دانش مخاطرات /دورة  ،2شمارة  ،4زمستان  /1394ص 423 -437

واکاوی زمانی -مکانی فرینهای سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی
بهمنظور کاهش مخاطرات



کمال امیدوار

استاد آبوهواشناسی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
رضا ابراهیمی )(ebrahimireza7679@yahoo.com

دانشجوی دکتری مخاطرات آبوهوایی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

عباسعلی داداشی

رودباری )(dadashiabbasali@gmail.com

دانشجوی دکتری آب وهواشناسی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکدة علوم زمین ،تهران ،ایران

مریم ملکمیرزایی

)(mmalekmirzai@gmail.com

کارشناس ارشد منابع طبیعی دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت -1394/11/11:تاریخ پذیرش)1395/5/2:

چکیده
توجه به تغییرات اقلیمی در سالهای اخیر بهعلت پیامدهای اقتصادی ،اجتمااعی و خساارات ماا ی مارتب باا
رویدادهای ناهنجار آن بهمنظور کاهش مخاطرات اهمیت زیادی پیادا کارده اسات .در یاک ساامان مادیریت
ریسک بهنجار ،پیشبینی و شناسایی ،رکن اصلی سامانه تلقی میشود؛ ازاینرو این پژوهش باا هاد واکااوی
اثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی دهههای آتی انجام گرفته اسات؛ رارا کاه شناساایی
این مناطق و منطقهبندی آنها گامی مهم در کاهش مخاطرات ناشی از آن تلقی میشود .بهمنظور دستیابی باه
هد تعیینشده ،نخست دادههای دمای روزان مدل  EH5OMمؤسس ماکس پالنک آ مان طای دورة آمااری
 2015-2050میالدی ،تحت سناریوی  A1Bبا تفکیک  1/75درج قوسی ،برای گسترة ایاران باارگیری شاد.
در گام بعدی دادههای نامبرده با تفکیک مکانی  0/27×0/27قوسی توس مدل  REGCM 4ریزمقیاس شادند.
برای شناسایی روزهای فرین سرد از نمای انحرا بهنجارشدة دما ) (NTDبهره گرفته شد .دادههاا برحسا
مقادار ایان نمایاه و گساترة حاکمیات گرماا ) ( NTD  0مرتا شاد و ساسس  500روز اول کاه شار
) ( NTD  2را برآورد میکرد در حکم نمونه انتخاب و آرایهای باه ابعااد  500×2140تشاکی شاد .نتاای
حاکی از این است که ایران را میتوان از نظر سرماهای فرین با استفاده از تحلیا خوشاهای باهروش  1SOMدر
شبک عصبی به  9ناحیه تقسیم کرد .در دهههای آینده سرمای فرین در نیم غربی و نوار ارتفااعی (کوهساتان
و کوهسایه) بیشتر از نواحی داخلی و سواح جنوبی کشور خواهد بود .کمین رخداد فرین سرد ایران مربو باه
ناحی دشت کویر و بیشین آن نیز در ناحی شمال غرب مشاهده میشود.
واژگان کلیدی :ایران ،دمای فرین سرد ،خوشهبندی،SOMمدل ،EH5OMمدل . REGCM 4
* نویسندة مسئول

