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 چکیده

با رویکرد محیطی به  گردیهی مه رد     0931–0931 آماری دوره در طی اندیمشک ایستگاه همدید زودهنگام گرمای تحقیق در این

 مهاه  در اردیبهشت و باالتر از آن درج  سانتیگراد 91 گرم روزهای ایستگاه م ج د هایداده با تحلیل سپس. است قرارگرفت  بررسی

 های مرب ط داده ید؛ در این راستا از احصاء یهر اندیمشک بهاره زودهنگام گرم روزهای عن ان و ب  یناسایی آماری سال  91 دوره

 طه ل  درج  01تا  1در قلمرو جغرافیایی  کت پاسکاله 0111دما تراز  هاینقش  و همچنین، هکت پاسکال 011ب  و ترازهای پانصد و 

ز بها  های مرب ط  از مركزداده. ترسیم ید Gradsافزارنرمهای مرتبط در محیط استفاده و نقش  یمالیعرض درج   01تا  1و  یرقی

درجه    5/2×  5/2مکانی تفکیک  اساعت  ب 3ب  ص رت دیده بانی  یهای ه ایناسپژوهش ملی بینی محیطی و مركزپیش تحلیل ملی

و  سهانتیگراد  درجه   91 گهرم  ه ای روز 01با  آماری دوره در طی ماه اردیبهشت گرمترین اینک  ب  دلیل 0905 در سال. دریافت ید

 گرمها اسهتقرار و گسهتر     ایجهاد  از دالیل یکی ید مشخص سال در این م ج د هاینقش  همدید با تحلیل. ید انتخاب، باالتر ب ده

 حهاره  ی د و همچنین پرفشهار جنهب  می اندیمشک بر روی گرم ه ای حاكمیت ك  سبب هکت پاسکال 511پرارتفاع آزور در تراز 

 از ع امل. هستند همراه و خشک آفتابی، گرم با ه ای پایداری دررو و ایجاد بی گرمایش دلیل باید و ب ه ا می فرونشینی محل ك 

و  بهاالتر یهده   ههای از عرض خنک ه ای ریز  مانع ك  است كش ر ماندران در یمال دریای بر روی پرفشارها دیگر وج د بعضی

 . ی دمی اندیمشک ه ای زودهنگام گرمای و سبب است بخشیده ق ت زمین را در سطح فشار گنگ كم تداوم
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 مقدمه

 عوامال  گساتره  تاثییر  باه  توجاه  باا  است سینوپتیکی عامل ها آن مهمترین از یکی که دارد مختلفی عوامل هوا گرمای

 یاا  و هناد  اقیاانو  ، آرام اقیاانو   از حاصل گرمای تواند می عامل این، باشد می کیلومتر 9999 تا گاه که سینوپتیکی

 آب رانادمان  کااه   باعث که، کند هدایت اندیمشک شهر به نتیجه در کشور به را اقلیمی نوسانات از حاصل گرمای

 خواهاد  دنباال  به را متعددی پیامدهای که اقلیم بر آن تثییر نهایت در و کشاورزی بخ  و گیاهان بر تثییر همچنین و

 . دارد جهانی گرمای بر متقابلی ایرات نیز و داشت

 محایط  باا  جاوی  هایگردش میان روابط کردن پیدا آن و کند می دنبال را بزرگ هدف یک همدید آب و هواشناسی

 وضع های گزارش. است آن بودن عملی و وضوح سینوپتیکی روش محاسن از. (811: 8910، گندمکار) است سطحی

 شاود  مای  وارد ساینوپتیکی  هاای  نقشه روی بر زمین کره تمامی حتی و ای کره نیم، جغرافیایی وسیع منطقه یک در هوا

شادید   وجاود آیاار   آلوده با و بزرگ در شهرهای دمایی تغییراتپدیداری محسو   به دلیل. (80: 8930، خیراندی )

باوده اسات    دما عنصر هواشناختی یمطالعه به بخ  در این هاپژوه  بیشتر، هواشناختی از عناصر بر بسیاری شهرها

 و بنیاادی دارد  اهمیت انرژی و آب هایچرخه ویژه به و طبیعی هایچرخه در دما. (01: 8909، )رحیمی و همکاران

 و اسات  تثییرگاذار  کامال  به طور ناحیه هر طبیعی فرایندهای و( آب تثمین جمله از) انسانی هایفعالیت بر رو این از

از . (981: 8910، قویادل و همکااران   )رحیمای . مهم است بسیار عاملی محیط ریزیبرنامه و مدیریت در آن تغییرات

، ذوب بارف ، ریبر تبخ یمیمستق ریو غ یمیاست و ایرات مستق در دستگاه آب و هواییی سنجه نیترآنجا که دما مهم

 آب و هوایی هایفراسنجدیگر  یتعیین نق  و پراکندگ درو همچنین  جو و بارش دارد دارییناپا -دارییپا، خبندانی

