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  شناسایی روابط فضایی روزهاي گرم فراگیر در ایران زمین

  

  چکیده

رفتار مکانی روزهاي گرم به لحاظ شناخت  ۀمطالع کی از حاالت دمایی، دماهاي باال و رخداد روزهاي گرم است.ی

روزهاي گرم فراگیر  تالش شد تادر پژوهش حاضر  قوانین حاکم بر این حالت مهم دما، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

اي دماي بیشینه کشور ها تحلیل شود. به این منظور از پایگاه داده شبکهایران به روش آماري شناسایی و توزیع فضایی آن

واکاوي  ۀایم. در نتیجاست، بهره برده 1386انتهاي سال  تا 1340یابی مشاهدات روزانه از ابتداي سال که حاصل میان

 هاي فروردین، بهمن و دين فراوانی روزهاي گرم در ماهیترگرم فراگیر شناسایی گردید. بیش روزِ 1539، انجام شده

، مورن 1. با هدف شناسایی الگوي پراکنش و روابط فضاییِ روزهاي گرم فراگیر در پهنه کشور از آماره مورنِ کلی است

-استفاده شد. الگوي فضایی برازنده روزهايِ گرم فراگیر ایران یک الگوي خوشه 3اُرد جی استار -و نمایه گتیس 2محلی

گردد. خوشه هاي فراوانی روزهاي گرم در مرکز ایران درصد تأیید می 99داري آن در سطح اطمینان اي است که معنی

ۀ بسامد روزهاي گرم، منطبق با أم با بیشینونواحی ت ،ایناند. با وجود متوسط دما در حواشی کشور رخ دادهو خوشه هاي 

. گرم هستندنواحی بیشینۀ دماي روزهاي گرم نیستند. عموماً نواحی دمایی زیر اثر رطوبت، عرض جغرافیایی و ارتفاع 

ها و أم با روزهاي گرم در بلنديوأم با روزهاي گرم در جنوب و جنوب شرق کشور و نقاط کمینۀ توترین نواحی ت

 اي دارند. کشور ج ینواحی شمال غرب

  ایران، تحلیل فضایی، روز گرم، همبستگی فضاییکلیدي:  هايهواژ

  

   مقدمه

 آب و هوا ۀسامان مختلف ياجزا ۀوستیپ و وقفهیب يهاواکنش و هاکنش حاصل ،يآب و هوا عناصر مختلف حاالت

 از رییتغ و تنوع نیا شناخت. شودیم يآب و هوا يدادهایرو یزمان راتییتغ و یمکان تنوع يریگشکل موجب که است

                                                
1 - Global Moran’s I statistic 

2 - Local Moran’s I statistic 

3 - Getis- Ord G* statistic 
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 که مهم يآب و هوا عناصر از یکی. است شناخت نیبرا یمبتن يزیربرنامه و طیمح شناخت يبرا هیاول يهاضرورت

  .است آن يهاحالت و دما ،است آب و هوا شناخت در يادیبن الزامات از آن شناخت

 يناهنجار کی عنوان به توانیم را گرم يروزها. است گرم يروزها رخداد و باال يدماها ،ییدما حاالت از یکی

-آن يدما نیانگیم و گرم يروزها. است يجو تیوضع از یخاص طیشرا حاصل که آورد شمار به مخاطره کی و ییدما

 االتیا ،)269: 2001 همکاران و 1مانتون( یجنوب آرام انوسیاق و ایآس شرق جنوب :رینظ ،جهان مناطق از ياریبس در ها

) 335: 2010 همکاران و 4کوتو( کیمکز ،)177: 2006 3زیمک و نسنتیو(  کانادا ،)3188: 2002 2آلن و دگاتانو( متحده

  . است نهاده شیافزا به رو) 97: 1390 همکاران و زادهمیرح( هرمزگان استان رینظ ما کشور از ییهابخش در یحت و

در بسیاري نواحی  ،مثال ؛ برايشایان توجهی برخوردار استر بر آسایش انسانی از اهمیت یروزهاي گرم به لحاظ تأث

و همکاران  5جهان حتی موجب مرگ و میر شده است. براي نمونه این پدیده موجب مرگ افراد پیر در اسپانیا (دیاز

) و شانگهاي چین (هانگ و 390: 2004در ایتالیا (کانتی و همکاران،  2003)، مرگ و میر طی  تابستان 145 ،2002

) شده 614: 2009میر افرادي در کالیفرنیا (استرو و همکاران،  موجب مرگ و 2006) و در سال  2418: 2010همکاران، 

ل و همکاران، ی(گابر» ن و براندنبورگیبرل«آلمان  ير در شمال خاورینیز مرگ و م 1990 -2006 يهان سالیاست. ب

این پدیده بر مصرف آب و انرژي و نیز بازدهی بدنی و ذهنی  هاياثر ،) را در پی داشته است. عالوه براین2044: 2011

هاي دانستهریزي دقیق مبتنی بر  ثیر انکارناپذیري دارد. بدین ترتیب و نیز به منظور اعمال مدیریت صحیح و برنامهأافراد ت

پذیر است. بررسی روزهاي رفتار مکانی، زمانی و شرایط جوي همراه با این پدیده ضرورتی اجتناب نا ۀدمایی، مطالع

هاي گرمایی بوده است. براي (حدي) یا موج 6هایی در چهارچوب بررسی دماهاي فرینتر در غالب پژوهشگرم، بیش

 دورا که در مرکز و شمال آرژانتین به مدت  1980گرمایی ماه مارس ) موج 217: 1998( 7کامپتال و روستیکسی ،نمونه

درجه سلسیوس و میانگین دما بیش از  27هفته استقرار داشت، بررسی کردند. در این زمان، کمینۀ دماي روزانه، بیش از 

) در پژوهشی دماهاي فرین روزانه را در کانادا بررسی کردند و 1959 ،2001و همکاران (  8بنسل درجه سلسیوس بود. 30

هاي باال در تابستان تر فریندر زمستان، بهار و تابستان و بیشتر دماهاي فرین پایین بیش 1900 – 1998دریافتند که در دوره 

رمایش در سرتاسر کانادا در حال اند که تعداد روزهاي همراه با گرمایش و ساند. ایشان همچنین نتیجه گرفتهدادهيرو

 يهاهیدماهاي کمینه و بیشینه روزانه را به عنوان نما 99و  95 ،90) صدك 3188 ،2002( 10و آلن 9افزایش است. دگاتانو

ر توسعۀ یها به شدت تحت تأثهیفرین در سراسر ایاالت متحده بررسی کردند. ایشان دریافتند که تغییرات این نما

                                                
1 - Manton 

2 - Degaetano and Allen 

3 - Vincent and Mekis 

4 - Cueto 

5 - diaz 
6 - Extreme 
7 - Campetella and Rusticucci 
8 -Bonsal 
9 - Degaetano 
10 -Allen  
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-1990) نیز با بررسی روزهاي گرم چین طی دورة 2004و همکاران ( 1گونگ کشور بوده است.شهرنشینی در این 

، نشان دادند که گرمایش این سرزمین توأم با حاکمیت واچرخند بر روي آسیاي شرقی و نیز شرایط گرم در نواحی 1961

آرام به نواحی جنب حاره اقیانوس بزرگ مقیاس پرفشار  ییجادر شرایط بسیار ناهنجار جابه ،. همچنیناستشمالی تر 

