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از آن جایی که دمای اعالم شده توسط ایستگاههای هواشناسی تنها قرائت دمای داخل جعبه اسكرین ،بدون توجه به سایر
جوی و از جمله رطوبت است ،بنابراین نمیتواند بیان كننده احساس واقعی ما از دمای هوا باشد ،زیرا هوای گرم در
پارامترهای ّ
صورت وجود رطوبت باال ،گرمتر احساس میشود به طوری كه وقتی دما  35درجه سانتیگراد باشد در صورت وجود رطوبت
نسبی  %55در حدود  43درجه سانتیگراد احساس میشود.
در این مقاله به منظور محاسبه دمای واقعی احساسی ،در ماههای گرم سال؛ ژوئیه ،ژوئن و آگوست برای یك دوره آماری
 10ساله در  40ایستگاه سینوپتیك در نیمه جنوبی كشور از روش محاسبه شاخص گرما استفاده و نتایج در محیط نرم افزار
 ArcGISبه صورت نقشههای همدمای واقعی احساسی پهنه بندی شد و با نقشههای همدمای معمولی مقایسه گردید .نتایج
نشان میدهد که در فصل گرم با وجودی كه مناطق ساحلی جنوبی کشور دمای كمتری را نشان میدهند اما دمای واقعی
احساسی باالتری دارند كه این دمای واقعی احساسی با فاصله گرفتن از ساحل و كم شدن میزان رطوبت كمتر میشود .در
مناطق ساحلی جنوبی کشور باال بودن دمای واقعی احساسی بویژه هنگامی كه امواج گرما بوجود میآیند مشكالتی را برای
مردم ایجاد میكنند .با توجه به آستانههای دمای واقعی احساسی ،فراوانی مشكالت در  4طبقه دسته بندی شد كه هر طبقه
شرایط ویژهای را بوجود میآورد .شرایط سینوپتیكی یك موج گرما كه منجر به باال رفتن دمای احساسی واقعی شده و قرار
گرفتن ایستگاههای ساحلی در شرایط فوق العاده خطر ناك بررسی شد .نتایج نشان میدهد که پیش بینی و صدور هشدار به
موقع امواج گرما بر اساس این شاخص از طرف سازمان هواشناسی برای مناطق گرم و مرطوب كشور میتواند منجر به كاهش
تلفات ناشی از این رخداد باشد.
واژههای کلیدی :شاخص گرما ،الگوی سینوپتیکی ،ایستگاههای ساحلی ،دما و رطوبت ،بیماری و مرگ و میر
********
 -1گروه اقلیم مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی لرستان؛
  -2دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه تهران

Dargahianf @ yahoo.com
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مقدمه

در فصل تابستان بویژه در ماههای تیر و مرداد باال بودن
دماهای حداكثر درایستگاههایی كه در عرض جغرافیایی
باالتری قرار دارند نسبت به ایستگاههایی كه در كنار خط
ساحلی (بندرعباس) و یا حتی پایین تر از آن در دریا (كیش)
قرار دارند ،از یك دید كلی ،غیر عادی به نظر میرسد زیرا
به علت عمودتر بودن زاویه تابش ،ایستگاههای عرضهای
پایینتر باید از دمای حداكثر بیشتری برخوردار باشند .امواج
گرما تأثیر قابل مالحظهای بر روی سالمت و ایمنی عمومی
افراد یك جامعه دارد .افزایش شدید گرما و همراهی آن با
رطوبت باال منجر به بروز مشكالتی برای مردم میشود كه
اگر به موقع در این زمینه یك نوع پیش آگاهی صادر شود
منجر به كاهش اثرات منفی و تلفات ناشی از آن میگردد .در
برخی از كشورها سرویس خدمات هواشناسی از طریق دادن
پیش آگاهیهای الزم  قبل از وقوع امواج گرما توصیههای
ضروری را فراهم میكند و اگر امواج گرما چندین روز
متوالی تداوم داشته باشد هشدارهای متناسب با آستانههای
مقاومت در مقابل گرما در شهرهای بزرگ و ساحلی  به
علت وجود مشكالت ویژه در آنها ،اعالن میگردد                    .
مناطق وسیعی از كشور ما در سواحل جنوبی در مناطق
گرم و مرطوب واقع شده اند .در مناطقی كه گرما و رطوبت
زیاد باشد پتانسیل الزم برای رخداد بارشهای خوب فراوان
است اما شرط كافی نیست .به همین دلیل در جنوب كشور
ما هرچند در ماههای گرم سال در برخی مناطق رطوبت به
حد اشباع میرسد اما به دلیل تسلط مراكز پرفشار جنب
حاره در فصل گرم فاقد بارش میباشد و هوا دارای شرایط
شرجی بوده كه منجر به عدم آسایش شده و شرایط را برای
نفس كشیدن طاقت فرسا میكند ،در برخی مواقع منجر
به عوارضی از قبیل گرفتگی عضله ،آفتاب سوختگی ،از
پاافتادگی افراد ،و حتی شوک مغزی میشود و به این ترتیب
انسان و فعالیتهای او را شدیدا ً تحت تأثیر قرار میدهد .از
آن جایی كه دمای اعالم شده توسط ایستگاههای هواشناسی
تنها قرائت دمای داخل جعبه اسكرین ،بدون توجه به سایر