 رواز ایان  ، شاود یمحساوب ما   آب و هواییهای بندیو طبقه بندیدر پهنه یهای اصلمویر بوده است و از مؤلفه نیز

روناد دماا در    یاست کاه بررسا   لیدل نیبه هم. هر محل را دگرگون سازد ییآب و هوا ساختار :تواندیآن م راتییتغ

دماا  . را به خود اختصاص داده اسات  یآب و هواشناس هایپژوهاز  یبخ  بزرگ، یو مکان یمختلف زمان هایا یمق

 جاو باه شادت    یشود و به پویاای یتحول م دچار های جوی به سرعتتحت تاییر الگوها و پدیده که است فراسنجی

. رودیشامار ما   باه ی ریزی محیط مؤلفه بسیار مهمو برنامه مدیریت بنابراین تغییرات دما در. دهدینشان م حساسیت

 .  (30: 8909، قویدل رحیمی؛ احمدی و 00: 8909، )دارند

گرماا و   اوج در زماان  آبای  مناابع  تاامین  جهات  آب منابع مدیریت با توان می که است این تحقیق این ضروریات از

 نشسات  آن طباع  به و هاآب این شدن کم باعث خود که زیرزمینی آبهای رویه بی  استفاده با آن رفت هدر از همجنین

ها در شهر نیاز  ساختمان سازی مناسب. نمود جلوگیری شد خواهد کشاورزی محصوالت کاه  و خشکسالی، زمین

 وزش جهات ، نور خورشاید  دریافت لحاظ به هاساختمان و شکل اندازه، جهت، است برخوردار بسیاری از اهمیمت

 . بود خواهد گرما افزای  آن و طبع انرژی مصرف افزای  تاییرگذار بر روی هایاز مولفه، دیگر اقلیمی وعوامل باد

 از جمله: . بررسی ارتباط الگوهای گردشی با تغییرات دما مورد توجه پژوهشگران زیادی بوده است

. اسات  پرداختاه  استوا در چین سمت به سرد ی هوایها توده مقیا  و انتقال الگوهای بزرگ تحلیل ( به8013) 8دینگ

ی هاا  های اقلیمی به تحلیل تغییرات دما با توجه به ترکیباات جاوی و آالیناده   ( با استفاده از مدل8000) 8استنچیکف

ی باال )آمریکای شامالی(  ها ی مختلف گرمایشی در عرضها ه روندی خود بها جوی پرداخته است همچنین با تحلیل
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ی میانه نیمکره جنوبی و حتی آسیای جنوب شارقی اشااره نماوده    ها ی سرمایشی در عرضها نواحی استوایی و روند

 هواسانجی  ایساتگاه  92 دماای  نوساان  دامناه  و روزی شبانه، روزانه، شبانه دمای (9999همکاران ) و 8استفورد. است

 نشاان  بررسای  ایان . اند کرده بررسی، 8001 تا 8010 های سال فاصله در مربعات حداقل رگرسیون روش به را آالسکا

 9/9 میاازان  باه  آالساکا  ی میانه در و زمستان در افزای  بیشترین و داشته افزایشی روند دما ها ایستگاه تمام در که داد

 و در غرب ( به بررسی یخبندان9991و همکاران ) 8مییل. است شده دیده بررسی ماورد ساله 29 در سلسیو  درجه

 باه  شامالی  کارولینای در گرمایی وقوع علل بررسی در، (9990همکاران ) و فان 8چن. غربی آمریکا پرداختند جنوب

 وقوع موجب آن زیر در هوا آدیاباتیک نزول و تروپوسفر میانی سطوح در پشته یک گرفتن قرار که رسیدند نتیجه این

 هاای یگردش بار ناهنجاار   یالگوها ماندگاریایر ، ( در پژوهشی9991) 8کیسلی. است شده منطقه در گرمایی امواج

( در 9981جیلیکوال )هاا  و 8زاکرادیس. قرار داد یلو تحل یهتجز بیستم مورد طول قرنرا در  گرم و سرد در اروپا یدما

شابیه   مدیترانه را با استفاده از مادل گاردش عماومی هاوا    پژوهشی ایر گرمای  جهانی بر تغییرات انرژی در نواحی 

در  8029-9900طای دوره آمااری    PRECISهای میانگین دمای روزانه هاوا توساط مادل    نخست داده. سازی کردند

درجه ساانتیگراد   9تا 8نتایج نشان داد که میانگین روزانه دما روند افزایشی به میزان . حوضه مدیترانه شبیه سازی شد

در  یما یساازی اقل مادل  جینتاا  یبه بررسا  ی( در پژوهش9982) 8داستاگیر. در این منطقه دارد 9998-9919ره طی دو

ی بنگالدش پرداخات و نشاان داد رخادادهای    ها از رودخانه یکیدر حوضه  ییهوا آب و حدی رویدادهایرابطه با 

( در 9980و همکااران )  8آنگولاو -پناا . افات ی خواهاد   یافازا  ناده یو ایرات آن در آ یجهان  یبا رخداد گرما نیفر

