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 4931بهار ، دهمسیز شماره، محیطی مخاطرات و جغرافیا

 

 14-75صص 
 

 درجة سلسيوس در غرب ایران 04امواج گرمایی باالي  يهمدید ـ تحليل آماري
 

 ایرانکرمانشاه، ، دانشگاه رازی کرمانشاه ،یشناسمیاقل اریدانش -4فیروز مجرد

 ایران ،کرمانشاه ،انشاهدانشگاه رازی کرم شناسی،اقلیماستادیار  -پورجعفر معصوم

       ایران ،کرمانشاه ،دانشگاه رازی کرمانشاه، شناسیارشد اقلیم کارشناس -طیبه رستمی
 

 18/8/4939تاریخ تصویب:              8/41/4931  تاریخ دریافت:
 چکیده

فراوانی باالیی  دارند و زمانی که از شدت و های مختلف انسانیای بر فعالیتیی تأثیرات گستردهامواج گرما

 14. هدف از این تحقیق، بررسی دماهاای بااالی   ای تولید نمایندتوانند معضالت عمدهبرخوردار شوند، می

همدیادی   -روش آماری در غرب کشور به هاآنلسیوس و شناسایی الگوهای همدید ایجادکنندۀ درجۀ س
 91رۀ یک منطقۀ غرب کشور در یاک دو است. به این منظور آمار دمای حداکثر روزانۀ شش ایستگاه سینوپت

های گرماایی مربوهاه   های همدید موجنقشههای آماری، آوری و پس از بررسی( جمع4351-1445ساله )
های فشار سطح دریا، ارتفاا   بر اساس داده GrADSافزار های همدید با استفاده از نرمتحلیل گردید. نقشه

هاای  بررسای هکتوپاسکالی تهیه شادند.   144النهاری باد نصف هکتوپاسکال و مؤلفۀ 744ژئوپتانسیلی تراز 

موج گرمایی را در هی دورۀ مورد مطالعه مشخص نمود. زمان معمول آغاز ماوج گرماا در    15کمّی، تعداد 

تارین ماوج در   موج، هاوالنی  1با فراوانی  4355. بیشترین امواج گرمایی در سال استمنطقه، اول مردادماه 
درجه رخ داده اسات.   1/11با دمای میانگین  4338روز، و شدیدترین موج در سال  18م با تداو 4337سال 

اناد. تعاداد   درجاه را در منطقاه داشاته    14آباد و کرمانشاه باالترین تعداد روزهای با دمای های خرمایستگاه
فتاه اسات. بار    روز افزایش یا 41/1هور متوسط های منطقه در دورۀ آماری بهروزهای فوق گرم در ایستگاه

های همدیدی، دو الگوی کلی برای ایجاد امواج گرمایی در منطقه تشخیص داده شاد. الگاوی   اساس نقشه

ای بار روی عربساتان ایجااد    اول )امواج نزدیک به حالت نرمال( که در آن پر ارتفا  آزور پر ارتفاا  ثانویاه  

أثیرات کمتری بر روی نیمۀ غربی ایران دارد. شود، تتر ایجاد میهای جنوبیکند و به دلیل اینکه در عرضمی

تر گسترش یافتاه و زباناۀ   های شمالیای آزور تا عرضحارهجنب الگوی دوم )امواج شدیدتر( که پر ارتفا 

(. 4338شود )مانند موج گرمایی شدید سال صورت کمربندی از شمال آفریقا تا روی ایران کشیده میآن به

غرب ایران و مکش هوای گرم فشار حرارتی در سطح زمین در جنوبراکز کمگیری مدر هر دو الگو، شکل

  .منطقۀ مورد مطالعه، با رخداد امواج گرمایی همزمان بوده است به سمتهای عربستان و خشک بیابان

 .آزور، پرفشار عربستان، دمای حداکثر پر ارتفا موج گرمایی، غرب ایران، : هاکلیدواژه
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 مقدمه. 4

خصوص افزایش دما در قالب امواج گرماا،  های انسانی و فرآیندهای هبیعی دارد. بهانکارناپذیری بر فعالیتدما اثرات 

در دهاد.  ونقل، کشاورزی و صنعت را تحت تأثیر قارار مای  معماری، آسایش، حمل ازجملهتمام شئونات زندگی انسانی 

جاوی در   منشأبا ومیر مرگهای عمدۀ و یکی از علت سالیان اخیر بر تعداد و شدت امواج گرمایی در جهان افزوده شده

 1449که واقعۀ موج گرمایی سال نحویبه ؛(471: 1444، 4)تئوهاراتوس و همکارانرود می به شمارتعداد زیادی از کشورها 

یی ومیر ناشی از موج گرماا در روسیه، آمار مرگ 1444کشته بر جای گذاشت. همچنین در سال  84444در اروپا، حدود 

در حال حاضار مباحاز زیاادی    ومیر، مرگ به سبب. (73: 1449، 1گرگور)ولف و مکنفر تخمین زده شد  71444حدود 

هوا یاا نازوالت آسامان را    دمای ها تغییرات اقلیمی در سراسر کرۀ زمین بین متخصصان مطرح است که اغلب آن ۀدربار

دهناد. اهمیات عنصار دماای هاوا دالیال متعاددی دارد؛        میخود مورد استناد قرار  ۀعنوان شاهدی جهت اثبات فرضیهب

توان ها و فضاهای جغرافیایی میدر تمامی مکان از معدود عناصر اقلیمی است که استمرار زمانی دارد وما نخست اینکه د

، وزش ی، نم نساب وهوایی مانند تابشگیری نمود. دوم اینکه این تغییر اقلیمی با سایر عناصر آبهور پیوسته اندازههآن را ب

در  .(17: 4984رساولی،  ) کناد وهوایی را کنترل مای رایندهای آباستقیم دارد و فارماغی قیم واط مستاباد و بارندگی رواب

ارتباط مستقیم با تغییر اقلیم مورد توجاه خااص قرارگرفتاه اسات      لیبه دلوهوایی، دماهای فرین بین همۀ متغیرهای آب

زمین، دمای هاوا در ساطح زماین دارای     خورشید توسط انرژی با توجه به دریافت نامنظم. (4: 1447، 9)آندرسون و بوش

. فراوانای و شادت   دشاو خود سبب تغییرات دیگری در سایر عناصر هوا می ۀنوبتغییرات زیادی است که این تغییرات به

 تواند موجب رخداد امواج گرمایی گردد.  دماهای حداکثر می

وج گرمایی وجود ندارد. بلکه بر اساس هول مدت، شدت، نو  فعالیت و متناساب باا   تعریف مشخص و کاملی از م

 اهاالق هاای شادید گرماا    عموماً موج گرمایی، به دوره"نو  پیامدهای محیطی، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. 

