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پیشبینی میانگین روزانهي دما در استان خراسان رضوي
دریافت مقاله96/11/12 :

پذیرش نهایی97/3/29 :

صفحات99-112 :

چکیده
هدف از این نوشتار ،كاربست مدلی همدید جهت برآورد میانگین روزانهي دماا و ارببااآ آن باا اربفااع
ژئوپتانسیل در براز میانی جو(براز  500هکتوپاسکال) است .براي نیل باه ایان هادف از دو پایگااه داده
استفاده شده است .پایگاه نخست دادههاي رویداد محیطی(سطحی) میباشد كه در این راستا دادههااي
میانگین روزانه دما در ایستگاههاي منتخب مشهد ،بربت حیدریه و سبزوار مورد بحلیل قارار ررفات.
بیشینه و كمینه این ایستگاهها از بازهي زمانی 1365/10/11الی  1392/10/11خورشیدي به بعاداد 9862
روز از سازمان هواشناسی كشور اخذ رردید .پایگاه دوم شامل دادههاي اربفااع ژئوپتانسایل باراز 500
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سیّد محمد حسینی :استادیار گروه اقلیمشناسی دانشگاه سیّدجمال الدین اسدآبادی ،همدان ،ایران.1
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عبدالحسین عادلزاده :کارشناس ارشد آب و هواشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
Email :adelh1392@gmail.com

هکتوپاسکال است كه دادههاي آن از بارنماي  NCEP/DOEوابسته به سازمان ملای جاو و اقیاانو -
شناساای ایاااتت متحااده در ساااعتهاااي 00:00؛ 03:00؛ 06:00؛ 09:00؛ 12:00؛ 15:00؛  18:00و  21:00زولااو
دادههاي جو بات محاسبه رردید .همبستگی به دست آمده وارد محیط سورفر رردید و خطاوآ همتاراز
همبستگی ایستگاههاي منتخب با نیمکرهي شمالی برسیم رردید .چهار منطقه در نیمکرهي شمالی باه
دست آمد كه با دماي ایستگاههاي مورد بررسی همبستگی باتیی نشان دادند .نتایج همبستگیها بیانگر
این است كه ایاتت متحدهي آمریکا با 25یاخته ،شمال چین 25یاخته ،آفریقا  45یاخته و ژاپان باا 65
یاخته بیشترین یاختهها را به خود اختصاص داده اسات .آنگااه ،میاانگین وزنای یاختاههااي اربفااع
ژئوپتانسیل آنها ررفته شد و به وسیله رررسیون چندرانه معادلهي ایستگاهها بدست آمد .نتایج مادل-
هاي پیشیابی نشان میدهد كه به اِزاي هر ژئوپتانسیل متر افزایشی كه در این نمایه رخ دهد ،میاانگین
روزانهي دماي ایستگاه سبزوار  ،1/4بربت حیدریه  1/3و مشهد  1/3درجهي سلسیو
خواهد داد.

افازایش نشاان
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استخراج شده است .سپس همبستگی میانگین روزانهي دماي ایستگاههاي منتخب خراسان رضاوي باا

