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 چکیده
 ابا  مارتب   خساارات ماا ی   و اجتمااعی  اقتصادی، پیامدهای علت به اخیر یها سال در اقلیمی تغییرات به توجه

مادیریت  ساامان   در یاک   .اسات  کارده  پیادا  زیادی اهمیت منظور کاهش مخاطرات بهآن  ناهنجار رویدادهای
واکااوی   باا هاد    این پژوهش رو ازاین ؛دشو میرکن اصلی سامانه تلقی  ،و شناساییی بین پیش ،بهنجار ریسک

اسات؛ رارا کاه شناساایی      انجام گرفته آتی یها هاثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی ده
منظور دستیابی باه   به. دشو میبندی آنها گامی مهم در کاهش مخاطرات ناشی از آن تلقی  منطقهاین مناطق و 

 آمااری دورة طای   ماکس پالنک آ مان  سسؤم EH5OM مدلروزان  دمای  یها هداد نخست ،شده تعیینهد  
. شاد باارگیری   ایاران گسترة برای  قوسی،  درج 75/1 تفکیک با A1B یسناریو تحت ،میالدی 2050-2015

. ندشاد  ریزمقیاس4REGCMمدل توس  قوسی  27/0×27/0 مکانی تفکیک اببرده  ی نامها هدر گام بعدی داد
 برحسا   هاا  ه. دادگرفته شدبهره  NTD)( دما ةشد بهنجارانحرا  نمای   از سرد برای شناسایی روزهای فرین

)0( گرماا  حاکمیات  گساترة  و نمایاه  ایان  مقادار  NTD   شار  روز اول کاه   500ساسس   و مرتا  شاد
)2( NTDنتاای   تشاکی  شاد.    500×2140عااد  بای باه ا  آرایه وحکم نمونه انتخاب  کرد در میورد آرا بر

در  1SOM روش باه  ای خوشاه  تحلیا   فرین با استفاده از سرماهای نظر از توان می را ایران کهحاکی از این است 
)کوهساتان   غربی و نوار ارتفااعی نیم  فرین در  سرمایی آینده ها هدر ده .کرد تقسیم ناحیه 9عصبی به شبک  

ایران مربو  باه   سردرخداد فرین کمین  . خواهد بودکوهسایه( بیشتر از نواحی داخلی و سواح  جنوبی کشور  و
 .شود میشمال غرب مشاهده ناحی  در نیز آن بیشین  و  دشت کویرناحی  

 .4REGCMمدل  ،EH5OMمدل،SOMبندی  خوشه فرین سرد،دمای ایران،  کلیدی:  گان واژ

                                                           
 Email: komidvar@yazd.ac.ir   نویسندة مسئول *

1. Self-Organizing Maps 
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 مقدمه

ی آیناده  هاا  های، تشدید گرمایش جهانی برای ده گلخانهگازهای  انتشار با توجه به روند فعلی افزایش

 خواهاد داشات  ی طبیعی و انساانی  ها هثیر بسزایی بر منابع و پدیدأای که ت گونه به ؛است ناپذیر اجتناب

 تغییار  یسایما  تارین  مهام  ،زماین  کرة مختلف نقا  در دما دارامعن روندهای و جهانی . گرمایش[4]

 شناساان  اقلایم  اماروزه  کاه  جهاانی  گرماایش  . مبحث[19] دشو می محسوب اخیر یها هده در اقلیم

حاال   در و رسایده  اثبات به زمین کرة مختلف مناطق در ،نگرند می باه آن مسلم رخداد یک صورت به

وز و شاخ  بار  مطاور   باه . [20] دارند قرار توجه پژوهشگران کانون در یاقلیم فرین یها هپدید حاضر

ی مخارب  ها سی  و [11] ی بارشیها فرین دماهای فرین گرم و سرد، همانند فرینی ها هتشدید پدید

 ].2[ یافتخواهد  زیادی افزایش مخاطراترنین تغییراتی است که در آینده نیز بروز این نتیج  

در دو قارن   هواساسهری ی هاا  هشدید رفتاار سانج   یها دگرگونیی پژوهشگران حاکی از ها هافتی 

بر تغییر میاانگین دماا،    عالوهای که  گونه به، از تغییرات اقلیمی است خود سندی آشکار که استاخیر 

