

'51˚ 30

'36˚ 23

گرگان

'49˚ 40

'36˚ 72

آمل

'52˚ 38

'36˚ 46

منجیل

'54˚ 41

'36˚ 90

-

در این پژوهش همچنین از اطالعات پارامترهای میکرو فیزیکی ابـر سـنجنده مـودیس اسـتفاده شـد .سـنجنده مـودیس
محصوالت ابر منطقهای و جهانی را با پوشش طیفی زیاد و تفکیک مکانی باال تهیه میکند (منـزل و همکـاران.)5102 ،
محصوالت حاضر باقدرت تفکیک  0×0درجه و با فرمت  HDFاز محصوالت سـطح  MOD06 TERRAو MYD06

 Aquaسنجنده مودیس دریافت گردیدند .محصوالت ابر مورداستفاده شامل دمای قله ابر برحسب کلوین ( ،)CTT0ارتفـاع
قله ابر برحسب متر ( ،)CTH5شعاع موثر قطر ذرات ابر برحسب میکرون ( ،)CER3ضخامت نوری ابـر ( )COT1و محتـوای
آب و ی ابر برحسب گرم بر مترمربع یا میلیگرم بر سانتیمتر مربع ( .)CWIP2در این مطالعه جهـت شناسـایی الگوهـای
گردشی موثر بر رخداد ابرهای خزری از تحلیل همدیدی بهره گرفته شد .برای این منظور از دادههای دو پایگـاه مختلـف
که شـامل دادههـای بازکـاوی شـده  ERA5مرکـز اروپـایی پیشبینـی میانمـدت جـو  ECMWFو پایگـاه دادههـای
 NCEP/NCARمیباشد ،استفاده شد .دادههای بازکاوی شده ساعتی سطوح فوقانی شامل مؤلفههای ارتفاع ژئوپتانسیل،
باد مداری ،باد نصفالنهاری ،رطوبت ویژه و امگا ترازهای  211تا  0111هکتوپاسکال جـو باقـدرت تفکیـک 1/52×1/52
درجه دریافت شد .دادههای فشار سطح دریا ( ،)SLPباد مـداری و بـاد نصـفالنهاری  01متـری سـطح زمـین از پایگـاه
دادههای  NCEP/NCARسازمان ملی جو و اقیانوسشناسی ایاالتمتحده آمریکا استخراج گردیـد و الگوهـای گردشـی
آن با استفاده از نرمافزار  GRADSترسیم شدند.
برای دستیابی به هدف پژوهش ،ابتدا مجموع روزهای رخداد ابرهای خزری در بـازه زمـانی  01سـاله ( )5101-5151بـه
تفکیک سال شناسایی و استخراج شد .سپس میانگین فراوانی رخداد ابرهای خزری در مقیاسهای زمانی ماهانه و فصـلی
محاسبه گردید .برای تعیین طبقات ارتفاعی ابرهای خزری و نوع ابرهای خزری از دادههای هواشناسی اسـتفاده شـد .بـه
این منظور ابتدا کدهای سینوپتیکی مربوط به هر الیه ارتفاعی ابرها (ابرهای الیههای پایین ،میانی و بـاالیی) و نـوع ابـر
مختص هر الیه ارتفاعی ابرها برای کل روزهای منتخب استخراج گردید .سپس درصد فراوانـی طبقـات ارتفـاعی و نـوع
ابرها محاسبه گردید .برای محاسبه بارش حاصل از ابرهای خزری ،ابتدا میانگین بارش ابرهای خزری به تفکیک ایستگاه
برای مقیاسهای زمانی ساالنه و فصلی محاسبه گردید .سـپس نسـبت بـارش ابرهـای خـزری بـهکل بارنـدگی منطقـه
استخراج شد و در آخر از نسبتهای حاصل از بارش ابرهای خزری ،میانگین درصد بارش ابرهای مذکور به دسـت آمـد و
نقشه های توزیع مکانی میانگین درصد بارندگی ابرهای خزری در مقیـاس فصـلی و سـاالنه در منطقـه مـوردپژوهش بـا

1. Cloud Top Temperature
2. Cloud Top Height
3. Cloud Effective Radius
4. Cloud Optical Thickness
5. Cloud Water and Ice Path
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استفاده از روش  IDWدر محی نرمافزاری  ARC GISپهنهبندی شد.
در این پژوهش با توجه به ارتباط ساختارمند پارامترهای ابر (مستخرج از سنجنده مودیس) با هم دیگر و تأثیرات همزمان
آنها بر بارندگی ،از تجزیهوتحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی تأثیرات مشترك پارامترهـای ابـر (دمـای قلـه ابـر،
ارتفاع قله ابر ،ضخامت نوری ابر ،شعاع موثر قطر ذرات ابر و محتوای آب و ی ابر) بر بارندگی ابرهای خزری استفاده شد.
روش آماری رگرسیون چند متغیره روشی است که به تحلیل تأثیر همزمان تعـدادی متغیـر مسـتقل بـر روی یـک متغیـر
وابسته میپردازد .در محاسبه معادله رگرسیون برای انتخاب متغیرهای مدل رگرسیونی ،روشهای مختلفی وجـود دارد .در
این مطالعه برای تعیین متغیرهای مستقل (پارامترهای ابر) تأثیرگذار بر تغییرات متغیر وابسـته (بـارش ابرهـای خـزری) از
مدل رگرسیون هم زمان بهره گرفته شد .برای آزمون موثر بودن پارامترهای ابر در رگرسیون چند متغیره بر تغییرات بارش
از آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد .معادله رگرسیون چند متغیره بهصورت زیر تعریف میشود:
در رابطه فوق

متغیر وابسته ،مقدار ثابت و فاصله از مبدأ میباشد.

