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مقدمه
داشته است که  یسع شهیانسان هم بنابراین، .قرار داده است شعاع خودال انسان را تحت یهمواره زندگ ییوهوا آب طیشرا

معتدل  ةدوردر  ها موج نیاست. ا ییسرما یها موج طیشرا نیاز ا یکی .هماهنگ کند ییوهوا آب طیخود را با شرا یزندگ

هم  ییسرما یها موج ،بنابراینخواهند داشت.  یهوا را در پ یز خنکیگرم سال ن ةدورو در   خبندانیسرما و و سرد سال 

 فراهم کنند.  گرم ةدوررا در  جوی مطلوب طیشرا دنتوان یشوند هم م یتلق مخاطرة طبیعی  توانند یم

 یدما رمعمولیغ ریها مقاد هستند که در آن ییدما نیفر یدادهایاز رو یا نمونه ییسرما یها سرد و موج یروزها

که مقدار کاهش آن  کنند یم یمطلق باز ةکمین یدمادر کاهش  ینقش مهم ییسرما یها موج. شود یمشاهده م نهیکم

نرخ  یکیدانست:  ییموج را موج سرما کیوجود دارد تا  اریدو مع ،نیدارد. بنابرا یحرارت و سرعت باد بستگ ةبه درج

 استسال متفاوت  زمانکمینه است که با توجه به منطقه و  یدما ةآستان یگریحرارت کمینه و د ةکاهش درج

(http://glossary.ametsoc.org/wiki/Cold_wave) .نیدر ا یادیمطالعات ز ییسرما یها موج تیتوجه به اهم با 
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به سمت جنوب گسترش مغولستان  -بایکال ةدریاچ ةدر منطقسرد و قوی  یپُرفشارزمانی که  .ه استگرفت انجام نهیزم

شود  یعی از کشور چین دچار یخبندان میو بخش وسشود  میباعث فرارفت سرمای شدید  ،جوی یینداعنوان فر به ،یابد

 .(94: 9114)تاکاشی، 

مناطق شمال و  6443–6446فصل بهار در سال  یکه در ط مشخص کردهندوستان  ةبهار ییسرما یها موج یبررس

اند که در  ( تجربه کردهیا تا دوهفته کی) یطوالن ةدور کی یط را ییسرما یها موج دیشد طشمال شرق هندوستان شرای

و دام از جمله  ،یدرختان جنگل ،یباغبان ،یمحصوالت کشاورز به بوده و باعث خسارات فراوان سابقه یبگذشته آن  ةده کی

در  9110 ةیژوئ 94ژوئن و  62در  یقو دادیدو رو یررس. ب(9: 6443، و همکاران سامر) شده استوارد  یریگ یماه

کمتر از  ایگراد  سانتی ةدرج 8به حدود  لیبرز یانه در جنوب شرقروز یدما رخداددر هر دو  نشان داد کهآمازون  یها جنگل

کاهش  نیتر بزرگ .داشته استشدید  هشکا یو غرب یحرارت هوا و رطوبت در آمازون مرکز ةاست و درج یافتهآن کاهش 

. (9113: 9117 مارنگو و نوبر،) رخ داده است یجنوب یزمان با بادها سرد هم یحرارت در اثر فرارفت هوا ةدرج ةدر کمین

سرد اروپا واچرخند نسبتاً ضعیف اقیانوس اطلس و شمال  یها موجعامل اصلی  ،(6448)براساس پژوهش کانی و همکاران 

فشارهای لیتوانی و  و کم ،مدیترانه ةفشارهای متوالی در غرب و مرکز اروپا، بادهای غربی، شرایط بارومتریک در ناحی اروپا، کم

و همکاران  یسوفرون .(381: 6448، و همکاران کانی) کنند  مرکز اروپا مستقر می درسرما را  استونی هستند که شرایط

 یغرب یها که تا بخش ،یبریس پُرفشارگسترش  لیدل را به یمولداو یجمهور ةیفور 98تا  هیژانو 61 ییسرما موج (1: 6493)

 یها موجاز  یمدل معمول ها موج نیکه ا دنبود برآنها  ن. آاند ، دانستهشده است یکیو با واچرخند آزور  افتهیاروپا گسترش 

 ،نیز (9930: 6442)واوروس و همکاران  .قرار دهند ریرا تحت تأث یمولداو ژهیو کل اروپا به دنتوان یبزرگ سرد هستند که م

 یها ر بخشبه این نتیجه رسیدند کـه د ،سـرما را واکـاوی کردند یها موجکه به کمـک مدل گردش عمومی جو رفتار 

بـه  سـرما رو یها موجقطبی بسـامد رخـداد  یها غربـی امریکای شمالی و اروپـا و بـا شـدتی کمتـر بـر روی کالهک

 ،(9: 9112) و همکاران زانگ .هـای جـوی دانستند دست سـردچال پایین بخشدر  یریافزایش است و دلیل آن را قرارگ

 یها سیبری در ماه پُرفشاردریافتند که شدت باالی  ،سرد در شرق آسیا یاه موجو  ها یموسم یشناس میضمن بررسی اقل

نوامبر و مارس  یها سرد در شـرق آسیا مربوط به ماه یها موجکه بیشترین فراوانی  درصورتی ؛دهد یدسامبر و ژانویه رخ م

