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 کلیات پژوهش



 

 

 

  مقدمه -1-1

و اطالعات اقلیمي  ها داده، بنابراين گذارد يمانساني  یها تیفعالمتعددی بر  راتیتأث وهوا آب      

دما از عناصر اساسي  ازآنجاکهد، ناقتصادی، اجتماعي و محیط کاربرد دار یها فیطگسترده در  صورت به

تواند ساختار آب و هوايي هر محل را دگرگون سازد.  ، تغییرات آن ميشود محسوب ميگیری اقلیم  شكل

 تحقیقاتهای مختلف زماني و مكاني بخش بزرگي از  به همین دلیل است که بررسي روند دما در مقیاس

های اخیر توجه به تغییرات اقلیمي به علت پیامدهای  در سالشناسي را به خود اختصاص داده است.  اقلیم

است. از  داکردهیپهای اقلیمي مربوط به رويدادهای جوی، اهمیت زيادی  اقتصادی، اجتماعي و خسارت

رار و شدت رويدادهای اثرات تغییر اقلیم افزايش تكرار رويدادهای امواج گرمايي است. تغییرات در تك

زيست آن   های انساني و محیط فرين مثل امواج گرمايي و درجه حرارت باال آثار شديدتری بر فعالیت

توانند  داشت. دماهای تابستاني خیلي باال مي  خواهد مدت کوتاهنسبت به تغییرات در متوسط اقلیمي در 

توانند منجر به  لي پايین زمستاني نیز ميهای شديدی به محصوالت ذرت وارد کنند و دماهای خی خسارت
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 ييوهوا آبتغییرات  نيتر مهم، يكي از وهوا آبروند گرمايش جهاني  .از بین رفتن درختان مرکبات شوند

IPCC) اند پرداختهبه آن  یا ارهیسو  یا منطقه یها اسیمقاست که پژوهشگران در  قرن اخیر
6
, 2007, 

 مخاطرات اين ازجمله ،شود يم مطالعه انسان و محیط با ارتباط در محیطي مخاطرات از زيادی تعداد (.28

 ،گردوغبار یها طوفان فرين، سرماهای شديد، بادهای ،يسال خشک سیل، تندری، یها طوفان به توان يم

جوی،  باليای اين بین از .نمود اشاره ها آن اقلیم زيست پیامدهای و سنگین یها بارش گرمايي، امواج

 اقلیمي مخاطرات از ناشي ساالنه ریوم مرگ میزان بررسي و بوده جوّی باليای نيتر مهم گرمايي یها موج

 شوند يم اقلیمي رخدادهای ديگر به نسبت ریوم مرگ میزان بیشترين باعث گرمايي امواج که دهد يمنشان 

(NOAA,2007 .)افتهي  شيافزا جهان از ييها بخش در اخیری ها دهه در گرمايي یها موج شدت و رخداد 

 و آب پديده بر تمرکز با بیستم قرن طول در پژوهشي یها تیفعال (.8663 ،8)تینگ دينگ و همكاران است

 کشاورزی،( انساني جامعه و اکوسیستم بر  ها آن دار يمعن تأثیر علت به گرما، موج ازجمله هوايي فرين،

، 8و بنستون و اسفنسون 6338، 9)روهلي و کیم ندا گرفته انجام( انسان ریوم مرگ و تقاضای انرژی آب، منابع

 افزايش زيرا خطر، دارند قرار پژوهشگران توجه کانون در اقلیم یحدّ یها دهيپد حاضر حال در (.8668

 در ها آئروسل و یا گلخانه گازهای افزايش لهیوس به اقلیمي یها آستانه حساسیت و مدت ی،66395فراوان

 درگرو آينده گرمايي امواج از ناشي پیامدهای کاهش(. 6330، 5)هاوتن و همكاران است افتهي  شيافزا جو

 ييها راه کشف ،ها آن ينیب شیپ و گرمايي امواج ايجاد هواشناسي یها سامانه گرما، امواج سازوکار شناسايي

 با ارتباط در ريپذ بیآس مناطق شناسايي و عمومي سالمت روی بر ها آن آزاردهنده راتیتأث کاهش برای

                                                
 1 -  Intergovernmental Panel on Climate Change 

 2- Ting ding,et al 

 3-  Rohli and Keim 
 4- Beniston and Stephenson  
 
5-  Houghton et al  
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 از مخاطرات یها ينگران نيتر مهم از يكي امروزه بنابراين، (.8660، 6)کواتس و کوپه است امواج گرمايي

 حرارت است درجه حداکثر و کم بارشي یها دوره با پرتداوم و مدت يطوالن یحدّ شرايط رخداد محیطي،

فرانسه  ييگرماموج (. 8663، 8همكاران)استراو و  باشد مي رگذاریتأث انساني جوامع بر گسترده طور به که

)سچار و  سال گذشته نسبت به آن سال بود856سال در  نيتر گرمدر فصل تابستان که  8669در سال 

و موج ( 6333، 8)کرپالني و کولكمي ایآسدر جنوب شرق  6332امواج گرمايي ژوئن  ،(8668، 9همكاران

 گرديد ها انسانتعداد زيادی از  ریوم مرگباعث  در شیكاگو که 6335 ی ئیهگرمايي گسترده و شديد ژو

اگرچه در حالت کلي در ارتباط با امواج گرمايي و پیامدهای  .اند جملهاز آن  (6337، 5)کارل و کنايت

