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ارتباط تیپهای همدید هوای خور و بیابانک با آرایش گردشی تراز میانی جو
3

تقي طاووسي ،1حميد نظری پور ،2محمدرضا پودينه
 -1استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان

 -2دانشجوی مقطع دکتری جغرافيا گرايش اقليم شناسي در برنامه محيطي دانشگاه سيستان و بلوچستان
 -3مربي دانشگاه سيستان و بلوچستان

چکیده
در اين پژوهش ،داده های چند متغير اقليمي شامل سمت باد ،سرعت باد ،دمای خشک ،دمای تر ،رطوبت نسبي و فشار ايستگاه برای ساعت  9گرينويچ
و متغيرهای کمينه و بيشينه دمای هوا ،مقدار بارش کلي ،ميزان تبخير و ساعات آفتابي ايستگاه خور و بيابانک در دوره آماری  1985 -2004ميالدی
بررسي شده اند .از آنجائي که اين يازده متغير در دوره مورد مطالعه در  3825روز به طور کامل وجود داشتهاند ،از اين رو آرايه دو بعدی ()3825×11
ابتدا استانداردسازی و سپس خوشه بندی شده است .براساس تحليل خوشهای ،سه تيپ همديد هوا در ايستگاه خور و بيابانک به دست آمده است .اين سه
تيپ ،تحت عنوان بهاری -پاييزی ،تابستاني گرم و خشک و زمستاني کم باران طبقه بندی شده است .پس از استخراج ويژگيهای آماری تيپهای همديد،
باتوجه به آرايش گردشي تراز مياني جو ،تيپهای همديد تبيين شدند .تيپ بهاری -پاييزی با الگوی فرودی عميق در تراز مياني جو بر روی اروپا و شمال
آفريقا که محور آن بر غرب دريای سرخ قرار دارد و به طور کامل هنوز ايران را فرا نگرفته ،در ارتباط ميباشد .تيپ تابستاني گرم و خشک با الگوی فشار
زياد جنب حارهای آزور و تيپ زمستاني کم باران با فرو د عميق که محور آن بر شرق دريای سرخ و غرب ايران واقع شده و ايران را به طورکامل در
برگرفته ،در تراز مياني جو ،در ارتباط هستند.
کلمات کلیدی :تيپ همديد ،تحليل خوشهای ،روز نماينده ،تراز مياني جو ،خور و بيابانک.

مقدمه
يک تيپ همديد نماينده هوايي است که از نظر

تيپهای همديد در بعد زماني ،تحليل مکاني تيپهای
همديد جای خود را باز کرده است ].[12

متغيرهای جوی مُميز ،به اندازه کافي همانند يکديگر هستند.

باتوجه به ارتباطي که بين الگوهای گردشي و تيپهای

اگر تحليل تيپهای همديد در بازه روزانه انجام گيرد يک

همديد وجود دارد مطالعه رابطه گردشهای جوی با

تيپ همديد دربرگيرنده روزهايي است که از هوای

رويدادهای محيط سطحي که هدف اصلي اقليم شناسي

همانندی برخوردار بودهاند .ظهور يک تيپ همديد در يک

همديد است ،آسانتر ميشود .به کمک مفهوم تيپ همديد

محل معين از يک سو به توده هوايي بستگي دارد که به

درک تغييرات اقليمي نيز ساده تر ميباشد .از اين رو تغيير

محل وارد شده و از سوی ديگر بازتاب شرايط جغرافيايي

اقليم همان کاهش يا حذف فراواني يک تيپ همديد به

(ناهمواری ،همسايگي با تودههای آب و  )...آن محل است.

بهای افزايش فراواني يا ظهور يک تيپ همديد ديگر است.

چون شرايط جغرافيايي محل معموال ثابت است ،تفاوت

شناسايي تيپهای همديد و بررسي فراواني آنها دليل بروز

تيپهای همديدی که يکي پس از ديگری وارد محل شده

برخي پديدههای اقليمي همچون خشکسالي را روشن

و از آن خارج ميشوند تابع تودههای هوايي است که به

ميکند .دوام يک تيپ همديد گرم و خشک ميتواند به

محل وارد ميشوند .بنابراين بين سری زماني (زيج)

معني بروز خشکسالي باشد يا رخداد يک تيپ همديد سرد

تيپهای همديد يک محل با توده هوايي که منطقه بزرگي

در زماني که به طور معمول انتظار مشاهده آن نميرود،

شامل محل مورد نظر را ميپوشاند ،ارتباطي برقرار است .بر
اين اساس ،در ادبيات اقليم شناسي پس از تحليل ايستگاهي
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ميتواند به معني بروز سرمازدگي باشد .بنابراين ،مفهوم

