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روند تغییرات مولفههای جوی چرخه آب (بارش و آبقابلبارش)
در حوضههای آبریز ایران
مصطفی کریمی1؛ استادیار اقلیم شناسی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران،
ایران.
سوسن حیدری ؛دانشجوی دکتری اقلیم شناسی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

سمیه رفعتی؛ استادیار اقلیم شناسی ،دانشگاه سیدجمالدین اسدآبادی ،اسدآباد ،ایران.
دریافت مقاله 1399/07/30 :

پذیرش نهایی1399/12/19 :

چکیده
یکی از چالشهای مهم در عصر حاضر ،رقابت جهت دسترسی به منابع آب میباشد .بارش به عنوان یکی از عناصر بنیادی چرخه
آبشناختی و سامانه اقلیم ،دارای تغییرپذیری زمانی و مکانی باالیی بهویژه در مناطق خشک و نیمهخشکی مانند ایران است.
تغییرات زمانی آن به علت تغییرپذیری رطوبت و گردش جو میباشد .به همین منظور در این پژوهش روند تغییرات همزمان
آبقابلبارش (رطوبت جو) و بارش بر روی حوضههای آبریز ایران جهت شناسایی ارتباط بین تغییرات این دو متغیر بررسی شده
است .برای این هدف دادههای ماهانه بازکاوی شده ( )ERA5بارش و آبقابلبارش از مرکز پیشبینی میان مدت اروپا ()ECMWF
در بازه  2019 -1979اخذ گردید .روند تغییرات ماهانه ،فصلی و ساالنه این دو متغیر با استفاده از آزمون من-کندال بررسی شد.
افزایشی هر دو متغیر در فصل پاییز در اکثر حوضهها آبریز دارد .بررسی ساالنه نشان داد بارش در حوضههای شرقی کشور روند
کاهشی را تجربه کردهاند اما آبقابلبارش در حوضههای غرب ،جنوب ،جنوبغرب و شمال روند افزایشی داشته است .این تحقیق
نشان داد که پتانسیل رخداد بارشهای رگباری و شاید سنگین ،به دلیل افزایش آبقابلبارش ،میتواند بیشتر گردد.
واژه های کلیدی :آب قابلبارش ،بارش ،رطوبت جو ،تغییرپذیری ،من-کندالERA5 ،
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نتایج حاکی از روند کاهشی هر دو متغیر ،در فصل زمستان در حوضههای آبریز شرق و نواحی مرکزی کشور و در مقابل روند
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مقدمه
تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث گسترش خشکسالی و تداوم بیشتر آنها شده (کریمی و نبیزاده ،)1397 ،این
تغییرات باعث نایکنواختی توزیع بارش و تأثیر نامطلوب بر منابع آب در بسیاری از مناطق سیاره زمین شده است .سرزمین
ایران که در ناحیه اقلیمی خشک و نیمهخشک قرار گرفته و بارندگی در آن کمتر از یک سوم متوسط بارندگی در جهان
(علیزاده )1379 ،است ،از این تأثیرات مستثنا نبوده است .چنین مناطقی که با کمبود آب مواجه هستند ،مدیریتی بهروز
از منابع آب را میطلبند ( ،WWDR, 2018عساکره و دوستکامیان .)1394 ،از ابزارهای مدیریتی در این زمینه ،آگاهی
از میزان آبقابلبارش ( )TPWدر جوّ (مباشری )1387 ،و بارش (محمدی )1390 ،است .مسئله کمبود آب یکی از
جنبههای اصلی زندگی در کشورهای خشک و نیمهخشک است که در آنها عرضهی محدود آب ،گسترش شهرها بههمراه
رشد جمعیت ،همگی نشانگر نیاز مبرم برای شناخت وابستگی منابع آب آنها به بارش است ( Sofroniou and Bishop,

.)2014
بارش به عنوان یکی از عناصر بنیادی اقلیم و مهمترین متغیر چرخه پیچیده آبشناختی به ویژه طی قرن بیستم در
عرضهای میانه و باالی نیمکره شمالی در حدود  0/1درصد افزایش یافته است .از طرف دیگر در خشکیهای جنب حاره
(عرضهای  10-30درجه شمالی) روند بارش در حدود  0/3درصد کاهش یافته و در نواحی حاره ،افزایش نسبی در حدود
 0/2تا 0/3درصد بوده است ( .)Mosmann et al., 2004رخداد بارش نیازمند تامین شرایط متعددی است .رطوبت،
ناپایداری عمیق ،سرمایش و  ...شرایط الزم برای رخداد بارش به شمار میآیند .این متغیر حاصل اندرکنشهای پیچیدهی

قابل توجهی در مکان و زمان است (.)Duan and Bastiaanssen, 2013
به دنبال پدیده گرمایش جهانی الگوی بارش سیارهای دچار دگرگونی شده است .تغییر الگوی بارش متأثر از تغییر
تبخیر در اثر گرم شدن هوا و دگرگونی الگوی گردش عمومی میباشد .در این بین یکی از بنیادیترین متغیرهای اتمسفری
که نقش مهمی در سامانههای آبوهوایی دارد ،بخارآب میباشد (شیروانی و نوروزی .)1398 ،متغیر مذکور بخشی حیاتی
از چرخه آب است که ارتباط بین اقیانوس ،زمین و جو ( )Ghajarnia et al., 2015و منبع اصلی انرژی برای گردش
عمومی جو ( )Bokoye et al., 2003; Bony et al., 1994به شمار میرود .رطوبت جوّ شرط الزم برای تشکیل ابر و رخداد
بارش میباشد .بنابراین میزان رطوبت جوّ در ارتفاعات زیاد جوّ به دلیل فاصله زیاد از منبع رطوبت و همچنین کاهش
دمای هوا با ارتفاع کاهش مییابد و بدین ترتیب ظرفیت جوّ بخارآب کاهش مییابد .روند کاهش بخارآب با ارتفاع در
عرضهای باالتر نسبت به عرضهای جغرافیایی پایینتر ملموستر است ( .)Parameswaran and Murthy; 1990حجم
بخارآب نیز تحت تأثیر تراکم جوّی ،دما ( )Adeyemi, 2009پوشش ابر ،جهت و سرعت باد ( ،)Karalis, 1974عوامل
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جو است ،و نسبت به پدیدههای اقلیمی دیگر از پیچیدگی رفتاری چشمگیرتری برخوردار است .همچنین دارای تغییرات

