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واکاوی الگوهای گردشی یخبندانهای فراگیر در استان یزد
خداکرم حاتمی بهمن بیگلو،دانش آموخته دکتری جغرافیا طبیعی ،دانشگاه اصفهان ،ایران
مهدی نارنگی فرد 1،دانش آموخته دکتری جغرافیا طبیعی ،دانشگاه یزد ،ایران

چکیده
رخداد پدیدهی یخبندان میتواند آثار و خسارات قابل توجهی در بخشهای ،اقتصادی اجتماعی و
سیاسی بر جای گذارد ،بدین منظور برای جلوگیری از خسارات مالی ،شناخت ویژگیهای این پدیده
امری بدیهی به شمار میرود .بنابراین هدف از این نوشتار ،شناسایی الگوهای همدید تراز میانی جو و
تراز دریا در رخداد پدیده یخبندان در بازه زمانی  30ساله است .جهت تعیین الگوهای گردشی روزهای
یخبندان ،روزهایی که حداقل در  5ایستگاه دمای زیر صفر درجه گزارش شده بود و گستره مكانی مورد
نظر را تبیین مینمود ،به عنوان روزهای فراگیر رخداد یخبندان انتخاب گردید .سپس دادههای ارتفاع
ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال و فشار تراز دریا در قلمرو  10تا  100درجه طول خاوری و  20تا 80
درجه عرض شمالی در ماتریسی به ابعاد  312در  925استخراج گرید .در ادامه ،با استفاده از تحلیل
مؤلفههای اصلی و تحلیل خوشهای به روش ادغام وارد به واکاوی الگوهای گردشی تراز میانی جو و
سطح دریا در روزهای رخداد یخبندان در استان یزد پرداخته شد .یافتههای پژوهش نشان داد استقرار
پرارتفاع در شمال دریای مازندران و شمال خاوری اروپا (تاوه قطبی) در الگوی اصلی تراز 500
هكتوپاسكال مسبب ریزش هوای سرد با گردش واچرخندی از سمت شرقی منطقه و به وجود آمدن
پدیده یخبندان شده است ،همچنین نفوذ زبانهی کم ارتفاع از سمت دریای مازندران با کانون شمال
سیبری به درون ایران منجر به ریزش هوای سرد با گردش چرخندی از سمت باختری منطقه میشود.
کلمات کلیدی :واکاوی همدید ،تحلیل مؤلفههای مبنا ،تحلیل خوشهای ،یخبندان ،استان یزد.

 - 1نویسنده مسئول

mahdi.narangifard@gmail.com
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مقدمه
یكی از عوامل مهم آب و هوایی که در طی دوره سرد سال در بیشتر مناطق کشور
بروز میکند ،پدیده سرما و یخبندان است .یخبندان با پایین آمدن دما و نزول آن به آستانه
بحرانی مشخص شروع میشود و با تأثیراتی که در سطح زمین ایجاد میکند ،زندگی
انسانها و همچنین فعالیتهای عمرانی و رشد بازدهی محصوالت زراعی را تحت تأثیر
قرار میدهد (علیجانی و همكاران .)2 :1389 ،کنترل عوامل اقلیمی توسط انسان ناممكن
است ،اما انسان با تالشی که در جهت ارتقای دانش خود نسبت به تأثیر عوامل جوی
دارد ،می تواند توانمندی خود را در کاهش خسارات ناشی از پدیدههای جوی ،چون
یخبندان به مرحله اجرا در آورد (انتظاری و همكاران.)60 :1390 ،
در رابطه با ویژگیها و علل رخداد پدیده یخبندان بررسیهای انجام گرفته است ،از
جمله ویتكویچ )1963( 1در مطالعهای گسترش بادهای سرد شمال غربی به وسیله
تودههای هوایی را عامل مبنای یخبندانهای روسیه ،اروپا و قزاقستان میداند ،دینگ

