
 دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم شناسي سينوپتيك، دانشگاه فردوسي مشهد

 استاديار گروه اقليم شناسي دانشگاه فردوسي مشهد

امواج گرمايي ايران از 

- 1980ايستگاه سينوپتيك طي دوره آماري 

تداوم سه روز و 

نتايج نشان . انجام گرديد

ناحيه اول با تعداد 

سري زماني امواج گرمايي 

هاي  ايستگاهشامل 

داراي روند  )ايرانشهر

همچنين بيشترين موج گرما طي دوره مطالعه 

افزايش امواج گرما 

 

 گونه اين شناخت .دهد يم شكل را اقليم "تحال"
 را اقليم ي سامانه تصادفي سرشت از متعددي هاي

هاي اخير نظر بسياري از محققان را به خود جلب  گردد كه در سال
 محيط ساختار بر اقليم تغيير كه اهميتي به توجه با

 به ضرورت اين .است مسلم امري اقليم تغيير رخدادهاي

كه  باورند اين بر جوي علوم انديشمندان. ]2[ گردد
 اين شناسايي براي كه كنند مي جهت پيشنهاد همين

تواند ساختار آب و  از آنجا كه دما از عناصر اصلي اقليم است، تغييرات آن مي
شناسي  مكاني، بخش بزرگي از تحقيقات اقليم -هاي مختلف زماني

هاي همديدي كه از طرف  اين عنصر اقليمي در ايران، هم از عوامل محلي و هم از عوامل بيروني ناشي از سامانه
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 خالصه

امواج گرمايي ايران از  نواحي در اين پژوهش به منظور شناسايي

ايستگاه سينوپتيك طي دوره آماري  50 روزانه يآمارحداكثر دما

تداوم سه روز و  و 95شاخص صدك با امواج گرما . شداستفاده  2010

انجام گرديددر مقياس ساالنه بندي  ناحيه و شناساييبيشتر 

ناحيه اول با تعداد  موج گرما در ايران وجود دارد،ناحيه همگن  6 داد،

سري زماني امواج گرمايي  .مي باشدناحيه ترين  شانزده ايستگاه، گسترده

شامل ناحيه ششم  كه است از آن حاكيدر نواحش شش گانه 

ايرانشهر ،زابل، زاهدان(ايرانشرقي  ارتفاع شرق وجنوب كم

همچنين بيشترين موج گرما طي دوره مطالعه  .باشد مي ي موج گرماافزايش

افزايش امواج گرما  و اكثر مناطق ايران )1983و  1982سال (چابهار در

 .را تجربه كرده اند 2000در دهه 

 

  ، ايرانام 95صدك  بندي، موج گرما، ناحيه

" و اصلي ي پيكره مكان، و زمان امتداد در اقليمي عناصر و عوامل اجزا، كنشِ

هاي جنبه نيز و سازد مي ميسر را اقليمي هاي پديده و عوامل عناصر، بسياري عمل
گردد كه در سال تغيير اقليم يكي از مسايل مهم زيست محيطي بشر محسوب مي

با. ها ميانگين خود نه كند، تغيير فرين مقادير دهدكه توزيع مي رخ صورتي
رخدادهاي چگونگي بيشتر چه هر جهت شناخت در تالش داشت خواهد و داشته
گردد آشكار مي است، گرديده تبديل جدي يك مسئله به جهاني گرم شدن بحث

همين به .كنند مي پيدا رخنمود بارش و دما ويژه به جوي هاي سنجه فرين رخدادهاي
از آنجا كه دما از عناصر اصلي اقليم است، تغييرات آن مي. ]3[گيرد  قرار مدنظر بايد مهم يسنجه دو

هاي مختلف زماني به همين دليل است كه بررسي روند دما در مقياس. هوايي هر محل را دگرگون سازد
اين عنصر اقليمي در ايران، هم از عوامل محلي و هم از عوامل بيروني ناشي از سامانه. ]4[داده است 
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موج گرما، ناحيه: كلمات كليدي

 مقدمه

كنشِ برهم و، واكنش كنش
عمل تداخل ي مطالعه روابط،

تغيير اقليم يكي از مسايل مهم زيست محيطي بشر محسوب مي. ]1[ خواهدكرد ارائه
صورتي در اقليم تغيير. كرده است
داشته آن ساكنين و كره زمين

بحث كه فعلي زمان در ويژه
رخدادهاي قالب در اقليم تغيير

دو اين هاي فرين رفتار پديده
هوايي هر محل را دگرگون سازد

داده است را به خود اختصاص 

                                                          
١

دانشجوي كارشناسي ارشد اقليم 

٢

و هيئت علمي گروه جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهدعض 



كند كه حدهاي دمايي در هاي صورت گرفته در خيلي از نقاط جهان اين نكته را تائيد مي
گران نشان داده است كه در اكثر نقاط جهان، دما در طي دو 

 اقليمي فرين هايحالت افزايش جهاني گرمايش اثر

 .شوند كه رويدادهاي حدي به صورت مقادير ماكسيمم و يا مقادير باالتر از يك آستانه تعريف مي
 در ندرت سبب به غيره و) يگرماي امواج (باال  دماهاي

يكي از رويدادهاي فرين اقليمي رويداد گرماهاي 
حدي طوالني مدت و پرتداوم ها از مخاطرات محيطي، رخداد شرايط 

امواج گرمايي از تظاهرات اصلي ]. 10[هاي بارشي كم و حداكثر درجه حرارت است كه به طور گسترده بر جوامع انساني تاثيرگذار است 
امروزه به دو دليل ]. 11[ت مي باشد تغييرات اقليمي جهان معاصر هستند كه به لحاظ فراواني وقوع و صدمات جاني و مالي به بار آمده، بسيار حائز اهمي

و ديگري . ]12[گذارد  يكي به دليل اثراتي است كه بر روي جوامع انساني مي
از منظر آماري . ]14[روشني وجود ندارد هاي گرمايي تعريف عمومي و 

هاي متوالي در فضاهاي ها و ماهشود كه طي روزها يا هفته
بعد . ]15[با توجه به تعاريف موجود، دو بعد زماني و فضايي در وقوع يا عدم وقوع موج گرما اهميت يافته اند 

در اين رابطه هر دمايي باالتر از يك . است بعد زماني هم با تعداد روزهاي تداوم موج گرم مرتبط
موقعيت جغرافيايي ايران در عرض ]. 16[آستانه مشخص، به صور منفرد و يك روزه موج گرما نيست، بلكه موج گرما بايد استمرار زماني داشته باشد 

