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تحلیل همدیدی و ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه استان خوزستان

ناهید جمالی زاده
دانشجوی دکتری تخصصی آب و هواشناسی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران


منیژه ظهوریان پردل
استادیار گروه جغرافیا ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
حسن لشکری
دانشیار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی تهران ،ایران
علیرضا شکیبا
دانشیار مرکز مطالعات سنجش از دور و  ،GISدانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
زینب محمدی
دکتری آب و هواشناسی سینوپتیک ،مرکز مطالعات ناحیهای و آمایش ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1397/7/10 :

تاریخ پذیرش1397/12/18:

چکیده
در این پژوهش به بررسی همدیدی و تغییرات ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه در استان
خوزستان پرداختهشده است .بدین منظور دمای ایستگاههای منتخب در یک دوره آماری روزانه
 30ساله ( )1986-2015تعیین شد و دادههای جوی سالهای مذکور با استفاده از سایت
 http://www.esrl.noaa.govاستخراج شد و دادههای روزانه این سالها در تراز دریا در
اسکریپتی در محیط نرمافزار  Gradsتهیه و استخراج شد .برای الگوهای گردشی غالب
تابستانه از شیوه تحلیل عاملی با دوران واریمکس استفاده شد .پرتکرارترین الگوی همدیدی
در ماههای گرم استان خوزستان الگویی شبیه الگوی مورخ  27ژوئن  2001هست .در این الگو
در الیه زیرین وردسپهر مرکز چرخندی بر روی شمال عربستان و جنوب خلیجفارس تشکیل
میشود که گاه بهصورت مستقل و گاه بهصورت ادغامشده با چرخند حرارتی پاکستان بر روی
استان خوزستان گسترش مییابد .در تمام موارد یکزبانه کمفشار با راستای جنوب شرقی-
شمال غربی در امتداد دامنههای جنوبی زاگرس و خلیجفارس وارد استان میشود .این الگو
باعث فرا رفت هوای گرم بیابانهای داغ عربستان بر روی استان میشود .بهتدریج در الیه
میانی وردسپهر بخصوص از تراز  700هکتوپاسکال این الگوی چرخندی جای خود را به یک
پشته عمیق که از سلول پرفشار عربستان که در تمام ماهها بر روی ساحل شرقی دریای سرخ
(محدوده مکه تا مدینه) قرار دارد ،قرار میگیرد .این الگوی همدیدی باعث ایجاد یکالیه پایدار
در الیه میانی بر روی استان شده و با فرونشینی هوا در یکالیه ضخیم و گرمایش بیدررو
حاصل از آن باعث تشدید گرمای الیه سطحی جو بر روی استان میشود.
واژگان کلیدی :همدید ،ساختار دینامیک ،الگوی تابستانه ،استان خوزستان.

 نویسئده مسئول09161118577 :

Email: manijeh2002@yahoo.com
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مقدمه
اقلیم یکی از مهمترین و تعیینکنندهترین ابعاد زیستی کره زمین بوده که در تعامل مستقیم با حیات بشری است.
الگوهای همدید و ساختار دینامیک هر سامانه به تبعیت از الگوهای غالب منطقه میباشند .در زمینۀ الگوهای غالب
تابستانه اولین مطالعات به کارنیاما در دهه  1960برمیگردد بهطوریکه وی در پژوهشی با استفاده از میانگین ارتفاع ژئو
پتانسیل در ماه اوت برای  9سال مورفولوژی پرفشارهای جنبحارهای نیمکره شمالی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید
که بین شدت پرفشارهای شمال غرب اقیانوس آرام در سطح زمین و پرفشار جنوب آسیا در تراز  100هکتوپاسکال ارتباط
کمی وجود دارد وی همچنین باالتر بودن دمای پرفشار جنوب آسیا نسبت به واچرخندهای قاره آمریکای شمالی را ناشی