پارامترهای ج ّوی از جمله رطوبت است بنابراین نمیتواند
بیان كننده احساس واقعی ما از دمای هوا باشد زیرا هوای گرم
در صورت وجود رطوبت باال گرمتر احساس میشود .این
مسئله اقلیمی در كشورهای پیشرفته مورد توجه قرارگرفته،
به همین منظور سازمان خدمات هواشناسی در این كشورها
شاخصی ( )1HIارائه كردهاند كه مبین دمای واقعی احساس
شده توسط انسان است و همراه با ساير پارامترهای وضعيت
ج ّوي اعالم و پيشبيني میشود .بنابراین شاخص گرما اندازه
دقیقی از احساس گرما در تركیب معینی از دما و رطوبت به
طور همزمان میباشد و از طریق یك فرمول قابل محاسبه
است .این شاخص در فصل تابستان نقطه مقابل شاخص
سوزباد در فصل زمستان است و میتواند به عنوان یك
شاخص اقلیمی مؤثر بر راحتی انسان قلمداد شود            .
در بین حوادث و بالیای ج ّوی و اقلیمی ،گرمای شدید
كه با رطوبت زیاد نیز همراه است و از آن به نام موج گرما
میتوان یاد كرد؛ یكی از پدیدههای مهلك و كشنده است
به طوری كه در مقایسه با سایر مخاطرات ج ّوی و اقلیمی
مانند سیل و تگرگ و غیره كه مشهودند ،موج گرما پدیدهای
كشنده ،بی صدا و نهفته است .به طوری كه در سال 1995
در امریكا  1021نفر بر اثر یك موج گرما از بین رفتند.
نگاره شماره  1آمار مربوط به تلفات موج گرما را در امریکا
طي سالهاي  1998-2009نشان میدهد .در اوت 2003
بدترین فاجعه طبیعی طی  50سال گذشته موج گرمایی بود
که با 30هزار نفر کشته همراه بود (بنو 2و همکاران  .)2004موج
گرما اگر تداوم داشته باشد خسارات ناشی از آن بیشتر
خواهد بود ،بنابراین طول دوره گرما میتواند میزان مرگ و
میر را تحت تأثیر قرار دهد (رامون 3و همکاران  ، 2006نگویرو 4و
همکاران .)2007آخرین و طوالنیترین موج گرما در دنیا در
سال  2010رخ داد که خسارات اقتصادی زیادی وارد کرد
و در سطح وسیعی منجر به آتش سوزی جنگل در روسیه
1- Heat Index
2- De Bono
3 - Ramo´n
4- Nogueira
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شد .پیش بینی شده وقوع موج شدید گرما هزینههای بزرگ
اجتماعی و اقتصادی تحمیل میکند ( )IPCC2012بنابراین امواج
گرما بخصوص در مناطقی که شاخص دمای احساسی در
آنها باالست با توجه به خسارات جانی و مالی فروانی که بر
جوامع تحمیل میکند از اهمیت فوق العادهای برای شناسایی
و پیش آگاهیهای الزم برای سالمت افراد برخوردار است.
1

منبع:

www.nws.noaa.gov/os/heat/index/

نگاره  :1آمار مربوط به مرگ و میر ناشی از موج گرما در
امریکا()1998-2009

بدن انسان گرما را به طرق مختلف دفع میكند؛ از طریق
گردش خون ،از دست دادن آب بدن به وسیله پوست و غدد
تعرق مقدار زیادی از گرمای بدن هدر میرود .زمانی كه
دمای خون به  98/6درجه فارانهایت یا  37درجه سانتیگراد
و بیشتر برسد ،پمپاژ بیشتر خون توسط قلب به رگها
شروع میشود ،رگهای خونی گشاد میشوند و خود را با
افزایش جریان خون وفق میدهند و بر اثر فشار بیش از حد
مویرگهای كوچك ،الیههای میانی پوست پاره میشوند.
خون بدن در نزدیك سطح پوست به گردش در میآید و
گرمای اضافی در هوای خنك تر تخلیه میشود درحالی كه
به طور همزمان آب بدن نیز از طریق تعرق هدر میرود.
پوست بدن اتالف بیش از %90گرمای بدن را بر عهده
دارد؛ بنابراین تعرق بدن باعث خنك شدن آن میشود اما در
شرایطی كه رطوبت زیاد باشد فرایند تعرق با تأخیر همراه
است زیرا وقتی كه بدن عرق میكند انرژی گرمایی الزم
برای تبخیر عرق را از بدن تأمین میكند و به همین دلیل بدن
خنك میشود .در شرایطی كه دما و رطوبت نسبی باالست
بدن تالش میكند تا دمای خود را به  37درجه سانتیگراد
1 - Intergovernmental Panel on Climate Change

برساند به طوری كه قلب سیلی از خون را از طریق رگهای
گشاد شده پمپاژ میكند و غدد تعرق نیز مایعی را كه شامل
مواد شیمیایی محلول و ضروری مانند كلرید سدیم است بر
سطح پوست جاری میكند .در چنین شرایطی افراد با توجه
به مدت زمانی كه در معرض این شرایط قرار میگیرند و
همچنین با توجه به سن و فیزیولوژی بدنشان با مشكالت
ویژهای مواجه خواهند شد .آسیب پذیر ترین افراد یك
جامه در برابر امواج گرما افراد پیر و سالخورده هستند به
طوری كه بر اثر یك موج گرما در 12تا 16جوالی سال
 1995در شیكاگو از بین  522مرگ و میری كه اتفاق افتاده
 371نفر از بین آنها افراد باالی  65سال بودند زیرا افراد پیر
توانایی الزم را برای عرق كردن نداشتند و ظرفیت و توانایی
آنها برای دفع گرما از طریق تبخیر تعرق بر روی پوست و
در نهایت خنك شدن پوست شان كم شده بود .عالوه بر
افراد پیر ،بچههای كوچك ،افرادی كه ناراحتیهای مزمن
دارند بخصوص ناراحتیهای قلبی ،افرادی كه از داروهای
آرام بخش به طور مداوم استفاده میكنند و افراد خیلی چاق
و همچنین افرادی كه در مناطق معتدل زندگی میكنند و
با آب و هوای گرم و مرطوب سازگاری ندارند ،در برابر
امواج گرما آسیب پذیرمی باشند .افرادی كه مشروبات الكلی
مصرف میكنند در معرض خطر بیشتری نسبت به تمام
گروههای باال قرار دارند .بیشتر مرگ و میر مرتبط با گرما
در شهرهای بزرگ اتفاق میافتد .ساختمانهای بلند و سنگ
كاری شده ،خیابانهای آسفالت و سقفهای پوشیده شده
از مواد جاذب حرارت ،در جریان بروز امواج گرما باعث
افزایش دما در محدوده شهر میشوند .این گرمای اضافی
ذخیره شده ،جزیره گرمایی را در شهرها بوجود میآورد.
امواج گرما در شرایط ج ّوی آرام و راكد آلودگی هوای شهر
را به دام میاندازد و استرس گرما را افزایش میدهد و باعث
مرگ و میر بیشتر افراد در قسمتهای داخلی شهرها كه
پرجمعیتتر است ،میشود .از جمله عوامل دیگری كه در
بررسی علل مرگ و میر بیشتر افراد در قسمتهای داخلی
شهرها باید به آن اشاره كرد عوامل اجتماعی و اقتصادی
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است .از نظر اجتماعی مناطقی كه در آنها جرم و بزهكاری
زیاد است و مردم به خاطر حفظ امنیت نمیتوانند تهویه طبیعی
و مساعدی را در طول شب داشته باشند در معرض خطر قرار
دارند و از نظر اقتصادی نیز برخی از مردم در محل زندگیشان
به علت ضعف توان مالی جهت خریداری وسایل برودتی،
از هوای مطبوع برخوردار نیستند و در معرض هوای خوب
و تهویه مناسب قرار ندارند .تأثیر افزایش دما به مدت زمانی
که افراد در معرض شرایط محیطی نامساعد قرار میگیرند
نیز بستگی دارد .زیرا امواج گرمای مداوم و بلندمدت برای
مثال چند روز تا یک  هفته تداوم ،به افراد اجازه رهایی
از گرما را نمیدهند (موج گرمای  2010روسیه) .نواحی
متأثر از امواج گرما معموالً مناطقی هستند كه در زیر منطقه
پایداری هوا و تحت تسلط توده هواهای پرفشار حرارتی
قرار دارند ،مانند نواحی جنوبی ایران كه در فصل گرم  تحت
سلطه پایداری هوای ناشی از پرفشار آزور قرار دارد .در
كشور ما اين شاخص برآورد ،اعالم و پيشبيني نميشود و
هيچ گونه اطالعيه ،اخطاريه و هشداري در اين زمينه از طرف
دستگاههاي متولي بخصوص هواشناسي و ستاد حوادث غير
مترقبه در نواحي تحت تأثير صادر نميگردد .در زمینه مرگ
و میر افراد طی وقوع امواج گرما هم اطالع و آمار دقیقی
در دسترس نیست و تاكنون كار تحقیقاتی در این زمینه صورت
نگرفته است .در بیشتر كشورهای دنیا كه دارای مناطقی با شرایط
مناطق جنوب كشور ما با دما و رطوبت باال در ماههای گرم و
تحت تسلط پرفشار جنب حارهای كه شرایط را برای آن حاد تر
كرده است ،عالوه بر پیش بینی هوا پیش بینی دما واقعی احساسی
نیز صادر میگردد و حتی اطالعیهها ،اخطاریهها و هشدارها ی
به موقع برای مناطق ویژه صادر میگردد و این در حالی است كه
حتی این مناطق در كشور ما تاكنون شناسایی نشدهاند.
منطقه مورد مطالعه نیمه جنوبی كشور میباشد .برای
یك دوره آماری  10ساله پارامترهای مورد نیاز شامل دما
و رطوبت حداکثر روزانه برای 40ایستگاه سینوپتیك تجزیه
و تحلیل شدند .ایستگاهها شامل دو دسته هستند یكی
ایستگاههایی كه دمای معمولی و واقعی احساسی در آنها

