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ممسمٍ

 .سػـذ ي خْبى هـي خَّّبي  ثبسؽچْبسم  يک ي آى ثِ کوتش اصخَّ ّبي ثبسؽکِ  اػت خـک ًيوِ ايشاى کـَسي خـک ٍ

وـي  ياقل ّبي ٍيظگياص  ،تهذّ سگجبسّبي ؿذيذ ٍ کَتبُ كَست ثِثبسؽ ٍ ًضٍل ثبسؽ  ي ثَدى دٍسُ ي ػبالًِ ٍ کَتبُّب بسؽث

ي آى ًؼـجت ثـِ گـشدؽ    يخغشافيـب  هَقعيّتگشافي َدليل ؿشايظ تَپ ثِ ،ايي هٌغقِ اػت. دس ايي هيبى ثخؾ هشکضي ايشاى

غـشة ٍاسد   اص غشة ٍ خٌـَة کِ  ييّب ػبهبًِ ثيـتشکـَس ثشخَسداس اػت. ديگش اص ثبسؽ اًذکي ًؼجت ثِ ًقبط  ،عوَهي خَ

ِ  سا اي اص ثـبسؽ خـَد   ثخـؾ عوـذُ   ،ؿًَذ ايشاى هي صاگـشع اص دػـت دادُ ٍ حبلـت     ي سٍ ثـِ ثـبد استعبعـبت   ّـب  دس داهٌـ

اص عجـَس اص استعبعـبت    پغ ّب ايي ػبهبًِ ،ؿًَذ. دس ثشخي اص ؿشايظ ػيٌَپتيكي هي ٍاسد هٌغقِ ّب ايي ػبهبًِ ي ؿذُ تضعيف

 6/10ثـش   افـضٍى اػتبى اكعْبى ثب ٍػعتي  ذ.ٌکٌ هي هَسد هغبلعِ ايدبد ي سگجبسّبي ؿذيذي دس هٌغقِ ٍؿذُ  تقَيّتدٍثبسُ 

ديگـش ثـِ    ػـَي ّـبي هشکـضي ايـشاى ٍ اص     ثيبثبى ػَيعٌي اص يک  ؛ثيٌبثيٌي داسد هَقعيّتهيليَى ّكتبس، اص ًظش خغشافيبيي 

ِ  ،قليوي ٍ اقلين ثبسؿي ايي اػـتبى اکِ ؿشايظ  ؿَد هي ّبي داخلي ٍ هشتعع صاگشع هحذٍدپيـكَُ ت تحـت تـأريش   ؿـذّ  ثـ

هتـش يـب    هيلـي  120ًِ حذٍد هيبًگيي ثبسؽ ػبال ،آى ي اص گؼتشُ دسكذ 85دس ثيؾ اص  اي کِ گًَِ ثِ ،ي اػتهَقعيّتچٌيي 

 . قشاس گيشد تَخِّآة ثبيذ ثيؾ اص پيؾ هَسد  اّوّيّت ،. ثب ٍخَد چٌيي ؿشايظ خـكيؿَد هيکوتش هـبّذُ 

اهب تأهيي  ،ي آثي خبسج اػتبى اػتّب هذيَى حَضِ عَس عوذُ ثِ ،سٍد سا ؿشيبى حيبتي خَد يعٌي صايٌذُ ،اػتبى اگشچِ

کـِ دس ٍاقـع ًـَعي    ـ کـت دين( يب هٌـبثع آة صيشصهيٌـي    ) يخَّ ّبي ثبسؽي اص اػتبى ٍاثؼتِ ثِ يّب آة کـبٍسصي ثخؾ

سٍد  صايٌذُ ،( ًـبى دادُ اػت75 :1382) کِ حؼيٌي اثشي چٌبى اػت. ّوچٌيي،ـ   آيٌذ هي ؿوبس ي ثِخَّ ّبي ثبسؽرخيشُ اص 

ي دس تأهيي آثي اػـتبى ايعـب   ًقؾ هْوّ ،يي خَّّب سيضؽ ،ايي دٍسُ کِ عيّ ُ اػتکشدي هتٌبٍة خـكي سا تدشثِ ّب دٍسُ

ِ سٍي ٍ قبًًَوٌذي حبکن ثـش حشکـت ٍ    تقَيّت ،تكَيي ،هٌغقي اػت کِ ثب ؿٌبخت ػبصٍکبس ذ. ثٌبثشاييٌکٌ هي  ّـبي  ػـبهبً

ِ  ي ػٌگيي ٍ ػيلّب ّوذيذي هٌدش ثِ ثبسؽ ِ   هـي  ،ّـب  آػب ٍ پشاکٌذگي صهبًي ٍ هكبًي ايي ػـبهبً هثجـت   ي تـَاى اص خٌجـ

ي هٌغقـي ًــبى دادُ ٍ ثـِ تجـع     ّـب  يب دس هقبثل آى ٍاکٌؾ ّبي آى دٍسي کشدُ ٍ اص صيبى ثْشُ گشفتي َّايٍ عٌبكش آة

 ي حبكل اص اتالف آة يب خـكؼبلي سا کبّؾ داد.ّب دادُ ٍ خؼبستآة سا افضايؾ  چيشگي ثش هحذٍديت هٌبثع

دس  چِ دس ايشاى ٍ چِ دس خبسج اص کــَس هغبلعـبت صيـبدي اًدـبم گشفتـِ اػـت.       ،صا ي ؿذيذ ٍ ػيلّب ثبسؽ ي دس صهيٌِ

ًوًَِ ػـيَى   ثشاي چِ دس ايشاى ٍ چِ دس خبسج اص کـَس هغبلعبت صيبدي اًدبم گشفتِ اػت. ،صا ّبي ؿذيذ ٍ ػيل ثبسؽ ي صهيٌِ

اًذ کِ ايي سٍصّب دس ًَاحي ؿْشي تَکيَ افـضايؾ   ؽ تَکيَ ًتيدِ گشفتِثبسثشسػي تعذاد سٍصّبي  ( دس1982) 1يَى تبى حبسا ٍ

سُ بگشهـبيي اؿـ   ي اصخولِ کَّؼتبًي ثَدى طاپي ٍ هؼئلِ خضيـشُ  ،کِ ثِ علل هختلفاػت يبفتِ ٍ حتي ثيـتش اص ًَاحي حَهِ 

ِ   اًذ ٍ خضيشُ گش کشدُ ِ    ي هبيي سا دس افضايؾ فعّبليّـت ّوشفتـي ًبحيـ ٍ . اًـذ  ؿـْشي هـّر ش داًؼـت  (1972) 2ّوكـبساى  هـبستيي 

ي َّاي گشم ٍ هشعَة ّب هقيبع ٍ ؿبسؽ ثِ ًقؾ ؿشايظ َّاؿٌبختي ثضسگ تَخِّؿشق ايجشيب سا ثب  ّبي ؿذيذ دس خٌَة ثبسؽ

ؿـشق ايجشيـب سا دليـل اكـلي ٍقـَی ؿـشايظ ػـخت         ػشد سٍي خٌـَة  ي اص دسيبي هذيتشاًِ ٍ الگَي ثلَکيٌگ ّوشاُ ثب خجِْ

ِ ؿـذُ   تقَيّـت يؾ ؿشايظ ًبپبيـذاس  اذ کِ افضٌدّ هي ًـبى ،هقيبع پبساهتشّبي هيبى ي ٍَّايي داًؼتِ ٍ ثب هغبلعِ آة  ي دس اليـ

. کٌـذ  هـي  سا عـَالًي کِ ػـبختبس ّوشفتـي    آٍسد ٍخَد هي ؿشايغي سا ثِظ تب قَي، پَػعشي ثب چيٌؾ قبئن ثبد هتَػٍّعويق تش
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ؿـذى   کٌٌـذ کـِ طسف   هي ؿشق دسيبي هذيتشاًِ ثيبى ي ي هٌغقِپبييضّبي ؿذيذ  عَفبى( دس تحليل 2001) 1دايبى ٍ ّوكبساى

ِ  هي اي حبسُّ ّبي خٌَثي، ػجت تقَيت خت خٌت ػَي عشم استعبی تشاص هيبًي خَ ٍ اهتذاد آى ثِ ي ًبٍُ آى  ي ؿَد ٍ دس ًتيدـ

ّـبي ثـضسگ   ؿٌبػي ػيل ( دس ثشسػي ّوذيذي ٍ اقلين2002) 2يبثذ. کبّبًب ٍ ّوكبساى هي گؼتشؽفـبسي دسيبي ػشخ  ي ًبٍُ

دسكـذ ايـي    38ػيل ثضسگ سا هغبلعِ کشدًذ ٍ ًـبى دادًذ کِ  52سٍي ثيبثبى ًقت دس فلؼغيي، 1965 -94ي آهبسي  دس دٍسُ

