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 چکیده

ری در کارب به منظور و تطبیق آنها با الگوهای بلند مدت جویدر فصول مختلف سال  پائیناقلیم شناسی ابرهای  ،هدف از انجام این مطالعه    

پوشنی  ،(استراتوکومولوس) ایکومهپوشن  شامل پائینبرهای ا فراوانی رخداد های می باشد. دادهدر ایران  عملیات بارورسازی ابرها
شامل ساعات  ساله در طول روز  03در بازه زمانی سازمان هواشناسی کشور ایستگاه همدیدی  44ز ا (کومولوسکومه ای )و ، (استراتوس)

. استفاده شده است 1CFSRز داده هایپارامترهای جوی افصلی ی بلند مدت او برای رسم الگوه شده اندگرد آوری  UTC 21، و 21، 30، 30

مهمترین نتایج این بررسی نشان می دهد که حوضه های آبریز صورت پذیرفته است. اساس موقعیت بررسی ها هم به صورت استانی و هم بر 
 و استانهای هاحوضه. مشاهده گردیدزمستان و پاییز سرد سال شامل در فصول در ایستگاه های منتخب  %03از  بیشتربا رخداد  پائینابرهای 

 مناطقویژگی این برخوردارند که از نظر این  (%03) بیشتر از ها از درصد رخداد ابر باالیی شرق کشور در تمامی ماهغرب، شمال و شمالشمال
کمتر درصد رخداد ابر پایین ها کشور در بیشتر ماهشرق حوضه های واقع در جنوب  در .دارندسازی ابرها مناسبی برای انجام عملیات بارورشرایط 

الگوهای بلند مدت جوی شکل گیری شرایط مساعدی را برای تقویت میزان  .دارندبرای عملیات باروری بوده بنابراین شانس کمتری  03از %
 رمگ هوایهمراه با پرفشار سیبری و تقویت در نواحی شمالی و شمال غربی ابرناکی در فصول سرد سال نشان می دهند که با ریزش هوای سرد 

سطح  در با شکل گیری کم فشار گرمایی می کند.  ه ویژه در نیمه غربی کشور فراهمب جنوبی شرایط مساعدی برای افزایش رطوبت و مرطوب
 کاهش می یابد. در کل منطقه بارش قابل در فصل تابستان، پوشش ابرهای پایین و آب  زمین

      

 و ابرناکی ،لگوی میانگین بلند مدت جویا حوضه آبریز، بارورسازی ابرها،  ،پائینابر : واژگان کلید

 

  

  

                                                           
2 Climate  Forecast System  Reanalysis (CFSR) 
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 مقدمه
در ارتفاعات مختلف جو  گوناگون وهای شکلابرها به     

شوند. نوع، ضخامت و ریزساختارهای فیزیکی ابر به دیده می

شدن کار سردوشرایط هواشناختی از جمله دما، رطوبت، ساز

بندی ابرها در طبقه بستگی دارد.  1و وجود هسته های تراکم

 1012در سال  های مختلفی ارائه شده است. المارکنظریه

 بندی از ابرها راخستین سامانه طبقهشناس فرانسوی نطبیعت

شناس انگلیسی به نام  و یک سال بعد طبیعت ارائه کرده است

بندی را با استفاده از واژه سامانه طبقه 1019در سال هاوارد 

های التین و از دیدگاه یک ناظر زمینی پیشنهاد داد. در سال 

سامانه  و  داده سامانه هاوارد را توسعه ، آبروکرومبی 1001

وز هم هن یرا پیشنهاد کردند که با اصالحاتدیگری بندی طبقه

. در (1311،)دائره المعارف بریتانیکاگیردمورد استفاده قرار می

گروه عمده تقسیم می 4ابر در  نوع  11این تقسیم بندی 

شوند. هر گروه به وسیله ارتفاع پایه ابر از سطح زمین شناخته 

ه و ابرهای با توسع پائین، یباال، میانشود و شامل ابرهای می

ترین ترین و کاربردیبندی هاوارد معمولقائم هستند. طبقه

شود. این است که در سطح جهانی از آن استفاده میای شیوه 

بندی در سازمان هواشناسی جهانی پذیرفته شده و در تقسیم

اطلس جهانی ابرها نیز درج گردیده است)سازمان هواشناسی 

ساختار  و انرژی تراز نامه بر ابرها (. 2110و 1312، جهانی

رمای گ و تابشی اثراتقائم دمایی جو تاثیر دارند. محاسبه 

یار و فاز ابرها بستگی دارند، بسفراوانی نهان به علت اینکه به 

 راوانیف، اغلب، جهانیاقلیمی مقیاس  های مدل مشکل است.

ی شده، تخمین می زنند نابو فاز ابرها را کمتر از مقدار دید

بدار آو در پیش بینی فاز ذرات ( 2112 همکاران زانگ و )

 گرگوری ؛2113 همکاران و کالین )هستند مشکل دچار ابرها 

اقلیم شناسی . (2111 ،همکاران وروتستاین  ؛1331 موریس و

هوا، بخشی از مطالعات کلی و  های تعدیل وضعابر در برنامه

مطالعات  است وامکان سنجی مرحله  زیرساختاری وسیع

انجام در این حوزه  زیادی در خصوص اقلیم شناسی ابرها

؛ مورگان و همکاران، 1331)اورویل و همکاران، شده است

. موریسون و همکاران در (2114؛ برید و همکاران؛ 2111

اقلیم شناسی ابرها را روی اقیانوس ها شبیه سازی  2111

                                                           
2. Cloud Condensation Nuclei ) CCN( 

ورسیس و همکاران اقلیم شناسی نیز ف 2112در سال کردند. 

ابر را با بررسی اثر آن روی دمای نزدیک سطح زمین مطالعه 

 پائینپوشش ابرهای  2111میس و همکاران نیز در نمودند. 

اقلیم شناسی . به دست آوردنددرصد  31تا  11را عمدتا بین 

در به روش های گوناگونی تا کنون انجام شده است. ابرها 

ساله با استفاده از دیدبانی ابرها و  23 یک مطالعه اقلیمی

سی برر ساختار قائم باد و دما در ایستگاه های هواشناسی به

 ریاند.  پرداخته شیلی یشمال های اقلیمی ساحل ویژگی

و همکاران به کمک اندازه گیری های  2112در سال  هیماکی

رادار و لیدار در منطقه داروین استرالیا، اقلیم شناسی ابرهای 

 همکاران و شولزسال بررسی نمودند.  4را برای  میانی

ارتفاع الیه  بلندمدت ساالنه بارش، های گرایش( 2112)

وارونگی و میزان ابرناکی سواحل شمالی شیلی را بررسی 

یله و ( و همچنین2113فالوی و گروود)دند. از سوی دیگر کر

د رون ،ابرها یاقلیمبررسی ( با استفاده از 2112و همکاران )

 ده در سواحلصبرای یک سرمایش در نزدیکی سطح زمین را 

هوانگ و همکاران  نمودند.جنوبی اقیانوس آرام بررسی 

( با استفاده از طبف تابشی امواج بلند خروجی، به 2114)

مونز و همکاران نیز به تشریح آشکارسازی ابرها پرداختند. 

