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هنگامه شیراوند * ،1فرشته رضایی ،2علیرضا شکیبا

-1دانشج ل دکتول ب و ه اشاییت شهول ،دانشگیه شهید بهشتت ،تهوان ،ایوان،
-2دانشج ل ،دکتول ب و ه اشاییت شهول ،دانشگیه شهید بهشتت ،تهوان ،ایوان،
-3وعیوضی شکیبی ،دانشییر ب و ه اشاییت  ،دانشگیه شهید بهشتت ،تهوان ،ایوان
(تیریخ درییف  ،97/11/01 :تیریخ پذیوش)98/09/10 :

چکیده
در این تحقیق به شنننایینننییت و وع وج گ م ی آومیل وری  2008به وا ان یکت از فواآیوتوین ام ای آومییت در ایوان پوداخته متشننن د .از نجیئت که
شایخ ومیق چاین پدیدههییت فقط بی ایتفیده از دادههیل زمیات امکینپذیو نمتبیشد ،لذا بوریت شوایط همدیدل و و ام مؤثو ج ل بیش از بیش ضوورل
ا ی  .جه مطیلعه همدیدل چگ نگت رخداد م ی آومیل م ردنظو ،دادههیل بیزکیول شده ارتفیگ ژئ پتین سی  ،ف شیر یطح دریی ،دمیل ه ا و همچاین مؤلفه
نصننن الاهیرل و مدارل بید در ینننط خ مفتع

بی جدرف تفکی

 2/5در  2/5درجه اخذ آودید و در آیم بعد ،نقشنننههیل میینگین و ن میلت فشنننیر و ارتفیگ

ژئ پتینسیعت در توازهیل مفتع  ،فوارف ه ال آوم و نقشهل ضفیم بی ایتفیده از نوم افزار  GrADSریم شد .نتییج بوریت همدیدل نشین داد که وج د
کمفشیر حوارتت در یطح زمین و ایتیالل پوفشیر جاب حیره ویم اصعت این م ی آومی ب ده ای  .شک آیول موکز کمفشیر حوارتت در تواز پیییات ج بو
رول ی دان و آ ستوش زبینههیل ن از یم

جا ب و جا ب غوبت بو رول ایوان ،بیوث مکش ه ال آوم و خ ش

مایطق بییبینت میناد ووب ستین و وواق به

یم ایوان مت ش د .از طوفت پوفشیر جاب حیره که از ن گ هسته آوم متبیشد ،وجتت در یط خ میینت تووپ یفو شک متآیود بو اثو فوونشیات ه ا در داخ
ن ،دمی به مقدار زییدل افزایش متییبد .در نتیجه این شوایط انبی ش آومی شک متآیود و تداوم ن بوال چاد روز م جب شک آیول م ی آومیل ط النت
مدف بی دمیل بیال متشن د .بو ایننیب بوریننت میرل پدیده مذک ر ،روز  27وری به وا ان روز اوی و روزهیل  26و  27به توتیب بی دمیهیل  32.17و 32.09
درجه یینتتآواد به وا ان آومتوین و روز  22وری  2008بی دمیل  27.01درجه یینتتآواد به وا ان یودتوین روز شایخته شدند .و طت این دوره آومییت،
یتینه دمییت در مایطق مفتع

ک ش ر از  16تی  41درجه یینتتآواد متغیو ب ده ا ی  .و بی شتوین م سیح

ک ش ر دارال یتینه دمییت بین  31 – 36و 36 -41

درجه یینتتآواد ای .

کلمات کلیدی :م ی آومی ،همدید ،پوفشیر جاب حیره ،کمفشیر حوارتت ،ایوان

مقدمه
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ییلت ماجو مت-

رول محیط و جیمعه متآذارد .در میین رویدادهیل ب و

ش د (ک ک 2و همکیران .)2015 ،یکت از رخدادهیل اصعت و
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خوده فووشت ،خدمیف