دسكذ ًيض صهبًي سخ دادُ اػـت کـِ يـک چشخٌـذ     33 اػت ٍ فعّبل فـبسي دسيبي ػشخ ي ّب صهبًي سخ دادُ اػت کِ ًبٍُ ػيل

 .يبثـذ  هـي  ػَي ؿشق دسيبي ػشخ اهتذاد فـبسي ايي ػبهبًِ ثِ ي ًبٍُ ،گيشد. دس ايي ٌّگبم ًيض هي اي سٍي ػَسيِ قشاس هذيتشاًِ

ؿـَد. دس ايـي    هـي  ّـبي ًقـت   ػَي ثيبثبى ػجت اًتقبل سعَثت ثِ ،غشثي ثب عجَس اص سٍي هذيتشاًِ ّبي ؿوبل خشيبى ،اص ايي سٍ

 ،( دس ثشسػي ٍاثؼتگي ثيي ؿبس گشهبي هحؼَع ٍ ًْـبى 2004) 3لَليغ ًيؼت.فـبس سٍي ػَسيِ  کن حبلت دسيبي ػشخ هٌـأ

کـِ دس هٌـبعق غـشة ٍ هشکـض      ـ  ييٍَّا آةي ّب ػبهبًِ ًـبى دادُ اػت ،ٍ ثبسًذگي سٍي هٌبعقي اص يًَبى دس فلل صهؼتبى

غشثـي سٍي يًَـبى سا    ّـبي خٌـَة يـب خٌـَة     ٍ خشيبى ؿًَذ هي تاًتقبل اًشطي تقَيّ ػبصٍکبسثِ ػجت ٍخَد  ،دسيبي هذيتشاًِ

   ؿًَذ. ّبي يًَبى هي گيشي ثبسؽ ـ هَخت ؿكل آٍسًذ هي ٍخَدِ ث

اص آى دػـتِ   اػـت. ؿـذُ   ي آثشيض اًدـبم ّب ٍ ّوچٌيي حَضِ ّب اي دس اػتبى ي گؼتشدُّب کـَس ًيض ثشسػيداخل دس 

ي ًقـبة، ٍ...اؿـبسُ   ذكو ،اهيشي، ايكبًي ي،دػجضي پشٍس، لـكشي، خَؿحبل دػتدش ي اًدبم ؿذُ ّبي ثشسػيتَاى ثِ  هي

غشة کـَس ًتيدِ گشفتِ اػـت کـِ ؿـشايظ     صا دس خٌَة ي ػيلّب ( دس ثشسػي ػيٌَپتيكي ػيؼتن1370) . ػجضي پشٍسکشد

ِ  ثلَکِ ،غشة ايشاى عجبست اػت اص صا دس خٌَة ػيل عَفبىايدبد  سٍص يـب ثيــتش، ايدـبد     4ت هـذّ  ؿذى پشفـبس سٍي اسٍپب ثـ

ِ  ؿذى  دسخِ، ديٌبهيک 45 کوشثٌذ پشفـبس دس عشم ِ  ي چشخٌذ ػَداًي ٍ ادغبم آى ثـب ػـبهبً اي ٍ ايدـبد ػـلوبًِ    هذيتشاًـ

ثشسػـي  ( ثـب  1375) لـكشي دسخِ. 25تب عشم  ؿوبلي اتلغ فـبس کنػغح ثبال هشثَط ثِ  ي ؿذى ًبٍُ ٍاچشخٌذي، عويق

آػـب دس   ي ؿـذيذ ػـيل  ّـب  ػـبلِ، ٍقـَی ثـبسؽ    17 ي آهـبسي  دٍسُغـشة دس   خٌَة ي ي ؿذيذ هٌغقِّب ػيٌَپتيكي ثبسؽ

ّـبي  تنؼـ ثـِ ػي  ْـب هًَؼـًَي ػـَداًي ٍ تجـذيل آً    فــبس  کنهشکض  يّتفعّبلٍ تـذيذ  تقَيّت ي ًتيدِ سا ايشاى غشة خٌَة

 ثيـبى  (1379) ي دسيـبي ػـشخ  يّوگشا ي تكَيي هٌغقِ ػبصٍکبساٍ ّوچٌيي دس ثشسػي  .داًذ هي ديٌبهيكي ٍ تشهَديٌبهيكي

دسيبي ػشخ ٍ  ّوگشايي ي ؿذى هٌغقِ فعّبلػجت  ،ؿوبل آفشيقب ٍ گؼتشؽ آى سٍي ػَداى ي ؿذى ًبٍُ کٌذ کِ عويق هي

دادُ اػـت کـِ    ّوچٌـيي دس ثشسػـي ديگـشي ًــبى     ؿـَد. ايـشاى هـي   غشة خٌَةّبي ؿذيذ دس  سيضؽ ثبساى ،دس ًتيدِ

کٌٌـذ. دس هؼـيش    هـي  ٍ ايدبد ثبسًذگيؿذُ  هؼيش عوذُ ٍاسد ايشاى پٌحثِ الگَي ػيٌَپتيكي اص  تَخِّي ػَداًي ثب ّب ػبهبًِ

ؿًَذ. آصادي ٍ  هؼتقل ٍاسد کـَس هي كَست ثِؿذُ ثب چشخٌذّبي هذيتشاًِ ٍ دس ػِ هؼيش ديگش  كَست ادغبم ، ثِل ٍ دٍماٍّ

ديٌـبهيكي   فــبس  کـن کٌٌـذ کـِ    هـي  ثيـبى  ،ي صهؼتبًي سٍي ايـشاى ّب ثيٌي عذدي ثبسؽ ػبهبًِ ( دس پيؾ1382ّوكبساى )

ؿـجِ ػـبکي    فــبس  کنغشثي  ي ؿشق، اص عشيق تضسيق َّاي ػشد ثِ ًيوِ ػَي ؿشق ٍ خٌَة ثِحشکت  ٌّگبماي  هذيتشاًِ

تشکيجي هَػـَم   ايِ تشتيت ػبهبً ؿَد ٍ ثِ ايي هي فـبس کنايي ؿذى  ديٌبهيكي ػجت ،(ػَداى ي هٌغقِ) سٍي ؿوبل آفشيقب

ـ ِ هذيتشاً ي ثِ ػبهبًِ اي  حبسَُّّاي  ي َّاي قغجي ثب تَدُ ي کٌؾ تَدُ اص ثشّن ايِ ؿَد کِ ًوًَ هي ػَداًي تـكيل اي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dayan.Margalit and Sharon. 

2. Kahana. Enzel and dayan 

3. Lolis. Bartzokas and Katsoulis 
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چٌبًچـِ فشاسفـت   فـبسي دسيبي ػشخ اص ديذگبُ ديٌبهيكي ًـبى دادًذ،  ي ( دس ثشسػي ًب1383ٍُ) اػت. هـكَاتي ٍ هشادي

ؿـشق   ػَي ثِفـبسي دسيبي ػشخ  ي ًؼجي هثجت دس ؿشق دسيبي هذيتشاًِ يب ؿوبل دسيبي ػشخ كَست گيشد، ًبٍُي تبٍاي

ي ًؼـجي  چٌبًچِ فشاسفت تبٍايدّذ ٍ  قشاس هي تأريشغشة ايشاى سا تحت  آيذ ٍ غشة ٍ ؿوبل دسيبي هذيتشاًِ ثِ حشکت دسهي

ٍ ؿـذُ   فــبسي دسيـبي ػـشخ خـذا     ي کَچكي اص ًـبٍُ  سفـب کنّبي  ػلَل ،ؿشق دسيبي ػشخ كَست گيشد ؿوبل هثجت دس

( دس 1383) دّـذ. هعيـذي   هـي  قـشاس  تـأريش ٍ خٌَة ايشاى سا تحت  غشة خٌَةکٌذ ٍ غشة، ؿشق حشکت هي ؿوبل ػَي ثِ

ّبي فــبس  کـن کٌـذ کـِ    هـي  دسيبي ػشخ دس خبٍسهيبًـِ ثيـبى   ي هٌغقِ أصا ثب هٌـ ي ػيلّب ؿٌبػي ػيٌَپتيكي ثبسؽ اقلين

گيـشي   ي آغبصيي ؿكل کِ هشحلِ ّوگشايي. ايي ّؼتٌذ ِ سٍي هٌغقِليّاٍّ ّوگشاييتكَيي  ي دسيبي ػشخ ًتيدِ ي هٌغقِ

 "ّبي تَپَگشافي ٍيظگي"ٍ  "خشيبى َّا"، يعٌي اكلي ي هّل عِدٍ  کٌؾ ثشّن، خَد ًبؿي اص سٍد ؿوبس هي ثِّب فـبس کنايي 

