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تحلیل اختالف درجة حرارت هوا و دریا بر بارشهای سنگین و
فراگیر سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز
همتاله روردهـ استادیار اقلیمشناسی ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران
طاهر صفرراد ـ استادیار اقلیمشناسی ،دانشکدة علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه مازندران
پذیرش مقاله 1395/4/26 :تأیید نهایی1395/7/25 :

چکیده
در پژوهش پیش رو ارتباط بین اختالف درجة حرارت سطح دریا و هوا بر بارشهای سنگین و فراگیر سواحل جنوبی
خزر طی فصل پاییز بررسی شده است .دادههای روزانة بارش ایستگاههای سینوپتیمِ آستارا ،بنادر انزلای ،رشات،
رامسر ،بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان طی سالهای  1986تا  2013گردآوری شد .روزهایی کاه مقادار باارش آنهاا
حداقل در پنج ایستگاه بیشتر از صدک  95آن سال بود به عنوان روزهاای باارش سانگین و فراگیار تعریاف شاد.
مشخص شد که افزایش 𝐓∆ در بخشهای جنوبی خزر بارشهای سنگین و فراگیر را فقد در بخش شرقی منطقاة
مورد مطالعه به صورت معناداری افزایش میدهد .با بهرهگیری از روش ادغام وارد و محاسبة همبستگی بین دادهها،
سه خوشه تشخیص داده شد :خوشة اول بیشینة شیو 𝐓∆ در راستای شمال غرب به جناوب شارق؛ خوشاة دوم در
راستای شمال به جنوب؛ و خوشة سوم در راستای غرب به شرق را بیان میکنند .ایستگاههای واقع در شرق منطقة
مورد مطالعه در خوشة دوم بارش بیشتری داشتند؛ برعکس ،ایستگاههایی که در غرب قرار داشتند طی خوشة سوم
بیشترین بارش را دریافت میکردند .بر اساس واکاوی همدیدی خوشهها ،استقرار هستة پُرفشاار در شامال غارب
دریای خزر سببِ ریزش هوای سرد از عرضهای شمالیتر و ایجاد بارشهای سنگین و فراگیر در منطقه میشود.

کلیدواژهها :اختالف درجة حرارت دریا و هوا ،بارش سنگین و فراگیر ،سواحل جنوبی خزر ،فصل پاییز.

مقدمه
پژوهشگران از دیرباز به تغییرات درج حرارت دریا ( ،)SSTبه منزل عاملی تأثیرگذار در شکلگیری بـارشهـای سـنگین
سواحل نزدیک به آن ،توجه کردهاند .چِن و همکاران ( SST )879 :2003در دریای جنوب چـین را مهـمتـرین عامـل در
توسعه و تکامل موسمی شرق آسیا میدانند .بالک و همکاران ( )74 :2003بارشهای حدی کوتاه مـدت در شـرق افریقـا
طی فصل پاییز (سپتامبر ،اکتبر ،و نوامبر) را با ناهنجاریهای بزرگ مقیاس  SSTدر اقیانوس هند مرتب دانستهاند .بالک
( )43 :2005با بررسی دادههای درج حرارت دریا نشان داد که بارشهای شدید در شرق افریقا با گرمشدن اقیـانوس آرام
و غرب اقیانوس هند و سردشـدن شـرق اقیـانوس هنـد ارتبـاط دارد .اِلسـنر و همکـاران ( )92 :2008تقویـت و تشـدید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نویسندۀ مسئول09113256216 :

