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 13/30/1031پذيرش:   03/11/1031 وصول:

 چكيده
 حتّی و استراحت براي یفرصت سال، گرم دورة در ويژهبه مرکزي ايران ساکنان براي شب،

جهانی  گرمايش پژوهش حاضر، انگيزة انجام .است کشاورزي مانند روزانه هايفعّاليّت تكميل

 هايشب یکمّ هايويژگی شود مشخّص تا بود دما هايکمينه افزايش آن دنبال به و وهواآب

 ابرناکی با ابطیرو چه ،زمانی – مكانی لحاظ به هاشب اين و است؟ کدام مرکزي ايران در گرم

 ،سپتامبر 33 تا ژوئن 33 بازة دماي روزانة هايکمينه از استفاده با منظور بدين دارد؟ شبانه

 سلسيوس درجة 4/32 دماي آستانة ،3003 تا 6371 هايسال طی برگزيده شهر 7 به قمتعلّ

 آماري روابط گرم، هايشب ابرناکی مقادير نيز و ام 33 هايصدک ميانگين پاية بر تا شد تعيين

 به شب دماي مقادير تغييرات از %32 و 26 ،43 که داد نشان نتايج. شود بررسی تغيّرم دو اين

 با ،بم شهر. است <000/0 شبانه ابرناکی از رمتأثّ سمنان و کاشان يزد، شهرهاي براي ترتيب

 شهر و شبانه ابرناکی بيشترين ،(شب 30 تا هاسال برخی در) گرم هايشب فراوانی بيشترين

 نتايج، همچنين. را داشت شبانه ابرناکی کمترين ،گرم هايشب فراوانی کمترين با کرمان

 و اصفهان جزبه شهرها همة براي را شبانه ابرناکی و گرم هايشب فراوانی تدريجی افزايش

 .کرد تأييد کرمان

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

                                                                                                                                                                                   
 E-mail: G_Barati@sbu.ac.ir             301-03330130 . نویسندة مسئول:*
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 مهمقدّ
افزایش بیشتر دماا در ، (0330 ،1)بودهوزمین  سیوس دمای میانگین کرةسل درجةکالن، افزایش نیم مقیاسِ در

 درجاة 1/3افازایش (، 0311و همکااران،  0بااالیی )فیالنادراس هایالیاهپایین وردساههر نسا ب باه  هایالیه

 0افازایش  بینیپیش ،ترکوچکر مقیاس و د( 0332 ،0ژنگ و ویکیانگشمالی ) هوا در نیمکرة سلسیوس دمای

 فراوانای(، کااهش 1393 ،و همکااران 2انگلای  )کانا  جزیارة در سال آینده 03تا  13سلسیوس برای  درجة

در کشور چاین و ( 0330 ،1)زائو و نزاوادما  هایکمینه( و افزایش 0332 ،و همکاران 1)پانمائوروزهای یخ ندان 

اساب کاه سااکنان  ایفزایندهگرمای  اهمّیّباز  هایینمونه(، 0330 ،و همکاران 0نیز استرالیا و نیوزلند )مینزل

 . کنندمیهر روز بیشتر ح   ،زمین کرة

درجاة  01/0 تاا 0میازان  دماای هاوا باه در قالب افازایش ،و از جمله ایراندر خاورمیانه  وهواآبگرمایش  

اوانای و فر (1031 ارناد،)مساوودیان و دگارم روزهای فرین  یافزایش دما ،(0330 ،9)رجب و پرادام سلسیوس

( و باه تو یار 1030از ایاران )منتظاری،  %13دماا در  هایکمینهافزایش  ،(1033 زاده،نتظری و افیونیآنها )م

باه تو یار داادقی آباآباادی و همکااران بااز و  خشاکنیمهدر مناطق خشک و  ،(0311) و همکاران 3کوثری

روند افزایشای دماهاای بیشاینه در ناواحی مرکازی )حل یاان و همکااران،  شرقی و مرکزی، نیمةدر  ،(1030)

زاگرس جنوبی و شهرکرد )آلیجانی و همکااران،  جزبهگرم در سراسر ایران  هایشبو نیز روند افزایش  (1031

 اسب.نمود یافته ( 1031

دارناد و کرمانشااه )خود را در قالب کاهش فراوانی روزهای سرد شاهر  ،هوا در مقیاسی خردتروگرمایش آب 

