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 حسین عساکره 2، حسن شادمان 1

دهیچک  

د. با این وجود هنوز به انهای اقلیمی را مطالعۀ رویدادهای اقلیمی فراگیر به خود اختصاص دادهبخش زیادی از پژوهش
طور دقیق و علمی، گستره یا روشی برای تعیین گسترۀ یک رویداد اقلیمی فراگیر ارائه نشده است. تعریف یک گستره که 
بتواند رویدادهای محلی را از رویدادهای فراگیر اقلیمی جدا کند، از اهمیت بسیار برخوردار است. رویداد فراگیر اقلیمی اوالً 

زئی از طبیعت اقلیم باشد و دیگر این که در سطحی رخ دهد که با الگوهای همدید قابل توجیه باشد. در این می بایست ج
های فراگیر اقلیمی، روزهای گرم فراگیر بررسی یابی به یک روش مناسب جهت تعیین گسترۀ رویدادپژوهش با هدف دست

روز استفاده شد. در ابتدا  2991 تا انتهای سال 2931ابتدای سال کشور از  ۀای دمای بیشینهای شبکهاز دادهشد. بدین منظور 
گرم برحسب آستانۀ صدکی تعریف شد. در این تعریف، روز گرم روزی تلقی می شود که دمای روزهنگام )بیشینه( هر 

نقطه در کشور  آن نقطه و آن روز باشد. در این صورت برای هر روز سال و هر 31نقطه در هر روز برابر با یا بیش از صدک 
 یک آستانه برای روز گرم قابل تعریف است. 

شمار های مختلف از پهنه کشور مورد توجه قرار گرفت. براین اساس ابتدا در گام بعد رخداد روزهای گرم در گستره
درصد از  21 -11 ۀهای مختلف در هر سال محاسبه شد. بنابراین مثالً تعداد روزهای گرم در گسترروزهای گرم برای گستره

 کم گستره هایخودهمبستگی این سری زمانی محاسبه شد. سپس سال محاسبه و سری زمانی آن تنظیم و  کشور برای هر
بر اساس عوامل محلی کم گستره د؛ زیرا رویدادهای ادنرفتاری تصادفی نشان د ،توأم با روزهای گرم و نیز پر وسعتِ وسعت

بنابراین در حد فاصل این پرگستره نیز با توالی منظم رخ نمی داده اند. چنین رویدادهای آیند. همو نافراگیر به وجود می
داد و در چنین رویدادهایی در نتیجه عوامل همدیدِ مشترکی روی می .دیده شدای مقادیر، رویدادهای منتظم و خودهمبسته

بهترین گزینه جهت انتخاب پهنه مورد بررسی درصد  91نتیجه رویدادهایی الگوپذیر هستند. نتایج نشان داد که گستره 
رسد. به منظور ارزیابی این نتیجه و نیز با هدف شناخت رفتار مکانی رویدادهای فراگیر در ارتباط با روزهای گرم به نظر می

محاسبه  اند،هایی که روزهای گرم رخ دادهو نظم رخداد روزهای گرم در گستره کشور، مرکز میانگین دمای ایران در تاریخ
های جوی طی رخداد روزهای و ترسیم شد. بدین ترتیب گرانیگاه روزهای گرم به لحاظ عینی بررسی شد. در نهایت، داده

گرم فراگیر بررسی، طبقه بندی و الگوسازی شد. شواهد حاصل از این تحقیق نشان داد که روش به کار رفته در تعریف روز 
 گرم از صالحیت کافی برخوردار است.

 

 های فراگیر، مرکز میانگین، تابع خودهمبستگی، روز گرم، ایرانرویداد :یدیکل واژگان
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 مقدمه 

رویدادهای فراگیر اقلیمی به رویدادهایی گفته می شود که جزئی از طبیعت اقلیم هر 

محل بوده و عمدتاً در گستره هایی رخ می دهند که به وسیلۀ الگوهای همدید قابل تعبیر 

و تفسیر هستند. با این وجود به طور دقیق معلووم نیسوت کوه حوداقل گسوتره بورای یوک        

ره ای به شمار می آیود. تعریوف مورز صوحیا بورای رویودادهای       رویداد فراگیر چه گست

فراگیر  و افراز آن ها از رویدادهای محلوی از دو نظور حوائز اهمیوت اسوت؛ اول آن کوه       

