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چکیده
در این پژوهش کوشش شده است تا با بهکارگیری روشهای آماری و مدلسازی زنجیره مارکوف  ،روشی آماری-احتمالی بررای شناسرایی
یخبندان دیررس در باختر ایران ارائه شود .بررای رسریدن بره ایرن هردف ،مشراهدا کمینرهی دمرای  37ایسرتگاه همدیرد و  2ایسرتگاه
کلیماتولوژی ،در دوره  35ساله ( )1980-2014از سازمان هواشناسی کشور فراهم شد .سپس با انجرام میرانیرابی (درونیرابی) ،2بره روش
کریجینگ ،3برای  12784روز ،در بازه زمانی موردبررسی ،با تفکیک مکانی  6  6کیلرومتر و سیسرتم تورویری  UTMیرک پایگراه داده
شبکهای ساخته شد  .در این پژوهش یخبندان دیررس برای هر نقطه ،از منطقه موردمطالعه ،روزی است که در آن احتمال رخرداد یخبنردان
 10درصد و کمتر باشد .از این برای هرروز از سال و هر یاخته (پیکسل) از منطقهی موردبررسی ،یک احتمال رخداد یخبنردان بررآورد شرد.
مراحل محاسباتیِ احتمال رخداد یخبندان ،با استفاده از زنجیره مارکوف و در محیط نرمافزار متلب 4انجامشده و نقشهها در محیط نررمافرزار
سورفر 5ترسیم شده است .دستاوردها نشان داد که در جنوب باختری منطقه تاریخ آغاز یخبندان دیرررس برین  7ترا  15اسرفند و در شرمال
منطقه بین  1تا  15اردیبهشت است .شد یخبندانهای دیررس در جنوب باختری منطقه نسبت به شمال بیشتر است.
1

کلمات کلیدی
یخبندان دیررس ،احتمال ،زنجیره مارکوف

1

. Markov Chain Model
.Interpolation.
3
.Kriging.
4
.MATLAB
5
.Surfer.
2
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-1مقدمه

از عواملی گون سرعت باد در رول شب ،هدر رفتهای گرمایشی
در همه رولموجها در رول شب ،موفق به ارائه الگوهای فضائی
احتمال رخداد یخبنردان در مقیراس محلری شردندWaylon .
( )1988بر پایه واکاویهای احتمالی ،ویژگریهرای یخبنردانهرا،
تاریخ آغاز و پایان آنها ،سردترین دما و خطر پیش آمد دورههای
سرررد را در فلوریرردای مرکررزی ،بررسرری و توزیررع احتمررالی آن را
پیش بینی کرده اسرت )1989( Waylon .در پژوهشری برا نرام
ویژگیهای آماری تاریخ یخبندان و رول موسم رشد ،با اسرتفاده

دما یکی از عناصر بسیار مهم سامانهی آبوهوا اسرت .گگرونگی
دما ،نقشی تعیینکنندهی در گگونگی محیط و زیستبومهرا دارد.
یکی از حالتهای مهم دما که از دیرباز موردتوجه بوده؛ پدیردهی
یخبندان است .یخبندان یکی از زیانبرارترین مخراررا ربیعری
است که میتواند با زیانهای مالی و جرانی همرراه باشرد .واژهی
یخبندان برای کاهش دمای هوا به زیرر صرفر درجره سلسریوس
بررهکرراربرده مرریشررود (راووسرری و درخشرری .)90:1389 ،رخررداد

از کمینهی دمای روزانره در ایسرتگاههرای لیرک سریتی و رگینرا
أیرپور  ،به پیش بینی تاریخ رخداد یخبنردانهرا پرداختره اسرت.
 Watkinsبا استفاده از الگوی رگرسیون خطی پی برد که رول
مد یخبندان نزدیک به دو روز در هر دهه کراهشیافتره اسرت؛
این کاهش را میتوان با افزایش دما توجیه کرردBoer at al .
( )1993بر پایه پنج ویژگی یخبندان ،یکی از منرارق گنردم خیرز

دیرهنگام یخبندان در آغاز موسم رشد (بهار) ،مایه نابودی جوانره
و شکوفههای درختان میوه و دیگر فرآوردههای کشراورزی مری-
شود .همچنین رویداد زودهنگام آن در پایان موسم رشرد (پراییز)،
به بسیاری از فرآورده های کشاورزی برداشرت نشرده ،زیرانهرای
جبرانناپذیری وارد میکند.
با نگرش به ویژگیهای جغرافیایی باختر کشور (کوهستانی بودن)
و قرارگیری این منطقه در گذرگاه تودههواهای گوناگون ،هرسراله
سرما و یخبندان بخشهایی از ایرن پهنره را در برمریگیررد کره
گاهی زیانهای سنگینی را نیز به بخشهای عمرانی و اقتورادی

