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مقدمه 
شرایط آبوهوایی همواره زندگی انسان را تحتالشعاع خود قرار داده است .بنابراین ،انسان همیشه سعی داشته است که
زندگی خود را با شرایط آبوهوایی هماهنگ کند .یکی از این شرایط موجهای سرمایی است .این موجها در دورة معتدل
و سرد سال سرما و یخبندان و در دورة گرم سال نیز خنکی هوا را در پی خواهند داشت .بنابراین ،موجهای سرمایی هم
میتوانند مخاطرة طبیعی تلقی شوند هم میتوانند شرایط مطلوب جوی را در دورة گرم فراهم کنند.
روزهای سرد و موجهای سرمایی نمونهای از رویدادهای فرین دمایی هستند که در آنها مقادیر غیرمعمول دمای
کمینه مشاهده میشود .موجهای سرمایی نقش مهمی در کاهش دمای کمینة مطلق بازی میکنند که مقدار کاهش آن
به درجة حرارت و سرعت باد بستگی دارد .بنابراین ،دو معیار وجود دارد تا یک موج را موج سرمایی دانست :یکی نرخ
کاهش درجة حرارت کمینه و دیگری آستانة دمای کمینه است که با توجه به منطقه و زمان سال متفاوت است
( .)http://glossary.ametsoc.org/wiki/Cold_waveبا توجه به اهمیت موجهای سرمایی مطالعات زیادی در این
 نویسندة مسئول ،تلفن46929993166 :

Email: mostafakarimi.a@ut.ac.ir
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زمینه انجام گرفته است .زمانی که پُرفشاری سرد و قوی در منطقة دریاچة بایکال -مغولستان به سمت جنوب گسترش
یابد ،بهعنوان فرایندی جوی ،باعث فرارفت سرمای شدید میشود و بخش وسیعی از کشور چین دچار یخبندان میشود
(تاکاشی.)94 :9114 ،
بررسی موجهای سرمایی بهارة هندوستان مشخص کرد که در طی فصل بهار در سال  6443–6446مناطق شمال و
شمال شرق هندوستان شرایط شدید موجهای سرمایی را طی یک دورة طوالنی (یک تا دوهفتهای) تجربه کردهاند که در
یک دهة گذشته آن بیسابقه بوده و باعث خسارات فراوان به محصوالت کشاورزی ،باغبانی ،درختان جنگلی ،و دام از جمله
ماهیگیری وارد شده است (سامر و همکاران .)9 :6443 ،بررسی دو رویداد قوی در  62ژوئن و  94ژوئیة  9110در
جنگلهای آمازون نشان داد که در هر دو رخداد دمای روزانه در جنوب شرقی برزیل به حدود  8درجة سانتیگراد یا کمتر از
آن کاهش یافته است و درجة حرارت هوا و رطوبت در آمازون مرکزی و غربی کاهش شدید داشته است .بزرگترین کاهش
در کمینة درجة حرارت در اثر فرارفت هوای سرد همزمان با بادهای جنوبی رخ داده است (مارنگو و نوبر.)9113 :9117 ،

براساس پژوهش کانی و همکاران ( ،)6448عامل اصلی موجهای سرد اروپا واچرخند نسبتاً ضعیف اقیانوس اطلس و شمال
اروپا ،کمفشارهای متوالی در غرب و مرکز اروپا ،بادهای غربی ،شرایط بارومتریک در ناحیة مدیترانه ،و کمفشارهای لیتوانی و
استونی هستند که شرایط سرما را در مرکز اروپا مستقر میکنند (کانی و همکاران .)381 :6448 ،سوفرونی و همکاران
( )1 :6493موج سرمایی  61ژانویه تا  98فوریة جمهوری مولداوی را بهدلیل گسترش پُرفشار سیبری ،که تا بخشهای غربی
اروپا گسترش یافته و با واچرخند آزور یکی شده است ،دانستهاند .آنها برآن بودند که این موجها مدل معمولی از موجهای
بزرگ سرد هستند که میتوانند کل اروپا بهویژه مولداوی را تحت تأثیر قرار دهند .واوروس و همکاران ( )9930 :6442نیز،
که به کمـک مدل گردش عمومی جو رفتار موجهای سـرما را واکـاوی کردند ،به این نتیجه رسیدند کـه در بخشهای
غربـی امریکای شمالی و اروپـا و بـا شـدتی کمتـر بـر روی کالهکهای قطبی بسـامد رخـداد موجهای سـرما رو بـه
افزایش است و دلیل آن را قرارگیری در بخش پاییندست سـردچالهـای جـوی دانستند .زانگ و همکاران (،)9 :9112