اقلیم شناسی و روند ابرها در سواحل شیلی پرداختند)مونز و 

(، اقلیم شناسی 1934صحرائیان و همکاران)(. 2111همکاران، 

ند و نشان دادند مناطق کردابرناکی در کشور را بررسی 

مختلف کشور در چه ماه هایی پوشش ابر بیشتری دارند. 

مکانی و زمانی بارش، نوع و ارتفاع ابر توزیع ( 1901)دواریام

مورد شناسایی و ارزیابی قرار داده است. کرمان  استانرا در 

همان گونه که اشاره شد نظر به اینکه در امکان سنجی و 

ز یکی ا  پائینمکانیابی باروری ابرها  درصد رخداد ابرهای 

 .معیارهای تعیین مکان مستعد به منظور باروری ابرها می باشد

در این تحقیق به اقلیم شناسی درصد رخداد بدین جهت 

پرداخته شده است. هم چنین الزم به ذکر است   پائینابرهای 

در سطح کشور در بازه زمانی   پائینکه اقلیم شناسی ابرهای 

سال  21از حدود ساله برای اولین بار انجام شده است.  91

نابع ترین مهای زمینی یکی از پرکاربردگذشته تا کنون، داده

 درونیماطالعاتی در زمینه مطالعات مربوط به ابر به شمار 
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ر هایی دهای زمینی به تنهایی، دارای محدودیتاستفاده از داده

-های اندازهباشد. عالوه بر آن، دادهپوشش زمانی و مکانی می

های زمینی اطالعات کاملی را در زمینه گیری شده در ایستگاه

های دهند. استفاده از دادهارائه نمی خصوصیات نوری ابرها

هواشناسی که از سال  های های ماهوارهگیریحاصل از اندازه

به صورت عملیاتی قابل استفاده هستند، نه تنها پوششی  1301

کند، بلکه جهانی را از چگونگی وضعیت ابرناکی ارائه می

ه ماهوار های دادهاستفاده از دقت زمانی و مکانی باالتری دارد. 

ای نیز برای بررسی و شناسایی  نوع و مقدار ابرها یکی از 

که مطالعات بسیار  استمتداول ترین روش های آشکارسازی 

گسترده ای در این خصوص انجام شده و همچنان ادامه دارد 

؛ اودل و 2114؛ وانگ و همکاران، 1332)هان و همکاران، 

مزیت اصلی این ؛(. 2119؛ کالس و همکاران، 2110همکاران، 

اطالعات پوشش جهانی آنها می باشد که در مناطق دور از 

ای زمینی، قادر به ارائه هدسترس برای راه اندازی ایستگاه 

 از این رو به نظر می رسد اطالعات مورد نظر می باشند.

-گیری زمینی و فضایی میهای اندازهاستفاده همزمان از داده

در اختیار محققان قرار دهد تواند اطالعات بسیار مفیدی را 

های مشاهداتی سطح ای مکمل دادههای ماهوارهچرا که داده

ن مطالعه در مقالهبه همین منظور در روند. زمین به شمار می

و در فاز دوم با  داده های زمینیاقلیم شناسی ابرها با کمک 

شناسایی شده است. بر اطالعات سنجش از دور استفاده از 

این مقاله، پس از ارائه  داده ها و روش ادامه در این اساس 

حاصل از این مطالعه  تحلیل نتایجبررسی و انجام کار، به 

 ارائه می شود. حال از پژوهش  یجادر خاتمه نیز نت وپرداخته 

 

 داده و روش کار
 ،پائینای ابرهای زوه مجداده های دیدبانی ابرها در سه گر     

و ابرهای باال در دیدبانی های ایستگاه های  میانیابرهای 

ساعته به صورت  9همدیدی هواشناسی در بازه های زمانی 

 اطالعات کد های بین المللی و استاندارد گزارش می شوند. 

فراوانی رخداد ابرهای پائین  از ایستگاه های همدیدی سازمان 

س از استخراج داده پهواشناسی کشور دریافت شده است. 

 و ،پوشنی ،کومه ای پوشنشامل  پائینای مربوط به ابرهای ه

ساله  91دوره آماری رمز گشایی این اطالعات در کومه ای 

ایستگاه موجود با داده  44(  برای 1301- 2111) منتخب 

ماهانه  در صد رخداد کامل انجام شد سپس داده ها به صورت

شامل در طول روز  (1301-2111) ساله 91 بازه زمانیبرای 

و میانگین گیری  جمع آوری UTC 12، و 12، 13، 11ساعات 

شده است. نتایج حاصل از این بررسی هم در مقیاس استانی 

اما در گردیده است و هم در حوضه های آبریز کشور برآورد 

نقشه رخداد ابرهای پایین در ماه به عنوان نمونه این مقاله 

موقعیت . و ارائه شده استژانویه در مقیاس حوضه ای 

و  1به شرح جدول ی مورد مطالعه ایستگاه هاجغرافیایی 

باشد. می 1شکل 
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  (0890-0202) ایستگاه های منتخب با داده کامل در بازه زمانی -0جدول 

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه ردیف عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه ردیف

 38.08 46.28 تبریز 29 35.68 51.32 تهران 1

 37.48 49.45 بندر انزلی 24 36.25 50.05 قزوین 2

 25.63 57.77 جاسک 22 28.97 53.68 فسا 9

 32.87 59.20 بیرجند 21 36.90 50.67 رامسر 4

 31.03 61.48 زابل 21 36.65 51.50 نوشهر 2

 30.37 48.25 آبادان 20 36.72 52.65 بابلسر 1

 30.25 56.97 کرمان 23 36.85 54.27 گرگان 1

 32.67 51.87 اصفهانشرق  91 33.43 48.28 خرم آباد 0

 31.18 52.67 آباده 91 32.28 50.85 شهر کرد 3

 31.90 54.28 یزد 92 32.62 51.67 اصفهان 11

 25.28 60.62 چابهار 99 31.33 48.67 اهواز 11

 36.20 57.72 سبزوار 94 29.53 52.60 شیراز 12

 35.58 53.42 سمنان 92 28.97 50.82 بوشهر 19

 35.27 59.22 تربت حیدریه 91 29.10 58.35 بم 14

 34.35 47.15 کرمانشاه 91 35.20 48.72 نوژه-همدان 12

-همدان 11

 فرودگاه
48.53 34.87 

90 
 27.22 56.37 بندرعباس

 27.20 60.70 ایرانشهر 93 34.10 49.77 اراک 11

 26.50 53.98 کیش 41 33.98 51.45 کاشان 10

 26.53 54.83 بندر لنگه 41 36.42 54.95 شاهرود 13

 37.47 57.27 بجنورد 42 35.33 47.00 سنندج 21

 36.25 46.27 سقز 49 36.27 59.63 مشهد 21

 36.68 48.48 زنجان 44 38.55 44.97 خوی 22
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 (سازمان هواشناسی کشورمورد مطالعه )ایستگاه همدیدی  44موقعیت جغرافیایی  -0 شکل