دوم آنكه . ر جنب حاره بارش دريافتي ايران اندك است
از اين گذشته نقش همزمان عرض جغرافيايي و ارتفاع بر 

.[  

هاي تجزيه و تحليل. گروهي از مطالعات صورت گرفته در اين راستا، در زمينه رابطه موج گرما و اثرات آن بر سالمتي و مرگ و مير بوده است
هاي قلبي و عروقي هاي تنفسي، بيمارييدهد تغييرات مثبت دمايي و افزايش روزهاي گرم متوالي با افزايش بيمار

 2003رخداد موج گرماي سال . ]18[سال  افزايش داشته است 
ها مربوط به شرايط قلبي بوده است نه سكته  كه اغلب مرگ

 بررسي امواج گرما در استراليا نيز نشانگر اين بوده است كه كه ميزان تلفات جاني در روزهاي گرم و خشك متوالي، بيشتر از روزهاي گرم و
يونكاشويچ و . ]20[اند ور كلي افراد مسن تلفات جاني بيشتري داشته

را  1952از روش هاي زمين آماري استفاده نموده و امواج گرمايي صربستان را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و امواج گرماي تابستان 
در بلگراد را طوالني ترين امواج  1994روزه در سال 

 هاي هنماي عنوان به روزانه بيشينه و كمينه دماهاي

 روزهاي و گرم هاي جمو بررسي .ستا بوده شهرنشيني

 يك آن از پس اما باشند، مي  سرمايشي و گرمايشي

 طي چين كشور گرمايي امواج و گرم روزهاي تغييرات

 هاي روز ي آستانه به عنوان را حداكثر دماهاي درصد

به تحليل ) 1995(براون و كاتاز ]. 23[است داده رخ
بندي كرد و آن  هاي فرين سرد و گرم منطقه را طبقه

 مايي د بندي پهنه 5 به را استراليا مبنا، هاي مؤلفه 

 براي را گرما موج شدت) 2004(همكاران و ميهل

 بيشترين داراي امريكا متحده اياالت غرب جنوب

 2001 -1980در دوره آماري   امريكا سراسر در 

extreme (نموده است گيري نتيجه و كرده بندي رده 

گرمايش اقليم مناطق شرق و مركزي فالت تبت را در ارتباط با 
 4منطقه مورد مطالعه را به لحاظ تغييرات دما به   )

  اي تغيير اقليم پنجمين كنفرانس منطقه

                              1394 بهمن

٢ 

هاي صورت گرفته در خيلي از نقاط جهان اين نكته را تائيد ميتجزيه و تحليل. ]5[پذيرد  كشورهاي همسايه است، تاثير مي
گران نشان داده است كه در اكثر نقاط جهان، دما در طي دو  همچنين بررسي پژوهش. تر شده استگذشته افزايش يافته و امواج گرما فراوان

اثر و بدترين ترين گرمايش جهاني مادر تغيير اقليم است و مهم. ]6[دهه گذشته رو به افزايش بوده است 
كه رويدادهاي حدي به صورت مقادير ماكسيمم و يا مقادير باالتر از يك آستانه تعريف مي دهند مي رخ زماني اقليمي

دماهاي ،)ها سيكلون (بادهايي با سرعت باال  ،) ها سيل (ازقبيل مقادير شديد بارش 
يكي از رويدادهاي فرين اقليمي رويداد گرماهاي . ]8[آورند  بار مي به را زيادي خسارات آنها، با اكوسيستم و بشري جوامع

Extreme Warm Events(  ها از مخاطرات محيطي، رخداد شرايط ترين نگراني امروزه يكي از مهم]. 9[است
هاي بارشي كم و حداكثر درجه حرارت است كه به طور گسترده بر جوامع انساني تاثيرگذار است 

تغييرات اقليمي جهان معاصر هستند كه به لحاظ فراواني وقوع و صدمات جاني و مالي به بار آمده، بسيار حائز اهمي
يكي به دليل اثراتي است كه بر روي جوامع انساني مي. گران حوادث حدي قرار گرفته استپديده موج گرما مورد توجه پژوهش

هاي گرمايي تعريف عمومي و از موج. ]13[پديده موج گرما مي باشد افزايش فراواني، طول مدت و شدت 
شود كه طي روزها يا هفته هاي باالي ميانگين دماي حداكثر روزانه اطالق مي امواج گرمايي به نوسانات مثبت يا فرين

با توجه به تعاريف موجود، دو بعد زماني و فضايي در وقوع يا عدم وقوع موج گرما اهميت يافته اند . جغرافيايي خاصي استمرار زماني دارند
بعد زماني هم با تعداد روزهاي تداوم موج گرم مرتبط. فضايي با تعيين آستانه دمايي در هر مكان مرتبط است

آستانه مشخص، به صور منفرد و يك روزه موج گرما نيست، بلكه موج گرما بايد استمرار زماني داشته باشد 
ر جنب حاره بارش دريافتي ايران اندك استنخست آنكه به سبب حاكميت پرفشا. ميانه دو پيامد مهم براي كشور ايران به دنبال داشته است

از اين گذشته نقش همزمان عرض جغرافيايي و ارتفاع بر . درجه شمالي اقليم نسبتا گرمي را بر ايران چيره ساخته است 40تا  
].17[ يد آورده استهاي مختلف كشور را پدروي دما و پيچيدگي ناهمواري ايران تباين دما بين بخش

گروهي از مطالعات صورت گرفته در اين راستا، در زمينه رابطه موج گرما و اثرات آن بر سالمتي و مرگ و مير بوده است
دهد تغييرات مثبت دمايي و افزايش روزهاي گرم متوالي با افزايش بيمارصورت گرفته در انگلستان نشان مي

سال  افزايش داشته است  60هاي مغزي ناشي از تنش رواني ، بر اثر افزايش دما، در افراد باالي 
كه اغلب مرگ هزار نفر رسيد 2هزار نفرشد و در انگليس به 11در پاريس و ساير نقاط فرانسه موجب مرگ 

بررسي امواج گرما در استراليا نيز نشانگر اين بوده است كه كه ميزان تلفات جاني در روزهاي گرم و خشك متوالي، بيشتر از روزهاي گرم و
ور كلي افراد مسن تلفات جاني بيشتري داشتهمرطوب متوالي بوده وآسيب پذيري زنان نسبت به مردان بيشتر بوده و به ط

