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 چکیده

سااا  هات ژا ویب و فوریب ، دو سااانا ب رار ااس انهااها ب رب در رواهات  دو زا دواادهو نا پژوهشدر این 

  زرزیب سابب سایباد در اساهای سیههای و ربواههای و رارر ررن سن ین در اسهای ایبای    رب ،3232

این دو سانا ب اا  ظر  کل ظاهرت را هو  هران  هایج  شای داد .  ا  ، اا دی اا  هم ی ت رررساساسا 

زشوی   او   ن .ههااه، ولس هر دو ههااهب سااردت دار   و اا  ظر  تو  زشااکیل و زشوی  نشااارب ا  نهفاوت

در  هم رایسارزفاع زراا نیا س، ایجاد حرر  ارخن ت و فرارف  زاوائس  هابس نبب  در  ر   او ، ووود 

فشاار در سو  انین در نوعیی   ر   او ، در زشکیل و زشوی  این دو ساوو  پایین، ایجاد یا زشوی  رو

شار فهات روزشکیل و زوسیب سانا ب . این سااورارها را  ظریبدار  ساانا ب رار اس  شش اصابس را ررهد   

و افزایش سااره  راد ساانا ب، ز او   هات آ اکار این دویکس اا زفاوت نیا س هماهنگ اسا . هاتهرض

 این  رایط سبب.     اس الندارت و  عوبس ایجاد در ساانا ب اولس اس  رب در ارر زیییر  ف  امالس 

ات، در سانا ب اولس ریشهر  ود و رب   ونب حار  ا   اسا  زا ا تناچ ارخن ت ایجاد  ا   در نتور و

در سانا ب اولس در  ر  دریات سرخ و در سانا ب دونس در  ما  این ا تناچ ساوت ونود  یز انه اد یار . 

همچنین در سااانا ب او  فرارف  هوات ار  و نربود اا دریات   اار  دریات ن یهرا ب عرار ارفهب اساا .

دو  فرارف  هوات سارد اا روت دریات خزر  رایط نناسبس را ررات رب  هرد و دریات همای و در ساانا ب

 زرزیب رارر همرفهس و رارر ررن سن ین فراهو ررد  اس .

 .فشار رری  روررن سن ین ایبای، سیباد سیههای و ربواههای، : هادواژهیکل

                                                             
 Email : moradim36@gmail.com                                                                          21134322194 ویهن   نهئو  :   1

mailto:moradim36@gmail.com
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 مقدمه-9

دهن  و در د بالب زوایع فراوا س، هموار    ی  و زفادفس هههن  رب رن رت رخ نس روی ادهایسروی ادهات ح ت، 

 ااومببررن سااان ین ریزر آساااا و هات سااایلرارر(. 1212نرادت،) ر  یادورزر اا  شواب زمررز زوایع عرار نس

ش رای هوا ناسس و  ظر پژوه هات اخیر افزایش یافهب اس در سا  هاآیفراوا س رخ اد روی ادهات ح ت هههن  رب 

آسا و سیلهات ا   زا ارر زیییر اعبیو رر راررش رای سیس ررد هررخس پژو را رب خود وبب ررد  اس .  ناسساعبیوو 

را در  هااین پ ی  هات آنارت نناسب، احهما  زکرار رور رارایرتربو ررخس  یز را  رنن را رررساس ررن سان ین 

هات هم ی ت و ها را اا دی اا ررخس پژوهشااا رای  تو  رخ اد این پ ی  . ا   مود رن ت هات نخهب  فرنو انای

ا  . اات ررد سرینس ه دت وضع هوا، این نوارد را  بیبهات پیشفیزیکس رررسس ررد  و ررخس  یز را اسهفاد  اا ن  

 ود. رررسس نسو ررن سن ین آسا هات سیلدر ارزباط را راررهات اخیر روزا  ررخس اا پژوهش بورربدر ایر 

و رارای  س ناسآدایهه ا  هم ی ت،  122، را ا هخاد 1191-3229در دور  آنارت  1(2008پوسا  )و  نازبیک

بدب هات هم ی ت و و  ی  و ح ت اسهو یا را رررسس ررد  . این پژوهش رای را رسو دسهس  ششب تهاراررسنجس، 

اا رشاااور را نشاااخص ررد   و  شاااای داد   رب در همب نوارد  ، نهاایر حرر  ارخن هات هبورتهاآیاذارت 

 ها اس .ات هانل رخ اد این راررفشارهات وبدبرو

در ونود غرد زایوای را رررسااس  3222ژوی  32و  32 هات، رارر  اا ی  رارای روا3(2011همکارای )ان و 

و  324رینس ه دت وضع هوا، رارر شهات پیهات نشااه ازس، نتفولات رادار و ن  را رررساس داد  هاآیررد  . 

 شای داد   رب هوات نربود اا اعیا وس رب سوت  ژوی، 32و  32در رواهات غرد زایوای ونود نهرتنیبس 9/191

سوو   نؤرراین پژوهش رای  شای داد   رب راد پیوساهب ا هشا  یافهب اس .  بورربغرد زایوای در هر دو روا ونود

نهر  12، ح ود ایجاد همرف  و رارر   ی  ،غرد زایواینربود رب سوت ارزفاهات ونودپایین ررات ا هشا  هوات 

در  3221ارهبر  11، رارر   ی  رارای روا (2013همکارای )ان و  ن رخ داد  اس .ئژو 32رر را یب اس  رب در روا 

ارر صیود اروارافیکس و نا ع  WRF ار  زایوای را در ففال نو هاوی رررساس ررد   و را اسهفاد  اا ن    اما 

رررسس هم ی ت این پژوهش رای  شای داد رب رادهات سوو   ررد  . تساابی بروههاهای را در این رارر  ا ی  

 ر  ایرین وو روت ننابق  ار  دریات این و رادهات ونود  ارعس روت  ما  اعیا وس آرا ، در ننوشب  ما 

یا گ در -در این روا در ایهه ا  لای ا  . ی  رارای در این ننوشب رود ا   و هانل ریزر رارر  زایوای هم را  ا  

ساات این پژوهش رای  شای داد رب را حذن ارر رارر رب      اس .  هایج  بیب نهرنیبس 9/921 ر  زایوای  ما 

راهش یاف .  نهریبسن 92یا گ و ننوشب  ما   ر  زایوای رب رمهر اا -اروارافس، نش ار رارر رواا ب در ایهه ا  لای

افزایش  نهرنیبس 392 ر  زایوای رب ارر اروارافس رب صورت  یب ونورس رب ن  ، نیزای رارر ننوشب  ما  را افزایش
                                                             
1 Matlik and Post 

2 Chen et al. 
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(، ساااورار زوسیب رارر   ی  رارای را در یک حال  نوردت 3212)  ریداین پژوهشا رای در یک نوالیب  یاف .

