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چکیده
پدیده تغییر اقلیم یکی از مهمترین مسائلی است که جوامع بشری با آن روبرو هستند .افزایش فراوانی و شدت رخداد رویدادهای فرین
اقلیمی همچون دماهای فرین و بارشهای شدی از جمله اثرات تغییرات اقلیمی به شمار میروند .تحقیق پیشرو با رویکردی نوین به شناسایی،
بررسی و تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی با دمای  -51درجه سانتیگراد و سردتر در شمال شرق ایران میپردازد .این پژوهش با استفاده از
دادههای قرن بیستم سازمان ناسا ،در بازه زمانی  541ساله ( 5785 – 1151میالدی) به انجام رسیده است .ابتدا امواج رخداده در طول بازه
زمانی مورد مطالعه شناسایی ،بررسی و نهایتاً سردترین روز موجِ شناسایی شده از ماههای رخداده انتخاب و مورد تحلیل سینوپتیک قرار گرفت.
نتایج حاصل شده از تحلیلهای سینوپتیک روزهای انتخابی حاکی از تسلط سیستم پرفشار در سطح زمین و رخداد بلوکینگ و به دنبال آن
ناوه و پشته در سطوح فوقانی جو دارد .در اکثر روزهای مورد مطالعه ،سیستم پرفشار ادغامی (پرفشار سیبری – پرفشار مهاجر غربی) در سطح
زمین جریان داشته که بر شدت سرمای سطح زمین به شدت افزوده است .جریان نصفالنهاری شکل گرفته توسط بلوکینگهای رخداده منجر
به وزش هوای بسیار سرد عرضهای شمالی به شمال شرق ایران شده و از طرفی دیگر بر مدت زمان استقرار این امواج سرد افزوده است.

کلید واژگان :امواج سرمایی ،دادههای قرن بیستم ناسا ،دمای  -15درجه سانتیگراد ،شمال شرق ایران
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائلی که جوامع بشری در حال
حاضر با آن روبرو است و نظر بسیاری از محققان را در
گوشه و کنار دنیا به خود جلب کرده پدیده تغییر اقلیم می-
باشد .از جمله اثرات تغییرات اقلیمی میتوان به افزایش
فراوانی و شدت رخداد رویدادهای فرین اقلیمی همچون
دماهای فرین و بارشهای شدید اشاره کرد ( & Brown

تانهیل ( )1322هواشناس معروف ،عامل اصلی موج
سرماهای شدید سواحل تگزاس را وزش هوای سرد از
عرضهای باال و سردتر به سواحل تگزاس میداند.
سیموندز و ریچر ( )2۲۲۲معتقد هستند رایجترین سیستم
سینوپتیک که منجر به رویدادهای سرد زمستانه و تابستانه
ملبورن و پرت میشود عبور جبهه سرد از روی شهر و
حمل و انتقال هوای جنب قطب جنوب به این منطقه می
باشد .دومانگوز و همکاران ( ،)2۲۲3با بررسی تغییرات

Katz, 1995; Kharin&Zwiers, 2000; Meehl et al.,
;2000; Houghton et al., 2001; Bell & Sloan, 2006
Watts, 2007; Jahansen, 2008; Greene et al.,
;2001; Chu et al., 2010; Dulière et al., 2011
Peterson et al., 2012; Black &Weisel, 2012; Min
;el al., 2013; Freychet et al., 2015
 .)Jankovic&Schaultz, 2017امواج سرمایی نیز از جمله