كلید واژران :پیشبینی ،میانگین روزانهی دما ،همبستگی ،تراز میانی جو ،خراسان رضوی.
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در گذشتهی نه چندان دور ،شناسایی الگوهای گردشی هوا روی نقشههای جووی حتوی بوه وسویله آب و هووا-
شناسان متخصص نیز با خطا مواجه بووده اسوو ولوی اموروزه ،آب و هواشناسوان بوا اسوتفاده از نورم افزارهوای
پیشرفته ،الگوهای هوا را به طریقه کمی و دقیقتر شناسایی میکنند(علیجانی .)99 :1385 ،عالوه بور شناسوایی
الگوهای گردشی هوا ،الگوهای حرکو و تغییرات مکانی سامانههای فشار نیوز مشوخص مویشوود .یکوی از ایون
روشهای آماری ،همبستگی اسو .در صورتی که هدف پژوهشگر شناسایی الگوهای گسترده و کلیتر باشد می-
توان فاصله بیشتری را در نظر گرفو در این صور ت ارزش عددی فشار هر نقطوه از روی نقشوه هووا بور اسواس
ایستگاهها روی نقشه تعیین میشود .این روش اولین بار به وسویله لونود )56 :1963(1معرفوی شوده اسوو .وی
نقشههای هوای قسموهای شمالی ایاالت متحده آمریکا را بر اساس فشار سطح دریای  22ایستگاه منطقوه بوه
گونه هوا یا الگوی گردشی گروهبندی کرده اسو .یارنال )18 :1993(2پیشنهاد میکنود کوه میوزان همبسوتگی
اعضای گروههای تعیین شده با نقشههای کلیدی( نقشههای دارای همبستگی معنیدار باالتر با بیشترین نقشوه-
های دیگر) دوباره محاسبه و بر اساس اندازه آنها هر عضو به گروهی که همبستگی بیشتری دارند جابهجا شوود.
یکی دیگر از موارد همبستگی پیونود و روابوب بوین الگوهوا و سیسوتمهوای گردشوی هواسو هر اسوو .واالس و
گوتزلر )784 :1981(3با استفاده از روش همبستگی ،الگوهای پیونود از دور زمسوتانهوای نیمکورهی شومالی را
شناسایی کردند .در پژوهشی مشابه ،راجرز و ونلون )1375 :1982(4از نمایهی موداری و نصو النهواری بورای
مطالعه روابب میان گردشهای جوی نیمکرهی جنوبی و دمای سطحی جنوبگان استفاده کر .یکانودی از روش-
هایی که ارتباط گردشهای جوی را با اقلیم سطحی مطرح میکند تصوریح مویباشود .کلوین )439 :1984(5از
روش تصریح برای پویشبینوی دموا اسوتفاده کورده اسوو .وی ناهنجواریهوای ارتفواژ وپوپتانسویر توراز 700
هکتوپاسکال را با دمای سطحی به وسیله رگرسیون چندگانه به دسو آورد .زمانی کوه هنووز روش تصوریح 6در
حال تکامر بود مکین و والش )208 :1983(7دو نوژ تصریح را با هم مقاسویه کردنود .یکوی روش کلوین بورای
پیشبینی دمای سطحی روی ناهنجاریهای ارتفاژ تراز  700هکتوپاسکال کوه از رگرسویون چندگانوه اسوتفاده
میشود و دیگری روش والش و مکگریگور )201 :1982(8که در آن رابطه رگرسویون ناهنجواریهوای دموا بوا
ضرایب چند بردار ویژه اول محاسبه میشود .آنها دریافتند که در مجموژ روش کلین پراش زمستانی را حودود
 15درصد بیشتر از روش متکی به بردارهای ویژه تبیین میکند .هیوستون )357 :1992(9از همین روش بورای
بررسی رابطه گردشهای روزانه بوا دموای نقواط شوبکه اسوتفاده کورد و نشوان داد کوه زموانبنودی پدیودههوا
همدید(توالی پدیدهها) نقش بسیار مهمی در دمای سطحی دارد .همچنین توابع انتقال را روی خروجیهای روز
2
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جاری مدلهای گردش عمومی پیاده کرد تا ببیند آیا دماهایی که به روش تصوریح بدسوو آمودهانود بوا نتوای
حاصر از الگوریتم معمولی دما یکی اسو یا خیر .در پژوهشی دیگر سانتوس )108 :2004(1با بهرهگیوری از دو
روش تحلیر همبستگی و تحلیر مؤلفه اصلی 2مراکز فعالیو نقشههای سطح دریوا و توراز 500هکتوپاسوکال را
برای نیمکرهی شمالی و الگوهای دور پیوند 3را معرفی کورده و روشون سواخو کوه ناهنجواری فشوار(ارتفاژ) در
مراکز فعالیو هر یک از این الگوها در جهو عکس دیگری تغییر میکند .هر الگووی گردشوی برحسوب ترکیوب
ویژهای از نمرات مؤلفههای مبنا تعری میشود .بنابراین تمامی روزهوایی کوه از نظور مؤلفوه مبنوا بوه یکودیگر
همانند هستند اعضای یک الگوی گردشی را تشکیر میدهند(عطایی.)44 :1388 ،
سلونوسکی و دیویس )63 :2001(4ارتباط بین الگوهای گردشی و دموای هووا در اروپوا را بوا اسوتفاده از روش
تحلیر همبستگی مورد ارزیابی قرار دادند .نتای به دسو آمده از بررسی آنها حاکی از این اسوو کوه بواالترین
همبستگی بین دماهای اروپا و الگوهای گردشی در فصر سرد سال با نمایه وزش مداری وجوود دارد .همچنوین
دومونکوس و همکاران )61 :2003(5تغییرپذیری رویدادهای دمایی فرین و ارتبواط آن را بوا الگوهوای گردشوی
مورد بررسی قرار دادند .ماهراس و همکاران )1695 :2004(6الگوهای گردشی تراز  500هکتوپاسکال در یونوان
را مورد واکاوی قرار دادند .آنها شش الگوی واچرخنودی ،هشوو الگووی چرخنودی دو نووژ مخوتلب چرخنود و
واچرخند و چهار الگوی ویژه آب و هوایی را شناسایی کردنود .لوورنزو و همکواران )1326 :2012(7رونود دموای
شبانه در شبه جزیره ایبری را در ارتباط با الگوهای گوردش جووی بوزرق مقیواس بررسوی کردنود .همچنوین
