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 9/71/7936تاریخ تصویب:               3/2/7936تاریخ دریافت: 

 چکیده 

های چرتنه یک منطقه و شنناتت ملفهنه یهابارشبررسی سازوکار انتقال و شناسایی منابع تأمین رطوبت 

. پنووه  ااضنر باهنمط مطافشنه شنار اسنتی آب بر روی آن از موضوعات موردتوجنه در عونوج جنوّ

بهنار  اینران صنورت  هنایبارشهمگرایی رطوبت و آب قابل بارش جو و شناسایی منابع تأمین رطوبنت 

سنجی تگا  سینوپتیکی، کویماتوفوژی و بارانایس 383های بارش روزانه گرفته است. برای این منظور از داد 

شم  است. پس از استخراج روزهای بارشی فراگیر بنه ( استهاد 1525 -2692سافه ) 55در یک دور  آماری 

انم شنم ای افگوهای شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جو بارش بهنار  شناساییکمک تحویل توشه

هکتوپاسنکال بنه همنرا  شنار همگراینی  055و  855ار تراز دریا، های فشو سپس اقماج به استخراج نقشه

 هنایبارشرطوبتی و آب قابل بارش جو در منطقه موردمطافشه شم  است. نتنای  نشنان داد کنه مکانیسن  

کن   -همگرایی شار رطوبتی ناشی پرفشنار سنیبریایران و شار همگرایی رطوبت در ارتباط با  ۀفراگیر بهار

فنار،، شنار همگراینی توی  ک  فشار –همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار قزاقستان  عربستان ، شار فشار

عربستان، شار همگرایی رطوبت  ک  فشارشرق ترکیه،  ک  فشار-رطوبت ناشی از پرفشار شمال دریای تزر

 کن  –عربستان، سودان و شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار سیبری  ک  فشار -ناشی از پرفشار سیبری

بود  است. بیشترین مقمار رطوبت و شنار همگراینی رطوبنت از سنمت  سودان ک  فشارترکمنستان،  رفشا

فار،، دریای تزر و دریای سرخ در ترازهنای پنایین جنو و درینای ممیتراننه و سنیا  دریای عرب، توی 

 .استدرترازهای بافایی جو 

  ، ایرانبهار هایبارششارهمگرایی رطوبت، آب قابل بارش،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه -7

 کنهطوریبهمنناط  آب و هنوایی اسنت،  گیریشکلها و دریاها یکی از عوامل مه  و تأثیرگذار در توزیع تشکی

کنم. اجن  وسنیشی از وهوای آن منطقه ایجاد میهر نوع جابجایی انرژی از تشکی به دریا و بافشکس تغییراتی در آب

ا متمرکزشم  است و مقنادیر زینادی از گرمنا، آب، گازهنا،  رات آلروسنل و ههای کر  زمین در دریاها و اقیانو،آب

یا کاه  رطوبت در یک ناایه وابسته بنه انتقنال رطوبنت  افزای ( Big et al., 2003)کنم میرا با اتمسهر مبادفه تکانه 

 .(2303)قنالمی،  اسنتیع ماهای اتمسهری و گردش هوا به اشکال گاز و وسیوه جریانبه داتل یا تارج از آن ناایه به

ای با گردش جو بخصوص افگوهای پرفشار همخنوانی طوری فزاینم دفیل افگوهای چگونگی شار رطوبت به به همین

عمنومی جنو در انتقال بخارآب عواو  بر وابسنتگی بنه گنردش  مختوف اشکال .(Lindesay & Dabreto, 1993دارد )

دو نوع شنار رطنوبتی قنال  و افقنی در جنو  طورکویبه (.Akspengent, 2003)است متهاوت های زمانی مختوف دور 

وجود دارد که همیشه توأمان با یکمیگر بود  و تنها ممکن است در شرایط تاصی میزان یکی بر دیگنری فزوننی یابنم، 

نتقنال وسیوه فرارفت هوا برای انتقال رطوبت از سطح تبخیر شونم  به نقناط دیگنر و شنار عمنودی بنرای اشار افقی به

 انتقنال (2386)مسنشودیان و محمنمی، پنذیرد منیانجناج رطوبت از سطح تبخیر شونم  به درون جو در جهنت قنال  

در جو وابستگی مستقی  به شرایط گردش جو دارد و با تغییرات گردش جنو در طنی زمنان، مینزان و مسنیر  بخارآب

-موضنوع منیار رطوبت درواقع بنه بررسنی اینن ش همگرایی (Xu & Zhang, 2003) یابممیانتقال رطوبت نیز تغییر 

شنار همگراینی رطوبنت و  درزمیننه شود.میجو پردازد که وزش باعث تجمع چه مقمار بخارآب در ترازهای مختوف 

صنورت کونی گرفته است؛ وفی اکثر این مطافشات بهاز ایران تحقیقات زیادی انجاج تأثیر آن در بارش در داتل و تارج

بهار  در پهننه اینران در ارتبناط  هایبارشین در این مطافشه سشی بر آن است تا همگرایی شار رطوبتی بود  است، بنابرا

مطافشنه  توان بنهبا آب قابل بارش موردمطافشه و بررسی قرار گیرد. ازجموه مطافشات صورت گرفته در تارج کشور می

ار رطنوبتی آن از اقینانو، آراج، ترکیبنی از ساسکاچوان اشار  کرد کنه منبنع شن ۀرودتان ۀشار بخارآب بر روی اوض

 .(Liu & Stewart, 2003)شنود منیتوی  کافیهرنیا و توی  مکزیک، توی  هادسون و اقیانو، منجمم شنمافی تنأمین 

در رودتانه یانگ تسه چین نشان داد کنه تونی  بنگنال و  2668و مطافشه منابع رطوبتی سیل تابستان  اینکه بررسی کما

بررسی انتقنال رطوبنت و شنار  همچنین در( Xu & Zhang, 2003)انم این سیل بود بی منابع رطوبتی دریای چین جنو

 هنایبارشتنرین منبنع رطنوبتی جنوب آفریقا، قسمت جنوب غنرب اقینانو، هننم مه  هایبارشبخارآب بر روی 

شنار بافنای بخنارآب از دیگنر  مطافشنه در(. Lindesay & Dabreton, 1993)اسنت نواای مرکزی جنوب آفریقا بود  

 & Viale) اسنتهنای آننم آسنای کنو سیل هایبارشهای آنم یکی از دفایل اصوی اقیانو، آراج به سمت بادگیر کو 

Nunez, 2011.) متنر در اینران نشنان داد میوی 25بی  از  هایبارشسینوپتیکی  مطافشات داتوی عویجانی در مطافشه در

انافی اسنت کنه  اینن در (.2303)عویجانی است بود  ایران  هایبارشر رطوبتی اکثر که دریای ممیترانه منبع اصوی شا
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 هنایبارشسنگین غرب کشور درینای ممیتراننه را منبنع اصنوی شنار رطنوبتی  هایبارشبراتی و ایمری در بررسی 

ان منبنع رطنوبتی با توجه به متنوع بودن ننواای بارشنی اینر وجودبااین(؛ 2381داننم )براتی و ایمری کشور میغرب 

