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:كيدهچ  

 در حال حاضر پديده هاي حدي اقليم در كانون توجه پژوهشگران قرار دارند زيرا خطر افزايش فراواني، مدت و
موج . جو افزايش يافته است حساسيت آستانه هاي اقليمي به وسيله افزايش غلظت گازهاي گلخانه هاي در

هاي گرمايي از مهمترين بالياي آب و هوايي بوده كه هر سال پيامدهاي زيست محيطي  و انساني مخربي را 
همچنين  قليم مي باشند،امواج گرما مهمترين عامل مرگ و مير مرتبط با ا. در طبيعت بجاي مي گذارند

ترس هاي گرمايي را افزايش مي دهد، بنابراين يكي از عوامل بروز بحران در جوامع انساني و محيط طبيعي اس
استان خراسان جنوبي در پارامتر هاي اقليمي از جمله . .بوده و منجر به بهم خوردن نظم محيطي مي شود
در اين . دي دارد كه از سالي به سال ديگر متفاوت استموج هاي گرمايي تغيير پذير بوده و نوسانات شدي

پژوهش ابتدا داده هاي دماي بيشينه ايستگاههاي سينوپتيك و كليماتولوژي استان در كل دوره آماري فراهم 
با استفاده از روش كرجينگ  GISپايگاه داده آن مهيا شد،سپس در محيط  Matlabو سپس در محيط نرم افزار 

موج هاي گرمايي كانون هاي  رخداد   Matlabرديد و در نهايت با برنامه نويسي در نرم افزار گ ساده ميانيابي
مهمترين كانون رخداد امواج گرمايي استان جنوب و جنوبغرب و قطب گرمايي . شديد استان شناسايي شد

برنامه  بهتواند  شناسايي كانون هاي بحران امواج گرما در استان مي.ديگر استا بشرويه و سه قلعه مي باشد
  .كمك كند ريزي و مديريت بحران در جوامع انساني

  .خراسان جنوبي، امواج گرمايي، مخاطرات اقليمي :واژگان كليدي
  

:مقدمه  
بنا بر . اجتماعي مطرح است -مساله تغيير اقليم كه امروزه بعنوان يكي از شايعترين مباحث علمي و حتي سياسي

بر ساختار محيطي كره زمين و ساكنين آن خواهد داشت، تالش جهت شناخت هر چه اهميتي كه تغيير تغيير اقليم 
اين ضرورت به ويژه در زمان فعلي كه بحث گرمايش جهاني . بيشتر چگونگي رخدادهاي تغيير اقليم امري مسلم است
حي كره زمين  افزايش در ميانگين دماي سط) ۱:۱۳۸۳عزيزي،(به يك مسئله جدي تبديل شده است، آشكارتر مي گردد

با اين حال، تغيير در دماي . IPCC, 2007a)(موضوع اثبات شده كه در اثر افزايش گازهاي گلخانه اي بوجود آمده است

حدي منطقه اي به شدت رخدادهاي هواشناسي مانند موج هاي گرما و سرما بستگي دارد كه جنبه هاي تغيير اقليم 
  .ها دارند قابل توجه است آنها و تاثيراتي كه بر اجتماع و اكوسيستم

                                            
  Email:esmailnejad.m@birjand.ac.ir.comو  ۰۹۱۵۳۳۳۱۸۳۸،شماره تماس  گروه جغرافيا، دانشگاه بيرجنداستاديار   - ۱

موج هاي گرمايي در خراسان جنوبي مخاطرات اقليمي و امنيت؛  
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 .(Yan and Yang, 2000).  امواج گرمايي بخشي از رخدادهاي حدي هوا هستند كه مخاطرات و تاثيرات منفي در
انجام گرفته است، دماي  ۲۰۰۷در ارزيابي كه توسط سازمان جهاني هواشناسي در سال. زندگي و آسايش انسانها دارند
درجه سانتيگراد  ۷/۱۲با   ۲۰۰۷ژانويه سال . افزايش يافته است ۶۳/۰ر سال اخي ۳۰سطحي نيمكره شمالي در 

ناهنجاري دمايي كره زمين ركود  ۲۰۰۷همچنين در سال . گرمترين ژانويه اي بود كه در كره زمين ثبت شده است
گرماهاي شديدي در بخشهايي از اروپا زمستان و بهار . هاي ثبت شده را جابجا كرد و نسبت به ديگر سالها افزايش يافت
درجه سانتيگراد در ميانگين ماههاي ژانويه و آوريل  ۴رخ داد و در برخي مناطق آنومالي دمايي حتي به 

