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 چکیده
زنده بر روی کره زمین دارد. در بین  یاهبسیار مهمی در حیات و گسترش موجود تأثیروهوا آب

   متغیرهای مختلف جوی بر راحتی و آسایش انسان، اثر تلفیقی باد با دما دارای اهمیت  آثار

، با پژوهشدر این  .نمایدای است. افت شدید دما همراه با وزش باد، سوز باد را ایجاد میویژه

ی همدیدی کشور در طی دوره آماری هاهایستگاو سرعت وزش باد  کمینهاستفاده از آمار دمای 

شد.  بندیپهنهدر کشور  سوز بادد، شکه از سازمان هواشناسی کشور تهیه  4737تا  4731

 زمانی متفاوت( یهابازه)برای  ایستگاه همدید کشور 741تا  421 هایدادهنتایج که از تحلیل 

شروع و پایان  هایماهعنوان ب بهتوان به ترتیاستفاده شد نشان داد که آبان و فروردین را می

 کمینهسوز باد در ایران در نظر گرفت. برای روزهای آبان تا فروردین، میانگین کاهش دمای 

 هاینقشهدرجه سلسیوس در ماه بهمن احساس شده است.  1واسطه وزش باد به میزان به

د که کرشد مشخص  آبان تا فروردین( ترسیم )از سرد سال هایماهکشور که برای  بندیپهنه

 تا 14/1 داریمعنی)سطح  دارمعنی یخوببه( سوز باد) و دمای احساسی دمای کمینهتفاوت بین 

 ایستگاه 771از مورد  41111با  4731مربوط به سال  سوز بادبیشترین فراوانی  است. (31/1

 توجهقابلبوده است. نکته ایستگاه  471از مورد  1724با  4731و کمترین آن مربوط به سال 

بیشتر شده و تعداد روزهای سرد  سوز بادفراوانی وقوع  به بعد،( 4731از سال پایه ) کهاین

در  سوز بادبا بررسی فراوانی وقوع شهرهای کشور رو به افزایش است. وجود باد در  واسطهبه

مترین مورد ک 43321بیشترین و آبان ماه با  مورد 13243با  ماهبهمنمورد مطالعه،  یهاماه

 .اندفراوانی وقوع را داشته

 

 .سوز باد، دمای حداقل، ایستگاه همدیدی، باد کلیدی: واژگان
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 قدمهم

در زمینه مسائل شهری توسعه پایدار،  یژهوبه هایزیربرنامهمطالعات زیست اقلیمی انسانی امروزه پایه و اساس بسیاری از 

طیف  ،در این مطالعات (.9319درویشی و همکاران است )نسان معماری، گردشگری، آسایش و راحتی ا ،گاهیسکونت

و  بسط و گسترش و پیاده سازی شده است ،هستند یرگذارتأثها که در بردارنده متغیرهای و روش هایهنماای از گسترده

و قاسمی است ) شدهمشخصزنده  یاهموجود از برای رشد و نمو بسیاری آن های مختلفآستانه و ییدمانیازهای 

در یک روز  .کندمیدما پارامتری است که احساس آن توسط بدن انسان با تغییر شرایط جوی تغییر  (.9387همکاران 

گرم هوا اطراف پوست را پوشانده و از بدن در برابر هوای سرد محیط محافظت  یهامولکولنازک از  الیهیکسرد، 

و  بدن تغییریافته مجاور یالیه نازک هواشود می جاجابهباد (. زمانی که هوای اطراف بدن توسط 1111 9)اهرنس کندمی

این  .کنندیماین روند را با شاخصی کمی به نام سرمایش بادی یا سوز باد مطرح  .کندمیبیشتری را احساس  بدن سرمای

 لومتر بر ساعتکی 9/7سرعت باد کمتر یا مساوی با  ه یک معادل دمایی در یک روز آرامقدرت سرمازایی باد را ب ،شاخص

که اشاره شد سوز باد در اثر وزش باد در دماهای پائین ایجاد  طوریهمان (.9118 3و تاربوک 1التچنس) کندمیتبدیل 

