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تاریخ پذیرش2931/9/12 :

چکیده
ادعای نیاز به بروز رسانی تعریف فصول در نتیجه این واقعیت شکل گرفته است که در تعاریف هواشناختی و نجومی شرایط جو واقعی لحاظ
نشدهاند .در این پژوهش با بهرهگیری از دادههای بازکاوی شده دما ،فشار تروپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانسیل پایگاه مرکز ملی پیش بینی محیطی و
مرکز ملی تحقیقات جو طی سالهای  8491تا  ،6182مشخصههای زمانی فصل تابستان شامل زمان آغاز ،اوج ،دوام و پایان آن در گسترده
ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج بر اساس شاخص مبتنی بر دما(شاخص فیزیکی) با آستانه  62درجه سلسیوس و دوام  81روزه ،آغاز
فصل تابستان در گسترده ایران را  88خرداد و پایان آن را  2مهر نشان داده است .بر اساس شاخص مبتنی بر تغییرات فشار سطح
تروپوپاوز(شاخص دینامیکی) با آستانه فشار کمتر از  861هکتوپاسکال و دوام ده روزه ،آغاز فصل تابستان  89خرداد و پایان آن  4مهر میباشد.
نتایج ارزیابی بر اساس شاخص مبتنی بر تغییرات ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  8111هکتوپاسکال(شاخص همدید؛ استقرار ناوه پارسی) با آستانه 21
متر و دوام ده روزه نیز آغاز و پایان فصل تابستان در گستره ایران را به ترتیب  01اردیبهشت و  69شهریور نشان داد .میانگین ساالنه طول
دوره فصل تابستان بر اساس شاخص های فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی ،به ترتیب  861 ،809و  884روز برآورد گردید .تحلیل ورداییهای
زمانی با آزمونهای تاو کندال و آزمون نموداری من-کندال دنبالهای نشان داد که فراوانی روزهای استیالی جو تابستانه بر گستره ایران بر
اساس شاخص فیزیکی از روند افزایشی معنیدار برخوردار است .بر این اساس جو تابستانه میل بر آغازگری زودتر و پایانپذیری دیرتر دارد.
ضریب همبستگی تاو  1304و روندی افزایشی کامالً معنادار سری زمانی متوسط میانگین منطقهای دماهای تابستانه دوره  24ساله بیانگر تغییر
اقلیم حرارتی در منطقه است .شاخص های دینامیکی و بویژه همدید برعکس شاخص فیزیکی روند کاهشی استیالی جو تابستانه را نشان
میدهند.

کلید واژگان :فصل تابستان ،شاخص فیزیکی ،شاخص دینامیکی ،شاخص همدید ،ناوه پارسی.
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مقدمه
فصل یک دوره از سال است که با شرایط آب و هوایی
خاص مشخص میشود .چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و
زمستان به طور منظم در پی یکدیگر میآیند و هر یک
الگوهای نور ،دما و آب و هوا مختص به خود دارند که
ساالنه تکرار میشوند .در تعیین حد و حدود فصول سال
توجه به تعاریف نجومی ،هواشناسی و دمایی آنها اهمیت
پیدا میکند ( .)Trenberth, 1983از دیدگاه نجومی فصل
بهار با اعتدال بهاری از 1فروردین ( 21مارس) آغاز و با
انقالب تابستانی در 1تیر ( 22ژوئن) به پایان میرسد.
تابستان(زمستان در نیمکره جنوبی) از انقالب تابستانی تا
اعتدال پاییزی در 1مهر( 22سپتامبر) طول میکشد .زمستان
به عنوان دورهای از انقالب زمستانی در 1دی( 22دسامبر) تا
اعتدال بهاری تداوم دارد .ترنبرس ( )Trenberth, 1983با
پیشنهاد تعریفی دمایی ،فاصله زمانی بین دورههای فصول
نجومی و دمایی را مطرح نمود .این به "تعریفی
هواشناسی" ،از فصول منجر گردید که  1دسامبر را همزمان
با آغاز فصل زمستان و  1ژوئن را به عنوان آغاز فصل
تابستان در نظر گرفت .از این رو در هواشناسی چهار فصل
در قالب چهار دوره برابر  2ماهه تعریف میشوند( AMS,

