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بررسي تغییرات تراز میاني جو مؤثر بر توفانهاي حوضه آبريز زاب
دریافت مقاله62/16/2 :

پذیرش نهایی62/0/64 :

چکیده
توفانها بهعنوان یکی از بلایای طبیعی همواره مناطق مختلفی را تحت تأثیر خود قرار داده و خسارات فراوانی ازنظر اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و زیستمحیطی به بار میآورند .در این مقاله ،پس از تعیین آستانه توفان ،دادههای ارتفاعی تراز  233هکتوپاسکال
اتمسفر برای  43روز توفان طی دوره ( )1622-6311با استفاده از روش پیشرفته آماری تحلیل عاملی پردازش شدند و نهایتاً بر
اساس ماتریس همبستگی (واریانس -کوواریانس) و چرخش واریماکس 1بر روی عاملها ،کانونهای عمده تغییر توپوگرافی
تراز  233هکتوپاسکال مؤثر بر وقوع توفانهای شدید و فراگیر سطح حوضه آبریز زاب شناسایی و تحلیل شد .نتایج تحقیق نشان
میدهد که به هنگام وقوع توفانهای مذکور هشت کانون مؤثر بودهاند .در این بین ،چهار منطقه ذیل با برخورداری از بیشترین
آنومالیهای( )R>3/0ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال مؤثر بر وقوع توفانهای مذکور ،قابل تشخیص هستند )1 .محور شمال
چنین تغییراتی در تراز  233هکتوپاسکال سبب تقویت و عمیقتر شدن محور ترافها و ریجها در این مناطق شده و متعاقب آن
الگوهای سینوپتیکی توفانزا به وجود آمدهاند .در این بین ،تغییرات تراز  233هکتوپاسکال در کانون اول (محور شمال آفریقا-
خاورمیانه تا شمال روسیه) بیشترین تأثیر را در ایجاد توفانهای سطح حوضه آبریز زاب داشته است.
واژگان کلیدی :توفان ،تحلیل عاملی ،تراز  ،233hpaحوضه آبریز زاب

مقدمه
در بین متغیرهای هواشناسی ،سرعت باد کمتر بهمنظور کشف شناخت آب و هوا و تغییرات احتمالی آن مورد مطالعه قرارگرفته
است .عنصر باد از جمله متغیرهای پیچیده اقلیمی است که تغییرات آن در مقیاسهای کوتاه مدت و بلندمدت بر خصوصیات اقلیم
جهانی و منطقهای اثر میگذارد .اطلاع از تغییرات سرعت باد ،اهمیتی اساسی در پژوهشهای مربوط به انرژی باد ،احداث سازهها،
آلودگی هوا ،تبخیر و تعرق و محاسبه نیاز آبی گیاهان دارد .افزایش ناگهانی سرعت باد ،سبب وقوع تندبادها ،گردبادها و وقوع
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آفریقا -خاورمیانه تا شمال روسیه  )6منطقه آفریقای حارهای-اقیانوس هند  )0منطقه شمال آسیا-شمال اروپا  )4منطقه اسکاندیناوی.

خسارت خواهد شد .بهطوری که ،بر اساس نتایج تحقیقات میزان خسارات بلایای طبیعی اقلیمی در سال  6311تنها در آمریکا بیش
از یک بیلیون دلار بوده است .نقش باد در زندگی انسان ،شناسایی الگوهای جوی ایجاد تندبادها و پیشبینی این عنصر مهم در
یک دوره زمانی معین ،بیشتر از آستانه مشخص باشد ،با توفان روبرو هستیم .بنابراین آستانه بروز توفان کمیتی جغرافیایی است
و ازنظر مقیاس مکانی و زمانی متفاوت است .به سبب موقعیت خاص جغرافیایی و توپوگرافی ویژه حوضه آبریز زاب در غرب