هوا را در آنجا مشخص نمود ] .[16شريدن ()2003

تيپ همديد موضوع سادهای نيست که در کنار ديگر

فراواني تيپهای هوا و شاخصهای پيوند از دور اقليمي

مقوالت اقليمشناسي همديد قرار گيرد ،بلکه مفهومي

شمال آمريکا را بررسي کرد و ارتباط تيپهای هوا را با اين

کليدی است که تا حد يک نظريه ،دارای ارزش و اهميت

شاخصها مورد بررسي قرار داد ] .[17براساس مطالعات

است .در پرتو اين نظريه مفاهيم نويني ارايه و مفاهيم و

يارنال ( ،)1993سودن 6و باکر )1981( 7رابطه تيپهای

مقوالت اقليمي موجود تعريف تازهای پيدا ميکنند و

هوای المب را با تغييرپذيری دمای هوا در مرکز انگلستان

مفهومي نو مييابند ].[6

بررسي کردند .آنها در مجموع تغييرات گردشي تغييرات

شناسايي تيپپ هپای هپوا يپا تيپپ بنپدی براسپاس (دمپا،

دمايي را توجيه کردند ] .[10فولر 8و همکاران ()2002

بارش ،نم نسبي و  )...امروزه به صپورت بسپيار فراگيپری در

رابطه خشکساليهای هيدرولوژيک منطقه يورکشاير بريتانيا

ميان اقليم شناسان رايج شده است .به نظر مپيرسپد يکپي از

را با تيپهای هوای المب بررسي کردند و دريافتند که

عواملي که باعث توسعه و گسترش تيپ بنپدی همديپد هپوا

خشکساليها گاهي حاصل شرايط جوی هستند و بنابراين با

شده است توانايي آن در حل مسائل اقليم شناسپي کپاربردی

تيپهای هوا ارتباط دارند و گاهي حاصل سوء مديريت

در سطح بسيار وسيع است و يکي از مفيدترين ابزاری اسپت

بوده و ارتباطي با تيپهای هوا ندارند ] .[14مارکو

که مي توان بپه کمپک آن از بسپياری باليپايي کپه ناشپي از

مورابيتو 9و همکاران ( )2004به تيپ بندی هوا و تودههای

گپپردشهپپای جپپوی اسپپت ،آگپپاه ش پد .اگپپر دانشپپمندان و

هوای زمستاني فلورانس ايتاليا طي دوره 1998-2003

متخصصان برنامه ريزی محيطپي و سياسپتمداران بداننپد کپه

پرداخته و اثر اين تيپهای همديد را بر روی سکته قلبي

گردشهای جوی چگونپه رفتپار محپيط را متپاثر مپيسپازند

بررسي کردهاند ] .[15برناردی

ميتوانند راه های بهتری برای کاهش باليپايي محيطپي ارايپه

( )1987به شناسايي تيپهای هوای ايجاد کننده آلودگيها

دهند ].[10

در ونيز ايتاليا پرداختند تا از اين طريق بتوانند زمان اين

از آنجا که يکي از اهداف اصلي اقليم شناسي همديد،

آدريانو10

آلودگيها را پيش بيني کنند ].[11

و همکاران

کاسومنوس11

و

شناسايي تيپهای همديد است ادبيات اقليمشناسي از اين

همکاران ( )2003تيپهای همديد سالهای -1999

المب1

 1954را در آتن شناسايي کردند و سپس ارتباط اين

( )1972تيپ بندی هوای روزانه در مقياس همديد را برای

تيپهای هوا را با ويژگيهای کيفي هوا مورد بررسي قرار

بريتيش آيلز 2در دوره  1771-1861انجام داد و هفت

دادند ].[13

جهت غني است .براساس تحقيقات يارنال (،)1993

تيپ هوای اصلي را در آن محل شناسايي کرد] .[10مولر

3

عليجاني هوای تهران را برای يک سال نمونه بررسي و

( )1977به تيپ بندی همديد هوای گولف کوست اياالت

هشت تيپ هوا را معرفي کرد ] .[4مسعوديان و محمدی

متحده 4پرداخت و هشت تيپ هوا را در اين منطقه تشخيص

( )1386تيپهای همديد ايستگاه سنندج را بررسي و يازده

داد ] .[10شريدن )2002( 5به توسعه مجدد طرح طبقه

تيپ همديد را معرفي نمودند ] .[7محمدی ()1385

بندی تيپهای هوا در شمال آمريکا پرداخت و هفت تيپ
2. British Isles
4. United States Gulf Cost
6. Sowdon
8. Folwer
10. Bernardi Adriana

1. Lamb
3. Muller
5. Sheridan
7. Baker
9. Marco Morabito at all
11. Kassomenos
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ارتباط تيپهای همديد ايستگاه سنندج را با الگوهای

ديگری نظير ديد افقي ،غلظت گرد و غبار ،غلظت گرده

گردشي تراز  500هکتوپاسکال بررسي کرد ].[5

گياهان ،غلظت آاليندهها ،غلظت مواد راديواکتيو ،غلظت

نظری پور ( )1385تيپهای همديد طبس را بررسي و
تيپهای همديد متمايزی را استخراج نمود ،نامبرده

هستههای چگالش ،ابرناکي ،پايداری ايستا و تالطم نيز
مبنای طبقه بندی تودههای هوا ميباشند ].[1

( )1386تيپهای همديد نائين را نيز بررسي و تيپهای
همديد متمايزی را استخراج کرد ] 9و .[8

بنابراين برای شناسايي تيپهای همديد بايد آن دسته از
متغيرهای جوی را به کار گرفت که نماينده شرايط دمايي و

در اين پژوهش سعي شپده اسپت تپا تيپپهپای همديپد

رطوبتي جو باشند .از ميان متغيرهای مختلفي که در ايستگاه

هوای خور و بيابانک تعيين و ارتباط آن با آرايش گردشپي

همديد خور و بيابانک اندازهگيری ميشوند  11متغير

تراز ميپاني جپو مپورد بررسپي قپرار گيپرد .ايسپتگاه خپور و

برگزيده شدهاند که فهرست آنها در جدول  1آمده است.

