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بررسی امواج سرمای ناحیه غرب ایران
3

زهرا یارمرادی  ،1قاسم کیخسروی* ،2بهروز نصیری
-1دانشجوي دکتري اقليم شناسی ،دانشگاه لرستان
-2استادیار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
-3استادیار ،گروه جغرافياي طبيعی ،دانشگاه لرستان

پذیرش مقاله1396/9/8 :
تأیيد نهایی مقاله1397/3/15 :
چكیده
وقوع سرماي شدید و یخبندان باعث خسارات فراوان به محصوالت کشاورزي و تأسيسات میشود .واکاوي
همدیدي آماري این یخبندانها به پيشبينی وقوع آنها کمک میکند .در این پژوهش به منظور واکاوي همدیدي
امواج سرماي غربکشور ،آمار دماي حداقل روزانه ایستگاههاي همدان ،خرم آباد ،سنندج و کرمانشاه طی دورهي
آماري  1961تا 2010تهيه شد سپس با استفاده از شاخصهاي آماري ميانگين و انحراف معيار بلندمدت ،آستانه
عددي امواج سرمایی بدست آمد؛ و براساس آن  56روز توأم با امواج سرما شناخته شد .به منظور استخراج و
واکاوي الگوهاي فشار سطح زمين و ارتفاع ژئوپتانسيل به ترتيب از دادههاي HGTو  SLPاقدام به خوشهبندي
سلسله مراتبی به روش ادغام  wardشد .نتایج واکاوي خوشهاي نشان داد که یک الگوي گردشیجوي عامل
اصلی امواج سرماي منطقه است .در این الگو در تراز سطح دریا هسته مرکزي پرفشار با فشار مرکزي بيش از
 1032هکتوپاسکال بر روي شمالغرب و غرب کشور قرار دارد که با گردش واچرخندي خود باعث ریزش هواي
بسيار سرد عرضهاي باال بر روي منطقه شده است .در تراز  500هکتوپاسکال نيز قرارگيري قطاع غربی ناوه
عميق بر روي مناطق غربی ایران که موجب نصفالنهاري شدن جریان بادهاي غربی و شمالی شدن جریانات
مذکور و در نتيجه نزول هواي سرد عرضهاي شمالی از طریق فرود بلند میگردد ،نقش بسيار مهمی در وقوع
فرارفت و وزش دمایی سرد دارد که نتيجه آن رخداد امواج سرمایی در منطقه شده است.
واژههای کلیدی :موج سرما ،خوشهبندي ،همدید ،غرب ایران.

* -نویسنده مسئول02129905625 :

Email: Gh_keikhosravi@sbu.ac.ir
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گردشی شناسایی شده ،جریانهاي سرد هوا بر روي
شبه جزیرهي ایبري را نشان میدهد و در دو الگوي
دیگر هيچ گردش مهمی بر روي منطقه مشاهده
نمیشود .ميهل ( )2004یخبندانهاي غرب و
جنوب غرب ایاالت متحده ،ناشی از گسترش زبانه-
هاي پرفشار عرضهاي قطبی به سمت عرضهاي
پایينتر و در نتيجه انتشار سرماهاي فراگير در این
مناطق میباشد .تاکایا و همکاران ( )2005ضمن
نشان دادن ارتباط بين تقویت پرفشار سيبري با
وقوع بندالی در غرب آن ،نتيجه گرفتند که بر هم
کنش بين بی هنجاريهاي تاوایی پتانسيلی باالي
ورود سپهر با بی هنجاريهاي تاوایی پتانسيلی
ناشی از هواي سرد سطح زمين ،در تقویت پرفشار
سيبري داراي اهميت زیادي است .کریستی
( )2007تغييرات وسعت حداکثر ساالنه پوشش
برف بر روي دریاي بالتيک ،با تغييرات شدید دماي
ساحلی و وقوع یخبندان در دوره زمستانه همراه
است .پوشش برف ،باعث تشکيل پرفشار حرارتی بر
روي منطقه گردیده که عامل بروز یخبندانهاي
شدید به ویژه در نواحی ساحلی این دریاچه می-
باشد .ریسزو توماس ( )2007استمرار زمانی
دماهاي فرین در بازه روزانه ،هفتگی و حتی ماهانه
حسب مورد موجب وقوع امواج سرمایی (دماهاي
فرین پایين) و گرمایی (دماهاي فرین باال) میشود.
کانی و همکاران ( )2008با تحقيق بر روي آنتی-
سيکلون نسبتاً ضعيف اقيانوس اطلس و شمال اروپا،
کم فشارهاي متوالی در غرب و مرکز اروپا ،بادهاي
غربی ،شرایط بارومتریک در ناحيه مدیترانه و کم
فشارهاي ليتوانی و استوانی که شرایط سرما را به
مرکز اروپا مستقر میسازند ،عوامل اصلی امواج سرد
اروپا هستند .وان دي بيسلر و همکاران ( )2009اثر
الگوهاي گردشی بر دماهاي فرین را در اروپا بررسی
کردند و در تحقيق آنها ارتباط بين فراوانی الگوي
گردشی و شاخص دما با استفاده از رگرسيون چند