ضمن بررسی اقلیمشناسی موسمیها و موجهای سرد در شرق آسیا ،دریافتند که شدت باالی پُرفشار سیبری در ماههای
دسامبر و ژانویه رخ میدهد؛ درصورتیکه بیشترین فراوانی موجهای سرد در شـرق آسیا مربوط به ماههای نوامبر و مارس
است .نوحی و همکاران ( ،)001 :9387با تعیین طول دورة بدون یخبندان با استفاده از تاریخهای آغاز و خاتمة یخبندانهای
فرارفتی و تابشی ،دریافتند که برآورد قابلیت اجرای عملیات محافظت از یخبندان برای محصوالت کشاورزی در زنجان،
قزوین ،و تهران امکانپذیر است .صادقی و همکاران ( ،)947 :9319با تحلیل همدید موجهای سرمایی در شمال شرق ایران،
پی بردند که 14درصد از سرماهای شدید منطقه علت همدیدی یا انتقالی دارند؛ بهطوریکه ریزش هوای سرد از عرضهای
باالتر به وقوع سرما در منطقه منجر شده است .خوشحال دستجردی و همکاران ( ،)33 :9388با استفاده از کاربرد تحلیل
مؤلفههای مبنا و تحلیل خوشهای ،به شناسایی الگوهای گردشی پدیدة یخبندان در استان فارس پرداختند .آنها به این
نتیجه رسیدند که با گسترش پُرفشار سیبری و پُرفشارهای شمال و شمال شرقی اروپا به سوی ایران ،عالوه بر نزول درجة
حرارت در مناطق مختلف استان در ارتفاعات زاگرس ،مرکز پُرفشاری با فشار مرکزی  9461ه.پ تشکیل میشود که در
تداوم و تشدید یخبندان در استان فارس نقش اساسی دارد .لشکری ( )9 :9387نفوذ زبانهای از پُرفشار سیبری را که در
اطراف دریاچة بایکال شکل گرفته بود ،علت اصلی موج سرمایی  9386و افت دمای ایران بیان کرد .کریمی و همکاران
( ،)11 :9319با تحلیل موج سرمای فراگیر ایران در دیماه و بهمن  ،9383به این نتیجه رسیدند که الگوی حاکم بر این موج
سرمای شدید الگوی پُرفشار سیبری بوده است .در این مدت پُرفشار سیبری با هجوم به طرف عرضهای پایین هفت موج

واکﺎويرخدادوالگوﻫﺎيﻫﻤدیدموجﻫﺎيسﺮمﺎیﯽدﻫةاخﯿﺮایﺮان

 961

سرمایی شدید و نادر را در منطقة موردمطالعه ایجاد کرده است .قویدل و همکاران ( ،)61 :9311با استفاده از شاخص نمرات
استاندارد ،به شناسایی و طبقهبندی موجهای سرمایی شمال غرب کشور پرداختند و بیان کردند که که الگوی فشار حاکم در
طول ایام موجها وضعیت پُرفشار در سطح زمین و ناوة عمیق در سطوح فوقانی است .دارند و مسعودیان ( ،)941 :9310با
بهرهگیری از نمایة بهنجارشدة دما ،)NTD( 9الگوهای ناهنجاری ضخامت سرماهای فرین ایران از سال  9304تا  9383را
بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که شدیدترین سرماهای فرین ایران هنگامی رخ میدهد که بر روی سیبری و شمال
شرق ایران هستة بسیار قوی ناهنجاری منفی و بر روی دریای بارنتز و گروئنلند و اروپا ناهنجاری مثبت جو دیده شود.
علیجانی و هوشیار ( ،)9 :9387با طبقهبندی الگوهای ایجادکنندة سرماهای شدید منطقة شمال غرب کشور ،بیان کردند که
74درصد از سرماهای شدید در شمال غرب ایران با استقرار ناوهای عمیق بر روی شمال ایران و قرارگرفتن منطقة
موردمطالعه در بخش عقب آن و همچنین وجود یک پُرفشار در سطح زمین رخ میدهد و بقیة موارد سرمای تابشی سطح
زمین عامل اصلی سرماهای شدید است .قویدل رحیمی ( ،)912-911 :9314با بررسی  84روز سرمایی ،به بررسی رابطة
دماهای فرین پایین فراگیر دورة سرد آذربایجان با الگوهای گردشی تراز  144ه.پ پرداخت و بیان کرد که دماهای فرین
مذکور همگی از نوع فرارفتی یا انتقالی بوده است .خوشاخالق و همکاران ( ،)9 :9319با استفاده از رابطة سوزباد ،به تحلیل
همدید سرماهای شدید خراسان پرداختند و نتیجه گرفتند که عامل اصلی فرارفت سرماهای شمال خراسان در 74درصد
موارد سامانة بندالی و در بقیة موارد استقرار ناوة عمیق روی شمال ایران بوده است.
اغلب مطالعات انجامشده در زمینة موجهای سرمایی تأکید بر موجهای سرمایی بهویژه فرین در دورة سرد سال
داشتهاند .در این پژوهش سعی شده ،عالوه بر موجها سرمایی در دورة سرد سال ،موجهای سرمایی (خنک) ،که باعث
تعدیل هوا در دورة گرم سال میشوند ،در یک دورة دهساله بررسی شوند .علت انتخاب این دوره ،تشدید رخداد موجهای
گرمایی و افزایش دما در دو دهة اخیر نسبت به قبل است که اهمیت موجهای سرمایی و بهخصوص خنک دورة گرم را
بیشتر کرده است .همچنین ،با تحلیل خوشهای الگوهای همدید ،شرایط گردش جو ایجادکنندة این موجها تبیین شود.

