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ترازیابی زبانههای پرفشار سیبری هنگام رخداد سرماهای بحرانی در
ایران مرکزی
3

غالمرضا براتی ،*1محمود احمدی ،1ابراهیم میرزایی ،2محمد بیتار

 -9استادیار ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
 -6استادیار ،معاون فنی و شبکه ایستگاههاي هواشناسی کشور ،تهران
 -3دانش آموخته کارشناسیارشد آب و هواشناسی دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتی
پذیرش مقاله9314/5/96 :
تأیيد نهایی مقاله9314/99/62 :
چكیده
ایران مرکزي سرزمينی خشک نيمه خشک است که دچار تنشهاي حرارتی چشمگير است .سرماهاي شدید بویژه طی
زمستان از جمله مهمترین چالشهاي این سرزمين است .در تحقيق کنونی براي ترازیابی سرماهاي بحرانی ایران مرکزي،
دماهاي صفر و زیرصفر از داده هاي دماي بيشينه روزانه مربوط به مجموع هشت شهر شامل شاهرود ،تهران ،سمنان،
کاشان ،اصفهان ،یزد ،کرمان و بم در بازه آماري  6196-9121فراهم شد .در نخستين گام با تنظيم جداول پراکنش
روزانه ،تعداد  41سرما شناسایی شد بهره گيري از دو شناسه زمانی و مکانی شامل رخداد سرما دست کم طی دو روز
پياپی و گزارش سرما دست کم در دو ایستگاه 91 ،مورد موج هواي سرد را به عنوان سرماهاي بحرانی مشخص نمود.
تهيه و انتقال دادههاي جو از بایگانی  NCEP/NCARبه محيط  ،GRADSتبدیل آنها به دادههاي رقومی طی تاریخهاي
رخداد و رسم نقشه هاي روزانه و ترکيبی هوا ،سه مرحله از کار بود که به طراحی الگوهاي همدید انجاميد .نتایج نشان
داد براي مدلسازي شار افقی زبانههاي هواي سرد سيبري به سوي ایران مرکزي ،تراز  9111ه .پ مطلوب است .الگوهاي
این تراز نشان دادند هنگامیکه در ایران مرکزي سرما رخ میدهد ،بيرونیترین پربندهاي پرارتفاع سيبري اعم از بسته و
پشتيبان به ترتيب روي سرزمين پژوهش حضور مستقيم و غير مستقيم دارند .در الگوي ترازهاي باالتر شامل 511 ،151
و  311ه.پ براي برخی از سرماهاي بحرانی بر فراز اروپا و شمال دریاي خزر ،حضور پرارتفاعهاي مهاجر مشخص گردید.
از این رو می توان ایران مرکزي را پيوندگاه شار افقی هواي سرد از شمال خاوري و شار عمودي هواي سرد از شمال
باختري دانست.

واژههای کلیدی :سرماي بحرانی ،سامانه سيبري ،زبانه پرفشار ،ایران مرکزي.

* -نویسنده مسئول11964219351 :

Email: G_Barati@sbu.ac.ir
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مقدمه
به لحاظ مفهومی ،گاه دیده میشود موج سرما را
افت ناگهانی و بسيار گسترده دما در دورهاي کوتاه
در حد  64ساعت ذکر کردهاند (جانک سيک و
همکاران )6111 ،ولی عموما در قلمرو دانشهاي
جو یک موج سرد یا گرم به رویدادي دمایی فراتر از
آستانهاي معين طی دست کم چند روز گفته می-
شود (پترسن و همکاران .)6193 ،فرینهاي هواي
سرد میتوانند با سنجههاي آب و هوایی متنوعی
شامل آستانههاي افراطی ،فراوانی روزهاي
یخبندان ،فراوانی روزهاي یخی و دوام روزانه
یخبندان تعيين شوند (گوگ و همکاران.)6194 ،
بدیهی است که عموماً پيامدها و زیانهاي دماهاي
سرد بحرانی هستند که می توانند این پدیده اقليمی
را در سطح مناطق و حتی جهان رسانهاي کنند.
براي نمونه میتوان به پيامدهاي موج سرماي فراگير
دي ماه  9322اشاره کرد .تعطيلی تمام مقاطع
تحصيلی و دانشگاههاي استانهاي تهران ،سمنان و
یزد به مدت دو روز ،قطع و افت فشار گاز در اغلب
شهرهاي تهران ،شاهرود ،کاشان ،یزد و کرمان ،لغو
اکثر پروازهاي مسافرتی بعلت برودت و سردي هوا
(خبرگزاري تابناک ،)9322/91/92 ،کاهش دما به
زیر صفر درجه در تمام ایستگاهها ،از جمله در
استان سمنان کاهش دما تا منفی  93درجه ،در
شاهرود تا منفی ( 96خبرگزاري فارس،
 ،)9322/91/92اعالم وضعيت حاد براي هشت
استان کشور و سرگردانی بيش از سه هزار مسافر
در راه مانده در یزد ،کاهش شدید دما و ریزش برف
سنگين تا  911سانتیمتر در اطراف قمصرکاشان،
مسدود شدن راههاي ارتباطی شهري و روستایی
شهرستان کاشان ،تهران و قم (سازمان مدیریت
بحران کشور )9322/91/91 ،از جمله پيامدهاي
این سرما بودند.

