دانش مخاطرات /دورة  ،2شمارة  ،4زمستان  /1394ص 377 -391

شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل همدیدی امواج گرمایی بهمنظور کاهش
مخاطرات انسانی در شمال غرب ایران
سعید جهانبخش

*

1

استاد آبوهواشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

فاطمه قویدل

)(fatemeh_ghavidel_63@yahoo.Com

کارشناس ارشد آبوهواشناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
محمد اشجعی )(Ashjaei mohammad@ yahoo.com

کارشناس ارشد هواشناسی ،سازمان هواشناسی تبریز ،تبریز ،ایران
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چکیده
امواج گرمایی از تظاهرات اصلی تغییر آبوهوای جهان معاصرند که بههلحها فراوانهی وقهو و صهدمات
جانی و مالی ناشی از این پدیده ،اهمیت زیادی دارند .هدف این پژوهش ،شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل
همدیدی امواج گرمایی است که در منطقۀ شمال غهرب ایهران بهه وقهو مهیپیوندنهد .در ایهن مطالعهه
سامانههای همدیدی مؤثر در وقو امواج گرمایی بررسی شدهاند .از شاخص گرمایی معرفیشهده توسه
مرکز ملی دادههای آبوهوایی ایاالت متحده ( )NCDCاستفاده شد .بدین منظور ابتدا آمهار بلندمهدت
23سالۀ دمای حداکثر روزانه و رطوبت نسبی روزانه برای پنج ماه گرم سال (اردیبهشت تا شهریور) برای
ایستگاههای همدیدی شمال غرب ایران و ویژگیهای آماری و همدیدی امواج گرمایی بههوقهو پیوسهته
بررسی شد .امواج گرمایی مناطق مورد مطالعه براساس شاخص گرمایی مهذکور در پهنج سهط شهدت،
طبقهبندی و شناسایی شد .نتایج تحلیل نقشههای همدید نشان داد که الگوهای غالب در منهاطق مهورد
مطالعه در زمان وقو امواج گرمایی پرفشار جنبحارهای ،کمفشار عربستان و پاکستاناند .نقشههای شار
رطوبتی نیز نشان دادند که حرکت واچرخندی روی دریای خزر و نیز حرکت چرخندی دریای مدیترانه،
بیشترین تأثیر را در شار رطوبتی به منطقۀ شمالغرب ایران در زمان وقهو امهواج گرمهایی داشهتهانهد.
رطوبت در زمان وقو امواج گرمایی روی منطقۀ شمالغرب وجود داشت کهه سهبب تشهدید مخهاطرات
امواج گرمایی بهلحا مخاطرات انسانی شده است.
واژگان کلیدی :امواج گرمایی ،تحلیل همدیدی ،شمالغرب ایران ،کاهش مخاطرات انسانی.

* نویسندة مسئول ،تلفن09141120860 :