ساالمت  زیست و یطمحز برای درجه از حالت نرمال بیشتر باشد و نی 7روز دوام داشته باشد و دما  7شود که بیش از می

درجه در تابساتان   14خصوص دماهای باالی . امواج گرما به(48: 1443، 1)توسیچ و اونکاسویچ "ها ایجاد بحران کندانسان

دت فراوانی، شا کند و ویژه پوشش گیاهی کشاورزی تولید میها و پوشش گیاهی بهمشکالت زیادی برای زیست انسان

ساوزی، بهمان، شایو  اماراض و کااهش      ها و بروز سیالب، آتشتواند سبب ذوب سریع برفو دوام دماهای فرین می

 .  (1444: 1441، 7)سلوچیمحصوالت کشاورزی شود 

                                                 
1 Theoharatos et al. 

2 Wolf and McGregor 

3 Anderson and Bausch 

4 Tosic and Unkasevic 

5 Seluchi 
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در منطقاۀ بالکاان تاأثیر     ازجملاه اند. یل فوق برخی از مطالعات در ایران و جهان، این دماها را مد نظر قرار دادهبه دال

جریانات  ی حاکمیت این پرفشار،در روزهاایش ناگهانی دما بررسی و مشخص شد که ای بر روی افزحارهپرفشار جنب

کشیده شاده   سیکلونی به سمت یونانآفریقا با چرخش آنتی بیابان (CT)و هوای گرم و خشک  داشتهغربی غلبه جنوب

شاده اسات   ک دماا  افازایش آدیاباتیا  موجاب   جا وبه سمت شمال جابه ایحارهجنب رودباداین موقع محور  دراست. 

-1444در دورۀ های گرمایی و روزهای گرم و بسیار گرم در کویات  بررسی موج .(4: 1444، 4)باالفوتیس و ماکااروجینیس 

هاای  و بخش این کشور در ایشرایط حاره ایجادای نقش مهمی در حارهجنب پرفشار ،در فصل گرم که نشان داد 4378

درجه( و انتقاال پشاتۀ    14هرف شمال )عرضبه ایحارهرودباد جنبجایی جابه در واقعکند. فارس ایفا میشمالی خلیج

ای به سطح میانی تروپوسفر، باعز حاکمیت شرایط گرم و انتقال هوای گرم و خشک عربستان باه سامت کویات    حاره

ه نشاان داد کا  ساه  در فران 1449 ی استثنایی اوایال آگوسات  یموج گرما. مطالعۀ (975: 1441، 1)نصراله و همکارانشود می

و باروز   رخداد ایان گرماا  ثیرگذار در أعامل ت وسال گذشته بوده  744ها در هولترین تابستانیکی از گرم 1449تابستان 

 حجام کام رهوبات و    ، وآگوست جوالی و ،ژوئن ،های میماه درمدیترانه  دریایدمای باالی روی ، شرایط خشکسالی

ایباری و   ۀجزیار روی شابه بار  بلوکینا    گیری حالتشکلهمچنین . است بوده آن سالتابستان  در بهار و پرفشارنفوذ 

دماهاای  باا اساتفاده از    .(4: 1447، 9)تریگاو و همکااران   اسات  شدهقه طمن درافزایش پایداری و نزول هوا موجب  فرانسه

 هکتوپاساکال  4444و 744ح وهاای ضاخامت ساط   نقشاه  کارگیریبا به یونان وکشور ایستگاه  14در حداکثر  حداقل و

نشاان داد کاه    بررسای  نتایج .بررسی شد( 4378-1444) در دورۀدر ارتباط با انوا  گردش جوی فرین ی هاتغییرات دما

)مااهراس و  ه اسات  باود  افزایشی هادمای حداکثر در اکثر ایستگاهروندهای  ،به سبب همرفت هوای گرم از شمال آفریقا

مشاخص  آنوماالی   یهاا نقشه در آمریکای شمالی با استفاده از 1444ابستان موج گرمای ت. بررسی (414: 1441، 1همکاران

 پرفشاار و  ۀپشت ناشی از این موج گرما اتفاق افتاده است.شرق کانادا  بیشترین میزان آنومالی مثبت روی گرینلند و کرد که

وسیله جریان هاوای گارم   به اًاما بعد ،گرفتهپرفشار دینامیکی آزور شکل واسطۀبهابتدا  1444که از ماه ژوئن بوده پایداری 

 دماا و  وقاایع حادی  ای دهاه تغییارات باین  بررسی ارتباط  .(1441، 7فردریش و بیسولی) است شرق مدیترانه تقویت شده

 در تغییار رابطاۀ   4351نینو بعد از سال  -آلمشخص نمود که احتماالً تغییرات در تحول گردش عمومی جو در اروگوئه 

-در مطالعاه  .(1154: 1444، 1)رنوم و همکاران عمومی جو در این کشور نقش داشته استگردش  و ینفردمای  وقایعبین 

ام بودناد،  33داشتند و باالتر از صدک  تداوممتحده، امواج گرمایی روزانه و شبانه که بیش از سه روز متوالی ای در ایاالت

و شبانه تفاوت زیاادی باا هام ندارناد. همچناین       های سینوپتیک امواج گرمایی روزانهبررسی و مشخص شد که ویژگی

                                                 
1 Balafoutis and Makaroginnis 

2 Nasrallah et al. 

3 Trigo et al. 

4 Maheras et al. 

5 Friedrich and Bissolli 

6 Renom et al. 
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)بومبااکو و  متحاده در حاال افازایش اسات     های ایاالتمعلوم گردید که فراوانی و تداوم امواج گرمایی در بیشتر قسمت

ت باه  . در اروپا با استفاده از معیار آماریِ میانگین دمای معادل یا باالتر از دو انحاراف معیاار نساب   (4148: 1449، 4همکاران

گیاری شاد کاه    ساله بررسای و نتیجاه   14های بسیار گرم در چهار آستانۀ دمایی در یک دورۀ میانگین درازمدت، تابستان

که فقط در دهۀ اخیار  سال اول، یک تابستان گرم، درحالی 94که درنحویهای گرم رو به افزایش است؛ بهفراوانی تابستان

 .  (115: 1449، 1اردوژ و کوزوفسکا)توتابستان بسیار گرم مشاهده شده است  7

باید گفت که ایران از نظر اقلیمی در منطقۀ  در ابتدا تاکنون در ایران چند مطالعه در زمینۀ امواج گرما انجام شده است.

