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  چكيده

جهـت   رطوبت است. كه خود تحت كنترل دما ووقوع پديده شرجي استساحلي در منطقه شرايط آسايش از عوامل اصلي محدود كننده

به علت فاصله كم تا ساحل) انتخاب شده است. داده هاي اقليمـي ايـن تحقيـق شـامل دمـاي هـوا       انجام اين پژوهش ايستگاه بندرعباس (

سـازمان  اين پارامترها از داده هاي ساعتي  كه آمار و سرعت باد بر حسب نات مي باشد رطوبت نسبي به درصد برحسب درجه سانتي گراد،

اسـتفاده شـد و    heat indexاز فرمـول   شاخص براي محاسبه اين ) دريافت شد.1985-2014ساله (30كشور در دوره آماري هواشناسي

سـپس  ك روزانه و ساعتي از مقادير شاخص براي ايستگاه تهيه شد. نمودار ميانگين هر ماه با قدرت تفكي ،پس از محاسبه شاخص گرمايي

(تعـداد   احتمال روز، سطوح مختلف رخداد شرجي براي هر ساعت از احتمال نمودن مشخص دست آمد كه ضمنه شرجي ب تقويم جداول

 شد. استفاده گردشي به محيطي روش سينوپتيك از تحليل نيز مشخص شد. براي )90 باالتر از و 90 تا 70 و 70 تا  50 رخداد با احتمال

 رطوبـت  النهاري و نصف باد مداري، ژئوپتانسيل، دما، باد ارتفاع دريا، هاي فشارسطح مؤلفه به هاي مربوط ازداده استفاده با پژوهش دراين

 و ترسـيم  (تـاوايي)  چرخنـدگي  نقشـه  رطوبـت نسـبي و   نقشه توزيع ضخامت، نقشه ژئوپتانسيل، ارتفاع دريا، فشارسطح هاي نقشه نسبي،

هاي عربسـتان و ايـران    فشار حرارتي بسيار قوي بر روي خليج فارس و نيز پرفشارهاي بيابانگرديد. نتايج نشان داد كه استقرار كم تحليل

مركزي موجب ايجاد شيو فشاري و انتقال هواي گرم و سوزان به سمت خليج فارس و درنهايت رخداد شرايط تبخير شديد دريا شـده كـه   

  شرايط شرجي را فراهم كرده است. 
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  مقدمه.1

كي از عوامل مهم درزندگي انسـان آب و هواسـت.   ي

آب و هوا عامل مهم تأثير گذار برتمـام فعاليـت هـاي    

انسان است. راحتي و سالمتي انسان بيش از هر عامل 

ديگري تحت تأثير وضعيت هوا و شرايط اقليمي است. 

از آنجايكه كه انسان به موجودات هوموترم يا خـونگرم  

تعلق دارند، مي بايست دماي بـدن او در طـول دوران   

زندگي ثابت باقي بماند. لذا اساس آسايش و راحتي او 

يستم تنظيم حرارتي بدن وي وقتي تأمين است كه س

بتواند دماي مزبور را ثابت نگـه دارد. ايـن در صـورتي    

امكان پذير است كه بيالن گرمايي بدن، يعني دفـع و  

جذب گرما از بدن به خارج و بـالعكس متعـادل بـاقي    

 خود با توجـه بـه انـرژي متـابوليكي     بماند. اين تعادل

ـ   يك مربع دركيلوكالري درمتر50( ه سـاعت) شـديداً ب

شرايط هواشناسي و اقليمـي محـيط و امكـان انتقـال     

انرژي از بدن به خارج بسـتگي دارد. يـك اخـتالل در    

جود مـي آيـد   سيستم تنظيم حرارتي بدن موقعي به و

با اشكال مواجـه شـود، يعنـي دمـاي      كه موارد انتقال

محيط باالتر از دماي بدن بوده و رطوبت باالي محيط 

تحـت ايـن شـرايط كـه      امكان تبخير را منتفي سازد.