تا

ضرایب رگرسیونی و  Xهـا بـر متغیرهـای

مستقل داللت دارند (فرهودی.)0312 ،
برای انجام تحلیل سینوپتیکی ساز کارهای همدیدی منجر به شکلگیری ابرهای خـزری ،از روش محیطـی بـه گردشـی
استفاده شد .به این نحو که ابتدا روزهای همراه با رخداد ابرهای خزری شناسایی شد .سپس ابعاد سینوپتیک آنها در بـازه
فضایی بین  35تا  15درجه عرض شمالی و  11تا  11درجه طول شرقی مورد بازکـاوی قـرار داده شـد .بـرای شناسـایی
الگوی گردشی منجر به شکلگیری ابرهای خزری در طول دوره موردمطالعه ،نقشههای ترکیبی فشار تراز دریـا و سـطوح
فوقانی جو ترازهای  0111تا  211هکتوپاسـکل در محـی گـردس ترسـیم و بـهدقت بررسـی شـدند .ارزیـابی و کنتـرل
نقشههای فشار تراز دریای سامانههای منجر به شکلگیری ابرهای خـزری (بـرای کـل روزهـای منتخـب) یـک الگـوی
همدیدی شناسایی و مشخص گردید .همچنین ارزیابی ترازهای سطوح فوقانی جو نشان داد که در بین ترازهـای سـطوح
فوقانی جو ،در ترازهای ( 352تراز پایینی جو) و ( 211تراز میانی جو) هکتوپاسکال الگـوی شناساییشـده نمـود بیشـتری
دارد ،بنابراین برای تحلیل انتخاب شدند .برای جلوگیری از اطاله مقالـه دو دوره بـهعنوان نماینـده تمامروزهـای منتخـب
جهت تحلیل سینوپتیکی انتخاب شدند .در مرحله آخر جهت ردیابی مسیر جریـان رطوبـت از مـدل  HYSPLITو روش
عقبگرد ( )Backwardساعت  3صبح برای نمونـههای منتخـب و ارتفاعـات  211 ،21و  0111متـر از سـطح زمـین و
حدفاصل  11ساعت اجرا شدند .دادههای هواشناسی مدل نیز از دادههای تحلیلشده  GDAS0یک درجه به دست آمد که
این مدلهای میانمقیاس ،میدان پیوستهای را برای شرای هواشناسی فراهم میآورند .عـالوه بـر دادههـای هواشناسـی،
زمان شروع ،مختصات جغرافیایی نقاط آغاز ،زمان کل اجرا ،جهت حرکت عقبگرد و چگـونگی حرکـت عمـودی نیـز در
مدل وارد شدند.
محدوده موردمطالعه
منطقه موردمطالعه با طول نسبتاً زیاد و شکل مقعر خ ساحلی شامل سواحل جنوبی دریای خزر کشور ایران میباشد کـه
بهطور تقریب بین عرض جغرافیایی  31تـا  31درجـه شـمالی و طـول جغرافیـایی  11/2تـا  21درجـه شـرقی قـرار دارد
(خوشحال دستجردی )31 :0371 ،این منطقه شامل محدوده سیاسی استانهای گیالن ،مازندران و گلستان است (شـکل
 .)5بخش جنوبی دریای خزر مساحتی کمتر از یک بیست و هفتم مساحت کشور را دارد .در منطقه موردمطالعـه اخـتالف
1. Global Data Assimilation System

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،2تابستان 1401

232

دما بسیار ناچیز است و مقدار بارش ساالنه آن از همه نواحی دیگر در ایران بیشـتر اسـت ،میـانگین بـارش حـدود 0071
میلی متر بوده و بارندگی این ناحیه از غرب به شرق کاهش مییابد (علیجانی.)012 :0317 ،

شکل شماره .2موقعیت جغرافیای منطقه و پراکندگی ایستگاههای هواشناسی موردمطالعه

بحث و یافتهها
تحلیل فراوانی رخداد ابرهای خزری

نتایج بررسی رخداد ابرهای خزری در طـول دوره آمـاری  01سـاله نشـان داد کـه درمجمـوع  537روز ابـری در منطقـه
شناسایی شد .شکل  3توزیع زمانی مجموع روزهای ابرهای خزری به تفکیک سال را در بازه زمانی موردمطالعـه را نشـان
میدهد .بر اساس شکل  ،3تقریباً در بیشتر سالهای موردبررسـی مجمـوع روزهـای ابـر خـزری بـیش از  51روز رخـداد
داشتهاند .در این میان بیشینه روزهای ابر خزری به ترتیـب در بازههـای زمـانی  22( 5103روز) 17( 5103 ،روز) و 5101
( 32روز) مشاهده شدند .کمینه رخداد آن نیز در بازه زمانی  5101با مجموع  3روز ثبت شد.