هاي گرم و روزهاي گرم در شمال ) به بررسی موج335 :2010و همکاران ( 2کوتو تر نقش مهمی دارد.شمال غربی

و  هستندهاي گرمایشی و سرمایشی داراي دوره 1980تا میانه  1951هاي تابستانی از مکزیک پرداخته و دریافتند که بیشینه

-ها براي سالبینی آنهاي گرمایی و پیشموج يسازد افزایشی چیره شده است. ایشان همچنین به مدلبعد از آن یک رون

آب و مذکور نسبت به دورة  يهاافزایش موج دهندهاند. در همه موارد نتایج نشانپرداخته 2080و  2050 ،2020هاي 

روزه  9اي به بررسی موج گرمایی ) با استفاده از تصاویر ماهواره2010و همکاران ( 3. دووستاست 1961 – 1990ي هوا

شده است. ایشان به منجر نفر  4867در منطقه پاریس پرداختند. موج گرمایی یاد شده به مرگ  2003ماه آگوست سال 

اي بین دماي ي قابل مالحظههاتجزیه و تحلیل فضایی دماي سطح زمین در این مدت پرداخته و دریافتند که تفاوت

 ؛هنگام در مرکز شهر قرار داشته استبه این ترتیب که جزیره گرمایی، شب ؛هنگام وجود داشته استروزهنگام و شب

ترین آمار مرگ و بیش ،اند. از سوي دیگرتر در حومه صنعتی پراکنده بودههاي دمایی بیشه در روز ناهنجاريحال آن ک

) در پژوهشی بر روي سه 2012( 4توزیع فضایی گرما در شب بوده است. رادینوویچ  و کریکمیر نیز در ارتباط با 

هاي گرمایی و هاي ثابت، براي مطالعه موجهایی که با آستانهایستگاه هواشناسی در صربستان، اظهار داشتند: شاخص

مقدار حداکثر  ،ا ندارند. به اعتقاد ایشانمقایسه نقاط جغرافیایی متفاوت ر برايهاي الزم ویژگی ،اندسرمایی ارائه شده

اي آماري از یک توزیع مشخص، از آن جهت کند. استخراج آستانهدماي روزانه از یک توزیع بهنجار پیروي می

جه امکان مقایسه بین نواحی مختلف را فراهم یارزشمند است که به وسیله آب و هواي مشخصی نیز رقم خورده و در نت

هاي دمایی به شناسایی سه ناحیه جغرافیایی متفاوت ین معیاري بر روي یک سري زمانی همگن از دادهکند.کاربرد چنمی

افزایش داشته  1961 -1990ي آب و هواهاي گرمایی نسبت به دوره ها نشان داد که فراوانی موجشد. نتایج بررسیمنجر 

) اشاره 41: 1384مثال به تحقیق براتی و موسوي (  برايتوان یاز مطالعات انجام شده در مورد روزهاي گرم ایران ماست. 

هاي زمستانی گرما را در ایران بررسی کردند و دریافتند که شدت روند افزایشی دما جایی مکانی موجهکرد. ایشان جاب

) 28:1387در نواحی کوهستانی و برفگیر شمال غربی و تا حدودي غربی بیش از جنوب کشور است. فرج زاده و دارند (

بررسی کردند. این پژوهش نشان داد که دماي  2005تا  2002هاي رابطه مرگ و میر و دما را در شهر تهران بین سال

بر شمار مرگ و  ،تر از این اندازه باشددرجه سلسیوس است و هرچه دما کمتر یا بیش 5/28کمینه مرگ و میر در تهران 

دریافت  ،هاي بحرانی روزانه ایران پرداختهها و بارشبه تحلیل فضایی دما )،9: 1390شود. علیجانی ( میر افراد افزوده می

)، احتمال 51: 1390است. یزدان پناه و علیزاده ( ترسواحل جنوب و مناطق مرکزي محتمل هاي دمایی باال درکه بحران

کوف و دماي بیشینۀ روزانه، در هاي مختلف در شهر کرمان را با استفاده از زنجیره مارهاي گرمایی با تداومرخداد موج

                                                
1 - Gong 

2 -Cueto 
3 - Dousset 

4 - Radin ović and  Ćurić 
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هاي آوریل و می هاي گرمایی در ماهترین موجد. ایشان همچنین دریافتند که بیشبررسی کردن 1986 -2005دوره آماري 

  رخ داده است. 

هاي کارشناسی هاي دکترا و پایان نامههاي یاد شده، برخی رسالهه تا عالوه بر پژوهششداهمیت روزهاي گرم سبب 

اي دماي هاي شبکه) با استفاده از داده1391اسماعیل نژاد ( ،به این موضوع اختصاص یابد. براي نمونه نیز در کشورارشد 

هاي گرمایی، پرداخته است. ایشان روند موج 1382تا پایان  1340هاي گرمایی ایران از سال بیشینه کشور به بررسی موج

هاي همدید را بررسی هاي گرم با الگوهاي سنگین و ارتباط موجبا بارشهاي گرم ها، ارتباط موجهاي مختلف آنتداوم

با استفاده از  را1386تا انتهاي سال  1340هاي گرمایی فراگیر ایران زمین از ابتداي سال ) موج1391اند. شادمان (کرده

مکانی و احتمال رخداد  -انیهاي زم. در پژوهش یاد شده ویژگیستااي دماي بیشینه کشور بررسی کردههاي شبکهداده

هاي همدید همراه با روزهاي گرم فراگیر مورد توجه قرار روزهاي گرم و روزهاي گرم فراگیر کشور، همچنین الگوه

  است.  روزه کشور را بررسی کرده 7تا  2هاي گرمایی است. ایشان همچنین الگوهاي همدید همراه با موج هگرفت

 يروزها ،»گرم روز« از قبول قابل فیتعر اساس بر و دسترس در يهاداده ۀنیشیب شود،یم تالش حاضر پژوهش در

 ییفضا مشخصات ،یمکان آمار و کیکالس آمار معتبر يهاروش اساس بر سپس. شوند ییشناسا رانیا ریفراگ گرم

  .گردد یبررس مذکور يروزها

  

   پژوهش روش و هاداده

 مشاهدات یابیانیم حاصل هاداده نیا. است شده استفاده کشور نهیشیب يدما ياشبکه داده گاهیپا از پژوهش نیا در

 ياشبکه يهاداده از ابتدا :آمد دست به منبع دو از مذکور يهاداده. است 1386 سال يانتها تا 1340 سال يابتدا از روزانه

 ده،یگرد یطراح انیمسعود الفضلابو دیس دکتر لهیوس به و اصفهان دانشگاه در که نخست شیرایو ياسفزار داده گاهیپا

 روزانه یزمان کیتفک يدارا است، شده برداشت داده گاهیپا نیا از که رانیا ۀروزان يدما ياشبکه يهاداده. میابرده بهره

 شده ادی مشخصات به توجه با. است لومتریک 15× 15 هاداده یمکان کیتفک. است 11/10/1383 تا 01/01/1340 از و

) 2یسیماتر( ياهیآرا ران،یا يدما ياشبکه يهاداده ،اساس نیبرا. شودیم دهیپوش) 1کسلیپ( اختهی 7187 با ران،یا سراسر