حاصل آن افزايش دماي بـدن اسـت، فعاليـت قلـب و     

ــاال    ــون ب ــار خ ــه فش ــزايش يافت ــبض اف ــربان ن   ض

مي رود و غددهاي عرق شروع به ترشح مي كنند. اين 

ــار     ــا فش ــه ب ــدافعي ك ــاي ت ــل ه ــس العم ــه عك گون

فيزيولوژيكي همراه است، احساس شرجي را به وجـود  

تواند به ضربه هاي  مي آورد كه ادامه و تشديد آن مي

حرارتي، كوالپس حرارتي، اختالل قلب و فشار خون و 

. شـدت  )Kavyani, 1981( حتي مرگ منتهي شود

مي يابـد و بـا    فزايششرجي با افزايش رطوبت نسبي ا

 & Masoodian( اهش دمــا كــم مــي شــودكــ

Kavyani 2008 درجه 8/16). دماي آستانه شرجي

شـرجي شـرايطي   از نظر فيزيولوژيك . سلسيوس است

ست كه معموالً با افت توان فيزيكي انسان همراه بوده ا

ــامطلوب آن بــر روي افــرادي كــه نارســايي   و تــأثير ن

گردش خون و يا عوارض گوناگون قلبي دارند بيش از 

 . )Kavyani, 1981( مي باشدان ديگر

ــه  هــواي شــرجي وضــعيت مختــل كــردن  دليــلب

فشـار بـر   دفع گرما از بدن، موجـب   طبيعي يها روش

. سـوخت و سـاز مـواد    شـود  يمـ  تنفسي سيستم يرو

كـه   كنـد  يمـ  توليددر بدن، گرما  چربيو مواد  يقند

صـورت   يـن ا غيـر از بدن خارج شود در  يدگرما با ينا

مـي   يجـاد ا ديگربدن باال رفته، تب و مشكالت  يدما

اسـت.   يـق بـدن تعر  يدفع گرما يها از راه يكي .شود

در سطح پوسـت   يعيما ،مي رودبدن باال  يدما وقتي

 مـي شـود  آن بدن خنـك   تبخيرجمع شده كه در اثر 

باال باشد،  محيط يكه غلظت بخار آب هوا هنگامياما 

در پوست با مشكل مواجه شده و گرما بـه   يقتعر ينا

راه  ينـدليل بـه هم  ،نمـي شـود  از بـدن خـارج    راحتي

كنـد.   يمـ  پيـدا خود  يآوردن دما يينپا يبرا يگريد

اسـت.   گرمـايي خنك شدن بدن تشعشع  يراه برااين 

 يهـوا  ياست كـه دمـا   آنروش دفع گرما،  ينالزمه ا

سـانتي  درجـه   37 يعنـي بـدن   يكمتر از دما يطمح

 يـرون ب محيطبدن و  ميان حرارتيباشد تا تبادل  گراد

 يهوا در بعضـ  يينپا يدما ينهم يلدل به انجام شود.

 شـرجي  يـده كشور پد يشمال يها مانند شهرها استان

 يـق بـدن از طر  يچرا كـه دمـا   ،نيستزا  بودن مشكل

. اما مي شودقابل تحمل  يطآمده و شرا يينتشعشع پا
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گـرم   يطمحـ  يهـوا  يكشوركه دما يدرسواحل جنوب