منناط  کوهسنتانی افبنرز و زاگنر، بنه ترتین   هنایبارشبرای مثال منابع رطوبت  ؛باشمایران متهاوت می هایبارش

در مطافشنه  (2365رابطه فرج زاد  و همکناران ) همین در .(Evans at al., 2003)بود  است فار، دریای تزر و توی 

غنرب  هنایبارشنشان دادنم که منبع رطوبنت اصنوی بنرای  2669سال  روز ژانویه 0سنگین  هایبارشتود بر روی 

. دریای سرخ در ترازهای میانی و درینای ممیتراننه در ترازهنای بافنا استایران دریای عرب و عمان در ترازهای پایین 

رطوبنت ها نشان داد کنه بخن  عمنم  باشنم، همچنین بررسی آنازنظر تأمین رطوبت نق  غاف  را در بارش دارا می

سنوی اینران بنی  از همنه متنأثر از جریاننات شود. همچنین انتقال رطوبت بهدر سطوح پایین جو به کشور منتقل می

کنه توزینع فصنوی  ازآنجنای .اسنتهنای فشنار مسنوط در ترازهنای پنایین جنو هوای مرطوب منشأ گرفته از سامانه

کنتنرل کنننم اقویمنی اینران از  هایسیسنت کنه  ازآنجنای باشنم وایران با توجه به پهناور بودن آن متنوع می هایبارش

باشنم فذا در راستای تکمیل کار محققان دیگر در این مطافشه سنشی شنم  اسنت شنار فصوی به فصل دیگر متهاوت می

 و تجزیه تحویل قرار گیرد. موردبررسیبهار  در ارتباط با آب قابل بارش  هایبارشهمگرایی رطوبت 

 هاو روشمواد  -2

بهنار  اینران از دو پایگنا   هنایبارشمنظور واکاوی شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جنو ر این مطافشه بهد

 :شم  استای بهر  گرفتهداد 

 های محیطیداده -2-7

ها ااصل میان یابی مشناهمات بنارش روزاننه انم. در بخ  اول داد شم آوریهای محیطی در دو بخ  جمعداد 

از پایگنا   2383تنا  2335ایستگا  سینوپتیکی و اقویمی از ابتمای سال  383هممیمی و اقویمی و رطوبت  ایستگا  2395

های اسهزاری ویرای  نخست در دانشگا  اصنههان توسنط دکتنر سنیم استهاد  شم  است. پایگا  داد  های اسهزاریداد 

کیونومتر اسنت کنه در سیسنت   25×25هنا اد شم  استهاد  گردیم  است. تهکیک مکنانی دابوافهضل مسشودیان طراای

. اسنتیاتتنه  0280ها در سراسنر اینران انم. بمین ترتی  تشنماد یاتتنهشکل نگاشته شم تصویر فامبرت مخروطی ه 

بنا اسنتهاد  از  2365تنا انتهنای  2383منظور افزای  تهکیک زمانی پایگا  داد  مذکور مشاهمات روزانه بارش از سال به

های اینن پایگنا  دارای شم  است. داد های مذکور افزود مان تهکیک مکانی، میان یابی و به پایگا  داد همان روش و ه

توفیمشنم  اسنت و در قافن  ینک  2کیوومتر بود  و در قاف  سیست  تصویر فامبرت مخروطنی 25× 25تهکیک مکانی 

 ۀمنظور تکمینل دورشنم  اسنت. بنهرت ها( م)زمان در سطرها و مکنان در سنتون sبا آرای   25661× 0280ماتریس 

                                                           
1 Lambert Conformal Conic Projection   
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 16/21/2365تنا  21/25/2383ها مربنوط از تناری  سافه و افزای  دقت نتای  پووه ، گرو  دیگری از داد  55آماری 

شناسی که از سنازمان هواشناسنی کشنور دریافنت شنم  ایستگا  هممیم و اقوی  383 ۀهای دمای کمینبا استهاد  از داد 

 شم  است:منظور تشیین روز بارشی از سه شرط استهاد ای بهبشم از تشکیل پایگا  داد  یابی شم.بود، مرت  و میان 
 

 اماقل دو روز تماوج داشته باشم. 1 متر و بافاتر را تجربه کرد  باشمروزی که بارش یک میوی

درصم پوش  مکانی داشته باشم. 55اماقل   

 

گیرننم و های موردبررسی موردتوجنه قنرار منیبرای هرکماج از یاتتههای فراگیر ها فقط بارشبا تشریف این شرط

ها بنه منمت شود. شرط دوج نیز تماوج این بارشمههوج نسبی بودن بارش فراگیر برای مناط  مختوف کشور رعایت می

وامنل هنای محونی کنه براثنر عای از بارشهای با منشنأ سنامانه. با در نظر گرفتن این شرط بارشاستروز  1اماقل 

 شونم.دهنم تهکیک میمحیطی )ماننم ارتهاع( رخ می

 

 
های مورداستفاده های مورداستفاده در پایگاه داده اسفزاری )الف( و پراکنش ایستگاهپراکنش ایستگاه .7شکل 

 برای تکمیل پایگاه اسفزاری )ب(
 

 های جویداده -2-2

هنای داد فراگینر بهنار  اینران،  هنایبارشل بارش منظور بررسی شار همگرایی رطوبت و آب قابدر این بخ  به

ی اافنهاری، رطوبننت ویننو  و ارتهنناع ژلوپتانسننیل از پایگننا  داد فشننار تننراز دریننا، ملفهننه بنناد مننماری و نصننف

(NCEP/NCAR،وابسته به سازمان مونی جنو و اقینانو )و  055، 855متحنم  آمریکنا در ترازهنای شناسنی ایافات
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ی هنا. داد اسنتقوسنی  درجنه 5/1× 5/1هنا کانی این داد شم  است. قمرت تهکیک مراج  هکتوپاسکال استخ 2555

ها آب قابل بنارش )بنین تنراز یابی است. بشم از استخراج داد قابل دست www.cdc.noaa.govمذکور در تارنمای 

کتوپاسنکال اسنتخراج و ه 055و  855هکتوپاسکال( و شار همگراینی رطوبنت بنرای ترازهنای درینا،  05دریا تا تراز 

منظور شناسنایی افگوهنای بنارش بشم از استخراج روزهای بارشی فراگینر بنهموردبررسی و تجزیه تحویل قرار گرفت. 