.)2001
اوادیه و گلدریچ ( )Ovadiah and Goldreich, 1997با
استفاده از معیار دمایی اقدام به تعیین حد و حدود فصول در
فلسطین اشغالی نمودند .ایشان دریافتند که به طور متوسط
زمستان در این منطقه از  12دسامبر آغاز و در  11مارس به
پایان میرسد .تابستان نیز از  12ژوئن شروع و در 12
سپتامبر پایان مییابد .روشن است که تبدیل فصول بیش از
آنکه مطابق شرایط نجومی باشد به تغییرات آب و هوایی
مرتبط است .بررسی سوابق آب و هوایی نشان میدهد که
در هر فصل سیستمهای همدید غالب در یک منطقه
مشخص وجود دارد .بر این اساس لمب ( )Lamb, 1972با
توجه به آغاز  /پایان  /مدت (ماندگاری) دوره های غلبه
یک سیستم همدید در یک فصل خاص ،پنج فصل طبیعی را
در طول سال بر اساس داده های 1811-1181در جزایر
بریتانیا مشخص نمود.

پژوهشگران علوم جوی در هر منطقهای سیستمهای همدید
غالب هرفصل را میشناسند .برای مثال ،در شرق مدیترانه
سیستم همدید غالب در تابستان ،ناوه پارسی است ( Ziv

 .)and Yair, 1994ساآرونی ( )Sa'aroni, 1984بیان
میدارد که پس از شروع گردش موسمی و نفوذ زبانه آن از
روی خلیجفارس در سطح  158هکتوپاسکال (1588متری)
تنها پس از چند روز ناوه پارسی شکل میگیرد .در باالی
این الیه ،شاخهای از آنتیسیکلون آزور وجود دارد ،که
باعث فرونشست هوا و گرمای تابستان میشود .تابستان در
منطقه ،با ناپدید شدن ناگهانی ناوه پارسی ،در اواسط سپتامبر
پایان مییابد ( .)Sa'aroni, 1984ناوه پارسی سه ماه طول
میکشد ،که به طور متوسط از تاریخ دهم جون شروع و
سلول باالیی آن در  25ام جون در باالترین حد قرار میگیرد
(.)Elbashan, 1967
بازشناسی نوین فصول در شرق مدیترانه بر مبنای طبقهبندی
روزانه سامانههای همدید ،زمانبندی و طول مدت فصول
بارانی سرد ،گرم و خشک و فصول گذار را

نشان

داد( .)Alpert et al, 2004بر مبنای تعریف همدید ارائه
شده در این کار هر کدام از فصول تابستان و زمستان حدود
1ماه(سه ماه و  22روز) به طول میانجامند .محققین به
لحاظ همدید شروع تابستان را با غلبه ناوه پارسی بر منطقه
تعریف نموده و طول آن را از 22می تا  22سپتامبر برآورد
کردهاند (.)Alpert et al, 2004
مفیدی و همکاران ( )1218با اقتباس از شاخص فیزیکی
موسمی ( )Xavier et al, 2007که بر اساس تفاوت
میانگین منطقهای متوسط دمای روزانه ترازهای  088تا
288هکتوپاسکال در منطقه حاره و موسمی است ،و
همچنین شاخص دینامیکی (تاوایی نسبی تراز 288
هکتوپاسکال) به بررسی زمان آغاز و پایان فصل تابستان در
ایران پرداختند .ایشان با تأکید بر شاخص فیزیکی اظهار
داشتند ،به طور میانگین تابستان از  1ژوئن یا  11خرداد
شروع و در  21سپتامبر یا  1مهر پایان مییابد که به مدت
 112روز ادامه دارد .تعداد روزهای تابستان طی دوره 01
ساله بررسی شده کاهش معنادار  18روزهای را در پی داشته
است (مفیدی و همکاران.)1218 ،
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یکی از رویکردهای محققین در شناسایی جو تابستانه

تعیین حد و حدود فصول برای سازماندهی فعالیتهای

بررسی کم و کیف زمان آغاز و پایان این فصل و ارتباط آن

کشاورزی ،برنامهریزی حمل -نقل و  ...امری مهم میباشد.