بيابانپپک بپپا ارتفپپاع  845متپپر در
جغرافيايي و5

 33 ۫۫ 47عپپر

اين متغيرها به اين دليل انتخاب شدهاند که نماينده شرايط

۫  56طول جغرافيايي واقع شده است.

دمايي و رطوبتي جو هستند و مقدار آنها نيز در ايستگاههای
کليماتولوژی اندازهگيری ميشود .به اين ترتيب تيپهای

دادهها و روش شناسی

همديد را ميتوان براساس متغيرهای مشترک برای تعداد

توده هوا حجم بزرگ و يکپارچهای از هوا است که به

زيادتری از ايستگاههای همديدی بدست آورد و با يکديگر

اندازه کافي بر روی سطح معيني مستقر شده و خصوصيات

مقايسه کرد .مقدار اين يازده متغير از  1363/10/12تا

سطح زيرين خود را کسب کرده است .تودههای هوا را

 1383/10/11شمسي در آرايهای با آرايش ( Pمتغيرهای

معموال برحسب دو متغير دمای بالقوه و رطوبت طبقه بندی

جوی بر روی ستونها و روزها بر روی سطرها) فراهم شد.

ميکنند .طبق تعريف مقدار اين دو متغير در سراسر يک

بنابراين آرايهای از دادهها به ابعاد  7305×11آماده شد.

توده هوا ،کم و بيش يکسان است .با اين حال معيارهای
جدول  -1شرح متغيرهای استخراج شده از دادههای ايستگاه خور و بيابانک

ردیف

شرح

یکا

1

دمای خشک ساعت نه زولو (ساعت  12/5محلي)

درجه سلسيوس

2

دمای تر ساعت نه زولو (ساعت  12/5محلي)

درجه سلسيوس

3

بيشينه دمای روزانه (دمای روزهنگام)

درجه سلسيوس

4

کمينه دمای روزانه (دمای شب هنگام)

درجه سلسيوس

5

ارتفاع بارش روزانه

ميليمتر

6

درصد نم نسبي ساعت نه زولو (ساعت  12/5محلي)

درصد

7

سرعت باد در ساعت نه زولو (ساعت  12/5محلي)

گره

8

سمت باد در ساعت نه زولو (ساعت  12/5محلي)

درجه

9

ساعات آفتابي

ساعت

10

تبخير

ميليمتر

11

فشار ايستگاه

هکتوپاسکال
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چون متغيرها در پارهای از روزها فاقد ارزش ثبت شده

همانندی آنها با يکديگر آشکار شود و سپس تمامي آنها

هستند و بازسازی دادهها نيز شايستگي چنداني ندارد بنابراين

برحسب درجه همانندی با يکديگر خوشه ميشوند .بنابراين

تعداد سطرهای ماتريس اوليه با حذف تمام سطرهايي که

در يک تحليل خوشهای دو گام اساسي وجود دارد :گام

حتي يک متغير برای يک روز فاقد ارزش است ،کاهش

اول محاسبه درجه همانندی افراد با يکديگر و گام دوم

يافته است .طي اين دوره آماری 3825 ،روز که دارای

چگونگي ادغام (پيوند) افراد برحسب درجه همانندی آنها با

دادههای کاملي از يازده متغير اقليمي بودند ،بررسي شدهاند.

يکديگر است .بسته به روشي که برای محاسبه درجه

چون دادهها دارای يکاهای مختلفي هستند پيش از انجام

همانندی و چگونگي ادغام انتخاب ميشود يک تحليل

تحليل ،استانداردسازی ضروری است تا وزن همه متغيرها

خوشهای را ميتوان به شيوههای مختلفي اجرا کرد .برای

در تفکيک تيپهای همديد يکسان باشد .با توجه به اينکه

محاسبه درجه همانندی روشهای مختلفي پيشنهاد شده

هدف تنها هم وزن کردن متغيرها است ،از رابطه ( )1برای

است .در مطالعات اقليمي در مواردی که مقياس متغيرها

استانداردسازی استفاده شده است .ابتدا دادههای ماتريس

متفاوت و دامنهها نيز مختلف است ،مانند دادههای اين

( )3825×11مورد بررسي قرار گرفته تا از صحت دادهها

پژوهش ،برای محاسبه درجه ناهمانندی از فاصله اقليدسي به

اطمينان حاصل گردد .اين کار را به کمک نرم افزار مطلب

صورت زير استفاده ميشود ].[2

و با رسم نمودارهای هريک از متغيرها انجام شده است .هر

( -2الف)