( ثـب ثشسػـي ّوذيـذي ثيــتشيي ثـبسؽ سٍي      1384ؿوي دٍيي )ّب  .اػتي خَ ييدسيبي ػشخ دس تشاصّبي پب ي دس هٌغقِ

تشکيجي اص ٍاچشخٌـذّبيي اػـت کـِ دس     ،کِ ثيـتشيي ثبسؽ سٍي هٌغقِ اػت ًتيدِ گشفتِ کْكيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ ي هٌغقِ

ّوضهبى دس حبل حشکت ثب هشکض چشخٌذي عجَسي اص دسيبي هذيتشاًِ ٍ يب دسيـبي ػـشخ ثـَدُ ٍ     ،ّبي خغشافيبيي ثبالعشم

( دس ثشسػـي  1386) هعيـذي ٍ صسيـي   ؿـَد.  هـي  خشاػـبى  ي صايي دس هٌغقِ خجِْ ػجتسٍي هٌغقِ ثب ّن ثشخَسد کشدُ ٍ 

اػتقشاس هشکض پشفـبسي ثش غشة دسيبي خضس ٍ ٍخَد تبٍايي ي حذي پبييضُ دس ػَاحل ؿوبلي ايشاى ًـبى دادًذ کِ ّب ثبسؽ

خٌـَثي، اص عَاهـل اكـلي ايدـبد      ـ  ي ؿـذيذ ٍ غبلـت ؿـوبلي   ّـب  خشيبى هٌعي سٍي دسيب دس تشاصّبي تحتبًي خَ ّوشاُ ثب

 .سٍد ؿوبس هي ثِ صاي خضسي پبييضُ دس ّوِ الگَّبي ّوذيذي ثبسؽ يي ؿذيذ ٍ حذّب ثبسؽ

َامًازيريش

ػـٌدي ػـبصهبى َّاؿٌبػـي ٍ     ي ػـيٌَپتيک، کليوـبتَلَطي ٍ ثـبساى   ّـب  ايؼـتگبُ ي هشثَط ثِ ثبسؽ ّب دس ايي هشحلِ دادُ

 .دسيبفت ؿذًذ( دس ػغح اػتبى اكعْبى 1386 -2005) ػبلِ ثيؼت ي آهبسي دٍسٍُصاست ًيشٍ دس  ػٌدي ثبساى ّبي ايؼتگبُ

ثيـتشيي ثبسؿي ثـَدُ کـِ دس    ،ثيي ؿشق ٍ غشة ايي اػتبى، هالک ثبسؽ ؿذيذ هَقعيّتدليل گؼتشدگي اػتبى ٍ تعبٍت  ثِ

ثبسؽ اص ؿذيذتشيي ثـبسؽ تـب کوتـشيي     يّب ّويي هٌظَس دادُ اػت. ثِ سٍي دادُدس ّش ايؼتگبُ  ػبلِ ثيؼت ي آهبسي دٍسُ

ُ عٌَاى ثبسؽ ؿذيذ ّـش يـک اص    ثِ ،ل هقذاس ثبسؽ ّش ايؼتگبُذُ ٍ چبسک اٍّؿت هشت  SPSSدس هحيظ  ،هيضاى  ّـب  ايؼـتگب

خـب فشاگيشتـشيي    دس اييثبسؽ ؿذيذ دسيبفت کشدُ ثبؿٌذ.  ّب ايؼتگبُکِ ثيـتش  ًذاي اًتخبة ؿذ گًَِ الگَّب ثِ ق ؿذ.هـخ 

ّـب ٍ   دادُؿٌبػبيي ٍ  ،ذُ ثَدؿ ّب ايؼتگبُدس ػغح اػتبى کِ هَخت ايدبد ثبسؽ ػٌگيي دس اکثش  سخ دادُي ّب عَفبىًَی 

ثـشاي ّـش سٍص ثـبسؽ ؿـذيذ      .ُ اػـت دسيبفت ؿذ 1 ثيٌي هحيغي آهشيكبهشکض هل ي پيؾي هشثَط ثِ ايي سٍصّب اص ّب ًقـِ

ِ ، 2ّكتَپبػـكبل فــبس، ًـن ٍيـظُ     200ٍ 500، 850ي تشاص ػغح دسيـب،  ّب دادُ ِ ( ٍ u) 3ثـبد هـذاسي   ي هّل عـ ثـبد   ي هّل عـ

ـ    آغبصاص  پيؾػبعتِ ٍ سٍصاًِ اص دٍ سٍص  12 كَست ثِ 5(، ػشعت قبئنv) 4الٌْبسي ًلف ِ ؿـذ.  ثبسؽ تـب سٍص اٍج ثـبسؽ تْيّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. www.ncep ncar.com 

2. Specific Humidity 

3. U wind 

4. V wind 

5. Omega 
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تشػين ؿذُ  ّبي اػتخشاج اػتعبدُ اص دادُّبي فشاسفت تبٍايي ٍ اختالف فـبس ثب  ّبي فَق ٍ ّوچٌيي ًقـِ هّل عِّبي  ًقـِ

ّبي ػٌگيي تحليل ٍ ًتبيح  ي حبکن ثشاي ايدبد ثبسؽالگَّبثشسػي قشاس دادُ ٍ هَسد  سا ّوضهبى ّب ذ. ػپغ ايي ًقـِؿذً

  ؿذًذ.آى اسائِ 

ثيــتش  اي اػـت کـِ ايـي هٌغقـِ دس      گًَِ ثِ ،خغشافيبيي ًَاحي غشثي اػتبى اكعْبى هَقعيّتيذ دس ًظش داؿت کِ ثب

تـالؽ  ّويي دليل دس ايي هغبلعِ  کٌذ، ثِ هي الگَّبي ثبسؿي، ثبسؽ ثيـتشي سا ًؼجت ثِ هٌبعق هشکضي ٍ ؿشقي دسيبفت

 ذ.  ٌثبؿؿذُ  ي هغبلعبتيّب ايؼتگبُاػت کِ هَخت ايدبد ثبسؽ ؿذيذ دس اکثش ؿذُ  ثش ؿٌبػبيي الگَّبيي 

. اػـت  ثـَدُ ّوـشاُ  ثبسؽ ؿذيذ  ثبکِ اًتخبة ؿذُ  ييّب عَفبىاص ؿذيذتشيي  عَفبى 37ثش اػبع هعيبس فَق، تعذاد 

 دّذ. هي هَسد، ًـبى 37ي ؿذيذ سا دس ثيي هدوَی ّب گزاس سٍي ثبسؽي تأريشّب تعذاد ػبهبًِ 1ي  خذٍل ؿوبسُ

َايضسیستزتارشتأثيزگذارَايتؼسازساماوٍ.1جسيل

تأثيزگذاريتزحسةزرصستارشضسیستأثيزگذاريَاتؼسازایهساماوٍييريزيَاساماوٍ

 5/13 5 ادغبهي سٍي ؿشق دسيبي هذيتشاًِ

 27 10 ادغبهي عشاق

 27 10 ػَداًي اص هؼيش الف

 5/32 12 ػَداًي اص هؼيش ة

 100 37 هدوَی
 

هـَسد ثـب    37اص ثـيي   عَفبىهَسد  10ق ؿذ ٍ هـخ  عَفبىپغ اص ايي اًتخبة دس ثيي ايي الگَّب، فشاگيشتشيي ًَی 

 اًذ. ًـبى دادُ ؿذُ 2ي  خذٍل ؿوبسُدس  ّب عَفبى. ايي ًذذؿثِ گؼتشُ ثبسؽ ؿذيذ، اًتخبة  تَخِّ

تارضيضسیساوترابضسٌيساماو10ٍالگًيتارضي.2جسيل

تأثيزگذاريساماوٍتاریديلًعتارشضسیستأثيزگذاريساماوٍتاریديلًعتارشضسیس

17/3/1998 
18/3/1998 
29/3/1998 
30/3/1998 

 3/2005/ 13 ػَداًي هؼيش الف
14/3/2005 

 ػَداًي هؼيش الف

29/11/1986 
30/11/1986 

 4/3/1987 ادغبهي ثش سٍي عشاق
2/3/1987 
3/3/1987 
4/3/1987 

 ػَداًي هؼيش ة

16/11/1994 
17/11/1994 

 1/2/1993 ادغبهي ثش سٍي عشاق
2/2/1993 
3/2/1993 

 ادغبهي ثش سٍي عشاق

27/1/2000 
28/1/2000 
29/1/2000 

 1/3/1999 ػَداًي هؼيش الف
2/3/1999 

 ػَداًي هؼيش ة

3/12/1989 
4/12/1989 

 7/1/2002 ػَداًي هؼيش الف
8/1/2002 

 ادغبهي ؿشق هذيتشاًِ
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ـ کٌهـي ثبسؽ ؿـذيذ  کِ دس اػتبى ايدبد تعشيف ؿذ ي يّب ي ػبهبًِاالگَ ثش چْبسؿذُ،  اص ثيي ايي الگَّبي تعشيف ذ. ٌ