با تغییرات اقلیمی اخیر در منطقه خاورمیانه ،رویکرد

لیکن تشخیص تاریخ شروع و پایان و تداوم مختلف فصول،

دینامیکی بوده است .انتقال گرمای بیشتر در شرایط تابستان

به ویژه در مناطقی مانند خاورمیانه با رژیمهای متنوع آب و

منجر به ترپوپاوز باالتر شده و همرفت عمیق در کمربند

هوای دریایی ،بیابانی ،استپی و کوهستانی در کنار یکدیگر،

همگرایی بین حارهای یا بر روی عرضهای میانی قارهها در

به یک معضل جدی تبدیل شده است( Alpert et al,

فصل تابستان نیز به طور مداوم ترپوپاوز را به سمت باال حل

 .)2004از سوی دیگر با توجه به اختالف نظرهای موجود

داده و باعث تعمیق تروپوسفر میشود .در طول تابستان

بر سر تداوم استقرار جو تابستانه در منطقه خاورمیانه،

موسمی ،ترپوپاوز گاهی اوقات باالتر از  11کیلومتر اتفاق

محققین با این فرض که گرمایش جهانی طی دهههای اخیر

میافتد ( .)Mohanakumar, 2008ارتفاع ترپوپاوز از

سیر صعودی طول دوره جو تابستانه و افزایش معنادار

عرضهای جغرافیایی پایین به باال به تدریج کاهش نمییابد.

شدت آنرا در پی داشته است ،به بررسی جو تابستانه در

ارتفاع ترپوپاوز در محل رودبادهای جنب حارهای و جبهه

خاورمیانه و باالخص کشور ایران با طراحی شاخصهایی نو

قطبی به سرعت افت میکند ،به ویژه هنگامی که جت قوی

پرداختهاند.

است و جبهه مرتبط در سطوح پایین شدید است ،ارتفاع آن

مواد و روشها

به طور ناگهانی در سراسر جریان جت پایین میافتد
(.)Hirschberg and Fritsch, 1991
گلدریچ و چرمونی ()Goldreich and Chermoni, 2006
ارتفاع تروپوپاوز(باالتر از 10کیلومتر برای حداقل ده روز
متوالی) و زمان آغاز و پایان استقرار ناوه پارسی در روی
گرافهای همدیدی را به عنوان معیارهای بررسی تغییر
طول فصول تابستان در منطقه خاورمیانه قرار دادند .نتایج
روندهایی با معناداری باال نشان داد که تابستان زودتر شروع
شده و دیرتر پایان مییابد و تعداد روزهای تابستان طی
سالها افزایش یافته است.
برای تعیین آغاز فصل تابستان در گستره ایران ،ساختار
گردش بزرگ مقیاس جو و رفتار تابستانه رودباد جنب حاره
در منطقه خاورمیانه در بازه  21فرودین تا  21تیر در دوره
 28ساله( )1811-2818واکاوی گردیده است(قلی پور و
همکاران .)1285 ،در این پژوهش رفتار روزانه رودباد جنب
حاره شامل شدت جریان و میزان جابجایی شمال سوی
هسته آن معیار اصلی درک تغییر الگوی گردش بزرگ
مقیاس جو و آغاز فصل تابستان در گستره ایران لحاظ شده
است .یافته های این بررسی بیانگر انحرافات قابل مالحظه
آغاز زودهنگام فصل تابستان اقلیمی در منطقه خاورمیانه و
کوتاه شدن دوره استیالی جو تابستانه بوده است.