 

نقشه های میانگین ماهانه پس از دریافت داده های مورد نظر، 

و ترسیم  GISرخداد ابرهای پائین توسط نرم افزار 

در آنها  میانگین ماهانه درصد رخدادنمودارهای مربوط به 

 44برای  UTC 12، و 12، 13، 11شامل ساعات طول روز 

- 2111دوره آماری ) در سطح کشور طی  موجودایستگاه 

ه ب  پائینهای ابررخداد پوشش  میزان درصد( ترسیم و 1301

 .شدطبقه بندی  2جدول  سه گروه مطابق

 

  پائینابرهای رخداد درصد  میزانطبقه بندی  -0 جدول

 مقدار شرح

 درصد 91تا  1 کم

 درصد 11تا  91 متوسط

 درصد 111تا  11 زیاد

 

با تفکیک  CFSR مرکز سپس با استفاده از داده های ماهانه

ساله)  91درجه، میانگین های فصلی در یک دوره  2/1افقی 

های ارتفاع ژئوپتانسیل، دما، کمیت( برای  2111تا  1301سال 

، فشار سطح   hPa  211تراز بردار افقی باد، سرعت قائم در

محاسبه   hPa(1111-211)در الیه بارش قابل زمین و آب 

 . شده است

 

 و بحث نتایج
-)مارس فصل بهارطی  پائین ابر روزانه ررسی رخداد ب

    1301-2111 زمانی می( برای بازه-آوریل

 ابرهای رخداددرصد  انگین ماهانهنشان دهنده می 2 شکل

ایستگاه  44برای ساله  91 بازه زمانیدر ماه مارس در   پائین

دیده می شود،  شکلمنتخب می باشد. همان گونه که در این 

درصد و  13/03بیشترین رخداد در ایستگاه رامسر با مقدار 

درصد  44/42کمترین رخداد مربوط به ایستگاه زابل با مقدار 

اطالعات  ابر پایین برای ماه آوریل نشان می  باشد. بررسیمی
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تهران با مقدار  دهد که حداکثر مقدار این شاخص در ایستگاه

و بعد از آن به ترتیب در ایستگاههای اراک، خوی،  02/31

 استدرصد  02/00و  11/03، 11/31تبریز با مقادیر 

(. همچنین کمترین مقدار مربوط به بندر لنگه با 9)شکل

بندی با توجه درصد که در محدوده کم از نظر تقسیم 02/23

اد ابر در رخد 4شکل باشد. می ،قرار دارد 2به جدول 

 را به ترتیب بیشترین مقدار تا کمترینمورد نظر ایستگاههای 

این شکل مطابق دهد. نشان می 2مقدار آن بر اساس جدول 

و بعد از آن به ترتیب  23/39حداکثر مقدار در ایستگاه تبریز با 

و  41/32، 40/39در ایستگاههای خوی، رامسر، تهران با 

کمترین مقدار مربوط به  درصد قرار دارند. همچنین 12/31

درصد که در محدوده کم از نظر تقسیم  29/10بندر لنگه با 

باشد. تفاوت میان حداکثر و می  9بندی با توجه به جدول 

در ایستگاههای ذکر شده همانند ماه درصد رخداد ابر حداقل 

  آوریل  قابل مالحظه است.

 

 

 

 

 

 

 

 
 44ابر پائین طی ماه مارس برای روزانه میانگین درصد رخداد  -0 شکل

 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور )

 44ابر پائین طی ماه آوریل برای روزانه میانگین درصد رخداد  -3 شکل

 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور )

  

 
 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44یانگین درصد رخداد روزانه ابر پائین طی ماه می برای م -4 شکل

 

 9 لودج در پائینبر اساس تقسیم بندی اطالعات رخداد ابر 

ه جزیر دیده می شود که در فصل بهار، به جز بندر لنگه ،، 

درصد  91در سایر ایستگاه ها ابرناکی بیشتر از  کیش و بوشهر

قرار دارند. این نتایج  زیادمی باشد و در محدوده متوسط به 

 گزارش شده اند.  9 برای فصل بهار در جدول
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 (0890-0202های منتخب در فصل بهار )در ایستگاه پائینرخداد ابر  -3 جدول

 ماه
  ایستگاه درصد ابرناکی در 

 کم متوسط زیاد

 مارس

-اراک -فرودگاه همدان-نوشهر-زنجان-تهران-رامسر-خوی-تبریز

-بجنورد-سنندج-مشهد-سقز-همداننوژه-سبزوار-قزوین-گرگان

بندر -کرمانشاه-شاهرود-بم-بابلسر-کاشان-یزد-سمنان-شهرکرد -کرمان

-دبیرجن-آباده-خرم آباد-حیدریه تربت-اصفهان-شرق اصفهان -انزلی

 فسا

-ز،آباداناهوا-ایرانشهر،چابهار-شیراز

 جاسک-زابل-بندرعباس

-بوشهر

 نگهلبندرکیش،جزیره

 آوریل

-رامسر-همدانفرودگاه همدان، نوژه-زنجان-تبریز-خوی -اراک-تهران

-بندرانزلی-سنندج-سبزوار-کرمانشاه-سقز-مشهد-نوشهر-قزوین

-نسمنا-بابلسر-آبادخرم-کرمان-یزد-بجنورد-شهرکرد-کاشان-گرگان

 ادهآب-بیرجند-فسا-تربت حیدریه-اصفهان-شاهرود-بم-اصفهانشرق 

-ایرانشهر-اهواز،آبادان-شیراز

-کیشجزیره-بوشهر-بندرعباس

 جاسک-زابل،چابهار

 بندرلنگه

 می

-اراک -فرودگاه همدان-نوشهر-زنجان-تهران-رامسر-خوی-تبریز

-بجنورد-سنندج-مشهد-سقز-همداننوژه-سبزوار-قزوین-گرگان

بندر -کرمانشاه-شاهرود-بم-بابلسر-کاشان-یزد-سمنان-شهرکرد -کرمان

-دبیرجن-آباده-خرم آباد-حیدریه تربت-اصفهان-شرق اصفهان -انزلی

 فسا

-اهواز،آبادان-ایرانشهر،چابهار-شیراز

 جاسک-زابل-بندرعباس

-بوشهر

 نگهلبندرکیش،جزیره

 

 

-فصل تابستان )ژوئنطی  پائین ابر روزانه  رخداد یررسب1

  1301-2111 بازه زمانیاوت( برای -ژوئیه

آمده  2شکل های موجود در ماه ژوئن در رخداد ابر ایستگاه

در  ینپائبیشینه مقدار ابرناکی ابرهای  شکلاست. در این 

درصد و همچنین کمترین مقدار  29/31ایستگاه رامسر 

در   باشد.درصد می 31/10مربوط به ایستگاه بوشهر 

و کمترین  13/33استان مازندران با مقدار در ایستگاه رامسر 

درصد  12/29آن در این ماه در ایستگاه بوشهر با مقدار 

بر پایین در امعرف بیشترین رخداد  1شکل باشد . می

آن درصد و همچنین کمترین  2/31ایستگاه گرگان با مقدار 

 .استدرصد  14/3مربوط به ایستگاه زابل با مقدار 

حداکثر میزان  در ماه اوت نشان دهندهاطالعات پوشش ابر 

و بعد از آن به  2/31رخداد ابر در ایستگاه گرگان با مقدار 

ترتیب ایستگاههای رامسر، نوشهر و تبریز قرار دارند. 