موادوروشﻫﺎ 

برای استخراج الگوهای همدیدی موجهای سرمایی و خنک یک دهة اخیر (نابهنجاریهای منفی (کاهشی) دما) ایران ،دادههای
دما ،فشار تراز دریا ،و ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  814ه.پ  ERA-Interimبا تفیکک  9در  9درجه طی دورة دهساله (-6440
 )6493با فواصل زمانی سه ساعت از مرکز پیشبینیهای میانمدت اروپا )ECMWF( 6اخذ شد .مقدار کمینة دمای همة روزها
با نرمافزار متلب 3از دادههایی که در محدودة سرزمینی ایران قرار داشتند استخراج شد .برای از بین بردن اثرهای فصلی دما،
نمرة استاندارد هر ماه جداگانه محاسبه شد .در ادامه ناهنجاریهای منفی پایینتر و مساوی  -9بهعنوان روزهایی با موج
سرمایی در دورة سرد و خنک در دورة گرم سال شناسایی شد .به عبارت دیگر ،در این پژوهش روز سرد براساس مفهوم
نسبیبودن سرما در زمان و مکان به روزی اطالق میشود که در آن نمرة استاندارد دمای کمینه کمتر از  -9باشد .با این شرایط،
از بین همة روزها ( )3214تعداد  121روز دارای موج سرمایی و خنک شناسایی شد .در گام بعد از روش خوشهبندی
سلسلهمراتبی مبتنی بر فاصلة همبستگی برای استخراج خوشهها و الگوهای همدیدی مؤثر بر ایجاد موجهای سرمایی و خنک
بهره گرفته شد .برای تعیین ضریب همبستگی بهینه ،ضرایب آستانهای مختلف به روش هیستوگرام سنجش شد که درنهایت
1. Normalized Temperature Deviation
2. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
3. Matlab
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ضریب همبستگی  4/71بهعنوان معیار استخراج خوشهها انتخاب و 9درصد دادهها (یارنال )940 :9314 ،یعنی شش روز بهعنوان
کمینة عضو برای شکلگیری هر خوشه تعیین شد .نتیجة تحلیل خوشهای بر روی دادههای فشار تراز دریا پنج خوشه بود که
بعد از کنترل چشمی و با توجه به گردش جو و زمان رخداد بهعنوان الگوهای همدید درنظر گرفته شدند.
برای تحلیل همدید الگوهای پنجگانه ،نقشههای همدیدی باد و تغییرات دمایی (نسبت به دورة قبل از رخداد الگو) در
دو تراز دریا و  814ه.پ برای روزهای نمایندة هر الگو در نرمافزار گردس 9ترسیم و تفسیر شد.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ 