متغير دامنه مخصوص به خود دارد و در همان دامنه حرکت

( -2ب)

d rs2  ( X r  X s )( X r  X s )
d rs2  ( X r  X s ) D 1 ( X r  X s )

ميکند .خروج ناگهاني و سريع متغير از دامنه خود ميتواند

پس از اندازهگيری درجه همانندی بايد شيوهای برای

دو حالت داشته باشد .اول اينکه ممکن است تغييرات ،بسيار

ادغام اقليمهايي که باالترين همانندی را نشان دادهاند بکار

سريع باشد و دوم اينکه ممکن است اشتباه صورت گرفته

برد .شيوههای مختلفي برای ادغام معرفي شدهاند که از آن

باشد .مثالً دمای  80درجه سلسيوس و يا باالتر را به تغييرات

جمله ميتوان به روش پيوند کامل ،پيوند متوسط ،پيوند

سريع هوا نميتوان ربط داد .در فرآيند استانداردسازی

وزني ،پيوند مرکزی ،پيوند ميانه و پيوند وارد 2اشاره کرد.

مقدار هر داده از ميانگين آن کم شده و بر انحراف معيار آن

در اين مطالعه از روش ادغام وارد استفاده شده است که به

تقسيم ميشود .ميانگين ماتريس استانداردشده صفر و

صورت زير تعريف ميشود:

انحراف معيار آن يک ميباشد (رابطه  2])1و .[3

()3

فرمول محاسبه نمرات استاندارد به صورت زير است:
()1

) (Xi  X
S

nr ns d rs2
d r , s  
nr  ns 
2
rs

که در اينجا  dفاصله بين گروه  rو گروه  sاست که

Zi 

که در آن  Sانحراف معيار X ،ميانگين و  X iمقدار
هر متغير ميباشد .چون قبل از انجام دسته بندی هيچ ايدهای
1

درباره تعداد دستهها وجود ندارد ،انجام تحليل خوشهای

برای شناسايي دستهها عملي به نظر ميرسد .در اين صورت
تمام متغيرها تک تک با يکديگر مقايسه ميشوند تا درجه
2. Ward Cluster analysis

به روش وارد بدست آمده است .در اين صورت ميزان پراش
درونگروهي به حداقل و همگني گروههای حاصل به
حداکثر ميرسد .در روش وارد يک عضو در خوشهای قرار
ميگيرد که واريانس درون خوشه جديد کمترين مقدار
ممکن باشد ].[4

1. Cluster analysis
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نمودار خوشهای برمبنای دادههای مذکور ترسيم شد و

ميشود تيپ شماره  2اختالف بسيار زيادی با تيپ شماره 1

با توجه به آن ،سه تيپ هوا به عنوان تيپهای اصلي برای

و  3دارد و اين نشان ميدهد که اين تيپ دارای ويژگيهای

ايستگاه خور و بيابانک انتخاب گرديد (شکل  .)1نمودار

متمايزی از تيپهای شماره  1و  3است .در اين تحقيق نرم

افقي تعداد تيپها و نمودار عمودی اختالف ارتفاع تيپها

افزار مورد استفاده برای تجزيه و تحليل دادههاMATLAB ،

را نسبت به يکديگر نشان ميدهد .همچنان که مشاهده

و  GRADSبوده است.
130
120
110

height

100
90
80
70
2

1

3
cluster

شکل  -1نمودار درختي ارتباط تيپهای اصلي هوا با يکديگر (ايستگاه خور و بيابانک)

معرفی تیپهای هوا
با مطالعه فراواني گذشته عناصر اقليمي ،امکان محاسبه
درصد احتمال وقوع هر عنصر در طول دوره مورد بررسي

و معرف الگوی فشار يا جريان هوا است ،متفاوت ميباشد
].[7
تیپهای همدید خور و بیابانک

بوجود ميآيد و براساس آن مي توان احتمال وقوع آن

انجام يک تحليل خوشهای بر روی آرايه استاندارد

عناصر را که تشکيل يک تيپ همديد هوا را ميدهد،

) (stnd3825,11و ادغام روزها براساس روش وارد نشان داد

پيش بيني کرد .يک تيپ همديد يا تيپ هوا در برگيرنده

که خور و بيابانک دارای سه تيپ همديد متمايز است

همه هواهايي است که از ديدگاه آماری آنقدر با يکديگر

(شکل.)1

همانند هستند که بتوان آنها را در يک گروه جا داد .بنابراين
دو تيپ هوا معرف دو نوع شرايط جوی مختلف است .بر
اين اساس توده هوايي که در يک مکان مشاهده ميشود
يک تيپ همديد است .تيپ همديد هوا براساس طبقه بندی
يا خوشه بندی همه عناصر هوا حاصل ميشود .بنابراين تيپ
همديد هوا با تيپ هوا که از طبقه بندی فشار حاصل ميشود

