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  1عقًب رضازادٌي

 2يجاويتُلًل عل

   ذٌيچک
 يّاتط ترف يطيًاپصخثطاى يّاؾالِ ذؿاضتغطب کكَض، ّوِقوال يرثٌساى زض هٌغمِيؾطها ٍ 

هطزم ضا زض  يػاز يٍاضز ًوَزُ ٍ ظًسگ يکكاٍضظ يّاّا ٍ هحهَل، تاؽياخازُ يّاًمل، تهازفٍحول
طاى اتتسا يغطب اؾطها زض قوال طيس اهَاج فطاگيّوس ليي ٍ تحلييهٌظَض تثتِ س.يًوايقْط ٍ ضٍؾتاّا فلح ه

ي آهاض يي ايؾالِ اؾترطاج قس. ؾپؽ اظ ت23 يؿتگاُ هَضز هغالؼِ زض زٍضُ آهاضيا 18اض ؾطز يتؿ يضٍظّا
ٌسُ يت زٍ هَج ًوايًْا اهَاج ؾطها زض يکيٌَپتيل ؾيتحل يس. تطايط اًتراب گطزيس ٍ فطاگيهَج قس 43

ي يّکتَپاؾکال ا 500ي ٍ ؾغح يفكاض ؾغح ظه يّاي قسًس. ًمكِييتؼ 1386واُ يٍ ز 1370تْوي 
تط فيك ًكاى زاز کِ ػلت تيح تحميس. ًتايل گطزياؾترطاج قسُ ٍ تحل NCEPت يّا اظ ؾارثٌساىي
ؾطز هٌاعك  يتَزُ کِ َّاطاى يك زض غطب ايک فطٍز ػوياظ اؾتمطاض  يس ؾغح تاال ًاقيقس يّارثٌساىي

ي فطٍز قسُ ٍ يا يًؿث ييؿتايا ي فطٍز ؾثةيکٌس. اؾتمطاض فطاظ هاًغ زض قطق ايت هيطاى ّسايِ اضا ت يلغث
ٍ گؿتطـ ظتاًِ  يهْاخط غطت يپطفكاضّاي ّن اکثطا يکٌس. زض ؾغح ظهيس هيتساٍم ؾطها ضا زض هٌغمِ تكس

َا يتط قست ؾطها يثطيپطفكاض ؾ َاى حسالل اظ يي اؾاؼ هيس. تط ايافعايه ّکتَپاؾکال 500ؾغح  يّ  5ت
کطزُ  يٌيتفيضا پ ييظ ؾطهايهَضز هغالؼِ قطا هٌغمِ يّايگيّا زض ّوؿاؿتنيي ؾيضٍظ لثل تا اؾتمطاض ا

 .هماتلِ تا ؾطها آهازُ ًوَز يطاى ٍ کكاٍضظاى ضا تطايٍهس

 هْاخط، پطفكاض يّاک، پطفكاضيٌَپتيؾ يطاى،الگَّايغطب اقوال ،يياهَاج ؾطها :يذيکل ياشگان
 رثٌساى. ي ،يثطيؾ
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 مقذمٍ

 کِ اظ ييَّا يّاتاقس، تَزُيذَز ه يويذال الل يّايػگيٍ يغطب کكَض زاضاهٌاعك قوال
 قًَس زض فهل تْاض ٍ ظهؿتاى هَخةيي هٌغمِ ٍاضز هيغطب ٍ غطب ٍ قوال تِ اؾوت قوال

 ياٍاًفط يّاذؿاضتعُ ٍ تْاضُ، ّط ؾال ييپا يّارثٌساىي. قًَسيتطف ٍ تاضاى ه يّاتاضـ
 يّاهطزم، التهاز خاهؼِ، حول ٍ ًمل ٍ تهازف ييت غصاي، اهٌيتط هحهَالت کكاٍضظ

ي يغطب، اظ اػُ هٌاعك قواليٍطاى تِيتط ًماط افيس. کكاٍضظاى تيًوايٍاضز ه ياخازُ
، 1386ٍ  1370رثٌساى ٍ ؾطها زض ؾاليًوًَِ، ٍلَع  يقًَس. تطايّا هتضطض هرثٌساىي
ل، يزض اؾتاى اضزت هٌغمِ ٍاضز ًوَز يٍ ظضاػ يتاغ يّااضت تِ هحهَلال ذؿيّا ضاضزيليه

ٍ  يٍ ذؿاضت يٍ خطح يفَت يّافمطُ تهازف 1540، تاػث ٍلَع 1386ؾال  يهَج ؾطها
 ، ييداز اهَاج ؾطهايػلل ا يٍ تطضؾ ييس قٌاؾايًفط گطز 514ت يًفط ٍ هدطٍح 226فَت 

ٍلَع  ييك، قٌاؾايتحم يؾاؼ ّسف انلي ايّا تکاّس. تط اذؿاضت تَاًس اظ زاهٌِيه
تاقس. يه يکيٌَپتيل آًْا تا ضٍـ ؾيي ٍ تحلييهٌغمِ ٍ تث يّارثٌساىيي يستطيقس

طات ييثط اظ تغأ، هتييهست آب ٍ َّاط کَتاُييک تغيعُ تِ ػٌَاى ييتْاضُ ٍ پا يّارثٌساىي
زّس يى همات ًكايتاقٌس. تحميخَ هغطح ه يک ؾغَح تااليٌَپتيؾ يفكاض زض الگَّا

