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 چکیده 

ن تریتمام بخار آب موجود در ستونی از جو)از سطح زمین تا انتهای وردسپهر( را آب قابل بارش گویند. آب قابل بارش از مهم

باشد که شناخت رفتار آن همواره مورد توجه آب و هواشناسان بوده است. بنابراین عناصر مؤثر بر ریزش جو به ویژه بارش می

باشد. به منظور محاسبه آب قابل بارش بر فراز جو ی تغییرات کوتاه و بلند مدت جو مورد توجه میآب قابل بارش در مطالعه

 2112ساله) 11رجه آب قابل بارش در سه ماهه جون، جوالی و آگوست در یک دوره آماری د 2درجه در  2ایران، از داده های 

( از مرکز ملی پیش بینی محیطی و مرکز پژوهش های جوی ایاالت متحده آمریکا استفاده شده است. نتایج حاصل 2112ـ 

ی به دریاها از عوامل مؤثر در میزان از مطالعه حاضر بیانگر این است که عوامل محلی به خصوص ارتفاعات و دوری و نزدیک

که بیشینه و کمینه میانگین آب قابل بارش بر فراز ایران در فصل تابستان به ترتیب تغییرات آب قابل بارش بر فراز ایران و این

 .باشدهای زاگرس مین و دامنهاشرق ایرجنوب

 

 شرق.جنوب ،سی زاگردامنهتابستان، آب قابل بارش، ستون جو،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1
یکی از ورودی های آب قابل بارش به مجموع بخار آب از سطح زمین تا الیه های فوقانی جو را می گویند که به عنوان 

. آب قابل بارش یکی از پارامترهای (Okulov et al,2002)باشدمطرح میهای تابشی های هیدرولوژیکی، انرژی و مدلمهم در مدل

 دیدهای شپارامتر حیاتی جهت پیش بینی بارشهای سنگین است که هواشناسان از آن به عنوان یک بینی بارشپیش مهم در 

درجه سانتی گراد، آب قابل بارش در  22. در یک جو اشباع، در سطح دریا با دمای (Stanley and Jones,2006)گیرندبهره می

 12درجه سانتی گراد، مقدار آب قابل بارش  21دمای تراز دریای با میلی متر خواهد بود؛ در همان شرایط، برای  111حدود 

(. مهم ترین 122: 1722متر خواهد بود)بایرز، میلی 2اد، آب قابل بارش در حدود میلی متر و در دمای صفر درجه سانتی گر

ین کند. به طوری که بیشترمینترل فاکتور در افزایش ضریب تغییر پذیری مکانی آب قابل بارش در ایران را عامل ناهمواری ک

ریای سواحل د پذیری در نواحی مرکزی ایران،فاعات زاگرس و کمترین ضریب تغییرویژه ارتهضریب این تغییرات در ارتفاعات ب

باشد. در مجموع مقدار پارامتر آب قابل بارش در ایران دارای روندی کاهشی بوده است)عساکره و همکاران، خزر و خلیج فارس می

میلی متر  21تا  21(. مقدار آب قابل بارش در ابرهای همرفتی منطقه تهران در حدود 1717؛ عساکره و دوستکامیان، 1717

میلی متر باشد، انتظار رخداد بارشی وجود ندارد. در مقابل افزایش  2برآورد شده است. هرگاه مقدار این پارامتر جوی کمتر از 

آورد)صادقی حسینی و همکاران، آسا را فراهم میهای سیلمیلی متر، انتظار رخداد بارش 01 تا 71مقدار آب قابل بارش به بیش از 

 های آب قابل بارش، دهد که از بین شاخصزی ابرهای همرفتی اصفهان نشان میهای صورت گرفته جهت بارورسابررسی(. 1720
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بارش، به عنوان بهترین شاخص معرفی شده و (، شاخص آب قابل CAPEسترس همرفتی)دو انرژی پتانسیل در  K ،SIشاخص 

(. 1721متر به دست آمده است)صادقی حسینی و رضائیان، میلی 1رورسازی ابرهای این منطقه آستانه آب قابل بارش برای با

هرآباد، م ویژه هم به دمای نقطه شبنم وابسته است. بیشینه دمای هوا در ایستگاه هواشناسیویژه و نممقدار آب قابل بارش به نم