دادهها
تقریباً تمامی تعاریف ارائه شده برای شناسایی ویژگیهای
فصل تابستان سه رویکرد فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی را
پیگیری مینمایند .از این رو ،در این بررسی تغییرات دما،
فشار ترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  1888هکتوپاسکال
به ترتیب به عنوان شاخصهای فیزیکی ،دینامیکی و
همدیدی مبنای ارزیابی رژیم جو تابستانه ایران قرار گرفته
است .دادههای روزانه دمای  2متری سطح زمین ،فشار
ترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  1888از پایگاه داده
بازکاوی شده مرکز ملی پیشبینی محیطی و مرکز ملی
تحقیقات جو NCEP/NCARطی سالهای  1811تا 2810
برداشت گردیده است .در مقاله حاضر برای ارزیابی هر
شاخص از محدوده مطالعاتی ویژه ای استفاده شد ه است .از
جمله؛ محدوده  283215تا  053025طول جغرافیایی شرقی و
 253111تا  11310عرض جغرافیایی شمالی جهت استخراج
شاخص فیزیکی و 18تا18درجه طول جغرافیایی شرقی و
 28تا 18درجه عرض جغرافیایی شمالی جهت استخراج
شاخص دینامیکی و 58تا08درجه طول جغرافیایی شرقی و
28تا28درجه عرض جغرافیایی شمالی برای بررسی شاخص
همدیدی استفاده گردید(شکل .)2محدوده مطالعاتی شاخص
فیزیکی به دلیل پوشش دمای سطحی کشور ایران و
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تأثیرپذیری کمتر از دماهای سطوح دریایی جنوب کشور به

محدوده مطالعاتی شاخص همدیدی با توجه به موقعیت

عرض جغرافیایی  25درجه محدود شده است .محدوده

غالب بسته شدن هسته کمفشار عامل بروز ناوه پارسی بر

مطالعاتی شاخص دینامیکی با توجه به جابجایی طوالنی

روی خلیج فارس انتخاب شده است.

مدت جت جنب حاره بر فراز منطقه و ایران و همچنین

شکل  -2منطقه مورد مطالعه و محدوده شاخصها

روششناسی

شاخصی است که روزها با میانگین دمای باالتر از  25درجه

الف :تعیین مشخصههای زمانی فصل تابستان

سانتیگراد را به عنوان روز تابستانه در نظر میگیرد

بعد از ایجاد پایگاه دادههای دمای  2متری سطح زمین ،فشار
ترپوپاوز و ارتفاع ژئوپتانسیل سطح  1888از پایگاه دادههای
بازکاوی شده  NCEP/NCARطی سالهای  1811تا ،2810
با استفاده از اسکیریپت نوشته شده در نرم افزار گردز مقادیر
روزانه دادهها در محدودههای مورد نظر استخراج گردید.
سپس میانگین منطقهای روزانه دادههای جهت برآورد دوره
استقرار جو تابستانه بر اساس شاخصها محاسبه گردید .از
ابتداییترین شاخصهای برآورد تعداد روزهای تابستان

( .)Zhang et al, 2005سایر مقادیر آستانه شاخصهای
دینامیکی و همدید با روشی تجربی تعیین شدهاند.
آستانههای تعیین شده شاخصها برای برآورد زمان
آغازگری و پایان فصل تابستان و شمارش تعداد روزهای
استقرار جو تابستانه در منطقه به قرار جدول 1میباشد .گذر
مقادیر دادههای روزانه تبیینکننده شاخصها از آستانه و
تداوم  18روزه آنها مبین زمان آغازگری و بالعکس
نشاندهنده پایان طول دوره تابستان است.

جدول  -1شاخص ،محدوده ،تراز ،متغیر و آستانه شاخصهای ارزیابی جو تابستانه
شاخص

طول

عرض

تراز

متغیر

آستانه با تداوم  11روزه

فیزیکی

28/215-05/020 E

25/111-11/108N

2متر

دما

T>25 C

دینامیکی

18-18 E

28-18N

تروپوپاوز

فشار

P<120 hpa

همدید

58-08 E

28-28N

1888ه.پ

ارتفاع ژئوپتانسیل

Hgt<50 m

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و سوم و چهارم بهار و تابستان 7938

77

ب :تغییرپذیری مشخصههای زمانی فصل تابستان

باشد ،عدم وجود روند بین دادهها را در سطح  %85نشان

با اعمال یک تابع شرطی بر اساس آستانه با تداوم  18روزه

میدهد.