 تبخيـري و  تشعشـعي  ينـدهاي ، فرآمي باشـد  شرجي

 يـق بدن، دچار اختالل شده و بدن از طر دمايكاهش 

 يـن اكـه   مي كنـد تنفس با تجمع حرارت خود مقابله 

 بيشـتري  يرا باال بـرده و گرمـا   عضالني يتعمل فعال

 . مي كند توليد

دچار  شرجي ياست كه افراد در هوا دليل ينبه هم

 يـن ا ،مسـاله  ايـن . باتوجـه بـه   شـوند تنگي نفس مي 

بـا   شـرجي  يروزهـا  معرفيو  ييشناسا پيدر  تحقيق

و HI با اسـتفاده از شـاخص شـرجي    درجات مختلف 

تاكنون شاخصهاي زيـادي  .باشدمي Ĥن سينوپتيكعلل 

براي محاسبه شدت شرجي بكار رفته كـه از آن بـين   

، درجه حرارت معـادل، كسـري   HSIبه شاخص هاي 

اشباع فيزيولـوژي و آنتـالپي هـوا، روابـط النكسـتر و      

. اشـاره نمـود  ميتـوان  كارستون و فشار بخار آب جزئي

پژوهش هاي بسياري در زمينه تاثيرات دما و رطوبـت  

بر روي سالمت انسان با استفاده از شاخصهاي آسايش 

اقليمي انجام گرفته است. اما مطالعـاتي كـه بـه طـور     

تخصصي به بررسي شاخص شـدت شـرجي پرداختـه    

ــزوم   ــوده و ل انــد، در داخــل و خــارج كشــور انــدك ب

بـه واسـطه   پرداختن به اين موضـوع در كشـور ايـران    

در حاشـيه پهنـه هـاي     ايستگاه بندرعباسقرارگيري 

آبي خليج فارس و درياي عمان كه پديـده شـرجي را   

در دوره گرم سال تجربه مي نمايند به شدت احساس 

 ) شرجي به عنـوان 1935( طبق تعريف شارلو. ميشود

ست كـه مقـدار فشـار بخـار آب     وضعيتي از آب و هوا

هكتوسـكال اسـت. بـر     8/18جزئي برابر يا بيشـتر از  

اساس مقـادير بحرانـي شـرجي معرفـي شـده توسـط       

شارلو، تمام ساعات شرجي در سـان سـالوادوراز سـال    

ــا  1952 ــدند   1956تــــــ ــبه شــــــ محاســــــ

)DIETERICHS,1957 .(   بــراي ســنجش ميــزان

ــال   ــي در س ــاي واقع ــده از 1986دم ــاالت متح در اي

) در شرايط رطوبـت  (WSI شاخص استرس آب و هوا

تفاده شده و براي فرونشيني هـوا از تـراز   نسبي باال اس

هكتوپاسكال به عنـوان عامـل تشـديد و هجـوم      500

هواي مرطوب ساحلي بهـره گرفتـه شـده كـه نتيجـه      

نشان داده كـه در قسـمت مركـزي و جنـوبي دمـاي      

 & Kalkstein( ظاهري در باالترين حـد بـوده اسـت   

Valimont,1986 .( 

بررسي اثر جزيره حرارتـي شـهري   به در مطالعه اي 

روي موج گرمايي و آب و هـواي شـرجي تابسـتان در    

شهر پكن با استفاده از واكاوي شرايط همديد، تحليل 

همبستگي، و نمايـه پرفشـار جنـب حـاره آرام غربـي      

WPSH كــه وقــوع  پرداختــه شــد. نتــايج نشــان داد

روزهاي توأم با شـرجي و مـوج گرمـايي تحـت تـأثير      

 اسـت ي به ويژه جزيره گرمايي شـهري  نگرمايش جها

)Xiquan & Yan Bang, 2009( .  با اسـتفاده از

-2000جمـع آوري شـده از سـال     داده هاي اقليمي

روي تغييرات امواج گرمـا و آب و  مطالعه اي بر 1940

انجام شد. نتايج آن نشـان  هواي شرجي در شهر پكن 

بيشترين تعداد روزهاي گرم و شرجي در طـول   دادكه

 ,Wang & Gong ( هل اتفـاق افتـاده اسـت   دهه چ

2010 .( 

 در ايران نيز كارهاي به صورت پراكنده انجـام شـده  

رجي در سواحل و پديده شاست كه به شرح زير است: 

-، لنكسـتر با الهام از تجارب شارلومناطق جنوبي كشور

ايسـتگاه اقليمـي    35ن و روگه بـا اسـتفاده از   وكارست

ومشخص شـد كـه قطـب شـرجي     شد  جنوب بررسي
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 جهان بر خالف نظر شـارلو تنهـا متعلـق بـه جيبـوتي     

از  نمي باشد. بلكه بندر امـام خمينـي و بنـدر عبـاس    

چنان شدت شرجي برخوردارندكه احتماالً مي تواننـد  

به عنوان قطـب شـرجي واقعـي زمـين تلقـي گردنـد       

)Kavyani, 1981 بررســي شــاخص هــاي زيســت .(

صـل گردشـگري در نـواحي    اقليمي مؤثر بـر تعيـين ف  

جنوبي كشور از لحاظ زيسـت اقليمـي بـا روش هـاي     

سنتي (ترجونگ و اولگي) و روش هاي نوين (شاخص 

و رطوبت، درجـه شـرجي، درجـه     تعادل دمايي، گرما

خستگي انسان، درجه سختي و مدل تعـادل دمـايي)   