. است شده دهیچ) هاستون يرو بر مکان و هاسطر يرو بر زمان( 3يجاگاه شیآرا با که 15992× 7187 ابعاد به است

 یابیانیم روش با و) يآب و هوا و دیهمد( ستگاهیا 664 يدما يهاداده کمک به هیآرا نیا) عناصر( 4يهاهیدرا

روز مشاهدات دما از تاریخ  1174). براي تکمیل این پایگاه داده، الف 1 شکل( است شده برآورد نگیگیکر

ارائه شده است، به  )ب1(شناسی که در شکل آب و هواایستگاه همدید و  235از تعداد  29/12/1386تا  12/10/1383

ستون حاصل شد. بنابراین  7187سطر و  17166آرایۀ نهایی به دست آمده با  ،گردید. بدین ترتیب فزودهآرایۀ فوق ا

 .استیاخته پوشیده شده و هر یاخته براي هر روز داراي یک ارزش کمی از دماي بیشینه  7187گستره ایران زمین با 

                                                
1 - Pixels 

2 - Matrix 

3 - S- Mode 

4 - Elements 
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هاي مختلفی براي تعریف روز گرم مبناي تعریف روز گرم بوده است. نمایه ،یاد شد هاهایی که در باال از آنداده

دانند که حداکثر دماي آن روز ) روز گرم را روزي می448: 1378کاویانی و علیجانی ( ،نمونه برايارائه شده است. 

هاي فرین و از جمله روز نمایه بسیاري از اندیشمندان بر این باورند که ،ایندرجه سلسیوس باشد. با وجود  30حداقل 

آب و کمیته مشترك  ،هاي مختلفی برخوردار است. بدین دلیلگرم تابع الگوي جغرافیایی و در زمان و مکان از ویژگی

مربوط به پروژه قابلیت  WCRR(2(جهان  آب و هوابرنامه پژوهش در   1)CCL(شناسی سازمان جهانی هواشناسی هوا

 آب و هواهاي تغییر بینی، پایش و نمایهن پیشامتشکل از گروه متخصص CLIVAR(3( آب و هوابینی و تغییرپذیري پیش

)ETCCDMI(4 شکل گرفت. تشکیالت مذکور روز  1998ي در سال آب و هواهاي فرین به منظور مطالعه و تعیین نمایه

تر باشد. در تحقیق دما در آن نقطه بیش 90ه از صدك داند کهر روزي می ۀگرم را براي هر نقطه، برابر با دماي بیشین

آن نقطه و آن روز  90از صدك  حاضر، روز گرم به عنوان روزي تلقی شد که دماي هر یاخته در نقشه و در هر روز،

  هر روز و هر نقطه در کشور حاوي یک آستانه براي تعریف روز گرم بوده است. ،تر باشد. در این حالتبیش
   

  
  هاي به کار رفته در تهیه پایگاه داده اسفزاري (الف) و تکمیل آن (ب).پراکنش ایستگاه )1شکل

  

به منظور شناسایی روزهاي گرم، دماي هر روز بر روي هر یاخته با دماي صدك نود آن یاخته در همان روز مقایسه 

ذکر است که در شایان د. به عنوان روز گرم تلقی گردی ،برابر یا بیش از آستانه مذکور بود شد. روزهایی که دماي آن ها

نقشۀ آستانه تولید  366 ،هر نقطه و هر روز، آستانه و به تبع آن دماي روز گرم با نقاط دیگر متفاوت است. بدین ترتیب

اخته هاي متناظر با نقشۀ آستانۀ روز متناظر مقایسه گردید. در هر روز نقاطی که یهر روز با  ۀاخته هاي نقشیسپس  .شد

                                                
1 - The Joint World Meteorological organization commission for climatology 

2 - World Climate Research Program 

3 - Climate Variability and Predictability 

4 - Expert Team on Climatic Change Detection, Monitoring and Indices 
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اي با روز گرم تلقی گردید. نسبت آستانۀ همان روز باالتر بود، به عنوان یاخته ۀدماي نقطه متناظر در نقشاز  دماي آن ها

  گستره توأم با روز گرم استخراج گردید.  ،بدین ترتیب و ها سنجیده شدهاي توأم با روز گرم به کل یاختهیاخته

براي انجام تحقیق ضروري است. در این جا » فراگیر« به منظور تحلیل فضایی روزهاي گرم فراگیر، تعریف شرایط 

ي باشد. براي شناسایی رویداد هاي بزرگ جومنظور از رویداد فراگیر، رویدادي است که رخداد آن حاصل سامانه

 گرم يروزها تعداد ابتدا گرم، يروزها شمار یِخودهمبستگ لیتحل يبرافراگیر، از تابع خودهمبستگی بهره گرفته شد. 

 کشور از درصد 10 -20 ةگستر در گرم يروزها تعداد مثالً ،نیبنابرا. شد محاسبه سال هر در مختلف يهاگستره يبرا

 کم يها گستره قاعدتاً. شد محاسبه یزمان يسر نیا یخودهمبستگ سپس و میتنظ آن یزمان يسر و محاسبه سال هر يبرا

رینافراگ و یمحل عوامل اساس بر مذکور يدادهایرو رایز دهند؛ نشان یتصادف يرفتار دیبا گرم يروزها با توأم وسعت 

 ریفراگ اریبس يدادهایرو که تفاوت نیا با ؛دارند يرفتار نیچن زین ریفراگ اریبس يدادهایرو ،نیهمچن. ندیآیم وجود به

 ياخودهمبسته و منتظم يدادهایرو ر،یمقاد نیا فاصل حد در ،نیبنابرا. شوندیم جادیا دیهمد يهاسامانه لهیوس به عتاًیطب

 30 ةگستر يبرا ییها مرتبه در یخودهمبستگ که داد نشان ها یبررس. ستهاآن مولد دیهمد آب و هوا که دارند وجود

 ریفراگ گرم روز مذکور يهاگستره در روزگرم رخداد یفراوان ،نیبنابرا. است داریمعن يآمار لحاظ به شتریب و درصد

 از درصد 30 حداقل که شودیم اطالق يروز به ریفراگ گرم روز ،نوشتار نیا در فیتعر طبق و رو نیا از. شودیم یتلق

طی  ،. بر اساس این تعریفباشد کرده تجربه را نقطه هر نهیشیب يدما 90 صدك از شتریب ای با برابر ییدما کشور، گستره

  روز، گرماي فراگیر بر کشور حاکم بوده است. 1537دوره آماري مورد بررسی، 

) آن عرضی ( –) cx) روزهاي گرم فراگیر، بررسی و مختصات طولی (1در مرحلۀ بعد گرانیگاه (مرکز میانگین

  ها براساس رابطه هاي زیر برآورد گردید:

1     (                             

               

           

   .است و   دماي یاختۀ توأم با روز گرم در مختصات طولی و عرضی  در این رابطه 

 آزمون ؛»همانندي -اصل نزدیکی «ییایجغراف قانون به باتوجه. شد یبررس گرما ییفضا روابط آزمون بعد ۀمرحل در

 پور یفیس و عساکره(باشد يارزشمند اطالعات يحاو تواندیم يآب و هوا يهادهیپد و دادهایرو ییِفضا یخودهمبستگ

