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 18/6/1399پذیرش نهایی:       2/5/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده

 مخاطرات از ناشی ساالنه میر و مرگ میزان بررسی و بوده جوّی بالیای مهمترین گرمایی های موج جوی، بالیای بین از

شوند. در می اقلیمی رخدادهای دیگر به نسبت میر و مرگ میزان بیشترین باعث گرمایی امواج که دهدمی نشان اقلیمی

های بندی شده دماهای بیشینه ایستگاههای شبکهواج گرمایی ایران دادهاین پژوهش مبنای محاسبات برای شناسایی ام

یاخته  7187( برای هر روز اوضاع اقلیمی کشور را روی 1360-1390باشد که در دوره )همدید و اقلیمی ایران می

 2ر آنها باالتر از روزهایی که ضریب انحراف معیا  Mat labنویسی در نرم افزارسازد. در ادامه پس از برنامهمشخص می

روز تداوم داشت توسط این برنامه از ماتریس دمای بیشینه ایران جدا و بنام امواج گرمایی ایران معرفی  2بود و حداقل 

گردید. سپس امواج چهار روزه که گستردگی و فراوانی بیشتری داشت انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت مطالعه 

های فشار پاکستان مهمترین سامانهفشار عربستان و کمش روز نماینده استفاده شد.کمهای گرمایی از روهمدید موج

-اند. در زمان رخداد این امواج پایداری شدیدی بر ایران حاکم است و در سطح زمین کمرخداد این موج گرما بوده

 باشد.فشار و در سطح باالی جو پرفشار حاکم می
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 . مقدمه1

ترین مساله تغییر اقلیم امروزه به عنوان یکی از شایع

اجتماعی مطرح است. بنابر  -مباحث علمی و حتی سیاسی

اهمیتی که تغییر اقلیم بر ساختار محیطی کره زمین و ساکنین 

آن خواهد داشت، تالش جهت شناخت هر چه بیشتر 

چگونگی رخدادهای تغییر اقلیم امری مسلم است. این 

ضرورت به ویژه در زمان فعلی که بحث گرمایش جهانی به 

گردد یک مسئله جدی تبدیل شده است، آشکارتر می

(. افزایش در میانگین دمای سطحی کره 1: 1383)عزیزی، 

ای ای است که در اثر افزایش گازهای گلخانهزمین  مسئله

(. الف20071 الدول تغییر اقلیم،هیئت بینست )بوجود آمده ا

ای به شدت با این حال، تغییر در دمای حدی منطقه

های گرما و سرما بستگی رخدادهای هواشناسی مانند موج

های تغییر اقلیم آنها و تأثیراتی که بر اجتماع و دارد که جنبه

 (.2000، 2یانگ و یانگها دارند قابل توجه است )اکوسیستم

های حدی هوا و رخدادهای اقلیمی پیامدهای دهپدی

دارند  های زیستیای بر اجتماع و به عالوه بر سامانهگسترده

بخشی از امواج گرمایی(. 2005، 3مگ گرگور و همکاران)

رخدادهای حدی هوا هستند که مخاطرات و تاثیرات منفی 

ها دارند. در ارزیابی که مختلفی در زندگی و آسایش انسان

انجام گرفته  2007سازمان جهانی هواشناسی در سال  توسط

 63/0سال اخیر  30است، دمای سطحی نیمکره شمالی در 

درجه  7/12با   2007ژانویه سال  افزایش یافته است. 

ای بود که در کره زمین ثبت شده سانتیگراد گرمترین ژانویه

ناهنجاری دمایی کره زمین  2007است. همچنین در سال 

ها بت شده را جابجا کرد و نسبت به دیگر سالرکودهای ث

هایی از اروپا زمستان و بهار افزایش یافت. در بخش

گرماهای شدیدی رخ داد و در برخی مناطق آنومالی دمایی 

                                                           
1 IPCC 
2 Yan and Yang 
3 McGregor et al 

های ژانویه و درجه سانتیگراد در میانگین ماه 4حتی به 

 (.2007الدول تغییر اقلیم، هیئت بین)آوریل رسید 

تواند در های گرمی است که میامواج گرمایی روز

باشد یک منطقه بر دستگاه تنفسی افراد تاثیر گذار می

های اخیر شدت امواج گرما در سال (.2018و  2012، 4بامت)

