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.ترازفشاريوردایستایران،بمار،پاییز،ارتفاعوردایست،:کلیديواژگان

قدمهم
و تابشی  ،پویشی، محتواییهر یک از نظر خواص  است که يثیرگذارأو کمابیش تهاي مختلف  شامل الیه جو زمین

هاي بسیار متفاوت  با ویژگی جو ةمرزي بین دو الی ةیک الی 9)تروپوپاوز(توجهی با هم دارند. وردایست  هاي قابل تفاوت

اولین (. براي 8493دارد )رندل و جانسون،  و محلی ،اي ، ناحیهاي منطقه نی،نقش بسیار مهمی در هوا و اقلیم جها که است

میزان توجه به  ،گذشته ةدو ده ی(. در ط9194)چاپمن،  کار برد به 9184حوالی سال  8نیپر شاو رابار اصطالح وردایست 

نقش کلیدي  ،گسترده صورت به ،توجهی افزایش یافته است. در حال حاضر قابل صورت بهعلمی  ةدر جامع  بخش از جواین 

و تغییرات ازن  وردایستتوان به ارتباط ارتفاع  می تأثیراتاین  ةست. از جمله افته شددر موضوعات مختلف پذیر وردایست

 ،(8494تانگ و پرادر،  ؛9111بکمن و همکاران،  ؛8440وروتسوس و همکاران،  ؛9112)استینبرچ و همکاران،  سپهر پوشن

، و همکاران پرادر ؛8440ران، پن و همکا ؛9119هولتون و همکاران،  ؛9192)دانیلسن،  سپهر وردسپهر و پوشنبین  ةمبادل

با بادهاي  عموماًبا عمق متوسط و شدید  سپهر پوشنهاي  (، شکستگی8443میانگین تابش )سانتر و همکاران،  ،(8499

                                                           
 41988099992 :، تلفنمسئول ةنویسند Email: asakereh@znu.ac.ir   

1. Tropopause 

2. Napier Shaw 
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( نیز این نظریه 8499) ریمبو و همکارانشد. کراشاره ( 8499هاي سنگین )سکرالک و همکاران،  سطحی شدید و بارش

کند. ثبات  هاي شدید فراهم می و بروز بارش چرخندزاییمناسبی براي  ةبا ارتفاع کم زمین ایستورداند که  را منعقد کرده

سیلر و  ؛9119باشد )کلمپ و لیلی،  تأثیرگذارهاي اوروگرافی  تواند بر امواج اوروگرافی و میزان بارش می وردایستدر 

گرمسیري ارتباط وجود  چرخندهايو شدت  دایستوراند که ممکن است بین  مطالعات جدید نیز نشان داده (8499دوران، 

 (.8490وانگ و همکاران،  ؛8493داشته باشد )امانوئل و همکاران، 

 برايکه  یاستفاده شده است. اولین کارهای وردایستشناسایی  برايهاي زیادي  در سطح جهان از روش تاکنون

که داراي تعادل  اند دانسته یم جوهایی از  بخشاي مرزي بین  را الیه وردایستتعریف وردایست انجام شده درواقع 

هنگ دما آ افتنرخ عمودي کاهش دما یا  ةشده بر پای اولین تعاریف ارائه .(9141است )گولد،  دما همهمرفتی و موقعیت 

از  ريشما الً،مث .اند از یک تراز ثابت استفاده کرده وردایستشناسایی  براياز پژوهشگران  شماريبوده است.  9(ریت لپس)

عنوان وردایست  عنوان نماینده یا به هکتوپاسکال را به 894و  844هاي  تراز وردایستشناسایی براي پژوهشگران 

شناسایی  برايهکتوپاسکال  944از پژوهشگران نیز از تراز  شماري(. 9102اند )شرهانگ،  هاي میانه معرفی کرده عرض

 رایز ،باشد قیدق تواند یبا خطا همراه است و نم وردایست يفشار ثابت برا تراز کیاستفاده از اند.  استفاده کرده وردایست

 وردایسترویکرد فشار ثابت تنها براي بررسی  .ردیهکتوپاسکال قرار گ 044تا  944 يترازها نیب ممکن است وردایست

عالوه بر  .(9112 ،با این روش دقیق نیست )هونیکا و همکاران وردایستدر مناطق محدود مناسب است و بررسی خواص 

 ةوسیل بهوردایست شناسایی  براي .شود گیري می رادیوسوندها اندازه ةوسیل به دو بار انهدر سطح جهان روز وردایست ،این

با توجه  ،اما .(wmo ،9191شود ) سازمان جهانی هواشناسی استفاده می ةوسیل شده به حرارتی تعریف ةسوندها از آستانرادیو

. عالوه بر نیستدقیق وردایست شناسایی  براياستفاده از رادیوسوندها  ،ادیوسوندها در سطح جهانبه محدودیت تعداد ر

 در این زمینه براي شناسایی و ردیابی وردایست در سطح جهان از مقبولیت برخوردارند؛هاي دیگري  روش ،شده موارد بیان

تاوایی پتانسیل  ة، وردایست بر پای3(CPT)سرد  ة، وردایست نقط8(LRTریت ) به نرخ کاهش دما یا لپس توان می

شامل نرخ کاهش ازن و  وردایست، ردیابی گازها در 9(BVFعمودي فرکانس برانت ) ي، حداکثر انحنا0(PVایزونتروپیک )

صورت گسترده  هاي باال به (. روش9119)بسن و همکاران،  اشاره کردشیمیایی  وردایستبا عنوان  ردیابی مواد شیمیایی

و  ،(9119) بسن و همکاران ،(8499) هوو و همکاران الً،مث ؛اند شناسایی وردایست استفاده شده برايجهان در سطح 

. پژوهشگرانی مانند گتلمن و اند کردهشناسایی وردایست استفاده  براي( LRTنمایة نرخ کاهش دما )از ( 8440) اشنایدر

شناسایی وردایست از شاخص تاوایی  براي( 9119) کارانهورلینگ و هم و ،(8499) کانز و همکاران ،(8499) همکاران

 اند. ( استفاده کردهPVپتانسیل )

براي اولین بار کریمی و  ؛نگرفته بود انجاماي در ارتباط با وردایست  مطالعه 9320 تا قبل از سالدر ایران نیز 

. پرداختند دایست بر فراز شهر اصفهاننوسانات ازن کلی جو با تغییرات ورارتباط  ةبررسی و مطالع( به 9320همکاران )

 ةوسیل شده به امجاما در پژوهش ان ،موردمطالعه است ةافزایش ارتفاع وردایست در منطق ةدهند نتایج این پژوهش نشان