سرزمين ایران به دليل گستردگی زیاد در طول و
عرض جغرافيایی ،پيچيدگی در پيکربندي
ناهمواريها و یورش تودههاي هوا با خاستگاههاي
گوناگون ،از نظر دمایی شرایط ویژهاي دارد .این
سرزمين به دليل قرار گرفتن آن در عرضهاي
جغرافيایی ميانه ،در فصول مختلف سال تحتتاثير
سامانههاي فشار مختلف با رفتارهاي متفاوت است.
با اینکه مسعودیان ( )9326گرما و تابش را از مهم-
ترین ویژگیهاي آب و هوایی ایران مرکزي
برشمرده است ،در نيمه سرد سال تحتتاثير سامانه
پرفشار سيبري به عنوان دارنده بيشترین فشار هوا
در سطح کره زمين (عليجانی و کاویانی)9319 ،
قرار میگيرد .محققان از اثرات این پرفشار بر ایران
با عناوین پرفشار حرارتی سرد (آرنس،)9319،
الگوي زمستانی مهم آسيا (دراب و همکاران،
 )6116و پرفشار حرارتی با خاستگاه پویشی
(عليجانی )9321 ،یاد کردهاند .حتی این پرفشار به
عنوان یکی از عوامل اصلی رخداد خشکسالیها در
استان خراسان (صادقی و همکاران )9321 ،شناخته
میشود که بر اساس تحقيق فتاحی و رحيمزاده
( )9322در زمان النينو تقویت میشود .گو اینکه
محققان (ژائو )6113 ،از کاهش توان پرفشار
سيبري میگویند و برخی نمود این تضعيف را در
بستر تغييرات اخير آب و هوایی تا سال 6151
(کریچاک )6111 ،ذکر کردهاند ولی اثرات این
سامانه در رخداد امواج هواي سرد و خشک روي
ایران به لحاظ زمانی طی فصلهاي پایيز (بليغی،
 ،)9315زمستان (فتاحی و صالحی پاک،)9322 ،
بهار (براتی )9312 ،و به لحاظ مکانی حتی تا چابهار
(لشکري )9321 ،شناخته و مورد اشاره است .البته
وضعيت این پرفشار را مرادي و خيراندیش ()9311
تقریبا ثابت ارزیابی کردهاند.
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تحقيق بخشی از کشور ایران تعيين شد که در پناه
دو رشته کوه البرز و زاگرس ویژگیهاي آب و هوایی
آشکاري از خود نسبت به سرزمينهاي باختر
زاگرس و کرانههاي شمال البرز نشان میدهد و به
عنوان سرزمينی خشک و اساسا بارش ساالنه کمتر
از  651ميلیمتر (برولی )6111 ،از فرارفتهاي
خزنده هواي سرد و خشک سيبري طی دوره سرد
سال در امان نيست .دو منبع اصلی دادههاي این
تحقيق شامل دادههاي مقادیر دماي کمينه حداکثر
روزانه صفر و زیر صفر درجه سلسيوس از بخش
خدمات ماشينی سازمان هواشناسی کشور براي
شهرهاي شاهرود ،تهران (مهرآباد) ،سمنان ،کاشان،
اصفهان ،یزد ،کرمان و بم طی سالهاي  9121تا
 6191و دادههاي فشار ،دما ،ارتفاع و سمت و
سرعت باد در ترازهاي دریا،251 ،165 ،9111 ،
 511 ،151و 311هکتوپاسکال از پایگاه واکاوي
آبوهوا مربوط به سازمان هواشناسی و
اقيانوسشناسی آمریکا ( )NOAAبه آدرس
 http://www.cdc.noaa.gov/جهت رسم نقشه-
هاي ترازي در محيطهاي گرادس و سورفر بود.
شهرهاي نام برده با لحاظ معيارهاي "همدید بودن
ایستگاههاي دادهسنجی"" ،طوالنی بودن دوره
آماري"" ،اشتراک دوره آماري" و "پراکنش
متناسب جغرافيایی ایستگاهها" انتخاب شدند
(شکل .)9

