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 چکیده
لحها  فراوانهی وقهو  و صهدمات      بهه ی جهان معاصرند که وهوا آبامواج گرمایی از تظاهرات اصلی تغییر 

 تحلیل و بندی طبقه شناسایی، ،پژوهش این هدف .اهمیت زیادی دارندو مالی ناشی از این پدیده،  جانی
در ایهن مطالعهه    .وندنهد یپ یمه غهرب ایهران بهه وقهو       شمال ۀمنطقاست که در  گرمایی امواج همدیدی
 توسه   شهده  فیمعر گرمایی شاخص از اند.هشدبررسی  گرمایی امواج وقو  در مؤثر همدیدی های سامانه
 بلندمهدت  آمهار  بدین منظور ابتدا .استفاده شد (NCDC) متحده ایاالت ییوهوا آب هایداده ملی مرکز

 برای (شهریور تا اردیبهشت) سال گرم ماه پنج برای روزانه نسبی رطوبت و روزانه حداکثر دمای ۀسال 23
 پیوسهته  وقهو   بهه  گرمایی امواج همدیدی و آماری هایویژگی و ایران غرب شمال همدیدی هایایستگاه
 ،شهدت  سهط   پهنج  در مهذکور  گرمایی شاخص براساسناطق مورد مطالعه م گرمایی امواج. شد بررسی
های همدید نشان داد که الگوهای غالب در منهاطق مهورد   تحلیل نقشهنتایج  .شد شناسایی و بندی طبقه

های شار . نقشهاند پاکستانفشار عربستان و  ، کمیا حاره جنبپرفشار وقو  امواج گرمایی  در زمان مطالعه
 ،حرکت واچرخندی روی دریای خزر و نیز حرکت چرخندی دریای مدیترانه که رطوبتی نیز نشان دادند

 .انهد شهته دادر زمان وقهو  امهواج گرمهایی    غرب ایران شمال ۀمنطقرا در شار رطوبتی به  ریتأثبیشترین 
تشهدید مخهاطرات    سهبب غرب وجود داشت کهه  شمال ۀمنطق رطوبت در زمان وقو  امواج گرمایی روی

 لحا  مخاطرات انسانی شده است. بهامواج گرمایی 

 .مخاطرات انسانیکاهش رب ایران، غتحلیل همدیدی، شمالامواج گرمایی، : واژگان کلیدی

 

                                                 
 Email: jahanbakhshsaeed@yahoo.com  09141120860نویسندة مسئول، تلفن:  *

mailto:jahanbakhshsaeed@yahoo.com
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 مقدمه

نامنهد   مهی  موج گرما ای وسیع راناحیهدر  حاکمیت و تهاجم هوای بسیار گرم یا گرمایش شدید هوا

های باالی میانگین دمهای حهداکثر   های مثبت یا فریننوسانامواج گرمایی به  ،آماری نظر از .]19[

ههای متهوالی( در فههاهای جغرافیهایی     هها و مهاه  شود که در طی روزها )گاه هفتهه  روزانه گفته می

د دمها،  نه سهان دار را بهر آسهایش ان   ریتأثعوامل جوی که بیشترین . ]8[ خاصی استمرار زمانی دارند

و انسان از ایهن   استتر  رطوبت و دما از همه مهم ریتأث ،میاناین که از هستند رطوبت، تابش و باد 

آلود و شرجی اسهت، رطوبهت نسهبی    در روزهایی که هوا مه. ]9[  کنددو جنبه احساس آسایش می

رت خواههد گرفهت.   صو یکند به استاشبا   نسبت بهو تبخیر در چنین هوایی که زیاد است بسیار 

وضهعیتی  در چنهین  ؛ بهود  خواهد تحمل قابل کمتری حرارت ۀدرج ،شود زیادتر هوا هر چه رطوبت

قلبهی، گرمهازدگی، گرفتگهی     ۀو انسان دچار عوارض جهدی مثهل سه ت   یابد  افزایش میدمای بدن 

 یعمها  به نسبت جامد یها بارش کاهش عوامل از ی ی همچنین گرمایش .]6[ شود... می عهالنی و

 رونهد  رسهد مهی  نظهر  بهه . اسهت  کوهسهتانی  مناطق در برف ذخایر ذوب فرایند به دهی شتاب نیز و

 در ایهران  بارش که واقعیت این به توجه با .باشد همراه آبی هایانباره شدن محدودتر با دما افزایش

 ایمعنه  بهه  آبهی  هایانباره وسعت کاهش ،است نشده توزیع سال سراسر در وبوده متمرکز  مجمو 

 اخیهر  ههای دههه  طهی  گرمایی امواج. ]12[بود  خواهد بارش بدون و گرم هایماه در یآب کم تشدید

 بیشترین دارای ساحلی مناطق و است رطوبت و ارتفا  تابع م انی نظر از کهداشته  فزاینده روندی

گهرو   درکاهش پیامهدهای امهواج گرمهایی آینهده،      نیبنابرا .]3[ هستند گرما موج با ییروزها تعداد