با استخراج  121روز دارای ناهنجاری منفی دما بین سالهای  6440تا  6493مشخص شد که سال  6493با  960روز و سال
 6442با  64روز ناهنجاری منفی پایینتر از  -9بهترتیب دارای بیشترین و کمترین ناهنجاری منفی طی دورة موردبررسی
بودهاند ،که این نوسان میتواند بهدلیل تفاوتهای ساالنه در شرایط گردش جو و الگوهای همدید فعال در منطقه برای رخداد
این پدیده باشد .با توجه به فراوانی روزهای هر خوشه و بهترتیب فصول ،خوشههای استخراجی بهعنوان الگوهای فصلی
نامگذاری شده است .در جدول  9هر خوشه (الگو) و فراوانی روزهای آن مشخص شده است .بیشترین فراوانی متعلق به خوشة
دوم (الگوی تابستانه) است؛ این در حالی است که 21درصد ناهنجاریهای منفی یعنی  348روز در نیمة دوم سال قرار دارد.
در شکل  ،9نمودار فراوانی فصلی الگوهای پنجگانه نمایش داده شده است و با توجه به اینکه فراوانیهای فصلی هر
الگو از فراوانیهای ماهانه استخراج شده است ،فراوانیهای ماهانة هر الگو نیز در شکل  6نشان داده شده است .بیشترین
فراوانی روزهای سرد (خنک) طی ده سال بررسیشده در الگوی دوم در ماه اوت با  74روز و همچنین در ماه ژوئن با 14
روز بوده است .وجود همین فراوانی ناهنجاریهای منفی در ماههای گرم سال از این الگو یک الگوی تابستانه تشکیل
داده است .سومین فراوانی مربوط به ماه سپتامبر با  31روز بوده است.
موجﻫﺎيسﺮمﺎیﯽوخنک(()5009-5099مأخذ:محﺎسﺒﺎتنگﺎرندگﺎن) 
ﺟدول.9ﻓﺮاوانﯽروزﻫﺎيالگوﻫﺎيپنجگﺎنة 

خوﺷه
9
6
3
0
1

الگو 
اول (بهاره)
دوم (تابستانه)
سوم (پاییزه)
چهارم (پاییز -زمستان)
پنجم (زمستانه)

بﺎزةﻓصلﯽ
بهاره
تابستانه
پاییزه
اواخر پاییز و اوایل زمستان
زمستانه

بهروز) 
ﻓﺮاوانﯽ( 
18
643
962
14
16

موجﻫﺎيسﺮمﺎیﯽوخنک(مأخذ:محﺎسﺒﺎتنگﺎرندگﺎن) 
ﺷکل.9نﻤودارﻓﺮاوانﯽﻓصلﯽالگوﻫﺎيپنجگﺎنه(روز) 
1. Grads
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موجﻫﺎيسﺮمﺎیﯽوخنک(مأخذ:محﺎسﺒﺎتنگﺎرندگﺎن)
ﺷکل.5نﻤودارﻓﺮاوانﯽمﺎﻫﺎنةالگوﻫﺎيپنجگﺎنه(روز) 

با بررسی همبستگی فشار تراز دریا بین پنج الگوی مستخرج ،مشخص شد که بیشترین همبستگی درونگروهی
متعلق به الگوی چهارم (اواخر پاییز -اوایل زمستان) با ضریب  4/10و در مرتبة دوم متعلق به الگوی دوم (الگوی
تابستانه) با ضریب  4/13است .کمترین همبستگی درونگروهی نیز متعلق به الگوی سوم (پاییزه) با ضریب  4/14است.
این شرایط میتواند به علت وردشهای بیشتر گردش جو در این زمان از سال باشد.

ﺷنﺎسﺎیﯽﺷده 

ویژگﯽﻫﺎوتحلﯿلﻫﻤدیديالگوﻫﺎي

بﺮرسﯽ
اگر محدودة جغرافیایی کشور ایران را از عرض جغرافیایی  61تا  04درجة شمالی و از طول جغرافیایی  00تا  20درجة
شرقی بهصورت  9×9درجهبندی کنیم ،کشور ایران شامل  640نقطة مختصاتی با فاصلة  9درجة جغرافیایی است .شرایط
اختالف دمای روز نمایندة الگو با روز قبل از آن الگو برای این  640نقطة محاسباتی بهترتیب برای هرکدام از الگوها
همراه با نقشههای همدیدی تراز دریا و تراز  814ه.پ تحلیل شد.
الگوياول 