 یبری )اسااانیا( ا یرهدر شبه جز کمینهو  بیشینه یماهانه دما یانگینو مقدار م جو یگردش یالگوها ینرابطه ب، پژوهشی

 . مورد بررسی قرار دادند

( در 8910)شاود: منتراری و مساعودیان    در ایران نیز تحقیقات متعددی انجام گرفته است که به ماواردی اشااره مای   

 فرارفات  نتایج نشان داد الگوهاای . شناسایی کردند سرد ایران را مورد یها سال در دمایی فرارفت الگوهای، پژوهشی

 و سارد  هاای  فرارفت فراوانی از ناشی سرد های سال در دما بودن پایین رو این از و دارند بیشتری غلبه مراتب به، سرد

 گاروه  دو قالاب  در دماایی  هاای  فرارفات . اسات  باوده  زماین  ایران پهنه بر آن گسترش و سرد هوای های توده یورش

 را کشاور ، غربای  بادهاای  استقرار نتیجه در غربی های فرارفت و سیبری فراباری گسترش از ناشی شرقی های فرارفت

ایاران   گارم  روز فراگیرتارین  پویشای  همدیاد  ای باه تحلیال  ( در مطالعاه 8909عساکره و همکاران ). گیرند می بر در

-داده و 8910 ساال  انتهاای  تاا  8919 سال ابتدای از کشور بیشینۀ دمای ایشبکه هایداده از تحقیق این در. پرداختند

 نشاان  نتایج. است کرده تجربه را فراگیر گرمای، ایران پهنه از درصد 3/00 حدود روز این در. شد استفاده جوی های

 بار  گرم جوی جریانات جهت آن تبع به و فشار متباین شرایط حضور: از عبارتند، پدیده این با توأم جوی شرایط داد

 قرارگارفتن ، نااوه  محاور  جلویی بخ  در ایران گرفتن قرار و خشک و گرم نواحی در ناوه یک حضور، کشور روی

و  قویادل رحیمای  . جاو  بررسای  ماورد  ترازهای درتمامی گرم وزش درنهایت و رودباد جنوبی ورودیِ ربع ایران در

نتاایج  . ایران پرداختند شرق جنوب منطقه گرم در ابر دماهای همدید و آماری به تحلیل، ( در پژوهشی8909) رضایی

 299 در تاراز  آزور ایحااره  جناب  پرفشاار  حاکمیات  و زمین سطح در گنگ حرارتی فشار کم ینفوذ سامانه بیانگر

 گرماایی  اماواج  همدیدی آماری تحلیل به، (8901)همکاران  و مجرد. است کشور شرق جنوب روی بر هکتوپاسکال
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 سابب ایجااد   عربستان پرفشار و آزور پرارتفاع که گرفتند نتیجه و پرداختند ایران غرب در درجۀ سلسیو  19 باالی

 .  است امرداد از آن آغاز زمان و بوده منطقه در گرمایی امواج

 و روش کار ها داده

 شارقی  دقیقه طاول  10 و درجه 11 تا دقیقه 21و  درجه 13 بین در اندیمشک شهرستان جغرافیایی مختصات لحاظ از

است  گرفته قرار خط استوا از شمالی عرض دقیقه 20 و درجه 99 تا دقیقه 83 و درجه 99 گرینویچ و النهار نصف از

مطالعاه در   موقعیات جغرافیاایی منطقاه ماورد    . (29: 8902، )طافی و عادلی است متر 810 سطح دریا از آن ارتفاع و

 .  ( نشان داده شده است8 شکل)

 
 : موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه1 شکل

 های پژوه منبع: یافته

همدیاد شاهر اندیمشاک و همچناین مادل       های هواشناسی ایساتگاه این تحقیق شامل داده های مورد استفاده درداده

متر اساتخراج و بارای تهیاه     99های با ابعاد یاخته 8ASTERهای راداری سنجنده ( که از دادهDEMرقومی ارتفاعی )

هاای  شامل آماار روزاناه فراسانج   های مورد استفاده داده. های مدل رقومی ارتفاع منطقه مورد مطالعه استفاده شدنقشه

دمای بیشینه و میانگین دما و تبخیر و تعرق از تشت تبخیر در بازه زماانی  ، دمای کمینه، آب و هواشناسی میزان بارش

و بااالتر   درجه ساانتیگراد  99 گرم همدید روزهای در ایستگاه موجود هایداده در ادامه با تحلیل. است 8909-8909

 شاهر اندیمشاک   بهااره  زودهنگاام  گارم  روزهاای  عنوان و به شناسایی آماری ساله 99 دوره اهم در اردیبهشت از آن

 سااله  99 حادود  آماری دوره یک برای دزفول به عنوان ایستگاه کمکی هواشناسی ایستگاه برای همچنین. احصاء شد

 قارار  استفاده مورد تحقیق این در که ایستگاه دو در هواشناسی های داده و اطالعات شد گرفته در نرر( 8939–8909)