های فشنار سنطح داد بنمی بر روی شم  است. در گاج بشمی باهمط انجاج طبقهای استهاد فراگیر ایران از تحویل توشه

منظور انتخناب روزهنای نمایننم  بنههنا شنم. ای بنر روی داد اقماج به تحویل توشنه دریا و شناسایی روزهای نماینم 

ترتی  برای انتخناب روز نمایننم ،  این شم  است. به آمم  از روش همبستگی فونم استهاد دستهای بهااصل از گرو 

ی  همبسنتگی مشنرط درجنه شنم . ضنرترین تشماد روزهای گنرو  دارد انتخابروزی که بافاترین شباهت را با بی 

هماننمی افگوهای دو نقشه با هممیگر است. برای این کار بایم ضنری  همبسنتگی آسنتانه مشیننی را پنذیرفت. مقنمار 

اسنتخراج  52/5کنم. روزهای نماینم  بر پاینه آسنتانه تغییر می 0/5تا  5/5گونه موارد نوعاً بین ضری  همبستگی در این

عنوان روز نمایننم  انتخناب داشنته باشنم بنه 52/5ماد روزهای بیشتری ضری  همبسنتگی شم. بنابراین روزی که با تش

هنا از آب قابنل بنارش و شنارهمگرایی دیننامیکی آن-منظور تحوینل هممینمیگردیم. بشم از استخراج روز نماینم  به

   شم  است:رطوبت بهر  گرفته

 105تنا  2555در راسنتای عمنودی بنین ترازهنای وزنی رطوبت انتگرال آب قابل بارش از طری  آب قابل بارش: 

   (:2363 ،)عساکر  و دوستکامیاناعمال شم های مزبور هکتوپاسکال به شرح زیر بر داد 

 

 (2)رابطه 
 

 

باشنم( و متغیر موردنظر )در اینجا ن  ویو  براسن  گنرج بنر کیونوگرج می شتاب جا به زمین، gدر این فرمول 

 باشمفشار می 
افزای  یا کاه  رطوبت در یک ناایه وابسته به انتقال رطوبت بنه داتنل ینا تنارج از آن  همگرایی شار رطوبت:

باشم. شاتص کنل رطوبنت وینو  عبنارت های اتمسهری و گردش هوا به اشکال مایع و گاز میوسیوه جریانناایه به

ی فوقنانی شم  و تنا ترازهناهکتوپاسکال شروع 2555آن از تراز  که ارتهاع مار آب موجود در ستونی از هوااست از مق

گوننه هکتوپاسنکال هی  555همان آب قابل بارش جو است. مشموفناً در ارتهناع بافناتر از  تقریباًو  یابمدفخوا  ادامه می

اسنیر شنود. محاسنبه شناتص شنار رطوبنت در تهنظر میصنرط 555رطوبتی وجود نمارد و عمواً از ترازهای بافنای 

بسنیار سننگین و رگبنار  هنایبارش ویو  تخمین اماکثر بارش محتمل های هیمروکویمایی بههممیم پمیم 

هنای ای مشنین بنر اثنر وزش و جریانشار رطوبت، تجمنع رطوبنت در منطقنه همگرایی درمجموع باشم.کاربردی می
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نشنان داد  شنود، مسناوی  qشود. چنانچه ن  ویو  با جوی است که براس  گرج بر کیووگرج هوای مرطوب  بیان می

 :تواهم بود با

 

 (1رابطه )
 

 

و هنوای تشنک اسنت کنه جمشناً باینم ینک مجموع جرج بخنار آب  جرج بخار آب و  در این رابطه  

ی زینر و مشادفه به شکل سناد ( مقمار آن گذاشته شود )  کیووگرج شود که اگر به جای

 آیم:براس  گرج بر گرج در می

 

 (3) رابطه
 

 

 فشار بخار آب است. مجموع فشار جو و  که در آن: 

فشار به صورت زینر تشرینف آب در دستگا  مختصات ه همگرایی شار رطوبت را بر اسا، اصل پیوستگی بخار 

 :  شودمی

 

 (3) رابطه
 

 

 که در آن 

 (5) رابطه
 

 

از  که اتتواط بین برونماد و درونماد بخار آب در بسته هوا اسنت. رطوبت ویو  است  و  که 

ت. ، نسبت چگاف )تراک ( در بسنته هنوا اسن، نسبت تبخیر درون بسته هوا و ایم، که در آن بمست می  

با استهاد  از مشادفه پیوستگی،
 

( را به صورت مشادفه شنار کنه تضنمین 36-2) ۀتوان رابطمی 

 پایستگی کل جرج رطوبت است، بسط داد  و بازنویسی کرد: ۀکننم
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 (9بطه )را
 

 

 (0رابطه)
 

 

هوا که شنامل:  ( به روشنی ترازمنمی رطوبت بسته36-2) بطهرا و  که در آن 

کننم. ، واگرایی افقی شار رطوبت و واگرایی عمودی شار رطوبت و تغییرات  تیر  است را بینان منیqتغییر در جای 

 ین مشادفه به شکل زیر است:صورت برداری ا

 

 (8رابطه )
 

 (6رابطه )

 

 

ضنرب رطوبنت کنم. جموه همگراینی، ااصنلی وزش، وزش افقی رطوبت ویو  را بیان می( جموه6ی )در رابطه

افگوی شار همگرایی رطوبنت و آب  (. بشم از استخراج2388)مسشودیان،  کنماج  جرج را بیان میویو  در همگرایی 

منظور شناسایی افگوهای محیطی رطوبت به کمک شناتص تودهمبسنتگی فضنایی هنات اسنپات جو به قابل بارش

   ( افگوی تودهمبستگی رطوبت ایران موردبررسی و تجزیه تحویوی قرار گرفت.)شاتص 

 نتایج و بحث  -9

ی رطوبنت )همگراینی شنار های فشار سطح دریا پن  افگنوی شنار همگراینداد ای بر رویبا اجرای تحویل توشه

 کن  فشنار –عربستان ، شنار همگراینی رطوبنت ناشنی از پرفشنار قزاقسنتان  ک  فشار -رطوبتی ناشی پرفشار سیبری

عربسنتان، شنار  ک  فشنارشرق ترکیه،  ک  فشار-فار،، شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار شمال دریای تزرتوی 

عربسنتان، سنودان و شنار همگراینی رطوبنت ناشنی از پرفشنار  شنارک  ف -همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار سیبری

هنا در باشنم کنه نتنای  آنشناسایی منیبهار ایران قابل هایبارشسودان( برای  ک  فشارترکمنستان، ک  فشار –سیبری 

ن رطوبنت بنارش اینراشود بیشترین فراوانی افگوی شنار همگراینی طور که مشاهم  میشم  است. همان اراله 1شکل 

( و کمترین فراواننی رتنماد افگنوی شنار سودان  ک  فشارعربستان، ک  فشار –پرفشار سیبری ناشی از افگوی چهارج)

 باشم.می (ترکمنستان ک  فشارسودان ،  ک  فشار -پرفشار سیبریهمگرایی رطوبت مربوط به افگوی پنج  ناشی از )
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 های فشار سطح زمیندادهای بر رویدندروگرام حاصل از تحلیل خوشه .2شکل 

 

 مشخصات توصیفی الگوهای بارش بهاره ایران .7 جدول

 الگو
مساحت تحت 

 پوشش

مجموع 

 بارش
 فراوانی

میانگین آب 

 قابل بارش

 12/3 39 5/2398 10/81 عربستان ک  فشار -پرفشار سیبری

 38/2 55 2/192 3/92 فار،توی  ک  فشار -پرفشار قزاقستان

 85/5 95 5/2919 8/52 عربستان ک  فشارشرق ترکیه،  ک  فشار-پرفشار شمال دریای تزر

 16/1 83 5/2308 1/96 سودان ک  فشارعربستان، ک  فشار –پرفشار سیبری 

 51/3 32 0/093 5/90 ترکمنستان ک  فشارسودان ،  ک  فشار -پرفشار سیبری

 