Email: jahanbakhshsaeed@yahoo.com

378

دانش مخاطرات /دورة  ،2شمارة  ،4زمستان 1394

مقدمه
گرمایش شدید هوا یا حاکمیت و تهاجم هوای بسیار گرم در ناحیهای وسیع را موج گرما مهینامنهد
] .[19از نظر آماری ،امواج گرمایی به نوسانهای مثبت یا فرینهای باالی میانگین دمهای حهداکثر
روزانه گفته میشود که در طی روزها (گاه هفتهههها و مهاهههای متهوالی) در فههاهای جغرافیهایی
خاصی استمرار زمانی دارند ] .[8عوامل جوی که بیشترین تأثیر را بهر آسهایش انسهان دارنهد دمها،
رطوبت ،تابش و باد هستند که از این میان ،تأثیر رطوبت و دما از همه مهمتر است و انسان از ایهن
دو جنبه احساس آسایش میکند ] .[9در روزهایی که هوا مهآلود و شرجی اسهت ،رطوبهت نسهبی
بسیار زیاد است و تبخیر در چنین هوایی که بهنسبت اشبا است بهکندی صورت خواههد گرفهت.
هر چه رطوبت هوا زیادتر شود ،درجۀ حرارت کمتری قابل تحمل خواهد بهود؛ در چنهین وضهعیتی
دمای بدن افزایش مییابد و انسان دچار عوارض جهدی مثهل سه تۀ قلبهی ،گرمهازدگی ،گرفتگهی
عهالنی و  ...میشود ] .[6گرمایش همچنین ی ی از عوامل کاهش بارش های جامد نسبت به مهایع
و نیز شتابدهی به فرایند ذوب ذخایر برف در مناطق کوهسهتانی اسهت .بههنظهر مهیرسهد رونهد
افزایش دما با محدودتر شدن انبارههای آبی همراه باشد .با توجه به این واقعیت که بارش ایهران در
مجمو متمرکز بوده و در سراسر سال توزیع نشده است ،کاهش وسعت انبارههای آبهی بههمعنهای
تشدید کمآبی در ماههای گرم و بدون بارش خواهد بود ] .[12امواج گرمایی طهی دهههههای اخیهر
روندی فزاینده داشته که از نظر م انی تابع ارتفا و رطوبت است و مناطق ساحلی دارای بیشترین
تعداد روزهایی با موج گرما هستند ] .[3بنابراین کاهش پیامهدهای امهواج گرمهایی آینهده ،در گهرو
شناسایی سازوکار امواج گرمایی سهامانهههای هواشناسهی ایجادکننهدة آنهها ،پهیشبینهی و کشه
راههایی برای کاهش تأثیرات آزاردهندة امواج گرمایی بهر سهالمت عمهومی و همچنهین شناسهایی
مناطق آسیبپذیر در ارتباط با امواج گرمایی است ] .[20در این پژوهش بهدلیل اهمیت خطرههای
انسانی و محیطی ناشی از وقو امواج گرمایی اقدام به شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل همدید امواج
گرمایی رخداده در شمال غرب ایران بهمنظور کاهش مخاطرات انسانی ،سامانههای همدیدی مهؤثر
در وقو این امواج بررسی شد.
تاکنون مطالعات زیادی دربارة مخاطرات محیطی امواج گرمایی صورت گرفته است .مهارتین
واید و هم اران ] ،[21شبهجزیرة اسپانیا را برمبنای طول دورههای خشك از طریق روش زنجیرة
مارک منطقهبندی کرده و بر اساس آن ،نواحی مختل این کشور را تقسیم کردند.
چنفان و هم اران [ ،]15به بیان علل همدیدی امواج گرمایی کارولینای شهمالی پرداختنهد و
استقرار پرفشار برمودا و فرارفت هوای گرم و مرطوب اقیانوس اطلس را عوامل اصهلی وقهو امهواج
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گرمایی ذکر کردند .بنیستون و هم اران ] ،[14تغییرات رویدادهای حدی آبوهوایی را در اروپا بها
استفاده از مهدل آبوههوایی منطقههای تحلیهل کردنهد .ژان روبهن و هم هاران ] ،[22بهه بررسهی
مرگومیر ناشی از امواج گرمایی در تابستان  2003در اروپا پرداختند .اون اشهوی و توشهی ]،[24
ارتباط الگوی نوسانات اطلس شمالی با دماهای فرین تابستانه و زمستانۀ بلگهراد را بررسهی کردنهد.
فئوداله و شوکال ] [17طی مطالعاتی به بررسی امواج گرمایی شدید سال  2003اروپا بر اثر افزایش
سط دمای آب دریای مدیترانه پرداختند .جانسون و هم اران ] [18در مطالعات خود بهه بررسهی
تغییرات فهایی و زمانی افراد در معرض خطر بهداشتی ناشی از گرما در غرب میانۀ ایاالت متحهدة
آمری ا پرداختند .تواردوژ و کوسووس ا سزاک ] [23در اروپا به بررسی تابستانههای گهرم در چههار
آستانۀ دمایی در یك دورة  60ساله پرداختند و به این نتیجه رسیدند که فراوانی تابستانهای گرم
رو به افزایش است .آمنگوال و هم اران ] [13به پیشبینی امواج حرارتی با تأثیر زیهاد بهر سهالمت
انسان در تابستان  2003اروپا پرداختند .علیائی ] [7در زمینۀ امواج گرمهایی بها دیهدگاهی آمهاری
ویژگیهای زمانی و م انی این امواج را در ایهران مطالعهه کهرد .براتهی و موسهوی ] [2درخصهوص
جابهجایی م انی موجهای زمستانی گرما در ایران به مطالعهه پرداختنهد .حهدادی ] [3بهه بررسهی
ویژگیهای زمانی و م انی وقو امواج گرما در ایران پرداخته است .قویدل رحیمی ] [8بهه تحلیهل
همدیدی موج ابرگرم تابستان سال  1389در ایران پرداخت و نتیجه گرفت کهه در آن زمهان کهل
خاورمیانه تحت استیالی پرفشار جنبحارهای بوده و از طرفی نیز یك پرارتفا بسته بر روی ایهران
مستقر بوده است .یزدانپناه و هم اران ] [12در بررسی امواج گرمایی حادثشهده بهر کرمانشهاه از
روش ناپارامتری من-کندال استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که رونهد افزایشهی و معنهاداری
در آزمون من-کندال وجود دارد .اسمعیل نژاد ] [1به شناسایی رفتار م انی امهواج گرمهایی اسهتان
سیستان و بلوچستان با برنامۀ  Hot Spotدر محی  GISپرداخت و نتیجه گرفهت کهه در دشهت
سیستان ،ناحیۀ سرباز و در جنوب و جنوب غرب استان امواج گرمها دارای نظهم م هانی اسهت و از
رخداد باالیی برخوردار است .محمدیاریان و هم اران ] ،[10بهه پهنههبنهدی مخهاطرات دمهایی در
شمال شرق ایران پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بهرخالف پدیهدة مهوج گرمهایی دو پدیهدة
یخبندان و سوزباد از فراوانی بیشتری برخوردار بوده است.
مجرد و هم اران [ ،]11بهه تحلیهل آمهاری – همدیهدی امهواج گرمهایی بهاالی  40درجهۀ
سلسیوس در غرب ایران پرداختند و نتیجه گرفتند که پرارتفا آزور و پرفشهار عربسهتان سهبب
ایجاد امواج گرمایی در منطقه بوده و زمان آغاز آن از مرداد است.
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روش تحقیق و تحلیل
در این پژوهش از دو نو داده استفاده شده است :دادههای سهط زمهین و دادهههای جهو بهاال.
دادههای سط زمین شامل دمای حداکثر روزانه و میانگین رطوبت نسبی است کهه بهرای پهنج
ماه گرم سال (اردیبهشت تا شهریور) ایستگاههای همدیدی هواشناسی در منطقۀ شهمال غهرب
ایران برای  23سال آماری ( )1370-1392از سازمان هواشناسی کشور اخذ شد .بر این اسهاس
 22ایستگاه که دادههای کاملتری داشتند انتخاب شدند .سپس از شهاخص گرمهایی تأییدشهده
توس مرکز ملی دادههای آبوهوایی ایاالت متحده برای تعیین آسهتانۀ گرمهایی اسهتفاده شهد
(رابطههای  1و .)2
رابطۀ :1