محلی و از همه مهمتر همگرایی ناشی از جریان باد و رطوبت است (فالح قالهری .)2011 ،محتوای رطوبت در هر نقطه
بخارآب جوّی ،در الیه تا  )Peixóto et al., 1983( hPa 850واقع شده است .تمامی بخارآب موجود در ستونی از جو را
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از جو ناشی از تبخیر محلی و انتقال افقی و عمودی رطوبت است ( .)Marsden and Valero, 2004بیش از  90درصد
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که قابلیت بارش دارد ،آبقابلبارش کلی* گویند
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( Merrikhpour and Rahimzadegan, 2017a, 2017b; King et al.,

2003؛  )Kristin and Brim, 2008،Zehang et al., 2010این ستون قائم جو از سطح زمین آغاز و تا نقطه پایانی در جو
ادامه پیدا میکند ( .)Alshawaf et al., 2017آبقابلبارش

بخش مهمی از چرخۀ آب در جو است ( Hadjimitsis et al.,

 )2004; Ernest et al., 2008که به عنوان یک متغیر قابل توجه در مطالعات آب و آبوهواشناسی ( Hadjimitsis et al.,

 )2011و بنیاد اساسی برای شناخت رفتار جوّ و فرآیندهای مرتبط به ویژه ریزشهای جوّی

( Dian, 1992; Dai, JAN

 )and Trenberth, 2004به شمار میآید .آبقابلبارش به مفهوم نزوالت جوّی نخواهد بود (مباشری 1387 ،و .)1379
اینکه چه مقدار از این آب به سطح زمین خواهد رسید به بسیاری از پارمترهای دیگر مثل مقدار و نوع هواویزها ،پروفایل
دما و فشار جوّ ،جهت و سرعت باد و غیره بستگی دارد.
پژوهش در مورد آبقابلبارش بسیار مهم است ،زیرا به عنوان شاخص اصلی برای تشخیص ناپایداریهای جوی
( )Manzato and Morgan, 2003و شاخصی برای بخارآب جو ( )Gutman et al., 2004; Mobasheri et al., 2010در
نظر گرفته میشود .از این رو آبقابلبارش در بررسی تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت رطوبت جو ( ;Bruges et al., 1999

 ،)Hutchings, 1961تأثیر بر بارشهای سنگین ( ،)Stanley, 2006پیشبینی بارشهای سنگین

( ;Stout and Mueller

 ،)1965فیزیک ابر (فالح قالهری )2011 ،و پیشبینی دقیق وضعیت جو و همچنین تخمین حداکثر بارش محتمل
(مریخپور و رحیمزادگان )1397 ،مورد توجه میباشد.
باتوجه به تغییرپذیری مکانی و زمانی بخارآب ،اندازهگیری آن بسیار دشوار تبدیل است (.)Namaoui et al., 2017
محاسبه دقیق آبقابلبارش مستلزم آگاهی از حجم بخارآب موجود در جو دارد (علیزاده ،1390 ،شریعت مداری.)1391 ،
رادیومتر مایکرویو ( ،)Niell et al., 2001; Pérez-Ramírez et al., 2014سانفتومترها† ( ،)Halthore et al., 1997
سیستمهای لیدار رامان† ( )Grant et al., 1991; Whiteman et al., 2010; Froidevaux et al., 2013و روشهای سنجش
از دور ( )Gao and Kaufman, 2003وجود دارد .مطالعاتی که در داخل ایران در زمینه آبقابلبارش انجام شده ،به دو
دسته تقسیم شده -1 :محاسبه آبقابلبارش و  -2روند آبقابلبارش .در دستهبندی اول پژوهشهای انجام شده :مباشری
و همکاران ( 1387و  ،)1389مرادی ( ،)1384اردکانی و همکاران ( ،)1384صادقی حسینی و همکاران ( ،)1384صادقی
حسینی و سجادی ( )1385پورباقر و همکاران ( ،)1388محمدیها و همکاران ( ،)1393عساکره و دوستکامیان (،)1393
مریخپور و رحیمگان ( )1397و بیات و مشهدیزاده ملکی ( )1398در دسته بندی دوم پژوهشهای انجام شده :عساکره
و همکاران( ،)1394 ، 1393روستا و همکاران ( ،)2018دهقانی و همکاران ( )1397و دوستکامیان و همکاران (.)1397
طبق تحقیقات روستا و همکاران ( )2018و عساکره و دوستکامیان ( 1393و  )1394روند آبقابلبارش در در  70درصد
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روشهای مختلفی برای تخمین کل آبقابلبارش ( )Chaboureau et al., 1998( )TPWمانند اندازهگیری رادیوساوند و

پهنۀ ایران کاهشی بوده است .در حالی که نتایج مطالعات دهقانی و همکاران )1397( ،آبقابلبارش در سواحل شمالی
خلیج فارس از سال  1389به بعد روند افزایشی معنیداری را نشان داده است؛ و نیز در پژوهش اردکانی و همکاران

