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الگوهاي سينوپتيكي سرماهاي شديد شمال غرب ايرانشناسايي 

دانشگاه تربيت معلمگروه جغرافيا،  استاد -∗بهلول عليجاني

 معلمتيدانشگاه ترب- و برنامه ريزي محيطيي ارشد اقليم شناسي كارشناسي دانشجو-محمود هوشيار

30/8/1386  تاييد نهايي  3/7/1385پذيرش مقاله 

چكيدهچكيدهچكيدهچكيده
به منظور شناسايي و طبقه بندي الگوهاي سينوپتيكي ايجاد كننده سرماهاي شديد منطقه شمال غرب كشور به منظور شناسايي و طبقه بندي الگوهاي سينوپتيكي ايجاد كننده سرماهاي شديد منطقه شمال غرب كشور به منظور شناسايي و طبقه بندي الگوهاي سينوپتيكي ايجاد كننده سرماهاي شديد منطقه شمال غرب كشور به منظور شناسايي و طبقه بندي الگوهاي سينوپتيكي ايجاد كننده سرماهاي شديد منطقه شمال غرب كشور 

 از سازمان  از سازمان  از سازمان  از سازمان 1986198619861986----2003200320032003دماي حداقل روزانه ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس شش ايستگاه منطقه در دوره دماي حداقل روزانه ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس شش ايستگاه منطقه در دوره دماي حداقل روزانه ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس شش ايستگاه منطقه در دوره دماي حداقل روزانه ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس شش ايستگاه منطقه در دوره 

 روز سرد بر اساس آستانه تعريف شده  روز سرد بر اساس آستانه تعريف شده  روز سرد بر اساس آستانه تعريف شده  روز سرد بر اساس آستانه تعريف شده 59595959تعداد تعداد تعداد تعداد Excelبا استفاده از نرم افزار با استفاده از نرم افزار با استفاده از نرم افزار با استفاده از نرم افزار . . . .  تهيه شد تهيه شد تهيه شد تهيه شدهواشناسي كشورهواشناسي كشورهواشناسي كشورهواشناسي كشور

 براي روزهاي انتخاب  براي روزهاي انتخاب  براي روزهاي انتخاب  براي روزهاي انتخاب ....پردازش شدندپردازش شدندپردازش شدندپردازش شدندSPSSتمام ويژگي هاي آماري داده هادر نرم افزار تمام ويژگي هاي آماري داده هادر نرم افزار تمام ويژگي هاي آماري داده هادر نرم افزار تمام ويژگي هاي آماري داده هادر نرم افزار . . . . انتخاب گرديدانتخاب گرديدانتخاب گرديدانتخاب گرديد

هكتو پاسكال از سايت هكتو پاسكال از سايت هكتو پاسكال از سايت هكتو پاسكال از سايت 500500500500 دما،و بردار باد تراز  دما،و بردار باد تراز  دما،و بردار باد تراز  دما،و بردار باد تراز ،،،،شده آمار روزانه فشار ، دما و بردار باد سطح زمين؛ ارتفاعشده آمار روزانه فشار ، دما و بردار باد سطح زمين؛ ارتفاعشده آمار روزانه فشار ، دما و بردار باد سطح زمين؛ ارتفاعشده آمار روزانه فشار ، دما و بردار باد سطح زمين؛ ارتفاع

cdc.noaa.govهاي فشار هاي فشار هاي فشار هاي فشار دست آوردن الگوهاي فشار در منطقه مورد مطالعه، دادهدست آوردن الگوهاي فشار در منطقه مورد مطالعه، دادهدست آوردن الگوهاي فشار در منطقه مورد مطالعه، دادهدست آوردن الگوهاي فشار در منطقه مورد مطالعه، دادهه ه ه ه براي ببراي ببراي ببراي ب. . . .  دريافت شد دريافت شد دريافت شد دريافت شد

ها در ها در ها در ها در اين عاملاين عاملاين عاملاين عامل. . . . يافتنديافتنديافتنديافتند عامل كاهش  عامل كاهش  عامل كاهش  عامل كاهش 11111111تحليل عاملي به تحليل عاملي به تحليل عاملي به تحليل عاملي به با استفاده از برنامه با استفاده از برنامه با استفاده از برنامه با استفاده از برنامه SPSSروزهاي سرد در نرم افزار روزهاي سرد در نرم افزار روزهاي سرد در نرم افزار روزهاي سرد در نرم افزار 

 برنامه خوشه  برنامه خوشه  برنامه خوشه  برنامه خوشه (Ward)واردواردواردواردسپس با استفاده از روش ادغام سپس با استفاده از روش ادغام سپس با استفاده از روش ادغام سپس با استفاده از روش ادغام . . . . ندندندندكردكردكردكردها را تبيين ها را تبيين ها را تبيين ها را تبيين درصد واريانس دادهدرصد واريانس دادهدرصد واريانس دادهدرصد واريانس داده95959595مجموع مجموع مجموع مجموع 