2

( )1987به تحلیل الگوهای بزرگ مقیاس و انتقال تودههای هوای سرد به سمت استوا در
چین پرداخته است .مییل 3و همكاران ( )2004به بررسی یخبندان در غرب و جنوب
غربی آمریكا پرداختند .کیسلی )2008(4در پژوهشی ،اثر ماندگاری الگوهای گردش بر
ناهنجاریهای دمای گرم و سرد در اروپا را در طول قرن بیستم مورد تجزیه و تحلیل
قرار داد .پنا-آنگولو5و همكاران ( )2016در پژوهشی ،رابطه بین الگوهای گردشی جو و
مقدار میانگین ماهانه دمای بیشینه و کمینه در شبه جزیره ایبری (اسپانیا) مورد بررسی
قرار دادند .در این زمینه میتوان به مطالعات چنگالن ،)1984( 6ویلن ،)1988( 7بوئر

8
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( ،)1989واتكینر ،)1991( 1گارسیا ،)1996( 2مارشال ،)2001( 3والش ،)2001( 4واورس

5

( ،)2006وان 6و همكاران ( )2016و بیانیک و والش )2017( 7اشاره کرد .پژوهشهای
متعددی در زمینه یخبندان در ایران توسط پژوهشگران صورت گرفته که به صورت کلی
می توان به سه بخش مختلف ،تحلیل فراوانی ،روند و توزیع مكانی پدیده یخبندان در
فصول گوناگون صورت گرفته ابراهیمی ( ،)1387امیدوار و ابراهیمی ( ،)1388فرجزاده
و حسینی ( ،)1389میر موسوی و حسینبابایی ( )1390و محمودی و همكاران ()1392
امیدوار و اصالنی ( ،)1393مسعودیان و دارند ( )1394و علیجانی و همكاران ()1395
اشاره کرد ،مطالعات این دسته نشان داد دیماه با بیشترین میانگین یخبندان و اردیبهشت
کمتر ین میزان یخبندان و همچنین مناطق شمال باختری و باختر ،دامنههای جنوبی البرز
و ایستگاههای مرتفع زاگرس م یانی بیشترین و نواحی ساحلی شمال و جنوبی ایران
کمترین میانگین یخبندان را به خود اختصاص داده است .روند تعداد روزهای یخبندان
نیز در ایران رو به کاهش میباشد .بخش دوم ،مطالعات شامل واکاوی سامانههای جوی
و الگوهای گردشی موثر در بروز یخبندان است لشكری و ربانی ( ،)1383علیجانی و
هوشیار ( ،)1387فتاحی و صالحیپاک ( ،)1388خوشحال دستجردی و همكاران
( ،)1388پروین ( ،)1390مسعودیان و دارند ( )1391( ،)1390و ( ،)1392محمودی و
همكاران ( ،)1391پروین و عطایی ( ،)1392براتی و همكاران ( .)1395پژوهشهای انجام
شده در این زمینه بیانگر تأثیر الگوهای پرفشار سیبری و سامانههای ادغامی این پرفشار
با پرفشار اروپای شمالی ،اروپای شرقی ،شمال دریای مازندران میباشد .در تراز  500نیز