آزور (STHP)  ایحااره حاره و در شمال منطقۀ حاره قرار دارد. در دورۀ گرم ساال اساتقرار پرفشاار جناب    جنوبی برون

کند؛ ولی با آغاز دورۀ سرد سال بادهای غربای  ای را تشدید میار ایجاد کرده، شرایط گرم و خشک اقلیم حارههوای پاید

کنناد و  های هوای سارد و گارم را حمال مای    گیرند. این بادها به همراه خود تودهای آزور را میحارهجای پرفشار جنب

فشاار  نشینی دیگر مراکز کمحاره و عقبفشار دینامیک ِجنبشوند. در فصل گرم با تسلط پرباعز تغییرات دمای هوا می

. باه  (91: 4951)غیور و مساعودیان،  گردد های هوایی متنو ، محدود میهای باال، عموماً نفوذ تودهدینامیک به سمت عرض

عماود و گارم   های البرز و صاف بودن آسامان، پرتوهاای نسابتاً    ای آزور در جنوب کوهحارهاستقرار پرفشار جنبدنبال 

زار باودن و نداشاتن پوشاش    زار و ماساه رسد و سطح زمین هم در بیشتر نقاط به دلیل شورهخورشید به سطح زمین می

 97شود. لذا باالترین دماهای روز در همۀ نقاط ایاران، باه بایش از    گیاهی و نهایتاً پایین بودن گرمای ویژه زودتر گرم می

-ایران باه  4983در یکی از تحقیقات انجام شده، موج اَبَرگرم تابستان . (73-78: 4985)علیجانی، رسد درجۀ سلسیوس می

جزیرۀ عربستان و اثرات ناشی از ساوق  فشار حرارتی بر روی شبهروش همدید مطالعه و مشخص شد که وجود یک کم

در ترازهاای میاانی جاو،    ای حااره فشار مذکور به سمت ایران به همراه تسلط پرفشار جنبیافتن، فعالیت و مهاجرت کم

. همچناین در تحلیال   (87: 4934)قویادل رحیمای،   عامل اصلی گرمایش و گسیل موج مذکور به روی ایران باوده اسات   

بنادالی در ترازهاای بااالیی جاو      ۀموقعیت مکانی سامانهای روسیه و سیل پاکستان مشخص شد که سوزیهمدید آتش

روسیه شده و تناوب زماانی مانادگاری    ۀی جغرافیایی پایین به منطقهاهای گرم عرضسوی جریان-باعز گسیل شمال

 این مکانیسم سامانه باعز انباشتگی هوای گرم و خشک در قسمت غرب سامانه همراه با آسمان صاف و آفتابی شده که

: 4934ران، )عزیزی و همکا شده استروسیه  ه دراواخر ژوئی ۀهای گستردسوزیمنجر به افزایش شدید دما و رخداد آتش

کنادال و رگرسایون خطای    -هاای مان  آزمون به کمکمکانی امواج گرمایی در ایران با شش نمایه  -تحلیل زمانی .(494

 افازایش  گرمایی امواج تعداد تنهانهاست و  افزایش های اخیر رو بههی دهه گرمایی امواج تعداد روندمشخص کرد که 

 پیاپی صورتو به اندشده ماناتر مانا، و ماندگار گرمایی دهد. امواجمی را نشان مثبتی روند نیز هاآن ماندگاری یافته، بلکه

   .(453: 4939)دارند، کنند می پیدا رخنمود بیشتر

                                                 
1 Bumbaco et al. 

2 Twardosz and Kossowska 
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هاای منااهق کوهساتانی و    شدت روند افزایشی دما در ایستگاه دهد کههای اخیر نشان میهای دمایی در سالبررسی

مشکالت ناشای   رونیازای غرب، نسبت به مناهق جنوبی ایران بیشتر بوده است. غرب، شمال و تا حدودگیر شمالبرف

تر است. با توجه به اینکه غرب ایران یکی از مناهق مهم تمرکز جمعیات و انجاام   از افزایش دما در این مناهق محسوس

ن را در قالب امواج گرماایی  رود، این تحقیق در نظر دارد رخداد دماهای فریهای کشاورزی و صنعتی به شمار میفعالیت

همدیدی مورد تحلیل  -درجه سلسیوس در این منطقه بررسی کند و این امواج را در قالب یک پژوهش آماری 14باالی 

 قرار دهد.

 منطقۀ مورد مطالعه. 2

هاای کرمانشااه، کردساتان، همادان،     منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیق شامل پنج استان غربی کشور، یعنای اساتان  

آبااد و  های خارم های جنوبی و غربی منطقه مشتمل بر ایستگاهوهوایی قسمت(. از نظر آب4)شکل استلرستان و ایالم 

و  451: 4985)علیجاانی،  گیارد  های منطقه در ناحیۀ کوهساتانی قارار مای   ای بیرونی و سایر قسمتایالم در ناحیۀ کوهپایه

تاری دارد. اماا ساایر    وهاوای گارم  آب -  سبز نشان داده شده استرنبه 4که در شکل  -. نوار پست غربی منطقه(481

 وهواهای سردتری دارد.های جغرافیایی متفاوت، آبهای منطقه بر حسب قرارگیری در ارتفاعات و عرضقسمت

 هامواد و روش. 9

از آماار روزاناۀ   منظور بررسی آماری و تحلیل الگوهای همدیدِ به وجود آورندۀ امواج گرمایی، در تحقیق حاضر به

هاای همدیاد   و نقشه (4351-1445ساله ) 91آماری  ۀدور در یکایستگاه سینوپتیک منطقۀ غرب کشور  1دمای حداکثر 

ها بر اساس هوالنی بودن و قرار گرفتن در یک دورۀ زمانی مشترک انجاام  امواج گرم استفاده شده است. انتخاب ایستگاه

 دهد.های منتخب را نشان میطالعه و ایستگاهموقعیت منطقۀ مورد م 4شکل  شده است.