ايستگاه هواشناسي روز مورد بررسي قرار گرفت.  7در 

سـواحل جنـوبي در مـاه ژانويـه و      نشان داد كهنتايج 

فوريه از بيشترين فراواني مطلوبيـت آسـايش اقليمـي    

ــوان از ظرفيــت هــاي   ــد، در نتيجــه مــي ت برخوردارن

سواحل شـمال و جنـوب كشـور بـه ويـژه در منـاطق       

محروم جنوب بهره گرفت به نحوي كه اين امر بتوانـد  

 Barimani etبه توسعه ي اين مناطق منجر گـردد( 

al., 2011( . 

تحليل آماري پديده شـرجي درخوزسـتان مشـخص    

كرد كه از ايستگاه هاي شمالي به سمت جنوب استان 

از تعداد روزهاي شرجي و دوره تـداوم آن هـا كاسـته    

شده كه بيشترين دوره تداوم مربوط به ايستگاه آبادان 

روز،  965مي باشد. ايستگاه سـينوپتيك ماهشـهر بـا    

داشته و در ايستگاه  بيشترين تعداد روزهاي شرجي را

سينوپتيك دزفول، هيچ روز شرجي ديده نشده اسـت.  

شرجي ترين ماه در اسـتان خوزسـتان، مـاه آگوسـت     

 ). Khosravi et al., 2013معرفي گرديد (

درمطالعه اي به تأثير تغييـر اقلـيم بـر روي پديـده     

شرجي آبادان پرداخته شد. براي اين كار از داده هـاي  

ايستگاه  1960-2010روزانه ي ماه آگوست طي دوره 

روند تغييـرات تعـداد    نشان داد كهاستفاده شد. نتايج 

روزها با شدت كم افزايش و معنادار و تعـداد روزهـاي   

با شـدت زيـاد افزايشـي بـوده و معنـادار نمـي باشـد        

)MolaeiPardeh & Selahshor, 2014 .( در

خوزستان  استان هاي شرجي يدهمد تحليل يپژوهش

كارپس از استخراج   ينا يقرار گرفت. برا بررسيمورد 

)، 1994-2008( يآمـار  ةدور يطـ  شرجي هاي موج

گـرم (بهـار و    ةشـاخص بـه دو دور   يشـرج  هاي موج

 يبراو  شده يكو زمستان) تفك پائيزتابستان)  و سرد (

را  فراگيـري شـدت و   يشترينكه ب هايي هر دوره موج

 ياهـ  انتخاب شدند. سپس با استفاده از نقشه ،داشته

هكتوپاسـكال و   500تـراز   نسيلارتفاع ژئوپتا يبيترك

 يرطـوبت  يـان نقشه وزش جر يا،از در سطح متوسط تر

هكتوپاسكال  500هوا در دو سطح  يانو جر يااز در تر

درجـه   50تـا   10 محـدوده در  يـا و سطح متوسط در

سـامانه  دو  يبـرا  يشـرق  هدرجـ  70تـا   10و  يشـمال 

كه  دادنشان  تحقيق يج. نتاترسيم شدشاخص  يشرج

 ياليهكتوپاسكال است 500گرم سال در تراز  ةدر دور

 يتجنب حاره، گسترش و تقو يناميكيكامل پرفشار د

بـر   يـداري و تـداوم پا  يتآن موجب تقو النهاري نصف

هماهنـگ   تـاثير  همچنـين  فراز جو منطقه شده است.