از روش هاي زمين آماري استفاده نموده و امواج گرمايي صربستان را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و امواج گرماي تابستان 
روزه در سال  18و هم چنين موج گرماي روز در شهر نيش تداوم داشته  21روز در شهر سمودروسكا و 

دماهاي 99، 95، 90 صدك روي بر )2002( آلن و دگاتانو هاي بررسي ]21[ گرمايي صربستان شناخته اند
شهرنشيني توسعة تأثير تحت شدت به ، متحده اياالت سراسر در ها نمايه اين تغييرات

گرمايشيهاي  داراي دوره 1980تا ميانه  1951 از تابستاني هاي هبيشين كه داد نشان
تغييرات روند بررسي به اي درمطالعه) 2010(همكاران  و ينگد ].22[ است
درصد 90 از باالتر مقادير و گراد سانتي درجه 35 از باالتر دماهاي آنها. پرداختند

رخ گرم در روزهاي اي مالحظه قابل افزايش 1990 سال از بعد كه رسيدند نتيجه
هاي فرين سرد و گرم منطقه را طبقه توان به لحاظ دما ها نشان داد كه مي بررسي آن. هاي فرين ايالت متحده آمريكا پرداختند

 تحليل و ويژه به كمك بردارهاي) 1999(جونز ]. 24[ اي از تغيير اقليم در نظر گرفت

ميهل ]25[دهند  مي توضيح را دما مكاني پراش درصد 80 كه است اصلي ي مؤلفه
جنوب و شرق جنوبي، مناطق كه داد نشان ها آن نتايج. مدلسازي كردند و بندي

 گرما موج بندي طبقه به گرما شاخص معادله از استفاده با )2008(باولز ]. 26

extreme( 5رده  تا) Minor(يك  رده از را گرما موج و گرما استرس با همراه

گرمايش اقليم مناطق شرق و مركزي فالت تبت را در ارتباط با ) 2010(يو و همكاران  .]27[ باشد مي بيشتري فراواني داراي
)PCA(هاي مبنا  ها نخست به كمك روش تحليل مولفه آن. هاي جوي بررسي نمودند
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كشورهاي همسايه است، تاثير مي
گذشته افزايش يافته و امواج گرما فراوان پنجاه سال

دهه گذشته رو به افزايش بوده است 
 فرين هاي رويداد. ]7[است 

ازقبيل مقادير شديد بارش  هاي اقليمي پديده
جوامع سازگاري عدم و وقوع
Extreme Warm Events(فرين 

هاي بارشي كم و حداكثر درجه حرارت است كه به طور گسترده بر جوامع انساني تاثيرگذار است با دوره
تغييرات اقليمي جهان معاصر هستند كه به لحاظ فراواني وقوع و صدمات جاني و مالي به بار آمده، بسيار حائز اهمي

پديده موج گرما مورد توجه پژوهش
افزايش فراواني، طول مدت و شدت 

امواج گرمايي به نوسانات مثبت يا فرين
جغرافيايي خاصي استمرار زماني دارند

فضايي با تعيين آستانه دمايي در هر مكان مرتبط است
آستانه مشخص، به صور منفرد و يك روزه موج گرما نيست، بلكه موج گرما بايد استمرار زماني داشته باشد 

ميانه دو پيامد مهم براي كشور ايران به دنبال داشته است
 25گسترش ايران بين مدار 

روي دما و پيچيدگي ناهمواري ايران تباين دما بين بخش

گروهي از مطالعات صورت گرفته در اين راستا، در زمينه رابطه موج گرما و اثرات آن بر سالمتي و مرگ و مير بوده است              
صورت گرفته در انگلستان نشان مي

هاي مغزي ناشي از تنش رواني ، بر اثر افزايش دما، در افراد باالي همراه بوده و بيماري
در پاريس و ساير نقاط فرانسه موجب مرگ 

بررسي امواج گرما در استراليا نيز نشانگر اين بوده است كه كه ميزان تلفات جاني در روزهاي گرم و خشك متوالي، بيشتر از روزهاي گرم و. ]19[قلبي 
مرطوب متوالي بوده وآسيب پذيري زنان نسبت به مردان بيشتر بوده و به ط

از روش هاي زمين آماري استفاده نموده و امواج گرمايي صربستان را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و امواج گرماي تابستان ) 2009(توشيچ
روز در شهر سمودروسكا و  16كه 

گرمايي صربستان شناخته اند
تغييرات كه داد نشان فرين،

نشان مكزيك شمال در گرم
است گرفته شكل افزايشي روند

پرداختند 2007تا  1961دوره ي 
نتيجه اين به و داده قرار گرم

هاي فرين ايالت متحده آمريكا پرداختند اي دما منطقه
اي از تغيير اقليم در نظر گرفت به عنوان نمايهرا 

مؤلفه 5 كه معرف كرد تقسيم
بندي پهنه امريكا متحده اياالت
26[ گرما هستند موج شدت

همراه روزهاي و است پرداخته
داراي گرما موج 9  رده كه

هاي جوي بررسي نمودند تغييرات گردش



دماهاي فرين مناطق ) 2010(دايكسايت و چن ]. 28
درصد منطقه مورد مطالعه در معرض خطر  58، حدود 
درصد منطقه در معرض خطر  46، حدود 2004در حاليكه در سال 

واي گرم در ايران به سمت شمال طي نيمه سرد سال به بررسي امواج 
هاي دروني سرزمين ايران  هاي اصلي گرما عموما در ايستگاه
غرب، شمال و تا  گير شمال نين شدت روند افزايش دما در نواحي كوهستاني و برف

-1340هاي فرين طي بازه زماني  بندي ايران بر پايه گرما
اي نشان داد كه ايران را  يي روزهاي فرين گرم استفاده نموده است و با انجام تحليل خوشه

هاي فرين را در طول دوره آماري سپري كرده، اين ناحيه بيش و 
هاي فرين را پشت سر  ترين گرما شرقي نيز كم ناحيه جنوب و جنوب

 شرقي در هاي دي و بهمن و در ناحيه جنوب و جنوب
هاي  به منظور براورد احتمال وقوع امواج گرمايي در استان كرمان، از داده

هاي موج گرما از قبيل تداوم و دوره بازگشت را  سال آماري استفاده نموده وبه كمك زنجيره ماركف ويژگي
صل از تحليل روند حداكثر دمايي در استان كرمان نشان داده است كه بيشترين موج گرما رخ داده در ماه آوريل و مي بوده 