 E- mail: h.roradeh@umz.ac.ir
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طوفانهای گرمسیری اقیانوس اطلس در سی سال اخیر را با افزایش دمای آب در اقیـانوسهـا مـرتب دانسـتند و بیـان
کردند که افزایش درج حرارت آب دریا سبب انرژی بیشتر طوفانهای حارهای شده است .تام و چان ( )832 :2010رابط
معنادار بین بارشهای زمستان (ژانویه ،فوریه ،و مارس) در جنوب چین و درج حرارت دریـای جنـوب و نینـو  3را نشـان
دادند .ایوانز و بویر ( )1 :2012نشان دادند که درج حرارتهای شدید دریا در نواحی شـمالی اسـترالیا سـبب افـزایش 25
درصدی مجموع بارش این مناطق شـده اسـت .مـارنگو و همکـاران ( )9137 :2013و مـارنگو و همکـاران ()73 :2012
بارشهای شدید در مرکز آمازون و سیالبهای شدید ناشی از آنهـا را بـا مهـاجرت نابهنجـارِ جنـوب سـویِ  ITCZدر
اقیانوس اطلس مرتب دانستهاند که آن نیز متأثر از شرای گرم  SSTدر مناطق حارهای اطلس جنوبی بوده اسـت .نتـایج
پژوهش اسپینوزا و همکاران ( )124007 :2014نیز نشان داد که شیو  SSTدر مناطق حاره و جنب حارة اقیـانوس اطلـس
جنوبی محرک اصلی برای انتقال رطوبت از اقیانوس اطلس به جنوب و غرب آمازون است.
با پایان فصل گرم و شروع فصل سرد از اوایل پاییز درج حرارت هوا و دریای خزر کاهش مییابد ،امـا ،بـه واسـط
تفاوت در ظرفیت گرمای ویژة هوا و آب ،میزان کاهش درج حرارت در هوا بهمراتب بیشتر از دریا خواهد بود .در نتیجـه،
سطح آب دریای خزر گرمتر از هوا باقی میماند .استقرار مراکز پُرفشار دینامیکی یا نفوذ زبان پُرفشار سیبری روی دریـای
خزر ،بهویژه در طول فصل پاییز (علیجـانی85 :1372 ،؛ مـرادی77 :1372 ،؛ براتـی و عاشـوری67 :1386 ،؛ علیجـانی و
همکاران37 :1386 ،؛ مفیدی و همکـاران131 :1386 ،؛ رضـیئی و همکـاران121 :1387 ،؛ مفیـدی و همکـاران:1391 ،
 ،)201سبب شکلگیری جریان هوای جنوب سو روی دریای خزر میشود .دریای خزر ،به منزل اولین تأمینکننـدة منـابع
رطوبتی بارشهای سنگین و بهویژه فوق سنگین سواحل جنوبی آن (نوری و همکاران ،)1 :1392 ،نقش مهم و اساسی در
تبیین وقوع بارشهای این سواحل ایفا میکند (مفیدی و همکاران .)179 :1391 ،علیجانی ( )98 :1372رخـداد بـارش در
سواحل جنوبی خزر طی فصل پاییز را ناشی از همرفت وزشی میداند که ،در اثر آن ،هوای سرد روی دریـای گـرم عبـور
میکند و ،ضمن عبور از روی دریا ،گرما و رطوبت می گیرد و ناپایدار میشود .شرط الزم برای ایـن ناپایـداری ،سـردبودن
هوا نسبت به آب دریا (حدود  8درج سانتی گراد) ذکر شده است که فق در پاییز میسر خواهد بـود .مفیـدی و همکـاران
( )154 :1386با بررسی تعیین الگوی همدیدی بارشهای شدید و حدی پاییزه در سواحل جنـوبی خـزر طـی سـالهـای
 1994تا  ،2003سه الگوی همدیدی منجر به این بارشها را شناسایی کردند .نتایج این پژوهش نشـان داد کـه اسـتقرار
الگوی پُرفشار و تاوایی منفی ناشی از نفوذ زبان پُرفشار در سواحل جنوبی خزر فراوانترین (حدود  57درصد) الگوی رخداد
این بارشهاست .از طرف دیگر ،نفوذ ناوهای عمیق روی خاورمیانه و استقرار مرکز پُرفشار در غرب -شمال غـرب دریـای
خزر و مرکز کمفشار در جانب شرقی آن نیز از دیگر الگوهـای رخـداد ایـن بـارشهاسـت .در تحقیقـی دیگـر ،مفیـدی و
همکاران ( )179 :1391نشان دادند ،در زمان وقوع بارش های شدید پاییزه و زمستانه ،ب ش های میانی و جنـوبی دریـای
خزر دمایی بیشتر از نرمال و ب ش شمالی دریای خزر دمایی کمتر از نرمال دارند .همچنین ،بین مقدار بـارش در سـواحل
جنوبی دریای خزر و دما و شار گرمای نهان در سطح دریا رابطه ای مستقیم و بسیار قوی وجود دارد؛ چنان که با پیشـروی
دورة سرد سال ،به واسط کاهشیافتن دمای سطح دریای خزر ،میزان تب یر و مقادیر گرمای نهان در سطح دریا کـاهش
مییابد و متعاقب آن به واسط کاهشیافتن رطوبت در دسترس از مقدار بارشهای سواحل خزری نیز کاسته میشود.
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تغییرات درج حرارت آب دریای خزر میتواند به تغییرات بارش در سواحل جنوبی دریای خزر منجر شود؛ چنـانکـه
محمدی و همکاران ( ،)40 :1391با بررسی داده هـای میـانگین ماهانـ دمـای سـطح آب دریـای خـزر و بـارش ماهانـ
ایستگاههای بابلسر ،قائمشهر ،نوشهر ،و رامسر طی دورهای سـیسـاله ،رابطـ مسـتقیم بـین آنهـا را نشـان دادنـد؛ امـا
همانگونه که علیجانی ( )98 :1372بیان کرده است تنها درج حرارت آب دریا برای بارشهای سواحل جنوبی خزر کافی
نبوده و بایستی همزمان به درج حرارت هوای روی دریا هم توجه کرد .پژوهشگران اخیراً به تفاوت دمای هوای دومتری
از دمای سطح دریا ( )∆Tبه عنوان شاخع دریافت رطوبت توجه کرده اند و از آن به عنوان مهمترین عامل ترمودینامیک
در ایجاد بارشهای فراوان و سنگین سواحل جنوبی خزر یاد کردهاند؛ چنانکه افزایش تدریجی دمای سطح دریا و آرایش
مناسب آن از شمال به جنوب و دریافت رطوبت از دریا (شاخع  )∆Tبرای ایجاد بارشهای سـنگین و فـوق سـنگین در
سواحل جنوبی خزر الزم و ضروری ذکر شده است (نوری و همکـاران .)207 ،202 :1391 ،بـا ایـن مقدمـه ،در پـژوهش
حاضر سعی شده است بارشهای سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر با تأکید بر شاخع  ∆Tمطالعه و واکاوی شود.