 
 ( های هواشناسی منتخبنقشۀ موقعیت منطقۀ مورد مطالعه و ایستگاه 4شکل 
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رخداد امواج گرماایی،   برای انتخاب آستانۀ عددی جهت تعریف دماهای فوق گرم وقبالً نیز بیان شد،  هور کههمان

 شیب به نهیشیب یکه دمااست  ی در نظر گرفته شدهروز گرم روز در ایرانمعیارهای متفاوتی پیشنهاد شده است. از جمله 

، یا اینکه امواج گرم در استان کرمان در دو دسته بررسای شاده اسات:    (47: 4934ی، جانیعل) برسد وسیسلس ۀدرج 91از 

. (77: 4934پناه و علیازاده،  ان)یزد داشتند دوامروز یا بیشتر  1و دسته دوم امواجی که  ،روز 9تا  4دسته اول امواجی که بین 

ام با تداوم بیش از سه روز مبنای تعریف ماوج گرماا قارار گرفات      33متحده، دماهای حداکثر باالتر از صدک در ایاالت

)دارناد،  برای تعریف موج گرماا اساتفاده شاد     33و  37، 34های . در ایران نیز از صدک(4148: 1449)بومباکو و همکاران، 

عناوان  مچنین معیار آماریِ میانگین دمای معادل یا باالتر از دو انحراف معیار نسبت به میانگین درازمدت به. ه(415: 4939

در مطالعاۀ دیگاری در ایاران بارای      .(115: 1449)تواردوژ و کوزوفساکا،   مالک تعریف روز بسیار گرم در نظر گرفته شد

نخسات میاانگین    ،ایان نمایاه   ۀبرای محاساب  استفاده شد.ی از شاخص فومیاک ،دماهای فرین گرم شناسایی امواج گرما و

تا انحراف دمای هر روز خااص نسابت باه میاانگین بلندمادت       شدبلندمدت دما برای هر یک از روزهای سال محاسبه 

ق های فوق، در تحقیا بندی مالکبا جمع .(11: 4931، نژاد و همکاراناسمعیل) گرمی آن روز قرار گیرد ۀمبنای داوری دربار

ها در شرایط دمایی یکسان، و اینکاه شادت گرماای    و مقایسۀ ایستگاه حاضر بر اساس شرایط دمایی منطقۀ مورد مطالعه

)علیجاانی،  شاود  درجۀ سلسیوس، بهتر مشخص مای  14تابستان در هر نقطه از کشور با تعداد روزهای گرم، مثالً بیش از 

. بار ایان   تعریف موج گرمایی قرار گرفتمبنای سلسیوس و باالتر، درجۀ  14، رسیدن دمای حداکثر روزانه به (78: 4985

هاا  هایی که در هرکدام از ایستگاهها با یکدیگر، تاریخهای آماری و مقایسۀ تاریخپذیر شدن پردازشمنظور امکانبهاساس 

گردیاد. ساپس باه هار     درجۀ سلسیوس و باالتر رسیده بود، استخراج  14های دورۀ آماری، بهدمای حداکثر در تمام سال

های مختلاف روزهاای   روز ژولیوسی تعلق گرفت و بر اساس آن ویژگی-یک از روزها بر مبنای اول ژانویه، یک شماره

 های شرو ، هول دوره و فراوانی روزها تحلیل گردید.فوق گرم، از قبیل تاریخ

و  ،ساه ایساتگاه   در حداقلدرجه و باالتر  14دمای در ادامه، امواج گرمایی بر مبنای دو معیار استخراج گردید: وقو  

هاای ماورد نظار باا     عنوان روزی تعریف شد که دماا در ایساتگاه  رخداد سه روز متوالی شرایط فوق. روز شرو  موج به

عنوان روزی تعریف شاد کاه بارای    درجۀ سلسیوس، و روز خاتمۀ موج به 14های فوق برای اولین بار به رعایت شرط

برای محاسبۀ درجه سلسیوس رسیده باشد. قابل ذکر است که  14ها به ها با رعایت همان شرطیستگاهآخرین بار دما در ا

ها در تمام روزهای حاکمیت آن موج اساتفاده  درجه و باالترِ تمام ایستگاه 14دمای میانگین یک موج، از دماهای حداکثرِ 

 دید.عنوان نمایندۀ دمای آن موج لحاظ گربه آمدهدستبهشد و عدد 

های بازکاوی شادۀ ارتفاا    داده 1سایت نووابرای مطالعۀ همدیدی چگونگی رخداد امواج گرمایی، با مراجعه به وب

النهااری  هکتوپاسکال و همچنین مؤلفۀ نصاف  4444-744متر، فشار سطح دریا، دمای سطح زمین، ضخامت ژئوپتانسیل

هاای میاانگین و   اخذ گردید و در گام بعد، نقشه درجه 7/1درجه در  7/1با قدرت تفکیک  هکتوپاسکالی 144باد سطح 
                                                 

1 http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/reanalysis/reanalysis.shtml 
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هاای ضاخامت باا    هکتوپاسکالی، فرارفت هوای گرم و نقشه 744های دریا و آنومالی فشار و ارتفا  ژئوپتانسیلی در تراز

 شاوند کاه  هکتوپاسکال ترسیم مای  4444تا  744های ضخامت، بین سطوح رسم شد. نقشه GrADSافزار استفاده از نرم

شود. معموالً ضخامت جو بر اثر گرمایش افزایش و بار اثار سارمایش    عنوان ضخامت تمام جو تلقی میاین ضخامت به

-های ضخامت، باه شود. در نتیجه، نقشهای اتمسفر گرم شود، ضخامت آن بیشتر مییابد. بنابراین اگر در منطقهکاهش می

 .(79: 4984نی، )علیجادهند هور غیرمستقیم دمای اتمسفر را نشان می

 نتایج و بحث. 1

ساپتامبر دماهاای    و های جون، جاوالی، آگوسات  در ماهکه هایی اولین گام تمام تاریخ در ،به هدف تحقیقبا توجه 

ماورد بررسای قارار    باالتر رسایده باود،    و درجۀ سلسیوس 14های مورد مطالعه به یک از ایستگاه حداکثر روزانه در هر

ماورد   ۀدر منطقدرجه گزارش نشده بود. نتایج پردازش نشان داد که  14ر هیچ روزی دمای باالی ها دگرفت. در سایر ماه

باین  در . (4دارد )جادول   یتاوجه دیگر اخاتالف قابال   ۀای به نقطاز نقطهدرجه  14دمای باالی  آغاز هایمطالعه تاریخ

تیار، و دیرتارین    44در روز آباد به ایستگاه خرم، مربوط درجه 14 تاریخ آغاز دمایمیانگین زودترین  منطقه،های ایستگاه

های شمال های واقع در جنوب و غرب منطقه نسبت به ایستگاهایستگاه است.مرداد  8ایالم در روز مربوط به ایستگاه  آن