  )IPCC,2007(رسيد

روز در هر  ۲.۱۸روزهاي گرم . در سالهاي اخير شدت امواج گرما در تعدادي مناطق جهان افزايش يافته است
قرارگرفتن در معرض (Fang,etal., 2008). .ره شمالي افزايش داشته استدر نيمك ۱۹۴۸-۲۰۰۶دهه براي دوره آماري 

عروقي مي  –گرماهاي شديد منجر به افزايش امراض و مرگ مير مي شود و دماهاي داغ باعث بيماري هاي قلبي 
شتر درجه سانتيگراد بي ۳ركورد امواج گرما شكسته شد و دما  ۲۰۰۳در  اروپا در تابستان   .(IPCC, 2007b)شود

 Christoph and). فوت انسان ثبت شد ۲۲۰۰۰ازميانگين شد كه در نتيجه خشكسالي هاي گسترده اي اتفاق افتاد و 

Gerd, 2004; Levinson and Waple,2004).  كاهش پيامدهاي ناشي از امواج گرمايي در آينده در گرو شناسايي

هايي براي كاهش پيامدها و ايي و پيش بيني آنها، كشف راههاي هواشناسي ايجاد امواج گرمسازوكار امواج گرما، سامانه

 Kovats(تأثيرات آزاردهنده آنها بر روي سالمت عمومي و شناسايي مناطق آسيب پذير در ارتباط با امواج گرمايي است 

and Koppe, 2005.(  

  
  

 مواد و روش ها
پژوهش اقليم همديد مي  ترين گام هاي يكهاي جوي در شناسايي الگوهاي همديدي يك منطقه از مهمانتخاب متغير

داده هاي شبكه اي دماي بيشينه پايگاه داده  اين پژوهش براي شناسايي امواج گرمايي خراسان جنوبي، از در. باشد
كيلومتر استفاده شده  ۱۵*۱۵روز با تفكيك مكاني  ۱۵۷۰۵به مدت  ۲۹/۱۲/۱۳۸۲تا  ۱/۱/۱۳۴۰از تاريخ  اسفزاري
فراهم شد كه بر روي سطرها روزها و بر روي ستونها ياخته ها قرار  ۱۵۷۰۵*۳۰۱ايه داده هابه ابعاد بنا بر اين آر. است
هر منطقه جغرافيايي و با توجه به ويژگي هاي محيطي و اقليمي آن مي توان آستانه اي دمايي براي تعريف موج . گرفت

  .گرما مشخص كرد

 ۲بود و دست كم  ۲آنها برابريا بيش از  NTD۲روزهايي كه نمايه   Mat labدر ادامه پس از برنامه نويسي در نرم افزار 
در اين  جدا شد و بنام امواج گرمايي خراسان جنوبي معرفي گرديد NTD روز تداوم داشت توسط اين برنامه از ماتريس

گرفته اند اين امواج  پژوهش امواج گرمايي كوتاه مدت كه فراواني بيشتري در پهنه استان داشته اند مورد ارزيابي قرار
امواج گرمايي منتخب دوره گرم سال را در بر مي گيرند و در از ماههاي گرم سال فروردين تا .دو تا ده روزه مي باشند
  . مهر استخراج شده اند

  
  
  

                                            
2 .normal  
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ميانيابي و شبكه بندي منظم خراسان جنوبي. ۱نگاره  

 
  يافته ها

چرا . هاي آنها از جمله گستره،شدت و تداوم مي باشدايي امواج گرمايي ايران و ويژگيهدف اصلي در اين پژوهش شناس
موج .)WHO,2003(كه موج هاي گرما مي توانند با تغييرات آب و هوا فراوانتر، شديدتر و پرتداوم تر از گذشته شوند

گرمايي تاثيرات مخربي بر محيط زيست و زيست بوم هاي مختلف به جاي مي گذارند و باعث نابودي اكوسيستم ها مي 
امواج گرمايي از لحاظ . شناخت موج گرما و تعريف ويژگي هاي آن از تفاوتهاي مكاني و زماني برخوردار مي باشد. شوند

هاي اقتصادي و ي بزرگ مي باشند و مي توانند باعث تخريب بنيانگستره به دليل معيارهاي اقليمي منطقه اي و محل

در استان خراسان جنوبي هر ساله امواج گرمايي مختلف با دوره هاي تداومي . (Kunkel, et al. 1996)اجتماعي شوند

بر هر چه طول دوره گرمت و تداوم موج گرما بيشتر باشد، تاثير بيشتري . كوتاه مدت و بلند مدت رخ مي دهد
بنابراين شناخت رفتار هاي محيطي امواج گرما و مشخص كردن كانونهاي رخداد آنها . اكوسيستم ها به جاي مي گذارد