Email: komidvar@yazd.ac.ir
1. Self-Organizing Maps

424

دانش مخاطرات /دورة  ،2شمارة  ،4زمستان 1394

مقدمه
با توجه به روند فعلی افزایش انتشار گازهای گلخانهای ،تشدید گرمایش جهانی برای دهههاای آیناده
اجتنابناپذیر است؛ بهگونهای که تأثیر بسزایی بر منابع و پدیدههای طبیعی و انساانی خواهاد داشات
[ .]4گرمایش جهانی و روندهای معنادار دما در نقا مختلف کرة زماین ،مهامتارین سایمای تغییار
اقلیم در دهههای اخیر محسوب میشود [ .]19مبحث گرماایش جهاانی کاه اماروزه اقلایم شناساان
بهصورت یک رخداد مسلم باه آن مینگرند ،در مناطق مختلف کرة زمین به اثبات رسایده و در حاال
حاضر پدیدههای فرین اقلیمی در کانون توجه پژوهشگران قرار دارند [ .]20باهطاور مشاخ باروز و
تشدید پدیدههای فرین همانند دماهای فرین گرم و سرد ،فرینهای بارشی [ ]11و سی های مخارب
نتیج رنین تغییراتی است که در آینده نیز بروز این مخاطرات افزایش زیادی خواهد یافت ].[2
یافتههای پژوهشگران حاکی از دگرگونیهای شدید رفتاار سانجههاای هواساسهری در دو قارن
اخیر است که خود سندی آشکار از تغییرات اقلیمی است ،بهگونهای که عالوهبر تغییر میاانگین دماا،
رخدادهای فرین نیز دستخوش تغییر شدهاند و نرخ تغییر در بروز رویدادهای آنها نیاز شادیدتر شاده
است [ .]17بیشتر پژوهشهای اقلیمشناسان در پی شناسایی پیامدهای ناشای از گرماایش جهاانی و
رگونگی روند آنها در آینده است .گرم شدن زمین بهد ی آثار محیطی و اقتصاادی -اجتماااعی آن و
نیاز تأثیر آن در برنامهریزیهای خُرد و کالن طی رند ده اخیر کانون توجاه محافاا علمای باوده
است [ ]23تا شاید بتاوان از مخااطرات ناشای از آن کاسات .یکای از اثرهاای گرماایش جهاانی بار
فراسن های اقلیمی وجود دماهای فارین اسات کاه یکای از شااخ هاای دماایی ماورد بررسای در
هواشناسی و اقلیمشناسی است.
دمای فرین اینگونه تعریف میشود :دما از مقدار میانگین خود در مکاان ماورد نظار بسایار
باالتر یا پایینتر رود؛ مبتنی بر این تعریف روشهای گوناگونی بیان شده است .امروزه از طریاق
شاخ های صدک (در سطح  90درصد) باالترین و پایینترین حد دما را بهعنوان فرین انتخاب
مینمایند [ .]25همچنین در مقایسه با میانگین به مقادیر حدی یا افراطی بااال (مقاادیر بسایار
بزرگ) و حدی یا افراطی پایین (مقادیر بسیار کورک) مقادیر فرین گفته میشود [.]21
وقوع گرماهای فرین بر سالمت انسان ،بهویژه کودکان و کهنساالن ،افزایش سکتههای قلبای
و مغزی ،ذاتا ریاه ،خطار از دسات دادن آب بادن و ازدیااد تقاضاای اناريی بار  ،گرماایش و
سرمایش [ ،]10و افزایش تقاضای آب برای فعا یتهای کشاورزی ،بهداشاتی ،شارب و مصاار
خانگی تأثیر بسزایی دارد [ .]24هر سامان مدیریت ریسک شام رهار مرحله است :پیش بینی،
آمادهسازی ،پیشگیری و ارزیابی خسارت .ازاینرو پر واضاح اسات کاه پایشبینای و شناساایی
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دماهای فرین بهعنوان نخستین گام در مدیریت ریسک و منطقهبندی آنها میتواند گاامی ماؤثر
در مدیریت کالن ریسک کشور بهمنظور کاهش مخاطرات آن تلقی شود.
برای اجرای مطا عات گرمایش جهانی و بررسی اثر آن بر فراسن های اقلیمی (دماا و رطوبات) در
دورههای آتی ،ابتدا باید متغیرهای اقلیمی تحت تأثیر تغییرات گازهای گلخانهای شابیهساازی شاوند.
روشهای مختلفی برای این کار وجود دارد که معتبرتارین آنهاا اساتفاده از دادههاای مادل گاردش
عمومی جو 1است [ .]22برای استفاده از این دادهها به ریزمقیاس نمایی آنها نیاز است تاا بتاوان مارز
