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دهیچک  

غرب  شوداین موقعیت فضایی از یک طرف باعث می قرار دارد.غرب ایران در منطقه معتدل با چهار فصل متمایز 

گردد هاي عمده اقلیمی و مراکز عمل بزرگ جوي قرار گیرد و از طرف دیگر سبب میتحت تاثیر برخی سیگنالکشور 

جنوب سوي خورشید شکل خاصی به  - فصل بر روي غرب تحت تاثیر حرکت شمال آستانه  الگوي گردشی جو در هر

جه سانتی گراد تابستان هاي غرب کشور و ارتباط آن با کم در 04. در این تحقیق براي مطالعه دماهاي باالتر از خود گیرد

سنندج و همدان مورد  کرمانشاه، هاي سینوپتیک خرم آباد،آمار ایستگاههاي پرفشار جنب حاره، فشار محلی و یا شاخص

ایستگاه و باالتر،  روز 11( با 2391-1424ساله ) 12آباد طی دوره آماري ایستگاه سینوپتیک خرم بررسی قرار گرفت.

درجه و باالتر را  04به ترتیب بیشترین روزهاي با آستانه دمایی   ،روز یکروز و همدان با  1روز، سنندج با  21کرمانشاه با 

، استفاده مشخص کردن الگوهاي سینوپتیکی بندي وروش تحلیل عاملی و خوشه بندي براي طبقه ازدر این مطالعه  .دارند

هاي تالقی در بیان شدهطی دوره آماري  ،هکتوپاسکال 144و SLP،914 هايترازدر شده است. از داده هاي میانگین روزانه 

دریافت شده است.  NCEP/NCAR ها از مجموعه داده هاي بازسازي شده درجه استفاده شده است. این داده 1/1

از  ،درجه طول جغرافیایی شرقی است 34تا  4عرض جغرافیایی شمالی و درجه  24تا  24محدوده مطالعه که در برگیرنده 

بطوریکه تمامی سامانه هاي موثر بر ایران را در طول  .درجه جغرافیایی تشکیل شده است 1/1*1/1یاخته با دقت مکانی  239

از نقشه هاي سینوپتیکی  در ترازهاي فوق بر روي داده هاي حاصل سال تحت پوشش قرار دهد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی

انتخاب شده، با وجود شباهت ظاهري از نظر تیپ هوایی در یک الگو اما از نظر  روز 34حاکی از آن است که به طور کلی 

مورد  21که رخدادهاي دمایی،  داراي سه نوع الگوي سینوپتیکی می باشند پارامترهاي سینوپتیکی شاخص هاي مراکز عمل،

 قرار می گیرند.الگوي نوع سوم  درمورد  19الگوي نوع دوم و  درمورد  01الگوي نوع اول،  در

 

تحلیل عاملی،  الگوهاي سینوپتیکی، اي، کم فشارمحلی،پرفشار جنب حاره آستانه دمایی، :يدیکل واژگان

 ، غرب ایرانشاخص هاي سینوپتیکی مراکز عمل

                                                 
 عضوءهیئت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد خرم آباد . 2
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 مقدمه:

دما یکی از عناصر اقلیمی که بر سالمت و کلیه فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعی 