شکل شماره  .3نمودار هیستوگرام مجموع روزهای رخداد ابرهای خزری در کل دورههای منتخب

به منظور تحلیل فراوانی رخداد ابرهای خزری ،میانگین فراوانی وقوع ابرهای خـزری بـرای مقیاسهـای زمـانی فصـلی و
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ماهانه محاسبه شدند (شکلهای  1و  .)2شکل  1میانگین فراوانی ماهانه وضعیت ابرهای خـزری در منطقـه موردمطالعـه
نشان می دهد که درمجموع بیشترین و کمترین میانگین فراوانی تعداد روزهای ابرهای خزری به ترتیب در ماه شهریور بـا
 1/1روز و ماههای بهمن و اسفند با صفر روز رخداد داشتهاند .همانطور که مالحظه میشود حداکثر میانگین فراوانـی اوج
تعداد روزهای ابرهای خزری از ماه تیر شروعشده است و تا ماه مهر ادامه یافته است .درحالیکه میـانگین فراوانـی تعـداد
روزهای ابرهای خزری از آبان ماه تا ماه خرداد کاهشیافته و در ماههای بهمن و اسفند به دلیل عدم رخداد ابرهای خزری
فراوانی وقوع صفر بوده است.

شکل شماره  .4نمودار هیستوگرام میانگین فراوانی ماهانه رخداد ابرهای خزری

توزیع میانگین فراوانی فصلی ابرهای خزری در شکل  2ارائهشده است .همانطور که مالحظه میشـود بیشـینه میـانگین
فراوانی فصلی وقوع ابرهای خزری ابتدا در فصل تابسـتان ( 01/0روز) و سـپس در فصـل پـاییز ( 7/2روز) رخداده اسـت.
کمینه آن نیز به ترتیب در فصلهای زمستان ( 1/3روز) و بهار ( 3/5روز) رخداد داده است .نتایج تحلیل میانگین فراوانـی
ماهانه و فصلی ابرهای خزری بهخوبی نشان د ادند که اوج رخداد ابرهای خزری در دوره گرم سال بیشتر از دوره سرد سال
است .با توجه به اینکه در دوره گرم سال (فصل تابستان و اوایل فصل پاییز) با عقبنشینی بادهای غربی و عـدم فعالیـت
جریانهای مدیترانهای و همزمان با آغـاز فعالیتهـای پرفشـار جنبحـارهای آزور ،جـو پایـدار در ایـران حـاکم میشـود
(علیجانی .)0317 ،در این دوره در الیههای نزدیک سطح زمین با استقرار مرکز پرفشار و گسترش زبانههای آن در شمال
دریای خزر ،موجب حرکت جریان هوا از شمال دریای خزر به سمت جنوب خزر میشود .با توجه به تأثیر شرای محیطـی
خاص سواحل جنوبی خزر و استقرار کوهستان البرز ،نزول دینامیکی هوا همراه با وزش رطوبـت از سـمت دریـا و چیـنش
کوهستان البرز باع انباشته شدن رطوبت در یک فضای نسبتاً محدود بین سواحل جنوبی دریای خـزر و رشـتهکوه البـرز
میشود .در چنین شرایطی رطوبت دریا راهی برای پخش در محی پیرامون ندارد .بنابراین در اثر جریانهـای شـمال بـه
جنوب ،همزمان با استقرار سیستم فشاری و انباشته شدن رطوبـت در منطقـه ،تودههـوای مرطـوب از دامنـههای شـمالی
کوهستان البرز صعود کرده و با مهیا بودن شرای تراکم منجر بـه رخـداد مکـرر ابرهـای خـزری در منطقـه موردمطالعـه
بهخصوص در ماهها و فصل گرم سال می شود .اما دوره سرد سال (فصل زمستان و اوایل فصل بهار) که مصادف است بـا
آغاز فعالیت بادهای غربی و به دنبال آن با ورود سامانههای کمفشار ،جبههها و امـواج میـانی جـو بـه ایـران (علیجـانی،
 )0317شرای متفاوتی در منطقه برقرار میشود .در این دوره منطقه موردمطالعـه اغلـب تحـت تـأثیر فـرود مدیترانـهای
بادهای غربی می باشد .لذا با حاکمیت و گذر چرخندهای عمیق ،رطوبت برخاسـته از دریـا بـا رطوبـت منتقلشـده از روی
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دریای مدیترانه و مناطق دیگر ترکیبشده و در قالب ابرهای بارانزای عادی نمایان میشوند .به این دلیل فراوانی رخـداد
ابرهای خزری در دوره سرد سال مخصوصاً در فصل زمستان کاهش چشمگیری داشته است.