توان به کل کشور تعمیم  از این پژوهش را نمی آمده دست بهجغرافیایی محدود بوده و نتایج  ةکریمی و همکاران محدود

                                                           
1. lapse-rate 

2. lapse rate tropopause 

3. cold-point tropopause 

4. isentropic potential vorticity 

5. maximum vertical curvature of the Brunt–Väisälä frequency 
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شگرد با استفاده از  سال را نُه طول در ایران وردایست دماي و ارتفاع ناهنجارينیز ( 9314) ینخانیا سام و یشریف .داد

RO
. براي اولین بار اند دهکار بر به، 8(GPS) شده توسط سیستم تعیین موقعیت جهانی فرستاده هاي نشانک کارگیري ه، با ب9

شناسی وردایست بر روي ایران  به بررسی اقلیمشده  بندي هاي شبکه دادهپایگاه با استفاده از ( 9310چنگیزي )در ایران 

بینی محیطی  مرکز ملی پیشبازکاوي  يها داده ةمیانگین روزان ،یادشده شده در پژوهش استفاده يها دادهپرداخته است. 

 يدما يها تیاست. کم 8493-9101 يها سالطی فصل زمستان  براي 3(NCEP/NCARو مرکز ملی پژوهش جو )

ند. ا هشد یابی درون ستیوردا يمجزا بر رو ةو شش منطق رانیکل ا اسیو فشار در مق ،لیارتفاع ژئوپتانس ،یلیپتانس

این و ارتباط بررسی  (8494-8444ساله ) را براي دورة یازدهوردایست  ةهمدیدي الی - ( تغییرات آماري9310کیخسروي )

 يها در زمانمشخص شد که  ،. براساس نتایج این پژوهشکردارزیابی  خراسان رضويبارش در  تغییرات را با تغییرات

این پژوهش نیز مانند پژوهش  .ابدی یکاهش م آنعدم بارش ارتفاع  يو در روزها شیافزا وردایستوقوع بارش ارتفاع 

ق دیگر مناطبا اعتماد بسیار کمی بر یک ایستگاه به انجام رسیده و نتایج آن  ( براي9320)کریمی و همکاران 

تغییرات  0(AIRSجوي )ژرفاسنج مادون قرمز هاي  ( نیز با استفاده از داده9319لشکري و همکاران ). است یافتنی تعمیم

 نیشتریب هیدر ماه فور که نشان دادحاصل از این پژوهش نیز  جینتاارتفاع وردایست را بر روي ایران بررسی کردند.  ةماهان

. در اند يو مدار يارتفاع مواز هم یکشور منحن ةپهن ة. تقریباً در همداده استکشور رخ جنوب و شمال  نیاختالف ارتفاع ب

د. ده یدر مرکز کشور رخ م آنارتفاع  نیو باالتر ابدی یدر جنوب شرق کاهش م وردایستارتفاع نیز گرم سال  يها ماه

 است که در پژوهش اول نانی و همکاراشده بر روي وردایست در کشور ایران مربوط به بره هاي انجام جدیدترین پژوهش

به « 9(ECMWFمقیاس هوا ) بینی میان مرکز اروپایی پیش»هاي  ( با استفاده از داده9311برهانی و احمدي گیوي )

و در  پرداختند 8493تا  8444زمانی  ةغرب آسیا در باز  هاي وردایست در جنوب تعریف وردایست پویشی و بررسی تاشدگی

وردایست و تغییرات فصلی آن در   فراوانی و توزیع تاشدگی( در همین منطقه 9311همکاران ) نی وبرها پژوهش بعدي

 لحاظوردایست از  ،برهانی و همکاران ةوسیل شده به هاي انجام در پژوهشند. کردرا ارزیابی  8499-8493 زمانی ةباز

در دو پژوهش  ،سال است. عالوه بر این 3و  90 ترتیب زمانی براي واکاوي وردایست به ة ه است و بازشدپویشی ارزیابی 

 موردمطالعه بررسی شده است. ةشده فقط تاشدگی وردایست در منطق بیان

شده وردایست  هاي انجام سطح جهان بسیار گسترده بوده و در پژوهش درشده  مطالعات انجام ،بیان شد که گونه همان

مطالعات محدود  شماردر ایران  ،شده در سطح جهان ا مطالعات انجامدر مقایسه ب ،اما ،از جهات مختلف ارزیابی شده است

شده در اهمیت وردایست و  با توجه به موارد بیان .اند عمدتاً محدود و ناکافیآماري  ةشده و طول دور کاربرده هاي به و روش

و  ها ن الیه با استفاده از دادهها و عوامل مرتبط با ای الزم است ویژگی ،این الیه در سطح ایران بارةکمبود اطالعات در

با توان تفکیک  ECMWFکاوي  هاي باز در پژوهش حاضر با استفاده از داده ،د. از این روشوهاي مناسب ارزیابی  روش

آوردن شناختی  دست هاي توصیفی وردایست در معرض توجه قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش به مناسب، ویژگی

 9111زمانی  ةهاي فصول پاییز و بهار بر روي جو ایران در باز ایست و عوامل مرتبط با آن در ماههاي ورد دقیق از ویژگی

 .جغرافیایی ایران است ةو تغییرات وردایست در محدود سال( است چهل) 8492تا 

                                                           
1. Radio occultation 

2. Global Positioning System 

3. National Center for Environmental Prediction and the National Center for Atmospheric Research 

4. atmospheric infrared sounder 

5. European Center for Medium - Range Weather Forecasts 
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 هاوروشهاداده

 144براي ترازهاي  ECMWFگاه دما و ارتفاع ژئوپتانسل پایروزانة هاي  داده شناسایی وردایست از برايدر این پژوهش 

این  بهره گرفته شد. بر 8492تا  9111زمانی  ةقوسی در باز ةدرج 89/4×89/4هکتوپاسکال با تفکیک مکانی  94تا 

 .را پوشش داده استزمین  یاخته سرتاسر ایران 8019 ،اساس

ریچلر  ةلیوس بهوریتمی که ، از الگ«وردایست دمایی»نرخ کاهش دما موسوم به نمایة شناسایی وردایست از  براي

ترین تراز جوي است که در آن شیو  وردایست پایین ةالی ،این نمایه ةبر پای استفاده شد.کار گرفته شده است،  ه( ب8443)

kmKکلوین در کیلومتر ) ةدرج 8عمودي کاهش دما  /2  کیلومتري دو( بوده و متوسط نرخ کاهش دماي این تراز تا