پدیدهل ب و ه ایت فوین بهویژه ام ای آومییت ،انجیم آوفته

محص الف کشیورزل ،صاع

اک ییستم ،آودشگول و  ...همواه هستاد (لی  4و همکیران،

ای

(ایمعی نژاد و همکیران .)1392 ،از جمعه این تحقیقیف

 .)2015در ییلهیل اخیو مایطق زییدل از جمعه جا ب ییی،

که در یطح جهین در زمیاه شاییییت ام ای آومی ص رف آوفته

موکز و جا ب شوق هاد و بفشهیل موکزل پیکستین شیهد

متت ان به مطیلعه ییل چت )2006(11اشیره کود ،ایشین م ی

تعفیف زییدل نیشت از ام ای آومی ب دهاند (جیی ال 5و

آومیل ژان یه  2003در مویکیل جا بت را م رد بوریت جوار

همکیران .)2015 ،این امو بیوث آودید که دول هیل معت و

داد و به این نتیجه ریید که وج د ج ل پییدار و فوارف

دمی

ماطقهال راهکیرهیل بسییرل نسب به این بحوان میناد حمیی

و رط ب  ،ویم ایجید و تشدید م ی آومییت شده ای .

از تحقیقیف ،هشدار آومی ،فعیلییزل شبکههیل اجتمیوت و

تئ هیرات ب 12و همکیران ( )2010نیز م ی آومییت شدید ییل

بهداش  ،م زش وم مت و میده کودن مودم بوال ییزآیرل

 2007ی نین را م رد بوریت و تجزیه و تحعی جوار دادند .این

بی آوم شدن کوه زمین و غیوه تدوین کااد (متیس 6و همکیران،

مطیلعه نشین داد که وج گ پدیده بع کیاگ م جب پییدارل ه ا

.)2008

شده ای .

اغعب م ی آومی بی ایتینداردهیل متفیوف و بدون تعویفت

در ایوان نیز ماتظول و همکیران ( )1389بی ایتفیده از تحعی

جهینت ت صی

همدید آومیل فوین ایتین اصفهین در ایفاد  1382بی ایتفیده

متش د و بوخالف تأثیواف نیییزآیر ،تعوی

و اندازهآیول م ی آومی ،مبهم ،متایجض و یی مفص ص نیلیز

از شیخص ف مییکت نشین دادند که ویم رویداد فوین آوم در

(المییت و همکیران.)1395 ،

ییل 82شک آیول فوود ومیق در بیدهیل غوبت و کشیده شدن

بهط ر کعت م ی آومی به وا ان دورههیل از ب و ه ال آوم

ن به ی دان و ووبستین ب ده که ه ال آوم ووضهیل پییین

آزارشهیل مطیلعیتت ای
و موط ب یی آوم و خش
یتینه دمییت ن از ی

غیومعم لت تعوی

متش د که

را به طوف ایوان هدای

کوده ای .

مقدار معین بیالتو رفته و حداج 2-3

بو اییب پژوهشت که زنگاه و همکیران ( )1394انجیم دادند

آووآو 7و همکیران:2010،

و

روز تداوم داشته بیشد (م

ایوان در ییل  2008دچیر خش

ییلت شدیدل ب ده ای

 .)IPCC,2012بو اییب خووجت مدلهیل اجعیمت جهینت و

این وضعی

ماطقهال ،انتظیر مترود که بی تغییو ب و ه ا ،ام ای آومییت،

شمیل فویقی دانستاد که در این زمین امتداد پشته ،بو رول ایوان

در دهههیل تت بیشتو و شدیدتو رخ دهاد ( ماگ ل 8و

و ووبستین جوار آوفته و پییدارل شدیدل در ماطقه حیکم

همکیران .)2014 ،همینط ر که ییفتههیل مفتع

نیز نشین

را نیشت از توکیب واچوخاد ووبستین و واچوخاد

نم ده ای .