شمال غرب روی محور کوهساتانی ایاران  سویبه زمستانی هوای گرم  هایهستهجایی ه(، جاب1030 همکاران،

 روشانی، و آزیازی) خازر دریاای جناوبی ناواحی در ش انه کمینة دماهای ( و افزایش1092 ،)براتی و موسوی

بیار و ازن و افازایش ورود پرتاو فارابن)ش ) شادن الیاةاسب. به دن ال ایان گرماایش، ناز  نشان داده (1091

 0330شهری مرت ط باا رخاداد ماور گرماای ساال  هایمحیطن)ر در  12933( و جان باختن 1391 ،13رودیر

را  پژوهشاگرانی جادّ توجّه، یادشده های. مجموآة پژوهشیابدمی اهمّیّب( 0330 ،و همکاران 11گادرفرانسه )آ

 .دهدمیایران و نیز پیامدهای محیبی آن نشان  مین و سرزمینز های دما در گسترة کرةبه افزایش

امکاان  ،شاده فاراهمبه سا ب بازتاابش فاراوان زماین، خنکای هاوا  اسب که ایآفریدهدر این میان، شب  

رم و خشک ایران مرکازی فاراهم در قلمرو گ ویژهبهروزانه  کارپ  از  در آنها استراحب و تجدید نیروی انسان

 هایشاب، فراوانای 1313چنانکه در ساال  ؛افزایدمیگرم  هایشببر فراوانی  اساساًفزایش دما، ولی ا ؛شودمی

 گرماهاای ،(0330) و همکااران 10دِئاااو نقا  به . بنا(0311 ،10افزایش یافب )اِپا %13به میزان  پورتوریکوگرم 
                                                                                                                                                                                   
1- Boodhoo 

2- Philandras 

3- Zhenguo & Weiqiang 

4- Cannell 
5- Panmao 

6- Zhao & Nozawa 

7- Menzel 

8- Rajab & Prudhomme 

9- Kousari 

10- Bare & Rodier 

11- Argaud 

12- E. P. A. 

13- Deo 
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 کااهش و هابومزیساب ییگرماا تانش افازایش و هاانساان سالمب افتادن خبر به باآث تواندمی ش انه شدید

دا، سات را، گساترا افقای، بلنامانناد  هایشاانویژگیباه برخای  توجّهبا ولی ابرها  ؛شود اقتصادی هایفوّالیّب

 و همکاران، 1است)ن) دهندهتشکی ات و ذرّ هاقبر  ةتغییرپذیری افقی، محتوای آب و فاز مایع و جامد و انداز

 ،داا  هایشابطای  ایاران مرکازی ة. در گستردهندقرار می تأثیر را یادشده هایفوّالیّب، خبرات و (0330

از  بازیافتاهبلناد  هاایتابش ابرنا ، خارور هایشب. طی اسبابرنا   هایشبو بیشتر از  ترسریع دما کاهش

 رسادمی درجاة سلسایوس 09تاا  00زارهاا کاه طای روز دمایشاان باه سبوح ط یوی این مناطق مانند ماسه

  .دهدمیرخ  کمینه دماهای افزایشو  شودمیمتر (، ک3133 ،0گات)مین

 تغییار ،)انهمتأسّا . اسابایاران مرکازی قلمرو  درتابش و گرما، دو ویژگی چیره  (،1090ظر مسوودیان )از ن 

به  گ کاهوهوا با گنجایش گرمایی باال مانند آجر و از مصالح سازگار با آباین پهنه، نادرسب الگوی موماری در 

ی روزها یبحراندماهای  شدّتمانند سنگ و فلز بر  ،و دارای گنجایش گرمایی پایین وهواآباسازگار با مصالح ن

 گرم ایران مرکزی افزوده اسب.  هایشبو در پی آن  گرم

. آنهاا بااالی داد  ناودم اساب ةدماای کمینا کاه دانادمی یهایشبرا  گرم هایشب ،(1033آلیجانی ) 

و شایب  روزاناه کمیناة دماهاای که میان شایب افازایش دهدمی نشان جهانی گرمایش ةدربار اخیر مبالوات

 دماهاای باه نسا ب بیشاتری سارآب باا هاکمینهتقارن نیسب. بدین مونا که  ،روزانه افزایش دماهای بیشینة

 ،(0331و همکااران ) 2در ایان زمیناه، ماانتون(. 0331 ،همکااران و 0الکساندر) یابندمی افزایش روزانه بیشینة