 یها خبندانی ةآغاز و خاتم یها خیاربا استفاده از ت خبندانیبدون  ةطول دور نییبا تع ،(001: 9387و همکاران ) ینوح. است

در زنجان،  یمحصوالت کشاورز یبرا خبندانیمحافظت از  اتیعمل یاجرا تیکه برآورد قابل افتندیدر ،یو تابش یفرارفت

 ،رانیدر شمال شرق ا ییسرما یها موج دیهمد لی، با تحل(947: 9319)و همکاران  ی. صادقاست ریپذ و تهران امکان ،نیقزو

 یها سرد از عرض یهوا زشیر که یطور به ؛دارند یانتقال ای یدیمنطقه علت همد دیشد یدرصد از سرماها14که  بردند یپ

 لی(، با استفاده از کاربرد تحل33: 9388و همکاران ) یستجردشده است. خوشحال دمنجر باالتر به وقوع سرما در منطقه 

 نیها به ا آن .در استان فارس پرداختند خبندانی ةدیپد یگردش یالگوها ییبه شناسا ،یا خوشه لیمبنا و تحل یها مؤلفه

 ةدرج ولعالوه بر نز ،رانیا یبه سو اروپا یشمال و شمال شرق یهاپُرفشارو  یبریس پُرفشارکه با گسترش  دندیرس جهینت

که در  شود یم لیتشک  .په 9461 یبا فشار مرکز یپُرفشارحرارت در مناطق مختلف استان در ارتفاعات زاگرس، مرکز 

که در را  یبریس پُرفشاراز  یا ( نفوذ زبانه9: 9387) یلشکر. دارد یدر استان فارس نقش اساس خبندانی دیتداوم و تشد

و همکاران  یمیکر کرد.ان بی رانیا یو افت دما 9386 ییموج سرما یعلت اصل ،شکل گرفته بود کالیبا ةاچیاطراف در

موج  نیحاکم بر ا یکه الگو دندیرس جهینت نیبه ا ،9383و بهمن  ماه یدر د رانیا ریراگف یسرما  موج لیبا تحل ،(11: 9319)

هفت موج  نییپا یها با هجوم به طرف عرض یبریس پُرفشارمدت  نیدر ا .ستبوده ا یبریس پُرفشار یالگو دیشد یسرما
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با استفاده از شاخص نمرات  ،(61: 9311) و همکاران دلیاست. قوده کر ایجادموردمطالعه  ةمنطق درو نادر را  دیشد ییسرما

فشار حاکم در  یکردند که که الگوان بیو  ندختشمال غرب کشور پردا ییسرما یها موج یبند و طبقه ییبه شناسا ،استاندارد

با  ،(941: 9310) انی. دارند و مسعوداست یدر سطوح فوقان قیعم ةو ناو نیدر سطح زم پُرفشار تیوضع ها موج امیطول ا

را  9383تا  9304از سال  رانیا نیفر یضخامت سرماها یناهنجار ی، الگوها(NTD) 9دما ةبهنجارشد ةیاز نما یریگ هرهب

و شمال  یبریس یکه بر رو دهد یرخ م یهنگام رانیا نیفر یسرماها نیدتریکه شد دندیرس جهینت نیند و به اکرد یبررس

 .شود دهیمثبت جو د یبارنتز و گروئنلند و اروپا ناهنجار یایدر یو بر رو یمنف یناهنجار یقو اریبس ةهست رانیشرق ا

کردند که ان بی ،شمال غرب کشور ةسرماهای شدید منطق ةبندی الگوهای ایجادکنند با طبقه ،(9: 9387علیجانی و هوشیار )

 ةارگرفتن منطقای عمیق بر روی شمال ایران و قر درصد از سرماهای شدید در شمال غرب ایران با استقرار ناوه74

موارد سرمای تابشی سطح  ةدهد و بقی می  در سطح زمین رخ پُرفشارعقب آن و همچنین وجود یک  بخشموردمطالعه در 

 ةبه بررسی رابط ،روز سرمایی 84با بررسی  ،(912-911: 9314قویدل رحیمی ) .استزمین عامل اصلی سرماهای شدید 

کرد که دماهای فرین ان بیپرداخت و  .په 144یجان با الگوهای گردشی تراز سرد آذربا ةدماهای فرین پایین فراگیر دور

به تحلیل  ،سوزباد ةبا استفاده از رابط ،(9: 9319اخالق و همکاران ) خوش .مذکور همگی از نوع فرارفتی یا انتقالی بوده است

درصد 74ماهای شمال خراسان در سر  و نتیجه گرفتند که عامل اصلی فرارفت ندهمدید سرماهای شدید خراسان پرداخت

  عمیق روی شمال ایران بوده است. ةموارد استقرار ناو ةبندالی و در بقی ةموارد سامان

سرد سال  ةدر دور نیفر ژهیو به ییسرما یها بر موج دیکأت ییسرما یها موج ةنیشده در زم انجام مطالعاتاغلب 

که باعث  ،)خنک( ییسرما یها موجسرد سال،  ةدوردر  ماییسر ها موجعالوه بر  شده، یپژوهش سع نیادر اند.  داشته

های  موجعلت انتخاب این دوره، تشدید رخداد . دشون یساله بررس ده ةدور کیدر  ،شوند یگرم سال م ةهوا در دور لیتعد