تغییرات نمایههای اقلیمی را بهتر آشکار کرد؛ رراکه نواحی دمایی ایران باهد یا ارتفاعاات بسایار از
یکسو و تأثیرپذیری آنها از سامانههای بزرگمقیااس بسایار متغیرناد [ .]12مادل اقلایم منطقاهای
 REGCMامروزه بهد ی دقت بسیار زیاد خود نسبت به مدلهای موجود از اهمیت شاایان تاوجهی
برخوردار است که در پژوهش پایشرو نیاز از قابلیاتهاای ایان مادل قدرتمناد اقلیمای باهمنظاور
ریزمقیاس نمای یاختههای مدل  EH5OMاستفاده شده است .مدل  REGCMیک مادل منطقاهای
محدود ،غیرهیدروستاتیک و با ساامان الناهگزینای یکطرفاه محساوب مایشاود کاه توسا مرکاز
بینا مللی فیزیک نظری عبدا سالم 2طراحی شد .در پژوهش پیشرو از جدیدترین نسخ ایان مادل
در سال  2010که  REGCM 4نام دارد استفاده شد.
پیشینۀ تحقیق
رریتیس و همکاران [ ]15ابراز داشتهاند که دماای حااداق و حاداکرر در نیمکارة شاما ی از ساال
 1950افزایش زیادی داشته که سب تغییر شدت رویدادهای حدی مانناد خشکسا ی شاده اساات.
استیفنوسن و همکاران [ ]24در بررسی واکنش نوسانات اطلس شما ی در افزایش غلظت دیاکساید
کربن و تأثیر آن بر اقلیم زمستان اروپا براساس نتای پانزده مدل شبیهساازیشاده بیاان کردناد کاه
افزایش غلظت دیاکسید کربن جو با افزایش فاز مربت  NAOهمراه بوده اسات .ایان رخاداد ساب
افزایش دما در بسیاری از قسمتهای اروپا و همچنین افزایش بارش در قسمتهاای شاما ی اروپاا در
فص زمستان میشود .کهینوا و هوس [ ]14به بررسی تغییر ا گوهای گردشی در مرکز اروپا و اثار آن
بر رونادهای اقلیمای در جمهاوری راک پرداختناد .آنهاا طای دورة تحقیاق خاود ()1961-1998
دریافتند که روند نزو ی رشمگیری در رخداد واررخنادها ،باهویاژه در پااییز وجاود دارد .همچناین
تغییر ا گوهای جوی علت اصلی گرم شدن زمستان و خنک شدن پاییز اسات .يائاو و همکااران []26
در بررسی نمایههای فرین حوض رودخانههای رین طی دورة  1960-2009دریافتند که در سراسار
1. General Circulation Model
2. http://users.ictp.it/RegCNET
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حوضه ،نمایههای فرین سرد روزهای یخبندان ،روزهای یخای شا هاای سارد ،روزهاای سارد ،دوام
امواج سرما و دامن دمای شبانهروزی روند منفی معناداری را نشان میدهد .کریشانا [ ]18در بارازش
رگرسیون خطی ساده بر روی سری زمانی نمای فرین بارشی و دمایی  28ایساتگاه همدیاد در ایا ات
یوتای آمریکا ،افازایش معناادار دماا و کااهش زیااد روزهاای یخبنادان را تخماین زد .در ایاران نیاز
پژوهشهایی در زمین شناسایی نمایههای فرین اقلیمی بهمنظاور کااهش مخااطرات اقلیمای انجاام
گرفته که به رند مورد از آنها اشاره خواهد شد .محمدی و همکاران [ ]7در واکاوی و پایشیاابی اثار
گرمایش جهانی بر مؤ فههای فرین آبوهوایی آبادان به این نتیجه رسیدند که روناد افازایش دماا در
تمام فصول به نسبتهای مختلف رخ داده است و براساس روند کنونی و نتاای معناادار روناد دماای
بیشینه و کمینه گرمترین ماههای سال در دهههای آینده بیشترین افازایش دماا را خواهناد داشات.
علیجانی و فرجزاده [ ]6در ارزیابی شااخ هاای دماای فارین در شامال ایاران دریافتناد کاه روناد
شاخ های دمای فرین در اکرر ایستگاههای منتخ حااکی از کااهش فراوانای شااخ هاای سارد
فرین (نظیر روزها و ش های سرد ،روزهای یخبندان ،شاخ طول مادت سارما و روزهاای یخای) و
افزایش شاخ های گرم فرین (تعداد روزهای تابستانی ،طول فص رشد ،روزهاا و شا هاای گارم و
شاخ طول مدت گرما و  )...است .روشن و همکاران [ ]4در پیشیاابی دماای ایاران دریافتناد کاه
