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چكيده
شب ،براي ساکنان ايران مرکزي بهويژه در دورة گرم سال ،فرصتی براي استراحت و حتّی
تكميل فعّاليّتهاي روزانه مانند کشاورزي است .انگيزة انجام پژوهش حاضر ،گرمايش جهانی
آبوهوا و به دنبال آن افزايش کمينههاي دما بود تا مشخّص شود ويژگیهاي کمّی شبهاي
گرم در ايران مرکزي کدام است؟ و اين شبها به لحاظ مكانی – زمانی ،چه روابطی با ابرناکی
شبانه دارد؟ بدين منظور با استفاده از کمينههاي روزانة دماي بازة  33ژوئن تا  33سپتامبر،
متعلّق به  7شهر برگزيده طی سالهاي  6371تا  ،3003آستانة دماي  32/4درجة سلسيوس
تعيين شد تا بر پاية ميانگين صدکهاي  33ام و نيز مقادير ابرناکی شبهاي گرم ،روابط آماري
اين دو متغيّر بررسی شود .نتايج نشان داد که  26 ،43و  %32از تغييرات مقادير دماي شب به
ترتيب براي شهرهاي يزد ،کاشان و سمنان متأثّر از ابرناکی شبانه  >0/000است .شهر بم ،با
بيشترين فراوانی شبهاي گرم (در برخی سالها تا  30شب) ،بيشترين ابرناکی شبانه و شهر
کرمان با کمترين فراوانی شبهاي گرم ،کمترين ابرناکی شبانه را داشت .همچنين نتايج،
افزايش تدريجی فراوانی شبهاي گرم و ابرناکی شبانه را براي همة شهرها بهجز اصفهان و
کرمان تأييد کرد.

واژگان کليدي :ابرناکی شبانه ،شبهاي گرم ،صدک ،کمينه دما ،ايران مرکزي.