افزایش یافته اساب در حاالی کاه  ایمالحظه  قاب به طورگرم  هایشبروزها و  1311نشان دادند که از سال 

  .نوب اقیانوس آرام کاهش یافته اسبج سرد در جنوب شرق آسیا و منبقة هایشبروزها و 

باه سا ب  روز طای ،پساب نسا تاً ةناحی آنوان به مرکزی، پهنة ایران، سرزمین مختلف هایبخش میان در 

 شا انة شادنگرم و روزانه تابش افزایش ن)ع به ،شرایط این. نزول و پایداری پویشی هوا، با کم ود ابر روبروسب

 محادودة در کرماان و یازد اد)هان، سمنان، هایاستان شام  پژوهش، این سرزمین از این رو،. اسب ناحیه این

 آمااری بررسای ،تحقیق این یکلّ هد  (.1 شک )خاوری تویین شد  درجة 10 تا 01 و شمالی ةدرج 01 تا 03

 باوده مرکزی ایران هایتابستان ش انة گرمای و ابرناکی روابط تویینی برا مرکزی ایران گرم هایشب همدیدو 

   .اسب

 هاو روش مواد
 هواشناسای سازمان ماشینی خدمات از بخش :الف :ممکن شدز دو من ع ادلی ا داده ةبا تهیّ انجام این پژوهش

 شاهر 0 بارای باد سرآب و سمب و (33 ساآب) ش انه ابرناکی کدهای و دما روزانة دمای کمینه مقادیر کشور،

 از( همدیاد هواشناسای و هاایایستگاه) کرمان و شاهرود بم، سمنان، اد)هان، یزد، کاشان، شام  مرکزی ایران

 پاژوهش، ایان در ،پا  ایان از. دشا تهیّاه 0333 تا 1309 هایسال( تابستان فص ) سهتام ر 00 تا ژوئن 00

 گ)تاه« شاب د)ر ساآب روزانة کمینة دمای» جای هب اختصار رآایب برای که اسب آ ارتی« کمینه دماهای»

 د)ر است)اده شد. ساآب در مرکزی ایران آسمان ابر هایداده ةتهیّ برای 1از تارنمای داندی :ب .شودمی

                                                                                                                                                                                   
1- Stephen 

2- Mainguet 

3- Alexander 

4- Manton 

5- www.sat.dundee.ac.uk 

http://www.sat.dundee.ac.uk/
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 در کایی :شاد توریاف مقیااس دو در پاژوهش ماورد مینسارز تویینابتدا  ،برای رسیدن به هد  پژوهش 

)شاک   شادمی پاایش آن در بحرانی دماهای با گرم هایشب رخدادهای باید که ایپهنه ونیی کوچک مقیاس

 ،کوچاک مقیااسِ در سارزمین .اساب مارت ط جو آمومی گردا با که همدیدبزرگ و  مقیاسِ در دیگری و (1

دماای  شارایط ةنمایناد بتواناد تاا گرفاب بردر را سمنان شاهرود، کاشان، اد)هان، یزد، بم، کرمان، هایاستان

 01 طاول از و جغرافیاایی ةدرج 01 تا 03 آرض از ایمحدودهنیز  همدید مقیاس در .دباش مرکزی هوای ایران

 .شد توریف خاوری ةدرج 10 تا

اد)هان، یزد، کرمان و بام طای  شاهرود، سمنان، کاشان، هایایستگاهابرناکی  و کمینه دمای هایداده تهیّة 

پا  ، این امکان را فراهم کرد تا از بخش خدمات ماشینی سازمان هواشناسی کشور 1309-0333آماری  دورة

در محایط اکسا ،  کمیناه دماهاای و روز مااه، ساال، هایستونشهر و تشکی   هر کمینة از استخرار دماهای

و  1رودیکاار ،ایان ازپایش . ندوتویاین شا 1309-0333 آماری دورة نهم در هایدهکنود و نهم و  هایدد 

بارای  ،خاود هاایپژوهشرا در  درجاة سلسایوس 03و بااالی  03دماایی  هایآساتانه ،(13: 0310همکاران )

هاای شاهرهای هاا و دهاکداد  ةمیاانگین مجموآا پژوهش، با محاسا ةند. در این اههندوستان تویین کرد

 ؛باه آناوان مویاار 2/01 یونای آساتانة ،آنهاا ساالة 00میاانگین  سا ةسه  محا و هاسالبرگزیده به ت)کیک 