 و دماا  بیشاینه ، دماا  میانگین دزفول هواشناسی و ایستگاه دو هر در مثال عنوان به است بوده مرتبط یکدیگر با، گرفته

 شدن  گرم از نشان آماری دوره طی در پارامتر سه این افزای  و است گرفته قرار بررسی مورد سال طول در آن کمینه

 اندیمشک زودر  گرمای بر روی شد باعث رو این از و دارد را اندیمشک هوای کلی طور به و منطقه دو این هوای
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 گرما روی بر تثییرگذار عوامل دیگر بررسی و موضوع بیشتر شدن روشن برای ابتدا دلیل همین به، باشد تثییرگذار نیز

 مسایر  چگاونگی  و هاا  آن روناد  و زودر  گرماا  تحلیال  و تجزیاه  و به آن بر مؤیر پارامترهای از بعضی ذکر به ابتدا

هاای متغیرهاای جاو بااال در ایان پاژوه  بکاار گرفتاه شادند: ارتفااع           همچناین از داده . پرداخته شد هاآن حرکت

-داده. هکتوپاسکال بر حسب ژئوپتانسیل متر و فشار تراز دریا بار حساب هکتوپاساکال    399و  299ژئوپتانسیل تراز 

 یهاای هواشناسا  پاژوه   بینای محیطای و مرکاز ملای    پای   ملای  تحلیال مرکاز  زبا 8یها از تارنماهای این فراسنج

8(NCEP/NCAR)  های ارتفااع ژئوپتانسایل   های مربوط به فراسنجداده. ساعته اخذ شده است 0به صورت دیده بانی

×  2/9مکاانی  تفکیاک   اهکتوپاسکال و فشار تراز دریاا با   8999دما در تراز ، هکتوپاسکال 399در ترازهای پانصد و 

 9مارو  هکتوپاسکال در قل 399و  299ی ارتفاع ژئوپتانسیل تراز ها دادهدرجه بود و با رویکرد محیطی به گردشی  2/9

افازار  ی مربوطاه در محایط نارم   هاا  نقشاه  وانتخااب شادند    شامالی عرض درجه  09تا  9و  شرقی طول درجه 09تا 

GrADS ترسیم و مورد بررسی قرار گرفتند  . 

 
 : قلمرو مورد مطالعه الگوهای گردشی جو2 شکل

 های پژوه منبع: یافته

 طای  آن تاداوم  کاه  است روز828 مطالعه مورد دوره طی درجه 99 از باالتر گرم روزهای تعداد شد ذکر که همانطور

 99 از بااالتر  گارم  روزهاای  آغاز همینطور است بوده درجه99 از باالتر گرم روز 82 تا گرم روز 9 از آماری سال 99

 استفاده با و نموده وارد افزارهای آماری نرم در دریافتی آمار ابتدا. است بوده ماه اردیبهست دوم نیمه در معموالً درجه

 دارای سااله  99 آماار  اینکه به نرر. نمود دریافت هاآن از بهتری نتایج بتوان تا شده تبدیل نمودار به موجود آمار آن از

 از بناابراین  باشاد  جاوی  هاای  پدیده از برخی روند کاه  یا افزای  دهنده نشان تواند می و باشد می تحقیقاتی اعتبار

( درجاه  99 از بااالتر ) گارم  روزهاای  تعاداد  بیشاترین  اینکاه  باه  نرار . است شده گرفته نرر در ساله 99 آمار رو این

 هماین  در نیاز  مااه  اردیبهشت روز از گرمترین یکی و باشد می میالدی 9990 سال یعنی 8912 سال در ماه اردیبهشت

 اساتقرار  وضعیت بررسی برای نمونه سال به عنوان 8912 سال بنابراین، داشته است سانتیگراد درجه 1/92 دمای سال
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 شاامل  جاوی  الگوهاای  باه  توجاه  باا  نیز همدید تحلیل و است شده گرفته در نرر هاآن حرکت و جوی های سیستم

 را هند اقیانو  و میانه آسیای از وسیعی های قسمت آن های زبانه که گنگ و آزرو مانند حرارتی فشار کم های سامانه

 رصاد  و شناساایی  ماورد  را ها سامانه این همدید تحلیل با بتوان تا گردیده انتخاب، گیرد می در بر را ایران و همچنین

 . داد قرار

 نتایج و بحث

 در کاه  اسات  شده گرفته در نرر روز موقع گرمترین یعنی utc 89 ساعت در زمین سطح دمای های دراین مقاله نقشه

 ( تاا 9 شاکل است ) اوقات سایر از بی  نیز خورشید شده جذب انرژی مقدار و باشد می روز گرمای اوج ساعت این

 در نیاز ( 12 شاکل ( تاا ) 99 شکل) باری میلی 399 و (98 شکل) تا (81 شکل) باری میلی 299 همچنین، (80 شکل)