. 2در تعدادی مناطق جهان افزایش یافته است. روزهای گرم 

در نیمکره  1948-2006روز در هر دهه برای دوره آماری 

. (2008، 5فانگ و همکاران) شمالی افزایش داشته است

های اقلیمی، در صورتی که گرمایش جهانی متأسفانه، مدل

در بیشتر  2050کم نشود، میانگین دمایی تابستان را در سال 

فدراسیون ) انددرجه فارنهایت تعیین کرده 90روزها باالتر از 

قرارگرفتن در معرض گرماهای  (.2012، 6وحشملی حیات

شود و دماهای ش امراض و مرگ میر میشدید منجر به افزای

هیئت بین )شود های قلبی ـ عروقی میداغ باعث بیماری

 2003اروپا در تابستان  در .ب( ،2007الدول تغییر اقلیم،

درجه سانتیگراد  3رکورد امواج گرما شکسته شد و دما 

ای های گستردهبیشتر از میانگین شد که در نتیجه خشکسالی

تلفات انسانی به جای گذاشت  22000 اتفاق افتاد و

 (. 2004، 8؛ لوینسون و واپل2004، 7)کریستف و گرد

موج گرما اغلب بدون یک تعریف جامع و عمومی با 

. (2003، 9پیتر و همکاران) شوداستاندارهای مختلف بیان می

 آن نقش نیز و محیطی شرایط بر دما و تأثیر به علّت اهمیّت

 به دما رفتار الگوسازی کالن، و خرد هایریزیبرنامه در

 بوده علمی محافل توجه مورد اخیر هایسال در خصوص

با توجه به مباحث جدید در ارتباط با دما و نظریات و . است

مشاهدات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم به ویژه تغییرات 

                                                           
4  Barnett 
5 Fang 
6 National Wildlife Federation 
7 Christoph and Gerd 
8  Levinson and Waple 
9 Peter 
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های اخیر، بیشتر مطالعات در زمینه موضوعات دمایی دهه

دا کرده است. دمای باالی هوا دمایی به این سو گرایش پی

ها تأثیر گذاشته و منجر به مرگ و تواند بر سالمت انسانمی

شود. تغییر اقلیم میر حتی تحت شرایط اقلیمی خاص می

منجر به افزایش میانگین دمای تابستان شده و روزهای داغ 

 یمل یشورا یفرع تهیکم) شوندتر میتر و گستردهفراوان

 (. 2003، 1ایبال کاهش وردم در یفناور و علوم

 برآورد تغییر در پدیده های حدّی اقلیم .1جدول 

سطح اطمینان 

تغییرات در طی 

 21قرن  

 تغییرات در پدیده

سطح اطمینان و 

براورد در قرن 

 )نیمه دوم(20

 خیلی محتمل

دمای بیشینه باال و 

روزهای داغ بیشتر تقریباً 

 در همه نواحی

 محتمل

 خیلی محتمل

شینه باال، دمای بی

روزهای سرد و یخبندان 

 کمتر تقریباً همه نواحی

 خیلی محتمل

 خیلی محتمل

کاهش دامنه تغییرات 

دمای روزانه در بیشتر 

 نواحی

 خیلی محتمل

خیلی محتمل در اکثر 

 مناطق

افزایش نمایه 

گرما)ترکیب دما و 

 رطوبت( در همه نواحی

خیلی محتمل در اکثر 

 مناطق

 2001، 2ن و همکارانهافتمنبع: با اقتباس از 

از امواج گرمایی تعریف روشنی نشده است و پژوهشگران 

مختلفی سعی کردند که معیاری مشخص جهت شناسایی 

امواج گرما بکار گیرند. ابتدا باروس مطالعات خود را از 

در زمینه امواج گرمایی شروع کرد. وی بیان  19اواخر قرن 

 2/32ای هوا داشت که موج گرما دوره ای است که دم

کم سه درجه فارنهایت( بوده و دست 90درجه سانتیگراد )

روز تداوم داشته باشد، همچنین توزیع رطوبت در اتمسفر 

ـ 775: 2001، 3)رابینسون نمایدشرایط ناخوشایندی را ایجاد 

های ابتدایی قرن بیستم موج گرما را در دهه 4وارد (.762

                                                           
1
National Science and Technology Council’s 

Subcommittee on Disaster Reduction 
2 Houghton 
3 Robinson 
4
 Ward 

ی یک فصل گرم یک دوره ناخوشایند از هوای داغ در ط

)وراد،  که بیشتر از یک روز پایدار باشد، تعریف کرد

( با توجه به 1980) 5در یونان میتاکس و کالوس(. 1925

هایی مانند: حداکثر دمای مشاهده شده در آتن باید آستانه

درجه سیلسیوس باشد، میانگین دمای روزانه در  37حداقل 

د و حداکثر درجه سیلسیوس باش 31کم همان ایستگاه دست

 38درجه حرارت در ایستگاه الریسا در همان روز حداقل 

-19: 1979)میتاکس و کوالس،  درجه سیلسیوس باشد

107.) 