 نیا ییشناسا. است مجاور ینواح نیب داریمعن یگیهمسا ارتباط انگریب داریمعن ییفضا ۀرابط ،مثال براي). 19: 1391

 حائز يجو يهاسامانه و هادهیپد رفتار بر یمکان عوامل اثر نییتع زین و يآب و هوا يمرزها صیتشخ در تواندیم روابط

)» استار یج( اُرد -سیگت« و» یمحل مورن« ،»یکل مورنِ« آماره از استفاده با ،رو نیا از. باشد ياریبس ةدیفا و تیاهم

 کشور پهنه يبرا ر،یفراگ گرم يروزها سرد و گرم يها کانون و) یتصادف پراکنده، ،ياخوشه( ییفضا پراکنش يالگو

  . هستند مشاهدات ییفضا روابط ییشناسا براي يابزار شده ادی يها هینما. شد لیتحل و ییشناسا برآورد،

 تمرکزمکانی و آزمون  يبرآورد میزان پراکنش یا تجمع پدیده ها برايهاي پرکاربرد کی از نمایهی ،نمایه مورن کلی

                                                
1 - Mean Center 
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مایه براي یاخته هاي پایگاه ). این ن243:  2004 1نگیهان( است» مقابل فرض« برابر در دادهایرو یمکان) بودن يا خوشه(

قابل برآورد است (دي و همکاران،  )2( ۀاي مورد استفاده در تحقیق حاضر به کار گرفته شد. نمایۀ مذکور از رابطداده

2010 :252- 251  :(  

2                                   (  

انـدازه   هاسـت.  میـانگین   ام،   مشاهده شده بر روي یاختـه  اندازه ها، تعداد یاخته در این رابطه، 

  میزان وابستگی فضایی است.  دهندهاست که بر اساس مجاورت برآورد شده و نشان  و  وزن متعلق به سلول 

}گویـاي انـدازة مجموعـه روابـط فضـایی مفـروض بـین نـواحی اسـت          { يمجموع وزن ها در مـاتریس وزن هـا  

. یکی از راه ها، به کارگیري وزن هایی با ارزش صـفر و  اندهاي مختلفی قابل محاسبه) که به روش243:  2004 2(هانینگ

خواهـد بـود.    و درغیراین صورت  هم مرز باشند،  jو  iاگر نواحی  ،یک (دودوئی) است. دراین حالت

همسـایه باشـند،    jو  iچـه  چنان ،. بنـابراین ک نقطه یا داشتن مرز مشترك اسـت یهم مرز بودن به معنی اشتراك حداقل در 

با میانگین متغیر قابل مقایسه هستند. به عبارت دیگـر، در صـورت وجـود انحرافـات از میـانگین بـین دو نقطـه         jو  i مقادیر

عددي بزرگ و مثبـت خواهـد بـود. در حالـت      Iو به تبع آن مقدار ) 2(مجاور، مجموع  انحرافات در صورت کسر رابطۀ 

عـددي   )2(رابطـۀ   ۀتر از میانگین باشد، نتیججاور کماگر مقدار انحراف از میانگین در یک نقطه مثبت و در نقطۀ م ،دیگر

 بـین قابل استنباط است، آمارة مورن کلی ماننـد ضـریب خودهمبسـتگی     )2(که از فرمول منفی خواهد بود. بنابراین و چنان

+ گویاي الگوي مکانی قوي است ( مقادیر بزرگ نزدیک یکـدیگر  1ه بوده تفسیر مشابهی دارد. مقادیر نزدیک ب ـ1 و+ 1

گویـاي ایـن    ،گـواهی برخودهمبسـتگی مکـانی منفـی بـوده      -1و مقادیر کوچک نیز نزدیک هم هستند.). مقادیر نزدیک 

عـدم  مقدار نزدیـک صـفر،    ،است که مقادیر با ارزش باال نزدیک مقادیر با ارزش کم هستند ( وضعیت نادر) و در نهایت

نقطۀ مجاور مثبت یا منفی باشد، بـه   اگر مقادیر آماره براي دو ،الگوي مکانی (تصادفی بودن) را گواهی می دهد. بنابراین

تـر از  ند. حـال اگـر یـک نقطـه بـا مقـدار کم      معنی این است که مقادیر دو نقطۀ مذکور باالتر یا پایین تـر از میـانگین هسـت   

  ).  328: 2007و همکاران  3گین باشد، همبستگی مکانی منفی است( گیلمیانگین و نقطه مجاور فراتر از میان

آزمون معنی داري  ،که آمارة مورن اهمیت داشته باشد، معنی داري آن از ارزش برخوردار است. در واقعبیش از آن

این آماره تحت فرض صفر (عدم خودهمبستگی فضایی) قادر است توزیع مکانی رویدادها را بهتر بیان دارد. تحت این 

دفی توزیع مشاهدات رویداد مورد بررسی، تصا ،خواهد بود. در این صورت آمارة مورن کلی برابر با ،فرض

گردد (دي و همکاران، استاندارد شده آن از رابطه زیر محاسبه مینمره داري این آماره،خواهد بود. براي برآورد معنی

2010 :252:(  

                                                
1 - Haining 

2 - Haining 

3 - Gail 
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3                                            (        

، ةمورن کلی است. سپس نمر ةبه ترتیب امید ریاضی (میانگین) و انحراف معیار آمار و هدر این رابط

 96/1در بازة  درصد، آمارة  95براي سطح اطمینان  ،مثال برايدر یک سطح اطمینان دلخواه ارزیابی می شود. 

) باشد؛ فرض صفر در 96/1بحرانی ( از نمره  تربزرگ) (مشاهده شده  اگر قدر مطلق نمره  ،است. بنابراین

  داري روابط قابل استنباط خواهد بود. سطح اطمینان مذکور رد شده و معنی

اي از موقعیت فضایی اما هیچ مشخصه ؛دادها را بررسی می کندیتوجه کنید که نمایه مورن کلی الگوي عمومی رو

می توان  4کند. به منظور شناسایی الگوي توزیع مکانیِ مشاهدات از نمایه مورن محلی به شرح رابطه ها ارائه نمیآن

  استفاده کرد.

4                                              (        

-آزمون می Z هايه) است. نتایج آماره مورن محلی به وسیلۀ نمر2این رابطه مانند آماره مورن کلی (رابطۀ  ينمادها

دار معنی )iI(شود. با در نظر گرفتن یک سطح اطمینان دلخواه، در صورتی که آماره مورن محلی براي هر یاخته مفروض 

) iI( بیانگر وجود همبستگی فضایی مثبت است و اگر ،هاي همسایه شباهت داشتهام با یاختهiاخته یو مثبت باشد، مقادیر 

ارزش  ،منفی و معنادار باشد )iI(اگر اندازه  حال آن که ؛است ياو بزرگ باشد، بیانگر الگوي خوشه یک رقم مثبت

با استمداد از این آماره، محل قرار گرفتن خوشه ها  ،تفاوت خواهد داشت. در واقع هاي همسایه آنام با یاخته iیاخته 

  قابل ردیابی است. 