استرالیا را به گهار ناحیه همگن بخش کرده و بر مبنای رگرسیون
وزنی به این نتیجه رسیدند که ارتفاع ،بهترین عامرل پریشبینری
کننده ویژگیهای یخبندان است و از این نظر عرض جغرافیایی و

به ویژه کشاورزی وارد میکند .یخبندان دیررس ،یکری از گونره-
های یخبندان است که معمروً زیرانهرای فراوانری بره بخرش
کشاورزی وارد میکند؛ بنابراین بررسی یخبندانهرای دیرررس از
جنبررههررای گونرراگون ،موردتوجرره پژوهشررگران و دانشررمندان
دانشهای ربیعی و جوی بوده است .برای نمونه Thom and
 )1958( Shawدر پژوهشی با نام ،احتمال رخداد یخبندانهرای
زودرس پاییزه و دیررس بهاره ،با بهکارگیری میانگین و انحرراف
معیار کمینهی دمای ماهانه ،رول موسم رشد را برآورد کرده و به

دیگرررر عوامرررل در جایگررراه پرررسازآن قررررار مررریگیرنرررد.
 )1997( Kassomenos et alدر یک بررسی موردی شرایط
همدیدی همراه با یخبندانهرای پایران مراه مرارس  1994را در
مقدونیه مرکزی با بهکارگیری یک الگروی عرددی همانندسرازی
کردند .شرایط همدیدی پایان این ماه نشان داد که یرک جریران
ضعیف باد برآمده از یک گردش واگرخندی و وجود شیب ضعیف
فشرار در منطقره ،مایره بره وجرود آمردن یخبنردان شرده اسرت.
 )2005( Madelin and Beltrandoپراکنرردگی مکررانی

این نتیجه رسیده اند که تاریخ رخداد یخبندانها ،توادفی بروده و
از توزیع نرمرال پیرروی مریکننرد )1976( Bootsma .دمرای
کمینه و احتمال رویداد یخبندان را در زمرینهرای کوهسرتانی در
کانادا موردمطالعه قرارداد و به این نتیجه رسید که میانگین زمان-
های برآورد شردهی رخرداد یخبنردان در ژرفرای درههرا 34 ،روز
زودتر و  39روز دیرتر نسبت به بلندیهرا رخ مریدهردBaron .
( )1982یخبنررردانهرررای برررتشرررده در خررراور ماساگوسرررت،
میانسالهای  1733-1980را بررسی کردLaughlin and .
 )1987( Kalmaبا بررسی دمرای کمینره در  31نقطره از یرک

یخبندانهای دیررس بهاره و عوامل تأ یرگرذار برر روی آن را در
ناحیه تاکداری شمال فرانسه موردمطالعه قرار دادهاندVavrus .
 )2006( et alبه کمک الگوی گردش عمومی جو ،رفترار امرواج
سرما را واکاوی کرده و به این نتیجه رسیدند که در بخرشهرای
باختری امریکای شمالی و اروپا با شدتی کم بر روی کالهکهای
قطبی ،بسامد رخداد امواج سرما رو به افزایش است و دلیرل آن را
قرارگیری در بخش پاییندست سرد گال جوی میداننردKim .
 )2016( and Byunبا بکرارگیری دادههرای تراریخی و جدیرد
تغییرپذیری زمانی –مکانی یخبندانهای دیررس در شبه جزیرره

گراگاه به گسترهی  107کیلومترمربع در رول  30شب زمسرتانی

کره و ارتباط آن با گردشهای جوی را بررسی کردند .تاریخ آغاز

در سال  1982و با بهکارگیری یک الگوی رگرسیونی گند متغیره

دادههای جدید از  1904بوده است .ایشان نشان دادند که بریش-
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حوضه زاب پرداختنرد .یافترههرا نشران داد روش شربکه عوربی
مونوعی در پیشبینی دماهای کمینه برای آشکار ساختن سرمای
دیررس بهاره روش مناسبی است.
در این پژوهش کوشرش شرده برا بهررهگیرری از روش زنجیرره
مارکوف ،یک روش نو بررای شناسرایی یخبنردانهرای دیرررس
(بهاره) در باختر ایران ارائه شود.

