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تحلیل آماری و سینوپتیکی کوالک برف در استان آذربایجان غربی
هحوذ سلیقِ ،داًطیاس آب ٍ َّاضٌاسی ،داًطگاُ خَاسصهی
بْلَل ػلیجاًی ،1استاد آب ٍ َّاضٌاسی ،داًطگاُ خَاسصهی
هحوذحسیي ًاصشصادُ ،استادیاس آب ٍ َّاضٌاسی ،داًطگاُ خَاسصهی
پزیشش ًْایی1393/08/13 :

دسیافت هقالِ1393/04/21 :

چکیذُ
ّذف ایي تحقیق تحلیل آهاسی ٍ سیٌَپتیکی کَالک بشف دس استاى آرسبایجاى غشبی است .بذیي هٌظَس ،اص ساصهاى َّاضٌاسی
کطَس دادُّای هشبَط بِ کذّای َّا طی دٍسُی آهاسی  1986تا  2009اخز ضذ .با استفادُ اص ًشمافضاس  Spss ٍ Excelکذّای
هشبَط بِ کَالک بشف (کذّای  36تا  )39هطخص ٍ بِ بشسسی آهاسی دادُّا پشداختِ ضذ .سپسً ،قطِّای هشبَط بِ فطاس ،اهگا
(ًاپایذاسی) ،دها ٍ جْت ٍ سشػت باد اص سایت  cdc.noaa.govجوغآٍسی ضذًذ ٍ تحلیل سیٌَپتیکی آىّا صَست گشفتً .تایج
تحقیق ًطاى داد کِ دس طی دٍسُی آهاسی هَسد هطالؼِ  322سٍص ّوشاُ با کَالک بشف بَد کِ سال  1992داسای بیطتشیي ٍ سال
 1999داسای کوتشیي سٍص ّوشاُ با پذیذُی کَالک بشف بَد .با تَجِ بِ ایيکِ سخذاد پذیذُی کَالک بشف هشبَط بِ فصل سشد سال
است ،هطالؼِی حاضش ًطاى داد کِ هاُّای طاًَیِ ٍ فَسیِ صهاى اٍج سخذاد پذیذُی کَالک بشف ّستٌذ .با تَجِ بِ ضشایط
سیٌَپتیکی حاکن بش هٌطقِ ،استفاع ٍ ػاهل تَپَگشافی اص هْنتشیي ػَاهل تأثیشگزاس دس سخذاد پذیذُی کَالک بشف بَدًذ .اص ّفت
ایستگاُ سیٌَپتیکی هَسد هطالؼِ ،ایستگاُ سشدضت داسای بیطتشیي ٍ ایستگاُ خَی داسای کوتشیي سٍص ّوشاُ با پذیذُی کَالک
بشف بَدًذ .سشاًجامً ،تایج حاصل اص تحلیل سیٌَپتیکی ًطاى داد کِ طی دٍسُی آهاسی هَسد هطالؼِ دس استاى آرسبایجاىغشبی
دٍ الگَی گشدضی دس سخذاد پذیذُی کَالک بشف ًقص داضتِاًذ کِ ضاهل الگَی گشدضی کنفطاس دسیای خضس ـ پشفطاس اسٍپای
ضشقی ٍ الگَی کنفطاس ضوال دسیای سیاُ است.
ٍاطگاى کلیذی :کَالک بشف ،فطاس ،تحلیل آهاسی ،تحلیل سیٌَپتیکی ،استاى آرسبایجاىغشبی.
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هقذهِ
آة ٛٞ ٚا یىی اظ ػٛأُ ٔ ٟٓعجیؼی اؾز و ٝزض ٕٝٞی ٔطاحُ ظ٘سٌی ثرهٛل ٘حٜٛی ثٟطٜثطزاضی ا٘ؿبٖ اظ ٔٙبثغ سأثیط
فطاٚاٖ ٔیٌصاضز  .ا٘شربة ٘ٛع ِجبؼٔ ،ؿىٗٛ٘ ،ع وكزٛ٘ ،ع ٔؼٕبضی  ٚػٕطاٖ  ٚا٘شربة ؾى٘ٛشٍبٜٞب ٔشأثط اظ ػٛأُ آة ٚ
ٛٞایی اؾزٔ .یسٛاٖ ٌفز قطایظ الّیٕی ؾغح ظٔیٗ ٟ٘ ،ٚبیشبً ،اٍِٞٛبی ٌطزـ اسٕؿفط ٘مف ٕٟٔی زض قىُزٞی ٚ
ٔشحُٕ سغییطار ثؿیبض آة ٛٞ ٚایی قس .ػّز ایٗ أط حبوٓ ثٛزٖ اٍِٛی ٌطزـ اسٕؿفطی ٔشفبٚر ٞط ؾبِ ٝزض ػطوٞب
ٔشٛؾظ اؾز وٞ ٝط وساْ اظ اٍِٞٛب قطایظ آة ٛٞ ٚایی ذبنی ضا ایدبز ٔیوطز٘س .زض ثؼضی اظ ٔٛالغ ،قطایظ آة ٛٞ ٚایی اظ
حبِز ػبزی ذبضج  ٚؾجت ذؿبضرٞبی فطاٚا٘ی ٔیق٘ٛس و ٝخع ٚثالیبی عجیؼی ٞؿشٙس .ثیكشط ایٗ ثالیب ٔطثٛط ث ٝآة ٚ
ٛٞای ٞؿشٙسٔ ،ب٘ٙس سٍطي ،یرجٙساٖٛٔ ،جٞبی ٌطٔب  ٚؾطٔب ،ؾیُ ،عٛفبٖ .وٛالن ثطف اظ خّٕ ٝدسیسٜٞبی خٛی اؾز وٝ
زض ٘شیدٝی ضیعـ ثطف ٕٞطا ٜثب ثبز (ٔ 15شط ثط ثب٘ی ٚ )ٝزضخٝی حطاضرٞبی دبییٗ (ظیط نفط زضخٝی ؾب٘شیٌطاز) ضخ
ٔیزٞس  ٚؾجت ظیبٖٞبی قسیس ٔی قٛز .عجك ٔغبِؼبسی و ٝزض ایٗ ظٔی ٝٙنٛضر ٌطفش ٝاؾز ،ثیكشطیٗ ذؿبضار ٘بقی اظ
ایٗ دسیسٜی خٛی زض ایبالر ٔشحس ٜثٛز ٜاؾز وٛٔ ٝخت ظیبٖ ٞبی ثؿیبض خب٘ی ٔ ٚبِی قس ٜاؾز .ثیكشطیٗ ثطضؾیٞبی
نٛضر ٌطفش ٝزضثبضٜی وٛالن ثطف ٘یع زض ایبالر ٔشحس ٜاؾز.
وكٛض ایطاٖ ،ثب سٛخ ٝثٛٔ ٝلؼیز خغطافیبیی ذبل ذٛز ،زض ٔٙغمٝی ا٘شمبِی ٘ؿجز ث ٝاٍِٞٛبی ثعضئمیبؼ ٌطزـ
ػٕٔٛی سطٚدٛؾفطی لطاض زاضز ٔ ٚحُ ثط  ٓٞوٙف ؾیؿشٓٞبی ٌطزـ ثطٖٚحبضٜای  ٚحبضٜای اؾز .ایٗ ٚیػٌی ٕٞطا ٜثب
سٛدٌٛطافی دیچیس ٜآٖ ؾجت ٌطزیس ٜسب ایطاٖ سٛٙع آة ٛٞ ٚایی زضذٛضِ سٛخٟی زاقش ٝثبقس٘ .حٜٛی حضٛض  ٚثط  ٓٞوٙف
ؾیؿشٓٞبی ٌطزـ ثعضئمیبؼ خ ٛثب ٔؤِفٞٝبی ٌطزـ ٔمیبؼ ٔٙغمٝای ٔ ٚحّی ثطٚظ چٙیٗ سٛٙع الّیٕی ضا ٔیؿط ٔیوٙس
 ٚدیسایف ٘ٛاحی الّیٕی ٔشؼسز ٔ ٚشفبٚر ضا زض ایٗ ؾطظٔیٗ ؾجت ٔیقٛز (ٔفیسی .)1383 ،ایٗ سٛٙع الّیٕی ٔٛخت قسٜ
و ٝدسیسٜٞبی الّیٕی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثب قسر ،ا٘طغی  ٚفطاٚا٘یٞبی ٔشفبٚر ٔكبٞس ٜقٛز .دسیسٜٞبی الّیٕی ثب قسر ثبال ٕٛٞاضٜ
ٔٛخت ذؿبضر  ٚآؾیت ثٙٔ ٝبثغ عجیؼی  ٚسٕسٖٞبی ثكط ٔیقٛز .ایٗ دسیسٜی ٘بٔغّٛة ٔربعطار الّیٕی ذٛا٘سٔ ٜیق٘ٛس.
زض خٟبٖ چٛ٘ ُٟع اظ ٔربعطٜی عجیؼی قٙبؾبیی قس ٜاؾز و ٝأىبٖ ٚلٛع ٛ٘ 31ع اظ آٖٞب زض وكٛض ایطاٖ ٚخٛز زاضز .اظ
ایٗ سؼساز ٔربعط 90 ٜزضنس آٖٞب ٔٙكأ الّیٕی زاض٘س (ػبثسی .)1377 ،اؾشبٖ آشضثبیدبٖغطثی خعٙٔ ٚبعك وٞٛؿشب٘ی ٚالغ
زض ػطوٞبی ثبالؾز .اظ ایٗ ض ،ٚزض ایٗ اؾشبٖٔ ،ربعطار الّیٕی فطاٚا٘ی اظ خّٕ ٝؾیُ ،سٍطي ،وٛالن ثطف ضٚی ٔیزٞس.
ثٙبثطایٗ ،وٛالن ثطف اظ خّٕ ٝدسیسٜٞبیی اؾز وٞ ٝط ؾبَ یب ٞط چٙس ؾبَ ث ٝزِیُ ٚیػٌیٞبی ذبل ٔٙغم ٝضخ ٔیزٞس ٚ
ؾجت ذؿبضاسی زض ظٔیٞٝٙبی حُٕ ٘ ٚمُ ،ا٘طغی ،زأساضی ،سؼغیّی ٔساضؼ  ٚازاضار ٔیقٛز .ضذساز وٛالن ثطف زض زٚضٜی
ؾطز ثط اثط ػجٛض ٛٞای ؾطز اظ ػطوٞبی ثبال ث ٝؾٕز ػطوٞبی دبییٗسط ؾجت افز قسیس زٔب ٌ ٚطازیبٖ قسیس زٔب ثیٗ
٘بحیٝی وٓفكبض  ٚدطفكبضٞب  ٚؾجت سكىیُ خج٘ ٚ ٟٝبدبیساضی قسیسی ٔیقٛزٕٞ .چٙیٗ ،ثط اثط ایٗ ٘بدبیساضی ؾطػز ظیبز
ثٚ ٝخٛز ٔیآیس وٛٔ ٝخت ضذساز ایٗ دسیسٔ ٜیقٛز .ث ٝػجبضر زیٍطٔ ،یسٛاٖ ٌفز و ٝزض فهُ ظٔؿشبٖ ثب سٛخ ٝثٝ
ٕٞبٍٙٞی ثیٗ ؾیؿشٓٞبی ؾیٛٙدشیىی ؾغٛح ٔیب٘ی خ ٛثب وٓفكبضٞبی ؾغح ظٔیٗ ایٗ دسیس ،ٜو ٝاٍِٛی ٌطزقی ؾجت
قىٌُیطی آٖ اؾز ،ضخ ٔیزٞس .زض ایٗ ظٔی ٝٙزض ایطاٖ  ٚزض ذبضج ٔغبِؼبسی نٛضر ٌطفش ٝاؾز .وٛالن ٞبی ثطفی ؾٛاحُ