را پیشنهاد دادند. این ) () براي شناسایی بزرگی مقادیر الگوهاي فضایی، آمارة جی استار 1991گتیس و اُرد (

-هاي تمامی یاختهام نسبت به مجموع ارزش i ۀاختیاز ) d(مشخص  ها در فاصلهاختهیهاي موزون آماره از مجموع ارزش

  ).23:  2006 1شود(فیشرمحاسبه می 5ها و با رابطۀ 

5                             (                 

ها در پهنه است و نسبت هاي بزرگ هتر خوشکوچک از این آماره گویاي سهم کم بدیهی است که نسبت هاي

هاي همسایه است اختهیوزن غیر صفر  گ در تکوین خوشه هاست. در این رابطه، گواهی بر نقش مقادیر بزر

تر است. این تر و تعبیر آن ملموساین آماره ساده ةاستاندارد شد  Zام به اطراف کاسته می شود. نمره iاخته یکه از مرکز 

  گردد:محاسبه می )6( ۀنمره به شرح رابط

6         (           
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  شده داریم: در رابطه یاد

7(                                                           

هاي منفی و اي شدید و براي اندازهمقادیر بزرگ با الگوي خوشه دهندهنشان  ،دارمقادیر مثبت و معنی

دارِ هاي معنیتوان خوشهمی ،اي خواهد بود. به این ترتیب، مقادیر کوچک با الگوي فضایی خوشهدار معنی

 دهندهنشان  هاي نزدیک به صفر را مشخص کرد. اندازه 2و پایین (نقاط سرد) 1هاي باال(نقاط داغ)داراي ارزش

آمارة مذکور براي بیان شیب تغییرات مکانی از اهمیت  ،). بنابراین253: 2010عدم تمرکز مقادیر است (دي و همکاران، 

  ).243: 2004زیادي برخوردار است (هانینگ 

أم با گرماي فراگیر بر وروز ت 1537ضمن توجه به معنی داري روابط باال، فراوانی و میانگین دماي  ،در تحقیق حاضر

و بهره 5و نیز به وسیلۀ نرم افزار آرك جی آي اس 4متلب ،3افزارهاي سورفرهاي فوق و نیز با استمداد از نرموشاساس ر

  نویسی در محیط آن ها انجام شده است.گیري از امکانات برنامه

  

  ي پژوهشهاافتهی

  گرم روزهاي مکانی - زمانی توزیع

درجۀ سلسیوس  7/26دهد. متوسط دماي روزهاي گرم حدود روز گرم ایران را نشان می 1537میانگین دماي  2شکل 

کرده است. این دامنۀ بزرگ به دلیل تعریف نسبی از سلسیوس) تغییر می ۀدرج 7/40تا  7/13اي بزرگ (از دامنه و در

زیرا براساس این تعریف اوالً روز گرم براي تمامی نقاط کشور براساس آستانۀ دمایی هر نقطه تعریف  است؛روز گرم 

دوم این که حتی  ؛دماي روز گرم در نواحی سرد بسیار کمتر از دماي روز گرم در نواحی گرم است ،شده است. بنابراین

ها، میانگین دما کمتر از میانگین دماي . بدیهی است که در این ماهاستهاي سرد سال نیز روز گرم محتمل در ماه

  هاي گرم سال است.روزهاي گرم در ماه

  

                                                
1 - Hot Spots 

2 - Cold Spots 

3 - Surfer 

4 - Matlab 

5 - Arc GIS 
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  مِ فراگیرِ ایران زمینمیانگین دماي روزهاي گر )2شکل

  

. کرد مشاهده )1(جدول در توان یم را يالدیم و يدیخورش يها ماه اسیمق دو در گرم يروزها شمارِ ۀماهان عیتوز

هاي هاي فصل بهار بیش از ماههاي سرد سال و نیز ماهدر ماه جمله از هاماه یتمام در گرم يروزها رخداد دید توانیم

  . استگرم بوده 

  توزیع ماهانه روزهاي گرم فراگیر در کشور طی دوره آماري )1جدول 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

169 153 116 71 87 75 109 127 136 167 168 159 

 دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اگوست جوالي جون می آوریل مارس فوریه ژانویه

163 156 176 154 146 101 67 87 73 123 127 164 

  

روز در  1537توزیع مکانی فراوانی رخداد، میانگین، ضریب تغییرات و گرانیگاه روزهاي گرم را براي  )3(شکل

روز ارائه کرده است.  1537توزیع مکانی فراوانی روزهاي گرم را براي  )الف – 3 (دهد: شکلگستره کشور نشان می

گر این واقعیت است که پهنه هاي زیر پوشش گرما در زمان هاي مختلف، مکانی فراوانی روزهاي گرم، بیان تفاوت

هاي شمالی و جنوبی کشور به همراه شمال غرب و نواحی غربی متفاوت بوده است. می توان دید که به طور کلی کرانه

گرماي فراگیر تجربه وز) را طی دورة توأم با ر 400تر از نواحی دیگر کشور، روزهاي گرم کمتري (کم در قیاس با

روز) رخ داده است. این وضعیت را  300تر از هاي دریاي عمان (کمیده در کرانهترین فراوانی رویداد این پداند. کمکرده

اي هتوان به افزایش ضخامت جو در این نواحی و به تبع آن کاهش نفوذ تابش خالص و نیز نقش تعدیل کنندة پهنهمی

هاي بیشینه به شکل سه کانون جداگانه ). هسته15-17: 1374ها نسبت داد (علیجانی بی مجاور و خاصیت بازتابش آنآ

هاي سمنان، اصفهان و یزد و کانون سوم به شکل یک هسته بسیار یکی در استان خراسان رضوي و دیگري در استان

به سمت نواحی مرکزي و شمال شرق،  ،به طور کلی روز) جاي دارند. 1500تا بیش از  900کوچک در غرب اصفهان (

  شمار روزهاي گرم افزایش می یافته است. 
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  و دما نیانگیم ،)الف( نیزم رانیا در ریفراگ يگرما با توأم يروزها یفراوان )3شکل

  یبررس مورد دوره یط) ب( هاآن گاهیگران 

  

البرز و نیز در شرق زاگرس بیش از دیگر نواحی است. هاي جنوبی شیب تغییرات فراوانی روزهاي گرم در دامنه

فزونی اثر ناهمواري ها بر رخداد روزهاي  دهندههاي جنوبی البرز نشانافزایش شیب تغییرات در برخی نواحی نظیر دامنه

 تر روزهاي گرم در این ناحیه است. از این وضعیت میحی مرکزي گویاي تمرکز بیشگرم است. کاهش این شیب در نوا

توان استنباط کرد که در هر جاي کشور روز گرم رخ داده است و ناحیه مورد بحث نیز (چه بسا به صورت محلی) با 

هاي مولد روزهاي گرم، در نواحی داخلی کشور از شرایط مناسب تري برخوردار سامانه ،گرما مواجه شده است. بنابراین

ی در رخداد این روزها قابل تأمل است.نواحی داخل بوده اند. در این زمینه کاهش رطوبت جو  

نخست یک پهنۀ پیوسته در شامل شـرق دریـاي خـزر تـا شـمال       :گیردأم با گرما دو ناحیه را در بر میوروز ت 500مرز 

رود.  ناحیه دیگر بـه صـورت پراکنـده در غـرب     غرب کشور است که با جهتی شمالی جنوبی تا شمال کردستان پیش می

هاي کرمانشاه، کردستان، ایالم، لرستان و همدان) در امتداد زاگـرس بـه سـمت جنـوب و در     استانهایی از کشور ( بخش

