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  مقدمه -1-1

مردم  نیرتریپذبیآساما ؛ کنندیم یزندگ زیآممخاطره یدر نواح ایدن تیدرصد جمع 25حدود 

ي کره ارهیمردم س نینفر ثروتمندتر یک میلیارددرآمد  نیانگیم ود.شزده می نیهستند. تخم هاآن نیرتریفق

اعم از  مناان يهاقرارگاهکه ناچارند در  استیمردم دن نیرترینفر فق یک میلیاردبرابر 150 نیزم

 ریتأثو  یجان انیز لحاظ از مستقر شوند. ریپذبیآس العادهفوق ییروستا طیو مح يشهر يهاآلونک

 يمسئله .کندیمرا وارد  هاضربه نیدتریشد اندآمدهد گر انبوهکه  يریسانحه بر مردم فقمربوط،  ياقتصاد

ي درباره م،یاست که مخاطره را چگونه بشناس نیاست. مهم امخاطرات انسان با  ییارویرو ينحوهمهم 

لمی و هاي چشمگیر عبا وجود تمام پیشرفت .میآن عمل کن يدربارهو چگونه  میریبگ یموضع چه آن

ها تکنولوژي هنوز هم انسان نگران خشم طبیعت، بالیا و حوادث است. فجایع و حوادث هنوز هم انسان

هاي دما و پدیدهموقعیت کشور ما چه از نظر زمین لرزه و چه از نظر تغییرات بارش،  کنند.را غافلگیر می

شور بالخیز دنیا معرفی شده است ک ها نگران کننده بوده است. کشور ایران به عنوان دهمینناشی از آن

  ).20 :1390، یاریان(

  مسئلهبیان  -1-2

و ه موجب اختالل ک شودیمگفته  يخارج از روال عاد يرخدادهابه  معموالً يمخاطرات جو

انسان بر  يهاتیفعال بر ر آناآثه کانسان است  یزندگ يهااز جنبه یکی هوا و آب .گردندیم بیآس

 طولر د ن مخاطراتیا .است یعیو طب يجو از مخاطرات ياریب بسمسب هوا و آب. ار استکشآهمگان 

ط یمدن خسارت به محآقرار داده و موجب وارد  رأثیتبشر را تحت  یزندگ مداوم طور به خیتار

محسوب  یعیمخاطرات طب يهامجموعه ریز ه خود ازک ين راستا مخاطرات جویدر ا .انددهیگرد



 

٣ 

ه ک شوندیمت شناخته یبه رسم یتنها زمان يمخاطرات جو .کنندیمجو عمل  اءمنشبا  ،گرددیم

 یزمان يجو يواقع رخدادها در. ندید نماوار یجوامع انساني کرهیپرا بر  ینیفشار سنگ يجو يرخدادها

 اموال او و هاییدارا و یجوامع انسان بر ان رایو ز از ضرر یه سطح حداقلکد گردنیم یمخاطره تلق یک

  ).304-316: 1997، 1تیاسمند (ینمال یتحم

در طول  یعیو طب يمخاطرات جو .استاقلیم مالیم و مرطوب  يشور داراکغرب ان، شمالین میدر ا

تنها مناطق  .شوندیمن مخاطرات یا یهزاران نفر قربان ساله هر .اندداده رخ یبشر به فراوان یزندگ

ط یه شراک ییهامکاندر  یحت .مصون هستند شوندیمر ه به فاجعه منجک یدر جهان از خطرات يمعدود

 درن مناطق را یدورتر گردبادها ؛ونددیپیمزلزله به وقوع  رسدیمثبات به نظر  ار بایبس ین ساختیزم

 .دهندیمقرار  تاز و تاختز مورد ین را هاابانیب نیترخشک یحت یناگهان يهاالبیس و نوردندیم

فاقد  کشورهان یاغلب ا .برندیمرنج  یعیطب يایبالآثار ش از همه از یب توسعه درحال يکشورها سفانهأمت

به  شانشکنندهاقتصاد  و ت داشتهیاز به تقوین هاآن یرنظامیغدفاع  يهاسازمانو  اند دهندهر هشداستم یس

د یا. بدهدینم از فاجعه را یخسارات ناش یم مالیعظ بار در مقابل یستادگیا يبرا یافک ییتوانا هاآن

ه موجب ک شودیم یعیطب يایبال یکل به یتبد یناگوار زمان یعیطب يحادثه یکه ک میتوجه داشته باش

 ياجزا برداشتنعالوه  یعیطب يایبال گردد؛ یانسان يهاتیفعال به جوامع و یل تلفات و خساراتیتحم

اگرچه  .ز هستندین يقدرتمند یاجتماع يهاجنبه يدارا پردازندیم آن به یعیه علوم طبک يادهندهلیتشک

 کمکرا به  هاآن آمیزفاجعه عواقب و آثار توانیم یرد ولک يریجلوگ هاآناز وقوع  توانینم

از  يریگبهره انسان با امروزه .اهش دادک ياضطرار تانجام اقداما يبرا یو آمادگ یقبل يهايزیربرنامه

خسارت  روزافزوناطراف خود توانسته است از ابعاد  طیشتر از محیب ز با شناختین موجود و يهاياورفنّ

                                                
1. smith 
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 يسوزآتش خبندان،یل، یمانند طوفان، س يو جو یعیطب يایاز بال یخسارت ناش روزافزونابعاد  از یناش

با  هاآنزمان وقوع  از یگاهآعدم  جمله از مختلف و لیبه دال رونیا از .اهدکب یالشکسخ و هاجنگل

 ش؛یپا يهادستگاهجاد یا با شورک یهواشناس در حال حاضر سازمان. بوده است روروبهز ین ییهاتوقف

 را درخود  مؤثرتوانسته است نقش  ؛بلندمدت و وتاهک یزمان يهااسیمقه در یصدور اخطار و ینیبشیپ

 يداربرک یقاتیتحق يهاپروژهاز  يارین در بسیهمچن ن سازمانیا .خسارت به منصه ظهور رساند اهشک

 یستز مسائله علت ب خیري اهالسادر  .ال داشته استحضور فع ،یعیطب يایاهش اثرات بالکبا موضوع 

 ، النینا2هاي جوي از قبیل النینوازن، ناهنجاري تخریب ا،هو گیدلوآ اي،گلخانه نشد مگر مانند محیطی

 رخباا رصددر اهوو  و آب اهو ،ندا هشد دیجاا هازيسو تشآ و هاسیل ،هاخشکسالی نهاآ متعاقب که3

 لزلهز مانند طبیعی شدید قایعو يهمخاطر در تنها نه دممر وزهمرا ).53: 1387، (محمديست ا گرفته ارقر

 شدید تفادتصا و سمی اجموا رنتشاا ،صنعتی يهارنفجاا خطر در همچنین بلکه ،نددار ارقر سیل و

 در آن، از حاصل و مصایب ادثحو متما ایرز د،شومی توصیه اتمخاطر از ونفزا روز گاهیآهستند. 