 تیپ شماره ( 1بهاری ،پائیزی)
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی اعضای اين
تيپ ،روز  1374/8/11به عنوان روز نماينده اين تيپ
انتخاب شد .متوسط همبستگي اين روز با روزهای هم گروه
خود  ./43است و روزهای متعلق به اين تيپ دارای
همبستگي  ./19با يکديگر ميباشند (جدول .)2فراواني
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ماهانه اين تيپ حاکي از حداکثر رخداد آن به ترتيب در

تيپ حاکم بر هوای خور و بيابانک اين تيپ ميباشد ،زيرا

ماههای فروردين ،مهر ،آبان و ارديبهشت است .در ماههای

مخصوص فصل گرم سال است و بيشترين درصد فراواني را

تابستان رخداد اين تيپ هوا به حداقل خود ميرسد و در تير

نيز به خود اختصاص داده است و از همبستگي درون

ماه ديده نميشود .اين تيپ از شهريور ماه شروع به فعاليت

گروهي قابل قبولي نيز برخوردار ميباشد و دوره فعاليت

صعودی ميکند و از آذر ماه دوباره سير نزولي را ميپيمايد.

بسيار مشخصي دارد .به طور متوسط اين تيپ هوا در 45/4

در بهمن ماه به يک حداقل ميرسد و دوباره سير صعودی

درصد از روزهای مورد بررسي حاکم بوده است .اين تيپ

فعاليت خود را طي ميکند .ميتوان بيان کرد اين تيپ هوا

هوا نماينده هوايي با ميانگين باد مداری  -0/7گره ،باد

در دو فصل از سال (بهار و پائيز) غالب ميباشد و در فصل

نصف النهاری  -0/3گره ،دمای خشک  35درجه

تابستان و زمستان فعاليت ندارد .به طور متوسط اين تيپ هوا

سلسيوس ،دمای تر  18درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي

در  %26/3از روزهای مورد بررسي حاکم بوده است .اين

 ،13%/5فشار  913هکتوپاسکال ،ميانگين بيشينه دما 38

تيپ هوا نماينده هوايي با ميانگين باد مداری  0/06گره ،باد

درجه سلسيوس ،ميانگين کمينه دما  23درجه سلسيوس،

نصف النهاری  0/14گره ،دمای خشک  26درجه

بدون بارش ،تبخير  13و ساعات آفتابي  11ساعت ميباشد

سلسيوس ،دمای تر  14درجه سلسيوس ،رطوبت نسبي

(جدول  .)3ميتوان گفت که اين تيپ هوا نمايش دهنده

 ،18%فشار  919هکتوپاسکال ،ميانگين بيشينه دما  28درجه

شرايط هوای گرم ،خشک ،بدون باران و آسمان بدون ابر

سلسيوس ،ميانگين کمينه دما  13/5درجه سلسيوس ،بارش

است .اين تيپ مخصوص فصل تابستان ميباشد و با تيپ

 0/1ميليمتر ،تبخير  7و ساعات آفتابي  9ساعت است

شماره  1و  3بسيار تفاوت دارد .تابستان اقليمي خور و

(جدول  .)3ميتوان اين تيپ هوا را معرف شرايط هوايي

بيابانک طوالني ،زودرس و طاقت فرسا است.

تقريبا خشک و گرم و بي باران دانست .از آنجايي که
حداکثر فراوانيهای ماهانه اين تيپ در ماههای ابتدايي
فصول بهار و پاييز رخ ميدهد ،خصوصيات تابستاني و
زمستاني را به طورکلي از دست نداده است.

 تیپ شماره( 3زمستانی کم باران)
با توجه به محاسبات انجام شده بر روی اعضای اين
تيپ ،روز  1383/9/23به عنوان روز نماينده اين تيپ
انتخاب شد .متوسط همبستگي اين روز با روزهای هم گروه

 تیپ شماره ( 2تابستانی گرم و خشک)

خود  ./78ميباشد و روزهای متعلق به اين تيپ دارای

با توجه به محاسبه بر روی اعضای اين تيپ ،روز

همبستگي  ./62با يکديگر هستند (جدول  .)2فراواني ماهانه

 1376/4/08به عنوان روز نماينده اين تيپ انتخاب شد.

اين تيپ نيز حاکي از حداکثر رخداد آن در ماههای آذر و

متوسط همبستگي اين روز با روزهای هم گروه خود ./75

دی ميباشد و در فصول تابستان و بهار شاهد حداقل

است و روزهای متعلق به اين تيپ دارای همبستگي  ./58با

استيالی اين تيپ هوا هستيم .به طور کلي دوره فعاليت اين

يکديگر ميباشند (جدول .)2فراواني ماهانه اين تيپ هوا

تيپ از اواسط فصل پاييز تا اوايل فصل بهار ميباشد ،به

حاکي از حداکثر رخداد آن در ماههای خرداد ،تير ،مرداد و

طوری که در ماههای گرم سال ديده نشده است .به طور

شهريور است و به جز يک حداقل در مهر ماه در ساير

متوسط اين تيپ هوا در  %28/3از روزهای مورد بررسي

ماههای سال ديده نشده است .ميتوان گفت اين تيپ هوا

حاکم بوده است .اين تيپ هوا نماينده هوايي با ميانگين باد

مخصوص فصل گرم سال (بهار و تابستان) است .به عبارتي

مداری  -0/08گره ،باد نصفالنهاری  0/5گره ،دمای

خور و بيابانک تابستان طوالني و زودرسي دارد .غالب ترين

خشک  14درجه سلسيوس ،دمای تر  8درجه سلسيوس،
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رطوبت نسبي  ،%35فشار 921هکتوپاسکال ،ميانگين بيشينه