بینهی و کشه    آنهها، پهیش  ایجادکننهدة  ههای هواشناسهی   امواج گرمایی سهامانه  سازوکارشناسایی 

امواج گرمایی بهر سهالمت عمهومی و همچنهین شناسهایی       ةدهندآزار راتیتأثهایی برای کاهش  راه

 ههای خطردلیل اهمیت  بهدر این پژوهش . ]20[ ارتباط با امواج گرمایی است در ریپذ بیآسمناطق 

 امواج همدید تحلیل و بندی طبقه شناسایی، اقدام به انسانی و محیطی ناشی از وقو  امواج گرمایی

 مهؤثر  همدیدی های سامانه کاهش مخاطرات انسانی، منظور به ایران غرب شمال در داده رخ گرمایی

 .شدبررسی  امواج این وقو  در

مهارتین   .است گرفته صورت اییگرم امواج یمحیط مخاطرات بارةدر زیادی مطالعات تاکنون 

 ةزنجیر روش طریق از خشك یها دوره طول برمبنای را اسپانیا جزیرة شبه، ] 21[واید و هم اران 

 .کردند تقسیم را کشور این مختل  نواحی آن، اساس بر و کرده بندی منطقه مارک 

 و پرداختنهد  لیشهما  ، به بیان علل همدیدی امواج گرمایی کارولینای[15فان و هم اران ] چن

 امهواج  وقهو   اصهلی  عوامل را اطلس اقیانوس مرطوب و گرم هوای فرارفت و برمودا پرفشار استقرار
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یی را در اروپا بها  وهوا آب، تغییرات رویدادهای حدی ] 14[ بنیستون و هم اران .ندکرد ذکر گرمایی

 بهه بررسهی  ، ] 22[ . ژان روبهن و هم هاران  کردنهد ای تحلیهل  یی منطقهه وههوا  آباستفاده از مهدل  

 ،] 24[اون اشهوی  و توشهی     .پا پرداختنددر ارو 2003ناشی از امواج گرمایی در تابستان  ریوم مرگ

 .نهد را بررسهی کرد  بلگهراد  زمستانۀ و تابستانه فرین دماهای با شمالی اطلس نوسانات الگوی ارتباط

اروپا بر اثر افزایش  2003 سالامواج گرمایی شدید بررسی طی مطالعاتی به  ] 17[فئوداله و شوکال 

بهه بررسهی    ات خودمطالع در ]18[جانسون و هم اران  ند.پرداخت سط  دمای آب دریای مدیترانه

 ةمتحهد ایاالت  ۀمیاندر معرض خطر بهداشتی ناشی از گرما در غرب افراد تغییرات فهایی و زمانی 

ههای گهرم در چههار    ه بررسی تابستاندر اروپا ب ] 23[تواردوژ و کوسووس ا سزاک  .پرداختندآمری ا 

های گرم و به این نتیجه رسیدند که فراوانی تابستانپرداختند ساله  60 ةدمایی در یك دور ۀآستان

 سهالمت  بهر  زیهاد  ریتأث با یحرارت امواج ینیبشیپبه  ]13[آمنگوال و هم اران  رو به افزایش است.

 آمهاری  دیهدگاهی  بها  گرمهایی  امواج زمینۀ در ] 7[علیائی  .ندپرداخت اروپا 2003تابستان  در انسان

درخصهوص  ] 2[براتهی و موسهوی   . کهرد  مطالعهه  ایهران  در را امواج این م انی و زمانی های ویژگی

 بررسهی  بهه  ] 3[حهدادی   نهد. به مطالعهه پرداخت  انایر در های زمستانی گرمام انی موج ییجا جابه

 تحلیهل  بهه  ] 8[قویدل رحیمی  است. پرداخته رانیادر  گرما امواج وقو  م انی و زمانی های ویژگی

 کهل  زمهان  آن در کهه  گرفت نتیجه و پرداخت ایران در 1389 سال تابستان ابرگرم موج همدیدی

 ایهران  روی بر بسته ارتفا رپ یك نیز طرفی از و بوده یا حاره جنب پرفشار استیالی تحت خاورمیانه

 از کرمانشهاه  بهر  شهده  حادث گرمایی امواج بررسی در ] 12[پناه و هم اران  یزدان .است بوده مستقر

 داریمعنها  و افزایشهی  رونهد  که رسیدند نتیجه این به و کردند استفاده کندال- من ناپارامتری روش

 گرمهایی اسهتان   امهواج  م انی رفتار شناساییبه  ] 1[نژاد  اسمعیل .دارد وجود کندال - من در آزمون

 دشهت  کهه در و نتیجه گرفهت   پرداخت GIS محی  در Hot Spot برنامۀ با بلوچستان و سیستان

 از و اسهت  م هانی  نظهم  دارای گرمها  امواج استان و جنوب غرب جنوبدر سرباز و  ناحیۀ سیستان،

 در دمهایی  مخهاطرات  بنهدی  پهنهه  بهه ، ] 10[ محمدیاریان و هم اران .است برخوردار باالیی رخداد

