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 21/20/2931تاریخ صدور پذیرش :   21/21/2931تاریخ دریافت مقاله: 

 چکیده

ها و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای همدیدی تابستانه استان خوزستان، دمای روزانه  در این پژوهش برای بررسی تحلیل ناهنجاری

ها بر اساس  )ژوالی، آگوست و سپتامبر( استخراج شد. ایستگاههای  ( برای ماه0891-5302ساله ) 03های منتخب در یک دوره آماری  یستگاها

های )دما،  های ناهنجاری فراوانی رخداد ماهانه و ساالنه امواج گرم شناسایی گردید. داده zعرض جغرافیایی مرتب شدند و با استفاده از نمره 

دریافت و نمودار  https://www.esrl.noaa.gov/psdآدرس شناسی امریکا به  ارتفاع ژئوپتانسیل و نم ویژه( از مرکز ملی جو و اقیانوس

نابهنجاری در نم ویژه هوا در هکتوپاسکال ترسیم گردید.نتایج نشان داد که  233-0333های هر سه ماه در دوره آماری برای ترازهای ناهنجاری

های اخیر ولی نم ویژه جو  باشد. با وجود افزایش دما در دهه ند مثبت در نم ویژه جو در یک دهه اخیر میتراز های مختلف جوی نیز بیانگر رو

باشد. چرا که الگوهای جریان به گونه  دهد. این پدیده به منزله تغییر در الگوهای گردشی جو می نیز همچنان روند مثبت و صعودی را نشان می

شوند. این شرایط سبب  وبت دریاهای جنوبی را بر روی منطقه انتقال داده و سبب افزایش نم ویژه جو میگیرند که رط ای در تابستان شکل می

تر شده و شرایط  خواهد شد بتدریج از آسایش زیستی منطقه کاسته شده و بدلیل افزایش نم هوا تحمل گرماهای تابستانه برای ساکنین سخت

چرا که افزایش دمای هوا از یک طرف و افزایش نم هوا از طرف دیگر شرایط زیستی را برای تری برای ساکنین فراهم کند.  زیستی نامطبوع

 ساکنین استان دشوار نماید.

 

 واژگان کلیدی: ناهنجاری، ساختار دینامیک، همدید، تابستانه، خوزستان

                                                                                                                                                               
 manijeh2002@yahoo.com)نویسنده مسئول(  -2
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 مقدمه

 عرض های در خورشید تابش زاویۀ بودن متفاوت، زمین کره تلفنقاط مخ در دمایی های تفاوت ایجاد اصلی عامل

 در ماد تغییرات، بپذیریم دمایی تغییرات در مؤثر عامل تنها به عنوان را این عامل اما اگر ،باشد می مختلف جغرافیایی

 انندم عواملی و نیست چنین طبیعت در درصورتیکه، داشت خواهد منظمی سیر های مختلف سال در و سال یک طول

 و منطقه ای جوی یها هسامان و آبی یها هپهن به نزدیکی یا دوری، خاک پوشش، ها هدامن جهت، منطقه توپوگرافی

ها و تحقیقات زیادی در مناطق مختلف جهان در پژوهش (.2: 2910، )لشکری نندزمی هم بر نظام را این ای سیاره

این پدیده بر روی ترمودینامیکی آن و اثرات  ک وهمدیدی و ساختار دینامی، امواج گرماییهای  مورد ویژگی

توان به پژوهش های محققان بین المللی  میاز جمله این تحقیقات گرفته است ی مختلف زندگی انسان انجام ها هجنب

میزان افزایش دما و پیامد موج گرمایی را بر روی حوضه مدیترانه مطالعه  .(131: 2331 ،و همکاران )کالچینو همانند

بین الگوهای تحقیقات ایشان نشان داد که نتیجه  ده و آن را به دو دسته موج کوتاه و بلند تقسیم بندی نمودندنمو

و )الیف زیو  تحقیقاتداری وجود دارد. واچرخندی و ایجاد موج گرمایی در حوضه مورد مطالعه ارتباط معنی