ترین فراوانی یخبندانهای دیرررس در سرال  2013بروده اسرت.
یخبندانهای بهاره در کره به ررور میرانگین برین  17مرارس در
 Wandoو  17مرری در  Daegwallyeongرخررداده اسررت؛
همچنین بین ارتفاع و عرض جغرافیایی با یخبندانهرای زودرس
همبستگی مثبت وجود داشرته اسرت)2018( Vitasse et al .
خطر یخبندانهای بهاره بر در ختان را  50نقطه سویس بررسری
کردند .ایشان با بررسی گهار گونه درختی سیب ،گیالس ،صرنوبر
و راش نشان دادند که از سال  1975تا  2016خطرر یخبنردان-

-2روش انجام تحقیق
 محدوده مورد مطالعه

های دیررس برای درختانی که در ارتفاعا بیش از  800متر قرار
دارند افزایش داشته ولی در ارتفاعا پایینتر ایرن خطرر تغییرری
نکرده است .به باور ایشان دلیل این گونراگونی رخرداد یخبنردان
بهاره در تاریخهای متفاو  ،در ارتفاعرا پرایین و براًتر اسرت.
عساکره )1389( ،احتمال پی آیی و تداوم یخبندانهای زودرس و
دیررس شهر زنجان را با استفاده از روش زنجیره مارکوف واکاوی
کرررد .ایشرران احتمررال رخررداد یخبنرردان را در هرررروز برررای مرراه
فررروردین  0/3519و برررای مهرمرراه  0/0375محاسرربه کرررده و
احتمال تداومهای  2تا  5روزه و نیز احتمال رخداد یخبندان را برا

پهنه موردبررسی در این پژوهش دربرگیرنده استانهای کرمانشاه،
کردستان و همدان در باختر ایران اسرت کره در  33درجره و 36
دقیقه تا  36درجه و  30دقیقه عررض شرمالی و  45درجره و 24
دقیقه تا  49درجه و  36دقیقه رول خاوری جرای گرفتره اسرت.
گستره آن  73382کیلومترمربع اسرت و  4/4درصرد از گسرترهی
کشور را در برگرفته است (شکل  .)1این ناحیه ،از سوی باختر برا
کشور عراق ،از شمال با استانهای آذربایجان باختری ،زنجران و
قزوین و از خاور با استان مرکزی همچنین از جنوب با استانهای

شد های گوناگون برای روزهای فروردین و مهر برآورد و ترسیم
کرد .علیجانی و همکاران ( )1389برای بررسری ترداوم روزهرای
یخبندان در ایران ،از الگوی زنجیره مارکوف ،مرتبههای یرک ،دو
و سهحالته بهره گرفتند و به این نتیجه رسیدند که تداوم روزهای
یخبندان در ایران توادفی نیست بلکه رخداد یخبندان به ویژگی-
های آب وهوایی روزهای گذشته وابسته اسرت .منتظرری ()1389
در بررسرری و واکرراوی آمرراری پدیرردهی یخبنرردان نجررفآبرراد بررا
بهکارگیری دمای شبانه ،رگرسیون خطی و روش من-کنردال بره
این نتیجه رسید که شمار روزهای یخبندان در نجفآبراد کراهش

ایالم و لرستان همسایه است.

نیافته ،ولی رخداد یخبندانهای شردید رو بره کراهش بروده و از
سوی دیگر فراوانی رخداد دماهای صرفر درجره برهشرد رو بره
افزایش بوده است .میرموسروی و بابرایی ( )1390بررای بررسری
توزیع زمانی-مکانی احتمال رخرداد یخبنردان اسرتان زنجران ،برا
استفاده از روشهای توزیع نرمال ،لوگ نرمرال و توزیرع احتمرال
تجمعی یکنواخت به واکاوی احتمال رخداد یخبندان پرداخته و به
این نتیجه رسیدند که نخستین یخبندانهای منطقه پاییز برین 7
مهر تا  24آبان و میانگین تاریخ پایان یخبندانها از  20فروردین

شکل  -1منطقه موردبررسی در باختر ایران

با نگرش به نقش پسرتیوبلنردیهرای زمرین برر دمرای نرواحی
جغرافیایی نقشه ارتفاعی منطقه موردبررسی در شکل  2ارائه شد.
بر این پایه کمترین اندازه ارتفاع در منطقه  117متر و بیشتررین
اندازه ارتفاع  3560متر است .پستترین زمینها در نواحی جنوبی
و جنوب باختری منطقه دیده میشود و با حرکت بهسوی شمال و