پدیده مورد نظر در مقیاس همدید قرار گرفته و به وسیله الگوهوای همدیود قابول توجیوه     

طوای کوم توری برخووردار     بوده و دوم آن که الگوسازی پدیده هوا درایون مقیواس از خ   

خواهد بود. زیرا در این صورت خطاهای حاصل از فرایندهای کوچک مقیاس دخالوت  

یابی به روشی مناسب در کمی در مدل خواهد داشت. در پژوهش حاضر به منظور دست

افراز مرز گسترۀ رویدادهای فراگیر از رویدادهای محلی، روزهای گرم فراگیر در ایران 

ای قورار گرفوت. ایون گونوه رویودادها در پهنوۀ ایوران از اهمیوت ویوژه         زمین مورد توجه 

هیچ تحقیقی انجوام نشوده   « فراگیر اقلیمی»باشد. در خصوص تعیین گسترۀ برخوردار می

است. همچنین روزهای گرم نیز در تحقیقات معدودی مورد توجوه بووده اسوت. در ایون     

بورای بررسوی موور گرموایی      1کوسوی و  روستی 2کوامپتال زمینه به عنوان مثال می توان به 

های گورم و روزهوای گورم    و همکاران به بررسی مور 9در آرژانتین و کوِتو2391مارس 

 در شمال مکزیک اشاره کرد. 

 
 هاها و روشداده

-کشور استفاده شده است. این داده ۀای دمای بیشینهای شبکهدراین پژوهش از داده

اسوت.   2991توا انتهوای سوال     2931ابتدای سوال   ازمشاهدات روزانه یابی میان حاصلها 

 ای پایگواه داده هوای شوبکه  دادههای مذکور از دو منبع حاصول آمود؛ منبوع نخسوت     داده

                                                 
1 - Campetella 

2 - Rusticucci 
3 - Cueto 
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کوه در دانشوگاه اصوفهان و بوه وسویلۀ دکتور سوید ابوالف ول         اسفزاری ویورایش نخسوت   

پایگاه داده ایران که از این  ۀروزاندمای ای های شبکه. دادهمسعودیان طراحی شده است

 22/21/2999توا   12/12/2931دارای تفکیوک زموانی روزانوه و از    اسوت،  برداشت شده 

کیلوومتر اسوت کوه در سیسوتم تصوویر المبورت        2121هوا  است. تفکیوک مکوانی داده  

 7297صات یاد شده سراسر ایوران بوا   شخاند. با توجه به مشکل نگاشته شدهمخروطی هم

ای است به ابعواد  ایران آرایه دمایای های شبکهشود. بر این اساس دادهشیده مییاخته پو

7297 21331 ها( )زمان بر روی سطرها و مکان بر روی ستون 2که با آرایش گاه جای

ایسوتگاه )همدیود و    113دموای   هایهای این آرایه به کمک دادهچیده شده است. درایه

 . الف( 2)شکل  ینگ برآورد شده استجبا روش میانیابی کری واقلیمی( 

ایسوتگاه   191روز مشاهدات دما از تعوداد   2273برای تکمیل این پایگاه داده، تعداد 

ایون ترتیوب    بوه ب ارائه شده است به آرایۀ فوق الذکر اضافه شد.  2همدید که در شکل 

بنابراین گسوتره  حاصل شد. ون ست 7297سطر و  27211 باآرایه به دست آمده در نهایت 

ده شده است و هر یاخته برای هر روز دارای یوک ارزش  ییاخته پوش 7297ایران زمین با 

دموای  های ای هر روز از دادههای شبکهبرای برآورد داده باشد.می بیشینهی از دمای کمّ

ری شده است. بهره بردا ،گیری کرده بودندرا اندازهدما هایی که در آن روز ایستگاه ۀهم

تور بووده    تور و در برخوی روزهوا بویش    ها کوم گیریبنابراین در برخی روزها تعداد اندازه

فاده شده است 3متلب و 1سورفرنرم افزارهای برای دستیابی به اهداف این تحقیق از است. 

