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واکاوی همدید شهرهای رکورددار سرما در ایران



غالمرضا براتی
دانشیار دانشکده علوم زمین( ،گروه جغرافیای طبیعی) ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
محمد مرادی
استادیار پژوهشکده هواشناسی( ،گروه هوانوردی) ،تهران ،ایران
فاطمه شیری
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت7939/7/42:

تاریخ پذیرش7939/77/71:

چکیده
عموماً طی دوره سرد سال ،خبر سردترین شهر ایران و میزان دمای آن هر روز رسانهای
میشود .در این پژوهش چنین شهرهایی با تعریف شهرهای رکورددار سرما و مقادیر دمای
آنها با تعریف رکوردهای سرما پذیرفته شد .دادههای این پژوهش شامل مقادیر دمای روزانه
 33ایستگاه برحسب سلسیوس ،طی  7ماه سال (اکتبر تا آوریل  )0212- 1771بود .با
ردهبندی این دادهها در جداول روزانه برای هر ماه ،پایینترین مقدار دمای رخداده طی هر روز
برای مجموعه شهرها با تعریف «رکورد سرما» تعیین شد .بررسی فراوانی شهرهای رکورددار
سرما در ایران نشان داد ،از میان  33شهر منتخب ،در نیمه باختری ایران زنجان و در نیمه
خاوری ایران مشهد به ترتیب باالترین فراوانی رکوردداری سرما را داشتهاند .همچنین روند
یابی دادهها نشان داد که هماهنگ با گرمایش جهانی ،فراوانی شهرهای رکورددار سرما در
ایران بهکندی رو به کاهش است .همچنین الگوهای همدید طراحی شده برای محدوده
اقیانوس اطلس تا میانه اقیانوس آرام در تراز  1222هـ .پ .نشان داد که هرگاه کانونهای
پرفشار سیبری در سرزمین میان دریاچه بایکال و دریاچه بالخاش (در باختر بامه مغولستان)
گروهگرایی نشان دهند؛ میتوان رخداد پایینترین دما را در شهرهای ایران هشدار داد .نتایج
نهایی پژوهش مشخص کرد که به ترتیب کوههای آلتایی در آسیای میانه ،بامه پامیر و رشته
کوه سلیمان پاکستان در هدایتِ جریان خزنده هوای سرد از باختر مغولستان به ایران و وقوع
رکورد سرما در شهرهای مشهد و تربتحیدریه اثرگذارند.
واژگان کلیدی :رکوردهای سرما ،پرفشار سیبری ،ایران.

مقدمه
آنچه این روزها از آن با عنوان افزایش دمای سطح کره زمین (کوهن و همکاران )4272 ،یا گرمایش جهانی نامبرده
میشود ،در حقیقت افزایش میانگین گرمای پوستۀ زمین به جهت جذب تابش آفتاب و در قالب زمین تاب است.
 نویسنده مسئول23742137992 :