محاسبۀ این شاخص گرمایی از پایش نتایج رگرسیون چندگانه که توس
پس از تجزیهوتحلیل و شرح سازمان خدمات ملی آبوهوای ) (NWSدر سال  1990پیشهنهاد
شده است بهدستآمده است .در معادلۀ رگرسیونی :Rothfusz

Lans P. Rothfusz

– 2.049901523 ˟ T +10.14333127 ˟ RH – 0.022475541 ˟ T ˟ RH
0.00683783 ˟ T ˟ T –0.05481717 ˟ RH ˟ RH +0.00122874 ˟ T ˟ T ˟ RH + 0.000 85282
˟ T ˟ RH ˟ RH – 0.00000199 ˟ T ˟ T ˟ RH ˟ RH
HI = -42.379 +

اگر مقدار بهدستآمده از ( HIرطوبت نسبی و دما) زیهر  80درجهۀ فارنهایهت باشهد معادلهۀ
رگرسیونی  Rothfuszمناسب نیست برای اصالحیه باید از شاخص گرمایی (رابطهۀ  )2اسهتفاده
کرد .شاخص گرمایی بهدستآمده برای ایستگاهها کمتر از  80درجهۀ فارنهایهت بههدسهت آمهد،
ازاینرو برای اصالح از شاخص گرمایی (رابطۀ  )2استفاده شد.
رابطۀ :2

این شاخص گرمایی فرمول سادهای است که برای محاسبۀ ارزش سهازگاری بها نتهایج اسهتدمن
اعمال میشود:
})HI = 0/5 ˟ {T + 61/0 + [(T-68/0) ˟ 1/2] + (RH ˟ 0/094