گرم را  ةخصوص خنک دور هسرمایی و ب یها موجکه اهمیت  است قبلنسبت به اخیر  ةدر دو دهو افزایش دما گرمایی 

 .دشوتبیین  ها موجاین  ةایجادکنندگردش جو شرایط  ،الگوهای همدید ای خوشهتحلیل با  ،همچنین .است بیشتر کرده

هاموادوروش
های  ایران، داده دما( )کاهشی( منفی های )نابهنجاری اخیر ةیک ده یی و خنکسرما یها موج برای استخراج الگوهای همدیدی

-6440ساله ) ده ةدور یطدرجه  9در  9با تفیکک  ERA-Interim .په 814ارتفاع ژئوپتانسیل تراز  و ،، فشار تراز دریادما

روزها  همةدمای  ةنیکم . مقداردشاخذ  (ECMWF) 6اروپا مدت انیم یها ینیب شیسه ساعت از مرکز پبا فواصل زمانی  (6493

 ،فصلی دما هایاثربردن  نیاز ب یبرا شد. استخراجرار داشتند سرزمینی ایران ق ةکه در محدود یهای از داده 3افزار متلب با نرم

  موجبا  ییعنوان روزها به -9و مساوی  تر نییپای منف یها یناهنجاردر ادامه . دشمحاسبه جداگانه ماه  استاندارد هر ةنمر

رد براساس مفهوم در این پژوهش روز س ،. به عبارت دیگرشد شناساییگرم سال  ةدر دور خنکسرد و  ةدر دوریی سرما

 ،با این شرایط باشد. -9استاندارد دمای کمینه کمتر از  ةنمرکه در آن  شود یمبودن سرما در زمان و مکان به روزی اطالق  نسبی

بندی  خوشه. در گام بعد از روش شد ییشناساو خنک  ییموج سرما یروز دارا 121 ( تعداد3214روزها ) همة نیاز ب

های سرمایی و خنک  ثر بر ایجاد موجؤالگوهای همدیدی مها و  خوشهبرای استخراج  همبستگی ةفاصلمبتنی بر مراتبی  سلسله

درنهایت  که شدسنجش  ستوگرامیمختلف به روش ه یا آستانهضرایب  ضریب همبستگی بهینه، نییتع یبرابهره گرفته شد. 

                                                           
1. Normalized Temperature Deviation 

2. European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 

3. Matlab 
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عنوان  روز به شش یعنی (940: 9314یارنال، ) ها داده درصد9انتخاب و ها  خوشهاستخراج  اریعنوان مع  به 71/4ضریب همبستگی 

بود که خوشه  پنج های فشار تراز دریا دادهای بر روی  تحلیل خوشه ةشد. نتیج نییتعخوشه  گیری هر ی شکلعضو برا ةکمین

  گرفته شدند. عنوان الگوهای همدید درنظر هگردش جو و زمان رخداد ببه با توجه بعد از کنترل چشمی و 

در  قبل از رخداد الگو( ةباد و تغییرات دمایی )نسبت به دور های همدیدی نقشه ،پنجگانه یالگوها دیهمد لیتحل یبرا

 .شد ریو تفس میترس 9افزار گردس نرم در الگوهر  ةروزهای نمایند برای .په 814دو تراز دریا و 

هايپژوهشیافته
روز و سال  960با  6493که سال د شمشخص  6493تا  6440 یها لسا نیبدما  یمنف  یناهنجارروز دارای  121 استخراج اب

موردبررسی  ةترتیب دارای بیشترین و کمترین ناهنجاری منفی طی دور به -9تر از  روز ناهنجاری منفی پایین 64با  6442

برای رخداد  ال در منطقهگردش جو و الگوهای همدید فعهای ساالنه در شرایط  دلیل تفاوت به تواند می که این نوسان اند، بوده

 یفصل یالگوهاعنوان  هاستخراجی ب های خوشهفصول،  ترتیب و به خوشههر  یروزها یبا توجه به فراوان .باشد این پدیده 

 ةخوشروزهای آن مشخص شده است. بیشترین فراوانی متعلق به فراوانی و  (الگو) خوشههر  9در جدول  .ه استشد یگذار نام

 دوم سال قرار دارد. ةروز در نیم 348های منفی یعنی  یدرصد ناهنجار21این در حالی است که  ؛استنه( دوم )الگوی تابستا

ی فصلی هر ها یفراواننمایش داده شده است و با توجه به اینکه  پنجگانهی ها الگو، نمودار فراوانی فصلی 9در شکل 

 نیشتریبنشان داده شده است.  6هر الگو نیز در شکل  ةهانی ماها یفراوانی ماهانه استخراج شده است، ها یفراوانالگو از 

 14 باماه ژوئن  در نیهمچنو روز  74دوم در ماه اوت با  یدر الگو شده بررسیسال  ده یط روزهای سرد )خنک( یفراوان

 لینه تشکتابستا یالگو کیالگو  نیگرم سال از ا یها در ماه یمنف یها یناهنجار  یفراوان نیوجود هم .روز بوده است

 .روز بوده است 31مربوط به ماه سپتامبر با  یفراوان نیسوماست.  داده

خذ:محاسباتنگارندگان(أ)م(5009-5099)سرماییوخنکيهاموجةگانجوانیروزهايالگوهايپنافر.9جدول