این امواج عالوه  نتایج نشان داد که، ه استانجام شدشرایط اقلیمی در سطح خرد  بر روی( 1209 :2331، همکاران

 شدند به همین دلیل در ابعاد بین المللی شناخته، به دنبال داشتندتلفات جانی قابل توجهی را ، های اقتصادیبر آسیب

، )دیازو همکاران .(2100 :1220، استدمن(؛)99: 1229، جندریتزکی و همکاران (؛)09: 1220، )بینیستون و همکاران

ها به این نتیجه رسیدند که باید حداقل تا دو روز قبل از  نیز با بررسی آثار موج گرمایی بر زندگی انسان (122 :1221

در غیر این صورت با باال رفتن آستانه درجه حرارت میزان مرگ و میر هم ، وقوع موج گرمایی آن را شناسایی کرد

شهر اروپا پرداختند.  3رسی تاثیر امواج گرما در مرگ ومیر در ( به بر2:  1222 ،و همکاران )پاالتی .یابد میافزایش 

که با شدت و تکرار و دوام بیشتری در طول قرن بعدی رخ  ییحاصل از این تحقیق به افزایش امواج گرمانتایج 

-گرما در مرگ و میر در هفت شهر عمده درکرهتأثیر موج ، (111: 1221، )جی یانگ سان کند. خواهند داد اشاره می

در این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط بین مرگ و میر و امواج گرما با توجه به ، جنوبی را مورد بررسی قرار داد

مدت و زمان در فصل( پرداخته شد که نتایج حاکی از ارتباط مثبت بین مرگ و میر و ، های موج گرما )شدتویژگی

ی در زمینه اثرات امواج گرمایی بر ( در مطالعه100: 1229 ،و همکاران )یانگ باشد.با موج گرما می هروزهای همرا

درجه سانتی  91موج گرما را به عنوان دوره ای که حداکثر دمای روزانه به باالی ، روی مرگ و میر در گوانگزو چین

-میروز متوالی دوام داشته باشد تعریف  0درصد برسد و حداقل  30گراد و میانگین دمای روزانه به باالی صدک 

 -1221های امواج گرما در رومانی طی دوره تغییرات شاخصبه بررسی ، (223: 1221، و همکاران )کورتوری کنند.

ها به جز یک شاخص که از لحاظ آماری روند کاهشی معنی داری پرداختند. نتایج نشان داد که همه شاخص 2331

 شامل مطالعاتایران  دند. مطالعات انجام گرفته درداری بو دارای روند افزایشی معنی، یک ایستگاه نشان دادبرای 

 ؛(12: 2932، یزدان پناه و همکاران) ؛(2: 2913، کاری؛)(2: 2913، رستمی) ؛(211: 2910، آبادی و همکاراناحمد)

مجرد و ) همچنین (00: 2939، برنا و همکاران)(؛2 :2931، توحیدی زاده )؛(21: 2931 ،صالحی(؛)11: 2932 ،قویدل)

درجه سلسیوس در غرب ایران را مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه  02( امواج گرمایی باالی 02: 2930 ،انهمکار

فشار حرارتی در سطح زمین در جنوب خود دو الگو را مشخص کردند. که در هر دو الگو شکل گیری مراکز کم 
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با رخداد امواج گرمایی  رد مطالعههای عربستان به سمت منطقه موغرب ایران و مکش هوای گرم و خشک بیابان

: 2931، )رحیمی و همکاران توان به کارهای میاز جمله آخرین مطالعات در زمینه امواج گرم همزمان بوده است. 