افزایش دماای کشاور بااه میاازان  3/1و  5/2درجاا سلسایوس بارای سااالهاای  2025و2050
متصور است .محمدیاریان و همکاران [ ]8با پهنهبندی مخاطرات اقلیمی خراسان بزرگ دریافتند کاه
برخال پدیدة موج گرمایی ،دو پدیدة یخبندان و ساوزباد از فراوانای بیشاتر و در عاینحاال از یاک
ا گوی فراگیرتر روی منطقه برخوردارند .مسعودیان و دارند [ ]9ضمن شناسایی به پهنهبنادی دماای
فرین سرد ایران پرداختند .نتای پژوهش آنان نشان داد که بیشاترین گساترة مکاانی رونااد منفاای
نیااز گرماایشی در مااه دی باا گساترة مکاانی  54درصاد از وساعت ایاران رخ داده اسات .از دیگار
پژوهشهای انجامگرفته میتوان به احمدی و همکاران [ ،]1رحیمزاده و همکااران [ ،]3و عرفانیاان و
همکاران [ ]5اشاره کرد.
طی نیم قرن اخیر رخدادهای اقلیمی همچون موجهای گرما و سرما در ایران و ساایر نقاا
جهان بروز مکرر داشته که مخاطرات فراوانی بههمراه داشتهاناد .رخاداد ایان فارینهاا موجا
خسارتهای جبرانناپذیر بسایاری شادهاناد .از ساوی دیگار باا تغییار ا گاوی مصار اناريی،
هزینههای اجرایی کشور نیز افزایش یافته است .ازاینرو در پژوهش پیشرو با توجه باه اهمیات
مخاطرة حاضر به واکاوی اثر گرمایش جهانی بر ناهنجاریهای فرین سرد مناطق مختلف کشاور
طی دهههای آینده میپردازیم .نتای پژوهش پیشرو در تنظیم برنامههای زمانی بارای اجارای
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سیاستهای کالن انريی ،مدیریت مصر سوخت ،گردشگری و سایر سازمانهای برنامهریازی و
مدیریت کشور بهمنظور کاهش مخاطرات موثر خواهد بود.
روش تحقیق
در این پژوهش بهمنظور واکاوی اثر گرمایش جهانی بر دماهاای فارین سارد ایاران از میاانگین
دمای روزان پایگاه دادة  EH5OMاستفاده شد EH5OM .یک مدل گردش کلی جو  -اقیانوس
است .این دادهها از سری پنجم مدل گردش عمومی جو با هست دینامیکی ( ،)ECHAMپاروية
اقلیمی  T63برای  31سطح جو تا نزدیک  10هکتوپاسکال موجود است که در مؤسسا پالناک
دانشگاه هامبورگ بهصورت روزانه از تاریخ  1960/01/01تا  2100/12/31تحت سناریوی A1B
پن بینا مللی تغیر اقلیم 2تو ید شدهاند [ .]22این سناریو بر این عقیده است کاه در آیناده ،از
سوختهای فسیلی با حفظ تعادل اساتفاده مایشاود و همچناین در کناار آن از ساوختهاای
غیرفسیلی استفاده میشود .در گام بعدی بهمنظور آشکارسازی بهتر مارز تغییارات نمایاههاای
فرین اقلیمی کشور از مدل ریزمقیااس نماایی منطقاهای  REGCM 4اساتفاده شاد .دادههاای
خروجی مدل ریزگردانیشده با ابعاد  ./27×0/27درجه قوسی که حادودا یاختاههاایی باا ابعااد
 30×30کیلومتر ایران را پوشش میدهند بهدست آمده است .بعد از شبیهسازی ،دادههای دمای
هوای روزانه در دامن زمانی36سا ه ( )2015- 2050توس مدل استخراج شد .ابعااد یاختاههاا
 13140×2140است .در این ماتریس سطرها ( )13140نشاندهندة زمان (ساعت ،روز ،سال) و
ستونها ،یاختههای میانیابیشده با ابعاد  30×30کیلاومتر هساتند .شاک  1موقعیات منطقا
تحقیق و یاختههای خروجی مدل را نشان میدهد.
برای شناسایی رخداد سرمای فرین از نمای انحرا بهنجارشدة دما بهره گرفته شد .این نمایه
را فوجیبه و همکاران [ ]16معرفی کردهاند .برای دستیابی به این نمایه ،نخسات بایاد میاانگین
بلندمدت دما برای هر یک از روزهای تقویمی سال محاسبه شود .میانگین بلندمدت دمای روزان
دورة مورد بررسی بهکمک رابط  1بهدست میآید [.]9
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2050