فشار اورال، الگوي مداري، و پرفشار فشار اورال، الگوي مداري، و پرفشار فشار اورال، الگوي مداري، و پرفشار فشار اورال، الگوي مداري، و پرفشار پرفشار غربي، كمپرفشار غربي، كمپرفشار غربي، كمپرفشار غربي، كم روز به چهار الگوي  روز به چهار الگوي  روز به چهار الگوي  روز به چهار الگوي 59595959بندي پراكندگي فشار روزانه بندي پراكندگي فشار روزانه بندي پراكندگي فشار روزانه بندي پراكندگي فشار روزانه 

 درصد از موارد سرماهاي شديد در شمال غرب ايران،  درصد از موارد سرماهاي شديد در شمال غرب ايران،  درصد از موارد سرماهاي شديد در شمال غرب ايران،  درصد از موارد سرماهاي شديد در شمال غرب ايران، 70707070اين الگوها نشان دادند كه در اين الگوها نشان دادند كه در اين الگوها نشان دادند كه در اين الگوها نشان دادند كه در . . . . تقسيم شدندتقسيم شدندتقسيم شدندتقسيم شدندآراراتآراراتآراراتآرارات

 استقرار ناوه اي عميق بر روي شمال ايران و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در قسمت عقب آن و استقرار ناوه اي عميق بر روي شمال ايران و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در قسمت عقب آن و استقرار ناوه اي عميق بر روي شمال ايران و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در قسمت عقب آن و استقرار ناوه اي عميق بر روي شمال ايران و قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در قسمت عقب آن واكثرا بااكثرا بااكثرا بااكثرا با

در بقيه موارد سرمايش تابشي سطح زمين عامل در بقيه موارد سرمايش تابشي سطح زمين عامل در بقيه موارد سرمايش تابشي سطح زمين عامل در بقيه موارد سرمايش تابشي سطح زمين عامل . . . . همچنين وجود يك پرفشار در سطح زمين رخ مي دهندهمچنين وجود يك پرفشار در سطح زمين رخ مي دهندهمچنين وجود يك پرفشار در سطح زمين رخ مي دهندهمچنين وجود يك پرفشار در سطح زمين رخ مي دهند

. . . . اصلي سرماهاي شديد مي باشداصلي سرماهاي شديد مي باشداصلي سرماهاي شديد مي باشداصلي سرماهاي شديد مي باشد

دي، تحليل عاملي، طبقه بندي الگوهاي تحليل سينوپتيكي سرماهاي شديد، خوشه بن: ييييكليدكليدكليدكليدي ي ي ي هاهاهاهاواژهواژهواژهواژه

فشار، سرماهاي شديد

مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

منطقه جنب حاره قرارگرفته و وقوع مخاطرات محيطي مانند تغييرات و نوسانات شديد دما و بارش، و نيز ايران در

چندسال، يا هردر بين اين مخاطرات، سرماهاي شديد هر. باشدرخداد ترسالي و خشكسالي مشخصه ذاتي آن مي

اثرات زيانبار سرماهاي . گرددسال، در بخشي از كشور يا كل كشور حادثه آفريده و موجب بروز مشكالتي مي

اي را به هاي گستردهاي كشور را دچار ركود نموده و بحرانهاي توسعهريزيشديد در ابعاد مختلف، برنامه

.كندلحاظ اجتماعي و اقتصادي ايجاد مي

 :09121304541boalijani@yahoo.comE-mail:  نويسنده مسئول ∗
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آيد و در طول تاريخ هاي كشاورزي كشور به حساب مييكي از قطب) 1شكل( ايرانشمال غربمنطقه 

 گاهي شدت و برودت سرما و يخبندان زندگي مردم را در به طوري كه. استديدهسرماهاي شديدي را به خود

 هجري شمسي كه در كردستان مكري روي داده 1314مانند سرماي شديد سال . كردشهر و روستا فلج مي

).1381سليمي،(است

.ي مورد مطالعه در شمال غرب ايرانايستگاه هاموقعيت جغرافيايي 1111شكل شكل شكل شكل 

.هاي هواستشناسي سينوپتيك، شناسايي الگوهاي گردشي روي نقشهاولين مطالعات انجام شده در زمينه اقليم

و سطوح باالي جو بيني شرايط محيطي، مطالعه الگوهاي گردشي هوا در سطح زمين تنها راه تبيين و پيش

 افت وخيزهاي كوتاه مدت و دراز مدت دما به جهت معتقد است كه1)1998(ميازاكي).1381,عليجاني(است

در ژاپن نشان داد كه تغييرات دماي اين 2)1963(تحقيقات ويتكويچبراي نمونه . باشدتغييرات الگوهاي فشار مي

به نظر .  روي فيليپين رابطه معكوس داردكشور با تغييرات فعاليت مركز همگرايي الگوهاي فشار

 مغولستان گسترش پرفشار سرد و قوي به -عامل اصلي سرماهاي شديد منطقه درياچه بايكال3)1990(تاكاهاشي

مي كند و سراسر و يا بخشي از چين زير پوشش در اين يورش دما به شدت افت پيدا . باشدسمت جنوب مي

م با مطالعاتي كه بر روي پرفشارهاي سيبري، 6)1972(گو چان5)1957(كالينو 4)1950(پيترسن. يخبندان مي رود

اند كه اين پرفشارها در فصل زمستان از اجزاي اصلي گردش اند به اين نتيجه رسيدهكانادا و قطب شمال انجام داده