مقدمه
یخبندان بهعنوان یکی از مخاطرات اقليمی هر ساله
بيشتر نقاط کشور و در بعضی از سالها حتی
قسمتهاي جنوبی کشور را در بر گرفته و خسارات
زیادي به بار میآورد .آبوهوا یکی از ارکان بنيادین
زندگی بشر محسوب میشود که با پيشرفت و
توسعه در جهان ،حفاظت از آن روز به روز اهميت
بيشتري یافته است .دما در چرخههاي طبيعی و به
ویژه چرخههاي آب و انرژي داراي اهميت بنيادي
است؛ لذا بر فعاليتهاي انسانی و فرآیندهاي طبيعی
هر ناحيه تأثير خواهد داشت .بنابراین تغييرات آن
در مدیریت و برنامهریزي محيط عامل بسيار مهمی
به شمار میرود .در دهههاي اخير نتایج کاربردي
واکاوي دما باعث شده است تا مطالعه افت و
خيزهاي آن در دراز مدت (روند) و کوتاه مدت
(چرخه ساالنه) به ویژه در عرصهي جهانی مورد
توجه جدي قرار گيرد .بسياري از معضالت محيطی
عصر ما از جمله سيل ،طوفان ،خشکسالی ،تکثير
زیاد از حد حشرات موذي و نيز مصونيت آنها در
برابر سموم و مسائلی از این دست ،غالباً میبایستی
ریشه در تغيير اقليم کره زمين و خصوصاً افزایش
دماي جهانی داشته باشند .ویکویچ ( )1963عامل
اصلی یخبندانهاي روسيه ،اروپا و قزاقستان را
گسترش بادهاي سرد شمال غربی توسط تودههاي
هوا میداند .زانگ و همکاران ( )1996ضمن بررسی
اقليم شناسی موسمیها و امواج سرد در شرق آسيا
دریافتند که شدت باالي پرفشار سيبري در ماههاي
دسامبر و ژانویه رخ میدهد در صورتیکه بيشترین
فراوانی امواج سرد در شرق آسيا مربوط به ماههاي
نوامبر و مارس است .پرایتو و همکاران ()2002
تأثير نوسان اطلس شمالی بر دماهاي فرین
زمستانی در مادرید را بررسی کردند و در نهایت 5
الگوي گردشی که باعث این دماهاي فرین سرد
میشوند را شناسایی کردند .سه الگو از پنج الگوي
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متغيره مدلسازي شد ،نتایج نشان داد که تفاوت
بين شاخصهاي محاسبه شده بيانگر اثر گرمایش
در تابستان و زمستان است .یونکاشویچ و توشيج
( )2009اثر الگوي پيوند از دور نوسانات اطلس
شمالی بر دماهاي فرین زمستانی بلگراد مورد
بررسی قرار گرفته و تأثير آن بر وقوع و شدت و
ضعف دماهاي فرین زمستانی تایيد شده است.
استرونل و همکاران ( )2010مقادیر فرین دما در
لهستان را براساس طبقهبندي هاي مختلف گردش
جوي مطالعه کردند .نتایج آنها نشان داد که در
فصل زمستان علت دماهاي فرین بر اثر الگوهاي
گردشی واچرخندي و همراهی آن با جریانهاي
شرقی بوده است .دیوليري و همکاران ( )2011با
مطالعه رخدادهاي فرین جهانی و ارتباط آن با
گرمایش جهانی به این نتيجه دست یافتند که عامل
رخدادهاي فرین دمایی پيوند معناداري با گرمایش
جهانی دارد .ویليام و همکاران ( )2014به بررسی
دماهاي سرد حدي در کانادا و ارتباط آن با تغييرات
آبوهوایی طی سالهاي  2004تا  2011پرداختند.
آنها به این نتيجه رسيدند که بيش از  40درصد
دماهاي سرد شدید زمانی رخ میدهد که دما پایين-
تر از حد آستانه  -15درجه سانتیگراد باشد .چانگ
و همکاران ( )2016تحليل رویداد حدي دما را در
کوهستان کينلينگ و مناطق اطراف آن طی سال-
هاي  1960تا  2012را مورد بررسی قرار دادند .آنها
با استفاده از تحليل همبستگی و رگرسيون خطی
به این نتيجه رسيدند که شاخصهاي حدي دما
همبستگی خوبی با ارتفاع کوههاي منطقه دارند و
یخبندانهاي منطقه از جنوب به شمال افزایش
مییابد .ایکسو و همکاران ( )2017تغييرات شدید
دما را در کوههاي هندوکش هيماليا طی بازه زمانی
 1961تا  2015مورد بررسی قرار دادند .آنها با
استفاده از دادههاي دماي روزانه به این نتيجه
رسيدند که روزهاي یخبندان و حداقل دما رابطه
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خوبی با ارتفاع دارند و روند روزهاي یخبندان با
افزایش ارتفاع افزایش مییابد در حالی که روند
حداقل دما با افزایش ارتفاع افزایش مییابد .روشن
و همکاران ( )2018در بررسی امواج سرد و گرم در
ایران ،از آمار هواشناسی روزانه سالهاي  1995تا
 2014و معادله دماي فيزیکی معادل براي تشخيص
امواج سرما و گرما در ایران استفاده کردند .نتایج
بيانگر آن است در جنوب غربی ایران و ایستگاه هاي
ساحلی نوار شمالی خليج فارس و دریاي عمان هيچ
موج سردي در طول دوره آماري رخ نداده است.
حداکثر فراوانی امواج سرد در مناطق کوهستانی
شمال غرب ،شمال شرق و دامنههاي کوههاي
زاگرس با شدتهاي مختلف مشاهده میشود .در
مقایسه با امواج سرما ،امواج گرما در سراسر منطقه
ایران رخ داده است .اگر چه حداکثر آستانه وقوع
این امواج در سواحل جنوبی ایران و بيشترین رخداد
آن در مناطق شرقی ایران مشاهده میشود عليجانی
و همکاران ( )1391در واکاوي همدید امواج
سرماهاي فراگير ایران به این نتيجه دست یافتند
که الگوي حاکم بر این موج سرماي شدید ،الگوي
پرفشار سيبري بوده است .که همزمان با نفوذ زبانه
پرفشار سيبري به منطقه ،در ارتفاع ژئوپتانسيل تراز
ميانی جو ،فرازهایی تا ارتفاع  5800متر تشکيل شد
که ریزش هواي بسيار سرد به منطقه را در امتداد
شرقی این فرازها ،توجيه میکند .قویدل رحيمی
( )1393به تحليل امواج سرمایی دوره زمانی  23تا
 26فروردین  1388را وجود یک سامانه پرفشار در
شمال دریاي خزر دانست که باعث باعث ریزش
هواي سرد عرضهاي باال به کشور و وقوع یخبندان
در بيشتر ایستگاههاي کشور شد .دارند و مسعودیان
( )1394به شناسایی الگوهاي ناهنجاري ضخامت
سرماهاي فرین ایران طی بازه زمانی  1340تا
 1383پرداختند .آنها با استفاده از دادههاي ارتفاع
ژئوپتانسيل براي دو تراز  1000و  500هکتوپاسکال
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سطح زمين بر شدت سرما میافزایند .با توجه به
اثرات مهم امواج سرما و لزوم تحقيق در زمينه
مذکور ،پژوهش حاضر در صدد تعيين و شناسایی و
واکاوي همدید الگوهاي گردشی منجر به وقوع
روزهاي توأم با امواج سرما در منطقه غرب ایران بر
آمده است.