 فعالیت حاصل یاو  طبیعی منشاء با اتمخاطر از حاصل يهادارنمو و هستند يخبر مباحث وجز هاسانهر

 يجا نیاد یاآ ؟چیست حقیقت پس د.شومی داده نمایش نتلویزیو در هاربا نسر جهااسر در ن،نساا

 نسانیا يجامعه یا ؟ستا یشافزا به رو طبیعی اتمخاطر گیربز یا نیاوافر یاآ ؟ستا هشد يخطرناکتر

 سسترد در و دموجو نشدا از دهستفاا در است. چرا هشد ترپذیر سیبآ میزآ هقایع مخاطرو به نسبت

 گذشته به نسبت نحاسو یاآ جهانی تتباطاوجود اربا  ،یگرد فطر از ؟نیماناتو اتمخاطر کاهش ايبر

 به توجه یاآ ؟ستا هاسانهر آورينو نمرهو بیشتر، ضعو ینا یاآ. شوندمی ارشگز مدتررآکا و مؤثرتر

 مسائل سایر به نسبت هارکشو ینا است. آیاتمند وثر يهارکشو به ودمحد محیطی ات جوي ومخاطر

                                                
2. ENSO (Elnino Southern  Oscillations) 
3. La Nina 



 

۵ 

 یناز ا ريبسیا ايبر. دشونمی متوسل میزآ اضعترا يهاروش به اتتهدید ینگونها به نسبت و نندانگر

 هکوتا يعمرات محیطی و جوي مخاطر به علمی توجه ایرز یمارند یشنرو و معین ابجو هاپرسش

 قلاحد لزلهز برابر در هانساختما زيسا وممقا ايبر کوششگردد. می بمحسو جدید مباحث از و شتهدا

پیگیري  ر،مسطو یخرتام یاا ترینتا قدیمی انتومی را خطر ینا به توجه و سدرمی پیش لسا ارهزدو  به

  ).103- 120: 1985، 4ورپا مما و (کولود کر

  سؤال پژوهش -1-3

  غرب ایران دارد؟یک از مخاطرات جوي بیشترین فراوانی را در شمال کدام -1

  فرضیه پژوهش - 1-4

  غرب ایران دارند.بیشترین فراوانی را در شمال هاي گردوغبارتوفان رسدیمبه نظر  -1

  هدف پژوهش -1-5

- شمال يي در محدودهضایی از میزان وقوع مخاطرات جوف يبندپهنه یک يهدف پژوهش؛ ارائه

ي هستغرب و بررسی روند تغییرات مخاطرات جو.  

  اهمیت پژوهش ضرورت و -1-6

اند و انسان با توجه به مخاطرات جوي از گذشته تاکنون تمام زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده

نجام داده است تا بتواند به مقابله با این مخاطرات نیازي که به امنیت دارد در این راستا مطالعاتی را ا

توان به بالیاي طبیعی شناخته شده است که می 43المللی حدود هاي بین بپردازد. تاکنون بر اساس آمار

 يهاتوفان ن،تشفشاآ ،لزلهاي، ز منطقه يهاسیلاي، رهحا يها چرخند ،خشکسالیموارد زیر اشاره نمود: 

 يهاهکو ،یاآب در سطح نمدآباال ك،خا فرسایش ارع،مزو  تعامردر  زيسو تشآ ،ونامیتساي، رهحا ونبر

                                                
4. Covello and Mumpower 
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-یخ ،رغبا و دگرتوفان  ،دونارتو ه،سنگریز بهمن ،ساحل فرسایش ،مینز شلغز ف،برتوفان ،  یخ شناور

 شدید دبا گ،تگر ،قیانوسیا بلند اجموا ف،بر كکوال ،صاعقه ري،تندهاي توفان ،نیآ سیل ،ساحلی يها

- می پشتیبانی دبا با که جریاناتیو رس،  شن ماسهاز  هیزو وار سطحی يجریانها ا،هو نشینی وفر ،محلی

 دبا هسیا د،بازسو ،شوند د،بادگر ،گیزدگرما ورزي،کشا تمحصوال گیزدسرما ،سنگیشوند، ریزش تخته 

    .تارحر جهدر يحد یردمقا ك،خطرنا ادمو نشدآزاد  ت،فاآ تهاجم ،گرمایی جموا ،یاییدر

آن منشاء آب و هوایی دارند که با توجه  %95تا  %90بالیاي طبیعی در کشور ما وجود دارد که  34

ترین بالیاي طبیعی آن عبارتند از: زلزله، رانش زمین، به شرایط اقلیمی و زمین شناختی کشور ایران، مهم

ي ن است که آب و هوا کلیهبهمن، سیل، خشکسالی، طوفان، سرما، تگرگ و یخبندان غالباً عقیده بر ای

افتد بیشتر آشکار دهد. این مطلب در مواردي که بالیاي طبیعی اتفاق میاعمال بشر را تحت تاًثیر قرار می

باشد. چنانچه بخواهیم شود. عالوه بر این آب و هوا مسبب اصلی بسیاري از بالیاي طبیعی عمده میمی

هاي گذشته در کل جهان اتفاق افتاده بررسی کنیم به جز الاین وقایع را بر اساس تعداد تلفاتی که در س

هاي طوفان - 1مورد اصلی آن عبارتند از:  10خشکسالی و دیگر بالیاي طبیعی وارد بر قلمرو کشاورزي، 

امواج  - 7بهمن  -6امواج گرمایی  -5کوالك برف  -4توفان تندري  -3سیل  -2اي، گردبادها حاره