ی زيادی صورت گرفته و گاه عوامل همديدی امواج گرما هم ها پژوهشمحیطي و انساني آن 

آن بر روی جوامع  ریتأثآورنده و  به وجودعوامل  و گرمايي زودرسی امواج  درباره، اما اند شده ييشناسا

ی امواج گرمايي ها يژگيوصورت نگرفته است. بنابراين شناخت  زيادیانساني و گیاهي مطالعات 

الگوهای گردشي  برون حارهمتوسط و  یها عرضدر .هستضروری   آنتداوم و گسترش  و زودرس

الگوها شرايط آب و هوايي خاصي ايجاد  که اين ،حاکم هستند از سال فصل هر اتمسفری متفاوتي در

و باعث خسارات زيادی  شده خارجشرايط آب و هوايي از حالت نرمال نیز در بعضي از مواقع  .کنند يم

از عناصر مختلفي  وهوا آب گريد  عبارت  به. دگردن يمکه خود نوعي باليای طبیعي محسوب  شود يم

و در اثر تغییر زاويه تابش در  ستااز تابش خورشیدی  متأثر. دما ستادما  آن نيتر مهمکه  شده لیتشك

و شرايط خاصي را ايجاد  شده از حالت نرمال خارج اوقات يبعضتي زيادی دارد که در نوساناطول سال 

بررسي اين . کند يمکشاورزی وارد  خصوص بهاقتصادی،  ازلحاظسنگیني  یها خسارتکند. در نتیجه  مي

                                                
 
6-  Kovats and Koppe 

1-  Ostro,et al 

2-  Schar,et al 
3- Kripalani and Kulkmi 
4- Krol and Knate 
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يكي از  عنوان بهبه خاطر عدم مطالعات جامع در اين زمینه و از سوی ديگر  سو کاقلیمي از ي مخاطره

کشاورزی و باغداری در  ی نهیزم درخصوص  هبر جوامع انساني، ب رگذاریتأثمخاطرات اقلیمي  نيتر مهم

ابعاد زماني و  آماری به بررسي حاضرپژوهش  دراساس . براين هستشمال غرب ايران دارای اهمیت 

و الگوهای سینوپتیكي مولد امواج  شده غرب ايران پرداخته مكاني امواج گرمايي زودرس بهاره شمال

 . اند قرارگرفتهتحلیل شناسايي و  موردگرمايي 

 تعریف مسئله -1-2

 عامل نیز اقلیمي عناصر ساير نقش تعیین در و بوده اقلیمي مطالعات در اصلي یها شاخص از يكي دما،      

 انساني یها تیفعال بر انكارناپذيری اثرات آب چرخه با همراه انرژی، چرخه در دما .رود يم شمار به مؤثری

 ،يطیمح ستيز یها یزير برنامه در آن تغییرات و دارد ناحیه هر آبي منابع تأمین ازجمله طبیعي فرايندهای و

 نيتر مهم از يكي وهوا آب جهاني گرمايش روند .رود يم شمار هب کننده نییتع عامل اجتماعي و اقتصادی

 .اند پرداخته آن به یا ارهیس و یا منطقه یها اسیمق در پژوهشگران که است کنوني سده هوايي و آب تغییرات

 به توان يم ازجمله شود يم بررسي انسان و محیط با ارتباط در محیطي مخاطرات از زيادی یها مجموعه

 اشاره ها آن يطیمح ستيز پیامدهای و گرمايي امواج شديد بادهای ،يسال خشکسیل، تندری، یها توفان

 ساده تعريف طبق بر .ندارد وجود گرمايي امواج برای جهاني و جامع تعريف(. 6936نژاد،  لیاسماع) نمود

 معموالًکه است و گرماهای ناخوشايند  ها یناهنجاراز  یا دورهانجمن هواشناسي آمريكا موج گرمايي، 

 عنصر پايه بر گرمايي یها موج هرحال به (.8662، 6)کالكستین و همكاران باشد ميبا رطوبت هوا همراه 

 تلقي گرما موج عنوان به تواند يم آن تداوم و گرم دوره درهای عادی دما از انحراف و رندیگ يم شكل دما

 ریاخ یها دهه در جهاني و یا منطقههای  مقیاس در گرمايي یها موج IPCC یها گزارش به توجه با د.شو

                                                
 
1- Kalkstein et al 
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 از آگاهي بنابراين ،شود يم تكرار نیز آينده در و بوده افزايش حال در محیطي مخاطره اين ند.ا افتهي  شيافزا

 مرگ بخصوص آن ناگوار پیامدهای از پیشگیری در را ما تواند يم ها آن آورنده به وجود و شرايط  يژگيو

 جوی باليای بین از  (NOAA)اقیانوس و جو مديريت ملي موسسه در (.IPCC, 2013) کند ياری ها انسان

 باليای نيتر مهم گرمايي یها موج رعدوبرق  و زمستاني یها طوفان هاريكن، ترنادو، سیل، سرما، مانند

 ايران کشور. باشد يم برابر چند باليا ديگر به نسبت آن ساالنه ریوم مرگ میزان و محسوب شده جوّی

 کرده و فرق ديگر سال به سالي از که دارد دما ازجمله اقلیمي یپارامترهادر  شديدی نوسانات و یريرپذییتغ

 که اقلیم تغییر مسئله .دارد آن ساکنین معیشت و زنده موجودات روی یدار يمعن تأثیرات یريرپذییتغ اين

اهمیتي که  بنا بر شده واجتماعي مطرح  –علمي و حتي سیاسي  مباحث نيتر عيشا از يكي عنوان به امروزه

