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 :چکیده

در این پژوهش، به منظور تحلیل ارتباط الگوهاي گردشی جو با وقوع دماهاي فرین پایین زمستانه استان اردبیل در دهـه       

ي روزانه، ماهانه و ساالنه چهـار ایسـتگاه سـینوپتیک منطقـه     هاردن روند این دماها به کمک حداقل دماو مشخص ک 1380

مرتبه ششم رسم، و درصد تغییرات دمایی هر سـه مـاه فصـل     يا جملهروند خطی و چند  ،)Excel( در نرم افزار اکسل فوق

 اس پـی اس اس  فـت. همچنـین بـه کمـک نـرم افـزار      ) و خط روند مورد بررسی قـرار گر yزمان، معادله پیش بینی ( سرد با

)spss ( یازده ایستگاه هواشناسی استان اردبیل مورد تجزیه و تحلیل حداقل دماها، ارتفاع و عرض جغرافیایی همبستگی بین

د انتخاب بودن يتر نییپاروز که داراي دماهاي فرین  15حداقل دماي روزانه،  يها دادهقرار گرفت. در مرحله آخر نیز از میان 

مورد نیـاز اخـذ گردیـده و     يها داده) NOAA) از وب سایت نوا (Gradsهوا در نرم افزار گردس ( يها نقشهو جهت ترسیم 

 هکتوپاسـکال  500، وزش دمایی (جریان دمایی) تراز )HGTهم ارتفاع ژئوپتانسیل ()، slp( هم فشار سطح زمین يها نقشه

ل و یک روز بعد از آن پدیده در نرم افزار فوق ترسـیم شـده و بـا بررسـی موقعیـت      و نیمرخ دمایی روز نماینده و یک روز قب

آن در سطح زمین، استقرار و حرکت ناوه هاي کم ارتفـاع در   يها زبانهمراکز فشار و  ییجا جابهکم فشار و پرفشار،  يها سامانه

پایین مورد تجزیه و تحلیل قـرار گرفـت.    سرد مولد دماهاي فرین يها زشیردر  ها آنهکتوپاسکال جو و عملکرد  500سطح 

  .گردد یمکه نتایج آن به صورت زیر ارائه 

ي خیلی قوي وجود دارد. یا به عبارت دیگر نقش ارتفـاع در  الف: بین حداقل دماي ساالنه و ارتفاع در استان اردبیل رابطه     

کلی خـط رونـد نشـان از کـاهش دماهـاي فـرین        . ب: به طورباشد یمدماهاي حداقل این منطقه بیشتر از عرض جغرافیایی 

لت وقوع دماهاي فرین زمستانه در سـطح  ع اخیر دارد. ج: در کلیه روزهاي مورد مطالعه، يها دههزمستانه استان اردبیل طی 

ي هکتوپاسـکال جـو، قرارگیـر    500پرفشار یا مرکز آن بـوده و در تـراز    يها زبانهزمین ناشی از قرارگیري این منطقه در زیر 

و  بـاالتر  يها عرضمنطقه مذکور در جلوي پشته (عقب ناوه)، محور فرود و یا مجاورت با محور فرود موجب ریزش هواي سرد 

د: در برخـی مـوارد نیـز مجـاورت بعضـی از       فرارفتـی).  بنـدان  خیـ (. مسبب بروز دماهاي فرین پایین در این استان بوده است

صاف و بـدون ابـر    يها شبات بلند یا ارتفاع زیاد خود ایستگاه و تابش موج بلند در منطقه مورد مطالعه با ارتفاع يها ستگاهیا

  (آلبیدوي زمین) موجب تشدید سرما و افت بیشتر دما می گردید.

  ، اردبیل.یسینوپتیک تحلیلدماي فرین، الگوهاي گردشی جو، : هاواژه کلید
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defined.  
 .Error! Bookmark not defined  .........................  2001 هیژانو 28 روز نیزم سطح فشار هم نقشه  :1- 4 شکل

  56  ............................................................. ................................   2001 هیژانو 29 روز نیزم سطح فشار هم نقشه  2- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  2001 هیژانو 30 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 3- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  هیژانو  31تا  27 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن4- 4شکل 

 2001Error! Bookmark not هیژانو 28 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 5- 4 شکل



 و 
 

defined.  
  58  ............................................................ 2001 هیژانو 29هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس6- 4شکل 

 2001Error! Bookmark not هیژانو 30 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 7- 4 شکل

defined.  
  58  ............................... ................................   2001 هیژانو 30تا  28هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما8- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .........................    2002 هیفور16 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 9- 4 شکل

  60  ............................................................ ................................   2002 هیفور17روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم10- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ......................   2002 هیفور18  روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 11- 4 شکل

  60  ................................. ................................   2002 هیفور 20تا  16خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن12- 4شکل 

 2002Error! Bookmark not هیفور 16 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 13- 4 شکل

defined.  
  62  .........................................................   2002 هیفور 17هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس14- 4شکل 

  62  .........................................................   2002 هیفور 18هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس15- 4شکل 

  62  .............................................................   2002 هیفور 18تا  16هکتوپاسکال  500تراز  ییما: نقشه وزش د16- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .......................    2002 مارس 9 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 17- 4 شکل

  64  .......................................................... ................................   2002مارس  10روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم18- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .....................   2002 مارس 11 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 19- 4 شکل

  64  .................................... ................................   2002مارس  12تا  8 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن20- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2002 مارس 9 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه :21- 4 شکل

defined.  
  66  ........................................................   2002مارس  10هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس22- 4شکل 

