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 دانشجوی دکترای جغرافیای طبیعی آب و هواشناسی، دانشگاه یزد -1
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 (11/04/96، تاریخ پذیرش: 07/09/95دریافت: )تاریخ 

 چکیده
غیر  رخداد بارش برف یک پدیده نسبتاً .بستگی دارد و ارتفاع طول و عرض جغرافیایی بهمهم آب و هوایی است و تنوع آن  فراسنجپوشش برف یک 

همدید الگوهای  ییبه منظور شناسا در این راستا رویداد است. بررسی همدید این نوشتار ینهدف ا؛ بدین جهت آیدمی شماربهمعمول در مناطق جنوبی ایران 

به  مربوط هاینقشه . سپسشد های همدید استان فارس دریافتایستگاه 2014ماه ژانویه سال  های روزانه بارش برفنخست داده ،بارش برف رخداد رموث

 100درجه باختری تا  10در قلمرو جغرافیایی هکتوپاسکال  500تراز های ارتفاعی های فشاری تراز دریا و ناهنجاریفشار و ناهنجاری درصد پوشش برف،

را  ینقش اصل سیبری پرفشار یتوده هوا های پژوهش نشان داد. یافتهندمورد بررسی قرار گرفتدرجه عرض شمالی  90تا  10درجه خاوری طول جغرافیایی و 

یک پشته  راستقرا همزمان بامستقر بر روی منطقه  ق شدن ناوهیعم هکتوپاسکال 500در تراز  بر عهده دارد. ینسطح زم یغالب توده هوا یبه عنوان الگو

 (-5/7) یارتفاع یمنف یناهنجار یشینهبارتفاعی در مرکز اروپا باعث ریزش هوای سرد توسط زبانه خاوری این پشته بر روی منطقه شده است. همچنین 

تراز پانصد  یباد مدار ناهنجاری .کرده استدر منطقه فراهم  هواو صعود  یداریناپا یجادا یرا برا یطشراکتوپاسکال ه تراز پانصدمتر  یلژئوپتانس

شده منطقه  یبر رو ی و ریزش هوای سردالنهارنصف یاناتجر یشافزادهد که این شرایط باعث نشان می یهمتر بر ثان (-5/2) یمنف یناهنجاربا  ،هکتوپاسکال

 است.