Email:G_barati@sbu.ac.ir
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پژوهشها گویای افزایش نیم (بودهو )4229 ،تا  2.9درجه سلسیوس (ژنگو و ویانگ )4222 ،دمای کره زمین و یا نیمکره
شمالی طی دهههای اخیر است .این گرمایش میتواند با توجه به رفتار تغییر اقلیم ،رکوردهای سرما را هم دچار ناهنجاری
اعم از کاهش یا افزایش کند .رکورد سرما در این پژوهش به معنای پایینترین دمای گزارش شده در مجموعه شهرهایی
از ایران است که دادههای آنها در دست بوده است و شهر رکورددار سرما نیز شهری است که این رکورد در آن رخداده
است .برای نمونه شهر هزار کانیان در استان کردستان در تاریخ یکم دیماه سال  7934بهعنوان شهر رکورددار سرمای
ایران یعنی سردترین شهر کشور معرفی شد (ممتازنیوز.)7934 ،
در رخداد رکورد سرما مجموعه عواملی دست دارند که میتوان آنها را به دو دسته برجا و نابرجا تقسیم کرد .برای
نمونه ،از دسته عوامل برجا ،مسعودیان ( )79 :7914الگوی دمای ایران را متأثر از عوامل بلندا از تراز دریای آزاد و عرض
جغرافیایی میداند و آنها را به ترتیب در رتبه نخست ذکر میکند .قاعدتاً از این یافته میتوان دریافت که رکوردهای
سرما نیز از این دو عامل متأثرند .برای رکوردهای سرما بهجز عوامل یاد شده ،سامانههای فشار از نوع سرمایشی نیز قابل
ذکر هستند .از این دسته ،پرفشار سیبری بیشترین نقش را در رخداد دماهای پایین ایران ،طی دوره سرد سال مانند فصل
پاییز (بلیغی ،)7919 ،فصل زمستان (فتاحی و صالحی پاک؛  )79 :7911و فصل بهار (براتی )7911 ،دارد .نام پرفشار
سیبری در  2الگو از  9الگوی اثرگذار بر سرماهای فرین ایران (مسعودیان و دارند )7913 ،دیده میشود و به لحاظ مکانی
آثار آن در عموم مناطق ایران مانند چهارمحال و بختیاری (کریمی و همکاران )7937 ،و حتی تا چابهار (لشکری)7911 ،
پژوهش شده است.
از آنجا که کشور ایران با گستردگی زیاد در عرض و طول جغرافیایی ،تفاوتهای شدید ارتفاعی و نیز عوامل دیگر
دستخوش رکوردهای سرماست ،در این پژوهش هدف بر این بوده است که الگوهای همدید رکوردهای سرما طراحی و
تحلیل شود.
دادهها و روشها
در این پژوهش باهدف واکاوی همدید رکوردهای سرمای  99شهر در گستره ایران ،دادههای روزانه آنها برای هفت ماه،
از  7اکتبر تا  92آوریل از سال  7317تا  4272از سازمان هواشناسی تهیه شد .شکل ( )7پراکنش ایستگاهها را در گستره
ایران نشان میدهد.
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شکل  .1پراکنش ایستگاههای منتخب در گستره ایران

نرمافزاری طراحی شد تا از حجم سنگین دادههای جوی هر ایستگاه ،داده دمای روزانه جدا شود و در خروجی نهایی،
سه مشخصه شامل «نام شهرهای رکورددار»« ،دما هر شهر برحسب درجه سلسیوس» و «فراوانی این شهرها» به دست
آید .شکل ( ،)4مراحل این کار را بر پایه نمونه دادههای شهر آبادان (سال  )7317نشان میدهد .در خروجی نهایی این
مرحله ،این امکان فراهم شد که مشخص شود در هر روز کدام شهر از مجموعه شهرها ،سردترین شهر ایران یعنی شهر
رکورددار بوده است.

شکل  :0مراحل تفکیک دادههای دما از دیگر دادهها

در این پژوهش ،رکورد بهدستآمده طی دورهای  1ماهه از هرسال (برای سالهای معمول  474روز و برای سالهای
کبیسه  479روز) بهاختصار «رکورد شاخص» نامیده شد .از آنجا که برخی سالها مانند سال  7317بجای یک رکورد،
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دارای  9رکورد شامل دمای منفی  1.9درجه سلسیوس در سنندج طی  2و  92ژانویه و نیز رخداد همین دما در زنجان طی
 4ژانویه بودند؛ فراوانی رکوردهای ساالنه تعیین شده طی مجموعه سالهای  7317تا  4272به  21مورد رسید.
در بخش همدید پژوهش ،از تارنمای انسپانکار ،نقشههای هوای روزانه در تراز  7222هـ .پ .برای روزهای رخداد
رکوردهای شاخص و با تعیین بادوامترین دوره غلبه رکوردهای زیر صفر ،نقشههای ترکیبی هوا در تراز  922هـ .پ .برای
بازه بی گسست  41نوامبر تا  43مارس  7314تهیه شد تا به ترتیب الگوی سامانههای فشار در تراز دریا و الگوی بادهای
غربی در تراز میانی جو طراحی شود .از آنجا که بُرد تأثیر سامانه مؤثر پرفشار سیبری از خاور تا آنسوی تنگه برینگ
(جونز و کوهن؛ )42 :4277و از باختر تا شمال دریای سیاه (گُنگ و هو؛  )14 :4224مشخص شده است ،محدوده همدید
این پژوهش از  72درجه شمالی تا شمالگان و از گرینلند تا میانه اقیانوس آرام انتخاب شد .در طراحی الگوهای تراز 7222
هـ .پ .داخلیترین پربند بسته ،مالک تعیین موقعیت کانون هر سامانه قرار گرفت و در طراحی الگوی ترکیبی تراز 922
هـ .پ .میانگین مقادیر باالترین و پایینترین پربندهای ارتفاع که از محدوده سرزمینی ایران گذشته بود ،به میزان 9922
ژئوپتانسیلمتر محاسبه و منظور شد (شکل .)9