(روزبهفراوانی) فصلیةبازالگو خوشه
 18 بهاره اول )بهاره( 9
 643 انهتابست دوم )تابستانه( 6
 962 پاییزه سوم )پاییزه( 3
 14 اواخر پاییز و اوایل زمستان زمستان( -چهارم )پاییز 0
 16 زمستانه پنجم )زمستانه( 1
 

 

خذ:محاسباتنگارندگان(أ)موخنکسرماییيهاموج(روزگانه)الگوهايپنجفصلیفراوانینمودار.9شکل

                                                           
1. Grads 
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(خذ:محاسباتنگارندگانأمسرماییوخنک)يهاموج)روز(هايپنجگانهالگوةماهانی.نمودارفراوان5شکل  

 یگروه درون یهمبستگ نیشتریمشخص شد که ب ،مستخرج یپنج الگو نیب ایفشار تراز در یهمبستگ یبا بررس

 یلگوا)دوم  یدوم متعلق به الگو ةو در مرتب 10/4با ضریب  (زمستان لیاوا -زییاواخر پا)چهارم  یمتعلق به الگو

. است 14/4( با ضریب زهییپا) سوم یالگو همتعلق ب زین یگروه درون یهمبستگ نیاست. کمتر 13/4با ضریب  (تابستانه

 .باشد تر گردش جو در این زمان از سال های بیش به علت وردش تواند  میاین شرایط 

شدهشناساییالگوهايهمدیديتحلیلوهاویژگیبررسی
 ةدرج 20تا  00 ییایو از طول جغراف یشمال ةدرج 04تا  61 ییایرا از عرض جغراف رانیکشور ا ییایجغراف ةمحدود اگر

 طی. شرااست ییایجغراف ةدرج 9 ةبا فاصل یمختصات ةنقط 640شامل  رانیکشور ا م،یکن یبند درجه 9×9صورت  به یشرق

ها  هرکدام از الگو یبرا بیترت به یمحاسبات ةنقط 640 نیا یبراالگو  روز قبل از آنالگو با  ةروز نمایند یاختالف دما

 .شد لیتحل  .په 814و تراز  ایتراز در یدیهمد یها همراه با نقشه

اولالگوي

 پُرفشار نیزم سطح درالگوی اول )بهاره(  (64/40/6441در روز نماینده ) ،شود یم مشاهده 3 شکل در طورکه همان

 9460 یمرکز فشار باشده  )در روز بررسی اهیس یایدر یور بر آن مرکز کی که است گرفته دربر را اروپاشرق  یا گسترده

غرب ایران را   روی دریای سیاه و مدیترانه به سمت ایران کشیده شده و شمالاز  پُرفشاری از  ا زبانه .است شده واقع (.په

خصوص بر  هو جنوب ایران بی در شرق فشار کممستقر بر شمال دریای خزر، شرایط  فشار کمجدا از دربر گرفته است. 

موسمی بر روی  ةشد فشار تازه تشکیل ای از کم که در این ایام از سال زبانه .په 9448روی افغانستان با فشار مرکزی 

حاکمیت جریانات فشار در منطقه باعث  گرادیاناین  شود. مشاهده می (733: 9116بیتان و سارونی، ) هند است ةجزیر شبه

که از  ،. این جریاناست  افزایش یافته شرق ایران  جنوببه سمت  آنکه سرعت شده ایران بر روی غربی   شمال

کاهش  ةکاهش دما در بیشتر مناطق کشور شده است. بیشین وسرد باعث فرارفت  ،گیرد های باالتر سرچشمه می عرض

 شرق  شمالکاهش دما در  ةبیشین ةکه هست طوری به ؛ایران رخ داده است یشرق ةنیمسرعت بیشتر در افزایش دلیل  دما به

( گراد درجة سانتی 2 کمتر ازشرق کشور )با کاهش دمایی   دومی در جنوب ة( و همچنین هستگراد درجة سانتی 2)تا 

 .شود مشاهد می

ای از  قابل مشاهده است. به این ترتیب که زبانه.په 814الگویی کم و بیش مشابه در ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 

ژ.پ.م آن  9081های غربی ایران گسترش یافته و منحنی  مستقر بر شرق اروپا و دریای سیاه بر روی همسایه رارتفاعپُ
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شرق باعث شده  ةارتفاعی در ناحی رارتفاع در غرب و شرایط کمگرفته است. وجود این پُ غرب و شمال غرب ایران را دربر

غربی بر روی ایران شکل بگیرد و به تبع آن   جریانات شمال ،داردقوی در شمال دریای خزر وجود  ارتفاع نسبتاً با اینکه کم

همانند تراز دریا در این تراز نیز فرارفت سرد وجود داشته باشد. الگوی نابهنجاری منفی دما شباهت بسیار به سطح زمین 

 شرقی و نواحی مرکزی را پوشانده است. ةتر شده و نیم کاهشی در شمال شرق گسترده ةداشته و پهن

  

120 تراز)چپ(در(و.پهدرالگوياول،)راست(درفشارترازدریا)(50/02/5001)(وبرداربادCᵒتغییراتدمایی).9شکل