در  ما   1124ن ئن زا صب  روا سو  ژوئرای را رب اا هفر روا دو  ژورارر   ی  را هاآیدی ر رررساس ررد  . 

هانل  ،رژفشارت را ایجاد  رایط ررد   و  شای داد   رب یک وبدب ساات ابیبزایوای ریزر ررد  رود را رررساس و 

 اصبس این ریزر رود  اس .

زایوای را رررسس ررد   و  شای داد    در  ما  3213ن ئژو 11-13، رارر   ی  رارای (3212همکارای )ان و 

ارینویچ  3222ننوشب زایپب رب اا ساه   نهرتنیبس 422 مالیرد سواحل زایوای و  نهرتنیبس 429رب رارر سن ین 

در ارر ووود یک وبدب سرد  ا س اا یک رب   ا   اس ، ن ئژو 13ارینویچ روا  2222ن زا سااه  ئژو 11روا 

و یک ریبونهر،  تو   2، 1، 32این پژوهش رای را ا هخاد ادار داننب را ری  افشس  ریزر ررد  اس . کل  سانا ب ان ا

را حذن ارر هوارض انین و  هاآی ساات ررد  . ابیب WRFرا اساهفاد  اا ن   فیالی  وبدب سارد ساانا ب فو  را 

  ود.ی رب سوت ونود وارجا نسارزفاهات اا ن  ،  شای داد   رب وبدب سرد و ننوشب فیالی  رار س آ

در  یمب  مالس، نررزت و غررس ایرای را اا  1214 رنا یز 21زا  32 تآسالیسرارر  ،(1219) تویفرو احم ت 

هات فشار سو  نهوسط دریا، ارزفاع ژئوپها هیل و ان ات زراا  ششبرا رررسس  هاآیدی اا  هم ی ت رررساس ررد  . 

هات  اپای ارت ایهه ا  راور وو و نتاسابب  اخصهکهوپاساکا   392راد زراا هکهوپاساکا ، نی ای  922و  222

ارههای، پ فشارروفروداا  ندرآراد،  شای داد   رب اههرر ونود سوت پرفشار روت دریات سیا  و  فوذ  ما  سوت 

همکارای ر جبر و  در ننوشب نوالیازس     اس . آساسایلهات را ایجاد  ایو فشاارت  ا ی ، سابب ریزر رارر

نهر و راا  انا س یک ریبو 3و  9، 12و ا هخاد سب داننب را زفکیکس افشس نهفاوت  WRF، را اساهفاد  اا ن   (1212)

ب ررد   و  شای داد   ر ساات بیبسااه ، سیباد ننوشب رن و سیچای نورخ ریه  و هشهو زیرنا   ود و ادار را 

هوات  ریزروردسپدر و  یسرالا او  سوو  نیا س و  هبور و همراهس ونورس هاتهرض فوذ  ما  سوت هوات ار  

رد وبدب س اپای ارت   ی ت را در ننوشب ایجاد ررد  اس . رررسس این حال  نوردت  شای داد رب سرد در این زرااها 

ر ددنا، زشوی      و را افزایش  اپای ارت هوا  فیا  نجاور سو  انین رب هب  رسی ی آی رب زدرای در ساه  ریشینب

هات ، در رررسس رارر(1212همکارای )نیفو  پور سمارور و  هات رابارت   ی  ایجاد ررد  اس .ننوشب، رارر

سالب  32هات وو رالات زبریز در دور  آنارت هات  اپای ارت، را اسهفاد  اا داد همرفهس  ادر زبریز رر اساس  اخص

ر  هات دوررد   و  شای داد   رب سدو همرف  در رارر هات همرفهس این ایهه ا  را زییین، سدو رارر3229-1122

  شش را در زرینریشو هانل همرف   هات ننوشب را رب خود اخهفاص داد  اس ار  فشط ریها  درصا  اا رارر

 2رار  اس  تهااا داد را اسهفاد  (، 1212آرادت )راساه و و ر جبر سایادت دا اهب اسا . هات ژوئن و نبرارر نا 

رارر  زرینریش اخص پایب ص ک،  رارایرتربو  سالب 14یک دور  آنارت  اسهای رو در درایهاه ا  هوا اناسس 

هات   ی  و ح ت در اسهای وعوع رارر داد   رب شاای ررآورد ررد   و  نهرنیبس 3/24رواا ب ح ت این اساهای را 
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ن ا در زراا نیا س وو و سانا ب رو فشار سودا س سو  انین ایا  رو در،  هیجب اسهشرار یک سانا ب رن الس اا  وع ررس

 .اس در ونود غرد ایرای 

 آنریکا را نهت  الاتیادر  1141-3221هاات ررن نخرد در دور  آنارت ، زوفاای1(2005ان نوی )وی و نان 

 شااای داد   رب  ااما   اار   هاآیررد  .  یس ااناساااهات ایا بار را زوفای ررن را خهااارت 199رررسااس ررد   و 

دلار  نیبیارد 2/2فراوا س اس  و   ی زرین زوفای ررن در این ننوشب،  زرینریشنورد، دارات  21انریکا را  نهت  الاتیا

 .اس ررن  رارفاویبزوفای یک خهارت دا هب اس  رب رالازرین خهارت نرروط رب 

یر ب پ هاترو  ت و فراوا س رخ اد رارر ررن سن ین در ، ارر زیییر اعبیو رر  3(2011همکارای )نور و و -لوپز

و دو ساناریوت ا هشار اااهات  1192-1112رنهر  ( را دور  HIRHAM) سمیاعبدر اروپا را را اساهفاد  اا یک ن   

 شای داد   رب   ت و فراوا س  هاآیررد  .  ساات بیب(، 3222-3122) کویرا در عری ریه  و ، B2و  A2 اتابخا ب

ریزر ررن سن ین در هر دو سناریو، در ارزفاع هزار نهرت اا سو  انین راهشس اس  ولس در دو هزار نهرت زیییر 

نهرت اا ساو  انین،   ت و فراوا س ریزر ررن سن ین فشط زت   1922  ارد. همچنین در ارزفاع  زوودسعارل

