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چکیده
بارش سیلآسا فروردین  1398با میانگین  230میلیمتر -معادل  46درصد بارش ساالنه جنوب غرب ایران -در مدت  4روز ،باعث سرریز
شدن سدهای بزرگ رودخانه های دز و کرخه و خسارات جانی و مالی فراوان گردید .به منظور تعیین مشخصات ایزوتوپهای پایدار  2Hو
 18Oاین رخداد فرین هیدرومتئدرولوژی 43 ،نمونه آب باران در مساحت حدود  41000کیلومتر مربع در جنوب غرب ایران از ارتفاع متغیر
نزدیک صفر تا  2814متر نسبت به سطح دریا جمع آوری گردید .تغییرات مقادیر ایزوتوپی  δ18Oاز  4/71تا  -4/76و  δ2Hاز  - 26/06تا
 29/2میباشد .خط آب جوی منطقه در طی سیالب مذکور تهیه و با خط آب جوی جهانی ،مدیترانه و سایر نقاط ایران و همچنین
کشورهای مجاور مورد مقایسه قرار گرفت .با توجه به معادله خط آب جوی ( )δ2H = 6.5996 δ 18O + 7.561و دوتریوم مازاد (بین -9/26
تا  15/55با میانگین  )7/85نتیجهگیری میشود که منشأ بارشهای منطقه در بازه زمانی مذکور از ادغام تودههای جوی دریای مدیترانه و
دریای سرخ بوده است .از جنوب و جنوب غربی منطقه به سمت ارتفاعات باالتر (شمال و شمال شرقی) مقادیر دوتریوم مازاد افزایش
مییابد که این امر بیانگر تهیتر شدن ترکیب ایزوتوپی به سمت ارتفاعات منطقه میباشد.

واژههای کلیدی :ایزوتوپ ،رخداد فرین ،ایران ،خط آب جوی ،دوتریوم مازاد
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اصلی در بیالن هیدرولوژی و
هیدروژئولوژی متأثر از وضعیت جوی میباشد و ترکیب
ایزوتوپی آن یﮑی از پارامترهای مهﻢ در مطالعات
هیدروژئولوژی میباشد .از آنجایی که  2Hو  18Oمنابع
عناصر تشﮑیل دهنده مولﮑول آب هستند ،بررسی و تحلیل
مقادیر ایزوتوپی این عناصر به عنوان ردیاب بسیار مفید
میباشد .امروزه استفاده از ایزوتوپ ها به ویژه ایزوتوپهای
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 3استاد گروه زمینشناسی معدنی و آب ،دانشﮑده علوم زمین ،دانشگاه
شهید بهشتی ،تهران

پایدار محیطی بسیار گسترده بوده و کاربرد زیادی در
بررسی بیالن آب دریاچه ،بررسی خصوصیات دینامیﮑی
جریان آب (اختالط عمودی و افقی) ،برهﻢکنش آب
سطحی و زیرزمینی ،تعیین منشأ آلودگی ،مطالعات
پالئوهیدرولوژی ،منشأ آب ،نرخ و زمان تغذیه و ارتباط
آبخوانها دارد ) .(Gonfiantini, 1986; Gat, 1996به طور
کلی این ایزوتوپها شدیداً تحت تاثیر آب و هوای ناحیه ای
قرار می گیرند و برای بررسی اثرات تبخیر توده آبی
( )Dailai et al., 2002; Jeelani et al., 2013و همچنین
اثر ارتفاع 4مورد استفاده قرار میگیرند ( Clark and Fritz,

 .)1997با توجه به تغییر ات آب و هوایی و اقلیمی ،ترکیب
ایزوتوپهای پاید ار ( δ18Oو  )δ2Hموجود در آب باران و
برف در طول زمان و مﮑان فرق میکند .بنابراین ترکیب
eﬀect
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ایزوتوپی آب باران یﮑی از پارامترهای مهﻢ در مطالعات

و  δ18Oمنابع آب سطحی و زیرزمینی که از نظر

ایزوتوپی است .این ترکیب به عنوان ترکیب اولیه ایزوتوپی
ورودی به آبخوان محسوب شده و تغییرات بعدی آن در

جفرافیایی مجزا هستند ،خواهد شد .یﮑی از برجسته ترین
روابط مشاهده شده در ژئوشیمی آبها رابطه تقریباً خطی

آبخوان بیانگر سرگذشتی است که آب تحمل مینماید.
تغییرات مﮑانی و زمانی نسبتهای ایزوتوپی ) δ18Oو
 )δ2Hدر بارش میتواند مدارک بااهمیتی از منشأ آب و

بین اکسیژن  18و دوتریوم در آبهای جوی میباشد
( Craig (1961) .)Sharp et al., 1960برای اولین بار
ارتباط بین این دو پارامتر را در آبهای شیرین بیان کرده

شرایط آب و هوایی که تحت تاثیر آن شﮑل گرفتهاند
(شﮑل  )1ارائه نماید ( ;Craig,1961; Dansgaard,1964

1

است که به عنوان خط آب جوی جهانی () GMWL
معروف میباشد و در شرایط تعادلی و دمای  25درجه

Merlivat and Jouzel, 1979; Jouzel and Merlivat,
.)1984; Stumpp et al., 2014; Sun et al., 2018

سانتیگراد به صورت معادله  2میباشد .این خط با
استفاده از داده های ایزوتوپی بارندگی در سراسر جهان و
از میانگین تعداد زیادی خط باران محلی ( 2)LMWLکه
هر کدام شیب و عرض از مبدأ متفاوت دارند حاصل شده
است (معادله  .)2شیب خط برابر  8نشاندهنده این است
که در نمونههای آب باران ایزوتوپ دوتریوم  8برابر بیشتر
از ایزوتوپ اکسیژن  18غنی میشود و عرض از مبدأ 10
تابع شرایط آب و هوایی بوده و در شرایط غیرتعادلی مقدار
آن تغییر میکند ) .(Clark and Fritz, 1997هر دو این
پارامترها تحت تاثیر تبخیر ثانویه در هنگام ریزش جوی

شکل  - 1ارتباط شماتیک بین  δ18Oو  δ2Hمنابع آب
حوضههای بزرگ در مقایسه با  .V-SMOWشیب خط جوی
جهانی با شیب کمتر از آب باقیمانده در دریاچهها و رودخانهها
بیانگر خط آب تبخیری است .که  dبیانگر دوتریوم مازاد
میباشد و مقادیر آن برای تودههای آبی با منشأهای مختلف
نشان داده شده است )(Froehlich et al., 2002
Figure 1- Schematic of relationships between δ18O
and δ2H for various water components of large basins
in comparison with the V-SMOW. The slope of the
global MWLs is constructed with the smaller gradient
of residual water remaining in lakes and rivers
following local evaporation as the local evaporation
line (LEL). A range of deuterium excess (d) values
that show air mass origins and history are also
)illustrates (redrawn after Froehlich et al., 2002

ترکیب ایزوتوپی به صورت  δو بر حسب پرمیل ( )‰
بیان میشود (معادله.)1
()1

قرار میگیرند .به طور کلی ترکیب ایزوتوپی ریزشهای
جوی در مناطق مختلف نزدیک خط آب جوی جهانی
میباشد ) (Gat, 1995و ریزشهای جوی در زم ستان
بسیار تهی تر از ریزش های جوی تابستان میباشند که
همان اثر دمایی 3میباشد ( .)Gibson et al., 2000مقادیر
باالی ایزوتوپهای پایدار  δ Hو δ Oدر مناطق نزدیک به
جایی است که رطوبت از آن نشأت گرفته است و مقادیر
کمتر در فواصل دورتر میباشد (.)Kong et al., 2019
2