مواد و روشها
برای انجامدادن این پژوهش ،دادههای روزان بارش هفت ایستگاه سینوپتیک استانهـای شـمالی کشـور ،شـامل آسـتارا،
بندرانزلی ،رشت ،رامسر ،بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان طی سالهای  1986تا  2013گردآوری شد .آستان بارشهای سنگین
به عنوان روزی که مقدار بارش آن از صدک  95آن سال بیشتر باشد تعریف شد .از آنجا که بارشهای شـدید روزانـه بـا
صدک نودوپنجم همان ایستگاه مقایسه میشود ،تفسیر آن در مقایسه با نمایههای ثابت مانند روزهایی با بـارش بـیش از
 20میلیمتر از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چنانچه عسگری و همکاران ( )44 :1386نیز به اهمیـت ایـن نکتـه اشـاره
کردهاند .سپس ،هم روزهایی که در آن حداقل پنج ایستگاه به صورت همزمان بارش سنگین ثبت کـردهانـد بـه عنـوان
روزهای بارش سنگین فراگیر است راج شدند و مورد توجه قرار گرفتند .مقادیر روزان درج حرارت هوا در ارتفاع دو متری
( )Air2mبا تفکیک مکانی  2/5درج قوسی و درج حرارت سطح دریا با تفکیک  0/25درج قوسی (رینالدز و همکاران،
 ،)2007از وبسایت نووآ 1است راج شد .بعد از درونیابی دادههای  Air2mو تبدیل آنها به دادههایی با تفکیـک مکـانی
 ./25درجه (هماهنگ با دادههای  ،)SSTمقدار  ∆Tبه صورت زیر محاسبه شد:
T  SST  Air 2m