شود که با فصل گرم و سرد سال و مقادیر های دسامبر و ژانویه  مشاهده می و کمینه آن در ماهجوالی و آگوست در ماه های 

 21دود در حجوالی و آگوست بیشینه و کمینه آب قابل بارش مطابقت دارد. در این ایستگاه بیشینه آب قابل بارش در ماه های 

(. همچنین در بررسی آب قابل بارش، 1720می باشد)مرادی،  مترمیلی 2و فوریه در حدود ی ژانویه ها متر و در ماهمیلی 21تا 

(. 1721)مباشری و همکاران،  مادیس برای استخراج آب قابل بارش در ایستگاه مهرآباد تهران مناسب می باشد 11و  12باندهای 

بیانگر این است ایستگاه سینوپتیک ایران  21های و داده AIRSتحلیل همبستگی مکانی و زمانی بخار آب قابل بارش سنجنده 

ی این مقادیر در داخل که بیشینه مقادیر آب قابل بارش به سواحل دریای عمان، خلیج فارس و دریای خزر تعلق دارد و کمینه

( نیز نشان 1711پور و همکاران )کیانینتایج . (1712ملکی، زاده)بیات و مشهدی باشدس میهای زاگرکوهایران و در باالی رشته

شرایط دمایی و فرارفت رطوبت بیشترین نقش را در توزیع فراوانی رطوبت جو  ،هاهای داخلی، ارتفاع و در کرانهدر بخشداد که 

متر و سواحل میلی 2کمتر از  متر 7111مناطق با ارتفاع باالتر از )قابل بارش( پذیر که آبِ بارشطوریکنند؛ بهایران بازی می

ی های اصلی نیز تأییدمتر است. واکاوی پیوند میان ارتفاع و فاصله از دریا با مؤلفهمیلی 22درصد اوقات باالی  21دریای عمان در 

 .های فوق بودبر یافته

های رطوبتی، پارامتر آب قابل بارش، به عنوان یکی از مهم ترین دهد که از میان دادهفته نشان میبررسی های صورت گر

شور و ب سایی روند کاهش یا افزایش منابع رطوبتی ورودی به ک شنا ه اهش یا افزایش بارش بتبع که فاکتورهای رطوبتی جهت 

 نماید.لذا مطالعه پیرامون آب قابل بارش حائز اهمیت می دهد.های سنگین را نشان میویژه بارش

 

 داده ها و روش -2
صل گرم ضعیت آب قابل بارش در ف سی و شور، از داده های  1در این پژوهش به منظور برر  2درجه در  2سال بر روی ک

ــ  2112) ساله 11جون، جوالی و آگوست در یک دوره آماری ی مربوط به سه ماههدرجه آب قابل بارش  ( از مرکز ملی 2112ـ

سی پارامتر آب  ست. بدین منظور جهت برر شده ا ستفاده  پیش بینی محیطی و مرکز پژوهش های جوی ایاالت متحده آمریکا ا

ست.  شه آن تولید گردیده ا سپس نق سبه و  سال محا صل گرم را در هر  سه ماهه آب قابل بارش ف سط  بدین قابل بارش، متو

 11نقشه میانگین آب قابل بارش در سه ماهه فصل گرم بدست آمده است که در ادامه هر  11 اشاره،در طی دوره مورد  ترتیب

ساله اخیر آب قابل بارش بر روی کشور را نشان می دهد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. در رابطه  11نقشه که وضعیت 

 زیر روش محاسبه آب قابل بارش نشان داده شده است.

 

 ش:آب قابل بار

 

g ـ شتاب جاذبه زمین 

q ـ نم ویژه 
                                                      

 باشد.های جون، جوالی و آگوست میمنظور از فصلِ گرمِ سال ماه1 
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0P ـ فشار سطح زمین 

500P  میلی باری 111فشار تراز ـ 

 

  هایافته -3

وجه در که به عنوان یک متغیر قابل ت (ernest et al, 2008)ی آب در جو اســتآب قابل بارش بخش مهمی از چرخه

س شنا شناخت رفتار بخار آب جو و فرآیندهای  (Hadjimitsis et al, 2011)یمطالعات آب و هوا سی برای  سا و نیز بنیادی ا