18

ارتباط خطی بین  δ2Hو δ18Oابزاری جهت ارزیابی اثرات
تفریق حاصل از تبخیر و تراکﻢ در نمونههای باران منطقه
(خط آب جوی محلی  )LWMLو آب زیرزمینی
سطحی/کﻢ عمق ) 4(LWLدر مقایسه با تعادل جهانی بین
تراکﻢ و تبخیر (خط آب جوی جهانی  )GWMLبا استفاده
از معادله  2مورد بررسی قرار میگیرد ( ;Craig, 1961

R sample
-1)×1000‰
R standard

(=δ

که  δبیانگر اختالف در نسبت نمونه به استانداردR sample ،

نسبت ایزوتوپی سنگین به سبک نمونه و

standard

.)Ambach, 1968
()2

 H = 8 ×δ O + 10 ‰
18

2

 Rنسبت

ایزوتوپی سنگین به سبک استاندارد میباشد .تفاوت در
آب و هوا منجر به ایجاد اختالف بین مقادیر ایزوتوپی δ2H
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1

Global Meteoric Water Line
2 Local Meteoric Water Line
3 Temperature effect
4 Local Water Line
Journal of Agricultural Meteorology
Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2020, pp. 44-59

مقایسه مشخصات ایزوتوپهای...

DOI: 10.22125/agmj.2020.223190.1093

46

ممﮑن است  LWLبه دلیل فرایندهای غیرتعادلی
مانند تبخیر ،اختالط یا ورودی اضافی از رطوبت دریایی با

پرمیل نشان دهنده تبخیر مجدد (به عنوان مثال از توده
ابر یا آبهای موجود در خشﮑی) و توده هوای خیلی

 GMWLتفاوت زیادی داشته باشد .به عنوان مثال شیب
خط کمتر یا بیشتر از  ،8به ترتیب نشاندهنده غالب بودن

مرطوب باشد ) .)Florea et al., 2017عوامل زیادی مقادیر
 δ 2H ،δ18Oو ( d-excessدوتریوم مازاد) را تحت تاثیر قرار

فرایند تبخیر یا رطوبت تغذیهای/بازیابی شده 1باشد
( .)Craig, 1961واضح است که با افزایش فاصله از توده
رطوبت در طول مسیرهای طوالنی ،ایزوتوپهای سنگین

می دهند که شامل عوامل جغرافیایی (عرض جغرافیایی،
ارتفاع و فاصله از خط ساحلی) )، (Dansgaard, 1964
فاکتورهای آب و هوایی (دما ،رطوبت نسبی و بارش)

در بخار آب ) 18Oو  )2Hنسبت به ایزوتوپهای سبک تر
(16Oو  ،)1 Hسریع تر تهی میشوند .در نتیجه مقادیر δ18O

( )Rozanski et al., 1993; Yurtsever and Gat, 1981و
منشأ آب و مﮑانیسﻢهای انتقال ( ;Aravena et al., 1999

و  δ2Hبارش با افزایش فاصله از منبع رطوبت منفی تر
میشوند ) .)Siegenthaler and Oeschger, 1980در طول
فرایند تبخیر ،تفریق ایزوتوپی موجب اختالف در روابط

 )Tian et al., 2007میباشد .با آنالیز  δ18Oو دوتریوم
مازاد در بارش ناحیه ای میتوان منشأ توده رطوبت آب
باران را تعیین نمود ( Jouzel et al., 2013; Wang et al.,

بین  δ2Hو δ18Oمیشود ،به طوری که مقادیر δ2Hموجود
در بخار تولید شده در مقایسه با  δ18Oسریعتر کاهش

2016a,b,c; Lawrence et al., 1982; Yamanaka et al.,
 ، )2007الگوهای چرخش آب جوی را پایش نمود

مییابد و موجب میشود موقعیت نمونهها باالی خط آب
جوی جهانی  GMWLقرار گیرند .در مقابل ،آب باقی
مانده در منبع آبی مقادیر کمتر از  GMWLخواهند
مازاد 2

داشت Dansgaard (1964) .این اختالف را دوتریوم
نامیده است ( (d -excess = δ2H – 8.0 ×δ 18Oو میانگین
آن در مقیاس جهانی  10است .دوتریوم مازاد در بارش
ناشی از تفریق کینتیﮑی در طول فرایند تبخیر آب
میباشد که عمدتاً تحت تأثیر رطوبت نسبی و دمای
منطقه ای است که توده بخار آب از آن نشأت گرفته است
( (Merlivat and Jouzel, 1979; Jouzel et al., 2013و در
طول رخداد رقیقشدگی بارندگی 3نسبتاً ثابت میماند
( ،)Gat, 1996لذا میتواند تغییرات در منبع رطوبتی که
بارش از آن نشأت گرفته آشﮑار سازد ( Florea et al.,
 Merlivat and Jouzel (1979) .)2017و Johnsen et al.,

) (1989نشان دادند که دوتریوم مازاد با افزایش دما و
کاهش رطوبت نسبی باالی سطح دریا افزایش مییابد.
بنابراین این پارامتر جهت تعیین منشأ رطوبت کاربردهای
زیادی در هیدرولوژی دارد ).(Yurtsever and Gat, 1981
مقادیر دوتریوم مازاد بیشتر از  10پرمیل میتواند نشانگر
آب بازیابی شده ،تشﮑیل برف و توده هوای
خشکتر/خنک تر باشد .در مقابل مقادیر کمتر از 10
1

- Recycled
- Deuterium excess
3 -Rayleigh rainout
2
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( Hoffman et al., 2000; Birks et al., 2002; Tian et
 ،)al., 2005تبخیر آب را تخمین زد ( Uemura et al.,

،)2012; Jasechko et al., 2013; Wang et al., 2016c
آب و هوای گذشته را بازسازی نمود ( Thompson et al.,
 ،)2000; Mariani et al., 2014و منطقه تغذیه آب
سطحی و زیرزمینی را از طریق فرایند بارش و انطباق
آنها مشخص نمود ( ;Telmer and Veizer, 2000
;Gibson and Edwards, 2002; Yonge et al., 1989

 .)Longinelli and Selmo, 2003به هر حال ترکیب
ایزوتوپی باران از نظر زمانی و مﮑانی در نتیجه تهیشدگی
حاصل از دما ،میزان بارش ،فاصله از خط ساحلی ،اثر
ارتفاع و شرایط آب و هوایی (اثر فصلی) تغییر میکند
( Dansgaard, 1964; Gat, 1996; Siegenthaler and
Araguas-Araguas and Froehlich .)Oeschger, 1980

) (1998تغییرات زمانی و مﮑانی ترکیب ایزوتوپهای پایدار
بارش را در جنوب شرق آسیا بررسی کرده و به این نتیجه
رسیدند که پنج توده هوای مختلف کنترلکننده رژیﻢ آب
و هوایی در این منطقه میباشدTian et al., (2007) .
حداکثر وسعت بادهای موسمی جنوب غربی بر روی فالت
تبت را با استفاده از ایزوتوپهای پایدار بررسی کردند.
) Sarkar and Sengupta (2006نشان دادند که بارش در
دهلینو می تواند با اختالط بین بخار آب ناشی از خلیج
بنگال و دریای عرب و همچ نین تاثیر تبخیر-تعرق توصیف
شود .میزان مشارکت بخار آب ناشی از دریای عرب در
Journal of Agricultural Meteorology
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مطالعه ایشان حدود 20درصد میباشدLi et al., (2015) .