انسان اثر می گذارد. دما همانند سایر عناصر محیطی و اقلیمی داراي سه شکل اصلی 

(. نوسانات عناصر اقلیمی همانند دما 2،12912323نوسان، روند و یا جهش می باشد )باري

برخی نوسانات داراي گسیختگی هاي حداکثري نسبت به خط انواع مختلفی دارند اما 

(. یکی از ویژگی هاي عنصر دما 1،112332نرمال یا میانگین منطقه اي می باشند )هاگت

تغییرپذیري شدید آن است. زیرا دما به شدت تحت تاثیر ماهیت سطح زمین و میزان 

وسانات کوتاه مدت یعنی (. با این وجود ن9،2212994آفتاب گیري آن قرار دارد )تریپله

( 14912911هفته اي )هاگت، 0-2( و میان مدت یعنی 0،9112339روزه )کوتر باخ 1-9

به ویژه در عرض میانه، تحت تاثیر سیستم هاي هوایی موثر بر هر مکان رخ می دهند که 

استخراج، تداوم و یا تغییر سیستم هاي سینوپتیکی از طریق فرایند طبقه بندي یا تعیین 

(. طبقه بندي سیستم هاي 1،93912332هاي هواي هر منطقه امکان پذیر است )هوث تیپ

، 2و غیره )کوتیل PCAهوایی یا از طریق آنالیزهاي چند متغیره آماري مانند 

( و یا از طریق مطالعه نرمال الگوهاي فشار و ارتفاع مراکز عمل در نقشه 229912332

نطباق نقشه هاي آنومالی با نقشه هاي در یک دوره معین و سپس ا 1هاي سینوپتیکی

معروف است صورت  9هنجاري که به روش پارامترهاي شاخص مراکز عمل سینوپتیکی

 (.912332می گیرد )میشل، 

اکثر محققان پرفشار جنب حاره را که در اثر نزول دینامیکی هوا به زیر رودباد جنب 

-ت نامیده اند )علیجانیحاره در حاشیه سلول هادلی به وجود می آید، مرکز فعالی

(. این سلول ها در اقیانوس هاي آرام و اطلس کامال مشخص می 22412994کاویانی،

                                                 
1. Barry 

2. Huggett 

3. Trripleh 

4. Kutzbach 
5. Huth 

6. Kutiel 

7. Action center  
8. Characetristics parameter of synoptic Action center 
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باشند. به هنگام تسلط این پرفشارها، سلول هاي کم فشار به ویژه در آفریقا و آسیا سطح 

(. بنابراین اقلیم کشور در فصل تابستان 11012911زمین را اشغال کرده است )قائمی، 

تاثیر پرفشار جنب حاره در ترازهاي فوقانی و کم فشارهاي محلی در سطح زمین با تحت 

(. رخدادهاي دمایی کشور 21112911هکتوپاسکال قرار دارد )اهلرز، 330فشار متوسط 

در تابستان تحت تاثیر همین دو منظره سینوپتیکی فوق صورت می گیرد. البته پرفشار 

تري نسبت به کم فشارهاي محلی سطح زمین  جنب حاره در سطح فوقانی منظره ساده

درجه  04-01درجه اي به حدود  24-11دارد، زیرا پشته شمالی آن با یک گسترش 

(. این پشته در دوره گرم سال گسترش 1912919عرض جغرافیایی می رسد )جعفرپور،

ث یافته و آنومالی هاي مثبت آن رخداد گرماي حدي و باالتر از آستانه در کشور را باع

(. از مطالعات بسیار مهمی که بر روي پرفشار جنب حاره و 0112992می شود )علیجانی،

تاثیرات آن بر دما و به ویژه در تابستان بر روي کشور صورت گرفته است، می توان به 

( اشاره نمود. در این رساله، ویژگی هاي کمّی 2911رساله دکتراي حجازي زاده )

 144یین خصوصیات کمّی و کیفی آن در تراز پرفشار جنب حاره و روش هاي تع

هکتوپاسکالی مانند شاخص هاي گسترش پشته شرقی، موقعیت پشته شمالی و سطح و 

( به 2911شدت این پرفشار بررسی شده است. همچنین در تحقیق دیگري حجازي زاده )

لیمی ساله با استانداردهاي اق 94ماهه پرفشار جنب حاره در یک دوره  21مطالعه نرمال 

پرداخته است و تفاوت نرمال وضعیت گردش جوي فصل تابستان با فصل بهار که بیانگر 

کم رنگ شدن گذرهاي شاخص تغییر و افزایش شدت کم فشارهاي حرارتی و افزایش 

شاخص هاي سطح و شدت فشار زیاد جنب حاره اي است توسط شاهرخوندي 

یکی صورت گرفته است. (و با روش پارامترهاي شاخص مراکز عمل سینوپت2991)