 .اس راهشس  A2سناریوت 

، ارر زیییر اعبیو رر رخ اد رارر ررن سن ین در ژاپن را را اسهفاد  اا یک ن   اعبیمس 2(2016کارای )همراواس و 

را ررات دور   و رارر، دنا RCP8.5ررد  . این پژوهش رای را اسهفاد  اا یک ن   اعبیمس زت  سناریوت  ساات بیب

، ادار دروب 1291-1222ن  هب  رب دور  ررآورد ررد   و  شاای داد   رب نیا  ین دنات ساو  انی 3211-3222

یار  رب در  هیجب آی فراوا س ریزر ررن سن ین در ننابق نررزت ژاپن هر د  سا  یکبار رخ سابهیوس افزایش نس

(، 3212) واس و همکارایارراهش خواه  یاف .  زوودسعارل بورربده  و نجموع رارر انهها ب در این ننابق نس

اا   ر  را رررسس ررد   و را اسهفاد ررن سن ین در ننابق نخهب  ژاپن اا غرد زا  ما رارر  ویرافیایسزوایع 

و ا هخاد د  هضو،  رایط هم ی ت ننجر رب ریزر  سالبوپنجپنجا هات راا زتبیل داد  رارایرتربیک ن   همادت، 

ات و ار ارخن هات فو  ح ریزأر ررد  .  هایج این زتشیق  شای داد رب ررن سن ین زت  ساات بیبها را این رارر

اعیا وس آرا ، اا اوایل دسانبر زا اواسط  تهاآدریزر هوات سرد اا اواسط ژا ویب زا پایای فوریب در ننابق  زدیک رب 

همکارای راواس و  رن .هات  وانبر و نارس در ننابق نرزفع ریزر نسژا ویب در ننابق  زدیک دریات ژاپن و در نا 

را  هایآهات نرزفع ننابق نررزت ژاپن را زت  ارر زیییر اعبیو رررسس ررد  . روهههای نزیییرات پو ش رر(، 2020)

 ساات بیبزیییرات پو ش ررن را  (،NHRCMرالا ) رواسهازیک را ع رت زفکیک هیاسهفاد  اا یک ن   اعبیمس غیر 

و نیا  ین دنات هوا در ارر ارنایش ودا س دو و در سالس رب پو ش ررن رو اس   هایج این زتشیق  شای داد  .ررد  

                                                             
1 Changnon and Changnon 

2 Lopez-Moreno et al. 

3 Kawase et al. 
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نهر اا سو   3222رارر ررن اا اواخر دسانبر زا اواخر فروردین در ارزفاهات رالات افزایش یافهب اس ،  ربوینادار 

 922ایر  رن . در ارزفاهاتیار  و در  هیجب پو ش ررن در این ارزفاهات  یز زوسیب پی ا نسافزایش نسنهوسط دریا 

یار  در ننابشس را افزایش نهوسط دنات ادارربوین، فراوا س رارر ررن خفی ، نهوسط و سن ین راهش نس ر  یزنه

ولس در این ننابق وعهس رب نهوسااط دنا در ارر ارنایش ودا س دو ربوین اساا  فشط فراوا س رارر ررن ساان ین 

 افزایش خواه  یاف .

نررزت ایبای و پیان هات  ا اااس اا آی را در دور  آنارت ، رارر ررن در وب ب (1221همکارای ) ورضاااائس  

رن ا ،  شای -، رررسس ررد   و را اسهفاد  اا آانوی ارافیکس نن1221زا سا   سیزأساا ر و هات اسهای ایبای ایهه ا 

جیل نهات ا زلس، آسهارا و نداد   رب فراوا س ریزر ررن در ایهه ا  ر   دارات رو   صیودت اس  ولس در ایهه ا 

اسهای ایبای را اا دی اا  هم ی ت  3229، ررن سن ین فوریب (1211همکارای ) ژاد و فدیمس رو    زولس ووود دارد.

ررات  ات، سب ال وت نناسبرررساس ررد   و را اساهفاد  اا رمی  فشاار سو  نهوسط دریا و زکنیک زتبیل خو ب

فشار ا س اا پرفشار رالکای،  فوذ پشهب فشارت  ا س اا پر فوذ پشهب فشارت   ریزر ررن سان ین ایبای ارائب داد  .

سیبرت و زرریب پشهب فشارت  ا س اا این دو پرفشار و  فوذ آی رب سواحل دریات خزر، سب ال وت نیرفس     ررات 

هات سااورار هم ی ت و دینانیکس رارر، (1212همکارای )پور و نونن ریزر ررن سن ین ایبای نیرفس     اس .

را رررسس ررد    3213سالب ننهدس رب سا   92غررس دریات راسپین در یک دور  آنارت ن ررن در حا یب ونودسن ی

روا را رارر ساان ین ررن را در ننوشب آ ااکار ررد  . این  22نوج رارر ررن ساان ین،  29  ااناسااایسو ضاامن 

و یا رب صورت وف      را ارخن   ایسزندرب ،ات و اعیا وسسپژوهش رای دو ال وت نجزات واارخن ت را ننشاچ عار 

همکارای غفاریای و  ررن ساان ین در حا اایب دریات خزر نیرفس ررد  .ریزر زر را هانل اصاابس پایین هاتهرض

ا س هات رای ، رب ننظور یافهن سااخهار ال وهات رزر  نشیاس و هم ی ت ررن سان ین اسهای ایبای، اا داد (1214)

 اهنجارت اسهفاد  ررد   و  1194-3214رینس نتیوس و نررز زتشیشات ووت آنریکا در دور  آنارت نررز نبس پیش

 سالبسسهکهوپاسکا  را  هب  رب دور   922و  12فشاار ساو  نهوساط دریا و ارزفاع ژئوپها هیل زرااهات فشارت 

در زمانس  یز نا ن  ررخس دی ر اا پژوهشاا رای  شااای داد   رب  هاآیآورد  و زتبیل ررد  .  رب دساا  3212-1121

یا زرریب هر  وای، اههرر پشهب فشارت  ا س اا پرفشار سیبرت یا رالکای بال وهات ننجر رب رارر ررن سن ین در ای

ت و خال  هانل اصبس  اپای ارت و ا هشا  ربور  رب سواحل  مالس ایرای اس . ،ب روت دریات خزردو و اسهشرار آی ر