همچنین کمترین مقدار مربوط به زابل در استان سیستان و 

درصد است که در محدوده کم از نظر  14/3بلوچستان با 

(.1شکل ) قرار دارد 2توجه به جدول تقسیم بندی با 

 

  



 (6896-0262شناسی رخداد پوشش ابرهای پائین در ایران ) اقلیم                                                                                   00

  

ابر پائین طی ماه ژوئن روزانه درصد رخداد  میانگین -5 شکل

 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44برای 

 

ابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -6 شکل

-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44ژوئیه برای 

0890) 

 

ابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -7 شکل

-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44اوت برای 

0890( 

 

ر دبه جز در شهرهای بوشهر، زابل و آبادان در فصل تابستان  پائیندیده می شود که میزان ابرناکی ابرهای  4 با توجه به جدول

  .درصد است 91بیشتر از محدوده زیاد تا متوسط می باشد که به معنی پوشش 

 

 (0890-0202های منتخب در فصل تابستان )در ایستگاه پائینرخداد ابر  -4 جدول

 ماه
  درصد ابرناکی در ایستگاه 

 کم متوسط زیاد

 ژوئن

-فرودگاه همدان-اراک-زنجان-خوی-تبریز-نوشهر-رامسر

-کرمان-سقز-یزد-همداننوژه-سنندج-شهرکرد-تهران-گرگان

-بجنورد-کرمانشاه-بم-مشهد -کاشان-بابلسر-فسا-قزوین

-اصفهان-انزلیبندر-آبادخرم-سمنان-شرق اصفهان-سبزوار

 ایرانشهر-آباده،شیراز-بیرجند-حیدریه تربت-شاهرود

-چابهار

-کیشبندرعباس،جاسک،جزیره

 آبادان-زابل،-اهواز-لنگهبندر

 زابل-بوشهر-آبادان

 ژوئیه

-خوی-شهرکرد-اراک-زنجان-تبریز-نوشهر-رامسر-گرگان

-فسا-سقز-تهران-بجنورد-بابلسر-سنندج-همدانفرودگاه

-کاشان-کرمانشاه-انزلیبندر-یزد-مشهد -سبزوار-همداننوژه

-بم-آبادخرم-شاهرود-شرق اصفهان-کرمان-قزوین

 بیرجند-سمنان-اصفهان-چابهار-حیدریهتربت

-ایرانشهر-شیراز،آباده

-کیشبندرعباس،جاسک،جزیره

 بندر لنگه-اهواز

 زابل-بوشهر-آبادان

 اوت

-شهرکرد-اراک-خوی-تبریز-زنجان-رامسر-نوشهر-گرگان

-نوردبج-انزلیبندر-فسا-تهران-سنندج-همدانفرودگاه-بابلسر

-کرمان-کرمانشاه-نوژه همدان-قزوین-سبزوار-یزد-سقز

-بم-مشهد-چابهار)سیستان و بلوچستان(-اصفهانشرق-کاشان

 هآباد-اصفهان-آبادخرم-شاهرود-شیراز-سمنان-حیدریهتربت

-بیرجند-بندرعباس،جاسک

 اهواز-لنگهبندرکیش،-ایرانشهر

 زابل-آبادان-بوشهر
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-اکتبر-فصل پاییز)سپتامبرطی پائین ابر روزانه ررسی رخداد ب

  1301-2111 بازه زمانینوامبر( برای 

ایستگاه موجود مربوط به ماه  44میزان رخداد ابر در 

نشان داده شده است. همانگونه که  0 شکل سپتامبر در

بیشترین رخداد ابر پایین در ایستگاه  گرددمشاهده می

درصد و کمترین رخداد مربوط به  29/31رامسر با مقدار 

 وباشد. بیشترین درصد می 31/10ایستگاه بوشهر با مقدار 

 دی مطابق طبقه بن ،کمترین مقدار ابر پایین در ماه اکتبر

 

ر بندرانزلی به ترتیب با مقادیو در ایستگاه رامسر  ،2جدول 

. همچنین کمترین رخ داده استدرصد  19/39و  94/34

مقدار را ایستگاه زابل در استان سیستان و بلوچستان با 

درصد داراست که در محدوده شرایط متوسط  00/92مقدار 

قرار دارد)شکل  2از نظر تقسیم بندی با توجه به جدول 

ه نوامبر نیز بیشترین مقدار این فراسنج در (. برای ما3

مربوط به آن درصد و کمترین  21/31ایستگاه بندرانزلی با 

(.11ل ک)شاست درصد  12/94ایستگاه بوشهر با 

 

  
ابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -9 شکل

-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44سپتامبر برای 

0890) 

ابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -8 شکل

-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44اکتبر برای 

0890) 

 

ابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -02 شکل

-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44نوامبر برای 

0890) 

 

رتا سپتامبه های به طور خالصه میزان ابرناکی در ما 2 جدول

نشان می دهد.  2را بر اساس تقسیم بندی جدولنوامبر 

همان گونه که در این جدول دیده می شود میزان ابرناکی 

 به جز در ماه سپتامبر در بازه زمانی منتخب، پائینابرهای 

درصد بود ه و  91همواره بیشتر از  و برای ایستگاه آبادان،

تا متوسط برای فصل  زیادمقادیر این شاخص در پوشش 

تخمین زده شده است.  پاییز
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 (0890-0202) پاییزهای منتخب در فصل در ایستگاه پائینرخداد ابر  -5 جدول