همچنین موقعیت محدوده مرکز پرارتفاع جنب حاره اي و همسو بودن محور مرکز 

هکتوپاسکالی براي رخداد دماهاي حداکثري فصل  144پرارتفاع به خصوص در تراز 

تابستان در کشور، عامل مهمی به شمار می رود. در این مطالعه تابستان هاي با آنومالی 

ژئوپتانسیل متر پرفشار جنب حاره  1344و  1914به ترتیب با ارتفاع منفی و مثبت دما 
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مشخص می شود، در حالی که در سال هاي با نرمال دمایی تابستانه، مرکز پرارتفاع 

ژئوپتانسیل متر می باشد )شاهرخوندي،  1911جنب حاره اي داراي ارتفاعی معادل 

912999). 

بررسی سینوپتیکی  رابطه با پدیده دما، هاي مطرح درامروزه یکی از ابزارها و روش

چرا که شناخت دقیق ساز وکار و نحوه عمل الگوي گردش جوي و عناصر  ؛دما است

موثر در افزایش دما بسیار حائز اهمیت است. بنابراین مطالعه دما و فهم چگونگی 

م ی در طول زمان از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف از انجایرخدادهاي آستانه دما

درجه سانتیگراد در  04هاي آماري، دماهاي مساوي یا باالتر از کشف دوره ،این تحقیق

ارتباط با کم فشارهاي محلی و همسو بودن زبانه پر فشار آزور در فصل تابستان در غرب 

  ایران می باشد.

 
 منطقه مورد مطالعه، مواد و روش ها

لرستان و همدان که  شاه،کرمان هاي کردستان،منطقه مورد مطالعه شامل استان

 01کیلومتر مربع در غرب کشور و بین مختصات جغرافیایی  242012مساحتی بالغ بر 

درجه و  91ثانیه طول شرقی و  24دقیقه و  2درجه و  14ثانیه تا  91دقیقه و  19درجه و 

ثانیه عرض شمالی واقع شده است  19دقیقه و  12درجه  92ثانیه تا  13دقیقه و  99

  .(2)شکل

نقشه هاي سطح زمین و جو باال از مهمترین اجزاءتحلیل هاي سینوپتیکی می باشند 

 (.129 1442و همکاران،  2)روگر

در تمام مطالعات اقلیم شناسی سینوپتیک از یکی از دو روش بنیادي،گردش به محیط یا 

(. در روش اول داده هاي 1-1412992محیط به گردش استفاده می کنند )علیجانی، 

طی نسبت به الگوهاي سینوپتیکی ارزیابی می شوند و در روش دوم الگوهاي محی

                                                 
1. Roger 
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، 2گردش و تحلیل هاي سینوپتیکی بر اساس متغیرهاي محیطی معنا پیدا می کنند )یارنال

2339 129-2.) 

 
 1 موقعیت ایستگاه هاي مورد مطالعه2شکل 

وپتیکی در ایران، روش دوم یعنی روش در مطالعه حاضر هم چون اغلب بررسی هاي سین

محیط به گردش مد نظر قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا از دماي ماهانه ایستگاه هاي 

طی  سنندج( همدان و خرم آباد، )کرمانشاه، هاي مورد مطالعهدر مراکز استانسینوپتیک 

ي جهت بررسی الگوهاسپس  ه است.استفاده شد 1424تا  2391دوره ي آماري 

مورد از روزهاي با دماي  34،درجه و باالتر 04آستانه دمایی  هايسینوپتیکی رخداد

براي  لذا زمان ثبت شده بودند انتخاب شد. هم، که حداقل در دو استان مذکور

 9و خوشه بندي 1روش تحلیل عاملی مشخص کردن الگوهاي سینوپتیکی، از بندي وطبقه

، اگر چه از نظر مدل 0تحلیل مولفه هاي مبناروش تحلیل عاملی و  استفاده شده است.