همانطورکه در شکل  3مشاهده میشود ،در روز نماینده ( )6441/40/64الگوی اول (بهاره) در سطح زمین پُرفشار
گستردهای شرق اروپا را دربر گرفته است که یک مرکز آن بر روی دریای سیاه (در روز بررسیشده با فشار مرکزی 9460
ه.پ) واقع شده است .زبانهای از پُرفشار از روی دریای سیاه و مدیترانه به سمت ایران کشیده شده و شمال غرب ایران را
دربر گرفته است .جدا از کمفشار مستقر بر شمال دریای خزر ،شرایط کمفشاری در شرق و جنوب ایران بهخصوص بر
روی افغانستان با فشار مرکزی  9448ه.پ که در این ایام از سال زبانهای از کمفشار تازه تشکیلشدة موسمی بر روی
شبهجزیرة هند است (بیتان و سارونی )733 :9116 ،مشاهده میشود .این گرادیان فشار در منطقه باعث حاکمیت جریانات
شمال غربی بر روی ایران شده که سرعت آن به سمت جنوب شرق ایران افزایش یافته است .این جریان ،که از
عرضهای باالتر سرچشمه میگیرد ،باعث فرارفت سرد و کاهش دما در بیشتر مناطق کشور شده است .بیشینة کاهش
دما بهدلیل افزایش سرعت بیشتر در نیمة شرقی ایران رخ داده است؛ بهطوریکه هستة بیشینة کاهش دما در شمال شرق
(تا  2درجة سانتیگراد) و همچنین هستة دومی در جنوب شرق کشور (با کاهش دمایی کمتر از  2درجة سانتیگراد)
مشاهد میشود.
الگویی کم و بیش مشابه در ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  814ه.پ قابل مشاهده است .به این ترتیب که زبانهای از
پُرارتفاع مستقر بر شرق اروپا و دریای سیاه بر روی همسایههای غربی ایران گسترش یافته و منحنی  9081ژ.پ.م آن
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غرب و شمال غرب ایران را دربر گرفته است .وجود این پُرارتفاع در غرب و شرایط کمارتفاعی در ناحیة شرق باعث شده
با اینکه کمارتفاع نسبتاً قوی در شمال دریای خزر وجود دارد ،جریانات شمال غربی بر روی ایران شکل بگیرد و به تبع آن
همانند تراز دریا در این تراز نیز فرارفت سرد وجود داشته باشد .الگوی نابهنجاری منفی دما شباهت بسیار به سطح زمین
داشته و پهنة کاهشی در شمال شرق گستردهتر شده و نیمة شرقی و نواحی مرکزی را پوشانده است.

ﺷکل.9تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎیﯽ()Cᵒوبﺮداربﺎد()5001/02/50درالگوياول(،راست)درﻓشﺎرتﺮازدریﺎ(ﻫ.پ)و(چپ)درتﺮاز 120

ﻫ.پ(ژ.پ.م) 
الگويدوم 

نقشة الگوی همدیدی فشار تراز دریا و سطح  814هکتوپاسکال برای روز نماینده (( )6493/47/41شکل  )0در الگوی
دوم (تابستانه) نشاندهندة حاکمیت زبانة کمفشاری در جنوب ایران است (فرود خلیجفارس) که در روز بررسیشده در
نقشة تراز دریا مرکز آن با پربند  110هکتوپاسکال بر روی پاکستان بسته شده است .همچنین ،پُرفشار جنبحاره در نیمة
غربی از اروپا تا افریقا و شمال دریای خزر گسترده شده که با حرکت واچرخندی خود باعث فرارفت هوای خنک
عرضهای باالتر به سمت کمفشار مستقر بر روی جنوب ایران و خلیجفارس شده است .بنابراین ،عامل اصلی خنکی هوا
در این الگو را باید محل استقرار پُرفشار جنبحاره دانست که برخالف شرایط همدیدی معمول در تابستانها در
عرضهای باالتر گسترش داشته و در غرب ایران جای خود را به زبانة کمفشار داده است .بدین ترتیب ،جریان ورودی از
سمت شمال شرق باعث ریزش هوای خنکتر و کاهش دما بر روی بیشتر مناطق کشور شده است .این کاهش (در روز
بررسیشده تا  2درجة سانتیگراد) در نیمة شمالی ایران محسوستر بوده است.
نقشة فشار تراز دریا (شکل  )0در  6493/47/41بهعنوان روز نمایندة این الگو نشاندهندة حاکمیت زبانههای کمفشاری
در شرق ،جنوب شرق ،و جنوب ایران بهویژه خلیج فارس (ه.پ )112است که زبانههای آن تا مرکز عراق پیشروی کرده
است .این الگوی فشار ،که الگوی غالب کمفشاری در دورة گرم سال در این منطقه است ،در بعضی منابع فرود
خلیجفارس یا کمفشار موسمی-خلیج فارس نامیده شده (مسعودیان61 :9314 ،؛ الثنافی و آنیس )0194 :6491 ،که گاهی
با کمفشارهای گرمایی جنوب و شرق ایران یکی میشوند .همچنین ،پُرفشار جنبحاره با پربند  9492ه.پ نیز تا شمال
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دریای خزر و آرال تسلط یافته که شیو فشاری تقریباً پایدار در دورة گرم سال را باعث میشود .حرکت واچرخندی باعث
فرارفت هوای خنک عرضهای باالتر به سمت کمفشار مستقر بر روی ایران بهخصوص نیمة شرقی و جنوب ایران و
خلیجفارس شده است .شرایط همدیدی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  814ه.پ این الگو (شکل  )0نیز ،برخالف شرایط همدیدی
معمول در تابستانها که پُرارتفاع جنبحاره بهطور معمول تا مناطق مرز غربی ایران گسترش مییابد ،در سمت غرب تا
دریای مدیترانه و مصر عقبنشینی داشته و در غرب ایران جای خود را به زبانههای کمارتفاع داده است .این شرایط
امکان ریزش هوای خنکتر عرضهای باالتر را به سطح کشور همزمان با تراز دریا مهیا کرده است .همانگونهکه در
نقشة تغییرات دما و فشار تراز دریا (شکل  )0نیز دیده میشود ،جریان هوای خنک عرضهای باال به ایران باعث تغییرات
منفی دمایی بین  9الی دو درجه در جنوب و جنوب غرب و  6الی  0درجه در نواحی شمالی و شمال غربی و بیش از 0
درجة سانتیگراد در شمال شرق شده است.