( توزینع 3شنکل ) (:35/3/1556تان )عربسن ک  فشنار -افگوی اول : همگرایی شار رطوبتی ناشی از پرفشار سیبری

 کن  فشنار -دینامیکی و شار همگرایی رطوبت و آب قابل بارش جو ناشی از )پرفشار سیبری -مکانی افگوی هممیمی

( سنامانه پرفشناری بنا فشنار -3دهم. در نقشه فشار و شار همگرایی رطوبت تراز دریا )شنکل عربستان(را نشان می

شنم  و بنا ارکنت پاسکال در تراز دریا بر روی نواای جنوبی سیبری و شنمال قزاقسنتان تشکیلهکتو 2535مرکزی 

سیکوونی تود با عبور از روی دریای تزر از نواای شنمال شنرق وارد کشنور شنم  اسنت و انتقنال رطوبنت و آنتی



 236                     ایران بهارۀ هایبارش جوّ بارش قابل آب و رطوبت همگرایی شار واکاوی                  سال ههت        

    

وجود آورد  است، در همنین گرج بر کیووگرج در نواای شمافی و مرکزی ایران را به  9همگرایی شار رطوبتی به مقمار 

شم  اسنت و بنا ارکنت بنه سنمت ننواای جننوبی و ی بر روی جنوب شرق عربستان تشکیلک  فشارزمان سامانه 

گرج بر کیووگرج را در نواای داتونی اینران بنه وجنود آورد   9تا  1جنوب غربی ایران همگرایی شار رطوبت به مقمار 

ای است که با عبنور از روی درینای عمنان بنه گونههای شمافی بهرضعربستان به سمت ع ک  فشاراست. مسیر ورود 

وارد اینران اافت مورب به سمت شمال غرب ارکت کرد  و سپس از نواای جنوبی ایران بین بوشنهر و بننمرعبا، 

فنار،، عامل اصوی تأمین رطوبت بارش بهار  ایران درینای تنزر، تونی  بیندراین(. 2385)فشکری و قالمی، شود می

 9ای که در نواای مرکزی ایران به اماکثر شار همگرایی رطنوبتی بنه مقنمار گونهدریای سرخ و دریای عمان است؛ به

متنر میویروز  بنی  از صنم ابرسننگین ینک هایبارشگرج بر کیووگرج رسیم  است. در همین راستا مطافشه و بررسی 

اسنت فنار، و درینای عنرب بنود  ا دریای تنزر، تونی هایران نیز نشان داد  است که منبع اصوی رطوبت این بارش

فنار، در تنراز مستقر بر روی جننوب شنرق عربسنتان و توی  ک  فشار( سامانه -3در شکل ) (.2380)مسشودیان، 

عنرب در انال  هکتوپاسنکال درینای 855مشاهم  است با این تهاوت که در تنراز هکتوپاسکال کامواً قابل 055و  855

فنار، فار، است و هسته همگرایی شار رطوبتی بیشینه بنر روی توی ال و تزری  رطوبت به سمت نواای توی انتق

مستقر بر روی آن موج  انتقال رطوبت به نواای جننوبی و جننوب غربنی  ک  فشارای که سامانه گونهبرقرار است؛ به

بهنار  اینران  هایبارش( شار همگرایی رطوبتی -3شکل هکتوپاسکال) 055کشور شم  است. در همین زمان در تراز 

فار، و دریای تزر تحت تأثیر درینای ممیتراننه و درینای سنرخ نینز قنرار دارد؛ چراکنه عواو  بر دریای عرب، توی 

وسیوه پر ارتهاع مستقر بر روی شمال آفریقا بنه سنمت ریزش و انتقال هوای سرد و مرطوب از روی دریای ممیترانه به

فنار، بنر روی درینای ریای سرخ موج  شم  است که هسته بیشینه همگرایی شار رطوبت عواو  بنر ننواای توی د

دهنم کنه در فصنل در سطح کشور نشان می (E -3شکل افگوی تودهمبستگی فضایی رطوبت)سرخ نیز برقرار شود. 

بافنایی اسنت در ننواای سنواال بهار مناط  موجود در توشه بافا که دارای افگوی تودهمبستگی فضایی و رطوبنت 

شمال دریای تزر و نواای جنوبی کشور قرار دارد؛ با این تهاوت که بیشترین مقمار شار همگرایی رطوبت در ننواای 

کنه افگنوی همبسنتگی فضنایی بافنا در مرکزی ایران که فاقم افگوی تودهمبستگی فضایی است برقرار اسنت. دراافی

زر منطب  بر منطقه اماکثر شار همگرایی و آب قابل بارش جو اسنت؛ بننابراین فار، و دریای تنواای سااوی توی 

ای است که شار همگرایی رطوبت از دریاهای گرج جنوب و جننوب شنرقی بنر روی ننواای گونهجهت جریانات به

من، درینای ها در مراال اوفینه و ابتنمایی از ننواای تونی  عنشود؛ چراکه منشأ رطوبتی سامانهداتوی ایران فراه  می

دهننم انتقنال منیفنار، سنوی توی شود و هوای گرج و مرطوب نواای  کرشم  را بهعرب و دریای عمان تأمین می

هنای بهنار  نقشنه آب قابنل میزان آب قابل بارش جو و تأمین رطوبت بارش (. جهت بررسی2385)فشکری و قالمی 

متنر و میوی 18ل بارش بر روی دریای عرب بنه مقنمار دهم که بیشترین میزان آب قابنشان می (D-3بارش در شکل )
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ای که کامواً منطب  بر اماکثر میزان شنار همگراینی رطوبنت جنو گونهباشم؛ بهمتر میمیوی 11فار، به مقمار در توی 

بود  است و به سمت نواای مرکزی ایران با دور شمن از منابع رطوبتی از مقمار آب قابل بنارش کاسنته شنم  اسنت؛ 

های تشکی مناط  اار  بنه دفینل دوری از دریاهنا و دریافنت اننرژی اکه محتوای رطوبت یا بخارآب جو در پهنهچر

توجنه رطوبنت در ازام موج  کاه  قابلتابشی زیاد کمتر است و در مقابل گنجای  رطوبتی آن به دفیل دمای بی 

 (.  2362شم  است )شریشت مماری، این مناط  
 

 
(: (: فشار تراز دریا برحسب هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )) .9شکل 

هکتوپاسکال  111(: فشار تراز هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. ) 051فشار تراز 

(: نقشه متر. )(: نقشه آب قابل بارش جو برحسب میلیو شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )

 الگوی خودهمبستگی فضایی رطوبت
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فار،، دریای سرخ و دریای ممیترانه در سنطوح پنایینی جنو بنه طرط شار همگرایی رطوبت توی درنتیجه ازیک

ر نیمنه شنمافی کشنور و ایجناد شنیو فار، و از طرط دیگر اضور پرفشنار سنیبری دسودان و توی  ک  فشارهمرا  

فشاری شمیم به همرا  شار همگرایی رطوبت دریای عرب در نواای جنوب شرقی کشنور زمیننه ایجناد ناپاینماری را 

 سازد و موج  ایجاد بارش فراگیر در منطقه مطافشاتی شم  است.فراه  می

( توزینع 3(: شنکل )1/3/2600فنار، )توی  ک  فشنار –افگوی دوج: همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار قزاقستان 