 . نکتاۀ جالاب،  ها بیشتر اسات گرم در این ایستگاه ۀدور شدت و کنند و هول مدتگرم زودتری را آغاز می ۀدور ،منطقه

های گرمسیرتر مانند ایالم است که علت اصالی آن،  شرو  زودتر روزهای فوق گرم در ایستگاه همدان نسبت به ایستگاه

 تر بودن جو است.ارتفا  زیاد این ایستگاه و گرم شدن بیشتر آن در ساعات بعدازظهر به دلیل ضخامت کم و رقیق

 (1445تا  4351های منطقه )میانگین هدرجۀ سلسیوس در ایستگا 14های آغاز دمایتاریخ 4جدول 

 آغاز میانگین روز نام ایستگاه ردیف
 دیرترین تاریخ آغاز زودترین تاریخ آغاز

 سال روز سال روز

 4334 438 4381 411 تیر( 44) 481 آبادخرم 4

 4381 191 4333 451 تیر( 43) 431 کرمانشاه 1

 4351 141 4384 418 تیر( 43) 431 همدان 9

 4381 199 1444 489 تیر( 18) 144 سنندج 1

 4381 191 4381 488 مرداد( 1) 141 سقز 7

 1449 114 1444 438 مرداد( 8) 141 ایالم 1

ایستگاه  روز در 4/4های مورد مطالعه، از درجه و باالتر در ایستگاه 14تعداد روزهای با دمای میانگین فراوانی ساالنۀ 

ی فاوق  کمترین تعداد روزها مناهق مرتفعهای ایستگاه بیترت نیبد .متغیر است آباده خرمایستگا در روز 7/11تا  همدان

 .(1های جوالی و سپس آگوست در تعداد روزهای فوق گرم بسیار چشمگیر است )شکلاند. سهم ماههرا داشتگرم 
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 (1445تا  4351نطقه )های مدرجه و باالتر( در ایستگاه 14میانگین ساالنۀ تعداد روزهای فوق گرم ) 2شکل

هاا نشاان   درجۀ سلسیوس و بااالتر( در ایساتگاه   14تعداد روزهای فوق گرم )دمای  میانگینساالنۀ  بررسی تغییرات

روز در دورۀ آمااری   41/1روز در سال معادل  4117/4های منطقه هور میانگین در ایستگاهدهد که تعداد این روزها بهمی

( که البته نیازمند مطالعاات  9ای از گرایش به گرما در منطقه قلمداد نمود )شکل نشانه آن ران یابد که شاید بتواافزایش می

در  -که با معادالت رگرسیون خطی محاسبه شاده اسات   -گرمتر روند تعداد روزهای فوقبیشتری است. اهالعات دقیق

-ی نشان میتوجهقابلوخیز مختلف، افتهای گرم در هی سالارائه گردیده است. میانگین تعداد روزهای فوق 9جدول 

 های مختلف باشد.  هواهای متفاوت در سالتواند حاکی از ورود تودهدهد که می

 
 هادرجۀ سلسیوس و باالتر( در ایستگاه 14میانگین ساالنۀ تعداد روزهای فوق گرم )با دمای  9شکل

 هاآنداری وضعیت معنی به همراه( سالروز در تعداد ساالنۀ روزهای فوق گرم ) روند بیشمقادیر  2جدول

 هاکل ایستگاه آبادخرم همدان سنندج ایالم سقز کرمانشاه
**154/4 **415/4- 494/4 147/4- 441/4 411/4 4117/4 

          10/1دار در سطح معنی**
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حداقل سه  به مدت اهسه ایستگ در حداقلدرجه و باالتر،  14دمای بر اساس شرایطی که قبالً ذکر شد، یعنی رخداد 

 9ماوج در جادول    15ایان   یآمار هاییژگیوموج گرمایی در منطقۀ مورد مطالعه استخراج شد.  15روز متوالی، تعداد 

 ذکر شده است.  

 گرمایی منطقۀ غرب کشور موج 15 یآمار هایویژگی 9جدول 

 وج تعداد سال
 تعدادایستگاههای

 دربرگیرنده
 انموجیروزپا روزآغازموج

 تداوم

 (روز)

ۀ درج) موج  نیانگیمی دما

 (وسیسلس

 1/14 8 آگوست 8 آگوست 4 7 4 4351

4355 1 

 14 7 جوالی 3 جوالی 7 9

 5/14 5 جوالی 15 جوالی 14 1

 8/14 1 آگوست 7 آگوست 1 9

 8/14 8 آگوست 41 آگوست 3 1

 1/14 14 جوالی 13 جوالی 44 7 4 4358

 41/14 48 جوالی 11 جوالی 3 1 4 4353

 9/14 44 جوالی 43 جوالی 3 1 4 4384

4389 9 
 3/14 3 جوالی 43 جوالی 44 1

 7/14 9 آگوست 9 آگوست 4 9

 1/14 44 آگوست 43 آگوست 3 9

 4/14 8 جوالی 41 جوالی 3 1 1 4383

 4/14 1 جوالی 14 جوالی 48 1

 3/14 41 آگوست 44 جوالی 94 9 4 4334

 1/14 18 گوستآ 44 جوالی 47 1 4 4337

 8/11 1 آگوست 4 جوالی 15 9 4 4335

4338 9 
 1/11 5 جوالی 45 جوالی 44 9

 4/14 44 آگوست 14 آگوست 44 9

 4/14 8 آگوست 94 آگوست 11 1

 8/14 44 جوالی 11 جوالی 49 7 4 1444

 8/14 44 آگوست 44 آگوست 4 1 4 1444

 19/14 5 جوالی 41 جوالی 44 9 1 1449

 14 47 آگوست 41 آگوست 1 7

 1/14 49 جوالی 14 جوالی 8 9 1 1447

 3/14 7 آگوست 3 آگوست 7 9

 3/14 49 جوالی 13 جوالی 45 9 1 1441

 1/14 1 آگوست 1 آگوست 9 9

 1/14 44 آگوست 4 جوالی 19   نیانگیم

ی شرو  موج گرما و رسیدن دما باه  زمان معمول برانشان داد که  9جدول  های آغاز امواج گرمایی دربررسی تاریخ

برخای از   وجاود نیبااا . استروز  49مرداد با انحراف معیار  4جوالی معادل  19درجه و باالتر در غرب کشور، روز  14

 11(، و یاا دیرتار از حاد معماول )مانناد      4971تیار   41مصادف باا   4355جوالی  7امواج، زودتر از حد معمول )مانند 