 1چرخش : Varimaxدورانی متعامد از عامل ها در تحلیل عاملی که پراکنش بیشینه /ماکسیمم بین بارهای عاملی ایجاد کند و بدین ترتیب تفسیر عاملها را معنیدارتر
سازد.
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برنامهریزی آینده منطقهای و جهانی میتواند مؤثر باشد .از دیدگاه اقلیمشناسی که مدنظر است ،هرگاه سرعت باد یک محل در
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ایران و تراکم بالای جوامع روستایی و شهری و اهمیت بالای طبیعت منطقه ،گاهی مشکلات ناشی از سرعت باد بهویژه توفانهای
نامتعارف در فصول مختلف ،نمود خاصی پیدا میکند و بهگونهای موجب خسارتهای مالی-جانی و رنجش ساکنان منطقه میشود.
با عنایت به اینکه غالب ویژگیهای محیطی بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با تغییرات توپوگرافی سطوح فشار اتمسفر
بالا قابل تبیین است ،مطالعه عوامل ایجاد توفانهای شدید در منطقه مذکور اهمیت و ضرورت خاصی پیدا میکند .در این پژوهش
با بهرهگیری از سه معیار توزیع زمانی و توزیع مکانی وقوع توفانها و آستانه سرعت برای تعریف و معیار انتخاب توفانهای مهم
و فراگیر مورد تأکید است .بهطوریکه شدیدترین و فراگیرترین توفانهای سطح حوضه آبریز مذکور با توجه به شاخصهای
توزیع زمانی و مکانی وقوع توفان و میزان سرعتشان ،آستانه و مبنای روش کار این مطالعه است .ندهام و همکاران)442 :6312( 1
بر این عقیدهاند که عمده حوادث نادر بهویژه بادهای شدید توسط سیکلونهای حارهای به وجود میآیند .در گزارش  6310هیأت
بین دولتی تغییر اقلیم ،تغییرات سرعت باد در آینده در نقاط مختلف دنیا با شدت و ضعفهای متفاوت اشاره شده و تأثیر آن بر
چرخندها و بادهای غربی در عرضهای میانی و نوسانهای بارش موردتوجه قرارگرفته است.
هم چنانکه از نمودار تابعنمایی شکل  1پیداست ،بسیاری از محققان به وجود روند صعودی تعداد رخدادهای مخاطرات محیطی
و خسارات ناشی از آنها در مناطق مختلف نیمکره شمالی پی بردهاند ( .)Erdem et al, 2014:10این موضوع در مورد افزایش 0
تا  4درصدی سرعت باد ( )Barati et al,2013:145( ،)Brower et al, 2013:4و فراوانی تعداد وقوع بلایای طبیعی بزرگ و مهم
و مخرب ایران و شمار کشتهشدگان ناشی از وقوع آنها در استانهای مختلف کشور طی  23سال گذشته نیز کاملاً صادق است
(شکل  .)6بر اساس یک بررسی ،کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان به سبب داشتن تنوع محیطی ،رتبه بالایی را در
 .)2 :1002از طرفی ،بر پایه گزارش فائو ،6ایران ازنظر استعداد و پتانسیل بلایای طبیعی رتبه دهم را در جهان به خود اختصاص
میدهد ( .)Shen, 2003: 11بنابراین ،وقوع توفانهای شدید امری معمول است.
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بروز بحران ناشی از سوانح طبیعی داراست .بهطوریکه از  43نوع بلای طبیعی جهان 01 ،مورد آن در ایران رخداده است (میرزاخانی،

شکل  -0نمودار روند خسارات سالانه بلایای طبیعی در کل جهان
منبع)www.ipcc.ch( :

2
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Needham & et al
(سازمان خواربار جهانی)FAO
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شکل  -7نمودار روند فراوانی سالانه بلایای طبیعی بزرگ و مخرب ایران
منبع)www.ipcc.ch( :

نظر به اینکه تمام توفانها با افزایش سرعت باد آغاز میشوند ،برخی از تحلیلهای توفانهای جوی درروشهای تحلیل
سینوپتیکی آنها جای میگیرند .اگرچه ،در اقلیمشناسی سینوپتیک تمام تغییرات هوا یا نوسانات اقلیمی (توفان ،تگرگ ،ترسالی،
خشکسالی ،سیلاب و )...بر اساس حرکات اتمسفری سطوح بالای جو (عامل مستقیم) قابل توجیه و تبیین است .با این وجود ،خلأ
پژوهشهایی که از دیدگاه جغرافیایی و با استفاده از روشهای مناسب و نسبتاً دقیق آماری به بررسی و تحلیل سینوپتیکی این
پدیده جوی در سطح حوضه آبریز زاب پرداخته باشد ،بسیار مشهود است.
تاکنون مطالعات فراوانی در ارتباط با مخاطرات محیطی توسط محققان علوم مختلف صورت گرفته است .بر این عقیدهاندکه،
در مطالعات اقلیمشناسی سینوپتیک دو مرحله جداگانه وجود دارد .در مرحله اول ،الگوهای چرخشی اتمسفر که غالباً به صورت
یا ناحیهای بررسی میگردد (به نقل از حجازی زاده و همکاران .)26:1022،افراد متعددی به صورت موردی تغییرات سرعت باد و
توفان را با اهداف مختلف و با بهرهگیری از شاخصهای مختلف آماری مطالعه و تحلیل نمودهاند .از جمله این گونه مطالعات داخل
و خارج ،کارهای توینن و همکاران)6312( 1؛ ماس و همکاران)6312( 6؛ کولین)6312( 0؛ دینپژوه و همکاران ()1064؛ قاسمی
و همکاران ()1064؛ غفاری و مصطفیزاده ()1064؛ کریمی و همکاران ()1062؛ جهانبخش اصل و همکاران ( )1062قابل ذکر
است .مکیس و همکاران )062 :6312( 4با استفاده از دادههای ساعتی سرعت باد و رطوبت نسبی و دمای  622ایستگاه آمریکا
طی دوره  ، 1620-6316شاخص سوزباد را ساختند و نتیجه گرفتند که وضعیت سوزبادهای شدید در جنوب آمریکا در سطح
معنیداری  2درصد ،روندی نزولی است .در مطالعهای دیگر ،رضایی بنفشه و دیگران ( )134 :1063به بررسی روند تغییرات سرعت
باد در شمال غرب ایران در دوره اقلیمی  1621-6332پرداخت و بیان داشت روندها در منطقه تابع نظم خاصی نیستند .آنها نشان
دادند که ایستگاههای تبریز ،ارومیه و خوی دارای روند کاهشی و اردبیل و زنجان روندی افزایش دارند.
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سطوح فشار سینوپتیکی هستند طبقهبندی میشوند و در مرحله بعد ،تأثیر و رابطه هر یک از الگوهای چرخشی با اقلیم یک مکان

