تدون معیارهای تاب آوری

گسارش کاهص دما و بحران سرمازدگی بهاره
(گروه مخاطرات زیست محیطی و بالیای جوی  -اردیبهشت )89

کاهص دما و بحران سرمازدگی بهاره
گروه مخاطرات زیست محیطی و بالیای جوی  -اردیبهشت 89
مقذمه
تس ٖٚتطزیس تأیٗ سالٔت  ٚاستمالَ غصایی ٞط جأؼٕ٘ ٝایٙس ٜتٛسؼ ٝالتػازی آٖ وطٛض ٔیتاضس ،زض٘تیجٝ
تٛسؼ ٝظضاػت  ٚتاغساضی ٔیتٛا٘س ٔٙجط ت ٝتٛسؼ ٝوطٛض ٌطزز .یىی اظ ٔؼضالت  ٚتحطاٟ٘ایی و ٝحٛظ ٜوطاٚضظی ٚ
تاغساضی ضا تٟسیس ٔیوٙس ،پسیس ٜسرمازدگی ٔیتاضس و ٝت ٝوطات تاػج تحٕیُ ذساضتٞای سٍٙیٗ ت ٝفؼاالٖ
ایٗ ػطغ ٝضس ٜاست .آ٘چٔ ٝسّٓ است تٟاض اظ ٔماعؼی است و ٝتستط  ٚظٔی ٝٙسطٔاظزٌی تاغات  ٚاضاضی ظضاػی
فطا ٓٞتٛز ٚ ٜزض غٛضت ػسْ اتراش تساتیط ٔٛحط ٔ ٚمتضیٞ ،سض ضفت سطٔای ٚ ٝا٘طغی تاغساضاٖ  ٚظاضػاٖ تسیاض
ٔحتُٕ ذٛاٞس تٛز .وطٛض ٔا ٘یع ت ٝزِیُ ٔٛلؼیت جغطافیایی ذٛز ت ٝوطات زض فػُ تٟاض ،واٞص زٔا  ٚذساضات
٘اضی اظ سطٔاظزٌی ضا تجطت ٝوطز ٜاست .زض ایٗ ٘ٛضتاض اتتسا زالیُ واٞص زٔای ٞفت ٝا َٚاضزیثٟطت  98تحّیُ
 ٚسپس ت ٝضاٞىاضٞای واٞص احطات ٔراعط ٜسطٔاظزٌی تٟاض ٜاضاضٔ ٜیٌطزز.
بررسی عوامل جوی موثر در وقوع سرمای نابهنگام
عی آذطیٗ ٞفت ٝفطٚضزیٗ  ٚ 98آغاظ اضزیثٟطت ،ضاذع ٚ NAO / AOاضز ٔحسٚز ٜلّٕطٔ ٚخثت ذٛز ضسٚ ٜ
أٛاد  MJOتط ضٚی الیا٘ٛس ٙٞس استمطاض یافت ٝاست .تٙاتطایٗ ٘أ ٜٚستمط تط ضٚی اضٚپا جای ذٛز ضا ت ٝیه تٛزٜ
ٛٞای پطفطاض ٛٞ ٚای ٌطٔتط اظ ٘طٔاَ زاز ٚ ٜفطاضفت سطز ضٕاِی آٖ تط ضٚی غطب ضٚسی ٝتا ضطق ٔسیتطا٘ٝ
ٌستطش یافت ٚ ٝت ٝیه چطذٙس تط ضٚی ٔٙغم ٝضطق ٔسیتطا٘ ٝذتٓ ٔیٌطزز .تط ضٚی ٔٙغم ٝسیثطی ٘یع تمٛیت
ٚضتىس لغثی تا اٍِٛی تعضي سیىّ٘ٛی اتفاق افتاز ٜاست ضىُ( .)1حاوٕیت تٛزٛٞ ٜای پطفطاض  /پط اضتفاع اضٚپا
تٔ ٝطوعیت اسىا٘سیٙاٚی ،ساذتاض تالوی ًٙأٍا ) (Ωضا تطىیُ زاز ٚ ٜآسیای ٔطوعی تا جٛٙب غطتی ،تحت
تاظٚی ضاست ساذتاض تٙساَ ٔصوٛض تا پسیس ٜتالویٛٔ ًٙاجٌ ٝطزیس ٜاست.