پاپولوس ی و همکاران )203 :2012(8به بازنگری روند دما در سوییس در سالهای  1959 -2008بوا اسوتفاده از
دادههای شبکهای( )2*2کیلومتر سازمان هواشناسی سوپیس پرداختند .هدف آنها ابتودا بحود در موورد توزیوع
فضایی و جغرافیایی مشخصههای روند دموایی و سو س کموی کوردن توزیوع تغییورات در گوردش اتمسوفری و
تأثیرات محلی بر این روندهاسو .آندریس و همکاران )656 :2013(9بر این باورند کوه تغییورات دموای هووا در
اروپا و آسیا به شدت تحو الگوهای گردشی جوی اسو .نتای پژوهش آنهوا گورم شودن زمسوتانهوای اروپوا را
مربوط به افزایش جریانهای دریایی و کاهش جریان توده هوای قارهای عنوان میکنود .ایون تغییورات در آسویا
بیشتر مربوط به ماههای وانویه و فوریه اسو .پاندا و همکاران ،)3585 :2014(10الگوهای زمانی و مکانی نمایوه-
های دمای میانگین و دمای فرین در هندوستان را در سالهای  2005تا  1971با استفاده از دادههای شوبکهای
دمای  1*1درجه بررسی کردند .فیالندرز و همکاران )29 :2015(11به بررسی آب و هوا شوناختی دموا در توراز
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-NCP, North Sea-Caspian Pattern
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باالیی در شرق مدیترانه در سالهای  1965تا  2011پرداختند .برای این منظور از دادههای رادیو سووند و داده-
های دوبار واکاوی شوده شوبکهای ( )NCEP/NCARدر هفوو توراز  850،700،500،300،200،150و 1000
هکتوپاسکال استفاده شده اسو .تأثیر گردش جوی ،به وسیله میانگین همبستگی بین دمای باالیی در ترازهوای
متفاوت و شاخصهای آب و هوایی به مانند شاخص نوسانات مدیترانه ،1شاخص الگوی دریای خوزر ،2و شواخص
نوسانات اطلس شمالی ،3محاسبه شد .در نهایو یافتههای آنهوا نشوان داد کوه افوزایش دموا در نورب بواالتر در
تروپوسفر میانی و پایینی برخالف تروپوسفر باالیی اسو .فلوی و همکواران )3093 :2015(4تغییورات الگوهوای
گردشی جوی را بر روند دما و بارش اروپا بررسی کرده و نشان دادند که تغییرات الگوهای گردشی در رونود آب
و هوا در شمال غربی اروپا نسبو به جنوب شرق آن بسیار نیرومندتر اسو و در طول سال در سراسر اروپا رونود
دما و بارش با ترکیبی از الگوهای گردشی همراه اسو.
در ایران نیز ،پژوهشهای باقری( ،)153 :1389نشان داد بین الگوهای گردشی و تیپهای هووای گورم ،سورد و
بووارشدار بخصووود در منطقووه اقلوویم کوهسووتانی ایووران ارتبوواط معنوویدار و قوووی وجووود دارد .محموودی و
مسعودیان( )39 :1386بر این باورند که هر الگوی گردشی تمایر دارد در ماههای ویژهای فعال شود .بوه بیوان
دیگر ،الگوهای گردشی دارای رفتار فصلی هستند به همین دلیر اسو که برخی از الگوهای گردشی با الگوهای
دیگر ناسازگارند و با برخی دیگر سازگاری بیشتری نشان میدهند .با این حال الگوهای دیگری هم وجود دارنود
که بتوانند پس از هر الگوی گردشی دیگری ظاهر شوند و نقش پر ارتباطی(گوذار) میوان الگوهوای ناسوازگار را
بازی کند .حجازیزاده و فتاحی( )89 :1386با استفاده از روش  PCAو خوشهبندی چند هستهای هشو گونه
هوای اصلی را برای فصر زمستان ایران شناسایی و به روش تحلیر همبستگی ارتباط آن را با آب و هوای ایران
تبیین نمودند .لشکری( )16 :1387عامر اصلی افو شدید دما را نفوذ زبانههایی از سولول پرفشوار سویبری و
همچنین مرکز ارتفاژ زیادی در ترازهای  500و  700هکتوپاسکال که قبر از شروژ موج سرما بر روی شومال-
غرب دریای خزر و شرق اوکراین استقرار پیدا کرده میداند که موجب حرکو کُند ناوه و بلوکه شودن آن و در
نتیجه ،سبب تداوم ریزش هوای سرد بر روی ایران شده اسو .قویدلرحیمی( )45 :1390نشان داد که استقرار
الگوهای گردشی تراز  500هکتوپاسکال به همراه تضعی باد مداری و شومالی شدن جهو باد نصو النهواری،
زمینه فرارفو دمایی منفی یا انتقال هوای سرد عورضهای باالی جغرافیایی را به ایستگاه مراغه فراهم نمووده و
دمای هوا را تا حد غیر قابور تحملی کاهش میدهد .صوادقی و همکواران( )107 :1391بوا اسوتفاده از حوداقر
دمای روزانه و دادههای روزانه فشار سطح دریا و ارتفاژ وپوپتانسیر تراز  500هکتوپاسوکال ،اموواج سورمایی در
شمال شرق ایران را بررسی نمود و معتقد اسو که  10درصد از سرماهای شدید منطقه ،علو همدید یا انتقوالی
و 10درصد آن ،حاصر گسترش پرفشار سیبری به خراسان اسو .مسعودیان و همکاران( ،)142 :1396با پویش-
یابی دمای روزانه و ارتباط آن با ارتفاژ وپوپتانسیر در کرانههای جنوبی دریای خزر بر این باورند که به اِزای هور
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روش بحقیق
میانگین روزانهی دمای منتخب ایستگاههای همدید استان خراسان رضوی(مشهد ،سبزوار ،تربوحیدریه )،موورد
واکاوی قرار گرفته اسو .موقعیو مکانی و جغرافیایی ایستگاهها در شوکر ( )1و جودول ( )1نموایش داده شوده
اسو.

