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چکيسُ
ثبضـ ٔتغيطي اؾت ؤ ٝمساض ،قست ٛ٘ ٚع آٖ ،زض اثؼبز ظٔب٘ي ٔ ٚىب٘ي تغييط ٔيوٙسٚ .لٛع
ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ٕ٘ٛزي اظ ايٗ تغييطات اؾت و ٝػبّٔي ٔربعطٜآٔيع زض ثطٚظ حٛازث
عجيؼي ٔخُ ؾيُ ٔيثبقس .زض ايٗ پػٞٚف ثب ٞسف ثطضؾي ضفتبض ثبضـ  ٚزثي حٛضٝي
آثطيع ثبثّطٚز ،ايؿتٍب ٜلطاٖ تبالض ،ث ٝػٛٙاٖ ايؿتٍب ٜقبذم ا٘تربة ٌطزيس .ؾپؽ چطذٞٝبي
حبوٓ ثط پبضأتطٞبي ثبضـ  ٚزثي ايؿتٍبٔ ٜعثٛض زض ٔميبؼ ؾبال٘ )1355-1391( ٝثط اؾبؼ
تىٙيه تحّيُ عيفي ترٕيٗ ظز ٜقس٘ .تبيذ حبنّ ٝاظ تحّيُ عيفي ثط ضٚي ؾطيٞبي ظٔب٘ي
زثي  ٚثبضـ زض ؾغح  95%اعٕيٙبٖ٘ ،كبٖزٙٞسٜي ٚرٛز يه چطذ 2 ٝؾبال٘ٔ ٝكتطن زض
زثي  ٚثبضـ ؾبال٘ ٝاؾتٕٞ .عٔب٘ي ٚلٛع چطذٝي ٔؼٙيزاض  2ؾبِ ٝزض ؾطي ظٔب٘ي ثبضـ ٚ
زثي ثسيٗ ٔؼٙي اؾت و ٝزض ٞط  2ؾبَ ،تىطاض ضٚيسازٞبي ثبضقي ؾبال٘ ،ٝزثي ؾبال٘ ٝضا ٘يع
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ٔتأحط ٔيؾبظز .ؾپؽ ثب اؾترطاد ضٚظٞبي تٛاْ ثب ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض حٛضٝي آثطيع
ثبثّطٚز ،ث ٝثطضؾي ضفتبض ر ٛزض ؾغح ظٔيٗ ( ٚ )SLPاضتفبع ؾغح ٔيب٘ي ر( ٛؾغح 500
ٞىتٛپبؾىبَ) زض ظٔبٖ ٚلٛع آٟ٘ب پطزاذت ٝقس .پؽ اظ ٌطٜٚثٙسي ايٗ ضٚظٞب ثط اؾبؼ
تىٙيه تحّيُ ذٛقٝاي ،ؾ ٝاٍِ ٛث ٝػٛٙاٖ اٍِٞٛبي غبِت ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض حٛضٝي
آثطيع ثبثّطٚز ،تؼييٗ ٌطزيسٔ .كرم قس و ٝقىٌُيطي أٛاد وٛتب ٜزض ثؿتط أٛاد ثّٙس ٚ
ٞسايت آٖ ث ٝؾٕت ايطاٖ  ٚتأحيط ػٛأُ رٛي فٛلب٘ي ٔ ٟٓتطيٗ ػبُٔ ايزبز ثبضـٞبي
ؾٍٙيٗ زض ؾٛاحُ ذعضي  ٚحٛضٝي آثطيع ثبثُ ضٚز ٔيثبقٙس.
کلوات کليسي :ثبثُ ضٚز ،ثبضـ ٞبي ؾٍٙيٗ ،تحّيُ عيفي ،اٍِٞٛبي ٕٞسيس.

همسهِ
ثبضـ ثِ ٝحبػ ايزبز رطيب٘بت ؾغحي ،تأحيط ثط ؾفطٜٞبي آة ظيطظٔيٙي  ٚث ٝػٛٙاٖ
ٟٔٓتطيٗ زازٜي ٚضٚزي ث ٝؾيؿتٓٞبي ٞيسضِٛٚغيه ٛٔ ٚحطتطيٗ فطايٙس تأحيطٌصاض
ثط ٔٙبثغ آثي ،اظ إٞيت ٚيػٜاي ثطذٛضزاض ثٛزٔ ،ٜمساض ،قست ٛ٘ ٚع آٖ ٘يع زض اثؼبز
ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ تغييط ٔيوٙس .ايٗ تغييطٞب ٔٛرت ٔيقٛز و ٝثبضـ ضفتبضٞبي ٔرتّفي
ضا زض ايٗ اثؼبز ثٕ٘ ٝبيف ثٍصاضز .يىي اظ ايٗ ضفتبضٞبٚ ،لٛع ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ٚ
قسيس اؾت و ٝػبّٔي ٔربعطٜآٔيع زض ثطٚظ حٛازث عجيؼي ٔخُ ؾيُ ٔيثبقس .زض
اوخط حٛضٞٝبي آثطيع ايطاٖ ثٚ ٝيػٙٔ ٜبعك قٕبِي وكٛض  ٕٝٞؾبِ ٝثبضـٞبي
ؾٍٙيٗ ،ؾيُٞبي ٔرطثي ضا ايزبز ٔيوٙس (أيسٚاض .)56 :1392 ،اظ ايٗ ض ٚقٙبؾبيي
چٍٍ٘ٛي تىٛيٗ ،تمٛيت ٔ ٚىب٘يؿٓ فؼبِيت ٞبي لبٕ٘ٙ٘ٛس حبوٓ ثط اٍِٞٛبي ٕٞسيس
ٔٙزط ث ٝثبضـٞبي ؾيُظأ ،يتٛا٘س ظٔي ٝٙالظْ ثطاي پيفثيٙي ظٔبٖ ٚلٛع آٟ٘ب ضا
فطا ٓٞوٙس .ثب پيفثيٙي اٍِٞٛبي ٕٞسيس لجُ اظ ٚلٛع ثبضـٞبي ؾٍٙيٗٔ ،يتٛاٖ
ػٛأُ ٔٛحط ثط ٚلٛع ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ضا قٙبؾبيي  ٚضفتبضٞبي آٖ ضا ثطضؾي وطزٚ ٜ