مطالعات مذکور مقدمهای برای آغاز مطالعات اقلیمی (بلندمدت) مخاطرات محیطی بوده است؛ اما مطالعات اقلیمشناسی مربوط
به نوع و فراوانی الگوهای سینوپتیکی بادهای شدید ،معدود و کم است .با این وجود ،در ادبیات اقلیمشناسی سینوپتیک جهان و
ارتباط با وقوع توفان (عوامل سینوپتیکی) بررسی و تحلیل سینوپتیکی کردهاند .از این جمله مطالعات ،کارهای ارزشمند ناکازیو
و همکاران)6314( 2؛ دورکی و همکاران)6314( 2؛ مولنز و همکاران)6312( 0؛ فلاح قالهری و شاکری ()1064؛ سلیقه ()1064؛
1

Tuovinen & et al
Muis & et al
Colin & et al
4
Mekis & et al
5
Nakajo & et al
6
Durkee & et al
7
Mullens & et al
2
3
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ایران تعداد محدودی از محققان وضعیت کمی و کیفی استقرار سیستمهای سینوپتیکی لایههای بالای اتمسفر و سطح زمین را در
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معصومپور و فجاد ()1064؛ کریمیان و همکاران ( )1062کرمانی ( )1062قابل ذکر است .علیجانی و همکاران ( )40 :1064با
نگرش گردشی به محیطی ،اثر تغییرات الگوهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  233هکتوپاسکال را بر دمای ماه ژانویه طی یک دوره
آماری  23ساله با استفاده از تحلیل مؤلفههای اصلی با آرایه  Sمطالعه کردند .بر اساس چهار الگوی شناسایی شده ،انطباق بسیار
خوبی بین ناهنجاری ارتفاع تراز  233هکتوپاسکال با ناهنجاری دمایی ملاحظه گردید ،بهگونهای که کاهش ارتفاع ژئوپتانسیل
منجر به کاهش دما و ظهور ژانویههای سردتر شده است.
شن و همکاران )22 :6312( 1دادههای روزانه سرعت باد و دادههای ارتفاع فشار تراز میانی جو ( 223هکتوپاسکال) و تراز
 633هکتوپاسکال دریای چین جنوبی را طی دوره  1621-6311بهمنظور شناسایی الگوهای سینوپتیکی جریان هوا و عوامل محیطی
مؤثر بر تشدید سریع سیکلونهای حارهای را بررسی کردند .آنها  12مورد روز توفانی را بر اساس آستانه سرعت بیش از  12متر
بر ثانیه و تداوم افزایش سرعت باد طی  64ساعت را استخراج کردند و  2تیپ هوای قبل از شروع مونسون ،در طی فصل مونسون
و بعد از مونسون را شناسایی و تفسیر کردند و نتیجه گرفتند که ،افزایش تداوم سرعت بادهای شدید در طی فصل مونسون به دلیل
گستردگی ورتکس قطبی کمتر بوده و در زمان بعد از فصل مونسون به حداکثر مقدار سرعت خود میرسد .در مطالعهای دیگر،
لشکری و آقاسی ( )606 :1066پس از تحلیل ویژگیهای ترمودینامیکی و همدیدی توفانهای تندری تبریز طی دوره -6332
 1662به این نتیجه رسیدند که ،هنگام وقوع این نوع توفانها یک زبانه واچرخند قوی بر روی روسیه تا شمال غرب ایران مستقر
بوده و باعث افزایش شیو حرارتی در منطقه شده است و در تراز میانی جو چرخندی قوی بر روی جنوب شرقی دریای سیاه با
ریزش مداوم هوای سرد عرضهای شمالی بر روی منطقه تبریز باعث عمیقتر شدن ناوه مهاجر دریای سیاه بر روی شمال غرب
داشته است.
در مجموع ،هر چند که محققان تاکنون از مدلها و روشهای پیچیده ریاضی و آماری متعددی بهویژه روش تحلیل عاملی و
تحلیل خوشهای برای بررسی توفانها بهره گرفتهاند اما در مطالعات انجام شده در ایران در ارتباط با تغییرات سرعت باد ،محققان
بیشتر به تحلیل آمار توصیفی و روند یابی سرعت باد پرداختهاند و شناسایی الگوهای سینوپتیکی مولد و پیشبینی توفانها بهندرت
موردتوجه بوده است .بعلاوه ،بر اساس بررسیهای محقق ،تعداد مطالعاتی که از دیدگاه اقلیمی ،کانونهای تغییر ارتفاع سطح 233
هکتوپاسکال مؤثر بر توفانهای فراگیر را شناسایی و بررسی کرده باشند ،بسیار اندک است و تاکنون مطالعات جامع و دقیقی در
این خصوص برای سطح حوضه آبریز زاب انجام نشده است.
این تحقیق با این دیدگاه و هدف بر آن است که کانونهای تغییرات تراز میانی جو مؤثر بر توفانهای سطح حوضه آبریز
زاب را با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی و شناسایی کند تا در راستای مدیریت و کاهش اثرات ناشی از توفانها گام
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ایران گردیده است .از طرفی ،ادغام سامانههای کمفشار سودانی و مدیترانهای تأثیر مضاعفی بر پیدایش توفانهای تندری در منطقه