های مربوط در ادامه نقشه نماید.ت پارامتر مورد نظر حائز اهمیت میی وضعی، لذا مطالعه(Dian, 1992)آیدمرتبط به شمار می

 گرفته است. ابستان به تفکیک مورد بررسی قرارت 11به 

بر فراز ســتون جو ایران در  2112شــود مقدار آب قابل بارش در تابســتان ســال به شــکل یک )ال ( مظحظه میباتوجه 

شمالشمال ست که در جنوبمتر میمیلی 11تا  12هایی از مرکز ایران بین غرب و بخششرق،  شد و این در حالی ا شرق و با

ستان(بخش صل)تاب شمالی خلیج فارس در این ف سواحل  سال بین هایی از  شینهمیلی 77تا  12از  ست که بی ی آب قابل متر ا

 باشد.متر میمیلی 21تا  12باشد. در سواحل شمالی ایران نیز میزان آب قابل بارش بارش بر فراز کشور ایران می

ستان شکل یک )ب(  ستون جو در تاب شان می  2112آب قابل بارش  شور ایران را ن شود بر فراز ک شاهده می  که دهد. م

در برگرفته است. این متر میلی 1تا  2ی غربی ایران را با آب قابل بارش به میزان شرقی نیمهجنوب -غربینواری در جهت شمال

باشــد. میمتر میلی 21تا  11ی شــرقی و ســواحل شــمالی میزان آب قابل بارش بین هایی از نیمهدر حالی اســت که بخش

شمالبخش شمال،  سه با متر میلی 11تا  12شرق نیز از آب قابل بارش در حدود شرق و جنوبهای از  ست. در مقای برخوردار ا

رو بوده ی غربی کشــور با کاهش آب قابل بارش روبهدر جنوب شــرق و نیمه 2112، تدر مجموع ابســتان 2112تابســتان ســال 

یران را به تصویر کشیده است. با توجه بر فراز کشور ا  2111میزان آب قابل بارش ستون جو در تابستان شکل یک )پ(  است.

شکل مربوطه بخش سمت جنوببه  ستان به  ستان کرد که متر میلی 1شرق میزان آب قابل بارش در حدود های غربی ایران از ا

کند. در خودنمایی میمتر میلی 2کمینه این پارامتر بر فراز غرب اســتان فارس و بوشــهر به صــورت یک ســلول بســته با حدود 

شمالزمان بخش همین شمالی،  شمالی میزان های  سواحل  شند. در آب قابل بارش را دارا میمتر میلی 20تا  12شرقی و  با

( نسبت به سال قبل، از نظر میزان آب قابل بارش تغییر چندانی نداشته است. 2111مجموع غرب ایران در تابستان مورد اشاره)

 با کاهش شدید آب قابل بارش مواجه بوده است. 2111ویژه  و به 2112شرق نسبت به سال در حالی که جنوب

بر فراز کشور ایران را به نمایش گذاشته است. با توجه   2111میزان آب قابل بارش ستون جو در تابستان شکل یک )ت( 

غربی، واحی شمالمتر و این در شرایطی است که نمیلی 12تا  1های زاگرس بین به شکل مزبور در نواحی مرکزی ایران و دامنه

ـــمال ـــمالی و ش ـــرقی بین ش ـــد. در همین زمان میزان مربوطه در نواحی متر میزان آب قابل بارش میمیلی 12تا  12ش باش

شد. در مجموع نواحی مرکزی و دامنهمتر متغیر میمیلی 71تا  12شرق بین جنوب سبت به سال گذشته تغییر با های زاگرس ن

 2111نسبت به  2111شرق با افزایش شدید در سال رخ نداده و این در حالی است که جنوب چندانی در میزان آب قابل بارش

میزان شکل یک )ث(  شود.متر کاهش مشاهده میمیلی 7رو بوده است. البته در شمال کشور نسبت به سال گذشته حدود روبه

های ویر مربوطه میزان آب قابل بارش در بخشدهد. با توجه به تصــســراســر ایران را نمایش می 2111آب قابل بارش تابســتان 

گونه یابد. همانباشد. و با حرکت از شرق به غرب ایران این میزان افزایش میمتر میمیلی 1تا  7شرقی و شرقی ایران بین جنوب