السأبت پيفٌيطا٘ ٝالظْ ثطاي رٌّٛيطي اظ ذؿبضات احتٕبِي ٕٞ ٚچٙيٗ اؾتفبزٜ
ثٟي ٝٙاظ ايٗ ثبضـٞب ضا ث ٝػُٕ آٚضز.
ثطضؾـيٞبي ٔٛرٛز ثط اؾبؼ آٔبضٞبي ٞـيسضِٚيه  ٚضذسازٞبي ؾـيُ ٘كبٖ
ٔيزٞس وٙٔ ٝبعك قٕبِي ايطاٖ اظ ؾيُذيعتطيٗ ٘مبط وكٛض ٔيثبقسِ .صا زض ايٗ
پػٞٚف تالـ ٌطزيس ضٕٗ تالـ ثطاي ثطضؾي  ٚقٙبذت قطايظ ٕٞسيس ؾبٔب٘ٞٝبي
تٛاْ ثب ثبضـٞبي ؾيُظا زض حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚز ،ث ٝايٗ ز ٚؾٛاَ پبؾد زاز ٜقٛز
و ٝثبضـ ؾبال٘ ٝاظ چ ٝچطذ ٝثبظٌكتي پيطٚي ٔيوٙس؟ ز ْٚايٙى ٝآيب ػٛأُ ٕٞسيس
والٖ ٔميبؼ تأحيطي ضٚي زضيبفت ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ  ٚؾيالثي حٛضٝي آثطيع ثبثُ
ضٚز زاقتٝا٘س يب ذيط؟
زا٘كٕٙساٖ  ٚث ٝعٛض ذبل الّيٓقٙبؾبٖ ،ث ٝزِيُ إٞيت ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ٚ
ؾيالثي ،تٛرٚ ٝيػٜاي ث ٝثطضؾي ضفتبض ايٗ ٘ٛع ثبضـٞب ٘كبٖ زاز ٚ ٜػٕستبً ث ٝثطضؾي
ضفتبض ر ٚ ٛؾغٛح ٔرتّف فكبض زض ظٔبٖ ٚلٛع آٟ٘ب زاقتٝا٘س .ثطاي ٔخبَ ٚيّيبْٚ 1
ٕٞىبضاٖ ( )2004ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ اٍّ٘ؿتبٖ ضا ث ٝؾ ٝزؾتٝي رجٟٝايٕٞ ،طفتي ٚ
وٜٛثبضـ تمؿيٓ وطز٘س٘ .تبيذ ٘كبٖ زاز و ٝثبضـٞبي رجٟٝاي ،ظٔب٘ي و ٝضعٛثت
٘ؿجي ثيف اظ 80زضنس ثبقس  ٚيه ٔطوع فطٚز اظ ٔحسٚز 200 ٜوئّٛتطي ث ٝعطف
ٔحُ ضٚيساز ثبضـ ؾٍٙيٗ حطوت وٙس اتفبق ٔيافتسٞٛٔ .بپبتطاٞٛٔ ٚ 2ب٘ي ()2005
زض اٚضيؿبي ٙٞس ٚيػٌيٞبي ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ  24ؾبػت ٝثبالتط اظ ٔ 125يّئتط ضا
ثطضؾي ٕ٘ٛز٘س ،ايٗ ثبضـٞب ٘بقي اظ ؾبٔب٘ٞٝبي وٓفكبض  ٚؾبٔب٘ٞٝبي ٕٞسيس
وٛچه ٔميبؼ زض ٔٙغم ٝثٛزِ .يؿبتٕٞ ٚ 3ىبضاٖ ( ،)2007ث ٝثطضؾي ٚيػٌيٞبي
زيٙبٔيىي  ٚتطٔٛزيٙبٔيىي حٛضچٞٝبي ٛٞاي ؾطز  ٚؾطزچبَٞبي اضٚپب پطزاذت،ٝ
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٘مف آٟ٘ب ضا زض ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ اؾپب٘يب ثيبٖ وطز٘س٘ .تبيذ ٘كبٖ زاز و ٝقطايظ
زيٙبٔيىي حٛضچٞٝبي ٛٞاي ؾطز زض ايزبز ضٚيسازٞبي ثبضقي ؾٍٙيٗ ٟٔٓتط اؾت.
زٕٞ ٚ ً٘ٚىبضاٖ )2008( 1ث ٝتحّيُ ٕٞسيس يه ضٚيساز ثبضقي ؾٍٙيٗ  18ضٚظ ٜزض
وط ٜرٛٙثي پطزاذتٙس .آٟ٘ب ٘كبٖ زاز٘س و ٝزض ؾبَ ٚ ،1998رٛز پطاضتفبع ٔب٘غ ضٚي
قطق ٔٙچٛضي ٌ ٚؿتطـ پطفكبض رٙت حبضٜاي قٕبَ اليب٘ٛؼ آضاْ ث ٝؾٕت غطة،
ػٛأُ انّي ايزبز ايٗ ثبضـ ؾٍٙيٗ ثٛز٘سٚ .ايس ٕٞ ٚىبضاٖ )2008( 2ثبضـٞبي
ثيف اظ ٔ 100يّئتط ضا عي ؾبَٞبي ٛٔ 2005–1950ضز ثطضؾي لطاض زاز٘س.
ايكبٖ ثب ثىبضٌيطي تىٙيه ٔؤِفٞٝبي انّي  ٚقبذم ٘ٛؾب٘بت ٔسيتطا٘ ٝغطثي ٞفت
اٍِٛي ٔؤحط ضا ثطاي ايٗ ثبضـٞب تكريم زاز٘س .قٕ٘ٛبٖ ٕٞ ٚىبضاٖ)2009( 3
اٍِٞٛبي ٕٞسيس ثبضـ ضٚظاٌ٘ ٝطيّٙٙس ضا ثطضؾي وطز٘س .ايكبٖ  35اٍِٛي ٔرتّف
تطاظ زضيب ضا قٙبؾبيي ٕ٘ٛز ٚ ٜث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س و ٝثبضـٞبي ؾٍٙيٗ تٛؾظ
چطذٙسٞبي ٔطتجظ ثب رطيب٘بت ؾبحّي ايزبز ٔيق٘ٛس.
زض زاذُ ايطاٖ ٘يع يبفتٞٝبي ٘هيطي  ٚلبئٕي ( )1378زض ذهٛل تحّيُ
اٍِٞٛبي ٕٞسيسي  ٚزيٙبٔيىي ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ حٛضٞٝبي آثطيع وطذ ٚ ٝزظ وٝ
ٔٙزط ث ٝؾيالةٞبي ثعضي ٔيٌطزز حبوي اظ ٚرٛز ز ٚؾيؿتٓ ٔزعاي ٔسيتطا٘ٚ ٝ
ؾٛزا٘ي اؾت وٞ ٝط وساْ ث ٝتطتيت زض ثبضـٞبي ايٗ حٛضٔ ٝؤحط٘سِ .كىطي
( )1379زض ثطضؾي ؾبظٚوبض تىٛيٗ ٔٙغمٝي ٍٕٞطايي زضيبي ؾطخ ثيبٖ ٔيوٙس وٝ
ػٕيك قسٖ ٘بٜٚي قٕبَ آفطيمب ٌ ٚؿتطـ آٖ ضٚي ؾٛزاٖ ؾجت فؼبَ قسٖ
ٔٙغمٝي ٍٕٞطايي زضيبي ؾطخ  ٚزض ٘تيز ٝضيعـ ثبضاٖٞبي قسيس زض رٛٙةغطة
ايطاٖ ٔيقٛز .اؾسي ٔ ٚؿؼٛزيبٖ ( )1380زض ثطضؾي ٕٞسيسي ؾيالة قيطاظ ،ثٝ
تزعي ٚ ٝتحّيُ ؾيؿتٓٞبي رٛي ٔٛرت ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ عي ضٚظٞبي  17اِي
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 22زي ٔب ٜؾبَ  1380پطزاذتٙس  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س و ٝؾيؿتٓٞبي ثبضاٖظاي
ٔسيتطا٘ٝاي ،ؾٛزا٘ي–زضيبي ؾطخ اظ ػٛأُ ايزبز ايٗ ؾيالة ٔيثبقسٔ .طازي
( )1385ثب ثطضؾي ؾيالةٞب زض ؾبحُ رٛٙثي زضيبي ذعض ث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس و ٝؾٝ
٘ٛع تٛزٛٞ ٜا  ٚؾيؿتٓ ٞبي فكبضي قبُٔ چطذٙسٞب ٚ ٚاچطذٙسٞبي ٟٔبرط زضيبي
ذعض زض ضيعـ ثبضـ ؾٛاحُ رٛٙثي ٔؤحط ثٛز ٜاؾتٔ .حٕسي ( )1387ث ٝثطضؾي
ضربٔت ر ٛزض ظٔبٖ ضذساز ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ايطاٖ پطزاذت ٚ ٝث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس
و ٝضيعـ ٛٞاي ؾطز اظ ػطوٞبي ثبال  ٚثطذٛضز آٖ ثٛٞ ٝاي ٌطْ ٔٙتمُ قس ٜاظ
ػطوٞبي پبييٗتط ثٚ ٝيػ ٜقٕبَ غطة افطيمب  ٚػطثؿتبٖ ،ثط ضٚي ايطاٖ ٔٙغم ٝزٌطفكبض
قسيسي ضا ايزبز ٕ٘ٛز ٜو ٝزض ضذساز ايٗ ٌ ٝ٘ٛثبضـٞب ٘مف ٕٟٔي ضا ايفب وطزٜ
اؾت .ذٛقحبَ  ٚذؿطٚي ( )1388زض پػٞٚكي ث ٝثطضؾي ٔٙكأ ٔ ٚؿيط ضعٛثت
ثبضـٞبي فٛق ؾٍٙيٗ اؾتبٖ ثٛقٟط پطزاذتٙس  ٚث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س وٙٔ ٝبثغ
تأٔيٗ ضعٛثت اي ٍٝ٘ٛٙثبضـٞب ٔٙبعك حبضٜاي قطق آفطيمب ،اليب٘ٛؼ ٙٞس ،زضيبي
ػطة  ٚذّيذ ػسٖ ،زضيبي ؾطخ ،ػٕبٖ  ٚذّيذفبضؼ ٔيثبقسٌٙ .سٔىبض  ٚأيٗپٛض
( )1390ثب ثطضؾي قطايظ ٕٞسيسي ثبضـٞبي ؾيُظا زض قٟطضب ث ٝايٗ ٘تيزٝ
ضؾيس٘س و ٝتكىيُ ٔطاوع وٓفكبض زض ؾغح ظٔيٗ زض ظيط ٔٙغمٝي ٚاٌطايي فطٚز تطاظ
ٞ 500ىتٛپبؾىبَ ؾجت ايزبز ٘بپبيساضي  ٚزض ٘تيز ٝثبض٘سٌي زض قٟطضب ٔيقٛز.
ٔفيسي ٕٞ ٚىبضاٖ ( ،)1390اٍِٞٛبي ٕٞسيس ثبضـٞبي قسيس ظٔؿتب٘ ٝزض ؾٛاحُ
رٛٙثي زضيبي ذعض ضا ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض زاز٘س .يبفتـٞٝبي تحميك ٘كبٖ زاز وٝ
ثبضـٞبي قسيس ظٔؿتب٘ ٝزض ؾٛاحُ رٛٙثي زضيبي ذعض زض ٘تيز ٝاؾتمطاضؾ ٝاٍِٛي
پطفكبض ،تطويجي  ٚوٓفكبض ثط ضٚي ٔٙغم ٝذعضي ٔيثبقس .ػؿبوطٕٞ ٚ ٜىبضاٖ ()1391
ث ٝثطضؾي ٕٞسيس ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض اؾتبٖ ٌيالٖ عي زٚضٜي آٔبضي –1976
 2005ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـ نسنٞب  ٚضٚـ ٕٞجؿتٍي ِ٘ٛس پطزاذتٙس٘ .تبيذ حبوي اظ
تأحيط ؾبٔب٘ٞٝبي پطفكبض ثط ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض پٙذ اٍِٛي اؾترطاد قس ٜاؾت.
ِكىطي ٕٞ ٚىبضاٖ ( )1391ثٚ ٝاوبٚي ٕٞسيس ثبضـٞبي قسيس زض اؾتبٖ انفٟبٖ