ﺷکل.2تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎیﯽ()Cᵒوبﺮداربﺎد()5099/01/02درالگويدوم(،راست)درﻓشﺎرتﺮازدریﺎ(ﻫ.پ)و(چپ)درتﺮاز120

ﻫ.پ(ژ.پ.م) 
الگويسوم 

در نقشة فشار تراز دریا در روز نمایندة (( )6440/94/47شکل  )1الگوی سوم (الگوی پاییزه) ،با توجه به زمان سال در
عرضهای شمالی و مناطق شرقی روسیه پُرفشار سیبری در ابتدای تشکیل خود است .عالوه برآن ،با گذر سامانههای
پُرفشار مهاجر گاهی این پُرفشار تقویت شده و از محل تشکیل خود به سمت غرب تا شمال دریای خزر نیز گسترش یافته
است .استقرار پُرفشار در شمال باعث ایجاد شیو فشاری به سمت جنوب و تشکیل جریان شمالی بر روی ایران میشود .در
نقشة تراز دریا (شکل  )1شکلگیری شرایط یادشده باعث جریان هوای عرضهای باال از شمال و شمال شرق ایران شده
است .در نتیجة این جریان ،دمای هوا در شمال شرق ،شرق ،مرکز ،و نیمة شمالی کشور کاهش یافته است .در تراز 814
ه.پ نیز ایران زیر نفوذ زبانههای پُرارتفاع قرار دارد (شکل  .)1در این تراز پُرارتفاع مستقر در شمال دیای خزر قویتر و
گستردهتر از سطح زمین دیده میشود و نیمة شمالی کشور را دربر گرفته است ،اما در نیمة جنوبی کشور ،وجود شرایط
کمارتفاع باعث جریان هوای سرد عرضهای شمالی همانند تراز دریا بر روی ایران ،بهویژه در شرق و شمال شرق کشور،
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شده است .بهطورکلی ،عامل اصلی سرمایش این الگو در هر دو تراز بررسیشده را باید پُرفشار سیبری و پُرارتفاعی دانست
که مناطق شمالی و شرقی کشور را تحت سیطرة خود قرار داده است .با توجه به نقشة فشار تراز دریا و تراز  814ه.پ و با
توجه به اینکه جریان از سمت شمال شرق وارد کشور شده است ،بیشترین کاهش دما (بیش از  2درجه) در این منطقه
اتفاق افتاده است .این کاهش دما در تراز  814ه.پ نسبت به تراز دریا بیشتر و محسوستر بوده است.