دادند که فوکینس ،مدف و شدف این رویدادهی در بسییرل از

در مطیلعیف میرل همدیدل ام ای آومی نیز بو تأثیو حض ر

(رویتت کی چت.)2015 ،9

پوفشیر زور در توازهیل بیال و کمفشیر حوارتت در یطح زمین

بایبواین یکت از پییمدهیل آوم شدن کوه زمین افزایش تعداد

و تأثیو فوارف ه ال آوم ووبستین تأکید شده ای

(چواغت،

ام ای آومی متبیشد ،که به شک پییدارل طت دهههیل آذشته

 ،1391هدایتت زاده ،1394 ،یپه وند.)1393 ،

مایطق روند افزایشت داشته ای

(یا یواتای 10و همکیران .)2014 ،بی ت جه به

کیهش پییمدهیل نیشننت از ام ای آومییت در آوو شنناییننییت

اهمی این مسئعه ،امووزه شاییییت ،تحعی تغییواف و پیشبیات

و ام ایجید کااده ام ای و شنناییننییت رفتیرهیل اجعیمت ام ای

زییدل ییفته ای  .بط ریکه

آومی ایننن  .از جهتت پیشبیات و بو ورد احت میالف رخداد

فعیلی هیل پژوهشت زییدل از جون بیستم به بعد بی تموکز بو

ینننیسنننتم هشننندار دهاده

ادامه داشته ای

وج گ ام ای آومییت اهمی

ام ای آومی متت اند به وا ان ی
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بررسییه دمدیییدج مییوی آرمییاج ورییی  2008ایییران

کیر مد در کیهش این اثواف ویوانگو و ضننورهیل اجتصننیدل

و شنندف نهی را مطوخ متکاد .بایبواین در این تحقیق تالش

ن بسننییر مفید بیشنند .همچاین

و ام همدیدل مؤثو در وج گ م ی

هاگف نیشننت از اثواف ینن

جه بونیمهریزل میینمدف و بعادمدف اک ییستمهیل انسینت
و زیسننتت همسنن و هم جه بی وضننیع

آومیل وری  2008پوداخته ش د.

ب و ه ایت نقش

جیب ت جه و تعیین کاادهال دارد (المییت و همکیران.)1395 ،
به دل ی م جع ی

آودید که به شنننایخ

خیص جغواف یییت ایوان ،بفش وینننیعت از

کشنن ر بهویژه در دوره آوم یننیل در داماه ن یننینیف کموباد

مواد و روشها
در این تحقیق ابتدا میر دمیل حداکثو روزانه  90ایستگیه
(شک  )1طت دوره میرل مشتوک  1986 -2015از میههیل

پوفشننیر جابحیرهال جوار دارد .امووزه در بسننییرل از مایبا از
پوفشیر جاب حیره به مثیبه ییمینهال مؤثو بو ب و ه ال ایوان

وری تی یپتیمبو(دوره آوم ییل) از ییزمین ه اشاییت کش ر

ییلتهی و ایجید خ شکت و پییدارل

به ماظ ر بوریت میرل و تحعی الگ هیل همدید به وج د

رول ایوان خ اهد شد نیم بوده شده ا ی (زنگاه و همکیران،

آودید .انتفیب ایستگیههی بو

که یبب ت شدید خ ش

 ،1394لشنننکول و محمنندل .)1394 ،از جهتت روبوو ب دن
کشنن ر بی آومییش جهینت و خشنن

یننیلتهیل اخیو از جمعه

ورنده ام ای آومییت ،درییف

اییب ط النت ب دن و جوار آوفتن در ی

دوره زمینت مشتوک

انجیم شده ای .

حقییقت ای که ضوورف شایخ و ام مؤثو بو شک آیول
شک ( :)1م جعی

یپس بی ایتفیده از  4شیخص جهینت (بیلدل ،صدک ،95
تعوی

ییزمین ه اشاییت جهینت 1و شیخص ف مییکت )2ام ای

ایستگیههیل م رد مطیلعه

در این راب طه  Tد میل حداکثو روزا نه و  sdانحواف مع ییر
دادههی

آومییت ایتفوای آودید.که در ادامه به این شیخصهی اشیره

ب -شنننیخص صننندک  :95زمینت که دمیل حداکثو روزانه

خ اهد شد.

م سیول و بزرگتو از صدک  95دادههیل روزانه بی شد و چاد

ال  -شنننیخص بیلدل :این شنننیخص بی اینننتفیده از رابطه زیو

روز مت الت ادامه داشته بیشد ،م ی آوم تعوی

ام ای آومییت را شاییییت متکاد.

ی -شیخص ییزمین ه ا شای یت جهینت( :)WMOم ی آومی

Tmax daily ≥ Tmean max dalily + 1.5 sdmax daily

World Meteorological Organization1
Normalized Temperature Deviation2

را بو این مبای تعوی

متکاد.