 ماه
  درصد ابرناکی در ایستگاه 

 کم متوسط زیاد

 سپتامبر

-ردشهرک-همدانفرودگاه -بابلسر-اراک-انزلیبندر-فسا-گرگان-نوشهر-رامسر

-سبزوار-همداننوژه-سقز-سنندج-یزد-بم-تبریز-کرمان-خوی-تهران-زنجان

-شیراز-مشهد-کرمانشاه-خرم آباد-چابهار-قزوین-کاشان-بجنورد

بندر -حیدریهتربت-کیشجزیره-اصفهان-بیرجند-شاهرود-سمنان-اصفهانشرق

 آباده-ایرانشهر-لنگه،بندرعباس

 دانآبا اهواز-بوشهر-زابل -جاسک

 اکتبر

-سقز-بم-گرگان-بابلسر-تبریز-خوی-تهران-اراک-نوشهر-انزلیبندر-رامسر

-یزد-کرمان-همداننوژه-قزوین-سنندج-شهرکرد-زنجان-همدانفرودگاه

-اصفهانشرق-فسا-کاشان- بجنورد-بندرعباس-کرمانشاه-آبادخرم-چابهار

 بندرلنگه-آباده-سمنان،شاهرود-ایرانشهر-اصفهان-سبزوار،مشهد

-جاسک-حیدریهتربت-شیراز

-اهواز،آبادان -بیرجند-کیشجزیره

 زابل-بوشهر

 

 نوامبر

-زتبری-زنجان-فرودگاه همدان-بابلسر-اراک-تهران-نوشهر-رامسر-انزلیبندر

-گرگان-کرمانشاه-آبادخرم-کاشان-همداننوژه-سنندج-شهرکرد-قزوین-سقز

 اصفهان-سمنان-مشهد-یزد-سبزوار-بجنورد-خوی 

-شاهرود-فسا-اصفهانشرق

 -شیراز،آباده-کرمان-حیدریهتربت

-کیشجزیره-اهواز-بم-بندرعباس

-بوشهر-آبادان  -جاسک-بیرجند

 زابل-ایرانشهر-چابهار-بندرلنگه

 

-فصل زمستان)دسامبرطی  پائینابر روزانه ررسی رخداد ب

       1301-2111زمانی  ژانویه و فوریه( برای بازه

دهد که حداکثر نشان می بررسی میزان ابرناکی ماه دسامبر

و بعد  23/00در ایستگاه بندرانزلی با مقدار مقدار ابر پایین 

درصد قرار دارد.  12/09از آن ایستگاه اراک با مقدار 

همچنین کمترین مقدار را ایستگاه ایرانشهر در استان 

درصد داراست که در  11/41سیستان و بلوچستان با مقدار 

محدوده شرایط متوسط از نظر تقسیم بندی با توجه به 

بر اساس بررسی اطالعات . (11)شکل  قرار دارد 2جدول 

ایستگاه های همدیدی دیدبانی در سطح زمین برای ماه 

حداکثر ابرناکی در ایستگاه بندر انزلی با مقدار ، ژانویه

ر، های رامسدرصد و بعد از آن به ترتیب در ایستگاه 14/01

  24/02و 44/00،  92/09نوشهر و کرمانشاه با مقادیر 

درصد قرار دارند. همچنین کمترین ابرناکی مربوط به 

. (12)شکل درصد می باشد  11/22ایستگاه ایرانشهر با 

حداکثر رخداد ابر پائین در ماه فوریه در ایستگاه بندرانزلی 

درصد و بعد از آن به ترتیب در ایستگاههای  02/01با 

 2/02و   1/02،  10/01رامسر، اراک و نوشهر با مقادیر 

رصد  قرار دارند. همچنین کمترین رخداد مربوط به د

.(19)شکل است درصد  11/40ایستگاه زابل 

 

 
 

  
ابر پائین طی ماه ژانویه روزانه میانگین درصد رخداد  -00 شکل دسامبرابر پائین طی ماه روزانه میانگین درصد رخداد  -00 شکل
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 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44برای  (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44برای 

 

 

 

طی ماه  ابر پائینروزانه میانگین درصد رخداد  -03 شکل

 (0890-0202ایستگاه منتخب در سطح کشور ) 44برای  فوریه

 

 

همان گونه  دهد.نشان می  2 جدولتقسیم بندی ه طور خالصه میزان ابرناکی در ماه های دسامبر تا فوریه را بر اساس ب 1 جدول 

 است. ه درصد بود 91همواره بیشتر از در بازه زمانی منتخب،  پائینکه در این جدول دیده می شود میزان ابرناکی ابرهای 

 

 

 

 

 (0890-0202)فصل زمستان های منتخب در در ایستگاه پائینرخداد ابر  -6 جدول

 ماه
 ایستگاه درصد ابرناکی در 

 کم متوسط زیاد

 دسامبر

-همدانفرودگاه-نوشهر-زنجان-رامسر-اراک-انزلیبندر

-سقز-خوی-کرمانشاه-بابلسر-سبزوار-تبریز-تهران

-بجنورد-کاشان-سنندج-مشهد-آبادخرم-همداننوژه

 شاهرود-گرگان-قزوین-شهرکرد

-اصفهان-فسا-سمنان-یزد-کیشجزیره

-رمانک-بندرعباس-شیراز-بم-حیدریهتربت

-بندرلنکه-بوشهر-چابهار-اهواز-جاسک

 زابل،ایرانشهر-آباده-آبادان  -بیرجند

 

 ژانویه

-سبزوار-کرمانشاه،اراک-رامسر،نوشهر-بندرانزلی

-تهران-تبریز-سقز-بابلسر-خرم آباد -همدانفرودگاه

-فسا-مشهد-گرگان-شهرکرد-یزد-کاشان-زنجان-سنندج

-کرمان-حیدریهتربت-اصفهان-بجنورد-همداننوژه-خوی 

 اصفهانشرق-سمنان،شاهرود-بم -قزوین

-جاسک-بیرجند-شیراز-اهواز-کیشجزیره

-گهلنبندر-آباده-آبادان-بندرعباس-بوشهر

 چابهار،زابل،ایرانشهر

 

 فوریه

 -کرمانشاه-همدانفرودگاه-نوشهر-اراک-رامسر-انزلیبندر

-گرگان -مشهد-تهران-تبریز-سبزوار-زنجان-بابلسر

-کاشان -همدان نوژه-خوی-بجنورد-سنندج-آبادخرم

-کرمان،بم-فسا-حیدریهتربت-یزد-سقز-شهرکرد-قزوین

 شیراز-بیرجند-سمنان -اصفهانشرق-شاهرود-اصفهان

-اهواز-چابهار-آباده-بندرعباس

-آبادان-بوشهر -جاسک -کیشجزیره

 ایرانشهر،زابل-بندرلنگه

 

ی هادر ایستگاهدرصد و بعد از آن به ترتیب  14/01انزلی با دهد که حداکثر ابرناکی در ایستگاه بندر بررسی نشان میاین 
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  24/02 و 44/00،  92/09رامسر، نوشهر و کرمانشاه با مقادیر 