 هار هایشاب تارینگرم شهر، فراوانای هر هایشب ترینگرمفراوانی  هایسنجهمحاس ات بودی شام  تویین 

باه . ابرنا  انجام شاد و گرم هایشب فراوانی تغییراتنیز شهرها و  کمینة دمای ساالنة میانگین ، تغییراتسال

 . انجام گرفب ابرنا  و گرم هایشب فراوانی تغییرات روندیابی ،رتیبتاین 

 آن برحسب تااری  رخاداد تویاین شاد و رواباط ابرناکی میزان و شهر هر کمینة دماهای باالترین در ادامه، 

 آناوان به دما مرکزی وارد موادالت وایازی گردید. در این آزمون، متغیّر ایران هایشب ابرناکی و گرما روزروزبه

 شاهریورماه 01 تاا تیرمااه 1 از( تأثیرگاذار) مساتق  متغیّر آنوان به ابرناکی متغیّر و( تأثیرپذیر) وابسته متغیّر

 .شد 0اس..اس.پی.اس افزارنرمدر  مدل ( وارد1309-0333های )سال

 
 پراکنش شهرهاي برگزيده و پژوهش مورد . سرزمين6شكل 

                                                                                                                                                                                   
1- Revadekar 

2- Statistical Package for Social Science (SPSS) 
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 دماهاای باا گارم هایشاب رخداد بر ش انه ابرناکی تأثیرات ترِدقیق یبررس و تحلی کار در آخرین مرحله،  

 ماورد سارزمین شاهرهای روی شا انه ابرنااکی وقاو  از یاابیاطمیناان و ایران جغرافیایی ةمحدود در بحرانی

 تارینگرم در 33 سااآب در ابرنااکی تصااویر تهیّاة به اقدام ،انجام شد. برای این کار بصری دورت به ،پژوهش

 .گردید داندی سایب از پژوهش مورد سرزمین در رخداده هایشب

 جينتا
 ایاران برگزیدة در شهرهای دمای شب به آنوان نمایندة کمینه دماهای چندسالة هایمیانگین بررسی تغییرات

اخیر نشان داد. نخستین نتایج نشاان  هایسالطی  شهرها در همة را کمینه دماهای افزایش محسوس مرکزی،

 کمیناه دماای داد  و دهاک میاانگین کمتارین شاهرود دارای و اد)هان کرمان، شهرهای ترتیب هب داد که

 تر باودهدوره پاایین شاهرها در کا ّ ؛ یونی میانگین دهک مجموآاةدرجة سلسیوس 2/01 آستانة از که بودند

ی مرکاز رانیاا در را گارم هایشاب تواداد نیکمتار بیاترت باه نیز شاهرود و اد)هان کرمان، اسب. شهرهای

 و یازد سامنان، شهرهای بم، .اسب داشته گرم شب 9 فقط 1309-0333 یآمار ةدور در کرمان شهر اند.داشته

 گارم و بحرانای هایشب آستانة باالتر از هایمیانگیندارای  های گرم،کاشان به ترتیب با داشتن بیشترین شب

 از ی باازههااساالی تماام درساه شاهر دیگار،  نس ب باه ،ترپایینبا داشتن آرض جغرافیایی  بمشهر  .اندبوده

. اساب داشاته گارم شاب 93 از شیبا 0333 و 1399 ساال در، بوده برخوردار گرم هایشبی فراوان نیشتریب

 از 1000 ساال تیرمااه 03 باه مربوط ،د)ر ساآب کمینة دماهای باالترین که داد نشان جدول همچنین نتایج

 باه کرماان شاهر از 1090 ساال تیرمااه 03 به مربوط آن ترینپایین و درجة سلسیوس 0/01 مقدار به بم شهر

 .(1)جدول  بوده اسب درجة سلسیوس 1/01 مقدار

 مقادیر مربوط باه نیباالتر کهداد  نشان شهرهای برگزیده ایران مرکزی نهیکمی هادما هالسده هایمیانگین 

 درجاة سلسایوس 1/11 باا شاهرود ستگاهیا بهقادیر مربوط م نیترنییپا و درجة سلسیوس 1/00 با بم ستگاهیا

 تاای آماار دورهی ابتادا از محسوس مقادیر دماهای کمینه شیافزا شهرها، تمام مشتر ی ژگیوی ول اسب بوده

