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بیرانوند1

چکیده
نقش عمدهای که الگوهای همدید سطح باال در تعیین آبو هوای زمین دارند سبب شده تا امروزه مطالعه آنها جایگاه
ویژه ای را در محافل علمی به دست آورد .در این مطالعه به منظور شناخت رفتار رودباد جنبحاره در روزهای متوالی بر
روی منطقه اقلیمی ایران ،از زنجیره مارکوف مرتبه یک دوحالته که متداولترین روش آماری در این زمینه است ،استفاده
شده است .در همین راستا دادههای مربوط به وقوع رودباد جنبحاره در چهار تراز ارتفاعی  822 ،122 ،222و 022
هکتوپاسکال برای مقطع زمانی فروردین  3112تا اسفند  3141از مرکز ملی پیشبینی محیطی و مرکز ملی پژوهشهای
جوی ایاالت متحده آمریکا با فواصل زمانی  6ساعته ،اخذ گردیده است و از نرمافزارهای MATLAB ,SURFER
 ,GRADSبرای استخراج داده ،ترسیم نقشهها و نیز انجام محاسبات آماری بهره گرفته شده است .نتایج مربوط به درصد
احتمال وقوع رودباد جنبحاره در هر تراز به صورت جداگانه نمایش داده شده است ،بررسی نقشههای ترسیمی حاکی از
آن است که در تمام ترازها مراکز بیشینه میانگین سرعت ،فراوانی وقوع و درصد احتمال وقوع این رودباد بر روی شرق چین
و در مرتبه بعدی بر روی نواحی شمال عربستان ،دریای سرخ و شمال آفریقا میباشد .همچنین مقایسه ترازهای مختلف نیز
بیانگر این است که بیشینه سرعت ،فراوانی و احتمال این رودباد در تراز  222هکتوپاسکال و کمینه سرعت ،فراوانی و احتمال
در تراز  022هکتوپاسکال میباشد ،در محدوده سیاسی ایران درصد احتمال وقوع رودبادجنب حاره به ترتیب ،11 ،81/44
 31/0و  1/2درصد برای ترازهای  822 ،122 ،222و  022هکتوپاسکال بوده است.
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مقدمه