سه الگوی غالب سردچال جو باالیی ،فرود موج کوتاه و فراز موج کوتاه نقش موثری در
رخداد یخبندانهای شدید و فراگیر ایران داشتهاند .بخش سوم مطالعات دربرگیرنده
1
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مطالعه موردی درباره یخبندانهای شدید و موج های فراگیر و فرین سرما در ایران
علیجانی و براتی ( ،)1375براتی ( ،)1378عزیزی ( ،)1383هژبرپور و علیجانی (،)1386
لشكری ( ،)1387گندمكار ( ،)1387عزیزی و همكاران ( ،)1388لشكری و کیخسروی
( ،)1389عزیزی و خلیلی ( ،)1390جهانبخش و همكاران ( ،)1390عزیزی و همكاران
( ،)1390امیدوار و ابراهیمی ( )1391و محمودی و همكاران ( )1394میباشد .به طور
کلی دالیل عمده وقوع چنین رویدادی ناشی از استقرار یک سامانه پرفشار در سطح زمین
(ادغام پرفشار سیبری با پرفشار مهاجر غربی) و گسترش زبانه سرد قطبی آن به سمت
شرق یا غرب ،همزمان در سطح  850هكتوپاسكال نیز وجود حرکت واچرخندی که
باعث هدایت هوای سرد عرضهای باال به طرف ایران میباشد .همچنین عمیق شدن ناوه
در سطح  500هكتوپاسكال باعث فرارفت هوای سرد از عقب ناوه (منطقه خاوری فراز)
از سمت شمال با امتداد شمالی  -جنوبی سبب تداوم ریزش هوای سرد بر روی ایران
میگردد.
شناخت الگوهای گردشی بوجود آورنده رخدادهای مخاطره آمیز طبیعی از جمله
پدیده یخبندان ،جهت کاهش اثرات و خسارات چشمگیر آن در بخشهای ،اقتصادی
اجتماعی و سیاسی مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت دارد .نظر به اینكه استان یزد دچار
تنشهای دمایی و سرماهای شدید به ویژه طی زمستان است .بنابراین با توجه به مطالب
مطرح شده هدف از این نوشتار واکاوی دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500
هكتوپاسكال و فشار تراز دریا جهت شناسایی الگوهای گردشی موثر بر رخداد پدیده
یخبندان با روش تحلیل مؤلفههای مبنا و تحلیل خوشهای در منطقه مورد مطالعه (استان
یزد) میباشد.
دادهها و روش کار
استان یزد با مساحتی حدود  131575کیلومتر مربع در قسمت مرکزی فالت ایران
قرار دارد .این استان در  29درجه و  35دقیقه تا  35درجه و  7دقیقه عرض شمالی و 52
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درجه و  50دقیقه تا  58درجه و  16دقیقه طول خاوری واقع شده است (شكل  .)1اقلیم
استان گرم و خشک بوده و در برگیرنده نامناسبترین عوامل طبیعی غالب در فالت ایران
است (شیرانی و همكاران.)142 :1388 ،