تا  30اردیبهشرت رخ مریدهرد .جرامعی و همکراران ( )1393برا
به کارگیری یرک الگروی پرسرپترون گندًیره و شربکه عوربی
مونوعی به پیشبینی سررما و یخبنردانهرای دیرررس بهرارهی

شمال خاوری بر اندازه ارتفاع زمین افزوده میشود.
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شکل -3پراکنش ایستگاههای مورداستفاده در باختر ایران

 روش واکاوی دادهها

رویدادهای آبوهوایی بهعنوان پدیدههرای تورادفی برهگونرهای
دقیق قابل پیشبینی نیستند ولی از مشاهده پیاپی آنها آگراهی-
های سودمندی به دست میآید که از راه قوانین احتمالی درخرور
تعریف است .درک بسیاری از رویدادهای آبوهروایی وابسرته بره
شناخت احتمال رخداد این فرآیندها است .بر پایه قوانین احتمرال
برخی پدیدههای توادفی شانس بیشترری بررای رخرداد دارنرد.
فرآیندهای توادفی به پدیدههایی گفته میشود که نتروان پیامرد
آنها را پیش از رخ دادن به رورقطرع آشرکار کررد .یرک فرآینرد
توادفی به مجموعهای از متغیرهای توادفی که در راستای زمان
اندازههای گوناگونی را نشان میدهد گفته میشود .ماننرد رخرداد
بارش با اندازه مشخص ،خشک سالی ،ترسالی و یخبنردان .بررای
برآورد شانس رخداد پیشامدها نیاز است الگوی درخوری گرزینش
شود .بررسی این حالتهای ناشناخته یا توادفی و گزینش الگو را
دانش احتمال بر دوش دارد (عساکره.)1387 ،
زنجیره مارکوف یک روش ریاضری بررای الگوبنردی فرآینردهای
توادفی است که توالی مشاهدا را در راستای زمان نشان مری-
دهد .وابستگی این زنجیره به زمان یا از راه ضرایب همبسرتگی و
یررا بررا بررهکررارگیری آرایررههررای احتمررال انتقررال بیرران مرریشررود
(علیزاده.)1387،
هر برآمد فرایندهای توادفی که تنها به برآمد پیشین خود پیونرد
دارد را فرآیند توادفی با ویژگی مارکوف میگویند .برر ایرن پایره
فرآیند توادفی که در ویژگی مارکوف صدق مریکنرد فرآینرد یرا
زنجیرههای مارکوف نامیده میشود (عساکره .)4 :1389 ،ازایرنرو
در این رویه احتمال رخداد یک حالت آبوهروایی در زمران  tبره
گگونگی آن در زمان پیشین یعنری  t-1بسرتگی دارد (علیرزاده،
 .)1387برای نمونه احتمال یخبندان امروز برا دمرای روز پیشرین
بررسی میشود ،بنابراین برای هر جفت رویدادهای پیدرپی یرک
احتمال وجود دارد .ازاین رو ،احتمال تغییر هر یک از مشراهدا از
حالتی به حالت دیگر آشکار میشود .فرایند مارکوفی پایه یکرم را
میتوان به روش زیر نشان داد (عساکره:)1389 ،
yt  pyt 1  ei
()1

شکل  -2اشکوبهای ارتفاعی در منطقه موردبررسی

 دادهها

دادههای بهکاررفته در ایرن پرژوهش دادههرای شربکهای دمرای
کمینهی روزانه است .این دادهها دستاورد میانیابی دمای کمینه-
ی  37ایستگاه همدید و  2ایستگاه اقلیمشناسی ،در دوره  35ساله
( )1980-2014و با اسرتفاده از روش کریجینرگ اسرت .ازایرنرو
دادههای شبکهای دمای کمینهی باختر ایرران آرایرهای برا ابعراد
 12784  2033است؛ که در آن زمانبر روی سرطرها و مکران
بر روی ستونهای جای دارد .گگونگیِ توزیع مکانی ایستگاههای
مورداستفاده در شکل  3نشان داده شده اسرت .گگرونگی کراربرد
میانیابی کریجینگ در آبوهوا شناسی بهوسیله عساکره ()1387
بیانشده است.