کوچکی در راستای کمک به تصمیمگیران مرتبط با بلایای طبیعی برداشته باشد.

مواد و روشها
و بانه هست .این ناحیه شهری حدود  003هزار نفر را در خود جایداده است (شکل  .)0میانگین بلندمدت بارش سالانه سطح
حوضه آبریز  062/6میلیمتر و انحراف استاندارد آن  122/2واحد است .متوسط دمای سالانه سطح حوضه  16/6درجه سانتیگراد
با انحراف از استاندارد  1/2واحد میباشد .متوسط سرعت باد در سطح حوضه آبریز  0/6متر در هر ثانیه است .بیشترین سرعت
باد مربوط به ماههای بهمن ،اسفند و فروردین است ،کمترین سرعت باد مربوط به ماههای گرم سال است.
Chen & et al
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پژوهش حاضر ،از نوع توصیفی -تحلیلی و دارای ماهیت کاربردی هست .در این مطالعه به دلیل در دسترس بودن دادههای
موردنیاز و امکان شاخص سازی توفانهای شدید ،رویکرد محیطی به گردشی انتخاب گردید .برای انجام این مطالعه دو دسته داده
مورد نیاز بود که دادههای جوی تراز پایین شامل ،فشار تراز دریا ( ،)slpدادههای سرعت باد ( )m/sو جهت باد سطح حوضه
آبریز زاب و دیگری دادههای جوی تراز بالا شامل ،ارتفاع ژئوپتانسیل ( )hgtبرحسب متر بود که دادههای خام سرعت و جهت
باد ایستگاههای منتخب سطح حوضه طی دوره آماری  03ساله از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید و دادههای کالیبره شده
ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال محدوده مؤثر بر شکلگیری توفانهای موردنظر از پورتال  NCEP/NCARاخذ شد.

منبع(www.ncdc.noaa.gov) :

با در نظر گرفتن مقیاس توزیع مکانی-زمانی ،توفانهای شدید موردنظر سطح حوضه آبریز بر اساس چهار شرط انتخاب و
شناسایی شدند:
-1محاسبه نمرات شاخص صدک  63اُم دادههای سرعت متوسط روزانه باد
-6میانگین منطقهای سرعت باد بیش از  03متر بر ثانیه
-0ثبت سرعت بالای  03متر بر ثانیه در بیش از یکسوم ایستگاهها
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شکل  -9نقشه موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز زاب بر روی نقشه ایران

-4تداوم توفانهای بیش از دو روزه در حداقل  23درصد از کل منطقه.
به کمک چهار آستانه یادشده ،از بین دادههای هواشناسی در بازه زمانی  1622/31/31تا  6312/16/01تعداد  43توفان شدید
موردنظر انتخاب و استخراج گردید .سپس ،دادههای فشار روزانه سطح زمین و ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال روزهای توفانی
حدود  12/0میلیون کیلومترمربع از سایت اینترنتی مرکز ملی پیشبینی محیطی 1و مرکز ملی تحقیقات

هواشناسی6

( )NCEP/NCARاخذ شد .در محدوده یادشده  1210یاخته قرار میگیرد که فاصله بین هر یاخته  6/2در  6/2درجه است .این
انتخاب به دلیل ،وقوع بیشترین اغتشاشات جوی در تراز  233هکتوپاسکال و کنترل مستقیم شرایط محیطی سطح زمین (وقوع انواع