جدول( .)1موقعیت مکانی ایستگاههاي منتخب مورد بررسی
ردیف

ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

اربفاع از سطح دریا

1

مشهد

59/3333

36/2666

999/2

2

سبزوار

57/7166

36/2

977/6

3

تربوحیدریه

59/2166

31/0333

1450/8
] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99

در مطالعات همدید که هدف یافتن رابطهی بین الگوهای گردشی با تیپهای همدید یا یوک رویوداد محیطوی
اسوو دو نووژ پایگواه داده نیواز اسوو .یکوی پایگواه دادههوای جووی و دیگوری پایگواه دادههوای رویوداد

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

شکل( .)1موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوي

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

یک وپوپتانسیر متر افزایش ،میانگین روزانهی دمای ایستگاههای انزلی ،گرگان ،رشو ،بابلسر و رامسر به ترتیب
 0/1 ،0/1 ،0/1 ،1/1 ،0/1درجهی سلسیوس افزایش نشان خواهد داد.
بنابراین ،شناسایی تغییرات مکانی  -زمانی دما و ارتباط آن با تراز میانی جو برای شناخو و مقابلوه بوا دماهوای
فرین و رفتارشناسی آن در آینده در گسترهی مورد بررسی امری ضروری به نظر میرسد .با بوه کوارگیری یوک
مدل همدید به برآورد میانگین روزانهی دما در ایستگاههای منتخب استان خراسان رضوی و ارتباط آن با ارتفاژ
وپوپتانسیر تراز میانی جو ( 500هکتوپاسکال) پرداخته شده اسو.
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در نوشتار حاضر ،از رویکرد گردشی به محیطی استفاده شده اسو .در این رویکرد دادههای محیطی بور اسواس
الگوهای گردشی ارزیابی میشود .یکی از این روشها تصریح اسو .تصریح یک روش آماری اسوو کوه در ابتودا
توسب سازمان هواشناسی ایاالت متحده به منظور انجام پیشبینیهای ماهانه طراحی شده اسو .هودف از ایون
روش ،پیشیابی اقلیم به کمک نقشههای وپوپتانسیر اسو .بنابراین چون در روش تصریح ارتبواط گوردشهوای
جوی با اقلیم سطحی مطرح میشود(یارنال1993 ،؛ برگردان :مسعودیان.)163 :1390 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

شکل( .)2پراكنش یاختهها بر روي محدوده مورد بررسی با فاصله  2/5*2/5درجهي قوسی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

محیطی(سطحی) .پایگاه نخسو پایگاه دادههای رویداد محیطی(سطحی) میباشد که در این راسوتا از دادههوای
روزانه دمای منتخب ایستگاههای مشهد ،تربو حیدریه و سوبزوار اسوتفاده شوده اسوو .بیشوینه و کمینوه ایون
ایستگاهها در بازهی زمانی 1365/10/11الی  1392/10/11خورشیدی به مدت  27سال به تعوداد  9862روز از
سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید .پایگاه دیگر ،شامر دادههای جووی اسوو کوه چگوونگی جریوان جووی را
مشخص مینماید .این پایگاه ،شامر دادههای ارتفاژ وپوپتانسیر تراز  500هکتوپاسکال اسو که دادههوای آن از
تارنمای  NCEP/DOEوابسته به سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی ایاالت متحوده در سواعوهوای 00:00؛
03:00؛ 06:00؛ 09:00؛ 12:00؛ 15:00؛  18:00و  21:00زولو استخراج شده اسو .بازهی زمانی این دادههوا از
 1987/01/01الی  2014/01/01میالدی با شبکهبندی  2/5×2/5درجه قوسی بوده اسو که سراسور نیمکورهی
شمالی با طول جغرافیایی  0تا  360درجهی شرقی و عرض جغرافیایی -90تا 90درجهی شمالی را در بر موی-
گیرد شکر( .)2انتخاب دادههای ارتفاژ وپوپتانسیر  500هکتوپاسکال از یکسوو مبتنوی بور تحقیقوات محققوان
دیگری بوده اسو که به بررسی مساپر مشابه پرداختهاند و از سووی دیگور مبتنوی بور ایون واقعیوو اسوو کوه
جریانهای تراز  500هکتوپاسکال که الیه میانی جو به شمار میآید ،نقش تعیین کنندهای در آرایش الگوهوای
فشار سطحی دارد(مسعودیان.)55 :1385 ،