ریاضی با هم تفاوت دارند، ولی هر دو روش براي خالصه کردن مولفه ها از روش هاي 

                                                 
1. Yarnal 

2. Facton analysis  

3. Cluster analysis 
4. Principal Components Analysis 
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این  در(. به همین دلیل 1191 2994بسیار مناسب آماري به شمار می روند )نگهبان، 

طی دوره  هکتوپاسکال 144 و 2SLP،914 مطالعه از داده هاي میانگین روزانه تراز

-مجموعه داده ها ازدرجه استفاده شده است. این داده 1/1هاي تالقی درمذکور  آماري

دریافت شده است. محدوده مطالعه که در NCEP/NCAR هاي بازسازي شده

درجه طول جغرافیایی  34تا  4درجه عرض جغرافیایی شمالی و  24تا  24برگیرنده 

 .درجه جغرافیایی تشکیل شده است 1/1*1/1با دقت مکانی  1یاخته 239شرقی است از 

 بطوریکه تمامی سامانه هاي موثر بر ایران را در طول سال تحت پوشش قرارمی دهد

 (.113 2931)رومی، 
 1 ویژگی داده هاي استفاده شده در تحقیق حاضر2 جدول

 مرجع دوره آماري مقیاس زمانی نام متغیر ردیف

2 

صفر،  ارتفاع تراز

 144 و914

 کالهکتوپاس

 NCEP 2391 -1424 میانگین روزانه

 

 بررسی نتایج
 بررسی آماري

( با 2391-1424ساله ) 12آباد طی دوره آماري طبق نتایج ایستگاه سینوپتیک خرم

 درجه و باالتر می باشد. 04روز داراي بیشترین روزهاي با آستانه دمایی  11

هاي روز در رتبه یکن با روز و همدا 1روز و سنندج با  21ایستگاه کرمانشاه با  -

 (1بعدي قرار دارند.)شکل

روز داراي بیشترین  23روز و سنندج با  01آباد با در ایستگاه خرم 1449سال  -

 باشد.درجه و باالتر می 04روزهاي با آستانه دمایی 

                                                 
1. Sea leve pressure 
2. Grid 
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روز داراي بیشترین روزهاي با آستانه دمایی  99با  2339در ایستگاه کرمانشاه سال  -

 باشد.باالتر می درجه و 04

ماه جوالي داراي بیشترین روزهاي با آستانه  ،هاي مورد مطالعهدر همه ایستگاه -

 باشد.درجه و باالتر می 04دمایی 
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-1424درجه و باالتر طی دوره آماري ) 04(1 مجموع ساالنه روزهاي با آستانه دمایی 1شکل )

2391) 

 بررسی سینوپتیکی

روش تحلیل عاملی و  الگوهاي سینوپتیکی، ازبندي ومشخص کردن براي طبقه

 خوشه بندي استفاده شده است. 

 از آن است که بهبر روي داده هاي سینوپتیکی حاکی نتایج حاصل از تحلیل عاملی 

با وجود شباهت ظاهري از نظر تیپ هوایی در یک الگو اما از  منتخب روز 34طورکلی 

داراي سه نوع الگوي سینوپتیکی عمل، نظر پارامترهاي سینوپتیکی شاخص هاي مراکز 

الگوي نوع  درمورد  01الگوي نوع اول،  درمورد  21 که رخدادهاي دمایی  باشندمی

 قرار می گیرند.الگوي نوع سوم  درمورد  19دوم و 
 الگوي نوع اول -1

 فشار سطح دریا الف(
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ال هکتوپاسکال در شم 2441کم فشاري با مرکز کمتر از ( 9مطابق نقشه )شکل 

هندوستان، پاکستان و شرق شبه جزیره عربستان بسته شده، بطوریکه سرتاسر خاورمیانه 

جریانات مزبور تمام نواحی ایران، عراق، سوریه و شبه  با فرا رفترا در برگرفته است. 

