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بررسی شرایط ابرناکی و برخی شاخصهای ناپایداری جهت تعیین پتانسیل بارورسازی ابرها در مشهد
محسن رحمدل
دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی ،مشهد ،ایران
(دریافت ،99/92/95 :پذیرش)95/91/22 :
چکیده
ابتدا از اطالعات ایستگاه هواشناسی سینوپتیک و جو باالی مشهد به مطالعه ابرناکی منطقه بر اساس آمار سالنامههای هواشناسی ( )9929-2112پرداخته شده و
بیشترین فراوانی رخداد  7تا  2هشتم ابری مشخص گردیده است .سپس با توجه به اهمیت ابرهای متوسط و پایین در فرایند بارورسازی ،با استفاده از اطالعات
ایستگاه سینوپتیک مشهد ( ،)2119-2191به بررسی فراوانی تشکیل ابرهای پایین و متوسط و همچنین شرایط ابرناکی ابرهای پایین پرداخته شده و با عنایت به
اهمیت ابرهای پایین با رشد و توسعه قائم (شامل ابرهای کومولوس نوع  ،2کومولونیمبوس) ،در فرآیند بارورسازی ابر ،9تشکیل این ابرها در منطقه مورد بررسی
قرار گرفته است .بررسی تشکیل این ابرها نشان داد که بیشترین ابرناکی در فصول سرد و بارانی زمستان و اوایل بهار تشکیل شده است .سپس با استفاده از
نمودارهای جو باالی 2موجود دمای پایه ابر ،در روزهای همراه با بارندگی و بدون بارندگی در بازه زمانی ( )2199-9992تعیین شده است .مبنای استخراج اطالعات
شرایط تمام ابری در نظر گرفته شده و میانگین دمای پایه ابر در هر یک از حاالت محاسبه شده است .با استفاده از دادههای سایت دانشگاه وایومینگ برخی
شاخصهای ناپایداری ،شامل شاخص ،K 3شولتر ،9آب قابل بارش 5و شاخص  9CAPEمحاسبه شده و میزان هرکدام از آنها در ساعت  11Zدر روزهایی که
بارندگی رخ داده ،در طی سالهای  2199-9992استخراج گردیده است .جهت تعیین مقدار آستانه برای شاخصها ،پس از بررسی همبستگی بین بارش  9ساعته با
هرکدام از شاخصها بهترین نمودار خطی توسط نرمافزار  SPSSبه این دادهها برازش داده شده است .از خروجیها مشاهده شد ،ضریب همبستگی پیرسون بین این
شاخصها و میزان بارش ارتباط مستقیم بسیار ضعیفی را درسطح معنیدار  ٪9و دادهها پراکندگی بسیار باالیی را نشان دادهاند.
کلمات کلیدی :تعدیل آب و هوا ،بارورسازی ابرها ،شاخصهای ناپایداری.

مقدمه

کردند (جوانمرد .)9999مسئله کم آبی و رشد فزاینده مصرف و

بیش از  21سال از راهاندازی مرکز ملی بارورسازی ابرها در

لزوم یافتن راههای جدید استحصال آب به منظور رفع کمبودها،

ایران میگذرد .به طوری که از سوی مرکز ملی تحقیقات و

تأکید بر استفاده از تکنولوژی باران مصنوعی است (فالح،

مطالعات باروری ابرها در سال آبی  29 - 25در مساحتی حدود

 .)9325در ایران در بررسی شاخصهای ناپایداری تحقیقاتی

یک سوم کشور این فعالیت انجام شد .وزارت نیرو بر اساس

صورت گرفته که از جمله آنها میتوان به رابطه آب محتوای

ماده  99قانون ملی شدن آبها و ماده  29قانون توزیع عادالنه

ابر و سرعت باالرو در تولید خرده یخ توسط ساندرز و صادقی

آب وظیفه استحصال آب از طریق باروری ابرها را به عهده

حسینی ( )2119برای معرفی آستانههای دیگری برای

دارد .جز این ماده قانونی ،صورتجلسهای نیز با سازمان

بارورسازی ابرها اشاره کرد .همچنین میتوان به تحقیقی که

هواشناسی مبادله شده که بر اساس آن وظیفه تحقیقات در

توسط خانم مهتاب رضاییان و آقای صادقی حسینی با عنوان

خصوص باروری ابرها به عهده سازمان هواشناسی است و وظیفه

بررسی تعدادی از شاخصهای ناپایداری و پتانسیل بارورسازی

انجام مطالعات و اجرای طرحهای باروری ابرها را وزارت نیرو

ابرهای همرفتی منطقه اصفهان اشاره کرد .در کشورهایی نظیر

عهدهدار شده است .به منظور بهینه کردن نتایج بارورسازی ابر،

فلسطین اشغالی ،شوروی ،ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه ،هند و پاکستان