چندان تفاوتی ندارد و دور از ساحل و منابع رطوبت هستند
و دسته دیگر آنهایی هستند كه تفاوت قابل مالحظهای دارند
و در سواحل جنوبی كشور جایی كه دما و رطوبت همزمان
باال است قرار دارند (نگاره شماره .)2
در اين پژوهش عالوه بر شناسايي مناطق تحت تأثير به
عنوان نمونه شرايط سينوپتيكي يك موج گرما و خطرات
ناشي از آن نيز مورد مطالعه قرار گرفت آستانههای دمایی
مرتبط با موج گرما و خطرات مرتبط با آن بر روی سالمتی
انسان نیز استخراج و بررسی شده است.

نگاره ( :)2موقعیت منطقه مورد مطالعه

دادهها و روش کار

به منظور انجام این تحقیق ابتدا با توجه به هدف كار
منطقه مورد مطالعه مشخص گردید .با وجودی كه هدف
اصلی ،ایستگاههای ساحلی و جزيرهای بود اما ایستگاههای
واقع در عرضهای باالتر نیز جهت بهتر نشان دادن اثر
رطوبت در این شاخص انتخاب گردید .بنابراین  12استان
در نيمه جنوبي كشور شامل استانهاي سيستان و بلوچستان،
هرمزگان ،فارس ،بوشهر ،خوزستان ،كهگيلويه و بويراحمد،
چهارمحال و بختياري ،ايالم ،لرستان ،اصفهان ،يزد ،كرمان و
خراسان جنوبي به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شد و
 40ایستگاه سينوپتيك با توزیع مناسب در كل منطقه مورد
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نگاره ( :)3نقشه پهنهبندی دمای بلندمدت ژوئن

نگاره ( :)5نقشه پهنهبندی دمای بلندمدت اگوست

نگاره ( :)4نقشه پهنهبندی دمای بلندمدت جوالی

نگاره ( :)6نقشه پهنهبندی دمای احساس بلندمدت ژوئن

نگاره ( :)7نقشه پهنهبندی دمای احساس بلندمدت جوالی

نگاره ( :)8نقشه پهنهبندی دمای احساس بلندمدت آگوست

مطالعه انتخاب گردید .موقعيت كل منطقه مورد مطالعه در
نگاره  2نشان داده شده است .سپس شاخص گرما بر اساس
فرمول آن برای یك دوره آماری  10ساله بصورت روزانه
برای ماههای گرم سال (ژوئیه ،ژوئن و اگوست) محاسبه
گردید و نقشه همدمای معمولی و همدمای واقعی احساسی
ترسیم  و مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت .از