را  هاآیرا اا دی اا  هم ی ت رررسااس ررد  .  1213، ریزر ررن ساان ین وب ب ایبای در ردمن (1219همکارای )

وسط دریا، نا ن  فشار سو  نهریکا، رینس نتیوس و نررز زتشیشات ووت آنهات رای ا س نررز نبس پیشاسهفاد  اا داد 

پشهب فشارت  ا س اا پرفشار روت اروپا رب سواحل ونورس نی ای راد،  شای داد   رب  هاتنؤلفبارزفاع ژئوپها هایل و 
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ضامن ایجاد اخهبان  ا ی  دنا رین آد و هوا در سواحل دریات خزر و در  هیجب ایجاد رن  و دریات خزر  فوذ نس

  .رنهات   ی ت در این ننوشب ایجاد نسراررهمرف  و صیود هوا، 

، در ارر هبور یک ساااانا ب رار اااس عوت اا ونود ایرای، سااایباد و 3232در رواهات  دو زا دواادهو ژا ویب 

نالس  تو خهاراهات هرنزاای، ررنای و سیههای و ربواههای ایجاد      ی ت در ننابق نخهب  اسهای ارفه سآد

رری   را حرر  آهههب اا روت دریات  فشاررو یز یک این سا  در رواهات  دو زا دواادهو فوریب . ایادت رب رار آورد

ا یب هات حو ضمن راهش دنات رشور سبب ریزر رارر ررن سن ین در اسهای رردسیا  و  ما  دریات خزر هبور 

دو ر رب ا و  س زشوی  این ننج هم ی ت  رایطه ن اا این پژوهش نشایهب  اسهای ایبای   . رب ویژ دریات خزر 

 .اس سانا ب 

 هامواد و روش-0

هات هرنزاای و سیههای و ربواههای و ، در اسهای3232فیالی  رار اس ساانا ب رواهات  دو زا دواادهو ژا ویب 

 در هر رواااینسانا ب رار س رواهات  دو زا یاادهو فوریب این سا  در اسهای ایبای اا   ت ریشهرت ررخوردار رود. 

اسس اا ساانای هوا ن هارب      در آی ایهه ا  ساههب شاسهای ان  ایهه ا  هم ی ت ا هخاد    و نش ار رارر 

و  1222، 1322، 2922هات رب      در ساه  ررات زتبیل نش ار رارر رواا ب اا نجموع رارررشور ارفهب   . 

را ای،  ر  ایرررات زییین نشادیر ح ت رارر در ونود پژوهشدر این  ارینویچ روا ری  اسهفاد      اس . 2222

 3211 سااا رارر رواا ب دور  آنارت ننهدس رب  زرینریشهات نینس زب، ردهرین ننتنس رر داد  افزار ر اسااهفاد  اا 

 الاتراین نش ار ررات آسها ب  آن . رب دس رراار داد   ا  و سپس نش ار رارر نهناظر را پنج درص  رالات ننتنس، 

 .(32291 الکها  ر و همکارای، ؛1212ور اویای و همکارای،    )ساههب در  ظر ارفهب  34رارر  زرینریش

نی ای فشار و ارزفاع زراا نیا س، حرر  رالاسو در زراا نیا س،  دو سانا ب نوردت ا هخارس، ررات رررساس هم ی ت

 یاا  نوردهات . داد    س بس رواهات رار س زتبیل فرارف  دنا و  و ویژ  در زراا ایرین و نی ای راد در سوو  فوعا

 رعس و د  زا  ویرافیایسدر روت یک  بکب ننظو نت ود رب صفر زا هشهاد دروب بو   NCEP/NCAR س ا یرااا 

 هاترب رمک رر انب و  ، اسهخراج   .  مالس رب در آی انواج هم ی ت آ کار نس ویرافیایس ف  دروب هرض 

  هبس، فرارف  زاوائس  هبس و فرارف  دنا رر اساس نبا س  ظرت نتاسبب   . زاوائسات، رایا ب

  

                                                             
1 Alexander et al. 
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 نتایج و بحث-9

 های منطقه مطالعاتیایستگاه های بارشداده تحلیل-9-9

در رواهات  دو زا یاادهو ژا ویب  ساههب شدر راا  انا س  و عشورن رهباس هات ایهاه ا نیزای رارر رررساس 

ها، اا  اش ساه  پایا س روا  دو  روع و زا  ش ساه  آغااین روا رارر در این ایهاه ا  رب  شاای داد 3232

در  ارینویچ روا یاادهو، نجموع نش ار رارر 2222زا  2922اا ساه  در بو  روا دهو یاادهو ادانب دا هب اس . 

نجموع رارر سب روا   زرینریش .رب      اس  نهرنیبس 22و در ایهاه ا  عشو  نهرنیبس 122 ایهاه ا  رن رهباس

نیناد و رنکای عشو رب  اردر بالوهات رارا هنجس اسهای هرنزاای ایهه ا  3232اواخر  دو زا اواخر دواادهو ژا ویب 

 رب      اس . نهرنیبس 122و  129زرزیب را 

دهو زا  اهاتدر رو ساههب شراا  انا س   یز درسیههای و ربواههای  اساهایهات ننهخب نیزای رارر ایهاه ا 

نش ار رارر در اسااهای ساایهااهای و  زرینریشرب   هایج این رررسااس  شااای داد. رررسااس  اا  3232دواادهو ژا ویب 

ربواههای، در روا یاادهو ژا ویب ریزر ررد  اس . این رمی  در  ش ساه  او  روا در ایهه ا  خار، در  ش 

 ا  ااردار و در  ش ساه  پایا س روا در ایهه ا  سااه  دو  در ایهه ا  ایرا شدر، در  ش ساه  سو  در ایهه

نجموع  زرینریشسنجس اسهای، نیزای رارر ریشهرت رب      اس . هات رارایدر ایهه ا ساراوای رب      اس . 

هات رارا هنجس اسهای سیههای و ربواههای  یز در فنوج ایهه ا  3232رارر دو روا  دهو زا اواخر دواادهو ژا ویب 

هات رارای سنجس  یز نیزای رارر رهیار ایادت ازارر  ا   اس . در رشیب ایهه ا  نهرنیبس 319 ادر رب نش ار  یک

 رب      اس .