 پدیهدة  دو گرمهایی  مهوج  پدیهدة  بهرخالف  که رسیدند نتیجه این به و ندپرداخت ایران شرق شمال

 است. بوده برخوردار بیشتری فراوانی از بادسوز و یخبندان

درجهۀ   40همدیهدی امهواج گرمهایی بهاالی      –، بهه تحلیهل آمهاری    [11]و هم اران  مجرد

سهبب  ن فشهار عربسهتا  ارتفا  آزور و پر پرکه  گرفتندو نتیجه پرداختند سلسیوس در غرب ایران 

 .استطقه بوده و زمان آغاز آن از مرداد جاد امواج گرمایی در منای
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 روش تحقیق و تحلیل

 .ههای جهو بهاال   سهط  زمهین و داده   یها دادهدر این پژوهش از دو نو  داده استفاده شده است: 

شامل دمای حداکثر روزانه و میانگین رطوبت نسبی است کهه بهرای پهنج     های سط  زمینداده

شهمال غهرب    ۀمنطقهمدیدی هواشناسی در  یها ستگاهیا (شهریور تایبهشت ارد) ماه گرم سال

 اسهاس  این شد. بر ( از سازمان هواشناسی کشور اخذ1370-1392آماری ) سال 23ایران برای 

 دشهده ییتأسپس از شهاخص گرمهایی   . ندشد داشتند انتخابتری کاملهای که داده ایستگاه 22

شهد  گرمهایی اسهتفاده    ۀآسهتان ایاالت متحده برای تعیین  ییوهوا آبهای توس  مرکز ملی داده

 .(2و  1 های رابطه)

 :1 ۀرابط

 Lans P. Rothfuszاین شاخص گرمایی از پایش نتایج رگرسیون چندگانه که توس   ۀمحاسب

پیشهنهاد   1990در سال  (NWS)ی وهوا آبو شرح سازمان خدمات ملی  لیوتحل هیتجزپس از 

 :Rothfuszرگرسیونی معادلۀ در  .است آمده دست بهشده است 
HI = -42.379 + 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 

 ۀمعادله  فارنهایهت باشهد   ۀدرجه  80 یهر ( زو دما)رطوبت نسبی  HIاز  آمده دست به مقدار اگر

 ( اسهتفاده 2 ۀرابطه ) گرمایی از شاخصمناسب نیست برای اصالحیه باید  Rothfuszرگرسیونی 

 آمهد،  دسهت  بهه فارنهایهت   ۀدرجه  80ها کمتر از برای ایستگاه آمده دست بهگرمایی  شاخص کرد.

 .شد( استفاده 2 ۀرابطبرای اصالح از شاخص گرمایی )رو  ازاین

 :2 ۀرابط

ازگاری بها نتهایج اسهتدمن    ارزش سه  ۀمحاسباست که برای  ای این شاخص گرمایی فرمول ساده

 شود:اعمال می
HI = 5/0  ˟ {T + 0/61  + [(T- 0/68 ) ˟ 2/1 ] + (RH ˟ 094/0 )} 

 .استدرصد  برحسبرطوبت نسبی  RH  دمای محی  برحسب فارنهایت و T باال، ۀدر رابط

شهدت خطرههای انسهانی    بنهدی سهط    نتایج محاسبات شهاخص گرمهایی و طبقهه   براساس 

بندی امواج گرمایی بسیار شدید، شهدید و متوسه    ، سه سط  مربوط به طبقه1براساس جدول 

های منتخب منطقۀ تحقیق بعهد از بررسهی   زیاد بر مخاطرات انسانی، برای ایستگاه ریتأثدلیل  به

 های همدیدی مطالعه شد.نقشه فراوانی وقو  آنها با استفاده از



 381 ...منظور کاهش  بندی و تحلیل همدیدی امواج گرمایی بهشناسایی، طبقه

 

 

 خدمات ملی سازمان توسط انسانی خطرهای و شدت براساس گرمایی امواج بندیطبقه .1 جدول

 ]16[ متحده ایاالت ییوهوا آب

 سطح شدت شاخص گرمایی انسانی خطرهای بندی امواج گرماطبقه

 گرمازدگی وس ته دراثرگرما  خیلی خطرناک
 54) رباالتیا  فارنهایتدرجۀ  130

 یا باالتر( گراد سانتیدرجۀ 
 بسیار شدید

 خطرناک

، گرفتگی عهالنی گرمازدگی

)گرمازدگی دراثر قرارگرفتن در 

آفتاب یا  مدت طوالنیمعرض 

 فعالیت بدنی باشد.(

-54فارنهایت )درجۀ  105 -129

 (گراد سانتیدرجۀ  41
 شدید

 احتیاط باال

، گرفتگی عهالنی گرمازدگی

دراثر  )گرمازدگی مم ن است

 مدت طوالنیقرارگرفتن در معرض 

 آفتاب یا فعالیت بدنی باشد.(

 32-41فارنهایت )درجۀ  105-90

 (گراد سانتیدرجۀ 
 متوس 

 تمرین یا ورزش بیش از حد معمول احتیاط
 27-32فارنهایت )درجۀ  90-80

 (گراد سانتیدرجۀ 
 کم

 بدون خطر هی  خطری ندارد.وهوای ایاالت متحده  این سط  براساس تأییدیۀ سرویس ملی آب

 