 استان فارسناهنجاری فشاری،  ،گردشیالگوهای  برف، کلیدی: واژگان

 قدمهم

 توده میعانباشد. برف از یکی از اشکال بارش، برف می

مرطوب طی صعود و در شرایطی که درجه حرارت  هواها

شود )رئیسیان و تر از نقطه انجماد باشد ایجاد میکم

(. پوشش برف یک متغیر مهم آب و 159: 1389همکاران، 

های معتدل جغرافیایی است هوایی به ویژه در عرض

(Bednorz and Kossowski, 2004: 231) تنوع آن به  که

 :Cazacioc, 2007) دارد یتگبس یاییعرض جغرافبه شدت 

های فیزیکی آن )بازتاب زیاد، رسانایی . همچنین ویژگی(1

-کم( به شدت آب و هوای الیه مرزی را تحت تأثیر قرار می

عامل  ترینبرف مهم . بارش(Bednorz, 2002: 533)دهد 

فصول گرم سال،  در به ویژه آب، ذخایر میزان در تأثیرگذار

از عوامل مهم کنترل  یکی عالوه، برفگردد؛ بهمحسوب می

است )رسولی و  جغرافیایی یناحیه ی هیدرواقلیم هرکننده

  (SWE)1(. پوشش برف و آب معادل برف24: 1386ادهمی، 

 ریزی منابع آب به حسابیکی از متغیرهای مهم در برنامه 

های سطحی و درصد از آب 60آید، از طرفی در حدود می 

-های زیرزمینی کشور از ذوب برف تغذیه میدرصد آب 57

(. این در حالی است که 13: 1389شود )فتاحی و همکاران، 

باشد درصد می 95این رقم در برخی مناطق جهان بالغ بر 

کمیت و کیفت برف بر (. 371: 1389)طالبی و همکاران، 

 دید افقی، کاهشبهمن، منابع آب زیرزمینی، قدرت تخریبی 

اختالل در ترابری درون و برون شهری، از بین رفتن احشام، 

 تعطیل کردن مراکز آموزشی تأثیرگذار است. همچنین بارش

های انباشتگی الیه و دارشیب روی سطوح برف سنگین بر

شود )پدرام و  بهمن منجر به رخداد تواندمی آن مختلف

(. از طرفی پس از رخداد بارش برف؛ 56، 1390همکاران، 

بررسی الگوهای آب و هوایی که موجب ذوب سریع برف 

شود و نیز شناسایی ارتباط الگوهای گردشی که با تغییر می

فرساب  فضایی ژرفا و گستره برف مرتبط است، در ارزیابی

 باشد. بسیار سودمند تواندمی ناشی از ذوب برف

کار همدید موثر  و ( به بررسی ساز1996) 3و الس 2لیدرز

منطقه  5و انتاریو 4ایری دریاچهبر افزایش ریزش برف در 

نتایج پژوهش نشان  پرداختند؛ خاوری ایاالت متحده آمریکا

داد که روند بارش برف در منطقه مورد مطالعه رو به افزایش 

است و همچنین نه الگوی همدید موثر بر رخداد بارش برف 

2- LEATHERS 

3- ELLIS 

4- ERIE 

5- ONTARIO 

 

 

1- Snow Water Equivalent 

 mahdi.narangifard@gmail.com              :نگارنده رابط *
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ثر از اثرات دریاچه و چهار الگو أشناسایی شد که پنج الگو مت

در  باشد.عبوری از منطقه مورد مطالعه می چرخندهایاز  ثرأمت

 2های اصلیهبا تحلیل مولف (2000) 1زگینپژوهشی دیگر مک

کننده  کنترل به بررسی عوامل هکتوپاسکال 700در تراز 

رودخانه  حوضه بارش برف در طول هایویژگی همدید

و  3انباست در منطقه باختری آمریکا پرداخت. کلرادو

 روزهای مرتبط با گردشی جو الگوهای (2005همکاران )

پیرنه های ، واقع در کوهدر منطقه آندورا سنگین بارش برف

 های اصلیبا استفاده از تحلیل مولفه را مابین فرانسه و اسپانیا

نتایج پژوهش بیانگر وجود هفت  مورد ارزیابی قرار دادند.

الگوی گردشی موثر در ریزش برف در منطقه مورد مطالعه 

بوده است که با ترکیب جریانات اقیانوس اطلس و فرارفت 

 4بدنورس ی سرد قاره در ارتباط است.ای و هوامدیترانه

در  برف موثر در رخداد گردشی روزانه الگوهای (2008)

نشان  او های پژوهشیافته قرار داد. مورد بررسی را بوداپست

داد عامل ریزش برف گسترش پرفشار در شمال و شرق منطقه 

 5سونچینی باشد.و انتقال توده هوای قطبی به سمت جنوب می

بارش  الگوی بینییابی و پیشارز( به 2011) 6و بوکچیوال

-رشته کوه در ی جوگردش عموم هایبرف با استفاده از مدل

مدل های پژوهش نشان داد پرداختند، یافته یتالیاآلپ ا یها

CCSM3 نسبت به مدل یبهتر یجنتا HadCM3 فراهم می-

 بارش برف سنگین رویداد( 2013و همکاران ) 7بچنماید. 

)شمال خاوری اسپانیا(  کاتالونیا در منطقه و برق رعد همراه با

مورد واکاوی قرار دادند، الگوی  2010مارس  8را در 

همدیدی موثر بر رخداد این پدیده وجود یک سامانه پرفشار 

ی در تراز باال به همراه الدر سطح زمین و یک سامانه بند

 ریزش هوای سرد از مناطق شمالی بوده است.