-تونی  کن  فشنار –دینامیکی و شار همگرایی رطوبت را برای افگوی دوج )پرفشار سنیبری  -مکانی افگوی هممیمی

دهم کنه شنار همگراینی (نشان می-3دهم. در نقشه فشار و شار همگرایی رطوبت تراز دریا )شکل فار،( نشان می

فنار، سنامانه رج بر کیووگرج در نواای جنوبی کشور برقرار است؛ چراکه در نواای اوضه توی گ 1رطوبت به مقمار 

هنای بافنایی و فار، به سمت عنرضی ااک  است و با ارکت سیکوونی تود در اال انتقال رطوبت توی ک  فشار

( شنار رطنوبتی قنوی از -3هکتوپاسنکال )شنکل  855است که در تنراز  باشم. این دراافینواای جنوبی ایران می

در انال  کن  فشنارطرط ممیترانه تا نواای شمافی سودان و دریای سرخ برقرار است و با قرارگیری در داتل سنامانه 

شنود سنطوح آبنی طور که مشاهم  منیباشم. همانفار، میارکت به سمت نواای جنوبی عربستان و اوضه توی 

اننم هکتوپاسکال منتقنل نمنود  055و  855ن اج  بسیار زیادی از رطوبت را در تراز بهار  ایرا هایبارشتأثیرگذار در 

ای کنه گوننهاننم. بهفار،، دریای عرب و دریای سرخ بیشترین نقن  را در تنأمین رطوبنت داشنتهبین توی که دراین

-صنورت هسنتهمواً بههای شار همگرایی رطوبت در تراز دریا به دفیل نق  اصطکاک عوامل محیطی و سطحی کاهسته

هکتوپاسکال به دفیل از بین رفتن نیروی اصنطکاک و اضنور جریاننات  055های جما از ه  برقرار است وفی در تراز 

شم  اسنت. مینزان تأثیرگنذاری سنطوح آبنی در پیوسته و ادغاجه های رطوبتی کامواً بههکتوپاسکال هسته 055در تراز 

فنار، تنهنا منبنع تنأمین ای کنه تونی گوننهدر سطوح مختوف متهاوت است؛ بهبهار  ایران  هایبارشتأمین رطوبت 

که دریای عمان، درینای سنرخ و درینای باشم؛ درصورتیهکتوپاسکال می 855بهار  در تراز دریا و  هایبارشرطوبت 

توپاسنکال هک 055بهنار  اینران در تنراز  هنایبارشتزر بیشترین نق  را در تأمین رطوبت و شار همگرایی رطوبت 

هکتوپاسنکال بنا ادغناج شنمن در  855دارنم، این در اافی است که دریای ممیترانه تنها در تنراز ( بر عهم -3)شکل 

فار، در تأمین رطوبت و همگرایی شنار رطنوبتی نواای جنوبی دریای سرخ و ارکت به سمت نواای اوضه توی 

( -3های بهار  اینران در شنکل )وی تودهمبستگی فضایی رطوبت بارشافگ بهار  ایران نق  داشته است. هایبارش

فنار، و درینای دهم که هماننم افگوی اول بیشترین میزان تودهمبستگی فضایی در دو ننوار سنااوی تونی نشان می

ی فضنایی تزر برقرار است با این تهاوت که برعکس افگنوی اول ننواای مرکنزی اینران دارای افگنوی تودهمبسنتگ

کنه دارای طوریبافایی است و به سمت نواای شمال غربی کشنور از مینزان تودهمبسنتگی فضنایی کاسنته شنم  به

وجود افگوی تودهمبستگی فضایی نواای مرکنزی و ننوار سنااوی باشم. بااینتوشه تودهمبستگی فضایی پایین می
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ان شار همگرایی رطوبت است و نواای شنرقی و شنمال شنرقی فاقنم هرگوننه فار، کامواً منطب  بر اماکثر میزتوی 

تودهمبستگی فضایی است؛ چراکه شار و انتقال رطوبت در نواای سااوی و مرکنزی کشنور برقنرار اسنت وفنی در 

نواای شمال غربی به دفیل دوری از منابع رطوبتی و مسیر عبور جریانات اامل رطوبنت مننابع آبنی اطنراط در تنراز 

 هکتوپاسکال بسیار ک  و ناچیز است. 055و  855ریا، د
 

 
(: (: فشار تراز دریا برحسب هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )). 4شکل 

هکتوپاسکال  111راز (: فشار تهکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. ) 051فشار تراز 

(: نقشه متر. )(: نقشه آب قابل بارش جو برحسب میلیو شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم.)
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قابنل  که مقمار آب قابل بارش در میزان شار همگرایی رطوبت و بارنمگی ملثر اسنت بررسنی مینزان آبازآنجایی

متر بنر روی درینای میوی 35دهم که بیشترین میزان آب قابل بارش جو ایران به مقمار ( نشان می-3بارش در شکل )

گرج بر کیووگرج در نواای غربی ایران بود  اسنت و کمتنرین مقنمار آن در ننواای  15عمان و دریای عرب و به مقمار 

به این دفیل و همگرایی شمیم شار رطوبتی در نواای جنوبی، جننوب غربنی و  مرکزی و شرقی کشور برقرار است؛ بنا

در ننواای  کن  فشنارداد  باشنم؛ بننابراین اسنتقرار سنامانه ها در این نواای رخغربی ایران ااتمال دارد که اوج بارش

ل اصنوی همگراینی شنار فار، و نواای جنوبی تاورمیانه عواو  بر ایجاد ناپایماری و صشود قال  هوا عاماوضه توی 

هکتوپاسنکال در  2535رطوبت را بازی کرد  است؛ این در اافی است که اضور پرفشار قزاقسنتان بنا فشنار مرکنزی 

سیکوونی تود موج  ارکت و ریزش هوای سنرد بنر روی درینای نواای مرکزی و شمافی قزاقستان با ارکت آنتی

انتقال رطوبت و عبور به سمت نواای مرکنزی و جننوبی را در  های افبرز توانتزر شم  است وفی به دفیل اضور کو 

هکتوپاسنکافی از ننواای غربنی و جننوب غربنی  055که در سنطح هکتوپاسکافی نمارد درصورتی 855سطح دریا و 

دریای تزر وارد نواای شمال غربی و مرکزی کشور شم  است و با ادغاج در شار همگرایی رطوبنت ننواای جننوبی 

واسطه اضنور که اماکثر اتتواط فشار بهر همگرایی رطوبت در سطح وسیشی شم  است و ازآنجاییموج  ایجاد شا

 هنایبارشتواننم موجن  فار، و پرفشار قزاقستان در نواای داتوی ایران برقرار اسنت منیتوی  ک  فشاردو سامانه 

 فراگیر در سطح کشور شود.