 نهم  همچنین و دریا سط های فشار و داده مترارتفا  ژئوپتانسیل یها دادهبرای متغیرهای جو باال 

 وابسهته   NCEP/NCARدادة پایگهاه  از رطوبتی شار هاینقشه برای (کیلوگرم بر گرم برحسب) ویژه

 م هانی  دقهت  بها  و رقهومی  صهورت  هبه  آمری ها  متحهدة  ایهاالت  شناسهی اقیانوس و جو ملی سازمان به

. شهد  برداشهت  و انتخهاب  شرقی درجۀ 100تا  0 و شمالی درجۀ 80 تا 0 محدودة در درجه 5/2×5/2

 15:30 بها  اسهت  برابهر  که گرینوی  وقت به زولو 12 ساعت با مقارن همدیدی هایتحلیل اجرای زمان

 شهار  ههای نقشهه  همدیهدی  هایحلیلت زمان. شد انتخاب( روز موقع ترینگرم با مقارن) محلی وقت به

 رطوبهت  چراکهه شد،  انتخاب است محلی وقت به 3:30 با برابر که گرینوی  وقت به زولو 00:00رطوبتی

پهژوهش   نیه در ا شده گرفتهکار  بهنو  روش تحلیل همدید . ساعت بیشترین مقدار را دارد این در هوا

 محیطی به گردشی است.

زیهر در نظهر    صهورت  بهفراگیر در شمال غرب دو شرط  برای استخراج روزهای موج گرمایی

 ه شد:گرفت

ها موج گرمایی درصد از ایستگاه 50 کم دست دانتخاب روز همراه با موج گرمایی بای . برای1

دو ایستگاه مهوج گرمهایی شهدید یها      دبای کم دستنها آمتوس  به باال را گزارش دهند و از میان 

 .دادندمید را نشان یك ایستگاه موج گرمایی بسیار شدی
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ها موج گرمایی متوس  به بهاال را  درصد از ایستگاه 70که اگر بیش از  بودشرط دیگر آن  .2

مهوج   عنهوان  بهآن روز نیز  ،نشان دهند و در میان آنها یك ایستگاه نیز موج شدید را نشان دهد

راج الگهوی  اسهتخ  بهرای روز اسهتخراج شهد. سهپس     577. با این شروط شود یم انتخابگرمایی 

گرینوی  هر کدام از  12ه توپاس ال ساعت  500از  ترمروز، ارتفا  ژئوپتانسیل 577این  همدید

خوشه تقسیم شهدند. سهرانجام بها     دوبندی با شگرد وارد به ها با استفاده از روش خوشهاین روز

رین هها یهك روز نماینهده کهه دارای بیشهت     یك از خوشه بین هر یگروه درونتگی اعمال همبس

آن خوشه در نظر گرفته شهد   ةنمایندعنوان روز  بههمبستگی با سایر روزهای داخل خوشه بود، 

 ةنماینهد  روزههای  .شهود  می تحلیل تعیین الگوی موجد موج گرمایی برایفشار آن  یها نقشهکه 

 اند.شده ارائه 2 جدول در گرمایی امواج یها خوشه از یك هر

 عهرض  39˚ 47' و 34 ˚40 و شهرقی  طهول  49˚ 30' تها  44 ˚00' محهدودة  در ایران غربشمال

 غربهی،  آذربایجهان  شهرقی،  آذربایجهان  منتخب استان پنج شاملکه در این پژوهش  شده واقع شمالی

نشهان داده   1های مورد مطالعهه در شه ل   موقعیت مناطق و ایستگاه. است اردبیل و کردستان زنجان،

 اند.شده

 یدهای مورد تحلیل همدخوشه .2جدول 

 خوشه سال ماه روز

14 5 1374 1 

17 4 1390 2 

 
 نغرب ایراهای مورد مطالعه در شمالایستگاهموقعیت مناطق و . 1شکل 
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 بحث

، شهدید و متوسه    دیشهد  اریبسها را در سه سط  انی وقو  امواج گرمایی ایستگاهفراو 3جدول 

 .است 3رام جدول نیز هیستوگ 2دهد و ش ل نشان می

 های مورد مطالعهستگاهامواج گرمایی برای ایفراوانی وقوع  .3 جدول

نام 

 ها ایستگاه

بسیار 

 شدید
 متوسط شدید

 45 938 45 آباد پارس

 1366 321 1 اهر

 61   خلخال

 773 10  دره خرم

 1309 88  خوی

 1025 6  مهاباد

 207   ماکو

 668 1  پیرانشهر

 359   قروه

 1910 114  نندجس

 1114 15  سقز

 