شکل  .1موقعیت جغرافیایی سرزمین پژوهش

نخست جهت دستیابی به دادههای مورد نیاز ،دادههای روزانهی ایستگاههای همدید
از اداره کل هواشناسی استان یزد دریافت گردید .بنا بر تعریف هاگ )1950(1و

لورانس2

( ) 1952یخبندان :وقوع دمای مساوی یا کمتر از صفر درجه سلسیوس در یک جعبه
اسكرین در ارتفاع  1/25تا  2متری از سطح زمین است (امیدوار ،)206 :1390 ،بدین
جهت تمام دادههای دمای شبانه از آغاز تاسیس برای بررسی پدیده یخبندان انتخاب شده
است .ایستگاه های منتخب استان ،شامل ایستگاه همدید یزد ،گاریز ،میبد ،بافق ،ابرکو،

- Hogg
- Lawrence

1
2
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رباط پشت بادام ،مهریز ،طبس و ایستگاه آباده در استان فارس میباشد ،مشخصات
جغرافیایی ایستگاههای مورد پژوهش در (
جدول  ،)1نشان داده شده است.
جدول  . 1مشخصات جغرافیای ایستگاههای همدید مورد مطالعه
ردیف

شهر

ارتفاع به متر

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

1

یزد

1237

´54° 17

´31° 54

°

´54 6

2

گاریز

2100

3

میبد

1108

°

4

بافق

991

°
°

´54 01
´55 25

°

´31 18
°

´32 16
°

´31 37
°

5

ابرکوه

1523

´53 13

´31 07

´56° 57

´33° 36

6

طبس

711

7

رباط پشت بادام

1188

°

8

مهریز

1520

°

9

آباده

2030

°

´55 33
´54 26
´52 40

°

´33 1
°

´31 35
°

´31 11

جهت بررسی روزهای یخبندان در استان یزد از دادههای دمای کمینه ثبت شده در
دورهی آماری  1979-2008استفاده گردید ،بنابراین روزهایی که حداقل در  5ایستگاه
یزد ،گاریز ،مهریز ،ابرکو و ایستگاه همجوار استان یزد آباده که دمای برابر و زیر صفر
درجه گزارش نموده بودند و گستره مكانی مورد نظر را تبیین مینمود به عنوان روزهای
فراگیر رخداد یخبندان در استان یزد از سایر دادهها جدا گردید ،در نتیجه  312روز فراگیر
استخراج شد ،سپس بر اساس فراگیرترین روزهای یخبندان دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل
تراز  500هكتوپاسكال و فشار تراز دریا در قلمرو  10تا  100درجه طول خاوری و 20
تا  80درجه عرض شمالی از تارنمای1باز تحلیل مرکز ملی پیشبینی محیطی و مرکز

- www.cdc.noaa.gov

1
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ملی پژوهشهای هواشناسی  (NCEP/NCAR)1استخراج گردید ،سپس با استفاده از
تحلیل مؤلفههای اصلی و تحلیل خوشهای به واکاوی مولفههای اصلی تشكیل دهندهی
الگوهای گردشی در روزهای رخداد یخبندان در استان یزد پرداخته شد.
به منظور شناسایی الگوهای گردشی در زمان وقوع پدیده یخبندان در استان یزد مراحل
زیر انجام شد.
با بررسی ایستگاهها ،روزهایی که حداقل در پنج ایستگاه با تداوم بیش از  2روز
یخبندان رخ داده بود از میان دادههای روزانه استخراج شد .در نتیجه  78دوره یخبندان
شناسایی شد .که در مجموع  312روز یخبندان را شامل میگردید .دوره یخبندان در این
پژوهش ،دورهای است که روز یخبندان حداقل در  5ایستگاه با تداوم حداقل دو روز
مشاهده شده باشد .این فرآیند به این منظور انجام پذیرفت که یخبندانهای فرارفتی

2

(همدیدی) از یخبندانهای تابشی 3متمایز گردد .فرض بر این است که یخبندانهای
انتقالی طوالنیتر هستند (هژبرپور و علیجانی.)93: 1386 ،
در گام بعد در محیط نرمافزار متلب برای روزهای یخبندان فراگیر با حداقل  5ایستگاه
با تداوم حداقل دو روز ماتریسی به ابعاد  312 × 6تشكیل شد که روزهای خورشیدی و
میالدی را شامل میگردید .بر اساس این روزها دادههای روزانه فشار تراز دریا و ارتفاع
ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال از سال  1979تا سال  2008میالدی با تفكیک مكانی
 2/5 × 2/5درجه با رویكرد محیطی به گردشی برای شناسایی الگوهای گردشی انتخاب
شد ،بنابراین برای هر روز در راستای طول جغرافیایی  37یاخته و در راستای عرض
جغرافیایی  25یاخته وجود دارد .بدین ترتیب آرایه دادهها به ابعاد  312 × 925برای دو
تراز مورد نظر آماده شد .در واقع این آرایه  925مكان (نقطه) را در طی  312روز یخبندان