 2002Error! Bookmark not مارس 11 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس عارتفا هم نقشه: 23- 4 شکل

defined.  
  66  ............................... ................................   2002مارس  11تا  9هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما24- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................     2003 هیژانو 19 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 25- 4 شکل

  68  .......................................................... ................................   2003 هیژانو 20روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم26- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .......................  2003 هیژانو 21 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 27- 4 شکل

  68  ................................ ................................   2003 هیژانو 22تا  18خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن28- 4شکل 

 Error! Bookmark not  2003 هیژانو 19 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 29- 4 شکل

defined.  
  70  ........................................................   2003 هیژانو 20هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس30- 4شکل 

 2003Error! Bookmark not هیژانو 21 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 31- 4 شکل

defined.  
  70  ....... ................................ ................................   2003 هیژانو 20هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما32- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .............................  2003 مارس 13 نیزم سطح فشار هم نقشه: 33- 4 شکل

  72  ................................ ................................ ................................   2003مارس  14 نی: نقشه هم فشار سطح زم34- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2003 مارس 15 نیزم سطح فشار هم نقشه: 35- 4 شکل

  72  ................................. ................................   2003مارس  16تا  12 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن36- 4شکل 
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 Error! Bookmark not 2003 مارس 13 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 37- 4 لشک

defined.  
  74  ........................................................   2003مارس  14هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس38- 4شکل 

 Error! Bookmark not  2003 مارس 15 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 39- 4 شکل

defined.  
  74  ............................................................   2003مارس  15تا  13هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما40- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ....................     2004 مارس 16 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 41- 4 شکل

  76  .......................................................... ................................   2004مارس  17روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم42- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..................     2004 مارس 18 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 43- 4 شکل

  76  ................................ ................................   2004مارس  19تا  15خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن44- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2004 مارس 16 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 45- 4 شکل

defined.  
  78  ........................................................   2004مارس  17هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس46- 4شکل 

 Error! Bookmark not  2004 مارس 18 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 47- 4 شکل

defined.  
  78  ............................................................   2004مارس  18تا  16هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما48- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .....................    2005 هیفور 12 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 49- 4 شکل

  80  ........................................................... ................................   2005 هیفور 13روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم50- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ......................   2005 هیفور 14 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 51- 4 شکل

  80  ................................. ................................   2005 هیفور 15تا  11خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن52- 4شکل 

 Error! Bookmark not  2005 هیفور 12 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 53- 4 شکل

defined.  
  82  .........................................................   2005 هیفور 13هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس54- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2005 هیفور 14 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 55- 4 شکل

defined.  
  82  .............................................................   2005 هیفور 15تا  12هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما56- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..........................    2005 مارس 25 نیزم سطح فشار هم نقشه: 57- 4 شکل

  84  ................................ ................................ ................................   2005مارس  26 نی: نقشه هم فشار سطح زم58- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2005 مارس 27 نیزم سطح فشار هم نقشه: 59- 4 شکل

  84  ................................. ................................   2005مارس  28تا  24 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن60- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2005 مارس 25 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 61- 4 شکل

defined.  
  86  ........................................................   2005مارس  26هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس62- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2005 مارس 27 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 63- 4 شکل

defined.  
  86  ............................................................   2005مارس  27تا  25هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما64- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2006 هیژانو 21 نیزم سطح فشار هم نقشه: 65- 4 شکل

  88  ................................. ................................ ................................   2006 هیژانو 22 نیسطح زم: نقشه هم فشار 66- 4شکل 
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  .Error! Bookmark not defined  ...........................    2006 هیژانو 23 نیزم سطح فشار هم نقشه: 67- 4 شکل

  88  ................................ ................................   2006 هیژانو 24تا  20خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن68- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2006 هیژانو 21 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 69- 4 شکل

defined.  
  90  ........................................................   2006 هیژانو 22هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس70- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2006 هیژانو 23 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 71- 4 شکل

defined.  
  90  ............................................................   2006 هیژانو 23تا  21هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما72- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  .........................   2007 هیژانو 1 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 73- 4 شکل

  92  ............................................................. ................................   2007 هیژانو 2روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم74- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ..........................  2007 هیژانو 3 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 75- 4 شکل

  92  ...... ................................ ................................   2007 هیژانو 5تا  1خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن76- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2007 هیژانو 1 هکتوپاسکال500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 77- 4 شکل

defined.  
  94  .............................................................   2007 هیژانو 2هکتوپاسکال 500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس78- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2007 هیژانو 3 هکتوپاسکال500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 79- 4 شکل

defined.  
  94  .................................. ................................   2007 هیژانو 3تا  1هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما80- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................  2007 هیفور 25 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 81- 4 شکل

  96  ........................................................... ................................   2007 هیفور 26روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم82- 4ل شک

  .Error! Bookmark not defined  .....................    2007 هیفور 27 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 83- 4 شکل

  96  ................................ ................................ 2007 هیفور 28تا  24 نیمشگ کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن84- 4شکل 

 2007Error! Bookmark not هیفور 25 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 85- 4 شکل

defined.  
  98  .........................................................   2007 هیفور 26هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس86- 4شکل 

 2007Error! Bookmark not هیفور 27 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 87- 4 شکل

defined.  
  98  .............................................................   2007 هیفور 27تا  25هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما88- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2008 هیژانو 14 نیزم سطح فشار هم نقشه: 89- 4 شکل