شاهده می شمالکه م شد و امتر میمیلی 11تا  1شرقی میزان پارامتر مورد نظر بین گردد نواحی مرکزی و  ست با ین در حالی ا

 باشد. به طورکلی در سالمتر میمیلی 21تا  11سواحل خلیج فارس، نواحی غربی و شمالی کشور میزان آب قابل بارش بین 
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فزایش ی غربی کشور با ای غربی کشور با افزایش شدید میزان اب قابل بارش روبه رو بوده، نیمهنسبت به سال قبل نیمه 2111 

 ی شرقی نسبت به سال گذشته با کاهش مواجه گردیده استقابل بارش روبه رو بوده، در حالی که نیمهشدید میزان اب 

؛ )پ(  2002؛ )ب(  2002 الف(؛ )باشد(متر می)میزان کمیت به میلی( آب قابل بارشJJAمیانگین سه ماهه) -1شکل

 .2011 ؛ )ث(2010؛ )ت( 2002

 

دهد. با توجه به شکل مورد نظر را نشان می 2112فراز جو ایران در طول تابستان میزان آب قابل بارش بر شکل دو )ال ( 

ــت که جنوب 12تا  12در نواحی جنوبی ایران میزان پارامتر مربوطه بین  ــورتی اس ــور به ویژه میلی متر و این در ص ــرق کش ش

های زاگرس بین هایی از دامنهقی و بخششررسد. نواحی شرقی و شمالمتر نیز میمیلی 20سواحل دریای عمان این میزان به 

غربی های شــمالمتر که کمینه میزان آب قابل بارش در این زمان را داراســت. نواحی مرکزی تا شــمال و بخشمیلی 11تا  2

شمالی کشور تا میلی 10تا  11میزان آب قابل بارش بین  سواحل  سبت متر نیز میمیلی 12متر در حالی که  رسد. در مجموع ن

شمالب شرقی و  شته نواحی  سال گذ شرق با افزایش میزان های زاگرس با کاهش و نواحی جنوبهایی از دامنهشرقی و بخشه 

بر فراز کشـور ایران را به نمایش گذاشـته  2117میزان آب قابل بارش تابسـتان شـکل دو )ب(  اند.آب قابل بارش روبه رو شـده

متر و این میلی 12تا  1شرق و سواحل شمالی میزان پارامتر مورد نظر بین جنوبی کشور به جز است. در این دوره بخش عمده

ــت که در جنوب ــرق میزان آب قابل بارش بین در حالی اس ــور بین میلی 71تا  11ش ــمالی کش ــواحل ش  21تا  11متر و در س

 ش شرق با افزایی با کاهش و جنوبشرقغربی و شمالباشد. در مقایسه با سال گذشته نواحی مرکزی، غربی، شمالمتر میمیلی
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ست. ستان شکل دو )پ( با توجه به  میزان آب قابل بارش مواجه بوده ا شان می 2110که میزان آب قابل بارش در تاب دهد، را ن

تری ای از کشـور، میزان آب قابل بارش از وضـعیت مناسـبدر بخش عمده 2117شـود که برخظ  تابسـتان سـال مظحظه می

باشـــد. در متر میمیلی 21تا  12شـــرق، مرکزی میزان پارامتر مزبور بین غربی، غربی، شـــمالاســـت. نواحی شـــمالبرخوردار 

تا  11غرب کشور متر و این در شرایطی است که جنوبمیلی 20تا  21و  22تا  12شرق و سواحل شمالی به ترتیب بین جنوب

را نشــان  2111میزان آب قابل بارش بر فراز کشــور ایران در تابســتان شــکل دو )ت( متر آب قابل بارش را داراســت. میلی 10

شاهده میمی شکل م شمالدهد. با توجه به  شمالگردد که نواحی  شمالی و   21تا  10غربی میزان آب قابل بارش بین شرقی، 

لی و جنوبی به ترتیب بین و در سواحل شما 12تا  2شرقی بین متر و این در حالی است که نواحی مرکزی، شرقی و جنوبمیلی

ـــرقی و متر متغیر میمیلی 12تا  10و  22تا  12 ـــته میزان آب قابل بارش در نواحی مرکزی، ش ـــال گذش ـــد. برخظ  س باش