  ).1390رانش زمین (سایت هواشناسی مازندران،  -10تشفشان آ - 9لرزه زمین -8خروشان 

بهترین ن تا بتواباشد. ها با توجه به این مشکالت پیش آمده باید مطالعاتی جهت شناخت این پدیده 

غرب ایران هر ساله خسارات هنگفتی را با توجه به اینکه شمال. اقدام در هنگام وقوع این حوادث داشت

شود، شناخت دقیق مناطق داراي پتانسیل باالي مخاطرات جوي متحمل می در نتیجه وقوع انواع

تواند اطالعات با ارزشی می غربمخاطرات جوي، همچنین تعیین استعداد بالخیزي مناطق مختلف شمال

الیاي جوي به بجهت پیشگیري یا کنترل این بالیا فراهم آورد. با توجه به خساراتی که هرساله را در 
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آورند، تحقیق حاضر درصدد آن است غرب کشور وارد میي شمالعی و انسانی بر محدودهي طبیپیکره

بندي فضایی جامعی از میزان وقوع مخاطرات غرب، پهنهکه ضمن بررسی مخاطرات جوي در شمال

  غرب ایران ارائه نماید.ي شمالجوي در محدوده
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  دوم فصل

  پژوهش ينظر یمبان

  پژوهش يپیشینهو 
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  مقدمه - 2-1

 سنگین، برف ،تگرگ ،لیکساخشدر این فصل ابتدا مبانی نظري پژوهش (مخاطرات جوي همچون 

مبانی  سپس و )وغبار گرد توفان ،کوالك گرفتگی، مه ،یخبندان حدي، بارش ،بارش شدید توفان تندري،

 طوربهور) در خارج کش شدهانجامحقیقات شده در داخل کشور و ت انجامعلمی پژوهش (تحقیقات 

  .مفصل بحث شده است

  ترمینولوژي - 2-2

شود، ترجمه می» مخاطره«یا هشدار دادن و در فارسی » اخطار«در عربی »  Hazard«ي انگلیسی واژه

ي دوازدهم میالدي در گرفته شده است. این واژه در سده» هازارد«ي فرانسوي باستان هزارد از واژه

: 2000، و همکاران 5انجام می گرفته است (هیندلی» تاس«شد که با  فرانسه به نوعی به بازي اطالق می

ي ناشناخته یا پرتاب قرعه«ي اسپانیایی آزار مشتق شده که به معناي نیز از واژه» هاسارد«ي ژه. وا)220

به معناي شانس و » الزهر«ي عربی ي اصلی این واژه در زبان اسپانیایی از واژهبوده است. ریشه» تاس

» یسر«ي عربی را از ماده ي هازاردي درست واژهاست. ارنست کالین مدعی است باید ریشه» فرصت

زاري در زبان فارسی به معناي درد و . )105: 1971، 6است (کلین» تاس بازي کرد«دانست که به معناي با 

وي ، آزار اسپانیا، معناي هزارد انگلیسی، هاسارد فرانسرنج است و آزار و آزردن و آزرده نیز به نحوي هم

نرد «ي را واژه» هازارد«ي الزهر عربی و زار ترکی و آزار فارسی است. از طرفی، یباید معادل تاریخی واژه

در اینجا از » زهر«است. » حجر الزهر«یا » زهرُالنّرد«ي چه به اسپانیایی راه یافته، واژهنیز دانست و آن» 

است و به دلیل رنگ سفید نرد، این عنوان بر آن اطالق » یی و سفیديبه معناي روشنا» زهرَ«ي فعلی ماده

                                                
5. Hindley 
6. Klein  
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 15مهره، پانزده مهره ي سفید و  30مرکب از تخته ایپ سفید، شبیه شطرنج، داراي » نرد«شده است. می

» زهر«اي پهلوي است و ارتباطی با داراي ریشه» سم«ي سیاه و دو عدد تاس است. زهر به معناي مهره

  ).4-5: 1393(مقیمی، عربی ندارد 

  شناسی مخاطره - 2-3

مخاطره شناسی، نوعی کارآفرینی است. کارآفرینی اکولوژیک براي زندگی بهتر است. کارآفرینی 

ها را فرصتهاي زیست محیطی و اکولوژیک براي زندگی بهتر است. کارآفرینی اکولوژیک نوآوري

شود نحوي که به نتایج بهتر و خدمات بیشتر منجر میکند، به هاي نوآورانه اجرا میبا موفقیتشناسایی و 

). براساس کارآفرینی مبتنی بر 1391، ؛ به نقل از رابرت بی ملور و همکاران، ترجمه7،2005(شالنگر

یابد. مخاطره شناسی مبتنی بر کارآفرینی، هاي اقتصادي محیط، افراد و جوامع کاهش میمخاطرات هزینه

  دارد.آفرینی سالمت را دربررینی محیطی و کارکارآفرینی اکولوژیک، کارآف

پردازد که چگونه مردم سالم بمانند، دچار خسارت مطالعات مخاطرات به بررسی این موضوع می

مالی یا جانی نشوند، چگونه به محیط واکنش نشان دهند و چگونه محیط سالم بماند. مخاطره شناسی به 

کند سالم بمانند و خسارت مالی را از سر بگذرانند. م کمک میپردازد که به مردهایی میترویج مداخله

ي مخاطره شناسی، سالمت و محیط و انسان است. سالمت هاي حوزهها و فعالیتپایه و اساس پژوهش

که بیمار نبودن تعریف شود، دستیابی به تعادل میان زیست، جسم، روان، اقتصاد، فرهنگ، پیش از آن

ي سالمت عه است. بسیاري از روانشناسان سالمت، تندرستی را حالت بهینهمحیط طبیعی و کیفیت جام

  گیرند.در نظر می

                                                
7. Shalenger 
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  مخاطره شناسی نوین  -1- 2-3

ره شناسی نوین، منشاء و مخاطره شناسی نوین، نوعی کارآفرینی مثبت است. توجه علمی  به مخاط

ي ها در برابر مخاطرات سابقه نسبت جدید و تازه دارد. کوشش در جهت مقاوم سازي ساختمان آغازي به

ي مصر، مصالح به کار رفته، آثار تمدن ساسانیان و نسبتاً طوالنی دارد. عرض، طول و ارتفاع اهرام ثالثه