 .اسب دوره انیپا

نیز دارای افازایش ولای  مبالوه موردابرنا  در میان شهرها  هایشبهای گرم، فراوانی همانند فراوانی شب 

 گارم هایشابی فراوانا نیشاتریبی دارا بم شهرکه  دهدمیمتر بوده اسب. وضویب شهرها نشان ک با تغییراتی

 .  داشته اسب زین رای ابرناک نیشتریب شهرها ریسا به نس ب بوده، هاروز در برخی سال 33یونی تا نزدیک به 

 (6371-3003) مرکزي ايران هايايستگاه( گرم هايشب) کمينه دماهاي باالترين .6 جدول

 ميانگين دما باالتر از تاريخ
 دما

 شهرها بر اساس
ف جغرافيايی عرض

دي
ر

 ميالدي خورشيدي 
 صدک ميانگين

(2/37) 
 دهک ميانگين

(4/32) 

00/2/1090 19/0/0330     09 6 شاهرود 

1/1/1001 09/0/1330     2/00 3 سمنان 

00/2/1000 10/0/1339     2/01 2 کاشان 

03/2/1092 03/0/0331     9/09 4 اد)هان 

01/2/1090 11/0/0339     2/00 2 یزد 

03/2/1090 03/0/0339     1/01 1 کرمان 

03/2/1000 11/0/1339     0/01 7 بم 
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فراوانای  و بیشاترین گارم هایشاب فراوانای بیشترین ،به ترتیبکاشان  و یزد سمنان، بم، شهرهای از بود 

های ابرناا  را داشاته، دارناده کمتارین کمترین فراوانی شاب که کرمان نیز . شهراندداشتهرا  ابرنا  هایشب

 قاوی گارم شاب و ابرناکی شا انه ارت اط شهرها مانند اد)هان برخی ، درهمهبااین اسب. گرم هایشب فراوانی

 داشب.  ابرنا  شب 00 جمواًگرم،  شب یک حتی بدون 1330 سال در اد)هان. ن ود

 شاد. تائیادبرخی شهرهای ایران مرکزی با ابرناکی ش انه  هایشب راببه گرمای داریمونیدر این تحقیق  

جنوبی ایران شام  دریاای سارخ،  یهاآبگرم، گویای انتقال ابرها از سوی  هایشبباند ابر در تصاویر موردی 

طای سااآات  یادشدهدر شهرهای ایران مرکزی  یسو به، اقیانوس هند و دریای آمان فارس یجخلخلیج آدن، 

 .(0اسب )شک   د)ر شب

وابسته گرمای شب، بارای دیگار شاهرها  تغیّرمستق  ابرناکی ش انه و م تغیّرنتایج آزمون وایازی میان دو م 

باا  ای ن اود.شام  کرمان، ادا)هان و شااهرود دربردارناده در نمودارهاای هام مقیااس، نتاایج خشانودکننده

 رباوط باهمارت ااط  ترینیقاوگردید  مشخّصرنا  های ابهای گرم و تاری  شبتاری  شب روزروزبهبرابرسازی 

مواادالت  اساب. <000/0 دارییمونا سابحشهر یزد با ( در 1309 -0333)ها سال مرداد همهروز نوزدهم ماه 

 داراموناو رابباه روناد  وجود ، حاکی ازهای ابرنا فراوانی شب های گرم وشب های فراوانیتغیّرموایازی روی 

 (.0کاشان، سمنان و یزد اسب )شک   سه شهر در( 0)جدول ی و شب گرم های ابرناکتغیّرم میان

 
  33 ساعت هاي اصفهان )الف(، بم )ب(، يزد )پ( و کرمان )ت( درشب ترينگرم ابرناکی ايران مرکزي طی تصاوير. 3شكل 
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 درجة سلسيوس 4/32ک ده بر پاية ايران مرکزي درتابستان طی  گرم هايشب ابرناک و هايشبروابط فراوانی . 2كل ش

 ابرناک شهرهاي ايران مرکزي هايشبفراوانی  وگرم  هايشب هاي فراوانیتغيّر. سطح روابط آماري م3جدول 

 ضريب تعيين داريمعنیسطح  شهر

 13/0 <000/0 کاشان

 52/0 <000/0 سمنان

 94/0 <000/0 یزد

مارت ط باا . (1090)مساوودیان،  رما اسبتابش و گ چیرگی با آنادردر آن ایران مرکزی قلمروی اسب که  