 شاده  شادیدتر  آنها نیاز نرخ تغییر در بروز رویدادهای  واند  شدهی فرین نیز دستخوش تغییر رخدادها

 و جهاانی  گرماایش  از ناشای  پیامدهای شناسایی پی در شناسان های اقلیم پژوهش بیشتر .[17] است

 و آن اجتماااعی  -اقتصاادی  و محیطی آثار د ی  به زمین شدن گرم. است آینده در هاآن روند رگونگی

باوده   محافاا  علمای   توجاه کانون  اخیر ده  رند طی کالن و خُرد های ریزی برنامه در آن تأثیر نیاز

گرماایش جهاانی بار    اثرهاای  یکای از  تا شاید بتاوان از مخااطرات ناشای از آن کاسات.      [23] است

 در ماورد بررسای   دماایی  یهاا  شااخ   کاه یکای از   اسات فارین   ی اقلیمی وجود دماهایها فراسن 

   .است شناسی اقلیم و هواشناسی

 بسایار  مکاان ماورد نظار   مقدار میانگین خود در  از دما :شود میگونه تعریف  این فرین دمای

امروزه از طریاق  .  استشده بیان ی گوناگونی ها تعریف روشاین ؛ مبتنی بر رود تر پایین یا باالتر

انتخاب  عنوان فرین بهترین حد دما را  پایین باالترین و درصد( 90ی صدک )در سطح ها شاخ 

 بسایار  )مقاادیر  بااال  افراطی یا حدی مقادیر به با میانگین مقایسه در. همچنین [25] نمایند می

 .  [21] شود مقادیر فرین گفته می( کورک بسیار )مقادیر پایین افراطی یا حدی و بزرگ(

 قلبای  های افزایش سکته و کهنساالن، کودکان ویژه به ، سالمت انسان بر فرین گرماهای وقوع

، گرماایش و   بار   اناريی  تقاضاای  ازدیااد  و بادن  آب دسات دادن  از خطار  ا ریاه،  ذات مغزی، و

 مصاار   شارب و  بهداشاتی،  کشاورزی، های فعا یت برای آب افزایش تقاضایو ،  [10]ش یسرما

ی، نیب شیپ: استرهار مرحله  شام ریسک مدیریت سامان  هر  .[24] دارد بسزایی تأثیر خانگی

ی و شناساایی  بینا  پایش کاه  پر واضاح اسات    رو ازاین. خسارتی، پیشگیری و ارزیابی ساز آماده
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ماؤثر  تواند گاامی   میبندی آنها  منطقهعنوان نخستین گام در مدیریت ریسک و  بهدماهای فرین 

 . شودمنظور کاهش مخاطرات آن تلقی  بهدر مدیریت کالن ریسک کشور 

در  رطوبات( )دماا و   اقلیمی های فراسن بر  آن اثربررسی  مطا عات گرمایش جهانی و اجرایبرای 

. شاوند  ساازی  شابیه  ای گلخانهتغییرات گازهای  تأثیرمتغیرهای اقلیمی تحت  باید، ابتدا  آتی های دوره

مادل گاردش    هاای  دادهاساتفاده از   آنهاا  معتبرتارین مختلفی برای این کار وجود دارد که  های روش

تاا بتاوان مارز     استنیاز  هابه ریزمقیاس نمایی آن ها هاستفاده از این دادبرای  .[22] است 1عمومی جو

د یا  ارتفاعاات بسایار از     باه رراکه نواحی دمایی ایران  ؛ی اقلیمی را بهتر آشکار کردها هتغییرات نمای

 ای مادل اقلایم منطقاه   . [12] دنا مقیااس بسایار متغیر   بزرگی ها هاز سامان هاپذیری آن تأثیرسو و  یک

REGCM  ی موجود از اهمیت شاایان تاوجهی   ها بت به مدلخود نسزیاد دقت بسیار  د ی  بهامروزه

منظاور   باه هاای ایان مادل قدرتمناد اقلیمای       قابلیات نیاز از   رو که در پژوهش پایش  استبرخوردار 

ای  منطقاه یک مادل   REGCMمدل .استفاده شده است EH5OM مدل یها همقیاس نمای یاخت ریز

کاه توسا  مرکاز     دشاو  مای گزینای یکطرفاه محساوب     ساامان  الناه  هیدروستاتیک و با  غیرمحدود، 