بنا به تعریف سازمان هواشناسی جهانی ،هرگاه سرعت جریانات هوا بیش از  12متر
در ثانیه باشد ،جریان رودباد بهوجود میآید (کاویانی و علیجانی  .)213 :3140،هر هسته
رودباد به دلیل اختالف دما و سرعت باد زیاد ،همراه با جو کژفشار است .در نیمکره
شمالی دو رودباد غربی وجود دارد .رودباد شمالیتر را رودباد جبههقطبی 3و رودباد
جنوبیتر را رودباد جنبحاره 2مینامند .دانش دقیق از جریان رودباد ،محل،ارتفاع و
قدرت آن در پیشبینی آبوهوا و نیز مسیریابی امن و کارآمد هواپیماها بسیار مهم
است .رودباد میتواند فشار هوا در سطح زمین را کاهش دهد .جریان رودباد باعث
انتقال گرما و نبود آن باعث تفاوت شدید دمایی میشود (جنسون و دانیل.)3108 ،
رودبادهای تراز میانی و باالیی وردسپهر هم در پیدایش دستگاههای بارانزا نقش دارند
و هم مسیر حرکت این دستگاهها را تعیین میکنند .بنابراین الگوی پراکندگی جغرافیایی
بارش در مقیاس سیارهای تابعی از الگوی دستگاههای فشار ،محل استقرار کمربند
همگرایی حاره ،جریانهای اقیانوسی و آرایش رودبادهای وردسپهر(رودباد شرقی،
رودباد جنبحاره ،رودباد قطبی) است.
در اهمیت رودبادها همین بس که جابجایی فصلی رودباد جنبحارهای سبب
استیالی متناوب رژیمهای حارهای و برونحارهای بر اقلیم ایران میگردد .در دورهی
سرد سال که این رودباد بر جنوب ایران مستقر است ،عوامل آبوهوایی برونحاره مانند
بادهایغربی و چرخندها به ایران وارد می شوند؛ اما در دورهی گرم سال که رودباد بر
بخشهای شمالی کشور قرار دارد عوامل آبوهوای حارهای بر ایران مستولی
میشود(علیجانی .)3138 ،بدین جهت شناخت موقعیت قرارگیری این پدیده و همچنین
وردایی آن در راستای دستیابی به شناخت تغییرات زمانی  -مکانی سایر پدیدههای
جوّی مؤثر بر اقلیم کشور امری ضروری میباشد .با توجه به محدودیت منابع مطالعاتی
در ایران ،در پژوهش حاضر تالش میشود متوسط موقعیت روزانه رودباد جنبحاره در
1. Polar Front Jet Stream
2. Subtropical Jet Stream
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محدوده اقلیمی ایران و نیز احتمال وقوع آن مورد بررسی قرار گیرد .بدین جهت به
منظور شناخت رفتار رودباد جنبحاره در روزهای متوالی بر روی منطقه اقلیمی مورد
مطالعه ،از زنجیره مارکوف که متداولترین روش آماری در این زمینه است ،استفاده
شده است .در زمینه بررسی تواتر پدیدههای مختلف به روش زنجیره مارکوف
پژوهشهای فراوانی در رشتههای مختلف صورت گرفته است ،در همین راستا
اقلیمدانان نیز این روش را در تبیین تداوم و تواتر پدیدههای مختلف اقلیمی به کار
گرفتهاند ،از جمله این مطالعات میتوان به پژوهشهای صورت گرفته توسط یوسفی و
همکاران( )3146در راستای برآورد احتماالت خشکسالی و ترسالی با استفاده از زنجیره
مارکوف و توزیع نرمال در ایستگاه قزوین اشاره نمود ،ایشان با به کارگیری این دو
روش ،احتمال حالتهای "خیلیخشک ،خشک ،نیمهخشک ،متوسط ،نیمهمرطوب،
مرطوب و خیلی مرطوب" بر اساس بارشهای ساالنه و فصول مختلف ایستگاه قزوین را
بدست آوردند و نتایج حاصل از دو روش آماری را با هم مقایسه کردند و برتری
زنجیره مارکوف را از طریق آزمون خیدو مشخص نمودند .عساکره ( ،)3143زنجیره
مارکوف را به منظور بررسی تداوم روزهای بارانی در ایستگاه تبریز طی دوره  3103تا
 2220بهکار گرفت ،وی دوره بازگشت روزهای بارانی را حدود  0روز و دوره
بازگشت روزهای خشک را حدود  3روز برآورد نمود ،بررسیهای ماهانهی وی حاکی
از وجود بیشترین احتمال وقوع روزهای بارانی در ماه می در ایستگاه تبریز میباشد.
علیجانی و همکاران( ،)3141زنجیره مارکوف را برای بررسی تداوم روزهای یخبندان
در ایران بهکار گرفتند ،ایشان دادههای مربوط به  04ایستگاه کشور را در سالهای 3113
تا  2220گردآوری نموده و با استفاده از مارکوف مرتبه یک ،دو و سه حالته وابستگی
روزهای یخبندان و غیر یخبندان به یکدیگر ،به همراه ایستایی و همگنی مکانی آنها را
مورد آزمون قرار دادند .در این تحقیق نتایج در قالب نقشههای پهنهبندی برای
تداومهای مختلف در سطح کشور نمایش داده شده است ،ایشان بیان داشتند که وقوع
روزهای یخبندان در اکثر نواحی کشور دارای ویژگی مارکوفی میباشد .عیوضی و
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همکاران( ،)3113در پژوهشی با استفاده از آمار بارندگی فصلی  3ایستگاه استان گلستان
طی سالهای  3108تا  3146از طریق بهکارگیری زنجیره مارکوف مرتبه اول سه حالته،
احتمال انتقال ،دوام ،مدت و فراوانی پایداریها را در هر حالت در زمان و مکان بررسی
نمودهاند ،نتایج ایشان بیانگر این است که به طور متوسط احتمال ماندگاری ،متوسط
تداوم و فراوانی نسبی وضعیت نرمال بیش از وضعیت خشک و شرایط خشک بیش از
شرایط مرطوب میباشد .در میان پژوهشهای صورت گرفته از طریق زنجیره مارکوف،
بهکارگیری این روش برای محاسبه تواتر پدیدههای اقلیمی در جوّ باال کمتر دیده
میشود ،در این مطالعه برآنیم که تواتر وقوع رودباد جنبحاره بر روی محدوده اقلیمی
ایران را از طریق زنجیره مارکوف مرتبه اول به دست آوریم.
داده و روش