شکل شماره  .5نمودار هیستوگرام میانگین فراوانی فصلی رخداد ابرهای خزری

تحلیل الیههای ارتفاعی و نوع ابرهای خزری

با توجه به تقسیمبندی انواع الیههای مختلف ابرها ازنظر ارتفاع به سه الیه ابرهای الیههای پایین ،میانی و بـاالیی و بـا
در نظر داشتند نوع ابرهای هر الیه ارتفاعی ابرها ،بهمنظور شناسایی الیههای ارتفاعی ابرهای خزری و نوع ابرهای خزری
در منطقه ،درصد فراوانی طبقات ارتفاعی الیههای مختلف ابرها و نوع ابرهای مختص هر طبقه ارتفـاعی جداگانـه بـرای
کل روزهای منتخب مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج جدول  5به ترتیب درصد فراوانی ارتفاع الیههای مختلف ابرها
و نوع ابرها را در منطقه نشان میدهد .بر اساس نتایج جدول  ،5بیشترین درصد فراوانی طبقات ارتفاعی الیههای ابرها را
به ترتیب ابرهای الیه پایین ( )%33/1و ابرهای الیه میانی ( )%71/1و کمترین درصد فراوانی را ابرهای الیـه بـاالیی بـا
 5/1درصد تشکیل میدهد .بنابراین با توجه به بیشینه درصد فراوانی الیههای ارتفاعی ابرها ،نتایج بیـانگر آن اسـت کـه
ابرهای خزری عمدتاً بهصورت ابرهای الیههای پایین و میانی در منطقه نمایان میشوند .بهعبارتدیگر میتوان گفت که
چهره غالب ابرهای خزری در منطقه در قالب ابرهای الیههای پایین و میانی میباشد .بر اساس نوع ابرهـا ،نتـایج نشـان
میدهد که در بین نوع ابرهای الیه پایین ،به ترتیب ابرهای استراتوس ( 23/3درصد) با بیشترین درصد فراوانی و ابرهای
کومولونیمبوس ( 52/5درصد) و کومولوس ( 01/3درصد) با کمترین درصد فراوانی رخداد داشتهاند .در بـین نـوع ابرهـای
الیه میانی ،بیشترین و کمترین درصد فراوانی را به ترتیـب ابرهـای آلتوکومولـوس ( 33/1درصـد) و آلتواسـتراتوس (1/5
درصد) داشتند .همچنین با کمینه رخداد ابرهای الیه باالیی ( 5/1درصد) ،در بین نوع ابرهای الیـه بـاالیی ابـر سـیروس
بیشینه درصد رخداد را داشته است .با در نظر داشتن بیشینه رخداد نوع ابرهای الیـههای پـایین و میـانی نتـایج بـهخوبی
نشان میدهد که نوع ابرهای خزری در منطقه عمدتاً از نوع ابرهای استراتوس و آلتوکومولـوس اسـت .شـکلگیری نـوع
ابرهای خزری بستگی به پایداری جریان هوا و رطوبت دارد .این امر زمانی رخ میدهـد کـه بـا تزریـق مـداوم و پیوسـته
رطوبت از دریا و با حرکت تدریجی جریان هوای مرطوب به سمت ساحل و کشیده شدن بر روی ارتفاعات کوهستان البرز
و همزمان با صعود از ارتفاعات پایین البرز و سرد شدن در الیههای زیرین انواع مختلف ابرهای خـزری را در منطقـه بـه
وجود میآیند.
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جدول شماره  .2درصد فراوانی الیه های ارتفاعی ابر و درصد فراوانی نوع ابرهای هر الیه ارتفاعی (برحسب روزهای همراه با
رخداد ابرهای خزری) در منطقه موردمطالعه
فراوانی ()%
011
33/1
1/5
23/3
01/3
52/5

نوع ابرها
سیروس
آلتوکومولوس
آلتواستراتوس
استراتوس
کومولوس
کومولونیمبوس

فراوانی ()%
5/1
71/1

نوع الیههای ارتفاعی ابرها
ابر باال
ابر میانی

33/1

ابر پایین

تحلیل بارندگی حاصل از ابرهای خزری

نتایج حاصل از محاسبه میانگین بارش ابرهای خزری به همراه میانگین درصـد بـارش بـه تفکیـک ایسـتگاه بـرای هـر
چهارفصل و ساالنه در جدول  1ارائهشده است .بر اساس نتایج جدول  ،1میانگین بارندگی ابرهای خزری در فصل بهار در
بیشتر ایستگاهها یک و کمتر از یک میلیمتر میباشد .بیشینه مقـدار بـارش (بـیش از  1میلیمتـر) در تعـداد معـدودی از
ایستگاهها از جمله ساری ،آستارا و سیاه بیشه مشاهده شد .فصل تابستان که همزمان است با اوج رخداد ابرهـای خـزری،
در اغلب ایستگاهها میانگین بارندگی به بیش از  21میلیمتر رسیده است .در بین ایستگاههای موردمطالعه ،هسته بیشـینه
میانگین بارندگی ابرهای خزری به ترتیب ایستگاههای بندرانزلی با  070/1میلیمتر ،نوشهر با  011/5میلیمتر ،رشـت بـا
 31/3میلیمتر ،رامسر با  13/2میلیمتر و آستارا با  12/0میلیمتر مشاهده شد .همانطور که قبالً اشاره شد در این فصـل
به دلیل فرونشینی دینامیکی جریان هوا در راستای دریای خزر ،رطوبت دریا به تمام نواحی داخلی منطقه انتقالیافته و بـا
مهیا بودن عامل صعود هوای مرطوب ،یعنی صعود اورگرافیکی منجر به شکلگیری حداکثر ابرهای مذکور و بارش حاصل
از این ابرها شده است .میانگین بارشهای پاییزه ابرهای خزری حاکی از آن است کـه در بیشـتر ایسـتگاهها بـیش از 11
میلیمتر بارندگی داشتهاند .که در این میان ایستگاههای بندرانزلی با  013/1میلیمتر و آسـتارا بـا  017میلیمتـر بیشـینه
هسته میانگین بارش و ایستگاههای گنبـدکاووس ( 5/3میلیمتـر) ،منجیـل ( 1/2ملـی متـر) و مراوهتپـه ( 0/1میلیمتـر)
کمترین میانگین بارش را داشتند .در فصل زمستان به دلیل عدم رخداد ابرهای خزری ،بارندگی حاصـل از ایـن ابرهـا در
منطقه ثبتنشده است .نتایج مقدار میانگین بارشهای ساالنه ابرهای خزری نیز بیانگر آن است که بیشینه مقدار میانگین
بارش در اکثر ایستگاهها بیش از  11میلیمتر بود .هسته بیشینه مقدار میانگین بارش به ترتیب در ایستگاههای بنـدرانزلی
( 513/0میلیمتر) ،آستارا ( 031/0میلیمتر) ،رامسر ( 071/5میلیمتر) ،رشت ( 021/1میلیمتر) و بابلسر ( 010/1میلیمتـر)
رخداده اســت .در بــین ایســتگاههای موردبررســی میــانگین بارشهــای ســاالنه کمتــر از  51میلیمتــر را ایســتگاههای
گنبدکاووس ،مراوتپه و منجیل داشتند .طبق جدول  1مالحظه میشود کـه مقـدار بارنـدگی فصـلهای تابسـتان و پـاییز
ابرهای خزری درصد بیشتری از بارش ساالنه ابرهای خزری را تشکیل میدهنـد .نکتـه قابلتوجـه آن اسـت کـه مقـدار
بارندگی ابرهای خزری (فصلی-ساالنه) در مقایسه بـا کـل بارنـدگیهای فصـلی و سـاالنه منطقـه خـزری در طـی دوره
موردبررسی چندان چشمگیر نیست .که علت آن را میتوان در توانایی محدود جریانهای شمال بـه جنـوب منتقلکننـده
رطوبت به ساحل جنوبی دریا و عدم تولید بارندگی قابلتوجه از طریق صعود اورگرافیک تودههوای پایدار جستجو کرد.
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جدول شماره  .4نتایج میانگین بارش و میانگین درصد بارش ابرهای خزری در بازههای زمانی فصلی و ساالنه
ایستگاه