همچنین فرایندهای مارکوفی پایهی یکرم برهمراترب براًتر نیرز
قابلتعمیم است .در حالت کلی فرایند پایرهی  Pرا مریتروان بره
شکل زیر نوشت (همان منبع):
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پژوهش کوشش شده با برهکرارگیری مفراهیم دانرش احتمرال و
برقراری ارتباط میان این شاخهی علمی و دانش آب و هواشناسی
یک آستانهی نسبی برای شناسایی یخبندانهرای دیرررس ارائره
شود .به براور بسریاری از متخوورین آبوهروا شناسری آمراری
رویدادهای فرین منطبق بر دنبالههای توزیع آماری است .ازاینرو
بهکارگیری نمایههای گندکی روشی بایسته برای شناسایی گنین
رویدادهایی است .همچنین توانایی این نمایههرا در آشکارسرازی
رویدادهای فرین نشان دادهشده است.
با نگرش به آنچه گفته شد پایه نخست برای آشکارسرازی زمران
آغاز یخبندان دیررس ،احتمال  10درصد در نظر گرفتره شرد .بره
گفتاری دیگر برای هر یرک از یاخترههرای منطقره موردبررسری
نخستین روزی که احتمال یخبندان به  10درصد یا کمترر برسرد،
روز آغاز یخبندانهای دیررس خواهد بود .با نگررش بره ایرنکره
صدک  10برابر با دهک اول دادهها یا همان  10درصد نخسرتین
دادهها است میتوان انتظار داشت که یخبنردانهرای دیرررس در
این بخش از سری دادهها جای داشته باشرند .همچنرین گرزینش
صدکهای کوگکتر ممکن است منجر به این موضوع شود کره
شماری از یخبندانهای دیررس بهعنوان یخبنردانهرای بهنجرار
تعریف شود .گزینش آستانههای بزرگتر نیز میتواند سبب شرود
تا بخشی از یخبندانهرای بهنجرار برهعنروان یخبنردان دیرررس
دستهبندی شود .برای افزایش دقت ،احتمال رخداد یخبندان برای
هر یاخته در هرروز به رور جداگانه برآورد شد .ازاینرو  366نقشه
احتمال رخداد یخبندان برای هریک از روزهرای سرال بره دسرت
آمد؛ که پایه تومیم گیری بررای زمران آغراز یخبنردان دیرررس
قرارگرفتهاند .شکل  4نمونهای از نقشههای یادشده برای روزهای
نخست و پانزدهم ماههای بهاری است.
این شکل نشانگر توزیع مکانی احتمال رخرداد یخبنردان موسرم
بهار در روزهای نخست و پانزدهم ماههای فروردین ،اردیبهشت و
خرداد در باختر ایران است .آنگونه که دید میشرود بریشتررین
احتمال رخداد یخبندان برای روز نخست فروردین در بخشهرایی
از شمال تا خاور پهنه و بین  60تا  80درصد ،است .از سوی دیگر
در همین روز احتمال یخبندان در بخشی از جنوب باختری منطقه
برابر با صفر است .این در حالی است که احتمال رخداد یخبنردان
در روز  15فروردین در نواحی شمالی بین  30ترا  40درصرد و در
بخشهایی از خاور پهنه نیز احتمال رویداد یخبندان به  25ترا 40
درصد رسیده اسرت .بره ررورکلی در هرر دو روز احتمرال رخرداد
یخبندان از باختر به خاور و از جنوب به شمال پهنه افزایش مری-
یابد .افزایش احتمال رخداد یخبندان در خاور پهنه را میتوان بره
ارتفاع بیشتر و افزایش احتمال این رویداد در شمال پهنره را بره