با بهرهگیری از روش ادغام وارد و محاسب همبستگی بین دادهها ،مقادیر  ∆Tدر روزهایی که بارش سنگین فراگیـر
در ایستگاههای شمالی کشور رخ داده بود خوشهبندی شد .در هر یک از خوشهها ،روزی که دارای بیشترین همبستگی بـا
سایر روزها بود به عنوان نمونه انت اب شد .برای این روزهای نمونه ،دادههای فشار استانداردشـدة سـطح زمـین (،)SLP
ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز  1000هکتوپاسـکالی ( 𝑎𝑃 ،)𝐻𝐺𝑇1000 ℎو مؤلفـ مـداری و نصـفالنهـاری بـاد در تـراز 1000
هکتوپاسکال ( 𝑎𝑃 𝑉𝑊𝑛𝑑1000 ℎو 𝑎𝑃 )𝑈𝑤𝑛𝑑1000 ℎبرای ترسیم و واکاوی همدیدی شرای منجر بـه بـارش سـنگین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. http://www.esrl.noaa.gov
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فراگیر از وبسایت نووآ است راج شدند (کالنی و همکاران .)1996 ،ارتباط بارشهای سنگین فراگیر در ایسـتگاههـا و ∆T

تجزیه و تحلیل شدند و از طریق آنها خوشههای است راجشده تفسیر و تحلیل شدند.
شکل  1فرایند اجرای پژوهش را به صورت شماتیک نشان میدهد.

شکل  .1مراحل اجرای پژوهش به صورت شماتیم

یافتههای پژوهش
ظرفیت گرمای ویژة آب در دمای  25درج سانتیگراد  J/(g·K) 4٫1813است؛ حال آنکه بـرای هـوا حـدود J/(g·K) 1

است .درج حرارت هوا با آغاز فصل پاییز بهمراتب سریعتر از آب دریا کاهش مییابد .بنابراین ،در این فصل دریا گرمتر از
هوا خواهد بود .شکل  2میانگین بلندمدت ( SST )2013-1986و  Air2mو  ∆Tرا طی فصل پـاییز (سـپتامبر ،اکتبـر ،و
نوامبر) نشان میدهد .تغییرات  SSTدر این فصل تابع عرض جغرافیایی است؛ به طـوری کـه بیشـترین مقـادیر  SSTدر
پایینترین عرضهای جغرافیایی (نزدیک بابلسر) و برعکس کمترین مقادیر آن در باالترین عرضهای جغرافیایی مشاهده
شده است .اما کمترین و بیشترین مقادیر  Air2mالزاماً در باالترین و پایینترین عرض جغرافیایی مشاهده نشدهاند ،بلکه
کمترین مقادیر  Air2mدر مسیر عبور تودة هوای سرد و خشک سیبری (شمال و شمال شرق خزر) و بیشترین مقادیر آن
در مجاورت مناطق بیابانی ترکمنستان قرار دارند .آرایش  ∆Tبه گونهای است که در راستای شمال شرق به جنوب غـرب
افزایش مییابد و در حوالی آستارا و انزلی به بیشترین مقدار خود میرسد (شکل .)2
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شکل  .2میانگین بلندمدت ( ،Air2m ،SST )2013-1986و 𝑻∆ طی فصل پاییز بر حسب درجة سانتیگراد
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شکل  .3فراوانی بارشهای سنگین و فراگیر در منطقة مورد مطالعه

جدول  .1فراوانی و میانگین (میلیمتر) بارشهای سنگین و فراگیر در منطقة مورد مطالعه طی سالهای  1986تا 2013

میانگین

فراوانی

ماه

44/4

21

Sep

45/7

37

Oct

40/7

30

Nov

بیشترین فراوانی بارشهای سنگین و فراگیر و بیشترین مقدار میانگین این بارشها طی دورة مورد مطالعـه در مـاه
اکتبر رخ داده است (جدول )1؛ روندی کاهشی نیز در فراوانی این بارشها طی زمان مورد مطالعه مشاهده شد (شـکل .)3
شکل  4میانگین بلندمدت ( )2013-1986بارش روزانه و میانگین بارشهای سنگین فراگیر در ایستگاههای مورد مطالعـه
را طی فصل پاییز نشان میدهد.
مقایس شکلهای  2و  4ارتباط مستقیم بین  ∆Tدر ب شهای جنوبی خزر و بارشهای روزانه و سنگین فراگیـر در
سواحل جنوبی آن را به ذهن متبادر میکند.
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شکل  .4میانگین مقدار بارش (نمودار میلهای) و مقدار بارشهای سنگین فراگیر (نمودار خطی) در ایستگاهها بر حسب میلیمتر