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قطلی ایبالر ٔشحسٛٔ ٜضز ثطضؾی لطاض ٌطفز  ٚقطایظ ٚلٛع ٞط وٛالن ضا ثب سٛخ ٝث ٝاٍِٞ ٛبی قٙبذش ٝقس ٜزض ؾغح
ظٔیٗ ،اسٕؿفط ؾغٛح دبییٗ  ٚثبال سطؾیٓ ٘ ٚكبٖ زاز ٜقس و ٝضذساز ٌ ٚؿشطـ ٞط وٛالن ٚیػٌی ذبل ذٛز ضا زاضز  ٚسحز
سبثیط قطایظ ذبنی نٛضر ٔی ٌیطز( .)Kocin et al., 1990ثیٗ ؾبَٞبی  ،2000-1950وّیٕبسِٛٛغیِ ٔؿیط ؾیىّٖٞٛبی
ٔطسجظ ثب وٛالنٞبی قطق آٔطیىب ثطضؾی قس٘ .بحیٝی قٕبَ قطق ثب سؼساز  ،148قٕبَ غطة ثب سؼساز ٔ ٚ 136طوع ثب سؼساز
وٞٛؿشبٖ ضاوی ث ٝؾٕز زضیبچٝی ثعضي ،اظ لؿٕزٞبی دبییٗ حٛضٝی ضٚزذب٘ٝی ٔیؾی ؾیدی ث ٝؾٕز زضیبچٝی ثعضي
 ٚزض أشساز ٔٙغمٝی ؾبحّی آسال٘شیه ث ٝؾٕز ٔیٗ 1اؾز .حسالُ فكبض ؾغحی ایٗ وٛالنٞب زض زأٝٙی ثیٗ  980سب
ٞ 299ىشٛدبؾىبَ ثٛز ٜاؾز (.)Changnon et al, 2008
زض دػٞٚكی ،قطایظ ؾیٛٙدشیىی ٔطسجظ ثب ٔیعاٖ ثبض٘سٌیٞبی قسیس زض ی٘ٛبٖ ثطضؾی قس٘ .شبیح ٘كبٖ زاز و ٝضاثغٝی
اٍِٞٛبی ثبضـ ؾٍٙیٗ ثب فؼبِیز ؾیىّ٘ٛی قسیس زض ثبال یب ٘عزیه ٘بحیٝی ٌطیً ی٘ٛبٖ اؾز .ثط ایٗ اؾبؼ ُٝ٘ ،ؾبذشبض
ٌطزقی ٔرشّف ٔكرم قس٘س و ،ٝػٕسسبً ،ثٛٔ ٝلؼیز  ٚقسر ؾیؿشٓٞبی ؾیٛٙدشیىی ٛٞای ثبال  ٚؾغح ظٔیٗ ثطٔیٌطز٘س
( .)Hossos and Lolis, 2008ثطضؾی وٛالنٞبی فٛقاِؼبز ٜزض ٘ٛاحی قٕبَ قطق ایبالر ٔشحس ٜنٛضر ٌطفز .وٛالنٞبی
فٛقاِؼبزٜی قٕبَ قطق عٛفبٖٞبی ظٔؿشب٘ی ٞؿشٙس و ،ٝزض ٔمیبؼ ثبال ،ؾبحُ قطلی ایبالر ٔشحس ٜضا ٔشأثط ٔیوٙٙس.
ضیعـ فطاٚاٖ ثطف ثٕٞ ٝطا ٜثبزٞبی قسیس ذؿبضار ثؿیبض ظیبزی ضا زض ایٗ ٔٙبعك ث ٝثبض ٔیآٚضز .ثطای ٔثبَ ،وٛالن ثطف
ؾ ٝضٚظ ٜزض ٔبٔ ٜبضؼ  1993ثعضيسطیٗ وٛالوی ثٛز و ٝزض لطٖ آذط ذؿبضار فطاٚا٘ی ضا ث ٝایٗ ٔٙبعك ٚاضز وطز .وٛالن
ٔصوٛض زض ثؼضی اظ ٔىبٖٞب ٘عزیه ث 60 ٝایٙچ ثطف ا٘جبقز وطز  ٚحسٚز  6سب ٔ 10یّیبضز زالض ذؿبضر ٘یع زض ثط زاقز
(.)Karvetski et al, 2009
اظ زیٍط ٔغبِؼبر ،ثطضؾی ذهٛنیبر زَ ٜوٛالن ثطسط زض ایؿشٍبٜٞبی زضخٝی ا َِٚایبالر ٔشحس ٜاؾز .ثطضؾی ایٗ
وٛالنٞب ٘كبٖ زاز و ٝقطایظ آة ٛٞ ٚایی٘ ،ظیط ثبضـٞبی ٔٙدٕس  ٚثبزٞبی دطؾطػز ،اغّت ؾجت سكسیس ٔمساض سّفبر
ٚاضزٔ ٜیقٛزٕٞ .چٙیٗ ،ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز ایٗ زَ  ٜوٛالن ثعضي ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ ٜو ٝظٚزسط زض ٔب ٜؾذشبٔجط أىبٖ ضخ زازٖ
آٖ ٚخٛز زاضز ثٕٞ ٝبٖ ا٘ساظ٘ ٜیع أىبٖ سأ ذیط آٖ زض ٔب ٜغٚئٗ ٚخٛز زاضز ؤ ٝب ٜغا٘ٛی ٝاٚج ضذساز حبزث ٝاؾز .زض ایٗ
ٔغبِؼ ،ٝوُ ثبضـ زض ظٔبٖ وٛالن ٔ 2/3یّیٔشط ٔحبؾج ٚ ٝا٘ساظٌٜیطی قس (.)Houston and Changnon, 2009
ثطضؾی قطایظ ؾیٛٙدشیىی ٔطسجظ ثب ضٚیساز وٛالن ثطف زض ٘یٛاٍّ٘ٙس خٛٙثی ا٘دبْ قس .ثطای ایٗ وبضقطایظ ؾیٛٙدشیىی
زض ؾغٛح ثبالیی  ٚدبییٙی سطٚدٛؾفط ثب ضٚـ ٛٔ Grided.ncep/ncarضز ثطضؾی ٔ ٚغبِؼ ٝلطاض ٌطفز .ایٗ ٘شید ٝث ٝزؾز آٔس
وٞ ٝفز وٛالن ؾٍٙیٗ و ٝزض ٔٙغم ٝضخ زازٜا٘س اظ قطایظ ؾیٛٙدشیىی ٔشبثط٘س(.(Jankot, 2009
ثطضؾی ؾیٛٙدشیىی ٔٛج ؾطٔبی  1382زض ایطاٖ ٘كبٖ زاز وٛٔ ٝج ؾطٔبی  20سب  25آشضٔب 1382 ٜذؿبضرٞبی فطاٚا٘ی
ثط خبی ٌصاقز (اظ خبٖ ثبذشٗ ا٘ؿبٖٞب سب سّف قسٖ حیٛاٖٞب)ٕٞ .چٙیٗ ،ث ٝزِیُ ٘فٛش ٔٛج ؾطٔبی قسیس زض ضٚظٞبی 21
سب  23آشضٔب 70 ٜسب  75/5زضنس اظ دٟٝٙی وكٛض زچبض یرجٙساٖ قس .زض ایٗ سبضید ،ث ٝزِیُ ٘فٛش ظثب٘ٝای اظ دطفكبض ؾیجطی،
و ٝزض اعطاف زضیبچٝی ثبیىبَ قىُ ٌطفش ٝثٛز ،زٔبی ٛٞا افز فطاٚا٘ی دیسا وطز .وبٞف زٔب زض اوثط ایؿشٍبٜٞب ثیكشط اظ
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 15زضخ ٝؾّؿیٛؼ ثٛز ٜاؾز .زض سطاظٞبی ٞ 700 ٚ 500ىشٛدبؾىبَ ٔطوع اضسفبع ظیبزی ،لجُ اظ قطٚع ٔٛج ؾطٔب ،ثط ضٚی
قطق اضٚدب لطاض زاقز و ٝزض ضٚظٞبی ثؼس زض ٔحسٚزٜی قٕبَ غطة زضیبی ذعض  ٚقطق اٚوطایٗ اؾشمطاض دیسا وطز ٚ ٜؾجت
حطوز وٙس ٘ب ٚ ٜٚثّٛو ٝقسٖ آٖ زض قطق ایطاٖ  ٚافغب٘ؿشبٖ قس ٜثٛز .ثطای ٔسر  4سب  5ضٚظ ثرف اػظٓ وكٛض (ثٝذهٛل
٘یٕٝی غطثی آٖ) سحز سبًثیط دكشٝی ػٕیك لطاض ٌطفز  ٚایٗ أط ؾجت سسا ْٚضیعـ ٛٞای ؾطز ثط ضٚی ایطاٖ ٌطزیس
ثؿیبضی اظ ا٘ؿبٖٞب  ٚحیٛاٖٞب ٌطزیسٕٞ .چٙیٗ ،فكبض ٌبظ زض ثرفٞبی ظیبزی اظ وكٛض سمّیُ دیسا وطز  ٚضفز  ٚآٔس خبزٜای
زض ثؿیبضی اظ قٟطٞب  ٚضٚؾشبٞبی وكٛض ثب ٔكىُ ٔٛاخ ٝقس .ث ٝزِیُ ٘فٛش یه ٔٛج ؾطٔبی ٌؿشطز ٜث ٝزاذُ وكٛض زض
ضٚظٞبی ٔصوٛض 80-75 ،زضنس اظ دٟٝٙی وكٛض زچبض یرجٙساٖ قسٞ .سف اظ سحمیك نٛضرٌطفش ٝقٙبذز ػٛأُ ٔؤثط
زیٙبٔیىی ٕٞ ٚسیسی دسیسٜی یرجٙساٖ زض وكٛض ایطاٖ ثٛز سب ثشٛاٖ ثب دیفثیٙی دسیس ٜزض آیٙس ٜقسر ذؿبضرٞب ضا وبٞف
زاز .یبفشٞٝبی ایٗ دػٞٚف ٘كبٖ زاز ػٕسٜی ؾبٔب٘ٞٝبی ٔٙدط ث ٝیرجٙساٖ اظ قطایظ ؾیٛٙدشیىی دیطٚی وطز ٜثٛز٘س (ِكىطی
 ٚویرؿطٚی.)1387 ،
زض ٔغبِؼٝای زیٍط ث ٝسحّیُ آٔبضی  ٚؾیٛٙدشیىی ؾٛظثبزٞبی فطاٌیط قٕبَ غطة ایطاٖ دطزاذش ٝقس .زازٜٞبی الّیٕی زٔب
 ٚؾطػز ثبز ضٚظا٘ٔ ٝطثٛط ثٔ ٝبٜٞبی زؾبٔجط ،غا٘ٛی ٚ ٝفٛضی ٝزض عی زٚضٜی آٔبضی 2005-1980ثطای ایؿشٍبٜٞبی
ؾیٛٙدشیه قٕبَ غطة وكٛض اؾشرطاج قس٘سٕٞ .چٙیٗ ،زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝفكبض ،زٔبٔ ،ؤِفٞٝبی ثبز زض سطاظٞبی ٔشفبٚر ث-ٝ
نٛضر ضٚظا٘ ٝاظ دبیٍب NCEP ٜثطای ضٚظٞبی ٔٙشرت اؾشرطاج ٌطزیس .دؽ اظ سٟیٝی ٘مكٞٝبی ٔٛضز ٘یبظ ثب اؾشفبز ٜاظ
٘طْافعاض  ٚ Gradsسحّیُ  ٚسفؿیط ٘مكٞٝب ،ایٗ ٘شبیح ث ٝزؾز آٔس و ٝػبُٔ ایدبز سٕبٔی ؾٛظثبزٞبی فطاٌیط ٔٙغم ٝعی
زٚضٜی آٔبضی ٔصوٛض فطاضفز ٛٞای ؾطز ثب دكشٝای اظ ػطوٞبی ثبال ثٛز و ٝث ٝز ٚاٍِٛی دكشٝی ثٙساِی  ٚدكشٝی ٌصضا