جو باال و  یها یدر این مطالعه سعی شده است تا روند ناهنجاراشاره کرد.  (20: 2931، ( ؛)دوستان و اعتمادیان13

 ا برروی امواج گرم استان خوزستان بررسی کنیم.ساختار دینامیک آنها ر

 مطالعه مورد منطقه جغرافیایی موقعیت

 فاصل حد در که جنوب غرب است در ایران پهناور سرزمین از قسمتی شده تحقیق مطالعه این در استان خوزستان که

 منطقه این مساحت.است هگرفت قرار شرقی درجه طول 12 تا 01 و شمالی درجه 9121 تا 92 عرض جغرافیایی دو بین

از ، استان چهارمحال و بختیاریاز شرق به ، لرستانخوزستان از شمال به است.  مربع کیلومتر10210 در حدود

و از غرب به کشور  خلیج فارسو  بوشهراز جنوب به ، کهگیلویه و بویراحمدشرقی به  از جنوب، ایالمغربی به  شمال

 .شود محدود می عراق

 
  استان خوزستان جغرافیایی . موقعیت1شکل

 نگارندگانمنبع: 

 تحقیق روش و ها هداد

 یها هداد، همدیدی تابستانه استان خوزستان و تغییر در ساختار دینامیکی الگوهای ها یبررسی تحلیل ناهنجار برای

-1221ساله ) 30برای یک دوره  آگوست و سپتامبر، ژوالی یها هماروزانه  شده ثبت دماهای به باالترین مربوط

مشخصات  .گردید دریافت کشور سازمان هواشناسی ماشینی خدمات قسمت از استان منتخب یها ه( ایستگا2311

 .است شده آورده (1) شکل آنها در پراکنش و (2) جدول در مطالعه مورد یها هایستگا
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 مطالعه در استفاده مورد شناسی هوا یها هایستگا مشخصات .1جدول

 ارتفاع عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه

 34.9 30.46 49.39 هامیدی

 22.5 31.2 48.4 اهواز

 6.6 30.22 48.15 آبادان

 27 30.46 49.4 یراآغاج

 143 32.24 48.21 دزفول

 1505 31.16 49.36 رامهرمز

 82.9 32.16 48.25 آباد دزفول یصف

 320.5 31.56 49.17 یمانمسجدسل

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 
 نگارندگان :منبع مطالعه مورد یها هتگاایس پراكنش و موقعیت نقشه .2 شکل

 گام های اجرایی زیر انجام شده است : ها هدمای حداکثر روزانه و اعتبار سنجی داد یها هداد آوری جمع از بعد

 .شده برای دوره آماری استخراج شد ثبت دمای باالترین روزهای با ماه هر در و ایستگاه هر در ابتدا

و معدل دمای دوره موج گرم  ها هبر اساس معیار همزمانی افزایش دما در همه ایستگادر گام بعد امواج گرمایی 

 دهد. این امواج گرم را نشان می مشخصاتنمونه ای از  1 جدول انتخاب گردیدند.
  z. نمونه ای محاسبه شاخص 2جدول

 sd z (xi-X) دمای حداکثر روز ماه سال

1986 7 4 47.8 1.41 1.090126 1.293428 

1986 7 5 48.8 2.41 1.09267 2.205606 

1986 7 6 48.6 2.21 1.093249 2.021498 

1986 7 7 48 1.61 1.094087 1.471547 

1986 7 8 47.8 1.41 1.095242 1.287387 

1986 7 9 48.6 2.21 1.096351 2.015777 

1986 7 10 46.8 0.41 1.097198 0.373679 

1986 7 12 46.8 0.41 1.096901 0.37378 

1986 7 13 47.8 1.41 1.096597 1.285795 

1986 7 14 46.8 0.41 1.097716 0.373503 

1986 7 15 47.6 1.21 1.097405 1.102601 

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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متغیرها مبنا قرار  Zی  نمره ها هبرای تمام ایستگا، 1جدول  اساس بربرای گزینش موج های شاخص  در گام بعد 

ی خام متغیر دما ها ه(که با استفاده از داد1221در پژوهش دامرس و تنتاوی)گرفت و شاخص گرما محاسبه شد. 

دهد.از این رو در روشی  میصر از شمال به جنوب روند افزایشی نشان شده است.این عنصر در سراسر کشور مانجام 

ی ها هارقام خام باالترین دماها به نمر، کامل تر نسبت به روش پژوهشگران یاد شده و بر پایه ی فرمول ساده ی زیر

Z (00:  2910، موسوی و براتی به نقل از) بدیل شدت. 