در  های انجام شده در زمینه بارش برفتاکنون پژوهش

نوسانات ریزش برف در  تر مبتنی بر ارزیابی روندشبی ایران

رحیمی و  ؛1389، و همکاران نیامناطق گوناگون )امینی

یاض و فو  1393یی و همکاران، عطا؛ 1391داناپور، 

و  برفی ، همچنین محاسبه گستره پوشش(1394همکاران، 

 مختلف هایالگوریتماستفاده از  بانحوه پراکندگی آن 

؛ 1388زاده و قنبرپور، میریعقوب) ایتصاویر ماهواره پردازش

 ؛1390طالبی و همکاران، ؛ 1388فتاحی و همکاران، 

یانی و مسعودیان، ک یخسرویک؛ 1393میرموسوی و صبوری، 

اما در زمینه واکاوی همدید الگوهای موثر بوده است.  (1395

های ها معطوف به بررسیدر رخداد بارش برف، پژوهش

؛ 1391 نژاد و همکاران،فهیمی؛ 2010نیا و همکاران، امینی)

 ؛1393؛ مالزاده و همکاران، 1392درگاهیان و علیجانی، 

و  1394یان و همکاران، غفار؛ 1393پور و همکاران، مومن

 ها نشان داد؛ نتایج این پژوهشباشد( می1395امیدوار، 

سرد از  یهوا رخنهو  یترانهشدن ناوه شرق مد تریقعم

به همراه  بندالی یدهپد یجادا ،باال یهاپرفشار عرض یهازبانه

 ینهمزمان ا یتسرخ و فعال یایو در یترانهشرق مد یقعم ۀناو

 یایاستقرار و نفوذ پرفشار دری، اجبهه یدو توده هوا

)سردچال(  یدهکم فشار بر یدهپد ایجادو  یبریو س مازندران

 نواحی مرکزی ایراندر  یدشد یبرف و سرما یزشباعث ر

 .شودیم

در  غیرمعمول کم و بیش یک پدیده بارش برف رخداد

میانگین روزهای برفی ؛ شودمناطق جنوبی ایران محسوب می

تر این است، که بیشروز در سال  3تر از در استان فارس کم

ها در مناطق مرتفع شهرستان سپیدان و مرودشت و بارش

هدف از این نوشتار  دهد.های شمالی استان رخ میشهرستان

، همچنین شناسایی الگوهای همدید موثر در ریزش برف

منطقه مورد  در و ارتفاعی های فشاریبررسی ناهنجاری

 .استمطالعه 

 

 هاو روش هاداده
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 50 یاییجغراف یهاطول ینمحدوده منطقه مورد مطالعه ب

و  یدقیقه خاور 36درجه و  55تا  یدقیقه باختر 42درجه و 

دقیقه  42درجه و  31دقیقه و  2درجه و  27 یاییعرض جغراف

(. استان فارس با وسعت 1واقع شده است )شکل  یشمال

درصد مساحت کشور را  5/7مربع حدود  یلومترک 125697

 (.60: 1394و همکاران،  یدوار)ام گیردیدر بر م

 های مورد استفاده داده

با بارش برف  رخداد موثر برهمدید سامانه  ییبه منظور شناسا

های روزانه بارشنخست داده محیطی به گردشیرویکرد 
1- MCGINNIS 
2- Principal Component Analysis (PCA) 

3- Esteban  4- Bednorz  

5- Soncini  6- Bocchiola 

7 - Bech   
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 های همدید استان فارس دریافت گردید. سپسبرف ایستگاه

های فشار و ناهنجاری درصد پوشش برف،به  های مربوطداده

 500های ارتفاعی تراز فشاری تراز دریا و ناهنجاری

 10هکتوپاسکال و مولفه مداری باد در قلمرو جغرافیایی 

تا  10درجه خاوری طول جغرافیایی و  100تا درجه باختری 

 5/2×  5/2درجه عرض شمالی با قدرت تفکیک مکانی  90

ملی  و مرکز یبینی محیطدرجه از تارنمای مرکز ملی پیش

 ودریافت گردید   (NCEP/NCAR)های هواشناسیپژوهش

 مورد پردازش قرار گرفت. مربوطه ترسیم و یهانقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 

 نتایج و بحث

ساله  25در دوره ( میانگین درصد پوشش برف 2شکل )

با توجه به این  دهد.را نشان می 1995تا سال  1971از سال 

شکل باالترین میانگین درصد پوشش برف در مناطق شمال 

باختری ایران و مناطق کوهستانی البرز مرکزی است. درصد 

تر از پنج درصد پوشش برف در منطقه مورد مطالعه به کم

درصد  5/1یابد که در نواحی مرکزی استان به ش میکاه

 یهدر ژانو متر(یسانت)برحسب ارتفاع برف  یزانم رسد.می

ژانویه( در شش ایستگاه همدیدی استان  19ژانویه تا  1) 2014

اساس این جدول  (. بر1فارس قابل مشاهده است )جدول 

-متر بیشیسانت 208ایستگاه سپیدان با مجموع ارتفاع برف 

ترین میزان ریزش برف را به خود اختصاص داده است. با 

-توجه به مجموع بارش و فراوانی و تداوم بارش در ایستگاه

ژانویه به عنوان بازه زمانی مورد مطالعه در  7و  6های همدید 

 نظر گرفته شد.