 هَقعيّـت ثب کـَُ ٍ   ّب ، خْت ؿبسؽ خشيبىعَفبىٍسٍدي  ي ثِ دّبًِ تَخِّثبساى ايي الگَّب ثب  ي ّنّب ًقـِ يِ ثشاي تْيّ

ٍ ثب اػتعبدُ  GISدس هحيظ  ّب ، ّوجؼتگي هعٌبداسي ثيي استعبی ٍ ثبسؽ ديذُ ًـذ، ثٌبثشايي ايي ًقـِّب ايؼتگبُتَپَگشافي 

 ؿذًذ.ثذٍى لحبػ ايي ساثغِ سػن  IDW 1 اص سٍؽ

َايتحميكیافتٍ

 ّؼتٌذ: ي صيشالگَّبؿبهل ؿذُ  ّبي اًتخبةالگَ

 (1/2/1993-3مسیتزاوٍرييػزاق)فطارویسًزاويتافطارویازغامي-1

، اص عشف غشة اػتبى سا تحت تأريش ّؼتٌذ ػَداى ٍ هذيتشاًِ سٍي عشاق فـبس کندٍ  ي ؿذُ صا کِ ادغبم ثبسؽ ي ايي ػبهبًِ

هيـضاى ثـبسؽ عـي ايـي ػـِ سٍص ٍ       1 ذُ اػت. ؿكلؿي اػتبى ّب ايؼتگبُخَد قشاس دادُ ٍ هَخت ثبسؽ ؿذيذ دس ثيـتش 

 دّذ.ًـبى هي ّب ايؼتگبُآى ثب هيبًگيي ثبسؽ هبُ فَسيِ سا دس ػغح  ي هقبيؼِ

 

 
زرممایسٍتامياوگيه،يمًرزمطالؼٍَاایستگاٌازغاميرييػزاقزريممسارتارشزریافتيالگًيساماوٍومًزار.1ضىل

تارشماٌفًریٍيسالٍتيست

 

ي ّـب  ايؼـتگبُ دؿت کـَيش ٍ تعـذادي اص    ي ي حبؿيِّب ايؼتگبُ خض ثِؿَد، گًَِ کِ دس ايي ًوَداس هـبّذُ هي ّوبى

ًتيدِ هيبًگيي ثبسؽ ثبال ثشخَسداس ثَدُ، هٌبعق ثبال ٍ دسّويـِ اص ثبسؽ  ،استعبعـبى ي ٍاػغِ هشتعع دس غشة اػتبى کِ ثِ

ق ثِ ايؼتگبُ کليــبدسخ  هتعل  ،ػبعت 24 عيّؿذُ  اًذ. ثيـتشيي هيضاى ثبسؽ رجت کشدُّبي ؿذيذ سا تدشثِ ثبسؽ ًيض ديگش

ـ  ،ّـب  ايؼتگبُدس هيبى  ػِ سٍص عيّ ؿذُ رجتٍ ثبالتشيي هيبًگيي ثبسؽ  هتش هيلي 55ثب   68ق ثـِ ايؼـتگبُ خَاًؼـبس ثـب     هتعل 

  دّذ. سا ًـبى هي ثبساى ايي ػبهبًِ ّن ي ًقـِ 2 ي ؿوبسُ . ؿكلاػت هتش هيلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inverse Distance Weighted 
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رييػزاقيازغاميتارانمزتًطتٍالگًيساماوٍَیيومطٍ.2ضىل

 

ازغاميرييػزاقيَمسیسيومًوٍتزرسي

ِ   پشاستعـبی  وبليّبي ؿ ؿذيذ، خشيبىثبسؽ  ٍ سٍص قجل اصداص  دس ايي الگَ ػـشعت قـبئن هثجـت سٍي     ي سٍي اسٍپـب ٍ ثيــيٌ

ذُ ؿـ گشهبي ًْبى سٍي دسيبي هذيتشاًِ  دّذ کِ هَخت تـذيذ ؿبسدسيبي هذيتشاًِ، فشاسفت ؿذيذ َّاي ػشد سا ًـبى هي

ٍ ايـي چشخٌـذ   ؿـذى   کٌـذ. ديٌـبهيكي  هي تقَيّتاػت. ايي هيضاى اًشطي چشخٌذي ديٌبهيكي سا دس ؿشق هذيتشاًِ ايدبد ٍ 

 تقَيّـت ؿوبلي اص تشاص دسيب تب تشاصّبي ثبالتش دس عقـت ًـبٍُ ٍ    ّبي ، هَخت تـذيذ خشيبىتشاص فَقبًي ي ّوشاّي آى ثب ًبٍُ

ٍ  تقَيّـت ّـبي پـبييي سٍي ؿـوبل آفشيقـب، هَخـت      ػشد ؿوبلي تب عشم ّبي ًبٍُ ٍ ًعَر خشيبىؿذى  . عويقؿَد هيًبٍُ 

 ي ؿذيذ فـبس سٍي خليح فبسع ٍ ؿوبل عشثؼـتبى ٍ ّوشاّـي آى ثـب گؼـتشُ     . افتؿَد هيػَداًي  فـبس کنهشکض  يّتفعّبل

فـبس تـب خلـيح فـبسع    ي ايي کنّب گؼتشؽ صثبًِ ي دٌّذُ ًـبى ،اص ثبسؽ پيؾػبعت  24دس  ،تبٍايي هثجت دس ايي هٌغقِ

 ،ايي ثش افضٍى دّذ.هذيتشاًِ سا ًـبى هي ي حشکت ؿشق ػَي ػبهبًِ ،ل ثبسؽي ّوذيذي ٍ تبٍايي دس سٍص اٍّّب . ًقـِاػت

 ي سٍي خٌَة ٍ ؿشق عشثؼتبى ٍ ّوشاّي آى ثب پشاستعبی تشاصّبي ثبالتش ٍ گؼتشُ ي پشفـبس دس ػغح صهييّب صثبًِ تقَيّت

ِ ؿذُ   ّبي ثبالتشخبيي ًبٍُ ثِ عشف عشم هَخت خبثِ ،تبٍايي هٌعي دس توبم تشاصّب ػـَداًي دس   فــبس  کـن  ي اػت. ػـبهبً

ّبي ثـبالتش حشکـت کـشدُ ٍ ضـوي ادغـبم ثـب       ثِ عشف عشم ،ػوت ؿشق ، ضوي حشکت ثًِبٍُ خلَي ّبي اهتذاد خشيبى

ِ  ،دس سٍص اٍج ثبسؽ ذُ اػت.ؿاي سٍي عشاق، اص ػوت غشة ٍاسد ايشاى  هذيتشاًِ ي ػبهبًِ دس ساػـتبي   فــبس  کـن  ي ػـبهبً

اكعْبى دس خلَي ايي ػبهبًِ قشاس گشفتِ اػت. کبّؾ ؿـذيذ فــبس    ي غشثي ايشاى ٍ هٌغقِ ي سٍي ًيوِ ؿوبلي ٍ خٌَثي،

َ    ي دس هشکض ايشاى ٍ فشاسفت ؿذيذ تبٍايي هثجت دس تشاص ػغح دسيب ٍ گؼتشُ  ،فشاسفت تبٍايي هثجت دس تشاصّـبي فَقـبًي خـ

دس تـشاص   ٍخـَد سعَثـت کـبفي    ،ي ًن ٍيـظُ ّب اػت. ًقـِؿذُ   ( دس ػغحّ - 3ي  ؿوبسُ ؿكل) هَخت افضايؾ ّوگشايي
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خـت   تقَيّـت دّـذ.   هي هَسد هغبلعِ ًـبى ي سٍي هٌغقِ سا ثشاي ايدبد ّوشفت عويق ٍ ثبسؽ ؿذيذصيشيي ٍ فَقبًي خَ 

ِ    فـبس کنٍ قشاسگشفتي هشکض  (هتش ثش ربًيِ 65)ػشعت دس ؿوبل عشثؼتبى  ثبالتشييثب  حبسُّخٌت   ي ػـغح صهـيي دس هٌغقـ

ٍاگشايي ػغح ثبال دس قؼوت خشٍخي َّاي ػشد ٍ فشاسفت تبٍايي هثجت سٍي ؿوبل عشثؼتبى، عشاق ٍ غشة ايشاى دس تشاص 

 (.ٍ -3 ي ؿوبسُ ذُ اػت.) ؿكلؿػغح صهيي  فـبس کن ي ػبهبًِ تقَيّتّكتَپبػكبل هَخت  200

 

 
تيضتؼيّ.ب(ضٌتتزاسستطحزریتايضؼيتَمسیسييویيی(الفَايمزتًطتٍالگًيومًوٍازغاميتزرييػزاق.ومطٍ.3ضىل

فزارفتتساػتلثلي24وسثتت3/2/1993ٍريس00واَىجاريفطارساػت(.دَىتًپاسىال500تزاسيضٌَمسیسييویيی

500ساػتلثليفزارفتتتايایيزرتتزاس24وسثتت3/2/1993ٍريس00(اذتالفارتفاعساػتزتايایيزرتزاسسطحزریا.