عي زٚضٜي آٔبضي  20ؾبِ ٝپطزاذت ٚ ٝث ٝايٗ ٘تيز ٝضؾيس٘س و ٝاٍِٞٛبي ازغبٔي
وٓفكبض ٔسيتطا٘ ٚ ٝؾٛزا٘ي ٔٛرت ثبضـٞبي قسيس زض ؾغح اؾتبٖ انفٟبٖ ٔيقٛز.
ـ هَلعيت جغرافياي هحسٍزُي هَرز هطالعِ
حٛضٝي آثريع ثبثّطٚز زض رٛٙة قٟطؾتبٖ ثبثُ ٚالغ زض اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ ،ثب ٔؿبحتي
ثبِغ ثط ٞ 51725ىتبض ،ثيٗ  52زضر 38 ٚ ٝزليم ٝتب  52زضر 55 ٚ ٝزليمٝي عَٛ
قطلي  36 ٚزضر 2 ٚ ٝزليم ٝتب  36زضر 22 ٚ ٝزليمٝي ػطو قٕبِي لطاض ٌطفتٝ
اؾت .ايٗ حٛض ٝزاضاي  5ظيطحٛض ٝانّي ث٘ ٝبْٞبي ثبثّه ،اؾىّيٓ ،وبضؾ ،ًٙآشض
ضٚز  ٚاضاضي پؿت ٔيثبقس .حسالُ اضتفبع حٛضٔ 55 ٝتط  ٚحساوخط آٖ ٔ 3317تط
اؾتٔ .تٛؾظ ثبض٘سٌي ؾبال٘ ٝآٖ ٔ 821/8يّئتط اؾتٛٔ .لؼيت ٔٙغمٝي ٔٛضز
ٔغبِؼ ٝزض ايطاٖ زض قىُ (٘ )1كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.

ضکل ( )1هَلعيت جغرافيايي حَضِي آتريس تاتل رٍز زر ضوال ايراى

هَاز ٍ رٍشّا
رٟت ٔغبِؼ ٝتغييطات ظٔب٘ي – ٔىب٘ي ثبضـٞبي قسيس ثيكتط اظ ضٚـ ٔحيغي ثٝ
ٌطزقي اؾتفبزٔ ٜيقٛز .چطا و ٝث ٝايٗ ضٚـ ٔحمك ضٚي ثبضـٞبي ذبل وٛٔ ٝضز
٘ظط زاضز ٔتٕطوع ٔيقٛزِ .صا رٟت ا٘زبْ ايٗ پػٞٚف اظ زٛ٘ ٚع زازٜٞبي ٔحيغي ٚ
زازٜٞبي ٌطزقي ثٟطٌ ٜطفت ٝقس.
الف) زازُّاي هحيطي