ايستگاه  5با استفاده از داده هاي حداكثر و حداقل دماي روزانه 
از نظر آماري تجزيه تحليل ) فراتر از صدك نودم(

ترين  كه فراوان داده استاصل از تحليل زماني امواج نشان 
ترين آنها هماهنگ مدتشديدترين امواج گرما با طوالني

همچنين با توجه به اين نكته كه هرچه قدر موج . 
به شناسايي امواج گرما و سرما در سطح استان كردستان 

بخشهاي غربي و در كه بسامد رخداد، شدت و دوام امواج گرما 
 كاهش يافته است) مركز و شمال استان(، افزايش يافته است درحاليكه بر روي 

در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل نقاط داغ 
جنوب  كه در دشت سيستان، ناحيه سرباز، هنتايج نشان داد

امواج گرما دراين نواحي نظر مكاني معني . ي نظم مكاني بوده و از رخداد باالي امواج گرمايي برخوردار مي باشند
در مناطق جنبي اين مناطق كه مناطق گذار از منطقه رخداد باالي امواج 

بررسي دماي ايران نشان داده است كه  ].10[ رخدادكم امواج گرماست توزيع مكاني و رخداد امواج گرما به صورت تصادفي مي باشد
گذشته از تغيير ويژگي هاي زماني،  ويژگي هاي مكاني 

هدف  ]37[و تغييرات زياد مقادير حداكثر دما در كليه نواحي ايران زمين 

درجه  40تا  25غرب آسيا بين عرض  كيلومتر مربع  بخش وسيعي از فالت ايران است كه در جنوب
بنابراين نيمه جنوبي كشور ما از نظر تقسيمات كلي جغرافيايي كره زمين در منطقه مجاورمداري و نيمه 

 11 كشور شبانه دماي ميانگين .  . است متر 1250

 درجه 29با  تيرماه و درجه 6 با ماه دي . است 
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٣ 

28[لي و ماهانه دما را انجام دادند تحليل روند فص زير ناحيه تقسيم كردند سپس براي هر كدام از نواحي،
، حدود 2003ها نشان داد كه در سال  نتايج آن. بندي كردند را پهنه) ويكتوريا

در حاليكه در سال . هاي فرين پايين بوده است نطقه تحت تاثير دمادرصد م 73
 ].29[ايين بوده است هاي فرين پ درصد منطقه تحت تاثير دما 39

واي گرم در ايران به سمت شمال طي نيمه سرد سال به بررسي امواج هاي ه با هدف آزمون فرضيه جابجايي مكاني موج) 1384
هاي اصلي گرما عموما در ايستگاه ساله پرداخته، و به اين نتيجه رسيده است كه هسته 31زمستانه گرما در ايران در يك بازه 

نين شدت روند افزايش دما در نواحي كوهستاني و برفاند، همچ بويژه در محورهاي كوهستاني البرز و زاگرس نمايان شده
بندي ايران بر پايه گرما با هدف پهنه) 1393(اسدي و همكاران ]. 30[ حدودي غرب از مناطق جنوب ايران بيشتر است

يي روزهاي فرين گرم استفاده نموده است و با انجام تحليل خوشهجهت شناسا) NTD(، از نمايه انحراف بهنجار شده دما 
هاي فرين را در طول دوره آماري سپري كرده، اين ناحيه بيش و  ناحيه غربي شديدترين گرما. توان از نظر گرماهاي فرين به پنج ناحيه تقسيم كرد

ناحيه جنوب و جنوب. شده است هاي فرين متاثر  ننده گرماهاي ايجاد ك پيش از ديگر نواحي از سامانه
هاي دي و بهمن و در ناحيه جنوب و جنوب هاي گرم فرين ناحيه غربي در ماه همچنين نتايج بيانگر اين است كه بيشترين رويداد

به منظور براورد احتمال وقوع امواج گرمايي در استان كرمان، از داده) 1390(يزدان پناه و همكاران ]. 31[ت ارديبهشت و مرداد روي داده اس
هاي موج گرما از قبيل تداوم و دوره بازگشت را  سال آماري استفاده نموده وبه كمك زنجيره ماركف ويژگي 20ايستگاهي براي دوره گرم سال طي 

صل از تحليل روند حداكثر دمايي در استان كرمان نشان داده است كه بيشترين موج گرما رخ داده در ماه آوريل و مي بوده 
با استفاده از داده هاي حداكثر و حداقل دماي روزانه ) 1389(كاري ]. 32[اند  است، كه اين تغييرات روندي افزايشي در طول دوره اماري داشته

(بر اساس شاخص آستانه نسبي ) 2007 -1987(ساله  21 در طي دوره آماري
اصل از تحليل زماني امواج نشان نتايج ح. .كرده است و چگونگي توزيع اين پديده را در سطح تهران مطالعه كرده است

شديدترين امواج گرما با طوالني. همشاهده شد) 1987-1997(ي اول دوره آماري  ترين امواج سرما در دهه
. ري را نيز با خود همراه داشته استيعني هرچه موج گرما تداوم بيشتري داشته، دماي باالت

به شناسايي امواج گرما و سرما در سطح استان كردستان ) 1392(دارند  ].33[يب و خطرات بيشتري به دنبال دارد گرم استمرار بيشتري داشته باشد آس
كه بسامد رخداد، شدت و دوام امواج گرما  ههاي اين پژوهش نشان داد يافته پرداخته و روند تغييرات آنها را بررسي كرده است،
، افزايش يافته است درحاليكه بر روي دهد را تشكيل مي مناطق پست و كم ارتفاع 

در اين پژوهش با استفاده از روش تحليل نقاط داغ . ستان سيستان و بلوچستان را مورد ارزيابي قرارداده استامواج گرما در ا) 
نتايج نشان داد ،استان پرداخته شده استاين به بررسي رفتار مكاني امواج گرما در 

ي نظم مكاني بوده و از رخداد باالي امواج گرمايي برخوردار مي باشندغرب استان امواج گرما دارا
در مناطق جنبي اين مناطق كه مناطق گذار از منطقه رخداد باالي امواج . باشند همگن مي اين مناطق داراي رخداد امواج گرمايي