از اثر گرمایشی متفاوت کوههای هیمالیا و راکی دانسته است (نیاما .)431 :1968 ،در سال  ،1989بل و بوسارت با
استفاده از دادههای  15ساله ( )1977-1963با تفکیک افقی  2/5درجه ارتفاع ژئو پتانسیل ،شرایط اقلیمی مراکز
بسته پرفشار و کمفشار تراز  500هکتوپاسکال در نیمکره شمالی را مطالعه کردند و نتایج کار آنها نشان داد که
هسته مراکز پرفشار غالباً در عرضهای جنب حاره استقرار یافته و حداکثر ارتفاع آنها در طی نیمه گرم سال بر
روی خشکیهای بهشدت گرم در آمریکای شمالی ،شمال آفریقا و آسیا استقرار مییابد (بل و بوسارت:1989 ،
( .)2142استنلی و همکاران ،)1497 :1996 ،به بررسی اثرات موج گرمایی  1995ایالت متحده پرداختند که این موج
گرمایی در مدتزمانی کوتاه اما با شدت زیاد در میانه جوالی  1995موجب مرگ  830نفر که  525نفر آن در شیکاگو و
بیشتر مسن بودند شد اغلب کارهای انجامشده تا سال  1995بیشتر مطالعات مربوط به پرفشارهای جنبحارهای تابستانه
بهویژه در منطقه آسیا به بررسی ویژگیهای آن در ارتباط با مانسون آسیایی مربوط میشد (کریشنامورتی1342 :1971 ،؛
گائو31 :1981 ،؛ کریشنامورتی( .)234 :1973 ،دیویس و همکاران ،)728 :1997 ،تغییرپذیری مکانی و زمانی پرفشار آزور
را در دوره زمانی  1899تا  1990بررسی کردند الگوهای فضایی این سامانه پرفشار را در خالل تابستان و زمستان
شناسایی کردند (بتینا .)1 :2003 ،در یک بررسی به ارزیابی موج گرمایی تابستان  2003اروپا پرداخت و به لزوم اقدام
مناسب جهت جلوگیری از مرگومیر ناشی از موج گرما تأکید کرد( .جان کرسلی ،)91 :2004 ،در طول دوره -1982
 ،2000به بررسی موج گرما در جمهوری چک پرداخت که در این دوره  17موج گرما رخداده است که همۀ آنها از آغاز
ژانویه تا آخر آگوست بوده است( .راجر و همکاران ،)701 :2011،به برآورد مرگومیر بیشازحد امواج گرما تحت تغییر
اقلیم جهانی برای یک شهر بزرگ در ایاالتمتحده که با استفاده از یک پایگاه داده شامل اطالعات روزانه مرگومیر
ناشی از همۀ علل غیر تصادفی از سال  1987تا  2005شامل ذرات ریز و اوزن ،دما ،دمای نقطه شبنم برای شهر شیکاگو،
ایلی نویز با استفاده از مدل رگرسیونی پواسون به برآورد مرگومیر در ارتباط با امواج گرما پرداختند( .جی یانگ سون،
 ،)566 :2012تأثیر موج گرما در مرگومیر در هفت شهر عمده در کره جنوبی را موردبررسی قرارداد ،در این مطالعه به
تجزیهوتحلیل ما ،از ارتباط بین مرگومیر و امواج گرما و با توجه به ویژگیهای موج گرما (شدت ،مدت و زمان در فصل)
در هفت شهر عمده در کره جنوبی پرداخته شد که حاکی از ارتباط مثبت بین مرگومیر و روزهای همراه با موج گرما
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است .در مطالعهای در ایاالتمتحده  ،امواج گرمایی روزانه و شبانه که بیش از سه روز متوالی تداوم داشتند و باالتر از
صدک  99ام بودند ،بررسی و مشخص شد که ویژگیهای سینوپتیک امواج گرمایی روزانه و شبانه تفاوت زیادی باهم
ندارند .همچنین معلوم گردید که فراوانی و تداوم امواج گرمایی در بیشتر قسمتهای ایاالتمتحده در حال افزایش است