 بخصــوص كــم زمـين ســطح  حرارتـي  فشــارهاي كـم 

انتقال  يمناسب را برا ينهعربستان زم جزيره  فشارشبه

 ,.Khosravi et al( آوردي رطوبت به منطقه فراهم م

 بـا اسـتفاده از   يشاخص شرج يآمار بررسي. )2016

و مــاهواره نــوا جهــت  يــاييالعــات جغرافطا يســتمس

 انجام شد.  استان هرمزگان دراستحصال آب 

 9روزانـه   يداده هـا  يـده، پد يـن ا بررسي منظور به
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ــتگاها ــ يس ــامل    ينوپتيكس ــان ش ــتان هرمزگ در اس

ــانگينم ــا ي ــه و يدم ــت روزان در طــول  ينســب رطوب

استفاده از  با. يدگرد يجمع آور 1997-2011يسالها

 دوره يرا در هر روز و ط يشدت شرج ي،شرج فرمول

 ينشـان داد كـه شـرج    يجساله محاسبه شـد. نتـا  15

ماههـا و فصـول    يهبوده و كل يرمختلف متغ يدرماهها

خصوصـاً منـاطق   مهمـراه بـوده    يبا شـرج  استان ينا

كه  يري(جاسك،بندرلنگه و بندرعباس) و جزا يساحل

 يري،سـ  ي،آب قـرار دارنـد (ابوموسـ    يمعظ منابع قلب

برخوردارنـد.   يشـتري ب يو قشم) از شدت شرج يشك

ماه و فصل در سواحل استان هرمزگـان،   ترين يشرج

 با شدت يبدادماه و فصل تابستان به ترتمربوط به مر

 & Salamati Hormozi(اسـت  14/1و54/1شرجي

Ramezaninejad, 2016.( يينتعهدف اين پژوهش 

ــو ــرج يمتق ــينوپتيك آن   يش ــل س ــتگاه دو عل رايس

  مي باشد.  HIبا استفاده از شاخص شرجي  بندرعباس

  ها مواد و روش. 2

در ايستگاه بندرعباس  ،جهت انجام اين پژوهش

داده هاي اقليمي  سواحل جنوب كشورانتخاب شد.

مورد استفاده در اين تحقيق شامل دماي هوا  انهروز

برحسب درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي به درصد، و 

سرعت باد بر حسب نات مي باشدكه آمار داده هاي 

، 12:00،09:00، 15:00، 18:00،(21:00ساعتي 

ينوپتيكي س اهايستگپارامترهاي  00:00)،06:00،03:00

محدوده سواحل خليج فارس قرار كه در بندرعباس 

 30ره آماري هواشناسي كشور در دواز سازمان  د،دار

براي محاسبه اين ت شد. درياف) 1985-  2014ساله (

كه در اين مي رود شاخص اغلب فرمول زير روز به كار

 مطالعه نيز از آن استفاده شده است.

  

HI (I, 1) = − 42.379 + 2.04901523T + 10.14333127R -0.22475541TR−	6.83783ˣ10��	– 5.481717×

	10	�	 +1.22874× 

10��	R	+8.5282	×110��	– 1.99	× 10��	�	 

��			� > 	80 

��				� < 	112 
��		��	 < 13 

HI (i, 1) = HI (i, 1) – ((B –RH) /4) * ((17 – (abs (T -95))) / 17) ^ 0.5; 
if	RH	 > 	85	

if	T	 > 	80	

if	T	 < 	87	

HI(i, 1) 	 = 	HI(i, 1) 	 + 	 ((RH	 − 	85)	/	10) 	 ∗ 	 ((87	 − 	T)	/	5);	

if	T	 < 	80	

HI(i, 1) 	 = 	0.5	 ∗ 	 (T	 + 	61	 +	 ((T	 − 	68) 	 ∗ 	1.2) 	 + 	 (RH	 ∗ 	0.094));	

  

رطوبت نسبي به درصد = RHدماي هوا به درجه فارنهايت، = TFشاخص گرما به درجه فارنهايت،=  HI، در رابطه فوق

زماني معتبر   HIفرمول مطرح شده شاخص گرمايي 

درجه سانتي گراد  27است كه دماي واقعي هوا باالي 

 12درجه فارنهايت)، دماي نقطه شبنم بزرگتر از 80(

درجه فارنهايت) و رطوبت  54درجه سانتي گراد( 
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باشد. براي اجراي اين  درصد مي 40نسبي باالي 

) MATLABرابطه از كدنويسي در محيط متلب (

  استفاده شده است. 