تيپ هوا را معرف شرايط هوای سرد خشک و پر باران

دما  16/5درجه سلسيوس ،ميانگين کمينه دما  5درجه

نسبت به تيپهای ديگر دانست .از آنجا که در تيپهای

سلسيوس ،بارش  0/5ميليمتر ،تبخير  3و ساعات آفتابي 7

ديگر هوای خور و بيابانک باراني مشاهده نميشود ،اين

ساعت است (جدول  .)3در اين تيپ نسبت به تيپ شماره 1

تيپ با بارش  0/5ميليمتری که به تيپ کم باران نام گذاری

و  2رطوبت نسبي اندکي افزايش و دما کاهش مييابد و

شده است ،نسبت به تيپهای ديگر پرباران ميباشد.

ميزان ساعات آفتابي و تبخير نيز کاهش مييابد .ميتوان اين

30
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15
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درصد فراوانی

20

5
0
بهمن

آذر

مهر

مرداد

خرداد

فروردین

شکل  -2درصد فراواني ماهانه تيپ هوای شماره  1در طول دوره آماری ()2004-1985
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فروردین

شکل -3درصد فراواني ماهانه تيپ هوای شماره  2در طول دوره آماری ()2004-1985
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30
25

15
10

درصد فراوانی

20

5
0
آذر

بهمن

مرداد

مهر

خرداد

فروردین

شکل -4درصد فراواني ماهانه تيپ هوای شماره  3در طول دوره آماری ()2004-1985
جدول  -2ويژگيهای تيپهای همديد اصلي ايستگاه خور و بيابانک ()2004-1985
درصد فراواني

فراواني تيپهای
همديد هوا به

تجمعي

درصد

فراواني تيپهای

همبستگي درون

همبستگي روز نماينده

هوا

گروهي تيپهای هوا

با روزهای ديگر تيپ

روز نماينده تيپ هوا

تيپ هوا

24/2

24/2

1126

./19

./48

1374/08/11

1

71/7

47/5

1824

./58

./72

1376/04/08

2

100

28/3

1175

./62

./76

1383/09/23

3

جدول  -3ميانگين متغيرهای تيپهای اصلي خور و بيابانک ()2004-1985
نام تيپ

بهاری ،پاييزی ()1

تابستاني گرم و خشک ()2

زمستاني کم باران ()3

باد مداری

0/04

-0/69

-0/06

باد نصف النهاری

0/13

-0/23

0/4

دمای خشک

25/5

34

13

دمای تر

13/5

17

6

رطوبت نسبي

17

12/7

36

فشار

917

913

924

بيشينه دما

27

34

15/5

کمينه دما

13

15

4

بارش

0/2

0

0/7

تبخير

6

12

4

ساعات آفتابي

8

11

6

متغير

آرایش گردشی تراز میانی جو
آرایش گردشی تراز میانی جو تیپ همدید بهاری–
پائیزی (شماره یک)

آرايش گردشي تراز مياني جو برای روز يپازدهم آبپان
ماه سال  1374شمسي که روز نماينده تيپ همديپد شپماره
يک (بهاری– پاييزی) ميباشد در پوشپش مکپاني  0تپا 90
درجه عر

جغرافيايي شمالي و  30درجپه طپول غربپي تپا
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 120درجه طول شرقي ترسيم شده است (شکل  .)5الگوی

دليل اين موضوع اين است که در فصل پاييز بادهپای غربپي

آرايش پربندی در اين روز در تراز مياني جپو فپرودی نسپبتا

گسترش چنداني ندارند و محور فرود بلند مديترانه نيز اکثپراً

عميق را در روی اروپا -آفريقا -خاورميانه نشان ميدهد کپه

حوالي دريای سرخ تشکيل مپيشپود و دامنپه آن نيپز عميپق

طول آن تقريبا بيش از  50درجه ميباشد و دامنه آن تپا 20

نميباشد .عميق شدن دامنه اين فرود و جابجايي آن به طرف

شمالي کشيده شده است .محپور ايپن فپرود بپر

شرق با پيشروی فصل زمستان درصورت وجود ساير شرايط

روی دريای مديترانه و شرق دريپای سپرخ واقپع گرديپده و

سبب ايجاد بارش در مناطق مرکزی -جنوبي و جنوب شرقي

مناطق دارای جو ناپايپدار در زيپر قسپمت شپرقي يپال فپرود

و جنوب غربي ايران مي گردد .در فصل بهار نيز هم زمان بپا

مي باشپد کپه شپامل قسپمتهپای شپرقي دريپای مديترانپه و

پيشروی پرفشار جنب حارهای آزور به عر

های شمالي تر،

دريای سرخ و مناطق غربي ايپران مپيشپود .منپاطق مرکپزی

بادهای غربي عقب نشپيني کپرده و ضپعيف شپده و تنهپا در

ايران که خور و بيابانپک را نيپز شپامل مپيشپود دارای جپو

مکان هايي کپه شپرايط همرفتپي مسپاعد باشپد سپبب بپارش

تقريبا پايدار است و بارش در اين تيپ بسيار ناچيز ميباشپد.