National Center Environemental Pridiction
National Center Atmespheric Reasarch

1
2
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ایستگاههای واقع در روی محدوده  3تا  133درجهی طول جغرافیایی شرقی و  3تا  63درجه عرض جغرافیایی شمالی به وسعت

بررسی تغییرات تراز میانی جو موثر بر توفانهای حوضه آبریز زاب21/

توفانهای شدید با منشأ متفاوت) توسط تغییرات فشار سطوح میانی جو صورت گرفته است .از طرفی ،تناسب و همخوانی دادههای
ارتفاعی بازسازی شده NCEP/NCARقبلاً ازنظر کمی و کیفی کنترل و مورد تائید قرارگرفته بود (پروین .)0326 :6310 ،سپس،
روش آماری تحلیل عاملی جهت تجزیه عاملی بکار گرفته شد .بهطور خلاصه ،در این مطالعه فرمول تحلیل عاملی که  1210متغیر
را به  14عامل تبدیل کرده است به صورت رابطه ( )1میشود،
i  1,2,...,1517

()1

که در آن فرض میشود )  ei  N (0, i2هستندYi .

Yi  i  i1F1  i 2 F2  ...  i14 F14  ei

اندازه ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال متغیر(تلاقی)  iام i ،متوسط ارتفاع

سطح  233هکتوپاسکال تلاقی  iام برای  43روز همراه با توفان است ij .ضریب ارتباط تلاقی  iام با عامل  jام F j ،عاملهای

مؤثر بر متغیرها (تلاقیها) هستندei .

هم جملات خطا میباشند که فرض میشود از یکدیگر و از عاملهای موجود مستقلاند .در

مجموع ،جهت شناسایی کانونهای تغییر تراز میانی جو مؤثر بر توفانهای سطح حوضه آبریز زاب مراحلی طی شد.
در مرحله اول با توجه به موضوع تحقیق از دادههای مناسب اقلیمشناسی در قالب ترکیب یک عنصر (فشار) چند مکان
(تلاقیهای شبکه  )NCEP/NCARو چند زمان (روزهای توفانی) استفاده شده است .در گام دوم ماتریس دادهها با در نظر گرفتن
هدف این مطالعه در حالت  Sیا  S-Modeتنظیم شد .بدین ترتیب ،ماتریسی از دادهها به ابعاد  43ردیف (روز توفانی) در 1210
ستون یا متغیر (ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال) تنظیم شد .در مرحله سوم ماتریس همبستگی بین دادهها محاسبه شد .نتیجه این
مرحله ،تهیه ماتریس ضرایب همبستگی یا ماتریس واریانس-کواریانس بین متغیرهاست؛ بنابراین ،در اینجا ماتریس همبستگی از
طریق کواریانس به صورت رابطه ( )6محاسبه

شد.

قبل از شروع انجام تحلیل عاملی اعتبارسنجی تجزیه عاملی از طریق محاسبه دترمینان ضرایب همبستگی بین متغیرها و محاسبه
معیار کایزر-میر-آلکاین بر اساس رابطه  0محاسبه آزمون گردید (پروین.)0323 :6310 ،
()0

 r

2
ij

  aij2
i j

i j
2
ij

 r

KMO 

i j

که در آن  rijضریب همبستگی ساده بین متغیرهای  iام و  jام aij ،هم ضریب همبستگی (جزئی) متغیرهای  iو  jبهشرط
ثابت بودن سایر متغیرهاست .هر چه شاخص  KMOبه یک نزدیکتر باشد انجام تحلیل عاملی مناسبتر خواهد بود .در مرحله
چهارم بر اساس محاسبه ماتریس بارگویهها ،تعداد عاملهای بهدستآمده انتخاب گردید .در مرحله بعد ،ضرایب همبستگی هر
متغیر روی هر عامل بر اساس مقیاس سه طیفی (ضعیف ،متوسط و قوی) مشخص شد .نهایتاً ،بهمنظور آشکارسازی و نمایش بهتر
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الگوهای تغییرات تراز  233هکتوپاسکال ،بر اساس نتایج ماتریس ضرایب همبستگی بین دادههای ارتفاعی هر عامل در محیط
نرمافزار  Surferبه روش مناسب 1نقشه کانونهای تغییر ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال مؤثر بر توفانها ترسیم و تحلیل سینوپتیکی