 .است

های گرمایی در با توجه به هدف پژوهش، نخستین گام ارائه یک تعریف برای مور

هوای گرموایی   باشد. تاکنون هیچ تعریف واحد جهانی در ارتباط بوا موور  میپهنۀ کشور 

های روز گرم مبتنی بور یوک متغیور هواشناسوی )بوه      ارئه نشده است. به طور کلی تعریف

درجه  91طور معمول بیشینۀ دما( و دمای آستانه است. این آستانه یا به شکل مطلق )مانند 

                                                 
1 - S-Mode 

2 -Surfer 
3 - MATLAB 
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ک نود( تعریف می شده است. در تحقیوق حاضور،   سلسیوس( یا با تعبیر نسبی )مانند صد

روز گرم برحسب تعریوف صودکی، بوه عنووان روزی تلقوی شود کوه دموای روزهنگوام          

آن نقطوه و آن روز باشود. در    31)بیشینه( هر نقطه در هر روز برابر با یا بویش از صودک   

 این صورت برای هر روز و هر نقطه در کشور یک آستانه برای روز گورم قابول تعریوف   

 است. 

 
 های به کار رفته در تهیه پایگاه داده اسفزاری )الف( و تکمیل آن)ب(: پراکنش ایستگاه 2شکل 

های مختلف از پهنه کشوور موورد توجوه    در گام بعد رخداد روزهای گرم در گستره

های توأم با روز گرم را نشان می دهد. در این تصویری کلی از پهنه 3قرار گرفت. شکل 

گر گسترهِ زیر پوشش به درصود  گر روز و محور عمودی نمایشافقی بیان نمودار محور

گر درصد مساحتی از گسوتره  باشد. به این ترتیب، بلندای هر میله بر روی نمودار بیانمی

-را تجربه کرده است. هموان  31تر از صدک های برابر با و یا بزرگکشور است که دما

چ روزی از طول دوره موورد پوژوهش تموامی    دیده می شود، در هی 3گونه که در شکل 

 27/21/2991های گرم را تجربه نکرده اند. در ایون میوان روز   گستره کشور همزمان روز

 آید. درصد از پهنه کشور فراگیرترین روز گرم به شمار می 11/31با 
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 خورشیدی 13/21/2991تا  12/12/2931: درصد پهنۀ کشور توأم با روز گرم از  9شکل 

تووابع ی شناسووایی رویووداد فراگیوور، از تووابع خودهمبسووتگی بهووره گرفتووه شوود.    بوورا

وقفوه   kرابطه خطی موجود میان مشاهدات سوری زموانی را کوه بوا     ( kr)خودهمبستگی 

زمانی را  کند. در واقع این تابع همبستگی یک سریگیری میاند، اندازهزمانی جدا شده

 : (3)کندمحاسبه می 1ۀ در تأخیر با همان سری زمانی به شرح رابط
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kr  هوای مختلوف بوه وسویله     در تأخیرباشد. مقدار همبستگی می -2+ و 2همیشه بین

که مثبت  krشود. آن دسته از مقادیر نشان داده می 1نموداری به نام خودهمبستگی نگار

وقفوه   kاند که مشاهدات با دار باشند، نشان دهنده این نکتهبوده و به لحاظ آماری معنی

د به حرکت با یکدیگر در مسیر خطوی و بوا شویبی مثبوت دارنود و آن      زمانی، تمایل شدی

دار باشند، ایون مفهووم را در بور    که منفی بوده و به لحاظ آماری معنی krدسته از مقادیر 

ر در مسویر  تمایلی شدید به حرکت بوا یکودیگ   ،وقفه زمانی kگیرند که مشاهدات با می

                                                 
1 - Autocorrelogram 
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باشند. این وضعیت گویوای  خطی و با شیبی منفی دارند و گویای نوسان منظم مقادیر می

عدم استقالل مشاهدات متوالی و وابسوتگی آن هاسوت. بورای آزموون معنوی داری توابع       

 9شوود. ایون مورز بوا رابطوه      خودهمبستگی در تأخیرهای مختلف از یک مرز استفاده می

 (:3شود )تعریف می

(9)                                                                                                                         
n

Z 2/
 

( و از جوودول نرمووال داری )متنووا ر بووا سووطا معنووی Zمقوودار 2Z/ در ایوون جووا

برابور   11/1داری استاندارد قابل استخرار است. به عنوان مثال مقدار آن برای سطا معنی