جوانمرد و همکاران درسال  9999مدل عددی بارورسازی ابر

مطالعات و آزمایشهای گوناگونی انجام شد ،نتایج ارائه شده

ابرسرد را با استفاده از دیاکسیدکربن مایع در تراز پایین ارایه

افزایش بارندگی تا  25درصد را نشان میدهد (ابراهیمی،

* نگارنده رابط:

mohsen_rahmdel@yahoo.com

1- Cloud seeding
2- Skewt Diagram
3- K Index
4- Showalter Index
5- Pricipitable Water Index
6- Convective Available Potential Energy Index
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 .)9371به تدریج نه تنها مراکز علمی و دانشگاهی ،بلکه مراکز

ابرهای پایین و متوسط تشکیل شده است از اطالعات ایستگاه

فناوری و تکنولوژیک نیز فعالیتهایی را در این زمینه انجام

مشهد استخراج گردیده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

دادند مانند سازمان بینالمللی ) .(W.M.Oبه عنوان مثال در

است .سپس به بررسی میزان ابرناکی ابرهای پایین در شرایط

شمالغربی تایلند در حوزه آبریز  Bhumibolآزمایشاتی در

نیمه ابری ( 3تا  9هشتم ابری) و شرایط تمام ابری ( 7تا  2هشتم

(Woodley et al.

ابری) پرداخته شده و بعد از آن تشکیل ابرهای پایین با رشد و

) .2003طبق گزارشات سازمان جهانی هواشناسی در حال حاضر

توسعه قائم شامل کومولوس  2و کومولونیمبوس مورد بررسی

تنها در آمریکا حداقل  99پروژه باروری ابرها و در بیش از 91

قرار گرفته است .سپس با استفاده از نمودارها و دادههای جو

کشور دیگر به صورت طرح آزمایشی در حال اجراست .در

باالی ایستگاه مشهد و با استفاده از نرمافزارهای اسکیوتی به

تگزاس آمریکا نیز توسعه و آزمایش یک روش جدید برای

بررسی دمای پایه ابر و تراز یخبندان ابرهای منطقه در دو حالت

ارزیابی برنامه بارورسازی ابرها در حال انجام است .اکثر

بارندگی و بدون بارندگی پرداخته شده و میانگین دمای پایه ابر

اقدامات پیشرفتهای که در زمینه تعدیل آب و هوا انجام میگیرد

در هر یک از حاالت مشخص گردیده است .برای تعیین پایه

از طریق بارورسازی ابرها که در واقع کنترل سلولهای ابر یا

ابر بوسیله ساندینگ ،از بخار آب موجود در الیههای جو

سیستمهای ابر جهت دستیابی به نتیجه مطلوب میباشد صورت

استفاده شده است ،سطحی که از بخار آب اشباع است یعنی

میگیرد (بداق جمالی و جوانمرد .)9322 ،سیستمهای بارورسازی

دمای محیط و دمای نقطه شبنم برابر است ،پایه ابر در آن سطح

ابر شامل افزایش اثرات بالقوه دینامیکی و میکروفیزیکی

در نظر گرفته شده است .در گزارشهایی که غالبیت ابرهای

میباشد.

تشکیل شده ابرهای سیستمی بوده و بارندگیها به صورت

ماههای آوریل ،می و ژوئن انجام گرفت

رگباری نباشد پایه ابر در سطح  9 LCLدر نظر گرفته شده و در
مواد و روشها
موقعیت منطقه

مواقعی که ابرها از نوع همرفتی بوده مانند ابرهای کومولوس و
2

کومولونیمبوس پایه ابر در سطح  CCLدر نظر گرفته شده

ایستگاه هواشناسی مشهد در طول جغرافیایی  59/32و

است .معیار تعیین دمای پایه ابر آسمان تمام ابری (هفت تا هشت

عرض جغرافیایی  39/99و ارتفاع  992متر از سطح دریاهای

هشتم ابری) در نظر گرفته شده است .سپس روزهایی که طی

آزاد قرار دارد.

این مدت بارندگی رخ داده استخراج شده و میزان بارندگی به
تفکیک  3ساعت به  3ساعت مشخص گردیده است ،سپس با

روش تحقیق

استفاده از دادههای جو باالی موجود محاسبه شاخصهای

در این پژوهش بیشتر بر اساس دادههای موجود و با استناد

ناپایداری (شاخص  ،Kشولتر ،آب قابل بارش ،شاخص )CAPE

به آمار موجود در بانک اطالعاتی سازمان هواشناسی کشور و

در روزهایی که بارندگی رخ داده بود صورت گرفته ،آنگاه با

اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی استفاده شده است.