  100  .............................................................. ................................   2008 هیژانو 15 نی: نقشه هم فشار سطح زم90- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2008 هیژانو 16 نیزم سطح فشار هم نقشه: 91- 4 شکل

  100  ................................. ................................   2008 هیژانو 23تا  6 لیاردب کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن92- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2008 هیژانو 14 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 93- 4 شکل

defined.  
  102  .....................................................   2008 هیژانو 15هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس94- 4شکل 

 2008Error! Bookmark not هیژانو 16 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 95- 4 شکل

defined.  
  102  .........................................................   2008 هیژانو 16تا  14هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما96- 4شکل 
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  .Error! Bookmark not defined  .........................   2008 هیفور 4 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 97- 4 شکل

  105  ........................................................... ................................   2008 هیفور 5روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم98- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ........................    2008 هیفور 6 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 99- 4 شکل

  105  ................................. ................................   2008 هیفور 7تا  3خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن100- 4شکل 

 2008Error! Bookmark not هیفور 4 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 101- 4 شکل

defined.  
  107  ......................................................   2008 هیفور 5هکتوپاسکال  500راز ت لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس102- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2008 هیفور 6 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 103- 4 شکل

defined.  
  107  .............................................................   2008 هیفور 6تا  4هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما104- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ............................   2009 هیژانو 2 نیزم سطح فشار هم نقشه: 105- 4 شکل

  109  .............................................................. ................................   2009 هیژانو 3 نی: نقشه هم فشار سطح زم106- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...........................    2009 هیژانو 4 نیزم سطح فشار هم نقشه: 107- 4 شکل

  109  ................................ ................................   2009 هیژانو 5تا  1خلخال  کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن108- 4شکل 

 2009Error! Bookmark not هیژانو 2 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 109- 4 شکل

defined.  
  111  .....................................................   2009 هیژانو 3هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس110- 4شکل 

 Error! Bookmark not 2009 هیژانو 4 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 111- 4 شکل

defined.  
  111  ..........................................................   2009 هیژانو 4تا  2هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما112- 4شکل   

  .Error! Bookmark not defined  ....................   2010 هیژانو 27 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 113- 4 شکل

  113  .................... ................................ ................................   2010 هیژانو 28روز  نی: نقشه هم فشار سطح زم114- 4شکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...................    2010 هیژانو 29 روز نیزم سطح فشار هم نقشه: 115- 4 شکل

  113  .........................................................   2010 هیژانو 30تا  26 نیمشگ کینوپتیس ستگاهیا ییدما مرخی: ن116- 4شکل 

 Error! Bookmark not  2010 هیژانو 27 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 117- 4 شکل

defined.  
  115  ..................................................   2010 هیژانو 28هکتوپاسکال  500تراز  لی: نقشه هم ارتفاع ژئوپتانس118- 4شکل 

 2010Error! Bookmark not هیژانو 29 هکتوپاسکال 500 تراز لیژئوپتانس ارتفاع هم نقشه: 119- 4 شکل

defined.  
  115  ......................................................   2010 هیژانو 29تا  27هکتوپاسکال  500تراز  یی: نقشه وزش دما120- 4شکل 
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   فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

GIS سیستم اطالعات جغرافیایی  
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 مقدمه: - 1- 1

نها در اموري مانند آشنا شده و از آنها آبشر با که  اند بودهاقلیم شناسی جزء اولین علومی و هواشناسی      

علم هواشناسی نیز م ایا علوم در طول شرفتیپبا گذشت زمان و  برده است. ها بهرهنگ و...ج دریانوردي، کشاورزي،

بسیاري دست یافت امروزه این علم از  يها شرفتیپو به گوناگون و متنوع استفاده کرده  يها روشاز ابزارهاي و 

و هواي تمام  ردیگ یمانواع و اقسام نرم افزارها بهره  ،يا ماهوارهصاویر ت مختلف هوا، يها نقشه آماري، يها داده

سطح  ءتا با این کار باعث ارتقا دهد یمکره زمین را به طور دقیق و مرتب مورد تجزیه و تحلیل قرار  يها مکان

به طوري که در حال حاضر این علم  ارمغان بیاورد.زندگی انسان گردیده و رفاه و آرامش را براي زندگی آنها به 

ما ا .گردد یمسخت دچار اخالل  ها انسانتوجه و بهره گیري از آن زندگی  و بدون هاست انسانجزء الینفک زندگی 

و در زندگی او و براي پاسخگویی به این جدید و متنوع  هايآمدن نیاز به وجودء سطح زندگی بشر و با ارتقا

از علم اقلیم شناسی با عنوان اقلیم شناسی سینوپتیک در نیروي هوایی  يا شاخه 1940در دهه  نیازهاي جدید

) مطالعه همزمان همه عناصر هوایی یک مکان و 1947به گفته جاکوبس (ن آمریکا بنیان نهاده شد، که هدف آ

محیط  يها یژگیویرات و با کشف رابطه بین تغیت کشف رابطه آنها با الگوهاي پراکندگی فشار یا گردش هواس

 .) 6: 1391 ،پیش بینی و از بروز خسارت جلوگیري کرد (علیجانی توان یمزیست با الگوهاي فشار، حدوث آنها را 

عناصر آب و هوایی هستند. دما در اثر تابش خورشید بر سطح زمین پدید  نیتر مهمکه دما و بارش  شکی نیست