 يٍ تاغساض ياهَض کكاٍضظ يک تِ هطاتة تطايٌَپتيؾ ياظ الگَّا يًاق ياًتمال يّارثٌساىي
ّا، رثٌساىي يکيٌَپتيل ؾيٌِ تحليزض ظه .(1381، تْلَل يداًي)ػل ذؿاضت تاضتط اؾت

ّا زض پٌح رثٌساىيمات اًَاع يطفتِ اؾت. زضتحمياًدام پص يٍذاضخ يمات هتؼسز زاذليتحم
ي يزضنس اٍل 42تا  17 ّا ٍرثٌساىيي يزضنس آذط 30تا  7ت ًثطاؾکا ، هكرم قس اليًمغِ ا

 يؾطها 5تا  2 يرثٌساى فطاضفتيي يّؿتٌس زض تْاض پؽ اظ آذط يّا اظ ًَع فطاضفترثٌساىي
زّس. يه ضخ يرثٌساى تاتكي 3تا  1 يرثٌساى فطاضفتيع لثل اظ ييزّس ٍ زض پايضخ ه يتاتك

رثٌساى يآغاظ ٍ ذاتوِ  يّاديتاض يػگيل احتواالت ٍيٍ تحل يض تطضؾ(. ز1962 ،3)ضٍظًثطگ
ي ياضتفاع تْتط َى،يل ضگطؾيتحل يفطم ٍظً يآى تط هثٌايغ احتواليٍ تَظ يهطکع يسايزض فلَض
ت لطاض ياّو يزض زضخِ تؼس ييايرثٌساى ٍ ػطو خغطافي يّايػگيکٌٌسُ ٍيٌيتفيػاهل پ

                                                           
1- Rosenberg  



 

 

 

 

  185 غطب ايطاىتحليل آهاضي ؾيٌَپتيکي اهَاج ؾطهايي ذؿاضت تاض قوال

 

ّا رثٌساىيي يي ٍ آذطياحتوال ٍلَع اٍل 5( ٍؾتال1971(. زض ؾال )1988 ،4ليي)ٍ طًسيگيه
لطاض زاز اٍ  ياًَؼ اعلؽ هَضز تطضؾيال يٍ خٌَب قطل يؾاحل يالت ّايع ٍ تْاض زض اييزض پا

هَضز  غ ًطهاليطضؼ تْاضُ ضا تا تَظيعُ ٍ زييپا يّارثٌساىي يک هثال ػسزيا اؾتفازُ اظ ي
ّا، ٍ پطزاظـ زازُ يَى ذغيٍ ضگطؾ يآهاض ياّا اؾتفازُ اظ ضٍـتلطاض زازُ اؾت.  يتطضؾ

قس ضٍظ  يتط اظ آى زض اًگلؿتاى تطضؾي زضخِ حطاضت ضٍظاًِ، نفط ٍ کنيي ٍ آذطيد اٍليتاض
ح يّا، تِ تسضرثٌساىيي يي ٍ آذطيد ٍلَع اٍليِ لطاض زازُ قس تاضياٍل غاًَ يقواض آى تط هثٌا

طتط قطٍع قسُ ٍ زض ّط زِّ يعُ زييپا يّارثٌساىيافتِ ٍ ي تْاضُ ظٍزتط ذاتوِ يّارثٌساىي
اثط پط فكاض  ي(. زض تطضؾ1991 ،6عيکاؾتِ قسُ اؾت )ٍاتکرثٌساىيزٍ ضٍظ اظ عَل فهل 

زٍضُ  ليا تَزُ کِ زض اٍايسُ غالة زٍضُ ؾطز ؾال آؾيي پط فكاض، پسي، هكرم ًوَز ايثطيؾ
تط يلَكطفت ظهؿتاى يتا پ ح ّوعهاىيتسضقَز ٍ تِيل هيکال تكکياچِ تايؾطز زض اعطاف زض

ن هٌغمِ ٍ يفطؾتس ٍ اللياًِ هيتِ ذاٍضه ييّات ذَز، ظتاًِيتط قسُ ٍ زض اٍج فؼالگؿتطزُ ٍ
فكاض  يّاؾاهاًِ ييکِ خاتداِ اؾتيي پاي(. ٍ تط ّو1369 ،يداًيکٌس )ػليطاى ضا کٌتطل هيا

ذهَل زض فهل تْاض تِط ضا يس ٍ فطاگيقس يّارثٌساىيطاى، يتاال تِ ؾوت ا يّااظ ػطو
داى يزض آشضتا يتاضًسگ يغ هکاًيتَظ يچگًَگ ي(. زض تطضؾ1375 ،يآٍضًس )تطاتيٍخَز هتِ

َّا  يّازض اًتمال تَزُ ياکٌٌسُيييّا ًمف تؼيطيگّا ٍ خْتيس کِ ًاّوَاضيهكرم گطز
 يتْاض يّارثٌساىي(. 1377، ينطاف ٍ شٍالفماضيػْسُ زاضًس. )ؾاضي هٌغمِ تِيا يٍ تاضًسگ
ك يؿت ؾالِ تا اؾتفازُ اظ آهاض ضٍظاًِ، اظعطيت يطاى زض زٍضُ آهاضيا يؿتگاُ َّاقٌاؾيقهت ا