()2
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 p y
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زنجیره مرارکوف همچنرین پیرروی یرک رویرداد از ترداومهرای
گوناگون را موردبحث قرار میدهد .برای آگاهی بیشتر دربرارهی
زنجیره مارکوف و کاربرد آن در آبوهوا شناسی عسراکره1387 ،
همچنین عساکره و مازینی 1389 ،را ببینید.
در بسیاری از پژوهشهای آبوهوایی ،تعریف پدیده موردبررسری
بخش مهمی از پژوهش را در برمیگیرد؛ زیرا بر پایه این تعریرف
است که دیگر بخشهای پژوهش شکل میگیرد .منظور از بهرار
در این پژوهش ،پایان موسم سرما و آغاز موسم گرمرا اسرت کره
این موضوع لزوما برابر با بهار گاهشماری نیست .ازاینرو گرهبسرا
در یک ناحیه بهار واقعی زودتر از فروردینماه و در ناحیهای دیگر
پس از فروردینماه آغاز شود.
رویهم رفته یخبندانها و بهویژه یخبندانهای دیررس از زیران-
بارترین پدیدههای هواسپهر به شمار میآیند؛ زیرا رخداد نابهنگام
یخبندان در آغاز موسم رشد (بهار) مایه نابودی بافتهای نرورس
گیاهان ،جوانهها و شکوفههای درختان میشود .یخبندان دیررس
یک پدیدهی فرین و ناهنجار آبوهروایی اسرت ،گراکره در ایرن
هنگام از سال انتظار رخداد گنین پدیدهای نمیرود.
یخبندان دیررس به یخبندانهایی اشاره دارد کره دیرترر از زمران
مورد انتظار رخ میدهند .به بیاندیگر یخبندانهرایی کره پرس از
پایان موسم سرما و بریشترر در آغراز موسرم گررم رخ مریدهرد
یخبندان دیررس (بهاره) نامیده میشود .برااینهمره پدیردههرایی
همچون سرما و گرما پدیدههایی نسبی و تابعی از زمران و مکران
هستند .برای نمونه یک روز با دمرای  5درجره سلسریوس شراید
برای یک نقطه جغرافیایی روزی سرد و برای نقطرهای دیگرر روز
غیر سرد شمرده شرود (عسراکره و شرادمان .)1391 ،بردینسران
مفهوم موسم سرد و گرم نیز پیرو ویژگیهای جغرافیرایی خواهرد
بود و آغاز و پایان آنها لزوما برابر با گاهشمار خورشیدی نخواهرد
بود؛ ازاینرو یخبندانهای دیررس نیز تابعی از زمان و مکان بوده
و برای منارق جغرافیایی گوناگون در زمرانهرای نراهمگونی رخ
خواهند داد .برای نمونه ممکن است پایران موسرم سررد در یرک
ناحیه نخستین روزهای اسفندماه و در ناحیهای دیگر در روزهرای
پایانی فروردین ماه باشد .روشن است که زمران رخرداد یخبنردان
دیررس نیز برای این دو ناحیه یکسان نیست .گراکره یخبنردان-
های رخ داده در اسفندماه برای ناحیه نخست یخبندان دیرررس و
برای منطقه دوم یخبندانی معمولی به شمار میآید.
با نگرش به آنچه گفته شد بهکارگیری یک آسرتانه نسربی بررای
تعریف مفهوم دیررس بودن امری بایسته به نظر میرسد .در این
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افزایش ارتفاع همچنین عرض جغرافیایی باًتر نسبت داد .نمونه-
های تغییر در احتمال رخداد یخبندان برای یک مکان مشخص را
مرریترروان در نقشررهی مربرروط بررهروزهررای نخسررت و پررانزدهم
اردیبهشت همچنین روزهای نخست و پانزدهم خررداد نیرز دیرد.
برای نمونه در نخستین روز اردیبهشرتمراه بریشتررین احتمرال
یخبندان در بخشهایی از شمال پهنه بین  15تا  20درصد اسرت
درحالیکه در روز پانزدهم اردیبهشت بین  5تا  9درصرد و در روز
آغازین خرداد  2تا  3درصد است .در روز پانزدهم خررداد احتمرال
رویداد یخبندان در همهی پهنهی موردبررسری بره صرفر رسریده
است .ازاینرو میتوان دید که احتمال رخداد یخبندان در یک روز
مشخص از یک ناحیه به ناحیهای دیگر دگار دگرگونی مریشرود.
همچنین احتمال رویداد این پدیده برای یرک نقطره در روزهرای
گوناگون سال برابر نیست.