 هاي جنوبی کشور ( در استان بوشهر و غرب هرمزگان تا جنوب شرق کشور) دیده می شود. قسمت

 –مینۀ تیره دهد. پس زتوزیع زمانی میانگین دما طی روزهاي توأم با گرماي فراگیر را نشان می) ب  – 3 (شکل

گرانیگاه گرما  ،رخداد مورد بحث نشان می دهد. همچنین 1537روشن ضریب تغییرپذیري دماي روزهاي گرم را طی 

به وسیله عالمت + نشان داده شده است. طبق تعریف، این روزها براي هر )1(أم با گرما براساس رابطۀ وروز ت1537طی 

ممکن است روز گرمی مثالً در ماه دي و در شمال  ،اند. بنابراینرخ دادههاي مختلف ها در ماه ها و سالک از یاختهی

بسا دمایی بهنجار در ماه دیگري رخ  هاي دیگر کشور شرایط بهنجار بوده باشد. چهولی در بخش ؛غرب کشور رخ داده

ي) آب و هوارائه شده میانگین (نقشه ا ،اما یک روز گرم به شمار نیاید. از این رو ؛ماه باالتر باشددهد که از روز گرم دي

  کند.راي روزهاي گرم هر نقطه ارائه میو تصویري کلی ب

هاي دیگر کشور از آرایش و میانگین دماي روزهاي گرم در غرب و جنوب غرب ایران در قیاس با بخش یکل روند

زا در هاي گرماباشد که سامانهتري دارد. با توجه به این امر چنانچه فرض بر این تبعیت بیش هاگیري ناهمواريجهت
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هاي جنوبی در برهم کنش با شرایط ها در بخشتوان استنباط نمود که این سامانهیابند، مینواحی جنوبی تکوین می

زیرا همدماها در  ؛کنندها عمل میبه سمت مرکز کشور، مستقل از ناهمواري هاولی با گسترش آن ؛توپوگرافیک بوده

ي منتظم و منظمی برخوردار نیستند. تنها نظم موجود در مرز این ناحیه با نواحی کوهستانی شمال و به مرکز کشور از الگو

سهند، سبالن، دماوند، هزار، الله زار و زردکوه بختیاري در کاهش  :نظیر ،ویژه غرب کشور است. نقش ارتفاعات محلی

ان شمال غرب ایران، انعکاس توأم ارتفاع و عرض گیر است. در شمال شرق کشور بسنگین دماي روز گرم بسیار چشممیا

  ها مشهود است. جغرافیایی در آرایش همدما

ترین درصد در تغییر است. کم 64تا  12 ضریب تغییرپذیري میانگین دماي روزهاي گرم فراگیر در پهنه کشور بین

دماي روزهاي گرم  ین ناحیه بزرگی میانگیندر ا ،شود. بنابراینهاي دریاي عمان دیده میهاي تغییرپذیري در کرانهاندازه

تر آن گویاي غلبۀ مقادیر دما در روزهاي گرم نسبت به نواحی دیگر است. تغییرپذیري از جنوب و جنوب و نیز بسامد کم

یابد. نقش ارتفاعات کشور بر افزایش اندازه ضریب تغییرات به خوبی شرق به سمت شمال و شمال شرق افزایش می

شود. به این در شمال باختري کشور مشاهده می یهاي تغییرپذیري به شکل کانون کوچکیشترین اندازهآشکار است. ب

تر به تر و به سمت نواحی شمالیور در نواحی جنوبی از همگونی بیشهاي میانگین دماي روزهاي گرم کشاندازه ،ترتیب

نواحی توان استنباط کرد که روزهاي گرم می . از این وضعیتاستتري برخوردار ویژه در ارتفاعات از تغییرات بیش

فصول و ماه هاي مختلف دهد، در حالی که نواحی شمالی کشور، این روزها را در جنوبی در فصول یکسان رخ می

  اند. تجربه کرده

با  ها نشان داد کهدهد. تحلیلگرانیگاه روزهاي گرم فراگیر نقطه تمرکز گرما را در هریک از روزهاي گرم نشان می

ها به رانیگاهذکر است که تمرکز گ شایانشود. تر میافزایش گستره زیر پوشش گرما، گرانیگاه به مرکز کشور نزدیک

هاي مختلف را پوشش دهد و نیز رویدادي که رخداد دمایی که بخش ،اینتر است. با وجود سمت مرکز کشور بیش

اند. شایان ها در تمامی جهات کشیده شدهیگاهگران ،این رو براي تمامی نقاط کشور محتمل است. از ،فراگیر تلقی شود

  اند.)هاي زاگرس نیز استقرار یافتهلهتوجه است که کانون هاي مذکور بعضاً بر چکاد(ق

  

  روزهاي گرم فراگیر یروابط مکان

) بـرآورد شـد. نتیجـۀ    2نحوه پراکنش فراوانی و متوسط دماي روزهاي گرم کشور بر اساس نمایه مورن کلـی (رابطـۀ   

 –نشان داده شده اسـت. در ایـن شـکل نحـوة پـراکنش       )4(ترسیمی و نیز برخی مشخصات مربوط به این آماره در شکل 

) بـراي  Z) و نیـز مقـادیر بحرانـی (آمـاره     ري (آمـارة  داو سطح معنـی » ايخوشه«تا » پراکنده«تجمع رویدادها از حالت 

 ک نوار ارائه شده است.یحاالت مختلف به شکل 

داريِ اسـت کـه معنـی    45/116نیز برابر  Z است. آماره 99/0اندازه نمایه مورن کلی براي فراوانی روزهاي گرم کشور 

فراوانی روزهاي گرم فراگیر ایـران داراي خـود    ،ایندهد. بنابر درصد نشان می 99آماري این ضریب را در سطح اطمینان 

. اندازه نمایه مورن کلی بـراي میـانگینِ دمـايِ روزهـاي     استاي برخوردار از رفتاري خوشه ،همبستگی فضایی مثبت بوده

أییـد  درصـد ت  99داريِ آماري نمایه یاد شده را در سـطح اطمینـان   است که معنی 68/117برابر  Zاست. آماره  1گرم برابر 

p
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تنها یک درصد محتمل است که تمرکز فضایی میانگین دماي روزهاي گرم بر اساس تصادف رخ  ،کند. به این ترتیبمی

  دهد. 