1

- National Center Environmental Prediction / National Center Atmospheric Research
- Advection Frost
3
- Radiative Frost
2
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نشان میدهد ،بنابراین ماتریس دادهها در حالت گاه جای1تنظیم گردید .مكانها در روی
ستون و روزها بر روی سطر ماتریس واقع شدند.
برای شناسایی علل همدید یخبندانهای از روشهای آماری تحلیل مؤلفه مبنا و
تحلیل خوشهای استفاده شده است .هدف از تحلیل مؤلفه مبنا از یک سو کاهش حجم
دادهها و از سوی دیگر شناسایی مهمترین الگوهای زمانی و الگوهای مكانی تغییرات
ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال و فشار تراز دریا در قلمرو مورد بررسی بوده
است.
تحلیل مؤلفههای مبنا دارای سه برونداد است :الگوهای مكانی (آرایه بار مؤلفهها)،
الگوی زمانی (آرایه نمرات مؤلفهها) و آرایه درصد تبیین مؤلفهها .برای انتخاب مهمترین
مؤلفهها اصل تبیین بیش از یک درصد مد نظر قرار گرفت .بر این اساس تنها مؤلفههایی
را برای تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار گرفت که بیش از یک درصد تغییرات ارتفاع
ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال و فشار تراز دریا را تبیین میکردند .نقشه الگوهای
مكانی برای شناخت موثرترین مولفهها در زمان رخداد پدیدهی یخبندان در ترازهای یاد
شده ترسیم گردید و سپس با انجام یک تحلیل خوشهای به روش ادغام وارد2بر روی
نمرات مؤلفهها بر اساس تحلیل همبستگی که شیو پراش بر آن اثری ندارد و سبب حذف
شدت فشار میگردد ،در هر خوشه یک روز به عنوان روز نماینده یا الگوی گردشی
معرفی شد .سپس نقشههای روزهای نماینده یا الگوهای گردشی در چهارچوب مختصات
معرفی شده استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.
نتایج و بحث
درصد پراش تبیین شده توسط هر یک از مؤلفههای مبنا بر اساس ارتفاع ژئوپتانسیل
تراز  500هكتوپاسكال و فشار تراز دریا در (شكل  )2نشان داده شده است .بر این اساس
- S-mode
- ward

1
2
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 13مؤلفه  92/5درصد تغییرات دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل و  12مولفه  92/5درصد
تغییرات دادههای فشار تراز دریا را تبیین میکند.

شکل  .2درصد تبیین مؤلفههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال و فشار تراز دریا

واکاوی مؤلفههای اصلی نقشههای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال
مولفهی اول 31 ،درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال را تبیین
میکند .الگوی مكانی این مؤلفه نشان میدهد که کانون پر ارتفاع در شمال دریای مازندران
و شمال خاوری اروپا گسترش یافته است و بر روی سرزمین پژوهش زبانهی این الگو
حاکمیت دارد که باعث ریزش هوای سرد با گردش ساعتگرد (واچرخندی) از سمت
خاوری منطقه شده است و در خاور آن این مؤلفه غیر فعال است .مولفهی دوم در حدود
 19درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال را تبیین میکند .الگوی
مكانی این مؤلفه نشان میدهد که زبانهی کم ارتفاع از سمت دریای مازندران با کانون
شمال دریاچه ی آرال به درون ایران نفوذ کرده است که مسبب ریزش هوای سرد با
گردش پادساعتگرد (چرخندی) از سمت باختری منطقه شده است و همزمان در روی
اروپا یک پر ارتفاع مستقر است و در روی منطقه کم ارتفاع حاکمیت دارد (شكل .)3
مولفهی سوم  12درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال را تبیین میکند.
الگوی مكانی این مؤلفه نشان میدهد که کم ارتفاعی با کانون شمال دریای مازندران بر
روی ایران حاکمیت دارد و در روی دریای مدیترانه کانون پر ارتفاع مستقر است .الگو
چرخندی این مؤلفه در قیاس با مؤلفه دوم به عرضهای پایینتر کشیده شده و تا جنوب
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ایران گسترش پیدا کرده است .مولفهی چهارم  8درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز
 500هكتوپاسكال را تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه نشان میدهد که یک فرود
عمیق در روی دریای سیاه -دریای مازندران قرار دارد که بین دو پر ارتفاع سیبری و
مناطق خاوری اروپا قرار دارد استقرار یک واچرخند در جلو ناوه باعث بندآیی (بلوکه
شدن) و تداوم ریزش هوای سرد از سمت خاوری منطقه با امتداد شمال خاوری -جنوب
باختری شده است( .شكل  .)4مولفهی پنجم تقریب ًا  6درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل
تراز  500هكتوپاسكال را تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه حاکمیت پر ارتفاعی را
نشان میدهد که از باختر دریای مدیترانه تا دریاچهی آرال گسترش دارد و کانون مرکزی
آن در شمال دریای سیاه مستقر است و سرزمین پژوهش در حاکمیت آن قرار دارد.
مولفهی ششم  5درصد تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هكتوپاسكال را تبیین میکند.
الگوی مكانی این مؤلفه حاکمیت پر ارتفاعی با کانون مرکزی مستقر در شمال دریاچهی
بایكال را نشان میدهد که به طور کامل سرزمین پژوهش را میپوشاند و در باختر آن
کانون کم ارتفاع عمیقی در خاور اروپا واقع است (شكل .)5