زا  یاادهو هاتدهو ژا ویب، در فاا ادار و در روا  شو زابس رواهات لین وو- اخص نادی  ایای ذرر اس  رب

ر جبر :  نا ن) نیشاایپهات پژوهشرا  هایج ررخس این رررسااس  هایج ژا ویب در فاا پنج عرار ارفهب اساا .  اداردهو

پژوهش رای فیالی  نوارق  ظر این نهفاوت اسا .  (1211 الهاادات،عائ  انینس و  اظو ؛1219آرادت و ساورت، سایادت

ونود  ر  رشور همرا   رب ویژ هات نخهب  ایرای هات خشک در رخشوولین را دور -و پنج نادی رفااهات ادا

انین رب  ظر  .را  و فاا هشا  این  ااخص ررات ریزر رارر انهها ب در ننابق  رعس ایرای نناسب نس اسا 

 دی رت را وههجو ررد. نؤررهات همرفهس   ی  رای  هوانل رس  رب در راررنس

ریب در رواهات  دو زا یاادهو فو ساههب شهات ننهخب اسهای ایبای در راا  انا س نیزای رارر ایهه ا  اا رررسس

 22و  31، 32،  دو و دهو فوریب رب زرزیب نجموع رارر رواا ب ایهاه ا  آساهارا در روا هشهو ا  رب دی    3232

ازارر ررن  سا هیمهر 94اس  رب اا این نش ار  نهرنیبس 21 رواهااین  درا  ایهه این نجموع رارر  اس . نهرنیبس

 .رارر ریزر ررد  اس  نهرنیبس 22و  42 دو و دهو فوریب رب زرزیب رواهات  دردر ایهاه ا  ا زلس  اسا .  ا  

سا هیمهر رارر ررن رب       3اس  رب اا این نش ار فشط  نهرنیبس 123این ن ت  درنجموع رارر ایهه ا  ا زلس 
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 نهرنیبس 21و  21، 32فوریب رب زرزیب و یاادهو دهو  ،در رواهات  دو ر  نجموع رارر رواا ب ایهاه ا   اسا .

سا هیمهر رارر  122اس  رب اا این نش ار  نهرنیبس 141این ن ت  در ر  رب      اس . نجموع رارر ایهه ا  

 24، 32در رواهات  دو، دهو و یاادهو فوریب رب زرزیب  لاهیجاینجموع رارر رواا ب ایهه ا       اس .  ربررن 

 12اس  رب اا این نش ار  نهرنیبس 322ایهه ا  بس این ن ت این رب   ا   اسا . نجموع رارر  نهرنیبس 121و 

 سا هیمهر رارر ررن ازارر     اس .

 یبررسی همدید-9-0

نا ب او  و سانا ب سارب هنوای رات اخهفار، سانا ب رار س ننجر رب سیل اسهای سیههای و ربواههای راین زتبیل  در

  و  .نس نیرفسسانا ب دو   رب هنوایرار س ننجر رب رارر ررن سن ین اسهای ایبای 

الندارت، رادهات  مالس اا  ما  دریات سیا  رب در ارر زیییر ود  و  عوبس اا ن ارت رب  ف در سانا ب او ، 

رب نتور آی در روت خبیج فارس و زن ب هرنز  اتو را رخش  مالس و  ونب حار اس   یافهبونود آی  ارر 

نتور و  ز او  این  رایط سبب     اس  زا (. ال -1 کلاس  )    در  ر  دریات ن یهرا ب زرریب  عرار دارد،

  ایرای اا  ررب ز ریج هههب ریشینب سره  راد پی ا رن  و  ا تناچ ارخن ت ،دریات سرخ و هرا ونب حار  در  ر  

رالازرت  ویرافیایس هاتهرض هب  رب سانا ب او ، در  عوبسدر سانا ب دو  نتور و   (.د-1 کل  اود )خارج 

  الندارت و  عوبس  یز زیییر  ف (.ج-1 کل اس  )ت رب نتور این و  در غرد ایرای عرار ارفهب بوررب اس 

رمهر  او سانا ب وزئس در غرد دریات سیا  عارل نشاه   اس  ولس ز او  آی رو و ا  اا  سره   یز  هب  رب  بوررب

 (.د-1 کل اس  )در این حال  نوردت ایجاد  ش    ،اس  و در  هیجب ا تناچ ارخن ت در نتور و  ونب حار 

ن یهرا ب عرار ارفهب اس ، در ارر سااورار  ساانا ب او  رب در  ر  دریات  در هکهوپاساکا 922 او  ارزفاع زراا 

رب  یار . حرر  رالاسوت عوت ود و رب سوت  ما  دریات سرخ انه اد نسزر نسایجاد     روسیبب راد  مالس، همیق

 او  عرار  ینعائو راد در دسه ا  نخهفات فشارت( نشخص     اس ، در رخش  رعس ا نؤلفبان ا )را هههب رمینب 

 ر  ایرای را زت  رن  و ونود و ونودز ریج رب  او  رب سوت  ر  حرر  نسبال (. ر-3 کل اسا  )ارفهب 

ف    ی   ود و  رایط را ررات همرده ، هههب رمینب ان ا  یز رب اسهای سیههای و ربواههای ننهشل نسعرار نس ریزأر

رررسس ارزفاع زراا نیا س در سانا ب دو  دی      رب در د(. -3 کل سااد ) ار  ایرای فراهو نسدر ننابق ونود

 غرد، ود و ننابق  ما الندارت زا ونود آی دریا وارجا نسفشاار رری    ار  دریات سایا ، در راسهات  ف رو

در  زفیالی  رار اس این سانا ب عرار ارفهب اس . هههب رمینب ان ا در این سانا ب  ی ریزأرغرد و  اما  ایرای زت  

 ریأرزغرد ایرای وات ارفهب اس  رب رب ز ریج را زیییر سانا ب،  ما  رشور را  یز زت  رخش  رعس  او  در  ما 

د(.  او  ارزفاع زراا نیا س در سانا ب اولس زا  ما  دریات سرخ انه اد یافهب اس  -3ج و -3هات  اکلده  )عرار نس
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سوت رنارراین  تو  انه اد ونود ؛ا ونود آی دریا رشی       اس فشار رری    ر  دریات سیا  فشط زولس  او  رو

 .اس  نؤررفیالی  رار س آی رهیار  ریزأرهکهوپاسکا  هر سانا ب در ننوشب زت   922 او  ارزفاع زراا 

حرر  رالاساو در زراا نیا س دو سانا ب فو ، در ارر حرر  ارخن ت و ایجاد زاوائس  هبس نبب  در  ر   او  