 ایان مادل  نسخ  جدیدترین رو از  پیش. در پژوهش شدطراحی  2ی فیزیک نظری عبدا سالملا مل بین

 .شداستفاده  نام دارد 4REGCMکه  2010در سال 

 تحقیق پیشینۀ

 ساال  از شاما ی  نیمکارة  در حاداکرر و  حااداق   که دماای اند داشتهابراز  [15] رریتیس و همکاران

 اساات.  شاده یشکسا خ مانناد حدی رویدادهای شدت تغییر سب که  داشته زیادی افزایش 1950

 اکساید  دی غلظت افزایش در شما ی اطلس اتنوسان واکنش بررسی در [24] استیفنوسن و همکاران

 کاه  کردناد  بیاان  شاده  ساازی  شبیه مدل پانزده نتای  براساسزمستان اروپا  اقلیم بر آن ثیرتأ و کربن

 ساب   رخاداد  ایان . اسات  بوده همراه NAO مربت فاز افزایش با جو کربن اکسید دی غلظت افزایش

 در اروپاا  ی شاما ی هاا  قسمت در بارش افزایشو همچنین  اروپا یها قسمت از بسیاری در دما افزایش

 آن اثار  و اروپا مرکز در گردشی ا گوهای تغییر بررسی به [14] هوس و کهینوا .شود می زمستان فص 

( 1961-1998) تحقیاق خاود   دورة طای  هاا آن. راک پرداختناد   جمهاوری  در اقلیمای  رونادهای  بر

 همچناین  .دارد وجاود  پااییز  در ویاژه  باه  واررخنادها،  رخداد در رشمگیری نزو ی روندکه  دریافتند

 [26] و و همکااران ئا يا .اسات  پاییز شدن خنک و زمستان شدن گرم اصلی علت جوی ا گوهای تغییر

 در سراسار دریافتند که  1960-2009دورة ی رین طی ها هرودخانحوض  های فرین  در بررسی نمایه

                                                           
1. General Circulation Model 
2. http://users.ictp.it/RegCNET 

http://users.ictp.it/RegCNET/)
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هاای سارد، روزهاای سارد، دوام      روزهای یخای شا    یخبندان، روزهای سرد فرین های نمایه ،حوضه

 در بارازش  [18]کریشانا   دهد. منفی معناداری را نشان می روند روزی شبانه دمای دامن  و سرما امواج

 ایا ات  در همدیاد  ایساتگاه  28 دمایی و بارشی فرین نمای  زمانی سری روی بر ساده خطی رگرسیون

در ایاران نیاز    .درا تخماین ز  خبنادان ی روزهاای  زیااد  کااهش  و دماا  معناادار  افازایش  ،مریکاآ یوتای

منظاور کااهش مخااطرات اقلیمای انجاام       بهی فرین اقلیمی ها هشناسایی نمایزمین  یی در ها پژوهش

یاابی اثار    در واکاوی و پایش  [7] اشاره خواهد شد. محمدی و همکاران هاآن از که به رند موردگرفته 

یی آبادان به این نتیجه رسیدند که روناد افازایش دماا در    وهوا آبهای فرین  گرمایش جهانی بر مؤ فه

و نتاای  معناادار روناد دماای      کنونیروند راساس بداده است و   های مختلف رخ تمام فصول به نسبت

 د داشات. نا خواهی آینده بیشترین افازایش دماا را   ها ههای سال در ده ترین ماه گرم هکمینبیشینه و 

روناد   دریافتناد کاه  هاای دماای فارین در شامال ایاران       شااخ   ارزیابیدر  [6] زاده فرجعلیجانی و 

هاای سارد    تخ  حااکی از کااهش فراوانای شااخ     های من های دمای فرین در اکرر ایستگاه شاخ 

های سرد، روزهای یخبندان، شاخ  طول مادت سارما و روزهاای یخای( و      نظیر روزها و ش ) فرین

هاای گارم و    تعداد روزهای تابستانی، طول فص  رشد، روزهاا و شا   ) های گرم فرین افزایش شاخ 

یاابی دماای ایاران دریافتناد کاه       پیشدر  [4] روشن و همکاران است. (و ... شاخ  طول مدت گرما

 2050و 2025ی هاا  سلسایوس بارای سااال     درجاا  2/5 و 1/3دماای کشاور بااه میاازان   افزایش 

 ن بزرگ دریافتند کاه اخراس اقلیمیی مخاطرات بند پهنه با [8] محمدیاریان و همکاران .تصور استم