()1

 T (i, j, n) / N
*

n 2015

T* (i, j) 

که در آن  iروز j ،ماه و  nسال است .رنانکه گفته شد دورة بررسیشاده از ساال  2015تاا
 2050است.
1. AOGCM
2. International panel of climate change
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شکل  .1محدودۀ تحقیق

پس برای محاسب میانگین بلندمدت دمای هر کدام از روزهای ماورد نظار از مقاادیر دماای
مربو به  36سال میانگین گرفته میشود .پس از محاسب میانگین بلندمدت برای از بین باردن
نوفههای موجود در میانگین دمای روزانه ،میانگین متحرک نهروزه ،سه بار روی این دادهها اعمال
میشود .بعد از طی شدن این مراح  ،انحارا دماای هار یاک از  13140روز ماورد بررسای از
میانگین بلندمدت همان روز بهکمک رابط  2محاسبه میشود [.]9
()2
T* (i, j,n)  T* (i, j,n)  T* (i, j).
نمایندة انحرا مطلق دمای هر روز برای هر مح (یاخته) نسبت به میانگین بلندمدت دمای
همان روز در همان مح است و برحس زمان و مکان متفاوت خواهد بود .بناابراین بارای آنکاه
مقادیر انحرا دمای زمانهای متفاوت در یک نقط جغرافیایی و مکاانهاای گونااگون در یاک
زمان معین با یکدیگر قاب مقایسه باشند ،باید مقادیر مطلق انحرا دما بهکمک پراش دماا روی
پنجرة 31روزه برای هر روز تقویمی استاندارد شود [ .]9این کار بهکمک رابط  3انجام میگیرد و
میانگین متحرک نُهروزه ،سه بار روی آن اعمال می شود تا نوفهها از بین برود.
()3

/ 31N

j15

2050

] )  [T (i, j,n)  T(i, j

2

*

n 2015 j  j15

2 (i, j) 
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)  T* (i, jمیانگین انحرا دما روی پنجرة 31روزه است و از رابط  4بهدست میآید.
j15

()4

2050

  T (i, j,n) / 31N
*

n 2015 j  j15

T* (i, j) 

سرانجام نمای تفاض دمای بهنجارشده ) (NTDبهکمک رابط  5محا سبه میشود.
)x* (i, j,n)  T* (i, j,n) / * (i, j

()5

که در آن ) * (i, j)  2 *(i, jاست.
این نمایه برای  2140یاخته و روی هر یاخته برای  13140روز محاسبه شد؛ سسس برای هر
یک از  13140روز بررسیشده میاانگین مکاانی نمایاه روی ایاران و درصاد مسااحتی از ایاران
استخراج شد.
خوشهبندی دادهها در شبکۀ عصبی با استفاده از SOM

از روش  SOMبرای خوشهبندی مجموعههایی از LOها در گروههایی با مفاهیم مشاابه اساتفاده
میشود 500 .ورودی بهعنوان نمونه های آموزشی شبکه انتخاب شدند .ازآنجا که تعداد مفااهیم
برابر  10است ،شبکه  10نورون ورودی دارد .شبکه با اندازه های مختلف نقشه ها آماوزش دیاده
شد تا بهترین نتیجه برای خوشهبندی حاص شود [ .]13با اساتفاده از دادههاا و آزماایشهاای
مختلف ،بهترین نتیجه برای نقشه با ابعاد  4×3بهدست آمد.