آستارا
ساری
بابلسر
بندرانزلی
گنبدکاووس
گرگان
منجیل
مراوتپه
نوشهر
رامسر
رشت
سیاه بیشه
آمل

بهار
میانگین
بارش
()mm
1
1/3
1/1
0/3
0/0
1/1
1/7
1/7
0/7
0/5
1/5
1/3
0/0

میانگین
درصد
بارش
0/1
5/0
1/3
1/3
0/5
1/7
1/1
0/1
0/3
1/1
1/0
5/7
5

تابستان
میانگین
میانگین
درصد
بارش
بارش
()mm
23
12/0
21/1
11/7
21/2
21/1
71/3
070/1
51/5
01/3
33
01
00/7
1/3
51/2
7/7
13/5
011/5
23/1
13/2
13/1
31/3
31/1
53/1
51/2
51/5

پاییز
میانگین
بارش
()mm
017
13
13/1
013/1
5/3
01/1
1/2
0/1
71/2
12/1
11/3
3/5
51/5

میانگین
درصد
بارش
01/5
51
01/3
01/2
3/7
0/2
1/1
3/0
07/5
52/2
51/3
05/1
3/2

زمستان
میانگین میانگین
درصد
بارش
بارش
()mm
1
1
1
1
1
1
1/0
1/5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ساالنه
میانگین
بارش
()mm
031/0
31/1
010/1
513/0
03
53/2
5/0
01/0
011/2
071/5
021/1
31/3
10/5

میانگین
درصد
بارش
01/1
01/3
03/0
01/1
1/1
1
1/1
3/1
01/5
07/0
05/1
01/0
2/3

تحلیل توزیع مکانی فصلی میانگین درصد بارندگی ابرهای خزری

نقشههای توزیع مکانی فصلی و ساالنه میانگین درصد بارندگی ابرهای خزری در شکل  7ارائهشده اسـت .الزم بـه ذکـر
است در این پژوهش به دلیل عدم رخداد ابرهای خزری در فصل زمستان ،نقشه توزیع مکـانی میـانگین درصـد بارنـدگی
ترسیم نشد .بر اساس شکل  ،a 7در فصل بهار بیشینه مقدار درصد بارش (بـیش از  0/2درصـد) در قسـمتهای محـدود
جنوب و غرب منطقه متمرکزشده است .درحالیکه کمینه میانگین درصد بارنـدگی در قسـمتهای عمـده از منطقـه کـه
شامل شرق ،جنوب شرق و جنوب غرب منطقه است ،مشاهده میشود .در فصل تابستان گستره بیشـینه میـانگین درصـد
بارندگی (بیش از  11درصد) در جنوب غرب ،غرب و قسمت بسیار ناچیز شرق منطقه و کمینه آن (کمتر از  31درصـد) در
قسمتهای محدود جنوب و جنوب شرق قابلرؤیت است (شکل  .)b 7در فصل پاییز پراکندگی مکـانی بیشـینه میـانگین
درصد بارش (بیش از  01درصد) در جنوب غرب و غرب و کمینه آن (کمتر از  01درصد) در بیشـتر قسـمتهای جنـوب،
جنوب شرق و شرق منطقه مشاهده میشود (شکل  .)c 7در بازه زمانی ساالنه پراکندگی مکانی بیشـینه میـانگین درصـد
بارش ابرهای خزری (بیش از  05/1درصد) در بیشتر گستره منطقه قابلمشاهده است .گستره عمده کمینه میانگین درصد
بارش در شرق (کمتر از  05درصد) منطقه متمرکزشده اسـت (شـکل  .)d 7بررسـی پراکنـدگی مکـانی میـانگین درصـد
بارندگی ابرهای خزری در منطقه نشان میدهد که الگوی پراکندگی مکانی هسته بیشینه میانگین درصـد بـارش سـاالنه
ابرهای خزری همانند توزیع مکانی گستره بیشینه بارشهای فصلهای تابستان و پاییز یکسـان بـوده اسـت و عمـدتاً در
قسمتهای غرب ،جنوب غرب منطقه قرار دارد .به دلیل اینکه از یکسو کرانـههای خـزر بـهویژه بخشهـای غربـی ،بـا
داشتن فاصله محدود از دریا موجب تزریق مداوم رطوبت و محدود شدن آن توس کوهستان البرز در قسمتهای غرب تا
جنوب منطقه می شود .درنتیجه باوجود فراوانی رطوبت و مکانیسم صعود اورگرافیکی شرای برای رخـداد حـداکثر بـارش
فراهم است .اما با دور شدن از کرانههای غربی خزر ،بارش ابرهای خزری نیز کـاهش پیـدا میکننـد .همچنـین از سـوی
دیگر در کرانههای خزر گذر جریان بادهای سرد و خشک شرقی و شمال شرقی از روی دریای گرم خزر ،در رخداد حداکثر
بارش در محدودههای غربی و جنوب غربی منطقه بیتأثیر نبوده است .گفتنی است در چنین شرایطی بـه دلیـل طـوالنی
بودن مسیر جریان نسبت به قسمتهای شرقی منطقه ،بادهای شمال شرقی و شرقی با کسـب حـداکثر رطوبـت از دریـا
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بهخوبی ناپایدار شده و صعود میکنند و موجب بارشهای قابلتوجه در قسمتهای غربی و جنوب غربـی منطقـه خـزری
میشود (علیجانی.)0317 ،