 َىتًپاسىال.200(تززارجُتيسزػتتازيفزارفتتايایيزرتزاسيَىتًپاسىال.500سزػتلائیزرتزاسَ(َىتًپاسىال.

 (7/1/2002ي8)مسیتزاوٍزرضزقزریايمسیتزاوٍفطارویسًزانيفطارویازغامي-2

سٍي ؿـشق   فــبس  کندٍ  ،ثب ايي تعبٍت کِ دس ايي الگَ اػت فـبس کناص دٍ ؿذُ  ، تـكيلپيـييايي الگَ ّن هـبثِ الگَي 

 4ي  ؿـوبسُ  ذُ اػت. ؿكلؿاػتبى اكعْبى  دس ثب حشکت ثِ ػَي ؿشق، هَخت ثبسؽذُ ٍ ؿدسيبي هذيتشاًِ ثب ّن ادغبم 

 اػت. ػبلِ ثيؼت ي آى ثب هيبًگيي ثبسؽ هبّبًِ ي ايي دٍ سٍص ٍ هقبيؼِ دسهيضاى ثبسؽ  ي دٌّذُ ًـبى

 الف ب

دز

ي َ
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ایسٍمزرم،يمًرزمطالؼٍَاایستگاٌرييضزقزریايمسیتزاوٍزريازغاميممسارتارشزریافتيالگًيساماوٍ.ومًزار4ضىل

تارشماٌصاوًیٍيسالٍتيستتامياوگيه

 
ذُ اػت. ثبسؽ ؿي غشثي اػتبى ّب ايؼتگبُي ؿذيذ دس ّب هَخت ثبسؽايي الگَ دّذ، گًَِ کِ ًوَداس ًـبى هي ّوبى

 اػت. هتش هيلي 5 اص يب کوتش ي ؿشقي كعشّب ايؼتگبُايي الگَ دس 

ق ثِ هتعل  ،هتش هيلي 90دٍ سٍص ثب  ٍ ثبالتشيي هيبًگيي ثبسؽ عيّ هتش هيلي 69ػبعت ثب  24 ثيـتشيي هيضاى ثبسؽ عيّ

 اػت. ثبساى هشثَط ثِ ايي هَسد هغبلعبتي ّن ي ًقـِ 5 ي ؿوبسُ . ؿكلاػت ايؼتگبُ کليـبدسخ

 

 

 
 

ازغاميرييضزقزریايمسیتزاوٍيتارانمزتًطتٍالگًيساماوٍيَیومطٍ.5ضىل
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ازغاميزرضزقزریايمسیتزاوٍيوٍتزرسيَمسیسيومً

سٍي غشة اسٍپب دس تشاص ػغح دسيب ٍ ّوشاّـي آى   ـبسيقشاسگيشي هشکض پشف ،ثبسؽآغبص اص  پيؾػبعت  48اص  الگَايي  دس

افضايؾ ؿوبلي دس عقت ًبٍُ دس تشاص فَقبًي خَ، هَخت سيضؽ َّاي ػشد سٍي آثْبي گشم دسيبي هذيتشاًِ ٍ  ّبي ثب خشيبى

يک هشکض چشخٌـذ سٍي دسيـبي    تقَيّتهَخت ايدبد ٍ  ،ي ًْبىذُ اػت. ايي هشکض گشهبؿسٍي ايي دسيب  ؿبس گشهبي ًْبى

کٌـذ.   هـي  ؿـوبل آفشيقـب هٌتقـل    سا ثِ َّاي ػشد ،ي پبيييّب چشخٌذ ٍ ًعَر ًبٍُ تب عشمؿذى  اػت. عويقؿذُ   هذيتشاًِ

فــبس ٍ   کـن ؿـذى   فـبس سٍي ػَداى دس قؼوت ّوگشايـي تـشاص فَقـبًي خـَ، هَخـت تشهَديٌـبهيكي       قشاسگيشي هشکض کن

ديگـش، قشاسگيـشي    ػـَي اػت. اص ؿذُ   ؿشقي عشثؼتبى ي فـبس سٍي دسيبي ػشخ ٍ ًيوِ ّبي ايي کنصثبًِؿذى  تش گؼتشدُ

س تـشاص  سٍي ايي هٌـبعق د  عشثؼتبى ّوشاُ ثب تبٍايي هٌعي ّبي پشفـبس تب ؿوبلهشکض پشفـبسي دس غشة ايشاى ٍ ًعَر صثبًِ

ؿشايظ پشفـبسي دس تشاصّـبي   تقَيّتهَخت  ،شاى دس تشاصّبي فَقبًي خَخٌَثي اي ي سٍي ًيوِ دسيب ٍ قشاسگيشي يک پـتِ

ثِ خبي گؼتشؽ ثِ  ،فـبس سٍي ػَداى ّبي کنػوت ؿشق ًذادُ اػت ٍ دسًتيدِ صثبًِ ًعَر ًبٍُ سا ثِ ي اخبصُ ٍؿذُ  صيشيي

ِ   پيؾػبعت  24 ؿشق، دس ساػتبي ؿوبلي تب ؿشق دسيبي هذيتشاًِ ًعَر کشدُ ٍ ػوت ؿوبل دس  ،اص ؿشٍی ثـبسؽ دس هٌغقـ

ِ  ؿذُ  ؿشق دسيبي هذيتشاًِ ثب هشکض کن فـبس هذيتشاًِ ادغبم صا، اص عـشف غـشة ٍاسد    ثـبساى  ي ٍ پغ اص تـكيل يـک ػـبهبً

  ؿذُ اػت.ايشاى 

ٍ هشکض پشفـبس ػغح صهيي ًيـض  ؿذُ  خبػوت ؿشق خبثِ ثِ ،سٍص قجل دس تشاصّبي فَقبًي خَ ي ل ثبسؽ پـتِدس سٍص اٍّ

خـبيي  خبثِ ي دٌّذُ ًـبى ،کبّؾ فـبس سٍي ايشاى دس تشاص ػغح دسيب ي خٌَثي ايشاى قشاس گشفتِ اػت. گؼتشُ ي ًيوِ سٍي

ِ  اػتؿوبلي ٍ غشثي ايشاى  ي سٍي ًيوِ فـبس کنّبي ّبي ّويي پشفـبس ٍ گؼتشؽ صثبًٍِ تضعيف صثبًِ  ي . پشفــبس ًيوـ

 ي ؿشقي اػتبىّب ايؼتگبُ دسسا سٍي ايي هٌغقِ ًذادُ ٍ هَخت کبّؾ ثبسؽ  فـبس کن ي ًعَر ػبهبًِ ي خٌَثي ايشاى اخبصُ

هَخت فشاسفت َّاي گشم ٍ هشعـَة   ،ٍاچشخٌذي آى ّبي ّبي پشفـبس سٍي عشثؼتبى ٍ خشيبىاػت. گؼتشدگي صثبًِؿذُ  

 فــبس  کنبسؽ هشکض اػت. دس سٍص اٍج ثؿذُ   آى تقَيّتػغح صهيي ٍ  فـبس کناص سٍي دسيبي ػشخ ٍ خليح فبسع دس خلَي 

دس تشاص ػغح دسيـب ٍ   سا اى فشاسفت تبٍايي هثجتضتشتيت هي ثِ )ج ٍ د(، 6ي  ؿوبسُ سٍي غشة ايشاى قشاس گشفتِ اػت. ؿكل

ايـشاى ٍ دس تـشاص    غـشة  خٌـَة دّذ. هشکض فشاسفت تبٍايي هثجت دس تشاص ػغح دسيب، دس  هي ّكتَپبػكبل ًـبى 500دس تشاص 

ػـغح صهـيي    فـبس کنٍ تكَيي  تقَيّتايي هيضاى اًشطي هَخت  ،غشة ايشاى قشاس گشفتِ اػت ّكتَپبػكبل، دس ؿوبل 500

 ذُ اػت. ؿ

اص  دّـذ.  هـي  ًــبى  ّـب  ي ضخيوي اص خَ دس اهتذاد خشيبى ( سعَثت سا دس اليِالف ٍ ة -6 ؿكل) ي ًن ٍيظُّب ًقـِ