 فشاار  کام  موجاود  روناد  باه  توجاه  باا  دهد می نشان ها نقشه این. است شده آورده 8912 سال همان یا پایلوت سال

 پای   اندیمشاک  تاا  ایاران  مرکازی  منااطق  از آن های زبانه شود می وارد کشور به هند اقیانو  سمت از که حرارتی

 ایان  حرکات  و پیدای  دهنده نشان نیز موجود های ایزوترم همان یا زمین سطح دمای های نقشه در همچنین. رود می

پرداختاه   هاآن تفسیر به ادامه در که باشند می عربستان جزیره شبه همچنین و هند و اطلس اقیانو  روی از ها سیستم

 .  خواهد شد

در ابتادای نیماه اول    شاد کاه  مشااهده  ( 80 شاکل تاا )  (9 شاکل ) های دمای سطح زمین مربوط باه  در بررسی نقشه

اردیبهشات مااه    99 تاا اردیبهشات   83می که برابار اسات باا     99 تامی  3از  9990یا سال  8912اردیبهشت ماه سال 

ایان   طای روزهاایی از   در ماندگار بوده است واندیمشک  همینطور و روی کشور درجه بر 99 از گرمای هوای باالتر

درجاه کلاوین متغیار     989تاا   993های تراز هم دماا )کاه از    مشخص گردید منحنی، های آن بررسی شدماه که نقشه

اند و در روزهای آخر اردیبهشت یا ماه می یعنی منتهی به  های باالتر کشور پی  روی کرده باشند( به سمت عرض می

گاراد(   درجه سانتی 9/11 درجه کلوین )برابر با 2/983ای برابر با  ماه می منحنی حرارتی بسته 99و اردیبهشت ماه  99

 حرارتای  هاای  نقشاه  میاانگین  کاه  (83 شکل) در. بر روی جنوب کشور و قسمتی از کشور پاکستان بسته شده است

 درجاه  99 از بااالتر  میاانگین  باا  اندیمشاک  هاوای  گرمای دهنده نشان، باشد می( 9990می  99 تا می 3) زمین سطح

 به شرق از و عربستان و عراق کشور به غرب از حرارتی تراز منحنی خطوط امتداد و آن های زبانه که است سانتیگراد

 992 منحنای  زماین  ساطح  دمای نقشه در بررسی. است شده بسته منحنی این ایران جنوب در و پاکستان و افغانستان

 غارب  و مرکاز  از منااطقی  اندیمشاک  بر عالوه( سانتیگراد درجه 12/99 تا درجه 12/98) کلوین درجه 993 تا درجه

 نماوده  طی نیز را …و پاکستان، افغانستان شرق کشورهای از و در برگرفته را …و عربستان، عراق جمله از و کشور

 درجاه  12/19) کلاوین  درجاه  983 بساته  با منحنای  در بیشتر روزها ایران شرقی و جنوب در جنوب همچنین. است

 کشاور  روی بار  گرم هوای و ماندگاری موضوع این دهنده نشان (83 شکل( تا )9 شکل). هستیم مواجه( گراد سانتی

 .  باشد می شهر اندیمشک و همینطور
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 7زمین در  سطح : آرایش الگوهای دمای3 شکل

 2002می سال 

 
 8زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :4 شکل

 2002می سال 

 
 7زمین در  سطح : آرایش الگوهای دمای5 شکل

 2002می سال 
 

 
 10زمین در  سطح : آرایش الگوهای دمای2 شکل

 2002می سال 

 
 11زمین در  سطح : آرایش الگوهای دمای7 شکل

 2002می سال 

 
 12زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :8 شکل

 2002می سال 

 
 13زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :9 شکل

 2002می سال 

 
زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :10 شکل

 2002می سال  14

 
 15زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :11 شکل

 2002می سال 

 
زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :12 شکل

 2002می سال  12

 
زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :13 شکل

 2002می سال  17

 
 18زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :14 شکل

 2002می سال 

 
زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :15 شکل

 2002می سال  19

 
زمین در  سطح آرایش الگوهای دمای :12 شکل

 2002می سال  20

 
زمین  سطح آرایش الگوهای دمای : میانگین17 شکل

 2002می  20می تا  7
 های پژوه منبع: یافته
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 زباناه ، دهاد  مای  نشاان ( 98 شاکل ) تاا  (81 شاکل )شماره  های نقشه باری میلی 299 سطح فشاری های نقشه بررسی

 شده تشکیل ایران روی بر نیز ای بسته مستقل هسته ولی است شده کشیده کشور روی بر آزور ای حاره جنب پرفشار

 گارم  نوع از حاره جنب پرفشار است گرفته دربر را اندیمشک همچنین و ایران مرکزی های بخ  و شرقی جنوب که

 شکلیابد ) می افزای  دما آن داخل در هوا فرونشینی ایر بر، گیرند می تروپسفر شکل میانی سطوح در وقتی و هستند