بر روی دادهها ،طول فصل تابستان بر اساس شاخصها در

آزمون من-کندال دنبالهای مبتنی بر روشی نموداری است که

هر سال محاسبه گردید .متغیر میانگین مقادیر منطقهای

از طریق رسم نمودار سری در برابر زمان ،نقطه جهش را

دادهها طی روزهای فصل تابستان هر سال نیز با هدف

برآورد میکند( .)Sneyers, 1990این روش مقادیر آماره را

برآورد شدت فصل تابستان محاسبه گردید .متغیر تعداد

در کلیه زمانهای سری با روش رتبه دادن من کندال محاسبه

روزهای استقرار جو تابستانه بدون در نظر گرفتن تداوم تنها

میکند .با اجرای معکوس سری و فرض آنکه انتهای سری

با شمارش تعداد روزهایی که میانگین منطقهای از آستانهی

ابتدای آن باشد ،دنبالهای حاصل میشود که براساس آن در

هر شاخص عبور کرده است نیز محاسبه شد .در نهایت

حالت معنیداری روند u ،و' uدر نقطه شروع روند یکدیگر

ورداییهای  08ساله هر یک از متغیرهای استخراجی مربوط

را قطع خواهند نمود .درحالتی که سری ایستا باشد دو دنباله

به شاخصها با استفاده از آزمون سری زمانی من-کندال با

 uو' uبصورت موازی عمل کرده و یا با تغییر جــهش

ارائه آماره تاو کندال ،سطح معناداری سری زمانی و تابع

چندین بار برخورد خواهند داشت.

رگرسیونی مربوطه استخراج گردید.

اگر  αرا برابر با  8385در نظر بگیریم u ،فراتر از ±1380

آزمون تحلیل روند سریهای زمانی من-کندال ابتدا توسط

بیانگر روند معنیدار است +u .روند افزایشی و  -uروند

من( )Mann, 1945ارائه و سپس توسط کندال( Kendall,

کاهشی را نشان میدهد .به عبارت دیگر اگر منحنی  uاز

 )1975توسعه یافت( .)Serrano et al, 1999این روش

محدوده  ±1380معنیدار خارج شود ،روند وجود دارد.

بهطور متداول و گستردهای در تحلیل روند سریهای

چنانچه منحنی  uو' uبدون خروج از محدوده معنیدار باهم

هیدرولوژیکی و هواشناسی بهکار گرفته شده است

تالقی داشته باشند تنها نشان دهنده تغییر ناگهانی در میانگین

( .)Lettenmaier et al, 1994آزمون تحلیل روند من-

بوده و روندی را در بر ندارند.

کندال در سال  1811به وسیله سازمان جهانی هواشناسی
( )WMOپیشنهاد گردید و در بررسی معنیداری روند
سریهای اقلیمی در تحقیقات مختلف استفاده شده است.

نتایج و بحث
 .1مشخصههای زمانی جو تابستان

این آزمون به دو روش محاسبه میشود :الف) آزمون

اجرای آستانه شاخصهای فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی بر

آماره( )τکندال ب) آزمون نموداری کندال.

روی دادهها ،شرایط آغازگری و پایان و درازای فصل

فرض صفر این آزمون بر تصادفی بودن و عدم وجود روند

تابستان را به شرح زیر بازنمایانید.

در سری دادهها داللت دارد و پذیرش فرض یک(رد فرض

الف :تعیین زمان آغاز ،پایان و دوام تابستان بر مبنای

صفر)دال بر وجود روند در سری دادهها میباشد .آزمون

شاخص فیزیکی

ناپارامتری من کندال به صورت زیر استفاده میگردد:

بر پایه تعریف شاخص فیزیکی روزهایی تابستانه هستند که

() 8

میانگین منطقهای دمای 2متری سطح زمین از 25درجه

() 6
که در آنها  τآماره مورد نظر بهصورت یک متغیر تصادفی و
 στپراش آن ni ،مقادیر بیشتر از  iامین مقدار و  Nتعداد

سانتیگراد فراتر رود .اعمال آستانه دمایی بر روی دادهها
نشان داد که به طور میانگین فصل تابستان در کشور ایران از
روز 122ام تقویم ژولیوسی مصادف با 11ام ماه می
(21اردیبهشت) با نوسانی حداکثر 20روزه آغاز و در روز

دادهها میباشد .نسبت τ /στنشاندهنده یک روند بین

205ام تقویم ژولیوسی مصادف با 21ام سپتامبر(28شهریور)