* .نویسندة مسئول301- 03330130 :
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مقدّمه
در مقیاسِ کالن ،افزایش نیمدرجة سلسیوس دمای میانگین کرة زمین (بودهو ،)0330 ،1افزایش بیشتر دماا در
الیههای پایین وردساههر نسا ب باه الیاههای بااالیی (فیالنادراس 0و همکااران ،)0311 ،افازایش  3/1درجاة
سلسیوس دمای هوا در نیمکرة شمالی (ژنگ و ویکیانگ )0332 ،0و در مقیاس کوچکتر ،پیشبینی افازایش 0
درجة سلسیوس برای  13تا  03سال آینده در جزیارة انگلای (کانا  2و همکااران ،)1393 ،کااهش فراوانای
روزهای یخ ندان (پانمائو 1و همکاران )0332 ،و افزایش کمینههای دما (زائو و نزاوا )0330 ،1در کشور چاین و
نیز استرالیا و نیوزلند (مینزل 0و همکاران ،)0330 ،نمونههایی از اهمّیّب گرمای فزایندهای اساب کاه سااکنان
کرة زمین ،هر روز بیشتر ح میکنند.
گرمایش آبوهوا در خاورمیانه و از جمله ایران ،در قالب افازایش دماای هاوا باه میازان  0تاا  0/01درجاة
سلسیوس (رجب و پرادام ،)0330 ،9افزایش دمای روزهای فرین گارم (مساوودیان و دارناد )1031 ،و فراوانای
آنها (منتظری و افیونیزاده ،)1033 ،افزایش کمینههای دماا در  %13از ایاران (منتظاری )1030 ،و باه تو یار
کوثری 3و همکاران ( ،)0311در مناطق خشک و نیمهخشاک و بااز باه تو یار داادقی آباآباادی و همکااران
( ،)1030در نیمة شرقی و مرکزی ،روند افزایشای دماهاای بیشاینه در ناواحی مرکازی (حل یاان و همکااران،
 )1031و نیز روند افزایش شبهای گرم در سراسر ایران بهجز زاگرس جنوبی و شهرکرد (آلیجانی و همکااران،
 )1031نمود یافته اسب.
گرمایش آبوهوا در مقیاسی خردتر ،خود را در قالب کاهش فراوانی روزهای سرد شاهر کرمانشااه (دارناد و
همکاران ،)1030 ،جابهجایی هستههای زمستانی هوای گرم به سوی شمال غرب روی محور کوهساتانی ایاران
(براتی و موسوی )1092 ،و افزایش دماهای کمینة ش انه در ناواحی جناوبی دریاای خازر (آزیازی و روشانی،
 )1091نشان داده اسب .به دن ال ایان گرماایش ،ناز شادن الیاة ازن و افازایش ورود پرتاو فارابن(ش (بیار و
رودیر )1391 ،13و جان باختن  12933ن(ر در محیطهای شهری مرت ط باا رخاداد ماور گرماای ساال 0330
فرانسه (آرگاد 11و همکاران )0330 ،اهمّیّب مییابد .مجموآة پژوهشهای یادشده ،توجّه جادّی پژوهشاگران را
به افزایشهای دما در گسترة کرة زمین و سرزمین ایران و نیز پیامدهای محیبی آن نشان میدهد.
در این میان ،شب آفریدهای اسب که به سا ب بازتاابش فاراوان زماین ،خنکای هاوا فاراهم شاده ،امکاان
استراحب و تجدید نیروی انسانها در آن از پ کار روزانه بهویژه در قلمرو گرم و خشک ایران مرکازی فاراهم
میشود؛ ولی افزایش دما ،اساساً بر فراوانی شبهای گرم میافزاید؛ چنانکه در ساال  ،1313فراوانای شابهای
گرم پورتوریکو به میزان  %13افزایش یافب (اِپا .)0311 ،10بنا به نقا دِئاااو 10و همکااران ( ،)0330گرماهاای
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شدید ش انه میتواند باآث به خبر افتادن سالمب انساانها و افازایش تانش گرماایی زیساببومها و کااهش
فوّالیّبهای اقتصادی شود؛ ولی ابرها با توجّه باه برخای ویژگیهایشاان مانناد بلنادا ،سات را ،گساترا افقای،
تغییرپذیری افقی ،محتوای آب و فاز مایع و جامد و اندازة قبر ها و ذرّات تشکی دهنده (است(ن 1و همکاران،
 ،)0330خبرات و فوّالیّبهای یادشده را تأثیر قرار میدهند .در گسترة ایاران مرکازی طای شابهای داا ،
کاهش دما سریعتر و بیشتر از شبهای ابرنا اسب .طی شبهای ابرنا  ،خارور تابشهاای بلناد بازیافتاه از
سبوح ط یوی این مناطق مانند ماسهزارهاا کاه طای روز دمایشاان باه  00تاا  09درجاة سلسایوس میرساد
(مینگات ،)1333 ،0کمتر میشود و افزایش دماهای کمینه رخ میدهد.
متأسا(انه ،تغییار
ّ
از نظر مسوودیان ( ،)1090تابش و گرما ،دو ویژگی چیره در قلمرو ایاران مرکازی اساب.
نادرسب الگوی موماری در این پهنه ،از مصالح سازگار با آبوهوا با گنجایش گرمایی باال مانند آجر و کاهگ به
مصالح ناسازگار با آبوهوا و دارای گنجایش گرمایی پایین ،مانند سنگ و فلز بر شدّت دماهای بحرانی روزهای
گرم و در پی آن شبهای گرم ایران مرکزی افزوده اسب.
آلیجانی ( ،)1033شبهای گرم را شبهایی میداناد کاه دماای کمیناة آنهاا بااالی داد ناودم اساب.
مبالوات اخیر دربارة گرمایش جهانی نشان میدهد که میان شایب افازایش دماهاای کمیناة روزاناه و شایب
افزایش دماهای بیشینة روزانه ،تقارن نیسب .بدین مونا که کمینهها باا سارآب بیشاتری نسا ب باه دماهاای
بیشینة روزانه افزایش مییابند (الکساندر 0و همکااران .)0331 ،در ایان زمیناه ،ماانتون 2و همکااران (،)0331
نشان دادند که از سال  1311روزها و شبهای گرم به طور قاب مالحظهای افزایش یافته اساب در حاالی کاه
روزها و شبهای سرد در جنوب شرق آسیا و منبقة جنوب اقیانوس آرام کاهش یافته اسب.
در میان بخشهای مختلف سرزمین ایران ،پهنة مرکزی ،به آنوان ناحیة نسا تاً پساب ،طای روز باه سا ب
نزول و پایداری پویشی هوا ،با کم ود ابر روبروسب .این شرایط ،به ن(ع افزایش تابش روزانه و گرمشادن شا انة
این ناحیه اسب .از این رو ،سرزمین این پژوهش ،شام استانهای سمنان ،اد(هان ،یازد و کرماان در محادودة
 03تا  01درجة شمالی و  01تا  10درجة خاوری تویین شد (شک  .)1هد کلّی این تحقیق ،بررسای آمااری
و همدید شبهای گرم ایران مرکزی برای تویین روابط ابرناکی و گرمای ش انة تابستانهای ایران مرکزی باوده
اسب.