ها رفتارهای امواج گرمایی را در برخی از پژوهش

-اند و اندرکنشهای همدیدی بررسی نمودهارتباط با سامانه

یرگذار بر های تأثهای جوی و ساختار آنها و مهمترین سامانه

اند. فیلیپس با ترکیب رخداد امواج گرمایی را مطالعه کرده

های سطحی برای دوره های جوی و دمای ایستگاهداده

مشخص کرد که امواج گرمایی اروپا با  2003-1950

های جوی کالن مقیاس تابستانه همبستگی دارد. گردش

، تحت 2003دهد که رخداد گرمای تابستان شواهد نشان می

های اقیانوس اطلس حاره ای حوزه کارائیب ثیر ناهنجاریتأ

موج گرما دوره (. 2805: 2005، 6)فیلیپس شکل گرفته است

بسیار گرمی است که از چند روز تا چند هفته تداوم دارد و 

ممکن است با رطوبت باال همراه باشد. موج گرمای شدید 

ها محصوالت کشاورزی را نابود کرده و باعث مرگ انسان

سوزی شود و اگر با خشکسالی همراه باشد منجر با آتشمی

شود. شناخت شدت، فراوانی، و حدوث زمانی و مکانی می

های اقتصادی و ریزیتواند عامل مؤثری در برنامهآنها می

  اجتماعی کشور باشد.

 ترمودینامیکی و همدیدی تحلیل به (2006) 7سلوچی

 آمریکا جنوب حاره جنب نواحی در گرمایی هایموج از

                                                           
5
 Metaxas and Kallos 

6
 Philips 

7 Seluchi 
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 هواشناسی شرایط تحلیل پژوهش این از هدف او. پرداخت

دینامیکی،  دیدگاه از 2003 ژانویه آخر هفته طی در غالب

 موجود فیزیکی فرایندهای تعیین و ترمودینامیکی و همدیدی

گرمایی است. در امریکای مرکزی  موج ایجاد زمان در

 که است ارتباط در حاره جنب هایروزهای گرم با سیستم

 اقیانوس اطلس ایحاره جنب پرفشار گسترش آنها مهمترین

 با روزهایی (. 1997، 1مولر)هندرسون و رابر  باشدمی

 و تعیین 1955 -1998دوره  در را مادرید حدّی دماهای

 دمای گرم روز معیار،. نمودند مطالعه را آن همدید الگوهای

ی غربی، در اروپا .شد تعریف سانتیگراد درجه 5/36 باالی

 پرفشار هایناهنجاری با اروپا غرب روی گرمایی امواج

دال داده است.  نشان همبستگی اروپا مرکز و اسکاندیناوی

 غرب در را تابستان گرمایی امواج (2007) 2لوتربخر و مارتا

 نیروهای با آنها ارتباط و 1880-2003 دوره برای اروپا

 ژوهش ازنمودند که در این پ بررسی جوّی مقیاس بزرگ

 برای تعریف فصلی نمایه یک ایجاد برای روزانه های داده

 .شد گرفته بکار گرمایی امواج

روند زمانی و پراکنش مکانی امواج گرما در کشور 

توسط حدادی بررسی گردید. نتایج مطالعه و محاسبات 

بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که تعداد روزهای 

یالدی به این طرف روند رو به م 1970با موج گرما از دهه 

بندی و تحلیل سینوپتیک موج شناسایی، طبقه رشدی دارد.