   
    ̅

  
(2رابطه )                          

:Z شاخص گرما برای هر ایستگاه در سالn ام  

:Xi  باالترین دمای ایستگاه در سالn ام بر حسب درجه سلسیوس  

  ساله بر حسب درجه سلسیوس 13میانگین باالترین دماهای هر ایستگاه در دوره  ̅ :

:sd ساله  13انحراف از معیار هر ایستگاه طی دوره ی 

بر اساس شاخص ذکر شده روز  1120 تعدادروز  1122ساله  92اه مورد مطالعه در دوره آماری سه ماز در مجموع  

 -2اساس معیارهای که شامل:  و بر Zنمره  ثبت شده بود که پس از محاسبهی استان ها هدمای باال در ایستگا

های گرم با تداوم یک روزه  موجو بیشتر در هر ایستگاه  221با مقدار Zنمره  -1، ها هدرصد ایستگا 12همپوشانی در 

نمونه ای 9)جدولروز موج شناسایی گردید 191تعداد در دوره آماری  بر این اساس.روز و بیشتر شناسایی شدند 1تا 

  دهد. میرا نشان  رخداد فراوانی ماهانه و ساالنه 0و 9شکل .از استخراج فراوانی امواج گرم (
 گرم . نمونه ای از استخراج فراوانی امواج2جدول

 باالی شش روز شش روزه پنج روزه چهار روزه سه روز دو روزه یک روزه ژوالی

1986 2 0 0 1 0 1 0 

1987 0 1 1 0 1 0 0 

1988 1 1 0 0 0 0 0 

1989 0 1 1 0 0 0 2 

1990 1 0 0 0 0 0 1 

1991 2 0 0 0 0 0 0 

1992 0 1 0 0 0 0 0 

1993 1 1 0 1 0 0 0 

1994 0 0 0 0 0 0 0 

1995 1 0 0 0 0 0 0 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 
  (1891-2112فراوانی امواج گرما در هر ماه در طول دوره آماری ). 3شکل

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 ی پژوهشها همنبع: یافت (1891-2112فراوانی رخداد امواج گرم در دوره سه ماهه طول دوره آماری).4شکل

ارتفاع ژئوپتانسیلی و نم ویژه( در ، ی ماهانه )دماها یی ناهنجارها هوان تحقیق داددر بخش دوم تحقیق با توجه به عن

درجه عرض  01تا  2درجه طول شرقی و 02تا  11هکتوپاسکال( برای محدوده جغرافیایی  122تا  2222تراز های)

ی مرکز ملی جو و اقیانوس شناسی امریکا به آدرس ها هشمالی که از سایت پایگاه داد

https://www.esrl.noaa.gov/psd آگوست و سپتامبر(روند تغییرات مورد ، استخراج شد.و برای سه ماه )ژوالی

 بررسی قرار گرفت.

 و بحث ها هیافت

 ارتفاع ژئوپتانسیلی ی ها یناهنجار

ی مختلف دوره آماری ها لسارا برای هکتوپاسکال  2222تراز  در ژئوپتانسیل ارتفاع ناهنجاریهای مقادیر 1شکل 

ارتفاع ژئوپتانسیلی تراز سال دوره مطالعاتی  92سال از مجموع  21 در مجموع دردهد. می ( نشان1221-2311)

تا  2311همان طور که دیده در ابتدای دوره مطالعاتی )از سال .منفی بوده است هکتوپاسکال دارای ناهنجاری 2222

 1221تا سال  2339از سال در این تراز ناهنجاری مثبت حاکم بوده است. ها لدر سایر سا 2311سال (بجز  2339

 1221پدیده غالب ناهنجاری منفی در ارتفاع ژئوپتانسیلی رخ داده است. از سال  ها هبجز برخی استثنا در برخی از ما

ناهنجاری منفی در تمام  1220تا  1221از سال باشد. می ها هپدیده غالب ناهنجاری مثبت تقریبا در همه ما 1221تا 

این ناهنجاری مثبت بطور  1221ناهنجاری مثبت شده و بخصوص در سال  1220ولی از سال کند.  میغلبه پیدا  ها هما