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99
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نتایج
معادلهي پیشیابی

پس از جداسازی یاختههای با همبستگی باال ،به نظر میرسد میانگین وزنی ارتفاژ وپوپتانسیر روی این160
یاخته بتواند برآورد مناسبی برای میانگین دمای ایستگاهها باشد .لذا ارتفاژ وپوپتانسیر تراز 500هکتوپاسکال
در مساحو یاختهها ضرب و س س میانگین وزنی ارتفاژ وپوپتانسیر به صورت رابطه( )1به دسو آمد..

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99

رابطه ()1

WM

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

شکل( .)3همبستگی دما و اربفاع ژئوپتانسیل براز  500هکتوپاسکال در ایستگاههاي منتخب با نیمکرهي شمالی

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

واوهنامهی انجمن هواشناسی ایاالت متحدهی آمریکا( ،)2012معادلهی پیشیابی را چنین تعری کرده اسو .هر
معادله ی که در آن مشتقات زمانی وجود ندارد و تنها ترازمندی میان چندین کمّیو در قلمرو مکانی برای یوک
لحظهی زمانی معین در نظر گرفته میشود ،معادلهی پیشیابی میباشد .برای دسترسی به اهوداف ،همبسوتگی
میانگین روزانهی دمای ایستگاههای منتخوب بوا دادههوای جوو بواال(تراز  500هکتوپاسوکال) محاسوبه گردیود.
همبستگی به دسو آمده وارد محیب نرم افزار سورفر گردید و خطوط همبستگی ایستگاههای خراسان رضوی با
نیمکرهی شمالی ترسیم گردید .چهار منطقه در نیمکرهی شمالی به دسو آمود کوه بوا ایسوتگاههوای منتخوب
همبستگی باالیی نشان دادند .این چهار منطقه شامر :ایاالت متحدهی آمریکا با مختصات طول جغرافیایی -91
تا -100و عرض جغرافیایی  38تا 50درجهی شمالی ،آفریقا با مختصات طوول جغرافیوایی  -5توا  25و عورض
جغرافیایی  20تا 32درجهی شمالی ،شمال چین با مختصات طول جغرافیوایی  90توا 110و عورض جغرافیوایی
 30تا 44درجهی شمالی و واپن با مختصات طول جغرافیایی  125تا  155و عرض جغرافیایی  44تا  61درجه-
ی شمالی میباشند شکر( .)3بررسیها نشان داد که ایاالت متحودهی آمریکوا بوا  25یاختوه ،شومال چوین 25
یاخته ،آفریقا  45یاخته و واپن با  65یاخته بیشترین یاختهها را به خوود اختصواد داده اسوو .در مجمووژ در
نیمکرهی شمالی  160یاخته وجود دارد که همبستگی آنها با دمای ایستگاههای منتخب بسیار زیاد اسوو .بوه
دیگر سخن ،مجموعاً در نیمکره شمالی  160یاخته در کشورهای آمریکا ،شمال چین ،آفریقا و واپن وجود دارند
که با دمای ایستگاههای خراسان رضوی همبستگی باالیی دارند.
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در رابطه ()1؛ ) ،(aiمساحو هر یاخته و ) ،(hgtارتفاژ وپوپتانسیر هر یاخته میباشد .به این ترتیب نمایه بوه
دسو آمد .این نمایه نمایندهی ارتفواژ وپوپتانسویر چهوار قلمورو جغرافیوایی مختلو اسوو .در نهایوو ،مودل
رگرسیون این نمایه با میانگین روزانهی دمای ایستگاههای منتخب محاسبه شد.
مدل پیشیابی ایستگاه همدید مشهد