دادههاست ،در صورتی که این نسبت بین  +1380و -1380

با نوسانی حداکثر  21روزه پایان مییابد .بر اساس میانگین
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منطقهای 08ساله دادههای دما ،فصل تابستان در کشور ایران

 121روز(حدود چهار ماه) به طول میانجامد(شکل.)2

شکل  -3مشخصه های زمانی جو تابستانه ایران بر پایه شاخص فیزیکی طی سالهای 2112-1491

نتیجه حاصل در مقایسه با کار مفیدی و همکاران( )1218با

زمانی کوتاه یک الی سه روزه به وقوع میپیوندد .لذا پایش

استفاده از شاخص فیزیکی اقتباسی نشان از 21روز اختالف

کاهش فشار این الیه به زیر 128هکتوپاسکال به عنوان

در تعداد روزهای فصل تابستان و تفاوت در زمان آغازگری

شاخص و آستانهای برای بررسی زمان شروع ،پایان و

و پایان فصل تابستان دارد .البته استفاده از شاخص فیزیکی

برآورد طول دوره تابستان مورد توجه محققین قرار گرفت.

به دلیل تغییرات فضایی زیاد مقادیر دما ،به ویژه در ارتباط با

اعمال آستانه نشان داد که به طور میانگین در طوالنی مدت

فاصله از سطوح آب وسیع ،پیچیده است ( Alpert et al,

تابستان غالباً در روز  150تقویم ژولیوسی مقارن با 1ام جون

.)2004

(11ام خرداد) هر ساله با نوسانی حداکثر 58روزه آغاز شده

ب :تعیین زمان آغاز ،پایان و دوام تابستان بر مبناای

و در روز  215همان تقویم یعنی 1ام اکتبر (8ام مهرماه)

شاخص دینامیکی
محققین به دلیل محدودیت طول دوره دادههای ارتفاع
ترپوپاوز (حدوداً 11سال) دست به طراحی شاخص و ارائه
آستانهای جدید بر روی دادههای فشار ترپوپاوز به جای
ارتفاع آن زدند .کاهش مقادیر میانگین منطقهای فشار
ترپوپاوز به زیر آستانه  128هکتوپاسکال ،بیانگر عبور جت
جنب حاره از روی ایران و استقرار جو تابستانه است .این
جابهجایی و در پی آن کاهش فشار ترپوپاوز غالباً در بازه

هرساله با نوسانی  52روزه به پایان میرسد .طول فصل
تابستان به لحاظ شاخص دینامیکی برابر با  128روز میباشد
(شکل .)1یافته ها نشان میدهد که برمبنای شاخص
دینامکی فصل تابستان با 11روز زودتر نسبت به تقویم
نجومی آغاز می گردد این درحالی است که بر اساس
شاخص دینامیکی مورد استفاده در کار قلیپور و همکاران
( )1285این تقدم حدود  18روز میباشد.
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شکل  :9مشخصه های زمانی جو تابستانه ایران بر پایه شاخص دینامیکی طی سالهای 2112-1491

ج :تعیین زمان آغاز ،پایان و دوام تابستان بر مبناای

سامانه در قالب انشعابی از کم ارتفاع مستقر بر روی شبه

شاخص همدید

قاره هند با تشکیل هسته کم ارتفاع جانبی بر روی سواحل

همانگونه که بیان گردید شاخص همدیدی آغاز تابستان را
همزمان با استقرار ناوه پارسی با محور جنوب شرقی-شمال
غربی بر روی خلیج فارس تا ترکیه میداند(شکل .)5این

جنوبی خلیج فارس و تبعیت از امتداد جنوب شرقی -شمال
غربی خلیج فارس با جریان چرخندی زبانه کم فشار را در
قالب ناوه تا سواحل انتالیا در ترکیه توسعه میدهد.