اکنون با توجه به گمان حرکت خزنده و عمدتاً در
سطح زمين پيشانهاي (گُوه مانند) هواي سرد و
پستی و همواري نسبی عموم مناطق ایران مرکزي،
ایستگاههاي دادهسنجی جوي این تحقيق در گستره
پنج استان شامل سمنان ،تهران ،اصفهان ،یزد و
کرمان انتخاب شدند .این ایستگاهها در محدودهاي
از 31تا  35عرض شمالی تا  65تا  26خاوري قرار
دارند .این ناحيه با امتداد شمالخاوري -جنوب-
باختري و در راستاي جهت نفوذ سامانه
پرفشارسيبري ،داراي ميانگين انحراف به هنجار دما
برابر  -3درجه سلسيوس است (مسعودیان و دارند،
.)9321
در این تحقيق تالش بر این است که با استفاده از
دادههاي جوي زمينی و ترازهاي باال ،روابط سامانه
پرفشار سرد سيبري با ویژگیها و رفتار سرماهاي
بحرانی ایران مرکزي طی سه دهه کشف و مدل-
سازي شود.
مواد و روشها
براي آزمون فرضيه این تحقيق مبنی بر «نمود
بيشتر فرارفتهاي دمایی سرد ناشی از سامانه
پرفشار سيبري در ترازهاي پایين جو نسبت به
ترازهاي باالتر طی سرماهاي بحرانی ایران مرکزي»
مراحل زیر طی شد .سرزمين مورد پژوهش در این
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شکل :9پراکندگی جغرافيایی ایستگاههاي منتخب.

با انتقال دادههاي متنی ( )Notepadسازمان
هواشناسی کشور به محيط  EXCELسريهاي
پایيز ،زمستان و بهار از مقادیر صفر و زیر صفر جهت
تعيين موجهاي سرما مرتب شد .از آنجا که در این
مرحله مشخص شد تنها در ماههاي دسامبر ،ژانویه،

فوریه و مارس (دوره سرد سال) دماهاي صفر و زیر
صفر درجه رخ داده است ،دادههاي بقيه ماهها حذف
گردید .جدول  ،9یک سرماي بادوام را نشان میدهد
که در تاریخ  9314/91/62بيشترین تعداد شهرها
را درگير کرده است.

جدول :9نمونه دادههاي دماي بيشينه روزانه صفر  oCو کمتر براي شهرهاي ایران مرکزي
1331/11/1

1331/13/33

1331/13/22

1331/13/22

1331/13/23

1331/13/22

1331/13/22

1331/13/21

1331/13/23

1331/13/22

1331/13/21

سال

ایستگاه

شاهرود

-1.4 -1.2

مهرآباد

-1.6

سمنان

-1.4 -1.4
-9

کاشان
اصفهان
یزد

1

-1.2

-9

-2.2 -6.2 -9.4
-9

-1.6 -1.1

-5

-6

-1.6
-4

کرمان

-3

-6
-6.4

-1.2

درگير سرما" تعداد  91مورد از آنها به عنوان
سرماهاي بحرانی مشخص شدند .از این تعداد تنها

با تنظيم جداول یاد شده تعداد  13سرما طی سه
دهه تعيين شد و سرانجام بر پایه "معيار زمانی دو
روز و بيشتر" و "معيار مکانی دست کم دو ایستگاه
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در  96مورد کانون و زبانه پرفشار سيبري به سمت
ایران مشخص گردید (جدول .)6
جدول :6مشخصات سرماهاي بحرانی ایران مرکزي ()6191-9121
روز رخداد