ارتباط بین بارشهای سنگین فراگیر و  ∆Tدر ایستگاههای مورد مطالعه بررسی شد (شکل  .)5ایستگاههای واقع در
غرب (آستارا ،انزلی ،و رشت) دارای همبستگی منفی و ضعیفی (در سطح اطمینان کمتـر از  90درصـد) بـا  ∆Tدر جنـوب
خزر هستند .همچنین ،ارتباط مثبتی بین بارشهای سنگین و فراگیر این ایستگاهها و  ∆Tدر عرضهای شمالی مشـاهده
میشود .میتوان گفت که اختالف کمتر درج حرارت سطح دریا و هوا در نزدیک ساحل بارشهای سنگین این مناطق را
سبب میشود .برعکس ،بین مقدار بارش سنگین ایستگاههای واقع در شرق (بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان) و  ∆Tدر جنـوب
خزر یک رابط مستقیم و قوی (در سطح اطمینان بیش از  95درصد) وجود دارد؛ به این معنی که هر چقدر اختالف درج
حرارت سطح دریا و هوا افزایش یابد بارشهای سنگین و فراگیر در ب ش شرقی منطق مورد مطالعه به صورت معناداری
افزایش مییابد (شکل  .)5برخالف انتظار ،رابط مستقیم بین  ∆Tدر جنوب خزر و بـارشهـای سـنگین فراگیـر در همـ
ایستگاهها وجود ندارد و این رابطه فق برای ایستگاههای واقع در شرق منطقه (بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان) صدق میکند
و در ایستگاههای واقع در غرب (آستارا ،انزلی ،رشت ،و رامسر) این رابطه به صورت معکوس مشاهده میشود.
برای درک بهتر اثر  ∆Tروی بارشهای سنگین و فراگیر سواحل جنوبی خزر ،مقـادیر  ∆Tطـی رخـدادهای بـارش
سنگین و فراگیر با استفاده از تحلیل خوشهای واکاوی شد .با بهرهگیری از روش ادغـام وارد و محاسـب همبسـتگی بـین
دادهها ،سه خوشه تش یع داده شد و در هر یک از خوشهها روزی که دارای بیشترین همبسـتگی بـا سـایر روزهـا بـود
نمایندة آن خوشه انت اب شد (شکل  .)6خوش اول نمایندة روزهای همراه با بارش سنگین و فراگیر طی شـرایطی اسـت
که شیو  ∆Tدر راستای شمال غرب به جنوب شرق به حداکثر مقدار میرسد .خوش دوم وقوع بارشهای سنگین و فراگیر
را در شرایطی که بیشین شیو  ∆Tدر راستای شمال به جنوب است نشان میدهد و خوش سـوم را مـیتـوان زمـانی کـه
بیشترین شیو  ∆Tدر راستای غرب به شرق (همچنین جنوب غرب به شمال شرق) مشاهده میشود درنظر گرفت.
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شکل  .5ضریب همبستگی بارشهای سنگین ایستگاههای مورد مطالعه با 𝑻∆

شکل  .6آرایش 𝑻∆ بر حسب درجة سانتیگراد ،بهترتیب از راست در روزهای  29س تامبر ( 1986نمایندة خوشة اول) 22 ،اکتبر
( 1988نمایندة خوشة دوم) ،و  13س تامبر ( 1997نمایندة خوشة سوم)

بارشهای سنگین و فراگیر در خوش دوم دارای بیشـترین فراوانـی ( 48مـورد) هسـتند و بـرعکس در خوشـ اول
7
 17حدود  41درصد ،به این معنی که از  17مورد بارش
کمترین فراوانی ( 17مورد) را دارند .خوش اول غالباً در ماه نوامبر (

پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،دورة  ،49شماره  ،1بهار 1396

78

سنگین و فراگیر ثبتشده در خوش اول  7مورد آن در ماه نوامبر رخ داده است) و خوش دوم و سوم در ماه اکتبر (بهترتیب
9
 23حدود  39درصد فراوانی وقوع خوش سوم در ماه اکتبر و سپتامبر برابر است) بیشترین فراوانی
 22حدود  45درصد و
با
48