هاي مقاوم بنا شده و صدها مثال دیگر همه گویاي توجه به مخاطرات و کاهش هخامنشیان که از سنگ

از قرن ی کلّمند در مورد مخاطرات به طورو آموزش نظام پذیري بناها و یادبودها است. اما تحقیقآسیب

شروع ) 1945بیستم آغاز شد. در مورد مخاطرات طبیعی این موضوع با کارهاي تحقیقی گیلبرت وایت (

هاي مهندسی تنها راه مقابله با سیالب در آمریکا نیست. به دنبال آن تحقیقات در او ثابت کرد طرح شد

ي دانشگاهی از زمین شناسی گرفته تا جغرافیاي طبیعی، هاي گوناگون و گسترهتهي مخاطرات در رشزمینه

  .)33- 148: 1945، 8علوم اجتماعی و رفتاري و بالخره فنی و مهندسی توسعه یافت (وایت

  توفان - 2-4

 بهدر کشور  رخداد آنرخداد بادي است که از سرعت باالیی برخوردار بوده و  توفان ازمنظور 

اخبار شدید یا  ،هاروزنامهمسلم در  طوربه است. شده منعکساست که در جراید کشور  بوده نوعی

از درختان  برخیي تنهشکستن  مثالً بر جاي گذاشته باشند ،نامطلوبی اتاثر کهد شومی منتشر هاییتوفان

داراي  در کشور هاتوفاننوع  این وقوع شودمیمحسوب این نوع اثرات  از شدید وخاك گردیا رخداد 

متوسط در  طوربهاست.  شده ثبتمورد  136 ،مطالعه موردسال  18طول  در وزیادي بوده  نسبتاًفراوانی 

خسارات  میزان و وضعزیاد یا کم بودن این رقم را شدت  است. داده رخمورد توفان  7 حدود ،هرسال

  ).18: 1392، فرج زاده(کندمیتعیین  آنناشی از 

                                                
8. White 
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  توفان تندري -1- 2-4

هاي متفاوتی و با سرعت اند که به شکلگذاري شده هاي شدید تحت عنوان توفان نامگذاري نامدبا

وزند و معموالً با هواي ناپایدارهمراه هستند. اگر هواي پایدار رطوبت داشته زیاد براي مدتی کوتاه می

و  نیترفراواندري از تن يهاتوفان .شودباشدتوفان تندري و اگر خشک باشد توفان گرد و خاك ایجاد می

 و مقدار زیادي از محصوالت کشاورزيعالوه بر نابودي  ساله هرمخاطرات اقلیمی هستند که  نیدتریشد

تا  1953 يهاسالتنها بین  .شوندیمموجب تلفات انسانی زیادي در نقاط مختلف  عمرانی، ساتیتأس

شده و  برآورددالر  1000000000 3٫6 بر بالغتندري  از توفانمالی ناشی  يهاخسارت مریکا،آدر  1975

مریکا آمیزان خسارات وارده به اقتصاد  نظر ازبالیاي طبیعی ي سدهدر  بادها ویدتوفان تندري بعد از 

ماشین  ،بادها ویدتوفان تندري مثل  تعریف، بر اساس ).9: 2003 ،9ونناست (چانگ قرارگرفته

ز گرماي نهان حاصل از تراکم در شرایط رطوبتی یا انرژي پتانسیل ا ،نآدرترمودینامیکی است که 

گرم شدن زیاد سطح زمین در  براثریا  معموالًتندرها  .گرددیمقائم هوا تبدیل  ییجاجابهناپایداري به 

 ایتندر  بنابراین،؛ ندیآیم وجودسرد به  يجبههدر  ژهیو به هوا، يهاجبههدر  یا وهوایی  يهاتودهداخل 

  ).32-45 :2003 ،و همکاران 10پیسیمانیسدارد ( ياجبهه ءایا منش واسته تودهاز  یناش

   کوالك - 2-5

به شرایط طوفانی هنگام ریزش برف  مخاطرات اقلیمی است که اصطالحاً از جملهپدیده کوالك 

پراکندگی  .افتدمیفصل سرد سال اتفاق  در وکشور  گیربرفدر مناطق  عمدتاٌ رواین ازو  شودمیگفته 

لسله جبال زاگرس طره کوالك به این صورت است که اکثر قریب به اتفاق رخداد کوالك در امتداد سمخا

                                                
9. Changnon 
10. Pissimanis 
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رخداد در شمال شرق  سه تعداد والبرز  هايکوهشمال در امتداد رشته وغرب شمال ،از شمال به جنوب

   ).22: 1392 ،زاده (فرج بوده است

  تگرگ - 2-6

تندري است که در اتمسفر ناپایدار با رطوبت  هايتوفانمرتبط با  هايپدیده ازبارش تگرگ یکی 

این  .دهدمی، رخ شوندمیکه باعث افزایش ناپایداري  هاییهمراه با مکانیزیسم  ،قوي بادهاي وفراوان 

 ياندازه .گیرندمیقرار  تأثیرهوا تحت  هايتودهخاص  اقلیمو محلی  توپوگرافیي وسیلهبهشرایط 

میزان رطوبت موجود در ابر بسیار متفاوت  ،زدگییخارتفاع سطح  صعود، شدتبه بسته تگرگ، هايدانه

 آب قطرات در چنین حاالتی،( شوندمیبیشتر تشکیل  آگاهی مترمیلی 50تا  5از  معمول طوربهاست و 

سرعت منجمد  هب وحرکات قائم سریع به سطح زیر نقطه انجماد رسیده  نتیجه در هواتودهیک  درون

ناشی از تگرگ  هايزیان. گاهی اوقات کنندمیب در سطوح مختلف رشد آگی از برف و انباشت با وشده 

 در و در بخش کشاورزي هازیاناین  اکثر نیز بیشتر بوده است. هاتوفانناشی از گردبادها و  هايزیاناز 

 سالهیک  ولکل محص کهطوري به. باشندمیمحصوالت کشاورزي هنگام بارش تگرگ اثر صدمه دیدن 

 به واحدهاي مسکونی،خسارت  آمدنهمچنین تگرگ باعث وارد  .بردمیرا در عرض چند دقیقه از بین 