در این پژوهش از دادههای بازکاوی شده مرکز ملی پیشبینی محیطی و مرکز ملی
پژوهشهای جوی ایاالت متحده آمریکا که به اختصار ) (NCEP/NCARشهرت
دارند و دارای  2/0درجه تفکیک مکانی در فواصل زمانی  6ساعته میباشند بهره
گرفته شده است 1.به منظور دستیابی به دادههای مربوط به مؤلفه مداری و نصفالنهای
باد در محدوده اقلیمی ایران در مقطع زمانی فروردین  3112تا اسفند  ،3141نقشهها برای
عرض جغرافیایی  22°تا  42 °شمالی و طول 32 °درجه غربی تا  322 °درجه شرقی
استخراج گردیدند .با توجه به تعریف واحدی که سازمان هواشناسی جهانی برای رودباد
ارائه نموده است در این پژوهش مالک رودباد وجود بادهای با سرعت باالی 12
متربرثانیه میباشد .با توجه به اینکه رودباد جنبحاره در سطوح متفاوت دارای جابجایی
میباشد به منظور بررسی موقعیت عمودی آن ،به بررسی این پدیده در چهار سطح ،222
 822 ،122و  022هکتوپاسکال پرداخته شده است .برای ترسیم و تحلیل نقشهها از نرم
افزار  GRADSاستفاده شده است ،بدین ترتیب با نوشتن برنامه رایانهایی خاصی
محدوده مکانی ،بازه زمانی و محدوده ارتفاعی مورد نظر برای استخراج میانگین روزانه
1. www.cdc.noaa.gov
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سرعت در چهار سطح ارتفاعی ( 822 ،122 ،222و  022هکتوپاسکال) استخراج گردید.
در شکل  3تعداد یاختههایی که منطقه مورد مطالعه را در بر میگیردند نمایش داده شده
است .برای هر سطح ارتفاعی ماتریسی به ابعاد ( 23138×3120سطرها تعداد روز و
ستونها تعداد یاختهها میباشد) ایجاد گردید .انجام محاسبات بر روی این داده به
کمک نرمافزار  MATLABانجام گرفت .حاصل محاسبات به شکل نقشه ارائه
گردیده است .برای ترسیم نقشهها از نرمافزار  SURFERاستفاده شده است.

شکل  .3محدوده مورد بررسی با  3120یاخته به تفکیک  2/0×2/0درجه قوسی.

رویدادهای اقلیمی به عنوان پدیدههای تصادفی به طور دقیق قابل پیشبینی نیستند اما
میتوان با مشاهده پیاپی آنها آگاهیهای مفیدی بدست آورد که از طریق قوانین
احتمالی قابل تعریف میباشند و فهم بسیاری از رویدادهای اقلیمی بستگی به شناخت
احتمال وقوع این فرایندها دارد .در واقع فرایندهای تصادفی به پدیدههایی گفته میشود
که نتوان نتیجه آنها را پیش از رخ دادن به طور قطعی معلوم کرد .دانشی که به تحلیل و
بررسی پدیدههای تصادفی میپردازد دانش احتمال میباشد .یک تکنیک ریاضی رایج
جهت مدلسازی پدیدههای تصادفی ،مدل زنجیره مارکوف میباشد که توالی از
مشاهدات را در طول زمان نشان میدهد .بهعبارتی فرایندهایی که در نتیجهی
پیشآمدهای تصادفی مؤثر بر یک سیستم با زمان نوسان میکنند ،فرایندهای تصادفی

07

اندیشه جغرافیایی ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،پاییز 3113

نامیده میشوند .یک فرایند تصادفی مجموعهای از متغیرهای تصادفی است که با
} {X(n),nϵNنمایش داده میشود .در عمل ،مجموعهی اندیس  Nمعموالً به زمان
اشاره دارد و مقادیر ) X(nاندازهها یا مشاهداتی بر روی یک سیستم در زمان  nرا نشان
میدهند .مقادیر ممکن ) ،X(nحالتهای فرایند نامیده میشوند(مشکانی.)360 ،3144 ،
هر برآمد فرایندهای تصادفی که تنها به برآمد بالفاصله قبل از آن بستگی دارد را فرایند
تصادفی با ویژگی مارکوفی گویند .بر این اساس فرایند تصادفی که در ویژگی
مارکوف صدق کند ،فرایند یا زنجیره مارکوف نامیده میشود(عساکره .)03 :3143 ،با
توجه به اینکه در تمام فرایندهای تصادفی ،ممکن است برقراری ویژگی مارکوف معلوم
نباشد ،این ویژگی به عنوان یک فرض در نظر گرفته میشود .روشهای معتبر برای
آزمون برقراری ویژگی مارکوف وجود دارد که یکی از آنها آزمون استقالل میباشد.
از آنجایی که یک زنجیره مارکوف مرتبه اول دو حالته یک مدل آماری مناسب
برای تداومهای دوحالته است (علیزاده ،)232 ،3143 ،در این پروژه ابتدا بهمنظور
رتبهدهی به رودباد به عنوان پدیده مورد نظر ،سرعتهای باالتر و مساوی  12متربرثانیه به
عنوان وقوع رودباد با عدد یک و کمتر از آن با عدد صفر نشان داده شدند ،بدین ترتیب
دو حالت وجود و عدم وجود رودباد مشخص شد .سپس در مرحله بعدی فراوانی وقوع
هریک از حاالت دوگانه و تغییر حاالت محاسبه گردید .بدین منظور به ایجاد ماتریس
فراوانی تغییر حاالت با عنوان  Fپرداخته شد ،در این ماتریس  Jنشان دهنده وقوع رودباد
و  NJنشاندهنده عدموقوع رودباد میباشد.
(رابطه)3
در ماتریس فوق آرایهها فراوانی تغییر حاالت را نشان میدهند ،چنانچه دیده میشود
آرایه