به همین دلیل در نواحی  کنند ینمیکسانی را از خورشید دریافت مختلف کره زمین، انرژي  يها بخشو  دیآ یم

اقلیمی  يها دهیپد. دماهاي فرین یا حدي پایین یکی از دیآ یممختلف، اختالف دما و اختالف فشار هوا به وجود 

 يها تیفعال ،و باعث بروز خسارات فراوانی در بخش اقتصادي از جمله کشاورزي افتد یماست که هر سال اتفاق 

بنابراین شناخت و مطالعه دقیق این پدیده به منظور مقابله با  شود یم يا جادهحمل و نقل و خطرات  ،صنعتی

 .)167: 1390(میر موسوي و حسین بابایی  رسد یمخسارات احتمالی آن امري الزم و ضروري به نظر 

 له:أبیان مس - 2- 1

زمین سفر کنیم ف مگان روشن است اگر به نقاط مختلکم و بیش بر ه مان یزندگهوا و چگونگی تأثیر آن بر      

اگر فرض اینکه ما نتوانیم  فرماست حکمي هواي متفاوت در سطح زمین ها تیوضعکه  میشو یممتوجه 

 ،ها یشکسالخ ،یورش هواي سرد ،از تأثیر امواج گرمام یتوان ینمفرایندهاي جوي به وجود آورنده هوا را بفهمیم، 

عنصر در آب و  نیتر مهمشاید دما  .)1: 1،1373بوشري جوي دیگر اجتناب کنیم (ها دهیپدتندرها و انواع 

بنابر این بررسی فرین هاي دمایی از  د.باش یر مهواست که تأثیر آن بر محیط زیست هر منطقه غیر قابل انکا

 کند یموامل تبعیت هوا در عین تغییرپذیري مداوم از یک عده فرایندها و ع ت.برخوردار اس يا العاده فوقاهمیت 

 شوند یمواملی هستند که سبب تنوع هوا ، عندهایفرآي دارند در واقع این ا شدهکه موجودیت مستقل و شناخته 

ي ها ستمیس ،وامل اصلی و مستقل کنترل کننده هواع د.را شناسایی کر ها آنو براي شناخت واقعیت هوا باید 

بیشتر این  د.دهن یمي رطوبت، حرارت و فشار را تغییر ها یژگیوفشارند که با تغییرات زمانی و مکانی خود 

                                                
1.Boucher 
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  ).5: 1373بوشر،( دي فشار مقیاس متوسط یا سینوپتیک دارنها ستمیس

ي محیطی مانند ها یژگیوي فرین ها حالتشناسایی  ،ي مهم علم اقلیم شناسی سینوپتیکها شاخهیکی از      

شیوع  ،ي شدیدها وفانط ،ي شدیدها یآبکم  ها، خانهرودسیالبی شدن  ها، جنگلآتش سوزي  ،آلودگی شهرها

 202و  201: 1391 ،(علیجانی هاست آنو غیره و نیز تعیین الگوهاي فشار مسبب  ها يماریبشدید و گسترش 

که در دنباله د شو یمگفته  به هنجارحوادث جوي نادر و دور از شرایط  ،) Extreme). رویدادهاي فرین جوي (

)به عبارت دیگر  1392 ،2ساکرهد (عقرار گرفته باش ه)یانگین و میان(مور از نقطه تمرکز توزیع توزیع فراوانی و د

  فرین آستانه حداقل و حداکثر یا رخداد حداکثري یا حداقلی یک متغیر که معموالً براي دما کاربرد دارد. 

اي فرین پایین بوده و بخش هایی از کشور ما، به دلیل ویژگی هاي خاص طبیعی، همواره درگیر دماه     

خواهد بود. که در این میان استان اردبیل، جایگاه ویژه اي دارد. لذا در اغلب اوقات فصل زمستان و پاییز، مردم 

این استان با یخبندان هاي شدید، دست و پنجه نرم می کنند؛ طوري که در این ایام وقوع یخبندان امري عادي 

وقوع دماهاي فرین پایین و باال بودن تعداد روزهاي یخبندان  ،مواقعو طبیعی جلوه می کند. اما در بعضی 

زندگی مرد را مختل کرده و سر منشأ بسیاري از مشکالت براي شهروندان می گردد. پدیده یخبندان در مناطق 

ماه در طول یک سال نیز دیده می شود.  6تا  ت)متر اس 2000مرتفع استان (مناطقی که ارتفاع آنها در حدود 

 50روز در ایستگاه سینوپتیک خلخال و کمترین آن با حدود  149یخبندان، با حدود بیشترین تعداد روزهاي 

روز در ایستگاه پارس آباد مشاهده می گردد. یعنی هرچه از ارتفاعات استان، به سمت سرزمین هاي پست و 

مدت دماهاي فرین پایین کاسته هموار شمالی حرکت می کنیم؛ با وجود باال رفتن عرض جغرافیایی از شدت و 

  می شود. به عبارت دیگر تاثیر ارتفاع بر دماهاي استثنایی پایین استان، بیشتر از عرض جغرافیایی می باشد.