تگرگ به اجزاي  ،هااینعالوه بر  .شودمی تربزرگحیوانات  صدمه وکشته شدن حیوانات کوچک 

فراوانی  ازنظرور ایران کش ،طورکلیبه. شودمی هواپیماها پروازاختالل در  باعث رساندمی آسیبهواپیما 

  ).30 :1371، اویانیک و (علیجانی شودنمیبارش تگرگ جزء نواحی پربارش محسوب 

  یخبندان - 2-7 

 خاصبحرانی براي هدف  آستانهیا  پایه گراد درجه سانتی صفریخبندان به دماي معادل یا زیر 

یخبندان  دیگر عبارتبه .شودمی کند گفته مختل یاکه فعالیت زیستی معینی را متوقف  جه)در -2 مانند(
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 زیر یاصفر زمین، به  سطح ازمتري  یکیا دو  دماي هوا در ارتفاع آن درکه  شودمیبه شرایطی اطالق 

ب وهوایی که در طی آیکی از عوامل مهم ). 77: 1393 (فرج زاده، گراد نزول کند سانتیي درجه صفر

مدن آیخبندان با پایین  .سرما و یخبندان استپدیده  کندمیسال در بیشتر مناطق کشور بروز  سرد يدوره

 کندمیثیراتی که در سطح زمین ایجاد با تأ و شودمیبحرانی مشخص شروع  يآستانهن به آ نزول ودما 

ثیر قرار والت زراعی را تحت تأرشد بازدهی محص عمرانی و هايفعالیتهمچنین  و هاانسانزندگی 

ورود  ن از سطح دریا وبیشتر مناطق آباالي  ارتفاع نسبتاً و جغرافیایی کشور با توجه به وضعیت .دهدمی

و  گیردیخبندان هر ساله بیشتر نقاط کشور را در برمی سرما و وقوع متفاوت به این سرزمین، هايجبهه

وده ت هايویژگیبه اول  يدرجهیخبندان موثرند در که در بروز  عواملی آوردمیبه بار  زیادي را خسارت

همچنین بر  مناطقی که در مسیر عبور توده هوا هستند و هايویژگی توده هوا، مبدأ هواي عبوري،

تغییرات ت باد و سرع محلی سمت و اثرات نسبی، رطوبت تغییرات دما، يدامنهوضعیت اقلیمی از قبیل 

  ).213 :1375، (براتی دارندمحلی ابرها در مناطق مورد مطالعه بستگی 

  (بارش شدید) نگینبارش س - 2-8

صدمات اقتصادي  هابارندگیگونه این هوایی است و و آبحداکثر  یکنشان از سنگین  هايبارش

سنگین، بر اساس معیارهاي مختلف، در مراجع  هايبارشتعاریف متعددي براي  تاکنون زیادي دارد.

رخدادهایی از بارندگی است ها مورد توجه قرار گرفته است نآدر علمی ارائه گردیده است. مفاهیمی که 

بارش سنگین  براي سطح مشخص گردد. در کشور،یک حاصل از باران در  آبکه باعث تجمع زیاد 

پانزده براي  ستانه بارش سنگین، جراید رسمی کشورآاین رو براي تعیین  از معیار مشخصی وجود ندارد،

گاهی باعث رفتگی معابر شده و گ آبارقام روزهاي بارش که موجب  وگرفت سال مورد مطالعه قرار 

براساس جمع  نهایتاًگردید و  ثبت داشته،ده و خسارات بسیار شدید به همراه ایجاد سیالبهاي عظیم ش
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در نظر گرفته ستانه رخداد بارش سنگین در کشور متر به عنوان ارزش آپانزده میلی ارزش بندي نتایج،

متر مالك عمل قرار میلیپانزده وي یا بیشتر از بارش مساکلیه محاسبات بر مبناي روزهاي با شد و 

ن براي مناطق پرباران آقابلیت استفاده از  رقم کلی بوده و یکگرفت. شایان ذکر است که رقم فوق الذکر 

   ).112: 1393 (فرج زاده، مالحضات خاصی است ها وباران کشور داراي محدودیتتا کم

  غبارو  گرد - 2-9

دهد و اي است که تعامالت زمین و اتمسفر را تحت تأثیر قرار میپیچیده ي گردوغبار فرآیندپدیده

و اغلب  شودهاي بایر و شرایط هواي خشک تشکیل میدر زمیندهایی با سرعت زیاد توسط با اصوالً

. توفان گردوغبار، نام عمومی از توفان ماسه و توفان گیردمناطق خشک و نیمه خشک را در بر می

گردوخاك و ماسه را از سطح  شرایط آب و هوایی که بادهاي قوي، :ست ازا عبارتگردوخاك است و 

، 11می( ندشوو باعث ایجاد هواي ناپاك و میدان دید کمتر از یک کیلومتر می کنندزمین به آسمان بلند می

2008 :970 -965.( 

ن رخداد ای یکی از مخاطرات اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا توفان گردوغبار است.

از  هاي نامطلوب بسیاري به همراه دارد؛رود و وقوع آن پیامدمحیطی از مخاطرات اقلیمی به شمار می

قی، عرو –هاي قلبیيدهد و موجب بروز  یا تشدید بیمارکه  کیفیت هوا را به شدت کاهش میجمله آن

هاي گردوغبار اصلی منشاء توفانمناطق  هاي فراوان در بدن انسان می شود.آلرژي و تنفسیاي هبیماري

، مرکز از جمله تکله مکان، جنوب غرب آسیا در سطح جهان، عبارتنداز: صحرا و مناطق خشک دیگر

  ).90: 2009 ،12ي بزرگ در ایاالت متحده (گوديو ساالر، بولیوي و حوضه ، جنوب آفریقااسترالیا

  

                                                
11. Me 
12. Goudie 
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ها داراي جرم و سرعت ن دیگر سیالباشد، همچوهاي هوا میباد که درواقع جابجایی سریع توده

تواند با وارد نمودن نیروهاي برشی موجب حرکت یا بوده و در اثر تماس با خاك و یا هر شی دیگر می

اي باشند در معرض ریزه هایی که فاقد پوشش گیاهی یا سنگجابجایی ذرات آن گردد. در این میان خاك

اشند. هرچه سرعت باد بیشتر باشد انرژي آن نیز بیشتر و در بتماس بیشتر با باد و اثرات فرسایشی آن می