n11

بیانگر تغییر وضعیت از روزی که رودباد در آن رخ داده و روز پس از آن نیز

رودباد بهوقوع پیوسته است میباشد ،آرایه

n10

تغییر وضعیت از روزی که رودباد در آن

رخ داده و روز پس از آن رودباد وجود نداشته،

n01

تغییر وضعیت از روزی که رودباد
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n00
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بیانگر این است که

در دو روز بالفصل رودباد مشاهده نگردیده است.
در ادامه به منظور برآورد ارزیابی نیکویی برازش ،آزمون استقالل را بکار بردیم؛ در
این آزمون فرض صفر( )H0مبنی بر این است که دادهها از زنجیره مارکوف مرتبه دو
پیروی نمینمایند .این آزمون بر اساس جدول متقابل مقادیر انتقال مشاهده شده(  ) nijو
تعداد انتقال مورد انتظار بر اساس فرض صفر (  ) Eijبنا نهاده شده است .مقادیر مورد
انتظار از روی مقادیر مشاهده شده انتقال با این فرض که جمع حاشیهای مقادیر قابل
انتظار مثل انتقاالت مشاهده شده میباشد ،حاصل میآید .یعنی:

Ri  C j

(رابطه)2

Eij 

n

در رابطه ( Eij ،)2فراوانی مورد انتظار برای یاخته  iو jو در واقع بیانگر فراوانی است
که به شرط استقالل دو طبقه میتوان آن را انتظار داشت Ri .فراوانی مورد انتظار بر
اساس مجموع ردیف C j ،مجموع ستون و  nمجموع کل دادهها میباشد(عساکره،
.)366 :3112
(رابطه)1

( Eij  nij ) 2
Eij

n

n

  
2

i 1 j 1

2
میزانی که از آماره  حاصل میگردد ،در واقع مجموع تمام اختالفات استاندارد

شده مقادیر واقعی و مورد انتظار است ،به عبارت دیگر این آماره بیان میدارد وقتی
متغیرها مستقل باشند ،فراوانی مشاهده شده با فراوانی مورد انتظار چقدر با هم تفاوت
2
دارند .اگر فراوانیهای مشاهده شده شبیه به فراوانیهای مورد انتظار باشند  ،به طور

نسبی کوچک و نزدیک به صفر میشود ،در این حالت میتوان استنباط نمود که دو
متغیر احتماالً همبسته هستند ،حالت عکس این مورد بیانگر استقالل متغیرها است .بدین
جهت

X2

دامنهای بین صفر تا بینهایت (  ) 0   2  دارد(همان 2 .)363 :

بحرانی با درجه آزادی ( )r-1و ( )c-1و در سطح  0درصد خطا از جدول مربوطه به
2
2
دست آمده و با مقایسه دو مقدار  مشاهده شده و  جدول در نهایت هر جا که
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میزان مشاهده شده آن از میزان واقع در جدول بزرگتر بود فرض صفر رد میگردد.
وابستگی این زنجیره به زمان با استفاده از ماتریسهای احتمال انتقال بیان میشود،
شیوههای برآورد ماتریس احتمال به طرز تفکر پژوهشگر بستگی دارد و شامل روشهای
بیزی ،1کمترین توانهای دوم خطا( ،2)LSEبرآورد بیزی تجربی 3و حداکثر درستنمایی
میباشند (زارعی و شاهکار.)318:3142 ،
در این مطالعه از روش بیشینه درستنمایی بهره گرفته شده است ،مطابق این روش
فراوانی نسبی به عنوان برآوردی از ارزش احتمال در نظر گرفته میشود .به این ترتیب
اگر  nروز موجود باشد و رویداد مورد نظر  mبار رخ داده باشد ،فراوانی نسبی حاصل
m
n