پس از محاسبه شاخص گرمايي نمودار ميانگين هـر  

ر شاخص ماه با قدرت تفكيك روزانه و ساعتي از مقادي

نكتـه حـائز اهميـت تحقيـق      ايستگاه تهيه شـد.  براي

حاضر اين است كه بين شـاخص گرمـايي و شـاخص    

خروجي شاخص  ي تفاوت قائل است. فرض كنيدشرج

اين رقم مي توانـد   باشد.درجه فارنهايت  100گرمايي 

 طوبت و دما باشد.نتيجه دو حالت متفاوت در مقادير ر

 حالت اول رطوبت كم و دما زياد و حالت دوم دمـا بـه  

پرسـش ايـن    نسبت كمتر ولي رطوبت بيشـتر اسـت.  

( هواي دم حالت گوياي شرايط شرجي است كه كدام 

كرده و ساكن، همراه با تعرق ظاهري باال) است. ايـن  

حالـت دوم را بـراي بازتـاب شـرجي انتخـاب       پژوهش

درجه  91كرده است و هرگاه شاخص گرمايي باالتر از 

متـر برثانيـه بـود بـه عنـوان       3و سرعت باد كمتـر از  

رخــداد شــرجي انتخــاب شــد. گــام بعــدي شــمارش 

مال رخداد بـود. بـر   رخدادهاي شرجي و محاسبه احت

اين اساس جداول تقويم شرجي تهيه شـد كـه ضـمن    

مشخص نمودن احتمال رخداد شرجي براي هر ساعت 

از روز بيانگر سطوح مختلف احتمال (تعداد رخـداد بـا   

  ) نيــز 90و بــاالتر از  90تــا  70و  70تــا  50احتمــال

ـ  .مي باشـد   پديـده شـرجي   ينوپتيكسـ  يـل تحل يراب

 قرارگرفـت.  مورد استفادهجو  يسطوح فوقان يها داده

ارتفــاع   يمؤلفــه هــا  ،شــده يبازكــاو يداده هــا

بـاد   ي،دمـا، بـاد مـدار    يـا، سطح در يل، فشارژئوپتانس

 يتهسـتند كـه از سـا    يو رطوبت نسـب  ينصف النهار

ــ ــز مل ــ يمرك ــيب يشپ ــه آدرس  يطــيمح هــاي ين ب

www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.ncep.rean

alisis  اخذ شده اند . 

 ياسـت. بـه گردش  يطيروش محروش مورد استفاده، 

 مربوط به مؤلفه هايپژوهش با استفاده از داده يندر ا

دمـا، بـاد    يل،ارتفـاع ژئوپتانسـ   يا،، فشار سطح درهاي

 ينقشه هـا  ي،و رطوبت نسب يباد نصف النهار ي،مدار

نقشـه ضـخامت،    يل،ارتفاع ژئو پتانس يا،فشار سطح در

ــه توز ــعنقشــ ــب  يــ ــت نســ ــه يرطوبــ  يو نقشــ

. زمان مورد يدگرد تحليلو  يم) ترسيي(تاوايچرخندگ

نقشه ها با توجـه بـه زمـان رخـداد      يمنظر جهت ترس

در  ييانتخاب شد. بازه فضـا  )21:30(زولو  00 يشرج

 هـاي نقشـه   تمـامي  ترسـيم  بـراي نظر گرفتـه شـده   

درجـه عـرض    70تـا   15 ينبـ  يمحدوده ينوپتيكس

 يناست كه در ا شرقيدرجه طول  100تا  0و  يشمال

قابل رصد  يرانموثر بر ا يجو وهايالگ يمحدوده تمام

 هستند.
 

  نتايج .3

نشان داد  HIنتايج بدست آمده بر اساس شاخص 

مورد مطالعه ماه هايمي، ژوئن، جوالي،  كه در منطقه

آگوست و سپتامبر شرايط بسيار داغي دارند. ماه هاي 

 آوريل، اكتبر، داغ و مارس و نوامبر بسيار گرم 

مي باشند. در ادامه نمودار ميانگين ساعتي شاخص 

رايط بندر عباس در شايستگاه ماه سال  12گرمايي 

  سايه بررسي شده است.