رٟت ا٘زبْ پػٞٚف حبضط ،زازٜٞبي ٔطثٛط ث ٝثبضـ ضٚظا٘ 11 ٝايؿتٍب ٜثبضاٖؾٙزي ٚ
ايؿتٍبٜٞبي ذبضد اظ ٔحسٚزٜي حٛض ٚ ٝزثي ضٚظا٘ ٝايؿتٍبٞ ٜيسضٔٚتطي لطاٖ تبالض
ثطاي زٚضٜي أبضي  1370/1/1تب  1391 / 6 /31ا٘تربة قس .ث ٝزِيُ وٕجٛز
ايؿتٍب ٜلبثُ ثطضؾي زض ٔٙغم ،ٝالساْ ثٌ ٝؿتطـ قجىٝي ٔغبِؼبتي ث ٝذبضد اظ
ٔحسٚزٌ ٜطزيس .پؽ اظ تكىيُ پبيٍب ٜزازٔ ،ٜمبزيط نسن  95ثطاي ٞط ٔب ٜاظ ؾبَ ثطاي
وّيٝي ايؿتٍبٜٞب اؾترطاد ٌطزيس .ؾپؽ تؼساز ضٚظٞبيي وٙٔ ٝزط ث ٝثبضـٞبي
ؾٍٙيٗ قسٜا٘س ا٘تربة قس ،ٜاٍِٞٛبي ٕٞسيس ٔٙزط ث ٝايٗ ثبضـٞب قٙبؾبيي ٌطزيس.
رٟت ثطضؾي چطذٞٝبي زثي  ٚثبضـ ؾبال٘ ،ٝايؿتٍب ٜلطاٖ تبالض ث ٝػٛٙاٖ ايؿتٍبٜ

قبذم زض ٔٙغم ٝتؼييٗ ٌطزيس .ايؿتٍبٔ ٜصوٛض زض ٔرتهبت ' 50 45ع َٛقطلي

 31 65' ٚػطو قٕبِي  ٚزض اضتفبع ٔ 949تط اظ ؾغح زضيب احساث ٌطزيس ٜاؾت
(قىُ .)1
ب) زازُّاي جَي

زازٜٞبي ٔطثٛط ثٔ ٝتغيطٞبي ر ٛو ٝزض ايٗ پػٞٚف اؾتفبز ٜقس ٜقبُٔ زازٜٞبي
فكبض ؾغح زضيب ( ٚ ،)SLPزازٜٞبي اضتفبع ؾغح ٞ 500ىتٛپبؾىبَ ثب تفىيه ٔىب٘ي

 2/5×/5زضر ٝلٛؾي ٔيثبقس .ايٗ زازٜٞبي رٛي اظ پبيٍب ٜزازٜٞبي NCEP/NCAR

1

ٚاثؿت ٝث ٝؾبظٔبٖ ّٔي ر ٚ ٛاليب٘ٛؼقٙبؾي ايبالت ٔتحس ٜث ٝزؾت آٔس ٜاؾت .زض
ايٗ پبيٍب ٜزاز ،ٜزازٜٞبي زٚضٜي ظٔب٘ي  1948تبوٚ ٖٛٙالغ قس ٜاؾت  ٚثطاي ٞط
ضٚظ چٟبض زيسٜثب٘ي زض ؾبػبت ٕٞسيس ( )18ٚ 00،06،12ا٘زبْ ٔيٌيطز .زض ايٗ
تحميك اظ زازٜٞبي ؾبػت  00اؾتفبز ٜقس ٜاؾت (ضحيٕي ٕٞ ٚىبضاٖ.)52 :1382 ،
ثطاي ثطضؾي زازٜٞبي ر ٛثبالٔ ،حسٚزٛٔ ٜضز ثطضؾي ٌؿتطزٜتط اظ لّٕط ٚوكٛض
ايطاٖ ا٘تربة ٌطزيس .ايٗ ٌؿتطٙٔ ،ٜبعك ثيٗ ع َٛرغطافيبيي  10زضر ٝغطثي
تب 120زضر ٝقطلي  ٚػطو رغطافيبيي نفط تب  80زضر ٝقٕبِي ضا قبُٔ ٔيقٛز.
ث ٝايٗ تطتيت ٔحسٚزٜي ٔٛضز ثحج ثب  1749يبذت ٝپٛقيسٔ ٜيقٛز .زِيُ ا٘تربة
ايٗ ٌؿتط ،ٜقٙبؾبيي پسيسٜٞبي ٕٞسيس  ٚآٌبٞي ثيكتط ٘ؿجت ث ٝتكىيُ ايٗ
ؾبٔب٘ٞٝبٔ ،ؿيط حطوت آٟ٘ب  ٚچٍٍ٘ٛي ٌؿتطـ  ٚاحطٌصاضي آٟ٘ب ثط ضٚي ايطاٖ ٚ
حٛضٝي ٔغبِؼبتي ٔيثبقس.
رٍشّا
الف) تررسي چرذِّاي تارش ٍ زتي

اثتسا تالـ ٔيقٛز تب ث ٝثطضؾي ضفتبض ٘ٛؾب٘ي ثبضـ  ٚزثي زض ايؿتٍب ٜلطاٖ تبالض وٝ
زاضاي ثيكي ٝٙع َٛزٚضٜي آٔبضي زض حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚز ٔي ثبقس پطزاذت ٝقٛز.
قٙبذت ضفتبض ثبضـ  ٚزثي ثٚ ٝيػ ٜضفتبض ٘ٛؾب٘ي آٖ اظ ثٙيبزٞبي ضطٚضي زض ٔسيطيت
 ٚثط٘بٔٝضيعي ٔحيغي ٔجتٙي ثط زا٘ؿتٞٝبي الّيٕي ثٛزٔ ٚ ٜيتٛا٘س ٘مف قبيبٖ
تٛرٟي زض اضتمبء ؾغح ٔسيطيت ٔٙبثغ آة ايفب ٕ٘بيس.
q

ضاثغٝي()1

) zt  a0   (ai cos 2fit  bi sin 2fit
t 1

1- http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.reanalysis.pressure.html

تحّيُ عيفي اثعاضي ٔٙبؾت رٟت اؾترطاد چطذٞٝبي ٔٛرٛز زض ؾطيٞبي
ظٔب٘ي اؾت .ثطتطي ػٕسٜي ضٚـ تحّيُ عيفي ٘ؿجت ث ٝضٚـٞبي آٔبضي زيٍط،
ٌصض اظ فضبي ٔىبٖ  ٚظٔبٖ ث ٝفضبي ٔؼىٛؼ (ثؿبٔس) اؾت وٛٔ ٝرت وبٞف
چكٍٕيط حزٓ ٔحبؾجبت آٔبضي ذٛاٞس قسٔ .جٙبي ضٚـ تحّيُ عيفي ،تجسَٞبي
فٛضي ٝاؾت (تمٛي ٕٞ ٚىبضاٖ .)111 :1390 ،ؾطي ظٔب٘ي (  ) Z tث ٝع،n َٛ

(  ) Z t tn1ث ٝنٛضت يه اٍِٛي فٛضيٛ٘ ٝقتٔ ٝيقٛز (ػؿبوط .)1388 ،ٜو ٝزض آٖ
 Z tػٙهط الّيٕي ٔٛضز ثطضؾي زض ظٔبٖ  f i ٚ tفطاٚا٘ي تىطاض ٔكبٞسات (ػىؽ زٚضٜي
i
ثبظٌكت) اؾت  ٚثب
n