ي هوایی ها تودهارتفاع نسبتاً بلند و عبور  ،ي جغرافیایی باالها عرضاستان اردبیل به خاطر قرار گرفتن در      

ي جبران ناپذیري را ها خسارتکه  د.ل شاهد دماي فرین زمستانه بوده و خواهد بوسرد از روي آن، در طول سا

 تعطیلی مدارس، ،يا جادهپاییز و فصل زمستان تصادفات متعدد  اواخر. در دینما یمبر مردم استان تحمیل 

 ،نشعاب آبي اها لولهرکیدن ، تیخ زدن ،ي اصلی و فرعیها راهبسته شدن  ها، روشگاهف ،و ادارات ها انشگاهد

در نتیجه آلودگی شهرهاي بزرگ و صنعتی... نشان از تأثیر نا مطلوب ن فزایش مصرف گاز شهري و افت فشار آا

مسئولین  ،رانندگان ،بنابراین دادن آگاهی به کشاورزان د.باش یمدماهاي حداقلی بر زندگی مردم این استان 

 ،ي الزمها یآگاهیش پ ررهاي مالی و جانی کمک کند.به کاهش ض تواند یمستاد حوادث غیر مترقبه استان و ...

ي یخبندان با ها یژگیوي یخبندان و عوامل ایجاد کننده آن است و شناسایی علل و ها یژگیومستلزم شناخت 

 ). 84: 1388 ،ي اقلیم شناسی سینوپتیک قابلیت توجیه و تبیین دارند (صالحیها روش

 سؤاالت اصلی پژوهش: - 3- 1

 ؟هاي فرین زمستانه استان اردبیل کدام استمنشاء اصلی دما - 1

 ي سینوپتیکی قابل توجیه است؟ها سامانهبا  دماهاي فرین زمستانه استان اردبیل آیا - 2

 ي اخیر چه روندي داشته است؟ ها دههدماهاي فرین زمستانه استان اردبیل در طی  - 3

  فرضیات پژوهش:- 4- 1

منطقه قرار گرفته و با سامانه سینوپتیکی بیشتر استان اردبیل خارج از ه منشاء دماهاي فرین زمستان - 1

                                                
2 .http//iaca.mihan blog.com/post/1207-1393/04/18 
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  د.قابل توجیه ان

ي ها شباستان اردبیل توسط عوامل محیطی و به خاطر تابش موج بلند در ه دماهاي فرین زمستان - 2

  د.کن یمبوده و شرایط توپوگرافی آن را تشدید  ن)لبیدوي زمی(آابر ن صاف و بدو

 ت.روند کاهشی داشته اس 80دهه  دماهاي فرین زمستانه استان اردبیل در طی - 3

 ف پژوهش:  اهدا- 5- 1

بررسی و شناسایی علل ایجاد دماهاي فرین پایین زمستانه و سرماهاي شدید و  ،هدف اصلی این پژوهش     

ي براي کمک و ا بهانهتا ضمن بررسی علمی و سینوپتیکی این موضوع  باشد یمیخبندان در سطح استان اردبیل 

مناسب  ها میتصمجهت اتخاذ  ،اورزان و رانندگان و مسئولین و دست اندرکاران محترم استاناطالع رسانی به کش

ي جانی و مالی وارده به حداقل ها خسارتتا  د.و برنامه ریزي معقوالنه براي مقابله با این مخاطره طبیعی گرد

 د.ممکن برس

  ضرورت و اهمیت پژوهش:- 6- 1

. گاهی کنند ید مهوایی خاصی را براي مناطق تحت سیطره ایجا الگوهاي گردش اتمسفري شرایط آب و      

، برف سنگین و سیل ،یخبندان ،تگرگ ،یی از قبیل طوفانها خسارتشرایط اقلیمی از حالت نرمال خارج شده و 

 یطبیعی گاهی تلفات سنگین مالی و حت د. سرماي شدید و یخبندان ها به عنوان یکی از بالیايآور ی... به بار م

حمل و نقل، انرژي، مسایل  ،صنعت ،ي انسانی به ویژه در بخش کشاورزيها تیفعالو بر  شود یمی را موجب جان

ي جانداران تأثیر ها تیفعالتوقف  ،يا جادهتصادفات  ،راه بندان ،ها يماریببروز انواع  ،زیست محیطی ،عمران

بلند بیشتر  نسبتاًغرافیایی کشور و ارتفاع با توجه به وضعیت ج ). 216:  1392 ،(پروین و همکاراند بسزایی دار

وقوع سرما و یخبندان هر ساله بیشتر نقاط  ،ي متفاوت به این سرزمینها جبههو ورود ا مناطق آن از سطح دری

میر ي زیادي را بـه باها خسارتو  ردیگ یمي جنوبی آن را در بـر ها قسمتحتی  ها سالدر برخی از و کشور 

وقوع پدیده یخبندان در استان اردبیل به خاطر شرایط طبیعی آن، . ) 2:  1387 ،اران(علیجانی و همک دآور

امري طبیعی و عادي است. اما دماهاي فرین پایین، هر ساله خسارت هاي مالی هنگفتی در بخش هاي مختلف، 

و پارس اباد  بر مردم استان تحمیل می نماید. الزم به یادآوري است که فقط سه شهرستان اردبیل، مشگین شهر

ي کشاورزي بوده و نقش بسزایی در ها قطبیکی از  این استان؛ و هزار هکتار اراضی زراعی دارند 720بالغ بر 

. این در حالی است، که در بعضی از سال تأمین نیازهاي کشاورزي کشور ایران و حتی کشورهاي همسایه را دارد

و از جهت . الت باغی در اثر این عارضه از بین می رونددرصد محصوالت کشاورزي، به ویژه محصو 70ها بیش از 

به مرگ و میر را دارد و قسمتی از این تصادفات به ر ي منجا جادهدیگر این استان یکی از باالترین آمار تصادفات 

دماهاي فرین  يها یژگیولذا شناسایی علل و  .گردد یمباز  ها جادهدماهاي فرین پایین زمستانه و یخبندان 