حاال از یاک    عاین یخبندان و ساوزباد از فراوانای بیشاتر و در     ةموج گرمایی، دو پدید ةبرخال  پدید

بنادی دماای    شناسایی به پهنهضمن  [9] . مسعودیان و دارندا گوی فراگیرتر روی منطقه برخوردارند

 منفاای  رونااد  مکاانی  گساترة  که بیشاترین  نتای  پژوهش آنان نشان داد .پرداختند فرین سرد ایران

از دیگار   .رخ داده اسات  ایاران  درصاد از وساعت   54 مکاانی گساترة  باا    دیمااه  ی در گرماایش نیااز

عرفانیاان و  و  ، [3] زاده و همکااران  رحیم ، [1توان به احمدی و همکاران ] گرفته می انجامهای  پژوهش

 [ اشاره کرد.5همکاران ]

ساایر نقاا     وایران  در سرما و گرما یها موج همچون اقلیمی رخدادهای نیم قرن اخیر طی

موجا    هاا  رخاداد ایان فارین   . اناد  داشتههمراه  بهداشته که مخاطرات فراوانی  مکرر جهان بروز

 ،باا تغییار ا گاوی مصار  اناريی     از ساوی دیگار    .اناد  شاده ناپذیر بسایاری   جبران یها خسارت

رو با توجه باه اهمیات    پیشپژوهش در رو  ازاین. ی اجرایی کشور نیز افزایش یافته استها ههزین

مناطق مختلف کشاور   فرین سردی ها یناهنجاربر انی هواکاوی اثر گرمایش جبه  حاضر ةمخاطر

ی زمانی بارای اجارای   ها هرو در تنظیم برنام پیشنتای  پژوهش  .پردازیم می هی آیندها هطی ده
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ریازی و   برنامهی ها سایر سازمانو گردشگری ی کالن انريی، مدیریت مصر  سوخت، ها سیاست

 . خواهد بودمنظور کاهش مخاطرات موثر  بهمدیریت کشور 

 روش تحقیق

میاانگین   ازایاران   سارد گرمایش جهانی بر دماهاای فارین    واکاوی اثر منظور به پژوهش این در

 1اقیانوس - جو کلی گردشیک مدل  EH5OM  .شد استفاده EH5OM ةداد پایگاه  روزاندمای 

 پاروية  ، (ECHAM) دینامیکی  هست با جو عمومی گردش مدل سری پنجماز  ها هداد این است.

 پالناک   سسا ؤم درکه  است موجود هکتوپاسکال 10 نزدیک تا جو سطح 31برای  T63  اقلیمی

BA1 یسناریو تحت 31/12/2100 تا 01/01/1960 تاریخ ازصورت روزانه  به مبورگها  هدانشگا

از بر این عقیده است کاه در آیناده،   این سناریو  . [22] اند  شدهتو ید  2اقلیم تغیر ا مللی بین پن 

ی هاا  کناار آن از ساوخت   و همچناین در  شاود  مای ی فسیلی با حفظ تعادل اساتفاده  ها سوخت

ی هاا  هنمایا تغییارات  سازی بهتر مارز   آشکار منظور بهدر گام بعدی  شود. میغیرفسیلی استفاده 

ی هاا  هداد. شاد  اساتفاده  4REGCMای منطقاه  مقیااس نماایی   ریز مدل ازکشور فرین اقلیمی 

باا ابعااد    ییهاا  هیاختا که حادودا    قوسی/. درجه 27×27/0شده با ابعاد  ریزگردانیخروجی مدل 

ی دمای ها هسازی، داد شبیهبعد از آمده است.   دست به دهندکیلومتر ایران را پوشش می 30×30

 هاا  ه. ابعااد یاختا  شد( توس  مدل استخراج 2015- 2050سا ه ) 36زمانی دامن در روزانه  یهوا

)ساعت، روز، سال( و  زمان ةدهند نشان( 13140) . در این ماتریس سطرهااست 13140×2140

منطقا   موقعیات   1شاک    .هساتند کیلاومتر   30×30شده با ابعاد  یابی میان یها هیاخت  ها، ستون

 دهد. میی خروجی مدل را نشان ها هو یاختتحقیق 

 نمایه این گرفته شد. بهره دما ةبهنجارشد انحرا   از نمای فرین سرمای رخداد شناسایی برای