ميگردند.

درجه عر

شکل  -5نقشه آرايش پربندی تراز مياني جو برای ساعت  12گرينويچ روز 1995/11/02

آرایش گردشی تراز میانی جو تیپ همدید تابستانی
گرم و خشک (شماره دو)

آرايش گردشي تراز مياني جو برای روز هشتم تيرماه
سال  1376شمسي که روز نماينده تيپ همديد شماره دو
(تابستاني گرم و خشک) ميباشد در پوشش مکاني  0تا 90
درجه عر

جغرافيايي شمالي و  30درجه طول غربي تا

 120درجه طول شرقي ترسيم شده است (شکل  .)6آرايش
پربندی اين روز مرکز فشار زياد جنب حاره ای آزور را به
خوبي نشان مي دهد که مرکز آن بر روی قاره آفريقا و به

خصوص شمال غربي آن بسته شده است .در اين روز يک
سامانه کم ارتفاعي نيز بر غرب اروپا بين عر

 40تا 50

درجه شمالي و طول جغرافيايي  0درجه بسته شده است.
اختالف ارتفاع مرکزی اين سامانه با سامانه ارتفاع زياد آزور
 350متر ميباشد .اين نشان ميدهد که حاکميت و غلبه
مرکز فشار زياد آزور در روی اروپا محدود ميباشد .در اين
روز يک مرکز پر ارتفاع نيز در بين عر

های  40تا 50

درجه شمالي و بر روی طول جغرافيايي  80درجه شرقي
واقع شده است .اختالف ارتفاع هسته مرکزی اين سامانه با
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سامانه فشار زياد آزور  50متر ميباشد که نفوذ آسان مرکز
فشار زياد و غلبه تام آن را بر روی ايران و مناطق همجوار
آن نشان ميدهد .هم ارتفاع  5800متری از روی نواحي
مرکزی ايران گذشته و شرايط جوی پايدار را ايجاد ميکند.
ميانگين متغيرهای ايستگاه خور و بيابانک نيز اين امر را به
خوبي نشان ميدهد .ساعات آفتابي افزايش يافته ،رطوبت
نسبي و بارش کاهش يافته ،باد نصف النهاری و مداری
کاهش و شرايط پايداری غلبه شده و مقادير دما و تبخير نيز
افزايش يافته است.

شکل  -6نقشه آرايش پربندی تراز مياني جو برای ساعت  12گرينويچ روز 1997/06/29

آرایش گردشیی تیراز مییانی جیو تییپ همدیید

فصل زمستان عميق تر شده و به طرف شرق جابجا ميگردد.

زمستانی کم باران (شماره سه)

ارتفاع مرکزی اين سامانه با  5250متر بر روی شمال غپرب

آرايش گردشي تراز مياني جو برای روز بيست و سوم

درياچه خزر بسته شده است .دامنه ايپن فپرود تپا عپر
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آذر ماه سال  1383شمسپي کپه روز نماينپده تيپپ همديپد

درجه شمالي کشيده شده و ايران در زير قسمت يپال شپرقي

شماره سه (زمستاني کم باران) ميباشد در پوشش مکپاني 0

اين فرود واقع گرديپده کپه منطقپه وزش افقپي چرخنپدگي

جغرافيپايي شپمالي و  30درجپه طپول

مثبت يا سيکلوني مي باشد .البته ناپايپداری در منپاطق غربپي

غربي تا  120درجه طول شرقي ترسپيم شپده اسپت (شپکل

کشور بيشتر بوده و به طرف شرق کپاهش مپييابپد .در ايپن

 .)7آرايش پربندی اين روز فرود عميقي را نشان ميدهد که

روز يک سامانه کم ارتفپاع نيپز بپا ارتفپاع مرکپزی 5600

محپور آن بپا جهپت شپپمال شپرقي-جنپوب غربپي از شپپمال

متری در شمال غربي آفريقا (بپين  20تپا  30درجپه عپر

درياچه خزر تا غرب دريای سپرخ کشپيده شپده اسپت .ايپن

شمالي و طول جغرافيايي  20درجپه غربپي) واقپع شپده کپه

فرود همان فرود بلند مشهور مديترانه اسپت کپه بپا پيشپروی

سبب پسروی مرکپز فشپارزياد جنپب حپارهای آزور شپده و

تا  90درجپه عپر

شماره  -70 ,71پاييز و زمستان ( 1389دوفصلنامه)
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همچنان که مشاهده مي شپود ،مرکپز آن در حپوالي عپر
 10درجه شپمالي و طپول  20درجپه غربپي واقپع گريپده و
تضعيف نيز شده است .ايپن عقپب نشپيني فشپار زيپاد جنپب
حپپارهای عميپپقتپپر شپپدن فپپرود بلنپپد مديترانپپهای بپپه همپپراه
پيشپپپروی آن را بپپپه دنبپپپال دارد .همانطورکپپپه از ميپپپانگين
متغيرهای اندازه گيری شده خور و بيابانپک مشپخص اسپت
مقدار ناپايداری ،رطوبت و بارش افزايش يافته و مقادير دما
و تبخير و ساعات آفتابي کاهش يافته است.