خواهد بود .نتایج این محاسبات در ماتریس زیر نمایش داده شده است .هر آرایه

این ماتریس بیانگر احتمال انتقال از یک حالت به حالت دیگر میباشد .با توجه به اینکه
آرایههای هر ردیف این ماتریس بیانگر احتمال وقوع و احتمال عدم وقوع یک رخداد
میباشند مجموع آنها برابر یک خواهد بود.
(رابطه)8
شایان توضیح است که همه توانهای ماتریس احتمال (  ) P kنیز ماتریس تصادفی
خواهند بود .همچنین از یک مقدار به بعد با افزایش  kهیچ تغییری در ماتریس احتمال
ایجاد نمیشود و مقادیر ردیفهای متناظر در ماتریس یکسان و برابر خواهند بود .در
این حالت گفته میشود که ماتریس به ایستایی (پایایی) رسیده است .از آنجا که
ردیفهای این ماتریس با هم برابرند ،میتوان این ماتریس را به شکل یک بردار و با
(  )  jنمایش داد .در واقع اگر  ، lim P k  ماتریسی مانند  با سطرهای یکسان و
k 

درایههای مخالف صفر ایجاد میشود و اگر هر یک از سطرهای یکسان ماتریس حدی

1. Bayes
2 . Least Squares Error
3 .Empirical Bayes
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 با بردار سطری  نشان داده شود ،عناصر  یک توزیع احتمال را تشکیل میدهد.
 بردار احتمال حالت پایا و درایههای آن به احتمالهای پایا موسومند(هوگستروم،
.)33-32 :2222
یافتهها
بهمنظور دستیابی به مشخصات توصیفی رودباد جنبحاره ،میانگین و ضریب تغییرات
سرعتِ روزانه رودباد برآورد گردید .برای نمایش این آمارهها ،نقشههای مربوط به
آنها در هر سطح ارتفاعی تولید شد ،نتیجه حاصله در شکل  ،3نمایش داده شده است.
ضریب تغییرات با طیفرنگی در پسزمینه نقشهها و میانگین به صورت منحنی بر روی
آن نمایش داده شده است تا زمینهساز تصویری روشن از رفتار رودباد جنبحاره و
تغییرات آن باشد.
اولین مطالعهای که در ارتباط با جایگاه متوسط رودباد صورت گرفت مربوط به
پالمن )3103(1بود .بررسی وی محدود به فصل زمستان بود .سپس مطالعات
کریشنامورتی ،)3162(2والس و هابز )3133(3و گالوین )2223(4تأییدی بر یافتههای وی
شد (ساها .)3 :2232 ،5نتایج کار کریشنامورتی ( )3162که تنها برای فصل زمستان سال
3106صورت پذیرفته است ،بیانگر وجود سه هسته بیشینه سرعت در آسیا ،آفریقا و
آمریکا میباشد .هسته بیشینه آفریقا دارای سرعتی بیش از  322نات ( 02متربرثانیه) بوده
است .در مطالعه حاضر نقشه مربوط به تراز  222هکتوپاسکال بیانگر این است که هسته
رودباد جنبحاره در این تراز با بیشینه سرعت  02متربرثانیه بر فراز شمالغرب عربستان
واقع شده است .خطوط همسرعتی از رودباد جنبحاره که ایران را تحت تأثیر خود قرار
داده است ،بسیار بهم فشرده بوده و از شیب باالیی برخوردار میباشند .این خطوط
نشانگر سرعت بین  82-84متربرثانیه بر روی کشور هستند .در این تراز میانگین سرعت
1. Palmen
2 . Krishnamurti
3 . Wallace and Hobbs
4 . Galvin
5 . Saha
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رودباد در کل کشور حدود  88متربرثانیه میباشد .تقسیمبندی شماتیک هسته سرعت
رودباد جنبحاره در این سطح در شرایط میانگین ،به منظور بررسی تغییرات
چرخندگی ،طبق شکل  ،2بیانگر قرارگیری ایران در خروجی چپ رودباد (در حالت
متوسط) میباشد .چنانچه میدانیم مناطقی که در این ناحیه واقع میگردند دارای
واگرایی در سطوح باال و همگرایی در ترازهای زیرین خواهند بود.
میزان ضریب تغییرات در این تراز دامنهای بین  4تا  24درصد را به خود اختصاص
داده است ،چنانچه مشاهده میگردد کمترین ضریب تغییرات در مناطقی حادث شده
است که نواحی تمرکز هسته رودباد نمیباشند و خطوط همسرعت از هم فاصله
گرفتهاند ،این در صورتی است که بیشینه ضریب تغییرات در بخشهایی دیده میشود
که هستههای سرعت دارای تمرکز و جابجایی میباشند و خطوط همسرعت به هم
نزدیک شدهاند .بر روی محدوده سیاسی ایران مقادیر بیشینه میانگین و ضریب تغییرات
بر روی نواحی جنوبی و مرکزی مشاهده میگردند .در صورتی که به سمت دریای خزر
به طور محسوسی از میزان سرعت و ضریب تغییرات آن کاسته میشود ،متوسطِ ضریب
تغییرات بر روی ایران  21/3درصد میباشد .بهطور متوسط تغییرات سرعت رودباد
جنبحاره در این تراز بر روی کشور 88±1/2متربرثانیه بوده است بدین معنا که در
بیشینه سرعت رودباد در کشور ،متوسط رودباد بیش از  01متربرثانیه و در حالت کمینه
سرعت رودباد ،متوسط رودباد بر فراز ایران کمتر از  10متربرثانیه بوده است.
هسته رودباد جنبحاره در تراز  122هکتوپاسکال بر روی عربستان قرار گرفته استت
و سرعت مرکز آن  88متربرثانیه میباشد ،همچنتین هستته سترعت ضتعیفتتری در ایتن
سطح بر فراز فالت تبت با سرعت مرکتزی  10متتر برثانیته مشتاهده متیگتردد .خطتوط
همسرعت  13-82متربرثانیه سطح کشور را پوشش متیدهتد و میتانگین استتخراج شتده
برای کشور  82/3متربرثانیه میباشد.
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شکل .1تغییرات چرخندگی در هسته متوسطِ روزانه رودباد جنبحاره در تراز  222هکتوپاسکال.