 بر الگوهاي در فصل زمستان عالوه. شوند و شرايط اقليمي منطقه را تحت كنترل دارندعمومي هوا محسوب مي

).1381عليجاني، ( باشداين پرفشارها ميتراز باال سرمايش شديد تابشي سطح زمين هم عامل ديگري براي استقرار

1. Miazaki
2. Vithkevich
3. Takahashi
4. Pettersen
5.  Klein
6. Chang
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بنا به اصل تداوم تمام تغييرات آب و هوايي سطح زمين از طريق حركات عمودي اتمسفر كنترل 

كه الگوهاي گردش عمومي جو، پراكندگي يعني اين). 1981؛ عليجاني، 8،1969 اتكينسون؛7،1987بري(شودمي

بدين جهت محققين اغلب ابتداء الگوهاي . كنندفشار سطح زمين و به تبع آن تمام عناصر ديگر را كنترل مي

هاي آماري عناصر كنند و بعد براساس اين الگوها و با استفاده از روشپراكندگي فشار روي زمين را تعيين مي

. كنندديگر را بررسي مي

سرماهاي شديد هميشه سبب و رخداد شود ايران از مناطق بسيار سرد كشور محسوب ميشمال غربمنطقه 

، 1890جهانگردان و خاورشناساني، چون ژاك دمرگان فرانسوي در سال . اندشدهدر اين منطقه خسارات فراوان 

هاي خود اند و در سفرنامهده از اين مناطق ديدن كر1820جيمزريج انگليسي در سال  و1915اسكارآلماني در 

به ويژهاما در مورد عوامل اين سرماها . . . . )1381سليمي،(اندهاي از شدت سرماي اين مناطق ارائه دادهگزارش

، در مورد اثر تاوه قطبي وتاثير آن بر دماي )1383(نظرسارا پاك. استالگوهاي فشار كار اندكي صورت گرفته

طي ) 1372(عليجانيحليل سينوپتيكي تاوه قطبي و اثرات آن بر اقليم ايران،در ت) 1380(ايران، مراديشمالشرق

درمورد ورتكس قطبي)1379( زادهحجازياي بر روي پرفشار سيبري و اثر آن بر اقليم شرق ايران،مطالعه

در بررسي آماري و سينوپتيكي وضعيت يخبندان درغرب كشور كارهاي موردي در زمينه رابطه ) 1375(وحيدري

هم در مورد سرماهاي ديررس ) 1378(و عليجاني و براتي) 1375(براتي. اندين فشار، دما و يخبندان انجام دادهب

اما مطالعه جامعي در مورد شناسايي الگوهاي فشار تغييرات روزانه دماي . اندبهاره اين منطقه مطالعاتي انجام داده

ها و پيش بيني شرايط سرمايي منطقه از ضروريات در صورتي كه شناخت اين الگو. منطقه صورت نگرفته است

ي تحليل سينوپتيكي به روش هابدين جهت اين پژوهش برآن است كه با استفاده از . توسعه كشاورزي منطقه است

بررسي سرماهاي شديد منطقه پرداخته و گامي در جهت شناخت الگوها و كاهش خسارات ناشي از سرماهاي 

افزارهاي فضايي ي فضايي نرمتحليل هابته هدف دوم اين مطالعه استفاده از امكانات ال. شديد و يخبندان بردارد

 در انجام اين تحليل و نمايش مكاني آن استGISمانند 

روش هاروش هاروش هاروش هامواد و مواد و مواد و مواد و 

هاي ژانويه تا مارس اقل روزانه ماهبه منظور شناسايي الگوهاي فشار موثر در سرماهاي شديد منطقه ابتدا دماي حد

چون الگوهاي . از سازمان هواشناسي تهيه شد) 1جدول (ي نمونه منطقهايستگاه ها در 2003 تا 1986دوره 

از . دي انتخاب چند ايستگاه مرجع و نمونه اكتفا گردبهكنند، در نتيجه سينوپتيك در مقياس محلي چندان تغيير نمي

اي د مطمئنا هواي سرد گسترده سرماي شديد گزارش كننايستگاه ها روزي كه همه نكهي ارشيطرف ديگر با پذ

 همه است، در دوره مطالعه روزي به عنوان روز سرماي شديد تعريف شد كه اوالًكل منطقه را اشغال كرده

 نمره -2/1 به اندازه ايستگاه ها دماي هر كدام از  شديد گزارش كرده باشند و ثانياًرمايي منطقه سايستگاه ها

. اقل آن ايستگاه در طول دوره آماري باشداهاي حدتر از ميانگين دماستاندارد پايين

7. Barry
8. Atkinson
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.هاي مورد مطالعه ويژگي ايستگاه1111دولدولدولدولجججج

هاي دما به شرح زير پردازش شدندهاي دما به شرح زير پردازش شدندهاي دما به شرح زير پردازش شدندهاي دما به شرح زير پردازش شدندسريسريسريسري

افـزار   ابتدا در نرم   1986-2003هاي ژانويه، فوريه و مارس در دوره        اقل روزانه ماه  هاي زماني دماهاي حد   سري-1

SPSSبه نمره استاندارد )Z(تبديل شدند.