ﺷکل.2تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎیﯽ()Cوبﺮداربﺎد()5002/90/01درالگويسوم(،راست)درﻓشﺎرتﺮازدریﺎ(ﻫ.پ)و(چپ)درتﺮازﻫ.پ

(120ژ.پ.م) 
الگويچهﺎرم

شرایط همدیدی فشار تراز دریا در روز نمایندة ( )6448/99/96الگوی چهارم (الگوی اواخر پاییز و اوایل زمستان) نشاندهندة
شرایط پُرفشاری در شمال کشور است که مرکز آن با پربند  9432ه.پ در شمال دریای سیاه بر روسیه بسته شده و
زبانههای آن تا نیمة شمال ایران گسترش یافته است (شکل  .)2دو زبانة مشخص از این پُرفشار یکی تا شمال شرق
ایران و دیگری بر روی عراق گسترش داشته است .این شرایط باعث شکلگیری جریان واچرخندی مشخص ،عالوه بر
مناطق گفته شده ،بر روی عراق و شمال شبهجزیرة عربستان شده است .مجموع شرایط گفتهشده ،عالوه بر وجود شیو
فشار بین این مناطق با ناحیة جنوب شرقی ایران ،باعث جریان هوا از شمال و غرب و فرارفت سرد بر روی ایران شده
است .نقشة ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  814ه.پ (شکل  )2کمی متفاوت تر از تراز دریا بوده و در محل زبانة کمفشار تراز دریا
بر روی دریاچة آرال و خزر کمارتفاع بستهای مشاهده میشود .این شرایط مؤید الگوی بندالی است که بازوی چپ آن در
دریای مدیترانه و بازوی راست آن بر روی دریاچة آرال استقرار یافته است .هوای جریانیافته گرچه سرعت پایینتری
نسبت به تراز دریا دارد ،باعث فرارفت سرد در کشور به استثنای ناحیة جنوب شرق شده است .بیشترین افت دما مربوط به
ناحیة شمالی و شمال شرق بوده ،اما در تراز دریا این افت حداکثری در شمال غرب مشاهده شده است.
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ﺷکل.6تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎیﯽ()Cوبﺮداربﺎد()5001/99/95درالگويچهﺎرم(،راست)درﻓشﺎرتﺮازدریﺎ(ﻫ.پ)و(چپ)درتﺮازﻫ.پ

(120ژ.پ.م) 
الگويپنجم 

در نقشة تراز دریای روز نمایندة ( )6499/96/99الگوی پنجم (الگوی زمستانه) پُرفشار گستردهای از شمال ترکیه تا روسیه
مشاهده میشود (شکل  .)7هستة آن با فشار  9436ه.پدر غرب خود به کمفشار مستقر بر مدیترانه و جنوب خود بر روی
ایران با فشار  9464ه.پ محدود شده است .موقعیت الگویهای فشاری باعث ایجاد جریان شمالی بر روی شمال و شمال
غربی ایران شده است .اما در تراز  814ه.پ مرکز پُرارتفاع مطابق با پُرفشار تراز دریا ناحیة محدودتری را دربر گرفته و به
سمت جنوب جابهجا شده است .وجود این شرایط مانعی برای جریان جنوبی و گرم حاصل از واچرخند عربستان بوده است که
در نیمة جنوبی شبهجزیرة عربستان مشاهده میشود .بنابراین ،جریانهای شمال غربی باعث کاهش دما در شمال ،غرب ،و
بهخصوص شمال غرب کشور شده که در ناحیة غربی سواحل خزری افت دما مشهودتر است .

ﺷکل.1تﻐﯿﯿﺮاتدمﺎیﯽ()Cوبﺮداربﺎد()5099/95/99درالگويپنجم(،راست)درﻓشﺎرتﺮازدریﺎ(ﻫ.پ)و(چپ)درتﺮازﻫ.پ