داری خودهمبستگی استفاده این تحقیق از مرز مذکور برای تعریف معنی است. در 31/2

هوایی کوه حوداکثر در یوک چهوارم طوول دوره       خودهمبستگی ،شده است. متون آماری

 کنند.دار باشند را به عنوان تأخیر مناسب توصیه میمعنی

اند. بوه ایون ترتیوب مرکوز     مرکز میانگین را گرانیگاه توزیع ف ایی مشاهدات دانسته

ای در یک نقشه است که از آن به منظور خالصه سازی توزیع یک پدیده میانگین، نقطه

( و  yiو   xiبوا )  iت نقطوه  شود. برای محاسبه مرکز میانگین، مختصادر نقشه استفاده می

نشان داده می شود؛ براین اساس مختصات مرکز    iTارزش عددی وابسته به این نقطه با 

 :(1)براساس رابطۀ زیر برآورد گردیدمیانگین 
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، اسوتخرار و بور   در ادامه، روزهای گرم فراگیر در طول دوره مورد بررسی شناسایی

ها نیوز  اساس طول مدت وقوع، گروه بندی گردید. به منظور دسته بندی هریک از گروه
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 1و تکنیوک وارد  2ای بوه روش پایگوانی بوا اسوتفاده از فاصوله اقلیدسوی      از تحلیل خوشه

( . درگووام بعوود بووه منظووور تعیووینِ روز نماینوود بوورای هوور خوشووه از روش  1اسووتفاده شوود)

)روش لوند( استفاده شد. به این ترتیب روزهوای نماینود کوه در     1/1همبستگی با آستانه 

 (. 7باشند شناسایی شدند)واقع معرف الگوهای نماینده می

 
 هابحث و یافته

 خودهمبستگی فراوانی رخداد روز گرم -1

شمار روزهای گرم، ابتدا تعداد روزهای گورم بورای    تحلیل خودهمبستگیِ ه منظورب

 ۀهر سال محاسبه شد. بنابراین مثالً تعداد روزهای گورم در گسوتر   های مختلف درگستره

سووپس سووال محاسووبه و سووری زمووانی آن تنظوویم و  درصوود از کشووور بوورای هوور 21 -11

تووأم بوا    وسوعتِ  کوم  گسوتره هوای  خودهمبستگی این سری زمانی محاسبه شود. قاعودتاً   

ی مذکور بور اسواس   بایست رفتاری تصادفی نشان دهند؛ زیرا رویدادهاروزهای گرم می

آیند. همچنین رویدادهای بسویار فراگیور نیوز چنوین     عوامل محلی و نافراگیر به وجود می

هوای همدیود   رفتاری دارند. با این تفاوت که رویدادهای فراگیر طبیعتاً بوه وسویله سوامانه   

ای شوند. بنابراین در حد فاصل این مقوادیر، رویودادهای منوتظم و خودهمبسوته    ایجاد می

 ست.د دارند که اقلیم همدید مولد آن هاوجو

تواند نشانگر این امر باشد که مشاهدات هر سوال  دار بودن نتیجه این آزمون میمعنی

تووان اسوتنباط نموود کوه چنوین      های بعود در ارتبواط اسوت. از ایون رو موی     با سال یا سال

یودادهایی  دهنود و در نتیجوه رو  رویدادهایی در نتیجه عوامل همدیودِ مشوترکی روی موی   

داری با تأخیر یک که ارتباط رویدادهای هور سوال بوا    الگوپذیر هستند. در این بین معنی

دهد، از اهمیت باالیی برخوردار است. عودم معنوی داری، بیوانگر    سال پیشین را نشان می

های تصادفی بودن مشاهدات و عدم ارتباط بین رخداد روزهای گرم در یک سال با سال

 پیشین است.

                                                 
1-Squared Euclidean Distance 
2-Ward’s Method 
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های گوناگون از : آزمون خودهمبستگی برای میانگین شمار روزهای گرم در گستره3شکل 

 کشور
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با هدف شناخت رفتار مکانی و نظم رخداد روزهای گورم در گسوتره ایوران، مرکوز     

اند محاسوبه و ترسویم شود.    هایی که روزهای گرم رخ دادهمیانگین دمای ایران در تاریخ

هوا رخ داده اسوت نشوان    هایی را که روز گورم در آن تهمرکز میانگین دمای یاخ 9شکل 

این مراکز بسیار پراکنده بوده و  های پایین،شود در گسترهدهد. آن گونه که دیده میمی

گور تصوادفی بوودن    توانود نشوان  کنند کوه موی  از الگوی مکانی کامالً تصادفی پیروی می

از آن جهت شوایان توجوه اسوت     ها باشد. این نکتههای گرم در این مساحترویدادِ روز

های گر جابجاییتواند نشانهای کوچک در محل قرارگیری این مراکز میکه جابجایی

 بزرگ در پهنه زیرِ اثر گرما باشد. 