زباناه  ، متر شکل گرفته است ژئوپتانسیل 2099 ای در شمال آفریقا با ارتفاعپربند بسته 9990می سال  3در روز . (83

. را در برگرفته است متر منطقه مورد مطالعه ژئوپتانسیل 2129آزور با پربند ارتفاعی  حاره جنب آن منطبق بر پرارتفاع

( تا 80 شکلدر روزهای بعدی تا دهم می الگوهای ارتفاعی تقریباً با همان آرای  ارتفاعی بر کل منطقه حاکم است )

متر بار منطقاه )اندیمشاک(     ژئوپتانسیل 2099 حاره با پربند بسته ارتفاعی جنب می پرارتفاع 88در روز . (98 شکل)

 وجاود  دهاد  مای  نشاان  مطالعاه  مورد روزهای در باری میلی 299 های تراز نقشه در. (99 شکلحاکمیت کامل دارد )

 بار  آن های زبانه و شده رد آفریقا شمال روی از( 90 شکل) متر ژئوپتانسیل 2132 ارتفاع با آزور حاره جنب پرارتفاع

 2099 ارتفااع  باا  روزهاا  از بعضی در پرفشار این همچنین و است گرفته قرار اندیمشک همچنین و کشور مرکز روی

 از ایاران  روی بار  آن های زبانه و است شده تشکیل کشور غربی جنوب در بسته منحنی با (99 شکل) متر ژئوپتانسیل

 بای  گرماای   موجاب  ماذکور  ارتفاع پر دارد امتداد اندیمشک روی بر عربستان کشور روی از و غربی جنوب سمت

 . (99 شکل) شود می اندیمشک محدود روی بر گرم هوای فرونشینی و درو

 
 500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :18 شکل

 2002می  7هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع19 شکل

 2002می  8هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع20 شکل

 2002می  9هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :21 شکل

 2002می  10روز هکتوپاسکال در 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع22 شکل

 2002می  11هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع23 شکل

 2002می  12هکتوپاسکال در روز 
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 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع24 شکل

 2002می  13هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع25 شکل

 2002می  14هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع22 شکل

 2002می  15هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :27 شکل

 2002می  12هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :28 شکل

 2002می  17هکتوپاسکال در روز 

 
 500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :29 شکل

 2002می  18هکتوپاسکال در روز 

 
می  19هکتوپاسکال در روز  500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :30 شکل

2002 

 
می  20هکتوپاسکال در روز  500 تراز ژئوپتانسیل آرایش ارتفاع :31 شکل

2002 
 های پژوه منبع: یافته

 مرکاز  روی از متر ژئوپتانسیل 9819 تا 9802 ارتفاع با پرارتفاعی های زبانه باری میلی 399 سطح های نقشه بررسی در

همانند الگوهای تراز پانصاد   9990در روز هفت می سال . (12 شکل) تا (99 شکل) اند کرده عبور اندیمشک و کشور

متر از شمال آفریقا تا شبه جزیره عربستان امتاداد   ژئوپتانسیل 9832ی واچرخندی با پربند بسته ها هکتوپاسکال سامانه

ساامانه  . متر بر منطقه مورد مطالعه کشایده شاده اسات    ژئوپتانسیل 9829با پربند  دارد و زبانه این سامانه واچرخندی

این الگاو در دیگار   . (99 شکلباشد )متر نیز بر روی دریای سیاه مستقر می ژئوپتانسیل 9992چرخندی با پربند بسته 

 . روزها مورد مطالعه نیز تقریباً به همین شکل بر منطقه مورد مطالعه حاکمیت دارد
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 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع32 شکل

 2002می  7هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع33 شکل

 2002می  8هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع34 شکل

 2002می  9هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع35 شکل

 2002می  10هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع32 شکل

 2002می  11هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع37 شکل

 2002می  12هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل ارتفاع: آرایش 38 شکل

 2002می  13هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع39 شکل

 2002می  14هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع40 شکل

 2002می  15هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع41 شکل

 2002می  12هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع42 شکل

 2002می  17هکتوپاسکال در روز 

 
 700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع43 شکل

 2002می  18روز  هکتوپاسکال در

 
می  19هکتوپاسکال در روز  700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع44 شکل

2002 

 
می  20هکتوپاسکال در روز  700 تراز ژئوپتانسیل : آرایش ارتفاع45 شکل

2002 
 های پژوه منبع: یافته
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 نتیجه گیری

 گرمای است داشته هواشناسی علم پیشرفت در زیادی اهمیت جوی فرآیندهای تحلیل برای همدید های روش کاربرد

 محار   موتاور  خورشاید  از حاصال  تااب  . است سینوپتیکی عامل ها آن مهمترین از که دارد مختلفی عوامل نیز هوا

، جغرافیاایی  عارض  باه  توجاه  با مکانی هر. است، دهدمی رخ روزانه که جوی هایپدیده تمام و جو عمومی گردش