شکل  :3موقعیت پر ارتفاع سیبری در تراز  7222هـ .پ( .سمت راست) و پربند متوسط تراز  922هـ .پ .برای طوالنیترین بازه بی
گسست رکوردهای سرمای صفر و زیر صفر در ایران (سمت چپ) طی روز نمونه  41ژانویه 4227

در یک بررسی تکمیلی و طی آخرین مرحله ،سعی شد تا الگوهای یاد شده برای روزهایی که باالترین رکوردها در هر
دوره سرد از سال رخدادهاند ،طراحی شود تا از این طریق تفاوت نقش سامانههای یاد شده بر رخداد رکوردها آشکارتر
شود .برای نمونه ،باالترین رکورد سرمای سال  4272طی  7اکتبر از شهر ارومیه و با دمای  71.3درجه سلسیوس بود .در
این روز ارومیه با این دمای نسبتاً باال ،سردترین شهر ایران در مجموعه شهرهای مورد بررسی بود.

یافتهها و بحث
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تغییرات دما در سرزمین ایران از  92تا  -92درجه سلسیوس ذکر میشود (غالمی بیرقدار؛  )7914است .به لحاظ میزان
دما ،نتایج نشان داد پایینترین رکورد گزارش شده یعنی  -73.9درجه سلسیوس مشترکات مربوط به دو روز  77فوریه و
نیز  42ژانویه سال  7314از شهر «خوی» و باالترین رکورد گزارش شده یعنی  71.3درجه سلسیوس مشترکات مربوط به
 3اکتبر  4224از شهر «خوی» و نیز  7اکتبر  4272از شهر ارومیه بوده است .همچنین به لحاظ فراوانی رکوردداری ،نتایج
نشان داد «زنجان» با فراوانی  4932بار ،باالترین رکوردداریِ سردترین شهر ایران را داشته است .در این میان  9شهر
تهران با دمای منفی  7درجه سلسیوس در تاریخ  9دسامبر  ،7312بابلسر با دمای مثبت  79درجه در  79آوریل سال
 4222و کاشان با دمای مثبت  9.9درجه سلسیوس در  92نوامبر  7337و هر یک با فراوانی  ،7کمترین میزان رکوردداری
سرما را در ایران داشتهاند (جدول .)7
جدول  :1شهرهای رکورددار سرما در ایران و فراوانی رکوردداری آنها ()4272-7317
ردیف