منشا بارشهای توفاتی و سیلآسا در سال  2012چین را
که در شش دهه اخیر بیسابقه بوده است را مورد بررسی
قرار دادهاند .با توجه به نتایج بررسی آنها چهار مرحله
بارش با استفاده از بررسیهای ایزوتوپی مشخص گردید.
مرحله اول :تهی شدگی ایزوتوپی با افزایش میزان بارش،
مرحله دوم :غنی شدگی ایزوتوپی با کاهش بارش ،مرحله
سوم :تهی شدگی سریع ایزوتوپی با افزایش بارش و مرحله
چهارم :ثابت باقی ماندن ترکیب ایزوتوپی با کاهش بارش
به مقادیر اندک .ورود یک توده هوای جدید با ترکیب
ایزوتوپی غنی موجب غنی شدگی ایزوتوپی در مرحله دوم
شده است .در جنوب غرب ایران ،توده هوای برخاسته از
اقیانوس اطلس شمالی و دریای مدیترانه و برخورد این
تودهها با تودههوای حارهای سودانی که از دریای سرخ و
خلیجفارس سرچشمه میگیرد ،باعث بارندگی شدی د
میشوند (شﮑل  .)2عمده بارانهای منطقه در اواخر پاییز
و اوایل بهار رخ میدهد .حال اینﮑه اوالً به لحاظ ایزوتوپ ی
این بارش سیلآسا در ارتباط با تشﮑیل مجدد توده
کﻢفشار سودان ی ی ا توده جوی مدیترانهای بوده است از
سؤاالت مهﻢ میباشد که با استفاده از روابط ایزوتوپی قابل
بررسی میباشد .با توجه به اینﮑه تاکنون اینچنین بارش
بیسابقهای در جنوب غرب ایران رخ نداده است ،تعیین
مشخصات ایزوتوپ ی آن به منظور شناخت منشأ آن،
پیش بینی سیالب بر اساس تشﮑیل توده ها و حرکت آنها
و مدیریت منابع آبی اهمیت زیادی دارد .در این مطالعه
سعی گردیده تا با نمونهبرداری و آنالیز ایزوتوپهای پاید ار
در نمونههای آب بارش سیلآسا و نادر که در فروردین
 1398در جنوب غربی ایران رخ داد ،نحوه تغییر ترکیب
ایزوتوپی آب باران و معادله خط بارش در نواحی جنوب
غربی ایران (زاگرس) تعیین و توزیع مﮑانی ایزوتوپهای
پایدار آب و دوتریوم مازاد بررسی گردد .با توجه با اینﮑه
الگوهای ایزوتوپی وابسته به منشأ توده رطوبت میباشد،
خط آب جوی محلی ترسیﻢ گردیده و با خط آب جهانی و
سایر نقاط ایران و کشورهای مجاور (غربی) ایران مقایسه
شده و در نهایت در خصوص منشأ بارش سیلآسا
نتیجهگیری شده است .در این مطالعه بررسی ایزوتوپی
منشأ بارش سیلآسا در ایران برای اولین بار صورت گرفته
است.
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص44- 59.

شکل  - 2تودههای هوایی موثر بر ایران در دوره گرم و سرد
سال ))Khalili et al., 2016
Figure 2-Effective air masses upon Iran in the
)summer and winter seasons (Khalili et al., 2016

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه با مساحت بالغ بر 41000
کیلومتر مربع و در  48تا  51درجه طول شرقی و 30/30
تا  33/30درجه عرض شمالی در جنوب غرب ایران واقع
شده است .بخش اعظﻢ آن در استان خوزستان و
بخشهایی از مرز مشترک این استان با استانهای لرستان
و چهارمحال و بختیاری واقع شده است (شﮑل  .)3استان
خوزستان از نظر پستی و بلندی به دو منطقه کوهستانی و
جلگهای تقسیﻢ میشود .منطقه جلگهای نواحی به سمت
خلیجفارس را شامل میشود دارای شیب بسیار کﻢ بوده و
در برخی مناطق ،تبخیر آب و سنگشناسی موجب شور
شدن اراضی و منابع آبی شده است و تقریباً  65درصد
مساحت استان را شامل میشود .بادهای غالب غربی و
جنوب غربی ا ز سمت عربستان و عراق میوزد .منطقه
کوهستانی در شمال و شرق استان واقع شده (با روند
شمال غربی -جنوب شرقی) و حدود دو پنجﻢ مساحت
استان را شامل میشود .ژئومورفولوژی منطقه شامل
تاقدیسها و ناودیسهای متوال ی رشتهکوه زاگرس است
که تاقدیسها بر ارتفاعات و ناودیسها بر نواحی پست و
دشتها منطبق گشتهاند .امتداد سطح محوری این چینها
در جهت شمال غرب-جنوب شرق است و از ساختار کل ی
چینهای زاگرس تبعیت میکند.
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در نتیجه سرریز شدن سدها ،طغیان رودخانههای دز،
کارون و کرخه در دشت خوزستان و خسارتهای جانی و
مالی فراوان گردیده است .جهت بررسی ایزوتوپهای
پایدار ( δ2Hو  )δ18Oبارش سیلآسا فروردین  ،1398از
تعداد  43ایستگاه در زمان بارندگی نمونهبرداری شده
(شﮑل  )3که از این تعداد  35نمونه در استان خوزستان،
 3نمونه در استان لرستان و  5نمونه در استان چهارمحال
و بختیاری واقع شده است .نمونهها در ظروف پالستیﮑی
به حجﻢ  50میلیلیتر جمعآوری شده و به منظور

شکل  - 3موقعیت نقاط نمونهبرداری بارش و منطقه مورد
مطالعه واقع در جنوب غرب ایران
Figure 3- Location of sampling points and study area
in southwestern Iran

وضعیت آب و هوایی در منطقه مذکور بسیار متفاوت
میباشد ،به صورتی که در مناطق کوهستانی و مرتفع،
تابستانهای معتدل و زمستانهای سرد ،در نواح ی
کوهپایهای آب و هوای نیمه بیابانی و در نواحی پست
جلگهای به سمت جنوب و جنوب غربی آب و هوا بی ابان ی
میباشد .عمدتاً زمستانهای این ناحیه ،کوتاه و معتدل و
تابستانها طوالن ی و گرم است .ارتفاع از سطح آزاد دریا در
منطقه مورد مطالعه متغیر بوده و از سمت جنوب به
شمال افزایش مییابد و حداکثر ارتفاع در منطقه مورد
مطالعه با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی3800 (DEM) 1
متر میباشد .آبهای سطحی استان خوزستان از
استانهای مجاور سرچشمه میگیرند و پس از عبور از
مناطق جلگهای و پست به تاالبها و خلیجفارس میریزن د.
منشأ بارندگی در منطقه مورد مطالعه ،عمدتاً جبهههای
هوایی است که از سمت غرب از دریای مدیترانه و شمال
آفریقا (دریای سرخ) وارد ایران شده و معموالً قسمت
اعظﻢ سطح کشور را تحت تأثیر قرار میدهند .میانگین
بارش  40ساله و  10ساله اخیر در منطقه مورد مطالعه با
توجه به ایستگاههای هواشناسی به ترتیب برابر با  577و
 485میلیمتر در سال میباشد .با اینحال در طی  4روز