شکل  -7نقشه آرايش پربندی تراز مياني جو برای ساعت  12گرينويچ روز 2004/12/14

و ساعات آفتابي افزايش مييابد .تيپ همديدی که در تابسپتان

نتیجه گیری
هدف از انجام اين پپژوهش شناسپايي تيپپهپای همديپد

(فصل گرم سال) بيشتر از ساير تيپهپای همديپد رخ مپيدهپد

ايستگاه خور و بيابانک و تبيين آنهپا بپا آرايپش گردشپي تپراز

تحپپت ت پاثير فاکتورهپپای اقليم پي کنتپپرل کننپپده آب و هپپوای

مياني جو بپود کپه بعپد از انجپام محاسپبات بپر روی دادههپای

ايستگاه است که از سالي بپه سپال ديگپر نوسپان کمتپری پيپدا

موجود طي دوره آماری  1985 -2004اقليم خور و بيابانپک

ميکند و همين عامل سبب شده تا فراواني تيپ همديپدی کپه

به سه تيپ همديد تقسيم شد .به نظر ميرسد تيپهپای همديپد

در تابستان رخ داده است (تيپ همديد تابستاني و بهاری) بيشتر

حاصل تا حد زيادی گويای شرايط زمپاني اقلپيم ايپن ايسپتگاه

از ساير تيپپ هپای همديپد باشپد .امپا در فصپول ديگپر عوامپل

باشد .تغييرات زماني هريک از عناصر اقليمي و به عبارت ديگر

کنترل کننپده آب و هپوا اکثپرا از منپاطق بپرون حپارهای وارد

هر تيپ هوای همديد بدسپت آمپده بپه مجموعپهای از عوامپل

منطقه ميشود و آب و هوا را متاثر مپيسپازد و بپه دليپل متغيپر

وابسته بوده است که مي توان آنها را تحت عنپوان فاکتورهپای

بودن و نيز متعدد بودن آنها ،اين عوامل ممکن است در يک يا

اقليمي نام برد .در تابستان به علت کم فشار گرمايي سطح زمين

چند سال به مقدار زيادی ظاهر شود و در برخي سپالهپا ظپاهر

و پرفشار جنب حارهای سطح باال ،آسمان صاف ،هوای گرم و

نشود و يا دامنه فراواني ماهانه آنها بسيار متغير باشد.

بعضا همراه با گرد و غبپار محلپي در خپور و بيابانپک مشپاهده

در ايستگاه خپور و بيابانپک بايپد سپال را بپه دو قسپمت،

مي شود که مقدار ناپايداری و بارش کاهش ،مقادير دما ،تبخير

دوره ثبات جپوی و دوره بپي ثبپاتي جپوی تقسپيم کپرد .دوره
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ثبات جوی فصل تابستان است که اساساً تفاوت بسياری با ساير

 -7مسعوديان ،س .ا ،.ب ،.محمدی ،1386 ،شناسايي تيپپهپای

فصول دارد .الزم بپه يپاد آوری اسپت کپه فصپل بهپار در ايپن

همديد هوای ايستگاه سنندج ،مجله جغرافيا و توسعه ناحيهای،

منطقه نيز تقريبا ماهيت فصل تابستان را دارد .به علت دور واقپع

شماره  ،9صص .1-22

شدن از کانونهپای رطپوبتي ،قرارگيپری در فاصپله زيپادی در

 -8نظری پپور ،ح ،.ج ،.خوشپحال ،1385 ،شناسپايي تيپپهپای

بادپناه رشته کوههای زاگرس و عپدم وجپود موانپع کوهسپتاني

همديد ايستگاه طپبس در دوره آمپاری  ،1364-83فصپلنامه

چشمگير در منطقه که باعث صعود تپودههپای هپوا مپيشپوند،

علمي فني سپهر ،پذيرش چاپ.

بادهای غربي در فصل زمستان هم نميتواننپد بپه مقپدار کپافي
باعت ايجاد ريزشهپای جپوی در ايپن منطقپه شپوند .فقپط در
موارد نادری که از شپدت و قپدرت بسپياری برخپوردار باشپند
باعث ايجاد بارش در اين منطقه ميشوند .ايپن منطقپه در اکثپر
مپپوارد دارای آسپپمان صپپاف و فاقپپد ابپپر اسپپت .در ايپپن مقالپپه
تيپهای همديد اصلي ايستگاه خوربيابانک و آرايش گردشپي
تراز  500هکتوپاسکالي آنها شناسايي و ارتبپاط بپين آنهپا نيپز
تبيين گرديد.
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