 
 های مختلف: گرانیگاه روزهای گرم در گستره9شکل 
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 گرانیگاه گرما طی روزهای گرم -2

و نظم رخداد روزهای گورم در گسوتره ایوران، مرکوز     با هدف شناخت رفتار مکانی 

اند، محاسبه و ترسویم شود.   هایی که روزهای گرم رخ دادهمیانگین دمای ایران در تاریخ

هوا رخ داده اسوت نشوان    هایی را که روز گورم در آن مرکز میانگین دمای یاخته 9شکل 

اکز بسیار پراکنده بوده و این مر های پایین،شود در گسترهدهد. آن گونه که دیده میمی

گور تصوادفی بوودن    توانود نشوان  کنند کوه موی  از الگوی مکانی کامالً تصادفی پیروی می

ها باشد. این نکته از آن جهت شوایان توجوه اسوت    های گرم در این مساحترویدادِ روز

های گر جابجاییتواند نشانهای کوچک در محل قرارگیری این مراکز میکه جابجایی

 در پهنه زیرِ اثر گرما باشد. بزرگ 

های پایین شود که رخداد پدیده مورد بحث در گسترهبه این ترتیب چنین استباط می

درصد( از یک الگووی مکوانی تصوادفی پیوروی      1 -1از پهنه ایران زمین )به عنوان مثال 

کند. این موضوع همچنین به این معنی است که رخوداد ایون پدیوده در تموامی پهنوه      می

درصد به باال فشرده شده و از  11 – 91ور محتمل است. مراکز مورد بحث از گستره کش

درصد به باال کوامالً   91 – 31کنند. این موضوع به ویژه از گستره نظمی نسبی پیروی می

هوایی از کشوور را   ملموس است. به این ترتیب رخداد روزهوای گرموی کوه چنوین پهنوه     

هودف از شناسوایی    ،کند. با این وصوف ری پیروی میتدربرگیرد، از الگوی مکانی منظم

 باشد.بندی و درنهایت ارائه الگوی مناسب هر گروه میروزهای گرمِ فراگیر، دسته

باشوند. بوا ایون    های همدید میدانیم که رخدادهای فراگیر حاصل عملکرد سامانهمی

د از یوک الگووی   توانو های بسیار وسیع نیز خود میها در گسترهوجود رخداد این پدیده

هوای کوچوک رخ   تصادفی پیروی کند. به این ترتیوب رویودادهای گرموی کوه در پهنوه     

ای بسویار گسوترده رخ   دهند، تابع عوامل مکانی بوده و رویودادهای گرموی کوه در پهنوه    

هوای یواد شوده،    دهند نیز از یوک الگووی تصوادفی پیوروی خواهنود کورد. در بوین پهنوه        

توانند معرف روزهای گرمِ فراگیری باشند که ت که میهایی وجود خواهند داشمحدوده

هوای مشوابه در طوول زموان اسوت. بوه ایون ترتیوب ایون رویودادها،           سوامانه  حاصل تکرار
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های پرکواربرد  تر گفته شد، یکی از روشالگوپذیر فرض خواهند شد. آن گونه که پیش

بوه منظوور    جوا جهت بررسی استقالل مشاهدات، توابع خودهمبسوتگی اسوت کوه در ایون     

ای کوه شورح داده   شناسایی مرز رخدادهای فراگیر )الگوپذیر( و محلوی از آن بوه گونوه   

 خواهد شده بهره گرفتیم.  