ّكتَپبػـكبل، هَخـت    200شاى دس تـشاص  خت دس ؿوبل دسيبي ػشخ ٍ اهتذاد آى تب غشة اي ي ػَي ديگش قشاسگيشي ّؼتِ

 ذُ اػت.ؿغشثي ايشاى  ي سٍي ًيوِ ٍ ّوشفت عويقّ(  -6 ) ؿكل يٍافضايؾ ػشعت ثبالس
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 يتتزاسستطحزریتا.ب(ضٌتَمسیتسييوتیيیيضتؼيّالف(ازغاميرييمسیتزاوٍ.يَايمزتًطتٍالگًيومًوٍومطٍ.6ضىل

ساػتلثتلي24وسثتت8/1/2002ٍريس00واَىجاريفطارساػت.د(َىتًپاسىال500تزاسيضٌتَمسیسييویيیيضؼيّ

ساػتلثليفزارفتتايایيزرتزاس24وسثتت8/1/2002ٍريس00(اذتالفارتفاعساػتززارفتتايایيزرتزاسسطحزریا.ف

200(تتززارجُتتيستزػتتتازيفزارفتتتتايایيزرتتزاسيَىتًپاستىال.500(سزػتلائیزرتزاسََىتًپاسىال.500

َىتًپاسىال.

 (3/12/1989ي4)مسيزالفسًزاوييريزياسفطاروی-3

ؿـذُ    ٍ اص سٍي خَصػتبى ٍاسد ايشاىؿذُ  ؿشق کـيذُ ؿوبل ػوت ػَداًي اص سٍي ػَداى ثِ فـبس کنّبي دس ايي الگَ صثبًِ

دٍ سٍص سا ثـب   هيـضاى ثـبسؽ عـيّ    7ي  ؿـوبسُ ذُ اػت. ؿكل ؿاػتبى دس هَخت ايدبد ثبسؽ  ،تٌْبيي ثِ فـبس کناػت. ايي 

 .دّذهبُ دػبهجش ًـبى هي ي ػبلِ ثيؼتهيبًگيي ثبسؽ 

 ي َ

ب الف

ز د
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زرممایسٍتامياوگيه،يمًرزمطالؼٍَاایستگاٌزر(مسيزالف)سًزاوييممسارتارشزریافتياسالگًيساماوٍ.ومًزار7ضىل

 تارشماٌزسامثزيسالٍتيست

 
ؿـَد، هَخـت ايدـبد ثـبسؽ ؿـذيذ دس تعـذادي اص       ثِ آًچِ دس ًوـَداس ثـبال هــبّذُ هـي     تَخِّايي الگَي ًوًَِ، ثب 

 ػبعت ثـِ ايؼـتگبُ تـبد    24 عيّؿذُ  ذُ اػت. ثبالتشيي ثبسؽ رجتؿي غشثي ٍ هٌبعق هشکضي اػتبى اكعْبى ّب ايؼتگبُ

 اػت.ق ثِ ايؼتگبُ حٌب دس خٌَة اػتبى هتعل  ،ػِ سٍص ٍ ثبالتشيي ثبسؽ عيّ اختلبف داسد

 

 

 
(مسيزالف)سًزاوييالگًيساماوٍتارانمزتًطَیيومطٍ.8ضىل
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يريزياسرييذًسستان)مسيزالف(تزرسيَمسیسيومًوٍسًزاوي
قشاسگيشي هشکض پشفـبس تشاص ػغح دسيب دس غـشة دسيـبي ػـيبُ ٍ گؼـتشدگي      ،ثبسؽ آغبصاص  پيؾػبعت  48دس ايي الگَ اص 

ِ   ي ّبي آى سٍي دسيبي هذيتشاًِ ٍ گؼتشُصثبًِ ي ػـشعت قـبئن    تبٍايي هٌعي ٍ ّوشاّي آى دس تشاصّبي فَقبًي ثـب ثيــيٌ

 ّكتَپبػـكبل  500استعـبی تـشاص    ؿذُ اػت. هشکض کـن اي هذيتشاًِ فـبس کن ي گيشي ػبهبًِؿكل هثجت سٍي ايي دسيب، هبًعِ

ـ  ؿوبل شاس گشفتِ ٍ هحَس ًبٍُ دس ساػتبيسٍي سٍػيِ ق اػـت.   ًـِ ًعـَر کـشدُ   ي تب ؿـشق دسيـبي هذيتشا  غشث خٌَة ؿشقي 

 ،ديگش ػَيذُ اػت. اص ، هلش ٍ ؿوبل عشثؼتبى ؿػَسيِ سٍيهَخت سيضؽ َّاي ػشد  ،ؿوبلي دس عقت ًبٍُ ّبي خشيبى

تشاص فَقبًي خَ ثب عجَس اص سٍي دسيبي ػـشخ ٍ کؼـت    ي ًبٍُ ّبي اص سٍي ػَداى دس اهتذاد خشيبى فـبس کنّبي هشکض صثبًِ

 آغـبص اص  پـيؾ ػـبعت   24دُ اػـت.  کـش ؿشق تب سٍي عشاق ًعَر  ػوت ؿوبل ايي دسيب، ثِگشهبي ًْبى  اًشطي اص هشکض ؿبس

ِ  ّبي هشکض پشفـبسصثبًِ تقَيّتثبسؽ  گيـشي هشکـض   عشثؼـتبى ٍ ّوچٌـيي قشاس   ي خضيـشُ  سٍي تجت دس خٌَة ٍ ؿشق ؿـج

ِ ّوشاُ ثب افضايؾ فـبس ٍ تبٍايي هٌعي، اص توبيل حشکت  ،سٍي ؿشق ايشاى پشفـبسي کبػـتِ اػـت. هشکـض    ؿـشق   ػـَي  ثـ

 ،ل ثـبسؽ سٍص اٍّ اػـت. دس ؿـذُ    ّبي آى تب غـشة دسيـبي خـضس گؼـتشدُ    ٍ صثبًِؿذُ  تقَيّتپشفـبس غشة دسيبي ػيبُ ًيض 

 فــبس  کـن ّبي ٍ صثبًِؿذُ  ّبي پشفـبس غشة دسيبي خضس تضعيفّبي پشفـبس سٍي ايشاى ٍ عشثؼتبى ٍ ّوچٌيي صثبًِ صثبًِ

غشثـي ايـشاى ٍ فشاسفـت     ي سٍي ًيوِ ي کبّؾ فـبس گؼتشُ ،اًذ. دس سٍص دٍم ثبسؽػَداًي سٍي خليح فبسع گؼتشدُ ؿذُ

سٍي ي فــبس  کـن اص سٍي خَصػتبى سا ًـبى دادُ ٍ دس ػبعبت ثعذ ثب تــكيل هشکـض    فـبس کنّبي تبٍايي هثجت، ًعَر صثبًِ

ثـب افـت فــبس ٍ     فــبس  کـن ّبي اػت. ّوشاّي ايي صثبًِؿذُ   لعِهَسد هغب ي هَخت ثبسؽ ػٌگيي دس هٌغقِ ،غشة ايشاى

هَسد هغبلعِ دس تشاص دسيب ٍ افت استعبی ٍ فشاسفت تبٍايي هثجت سٍي ػـَسيِ ٍ غـشة عـشاق دس     ي تبٍايي هثجت سٍي هٌغقِ

ثـبسؽ ؿـذيذ دس   ايدـبد   ّكتَپبػكبل، هَخـت  500ًن ٍيظُ اص تشاص دسيب تب تشاص  حذاکثشّكتَپبػكبل ٍ ّوچٌيي  500تشاص 

ٍ ؿـذُ   سٍي ؿوبل عشثؼتبى قشاس داؿتِ کـِ ثـِ دٍ ؿـبخِ تقؼـين     (هتشثشربًيِ 65)ػشعت ثبد  ثيـتشيي ذُ اػت.هٌغقِ ؿ

ّكتَپبػكبل دس ؿوبل هلـش   200ؿشق ايشاى اهتذاد پيذا کشدُ اػت. فشاسفت تبٍايي هثجت دس تشاص ؿوبلي تب ؿوبل ي ؿبخِ

 ؿَد. هي سٍي ػَسيِ هـبّذٍُ 

 

 
تزاسسطحيضٌتَمسیسييویيیيضؼيّ(الفَايمزتًطتٍالگًيسًزاوييريزياسرييذًسستان)مسيزالف(.ومطٍ.9ضىل

 َىتًپاسىال500يتزاسضٌتَمسیسييویيیيضؼيّ(.بزریا

 ب

 الف
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ريس00واَىجتاريفطتارستاػت(دَايمزتًطتٍالگًيسًزاوييريزياسرييذًسستان)مسيزالتف(.ومطٍ.9ضىليازامٍ