 133درجاه در هار  0گذشته با آهنگ  ةسدایران در نیم های افزایش دمای ش انةبه پهنه توانمی ،این چیرگی

 هاای ژوئان، جاوالی، اوت و ساهتام راین افازایش طای ماه یکهارچة گویای پهنة که (2شک  ) سال اشاره کرد

 میاان ابرنااکی و گرماای شا انهرا دار رواباط مونای ،شهر سمنان، کاشان و یزد 0 موقویّباسب. در این شک ، 

 شده اساب )محادودة تهیّه توسّطی مموقویّت یادشدههای ماه های چهارگانةاز پهنه ،در این الگو .دهندنشان می

 رنگ سرخ(.
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 رو به گرمايش شبانه هايهپهنابرناکی و گرماي شبانه با  دارمعنیشهرهاي داراي روابط  موقعيّت .4 شكل

 بحث
 پاژوهشبر و بناا (1090 آلیجاانی،کشاور دارد ) کمترین مقدار نم و ابرنااکی را در کا ّ ،ایران مرکزی هرچند

 سااالنة توسّطم حدّ ترینیینپاایران در  یهاپهنه(، مقدار ابرناکی در مقایسه با دیگر 1030رسولی و همکاران )

 پاژوهشدر  بررسی مورد هایماه پوشش ابر طی دو ماه آخر از مجموآةزایش اف ولی ؛اکتا اسب 2/1خود یونی 

یان و همکااران کاه داحرای تایجین ،در این زمینه بوده اسب. ( نیز1031حاتمی و همکاران ) یدتأیحاضر، مورد 

ایش زم نی بر احتمال اثر ابرنااکی بار روناد افا ؛خود گرفتند های آماری از پژوهش( بر پایة تحلی 11: 1090)

 مانناد دورة ایدورهفصالی و نیاز  هاایمیانگینبرای  کمدسب ،ایران دما برای شهرهای داخلی میانگین ساالنة

ساآات پایاانی  ویژهبهدما، تنها طی شب و  روزیش انه چراکه امکان افب دما در چرخة ؛گیردمیت گرم سال قوّ

بارای آسامان منااطق کاویری  کمدسب، سالهدهو مشاهدات چندین  حاضر پژوهشولی نتایج  ؛آن مبرح اسب

ان اوهی  ویژهبهکه از ساآات آغازین به سمب ساآات میانی و پایانی شب، بر یکهارچگی و  دهدمیکاشان نشان 

 اساسااً دهاد.ا دا حگاهی رخ نماییاافب دمای موماول شا انه و  ،هاییشود و طی چنین شبابرها افزوده می

تغییرات دماا کمتار از شارایط  اند در شرایط ابری، دامنة( نیز بیان داشته1030پور و همکاران )چنانکه شمسی

 ابر( اسب.آفتابی )و به تو یر دیگر شرایط بی

و  1لیورماورهای بلند یافته از سبح شهر طی موربا گرمای بازتاب و مرت ط پژوهش حاضرهماهنگ با نتایج  

بیاان  را واکااوی کردناد و ع در شمال غرب انگلای حرارتی شهر منچستر واق ةجزیر شدّت ،(0310همکاران )

 ةجزیرة حرارتی شاهر منچساتر طای دور شدّتترین آام  اقلیمی در تغییرات مؤثّر ،که پارامتر ابرناکی داشتند

 یسانجدادهبلویدن ایساتگاه  یجتدر بهترا افقی شهر و گسناشی از  یراتتأثگاه این بوده اسب.  0310-1333

ی همدیاد شاهر جاوّ یسانجدادهبارای ایساتگاه  ،پدیدهبیرون شهر بوده اسب. این  ینپیش از اکه  اسبی جوّ

                                                                                                                                                                                   
1- Levermore 
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 اسب.  یبررس قاب شهرهای دیگر طی تحقیقاتی مستق   هاییستگاها موقویّبو  اسب داده رخکاشان 

در د کاه کردنا مشاخّصحرارتی شهر آتن  جزیرة یادههبا بررسی تغییرات بین  (0311و همکاران ) 1فوندا 

درددی دمای شب باا  13ولی کاهش بیش از  ؛دهدیم، باالترین دماهای ش انه رخ %01ابرناکی باالتر از زمان 

( مرت ط با گرماایش جهاانی 011: 1091آساکره )آنچه  ،در این زمینههمراه اسب.  %01میزان ابرناکی کمتر از 