جلوگیری از تفﮑی ک غیرتعادلی ایزوتوپ در اثر تبخیر ،در
هنگام جمعآوری نمونهها تدابیر الزم اتخاذ (استفاده از
فیلتر  0/45میﮑرون جهت فیلتر نمونهها و پر کردن کامل
ظروف نمونهبرداری و عدم وجود فضای خالی داخل ظرف)
و ظروف نمونهبرداری تا زمان آنالیز پلمب شده و در دمای
 4درجه سانتیگراد نگهداری شدن د .نمونهها جهت
سنجش ایزوتوپی به آزمایشگاه آب دانشگاه اراک منتقل
شدند .در آزمایشگاه برای آنالیز  ،δ18Oنمونههای آبی در
تعادل با گاز  CO2قرار گرفته و گاز  CO2حاصله از طریق
دستگاه ورودی دوگانه 2به اسپﮑترومتر جرمی نسبت
ایزوتوپی وارد شده و نسبت  18O/16Oآن با اندازهگیری
نسبت پرتوهای مولﮑولی  46به  44مورد اندازهگیری قرار
گرفتند .در مورد اندازهگیری  ،δ2 Hنمونه آبی در حضور
کاتالیست پالتین با گاز  H2به تعادل رسیده و گاز H2

حاصله پس از رطوبتزدایی به دستگاه اسپﮑترومتر جرمی
نسبت ایزوتوپی تزریق شده و نسبت ( 3)D/Hآن با
اندازه گیری پرتوهای مولﮑولی ) H2(2و ) HD(3مورد
اندازهگیری قرار گرفتند .نتایج حسب پرمیل و بهصورت
مقدار  δنسبت به استاندارد  4 V-SMOWگزارش شده
(معادله )1و دقت اندازهگیری برای  18Oبرابر با ± 0/ 2
پرمیل و برای  2Hبرابر  ±0/ 8پرمیل میباشد .نتایج آنالیز
ایزوتوپهای پایدار  δ2Hو δ18Oدر نمونههای باران در
جدولهای  1و  2ارائه شده است.

بارندگی در بارش سیلآسا فروردین  1398به میزان 227
میلی متر در سطح منطقه مورد مطالعه موجب پر شدن
مخازن سدهای بزرگ کرخه (با حجﻢ  7/ 3میلیارد متر
مﮑعب) و گتوند علیا (با حجﻢ  4/5میلیارد متر مﮑعب) و

2

Dual-Inlet
Deuterium
4
Vienna Standard Mean Ocean Water
3

Digital Elevation Model

نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص44- 59.

1

Journal of Agricultural Meteorology
Vol. 8, No. 2, Autumn & Winter 2020, pp. 44-59

فرهادی و همکاران

DOI: 10.22125/agmj.2020.223190.1093

49

 در جنوب غرب ایران1398  مختصات نقاط نمونهبرداری بارش سیلآسا فروردین- 1 جدول
Table 1- Coordination of rain water sampling points of flood of April 2019 in Southwest of Iran
Alt. (m.a.s.l)
ID
Location
Latitude (DMS)
Longitude (DMS)
(Meter)
R1
Tang Chery (snow)
32°10'8.49"
50°10'46.78"
2814
R2
Dehdez 1
31°44'18.41"
50°18'37.49"
2003
R3
Bagh Chenar
32°14'43.99"
49°59'13.72"
1781
R4
B.Tunel dela
32°18'56.68"
49°35'14.57"
1702
R5
Garab
32°21'11.80"
49°52'52.41"
1658
R6
Lordegan (snow)
31°32'0.89"
50°48'20.14"
1617
R7
Avarezi 1 Pol Zal
33°15'31.88"
48°13'9.71"
1575
R8
Dehdez 2
31°42'41.94"
50°17'7.48"
1529
R9
E. Tunel Dela
32°18'36.78"
49°35'0.31"
1528
R10
Mavarz
32°'14.53"
50°6'15.15"
1499
R11
Refahi zal
33°8'24.24"
48°10'10.37"
1399
R12
Ebtedaye Sariziri
31°50'50.97"
49°58'18.58"
1121
R13
Chelo
32°24'8.18"
49°41'26.10"
1030
R14
Karun 3 Dam
31°35'37"
50°27'36"
948
R15
Shirin Bahar
32°22'20.96"
49°38'4.50"
861
R16
Izeh
31°50'21.18"
49°54'9.38"
828
R17
Pion
31°57'45.92"
49°46'48.65"
808
R18
Well Abfar
32°14'54.26"
49°31'43.16"
806
R19
Andika
32°12'46.38"
49°30'27.87"
782
R20
Dorahi Seydun
31°28'6.24"
49°54'34.13"
740
R21
Saland
32°29'55.99"
48°38'6.87"
601
R22
Abzhdan Andika
32°3'53.55"
49°27'11.61"
544
R23
Amir Seif
32°48'8.43"
48°18'20.28"
539
R24
Ja Ordu
32°46'57.02"
48°18'11.40"
491
R25
Keveshk
32°3'58.31"
49°33'36.35"
487
R26
Dorahi Haftgel
31°29'7.73"
49°35'0.79"
458
R27
Avarezi 2 Pol Zal
32°50'48.16"
48°3'52.29"
420
R28
Bakhshdari Lali
32°24'44.99"
49°8'13.78"
391
R29
Dasht Dena
31°22'25.65"
49°40'40.05"
376
R30
Lali
32°20'14.78"
49°5'26.53"
366
R31
Hoseinieh
32°40'8.50"
48°15'15.58"
355
R32
Avarezi 1
32°47'57.67"
48°4'15.96"
340
R33
Bahbahan
30°37'13.24"
50°13'44.49"
301
R34
Azad Rah
32°37'16.81"
48°16'2.75"
300
R35
Masjed Soleyman 1
31°55'59.04"
49°17'37.99"
224
R36
Dokuhhe
32°33'25.60"
48°18'15.14"
212
R37
Alarkh Romez
31°16'59.83"
49°36'31.08"
156
R38
Armesh
30°56'10.20"
49°50'7.64"
149
R39
Cham galak
32°25'46.17"
48°26'22.47"
130
R40
Shush
32°11'1.34"
48°16'36.01"
84
R41
Pump Benzin
31°26'30.43"
49°25'24.43"
75
R42
Sherafat
32°6'42.23"
48°45'35.98"
67
R43
Ahvaz
31°21'28"
48°43'36"
18

 استفاده شده1 از روش درونیابی کریجینگ،صورت گرفته
.است

1

جهت تهیه نقشههای توزیع مﮑانی بارش و مقادیر
 و همچنین دوتریوم مازاد پس از بررسیهایδ18O  وδ2H