 میاانگین  بایاد  نخسات  ،نمایه این دستیابی به برای. اند کرده معرفی [16]فوجیبه و همکاران  را

  روزان بلندمدت دمای میانگین شود. محاسبه سال تقویمی روزهای یک از هر برای دما بلندمدت

 [.9] آید می دست به 1  رابط کمک به بررسی مورد ةدور

(1) * *

n

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


 
2050

2015

 

تاا   2015از ساال   شاده  بررسی ةگفته شد دور رنانکهسال است.  nماه و  jروز،  iکه در آن 

 .است 2050

                                                           
1. AOGCM 
2. International panel of climate change 
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 تحقیق ۀمحدود. 1 شکل

 مقاادیر دماای   از نظار  ماورد  یها روز از کدام هر دمای میانگین بلندمدت  محاسب برای پس

 باردن  بین از برای بلندمدت میانگین  محاسب از پس. شود می گرفته میانگین سال 36 به مربو 

 اعمال ها هداد این روی بار سه روزه، نه متحرک میانگین روزانه، دمای میانگین در ی موجودها هنوف

 بررسای از  ماورد  روز 13140 از یاک  هار  دماای  انحارا   این مراح ، شدن طی از بعد . شود می

 .[9]شود  محاسبه می 2  رابط کمک به روز همان بلندمدت میانگین

(2) 
* * *T (i, j,n) T (i, j,n) T (i, j).   

 دمای بلندمدت میانگین به نسبت )یاخته( مح  هر برای روز هر دمای مطلق انحرا  ةنمایند

 آنکاه  بارای  بناابراین  .بود متفاوت خواهد مکان و زمان برحس  و است مح  همان روز در همان

 در یاک  گونااگون  یهاا  مکاان  و جغرافیایی  نقط یک در ی متفاوتها زمان دمای انحرا  مقادیر

 دماا روی  پراش کمک به دما انحرا  مطلق مقادیر باید ،باشند مقایسه قاب  یکدیگر با معین زمان

 و گیرد انجام می 3  رابط کمک بهکار این  [.9] شود استاندارد تقویمی روز هر برای روزه 31 ةپنجر

 .برود بین از ها هنوف می شود تا عمالا آن روی بار سه ،روزه نُه متحرک میانگین

(3) 
j

*

n j j

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


  

     
152050

2 2

2015 15

31 
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),(* jiT آید می دست به 4  رابط از و است روزه  31ة پنجر روی دما انحرا  میانگین. 

(4) 
j

* *

n j j

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


  

   
152050

2015 15

31 

 .شود می سبه محا 5  رابط کمک به NTD)(بهنجارشده  دمای تفاض   نمای سرانجام

(5) 
* * *x (i, j,n) T (i, j,n) / (i, j)   

,i)*که در آن  j) *(i, j)  2 است. 

 هر برای سسس ؛شد محاسبه روز 13140برای  یاخته هر روی و یاخته 2140 برای نمایه ینا

مسااحتی از ایاران    درصاد  و ایاران  نمایاه روی  مکاانی  میاانگین  شده بررسیروز  13140 از یک

 .استخراج شد

  SOM از استفاده با عصبی ۀشبک در ها هی دادبند خوشه

 اساتفاده  مشاابه  مفاهیمبا  ییها هگرو در ها LO از ییها همجموع یبند خوشه برای SOM روش از

 تعداد مفااهیم  که جاازآن. شدند انتخاب شبکه آموزشی یها هنمونعنوان  بهورودی  500. شود می

 دیاده  آماوزش  ها هنقش ی مختلفها هانداز با شبکه. دارد ورودی رونون 10 شبکه است، 10 برابر

 یهاا  آزماایش  و هاا  هداد از اساتفاده  با. [13] شود بندی حاص  خوشه برای نتیجه بهترین تا شد

 .آمد دست به 4×3 ابعاد با نقشه برای نتیجه مختلف، بهترین

 
   SOM روش با استفاده از ها یبند خوشهخروجی حاصل از  .2شکل 
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متصا  باه     صورت یک شبک همراکز خوشه ب .شداجرا  ها هی دادبند خوشه ،عصبی  شبک طریق از

همساایه اطارا     خوشاه  9ی خود که اغل  ها ههمسای، به این صورت که هر مرکز خوشه به استهم 