کومار،  موهان ؛9191(، WMOکلوین در هر کیلومتر تجاوز نکند )سازمان جهانی هواشناسی ) ةدرج 8باالتر از  ترازهاي

آهنگ در  پس از تعیین نرخ افت. شدارزیابی دما برآورد و آهنگ   نخست افت ،(8443ریچلر ) براساس الگوریتم(. 8442

 در ترازي که گاه . آندشبراي تمامی سطح بین ترازها نیز برآورد یابی خطی، مقادیر  با استفاده از میان ،ترازها همةمیان 

گاه ترازهاي باالتر نیز به  آن. دشاستخراج  باشد کلوین در کیلومتر( 8) آهنگ بحرانی تر از افت کوچکهنگ دما آ میزان افت

ز از دو معیار برخوردار باشند، چندین ترا اگر ،درنهایت. شددرجة کلوین در کیلومتر و کمتر بررسی  8هنگ آ لحاظ احراز افت

 جرايبراي ا (.8443، و همکاران شود )ریچلر ترین تراز این رخداد درنظر گرفته می وردایست در پایینمحل استقرار 

 افزار متلب بهره گرفته شد. نویسی در نرم امکانات برنامهاز مربوط به این الگوریتم محاسبات 

زمانی ارزیابی  ةنیز در همین باز (حسب متربر)ارتفاع وردایست  ،وردایستتراز فشاري عالوه بر  ،در پژوهش حاضر

ترازهاي فشار نوسان با توجه به  .یل استفاده شدسا و ارتفاع ژئوپتانمهاي د از داده شناسایی ارتفاع وردایستراي ب. شد

ارتفاعی مختلفی قرار  هاي موقعیتدر همچون دیگر ترازهاي ارتفاعی جو تراز فشار وردایست هریک از مختلف جو، 

 خواهد گرفت.

و نیز ارتباط تراز فشار  ،بدین منظور .شودتوجه  نیزبا وردایست  ی مرتبطعوامل احتمالبه در این پژوهش سعی شد 

همبستگی کلی و تفکیکی  ةلیوس بهو ارتفاع  ،وردایست با متغیرهاي مکانی طول جغرافیایی، عرض جغرافیاییارتفاع 

 :(9314 ،عساکره) شود محاسبه می 9رابطة همبستگی کلی به روش  .شد)جزئی( ارزیابی 

(9) 
 

انگر همبستگی کامل و منفی بین بی -9بیانگر همبستگی کامل و مثبت و  9است. ضریب  -9+ و 9بین  9ة رابط ةنتیج

 .خواهد بود -9+ و 9ضریب همبستگی بین  ،اما کامل نباشد ،اي بین متغیرها وجود داشته باشد دو متغییر است. اگر رابطه

کند برخی از ابهامات موجود در تفسیر همبستگی را حل کند. براي ارزیابی  همبستگی تفکیکی )جزئی( تالش می 

طور  تا رابطة دو متغیر موردبررسی به دشوحذف  )هاي( دیگراثر متغیر ي استورربین زوج معینی از متغیرها گاه ض ةرابط

. ضریب همبستگی جزئی بیانگر دست آید ه)متغیرهاي مزاحم یا متغیرهاي کنترل( ب ثیر متغیرهاي دیگرأخالص و بدون ت

 x)همبستگی( دو متغیر  ةرابط الً،مثرابطه بین دو متغیر در حالتی است که نفوذ یک یا چند متغیر دیگر حذف شده باشد. 

 :(9314)عساکره، است  شدنیبرآورد 8طة رابکل ش  به zبا حذف اثر متغیر  و

(8) 
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( مراجعه 911-913: 9314قابل تعمیم است )براي بحثی مشابه به عساکره ) مزاحم هرچند متغیرکنترل این رابطه با 

در پژوهش حاضر رابطة تغییرات تراز فشاري و ارتفاع وردایست با هریک از عوامل مکانی بررسی شد. در یک  .کنید(

ه شد. در حالت دوم رابطة تغییرات تراز فشاري و ارتفاع وردایست با هریک از عوامل ئطور کلی ارا رابطه بهحالت این 

 .شدمکانی و با حذف اثر عوامل دیگر بررسی 

هاي دما در تراز پایین و باالي وردایست، تفاضل دماي این دو تراز بر روي جو ایران  ویژگی ،شده عالوه بر موارد بیان

 .بررسی شد

 تحقیقيهایافته

  بمارفص 

 فشار، توزیع مکانی ترازهاي (و می ،مارس، آوریل) هاي فصل بهار در ماه ،شود مشاهده می 9که در شکل  گونه همان

هاي جغرافیایی  طرف عرض است؛ به (غربی شمال - شرقی جهتی جنوب)و کمی اریب مدارات  ي بامواز عموماًوردایست 

 (برحسب متر)وردایست تراز ارتفاعی در این فصل  .دهند تري را نشان می ست مقادیر بزرگفشار وردایباالتر ترازهاي 

مدارات موازات  بهوردایست  یارتفاع تراز ،رود که انتظار می گونه همان ؛دده نشان میتفاوت قابل توجهی با تراز فشار 

ارتفاعی وردایست در  ترازهايترین  پایین. ستالنهارها نصفبا عمود بر مدارات و موازي هایی از کشور  در بخش و نیست

ضمن نمایش کمینة ارتفاع وردایست،  ،این بخش .ه استکشور مشاهده شدو نیز غرب سه ماه فصل بهار در شمال غرب 

محدود به زاگرس و  -همرسی البرز ةرسد که این ناحیه منطبق با ناحی نظر می به دهد. شیو مکانی شدید را نمایش می

 ین دو رشته کوهستانی باشد.ادامنة غربی 

و عرض جغرافیایی( در جدول  ،ي مکانی )ارتفاع، طولرهایمتغهاي فصل بهار با  ارتباط کلی ارتفاع وردایست براي ماه

شود در این فصل ارتباط ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی بیشتر از  می هکه دید گونه نمایش داده شده است. همان 9

است.  11/4و ، 12/4، 12/4ترتیب  و می به ،هاي مارس، آوریل ت. مقادیر همبستگی کلی براي ماهعوامل مکانی دیگر اس

 ،12/4، 11/4ترتیب به مقدار  با برداشتن اثر متغیرهاي دیگر از عرض جغرافیایی میزان همبستگی آن با ارتفاع وردایست به

 9توجهی ندارند. در شکل  عرض جغرافیایی اثر قابلارتفاع زمین و طول جغرافیایی در نقش  ،است. بدین ترتیب 11/4و 