شهرهای
رکورددار

پایینترین رکورد
ثبتشده برای هر
o
شهر () C

فراوانی
رکوردها

ردیف

شهرهای
رکورددار

پایینترین رکورد
ثبتشده برای هر
o
شهر () C

فراوانی
رکوردها

1

خوی

-73.9

7992

72

سنندج

-73.9

919

0

تبریز

-71.9

992

79

تربتحیدریه

-79.3

929

3

ارومیه

-71

4249

79

کرمانشاه

-71

723

4

رشت

-4

94

71

کاشان

9.9

7

5

رامسر

1.9

14

71

خرمآباد

9

72

6

گرگان

9.9

4

73

بیرجند

-77.9

11

7

بابلسر

79

7

42

اصفهان

-79.7

99

8

زنجان

-73.9

4932

47

سمنان

-74.2

44

7

شاهرود

-9.9

722

44

زابل

1.4

9

12

مشهد

-71.9

979

49

کرمان

-79

929

11

قزوین

-79

792

42

شیراز

2

47

10

سبزوار

-74

47

49

زاهدان

9

4

13

تهران

-7

7

پراکندگی فراوانی یاد شده روی نقشه ایران ،اثر عوامل عرض جغرافیایی ،بلندا از تراز دریا و نزدیکی به قلمرو
سامانههای فشار سرمازا را نشان میدهد (شکل  .)2در این الگو رکورددارترین شهرها در پهنههایی دیده میشوند که
مسعودیان ( ،)79 :7914میانگین دمای ساالنه آنها را پایینتر (در شکل شماره  2بارنگ روشنتر) نشان داده است.
شایانذکر است که بوشر ( ،)7919سامانههای فشار را عامل اصلی تغییر فرا سنجهای جو میداند .برای نمونه میتوان
از اثر فرونشینی هوای گرم و خشک بر کاهش ابرناکی در کاهش پوشش ابر در جنوب و مرکز ایران (رسولی و همکاران؛
 ،)9 :7934تأثیر شرایط پرفشاری برافزایش مه طی سپتامبر و دسامبر در جنوب کره (چانگ و همکاران؛ ،)777 :7333
وقوع مههای طوالنی در پُریا (جنوب دریاچههای پنجگانه) طی ماههای اکتبر تا مارس (وست کات؛  ،)44 :4221تأثیر
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سامانههای فشار مهاجر بر تشکیل مه فرا رفتی (مکلوین؛  )944 :7334و اثر کمفشارهای مغولی 7بر وزش بادهای غبار
آور شمال باختری روی دشتهای مغولستان (شائو و دُنگ؛  )94 :4229نام برد .پژوهشگران هر سه فرا سنجهای ابرناکی
(صحراییان و همکاران)؛ غبار (نصراللهی و همکاران؛  )993 :4222و مه را بهصورت موردی یا کلی ،تعدیلکننده
رکوردهای سرما یافتهاند و چنانکه در الگوی فراوانی رکوردداری سردترین شهرها (شکل  )9مشاهده میشود؛ کرانههای
ابرناک خزری (رضاییان؛  ،)17 :7939کرانههای مه خیز جنوبی اعم از مه تابشی در کرانههای مکران و پویشی در
کرانههای خلیجفارس (زندی؛  )13 :7913و سرزمینهای با فراوانی روزهای گردوغبار در جنوب غرب ایران (رسولی و
همکاران؛ )77 :7932؛ عموماً خالی از رخداد رکوردها هستند.

شکل  :4فراوانی رکوردداری سردترین شهرها در پهنه میانگین دمای ایران

همچنین طی روزهایی که دما عموماً صفر و زیر صفر بود ،فراوانی رکوردداری اکثر شهرها یک بود ولی طی
روزهایی که فراوانی رکوردداریِ شهرها بیش از یک بود ،دماها عموماً باالی صفر بود .از میان  1ماه مورد بررسی و در
بازه چهلساله ،ماه ژانویه با فراوانی  41مورد ،رکورددارترین ماه بوده است .پیش از این مسعودیان ( )79 :7914نیز با
محاسبه متوسط  9.1درجه سلسیوس ،پایینترین دمای ماهانه را در مجموع ماههای سال برای ژانویه ذکر کرده است .در
این میان ماههای دسامبر با فراوانی  72در رتبه دوم ،فوریه با فراوانی  9در رتبه سوم و مارس با فراوانی  7در رتبه آخر
بودهاند.
بررسی نمودارهای فراوانی شهرهای رکورددار و رکوردهای آنها طی  22سال نشان داد که طی دورهای از سال،
عموم رکوردهای دما به زیر صفر درجه سلسیوس رفته است .این دوره در سالهای متفاوت گاه کوتاه و بلند و گاه به چند
Mongolian cyclones

1.
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دورۀ کوچک تبدیل میشد .سال  ،7314طوالنیترین دورۀ رکوردهای صفر و زیر صفر بوده است و از روز  41نوامبر سال
 7314آغاز شده ،در روز  43مارس  7314پایان یافته است؛ یعنی جمع ًا  749روز طول کشیده است (شکل .)9

شکل  :5نمودار روزانه دما به درجه سلسیوس و فراوانی شهرهای رکورددار سرما (نمونه سال )7314