شکل شماره  .7توزیع مکانی میانگین درصد بارندگی ابرهای خزری )A( .فصل بهار )B( ،فصل تابستان )C( ،فصل پاییز و ()D
ساالنه

مدل رگرسیون چند متغیره

در این مطالعه بهمنظور تأثیر مشترك پارامترهای ابر بر بارندگی ابرهای خزری از مدلهای رگرسـیون چنـد متغیـره ،کـه
توانایی ترکیب اثرهای چند متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته را دارند ،استفاده شد .برای بـه دسـت آوردن اثـر مشـترك
پارامترهای ابر (بهعنوان متغیرهای مستقل) بر بارش (متغیر وابسته) کل دورههـای موردمطالعـه از روش رگرسـیون چنـد
متغیره همزمان استفاده شد تا مشخص شود پارامترهای موردمطالعه بهصورت مشترك چند درصد از تغییرات بارش در هر
دوره را توجیه میکنند .برای آزمون موثر بودن پارامترهای ابر در رگرسیون چند متغیره بر تغییرات بارش از آنالیز واریانس
یکطرفه استفاده شد .همچنین مقدار ضرایب متغیرهای مستقل به همراه شاخص  VIFبهمنظور بررسی رابطه هم خطـی
یا عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل محاسبه شد .بر اساس نتایج جدول  ،2ضریب همبستگی پیرسـون ( )Rبـا مقـدار
 1/72نشاندهندهای تأثیر مثبت و باالی تمامی پارامترهای ابر بر بارش ابرهای خزری است .مقـدار ضـریب تعیـین کـل
دورههای منتخب نشان داد که ضریب تعیین ( )R Squareمعادل  27درصد است .بنابراین میتوان گفت که  27درصد از
تغییرات بارش بهوسیله پنج پارامتر ابر (دمای قله ابر ،ارتفاع قله ابر ،ضـخامت نـوری ابـر ،شـعاع مـوثر قطـر ذرات ابـر و
محتوای آب و ی ابر) موردمطالعه پیشبینی کرد .با توجه به معنیدار بودن مقادیر ) ،P-value(Fهمچنـین بیشـتر بـودن
مقادیر آماره  Fو آماره دوربین واتسون ( )5/1میتوان با اطمینان مناسب بودن مدل چند متغیره برازش دادهشـده را تأییـد
کرد .در جدول  1نتایج محاسبه ضرایب متغیرهای مستقل (پنج پارامتر ابر) به همراه مقدار شاخص  VIFارائهشـده اسـت.
نتایج نشان میدهد که ضرایب همه متغیرهای مستقل مثبت میباشد .بر اساس مقدار ضرایب از بیشتر به کمتر ،به ترتیب
متغیرهای  )1/255( CWPو  )1/200( COTبیشترین مقدار ضریب را در مقایسه با متغیرهای دیگر داشتهاند و به عبارتی
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نشان میدهد که متغیرهای  CWPو  COTبهترین متغیر برای پیشگوی متغیر وابسته (بارش ابرهای خـزری) اسـت .بـا
توجه به اینکه مقدار خروجی شاخص  VIFبرای تمام متغیرهای مستقل نزدیک به یک میباشد .بنابراین عدم رابطه هـم
خطی بین متغیرهای مستقل را تأیید میکند.
جدول شماره  .5نتایج مدل رگرسیون چند متغیره بین بارش و پارامترهای ابر در دورههای موردمطالعه
P)value(F
1/13

F
5/2

DurbinWatson
5/1

R Square

R

1/27

1/72

جدول شماره  .6ضرایب متغیرهای مستقل و مقدار شاخص )Variance inflation facto(VIF
مقدار VIF
0/10
0/01
0/51
0
0/03