 یابد. توان دید که با افزایش عرض جغرافیایی ارتفاع وردایست کاهش می نیز می

هاي فصل بهار ارتفاع  بررسی ارتباط ارتفاع وردایست با متغیرهاي مکانی و تراز فشار وردایست نیز نشان داد که در ماه

رسد. در این  در ماه آوریل به باالترین مقدار خود می ژهیو بهاین رابطه  .طول جغرافیایی دارد وردایست باالترین ارتباط را با

است. در فصل بهار ارتباط ارتفاع وردایست با ارتفاعات سطح زمین  90/4و  1/4ترتیب  ماه همبستگی کلی و جزئی به

 همةتفاع وردایست با عرض جغرافیایی نیز در تر است. ارتباط کلی و تفکیکی ار نسبت به دیگر متغیرهاي مکانی پایین

و می همبستگی کلی ارتفاع وردایست با عرض  ،هاي مارس، آوریل در ماه .است 9/4هاي فصل بهار کمتر از  ماه

 ،-82/4، -30/4که همبستگی تفکیکی این سه ماه برابر  درحالی ؛است -08/4و  ،-09/4، -09/4ترتیب برابر  جغرافیایی به

هاي فصل بهار نیز نشان داد که در  . بررسی همبستگی ارتفاع وردایست به ترازهاي فشار وردایست در ماهاست 42/4و 

ترتیب برابر  و همبستگی تفکیکی این سه ماه به -09/4و  ،-01/4، 00/4ترتیب ماه  این فصل همبستگی کلی وردایست به

 باالترین همبستگی تفکیکی مربوط به ماه مارس و در این فصل ،که مشاهده شد گونه است. همان -9/4و  ،80/4، 3/4

 باالترین همبستگی کلی مربوط به ماه آوریل است.
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هايفص .توزیعمکانیارتفاع)برحسبمتر(وترازفشاري)برحسبهکتوپاسکال(وردایستبررويجوایرانبرايماه9شک 

5390تا9101زمانیةبمارطیباز

و،ارتفاعوردایستبامتغیرهايمکانی)طولجغرافیایی،عرضجغرافیاییترازفشاروکلیوتفکیکی)جزئی(ةرابط.9جدول

درفص بمارارتفاع(

ماه


ی
ستگ

همب


یبا
طولجغرافیای

ت
س
شاروردای

ترازف


یبا
طولجغرافیای

ت
س
ارتفاعوردای

یبا
ضجغرافیای

عر

ت
س
شاروردای

ترازف
یبا

ضجغرافیای
اعر

ت
س
رتفاعوردای

شار
ارتفاعباترازف

ت
س
وردای



ارتفاعباارتفاع

ت
س
وردای



تبا
س
ارتفاعوردای

ن
شارآ

ترازف


 مارس
 00/4 -93/4 89/4 -09/4 12/4 99/4 -99/4 کلی

 3/4 43/4 42/4 -30/4 11/4 98/4 -89/4 تفکیکی

 آوریل
 -01/4 -93/4 89/4 -09/4 12/4 1/4 -90/4 کلی

 80/4 40/4 41/4 -82/4 12/4 90/4 -01/4 تفکیکی

 می
 -09/4 -98/4 88/4 -08/4 11/4 90/4 -93/4 کلی

 -9/4 440/4 -80/4 42/4 11/4 82/4 93/4 تفکیکی
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دامنة  افزایشتوان  می ،از ماه اول به سمت آخرین ماههاي فصل بهار  با مشاهدة دامنة تراز فشار وردایست در هریک از ماه

( 994 )اختالف مکانی 809-939مارس تراز فشار در ماه تغییرات مکانی  الً،مثتشخیص داد.  یخوب بها مکانی ترازهاي فشار ر

( 999)اختالف مکانی  899-944و ماه می  ،( هکتوپاسکال999)اختالف مکانی  889-984هکتوپاسکال، ماه آوریل 

 ،با این وصفر نواحی مختلف کشور است. این امر گویاي افزایش تباین ضخامت جو به سمت فصل گرم دهکتوپاسکال است. 

هاي  رسد به سمت ماه می نظر به ( است.در جنوب شرق کشور 944 به 939ها رو به کاهش )از  فشار در این دامنهتراز کمینة 

شش تري از کشور را پو تردهشود و نیز پهنة گس جا می جابه ترازهاي با فشار کمترشرق کشور به  در جنوب تراز فشاري  تر گرم

(، نقش 9319علیجانی،  ؛9314؛ مسعودیان، 9324شناسی )مثالً کاویانی و علیجانی،  اگر مطابق متون کالسیک اقلیم دهد. می

وردایست  یارتفاعتراز ترین  پایین ،بدین ترتیب است. کردنی جایی توجیه دما را در تغییر سترگی وردسپهر دخیل بدانیم، این جابه

 کمینة تراز ماههرچند که در این سه  .متر است 99340و  90124ترتیب  ر و در ماه آوریل و می بهمت 99944در ماه مارس حدود 

اند.  یکسانی را پوشش دادهمکانی موقعیت  این مقادیر ارتفاعی ،ه استافزایش( داشت -رفتاري تناوبی )کاهش وردایست یارتفاع

و  ،غرب  هایی از جنوب، جنوب بلکه در بخش ه است،شاهده نشددر جنوب شرق ایران م وردایست ارتفاع بیشینة ،این عالوه بر

 حدودترتیب  و می باالترین ارتفاع وردایست به ،هاي مارس، آوریل است. در ماه مشاهدههایی از مناطق مرکزي ایران قابل  بخش

ز مساحت کشور با سطوح درصد ا19و  ،19، 13ترتیب  و می به ،هاي مارس، آوریل در ماه. متر است 99091و  ،99914، 99911

متر  99444هاي کشور در این سه ماه داراي ارتفاعی کمتر از  متر پوشش داده شده است و سایر بخش 99444ارتفاعی بیشتر از 

بسیار غرب کشور(  -غرب  )شمالدرجه  94تا  00النهارهاي  ارتفاع وردایست بین نصفمکانی تغییرات توان دید که  میهستند. 

هاي فصل بهار  در تمام ماه .کند کاهش پیدا میاز شرق به سمت غرب این محدوده و تغییرات ارتفاع وردایست شیشدید است و 

 94تا  00جغرافیایی  ةوردایست نسبت به محدود یارتفاعتراز شرقی تغییرات  ةدرج 90النهار  درجه تا نصف 94 النهار نصفاز 

ارتفاعی تراز سه  ةلیوس بهشرقی در فصل بهار  ةدرج 90تا  94رافیایی جغ ةکه محدود طوري به ؛شرقی بسیار ناچیز است ةدرج

شکل با آغاز از سواحل خلیج فارس تشخیص  اي گنبدي توان محدوده در همین ناحیه می ،این عالوه برپوشش داده شده است. 