ضراهت  يّاّکتَ پاؾکال ٍ ًمكِ 500ي ٍ ّن اضتفاع ؾغح يّن فكاض ؾغح ظه يّاًمكِ
( يکيٌَ پتي)ؾ يرثٌساى، اظ ًَع اًتماليفكاض هَلس  يّاؿتنيط ؾيٍ هؿ أس هٌكيگطز يَّا تطضؾ

 يزاقتِ اؾت )تطات يّکتَ پاؾکال ًمف اؾاؾ 500هحَض فطٍز ؾغح  ييتَزُ ٍ خاتدا
 زض يغطت داىيآشضتا يَّاقٌاؾ يّاؿتگاُيا يعييٍ پا يتْاض يّارثٌساىي ي(. زض تطضؾ1378

ي ياًگيع ظٍزتط اظ هييّا زض پارثٌساىيؿت ؾالِ هكرم قس ّط لسض آغاظ يت يک زٍضُ آهاضي
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ّا ضخ ذَاّس زاز )هدطز لطُاىيي پاياًگيطتط اظ هيع زض تْاض زياتوِ آى ًآغاظّا ضخ زّس ذ يکل
طاى، هكرم قس يتْاضُ ا يّارثٌساىيدازکٌٌسُ يا يسيّوس يل الگَّاي(. زض تحل1376، تاؽ

 يزض ؾاحل قطل طاى ٍ اؾتمطاض ًاٍُيا يؾَتاالتط تِ يّافكاض اظ ػطو يّاؾاهاًِ ييخاتدا
 ييطاى اؾت ٍ خاتدايرثٌساى زض ّواى ضٍظ تِ ايكاًِ ٍضٍز هَج ً تطاًِ غالثاًيهس يايزض

تطاًِ يي اظ غطب هسيّکتَ پاؾکال ٍ پطفكاض هْاخط زض ؾغح ظه 500فطٍز زض تطاظ  يهحَضّا
 يّارثٌساىيٍلَع تِ يثطيس ؾيطاى ٍ ؾپؽ ازغام آى تا فطٍز ٍ پطفكاض هؼوَل ٍ قسيا يؾَتِ

ّکتَ  500ذعض زض تطاظ  يايتن کن اضتفاع قوال زضؿي(. ؾ1377 ،ياًداهس )تطاتيتْاضُ ه
ؿتن کن يؿتن تا ؾيي ؾيس، ايًوايِ هيضا تَخ طاىيا يوِ غطتيً يّارثٌساىيپاؾکال، ضذساز 

رثٌساى ذغَط ي يّاتطاًِ، ّوطاُ تَزُ ٍ زض ضٍظيهس يزض غطب ذَز ٍ تط ضٍ يلَ اضتفاع ًؿثتاً
 کٌسيطاى ػثَض هيا يّکتَ پاؾکال اظ ضٍ 500گطاز زض تطاظ يزضخِ ؾاًت -30تا -15 يّن زها

 يّارثٌساىيتط اظ ًَع فيل زض زٍضُ ؾطز ؾال تياؾتاى اضزت يّارثٌساىي(. 1383،يعي)ػع
ک يا ٍ يک پطفكاض زض ؾغح زضيافتس، اؾتمطاض يي اتفاق هيتا فطٍضزکِ اظ آتاى تَزُ يٍظق
ط اؾت يس ٍ فطاگيقس يّاٌساىرثيداز يّکتَ پاؾکال، ػاهل ا 500ك زض تطاظ يػو يًاٍُ

ايطاى  1386(. زض تحليل ّوسيسي هَج ؾطهاي قسيس زي هاُ 1386 ،يداًي)ّػتطپَض ٍ ػل
عَضي کِ تكکيل ؾاهاًِ تٌسالي ظٍخي زض عَض هساٍم، ؾاهاًِ تٌسالي حاکويت زاقتِ تِتِ

تي ذَپٌدِ چْاضم )ضٍظّاي قاًعزّن تا تيؿتن( ٍ پٌدِ زٍم )ضٍظّاي قكن تا زّن( تِ
ّکتَپاؾکال، ًيوِ  500تا  1000قَز. تا تطضؾي تاز گطهايي زض اليِ ضراهت هكاّسُ هي

قوالي کكَض زض هؼطو فطاضفت قسيس َّاي ؾطزي اؾت کِ اظ هٌاعك لغثي ٍ قوال 
کٌس گصضز ٍ تا ذَز َّاي ؾطز ٍ ذكک ضا تِ زاذل کكَض هٌتمل هيهٌغمِ ؾطز ؾيثطي هي

 يخَ تاػث ؾطها ياًيي ٍ هيطيظ يّاّا زض تطاظاق ؾاهاًٍِ اًغث ي(. ّواٌّگ1386 ،يعي)ػع
 يّاس زها، ًفَش ظتاًِيافت قس يقس. ػاهل انل 1382ترف اػظن کكَض زض ؾال  يطيگفطا

تا ػطتؿتاى تَزُ اؾت  يطاى ٍ حتيا يتط ضٍ يخٌَت-يزض اهتساز قوال يثطيپطفكاض ؾ
 70طاى يغطب اس قواليقس يؾطهاّا يکيٌَپتيؾ يل الگَّاي(. زض تحل1387، ي)لكکط