توجه به این که اندازهگیریهای ایستگاه جو باالی مشهد

روش کار در این پژوهش اسنادی ،آماری ،فیزیکی ،تحلیلی،

درساعت  Z11اندازهگیری شده بود (البته از اواخر سال

سینوپتیکی است .در ابتدا به بررسی ابرناکی منطقه پرداخته شده

9329این اندازهگیری دوبار در روز انجام شده است) میزان

و ماههایی که حداکثر ابرناکی در آن رخ داده مشخص شده

بارندگی شش ساعته از ساعات  Z11تا Z19استخراج گردیده و

است ،آنگاه باتوجه به اهمیت نقش ابرهای پایین و متوسط در

همبستگی بین میزان بارندگی و شاخصهای محاسبه شده

فرایند بارورسازی ،در هر ماه فراوانی روزهایی که در آن

بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .مطالعه ابرناکی
1- Convective Condensation Level
2- Lifting Condensation Level

مجله علمی و ترویجی نیوار

35

شماره  ،93-92بهار و تابستان ( 9395دو فصلنامه)

منطقه بر اساس آمار سالنامههای هواشناسی موجود (-9929

ناپایداری ،شامل شاخص  ،Kشولتر ،آب قابل بارش و شاخص

 )2112انجام گرفته و برای بررسی خصوصیات ابرهای پایین و

 CAPEدر ساعت  11Zطی سالهای 9992تا  2199محاسبه و

متوسط از دادههای موجود در بانک اطالعاتی اداره کل

میزان همبستگی هر کدام از آنها با میزان بارندگی  9ساعته (از

هواشناسی استان خراسان رضوی ( )2119-2191استفاده شده

ساعت 11تا  19گرینویچ( محاسبه گردیده است.

است .برای بررسی خصوصیات فیزیکی ابرها و نمودارهای جو
باال و شناسایی ابرهای مستعد جهت بارورسازی از دادههای

نتایج و بحث

سایت دانشکاه وایومینگ استفاده گردیده و برخی شاخصهای

بررسی بارندگی در ایستگاه مشهد

جدول -1میانگین بارندگی و دمایی ایستگاه مشهد
شهرستان

میانگین بارندگی ساالنه

مشهد

23937

میانگین بارندگی

درصد بارندگی

 9ماهه دوم سال

 9ماهه دوم سال

99932

٪92

میانگین ساالنه دما) (C

9539

در جدول زیر خالصه آمار بارندگی ایستگاه مشهد در بازه زمانی  9329-9392قابل مشاهده است.
جدول  -2خالصه آمار بارندگی ایستگاه مشهد در بازه زمانی 1611-1631

میانگین بارندگی
(میلیمتر)
حداکثر  29ساعته
بارندگی(میلیمتر)

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

ابان

اذر

دی

بهمن

اسفند

9.99

2.39

3.91

7. 9

9. 9

2. 2

1. 3

1.99

9.22

3.29

9.35

9.99

9.39

2.92

5.29

3.99

7.21

2. 7

2.29

9.91

1.99

5.23

5.39

9.33

میانگین تعداد
روزهای

9. 9

3.91

1. 9

7. 1

5. 1

2. 1

5. 9

7. 9

3. 7

9. 9

9. 9

1.99

دارای بارش

همانگونه که قابل مشاهده است حداکثر بارندگی در اسفند و فروردین و حداقل آن در تیر ماه و مرداد ماه اتفاق افتاده است.
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شکل  -1تغییرات (میانگین) بارندگی ایستگاه مشهد ()1611-1631
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تغییرات دمایی ایستگاه مشهد
جدول زیر متغیرهای دمایی ایستگاه مشهد را نشان میدهد.
جدول  -6متغیرهای دمایی ایستگاه مشهد (بر حسب درجه سلسیوس)
فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

میانگین حداقل دما

9. 7

5.92

1.97

3.21

3.99

3.95

7. 9

3. 5

7. 1

9. 9-

9. 9-

2. 2

میانگین حداکثر دما

9.99

9.25

2.39

9.39

9.39

9.39

1.25

5.92

7.99

3. 2

9. 2

1.93

میانگین دما

5.93

9.99

9.29

5.27

9.29

2.23

9.97

9.99

2. 9

9. 3

2. 3

9. 7

حداقل مطلق دما

9. 5-

1. 9-

2. 5

2.92

9.99

9. 3

1. 5-

9. 5-

2.93-

1.29-

9.97-

1.93-

حداکثر مطلق دما

9.35

2.39

2.91

2.93

9.92

1.92

1.39

9.39

2.22

9.29

1.29

1.39

همانگونه که مشخص است گرمترین ماههای سال تیر و مرداد و سردترین ماه سال دی ماه میباشد.
مطالعه ابرناکی منطقه