وستثت4/12/1989ريس00(اذتالفارتفاعساػتزساػتلثليفزارفتتايایيزرتزاسسطحزریا.24وسثتت4/12/1989ٍ

(تززارجُتيستزػتيَىتًپاسىال.500(سزػتلائیزرتزاسََىتًپاسىال500ساػتلثليفزارفتتايایيزرتزاس24تٍ

َىتًپاسىال.200تتايایيزرتزاستازيفزارف

 (1/3/1999ي2سًزاوييريزياسمسيزب)فطاروی-4

ذُ اػـت. ايـي   ؿـ ؿـشق، اص سٍي ثَؿـْش ٍاسد ايـشاى     ؿوبل ػَي ثِػَداًي  ي ػبهبًِ پيـييدس ايي الگَ ًيض هبًٌذ الگَي 

دٍ سٍص سا ثـب   هيضاى ثـبسؽ عـيّ   10ي  ؿوبسُذُ اػت. ؿكل ؿسٍي هشکض ٍ ؿشق اػتبى  ي ؿذيذّب هَخت ثبسؽ فـبس کن

 دّذ. هبُ هبسع ًـبى هي ي ػبلِ ثيؼتهيبًگيي ثبسؽ 

 

 
يمًرزمطالؼٍزرممایسٍتامياوگيهتارشَاایستگاٌزر(مسيزب)سًزاوييممسارتارشزریافتياسالگًيساماوٍ.10ضىل
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ػِ  ثِ ايؼتگبُ ثالى ٍ ثبالتشيي ثبسؽ عيّ هشثَط (هتش هيلي 52)ػبعت  24 عيّ ؿذُ دس ايي الگَ ثبالتشيي ثبسؽ رجت

 .اختلبف داسد (هتش هيلي 95ثِ ايؼتگبُ حٌب )سٍص ثبسًذگي 

دؿت کـَيش   ي ػبعت دس هٌبعق حبؿيِ 24 عيّ هتش هيلي 30ي ثبالتش اص ّب ، ثبسؽاػت تَخِّدس ايي الگَ قبثل  آًچِ 

 ي غشثي اػت.ّب ايؼتگبُچٌذاى صيبد دس  ي ًِّب ٍ ثبسؽ

 

 
(مسيزب)سًزاوييتارانمزتًطتٍساماوٍَیيومطٍ.11ضىل

مسيزب()ريزياسرييتًضُزتزرسيَمسیسيومًوٍسًزاويي

سٍي اسٍپـب ٍ ؿـشق ايـشاى تعيـيي      اًي ٍ دٍ پشفــبس ػَد فـبس کن ،ّب سا دس تشاص ػغح صهييدس ايي ًوًَِ ًيض آسايؾ ػبهبًِ

ِ     کٌٌذ.  هي سٍي دسيـبي هذيتشاًـِ ٍ    ي ايـي پشفــبس   دس ايي الگَ قشاسگيشي هشکـض پشفــبسي سٍي اسٍپـب ٍ گؼـتشؽ داهٌـ

ٍ اص ػَ ي آى سٍي عشاق اص يک ّب ايي پشفـبس دس ؿشق تشکيِ ٍ گؼتشؽ صثبًِ ي دس داهٌِ ،گيشي هشکض پشفـبس ديگش ؿكل

ِ  ؿـذُ   ق عشثؼـتبى، هَخـت  سٍي فالت تجت دس خٌَة ٍ ؿش ي پشفـبسّب تضعيف صثبًِ ،ديگش ػَي ػـَداًي   ي کـِ ػـبهبً

غـشة ايـشاى    ثبسؽ پشفـبس ػغح صهيي دس ؿـوبل  ،لد. دس سٍص اٍّؿٍَ اص سٍي ثَؿْش ٍاسد ايشاى ؿذُ  ؿشق هتوبيل ػوت ثِ

دس خٌَة خليح فبسع  پيؾي ّن کِ سٍص فـبس کنؿَد. هشکض ٍ ثب دٍ هشکض دس ايي قؼوت ديذُ هيؿذُ  تقَيّتسٍي تشکيِ 

ِ ؿـذُ   تقَيّتؿكل گشفتِ ثَد،  ِ  ٍ صثبًـ  500تـشاص   ي غشثـي ٍ خٌـَثي ايـشاى سا دس ثشگشفتـِ اػـت. ًـبٍُ       ي ّـبي آى ًيوـ

ؿـشق   ؿوبل استعبعي دس ثَد، دس ايي سٍص ثب هشکض کنؿذُ  تقَيّتسٍي دسيبي هذيتشاًِ  پيؾّكتَپبػكبل ّن کِ دس سٍصّبي 

ِ   ،ؿـذُ  س سٍص اٍج ثبسؽ هشکض پشفـبس غشة دسيـبي خـضس تضـعيف   دسيبي ػشخ قشاس گشفتِ اػت. د ّـبي آى ٌّـَص   اهـب صثبًـ

دس خٌـَة عـشاق ديـذُ     ،ػـَي ًـبٍُ   استعبی تشاص فَقبًي خَ ثب حشکت ؿشقغشة ايشاى سا دس ثشگشفتِ اػت. هشکض کن ؿوبل

ـ   اي کِ دس ايـي   گًَِ ، ثِؿذُ چشخٌذ ػغح صهيي تقَيّتايي هشکض هَخت  تقَيّتؿَد.  هي خٌـَثي   سٍص دس ساػـتبي ؿـوبلي 
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اکثش فشاسفت حذّ ي دٌّذُ ( ًـبىالف ٍ ة -12 )ؿكل ي ًن ٍيظُّب غشثي ٍ هشکضي ايشاى سا دس ثشگشفتِ اػت. ًقـِ ي ًيوِ

 خلَ ًبٍُ اص سٍي اقيبًَع ٌّـذ  ّبي ػغح صهيي تب تشاص فَقبًي خَ دس اهتذاد خشيبى فـبس کنَّاي گشم ٍ هشعَة دس خلَي 

ّبي ثختيـبسي ٍ   سٍي کَُ ، ّوشاُ ثب افت ؿذيذ فـبس. فشاسفت تبٍايي هثجتاػت هَسد هغبلعِ ي سٍي هٌغقِ ٍ خليح فبسع

 صا ّوشاّـي  ثـبساى  ي ّكتَپبػكبل ثب ايي ػبهبًِ 500ؿشق عشثؼتبى دس تشاص  فشاسفت تبٍايي هثجت ٍ کبّؾ استعبی دس ؿوبل

هشکـض ايـشاى    هَخت ؿذُسٍي عشثؼتبى،  ّكتَپبػكبل 200 اصتش ي ًبٍُؿذى  . عويقج ٍ د( -12 ي ؿوبسُ )ؿكل کٌٌذ هي

قـشاس ثذٌّـذ.    تـأريش ايـي قؼـوت سا تحـت     ،دس قؼوت خلَ ًبٍُ قشاس گشفتِ ٍ ّوضهبى دٍ عبهل اًحٌب ٍ چيٌؾ افقـي ثـبد  

 )ؿـكل  يٍهَخت افضايؾ ػشعت ثـبالس  ،فشاسفت تبٍايي هثجت ٍ افت فـبس دس توبم تشاصّب ،ؿَد هي کِ هالحظِ گًَِ ّوبى

ذُ ٍ ّوشاّي آى ثب سعَثت کبفي دس تشاصّبي هختلف خَ، هَخت ّوشفت عويق ٍ ثـبسؽ ؿـذيذ سٍي   ؿّ(  -12ي  وبسُؿ

 ذُ اػت.ؿهَسد هغبلعِ  ي هٌغقِ

 

 
تَمسیتسييوتیيضتؼيّ(التفَايمزتًطتٍالگًيسًزاوييريزياسرييذًسستان)مسيزالف(.ومطٍ.12ضىل

00واَىجتاريفطتارستاػت(دَىتًپاسىال.500تزاسيضٌتَمسیسييویيیيضؼيّ(.بتزاسسطحزریايضٌيی

ريس00(اذتتالفارتفتاعستاػتزساػتلثليفزارفتتايایيزرتزاسسطحزریتا.24وسثتت2/3/1999ٍريس

500(ستزػتلتائیزرتتزاس.ََىتًپاستىال500ساػتلثليفزارفتتايایيزرتزاس24وسثتت2/3/1999ٍ

َىتًپاسىال.200تايایيزرتزاس(تززارجُتيسزػتتازيفزارفتيَىتًپاسىال.
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گيزيتحثيوتيجٍ

ُ ثـيي   هَقعيّـت ثِ گؼتشدگي اػتبى اكعْبى ٍ تعبٍت  تَخِّدّذ کِ ثب ًـبى هي پظٍّؾّبي يبفتِ ي غشثـي ٍ  ّـب  ايؼـتگب