با مرکز نیز جزیره عربستان تحت تاثیر این جریان کم فشار قرار گرفته اند. پر فشاري 

شرقی  -که در جهت غربیطوريه اسکال بر روي اروپا بسته شده، بهکتوپ 2421بیش از 

جنوبی، نواحی مرکزي و غرب  -گسترش یافته و با جریانات نصف النهاري شمالی

دریاي مدیترانه، شمال ترکیه، دریاي سیاه، جمهوري آذربایجان و شمال دریاي خزر را 

شار مستقر بر روي . وجود این پرفشار باعث عدم گسترش کم فدر بر گرفته است

 . خاورمیانه و توقف بیشتر آن بر روي کشور و منطقه شده است
 هکتوپاسکال 058ب( تراز 

ژئوپتانسیل متر بر روي مرکز پاکستان بسته شده  2094کم ارتفاعی با مرکز کمتر از 

ژئوپتانسیل متر، هواي گرم و مرطوب اقیانوس  2094است. با توجه به خط هم ارتفاع 

عبور از نواحی شمالی هندوستان، پاکستان و افغانستان بر شمال شرق ایران  هند پس از

 شود. این کم ارتفاع با کم فشار بسته شده در فشار سطح دریا انطباق دارد. پرمنتقل می

 91تا  94غرب مدیترانه بین عرض  ژئوپتانسیل متر در 2114ارتفاعی با مرکز بیش از 

ارتفاع  ارتفاع با پر بسته شده است. همچنین این پرشرقی  24تا  4درجه شمالی و طول 

ژئوپتانسیل متر ادغام شده  2124بسته شده در نیمه شمالی دریاي خزر با مرکز بیش از 

 است. 
 هکتوپاسکال 588ج( تراز 

هاي و نقشه hp144هاي ها بیشتر از طریق نقشهگسترش عمودي آنتی سیکلون

هکتوپاسکال  144(. در نقشه تراز 1249 3112، 2شود )زورِوسطوح باالتر مشخص می

ژئوپتانسیل  1344پرفشار جنب حاره با دو مرکز، یکی بر روي آزور و دیگري با مرکز 

متر بر روي کشور تقسیم شده است. در واقع استقرار پرفشار با این شدت و همراهی آن 

                                                 
2. Zverev 
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کشور شده درجه سانتی گراد در  04با کم فشار زمینی باعث رخداد گرمایش بیش از 

ژئوپتانسیل  1144با ارتفاع کمتر از  اي ناوه است. در بین دو پر ارتفاع جنب حاره اي، 

متر بر روي شمال شرق اروپا شکل گرفته است. دامنه این ناوه تا جنوب دریاي مدیترانه 

ارتفاع جنب حاره با ارتفاع بیشتر از  اي از مرکز پرهمچنین زبانه گسترش یافته است.

 نواحی مرکزي و غرب ایران بسته شده است. وپتانسیل متر درژئ  1934

 
 الگوي نوع دوم -2

 الف( فشار سطح دریا

هکتوپاسکال یکی در شمال هندوستان و  2449دو سلول کم فشار با مرکز کمتر از 

نیمه شرقی پاکستان و دیگري در شمال شرق شبه جزیره عربستان و دریاي عمان بسته 

دهند که فشاري را تشکیل میشار با یکدیگر ادغام شده و کمشده است. این دو کم ف

صورت مورب از شرق، شمال شرق تا غرب و جنوب غرب کشیده ه ب دامنه آن تقریباً

نیمه شمالی شبه جزیره عربستان و نیمه جنوبی ایران تحت تاثیر این کم فشار  شده است.

دهد که نواحی غرب و نشان می قرار دارد. بتدریج فشار در باالي این خط افزایش یافته

هاي میانی، در نواحی شمالی این تاثیر جریانات عرضو شمال غرب ایران بیشتر تحت

اند اند. تمام نواحی دریاي سیاه و ترکیه تحت تاثیر پرفشاري قرار گرفتهخط قرار گرفته

درجه شمالی واقع شده است و در نواحی شرقی دریاي سیاه  14که در عرض جغرافیایی

 بتدریج از شدت پرفشار کاسته شده و بسوي کم فشار میل می کند.
 هکتوپاسکال 058تراز  ب(

ژئوپتانسیل متر بر روي مرکز پاکستان و  2094سلول کم ارتفاعی با ارتفاع کمتر از 

ه است. این سلول با سلول کم فشار واقع بر فشار سطح دریا شمال افغانستان بسته شد

غربی بوده و تا شرق ترکیه و شمال شرق  - ارتفاع کامال شرقیانطباق دارد. دامنه این کم

دریاي مدیترانه کشیده شده و تمام نواحی ایران، شمال عراق و سوریه تحت تاثیر 

 جریانات این کم فشار قرار گرفته اند.