دخیل میدانند .به عقیده گیبلیسکو ( ،)2۲۲6پرفشار اقیانوس

مخاطرات جوی و رویدادهای فرین آب و هوایی محسوب

آرام و رودبادها عوامل اصلی شدت و ضعف امواج سرد

میشود ( )Kirch et al., 2005; Pine, 2008که در سال-

ناحیهی مرکزی و شرقی ایاالتمتحده آمریکا هستند .کانی و

های اخیر تأثیر تغییرات اقلیمی بر روی تغییرات امواج

همکاران ( )2۲۲2به بررسی عوامل اصلی منجر به امواج

سرمایی ( Parey& Hoang, 2015; Ceccherini et al.,

سرد اروپا پرداختند .آنها آنتی سیکلون نسبتاً ضعیف

 )2015; Ghavidelrahimi et al., 2016همچنین تأثیر

اقیانوس اطلس و شمال اروپا ،کمفشارهای متوالی در غرب

امواج سرمایی بر ابعاد مختلف جوامع بشری همواره مد نظر

و مرکز اروپا ،بادهای غربی ،شرایط بارومتریک در ناحیه

محققان مختلف در اکثر نقاط دنیا بوده است ( Coville,

مدیترانه و کمفشارهای لیتوانی و استونی که شرایط سرما به

;1920; Meehl et al., 2000; Huynen et al., 2001
Kirck et al., 2005; Gaskin et al., 2008; Montero
et al., 2010; Datla&Shama, 2010; Medvigy et al.,
 .)2012; Parry et al., 2013تعاریف متعددی از امواج

مرکز اروپا تحمیل میکنند را از جمله عوامل اصلی رخداد
علت سرماهای شدید صربستان را جریانات سردی دانستند

سرمایی ارائه شده است .در حالت کلی ،دانشمندان امواج

که از شمال و شمال شرق اروپا وارد این منطقه میشود.

سرمایی را روزهای بسیار سرد یا تداوم روزهای یخبندان با

در کشور ایران هم مطالعه دماهای فرین پایین و امواج

دمای حداقل زیر صفر درجه سانتیگراد برای حداقل  2روز

سرمایی نظر محققان را به خود جلب کرده است (قویدل

و بیشتر میدانند ( Smith, 2006; Diaz &Muranane,

رحیمی133۲ ،133۲ ،؛ احمدی و قویدل رحیمی133۲ ،؛

 .)2008; Barnett et al., 2014در مجموع میتوان

کریمی و همکاران1331 ،؛ قویدل رحیمی و همکاران،

ویژگیهای موج سرد را در  3ویژگی خالصه کرد .1 :شدت

 .)1335علیجانی و هوشیار ( )1327الگوهای پرفشار غربی،

و سرعت افت دما  .2مقدار عددی افت یا انحراف در مقدار

کمفشار اورال ،الگوی مداری و پرفشار آرارات را در بروز

دمای روزانه  .3طول دورهی تداوم (استمرار زمانی) موج

سرماهای شدید منطقه شمال غرب ایران دخیل میدانند.

سرد ( .)Markgraf, 2001پژوهشگران بسیاری امواج

لشکری ( ،)1327انطباق و هماهنگی سامانهها در ترازهای

سرمایی و ریشههای جوی رخداد این پدیده را مورد مطالعه

پایین و میانی جو و نفوذ زبانههای پرفشار سیبری را عوامل

قرار دادند ( ;Vera et al., 2002; Prieto et al., 2004

اصلی افت شدید دما و تولید موج سرد در ایران میداند.

Cassano et al., 2005; Ashcroft et al., 2009; Metz
;et al., 2013; Luo et al., 2014; Park et al., 2014
.)Piotrowicz et al., 2016

قویدل رحیمی ( )1322معتقد است زمانی دماهای فرین

رخدادهای دمایی در جنوب و مرکز اروپا طی قرن 2۲
بادهای شمالی ،بادهای شرقی و از طرفی دیگر موقعیتهای
نصفالنهاری و آنتی سیکلونی را در وقوع این رویدادها

امواج سرد در اروپا میدانند .آنکاشویچ و توشج ()2۲14

حداقل زمینه وقوع پیدا میکنند که بر روی سطح زمین،
الگوی پرفشار و در سطوح فوقانی جو ،ناوه شکل گرفته
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باشد .از طرفی دیگر مسعودیان و دارند ( )133۲سرماهای