 داد که بر بیشینة ارتفاع وردایست منطبق است.

زاگرس در  -هاي البرز کوه هاي ارتفاعی وردایست نقش احتمالی رشتهاستنباط اولیه از عوامل دخیل در وضعیت تراز

 ة( ناحی9314دمایی مسعودیان ) يبند طبقهاین ناحیه در نواحی کشور است.  ةغرب کشور با بقی -غرب  تباین دمایی شمال

جغرافیایی همراه با  آید که سرماي خود را از یک سو از موقعیت ارتفاعی و از سوي دیگر از عرض شمار می هسرد ایران ب

دماي ترازهاي  شاملها  یک از ماه وردایی مکانی دماي هر ،بدین منظور(. 21: 9314کند )مسعودیان،  خشکی کسب می

و نیز دامنة  ،روز )میانگین( باالیی و زیرین وردایست و نیز دماي سطح زمین )دماي شبانه )کمینه(، روزانه )بیشینه(، شبانه

 :شددر زیر بررسی و در معرض توجه دمایی( 

توان  هاي فصل بهار نمایش داده شده است. می هاي دما در تراز پایین و باالي وردایست در ماه ویژگی 8در شکل 

موازات  بهموردمطالعه  ةی از محدودیها در بخشتغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست که مشاهده کرد 

یابد. در  می افزایشروي جو ایران در تراز پایین و باالي وردایست دماي هوا  با افزایش عرض جغرافیایی بر ؛مدارهاست

در سه ماه شرق کشور است.   دماي تراز پایین و باالي وردایست مربوط به جنوب ترین پایینهاي فصل بهار نیز  ماه همة

 .اند یی یکسانی را پوشش ندادهجغرافیا ةفصل بهار باالترین دماي تراز پایین و باالي وردایست از نظر مکانی محدود

فصل بهار  يها ماه همةکه در نشان داد هاي فصل بهار  تفاضل دماي تراز پایین و باالي )سترگی( وردایست براي ماه

در این  ،کشور نمایان است. درواقع شرق  جنوب و جنوبتوجه تباین دمایی باال و پایین )سترگی( وردایست در  شیو قابل
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هاي  تابع عرض جغرافیایی است و به سمت عرض تقریباًتفاضل دما و به تبع آن ضخامت وردایست  جغرافیایی ةمحدود

 یابد. جغرافیایی باالتر میزان تفاضل این دو الیه و نیز سترگی وردایست کاهش می

 

   

   

   

وردایستبررويجوایرانبراييپایینوباالوتفاض دمايتراز،میانگیندمايترازپایین،دمايترازبااليوردایست.5شک 

5392تا9101زمانیةفص بمارطیبازهايماه

کلی تراز فشار و ارتفاع وردایست و با دماي زیرین و باالیی وردایست و تفاضل دماي دو تراز در فصل بهار در  ةرابط

تراز فشار وردایست با دماي تراز پایین و باال و کلی هاي فصل بهار نیز ارتباط  ماه همةدر نمایش داده شده است.  8جدول 

به سمت فصل گرم یعنی از ماه مارس به سمت ماه می میزان ارتباط  این فصلدر . است 2/4بیشتر از تفاضل دمایی 

ي باال ارتباط دماي تراز پایین وهاي فصل بهار  شود. در ماه شدیدتر میشده  ترازهاي فشار وردایست با متغیرهاي بیان

که  درحالی. ارتباط تفاضل دمایی دو تراز با تراز فشار وردایست منفی است فشار وردایست مثبت و هايبا تراز وردایست

ها  ارتباط دماي دو تراز اطراف وردایست با ارتفاع وردایست منفی و ارتباط تفاضل دمایی با ارتفاع وردایست در همین ماه

 ا ارتفاع وردایست ضعیف است.شده ب بیان متغیرهايارتباط  .مثبت است
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کلیترازفشاروارتفاعوردایستوبادمايزیرینوباالییوردایستوتفاض دمايدوترازدرفص بمارة.رابط5جدول
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 99/4 -24/4 -82/4 29/4 -88/4 28/4 کلی مارس
 81/4 -22/4 -33/4 21/4 -39/4 21/4 کلی آوریل

 31/4 -11/4 -39/4 10/4 -33/4 19/4 کلی می

فص پاییز

هاي  هاي فصل پاییز )ماه در ماه (برحسب متر)و ارتفاع )هکتوپاسکال( هاي وردایست را برحسب تراز فشار  ویژگی 3شکل 

هاي مکانی ارتفاع وردایست در ماه سپتامبر بسیار ناچیز و ارتفاع وردایست  تفاوت. دهد میو نوامبر( نمایش  ،سپتامبر، اکتبر

با آغاز فصل پاییز پسروي رودباد جنب حاره و پیشروي بادهاي  کیلومتر( است. 99در سراسر کشور یکسان )حدود  اًتقریب

 کند فعالیت اغتشاشات جوي می ةهاي هوایی ایران را عرص شود و ناپایداري جوي همراه جبهه غربی در ایران آغاز می

دلیل کژفشاري جو( با ترازهاي فشار  ارتفاع وردایست )به ،رو ازاین .(32: 9314مسعودیان،  ؛32-33: 9329)علیجانی، 

که تراز فشار در کمترین مقدار خود بود ارتفاع وردایست در باالترین  یهای در مکان ،وردایست همخوانی ندارد. بدین ترتیب

با بیشینة فشار تراز  توأمهایی  در مکان قاًیدقحد خود نسبت به دیگر مناطق قرار ندارد و برعکس. کمترین ارتفاع نیز 

غرب کشور   وردایست در شمال تراز فشارفصل پاییز ارتفاع و  آخروردایست قرار نداشت. شایان یادآوري است که در دو ماه 

متر( رسیده  99249ترین سطح ) غرب کشور به پایین  دارند. ارتفاع وردایست در ماه سپتامبر در جنوب یتوجه همخوانی قابل

مناطقی است که فشار کم را تجربه کرده است.  ةدهد که این بخش از جمل تراز فشار وردایست نشان میکه  درحالی ؛است

غرب کشور قابل مشاهده   هایی از شمال متر( در بخش 99912در ماه سپتامبر باالترین ارتفاع وردایست )حدود  ،عالوه بر این

دهد. در این ماه تغییرات ارتفاع وردایست از  ی مجاور نشان میاست، ولی تراز فشار وردایست فشار باالیی را نسبت به نواح