روزهاي بسيار سرد، يعني روزهاي داراي نمره استاندارد Filterبا استفاده از ابزار Excelافزار در محيط نرم-2

. انتخاب شدندايستگاه ها در همه -2/1كمتر از 

به cdc.noaa.gov هكتوپاسكال براي روزهاي بسيار سرد از سايت 500ترازهاي فشار سطح زمين و داده-3

 تا 30 درجه عرض شمالي و 60 تا 20محدوده مطالعه . خراج شدند درجه است5/2يصورت رقومي و با دقت مكان

شمال هاي موثر بر اقليم منطقه اي است كه همه سيستماندازه اين پنجره به اندازه.  درجه طول شرقي انتخاب شد70

. شودي ايران را شامل مغرب

به چند SPSSوش تحليل عاملي در محيط هاي فشار سطح زمين با ر دادهر شناسايي الگوهاي فشار ابتدابه منظو-4

.عامل معدود تبديل شدند

هاي فشار سطح زمين روزهاي داده) 1988(10و كي و كرن) 1987(9هاي كالكستاينبا استناد به نتايج پژوهش-5

و با استفاده از روش ادغام) Clustering(ي خوشه بنديبسيار سرد براساس نمرات عاملي آنها با روش آمار

. به چند گروه يا دوره تقسيم شدند)Ward(وارد

 هكتوپاسكال روزهاي هر الگوي شناخته شده سطح زمين با همديگر معدل گيري 500ترازهاي ارتفاع داده-6

. هكتوپاسكال آن الگو را تشكيل دادند500 سطح توسطشده و نقشه م

اد منطقه در روزهاي آن الگو از سايت اقل و بردار بهاي دماي حدبراي بررسي بهتر هر الگوي فشار نقشه-7

cdc.noaa.govتهيه و ارايه گرديد.

هاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشهاي پژوهشيافتهيافتهيافتهيافته

نتيجه  در ).1وستيپ( روز بسيار سرد انتخاب شدند59براساس معيارهاي انتخاب شده در تمام دوره مطالعه تعداد 

رصد واريانس  د94آمد كه جمعا دست ه بهاي فشار سطح زمين اين روزها يازده عامل متعامد تحليل عاملي داده

.باشداقل ارزش ويژه يك مي حدتندر اين فرايند آستانه انتخاب هر عامل داش). 2جدول(كنندميها را توجيهداده

9 Kalkstein
10 Key and Crane

سقزسقزسقزسقزخويخويخويخويتبريزتبريزتبريزتبريزاروميهاروميهاروميهاروميهاردبيلاردبيلاردبيلاردبيلاهراهراهراهرنام ايستگاهنام ايستگاهنام ايستگاهنام ايستگاه

36، 3815، 3733 ،375، 3832، 3815، 24عرض جغرافياييعرض جغرافياييعرض جغرافياييعرض جغرافيايي

46، 4416، 4658 ، 4517، 485، 4717، 4طول جغرافياييطول جغرافياييطول جغرافياييطول جغرافيايي

1522/ 1315136111038/ 5/139013329سطح درياسطح درياسطح درياسطح درياارتفاعاز ارتفاعاز ارتفاعاز ارتفاعاز 
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 ترسيم 2بندي درشكل بندي شدند كه درخت پيوند اين گروه منتخب براساس اين نمرات عاملي گروهيروزها

اين الگوهاي فشار براساس مكان . ر نهايت چهارالگوي فشار شناسايي شدندبندي دبراساس اين گروه. شده است

. فشار اورال، الگوي مداري، و پرفشار آراراتپرفشار غربي، كم:  شدندگذاريها به شرح زير ناماستقرار آن

. واريانس توجيه شده توسط عامل هاي تعيين شده2222جدولجدولجدولجدول

واريانس تجمعيواريانس تجمعيواريانس تجمعيواريانس تجمعي واريانسواريانسواريانسواريانس ارزش ويژهارزش ويژهارزش ويژهارزش ويژه عاملعاملعاملعامل

16.8 16.8 48.3 1

32.5 15.7 45.3 2

48.1 15.6 44.8 3

62.2 14.1 40.6 4

73.3 11.2 32.1 5

78.7 5.4 15.6 6

83.8 5.1 14.7 7

88.1 4.3 12.3 8

90.3 2.2 6.4 9

92.1 1.8 5.1 10

93.9 1.8 5.1 11

در ). 3جـدول (گيـرد مـي يار سرد را در بـر     اي بس  روز از تمام روزه    20از لحاظ الگوي فشار، سيستم پرفشار غربي      

 نقشه متوسط پراكندگي فشار سطح دريـا را در روزهـاي اسـتيالي ايـن                3شكل  . واقع فراوانترين الگوي فشار است    

دهدالگو نشان مي

فشار باشد، اما يك سيستم پرفشار ميهاي كم نواحي شمالي و جنوبي منطقه تحت تاثير سيستم3طبق شكل 

 به طوري .اي هم به طرف منطقه مورد مطالعه گسيل داشته استاست كه زبانهي آلپ مستقر شدهكوه هابرروي 

استقرار اين سامانه سبب شده .  قرار داردهكتوپاسكال 1030كه شمال غرب ايران تحت پوشش منحني همفشار 