 1971-1995طی دوره  یراندر امیانگین درصد پوشش برف  -2 شکل
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 2014 یهدر ژانو استان فارس یدیهمد هاییستگاه( در امتریارتفاع برف )برحسب سانت یزانم -1جدول 

 

 ایستگاه
 طول

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی

1 
ویه

ژان
 

2 
ویه

ژان
 

3 
ویه

ژان
 

4 
ویه

ژان
 

5 
ویه

ژان
 

6 
ویه

ژان
 

7 
ویه

ژان
 

 9 2 0 0 0 0 2 29:  55 52:  6 شیراز

 20 4 0 0 0 0 1 29:  8 52:  7 زرقان

 0 6 6 0 0 0 0 27:  7 54:  3 آباده

 12 2 0 0 0 2 4 29:  94 53:  31 ارسنجان

 0 12 8 0 0 0 0 29:  61 51:  63 صفاشهر

 46 14 0 0 43 25 12 30:  3 52:  05 سپیدان

 87 40 14 0 43 27 19 مجموع

 ایستگاه
 طول

 جغرافیایی

 عرض

 جغرافیایی

8-
9

 
ویه

ژان
 

10 
ویه

ژان
 

11 
ویه

ژان
 

12 
ویه

ژان
 

13
-1

7
 

18 
ویه

ژان
 

19 
ویه

ژان
 

 0 3 0 0 0 0 0 29:  55 52:  6 شیراز

 14 0 0 0 0 0 0 29:  8 52:  7 زرقان

 0 4/0 0 0 5 0 0 27:  7 54:  3 آباده

 0 2 0 0 0 0 0 29:  94 53:  31 ارسنجان

 0 11 0 0 15 1 0 29:  61 51:  63 صفاشهر

 25 2 0 33 8 0 0 30:  3 52:  05 سپیدان

 0 33 28 1 0 مجموع
4/

18 
39 

 

 همدید هاینقشه یلتحل

آن در  هاییو ناهنجار یدهمد هاینقشه یجهت بررس

فشار در  یفشار و ناهنجار هایزمان رخداد برف از نقشه

تراز پانصد هکتوپاسکال در  یارتفاع یو ناهنجار یاسطح در

 .یداستفاده گرد 2014 یهژانو 8تا  5 یبازه زمان

شمال استان  هاییستگاهبارش برف در ا یه،ژانو 5روز  در

فشار  روز سامانه پر ین. در اید)آباده و صفاشهر( آغاز گرد

 یاچههکتوپاسکال از شمال در 1045 یبا فشار مرکز یبریس

 یاداست و زبانه پرفشار  یافتهبالخاش گسترش  یاچهآرال تا در

گسترش  ایرانهکتوپاسکال تا جنوب  1020شده با پربند بسته 

 یتا مناطق مرکز یرانا یشمال یمه(. ن3کرده است )شکل  یداپ

مثبت و در شمال عربستان  یروز با ناهنجار یندر ا یهروس

(. الگوی 4د )شکل همراه بو یمنف یبا ناهنجار یکوچک یهناح

ای دهد که محور ناوههکتوپاسکال نشان می 500ی تراز نقشه

 یخاور یاز نواح یجنوب باختر یبا جهت شمال خاور

است و منطقه مورد  یافتهمصر امتداد  یتا شمال خاور یهترک

پژوهش در مسیر محور پشته ضعیف مرکز ایران قرار دارد، 

سرد  یهوا یزشز ررو یندر ا 500نقشه دما تراز  ینهمچن

نقشه  (.5)شکل  دهدیمحور ناوه را نشان م ربمنطبق 

 6در شکل  توپاسکالهک 500در تراز  یارتفاع هاییناهنجار

 یارتفاع یمنف یروز مرکز ناهنجار ینقابل مشاهده است، در ا

عربستان مستقر  یرهمتر در شمال شبه جز یلژئوپتانس -5/7با 

 بوده است.
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 سطح دریا  نقشه فشار -3شکل 