بیشتر و گیاهان زنده  یاهآن بر موجود آثارو هر چه سرعت وزش باد بیشتر و دما پائین تر باشد شدت سوز باد و  شودمی

 (.9385 ،زاده یزعز)رسولی و  است

 ایستگاه همدیدی مختلف ایران مورد مطالعه قرار داد. 11سرمازایی باد بر میزان راحتی انسان در  تأثیر( 9387قاسمی )

و این کاهش بیشتر در  رسدمیط اسفند کاهش دما به بیشترین مقدار خود که از اواسط دی تا اواس نتیجه این بود

غرب کشور ناحیه را در شمال و شمال سوز باد( 9387) و سعید آبادی. حیدری دهدمیی نیمه غربی کشور رخ هاایستگاه

تقسیم  سوز بادشدید، خیلی شدید و فاقد  سوز بادکم شدت،  سوز باد نواحی با . این مناطق به چهار دستهدندکربندی 

نتیجه رسیدند این به  هاآنورد بررسی قرار داند. مرا در شهر اراک  سوز باد( میزان دمای 9381) شدند. هاشمی و همکاران

 پژوهشیابد. در می سیوس کاهشدرجه سل -11متر بر ثانیه به  3اد همراه با سرعت بسلسیوس درجه  -95که دمای 

 سوز باد( سرماهای شدید شمال خراسان را مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از رابطه 9311) خوش اخالق و همکاران

درصد موارد، سامانه بندالی و در بقیه موارد ناوه  61. نتایج نشان داد که در دندشهای دارای سرمای شدید مشخص روز

با  ،(9319) درویشی و همکاران سرمای شدید به شمال خراسان بوده است. فرا رفتعمیق روی شمال ایران عامل اصلی 

در  شهرقائمو  الشت، پل سفیدبرای شهرهای آ 9381-9311آماری  هایسالروزانه دما و باد بین  هایدادهاستفاده از 

در سه منطقه شبیه  هوابرودت اثر باد بر استان مازندران، شاخص سوز باد را بررسی کردند. نتیجه این بود که نوسانات 

کمترین میزان را  9388در سال و ر برودت هوا بباد  اثرحد بیشترین  9381اما این تغییرات در سال ؛ باشدیمیکدیگر 

 .نشان داد

                                                           
1 Ahrens 
2 Lutgens 
3 Tarbuck 
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 آثاردر خصوص برنامه ریزان  گیرییمتصمد امکان ایجادر مناطق مختلف کشور و سوز باد  تعیین ،از این بررسیهدف 

 .است سوز بادو غیره بر اساس شاخص  ، بخش کشاورزینوع پوشش ،مسائل اجتماعیبر  سوز باد

 

 هاروش و هاداده

یک معیار مناسب برای چگونه لباس پوشیدن و  عنوانبه تواندمیدر این است که ( 9WCh)اهمیت شاخص سوز باد 

(. میزان 9319 ،و همکاران اخالقخوش) بهینه انرژی در هوای سرد مورد استفاده قرار گیرد استفاده محافظت گیاهان و یا

طراحی شهری و توزیع عادالنه  منظوربهکالن جامعه  یاهدر اخذ تصمیم تواندمیوزش باد  احساس کاهش دما همراه با

 تأثیررا تحت  از کشوری هایبخش سالههمهیکی از مخاطرات طبیعی  عنوانبهکند. سوز بادها  کمک سوخت، ترینهبهو 

 (.9386 ،)علیجانی دشویمقرار داده و موجب بروز مشکالتی 

رجه د 15در محدوده  ایران .است موجود کشوری همدیدی هاایستگاهمربوط به  پژوهشمورد استفاده در این  هایداده

دقیقه طول شرقی واقع شده  98درجه و  73الی دقیقه  5درجه و  99دقیقه عرض شمالی و  96و  درجه 31دقیقه الی  3و 

 کار گرفته شده شامل دماهای حداقله ب هایداده واستفاده  9313لغایت  9369از دوره آماری  پژوهش ر اینداست. 