Total Precipitable Water

*
†

Sun Photometer
‡ Raman Lidar
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( )1384مقدار آبقابلبارش در ماههای جوالی و آگوست بیشتر از ماههای سرد سال است.
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تغییراقلیم بههمراه اثرات آن در شرایط اقلیمی بخصوص روند کاهش محسوس بارش ،نابودی و تخریب پهنههای آبی،
فراوانی رخداد سیل و خشکسالی ،بهرهوری پایین آب و مصرف باال در بخشهای مختلف و منازعات آبی محلی و منطقهای
از مهمترین چالشهای بخش آب ایران میباشند .مطالعات انجام شده از مقیاس ایستگاهی تا ملی گرچه روند کلی بارش
ایران را کاهشی نشان دادهاند ولی بعضا تناقضهایی در نتایج هم مشاهده میگردد .بررسیهای صورت گرفته بیشتر بر
عنصر بارش متمرکز بوده و کمتر عوامل مؤثر در رخداد ،تغییرات و ارتباط آن با تغییرات بارش را مطالعه نمودهاند .بنابراین
هدف این مطالعه ،بررسی روند بارش و یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر در آن یعنی رطوبت جو (آبقابلبارش) در سطح
حوضههای آبریز در مقیاس ملی است ،تا به این سوال پاسخ دهد که ارتباط بین روند تغییرات رطوبت جو (آبقابلبارش)
و بارش در فضای جغرافیایی ایران چگونه است.
دادهها و روش کار
مطالعه بارش و دیگر عناصر اقلیمی بیشتر با استفاده از داده های اندازهگیری شده درمحل (ایستگاه) انجام میشود .با
توجه به پوشش ناکافی این دادهها در سطح جهان بهویژه در مناطق درحال توسعه ،استفاده از دادههای ماهوارهای و
مهمتر از آن دادههای شبکه بندی بازکاوی شده مورد استقبال قرار گرفته است .دادههای بازکاوی شده از ترکیب نتایج
پیشبینیهای کوتاه مدت مدلهای پیشبینی عددی وضع هوا با انواع دادههای مشاهداتی و برآورد شده از سنجندههای
مختلف سنجشازدوری به دست میآید ERA-Interim .نسل چهارم دادههای بازکاوی شده است که مرکز پیشبینی
وضعیت آب و هوای اروپا ( )ECMWFبا دقت مکانی  0/25×0/25 ،0/5×0/5 ،0/75×0/75و  0/125×0/125تولید کرده
است ERA5 .آخرین نسل از تجزیه و تحلیل جهانی  ECMWFاز سال  1979تا کنون است که توسط  ECMWFتولید
استفاده از آن را توصیه نمودهاند ( .)Darand et al., 2017; Wang et al., 2019این دادهها گرچه در مواردی کم یا
بیشبرآوردی دارند ولی رفتار و افتوخیز آنها خیلی شباهت باالیی با دادههای مشاهداتی دارد .باتوجه به اینکه هدف
تحقیق بررسی رفتار افتوخیزها در بلند مدت بوده از دادههای بازکاوی شده آبقابلبارش و بارش ERA5با قدرت تفکیک
 0/25×0/25طی سالهای  1979تا  41( 2019سال) در مقیاسهای زمانی ماهانه ،فصلی و ساالنه در حوضه ها آبریز
استفاده شده است .جهت مطالعه تغییرات و روند متغیرهای مورد بررسی از آزمون من-کندال در سطح حوضههای آبریز
درجه ( 2اخذ شده از مدیریت منابع آب ایران) بهره گرفته شده است .مشخصات حوضه ها ،پراکنش و موقعیت آنها در
جدول و شکل  1آمده است.
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شده است ( .)Hersbach and Dee, 2016مطالعات مختلفی با بررسی دقت این دادهها بخصوص بارش ،آن را مناسب و
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شکل  .1منطقه مورد پژوهش و پراکنش فضایی دادههای EAR5
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جدول  .1مشخصات حوضههای آبریز کشور (منبع دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران)

شماره

نام حوزه آبریز

1

ارس

39779

2

تالش-تاالب انزلی

7036

0.43

3

سفیدرود بزرگ

59194

3.65

18

10893

0.67

19

5

هراز و قرهسو

18775

1.16

20

6

قرهسو و گرگانرود

12987

0.80

21

ابرقو-سیرجان

7

اترک

26396

1.63

22

هامون جازموریان

69375

8

مرزی غرب

39298

2.42

23

کویر لوت

206354

12.71

9

کرخه

51912

3.20

24

کویری مرکزی

226533

13.96

10

کارون بزرگ

66676

4.11

25

کویر سیاه کوه

48599

2.99

11

هندیجان-جراحی

40821

2.52

26

کویر درانجیر

50737

3.13

12

حله

21309

1.31

27

نمکزار خواف

33086

2.04

13

مند

47802

2.95

28

هامون هیرمند

33590

2.07

14

کل-مهران

62896

3.88

29

هامون مشکیل

36508

2.25

15

بندرعباس-سدیج

44792

2.76

30

قرهقوم

44296

2.73

4

KM2

رودخانههایی بین سفیدرود و
هراز

مساحت%

شماره

مساحت

مساحت

نام حوزه آبریز

2

2.45

16

بلوچستان جنوبی

48524

2.99

17

دریاچه ارومیه

51762

3.19

دریاچه نمک

92884

5.72

گاوخونی

41552

2.56

31452

1.94

57125

3.52
4.27

طشک-بختگان
مهارلو

و

KM

مساحت%

دست میآید (عساکره و دوستکامیان:)1393 ،
رابطه()1

𝑝

1

𝑝𝑑𝑥 𝑝𝑤 = ∫𝑝 2
𝑔
1

که در این رابطه  gشتاب جاذبه زمین 𝑥 ،متغیر موردنظر (در اینجا نمویژه بر حسب گرم برکیلوگرم میباشد) و 𝑝𝑑 فشار
میباشد.
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آزمون من-کندال (* )MKتوسط  )1945( Mannارائه و سپس توسط )1975( Kendall

توسعه یافت ( Serrano et al.,

 .)1999هدف از این آزمون ارزیابی آماری وجود روند یکنواخت باال و یا پایین در متغیرهای مورد نظر در طول زمان است.
در آزمون منکندال ،فرض صفر ( )H°مستقل بودن و یکنواختی توزیع دادههای نمونه ] [Xi= i=1,2,…,nو فرض مقابل
( )H1وجود یک روند یکنواخت در دادهها است (.)Mann, 1945; Kendall, 1975
S=∑𝑛𝑖=2 ∑𝑖−1
)) 𝑗𝑥 𝑗=1 (𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑖 −

رابطه)(2
> 0
= 0
< 0

)3رابطه(

)𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5

رابطه)(4
رابطه)(5

) 𝑗𝑥 (𝑥𝑖 −
) 𝑗𝑥 (𝑥𝑖 −
) 𝑗𝑥 (𝑥𝑖 −

𝑓𝑖 1
𝑓𝑖 Sign(x) = { 0
𝑓𝑖 −1

18

0
0
0

>
=
<

= )Var (S
𝑆−1

𝑆 𝑓𝑖
𝑆 𝑓𝑖
𝑆 𝑓𝑖

)𝑆(𝑟𝑎𝑉√

0

𝑆+1

{=Z

)𝑆(𝑟𝑎𝑉√

که 𝑥𝑖 ،و 𝑖𝑥 مشاهدات سری زمانی و 𝑛 طول سری زمانی است .آمار  Zاز توزیع نرمال استاندار با میانگین صفر و واریانس
واحد پیروی میکند که ارزش صفر عدم وجود روند ،ارزش  Zمثبت روند رو به باال و ارزش  Zمنفی رو به پایین را نشان
میدهد.
جدول  .2سطح معنی داری آزمون من-کندال
تعریف