شکل  .2خروجی حاصل از خوشهبندیها با استفاده از روش SOM
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از طریق شبک عصبی ،خوشهبندی دادهها اجرا شد .مراکز خوشه بهصورت یک شبک متصا باه
هم است ،به این صورت که هر مرکز خوشه به همسایههای خود که اغل  9خوشاه همساایه اطارا
آن است متص است .ورودیهای شبکه عصابی در ایان روش خوشاهبنادی باهانادازة ابعااد دادههاا
( )13140×2140است .یعنی برای خوشهبندی نقا دوبعدی از دو ورودی و برای خوشهبندی رفتاار
دمااای فاارین مکااانهااای جغرافیااایی در ایاان پااژوهش  500ورودی بااه ازای زمااانهااای مختلااف
نمونهبرداریشده ،استفاده شده است .تعداد دستهها  9مرکز خوشاه در نظار گرفتاه شاده اسات کاه
میتوان شبکهای از سه ردیف و سه ستون که مانند گرا همبند به یکدیگر متص اند در نظر گرفات.
هنگام آموزش این شبک عصبی هم نمونهها به شبکه نشان داده میشود و نزدیکترین مرکز خوشاه
به هر نمونه انتخاب و همسایههای آن مرکز خوشه با درج تأثیرپذیری کمتری انتخااب مایشاوند و
بهسمت نمونه نشاندادهشده حرکت میکنند.
نتایج و بحث
نتای محاسبات برای دورة  2015تا  2050میالدی مبتنی بر برونداد مدل  EH5OMکه توس مادل
منطقهای  REGCM 4ریزمقیاس شدند در شک های  3تا  14ارائه شدهاند .شاخ باهدساتآماده،
ناهنجاری زیادی را طی دورة تحقیق نشان میدهد .همانطور کاه مالحظاه مایشاود در دهاههاای
آینده سرماهای فرین در نیم غربی و نوار ارتفاعی(کوهستان و کوهسایاه) بیشاتر از ناواحی داخلای و
سواح جنوبی کشور قاب مشاهده است .اینک به برخی از ویژگیهای نواحی دمایی فرین سرد ایاران
مبتنی بر نمای تغییر اقلیمی در ماههای مختلف سال میپردازیم .همانطاور کاه پیشاتر عناوان شاد
ایران از نظر سرماهای فرین با استفاده از تحلی خوشهای بهروش  SOMدر شبک عصبی به  9ناحیاه
تقسیم شد؛ ازاینرو در ادامه تحلی برای هر ناحیه جداگانه بیان میشود.
ناحیۀ شمال غرب .این ناحیه  6درصاد از مسااحت کشاور را در برگرفتاه اسات ،بلنادیهاای
شهرکرد نیز از حاظ بروز فرینهای سرد در اکرر ماههای سال شبیه این ناحیه است در دهههای آتای
بیشترین میزان سرماهای فرین این پهناه در مااههاای يوئان ،آوریا  ،مای ،اکتبار و کمتارین آن در
ماههای يانویه ،نوامبر ،سستامبر و بهویژه مارس مشاهده میشود .آنچه از خروجایهاای مادل برآماده
است نشان از بروز بیشین ناهنجاریها در فص بهار و کمین آن در فص زمستان برای این ناحیاه از
کشور در دهههای آینده است.
ناحیۀ نیمۀ شمالی زاگرس و نیمۀ غربی البرز .این ناحیاه ناوار کوهساتانی زاگارس مرکازی،
شما ی ،ا برز مرکزی و غربی را با وسعت  14درصد شام میشود .بیشین میازان رخاداد سارماهای
فرین در ماههای آوری  ،می ،اوت ،اکتبر و دسامبر ،و کمین رخداد سرماهای فرین در ماههاای جاون،
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جوالی و نوامبر مشاهده میشود که گویای سردی نسبی و انحرا ناهنجار دما در دهاههاای آیناده
در فص های بهار و پاییز است.
ناحیۀ زاگرس جنوبی .این ناحیه شام بخشهاایی از کرماان ،جناوب یازد و جناوب اصافهان
است و حدود  11درصد از وسعت کشور را شام میشود .در دهههای آینده کمین رخداد سارمایش
فرین در ماههای آوریا  ،اوت ،اکتبار و ماارس و بیشاین آن در ناوامبر مشااهده خواهاد شاد .باروز
ناهنجاریهای دما در این ناحیه نسبت به نواحی کوهستانی دیگر کمتر است .بلندیهای بیرجند نیاز
از حاظ ویژگیهای فرین سرد با این ناحیه همراستاست.
ناحیۀ کوهستانی البرز ،زاگرس شرقی و خراسان .این بخاش تاودههاای کوهساتانی ا بارز،
زاگاارس شاارقی ،نااوار کوهسااتانی و کوهسایااهای خراسااان مرکاازی و شااما ی را در باار ماایگیاارد و
گستردهترین ناحیه در بین خوشههاست که  17درصد از وسعت کشاور را شاام مایشاود .بیشاین
رخداد دماهای فرین در ماههای سستامبر ،يانویه و مارس در کشور متعلق باه ایان ناحیاه اسات .باروز
دماهای فرین سرد در ماه سستامبر اثر زودهنگام پرفشار سیبری را بر این ناحیاه در دهاههاای آیناده
نشان میدهد .همچنین بهنظر میرسد بارشهای بهارة این ناحیاه و ا گوهاای جاوی فصا بهاار بار
رخداد ناهنجاری دمایی این ناحیه مؤثر باشد .ناهنجاری دمای ایان ناحیاه باه جاز مااه مای کاه باه
کمترین حد میرسد در بقی ماهها متعادل است.
ناحیۀ دشت کویر .این بخش شام دشت کویر ،دشت تارکمنصاحرا ،کوهسایاههاای داخلای و
باریک مجاور نوار کوهساتانی زاگارس جناوبی و در مجماوع  13/5درصاد از مسااحت ایاران اسات.
ناهنجاری منفی دما جز ماه نوامبر که زیاد است ،در بقی ماههای سال اندک اسات .باروز فارین سارد
در دهههای آتی نشان از سرد شدن این ناحیه در ماه نوامبر دارد.
ناحیۀ جنوب شرقی .این ناحیه دشت وت و استان سیستان و بلورستان را شاام مایشاود و
وسعت آن  12درصد از مساحت کشور است .بیشین رخداد فرین سرد این ناحیه در مااههاای اوت و
مارس است .در واقع اثر بارش موسمی و تودههای هوای موسامی ورودی باه ایان منطقاه در اواسا
تابستان گویای ناهنجاری دمای این پهنه در این ماه از سال است .بعد از جلگههاا و ساواح جناوبی،
این ناحیه کمترین رخدادهای ناهنجاری دما را در ماههای سال داراست.
ناحیۀ کوهپایۀ بیرونی .این ناحیه باریک کوهسایههای بیرونای زاگارس از شامال ایاالم تاا ناوار
جنوب غرب فارس را دربرمیگیرد و  4/5درصد از وسعت کشور را شام میشود که در اکرر ماههاای
سال در دهههای آتی دارای ناهنجاریهای منفی دما خواهد بود .بیشاین رخاداد رویادادهاای فارین
سرد در این ناحیه در ماههای اوت ،يوئن و فوریه خواهد بود.
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ناحیۀ پسکرانهای جنوب .این بخش پهنهای از خوزستان تا رابهار را دربرگرفتاه و شاام 13
درصد از مساحت ایران است .ماههای يوالی ،سستامبر و نوامبر بیشین رخداد سارمای فارین در ایان
ناحیه حادث خواهد شد و کمین آن نیز در ماههای فوریه و مارس خواهد بود .این ناحیاه در مااه اوت
با ناحی ساحلی جنوب از حاظ رخداد فرینهای سرد در یک پهنه قرار میگیرد.
ناحیۀ ساحلی جنوب :این ناحیه  8درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است .اکرار
ماههای سال رخداد گرمای فرین این ناحیه کم است و بیشترین رخداد فرین در ماه مارس است .ایان
ناحیه کمترین ناهنجاریهای دما را در کشور خواهد داشت.