تگاه وط به ایسدرصد قرار دارند. همچنین کمترین ابرناکی مرب

  .استدرصد  11/22ایرانشهر با 

عالوه بر بررسی ایستگاهی ، در این مطالعه پوشش ابر پایین 

سی برربرای حوضه های آبریز کشور نیز به تفکیک هر ماه 

شده که به لحاظ رعایت نمودن حجم مقاله تنها به ارائه یک 

(. مشابه این 19)شکل  ژانویه پرداخته می شودمورد در ماه 

ایج تناهها به تفکیک انجام شده است که الگو برای تمامی م

رائه می شود.ادامه اآنها در 

 

 
(0890-0202ساله ) 32 آماریابرهای پایین در حوضه های آبریز ایران برای ماه ژانویه طی دوره روزانه میانگین درصد رخداد  -04شکل 

های درصد میزان رخداد ابر پایین در حوضه 1جدول  مطابق با

د هایی که بیشترین درصبندی گردید و حوضهمختلف امتیاز

ا های برخداد را داشتند بیشترین امتیاز و در مقابل حوضه

درصد رخداد پایین امتیاز کمتری دریافت کردند. در محاسبه 

 ،کومه ای پوشنابر پائین ابرهای روزانه درصد میزان رخداد 

ت الحاظ شده اند. ضمن اینکه دامنه تغییر کومه ای  و ،پوشنی

های مختلف سال متغیر درصد در ماه 30تا  3این پارامتر از 

باشد.می

 

 روش عینی امتیازدهی به میزان رخداد ابر پایین -7جدول 

 ردیف درصد رخداد ابر پایین امتیاز

1 91-1 1 

1 41-91 2 

2 21-41 9 

9 11-21 4 

4 11-11 2 

2 111-11 1 

های دهد حوضهدرصد رخداد ابر در ماه ژانویه نشان می

شمال و شمال غرب کشور حداکثر درصد رخداد را دارند 

تری برای باروری در این مناطق را نشان که شرایط مساعد

-دهد.در ماه فوریه حوضه های نیمه شمالی کشور بیشمی

ترین درصد رخداد ابر را دارند و حوضه های هیرمند در 

ترین درصد زموریان و مهران در جنوب کشور کمشرق، جا

امتیاز کمتری  از 1جدول  رخداد را دارند، که با توجه به

برای باروری برخوردار هستند.در ماه مارس حوضه تالش 

دارای بیشینه درصد رخداد و در مقابل  12/00با مقدار 

کمترین مقدار را دارد.در ماه  44/42حوضه هیرمند با مقدار
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ضه های ارس، سفیدرود، دریاچه نمک، ارومیه، آوریل حو

قوم، هراز، مرزی غرب، تالش، گرگان، کرخه، اترک، قره

سیاهکوه، درانجیر، کویرمرکزی، گاوخونی، کویرلوت، مند 

شرایط مساعدتری برای  1جدول  و سیرجان با توجه به

در این ماه دارند.در می به از نقطه نظر ابرناکی باروری 

های مهران، حله، هیرمند، بندرعباس، استثنای حوضه

 های آبریز شرایطباهوکالت و کارون بزرگ در بقیه حوضه

ها از امتیاز خوبی باشد و حوضهبرای باروری مساعد می

برخوردارند.در ماه ژوئن حوضه آبریز  1جدول مطابق با

بیشینه درصد رخداد ابر پایین  90/31ارس با مقدار عددی 

حوضه حله در جنوب غرب کشور با را دارد و در مقابل 

کمترین مقدار را داراست. بدین ترتیب ارس  3/10مقدار 

-مستعدترین حوضه جهت باروری در ماه ژوئن می

چنان دهد که در ماه ژوئیه همها نشان می.بررسی.باشد

های شمالی کشور به دلیل اینکه درصد رخداد ابر حوضه

باشد در ری میهای مهم در باروپایین که یکی از شاخص

ترین منطقه برای باروری با توجه ها زیاد است مناسبآن

های واقع طور حوضهبه این شاخص خاص هستند و همین

های حله و مهران و خصوص حوضهدر جنوب کشور به

چنین حوضه هیرمند در شرق کشور کمترین امکان را هم

های هیرمند، حله، در ماه اوت بجز حوضهدارا هستند.

ان، کارون بزرگ و جازموریان که از امتیاز پایینی با مهر

های سطح برخوردار هستند بقیه حوضه 1جدول  توجه به

پتامبر .در ماه سمی باشند کشور شرایط نسبتاً مناسبی را دارا 

ها به نسبت ماه گذشته افزایش درصد رخداد در اکثر حوضه

ند و مهایی مانند حله، هیریافته است به گونه ای که حوضه

خود  های قبلکارون بزرگ از امتیاز بیشتری نسبت به ماه

درصد رخداد ابر پایین در ماه اکتبر در اکثر  برخوردارند.

ی ادهد.  به گونههای کشور مقدار باالیی را نشان میحوضه

رود  به جز در حوضه هیرمند و حله بقیه که انتظار می

یی برای های آبریز در سطح کشور از شانس باالحوضه

های تالش، باشند.حوضهمی عملیات باروری برخوردار 

درصد بیشینه  01هراز و سفیدرود با درصد رخداد باالی 

های حله، هیرمند، جازموریان و باهوکالت مقدار و حوضه

درصد کمترین مقدار را دارا هستند  21با مقدار کمتر از 

حوضه بر اساس شاخص  4بدین ترتیب در این ماه این 

ترین شانس را برای باروری صد رخداد ابر پایین کمدر

در ماه دسامبر درصد رخداد ابر پایین در حوضه  دارند.

و در حوضه جازموریان با مقدار  23/00تالش با مقدار

به ترتیب دارای حداکثر و حداقل مقادیر هستند،  11/41

بدین معنی که حوضه تالش بیشترین شانس و باالترین 

 ترین امتیاز را با توجه بهجازموریان کمامتیاز و حوضه 

و بر اساس شاخص درصد رخداد ابر پایین در  1جدول 

 ماه دسامبر دارا هستند.

 

 تحلیل همدیدی الگوهای فصلی 
-1301سی ساله)فصلی میانگین در این بخش الگوهای  

های ارتفاع ژئوپتانسیل، دما، بردار افقی باد، کمیت(2111

آب فشار سطح زمین ، و ،   hPa  211تراز در سرعت قائم

تحلیل می  به شرح زیر hPa(1111-211)در الیه بارش قابل 

  .شوند

 فصل بهار 

در  hPa 211تراز  سالهقشه میانگین سینالف( -14) شکل 

رتفاع ژئوپتانسیل، یک ناوه کم عمق الگوی  فصل بهار است.