شکل  .3مولفهی اول سمت راست و مولفهی دوم سمت چپ
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شکل  .4مولفهسوم سمت راست و مولفهی چهارم سمت چپ

شکل  .5مولفهی پنجم سمت راست و مولفهی ششم سمت چپ

واکاوی مؤلفههای اصلی فشار تراز دریا
مولفهی اول تقریباً بیش از  36درصد تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی
مكانی این مؤلفه حاکمیت پر فشار در شمال دریای مازندران را نشان میدهد که کانون
آن در شمال روسیه است که در روی سرزمین پژوهش نیز تأثیر دارد و در باختر منطقه
این مؤلفه غیر فعال است .حاکمیت پرفشار در این مؤلفه تک کانونی است .مولفهی دوم
در حدود  18درصد تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه
نشان می دهد که سامانه پرفشاری با کانون شمال باختری اروپا (پرفشار اسكاندیناوی یا
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پرفشار مهاجر) تا شمال باختر سرزمین پژوهش گسترش دارد و زبانه آن سرزمین پژوهش
را در بر میگیرد (شكل  .)6مولفهی سوم در حدود  14درصد تغییرات فشار تراز دریا را
تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه نشان میدهد که زبانهی پر فشار با کانون مستقر
در شمال دریاچه ی آرال و دریای مازندران بر روی سرزمین پژوهش حاکمیت دارد که
از سیبری تا شمال دریای مدیترانه گسترش یافته است .مولفهی چهارم بیش از  6درصد
تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه نشان میدهد که زبانهی
پر فشار با کانون مستقر در شمال دریاچهی آرال بر روی سرزمین پژوهش گسترش دارد
و یک کم فشار با کانون شمال دریای مدیترانه تا باختر ایران حاکمیت دارد (شكل.)7
مولفهی پنجم بیش از  4درصد تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی مكانی این
مؤلفه نشان میدهد که زبانه ی کم فشار با کانون شمال دریای مازندران در روی ایران
گسترش یافته است و در دو سوی آن وضعیت پر فشار حاکمیت دارد .مولفهی ششم در
حدود  4درصد تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی مكانی این مؤلفه نشان
می دهد که در روی سرزمین پژوهش پر فشار غلبه دارد و در خاور آن کانون سیبری و
در باختر آن کانون دریای سیاه شكل گرفته است و در شمال روسیه و اروپا کانون کم
فشار در باالی مدار  60درجهی شمال قرار دارد (شكل .)8

شکل  .6مولفهی اول سمت راست و مولفهی دوم سمت چپ.
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شکل .7مولفهسوم سمت راست و مولفهی چهارم سمت چپ.

شکل  .8مولفهی پنجم سمت راست و مولفهی ششم سمت چپ.

واکاوی خوشهای
برای دستیابی به الگوهای گردشی جریانات جوی در دو تراز یاد شده با انجام واکاوی
خوشهای بر روی نمرات مولفههای (الگوهای زمانی) ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500
هكتوپاسكال به  5خوشه طبقهبندی گردید و در هر خوشه یک روز بعنوان روز الگو
انتخاب شد (جدول  )2و الگوهای گردشی تراز دریا نیز بر اساس این روزهای نماینده
ارزیابی شد تا الگوهای گردشی در ترازها با یكدیگر مطابق باشد.
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جدول .2روزهای الگوی استخراج شده از واکاوی همبستگی هر خوشه
فراوانی