آن جایی كه دماهای احساسی همزمان با وقوع امواج گرما
بیشتر شده و بر روی انسان و فعالیتهای او اثرات زیادی
دارد الگوی سینوپتیكی مربوط به یك موج گرما كه در
نیمه جنوبی كشور منجر به باال رفتن دمای احساسی شده
در سطوح  500و  700هکتوپاسکال و سطح در یک شبکه
 2/5در  2/5از عرض  0-80 Nو  0-80 Eطول جغرافیایی که
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از سایت  NCEP/NCARدریافت شده بود مورد بررسی قرار
گرفت .یک دوره آماری  10ساله در ماههای گرم و با رطوبت
باالی  40درصد شاخص گرما محاسبه و سپس آستانههای
دماهای احساسی به چهار گروه تقسیم و محدوده هر كدام
مشخص شد و در ایستگاههای ساحلی و جزیرهای كه دمای
احساسی واقعی باالیی داشتند این آستانهها با توجه به نوع
خطراتی که ممکن است برای سالمتی انسان داشته باشند
به چهار گروه :خطرات قابل توجه ،فوق العاده قابل توجه،
خطرناك و فوقالعاده خطرناك  تقسیم شدند كه فراوانی آنها
محاسبه و تعیین شد و مناطق با خطر باال شناسایی گردید.

تجزیه و تحلیل یافتهها

مناطق جنوب كشور ما در ماههای گرم سال به واسطه
موقعیتشان در عرضهای جغرافیایی پایین و قرار گیری در
كنار سواحل جنوبی دارای گرما و رطوبت زیادی نسبت به
ایستگاههای عرضهای باالتر و دورتر از ساحل میباشند.
وجود این شرایط و همچنین تسلط مراكز پرفشار جنب
حارهای كه در این مناطق قبل از هرجای دیگر شروع شده
و دیرتر از سایر قسمتهای كشور از تسلط آن خارج
میشوند با عدم اجازه صعود به گرما و رطوبتی كه در بیشتر
مواقع در ماههای گرم سال بیش از حد اشباع است باعث
شده كه گرمای واقعی احساسی در ایستگاههای ساحلی و
ایستگاههای جزیرهای نظیر قشم و كیش بسیار باال باشد.
بررسی آمار روزانه در ماههای گرم سال دمای هوا را برای
ایستگاههای جنوبی كه در عرضهای پایینتر از  30درجه
واقع شدهاند كمتر از دمای ایستگاههایی كه در عرضهای
 30درجه به باال قرار گرفتهاند نشان میدهد .این موضوع  با
توجه به عرض جغرافیایی و عمودتر بودن زاویه تابش در
عرضهای پایینتر در ماههای گرم سال غیر طبیعی به نظر
میرسد نگارههای  4 ،3و  5دمای هواي معمولي را برای
نیمه جنوبی كشور در ماههای گرم سال (ژوئن ،جوالی و
اگوست) را نشان میدهد .تجزيه و تحليل  نقشهها نشان
میدهد كه ايستگاههاي واقع در نواحی ساحلی و جزيرهاي

دارای دمایهای پایینتری نسبت به ايستگاههای واقع در  
عرضهای جغرافيايي باالتر هستند .در مناطق جنوبی كشور
در ماههای گرم سال گرمای هوا به حدی است كه افراد
به راحتی نمیتوانند بیرون رفته و فعالیت داشته باشند در
این موقع از سال شرایط دما و باال بودن رطوبت به حدی
است كه شرایط تنفس نیز دشوار بوده و حتی برای مردم
بومی منطقه طاقت فرسا است .شاید بتوان دلیل آن را در
شرایط باال بودن دما و رطوبت به طور همزمان دانست به
طوری كه باال بودن رطوبت باعث میشود دمای قرائت
شده از ایستگاههای هواشناسی پایین نشان داده شود اما
در عوض دمای احساس شده توسط انسان كه همان دمای
واقعی احساسي است باال باشد .لذا ارائه شاخصی جهت
نشان دادن دما با توجه به رطوبت ،الزم و ضروری میباشد
بنابراین شاخص گرما كه در واقع اندازهای از چگونگی
احساس گرما ،همزمان با تأثیر رطوبت میباشد به كار برده
میشود .محاسبه شاخص گرما برای ماههای گرم سال در
نگارههای  7 ،6و  8نشان داده شده است .تجزيه و تحليل
اين نقشهها نشان میدهد كه باالترین دماهای احساسی در
سه ماه گرم سال بیشترین مقادیر را در سواحل جنوبی در
ایستگاههای ساحلی و جزیرهای دارند و به موازات دور شدن
از ساحل از مقدار دمای احساسی كاسته میشود به طوری كه
در ایستگاههای دورتر عامل رطوبت نه تنها باعث باال رفتن
دما نشده است؛ چون مقدار آن كم بوده در برخی موارد منجر
به خنك شدن و كم شدن دما نیز در این ایستگاهها شده است.