اين هواي سرد از نقشه ريزش .  به شمال غرب ايران سرازير شودمناطق كوهستاني جنوب اروپااست كه هواي سرد 

 اين .منعكس استاين نقشه  سرمايش مناصق مرتفع كوهستاني نيز در البته. )4شكل (توزيع دمايي نيز مشهوداست

طبق اين نقشه منطقه مطالعه سردترين دما ها .وضعيت از بسته شدن منحني هاي همدما بر روي منطقه مشهود است

درهيچ روزي ميانگين دماي . مشهود است3يالي اين الگو در جدولشدت سرماي منطقه در روزهاي است. را دارد

با توجه به . داللت بر استقرار پرفشار استهم ي منطقه ايستگاه هاباال بودن فشار . ستين-6/7منطقه گرمتر از 

.)5شكل( دارندجهت واچرخندي سرعت بادها در منطقه مورد مطالعه كم و،خطوط همفشار
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    C A S E      0 5 10 15 20 25  Label     Num +---------+---------+---------+---------+---------+
7-2-89 16 òøòøòøòø
8-2-97 48 òúòúòúòú
30-1-89 12 òúòúòúòú
3-2-89 13 òúòúòúòú
5-2-89 15 òúòúòúòú
4-2-89 14 òúòúòúòú
6-2-97 46 òôòòòòòøòôòòòòòøòôòòòòòøòôòòòòòø
8-2-89 17 òúòúòúòú óóóó
9-2-97 49 òúòúòúòú óóóó
19-1-93 36 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó
5-1-89 5 òøòøòøòø ùòòòòòøùòòòòòøùòòòòòøùòòòòòø
17-1-89 10 òôòøòôòøòôòøòôòø óóóó óóóó
27-1-91 23 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó óóóó óóóó
11-1-90 19 òøòøòøòø óóóó óóóó óóóó
16-1-93 34 òúòúòúòú ùòòò÷ùòòò÷ùòòò÷ùòòò÷ óóóó
17-1-93 35 òúòúòúòú óóóó óóóó
4-1-89 4 òôòúòôòúòôòúòôòú óóóó
12-1-90 20 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó ùòòòøùòòòøùòòòøùòòòø
15-1-93 33 òøòøòøòø óóóó óóóó óóóó
1-2-97 45 òôò÷òôò÷òôò÷òôò÷ óóóó óóóó
29-1-92 32 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó óóóó
26-1-91 22 òøòøòøòø óóóó óóóó
29-1-97 44 òôòøòôòøòôòøòôòø óóóó óóóó
25-1-91 21 ò÷ò÷ò÷ò÷ ùòøùòøùòøùòø óóóó óóóó
6-2-93 40 òòò÷òòò÷òòò÷òòò÷ ùòòòòòòò÷ùòòòòòòò÷ùòòòòòòò÷ùòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòøùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòøùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòøùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø
23-1-93 39 òòòòò÷òòòòò÷òòòòò÷òòòòò÷ óóóó óóóó
17-1-200 56 òøòøòøòø óóóó óóóó
28-1-200 59 òôòòòøòôòòòøòôòòòøòôòòòø óóóó óóóó
16-1-89 9 òúòúòúòú óóóó óóóó óóóó
22-1-93 38 òúòúòúòú óóóó óóóó óóóó
7-1-89 7 òúòúòúòú óóóó óóóó óóóó
9-2-2000 58 òúòúòúòú óóóó óóóó óóóó
12-2-97 52 òúòúòúòú ùòòòòòòòòòòò÷ùòòòòòòòòòòò÷ùòòòòòòòòòòò÷ùòòòòòòòòòòò÷ óóóó
13-2-97 53 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó óóóó
24-1-86 2 òøòøòøòø óóóó óóóó
18-2-93 42 òôòøòôòøòôòøòôòø óóóó óóóó
16-2-89 18 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó óóóó óóóó
21-1-93 37 òøòøòøòø ùò÷ùò÷ùò÷ùò÷ óóóó
11-2-97 51 òúòúòúòú óóóó óóóó
15-1-89 8 òúòúòúòú óóóó óóóó
10-2-97 50 òôò÷òôò÷òôò÷òôò÷ óóóó
6-1-89 6 òúòúòúòú óóóó
8-2-2000 57 òúòúòúòú óóóó
21-1-86 1 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó
12-2-91 25 òøòøòøòø óóóó
13-2-91 26 òôòòòøòôòòòøòôòòòøòôòòòø óóóó
20-1-88 3 òúòúòúòú óóóó óóóó
10-2-91 24 òúòúòúòú óóóó óóóó
16-1-96 43 ò÷ò÷ò÷ò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷òòòòòò÷òòòòòò÷òòòòòò÷
8-3-97 54 òûòøòûòøòûòøòûòø óóóó
9-3-97 55 ò÷ò÷ò÷ò÷ óóóó óóóó
26-1-92 29 òøòøòøòø óóóó óóóó
27-1-92 30 òúòúòúòú ùò÷ùò÷ùò÷ùò÷
28-1-92 31 òúòúòúòú óóóó
7-2-92 47 òúòúòúòú óóóó
24-1-92 27 òôò÷òôò÷òôò÷òôò÷
25-1-92 28 òúòúòúòú
27-1-89 11 òúòúòúòú
16-2-93 41 ò÷ò÷ò÷ò÷