طاى ٍ لطاض يقوال ا يك تط ضٍيػو ياػلت اؾتمطاض ًاٍُِس تيقس يزضنس اظ هَاضز ؾطهاّا
ي يک پطفكاض زض ؾغح ظهيي ٍخَز يچٌگطفتي هٌغمِ هَضز هغالؼِ زض لؿوت ػمة آى ٍ ّن
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تاقس يس هيقس يؾطهاّا يي ػاهل انليؾغح ظه يف تاتكيِ هَاضز ؾطهايتاقس. زض تميه
ّاي َّاي پطفكاض اضٍپاي قوالي، پط فكاض ؾيثطي ٍ پط فكاض اضٍپاي (. تيپ1388،يضؾَل)

عَضي کِ اًس تِّاي قسيس ٍ فطاگيط ايطاى زاقتِثيط ضا زض ضذساز يرثٌساىأتطيي تقطلي، تيف
ؾَي ّاي خغطافيايي تاال تِطوـطز لغثي ضا اظ ػـّاي َّا خطياًات َّاي ؾايي تيپ

ٍلَع ّاي قسيس ٍ فطاگيط زض ايطاى تِزًثال آى يرثٌساىتمل کطزُ ٍ تِّاي پاييي هٌػطو
ک يت يفؼال 1388ي يفطٍضز 26تا 23يزٍضُ ظهاً ي(. ع1388، يٍنالح يپيًَسز )فتاحهي

تاال تِ کكَض ٍ ٍلَع  يّاؾطز ػطو يعـ َّايذعض تاػث ض يايزض ؾاهاًِ پطفكاض زض قوال
س يل ّوسي(. زض تحل1393سل، ي،لَيويس )ضحيض گطزکكَ يّاؿتگاُيتط افيرثٌساى زض تي

اظ  ياچْاض هحال ًفَز ظتا1383ًٍِ تْوي  يز يطاى هَضز ؾطهايط ايفطاگ ياهَاج ؾطهاّا
س زها لاتل يکال قکل گطفتِ تاػث افت قسياچِ تايتِ کكَض کِ زض اعطاف زض يثطيؾ پطفكاض

ي  ي( زض ازاهِ ا1391زق، نا ٍ يويي هٌغمِ قسُ اؾت )کطيطاى ٍ زض ايزض ا ياِظهالح
 يتطضؾتِ  يک اتوؿفطيٌَپتيؾ يمات، پػٍّف حاضط تط آى اؾت تا تا اؾتفازُ اظ الگَّايتحم

 يتطا يغطب پطزاذتِ تا تتَاًس هسلوالـس هٌغمِ قيقس يّارثٌساىـيٍ  ل ؾطهاّايٍ تحل
  تط اضائِ زّس.يعَالً يس هٌغمِ زض فانلِ ظهاًيقس يؾطهاّا يٌيتفيپ

 َا ي ريش کاردادٌ

، يقطلداىي، آشضتايغطتداىي)آشضتا طاىيغطب اك زض هٌغمِ قواليي تحمياًدام ا يتطا
، هاکَ، ؾطزقت، يِ، ذَيک اضٍهيٌَپتيؾ يّاؿتگاُي( ا1)قکل  ل، ظًداى ٍ کطزؾتاى(ياضزت

اتٌسُ، ؾمع، ع، ظًداى، ذسياًِ، هطاغِ، تثطيثط، خلفا، هيل، اّط، کليآتاز، ذلرال، اضزتتکاب، پاضؼ
َض ياى قْطيتا پا 1370هاُ  يهٌترة اظ ز يّاؿتگاُيضٍظاًِ ا يس. زهايداض اًتراب گطزيت

ت ؾاظهاى ياظ ؾا يالزيه 2014 ت ؾپتاهثطيلغا 1991ِ يتطاتط تا غاًَ يقوؿ 1393ؾال 
 س.يِ گطزيکكَض تْ يَّقٌاؾ
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 غربمًرد مطالعٍ در مىطقٍ ضمال يَاستگاٌيا ييايت جغرافيمًقع (1)ضکل 

 س:يط اؾترطاج گطزيضٍـ ظضٍظاًِ تِ يزهاّا يؾطها اظ ضٍ يّاهَج

 ؿتگاُ.يزٍ ا تط زض حساللگطاز ٍ کنيزضخِ ؾاًت -4ضٍظاًِ  يالف( ٍلَع زها

 ّا.ؿتگاُيزضنس ا 75هَج ؾطها زض حسالل  يطيب( فطاگ

 زض هٌغمِ. يلضٍظ هتَا 5ف اظ يتا تساٍم ت ييج( اهَاج ؾطها

 ّا.ؿتگاُيَؼ ًؿثت تِ ضٍظ لثل زض ايزضخِ ؾلؿ 10 ييز( افت زها

ت يي اهَاج زض ًْايي ايس. ٍ اظ تيگطز ييهَج ؾطها قٌاؾا 43ظ فَق تؼساز يتط اؾاؼ قطا
 يّااًتراب قسًس. ًمكِ يٍ گؿتطـ هکاً يتطخؿتِ اظ ًظط قست، تساٍم ظهاً يؾِ هَج ؾطها