سمؿیٓ ٔیقس .فطاضفز ٛٞای ؾطز زض ٞط ز ٚاٍِ ٛاظ ػطوٞبی  45زضخٝی قٕبِی نٛضر ٌطفش ٚ ٝخٟز ثبز زض ضٚظٞبی
ضذساز ؾٛظثبز اظ ٘هفاِٟٙبضی سب ٔساضی ٔشغیط ثٛز ٜاؾز .ؾطػز ثبز زض ثیٗ  6سب ٔ 8شط ثط ثب٘یٕٝٞ ٝی ٔٙغم ٝضا سحز
دٛقف لطاض ٔیزازٕٞ .چٙیٗ ،زض ٕٝٞی ضٚظٞب یه دطفكبض ثب فكبض ٔطوعی حسالُ  ٚ 1030حساوثط ٞ 1040ىشٛدبؾىبَ ثط
ضٚی غطة  ٚقطق اضٚدب  ٚیه وٓفكبض ثط ضٚی زضیبی ثبض٘شع اؾشمطاض زاقش ٝاؾز (ضٚؾشب.)1389 ،
زض ثطضؾی زیٍطی ،سحّیُ ؾیٛٙدشیىی  ٚدٟٝٙثٙسی ثبضـ سٍطي زض ذطاؾبٖ ثعضي (زٚضٜی آٔبضی  )2005-1996نٛضر
ٌطفز٘ .شبیح ثطضؾی ٘كبٖ زاز و ٝزض زٚضٜی  10ؾبِ ٝثیكشطیٗ فطاٚا٘ی ثبضـ سٍطي ث ٝسطسیت ٔطثٛط ث ٝایؿشٍبٜٞبی
٘یكبثٛض ،ثدٛٙضز  ٚثیطخٙس ثٛز .زض ٔمبثُ ،ایؿشٍبٜٞبی ؾطذؽ ،سطثز خبْ ٔ ٚكٟس اظ وٕشطیٗ فطاٚا٘ی ثطذٛضزاض ثٛز٘س
(ِكىطی  ٚأیٙیٕٞ .)1389 ،چٙیٗ ،سحّیُ ؾیٛٙدشیىی عٛفبٖٞبی سٙسضی اؾشبٖ وطٔب٘كب ٜعی زٚضٜی آٔبضی -1987
 1994ثطضؾی قس .زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝعٛفبٖٞبی سٙسضی  ٚزازٜٞبی ؾیٛٙدشیىی فكبضٚ ٓ٘ ،یػ ٚ ٜأٍب زض فكبض سطاظ زضیب 850
ٔ 500 ٚیّیثبض سحّیُ قس .ثب اؾشرطاج آٔبض ثبض٘سٌی ایٗ عٛفبٖٞب ٔ ٚغبثمز زازٖ آٖٞب ثب زازٜٞبی ٞیسضٔٚشطی ،چٟبض
ؾیالة زض زٚضٜی آٔبضی ٔصوٛض قٙبؾبیی قس٘س .زض وُ ،ؾٛٔ ٝضز اظ ؾیالةٞبی ایدبز قس 26 ٚ 25( ٜاوشجط 7 ٚ 1987
٘ٛأجط  )1994اظ یه اٍِ ٛدیطٚی ٔیوٙٙس  ٚؾیالة  24زؾبٔجط  1987اظ اٍِٛی زیٍطی دیطٚی ٔیوٙس٘ .شبیح ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ
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زاز و ٝؾیالةٞبی ایدبز قس ٜاظ قطایظ ؾیٛٙدشیىی ٔشأثط ٞؿشٙسٔ .ضبف ثط ایٗ ،زض ثطضؾی ٘مكٞٝبی ٘ٓ ٚیػٔ ٜكرم قس
و ٝثیكشطیٗ فطاضفز ضعٛثز زض چٟبض ؾیالة ٔصوٛض اظ عطیك زضیبی ػطة سأٔیٗ قس ٜاؾز (ذبِسی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1389 ،
زض سحمیمی ،سحّیُ ؾیٛٙدشیىی وٛالن ثطف زض اؾشبٖ وطزؾشبٖ عی زٚضٜی آٔبضی ( )2008-1970ثطضؾی قس٘ .شبیح
حبنُ اظ ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز و ٝؾبَ  1992ثب ٔیبٍ٘یٗ  16ضٚظ اظ ٔدٕٛع ایؿشٍبٜٞب زاضای ثیكشطیٗ وٛالن قسیس  ٚؾبَ
قطلی ،وٓفكبض اٚضاَ ـ دطفكبض اضٚدبی قطلی (آِخ)  ٚوٓفكبض زضیبی ؾیب ٜثیكشطیٗ سأثیط ضا زض ضذساز وٛالنٞب زض ایٗ
ٔٙغم ٝزاقش ٝاؾز (انغطی .)1390،زض دػٞٚكی ثٙٔ ٝظٛض ثطضؾی اٍِٛی ؾیٛٙدشیىی یرجٙساٖ قسیس  ٚزیط ٍٙٞبْ زٚض23 ٜ
سب  26فطٚضزیٗ ٔب٘ ،1388 ٜمكٞ ٝبی ٛٞاقٙبؾی ٔیبٍ٘یٗ فكبض ؾغح زضیبٞ 500 ٚ 850 ،ىشٛدبؾىبَ ٔٛضز ثطضؾی لطاض
ٌطفز .ثطای ا٘دبْ ایٗ ثطضؾی ثب اؾشفبز ٜاظ ٘مكٞ ٝبی ٕٞسیسیٛٔ ،لؼیز  ٚخبثدبیی ؾیؿشٓ ٞبی خٛی ٕٞچ :ٖٛؾیىّٖٛ
ٞب ،آ٘شی ؾیىّٞ ٖٛب ٔ ٚیساٖ ٞبی ثبز ٔغبِؼ ٝقس .یبفشٞ ٝبی دػٞٚف ٘كبٖ زاز و ٝاٍِٛی ؾیٛٙدشیىی ٘مكٞ¬ٝبی
ٛٞاقٙبؾی زض ضٚظ  23فطٚضزیٗ ٘كبٖ اظ یه ؾبٔب٘ ٝوٓ فكبض ثب ٔطوع فكبضی حسٚز ٞ 805ىشٛدبؾىبَ ٕٞطا ٜثب ؾٞ ٝؿشٝ
ٔطوعی زض أشساز قٕبَ غطة – خٛٙة قطلی زض ٔٙغم ٝلفمبظ سب خٛٙة غطة ایطاٖ زض أشساز ضقش ٝوٞ ٜٛبی ظاٌطؼ ضا
٘كبٖ ٔی زٞس و ٝظثب٘ ٝآٖ سب غطة سطوی ٝوكیس ٜقس ٜاؾز  ٚثرف ٞبیی اظ غطة  ٚقٕبَ غطة ایطاٖ ضا ظیط ٘فٛش ایٗ ؾبٔب٘ٝ
لطاض ٌطفش ٝاؾز(ػعیعی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1390،زض دػٞٚكی سحّیُ فضبیی ٔربعطٜی ٔطثٛط ث ٝعٛفبٖٞبی سٙسضی ثٟبضٜی ایطاٖ
نٛضر ٌطفز .ثطای ایٗ وبض زازٜٞبی ٔبٞیب٘ٝی فطاٚا٘یِ ٚلٛع عٛفبٖٞبی سٙسضی  25ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیه وكٛض زض ثبظٜی
ظٔب٘ی  51ؾبِ ٝاظ  2010-1960اظ عطیك ضٚـٞبی سحّیُ ذٛقٝای ؾّؿّٔٝطاسجی خٕغآٚضی قسٕٞ .چٙیٗ اظ ضٚـ
ظٔیٗآٔبض وطیدی ًٙثطای عجمٝثٙسی  ٚقٙبؾبیی ٔىبٖٞبی انّی ضذساز ٔربعطٜی عٛفبٖٞبی سٙسضی فهُ ثٟبض زض ایطاٖ
اؾشفبزٌ ٜطزیس .ثط اؾبؼ ٘شبیح حبنُ اظ سحّیُ ذٛقٝایٙٔ ،بعك ٌ٘ٛبٌ ٖٛوكٛض ث ٝدٙح ٘بحیٝی ٔ ٍٕٗٞدعا ٔكشُٕ ثط
٘ٛاحی قٕبِیٔ ،یب٘ی ،قٕبَ قطق؛ ٘ٛاحی ٔطوعی  ٚقطلی؛ قٕبَ غطة؛ غطة ٘ ٚیٕٝی خٛٙثی ثب ض٘ٚس ٔكبث ٝذٛقٝثٙسی
ٌطزیس .دؽ اظ ا٘دبْ دٟٝٙثٙسیٔ ،كرم قس و ٝوبٖ٘ٞٛبی انّی ضذساز ایٗ دسیس ٜثیكشط زض ٘ٛاحی قٕبَ غطة  ٚغطة
وكٛض ٔشٕطوع قسٜا٘س (لٛیسَ ضحیٕی ٕٞ ٚىبضاٖ .)1393 ،زض ایٗ دػٞٚف ٘یع ؾؼی قس ٜاؾز وٛالن ٞبی ثطفی قٕبَ
غطة وكٛض اظ ٘ظط آٔبضی  ٚؾیٛٙدشیىی ٔغبِؼ ٝقٛز سب ثشٛاٖ زض ظٔی ٝٙوبٞف ٔربعطار ایٗ ٘ٛع وٛالن ٞب الساْ ٔٛثطی
ثطزاقز.
دادُّا ٍ سٍش کاس
آشضثبیدبٖ غطثی زض قٕبَ غطة ٚالغ قس ٜو ٝثب ٚؾؼز  37113/4ویّٔٛشط ٔطثغ ٔؼبزَ  2/25زضنس اظ ٔؿبحز وكٛض ضا ثٝ
ذٛز اذشهبل زاز ٜاؾز (ٔؼب٘ٚز ثط٘بٔٝضیعی  ٚثٛزخٚ ٝظاضر وكبٚضظیٔ .)2 :1378 ،حسٚزٜی خغطافیبیی اؾشبٖ ثیٗ 44
زضخ 30 ٚ ٝزلیم ٝسب  47زضخ 33 ٚ ٝزلیمٝی ع َٛقطلی  35 ٚزضخ 58 ٚ ٝزلیم ٝسب  39زضخ 47 ٚ ٝزلیمٝی ػطو قٕبِی
ٚالغ قس ٜاؾز .قٕبِیسطیٗ  ٚغطثیسطیٗ ٘مغٝی خغطافیبیی ایطاٖ قٟطؾشبٖ ٔبو ٛاؾز و ٝزض ایٗ اؾشبٖ لطاض زاضز .ایٗ
اؾشبٖ اظ قٕبَ ث ٝخٕٟٛضی ذٛز ٔرشبض ٘ردٛاٖ  ٚاظ قٕبَ غطة ث ٝوكٛض ػطاق  ٚاظ عطف قطق ثب اؾشبٖ آشضثبیدبٖ قطلی ٚ
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اظ خٛٙة ث ٝاؾشبٖ وطزؾشبٖ ٔحسٚز اؾز  ٚقبُٔ  14قٟطؾشبٖ (قىُ  )1ث ٝاؾبٔی قٟطؾشبٖٞبی ٔبو ،ٛچبِسضاٖ ،ذٛی،
ؾّٕبؼ ،اضٔٚی٘ ،ٝمسٔ ،ٜیب٘سٚآةٟٔ ،بثبز ،دیطا٘كٟط ،قبٞیٗزغ ،ثٛوبٖ ،اقٛٙی ،ٝسىبة  ٚؾطزقز اؾز (آضیب٘ذٛض  ٚؾجعی دطٚض،
.)1384
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ضکل  :1هَقؼیت جغشافیایی استاى آرسبایجاى غشبی با تَپَگشافی (.)http://www.ngdir.ir