Kriging Interpolation Method
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جدول  - 2ترکیب ایزوتوپی نمونههای آب بارش فروردین  1398در منطقه مورد مطالعه
Table 2- Isotopic composition of rain water sampling points on April 2019 in the study area
δ2 H
δ18O
d_excess
ID
)(permile
)(permile
)(permile
R1
-25.22
-4.54
11.1
R2
-17.76
-3.31
8.72
R3
5.33
-0.06
5.81
R4
8.72
-0.8
15.12
R5
0.71
-0.68
6.15
R6
-26.06
-4.76
12.02
R7
-21.62
-3.22
4.14
R8
28.94
2.71
7.26
R9
12.57
-0.26
14.65
R10
-13.69
-2.8
8.71
R11
-16.56
-3.25
9.44
R12
25.3
1.64
12.18
R13
8.99
-0.76
15.07
R14
29.2
3.74
-0.72
R15
5.47
-1.26
15.55
R16
28.42
4.71
-9.26
R17
21.39
1.87
6.43
R18
13
-0.05
13.4
R19
17.43
0.83
10.79
R20
4.68
-0.49
8.6
R21
11.34
0.55
6.94
R22
17.26
0.72
11.5
R23
1.71
-0.98
9.55
R24
6.58
-0.05
6.98
R25
24.8
2.46
5.12
R26
-5.86
-2.19
11.66
R27
4.32
-0.59
9.04
R28
-9.59
-1.54
2.73
R29
11.77
0.55
7.37
R30
11.91
1.03
3.67
R31
5.45
-0.06
5.93
R32
4.29
-0.52
8.45
R33
-0.62
-1
7.38
R34
9.6
-0.2
11.2
R35
-12.34
-2.84
10.38
R36
12.41
0.8
6.01
R37
3.75
-1.13
12.79
R38
7.84
0.12
6.88
R39
9.44
-0.09
10.16
R40
19.49
1.73
5.65
R41
-5.14
-1.83
9.5
R42
27.42
3.76
-2.66
R43
19.93
2.93
-3.51

در این روش فاصله و درجه تغییرات بین نقاط معلوم
در نظر گرفته می شود و سپس نقاط نامعلوم با استفاده از
میانگین وزنی نقاط مجاور تخمین شده میشود ( Hatvani

 .)et al., 2017; Kong et al., 2019در بین روشهای
درونیابی کریجینگ ،روش

عادی 1

انتخاب شده است به
1 Ordinary

نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص44- 59.
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دلیل اینﮑه بهترین توزیع خطی جهت داشتن دید

نمونه  R8با ارتفاع  1529متر ثبت گردیده است .تغییرات

منطقهای مناسب ارائه میکند ) .(Cressie, 1990برای
انجام درونیابی مناسب همه دادههای  43ایستگاه

 δ Oاز  -4/76تا  4/71پرمیل میباشد .کمترین میزان
 δ 18Oبا مقدار  - 4/ 76در نمونه برف  R6با ارتفاع 1617

نمونه برداری ایزوتوپی (جهت درونیابی مقادیر ایزوتوپی
 δ18O ،δ2Hو دوتریوم مازاد) و همچنین  22ایستگاه
باران سنجی (جهت تهیه الیه میزان بارش) استفاده

متر (لردگان) و بعد از آن مقدار  -4/54در نمونه با
باالترین ارتفاع از سطح دریا به میزان  2814متر ()R1
ثبت شده است .بیشترین مقدار  δ18Oبه میزان  4/ 71در

گردیده و بدین منظور از نرم افزارهای  Surfer 16و
 ArcMap 10.2استفاده شده است .جهت استخراج

نمونه  R16بوده است .طی روز  5و  6فروردین  1398در
ایذه به ترتیب  36/7و  60/5میلیمتر بارش (در مجموع

اطالعات ارتفاعی از مدل ارتفاعی رقومی (15×15 )DEM
متری استفاده گردیده است .در آمار ،رگرسیون خطی یک
رویﮑرد مدل خطی بین متغیر پاسخ 1وابسته با یک یا چند

معادل  20درصد بارش سال آبی) نازل شده که یﮑی از
بیشترین بارشها در منطقه مورد مطالعه میباشد .نحوه
توزیع مقادیر  δ2Hو  δ18Oدر منطقه مورد مطالعه در

متغیر توصیفی 2مستقل است .اغلب برای بررسی مدل
رابطه خطی بین متغیرها از رگرسیون استفاده میشود

شﮑل  4نشان داده شده است .میتوان گفت از سمت
جنوب به سمت شمال و شمال شرقی منطقه میزان

( .)Seal, 1967در این حالت فرض بر این است که یک یا
چند متغیر توصیفی که مقدار آن ها مستقل از بقیه
متغیرها است ،میتواند در پیشبینی متغیر پاسخ که

2

و Oتهیتر می شوند ولی روند خیلی منظمی وجود ندارد.
در نمونههای R41و  R26در قسمت میانی منطقه مورد

مقدارش وابسته به متغیرهای توصیفی است ،مؤثر باشد.
هدف از انجام تحلیل رگرسیون ،شناسایی مدل خطی این

بررسی به سمت سد مسجد سلیمان ( R35با میانگین
بارش سیلآسا به ترتیب  88 ،151و  112میلیمتر) هر

رابطه است .برای تعیین ارتباط بین پارامترهای ارتفاع،
بارندگی و موقعیت جغرافیایی با مقادیر ایزوتوپی ، δ2H
 δ18Oو دوتریوم مازاد در منطقه مورد مطالعه از رگرسیون

دو مقادیر ایزوتوپی  δ2Hو  δ18Oروند کاهشی دارد .در
واقع در این سه نمونه با افزایش ارتفاع و افزایش بارش
مقادیر ایزوتوپی کاهش یافته است .بعد از نمونههای

خطی استفاده شده است .ارتفاع ،بارندگی و موقعیت
جغرافیایی (طول و عرض) به عنوان متغیرهای مستقل و

مذکور به سمت شمال شرقی روند افزایش مقادیر
ایزوتوپی مشاهده میگردد و در ادامه مسیر مجدداً کاهش

مقادیر  δ18O ،δ2Hو دوتریوم مازاد متغیرهای وابسته در
نظر گرفته شدهاند.

ایزوتوپ ها صورت گرفته است .دوتریوم مازاد در
ریزش های جوی منطقه مورد مطالعه در  43نقطه
نمونه برداری شده از  -0/72تا  15/55پرمیل متغیر بوده،

نتایج و بحث
طبق نتایج ارائه شده در جدول  1مقدار  δ2Hدر
نمونههای آنالیز شده از  -26/06تا  29/2پرمیل متغیر
است .کﻢترین مقدار δ2Hدر نمونه برف با ارتفاع 1617
متر (لردگان) از سطح متوسط دریا با مقدار  - 26/06و بعد
از آن مقدار  -25/ 22در نمونه تنگ چری با باالترین
ارتفاع از سطح دریا در بین نمونهها به میزان  2814متر
ثبت شده است .بیشترین مقدار آن  29/ 2در نمونه  R14با
ارتفاع  948متر (با میزان بارش  93میلیمتر در طی دو
روز  5و  6فروردین  )1398و بعد از آن مقدار  28/94در
Response
Explanatory
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1
2

18

ایزوتوپها کاهش مییابد و به عبارت دیگر بارشها از H
18

به طوری که  15مورد مقدار باالی  10پرمیل داشته و 28
نمونه مقدار کمتر از  10پرمیل دارند .میانگین آن 7/ 85
می باشد که نسبت به دوتریوم مازاد جهانی کمتر است.
این امر نشان می دهد بیشتر نزوالت جوی منطقه از
مناطق با تبخیر باال نشأت گرفته است و ریزشهای جوی
با منشأ ادغام بخار آب حاصل از دریای مدیترانه و دریای
سرخ میباشد .در مناطق نزدیک مخازن سدها دوتریوم
مازاد نمونهها نزدیک و بیشتر از  10پرمیل میباشد .در
منطقه مورد مطالعه ،از جنوب و جنوب غربی منطقه به
سمت ارتفاعات باالتر (شمال و شمال شرقی) مقادیر
دوتریوم مازاد افزایش مییابد (شﮑل  .)5پارامتر دوتریوم
مازاد با غنیتر شدن ترکیب ایزوتوپ ی کاهش و با تهی تر
Journal of Agricultural Meteorology
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50
)Linear (GMWL

30
20

میباشد.