٘ f i كبٖ زازٔ ٜيقٛز .زض ايٙزب ٔ 1=I ٚ 2 ٚ ...ٚ qؤِفٞٝبي

ؾيٛٙؾي  ٚوؿيٛٙؾي  ai cos 2f i t  bi sin 2f i tح َٛيه ٔيبٍ٘يٗ حبثت
(  ) aiضفتبض ؾطي ضا تؼييٗ ٔيوٙٙس .تؼساز ايٗ ٕٞؿبظٞب ،حساوخط ٘هف ع َٛزازٜٞب
اؾت .اٍِٛي فٛضي ٝو ٝقبُٔ ( ٕٞ ،) bi ٚ ai a0ب٘ٙس يه ضٌطؾي ٖٛچٙسٔتغيط ٜثب
اؾتفبز ٜاظ ضٚـ وٕتطيٗ ٔطثؼبت ذغب ث ٝزؾت ٔيآيٙسٚ .اضيب٘ؽ ثطي فطوب٘ؽ ٚ f i
ع َٛزٚضٜي آٔبضي فطز ث ٝقطح ضاثغٝي ظيط اؾت:
ضاثغٝي ()2

i  1,2,..., q

n 2
2
) (ai  bi
2

I ( fi ) 

ٕ٘ٛزاضي ؤ ٝمبزيط )  I ( f iضا زض ٔمبثُ٘ iكبٖ ٔيزٞس ،زٚضٍ٘ ٜبض ٘بٔيسٔ ٜيقٛز.
زٚضٍ٘ ٜبض٘ؿجتي اظ تٛظيغ ٚاضيب٘ؽ زض فطوب٘ؽٞبي ثٙيبزي  ٚثطآٚضزي پطافت  ٚذيع
اظ عيف اؾت،
ب) استرراج الگَّا

اثتسا تالـ ٌطزيس تب ضٚظٞبي تٛاْ ثب ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ٔٛضز قٙبؾبيي لطاض ٌيطز.
ثسيٗ ٔٙظٛض ،اظ آؾتب٘ٞٝبي اضائ ٝقس ٜزض پطٚغ ٜلبثّيت پيفثيٙي  ٚتغييطپصيطي
الّيٓ  CLIVARثٟطٌ ٜطفت ٝقس .قبذم نسن اظ ضايذتطيٗ ضٚـٞبي ٔحبؾجٚ ٝ

تؼييٗ ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ ٔحؿٛة ٔيقٛز ( ٔفيسي ٕٞ ٚىبضاٖ .)134 :1386 ،ثط
اؾبؼ ايٗ قبذمٞبٔ ،زٕٛع ثبضـ ضٚظ ٞبيي ثب ٔيعاٖ ثبضـ ثطاثط يب ثبالتط اظ نسن
 95اْ ( )R95pزٚضٜي پبي ،ٝث ٝػٛٙاٖ ضٚظٞبي تٛأْ ثب ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض ٘ظط
ٌطفت ٝقس ٜاؾت (ضحيٓظاز .)3 :1384 ،ٜزض ازأ ٝرٟت ٚاوبٚي ٕٞسيسي-پٛيكي
ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚز ،ثط اؾبؼ قبذم يبز قس 435 ،ٜضٚظ اظ
ٔزٕٛع  7305ضٚظ ،ث ٝػٛٙاٖ ضٚظٞبي تٛأْ ثب زضيبفت ثبضـ ؾٍٙيٗ ا٘تربة قس٘س.
ثسيٗ ٔٙظٛض اثتسا پبي ٍب ٜزاز ٜث ٝنٛضت ضٚظا٘ ٝثب اؾتفبز ٜاظ زازٜٞبي ثطٌطفت ٝاظ
ٚظاضت ٘يط ٚتٟي ٝقس  ٚزازٜٞبي ضٚظا٘ 11 ٝايؿتٍب ٜث ٝنٛضت ٔب ٜثٔ ٝب ٜرساٌب٘ٝ
تٙظيٓ ٌطزيس .ؾپؽ ثطاي ٞط ٔب ٜقبذم نسن  95اػٕبَ  435 ٚضٚظ ا٘تربة
قس ،ٜزض ٔحيظ ٘طْافعاضي ٌطزؼ (٘ ،)GARDSمكٞٝبي ؾغح زضيبي (ٚ )SLP
ؾغح اضتفبػي ٞ 500ىتٛپبؾىبَ اؾترطاد قس .ثؼس اظ ث ٝزؾت آٚضز اػساز ٞط وساْ
اظ يبذتٞٝبي ٕٝٞي ٘مكٞٝب ،تىٙيه تحّيُ ذٛقٝاي ث ٝضٚـ پبيٍب٘ي  ٚضٚـ ازغبْ
ٚاضز ( )WARDضٚي ٘مكٞٝبي فكبض ؾغح زضيب اػٕبَ ٌطزيس .زض ٟ٘بيت ثط اؾبؼ
ضٚـ آظٔ ٚ ٖٛذغب ،ثٟتطيٗ ذٛق ٝو٘ ٝكبٍ٘ط وٕتطيٗ ٚاضيب٘ؽ زضٌٖٚطٞٚي ٚ
ثيكتطيٗ ٚاضيب٘ؽ ثيٗ ٌطٞٚي ثٛز ا٘تربة قس .ثط اؾبؼ ز٘سضٌٚطاْ حبنّ ،ٝؾٝ
ٌط ٜٚث ٝػٛٙاٖ ٌطٜٞٚبي ثب اػضبي و ٝثيكتطيٗ قجبٞت ضا ث ٝيىسيٍط زاقتٙس،
ا٘تربة قس٘س.
تحث ٍ ًتايج
الف) ضٌاسايي چرذِّاي تارش ساالًِ

زض قىُ ( )2زٚضٍٜ٘بض ،عيف  ٚفبنّ ٝاعٕيٙبٖ ثطاي ؾطيٞبي ظٔب٘ي ثبضـ ؾبال٘ٝ
ايؿتٍب ٜلطآٖ تبالض اضائ ٝقس ٜاؾت .چطذٞٝب زض زٔ ٚميبؼ تٟي ٝقسٜا٘سٔ .حٛض افمي
پبييٕٗٞ ،ؿبظ (چطذ ٝزض  36ؾبَ)ٞبؾتٔ .حٛض ػٕٛزي ٘يع ثطآٚضز عيف (ٚاضيب٘ؽ)