n=9862

(T=)I *1304/0 - -740/5

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99

در مشهد نوسان زمستانه دما بیشتر از تابستانه اسو .از زمستانهای سورد و طووالنی حودوداً  4/5الوی  5مواه و
تابستانهای گرم کوتاه برخوردار اسو .بوه طووری کوه ،میوانگین کمینوه دموا در زمسوتان زیور صوفر درجوهی
سلسیوس میباشد .نقشهی همبستگی تراز  500هکتوپاسکال برای ایستگاه مشهد نشان میدهد که همبسوتگی
قویای با سامانههای شکر گرفته بر روی اقیانوس آرام دارد .ایون ایسوتگاه همبسوتگی مثبوو قووی بوا ارتفواژ
وپوپتانسوویر اقیووانوس آرام مرکووزی برقوورار کوورده اسووو و در مقابوور همبسووتگی منفووی بووا آرام شوومالی دارد.
همبستگیهایی که بر روی اقیانوس آرام شکر گرفته اسو باعد ایجاد پدیوده دوقطبوی بور روی ایون اقیوانوس
میشود .پدیده دو قطبی پدیدهای اسو که باعد ایجاد اختالف شدید فشار در ناحیه مورد نظر میشود و همین
اختالف فشار باعد گردیده که هوا از منطقهی با فشار زیاد به منطقهی با فشار کم جریان پیودا کنود .شوکر()4
گویای این مطلب اسو که ایستگاه مشهد همبستگی باالیی با ارتفاژ وپوپتانسیر تراز  500هکتوپاسوکال نشوان
نداده اسو .پراکندگی دما در تمام سطوح به وضوح دیده میشود .با این حال دماهای باال نزدیک به  25درجوه-
ی سلسیوس همبستگی بهتری نسبو به دماهای پایین نشان دادهاند .در توجیه این رفتار مویتووان گفوو کوه
دماهای پایین به شدت از شرایب سطح زمین اثر میپذیرند .با توجه به یکسان بودن ارتفاژ وپوپتانسیر ،ایستگاه

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

رابطه (.)2

(T=I *(0014/±1304/0) +)-740/5 7±/9

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

هی منطقهای از نظر آب و هوا مستقر نیسو ،بلکه الگوی غالوب در یوک منطقوه ،منطقوه دیگور را نیوز تحوو
تأثیرخود قرار میدهد .زیرا با وجود اختالف آب و هوایی بین مناطق مختل و بخصود مناطق حواره و منواطق
برون حاره ،رابطه سیستماتیک جوی بین آنها وجود دارد و تغییراتی که مثالً در منطقه حاره به وجود مویآیود،
سبب شکرگیری اختالفات جوی بین مناطق عرضهای متوسب و دیگر عرضهای جغرافیایی میشود .بوه طوور
کلی ،همواره رابطه کامالً مشخص بین وضعیو جوی حاکم در یک ماه در عرضهای باال ،با وضعیو جوی حاکم
در عرضهای پایین وجود دارد(عساکره .)183 :1380،با این تفاسیر ،نتای بیانگر این اسو که میانگین روزانهی
دمای ایستگاه مشهد تابع تغییرات نمایهی بدسو آمده اسو .همبستگی این دو متغیر  0/866برآورد شده اسو.
به بیان دیگر نزدیک به  76درصد تغییرات میانگین روزانهی دمای مشهد را میتوان به کمک این نمایوه تبیوین
کرد .همچنین مدل پیشیابی مشهد نشان میدهد که به احتمال  95درصد اطمینان بتووان میوانگین روزانوهی
دمای مشهد را در این نمایه بین  -3/9تا  29/4درجهی سلسیوس تخمین زد .و بوه اِزای هور وپوپتانسویر متور
افزایشی که در نمایه رب دهد میانگین روزانهی دمای مشهد  1/3درجهی سلسیوس افزایش نشوان خواهود داد.
رابطه(.)2
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مورد نظر دم اهای بسیار متفاوتی را تجربه کرده اسو .در چند روز متفاوت که نمایه برابر بوا  5720وپوپتانسویر
متر بوده اسو دمای مشهد بین منفی  5تا  20درجهی سلسیوس به ثبو رسیده اسو شکر(.)4

مدل پیشیابی ایستگاه همدید بربت حیدریه

(T=I *(0013/±1332/0) +)-757/7±1/5

رابطه ()3
n=9862

(T=)I *1332/0- -757/1

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99

به دلیر موقعیو جغرافیایی ،ارتفاعات زیاد و قرار گرفتن در مسیر پرفشوار سویبری بخصوود در نیموهی سورد
سال ،ایستگاه تربوحیدریه دماهای پایین زیادی را کسب نموده اسو .به نظور مویرسود کوه عوامور بیرونوی از
جمله پرفشار سیبری بیشترین تأثیر را بر دماهای فرین سرد این ایستگاه داشته باشد .در نیمهی سرد از نظوم و
ثبات چندانی برخوردار نیسو در صورتی که در نیمهی گرم سوال اخوتالف دموای کمتور  ،ثبوات و یک وارچگی
بهتری را نشان میدهد .هر چند که در نیمهی گرم سال تربو حیدریوه تحوو توأثیر بادهوای  120روزه کوه از
جنوب شرق و شرق وارد کشور میشود قرار میگیرد .این بادها در تابستان بر روی هندوستان و پاکستان اسوو
این کم فشار به کم فشار پاکستان معروف اسو و محر تشکیر آن بر روی دره گنگ اسوو .ورود و خوروج ایون
کم فشار بر دمای تربو حیدریه تأثیر گذاشته اسو اما نه به شدت پرفشار سیبری که نیمه سرد سال بور تربوو