10
0
-10

y = 6.6x + 7.56
R² = 0.9
LMWL

-20

) δ 2H (V-SMOW ‰

شدن ترکیب ایزوتوپی افزایش مییابد که این امر بیانگر
تهی تر شدن ترکیب ایزوتوپی به سمت ارتفاعات منطقه

)Linear (LMWL

40

-30
-40

6

4

2

0

-2

-4

-6

)δ18O (VSMOW‰

شکل  - 6خط آب جوی محلی بارش سیل آسا فروردین 1398
( ( LMWLو مقایسه با خط آب جوی جهانی ()GMWL
Figure 6- Plotted rain water samples on δ2H vs. δ18O
diagram LMWL and compared with GMWL

واضح است که خط آب جوی محلی جنوب غرب
ایران با شیب اندکی کمتر نسبت به خط آب جوی جهانی
میباشد ،زیرا حرکت توده ابر به سمت محل بارش ،باران ی
را به وجود میآورد که در بخشهای پایینی ابر دچار
تبخیر شده است .در نواحی نیمهخشک که تبخیر به
شکل  - 4توزیع مقادیر ایزوتوپی (الف)  δ18Oو (ب)  δ2Hبارش
سیلآسا فروردین  1398در منطقه مورد مطالعه
Figure 4- Distribution of (a) δ18O and (b) δ2H in
samples throughout study area during rainwater
flood event April 2019

برای ترسیﻢ خط آب جوی محلی منطقه مورد مطالعه
از دادههای ایزوتوپی بارش (جدول  )2استفاده شده است.
شﮑل  6پراکندگی نقاط نمونه برداری و خط آب جوی
محلی را نشان میدهد .معادله به دست آمده برای خط
آب جوی محلی به صورت معادله  3میباشد.
()3
δ2H = 6.6 δ 18O + 7.56 ‰

میزان قابل توجهی رخ میدهد ،آبهای دارای منشأ جوی
میتوانند ترکیب ایزوتوپی کامالً غیرعادی داشته باشند
( .)Mohammadzadeh and Amiri, 2019در شﮑل 7
نمودار مربوط به خط آب جوی محلی در مقایسه با خط
آب جوی جهانی ،مدیترانه شرقی و مرکزی و کشورهای
همس ایه ایران (جنوب غرب) نشان داده شده است .خط
آب جوی شرق مدیترانه (EMMWL( 1به صورت معادله 4
میباشد ).(Gat and Carmi, 1970
()4

EMMWL, δ2H=8×δ 18 O+22 ‰

طبق مطالعه ) Liotta et al., (2008معادله خط جوی
مدیترانه مرکزی ( 2)CMMWLبه صورت معادله  5میباشد.
()5
CMMWL, δ2H=6.5×δ 18 O+5.28 ‰
خط آب جوی عراق طبق مطالعه ) Ali et al., (2015به
صورت معادله  6میباشد.
()6
δ H = 7.573× δ O + 13.82 ‰
و نتیجهگیری کرده اند که منشأ آب بارشهای عراق
اختالط مدیترانهای و آب خلیج فارس و اقیانوس اطلس
میباشد .خط آب جوی میانگین سوریه طبق نتایج
18

شکل  - 5توزیع دوتریوم مازاد در نمونههای باران منطقه مورد
مطالعه
Figure 5- Distribution of d-excess in rainwater
samples throughout study area during flood event
April 2019
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2

پژوهش ) Kattan (2006بر اساس بررسی  16ایستگاه به
صورت معادله  7می باشد.
Eastern Mediterranean Meteoric Water Line
Central Mediterranean Meteoric Water Line
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δ2H =6.17 δ18O +5.7 ‰

()7

40

گرگان نزدیک به میانگین کل ایران میباشد ،میتوان
نتیجه گرفت که خط جوی میانگین مناطق مذکور طبق

30
20

)Linear (GMWL

0

)Linear (EMMWL
-10
)Linear (CMMWL
)Linear (IRAQI

-20

)Linear (Syria

-30

) δ 2H (V-SMOW ‰

)Linear (LMWL
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)Linear (Turkey
-40

8

6

4

2
)(VSMOW‰

0

-2

-4

دلیل اینﮑه میانگین بارش در مناطق بررسی شده به جز

-6

δ18O

شکل  - 7خط آب جوی محلی سیالب فروردین  1398جنوب
غرب ایران ( ،)LMWLدر مقایسه با خط آب جوی
جهانی ، GMWLمدیترانه شرقی  ،EMMWLمدیترانه مرکزی
 CMMWLو کشورهای مجاور (ترکیه ،سوریه و عراق)
Figure 7- LMWL (April 2019), compared with
GMWL, EMMWL, CMMWL and Adjacent
)Countries (Turkey, Syria and Iraq

و منشأ بارشهای جوی از دریای مدیترانه میباشد.

معادله  9بیانگر خط جوی ایران بوده و در مناطق خشک
شیب خط جوی بین  5و  8میباشد ( Shamsi and
 .)Kazemi, 2014در واقع معادله خط آب جوی میانگین
ایران با شیب کمتر از خط آب جوی جهانی است که
توصیف کننده آب و هوای خشک و نیمهخشک غالب در
ایران میباشد .در چنین آب و هوایی تبخیر ثانویه قطرات
باران موجب غنیشدگی ایزوتوپ های سنگین بر طبق
معادله  9میگردد.
()9

δ2H=6.895 δ 18 O+6.57 ‰, R2=0.93

همانگونه که مشخص میباشد از سمت جنوب به
سمت شمال و شمال شرقی مقدار بارش افزایش یافته و
در ارتفاعات شمالی منطقه مورد مطالعه به بالغ بر 520
میلیمتر رسیده است .با افزایش بارندگی مقادیر  δ18Oو

خط آب جوی ترکیه بر اساس نتایج بررسیهای Dirican

 δ Hکاهش مییابد .کاهش  δ Hبا شیب بیشتری نسبت
به کاهش  δ18Oمیباشد .به طوری که پراکندگی مقادیر

δ H =7.74 δ O +13.1

با توجه به موقعیت قرارگیری نقاط نمونهبرداری
منطقه مورد مطالعه مشاهده می گردد که برخی نقاط بین

 δ Hزیاد است (شﮑل .)10بنابراین با افزایش بارندگی
ایزوتوپهای  δ18Oو  δ2Hتهیتر میشوند .ارتباط
تهیشدگی  δ18Oبا بارندگی ) )R2=0.0957بهتر از ارتباط

خط آب جوی جهانی و مدیترانه ای واقع شدهاند و با
عنایت به شیب خط که کمتر از خط جوی جهانی

تهیشدگی  δ2Hبا بارندگی) )R2=0.0708میباشد ،که
احتماالً مربوط به سیلآسا بودن بارش و تداخل تودههای

میباشد و میزان دوتریوم مازاد کمتر از 10پرمیل ،منشأ
بارندگی های سیل آسیا اختالط آب دریای مدیترانه و
سامانه سودانی که از دریای عرب و خلیج فارس عبور