بر ساختار محیطي کره زمین و ساکنین آن خواهد داشت، تالش جهت شناخت هرچه بیشتر  میاقل رییتغ

 گرمايش بحث که فعلي زمان در ژهيو به ضرورت اقلیم امری مسلم است. اين رییتغخدادهای رچگونگي 

 پیامدهای اقلیم تغییر (.6: 6929)عزيزی، گردد يم آشكارتر است، شده ليتبد جدی مسئله يک به جهاني

 فراواني و تنوع ،اقلیمي مخاطرات فزايشث اباع و گذارد يم یجا به طبیعت در را متعددی يطیمح ستيز

 روندهای و باشد توجه قابل جهان سطح در اقلیم تغییر راتیتأث رود يم انتظار .شود يم طبیعت در ها آن

. در کند يم توجیه اقلیمي طراتامخ یها يژگيو مطالعه به نیاز از را ما آگاهي حرارت، درجه افزايش

است، دمای سطحي  گرفته انجام 8667ارزيابي جهاني که توسط سازمان جهاني هواشناسي در سال 

 وسیسلسدرجه  7/68با  8667 هيژانوافزايش داشته است.  09/6سال اخیر  96نیمكره شمالي در 

ی دمايي کره ها یناهنجار 8667. همچنین در سال است شده  ثبتدر کره زمین  ود کهبی ا هيژانو نيتر گرم

ل زمستان و ويي از اروپا در فصها بخش رد (.6-6)شكل  ه استکردرا جابجا  شده ثبتی رکوردهازمین 

در میانگین  وسیسلسدرجه  8بهار گرماهای شديدی رخ داد و در برخي مناطق آنومالي دمايي حتي به 
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 شده  دادهنمايش  (8-6) در شكل 8666رسید. آنومالي دمايي کره زمین را تا سال ی ژانويه و آوريل ها ماه

  .است

 

 NOOAع: ب، من8667دما در کره زمین تا  حداکثری ها یناهنجار: روند سالیانه 6-6شكل 

 

 NOOAع: ب، من8666تا سال  : ناهنجاری دمايي کره زمین8-6شكل

 ارشب یل،س بنم،ش ان،طوف رگ،تگ رف،بهای مانند  به همراه پديده انيجه نشد رمگ و ياقلیم راتیتغی    

 مديريت و کشاورزی یها بخش یها یگذار استیس و ها یزير برنامه در سرما و گرما ،يسال خشک سنگین،
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گرم شدن  اهمیت دلیل بهد. ندار زيادی تأثیر اقتصادی و اجتماعي یها نظام انسان، رفاه ،ستيز  طیمح آب،

زاده و  )رحیم ندينما يم لیتحل و  هيتجز را آن يالملل نیب و یا قاره ،یا منطقه ملي، ابعاد در کشورها ،جهاني

 یها دخالتاز  ناشى اقلیمى تغییرات مورد در دانشمندان نگرانى اخیر، یها سال در(. 79 :6928همكاران: 

 و افزايش باعث اقلیمى مخاطرات. است شده بیشتر جوى یها يآلودگ افزايش و تطبیع در ربش ی هيرو يب

 توزيع مكانى تغییرات ،ها يسال خشک و ها البیس افزايش سنگین، یها بارش ايى،گرم یها موج تدش

 ژهيو به انسان، سالمتى بر منفى اثرات تغییراتى چنین شوند يم انسان هيسوءتغذ زايشاف و واگیر یها یماریب

  .گذارند يم دارند، تغییرات اين به نسبت بیشترىی ريپذ بیآس هک درآمد کم کشورهاى در

از :  اند عبارتکه  است شده ييشناسای طبیعي  مخاطرهنوع  89 تاکنوني، الملل نیبآمارهای  بر اساس    

 ونامى،س ،یا حاره برون طوفان ،فشان آتش زلزله، ،یا منطقه سیلای،   ی حارهها چرخندهي، سال خشک

 آزاد ،ها انوسیاق و درياها آب سطح آمدن باال خاک، فرسايش مزارع، و مراتع در طبیعى یها یسوز آتش

 نبهم ن،بهم ساحل، فرسايش ،غزهل زمین غبار، طوفان شناور، يخ یها کوه ی رمترقبهیغ حرکت و شدن

 صاعقه، تندرى، طوفان تورنادو،، گردباد ،ها آن همانند و خاک خزش و لغزش، یا دامنه حرکات زه،سنگري

 یها انيجر هوا، فرونشینى محلى، شديد باد ريز، تگرگ تگرگ، طوفان شديد، اقیانوسي امواج برف، کوالک

 ،يسنگ تخته ريزش باد، توسط شونده تشديد، دريايى یها انيجر رس، و شن ماسه از واريزه و سطحى

 آفات تهاجم گرما، موج دريايى، باد سیاه ،سوز باد گردباد، گرمازدگى، کشاورزى، والتمحص رمازدگىس

( حداکثر يا رمنتظرهیغ)بخش مواد خطرناک( به حاالت گاز، مايع و يا جامد )دماهای  و ملخ هجوم گیاهى

 (.66: 6927شايان و دارند، به نقل از ی فراگیر )ها یماریبحداقل قحطي و 

، نژاد لیاسماعد )دارن هوايى و آب منشأ محیطي مخاطرات اين از درصد 95 تا 90 ما کشور در       

 زمین کره زنده موجودات و ها انسان زندگي در سزايي هب نقش کهي اقلیم عناصر نيتر مهم از يكي (.6936
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 طبق.شوند محسوب مي اقلیم زيست کننده نییتع عوامل نيتر مهم از دمايي یها استرس و است دما دارد،