(بامباکو و همکاران.)1618 :2013 ،
در بررسی مرور منابع پژوهشهای مختلفی در ایران صورت گرفته است که بهطور خالصه در چهار گروه قرار
میگیرد پژوهشها از لحاظ آماری و با بهکارگیری روشهای چند متغیر و تحلیل خوشهای و عاملی و همچنین بررسی
تحلیل زمانی و مکانی موردبررسی قرارگرفته است همچون (حدادی )1387 ،پژوهشی نیز به شناسایی رژیم و پهنه دمایی
کشور پرداختهاند (اکبری و مسعودیان :)1385 ،از دیگر پژوهشهای که امواج گرمایی را از لحاظ همدیدی مورد بررسی
قرار دادهاند میتوان به کارهایی چون (منتظری و مسعودیان)79 :1389 ،؛ (قویدل رحیمی و همکاران)29 :1395 ،؛
(توحیدی زاده)1 :1392 ،؛ (خسروی و همکاران)23 :1393 ،؛ (ابراهیمی و همکاران)38 :1393 ،؛ (کرم پور و همکاران،
 )263 :1396و مطالعاتی نیز با توجه به شاخصهای موجود به بررسی وضعیت الگوها پرداختهاند اشاره کرد کارهایی چون
(کریمیان و همکاران)2 :1389 ،؛ (یزدان پناه و همکاران)102 :1391 ،؛ (باعقیده و همکاران)52 :1391 ،؛ (لشکری و
همکاران .)73 :1394 ،رخداد امواج گرم در استان خوزستان در  5سال اخیر روند افزایشی داشته است بهگونهای که
باالترین رکورد دمای ده سال گذشته در شهر اهواز در تیرماه سال  1396ثبت شد که این موج گرم به مدت سه روز
متوالی دمای باالی  50درجه تا  55درجه سانتیگراد را در منطقه ایجاد کرد و از این لحاظ در ده سال اخیر بیسابقه بوده
است .این امواج گرم اگر در تابستان ایجاد شوند ،رخدادهای گرمازدگی ،افزایش شدید بار مصرفی برق ،بروز بیماریهای
عفونی ،افزایش تبخیر و تعرق و ایجاد شرجیهای شدید و آتشسوزی را به همراه دارد درحالیکه اگر در دوره سرد سال
رخ دهد ،ذوب ناگهانی ذخایر برف ارتفاعات ،جاری شدن سیل ،ایجاد مشکالت در زمینه منابع آب برای دوره گرم سال
و ...را به همراه دارد .آگاهی از ساختار و مکانیسمهای همدیدی و دینامیک دوره گرم سال در استان خوزستان که بیشتر
مخاطرات اقلیمی آن در دوره گرم سال رخ میدهد ،این زمینه را فراهم میکند تا با استخراج الگوهای سینوپتیکی و
دینامیکی عمده منجر به رخدادهای امواج گرم زمینه برنامهریزی و مدیریت و کاهش هزینههای این مخاطره اقلیمی را
ایجاد نمود .در این پژوهش تالش شد الگوهای همدیدی غالب و حاکم در این استان در طول دوره گرم سال شناسایی و
ارائه گردد.
دادهها و روشها
برای بررسی و مطالعه همدیدی و تغییرات ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه در استان خوزستان از دو پایگاه دادهای
استفادهشده است .یکی دادههای محیط سطحی ،دوم دادههای جوی ،از دادههای محیط سطحی برای شناسایی شرایط
حاکم در تابستان (ژوئن ،جوالی ،آگوست و سپتامبر) و از دادههای جو باال برای شناسایی الگوهای غالب تابستانه منجر به
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ایجاد این پدیدهها استفاده شد .در این بخش از پژوهش ابتدا دادههای روزانه ایستگاههای انتخابی در دوره آماری
( )1986-2015آماده گردید؛ جدول  1موقعیت ایستگاههای انتخابی را نشان میدهد.