با این همه . ی دوره ای به نظر میرسدها لع سیکنیز تاب ها یچشمگیری نمایان شده است.در مجموع ناهنجار

. با این حال تمرکز ناهنجاری در سال باشد مینسبت به دو دهه دیگر بیشتر ی اول در دهه  ی مثبتها یناهنجار

  (.1ی دوره آماری است)شکل ها لدر هر سه ماه بیشتر از همه سا 1221

 
  هکتوپاسکال 1111ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ها ی. روند ناهنجار2شکل 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

https://www.esrl.noaa.gov/psd
https://www.esrl.noaa.gov/psd
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 2222هکتوپاسکال شباهت بسیاری به الگوی تراز  112نجاری ارتفاع ژئوپتانسیل در تراز الگوی حاکم در روند ناه

هکتوپاسکال حاکم بوده است.در این تراز نیز شدت ناهنجاری مثبت در ابتدای دوره بیشتر از هر زمانی بوده است. 

حد خود در طول دوره آماری رخ تغییرات مثبت ارتفاع ژئوپتانسیلی بطور هم زمان و در باالترین  1221لی در سال و

 (.1)شکل  استداده 

 
  هکتوپاسکال 921ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ها ی. روند ناهنجار1شکل 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

در این تراز دهد.  میهکتوپاسکال در دوره آماری مورد نظر نشان  022را در تراز  ها یوضعیت ناهنجار 0شکل 

بطور ی با ناهنجاری مثبت در طول دوره آماری ها هشود.تعداد ما میزیرین مشاهده  تغییراتی نسبت به دو تراز

ماه اگوست همواره با ناهنجاری مثبت همراه بوده است. در طول دوره آماری  یافته است. همچنین افزایشمحسوسی 

ن رخ داده و از طرفی ی تابستاها هوضعیت ناهنجاری مثبت در همه ما 1221شود از سال  میولی همچنان که مالحظه 

 بطور قابل توجهی بر مقدار ناهنجاری مثبت افزوده شده است.

 
  هکتوپاسکال 711ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ها ی. روند ناهنجار7شکل 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 122 در ترازدهد.  میهکتوپاسکال در دوره آماری مورد نظر نشان  122را در تراز  ها یوضعیت ناهنجار 1شکل 

دهد. در این تراز بجز دو سال  میی ارتفاع ژئوپتانسیلی تغییرات محسوسی را نشان ها یهکتوپاسکال شرایط ناهنجار
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ادامه دارد و سپس با دو سال توقف تا  2331این حالت تا  .باشد میدوره آماری پدیده غالب ناهنجاری منفی  اول

باشد و بندرت در سالی در هر سه ماه  میناهنجاری مثبت پدیده غالب  1222یاید. ولی از سال  میادامه  1222سال 

به باالترین حد خود  1221با ناهنجاری منفی مواجه هستند. ناهنجاری مثبت بتدریج قوت پیدا کرده و در سال 

 رسد. می

 
  هکتوپاسکال 211ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ها ی. روند ناهنجار9شکل 

 ی پژوهشها همنبع: یافت

 ی دمایی ها یناهنجار

باشد.در صورت تحقق این  میبحث تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی امروزه یک پدیده پرچالش در مباحث اقلیمی 

ی ها یشد. برای این منظور در این بخش از تحقیق ناهنجار رفی روبرو خواهدگشرایط محیط با تغییرات زیستی ش

ناهنجاری  3دمایی استان خوزستان در تراز های مختلف جوی در دوره تابستان مورد بررسی قرار گرفته است.شکل 

ساله نشان میدهد. همان طور که گویا هست در ابتدای دوره  92هکتوپاسکال در یک دوره  2222دمایی را در تراز 

از سال ادامه دارد.  2331باشد. این شرایط تا سال   ی پدیده حاکم در این تراز وقوع ناهنجاریی دمایی منفی میآمار

فاز مثبت ناهنجاری دمایی شروع شده و با شدت و ضعف تا پایان دوره ادامه دارد. به عبارتی منطقه از سال  2331