شکل  .3پهنهبندی دمای فرین سرد ماه می

شکل  .4پهنهبندی دمای فرین سرد ماه آوریل

شکل  .5پهنهبندی دمای فرین سرد ماه جوالی

شکل  .6پهنهبندی دمای فرین سرد ماه جون
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شکل  .7پهنهبندی دمای فرین سرد ماه سپتامبر

شکل  .8پهنهبندی دمای فرین سرد ماه اوت

شکل  .9پهنهبندی دمای فرین سرد ماه نوامبر

شکل  .10پهنهبندی دمای فرین سرد ماه اکتبر

شکل  .11پهنهبندی دمای فرین سرد ماه ژانویه

شکل  .12پهنهبندی دمای فرین سرد ماه دسامبر
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شکل  .13پهنهبندی دمای فرین سرد ماه مارس
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شکل  .14پهنهبندی دمای فرین سرد ماه فوریه

نتیجهگیری
تغییرات آبوهوایی و تشدید آن در دهههای اخیر از مشاکالت راا شبرانگیاز مارتب باا مساائ
طبیعی و انسانی است .درک ما از تأثیرات بشر بر محی  ،بهویژه موارد مرتب با گرم شدن ناشی از
افزایش گازهای گلخانهای ،نشان میدهد که تعدادی از پارامترها به احتمال زیااد درحاال تغییرناد
که پیشبینی و آشکارسازی این تغییرات ،در برنامهریازی و مادیریت ریساک مخااطرات محیطای
مؤثر خواهد بود .در این پژوهش نخستین بار در کشور به ارزیاابی ناهنجااریهاای دماهاای فارین
سرد ایران مبتنی بر برونداد مدل  EH5OMمؤسس ماکس پالنک آ مان طی دورة آمااری -2050
 2015میالدی تحت سناریوی  A1Bپرداخته شد .دادههای دمای روزاناه توسا مادل منطقاهای
 REGCM 4ریزمقیاس شد .تحلی خوشهای با استفاده از روش  SOIشابک عصابی در محای
 MATLABبر روی روزهای فرین سرد نشان داد که ایران را میتاوان برحسا ایان فراسان باه
9پهنه تقسیم کرد .نتای نشان داد که در دهههای آینده بیشین رخداد دماهای فرین سارد ایاران
در نوار شمال غرب کشور و در ماههای سرد سال خواهد بود که در این پهنه به جز ماههای جاون،
جوالی و نوامبر ،در بقی ماههای سال سرماهای فرین بیشترین حد را به نسبت نقا دیگار کشاور
دارا خواهد بود؛ کمین رخداد سرمای فرین در ناحی دشت کویر ،جلگاههاا و ساواح جناوبی رخ
خواهد بود .علت بیشینه بودن فرینهای سرد در دهههای آینده در ناوار سارد کشاور ،تغییارات و
انحرافات دمایی بیشتر این نقا نسبت به نواحی گرم کشور است .بیشاین مااههاای باروز رخاداد
فرین سرد در کشور بهترتی در اوت ،نوامبر و مارس خواهد بود .نکت شایان توجاه تفااوت زماانی
بروز رخداد انحرافات دمایی در نواحی گرم و سرد کشور است؛ بهگونهای که در نواحی گارم کشاور
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در ماههای بهار و تابستان و در نقا سرد کشور در ماههای پااییز و زمساتان ایان انحرافاات باروز
خواهد کرد .بنابراین با توجه به این نتای میتوان ابراز داشت که سناریوی حاضر بیانکننادة باروز
سرماهای غیرمعمول در نوار سرد و کوهستانی شمال غارب کشاور و حتای خساارتهاای ماا ی و
جانی در دهههای آتی در ماههای سرد سال در این پهنه از کشور خواهد بود.
منابع
[ .]1احماادی ،محمااود؛ شااکری ،حساان؛ کیخسااروی ،قاساام؛ آزادی ،مجیااد ( .)1393تحلیاا
شاخ های حدی دما در آشکارسازی تغییر اقلیم خراسان بزرگ .جغرافیا (فصالنام علمای اا
پژوهشی و بینا مللی انجمن جغرافیای ایران) ،دورة جدید ،سال سیزدهم ،شمارة .20-21 :4
[ .]2اسماعیلی ،رضاا؛ فاال قاا هری ،غالمعبااس؛ حبیبای نوخنادان ،مجیاد ( .)1389ارزیاابی
تغییاارات طااول دورة رشااد و طااول دوره یخبناادان براثاار تغییاارات اقلیماای .پااژوهشهااای
جغرافیایی ،دانشگاه تهران شمارة  ،69پاییز .1389
[ .]3رحیمزاده ،فاطمه ،عسگری ،احمد؛ فتاحی ،اباراهیم؛ محمادیان ،نوشاین؛ پورافساانه ،تقای
( .)1393روند نمایه های حادی اقلیمای دماا در ایاران طای دورة  ،1951-2003فصالنام
تحقیقات جغرافیایی ،شمارة .119-144 :93
[ .]4روشن ،غالمرضا؛ خوش اخال  ،فرامرز؛ عزیازی ،قاسام ( .)1390آزمااون ماادل مناساا
گردش عمومی جو برای پیشیابی مقادیر دما و بارش ایران تحت شارای گرماایش جهاانی.
مجل جغرافیا و توسعه ،شمارة  ،10شمارة .19-36 :27
[ .]5عرفانیان ،مریم؛ انصاری ،حسین؛ علیزاده ،امین؛ بنایان ،محماد ( .)1393بررسای تغییارات
شاخ های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی .نشاری آبیااری و زهکشای ایاران،
شمارة  ،4جلد .817-825 :8
[ .]6علیجانی ،بهلول؛ فرج زاده ،حسن ( .)1392تحلی روند شاخ های دمای فرین در شامال
ایران .نشری علمی – پژوهشی جغرافیا و برنامهریزی ،سال  ،19شمارة .23-24 :52
[ .]7محمدی ،حسین؛ خوش اخال  ،فرامارز؛ حیادری ،محمادامین؛ غیااث ا حساینی ،مرضایه
( .)1392واکاوی و پیشیابی اثر گرمایش جهاانی بار مؤ فاه هاای فارین آب وهاوایی آباادان.
کاوشهای جغرافیایی مناطق بیابانی ،سال دوم ،شمارة .234-205 :3
[ .]8محمدیاریان ،محترم؛ مفیدی ،عباس؛ حسینزاد ،سیدرضا ( .)1392پهناهبنادی مخااطرات
دمایی در شمال شر ایران .نخستین کنفرانس ملای آبوهواشناسای ،دانشاگاه تحصایالت
تکمیلی صنعتی و فناوری کرمان ،اردیبهشت .1-13 :1392