درجه به سمت غرب کشور روند تغییرات ارتفاع وردایست بسیار  99درجه به طرف شرق کاهشی است. از مدار  99النهار  نصف

متر  99301و  99993 ترتیب حدود هاي اکتبر و نوامبر به ارتفاع وردایست در ماه ةم و فاقد روند مشخصی است. بیشیننامنظ

تا  94النهارهاي  توجه از کشور بین نصف هایی قابل ها بخش شرق کشور( است. در این ماه  هایی از جنوب و جنوب )در بخش

ارتفاع وردایست  ،درجه به سمت غرب 94اند. از طول جغرافیایی  متر را تجربه کرده 99444از  کمترارتفاعی  ةدرج 90

د که در بیشتر مناطق کشور ارتفاع کرتوان مشاهده  هاي فصل پاییز نیز می شده براي ماه هاي ترسیم . در نقشهیابد می افزایش

درصد از مساحت 14و  ،21، 19ترتیب  و نوامبر به ،هاي سپتامبر، اکتبر که در ماه طوري به ؛متر است 99444وردایست بیشتر از 

 داده شده است. متر پوشش 99444از سطوح ارتفاعی بیشتر  ةوسیل ایران به

درجه، ترازهاي فشار  39تر از  هاي جغرافیایی پایین رفشار جنب حاره به سمت عرضنشینی پُ در ماه سپتامبر با عقب

به دهند.  را نشان می متفاوت با آنتر الگوي  هاي پایین و در عرض مشابه فصل بهارهاي باالتر الگوي  وردایست در عرض

هاي  امانهبا ظهور س توأمغرب کشور )اکتبر( تا غرب )نوامبر(   الیه شمال سمت فصل زمستان ظهور تباین مکانی از منتهی

از آن یاد  (9329علیجانی،  ؛9314مسعودیان،  ،شناسی )براي مثال زایی است که در بسیاري متون کالسیک اقلیم باران

کامل از ایران خارج شده است  صورت بهحاره   رفشار جنبا توجه به اینکه پُدر دو ماه اکتبر و نوامبر نیز ب شده است.
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است. رخنمون صورت کامل حالت مداري  وردایست به ،(9310؛ عساکره و همکاران، 9329؛ علیجانی، 9314)مسعودیان، 

نظم بیشتري  ،رابطه با مداراتدر  ترازهاي فشار وردایستمکانی و آرایش  روند تغییرات با ماه نوامبر ،پاییزدر بین سه ماه 

نوامبر است. در بین این سه ماه مربوط به شمالی  -جنوبی بیشترین میزان تغییرات  ،رو ازاین .داردبه دو ماه دیگر  تنسب

غرب کشور   در شمال هکتوپاسکال 899و تراز فشار شرق کشور   جنوبهکتوپاسکال در  941در این ماه تراز فشار 

الگوي تراز فشار وردایست در آغاز  ،بنابراین نسبت به دو ماه قبل بسیار شدید است. مکانی تغییرات این شود. مشاهده می

زیاد شمالی است و نیز نقش  وبا شی توأمجنوبی و  ةدرجه مرز نواحی پایست 39( تقریباًعرض جغرافیایی ) پاییز )سپتامبر(

تغییرات ترازهاي فشار  ،هاي اکتبر و نوامبر در ماهه است. توج ارتفاعات کرمان و تا حدود کمتري ارتفاعات زاگرس قابل

 کند. از عرض جغرافیایی تبعیت میشود،  متأثربیش از آنکه از ارتفاعات وردایست 

 

  

 
 

  
ةهايفص تابستانطیباز.توزیعمکانیارتفاعوردایست)برحسبمتر(وترازفشاريوردایستدرایرانبرايماه9شک 

5390تا9101انیزم
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ارتفاع وردایست باالترین میزان  .در فصل پاییز روابط مشابه بهار استروابط ارتفاع وردایست با متغیرهاي مکانی 

ترتیب  و نوامبر به ،هاي سپتامبر، اکتبر . مقادیر این همبستگی براي ماهدهد نشان میهمبستگی کلی را با عرض جغرافیایی 

، 19/4ترتیب به مقدار  با برداشتن اثر متغیرهاي دیگر از عرض جغرافیایی میزان همبستگی بهاست.  11/4و  ،11/4، 29/4

-19/4= 49/4توان دید که در ماه سپتامبر بخشی از رابطة ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی ) می .است 11/4و  ،11/4

ی ارتفاع همبستگهاي سردتر  ماه سمتبه  ،دید 3توان در شکل  می که گونه همان ،درواقعارتفاعات است.  تأثیر ( تحت29/4

که در باال  گونه همان ،وردایست با عرض جغرافیایی افزایش یافته و در ماه نوامبر به باالترین حد خود رسیده است. درواقع

بر روي ارتفاعات  تأثیرهاي جغرافیایی پایین  در عرض ،نیز دیده شد 0که در شکل  همچنان ،در ماه سپتامبراشاره شد، 

با عرض جغرافیایی  ستیوردادر ماه سپتامبر میزان همبستگی ارتفاع  ،به همین دلیل .ارتفاع وردایست قابل مشاهده است

از عرض  توجهی طور قابل بهدو ماه اکتبر و نوامبر تغییرات ارتفاع وردایست در که  درحالی ؛کمتر از دو ماه بعدي است

 اند. اعی وردایست به حالت مداري درآمدهکند و سطوح ارتف جغرافیایی تبعیت می

. داردطول جغرافیایی با ارتفاع وردایست باالترین همبستگی کلی و تفکیکی را  ،فصل بهارهاي فصل پاییز همانند  در ماه

هاي سپتامبر،  . در ماهمشاهده شدهاي جغرافیایی  ارتفاعات وردایست با طولبودن  و به شکل موازي 3این موضوع در شکل 

است و همبستگی  2/4و  ،19/4، 19/4ترتیب ماه برابر  و نوامبر همبستگی کلی ارتفاع وردایست با طول جغرافیایی به ،کتبرا

با حرکت به سمت فصل  ،شود می مشاهدهکه  گونه همان .است 11/4و  ،91/4، 19/4ترتیب ماه برابر  تفکیکی این دو متغیر به

و نوامبر همبستگی کلی  ،هاي سپتامبر، اکتبر ول جغرافیاي افزایش یافته است. در ماهسرد میزان ارتباط ارتفاع وردایست با ط

ترتیب ماه  به ها آناست و همبستگی تفکیکی  -9/4و  ،-90/4، 89/4ترتیب ماه برابر  ارتفاع وردایست با عرض جغرافیایی به