ست.شرقی کاهش و در جنوبجنوب ستان سال شکل دو )ث(  غربی افزایش یافته ا میزان آب قابل بارش بر فراز جو ایران در تاب

شرق و سواحل های زیادی از شمالگردد که نواحی مرکزی، جنوبی، شرقی، بخشیده است. مظحظه میرا به تصویر کش 2112

متر، در سواحل میلی 12تا  12غربی و غربی متر، در نواحی شمالی، شمالمیلی 12تا  2خلیج فارس میزان پارامتر ذکر شده بین 

 رسد. متر میمیلی 21تا  11دریای عمان این میزان به  شرق به ویژه سواحلمتر و در جنوبمیلی 21تا  12شمالی به 

 

؛  2013؛ )ب(  2012 الف() باشد(؛ متر می)میزان کمیت به میلی( آب قابل بارشJJAمیانگین سه ماهه) -2لکش

 .2012؛ )ث( 2012؛ )ت( 2012)پ( 
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 نتایج -2
 ی حاضر نتایج زیر حاصل گردید:مطالعه با توجه بهآب قابل بارش از پارمترهای مهم آب و هوایی است که 

اه ای با مشکل همربینی آن به گونهباشد لذا پیشآب قابل بارش در ایران دارای نوسانات بسیار شدیدی می -1

 است.

عوامل محلی به خصـــوص ارتفاعات و دوری و نزدیکی به دریاها از عوامل مؤثر در میزان تغییرات آب قابل  -2

 باشد.بارش بر فراز ایران می

شینه  -7 ستبی سه ماهه نخ شور ایران در  ستان در دورهمیزان آب قابل بارش بر فراز ک سیی تاب  ،ی مورد برر

  باشد.ه سواحل دریای عمان میشرق ایران به ویژجنوب

ی مورد بررسی سواحل ی تابستان در دورهبیشینه دوم میزان آب قابل بارش بر فراز کشور ایران در سه ماهه -0

 باشد.می ینکاسپدریای 

 های آب قابل بارش به دلیل برخوردار بودن از منبع تغذیه عظیم رطوبت هستند.باید توجه داشت که بیشینه

سه ماهه -1 شور ایران در  ستان در دورهکمینه اول میزان آب قابل بارش بر فراز ک سی نواحی ی تاب ی مورد برر

ستانی به ویژه دامنه شد که البته این ی زاگرس میکوه شد که در نواحی مرتفع رطوبت امر میبا تواند به این دلیل با

ارتفاع، رطوبت جو در ضــخامت بیشــتری از شــود، در حالی که در نواحی کمضــخامتی از جو برآورد میدر ســتون کم

 گردد.ستون جو برآورد می

سه ماهه کمینه -2 شور ایران در  ستان در دورهدوم میزان آب قابل بارش بر فراز ک سی نواحی ی ی تاب مورد برر

 باشد.شرقی ایران میمرکزی و شمال

ضر با پژوهشنتایج پژ -2 ساکره وهش حا ساکره و1717و همکاران )هایی چون ع ست (، ع ، (1717کامیان )دو

 خوانی دارد.هم( 1711پور و همکاران )و کیانی (1712ملکی )زادهبیات و مشهدی
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Abstract 

All columns of water vapor in the atmosphere (from the surface to the bottom of the 

troposphere), to say Precipitable water. Precipitable water is one of the most important 

elements affecting atmospheric precipitation, especially rainfall, the behavior of which has 

always been of interest to Climatologist.    Therefore, Precipitable water is considered in the 

study of short and long term changes in the atmosphere. In order to calculate Precipitable 

water over Iran's atmosphere, from 2° by 2° rainfall data in June, July and August in a 10-

year statistical period (2007-2016) from the NCEP/NCAR have been used. The results of the 

present study indicate that local factors, especially altitudes and distance and proximity to 

the seas are effective factors in the rate of change in Precipitable water over Iran And that 

the maximum and minimum average rainfall of water over Iran in summer is southeast of 

Iran and the Mountain of the Zagros, respectively. 

 
Key words: Precipitable water, Atmosphere column, Summer, Zagros Mountain, 

Southeast. 