بررسی شرایط سینوپتیكی موج گرما و اثر آن بر روی
افزایش دمای واقعی احساسی

تفاوت دمای احساسی واقعی و دمای معمولی كه از
دماسنج جعبه اسكرین واقع در ایستگاه هواشناسی ثبت
میشود در ماههای گرم سال به باالترین حد خود میرسد
نگارههای  9تا  16كه همزمانی كم فشارحرارتی سطح زمین
و باال بودن رطوبت بخصوص نم ویژه و همراهی آن با
پرفشار جنب حارهای كه در این موقع ازسال بر روی بیشتر
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نگاره ( :)9الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/20

بخشهای كشور حاكم است موجب شده كه شرایط ویژهای در
سواحل جنوب كشور پیش بیاید و بر خالف دماهای ظاهری
كه كمتر از نواحی داخلی در عرضهای باالتر است دمای
احساسی فوق العاده باال باشد و منجر به مشكالتی برای انسان
شود .در این تحقیق الگوی سینوپتیكی یك موج گرما در جنوب
كشور مورخ  1389/4/20مورد بررسی قرار گرفته است.

سطح  500هكتوپاسكال

نواحی جنوبی كشور بخصوص نواحی ساحلی كمتر
تحت تأثیر بادهای غربی و سیستمهای ناشی از آن قرار
دارند .به همین دلیل در فصل بهار جزء اولین مناطقی هستند
كه كم كم تحت تأثیر پرفشار جنب حارهای قرار میگیرند
به طوری كه در ماه آخر فصل بهار مناطق جنوبی كشور به
طور كامل تحت تسلط كامل پرفشار جنب حارهای قرار
دارند اما قابل توجه اینكه چون نحوه قرارگیری پرفشار
جنب حارهاي بر روی كشور ما به حالت اریب میباشد
سواحل جنوب شرق را كمتر تحت تأثیر قرار میدهد.
این موضوع در نمودار مربوط به فراوانی آستانههای خطر
مربوط به دماهای احساسی نشان داده شده است ،به طوری
كه در ایستگاه چابهار با وجود باال بودن فراوانی روزهای
قابل توجه از نظر دماي احساسي؛ فراوانی روزهای همراه با
خطر فوق العاده درآن وجود ندارد .یك موج گرما ،دورهای

نگاره ( :)10الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز )1389/3/21

از گرمای شدید همراه با رطوبت است كه دو روز یا بیشتر
ادامه داشته باشد و منجر به بروز برخی از بیماریها و سایر
استرسها بر افراد  یك جامه شود (خدمات ملی هواشناسی
امریكا) .در این تحقیق الگوی سطح  500هكتوپاسكال یك
موج گرما در جنوب كشور مورخ  1389/6/20مورد بررسی
قرار گرفته است.
این موج گرما تقریب ًا  10روز طول كشیده كه الگوی
سطح  500آن برای  8روز نشان داده شده است (نگارههای
 9تا  .)16همانطوركه نقشهها نشان میدهند خط هم ارتفاع
 590ابتدا درجنوب غرب قرار گرفته و در روزهای بعد
سواحل جنوبی را در بر گرفته كه البته شدت آن در سواحل
جنوب شرقی كمتر بوده است و پس از  8روز بتدریج
موج ضعیف شده و خط هم ارتفاع  590بتدریج از سواحل
جنوبی و سپس جنوب غربی خارج شده است.

شرایط سطح زمین

در دوره گرم سال به سبب گرمایش شدید سطح زمین
مركز كم فشاری بر روی خلیج فارس تشكیل میشود
كه هوای شبه جزیره عربستان را به داخل ایران میكشد
(علیجانی )1373،و منجر به باالرفتن دمای خوزستان از جمله
آبادان و ماهشهر شده ،به دلیل عبور از روی دریای گرم
برای ایستگاههای ساحلی و جزیرهای جنوب ایران شرایط
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نگاره ( :)11الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/22