در رابطۀ باال T ،دمای محی برحسب فارنهایت و  RHرطوبت نسبی برحسب درصد است.
براساس نتایج محاسبات شهاخص گرمهایی و طبقههبنهدی سهط شهدت خطرههای انسهانی
براساس جدول  ،1سه سط مربوط به طبقهبندی امواج گرمایی بسیار شدید ،شهدید و متوسه
بهدلیل تأثیر زیاد بر مخاطرات انسانی ،برای ایستگاههای منتخب منطقۀ تحقیق بعهد از بررسهی
فراوانی وقو آنها با استفاده از نقشههای همدیدی مطالعه شد.
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جدول  .1طبقهبندی امواج گرمایی براساس شدت و خطرهای انسانی توسط سازمان ملی خدمات
آبوهوایی ایاالت متحده ][16

طبقهبندی امواج گرما

خطرهای انسانی

شاخص گرمایی

سطح شدت

خیلی خطرناک

س ته دراثرگرما و گرمازدگی

 130درجۀ فارنهایت یا باالتر (54
درجۀ سانتیگراد یا باالتر)

بسیار شدید

خطرناک

احتیاط باال

گرمازدگی ،گرفتگی عهالنی
(گرمازدگی دراثر قرارگرفتن در
معرض طوالنیمدت آفتاب یا
فعالیت بدنی باشد).
گرمازدگی ،گرفتگی عهالنی
(گرمازدگی مم ن است دراثر
قرارگرفتن در معرض طوالنیمدت
آفتاب یا فعالیت بدنی باشد).

 105 -129درجۀ فارنهایت (-54
 41درجۀ سانتیگراد)

شدید

 90-105درجۀ فارنهایت (32-41
درجۀ سانتیگراد)

متوس

 80-90درجۀ فارنهایت (27-32
تمرین یا ورزش بیش از حد معمول
احتیاط
درجۀ سانتیگراد)
این سط براساس تأییدیۀ سرویس ملی آبوهوای ایاالت متحده هی خطری ندارد.

کم
بدون خطر

برای متغیرهای جو باال دادههای ارتفا ژئوپتانسیلمتر و دادههای فشار سط دریا و همچنین نهم
ویژه (برحسب گرم بر کیلوگرم) برای نقشههای شار رطوبتی از پایگهاه دادة  NCEP/NCARوابسهته
به سازمان ملی جو و اقیانوسشناسهی ایهاالت متحهدة آمری ها بهه صهورت رقهومی و بها دقهت م هانی
 2/5×2/5درجه در محدودة  0تا  80درجۀ شمالی و  0تا  100درجۀ شرقی انتخهاب و برداشهت شهد.
زمان اجرای تحلیلهای همدیدی مقارن با ساعت  12زولو بهوقت گرینوی که برابهر اسهت بها 15:30
بهوقت محلی (مقارن با گرمترین موقع روز) انتخاب شد .زمان تحلیلهای همدیهدی نقشههههای شهار
رطوبتی 00:00زولو بهوقت گرینوی که برابر با  3:30بهوقت محلی است انتخاب شد ،چراکهه رطوبهت
هوا در این ساعت بیشترین مقدار را دارد .نو روش تحلیل همدید بهکار گرفتهشده در ایهن پهژوهش
محیطی به گردشی است.
برای استخراج روزهای موج گرمایی فراگیر در شمال غرب دو شرط بهصهورت زیهر در نظهر
گرفته شد:
 .1برای انتخاب روز همراه با موج گرمایی باید دستکم  50درصد از ایستگاهها موج گرمایی
متوس به باال را گزارش دهند و از میان آنها دستکم باید دو ایستگاه مهوج گرمهایی شهدید یها
یك ایستگاه موج گرمایی بسیار شدید را نشان میدادند.
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 .2شرط دیگر آن بود که اگر بیش از  70درصد از ایستگاهها موج گرمایی متوس به بهاال را
نشان دهند و در میان آنها یك ایستگاه نیز موج شدید را نشان دهد ،آن روز نیز بهعنهوان مهوج
گرمایی انتخاب میشود .با این شروط  577روز اسهتخراج شهد .سهپس بهرای اسهتخراج الگهوی
همدید این  577روز ،ارتفا ژئوپتانسیلمتر از  500ه توپاس ال ساعت  12گرینوی هر کدام از
این روزها با استفاده از روش خوشهبندی با شگرد وارد به دو خوشه تقسیم شهدند .سهرانجام بها
اعمال همبستگی درونگروهی بین هر یك از خوشههها یهك روز نماینهده کهه دارای بیشهترین
همبستگی با سایر روزهای داخل خوشه بود ،بهعنوان روز نمایندة آن خوشه در نظر گرفته شهد
که نقشههای فشار آن برای تعیین الگوی موجد موج گرمایی تحلیل میشهود .روزههای نماینهدة
هر یك از خوشههای امواج گرمایی در جدول  2ارائه شدهاند.
شمالغرب ایران در محهدودة ' 44 ˚00تها ' 49˚ 30طهول شهرقی و  34 ˚40و ' 39˚ 47عهرض
شمالی واقع شده که در این پژوهش شامل پنج استان منتخب آذربایجهان شهرقی ،آذربایجهان غربهی،
زنجان ،کردستان و اردبیل است .موقعیت مناطق و ایستگاههای مورد مطالعهه در شه ل  1نشهان داده
شدهاند.
جدول  .2خوشههای مورد تحلیل همدید
روز