یکی دیگر از مطالعات در زمینه  ایران 1389اَبَر گرم تابستان 

گرمایی مذکور در ایران با باشد. موج امواج گرمایی می

اجتماعی و  -اثرات نامطلوب بسیار شدید محیطی، اقتصادی

توزیع فضایی دمای بیشینه بررسی  ه است.بهداشتی همراه بود

ی بیشینه دمای ایران متری باالی زمین نشان داد که منطقه 2

، مناطق جنوب غرب 1382تیر ماه  22تا  13ی زمانی در بازه

های ماهشهر، دزفول، دهلران و و غرب ایران به ویژه ایستگاه
                                                           

1 Henderson and Rober Muller 
2 Della Marta and luterbacher 

-. با توجه به مباحث انجام گرفته معلوم میقصرشیرین هستند

هایی از کره زمین را بشدت شود که امواج گرمایی قسمت

کند و احتمال وقوع این پدیده در آنها باالست. تهدید می

های سابقه را در سالهای اخیر گرماهای بیاروپا در سال

تجربه کرده است که باعث مرگ و میر  2006و  2003

موج  (.2007، 3فیشر و همکاران)زیادی در این منطقه گردید 

 50به تنهایی بدترین بالی طبیعی در  2003گرمای آگوست 

سال گذشته اروپا بود که برآوردها نشان از مرگ بیش از 

 (.93: 2004، 4)بونو و همکاران هزار نفر دارد 30000

تواند باعث های گرمای حدّی میبنابراین، گسترش دوره

های انسانی شده و میزان مرگ و میر در کاهش فعالیت

 ین رخداد و پس از آن افزایش دهد. بررسی تحلیلجریان ا

ایران از  در روزانه بحرانی های بار و دماها فضایی

هایی است که در زمینه رخدادهای فرین جدیدترین پژوهش

 (. 9: 1390، پرداخته شده است )علیجانی

 . روش تحقیق2

مبنای محاسبات برای شناسایی امواج گرمایی ایران 

های ی شده از دماهای بیشینه ایستگاهبندهای شبکهداده

باشد که برای هر روز اوضاع همدید و اقلیمی ایران می

سازد. در یاخته مشخص می 7187اقلیمی کشور را روی 

روزهایی که   Mat labافزارنویسی در نرمادامه پس از برنامه

بود و ( 2001)رابینسون،  2معیار آنها باالتر از ضریب انحراف

وز تداوم داشت و گستره مکانی آن نیز در برنامه ر 2حداقل 

گنجانده شده است که در آن موج بیشترین نقاطی مکانی که 

شوند توسط این دارای شرایط موج گرما بود شناسایی می

برنامه از ماتریس دمای بیشینه ایران جدا شد و بنام امواج 

گرمایی ایران معرفی گردید. چگونگی تعریف موج گرما 

: Tmax: تداوم؛ p(، 1آمده است: در رابطه ) 1طه در راب

                                                           
3 Fischer 
4 Bono 



 1399، تابستان (2)پیاپی  سال اول، شماره دوم ت جغرافیایی مناطق کوهستانی،فصلنامه مطالعا
 

23 
 

های جوی در باشد. انتخاب متغیر: روز میIحدکثر دما و 

های شناسایی الگوهای همدیدی یک منطقه از مهمترین گام

باشد. متغیرهای جو باال که در یک پژوهش اقلیم همدید می

این پژوهش استفاده شدند شامل: فشار تراز دریا بر حسب 

(، Hgt(، ارتفاع ژئوپتانسیل بر حسب متر )Slpپاسکال ) هکتو

( برحسب متر بر ثانیه و دما v) النهاری( و نصفu) باد مداری

 1ها از پایگاه اینترنتیبر حسب درجه سلسیوس، این داده

های مربوط به ارتفاع برداشت شده است. در این پایگاه داده

دسترسی  تراز جوی قابل 17ژئوپتانسیل و دمای هوا در 

درجه  5/2 * 5/2ها دارای تفکیک مکانی است. این داده

بندی قرار دارند. چارچوب پوشش قوسی بصورت شبکه

های جوی در این مطالعه مناطق بین طول جغرافیایی داده

  80درجه شرقی و عرض جغرافیایی صفر تا  120صفر تا 

گیرد. انتخاب این محدوده برای درجه شمالی را در بر می

های همدیدی موثر بر ایجاد یابی و ارزیابی کامل سامانهرد

 باشد. امواج گرمایی ایران می

در ادامه با توجه به اهمیت امواج گرمایی جهار روزه 

ایران که شدت و فراوانی باالیی داشتند، از نظر همدید 

های گرمایی بررسی گردیدند، جهت مطالعه همدید موج

پهنه ایران را در بر درصد  25طوالنی مدت که حداقل 

اند، از روش روز نماینده استفاده شد. برای این منظور گرفته

های سطحی روزانه هر موج گرما در یک ماتریس قرار داده

داده شده و ماتریس همبستگی این روزها محاسبه گردید، 

در ادامه برای هر روز، میانگین همبستگی محاسبه و روزی را 

ستگی را نسبت به روزهای دیگر که باالترین میانگین همب

داشت به عنوان روز نماینده، انتخاب شده و مبنای تحلیل 

( Hgt) های فشارهمدیدی آن موج قرار گرفت. سپس نقشه

( و Thickness(، ضخامت )Slp، فشار سطح دریا )500تراز 

ترسیم  GRADSافزار ( با استفاده از نرمAirنقشه دما )

                                                           
1 www.esrl.noaa.gov 

های چهار روزه مبنای کار قرار گردید. برای این منظور موج

دمای روزانه  iضریب همبستگی، R( 2در رابطه ) گرفت.

j    ماه  و C باشد.کواریانس می 

 های تحقیق. یافته3

روزه در دوره آماری  4موج گرمای  35در مجموع 

شود. روز روز را شامل می 140ست که رخ داده ا

بود باالترین میانگین  18/8/2002که مقارن با  27/5/1381

( را با دیگر روزهای نماینده داشت. 24/0ضریب همبستگی )

همچنین بیشترین فراوانی را در بین امواج گرمایی داشته 

عنوان روز نماینده امواج گرمایی کوتاه مدت انتخاب 

 گردید. 