 تا انسان یها یماریب و ریوم مرگ است؛ گرفته انجام دانشمندان و محققین سوی از که فراواني مطالعات

 کم خیلي و زياد دماهای تواند ينم انسان. دارد ارتباط هوا الگوهای به گوناگون یها روش به و زياد حد

و  ها جنگل یسوز آتشموج گرمايي باعث وارد نمودن خسارات فراواني به کشاورزی،  .کند تحمل را

که دمای کره زمین رو به  دهد يم. اين واقعه زماني رخ شود يم ها انسان يسالمت بههمچنین، زيان رساندن 

است.  شده  شروع قرنافزايش باشد، بخصوص در ابتدای قرن بیستم که افزايش دمای جهاني در اين 

 محلي در اقلیم يک ناحیه نیز رخ دهد. با توجه به وضعیت جغرافیايي کشور طور به تواند يمموج گرمايي 

، مشكالت و خسارات دنریگ يمرا دربر  آنکل کشور يا نقاطي از  بار کي سالهرچند  ايران امواج گرمايي

 منفي تأثیرات به نظر. باشند يم ايران اقلیم بارز یها يژگيو از گرمايي یها موج .دنآور يمرا به بار  یا دهيعد

  .است اهمیت حائز  آن مطالعه ی،کشاورز تولیدات و انسان سالمتي روی براين امواج 

 پژوهشاهمیت و ارزش  -1-3

های مهم آب و هوايي که در مدتي از سال در کشور ايران يا شمال غرب ايران بروز  يكي از پديده     

تغییرات  نيتر مهمروند گرمايش جهاني يكي از  ،های محققین با توجه به يافتهکند پديده گرماست.  مي

جوی دارد و اين پديده  منشأآب و هوايي قرن حاضر است. امواج گرما، از مخاطرات محیطي است که 

. ردیگ يمرا دربر  یا منطقهتوده هوايي عمیق با دمای باال  صورت بهو  کند يمآرام و آهسته حرکت 

 يطیمح ستيز پیامدهای سالهر که بوده هوايي و آب باليای نيتر مهم از گرمايي یها موج، گريد عبارت به

و جامعه انساني دارند.  ها ستمیاکوسبر  یدار يمعن راتیتأثو  گذارند يم یجا به طبیعت در را مخربي

. رگذارندیتأثهستند و بر زندگي گیاهي و جانوری  بیشتر تداوم یداراگرمايي هرسال شديدتر و  یها موج

و هوايي دارای اهمیت هستند. لذا شناسايي و تشخیص  آبمخاطره  نيتر مهم عنوان بهامواج گرمايي 
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 یها خسارتگامي در جلوگیری از بحران گرم شدن کره زمین و  تواند يمامواج گرمايي و روند آن 

 ازمهم کشور ايران  مناطقمنطقه شمال غرب ايران يكي از  با توجه به اينكه باشد. یو باغدارکشاورزی 

و يكي از مناطقي  بودهانبار تولید محصوالت کشاورزی  و باغداری ،کشاورزیی  نهیزم دراقتصادی  لحاظ

امواج گرمايي هرساله يا  ، لذاحائز اهمیت باشد ،در توسعه سیاسي و اقتصادی کشور تواند يماست که 

 یها خسارتو  شده حادثزمستان در شمال غرب ايران  فصل در اواخر بار کي هرچند سال

آن درختان و محصوالت  جهیدرنتکه  دنساز يم واردالت کشاورزی و باغداری به محصو یريناپذ جبران

ناگهان به دنبال موج  ،کشاورزی از خواب زمستاني بیدار شده و فعالیت فنولوژيكي خود را شروع کرده

گرفته و نابودی شكوفه درختان بخصوص سردرختي و محصوالت بر گرما يک موج سرد منطقه را در

با توجه به عرض جغرافیايي باال و عدم انتظار رسیدن امواج گرمايي  جهیدرنت. است هشد باعثکشاورزی 

 ،اخیر یها سالوقوع مكرر اين پديده در  رغم يعلبه اين منطقه، زماني اسفندماه  ی در محدوده زودرس

 گرمايي امواج تا سعي دارد تحقیق اين جهت نيبد .کند يمضرورت انجام اين مطالعه را تبیین و مضاعف 

 شدت، دهد. شناخت انجام را ها آن زماني و فضايي تحلیل و کرده شناسايي را ايران شمال غربزودرس 

 یها یزير برنامه در مؤثری عامل تواند يم امواج گرمايي زودرس مكاني و زماني الگویو  فراواني،

 در عامل بهترين مرتبط یها دهيپد و پديده اين درست شناخت در نتیجه بوده و کشور اقتصادی و یکشاورز

 باشد. مسئولین امر مي یهاريزی برنامه کمک به

 :پژوهش اهداف -1-4

هدف کلي؛ شناسايي امواج گرمايي زودرس در شمال غرب ايران و تحلیل آماری و سینوپتیكي اين   

 .باشد يمپديده 

 .باشند یمزیر  شرح؛ به یا مرحلهاهداف  -1-5
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 استخراج روزهای دارای امواج گرمايي  -

 ايران  شمال غرببررسي توزيع مقیاس زماني امواج گرمايي زودرس در  -

 ايران  شمال غرببررسي توزيع مقیاس مكاني امواج گرمايي زودرس  -

و  مدت کوتاهشناخت الگوهای سینوپتیكي مربوط به امواج گرمايي زودرس و همچنین امواج  -