ماه

سال

خوشه

14
17

5
4

1374
1390

1
2

شکل  .1موقعیت مناطق و ایستگاههای مورد مطالعه در شمالغرب ایران

383

شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل همدیدی امواج گرمایی بهمنظور کاهش ...

بحث
جدول  3فراوانی وقو امواج گرمایی ایستگاهها را در سه سط بسیار شهدید ،شهدید و متوسه
نشان میدهد و ش ل  2نیز هیستوگرام جدول  3است.
جدول  .3فراوانی وقوع امواج گرمایی برای ایستگاههای مورد مطالعه
نام

بسیار

ایستگاهها

شدید

پارسآباد
اهر
خلخال
خرمدره
خوی
مهاباد
ماکو
پیرانشهر
قروه
سنندج
سقز

45
1

شدید

متوسط

938
321

45
1366
61
773
1309
1025
207
668
359
1910
1114

10
88
6
1
114
15

نام

بسیار

ایستگاهها

شدید

سردشت
زرینه
بیجار
مراغه
جلفا
سراب
میانه
تبریز
زنجان
اردبیل
ارومیه

شدید

7
311
1
136
15
9
23
19

متوسط
335
35
356
808
1716
385
1741
1127
813
221
616

شکل  .2هیستوگرام طبقهبندی بهدستآمده از فراوانی وقوع امواج گرمایی ایستگاههای جدول 3
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در بین ایستگاههای مورد مطالعه ،فق ایستگاه پارسآباد  45و اههر  1مهوج گرمهای بسهیار
شدید دارند .در سط شدید ایستگاههای پارسآبهاد ،اههر ،خهرمدره ،خهوی ،پیرانشههر ،مهابهاد،
سنندج ،سقز ،مراغه ،جلفا ،سراب ،میانهه ،تبریهز ،زنجهان ،ارومیهه و اردبیهل قهرار دارنهد .سهط
متوس همۀ ایستگاهها را شامل میشود .در این پژوهش تراز  500ه توپاس ال بهسبب داشتن
نقش تعیینکنندة جریانهای این تراز جوی بهعنوان الیۀ میانی جو در آرایش فشار سطحی و از
دیگر سو بهسبب نقش تعیینکنندة الگوهای جریانهای جوی این تراز در تغییهرات نههادهههای
اصلی آب وهوایی (دما و بارش) انتخاب شد .نقشههای  850ه توپاس ال ) (hpنیهز در روزههای
وقو امواج گرمایی بهمنظور بررسی بیشتر تحلیل شد .همچنین از نقشههههای مربهوط بهه شهار
رطوبت در تراز  925ه توپاس ال ،بهسبب بیشتر بودن رطوبت در ترازهای پایینی استفاده شهد.
در شاخص مورد استفاده با توجه به اهمیت رطوبت بررسی این نقشهها وجهود رطوبهت در تهراز
 925ه توپاس ال در روزهای وقو امواج گرمایی قابل تشخیص شد.
تحلیل همدید الگوی گردشی خوشۀ اول:

شکل  .3نقشۀ تراز  500هکتوپاسکال

شکل  .4نقشۀ تراز  850هکتوپاسکال
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شکل  .5نقشۀ شار رطوبتی تراز 925
هکتوپاسکال
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شکل  .6نقشۀ سطح زمین

در نقشۀ تراز  500ه توپاس ال (ش ل  )3تاریخ  1374/5/14مشاهده میشهود پهرارتفهاعی
که با کنتور  5920ژئوپتانسیل متر بر روی ایران بسته شده در حال پیشهروی بههسهمت شهمال
کشور است که مرکز آن در جنوب خزر قرار گرفته است .این پرارتفا روی دریای خزر بهصورت
پشته قرار گرفته که انتقال هوای گهرم را بهه منطقهه نشهان مهیدههد .ایهن پهرارتفها  ،پرفشهار
جنبحارهای آزور است که در فصل تابستان بهصورت زبانهای از طریق دریای مدیترانه بر بهاالی
خاورمیانه از جمله ایران کشیده میشود و از هرگونه ناپایداری جلوگیری میکند و در دورة گرم
سال بر اثر فرونشینی مداوم هوا در جنوب و زیر رودباد جنبحارهای تش یل میشود .پرفشهاری
که آبوهوای ایران را تحت تأثیر قرار میدههد بهر روی مجمهعالجزایهر آزور (واقهع در اقیهانوس
اطلس) مستقر بوده و در فصل تابستان بهصورت زبانههای از طریهق دریهای مدیترانهه بهر بهاالی
خاورمیانه از جمله ایران کشیده میشود و از هر گونه ناپایداری جلوگیری میکنهد .نقشهۀ تهراز
 850ه توپاس ال (ش ل  )4تاریخ  1374/5/14نشان میدهد زبانۀ مرکز کمفشاری که با کنتور
 1400ژئوپتانسیلمتر روی ایران بسته شده ،با کنتور  1480ژئو پتانسهیلمتهر تها شهمالغهرب
کشور (منطقۀ آذربایجان) کشیده شده است .این کمفشار ،کهمفشهار حرارتهی موسهمی اسهت و
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عامل ایجاد آن گرمایش شدید سط زمین در اثر جابهجایی منطقۀ همگرایی حارهای به نیم رة
شمالی طی ماههای گرم است ] .[5در نقشۀ سهط زمهین (شه ل  )6تهاریخ  1374/5/14زبانهۀ
کمفشاری با خ همفشار  1000ه توپاس ال از خلیج فارس تا شمال غرب ایران کشیده شهده
است .این کمفشار ،کمفشار عربستان است که موجب فرونشینی هوای گرم و گرمهایش بهیش از
حد سط زمین در شمالغرب شده است.
تحلیل نقشۀ شهار رطهوبتی تهراز  925ه توپاسه ال (شه ل  )5تهاریخ  1374/5/14نشهان
میدهد که هستۀ بیشینۀ رطوبتی با مقدار  8گرم بر کیلوگرم روی دریای خزر قهرار گرفتهه کهه
زبانۀ آن با مقدار  3گرم بر کیلوگرم بر روی مناطق جنوبی منطقۀ شمالغرب کشیده شده است.
سرعت باد  15-20متر بر ثانیه است.
تحلیل همدید الگوی گردشی خوشۀ دوم:

شکل  .7نقشۀ تراز  500هکتوپاسکال

شکل  .8نقشۀ تراز  850هکتوپاسکال
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شکل  .9نقشۀ شار رطوبتی تراز 925
هکتوپاسکال
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شکل  .10نقشۀ سطح زمین