الّیٓقٙبؾی ؾیٛٙدشیه ٕٝٞی اعالػبر ضا ث ٝنٛضر وُ یب ٓٞظٔبٖ زض ٔٛضز ٔىبٖٞب وؿت ٔیوٙس ٘ ٚشیدٝی ٟ٘بیی
دطزاظـٞب  ٚسحّیُٞبی ؾیٛٙدشیه ثیبٖ ضفشبض اسٕؿفط زض ٔمیبؼ ٞبی ٔشٛؾظ ٔىب٘ی اؾز ٞ ٚسف اظ ٔغبِؼبر ؾیٛٙدشیىی
اؾشٙبز  ٚاؾشسالَ سغییطار قطایظ ٔحیغی ؾغح ظٔیٗ اظ ضٚی سغییطار اٍِٞٛبی فكبض اؾز(ػّیدب٘ی .)10-11 :1381 ،اظ
ایٗ ضٚی ،ثطای ا٘دبْ زازٖ ٔغبِؼبر ؾیٛٙدشیىی ز ٚزؾش ٝزاز٘ ٜیبظ اؾز )1 :زازٜٞبی ؾغحی قبُٔ زٚضٜی آٔبضی  1986سب
 2009اؾز و ٝاظ ٞفز ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیىی اؾشبٖ ثطزاقز قس  ٚوُ ٔٙغمٝی ٔغبِؼ ٝضا دٛقف زاز .اظ عطیك ایٗ زازٜٞب،
دسیسٜی وٛالن ثطف ،و ٝقبُٔ وسٞبی 36سب  39اؾز ،زض ع َٛزٚضٜی آٔبضیِ ٔغبِؼ ٝا٘شربة  ٚسحّیُ قس٘س؛  )2زازٜٞب ٚ
ٔشغیطٞبی خ ٛثبال و ٝؾٛٔ ٝضز اظ وٛالنٞبی قسیس  ٚفطاٌیط (وسٞبی  )39 ٚ 37ا٘شربة قس٘س ٛٔ ٚضز سحّیُ ؾیٛٙدشیىی
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لطاض ٌطفشٙس (خس )1 َٚو ٝاظ ایٗ عطیك اٍِٞٛبی ؾیٛٙدشیىی سأثیطٌصاض زض ٔٙغم ٝقٙبؾبیی قس٘س .ثٙبثطایٗ ،زض ایٗ ٔغبِؼ ٝاظ
ٞط ز ٚزؾش ٝزاز ٜؾغحی  ٚزاز ٜخ ٛثبال اؾشفبز ٜقس.
جذٍل  :1کذّای َّای حاضش ( 36تا )39پذیذُی کَالک بشف