از دامنه ضریب تغییرات در این تراز نسبت به تراز قبلی کاسته شده است و چنتانچته
مشاهده میگردد بیشینه ضریب تغییرات منطبق بر هستته رودبتاد و نتواحی شتمالی هستته
بوده و کمترین میزان آن را در نواحی فاقد هسته سرعت میتتوان مشتاهده کترد .میتزان
ضریب تغییرات سرعت رودباد بر روی محدوده سیاسی کشور ایتران حتدود  23درصتد
میباشد .به عبارتی نوسان سرعت رودباد در این تراز بر فراز ایران بین  12تا  02متربرثانیه
در حالت متوسط بوده است.
در سطح  822هکتوپاسکال هسته رودباد جنبحاره بر فراز خلیجفارس استقرار یافتته
است و از سرعت هسته مرکزی آن نسبت به تراز  222هکتوپاسکال 32متربرثانیه و نسبت
به تراز  122هکتوپاسکال  6متربرثانیه کاسته شده است .تراکم خطوط همسرعت در این
تراز به میزان محسوسی کمتر شده است .نکته جالتب توجته در ایتن تتراز شتکلگیتری
هستههای سرعت منفرد با سرعت مرکزی پایین تتر از هستته اصتلی بتر فتراز فتالت تبتت
میباشد ،از نحوهی شکلگیری این هسته اینگونه بتهنظتر متیآیتد کته ارتفاعتات بتاالی
 4222متر هیمالیا در این راستا بر الگوی خطوط همسرعت تأثیرگتذار بتودهانتد .هماننتد
ترازهای پیشین ،بیشترین درصد ضریب تغییرات مربوط به نواحی وقتوع هستته رودبتاد و
کمترین میزان آن مربوط به وقوع هستههای سرعت ضعیف میباشد؛ به این معنتا کته در