شماره سرما

شماره سرما ردیف

ردیف

روز رخداد

91

9111/96/61

92

9

9121/19/64

9

9116/19/64

66

6

9123/19/11

4

99

9113/19/12

63

3

9123/19/96

5

4

9123/19/95

2

96
31

9112/19/96
3991/13/31

61
82

5

9123/19/62

1

31

18

2

9124/19/31

2

31

8113/13/81

1

9125/19/16

99

31

8112/13/10

18

2

9122/96/99

93

30

8138/18/11

11

1

9121/19/61

92

محدوده پایه  Base mapدر عرض جغرافيایی از 91
تا  21درجه شمالی و در طول جغرافيایی از  5تا
 911درجه خاوري و گاه براي تشخيص بسته بودن
بيرونیترین همفشار پرفشار سيبري تا  951درجه
باختري روي سرزمين آالسکا تعریف شد تا امکان
شناسایی ،موقعيتیابی و مدلسازي رفتاري
سامانههاي فشار فراهم شود .جهت تبدیل دادههاي
رقومی به نقشه ،مجموعه دستوراتی بکار گرفته شد
تا نهایتاً نقشهها در محيط سورفر به نحوه دلخواه
نمود یابند .این بررسی ابتدا در تراز 9111
هکتوپاسکال انجام شد و مشخص گردید که با توجه
به هدف تحقيق مبنی بر ترزایابی زبانههاي پرفشار
سيبري ،تنها طی  96سرما سمت باد از محدوده
پرفشار سيبري بوده است .نهایتا با بررسی نقشههاي
ترازهاي باالتر شامل  151 ،251 ،165و  511و در
مرحله آخر تراز  311هکتوپاسکال سعی شد تا به
این پرسش پاسخ داده شود که کدام پربند از کانون
پرفشار سيبري به عنوان بيرونیترین پربند بسته از
این پرفشار به سمت ایران کشيده شده است (شکل
.)6

پيش از این عليجانی و براتی ( )9312بر اساس
معيار زمانی «رخداد حداقل دو روز متوالی دماي
کمينه صفر و زیرصفر براي هر یک از ایستگاههاي
درگير» را براي تشخيص سرماهاي بهاره ایران
استفاده کردند .جهت تسهيل مراجعه به نقشههاي
هوا و طراحی الگوهاي همدید در بخش آزمون
فرضيه تحقيق الزم بود تا با استفاده از آخرین
معيارها ،روز اوج سرماهاي بحرانی تعيين شود .این
معيارها "شدت دما بر حسب درجه سلسيوس و
گسترش مکانی سرما بر حسب فراوانی ایستگاههاي
درگير بودند.
در بخش همدید به ترتيب تهيه دادههاي ترازي از
پایگاه داده:
www.http://cdc.noaa.gov/psd/data

تبدیل دادههاي فشرده به متن به عنوان فایل قابل
رویت و پردازش با دستور:
www.http://cdc.noaa.gov/psd/data
dump
=b
c
c:
\hgt.2001.nc>e:\ncep\hgt_2001.txt
و رسم نقشهها در محيط  Surferانجام شد.

NC
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شکل  :6شيوه تعيين بيرونیترین پربند بسته پرارتفاع سيبري در تراز  9111هکتوپاسکال طی روز اوج سرماي ایران
مرکزي.9123/19/95 -