کذ

ضشح پذیذُ

37

وٛالن قسیس ثطفٔ -ؼٕٛالً دبییٗ (ظیط ؾغح افمی چكٓ زیسثبٖ)

38

وٛالن ذفیف یب ٔشٛؾظ ثطفٔ -ؼٕٛالً ثبال (ثبالسط اظ ؾغح افمی چكٓ زیسثبٖ)

39

وٛالن قسیس ثطفٔ -ؼٕٛالً (ثبالسط اظ ؾغح افمی چكٓ زیسثبٖ)

زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝوسٞبی ٛٞای حبضط زض ٔحیظ ٚ Excelاضز قس  ٚزازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝوٛالن ثطف اظ عطیك اثعاض

Filter

 ٚخساؾبظیِ وسٞبی ٔطثٛط ث ٝوٛالنٞبی قسیس (وسٞبی  ٚ )39 ٚ 37وٛالنٞبی ضؼیف (وسٞبی  )38 ٚ 36ا٘شربة قس.
ؾذؽ ،زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝوٛالن ثطف زض ٔحیظ ٚ Spssاضز قس  ٚسحّیُ آٔبضی زازٜٞب نٛضر ٌطفز .زض ٔطحّٝی ثؼسی ؾٝ
ٔٛضز اظ وٛالن قسیس  ٚفطاٌیط (وسٞبی  )39 ٚ 37ثطای سحّیُ ؾیٛٙدشیىی ا٘شربة قس .ؾذؽ٘ ،مكٞٝبی ؾیٛٙدشیىی
الیٞٝبی ٔرشّف خ ٛثطای ٕ٘ٞٝ٘ٛبی وٛالنٞبی قسیس ا٘شربةقس ،ٜثطای ضٚظٞبی لجُ اظ ضذساز دسیس ،ٜضٚظ ضذساز دسیسٚ ٜ
ضٚظ ثؼس اظ ضذساز دسیس ،ٜاظ ؾبیز  cdc.noaa.govثب زلز  2/5زضخ ٝاؾشرطاج قسٔ .حسٚزٜی ٔغبِؼ 10ٝسب  80زضخٝی
ػطو قٕبِی  15 ٚسب  90زضخٝی ع َٛقطلی ا٘شربة قس سب اٍِٞٛبی سأثیطٌصاض زض الّیٓ آشضثبیدبٖ غطثی قٙبؾبیی قٛز.
ٕٞچٙیٗ ،زازٜٞبی ٔطثٛط ث ٝخٟز  ٚؾطػز ثبز ث ٝنٛضر ضلٔٛی اظ ؾبیز ٔطوع ّٔی دیفثیٙی ظیؿزٔحیغی ()NCEP
اذص قس .زض ازأ٘ ،ٝمكٞٝبی خٟز  ٚؾطػز ثبز زض ٔحیظ  Gradsسٟیٌ ٝطزیس .ؾطا٘دبْ ،سحّیُ  ٚسفؿیط ٘مكٞٝبی ضٚظا٘ٝ
فكبض (ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ  ٚسطاظ زضیب)٘ ،بدبیساضی (ؾغح ٞ 700ىشٛدبؾىبَ  ٚؾغح ظٔیٗ) ،زٔبی ؾغح ظٔیٗ ٚ
٘مكٞٝبی خٟز  ٚؾطػز ثبز زض ؾغح ٞ 700ىشٛدبؾىبَ  ٚقٙبؾبیی اٍِٞٛبیی نٛضر ٌطفز و ٝؾجت ایدبز وٛالن ثطف زض
اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی قسٜا٘س.
ضشح ٍ تفسیش ًتایج
سحّیُ آٔبضی  ٚؾیٛٙدشیىی دسیسٜی وٛالن ثطف زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی عی زٚضٜی آٔبضی  1986سب  2009نٛضر
ٌطفز .ثطای ایٗ وبض ثب اؾشفبز ٜاظ وسٞبی  36سب  ،39و ٝثیبٍ٘ط ا٘ٛاع وٛالن ثطف (ضؼیف  ٚقسیس) اؾز ،فطاٚا٘ی ضٚظٞبی
ا٘ٛاع وٛالن ثطف ثط حؿت ٔیبٍ٘یٗ ٔبٞیب٘ ٚ ٝؾبِیب٘ ٚ ٝدطاوٙسٌی وٛالنٞب زض ؾغح ایؿشٍبٜٞب اؾشرطاج قسٕٞ .چٙیٗ،
فطاٚا٘ی وٛالنٞبی قسیس (وسٞبی  ٚ )39ٚ 37ضؼیف (وسٞبی ٚ )38ٚ 36ا٘ٛاع وٛالنٞب ( وسٞبی  36سب ٚ )39فطاٚا٘ی
وٛالن زض ؾغح ایؿشٍب ٜثب ٔ ٓٞمبیؿ ٝقس٘س .اظ سؼساز  322وٛالن ضخ زاز ٜعی زٚضٜی آٔبضی  1986سب  2009زض ٞفز
ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیه 108 ،وٛالن قسیس (وسٞبی  214 ٚ )39 ٚ 37وٛالن ضؼیف (وسٞبی ٔ )38 ٚ 36كرم ٌطزیس .ثب
سٛخ ٝث ٝایٗوٞ ٝسف انّی الّیٓقٙبؾی ؾیٛٙدشیه سٛخی ٚ ٝسجییٗ سٕبْ دسیسٜٞب  ٚفطایٙسٞبی ثط  ٓٞظ٘ٙسٜی ٚضؼیز ػبزی
ٔحیظ اؾز ،ثسیٗ ٔٙظٛض ثطای سحّیُ ؾیٛٙدشیىی وٛالن ثطف زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی اثشسا وٛالنٞبی قسیس  ٚفطاٌیط
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قٙبؾبیی قس٘س .ؾذؽ ،دٙح ٔٛضز اظ وٛالنٞبی قسیس  ٚفطاٌیط ثطای سحّیُ ؾیٛٙدشیىی ا٘شربة ٌطزیس٘س و ٝوٛالنٞبی
ا٘شربثی ثسیٗ قطح ٞؿشٙس :وٛالن ضٚظ  18غا٘ٛیٝی  ،1986وٛالن ضٚظ  19غا٘ٛیٝی  ،2000وٛالن ضٚظ  7فٛضیٝی ،1992
وٛالن ضٚظ  5فٛضیٝی  ،1997وٛالن ضٚظ  25زؾبٔجط  .1990ایٗ وٛالنٞب ثب سٛخ ٝث ٝسؼطیف ؾبظٔبٖ ٛٞاقٙبؾی وكٛض ٚ
ؾبظٔبٖ ٛٞاقٙبؾی خٟب٘ی ا٘شربة قس٘س و ٝثبیس زاضای ٔكرهبر ظیط ثبقٙس:
ٌعاضـ قس ٜثبقس؛
 زض ٍٙٞبْ ضذساز دسیسٜی وٛالن ثطف ،زض ٔٙغمٝی ٔغبِؼ ٝحسالُ ؾ ٝایؿشٍب ٜاظ  7ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیه ٔغبِؼٝ
ٌعاضـ زاز ٜثبقٙس؛
 زض ٍٙٞبْ ضذساز دسیسٜی وٛالن ثطف ،زٔب ظیط نفط زضخٝی ؾب٘شیٌطاز ،ؾطػز ثبز ٔ 15شط ثط ثب٘ی 54( ٝویّٔٛشط ثط
ؾبػز)  ٚضیعـ ثطف اظ عجمبر ثبال ٌعاضـ قس ٜثبقس.
ثطای ا٘دبْ ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝمكٞٝبی فكبض (ؾغحٞ 500ىشٛدبؾىبَ  ٚسطاظ زضیب) ،أٍب (ؾغح ٞ 700ىشٛدبؾىبَ  ٚؾغح
ظٔیٗ) ،زٔبی ؾغح ظٔیٗ ٘ ٚمكٞٝبی خٟز  ٚؾطػز ثبز زض ؾغح ٞ 700ىشٛدبؾىبَ ثطضؾی  ٚسحّیُ قس٘س  ٚاٍِٞٛب ٚ
قطایغی قٙبؾبیی ٌطزیس٘س و ٝؾجت ایدبز ایٗ دسیس ٜزض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی قس ٜثٛز٘س.
الف) تحلیل آهاسی


فشاٍاًی سالیاًِ ٍ هاّیاًِ اًَاع کَالک بشف (ضذیذ ٍ ضؼیف) با کذّای  36تا 39

ثب سٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ؾبِیب٘ٔ ٚ ٝبٞیب٘ ٝا٘ٛاع وٛالن ثطف زض زٚضٜی آٔبضی ٔغبِؼ ،ٝزض وُِ ایؿشٍبٜٞبی ؾیٛٙدشیه ٔكرم
قس و ٝؾبَ  1992ثب ٔیبٍ٘یٗ  69ضٚظ وٛالن ثطف اظ ٔدٕٛع ایؿشٍبٜٞب زاضای ثیكشطیٗ  ٚؾبَ  1999ثب ٔیبٍ٘یٗ نفط ٚ
ؾبَٞبی  2007 ٚ 2006ثب ٔیبٍ٘یٗ  1ضٚظ اظ ٔدٕٛع فطاٚا٘ی سؼساز ضٚظٞب زاضای وٕشطیٗ وٛالن ثطف زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ
غطثی ثٛز٘س.