مرداد ماه بوده است.  30مرداد تا  26موج از شروع این 

( دما در اکثر 2با توجه به توزیع دمایی این روز در شکل )

درجه سانتیگراد بوده است. بیشترین  30نقاط ایران باالتر از 

 40فراوانی دمای حداکثر در این روز را دماهای باالتر از 

رم درجه سانتیگراد دارا بودند، که نشان دهنده یک روز گ

باشد. توزیع فضایی شدّت موج چهار روزه در پهنه ایران می

غرب قطب دهد که سواحل جنوب و جنوبنشان می

گرمایی است که در زمان رخداد این موج بوجود آمده 

روزه  4های بیشینه دما در زمان رخداد موج است. کانون

غرب، دشت بم، جازموریان، کویر مرکزی و گرم جنوب

 4های گرمایی فراوانی موج (.2اشد )شکلبدشت گرگان می

موج بوده است. مجموع روزهای رخداد این موج  35روزه 

باشد. مجموع تعداد روزهای امواج گرمایی روز می 140

را ایجاد  140*7187روز است که ماتریس  140چهار روز 

-نمود. پس از محاسبه ضریب همبستگی روی ماتریس موج

درایه تبدیل  140*140ابعادروزه این ماتریس به  4های 

گردید، سپس میانگین این ماتریس بدست آمد که روز 

بود بیشترین همبستگی  18/8/2002که مقارن با  27/5/1381

http://www.esrl.noaa.gov/
http://www.esrl.noaa.gov/
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  چهار روزه برای تحلیل همدید برگزیده شد. های را با دیگر روزهای موج داشت و به عنوان نماینده موج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391 ،نگارندگانمنبع:  .. چارچوب مورد بررسی متغیرهای جو باال1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391 ،نگارندگان منبع: .(1340-1390در دوره ) . فراوانی امواج گرمایی استخراج شده2شکل 

 های امواج گرمایی ویژگی .2جدول

امواج 

 گرما
 شانزده پانزده چهارده سیزده دوازده یازده ده نه هشت هفت شش پنج چهار سه دو

 1 1 1 - 2 - 1 3 4 3 6 11 10 17 37 تعداد

هگستر

 درصد
24 26 35 28 31 33 33 30 30 - 30 - 33 31 30 

 1391 ،نگارندگانمنبع: 

 
 

رابطه 

(1) 
max( ), max( 1), ..., max( 1) 2, max( 1), max( ) 2T i T i T i p T i T i p      

 

رابطه 

(2) 

( , )
( , )

( , ) ( , )

C i j
R i j

C i j C i j
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 1391 ،نگارندگان منبع: .روزه 4. توزیع فضایی موج 3شکلروزه دوره گرم  4باالترین دمای روزانه موج . 2شکل

 

بوده و پایان آن  26/5/1381شروع این موج 

ر این روز در پهنه باشد. توزیع دمای حداکثمی 30/5/1381

های نواحی مرکزی ایران و دهد که بیابانایران نشان می

ن یزد و کرما های اطراف آنها مانند قم، بیرجند،ایستگاه

اند. در دیگر نواحی مانند رین گرماها را تجربه کردهشدیدت

های تبریز، ارومیه، زنجان، سنندج و غرب مانند ایستگاهشمال

 27تر از شرق ایران مانند مشهد و بجنورد دماهای باالشمال

یک موج گرمایی  اند که مبیندرجه سیلسیوس را داشته

وان تیها مباشد. به کمک ناهنجاریشدید در ایران می

هایی را که هنگام رخداد یک پدیده رفتارهای غیر مکان

تواند دارد شناسایی نمود. ناهنجاری می عادی و نامتعارفی

برای هر پارامتر اقلیمی مانند دما و بارش را محاسبه نمود. در 

این پژوهش میانگین بلند مدت فشار تراز دریا محاسبه شد و 

ی کوتاه مدت هابر حسب میانگین بلند مدت برای موج

دریا به کمک چهار روزه بدست آمد. ناهنجاری فشار تراز 

 شود:رابطه زیر محاسبه می

رابطه 

3) 

 
 

با توجه به الگوهای نقشه ترکیبی فشار تراز دریا هسته 

ناهنجاری قوی در شرق ایران قرار گرفته است که هسته آن 

ایش مدت خود افزکتو پاسکال نسبت به میانگین بلنده 11

باشد. اثر فرارفت هوای گرم توسط حرکت ار نشان میفش

پادساعتگرد کم فشار پاکستان به داخل ایران نفوذ کرده 

شرق باست. این زبانه باعث تزریق هوای گرم از سمت جنو

به ایران گردیده است. گسترش کم فشار گنگ و پاکستان از 

شرق و شرق و باعث ورود هوای گرم به ایران جنوب

. هسته ناهنجاری شدید دیگری نیز در غرب گردیده است

ایران بر روی اروپا قرار گرفته است نیمه جنوبی ایران دارای 

یران نیز دارای ناهنجاری مثبت شدید و دیگر نقاط ا

ها مسئول ورود هوای باشد، این سامانهناهنجاری فشار می

 (.3)شکلاست گرم به ایران 

0 125 250 375 50062.5
Kilometers
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 1391 ،نگارندگان منبع:های تراز دریا. . نقشه ناهنجاری3شکل 