تواناد بارای سااآات گویاد، مایو ت دی  ابرهای نو  سیروس به ابرهای استراتوکومولوس و کومولونیم اوس می

در سااآات میاانی  باه اساتراتوکومولوس در آغاز شاب ت دی  ابرهای سیروکومولوسو  ش انگاهی ایران مرکزی

انادکی ایجااد  هاایباراردادمااه های کاویری کاشاان طای میابد. این ابرها در آسمانِ شبِ پهنه اهمّیّبشب 

 کنند.می

 گيرينتيجه
گرایای خشاکی( و به تو یر دیگار 1090 مسوودیان،)تر باراو کم ترگرماقلیمی  سویه ب ایران وهوایآبتغییر 

فرداب  کناون تاا رسادمیباه نظار  ؛(192: 1091 ،سال )آسااکره 933 و هزار 2 حدوداً ةبا پیشینمه ایران  با

برخای از گویای شاتاب گارفتن  ،اخیر هایپژوهشولی  ؛اسب گرفتهنمی را از ساکنان مناطق مرکزی سازگاری

کاه در ایان تحقیاق آشاکار شاد، افازایش  جاوّیاین تغییارات  جمله ازدر ایران مرکزی اسب.  جوّیتغییرات 

 تاأثیردرداد  هرچناد ؛اسابدر سه شهر سامنان، یازد و کاشاان  ویژهبهگرم و افزایش ابرناکی ش انه  هایشب

ولای ایان دلیا   ؛شاد مشاخّص وهشپاژدر ایان  بردهنامهر یک از سه شهر  هایشبابرناکی ش انه بر گرمای 

( بار آن 01 :1330) 0ای ط یوای بادانیم. برایاانگرم این شهرها را پدیده هایشبکه افزایش فراوانی  شودنمی

تار اساب. از پیراماون خاود گارم درجة سلسیوس 1ن)ر،  میلیونیک ب باالی اسب که هر شهر با داشتن جمویّ

 ،دارناد را توان نس ی تودی  تنش گرمایی روز و شب ،خا  هایافقبکر این مناطق به لحاظ چینش  هایزمین

بار سابوح  یرقاانونی و فراقاانونی بلویاده شاده؛طی مراح  غ و خوارانزمین توسّطاراضی پیرامونی ولی وقتی 

ابرهایی داشب که طی شب بر آسمان ایاران  ةبلند از قاآد هایمورطول برگشب باید انتظار  ،شهری اضافه شد

(، آسا)الب و 1030پور و همکااران )شمسی ،در این زمینه .اندازندمیز جمله شهرها این مناطق چتر مرکزی و ا

 .اندداشتهشب را  ةمترین و بیشترین دمای کمینککه به ترتیب  اندبردهخا  را در دو انتهای سبوحی نام 

ت ادی  ابرهاای  و سابوهاوایی اآب از ناو  جغرافیاایی پاژوهشهرچند نتایج مستقیم این  ،سخندیگر به  

هاای شااخص اداالحآادم ولای  ،ی شاودای ط یوای تلقّاپدیاده دتوانمیسیروکومولوس به استراتوکومولوس 

ها شاهر ةدر فضای بست ویژهبهاز چنین فرایندهای ط یوی، پیامدهایی غیرط یوی  تواندمیآمرانی  –اجتماآی 

هاای هاا و دشاواریبه کاهش آسیب پژوهش حاضرانند متحقیقاتی توان از زمانی می ،پدید آورد. به تو یر دیگر

 ترکی ای باا دیادرا آن نتاایج  پژوهشاگران،کاه رساید در یک سرزمین ها و روزهای گرم شبناشی از افزایش 

زیساتی و سااده»مانند آمرانی  -اجتماآی  درسب هایشاخص گیری به طرحجغرافیا بنگرند و در بخش نتیجه

گرم و خشاک  وهوایآببا مصالح پُرجلوه ولی ناسازگار با  هایخانهو  هاسازهساخب  رویه بهپرهیز از رویکرد بی

و در  ورود کنناد« ترویج و کاربرد مصالح با توان تودی  گرمایی باال مانند آجار ،جای آنه و بمانند سنگ و فلز 

را « ایاران مرکازیدر روستاها و شهرهای کوچاک اقتصاد کشاورزی راهکارهای » تریجدّبررسی توسوه،  ةآرد

 .مبال ه کنند

                                                                                                                                                                                   
1- Founda 

2- Bryant 
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 نابع م
، 1، جغرافيا و توسععه های زمستانی گرما در ایران،مورجابجایی مکانی  (1092؛ موسوی، سید ش)یع )راتی، غالمرضاب

 .21-10 دص.