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

نتای حاکی از این اسو که میانگین روزانهی دمای ایستگاه تربو حیدریه تابع تغییورات نمایوهی حاضور اسوو.
همبستگی این دو متغیر  0/872برآورد شده اسو .به بیان دیگر نزدیک به  78درصد تغییرات میانگین روزانهی
دمای تربو حیدریه را میتوان به کمک این نمایه تبیین کرد .مدل پیشیابی تربوحیدریه نشان میدهد که بوه
احتمال  95درصد اطمینان میانگین روزانهی دمای ایستگاه تربوحیدریه را بتوان بوین  -4/6توا  29/6درجوهی
سلسیوس تخمین زد .و به اِزای هر وپوپتانسیر متر افزایشی که در نمایه رب دهد میانگین روزانهی دمای تربو-
حیدریه 1/3درجهی سلسیوس افزایش نشان خواهد داد رابطه(.)3

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)4همبستگی دما(درجهي سلسیو ) و اربفاع ژئوپتانسیل (متر) براز 500هکتوپاسکال در مشهد
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حیدریه حاکمیو یافته اسو .اگر چه دماهای سطح زمین مستقیماً به جریان سطح  500هکتوپاسکالی مربووط
نمیشوند ،اما با همدیگر همبستگی شدیدی دارند .در چند روز متفاوت که نمایوه برابور 5740وپوپتانسویر متور
بوده اسو ،میانگین روزانهی دمای ایستگاه تربو حیدریه بین  -8تا  22درجوهی سلسویوس ثبوو شوده اسوو
شکر(.)5
] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل( .)5همبستگی دما(درجهي سلسیو ) و اربفاع ژئوپتانسیل (متر) براز 500هکتوپاسکال در بربت حیدریه

مدل پیشیابی ایستگاه همدید سبزوار

(T=I *(0014/0±1418/0) +)-802/9 ± 7/7

رابطه ()4
n= 9862

(T=)I *1418/0 - -802/9

] [ DOI: 10.29252/jgs.19.52.99

بررسیها بیشتر نشان میدهد که همبستگی این دو متغیر در دماهای زیاد بسیار نیرومنودتر اسوو توا دماهوای
پایین شکر( .)6در تابستان هواس هر گرم اسو و ایستگاههایی کوه در ارتفاعوات مختلو کشوور جوا گرفتوهانود
همگی تقریباً توده هوای یکسانی را تجربه میکنند و تفاوت دمای آنها عمدتاً نماینودهی تفواوت ارتفواژ آنهوا
اسو .در زمستان هواس هر سرد و نازک اسو و هوای سردی که از شمال غرب و شومال شورق بوه درون ایوران
میخزد البهالی کوهها و درههای نیمهی شمال کشور را میپوشاند از این رو تفاوت دمای ایسوتگاههوایی کوه در

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

میانگین روزانهی دمای ایستگاه سبزوار تابع تغییرات نمایوهی بدسوو آموده اسوو .همبسوتگی ایون دو متغیور
 0/887برآورد شده اسو .به بیان دیگر نزدیک به  79درصد تغییرات میانگین روزانهی دمای سبزوار را میتووان
به کمک این نمایه تبیین کرد .مدل پیشیابی سبزوار نشان میدهد به احتموال  95درصود اطمینوان میوانگین
روزانهی دمای سبزوار را در نمایهی بدسو آمده بین  -2/2تا  34/2درجهی سلسیوس بتووان تخموین زد .و بوه
اِزای هر وپوپتانسیر متر افزایشی کوه در ایون نمایوه رب دهود میوانگین روزانوهی دموای سوبزوار  1/4درجوهی
سلسیوس افزایش نشان خواهد داد .رابطه(.)4
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پژوهش حاضر نشان داد که فاصله دو متری سطح زمین به شودت وابسوته بوه ارتفواژ وپوپتانسویر توراز میوانی
هواس هر اسو .سامانههای جوی مختلفی دمای ایستگاههای منتخب استان را تحو تأثیر خود قورار مویدهنود.
اندرکنش بین سامانههای جوی با ویژگیهای متمایز مانند وجود ارتفاعات ،دوری و نزدیکوی بوه دریوا و عوامور
محلی در افزایش و کاهش دما نقش زیادی دارند .با این حال بررسی کامر و دقیقتر نشان میدهد که وابستگی
این دو متغیر(دما و ارتفاژ وپوپتانسیر) در دماهای زیاد بسیار نیرومندتر اسو تا دماهای پوایین .در توجیوه ایون
رفتار می توان گفو دماهای پایین به شدت از شرایب سطحی مانند نوژ پوشش زمین و ناهمواری اثر میپذیرند.
بنابراین با وجود یکسان بودن ارتفاژ وپوپتانسیر ،ایستگاهها دماهای بسویار متفواوتی را تجربوه کوردهانود .نتوای