جدول  :1موقعیت ایستگاههای انتخابی استان خوزستان
نام ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

امیدیه

49.39

30.46

34.9

اهواز

48.4

31.2

22.5

آبادان

48.15

30.22

6.6

آغاجاری

49.4

30.46

27

دزفول

48.28

32.24

143

رامهرمز

49.36

31.16

155

صفیآباد دزفول

48.25

32.16

82.9

مسجدسلیمان

49.17

31.56

320.5

مأخذ :سازمان هواشناسی کشور

در مرحله بعد دمای ایستگاههای منتخب در یک دوره آماری روزانه  30ساله ( )1986-2015استخراج و همگنسازی
و مرتب شد .سپس روزهای با حداکثر دما بیشتر از نرمال بلندمدت با استفاده از نمره استاندار برای هرماه استخراج شد
شکل  1نمونه روزهای باالتر از میانگین متوسط در ماه ژوئن را نشان میدهد (شکل  .)1سپس دادههای جوی سالهای
مذکور با استفاده از سایت  http://www.esrl.noaa.govاستخراج گردید و در محیط نرمافزاری  Gradsنقشههای
روزانه این سالها در تراز دریا در محدوده طولهای  0درجه تا  70درجه شرقی و عرض صفر (استوا) تا  50درجه شمالی
در اسکریپتی تهیه و برای هرماه دادهها استخراج شد .برای استخراج الگوهای گردشی غالب تابستانه در استان خوزستان،
از شیوه تحلیل عاملی با دوران واریمکس برای گروهبندی استفاده شد .بر اساس دمای روزانه و نمونههای انتخابی و
محدوده مطالعاتی بین عرض  0تا  50درجه شمالی و  0تا  70درجه طول شرقی و تعداد روزها با توجه به قدرت تفکیک
دادههای مکانی که  2.5*2.5درجه جغرافیایی است ،داده در ماتریسی به ابعاد مشخص شد بر اساس نمودار اسکری گراف
عواملی که درجه اهمیت باالیی نسبت به بقیه عوامل استخراجشده دارند مشخص گردید بر اساس نمودار اسکری پالت
عوامل  1تا  10درجه اهمیت باالیی نسبت به بقیه عوامل استخراجشده دارند (شکل .)2
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :1نمونه روزهای باالتر از میانگین متوسط برای ماه ژوئن

مأخذ :نگارندگان

شکل  :2نمودار اسکری پالت برای نمایش ارزش ویژه عوامل برای ماه ژوئن

در مرحله بعد توجیه پراش دادهها با توجه به مقادیر ویژه ،درصد واریانس و واریانس تراکمی برای تحلیل عاملها
مشخص گردید (جدول  .)2سمت چپ این جدول ،واریانس تبیین شده با تحلیل اولیه را نشان میدهد .فقط  10عامل در
تحلیل اولیه ،مقادیر ویژه بزرگتر از  1دارند .تحلیل عاملی با روش مؤلفه مبنا و دوران واریمکس نشان داد که توجه به
همبستگی درونی  10عامل  97.81درصد رفتار الگوها را توجیه میکنند.
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جدول  :2نمایش بخشی از جدول مقادیر ویژه ،درصد واریانس و واریانس تراکمی
مجموع واریانس تبیین شده
نمرات ویژه اولیه
مؤلفه