Z- Value

تعریف

Z- Value

روند کاهشی (α 0.05 = -1.96 )%95

روندافزایشی ()%95

α 0.05 = +1.96

α0.01= -2.58

روندافزایشی ()%90

α0.1 = +1.64

روند کاهشی ()%90
روند کاهشی ()%99

بدون روند
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α 0.1 = -1.64

روندافزایشی ()%99

α0.01= +2.58

+1.63 & -1.63
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شرح و تفسیر نتایج
•

روند تغییرات بارش (ماهانه و فصلی)

بارش در فصل بهار بهجز چند پهنه کوچک کاهشی در حوضههای خشک و نیمهخشک مرز شرقی ،قرهقوم و حوضه فالت
مرکزی و پهنههای بسیار کوچک و پراکنده در شمال و شمالغرب کشور که روند افزایشی داشته است ،در دیگر نواحی،
فاقد روند معنیداری از تغییرات بوده است .در اولین ماه فصل بهار (مارس) متغیر اقلیمی بارش در سواحل جنوبی
دریایخزر و شمالغرب در حوضههای آبریز ارس ،تالش و بین سفیدرود و هراز روند افزایشی معنیدار نشان داده ،اما
کانون روند کاهشی معنیدار بارشها در این ماه در حوضههای آبریز کشور به سمت نیمه شرق و نیمه مرکزی و همچنین
جنوبغرب در حوضههای حله و مند و غرب کشور در حوضه مرزی غربی بوده است .در ماه آوریل در قسمتهای از
جنوبغرب کشور منطبق بر زاگرس میانی در حوضههای کرخه ،کارون بزرگ ،هندیجان ،مند ،دریاچه نمک ،گاوخونی،
طشتک و کویر سیاهکوه بارش روند افزایشی معنیدار داشته است.

بارش در ماه می در شمال کشور در حوضههای آبریز تالش-تاالب انزلی ،سفیدرود بزرگ ،سفیدرود و هراز روند کاهشی

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .2روند تغییرات بارش ماهانه (مارس ،آوریل و می) و فصل بهار (.)1979_2019

داشته ،در حالیکه در مناطق کوچکی در جنوبشرق ،مرکزی و جنوبغرب کشور در حوضههای بلوچستان جنوبی،
هامون هیرمند ،جازموریان ،کرخه ،گاوخونی و ابرقو روند افزایشی داشته است .بهجز نواحی مذکور در دیگر نواحی،
در فصل تابستان به دلیل حاکمیت پرفشار جنب حارهای ،امکان تشکیل ابر و بارش در قسمت وسیعی از ایران فراهم
نمیشود ،بنابراین این فصل خشکترین فصل بارشی در بیشتر ایران به شمار میآید .در ماههای این فصل تغییرات
معنیداری در بارش مشاهده نمیشود .بارش ماه ژوئن در منطقه کوچکی از شمالغرب ایران در شمالغرب حوضه ارس
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روند کاهشی داشته اما نواحی پراکندهای در نیمه شرقی و جنوبغرب روند افزایشی داشته اند .تغییر بارش در ماه جوالی
به صورت روند افزایشی در حوضههای آبریز بین سفیدرود و هراز در کرانه جنوبی دریای خزر و روند کاهشی در حوضه
آبریز بلوچستان جنوبی مشاهده میشود .در ماه آگوست تغییر بارش در حوضههای ارس ،تالش ،سفیدرود بزرگ و
همچنین نواحی خیلی پراکنده در حوضههای اترک ،قرهقوم و گرگانرود روند کاهشی و نیز به صورت پراکنده در حوضههای
کرخه ،حله ،مند ،مرزی غرب و هندیجان روند افزایشی مشاهده میگردد (شکل .)3

بارش بیشتر حوضههای آبریز در گستره ایران در فصل پاییز دارای روند افزایشی معنیداری بوده است .در ماههای این
فصل روند افزیشی معنیداری در بارش مشاهده میشود .اما در ماه سپتامبر در جنوبشرق حوضه آبریز بلوچستان جنوبی
و کویر مرکزی ،قرهقوم روند بارش کاهش معنیداری نشان داده است .در قسمتهای خیلی کوچکی در نواحی جنوب،
جنوبغرب در حوضههای هندیجان ،کارون ،حله ،مند ،گاوخونی ،کل-مهران ،بندرعباس ،جازموریان و نواحی مرکزی و
غرب حوضه سیستان جنوبی و همچنین نواحی در شمال کشور درحوضههای سفیدرود بزرگ ،سفیدرود و هراز ،تالش و
دریاچه نمک مقدار بارش روند افزایشی داشته است .در ماه اکتبر در نواحی از مرکز و جنوب در حوضههای کویری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل  .3روند تغییرات بارش ماهانه (ژوئن ،جوالی و آگوست) و فصل تابستان ()1979_2019

سیاهکوه ،گاوخونی ،دریاچه نمک ،ابرقو ،کویر درانجیر بههمراه حوضههای کارون بزرگ ،کل-مهران ،بلوچشتان جنوبی و
بندرعباس روند افزایشی معنیدار در بارش مشاهده گردید در حالیکه در دیگر نواحی روند معنیداری مشاهده نشده
جنوبغرب ،شرق ،نواحی مرکزی و همچنین جنوب غرب دریای خزر بوده است .روند تغییر بارش در بیشتر حوضههای
اصلی کشور به استثنای حوضههای ارس ،دریاچه ارومیه ،کرخه ،مرزیغرب  ،هزار و قرهسو و گرگانرود افزایشی بوده
است (شکل .)4
41
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شکل  . 4روند تغییرات بارش ماهانه (سپتامبر ،اکتبر و نوامبر) و فصل پاییز ( )1979_2019