ری گیواکاوی تغییرات زمانی و مکانی پوشش ابر در ایران با بهره( 1031بیگلو، بهمن؛ موحدی، سوید )حاتمی، خداکرم؛ 

 نشر(. ةآماد ة)مقال ،مخاطرات محيط طبيعی، های سنجش از دوراز داده

فصالی ایاران،  رزیابی تغییر دمای بیشاینه و کمیناة( ا1031، جواد؛ سلبانیان، محمود )یپورشه از حل یان، امیرحسین؛

 .1-13(، دص. 00) 0، آمايش جغرافيايی فضا

های بارا و دمای کرمانشااه باه کماک ( بررسی رفتار فرین1030ی ا )دارند، محمد؛ دولتیاری، زهرا؛ ادالنی اسلمرز، فر

 .010-000(، دص. 21) 12، فضاي جغرافيايیهای آماری، آزمون

( بررسی تغییرات زمانی و مکاانی مقادار پوشاش ابار در 1030اک ر؛ جهان خش، سوید؛ قاسمی، احمدرضا )رسولی، آلی

 .90-132 (، دص.0) 09، تحقيقات جغرافيايیایران، 

( رفتارسانجی الگوهاای دماای 1030؛ آزیزی، قاسم؛ کریمی احمدآباد، مصب)ی؛ مق  ، موصاومه )اک ریآل، پوریشمس

 ، داص.1جغرافيا و پايعداري محعيط، موردی شهر تهران،  مبالوة - شهری زیسبیطمحدر  مختلففیزیکی 

91-10. 

تغییارات الگاوی روناد  بیناییشپ( شناسایی و 1030نسب، سادات )دادقی آباآبادی، فری ا؛ آبایی، هوشمند؛ هاشمی

 .00-20، دص. 9، جغرافيا و مخاطرات محيطیدمای حداق  ایران، 

ابری آسمان و کااهش میاانگین پوشش  ( روند میانگین ساالنة1090مژده ) زاده، فاطمه؛ پدرام،دحراییان، فاطمه؛ رحیم

 .0-13، دص. 11، يوار، نهای کشورمای حداکثر در تودادی از ایستگاهد ساالنة

 ،کنادال-مان روا باه خازری ایادری جناوب ساواح  در میاقلا رییاتغ ةمبالوا (1091) محمود ،یروشن ؛قاسم ،یزیآز

 .10-09 ، دص.12، يیايجغرافي هاپژوهش

 زنجان، زنجان.دانشگاه  نشر ،تغيير اقليم (1091) آساکره، حسین

تحقيقعات کعاربردي علعوم هاای بحرانای روزاناه در ایاران، ( تحلی  فضایی دماهاا و باارا1033آلیجانی، بهلول )

 .13-03(، دص. 03) 10، جغرافيايی

 پیام نور، تهران. نشر، چاپ هشتم، وهواي ايرانآب( 1090آلیجانی، بهلول )

دماا باا اسات)اده از  هاایینفر( روند تغییرپذیری 1031اهلل )آلیجانی، بهلول؛ روشنی، احمد؛ پر ، فاطمه؛ حیدری، روح

 .10-09، دص. 0، جغرافيا و مخاطرات محيطیهای تغییر اقلیم در ایران، شاخص

تحقيقعات مکاانی روناد روزهاای فارین سارد ایاران،  –( تحلیا  زماانی 1031مسوودیان، ابوال)ض ؛ دارناد، محماد )

 .00-11، دص. 131، جغرافيايی

 .131-93دص.  ،(0) 0 ،توسعه و جغرافيا ،گذشته سدةدر نیم ( بررسی روند دمای ایران1090ابوال)ض  ) ،مسوودیان

 .101-192دص.  ،0 ،توسعه و جغرافيا ،ایران اقلیمی ( نواحی1090ابوال)ض  ) ،مسوودیان

، 01، جغرافيا و توسععه، 1311-0339 ةمکانی دماهای ساالنه ایران طی دور –( واکاوی زمانی 1030منتظری، مجید )

 .033-009دص. 

تحليل روند فراوانی وقوع دماهاي فعرين سعرد و گعرم در  (1033) اد)هانی، سمانه زادهافیونی ؛منتظری، مجید
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