پژوهش پیش رو از دادههای سطوح فوقانی جو و دادههای

فرین ایران را حاصل  5الگوی گردشی میدانند -1 :الگوی

باز تحلیل شده قرن بیستم استفاده شد .دادههای ذکر شده از

پرفشار سیبری – اروپا  – 2الگوی پرفشار سیبری – کم

وب سایت

فشار ایسلند  -3الگوی پرفشار سیبری  -4الگوی پرفشار

https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.20thC_ReanV2.html

شمال خزر – سیبری  -5پرفشار شمال خزر .پژوهشهای
به انجام رسیده به نحوی نقش آنتی سیکلونهای جوی،
تبدیل جریان باد مداری به جریان نصفالنهاری و وزش
جریانات شمالی از عرضهای باالی جغرافیایی را عامل
اصلی رخداد دماهای فرین پایین و امواج سرمایی میدانند.
منطقه شمال شرق ایران همواره با وقوع دماهای فرین پایین
مواجه بوده و خسارات فراوانی را از این نظر به خوود دیوده
است لذا مطالعه این بلیه طبیعی در این منطقوه بسویار حوائز
اهمیت است .این پژوهش در صدد شناسایی امواج سورمایی
با حداقل دمای  -15درجه سوانتیگوراد و کمتور  142سواله
منطقه شمال شرق ایران و بررسی و تحلیل سینوپتیک منجور
به این پدیده با استفاده از دادههایی با قدرت تفکیک فضایی
 2در  2درجه قرن بیستم میباشد .به علت عدم وجود داده-
هووای ایسووتگاهی در سووری زمووانی طوووالنیموودت ،توواکنون
پژوهشی به این صورت وسیع از نظور زموانی بورای کشوور
ایران صورت نگرفته است .از این نظر ،پژوهش پیشرو می-
توانود دیوود جووامع و وسویعی از رفتووار و فووراز و فرودهووای
دماهای فرین پوایین و اموواج سورمایی در طوول  142سوال
آماری در اختیار محققین قرار دهد.

اخذ و مورد استفاده قرار گرفت .دادههای قرن بیستم سازمان
ناسا نسبت به دادههای عادی از قدرت تفکیک زمانی –
مکانی خوبی برخوردار بوده و از این نظر نسبت به آنها
دارای دقت بهتر و قابل قبولتری است .دادههای مربوط به
سطوح فوقانی جو که در این پژوهش مدنظر هستند شامل
دادههای ارتفاع ژئوپتانسیل (ژئوپتانسل متر) ،فشار سطح
دریا (هکتوپاسکال) ،باد مداری و نصفالنهاری (متر بر
ثانیه) ،داده دمای دو متری سطح زمین (درجه سانتیگراد) و
داده دمای سطوح فوقانی جو (درجه سانتیگراد) میباشند.
الزم به ذکر است دادههای استفاده شده دارای بازه زمانی
 142ساله از سال  1271تا سال  2۲12میالدی میباشند .داده
ها  6ساعته و  4مشاهدهای روزانه ( 12 ،6 ،۲و  12زولو)
بوده دارای قدرت تفکیک فضایی  2درجه طول جغرافیایی
در  2درجه عرض جغرافیایی و از  24تراز فشاری از تراز
 1۲۲۲تا  1۲هکتوپاسکال تشکیل شدهاند .در این پژوهش به
دلیل اینکه بازه زمانی مورد مطالعه  142ساله بوده و در ایران
به هیچ عنوان ایستگاههای سینوپتیک وجود ندارند که این
بازه زمانی را تحت پوشش قرار بدهد از این رو از دادههای
ایستگاههای زمینی به هیچوجه استفاده نشده و فقط از
دادههای  2متری حداقل دمای سطح زمین و سطوح فوقانی

مواد و روشها

جو جهت آشکارسازی ،شناسایی ،طبقهبندی و استخراج

منطقه مورد مطالعه در حد فاصل بین  34تا  32/2درجه

امواج سرد با حداقل دمای ثبت شده  -15درجه سانتیگراد

عرض شمالی و  54تا  61درجه طول شرقی در گوشه شمال

ایران استفاده به عمل آمد.