فراوانی رخداد  7تا  2هشتم ابری به ترتیب در ماههای مارس با

برای ایجاد بارندگی وجود هوای مرطوب و عامل صعود

مجموع  979روز در طی این مدت و میانگین  739روز در ماه،

الزم است .با توجه به این که سرزمین وسیع ایران منبع آبی

فوریه با مجموع  951روز و میانگین  935روز در ماه ،ژانویه با

بزرگ و قابل توجهی در داخل ندارد ،باید بخار آب مورد نیاز

مجموع  997روز و میانگین  939روز در ماه ،دسامبر با مجموع

از بیرون وارد شود (علیجانی .)9325 ،یکی ازمناطق مستعد برای

 991روز و میانگین  939روز در ماه و آوریل با مجموع 915

بارورسازی ،مناطقی است که بطورکلی میزان تراکم ابر باالیی

روز و میانگین  939روز در ماه میباشد و کمترین فراوانی

داشته باشد .در این منطقه به دلیل این که اکثریت جریانات و

رخداد آن در ماههای اگوست با فراوانی و میانگین  1میباشد.

تودههای هوایی که به استان خراسان وارد میشود از این منطقه

بررسی فراوانی رخداد ابرهای پایین و متوسط

میگذرد ،لذا از بارش و تراکم ابر باالیی (نسبت به قسمتهای

ابرها را عالوه بر نوع یا دیگر خصوصیات فیزیکی و

جنوبی و مرکزی استان) برخوردار است .یکی از معیارهای

شیمیایی بر اساس معیار ارتفاع کف یا قله ابر از سطح زمین نیز

مهمّی که میتواند به عنوان شاخصی برای ابرناکی و پتانسیل

میتوان تقسیمبندی کرد .در رابطه با طراحی و اجرای طرحهای

بارانزایی در یک منطقه مورد مطالعه قرار گیرد ،میزان ابرناکی

باروری و افزایش بارش عمدتاً توجه زیادی به ابرهای پایین و

و مقادیر ابر در آن ناحیه است که به صورت رخداد آسمان

متوسط است (امیدوار  .)9329ارتفاع کف ابرهای پایین در

کمی ابری (یک تا دو هشتم) ،نیمه ابری (سه تا شش هشتم) و

منطقه مشهد بر اساس دیدبانیهای انجام شده تا ارتفاع  9511متر

تمام ابری (7تا 2هشتم) از طرف سازمان هواشناسی جهانی بیان

و ابرهای متوسط باالتر از  9511متر تا ارتفاع  3311متر میباشد.

میشود .در این رابطه ،درصد فراوانی آسمان تمام ابری ،از

در این بخش تحقیق ابتدا از اطالعات موجود در بانک

اهمیت بیشتری برخوردار است و یک معیار مطمئن در اجرای

اطالعاتی اداره کل هواشناسی استان خراسان رضوی (-2191

موفق عملیات باروری به شمار میرود ،چون امکان وجود

 )2119گروپ ابر استخراج گردیده و فراوانی تشکیل ابرهای

ابرهای مناسب در این شرایط بیشتر است ( امیدوار  .)9329از

پایین و متوسط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ،یعنی

اطالعات استخراج شده از سالنامههای هواشناسی طی دوره

تعداد روزهایی که در هر ماه در آن ابر پایین یا متوسط و یا هر

آماری  2112-9929مشخص گردید و در این منطقه ،بیشترین

دو تشکیل شده بود مشخص گردیده و مورد تجزیه و تحلیل

مجله علمی و ترویجی نیوار
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بررسی میزان ابرناکی ابرهای پایین

قرار گرفته است .بر این اساس بیشترین فراوانی رخداد ابرهای
پایین و متوسط در دشت مشهد در ماههای سرد و بارانی (دسامبر

در این قسمت با توجه به اهمیت ابرهای پایین در فرایند

با میانگین  2939روز ،ژانویه با میانگین  2532روز ،فوریه با

بارورسازی ،میزان ابرناکی ابرهای پایین بر اساس  3تا  9هشتم

میانگین  2539روز ،مارس با میانگین  2232روز ،آوریل با

ابری و  7تا  2هشتم ابری در طی سالهای  2119تا  2191در

میانگین  2732روز و می با میانگین  2235روز در ماه) رخ

ماههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

میدهد و کمترین آن در ماههای سپتامبر با میانگین  9232روز و
آگوست با میانگین  9332روز رخ میدهد.
جدول  -4میانگین تعداد روزهای نیمه ابری( 6-3هشتم ابر پایین) و تمام ابری( 7-1هشتم ابر پایین)
ماه

Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

9939

939

932

5

933

739

9132

9939

9933

9337

92

9233

 9-3هشتم

میانگین

2

532

2

137

139

139

132

933

735

733

735

935

 2-7هشتم

ابرناکی پایین

همانگونه که از اشکال باال مشخص است بیشترین آسمان

در مکانگزینی و اجرای طرحهای باروری با فراوانی

نیمه ابری ( 3تا  9هشتم ابر پایین) در ماههای دسامبر ،ژانویه،

رخداد ،ارتفاع پایه ،شرایط تشکیل ابرهای پایین که قابلیت بسط

فوریه ،مارس ،آوریل و می اتفاق افتاده و بیشترین آسمان تمام

و گسترش قائم را دارند توجه ویژهای شده است .تشکیل این

ابری (7تا 2هشتم ابرپایین) در ماههای دسامبر ،ژانویه ،فوریه،

ابرها که در دفترهای سینوپتیک با کدهای  3 ،2و  9مشخص

مارس و آوریل اتفاق افتاده است.

میشوند که خود گویای شرایط ناپایداری و همرفتی در جو

بررسی ابرهای پایین با رشد و توسعه قائم

میباشند (امیدوار .)9329

جدول  -5میانگین روزهای همراه با تشکیل ابرهای کومولوس نوع 2

وکومولونیمبوس )(CB

در بازه زمانی ( )2221-2212در مشهد
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

Feb

Jan

ماه

733

237

937

339

332

539

939

21

99

9932

933

939

CU2-CB

همانگونه که از بررسی جداول و اشکال باال مشاهده

موقعیت مکانی استقرار آن در ارتباط با ارتفاع پایه ابرهاست .در

میشود .بیشترین ابرهای با رشد و توسعه قائم در ماههای مارس،

اجرای عملیات باروری در کشورهای عرضهای میانه ،توجه

آوریل و می تقریباً مصادف با ماههای اسفند ،فروردین و

زیادی به محدوده فوق سرد ابرها در دامنه دمایی  -91تا-21

اردیبهشت رخ داده است.

درجه سانتیگراد میشود ،چون در این محدوده دمایی ،تأثیر

بررسی تراز یخبندان و دمای پایه ابر

هستههای یخساز مصنوعی ،بیش از هستههای یخساز طبیعی

از پارامترهای دیگری که در تعیین و تشخیص فاصله مکانی

است و در تأثیرگذاری ،در فرآیند تشکیل بارش دارای اهمیت

و زمانی مناسب یک منطقه برای اجرای طرحهای افزایش بارش

بیشتری هستند .بنابراین ماههایی که در آنها تمام یا قسمتی از

مورد مطالعه و ارزیابی قرار میگیرد .ارتفاع تراز یخبندان و یا

ضخامت ابرها در باالی تراز یخبندان قرار میگیرند ،زمان
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مناسبتری را برای اجرای طرحهای باروری فراهم میکند

گرفته شده است .با استفاده از نمودارهای جو باالی موجود

(امیدوار .)9329 ،برای تعیین پایه ابر بوسیله ساندینگ از بخار

دمای پایه ابر ،در روزهای همراه با بارندگی و بدون بارندگی در

آب موجود در الیههای جو استفاده شده است ،سطحی که از

بازه زمانی ( )2199-9992تعیین شده است .مبنای استخراج

بخار آب اشباع است یعنی دمای محیط و دمای نقطه شبنم برابر

اطالعات ابرناکی  7/2به باال (تمام ابری) در نظر گرفته شده

است ،پایه ابر در آن سطح در نظر گرفته شده است .در

است و بر این اساس اطالعات جوباالی روزهای همراه با

گزارشهایی که غالبیت ابرهای تشکیل شده ابرهای سیستمی

بارندگی و بدون بارندگی استخراج شده است .بدین معنی که

بوده و بارندگیها به صورت رگباری نباشد پایه ابر در سطح

روزهای تمام ابری استخراج گردید و روزهایی که در آن

 LCLدر نظر گرفته شده و در مواقعی که ابرها از نوع همرفتی

بارندگی رخ داده بود از روزهایی که بارندگی نداشت تفکیک

بوده مانند ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس پایه ابر در سطح

شد و میانگین دمای پایه ابر در هرکدام محاسبه شد ،بر این

 CCLدر نظر گرفته شده است .سپس از روی نمودار اسکیوتی

اساس اطالعات ذیل بدست آمد.

دمای این سطوح مشخص شده و به عنوان دمای پایه ابر در نظر
جدول  -3میانگین دما پایه ابر در شرایط بدون بارندگی
ماه

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما ) (C

-239

-332

-9

-935

-239

-

-

-

-

-9135

-239

-91

بررسی شرایط بدون بارندگی

میباشد .در ماههای ژوئن ،ژوییه ،آگوست و سپتامبر شرایط

از بررسی جدول باال متوجه میشویم که کمترین دمای پایه ابر

تمام ابری جهت اندازهگیری دمای پایه ابر رخ نداده است.