.نمودار درختي مربوط به خوشه بندي روزهاي سرد منطقه مطالعه2222شكلشكلشكلشكل

500كه نقشه همدما شدت سرما را بر روي منطقه متمركز نموده است ولي آرايش نقشه تراز رغم اينبه

-  محور آن با امتداد شماليرا نشان مي دهد كه عميقي بر روي نيمه شمالي ايران وجود ناوه) 6شكل(هكتوپاسكال

 درجه شمالي نفوذ كرده و همراه خود 32 تا عرض ناوهاين .  روي شمال شرق ايران گسترش يافته استجنوبي بر

هاي هم ارتفاع در منحني. كندسرازير ميمنطقه مطالعه به طرف ي آلپ كوه هاهاي شمال از دشتهواي سرد را 
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در مجموع . باشددراين مناطق ميهاي شماليهنده سرعت بسيار زياد باد  دنشاناست كه  بسيار فشرده ناوهغرب 

.مي كند درجه را تاييد-5/13وجود اين ناوه عميق رخداد دماهاي بسيار سرد تا كمتر از 

. روزهاي داراي الگوي پرفشار غربي3333جدولجدولجدولجدول

روزروزروزروز ماهماهماهماه سالسالسالسال فشارفشارفشارفشار دمادمادمادما

7 2 1989 1042 11,1-

8 2 1997 1044 10-

30 1 1989 1036 10,9-

5 2 1989 1043 11,2-

3 2 1989 1041 13,5-

4 2 1989 1043 10,6-

6 2 1997 1033 11,8-

8 2 1989 1044 8,5-

9 2 1997 1033 9,7-

19 1 1993 1036 9,5-

5 1 1989 1033 11,9-

17 1 1989 1025 6,2-

27 1 1991 1029 7,6-

11 1 1990 1035 10,2-

17 1 1993 1030 10,4-

4 1 1989 1031 13,1-

12 1 1990 1036 9,3-

15 1 1993 1033 9,6-

1 2 1997 1033 10,2-

29 1 1992 1029 10-
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.پرفشار غربييدما در الگونقشه هم4444شكلشكلشكلشكل.    پرفشار غربيينقشه فشار سطح زمين در الگو3333شكلشكلشكلشكل

.پرفشار غربيهكتوپاسكال در الگوي500 نقشه سطح 6666شكلشكلشكلشكل.پرفشار غربيدر الگوي هكتوپاسكال 500 بردار باد سطح 7777شكلشكلشكلشكل

غربيزمين در الگوي پرفشار  سطحبردار باد5555شكلشكلشكلشكل
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فراوانـي روزهـاي ايـن    ). 8جـدول ( روز از تمام روزهاي بسيار سرد را دربر مي گيرد    6ي كم فشار اورال   الگو

يال اسـتي ياوزهـ ر در را فشار سـطح دريـا   ي متوسط پراكندگ نقشه 8شكل. الگو از همه الگوهاي ديگر كمتر است      

سيستم پرفشار كه مركز آن روي      . شوددو مركز فشار در روي نقشه ديده مي        طبق اين نقشه   .اين الگو نشان مي دهد    

 ايران را تحت پوشـش قـرارداده و         شمال غرب اي از آن    و زبانه    هكتوپاسكال   1035هاي آلپ با فشار مركزي      كوه

ي اورال مركـز كـم   كـوه هـا  مت شـمالي نقـشه در روي    در قـس .را به سوي منطقه سـرازير مـي سـازد     هواي سردي   

تشكيل شده كه زبانه هاي آن تا قسمت جنوبي دريـاي خـزر و شـرق                هكتوپاسكال  987,5 مركزي فشاري، با فشار  

ه دار شـدن    فـشار و زاويـ    با توجه به اختالف فشار بين زبانـه پرفـشار و زبانـه كـم              . منطقه مورد مطالعه گسترش دارد    

دمـا  شيب .، در شمال منطقه مورد مطالعه احتمال تشكيل يك جبهه فعال نيز وجود داردفشارهاي هم خطوط منحني 

هـواي سـرد را بـه    شـده كـه   سرعت از شمال اروپا پر  بادهاي جريان يافتن باعث  حالتين  ادر منطقه شديد است و      

).9شكل(نقشه همدما مشهوداست سرد ازي شدت هوا).9شكل(كنندميطرف منطقه سرازير 

.كم فشار اورال روزهاي تشكيل دهنده الگوي 4444دولدولدولدولجججج

.كم فشار اورال نقشه متوسط فشار سطح دريا در الگوي 8888شكلشكلشكلشكل

سالسالسالسالماهماهماهماهروزروزروزروزدمادمادمادماارارارارفشفشفشفش

1021,58,4-2611991199119911991

1,28,510,5-2911997199719971997

1021,39,9-2511991199119911991

1028,99,3-621993199319931993

1032,59,2-2311993199319931993
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.كم فشار اورالدما در الگوي نقشه هم10101010شكلشكلشكلشكل.كم فشار اورالبردارباددرالگوي9999شكلشكلشكلشكل