عباس را رشرايط سايه بنددر شاخص گرمايي1شكل 

ماه ژانويه بندرعباس درشرايط در .نشان مي دهد

بعداز 15/ 5تا  5/12در ساعت  سايه، مطلوب و

روز اول درهمان 15شرايط عادي مي باشد. ظهر
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 روز شرايط مطلوب  5ا ساعت شرايط عادي و تنه

ماه فوريه شرايط مطلوب و از ساعت مي باشد. در

هر شرايط عادي است. درماه بعد از ظ 5/3تا  5/12

مارس اوايل صبح شرايط، مطلوب و عادي و از ظهر تا 

بعدازظهر شرايط احتياط مي باشد. در ماه  5/15

ظهر شرايط بعداز 5/18صبح تا  5/9يل از ساعتآور

 5/15در اوايل ظهر تا  احتياط وشرجي مي باشد.

ظهر احتياط شديد وجود دارد. در ماه مي از بعداز

بعداز ظهر شرايط احتياط  5/18صبح تا  5/9ساعات 

 17بعد از ظهر از روز  5/15تا  5/12شديد و ازساعت 

ام به بعد شرايط خطر شرجي و در سرتاسر ماه ژوئن 

 احتياط شديد و خطر شرجي مي باشد.شرايط 

يه صبح ماه جوالي فقط چهار روز اول در ساعات اول

احتياط شديد و بقيه روزها خطر اوج شرجي وجود 

دارد. ماه آگوست همانند ماه جوالي با اين تفاوت از 

ساعات اوليه د درام به بعد شرايط احتياط شدي18روز 

 صبح وجود دارد.

در اواخر تابستان ماه سپتامبر(شهريور) در ساعت 

صبح شرايط احتياط شديد و در بقيه ساعات  5/8

روز با خطر اوج شرجي مواجهه مي باشد و از  شبانه

شهريور در ساعات اوليه صبح شرايط  31تا  20روز 

احتياط مي باشد. ماه اكتبر و اوايل مهر در ساعت 

اوليه صبح تا آخر شب احتياط شديد مي باشد واز 

خطر اوج  بعد از ظهر 5/18صبح تا  5/9ساعت 

ز در در ماه نوامبر خطر شرجي نيشرجي وجود دارد.

روز  6بعد از ظهر در  5/18ساعت نزديك ظهر تا 

تا آخر شب صبح  5/8ادامه دارد و بعد از آن از ساعت 

ماه دسامبر همانند ماه اول شرايط احتياط مي باشد.

 بندرعباس شرايط مطلوب و عادي است.

 

  بررسي احتمال شرجي ايستگاه . 1.3

ماه محاسبه  9براي  احتمال شرجي بندر عباس

 50-70شاخص شرجي از  ،ماه 9اين  ت. درشده اس

درجه فارنهايت در  90درجه فارنهايت و باالتر از 

نظرگرفته شده است. ماه مارس احتمال شرجي وجود 

ندارد و شرايط مطلوب و عادي است و ماه آوريل اول 

آوريل  25فروردين ماه تنها يك روز آن هم روز 

 شرجي وجود دارد. اوج و شدت شرجي از ماه مي

در ماه مي، ژوئن، جوالي،  (ارديبهشت) مي باشد.

 آگوست و سپتامبر و اكتبر شدت شرجي زياد 

) UTM(9مي شود و در ماه نوامبر روز اول در ساعت 

شدت شرجي متوسط تجربه مي شود، شرايط عادي و 

 205ماه آگوست در مجموع  مطلوب مي باشد.

اوايل  روزاحتمال شرجي در بندر عباس مي باشد.