مواد و روشها
انجام این پژوهش با تهیّة داده از دو من ع ادلی ممکن شد :الف :از بخش خدمات ماشینی سازمان هواشناسای
کشور ،مقادیر کمینه دمای روزانة دما و کدهای ابرناکی ش انه (ساآب  )33و سمب و سرآب باد بارای  0شاهر
ایران مرکزی شام کاشان ،یزد ،اد(هان ،سمنان ،بم ،شاهرود و کرمان (ایستگاههاای هواشناسای و همدیاد) از
 00ژوئن تا  00سهتام ر (فص تابستان) سالهای  1309تا  0333تهیّاه شاد .از ایان پا  ،در ایان پاژوهش،
«دماهای کمینه» آ ارتی اسب که برای رآایب اختصار به جای «دمای کمینة روزانة ساآب د(ر شاب» گ(تاه
میشود .ب :از تارنمای داندی 1برای تهیّة دادههای ابر آسمان ایران مرکزی در ساآب د(ر است(اده شد.
1- Stephen
2- Mainguet
3- Alexander
4- Manton
5- www.sat.dundee.ac.uk
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برای رسیدن به هد پژوهش ،ابتدا تویین سارزمین ماورد پاژوهش در دو مقیااس توریاف شاد :یکای در
مقیاس کوچک یونی پهنهای که باید رخدادهای شبهای گرم با دماهای بحرانی در آن پاایش میشاد (شاک
 )1و دیگری در مقیاسِ بزرگ و همدید که با گردا آمومی جو مارت ط اساب .سارزمین در مقیااسِ کوچاک،
استانهای کرمان ،بم ،یزد ،اد(هان ،کاشان ،شاهرود ،سمنان را دربر گرفاب تاا بتواناد نماینادة شارایط دماای
هوای ایران مرکزی باشد .در مقیاس همدید نیز محدودهای از آرض  03تا  01درجة جغرافیاایی و از طاول 01
تا  10درجة خاوری توریف شد.
تهیّة دادههای دمای کمینه و ابرناکی ایستگاههای شاهرود ،سمنان ،کاشان ،اد(هان ،یزد ،کرمان و بام طای
دورة آماری  1309-0333از بخش خدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشور ،این امکان را فراهم کرد تا پا
از استخرار دماهای کمینة هر شهر و تشکی ستونهای ساال ،مااه ،روز و دماهاای کمیناه در محایط اکسا ،
دد های نود و نهم و دهکهای نهم در دورة آماری  1309-0333تویاین شاوند .پایش از ایان ،رودیکاار 1و
همکاران ( ،)13 :0310آساتانههای دماایی  03و بااالی  03درجاة سلسایوس را در پژوهشهاای خاود ،بارای
هندوستان تویین کردهاند .در این پژوهش ،با محاسا ة میاانگین مجموآاة داد هاا و دهاکهاای شاهرهای
برگزیده به ت(کیک سالها و سه محاسا ة میاانگین  00ساالة آنهاا ،یونای آساتانة  01/2باه آناوان مویاار؛
محاس ات بودی شام تویین سنجههای فراوانی گرمترین شبهای هر شهر ،فراوانای گرمتارین شابهای هار
سال ،تغییرات میانگین ساالنة دمای کمینة شهرها و نیز تغییرات فراوانی شبهای گرم و ابرنا انجام شاد .باه
این ترتیب ،روندیابی تغییرات فراوانی شبهای گرم و ابرنا انجام گرفب.
در ادامه ،باالترین دماهای کمینة هر شهر و میزان ابرناکی آن برحسب تااری رخاداد تویاین شاد و رواباط
روزبهروز گرما و ابرناکی شبهای ایران مرکزی وارد موادالت وایازی گردید .در این آزمون ،متغیّر دما به آناوان
متغیّر وابسته (تأثیرپذیر) و متغیّر ابرناکی به آنوان متغیّر مساتق (تأثیرگاذار) از  1تیرمااه تاا  01شاهریورماه
(سالهای  )1309-0333وارد مدل در نرمافزار اس.پی.اس.اس 0.شد.