ضا ٕ٘بيف ٔيزٞس .ذظ قىؿت ٝعيف (ٔيعاٖ ٚاضيب٘ؽ) ث ٝاظاي فطوب٘ؽ(ظٔبٖ)ٞبي
ٔرتّف ضا اضائٔ ٝيٕ٘بيس .ذظچيٗ ثبالي زٚضٍٜ٘بضٔ ،طظ ٔؼٙيزاضي زض ؾغح
اعٕيٙبٖ 95زضنس  ٚذظ ٕٔتس پبييٗٔ ،طظ نفط پيٛؾتٔ( ٝطظ تهبزفي ثٛزٖ عيف)
ٔيثبقس .اٌط ٔمساضعيفي اظ ايٗ ذظ ثبالتط ثبقس٘ ،كبٍ٘ط يه ٘ٛؾبٖ زض فطوب٘ؽ
ٔطثٛعٔ ٝيثبقس.
ٕٞب٘غٛض و ٝزض زٚضٍٜ٘بض ٔكرم قس ٜچطذٝي زٚؾبِ ٝثيفتطيٗ پطاـ ضا ٘ؿجت
ث ٝؾبيط ٕٞؿبظٞب زاقت ٚ ٝثِ ٝحبػ آٔبضي زض ؾغح  95زضنس اعٕيٙبٖٔ ،ؼٙيزاض
اؾتٕٞ .ؿبظ ا َٚحبوي اظ ٚرٛز يه چطذ ٝغيطؾيٛٙؾي(ض٘ٚس) زض ؾطي ظٔب٘ي
ثبضـ ؾبال٘ٔ ٝيثبقسٕٞ .عٔب٘ي ٚلٛع چطذٔ ٝؼٙيزاض  2ؾبِ ٝزض ؾطي ظٔب٘ي ثبضـ ٚ
زثي ثسيٗ ٔؼٙي اؾت و ٝزض ٞط  2ؾبَ ،تىطاض ضٚيسازٞبي ثبضقي ؾبال٘ ،ٝزثي ؾبال٘ٝ
ضا ٘يع ٔتأحط ٔيؾبظز.

ضکل( )2زٍرًُگار سري زهاًي زتي ٍ تارش ساالًِ زر سطح 95زرصس اطويٌاى زر حَضِ تاتلرٍز

ب) ضٌاسايي الگَّاي ّوسيس تارشّاي سٌگيي حَضِي آتريس تاتلرٍز

چٙب٘چ ٝپيكتط ثيبٖ قس ثطاي تؼييٗ اٍِٞٛبي ٔٙزط ث ٝثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض حٛضٝي
آثطيع ثبثّطٚز ،ثب ا٘زبْ تحّيُ ذٛقٝاي ،ؾ ٝاٍِٛي ثبضقي تؼييٗ قس .تؼساز ضٚظٞبي
ٞط ٌط ٚ ٜٚتبضيد ضٚظ ٕ٘بيٙس ٜثبضـٞبي ؾيُ آؾب زض رس )1( َٚاضائ ٝقس ٜاؾت.

جسٍل ( )1تعساز رٍزّاي ّر گرٍُ
گرٍُّا

تعساز رٍز

تاريد رٍز ًوايٌسُ

ٌط ٜٚاَٚ
ٌط ٜٚزْٚ

62
206

1370/10/11
1374/07/18

ٌط ٜٚؾْٛ

167

1380/08/10

تحليل ّوسيس الگَي گرٍُ اٍل (کن فطار ايسلٌس/لطثي -پرفطار سيثري)

زض قىُ (ٔ )3يبٍ٘يٗ فكبض تطاظ زضيب ثطاي  62ضٚظ ٌط ٜٚإٞ َٚطا ٜثب ضطيت تغييطات
فكبض ايٗ ضٚظٞب اضائ ٝقس ٜاؾت .زض ايٗ اٍِ ،ٛقىٌُيطي وٕطثٙس پطقيت زض أتساز
ٔساضيٞبي  60-55زضر ٝقٕبِئ ،حُ انّي رسايي ٔٙبعك وٓفكبض قٕبِي ٚ
پطفكبض ػطوٞبي ٔيبٕ٘ٞ ،ٝچٙيٗ ٔطظ ثيٗ ٛٞاي ؾطز قٕبِي ٌ ٚطْ رٛٙثي اؾت.
اٍِٛي ايٗ ذغٛط ٘كبٖ ٔيزٞس و ،ٝفكبض ؾغح ظٔيٗ زض ايطاٖ اٍِٛيي پطفكبض ثٛزٜ
اؾت .اٍِٛي اضتفبع زض ؾغح  500غئٛپتب٘ؿيُ ٔتط ٔؼطف اٍِٛي ٔساضي ايٗ ؾغح
اضتفبػي اؾت .زض غطة اضٚپب ٘فٛش ثيف اظ حس ٌطٔبي ػطوٞبي پبييٗ قي ٛاضتفبػي
ضا ث ٝقست افعايف زاز ٚ ٜثبػج فكطزٌي ذغٛط  ٓٞاضتفبع قس ٜاؾتٕٞ .ب٘ٙس فكبض
ؾـغح ظٔيٗ ثيكتطيٗ فـكطزٌي زض أتساز ٔساضات  45-60زضر ٝقٕبِي زيـسٜ
ٔيقٛز .تغييط زض اضتفبع ؾغح  500اظ غطة ث ٝقطق ثبػج تكىيُ أٛاد وٛتبٜ
ٔتؼسز زض ثؿتط أٛاد ثّٙس ايٗ ؾغح اضتفبػي قس ٜاؾت .اظ آ٘زب و ٝأٛاد وٛتب ٜذٛز
ػبّٔي ثطاي ايزبز يب تكسيس ٘بپبيساضيٞب ٞؿتٙس ِصا ثيكتطيٗ قست تغييطات اضتفبػي
٘يع زض ٔٙبعك تحت ؾّغ ٝايٗ أٛاد زيسٔ ٜيقٛز .ايطاٖ ػٕستبً زض ٔؿيط تأحيط ايٗ
أٛاد وٛتب ٜلطاض ٌطفت ٚ ٝقطايظ ثطاي تكسيس ٘بپبيساضيٞب زض ايطاٖ ٟٔيب قس ٜاؾت.
ضٚظ ٕ٘بيٙسٜي ايٗ ٌط ،ٜٚچٟبضْ غا٘ٛئ 1992 ٝيثبقس.

ضکل ( )3هياًگيي ٍ ضرية تغييرات فطار سطح زريا (الف) ٍ ارتفاع سطح ّ 555کتَپاسکال (ب)
هرتَط تِ گرٍُ اٍل

تحليل ّوسيس الگَي زٍم (پرفطار سيثري -کن فطار لطثي)