 (2014ژانویه  5)

 سطح دریا  نقشه ناهنجاری فشار -4شکل 

 (2014ژانویه  5)

  

  
 هکتوپاسکال  500تراز  ارتفاعدما و خطوط هم نقشه -5شکل 

 (2014ژانویه  5)

 هکتوپاسکال 500نقشه ناهنجاری تراز  -6شکل 

 (2014ژانویه  5)

 

فشار سیبری با فشار  ژانویه، مرکز سامانه پر 6در روز 

هکتوپاسکال بر روی دریاچه بالخاش مستقر  1045مرکزی 

هکتوپاسکال تا  1015زبانه این پرفشار با پربند بسته بود و 

جنوب ایران گسترش پیدا کرد. همچنین در این روز یک 

هکتوپاسکال در شمال  970فشار با فشار مرکزی سامانه کم

اقیانوس اطلس مستقر و زبانه آن تا مناطق شمالی اسکاندیناوی 

روز، (. در این 7و نواحی باختری اروپا امتداد یافت )شکل 

های فشاری تراز دریا با ناهنجاری مثبت نقشه ناهنجاری میدان

درجه عرض شمالی و تا  75های باالی در تمامی عرض

 10های جنوبی دریاچه مازنداران با افزایش کرانه

هکتوپاسکال در نواحی شمال  20هکتوپاسکال و افزایش 

و  یتتقو های آرال و بالخاش همراه بود، که باعثدریاچه

زبانه پرفشار سیبری شد. اما مناطقی با ناهنجاری  ترشگس

منفی فشار در نواحی جنوب باختری ایران و بر روی شبه 

جزیره عربستان قابل مشاهده است که نسبت به روز گذشته بر 

(. در این روز محور ناوه 8گستره آن افزوده شده است )شکل 

 خود به نواحی باختری ایران رسیده،ی سوبا حرکت شرق 

ها باالتر بر تر شدن ناوه باعث ریزش هوای سرد عرضژرف

تا  -15 یی، دامنه دماروی منطقه مورد مطالعه گردیده است

منطقه مورد مطالعه قابل مشاهده  یبر رو سلسیوسدرجه  -20

همچنین یک سامانه سردچالی در مرکز دریای مدیترانه است؛ 

ی ی ارتفاعهنجاری منفنامرکز (. 9شکل گرفت )شکل 

ی هنجاری مثبت ارتفاعیب ای از کل منطقه خاورمیانه وگستره

ی ارتفاعی در هنجاری منفشود. نااروپا دیده می لبر روی شما

 -15منطقه مورد مطالعه در این روز با ناهنجاری منفی 

 (.10ژئوپتانسیل متر همراه است )شکل 



 63                                                                                )دو فصلنامه( 1396، بهار و تابستان 97-96مجله علمی و ترویجی نیوار                                                           شماره 

 

 

 

 

 
 سطح دریا نقشه فشار -7شکل 

 (2014ژانویه  6)

 سطح دریا ناهنجاری فشار -8شکل 

 (2014ژانویه  6)

  

  

  
 هکتوپاسکال  500ارتفاع تراز نقشه دما و خطوط هم -9شکل 

 (2014ژانویه  6)

 هکتوپاسکال  500نقشه ناهنجاری تراز  -10شکل 

 (2014ژانویه  6)

 