        ِ قسًس.يتْ NCEPت يي ؾِ هَج اظ ؾايکتَپاؾکال اّ 500ي ٍ ؾغح يؾغح ظه يَّا

 ضمال غرب کطًر ييپ غالة امًاج سرمايت (1) جذيل

 ضٍظ 18 16/10/1386 عَالًي  

 ضٍظ 10 30/9/1381 هتَؾظ تساٍم 

 ضٍظ 3 29/12/1384 کَتاُ  

)dt 25/12/1388 ظياز  تيپ اهَاج 9/20 /C) 

 dt(10.00 /C) 16/8/1385 هتَؾظ قست ؾطهايي

)dt 7/9/1391 کن   00/4  /C) 

زضنس 100 2/11/1370 توام هٌاعك    

زضنس 85 9/1/1393 غالة هٌاعك گؿتطـ   

اه

 ر
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زضنس 55 4/2/1372 ًؿثتاً کن    

 ج ي تحثيوتا

ؿِ تا ضٍظ لثل زضج قسُ يآًْا زض هما ييافت زها يهٌترة تط اؾاؼ ضًٍس ًعٍل يياهَاج ؾطها
 5ي زٍضُ يضخ زازُ اؾت زض ا 1388زض اؾفٌس  ييؾطها ي هَجيستطيي خسٍل قسياؾت. عثك ا

ي يتطنيزضخِ ًؿثت تِ ضٍظ لثل کاّف زاقتِ اؾت. هال 21ضٍظاًِ حسٍز  يي زهاياًگيضٍظُ ه
 ييي زٍضُ ؾطهايتطيزضخِ تفاٍت زاقتِ اؾت. عَالً 4ذَز حسٍز  يهَج ؾطها تا زٍضُ لثل

ّا زض ي ؾالياظ ؾطزتط 1386ظهؿتاى  ضخ زازُ اؾت. 1386هاُ يضٍظ زٍام زاقتِ کِ زض ز 18
 يليط تؼغيس ٍ فطاگيقس ييل هَج ؾطهايزلطاى اؾت کِ زض اکثط ًماط آى تِيد کكَض ايتاض

ّا زض ي آىيطتطيکِ ز يضخ زازُ اؾت زض نَضت 1371آتاى  4ي ؾطهاّا زض يتَزُ اؾت. ظٍزتط
 (.2 ضٍظ تسٍام اتفاق افتازُ اؾت )خسٍل 6تا  1372ثْكت يزٍم اضز

 مىتخة ييامًاج سرما يَا يصگيي( 2)ذيل ج

 ماٌ سال فيرد
ريز ضريع 

 سرما

ريز خاتمٍ 

 سرما

تذايم 

 سرد يريزَا

ه افت ياوگيم

 ديرٌ يدما

سال 

 يالديم

ماٌ 

 يالديم

1 1388 12 25 30 5 9/20 2010 3 

2 1370 11 2 16 14 3/17 1992 1 

3 1393 1 9 13 4 6/16 2014 3 

4 1391 12 14 19 5 9/15 2013 3 

5 1390 8 15 19 4 3/15 2011 11 

6 1372 8 22 30 8 8/13 1993 11 

7 1381 9 30 8 9 6/13 2002 12 

8 1380 8 26 26 4 3/13 2001 11 

9 1374 11 10 16 6 13 1996 1 

10 1385 10 6 11 5 2/12 2006 12 

11 1374 8 19 23 4 1/12 1995 11 

12 1382 9 19 25 6 12 2003 12 
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13 1377 1 4 12 8 9/11 1998 3 

14 1372 2 2 6 4 8/11 1993 4 

15 1384 1 3 7 4 6/11 2005 3 

16 1382 12 16 22 6 2/11 2004 3 

17 1375 11 17 21 4 1/11 1997 2 

18 1375 12 16 21 5 1/11 1997 3 

19 1386 10 16 4 18 8/10 2008 1 

20 1383 1 15 15 4 6/10 2004 4 

21 1385 8 16 20 4 10 2006 11 

22 1382 1 5 12 7 9/9 2003 3 

23 1371 10 20 4 15 5/9 1993 1 

24 1383 1 27 31 4 3/9 2004 4 

25 1375 8 5 9 4 8/8 1996 10 

26 1381 9 30 9 10 8/8 2002 12 

27 1371 8 4 7 3 7/8 1992 10 

28 1386 9 1 7 6 6/8 2007 11 

29 1372 8 19 22 3 3/8 1993 11 

30 1376 1 18 24 6 2/8 1997 4 

31 1383 11 19 25 6 2/8 2005 2 

32 1379 1 3 9 6 7/7 2000 3 

33 1384 1 13 18 5 7/7 2005 4 

34 1375 1 12 18 6 4/7 1996 3 

35 1374 7 11 15 4 3/7 1995 10 

36 1374 1 15 19 4 1/7 1995 4 

37 1374 1 5 9 4 7/5 1995 3 

38 1379 11 7 12 5 7/5 2001 1 

39 1388 8 30 3 3 6/5 2009 11 
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40 1390 1 2 7 5 5/5 2011 3 

41 1390 1 24 27 3 3/5 2011 4 

42 1384 12 29 3 3 4 2006 3 

43 1391 9 7 12 5 4 2012 11 

 ييؾاالًِ اهَاج ؾطها يالف( فطاٍاً

 هَج زض ؾال 4ٍ تؼساز  1374هَج زض ؾال  5ي ؾطهاّا تا تؼساز يتطفيي قکل تيتطاؾاؼ ا
 انالً 1392ٍ ؾال  1373ّا هاًٌس ؾال اظ ؾال يکِ تؼض يضخ زازُ اؾت. زض نَضت 1375