نتایج و بحث

Varimax
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پس از تنظیم ماتریس دادهها از آنجا که مقدار آماره  KMO≥3/6شد و خروجی محاسبه دترمینان ماتریس ضرایب همبستگی
نیز برابر صفر بود ،انجام تحلیل عاملی بسیار مناسب تشخیص داده شد .با اعمال تکنیک تحلیل عاملی بر روی ماتریس کوواریانس
دادههای ارتفاعی تراز  233هکتوپاسکال روزهای توفانی 14 ،عامل که در مجموع 64/4 ،درصد از کل واریانس دادهها را تبیین
میکردند استخراج شدند .در این بین ،با توجه به اینکه عامل اول توانست بهتنهایی  06/02درصد کل واریانس دادهها را تبیین
کند و بررسی اجمالی جدول ماتریس همبستگی بین عاملهای استخراج شده هم حاکی از عدم وجود وابستگی بین آنها بود و
عاملها از همدیگر استقلال کامل داشتند ،بنابراین مدل مذکور پذیرفته شد (جدول  .)1در ادامه ،برای نمایش بهتر تغییرات مکانی
توپوگرافی سطح  233هکتوپاسکال از چرخش عمودی وریمکس 1برای عاملها استفاده شد .بدین ترتیب ،آن دسته از قلمروهای
مکانی که دارای الگوی زمانی یکسانی از تغییرات فشار سطح بالا بودند ،از قلمروهای مجاور مشخص شدند تا محدوده جغرافیایی
حاکمیت سیستمهای سینوپتیک ایجاد توفان شدید سطح حوضه آبریز زاب آشکارتر گردد .نتیجه اعمال این روش در اشکال  4به
صورت نقشه گویایی آمده که تغییرات مکانی توپوگرافی سطح  233هکتوپاسکال را در محدوده مورد مطالعه نشان میدهد .در
شکل مذکور حداقل مقدار ضریب همبستگی مکانی بین دادههای ارتفاعی تلاقیها با عامل اول  3/0انتخاب شده است .بهطورکلی،
در تراز  233هکتوپاسکال عمدتاً هشت کانون یا منطقه در اطراف حوضه آبریز زاب بیشترین تأثیر را در شکلگیری توفانهای
سطح حوضه داشته است.
کانون  ،1محور شمال آفریقا-خاورمیانه تا شمال روسیه؛ کانون  ،6منطقه آفریقای حارهای-اقیانوس هند؛ کانون  ،0منطقه شمال
آسیا-شمال اروپا؛ کانون  ،4منطقه اسکاندیناوی؛ کانون  ،2منطقه دریای شمال؛ کانون  ،2منطقه بین شرق خاورمیانه-روسیه
بر اساس ارزش مقادیر کل واریانس تبیین شده توسط عاملها در جدول  ،1ملاحظه میشود که عامل اول بهتنهایی توانسته
حدود  00درصد از کل واریانس دادهها را تبیین کند .همچنانکه از شکل ( 4الف) نیز پیداست ،مهمترین و موثرترین کانون
تغییرات تراز میانی جو مؤثر بر ایجاد توفانهای سطح حوضه آبریز زاب روی منطقه جنوب غربی آسیا بهویژه شرق ایران و تقریباً
کل کشور افغانستان و پاکستان و سواحل جنوب غرب ایران قرارگرفته است .محدوده بین مرکز ایران تا شرق افغانستان که با
منحنی ضریب همبستگی بسیار بالا یعنی  3/6مشخص شده است .وضعیت حاکم در تراز میانی جو روزهای توفانی در این قلمرو
بهگونهای است که دامنه تغییرات ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال مؤثر در ایجاد ناپایداری و تشکیل توفانهای حوضه آبریز زاب
بیش از هرجای دیگر منطقه است .تحت این شرایط به دلیل ناهنجاریهای جابجایی ورتکس قطبی و موقعیت جت استریمها و
باندهای توفانی مربوط به آنها ،امکان انتقال انرژی از عرضهای جغرافیایی بالا به سوی عرضهای پایین تر بیش از حد معمول
خود صورت گرفته و در نتیجه ،گستره فعالیت و زمینه سیطره بادهای غربی با گرادیان بیشتر بر روی منطقه فراهم شده است.
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مرکزی-غرب خزر؛ کانون  ،0منطقه شمال اقیانوس هند و اسکاندیناوی؛ کانون  ،2منطقه اروپای غربی.