 78ژانویه، روز اوج بارش برف با مجموع ارتفاع  7روز 

متری برف بود. در این روز همچنان منطقه مورد مطالعه سانتی

هکتوپاسکال بوده  1015فشار سیبری با پربند  زیر نفوذ زبانه پر

(. مناطق با ناهنجاری مثبت فشاری از شمال 11ل است )شک

اند و در ایران بجز نواحی پیرامونی تنگه ایران خارج شده

هرمز که با ناهنجاری منفی مواجه بود، در سایر مناطق میزان 

ی ارتفاع (. الگوی نقشه12ناهنجاری صفر بوده است )شکل 

در  هکتوپاسکال حرکت شرق سو ناوه را 500ژئوپتانسیل تراز 

دهد، همچنین استقرار یک پشته ارتفاعی در این روز نشان می

مرکز اروپا باعث ریزش هوای سرد توسط زبانه خاوری این 

 یی، پربند دماپشته بر روی منطقه مورد پژوهش شده است

گسترش  یرانروز تا جنوب ا یندر ا سلسیوسدرجه  -5/17

بیشینه ی ارتفاعی با هنجاری منف(. نا13)شکل  است. یافته

ای از شمال آفریقا و کل ایران را ژئوپتانسیل متر، گستره -5/7

های منفی ارتفاع (. ناهنجاری14در بر گرفته است )شکل 

های منفی است که شرایط را برای ژئوپتانسیل منطبق بر پیچانه

نماید. با ایجاد ناپایداری و صعود هوا در منطقه فراهم می

نواحی مرکزی تا جنوب  50ی ( پیچانه منف15توجه به شکل )

نقشه  (16)در شکل  باختری ایران را فرا گرفته است.

داده  یشنما تراز پانصد هکتوپاسکال یباد مدار ناهنجاری

تا  یباد مدار یمنف یناهنجار با توجه به این شکلشده است. 

گردد و دامنه این در شمال ایران مشاهده می یهمتر در ثان -12

تا جنوب ایران گسترش پیدا کرده  -5/2ی با منف یناهنجار

ی النهارنصف یاناتجر یشافزااست، که این شرایط نشانگر 

 باشد.میمنطقه  یبر رو و ریزش هوای سرد
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 سطح دریا نقشه فشار -11شکل 

 (2014ژانویه  7) 

 
 سطح دریا  ناهنجاری فشار -12شکل 

 (2014ژانویه  7)

 

 
  هکتوپاسکال 500ارتفاع تراز نقشه دما و خطوط هم -13شکل 

 (2014ژانویه  7)

 
 هکتوپاسکال 500ناهنجاری  -14شکل 

 (2014ژانویه  7) 

 

 
 هکتوپاسکال  500های تراز انهپیچنقشه  -15شکل 

 (2014ژانویه  7)

 
 هکتوپاسکال  500تراز  مولفه باد مداری نقشه ناهنجاری -16شکل 

 (2014ژانویه  7)

 

ژانویه )روز پایان بارش(، شرایط فشار تراز دریا به  8روز 

فشار  زبانه سامانه پر همانند روزهای گذشته تحت سلطه

(. در 17هکتوپاسکال بوده است )شکل  1025سیبری با پربند 

 5/2این روز منطقه مورد مطالعه با ناهنجاری مثبت 

(. آرایش 18هکتوپاسکال مواجه گردیده است )شکل 

هکتوپاسکال به حالت مداری  500الگوهای ارتفاعی در تراز 

درجه  5 یشفزاروز با ا یندر ا یزاست و دما ن آمده در

(؛ همچنین ناهنجاری 19)شکل  .باشدیهمراه م یسلسیوس

منفی ارتفاعی در این تراز به سمت خاوری منطقه منتقل 

 (.20گردیده است )شکل 
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 سطح دریا نقشه فشار -17شکل 

 (2014ژانویه  8)

 
 سطح دریا  ناهنجاری فشار -18شکل 

 (2014ژانویه  8)

 

 
  هکتوپاسکال 500ارتفاع تراز نقشه دما و خطوط هم -19شکل 

 (2014 یهژانو 8)

 
 هکتوپاسکال  500نقشه ناهنجاری تراز  -20شکل 

 (2014ژانویه  8)
 