ضرایب متغیرهای مستقل
1/310
1/100
1/200
1/520
1/255

متغیرهای مستقل
CTT
CTH
COT
CER
CWP

تحلیل ساز کارهای همدیدی منجر به شکلگیری ابرهای خزری

با بررسی نقشههای سینوپتیک (بر اساس توضیحات ارائهشده در بخش مواد و روشها) ،مشخص شـد کـه یـک الگـوی
همدیدی در رخداد ابرهای خزری در طول دوره موردمطالعه تأثیرگذار بوده اسـت .بـر همـین اسـاس در پـژوهش حاضـر
بهمنظور تحلیل سینوپتیکی ساز کارهای همدیدی منجر به شکلگیری ابرهای خزری ،نقشههای ترکیبی فشار سطح دریا،
تراز  352و  211هکتوپاسکل برای دورههای ماه اوت سال  5101و ماه مه سال ( 5151بـهعنوان نماینـده کـل روزهـای
منتخب) ترسیم و تحلیل شدند .در روز منتخب ( )53اوت  5101نقشه تراز سطح دریا (شکل  1الف) مرکـز پرفشـار 0102
میلی بار در شمال دریای خزر بستهشده است .زبانههای حاصل از این مرکز با جهت غربی – شرقی وارد شمال ایران شده
و پربند پرفشار  0101میلی بار از سواحل جنوبی خزر عبور کرده است .با توجه به نزدیک شـدن زبانـه کمفشـار از مسـیر
مرکز ایران به سواحل شمالی کشور؛ گرادیان فشاری شمال به جنوب جریانی منطبق با آن ایجاد کرده است .بررسی نقشه
ترکیبی همدیدی ژئوپتانسیل و مجموع رطوبت ترازهای  0111تا  211هکتوپاسـکال تـراز پـایینی جـو (شـکل  1ب) روز
منتخب اوت  5101نشان داد که جریان باد ،رطوبت دریای خزر را به سمت منطقه هدایت کرده و مقدار رطوبت ویـژه بـه
بیش از  051گرم در کیلوگرم رسیده است .همانطور که مالحظه میشود گذر پربندهای پر ارتفـاع  71و  71ژئوپتانسـیل
متر حکایت از پایداری جریان هوا دارند .نقشه ترکیبی امگا و ژئوپتانسیل تراز میانی جو (شـکل  1پ) بیـانگر پایـداری در
بیشتر منطقه مورد مطالعاتی و بهویژه در قسمتهای جنوب شرق دریای خزر میباشد .بررسی مقادیر امگا ،شدت حرکـات
نزولی جریان هوا بر روی منطقه در تراز میانی جو را  1/0تا  1/5پاسکال بر ثانیه نشان میدهد .در روز منتخـب ( )51مـاه
مه  5151در نقشه تراز سطح دریا (شکل  1ج) زبانههای پرفشار از شمال دریای خزر وارد کشور شده و پر بنـدهای 0102
و  0105.2میلی بار ،منطقه را تحت تأثیر قرار دادهاند .در نقشههای ترکیبی ژئوپتانسیل و مجمـوع رطوبـت ویـژه -0111
 211تراز پایینی جو (شکل  1ح) وجود دو سامانه متفاوت چرخندی و واچرخندی در شمال دریای خزر ،منجـر بـه تشـدید
جریان باد شده است بهطوریکه جریان باد با جهت حرکت ساعتگرد رطوبت دریای خزر را به سمت سواحل جنـوبی آن
شارش داده و مقدار رطوبت ویژه به بیش از  31گرم در کیلوگرم در منطقه رسیده است .همچنین منطقـه موردمطالعـه در
بین پربندهای پر ارتفاع  71و  71ژئوپتانسیل متر واقعشده و نشان میدهد که تقریباً در منطقه جوی پایدار حاکم است .در
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نقشه ترکیبی امگا و ژئوپتانسیل تراز  211هکتوپاسکل (شکل  1د) مقادیر امگا تأیید میکنند که جوی پایداری در منطقـه
وجود دارد .همانطور که مالحظه میشود مقدار بیشینه حرکات نزولی جریان هوا به  1/0تا  1/2پاسکال در ثانیـه رسـیده
است .عبور پربند پر ارتفاع  2711ژئوپتانسیل متر تشدید شـرای پایـداری نیـز را نشـان میدهـد .نتـایج بررسـی الگـوی
سینوپتیک در دوره های منتخب حکایت از وزش جریان باد از شمال دریای خزر بـه سـمت جنـوب آن را دارد .تودههـوای
مذکور به همراه رطوبت دریا با برخورد به کوهستان البرز ،باع صعود اورگرافیکی تودههوا شـده اسـت .بسـتههوا ضـمن
صعود دمای آن کاهشیافته و کم کم زمانی فرارسیده که بر اثر کاهش دما ،گنجـایش نگهـداری رطوبـت هـوا از میـزان
رطوبت موجود کمتر شده و درنتیجـه تـراکم آغازشـده (اسـتول .015 :5107 ،کاویـانی و علیجـانی )511 :0373 ،و ابـر و
بارندگی در منطقه ،شکلگرفته است .ابرهایی که بهاینترتیب به وجود میآیند اغلب از نوع اسـتراتوس هسـتند و عمومـاً
گسترش زیادی ندارند و تنها در مناطق محدودی دیده میشوند (ناظم السادات.)015 :0331 ،