1394  زمستان،4  شمارة،2  دورة/دانش مخاطرات

436

 شناسایی و پهنهبندی دمای فارین سارد.)1390(  محمد، سید ابوا فض ؛ دارند، مسعودیان.]9[
.43-54 :2  سال اول شمارة، مطا عات جغرافیایی مناطق خشک.ایران
 واکااوی میاانگین.)1391( رضاا، بهلاول؛ ابراهیمی، سید ابوا فض ؛ علیجاانی، مسعودیان.]10[
 شمارة، پژوهشهای جغرافیایی.روز نیاز (گرمایش و سرمایش) در قلمرو ایران/مجموع درجه
.23-36 :1
 شناسایی و بررسی تغییرات نمایه هاای.)1392(  محمد، سید ابوا فض ؛ دارند، مسعودیان.]11[
.239-258 :20  شمارة، جغرافیا و توسع ناحیهای.بارش فرین ایران طی دهههای اخیر
 ناواحی دماایی.)1387(  رحایم، حمیاد؛ حجتایزاده، سید ابوا فض ؛ زینا ی، مسعودیان.]12[
.3-18 :89  شمارة، فصلنام تحقیقات جغرافیایی.ایران
[13]. Baylari, A., & Montazer, G. A. (2009). Design a personalized e-learning
system based on item response theory and artificial neural network approach.
Expert Systems with Applications, 36(4), 8013-8021.
[14]. Cahynová, M., & Huth, R. (2009). Changes of atmospheric circulation in
central Europe and their influence on climatic trends in the Czech Republic.
Theoretical and applied climatology, 96(1-2), 57-68.
[15]. Christidis, N., Stott, P. A., Brown, S., Hegerl, G. C., & Caesar, J. (2005).
Detection of changes in temperature extremes during the second half of the 20th
century. Geophysical Research Letters, 32(20).
[16]. Fujibe, F., Yamazaki, N., Kobayashi, K., & Nakamigawa, H. (2007). Longterm changes of temperature extremes and day-to-day variability in Japan, papers
in Meterology and Geophysics.
[17]. IPCC. (2007). Change, I. P. O. C. Fourth assessment report. IPCC, Ge.
[18]. Krishna, L. V. (2014). Long term temperature trends in four different climatic
zones of Saudi Arabia. International Journal of Applied, 4(5).
[19]. Quante, M. (2010). The changing climate: past, present, future. In Relict
Species (pp. 9-56). Springer Berlin Heidelberg.
[20]. Reiss, R. D., Thomas, M., & Reiss, R. D. (2007). Statistical analysis of
extreme values (Vol. 2). Basel: Birkhäuser.
[21]. Rensch (2009). A tracking climatology for heat wave in southern, Australia
University of Melbourne, Melbourne, Australia.vol.9, pp.20-34.
[22]. Roeckner, E., Brokopf, R., Esch, M., Giorgetta, M., Hagemann, S., Kornblueh,
L., & Schulzweida, U. (2006). Sensitivity of simulated climate to horizontal and
vertical resolution in the ECHAM5 atmosphere model. Journal of Climate,
19(16), 3771-3791.
[23]. Schwalm, C. R., Huntinzger, D. N., Michalak, A. M., Fisher, J. B., Kimball, J.
S., Mueller, B., ... & Zhang, Y. (2013). Sensitivity of inferred climate model skill
to evaluation decisions: a case study using CMIP5 evapotranspiration.
Environmental Research Letters, 8(2), 024028.

437  مکانی فرینهای سرد ایران تحت تأثیر گرمایش جهانی بهمنظور کاهش مخاطرات-واکاوی زمانی
[24]. Stephenson, D. B., Pavan, V., Collins, M., Junge, M. M., & Quadrelli, R.
(2006). North Atlantic Oscillation response to transient greenhouse gas forcing
and the impact on European winter climate: a CMIP2 multi-model assessment.
Climate Dynamics, 27(4), 401-420.
[25]. Zhang, S., Zhang, D., Wang, S., & Song, Y. (2006). Climatic characteristics of
summer high temperature and assessment methods in the large cities of North
China. Journal of Geographical Sciences, 16(1), 13-22.
[26]. Zhao, C., Wang, W., & Xing, W. (2012). Regional analysis of extreme
temperature indices for the Haihe river basin from 1960 to 2009. Procedia
Engineering, 28, 604-607.