را دارند (شکل  .)7از طرف دیگر ،بارشهای سنگینتر در زمان استقرار خوش سوم رخ میدهند که بهترتیب با حاکمشدن
شرای خوش دوم و اول مقدار این بارشها کاسته خواهد شـد .بیشـترین اخـتالف بـارش در ایـن خوشـههـا مربـوط بـه
ایستگاههای واقع در غرب منطق مورد مطالعه است و با حرکت به سمت شرق از این اختالف کاسته میشود (شکل .)8
اکتبر
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۶۰
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۰
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شکل  .7فراوانی وقوع بارشهای سنگین در هر یم از خوشهها به تفکیم ماهها
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شکل  .8میانگین بارش ایستگاههای مورد مطالعه در خوشههای مختلف و اختالف بارش ایستگاهها
در سه خوشه با ستون نشان داده شده است

شاخع  ∆Tاهمیت فراوانی در شناخت سازوکار دریا و هوا دارد .مقادیر مثبت این شاخع میتواند بیـانگر دریافـت
رطوبت به وسیل هوا از طریق دریا باشد .درج حرارت بیشترِ دریا نسبت به هوا سبب تزریق رطوبت از دریا به تـودة هـوا
خواهد شد که در صورت مناسببودن شرای سامانههای همدیدی میتواند به ناپایداری ،تشکیل ابر ،و رخداد بارشهـای
سنگین منجر شود .از همین روی ،شرای همدیدیِ منجر به بارش سنگین با تأکید بر ویژگیهای  ∆Tبررسی شد .بررسی
نقشههای همدیدیِ منجر به بارش سنگین در روزهای انت ابشده نشان از مشابهت شرای همدیدی آنهـا دارد (شـکل
)10؛ به گونهای که استقرار هست پُرفشار در شمال غرب دریای خزر سبب ریزش هوای سرد از عرضهای شمالیتـر و از
روی دریای خزر به سمت عرضهای جنوبی میشود .عبور هوای سرد روی دریای گرمتر به تزریق رطوبت و تعدیل درج
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حرارت آن منجر میشود؛ به گونهای که با رسیدن به سواحل جنوبی خزر ناپایدار میشود و سرانجام بـارشهـای سـنگین
این سواحل را سبب میشود .اما تفاوت اصلی این نقشهها در محل استقرار هست پُرفشار یـا گرادیـان فشـار در شـمال و
جنوب خزر نیست ،بلکه تفاوت اصلی آن در مقادیر  ∆Tدر ب شهای م تلف خزر است (به شکل  5رجوع شـود) .همـان
گونه که در جدول  2و شکل  9نیز نشان داده شده است ،با وجود تشابه در شرای همدیدی روزهای انت ابشده (روزهای
نماینده برای هر خوشه) اختالف محسوسی در مقدار بارش ثبتشدة نواحی غرب و شرق سواحل مشاهده شده اسـت؛ بـه
گونهای که ایستگاههای واقع در شرق منطق مورد مطالعه (بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان) زمانی که  ∆Tدر سـواحل جنـوبی
خزر به بیشترین مقدار خود میرسد (خوش دوم) بارش بیشتری دریافت خواهند کرد؛ برعکس ،ایستگاههایی که در غـرب
(رشت ،انزلی ،و آستارا) قرار دارند ،مقدار بارش دریافتی آنها زمانی که شیو  ∆Tدر راستای شرق به غرب افزایش مییابد
(خوش سوم) بیشتر خواهد شد.
جدول  .2مقادیر بارش ثبتشده در ایستگاههای مورد مطالعه طی روزهای انتخابشده و
میانگین بلندمدت ( )2013-1986بارش روزانة آنها (اعداد زیر اسامی ایستگاهها)
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شکل  .9مقدار بارش در ایستگاههای مورد مطالعه طی روزهای انتخابشده
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شکل  .10آرایش سطوح فشار سطح زمین (خطوط ممتد) و مقادیر منفی ( omegaخدچین) و
بردارهای باد در تراز  1000هکتوپاسکال .بهترتیب از باال  29س تامبر ( 1986نمایندة خوشة