باشند که تر خواهد بود. به هر حال رویدادهاي گرد و غباري وابسته به شرایط محیطی مینتیجه فرساینده

نشست ذرات غباري در تشدید یا تعدیل اثرات یک توفان گرد و غباري با کنترل انتشار، حمل و نقل و ته

راي انتشار گرد و غبار، ذرات رسوبات ریزدانه ضروري است. این ذرات بایستی آنقدر مؤثر هستند. ب

ي  بادهاي آشفته حرکت نمایند. قطر ذرات غباري در اتمسفر عمدتاً کوچکتر سست باشند که به وسیله

 2تر از کیلومتر) انتقال یابند عمدتاً کم 100طوالنی ( بیشتر از  هايتمیکرون و ذراتی که تا مساف 20از 

  ).11: 2008؛ جاللی و داوودي،  23: 1392 باشند ( زینالی،میکرون می

 خشکسالی - 2-10

 متناوب طبیعی است که همراه با کمبود منابع آب در دسترس در یک يپدیده یکخشکسالی 

). 219-220 :2000، 13(روسی باشدمیزمانی قابل مالحضه  يدورهیک  و در پهناور جغرافیاییي منطقه

 ترینمهمشدت، مدت و وسعت. : شودمی مشخص بعدسه  است که با ايمنطقه يپدیده یککسالی خش

سالی به فرونشست هوا، ایجاد مراکز پرفشار و گرم شدن هوا که سالی شدن آن است. خشکبعد خشک

  ).20: 1389، (طالبی و همکاران شودمی، مربوط دهدمیخود توان بارندگی را کاهش 

محیطی است که به راحتی قابل پیش بینی و ردیابی نیست. دالیل خطرهاي  از جمله خشکسالی

و انتهاي آن و شروع  یابدمیبه آرامی گسترش ) 1 سختی تشخیص و ردیابی خشکسالی عبارتنداز:

                                                
13. Roosi  
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مستقیم و  به صورت به دلیل متغیرهاي مختلفی که( ندارددقیق نبوده و عمومیت  تعریف) 2نامعلوم است.

نشده  ارائهخداد خشکسالی دخالت دارند، تعریف جامع و قابل قبولی براي محققان غیر مستقیم در ر

آن ثار آ )3). دارند تخصصیي جنبهگوناگون  هايرشتهشده از دیدگاه محققان  ارائهتعاریف  و ؛است

  ).101- 107: 2000 ،14هیسدل و تاالکسن( یابدمیوسیعی گسترش  يناحیهدر  و اغلب غیرساختاري 

طوب امري اجتناب ناپذیر است، ولی با خشک و مر يمنطقه در هر دو خشکسالی يدهپدیوقوع 

ی جزء سالخشک .باشدمیسالی بیشتر کوضعیت اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران احتمال وقوع خش

محیطی و  پارامترهايوسیعی بر ي دامنهطبیعی مرتبط با هواشناسی و هیدرولوژي است. در  هايپدیده

رتبط با کشاورزي، پوشش گیاهی، زندگی انسان، حیات وحش و اقتصاد محلی و ملی اثر م هايفعالیت

. بر این مبنا و شودمیکشاورزي، دامداري صنعتی و غیره انسان تشدید  هايفعالیتو اغلب با  گذاردمی

-، خشکWMOجهانی هواشناسی سازمان  يوسیلهبه  کسالیبررسی وسیع از تعریف خشیک  بر اساس

) 3 تبخیربارندگی و دما، رطوبت یا ) ترکیب 2 بارندگی: ا) باشندمیا بر مبناي زیر قابل طبقه بندي هسالی

و  تعاریف) 5 تعرق وتبخیر  برآوردهاياقلیمی و  هايشاخص) 4 محصولیا پارامتر  رطوبت خاك و

  ).291-313: 2005، عمومی (جیاسیالن هايگرایش

  بارش حدي - 2-11

به  .شودراف زیاد از وضعیت  آب و هوایی متوسط، رویداد حدي نامیده میدر آب و هواشناسی انح

هاي حدي حوادث کمیاب و شدید متناظر با صدك دهم یا عبارت دیگر، در یک سري زمانی، رویداد

هاي حدي ممکن هاي شدیدي هستند. تغییر درجه حرارت، باد و بارندگیباشند که داراي پیامدنودم می

ها ها و سیالبها، خشکسالیبالیاي جوي و اقلیمی از قبیل امواج گرمایی، توفاناست باعث تشدید 

                                                
14. Hisdel and Talaksen 
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ها هایی هستند که انسان انتظار وقوع آنهاي حدي پدیدهتوان استنباط نمود که رویدادگردد. بنابراین می

دهایی را هاي وي نیز قدرت الزم را براي مواجهه با چنین رویداو ظرفیت و توان دست ساختهرا نداشته 

  ).76: 2010(مارنگو:  ندارد.

  مه - 2-12

هاي زیرین هاي زیرین جو که در الیهي متراکمی از بخارآب، دود یا غبار است که در الیهمه توده

، (شایان رساندمی جو و در مجاورت سطح زمین پدید آمده و قابلیت دید را به کمتر از یک کیلومتر

1369 :135.(  

  ).7: 1380 شود (خالدي،هاي معلق در هوا تشکیل میکوچک آب گاه یخهاي کوچک مه از ذره 

  عمده سازنده مه را مشخص کرد: توان سه نوعمنشاء مه نیز متغیر است و در مجموع می

آید. در مناطق طی شب به وجود می مه تشعشعی: این نوع مه به دلیل سرد شدن زمین در. 1

 جود دارد.شرقی کشور وشمال غرب، شمال و وهستانیک

 مه همرفت: این نوع مه ناشی از هواي  گرم و مرطوب واغلب دریایی است و در تماس با خاك،. 2

فارس و دریاي عمان) به شود. این نوع مه بیشتر در سواحل شمالی و جنوبی کشور(خزر، خلیجسرد می

 آید.وجود می

شود ارد. و هنگامی ایجاد می. ضخامت بسیار کمی دمه تبخیري: این نوع مه، بیشتر محلی است. 3

   ).9: 1380 بیش از دماي هوا باشد (خالدي، ي آبکه دماي سفره
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 شود که مه نیز مانند ابر یا از تزریق رطوبت در توده هوادر برخی از منابع نیز این طور بیان می