به این نتيجه دست یافتند که هنگام رخداد سرماي
فرین پنج الگوي ناهنجاري متفاوت در ضخامت جو
دیده میشود .و شدیدترین سرماهاي فرین زمانی
رخ میدهند که بر روي سيبري و شمال شرق ایران
هسته ناهنجاري منفی و بر روي دریاي بارنتز و اروپا
ناهنجاري مثبت دیده شود .براتی و همکاران
( )1395ترازیابی زبانههاي پرفشار سيبري هنگام
رخداد سرماهاي بحرانی در ایران مرکزي طی دوره
 1980تا  2012را مورد بررسی قرار دارند .نتایج
نشان داد که هنگام رخداد سرماهاي شدید،
پربندهاي پرفشار سيبري به صورت مستقيم و غير
مستقيم بر روي سرزمين پژوهش و در سطح باال
نيز پر ارتفاعهاي مهاجر نقش داشتند .رضازاده و
عليجانی ( )1396به تحليل آماري سينوپتيکی
امواج سرمایی شمال غرب طی دوره آماري  23ساله
پرداختند .آنها با استفاده از نقشههاي فشار سطح
زمين و سطح  500هکتوپاسکال به این نتيجه دست
یافتند که علت یخبندانهاي شدید سطح باال ناشی
از استقرار یک فرود عميق در غرب ایران بود که
هواي سرد قطب را به ایران هدایت میکند .هم-
چنين وجود پرفشار سيبري و پرفشارهاي مهاجر در

مواد و روشها
در این پژوهش دادههاي ایستگاههاي همدید
همدان ،کرمانشاه ،سنندج و خرمآباد در طول یک
دوره آماري یکسان از سال  1961تا  2010از
سازمان هواشناسی کشور دریافت شد.نقشه منطقه
مورد مطالعه همراه با موقعيت ایستگاه ها و سطوح
ارتفاعی منطقه در شکل  1درج شده است .با توجه
به اینکه در این تحقيق میبایست از ایستگاههاي
ایالم نيز استفاده میشد ،اما به دليل اینکه تاسيس
ایستگاه ایالم سال  1982بوده و همچنين آمار
موجود این ایستگاه دادههاي مفقودي زیادي داشت،
لذا از دادههاي آن صرف نظر شد.