زض٘تیج ٝپسیس ٜتالوی ًٙسثة ضس ٜو ٝاظ ٔٙغم ٝپطفطاض اضٚپا ضیعش ٛٞای سطز تط ضٚی غطب ضٚسی ٝتا ضطق
زضیای ٔسیتطا٘ ٝتسا ْٚزاضت ٚ ٝسأا٘ ٝوٓاضتفاع ٔا٘سٌاضی ذٛز ضا زض ٔٙغم ٝزض لاِة فطٚز تّٙس آسیا تٕسیس
ٕ٘ایس.
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ضىُ( :)1اضتفاع تطاظ ٞ 500ىتٛپاسىاَ  28فطٚضزیٗ ٙٔ :98ثغ سایت NOAA
اٍِٛی ٘مط ٝتطاظ ٔیا٘ی جٔ ٛیاٍ٘یٗ  5ضٚظ 29( ٜفطٚضزیٗ اِی  3اضزیثٟطت ٘ )98طاٖ ٔیزٞس ،و ٝساذتاض فطٚز
ٔٛضب آسیا تا یه سأا٘ ٝوٓ اضتفاع تط ضٚی ٔٙتٟی اِی ٝضطلی ٔسیتطا٘ ٝسثة ایجاز ضیة جطیاٖ ٔطعٛب جٛٙب
غطتی  -ضٕاَ ضطلی ضسٛ٘ ٚ ٜاحی غطب  -ضٕاَ وطٛض تحت تاحیطات تاٚایی ٔٙفی آٖ لطاض ٌطفت ٝاست ضىُ(.)2
زض ٘تیج ٝلسٕت اػظٓ تاض٘سٌی ٞا ضٕاَ غطب وطٛض ضا زض تط ٌطفتٞ ٚ ٝست ٝاغّی آٖ تط ضٚی جٛٙب غطب -
جٛٙب آشضتایجاٖ غطتی  ٚاضتفاػات ٔطوعی آشضتایجاٖ ضطلی ٔستمط ٌطزیس ٜاست.

ضىُ ( :)2اٍِٛی ٘مط ٝتطاظ ٔیا٘ی جٔ ٛیاٍ٘یٗ  5ضٚظ 29 ٜفطٚضزیٗ اِی  3اضزیثٟطت ٙٔ :98ثغ سایت NOAA
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ض٘ٚس اٍِٛی زٔایی وطٛض ٘یع ت ٝغٛضت اٍِٛی سطٔایطی تٛز ،ٜتسیٗ ٔٙظٛض و ٝتا حاوٕیت وٓ اضتفاع ج ٚ ٛضیعش
جطیا٘ات ضٕاِی زض غاِة ظتا٘ٞ ٝای پطفطاض ،زٔا واٞص یافت ٚ ٝسثة ضذساز سطٔای زیط ضس تٟاض ٜتط ضٚی
ٔٙاعك ییالق ٚالغ زض ضٕاَ غطب ،زأٞ ٝٙای اِثطظ ،ضٕاَ ضطق  ٚزأٞ ٝٙای ظاٌطس ٌطزیس ٜاست.
تٙاتطایٗ ضذساز پسیس ٜتالوی ًٙزض ساذتاض یاز ضس ،ٜتٛا٘ست ٝاستٕطاض تاض٘سٌیٞا ،واٞص زٔا  ٚتطٚظ ٔراعط ٜآب ٚ
ٛٞایی سطٔاظزٌی ضا تطای وطٛض ٔا زض پی زاضت ٝتاضس.
چٙیٗ اتفالی زض وطٛض ٔا ت ٝوطات اتفاق افتاز ٜؤ ٝیتٛاٖ تٔ ٝیا٘ٔ ٝا ٜآٚضیُ ساَٞای ،1987 ،1969 ،1952
 2014 ٚ 1991اضاضٕٛ٘ ٜزِ .صا اتراش تستیط الظْ جٟت ٔٛاج ٟٝتا ایٗ ضطایظ آب ٛٞ ٚایی اظ سٛی تٕأی وسا٘ی
و ٝتٞ ٝط ٘ح ٛحطف ٚ ٝوسة آٟ٘ا زض اضتثاط ٔستمیٓ تا آب ٛٞ ٚاست جٟت ت ٝحسالُ ضسیسٖ ذساضات احتٕاِی
اِعأی است.