بخش پستترین ناحیره در پهنرهی موردبررسری و دارای ارتفراع
 100تا  500متر است.
در بخشهای دیگرر جنروب براختری منطقره سررآغاز یخبنردان
دیررس بین  20تا  26اسفندماه اسرت .در ایرن ناحیره بره دلیرل
افزایش ارتفاع نسبت به ناحیه نخسرت ،آغراز یخبنردان دیرررس،
دیرتر از ناحیه اول اسرت .در براختر ،جنروب و بخشری از مرکرز،
بخشیهایی از جنوب خاوری و بخشی از شمال باختری به دلیرل
افزایش ارتفاع نسبت به جنروب براختری ،تراریخ آغراز یخبنردان
دیررس در بهار گاهشماری و در روزهای نخست ترا  15فرروردین
است .ارتفاع ناحیهی یادشده بین  1000ترا  1500مترر اسرت .در
بخشهایی از شمال و شمال خاوری ،خاور و بخشهایی از جنوب
خاوری پهنه ،تاریخ آغاز یخبندان دیررس بین روزهای  15ترا 30
فروردین است .دلیل اینکه یخبنردان دیرررس در ایرن بخرشهرا
دیرتر آغازشده ارتفاع بیشتر ناحیهی یادشده نسبت به بخشهرای
دیگر است .بهگونه ای که ارتفاع در این ناحیه به  1500ترا 2000
متر ر سریده اسرت .تنهرا در بخشری از شرمال پهنره تراریخ آغراز
یخبندان دیررس در ماه اردیبهشت و بین روز  30فروردین ترا 15
اردیبهشت است .این رویداد میتوانرد بره دلیرل افرزایش ارتفراع
( 2500تا  3000متر) و افزایش عرض جغرافیایی باشد.

شکل -4احتمال رخداد یخبندان روزهای نخست و پانزدهم ماههای بهار در
باختر ایران ()1980-2014

-3نتایج


توزیع زمانی -مکانی تاریخ آغاز یخبندان دیررس

شکل -5توزیع مکانی تاریخ آغاز یخبندان دیررس بهاره در باختر ایران

بهاره در باختر ایران



شکل  5توزیع مکانی تاریخ آغاز یخبندان دیررس در باختر ایرران
را نشان میدهد .آنگونه که دیده میشرود در بخشری از جنروب
باختری منطقه زمان آغاز یخبندان دیررس بین  7تا  15اسفندماه
است .برای این بخش تاریخ آغاز یخبندان بهراره زودترر از دیگرر
بخشهای پهنه و در زمستان گراهشرماری روی داده اسرت .ایرن

ویژگیهای زمانی -مکاانی دماای یخبنادانهاای
دیررس بهاره

شکل  6الف ،توزیع مکانی میانگین دمای یخبندانهای دیررس را
نشان میدهد .کمترین میانگین دمای یخبنردانهرای دیرررس در
بخشهایی از شمال پهنره و بخرش کروگکی از جنروب براختری
منطقه بین  -3ترا  -2/5درجره سلسریوس بروده اسرت .در دیگرر
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بخشها میانگین دمای یخبندانها بیشتر بین  -1/8تا  -0/9بوده
است .با گشمپوشی از ناحیهی کوگک جنوب براختری ،مریتروان
گفت که نیمهی شمالی پهنهی موردبررسی ،یخبندانهای سخت-
تری داشته است.
در شکل  6ب ،دمای سختترین یخبندانهای دیرررس در ررول
دوره آماری آمده است .کمترین دماها یا به گفتار دیگر سختترین
یخبندانهای دیررس ( -15/5تا  -12درجه سلسیوس) ،مربوط به
جنوب باختری و بخشهایی از شمال پهنه است .رویداد یخبندان-
های با سختی بیشتر ،نسبت در جنوب باختری منطقه و همچنین
میانگین دمای کم برای یخبندانهای این ناحیره کره در شرکل 5
الف دیده شد؛ میتواند به دلیل زمان رخرداد آنهرا باشرد .بره یراد
داریم که تاریخ آغاز یخبندانهای دیررس در این ناحیره اسرفندماه
است .ازاینرو سامانههای بزرگمقیاسی که سرما را به کشرور وارد
میکنند با شد بیشتر و دمای کمتری عمل میکننرد؛ بنرابراین
رخداد یخبندان دیررس در این ناحیه همراه برا دماهرای کرمترری
نسبت به نواحی دیگر خواهد بود .همچنین رخداد دماهای پایین در
جنوب باختری پهنهی موردبررسی به معنی وجود دمای بیشتر در
دیگر نواحی ،به شکل همزمان با یخبنردانهرای یادشرده نیسرت.
گراکه هماهنگ با رخداد گنین دماهایی در جنوب باختری منطقه،
نواحی دیگر نیز که از ارتفاع و عرض جغرافیایی باًتری برخروردار
هستند؛ میتوانند دماهای بسیار سردتری را تجربره کررده باشرند.
بااین همه ،گنین سرماهایی برای نواحی دیگر پیش از زمران آغراز
یخبندانهای دیررسِ آنها رویداده است .ازاینرو نمیتوان آنها
را به عنوان یخبندان دیررس بره شرمار آورد .بخرش دیگرری کره
بیشینهی سختی یخبندان دیرررس را نشران مریدهرد در شرمال
منطقهی موردبررسی دیده میشود .در این ناحیره شریب تغییررا
دمای یخبندانها نیز نسبت به نواحی دیگر بیشتر اسرت .سرختی
یخبندانهای ناحیهی یادشده افرزون برر عررض جغرافیرایی براً
برآمده از ا ر ارتفاع زیاد است .افزایش سریع شیب تغییرا دمرا در
این ناحیه نشان میدهد که نقش بلندیها در کاهش دما بریش از
عرض جغرافیایی بوده است .در بخشهایی از باختر ،خاور ،مرکز و
جنوب ،میانگین دمای یخبندانهای دیرررس برین  -4/5ترا -1/5
درجه سلسیوس است .نواحی یادشده بخشهای پر ارتفراع منطقره
هستند و یخبندانهای دیررس آنها در ماه فروردین روی میدهد،
بنابراین میانگین دمای یخبندانهای دیررس این منطقه بیشترر و
سختی یخبندانهای رخداده نسبت به جنوب باختری کمتر است.