بحث و نتایج

 -موقعیت پرفشار سیبری طی روزهای اوج

نخستين نتایج نشان داد که در پهنه ایران مرکزي
طی بازه آماري  6191-9121مجموعا  41مورد
سرما رخ داده است و سه ویژگی براي این سرماها
از اهميت بيشتري برخوردار بوده است:
دوام -بيشتر سرماها ،دوامی یک روزه داشتند92 .
مورد دوام یک روزه91 ،مورد دوام سه روزه 1 ،مورد
دوام دو روزه 3 ،مورد دوام چهار روزه 9 ،مورد دوام
پنج روزه 3 ،مورد دوام شش روزه 6 ،مورد دوام
هفت روزه 6 ،مورد دوام نه روزه و  9یک مورد دوام
پانزده روزه داشتند.
شدت -از لحاظ شدت دماي ميانگين مجموعه
ایستگاهها در روز اوج سرماي شماره  46یعنی -11
 ،6111-19بيشترین شدت سرما با دماي – 6.12
را داشت .همچنين سرماي شماره  92با دماي -9.2
و سرماي شماره  99با دماي  -9.2در رتبههاي
بعدي قرار گرفتند.
گسترش  -از نظر مکانی از مجموع سرماهاي 41
گانه رخ داده در ایستگاههاي همدید مورد پژوهش؛
 61مورد داراي گسترش در حد یک ایستگاه1 ،
مورد داراي گسترش در حد دو ایستگاه 5 ،مورد
داراي گسترش در حد سه ایستگاه و  2مورد داراي
گسترش در حد چهار ایستگاه بودند.

سرماهای بحرانی

از الگوهاي فشار به عنوان مهمترین عامل در بروز
تغييرات آب و هوایی یاد میشود (عليجانی.)9329 ،
بررسی الگوهاي همدید نشان داد که ميزان حضور
مستقيم پرفشار سيبري بر پایه بيرونیترین همفشار
بسته و غيرمستقيم این پرفشار بر پایه بيرونیترین
همفشار پشتيبان طی روزهاي اوج سرماي بحرانی
ایران مرکزي در ترازهاي پایين جو و روي پهنهاي
بين مغولستان و دریاچه بایکال است .پيش از این
دراب و همکاران ( )6116به موقعيت این پرفشار
در باختر مغولستان اشاره کردهاند .در تراز دریا،
مجموعه شکلهاي  ،6موقعيتهاي بيرونیترین
همفشارهاي بسته پرفشار سيبري در تراز دریا را به
صورت منحنیهایی سياهرنگ و ستبر نشان می-
دهد .براي نمونه بررسی مجموعه الگوها نشان می-
دهد که طی سرماي بحرانی شماره  92در تاریخ
 ،9111/96/61بيرونیترین همفشار بسته پرفشار
سيبري در نزدیکترین موقعيت (شکل  )6و طی
سرماي بحرانی شماره  5در تاریخ ،9123/19/16
بيرونیترین همفشار بسته پرفشار سيبري در
دورترین موقعيت خود (شکل  )6نسبت به سرزمين
مورد پژوهش (ایران مرکزي) دیده شده است .شکل
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 ،3الگوي مجموعه موقعيتهاي بيرونیترین هم-
فشارهاي بسته پرفشار سيبري در تراز دریاي آزاد
است که حاصل شکل  6بصورت پهنههاي آب رنگ
(تصویر سياه و سفيد خاکستري رنگ) نشان داده
شده است .این شکل گویاي اینست که پرفشار

سيبري در تراز دریا از لحاظ موقعيت کانون پرفشار،
بين مغولستان و دریاچه بالخاش به صورت متمرکز
و پردامنه تشکيل میشود .اعداد روي الگو ،شماره-
هایی است که به موجهاي سرما در نخستين مرحله
از  9تا  41تعلق گرفت.

شکل  :3الگوي موقعيت مرکز پرفشار سيبري و بيرونیترین همفشارهاي بسته آن در تراز دریا طی روزهاي رخداد
سرماهاي بحرانی هفدهگانه در ایران مرکزي (اعداد نماینده شماره موجهاي چهل و هفتگانه سرما هستند).

موقعيت (شکل 4الف) و طی سرماي بحرانی شماره
 99در تاریخ  ،9125/19/16بيرونیترین همفشار
بسته پرفشار سيبري در دورترین موقعيت خود
(شکل  4ج) نسبت به سرزمين مورد پژوهش (ایران
مرکزي) دیده شده است.