فشاٍاًی سالیاًِ ٍ هاّیاًِ کَالک بشف (ضذیذ) با کذّای 39 ٍ 37

ٔغبِؼٝی ٔیبٍ٘یٗ ؾبِیب٘ٝی وٛالن ثطف قسیس ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض زٚضٜی آٔبضی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝزض وُِ ایؿشٍبٜٞبی
ؾیٛٙدشیىی  108وٛالن ضخ زاز ٜاؾز  .ثب سٛخ ٝثٔ ٝیبٍ٘یٗ ؾبِیب٘ٔ ٚ ٝبٞیب٘ ٝوٛالن ثطف ٔكرم ٌطزیس و ٝؾبَ ٚ 1992
 1997ث ٝسطسیت ثب سؼساز  18 ٚ 23ضٚظ اظ ٔدٕٛع ایؿشٍبٜٞب زاضای ثیكشطیٗ  ٚؾبَٞبی ٚ 2006 ،2005 ،2003 ،2002
 2007ثب ٔیبٍ٘یٗ نفط  ٚؾبَٞبی  2009 ٚ 2008 ،2004 ،1998 ،1996ثب ٔیبٍ٘یٗ 1ضٚظ اظ ٔدٕٛع ایؿشٍبٜٞب زاضای
وٕشطیٗ وٛالن ثطف قسیس ثٛز.


پشاکٌذگی کَالکّای ضذیذ (کذّای  )39 ٍ 37دس سطح ایستگاُّا

سؼساز ضٚظٞبی وٛالن ثطف قسیس زض ؾغح وُ ایؿشٍبٜٞبی ٔغبِؼٝقس ٜزض زٚضٜی آٔبضی ٔصوٛض ٘كبٖ زاز و ،ٝاظ ٞفز
ایؿشٍب ٜا٘شربثی ٔٛضز ٔغبِؼ ،ٝایؿشٍب ٜؾطزقز ٔ ٚبو ٛث ٝسطسیت ثب سؼساز  21 ٚ 75ضٚظ زاضای ثیكشطیٗ سؼساز  ٚایؿشٍبٜ
ذٛی ثب ٘ساقشٗ ایٗ دسیس ٚ ٜایؿشٍبٞ ٜبی سىبةٟٔ ،بثبز ،اضٔٚی ٚ ٝدیطا٘كٟط ث ٝسطسیت ثب سؼساز 5 ،3 ،2، 2زاضای وٕشطیٗ سؼساز
ضٚظٞبی وٛالن ثطف قسیس ثٛزٜا٘س.
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هقایسِی اًَاع کَالکّا دس سطح ایستگاُّا

اظ ٔمبیؿٝی وٛالنٞبی ثطف زض ؾغح ایؿشٍبٜٞب ٔكرم قس و ٝایؿشٍب ٜؾطزقز اظ سؼساز  175وٛالن ٛٔ 75ضز،
ایؿشٍب ٜدیطا٘كٟط اظ سؼساز  44وٛالن ٛٔ 5ضز ،ایؿشٍبٟٔ ٜبثبز اظ سؼساز  2وٛالن ٛٔ 2ضز ،ایؿشٍب ٜاضٔٚی ٝاظ سؼساز  3وٛالن 3
ٔٛضز ،ایؿشٍب ٜسىبة اظ سؼساز  21وٛالن ٛٔ 2ضز  ٚایؿشٍبٔ ٜبو ٛاظ سؼساز  77وٛالن ٛٔ 21ضز وٛالن قسیس ثٛزٜا٘س.
ثیكشط وٛالنٞب اظ ٘ٛع ضؼیف ثٛز٘س .زض ٚالغ ،قطایظ ثطای ایدبز وٛالنٞبی ثطف زض ایؿشٍبٜٞبی ٔصوٛض ٟٔیبسط اؾز .أب
ایؿشٍبٜٞبی اضٔٚیٟٔ ٚ ٝبثبز وٕشطیٗ سؼساز وٛالنٞبی ثطف ضا زض ؾغح اؾشبٖ زاقشٙس .ثب ایٗ  ،ٕٝٞثیكشط وٛالنٞب اظ ٘ٛع
قسیس ثٛز٘س و ٝزض ز ٚایؿشٍبٔ ٜصوٛض وٛالنٞبی ضؼیف ضخ ٘سازٜا٘س .زض ٚالغ ،قطایظ ٔٙبؾت ثطای ایدبز وٛالن ثطف زض
ایٗ ز ٚایؿشٍبٟٔ ٜیب ٘یؿز  ٚفمظ زض قطایظ ذیّی قسیس زض ایٗ ز ٚایؿشٍب ٜوٛالنٞبی ثطف ضخ ٔیزٙٞس .زض زٚض ٜآٔبضی
ٔغبِؼٝقس ٜاظ ٞفز ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیىی زض ؾغح اؾشبٖ ،زض ایؿشٍب ٜذٛی ٞیچ ٘ٛع وٛالن ثطفی ضخ ٘ساز ٜاؾز .چٙیٗ
أطی زاَ ثط ایٗ اؾز و ٝزض ایؿشٍبٔ ٜصوٛض قطایظ ثطای سكىیُ وٛالن ثطف ٟٔیب ٘یؿز .زض ٚالغٔ ،یسٛاٖ ٌفز و٘ ٝمبط
ٌ٘ٛبٌ ٖٛاؾشبٖ قطایظ الّیٕی ،سٛدٌٛطافی ٛٔ ٚلؼیزِ یىؿب٘ی ثطای سكىیُ ایٗ دسیسٜی الّیٕی ٘ساض٘س .سحّیُ نٛضرٌطفشٝ
زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقٟطٞبی ؾطزقز ،دیطا٘كٟط ٔ ٚبو ٛقطایظ ثٟشطی ثطای ایدبز ایٗ دسیسٜی
الّیٕی زاض٘س .زِیُ ایٗ أط ضا ٔیسٛاٖ سٛدٌٛطافی  ٚاضسفبع ظیبز ایٗ ایؿشٍبٜٞب زا٘ؿز و ٝاظ ػٛأُ ٔحّی سأثیطٌصاض ثط ایٗ
دسیسٞ ٜؿشٙس .ثٙبثطایٗٔ ،یسٛاٖ ٌفز و ٝایؿشٍبٜٞبی اؾشبٖ ثِ ٝحبػ ایٗ ػٛأُ ٔشفبٚر اظ ٞ ٓٞؿشٙس و ٝؾجت قس ٜایٗ
دسیس ٜزض ایؿشٍبٜٞب زضخ ،ٝقسر  ٚفطاٚا٘ی یىؿب٘ی ٘ساقش ٝثبقس.
ب)تحلیل سیٌَپتیک

سحّیُ ؾیٛٙدشیىی دٙح وٛالن اؾشرطاج قس ٜنٛضر ٌطفز و ٝزض ایٗخب ثطای اخشٙبة اظ عٛال٘ی قسٖ ٔغّت یه ٔٛضز
آٖ سٛضیح زازٔ ٜیقٛز.
ب -1-کَالک بشف سٍص  18طاًَیِی 1986


بشسسی الگَّای فطاس سطح ّ 500کتَپاسکال

قىُ 2ـ اِف ٘مكٝی فكبض ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ضا ثطای ضٚظ  17غا٘ٛیٝی ٘ 1986كبٖ ٔیزٞس .زض ضٚظ لجُ اظ ٚلٛع
وٛالن ٞؿشٝی وٓ اضسفبػی زض ٘ٛاحی قٕبِی اضٚدب قىُ ٌطفش ٝاؾز ؤ ٝحٛضٞبی ایٗ ٞؿشٝی وٓاضسفبع سب ػطوٞبی 35
زضخٝی قٕبِی زض خٟز قٕبَ قطق ـ خٛٙة غطة  ٚزیٍطی زض خٟز قٕبَ غطة ـ خٛٙة قطق وكیس ٜقس ٜاؾزٕٞ .یٗ
ٔحٛض اؾز و ،ٝزض ضٚظ لجُ اظ وٛالن ،ؾطٔب ضا ث ٝوكٛض ایطاٖ ٔٙشمُ وطز ٜاؾز .ایٗ ٞؿشٝی وٓاضسفبع ٔٙغجك ثط وٓفكبض
قىُ ٌطفش ٝزض ؾغح ظٔیٗ زض ٘ٛاحی قٕبِی اضٚدبؾز .زض ایٗ ضٚظ ،دكشٝی ضؼیفی زض خٟز لطیٝٙی سطاف ثط ضٚی ٘ٛاحی
قٕبَ غطة ایطاٖ قىُ ٌطفش ٝو ٝضیعـ ٛٞای ٌطْ  ٚآضاْ ضا اظ ػطوٞبی دبییٗ ث ٝاؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ؾجت قس ٜاؾز.
اظ ایٗ ض ،ٚقطایظ ثطای ضذساز وٛالن ثب خبثٝخبیی سطاف ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ زض حبَ قىٌُیطی اؾز.
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قىُ 2ـ ة ٘مكٝی فكبض ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ضا ثطای ضٚظ  18غا٘ٛیٝی ٘1986كبٖ ٔیزٞس .زض ضٚظ ضذساز وٛالن ثب
خبثٝخبیی سطاف ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ث ٝؾٕز ٘ٛاحی قطلی  ٚلطاض ٌطفشٗ ٘ٛاحی قٕبَ غطة  ٚخٛٙة غطة ایطاٖ زض
خّ ٛیب قطق ایٗ سطاف ،ػال ٜٚثط ٘بدبیساضی (و ٝؾجت افعایف ؾطػز ثبز زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی قس ،)ٜؾجت ضیعـ ٛٞای
ؾطز ایٗ ٔٙبعك ث ٝؾٕز ایطاٖ ٘یع قس ٜاؾز .عجك ٘مكٝی ؾغح ظٔیٗ ٔطوع دطفكبضی ضٚی قٕبَ غطة ایطاٖ لطاض ٌطفشٝ
سطوی ٚ ٝقٕبَ ٔسیشطا٘ ٝاظ ؾٛی زیٍط زا٘ؿز وٛٔ ٝخت سمٛیز آٖ قس ٜاؾز .فؼبِیز ایٗ ٞؿش ٝوٓاضسفبع ٔٙغجك ثط چطذٙس
قىُ ٌطفش ٝزض ؾغح ظٔیٗ اؾز و ٝثط ضٚی ٘ٛاحی قٕبِی زضیبی ؾیب ٜقىُ ٌطفش ٝاؾز .ثٙبثطایٗ٘ ،بدبیساضی ثٕٞ ٝطاٜ
وبٞف زٔب  ٚافعایف ؾطػز ثبز ؾجت ضذساز وٛالن زض ٔٙغم ٝقس ٜاؾز.
قىُ 2ـ ج ٘یع ٘مكٝی سطویجی فكبض ؾغحٞ 500ىشٛدبؾىبَ ثب زٔب  ٚثبز آقىبضا ایٗ قطایظ ضا ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضیعـ
ٛٞای ؾطز اظ ػطو ٞبی خغطافیبیی ثبال ثب زٔبی دبییٗ (ضً٘ آثی)  ٚؾطػز ثبز ثب خٟز قٕبَ غطة ـ خٛٙة قطق ثٝ
ٔٙغمٝی ٔغبِؼ ٝاؾز.