شرق کشور ایران قرار گرفته است (شکل  .)1جهت انجام
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شکل  -1نقشه منطقه مورد مطالعه

جهت انجام پژوهش حاضر ابتدا امواج سرمایی با حداقل

هکتوپاسکال و نقشه حداقل دمای دو متری سطح زمین

دمای  -15درجه سانتیگراد و استمرار زمانی حداقل  2روز

استفاده گردید.

طی  142سال آماری توسط اسکریپتِ نوشته شده از داده-
های دمای حداقل دو متری سطح زمین استخراج گردید.

نتایج و بحث

سپس دادههای مربوطه از نظر فراوانی ،شدت ،مدت و

دادههای قرن بیستم دمای حداقل دو متری سطح زمین به

وسعت مکانی طبقهبندی شدند .جهت اعتبار سنجی دادههای

وسیله اسکریپت نوشته شده ران شده و امواج سرمایی با

استخراجی تا جایی که از نظر زمانی با ایستگاههای زمینی

شدت سرمای حداقل  -15درجه سانتیگراد و سردتر با

همخوانی داشتند کنترل شده و از صحت دادههای به دست

حداقل استمرار زمانی  2روزه جهت تحلیل امواج سرمایی

آمده اطمینان حاصل گردید .جهت تحلیل سینوپتیک از

 142ساله شمال شرق کشور استخراج گردید .نتایج حاصل

سردترین امواج رخداده در هر کدام از ماهها استفاده به عمل

شده در شکل  2و جدول  1نمایش داده شده است .با توجه

آمد .جهت این امر از نقشههای ترکیبی فشار سطح زمین،

به نتایج حاصل شده در طول  142سال بازه زمانی مورد

ارتفاع ژئوپتانسیل و جریان باد تراز  5۲۲هکتوپاسکال ،نقشه

مطالعه  44موج با دمای حداقل  -15و سردتر مورد

ضخامت جو( 5۲۲ – 1۲۲۲هکتوپاسکال) ،نقشه وزش

شناسایی قرار گرفت که شمال شرق را تحت تأثیر خود قرار

دمایی تراز  5۲۲هکتوپاسکال ،نقشه تاوایی تراز 25۲

دادند.
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جدول  -1مشخصات امواج سرمایی

از نظر تعداد امواج ثبت شدۀ ساالنه ،سال  1372با  5موج

 4ماه دسامبر ،ژانویه ،فوریه و مارس هستند؛ که از بین آنها

ثبت شده در بین سالهای مورد مطالعه رده اول را به خود

ماه ژانویه با تعداد  25موج در رده اول و ماه مارس با 1

اختصاص میدهد .شدت سرمای ثبت شده طی وقوع موج

موج در رده آخر قرار دارند .همچنین از نظر استمرار زمانی،

سرد در منطقه بین  -15تا  -22/5درجه سانتیگراد میباشد

موجها بین  2تا  3روز متغیر میباشند که امواج  2روزه 21

که حداقل دمای ثبت شده  -22/5درجه سانتیگراد  2بار در

بار و موج  3روزه به مدت  1بار در طول  142سال در

طول بازه زمانی مورد مطالعه در شمال شرق کشور به وقوع

منطقه شمال شرق کشور حادث شده است.

پیوسته است .از نظر فراوانی ماهانه ،امواج رخداده متعلق به
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شکل  -2الف :تعداد امواج سرمایی رخداده در سال ب :تعداد دفعات رخداد امواج سرمایی با مدت زمان استقرار  2تا  9روز ج :تعداد
و درصد رخداد امواج سرمایی در فصلهای مورد بررسی

جهت تحلیل سینوپتیک امواج سرمایی منطقه شمال شرق

است .وجود پرفشار شدید در سطح زمین منجر به دو شاخه

کشور به دلیل کثرت و فراوانی وقوع امواج سرمایی از

شدن جریان باد مداری (تشکیل بلوکینگ) بر فراز دریای

سردترین روز موج به وقوع پیوسته در هر کدام از ماههای 4

سیاه شده و جریان نصفالنهاری به موج بادهای تراز 5۲۲

گانه استفاده به عمل آمد .از این رو برای ماه دسامبر از روز

هکتوپاسکال بخشیده است .این شرایط منجر به تشکیل

 3۲سال  ،1231برای ماه ژانویه از روز  26سال  ،1363برای

پشته با محوریت مستقر بر شمال غرب ایران شده و در

ماه فوریه از روز  12سال  1372و نهایتاً برای ماه مارس از

نهایت هدایت هوای بسیار سرد عرضهای باال به منطقه

روز  1سال  1232جهت تحلیل و بررسی سینوپتیک استفاده

شمال شرق که در شرق پشته ذکر شده مستقر میباشد ،شده

به عمل آمد.