شکل  :1موقعيت جغرافيایی ایستگاههاي مورد مطالعه همراه با سطوح ارتفاعی
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به منظور بررسی ابعاد همدید امواج سرد سال از
دادههاي جو باال شامل دادههاي ارتفاع ژئوپتانسيل
( )HGTو دادههاي تراز دریا ( )SLPاستفاده شده
است .براي محاسبه عدد آستانه شروع دماهاي
حدي امواج سرما ،از دادههاي دماي حداقل روزانه
ماههاي ژانویه ،فوریه ،مارس و دسامبر سالهاي
 1961تا  2010ایستگاههاي همدید همدان،
کرمانشاه ،سنندج و خرم آباد به تعداد  6060روز
ميانگين گيري شده و از متوسط دماهاي حداقل
مورد محاسبه براي تعيين آستانه شروع دماهاي
حدي و تفکيک روزهاي مورد مطالعه استفاده شده
است .با توجه به اینکه براي خوشهبندي دادهها
معموالً از دوره آماري طوالنی استفاده میشود در
نتيجه در این پژوهش از نمونه ایستگاههایی در غرب
کشور استفاده شد که داراي طول دوره آماري
یکسان و مشترک بودند .در نهایت براساس دادههاي
متوسط حداقل منطقه غرب کشور و براساس رابطه
 1اقدام به شناسایی آستانه دماهاي حدي منطقه
غرب کشور شد (ویلموت.)1978 ،
رابطه )1
|𝜎𝐿𝐸𝑇 = |𝑇̅𝑀𝐼𝑁 + 3
در معادله باال 𝑇𝐸𝐿 :دماي حدي حداقل دوره سرد
سال :𝑇̅𝑀𝐼𝑁 ،متوسط بلند مدت دماي حداقل منطقه
غرب کشور و 𝜎 :انحراف معيار بلندمدت دماي
متوسط منطقه غرب کشور است .عدد  3نيز ضریب
ثابت انحراف معيار میباشد .به منظور استخراج و
واکاوي الگوهاي فشار سطح زمين و ارتفاع
ژئوپتانسيل تراز  500هکتوپاسکال مؤثر بر وقوع
موجهاي سرما به ترتيب از دادههاي  HGTو SLP
در ساعت  3/30بامداد به وقت محلی (00زولو)56 ،
روز داراي دماي مساوي یا کمتر از  -16/78درجه
سلسيوس اقدام به خوشهبندي دادههاي مستخرج
در فاصله طول جغرافيایی  0تا  100درجه شرقی و
عرض  15تا  70درجه شمالی شد .با احتساب اینکه
دادههاي شبکهبندي شده مرکز پيشبينیهاي
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محيطی داراي ابعاد  2/5در  2/5درجه هستند ،بازه
طول و عرض جغرافيایی یاد شده داراي  943شبکه
بوده و با در نظر گرفتن تعداد روزهاي منتخب که
معادل  56روز هستند ،ماتریسی به ابعاد  56ستون
و  943شبکه تشکيل گردید .سپس در محيط نرم
افزار  SPSSبه پردازش دادهها پرداخته شد .براي
شناسایی الگوهاي گردشی به وجود آورنده موجهاي
سرماي منطقه مورد نظر در دوره سرد سال از
تکنيک خوشهبندي سلسله مراتبی به روش ادغام
وارد بر روي ماتریس تشکيل شده مورد استفاده قرار
گرفت .در واکاوي خوشهاي به روش  ،wardنخست
با اندازهگيري فاصله اقليدسی هر کدام از شاخصها
در همه گرههاي ماتریس  Tدر همه روزها ،درجه
ناهمگونی گرهها با یکدیگر مورد سنجش قرار داده
میشود (ویلموت( )1978 ،رابطه .)2
رابطه )2
2
𝑠𝑟𝑑
( 𝑆𝑇 =(𝑇𝑅 - 𝑇𝑆 ( (𝑇𝑅 -

(ام به 𝑟𝑥 ((𝜑𝑟 ,و نقطهSام به مختصات 𝑠𝑥،(𝜑𝑠 ,
2
𝑠𝑟𝑑 فاصله اقليدسیrمختصات
𝑟𝑇 ارتفاع ژئوپتانسيل نقطه rام و 𝑆𝑇 ارتفاع
ژئوپتانسيل نقطه Sام میباشند.
در روش وارد گروههاي  rو  Sدر صورتی ادغام می-
شوند که افزایش پراش ناشی از ادغام آنها نسبت
به ادغام هر یک از آنها با دیگر گروهها به کمترین
مقدار برسد .یعنی طبق رابطه :3
رابطه )3
)

𝑠𝑟𝑛𝑟 𝑛𝑠 𝑑2
𝑠𝑛𝑛𝑟 +

(=)d(r,s

که در اینجا 𝑠𝑟 :𝑑2فاصله بين گروه  rو گروه  sاست
که به روش پيوند مرکزي بهدست آمده باشد𝑛𝑟 .
تعداد اعضاي گروه  rو 𝑠𝑛 تعداد اعضاي گروه s
است .در مطالعات اقليم شناختی عمدتاً از روش
ادغام وارد استفاده میشود ،زیرا این روش تضمين
کننده کمترین پراش درون گروهی است و به همين
دليل همگنی درون گروهی افزایش مییابد
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سرفر 1تبدیل به نقشه گردید و براي واکاوي همدید
مورد استفاده قرار گرفت.