متکاد که دمیل حداکثو روزانه بوال 5
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روز مت الت به میزان  5در جه یننننینتتآواد بیالتو از م یینگین

ب د به دلی ایاکه از  22تی  30وری یعات به مدف  9روز دوام

بعادمدف بیشد.

داش

د -نمییهل انحواف بهاجیر شدهل دمی ( :)NTDاین شیخص،

متآوف  .و از ی یت میینگین دمیل ط ل دوره م ی آومی

تعداد روزهیل مت الت بی نمییه دمیل بهاجیر شننده بیالتو از  2را

نسب

به میینگین میه وری و میینگین  30ییله ن بیشتو ب ده

متکاد .این شیخصهی نشین دادند که بیشتو

ای

(شک  )2به وا ان م ی شیخص و فواآیو شایخته شد.به

م ی آومی تعوی

و بیش از  95درصد ایستگیههیل م رد مطیلعه را دربو

ام ای آومییت در طت  30ینننیل م رد مطیلعه (،)1986 -2015

دلی زیید ب دن تعداد ایستگیههی ،فقط تعداد محدودل از نهی

در میههیل وری و مه رخ داده ا ی  .همینط ر که یزدان پایه

در این نم دار نشین داده شده ای .دادههیل دمیل حداکثو

و همکیران ( )1391نیز بی ایننتفیده از مدل زنجیوه میرک ف به

معوف م ی آومی که از روز  22تی  30وری ییل  2008که به

این نتیجه رینننید ند و نشنننین داد ند که این تغییواف روندل

مدف  9روز ایتموار داش

میرل جوار آوف .

افزایشنننت در ط ل دوره میرل داشنننته ایننن  .از بین ام ای

نتییج موب ط به ویژآتهیل میرل دمیل حداکثو روزانه 90

آومییت رخداده طت دوره میرل م رد مطیلعه ،م جت که در

ایستگیه ماتفب در جدول شمیره  1دری شده ای  .بیید ت جه

ییل  2008از روز  22تی  30وری اتفیق افتیده ب د بو اییب 3

داش

که مقیدیو جدول ف ق از مقدار مت یط دمیل حداکثو

معییر زیو به وا ان یکت از فواآیوتوین و شنننیخصتوین ام ای

ک ایستگیههی بوال دوره  9روزه محییبه شده ای .در طت

آومییت ،انتفیب و م رد بوریت و تحعی جوار آوف .

م ی آومییت مذک ر ،روز  27وری به وا ان روز اوی انتفیب

معییرهیل تعیین م یهیل شیخص و فواآیو:

آودید زیوا در این روز از  90ایستگیه م رد مطیلعه  72ایستگیه

 -افزایش دمی ،در اکثو ایستگیههیل م رد مطیلعه بص رف

درآیو ب دند .و روزهیل  26و  27وری  2008به توتیب بی

همیهاگ رخ داده بیشد.

دمیهیل  32.17و  32.09درجه یینتتآواد به وا ان آومتوین

 -ط ل دوره م ی ،حداج  7روز به ط ل انجیمیده بیشد ،زیوا

و روز  22وری  2008بی دمیل  27.01درجه یینتتآواد به

ییستمهیل ییا پتیکت ومول بین  7تی  10روز دارند (وعیجینت

وا ان یودتوین روز شایخته شدند .در این زمین بععت بی

و کیویینت)1371 ،

مت یط دمیل بیشیاه  19.86درجه یینتتآواد و امیدیه نیز بی

 -فیصعه میینگین دمیل ط ل دوره م ی آومی بیشتو از میینگین

مت یط دمیل حداکثو حدود  41.33درجه یینتتآواد به

میهت که م ی در ن واجا شده و همچاین بیشتو از میینگین 30

توتیب به وا ان خا

توین و آومتوین ایستگیه معوفت

ییله میهت که م ی در ن واجا شده ای بیشد (ت حیدل زاده،

آودیدند .یتینه دمییت در مایطق مفتع

میانگین موج گرما

میانگین ماه آوریل

م رد تحعی

کش ر طت این دوره

میانگین  30ساله ماه آوریل
دما (درجه سانتیگراد)