شکل -5هم ارتفاع ژئوپتانسیل سطح 1111هکتوپاسکال میانگین جون تا سپتامبر(.)1491-2112

با توجه به نقش بارز تشکیل ناوه پارسی و آغازگری فصل

شاخصی جهت تخمین زمان آغاز و پایان نفوذ این زبانه

تابستان در منطقه خاورمیانه محققین اقدام به طراحی

کمفشار و بررسی روند تغییرات طول فصل تابستان در
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منطقه نمودند .در سواحل جنوبی خلیج فارس با سقوط

مشخص گردید که به طور معمول فصل تابستان از روز

ارتفاع ژئوپتانسیل به زیر آستانه 58متر زمینه شکلگیری ناوه

111ام تقویم ژولیوسی ،مقارن با 28می ( 28اردیبهشت ماه)

پارسی و گسترش زبانههای آن فراهم میگردد .در زمان اوج

با نوسانی حداکثر  11روزه آغاز و در روز  258تقویم

فعالیت این سامانه منحنی کم ارتفاع مرکزی آن به  -58نیز

ژولیوسی ،مقارن با 15سپتامبر(21شهریور) با نوسانی 25

میرسد .با اعمال آستانه  58متری بر روی میانگین منطقهای

روزه پایان میپذیرد .طول فصل تابستان به لحاظ شاخص

دراز مدت دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل محدوده خلیج فارس

همدیدی برابر با  118روز میباشد (شکل.)0

شکل  -2مشخصههای زمانی جو تابستانه ایران بر پایه شاخص همدیدی ناوه پارسی طی سالهای 2112-1491

تغییرپذیری مشخصههای زمانی فصل تابستان

این آزمون بر روی شاخصهای دینامیکی و همدیدی نتایج

در اینجا نتایج آزمون آماره( )τکندال در جدول 2و

متفاوتی همسو با تحقیقات دیگران( از جمله؛ مفیدی و

آزمونهای نموداری بر روی سری زمانی طول دوره تابستان

همکاران 1218 ،و قلیپور و همکاران )1285 ،در بر داشته

و تعداد روزهای جو تابستانه هر کدام از شاخصهای

است .هر دو شاخص دینامیکی و همدیدی روند کاهشی را

فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی در شکل 1ارائه شده است.

نمایش دادهاند با این تفاوت که روند کاهشی طول فصل

نتایج آزمون آماره ( )τکندال نشان داد که بر اساس شاخص

تابستان و تعداد روزها با جو تابستانه حاصل از شاخص

فیزیکی مستخرج از میانگین منطقهای دادههای دمای روزانه

دینامیکی(میانگین منطقهای فشار ترپوپاوز) معنادار نبوده،

در ارتفاع 2متری ،طول فصل تابستان و تعداد روزهای تحت

لیکن روند کاهشی طول فصل تابستان و تعداد روزها با جو

تسلط جو تابستانه در ایران طی  08سال دوره مطالعه شده،

تابستانه حاصل از شاخص همدیدی ،به ترتیب با ضرایت

به ترتیب با ضرایب همبستگی  8325و  8352از روند

همبستگی  -8322و  -8321از سطح معناداری باالیی

افزایشی کامالً معناداری برخوردار هستند .یافتهها نشان داد

برخوردار بودهاند .بر اساس شاخص همدیدی ساالنه 832

که ساالنه  832روز یعنی حدود  1ساعت به طول دوره

روز یعنی حدود  5ساعت از طول دوره تابستان کاسته شده

تابستان اضافه شده است .این نتایج در تضاد کامل با مطالعه

است.

مفیدی و همکاران ( )1218میباشد که کاهش  18روزهای را
در تعداد روزهای فصل تابستان برآورد نمودهاند.
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جدول  -3نتایج آزمون کندال برای روندهای طول فصل تابستان طی دوره 1491-2112
متغیر