(مسعودیان .)1386 ،به این ترتيب گروههایی
حاصل میشود که از یکدستی درونی باالتري
برخوردارند .تجربه نشان داده است که بهکارگيري
دیگر روشهاي ادغام در زمينه پهنهبندي منجر به
خوشههایی میشود که شرط پيوستگی مکانی را
ندارند .به بيان دیگر خوشههاي حاصل از وارد
مکانهایی را در یک گروه جا میدهد که از نظر
جغرافيایی همسایهاند .بعد از تفکيک روزهاي هر
یک از سه خوشه حاصله از روزهاي هر خوشه
ميانگينگيري شده و متوسط الگوي گردشی به-
عنوان نماینده کل خوشه در محيط نرمافزاري

نتایج
به منظور واکاوي دادههاي دماي حداقل ایستگاهها
در غرب کشور ،ابتدا از دادههاي دماي حداقل
روزانه ایستگاهها ميانگينگيري شده و به صورت
متوسط دماي روزانه غرب کشور مورد استفاده قرار
گرفت .سپس ویژگیهاي آماري این ایستگاهها
تجزیه و واکاوي شد (جدول .)1

جدول  :1ویژگیهاي مربوط به اطالعات توصيفی ایستگاههاي غرب کشور

دماي حداقل دادههاي غرب کشور در  6060روز
مورد مطالعه  -2/29درجه سلسيوس و کمينه آن
 -24/5درجه سلسيوس میباشد -0/6 .مربوط به
چولگی نشان دهنده چولگی دماهاي حداقل منطقه
به سمت چپ است .به عبارتی دادههاي دماي
متوسط حداقل منطقه غرب در سمت چپ منحنی
داراي چگالی و فراوانی بيشتري هستند .در شکل 2
نمودار سري زمانی متوسط حداقل دماي منطقه
غرب کشور نيز قابل مشاهده است.

با توجه به ویژگیهاي آماري مندرج در جدول 1
مشاهده میشود که ایستگاه همدان کمترین
ميانگين ،بيشترین انحراف معيار ،کمترین کمينه،
کمترین بيشينه ،کمترین مد و کمترین چولگی
منفی دماهاي حداقل را به خود اختصاص داده
است .ایستگاه خرم آباد از لحاظ ویژگیهاي آماري
که براي همدان ذکر شد در نقطه مقابل ایستگاه
همدان قرار گرفته و ایستگاه کرمانشاه و سنندج
داراي ویژگیهاي آمار توصيفی بين دو ایستگاه
همدان و خرم آباد قرار دارند .همچنين متوسط
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شکل  :2نمودار سري زمانی متوسط حداقل دماي منطقه غرب کشور از سال 1961-2010

بر مبناي آستانه مذکور روزهاي داراي دماي حداقل
 -16/78درجه سلسيوس و کمتر از آن ،بهعنوان
روزهاي موج سرماهاي حدي شناخته شد .براي
تفکيک روزهاي یاد شده ،دادهها از کوچک به بزرگ
منظم شد و بر مبناي آستانه نام برده 56 ،روز براي
مطالعه انتخاب گردید .مشخصات آماري این
روزهاي تفکيک شده در جدول  2درج شده است.

بر مبناي دادههاي متوسط حداقل دماي غرب کشور
اقدام به محاسبه آستانه دماهاي حدي دوره سرد
سال گردید که بر این اساس با در نظر گرفتن قدر
مطلق ميانگين  2/29و انحراف معيار  4/83و سه
برابر آن و در نتيجه مجموع آنها اقدام به تعيين
آستانه (لورنس )1987 ،و (کی و کرن )1988 ،بر
طبق رابطه شماره  4گردید:
رابطه )4
LET=2/29+3(4/83)= -16/78

جدول  :2ویژگیهاي آماري  56روز منتخب موج سرما در منطقه غرب ایران

ماتریسی به ابعاد  56ستون در  943شبکه قرار داده
شد .با توجه به دندروگرام حاصله یک برش سه
خوشهاي از دندروگرام حاصل گردید که در شکل 3
نشان داده شده است .سپس دادههاي زمينی
ایستگاهها نيز به تفکيک هر خوشه جدا گردید و
براي هر یک از خوشهها یک نمودار ترسيم گردید
(شکل  5 ،4و .)6

با توجه به مقایسه جداول  1و  2مالحظه میشود
که ارقام مربوط به دماهاي حداقل امواج سرماي
روزهاي منتخب از شدت سرماي بيشتري نسبت به
کل  6060روز برخوردارند .در نتيجه براي شناسایی
الگوهاي گردشی جوي به وجود آورنده امواج
سرماهاي شدید منطقه غرب کشور ،دادههاي
مربوط به ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  500هکتوپاسکال
و فشار سطح دریا در  56روز منتخب استخراج و در
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شکل  :3دندروگرام سه خوشه اي حاصل از روش  Wardبر روي روزهاي توأم با موج سرما در غرب کشور