شکل  4موقعيتهاي بيرونیترین پربندهاي بسته
پرارتفاع سيبري را در تراز  9111ه.پ نشان می-
دهد .بررسی الگوها نشان میدهد که طی سرماي
بحرانی شماره  9در تاریخ  ،9121/19/64بيرونی-
ترین همفشار بسته پرفشار سيبري در نزدیکترین

شکل  :4موقعيت بيرونیترین پربند بسته پرارتفاع سيبري در تراز  9111ه .پ( .دایره نشانه کانون پرارتفاع و ارتفاع آن
است).
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 6111متري هواي سرد شمال چين ،به نفوذ هواي
سرد و خشک البته با نام پرفشار مغولستان تا روي
دریاي زرد و تعدیل آن و نيز عليجانی ( )9321به
ستبراي  3111متري هواي سرد این فرابار و توانایی
گذر از رشته کوههاي شمال استان خراسان اشاره
کردهاند .این الگو میتواند در درجه نخست ناشی از
آرایش ناهمواريها اعم از بامهها و رشته کوهها
باشد .بامه پامير و به دنبال آن دو رشتهکوه رفيع
هندوکش با ارتفاع  4تا  2هزار متر و هيماليا با
ارتفاع  2تا  2هزار متر به نفوذ این زبانههاي سمت
و سو دادهاند.

شکل  ،5الگوي موقعيت بيرونیترین پربند بسته
پرارتفاع سيبري در تراز  9111ه.پ است که بر پایه
مجموع الگوهاي یاد شده رسم شده است .این شکل
گویاي اینست که پرارتفاع سيبري در تراز 9111
ه.پ از لحاظ موقعيت ،بين مغولستان و دریاچه
بالخاش به صورت متمرکز و پردامنه تشکيل شده
است .مدل نشان میدهد که تراکم زبانههاي هواي
سرد و خشک سيبري به سمت شمال خاوري چين
چنانکه ليو و همکاران ( )6114نشان دادهاند و
ایران ،چنانکه پيش از این براتی ( )9312براي 61
سال طی فصل بهار کار کرده است؛ بيشتر است.
پيش از این بوشر ( )9326با اشاره به ستبراي

شکل  :5الگوي موقعيت کانون پرارتفاع سيبري در ترازهاي  )B( 165 ،)A( 9111و  )C( 251ه .پ ،.بيرونیترین
پربند بسته و زبانههاي هواي سرد آن در تراز  9111ه .پ ( )Aسرماهاي شدید ایران مرکزي

شماره  1و  ،66پرارتفاع سيبري حضور نداشته،
بجاي آن پرارتفاع تبت در دو تراز  9111و 151

بر پایه نتایج ارایه شده از تراز  9111ه .پ از
مجموعه  91موج سرما ،طی دو موج یعنی موجهاي
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تا ت) با الگوي پيشين (شکل  )5نشان میدهد که
پرفشار سيبري در ترازهاي باالتر جو بتدریج حضور
کمتري دارد و بجاي آن در این ترازها ،حضور
فزاینده با پرارتفاعها و در سطح زمين پرفشارهاي
مهاجر است .این نتيجه بصورت ضمنی با یافتههاي
پيشين محققان ،مبنی بر خاستگاه پویشی داشتن
پرفشار سيبري (عليجانی )9321 ،و سرد و حرارتی
بودن این پرفشار (آرنس )9319 ،و با یافته دینگ
( )9111مبنی بر نمود موجهاي سرماي شدید
زمستانی در ترازهاي پایينتر از  111ه .پ در
سرزمين چين ،تطبيق آشکار نشان میدهد .نتایج
تحقيق کنونی بدینگونه تکميلکننده نتایج محققان
پيشين است که به جهت زمانی در اوایل یک دوره
تقویت پرفشار سيبري ،رویکرد این پرفشار گرمایی
و زمينی است و بتدریج با نزدیک شدن پرفشارهاي
مهاجر غربی زیر چتر ناوههاي تراز باال و با ریزش
هواي سرد از عرضهاي شمالیتر و نزول از ارتفاعات
باالتر جو؛ رویکردي پویشی (دیناميک) چيرگی
مییابد .در مجموع این تطبيق ،گویاي تایيد نهایی
فرضيه تحقيق است.