99 
 

 

  3192 بهار، مسیزده، شماره مهفت اندیشه جغرافیایی، سال
 

 
 هکتوپاسکال 588تراز  ج(

تراف کم عمقی بر روي شرق مدیترانه مشاهده می شود. دامنه این تراف تا نواحی 

ژئوپتانسیل متر از مرکز الجزایر  1911جنوبی مصر گسترش یافته است. خط هم ارتفاع 

ستان، بسوي نواحی جنوبی لیبی، مصر، شمال دریاي سرخ، شمال غرب شبه جزیره عرب

خلیج فارس، جنوب شرق ایران و جنوب پاکستان امتداد یافته است. در نتیجه تمام 

نواحی واقع در زیر این خط تحت تاثیر جریانات پرارتفاع قرار دارند و بتدریج بسوي 

 شمال از میزان شدت ارتفاع کاسته شده است.

  
 (1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز  سطح دریا 9شکل )

 )الگوي نوع اول(

 914(1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز 0شکل )

 هکتوپاسکال  )الگوي نوع اول(

  
 144(1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز 1شکل )

 هکتوپاسکال )الگوي نوع اول(

 144(1 الگوي میزان سرعت باد در تراز 2شکل )

 ل )الگوي نوع اول(هکتوپاسکا
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 لگوي نوع سوما -3

 ح دریاالف( فشار سط

روي شمال هندوستان و جنوب شرق  هکتوپاسکال بر 2444مرکز کم فشار کمتر از 

پاکستان  بسته شده که سرتاسر هندوستان و پاکستان تحت تاثیر آن قرار گرفته اند. کم 

هکتوپاسکال بر روي خلیج عدن و جنوب عربستان  2444فشار دیگري با مرکز کمتر از 

ر بر پاکستان که داراي جریانات چرخندي است، یکپارچه بسته شده که با کم فشار مستق

تمام نواحی ایران، عراق، سوریه، عربستان تحت  ،گردد. با توجه به جریانات مزبورمی

  
(1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز  سطح دریا 1شکل )

 نوع دوم()الگوي 

 914(1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز 9شکل )

 هکتوپاسکال  )الگوي نوع دوم(

  
 144(1 الگوي سینوپتیکی حاکم در تراز 3شکل )

 هکتوپاسکال )الگوي نوع دوم(

 144(1 الگوي  میزان سرعت باد در تراز 24شکل )

 هکتوپاسکال )الگوي نوع دوم(
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هکتوپاسکال بر  2414اند. پرفشاري با مرکز بیشتر از تاثیر این جریان کم فشار قرار گرفته

نواحی غربی و مرکزي دریاي  شرقی - شود که درجهت غربیروي اروپا مشاهده می

 مدیترانه، دریاي سیاه، شمال ترکیه، جمهوري آذربایجان و شمال دریاي خزر را در

برمی گیرد. در این الگو تمام نواحی ایران تا شرق دریاي مدیترانه تحت تاثیر جریانات 

هاي هواي گرم و مرطوب مونسونی که از شرق بسوي غرب کشیده شده و حتی دامنه

-هاي عرضهم کنش جریان علت بره قرار گرفته است و ب ،البرز را در برگرفتهشمالی 

 هاي همرفتی تابستانه را به همراه دارد. هاي پائین جغرافیایی بارشهاي میانی و عرض
 هکتوپاسکال 058ب( تراز 