فصل زمستان پربارشترین فصل در بیشتر نواحی ایران است .در این فصل ،روند بارش در نواحی شرقی در حوضههای
غرب کشور (حوضههای طشتک ،حله ،هندیجان و کارون بزرگ) و بر خالف فصل پاییز کاهشی بوده است .در حوضه
دریاچه ارومیه روند معنیداری مشاهده نشده است .روند افزایشی نیز فقط در قسمتهای خیلی کوچکی در شمالغرب
ایران (حوضه ارس) ثبت شده است .در ماههای این فصل روند کاهشی معنیداری در بارش مشاهده میشود .در ماه
دسامبر ،شمال ،شرق و شمالشرق (حوضههای هراز ،گرگانرود ،اترک ،کویری مرکزی ،قرهقوم ،نمکزار خواف ،هامون
هیرمند و کویر لوت) ،جنوب شرق (حوضههای هامون مشکیل ،هامون جازموریان ،بلوچستان جنوبی و بندرعباس) و
قسمتهای در نواحی مرکزی ایران (حوضههای کویر درانجیر ،ابرقو و طشک) بارش دارای روند کاهشی معنیدار بوده
است .در دیگر نواحی کشور روند معنیداری وجود نداشته است .در ماه ژانویه بارش نواحی شرق در حوضههای قرهقوم،
نمک زار خواف ،کویری مرکزی ،کویر لوت و هامون هیرمند و نواحی مرکزی ایران در حوضههای کویر درانجیر ،کویر
سیاهکوه و ابرقو روند کاهشی و فقط نواحی کوچکی در شمالغرب کشور در حوضه ارس روند افزایشی نشان داده است.
در ماه فوریه در بیشتر نواحی کشور روند معنیداری مشاهده نمیشود و فقط نواحی خیلی کوچکی در جنوبغرب ،غرب

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

قرهسو ،قرهقوم ،کویری مرکزی ،نمکزار خواف و هامون هیرمند ،تا حدودی در حوضههای نواحی مرکزی کشور و جنوب-

و شمال غرب ایران روند کاهشی و در شمال و نواحی مرکزی روند افزایشی معنیداری مشاهده میدهد (شکل .)5
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شکل  . 5روند تغییرات بارش ماهانه (دسامبر ،ژانویه و فوریه) و فصل زمستان ()1979_2019
•

روند تغییرات آبقابلبارش (ماهانه و فصلی)

بلوچستان جنوبی ،بندرعباس ،هامون جازموریان ،کل-مهران ،کارون بزرگ و همچنین در شمال کشور درحوضههای
تالش و سفیدرود بزرگ و هراز افزایش معنیدار داشته و در دیگر نواحی روند معنیداری مشاهده نشده است .روند این
متغیر در ماه مارس در جنوب ،جنوبشرق ،نواحی مرکزی کشور در حوضههای هامون هیرمند ،مشکیل ،جازموریان،
کویرلوت ،بندرعبارس ،کل-مهران ،ابرقو ،کویر سیاهکوه و درانجیر و پهنههای کوچکی در جنوبغرب کشور در حوضههای
هندیجان ،حله ،مند و طشک کاهشی بوده است .اما در همین ماه در شمال و قسمتهای از شمالغرب ایران در حوضههای
ارس ،تالش ،سفیدرود بزرگ ،سفیدرود و هرازو قرهسو روند افزایشی در آبقابلبارش ثبت شده است .در ماه آوریل در
جنوب ،جنوبشرق و تا بخشی از جنوبغربی ایران شامل حوضههای هامون مشکیل ،جازموریان ،بلوچستان جنوبی،
بندرعباس ،کل-مهران ،مند ،حله ،هندیجان ،کارون بزرگ ،کرخه ،گاوخونی ،طشک ،ابرقو ،کویر لوت ،درانجیر آبقابلبارش
روند افزایشی معنیداری داشته است .در ماه می در جنوبشرق و جنوبغرب ایران حوضههای هامون مشکیل ،جازموریان،
بلوچستان ،بندرعباس ،کرخه ،کارون ،حله و مند و کویر لوت ،درانجیر ،ابرقو و کل-مهران و نیز نواحی کمی در شمالغرب

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

در فصل بهار روند متغیر آبقابلبارش فقط در نواحی کوچکی در جنوبشرق ،جنوب و جنوب غرب در حوضههای

و شمال کشور در حوضههای آبریز ارس و تالش ،هزار و سفیدرود روند آبقابلبارش افزایشی بوده است (شکل .)6
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شکل  .6روند تغییرات آبقابلبارش ماهانه (مارس ،آوریل و می) و فصل بهار ()1979_2019

در فصل تابستان تغییرات با روند افزایشی معنیدار آبقابلبارش در جنوبغرب و تا حدودی جنوب و شمال کشور در
هراز مشاهده گردید ،در حالیکه در دیگر نواحی ایران روند معنیداری وجود نداشته است .در ماه ژوئن آبقابلبارش در
جنوبغرب و شمال کشور در بیشتر نواحی حوضههای خلیج فارس-دریای عمان و حاشیهای از حوضه فالت مرکزی و
نیز حوضههای سفیدرود بزرگ و قرهسو روند افزایشی معنیدار داشته است .در ماه جوالی نیز در شمال ،جنوبغرب و
جنوبشرق کشور حوضههای تالش ،سفیدرود بزرگ ،هراز ،قرهسو ،مرزی غرب ،کرخه ،کارون ،حله ،مند ،کل-مهران،
بندرعباس ،بلوچستانجنوبی و هامون جازموریان روند افزایشی در آن مشاهده شده و در دیگر نواحی روند معنیداری
وجود نداشته است .همچنین در ماه آگوست در جنوبغرب کشور (حوضههای مرزی غرب ،کرخه ،کارون ،هندیجان ،حله
و مند) روند افزایشی معنیدار ولی درمقابل در شمال و مرکز کشور (حوضههای ارس تالش ،سفیدرود بزرگ ،هراز ،قرهسو
و گرگانرود و اترک ،دریاچه نمک ،گاوخونی ،طشک ،ابرقو ،کویری مرکزی ،سیاهکوه ،درانجیر و کل-مهران) روند کاهشی
ثبت شده است (شکل .)7
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حوضههای مرزی غرب ،کرخه ،کارون ،هندیجان ،حله ،مند،کل-مهران ،بلوچستانجنوبی و رودخانههای بین سفیدرود و
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شکل  .7روند تغییرات آبقابلبارش ماهانه (ژوئن ،جوالی و آگوست) و فصل تابستان ()1979_2019