سودانی (دریای سرخ) با مدیترانهای در ارتفاعات باالتر و
برهﻢخوردن اثر میزان بارش میباشد .عوامل زیادی
ترکیب ایزوتوپی آب بارش محلی را تحت تاثیر قرار

میکند ،میباشد .بر اساس مطالعات صورت گرفته در
برخی مناطق ایران خط آب جوی محلی شمال (شاهرود و

میدهند ( Mook, 2001; Mazor, 2004; Al-Charideh,

) et al., (2005به صورت معادله  8است.
()8

18

2

گرگان) ،جنوب (شیراز) ،غرب (کرند ،پل ذهاب و حوضه
رودخانه کرخه) ،شرق (رفسنجان) و ایران مرکزی (تهران
و اصفهان) تهیه شده است .در جدول  3و شﮑل  8معادله
و خط آب جوی محلی مناطق مذکور ارائه گردیده است.
میانگین بارش در مناطق بررسی شده ( 299میلی متر)
مشابه با میانگین بارش ساالنه کل ایران ( 250میلی متر)
می باشد .با توجه به اینﮑه میزان بارش یﮑی از عوامل مهﻢ
کنترل کننده خصوصیات ایزوتوپی ،بارش میباشد و به
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2

2

2

 .)2011اثر ارتفاع بر روی ترکیب ایزوتوپی آب بارش ابزار
مفیدی جهت تشخیص مناطق تغذیه آب و منشأ آب
زیرزمینی میباشد ( Gasparini et al., 1990; Kattan,

 .)1997ایزوتوپ های سنگینتر آب در طول رخداد بارش
سریع تر کاهش مییابند .بنابراین مقادیر  δ18Oو  δ2Hدر
طول بارش در نتیجه گرادیان ارتفاعی کاهش مییابند که
به آن نرخ کاهش ارتفاعی میگویند ( ;Dansgaard, 1964
.)Clark and Fritz, 1997
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 معادله خط آب جوی محلی برخی نقاط ایران و خط آب جوی مطالعه حاضر- 3 جدول
Table 2- Equation of local meteoric water line (LMWL) of some parts of Iran and present study
Location
Correlation equation
Tehrana (Based on the monthly average of data reported by
Central Iran
δ 2H=6.46 δ18O+0.24
IAEA GNIP (1961-1979 and 2000-2004))
b
West Iran
δ2H =8.07δ18O+11.55
Marivan (Mohammadzadeh and Ebrahimpoor (2012))
c
Iran North
δ2H =5.47* δ18O-5.5
Shahrood (Kazemi (2013))
West Iran
δ2H =6.53*δ18O+5.56
Kerendd (Karimi (2013))
Central Iran
δ2H =7.1*δ18O+12.3
Isfahane (Khademi et al., (1997))
f
2H =5.88 18O+15.83
East Iran
δ
Rafsanjan (Farpoor et al., (2004))
West Iran
δ2H =6.8 *δ18O+10.1
Karkheh River Basin (Zagros)g (Osati et al., ( 2013))
West Iran
δ2H = 6.6*δ18O+ 12.1
Pol Zahabh (Mohammadzadeh & Amiri (2019))
South West Iran
δ2H = 6.6* δ 18O + 7.56
Khuzestani (This Study)

R2

Region

140

0.85
0.96
0.97
0.97
0.96
0.99
0.96
0.922

Linear (tehran)
Linear (Marivan)
Linear (Shahrood)
Linear (Kerend)
Linear (Esfahan)
Linear (Rafsanjan)
Linear (Study area(LMWL))
Linear (Karkhe River Basin)
Linear (Pol Zahab)

120
100

δ2H (V-SMOW‰)

0.91

80

60
40
20
0
-20
-40
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-3

-1
1
δ18O (V-SMOW‰)

3

5

7

)1398  نقشه مقدار بارش رخداد سیل (فروردین- 9 شکل

 نمودار خط آب جوی برخی مناطق ایران- 8 شکل

Figure 9- Map of iso-precipitation of the flood event
(April 2019)

Figure 8- Local meteoric water line (LMWL) of some
parts of Iran and present study
Precipitation(mm)

 ارائه شده که ارتباطDansgaard (1964) بارش توسط
 به طور کلی یک. و بارش نشان داده استδ18O منفی بین
 در عرض1انطباق منفی بین مقدار بارش و فاکتور تفریق
 در عرضهای خیلی.جغرافیایی پایین و استوا وجود دارد
باال این انطباق منفی ک متر شده یا حتی انطباق مثبت
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δ2 H(V-SMOW)

 در هر صد متر0/13  و به میزان10  و9 مطابق روابط
 در هر صد مترδ2H  پرمیل برای-0/ 91  وδ18O برای
 اصطالح اثر میزان.افزایش ارتفاع به دست آمده است

0
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Linear (18O)

Linear (2H)
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4
2
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0
0
-2

-10
-20

-4

-30

-6

δ18O-V-SMOW)

 نرخ کاهش.ارتفاع مقادیر ایزوتوپی روند کاهشی دارند

Kendall and Caldwell, ( ضعیف هﻢ مشاهده میگردد

 و1398  ارتباط بین میزان بارش سیلآسا فروردین- 10 شکل

 زمانی که یک توده هوا متحمل مقدار زیادی بارش.)1988

δ 18O  وδ 2H مقادیر ایزوتوپهای

 متعاقباً مقادیر فاکتور تفریق بارشهای جوی،میگردد
 این اثر که در ابتدا توسط شرایط آب و.کاهش مییابد
هوایی زمان بارش (دما و رطوبت نسبی) کنترل میشود
معموالً ناشی از چندین عامل شامل الف) کاهش ترکیب
ایزوتوپی متراکﻢ شده در ابر با فرایند سرد شدن و بارش و
ب) تعادل سریع قطرات کوچک بارش با بخار آب و شرایط
1

Fractionation Factor
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Figure 10- The relationship between the flood event of
April 2019 and isotopic composition (δ2H and δ18O)

نرخ این کاهش توسط محققین مختلف بررسی شده
Vogel et al., 1975; Fontes and Olivry, 1977; ( است
Bortolami et al., 1978; Siegenthaler and Oeschger,

 این نرخClark and Fritz (1997)  بر اساس نظر.)1980
 درصد در هر صد متر ارتفاع-0/15  درصد و-0/ 5 برابر با
 ارتباط بین مقادیر ایزوتوپی و ارتفاع منطقه مورد.می باشد
 با افزایش. نشان داده شده است11 مطالعه در شﮑل
نشریه هواشناسی کشاورزی
44- 59. صص،1399  پاییز و زمستان،2  شماره،8 جلد
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دمایی مجاور در مقایسه با قطرات بزرگتر و ج) تبخیر

قرار دارند ،اثرات جنبشی بسیار شدیدتر بوده و مقدار

سریع قطرات کوچک در طول بارش در مقایسه با قطرات
بزرگتر است ( Rozanski et al., 1993; Scholl et al.,

دوتریوم مازاد نیز بسیار باالتر است .بارشهایی که در
نواحی شرقی مدیترانه رخ میدهد گاهاً تا میزان  18درصد

 .)2009در منطقه مورد مطالعه با افزایش بارندگی کاهش
 δ2Hبا شیب بیشتری نسبت به کاهش  δ18Oمیباشد .به
طوری که ارتباط تهیشدگی  δ18Oبا بارندگی