بحران سرمازدگی و راهکارهای پیشنهادی
تغییطات ضطایظ ٔحیغی  ٚتطویة تا سایط ػٛأُ ذغطساظ،
پایساضی تِٛیس ،أٙیت غصایی  ٚزستاٚضزٞای ترص وطاٚضظی
ضا آسیةپصیط ٔیٕ٘ایس.
افعایص ٘ٛسا٘ات ظٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی پاضأتطٞای الّیٕی ،واٞص
تاضش  ٚافعایص آستا٘ ٝتاضش ٞای سٍٙیٗ  ٚسیُ آسا،
جاتجایی ضغیٓ تاضش ت ٝا٘تٟای فػُ سطٔا ،افعایص زٔا ٚ
افعایص ٘یاظ آتی ،تطسیس ٚاتستٍی ،ترّی ٚ ٝافت وٕی  ٚویفی آب سفطٞ ٜای زیٓ اظ جّٕٔ ٝراعطات جٛی ٚ
الّیٕی ٞستٙس و ٝترص وطاٚضظی ضا ت ٝضست تٟسیس ٔیٕ٘ایس.
تٙاتطایٗ تٙٔ ٝظٛض زستیاتی ت ٝتٛسؼ ٝپایساض ٔ ٚسیطیت ضیسه سطٔاظزٌی ٔٛاضز شیُ پیطٟٙاز ٔی ٌطزز:
 :1اقذامات قبل از وقوع بحران:
 ا٘تراب ٔىاٖ ٔٙاسة تا استفاز ٜاظ فٙاٚضی ٞای ٘ٛیٗ :اظ ٔ ٟٓتطیٗ ضٚش ٞای ٔماتّ ٝتا سطٔاظزٌیا٘تراب ٔىاٖ ٔٙاسة واضت ٌیأ ٜی تاضس .ا٘تراب ٔىاٖ ٔٙاسة ت ٝػٛأّی ٔا٘ٙس ضىُ ظٔیٗ ،ضیة،
تافت ذان ،الّیٓ ،جٟت تاز  … ٚتستٍی زاضز ،و ٝتا استفاز ٜاظ اغٔ َٛسیطیت تحطاٖ  ٚفٙاٚضی سٙجص
اظ زٚض  GIS ٚت ٝضاحتی لاتُ اضظیاتی است.
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 ذان ٔٙاسةٞ :ط چ ٝػٕك ذان تیطتط تاضس تٛا٘ایی جصب ٌطٔای تیطتطی ضا زاضزٕٞ .چٙیٗ ذانٞایتیط ٜضً٘ ،لسضت تیطتطی زض جصب اضؼٞٝای ذٛضضیس زاض٘س ٘ ٚسثت ت ٝذانٞای ضٚضٗ زیطتط سطز ٔی
ض٘ٛس.
 ا٘تراب اضلاْ ٔٙاسة :استفاز ٜاظ اضلأی و ٝزض ٔطحٌّّ ٝسٞی تحُٕ تیطتطی ٘سثت ت ٝسطٔا زاض٘س یهالساْ تسیاض ٔٔ ٟٓی تاضسٕٞ .چٙیٗ تطذی اضلاْ زیطتط تٔ ٌُ ٝیض٘ٚس  ٚسطٔای تٟاض ٜضا پطت سط ٔی
ٌصاض٘س.
 ا٘تراب پایٙٔ ٝاسة :پی٘ٛس ظزٖ تط ضٚی پایٞٝای ٔما ْٚت ٝسطٔا وٛززٞی زض ظٔاٖ ٔٙاسة تا تٛج ٝت ٝضٚیسازٞای الّیٕی ،تاضش ،زٔا ،تاز . ...ٚ احساث تازضىٗ ٛٔ ٚا٘غ فیعوی ٔا٘ٙس زیٛاض اظ ٚضٚز ٛٞای سطز ت ٝتاؽ جٌّٛیطی ٔیوٙس. ت ٝتاذیط ا٘ساذتٗ ٞطس ظٔستا٘ی :حصف ػّفٞای ٞطظ تاغات  ٚاجتٙاب اظ تطٌطزا٘سٖ ذان سغحیتاغات اظ زیٍط ضٚش ٞا  ٚضاٞىاضٞایی است ؤ ٝی تٛا٘س زض ٔٛالؼی ذاظ ،زأ ٝٙذساضات احتٕاِی ضا تا
حسٚز تسیاضی ٔحسٚز وٙس.