ي این پژوهش باعث افزایش اطالعات مردم و ها افتهاید ید. شاهمیت بسیار زیادي دار ،انه در این استانزمست

 .دي جانی و مالی گردها خسارتبرنامه ریزان و به دنبال آن باعث کاهش 

 پیشینه پژوهش : - 7- 1

ن در ارتباط با فازهاي ) به تحلیل دماهاي فرین گرم و سرد کشور آرژانتی2002( 4و وارگاس 3راستی کوسی     

                                                
3 . Rusticucci 
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احتمال فرین گرم و در طی النینا احتمال فرین سرد افزایش  ،انسو پرداخته و نتیجه گرفتند که در طی النینو

ي ها داده) در بررسی دماهاي فرین حداقل در منطقه پنی سوالر اسپانیا از  2004همکاران ( و 5ریتوپ .ابدی یم

) بهره برده و نشان دادند که بیشتر دماهاي فرین این منطقه زیر  1998 – 1995(  یایستگاه در مدت زمان 45

و همچنین یک الگوي کاهشی کلی در وقوع فراوانی ساالنه رویدادهاي فرین  افتد یمالگوي سینوپتیک اتفاق  6

ن و همکارا 6علی نصراهللا د.باش یمسرد براي منطقه مورد مطالعه وجود دارد که نشان از گرم شدن کلی منطقه 

ي ها داده ،به کمک تحلیل آماري 1985 – 2000) با بررسی دماهاي فرین فصل گرم کویت در طول 2004(

ي سینوپتیک نشان دادند که علت دماهاي خیلی باال در فصل گرم به خاطر تغییرات در الگوي ها نقشهدما و 

نیز فشار زیاد اثر گذاشته است و ي بوده که همراه با شرایط تابستانی عادي بر آب و هواي کویت ا منطقهمحیطی 

ي ا مقاله) در 2007( 8و پونکراز 7بارتولی ت.سکال نقش مهمی در این موج گرما داشته اسهکتوپا 500در سطح 

رداخته و اعالم داشتند پ 1946 -2001 يها سالبه تحلیل فرین هاي دما و بارندگی در منطقه کار پاتیان بین 

وپا در طول نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافته است عالوه بر این شدت و ي مرکزي و شرق ارکه دماي ناحیه

که بارش کلی در این  یافزایش داشته در حال 1976 – 2001ي ها سالفراوانی فرین هاي بارندگی در بین 

 ) با بررسی دما و بارندگی فرین اطراف دریاي مدیترانه براي2007( 10لی و 9قوبانووا ت.ناحیه کاهش یافته اس

و با استفاده از حداقل و حداکثر  A2و سناریو  LMP2مدل  لهیبه وسپیش بینی تغییرات آب و هواي آینده 

 ،اله به ترتیب انتهاي قرن بیستمس 30سه دوره زمانی  ،زمستان و تابستان ساعته 24ي حداکثري ها بارشدما و 

تغییرات در  - 1مشخص زیر دست یافتند:  يمیانه و انتهاي قرن بیست و یکم را در نظر گرفتند و به سه نتیجه

در آینده تغییراتی در شکل و مکان  -2ي همراه است .ا منطقهفرین هاي دمایی بیشتر با تغییرات در الگوهاي 

به طور کلی اطراف دریاي مدیترانه در آینده آب و هواي گرمی را تجربه خواهد  - 3اتفاق خواهد افتاد  ها یبارندگ

) در تحلیل 2008و همکاران ( 11اراویلّام ر نسبت به گذشته اما شدت زیادي خواهد داشت.کرد. با بارندگی کمت

ي دماي حداقل چندین ایستگاه ها يسري خورشیدي در دماهاي فرین حداقل خلیج مکزیک از ها گنالیساثر 

ین مطالعات ي قوي با رابطههواشناسی و متد تجزیه ماکسیمومی بهره گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

گذشته اقلیم شناسی و پدیده فعالیت خورشیدي و این مطالعات وجود دارد و همچنین نشان داد که در ثبت 

) 2010و همکاران ( 12استرنال ت.ي خورشیدي تأثیر گذار بوده اسها گنالیسمنطقه ن دماهاي فرین حداقل ای

ي حداقل و ها دادهگردش جوي از  اساس طبقه بندي مختلفر براي پژوهش دماهاي فرین کشور لهستان ب

اعالم داشتند که عامل دماهاي باالي و استفاده کرده  1951 – 2006ایستگاه در مدت زمانی  61حداکثر 

لهستان در فصل تابستان الگوهاي گردشی چرخندي و عامل دماهاي پایین زمستانه الگوهاي گردشی وا 

شی به بررسی تغییرات فرین هاي دمایی و بارندگی دو ) در پژوه2011همکاران ( و 13نزی د.باش یمچرخندي 

پرداخته و اعالم داشتند :کاهش فرین هاي سرمایشی در شمال و شمال شرقی این کشور کامالً ن دهه اخیر چی

                                                                                                                                              
4 .vargas 

5. Prieto 

6 . Ali Nasrallah 

7 . Bartholy 

8 . pongracz 

9. Goubanova 

10 .Li 

11  .Maravilla 

12 . Ustrnul  

13 .xin 
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که فرین هاي گرمایی به طور اساسی در جنوب و جنوب غربی شمال غربی چین افزایش  یمشهود است در حال

) در بررسی متغیرها و رویدادهاي دماهاي فرین مشاهده شده آمریکاي جنوبی 2012(راستی کوسی  ت.یافته اس