رخدادكم امواج گرماست توزيع مكاني و رخداد امواج گرما به صورت تصادفي مي باشد
گذشته از تغيير ويژگي هاي زماني،  ويژگي هاي مكاني . ]35[گذشته از وجود چرخه در دماي كشور روند افزايشي دما در برخي مناطق ديده مي شود 

و تغييرات زياد مقادير حداكثر دما در كليه نواحي ايران زمين ] 36[هاي دمايي افزايش فرين با توجه به. دستخوش تغيير شده است

  .باشد اصلي اين پژوهش، تحليل اقليمي امواج گرمايي در ايران مي

كيلومتر مربع  بخش وسيعي از فالت ايران است كه در جنوب 1168195كشور ايران با وسعتي معادل 
بنابراين نيمه جنوبي كشور ما از نظر تقسيمات كلي جغرافيايي كره زمين در منطقه مجاورمداري و نيمه .  درجه شرقي قرار دارد

1250 حدود دريا تراز از كشور ارتفاع ميانگين ].38[الي آن در منطقه معتدله شمالي قرار گرفته است 
 سلسيوس درجه 18 روزي شبانه دماي ميانگين و درجه 25 روزانه دماي

  ].39[ هستند سال هاي ماه ترين

پنجمين كنفرانس منطقه            

بهمن 6-5تهران،             

 

زير ناحيه تقسيم كردند سپس براي هر كدام از نواحي،
ويكتوريا(كشاورزي جنوب استراليا 
73دماهاي فرين باال و حدود 

39هاي فرين باال و حدود  دما

1384(براتي و همكاران           
زمستانه گرما در ايران در يك بازه 

بويژه در محورهاي كوهستاني البرز و زاگرس نمايان شده
حدودي غرب از مناطق جنوب ايران بيشتر است

، از نمايه انحراف بهنجار شده دما 1383
توان از نظر گرماهاي فرين به پنج ناحيه تقسيم كرد مي

پيش از ديگر نواحي از سامانه
همچنين نتايج بيانگر اين است كه بيشترين رويداد. اند گذاشته

ارديبهشت و مرداد روي داده اس
ايستگاهي براي دوره گرم سال طي 

صل از تحليل روند حداكثر دمايي در استان كرمان نشان داده است كه بيشترين موج گرما رخ داده در ماه آوريل و مي بوده نتايج حا. نشان داده است
است، كه اين تغييرات روندي افزايشي در طول دوره اماري داشته

در طي دوره آماريرا سينوپتيك شهر تهران 
كرده است و چگونگي توزيع اين پديده را در سطح تهران مطالعه كرده است

ترين امواج سرما در دهه ترين و طوالني شديد
يعني هرچه موج گرما تداوم بيشتري داشته، دماي باالت. بوده است

گرم استمرار بيشتري داشته باشد آس
پرداخته و روند تغييرات آنها را بررسي كرده است،

مناطق پست و كم ارتفاع  كه كردستانشرق استان 
) 1392(اسماعيل نژاد  ].34[

به بررسي رفتار مكاني امواج گرما در  GIS در محيط
غرب استان امواج گرما دارا وجنوب

اين مناطق داراي رخداد امواج گرماييهمچنين دار مي باشند، 
رخدادكم امواج گرماست توزيع مكاني و رخداد امواج گرما به صورت تصادفي مي باشد گرما به مناطق با

گذشته از وجود چرخه در دماي كشور روند افزايشي دما در برخي مناطق ديده مي شود 
دستخوش تغيير شده استدما نيز 

اصلي اين پژوهش، تحليل اقليمي امواج گرمايي در ايران مي

  مواد و روش

كشور ايران با وسعتي معادل              
درجه شرقي قرار دارد 64تا  44شمالي و طول 

الي آن در منطقه معتدله شمالي قرار گرفته است شم
دماي سلسيوس، ميانگين درجه

ترين گرم و سردترين سلسيوس



ساله  30 دوره نرمال اقليمي يك ايستگاه سينوپتيك كشور براي
 قيد شده 1مشخصات ايستگاه ها در جدول و 1هاي مورد مطالعه در شكل 

داراي دماي حداكثر برابر با صدك نود و ) با حداقل سه روز تداوم
ايستگاه ها به تفكيك محاسبه شده و براي هر ايستگاه يك آستانه دمايي مشخص 

، اعداد بزرگتر مساوي در هر ايستگاه  با توجه به آستانه دمايي تعيين شده موج گرما
در ادامه از . بيش از سه روز به عنوان روزهاي داراي موج گرما براي آن ايستگاه شناسايي شدند

 .بندي استفاده گرديد بندي امواج گرمايي در ايران، از روش تحليل مولفه اصلي و خوشه
 معيارهايي است كه  اواني امواج گرما در سه روز و بيشتر، شديدترين موج و بيشترين تداوم براي هر ايستگاه از جمله متغير

نواحي بدست آمده بر اساس . خوشه بندي امواج گرمايي صورت گرفت
ها تهيه شد و يك ناحيه بندي از امواج  نقشه هاي مربوط به خوشه بندي ايستگاه

  )سازمان هواشناسي كشور

طول   ايستگاه

  جغرافيايي

عرض 

  جغرافيايي

  ارتفاع

  36 52  32 29  1484  

  40 52  11 31  2030  

41 53  58 28  1288.3  

  03 50  15 36  1279.2  

  1373.4  35 20  47 00  سنندج

  16 46  15 36  1522.8  

  58 56  15 30  1753.8  

21 58  06 29  1066.9  

  1318.6  34 21  47 09  كرمانشاه

  0  36 54  54 24  گرگان

  37 49  19 37  8.6 -  

  - 23.6  37 29  49 27  بندرانزلي

  1147.8  33 26  48 17  خرم آباد

  40 50  54 36  20-  

  39 52  43 36  21-  

  30 51  39 36  20.9-  

  46 49  06 34  1708  

  9.8  27 13  56 22  بندرعباس

  22.7  26 32  54 50  بندرلنگه

  5.2  25 38  57 46  بندرجاسك

  59 53  30 26  30  

  1741.5  34 52  48 32  همدان فرودگاه

  1679.7  35 12  48 43  همدان نوژه

17 54  54 31  1237.2  
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۴ 

ايستگاه سينوپتيك كشور براي 50هاي مربوط به دماي حداكثر روزانه ثبت شده در در اين پژوهش داده
هاي مورد مطالعه در شكل  موقعيت ايستگاه. گرديد دريافت كشور، از سازمان هواشناسي
با حداقل سه روز تداوم(دار  تداوم اي دوره انيك موج گرما به عنوابتدا  ،جهت شناخت امواج گرمايي