نقشه میانگین فشار سطح دریا در طی   4با توجه به شکل 

فشار است. ی کمموج گرمای چهار روزه، استیالی سامانه

ب ایران در داخل هم فشارهای غرمناطق جنوب و جنوب

تو هک 998اند که فشار مرکزی آن بالغ بر ای قرار گرفتهبسته

فشار بر روی شرق شبه اشد. مرکز اصلی این کمبپاسکال می

جزیره عربستان و جنوب خلیج فارس قرار گرفته است. این 

 های آن جنوب،ع، کم فشار عربستان است که زبانهکم ارتفا

ثیر قرار أهایی از غرب ایران را تحت تغرب و بخشجنوب

داده است. این کم فشار در فصل تابستان ظاهر شده و 

موجب حاکمیت هوای گرم و داخل ایران  گسترش آن به

 1000شود. کم فشار پاکستان نیز با فشار مرکزی سوزان می

های ، حتی زبانههکتوپاسکال در شرق ایران تشکیل شده

رسیده فشار پاکستان به شرق ایران فشار گنگ و کمکم

 1002 فشاری با فشار مرکزیاست. در مرکز ایران نیز کم

هکتوپاسکل شکل یافته است. مرکز این کم فشار نیز با فشار 

شرق و غرب بهکتوپاسکال بر روی جنو 1000مرکزی 

پاکستان مستقر شده است. تمام این کم فشارها از نوع 

مایش شدید سطح زمین حرارتی بوده و با توجه به گر

 اندو باعث تداوم گرما در ایران شده اندتشکیل گردیده

 . (4)شکل

تقریبا همه پدیده های محیطی سطح زمین از نوع و 

الگوی خاصی از آرایش و توزیع فشار سطح زمین تاثیر می 

پذیرند و بر این اساس فشار مهمترین عنصر جوی است. در 

درجه سیلسیوس  38روز نماینده میانگین دمای حداکثر ایران 

درجه مربوط به نواحی  49بود. حداکثر دمای رخ داده 

قشه ی ایران می باشد. آرایش خطوط هم فشار در نمرکز

که روز نماینده موج  27/5/1381سطح زمین برای روز 

گرمایی چهار روزه می باشد، نشان می دهد که زبانه های 

کم فشار گنگ در سطح تا نواحی مرکزی ایران کشیده شده 

هکتو پاسکالی آن تا شمال شرق ایران  1030است حتی زبانه 

ست. در مرکز ایران نیز کم فشار حرارتی شکل نفوذ کرده ا

گرفته است. برای این روز در سطح زمین کم فشارهای 

حرارتی متعددی بر روی شاخ آفریقا، اروپا، عراق و 

عربستان بسته شده اند که از نوع حرارتی می باشند و نشان 

دهنده گرمایش شدیدی است که در سطح زمین وجود 

 هکتو 1025با فشار مرکزی  دارد. مرکز پرفشار آزورز 
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 .(4)شکل در اروپا و ایران ایجاد شده استپاسکال روی مدیترانه قرار گرفته است و پایداری شدیدی 

 

 

 

 

 

 

 

 1391 ،نگارندگانمنبع:  .. آرایش الگوهای فشار سطح زمین4شکل 

 

دهد هکتوپاسکال نشان می 500یدی تراز بررسی همد

ژئوپتانسیل متر بر  5800 کزیفشار گنگ با ارتفاع مرکه کم

هایی از آن تا شمال ایران ه است و زبانهروی هند بسته شد

کشیده شده است. پر ارتفاع قوی بر روی عربستان قرار 

-ژئوپتانسیل متر می 5875مرکزی آن گرفته که فشار هسته 

ژئوپتانسیل متری آن تا جنوب دریای  5850باشد که زبانه 

ن در این روز تحت سیطره یک خزر کشیده شده است. ایرا

-پشته قرار گرفته است و محور مرکزی این ریج جنوب

شرقی بوده و در شمال ایران قرار دارد. تسلط شمال -غربی

این فراز بر ایران پایداری شدیدی ایجاد کرده است و با 

توجه به عدم حرکات صعودی و گرمایش سطح زمین و 

موج گرمایی  همچنین دریافت تابش بیشتر در این ماه

درجه سیلسیوس نیز  50شدیدی در ایران رخ داده که دمای 

 (. 5ثبت شده است )شکل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391نگارندگان، منبع:  .1381 مرداد 27پاسکال روز  هکتو 500. نقشه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز5شکل

 

وردسپهر،  فوقانی بویژه و میانی تراز در ایران پرفشار

 شمار به شمالی نیمکره در پرفشار مراکز نمهمتری از یکی

در این تراز پرفشار ایران بطور کامل بر ایران حاکم  .آیدمی

شده است. بیشینه عرض جغرافیایی خط پشته پرفشار جنب 

فرج زاده شود )حاره نیز در ماه اوت )مرداد ماه( مشاهده می

های دمای جو، دمای نقشه(. 220: 1386 ،و همکاران

دهند و یکی از مهمترین ختلف جو را نشان میترازهای م

های سینوپتیک و ترمودینامیک جو معیارهای تحلیل

└ 
└ 

└ └ 

└ 

 

H 
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های دمایی ترازهای مختلف جوی شوند. نقشهمحسوب می