است .شرایط جوی در ماه ژانویه نیز همانند ماه دسامبر می-

نقشه فشار سطح دریا ،ارتفاع ژئوپتانسیل و

باشد با این تفاوت که علیرغم ادغام دو سامانه پرفشار

جریان باد تراز 055
تحلیل نقشههای ترکیبی فشار سطح زمین ،ارتفاع ژئوپتانسیل
تراز  5۲۲هکتوپاسکال همراه با جریان وزش باد تراز 5۲۲
حاکی از تسلط سامانه پرفشار در سطح زمین ،وجود و
رخداد بلوکینگ جوی در برخورد با مانع پرفشار سطحی و
خارج شدن و تغییر جریان مداری باد و تبدیل آن به جریان
نصفالنهاری دارد (شکل  .)3در ماه دسامبر در سطح زمین
پرفشار سیبری با پرفشار مهاجر غربی ادغام شده و بر شدت
سیستم پرفشار حاکم بر منطقه شمال شرق ایران افزوده

سیبری و پرفشار مهاجر غربی ،در منطقه چین ،افغانستان،
پاکستان و هندوستان شاهد تشکیل سیستم سیکلونی با فشار
حداقل  1۲۲۲هکتوپاسکال هستیم .سامانه مستقر منجر به
مکش هوای پرفشار مستقر بر نواحی شمالی خود شده و بر
شدت ناپایداریها و انتقال هوای سرد عرضهای شمالی بر
منطقه شمال شرق ایران به شدت افزوده است .شکلگیری
پرفشار شدید در سطح زمین بهمانند مانعی در مقابل بادهای
غربی ترازهای فوقانی عمل کرده و باعث شکلگیری
بلوکینگ جوی در اروپای شرقی و سیبری شده است.
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شکل  -3نقشه ترکیبی فشار سطح زمین (رنگی) ،ارتفاع ژئوپتانسیل و جریان باد تراز  055هکتوپاسکال الف :دسامبر ب :مارس ج:
ژانویه د :فوریه

شرایط مذکور جریان نصفالنهاری به موج بادهای غربی

آن شده است .سیستم بسیار پرفشاری شمال شرق کشور را

بخشیده و منجر به هدایت هوای بسیار سرد شمالگان به

تحت تأثیر قرار داده است .وجود سیستم کمفشار در نواحی

منطقه شمال شرق کشور شده است .در ماه فوریه جریان

جنوبی ایران منجر به شدت یافتن شیو فشاری بین پرفشار

متفاوتی بر منطقه حاکم میباشد .پرفشار مهاجر غربی در

شمال و کمفشار جنوبی شده و بر انتقال جریان هوای سرد

منطقه فعالیت نداشته و منطقه تحت تسلط پرفشار سیبری

شمالی به شمال شرق کشور افزوده است .از طرفی در

میباشد .موج بادهای غربی در برخورد با این پرفشار قوی

سطوح فوقانی جو بلوکینگ بریده کمفشار شکل گرفته بر

تشکیل بلوکینگ بر فراز منطقه سیبری داده است .همچنین

مدیترانه منجر به دو شاخه شدن جریان باد غربی و همزمان

پشته عمیقی از دریای سیاه تا جنوب عربستان شکل گرفته

با آن تشکیل پشته از اروپای شرقی تا مرکز دریای سرخ

است .منطقه شمال شرق ایران در این روز در شرق پشته

شده است .شرایط ذکر شده منجر به هدایت و انتقال هوای

مذکور و شرق بلوکینک نامبرده استقرار دارد .تبدیل جریان

بسیار سرد عرضهای  6۲درجه به شمال شرق کشور که در

مداری باد به نصفالنهاری منجر به هدایت هوای بسیار سرد

شرق ناوه مذکور قرار گرفته شده است .مجموعه عوامل

عرضهای شمالی به شمال شرق کشور شده است که در

اشاره شده تحمیل هوای بسیار سرد و افت شدید دما و

نقشه روز مذکور به وضوح قابل درک میباشد .در ماه

استقرار چند روزه آن در منطقه را سبب شده است.