نگاره ( :)12الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/23

نگاره ( :)13الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/24

نگاره ( :)14الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/25

نگاره ( :)15الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/26

نگاره ( :)16الگوی سینوپتیکی حاکم در تراز 500
هکتوپاسکال در روز 1389/4/27

شرجی را بوجود میآورد .در این مطالعه موردی از موج رطوبت

گرما یک نقشه تركیبی  8روزه سطح زمین تهیه شده و نشان مقدار رطوبت هوا به دو صورت مطالعه میشود یكی نم نسبی كه
داده كه در منطقه مورد مطالعه یك كم فشار حرارتی حاكم درجه اشباع و توان بارندگی رانشان میدهد و یكی نم ویژه یعنی
بوده كه وجود این كم فشار حرارتي یكی از دالیل عمده مقدار بخار آب در برابر یك كیلوگرم هوای خشك .بیشترین نم
باالرفتن دمای احساسی در این مناطق میباشد.
ویژه در كشور ما در سواحل جنوبی میباشد و از نظر توزیع
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جدول  : 1محدودههای دمایی و مشكالت انسانی مرتبط با آنها
اقدام الزم

ناشی از گرما

نوع بیماری

 32-27درجه سانتیگراد
 90-80درجه فارنهایت

احتیاط

آفتاب سوختگی

قرمز شدن ،تورم ،اگزمای پوست
تب و سردرد

 41-32درجه سانتیگراد
 105-90درجه فارنهایت

احتیاط فوق العاده

گرفتگی عضله

گرفتگی همراه بادرد عضالت به خصوص ماهیچههای پا
و شكم و عرق كردن زیاد

 54-41درجه سانتیگراد
129-105درجه فارنهایت

خطر

ازپاافتادگی و ناتوانی

عرق كردن زیاد  ،ناتوانی و ضعف  ،پوست سرد  ،نبض
سنگین  استفراق كردن

 54درجه سانتیگراد و بیشتر
 130فارنهایت و بیشتر

خطر
فوق العاده

شوك مغزی

دمای بدن تا 41دجه باال میرود  ،پوست گرم و خشك
نبض تندمی زند و امكان بیهوشی باالست

نگاره ( :)17الگوی سینوپتیکی سطح زمین

نگاره ( :)18میزان نم ویژه در سواحل جنوب کشور
که بیشترین میزان را در کل کشور دارد

زمانی در تیر ماه بیشترین مقدار را دارد به طوری كه ساحل تنگه
هرمز بیشترین رطوبت را در این ماه به خود اختصاص داده است.
براساس مطالعه انجام شده نیز باالترین دماهای احساسی در دوره
گرم سال در این مناطق اتفاق افتاده است.

بررسی آستانههای دمای واقعی احساسی ،خطرات و
بیماریهای مرتبط با آنها

با وجودی كه شدت خطرات و بیماریهای ناشی از گرما
برای افراد  از نظر سنی و شرایط فیزیكی بدنشان متفاوت است؛
تأثیر امواج گرما همچنین با توجه به مدت زمانیكه افراد در

معرض شرایط گرما قرار دارند و نوع فعالیتهایی كه انجام
میدهند فرق میكند .اما به طور كلی با توجه به جدول شماره 1
محدودههای دمایی با توجه به شاخص گرما در جدول شماره 2
مشخص شده است .در صورتی كه افراد در معرض هركدام از
این محدودهها واقع شوند دچار مشكالت خاصی خواهند شد
كه با عالئم ویژهای همراه میباشد و انسان باید اقدامات الزم را
با توجه به هر كدام از محدودهها انجام دهد.
اولین ردیف افقی جدول شماره  2به درصد رطوبت
اختصاص دارد كه از  40درصد تا  100درصد تقسیم بندی
شده است و اولین ردیف عمودی نیز به دما اختصاص دارد
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جدول  : 2محاسبه شاخص دما

كه بر اساس واحد فارنهایت میباشد .بمنظور آگاهی از
دمای احساسی و واقعی با در نظر گرفتن میزان رطوبت و
دمای هوا در محل تالقی این دو میتوان براحتی و بدون
استفاده از فرمول از این جدول استفاده كرد.
با محاسبه شاخص گرما برای ایستگاههای ساحلی و
جزیرهای فراوانی رخداد روزهایی كه در محدودههای دمایی
منجر به بروز هریك از مشكالت بود ،شناسایی شد به
طوری كه روزهایی كه در محدوده دمایی بین  90-80درجه
فارنهایت و رطوبت نسبی  40درصد و باال بودند به عنوان
روزهای قابل توجه و محدوده دمایی بین  97-91درجه
فارنهایت و رطوبت نسبی بیش از  % 40قرار داشتند به
عنوان روزهای فوق العاده قابل توجه و روزهایی كه دمای
نگاره ( :)19آستانههای دمایی با درجات متفاوت خطر برای
آنها بین  ،107-98فارنهایت و با رطوبت بیش از  40درصد  
ایستگاههای جنوبی در معرض خطر
بود به عنوان روزهای خطر ناك شناسایی شدند .روزهای با

دمای بیش از  108درجه فارنهایت و رطوبت نسبی بیش از
 40درصد به عنوان روزهای فوق العاده خطر ناك به عنوان
نمونه برای سال   1389شناسایی شده است .كه در نگاره
شماره ( )19فراوانی هریك از محدوده ها برای ایستگاههای
ساحلی و جزیرهای نشان داده شده است.
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همانطور كه نمودار نشان میدهد درطول فصل گرم این
سال در تمام ایستگاههای آستانه دمایی خطرناك در درجه
اول وآستانه فوق العاده قابل توجه در درجه دوم رخدادهای
بیشتری را به خود اختصاص داده است.