مجموع مربع بارهای استخراج شده

مجموع مربع بارها بعد از چرخش

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

1

374.47

88.53

88.526

374.47

2

17.178

4.061

92.587

17.178

4.061

3

5.659

1.338

93.925

5.659

1.338

93.93

۴

4.559

1.078

95.003

4.559

1.078

95

9.08

5

3.615

0.854

95.857

3.615

0.854

95.86

3.74

0.884

6

2.623

0.62

96.477

2.623

0.62

96.48

2.044

0.483

96.3

7

1.917

0.453

96.93

1.917

0.453

96.93

1.975

0.467

96.7

8

1.496

0.354

97.284

1.496

0.354

97.28

1.716

0.406

97.1

9

1.185

0.28

97.564

1.185

0.28

97.56

1.558

0.368

97.5

10

1.071

0.253

97.817

1.071

0.253

97.82

1.379

0.326

97.8

11

0.791

0.187

98.004

12

0.727

0.172

98.176

13

0.57

0.135

98.311

1۴

0.505

0.119

98.43

15

0.485

0.115

98.545

16

0.399

0.094

98.64

17

0.354

0.084

98.723

18

0.334

0.079

98.802

19

0.309

0.073

98.875

20

0.278

0.066

98.941

مجموع

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

88.526

88.53

217.149

92.59

161.455

38.169

13.671

3.232

92.7

2.147

94.9
95.8

مجموع

درصد

درصد

واریانس

تجمعی

51.335

51.3
89.5

مأخذ :نگارندگان

در نهایت و با توجه به بررسی نقشههای تراز  1000تا  500هکتوپاسکال عامل استخراجشده ،الگوهای غالب در هر
ماه مشخص و نمونه انتخابی استخراج و نقشههای نم ویژه ،جریان ،ارتفاع ژئو پتانسیلی برای الگوی غالب در روز مورد
نظر در اسکریپت ترکیبی در محیط نرمافزاری  Gradsترسیم و درنهایت مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

یافتهها
تحلیل الگوی همدیدی غالب تابستانه
همانطور که بیان شد الگوی  27ژوئن  2001با بار عاملی  0.99نمونههای مطالعاتی را پوشش میدهد .آرایش سامانهها
در الگوی غالب حاکم در ماه ژوئن در استان خوزستان در هر یک از ترازهای جوی بهصورت زیر است.
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وضعیت دمای حداکثر و حداقل بر اساس عرض جغرافیایی در ایستگاههای استان خوزستان در نمونه ماه ژوئن در روز 27
ژوئن  2001مشاهده میشود.

جدول  :3دمای حداکثر و حداقل بر اساس عرض جغرافیایی در ایستگاههای استان خوزستان
طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع

دمای حداکثر

دمای حداقل

نام ایستگاه
امیدیه

49.4

30.5

34.9

48

29

اهواز

48.4

31.2

22.5

46

29.4

آبادان

48.2

30.2

6.6

46.8

26.2

آغاجاری

49.4

30.5

27

47

25

دزفول

48.3

32.2

143

45.5

25.5

رامهرمز

49.4

31.2

155

46.4

28.8

صفیآباد دزفول

48.3

32.2

82.9

45.5

25.5

مسجدسلیمان

49.2

31.6

320.5

45

29.8

مأخذ :دادههای سازمان هواشناسی کشور

شرایط همدیدی در الیههای زیرین و میانی وردسپهر
در تراز زیرین وردسپهر مرکز کمفشار بر روی نیمه شرقی شبهجزیره عربستان شکل میگیرد که زبانه این کمفشار با
راستای جنوب شرقی – شمال غربی بخش جنوبی و غربی زاگرس جنوبی و مرکزی را در برمیگیرد .این زبانه تمام عراق
و شبه جزیره عربستان را تا ساحل شرقی دریای سرخ در برگرفته است .همانطور که جریانهای تراز  1000هکتوپاسکال
نشان میدهد .جریانهای چرخندی حاکم در ضلع شمالی کمفشار هوای گرم از روی دشتهای گرم عربستان بر روی
منطقه فرا رفت شده و هسته گرمی را در الیه زیرین بر روی استان ایجاد کرده است .در تراز  850هکتوپاسکال هسته
کمفشار حرارتی پاکستان بهصورت یک چرخند گستردهتر با کمفشار پاکستان ادغام شده و بهصورت یک میدان کمفشار
گسترده تمام عربستان ،دریای عمان و پهنه عمدهای از کشور ایران را در برگرفته است .جریانات چرخندی ضمن فرا رفت
گرم عرضهای جنوبی بر روی منطقه بر تشدید گرمای الیه مرزی افزوده است (شکل .)3
شکل  4نقشه تراز  700هکتوپاسکال را برای روز  27ژوئن  2001نشان میدهد .از الیه مرزی به باال شرایط
همدیدی تغییرات قابل توجهی پیدا میکند .این شرایط در اکثر اوقات در ماههای گرم سال به وقوع میپیوندد .از تراز
 700هکتوپاسکال و با دور شدن از حاکمیت شرایط حرارتی و مکانیسم سامانههای با ویژگی حرارتی الگوی تابستانه
شکل پیدا میکند؛ و سامانههای دینامیکی حاکمیت و نقش خود را بر جو منطقه و گردش محلی جو تحمیل میکنند.
همانطور که دیده میشود از تراز  700هکتوپاسکال پشته عمیقی از روی صحرای افریقا بر روی عربستان و در ادامه
بخش اعظم کشور ایران را در برمیگیرد .گسترش این پشته بر روی ایران بهگونهای است که در امتداد این پشته مرکز
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واچرخندی با پربند  3146ژئو پتانسیل متر بر روی ساحل جنوب شرقی دریای مازندران و استان سمنان استقرار دارد.
استقرار این زبانه واچرخند و پایداری حاصل از آن برپایداری الیه زیرین و برشدت گرمای الیه زیرین افزوده است.
بهتدریج در الیههای باالتر مرکز واچرخندی عربستان بهصورت یک سلول مستقل بر روی عربستان استقرار پیدا میکند؛
و دامنه آن تمام منطقه جنوب غرب ایران را در برمیگیرد .با گرمایش بادررو حاصل فرا رفت گرم بیابانهای عربستان در
الیه زیرین جو با توجه به شرایط فصل بهتدریج به الیههای میانی جو پرفشار عربستان تقویت بیشتری پیدا کرده و
بهصورت هسته مستقلی بر جنوب غرب ایران مستولی میشود .حاکمیت این شرایط دینامیکی و پایداری دینامیکی حاصل
از آن هوای استان با پایداری شدید همراه بوده و سکون هوا و پایداری حاصل از آن برشدت گرمای محسوس منطقه
میافزاید .بهطوری که در این روز دمای هوا در برخی از شهرها به باالتر از نرمال ماهانه دوره بلند مدت که  44.7درجه
سانتیگراد است افزایش یافته است.

مأخذ :نگارندگان

شکل  :3نقشه شرایط همدیدی ترازهای  1000و  850هکتوپاسکال روز  27ژوئن 2001

مأخذ :نگارندگان

شکل  :۴نقشه شرایط همدیدی تراز  700هکتوپاسکال روز  27ژوئن 2001
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ویژگیهای دینامیکی جو تابستانه استان
ساختار دینامیکی سامانهها از مهمترین عوامل تحلیل و قضاوت در مورد شرایط حاکم در یک سامانه است .با شناخت
ساختار دینامیکی سامانه عالوه بر تحلیل وضع موجود ،میتوان روند آتی رفتار سامانه را در مقطع زمانی کوتاه مدت برای
آینده نیز پیشبینی کرد .در این بخش از تحلیل با استفاده از ترکیب دو داده ،جریان باالسو (امگا) و نم ویژه ساختار
ترمودینامیکی سامانه تحلیل شده است.
شکل  5پراکنش نم ویژه و امگا را در تراز  1000هکتوپاسکال بهعنوان نماینده الگوی حاکم در ماه ژوئن و
نزدیکترین الیه به موقعیت توپوگرافی منطقه مطالعاتی نشان میدهد .در این تراز به تبعیت از الگوی همدیدی حاکم در
این تراز و در امتداد زبانه کمفشار زبانهای از نم ویژه باالبر روی منطقه نشان میدهد .فرا رفت گرما و رطوبت بر روی
منطقه در این تراز ضمن افزایش نم نسبی جو برافزایش شرجی بر روی استان شرایط زیستی را برای مردم سخت و
غیرقابل تحمل مینماید .میزان امگا بر روی استان در این تراز به بیش از  0.16پاسکال میرسد؛ و کل استان در میدان
امگای باالی  0.1پاسکال قرار دارد .این شرایط بیانگر همگرایی شدید و جریان پایینسوی (فرونشینی) قوی است.
حاکمیت فرا رفت رطوبتی در این تراز و فرونشینی هوا و پایداری جوی حاکم بر تشدید گرما و شرجی هوا میافزاید.