روي بامه تبت  Tibet Plateauمشاهده شده است.
همچنين در همين ترازها طی سرماهاي شماره ،93
 46و  ،45پرارتفاعهاي مهاجر غربی مشاهده گردید.
مقدار ارتفاع مرکزي کانون پرارتفاع در غالب
سرماهاي این تراز  341متر ،کمترین مقدار ارتفاع
 621متر و بيشترین مقدار ارتفاع  411ژئوپتانسيل
متر بوده است .همچنين در بيشتر سرماها ،تعداد
منحنیهاي بسته پرارتفاع سيبري  4منحنی،
کمترین  6منحنی و بيشترین تعداد منحنی بسته
 1مورد در تراز  9111ه .پ بود .در مجموع تراکم
زیاد پهنههاي پرارتفاع سرد سيبري در تراز 9111
ه.پ  ،از نخستين شواهد تایيد فرضيه تحقيق بود.
در ترازهاي  151و  511ه.پ ،الگوي موقعيت
بيرونیترین پربند بسته پرارتفاع سيبري در شکل 2
نشان میدهد که از مجموع  91موج سرما ،در 2
موج سرما ،مراکز پرارتفاع مهاجر در تراز  151ه.پ
روي شمال دریاي سياه و باختر اروپا با مقدار ارتفاع
مرکزي 3961متر و با تعداد دو منحنی بسته دیده
میشود .از مجموع  91موج سرما ،در  4موج سرما
مراکز پرارتفاع مهاجر در تراز  511ه.پ روي شمال
باختر اروپا است .تطبيق چهار الگوي کنونی ( 2الف
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شکل  :2الگوي موقعيت بيرونیترین پربندهاي بسته پرارتفاع سيبري و پرارتفاعهاي مهاجر غربی بر دماهاي بحرانی
سرد ایران مرکزي طی سرماهاي بحرانی (باال از الف تا ت) و مدل سهبعدي انتقال هواي سرد (پایين).

دماي  -95درجه سلسيوس در کاشان طی  92دي
ماه سال یاد شده (اميدوار و ابراهيمی )9319 ،مؤید
خطرپذیري ایران مرکزي نسبت به نفوذ موجهاي
سرماي بحرانی از سوي جلگه سيبري است .براي
نمونه در تحقيق مسعودیان و دارند ()9321
ناهنجاري دمایی در استان کرمان از  -2تا -91
درجه سلسيوس تعيين شده است .نتایج نشان داد
پرفشار سيبري روي اوراسيا در ترازهاي پایين جو
مانند تراز دریا و  9111ه .پ .حضور بيشتر ،قويتر

نتیجهگیری
دوري از منابع رطوبت ،پوشيدگی اغلب سطوح ایران
مرکزي از زمينهاي بیگياه و مراتع فقير و
کویرهاي داراي رنگ روشن و عموما هموار ،ابرناکی
کمتر در مقایسه با دیگر مناطق ایران در عموم ماه-
هاي سال از جمله مهمترین ویژگیهایی است که
هماهنگ با نتایج آماري تحقيق و نتایج محققان
پيشين مانند خسارت دیدن کشاورزان ایران مرکزي
از یخبندان زمستان ( 9322براتی )9319 ،و رخداد
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از سمت شمال خاوري و شمال به ایران نزدیکتر
است و یا از سمت شمال باختري بتدریج پرفشار
مهاجر در پرفشار سيبري ادغام میشود و یک زبانه
پرفشاري از سمت شمال خاوري یعنی استانهاي
خراسان روي ایران شکل میگيرد و تقویت میشود.
این تقویت در الگوهاي کمينههاي دماي سالهاي
 9112تا  9125از سمت سرخس تا کرمان توسط
خوش اخالق و همکاران ( )9311مشاهده شد .از
این رو با توجه به موقعيت ایران مرکزي بين منطقه
نفوذ بيشينه زبانههاي سرد سيبري روي سرزمين
توران و پرفشارهاي سرد مهاجر در بستر ناوه تراز
باالي جو ،سرماهاي بحرانی ایران مرکزي را میتوان
نوعی انبوهش هواي سرد با جهت عمومی شمال
باختري دانست که روي الیهاي از هواي سرد خزنده
با جهت عمومی شمال خاوري ریزش میکند و با
گذر از رشته کوههاي شمال خاوري ایران شامل
بينالود ،هزار مسجد و کپه داغ تا جنوبیترین
سرزمينهاي ایران مرکزي پيشروي میکند.