ي كوه ها عميقي را نشان مي دهد كه محور آن روي ناوه اينيز)11شكل( هكتوپاسكال500الگوي تراز

هاي مراه خود هواي سرد را از عرضاورال، شرق درياي خزر وجنوب غربي ايران تا عربستان ادامه دارد و ه

فشردگي منحني هاي هم ارتفاع نشان دهنده سرعت زياد باد در اين مناطق . شمالي به سوي منطقه سرازير مي كند

ار سرد در منطقه مورد مطالعه يوث دماهاي بسد ح500در مجموع آرايش توپوگرافي سطح ). 12شكل(مي باشد

د مي كنديتاي

.كم فشار اورالالگوي هكتوپاسكال در 500تراز بردارباد 11112222شكلشكلشكلشكل.كم فشار اورالدر الگوي هكتوپاسكال 500سطح نقشه 11111111شكلشكلشكلشكل

شرايط ). 5جدول(در بر مي گيردرا  روز از تمام روزهاي بسيار سرد 18اين الگوي مداري، الگواما از لحاظ

.  ترسيم شده است13گو در شكل سينوپتيكي سطح متوسط در يا در روزهاي استيالي اين ال
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مداريدهنده الگوي ي تشكيلروزها5555جدولجدولجدولجدول

روزروزروزروز ماهماهماهماه سالسالسالسال فشارفشارفشارفشار دمادمادمادما

21 1 1986 1039 9/8-

8 2 2000 1033,5 8/7-

6 1 1989 1032,4 6/11-

10 2 1997 1029,4 9/8-

15 1 1989 1034,8 7/11-

11 2 1997 1032,6 3/9-

21 1 1993 1032,5 9/9-

16 2 1989 1038 11-

18 2 1993 1030 8/8-

24 1 1986 1035 9/9-

13 2 1997 1031 2/6-

12 2 1997 1032,7 7/7-

9 2 2000 1034 2/6-

7 1 1989 1031,7 1/12-

22 1 1993 1032,3 9/9-

16 1 1989 1032,5 9/12-

28 1 2001 1033 3/10-

17171717 1111 2000200020002000 1032,51032,51032,51032,5 2222////10101010----

.مداري پراكندگي فشار سطح دريادر الگوي متوسط13131313شكلشكلشكلشكل

حاكم است پرفشاري با جهت مداري ي مياني كمر بند عرض هاجنب حاره و منطقه شمال طبق اين نقشه در 

ي آرارات براثر ارتفاع زياد منطقه از سطح دريا و سرمايش بيش از حد كوه هاكه بر روي شمال غرب ايران و 
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شدت و برودت سرماي . هكتو پاسكال رسيده است1027,5 به مركزي آن و فشار سطح زمين تشديد شده است

بادها نيز در مدت استقرار اين الگو در شمال غرب ). 14شكل(از نقشه همدماي منطقه بسيار مشهود استمنطقه 

).15شكل (ايران آرام مي باشند

.   بردارباد درالگوي مداري11115555شكلشكلشكلشكل.   مدارينقشه همدما در الگوي 14141414شكلشكلشكلشكل

 در اين الگو تاثير خطوط هم ارتفاع در سطوح .دهدنشان ميرا  هكتوپاسكال 500الگوي تراز16شكل

عيفي هم بر روي غرب اروپا  ايران چندان زياد نيست و پشته ضشمال غرب در سرماي بسيار شديد منطقه ،500

از حد بنابراين سرماي منطقه در نتيجه سرمايش بيش. يار ضعيف استسنيمه شرقي ايران نيز، بي ناوهحاكم است و

500ترازنقشه بردار باد . ، ارتفاع زياد منطقه و عرض جغرافيايي باال مي باشدسطح زمين در اين موقع ازسال

كنيم كه بادها جهت غربي دارند و سرعتشان در روي اهده مييت مي باشد و مشهكتوپاسكال نيز دال بر اين واقع

).17شكل( ايران كم مي باشدشمال غرب

 هكتوپاسكال در الگوي مداري500 بردارباد تراز 17171717شكلشكلشكلشكل هكتوپاسكال در الگوي مداري500 نقشه تراز 16161616شكلشكلشكلشكل

 پر فشار آرارات بسيار سرد را دراين تحقيق تشكيل مي دهد روز از روزهاي 15ي فشار ديگري كه الگو

).6جدول(باشدمي
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.پرفشار آراراتروزهاي تشكيل دهنده الگوي 6666جدولجدولجدولجدول

روزروزروزروز ماهماهماهماه سالسالسالسال فشارفشارفشارفشار دمادمادمادما

12 2 1991 1028 8- 

13 2 1991 1029 6,6-

20 1 1988 1030 10,4-

10 2 1991 1029 8- 

16 1 1996 1028 8- 

8 3 1997 1029 9- 

9 3 1997 1029,6 9- 

26 1 1992 1033 10,1-

27 1 1992 1033 11-

28 1 1992 1032,5 10,5-

7 2 1997 1033 11-

24 1 1992 1029 8,7-

25 1 1992 1031 10,4-

27 1 1989 1034 11-

16 2 1993 1036,6 11-

ن نقشه يك سلول  طبق اي.دهد متوسط فشار سطح دريا را در روزهاي استيالي اين الگو را نشان مي 18شكل