سال

روز

میالدی

شمسی

17

2

1989

28

11

27

12

1994

6

10

1373

8

12

1994

17

9

1373

61

7

2

1997

19

11

1375

97

0/9

8

2

2008

19

11

1386

39

0/82

میالدی

میالد
ی

شمس
ی

سال

درون گروهی

روز الگو

1367

71

0/89

0/93

اول

44

0/94

0/95

دوم

0/84

0/89
0/93
0/87

شمسی

خوشه

روز

ماه

ماه

همبستگی

همبستگی

سو
م
چه
ارم
پنج
م

تفسیر نقشههای روز نماینده ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 500
الگوی جریانات جوی روز نمایندهی خوشهی اول نشان میدهد که سرزمین پژوهش
در خاور فراز با محوریت باختر دریای مازندران و خلیج فارس مستقر است که محور
فرود آن از دریای سیاه تا جنوب دریای مدیترانه کشیده شده است .الگوی جریانات جوی
روز نمایندهی خوشهی دوم نشان میدهد که فرود (تراف) مستقر در مرکز دریای مدیترانه
باعث قرار گیری سرزمین پژوهش در خاور فراز نصفالنهار  44درجهی خاوری شده
است (شكل  .)9الگوی جریانات جوی روز نمایندهی خوشهی سوم نشان میدهد که
پشتهی مستقر در خاور اروپا و سرد چالهای جوی باعث تغییر در مسیر جریانات جوی
شده است و فرودهای متعددی شكل گرفته است و سرزمین پژوهش در خاور پشته با
محوریت دریای مازندران قرار گرفته است .الگوی جریانات جوی روز نمایندهی خوشهی
چهارم نشان میدهد که فرودی عمیق بر روی دریای مدیترانه – دریای سیاه شكل گرفته
است و به دلیل اینكه این فرود در عرضهای باالتر قرار دارد باعث شده که جریانات
مداری بر روی سرزمین پژوهش عبور نمایند (شكل .)10الگوی جریانات جوی روز
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نمایندهی خوشهی پنجم نشان میدهد که در این تراز سرد چالهای جوی در روی دریای
مدیترانه و شمال دریای سیاه منجر به تغییرات مسیر جریانات جوی شده است که این
وضعیت باعث قرار گیری منطقه در خاور فراز با محوریت دریای مازندران -خلیج فارس
شده است (شكل .)11

شکل  .9روز نماینده ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال خوشه اول سمت راست و
خوشهی دوم سمت چپ

شکل .10روز نماینده ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال خوشه سوم سمت راست و
خوشهی چهارم سمت چپ
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شکل  .11روز نماینده ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  500هکتوپاسکال خوشهبندی

نقشه روز نماینده فشار تراز دریا
الگوی روز نمایندهی خوشهی اول نشان میدهد که زبانههای پرفشار با مرکزیت
سیبری بر روی سرزمین پژوهش گسترش یافته و پربند  1025هكتوپاسكال از آن
میگذرد .الگوی روز نمایندهی خوشهی دوم نشان میدهد که کانون پرفشار مستقر در
شمال دریای مدیترانه به سمت خاور گسترش یافته و زبانههای آن با منحنی 1025
هكتوپاسكال از منطقه میگذرد (شكل  .)12الگوی روز نمایندهی خوشهی سوم نشان
میدهد که کانون کمفشار جنب قطبی در باالی مدار  60درجه شمالی شكل گرفته است
و در خاور دریاچهی بایكال کانون پرفشار مستقر است که زبانهی آن با پربند  1025از
شمال خاوری کشور به سمت سرزمین پژوهش کشیده شده است .الگوی روز نمایندهی
خوشهی چهارم نشان می دهد که کانون کم فشار در شمال اروپا با فشار مرکزی 980
هكتوپاسكال مستقر است و بر روی سرزمین پژوهش زبانههای پر فشار با مرکزیت سیبری
با منحنی  1025هكتوپاسكال میگذرد (شكل  .)13الگوی روز نمایندهی خوشهی پنجم
با ادغام دو مرکز پرفشار قوی شمال دریای مازندران و دریای سیاه و سامانه پرفشار
سیبری با فشار مرکزی  1045هكتوپاسكال شكل گرفته است که زبانههای آن با پربند
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 1020هكتوپاسكال از طریق خاور دریای مدیترانه از سرزمین پژوهش عبور میکند (شكل
.)14