و خاوريتري از خود نشان داده است و در ترازهاي
باالتر و عموما در موقعيتهایی باختريتر حضور
کمفشارهاي مهاجر دیده میشود .چنانکه فتاحی و
صالحی پاک ( )9322نيز در بررسی همدید
یخبندانهاي زمستانه در ایران و نفوذ آنها تا ایران
مرکزي ،از گسترش زبانههاي پرفشار اروپاي خاوري
به سوي ایران در تراز  511هکتوپاسکال یاد کرده-
اند .در ترازهاي دریاي آزاد و  511هکتوپاسکال از
 91سرماي شاخص تعيين شده ،پرفشار سيبري در
 96موج مشاهده گردید .در این مشاهده گاه بر پایه
بيرونیترین پربند بسته پرفشار سيبري ،اثر این
پرفشار بصورت مستقيم و گاه بر پایه پربند پشتيبان
آن ،اثر غير مستقيم آن بصورت خميدگی پربند به
سمت ایران دیده شد .طی  5مرد دیگر اثري از این
پرفشار دیده نمیشد و بجاي آن در ترازهاي باالتر
جو ،پربندهاي بسته مربوط به پرفشارهاي مهاجر
فعال غربی بود .از این رو کاهش افراطی دما زمانی
مشاهده میشود که یا کانون پرفشار سرد سيبري
منابع

راهنمایی دکتر بهلول عليجانی ،گروه جغرافياي طبيعی،
دانشگاه تربيت معلم.
بوشر ،ک .9326 ،.آب و هواي کره زمين ـ مناطقاستوایی و جنب استوایی ،ترجمه هوشنگ قائمی ،نشر
دانشگاهی ،جلد یکم ،تهران 624 ،ص.
خوش اخالق ،ف ،.غریبی ،ا .و شفيعی ،ز.9311 ،.نگرشی بر تغييرات حداقلهاي مطلق دما در پهنه ایران،
جغرافيا و برنامهریزي محيطی ،شماره -911 ،)6( 46
.692
صادقی ،س ،.عليجانی ،ب ،.سليقه ،م ،.حبيبینوخندان ،م .و قهرودي تالی ،م .9321 ،.تحليل همدید
واچرخندها بر خشکسالی فراگير خراسان ،جغرافيا و
توسعه ناحيهاي ،جغرافيا و توسعه ناحيهاي ،شماره  ،91ص
.992-915

آرنس ،د .9319 ،.هواشناسی نوین -مقدمهاي بر هوا،اقليم و محيط ،ترجمه محمدرضا بابایی ،نشر آیيژ ،جلد
یکم ،تهران 132 ،ص.
اميدوار ،ک .و ابراهيمی ،ع .9319 ،.تحليل همدید موجسرماي شدید  92تا  65دي ماه  9322در ایران مرکزي
– استانهاي اصفهان ،کرمان و یزد ،جغرافيا و برنامه-
ریزي محيطی ،شماره  ،45ص .12-29
براتی ،غ .9312 ،.روابط سيستمی پرفشارهاي مهاجرو یخبندانهاي بهاره ایران ،فصلنامه تحقيقات
جغرافيایی ،شماره  ،55ص .951-936
براتی ،غ ،.عليجانی ،ب .و مرادیان ،ع .9319 ،.روابطناوه تراز ميانی جو با رخداد شدیدترین یخبندانهاي
ایران ،مخاطرات محيطی ،شماره  ،6ص .12-23
بليغی ،م .9315 ،.ورود پرفشار سيبري به خراسان وتاثير آن بر آب و هوا منطقه ،رساله کارشناسیارشد ،به
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 تحليل الگوهاي.9322 ،. ت، و صالحی پاک. ا،فتاحی فصلنامه،سينوپتيکی یخبندانهاي زمستانه ایران
.932-961  ص،93  شماره،جغرافيا و توسعه
 تحليل سينوپتيکی موج سرماي.9321 ،. ح،لشکري، پژوهشهاي جغرافياي طبيعی، در ایران9326 فراگير
.92-9  ص،22 شماره
 تاوه قطبی و اثرات.9311 ،. م، و خيراندیش. ح،مرادي.41-31  ص،46  شماره، نيوار،آن بر اقليم
 مجله، نواحی اقليمی ایران.9326 ،. ا. س،مسعودیان.924-919  ص،6  شماره،جغرافيا و توسعه
 شناسایی و پهنهبندي.9321 ،. م، و دارند. ا،مسعودیان مطالعات جغرافيایی،نواحی دماي فرین سرد ایران
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