در روزهای بدون بارندگی مربوط به ماه اکتبر با میانگین -91/5
درجه سلسیوس و دسامبر با میانگین  -91درجه سلسیوس
جدول  -7میانگین دمای پایه ابر در شرایط بارندگی ()1112-2211
ماه

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

دما ) (C

-935

-139

-3

-935

-133

-

-

-

-

-132

-133

-235

بررسی در شرایط بارندگی

بررسی شاخصهای ناپایداری

از بررسی اشکال باال مشخص است که کمترین دمای پایه

شاخصهای ناپایداری روابطی هستند که به کمک آنها

ابر در شرایط بارندگی مربوط به ماههای ژانویه با میانگین-9/5

میتوان ناپایداری همرفتی مناطق مختلف جو را بررسی کرد

درجه سلسیوس و مارس با میانگین  -3و دسامبر با  -2/5درجه

(صادقی حسینی .)9325 ،در این قسمت برای بررسی

سلسیوس است که در اینجا هممبنا همان شرایط تمام ابری است.

خصوصیات فیزیکی ابرها و شناسایی ابرهای مستعد جهت

در ماههای ژوئن ،ژوییه ،آگوست و سپتامبر شرایط تمام ابری

بارورسازی ،از برخی شاخصهای ناپایداری ،از قبیل شاخص

جهت اندازهگیری دمای پایه ابر رخ نداده است.

 ،Kشولتز ،آب قابل بارش و شاخص  CAPEاستفاده شده است،
در این تحقیق ابتدا از آرشیو دادههای اداره کل خراسان

مجله علمی و ترویجی نیوار
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رضوی ،دربازه زمانی  2199-9992روزهایی که در آن

بررسی همبستگی بین شاخص شولتز ) (SIو میزان بارندگی

بارندگی ثبت شده بود استخراج گردید و میزان بارندگی

این شاخص تفاوت دمای محیط و دمای بسته هوا در تراز

29ساعته به تفکیک سه ساعت به سه ساعت مشخص گردید .از

 511میلیبار است در شرایطی که فرض شود بسته اولیه در

آنجا که اندازهگیریهای دادههای جو باالی مشهد در سالهای

سطح  251میلیبار قرار داشته باشد.

گذشته به تعداد یک بار در روز (در ساعت  )Z11اندازهگیری

() 2

'SI=T511-T

میشد ،لذا برای افزایش صحت و دقت ،میزان بارش در

برای بدست اوردن ' Tاز نقطه دمای خشک در 251میلیبار

روزهایی که بارندگی اتفاق افتاده بود از ساعت  11تا 19

موازی بی درروی خشک ،حرکت کرده و سپس از دمای نقطه

گرینویچ مشخص گردید ،سپس با استفاده از دادههای ایستگاه

شبنم در سطح  251میلی بار حرکت کرده تا خط قبلی را در

جو باالی مشهد از سایت دانشگاه وایومینگ ،شاخصهای ذکر

نقطهای قطع کند .از نقطه مزبور ،موازی بیدرروی اشباع باال

شده در روزهایی که در آن بارندگی رخ داده بود بدست آمد و

رفته تا به سطح  511میلیبار برسیم .دمای نقطه بدست

آمده 'T

همبستگی بین شاخصها و بارش مورد بررسی قرار گرفت.

خواهد بود.

جهت تعیین مقدار آستانه برای شاخصها ،همبستگی بین بارش
با هرکدام از شاخصها به طور مجزا مورد بررسی وتجزیه و
تحلیل قرار گرفت و بهترین نمودار خطی توسط نرمافزار SPSS

به این دادهها برازش داده شد.
بررسی همبستگی بین شاخص  kو میزان بارندگی
مقدار شاخص  kبا استفاده از رابطه زیر به دست میآید.

()9

)K= (T251 − T511) + Td251 − (T711 − Td711

تفاوت دما بین  251میلی بار و 511میلیبار نشان دهنده
کاهش قائم دما و دمای نقطه شبنم در 251میلیباری و تفاوت
دما و دمای نقطه شبنم در سطح  711میلیبار تخمینی برای
محتوای رطوبتی است.

شکل  -2تعیین مرحله به مرحله شاخص شولتر بر نمودار
اسکیوتی

برای دادههای گردآوری شده و پس ازحذف مقادیر
نامتعارف ،ابتدا توسط نرمافزار  SPSSضریب همبستگی پیرسون

برای دادههای گردآوری شده و پس از حذف مقادیر

بین شاخص شولتز و میزان بارندگی  9ساعته بررسی گردید و

نامتعارف ،ابتدا توسط نرمافزار  SPSSضریب همبستگی پیرسون

نمودارخطی پراکنش رسم گردید .ازخروجیها مشاهده شد از

بین شاخص  Kو میزان بارندگی  9ساعته بررسی و سپس نمودار

تعداد  999داده صحیح ،ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص

خطی پراکنش رسم گردید .از خروجیها مشاهده شده است ،از

شولتر و بارش مقدار  -13179را نشان داد ،که ارتباط معکوس

تعداد  352داده صحیح ،ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص

بسیار ضعیفی را در سطح معنیدار  ٪9مشخص کرده و دادهها

 kو بارش مقدار 13992را نشان داده که ارتباط مستقیم بسیار

پراکندگی بسیار باالیی را نشان داده است.