 هاا  هابعااد داد  ةاناداز  باه بنادی   خوشاه ی شبکه عصابی در ایان روش   ها . ورودیاستمتص   استآن 

بندی رفتاار   خوشهبندی نقا  دوبعدی از دو ورودی و برای  خوشه. یعنی برای است( 13140×4021)

ی مختلااف هااا ورودی بااه ازای زمااان 500 پااژوهشهااای جغرافیااایی در ایاان  مکاااندمااای فاارین 

نظار گرفتاه شاده اسات کاه       مرکز خوشاه در  9 ها هاستفاده شده است. تعداد دست ،شده برداری نمونه

در نظر گرفات.   اند متص ای از سه ردیف و سه ستون که مانند گرا  همبند به یکدیگر  توان شبکه می

ترین مرکز خوشاه   نزدیکشود و  میبه شبکه نشان داده  ها هنمون هم عصبی   شبکهنگام آموزش این 

شاوند و   مای ثیرپذیری کمتری انتخااب  أت  ی آن مرکز خوشه با درجها هبه هر نمونه انتخاب و همسای

 کنند.   میشده حرکت  داده نشانسمت نمونه  به

 بحث نتایج و

که توس  مادل   EH5OM میالدی مبتنی بر برونداد مدل 2050تا  2015دورة نتای  محاسبات برای 

 ،آماده  دسات  باه شاخ   اند. شدهارائه  14تا  3ی ها  ریزمقیاس شدند در شک 4REGCMای منطقه

ی هاا  هشاود در دها   مای مالحظاه   طور کاه  همان .دهد نشان می تحقیقدورة ناهنجاری زیادی را طی 

کوهسایاه( بیشاتر از ناواحی داخلای و      غربی و نوار ارتفاعی)کوهستان ونیم  آینده سرماهای فرین در 

ی نواحی دمایی فرین سرد ایاران  ها ویژگی از اینک به برخی . سواح  جنوبی کشور قاب  مشاهده است

 شاد طاور کاه پیشاتر عناوان      همان پردازیم. میی مختلف سال ها هدر ماتغییر اقلیمی نمای  مبتنی بر 

 ناحیاه  9به عصبی شبک  در  SOM روش به ای شهخو تحلی  فرین با استفاده از سرماهای نظر از ایران

 د.شو میبیان در ادامه تحلی  برای هر ناحیه جداگانه  رو ازاین ؛شدتقسیم 

ی هاا  ، بلنادی اسات درصاد از مسااحت کشاور را در برگرفتاه      6 . این ناحیهشمال غربناحیۀ 

ی آتای  ها هدر ده استی سال شبیه این ناحیه ها هی سرد در اکرر ماها شهرکرد نیز از  حاظ بروز فرین

کمتارین آن در   و اکتبار  مای،  ،آوریا   ،يوئان  یهاا  هدر ماا این پهناه  بیشترین میزان سرماهای فرین 

ی مادل برآماده   هاا  آنچه از خروجای  شود. میمشاهده  ویژه مارس بهسستامبر و  ،نوامبر ،ی يانویهها هما

از  ناحیاه برای این فص  زمستان  آن درکمین  و فص  بهار  در ها ناهنجاریبیشین   نشان از بروز است

 .ی آینده استها هدر ده کشور

 ،کوهساتانی زاگارس مرکازی    ناوار این ناحیاه   غربی البرز.نیمۀ شمالی زاگرس و ناحیۀ نیمۀ 

ی هارماسا میازان رخاداد   بیشین   . شود میشام   درصد 14غربی را با وسعت  ا برز مرکزی و ،شما ی

 ،جاون ی هاا  هی فرین در ماها رخداد سرماکمین  و  ،دسامبراوت، اکتبر و  می، وری ،آ یها هفرین در ما
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ی آیناده  هاا  هدها  دما در ناهنجارو انحرا   گویای سردی نسبی که شود  میمشاهده و نوامبر جوالی 

 .استو پاییز  بهار های  فص در

جناوب یازد و جناوب اصافهان      ،یی از کرماان هاا  شام  بخش این ناحیه زاگرس جنوبی.ناحیۀ 

 سارمایش  رخداد کمین ی آینده ها هدر ده شود. میدرصد از وسعت کشور را شام   11و حدود  است

