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 این امر دربود که در آمریکای شمالی هوا  دمایبسیار شدید  حاکی از افتهواشناسی  اخیر هایبینیپیش

، ساعت 24ای که در طی به گونه مشاهده شداز مناطق ایاالت متحده برخی در  2020سپتامبر  9 چهارشنبه

به  افت کرد. گرادسانتیدرجه  2 کمتر از به حدوددرجه سانتی گراد  32از  ر ایالت کلرادونوِدر شهر دِدمای هوا 

این نوع افت  .(1) ه استدر این منطقه باریدمتر سانتی 15تا  7به ارتفاع  یبرفمختلف، های ریگزارش خبرگزا

توجه بسیاری از متخصصان و مدیران را لذا است و بسیار نادر ناگهانی دما و به ویژه بارش برف در فصل تابستان 

 به خود جلب کرده است.

، گسترش اصلی پدیده اخیر در آمریکای شمالیکه یکی از علل  رسدهای هواشناسی، به نظر میبا بررسی نقشه

 یین بوده است:های جغرافیایی پاضعرهای ورتکس قطبی در جهت زبانهزیاد 

های مختلف در توان گفت هر ساله با شدتنبوده و به طور کلی می تازهای پدیدهقطبی ورتکس  حرکات موجی

 جو ییباال یبا سرعت باال در تراز ها هایی است کهجریان یورتکس قطبدهد. ی شمالی رخ میکرهییز نیمپا

 یورتکس قطبکه  هنگامی. و مرتبط با توده هوای قطبی است دهدرخ میدر منطقه قطب شمال )اتمسفر( 

و  کایمتحده امر االتیو خصوصا شرق ا ییایجغراف انهیم یهاهوا در عرض یباشد، دمایا اصطالحا پایدار  قدرتمند

تر فیضع یورتکس قطب هایی کهزمان خواهد بود. بر خالف آن درو مطبوع  میمال های شمالی اروپا و آسیابخش

به شدت سرد  ایمتحده، شمال اروپا و شمال آس االتیهوا در شرق ا ی، دما)حالت موجی( باشد حد نرمالاز 

 .شودیم

 یدر محدوده کالهک قطب یقدرتمند اریکم فشار بس یهاسامانهدر این شرایط  قدرتمند: یورتکس قطب

متراکم  یکالهک قطب کیو نزد ییایجغراف یباال یهاسرد در عرض یکه هوا شودیمشده و موجب مستقر 
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اروپا و شرق  کا،یمتحده آمر االتیشرق ا ،باشدیم قدرتمند شرایطدر  یورتکس قطب هنگامی که بنابراین. گردد

حرکت هوا از غرب به شرق و با  انیجر ریمساین دوران را سپری خواهند کرد. در و معتدل  میمال یزمستان ایآس

 .باشدیم ییسرعت نسبتا باال

 جت استریم قطبیکه از سرعت جریان هوا در مرز پایینی ورتکس قطبی )هنگامی که : فیضع یقطب ورتکس

و موجی  چندهیهوا بصورت پ انیجر در این هنگام گردد،یم فیتضع یورتکس قطب شود،کاسته می( نام دارد

شمال به سمت جنوب گسترش بیشتر در جهت  ،در جریان باشداز غرب به شرق  نکهیا یجابه در آمده و شکل 

 یتوده هواجنوبی و حالت موجی غالب در مرز پایینی ورتکس قطبی،  -در نتیجه این گسترش شمالی  یابد.می

همزمان توده  بصورت کنند، عالوه بر آننفوذ می انهیم ییایجغراف یهابه عرض یسرد از سمت کالهک قطب

به تغییرات توده هوا اصوال منجر  ییجا به جا نی. اشودیمنتقل م یکالهک قطببه سمت  زین یاجنب حاره یهوا

 .گرددیم ییایجغراف انهیم یهابارش برف در عرضو  زاباران یهاسامانه یریشکل گناگهانی و شدید دمای هوا، 

 

 
 و نمایش زبانه قطبی بر روی آمریکا 2020سپتامبر  9شمالی در تاریخ  کرهبار نیممیلی 500نمایی از سطح تراز 



 

 ورتکس قطبی در دو حالت قدرتمند )شکل سمت چپ( و ضعیف )شکل سمت راست(

بر آب و هوای ایران بدون بررسی خروجی  حاضر ات پدیدهارائه نظر کارشناسی در خصوص اثر با این وجود

های ها و ماهحرکات موجی شکل جت استریم قطبی در هفتههای پیش بینی کار مشکلی است، اما چنانچه مدل

داشت که افت ناگهانی دما در بسیاری از مناطق نیمکره شمالی توان انتظار آینده به همین ترتیب باقی بماند، می

در زمان رخداد این افت دما، . داردها منابع آبی وسیع وجود قی که در اطراف آنمناط ، خصوصامشاهده شود

مربوط به جت استریم قطبی وجود داشته  زبانهغرب ها( در منابع آبی وسیع )از جمله دریاها و اقیانوسچنانچه 

در  ماهای ناگهانیرخداد افت داز دیدگاه کشاورزی، باید مراقب  باشد، بارش برف دور از انتظار نخواهد بود.

که های پیش رو در هفته ها و ماهو ناگهانی، های شدید های پیش رو بود، زیرا چنانچه این یخبندانها و ماههفته

فراوان در مراحل اولیه رشد خسارات ایجاد باعث به وقع بپیوندد، زمان کاشت بسیاری از محصوالت زراعی است، 

 گیاه خواهد شد.
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