ماوج   15 آغااز  هاای روز یفراوانا  عیا توز 1 شکلاند. ( در منطقه حاکم شده4955شهریور  1مصادف با  4338آگوست 
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مارداد آغااز    41تاا   1تیار و   15تا  45دهد. بر اساس شکل، بیشترین امواج گرما بین روزهای را نشان می منطقه ییگرما

 اند.شده

  
 گرما در منطقهموج  15آغاز  یروزهاتوزیع فراوانی  1شکل

هاای متفااوت، از جملاه    ، با شدت و مادت مالحظهگرمایی قابلموج  1با  4355ماری مورد مطالعه، سال آ ۀدر دور

بوده روز در نوسان  18تا  9از روز و  44ه، امواج در منطقمیانگین هول مدت حاکمیت رود. ها به شمار میترین سالمهم

هاای  (. در این مادت، ایساتگاه  9)جدول  وده استروز در منطقه مستقر ب 18به مدت  4337است. برای مثال موج سال 

روز، بیشترین و کمترین تعداد روزهای باا دماای معاادل یاا      4روز و همدان با  18و  11آباد و کرمانشاه به ترتیب با خرم

 اند.  درجۀ سلسیوس را تجربه کرده 14باالی 

ند تعداد این امواج در نیماۀ اول دورۀ آمااری،   بررسی روند زمانی تعداد امواج گرم در دورۀ مطالعاتی نشان داد که رو

(. شااید باه هماین علات باشاد کاه در       7کاهشی و از آن به بعد افزایشی بوده است )شکل 4334تا  4351یعنی از سال 

دار هاا معنای  درجه و باالتر در کل دورۀ آمااری در اغلاب ایساتگاه    14، روندهای زمانی تعداد روزهای با دمای 1جدول

 ه روند منظمی در هول زمان حفظ نکرده است.نیست. چراک

 
 روند زمانی تعداد امواج گرما در دورۀ مطالعاتی 5شکل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 74                                  ...امواج گرمایی باالی یهمدید ا تحلیل آماری                                     چهارم سال

 

اند های متفاوتی داشته، ویژگیهاآنها نشان داد که هرکدام از بررسی میانگین دمای امواج و گسترش مکانی آن

 ،4338ماوج اول ساال   مثاال  عناوان اند؛ بهبودهو لزوماً امواج با حداکثر دما از بیشترین گسترش مکانی برخوردار ن

 19/19ماوج در روز اوج )  دماای میاانگین   ۀسلسیوس( و بیشاترین درج 1/11موج ) دمای میانگین دارای بیشترین

در را در بر گرفتاه اسات.   ایستگاه  9 فقط ونبوده اهمیت حائز ولی از نظر گسترش، چندان  ۀسلسیوس( بوده،درج

 روز 91و  97آباد و کرمانشااه باه ترتیاب    خرمهای در ایستگاهدرجه  14یش از ب یدمابا  تعداد روزهای ،این سال

نیز از نظر فراوانی رخداد امواج گرمایی و گسترش مکانی گرما، سالی قابل توجه بوده است  4338سال  بوده است.

 .(9)جدول 

 تحلیل همدید امواج گرمایی. 4. 1

موج انتخابی به دو دستۀ امواج شادید )اماواج    15در منطقه، تعداد  برای بررسی شرایط همدید امواج گرمایی

امواج دارای دما و شرایط نزدیک به وضعیت )دارای دمای میانگین باالتر و گسترش مکانی بیشتر( و امواج معمولی 

گار  انتخاب و مورد واکاوی قرار گرفتند که در نهایت یک الگوی کلی برای امواج شدید و یاک الگاوی دی   غالب(

 برای امواج نزدیک به حالت نرمال استخراج گردید.

 شرایط همدید امواج نزدیک به حالت نرمال. 2. 1

بررسی شرایط همدید در تراز میانی جو همزمان با رخداد امواج گرمایی نزدیک به حالت نرمال در غرب ایران 

درجۀ شمالی تاا   94عرض جغرافیایی  النهاری درصورت نصفگر گسترش مکانی پر ارتفا  دینامیکی آزور بهبیان

ارتفا ، هستۀ دینامیکی پرارتفاعی را بر روی نیماۀ غربای   های همکه شکل الگوی منحنیهوریروی ایران است؛ به

دهد. از هرف دیگر وجود پر ارتفا  قوی بر روی کوهستان اورال در روسیه سابب شاده اسات تاا     ایران نشان می

شاود تاا   النهاری تبدیل شوند. این شارایط سابب مای   ناهق کامالً به حالت نصفهای مداری بر روی این مجریان

( مشااهده  A، 1شاکل ) در  هاور کاه  هماان تر پیشروی کناد.  های شمالیای به عرضحارهسیستم پر ارتفا  جنب

وی شارقی تاا ر  شامال -غربای ژئوپتانسیل دکامتر با محور جناوب  734شود، هستۀ پر ارتفا  عربستان با ارتفا  می

. حاکمیت شرایط پر ارتفا  بر روی نیمۀ غربای ایاران   را در بر گرفته است رانیسراسر ادریای خزر کشیده شده و 

شود. این نزول هاوا سابب   صورت آدیاباتیک میدر نتیجۀ همگرایی در سطوح میانی جو، سبب نزول دمای هوا به

های شود که زبانهشرقی میشمال -غربینوبگیری هستۀ پر ارتفا  گرمی بر روی شمال عربستان با جهت جشکل

هاای آنوماالی ارتفاا     های عربستان پیشاروی کارده اسات. همچناین بررسای نقشاه      این هستۀ گرم بر روی بیابان

ها بر روی نیمۀ غربی ایاران بااالتر از شارایط نرماال     دهد که متوسط آنومالیژئوپتانسیلی برای این امواج نشان می

 رساد + متار مای  14باه   4351مثاال در ماوج گرماایی    عناوان فازایش بیشاتری دارد؛ باه   است و به سمت شامال ا 

 (.A، 1)شکل 
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هکتوپاسکالی نشان داده شده است. این نقشه که از  144(، فرارفت هوای گرم در سطح B، 1در سمتی دیگر )شکل 

کاه  نحویرم به منطقه است؛ بهدست آمده است، گویای فرارفت و حرکت افقی هوای گالنهاری باد بهمؤلفۀ جریان نصف

شاود مقادار فرارفات در غارب ایاران      هور که مشاهده میسراسر شمالغرب آفریقا تا روسیه را پوشش داده است. همان

 مثبت است.