. باروز  خواهاد شاد  مشااهده   ناوامبر  آن دربیشاین    وماارس   اکتبار و اوت،  ،ی آوریا  ها همادر  فرین

ی بیرجند نیاز  ها بلندی .استی دما در این ناحیه نسبت به نواحی کوهستانی دیگر کمتر ها یناهنجار

 .ستی فرین سرد با این ناحیه همراستاها از  حاظ ویژگی

 ،ی کوهساتانی ا بارز  هاا  هاین بخاش تاود   .شرقی و خراسان زاگرس ،کوهستانی البرزناحیۀ 

 گیاارد و ماایای خراسااان مرکاازی و شااما ی را در باار  کوهسایااهکوهسااتانی و  نااوار ،قیشاارزاگاارس 

  بیشاین  شاود.  مای درصد از وسعت کشاور را شاام     17که  ستها هخوش ترین ناحیه در بین گسترده

باروز   . در کشور متعلق باه ایان ناحیاه اسات    مارس  يانویه و ی سستامبر،ها هدر ما رخداد دماهای فرین

 ی آیناده هاا  هدر دها  این ناحیاه  ماه سستامبر اثر زودهنگام پرفشار سیبری را بر دماهای فرین سرد در

بار   این ناحیاه و ا گوهاای جاوی فصا  بهاار     بهارة ی ها رسد بارش مینظر  بهین همچن . دهد مینشان 

باه جاز مااه مای کاه باه       ی دمای ایان ناحیاه   ناهنجارباشد. مؤثر ی دمایی این ناحیه ناهنجارداد رخ

 .استمتعادل  ها همابقی  رسد در  میحد کمترین 

و  ی داخلای هاا  هکوهسایا  ،صاحرا  تارکمن دشت  ،دشت کویرشام  این بخش  .دشت کویرناحیۀ 

 .اسات درصاد از مسااحت ایاران     5/13 و در مجماوع  مجاور نوار کوهساتانی زاگارس جناوبی   باریک  

سارد   باروز فارین  . اسات  اندکی سال ها هما  در بقی زیاد است،دما جز ماه نوامبر که منفی ی ناهنجار

   .داردماه نوامبر نشان از سرد شدن این ناحیه در ی آتی ها هدر ده

 و شاود  مای استان سیستان و بلورستان را شاام    دشت  وت واین ناحیه  .جنوب شرقیناحیۀ 

 ی اوت وهاا  هداد فرین سرد این ناحیه در ماا رخبیشین   .استدرصد از مساحت کشور  12آن وسعت 

ی هوای موسامی ورودی باه ایان منطقاه در اواسا       ها هدر واقع اثر بارش موسمی و تود. استمارس 

 ،ساواح  جناوبی   و هاا  هعد از جلگب .است ی این پهنه در این ماه از سالدما  یناهنجارتابستان گویای 

 .ی سال داراستها هدر ما را دما یناهنجاراین ناحیه کمترین رخدادهای 

ی بیرونای زاگارس از شامال ایاالم تاا ناوار       ها هکوهسایباریک  این ناحیه  .بیرونیناحیۀ کوهپایۀ 

ی هاا  هدر اکرر ماکه  شود میدرصد از وسعت کشور را شام   5/4گیرد و  می بر درجنوب غرب فارس را 

ی فارین  هاا  رویاداد  رخاداد بیشاین   . خواهد بودی منفی دما ها یناهنجار ی آتی دارایها هسال در ده

 .خواهد بودریه فوی اوت، يوئن و ها  ماهدر در این ناحیه  سرد
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 13 و شاام  ای از خوزستان تا رابهار را دربرگرفتاه   پهنهاین بخش  .ای جنوب کرانه ناحیۀ پس

رمای فارین در ایان   سا رخداد بیشین  سستامبر و نوامبر  ،ی يوالیها هما .استایران مساحت درصد از 

 در مااه اوت این ناحیاه   .خواهد بودمارس  ی فوریه وها هآن نیز در ماکمین   ناحیه حادث خواهد شد و

 گیرد. مییک پهنه قرار  سرد در های  داد فرینساحلی جنوب از  حاظ رخناحی  با 

اکرار   درصد از وسعت کشور را به خود اختصاص داده است. 8این ناحیه  ساحلی جنوب:ناحیۀ 

. ایان  استمارس در ماه و بیشترین رخداد فرین  استی سال رخداد گرمای فرین این ناحیه کم ها هما