(ژ.پ.م).په

دومالگوي

 ی( در الگو0)شکل  (41/47/6493)ه برای روز نمایند هکتوپاسکال 814و سطح  ایفشار تراز در یدیهمد یالگو ةنقش

در  شده در روز بررسی که فارس( )فرود خلیج است رانیا در جنوب یفشار کم ةزبان تیحاکم ةدهند نشان نه()تابستا دوم

 ةحاره در نیم جنب پُرفشار ،همچنینبسته شده است.  پاکستان یبر روهکتوپاسکال  110مرکز آن با پربند  تراز دریا ةنقش

خنک  یخود باعث فرارفت هوا یکه با حرکت واچرخند گسترده شدهو شمال دریای خزر  افریقاتا  غربی از اروپا

هوا  یخنک یعامل اصل ،بنابراینشده است.  فارس جیو خل رانیجنوب ا یفشار مستقر بر رو باالتر به سمت کم یها عرض

 ها در معمول در تابستان یدیهمد طیبرخالف شرادانست که حاره  جنب پُرفشارمحل استقرار  دیالگو را با نیدر ا

ورودی از جریان  ،بدین ترتیبداده است.  فشار کم ةخود را به زبان یجا رانیگسترش داشته و در غرب ا ی باالترها عرض

این کاهش )در روز  است. مناطق کشور شده بیشتر بر رویو کاهش دما تر  شرق باعث ریزش هوای خنک  شمالسمت 

 .تر بوده است محسوسشمالی ایران  ةنیم( در گراد درجة سانتی 2تا  شده بررسی

 یفشار کم یها زبانه تیحاکم ةدهند نشان این الگو ةعنوان روز نمایند هب 41/47/6493در  (0شکل ) ایفشار تراز در ةنقش

ده کر یشروین تا مرکز عراق پهای آ ( است که زبانه112پ.هویژه خلیج فارس ) هو جنوب ایران ب ،شرق  در شرق، جنوب

فرود در بعضی منابع  ،گرم سال در این منطقه است ةفشاری در دور غالب کم الگویکه  ،این الگوی فشار است.

که گاهی  (0194: 6491الثنافی و آنیس، ؛ 61 :9314 مسعودیان،)خلیج فارس نامیده شده -فشار موسمی کم یا فارس خلیج

تا شمال  زین  .په 9492د با پربن حاره جنب پُرفشار ،همچنین. شوند یکی میهای گرمایی جنوب و شرق ایران فشار کمبا 



 919 هايسرماییدهةاخیرایرانواکاويرخدادوالگوهايهمدیدموج

 

باعث  یحرکت واچرخند شود. گرم سال را باعث می ةپایدار در دور شیو فشاری تقریباً که تسلط یافته رالآو ی خزر دریا

و  رانیجنوب اشرقی و  ةخصوص نیم هایران ب یفشار مستقر بر رو باالتر به سمت کم یها خنک عرض یفرارفت هوا

 یدیهمد طیبرخالف شرا ،نیز( 0)شکل  این الگو  .په 814 تراز لیارتفاع ژئوپتانس یدیدهم شرایطشده است.  فارس جیخل

در سمت غرب تا  ،ابدی یگسترش م رانیا یتا مناطق مرز غرب طور معمول بهحاره  رارتفاع جنبپُها که  معمول در تابستان

 طیشرا نیارتفاع داده است. ا کم یها خود را به زبانه یجا رانیداشته و در غرب ا نشینی عقبو مصر  ترانهیمد یایدر

که در  گونه همان .استه کرد ایمهزمان با تراز دریا  همباالتر را به سطح کشور  های تر عرض خنک یهوا زشیامکان ر

تغییرات  باعث ایرانباال به  یها خنک عرض یهوا انیجر ،شود یم دهید زی( ن0)شکل  ایدما و فشار تراز در تغییرات ةنقش

 0غربی و بیش از   و شمال در نواحی شمالی درجه 0الی  6غرب و   الی دو درجه در جنوب و جنوب 9منفی دمایی بین 

 .شرق شده است  در شمال گراد درجة سانتی



120ترازدر(چپ)و(.پهفشارترازدریا))راست(در،درالگويدوم(02/01/5099)وبردارباد(Cᵒتغییراتدمایی).2شکل

(ژ.پ.م).په

سومالگوي

با توجه به زمان سال در  ،(زهییپا یسوم )الگو یالگو (1شکل ( )47/94/6440) ةدر روز نمایند ایفشار تراز در ةدر نقش

های  با گذر سامانه ،. عالوه برآناستدر ابتدای تشکیل خود  یبریس پُرفشارهای شمالی و مناطق شرقی روسیه  عرض

فته یا تا شمال دریای خزر نیز گسترش تقویت شده و از محل تشکیل خود به سمت غرب  پُرفشاراجر گاهی این مه پُرفشار

شود. در  در شمال باعث ایجاد شیو فشاری به سمت جنوب و تشکیل جریان شمالی بر روی ایران می پُرفشاراستقرار . است

شرق ایران شده   از شمال و شمال باال های عرضن هوای گیری شرایط یادشده باعث جریا ( شکل1شکل تراز دریا ) ةنقش

 814 ترازاست. در  ی کشور کاهش یافتهشمال ةنیمو  ،مرکز ،شرق شرق،  در شمالهوا  یمااین جریان، د ةجی. در نتاست