τ
ضریب همبستگی

S
واریانس کل

Z
نمره استاندارد

P
سطح معناداری

تابع رگرسیونی

شاخص

طول فصل تابستان

8325

121

1320

8388

Y=-419.89+0.28*X

فیزیکی

تعداد روزهای جو تابستانه

8352

1255

0358

8388

Y=-524.67+0.33*X

شاخص

طول فصل تابستان

8318-

228-

1322-

8321

Y=409.14+-0.14*X

دینامیکی

تعداد روزهای جو تابستانه

8312-

285-

1352-

8312

Y=399.60+-0.14*X

شاخص

طول فصل تابستان

8322-

511-

2301-

8388

Y=511.40+-0.20*X

همدیدی

تعداد روزهای جو تابستانه

8321-

002-

2312-

8388

Y=601.40+-0.24*X

شاخص

نتایج تحلیل نمودارهای دنبالهای مقادیر طول فصل تابستان

همان رفتار متغیر طول فصل تابستان را ارائه دادهاند .تنها

و تعداد روزهای تحت تسلط جو تابستانه برآمده از میانگین

مقادیر دنبالهای آماره Uiو  Uiمن-کندال از روند طول

منطقهای متغیرها نیز به ترتیب مبین وجود روند افزایشی

دوره تابستان(الف) و تعداد روزهای جو تابستانه(ب)

معنادار در طول دوره تابستان بر اساس شاخص فیزیکی و

شاخص دینامیکی است که با وجود برخورداری از روندی

روند کاهشی معنادار در طول دوره تابستان بر اساس

منفی به دلیل عدم عبور از محدوده  ±1380از روندی معنادار

شاخص همدیدی میباشد(شکل .)1مقادیر تعداد روزهای

بر خوردار نیستند.

تحت تسلط جو تابستانه(بخش ب نمودارها) نیز تقریباً
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شاخص فیزیکی
شاخص دینامیکی
شاخص همدیدی
شکل -7مقادیر دنبالهای آماره ( Uiخط ممتد) و ( Uiخط چین) من-کندال از روند طول دوره تابستان (الف) و تعداد
روزهای جو تابستانه (ب) بر مبنای شاخص فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی

شاخص فیزیکی  121روز ،شاخص دینامیکی  128روز و
شاخص همدیدی  118روز برآورد گردید.
بررسی سری زمانی  08ساله طول فصل تابستان و تعداد
روزهای تحت تسلط جو تابستانه نشان داد که به جز
شاخص دینامیکی ،دو شاخص فیزیکی و همدیدی
روندهای معنادار متفاوتی ارائه میدهند .روند سری زمانی
شاخص فیزیکی مبتنی بر دما حکایت از سیر صعودی تعداد
روزهای تابستان طی دوره مطالعه دارد .در مقابل سری
زمانی شاخص همدیدی مبتنی بر دوره استیالی ناوه پارسی

نتیجهگیری
مقاله حاضر با هدف بررسی تغییرات جو تابستانه بر فراز
منطقه خاورمیانه و به طور مشخص کشور ایران اقدام به
طراحی سه شاخص فیزیکی ،دینامیکی و همدیدی نمود.
این شاخصها به ترتیب با استفاده از دادههای دمای روزانه
در ارتفاع 2متری از سطح زمین ،فشار ترپوپاوز و ارتفاع
ژئوپتانسیل سطح  1888استخراج گردید .با اعمال مقادیر
آستانه شاخصهای طراحی شده بر روی میانگین منطقهای
متغیرها ،به طور متوسط طول فصل تابستان بر اساس
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بر حوضه خلیج فارس بیانگر سیر نزولی و کاهش تعداد

9.

 بررسی زمان آغازگری و پایان.ساالنه روزهای تابستان است

10.

فصل بر اساس این دو شاخص نیز حکایت از آن دارد که از
نظر شاخص فیزیکی(دمایی) طی هفت دهه گذشته
تابستانها میل به آغازگری زودرس و پایان دیرتر دارند این
در حالی است که از منظر شاخص همدیدی شرایط عکس

11.

 بررسی سری زمانی اوج دمای تابستانه از.رویداده است
08 طریق متوسط میانگین منطقهای دماهای تابستانه دوره
ً و روندی کامال8328 ساله نیز با ارائه ضریب همبستگی تاو
 محققین. موید تغییر اقلیم حرارتی در منطقه است،معنادار

12.

تفاوت نتایج بررسی شاخص فیزیکی با تحقیقات گذشته و
همسانی روند کاهشی معنادار استیالی جو تابستانه بر پایه
شاخصهای دینامیکی و همدیدی با آن مطالعات را دلیلی بر
.لزوم تحقیقات بیشتر در این زمینه میدانند

13.
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