 .خواهد داشتدر کشور را های دما  ناهنجاریناحیه کمترین 

  
 وریلآی دمای فرین سرد ماه بند پهنه .4شکل  دمای فرین سرد ماه می بندی پهنه .3شکل 

  

 جونبندی دمای فرین سرد ماه  پهنه. 6شکل  والیجبندی دمای فرین سرد ماه  پهنه. 5شکل 
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 اوت بندی دمای فرین سرد ماه هنه. پ8شکل  دمای فرین سرد ماه سپتامبربندی  پهنه. 7 شکل

  
 بندی دمای فرین سرد ماه اکتبر پهنه. 10شکل  بندی دمای فرین سرد ماه نوامبر هنه. پ9شکل 

  
 ری دمای فرین سرد ماه دسامببند . پهنه12شکل  ی دمای فرین سرد ماه ژانویهبند . پهنه11شکل 
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 بندی دمای فرین سرد ماه فوریه پهنه. 14 شکل ی دمای فرین سرد ماه مارسبند . پهنه13شکل 

 گیری نتیجه

برانگیاز مارتب  باا مساائ       راا ش  مشاکالت از  ی اخیرها هو تشدید آن در ده ییوهوا آبتغییرات 

ز شدن ناشی ابا گرم  مرتب  ردامو ویژه بهمحی ،  بر از تأثیرات بشر مادرک  طبیعی و انسانی است.

 ناد از پارامترها به احتمال زیااد درحاال تغییر   دهد که تعدادی می، نشان ای گلخانهافزایش گازهای 

ریساک مخااطرات محیطای     ریازی و مادیریت   برنامهدر  ،بینی و آشکارسازی این تغییرات پیشکه 

 فارین  دماهاای  یهاا  یناهنجاار  ارزیاابی  به کشور در بار نخستین پژوهش این در .خواهد بودثر ؤم

-2050 آمااری دورة طی  ماکس پالنک آ مانمؤسس   EH5OM مدل مبتنی بر برونداد ایران سرد

ای  منطقاه مادل   توسا   روزاناه  دمای یها هداد .شد پرداخته A1B یتحت سناریو میالدی 2015

4REGCM با استفاده از روش ای خوشهتحلی  . شد ریزمقیاسSOI     عصابی در محای    شابک

MATLAB  باه  ایان فراسان    تاوان برحسا     مینشان داد که ایران را  سردبر روی روزهای فرین

ایاران   سارد رخداد دماهای فرین  بیشین ی آینده ها هدر دهنتای  نشان داد که  د.کرتقسیم  پهنه9

 ،جاون ی ها هبه جز ماکه در این پهنه  بودی سرد سال خواهد ها هدر ماو  کشور شمال غربنوار  در

را به نسبت نقا  دیگار کشاور    بیشترین حد سرماهای فرینی سال ها هما  بقیدر  ،و نوامبر والیج

رخ ساواح  جناوبی    و هاا  هجلگا  ، دشت کویر  ناحیرمای فرین در سرخداد  دارا خواهد بود؛ کمین 

تغییارات و   ،ی آینده در ناوار سارد کشاور   ها هدر ده سردی ها فرین بودنعلت بیشینه  .خواهد بود

 ی باروز رخاداد  هاا  هماا بیشاین    .استاین نقا  نسبت به نواحی گرم کشور  بیشتر انحرافات دمایی

توجاه تفااوت زماانی     شایان  نکت. خواهد بود مارس نوامبر و اوت،ترتی  در  به سرد در کشور فرین

احی گارم کشاور   ای که در نو گونه به ؛سرد کشور است بروز رخداد انحرافات دمایی در نواحی گرم و
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ی پااییز و زمساتان ایان انحرافاات باروز      ها هی بهار و تابستان و در نقا  سرد کشور در ماها هدر ما

باروز   ةکنناد  بیان حاضر یداشت که سناریو ابرازتوان  میین با توجه به این نتای  ابنابر خواهد کرد.

ی ماا ی و  هاا  ارتسرد و کوهستانی شمال غارب کشاور و حتای خسا     سرماهای غیرمعمول در نوار
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ی هااا پااژوهش .ره یخبناادان براثاار تغییاارات اقلیماایطااول دو رشااد و ةدورتغییاارات طااول 

 .1389پاییز ، 69 ةشمارجغرافیایی، دانشگاه تهران 
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