 کن  فشنارشنرق ترکینه،  کن  فشنار-ل درینای تنزرافگوی سنوج: شنار همگراینی رطوبنت ناشنی از پرفشنار شنما

دیننامیکی بنه همنرا  شنار همگراینی رطوبنت روز  -( توزیع مکانی افگنوی هممینمی5شکل ): (1/3/1550عربستان)

-عربسنتان نشنان منی ک  فشارشرق ترکیه و  ک  فشار-نماینم  را برای افگوی سوج ناشی از پرفشار شمال دریای تزر

( شار همگرایی مثبت رطنوبتی اکثنر پهننه اینران را -5ریا و شار همگرایی رطوبت )شکل دهم. در نقشه فشار تراز د

ای که بیشترین مقمار شار همگرایی و انتقال رطوبت نواای جننوبی و غربنی کشنور از مننابع گونهدر برگرفته است. به

بی کشور از طری  درینای تنزر و درینای فار،، دریای عمان و دریای سرخ، نواای شمافی و شمال غررطوبتی توی 

 855شنود. اینن در انافی اسنت کنه در تنراز قنار  هننم تنأمین منیسیا  و نواای شرقی کشور از طری  نواای شنبه

قنار  هننم در ننواای جننوب شنرقی ( برعکس تراز دریا هسته شار همگرایی رطوبت شنبه-5هکتوپاسکال )شکل 

گنرج بنر کیونوگرج بنه سنمت ننواای  9فنار، بنه مینزان همگرایی رطوبتی اوضه توی کشور برقرار نیست و شار 

که به همرا  منابع رطوبتی دریای سیا  و دریای تنزر اکثنر پهننه موردمطافشنه را در طوریتر جابجا شم  است؛ بهشمافی

یی رطوبت بنه داتنل عربسنتان نهنو  هسته بیشینه شار همگرا ) -5شکل (هکتوپاسکال  055در تراز برگرفته است. 

کرد  و انتقال رطوبت از طرط دریای سیا  به شکل بهتری برقرار است. شنرایط سنینوپتیکی اناک  در ننواای اطنراط 

هنای کن  ارتهناع ای است که سامانه پرفشار ااک  بر روی دریای تزر در تراز دریا و سنامانهگونهمنطقه موردمطافشه به
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ااک  بر روی عربستان کنه ادامنه سنامانه  ک  فشاراسکال بر روی نواای شرقی ترکیه به همرا  هکتوپ 055و  855تراز 

یافته سودان است موج  انتقال و جابجایی رطوبت به سمت نواای داتوی ایران شم  است. در همنین راسنتا گسترش

 داد  است. هرچنم شار همگرایی رطوبت ضشیف است وفی اکثر مناط  ایران را تحت تأثیر تود قرار
 

(: (: فشار تراز دریا برحسب هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )) .5شکل 

هکتوپاسکال  111(: فشار تراز هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. ) 051فشار تراز 

(: نقشه متر. )(: نقشه آب قابل بارش جو برحسب میلیبرحسب گرم بر کیلوگرم. ) و شار همگرایی رطوبت

 الگوی خودهمبستگی فضایی رطوبت
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در نواای شمال غربی کشور به دفیل شار و انتقال رطوبت از سوی دریای سیا  و تزر شار همگرایی رطوبنت بافنا 

باشنم. اینن در انافی ( در این نواای نیز بافنا منی-5گی فضایی رطوبت )شکل تبع آن افگوی تودهمبستاست و به

جز نواای شرقی که افگوی تودهمبستگی پایین است، سنایر نقناط کشنور فاقنم هرگوننه است که اکثر نقاط کشور به

باشنم، کناه  ینا منیای از رطوبنت باشم. ازآنجاکه آب قابنل بنارش نماینهافگوی تودهمبستگی فضایی رطوبتی می

کشنور ترین عوامل ملثر، انتقال یا عمج انتقال رطوبت به داتنل افزای  آن ااصل عوامل متشمدی است که یکی از مه 

همین راستا جهت توجیه مقمار شار همگرایی رطوبت و میزان بارش بهنار  در سنطح  در( 2365)فواح قافهری،باشم می

طور که پراکننمگی و متوسنط سنافانه و ماهاننه آب شم  است. همان( اراله-5کشور نقشه آب قابل بارش در شکل )

 کن هنای بافنا ویو  در نزدیکی تط استوا زیاد و در قطن  و عنرضها بهقابل بارش در سراسر جهان بر روی اقیانو،

فنار، و بی و بنر روی توی متنر در ننواای جننومیوی 13آب قابل بارش جو ایران به مقمار  مقمار بیشترین .باشممی

باشنم؛ و بنه بهار  ایران است برقرار منی هایبارشازآن بر روی دریای سرخ که یکی از مراکز اصوی تأمین رطوبت پس

متنر در ننواای شنمال میوی 6سمت نواای شمافی از مقمار آب قابل بارش جو کاسته شم  است تنا اینکنه بنه مقنمار 

 غربی کشور رسیم  است.

( 9شنکل ) :(11/3/2691)عربستان، سنودان  ک  فشار -ر: شار همگرایی رطوبت ناشی از پرفشار سیبریافگوی چها

دینامیکی به همرا  شار همگرایی رطوبت روز نماینم  را برای افگنوی چهنارج )پرفشنار  -توزیع مکانی افگوی هممیمی

ای قبوی که بیشترین مقنمار شنار نقشه دهم که برعکس افگوهایسودان( نشان می ک  فشارعربستان،  ک  فشار -سیبری

همگرایی رطوبتی در نواای جنوبی و جنوبی غربی کشور ااک  بود  است در این افگنو کنه شنار همگراینی رطوبنت 

( و تنراز -9عربستان و سودان است شار همگرایی رطوبتی ضشیهی در تراز درینا ) ک  فشارناشی از پرفشار سیبری و 

ای از سامانه پرفشنار سنیبری ( در نواای شمافی و سواال دریا تزر برقرار است چراکه هسته-9ال )هکتوپاسک 855

افنهاری تنود بنر روی درینای تنزر و سنواال شنمافی آن قرارگرفتنه و ازآنجاکنه سیکوونی و نصنفبا ارکت آنتی

ی دارد این سامانه موج  انتقال رطوبنت بنه نیمنه ای با افگوهای پرفشار همخوانطوری فزاینم افگوهای شار رطوبت به

ی ااک  است کنه موجن  ک  فشارشمافی کشور شم  است و از طرط دیگر در نواای شرقی ترکیه و ممیترانه سامانه 

 هنایبارششار و انتقال رطوبت دریای سیا  و ممیترانه به سمت نواای شنمال غنرب و شنمافی کشنور شنم  اسنت. 