بررسی اجمالی گلباد و بادهای با سرعت بیش از  0متر برثانیه حوضه آبریز که عمدتاً از جنوب غربی میوزند نیز حاکی از حالت
تقویت و تعمیق امواج بادهای غربی بهویژه حاکمیت نصف النهاری وزش بادهای غربی بوده است.
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Radial Basis Function

1

بررسی تغییرات تراز میانی جو موثر بر توفانهای حوضه آبریز زاب21/
جدول  -0مقادیر کل واریانس تبیین شده عاملها در حالت بعد از چرخش آنها

عامل

کل واریانس

درصد واریانس

تجمعی درصد واریانس

1

462/04

06/02

06/02

6

664/60

14/02

40/22

0

140/26

6/40

22/66

4

102/22

6/31

22/31

2

06/60

4/02

03/00

2

22/24

4/04

02/11

0

22/11

0/20

02/64

2

41/01

6/02

21/26

6

06/61

6/26

24/60

13

00/43

6/63

22/42

11

03/32

1/62

22/42

16

64/04

1/20

63/36

10

61/20

1/44

61/20

14

12/30

1/32

66/26

منبع( :نگارنده)

این منطقه ،زمینه مناسبی برای عمیقتر شدن تراف امواج بادهای غربی در قلمرو اروپا-مدیترانه و شمال آفریقا شده است و جت
استریمهای تراز فوقانی از میانگین نرمال موقعیتهای آنها که عرضهای منطقه معتدله است به مرز جنوبی تر (اطراف  43درجه
عرض جغرافیایی) کشیده میشود .بعلاوه ،جت استریمهای جنب قطبی و جت استریمهای جنب حاره در بالای قلمرو نیمه شمال
ایران به هم ملحق شده و شدت اغتشاشات جوی را به سمت حوضه آبریز به اوج خود رسانده است .در مقام مقایسه به همین دلیل،
منطقه کانون اول در بین سایر مناطق ،دارای بیشترین دامنه تغییرات توپوگرافی سطح  233هکتوپاسکال هست .بدین ترتیب
میتوان گفت که به هنگام وقوع توفانها در سطح حوضه آبریز ،سیستمهای سینوپتیکی سطوح بالای جو بهویژه تراف امواج
بادهای غربی روی منطقه مذکور تقویت شده و عمیقتر گشته و به دلیل گرادیان شدید حرارتی توفانهای شدید و غیرمعمول در
سطح حوضه آبریز ایجاد شده است (شکل  4الف).
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از طرفی ،شرایط سینوپتیکی حاکم بر این منطقه بهگونهای است که با افزایش شدید ارتفاع تراز  233هکتوپاسکال بر روی

کانون تغییر عامل دوم ،منطقه شمال اقیانوس هند دریای مدیترانه و بخش جنوبی دریای سرخ و نواری از آفریقای مرکزی را
دربر می گیرد .این عامل حدود  12درصد از کل واریانس دادهها را تبیین میکند .مرکز کانون تغییر عامل دوم با منحنی ضریب
همبستگی بالای  3/6روی شاخ آفریقا قرار دارد .بهطوریکه ،تغییرات سطح  233هکتوپاسکال روی این قلمرو باعث ایجاد
در نتیجه ،نیروی گرادیان شدید فشار ،سبب جریان شدید هوا از استوا به سمت قطبها شده است .این عمل ،در نتیجه کاهش
ارتفاع تراز  233هکتوپاسکال روی این منطقه و تقویت و عمیقتر شدن امواج بادهای غربی در محدوده ارتفاعی غرب خاورمیانه
هست .بهطوریکه ،جبهههای کمفشار سودانی را به سمت حوضه آبریز هدایت میکند.
کانون تغییر عامل سوم بر روی عرض های جغرافیایی بالاتر یعنی منطقه جنب قطبی قرار دارد .منطقه مرکزی تغییرات سطح
 233هکتوپاسکال این پهنه بر روی محدوده بین  23-63درجه عرض شمالی و  43-23طول شرقی (شمال غربی دریای بارانتز
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گرادیانهای شدید دمایی جنوب به شمال در تراز فوقانی شده که سبب تشکیل پرفشار تراز فوقانی در منطقه جنب حاره میشود.
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روسیه) جای گرفته است .تغییرات توپوگرافی سطوح بالای جو این قلمرو در روزهای وقوع توفان بهگونهای بوده که با کاهش
شدید ارتفاع تراز  233هکتوپاسکال و گسترش مکانی خود ،زمینه را برای عمیقتر شدن تراف امواج بادهای غربی در قلمرو
مکانی کانونهای تغییر عامل اول و دوم فراهم شده است .در نتیجه ،سیستمهای سینوپتیکی سطوح بالای جو در دو قلمرو مذکور
بیشتر تقویت میشوند و در بروز گرادیان شدید حرارتی روی حوضه آبریز تاثیرگذار هست .کانون تغییر عامل چهارم با منحنی
ضریب همبستگی  3/6به بالا بر روی منطقه اسکاندیناوی واقع شده است .تغییرات سطح  233هکتوپاسکال قلمرو مذکور در
روزهای همراه با توفان شدید حاکی از آن است که به هنگام کاهش شدید ارتفاع تراز بالای جو بر روی این قلمرو ،تراف امواج
بادهای غربی بر روی مرکز دریای مدیترانه بهویژه قلمرو کانون اول عمیقتر شده و موجبات شکلگیری جبهه قوی در جلوی
سیستمهای سینوپتیک متفاوت حاکم بر قلمرو شمال غربی ایران را فراهم میکند .بر اساس جدول  ،6متوسط درصد مساحت منطقه
تحت سلطه تغییرات چهار کانون اول  43درصد بود .در این بین ،گستره کانون اول تغییرات با  20درصد بزرگترین پهنه مؤثر در
وقوع توفانهای سطح حوضه آبریز میباشد و گستره کانون هشتم تغییرات ،با  1/0درصد کوچکترین پهنه مؤثر در وقوع توفانهای
سطح حوضه آبریز میباشد.
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شکل ( 4الف) -کانون تغییر توپوگرافی تراز  055hpمؤثر بر وقوع توفانهای شدید