45
40
35
30
25
20
15
10
5

چابهار
ابوموسی
بندرلنگه
بندر عباس
بوشهر
بم
شیراز
آبادان
انار
اهواز
یزد
اصفهان
الیگودرز
ایالم
فردوس
سرپل ذهاب
کاشمر
تربت حیدریه
تهران.مهرآباد
کرج
سبزوار
مشهد
قراخیل
پیرانشهر
مهاباد
قوچان
بجنورد
سراب
آستارا
جلفا

ایستگاه

شک ( :)2یول میینگین دمیل وری بعادمدف  30ییله ،وری  2008و میینگین دمیل م ی آومیل  22تی  30وری 2008

.)1392بایبواین م ی آومییت که در وری ییل  2008رخداده

آومییت  9روزه از  16تی  41درجه یینتتآواد متغیو ب ده ای .
.

111

بررسییه دمدیییدج مییوی آرمییاج ورییی  2008ایییران

جدول :1شیخصهیل آوایش به موکز و پواکادآت دمیل حداکثو روزانه از  22تی  30وری 2008

شاخص

مقدار

شاخص

مقدار

میانگین

30.58

دامنه

21.46

میانه

30.27

انحراف معیار

4.64

بیشینه

41.33

چولگی

0.26

کمینه

19.86

چارک اول

27.55

مد

27.86

چارک سوم

33.07

شک ( :)3میینگین بعادمدف دمیل حداکثو در مایطق مفتع

شک ( :)4یتینه دمییت مایطق مفتع

کش ر در میه وری

کش ر در زمین وج گ م ی آومییت 2008

همینط ر که در شک ( )4مشیهده متش د پییینتوین یتینه در
طت این م ی آومییت موب ط به جسم هیل نیچیزل از شمیل و

نتایج و بحث

شمیل غوب کش ر ای و بیالتوین یتینه موب ط به جسم هیل

تحلیل همدیدی موج گرمایی آوریل 2008

از جا ب غوب ،جا ب و جا ب شوق ای  .در واجا در این
زمین بیشتو مسیح

کش ر دارال یتینه دمییت بین  31 – 36و

بوریت شوایط همدید در تواز میینت ج همزمین بی رخداد م ی
آومی ،بیینگو آستوش مکینت واچوخاد جابحیرهال ووبستین

 36 -41درجه یینتتآواد ای .

و واچوخاد تب

بوال م طیلعه همدیدل چگ نگت رخداد م ی آومییت وری

رول ایوان ای (شک .)5

ن ا داده هیل بیزکیول شنننده

تواز  850هکت پییکیل الیه انتقیلت از الیه وردیپهو متأثو از

ارتفیگ ژئ پتینسنننی  ،فشنننیر ینننطح دریی ،دمیل ه ا و همچاین

اغتشیشیف و تالطمهیل زمیات به الیه زاد متبیشد .بایبواین

بی جدرف

از ومق تالطمهیل الیه

 ،2008بی مواجعه به وبینننی ی

مؤلفه ن ص الاهیرل و مدارل بید در یط خ مفتع
تفکی ن

 2.5در  2.5درجننه اخننذ آودینند و در آننیم بعنند،

نقشننههیل میینگین و ن میلت فشننیر و ارتفیگ ژئ پتینسننیعت در
توازهیل مفتع  ،فوارف ه ال آوم و نقشنننهل ضنننفیم
ایتفیده از نومافزار  GrADSریم شد.

بی

رایش ییمینههی در این الیه به تبعی

زیوین آیه از تالطمهیل زیوین و آیه از الگ هیل حیکم در
الیه وردیپهو میینت متأثو متش د .همینط ر که مالحظه مت-
ش د میدان آستودهال از زبینه واچوخادل یوتییو ایوان را در
بوآوفته ای  .این زبینه واچوخادل ادغیم دو واچوخاد
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جابحیرهال ووبستین و واچوخاد تب ای که بص رف ی
زبینه هاللت (کات ر  )1512بی جه