شكل  .6سرزمين مورد پژوهش و پراکنش شهرهاي برگزيده
1- Revadekar
)2- Statistical Package for Social Science (SPSS
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در آخرین مرحله ،کار تحلی و بررسی دقیقترِ تأثیرات ابرناکی ش انه بر رخداد شابهای گارم باا دماهاای
بحرانی در محدودة جغرافیایی ایران و اطمیناانیاابی از وقاو ابرنااکی شا انه روی شاهرهای سارزمین ماورد
پژوهش ،به دورت بصری انجام شد .برای این کار ،اقدام به تهیّاة تصااویر ابرنااکی در سااآب  33در گرمتارین
شبهای رخداده در سرزمین مورد پژوهش از سایب داندی گردید.

نتايج
بررسی تغییرات میانگینهای چندسالة دماهای کمینه به آنوان نمایندة دمای شب در شهرهای برگزیدة ایاران
مرکزی ،افزایش محسوس دماهای کمینه را در همة شهرها طی سالهای اخیر نشان داد .نخستین نتایج نشاان
داد که به ترتیب شهرهای کرمان ،اد(هان و شاهرود دارای کمتارین میاانگین داد و دهاک دماای کمیناه
بودند که از آستانة  01/2درجة سلسیوس؛ یونی میانگین دهک مجموآاة شاهرها در کا ّ دوره پاایینتر باوده
اسب .شهرهای کرمان ،اد(هان و شاهرود نیز باه ترتیاب کمتارین تواداد شابهای گارم را در ایاران مرکازی
داشتهاند .شهر کرمان در دورة آماری  1309-0333فقط  9شب گرم داشته اسب .شهرهای بم ،سامنان ،یازد و
کاشان به ترتیب با داشتن بیشترین شبهای گرم ،دارای میانگینهای باالتر از آستانة شبهای گارم و بحرانای
بودهاند .شهر بم با داشتن آرض جغرافیایی پایینتر ،نس ب باه ساه شاهر دیگار ،در تماامی ساالهاای باازه از
بیشترین فراوانی شبهای گرم برخوردار بوده ،در ساال  1399و  0333بایش از  93شاب گارم داشاته اساب.
همچنین نتایج جدول نشان داد که باالترین دماهای کمینة ساآب د(ر ،مربوط باه  03تیرمااه ساال  1000از
شهر بم به مقدار  01/0درجة سلسیوس و پایینترین آن مربوط به  03تیرمااه ساال  1090از شاهر کرماان باه
مقدار  01/1درجة سلسیوس بوده اسب (جدول .)1
میانگینهای دهساله دماهای کمینه شهرهای برگزیده ایران مرکزی نشان داد که باالترین مقادیر مربوط باه
ایستگاه بم با  00/1درجة سلسیوس و پایینترین مقادیر مربوط به ایستگاه شاهرود باا  11/1درجاة سلسایوس
بوده اسب ولی ویژگی مشتر تمام شهرها ،افزایش محسوس مقادیر دماهای کمینه از ابتادای دوره آمااری تاا
پایان دوره اسب.
همانند فراوانی شبهای گرم ،فراوانی شبهای ابرنا در میان شهرها مورد مبالوه نیز دارای افازایش ولای
با تغییراتی کمتر بوده اسب .وضویب شهرها نشان میدهد که شهر بم دارای بیشاترین فراوانای شابهای گارم
یونی تا نزدیک به  33روز در برخی سالها بوده ،نس ب به سایر شهرها بیشترین ابرناکی را نیز داشته اسب.
جدول  .6باالترين دماهاي کمينه (شبهاي گرم) ايستگاههاي ايران مرکزي ()6371-3003