1030 تشكيل شده است كه فشار مركزي آن غرب تركيهي كوه هاغربي ايران بر روي اليه شمالپرفشار در منتهي

شدت سرماي بسيار زياد از نقشه توزيع دمايي نيز . هكتوپاسكال است و باعث پايداري هوا در اين مناطق شده است

 و بيشتر كل منطقه مورد مطالعه ما را -8 كه خط همدماي ي شودماهدهمششكل  در اين ).19شكل (مشهوداست

رقي بطرف خزر و ي باال از اروپاي شعرض ها در واقع بدليل ريزش هواي سرد از .تحت پوشش قرار داده است

بادها در سطح زمين سرعتي كم دارند و. اندرعت كم بادها افت شديد پيدا كردهها با وجود سمنطقه مطالعه دما

).20شكل (باشدشمال و شمال غرب مي مركز پرفشار مي باشد، از  ايران كه تقريباًشمال غربجهت بادها در 

.پرفشار آراراتدما در الگوي  نقشه هم19191919شكلشكلشكلشكل.پرفشار آراراتدر الگوي سطح دريا متوسط فشار 18181818شكلشكلشكلشكل
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.پرفشار آرارات متوسط بردار باد در الگوي 2222شكلشكلشكلشكل

عميقي را بر روي ايران نشان مي دهد كه محور آن از نيمه شرقي ناوه  هكتوپاسكال وجود500 تراز الگوي

از  در عقب خود باعث ريزش سرماهاي بسيار شديد به شمال غرب ايران ناوهاين . )21شكل (ايران مي گذرد

ه سوي منطقه شمال غرب  بشمال غرببادها از جهت شمال و تراز اين  در .مي شودي شمال غربهاي طريق جريان

).22(د شكلناشدهايران مي وزند و باعث ريزش هواي سرد به منطقه 

. پرفشار آرارات در الگوي500تراز بردار باد 22222222شكلشكلشكلشكل. پرفشار آرارات هكتوپاسكال در الگوي 500تراز نقشه 21212121شكلشكلشكلشكل

گيريگيريگيريگيريبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجهبحث و نتيجه

چنين استنباط  ايران، شمال غربتحليل سينوپتيكي سرماهاي شديد در منطقه آمده از هاي بدستبا توجه به يافته

از ) شوديم روزسرد را شامل41شده در تحقيق حاضر،  روز سرد انتخاب59از مجموع ( درصد70 كهمي شود

 عميق بر روي شمال ايران در ناوهعوامل اصلي بوجودآورنده سرماهاي شديد زمستان اين ناحيه، وجود يك 

هكتو پاسكال و نيز وجود يك پشته بسيار قوي بر روي اروپا در همان سطح و وجود پرفشار در سطح 500تراز

 و ريزش ناوهبا توجه به قرار گرفتن منطقه مورد مطالعه در قسمت جنوب . باشدزمين روي منطقه مورد مطالعه مي

در كل بايد گفت هر . شودمنطقه حاكم ميي باال، هواي سرد با دماي بسيار پايين در عرض هاهواي بسيار سرد از 
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 ايران شمال غربشرقي ايران قرار گيرد، شمال بخشروي بر  هكتوپاسكال، تقريبا 500ناوه تراز وقت محور 

ي  مركزيي آلپ در اروپاكوه ها روي مركز پرفشار قوي برسطح زمين الگوي در . افت دما خواهد داشتدچار 

شمال هاي اين پرفشارهاگرفته و زبانه قرار ي آرارات در مرز ايران و تركيهكوه هاي فرعي آن بر روي سلول ها

.هواي بسيار سرد و پايداري حاكم خواهد شدآن در نتيجه  كه دهد ايران را تحت تاثير قرار ميغرب

ي كند و بر شدت سرماو دوري از درياها، تاثير عوامل سطح باال را تقويت ميناهمواري موقعيت جغرافيايي، 

 ايران در رابطه با شمال غربسرماهاي )  روز سرد18( درصد30بنا به تحقيق انجام يافته در حدود . افزايدهوا مي

 به مورد مطالعه سطح زمين در منطقه شديد ارتفاع و سرمايش موقعيت جغرافيايي،اي چون هاي منطقهويژگي

. آيد به وجود ميواچرخندي هواي پايدار  وهدر اين صورت پرفشار بر روي منطقه حاكم شد. آيندوجود مي

كه باعث سامانه هايي دهد شود، نشان مياي كه از تحليل الگوهاي بدست آمده گرفته ميطوركلي نتيجهه ب

 ايران شمال غربي جغرافيايي باال عرض ها از شمال اروپا و يا شوند، عمدتاًريزش سرماهاي شديد در منطقه مي

ها و سرمايش بيش و در مرحله بعد نيز ارتفاع زياد منطقه، دوري از درياها و اقيانوس. هنددرا تحت تاثير قرار مي

.شونددر اين مناطق ميپايين بسيار رخداد دماهاي از حد سطح زمين در زمستان باعث سرماي شديد و 
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