تحلیل احتماالتی رخداد روزانه د /. . .هوشنگ قائمی ،حسین عساکره و آذر بیرانوند 

73

محل وقوع این هستهها ،وقوع این میانگین سرعت تغییترات کمتتری را خواهتد داشتت.
برای محدوده سیاسی کشور میانگین حاصله برای ایتن ستطح  16/0متربرثانیته و ضتریب
تغییرات بهطور متوسط  38/6درصد را نشتان متیدهتد .ایتن مقتادیر نشتان متیدهتد کته
تغییرات سرعت بر روی کشور  16/0± 0/1متربرثانیه بوده است ،میتوان استتنباط نمتود
که سرعت رودباد در این تراز و بر روی کشور بین حدود  13/2تا  83/4متربرثانیه متغیتر
بوده است.
پایینترین سطح مورد بررسی برای چگونگی وقوع رودباد جنبحاره مربوط به تتراز
 022هکتوپاسکال میباشد .در این سطح هستههای سترعت بستیار ضتعیفتتر از ستطوح
پیشین میباشند و پرسرعتترین هسته بر روی نتواحی جنتوبی ایتران ،عربستتان و شتمال
آفریقا واقع شده و دارای سرعت مرکزی  18متربرثانیه میباشتد .میتانگین وقتوع رودبتاد
جنب حاره در این تراز برای ایران حتدود  11/0متربرثانیته و درصتد ضتریب تغییترات 1
درصد میباشد .تغییرات متوسط سرعت بر روی ایران  11/0± 1متربرثانیه بوده است.
به منظور تحلیل دقیق رفتار رودباد جنب حاره بتر روی منطقته اقلیمتی متورد بررستی
فراوانی وقوع این رویداد در تمام سطوح مذکور محاسبه و در قالب نقشه نگاشتته شتد و
همچنین برای بررسی توالی و تواتر این رودباد از زنجیره متارکوف مرتبته اولد دو حالتته
بهره گرفته شده است .نتایج این محاسبات توأم با نقشه فراوانی در شکل  ،8آورده شتده
است .در این شکل طیفرنگی پسزمینه فراوانی و خطوط کنتور درصد احتمتال وقتوع
رودباد را نشان میدهد.
در نقشه مربوط به تراز  222هکتوپاسکال بیشتترین فراوانتی وقتوع رودبتاد بته تعتداد
 36222بار در نواحی شرقی چین بتوده استت و پتس از آن در شتمال عربستتان ،دریتای
سرخ و شمال آفریقا به  32222بار رسیده است ،در نواحی شتمالی ایتران 1222-32222
بار و در نواحی مرکزی و جنوبی  33222بار رخداده است .بهطور متوسط حضور رودباد
جنبحاره بر روی کشور  32112بار بهوقوع پیوسته است .بررسی درصد احتمتال وقتوع
رودباد بیانگر این است که بیشترین درصد احتمتال نیتز ماننتد بیشتینه فراوانتی منطبتق بتر
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نواحی شرق چین میباشد که  32درصد احتمال وقوع را در این منطقته دارد .هستته دوم
بیشینه احتمال با کاهش  30درصدی نسبت به هسته مستقر بر چین ،با احتمتال  00درصتد
بر فراز نواحی شمال عربستان ،دریای سرخ و شمال آفریقا حاکمیت یافته استت .درصتد
احتمال وقوع رودباد در نواحی شمالی کشور  82-80درصد و بر سایر نواحی  02درصد
و میانگین کلی احتمال وقوع آن بر روی ایران  81/1درصد را نشان میدهد.
بررسی حاصل از نقشه مربوط به تراز  122هکتوپاسکال نشان متیدهتد کته بیشتترین
میزان فراوانی همانند تراز  222هکتوپاسکال در مرتبه اول مربوط به شرق چین و پتس از
آن بر نواحی غرب دریای سرخ و شمال آفریقا مرکز بیشینهای بتا فراوانتی حتدود 1222
بار می باشد .وجود بیشتینه فراوانتی در شترق چتین بتا فراوانتی بتیش از  33222و کمینته
فراوانی در غرب چین که فراوانی حدود  1222را به ختود اختصتاص داده استت ،ستبب
ایجاد تغییرات مکانی شدیدی بر فراوانی و درصتد احتمتال رختداد رودبتاد شتده استت.
بیشترین درصد احتمال در شرق چتین حتدود  06و در شتمال آفریقتا حتدود  82درصتد
میباشد .نتایج حاصل از بررسی وجود رودباد در این تراز بر روی ایران میانگین فراوانی
را حدود  3218مورد و میانگین احتمال وقوع را  11درصد نشان میدهد .احتمتال وقتوع
رودباد در این تراز بر فراز کشور بین  28تا  18درصد در نوسان میباشد.
مشاهده و بررسی نقشه مربوط به تراز  822هکتوپاسکال بیانگر این است که از بیشینه
فراوانی وقوع رودباد در این تراز نسبت به تراز  122هکتوپاسکال حدود  8222بار کاسته
شده است .همچنین نواحی با بیشینه فراوانی محدودتر شدهاند ،بهطوریکه بیشینه فراوانی
این تراز در جنوبشرقی چتین بتا فراوانتی  4222قترار گرفتته و وستعت کتمتتری را در
برگرفته است .پس از آن مرکز بیشینهای بر روی شمال عربستان ،دریتای سترخ و شتمال
آفریقا مشاهده می گردد که فراوانی آن حدوداً نصف مرکز بیشینه قبلی میباشد .درصتد
احتمال وقوع رودباد در این تراز نسبت به تراز قبل تقریباً به نصف رسیده است که اندازه
آن در جنوبشرق حدوداً  18درصتد و در حتوالی دریتای سترخ  22درصتد متیباشتد.
کمترین میزان ،مربوط به درصد احتمال در غرب چین رخداده است که اندازه مرکز آن
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به  2درصد رسیده است .نتایج حاصل از میانگینگیری رودباد در این تراز بر فراز ایتران
فراوانی  2184و احتمال وقوع  31/0درصدی را نشان میدهتد کته نستبت بته تتراز قبلتی
تقریباً به یک سوم رسیده است.