بررسی نقشۀ تراز  500ه توپاس ال (ش ل  )7تاریخ  1390/4/17نشان میدههد پرارتفهاعی کهه
روی ایران بسته شده سبب استقرار هوای گرم شده که زبانۀ آن در شمالغرب نیهز دیهده مهیشهود و
انتقال هوای گرم را به منطقه موجب شده است .این پرارتفا  ،پرفشار جنهب حهارة آزور اسهت .نقشهۀ
تراز  850ه توپاس ال (ش ل  )8تاریخ  1390/4/17نشان میدهد کهه مرکهز کهمفشهاری بها کنتهور
 1440ژئوپتانسیلمتر بر جنوب شرق ایران بسته شده و پشتۀ آن با کنتور  1520ژئوپتانسیلمتهر بهر
روی شمال غرب کشور (منطقۀ آذربایجان) کشیده شده اسهت .در نقشهۀ سهط زمهین (شه ل )10
تاریخ  1390/4/17زبانۀ کمفشاری از خلیج فارس تا شمال غرب ایران کشیده شده است .مرکهز ایهن
کمفشار بر روی شبهجزیرة عربستان و جنوب خلیج فارس قرار گرفته است .ایهن کهمفشهار در فصهل
گرم ظاهر شده و گسترش آن به داخل ایران موجب حاکمیت هوای گرم و سوزان مهیشهود .تحلیهل
نقشۀ شار رطوبتی تراز  925ه توپاس ال (ش ل  )9تاریخ  1390/4/17نشهان مهیدههد کهه هسهتۀ
بیشینه روی شمالغرب بهمقدار  8گرم بر کیلوگرم قرار دارد که بهنظر مهیرسهد حرکهت چرخنهدی
روی دریای مدیترانه و واچرخندی دریای خزر سبب شار رطوبت به شمالغهرب کشهور شهده اسهت.
سرعت باد  25-30متر بر ثانیه است.
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نتیجهگیری
موج گرمایی سبب خسارتهای زیادی از جمله آتشسوزی جنگلهها ،گرمهازدگی و آسهیب بهه
سالمت انسانها ،ذوب شدن برفهها در ارتفاعهات ،آسهیب رسهاندن بهه محصهوالت کشهاورزی،
افزایش مصرف آب ،تبخیر -تعرق ،خش سالی و  ...میشود که روی سرزمینهای پست ،هموار و
دشتها هم از لحا شدت و هم از لحا دوام و فراوانی ،امواج گرمایی رونهد رو بهه افزایشهی را
نشان میدهند ] .[4در پژوهش حاضر به شناسایی ،طبقهبندی و تحلیل همدیهد امهواج گرمهایی
رخداده در شمالغرب ایران بهمنظور بررسی سامانهههای همدیهدی مهؤثر در وقهو ایهن امهواج
بهدلیل خطرهای محیطی و انسانی آنها پرداخته شد .ارتباط بین وقهو امهواج گرمهایی منطقهۀ
شمال غرب ایران با وضعیت همدید جو نشان داد که الگوی غالب در ههر دو خوشهه از روزههای
نمایندة امواج گرمایی در سط  500ه توپاس ال پرفشار جنبحارهای آزور بهوده اسهت کهه در
فصل تابستان بهصورت زبانهای ا ز طریق دریای مدیترانهه بهر بهاالی خاورمیانهه از جملهه ایهران
کشیده میشود و از هرگونه ناپایداری جلوگیری میکند .این عامل سهبب شه لگیهری آسهمان
صاف و افزایش درجۀ حرارت در منطقه شمالغرب ایران شده است.
در نقشههای  850ه توپاس ال کمفشار پاکستان و در نقشههای سط زمین کمفشهار عربسهتان
حاکم بوده و سبب حاکمیت امواج گرمایی بسیار شدید و شدید در منطقۀ شهمال غهرب ایهران شهده
است .کمفشار عربستان غالبترین الگوی موجد دماهای حدی گرم در منطقۀ تحقیق است .در نقشهۀ
شار رطوبتی سط  925ه توپاس ال حرکت واچرخندی روی دریای خزر و نیهز حرکهت چرخنهدی
دریای مدیترانه بیشترین تأثیر را در شار رطوبتی به منطقۀ شمالغرب ایران دارا بودند .منبهع تهأمین
رطوبت بهطور کلی دریاهای مدیترانه و خزر بوده است .در کلیۀ نقشههای شهار رطهوبتی ،رطوبهت در
زمان وقو امواج گرمایی روی منطقۀ شهمالغهرب وجهود داشهته و سهبب تشهدید مخهاطرات امهواج