اِف

ة

ج

ز

ضکل ً :2قطِی الگَی فطاس سطح ّ 500کتَپاسکال .الف) سٍص  17طاًَیِی ( 1986سٍص قبل اص ٍقَع کَالک)؛ ب) سٍص  18طاًَیِی
( 1986سٍص سخذاد کَالک)؛ ج) ًقطِی تشکیبی فطاس سطح  500با دها ٍ باد سٍص  18طاًَیِی ( 1986سٍص سخذاد کَالک)؛ د) سٍص 19

طاًَیِی ( 1986سٍص بؼذ اص سخذاد کَالک).
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قىُ 2ـ ز ٘مكٝی فكبض سطاظ ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ضا ثطای ضٚظ  19غا٘ٛیٝی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝضٚظ ثؼس اظ ٚلٛع وٛالن اؾز.
زض ایٗ ضٚظ ،خبثٝخبیی ٔحٛض سطاف ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ث ٝؾٕز ٘ٛاحی قطلیسط ؾجت قس ٜو٘ ٝیٕٝی غطثی وكٛض زض
غطة سطاف ؾغح ثبال لطاض ٌیطز .چٙیٗ قطایغی ضیعـ ٛٞای ؾطز ػطو ٞبی ثبال ث ٝایٗ ٘ٛاحی  ٚدبیساضی ٛٞا ضا ثٕٞ ٝطاٜ
زاقش ٝاؾز .ث ٝزِیُ ػسْ ضعٛثز زضیبفشی اظ عطیك ٔسیشطا٘ ٝفمظ ٛٞای ؾطز اضٚدب ٛ٘ ٚاحی خٙت لغجی ث ٝایطاٖ ٚاضز قسٚ ٜ
زض زضخٝی ز ْٚایٗو ٝزض آشضثبیدبٖ اٚالً ضٚی ؾغح ظٔیٗ ٞؿشٝی وٓفكبضی ثب فكبض ٔطوعی ٞ 1009ىشٛدبؾىبَ لطاض ٌطفشٝ
اؾز  ٚثب٘یبً زض ؾغح ثبال  ٓٞزض آشضثبیدبٖ خّٔ ِٛحٛض فطٚز لطاض ٌطفش ٝو ٝقطایظ ثطای ضذساز وٛالن ثطف ضؼیف قس ٜاؾز.


بشسسی الگَّای فطاس تشاص دسیا

قىُ 3ـ اِف ٘مكٝی فكبض سطاظ زضیب ضا ثطای ضٚظ  17غا٘ٛیٝی ٘ 1986كبٖ ٔیزٞس .زض ضٚظ لجُ اظ ٚلٛع وٛالنٞ ،ؿشٝی
وٓ فكبضی زض قٕبَ زضیبی ؾیب ٜثط ضٚی ٔٙبعك اضٚدبی قطلی قىُ ٌطفش ٝاؾز و ٝفكبض ٔطوعی ایٗ چطذٙس 1000
ٞىشٛدبؾىبَ اؾز .ایٗ چطذٙس ،وٙٔ ٝغجك ثب ٔٙغمٚ ٝاٌطایی ؾغح ثبالؾز ،ثب حطوز ؾیىّ٘ٛی ذٛز ٛٞای ؾطز ػطوٞبی
ثبال ضا ث ٝؾٕز ػطوٞبی دبییٗ وكب٘س ٜاؾز .چطذٙس ٔصوٛض ػال ٜٚثط ضیعـ ٛٞای ؾطز ،وبٞف زٔب ٘ ٚبدبیساضی ضا زض اؾشبٖ
آشضثبیدبٖ غطثی ؾجت قس ٚ ٜقطایظ ضا ثطای ضذساز وٛالن فطا ٓٞوطز ٜاؾز.
قىُ 3ـ ة ٘مكٝی فكبض سطاظ زضیب ضا ثطای ضٚظ  18غا٘ٛیٝی ٘1986كبٖ ٔیزٞس .زض ضٚظ ضذساز وٛالن ٞؿشٝی وٓفكبض
قىُ ٌطفش ٝثط ضٚی زضیبی ؾیب ٜػال ٜٚثط خبثٝخبیی ث ٝؾٕز قطق ث ٝػطوٞبی دبییٗ ٘یع وكیس ٜقس ٜاؾز .ایٗ چطذٙس ثب
حطوز چطذٙسی ذٛز (دبزؾبػزٌطز) ٛٞای ؾطز ٔٙبعك اٚوطایٗ  ٚآشضثبیدبٖ ضا ثٕٞ ٝطا ٜفطٚز ؾغح ٞ 500ىشٛدبؾىبَ ثٝ
ؾٕز ٘ٛاحی قٕبَ غطة وكب٘س ٜاؾز .چطذٙس ٔصوٛض ػال ٜٚثط افز قسیس زٔب ،ث ٝزِیُ ا٘غجبق وٓفكبض ؾغح ظٔیٗ ثب قطق
سطاف ؾغح ثبال ؾجت ٘بدبیساضی  ٚافعایف ؾطػز ثبز زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی قس ٚ ٜقطایظ ضا ثطای ضذساز وٛالن فطآٞ
وطز ٜاؾز .قىُ قٕبضٜی 3ـ ج ،و٘ ٝمك ٝی سطویجی ایٗ ؾغح ثب زٔب  ٚثبز اؾز ،ث ٝذٛثی ضیع ٛٞای ؾطز  ٚؾطػز  ٚخٟز
دیىبٖٞبی ثبز ایٗ ٔٛضٛع ضا سبییس ٔیوٙس.
قىُ 3ـ ز ٘مكٝی فكبض سطاظ زضیب ضا ثطای  19غا٘ٛی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝضٚظ ثؼس اظ ٚلٛع وٛالن اؾز .زض ایٗ ضٚظ ،یه
ٞؿشٝی وٓفكبض ثب فكبض ٔطوعی وٕشط اظ ٞ 1009ىشٛدبؾىبَ ثط ضٚی ػطاق  ٚسطوی ٚ ٝیه ٞؿشٝی دطفكبض ثب فكبض ٔطوعی
ٞ 1020ىشٛدبؾىبَ ثط ضٚی آشضثبیدبٖ  ٚغطة زضیبی ذعض لطاض ٌطفش ٝاؾزٞ .ؿشٝی دطفكبض ػال ٜٚثط ضیعـ آضاْ ٛٞای ؾطز
ایٗ ٔٙبعك ث ٝؾٕز ٘ٛاحی قٕبَ غطة ایطاٖ  ٚاؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ؾجت دبیساضی ٛٞا زض ایٗ ٔٙبعك ٘یع قس ٚ ٜاظ ؾطػز
ثبزٞب سب حس ظیبزی وبؾش ٝاؾز ،ث ٝعٛضی و ٝقطایظ ضا ثطای ضذساز وٛالن ضؼیف وطز ٜاؾز.
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د

ج
ضکل ً :3قطِی الگَی فطاس تشاص دسیا .الف) سٍص  17طاًَیِی ( 1986سٍص قبل اص سخذاد کَالک)؛ ب) سٍص  18طاًَیِی ( 1986سٍص سخذاد
کَالک)؛ ج) ًقطِی تشکیبی فطاس سطح  1000با دها ٍ باد (دس سٍص سخذاد کَالک)؛ د) سٍص  19طاًَیِی ( 1986سٍص بؼذاص سخذاد
کَالک).