و  تر یقو ای خزرمستقر در شمال دیرارتفاع پُ تراز نی(. در ا1رارتفاع قرار دارد )شکل پُ یها نفوذ زبانه ریز رانیا زین  .په

وجود شرایط  ،کشورجنوبی  ةمیدر ناما است، کشور را دربر گرفته  یشمال ةمیو ن شود یم دهید نیاز سطح زمتر  گسترده

 ،شرق کشور  در شرق و شمال ژهیو به ،رانیا یبر روهای شمالی همانند تراز دریا  عرضسرد  یهواجریان باعث ارتفاع  کم
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دانست رارتفاعی و پُ یبریس پُرفشار دیرا با شده یالگو در هر دو تراز بررس نیا شیسرما یصلعامل ا ،یطورکل شده است. به

با و   .په 814و تراز  ایفشار تراز در ةخود قرار داده است. با توجه به نقش ةطریکشور را تحت س یو شرق یکه مناطق شمال

درجه( در این منطقه  2ین کاهش دما )بیش از بیشتر ،توجه به اینکه جریان از سمت شمال شرق وارد کشور شده است

 تر بوده است. نسبت به تراز دریا بیشتر و محسوس  .په 814در تراز  دما این کاهش .اتفاق افتاده است



.پهترازدر(چپ)(و.په)فشارترازدریا)راست(در،درالگويسوم(01/90/5002)وبردارباد(Cتغییراتدمایی).2شکل

(ژ.پ.م)120

 چهارمالگوي

 ةدهند نشانزمستان(  لیو اوا زییاواخر پا یچهارم )الگو یالگو (96/99/6448) ةروز نمایند درا یفشار تراز در یدیهمد شرایط

و  سته شدهروسیه ببر در شمال دریای سیاه   .په 9432که مرکز آن با پربند  استدر شمال کشور  یپُرفشار طیشرا

شرق   یکی تا شمال پُرفشارمشخص از این  ةدو زبان(. 2)شکل  ترش یافته استسشمال ایران گ ةهای آن تا نیم زبانه

عالوه بر  ،گیری جریان واچرخندی مشخص ایران و دیگری بر روی عراق گسترش داشته است. این شرایط باعث شکل

وجود شیو  بر عالوه ،شده فتهمجموع شرایط گ. ه استشدعربستان  ةجزیر عراق و شمال شبهروی  بر ،مناطق گفته شده

ده شباعث جریان هوا از شمال و غرب و فرارفت سرد بر روی ایران  ،شرقی ایران  جنوب ةفشار بین این مناطق با ناحی

تراز دریا  فشار کم ةتر از تراز دریا بوده و در محل زبان کمی متفاوت( 2.پ )شکل ه 814 تراز لیارتفاع ژئوپتانس ةنقشاست. 

که بازوی چپ آن در  است ید الگوی بندالیؤاین شرایط م .شود ای مشاهده می ارتفاع بسته آرال و خزر کم ةاچبر روی دری

تری  یافته گرچه سرعت پایین . هوای جریاناست آرال استقرار یافته ةروی دریاچ و بازوی راست آن بردریای مدیترانه 

است. بیشترین افت دما مربوط به ده ششرق   جنوب ةیحنا ستثنایاکشور به رد در سباعث فرارفت رد، نسبت به تراز دریا دا

  غرب مشاهده شده است.  اما در تراز دریا این افت حداکثری در شمال ،شرق بوده  شمالی و شمال ةناحی
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.پهترازدر(پچ)(و.په)دریافشارتراز)راست(در،درالگويچهارم(95/99/5001)وبردارباد(Cتغییراتدمایی).6شکل

(ژ.پ.م)120

پنجمالگوي

ای از شمال ترکیه تا روسیه  گسترده پُرفشارزمستانه(  یپنجم )الگو یالگو (99/96/6499) ةروز نمایند تراز دریای ةنقشدر 

 روی بر خود فشار مستقر بر مدیترانه و جنوب در غرب خود به کم.په 9436آن با فشار  ة(. هست7شود )شکل  مشاهده می

  روی شمال و شمال های فشاری باعث ایجاد جریان شمالی بر یالگواست. موقعیت ده شمحدود .په 9464ایران با فشار 

گرفته و به  محدودتری را دربر ةتراز دریا ناحی پُرفشاررارتفاع مطابق با مرکز پُ.په 814. اما در تراز است غربی ایران شده

که بوده است شرایط مانعی برای جریان جنوبی و گرم حاصل از واچرخند عربستان است. وجود این شده جا  هسمت جنوب جاب

و  ،غربی باعث کاهش دما در شمال، غرب  های شمال جریان ،شود. بنابراین عربستان مشاهده می ةجزیر جنوبی شبه ةدر نیم

.استغربی سواحل خزری افت دما مشهودتر  ةغرب کشور شده که در ناحی  خصوص شمال هب

  

.پهتراز)چپ(در(و.پهدرالگويپنجم،)راست(درفشارترازدریا)(99/95/5099)(وبرداربادCتغییراتدمایی).1شکل

(ژ.پ.م)120
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يریگجهینتبحثو
ه هموار ،دندار ،یانرژ مصرف و یدر کشاورز ژهیو به ،ها انسان یزندگر دکه  یمختلف یهابا توجه به اثر ییسرما یها موج