نام 

 ها ایستگاه

بسیار 

 شدید
 متوسط شدید

 335   سردشت

 35   زرینه

 356   بیجار

 808 7  مراغه

 1716 311  جلفا

 385 1  سراب

 1741 136  میانه

 1127 15  تبریز

 813 9  زنجان

 221 23  اردبیل

 616 19  ارومیه

 

 
 3 های جدولفراوانی وقوع امواج گرمایی ایستگاه از آمده دست بهبندی هیستوگرام طبقه .2شکل 
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 بسهیار  گرمهای  مهوج  1 و اههر  45 آبادپارس ایستگاهفق  مورد مطالعه،  هایایستگاه بین در

دره، خهوی، پیرانشههر، مهابهاد،     خهرم ، اههر،  آبهاد  پارسهای سط  شدید ایستگاه در دارند. شدید

ار دارنهد. سهط    اردبیهل قهر   و سنندج، سقز، مراغه، جلفا، سراب، میانهه، تبریهز، زنجهان، ارومیهه    

سبب داشتن  به ه توپاس ال 500 تراز پژوهش این در .شود یمها را شامل ایستگاههمۀ متوس  

 از و سطحی فشار آرایش در جو میانی ۀالی عنوان به جوی تراز این هایجریان ةکنند نییتعنقش 

 ههای نههاده  تغییهرات  در تراز این جوی هایجریان الگوهای ةکنندتعیین نقش سبب به سو دیگر

 روزههای  در نیهز  (hp) ه توپاس ال 850 هاینقشه انتخاب شد. (بارش و دما) ییوهوا آب اصلی

 شهار  بهه  مربهوط  یهها نقشهه از  همچنین .شد تحلیلبررسی بیشتر  منظور به گرمایی امواج وقو 

 استفاده شهد.  پایینی ترازهای در رطوبت سبب بیشتر بودن به ،ه توپاس ال 925 تراز در رطوبت

 تهراز  در رطوبهت  وجهود  ها نقشه این بررسی رطوبت اهمیتبا توجه به  استفاده مورد شاخص در

 شد.قابل تشخیص  گرمایی امواج وقو  هایروز دره توپاس ال  925

 
 :گردشی خوشۀ اول تحلیل همدید الگوی

  

 هکتوپاسکال 850تراز  . نقشۀ 4شکل  هکتوپاسکال 500تراز  ۀنقش .3شکل 
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 925شار رطوبتی تراز  نقشۀ .5شکل 

 هکتوپاسکال
 سطح زمینۀ نقش .6شکل 

 ارتفهاعی  پهر  شهود  یممشاهده  14/5/1374تاریخ  (3ش ل ه توپاس ال ) 500تراز  نقشۀ در

سهمت شهمال    بهه در حال پیشهروی  نسیل متر بر روی ایران بسته شده پتاژئو 5920با کنتور  که

 صورت بهروی دریای خزر ز آن در جنوب خزر قرار گرفته است. این پرارتفا  مرک کهاست کشور 

 پرفشهار  ارتفها ،  پهر ایهن   .دههد که انتقال هوای گهرم را بهه منطقهه نشهان مهی      گرفته پشته قرار

 بهاالی  بر مدیترانهدریای  طریق از ایزبانه صورت به تابستان فصل در که است آزور یا حاره جنب

گرم  ةدر دور و کندمی جلوگیری ناپایداری هرگونه از و شودمی کشیده ایران جمله از خاورمیانه

شود. پرفشهاری  ای تش یل میحارها در جنوب و زیر رودباد جنباثر فرونشینی مداوم هو سال بر

آزور )واقهع در اقیهانوس    ریه الجزا مجمهع دههد بهر روی   قرار می ریأثتتحت  ی ایران راوهوا آبکه 

ای از طریهق دریهای مدیترانهه بهر بهاالی      زبانهه  صورت بهاطلس( مستقر بوده و در فصل تابستان 

تهراز   نقشهۀ  کنهد. ناپایداری جلوگیری می گونه شود و از هرخاورمیانه از جمله ایران کشیده می

 با کنتور که فشاریمرکز کمۀ زبان دهدمی نشان 14/5/1374 تاریخ( 4)ش ل ه توپاس ال  850

غهرب  تها شهمال  متهر  ژئو پتانسهیل  1480با کنتور  ،متر روی ایران بسته شدهژئوپتانسیل 1400

و  اسهت حرارتهی موسهمی    فشهار  کهم  ،فشار کماین  .کشیده شده است (آذربایجان ۀکشور )منطق
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 ةنیم رای به همگرایی حاره ۀمنطقجایی  هجاب عامل ایجاد آن گرمایش شدید سط  زمین در اثر

 ۀزبانه  14/5/1374تهاریخ   (6)شه ل   سهط  زمهین   نقشۀ در .]5[ های گرم استشمالی طی ماه

از خلیج فارس تا شمال غرب ایران کشیده شهده   ه توپاس ال 1000 فشار همبا خ   یفشار کم

 از بهیش  گرمهایش  و گرم وایه فرونشینی موجب که استعربستان  فشار کم ،فشار کماین  است.