بشسسی الگَّای دهای سطح صهیي

قىُ 4ـ اِف ٘مكٝی زٔبی ؾغح ظٔیٗ ضا ثطای ضٚظ  17غا٘ٛیٝی ٘ 1986كبٖ ٔیزٞس .زض ایٗ ضٚظف ٞؿشٝی وٓزٔبیی ثط
ضٚی ٘ٛاحی قٕبَ زضیبی ؾیب ٚ ٜاضٚدبی قطلی قىُ ٌطفش ٝاؾز .ظثب٘ٞٝبی ایٗ ٞؿشٝی وٓزٔب سب ٘ٛاحی قٕبَ  ٚقٕبَ غطة
وكٛض وكیس ٜقس ٚ ٜؾجت افز زٔب زض ایٗ ٔٙبعك قس ٜاؾز .لطاض ٌطفشٗ ایٗ ٔٙبعك زض ػمت سطاف ؾغح ثبال قطایظ ضیعـ
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ٛٞای ؾطز  ٚدبیساض ػطوٞبی ثبال ضا ث ٝاؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ؾجت قس ٜاؾز ،ث ٝعٛضی ؤ ٝمساض زٔب زض ایٗ ٘بحیٝی 272
وّٛیٗ (  -1/5زضخٝی ؾّؿیٛؼ) اؾز .اظ ایٗ ض ،ٚقطایظ ثطای ضذساز وٛالن زض ضٚظ  18غا٘ٛی ٝزض حبَ قىُ ٌیطی اؾز.
قىُ 4ـ ة ٘مكٝی زٔبی ؾغح ظٔیٗ ضا ثطای ضٚظ  18غا٘ٛیٝی ٘ 1986كبٖ ٔیزٞس .زض ضٚظ ضذساز وٛالن ثب خبثٝخب قسٖ
ٔحٛض ؾغٛح ثبال ث ٝعطف قطق  ٚػٕیكسط قسٖ آٖ ؾجت قىٌُیطی ٞؿشٝی وٓزٔبیی زض خّ ِٛایٗ سطاف زض قطق زضیبی
ثب چطذف چطذٙسی ذٛز (دبزؾبػزٌطز) ،ػال ٜٚثط ٚضٚز ٛٞای ؾطز  ٚافز قسیس زٔب زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی٘ ،بدبیساضی ٚ
نؼٛز قسیس ٛٞا ضا ٘یع ثٕٞ ٝطا ٜزاقش ٝاؾز  ٚقطایظ ضا ثطای ضذساز وٛالن فطا ٓٞوطز ٜاؾز (ٔطوع وٕیٝٙی زٔب 272/5
ٔؼبزَ  -1/5زضخٝی ؾّؿیٛؼ زض قٕبَ غطة ایطاٖ).

الف

ب

ضکل ً :4قطِی الگَی دهای سطح صهیي .الف) سٍص  17طاًَیِی ( 1986سٍص قبل اص سخذاد کَالک)؛ ب) سٍص  18طاًَیِی ( 1986سٍص
سخذاد کَالک).

قىُ ٘ 5مكٝی زٔبی ؾغح ظٔیٗ ضا ثطای ضٚظ  19غا٘ٛی٘ ٝكبٖ ٔیزٞس و ٝضٚظ ثؼس اظ ٚلٛع وٛالن اؾز .زض ایٗ ضٚظ،
ثیكیٝٙی ٔٙفی زٔبیی ثط ضٚی ٘بحیٝی آشضثبیدبٖ  ٚلفمبظ قىُ ٌطفش ٝاؾز .ظثب٘ٞٝبی ایٗ ٞؿشٝی وٓزٔب ثب خٟز قٕبَ
قطق ـ خٛٙة غطة ٛٞای ؾطز ػطوٞبی ثبال ضا زض ثؿشط ثبزٞبی غطثی ؾغٛح ثبال ث ٝؾٕز ٘ٛاحی قٕبَ غطة  ٚاؾشبٖ
آشضثبیدبٖ غطثی وكب٘س ٚ ٜافز زٔبیی ضا ؾجت قس ٜاؾز .زض ایٗ ضٚظ٘ ،یٕٝی غطثی زض ػمت سطاف ؾغٛح فٛلب٘ی خ ٛلطاض
زاقش ٚ ٝزض ؾغح ظٔیٗ ٘یع ث ٝزِیُ دطفكبض قىٌُطفش ٝزض ٘ٛاحی آشضثبیدبٖ ایٗ ضیعـ ٛٞای ؾطز  ٚافز زٔب ث ٝآضأی
نٛضر ٌطفش ٚ ٝدبیساضی ضا زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ؾجت قس ٜاؾزٔ .مسضا أٍب ثط ضٚی اؾشبٖ  272وّٛیٗ ( -1/5زضخٝی
ؾّؿیٛؼ) اؾز.
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ًتیجِگیشی
اظ ٘ظط ؾبظٔبٖ ٛٞاقٙبؾی خٟب٘ی قطایظ ٓٞظٔب٘ی آة ٛٞ ٚا ،ضیعـ ثطف سٛأْ ثب ثبز (ؾطػز  54ویّٔٛشط زض ؾبػز) ٚ
زضخٝی حطاضرٞبی دبییٗ (ظیط نفط زضخٙٔ )ٝدط ث ٝضذساز وٛالن ٔیقٛز .وٛالن ثطف اظ ٘ظط ؾبظٔبٖ ٛٞاقٙبؾی وكٛض
ٚلشی اؾز و ٝثبز قسیسی ثط ضٚی ؾغح دٛقیس ٜاظ ثطف (ثٝذهٛل ثطف دٛن) ثٛظز ،ثطف ضا اظ ؾغح ظٔیٗ ثّٙس وٙس ،زض ٛٞا
ثذطاوٙس ٚ ٜثب ذٛز حُٕ وٙسٕٞ .چٙیٗ ،وٛالن ثطف ٕٞطا ٜثب ضیعـِ اثطٞب ٘یع ٔیسٛا٘س قىُ ثٍیطز.
زض ایٗ دػٞٚف ،ثطای سحّیُ آٔبضی  ٚؾیٛٙدشیىی وٛالن ثطف زض اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی زازٜٞبی آٔبضی اظ ٞفز ایؿشٍبٜ
ؾیٛٙدشیىی زض زٚضٜی آٔبضی  1986سب  2009ثطضؾی قس٘ .شبیح حبنُ اظ سحّیُ آٔبضی ٘كبٖ زاز و:ٝ


اظ ٔدٕٛع  322ضٚظ ضذساز وٛالن ثطف اظ ٞفز ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیىی زض زٚضٜی آٔبضی  1986سب  108 ،2009ضٚظ
وٛالن ثطف قسیس  214 ٚضٚظ وٛالن ضؼیف ثٛز.



ثطضؾی ؾبِیب٘ٔ ٚ ٝبٞیب٘ٝی وٛالن ثطف زض زٚضٜی آٔبضی ٔٛضز ٔغبِؼ٘ ٝكبٖ زاز و ٝؾبَٞبی ٚ1997 ،1992
 1989ثب ٔدٕٛع  25 ٚ 29 ،69ضٚظ ثیكشطیٗ  ٚؾبَٞبی  2007 ٚ 2006 ،1999ثب ٔدٕٛع  1 ٚ1 ،0ضٚظ وٕشطیٗ
سؼساز ضٚظ ٕٞطا ٜثب وٛالن ثطف ضا زاقشٙس .ثطضؾی آٔبضی ٘كبٖ زاز ؤ ٝبٜٞبی غا٘ٛی ،ٝفٛضیٔ ،ٝبضؼ ،آٚضیُٛ٘ ،أجط ٚ
زؾبٔجط زاضای ضذساز دسیسٜی وٛالن ثطف ثٛز٘سٔ .ب ٜغا٘ٛی ٝثب سؼساز  119ضٚظ زاضای ثیكشطیٗ سؼساز وٛالن ثٛز ٚ
ٔب ٜآٚضیُ ثب سؼساز  3ضٚظ وٕشطیٗ سؼساز وٛالن ثطف ضا زاقزٔ .ب ٜفٛضی ٝثب سؼساز  39ضٚظ ثیكشطیٗ وٛالن قسیس ضا
زاقز ٔ ٚبٜٞبی آٚضیُ ٛ٘ ٚأجط ثب سؼساز  1 ٚ 0ضٚظ وٕشطیٗ ضٚظ ٕٞطا ٜثب وٛالن قسیس ضا زاقشٙس.



دطاوٙسٌی وٛالنٞب زض ؾغح ایؿشٍبٜٞب ٘كبٖ زاز و ٝاظ ٞفز ایؿشٍب ٜؾیٛٙدشیىی ٔغبِؼٝقس ٜایؿشٍبٜٞبی
ؾطزقز ٔ ٚبو ٛثیكشطیٗ ضٚظٞبی ٕٞطا ٜثب وٛالن ثطف ضا زاقشٙس .ایؿشٍب ٜذٛی دسیسٜی وٛالن ثطف ضا ٘ساقشٝ
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اؾز .زض ایٗ ٔیبٖٟٔ ،بثبز  ٚاضٔٚی ٝوٕشطیٗ ضٚظٞبی ٕٞطا ٜثب وٛالن ثطف ضا زاقشٙس .ػال ٜٚثط قطایظ ؾیٛٙدشیىی
حبوٓ ثط ٔٙغم ،ٝػبُٔ سٛدٌٛطافی  ٚاضسفبع زض ضذساز وٛالن ثطف سأثیط فطاٚا٘ی زاقش ٝاؾز.


٘شبیح حبنُ اظ ٘مكٞٝبی ؾغٛح ٔرشّف خٛی  ٚؾغح ظٔیٗ زض ضٚظٞبی لجُ اظ قطٚع وٛالن ،ضٚظ ضذساز  ٚضٚظ ثؼس
اظ آٖ ثطای اٍِٛی وٛالن ثطف ا٘شربةقس٘ ٜكبٖ زاز و ٝزض فهُ ظٔؿشبٖ ث ٝزِیُ ا٘غجبق وٓفكبضٞبی قىٌُطفشٝ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ا٘شربثی وٛالنٞبی قسیس ضخ زاز ٜزض ؾغح اؾشبٖ آشضثبیدبٖ غطثی ز ٚاٍِٛی ٌطزقی زض قىٌُیطی ایٗ
ٔربعط ٜعجیؼی ٘مف زاقش ٝاؾز و ٝػجبضرا٘س اظاٍِٛی وٓفكبض زضیبی ذعض ـ دطفكبض اضٚدبی قطلی  ٚاٍِٛی
وٓفكبض قٕبَ زضیبی ؾیب.ٜ
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