گرمایی بهلحا مخاطرات انسانی شده است؛ چراکه در روزههایی کهه ههوا مههآلهود و شهرجی اسهت،
رطوبت نسبی بسیار زیاد است و تبخیر در چنین هوایی که بهنسبت اشهبا اسهت بههکنهدی صهورت
میگیرد .هرچه رطوبت هوا زیادتر شود درجهۀ حهرارت کمتهری قابهل تحمهل خواههد بهود در چنهین
شرایطی دمای بدن افزایش مییابد و انسهان دچهار عهوارض جهدی مثهل سه تۀ قلبهی ،گرمهازدگی،
گرفتگی عهالنی و ...میشود ] .[6نتایج فراوانی وقو امواج گرمایی نشان داد که در بهین ایسهتگاههها،
پارسآباد و اهر بهلحا مخاطرات انسانی در سط بسیار شدید قرار گرفتهاند .آسیبهای انسهانی ایهن
سط س ته در اثر گرما و گرمازدگی است ،ایستگاههای جلفا ،میانه ،سهنندج ،خهوی ،اردبیهل ،تبریهز،
زنجان ،سقز ،مهاباد ،ارومیه ،خهرمدره ،سهراب ،پیرانشههر و مراغهه در سهط شهدید قهرار گرفتههانهد؛
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آسیب های انسهانی ایهن سهط گرمهازدگی و گرفتگهی عههالنی اسهت .ایهن ایسهتگاههها در معهرض
آسیبهای جدی در زمان وقو امواج گرماییاند.
منابع
] .[1اسمعیلنژاد ،مرتهی ( .)1392شناسایی رفتار م انی امواج گرمایی سیستان و بلوچستان با
برنامه  Hot Spotدر محی  .GISپوستر نخستین کنفهرانس ملهی آبوهواشناسهی ایهران،
اردیبهشت .1392
] .[2براتی ،غالمرضا؛ موسوی ،سید شفیع .)1384( ،جا به جایی م انی موجهای زمستانی گرمها
در ایران .مجلۀ جغرافیا و توسعه ،سال سوم ،شمارة .41-52 :5
] .[3حدادی ،حسین ( .)1388تحلیل زمانی و م انی امواج گرما در ایران .پایاننامۀ کارشناسهی
ارشد اقلیمشناسی در برنامهریزی محیطی ،دانش ده علوم انسانی و اجتماعی ،گروه جغرافیها،
دانشگاه تربیت مدرس.
] .[4دارند ،محمد ( .)1393شناسایی و تحلیل زمانی – م انی امواج گرمایی ایرانزمین .جغرافیا
و توسعه ،شمارة  ،35تابستان .167 -180 :1393
] .[5سلیقه ،محمد ( .)1382مدلسازی اثرهای آبوهوایی کمفشارهای حرارتی در منطقۀ جنب
حاره .تحقیقات جغرافیایی ،شمارة .74-90 :18
] .[6علیزاده ،امین .)1391( ،اصول هیدرولوژی کاربردی .انتشارات دانشگاه امام رضهای مشههد،
ویرایش ششم ،چاپ .34
] .[7علیهائی ،سیدحسههن ( .)1382مطالعههه امههواج گرمههایی شههدید در جنههوب ایههران .مجموعههه
گزارشات معاونت پژوهشی سازمان هواشناسی کشور.45-156 :
] .[8قویدل رحیمی ،یوس ( .)1390شناسایی ،طبقهبندی و تحلیهل سهینوپتیك مهوج ابرگهرم
تابستان  1389در ایران .مطالعات جغرافیهایی منهاطق خشهك ،سهال اول ،شهمارة  ،3بههار
.85 -100 :1390
] .[9کاویانی ،محمدرضا؛ علیجانی ،بهلول ( .)1390مبانی آبوهواشناسی .چاپ سیزدهم ،تهران:
انتشارات سمت.
] .[10محمدیاریان ،محترم؛ مفیدی ،عباس؛ حسهین زاده ،سیدرضها ( .)1392پهنههبنهدی مخهاطرات
دمایی در شمال شرق ایران .نخستین کنفرانس ملی آبوهواشناسهی ایهران .دانشهگاه تحصهیالت
ت میلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان 31 :اردیبهشت و  1خرداد .1392
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 تحلیل آماری – همدیدی امهواج.)1394(  طیبه، جعفر؛ رستمی، فیروز؛ معصومپور، مجرد.[11]
،13  شهمارة، جغرافیا و مخاطرات محیطی. درجۀ سلسیوس در غرب ایران40 گرمایی باالی
.41 – 57 :94 بهار
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