در فصل پاییز آبقابلبارش در بیشتر پهنهی کشور (اکثر حوضههای آبریز به استثنای حوضههای دریاچه ارومیه ،قرهسو،
تمام حوضهها به استثنای اترک ،قره قوم و هامون مشکیل) روند این متغیر افزایشی بوده است .در ماه اکتبر در جنوب و
شمال ایران در حوضههای هامون مشکیل ،جازموریان ،بلوچستانجنوبی ،بندرعباس ،کل-مهران ،مند و ابرقو و نیز در
جنوبغرب و نواحی مرکزی در حوضههای مرزی غرب ،کرخه ،کارون ،هندیجان ،حله،مند ،گاوخونی ،طشک ،درانجیر،
سیاهکوه و همچنین در نواحی شمال کشور حوضههای ارس ،تالش ،سفیدرود بزرگ ،گرگانرود روند متغیر مذکور افزایشی
بوده است .اما در ماه نوامبر در شمال و جنوب ،نواحی با روند تغییرات تضاد دیده میشود ،جنوب کشور (حوضههای مند،
کل -مهران ،بندرعباس ،بلوچستان ،طشک ،ابرقو ،هامون جازموریان ،کویر لوت و درانجیر) دارای روند افزایشی و نواحی از
شمالشرق و شمالغرب کشور (حوضههای ارس ،هزار و قرهسو ،گرگانرود و اترک) دارای روند کاهشی و دیگر نواحی
فاقد روند معنیدار بودهاند (شکل .)8
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شکل .8روند تغییرات آبقابلبارش ماهانه (سپتامبر ،اکتبر و نوامبر) و فصل پاییز ()1979_2019

در فصل زمستان برخالف فصل پاییز آبقابلبارش در نواحی جنوبشرق و شرق ایران (حوضههای بندرعباس ،بلوچستان،
کاهشی و در نواحی کوچکی در شمال و جنوبغرب ایران (حوضههای تالش ،سفیدرود بزرگ ،سفیدرود و هزار ،کارون
بزرگ و گاوخونی) روند افزایشی معنیداری مشاهده شده است .در ماه دسامبر این متغیر در جنوبشرق و شرق کشور
(حوضههای قرهقوم ،کویر مرکزی ،لوت ،نمک زارخواف ،هامون هیرمند ،مشکیل و جازموریان ،بلوچستان ،بندرعباس و
کل -مهران) دارای روند کاهشی و در دیگر نواحی ایران بدون روند بوده است .در ماه ژانویه در شرق کشور در حوضههای
کویر مرکزی ،لوت ،هامون هیرمند و مشکیل روند کاهشی معنیداری مشاهده شده ،در حالیکه در شمال کشور در حوضه
تالش روند افزایشی معنیدار ثبت شده است .اما در ماه فوریه فقط جنوبغرب دریای خزر در حوضههای تالش ،سفیدرود
بزرگ و هراز و ارس و همچنین نواحی خیلی کوچکی در جنوب کشور در حوضههای هامون جازموریان ،کویر درانجیر،
لوت ،مند ،طشک و بختگان آبقابلبارش دارای روند افزایشی بوده است (شکل .)9
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شکل  .9روند تغییرات آبقابلبارش ماهانه (دسامبر ،ژانویه و فوریه) و فصل زمستان ()1979_2019
•

روند تغییرات بارش و آبقابلبارش ساالنه

خواف و هامون هیرمند کاهشی بوده و تنها در قسمتی از شمال کشور در حوضههای قرهسو ،سفیدرود و در دریاچه نمک،
کرخه ،کارون و گاوخونی افزایشی بوده است ،در حالیکه روند تغییر آبقابلبارش طی این سالها در حوضههای واقع در
جنوب ،جنوبغرب ،غرب و شمالغرب ایران و همچنین نواحی در شمال در حوضههای تالش ،سفیدرود بزرگ ،هزار،
گرگانرود افزایشی بوده است (شکل .)10

47

] [ DOI: 10.52547/jsaeh.8.2.33

شکل  .10روند تغییرات بارش و آبقابلبارش ساالنه ایران ()1979_2019

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

روند تغییر بارش ساالنه در طی  41سال اخیر در شرق ایران در حوضههای قرهقوم ،کویرلوت ،مرکزی و درانجیر ،نمکزار

نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی ،سال هشتم ،شماره  ،2تابستان1400

48

متوسط بارندگی ایران حدود یک سوم بارندگی جهان است .توزیع آن هم چه از نظر مکانی و چه از نظر زمانی ،مناسب نبوده ،به
طوریکه تفاوتهای مکانی بارش در کشور بسیار زیاد میباشد (کریمی و همکاران ،)1398 ،لذا منابع آب ایران که به بارش
وابستگی باالیی دارد با محدودیت روبهرو است .این تغییرپذیری بارش نتیجه تغییرات عوامل شکل دهنده آن میباشد .یکی از
مهمترین عاملها در رخداد بارش رطوبت جو میباشد .برای نزول بارش نه تنها وجود رطوبت در جو الزم است ،بلکه مکانیزمی
برای سرد شدن تا رسیدن به فشار بخار اشباع و شروع فرآیندهای تشکیل ابر و رشد قطرات آب (باران) نیز ضروری است .تأمین
رطوبت بارشهای ایران وابسته به الگوهای فضایی-زمانی شار رطوبت که خود وابسته به الگوهای گردش جو هستند ،می باشد
(کریمی و فرج زاده اصل .)1390،از آنجا که کشور ایران به علت موقعیت جغرافیایی خاص خود در معرض تغییرات ناشی از
رطوبت و دما قرار دارد ،میتوان با ردیابی تغییرات محتوای رطوبتی جو (آبقابلبارش) ،دما و بارش را نیز مطالعه کرد (عساکره
و دوستکامیان )1393 ،و با این بررسی پتانسیلهای منابع آبی کشور را شناسایی کرد.
نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که در فصل پاییز نواحی جنوب و قسمتهای از نواحی مرکزی ،شرقی و شمال ایران
هر دو متغیر(بارش و آبقابلبارش) روند افزایشی داشته است (شکل  .)11همچنین در فصل تابستان و پاییز متغیر آبقابلبارش
در جنوبغرب و غرب به دلیل برخوردار بودن از منبع تغذیه عظیم رطوبت آبهای اطراف کشور ،دریاهای شمال غربی اقیانوس
هند (دریای عمان ،عرب ،سرخ و خلیج فارس) (کریمی1386 ،؛ فرجزاده و کریمی )1390 ،و دریای خزر (دوستکامیان و همکاران،
 )1397دارای آبقابلبارش باال بوده است؛ که با نتایج پژوهش عساکره و دوستکامیان ( )1395و دهقانی و همکاران ()1397
مطابقت دارد .به نظر میرسد افزایش آبقابلبارش در منطقه ،در پاسخ به گرمایش جهانی باشد که یکی از نتایج آن باال رفتن
ظرفیت رطوبت پذیری جو منطقه بوده است ،بنابراین این افزایش ،لزوما به معنی افزایش بارش یا پتانسیل بارشزایی در منطقه
نمیباشد؛ زیرا آبقابلبارش با افزایش ظرفیت رطوبتی هوا نیز در پی افزایش دما باال رفته است و بنابراین فاصله تا اشباع علیرغم
به طوری که در روند ساالنه با وجود افزایش آبقابلبارش ولی در روند بارش هیچ تغییراتی مشاهده نشده است .همچنین
مشخص شده که عدم تأمین بارش کافی ،به ویژه در فصل زمستان و بهار ،به دلیل عدم رطوبت کافی جوّ در سراسر کشور نیست.
از طرف دیگر در فصول گرم سال آبقابلبارش افزایش یافته که به علت باال بودن دمای منطقه ،کمبود اشباع و شرایط پایدار جو
است که شرایط خشکی را فراهم میکند .چرا که مقادیر رطوبت ورودی به ایران در فصل گرم سال ،نسبت به فصول سرد افزایش
داشته است (کریمی و همکاران .)1397 ،همچنین در پژوهش اردکانی و همکاران ( )1384مقدار آبقابلبارش در ماههای جوالی
و آگوست بیشتر از ماههای سرد سال است .طبق نتیجه تحقیقات عساکره و همکاران ( )1397آبقابلبارش در نواحی سواحلی
کشور به دلیل همجواری با خلیج فارس ،دریای عمان (دهقانی و همکاران )1397 ،و دریای خزر روند افزایشی و در نواحی مرکزی
روند کاهشی داشته که با نتایج پژوهش مطابقت دارد .بهطوریکه در فصل زمستان نیمه شرقی کشور هر دو متغیر روند کاهشی
داشتهاند .به طور کلی ،پُرارتفاع عربستان در فصول سرد ،با ایجاد جریانهای جنوب-جنوبغربی ،تأثیر فراوانی در رطوبت و بارش
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افزایش آبقابلبارش ،تغییری نکرده است .بنابراین نمی توان انتظار داشت که با افزایش آن ،بارش منطقه نیز افزایش پیدا کند