هاي فصل تابستان مربوط به ماه  ار وردایست ماهترین همبستگی ارتفاع وردایست با تراز فشباال است. -08/4و  ،31/4، 89/4

 (.3جدول ) است -09/4و  -99/4ترتیب برابر  هاکتبر است که همبستگی کلی و تفکیکی وردایست ب

و،ارتفاعوردایستبامتغیرهايمکانی)طولجغرافیایی،عرضجغرافیاییترازهايفشاروکلیوتفکیکی)جزئی(ة.رابط9جدول
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 سپتامبر
 39/4 39/4 80/4 89/4 29/4 -19/4 -03/4 کلی

 90/4 89/4 42/4 89/4 19/4 -19/4 -414/4 تفکیکی

 اکتبر
 -99/4 -92/4 91/4 -90/4 11/4 19/4 -01/4 کلی

 -09/4 -41/4 89/4 31/4 11/4 91/4 -8/4 تفکیکی

 نوامبر
 -98/4 91/4 83/4 -9/4 11/4 2/4 -98/4 کلی

 0/4 98/4 -99/4 -08/4 11/4 11/4 -99/4 تفکیکی

 

هاي اکتبر و نوامبر ارتفاع تراز  هکتوپاسکال و در ماه 943 تقریباًباالترین ارتفاع تراز فشار وردایست در ماه سپتامبر 

وردایست نیز در  فشارترین ارتفاع تراز  هکتوپاسکال است. پایین 941و  949 ترتیب بهفشار وردایست در باالترین حد خود 

 ترتیب بههاي اکتبر و نوامبر  هکتوپاسکال و در ماه 909که در ماه سپتامبر حدود  يطور به ؛این سه ماه با هم متفاوت است
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هاي اکتبر و نوامبر بین ترازهاي فشاري  در ماه ،شود مشاهده می 0در شکل  که گونه همانهکتوپاسکال است.  899و  919

هاي جغرافیایی  در عرض ژهیو بهرازهاي فشاري در ماه اکتبر شیو ت الً،مث .شود توجهی مشاهده می وردایست اختالفات قابل

 پایین کمتر از ماه نوامبر است. 

 تأثیر رسد با گذر از سپتامبر )اول پاییز( به نوامبر )آخر پاییز( وضعیت ترازهاي ارتفاع و فشار وردایست تحت نظر می به

ها براي ترازهاي  وردایی مکانی دماي هریک از ماهثیر أت ،فرض منظور ارزیابی این پیش کند. به میدما تغییر  ماه به ماهتغییر 

مشخص  ،شده براساس نتایج بررسی انجامشد. بررسی ایست  بر تغییرات مکانی ورد (0)شکل  باالیی و زیرین وردایست

 شود مشاهده می که گونه همان. ستنوا همو هماهنگ از زیرین و باالیی وردایست با هم در ماه سپتامبر دماي ترشد که 

 استشرق کشور   جنوب هاي از مربوط به بخشدر ماه سپتامبر  ستیورداو باالي دماي تراز زیرین  ترین پایین (،0کل )ش

وردایست تغییرات دما بر روي  يو باالدر ماه سپتامبر در تراز زیرین  .که باالترین تراز فشار وردایست در آنجا مشاهده شد

ز کشور بر روي محدودي ا يها بخش جز بهدر ماه سپتامبر  .است ترمحدود نسبت به دو ماه اکتبر و نوامبرجو ایران 

کند و با افزایش عرض جغرافیایی  هاي کشور دما از عرض جغرافیایی تبعیت می ارتفاعات کرمان و زاگرس در دیگر بخش

دمایی دو تراز زیرین و  هاي ، آشفتگیپایینهاي جغرافیایی  در عرض. یابد وردایست افزایش می پایین و بااليدما در تراز 

در  که گونه همانبا تغییرات مکانی وردایست در ماه سپتامبر هماهنگ است.  توأم ةنسبی با ناحی طور بهرویین وردایست 

هاي جغرافیایی  عرضبا هاي اکتبر و نوامبر روند تغییرات ارتفاع وردایست در موازات  در ماه ،بیان شدنیز  پیشینهاي  بخش

موازات مدارات  بهوردایست الگوي مکانی و ماه تغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست نیز همانند در این د .بود

در  شده واکاويهاي  ماه همةدر بین . یابد می افزایشیعنی با افزایش عرض جغرافیایی دماي هوا در این دو تراز  ؛است

در این سه  ؛الترین هماهنگی را با ترازهاي فشار وردایست داردهاي فصل پاییز دماي تراز پایین و باالي وردایست با ماه

هاي فشار ترین تراز ترین دماها از نظر مکانی با باالترین ترازهاي فشار وردایست و باالترین دماها با پایین پایینماه 

در  نوامبرسپتامبر و ه نسبت ب اکتبرروند تغییرات تفاضل دمایی دو تراز بر روي ایران در ماه وردایست همخوانی دارد. 

با افزایش عرض جغرافیایی تفاضل بین دو الیه کاهش اکتبر ماه  انطباق با مدارات از نظم بیشتري برخوردار است. در

 .ترین و باالترین تراز فشار وردایست همخوانی دارد ترین و باالترین تفاضل دمایی دو تراز با پایین و پایین یابد می

هاي فصل پاییز میزان ارتباط تراز فشار وردایست با دماي تراز پایین و  اهده کرد که در ماهتوان مش می 0در جدول 

و نوامبر ارتباط کلی دماي تراز  ،ها باالتر از فصل بهار است. در ماه سپتامبر، اکتبر باالي وردایست و تفاضل دمایی آن

که ارتباط کلی دماي تراز  درحالی ؛است 19/4و  ،11/4، 19/4ماه برابر  ترتیب بهپایین وردایست با تراز فشار وردایست 

است و در همین سه ماه ارتباط کلی  10/4و  ،11/4، 13/4ماه حدود  ترتیب بهباالي وردایست با تراز فشار وردایست 

توان  یم ،آمده دست بهاست. با توجه به نتایج  -11/4و  ،-12/4، -91/4تفاضل دماي دو تراز با تراز فشار وردایست حدود 

شده در ماه اکتبر  هاي فصل پاییز میزان همبستگی ترازهاي فشار وردایست با متغیرهاي بیان استنباط کرد که در بین ماه

است. در فصل پاییز نیز ارتباط کلی  0در شکل  آمده دست بهنتایج  ةکننددییتأهاي دیگر است. این موضوع  بیشتر از ماه

ن و باالي وردایست و تفاضل دمایی این دو تراز پایین است و باالترین ارتباط کلی ارتفاع وردایست با دماي تراز پایی