بررسی الگوهای همدید این دوره  749روزه ،در بازههای زمانیِ بی گسست (شکل  ،)9گویای حاکمیت ناوه باختری
روی جلگه میانرود (عراق) طی آخرین روزهای ماه نوامبر ( )Aو سپس ماه دسامبر( )Bاست .این الگو طی ماه ژانویه به
بندال امگا ( )Cو طی ماه بعد به بندال رکس ( )Dتبدیل شده است و دوباره در پایان دوره ،طی ماه مارس به الگوی ناوه
( )Eبرگشته است (شکل  .)9پژوهشگران ،الگوی بندال را از جمله عوامل دوام سرما و یخبندان در خاور آسیا (پارک و
دینگ ،)29 :4272 :4مرکز اروپا (پروبسکا و دونگ؛  )9 :4279و کشور کره (کیم و بیون؛  )91 :4279یافتهاند .در پژوهش
اخیر نفوذ بندال رکس (اِسِ وارونه) عامل جابجایی غیرمعمول و جنوب سوی تاوه قطبی و فرا رفتهای شمالی و شمال
خاوری جریانهای سرد روی کشور کره شناخته شد .چنانکه در ایران ،لشکری ( )99 :7911سرمای فراگیر و بادوام 7914
و لشکری و کیخسروی ( )7 :7911سرمای با دوام  7919را نتیجه شکلگیری الگوی بندال به ترتیب در خاور و باختر
ایران یافتند .الگوی همدید (شکل  ،)9دوام رکوردهای سرما را طی ماه ژانویه ناشی از فرا رفت سنگین شمالی از روی
روسیه باختری و از داالن قفقاز در زیر یال خاوری بندال امگا نشان میدهد ( .)Cاین بندال گسترهای را از حوزه اسکاندی
و دریای بالتیک تا جلگه دانوب و بالکان در برگرفته است .پیش از این عزیزی و خلیلی ( ،)7932،11رخداد دماهای کمینه
بسیار پایین ژانویه  7392و  4221را در ایران با موقعیت سامانه بندال امگا مطابق یافتند.

2.

Park, t.w. Ho, C.H. Deng,Y. 2014. A synoptic and dynamical characterization of wave-train and blocking cold
surge over East Asia, Clim 43:753–770.
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شکل  :6الگوی همدید سامانه مؤثر بر طوالنیترین دوره دماهای صفر و زیر صفر ایران و رخداد رکوردهای سرما از  41نوامبر تا  43مارس
7314

طی سال  4272نسبت به بقیه سالها کوتاهترین دورۀ دماهای زیر صفر رخداده است؛ یعنی برخالف دوره پیوسته
سال  ،7314در این سال دورههای کوچک رکوردهای زیر صفر بهکرات و در فواصل کوتاه تکرار شدهاند .فراوانی این
دورههای کوچک در سال  ،4272به پنج مورد رسیده است .طوالنیترین بازه دمای زیر صفر این سال  77روز بوده است.
کمترین دمای زیر صفری که در این سال اتفاق افتاده  -1.4درجه سلسیوس در روز  41ژانویه بوده است .شکل ()1
نمودار مربوط به دما به درجه سلسیوس و فراوانی شهرهای رکورددار در سال  4272را نشان میدهد.

شکل  :7نمودار روزانه دما به درجه سلسیوس و فراوانی شهرهای رکورددار سرما (نمونه سال )4272

علیجانی ( )7993پرفشار سیبری را پدیدۀ غالب دوره سرد آسیا دانسته ،بر این باور است که این پرفشار در اوایل دوره
سرد ،پیرامون دریاچه بایکال تشکیل و بهتدریج همزمان با پیشرفت زمستان گسترده و قویتر میشود .این پرفشار در اوج
فعالیت خود زبانهای هم به خاورمیانه میفرستد و آبوهوای منطقه و ایران را در خاور رشتهکوه زاگرس کنترل میکند.
در پژوهش کنونی برای موقعیت کانونهای پرفشار سیبری طی روزهای رخداد پایینترین رکوردهای سرما (شکل 1
– باال) و نیز روزهای رخداد باالترین رکوردهای سرما (شکل  – 1پایین) دو الگوی جداگانه تهیه شد .هدف این بود که
مشخص گردد آیا تفاوت آشکاری میان این دو میتوان یافت؟ پاسخ چنانکه در الگوها مشاهده میشود مثبت بود .در
پژوهشهای پیش از این نیز مشخص شده بود که اثر تمرکز سامانه سرد سیبری بر کاهش دما در بامه ایران بیش از اثر
نزدیک بودن آن است .ضمن اینکه این پرفشار در الگوی روزهایی که پایینترین رکوردهای سال در ایران گزارش نشده
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است ،از ماهیت سرزمینی خود خارجشده ،در دامنههای شمالی و پشت به آفتابِ «بام جهان» یعنی تبت جای میگیرد.
الگو نشان داد که هسته مرکزی پرفشار سیبری چنانکه لشکری و یارمرادی ( )7939نیز پیش از این پژوهش کردهاند،
طی پاییز روی بامه تبت شکل میگیرد .در چنین مواقعی کانون مستقلی حتی در حد یک پربند و همفشار بسته در
محدوده اصلی پرفشار سیبری یعنی باختر دریاچه بایکال دیده نشد .پیش از این پژوهشگران رؤیت این پرفشار را حتی در
موقعیتهای دورتر مانند جنوب شرق آسیا پژوهش کردهاند.