دوتریوم مازاد دارند ) .)Gat, 1980در واقع در شرایط
غیراشباع هنگامی که هوا در سطح دریای مدیترانه حرکت
میکند ،تبخیر سریع بخار آبی را ایجاد میکند که در

( )R2=0/0957بهتر از ارتباط تهیشدگی  δ2Hبا بارندگی
( )R2=0/0708میباشد ،که احتماالً مربوط به سیلآسا

تعادل ایزوتوپی با آب دریا نمیباشد .این فرایند که توسط
) Gat and Carmi (1970و ) Gat et al., (2003بررسی

بودن بارش و تداخل توده های سودانی (دریای سرخ) با
مدیترانه ای در ارتفاعات باالتر و برهﻢ خوردن اثر میزان
بارش میباشد .مقدار دوتریوم مازاد برای کل کره زمین

شده است موجب ایجاد مقادیر باالی دوتریوم مازاد در
بخار آب با منش اً مدیترانهای میگردد .همچنین Gat et
) al., (2003نشان دادهاند که مقادیر رطوبت باال میتواند

 10پرمیل میباشد که شاخص خط آب جوی جهانی عهد
حاضر بوده و با میانگین رطوبت نسبی  80درصد

موجب ایجاد قطرات بارانی شود که فاقد تفریق ایزوتوپی
قابل توجه میباشند .کالً در طول دوره سرد دوتریوم مازاد

اقیانوسها در دمای  25درجه سانتی گراد مطابقت دارد
) .(Craig, 1961دوتریوم مازاد نشاندهنده انحراف مقدار
دوتریوم نمونه های آب از مقدار دوتریوم خط باران جهانی

بسیار بیشتر (حتی بیشتر از  29پرمیل) از دوره گرم و
خشک (حتی کمتر از  5پرمیل) میباشد Liotta et al.,
) .)2008دوتریوم مازاد شاخص نشاندهنده اثر تبخیر بر

با شیب  8میباشد .مقادیر دوتریوم مازاد نمونههای باران
به منشأ باران یعنی ابر یا توده بخار تشﮑیلدهنده آن

روی خصوصیات فیزیﮑی-شیمیایی آب میباشد .به طوری
که اگر آب تبخیر میشود ،دوتریوم مازاد کاهش مییابد

بستگی دارد و زمانی که رطوبت ابر کمتر از  100درصد
باشد دوتریوم مازاد نمایان میگردد ( Clark and Fritz,
 .)1997; Merlivat and Jouzel, 1979عموماً دوتریوم

) .(Tsujimura et al., 2007میانگین دوتریوم مازاد
نمونههای بارش در منطقه مورد مطالعه  7/85میباشد که
نسبت به مقدار دوتریوم مازاد جهانی کمتر است .این امر

مازاد بارش وابسته به تبخیر داخل ابر و تبادل انتشاری
رطوبت میباشد به طوری که انحراف از  10پرمیل بدلیل

نشان می دهد که قسمت اعظﻢ نزوالت جوی منطقه از
مناطق با تبخیر باال نشأت گرفته است.

اختالف رطوبت در منبع بخار آب یا منبع تبخیر ایجاد
میشود ) .(Wang et al., 2019معموالً دوتریوم مازاد
پایین ناشی از تبخیر ثانویه داخل ابر میباشد که همچنین

نتیجهگیری

منجر به غنیشدگی ایزوتوپهای سنگین در بارش
میگردد ) .)Wang et al., 2019مقادیر دوتریوم مازاد
پایین همیشه مرتبط با میزان بارش کﻢ و تبخیر باال
میباشد ) .(Wang et al., 2016cبا در نظر گرفتن تأثیر
چرخش مجدد رطوبت از آبهای سطحی محلی مانند
مخازن سدها و آب خاک ،مقادیر دوتریوم مازاد افزایش
مییابد ) .(Froehlich et al., 2008به طور کلی مقدار باال
و پایین بودن دوتریوم مازاد نشاندهنده رطوبت کﻢ و زیاد
منشأ باران یعنی توده بخاری است که باران از ان نشأت
گرفته است .همچنین دوتریوم مازاد درجه اثر جنبشی
ناشی از تبخیر در سیستﻢهای آزاد را نیز نشان میدهد.
در آبهایی که در نواحی خشک و در معرض تبخیر شدید
نشریه هواشناسی کشاورزی
جلد  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان  ،1399صص44- 59.

در این مطالعه مقادیر  ،δ2H ،δ18Oو دوتریوم مازاد و
خط آب جوی محلی بارش سیل¬آسا فروردین  1398در
جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفت و خط آب
جوی محلی سیالب با خط آب جوی سایر نقاط ایران و
همچنین مدیترانه¬ی شرقی و مرکزی ،کشورهای مجاور
یعنی عراق ،ترکیه و سوریه و خط جهانی مورد مقایسه
قرار گرفت .معادله خط آب جوی منطقه مورد مطالعه
 δ2H = 6.599 δ18O + 7.56و دوتریوم مازاد بیانگر این
است که منشاً بارش¬ها از ادغام سیستﻢ کﻢ¬فشار آب و
هوایی دریای مدیترانه و کﻢ¬فشار دریای سرخ و دریای
عمان می¬باشد .در منطقه مورد مطالعه با افزایش
بارندگی ،کاهش  δ2Hبا شیب بیشتری نسبت به کاهش
 δ18Oمی¬باشد .به طوری که ارتباط تهی¬شدگی δ18O
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 از مناطق با1398 نشأت گرفتن توده بارشزای فروردین
 ترکیب تغییرات مﮑانی و فصلی مقادیر.تبخیر باال میباشد

) بهتر از ارتباط تهی¬شدگیR2=0/0957( با بارندگی
ً که احتماال،) می¬باشدR2=0/0705(  با بارندگیδ2H

ایزوتوپی و دوتریوم مازاد و بررسی سایر عوامل موثر بر
تغییرات ایزوتوپی میتواند به عنوان یک ابزار مؤثر برای

مربوط به سیلآسا بودن بارش و تداخل تودههای سودان ی
(دریای سرخ) با مدیترانه¬ای در ارتفاعات باالتر و برهﻢ

.ردیابی رطوبت در چرخه هیدرولوژی استفاده شود

 دوتریوم مازاد بیانگر.خوردن اثر میزان بارش می¬باشد
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Abstract
The heavy rainfall event of April 2019 with 230 mm, i.e. 46% of the mean of annual rainfall of southwest Iran,
over 4 days caused the overflow of Dez and Karkheh large dams and huge financial losses. In order to determine
the characteristics of stable isotopes of 2H and 18O of this extreme event, 43 samples of rain water were collected
in the area about 41000 (Km2) in southwestern Iran with altitude ranging between zero to 2814 m above sea
level (a.s.l). The variations of the isotopic values of δ18O and δ2H were 4.71 to -4.76 and -26.06 to 29.2,
respectively. The local meteoric water lines were calculated during the flood event and compared with the
corresponding global, Mediterranean and other parts of Iran values as well as neighboring countries. According
to the equation of LMWL (δ2H = 6.5996 δ18O + 7.561) and deuterium excess (between -9.26 to 15.55 with
average value of 7.85), it is concluded that the source of precipitation in the study period was the integrated
effect of the of Mediterranean and Red Sea air masses. Deuterium excess increased from the south and
southwest of the study area to higher altitudes (located in north and northeast), indicating depletion of the
isotopic composition toward the high altitudes.
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