که از بانک اطالعاتی سازمان  استهر روز دمای حداقل متناظر با باد  هایسرعتدرجه سلسیوس و  5کمتر از  یروزانه

 هواشناسی کشور تهیه شده است.

گروه الحاقی بر روی  و کانادایی با عنوان کار یکاییآمر پژوهشگرانیک گروه ویژه متشکل از  1111در سال 

 یدترینجد 1119اوایل سال گروه در این  .دما آغاز به کار کردند هایشاخصحرارتی با هدف اصالح و بهبود  یهاشاخص

از این فرمول  نیز پژوهشدر این  .(1111اهرنس ) ندکرد هیارا 9رابطه  صورتبهرا  (wch) سوز باد محاسبه رابطه برای

 استفاده شده است.
0.16+0.3965 T V 0.1611.37 V –= 13.12+0.6215 T  hWC 

V : سرعت باد بر حسبkm/hr)؛) 

T : دمای هوا بر حسبC. 

ه شامل دمای حداقل هوا و سرعت باد مربوط به دمربوط به دو پارامتر ثبت ش هایدادهکلیه در مرحله اول 

مختلف  هایسالهواشناسی در  هایایستگاهبا توجه به احداث  که اخذ شدروزانه  صورتبهسینوپتیک کشور  هایایستگاه

و دمای  در نظر گرفته شدایه مطالعه پ عنوانبه( 9313ا ت 9369 اخیر )از سالسال  11،و عدم وجود دوره آماری یکسان

 ،کاربران با تقویم رسمی کشور گیریبهرهو  شدنکاربردی  منظوربهشد. محاسبه  9معادله شماره سوز باد مطابق با 

از هر صفحه از فایل بانک اطالعاتی اکسل مربوط به یک روز  بنابراینمیالدی به شمسی تبدیل گردید  هایتاریخ

 ،هادادهمنتقل و آزمون همگنی   Excelیاد شده به محیط  هایهمشاهددر گام دوم  .مدون شدکل کشور  هایایستگاه

یکی از  .دشجرا ، اهاهمبستگی داریمعنی، همبستگی و نمودارها، رسم هادادهمربوطه، برازش  پارامترهای گیریمیانگین

                                                           
4 Wind Chill Temperature 
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 GIS افزارنرماز  گیریبهرهبنابراین ؛ بوده است سوز بادی حداقل و دما بندیپهنهتهیه نقشه  پژوهشاصلی این اهداف 

بدون در نظر گرفتن امی نقاط که تم استاین  هامشکلیکی از  ،بندیپهنه هاینقشهتولید  هایروشدر  .وری بودرض

نقش خوبی را  تواندمیارتفاع نقاط فاقد اطالعات دارای ارزش باالیی بوده و  کهیدرصورت شودمیمحاسبه ، ارتفاع محل

بودن همبستگی بین  دارمعنی و شدلحاظ  هایهارتفاع نیز در محاسب لذاپارامترهای یاد شده ایفا کند  بندیپهنهبرای 

 طوربهیمی از روزهای سال و برای نکه  مشخص شدو  مورد آزمون قرار گرفتبرای تمامی روزها  سوز بادارتفاع و دما و 

درجه  5به دلیل کم بودن وقوع دمای حداقل زیر ) مهر و شهریور ،مرداد ،تیر ،خرداد ،اردیبهشت هایماه مشخص

با در نظر گرفتن )روز  989روز سال  375از  واز گردونه محاسبات خارج  که وجود نداردخاصی  داریمعنی (سلسیوس

با  هاایستگاهسیونی بین ارتفاع گرررابطه گام بعدی برقراری  .قابل محاسبه و مالک پژوهش قرار گرفتکبیسه(  هایسال

و ضریب دوربین واتسون مورد  fبرای هر روز توسط آزمون فرض  هارابطهبودن این  دارمعنی .بودسوز باد و دمای حداقل 

دمای حداقل  هایالیهنقشه رقومی ارتفاع استخراج و با ورود  ،Global mapper برنامهبا استفاده از  .بررسی قرار گرفت