هکتوپاسکال بر روي مرکز پاکستان با دامنه  2094کم ارتفاعی با مرکز کمتر از 

دیده می  ،هکتوپاسکال 2094با توجه به خط هم ارتفاع  بسته شده است.غربی  - شرقی

شرق شبه جزیره عربستان  شود که تمام نواحی افغانستان، ایران، عراق، شرق سوریه و

این کم ارتفاع با کم ارتفاع بسته شده در  .تحت تاثیر مرکز این کم ارتفاع قرار دارد

هکتوپاسکال در غرب  2104ا مرکز بیش از فشار سطح دریا انطباق دارد. پرارتفاعی ب

هاي آن تا شمال غرب دریاي سیاه در جهت جنوب لیبی تشکیل شده است که زبانه

 شمال شرق کشیده شده است. - غرب
 هکتوپاسکال 588ج( تراز 

ژئوپتانسیل متر نواحی شمال سودان،  1914ارتفاع جنب حاره با مرکز بیش از  پر

برگرفته است.  و جنوب شبه جزیره عربستان را در جنوب دریاي سرخ، جنوب مصر

ارتفاع بتدریج بر روي شمال شبه جزیره عربستان و دریاي مدیترانه کشیده  دامنه این پر

 االترغرب ایران تا نواحی ب غربی بر روي سوریه، عراق و - شده است. جریانات شرقی

پرارتفاع جنب حاره با از شمال ترکیه و شمال جمهوري آذربایجان گسترش یافته است. 

ژئوپتانسیل متر بر روي مرکز، غرب و جنوب غرب ایران بسته شده است و  1344مرکز 

ژئوپتانسیل متر پس  1911و پر بند ثانوي  سرتاسر ایران را زبانه پرارتفاع در برگرفته است
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 1344از عبور از جنوب اروپا، جنوب دریاي خزر و پس از دور زدن سلول مرکزي 

 سیل متر از طریق تنگه هرمز به سمت آزور انتقال یافته است.ژئوپتان

 
 

 نتیجه گیري

-درجه در تابستان 04در این تحقیق براي مطالعه دماهاي مساوي و یا باالتر از آستانه 

هاي پرفشار جنب هاي غرب کشور و ارتباط آن با کم فشارهاي محلی و یا شاخص

 آباد،خرم )کرمانشاه، کز استانهاي مورد مطالعههاي سینوپتیک در مراآمار ایستگاهحاره، 

مورد بررسی قرار گرفت. ایستگاه خرم  2391-1424طی دوره آماري سنندج( همدان و

درجه و باالتر،  04روز رخداد دمایی آستانه  11ساله با  12آباد طی دوره ي آماري 

 ،هاي مورد مطالعههمه ایستگاهنسبت به سایر ایستگاه هاي مذکور گرم تر بوده است. در 
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نسبت به آگوست  درجه و باالتر 04ماه جوالي داراي بیشترین روزهاي با آستانه دمایی 

مورد از روزهاي با  34جهت بررسی الگوهاي سینوپتیکی در ابتدا  .باشدمی و سپتامبر

. انتخاب شد ،درجه و باالتر که حداقل در دو استان همزمان ثبت شده بودند 04دماي 

 19مورد در الگوي نوع دوم و  01از رخدادهاي دمایی در الگوي نوع اول، مورد  21

 مورد داراي الگوي نوع سوم می باشند.