 مدت انیم ینیب شیپ مرکز از( 6493-6440ساله )  ده ةدور ةنیکم یمربوط به دما یها پژوهش داده نی. در ااند موردتوجه

 ییعنوان روزها به -9 یو مساو تر نییپا یمنف یها یناهنجار ،ها داده یسازاز استاندارد بعداستخراج شد.  (ECMWF)اروپا 

 ةفاصل براساس یمراتب سلسله یا خوشه لیتحل با. شد ییگرم سال شناسا ةدور درسرد و خنک  ةدور در ییسرما  با موج

 زییپا یانتها زه،ییبهاره، تابستانه، پا یالگو عنوان هب بیترت به یزمان عیتوز اساساستخراج و بر یینها ةخوش پنج ،یهمبستگ

 .شدند یگذار نامزمستانه  و ،زمستان یابتدا -

 در روز( بوده و 74دوم )تابستانه( در ماه اوت ) یالگو و (روز 38) یم ماه در رتشیبه( )بهار اول یالگو رخداد یفراوان

روز(،  31( در ماه سپتامبر )زهییسوم )پا یالگو خنک تابستانه بوده است. یدوم موجد رخداد روزها یماه فقط الگو نیا

 فصل .اند را داشته درخدا یفراوان نیشتریز( برو 62پنجم در ماه دسامبر ) یو الگو ،روز( 61چهارم در ماه اکتبر ) یالگو

در فصل بهار تنوع  ،مقابل ةدر نقط ،اما است. شده لشام را الگو کی فقطاوت  ماه .دارد ینییپا ییالگو تنوعتابستان 

 .باشد سال از زمان نیا گذار طیشرا علت هب تواند یم نیا که شود یمشاهده م یادیز اریبس ییالگو

 نیا یریگ شکل یچگونگ ،شده مشاهدهفشار شمال به جنوب در منطقه  ویوجود ش یکل طیا شراالگوه همة رد گرچه

 ـ کشور یجنوب ةمیگرم در ن ةجو در دور یکل طیشرا رویپ ـ تابستانه ایدوم  یدر الگو .است بوده با هم متفاوت طیشرا

فارس  جیخل یرو بر ایآس جنوب یموسم فشار کم ةزبان همراه (9382 ،یدیمف) شرق  در جنوب ییگرما یفشارها کم

موسوم به  حاره جنب پُرفشار یها زبانه و مهاجر یها پُرفشار ،(0194: 6491 س،یآن و یالثناف؛ 61 :9314 ان،ی)مسعود

 ستانیس ةروز964به باد  معروف یشمال یبادها و ابندی یگسترش م انهیم یایکه تا آس ،(9382 ،یدیترکمستان )مف پُرفشار

 مرکز تازمان از سال  نیا معمولحالت  در) حاره جنب پُرفشار یسو غرب ینینش بعق با. شود یم مشاهده ،دننک یم جادیرا ا

 شمال - یشمال یها انیجر ریثأتتحت  رانیاز ا یشتریب مناطق( 93: 9314 ،یدیو مف نی)زر (است شده گسترده رانیا

در  پُرفشار یها بهاره سامانه ایاول  یاما در الگو .میاشبمناطق شاهد کاهش دما  نیدر ا هشد باعث کهقرار گرفته  یشرق 

  .اند شدهافت دما را باعث  رانیا یبر رو یغرب  شمال اناتیجر جادیا با( اهیس یایدر ی)حوال غرب  شمال

 ارپُرفش ند،ربرخوردا زین ییباال یدوره از فراوان نیکه در ا ،مهاجر یهاپُرفشاربر  عالوه ،سرد سال ةدور یالگوها در

 طیدر شرا ییسرما امواج نیدتریشد ،(9380 ،یزیعز و یوسفی) خزر یایدر شمال و شرق  شمال در یبریس ساکن شبه

 تیفعال و ،(71: 9319 ،و همکاران یمیکر ؛691: 9313 یارمرادی و یلشکر) یبریس پُرفشار یسو غرب سترشو گ تیتقو

 یپُرفشار یالگو زین نیشیپ قاتیداده است. در تحق رخ رانیا یعقب ناوه بر رو یریدر زمان قرارگ یبندال یها سامانه

: 9312زاد،  انیو طاهر انی)دوستکام مهاجر یهاپُرفشارو  یبریس پُرفشار(، 97: 9317 ،و همکاران یخسرو) منطقه شمال

 رانیا مختلف مناطق ییسرما امواج رخداد جو گردش و دیهمد طیشرا نیتر مهم یبندال یها سامانه ةو پشت ناو ،(211

که  را خنک( یگرم سال )روزها ةدور ییموج سرما ،سرد ةدور ییعالوه بر امواج سرما ،قیتحق نیا در .است شده ذکر

 .است دهش یبررس زین گرم نقش داشته باشد ةدور در شیآسا شیافزا و ییوهوا آبمطلوب  طیشرا جادیدر ا تواند یم

و شمال  ،شرق  شمال)شمال،  یشمال یها هیهمسا مناطق در اعرارتفپُ/ پُرفشار طیگفت وجود شرا توان یم ،کل در

 و یفشار ویش رانیا شرق جنوب جنوب، در اوقات رتشیب یارتفاع /کمیفشار کم طیشرا و غرب یموارد درو  رانی( ایغرب