شکل  :8الگوی موقعیت کانونهای پر ارتفاع سیبری در تراز  7222هـ .پ .طی روزهای پایینترین (باال) و باالترین (باال) رکوردهای ساالنه

سرما ()4272- 7317

دورتر بودن کانونهای پرفشار سیبری طی روزهای رکوردهای پایین سرما نسبت بهروزهای رکوردهای باال نشان
میدهد که سامانهای دیگر نیز باید در سمت شرق با پرفشار سیبری مرتبط باشد .پژوهش این موضوع در الگوی روابط
ارتفاع ،مسافت و مسیر هوای سرد (شکل  )3انجام گرفت .این ارتباط در قالب مثلثی نمایان شد که در رأس جنوبی آن
شهر رکورددار سرما ،در رأس غربی آن کانون پرفشار سیبری در باالی کوههای آلتایی (هرن؛  )7 :4279و در رأس شرقی
آن کانون پرفشار مهاجر مشاهده شد .گو اینکه شماتیک روابط ارتفاع ،مسافت و مسیر هوای سرد گویای اثر آشکار بلندا از
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تراز دریای شهرها در فراوانی رکوردداری است ولی سمتگیری کانون یا زبانه پرفشار سیبری و حرکت شرق سوی
پرفشار مهاجر ،منشأ همدید رکوردها را نشان میدهد.

شکل  :7روابط ارتفاع ،مسافت و مسیر هوای سرد طی روزهای رخداد رکوردهای سرما در ایران

نتیجهگیری
هماهنگ با نتایج پژوهشهای پیشین؛ در این پژوهش ،پاسخ این سؤال پژوهش شد که آیا میان الگوهای همدید روزهای
پایینترین رکوردهای سرما با روزهای باالترین رکوردهای سرما در موقعیت کانون سامانههای فشار تفاوتی هست یا نه؟
الگوهای تهیه شده با آشکارسازی این تفاوت ،نقش مشترک پرفشار سیبری و پرفشار مهاجر را در رخداد رکوردهای سرما
نشان داند .در کنار این نقش ،مقایسه الگوهای همدید پایینترین و باالترین رکوردهای سرما ،گروهگرایی کانونهای
پرفشار سیبری را در دامنههای شمالی بامه تبت طی روزهای باالترین رکوردها نشان داد .این بامه به جهت ارتفاع زیاد به
همراه امتداد آنکه رشتهکوه هیمالیاست ،دیواری استوار در برابر یورش جریانات سرد و خشک پرفشار سیبری به سمت
جنوب است .طی دورهای از سال مانند پاییز که گستره سیبری از ذخایر برف و یخ سال پیش خالی است و هنوز ذخایر
سال جدید آبی را نیز دریافت نکرده است ،سامانه پرفشار مؤثر بر ایران بجای غرب مغولستان در دامنههای شمالی تبت
تشکیل میشود .این دامنهها برخوردار از شرایط میل زیاد آفتاب و در نتیجه دوام ذخایر یخ و برف بوده ،زبانههای پرفشار
را بهسوی شمال تا حوزه دریاچه بایکال و بهسوی باختر تا ایران گسترش میدهد و گاه چندین پربند آن سامانههای فشار
زیاد و سرد مهاجر از اروپا و حوزه قفقاز را در برمیگیرد .در این شرایط دمای هوای شهرهای نیمه شمالی و دور از
پهنههای آبی در ایران به حد رکورد میرسد.
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