  

  
  ) نمایه مورن کلی براي فراوانی (الف) و میانگینِ دماي (ب) روزهاي گرم فراگیر ایران4شکل 

  

 ۀمشاهدات، از نمایه مورن محلی استفاده شد. نتیج ۀچه گفته شد، براي تشخیص توزیع مکانی خوشعلی رغم آن

  آمده است:  )5(بررسی معنی داري این آماره در شکل 

 

  
  داري نمایه مورن محلی براي فراوانی (الف) و میانگینِ دماي (ب) روزهاي گرم فراگیر ایران زمین) معنی5شکل

  

محلی اعمال شده بر فراوانـی روزهـاي گـرم را نشـان     توزیع مکانی مقادیر معنی دار براي نمایه مورن  )الف -5 (شکل

  هاي مختلفی از کشور قابل مشاهده است. دار در بخشدهد. نواحی معنیمی

شـود. وجـود ایـن ناحیـه     هاي مرکزي کشور دیده میاي از همنوایی فراوانی روزهاي گرم در بخشناحیۀ گسترده -1

از بررسی ارائه شده در بخش هاي قبلی و نیـز   ،کشور باشد. همچنینهاي داخلی تواند در ارتباط با رطوبت کم قسمتمی

ر یثأهاي گرمازا در نواحی داخلی از شرایط توپوگرافی نسبتاً یکسان و همسـان تـ  به نظر می آید که سامانه )الف-5 (شکل

تغییـري بـاالیی   ت و هـم هاي همسایه در ایـن نـواحی از شـباه   چندان دور از انتظار نیست که یاخته ،است. بنابراین پذیرفته
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. به این است)  3روز (شکل  900همگونی مرز این خوشه با خط هم ارزش  ،برخوردار باشند. از نکات جالب توجه دیگر

  تر در کشور از همنوایی برخوردارند.  روز گرم فراگیر و بیش 900راه با توان گفت که نواحی هممی، ترتیب

خودهمبستگی مثبت فضایی هستند؛ از شرق دریاي خـزر تـا شـمال غـرب     ها داراي ناحیه دیگري که در آن یاخته -2

هـاي کرمانشـاه، کردسـتان، ایـالم، لرسـتان و      کشور گسترش یافته و سپس با جهتی شمالی جنوبی ( بخش هـایی از اسـتان  

ولـی بـه سـوي جنـوب محـدودتر       ؛رود. سه کانون دیگر در امتداد زاگرس به سمت جنوب شکل گرفتههمدان) پیش می

 شوند.می

هاي جنوبی کشور یک ناحیه در استان بوشهر شکل گرفته و ناحیه دیگري که از غرب هرمزگان شروع در قسمت -3

تا جنوب شرق کشور ادامه دارد. این بخش در بلوچستان گسترش یافته و به سمت شمال این اسـتان تـا ایرانشـهر     ،شودمی

 پیش می رود. 

 اند. ي سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی شکل گرفتههاچند هسته کوچک و پراکنده در استان -4

روز گـرم و کمتـر    500نواحی داراي  ،روز انطباق دارد. بنابراین 500ارزش مرز نواحی دوم، سوم و چهارم بر خط هم

  کنند.اي پیروي میاز یک الگوي خوشه

به ویـژه   ؛هاي این منطقهم) ناهمواريشمال غرب (ناحیه دو -رسد که در شکل گیري خوشه شمالگونه به نظر میاین

دار قابـل مشـاهده اسـت. بـه ایـن      که در امتداد زاگرس تنها چند خوشـه معنـی  حال آن؛ اندالبرز نقش بسیار مهمی ایفا کرده

م أر اثـر عملکـرد تـو   بـ زاگرس در اکثر گستره خود نقشی متفاوت با البـرز را ایفـا کـرده اسـت. ایـن امـر احتمـاالً         ،ترتیب

از عـرض  هاي توأم با بادهاي غربی کـه عمـدتاً   زیرا سامانه ؛دهدهاي همدید ورودي به کشور روي میي و سامانهناهموار

هـاي غربـی و   دامنـه  آیند، تقریباً عمود بر محور زاگرس به کشور وارد می شوند و موجب تبـاین هاي باال به این ناحیه می

هاي مذکور از عرض هاي نسـبتاً برابـر در امتـداد محـور     تر سامانهحال آن که در نواحی شمالی ؛گردندشرقی زاگرس می

توانـد بـه ایـن    کنند. عامل دیگري کـه مـی  کنند و در راستاي طولی شرایطی نسبتاً مشابه زاگرس را ایجاد میالبرز عمل می

ر جهـت راسـتاي   بـا تغییـ   ،م ناهمواري و زاویه تابش است که از جنوب به شـمال و همچنـین  أگردد، نقش تومنجر تفاوت 

هاي آبی خلیج فارس و دریاي عمان قابل هاي جنوبی نقش رطوبت پهنهگیري خوشهها متفاوت است. در شکلناهمواري

هـاي خلـیج فـارس (نیمـه غربـی سـواحل جنـوبی) روابـط         کرانهها و پسهایی از کرانهدر بخش ،اینتأمل است.  با وجود 

-دار و مثبت در چهـار ناحیـۀ یـاد شـده نشـان     وجود خودهمبستگی معنی ،براینبنا شود.داري مشاهده نمیهمسایگی معنی

فراوانـی رخـداد    ،گیري روزهاي گرم این نـواحی اسـت. از ایـن رو   م عوامل مکانی و همدید در شکلأعملکرد تودهنده 

  کند.می پیرويروزهاي گرم از الگوي جغرافیایی 

شود، دهد. آن گونه که دیده میین دماي روزهاي گرم نشان میداري آمارة مورن را براي میانگمعنی )ب -5 (شکل

  اي با همبستگی فضایی باالست:الگوي خوشه يدماها در دو گستره از کشور حاو

ناحیه اول از جنوب غرب (بخش وسیعی از خوزستان) تا جنوب شرق کشور (بلوچستان جنوبی) در امتداد سواحل  -

هاي جنوبی دشت لوت یک گستره با خودهمبستگی شرق استان کرمان و بخش - نجنوبی کشور و ادامه آن تا جازموریا

( بخش سیاه) درصد اطمینان، معنی داري را نشان 99(بخش خاکستري رنگ) تا  95سازد. این گستره از دار را میمعنی

وردارند. به خوبی می دهد. این بدان معنی است که در نواحی مشخص شده، میانگین دماي روزهاي گرم از همنوایی برخ
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اثر رطوبت خلیج فارس و دریاي عمان  برتوان استنباط کرد که در بخش زیادي به ویژه در سواحل، این وضعیت می

به سمت دشت لوت،  حال آن که ست؛دما یدر این ناحیه، وجود رطوبت باال عامل اصلیِ همنوای ،. به عبارت دیگراست

داري آن در قیاس با میزان معنی ،کاهش رطوبت و ارتفاع نسبت به پیرامون چنین نقشی را مهیا کرده است. از این رو

 رك:( استدرجه سلسیوس  31تر است. نکته جالب توجه این که مرز این ناحیه منطبق بر منحنی همدمايسواحل کم

اي برخوردارند. شایان توجه درجه سلسیوس در کشور از الگوي خوشه 31اهاي بیش ازدم ،به این ترتیب .ب)-3شکل 

اي معنی الف) فاقد الگوي خوشه-5بود (شکل است که میانگین دما در خوشۀ فراوانی که در ایران مرکزي شکل گرفته 

هاي که در بخش رما طی روزهاي گرم استنظمی دمایی متوسط گ. این وضعیت گویاي ناهمسانی و بیداري است

شود. در این ناحیه فقدان رطوبت دار در حدود شهرستان خاش دیده میک ناحیه کوچک معنییپیشین نیز از آن یاد شد. 