بنابراين براي اين منظور فراواني امواج گرما در پهنه استان مورد بررسي . در استان از اهميت بااليي برخوردار مي باشد
  .قرار گرفت
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  روزه ۳فراواني موج هاي گرمايي . ۳شكل                         روزه          ۲ي موج هاي گرمايي فراوان. ۲شكل

امواج گرمايي دور روزه يكي از كم رخداد ترين طبقه موج هاي گرما در استان مي باشد كه كانون رخداد اين امواج در 
در شمالغرب استان در سه قلعه نيز . فاق افتاده استموج گرما ات ۳۲جنوبغرب استان مي باشد كه در طول دوره اماري 

). ۲شكل(نواحي شمالي تا بيرجند از مناطق كم رخداد موج گرما مي باشند. يك كانون رخداد شديد امواج وجود دارد
در بررسي امواج گرمايي سه روزه كه از فراوانترين امواج گرمايي مي باشند تقريبا تمام استان به جز قاينات كانون 

موج گرما رسيده  ۴۳در نواحي جنوبي استان فراواني اين امواج گرمايي تا . رخداد اين سري از امواج گرمايي مي باشد
  ).۳شكل(است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روزه ۵فراواني موج هاي گرمايي . ۵شكل                                   روزه     ۴فراواني موج هاي گرمايي . ۴شكل
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در نواحي جنوبي استان مي باشد، به ويژه كه جنوبغرب استان فراوان ترين روزه  ۴امواج گرمايي كانون رخداد 
موج گرما كمترين رخداد  اين طبقه از موج  ۲۸نواحي شمالي استان با . مكان امواج گرما در استان مي باشد

همه استان به جز  در هروز ۵موج هاي گرمايي ). ۴شكل(هاي گرمايي در استان خراسان جنوبي مي باشد
  . پراكنش دارند... سرايان  ،نواحي شمالي مانند قاين

موج گرما رسيده اند بجز شمال استان در ساير  ۳۲امواج گرمايي شش روزه نيز كه در بيشترن رخداد خود به 
تان روزه در جنوبغرب استان بيشتر از ساير نواحي اس ۷همچنين موج هاي گرمايي . نواحي پر رخداد بوده اند

  .اتفاق افتاده اند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  روزه ۷فراواني موج هاي گرمايي . ۷شكل                              روزه       ۶فراواني موج هاي گرمايي . ۶شكل

روزه در پهنه استان نيز شبه به دگير امواج گرمايي مي باشد ولي باالترين رخداد امواج  ۸فراواني امواج گرمايي 
. جنوب و غرب استان كانون رخداد اين موج گرمايي مي باشد. موج در استان دارا مي باشد ۴۸با  گرما را 

هسته بيشينه موج گرماي ده روز غرب، مركز و جنوب استان مي باشد و تعداد آنها در فراوان ترين حالت به 
  .موج گرما مي رسد ۴۵
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  روزه۹فراواني موج هاي گرمايي . ۹شكل                       روزه         ۸فراواني موج هاي گرمايي . ۸شكل
  

  
  :نتيجه گيري

 از ناشي ساالنه مير و مرگ ميزان بررسي و بوده جوي بالياي مهمترين گرمايي هاي موج جوي، بالياي اين بين از
 اقليمي رخدادهاي ديگر به نسبت يرم و مرگ ميزان بيشترين باعث گرمايي امواج كه دهد مي نشان اقليمي مخاطرات
. است يافته افزايش جهان از هاييبخش در اخير هايسال در گرمايي هاي موج شدت و رخداد ).Noaa,2007( شوند مي
هاي گرمايي بخشي از رخداد اقليم استان خراسان جنوبي مي باشند كه تكرار پذير بوده و قسمت قابل توجهي از موج

ن را شكل مي دهند و به علت تاثير گذاري شديد روي انسان و محيط زيست مورد مطالعه قرار مخاطرات اقليمي استا
. ساله امواج گرمايي دوره گرم سال در استان مورد بررسي قرار گرفت ۴۲در اين پژوهش در يك دوره آماري . گرفتند
ي امواج گرما نشان مي دهد كه كانون بررسي هاي مكاني و توزيع منطقه ا. روزه را در بر مي گيرد ۱۰تا  ۲كه امواج 

بيشينه امواج گرما در استان در جنوب و غرب استان مي باشد و اين امواج تا مركز استان فراوان تر مي باشند ولي در 
بروز امواج گرما در استان باعث ايجاد تنش هاي مختلفي در محيط ..شمال استان بخصوص قاينات رخداد كمتري دارند

امع انساني و بخش كشاورزي مي شود كه اين خود منجر به بحران هاي محيطي و به خطر افتادن زيست بخصوص جو
محيطي مي گردد كه شناسايي مانون هاي رخداد آنها باعث برنامه ريزي دقيق تر در زمان بروز بحران  - امنيت انساني
  .مي شود
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