شمافی کشور هرچنم تحت تأثیر پرفشار سیبری قرار دارد و در تشنماد روزهنای بارشنی تنأثیر سنگین و فراگیر سواال 

شنار  (2383)منرادی، شنونم ممیترانه تأمین منیها از طری  تبخیر آب دریای تزر، سیا  و دریای دارد وفی رطوبت آن

  شمافی در منناط  جننوبی و شنرقی کشنور ( عواو  بر مناط -9هکتوپاسکال )شکل  055رطوبت در تراز  همگرایی

ای که بیشترین مقمار شار همگرایی رطوبنت در ننواای جننوبی کشنور اناک  اسنت چراکنه گونهنیز برقرار است؛ به

سنیکوونی ژلوپتانسیل متر بر روی دریای عرب ااک  است و بنا ارکنت آنتنی 3235سامانه پر ارتهاعی با فشار مرکزی 
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ای کنه موجن  انتقنال رطوبنت بنه گوننهعربستان و سودان است بنه ک  فشاردر جووی تود در اال تزری  رطوبت 

سمت نواای جنوبی و جنوب غربی کشور شم  است. در این نوع سنامانه پرفشنار مسنتقر بنر روی درینای عنرب و 

ه کنننم و هنوای گنرج و مرطنوب ااشنیهای )چرتنمها( فشال روی غرب ایران را تقویت میک  فشارشرق عربستان، 

؛ 2382؛ فشنکری، 2305)فشنکری، باشنم سنودانی منیهنای سنامانهکننم  قسمتی از رطوبت جنوبی این پرفشار تأمین

   (.2382؛ تو ، 2383؛ مهیمی، 2381فشکری، 
 

 
(: (: فشار تراز دریا برحسب هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )). 6شکل 

هکتوپاسکال  111(: فشار تراز هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. ) 051فشار تراز 

(: نقشه متر. )(: نقشه آب قابل بارش جو برحسب میلیو شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )

 الگوی خودهمبستگی فضایی رطوبت
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( افگوی تودهمبستگی فضایی مناط  دارای توشه بافا که مقمار رطوبت و تودهمبستگی فضنایی -9در شکل )

هکتوپاسنکال در سنواال شنمال  855منطب  بر اماکثر همگرایی شار رطوبتی تراز درینا و تنراز  تقریباًبافایی دارنم که 

های کنوچکی از رطوبنت بافنا و تودهمبسنتگی است که فکه دریای تزر و نواای شمال غربی ایران است؛ این اافی

فضایی بافایی در نواای جنوبی تراسان رضوی منطب  بر شار همگرایی رطنوبتی بافنای ااصنل از درینای تنزر و در 

باشنم، هکتوپاسکافی شنار شنم  از ننواای درینای عنرب منی 055نواای کرمان منطب  بر شار همگرایی رطوبت تراز 

ز نواای از جنوب غرب زاگر، و محنمود  جننوب شنرقی کشنور کنه دارای افگنوی تودهمبسنتگی جاال بهبااین

فضایی پایین است، سایر نواای پهنه موردمطافشه به دفیل دور بودن از نواای تزری  رطوبنت و تنارج بنودن از مسنیر 

بنارش در مینزان شنار کنه مقنمار آب قابنل جریانات اامل رطوبت فاقم افگوی تودهمبستگی فضایی است. ازآنجایی

دهنم کنه بیشنترین ( نشنان منی-9همگرایی رطوبت و بارنمگی ملثر است بررسی میزان آب قابل بارش در نقشنه )

ازآن در متنر و پنسمیوی 13فنار، بنه مقنمار میزان آب قابل بارش بازه  در نواای جنوبی اینران در محنمود  توی 

 6متر و کمترین مقمار آب قابل بارش جو در نواای مرکنزی کشنور بنه مقنمار ویمی 21نواای شمافی کشور به مقمار 

هنای مختونف و بنا بهار  در اکثر نواای ایران اضور سامانه متر بود  است؛ بنابراین عواو  بر شرایط رطوبتی بارشمیوی

ای کنه گوننه؛ بهماهیت متهاوت موج  ایجاد شیو فشاری شمیمی در نواای غربی و شمال غربی کشنور شنم  اسنت

ها منطب  بر نواای اماکثر اتتواط فشار و عوامل صشود باشم چراکه مینزان آب قابنل بنارش رود اوج بارشانتظار می

که شرایط صنشود و ناپاینماری در همنه دراافی ؛و شار همگرایی رطوبت در اکثر مناط  منطقه موردمطافشه برقرار است

 .جای ایران وجود نمارد

سننودان  کنن  فشننارترکمنسننتان، کنن  فشار –شننار همگرایننی رطوبننت ناشننی از پرفشننار سننیبری افگننوی پنننج : 

دینامیکی به همنرا  شنار همگراینی رطوبنت روز نمایننم  را  -( توزیع مکانی افگوی هممیمی0شکل ) (:11/3/2609)

ر نقشنه فشنار و شنار دهم. دشمال آفریقا( نشان می ک  فشارترکمنستان، ک  فشار –برای افگوی پنج  )پرفشار سیبری 

جز در نواای شرقی و شمال شرقی کشور در سنایر نقناط شنار همگراینی رطنوبتی ( به-0رطوبتی تراز دریا )شکل 

برقرار نیست. این در اافی است که بیشترین مقمار شار همگرایی رطوبتی در تارج از محنمود  موردمطافشنه بنر روی 

( شنار همگراینی  -0هکتوپاسنکال )شنکل  855ل افریقا برقرار است، اما در تراز ترکمنستان، جنوب عربستان و شما

گرج بر کیووگرج عواو  بر مناط  شرق و شمال شرق کشور نواای جنوبی را از طرط درینای عنرب  2ضشیهی به مقمار 

هکتوپاسنکال  855جننوبی در تنراز ای که کانون اصوی شار رطوبتی به سمت نواای گونهتحت تأثیر قرار داد  است. به

شنمن در باشم. نق  پررنگ دریای عرب در تأمین رطوبت به دفیل این است که دریای عنرب بنا واقعدریای عرب می

توانم موج  شار اج  زینادی از رطوبنت بنه سنمت تر از  تیر  انرژی بافایی برتوردار است و میهای پایینعرض

وضشیت شار همگراینی رطوبنت ننواای اطنراط  (.2389)کریمی ااممآباد، ود نواای جنوبی و جنوب غربی ایران ش
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( -0هکتوپاسنکافی )شنکل  055هکتوپاسکال برعکس تراز دریا تیوی ضشیف است وفی در تنراز  855ایران در تراز 

 است.گرج بر کیووگرج برقرار  3فار، به مقمار شار همگرایی رطوبت نسبتاً قوی بر روی اوضه توی 

 

 
(: (: فشار تراز دریا برحسب هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. )) .1شکل 

هکتوپاسکال  111(: فشار تراز هکتوپاسکال و شار همگرایی رطوبت برحسب گرم بر کیلوگرم. ) 051فشار تراز 

(: نقشه متر. )(: نقشه آب قابل بارش جو برحسب میلیب گرم بر کیلوگرم. )و شار همگرایی رطوبت برحس

 الگوی خودهمبستگی فضایی رطوبت
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هنای طرط به دفیل ااک  بنودن سنامانهااکمیت و استقرار شار همگرایی ضشیف رطوبتی در منطقه مطافشاتی ازیک

واای رطوبتی دور بود  و منبنع جنذب رطوبنت در مسنیر ارکنت آن وجنود ترکمنستان است که کامواً از ن ک  فشار

های بافناتر بنر روی درینای سنرخ کنه سودان در تراز دریا درارکت به سمت عرض ک  فشارنمارد؛ و از طرط دیگر 

و  که هسته اصوی آن بر روی شمال آفریقنا )مصنرطوریهای ایران است قرار نگرفته است، بهمنشأ رطوبتی برای بارش

هکتوپاسکافی جریانات شرق سنو اناک  باشننم، بنا تزرین   055و  855فیبی( قرارگرفته است و تنها زمانی که در تراز 

-شنود؛ بنهتر میهای پایینرطوبت از شرق دریای ممیترانه و دریای سیا  موج  شار و انتقال رطوبت به سمت عرض

هکتوپاسنکال موجن  تقوینت شنار همگراینی  055تنراز فنار، در ای که با ادغاج شمن در شنار رطنوبتی توی گونه

تر موجن  شنار و انتقنال های پایینای از آن به سمت عرضاستقرار پرفشار سیبری و ارکت زبانه رطوبت شم  است.