 جایٍعیٗ ٕ٘ٛزٖ ٌیاٞاٖ  ٚزضذتاٖ ٔما ٚ ْٚزیطٌُ ت ٝجای اضلاْ حساس ت ٝسطٔا استفاز ٜاظ تطذی تطویثات ضیٕیایی ٔرػٛظ ٕٞچٛٞ ٖٛضٔ٘ ٖٛفتاِیٗ استیه اسیس زض تٟاض ،یىی زیٍطاظ ضاٞىاضٞای ٔٛحط زض ٔماتّ ٝتا سطٔاظزٌی ت ٝضٕاض ٔی ضٚز ،أا تفاٚت ایٗ الساْ تا زیٍط ضیٞ ٜٛا اظ حیج
تاذیطی است و ٝزض ظٔاٖ ٌُ زٞی  ٚضىٛف ٝزازٖ زضذتاٖ ایجاز ٔی وٙس  ٚتٛ٘ ٝػی ایٗ تؼٛیك زض ٌُ
زٞی تاػج ٔیضٛز ضیسه احتٕاِیِ سطٔاظزٌی تا حسٚزی واٞص پیسا وٙس.
 :2اقذامات حین بحران:
 استفاز ٜاظ ٚسایُ ٌطٔایطی :استفاز ٜاظ ٚسایّی ٔا٘ٙس تراضی جٟت ٌطْ وطزٖ ٔٛلت ٔحیظ سٛزٔٙس ٔیتاضس.
 ایجاز زٚز زض فضای تاؽ تا سٛظا٘سٖ الالٔی ٕٞچ ٖٛوا،ٜالستیه  ، ...ٚتػٛضتی وٙتطَ ضس ٜو ٝت ٝتسطیآتص زض ٘ماط زیٍط تاؽ ٔٙتٟی ٘طٛز اظ زیٍط ضٚش ٞای ٔٛحط تطای ٔماتّ ٝت ٝسطٔاظزٌی ت ٝضٕاض ٔی ضٚز.
 پٛضص زضذتاٖ :زض ایٗ ضٚش زضذتچٞ ٝا ٟ٘ ٚاَٞای جٛاٖ ضا تٛسظ ضاخ  ٚتطي زضذتاٖ پٛضص ٔیزٙٞسٕٞ .چٙیٗ ٔیتٛاٖ زضذتاٖ ضا تٚ ٝسیّ ٝپالستیه پٛضص زاز.
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 استفاز ٜاظ ٔٝپاش :تا استفاز ٜاظ ٔٝپاش  ٚایجاز ٔ ٝزض ٔحیظٔ ،یتٛاٖ اظ واٞص زٔای ٔحیظ جٌّٛیطیوطز
 آتیاضی تاضا٘ی :آتیاضی تاضا٘ی ٌیاٞاٖ اظ ضٚش ٞای حفاظت ٌیاٞاٖ اظ سطٔا  ٚیرثٙساٖ است .ایٗ ضٚش زضٔٛضز ٌیاٞاٖ یىساٌِ ٚ ٝیاٞاٖ زائٓ ٔا٘ٙس زضذتاٖ ٔٛضز استفاز ٜلطاض ٔی ٌیطز .زض ایٗ ضٚش آب تط ضٚی
ضاذ ٚ ٝتطي ٘ثاتات ید ٔی ظ٘سٞ .ط ٌطْ آب زض حاَ ید ظزٖ حسٚز  80واِطی ٌطٔا آظاز ٔیوٙس وٝ
تاػج حفاظت ٌیا ٜاظ سطٔا ٔیٌطزز .تا ظٔا٘ی ؤ ٝرّٛط آب  ٚید ضٚی ضاخ  ٚتطي ٌیا ٜتاضس زضجٝ
حطاضت ٔساٚی غفط است  ٚزض ٘تیج ٝزٔاٞای ظیط غفط تٌ ٝیاٞاٖ آسیة ٕ٘ی ضسا٘س.
 -آٔٛظش تاغساضاٖ
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