شکل  :4متوسط حداقل دماي ایستگاهها در خوشه اول

شکل  :5متوسط حداقل دماي ایستگاهها در خوشه دوم

شکل  :6متوسط حداقل دماي ایستگاهها در خوشه سوم
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بعد از اتمام مرحله خوشهبندي دادههاي مربوط به
فشار سطح تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسيل تراز ،850
 500هکتوپاسکال ،روزهاي مشخص شده براي هر
خوشه تفکيک و ميانگينگيري شد .سپس ميانگين
روزهاي هر یک از خوشههاي سهگانه دوباره به-
عنوان متوسط الگوي گردشی تبدیل به نقشه گردید
و به شرح ذیل مورد واکاوي قرار گرفت.

59

الگوهای گردشی حاصل از خوشهبندی

الگوی گردشی شماره یک :نقشه الگوي گردشی اول
حاصل نقشه ترکيبی فشار سطح دریا و ارتفاع
ژئوپتانسيل تراز  850و 500هکتوپاسکال ساعت
صفر  zدر اعضاي  21عضوي الگو است که در شکل
 7نشان داده شده است.

شکل  :7متوسط فشار تراز دریا در الگوي گردشی شماره یک

سرمایی بر روي غرب و شمال غرب ایران حاکميت
پيدا کرده است که نتيجه آن افت شدید دما بر روي
منطقه میباشد .به طوري که معدل دماي ایستگاه-
هاي منطقه به کمتر از  -18/71درجه سانتی گرد
نزول پيدا کرده است.

در این الگو زبانهاي از پرفشار سيبري با راستاي
شرقی -غربی و از سمت شمال شرق وارد ایران شده
و در امتداد این زبانه مرکز پرفشاري با راستاي
جنوب شرقی -شمال غربی در غرب و شمال غرب
ایران شکل گرفته است .با گسترش این زبانه پرفشار
بر روي منطقه و فرارفت سرد حاصل از آن موج

شکل  :8ارتفاع ژئووپتانسيل تراز  850هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره یک
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را در برگرفته است ،با گسترش این پشته قوي بر روي
غرب ایران ضمن ایجاد جوي پایدار بر روي منطقه بر
پایداري و ماندگاري موج سرما افزوده است.

در تراز  850هکتوپاسکال مرکز واچرخندي بر روي
جنوب عربستان بسته شده است که پشته این مرکز
واچرخندي با راستاي جنوب -شمال نيمه غربی ایران

شکل  :9متوسط ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  500هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره یک

تراز  850و  500هکتوپاسکال ساعت صفر  zدر
اعضاي  15عضوي الگو است که در شکل  10،11و
 12نشان داده شده است .همانطور که بر روي
نقشه تراز دریا دیده میشود در این الگو مرکز
واچرخندي با فشار مرکزي  1042هکتوپاسکال در
محدوده دریاچه بایکال و بالخاش بسته شده است.
زبانه غربی این پرفشار با گسترش غرب سوي خود
از سمت شمال شرق وارد ایران شده است .همچنين
زبانه شرقی پرفشار آزور با راستاي غربی -شرقی
پس از عبور از جنوب اروپا ،دریاي سياه تا غرب
دریاي مازندران گسترش دارد .در محل تالقی این
دو زبانه پرفشار ،مرکز پرفشاري با الگوي گسترش
شمال غربی -جنوب شرقی بر روي شمال غرب
ایران بسته شده است ،که زبانه آن تمام محدوده
غرب و مرکز ایران را در برگرفته است .به این ترتيب
جریانات سرد عرضهاي شمالی با گردش
واچرخندي بر روي منطقه فرارفت شده و باعث
کاهش شدید دما بر روي منطقه شده است.

در تراز  500هکتوپاسکال شکل  9ناوه عميقی بر
روي شرق دریاي مازندران گسترش یافته است که
دامنه این ناوه تا جنوب پاکستان و دریاي عمان
امتداد یافته است .این الگوي گسترش ناوه سبب
شده است ،منطقه غربی ایران در پشت ناوه واقع
شده و ضمن فرارفت سرد جنب قطبی بر روي غرب
ایران با توجه به غلبه جریانات شمالی پشت ناوه و
با ایجاد پایداري و ماندگاري ،موج سرما را نيز
تشدید نموده است .برآیند الگوي گردشی شماره
یک ،انتقال هواي سرد عرضهاي باالي جغرافيایی
و منطقهي اروپا به سمت غرب و استانهاي مورد
نظر میباشد که به صورت فرارفت منفی یا وزش
دمایی سرد میباشد .با توجه به فراوانی  21روزهي
الگو از کل  56روز ،سهم الگوي گردشی شماره یک
در ایجاد دماهاي فرین مناطق مورد نظر 37/5
درصد است.
الگوی گردشی شماره دو :الگوي گردشی دو حاصل
نقشه ترکيبی فشار تراز دریا و ارتفاع ژئوپتانسيل

پژوهشهاي دانش زمين

60

پژوهشهاي دانش زمين ،سال نهم ،شماره  ،35پایيز  ،1397صفحات 67-51

61

شکل  :10متوسط فشار تراز دریا در الگوي گردشی شماره دو

شکل  :11ارتفاع ژئووپتانسيل تراز  850هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره دو

است .در عين حال با گردش واچرخندي فرارفت
سرد شمالی را بر روي منطقه تشدید نموده است.
این الگوي همدیدي ضمن ایجاد پایداري و
ماندگاري هواي الیه زیرین جو بر شدت سرماي
منطقه نيز افزوده است.