ٔتٛؾظ فكبض  206ضٚظ ٌط ٜٚز ْٚپؽ اظ ٔيبٍ٘يٗ ٌيطي ٔمبزيط فكبض ايٗ تؼساز ضٚظ
زض قىُ (٘ )4كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت .ايٗ اٍِ٘ ٛكبٖزٙٞسٜي تكىيُ اٍِٛي غبِت ؾطز
 ٚوٓفكبض زض قٕبَ اضٚپب  ٚؾيجطي ثب ٔتٛؾظ فكبض ٔطوعي ٞ 998ىتٛپبؾىبَ ٌ ٚطْ
 ٚپطفكبض ؾغح ظٔيٗ زض آؾيبي قطلي ثب فكبض ٔطوعي ٞ 1036ىتٛپبؾىبَ اؾت.
وٙف ٔتمبثُ ثيٗ ايٗ ز ٚؾغح فكبض ثبػج ايزبز ٔٙغمٝاي ثؿيبض پطقيت زض ٔساضات
 50زضر ٝقٕبِي قس ٜاؾت .اٌط ذظ ٓٞفكبض ٞ 1016ىتٛپبؾىبَ ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔطظ
رساوٙٙسٔ ٜطاوع پطفكبض  ٚوٓ فكبض زض ٘ظط ثٍيطيٓ ٔٙبعك ٚالغ ثيٗ ٔساضٞبي -50
 20زضر ٝقٕبِي رعء ٔٙبعك پطفكبض ٔحؿٛة ٔيق٘ٛس .ايطاٖ ٘يع ث ٝزِيُ لطاضٌيطي
زض ػطوٞبي ٔيب٘ي ،تحت تأحيط ايٗ ؾيؿتٓٞبي فكبضي لطاض ٔيٌيطز .ث ٝعٛضي وٝ
ذغٛط ٓٞفكبض ٞ 1020-1024ىتٛپبؾىبَ ؾغٛح فكبض غبِت ايطاٖ ٔيثبقٙس.
ٔتٛؾظ اضتفبع ؾغح ٞ 500ىتٛپبؾىبَ ٌط ٜٚز ْٚػٕستبً اظ اٍِٛي ٔساضي تجؼيت
ٔيوٙٙس .لّٕطٌ ٚؿتطز ٜؾغح پطاضتفبع ث ٝؾٕت قٕبَ ثبػج وبٞف ٔحسٚزٜي
ٔٙبعك وٓاضتفبع قس ٜزض ٘تيز ٝقي ٛاضتفبػي لسضتٕٙسي زض ٔحسٚزٜي ػطوٞبي
 40-55زضر ٝقٕبِي زض آؾيبي ٔيب٘ ٝايزبز قس ٜاؾت .تغييطات ؾغح اضتفبع زض
ٌؿتطٜي ٔساضات ثبػج وٓ  ٚظيبز قسٖ اضتفبع ايٗ ؾغٛح قسٛٔ ٚ ٜدٞبيي وٛتبٚ ٜ
ثّٙس ضا زض ثؿتط ٔساضي ايٗ ؾغٛح اضتفبػي ايزبز وطز ٜاؾت.

ضکل ( )4هياًگيي ٍ ضرية تغييرات فطار سطح زريا (الف) ٍ ارتفاع سطح ّ 555کتَپاسکال (ب)
هرتَط تِ گرٍُ زٍم

تحليل ّوسيس الگَي سَم (کنفطار ايسلٌس-پرفطار سيثري)

 38زضنس اظ ضٚظٞب زض ايٗ اٍِ ٛلطاض ٔيٌيط٘س٘ .مكٝي ٔتٛؾظ فكبض ؾغح زضيب،
ٔؼطف قىٌُيطي يه ٔٙغمٝي پطفكبض زض ؾيجطي ثب فكبض ثيف اظ 1040
ٞىتٛپبؾىبَ زض ٔطوع ٔيثبقس .ضفتبض غبِت فكبض زض ثرفٞبي قٕبِي اضٚپب زض
ايؿّٙس ٘يع ٘كبٖزٙٞسٜي تكىيُ ٔطوع وٓ فكبض ٔيثبقس.

ضکل ( )5هياًگيي ٍ ضرية تغييرات فطار سطح زريا (الف) ٍ ارتفاع سطح ّ 555کتَپاسکال (ب)
هرتَط تِ گرٍُ زٍم

زض ايٗ ثيٗ ٌطزـ ٚاچطذٙسي ٔطوع پطفكبض ٚالغ ثط ؾيجطي ٘ ٚفٛش ظثب٘ٞٝبيي اظ
آٖ ث ٝؾٕت ايطآٖٟٔ ،تطيٗ تأحيط ضا ثط ذهٛنيبت فكبض زض ؾغح وكٛض زاقتٝ
اؾتٌ .طٔبيف اعطاف ؾـغح ظٔيٗ زض ايطاٖ ثبػج ٘ـفٛش ذغٛط وٓفكبض ث ٝػطوٞبي
قٕبِي تط قس ٜاؾتِ .صا تضبز فكبضي زض ثرفٞبي ٚالغ زض تطوٕٙؿتبٖ ٚ
افغب٘ؿتبٖ ث ٝقست افعايف يبفت ٝاؾت.
اٍِٛي وّي حبوٓ ثط اضتفبع ٔيب٘ي ر ٛزض ضٚظٞبي ٌط ٜٚؾ٘ ،ْٛكبٖزٙٞسٜي ٘ظٓ
٘ؿجي زض ذغٛط  ٓٞپطثٙس  500غئٛپتب٘ؿيُ ٔيثبقس .زض ٔساضٞبي ثبالتط ،ث ٝزِيُ
ؾطٔبيف رٛي ٘ ٚبيىٛٙاذتي زض ؾطٔبيف ٌ ٚطٔبيف ر ٛث ٝزِيُ ٘فٛش ٌطٔبي
ػطوٞبي پبييٗ ث ٝػطو ٞبي ثبال  ٚثب ضذٛٞ ٝٙاي ؾطز ػطوٞبي ثبال ث ٝؾٕت
ٔساضات پبييٗ تط٘ ،ظٓ ذغٛط  ٓٞپطثٙس اظ ثيٗ ضفت ٚ ٝأٛاد وٛتب ٜزض اضتفبع ٔتٛؾظ
ر ٛايزبز قس ٜاؾت .اظ ايٗض ٚتغييطات اضتفبع ر٘ ٛيع زاضاي ثرفٞبي چكٌٓيط ثٛزٜ
اؾت.
ًتيجِگيري
زض پػٞٚف حبضط اثتسا تالـ ٌطزيس تب ثب اؾتفبز ٜاظ تىٙيهٞبي آٔبضيٕٞ -سيسي ثٝ
ثطضؾي ضفتبضزثي  ٚثبضـ ؾبال٘ٔ ٚ ٝتؼبلجبً ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض حٛضٝي آثطيع ثبثُ
ضٚز پطزاذت ٝقٛز .ثسيٗ ٔٙظٛض زض ٌبْ ا َٚثب ثٟطٌٜيطي اظ تىٙيه تحّيُ عيفي ،ثٝ
ثطضؾي ض٘ٚس  ٚچطذٞٝبي ضذساز ٜزض ؾطي ظٔب٘ي ثبضـ  ٚزثي ايؿتٍب ٜلطاٖ تبالض
پطزاذت ٝقس٘ .تبيذ حبوي اظ ٚرٛز چطذٞٝبي ؾيٛٙؾي  ٚغيطؾيٛٙؾي ٔؼٙبزاضي زض
ٔميبؼ ؾبال٘ٔ ٝيثبقس  ٚچطذ ٝؾيٛٙؾي  2ؾبِ ٝزض ؾطي ظٔب٘ي ثبضـ  ٚزثي زض
ؾغح اعٕيٙبٖ  95%اعٕيٙبٖ قٙبؾبيي ٌطزيس.
اظ آ٘زب وٙٔ ٝبعك قٕبِي ايطاٖ اظ ؾيُ ذيعتطيٗ ٘مبط وكٛض ٔيثبقسٕٞ ،چٙيٗ
ث ٝزِيُ تأحيطات ٔؿتميٓ  ٚغيطٔؿتميٕي و ٝثبضـٞبي ؾٍٙيٗ  ٚؾيالثي ثط ضٚي