پس ترسیم گردید.  GISدر محیط  بندیپهنه هاینقشه ،گرسیونراز محاسبات  آمدهدستبهد بر اساس معادالت و سوز با

سوز اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر( تعداد کل وقوع سال )گرم  هایماهمشخص شد که طی  هابررسیاز 

شد و مالک  نظرصرفماه  7روز در طی  1از این  هاماهایر مورد بوده است که به دلیل ناهمگنی با س 1در کشور فقط  باد

تحت مطالعه برای هرروز نیز مشخص شد  هایایستگاهتعداد  قرار گرفت. ماهفروردینآبان تا ماه از  پژوهشانجام این 

میانگین  طوربهراین متغیر بوده بنابآبان  روز دومبرای  ایستگاه 911تا دوم اسفند برای روز  ایستگاه 399که از  ایگونهبه

 پژوهشدر این  ترسیم شد. انهساله روز 11نقشه میانگین دمای بر این اساس و  ایستگاه استفاده شد 159 از اطالعات

ایجاد امکان اطالع کاربر از طریق  پژوهشاست بنابراین نتایج این  شدهانجاممحاسبات برای تمامی روزهای سال 

. چنانچه هر کاربری دوره زمانی مشخصی را درخواست نماید امکان محاسبه و کندمی دسترسی به نتایج روزانه را فراهم

برای وزارت نیرو و یا جهاد  آذرماه 19تا  93روزه از  8چنانچه یک دوره زمان  مثالًترسیم نقشه برای آن وجود دارد 

دریافت نماید. با  تواندمیرا  هاآنوجی روز را استخراج و خر 8میانگین این  راحتیبهکشاورزی دارای اهمیت باشد، کاربر 

 هایارگانروزانه و عدم آگاهی از نیاز کاربران و  هاینقشهمحدودیت در ارائه  ، در این مقاله به دلیلهانقشهتوجه به تعدد 

 تحلیل شده است. سوز بادنمونه، شاخص  عنوانبه ماه(فروردیناز آبان تا )مختلف سال  هایماه مختلف،

 

 و بحثنتایج 

 تیرماهکمترین مقدار فراوانی وقوع سوز باد مربوط به  .داده شده است نشان 9در شکل  سوز بادتعداد روزهای همراه با 

طرفی بروز سوز باد در  از .مورد سوز باد بوده است 96191با وقوع  ماهبهمنمورد و بیشترین مربوط به  91است که تنها 

است که به علت فراوانی بسیار پائین آن نسبت به شش ماه تحت مطالعه، در  شتهوجود دا مهرماهو  اردیبهشت هایماه

ایستگاه  11سرمازایی باد بر میزان راحتی انسان را در  تأثیر( 9387قاسمی و همکاران ) .این مقاله مورد بحث قرار نگرفت
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اسفند کاهش دما به بیشترین مقدار خود نتیجه این بود که از اواسط دی تا اواسط  همدید ایران مورد مطالعه قرار دادند.

 .دهدمیو این کاهش بیشتر در نیمه غربی کشور رخ  رسدمی

 

 
 منبع: نگارندگان                                        

 (9369-9313)دوره آماری  ماهانه سوز بادفراوانی وقوع  :4شکل 

 

سال  با فاصله گرفتن از شودمیمشاهده  .آمده است تحت مطالعه هایسالطی  سوز بادفراوانی وقوع رخ داد  1شکل در  

البته  که در هر سال متغیر است( هاایستگاهتعداد است )بیشتر به وقوع پیوسته در کشور  سوز بادبا  توأمتعداد روزهای  پایه

نتیجه گرفت که  توانمیشده است بلکه  سردتراخیر  هایسالبه این معنی نخواهد بود که دمای هوای کشور طی 

 بیشتر محاسبه شده است. سوز باددرجه سلسیوس تمرکز داشته است و با وجود باد، وقوع  5تا  دمای هوا حداقل

 