بررسی تغییرات تراز میانی جو موثر بر توفانهای حوضه آبریز زاب21/
جدول  -7گستره تغییرات ارتفاع تراز  055hpکانونهای مؤثر بر ایجاد توفان
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همچنانکه از شکل ( 4ب) پیداست ،قلمرو مکانی تغییر عاملهای پنجم تا هشتم با گستره مکانی بسیار کمتری به ترتیب بر
روی ،شرق اسکاندیناوی؛ شمال دریای سیاه؛ شرق اسکاندیناوی و فلات مرکزی ایران؛ شرق اروپا و پهنههای پراکندهای مستقر
است .وجه مشخصه این محدودههای تغییر تراز میانی جو ،وجود منحنی بسته با ضریب همبستگی متوسط  3/2میباشد .بهطور یکه،
میزان اثرگذاری کانونهای تغییر مذکور نسبت به سایر کانونهای تغییر توپوگرافی سطح  233هکتوپاسکال شکل ( 4الف) بسیار
کمتر بوده و نقش آنها در شکلگیری سیستمهای سینوپتیکی توفانزای سطح حوضه کمتر وضعیفتر است؛ اما کانونهای تغییر
مذکور ،در حد توان خود با کاهش و افزایش ارتفاع تراز میانی جو در این قلمروها ،باعث عمیقتر شدن محور تراف امواج بادهای
غربی شده و در نتیجه آن بر میزان شدت گرادیان فشار افزوده میشود و توفانهای شدید سطح حوضه به وجود آمده است.
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نتیجه گیری
نتایج کلی تحقیق نشان میدهد که به هنگام وقوع توفانهای شدید و فراگیر سطح حوضه آبریز زاب ،هشت کانون تغییر تراز
میانی جو با برخورداری از بیشترین آنومالیهای ارتفاع سطح  233هکتوپاسکال قابل تشخیص هستند .چنین تغییراتی در تراز 233
هکتوپاسکال ،سبب تقویت و عمیقتر شدن محور ترافها و ریجها در مناطق مذکور شده و متعاقب آن الگوهای سینوپتیکی با
برخورداری از شدت بالای گرادیان فشار شکل گرفته و سبب ایجاد توفان شده است .در این بین ،تغییرات تراز  233هکتوپاسکال
در سه کانون اول و دوم و چهارم بیشترین تأثیر را در ایجاد توفانهای سطح حوضه آبریز زاب داشتهاند .نتایج تحقیق حاضر
بامطالعه شن و همکاران ( )6312که ارتباط بین تداوم سرعت بادهای شدید در طی بعد از فصل مونسون و گسترش ورتکس قطبی
را نشان داد انطباق و همسو بود و بامطالعه علیجانی و همکاران ( )1064که به تأثیر تغییرات الگوهای ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 233
هکتوپاسکال بر آنومالیهای دمایی ماه ژانویه ایران پی برده بود نیز همخوانی دارد.
با توجه به مشخص شدن میزان ارتباط بین تغییرات تراز میانی جو و شکلگیری توفانهای مدنظر و با عنایت به اینکه غالب
ویژگیهای محیطی بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم در ارتباط با تغییرات توپوگرافی سطوح فشار اتمسفر بالا قابل تبیین است و بر
اساس توزیع زمانی ،مکانی و حجم خسارتهای مختلف ناشی از توفانهای شدید در سطح حوضه آبریز زاب ،پیشنهاد میگردد
بهمنظور جلوگیری یا کاهش خسارت ناشی از توفانها ،متخصصین مرتبط بر اساس چگونگی آهنگ تغییرات ارتفاع سطح 233
هکتوپاسکال کانونهای عمده شناسایی شده و مؤثر در ایجاد سیستمهای سینوپتیکی منجر به توفانهای سطح حوضه آبریز ،سامانه
هشدار اولیه توفان 1را طراحی کنند تا بر اساس وضعیت کمی و کیفی تغییرات توپوگرافی سطح  233هکتوپاسکال بتوان به موقع

تقدیر و تشکر
این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهشی دانشگاه پیام نور انجام شده است.
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