 ی مثبت همراه بوده است.تا یک درجه سانتی گراد ناهنجار 221با گرمایشی بین  2331

 
  هکتوپاسکال 1111ی دمایی تراز ها ی. روند ناهنجار8شکل 

 ی پژوهشها همنبع: یافت
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 112دهد.الگوی حاکم در تراز  میهکتوپاسکال را نشان  112تراز  ی دمایی درها یروند ناهنجار 22شکل 

با یک  2331راز نیز از ابتدای دوره تا سال هکتوپاسکال دارد.در این ت 2222هکتوپاسکال شباهت کلی با الگوی تراز 

 2331باالترین ناهنجاری منفی را به خود دیده است. ولی از سال  2331ناهنجاری منفی مواجه هستیم. سال 

این روند تا پایان دوره ادامه  ها هناهنجاری دمایی روند مثبت به خود گرفته و بجز توقف های جزئی در برخی ما

شدت  1221ناهنجاری بتدریج به انتهای دوره بطور محسوسی سیر صعودی دارد و در سال  روند افزایشی دارد.

 کند. بیشتری پیدا می

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت هکتوپاسکال 921ی دما تراز ها ی. روند ناهنجار11شکل 

نیز شباهت کلی  هکتوپاسکال را نشان میدهد.الگوی حاکم در این تراز 022وضعیت نابهنجاری دمایی تراز  22شکل 

با تراز های زیرین دارد.در این تراز روند مثبت نابهنجاری دمایی یک سال جلوتر شروع شده و بخصوص از سال 

 221نابهنجاری مثبت به بیش ار  ها هسیر صعودی ناهنجاری مثبت تشدید شده است. به طوری که در اکثر ما 1221

 رسد.  درجه سانتی گراد می

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت هکتوپاسکال 711ی دما تراز ها یار. روند ناهنج11شکل 

 نم ویژه ی ها یناهنجار

 شود. میبرحسب گرم بر کیلوگرم بیان  باشد. که عموماً مینم ویژه بیانگر مقدار رطوبت موجود در وزن معینی از هوا 

در یک حجم معینی از هوا تغییری و با افزایش یا کاهش دما  بنابراین بیانگر مقدار واقعی بخار آب درون هوا است.

ید. به عبارتی وقتی نم ویژه هوا در حال افزایش است به معنی افزایش فرارفت رطوبت به آ میدر میزان آن بوجود ن

دورن حجم معینی از هوا است.برای همین منظور برای بررسی وضعیت رطوبتی منطقه ار عنصر نم ویژه در ترازهای 
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هکتوپاسکال  2222تغییرات نابهنجاری نم ویژه را در تراز  21است.شکل شماره  مختلف جوی استفاده گردیده

که بصورت هماهنگ نم ویژه نابهنجاری مثبت  2311و2310ی ها لدهد. بجز در سا منتطقه جنوب غرب نشان می

 2222در تراز  پدیده غالب سیر منفی نابهنجاری در نم ویژه هوا ها لدر اکثر سا 1221داشته است. از ابتدای دوره تا 

سال متوالی منطقه با بابهنجاری منفی روبرو بوده است. ولی از سال  20به عبارت دیگر در هکتوپاسکال بوده است. 

تا  1222ی ها لسیر بابهنجاری مثبت نم ویژه شروع شده و تقریبا تا پایان دوره تداوم داشته است.سا 1221

 ترین نابهنجاری مثبت را تجربه کرده اند.باال 1229تا  1223 و 2311ی ها لبیشترین نابهنجاری منفی و سا1220

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت هکتوپاسکال 1111ی نم ویژه تراز ها ی. روند ناهنجار12شکل 

با  ل دارد.هکتوپاسکا  2222ادی به الگوی تراز هکتوپاسکال شباهت بسیار زی 022و  112 هایالگوی حاکم در تراز

تراز دیگر میباشد. این  1هکتوپاسکال کمتر از  022ی مثبت و منفی در تراز ها یر عددی نابهنجاراین تفاوت که مقادی