(120ژ.پ.م) 
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جهگﯿﺮي 
بحثونتﯿ 
موجهای سرمایی با توجه به اثرهای مختلفی که در زندگی انسانها ،بهویژه در کشاورزی و مصرف انرژی ،دارند ،همواره
موردتوجهاند .در این پژوهش دادههای مربوط به دمای کمینة دورة دهساله ( )6493-6440از مرکز پیشبینی میانمدت
اروپا ( )ECMWFاستخراج شد .بعد از استانداردسازی دادهها ،ناهنجاریهای منفی پایینتر و مساوی  -9بهعنوان روزهایی
با موج سرمایی در دورة سرد و خنک در دورة گرم سال شناسایی شد .با تحلیل خوشهای سلسلهمراتبی براساس فاصلة
همبستگی ،پنج خوشة نهایی استخراج و براساس توزیع زمانی بهترتیب بهعنوان الگوی بهاره ،تابستانه ،پاییزه ،انتهای پاییز
 ابتدای زمستان ،و زمستانه نامگذاری شدند.فراوانی رخداد الگوی اول (بهاره) بیشتر در ماه می ( 38روز) و الگوی دوم (تابستانه) در ماه اوت ( 74روز) بوده و در
این ماه فقط الگوی دوم موجد رخداد روزهای خنک تابستانه بوده است .الگوی سوم (پاییزه) در ماه سپتامبر ( 31روز)،
الگوی چهارم در ماه اکتبر ( 61روز) ،و الگوی پنجم در ماه دسامبر ( 62روز) بیشترین فراوانی رخداد را داشتهاند .فصل
تابستان تنوع الگویی پایینی دارد .ماه اوت فقط یک الگو را شامل شده است .اما ،در نقطة مقابل ،در فصل بهار تنوع
الگویی بسیار زیادی مشاهده میشود که این میتواند بهعلت شرایط گذار این زمان از سال باشد.
گرچه در همة الگوها شرایط کلی وجود شیو فشار شمال به جنوب در منطقه مشاهده شده ،چگونگی شکلگیری این
شرایط با هم متفاوت بوده است .در الگوی دوم یا تابستانهـ پیرو شرایط کلی جو در دورة گرم در نیمة جنوبی کشورـ
کمفشارهای گرمایی در جنوب شرق (مفیدی )9382 ،همراه زبانة کمفشار موسمی جنوب آسیا بر روی خلیج فارس
(مسعودیان61 :9314 ،؛ الثنافی و آنیس ،)0194 :6491 ،پُرفشارهای مهاجر و زبانههای پُرفشار جنبحاره موسوم به
پُرفشار ترکمستان (مفیدی ،)9382 ،که تا آسیای میانه گسترش مییابند و بادهای شمالی معروف به باد 964روزة سیستان
را ایجاد میکنند ،مشاهده میشود .با عقبنشینی غربسوی پُرفشار جنبحاره (در حالت معمول این زمان از سال تا مرکز
ایران گسترده شده است) (زرین و مفیدی )93 :9314 ،مناطق بیشتری از ایران تحت تأثیر جریانهای شمالی -شمال
شرقی قرار گرفته که باعث شده در این مناطق شاهد کاهش دما باشیم .اما در الگوی اول یا بهاره سامانههای پُرفشار در
شمال غرب (حوالی دریای سیاه) با ایجاد جریانات شمال غربی بر روی ایران افت دما را باعث شدهاند.
در الگوهای دورة سرد سال ،عالوه بر پُرفشارهای مهاجر ،که در این دوره از فراوانی باالیی نیز برخوردارند ،پُرفشار
شبهساکن سیبری در شمال شرق و شمال دریای خزر (یوسفی و عزیزی ،)9380 ،شدیدترین امواج سرمایی در شرایط
تقویت و گسترش غربسوی پُرفشار سیبری (لشکری و یارمرادی 691 :9313؛ کریمی و همکاران ،)71 :9319 ،و فعالیت
سامانههای بندالی در زمان قرارگیری عقب ناوه بر روی ایران رخ داده است .در تحقیقات پیشین نیز الگوی پُرفشاری
شمال منطقه (خسروی و همکاران ،)97 :9317 ،پُرفشار سیبری و پُرفشارهای مهاجر (دوستکامیان و طاهریان زاد:9312 ،
 ،)211و پشت ناوة سامانههای بندالی مهمترین شرایط همدید و گردش جو رخداد امواج سرمایی مناطق مختلف ایران
ذکر شده است .در این تحقیق ،عالوه بر امواج سرمایی دورة سرد ،موج سرمایی دورة گرم سال (روزهای خنک) را که
میتواند در ایجاد شرایط مطلوب آبوهوایی و افزایش آسایش در دورة گرم نقش داشته باشد نیز بررسی شده است.
در کل ،میتوان گفت وجود شرایط پُرفشار /پُرارتفاع در مناطق همسایههای شمالی (شمال ،شمال شرق ،و شمال
غربی) ایران و در مواردی غرب و شرایط کمفشاری/کمارتفاعی بیشتر اوقات در جنوب ،جنوب شرق ایران شیو فشاری و
جریاناتی با منشأ شمالی ایجاد میکند که این شرایط باعث فرارفت هوای سرد در نیمة دوم سال و خنک در دورة گرم
سال شده و دمای مناطق مختلف کشور را نسبت به شرایط نرمال دورة زمانی خود کاهش میدهد.
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