 
 های مختلف: گرانیگاه روزهای گرم در گستره9ادامه شکل 
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 های مختلف: گرانیگاه روزهای گرم در گستره9ادامه شکل 

 

 تحلیل همدید روز گرم -3

های گرم مورد توجه قرار گرفوت.  ط همدیدی و پویشی همراه با روزدر ادامه، شرای

های جو باال ترسیم، ترکیب و تحلیل شد تا شورایطی کوه منجور بوه     از این رو برخی نقشه

اند، شناسایی گردند. با توجه به محدودیت شمار صوفحات بورای ارائوۀ مقالوه،     گرما شده

ارائه شده است. تاریخ یاد شده یکی از  13/22/2911های مربوط به روز تنها برخی نقشه

-روزهای نمایند حاصل از به کارگیری مراحل طبقه بندی به روش تحلیل خوشه ای می

 باشد.
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درصوود از گسووتره ایووران، گرمووا را تجربووه کوورده  1/31حوودود  13/22/2911در روز 

هوای   اند. این نواحی با لکهترین نواحی گرم در نیمه غربی کشور جای گرفتهاست. بیش

 ارائه شده است. 1رنگی در نقشۀ ارائه شده در شکل 

 
  13/22/2911: نقشه همدما و ناهنجاری دمایی کشور )درجۀ  سلسیوس(  در روز 1 شکل

در این نقشه ضمن ارائه همدماها یک ویژگی مهم را می تووان دیود؛ و آن ایون کوه     

به نکرده اند. به عنوان علی رغم تشابه دمای نواحی مختلف، این نواحی روز گرم را تجر

درجۀ سلسیوس در شومال غورب و نیوز شومال شورقی و بخوش        29مثال منحنی همدمای 

کوچکی از استان کرمان را دربر گرفته است. اموا تنهوا شومال غورب ایوران روز گورم را       

 درجوه  23تجربه کرده است. همچنین مرز گرما در جنوب و غورب کشوور بوا همودمای     

تا جنوب تهران و سپس شرق و جنوب خاوری کشور پیش شود و سلسیوس مشخص می

 رفته است. این ویژگی از پیامدهای انتخاب نمایه نسبی در تعریف روز گرم است.
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الوف،   -1برای روز یاد شده در شوکل   21هکتوپاسکال در ساعت  111الگوی تراز 

بور روی   گونه که مشخص است؛ یوک مرکوز کوم ارتفواع )سوردچال(     شود. آندیده می

شوود.  ارتفاع دیگری در غرب دریای سیاه دیده موی قزاقستان ایجاد شده است. مرکز کم

گر تجموع هووای   یک مرکز پرارتفاع نیز بر روی اسکاندیناوی شکل گرفته است که بیان

گیری یک سوامانه  باشد. مجموع شرایط حاکم بر اروپا سبب شکلگرم در این ناحیه می

شده است. یک ناوه از جنوب سردچال اروپا تا شومال   بندالی از نوع رکس در این ناحیه

هوای  ای که از نواحی جنوبی کشور آغاز شده تا میانوه صحرای آفریقا امتداد یافته و پشته

دریای خزر پیش رفته است. به این ترتیب نیمۀ غربی کشور در جلوی محوور فورود نواوه    

ین رونده پشته مرکز ایران قرار شرقی کشور در زیر بازوی پای شمال آفریقا و نیمه -اروپا

خواوری   غربی شرایط جهت همگرایی و ناپایوداری و در نیموه   اند. بنابراین در نیمهگرفته

-باشد. زبانه پرفشار آزور در مرکز آفریقوا مشواهده موی   شرایط جهت پایداری فراهم می

محل  شود. در شرق آفریقا و بر روی عربستان یک مرکز پرارتفاع شکل گرفته است که

جووار خوود   باشد. با توجه به این که این مرکز نسبت به نوواحی هوم  تجمع هوای گرم می

هوای واچرخنودی و   تواند محل ایجواد گوردش  شود؛ مییک کانون پرفشار محسوب می

انتشار هوای گرم به پیرامون باشد. بطور کلی شرایط جهت ریزش هووای گورم بور فوراز     

موورد نظور منفوی و سوهم آن      جو در تمام گسوتره  کشور فراهم است. ناهنجاری ارتفاعی

 متر متغیر است. 111تا منفی  911برای ایران از منفی 

گور وجوود یوک چرخنود در غورب ایوران       ب( بیان -1الگوی فشار تراز دریا )شکل 

تر به های جغرافیاییِ جنوبیهکتوپاسکالی، از عرض 2121است. یک زبانۀ با میزان فشار 

سترش یافته، نوار شمالی و جنوبی کشوور را در بور گرفتوه اسوت.     سمت نواحی شمالی گ