 غرب شده است.در شمال زمین سط  حد

 نشهان  14/5/1374تهاریخ   (5)شه ل   ه توپاسه ال  925شهار رطهوبتی تهراز     نقشۀ تحلیل

روی دریای خزر قهرار گرفتهه کهه     لوگرمیبر کگرم  8رطوبتی با مقدار   ۀنیشیب ۀهستدهد که  می

 .غرب کشیده شده استشمالۀ منطقی اطق جنوبگرم بر کیلوگرم بر روی من 3آن با مقدار  ۀزبان

 .استمتر بر ثانیه  15-20سرعت باد 

 تحلیل همدید الگوی گردشی خوشۀ دوم:

  
 هکتوپاسکال 850. نقشۀ تراز 8شکل  هکتوپاسکال 500. نقشۀ تراز 7شکل 
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 925شار رطوبتی تراز  نقشۀ .9شکل 

 هکتوپاسکال
 سطح زمین ۀنقش .10شکل 

کهه   پرارتفهاعی  دههد نشان می 17/4/1390تاریخ  (7)ش ل ه توپاس ال  500تراز  قشۀنبررسی 

 و شهود  غرب نیهز دیهده مهی   آن در شمال ۀکه زبانشده استقرار هوای گرم سبب روی ایران بسته شده 

 نقشهۀ  .اسهت آزور حهارة  جنهب   پرفشاراین پرارتفا ،  شده است.موجب انتقال هوای گرم را به منطقه 

کنتهور   بها  یفشهار  کهم دهد کهه مرکهز   نشان می 17/4/1390تاریخ  (8)ش ل   توپاس اله 850تراز 

متهر بهر   ژئوپتانسیل 1520آن با کنتور  ۀجنوب شرق ایران بسته شده و پشت متر بر لیژئوپتانس 1440

 (10)شه ل   سهط  زمهین   نقشهۀ در اسهت.  کشیده شده  (آذربایجان ۀروی شمال غرب کشور )منطق

از خلیج فارس تا شمال غرب ایران کشیده شده است. مرکهز ایهن    یفشار کم ۀانزب 17/4/1390تاریخ 

در فصهل   فشهار  کهم عربستان و جنوب خلیج فارس قرار گرفته است. ایهن   ةریجز شبهبر روی  فشار کم

 تحلیهل  شهود. حاکمیت هوای گرم و سوزان مهی گرم ظاهر شده و گسترش آن به داخل ایران موجب 

 ۀههد کهه هسهت   دمهی  نشهان  17/4/1390تاریخ  (9)ش ل  ه توپاس ال 925شار رطوبتی تراز  نقشۀ

رسهد حرکهت چرخنهدی    نظر مهی  بهکیلوگرم قرار دارد که  گرم بر 8مقدار  بهغرب بیشینه روی شمال

 اسهت. شهده  غهرب کشهور   شار رطوبت به شمالسبب ریای خزر روی دریای مدیترانه و واچرخندی د

 .استمتر بر ثانیه  25-30سرعت باد 
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 گیرینتیجه

ی و آسهیب بهه   ، گرمهازدگ هها  جنگل یسوز آتشهای زیادی از جمله  خسارت سببموج گرمایی 

، رسهاندن بهه محصهوالت کشهاورزی     بی، آسه هها در ارتفاعهات  شدن برف ، ذوبهاسالمت انسان

 و هموار پست، هایسرزمین روی شود که... می  سالی و، خشتعرق -مصرف آب، تبخیر افزایش

 را افزایشهی  بهه  رو رونهد  گرمایی امواج فراوانی، و دوام لحا  از هم و شدت لحا  زا هم هادشت

و تحلیل همدیهد امهواج گرمهایی     یبند طبقه ،شناساییبه  حاضردر پژوهش  .]4[ دهندمی نشان

ههای همدیهدی مهؤثر در وقهو  ایهن امهواج       بررسی سامانه منظور بهغرب ایران در شمال داده رخ

 ۀمنطقه  گرمهایی  امهواج  وقهو   بین ارتباط طی و انسانی آنها پرداخته شد.محی خطرهایدلیل  به

 روزههای  خوشهه از  دودر ههر   غالب الگوی که داد نشان جو همدید وضعیت با ایران غرب شمال

در کهه   اسهت  بهوده آزور  یا حاره جنب پرفشاره توپاس ال  500در سط  امواج گرمایی  ةنمایند

ز طریق دریای مدیترانهه بهر بهاالی خاورمیانهه از جملهه ایهران       ای ازبانه صورت بهفصل تابستان 

گیهری آسهمان   شه ل سهبب  . این عامل کندو از هرگونه ناپایداری جلوگیری می شودمیکشیده 

 است.شده غرب ایران حرارت در منطقه شمالدرجۀ صاف و افزایش 

عربسهتان   فشهار  کم نهای سط  زمیدر نقشهو  پاکستان فشار کمه توپاس ال  850های در نقشه

شهده   ایهران  شهمال غهرب  منطقۀ حاکمیت امواج گرمایی بسیار شدید و شدید در سبب  وحاکم بوده 

 نقشهۀ در  .است تحقیق ۀهای حدی گرم در منطقترین الگوی موجد دماغالب عربستان فشار کم است.