مارس منطقه تحت تسلط سیستم پرفشار سیبری بوده و

نقشه ضخامت جو ( 055 – 1555هکتوپاسکال)

پرفشار مهاجر غربی هم منجر به شدت یافتن و قویتر شدن
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اولین پدیدهای که در نقشههای ضخامت روزهای مورد

به ثبت رسیده است؛ که در روزهای مورد مطالعه منطقه بین

مطالعه (شکل  )4دیده میشود کم بودن ضخامت جو بر

منحنیهای  52۲۲-53۲۲ژئوپتانسیل متر بوده ،فواصل

فراز منطقه شمال شرق کشور ،قرارگیری آن بین منحنیهای

منحنیها از هم بازتر و از طرفی منشاء سرماهای ریزش پیدا

 52۲۲-53۲۲و  51۲۲-52۲۲و نصفالنهاری شدن منحنی-

کرده به منطقه از عرضهای جغرافیایی  55و  52درجه می-

های ضخامت جو میباشد که به دنبال آن ریزش هوای سرد

باشد؛ که این روند در ماههای ژانویه و مارس که درجه

عرضهای جغرافیایی شمالی را در پی داشته است .کم بودن

حرارتهای  -22/5و  -27درجه سانتیگراد را تجربه کردند

ضخامت جو نشان از استقرار توده هوای سر بر فراز منطقه

متفاوت میباشد .در ماههای ذکر شده منطقه در حد فاصل

دارد .با نگاهی به نقشههای ضخامت میتوان گفت شدت

بین منحنیهای  51۲۲-52۲۲میباشد و منحنیها به هم

سرماهای ثبت شده در روزهای مورد مطالعه ارتباط

فشرده بوده و منشاء توده هوای سرد مهاجر از عرضهای

تنگاتنگی با منشاء برخواست هوای سرد دارد .در ماههای

جغرافیایی باالی  7۲درجه و  6۲درجه میباشد که سرماهای

دسامبر و فوریه دمای  -21درجه سانتیگراد در شمال شرق

شدیدتری را وارد منطقه مورد مطالعه کرده است.

شکل  -4نقشه ضخامت جو الف :دسامبر ب :مارس ج :ژانویه د :فوریه
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نقشه تاوایی(چرخندگی)
وضعیت تاوایی تراز  25۲هکتوپاسکال در روزهای شاخص
هر چهار ماه حاکی از منفی بودن آن بر فراز جو منطقه مورد
مطالعه است .منفی بودن تاوایی بیانگر استیالی شرایط آنتی
سیکلونی بر فراز جو منطقه بوده و نشان دهنده تسلط و
یورش هوای سرد به منطقه شمال شرق کشور میباشد .در
روزهای شاخص ماههای فوریه و دسامبر با توجه به نقشه
چرخندگی روزهای مذکور شدت و گسترش مکانی بسیار
بیشتر بوده به نحوی که کل نیمه شرقی کشور را سیستم

9

ژانویه و مارس دامنه گسترش مکانی شرایط آنتی سیکلونی
به نسبت کمتر بوده که این امر بیشتر در روز شاخص ماه
ژانویه به چشم میخورد .شرایط اشاره شده منجر به
سوبسیدانس هوای بسیار سرد ترازهای فوقانی بر سطح
منطقه شمال شرق کشور شده و با استیالی شرایط پایداری
مانع حرکت و جابهجایی هوا گشته و استقرار هوای سرد را
بر منطقه به دنبال داشته است .شرایط چرخندگی اشاره شده
تاییدی بر رخداد و استیالی هوای سرد بر منطقه شمال شرق
کشور دارد (شکل .)5