ای از سنامانه پرفشنار سنیبری های شرقی آن شم  است؛ اضور زباننهرطوبت به سمت نواای سااوی تزر و قسمت

قی ترکمنستان موج  اماکثر شیو فشار در نواای شمافی آن شنم  اسنت و آنجنا کنه ننواای در نواای شمافی و شر

صورت جزلی تحت تأثیر این سامانه پرفشار قرارگرفته اسنت شنار و انتقنال رطنوبتی ضنشیهی در شرقی دریای تزر به

( نشنان -0ل شود. این در اافی است که نقشه تودهمبسنتگی فضنایی رطوبنت )شنکنواای شمافی ایران دیم  می

دهم که مناط  دارای توشه بافا که مقمار رطوبت و تودهمبستگی فضایی بافنایی دارننم دقیقناً در ننواای سنااوی می

دریای تزر و نواای شمال شرقی کشور برقرار است و در انطباق کامنل بنا منطقنه انماکثر شنار همگراینی رطوبنت 

ی تودهمبستگی فضایی رطوبت در تماج فصنل بهنار در ننوار سنااوی درینای که مقادیر بافااست. درمجموع ازآنجایی

توان استنباط کرد که عوامل محوی در توزیع پراکنمگی پنراکن  فضنایی رطوبنت در اینران تنأثیر تزر برقرار است می

ایی بر این در نواای جنوب شنرقی کشنور تودهمبسنتگی فضن ( عواو 2363، و همکاران دارنم )فواح قافهریبسزایی 

جز کنه بنهتبع شار همگرایی بافایی رطوبتی ااصل از دریای عرب در این مناط  برقرار اسنت. دراافیبافای رطوبتی به

های زاگر، که دارای افگوی تودهمبستگی پایین است سایر ننواای کشنور کو هایی از رشتهنواای مرکزی و قسمت

ت. در همین زمان مطافشه و بررسی آب قابل بنارش جنو فاقم افگوی تودهمبستگی فضایی رطوبتی در سطح زمین اس

ای اسنت کنه انماکثر مقنمار آب گونهدهم که شار همگرایی رطوبت جو ایران در فصل بهار به( نشان می-0)شکل 

جز که بر روی درینای تنزر بنهمستقر بر روی ترکمنستان است؛ دراافی ک  فشارقابل بارش جو دقیقاً منطب  بر هسته 

تحت تنأثیر پرفشنار سنیبری قنرار دارد مقنمار آب قابنل بنارش و شنار همگراینی  کهآننواای شمال شرقی و شرقی 

 .رطوبت بسیار ضشیف و ناچیز است

 بندیجمع -4

با توجه به اینکه بارش اتهاق افتاد  ارتباط مستقی  با رطوبت موجود در جو یا سامانه بنارش زا دارد، بررسنی مینزان 

به شکل آب قابل بارش و همچنین شار همگرایی بخارآب به یکی از موضوعات موردتوجنه در مطافشنات رطوبت جو 



 شمار  بیست و پن                            جغرافیا و مخاطرات محیطی                                                                                           255

 

های مربوط بنه شنار رطوبنت و مینزان مشنارکت سنطوح آبنی در تنأمین رطوبنت شم  است. در بررسیجوی تبمیل

نوسنانات و تغییراتنی  دیگر در مینزان همگراینی شنار رطوبنت بنه سنمت اینرانعبارتیبهار  ایران و یا بنه هایبارش

هکتوپاسنکافی بنا شنمت و  055و  855ای که این تغییرات و نوسنانات در ترازهنای درینا، گونهشم  است؛ بهمشاهم 

 055و  855فنار،، درینای سنرخ در تنراز بنین نقن  درینای عنرب، تونی رو بنود  اسنت. دراینهایی روبهضشف

ردیابی است و دریای تزر عوناو  بنر تنأمین بهار  ایران قابل هایبارشهکتوپاسکافی به شکل بارزتری در شار رطوبت 

 055بهار  شمال غربی و شنمال شنرقی در تنراز  هایبارشرطوبت نواای سااوی در تراز دریا از منابع رطوبتی اصوی 

نق  را در شار رطوبنت بنه سنمت ننواای رود؛ این در اافی است که دریای عرب بیشترین هکتوپاسکافی بشمار می

با مطافشه چگونگی انتقنال رطوبنت  (2365) ین در اافی است که فرج زاد  و کریمیا کنم،ایها می جنوبی و غربی ایران

رطوبنت دانسنته و بیشنترین نقن  در  نیتنأمدریای عرب و عمنان را منوثرترین منبنع  در بارش زمستانه غرب کشور

دریای تنزر بیشنترین نقن   او  بر این نتای  نشان داد که. عوانمواگرایی شار رطوبتی را دریای عرب و عمان ایها کرد 

 کن  فشناررا در تأمین رطوبت نوار سوااوی تزر در طول فصل بهار دارنم. در همین راستا دریای ممیترانه زمنانی کنه 

کننم وسیوه جریانات جنوب و شرق ممیترانه به سمت نواای شمافی دریای سرخ انتقال پینما منیسودانی فشال است به

رطوبت درینای سنیا  بنه  کهدراافی. شودیمهمسو با جریانات به سمت نواای جنوبی و جنوب غربی ایران جابجا  و

شنود. ها و اضور جریانات شرق سو به سمت نواای شنمافی و شنمال شنرقی اینران منتقنل منیدفیل استقرار سامانه

وص در ننواای جننوب شنرقی منطقنه بهنار  اینران بخصن هنایبارشبین کمترین نقن  را در شنار رطنوبتی دراین

قار  هنم با دریای عنرب هماهننگ و همزمنان قار  هنم دارد و هرزمانی که انتقال رطوبت از سمت شبهموردمطافشه شبه

شنود کنه بنین تغیینرات جنوب شرقی کشور را تنأمین کننم؛ بننابراین مشناهم  منی هایبارشتوانم رطوبت گردد می

فار، بنا درینای عنرب و عمنان همناهنگی وجنود ننمارد. در دریاهای سرخ و توی ونوسانت ترازهای پایین جو در 

همین زمان مطافشه تودهمبستگی فضایی رطوبت در سطح کشور نشان داد  است که مقادیر رطنوبتی بناارزش زیناد و 

جنود فار، و نواای شمال غنرب کشنور وتودهمبستگی فضایی بافا در فصل بهار در نوار سااوی دریای تزر، توی 

ای که کمترین میزان تغییرات تودهمبستگی فضایی رطوبنت در ننوار سنااوی درینای تنزر و بیشنترین گونهدارد؛ به

میزان افت و تیر در نواای مرکزی ایران وجود دارد؛ این در اافی است که نواای جنوبی کشور به دفیل گرمنای هنوا 

   شود.ی کامواً مشاهم  میفار، رطوبت زیاد با تودهمبستگی بافای فضایو وجود توی 
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