اول) 22 ،اکتبر ( 1988نمایندة خوشة دوم) ،و  13س تامبر ( 1997نمایندة خوشة سوم)
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نتیجهگیری
ارتباط بین بارشهای سنگین فراگیر و  ∆Tنشان داد که ایسـتگاههـای واقـع در غـرب (آسـتارا ،انزلـی ،و رشـت) دارای
همبستگی منفی و ضعیفی (در سطح اطمینان کمتر از  90درصد) با  ∆Tدر جنوب خزر هسـتند ،امـا ارتبـاط مثبتـی بـین
بارشهای سنگین و فراگیر این ایستگاهها و  ∆Tدر عرضهای شمالی مشاهده شد .از طرف دیگر ،یک رابط مسـتقیم و
قوی (در سطح اطمینان بیش از  95درصد) بین بارشهای سنگین و فراگیر در ایستگاههای شـرق (بابلسـر ،قـائمشـهر ،و
گرگان) و  ∆Tدر جنوب خزر مشاهده شد .با توجه به نتایج پژوهش ،میتوان بیان کـرد کـه ،بـا افـزایش اخـتالف درجـ
حرارت سطح دریا و هوا (ارتفاع  2متر) در ب شهای جنوبی خزر ،بارشهای سنگین و فراگیر فق در ب ش شرقی منطق
مورد مطالعه به صورت معناداری افزایش مییابند و در ب شهای غربی منطقه نهتنها مقادیر بارشهای سنگین و فراگیـر
آنها افزایش نمییابد ،بلکه کاهش هم مییابد و این رابطه با حرکت به سوی غرب قویتر میشود تـا جـایی کـه بـرای
ایستگاه آستارا با اطمینان بیش از  90درصد معنادار است .با مش عشدن ارتباط و اهمیت  ∆Tدر بارشهـای سـنگین و
فراگیر سواحل جنوبی خزر ،با خوشهبندی دادههای  ∆Tطی روزهای رخداد این بارشها ،سه خوشـه تشـ یع داده شـد:
خوش اول بیانگر حداکثرشدن شیو  ∆Tدر راستای شمال غرب به جنوب شـرق بـود .خوشـ دوم بیشـین شـیو  ∆Tرا در
راستای شمال به جنوب نشان میداد و خوش سوم بیشترین شیو  ∆Tرا در راستای غرب به شرق (همچنین جنوب غـرب
به شمال شرق) بیان میکرد .شرای همدیدیِ منجر به بارش سنگین با تأکید بر ویژگیهای  ∆Tبررسی و مش ع شـد
که در هر سه خوشه استقرار هست پُرفشار در شمال غرب دریای خزر سبب ریزش هوای سرد از عرضهای شمالیتر و از
روی دریای خزر به سمت عرضهای جنوبی میشود .عبور هوای سرد روی دریای گرمتر به تزریق رطوبت و تعدیل درج
حرارت آن منجر می شود؛ به گونهای که با رسیدن به سواحل جنوبی خزر ناپایدار و موجب رخداد بارشهای سـنگین ایـن
سواحل میشود .با وجود تشابه در شرای همدیدی روزهای انت ابشده (روزهـای نماینـده بـرای هـر خوشـه) ،اخـتالف
محسوسی در مقدار بارش ثبتشدة نواحی غرب و شرق سواحل مشاهده شد؛ به گونهای که ایستگاههـای واقـع در شـرق
منطق مورد مطالعه (بابلسر ،قائمشهر ،و گرگان) ،زمانی که  ∆Tدر سواحل جنوبی خزر به بیشترین مقـدار خـود مـیرسـد
(خوش دوم) ،بارش بیشتری دریافت میکردند .برعکس ،ایستگاههایی که در غرب (رشت ،انزلی ،و آسـتارا) قـرار داشـتند،
زمانی که شیو  ∆Tدر راستای شرق به غرب افزایش مییافت (خوش سوم) ،بارش بیشتری دریافت میکردنـد .مشـ ع
شد که نتایج حاصل از بررسی همبستگی بین  ∆Tو بارشهای سنگین فراگیر و تفسیر همدیدی خوشههـای  ∆Tمکمـل
هم اند .به عبارت دیگر ،در شرای مشابه همدیدیِ منجر به بارش سـنگین و فراگیـر در سـواحل جنـوبی خـزر ،از طریـق
ویژگیهای  ∆Tمیتوان مقدار بارش در این سواحل را توجیه کرد.

س اسگزاری
این مقاله با استفاده از اعتبار ویژة پژوهشی دانشگاه مازندران به انجام رسیده است .از معاونت محتـرم پژوهشـی دانشـگاه
مازندران به سبب حمایت مالی از این پژوهش قدردانی میشود.
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