رديف

ميانگين دما باالتر از

شهرها بر اساس
عرض جغرافيايی

دما

دهک ميانگين
()32/4

تاريخ

صدک ميانگين
()37/2

ميالدي

خورشيدي

6

شاهرود

09





0330/0/19

1090/2/00

3

سمنان

00/2





1330/0/09

1001/1/1

2

کاشان

01/2





1339/0/10

1000/2/00

4

اد(هان

09/9





0331/0/03

1092/2/03

2

یزد

00/2





0339/0/11

1090/2/01

1

کرمان

01/1





0339/0/03

1090/2/03

7

بم

01/0





1339/0/11

1000/2/03

1
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بود از بم ،شهرهای سمنان ،یزد و کاشان به ترتیب ،بیشترین فراوانای شابهای گارم و بیشاترین فراوانای
شبهای ابرنا را داشتهاند .شهر کرمان نیز که کمترین فراوانی شابهای ابرناا را داشاته ،دارناده کمتارین
فراوانی شبهای گرم اسب .بااینهمه ،در برخی شهرها مانند اد(هان ارت اط ابرناکی شا انه و شاب گارم قاوی
ن ود .اد(هان در سال  1330بدون حتی یک شب گرم ،جمواً  00شب ابرنا داشب.
در این تحقیق مونیداری راببه گرمای شبهای برخی شهرهای ایران مرکزی با ابرناکی ش انه تائیاد شاد.
باند ابر در تصاویر موردی شبهای گرم ،گویای انتقال ابرها از سوی آبهای جنوبی ایران شام دریاای سارخ،
خلیج آدن ،خلیج فارس ،اقیانوس هند و دریای آمان به سوی ایران مرکزی در شهرهای یادشده طای سااآات
د(ر شب اسب (شک .)0
نتایج آزمون وایازی میان دو متغیّر مستق ابرناکی ش انه و متغیّر وابسته گرمای شب ،بارای دیگار شاهرها
شام کرمان ،ادا(هان و شااهرود دربردارناده در نمودارهاای هام مقیااس ،نتاایج خشانودکنندهای ن اود .باا
برابرسازی روزبهروز تاری شبهای گرم و تاری شبهای ابرنا مشخّص گردید قاویترین ارت ااط مرباوط باه
روز نوزدهم ماه مرداد همه سالها ( )1309 -0333در شهر یزد با سابح مونایداری  >0/000اساب .مواادالت
وایازی روی متغیّرهای فراوانی شبهای گرم و فراوانی شبهای ابرنا  ،حاکی از وجود روناد و رابباه موناادار
میان متغیّرهای ابرناکی و شب گرم (جدول  )0در سه شهر کاشان ،سمنان و یزد اسب (شک .)0

شكل  .3تصاوير ابرناکی ايران مرکزي طی گرمترين شبهاي اصفهان (الف) ،بم (ب) ،يزد (پ) و کرمان (ت) در ساعت 33
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شكل  .2روابط فراوانی شبهاي ابرناک و شبهاي گرم طی تابستان در ايران مرکزي بر پاية دهک  32/4درجة سلسيوس
جدول  .3سطح روابط آماري متغيّرهاي فراوانی شبهاي گرم و فراوانی شبهاي ابرناک شهرهاي ايران مرکزي
شهر