شود. پرفشار سیبری و پرفشوار  یک مرکز پرفشار بر روی نواحی غربی روسیه مشاهده می

هکتوپاسکالی آن که توا شومال آفریقوا کشویده      2111اند و زبانۀ اروپا به یکدیگر پیوسته

ی جنوبی و شمالی منطقه زیر اثر یوک  کند. نواحشده از شمال خاوری ایران نیز عبور می

هوایی از جنووب و جنووب خواوری     باشد. ناهنجواری فشوار در بخوش   فشار میسامانۀ کم
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باشد. مسیر جریانات هووای سوطحی در گسوترۀ    کشور مثبت و در دیگر نواحی منفی می

 کشور متغیر است.

 
-اری ارتفاعی )پسهای هم ارتفاع( و ناهنجهکتوپاسکال )منحنی 111: الگوی تراز 1شکل 

زمینه( به فشار( و ناهنجاری آن )پسهای همزمینه( آن به متر)الف( و الگوی فشار سطا دریا )منحنی

 13/22/2911روز  21هکتوپاسکال )ب( در ساعت 

نشان  13/22/2911روز  21هکتوپاسکال را در ساعت  711وزش دمای تراز  7شکل 

های کووچکی از  ی گسترۀ کشور به جز بخششود در تمامگونه که دیده میدهد. آنمی

هوای گورم ایون روز،    شمال غرب فرارفت گرم رخ داده اسوت. منبوع توأمین دموای وزش    

 باشند.شمال شرق آفریقا، مدیترانه و در ادامه عربستان، عراق و خلیج فارس می
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 .13/22/2911روز  21هکتوپاسکال در ساعت  711: شار دمای سطا 7شکل 

های حرارتی بین ترازهای مختلف ای یاد شده سبب گشته تا تفاوتهمجموع ویژگی

جو بر فراز ایران کاهش یافته و در نتیجه امکان تبادل دما بین هوای گرم سوطا زموین بوا    

سطوح باالتر کاهش یابد. به این ترتیب شرایط جهت پایستگی دمایی و رخوداد گرموای   

 فراگیر در پهنه ایران فراهم گشته است.

 
 نتایج

هوای اقلیموی و بوه ویوژه واکواوی      انتخاب یک مقیاس مطالعاتی مناسب در پوژوهش 

همدید رویدادهای اقلیمی از اهمیت باالیی برخوردار است. این امر بوه ویوژه در تحلیول    

رویدادهای فراگیر قابل تأمل و توجه است. با این وجود در این زمینه هیچ گونه تالشوی  

 -بووا اسووتفاده از روش هووای آمووار کالسوویکصووورت نگرفتووه اسووت. در تحقیووق حاضوور 

پارامتری و به کارگیری تابع خودهمبستگی فراوانی رویدادها، تعریفِ قابل آزمون برای 

ارائه شد. براین اساس فراوانی روزهای گرم ایران برای هر گسترۀ زیرِ « فراگیر»روز گرم 

ای مذکور، پوشش، محاسبه و مورد آزمون خودهمبستگی قرار گرفت. براساس روش ه

حداقل گسترۀ روز گرم به عنوان یک رویداد فراگیور، روزی بوه شومار آمود کوه گرموا       
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درصد پهنۀ کشور را در برگیرد. این نتیجوه بوه وسویلۀ تحلیول آموار مکوانی و        91حداقل 

براساس گرانیگاه گرما در روزهای گرم وارسی شد. این رویه نیز تمرکوز گرانیگواه دموا    

ای فراگیر بودن است را نشوان داده و یافتوه هوای حاصول از     که خود شاخصی مناسب بر

آمار کالسیک را تأیید نمود. در مرحلۀ سووم الگوهوای جووی توبأم بوا گرموای فراگیور        

استخرار، طبقه بندی و وارسی شد. در این رویه نیوز الگوپوذیری، گوردش جووی گوواه      

 دیگری بر یافته های تحقیق بود. 

، می توان استنباط کرد کوه بورای هور تعریوف اقلویم      با عنایت به آن چه که گفته شد

شناختی، روش ها و ابزار تعیین و آزمون بسیاری در دست است. به کارگیری این روش 

 تر می سازد.تر و نزدیکها و ابزار تحقیق را به یک پژوهش علمی نزدیک
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