شکل .8توزیع مکانی فراوانی و احتمال رخداد (درصد) روزانه رودباد.
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نتایج حاصل از تحلیل نقشه مربوط به تتراز  022هکتوپاستکال نشتان داد کته در ایتن
تراز کمترین میزان فراوانی وقوع و درصد احتمال نسبت به سه سطح قبلی وجتود داشتته
است؛ بهعبارت دیگر با اینکه الگوی کلی فراوانی و رخداد مشابه ترازهای قبل است امتا
در این سطح از شدّت و میزان آن ها کاسته شده استت .بتا ایتن حتال یتک مرکتز بیشتینه
فراوانی و درصد احتمال در این سطح بر روی خلتیجفتارس مشتاهده متیشتود .میتانگین
فراوانی وقوع در این ستطح بتر روی ایتران  332و میتانگین احتمتال وقتوع کمتتر از 1/0
درصد میباشد.
نتیجهگیری

تغییرات زمانی و مکانی رودباد جنبحاره بر روی محتدوده اقلیمتی ایتران بته نتوعی
میتواند سببساز استیالی رژیمهای حارهای و برونحارهای بر اقلتیم ایتران گتردد ،لتذا
بررسی رفتار آن و شناخت الگوی زمانی و مکانی آن میتوانتد در راستتای تحلیتلهتای
آبوهوایی کشور مؤثر واقتع گتردد .در ایتن مطالعته بته منظتور شتناخت رفتتار رودبتاد
جنب حاره در روزهای متوالی بر روی منطقه اقلیمتی ایتران ،از زنجیتره متارکوف مرتبته
یک دوحالته استفاده گردید .نتایج حاصتل از نقشتههتای میتانگین در ترازهتای مختلتف
الگوی وقوع هسته رودباد جنبحاره را بهخوبی نمایش داد که در هر چهتار تتراز متورد
بررسی دو هسته بیشینه در شرق چین و شمال عربستان ،دریای سرخ و شمال آفریقا دیده
می شود ،میتانگین ایتن مراکتز در حتداکثر ختود در تتراز  222هکتوپاستکال حتدود 02
متربرثانیه و در حداقل خود در تراز  022هکتوپاسکال  18متربرثانیه میباشتد .ایتن نتتایج
تأییدی بر بیانات پالمن مبنی بر بیشینه سرعت رودباد در تراز  222هکتوپاسکال و کمینته
سرعت آن در تراز  022هکتوپاسکال متیباشتد(پالمن و نیتوتن .)332 :3161 ،در متورد
فراوانی وقوع و نیز درصد احتمال رخداد این رودباد نتایج منطبق بتر الگتوی مربتوط بته
میانگین بوده و در حداکثر خود  36222بار با درصد احتمال  32درصد بر فتراز چتین در
تتتراز  222هکتوپاستتکال و حتتداقل آن در تتتراز  022هکتوپاستتکال مشتتاهده گردیتتد.
بهطورکلی مقایسه ترازهای مختلف نیز بیانگر این استت کته بیشتینه سترعت ،فراوانتی و
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احتمال این رودباد در تراز  222هکتوپاسکال و کمینه سرعت ،فراوانی و احتمال در تراز
 022هکتوپاسکال میباشد ،در محدوده سیاسی ایران میانگین سترعت  16 ،82 ،88و 11
متربرثانیه و درصد احتمال وقوع رودبادجنتب حتاره بته ترتیتب  31/0 ،11 ،81/44و 1/2
درصد برای ترازهای  822 ،122 ،222و  022هکتوپاسکال بوده است .الزم به ذکر است
که در تمام ترازها محور رودباد جنب حاره از جنوب ایران عبور کرده است بتهگونتهای
که کشور ایران در خروجی چپ هسته (در حالت متوسط) قرار گرفته است .در این ربع
از هستهی رودباد واگرایی باالیی رخ میدهد و با توجه با اینکه در محل وقوع واگرایتی
بهعلت صعود هوا در سطح زمین کمفشار ایجتاد متیگتردد ،در صتورت وجتود شترایط
مساعد ایجاد ناپایداری میشود .از طرفی همتانطور کته ذکتر شتد بیشتینه احتمتال وقتوع
رودباد در تراز  222هکتوپاسکال مشاهده گردیتد ،گرچته فاصتله ارتفتاعی ایتن تتراز از
زمین زیاد میباشد اما با توجه به نقش دینامیکی هستته رودبتاد در تتراز مزبتور در رشتد
سامانههای بارانزا (مسعودیان )3143 ،چگونگی وقوع رودبتاد در ایتن تتراز هتم از نظتر
شدّت و هم از لحاظ نحوهی قرارگیری محور حائز اهمیت میباشد.
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