 انارژی  معینای  مقادار  فصلی شرایط به توجه با و زمین فیزیکی هایویژگی، جو عمومی گردش به نسبت آن موقعیت

 انتراار  دلیال  همین به. است رسیده نسبی یبات یک به زمان طول در انرژی مقدار این که، کندمی دریافت خورشیدی

 پوشا   نتیجاه  در. رخ دهاد  مادت  طاوالنی  میاانگین  به نسبت جزئی نوسان یک مکانی با هر در دما مقادیر رودمی

 دلیال  همین به. شودسازگار می منطاقه آب و هوایی شرایاط با به تدریج... و مساکن الگوی، جانوری زندگی، گیاهی

 و گیااهی  پوشا   حتای ، مسااکن  الگوی در شرایط همین، است خود خاص گیاهی پوشا  دارای آب و هوایی هر

 افتاد مای  اتفاق ناهنجاری جوی عناصر و آب و هوایی شرایط در وقتی دلیل همین به. خوردمی چشم به نیز جانوری

 قابال  ایر دمایی هایو ناهنجاری دما میان این در، ببیند جدی آسیب است ممکن و شده متایر شدت به گیاهی پوش 

باه   تحقیاق  ایان  با توجه باه مطالاب مطروحاه در   . دارد انسان زیست و جانوری، گیاهی حیات هایپدیده بر توجهی

 . بررسی منشا و عوامل تاییرگذار بر رخداد گرما زودر  در شهر اندیمشک پرداخته شد

 بای   هاوا  گرمای ماه اردیبهشت در همدید عامل تثییر به توجه با اندیمشک شهر در ساله هر دهد می نشان ها بررسی

 از حاد  از بای   اساتفاده  در کااه   مناسب ریزی برنامه روند به شایانی کمک موقع به ارزیابی، شود می نرمال حد از

 ایار  در افاراد  کارآیی میزان کاه ، ها اتومبیل و عمومی و شخصی اماکن در سرمای  ایجاد برای فسیلی های سوخت

 در و یخبندان روزهای کاه  و سال سرد روزهای کاه  و ساالنه حرارت درجه افزای ، گرمازدگی احتمال و گرما

 محایط  و اقلایم  روی بار  منفای  تاثییرات  کلای  بطور و کشاورزی دربخ  گیاهی های بیماری و آفات افزای  آن پی

 تحلیال ، گرماایی  اماواج  درخصاوص  بسایاری  تحقیقاات  تااکنون . داشت خواهد را اقلیم تغییر آن دنبال به و زیست

 گرمای بررسی به تحقیق این در اما است پذیرفته صورت محققان توسط کشور به ورودی هوای های توده سینوپتیکی

 علام  اساسای  مفااهیم  از اساتفاده  باا  و اسات  شاده  پرداخته سینوپتیکی تحلیل از استفاده با اندیمشک شهر زودهنگام

 و مورد نیااز  هایایستگاه واچرخندها و همچنین و چرخندها، جوی های جبهه، هوا های توده، همدید مانند هواشناسی

 باا مسااحت   کاه  شاهر اندیمشاک  . است شده و بکارگرفته بررسی همدید هاینقشه در تولید استفاده برای آن ادوات

متر متغیار   8199 تا 099 دریا از سطح آن و ارتفاع است شده زاگر  واقع هایکوه درجنوب کیلومترمربع 199حدود 

 دماا  افازای   و روند پارمترها برخی مقایسه برای ولی است ایستگاه اندیمشک هوای گرم دهنده بنابراین نشان، است

 بررسی اما. است شده پرداخته هاآن بررسی و به شده نیز استفاده دزفول ایستگاه هایداده از برخی در شهر اندیمشک

 دوره و یاک ( 8909–8909) آمااری  ساال  بارای  که، است بوده هواشناسی اندیمشک ایستگاه برروی اصلی و تحقیق

 باا درجاه   شاد و روزهاای   احصااء  آمااری  دوره مااه  اردیبهشت روزهای بیشینه حرارت درجه ابتدا، ساله 99 آماری

 حارارت  درجاه  وجاود  عدم به دلیل هااز سال در بعضی که، شد انتخاب آن و بیشتر از گرادسانتی درجه 99 حرارت

بااالتر از   روز 828 هاا ساال  این بیندر . است شده گرفته نرر در هاسال ترینخنک به عنوان در اردیبهشت درجه 99

 99از  بااالتر  روزهاای  تعاداد  بیشاترین  9990 یاا  8912 سال که، است داشته گراد وجودسانتی درجه 99 یا درجه 99
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. باوده اسات   بررسای  مورد هایسال درطی اردیبهشت ترینگرم گفت توانمی گرم روز 81و با  است را داشته درجه

 روز 89 باا  کاه  اسات  9991 یا 8913 سال به مربوط مورد مطالعه آماری دوره در طی ماه اردیبهشت گرم سال دومین