سطح معنیداري

ضريب تعيين

کاشان

>0/000

0/13

سمنان

>0/000

0/52

یزد

>0/000

0/94

ایران مرکزی قلمروی اسب که در آن چیرگی با آنادر تابش و گرما اسب (مساوودیان .)1090 ،مارت ط باا
این چیرگی ،میتوان به پهنههای افزایش دمای ش انة ایران در نیمسدة گذشته با آهنگ  0درجاه در هار 133
سال اشاره کرد (شک  )2که گویای پهنة یکهارچة این افازایش طای ماههاای ژوئان ،جاوالی ،اوت و ساهتام ر
اسب .در این شک  ،موقویّب  0شهر سمنان ،کاشان و یزد ،رواباط مونایدار را میاان ابرنااکی و گرماای شا انه
نشان میدهند .در این الگو ،از پهنههای چهارگانة ماههای یادشده موقویّتی متوسّط تهیّه شده اساب (محادودة
رنگ سرخ).
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شكل  .4موقعيّت شهرهاي داراي روابط معنیدار ابرناکی و گرماي شبانه با پهنههاي رو به گرمايش شبانه

بحث
هرچند ایران مرکزی ،کمترین مقدار نم و ابرنااکی را در کا ّ کشاور دارد (آلیجاانی )1090 ،و بناابر پاژوهش
رسولی و همکاران ( ،)1030مقدار ابرناکی در مقایسه با دیگر پهنههای ایران در پایینترین حدّ متوسّط سااالنة
خود یونی  1/2اکتا اسب؛ ولی افزایش پوشش ابر طی دو ماه آخر از مجموآة ماههای مورد بررسی در پاژوهش
حاضر ،مورد تأیید حاتمی و همکاران ( )1031نیز بوده اسب .در این زمینه ،نتایجی کاه داحراییان و همکااران
( )11 :1090بر پایة تحلی های آماری از پژوهش خود گرفتند؛ م نی بر احتمال اثر ابرنااکی بار روناد افازایش
میانگین ساالنة دما برای شهرهای داخلی ایران ،دسبکم برای میانگینهاای فصالی و نیاز دورهای مانناد دورة
گرم سال قوّت میگیرد؛ چراکه امکان افب دما در چرخة ش انهروزی دما ،تنها طی شب و بهویژه ساآات پایاانی
آن مبرح اسب؛ ولی نتایج پژوهش حاضر و مشاهدات چندین دهساله ،دسبکم بارای آسامان منااطق کاویری
کاشان نشان میدهد که از ساآات آغازین به سمب ساآات میانی و پایانی شب ،بر یکهارچگی و بهویژه ان اوهی
ابرها افزوده میشود و طی چنین شبهایی ،افب دمای موماول شا انه و یاا دا حگاهی رخ نمایدهاد .اساسااً
چنانکه شمسیپور و همکاران ( )1030نیز بیان داشتهاند در شرایط ابری ،دامنة تغییرات دماا کمتار از شارایط
آفتابی (و به تو یر دیگر شرایط بیابر) اسب.
هماهنگ با نتایج پژوهش حاضر و مرت ط با گرمای بازتابیافته از سبح شهر طی مورهای بلند لیورماور 1و
همکاران ( ،)0310شدّت جزیرة حرارتی شهر منچستر واقع در شمال غرب انگلای را واکااوی کردناد و بیاان
داشتند که پارامتر ابرناکی ،مؤثّرترین آام اقلیمی در تغییرات شدّت جزیرة حرارتی شاهر منچساتر طای دورة
 1333-0310بوده اسب .گاه این تأثیرات ناشی از گسترا افقی شهر و به تدریج بلویدن ایساتگاه دادهسانجی
جوّی اسب که پیش از این بیرون شهر بوده اسب .این پدیده ،بارای ایساتگاه دادهسانجی جاوّی همدیاد شاهر
1- Levermore
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کاشان رخ داده اسب و موقویّب ایستگاههای شهرهای دیگر طی تحقیقاتی مستق قاب بررسی اسب.
فوندا 1و همکاران ( )0311با بررسی تغییرات بین دههای جزیرة حرارتی شهر آتن مشاخّص کردناد کاه در
زمان ابرناکی باالتر از  ،%01باالترین دماهای ش انه رخ میدهد؛ ولی کاهش بیش از  13درددی دمای شب باا
میزان ابرناکی کمتر از  %01همراه اسب .در این زمینه ،آنچه آساکره ( )011 :1091مرت ط با گرماایش جهاانی
و ت دی ابرهای نو سیروس به ابرهای استراتوکومولوس و کومولونیم اوس میگویاد ،مایتواناد بارای سااآات
ش انگاهی ایران مرکزی و ت دی ابرهای سیروکومولوس در آغاز شاب باه اساتراتوکومولوس در سااآات میاانی
شب اهمّیّب یابد .این ابرها در آسمانِ شبِ پهنههای کاویری کاشاان طای مردادمااه باراهاای انادکی ایجااد
میکنند.