 شود. میبه مفهوم آن است که منشا عمده نم ویژه در این منطقه از الیه زیرین جو تامین 

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت هکتوپاسکال 921ی دما تراز ها ی. روند ناهنجار13شکل 

 
 ی پژوهشها همنبع: یافت هکتوپاسکال 711ی دما تراز ها یند ناهنجار. رو14شکل 

 نتیجه گیری

، باشد. این استان چه به لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی میاستان خوزستان از مناطق استراتژیک کشور ایران 

هر گونه تغییر یا باشد.  میصنعت و ذخائر نفت و گاز دارای مزیت های منحصر به فرد ، ذخائر آبی، کشاورزی



 179 ...ها و تغییر در ساختار تحلیل ناهنجاری

ی ها هنابهنجاری در اقلیم این استان آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی در اقتصاد و کشاورزی ایران دارد. وقوع پدید

متعارف سبب شده روند تغییرات ایجاد شده در وردسپهر این دهه اخیر بخصوص امواج گرمایی نا نابهنجار در یک

مان طور که مالحظه شد با وجود این که فراوانی امواج گرمایی در طول دوره منطقه مورد توجه و دقت قرار گیرد. ه

آماری سیر سینوسی داشته است ولی در دهه اخیر بر شدت امواج گرمایی افزوده شده است. نابهنجاری در ارتفاع 

مثبت افزوده ی اخیر بر شدت نابهنجاری ها لژئوپتانسیلی جو نیز با وجود برخورداری از یک سیکل سینوسی در سا

این پدیده بیانگر هکتوپاسکال و باالتر تشدید شده است. 022شده است. این نابهنجاری مثبت بخصوص در ترازهای 

ی حاکم بر روی منطقه بتدریج به سمت ها هی تابستانه بر روی منطقه است. به عبارت دیگر سامانها یافزایش پایدار

حاکم بر روی منطقه تقویت بیشتری پیدا کرده و قوی تر ظاهر خواهند  ی پایدارها هپایداری میل پیدا کرده و سامان

 ی باالیی وردسپهر بیانگر این مساله است.ها هافزایش نابهنجاری مثبت در الی شد.

ی دمایی نیز نشان داد که در دو دهه اخیر نابهنجاری دمایی بر روی منطقه در تمام تراز ها روند ها یبررسی نابهنجار

اند. با وجود این که نابهنجاری مثبت در ارتفاع ژئوپتانسیل در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است مثبت داشته 

و لی نابهنجاری دمایی از دو دهه اخیر سیر صعددی خود را شروع کرده است. این روند افزایشی گاهی تا یک درجه 

است. این پدیده به مفهوم وقوع امواج گرم  نیز رسیده است.بنابراین دمای هوای تابستانه در استان روند افزایشی

اختالل ، افزایش تبخیر و تعرق، افزایش مصرف آب، ی انرژیها لنامتعاف در استان و به تبع افزایش در مصرف حام

 باشد. می... .در توزیع انرژی بدلیل فشار بیشتر بر منابع تولید انرژی و

لف جوی نیز بیانگر روند مثبت در نم ویژه جو در یک دهه اخیر بررسی نابهنجاری در نم ویژه هوا در تراز های مخت

دهد.  میی اخیر ولی نم ویژه جو نیز همچنان روند مثبت و صعودی را نشان ها هبا وجود افزایش دما در دهباشد.  می

ن شکل باشد. چرا که الگوهای جریان به گونه ای در تابستا میاین پدیده به منزله تغییر در الگوهای گردشی جو 

شوند. این شرایط  میمیگیرند که رطوبت دریاهای جنوبی را بر روی منطقه انتقال داده و سبب افزایش نم ویژه جو 

سبب خواهد شد بتدریج از آسایش زیستی منطقه کاسته شده و بدلیل افزایش نم هوا تحمل گرماهای تابستانه برای 

ساکنین فراهم کند. چرا که افزایش دمای هوا از یک  ساکنین سخت تر شده و شرایط زیستی نامطبوع تری برای

 طرف و افزایش نم هوا از طرف دیگر شرایط زیستی را برای ساکنین استان دشوار نماید.
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