در این تواز ،به تبعی

از نقشه ارتفیوت ن (شک  .5ب) که

جا ب غوبت تمیم ایوان را

زبینههیل از واچوخاد ووبستین به ص رف پشتهل تی شمیل

فواآوفته ای و هسته پوارتفیوت بی ارتفیگ  1524ژئ پتینسی متو

کش ر را در بوآوفتهاند (بط ریکه که مح ر پشته بو رول ایوان

بو رول شمیل شوق و شوق درییل خزر ایجید کودهاند (شک .5

جوار دارد) و ه ال آوم ووبستین و وواق را به داخ ایوان وارد

ی) .نقشه همدمیل این تواز نیز نشین دهاده وج د یه هسته

متکااد ،در جسم هیل زییدل از کش ر به  9درجه یینتتآواد

آومییت بو رول ووبستین ،پیکستین و هاد متبیشد .دمیل ه ا

رییده ای

در درون هستههیل آوم بیش از  25درجه یینتتآواد ای که

الگ ل حیکم در تواز  500هکت پییکیل نیز همیهاگ بی تواز

در رایتیل جویینیف جا بت این آومی در الیه زیوین وردیپهو

زیوین خ د نشین دهاده حیکمی ی

موکز واچوخادل ج ل

بو رول ایوان فوارف شده ای  .به ط رل که ک کش ر دمیل

بو رول ووبستین و نف ذ زبینه این واچوخاد بو رول ایوان ای

بیالل  20درجه یینتتآواد را تجوبه کوده ای

(شک  .6ب).

(شک  .6ی).

(شک  .5ال ) .امتداد این شوایط تی تواز  500هکت پییکیل

در این زمین وزش دمییت آوم ( به مقدار  6درجه یینتتآواد)

نشین از حیکمی

جویین دیایمیکت ج ل و مداوم بو رول

م جب ریزش دمیل آوم ووبستین و وواق به ماطقه جا ب

ماطقه متبیشد .همینط ر که مالحظه شد این م ی تی  9روز بو

غوب و غوب ایوان شده و م جب بیال رفتن شدید دمی شده

رول ماطقه تداوم داشته ای  .تقویبیً ک

کش ر در زیو

ای (شک  .7ی).

همارتفیگ  5820ژئ پتینسی متو جوار دارد که ارتفیگ زییدل در

شک

الگ ل ماحاتهیل همارتفیگ ،در یطح 700

ی

این فص از ییل ای  .و بیینگو وج د ی

ج آوم بی جویینیف

هکت پییکیل ،هستههیل پو ارتفیوت بو رول موکز ایوان ،خعیج

فواز هاج ج ل بو رول ماطقه ای  .بی حوک

فیرب ،ووبستین و هاد به توتیب بی ارتفیگهیل ،3156 ،3168

جسم هیل موکزل هاد ،زبینه آوم نیز حوک یویعت به یم

 3168و  3156ژئ پتینسی متو را نشین متدهد که زبینههیل
نهی به شک امگییت یوایو کش ر را پ شینیده ای  .به ط رل
که ک کش ر در داماه همارتفیگ  3156ژئ پتینسی متو جوار
دارد (شک  .5ب) .این ضفیم زیید بیینگو حیکمی ی

ج

شوق داشته و ماطقه م رد مطیلعه کیمالً تح
جوار دارد و دمی در این تواز به نسب

شوجت پشته تی
تأثیو زبینه آوم

یییو توازهی بی اختالف 6

درجه کیهش را نشین متدهد .تغییواف دمی در این تواز نسب
به توازهیل زیوین ییو نزولت داشته ای ولت بی ت جه به شوایط

پییدار و آوم بو رول این ماطقه ای  .در این تواز واچوخاد

م ج د در این م ی آوم فقط پییدارل ه ا تثبی

ووبستین نقش اصعت را در کاتول ج ایوان دارد .در این تواز

وارونگت دمییت مالحظه نمتش د (شک  .6ال ).

دو هسته واچوخادل بو رول شبهجزیوه ووبستین تشکی شده

از دیگو نکیتت که نقشههیل  500و  700هکت پییکیل نشین

ای

که پشته حیص از واچوخاد دیایمیکت بی رایتیل جا ب

متدهد این ای

که در این زمین ی

شده و

پشته رول ایوان شک

غوبت – شمیل شوجت تقویبیً ک کش ر را فواآوفته ای .