دهند که در سطوح هکتوپاسکال نشان می 144و  914بررسی الگوهاي سطح زمین، 

هکتوپاسکال، سه تیپ هوا از نظر شکل و ویژگی پارامترهاي شاخص  914زمین و 

 144توجه به این که در بررسی پرفشار جنب حاره، بیشتر تراز  وجود دارد. لذا با

هکتوپاسکال مد نظر است، می توان گفت که الگوهاي حاکم بوجود آورنده 

سلسیوس از نظر شباهت ظاهري تیپ هوا در یک  04˚رخدادهاي مساوي یا باالتر از 

 می شوند. الگو اما از نظر پارامترهاي شاخص مراکز عمل در سه الگو دسته بندي 

و باالتر از این آستانه در غرب  04تیپ کلی رخدادهاي موجود دماهاي مساوي 

کشور، همراهی کم فشار سطح زمین و فرارفت حرارتی کم فشارهاي مستقر بر روي 

پاکستان و هندوستان به سمت غرب و بر روي کشور، و استقرار پرفشار جنب حاره اي و 

 ه شرقی آن می باشد. افزایش عمق پرارتفاع و گسترش پشت

هکتوپاسکال  2441در الگوي نخست در سطح زمین، کم فشاري با مرکز کمتر از 

در شمال هندوستان و شرق شبه جزیره عربستان بسته شده است. فرارفت حرارتی این 

هکتوپاسکال و بسته  914در تراز  2094کم فشار و همراهی این کم فشار با پرارتفاع 

ژئوپتانسیل متر در  1934شار آزور بر روي غرب کشور با ارتفاع شدن سلول ثانویه پرف

هکتوپاسکالی از دالیل رخدادهاي دمایی در ایستگاه هاي غرب کشور می  144تراز 

 باشد.

هکتوپاسکال افزایش به  2در الگوي دوم1 مرکز کم فشار نسبت به الگوي اول با 

هکتوپاسکالی مرکزي با  914 هکتوپاسکال رسیده است، در حالیکه در نقشه تراز 2449

ژئوپتانسیل در شرق کشور استقرار یافته  2094ارتفاع و وضعیت مشابه الگوي نوع اول با 
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هکتوپاسکالی سلول ثانوي پرفشار جنب حاره که بر روي  144است. در نقشه تراز 

شمال غرب  -عربستان قرار گرفته است بر روي غرب کشور با جهت جنوب شرق

را از روي عربستان بر روي  CTست و با حرکت واچرخندي هواي پیشروي نموده ا

 غرب کشور منتقل می نماید.

هکتوپاسکال در ضعیف ترین  244الگوي نوع سوم1 کم فشاري با سطح زمین با  در

هکتوپاسکال در این الگو، سلول  914وضعیت سه الگوي فوق قرار دارد. در نقشه تراز 

ه دو الگوي قبل می باشد، اما ارتفاع مرکزي آن با مرکزي از نظر موقعیت و شکل مشاب

 144ژئوپتانسیل متر رسیده است. در تراز  2104متر افزایش ارتفاع، به  224

هکتوپاسکالی، محل استقرار سلول بر روي غرب کشور با اندکی تغییر به غرب، مشابه 

 1344ه متر افزایش ارتفاع ب 24الگوي نخست می باشد، اما ارتفاع مرکزي آن با 

ژئوپتانسیل متر رسیده است. در هر سه الگو جریان مداري حاکم بوده و سرعت باد کمتر 

 متر بر ثانیه است. 1از 

 
 منابع و مآخذ

(، ایران مبانی یک کشور شناسی جغرافیایی، ترجمه مجید رهنمایی، 2911اهلرز، اکارت ) -2

 جلداول، جغرافیاي طبیعی، نشر سحاب.

 (، اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.2919) جعفرپور، ابراهیم -1

رساله  بررسی نوسان پرفشار جنب حاره در تغییر فصل ایران، ،(2911) زهرا حجازي زاده، -9

 .دانشگاه تربیت مدرس دکتراي جغرافیاي طبیعی،

ماهه پرفشار جنب حاره در یک دوره  21(، بررسی سینوپتیکی نرمال 2911حجازي زاده، زهرا ) -0

 .01سی ساله و استاندارد هاي اقلیمی آن، رشد جغرافیا، شماره 

 22(،هواشناسی عمومی،ترجمه جمشید شاهرخی،مرکز نشر دانشگاهی،ص2994روش تریپله) -1

سینوپتیکی رخدادهاي آستانه دمایی فصل تابستان  - یل آماريلتح ،(2931)نوشین رومی نژاد، -2

 نشگاه آزاد اسالمی.دا رساله کارشناسی ارشد، در غرب ایران،

آماري روند تغییرات دما و بارش در ایران -(،تحلیل سینوپتیکی2991شاهرخوندي،منصور) -1

 ،رساله ي دکتري جغرافیاي طبیعی،دانشگاه اصفهان.2331-2312
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هاي نومالیانرمال گردش جوي فصل تابستان و بررسی الگوهاي  ،(2999)منصور شاهرخوندي، -9

 .دانشگاه اردبیل همایش ملی علوم جغرافیایی، کشور.دماي تابستانه برروي 
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