 
 منبع: نگارندگان                                           

  (9369-9313دوره آماری سوز باد )ساالنه  فراوانی وقوع رخ دادتغییرات : 2شکل 
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 خوبیبه 9اختصاص داده شده که جدول  فیروزکوهسال به ایستگاه  هایماهدر اکثر  سوز بادفراوانی وقوع  بیشترین

قم و الیگودرز در استان لرستان فراوانی  دو ایستگاه کوه سفید در استان ماهبهمنگویای این مطلب است. فقط در مرداد و 

 کهاینمنجر به بیشترین وقوع سوز باد شده است کما  هاایستگاهاین . بدیهی است فراوانی باد در اندکردهبیشتری را ثبت 

 در برخی از نقاط کشور ممکن است دمای سردتر هم ثبت شده باشد اما سوز باد کمتری برای آن محاسبه شده است.

 

 سوز بادبیشترین فراوانی تجمعی وقوع : 4جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                

                               
 

                   
 منبع: نگارندگان                                              

 

در همان زمان،  شدهثبتدن سرعت باد کرآمده است که با لحاظ  هرسالدمای کمینه مطلق کشور در  1در جدول 

 ایگونهبهبوده  فراوان، شدهثبتای احساسی یا سوز باد با باد تفاوت دم شودمیاست. مشاهده  شدهمحاسبهسوز باد آن نیز 

 ازآنچهدرجه سلسیوس رسانده است یعنی احساس ده درجه سلسیوس سردتر  -3/93درجه سلسیوس را به  -33که دمای 

 به ثبت رسیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 فراوانی نام ایستگاه ماه

 558 فیروزکوه فروردین

 366 فیروزکوه یبهشتارد

 11 فیروزکوه خرداد

 7 فیروزکوه تیر

 91 کوه سفید مرداد

 33 فیروزکوه شهریور

 193 فیروزکوه مهر

 961 فیروزکوه آبان

 911 فیروزکوه آذر

 981 فیروزکوه دی

 511 الیگودرز بهمن

 513 فیروزکوه اسفند
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 شدهمحاسبهدمای کمینه مطلق و سوز باد : 2جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 منبع: نگارندگان                                                
 

 سوز باد بندیپهنه

 ماهآبان

در که  سوز بادوقوع  . باالترین فراوانی ایستگاهیدهدمیهواشناسی را نشان  هایایستگاهتوزیع وقوع سوز باد در  3شکل 

تعداد کمی از  اندشدهدادهنشان  تربزرگ هایدایرهنقاطی که با  در شکل مشخص است.مورد باشد  51آن کمتر از 

 هایایستگاهاز  315 . در کل تعدادشودمیرا شامل شرق کشور در محدوده رشته کوه زاگرس و شمال عمدتاًو  هاایستگاه

 9شکل  در .شده است آن ترسیم سوز باددما و  هاینقشهبوده است که بر همین اساس  سوز باددر این ماه دارای  رکشو

 و اندکردهدرجه سلسیوس را تجربه  3/9تا  5/1نشان داده شده که اکثر نقاط کشور در آبان ماه دمای حداقل بین 

 توانمیبا دقت نظر به نقشه ترسیمی برای سوز باد  .شده استمشخص درجه سلسیوس  -9از  ترپاییندرمحدوه دمایی 

 نام ایستگاه شدههسوز باد محاسب کمترین دما سال

 اردبیل 29.9- 22- 1374

 سقز 43.3- 33- 1375

 فیروزکوه 29.2- 23- 1376

 بروجن 23.4- 18- 1377

 سقز 31.1- 23- 1378

 خمین 30.7- 24.2- 1379

 همدان )فرودگاه( 25.1- 18- 1380

 همدان )نوژه( 29.4- 21.5- 1381

 اردبیل 24.6- 19- 1382

 قزس 36.7- 27.6- 1383

 اردبیل 34.6- 27.6- 1384

 آبادبستان 37.7- 30.2- 1385

 گرماب 40.2- 29.2- 1386

 اردبیل 34.3- 24.4- 1387

 شازند 23.9- 18.4- 1388

 گرماب 40- 29- 1389

 آبادبستان 35- 25- 1390

 گلمکان 28.9- 20- 1391

 سراب 32.3- 25.6- 1392

 زارالله 24- 18.4- 1393
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و بر  اندداشتهدرجه سلسیوس  -1/5تا  -8/9بسیاری از نقاط دمای  5. در شکل نقش باد را در کاهش دما مشاهده کرد