ز کاهش دماي یا ا که مه تبخیري نام دارد. شود(سواحل شمالی و جنوبی کشور)، یعنی تبخیر، ایجاد می

  ).213: 1373، گویند (علیجانی و کاویانیآید که آن را مه تبریدي میهوا به وجود می

  باشند:اي به شرح ذیل میهاي بحرانی این پدیده در حمل و نقل جادهبندي دیگري، آستانهدر تقسیم

 متر باشد. چهلمه تراکم: اگر میدان دید کمتر از . 1

 متر باشد. 200تا  40بین  مه غلیظ: اگر میدان دید. 2

  ).6: 1385، متر باشد (مداحی  1000 تا 200مه معمولی: اگر میدان دید بین . 3

  برف سنگین - 2-13

متر آب میلی 12٫5ساعت است که معادل  24متر برف در سانتی 15ریزش برف سنگین ، بارش 

-منجمد می برف داخل ابرهاي کوچک شود که قطرههاي برف هنگامی تشکیل میدانه. بارندگی است

گراد (صفر درجه فارنهایت) به حالت درجه سانتی -18شوند. این قطرات می توانند تا دمایی در حدود 

اي کوچک هستند که امکان مایع باقی بمانند. به این دلیل این امکان وجود دارد که این قطرات به اندازه

ي برف چندین مولکول در کنار هم در شکیل دانهتشکیل ساختاري همچون ساختار یخ را ندارند. براي ت

 - 35ها نشان می دهد تنها در حالتی این اتفاق می افتد که دما به آزمایش گیرند.اطراف یک هسته قرار می

ي تر هستند ممکن است هستهدر ابرهایی که گرم). 318: 2000،  15(باسیل تر برسدیا پایین f- 31یا 

هاي مصنوعی که در چنین در بارشیا ذرات بیولوژیکی تشکیل شوند، هم غبار وبرف از گردو يهدان

                                                
15. Basil 
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هاي برف دانهي گیرد یدید نقره و یخ خشک هم در هستهبارورسازي ابرها به دست انسان صورت می

  ).319: 2008، 16( برنت گیرندقرار می

نقش عمده رزمینی هاي زیي سفرههاي سطحی و تغذیههاي جوي به صورت برف در ایجاد جریانریزش

اقلیم نیز به دلیل هدایت گرمایی ضعیفی که دارد، محافظ خوبی ظ ریزاو اساسی بر عهده داشته و از لح

  ).20: 1380، کاویانیرود (زمین پوشش گیاهی خود در مقابل سرما به شمار میبراي 

  ي پژوهشپیشینه - 2-14

  بررسی منابع خارجی -1- 2-14

 زودرس پاییزه و هايیخبندانتاریخی مربوط به وقوع  ویدادهاير )1962( 17مایرز و روزنبرگ

ها آن .مورد مطالعه قرار دادند ایاالت نبراسکا اطراف دره پلت درو مکان در داخل  ده در دیررس بهاره را

هم  را ثرؤالگوهاي فشاري م انتقالی و یا نوع تابشی و هايیخبندانضمن شناسایی الگوهاي توزیع 

براي کشاورزي انجام  الزم را هايبینیپیش، هایخبنداناستفاده از توزیع نرمال  ها بانآ. مشخص کردند

درصد  42 تا 17 و دیررس بهاره هايیخبنداندرصد  30 تا 7 که ها نشان دادتحقیق آننتایج  .دادند

مطالعه  مورد يمنطقههمچنین متوجه شدند که در . آنان نوع انتقالی هستند زودرس پاییزه، از هايیخبندان

یخبندان تابشی در  سه تا یکبین  یخبندان انتقالی و آخرین از یخبندان تابشی در بهار بعد پنجتا و بین د

وضعیت توپوگرافی محل را بیش از سایر  محققدو این  ،دهدمیپاییز قبل از اولین یخبندان انتقالی روي 

  .دانندمی مؤثرعوامل در وقوع یخبندان 

                                                
16. Brent 
17. ROZENBERG and  MAYREZ 
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 4را به  ایاسترال زارهاياز گندم  یکی خبندان،ی یژگیوپنج  يبر مبنا )1993ان (همکار و 18بوئر 

 نیکه ارتفاع بهتر دندیرس جهینت نیبه ا ونیرگرس لیتحل یفرم وزن يبر مبنا کردند و میهمگن تقس هیناح

 و چه یدر سطح جهان چه ،ايگسترده اریبس مطالعات است. خبندانی هايویژگی کننده ینیب شیعامل پ

  متعدد صورت گرفته است.  هايشاخص قیرطاز  یخشکسال هايویژگی نییتب يبرا یدر سطح مل

شاخص بارش  )1993( 19و همکاران یک ها، مکیخشکسال شیپا و فیتعر يرابطه برا نیدر هم

 عیزها تونآ استفاده قرار دادند.الت کلرادو مورد یرا در ا باران نیاول يو برا یمعرف را )SPI(استاندارد 

بارش  هايدادهخشک به منظور نرمال کردن  ینواح هايبارش يمناسب برا عیرا توز يپارامتر دو يگاما

و  ياهداف کشاورز يماهه) برا 3 و 6کوتاه مدت ( یزمان اسیها از مق آن مطالعه نیاستفاده کردند. در ا

   .داده کردناستف يدرولوژیاهداف ه يهه) براما 12، 24، 48بلندمدت ( یزمان هايمقیاس

هاي تشعشعی را مورد مطالعه قرار دادند. هاي عددي، مهبا استفاده از مدل )1999( 20مایر و رائو 

چون دماي خشک، دماي بندي آن، از عناصر اقلیمی همها در تشریح دالیل وجود مه تشعشعی و مدلآن

  ي شبنم، سرعت باد و برخی عوامل توپوگرافی استفاده کردند. نقطه

فراوانی خشکسالی،  وم واشدت، تد هايمنحنیبر اساس تحلیل  )2000( همکارانش و 21زیوسدال

به این نتیجه دست یافتند که نواحی شمالی  و براي یونان ترسیم نمودند شدت خشکسالی راهم هاينقشه

 ه دمایی از جمل مخاطرات .استر برخوردا شدیدتريهاي از خشکسالی جنوبی آنیونان نسبت به نواحی 