خنهدی  ه توپاس ال حرکت واچرخندی روی دریای خزر و نیهز حرکهت چر   925شار رطوبتی سط  

 نیتهأم منبهع  . بودنددارا غرب ایران شمال ۀرا در شار رطوبتی به منطق ریتأثین دریای مدیترانه بیشتر

های شهار رطهوبتی، رطوبهت در     نقشه ۀکلی در .بوده استکلی دریاهای مدیترانه و خزر  طور بهرطوبت 

رات امهواج  تشهدید مخهاط  سهبب   و اشهته غهرب وجهود د  شهمال  ۀزمان وقو  امواج گرمایی روی منطق

آلهود و شهرجی اسهت،    در روزههایی کهه ههوا مهه     چراکه؛ شده استلحا  مخاطرات انسانی  بهگرمایی 

صهورت   یکنهد  بهه  اسهت اشهبا    نسبت بهو تبخیر در چنین هوایی که زیاد است رطوبت نسبی بسیار 

در چنهین   بهود  خواههد  تحمهل  قابهل  کمتهری  حهرارت  درجهۀ  شود زیادتر هوا چه رطوبت هرگیرد. می

قلبهی، گرمهازدگی،    ۀو انسهان دچهار عهوارض جهدی مثهل سه ت       یابد افزایش میشرایطی دمای بدن 

 ،هها نشان داد که در بهین ایسهتگاه  گرمایی امواج فراوانی وقو  نتایج  .]6[ شودگرفتگی عهالنی و... می

نسهانی ایهن   های ااند. آسیبدر سط  بسیار شدید قرار گرفته انسانی مخاطراتلحا   به آباد و اهرپارس

میانه، سهنندج، خهوی، اردبیهل، تبریهز،      های جلفا،ایستگاهسط  س ته در اثر گرما و گرمازدگی است، 

؛ انهد مراغهه در سهط  شهدید قهرار گرفتهه      و دره، سهراب، پیرانشههر   زنجان، سقز، مهاباد، ارومیه، خهرم 
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در معهرض  هها  ایهن ایسهتگاه  های انسهانی ایهن سهط  گرمهازدگی و گرفتگهی عههالنی اسهت.         آسیب

 .اند گرماییهای جدی در زمان وقو  امواج  آسیب

 منابع 

شناسایی رفتار م انی امواج گرمایی سیستان و بلوچستان با  .(1392) رتهینژاد، م اسمعیل .]1[

، شناسهی ایهران  وهوا آبکنفهرانس ملهی   پوستر نخستین  .GIS در محی  Hot Spotبرنامه 

 .1392 بهشتیارد

گرمها   یزمستان یها موج یم ان ییجا به جا .(1384، )عیشف دیس ی،وسوم ؛، غالمرضایبرات. ]2[

 .41-52: 5 شمارة ،سال سوم ،و توسعه ایجغراف ۀمجل .رانیار د

کارشناسهی  نامۀ  پایان .تحلیل زمانی و م انی امواج گرما در ایران .(1388) سینحدادی، ح .]3[

، انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیها  ومعل دانش ده ،محیطی یزیر برنامهدر  یشناس میاقلارشد 

 دانشگاه تربیت مدرس.

جغرافیا  .نیزم رانیام انی امواج گرمایی  –شناسایی و تحلیل زمانی  .(1393) حمددارند، م .]4[

 .167 -180: 1393، تابستان 35 شمارةو توسعه، 

جنب منطقۀ  رارتی درفشارهای حیی کموهوا آبسازی اثرهای مدل .(1382) حمدسلیقه، م .]5[

 .74-90: 18 شمارةتحقیقات جغرافیایی،  .حاره

مشههد،   یدانشگاه امام رضها  انتشارات .(. اصول هیدرولوژی کاربردی1391، امین، )علیزاده .]6[

 .34چاپ  ،ویرایش ششم

مجموعههه  .مطالعههه امههواج گرمههایی شههدید در جنههوب ایههران .(1382) سههنحیدس ،علیهائی  .]7[

 .45-156: زمان هواشناسی کشورگزارشات معاونت پژوهشی سا

سهینوپتیك مهوج ابرگهرم     و تحلیهل  یبند طبقه ،شناسایی .(1390) یوس  ،قویدل رحیمی .]8[

بههار  ، 3 شهمارة  ،سهال اول  ،مطالعات جغرافیهایی منهاطق خشهك    .در ایران 1389تابستان 

1390 :100- 85. 