در نقشه سوز باد تنها  .درجه سلسیوس قرار داشت 3/9تا  5/1محدوده بسیار زیادی در دامنه  که 9عکس شکل 

 ط یاد آور شد.این نقعدم وجود باد را در ا توانمیغربی و شمال کشور در این محدوده قرار دارد و از جنوب هاییقسمت

 

 
 نگارندگان منبع: سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع  :7شکل 

 
 نگارندگان منبع:   سوز بادنقشه دمای  :1شکل                       دمای حداقل نقشه: 1شکل   

 

 آذرماه

 ، محدوده بیشتری از کشور را سومین ماه از فصل پاییز در زدیک شدن به فصل زمستان،نسرمازا و  هایسامانهبا ورود 

 هایدایرهغرب و شمال کشور، (. مناطقی در جنوب7است )شکل  سوز بادکه بیانگر وقوع  اندکردهپر  تربزرگ هایدایره

 سوز بادوقوع  311اندکی از وقوع سوز باد است. نقاطی که دارای بیش از کوچک را پوشانده است که دلیل بر فراوانی 

 است. توجهقابلبوده که ایستگاه  11است 

از  هاییقسمتمرکزی و  هایبخشدرجه سلسیوس قرار دارد و  9تا  -6/1کثر نقاط کشور در محدوده ا 6شکل در 

 .دهدمی را نشاندرجه سلسیوس  -1/5تا  نهایتاًشمال کشور 

نقاط کشور در  مدهو عدرجه سلسیوس  -91بروز دمای تا  است سوز باد بندیپهنهکه نمایش  8مراجعه به شکل 

از جنوب غرب و شمال کشور در  ایباریکهو باز هم نقاط محدود و  کندمیید تائرا درجه سلسیوس  -91تا  -1/5محدوده 

نفوذ سرما به مناطق جنوبی کشور حتی یک  ،. نکته قابل توجهدهدمی را نشاندرجه سلسیوس  -9تا  -6/1محدوده 
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داشته است و  سلسیوس درجه 5شرق کشور است که دمای زیر در جنوب هاییایستگاهو  فارسخلیجایستگاه در سواحل 

 درجه سلسیوس رسانده است. -8/7را به  یاحساس دمای ،از سیستان و بلوچستان که وجود باد هاییقسمت

 

 
 سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع : 1شکل 

 
 ادسوز بنقشه دمای  :1شکل             نقشه دمای حداقل :3شکل 

 

 ماهدی

اما باز هم ؛ (1)شکل  اندداشتهمورد را  51کمتر از  سوز بادساحلی وقوع  هایایستگاهجنوبی کشور و  هایاستاننقاطی در 

ساله را شاخص و  11طی دوره آماری  سوز بادبزرگ بیشتر دیده شوند و وقوع  هایدایرهبروز سرما باعث شده است که 

 برخوردار است. سوز باد توجهقابلاط کشور از فراوانی . اکثر نقاده شودبارزتر نشان د

که سفید نشان  هاییمحدوده. دهدمیاولین ماه زمستان و بروز سرما و نفوذ آن را به اکثر نقاط کشور نشان  91شکل 

داشت  داده شده است، نقاطی است که فاقد ایستگاه سینوپتیک هواشناسی است و شاید اگر در این نقاط هم ایستگاه وجود

غرب، مرکز و نواحی شمالی کشور قابل توجه سردتر در شمالبا این وجود نمایان شدن نقاط  .شدمیپوشش داده  کامالً