ضعیفی را در سطح معنیدار  ٪9مشخص کرده و دادهها
پراکندگی بسیار باالیی را نشان میدهد.
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مشاهده شد از تعداد 377داده صحیح ،ضریب همبستگی

انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی ،شاخص حداکثر انرژی

پیرسون بین شاخص آب قابل بارش و میزان بارش مقدار 13219

جنبشی ممکن بسته هوای ناپایدار را صرفنظر از اثر بخار آب

را نشان داد که ارتباط مستقیم بسیار ضعیفی را در سطح معنیدار

و آب چگالیده شده در شناوری ،نشان میدهد .شاخص CAPE

 ٪ 9مشخص کرده و دادهها پراکندگی بسیار باالیی را نشان

به معنی انرژی پتانسیل در دسترس همرفتی میباشد و از بهترین

داده است.

شاخصهایی است که برای نشان دادن ناپایداری جو به کار
میرود .عاملی که برای محاسبه این شاخص به کارگرفته شده،
صعود بسته هوا از سطح  9LFCتا سطح  2ELمیباشد
() 3

نتیجهگیری
با توجه به اینکه منطقه مشهد جزء مناطق خشک و

=CAPE

نیمهخشک محسوب میشود و با عنایت به نیاز آبی منطقه،

در این رابطه  Bحداکثر شناوری در واحد جرم است که

بارورسازی ابرها در منطقه میتواند مفید واقع شود .در بررسی

بسته شناور میتواند کسب کند تا از سطح  LFCتا تراز  ELباال

میزان ابرناکی منطقه مشخص شد بیشترین فراوانی رخداد هفت

رود .برای دادههای گردآوری شده و پس ازحذف مقادیر

تا هشت هشتم ابری به ترتیب در ماههای مارس ،فوریه ،ژانویه،

نامتعارف ،ابتدا توسط نرمافزار  SPSSضریب همبستگی پیرسون

دسامبر و آوریل بوده است .با بررسی فراوانی تشکیل ابرهای

بین شاخص  CAPEو میزان بارندگی  9ساعته (در بارشهای

پایین و متوسط در دشت مشهد مشخص گردید بیشترین فراوانی

رگباری) بررسی گردید و نمودارخطی پراکنش رسم گردید .از

رخداد ابرهای پایین و متوسط در دشت مشهد در ماههای سرد و

خروجیها مشاهده شد از تعداد  97داده صحیح ،ضریب

بارانی دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل و می رخ داده

همبستگی پیرسون بین شاخص  CAPEو بارش مقدار  13912را

است .از بررسی شرایط ابر ناکی ابرهای پایین مشخص گردید

نشان میدهد که ارتباط مستقیم بسیار ضعیفی را در سطح

بیشترین شرایط نیمهابری (سه تا شش هشتم ابری) ابرهای پایین

معنیدار  ٪9مشخص کرده و دادهها پراکندگی بسیار باالیی را

در ماههای دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس ،آوریل و می اتفاق

نشان میدهد.

افتاده و بیشترین شرایط آسمان تمام ابر پایین ( 7تا  2هشتم ابر
پایین) در ماههای دسامبر ،ژانویه ،فوریه ،مارس و آوریل اتفاق

بررسی همبستگی بین شاخص آب قابل بارش و میزان

افتاده است .بعد از آن با توجه به اهمیت ابرهای پایین با رشد و

بارندگی

توسعه قائم (شامل ابرهای کومولوس نوع  2و کومولونیمبوس

آب قابل بارش بنا به تعریف ،مقدار آب چگالیده شدة
موجود در یکستون هوای نمناك ،آب قابل بارش نامیده و
برحسب سانتیمتر یا میلیمتر بیان میشود.
() 9

PW= 1

نوع  3و )9در فرآیند بارورسازی و بررسی تشکیل این ابرها در
منطقه مورد نظر ،مشخص شد که ابرهای با رشد و توسعه قائم
بیشتر در ماههای مارس ،آوریل و می رخ میدهد .از بررسی
تراز یخبندان و دمای پایه ابر مشخص شد که کمترین دمای پایه

چگالی بخارآب و pwآب قابل بارش است.