 دوره مااه  اردیبهشت ترین روزگرم همچنین. است قرارگرفته اردیبهشت ترینگرم دوم در رتبه درجه 99 باالتر از گرم

 نیماه  در زودهنگام گرمای بیشترین. است بوده 82/92/9998 یا 92/99/8919 به مربوط گراد سانتی درجه 90 با آماری

 تحلیال  و تحقیاق  بارای  پایلوت سال به عنوان 8912 سال اطالعات این احصاء از پس. است بوده ماه اردیبهشت اول

 12 ساال  در اردیبهشت گرم روزهای به مربوط های نقشه ابتدا. گرفت قرار بررسی مورد زودهنگام گرمای این همدید

 روز هار  بارای  بااری  میلای  399 و 299 هکتوپاساکال تاراز   8999حارارت تاراز    درجاه  به مربوط است روز 81 که

 .  حاصل شود مناسب بررسی و روند یک به تا شدند استخراج

 جناوب  از آن فرعی های هسته به طوریکه است گرفته فرا را کشور، آزور پرفشار های در بازه زمانی مورد مطالعه زبانه

. اسات  گرفته در بر را شرق همچنین و غربی، مرکزی شهرهای، اندیمشک آن  زبانه و دارد امتداد غرب شمال تا شرق

 محال  در هاوا  مداری های جریان و شده زمین سطح در گرمایی و خشک شرایط و پایداری تداوم سبب آزور پرفشار

 هاوا  فرونشاینی  محل که موسومند حاره جنب پرفشارهای که آورند می پدید را پرفشار های سامانه حاره جنب رودبار

 در. هساتند  هماراه  خشاک  و آفتاابی ، گرم هوای با، پایداری ایجاد و درو بی گرمای  دلیل به ها سامانه این باشند می

 اساتقرار  ایاران  روی بار  شاود  می تشکیل اطلس اقیانو  در که آزور ای حاره جنب پرفشار از ای زبانه سال گرم دوره

 بخا   بار  گارم  هاوای  حاکمیت سبب و دارد گسترش بار میلی 899 تا 399 تراز از زبانه این عملکرد قلمرو. یابد می

 هماان  در کاه  گاردد  مای  مشااهده  آزور پرفشار استقرار نیز باری میلی 299 تراز های نقشه در شود می ایران از بزرگی

 در بار  را کشور آزور پرفشار های زبانه هکتوپاسکال 399 سطح ارتفاعی نقشه در. باشد می پرفشار این عملکرد قلمرو

 شاده  بساته  متار  ژئوپتانسایل  9819 تا 9999 ارتفاع با ایران شرقی جنوب و جنوب در آن فرعی هسته و است گرفته

 آزور حااره  جناب  پرفشاار . اسات  گرفتاه  دربر را کشور شرقی و غربی و مرکزی شهرهای، اندیمشک آن زبانه. است

 در حااره  جناب  پرفشار پشته شمالی مرز. است شده زمین سطح در گرمای  و خشک شرایط پایداری و تداوم سبب

 قارار  متفااوتی  هاای  موقعیات  در فصال  تغییار  باا  و ساال  طول در هکتوپاسکال 399 تراز در و مطالعه مورد محدوده

 شامالی  مرز مهرماه تا اردیبهشت از یعنی سال ماه ش  در که دهد می نشان سال طول در پشته مرز تغییرات. گیرد می

 باه  غربای  محاور  حالات  از حااره  جنب پرفشار سیستم یک بعد به اردیبهشت ماه از. است حاکم ایران روی بر پشته

 299 تاراز  ارتفااعی  هاای  نقشاه  در. گیارد  مای  قرار ایران غرب مرکز نواحی روی بر ای گسترده سلول شکل به شرقی

 ژئوپتانسایل  2132 ارتفااع  باا  آزور ای حااره  جنب پرارتفاع وجود دهد می نشان مطالعه مورد درروزهای هکتوپاسکال

 باا  نیاز  پرارتفااع  ایان  هاای  زباناه . است گرفته کشور را فرا وغربی شرقی وجنوب جنوب، مرکز از وسیعی مترمناطق

 گرماای   موجاب  مذکور پرارتفاع. است گرفته در بر را اندیمشک و کشور شمال متر ژئوپتانسیل 2129 حدود ارتفاع

 در حرارتای  فشار کم استقرار دلیل به. شود می مطالعه مورد محدوده روی بر خشک و گرم هوای فرونشینی و درو بی

 هاوای  تاوده  دهنده نشان که شود می زیاد جو ضخامت میانی ترازهای در ای حاره جنب پرارتفاع حاکمیت زمین سطح

 .  است مطالعه مورد منطقه روی بر گرم

 بدست آمد: نتایج این موجود های نقشه تحلیل به طور کلی در



 262... گرمای بر موثر گردشی الگوهای واکاوی

 .  بوده است اردیبهشت دوم نیمه به مربوط بهاره زودهنگام گرمای نرر از فراوانی الف: بیشترین
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