شکل  .12نقشه روز نماینده خوشهی اول سمت راست و خوشهی دوم سمت چپ

شکل  .13نقشه روز نماینده خوشهی سوم سمت راست و خوشهی چهارم سمت چپ
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شکل  .14نقشه روز نماینده خوشهی پنجم

نتیجهگیری
سرمازدگی و پدیده یخبندان یكی از مخاطرات اصلی آب و هوایی است که همواره
باعث بروز خسارت های فراوان به ویژه در مناطق بیابانی و نیمه خشک شده است .در
همین راستا در این پژوهش به شناسایی الگوهای گردشی موثر در تراز پانصد
هكتوپاسكال و تراز دریا در رخداد پدیده یخبندان در بازه زمانی  30ساله پرداخته شده
است .وجود سامانههای پر ارتفاع با آرایش واچرخندی در تراز  500هكتوپاسكال 42
درصد و  39درصد سامانههای کم ارتفاع با آرایش چرخندی مؤلفههای اصلی پدیده
یخبندان را تبیین میکند .سامانههای پرفشار تقریباً  78درصد مولفهی های موثر در
تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند ،در مقابل تنها  4درصد سامانههای کمفشار
تغییرات فشار تراز دریا را تبیین میکند .الگوی اصلی در تراز  500هكتوپاسكال با بیشترین
درصد تبیین ( )31%با استقرار پرارتفاع در شمال دریای مازندران و شمال خاوری اروپا
(تاوه قطبی) و مسبب ریزش هوای سرد با گردش (واچرخندی) از سمت خاوری منطقه
و به وجود آمدن پدیده یخبندان شده است .در عین حال الگوی مكانی با استقرار زبانهی
کم ارتفاع (با تبیین  )%19از سمت دریای مازندران با کانون شمال سیبری به درون ایران
نفوذ کرده است که منجر به ریزش هوای سرد با گردش پاد ساعتگرد (چرخندی) از
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سمت باختری منطقه شده است .مؤلفههای اصلی فشار تراز دریا با  78درصد مربوط به
استقرار سامانههای پرفشار و نفوذ زبانههای آن به منطقه مورد مطالعه میباشد .در مقابل
تنها  4درصد الگوهای فشاری به سامانههای کم فشار تعلق دارد .الگوی فراز موج کوتاه
در منطقه به همراهی ناوه مستقر در مرکز دریای مدیترانه در تراز  500هكتوپاسكال و
حاکمیت پرفشار سیبری با رخنه زبانه این پرفشار با پربند  1025هكتوپاسكال در تراز
دریا عامل اصلی بروز پدیده یخبندان در روزهای نماینده خوشههای استخراجی است .به
طور کلی وجود سامانههای فشاری ،پرفشار سیبری ،پرفشار شمال مدیترانه و سامانه
ادغامی دو مرکز پرفشار سیبری و شمال دریای مازندران سبب ریزش هوای سرد
عرضهای باال بروی منطقه مورد مطالعه میباشد .وجود تاثیر مراکز پرارتفاع با حرکت
واچرخندی بر روی روسیه در ریزش هوای سرد و بروز رخداد یخبندان و موجهای
سرمایی شدید در پژوهش امیدوار و ابراهیمی ( )1391نیز مورد تایید قرار گرفته است و
با نتایج این پژوهش هم مطابقت دارد .همچنین نتایج پژوهش پروین ( )1390در استان
کردستان و پروین و عطایی ( )1392در استان کرمانشاه نیز نشان داد حرکات نزولی سمت
عقب سامانههای همدید باعث هدایت توده هواهای سرد و نسبتاً خشک عرضهای
جغرافیایی باال از سمت شمال غربی ایران به سمت مناطق مورد مطالعه شده و در افت
محیطی دما و بروز یخبندان موثر است.
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