شکل  -6میانگین دما (الف) ،دمای سختترین یخبندانها (ب) و انحراف
معیار دمای (ج) یخبندانهای دیررس در باختر ایران

شکل  6ج ،انحراف معیار دمای یخبندانهرای دیرررس را نشران
میدهد .بیشترین انحراف معیار دمای یخبندان (2/3
تا  2/8درجه سلسیوس) در جنوب باختری و بخشهایی از شمال
پهنه دیده میشود .کمترین انحراف معیار دمای یخبندان ( 0/5تا
 1 /1درجه سلسیوس) در بخشهایی از باختر و مرکرز رویداده -
است .در سایر بخشهای پهنه انحراف معیار دمای یخبندانهرای
دیررس بین  1/4تا  2/3درجهی سلسیوس است.
-4نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش با بهکارگیری روشهای آماری و زنجیره مارکوف
یخبندانهای دیررس در باختر ایران شناسایی شد .با نگررش بره
وابستگی رویداده های فرین به ویژگیهای جغرافیایی هر ناحیره
و نیاز به آستانهای نسبی برای تعریف دیرررس برودن ،یخبنردان
دیررس برای هر نقطه روزی تعریف شد که در آن نقطه احتمرال
رخداد یخبندان  10درصد و کمتر باشد .بر این پایره تراریخ آغراز
یخبندان دیررس در منطقه بین  7اسفند تا  15اردیبهشرت اسرت
نخستین یخبندانهای دیررس در جنوب باختری یعنی پستترین
بخش منطقه دید میشود .در این بخش به دلیل ارتفاع کمرابیش
کمتر ،یخبندانهرای دیرررس ،زودترر از بهرار گراهشرماری و در
زمستان روی میدهد؛ بنابراین سختتررین یخبنردانهرا در ایرن
بخش رخ میدهد و در بخشهرایی از شرمال منطقره کره دارای
بیشترین ارتفاع و بیشترین عرض جغرافیایی هستند؛ یخبندان-
های دیررس ،دیرتر و در ماه اردیبهشت رخ میدهد .رخرداد ایرن
یخبندانها در موسم گرم باعث شده است تا یخبنردانهرای ایرن
بخش ضعیفتر باشند .تاریخهای آغاز یخبنردان دیرررس کره برا
بهکارگیری آستانهای نسبی و بر پایه دانش احتمال رراحریشرده
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ارتفاع در پژوهشهای دیگری نیز گزارششده است .برای نمونره
بوئر و همکاران ( )1993ارتفاع را بهترین عامرل پیشربنی کننرده
یخبندان دانستهاند .ازاینرو بهکارگیری آستانههرای نسربی بررای
آشکارسازی یخبندانهای زودهنگام و دیررس پیشنهاد میشود.

است با ویژگیهای جغرافیرایی منطقره همراهنگی مناسربی دارد؛
بهگونه ای که در نواحی گرمتر همچون زمینهرای پسرت رخرداد
یخبندان دیررس در پایان زمستان و در نرواحی سرردتر همچرون
بلندیهای منطقه در آغاز بهار است .هماهنگی رخداد یخبندان با
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