مأخذ :نگارندگان

شکل  :5پراکنش مقادیر نم ویژه و امگا تراز  1000و  850هکتوپاسکال روز  27ژوئن 2001

در تراز  850هکتوپاسکال نیز تمام استان در میدان امگای مثبت باالی  0.1پاسکال بر ثانیه قرار دارد .ولی در این تراز
فرا رفت رطوبتی بر روی استان بچشم نمیخورد و مقدار نم ویژه به کمتر از  4گرم بر کیلوگرم میرسد .فرونشینی و
جریان پایینسو در این تراز نیز قوی میباشد .فرونشینی هوا و گرمایش بی دررو حاصل از آن ضمن تشدید گرما بر روی
منطقه برشدت پایداری الیه زیرین نیز افزوده است.
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مأخذ :نگارندگان

شکل  :6پراکنش مقادیر نم ویژه و امگا تراز  700هکتوپاسکال روز  27ژوئن 2001

در تراز  700نیز تمام استان در محدوده میدان امگای باالی  0.1پاسکال بر ثانیه قرار دارد .به دلیل شرایط
ترمودینامیکی حاکم نم ویژه در این تراز نیز بسیار پایین است .نم ویژه در تمام ایتان پایینتر از  3گرم در کیلوگرم است.
حاکمیت میدان امگای مثبت در این تراز بیانگر جریان پایینسو و فرونشینی هوا در یکالیه حداقل  3000متری بر روی
استان میباشد (شکل .)6

مأخذ :نگارندگان

شکل  :7پراکنش مقادیر نم ویژه و امگا تراز  700و  500هکتوپاسکال روز  27ژوئن 2001

شکل  7الگوی نم ویژه و جریان قائم را در الیه میانی وردسپهر بر روی منطقه نشان میدهد .در این تراز نیز
همچنان یک میدان امگای مثبت تقریباً بر روی استان بسته شده است .وجود این میدان بر روی استان بیانگر استقرار
یک هسته کامالً پایدار بر روی استان میباشد .مقدار امگا بر روی استان همچنان باالتر از  0.1پاسکال بر ثانیه است.
همانطور که دیده میشود الگوی غالب تابستانه بر روی استان در این ماه حاکمیت یا پایداری عمیق از تراز دریا تا بیش
از الیه میانی وردسپهر میباشد .این شرایط ضمن تشدید گرما در الیه زیرین جو و افزایش مضاعف دما بیش از شرایط
نرمال در استان نسبت به مناطق هم عرض و حتی عرضهای جغرافیایی پایینتر بر تداوم این شرایط نیز کمک میکند.
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به همین دلیل استان خوزستان در ماههای گرم سال ،گرمترین استان کشور قلمداد میشود .در صورتی که با توجه به
موقعیت توپوگرافی ،وضعیت پوشش گیاهی و عرض جغرافیایی استان دماها میبایست کمتر از این مقدار باشد.