نتيجهگيري
تغییر آبوهوای ایران به سوی اقلیمی گرمتر و کمباراتر (مسوودیان )1090 ،و به تو یر دیگار خشاکیگرایای
با مه ایران با پیشینة حدوداً  2هزار و  933سال (آسااکره)192 :1091 ،؛ باه نظار میرساد تاا کناون فرداب
سازگاری را از ساکنان مناطق مرکزی نمیگرفته اسب؛ ولی پژوهشهای اخیر ،گویای شاتاب گارفتن برخای از
تغییرات جوّی در ایران مرکزی اسب .از جمله این تغییارات جاوّی کاه در ایان تحقیاق آشاکار شاد ،افازایش
شبهای گرم و افزایش ابرناکی ش انه بهویژه در سه شهر سامنان ،یازد و کاشاان اساب؛ هرچناد درداد تاأثیر
ابرناکی ش انه بر گرمای شبهای هر یک از سه شهر نامبرده در ایان پاژوهش مشاخّص شاد؛ ولای ایان دلیا
نمیشود که افزایش فراوانی شبهای گرم این شهرها را پدیدهای ط یوای بادانیم .برایاان )01 :1330( 0بار آن
اسب که هر شهر با داشتن جمویّب باالی یک میلیون ن(ر 1 ،درجة سلسیوس از پیراماون خاود گارمتار اساب.
زمینهای بکر این مناطق به لحاظ چینش افقهای خا  ،توان نس ی تودی تنش گرمایی روز و شب را دارناد،
ولی وقتی اراضی پیرامونی توسّط زمینخواران و طی مراح غیرقاانونی و فراقاانونی بلویاده شاده؛ بار سابوح
شهری اضافه شد ،باید انتظار برگشب طول مورهای بلند از قاآدة ابرهایی داشب که طی شب بر آسمان ایاران
مرکزی و از جمله شهرها این مناطق چتر میاندازند .در این زمینه ،شمسیپور و همکااران ( ،)1030آسا(الب و
خا را در دو انتهای سبوحی نام بردهاند که به ترتیب کمترین و بیشترین دمای کمینة شب را داشتهاند.
به دیگر سخن ،هرچند نتایج مستقیم این پاژوهش جغرافیاایی از ناو آبوهاوایی اساب و ت ادی ابرهاای
سیروکومولوس به استراتوکومولوس میتواند پدیادهای ط یوای تلقّای شاود ،ولای آادم اداالح شااخصهاای
اجتماآی – آمرانی میتواند از چنین فرایندهای ط یوی ،پیامدهایی غیرط یوی بهویژه در فضای بستة شاهرها
پدید آورد .به تو یر دیگر ،زمانی میتوان از تحقیقاتی مانند پژوهش حاضر به کاهش آسیبهاا و دشاواریهاای
ناشی از افزایش شبها و روزهای گرم در یک سرزمین رساید کاه پژوهشاگران ،نتاایج آن را باا دیاد ترکی ای
جغرافیا بنگرند و در بخش نتیجهگیری به طرح شاخصهای درسب اجتماآی  -آمرانی مانند «ساادهزیساتی و
پرهیز از رویکرد بیرویه به ساخب سازهها و خانههای با مصالح پُرجلوه ولی ناسازگار با آبوهوای گرم و خشاک
مانند سنگ و فلز و به جای آن ،ترویج و کاربرد مصالح با توان تودی گرمایی باال مانند آجار» ورود کنناد و در
آردة توسوه ،بررسی جدّیتر «راهکارهای اقتصاد کشاورزی در روستاها و شهرهای کوچاک ایاران مرکازی» را
مبال ه کنند.
1- Founda
2- Bryant
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