 زرینشریارزفاع آی زراا ایجاد     اس . در سانا ب او  رب  او  ارزفاع زراا نیا س زا  ما  دریات سرخ انه اد دا  ، 

ال ( رب ننوبق را حرر   او  ارزفاع رب سوت -2 کل )   نش ار زاوائس  هابس نبب  در  ما  دریات سرخ ایجاد 

د(. این  رایط در سانا ب دو   یز نشاه   -2 کل ررد ) ار ، هههب ریشینب این رمی   یز رب سوت  ر  حرر  

یا  و فشار رری  ، در ونود دریات س ا . در این ساانا ب ههاهب ریشینب زاوائس  هبس نبب  نوارق را حرر   او  رو

 د(.-2ج و -2هات  کلارف  )غرد و  ما  ایرای عرار سپس  ما  

 

 استان گیلان سنگین برفسامانه منجر به بارش  سیل استان سیستان و بلوچستانسامانه منجر به  

 
 )الف(

 
 (ج)

 
 )ب(

 
 (د)

گرینویچ، الف( دهم  2222هکتوپاسکال در ساعت  052در تراز  بیش از سی متر بر ثانیه میدان باد -9شکل 

 .0202، ج( نهم فوریه و د( دهم فوریه ب( یازدهم ژانویه ژانویه،
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 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان سامانه منجر به سیل استان سیستان و بلوچستان

 
 )الف(

 
 )ج(

   

 )ب(
 

 )د(

هکتوپاسکال.  522پاسکال بر ثانیه( در تراز ) بادقائم سرعت  مؤلفهژئوپتانسیل متر( و ) ارتفاعگرته  -0شکل 

گرینویچ روز یازدهم ژانویه، ج( ساعت  9022گرینویچ روز دهم ژانویه، ب( ساعت  9022الف( ساعت 

 02. پربندهای ارتفاع با فاصله 0202روز دهم فوریه  2222گرینویچ روز نهم فوریه و د( ساعت  2222

 ژئوپتانسیل متر رسم شده است.

 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان سامانه منجر به سیل استان سیستان و بلوچستان

 
 .)الف(

 
 )ج(
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 )ب(

 
 )د(

 9022هکتوپاسکال، الف( ساعت  522( در تراز s 5-10-1میدان تاوائی نسبی مثبت )بر حسب  -9شکل 

 دهمگرینویچ روز  2222گرینویچ روز یازدهم ژانویه، ج( ساعت  9022گرینویچ روز دهم ژانویه، ب( ساعت 

 .0202دهم فوریه یازگرینویچ روز  2222فوریه و د( ساعت 

 

 نشارب نی ای زاوائسده  رب  شای نس  یزهکهوپاسکا  روسیبب راد این زراا  922رررسس فرارف  زاوائس  هبس زراا 

رب نیرن هب اس  ارف هبس نبب ، نشادیر ریشینب این رمی  رب زرزیب در روت خبیج فارس و ونود دریات سیا  عرار 

 .د(-4ال  و -4هات  کلاس  )در آی ننابق زوسیب هر دو سانا ب  نتل

دارد در غرد اسهای سیههای و ربواههای عرار  هکهوپاسکا ، 1222زراا  هم رایسدر ساانا ب اولس، ریشینب نش ار 

؛ د(-9اس  ) کل ال ( و در ساانا ب دونس، ریشینب نش ار این رمی  در غرد دریات خزر ایجاد     -9 اکل )

 رنارراین  رایط ررات ایجاد یا زوسیب نی ای فشار سو  انین در این ننابق فراهو     اس .
 

 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان انبلوچستسامانه منجر به سیل استان سیستان و 

 
 )الف(

 
 )ب(

 2222هکتوپاسکال در ساعت  522( در تراز day 1-s5-10-1) مثبتگرته فرارفت تاوائی نسبی  -0شکل 

 .0202ب( روز هشتم فوریه و  گرینویچ، الف( روز یازدهم ژانویه
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 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان بلوچستانسامانه منجر به سیل استان سیستان و 

 
 )الف(

 
 )ب(

گرینویچ، الف(  2222هکتوپاسکال در ساعت  9222( در تراز s 5-10-1)بر حسب  همگراییمیدان  -5شکل 

 .0202روز یازدهم ژانویه و ب( روز نهم فوریه 
 

سانا ب اولس یک  او  فشارت در  ر  دریات ن یهرا ب  ود رب در اا رررسس نی ای فشار سو  نهوسط دریا دی   نس

و   ود. هههب  مالس را هبور اا غردعرار ارفهب اسا  رب رب ز ریج رب دو رخش نجزات  مالس و ونورس زب یل نس

 ود و هههب ونورس در ونود  ر  دریات سرخ را رخش  مالس  او  نررز ایرای، رب ز ریج اا  ر  رشور خارج نس

فشار رههب رب ونود خبیج فارس  اود. این هههب رب صورت یک نررز رودریات سارخ زرریب نس فشاارت واروی

ای و اسهای هرنزا .یار  ود و  او  آی را هبور اا روت خبیج فارس، رب ننابق ونورس اسهای فارس انه اد نسوارجا نس

فشار عرار ورس رخش  رعس این روهات ونوریای ریزأر یمب غررس اساهای سیههای و ربواههای در این ساه  زت  

ارفهب اسا .  فوذ پشاهب فشارت روت اروپا رب  ر  دریات ن یهرا ب سبب     اس  رب یک نررز پرفشار در روت 

فشار فو  رب ال (. نررز رو-9) کل  دریات سیا  ایجاد  ود و یک پشهب فشارت  یز رب غرد دریات سرخ انه اد یار 

افهب ی ر  و ونود ایرای انه اد دو  او   مالس و ونورس آی رب زرزیب رب سوت  ما و  حرر  ررد  ما  زن ب هرنز 

 ریأرزو اساهای سیههای و ربواههای زت   ارفهبفشاار عرار این رو ریزأرررنای زت   و هات هرنزاای. اساهایاسا 

ر این حال  نوردت در هکهوپاسکا  د 222نش ار  و  هبس در زراا  د(.-9 کل اس  )هات ونورس این سانا ب وریای

ا ده  رب یک  او  فشارت ارررسس نی ای فشار در سانا ب دونس  یز  شای نس ر  و ونود  ر  ایرای ریشهر اس . 