 غلبه دارد. سایر مناطقبر درجه سلسیوس  -9/1تا  -3/1محدوده دمایی است هرچند که 

در شکل  کهیصورت دران است نمای خوبیبه 99شکل درجه سلسیوس در  -9/1تا  -3/1دمایی ضعیف شدن محدوده 

جنوب و  ،از شمال هاییقسمتبرای نقشه،  در اینکه باد لحاظ نشده بود غلبه نقاط در همین محدوده دمایی بود. قبلی 
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محاسبه و برآورد شده است. در واقع درجه سلسیوس  -1/96و اصفهان دمای تا  کرمان ،از فارس هاییقسمتمرکز شامل 

 .کندمیمشخص برای بیشترین محدوده کشور  درجه سلسیوس را -1/96تا  -7/7نقشه، دمایی بین  این

 

 
 سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع : 3شکل 

 

 
 سوز باد: نقشه دمای 44شکل                             نقشه دمای حداقل :41شکل 

 

 ماهبهمن

است هرچند که در خراسان جنوبی و سیستان و  غرب و زاگرس مرکزی بر شمال هافراوانیباز هم تمرکز بیشترین 

 (.91)شکل  شوندمیقابل توجه مشاهده با فراوانی  هاییایستگاهموردی  صورتبهبلوچستان هم 

در  تقریباًتعلق دارد و مناطق کوچکی باز هم درجه سلسیوس  -6/9تا  5/1محدوده دمایی  دروسعت زیادی از کشور 

قابل مشاهده است و این نشان از عقب نشینی سرما نسبت به درجه سلسیوس  -9/1 تا دمای نهایتاًمرکز و شمال کشور 

 (.93است )شکل ماه گذشته 

درجه سلسیوس برای  -8/95تا  5/1محدوده دمایی ، (99ماه )شکل در این  سوز بادترسیمی مربوط به  هاینقشهدر 

. به دهدمیرا نشان درجه سلسیوس  -8/95تا  -9/6بین  ییکشور تعریف شده است و غالب نقاط کشور در محدوده دما

 .وزش باد در این ماه بسیار باال بوده و دمای احساسی را به میزان قابل توجهی تغییر داده است تأثیرگذاری بیانی دیگر
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 سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع  :42شکل 

 

 

 سوز باد نقشه دمای: 41شکل                 نقشه دمای حداقل :47شکل 
 

 اسفندماه

دیده  وفوربهکوچک  هایدایرهکاهش دارد و  ایمالحظهقابل  طوربهدر جنوب و جنوب شرق  سوز باددر این ماه فراوانی 

به میزان باال در این مناطق  سوز بادبزرگ بیانگر وقوع  هایدایرهدر شمال غرب و مرکز کشور  بازهملیکن . شوندمی

 (.95است )شکل 

 هایاستاناز  هاییمحدودهاست.  مشاهدهقابل خوبیبهدرجه سلسیوس  9تا  -5/1غلبه محدوده دمایی  97در شکل 

گسترش محدوده  توجهقابل. نکته اندکردهرا نیز تجربه درجه سلسیوس  -6/9ی تا ال کشور دماکرمان و فارس و شم

ر است و ماندگاری سرما و زمستان در شرق کشوغرب و حتی جنوبدر جنوب و جنوبدرجه سلسیوس  9تا  5/1دمایی 

است  کمینهباد بر روی دمای  تأثیر دهندهنشان 96شکل و محدوده دمایی در  هارنگ. تغییر دهدمیاین ماه را نشان 

 97شکل در  کهدرحالیقرار گرفته درجه سلسیوس  -8/91تا  -6/9که بسیاری از مناطق کشور در محدوده  ایگونهبه

 بود. درجه سلسیوس 9تا  -5/1در محدوده دمایی غالب نقاط کشور 
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 سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع  :41شکل 

 

 
 سوز بادنقشه دمای : 43شکل                            نقشه دمای حداقل: 41شکل 

 

 ماهفروردین

 تنها  اندداشته سوز بادمورد  311ز که بیش ا هاییایستگاهمشخص است. تعداد  خوبیبهدر این ماه کاهش فراوانی سوز باد 

در  تقریباً(. 98شکل مورد نیز وجود دارد ) 51با کمتر از  هایایستگاهایستگاه بوده است. نقاط پراکنده و محدودی از  9

کشور حاکم  غربمالسرما در ش عمدتاًبا فراوانی باال نیست و  سوز بادغرب خبری از وقوع شرق، جنوب و جنوبجنوب

 است.