ايستگاه ها به تفكيك محاسبه شده و براي هر ايستگاه يك آستانه دمايي مشخص  ام براي تمامي 95صدك ]. 40[ جم و فراتر از آن تعريف شده است
با توجه به آستانه دمايي تعيين شده موج گرما .است شده آوردههاي دمايي  آستانه 2جدول شماره 

بيش از سه روز به عنوان روزهاي داراي موج گرما براي آن ايستگاه شناسايي شدند آن آستانه فيلتر شده و با در نظر گرفتن شرط تداوم
بندي امواج گرمايي در ايران، از روش تحليل مولفه اصلي و خوشه امواج گرما هر ايستگاه استفاده شده و به منظور ناحيه

اواني امواج گرما در سه روز و بيشتر، شديدترين موج و بيشترين تداوم براي هر ايستگاه از جمله متغيرماكسيمم دما، آستانه دمايي، فر
خوشه بندي امواج گرمايي صورت گرفتپس از آزمون نرمال كردن داده ها،  . امواج گرما قرار گرفت

نقشه هاي مربوط به خوشه بندي ايستگاه GISبندي شده و سپس با استفاده از نرم افزار  قرارگيري در هر خوشه، كد
 .يدهاي تهيه شده در سطح ايران ارائه گرد

  

سازمان هواشناسي كشور: منبع(مشخصات ايستگاه هاي منتخب  - 1جدول 

عرض   طول جغرافيايي

  جغرافيايي

ايستگاه  شماره  ارتفاع

  شيراز  26  2048.9  32 17  50 51

  آباده  27  1361  38 05  46 17

  فسا  28  1328  37 40  45 03

  قزوين  29  1103  38 33  44 58

سنندج  30  1332  38 15  48 17

  سقز  31  1550.4  32 37  51 40

  كرمان  32  982.3  33 59  51 27

  بم  33  1543  32 40  51 52

كرمانشاه  34  1190.8  35 41  51 19

گرگان  35  12092  35 42  51 20

  رشت  36  1491  32 52  59 12

بندرانزلي  37  999.2  36 16  59 38

خرم آباد  38  972  36 12  57 39

  رامسر  39  1450.8  35 16  59 13

  بابلسر  40  1112  37 28  57 16

  نوشهر  41  22.5  2031  48 40

  اراك  42  6.6  30 22  48 15

بندرعباس  43  143  32 24  48 23

بندرلنگه  44  1663  36 41  48 29

بندرجاسك  45  1127  35 35  53 25

  كيش  46  1370  29 28  60 53

همدان فرودگاه  47  1349.1  36 25  54 57

همدان نوژه  48  8  25 17  60 37

  يزد  49  591.1  27 12  60 42
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در اين پژوهش داده             
از سازمان هواشناسي )1980-2010(

جهت شناخت امواج گرمايي .است
جم و فراتر از آن تعريف شده استپن

جدول شماره در  .به دست آمد
آن آستانه فيلتر شده و با در نظر گرفتن شرط تداوم

امواج گرما هر ايستگاه استفاده شده و به منظور ناحيه  فراواني
ماكسيمم دما، آستانه دمايي، فر

امواج گرما قرار گرفت بندي ناحيه
قرارگيري در هر خوشه، كد

هاي تهيه شده در سطح ايران ارائه گرد گرما با استفاده از نقشه

  ايستگاه  شماره

  شهركرد  1

  تبريز  2

  اروميه  3

  خوي  4

  اردبيل  5

  اصفهان  6

  كاشان  7

  شرق اصفهان  8

  تهران  9

  دوشان تپه  10

  بيرجند  11

  مشهد  12

  سبزوار  13

  حيدريه تربت  14

  بجنورد  15

  اهواز  16

  آبادان  17

  دزفول  18

  زنجان  19

  سمنان  20

  زاهدان  21

  شاهرود  22

  چابهار  23

  ايرانشهر  24



  

  ).نگارنده

هاي عددي در نظر گرفته  موضوع بيانگر اين است كه آستانه
با توجه به  .نخواهد بودپذير  ردار است، كاربستپهناوري مثل ايران كه از تنوع توپوگرافي بسيار زيادي برخو

ترين آستانه   گراد و كم هاي آبادان و اهواز با چهل و هشت درجه سانتي
ترين فراواني  بيش  .فراواني ساالنه امواج گرما را در طي دوره آماري نشان مي دهد

 1983مورد در سال مربوط به ايستگاه مذكور در سال 
الزم به . خورد ها در طول سي سال به چشم مي ، در اكثر ايستگاه

 .اند تجربه كردهد بررسي هاي همدان فرودگاه، مشهد، سبزوار، شاهرود و تهران پديده موج گرما را در تمام دوره سي ساله مور
شاهد  2010و دهه  1990در نيمه دوم دهه كه  ها كاهش يافته ضمن اين

  55 56  36 33  711  
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نگارنده: منبع( ايرانهاي سينوپتيك  موقعيت ايستگاه -1شكل 

  

موضوع بيانگر اين است كه آستانه اين. متفاوت از ديگري است ،دمايي محاسبه شده براي هر ايستگاه
پهناوري مثل ايران كه از تنوع توپوگرافي بسيار زيادي برخوشده براي تعيين امواج گرما براي كشور 

هاي آبادان و اهواز با چهل و هشت درجه سانتي ترين آستانه دمايي در مقياس ساالنه مربوط به ايستگاه بيش
فراواني ساالنه امواج گرما را در طي دوره آماري نشان مي دهد 3جدول  .باشد گراد متعلق به اردبيل مي

مورد در سال مربوط به ايستگاه مذكور در سال  12و پس از آن با  1982مورد در سال مربوط به ايستگاه چابهار در سال 
، در اكثر ايستگاه)صفر(كه نشان دهنده عدم وجود موج گرما در سال است 

هاي همدان فرودگاه، مشهد، سبزوار، شاهرود و تهران پديده موج گرما را در تمام دوره سي ساله مور
ها كاهش يافته ضمن اين امواج گرمايي در بيشتر ايستگاه) 1994 -1990( 1990

  .هاي مورد مطالعه هستيم افزايش امواج گرمايي در ايستگاه

  طبس  50  489.2  31 02  61 29
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  بحث

دمايي محاسبه شده براي هر ايستگاه هاي آستانه               
شده براي تعيين امواج گرما براي كشور 