به این نتیجه دست یافت که به طور کلی دماي حداکثري در جنوب آمریکاي جنوبی کاهش یافته در حالی که 

دما،  ي تغییراتا مقاله) در 2012و همکاران ( 14الن یو د.ده یمشمال آمریکاي جنوبی افزایش دما را نشان 

مدل خطی حداقل  ،کندال –من ل رویدادهاي فرین را در رودخانه هیلونگ جیانگ با استفاده از مدو بارندگی 

که دماي روزانه این منطقه به  دهد یمتایج این پژوهش نشان ن آماري بررسی کردند. مربعات و متد تحلیل

) به طور آشکاري افزایش یافته است. ELTي روبه افزایش بوده و دماي حداقل فرین ساالنه (ا ندهیفزاصورت 

 و 15زیائوفی ت.ي افزایش یافته اسا مالحظه)به صورت قابل EHTهمچنین دماي حداکثر فرین ساالنه (

مال چین) در گ (شي فرینی دما و میزان بارندگی در زینگ جیانها داده) تغییرات در روند 2013( 16شوکان

ایستگاه بررسی  52و رکوردهاي بارشی  ها دادهل و میانگین حداق ،را بر اساس حداکثر 1960 – 2009طول 

  با یک تمایل به سوي گرم شدن کلی. دهند یمن کرده و اعالم داشتند که فرین هاي دماي الگوي ثابتی را نشا

فضاي فرین هاي دماي حوزه ) در بررسی تغییرات و الگوهاي زمانی و 2012همکاران ( و 17پینقکوي      

ایستگاه، متد خطی ساده رگرسیون، تست من  32ي ها دادهاز  1960-2009ي ها سال نیهب ،هاي رودخانه

ي را نشان ا عمدهنتایج نشان داد که همه رویدادهاي فرینی دما تغییرات  د.ستفاده کردنا GISکندال و تکنیک 

پرتغال از داده ) در بررسی تغییرات اخیر بارندگی و دماي هواي کشور 2013و همکاران ( 18. ایزابلدهند یم

استفاده کردند.  1941 – 2007ایستگاه اندازه گیري دما در مدت زمانی  23و ایستگاه سنجش بارش  57 يها

% کمتر شده و یک گرم شدن کلی در همه 99نتایج این بررسی نشان داد مقدار بارش ساالنه در سطح اطمینان 

و اروپا تطابق دارد. ل دیگر مطالعات انجام شده در پرتغاي ها افتهکه با ی گردد یماین کشور مشاهده  يها ستگاهیا

تحلیل تغییرات دما و فرین هاي بارندگی در مودناي ایتالیا از و ) در تجزیه 2013( 20و مالموسی 19بوسکوالري

 -1میزان ابرناکی و ... استفاده کرده و اعالم داشتند که:  ،رطوبت ،متغیرهاي دماي روزانه، میزان بارندگی، فشار

سال گذشته  30در طول  - 2 د.کم خواهد ش mm 3/6در آینده میزان بارندگی این منطقه در هر دهه به اندازه 

و  NAOبین  - 3روزهاي یخبندان و روند کاهشی داشته در حالی که تعداد روزهاي گرم بیشتر شده است .

) در پژوهشی به بررسی 2013( همکاران و 21فرناندز مونتس د.افزایش دماي این منطقه هیچ ارتباطی وجود ندار

ایشان براي این پژوهش از  ،فرین هاي دماي تابستان و بهار منطقه ایبریا در طول قرن گذشته پرداختند

بهره گرفتند و اعالم داشتند در  1905-2006ي ها سالایستگاه و دماهاي حداقل و حداکثر بین  29ي ها داده

مشهودتر است همچنین در تابستان  میشو یمر ت کینزد 1970ي سرد هرچه به طرف ها شبفصل بهار کاهش 

ي افزایش یافته است که احتماالً با الگوي هواي ایبریا و اطلس شمالی ا مالحظهي گرم به طور قابل ها شب

فرین هاي آب و هوایی اعالم داشتند که به ن ي با عنواا مقاله) در 2013 ( 23و میهال چوا 22مولوي ت.مرتبط اس
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ناشی از فعالیت انسانی است که این  يا گلخانهشدن کره زمین در نتیجه افزایش انتشار گازهاي  علت اصلی گرم

ت افزایش یافته اس د)مواج گرم و سره (اگرمایش با تغییرات الگوهاي دمایی همراه بوده و آب و هواي فرین منطق

و اثرات این تغییرات در جوامع و ي بسیار مهم تغییرات آب و هواي هستند ها جنبهبه طوري که هاریکان ها از 

ي به تجزیه و ا مقالهر د )2014(ن و همکارا 24لیانگ ت.بیش از میانگین آب و هواي جهانی اس ها ستمیاکوس

) پرداختند این پژوهشگران بر مبناي دماي 1961- 2012( يها سالتحلیل دماهاي فرین در رودخانه زرد طی 

فرین دماي (سرمایشی و گرمایشی) را شناسایی و بررسی نموده و  13ایستگاه، 62حداقل و حداکثر روزانه در 

 25برژنو د.دهن یمافزایش دما را نشان  ها ستگاهیابیشتر و اعالم داشتند که فرین ها تمایل و روند گرمایشی دارند 

 یا طي ویژگی چند فاکتوري دماهاي فرین روزانه ایالت کاتالونیاي اسپانیا را مقاله) در 2014و همکاران (

) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادند MF-DFMشاخص تجزیه گر (ه لیبه وس) 1950-2004( يها سال