الندارت رب سوت ونود دریات سیا  و  ر  دریات فشاار واعع در  اما  دریات خزر، در راساهات  فا نررز رو

ر عرار داد  و هوات ار  را ر ریزأرهات ساحبس دریات خزر را زت  ن یهرا ب انه اد یافهب اس . این  او  فشارت اسهای

 هایآرز پرفشار  یز در برفین این سانا ب فشارت عرار ارفهب اس  رب نررز یکس اا این  واحس حارو ررد  اس . دو نر

در روت اروپا و نررز دی رت در ونود دریااب رالخار عرار دارد. پشهب فشارت  ا س اا نررز پرفشار روت اروپا زا 

ز،  ر  د دریااب رالخار  یونود دریات ن یهرا ب انه اد یافهب اس  و پشهب فشارت  ا س اا نررز پرفشار روت ونو

بب رن ، رب سرب ز ریج رب  او  فشارت رب سوت  ر  حرر  نس عرار داد  اس . ریزأر ار  ایرای را زت  و ونود
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 ود و خط غرد رج نسونود- ر هات  مالس و ونورس، نتور  او  در راسهات  ما اخهبان سره  آی در رخش

 رعس، هات  ما  ود زا وریایاین سااورار سبب نسج(. -9 کل ) ردیانورد  او  در سواحل دریات خزر عرار نس

یازس لرالازر را رب سواحل دریات خزر ننهشل رنن . رب ز ریج نتور  او  اا ننوشب نوا ویرافیایس هاتهرضهوات سرد 

بس زراا ایرین .  و  هده عرار نس ریزأرپشهب فشارت  ا س اا پرفشار ن یهرا ب  یمب غررس ایرای را زت  رن  و هبور نس

 .د(-9 کل اس  )خزر ریشهر اا ننابق دی ر رشور  توردسپدر در این حال  در روت دریا
هات هات فو   شاای داد رب هر دو سانا ب زت  رررسس، نوارق را  ظریب زشکیل و زوسیب سانا برررساس رمی 

ا   و اا  ظر ساخهارت زفاوزس را هو   ار  . هر دو سانا ب هههب سردت دار   ولس نیا س زوسیب یافهب هاتهرضفشارت 

را هو نهفاوت اساا . این رررسااس را  ظر پژوهشاا را س رب  هاآیفیالی  رار ااس  ریزأرنتل زشااکیل و ننوشب زت  

 دا ن ، نهفاوت اس .سفشار ارنائس ن و   را روهات فشارت رب اا ونود وارد ایرای نسسانا ب
 

 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان سامانه منجر به سیل استان سیستان و بلوچستان

 
 )الف(

 
 )ب(

 
 )ج(

 
 )د(

درصد(، الف( ) هکتوپاسکال 022میدان فشار سطح متوسط دریا )هکتوپاسکال( و نم نسبی تراز  -6 شکل

 2222گرینویچ روز یازدهم ژانویه، ج( ساعت  9022گرینویچ روز دهم ژانویه، ب( ساعت  9022ساعت 

فشارها با فاصله سه . هم0202 فوریهگرینویچ روز دهم  2222گرینویچ روز نهم فوریه و د( ساعت 

 هکتوپاسکال رسم شده است.
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هکهوپاسکا  را راد این زراا، در غرد اسهای سیههای و  292در سانا ب اولس، ریشینب نش ار فرارف  هوات ار  زراا 

ال ( در حالیکب در سانا ب دونس، ریشینب نش ار فرارف  هوات سرد در غرد دریات -2 اکل دارد )ربواهاهای عرار 

 او  رب دارات هوات سردت اس ، سبب  ریزأرننوشب زت  خزر ایجاد     اس . در سانا ب اولس فرارف  هوات ار  رب 

،   ت یار . در سانا ب دو  رب هههب سردت دارد، فرارف  هوات سرد ریزأر    اس  زا زضاد دنائس در ننوشب زت  

در  .ود  اس د( و  رایط را ررات ریزر رارر ررن فراهو  م-2اس  ) کل سبب زش ی  فیالی  سانا ب سرد     

سانا ب اولس فرارف  هوات ار ، در سانا ب دونس  یز فرارف  هوات سرد و هبور آی اا روت آردات دریات خزر، سبب 

  و  هبس دو سانا ب فو  هات ایرین     اس  و  رایط همرف  را آسا هر ررد  اس .افزایش ا رژت ارنائس در لایب

 هاتهرضب اولس اا زبخیر سوتس آردات ار  دریات همای و     اس . این رمی  در سانا  نیزأناا دو ننبع نجزا 

( و در سانا ب دو  رخار آد نووود در دریات ن یهرا ب، دریات سیا  و دریات خزر رب 2 کل اس  )ونورس ا هشا  یافهب 

 (.1 کل اس  )دروی سانا ب ننهشل     

 

 برف سنگین استان گیلان سامانه منجر به بارش سامانه منجر به سیل استان سیستان و بلوچستان

 
 )الف(

 
 )ب(

هکتوپاسکال. الف( فرارفت هوای گرم در  522( در تراز day K-1 حسببر ) هوا: گرته فرارفت دمای 0شکل 

گرینویچ روز نهم فوریه  9022عت اگرینویچ روز یازدهم ژانویه و ب( فرارفت هوای سرد در س 2222ساعت 

0202. 
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 سامانه منجر به بارش برف سنگین استان گیلان استان سیستان و بلوچستانسامانه منجر به سیل 

 
ر گرم ب) ویژهمتر بر ثانیه( و نم ) بادمیدان  -1شکل 

هکتوپاسکال در ساعت  022کیلوگرم( در تراز 

 .0202گرینویچ روز یازدهم ژانویه  2222

 
د( درص) نسبیمتر بر ثانیه( و نم ) بادمیدان  -1شکل 

گرینویچ  2222هکتوپاسکال در ساعت  152در تراز 

 .0202روز هشتم فوریه 

 بندیجمع-0

 ونود و  ما  ایرای را ایجاد رب زرزیب سیل و ررندو سانا ب رار س نخهب  رب در  تو  فیالی  در این زتشیق، 

 رب دس هایج  عرار داد  رود، رررسس   .  ریزأرهات سیههای و ربواههای و ایبای را زت  اسهای سن ین ننابق نخهب 

زشوی   او  ارزفاع زراا نیا س، ایجاد حرر  ارخن ت و فرارف  هر دو سانا ب زت  رررسس، در آن    شاای داد رب 

فشااار در سااو  انین در   پایین، ایجاد یا زشوی  روودر سااو هم رایس او ، ووود  اار   درزاوائس  هاابس نبب  