ظ٘سٌي  ٚفؼبِيتٞبي ا٘ؿب٘ي زاضز ٔ ٟٓتطيٗ ٞسف ايٗ پػٞٚف ،ثطضؾي  ٚقٙبذت
قطايظ ٕٞسيس ؾبٔب٘ٞٝبي تٛاْ ثب ثبضـٞبي ؾيُظا زض حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚز ٚالغ
ٌطزيس ،چطا و ٝفطو ٔب ثط ايٗ ثٛز و ٝاٌط اٍِٛي ٌطزقي ثٚ ٝرٛز آٚض٘سٜي ؾيالة
قٙبؾبيي قٛز ٔيتٛاٖ اظ حسالُ يه يب ز ٚضٚظ لجُ ثب ضٚيت آغبظ تٛاِي اٍِٛي
ؾيالثيٚ ،لٛع ؾيُ ضا پيفثيٙي وطز .زض ايٗ ضاؾتب اثتسا ث ٝقٙبؾبيي ضٚظٞبي تٛأْ ثب
ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ (ؾيالةٞب) پطزاذت ٝقس ؾپؽ ٚاوبٚي ٘مكٞٝبي تطاظ زضيب  ٚتطاظ
ٔيب٘ي ر ٛزض ايٗ ضٚظٞب  ٚقٙبؾبيي ؾبٔب٘ٞٝبي ٕٞسيس تٛاْ ثب ثبضـٞبي ؾيُظا
ا٘زبْ قس .پؽ اظ تؼييٗ ؾ ٝاٍِ ٛث ٝػٛٙاٖ اٍِٞٛبي غبِت ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض
حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚزٔ ،كرم قس و ٝقىٌُيطي أٛاد وٛتب ٜزض ثؿتطأٛاد ثّٙس ٚ
ٞـسايت آٖ ث ٝؾـٕت ايطاٖ  ٚتأحـيط ػٛأُ رٛي فٛلب٘ي ٟٔٓتطيٗ ػبُٔ ايـزبز
ثبضـٞبي ؾٍٙيٗ زض ؾٛاحُ ذعضي  ٚحٛض ٝآثطيع ثبثُ ضٚز ٔي ثبقس.
تمسير ٍ تطکر
ٔمبِ ٝحبضط ٔؿترطد اظ عطح پػٞٚكي تحت ػٛٙاٖ "قٙبؾبيي اٍِٞٛبي ٕٞسيس
ثٛرٛز آٚض٘س ٜثبضـٞبي ؾيُظا زض حٛضٝي آثطيع ثبثّطٚز" ٔيثبقس و ٝثب حٕبيت
ٔبِي ثبقٍب ٜپػٞٚكٍطاٖ رٛاٖ ٘ ٚرجٍبٖ زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٚاحس اٞط ث ٝا٘زبْ
ضؾيس ٜاؾت .ثسيٗ ٚؾيّ ٝتكىط ذٛز ضا اظ ثبقٍبٔ ٜصوٛض ثبثت ٕٞىبضي ثب ٘ٛيؿٙسٌبٖ
اػالْ ٔيزاضيٓ.

هٌاتع
ـ اؾسي ،اقطف ٔ ٚؿؼٛزيبٖ ؾيساثٛاِفضُ ( ،)1383تررسي سيٌَپتيکي سيالب سال

 1385ضيراز ،زٔٚيٗ وٙفطا٘ؽ ّٔي ٔٙبثغ آة  ٚذبن.
ـ تمٛي ،فطحٙبظ؛ ٘بنطئ ،حؿٗ؛ ثيبت ،ثطزيب؛ ٔتِٛيبٖ؛ ؾيسؾبرس  ٚزاٚٚز آظازي فطز
( ،)1390تعييي الگَّاي رفتار اللين زر هٌاطك هرتلف ايراى تر اساس تحليل طيفي
ٍ ذَضِتٌسي همازير حسي تارش ٍ زها ،پػٞٚفٞبي رغطافيبي عجيؼي ،قٕبضٜي ،77
نم.124-109
ـ ذٛقحبَ رٛاز ٔ ٚحٕٛز ذؿطٚي ( ،)1388ضٌاسايي هٌطأ ٍ هسر رطَتت تارشّاي

فَق سٌگيي استاى تَضْرٔ ،زّٝي رغطافيب  ٚتٛؾؼ ،ٝقٕبض ،16 ٜنم.28-7
ـ ضحيٕي ،زاضيٛـ؛ ذٛقحبَ ،رٛاز  ٚتيٕٛض ػّيعاز ،)1389( ٜتحليل آهاري – ّوسيسي

تارشّاي سٌگيي هٌاطك ذطک ايراى (هطالعِي هَرزي :استاى کرهاى) ،رغطافيب ٚ
تٛؾؼ٘ ٝبحيٝاي ،قٕبضٜي  ،14نم.69 -51
ـ ضحيٓظاز ،ٜفبعٕ ،)1384( ٝتررسي تغييرات همازير حسي تارش زر ايراى٘ ،يٛاض،
قٕبضٜي  ،57-58نم.1-7
ـ ػؿبوط ٜحؿيٗ ( ،)1388تحليل طيفي سريّاي زهاًي زهاي ساالًِ تثريس،
فهّٙبٔ ٝتحميمبت رغطافيبيي ،قٕبضٜي  ،94نم .50-33
ـ ػؿبوط ،ٜحؿيٗ؛ ذٛقطفتبض ،ضضب  ٚفبعٕ ٝؾتٛز ،)1391( ٜتحليلي تر تارشّاي سٌگيي
رٍزاًِ سپتاهثر زر ارتثاط تا الگَّاي ّوسيس زر استاى گيالى (،)2555-1976

پػٞٚفٞبي رغطافيبي عجيؼي ،قٕبضٜي  ،2نم.66-51
ـ ٌٙسٔىبض أيط ٔ ٚطيٓ أيٗپٛض ( ،)1390تحليل سيٌَپتيکي تارشّاي سيل آسا زر

ضْرضأ ،زٕٛػٔ ٝمبالت ٕٞبيف ّٔي ثْٞٛبي ثيبثب٘يٌ ،طزقٍطي ٙٞ ٚطٞبي ٔحيغي،
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔي ٘زفآثبز.

ـ ِكىطي حؿٗ ( ،)1379هکاًيسن تکَيي هٌطمِي ّوگرايي زرياي سرخ ،فهّٙبٔٝي
تحميمبت رغطافيبيي ،قٕبضٜي  ،58نم .184–167
ـ ِكىطي ،حؿٗ؛ لبئٕيٛٞ ،قًٙ؛ حزتي ،ظٞطا ٔ ٚيتطا أيٙي ( ،)1391تحليل سيٌَپتيکي

تارشّاي ضسيس زر استاى اصفْاى ،پػٞٚفٞبي رغطافيبي عجيؼي ،قٕبضٜي ،4
نم.116–99
ـ ٔطازي ،حٕيسضضب ( ،)1385پيصتيٌي ٍلَع سيالب تر اساس هَلعيتّاي سٌَپتيکي

زر ساحل جٌَتي زرياي ذسر ،پػٞٚفٞبي رغطافيبيي ،قٕبضٜي ،55نم.131-109
ـ ٔحٕسي ،ثرتيبض ( ،)1387ضٌاسايي الگَّاي ضراهت جَ (هطالعِي هَرزي :تارشّاي
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