در تراز  850هکتوپاسکال شکل  11مرکز
واچرخندي در نيمه شرقی شبه جزیره عربستان و
جنوب خليج فارس قرار دارد که پشته حاصل از
این ،واچرخندي با راستاي جنوبی -شمالی تقریب ًا
تمام پهنه ایران را در بر گرفته است .با گسترش این
پشته بر روي منطقه جوي پایداري را حاکم نموده

شکل  :12متوسط ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  500هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره دو
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درجه شمالی را در بر گرفته است .در این کمربند
پرفشاري ،هستههایی بر روي جنوب اروپا ،شمال
غرب ایران و سيبري (محدوده دریاچههاي بایکال و
بالخاش) شکل گرفته است که هسته مرکزي پرفشار
شمال غرب ایران بر روي جنوب آذربایجان و
ارمنستان قرار دارد .در شمال و شمال شرق دریاي
مازندران ناوه عميقی که در امتداد ورتکس قطبی
قرار دارد تا شمال این مرکز واچرخندي گسترش
دارد .فرارفت سرد جنب قطبی حاصل از این ناوه
عميق بهوسيله جریانات واچرخندي پرفشار شمال
غرب ایران بر روي منطقه فرارفت شده و سبب نفوذ
یک موج سرد بر روي منطقه شده است .این ناوه در
ترازهاي  850و  500هکتوپاسکال با گسترش
جنوب سوي خود تا نيمه شمالی ایران را در بر
گرفته است .این ناوه در امتداد ورتکس قطبی و به-
صورت یک ناوه یکپارچه تا نزدیک قطب ادامه دارد.
همانطور که مالحظه میشود غرب ایران درست در
پشت این ناوه قرار دارد و فرارفت سرد قطبی و جنب
قطبی را در تمام الیه وردسپهر زیرین و ميانی بر
روي منطقه را نشان میدهد .این فرارفت سرد
قطبی ضمن افت شدید دما بر روي منطقه و
ماندگاري هواي سرد در وردسپهر زیرین ،افت شدید
دما را در تمام الیه سبب شده است.

در تراز  500هکتوپاسکال شکل  12همانند الگوي
قبلی نفوذ یک ناوه عميق در نيمه شرقی ایران،
افغانستان و پاکستان میباشد .در امتداد پشته تراز
 850هکتوپاسکال و کمی عقبتر ،پشته گستردهاي
از روي غرب عربستان با راستاي جنوبی -شمالی تا
شمال غرب دریاي مازندران گسترش دارد .در
نتيجه منطقه مورد مطالعه در دامنه شرقی پشته
قرار دارد و جریانات بر روي منطقه را شمالی نموده
است .این شرایط همدیدي ضمن فرارفت سرد
عرضهاي شمالی بر ماندگاري موج سرما بر روي
منطقه افزوده است.
الگوی گردشی شماره سه :در شکل  14 ،13و 15
الگوي گردشی شماره سه که حاصل ميانگين
الگوهاي جریانی  20روز یاد شده است ،نشان داده
شده است در این الگو غرب ایران در سيطره کامل
فراز نسبتا قویی است که مانند نوار پهنی از منحنی
ميزانهاي  5550و  5600ژئوپتانسيل متر غرب
کشور را در بر گرفته ،قرار دارد .با توجه به فراوانی
 20روزه این الگو از کل  56روز ،سهم الگوي
گردشی یاد شده در ایجاد امواج سرماي غرب کشور
ایران  35/71درصد است .متوسط دماهاي حداقل
 20روز در این خوشه معادل  -18/85درجه
سانتیگراد میباشد .در این الگو نيز کمربندي از
هستههاي پرفشار محدوده عرضهاي  40تا 60

شکل  :13متوسط فشار تراز دریا در الگوي گردشی شماره سه
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شکل  :14ارتفاع ژئووپتانسيل تراز  850هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره سه

شکل  :15متوسط ارتفاع ژئوپتانسيل تراز  500هکتوپاسکال در الگوي گردشی شماره سه

سينوپتيک سطوح مختلف جوي و دادههاي دقيقتر
جوي نتایج بهتري ارائه کرده است .اهميت دادن
واکاوي خوشهاي دادههاي فشار تراز دریا و تراز 850
و  500هکتوپاسکال در ساعت  00زولو که زمان
اصلی وقوع کمترین دماها میباشد نشان داد که
برش سه خوشهاي بهترین راه حل براي طبقهبندي
روزهاي مورد مطالعه است .نتایج نشان داد که در
الگوي حاصل از خوشهبندي وارد عامل اصلی امواج
سرمایی منطقه غرب ایران ،هماهنگی و انطباق
سامانهها در ترازهاي زیرین و ميانی جو سبب رخداد
امواج سرمایی شده است .عامل اصلی افت دماها در
تراز دریا وجود هسته پرفشار با فشار مرکزي بيش
از  1032هکتوپاسکال بر روي منطقه مورد مطالعه