بحث و نتیجهگیری

به منظور محاسبه دمای واقعی و احساسی توسط
انسان در فصول مختلف سال در نواحی مختلف دنیا از
شاخصهای راحتی اقلیمی استفاده میشود .این شاخصها
با توجه به فصل سال متفاوت بوده و پارامترهای ج ّوی
مختلفی در آنها دخیل میباشد .یكی از این شاخصهای
اقلیمی كه برای درك  و آگاهی دمای احساسی انسان در
فصل گرم به كار میرود شاخص گرما میباشد.
شناسايي مناطقي از كشور كه تحت تأثير اين شاخص
واقع شدهاند اولين گام در اين پژوهش بود به منظور اثبات
اين ادعا عالوه بر مناطق تحت تأثير ايستگاههايي كه تحت
تأثير اين شاخص نبودند براي مقايسه بهتر در نظر گرفته شد
و نتايج آن به صورت نقشه پهنهبندي شده هم در صورت
احتساب شاخص و هم در صورت عدم احتساب شاخص
(  )3-8نشان داده شد.
نواحي ساحلي كشور در طول دوره  گرم سال داراي
رطوبت و دماي بااليي هستند از طرفي تسلط پرفشار جنب
حارهاي نيز خود به تشديد اين شرايط كمك میكند .از
طرفي همزمان با رخداد امواج گرما ،شرايط حادتر میشود
و دماي احساسي واقعي به طور چشمگيري باالمیرود كه
البته تأثير آن بر تمام ايستگاههاي ساحلي وجزيرهاي يكسان
نبوده و از غرب به شرق ساحل متفاوت بوده است .محاسبه
شاخص گرما به صورت روزانه براي تمامي ايستگاهها انجام
شد و ايستگاهها به نسبت دور شدن از ساحل و كم شدن
رطوبت يا دوري از منبع رطوبت تأثير پذيري كمتري را
از اين شاخص نشان میدادند .در زمان رخداد امواج گرما
محدودههای دمايي يا آستانه هايي از نظر شاخص گرما در
نظر گرفته شد كه هر كدام منجر به مشكالتي براي انسان

میشود .محدوده هركدام از اين آستانهها در زمان رخداد
يك موج مورخ  1389/4/20محاسبه و در يك نمودار نشان
داده شد (نگاره .)19
این شاخص در كشورهای دنیا در بخش سرویسهای
پیش بینی سازمانهای هواشناسی بكار برده میشود  ،بطوری
كه این مراكز معموالً عالوه بر صدور هشدارهای به موقع
به افراد جامعه متناسب با سن وشرایط محیطی توصیههای
الزم را میدهند .از آنجایی كه شرایط نامطلوب و نامساعد
مانند رخداد امواج گرما تأثیرات ناشی از گرما و رطوبت
را افزایش میدهند ،در معرض آفتاب بودن یا قرارگرفتن
در جایی كه تهویه هوا كم صورت میگیرد میتواند دمای
احساسی را افزایش دهد از طرفی وجود باد بیشتر از  3متر
در ثانیه پوشیدن لباسهای سبك و روشن  ،نوشیدن آب
زیاد ،خوردن غذاهای سبك و انجام فعالیتهای كم و قرار
گرفتن در شرایط سایه میتواند دمای احساسی را كاهش
دهد و خطر سالمتی ناشی از گرما را كم كند .نكته قابل
توجه اینكه اثرات گرما در طول بروز این امواج بتدریج
روند افزایش به خود گرفته ،صدمات ناشی از آن تقریب ًا
بعد از ماكزیمم مقادیر شاخص گرما به اوج خود میرسد.
بنابراين با استفاده از نقشههای پيش يابي هوا میتوان با
صدور پیش آگاهیهای الزم توسط سازمان هواشناسی
كشور و هماهنگی با مراكز بهداشتی و درمانی ،آسیب
پذیری جامعه را در برابر امواج گرما كاهش داد.
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