هههب سردت دار  ،  شش اصبس را ررهد    ورار س رب هرداین دو سانا ب زشکیل و زشوی  در نوعیی   ار   او ، 

و آ چب این د نیا س هماهنگ اس . هاتهرضفشار هات رودا اهن . این سااورارها را  ظریب زشکیل و زوسیب سانا ب

س وریای  مال  ود.ا ار  نس اهآیروزا  رب  بورربس  رب زشوی  و حرر  آ دا  تو ، سانا ب را اا هو زفکیک ررد 

ز در این . سره  راد  یدارددر سانا ب اولس ز او  ریشهرت رب در ارر زیییر  ف  الندارت و  عوبس ایجاد     اس ، 

، در اتدر نتور و  ونب حار ا تناچ ارخن ت ایجاد     . این  رایط سبب     اس  زا اس ها ریشاهر وریای

در سانا ب اولس این ا تناچ در  ر  دریات سرخ و در سانا ب انه اد یار .   یز و رب سوت ونود سانا ب اولس ریشهر  ود

ارزفاع زراا نیا س و خط افق در سانا ب  ااویب رین نتور  او  عرار ارفهب اس . بدونس در  اما   ر  دریات ن یهرا 

در  فشار سو  انینرودر این حال ،  پس .زر انه اد یافهب اس ونورس هاتهرضو این  او  رب  اولس ریشاهر اسا 

س و ونور هاتهرضو نربود اا در سانا ب اولس فرارف  هوات ار   .زر زشکیل و زشوی      اس پایین هاتهرض

هات و  رایط نناسبس را ررات رارر  ا   اس س سابب افزایش ا رژت ارنایهمای دریات  هات دریات هرد وآد

فشار رری   و  مالس سبب زشوی  رو هاتهرضهمرفهس فراهو سااخهب اسا . در سانا ب دو ، فرارف  هوات سرد 
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دریات خزر، دریات سیا  و دریات هات ار  روت آداا   نناسب رربوا هشا  افزایش حرر  ارخن ت     اس . 

 اس . ررن سن ین را فراهو ررد  ر رایط ریز  یزسانا ب دروی ن یهرا ب رب 

 تابنامهک

ففبنانب ویرافیات  . ما  ایرای 1214. زتبیل هم ی ت سیل ویرا  ر زیر نا  1219 راا ب؛ویفرت، ف تمود؛احم ت، ن

 .22-124 بصفت .24 مار   .ببییس

نجبب  .1213. رررسس هم ی ت ررن سن ین وب ب ایبای در ردمن 1219نتم ت، فدیمب؛ ؛ سمیب ،رمالس ؛خال ت،  دریار
 .29-49 بصفت .14 مار   .نتیط ببییسنخابرات 

-هات   ی  و ح ت اسهای رو در اا دی اا  هم ی ت. نوالیب رارر1212 باس؛آرادت، هر جبر سیادت هرا؛راسه و، ا

 .22-19 بصفت .1 مار   .نجبب هوا ناسس و هبو  وو .دینانیکس

رارر ررن در وب ب نررزت ایبای و پیان هات  . رو  1221ویفرااد ، هبیرضا؛ ؛ وا باا عبادت، غبانرضا ؛رضائس، پرویز

 .42-91 بصفت .13 مار   .نجبب اشو ا  اا ویرافیایس . ا س اا آی

هات همرفهس روزا  ن ت ننجر رب نوالیب رارر. 1212 تم ؛نرادت، ن تر؛زاوبخش، س باس؛ر جبر سیادت آرادت، ه

 .192-129 بصفت .3 مار   . شریب هوا ناسس و هبو  وو. رخ اد سیل در ننوشب رن و سیجای

هات ووت همرا      را فیالی   وسای هنجارت اردرسنوالیب ر. 1219 یفونب؛سورت، ن باس؛ر جبر سیادت آرادت، ه

 .41-99 بصفت .1 مار   .نجبب ژئوفیزیکوولین و رارر انهها ب ایرای. -نادی

هات سن ین اسهای رزر  نشیاس و هم ی ت ررن . ال وهات ووت1214 اولاد، الدب؛ ؛فر،  فیهبپ ا  ؛غفاریای، پروین

 .2-14 بصفت .21-22 مار   .نجبب هبمس زرویجس  یوار .ایبای

زتبیل سینوپهیکس و فضایس زوفای ررن  .1211ضیاییای، پرویز؛  ؛هبیجا س، ردبو  ؛ااد ، اهراحجاات ؛فدیمس  ژاد، الدا 

 .321-223 بصفت .11 مار   .تابی اح شریب ویرافیا و زوسیب  .(3229اسهای ایبای )فوریب 

وولیای رر -هات نای. ارایارس  شای پ ی    وسای1211الهادات، سی  نتم  ویفر؛  اظو ؛الببعائ  انینس اس آرادت، حبیب

 .هبو  و صنایع رشاورات(خاک ) شریب آد و  .هات سیههای و ربواههای و فارسهات رواا ب اسهایرخ اد رارر

 .1222-1223 بصفت .9 مار  

 .ناسس اعبیوهات نجبب پژوهش .زرین راد سالا ب در ایهه ا  رو در. رررسس دور  رراش  سریع1212 تم ؛ن نرادت،

 .21-43 بصفت .29 مار  

. زییین سدو رار دات 1213یاراحم ت، داریور؛  ؛ذوالفشارت، حهن ؛نیرت، نرزضس ؛پور سمارور، ویفرنیفو 

 بصفت .21 مار   .ویرافیایس شریب زتشیشات راررردت هبو   .هات  اپای ارتهمرفهس  در زبریز رر اساس  اخص

349-332. 
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سااورار . واراوت 1212اسکویس، ارراهیو؛ اسی ت ؛نجهد ت،  یما ؛ بنو، صبورت ژادهادت ؛سما ب ،  ا  ؛پور، فروغنونن

 بصفت .1 مار   . شریب ویرافیا و نخابرات نتیوساخیر.  ات سن ین وب ب ایبای در  یو س  هررن رخ اد نخابر 

29-12. 

رررسس رو   زیییرات نشادیر ح ت دنات ح اعل، . 1212حجا ، سدراد؛  ؛عدرنای،  وذر ؛خبیبس، هبس ؛ور اویای، وحی 

 .191-121 بصفت .1 مار   .نجبب فیزیک انین و فضا .اعبیمس ایرای ح اربر و نیا  ین رواا ب در ان   مو ة
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