تسٍى هَج تِ عطف  يّاي قکل ؾاليس ٍخَز ًساقتِ اؾت. تط اؾاؼ ايقس يهَج ؾطها
 (.2)قکل  تط قسُ اؾتط کنياذ يّاؾاالًِ، زض ؾال يتط قسُ ٍ فطاٍاًفيط تياذ يّاؾال

 
 ييساالوٍ امًاج سرما يراياوف  (2)ضکل 

  يياهَاج ؾطها يهکاً يهاّاًِ ٍ پطاکٌسگ يب( فطاٍاً

ثْكت يط هٌغمِ زض زٍضُ هْط تا اضزيس ٍ فطاگيقس ييي قکل اهَاج ؾطهايتط اؾاؼ ا
ي اهط يي هاُ ضخ زازُ اؾت. ايهَج زض فطٍضز14ي اهَاج تا تؼساز يي ايتطفيپرف قسُ اؾت. ت

ذالف اًتظاض اى تِ عطف زٍضُ گطم ؾال تاقس. تطط ظهؿتيذأاض ٍ تس زض فهل تْيقس يساضيًاپا
ي ًوَزاض ًكاى يضا زاضز. ا يي فطاٍاًيتطفيػٌَاى آغاظ زٍضُ ؾطز تهَج تِ 9هاُ آتاى تا تؼساز 
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ي ٍ يآغاظ يزٌّس تلکِ زض ضٍظّايؾطز ضخ ًو ط زض زٍضُ کاهالًيس ٍ فطاگيزّس کِ اهَاج قسيه
 يٌيتفيطلاتل پيًاهٌظن ٍ غ يليظ گصاض تَزُ ٍ ذيِ اتوؿفط زض قطاک يزٍضُ ؾطها ظهاً ياًيپا

 (.3زّس )قکل ياؾت ضخ ه

 
 ييماَاوٍ امًاج سرما يفراياو (3)ضکل 

 
 مىطقٍ در کل ديرٌ مطالعٍ يَاستگاٌيامًاج سرما در ا يفراياو (4)ضکل 
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اظ ًظط  ف زازُ قسُ اؾت.يهٌغمِ ًوا يّاؿتگاُياهَاج ؾطها زض ا يؿِ فطاٍاًيهما
ل يقْطؾتاى ذلرال زض اؾتاى اضزت کل، ينَضت فطاٍاًرثٌساى تِي يضٍظّا يهکاً يپطاکٌسگ

 يي ضٍظّايتطفيضٍظ ت139تا  يغطتداىيضٍظ ٍ قْطؾتاى تکاب زض اؾتاى آشضتا 149تا
ي زٍضُ يتطضٍظ کن 53آتاز هغاى تا تؼساز ضٍظ ٍ پاضؼ 74ؾطزقت تا  يّارثٌساى ٍ قْطؾتاىي
 (.4 )قکل ا زض هٌغمِ هَضز هغالؼِ زاقتِ اؾترثٌساى ضي

  يٌَپتکيل ؾيتحل

 1386واُ يٍ ز 1370س ٍ گؿتطزُ تْوي يّا زٍ هَج قسرثٌساىي يکيٌَپتيل ؾيتحل يتطا
 اًتراب قسًس. 

 1370تْوي  يهَج ؾطهاـ 1

افت. افت زها ًؿثت ياى يتْوي پا 16هاُ قطٍع ٍ زض ضٍظ يز 30ي هَج ؾطها اظ ضٍظ يا
زضخِ  -4.2ي ضٍظ زها تِ يَؼ تَزُ اؾت. زض ايزضخِ ؾلؿ 17.4لثل اظ ؾطها  يتِ ضٍظّا

زضخِ  -7تْوي زها تِ  2سا کطزُ زض ضٍظ يح کاّف پيس ٍ تؼس اظ آى تِ تسضيگطاز ضؾيؾاًت
 يطات زهاييتغ تْوي، 8ساکطزُ ٍ زض يغ کاّف پيَّا ؾط يتْوي تِ تؼس زها 2س. اظ ضٍظ يضؾ

 (.5 سُ اؾت )قکليزضخِ ضؾ  -26.8گاُ قاّس زها تِ ؿتيػٌَاى اؿتگاُ تکاب تِيا

 
 1371تُمه  يستگاٌ تکاب در مًج سرمايا يرات دماييتغ (5)ضکل 
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 يک فطٍز تط ضٍيزّس يزض ضٍظ اٍل تْوي ًكاى ه يّکتَپاؾکال 500 يف تَپَگطافيآضا
سُ ياُ تا هٌغمِ کكيؾ يايزض يي ّن پطفكاض ضٍيداى لطاض گطفتِ اؾت زض ؾغح ظهيآشضتا

 يتط ضٍ يثطيتاقس. پطفكاض ؾيه ينَضت قوالي ضٍظ تِيَّا زض ا ياى ػوَهيقسُ اؾت. خط
 ؾطز هتوطکع قسُ اؾت يداى َّايآشضتا يتط ضٍ افغاًؿتاى هتوطکع اؾت. زض هدوَع