کنند. نقشه دمایی تراز از آرایش ارتفاع ژئوپتانسیل تبعیت می

دهد که پربندهای دمایی تا هکتو پاسکال نشان می 1000

مثبت بوده و دما به تبعیت از پرفشار مستقر  شمال دریای خزر

در این منطقه افزایش یافته و جو باروتروپیکی بر ایران 

هکتو پاسکالی  1000باشد. نقشه دمایی سطح مستولی می

-روز نماینده نیز منطبق بر نقشه دمایی سطح زمین ایران می

ی ی متوسط ضخامت جو در طول دوره(. نقشه7باشد )شکل

دهنده افزایش زیاد یت موج چهار روزه نشانزمانی حاکم

 5800ضخامت جو در زمان استقرار موج بوده و پربند 

ژئوپتانسل متری آن در غرب و جنوب ایران منطبق بر 

باشد. با توجه با وضعیت جو های بسیار گرم ایران میایستگاه

شود که الگوی حاکم در طول در نقشه ضخامت معلوم می

پرفشار قوی است که موجب نزول و موج گرم، استقرار 

جنوبی ایران شده فرونشینی و گرمایش هوا بخصوص در نیمه

 (.6است )شکل

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 1391، نگارندگانمنبع:  .1381مرداد  27هکتوپاسکال( روز  500تا  1000. الگوی ضخامت جو )ترازهای 6شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1391، نگارندگانمنبع:  .1000. توزیع دمای تراز دمای تراز 7شکل 

 

  

H 



 1399، تابستان (2)پیاپی  سال اول، شماره دوم ت جغرافیایی مناطق کوهستانی،فصلنامه مطالعا
 

29 
 

 ( بادVالنهاری )و نصف (Uبررسی مؤلفه مداری )

النهاری است و بردار باد دارای دو مؤلفه مداری و نصف

دهنده اندازه جابجایی به در مؤلفه مداری عالمت مثبت نشان

النهاری اندازه سمت شرق و عالمت منفی مولفه نصف

های )عکس حالت دهدجابجایی به سمت جنوب را نشان می

( و به u-ذکر شده نیز نشان دهنده جابجایی به سمت غرب )

های گرمایی ( است(. برای بررسی ویژگیv+سمت شمال )

های همدیدی های گرمایی با توجه به سامانهو ورود موج

 500های مداری و نصف النهاری در تراز های مولفهنقشه

(. 8دید )شکل ژئوپتانسیل دکامتری روز نماینده ترسیم گر

پاسکالی مؤلفه مداری باد یک هسته  هکتو 500در سطح 

متر بر ثانیه که در دریای عمان قرار دارد  30بیشینه با مقدار 

ای آن در نواحی متر بر ثانیه 20را ایجاد شده است. منحنی 

جنوبی ایران قرار دارد، با توجه به رقم باد مداری جابجایی 

شرق رعت آن از شمالشود. سشرق سوی آن مشخص می

متر بر ثانیه  25متر بر ثانیه است به سمت جنوب ایران تا  5که 

النهاری باد نیز با یک کند. مؤلفه نصفافزایش پیدا می

متر بر ثانیه در غرب ایران و هسته دیگری با  -12ای با هسته

همین میزان روی عربستان استقرار یافته است که به سمت 

هایی با سرعت شود. منحنیاسته میجنوب از میزان آن ک

کنند بیشتر به سمت شرق و شمال ایران افزایش پیدا می

 .(8)شکل

(، موقعیت رودبادها را در محدوده نقشه 10)در شکل  

 60ای با سرعت بیش از کنید. رود باد جنب حارهمشاهده می

متر بر ثانیه در جنوب ایران و دریای عمان قرار گرفته و 

شرقی به خود گرفته است. این رودباد پایداری  -جهتی غربی

غرب جنوب ایران و وزش گرمایی را از شمال آفریقا و از

ایران تقویت نموده است. جهت وزش باد ورود امواج گرم 

باشد یستان و شمال آفریقا به ایران میو خشک از روی عر

هکتو پاسکال  500که با همراهی پرارتفاعی که در سطح 

ن عمل را میسر نموده است. بنابراین  مولفه قرار دارد ای

به جریانات رو به با توجه به مثبت بودن مولفه غل (U) مداری

دهد. اکثر نواحی کشور در معرض شرق را نشان می

متر بر ثانیه هستند که نشان  5جریانات با شدت بیش از 

دهنده ورود موج گرما از سمت جنوب و جنوب غرب به 

این اساس مقادیر گرمایش محسوس داخل کشور است. بر 

به عنوان یکی از پارامترهای مهم محلی در طی دوره گرم 

-فالت ایران جهت ایجاد پرفشار می اردیبهشت تا مهر، روی

-راز میانی دارای پرفشار مستقل میباشند. فالت ایران در ت

(. مرکز پرفشار مستقل ایران در زمان 15:1390)زرین، باشد

-غرب کشور میچهار روزه در جنوبرخداد موج گرمایی 

ی وردسپهر، باشد. پرفشار ایران در تراز میانی و به ویژه فوقان

ی گردش جو در خاورمیانه بشمار هایکی از مهمترین مولفه

 (.1390)زرین، رودمی
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 1391، نگارندگانمنبع:  .1381 مرداد  27. موقعیت رودبادها در روز 10شکل