 بلندمدت

 زودرس و مقابله بهتر با امواج گرمايي ييارويرو منظور به ها شنهادیپارائه راهكارها و  -

به بررسي ابعاد زماني و مكاني امواج گرمايي زودرس بهاره  یها سؤالاين پژوهش با طرح  در         

 خواهند شد. و الگوهای سینوپتیكي مولد امواج گرمايي تحلیل شده ايران پرداخته شمال غرب

 رب ايران دارای چه الگويي هست؟  غ روند دماهای حدی و امواج گرمايي زودرس شمال -6

ايران چگونه  شمال غربسال اخیر در  56امواج گرمايي زودرس در طي  مقیاس زمانیتوزيع  -8

 بوده است؟

ايران چگونه  شمال غربسال اخیر در  56امواج گرمايي زودرس در طي   مقیاس مکانیتوزيع  -9

 بوده است؟

 اند؟ يي به وقوع پیوستهها خيتارامواج در چه  بلندترین، داده رخدر بین امواج گرمايي زودرس  -8

 آرايش الگوهای گردشي امواج گرمايي زودرس چگونه است؟ -5

 :های پژوهشفرضیه -1-6

 امواج ايجاد بر حاکم الگوهای شناسايي آنهدف  و دارد شناختي جنبه پژوهش اين اينكه به توجه با     

 وجود باشد، باتثايا  و رد قابل هک یا هیفرض بنابراين ،باشد يمگرمايي زودرس در شمال غرب ايران 
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 اخیر، یها سال در گرمايي مواجا افزايش و جهاني و گرمايش اقلیم تغییر مباحث خاطر به ولي ندارد،

 عبارتند از: نمود آن اشاره به پژوهش اين در توان يم که ييها هیفرض نيتر مهم

 .هستند ايران فرود بلند اروپا غرب شمال امواج گرمايي زودرسزاينده  یها ستمیسمسیر  و منشأ  -6

  باشد.متفاوت ايران  غرب شمال امواج گرمايي زودرسبر  مؤثرتوزيع زماني الگوهای سینوپتیكي  -8

 مورده قدر منط امواج گرمايي زودرسفشار سطوح باالی جو بیشترين نقش را در ايجاد  یها ستمیس -9

 دارند. مطالعه

 و مراحل آن پژوهشروش  -1-7

 دو از که است جوی یها گردش و سطحي محیط بین بررسي رابطه هدف با همديد يشناس میاقل        

 اين مطالعاتي . رويكرددينما يم استفاده محیطي به رويكرد گردشي و گردشي به محیطي مطالعاتي رويكرد

 تا گردند يم لیوتحل هيتجز محیطي یها داده معني ابتدا است. بدين گردشي به محیطي رويكرد پژوهش

 لیوتحل هيتجز مورد سطحي رويداد تبیین در جهت باال سطوح یها داده سپس و انتخاب ييها نمونه يا نمونه

 گیرند. قرار

)که بیانگر ويژگي  سطحي یها داده ست. يكيه نیاز از دادها دسته دو به همديد مطالعات انجام برای     

(. سازد يمی اتمسفر را مشخص ها هيالی جو باال )که شرايط جوی ها داده( و ديگری استمحیط سطحي 

ايستگاه شمال غرب ايران طي  86ی میانگین روزانهها دادهدر اين پژوهش  استفاده موردی سطحي ها داده

ي بوده و دارای توزيع نرمال در شمال غرب ايران شمسهجری  6938تا  6986اخیر از سال  قرن مین

 جسب )بر 566ی عناصر اقلیمي مربوط به سطح باال، شامل ارتفاع ژئوپتانسیل  سطح ها داده. باشد يم

 ازنظر ها داده. اين باشد يمو فشار تراز دريا برحسب دکامتر  بردار باددکامتر(، دمای هوا برحسب کلوين، 

ی را النهار نصفدرجه  5/977درجه عرض شمالي و از صفر تا  36وبي تا درجه جن 36پوشش مكاني از
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 144 با را زمین کره کل که قوسي است ی درجه 2/5 در درجه   2/5ها داده اين مكاني تفكیک .رندیگ يم دربر

 درجه 2/5 در2/5 ی ی جوها داده از پژوهش اين . دردهند يم پوشش عرضي ياخته 73 و طولي ی اختهي

شده   استفاده شرقي طول درجه 70 تا صفر و شمالي جغرافیايي عرض درجه 60 تا صفر چارچوب در قوسي

 اين گرمايي زودرس در شمال غرب ايران،  امواج ايجاد بر مؤثر همديدی یها سامانه شناسايي برای .است

 انتخاب شد. محدوده

آماری و  استفاده موردکار روش  وايران  شمال غربدر اين پژوهش  مطالعه موردمحدوده         

ی شمال غرب ايران از سازمان هواشناسي ها ستگاهيای دمای حداکثر روزانه ها دادهابتدا  سینوپتیک است.