بيشتوان گفت  مي 2ل جدو
گراد متعلق به اردبيل مي ه سانتيبا بيست و نه درج

مورد در سال مربوط به ايستگاه چابهار در سال  14ساالنه امواج گرمايي با 
كه نشان دهنده عدم وجود موج گرما در سال است ترين فراواني  كمباشد و مي

هاي همدان فرودگاه، مشهد، سبزوار، شاهرود و تهران پديده موج گرما را در تمام دوره سي ساله مور ذكر است تنها ايستگاه
1990همچنين در نيمه اول دهه 

افزايش امواج گرمايي در ايستگاه

  

  

  زابل  25



  ).نگارنده

 نام ايستگاه آستانه

40  

  د 40

35 

39 

36 

30 

32 

30 

32 

39 

36 

38 

39 

34  

35  

 شرق اصفهان 39

39 

44 

35 

38 

 تربت حيدريه 35

41 

43 

37  

34 
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نگارنده: منبع(هاي منتخب  آستانه دمايي ساالنه ايستگاه - 2جدول

نام ايستگاه  نام ايستگاه آستانه  شماره

 آبادان 48 26 كرمانشاه

دخرم آبا  آباده 35 27

 اهواز 48 28 خوي

 انزلي 30 29 كيش

 اراك 37 30 مشهد

 اردبيل 29 31 نوشهر

 بابلسر 32 32 اروميه

 بم 42 33 رامسر

 بندرعباس 41 34 رشت

 بندر لنگه 39 35 سبزوار

 بيرجند 38 36 سقز

 بجنورد 35 37 سنندج

 چابهار 35 38 سمنان

 دزفول 47 39 شهركرد

 دوشان تپه 38 40 شاهرود

شرق اصفهان  اصفهان 38 41

 فسا 41 42 شيراز

 قزوين 37 43 طبس

 گرگان 36 44 تبريز

 همدان فرودگاه 36 45 تهران

تربت حيدريه  همدان نوژه 36 46

 ايرانشهر 45 47 يزد

 جاسك 37 48 زابل

 كاشان 42 49 زاهدان

 كرمان 38 50  زنجان
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  شماره

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

همدان فرودگاه 20 

21 

22 

23 

24  

25  



شم

 اره

1 ايستگاه

9

8

0 

1

9

8

1 

1

9

8

2 

1

9

8

3 

1

9

8

4 

1

9

8

5 

1

9

8

6 

1

9

8

7 

 آبادان 1
                

 آباده 2
                

 اهواز 3
                

 انزلي 4
                

 اراك 5
                

 اردبيل 6
                

 بابلسر 7
                

 بم 8
                

 بندرعباس 9
                

 بندرلنگه 10
                

 بيرجند 11
                

 بجنورد 12
                

 چابهار 13
                

 دزفول 14
                

 دوشان 15
                

 اصفهان 16
                

 فسا 17
                

 قزوين 18
                

 گرگان 19
                

ف همدان 20  
                

ن همدان 21  
                

 ايرانشهر 22
                

 جاسك 23
                

 كاشان 24
                

 كرمان 25
                

 كرمانشاه 26
                

اباد خرم 27  
                

 خوي 28
                

 كيش 29
                

 مشهد 30
                

 نوشهر 31
                

 اروميه 32
                

 رامسر 33
                

 رشت 34
                

 سبزوار 35
                

 سقز 36
                

 سنندج 37
                

 سمنان 38
                

 شهركرد 39
                

 شاهرود 40
                

 شيراز 41
                

 طبس 42
                

 تبريز 43
                

 تهران 44
                

 تربت 45
                

 يزد 46
                

 زابل 47
                

 زاهدان 48
                

 زنجان 49
                

)منبع، نگارنده
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1

9

8

8 

1
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8

9 

1

9

9

0 

1

9

9

1 

1

9

9

2 

1

9

9

3 

1

9

9

4 

1

9

9

5 

1

9

9

6 

1

9

9

7 

1

9

9

8 

1

9

9

9 

2

0

0

0 

2

0

0
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2

0

0
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ده هاي اقليمي را بر در اين قسمت از كار سعي شده است  ناحيه بندي با استفاده از نتايج تحليل خوشه اي شرح داده شود كه در اين روش دا
دما با استفاده از داده هاي حداكثر  zناحيه بندي امواج گرما بر اساس نمره 

الزم به ذكر است خوشه بندي انجام شده بر اساس فراواني امواج گرمايي در 
ايستگاه هاي مورد بررسي در .  سه روز و بيشتر صورت گرفته است

ي  وكوهستاني نيمه شمال كشور كوهپايه داخليهاي 
ناحيه سوم و  . غربي كشور را در بر دارد ت جنوب

وهستاني ،كهاي ساحلي جنوب ايستگاهشامل ( ونه ايستگاه
هاي البرز و زاگرس قرار  هاي كوهستاني كه در راستاي رشته كوه

در ) زاهدان و ايرانشهرشامل زابل، (شرقي كشور با تعداد سه ايستگاه 

  

  

در ناحيه  .بيشترين تعداد را داشته است 2006و  2001
فراواني وقوع  2010و 2008، 2005و همچنين  2001

در ناحيه سوم، . رخ داده است 2000ترين امواج گرماي ناحيه دوم در دهه 
بيشينه وقوع امواج گرما بوده است  2009و  1983

و  2006، 1983، 1980ي ها در ناحيه پنجم، بيشترين مقادير مربوط به سال
مشاهده  2004تا  2001هاي  در ناحيه ششم، بيشينه وقوع امواج گرما در سال

  اي تغيير اقليم پنجمين كنفرانس منطقه

                              1394 بهمن

٨ 

در اين قسمت از كار سعي شده است  ناحيه بندي با استفاده از نتايج تحليل خوشه اي شرح داده شود كه در اين روش دا
ناحيه بندي امواج گرما بر اساس نمره . دهند ي ميها را در يك يا چند گروه جا اساس همبستگي دروني ميان آن

الزم به ذكر است خوشه بندي انجام شده بر اساس فراواني امواج گرمايي در . دهد ه هاي متفاوتي را تشكيل ميناحي قياس زماني ساالنه
سه روز و بيشتر صورت گرفته است همچنين فراواني در روزهايي با تداومهر ايستگاه بر اساس مقياس زماني مورد نظر  و 