  گیرینتیجه

 ی،برف یبرف مانند تعداد روزها هاییژگیاز و یآگاه

شدن  یدناپد یخبرف، آب معادل برف و تار یشینهب یژرفا

 یطیمح یستو ز یاقتصاد هایاز برنامه یاریبس یبرف برا

. بررسی الگوهای گردشی فشار تراز دریا و باشدیمهم م

 یتوده هوادهد که میارتفاع ژئوپتانسیل تراز میانی جو نشان 

غالب توده  یرا به عنوان الگو ینقش اصل سیبری فشار پر

سامانه با گسترش جنوب  ینبر عهده دارد. ا ینسطح زم یهوا

و  یدرجه جنوب 30 یاییخود تا عرض جغراف یو شرق سو

بر منطقه تسلط کامل دارد.  یدرجه باختر 10 یاییطول جغراف

وجود  و ینسرد در سطح زم یهمزمان با استقرار توده هوا

 )استان فارس( منطقه مورد پژوهش ،عراق یناوه بر رو یک

گرفته هکتوپاسکال قرار  500در قسمت راست ناوه در تراز 

 باال هایمحل ریزش هوای سرد عرض این منطقه که است

 یزشدر مرکز اروپا باعث ر ارتفاعیوجود پشته . باشدمی

 یخاور هایباال توسط زبانه هایسرد از عرض یمداوم هوا

در منطقه مورد پژوهش به  رابرف  یزشر شده وپشته این 

( در -5/7) یارتفاع یمنف یناهنجار یشینههمراه داشته است. ب

( بر منطقه انطباق دارد. 2014 یهژانو 7روز اوج بارش )

را  یطشرا یلارتفاع ژئوپتانس یمنف هاییناهنجار نیهمچن

 .نمایدیدر منطقه فراهم م هواو صعود  یداریناپا یجادا یبرا

 نشانگر تراز پانصد هکتوپاسکال یباد مدار ناهنجارینقشه 

در شمال ایران  یهمتر در ثان -12تا  یباد مدار یمنف یناهنجار

تا جنوب ایران  -5/2ی با منف یناهنجاراست که دامنه این 

 یاناتجر یشافزاگسترش یافته، که این شرایط باعث 

مورد مطالعه منطقه  یبر رو ی و ریزش هوای سردالنهارنصف

 شده است.
 

 بعامن

 -یدهمد یلو تحل ی(، بررس1395کمال ) یدوار،ام -1

 یاییاطالعات جغراف یزد،برف در استان  یزشر ینامیکد

 .42-25، صص 98، شماره 25)سپهر(، دوره 

 یمهد فرد،یرضا، نارنگ یمی،کمال، ابراه امیدوار، -2

استان فارس با کاربست  یشسرما یازن بینییش(، پ1394)
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، شماره 4دوره  یعی،طب یط، مخاطرات محEH5OM یهاداده

 .57-75، صص 6

( 1389نیا، کریم، لشکری، حسن، علیجانی، بهلول )امینی -3

ررسی و تحلیل نوسانات بارش برف سنگین در شمال غرب ب

-145، صص 29فضای جغرافیایی، سال دهم، شماره  ایران،

163. 

پدرام، مژده، قایمی، هوشنگ، هدایتی دزفولی، اکرم،  -4

در  دما با آن ( ریزش برف و ارتباط1390مرتضوی، افسانه )

، 100، شماره 25کردستان، تحقیقات جغرافیایی، سال  استان

 .70-55صص 

 اثر ( بررسی1392علیجانی، بهلول ) و فاطمه درگاهیان، -5

 ایران، فصلنامه مداوم و سنگین هایبرف رخداد بر بالکینگ

 .14-1، صص 38 شماره دهم، سال سرزمین، جغرافیایی

 ( تحلیل1391رحیمی، داریوش، داناپور، مهردیس ) -6

کوهرنگ(،  )منطقه برف ارتفاع بر موثر اقلیمی نوسانات

 .75-61، صص 38فضای جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 

 آب ( محاسبه1386اکبر، ادهمی، سالم )رسولی، علی -7

، MODISسنجنده  تصاویر پردازش با برفی پوشش از معادل

  .36-23، صص 10شماره  توسعه، و جغرافیا

رئیسان، روانبخش، پرهمت، جهانگیر، نجفی، منصور  -8

 روز و ذوب برف در سر -درجه حرارت ( تعیین 1389)

های کارون شمالی )مطالعه موردی گردنه چری(، اولین شاخه

 .167-158همایش ملی برف، یخ و بهمن، شهرکرد، صص 

پناه، کاظم، علیمحمدی طالبی اسفندارانی، سمیه، علوی -9

( جداسازی ابر از برف در 1390سراب، عباس، روستا، حسن )

و  Snow Mapتفاده از الگوریتم ، با اسMODISتصاویر 

ایران، سال سوم،  GISالگوریتم ماسک ابر، سنجش از دور و 

 .90-71، صص 1شماره 

طالبی، علی، شاطر آبشوری، سمیه، پورشرعیاتی، ربابه،  -10

( بررسی رابطه تغییرات اقلیمی با دبی 1389جایداری، اعظم )

استان  حاصل از ذوب برف )مطالعه موردی: رودخانه ده باال

یزد(، اولین همایش ملی برف، یخ و بهمن، شهرکرد، صص 

371-379. 