 گیری. بحث و نتیجه4

هدف این پژوهش شناسایی عوامل همدیدی موج 

یران با استفاده از روش محیطی به گرمای چهار روزه ا

گردشی است که برای این منظور با استفاده از روش 

های گرمایی که بیشترین موجهمبستگی روز نماینده، 

استخراج گردید و  همبستگی را با دیگر اموج گرما داشتند،

های همدیدی آنها ترسیم و تحلیل شد. در هنگام نقشه

گوی فشار در سطح زمین رخداد امواج گرمایی دوره گرم ال

های این کم فشارها عبارتند از: کم فشارباشد، فشار میکم

گنگ که تا روی  شرق و کم فشارجنوب ،ایران مرکزی

 های باال در ایران گاهی تا عرضخلیج فارس  نفوذ کرده و 

فشار کم کند. یکی دیگر از الگوهای همدید،می رکتح

هوای گرم از  عربستان است که نقش بسزایی در ورود

جنوب به ایران را دارد. این کم فشار در فصل تابستان ظاهر 

موجب حاکمیت هوای شده و گسترش آن به داخل ایران 

ای در تراز میانی جو عالوه بر شاخه شود.گرم و سوزان می

دهد، پرفشار آزورزکه ایران را تحت تاثیر قرار میاز پرفشار 

گردد. مرکز پرفشار ار مییجاد شرایط پایدایران نیز باعث ا



 1399، تابستان (2)پیاپی  سال اول، شماره دوم ت جغرافیایی مناطق کوهستانی،فصلنامه مطالعا
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-کند. کمشدیدی در اروپا و ایران ایجاد میپایداری  آزورز

هکتوپاسکال در  1000فشار پاکستان که با فشار مرکزی 

شرق ایران را تحت تاثیر بشرق ایران تشکیل شده و جنو

وضعیت جو در نقشه ضخامت معلوم دهد. با توجه با قرار می

ل موج گرم، استقرار پرفشار شود که الگوی حاکم در طومی

قوی است که موجب نزول و فرونشینی و گرمایش هوا 

ت. بررسی الگوی بخصوص در نیمه جنوبی ایران شده اس

زمان رخداد دهد که در نشان می( 3)جدول  500تراز 

های گرما، تسلط فراز بر ایران پایداری شدیدترین موج

ات شدیدی ایجاد کرده است و با توجه به عدم حرک

صعودی و گرمایش سطح زمین و همچنین دریافت تابش 

بیشتر در این زمان موج گرمایی شدیدی در ایران رخ داده 

نتایج این  درجه سیلسیوس نیز ثبت شده است. 50که دمای 

پژوهش با دیگر مطالعات در ایران و جهان از نظر افزایش 

ی رخ داده روزهای گرم و همچنین شدت گرماهاتعداد 

دارد. در مجموع نتایج مطالعات انجام شده نشان مطابقت 

تر شدن نیسرد در حال طوالبه  دهد که دوره گرم نسبتمی

 است. 

 های الگوهای همدید کم تداوم امواج گرمایی ایران. ویژگی3جدول

 موج گرما

 ویژگی زمانی موج گرما

 )بیشترین فراوانی(

بیشینه 

دمای 

 سطحی

مکان رخداد 

 بیشینه سطحی

شار الگو ف

 تراز دریا

الگو فشار 

 500تراز 

مکان بیشینه 

 ضخامت
 ماه فصل

 کم فشار غربمرکز و جنوب 49 مرداد تابستانه روزه 4
فراز 

 )پرفشار(
 جنوب
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Abstract 

Among atmospheric disasters, heat waves are the most important atmospheric disasters and a study of 

the annual mortality rate due to climate hazards shows that heat waves cause the highest mortality rate 

compared to other climatic events. In this study, the basis of calculations to identify Iran's heat waves 

is the networked data of the maximum temperatures of synoptic and climatic stations in Iran, which in 

the period (1981-2011) for each day determines the climatic conditions of the country on 7187 cells. 

After programming in Mat lab software, the days whose standard deviation coefficient was higher than 

2 and lasted at least 2 days separated from the Iranian maximum temperature matrix by this program, 

determined as Iranian heat waves. Then the four-day waves, which were more widespread and 

frequent, were selected and analyzed. Representative day method was used to study the synoptic heat 

waves. Saudi low pressure (SLP) and Pakistan low pressure (PLP) were the most important systems 

for the occurrence of this heat wave. At the time of occurrence of these waves, a strong stability 

prevails in Iran, low pressure on the ground and high pressure in the upper atmosphere. 
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