هاي  اول شامل ايستگاهناحيه . اين پژوهش در مقياس زماني ساالنه در شش ناحيه مجزا  قرار گرفته اند
ت جنوبپس نواحيناحيه دوم با تعداد سه ايستگاه، . شود كه شانزده ايستگاه را در خود جاي داده است

ونه ايستگاه) و دو ايستگاه شهركرد و اروميه هاي ساحلي شمال ايستگاهشامل 
هاي كوهستاني كه در راستاي رشته كوه ايستگاه. از يكديگر تفكيك شده است )و دو ايستگاه كوهستاني بم و كرمان

شرقي كشور با تعداد سه ايستگاه  جنوبشرق وكم ارتفاع  هاي ر ناحيه پنجم و ايستگاه
  .ناحيه ششم گنجانده شده است

  نقشه ساالنه نواحي امواج گرما در ايران -3شكل 

  

2001، 2000، 1990، 1983هاي  فراواني امواج گرما و سالكمترين  1993در ناحيه اول، سال 
2001 تا 1991هاي  عدم وقوع موج گرما را داشته و اين در حاليست كه سال

ترين امواج گرماي ناحيه دوم در دهه  دهد كه بيش اين نشان مي. ترين ميزان خود رسيده است
1983هاي  در ناحيه چهارم، سال. فراواني وقوع موج گرما به صفر رسيده است

در ناحيه پنجم، بيشترين مقادير مربوط به سال. كمترين مقادير را به خود اختصاص داده استهمچنان 
در ناحيه ششم، بيشينه وقوع امواج گرما در سال. بوده است 1993و 1992، 1985، 1982هاي 
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در اين قسمت از كار سعي شده است  ناحيه بندي با استفاده از نتايج تحليل خوشه اي شرح داده شود كه در اين روش دا              
اساس همبستگي دروني ميان آن

قياس زماني ساالنهم در  ،روش وارد
هر ايستگاه بر اساس مقياس زماني مورد نظر  و 

اين پژوهش در مقياس زماني ساالنه در شش ناحيه مجزا  قرار گرفته اند
شود كه شانزده ايستگاه را در خود جاي داده است مي غربي

شامل (چهارم به ترتيب با هفت 
و دو ايستگاه كوهستاني بم و كرمان شرقي 

ر ناحيه پنجم و ايستگاهاند با يازده ايستگاه د گرفته
ناحيه ششم گنجانده شده است

                

در ناحيه اول، سال               
عدم وقوع موج گرما را داشته و اين در حاليست كه سال 1990دوم، نيمه اول دهه 
ترين ميزان خود رسيده است امواج گرما به بيش

فراواني وقوع موج گرما به صفر رسيده است 1993و  1992هاي  سال
همچنان  1990درحالي كه دهه 

هاي  ترين در سال و كم 2010
  .شود مي



مربوط به ايستگاه  به ترتيب 2000تا 1980هاي  دهه
، )مورد 35(هاي همدان نوژه و شاهرود باشد و بيشترين تعداد به ترتيب در ايستگاه

در  ي بارزيافزايشروند ي ابادان، اهواز و دزفول را شامل مي شود، 
  .ها را داراست كمترين فراواني 1980اواني و دهه 
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دههها در  ترين فراواني، كم در ناحيه اول. دهد اي امواج گرما را نشان مي فراواني دهه
باشد و بيشترين تعداد به ترتيب در ايستگاه مي) مورد 28(و بندر لنگه ) مورد 17(، كاشان 
ي ابادان، اهواز و دزفول را شامل مي شود، در خوشه دوم كه ايستگاه ها. رخ داده است) مورد 51(و خرم اباد 

اواني و دهه بيشترين فر 2000مشاهده مي شود در اين ناحيه نيز دهه  2000تا  1980
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فراواني دهه 5شكل               
، كاشان )مورد 9(هاي طبس 

و خرم اباد ) مورد 36(شاهرود 
1980فراواني امواج گرما از دهه 
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مورد  و  در دهه  24با  2000مورد بيشترين و ايستگاه اهواز در دهه 
بيشترين و كم ترين فراواني به ترتيب مربوط به ايستگاه 

در دهه . بيشترين فراواني را داشته است 1980كمترين و در دهه 
مورد و كم ترين فراواني در  42گاه مشهد با تبيشترن فراواني در ايس
بيشترين فراواني را داشته مورد  32با و كيش  مورد

مربوط به ايستگاه  2000در ناحيه پنجم بيشترين فراواني ها در دهه 
ستگه ايرانشهر، زابل و م كه متشكل از سه ايدر ناحيه شش

مورد كمترين فراواني  49مورد بيشترين و ايستگاه ايرانشهر با 
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، چهارم )c(، سوم )b(، دوم )a(فراواني ساالنه امواج گرما در ناحيه اول  -4

مورد بيشترين و ايستگاه اهواز در دهه  31با  1980مورد موج گرما و  در دهه  45با  2000ايستگاه دزفول در دهه 
بيشترين و كم ترين فراواني به ترتيب مربوط به ايستگاه  2000در دهه  ه سومدر ناحي. موردكم ترين فراواني را در اين ناحيه تشكيل مي دهند

كمترين و در دهه  1990ايستگاه انزلي در دهه . مورد در سال مي باشد 26و 
بيشترن فراواني در ايس 2000در دهه  ،ناحيه چهارمدر . مورد كمترين فراواني را دارند

مورد 31با  هاي چابهار نيز ايستگاه 1990و  1980در دهه . مورد مشاهده مي شود
در ناحيه پنجم بيشترين فراواني ها در دهه . رخ داده است 1980و در دهه  ايستگاه بندر جاسككمترين فراواني مربوط به 

در ناحيه شش. باشد مورد مي 22ستگاه ساحلي گرگان با مورد و كمترين آن مربوط ب اي
مورد بيشترين و ايستگاه ايرانشهر با  62ايستگاه زاهدان با  .شود اي را شامل مي بيشينه فراواني دهه 2000
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ايستگاه دزفول در دهه               
موردكم ترين فراواني را در اين ناحيه تشكيل مي دهند 12با  1980

و  42هاي اروميه و نوشهر با 
مورد كمترين فراواني را دارند 17شهركرد با  1980

مورد مشاهده مي شود 24ايستگاه بندر عباس با 
كمترين فراواني مربوط به  .اند

مورد و كمترين آن مربوط ب اي 36قزوين و خوي با 
2000دهه  نيز باشد زاهدان مي

  . را در اين دهه داراست
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