 (.6)قکل

 
 1371ه در ريز ايل تُمه يَکتًپاسکال ي زم 511ص سطح يآرا( 6)ضکل 

ّکتَپاؾکال تِ عطف قطق، پطفكاض ؾغح  500ٍز ؾغح فط يكطٍيزض ضٍظ زٍم تْوي تا پ
ؾطز  يي پطفكاض َّايا يدِ زض لؿوت قطليسُ قسُ اؾت زض ًتيعطف قطق کكي ّن تِيظه

 (.7ط قسُ اؾت )قکل يهٌغمِ ؾطاظ يؾَتاالتط تِ يّاػطو
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 1371ه در ريز ديم تُمه يَکتًپاسکال ي سطح زم 511سطح  يوقطٍ ًَا (7)ضکل 

عطف تط قسُ ٍ  تِكيّکتَپاؾکال ػو 500زض ضٍظ اٍج ؾطها فطٍز ؾغح ضٍظ ؾَم تْوي 
تِ هٌغمِ هَضز  يؾطزتط يؾثة قسُ اؾت کِ َّا يكطٍيي پيًوَزُ اؾت ا يكطٍيقطق پ

ستط قسُ اؾت. توطکع يزض هٌغمِ هغالؼِ قس يساضيظ پايي قطايهغالؼِ ٍاضز قَز. ػالٍُ تطا
 تاًيؾطز ٍ ًْا يتط ؾثة اًثاقت َّافيت يهٌغمِ زض ضٍظّا يؾطز تط ضٍ يَّا يهتَال
طاى تِ عطف خٌَب يسُ اؾت. زض ضٍظ ؾَم هطکع کن فكاض ٍالغ تط هطکع ايس گطزيقس يؾطها
ک يتِ ّن ًعز يثطيطاى تا پطفكاض ؾيسُ کِ پطفكاض هْاخط غطب ايط قسُ ٍ ؾثة گطزيؾطاظ

 .(8)قکل  طزيساض ٍ ؾطز فطاگيپا يطاى ضا َّايقسُ ٍ کل قوال ا
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 1371ه در ريز سًم تُمه يَکتًپاسکال ي سطح زم 511سطح  يوقطٍ ًَا (8)ل ضک

ٌس يعزّن تْوي زض هٌغمِ هؿتمط تَزُ ٍ ؾثة قسُ تَز تط اثط فطايي پطفكاض تا ضٍظ ؾيا
ؿتگاُ تکاب زها زض يکِ زض ايعَضضٍظ ؾطزتط قَز. تِهٌغمِ ضٍظتِ يؾطها يدياًثاقت تسض

 ؼ تطؾس.َيزضخِ ؾلؿ -28.5تْوي تِ  8ضٍظ 

 1386هاُ ؾال  يز يهَج ؾطها ـ2

زٍضُ هغالؼِ تَز. هَج ؾطها اظ  يي ؾطهايطتطيي ٍ فطاگيتطيعَالً 1386واُ يز يؾطها
 يز 16اظ  يٍالؼ يهست کكَض ضا فطاگطفت. اها هَج ؾطهاهاُ آغاظ قس ٍ زض کَتاُ يز 8ضٍظ 

س. زها يَؼ ضؾيزضخِ ؾلؿ -10ط يؿتگاُ ّا تِ ظيتْوي ازاهِ زاقت. زهاّا زض اکثط ا 4هاُ تا 
س. تط اؾاؼ آهاض يزضخِ ضؾ -16.8ي ضٍظ ؾطها تِ يستطيزض قس يز 19ع زض ضٍظ يؿتگاُ تثطيزض ا
ي زضاظهست آى حسٍز ياًگيّکتَپاؾکال ّن اظ ه 500ؾغح  يع زهايتثط يَ ؾَئس خَ تااليضاز
 يطيٍ فطاگ هَج ؾطها ػالٍُ تط گؿتطـ سُ تَز.يزضخِ ضؾ -32.2زضخِ ؾطزتط قسُ ٍ تِ  10
 .(9تطذَضزاض تَز. )قکل  ياظ گؿتطـ ػوَز يافم
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 1386تُمه  19س در ريز يستگاٌ تثريا يدما يمرخ عمًديو (9)ضکل 

آذط  يضٍظّا زض زاقتِ ٍ يسياض قسيتؿ يواُ ضًٍس کاّكيز 21کِ  زها اظ ضٍظ يعَضتِ
 .(10)قکل  سيَؼ ّن ضؾيزضخِ ؾلؿ -31.4ي زهاّا تِ يؾطزتط يهاُ ز

 
 ليستگاٌ اردتيدر ا 1386ماٌ يد 26تا  21در ديرٌ  يساعت يرات دماييريوذ تغ (11)ل کض

 يکيٌَپتيل ؾيتحل الف(

ي ضٍظ زض ين. زض ايکٌيهاُ  آغاظ هيز 16ي هَج ؾطها ضا اظ ضٍظ يا يکيٌَپتيل ؾيتحل
ذعض هؿتمط قسُ اؾت. اؾتمطاض  يايک فطاظ تلَکِ قسُ زض قوال زضيّکتَپاؾکال  500ؾغح 