پرفشار تحت تسلط خود دارد .در روزهای شاخص ماه

شکل  -0نقشه تاوایی تراز  005هکتوپاسکال الف :دسامبر ب :ژانویه ج :فوریه د :مارس
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نقشه وزش دمایی
نقشه وزش دمایی تراز  5۲۲هکتوپاسکال روزهای مورد
مطالعه (شکل  )6نشانگر ریزش هوای سرد عرضهای
شمالی با جهت وزش شمالی و شمال غربی به منطقه شمال
شرق ایران است .جریان مداری بادهای غربی در این روزها
تبدیل به جریان نصفالنهاری شده که در  4روز مطالعاتی
به روشنی دیده میشود .منشاء وزش دمایی ماه دسامبر
عرض  5۲درجه ،ماه ژانویه عرضهای باالتر از  7۲درجه،

ماه فوریه عرض  6۲درجه و ماه مارس عرضهای باالی 6۲
درجه میباشد .با توجه به منشاء جریانهای هوای سرد می-
توان گفت با باال رفتن عرض جغرافیایی بر شدت سرمای
ثبت شده در منطقه شمال شرق هم افزوده شده است .نقشه-
های حداقل دمای دو متری سطح زمین (شکل  )7با حداقل
منحنی  -15درجه سانتیگراد گواهی بر شرایط جوی حاکم
بر منطقه شمال شرق کشور در زمان رخداد سرماهای شدید
میباشد.

شکل  -6نقشه وزش دمایی تراز  055هکتوپاسکال الف :دسامبر ب :ژانویه ج :فوریه د :مارس
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شکل  -7نقشه دمای حداقل دو متری سطح زمین الف :مارس ب :فوریه ج :ژانویه د :دسامبر

نتیجهگیری
با توجه به نتایج حاصل شده در بازه زمانی مورد بررسی 44
موج سرد با دمای  -15درجه سانتیگراد و سردتر در منطقه
شمال شرق کشور شناسایی شدند .امواج رخداده عمدتاً
منوط به ماه ژانویه ،فوریه و دسامبر میباشد؛ که به خوبی
تأثیر و تسلط پرفشار سرد سیبری در رخداد اینگونه امواج را
نشان میدهد .نکته قابل توجه کاهش رخداد این امواج از
سال  13۲7به بعد میباشد .فراوانی رخداد این امواج طی
سالهای مورد بررسی کمتر شده اما بر شدت و مدت زمان
استقرار آن افزوده شده است .رخداد این امواج سرد در
بیشتر موارد زمانی شکل میگیرد که در سطح زمین پرفشار
سیبری با پرفشار مهاجر غربی ادغام شده باشد .از طرفی در
سطوح فوقانی جو به دلیل شدت پرفشار سطحی بادهای
غربی در برخورد با موانع تشکیل بلوکینگ داده و جریان

مداری باد غربی را به جریان نصفالنهاری تبدیل کند؛ که
فرآیند ذکر شده منجر به شکلگیری پشته بر فراز اروپای
شرقی تا اواسط دریای سرخ و تشکیل ناوه بر فراز مدیترانه
و ترکیه میشود؛ که مورد توضیح داده شده منجر به ریزش
هوای بسیار سرد عرضهای شمالی به منطقه شمال شرق
ایران میشود .همچنین نازک بودن ضخامت جو بر فراز
اتمسفر شمال شرق ایران که در نتیجه جریان بسیار سرد
نصفالنهاری شکل گرفته؛ هوای بسیار سرد عرضهای
شمالی را به مدت چند روز بر منطقه مسلط کرده است.
دماهای بسیار سرد زمانی مشاهده میشود که منشاء وزش
هوای سرد از عرضهای باالی  6۲درجه باشد .بررسی
نقشههای وزش دمایی نشانگر تسلط وزش شمالی و شمال
غربی بوده ،همچنین داللت بر افزایش شدت سرمای امواج
رخداده با افزایش عرض جغرافیایی منشاء وزش آن دارد.
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