برای تمامی نقاط کشور را نشان درجه سلسیوس  9/9تا  9/1این موضوع محدوده دمایی  تائیدعالوه بر  91کل ش

 است. مشاهدهقابلدرجه سلسیوس  -9/1تا  3/1دمای بین  موردی در برخی نقاط صورتبهو  دهدمی

 9/9است. محدوده دمایی یوس درجه سلس -7/9است  مشاهدهقابلدمایی که  ترینپایین( 11شکل ) سوز باددر نقشه 

باد در  تأثیرگذاریبنابراین ؛ بود( در این نقشه بسیار محدود است کل کشور را فرا گرفته تقریباًکه )درجه سلسیوس  9/1تا 

 است. بودهزیاد  ،این ماه نیز بر روی دمای احساسی
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 سوز بادنقشه فراوانی تجمعی وقوع  :41شکل 

 
 سوز بادنقشه دمای  :21شکل                نقشه دمای حداقل :43شکل 

 

 گیرینتیجه

 سال 11 شدهگرفتهسرعت باد در کاهش دمای هوا مورد بررسی قرار گرفت. دوره آماری به کار  تأثیردر این مطالعه 

ی بوده است برای روزها پژوهشدرجه سلسیوس مالک  5از  ترپایین دمای کهاین( بوده است. با توجه به 9313-9369)

 399تا  911 هایداده از تا فروردین نآباروزهای متفاوت بود. برای  ،اندبودهکه تحت مطالعه  هاییایستگاهمختلف تعداد 

 استفاده شد.ایستگاه(  159میانگین )ایستگاه 

 سوز باد نقشه دمای حداقل و گرفتهرا در نظر  موردنیاززمانی  هایبازه توانمیپاسخگویی به کاربران مختلف  منظوربه

 هاآنبرای  بندیپهنه هاینقشهآن محاسبه و متناظر سوز باد  ومیانگین ماهانه دمای حداقل  ،را ترسیم کرد. در این مقاله

ایستگاه و کمترین آن مربوط  331از مورد  98188با  9311مربوط به سال  سوز بادترسیم و تحلیل شد. بیشترین فراوانی 

در  سوز بادمختلف سال نیز فراوانی وقوع  هایماهایستگاه بوده است. در  937از تعداد مورد و  9311با  9369به سال 

ایستگاه باالترین و آبان ماه با  351مورد از  96191با  ماهبهمن، موردمطالعه هایماهتابستان به کمترین مقدار خود و در 

 حد را داشته است. ترینپایین ،ایستگاه 315مورد از  96618

برنامه ریزان و  ه شود.یدمای هوای سرد ارا بندیپهنهاین بود که نقشه جدیدی از  پژوهشاهداف اصلی این یکی از 

 کهدرصورتی کنندمیهواشناسی بسنده  هایایستگاهثبت شده در  هایدادهمختلف در حال حاضر به  هایارگانکاربران 
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 هاینقشه. دهدمیقابل توجهی کاهش  طوربهرا  لسیوس(درجه س 5)کمتر از  دمای هوا ،متفاوت هایسرعتوجود باد با 

نشان  خوبیبهبرای نقاط مختلف  هااختالف و این است شدهترسیمتا فروردین(  از آبان) سرد سال هایماهبرای  بندیپهنه

ترین اختالف بیش درجه سلسیوس و 9/3در ماه آبان به میزان  سوز بادداده شده است. کمترین اختالف بین دمای واقعی و 

با  تواندمی روزانه مثالً  ترکوتاهزمانی  هایبازهبوده است. بدیهی است این مقادیر برای درجه سلسیوس  9در ماه بهمن با 

 شدت بیشتری نشان داده شود.
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