ارتفاع وردایست با متغیرهاي یادشده مربوط به ماه اکتبر است. در ماه سپتامبر و اکتبر همبستگی کلی ارتفاع وردایست با 

ماه نوامبر همبستگی کلی ارتفاع ر دکه  دماي دو تراز اطرف وردایست مثبت و با تفاضل دمایی منفی است؛ درحالی

 وردایست منفی و با تفاضل دمایی مثبت است. اطرافبا دماي دو تراز  ستیوردا
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گیرينتیجهبنديوجمع
شناسی،  اقلیم دیدگاهوردایست در مناطق جغرافیایی متفاوت به دالیل مختلف داراي اهمیت است. از  ةشناسایی منطق

به لحاظ شناخت سازوکار این بخش از ساختمان جو و نیز به لحاظ پویشی از مدت درازهاي وردایست در  بررسی ویژگی

و  سپهر وردسپهر و پوشنمیزان مبادله بین  زیرا شناخت وردایست امکان شناسایی و فهم ،اهمیت زیادي برخوردار است

. (9118و همکاران، وراتسوس ) کند  خوبی مهیا می به ایی اتمسفر دارندیرا در تغییرات شیم تأثیرکه بیشترین را هایی  مکان

هاي فصل پاییز  و عوامل مرتبط با آن در ماه 8492تا  9111زمانی  ةدر باز ایرانهاي وردایست بر روي جو  ویژگی بررسی

در این عوامل  تأثیر و تحت ندرگذاریتأثهاي این دو فصل عوامل مختلفی بر روي وردایست  ماه درو بهار نشان داد که 

در فصل بهار  الً،مثد. هاي متفاوت باش داراي ویژگی باعث شده که وردایست بر روي جو ایرانهاي موردواکاوي  ماه

توان  می تأثیرگذارند. از جمله عوامل تأثیرگذارهاي مختلف کشور  هاي وردایست در بخش عوامل مختلفی بر روي ویژگی

 ،د. درواقعکرو دما در تراز پایین و باالي وردایست اشاره  ،، رودباد جنب حاره، مشخصات دمایی در سطح زمینارتفاعاتبه 

و با توجه به اینکه  ستینو شناخت وردایست بر روي جو ایران بدون توجه به موارد ذکرشده دقیق در فصل بهار بررسی 

تنهایی قادر به  هاي وردایست فصل بهار تأثیر دارند، یک ویژگی به گیري ویژگی عوامل یادشده در تعامل با هم در شکل

هاي دو فصل بهار و پاییز  ماه همةدر جه کرد. موارد تو همةشده براي وردایست نیست و باید به  تعیین مشخصات گفته

و نوامبر در دو ماه اکتبر  ،البته .یابد ماه سپتامبر با افزایش عرض جغرافیایی ارتفاع تراز فشار وردایست کاهش می جز به

شار وردایست ماه سپتامبر( باالترین تراز ف جز بههاي این دو فصل ) ماه همةدر هاي دیگر است.  تغییرات بیشتر از ماهنظم 

وردایست در رابطه با  بررسی تغییرات ارتفاعغرب کشور وجود دارد.   ترین تراز فشار در شمال در جنوب شرق کشور و پایین

به این صورت که در  ؛با هم هماهنگ نیستند ها آن  شده ل واکاويودر فصنشان داد که نیز ترازهاي فشار وردایست 

هاي اکتبر و نوامبر  هاي فصل بهار و ماه در ماه. متفاوت استشده  مشاهده ارتفاعاتهایی با ترازهاي فشار یکسان  مکان

با عرض  ، اما تغییرات ارتفاع وردایست رابطة منظمیکند میتغییرات تراز فشار وردایست از عرض جغرافیایی تبعیت 

هایی از کشور  در بخشعمدتاً نامنظم و هاي فصول بهار و پاییز  در ماهوردایست  د. تغییرات ارتفاعهد جغرافیایی نشان نمی

 .تقریباً وابسته به طول جغرافیایی است

در . اند بر روي وردایست تأثیرگذاراز جمله عوامل بسیار  وردایستو پایین  زهاي باالدماي ترادر فصول بهار و پاییز 

فشار وردایست با عوامل ترازهاي  ط ارتفاع وکه احتمال ارتباشد هاي اکتبر و نوامبر مشخص  هاي فصل بهار و ماه ماه

ارتفاعات را بر روي ترازهاي فشار وردایست  تأثیرتوان  هایی از کشور می اما در ماه سپتامبر در بخش ،محلی پایین است

 د.کرمشاهده 

 ةی از محدودیها تغییرات دما در تراز زیرین و باالیی وردایست در بخشو ماه سپتامبر هاي فصل بهار  ماه همةدر 

به این صورت  ؛شود کل محدوده مشاهده میهاي اکتبر و نوامبر در  ماه درو این ویژگی  وردمطالعه به موازات مدارهاستم

 همةیابد. در  با افزایش عرض جغرافیایی بر روي جو ایران در تراز پایین و باالي وردایست دماي هوا افزایش می که

ولی باالترین ، شرق کشور است  ز پایین و باالي وردایست مربوط به جنوبترین دماي ترا پایینو پاییز هاي فصل بهار  ماه

باالترین تفاضل دماي تراز پایین و . هاي مکانی مشابه مشاهده نشد هاي این فصول در محدوده در ماه هشد دماي مشاهده

رین تفاضل دمایی این دو تراز ت شرق کشور است، اما پایین  مربوط به جنوب هاي فصل بهار و پاییز ماهدر باالیی وردایست 

هایی در  در ایران نیز پژوهش ،که در مقدمه اشاره شد گونه همانجغرافیایی یکسانی تمرکز ندارد.  ةها در محدود در این ماه

 ینخانیا سام و شریفیاز جمله پژوهش  ـ ی که انجام شدهیبیشتر کارهادر  ؛ارتباط با ترپوپاوز به انجام رسیده است
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هاي توصیفی وردایست  ویژگی هایی غیر از به بررسی ویژگی ـ (9311همکاران ) برهانی وو ، (9310خسروي )کی ،(9314)

نتایج  هاي یادشده نیست. نتایج این پژوهش قابل مقایسه و بررسی با پژوهش ،با توجه به این موضوع شده است. پرداخته

توان به نتایح  این تشابهات می ةاز جمل ؛دارد (9319لشکري و همکاران )با نتایج پژوهش  یاین پژوهش تشابهات

توجهی با نتایج  هاي قابل تفاوت آمده دست بهاما نتایجی که براي فصل بهار  .براي فصل پاییز اشاره کرد آمده دست به

 دارد. (9319)لشکري و همکاران  پژوهشِ
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