بر روی اين  (ی )شاخص بالدیآمارپردازش و با طرح يک شاخص  Excel افزار نرمدريافت و در محیط 

بیشتر  نظر مورد، دماهای حداکثری که از شاخص عهمطال موردی  منطقه یها ستگاهيابرای هريک از  ها داده

هكتوپاسكال با  566ی فشار سطح ها دادهسپس  وروز گرم انتخاب  عنوان بهند، ا و چند روز دوام داشته

ی عرض شمالي برای  درجه 05درجه طول جغرافیايي و صفر تا  76تا  5/8درجه برای  5/8دقت 

 . گرديداستخراج و پردازش   cdc.noaa.govروزهای منتخب و دارای موج گرما از سايت

 کاربرد نتایج پژوهش -1-8

به  پژوهش اين کاربرد لذا ،باشد يم تر کينزد بنیادی پژوهش يک به بیشتر حاضر پژوهش که يآنجائ از      

تا  است آن بر سعي حاضر پژوهش در ت.داش خواهد بستگي آن از کنندگان استفاده اهداف و تصمیمات

 همديد شرايط و شناسايي ايران در شمال غرب زودرس ييگرما یها موج پديدآورنده همديد یها سامانه

 مطالعات ی نهیزم در تواند يم پژوهش اين نتايج مثال  عنوان به بنابراين د.نگیر قرار يبررس مورد ها آن رخداد

 و آب باليايي نيتر مهم از يكي که امواج گرمايي زودرس باشد. وقوع مناسب کشاورزی یها یزير برنامه و

 رفتار شناخت با بنابراين ،گذارد يم طبیعي یها ستمیاکوس و زنده موجودات بر منفي راتیتأثاست،  هوايي
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 مواقع در را یضرور و الزم اقدامات و هشدارها توان يم ها آن دآورندهيپد یها سامانه مكاني و زماني

 .کرد جلوگیری ستيز طیمح کشاورزی و تخريباز نابودی محصوالت  و نمود اجرا و صادر بحراني

ي سردرختی ها شكوفهروی  گرمايي یها استرس به خصوص زودرس ييگرما امواج یها يژگيو از آگاهي

 باشد. داشته و احتمالي بار انيزی ها خسارت از جلوگیری در یمؤثر نقش تواند يمکشاورزی  و محصوالت

 

 

 

 فصل دوم:

 مبانی نظری پژوهش
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  مقدمه -2-1

بر تمام اشیاء و  رگذاریتأثعامل مهم و  رو نيا از؛ وهواست آبيكي از عوامل مهم زندگي انسان     

تغییرات آب و  نيتر مهم، يكي از وهوا آبی زندگي محیط طبیعي است. روند گرمايش جهاني ها دهيپد

 اند پرداختهی به آن ا ارهیسی و ا منطقهاست که پژوهشگران در مقیاس قرن اخیر هوايي 

(IPCC,2007,28اين تغییرات باعث فراواني رخدادهای فرين طوفان، سیل، امواج گرمايي و .)  يخبندان

رابینسون ) کنند يمي نیب شیپ ندهيآی اقلیمي افزايش دماهای حدی را در ها مدلنیز  ارتباط  نيا درشده که 

 ،دنشو يم مطالعه انسان و محیط با ارتباط در محیطي مخاطرات از زيادی تعداد (.69: 6،8668و همكاران

 فرين، سرماهای شديد، یبادها ،يسال خشک سیل، تندری،ی ها توفان به توان يم مخاطرات اين ازجمله

 جوی، باليای اين بین از. نمود اشاره ها آن اقلیم زيست پیامدهای و گرمايي امواج ،گردوغبار یها طوفان

 اقلیمي مخاطرات از ناشي ساالنه ریم و  مرگ میزان بررسي و بوده جوّی باليای نيتر مهم گرمايي یها موج

 شوند يم اقلیمي رخدادهای ديگر به نسبت ریم و  مرگ میزان بیشترين باعث گرمايي امواج که دهد يم نشان

(NOAA,2007) .گرمايي یها موج ايجاد و چرائي چگونگي تا است آن بر کوشش که پژوهش اين در 

                                                
1- Raisanen et al 
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جهت  گردد، مشخص رخدادها اين آورنده به وجود همديد شرايط و الگوها زودرس شمال غرب ايران و

 .شده است  پرداخته داخل و خارج در آن يشناس روش و ادبیات مطالعه به  موضوع، بر اشراف و یساز يغن

 پیشینه پژوهش -2-2

توسط محققین، اقلیم کره زمین ثابت نیست و علت تغییرات آن  شده انجامی ها پژوهش بر اساس   

ی اقلیمي و ها سامانهتغییرپذيری  جهیدرنت. تغییرپذيری در اقلیم باشد يمو حال متفاوت  درگذشته

 دنیا یوهوا آب رییتغ  عدم يا تغییر علل تمامي گرچه (.76: 8668، 6)هیراس افتد يمعوامل خارجي اتفاق نیز

 و بوده پژوهشگران از بسیاری توجه مورد مطمئناً وهوا آب تغییر درباره بحث است، نشده  شناخته کامالً

ی، میزان ازون ا گلخانهکه پنج عامل غلظت گازهای  رسد يم نظربه  (.88: 6928، ) شیرغالمي بود خواهد

عوامل  نيتر عمدهی خورشیدی ها تیفعالو  استراتوسفردر  ها افشانهدر تروسفر،  ها افشانهدر استراتوسفر، 

 شدت بهی پیش باشد. سه عامل اول ها دههدر قرن اخیر و  ثبت شدهی ها حرارتبرای توجیه تغییر درجه 

 (.656: 6330، 8)سانتر ندهستعوامل طبیعي  ازجملهدو مورد آخر شوند.  ميبوط ی بشری مرها تیفعالبه 

ی بشر ها تیفعالسال اخیر را به  56د که گرمايش جهاني نشواهد علمي محكم و جديدی وجود دار

 ینزم طحس کنزدي ایدم املش ین،زم رهک سطح ایدم (.688: 8669، 9)تاکیوچي و آشیدايرا دنده يمنسبت 