 31تواند عامل تعیین کننده در همنوایی میانگین دماي روزهاي گرم باشد. این ناحیه نیز با خط همدماي و ارتفاع کم می

  شود. درجه سلسیوس مشخص می

هاي البرز و زاگرس به سمت شرق و جنوب ایران احیه دوم از شمال باختري کشور شروع شده و در امتداد بلندين

گیرد. مرز شمالی آن در بسیاري مناطق با میهاي خزر را دربرکرانهها و پسیابد. این ناحیه همچنین کرانهگسترش می

رس شمالی و زاگرس ن ناحیه تمامی شمال غرب ایران، زاگشود. ایهاي جنوبی و جنوب غربی البرز محدود میدامنه

در  یتوان عامل مهماي شمال کشور رطوبت باال را میهاي جلگهگیرد. در این جا نیز براي زمینمرتفع را دربرمی

و نیز کاهش ضخامت تروپوسفر در ارتفاعات، کاهش رطوبت  حال آن که؛ همنوایی متوسط دماي روزهاي گرم دانست

چند ناحیه  ،مکانی متوسط دماي روزهاي گرم تلقی کرد. عالوه بر مناطق یاد شده یتوان دو عامل اصلی در همنوایرا می

گیري شود که شکلدرجه سلسیوس) مشاهده می 22 -23دار در شمال شرق کشور ( در محدوده دمایی کوچک معنی

خود همبستگی فضایی مشاهدات ، شودگونه که دیده میجیه کرد. آن توان با عامل ارتفاع و رطوبت تورا نیز می آن ها

  .ستیدر هیچ جاي کشور منفی ن

این آماره را  )الف-6 (ارائه گردید. شکل)6(محاسبه و در شکل  *Gبه منظور شناخت نقاط داغ و نقاط سرد، آماره 

  براي متوسط دماي روزهاي گرم نشان می دهد: )ب-6 (براي فراوانی روزهاي گرم و شکل

هـایی از شـمال   ترین فراوانی روزهاي گرم فراگیر در نواحی مرکـزي و بخـش  نه تنها بیش ،تر گفته شدگونه که پیشآن 

 .اي قابـل مشـاهده اسـت   بلکه در این نـواحی روابـط همسـایگی قـوي و یـک الگـوي خوشـه       ؛ شرق کشور رخ داده است

هاي باال براي فراوانی روزهـاي گـرم در دو   ارزش هاي باه تا خوشهدش سببترکیب دو ویژگیِ محیطیِ یاد شده  ،بنابراین

هایی از شمال شرق و دوم  ناحیه کوچکی در اسـتان فـارس جـاي گیرنـد. ایـن      اول ناحیه گسترده مرکزي و بخش :منطقه

-در این دو ناحیـه یاختـه   ،کند. به این ترتیبیید میأبه لحاظ آماري ت )الف -6 (، ارائه شده در شکل*Gموضوع را نمایه 

هاي باالیی از نظر شمار روزهـاي گـرم و نیـز بـرد مکـانی      اي داراي ارزشاي مجاور ضمن پیروي از یک الگوي خوشهه

. این نـواحی شـامل سـواحل    هستندهاي پایین دار بر اساس انتظار اولیه حاوي ارزشهاي معنیگسترده هستند. دیگر خوشه

ستان هاي کردستان و کرمانشاه، بخش هایی از زاگرس مرتفع شمالی کشور، نیمۀ شمالیِ شمال غرب، مرزهاي غربی در ا

گیرد. این واقعیت کمینۀ شمار روزهاي گرم شکل میو نیز سواحل دریاي عمان و بلوچستان جنوبی است. در این نواحی 

ي توان گفت که تکوین گرماي فراگیر حاصل اثرگـذار می ،بر رخداد روز گرم در مقیاس محلی داللت دارد. در مجموع
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گـرم در نـواحی داخلـی اثرپـذیري      هاي مولد روزهـاي سامانه ،اینهاي جوي و عوامل محلی است. با وجود متقابل سامانه

تر رفتاري به نسبت همسـان داشـته   اي گستردههاي مذکور در پهنهتري از ناهمواري دارند. این امر سبب گشته تا سامانهکم

تـر اسـت   یر در نواحی داخلی کشور افـزایش یافتـه و روابـط همسـایگی قـوي     فراوانی روزهاي گرم فراگ ،باشند. در نتیجه

  ).417 :1391(شادمان، 
  

  
  براي فراوانی (الف) و میانگینِ دماي (ب) روزهاي گرم فراگیر ایران زمین *G) نمایه 6شکل 

هاي حاوي خوشهشوند. ن هاي داغ در جنوب کشورمشاهده میرود، کانوو آن گونه که انتظار می )ب- 6 (طبق شکل

شوند. این نقشه تأییدي بر روند کلی ها و نواحی شمالی ایران دیده میبر انتظار اولیه در بلندي هاي پایین نیز بناارزش

توان دید که در جنوب می ،. عالوه بر ایناستروزهاي گرم از جنوب به شمال در پهنه ایران زمین  يکاهش متوسط دما

هاي پایین دما بر روي عرض حاوي ارزش هاي باالي و خوشهحاوي ارزش ۀ) خوشغرب کشور (خوزستان و زاگرس

تري بر ر قیاس با عرض جغرافیایی اثر بیشتوان استنباط کرد که ارتفاع دمی ،اند. بنابراینرافیایی نسبتاً همسان قرار گرفتهجغ

  دماي روزهاي گرم کشور دارد و موجب شیب شدید دما در این ناحیه شده است.

  

  گیرينتیجه

 30روزي که در آن  ،درصد از پهنه کشور تشخیص داده شد. به این ترتیب 30مرز روزهاي گرم فراگیر و محلی 

درصد و بیشتر از گستره ایران زمین گرما را تجربه کرده باشد؛ یک روز گرم فراگیر تعریف شد. همچنین در هر نقطه، 

دماي آن نقطه و آن روز باشد. براساس  90برابر با یا بیش از صدك  روز گرم به روزي گفته می شود که دماي آن نقطه

هاي ن فراوانی روزهاي گرم فراگیر را ماهیترد. بیششروزِ گرم فراگیر شناسایی  1537این نمایه، در طول دوره آماري، 

  روز ) در خود جاي دادند.  167روز) و دي ( 168روز )، بهمن ( 169فروردین (

ها، دوري و نزدیکی به ها و آرایش آنسط دماي روزهاي گرم فراگیر کشور تحت تأثیر ناهمواريشمار روزها و متو

 هاي آبی حاشیۀ کشور و نیز عرض جغرافیایی بوده است. اثبات این ادعا از آرایش همدماها و نیز فراوانی روزهايپهنه

  گرم در کشور و مقایسه نواحی داخلی و حاشیه اي میسر شد. 
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درصد  99ی روزهايِ گرم فراگیر ایران هم به لحاظ فراوانی رخداد و هم به لحاظ میانگین دما در سطح الگوي فضای

-کند. توزیع مکانی خوشه هاي بسامد روزهاي گرم متأثر از آرایش ناهمواريمی پیروياي شهک الگوي خویاطمینان از 

  هاي همدید مولد گرماست. سامانهها، دوري و نزدیکی به منابع رطوبتی، عرض جغرافیایی و نیز 

نواحی توأم با  ،اي با نواحی با بسامد باالي دما ندارد. بدین ترتیبدمایی براي روزهاي گرم هیچ رابطههاي کانون

هایی از شمال اما در نواحی شمالی کشور کمترین دماها در بخش ؛بیشینۀ بسامد روزهاي گرم منطبق با نقاط داغ نیستند

  . هستندکمینۀ بسامد روزهاي گرم منطبق غرب کشور با 
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