ِ  کِ هَخت ايدبد ثبسؽ ػٌگيي هي يّبيؿشقي اػتبى، ػبهبًِ ّـب هَخـت ثـبسؽ    ؿًَذ، هتعبٍت ثَدُ ٍ ّش يـک اص ػـبهبً

  ؿشح صيش ّؼتٌذ: ثِ تأريشگزاسّبي ؿًَذ. ػبهبًِي اص اػتبى هييّبؿذيذ دس قؼوت

 کِ اص سٍي ثَؿْش ٍاسد ايـشاى  کٌٌذ هيايدبد  اي ي ػَداًيّب ي ػٌگيي دس ؿشق اػتبى سا ػبهبًِّب عوذُ ثبسؽ لف(ا

 ،ولِ دسيبي عوبىاصخ ،ثب گشدؽ چشخٌذي خَد سعَثت سا اص سٍي اقيبًَع ٌّذ ٍ دسيبّبي خٌَثي ّب ثبؿٌذ. ايي ػبهبًِؿذُ  

  ؿًَذ. هيثبسؽ ؿذيذ هٌدش ثِ ٍ  کشدُسٍي هشکض ايشاى هٌتقل 

ي ّؼتٌذ کِ اص سٍي ػَداى ثِ عشف يّب ، ػبهبًِکشدُي کِ ثيـتش سٍي هشکض اػتبى ايدبد ثبسؽ ؿذيذ يّب ػبهبًِ (ة

 اًذ.)هؼيش الف( ٍاسد ايشاى ؿذُ ٍ اص سٍي خَصػتبىؿذُ  ؿشق کـيذُ ؿوبل

ي ؿذيذ دس غشة ّب هَخت ثبسؽ ،سٍي ؿشق دسيبي هذيتشاًِ ًيض اي ٍ ػَداًيَي ادغبهي هذيتشاًِّبي الگػبهبًِ (ج

  ؿًَذ. هي اػتبى

سٍي ثيــتش هٌـبعق   ّبي ؿذيذ ٍ فشاگيـش  اي ٍ ػَداًي سٍي عشاق، ثبسؽّبي الگَي ًَی ادغبهي هذيتشاًِد( ػبهبًِ

 کٌذ. اػتبى ايدبد هي

ؿـشق عشثؼـتبى ٍ    ّبي الگَّبي فَق ثيبًگش آى اػت کِ دس توبم الگَّب فشاسفت تبٍايي هثجت دس ؿوبلثشسػي ًقـِ

ِ   ّـب  ّكتَپبػكبل، ثبسؽ 500ّن دس تشاص دسيب ٍ ّن دس تشاص  ،سٍي خليح فبسع هـَسد   ي ي ؿـذيذ ٍ فشاگيـش سا سٍي هٌغقـ

خٌَثي ايشاى ٍ  ي ًيوِ سٍيي پشفـبس ّب دٍ پشفـبس سٍي هذيتشاًِ ٍ صثبًِ،دس توبم الگَّب  ثش ايي، افضٍىهغبلعِ دس پي داسًذ. 

ًقؾ اكلي سا  ،ّكتَپبػكبل 850خضيشُ عشثؼتبى ٍ ليجي دس تشاص  سٍي ؿجِؿشق عشثؼتبى دس تشاص ػغح دسيب ٍ دٍ پشاستعبی 

 کٌٌذ. يه ايعب ّب دس آسايؾ ػبهبًِ

مىاتغ

َايسمستاويرييایتزان،تيىيػسزيسيستیپيص، 1382آصادي، هديذ؛ سضبصادُ، پشٍيض؛ هيشصايي، اثشاّين؛ ٍکيلي، غالهعلي. 

 ّب، ؿْشيَس هبُ، داًـگبُ تجشيض. ّـتويي کٌعشاًغ ديٌبهيک ؿبسُايپارامتزَايفيشیىي،يممایسٍمطالؼٍ
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Extended Abstract 

 

Introduction 

Iran is a dry and semidry country with precipitation less than one- fourth of the world because 

Iran is located in the vicinity of subtropical high pressure and is affected by such climate. Short 

time precipitation and falling as severe shower are climate patterns of this area. Because of 

topography condition and geography situation, the center of Iran has less precipitation than the 

other parts. Most of the systems that enter to Iran from south and south west lose more 

precipitation in the windward of Zagros. Sometimes these systems are invigorated after passing 

on mountain in some synoptic condition and cause heavy shower. Isfahan province with 10.6 

million hectare area is located in the center of Iran between Zagros Mountain in the west and 

Central desert in the east. Climate condition and precipitation in Isfahan province is hardly 

affected by this situation. The mean annual precipitation about 120 mm is scattered over 85 

percent of this area. Although the province vital artery that has named “Zayandeh Rood” is 

mainly dependent to water sources that placed in outside of this province, but supplying 

agricultural sector required water is dependent to precipitation and subsurface water (type of 

storage of precipitation). As well as Zayandeh Rood has have drought periodic. Therefore in 

this situation, precipitations have an important role and need management and schematization 

for water source to prevent wastage of water. 

Methodology 

For determination of synoptic pattern of heavy precipitations in Isfahan province, statistics 

relating to precipitation in 44 synoptic stations, climatology and rain gauge of meteorology 

organization as well as Ministry of Energy rain gauge station were used. Through extraction of 

precipitation data in stations for statistical period of 20 years (1986-2005), heavy precipitations 

were extracted in each one of the station. With regard to expansion of Isfahan province and 
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position difference between east and west of this province, criterion for heavy precipitation was 

the most repetitive precipitation which had occurred in each station during this statistical period. 

Data were sorted in SPSS software from maximum to minimum and we used the first quarter of 

data as heavy precipitation. Through data extraction, the heaviest and the most pervasive 

precipitation were identified in the province. Considering this criterion, 37 patterns were 

extracted. Through this patterns 4 patterns were selected .In order to determine synoptic pattern 

of these precipitations, data of pressure, specific humidity, orbit wind component (u), meridian 

wind component (v), vertical speed (omega), were prepared in different levels for 6 hours and 

two days before beginning precipitation till precipitation climax from national center 

environmental precaution of America (NCEP/NCAR). 

 

Results and Discussion  

Considering meteorological maps show four patterns for heavy precipitation in the Isfahan 

province. Most heavy precipitation has caused by Sudan and Mediterranean low pressure 

merger pattern. Two low pressures have been merged due to eastern motion Mediterranean low 

pressure and northeast motion Sudan low pressure on Iraq. This system has accompanied with 

pressure reduction in Iran center and positive vorticity advection and maximum negative 

vertical speed on half of western Iran.  

 Sudan systems have entered to Iran from two ways: Khuzestan (track A) and Boshehr 

(track B). In these patterns, high pressure situated on Mediterranean Sea and high pressure 

tongues have expanded on southeast of Iran and east of Saudi Arabia. These systems were 

accompanied with convergence zone of atmosphere upper level and pressure increase as well as 

negative vorticity advection in sea level. These ingredients play important role in nutrition and 

determination of track in these patterns. 

The fourth pattern is Sudan and Mediterranean low pressure that have merged on the east of 

Mediterranean Sea. In this pattern, high pressure tongues have strengthened on center and 

southern half of Iran and have caused Sudan low pressure moved toward north. They are 

merged with Mediterranean low pressure in the east of Mediterranean Sea. In spite of high 

pressure has weakened on southern half of Iran but has still located there. This system has 

moved to east and entered to Iran. Positive vorticity advection and humidity maximum in front 

of cyclone have caused heavy precipitations in west of the province. 

  

Conclusion 

Patterns that cause heavy precipitations on Isfahan province include: 1- Sudan and 

Mediterranean low pressure merger pattern on Iraq cause the heaviest and pervasive 

precipitations over Isfahan. 2- Sudan and Mediterranean low pressure merger pattern on the east 

of Mediterranean Sea cause heavy precipitations over the west of Isfahan. 3- Heavy 

precipitation in center and east of the province are caused by Sudan systems which have entered 

to Iran from Khuzestan (track A) and Boshehr (track B) respectively.  

Finding indicates that the positive cyclone advection center situated on northeast of Saudi 
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Arabia and over Persian Gulf both in sea level and level of 500 Hectopascal are considered as 

the main reasons for generation of heavy precipitations in all synoptic patterns. In addition, two 

high pressures on Mediterranean Sea and south of Iran and west of Saudi Arabia in the sea level 

and two high height on Saudi Arabia and Libya have important role in the system arrangement. 

 

Keywords: Isfahan Province, Heavy Precipitations, Synoptic Pattern, Vorticity Advection, 

Vertical Speed. 

 