در  و سازندمی متأثردر سطح جهان از خود  بسیار وسیعی را يگسترهکه  گردندمی مخاطراتی محسوب

   .انددادهبه خود اختصاص  عین حال حجم باالیی از تحقیقات انجام شده را

                                                
18. Bouer 
19. Makke  
20. Mayer  and  Raoo 
21. Delazyos  



 

٢٢ 

نمود.  یابیشاخص ارز نیرا با استفاده از ا کایمرآ 1996 سال ریفراگ خشکسالی )2000( 22سیها

) SPI( نشان داد که شاخص نتایجبا شاخص پالمر پرداخت.  )SPIشاخص ( يمقایسه به يو همچنین

ها آن .دهدمینشان  هاشاخص گریماه زودتر از د یکرا حداقل  یوقوع خشکسال لیمناطق با پتانس

  کردند. یمعرف یخشکسال عیهشدار سر يشاخص مناسب برایک ) را به عنوان SPI( صشاخ

-1977( طی دوره  در کانادا بارش تگرگی اقلیم شناس با عنوان ايالعهمط )2001( 23بران اتکین و

 شهرهايفراوانی رخداد تگرگ در داخل  که باالترین به این نتیجه رسیدندها ند. آنداد) انجام 1293

در توزیع مکانی بارش تگرگ  همچنین توپوگرافی نقش موثري لبرتا اتفاق می افتد وآکلمبیا و  ،بریتیش

  ند.کمی ایفا

را محاسبه  )SPI(شاخص  )2004(  24 ییدر کشور مجارستان، زاال یگسترش خشکسال شیپا يبرا 

که عالوه  ها مشاهده کردندنآنمودند.  سهیمقا 2003سال ی ن را با خشکسالآدقت،  شیافزا يکردند و برا

از کشور  یعیوسسطح  یخشکسالو  ستین کسانی زیبارش در منطقه ن عیتوز ،یکم بارندگ نسبتاًبر مقدار 

  قرار دارد. یخشکسال تیهمه کشور تحت حاکم عمالًمدت  یطوالن هايمقیاسو در  گیردمیرا دربر 

نتیجه رسیدند که  به این پرداختند و بررسی توفان تندري ایسلند به )2004( همکاران و 25سوناالفآ 

روي دریاهاي گرم در جهت ایسلند بر  توده هواي قطبی کههنگامیدر زمستان ها توفانفعالیت  يبیشینه

 دهد.میرخ  کندمیحرکت 

کشور خاورمیانه از جمله  15هاي حدي دما و بارش در روند شاخص )2005( و همکاران26ژانگ

را با استفاده   27ETCCDMI  شاخص حدي توصیه شده توسط 27. ایشان روند اندرا بررسی کرده ایران

                                                
22. Hays 
23. Etkin and Bran 
24. Zalayi 
25. Alafasoon 



 

٢٣ 

هاي افزایشی مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که روند 1951- 2003ي از آزمون کندال در دوره

  هاي حداقل و حداکثر در کل منطقه خاورمیانه حاکم است.دار در درجه حرارتمعنی

ایالت ترس و پونث دو  نیز در مطالعات خود به بررسی رخداد تگرگ در )2005ن (و همکارا 28ارن 

شناسایی در این مطالعه براي توصیف رخداد تگرگ و اند. پرداخته ایبري يجزیرهواقع در شمال شرق 

نتایج مطالعات ایشان نشان داد که فراوانی  .ماري استفاده شده استآراداري و محاسبات  هايدادهاز  آن

این موضوع میزان خسارات وارده را بر روي محصوالت و کرده  تگرگ در منطقه مذکور افزایش پیدا

   .باغی بیشتر کرده است

به عنوان شدیدترین  2002زا در آگوست هاي سیلي بارشبه مطالعه )2005و همکاران (29اکوآرض

هاي سنگین ي شرایط سینوپتیکی ایجاد بارشبراي مطالعهجر به سیل  در کشور چک پرداختند. بارش من

طقه به ي سطح زمین استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که ریزش باران  سنگین در منهااز نقشه

- ي افقی در بخش عقب سیکلون که با حرکت خیلی کند به سمت شمالي گرادیان قابل مالحضهوسیله

صعود  گیرد و شرایط براي انتقال رطوبت هوا وکند، صورت میروي میشرقی اروپاي مرکزي پیش

  شود.فراهم می

متفاوت  هايگروه نیمارکف، به تخم يزنجیرهاستفاده از مدل  با )2005و همکاران ( 30پالوآ

 نییتعو  گریبه گروه د یگروه خشکسالیک  از )SPI(ر امقد رییتغ يالزم برا و مدت زمان یخشکسال

  پرتغال پرداختند. يجایآلنت يمنطقهها در کالس نیاز ار یک ه يبازگشت برا يدوره

                                                                                                                                              
26. Zhang 
27. Etccdmi 
28. Aren 
29. Rezakoa 
30. Paloa 

 



١ 

 

  

  

 

Family name: khalili azar                                         Name:sima                                                                                  

Title of Thesis: Zoning of Atmospheric hazards in area North West of Iran 

                                                                                            

Supervisor: Batool Zeynali (Ph.D) 

Advisor:   Bromand Salahi (Ph.D)                                                                                          

Graduate Degree: M.A.                                                                       

Major:  Geographic Natural                 Specialty: Geography Natural Practical Climatology         

University: Mohaghegh Ardabili          Faculty: Literature and Human Sciences 

Graduation date: sep 2016                   Number of pages:77                                                            

Abstract: 

The main objective of this study is atmospheric hazard zoning in northwest part of 

Iran. For this purpose, the data are collected from Meteorological Organization in daily and 

monthly scale about thirteen synoptic stations in three provinces of East Azerbaijan, West 

Azerbaijan and Ardebil for 26 years (1990-2015). In this study, the number of 10 important 

atmospheric hazards examine northwest zone and prepare a lot of maps for every hazard 

separately by means of Geographic Information System (GIS).Then, it prepares spatial 

zoning maps for every cluster. Finally, by means of combining of results provided by all 

hazard, general atmospheric hazard map of northwest zone is prepared. The results show 

that northwest zone including its east, southwest, centre and west in terms frequency of 

occurance are the most hazard parts. At the same time, northwest zone is the least hazard 

part. It also indicates that storms and dust storms are the most important hazard in 

northwest zone.  
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