نتیجهگیری
مروري بر تحقيقات اقليمی انجام گرفته نشان از
بداعت موضوع دماهاي حدي بوده و تحقيقی در این
زمينه انجام نگرفته و ارتباط مطالعات مندرج در
مقدمه به موضوع دماهاي حدي نيز بسيار اندک و
غير مستقيم است .مطالعات انجام گرفته اغلب در
خصوص یخبندان و سرما بوده و شدت افت دما در
حد فرین را در نظر نگرفته و آن را با استفاده از
شاخص یا آستانههاي عددي مورد بررسی قرار
ندادهاند .تحقيق در مورد موج سرمایی نيز موردي
بوده و شدت موج سرمایی مطالعه شده در حد فرین
نيست .از نظر بداعت موضوع ،انتخاب و بهکارگيري
شاخص تفکيک دماهاي حدي و بعد تحليل
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وضعيت توپوگرافی ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 500
هکتوپاسکال پيروي کرده و از محل محور فرودها
جریان هوا در راستاي فرودها نزولی شده و باعث
وزش یا فرارفت دمایی و در نتيجه انتقال هواي سرد
و سنگين عرضهاي باالي جغرافيایی و حتی
مناطقی چون قطب شمال و شبه جزیره
اسکاندیناوي به سمت غرب ایران میشوند .هم-
چنين واکاوي آماري دادههاي دمایی نيز نشان داد
که ایستگاه همدان به دليل ارتفاع زیاد از منطقه بر
شدت سرمایش هوا افزوده و ميانگين امواج سرمایی
شدیدتري را نسبت به سایر ایستگاهها دارا میباشد.
این در حالی است که ایستگاه خرم آباد داراي امواج
سرمایی مالیمتري است که ميانگين دماي غرب
کشور را تحتتأثير قرار داده و باعث شده از متوسط
حداقل دماي غرب کشور کاسته شود .مزیت
شاخص در این است که اگر کاهش دما در یک روز
معين نسبت به متوسط بلند مدت آن روز در طول
دوره آماري چشمگير باشد شاخص عدد منفی
خيلی کوچکی نشان میدهد و این میتواند نشان
دهنده استقرار شرایط خاص سينوپتيک در آن روز
باشد که باعث شده دماي آن روز نسبت به متوسط
بلند مدت خود دماي بسيار کمتري نشان دهد.
بنابراین پيشنهاد میشود که در طبقه بنديهاي
اقليمی غرب کشور از ایستگاههایی استفاده شود که
داراي تشابه در طبقهبندي میباشند.

میباشد .همچنين در تراز ميانی جو به دليل
استيالي غرب ناوه بر روي منطقه مورد مطالعهي ما
یعنی غرب ایران (استانهاي لرستان ،کردستان،
کرمانشاه و همدان) و وزش جریانات سرد شمالی
سبب ریزش هواي سرد بر روي منطقهي غرب
کشور شده و عامل اصلی وقوع امواج سرمایی در
غرب میباشد .که با نتایج عليجانی و براتی ()1375
در ارتباط با یخبندانهاي بهاره و عليجانی و هوشيار
( )1386در ارتباط با الگوهاي سينوپتيکی ایجاد
کننده سرماي شدید و یخبندان منطقه شمال غرب
کشور مطابقت دارد .اميدوار و ابراهيمی ( )1391نيز
در تحليل همدید سرماي شدید در ایران مرکزي
عامل ایجاد سرما را وجود پرفشار سطح زمين می-
داند .عليجانی و هژبرپور ( )1386با بررسی
سينوپتيکی یخبندانهاي اردبيل به این نتيجه
رسيدند که بيشتر یخبندانهاي این استان از نوع
انتقالی است و در دوره سرد سال از آبان تا فروردین
رخ میدهند .نتایج تحقيق محمودي و همکاران
( )1395در تحليل الگوهاي همدید منجر به
یخبندان فراگير ایران نشان داد که در دورههاي
همراه با حداکثر فراوانی روزهاي همراه با یخبندان
فراگير ،تقویت و گسترش نصف النهاري جنب قطبی
باعث جابجایی زبانهي غربی پرفشار سيبري به
سمت عرضهاي جغرافيایی پایينتر میشود .این
مطالعه نشان داد که آرایش توپوگرافی تراز 500
هکتوپاسکال و دیناميک آن نقش مهمی در شارش
هواي سرد به منطقه غرب ایران دارد .به این شکل
که مسير جریان و انتقال هواي سرد کامال از

پانوشت
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براتی ،غ .1375 ،.طراحی و پيشبينی الگوهايسينوپتيک یخبندانهاي بهاره ایران ،رساله دکتراي
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