دهد و باالتر در شرق مدیترانه نشان می hPa 211را در تراز 

که دامنه آن چندان گسترده نیست. کم عمق بودن این ناوه و 

-عدم گسترش آن به سمت جنوب نشانگر فعالیت ضعیف کم

در این فصل است و شکل گرفته روی دریای سرخ  فشار

های کم فشار در این فصل بیشتر از نواحی شمالی و سامانه

ارتفاع  hPa211. در تراز کنندمرکزی ایران عبور می

درجه افزایش  2و دما در حدود m111ژئوپتانسیل حدود 

کاهش یافته است. به بیان  Knot11دود وسرعت باد تا ح

-دیگر کم ارتفاع روی ایران تضعیف و ارتفاع زیاد جنب حاره

در . الف(-14)شکل ای در جنوب ایران تقویت شده است. 

پرفشاری بر روی جنوب خلیج فارس و شمال و این فصل، 

شمال شرق عربستان در ترازهای زیرین وردسپهر گسترش 

  .ساعتگرد در این نواحی آشکار استهای یافته است و جریان

از نواحی مرکزی ایران عبور  hPa 1112زبانه های پر فشار 

.ب(-14)شکل کند می
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 ج ب الف

( در Pa/s( و سرعت قائم)m/sسرعت باد) و(C(، دما)dmژئوپتانسیل)ارتفاع (0202-0890)میانگین فصلی سی سالهالف( -05شکل

/2)ارشبقابل ( آب ج( و )hPaسطح زمین)فشار ، ب(  hPa 522تراز mkg در الیه )hPa(0222-522)  (مارس تا می)فصل بهاربرای. 

 

برای ، بارش در مناطق مرکز و شرق ایران قابل کمیت آب 

یست قابل توجه ن چندان ساله در فصل بهار،نقشه میانگین سی

در حالیکه درجنوب شرق، شمال غرب وغرب ایران مقدار آن 

/2در حدود mkg 0/1 از طرفی در ج(-14)شکل است .

ناحیه جنوب دریای سرخ و در مجاورت دریای عرب و تنگه 

بارش )حدود قابل باب المندب مقادیر قابل مالحظه آب 
2/ mkg4-2/1شود که در ( در فصل بهار مشاهده می

دهنده جابجایی شمال سوی مقایسه با فصل زمستان نشان

 باشد.رطوبت می

 فصل تابستان
یک ناوه ضعیف در  hPa 211در تراز الف -12 مطابق شکل

وجود دارد. شرق مدیترانه و یک پشته در نوار شمالی ایران 

 1110در نقشه فشار سطح دریا یک زبانه کم فشار با پربند 

 1111فشار با پربند های جنوبی البرز و مراکز کمروی دامنه

شود. زبانه پرفشار در نوار جنوبی و شرق ایران مشاهده می

(. ب-12شود )شکل فقط در سواحل شمالی ایران مشاهده می

و وجود صحراهای  با افزایش مقدار تابش در این فصل

گسترده در شرق و جنوب شرق ایران کم فشارهای گرمایی 

گیرند و با حرکت کم فشارهای در این مناطق شکل می

شرق ، گرمایی از روی شبه قاره هند به سوی شرق، جنوب

مرکز و جنوب ایران وحرکت کم فشارگرمایی از روی شرق 

یق تلفعربستان به سوی جنوب، جنوب غرب و مرکز ایران و 

آنها مقدار فشار در نواحی جنوبی و مرکزی ایران فشار به 

hPa 330 فشارهای (. در کم1901یابد )علیجانی،کاهش می

گرمایی به علت وجود همگرایی ناشی از مالش، گرمای 

خور مثبت جرم، آزاد سازی گرمای سطحی محسوس، اثر پس

ی دنهان و همچنین ارتفاع  به نسبت زیاد منطقه، حرکت صعو

(.2114لتون، وقابل توجه است )ه

 

 

   
 ج ب الف

 (.اوت -ولی برای فصل تابستان )ژوئن 04مانند شکل  -06 شکل

 

 بارشقابل ( برای میانگین سی ساله آب ج-12بنا به نقشه )

 hPa (1111-211)در فصل تابستان، مقدار این کمیت در الیه

مرکز، شرق، شمال شرق وغرب ایران درحدود در مناطق
2/ mkg2  است. درحالیکه در جنوب، جنوب شرق، شمال
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تا  2/2غرب و سواحل شمالی ایران مقدار این کمیت بین 
2/ mkg2/4  است. در فصل تابستان با وجود مقادیر کم

ی دیگر هابارش، مقدار رطوبت روی ایران نسبت به فصل

بیشتر است. افزایش رطوبت باعث افزایش آزادسازی گرمای 

فشار گرمایی تا نهان و افزایش حرکت صعودی و رشد کم

قابل شود. مقدار کمیت آب می hPa 111تراز های حدود 

/2بارش در ناحیه همگرایی دریای سرخ حدود  mkg 2/2-

 هایت به فصلای نسبمالحظه است که افزایش قابل 2/2

 دیگر دارد.

 فصل پاییز   
ر شرق د hPa 211 ای در ترازاوه، نالف -11مطابق شکل  

مدیترانه دیده می شود که دامنه آن تا نواحی شمال دریای 

های جنوبی و جنوب دریای سرخ امتداد یافته است. جریان

تمام نواحی نیمه غربی شبه جزیره غربی وابسته به این ناوه 

   گیرد. عربستان و ایران را در بر می

 

   
 ج ب الف

نوامبر(.-فصل پاییز )سپتامبرولی برای فصل  04مانند شکل  -07شکل 

در سطح زمین زبانه کم فشاری از نواحی جنوب غرب دریای 

شمال شبه جزیره عربستان امتداد سرخ به نواحی مرکزی و 

یافته است. وجود این کم فشارو همراهی آن با موج تراز میانی 

زایی است که ازنواحی های بارشجو در واقع نشانگر سامانه

در (. ب-11 کند )شکلجنوبی و جنوب شرقی ایران عبور می

-hPa (1111بارش در  الیه قابل قدار آب م ج،-11 شکل

بارش، روی قابل که مقدار بیشینه آب دیده می شود (211

/2دریای سرخ و خلیج عدن  mkg 4  و روی غرب اقیانوس

/2هند  mkg2  بارش در شمال شرق قابل است. مقدار آب

که در نواحی ایگونهیابد بهتدریج کاهش میعربستان به

/2جنوبی ایران به mkg2/1 رسد. می 

 زمستان فصل
 نسبتاً عمیق یک ناوهگذر  متوالی امواج کوچک الف -11شکل

دهد که کل منطقه نشان میاز روی ایران  hPa 211 را در تراز

. زائی آن قرار داردخاورمیانه در قلمرو این ناوه و اثر جبهه

 

   
 الف ب ج

 فوریه(.-)دسامبر ولی برای فصل زمستان 04 مانند شکل -09شکل 

 hPa 1121در نقشه سطح زمین وجود زبانه پرفشار با پر بند 

های در نوار شمالی ایران حاکی از نفوذ پرفشارها از عرض

. این شرایط با سرد بودن استباالتر به نوار شمالی ایران 

های شمالی ایران فصلی هوا و عبور متناوب امواج از عرض

-کم. همچنین بر اثر نفوذ ب(-11)شکل شودتقویت می

تر )شرق آفریقا های پایینفشارهای گرم و مرطوب از عرض
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و عربستان( به این نواحی و حرکت شرق سوی آنها حضور 

ود شکم فشار در ناحیه مدیترانه و نوار جنوبی ایران تقویت می

دهد که نشان می ج-11 (.شکل1303و الفونتنه،  2112)رول، 

/2ز بارش در نواحی جنوبی ایران اقابل مقدار آب mkg2/1 

کند. در حالیکه نیمه جنوبی ایران به ویژه ارتفاعات تجاوز نمی

ای برخوردار است. جنوب فارس از میزان بارش قابل مالحظه

ود که شمنابع رطوبتی اطراف کشور دیده میبه ولی با توجه 

بارش برروی غرب اقیانوس هند حدودقابل مقدار آب 
2/ mkg2/22، روی خلیج عدن/ mkg9  و روی دریای سرخ
2/ mkg2/2 در واقع همین منابع رطوبتی و جریانات است .