ا زهری، ؛ ا هلل گان یه،راض یی،فنا ،هوشمند یی،عطا -11

در  ییدما هاییروند برف و سر یقیتطب یابیارز (،1393)

 صص، 86-87 شماره ،38دوره ، نیوار،شهرستان کوهرنگ

51-62. 

 (،1394)الهه  ،اوالد یسه،نف ،پگاه فر ین،پرو یان،غفار -12

 ینسنگ یهابرف یدیو همد یاسبزرگ مق یجو یالگوها

 .14-3 صص، 89-88 شماره ،39دوره یالن، نیوار، استان گ

فتاحی فرادنبه، ابراهیم، نوحی، کیوان، دالور، مجید  -13

های جنوب غربی ( بررسی سطح پوشش برف حوضه1389)

، اولین همایش ملی های اقلیمیایران در ارتباط با سیگنال

 .27-12برف، یخ و بهمن، شهرکرد، صص 

( 1388فتاحی، ابراهیم، نوحی، کیوان، دالور، مجید ) -14

های جنوب غربی ایران در بررسی سطح پوشش برف حوضه

، 95جغرافیایی، شماره  های اقلیمی، تحقیقاتارتباط با سیگنال

 .130-109صص 

زهرا، علیجانی، بهلول، زاده، نژاد، الهام، حجازیفهیمی -15

( تحلیل سینوپتیکی و فضایی توفان 1391ضیائیان، پرویز )

ای، (، جغرافیا و توسعه ناحیه2005برف استان گیالن )فوریه 

 .301-281، صص 19شماره 

نژاد یعراق ،شهاب ید،مج دوست،یفهوظ یما،ن یاض،ف -16

 یسسطح برف مود یداتامکان کاربرد تول یبررس (،1394)

 یکرویو،ما یرآن با تصاو یببا استفاده از ترک یابر یطرادر ش

، شماره 15 یایی، سالعلوم جغراف یکاربرد یقاتتحق یهنشر

 .88-71، صص 37

 یدسیان، مسعود ،محمدصادقیانی، ک یخسرویک -17

 یروزها یمکان یهاوردش یی(. شناسا1395ابوالفضل )

 .یدورسنج یهابه کمک داده ینزم یرانبرفپوشان در ا

 ..86-69 ،1، شماره 5 یطی، سالو مخاطرات مح یاجغراف

 ،بهلول، ناصرزاده یجانی،عل ،محمد یقه،بهرام، سل ،مالزاده 18

کوالک  ینوپتیکیو س یآمار یلتحل (،1393ین )محمدحس
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مخاطرات  ییفضا یلتحل ی،غرب یجانبرف در استان آذربا

 .90-75، صص 4، شماره 1یطی، سال مح

نژاد صبوری، شبنم، نگاه، سمانه، هادی پور، فروغ،مومن -19

(. 1393فرید مجتهدی، نیما و اسعدی اسکویی، ابراهیم )

ی های سنگین جلگهکار رخداد مخاطره برف و واکاوی ساز

گیالن در نیم سده اخیر، جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره 

 .36-17، صص 9

مطالعه  (،1393یال )ل ،صبور ین،حس یدس یرموسوی،م -20

جغرافیا . یرانبارش برف در منطقه شمال غرب ا ییراتروند تغ

 .136-119، صص 3، شماره 25 ، سالریزی محیطیو برنامه

( 1388زاده، میرحسن، قنبرپور، محمدرضا )میریعقوب -21

بررسی دقت رقومی پارامترهای ابر، برف و زمین در تصاویر 

ری ایران، سال ، علوم و مهندسی آبخیزداMODISای ماهواره

 . 54-51، صص 9سوم، شماره 
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