آوفته ای

جویینیف فواز هاج (حوکیف بیال رونده) 1بی آومییش بتدررو

مشفصتو و ومیقتو ای  .بی تشکی این پشته ه ال آوم

دمیل پتینسیعت ماطقه را تشدید کوده و بی غعبه جویینیف نزولت
ضمن ایجید ه ال صیف و پییدار ،بی از بین بودن تالطمهیل
الیه زیوین بو شدف آومیل فوارفتت الیه زیوین وردیپهو
افزوده ای  .همینط ر که نقشه فوارف دمییت در این تواز نشین
متدهد که در این زمین حدود  8درجه یینتتآواد فوارف
دمییت آوم ص رف آوفته ای

(شک  .7ب) .مقیدیو دمییت

Ascending movement

1

وج د این پشته در یطح  500هکت پییکیلت

ووبستین و وواق به یم

ایوان جویین ییفته ای .
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شک ( :)5الگ ل مت یط ارتفیگ ژئ پتینسی توازهیل مفتع

ج -تراز  850هکتوپاسکال
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از  22تی  30وری 2008

الف -تراز  500هکتوپاسکال

ب -تراز  700هکتوپاسکال
شک ( :)6مقیدیو میینگین دمی(به یینتتآواد) در توازهیل مفتع

ج -تراز  850هکتوپاسکال

از  22تی  30وری 2008

ب -تراز  700هکتوپاسکال
شک ( :)7مقیدیو میینگین فوارف

دمی (یعسی ب بو ییو ) در توازهیل مفتع

الف -تراز  500هکتوپاسکال
از  22تی  30وری 2008

نقشه مت یط فشیر یطح (1000شک  )8در ط ل ایتیالل

نم ده اند ،در شک آیول و تشدید این پدیده بسییر م ثو ب ده-

م ی آومی نیز نشین متدهد که جویین هیل شوجت شمیل

اند.

هادویتین که بی خ د ه ال آوم را وارد ن احت شوجیت ایوان

ج -تراز  850هکتوپاسکال

ب -تراز  700هکتوپاسکال

الف -تراز  500هکتوپاسکال
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شک ( :)8الگ ل مت یط ت زیا فشیر یطح  1000از  22تی  30وری 2008

نقشههیل جویین توازهیل  850هکت پییکیل تی 500

در تمیم توازهی بو رول خشکت ووبستین ب ده و در جه

هکت پییکیل به خ بت شوایط شیر دمییت را بو رول ماطقه نشین

این هسته به ووضهیل جا بتتو تمیی پیدا متکاد .این الگ ل

متدهاد (شک  .)9در رایتیل شوایط همدیدل حیکم در این

حیکم در نیموخ جیئم واچوخاد بیینگو تق ی

واچوخاد از

یه تواز ،م جعی ایتقوار مواکز واچوخادل ،حیکمی شیرش

لحیظ دیایمیکت متبیشد .در وین حیل فوارف

حیکم فوارفتت

جا بت میده و انوژل را از ووضهیل جا بت بو رول ایوان را

آوم و خش

نمییش متدهد .همین ط ر که دیده متش د هسته واچوخادل

افزود.

شک ( :)9الگ ل مت یط خط ط جویین در توازهیل مفتع

ج= تراز  850هکتوپاسکال

ای

جیئم

که بو شدف پییدار دیایمیکت ج خ اهد

از  22تی  30وری 2008

ب= تراز  700هکتوپاسکال

الف= تراز  500هکتوپاسکال
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ج در نقشهل مت یط ضفیم (شک  )10نیز تأیید

ای  .همینط ر که دیده متش د فیصعه خط ط هم ضفیم در

متکاد که الگ ل حیکم در ط ل م ی آومیل م ردنظو،

ایوان از هم زیید ای

که این امو خ د نشین دهاده آوم ب دن

ایتقوار پوفشیر جاب حیره و آستوش زبینههیل ن بو رول

ه ا در این ماطقه ای .