] [ DOR: 20.1001.1.22287736.1398.19.52.1.7

شکل( .)6همبستگی دما(درجهي سلسیو ) و اربفاع ژئوپتانسیل (متر) براز 500هکتوپاسکال در سبزوار

] [ Downloaded from jgs.khu.ac.ir on 2023-01-09

جایجای کشور پراکندهاند نه تنها از تفاوت ارتفاژ آنها بلکه از تفاوت هوای حاکم بر آنها هم ناشی میشوود و
از این رو تفاوت دمای ایستگاهها با هم زیادتر از تابستان اسو(مسعودیان .)98 :1390 ،بوه نظور مویرسود ایون
همبستگی در دورهی گرم سال بارزتر اسو ،پراکندگی دماهای زیر صفر نشوان از بیثبواتی دموا در دورهی سورد
سال اسو .دماهای این ایستگاه در دورهی سرد سال از نفوذ توده هوای سرد سیبری که از شمالشرق وارد ایران
میشود بیشترین تأثیر را میپذیرد .برای نمونه در چند روز متفاوت که نمایهی سبزوار  5750وپوپتانسویر متور
بوده اسو میانگین روزانهی دمای ایستگاه سبزوار بین  +1تا  22درجهی سلسیوس ثبو شده اسو .در چند روز
سردی که دمای  -7/5درجهی سلسیوس به ثبو رسیده اسو به احتمال زیواد شورایب حواکم بور ایسوتگاه بور
شرایب همدید جو میانی غلبه داشته اسو که چنین دمای پایینی دیده شده اسو .شکر( .)6طی ماههوای گورم
ناوهها و پشتههای نیمکرهی شمالی با نظم مشخصتری نسبو به ماههای سرد ظواهر میشووند .در بخوشهوای
جنوبی با انشعاباتی به طرف شرق باعد انحراف جریاناتِ وارد بر ایران میگوردد .بطوریکوه جریانوات بوا جهتوی
جنوبغربی و شمالشرقی هوای گرم جنوبی را به طرف ایران هدایو مینماید(عساکره.)98 :1380 ،
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حاکی از این اسو که همبستگی باالیی بین میانگین دمای هر سوه ایسوتگاه بوا ارتفواژ وپوپتانسویر توراز 500
هکتوپاسکال برقرار اسو .در زمستان ایستگاههای مورد بررسوی تحوو توأثیر شورایب محلوی و همچنوین تووده
هواهای مختل قرار میگیرد و همبستگی پایینتری با ارتفاژ وپوپتانسیر نشان دادهانود .در توجیوه ایون رفتوار
میتوان گفو که مدلها در نیمهی گرم سال و تابستان به دلیر همگنی جوو ،کوارایی بواالتری نسوبو بوه دروه
سرد سال و زمستان دارند .همچنین نتای نشان داد از مجموژ  160یاخته در نیمکره شمالی ،ایاالت متحودهی
آمریکا با  25یاخته ،شمال چین  25یاخته ،آفریقا  45یاخته و واپن با  65یاخته ،بیشترین یاختهها را بوه خوود
اختصوواد داده اسووو .همبسووتگی دو متغیر(میووانگین دمووا و ارتفوواژ وپوپتانسوویر) در سووبزوار ،0/887تربووو
حیدریه 0/872و مشهد  0/866برآورد شده اسو .به بیان دیگر در سبزوار نزدیک به  ،79تربوو حیدریوه 78 ،و
در مشهد  76درصد میتوان تغییرات میانگین روزانهی دما را به کمک نمایه بدسو آمده تبیین کرد .همچنوین
نتای مدلهای پیشیابی نشان میدهد که به اِزای هور وپوپتانسویر متور افزایشوی کوه در ایون نمایوه رب دهود
میانگین روزانهی دمای ایستگاه سبزوار  ،1/4تربو حیدریوه  1/3و در مشوهد  1/3درجوهی سلسویوس افوزایش
نشان خواهد داد .مقایسه پژوهشهای دیگر اندیشمندان با یافتههای پژوهش حاضر نشان مویدهود کوه تطوابق
نسبی بین یافتهها وجود دارد .به طوری که افزایش دما در اغلب بخشهای دنیوا و ایوران را تاییود مویکنود .بوه
عنوان نمونه :یوهویی و همکاران( )2010در چین؛ مسعودیان( )1390و مسعودیان و همکاران( )1396در ایران
را میتوان نام برد.
منابع
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