چاپ سیزدهم، تهران:  .ناسیشوهوا آب(. مبانی 1390بهلول )علیجانی،  ؛کاویانی، محمدرضا .]9[

 .انتشارات سمت

طرات بنهدی مخها   پهنهه  .(1392) ضها ریدس ،حسهین زاده  ؛باسع مفیدی، ؛حترم، ممحمدیاریان .]10[

دانشهگاه تحصهیالت    .شناسهی ایهران  وهوا آبکنفرانس ملی  نینخست .دمایی در شمال شرق ایران

 .1392رداد خ 1و اردیبهشت  31: ، کرمانت میلی صنعتی و فناوری پیشرفته



 1394 زمستان، 4، شمارة 2دانش مخاطرات/ دورة    390

همدیدی امهواج   –(. تحلیل آماری 1394رستمی، طیبه ) ؛پور، جعفر معصوم ؛. مجرد، فیروز]11[

، 13 شهمارة سلسیوس در غرب ایران. جغرافیا و مخاطرات محیطی، درجۀ  40گرمایی باالی 

 .41 – 57: 94بهار 

بررسهی   .(1391) یهام پ دیسه ، فهدایی  ؛سپندار ،انیاحمد ؛ساءنمینو،  ؛اهلل حجت ،پناه یزدان .]12[

و  هها  چهالش مهرزی و امنیهت،    همایش ملی شهرهای .در کرمانشاه شده حادثامواج گرمایی 

 .1391 نیفرورد 31و  30،سیستان و بلوچستان ، دانشگاههارهیافت
[13]. Amengual;A,Homar;V, Romero;R, Brooks; H.E, Ramis;C, Gordaliza;M, 

Alonso;S (2014). Projections of heat waves with high impact on human health in 

Europe. Global and Planetary Change, Vol 119, August 2014, pp, 71–84, 0921-

8181. 

[14]. Beniston, Martin; Stephenson, David B; Christensen, Ole B; Ferro, A.T; Frei, 

christoph; Goyette, stephane; Halsnaes,Kirsten; Holt, Tom; jyiha,kirsti; koffi, 

Brigitty; palutikof,jean; Scholl, Rigina; Semmler, Tido; Woth, Katja, (2007). 

Future extreme events in European climate. an exploration of regional climate 

model projections, Climatechange No,81,pp,71- 95, DOI 10.1007/s 10584-006-

9226-z. 

[15]. Chen, Fan; Konrad II, Charles E, (2006). A Synoptic climatology of 

summertime heat and humidity in the Piedmont region of North Carolina. 

Journal of Applied Meteorology and Climatology, Volume . 45, pp, 674- 685. 

[16]. El Morjani, Zine El Abidine; Idbraim, Soufiane (2011). Heat wave hazard 

modelling, Methodology document for the WHO e-atlas of disaster risk. Volume 

1, Exposure to natural hazards Version 2.0 Taroudant poly-disciplinary faculty 

of the Ibn Zohr University of Agadir, Morocco January 2011,No. 1, pp,1-86. 

[17]. Feudale, L; Shukla, J; (2011). Influence of sea surface temperature on the 

European heat wave of 2003 summer. Part I: an observational study، Climate 

Dynamics، in press، DOI 10.1007/s00382-010-0788-0. 

[18]. Johnson, Daniel. P;
 

Webber, J. Jeremy; Urs, Kavya; Beerval, 

Ravichandra;Vijay, Lulla ;stanforth, Austin C (2013);Spatiotemporal variations 

in heat relate health risk in three Midwestern US cities between1990and2010. 

DOI:10.1080/10106049.2013.799718,  23 Apr 2013. 

[19]. Kotlyakov,V ،M; Komarova, A ،I, (2007), Elsevier's Dictionary of Geography. 

Elsevier, ISBN:9780080488783 0080488781. 

[20]. Koppe, Christina; Kovats, Sari;Jendritzky, Gerd and Mennen 

(2004).HealthandGlobalEnvironmentalChangeBettina.publication, WHO, 

Regional office for Europe scherfigsvej 8,DK 2004 Copenhagen, Denmark’s,No. 

6, pp, 592 – 599. 

[21]. Martin vide, Javier; Gomez,Lidia (1998). Regionalization of peninsular Spain 

based on the length o dry spells. International Journal of climatol, No 19,pp, 537-

555, DoI: 0899-8418/99/050537. 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09218181
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09218181/119/supp/C


 391 ...منظور کاهش  بندی و تحلیل همدیدی امواج گرمایی بهشناسایی، طبقه

 

 

[22]. Robine, Jean; Marie,SiuLan K. Cheung; Sophie Le Roy, Herman Van Oyen, 

Clare Griffiths, Jean-Pierre Michel, François Herrmann, Richard (2008). Death 

toll exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003. 

ComptesRendusBiologies, Volume 331,No.2, pp,171–178, 

DoI:10.1016/j.crvi.2007.12.001. 

[23]. Twardosz, Robert; Kossowska-Cezak, Urszula (2013). Exceptionally Hot 

Summers in Central and Eastern Europe (1951–2010). Theor. Appl. Climatol, 

Volume, 112, No: 3,pp, 617–628, DOI: 10.1007/s00704-012-0757-0. 

[24]. Unkašević, Miroslava; Tošić, Ivana (2009). An analysis of heatwaves in 

Serbia. Global and Planetary Change، Volum,65,pp, 17–26,No.1, DoI: 

10.1016/j.gloplacha.2008.10.009. 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.crvi.2007.12.001
http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-abs_connect?fforward=http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2008.10.009