 
 

خطی( و ) لیژئوپتانس: ارتفا  Aآگوست(،  4-8) 4351سال تراز میانی جو برای موج گرمایی شرایط همدید 6شکل 

 هکتوپاسکال 144فرارفت هوای گرم تراز : Bای(،پهنه) لیژئوپتانس آنومالی ارتفا 
 

فشاار  غرب ایران مراکز کام دهد که در جنوب و جنوب( نشان میA، 5های سطح دریا )شکلبررسی نقشه

فشار در نتیجۀ افزایش زاویۀ تابش خورشید و انتقاال پرفشاار دیناامیکی    گرفته است. این مراکز کمحرارتی شکل

-گرفته در این منطقه، با گردشِ خاالف عقرباه  فشارهای حرارتیِ شکلگرفته است. کمارتفا  باالتر شکل آزور به

(. ایان  B، 5کناد )شاکل   ی جنوب ایران منتقل میبه روهای عربستان را های ساعت، هوای گرم و خشک بیابان

اهق مارزی نیماۀ غربای باه دلیال      آباد و همچناین منا  های غربی ایران مانند خرمشود تا ایستگاهشرایط سبب می

کاه  های عراق و عربستان، دماهای باال توأم با فراوانی و شدت بیشتر را گزارش نمایند؛ درحاالی نزدیکی به بیابان

درجه کمتار گازارش    14هایی مانند همدان و سنندج به دلیل دوری از این شرایط، ثبت دماهای باالی در ایستگاه

ای و پیشاروی آن  حااره گیری پر ارتفا  جنبسو بر اثر شکلای باالیی جو، از یکشده است. در نتیجه در ترازه

-شامال  -غربای های شمالی و از سوی دیگر بر اثر گسترش پر ارتفا  عربستان با جهت جناوب به سمت عرض

ق دهد و پایاداری و صاافی آسامان را در منااه    شرقی به سمت منطقۀ مورد مطالعه، نزول آدیاباتیکی هوا رخ می

غارب ایاران در تاراز    فشار حرارتی در جناوب گیری مراکز کمآورد. همزمان، شکلتأثیر خود به ارمغان میتحت

پایینی جو و مکش هوای گرم و خشک مناهق بیابانی اهراف به سمت منطقۀ مورد مطالعه، سبب رسایدن دماهاا   

بل ذکر است که در منااهق کوهساتانی در   شود. قادرجه و باالتر و رخداد امواج گرمایی در غرب ایران می 14به 
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هی فصل تابستان، عوامل محلی مانند فقر پوشش گیاهی و رقیق بودن جو در افزایش دماای ایان منااهق نقاش     

 4351های همدید ترازهای میاانی و ساطح دریاا را بارای ماوج گرماایی ساال        نقشه 5کند. شکل مهمی ایفا می

 دهد.میه حالت نرمال نشان نمایندۀ امواج گرمایی نزدیک ب عنوانبه
 

 
 

ای( و پهنه) ایدر: فشار سطح Aآگوست(،  4-8) 4351سال شرایط همدید تراز دریا برای موج گرمایی  7شکل 

 : دمای سطح زمینBخطی(، جو )ضخامت 

 شرایط همدید امواج شدید. 9 .1

گیری گر شکلغرب ایران بیانبررسی شرایط همدید در تراز میانی جو همزمان با رخداد امواج شدید گرما در 

-پر ارتفا  دینامیکی آزور با یک هستۀ بسته بر روی ایران است. وجود این سامانۀ پر ارتفا  با توجه به نزول هوا به

گیری آسمان صااف و افازایش درجاۀ حارارت شاده      صورت آدیاباتیکی بر روی منطقۀ مورد مطالعه، سبب شکل

و تفاوت آن با موقعیت مکانی پر ارتفا  آزور در اماواج گرماایی نزدیاک باه      است. نکتۀ قابل توجه در این سامانه

هور که در امواج گرمایی شدید، کشور ایران بههوریحالت نرمال، گسترش مکانی و جهت قرارگیری آن است. به

ه اسات  شرقی قرارگرفته و مرکز آن بر روی غرب ایران بسته شاد  -کامل تحت استیالی این سامانه با جهت غربی

تار،  های شمالیکه در امواج گرمایی نزدیک به حالت نرمال، پر ارتفا  آزور به سمت عرض(؛ درحالیA، 8)شکل 

کاهد. گیرد که در مجمو  این شرایط از شدت آن میخود میشرق بهشمال -غربکند و جهت جنوبحرکت می

خصاوص نیماۀ غربای،    هوا بر روی ایاران و باه   هورکلی وجود پشتۀ دینامیکی آزور همراه با نزول و فرونشینیبه

تر بودن پر ارتفا  نسبت به حالت معمول بر روی غرب ایران، عالوه، قویشرایط پایداری را موجب شده است. به

مکانی بیشتر نسبت به اماواج گرماایی    گسترششرقی و شمال -غربیگیری هستۀ گرم با جهت جنوبسبب شکل

های پایین به سمت منطقۀ مورد ت. در اینجا نیز فرارفت شدید هوای گرم از عرضنزدیک به حالت نرمال شده اس

شود، مقادیر فرارفت هوا در کل خاورمیاناه  ( مشاهده میB، 8که در شکل ) هورهماناست و  مشاهدهقابلمطالعه، 

هاای  ی نقشهکه نشانگر ریزش هوای گرم در سطوح باالیی جو به منطقه است. بررس استتا جنوب روسیه مثبت 
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کاه  هاوری گر افزایش قابل توجه آن بر روی منطقۀ مورد مطالعه اسات؛ باه  متری نیز بیانآنومالی ارتفا  ژئوپتانسیل

متر بیشتر از میاانگین اسات کاه در مقایساه باا اماواج        17، 4338مقادیر کنتورهای ارتفاعی در موج گرمایی سال 

 (.A، 8بیشتر است )شکلمتر  44گرمایی نزدیک به حالت نرمال، در حدود 
 

 
 

خطی( و ) لیژئوپتانس: ارتفا  Aجوالی(،  44-45) 4338سال تراز میانی جودر موج گرمایی شرایط همدید 8شکل 

 هکتوپاسکال 144فرارفت هوای گرم تراز : Bای(،پهنه) لیژئوپتانسآنومالی ارتفا  
 

فشاار حرارتای بار روی جناوب و     راکاز کام  گیری مگر شکلهای فشار سطح دریا بیانهمزمان، بررسی نقشه