 گراد يسانت ه/. درج0 ودحد در انيجه طمتوس ایدم و افتهي شيافزا یالدیم 1861 الس از ادري طحس ایدم و

 و6336-8666البته اين افزايش در دو دوره  (.56: 8،8665)دن مروس است فتهافزايش يا تمبیس رنق در

. باشد يمسال هزاره گذشته  نيتر گرم 6332دهه و سال  نيتر گرم 6336است. دهه  داده  رخ 6385-6366

                                                
1- Herath 

2- Santer 

3- Takeuchi and Ishidaira 

4- Donmroes 
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و پوشش برف و يخ  افتهي  شيافزاتمسفر آی لومتریکی اخیر حداقل در هشت  دههدما در طي چهار 

 (.83: 8666، 6) برونتي است افتهکاهش ي

 موج گرما، ازجملهفرين،  هایی پژوهشي در طول قرن بیستم با  تمرکز بر پديده آب و هواها تیفعال   

 و  مرگ، تقاضای انرژی و آببر اکوسیستم و جامعه انساني )کشاورزی، منابع  ها آن دار يمعن ریتأثبه علت 

 و يمحیط رايطش رب ادم أثیرت و تیاهم تعلّ به (.2-26: 6338، 8)روهي و کیمي اند گرفته  انجامانسان(  ریم

 توجه مورد راخی یها سال در خصوص به ادم اررفت ازیالگوس الن،ک و ردخ یها یزير برنامه در آن شنق زنی

 و انيجه ايشگرم اهداتمش و تانظر و ادم اب اطارتب در دجدي ثمباح هب هتوج ا. بتاس ودهب يعلم لمحاف

انجام  هب اييدم وعاتموض ی نهیدرزم اتمطالع تربیش ر،اخی یها دهه اييدم راتتغیی ژهيو به، اقلیم رتغیی

 و حتي تحت شرايط اقلیمي خاصتاثیرگذاشته  ها انسانبر سالمت  تواند يم. دمای باالی هوا اند رسیده

تابستان شده و روزهای داغ فصل دمای  انگینمی زايشاف هب رمنج یماقل ر. تغییشود يممنجر به مرگ 

 (.Nationalnstitute of Public Health Surveillance,2003) دنشو يم تر گستردهو  تر فراوان

 یها تیفعال هب هتوج اب راخی الس 50 در اگرم زايشاف درون از یدار يمعن و ویق واهدش IPCC ی ها گزارش

 با .تاس كلمش يه علت پیچیده  بودن طبیعت اقلیماقلیم  رتغیی ازیآشكارس .دهد يم اننشرا  انيانس

 ادري آب طحس ایدم و ها يخشك انيجه انگینمی .دارد ودوج یماقل رتغیی از ادیزي واهدش روزهام حال نيا

ی گرمايش ا منطقهدريک مقیاس  (.8666، 9)هاوتن و همكاراناست افتهي شيافزاقرن بیستم  در /.±8 /. 0

ی باالی نیمكره ها عرض، که باالترين تغییرات دما در مناطق میاني و شود يممشاهده  ها قارهدر همه 

 کند يم دیتائی اقلیمي در نیمكره شمالي افزايش دما را در قرن بیستم ها دادهاست. تحلیل  داده رخشمالي 

همراه  احتماالًسال گذشته بوده است. تغییر اقلیم جهاني 6666افزايش در اين و اين افزايش باالترين رقم 

                                                
5-  Brunetti 

1- Rohi and Keim 

2- Houghton et al 
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را  ها زمستانو  تر گرمرا  ها تابستاني امواج گرمايي همراه بوده و همچنین گستردگبا افزايش فراواني و 

که  دهد يمی علمي اخیر نشان ها يابيارز(. 688-6859: 8668، 6)کلین تانک و همكاران کند يم تر معتدل

ی حدی اقلیم را افزايش ها دهيپدي گستردگزيرا تغییر اقلیم تعداد و  ،دماهای جهاني رو به افزايش هستند

و میانگین دمای هوا افزايش خواهد  تر گرمبا توجه به اينكه اقلیم آينده  (.8669، 8)دبلیو میو دهد يم

: 8666، 9)گاباسچ و همكاران شوند تر فراوانو  تر يطوالن، تر گستردهکه امواج گرما  رسد يم نظريافت، به 

هرچند تحلیل تغییرات آينده درباره انواع ديگر رخدادهای حدی مانند روزهای دارای (. 528-587

اما در عوض  واختي در فضای جغرافیايي ندارند،وزيع يكنت ها آنکه تغییرات  دنده يميخبندان نشان 

. بنابراين مطالعه شرايط شوند يممشخص  اسیمق بزرگی الگوهای مرتبط با تغییرات اقلیمي  لهیوس به

فراواني،  مانند ها آنی ها يژگيوآگاهي ما را از  تواند يمی گرمايي ها موجی حدی دما مانند ها دهيپد

ی اقلیمي نشان ها مدليي با اين پديده آماده سازد. ارويروشدت و تغییرات افزايش داده و شرايط را برای 

امواج گرمايي  .دنده يمقرار  ریتأثی گرمايي را تحت ها موجکه الگوهای جغرافیايي متفاوت،  دهند يم

)مک  دنشو ریم و  مرگنرخ  ال رفتنبای و سوز آتش، افزايش خطر ها يسال خشکباعث تشديد  دنتوان يم

بر خسارت اقتصادی و تحمیل برخي   عالوهی عادی، ها سالدر  (.887: 8666، 8کارتي و همكاران