ي پطفكاض يداز کطزُ اؾت. ايي ايزض ؾغح ظه يسيي فطاظ هاًغ، هطکع پطفكاض گؿتطزُ ٍ قسيا
ّوفكاض  يذعض تا لغة قوال ضا فطاگطفتِ اؾت. ظتاًِ آى تا هٌحٌ يايکل هٌغمِ قوال زض
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هٌغمِ هَضز هغالؼِ، قست فكاض تا  يطاى ضا پَقاًسُ اؾت ٍ زض ضٍيغطب اتوام قوال 1020
قوال ؾثة قسُ اؾت کِ عطف لغةي پطفكاض تِيضؾس. گؿتطـ ايّکتَپاؾکال ه 1032

ؾطز کٌس ٍ ٍخَز  يليعز ٍ زهاّا ضا ذيداى تطيك هٌغمِ لفماظ تِ آشضتاياض ؾطز اظ عطيتؿ يَّا
تواًس )قکل  يهٌغمِ تال يتط ضٍ يهست عَالًؿتن تِيي ؾيحالت هاًغ تاػث قسُ اؾت کِ ا

11.) 

 
 1386ماٌ يد 16ه در ريز يکتًپاسکال ي سطح زمَ 511سطح  يًَا يَاوقطٍ (11)ضکل 

 
 1386ماٌ يد 17ه در ريز يَکتًپاسکال ي سطح زم 511سطح  يوقطٍ ًَا (12)ضکل 
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واُ يز 17کِ زض ضٍظ  يعَضتؼس تساٍم زاقتِ اؾت. تِ يّازض ضٍظ هاُ يز 16ظ ضٍظ يقطا
ي يز زاضز. تٌاتطااًس ٍخَعطف قطق خاتدا قسُّا تِؿتنيکِ ؾييت تا تفاٍت ايّواى ٍضؼ

ل اًثاقتِ قسى يزلط اؾت ٍ َّا تِيتِ هٌغمِ ؾطاظ يقوال يّاؾطز اظ ػطو يٌَّظ َّا
 (.12)قکل  قَزيضٍظ ؾطزتط هؾطز ضٍظتِ يَّا

 يريگجٍيوت

 :س ًكاى زازيٍ قس ياهَاج عَالً يکيٌَپتيٍ ؾ يفطاٍاً يح تطضؾيًتا

ٍ  تَزُ اؾت 1380زِّ  يّالؼِ ؾالاهَاج ؾطها زض زٍضُ هَضز هغا يي فطاٍاًيتطفيت -1
ضٍ تِ کاّف  1390ي اهَاج زض زِّ يا يزض زضخِ زٍم لطاض زاقتِ فطاٍاً 1370زِّ  يفطاٍاً

ي يي اؾت. ايگصاض آتاى ٍ فطٍضز يّاّا زض هاُهاّاًِ آى يگصاقتِ اؾت ًکتِ خالة فطاٍاً
ل يس زلياًس. کِ قاطتِ کطزُط ضا تديس ٍ فطاگيقس يگط اهَاج ؾطهايز يّاتط اظ هاُفيزٍهاُ ت

زض  يًظويي تيًظن قسُ اؾت. اين تيف َّا اؾت ٍ ؾاهاًِ اللين ٍ گطهايط اللييآى ضذساز تغ
 يّازض ػطو يغطت يل اؾتمطاض تازّايزّس. ٍآى تِ زليع ضخ هييگصاض هاًٌس تْاض ٍ پا يّاهاُ

اؾت  يلَ يليس ذيآيکِ ه يؿتويس. اها ّط ؾيايطاى تيتَاًس تِ ايًو يؿتويتاالتط اؾت ّط ؾ
 تاقس. يس هيي اهَاج قسيا يدِ آى فطاٍاًيٍ ًت

ػلت آى ًفَش  ( تَزُ، ٍيا)خثِْ يس زض هٌغمِ اظ ًَع فطاضفتيقس يعـ ؾطهاّايض -2
اُ، تا افت لاتل يؾ يايزض يٍ گاّ تطاًِيهس يايزض أا ًاٍُ غضف آى( تا هٌكي) چطذٌسي

ٍ ّواٌّگ تا  خَ ياًيه يّاذغَط ّن اضتفاع زض اليِگطازياى قسيس  ٍ هالحظِ اضتفاع فكاض
 زّس.يي ضخ هيعـ پطفكاض زض ؾغح ظهيض

ظهؿتاى،  يّاػُ زض عَل قةيٍتا گصض خثِْ ؾطز اظ هٌغمِ ٍ ناف قسى آؾواى تِ -3
 زّس.يغطب کكَض ضخ هس زض قواليقس يتاتك يّارثٌساىي

هْاخط ٍ زض ؾغح  يپطفكاضّاي يدازکٌٌسُ ؾطها زض ؾغح ظهيا يّاؿتنياظ ًظط ؾ -4
 تاقس. يک فطاظ هاًغ هيا يك يک فطٍز ػويتاال ّن 



 

 

 

 

200  ِ61قواضُ ضيعي، خغطافيا ٍ تطًاهِػلوي ـ پػٍّكي  ًكطي 

 

ؿت. پؽ يهْاخط ً يپطفكاضّا تِ اًساظُ هٌغمِ يزض ؾطهاّا يثطيًمف پطفكاض ؾ -5
 يس تِ تازّايّا تاك آىيزل يٌيتفياهَاج ٍ پ ييا ياحتوال يّااظ ذؿاضت يطيخلَگ يتطا

 هْاخط تَخِ ذال قَز. يّاػُ پطفكاضيٍتِ ّاآى يّاط ؾاهاًِيٍ هؿ يغطت
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