ایوان متبیشد که م جب نزول ،فوونشیات و آومییش ه ا شده

شک ( :)10الگ ل مت یط ضفیم

ج (توازهیل  1000تی  500هکت پییکیل) از  22تی  30وری 2008

بایبواین شک آیول و آستوش پوفشیر جابحیرهال ووبستین

وج گ م ی آومی به وا ان ی

در توازهیل بیالیت ج  ،که نزول دییبیتیکت ه ا ،پییدارل و

پدیدههیل محیطت ،بهویژه در این زمین از ییل از بوجستهتوین

صیفت یمین را بوال مایطق تح تأثیو خ د به ارمغین مت ورد

و امعت ای که متت اند بیوث شتیب دهت به فوایادهیل میناد

(جیئمت و همکیران1388 ،؛ لشکول و همکیران 1394 ،و زنگاه

ذوب ذخییو بوف در مایطق ک هستینت و در نتیجه کیهش

و همکیران .)1394 ،همچاین ایتقوار موکز کمفشیر حوارتت

ییلتهی و غیوه ش د.بو اییب

در تواز پیییات ج  ،بو رول ی دان و آستوش زبینههیل ن از
یم

ذخییو ب شیوین ،تشدید خش
نتییج به دی

مده از تحعی ییا پتیکت م ی آومیل وری

جا ب و جا ب غوبت بو رول ایوان که بیوث مکش

 ،2008متت ان آف آستوش پوفشیر جابحیرهال نقش بسییر

مایطق بییبینت میناد ووبستین و وواق به

زیوا پوفشیر

ه ال آوم و خش
یم

شیخص حدل مضو و مؤثو بو

مهمت در شک آیول این م ی آومی داشته ای

کش ر متش د (پوک و همکیران .)1394 ،یبب

جاب حیره از ن گ هسته آوم متبیشد و وجتت در یط خ میینت

پییدارل ،بیال رفتن غیوویدل دمی ،وج گ م ی آومی ،ایجید

ن ،دمی

خشکت و تشدید خش

ییلت و  ...بو رول ایوان شده ای .

نتیجهگیری

م رد مطیلعه ،در فص بهیر بهویژه در میههیل وری و مه رخ
داده ای  .این امو خ د متت اند ثیر مفوبت بو رول جابههیل
مفتع

به مقدار زییدل افزایش متییبد .در این حیل
میینت تووپ یفو نسب

نتییج این پژوهش نشین داد که بیشتو ام ای آومییت طت دورهل

زندآت انسین و محیطزیس

تووپ یفو شک متآیود بو اثو فوونشیات ه ا در داخ

بو جیل بگذارد .زیوا

چ ن الیههیل

به بقیه روزهیل ییل آومتو شده صع د

ه ا از الیههیل پیییات امکینپذیو نب ده و در نتیجه آومیل نیشت
از شک آیول موکز کمفشیر حوارتت ی دان (آستوش زبینه-
هیل ن از یم

جا ب و جا ب غوبت بو رول ایوان بیوث

مکش ه ال آوم و خش

مایطق بییبینت میناد ووبستین و وواق
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ایوان متش د) بی آومیل نیشت از جذب تیبش

بو ایننننیب ن تییج این تحقیق و م طیل عیتت که دیگو محققین

به یم

خ رشیدل بی هم توکیب شده و بیوث افزایش غیوویدل دمی

(چواغت1391 ،؛ هنندایتت زاده1394 ،؛ ینننپننه وننند1393 ،؛

متش د .بایبواین ه ال آوم الیه پیییات وعترغم وج د شوایط

لشننکول و همکیران 1394 ،و زنگاه و همکیران )1394 ،انجیم

کمفشیر ت ان صع د و جی به جییت به توازهیل بیالیت تووپ یفو

دادهاند متت ان آف

آسنننتوش پوفشنننیر جابحیرهال زور،

را نداشته و این وضیع بیوث تشدید پییدارل ه ا متش د .در

ووبستین و کمفشیر حوارتت از وع اصعت وج گ م ی آومی در

آومی شک متآیود و تداوم ن بوال چاد

این و ام و

این حیل

انبیش

روز م جب شک آیول م ی آومییت ط النت مدف بی دمیل
بیال متش د .بدیهت ای
ای

که در وج گ ام ای آومییت ممکن

کشننن ر هسنننتاد .بایبواین بی مطیلعه و شنننایخ

پیشبیات وج گ ام ای آومننییت متت ان تننی ح ند زیننیدل از
پییمدهیل مفوب این پدیده کیی .

این الگ همیشه غیلب نبیشد بعکه الگ هیل ییا پتیکت

دیگول تأثیوآذار بیشاد.
برب ایران .پایاننامه کارشااناساای ارشاار ،دانشااکره علوم زمین،
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