نتیجهگیری
در این پژوهش برای بررسی و مطالعه همدیدی و تغییرات ساختار دینامیکی الگوهای تابستانه در استان خوزستان دمای
ایستگاههای منتخب در یک دوره آماری  30ساله ( )1986-2015بهصورت روزانه استخراج شد .سپس روزهای با دمای
حداکثر روزانه بیشتر از نرمال بلند مدت با استفاده از نمره استاندار برای هر ماه استخراج شد .برای استخراج الگوهای
گردشی غالب تابستانه از شیوه تحلیل عاملی با دوران واریمکس استفاده شد .با توجه به همبستگی درونی  10عامل
 97.81درصد رفتار الگوها را توجیه کرد .در نهایت الگوهای غالب در ماه ژوئن مشخص و نمونه انتخابی استخراج و
نقشههای نم ویژه ،جریان ،ارتفاع ژئوپتانسیلی برای الگوی غالب در روز مورد نظر در اسکریپت ترکیبی در محیط
نرمافزاری  Gradsترسیم و درنهایت مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج نشان داد که الگوی غالب تابستانه در استان
خوزستان استقرار مرکز چرخندی بر روی شمال عربستان و جنوب خلیجفارس و گاه بهصورت ادغام شده با کمفشار است.
در غالب روزهای دوره گرم سال زبانهای از این چرخند با راستای جنوب شرقی –شمال غربی بعد از عبور از روی
خلیجفارس و دامنههای جنوبی زاگرس جنوبی وارد استان خوزستان میشود .این الگو در تمام الیههای تراز دریا تا تراز
 850هکتوپاسکال حاکمیت دارد .این زبانه چرخندی در الیه زیرین وردسپهر گرمای بیابانهای عربستان را بر روی
استان خوزستان فرا رفت میکند .ولی در الیه میانی ،بخصوص از تراز  700هکتوپاسکال به باالتر مرکز واچرخندی در
ساحل شرقی دریای سرخ (بین مکه و مدینه) شکل میگیرد که پشته حاصل از این واچرخند در الیه میانی و باالتر بر
روی جنوب غرب ایران حاکم میشود .استقرار طوالنی مدت این پشته بر روی منطقه الیه وارونگی عمیقی را در جو
منطقه ایجاد میکند .پایداری قوی و جریانات پایینسوی متوالی هوا برشدت گرمای الیه زیرین میافزاید .این الگوی
همدیدی عامل اصلی وقوع دماهای فرین استان در طول تابستان میباشد .به همین دلیل استان خوزستان علیرغم
برخورداری از عرض جغرافیایی باالتر نسبت به بسیاری از مناطق اطراف همچون استان بوشهر ،هرمزگان و جنوب شرق
کشور شاهد دماهای فرین بسیار باال در فصل تابستان است .وقوع دماهای باالتر از  50درجه سانتیگراد که قطعاً در الیه
سطحی خاک دماها باالتر از این مقدار نیز میباشد .همه ساله تمام فعالیتها را تحت الشاع خود قرار میدهد نتایج کار با
کارهای پژوهشگرانی چون (قویدل رحیمی)85 :1390 ،؛ (الماسی و همکاران )137 :1395 ،و ...همخوانی دارد؛ این
شرایط جوی سبب شده است استان در فصل تابستان با دماهای فرین بسیار باال روبرو شود .این دماهای بسیار باال گاه
تمام فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی شهرها و صنایع استان را متأثر نماید .بهطوری که گاه منجر به اختالل و تعطیلی
فعالیتهای روز مره گردد .افزایش مصرف حاملهای انرژی ،قطع برق ،تعطیلی صنایع و فعالیتهای اداری و آموزشی،
اختالل در حمل و نقل و آسیبهای غیر قابل جبران به اقتصاد و سالمت ساکنین از آثار غیر قابل انکار این شرایط جوی
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میباشد .برسی انجام شده بر روی دینامیک این سامانه در دوره آماری نشان داد که این پدیده همچنان در حال تقویت
بر روی منطقه است .لذا توجه جدی برنامه ریزان را با ایجاد زیرساختهای متناسب با این شرایط جوی در همه
زمینههای صنعتی ،حمل و نقل ،معماری ،حمل و نقل و کشاورزی میطلبد.
با وجود اینکه نمونههای انتخابی برای تحلیل الگوی همدیدی حاکم بر استان خوزستان در دوره گرم سال بر اساس
دادههای ایستگاهی این استان بوده است .ولی همانطور که دیده میشود پهنه عمل سامانهها فراتر از استان عمل
میکنند .ولی این الگوی همدیدی میتواند بخش زیادی از استانهای همجوار را نیز در برگرفته و شرایط جوی اکثر
استانهای محدوده جنوب غرب و جنوب کشور چنین الگوی همدیدی را تجربه خواهند کرد؛ و نتایج پژوهش قابلیت
تعمیم برای عمده استانهای محدوده زاگرس میانی و جنوبی است.
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