تغییرات دمایی این ایالت از  ،ي دماهاي فرین روزانه را طبقه بندي کرده و اعالم داشتندها يسرو بر اساس آن 

با مطالعه بلند مدت و فرین ها در میزان ) 2014و همکاران ( 26سلما د.کنن ینمالگوي جغرافیایی خاصی پیروي 

ایستگاه  34ي دماي ها داده) از 1951 - 2010بارندگی و دماهاي سطح زمین در فیلیپین براي دوره زمانی (

) را به عنوان 1961 – 1990سینوپتیک کمک گرفتند آنان براي مقایسه با میزان معدل نرمال، دوره زمانی (

ي ها ستگاهیا% خطا نشان داد که در هیچ کدام 5% و 95لعات در سطح اطمینان مبنا در نظر گرفتند. نتیجه مطا

و روز و شب هر دو داراي روند گرمایشی و افزایش د گرد ینممورد مطالعه کشور فیلیپین کاهش دما مشاهده 

دماي روزانه و بارندگی ن با عنوان بررسی فری يا مقاله) در 2014و همکاران ( 27کگن هوف د.دما هستن

فرین دماي را از میان  14 ،) با استفاده از حداکثر و حداقل دماي1971-2010(  يها سالرجستان در طول گ

ي که تا به طورافزایشی دارد د چندین فرین شناسایی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد دما در این منطقه رون

اهاي فرین باالي تابستانه در طی از روزهاي یخبندان کشور گرجستان کم شده و تعداد دم 3/13- 2010سال 

ي ها نقطهنشان دهنده روند منظم افزایش فراوانی  ها شاخصافزایش داشته است عالوه بر این  6/13این زمان 

) در پژوهشی به نام هشدارهاي دماهاي فرین 2014و همکاران ( 28ویلیام ت.اس 1971 -2010گرماي بین 

را به  2011- 12ا ت 2004- 5 يثرات تغییرات آب و هواي، زمستان هاسرد در تورنتو و انتاریو کشور کانادا و ا

ي ها بارشعنوان طول دوره مطالعاتی در نظر گرفتند و به این نتیجه رسیدند که دماهاي فرین هواي سرد با 

همراه  ها آنشدید زمستانی هماهنگ است. همچنین تعداد فرین زمستانه با کاهش تدریجی فراوانی و وقوع 

) در بررسی تغییرات دمایی شدید و فرین هاي بارندگی در شمال غربی 2014و همکاران ( 29یانینق د.خواهد بو

استفاده نموده و نشان دادند که  1961-  2010ایستگاه در مدت زمانی  68ي آب و هوا شناسی ها دادهچین از 

ه اتفاق افتاده که بیشترین تغییرات زیادي در میزان فرین هاي بارندگی و درجه حرارت در منطقه مورد مطالع

در فالت تبت کشف ) 1985نکته قابل تأمل اینکه یک تغییر دماي مهمی (سال  ،بوده 1986آن در سال 

داشتند که رفتار  با همساله  50گردید. همچنین فرین هاي دمایی و بارندگی همبستگی قوي در طول این دوره 

) 1985-  2010)کاهش و از سال ( 1961-1984( ل وند از سااین ر داد یمروند مشابه و ثابتی را نشان  ،هردو

 ) الگوهاي سینوپتیکی یخبندان هاي زمستانه ایران را 1386(ك تاحی و صالحی پات. فحالت افزایشی داشته اس
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ABSTRACT 
In this study, in order to analysis of the relationship between atmospheric circulation 
patterns with the occurrence of extreme low temperatures in the winter of Ardebil province 
in 1380 decade And specify the process of this temperatures with mean daily, monthly and 
yearly temperatures of four synoptic stations in the region in Excel software, sixth-order 
linear and polynomial trend drawn, And the percentage of temperature changes in each 
three cold month of the season with time, (y) predictive equation and process line was 
evaluated. Also using spss software correlation between minimum temperatures, altitude 
and latitude of eleven stations of Ardebil province were analyzed.  At the final step, among 
of the daily minimum temperature, 15 days that had lower extreme temperatures were 
elected, also in order to depicting weather maps in Grads software necessary data from 
(NOAA) website were obtained and (slp) and (HGT) maps, Thermal wind (stream of 
temperature) of 500 HP and temperature profile of representative day And one day before 
and one day after the event depicted in the named software and from analyzing low-
pressure and high-pressure systems positions, replacement of pressure centers and its tabs 
at ground level, The establishment and move of low level troughs at the level of 500 HP 
atmosphere and their performance in cold landslides generating extreme low temperatures 
were analyzed. The results are presented as below. 
A. There is a very strong relationship between the minimum annual temperature and 
altitude in Ardabil province. Or in other words the role of height in the region minimum 
temperatures excels latitude. 
B. In general, the trend shows decline in winter extreme temperatures of Ardebil province 
in recent decades. 
C. On all days of the study, the cause of the occurrence of winter extreme temperatures in 
the ground level is due to area location under the exposure of high pressure tongues or its 
center at the 500 HP atmospheres, locating the area in front of the stack (behind the 
trough), landing area or proximity with landing base causes cold air higher latitudes and 
cause of low extreme temperatures in this province (Advection frost). 
D: also in some cases, the proximity of some of the studied stations in the region with high 
altitudes or station itself high altitude and long wave radiation (the albedo of the Earth) 
intense cold and temperature drop. 
Keywords: extreme temperature, atmospheric circulation patterns, synoptic analyzes, 
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