هور کامل تحت تأثیر قرار داده اسات.  غرب ایران است. گسترش مکانی این مراکز، منطقۀ مورد مطالعه را بهجنوب

های های ساعت، هوای گرم و خشک بیابانگرفته در این منطقه با گردش خالف عقربهفشارهای حرارتیِ شکلکم

های ماورد بررسای باا توجاه باه      (. هر یک از ایستگاهA، 3کند )شکل یران منتقل میعربستان را به روی جنوب ا

فشاار  موقعیت جغرافیایی خود با شدت و ضعف متفاوت از هوای گرم و خشک انتقاال یافتاه توساط مراکاز کام     

آباد، که انند خرمهایی مهور که در امواج نزدیک به حالت نرمال نیز بیان شد، ایستگاهپذیرند. همانحرارتی تأثیر می

تری دارند، از گرما تأثیر هایی مانند همدان یا سقز، که موقعیت شمالیدر جنوب منطقه قرار دارند، نسبت به ایستگاه

گیری هستۀ دمایی بر روی مناهق مارزی ایاران باا    دهندۀ شکلپذیرند. نقشۀ دمای سطح زمین نیز نشانبیشتری می

توان گفت که به دنبال گسترش مکانی پر ارتفا  آزور و نزول در مجمو  می(. B، 3عراق و عربستان است )شکل 

فشارهای حرارتی سطح زمین همراه با آدیاباتیکی بیشتر هوا بر روی منطقه در تراز میانی جو و گسترش مکانی کم

منااهق  های منطقه همچون رقیاق باودن جاو در    سو و ویژگیمکش بیشتر هوای گرم مناهق بیابانی اهراف از یک

 14ها از سوی دیگر، سابب ثبات دماهاای بااالی     کوهستانی، ضعف پوشش گیاهی و موقعیت جغرافیایی ایستگاه

 درجه و باالتر، و وقو  امواج گرمایی شدید در منطقه شده است.
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 ای(پهنه) ایدر: فشار سطح A(، یجوال 41-47) 4338سال  موج گرمایی برای شرایط همدید تراز دریا -3شکل 

 : دمای سطح زمینBخطی(، جو )و ضخامت 

 گیرینتیجه. 5

های حدی جلوگیری کند؛ اما با مطالعه و شناخت علل وقو  این دانش بشر در حدی نیست که بتواند از وقو  دوره

 14همدیادی دماهاای بااالی     -توان از پیامدهای آن جلاوگیری کارد. هادف ایان تحقیاق، بررسای آمااری       ها میدوره

 15و امواج گرمایی مربوهه در غرب ایران است. نتایج حاصل از پردازش دماهای حاداکثر و اساتخراج   درجۀسلسیوس 

درجه و باالتر در غارب   14زمان معمول برای شرو  موج گرما و باال رفتن دما به موج گرما در غرب ایران نشان داد که 

آباد، کرمانشاه و سنندج، بسیار بیشاتر  های خرماهدر ایستگ بیبه ترتهول مدت و شدت گرما  .استکشور، اول مرداد ماه 

های سقز، همدان و ایالم است. دلیل این رخداد، عالوه بر ماهیت کوهستانی این سه ایستگاه و در نتیجاه، دارا  از  ایستگاه

تواند می تر انرژی تابشی خورشیدی و گرم شدن زیاد سطح زمین در ساعات بعدازظهر،تر و ورود راحترقیق جو بودن

 فشار مستقر بر روی این دو کشاور باشاد  هواهای کمو تأثیرپذیری از توده عراق و عربستان با کشورهای هاآنی جوارهم

کشااند.  های عربستان و شمال عراق را بر روی نیمۀ غربی ایران مای هی گردش سیکلونی، هوای گرم و خشک بیابان که

صورت کمربنادی از شامال آفریقاا تاا روی ایاران      آزور بهای حاره  جنبهای گرم مورد بررسی، پر ارتفادر اغلب موج

هاای گرماا عامال اصالی     نام پر ارتفا  عربستان، تقریباً در تمام موجامتداد یافته است. این پر ارتفا  با شاخۀ ثانویۀ آن، به 

تعاداد   کنند.وضعیت را تأیید می های ضخامت و فرارفت هوای گرم نیز اینباشند. نقشهبروز گرمای شدید در منطقه می

روز در دورۀ آمااری افازایش    41/1روز در سال معادل  4117/4هور متوسط های منطقه بهروزهای فوق گرم در ایستگاه

)بومبااکو و  ۀ آمریکاا  متحاد االتیا ا، (414: 1441)ماهراس و همکااران،  که با نتایج مطالعات انجام شده در یونان  یافته است

مطابقت دارد. در همین زمینه، بررسی توزیاع فضاایی و    (115: 1449)تواردوژ و کوزوفسکا، و اروپا  (4148: 1449همکاران، 

تحلیال توزیاع جغرافیاایی    ( و 93: 4931ناژاد و همکااران،   )اسماعیلهای گرمایی در ایران با شاخص فومیاکی فراوانی موج

نشان داد که امواج گرمایی در ایران روناد   (415: 4939)دارند، ها روندهای زمانی امواج گرمایی در ایران با شاخص صدک

روندهای زماانی تعاداد    درجه، 14و بر پایۀ شاخص دمای باالی  بر اساس نتایج این تحقیق کهیدرحالاند؛ افزایشی داشته
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خص ماورد  افزایشی بوده است. ضمن آنکه مطالعۀ حاضار، بار مبناای شاا     بعدازآنکاهشی و  4334تا سال ، امواج گرم

(، به تحلیل فراوانی روزهاای  9موج گرمایی منطقه )جدول 15های دقیق آماری هر استفادۀ خود، عالوه بر بررسی ویژگی

(، تحلیال روزهاای آغااز    7و شکل 1ها )جدول( و بررسی روند زمانی آن1ها )شکلدرجه در ایستگاه 14با دمای باالی 

(، و نیاز  1و شاکل  4تواند در مطالعات مختلف مفید واقع شود )جادول میکاربردی  به لحاظامواج گرمایی در منطقه که 

مقایسۀ نتایج این مطالعه با سایر مطالعاتی که در آیناده   تحلیل سینوپتیک امواج گرمایی منطقۀ غرب کشور پرداخته است.

ی همدیادی اماواج   هاای آمااری و الگوهاا   تواند تشابه یا تفاوت ویژگای انجام خواهد شد، میدر مناهق مختلف کشور 

 های مختلف کشور آشکار سازد.گرمایی را در بخش
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