شکل شماره  .8نقشههای ترکیبی فشار سطح زمین (الف ،روز  23اوت  2018ساعت  12و (ج) روز  24مه  2020ساعت .)12
نقشههای ترکیبی مجموع رطوبت ویژه ( )500-1000و ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  925هکتوپاسکال (تراز پایینی جو) (ب ،روز
 23اوت  2018ساعت  11و (ح) روز  24مه  2020ساعت  .)09نقشههای ترکیبی همدیدی امگا و ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز
 500هکتوپاسکال (تراز میانی جو) (پ ،روز  21اوت  2018ساعت  09و (د) روز  24مه  2020ساعت )13

خروجی مدل HYSPLIT
در این پژوهش برای اجرای مدل  HYSPLITبه منظور شناسایی منبع تأمین رطوبت ابرهای خزری از مدل HYSPLIT

استفاده شد .با توجه به اینکه در کل دورههای منتخب نتایج خروجی مـدل  HYSPLITیکسـان بـود درنتیجـه خروجـی
روزهای منتخب دورههای  30جوالی سال  50 ،5103اوت سال  5101و  51مه سال  5151در پژوهش ارائه شد .اجـرای
مدل با استفاده از روش پسگرد برای نمونههای منتخب از ساعت  3صبح شروع شد و با عقب رفتن در زمان به مـدت 11
ساعت مسیر جریان رطوبت در سه سطح  211 ،21و  0111متری از سطح زمین ردیابی شـدند (شـکل  ،3الـف ،ب و ج).
بررسی مسیر جریان رطوبت در نمونههای منتخب نشان داد که جریان رطوبت در ارتفاعات مختلف نزدیک سـطح زمـین

240

فصلنامه پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،2تابستان 1401

مسیرهای مشابهی را از سمت دریای خزر پیمودهاند .درنتیجه خروجی مدل  HYSPLITمنبع رطوبت شکلگیری ابرهای
خزری را دریای خزر نشان داد.

شکل شماره  .9رهگیری جریان رطوبت حاصل از نتایج مدل ( .HYSPLITالف) روز  31جوالی ( ،2013ب) روز  21اوت .2018
(ج) روز  24مه 2020

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر در طول دوره آماری  01ساله ( )5101-5151با استفاده از دادههای مشاهداتی ،دادههای واکـاوی شـده
( ERA5و  ،)NCEP-NCARمحصوالت ابر سنجنده مودیس و اجرای مدل  HYSPLITبه شناسایی و معرفی ابرهـای
خزری پرداخته شد .ابرهای خزری که تحت شرای محیطـی مخـتص سـواحل شـمال کشـور شـکل میگیرنـد و مـورد
ناشناختهای از تنوع آبوهوایی کشـور محسـوب میشـود .در طـول دوره موردمطالعـه 573 ،روز رخـداد ابرهـای خـزری
شناسایی شد .یافته ها نشان داد که بیشینه تکرار ابرهای خزری در دوره گرم سال بیشتر از دوره سرد سال است .به دلیـل
اینکه در دوره گرم سال با آغاز فعالیت پرفشار جنبحارهای آزور و با شکلگیری جو پایدار در ایـران ،در سـطح زمـین بـا
شکلگیری مرکز پرفشار و گسترش زبانههای آن تا شمال دریای خزر از یکسو باع تغییر جهت جریان هوا از شمال به
جنوب دریای خزر شده است و از سوی دیگر به دلیل موقعیت ویژه منطقه و وجود کوهسـتان البـرز ،رطوبـت رسـیده بـه
منطقه راهی برای پخش به پیرامون منطقه نداشته در چنین شرایطی تودههوای مرطوب ضمن برخورد به کوهستان البـرز
از طریق صعود اوروگرافیکی صعود کرده و منجر به شکلگیری ابرهای خزری در منطقه شده است .همچنـین بررسـیها
مشخص کرد که چهره غالب ابرهای خزری در قالب ابرهای پایینی از نوع ابرهـای اسـتراتوس و ابرهـای میـانی از نـوع
ابرهای آلتواستراتوس در منطقه نمایان میشود .بررسی بارانزایی فصلی و ساالنه ابرهـای خـزری ،نشـان داد کـه مقـدار
بارندگی حاصل از ابرهای خزری در مقایسه با کل بارندگی رخداده در منطقه موردپژوهش ناچیز میباشد .که دالیل آن را
میتوان به پایداری جریان هوا ،توانایی محدود صعود اروگرافیک در تشکیل بارندگی و ضعیف بودن جریان بادهای شمال
– جنوب منتقل کننده رطوبت از دریا به سمت ساحل جنوبی دریای خزر اشاره کرد .آمـاره رگرسـیون چنـد متغیـره تـأثیر
مشترك پنج پارامتر ابر موردمطالعه بر بارندگی ابرهای خزری در کل دورههای منتخب را  27درصد نشان شـد .رسـولی و
همکاران ( )0335با بررسی تأثیر چهار پارامتر ابر بر بارندگی را  51تا  37درصد نشان دادند .بررسـی نقشـههای رهگیـری
منبع و مسیر رطوبت حاصل از مدل  HYSPLITدر نمونههای انتخابی نشان داد که منبع و مسیر کلی انتقال رطوبت بـه
منطقه دریای خزر میباشد .با توجه به اینکه ابرهای خزری جلوه ناشناختهای از تنوع آبوهـوایی ایـران میباشـد ،انجـام
تحقیقات بیشتر با استفاده از روشهای علمی دقیقتر و اجرای مدلهای شبیهسازی میتواند جنبههای دقیقتری از ابعـاد
این نوع از ابرها را نمایان کند.
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