ایران دارد (کریمی و همکاران .)1395 ،از طرف دیگر ،با توجه به این که بارشهای اکثر نواحی ایران در ماههای سرد سال ریزش
میکند و نتایج پژوهش گویای کاهش روند بارش در فصل زمستان به صورت کمانی از جنوبغرب تا شمالشرق کشور میباشد،
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وجود روند کاهشی بارش در پهنه کشور ایران در مطالعات مختلفی نظیر کوثری و همکاران ( )2013و خلیلی و همکاران ()1383
نیز تأیید شده است .از طرفی طبری و حسینزاده ( ،)2011صبوحی و همکاران ( ،)2012کوثری و همکاران ( )2013و
 Zarenistanakو همکاران ( )2014نشان دادند که روند افزایشی دما در پهنه ایران به ویژه در ماههای سرد سال وجود دارد و از
این رو می توان تغییرات دمایی را به عنوان یکی از دالیل کاهش بارش در ایران دانست ،چرا که افزایش دما ظرفیت جو برای
پذیرش و نگهداری رطوبت را افزایش داده و در مقابل احتماال موجب شده است تا فاصله بین دمای هوا و دمای نقطه شنبم تغییر
نکرده و یا افزایش یابد .به عبارت دیگر ،وجود روند افزایشی دما باعث افزایش رطوبت جو (بیات 1398 ،و عساکره )1393 ،شده
ولی اینامر برای رخداد بارش کافی نبوده است.
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شکل  .11روند تغییرات بارش و آبقابلبارش فصلی و ساالنه ایران ()1979-2019

نتیجهگیری
ایران به لحاظ اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک ،با بارش کم محسوب میشود .وضعیت بحرانی آب ،ذخایر آبی کشور را
اطالع دقیق و کارشناسانه از مقولۀ آب ،به درک بهتر آن و در نتیجه برنامهریزی صحیح جهت مقابله با بحران آب منجر میشود.
به دلیل گسترده بودن بخش آب و اثر آن بر سایر بخشهای زیربنایی ،اقتصادی و تولیدی کشور ،بررسی پارامترهای اثرگذار و
همچنین شناخت روندهای موجود در این بخش ،امری مهم و ضروری میباشد .تحلیل فضایی روند تغییرات مولفههای جوی
49
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چرخه آب (بارش و آبقابلبارش) در حوضههای آبریز ایران نشان داد که افزایش آبقابلبارش در سواحل دریای خزر و خلیج
فارس و همچنین غرب و جنوب کشور میتواند باعث افزایش رخدادهای حدی بارش شود .بدین معنی که با افزایش آبقابلبارش
در مناطق نامبرده در صورتی که مکانسیم صعود و ناپایداری فعال گردد ،به دلیل باال بودن رطوبت (آبقابلبارش) در این مناطق،
پتانسیل رخداد بارشهای رگباری شدیدتر و سنگینتر افزایش مییابد .در نهایت میتوان بیان نمود که ویژگیها و خصوصیات
اقلیمی کشور که دارای تغییرات ساالنه بارش در دورههای مختلف میباشد ،و در سالهای اخیر این تغییرات به صورت بینظمی-
های جوّی و کمبود ریزش بروز نموده ،زمینه را برای بروز خشکسالیهای شدید و کمبود آب در بخشهای مختلف منابع آب
کشور فراهم کرده است .لذا بایستی تغییرپذیری بارش و عامل شکلدهنده آن از جمله رطوبت به عنوان یکی از عوامل تعیین
کننده میزان آب قابل استحصال مورد توجه جدی قرارگیرد.
منابع
اردکانی ،حسین؛ محمد مرادی ،هوشنگ قائمی .1384 .تخمین بارش به وسیله سرعت قائم و آب بارششو .تحقیقات جغرافیایی-50 :78 ،
.65
بیات ،علی؛ و سعید مشهدیزاده ملکی .1398 .تحلیل همبستگی مکانی و زمانی بین بخارآبقابلبارش سنجنده  AIRSو دادههای 29
ایستگاه سینوپتیک ایران .تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.19-32 :53 ،
پورباقری ،سید مهدی؛ قاسم عسکری ،حسین مومنزاده ،منزل ،پاول .1388 .محاسبه آبقابلبارش رادیو ساوند را با استفاده از دادههای
ماهواره مادیس در جو گرگانرود .تحقیقات علوم آب.55-49 :1 ،
خلیلی ،علی؛ جواد بذرافشان .1383 .تحلیل روند تغییرات بارندگیهای ساالنه ،فصلی و ماهانه پنج ایستگاه قدیمی ایران در یکصد و شانزده
سال گذشته .بیابان.34-25 :1 .
دوستکامیان ،مهدی؛ مسعود جاللی ،اله مراد طاهریانزاده .1397 .واکاوی شار همگرایی رطوبت و آبقابلبارش جوّ بارشهای بهارۀ ایران.
جغرافیا و مخاطرات محیطی.131-152 :25 ،