 675متوسط  طور بهناشي از افزايش دما،  های و کاهش آسیب کنترلبه دوش دولت جهت  ها نهيهز

. براساس گزارش سازمان جهاني هواشناسي در شوند يميي براثر گرمای تابستاني کشته كايآمرشهروند 

نزديک به بیست هزار نفر براثر موج گرمايي و تابش خورشید، در امريكا  6375-6390یها سالفاصله 

هاريكنها،  (. WMO) نفر بوده است6856بیش از  6326 در سال. تلفات ناشي از اين پديده اند شده  کشته

باشند، اما امواج  ها رسانه توجه موردو  ها گزارشاست که کانون ممكن  ها آذرخشو  ها البیسترنادوها، 

                                                
3- Klien Tank et al 

1- WMIO 

2- Cubasch et al 

3- McCarty et al 
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ولي  شود يمبه امواج گرمايي توجه کمتری  معموالً (.607: 8668، 6)فرانكلین آورترند مرگگرمايي اغلب 

ند، مانند موج شو محسوب مي ریوم مرگحتي يكي از عوامل  کههستند  يواقعیت امواج گرمايي امروزه

 شدند وامريكا که باعث مرگ هزاران نفر  یشیكاگو 6335ی گرمايي ها موجدر اروپا و  8669گرمايي 

 ازآنجاکه (.28: 8666، 8)پالیكي و همكاران خسارت اقتصادی و اجتماعي زيادی به همراه داشتند

 متأثری او را ها تیفعالمسائلي بوده که انسان و  جمله ازروزهای گرم و تنش ناشي از تداوم آن 

ي و هواشناسي روی مشخصات اين روزهای شناس میاقل ازنظر، به همین دلیل مطالعات بسیاری ساخت يم

 عوامل تشخیص و گرمايي امواج یها يژگيو آشكارشدن برای است. شده انجام ها آنگرم و علت تداوم 

 یا گسترده مطالعات  امواج اين اجتماعي و اقتصادی محیطي، پیامدهای واکاوی جهت همچنین ها آن ايجاد

 راتیتأث، گرفته انجامی که در مورد امواج گرمايي ها پژوهش نيتر مهم ازجمله .است گرفته انجام جهان در

 به تحقیقات توان يم. از نخستین مطالعات در اين زمینه باشد يم ریوم مرگامواج گرمايي بر میزان 

ی فیزيولوژيكي بدن انسان و نحوه ها يژگيواشاره نمود. ايشان با توجه به  (.206: 6373، 9)استیدمان

واکنش آن به تنش ناشي از افزايش دما، اولین مجموعه از جداول دمای ظاهری مانند دمای خشک و 

ی خطي چندگانه بسیار قوی ها يهمبستگد و مطابق با آن کرتابستان ارائه فصل ی باال را در ها رطوبت

ی سالمتي انسان نشان دهد. اما زماني بر روجو را  آب بخاراهری و دمای خشک و فشار بین دمای ظ

تابستان  فصل قرار گرفت که در توجه موردضرورت شناخت عمیق روزهای خیلي گرم متوالي، بسیار 

. اين موج برگرفتمیالدی، يک موج گرمايي شديد چندين روز متوالي شهر شیكاگو را در  6335سال 

ی برجای گذاشت. ا گستردهمالي  خسارتبیش از پانصد نفر تلفات جاني در پي داشت و  سابقه يبگرمای 

 يكي از مخاطرات اقلیمي در کانون توجه مطبوعات،  عنوان بهواقعه بود که پديده موج گرما  نيا از پس
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Abstract:  The phenomenon of early heat waves  is one of the climatological events 

which has greatly damaged natural resources including farming products and fruits, and 

decreased production and increased herbal pesticide. It has also affected human 

resources particularly human health. Given this, it is imperative to deal with the damage 

of this phenomenon by recognizing the characteristics of heat waves. The purpose of this 

study is to identify early hot waves and atmospheric systems which play a role in the 

phenomenon of early heat waves of North-east of Iran in a constant scale. In so doing, 

the data of the daily maximum temperature of the Month of Esfand of 14 Sino Petic 

stations in North-east of Iran was used in solar statistical periods of 1333-1392. Then 

based on the defined threshold of Baldy Index 61 days of heat were chosen. All the 

statistical characteristics of the data were processed in SPSS software program. Prior to 

the factor analysis, and identification of patterns , the course of early of heat in North-

east of Iran was investigated. The findings showed that extreme temperatures in all 

target stations were increasing. Following this, the altitude data of middle alignment of 

the atmosphere were extracted on a network equal to 2.5×2.5 degree an arch in an area 

from 0 to 70 degree eastern latitude and from 0 to 60 degree north latitude from 

NCEP/NCAR data bases. A matrix in 864 columns in 40 rows was formed on which 

days with heat waves and the altitude data of middle alignment of the atmosphere were 

placed on rows and columns respectively. Then 10 components which accounted for 93 

out of 500 hPa of alignment of changes of height of pressure were identified.  In order to 

identify the patterns in a constant scale on the scores of the components, cluster analysis 

was performed through WARD method. Totally, 5 patterns of productive pressure of 

early hot waves were identified.  The results of the study showed that heat waves  in 

North-east of Iran was the result of high latitude in South Saudi Arabia, Aden Strait and 

Sudan center at 500 hPa level, and forming low pressure in Sudan at sea level as well as 

pulling them toward North and North-east of the region (North-east of Iran) under the 

study 
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