مناسب همدیدی در منطقه است که بارشهای نیمه جنوبی 

  ایران را ایجاد می کند.  

 نتیجه گیری

اگرچه امروزه استفاده از داده های ماهواره ای در بررسی ابرها 

و  ، اما دقتاستبه علت پوشش گستره آنها بسیار متداول 

اهمیت ایستگاه های زمینی برای دیدبانی ها قابل انکار نمی 

از این رو این مطالعه در دو بخش انجام شده است.  باشد.

 س داده های دربر اسا ائینپاول اقلیم شناسی ابرهای  بخش

محل)ایستگاه های هواشناسی( می باشد که به بررسی پوشش 

ایستگاه  44برای  سالهای در طول روز طی ماه پائینابرهای 

( پرداخته شده است. 1301-2111موجود در دوره آماری ) 

ا هدف ب پائینپوشش ابرهای این مطالعه به اقلیم شناسی در 

در مطالعات مرتبط با باروری ابرها پرداخته آنها استفاده از 

تا  1301ساله  91شده است. بازه زمانی مورد مطالعه دوره 

و منطقه مورد مطالعه کشور ایران است. داده های  2111

پوشش ابر از ایستگاه های همدیدی سازمان هواشناسی کشور 

ایستگاه می  44ایستگاه های مورد مطالعه دریافت شده است. 

یدبانی شده آنها د هسال داد 91که به طور کامل باشند 

 استخراج شده است. 

 ائینپبیشترین رخداد ابر این بررسی، مطابق نتایج حاصل از 

بررسی ها ، . استدر فصل زمستان مشاهده شده در کشور 

در ایستگاه های  پائینهمچنین، نشان داد که رخداد ابرهای 

در فصول سرد درصد کل رخداد ها  91منتخب هرگز کمتر از 

تا  91 رخدادنبوده است. ضمن اینکه سال )پاییز و زمستان( 

در استانهای    پائیندرصد  ابرناکی در اثر ابرهای  11

رمان، ، کهرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خوزستان 

در فصول بهار،  .ستشده اگزارش  خراسان جنوبی و فارس

پاییز، زمستان و تابستان به ترتیب بیشترین میزان ابرناکی در 

ایستگاه های مورد مطالعه گزارش شده اند. ماه های مارس و 

 ند. اداشته آوریل نیز در فصل بهار بیشترین ابرناکی را 

الگوهای بلند مدت جوی شکل گیری شرایط مساعدی را 

 فصول سرد سال نشان می دهند برای تقویت میزان ابرناکی در

که با ریزش هوای سرد همراه با پرفشار سیبری و تقویت 

افزایش جریان های گرم جنوبی شرایط مساعدی برای 

رطوبت به ویژه در نیمه غربی کشور فراهم است. با شکل 

 ایین بستان، پوشش ابرهای پگیری کم فشار گرمایی در فصل تا

بیشترین بارش کاهش می یابد. قابل در کل منطقه و آب 

در نیمه سرد سال)بطور تقریبی فصل پائیز و رخداد ابرناکی 

زمستان( مربوط به ایستگاه های بندر انزلی در استان گیالن با 

درصد و رامسر در استان مازندران با حداکثر  19/39حداکثر 

 .می باشد به ماه اکتبر متعلق که هر دو  است درصد 94/34

نیمه گرم سال)بطور تقریبی فصل بهار و تابستان( همچنین در 

و  11/33ایستگاه رامسر با حداکثر بیشترین رخداد ابر در 

که هر دو مورد رخ داده است درصد  12/30ایستگاه نوشهر با 

ها نشان دادند که . بررسیمی باشد ماه سپتامبرمربوط به 

اه ایستگدر در نیمه سرد سال  ناکیکمترین میزان رخداد ابر

درصد و ایستگاه ایرانشهر با حداقل  00/92زابل با حداقل 

 .می باشد که هر دو مربوط به ماه اکتبررخ داده است  39/91

-در نیمه گرم سال مربوط به ایستگاه رخداد ابر کمترین مقدار 

و  13/12های بوشهر و آبادان با حداقل مقادیر به ترتیب 

در ماه سپتامبر رخ که برای هر دو ایستگاه می باشد  94/11

به علت استقرار دریای خزر در  به نظر می رسدداده است. 

اقلیم مرطوب و حاکمیت  شمال و رشته کوه البرز در جنوب

از  بخش در این پائینابرهای رخداد  بیشترین  و پر بارانی

به این ترتیب به نظر می رسد چنانچه برای رخ دهد.  کشور

الزم  نپائیکاربردهای باروری ابر مناطق با پوشش زیاد ابرهای 

نوار شمالی کشور مناطق مناسبی شمال غرب، غرب و باشد، 

بخش های جنوب شرق کشور با است و  منظور برای این 

 را برایالزم  شرایط پائینحضور کمتر ابرهای توجه به 

نمی  ااز نقطه نظر میزان ابرناکی دارعملیات باروری ابرها 

  .باشند
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 قدردانیتشکر و 
 بررسی و امکان سنجی، مطالعه  "این مقاله برگرفته از پروژه 

استفاده از فناوری بارورسازی ابرها برای استحصال آب در 

است و بدین وسیله از موسسه  "  حوضه های آبریز ایران

تحقیقات آّب برای تامین منابع مالی آن در پژوهشکده 

هواشناسی تشکر می شود. همچنین از آقایان دکتر جوادیان 

زاده، رئیس سابق مرکز ملی باروری ابرها و مهندس گلکار، 

نظارت و داوری پروژه،  ،رای هماهنگیاین مرکز ب رئیس فعلی

ری برای پردازش داده های آقای مهندس مهدی عسگ

هواشناسی و خانم مهندس فرح محمدی مدیرکل وقت اداره 

فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان هواشناسی کشور برای 

 تامین داده و اطالعات مورد نیاز این پروژه قدردانی می گردد.  
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