دهقانی ،طیبه؛ محمد سلیقه ،و بهلول علیجانی .1397 .اثر تغییراقلیم بر میزان آبقابلبارش در سواحل شمالی خلیج فارس .تحقیقات
کاربردی علوم جغرافیایی :49 ،صص .91-75
شریعت مداری ،زهرا .1391 .هواشناسی عمومی ،انتشارات پارسیا ،چاپ اول.
شیروانی ،امین؛ و حسن نوروزی .1398 .ارزیابی بخارآبقابلبارش دادههای  ERA-Interimو  NCEP-NCARبا رادیوسوند برای ایستگاه
شیراز .هواشناسی کشاورزی.13-21 :1 ،
صادقی حسینی ،سید علیرضا؛ و سیده آمنه سجادی .1385 .بررسی آبقابلبارش و تعییت آستانه باروسازی ابر توسط نمودارهای
ترمودینامیکی و سنجنده مدیس در غرب ایران .فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،سال سوم.109-96 :12 ،
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دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران

صادقی حسینی ،علیرضا؛ حجام ،پوریا تفنگساز .1384 .ارتباط آبقابلبارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقه تهران ،فیزیک زمین و
فضا.13-21 :13 ،

عساکره ،حسین؛ و مهدی دوستکامیان .1394 .بررسی نقش عوامل مکانی بر توزیع-پراکندگی بیشینههای آبقابلبارش جو ایران .تحقیقات
کاربردی علوم جغرافیایی.24-7 :36 ،
عساکره ،حسین؛ و مهدی دوستکامیان .1395 .ناحیهبندی اقلیمی آبقابلبارش ج ّو ایران زمین .جغرافیا و برنامهریزی.181-202 :58 ،
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عساکره ،حسین؛ و مهدی دوستکامیان ،هوشنگ قائمی .1393 .تحلیل تغییرات ناهنجاریها و چرخههای آبقابلبارش جوّ ایران .پژوهشهای
جغرافیای طبیعی.435- 444 :4 ،
علیزاده ،امین .1379 .اصول هیدرولوژی کاربردی .چاپ  .12آستان قدس دانشگاه امام رضا (ع).
علیزاده ،امین .1390 .اصول هیدرولوژی کاربردی .چاپ  .31انتشارات دانشگاه فردوسی.

فرجزاده ،منوچهر؛ مصطفی کریمی .1390 .شار رطوبت و الگوهای فضایی-زمانی منابع تأمین رطوبت بارشهای ایران .نشریه تحقیقات
کاربردی علوم جغرافیایی.38-22 :22 ،
کریمی ،مصطفی .1386 .تحلیل منابع رطوبت بارشهای ایران .پایاننامه دکتری .استاد راهنما :دکتر منوچهر فرجزاده .دانشگاه تربیت مدرس.
دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا.
کریمی ،مصطفی؛ خوش اخالق ،فرامرز؛ بازگیر ،سعید؛ جعفری ،مهناز .1395 .نقش تغییرات رطوبت انتقالیافته در رخداد خشکسالی و
ترسالی ایران .پژوهشهای جغرافیای طبیعی.587-569 :48 ،
کریمی ،مصطفی؛ فرامرز خوشاخالق ،علیاکبر شمسیپور ،فهیمه نوروزی .1398 .الگوهای گردشی پرارتفاع جنبحارهای عربستان در تراز
میانی و ارتباط آن با بارش ایران .جغرافیا و برنامهریزی.233-255 :69 ،
کریمی ،مصطفی؛ مهناز جعفری ،فرامرز خوشاخالق ،و سعید بازگیر . 1397 .تغییرات رطوبت ورودی به جو ایران و ارتباط آن با دورههای
مرطوب و خشک فصلی .تحقیقات کاربردی.115-131 :51 ،
کریمی ،مصطفی؛ و عادل نبیزاده . 1397 .ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر پارمترهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه طی سالهای  2011-2040با
استفاده از مدل  .WG- Larsجغرافیا و برنامهریزی.267-285 :65 ،

کریمی ،مصطفی؛ و منوچهر فرجزاده .1390 .شار رطوبت و الگوهای فضایی-زمانی منابع تأمین رطوبت بارشهای ایران .تحقیقات کاربردی
مباشری ،محمدرضا .1379 .آشنائی با فیزیک هوا .چاپ اول .انتشارات آستان قدس رضوی .شرکت به نشر.
مباشری ،محمدرضا؛ سیدمهدی پورباقری کردی ،منوچهر فرجزاده ،و علی ضادقی نائینی .1387 .برآورد آبقابلبارش کلی با استفاده از تصاویر
ماهوارهای  MODISو دادههای رادیوساوند ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مباشری ،محمدرضا؛ سیدمهدی پورباقری ،کردی ،منوچهر فرجزاده ،و علی صادقی نائیینی .1389 .برآورد آبقابلبارش کلی با استفاده از
تصاویر ماهوارهای و دادههای رادیوساوند :ناحیه تهران ،فصلنامه مدرس علوم انسانی.16-107 :1 ،
محمدی ،بختیار .1390 .تحلیل روند بارش ساالنه ایران .جغرافیا و برنامهریزی محیطی .پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان95- : 22 ،
.106
محمدیها ،امیر؛ محمدحسین معماریان ،مجید آزادی ،محمد رحانیپروری .1393 .بررسی پیشبینیهای مدل  WRFبرای آب بارششو و
ارتباط آن با برآورد بارش به کمک دادههای رادار تهران .ژئوفیزیک ایران.13-1 :3 ،
مرادی ،محمّد .1384 .محاسبه آب بارششو ،میانگین دمای جو و شکست اتمسفری با دادههای کاوشگر .پژوهشهای جغرافیایی-93 :51 ،
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