ابر در شرایط بارندگی مربوط به ماههای دسامبر با میانگین -235

برای دادههای گردآوری شده ،پس از حذف مقادیر

درجه سلسیوس ،ژانویه با میانگین  -935درجه سلسیوس و

نامتعارف ،ابتدا توسط نرمافزار  SPSSضریب همبستگی پیرسون

مارس با میانگین  -3درجه سلسیوس بود که در اینجا مبنا همان

بین شاخص آب قابل بارش و میزان بارندگی  9ساعته بررسی

شرایط تمام ابری در نظر گرفته شده و در روزهای بدون

گردید و نمودار خطی پراکنش رسم گردید .از خروجیها

بارندگی کمترین دمای پایه ابر مربوط به ماه اکتبر با میانگین

که درآن

1- Level of Free Convection
2- Equilibrium Level

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  ،93-92بهار و تابستان ( 9395دو فصلنامه)
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ارتفاعات جنوبی کرمان به منظور ارزیابی امکان اجرای

بوده است و در ماههای ژوئن ،ژوئیه ،آگوست و سپتامبر شرایط

پروژههای افزایش بارندگی.

تمام ابری رخ نداد .از بررسیها مشخص شد که در منطقه

 -3بداق جمالی ،جواد ،جوانمرد ،سهیال ( " ) 9322مفاهیم

مشهد شاخصهای ناپایداری (آب قابل بارش ،شولتز،

,CAPE

 )Kهمبستگی بسیار ضعیفی با میزان بارش  9ساعته دارند و
نمیتوان از این شاخصها در تعیین آستانه مناسب جهت
بارورسازی ابرها استفاده کرد .با استفاده از نتایج حاصل از
بررسیهای فوق پیشنهاد میگردد که عملیات بارورسازی ابرها
در این منطقه از اواخر پاییز تا نیمههای بهار و پس از بررسی
شرایط ابرناکی صورت بگیرد و از آنجایی که هر آزمایش

مقدماتی تعدیل آب و هوا با استفاده از فنآوری بارورسازی
ابرها“ ،پژوهشکدة اقلیمشناسی ،مشهد.

 -9بداق جمالی ،جواد ،جوانمرد ،سهیال ،حیدری ،محمد
( )9323بولتن علمی پژوهشکده اقلیمشناسی تابستان ،9323
تحقیق و بررسی در مورد چگونگی مهزدایی در مناطق مهآلود
به هنگام پروازهای ارتفاع پایین بالگردهای هوانیروز.

بارورسازی ابر مستلزم صرف هزینههای زیادی است ،به منظور

 -5بداق جمالی ،جواد و جوانمرد ،سهیال ،حیدری ،محمد (

جلوگیری از هزینههای زیاد ،پیشنهاد میشود ،ابتدا آن شرایط با

 ،) 9329پژوهشنامه حمل و نقل ،شماره دو ،سال اول ،بهار،

استفاده از مدلهای عددی بومی مورد آزمون قرارگرفته و بعد

 9329بررسی نقش بارورسازی ابرهای سطح پایین به منظور

مورد استفاده قرار بگیرد .از آنجا که در منطقه مشهد

ارتقاء ایمنی در جادههای کوهستانی.

شاخصهای ناپایداری (آب قابل بارش ،شولتز)CAPE K ،

-9جوانمرد ،سهیال ،گلی مختاری ،لیال ،)9323( ،بولتن علمی

همبستگی بسیار ضعیفی با میزان بارش  9ساعته دارند و نمیتوان

پژوهشکده اقلیمشناسی ،9323چشماندازهای جدید تعدیل آب

از این شاخصها در تعیین آستانه مناسب جهت بارورسازی ابرها

و هوا.

استفاده کرد ،پیشنهاد میشود در این زمینه مطالعات بیشتری با
استفاده از سایر شاخصها صورت بگیرد و از آنجا که ضریب
همبستگی پیرسون رابطه خطی را منعکس میکند (رحیم
زاده .)9391در مواردی که روابط غیرخطی بین زوج دادهها

-7حمیدی ،اسحاق ،)9391( ،پتانسیل بارورسازی ابرها با
استفاده ازشاخصهای ناپایداری برای منطقه مشهد ،تابستان
 ،9391پایاننامه دوره کارشناسی ارشد.

حاکم باشد قادر به برآورد مناسبی از رابطه دو متغیر نیست،

-2علیجانی ،بهلول ،)9325( ،آب و هوای ایران.

بنابراین توصیه میگردد ،مطالعات بیشتری با استفاده از سایر

 -9فالح ،رضا ،9325 ،چگونگی بارورسازی ابرها.

روشهای آماری و همچنین ارتباط آنها با میزان بارندگی
29ساعته به جای بارش  9ساعته صورت بگیرد.

-91رحیمزاده ،فاطمه ،)9391( ،روشهای آماری در مطالعات
هواشناسی واقلیمشناسی.
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