گرم  ةدوم سال و خنک در دور ةمین در سرد یهوافرارفت  باعث طیشرا نیاکه  کند یم جادیا یشمال أبا منش یاناتیجر

 .دهد یخود کاهش م یزمان ةدور نرمال طیشرابه  نسبت راکشور  مناطق مختلف یدما و شدهسال 
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منابع
 ران،یا یشیسرما امواج ییدما فرارفت لیو تحل یبررس .(9317ا. ) ،وند میکر یریو ش .ا ،انیطاهر .؛. مانیدوستکام .؛ی. یخسرو

 .37-97 (:1)98 ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق

 یها پژوهش ةینشر ،شمال خراسان دیشد یسرماها یدیهمد لی(. تحل9319ا. ) ،یقیو حق .روستا، ا ؛م. ،یداوود ؛.ف اخالق، خوش

 .96-9 :1 ،یشناس میاقل

 یها مؤلفه لیبا کاربرد تحل خبندانی ةدیپد یگردش یالگوها ییشناسا(. 9388. )ب ،یحاتم و .ح پناه، زدانی ؛.ج ،یدستجرد خوشحال

 .01-33 :0 ،یعیطب یایجغراف ةنام فصل ،(فارس استان: یمورد ة)مطالع یا خوشه لیو تحلمبنا 

 9304 یزمان ةباز ی)ط نیزم رانیا نیفر یضخامت سرماها یناهنجار یالگوها لیو تحل یی(. شناسا9310ا. ) ان،یو مسعود .م دارند،

 .964-941 :998 ،ییایجغراف قاتیتحق ةنام فصل ،(9383تا 

 یها پژوهش ران،یا غرب  شمال ریفراگ و یشیسرما امواج دیهمد -یآمار لی(. تحل9312. )ا. زاد انیطاهر و م. نایدوستکام

 .797-211 (:0)31، یعیطب یایجغراف

ن یازدهمی ،ای آزور است حاره ای از پُرفشار جنب ای تابستانه بر روی ایران زبانه حاره (. آیا پُرفشار جنب9314. ع. )یدی. آ. و مفنیزر

 .دانشگاه شهید بهشتی -9314شهریورماه  61و  60 -دانان ایران انجمن جغرافی ةکنگر

 و ایجغراف ،رانیا شرق شمال در ییسرما امواج یدیهمد لیتحل(. 9319. )ز ،ادهگرزآهن و. دوستان، ر ؛.ر زاده، حسین ؛صادقی، س.

 .963-947 :3، یطیمح مخاطرات

 یعیطب یایجغراف یها پژوهش ،رانیا غرب شمال دیشد یسرماها یکینوپتیس یالگوها ییساشنا(. 9387. )م ار،یهوش و ب ،یجانیعل

 .92-9 :21 ،(ییایجغراف یها پژوهش)

 ،هکتوپاسکال 144تراز  یگردش یبا الگوها جانیسرد آذربا ةدور ریفراگ نییپا نیفر یدماها رابطة(. 9314. )ی ،یمیرح  دلیقو

 .980-911 :31 ،ییایجغراف یفضا یپژوهش -یعلم نامة فصل

 ،رانیشمال غرب ا ةمنطق ییسرما امواج کینوپتیس و یآمار لیتحل(. 9311. )س زاده، یو مطلب .م زاده، فرج ؛.ی ،یمیرح دلیقو

 .02-61 :04 ،ییایجغراف علوم یکاربرد قاتیتحق ةینشر

 .11-13 :11 ،ایغرافج آموزش ،)وکتور( یبردار نیانگی(. محاسبة سرعت باد به روش م9384م. ) زاد، یکاظم

 .72 -11 :61 ،توسعه و ایجغراف ،رانیا ریفراگ یامواج سرماها دیهمد لی(. تحل9319ب. ) ،یجانیو عل .ت ،یطاووس ؛نگارش، ح. ؛.ص ،یمیکر

 .98-9 :22 ،ییایجغراف یها پژوهش ،رانیا در 9386 ریفراگ یسرما موج یکینوپتیس لیتحل(. 9387. )ح ،یلشکر

 ،در فصل سرد رانیآن به کشور ا یورود یرهایو مس یبریس پُرفشاراستقرار  یدیهمد لیتحل(. 9313ز. ) ،یحمدارمیو  .ح ،یلشکر

 .698-911 :6 ،یعیطب یایجغراف یها پژوهش

 .توس ةشریعمشهد: ، رانیا یوهوا آب(. 9314) .ا.س ان،یمسعود

دکتری، دانشگاه  ة، رسالرانیت االف ةتابستان یها بارش با آن ارتباط و رانیا یرو بر تابستانه جو گردش لیتحل(. 9382. )ع ،یدیمف

 .تربیت معلم، دانشکده علوم جغرافیایی، تهران
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 و آغاز یها خیبا استفاده از تار خبندانیبدون  ةدور طول نیتع(. 9387. )ع کردار، صداقت و. پدارم، م .؛ف ان،یصحرائ .؛ک ،ینوح

-001 :08 ،یعیطب منابع و یکشاورز فنون و علوم ،تهران و نیقزو زنجان، یحنوا در یتابش و یفرارفت یها خبندانی ةخاتم

024. 
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