شرجي شدت مي گيرد و در نزديك ظهر از  صبح

 5/18شدت شرجي كاسته مي شود و دوباره از ساعت 

بعداز ظهر بر شدت شرجي افزوده مي شود به طوري 

دقيقه بامداد به  30) برابر با UTM(21كه ساعت 

  وقت محلي شدت شرجي به اوج خودش مي رسد.
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 مطلوب عادي احتياط احتياط شديد خطر  خطر شديد

  بندرعباس ايستگاه:  نمودار ميانگين شاخص گرمايي در سايه 1شكل 

  

روز شــرجي وجــود دارد بــه  UTM (31(تدر ســاع

روز شرجي شـدت   25روز شرجي زياد و  6طوري كه 

) شرجي همچنـان شـديد و   UTM(3مي يابد. ساعت 

روز شـرجي   12روز داراي احتمال شرجي زيـاد و   19
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) از شــدت (6UTM خيلـي زيــاد مــي باشـد. ســاعت  

شرجي كم مي شود به طوري كه متوسط شرجي تنها 

 روز شرجي زياد مي باشـد. سـاعت   29روز است و  2

9(UTM)     10از شدت شرجي كم مـي شـود و تنهـا 

) (21UTMروز شرجي متوسـط  مـي باشـد. سـاعت    

روز شـرجي وجـود دارد     9بعد ازظهـر   15:30برابر با 

روز آن داراي شرجي متوسط و يك روز احتمال  8كه 

ــاعت    ــد. س ــي باش ــاد م ــرجي زي  15UTM) (23ش

روز شرجي خيلي زياد مي باشـد.   8روزشرجي زياد و 

روز  29روز شــرجي زيــاد و   UTM 2)(18ســاعت 

 روز 3،  21شــرجي خيلــي زيــاد مــي باشــد. ســاعت 

ــاد و   ــرجي زيـ ــاد    28شـ ــي زيـ ــرجي خيلـ   روز شـ

. به عنوان نمونه و جهت جلـوگيري از اطالـه   مي باشد

ــه    ــاه آگوســت ك ــال شــرجي م ــث، جــدول احتم بح

  آورده شده است. ،شديدترين شرجي ها را داشته است

  :  احتمال شرجي بندر عباس در ماه آگوست(مرداد)1جدول 

m8 21.00 18.00 15.00 12.00 9.00 6.00 3.00 0.00 بندر عباس 

1 86.67 90.00 90.00 63.33 36.67 86.67 96.67 100.00 

2 83.33 90.00 80.00 46.67 30.00 93.33 100.00 100.00 

3 93.33 93.33 80.00 36.67 36.67 90.00 96.67 90.00 

4 83.33 90.00 70.00 43.33 23.33 83.33 93.33 100.00 

5 96.67 93.33 76.67 43.33 50.00 86.67 96.67 100.00 

6 100.00 96.67 73.33 40.00 33.33 86.67 100.00 100.00 

7 100.00 100.00 90.00 36.67 33.33 96.67 100.00 100.00 

8 100.00 96.67 83.33 40.00 43.33 96.67 96.67 100.00 

9 96.67 96.67 80.00 36.67 30.00 73.33 96.67 100.00 

10 93.33 90.00 86.67 56.67 40.00 90.00 96.67 100.00 

11 86.67 96.67 86.67 43.33 40.00 93.33 100.00 90.00 

12 96.67 90.00 73.33 33.33 43.33 90.00 96.67 96.67 

13 93.33 90.00 90.00 46.67 46.67 93.33 96.67 96.67 

14 93.33 96.67 90.00 43.33 43.33 83.33 100.00 96.67 

15 93.33 83.33 83.33 46.67 36.67 83.33 100.00 96.67 

16 93.33 83.33 83.33 53.33 56.67 86.67 100.00 100.00 

17 96.67 83.33 83.33 43.33 36.67 80.00 86.67 90.00 

18 86.67 76.67 80.00 50.00 43.33 86.67 90.00 96.67 

19 93.33 76.67 80.00 66.67 33.33 90.00 93.33 100.00 

20 93.33 86.67 80.00 33.33 33.33 86.67 100.00 100.00 

21 93.33 93.33 90.00 56.67 60.00 93.33 100.00 100.00 

22 93.33 86.67 86.67 43.33 43.33 83.33 100.00 100.00 

23 93.33 86.67 63.33 43.33 53.33 83.33 96.67 100.00 

24 100.00 90.00 73.33 53.33 76.67 96.67 100.00 100.00 

25 100.00 96.67 86.67 53.33 66.67 90.00 100.00 96.67 

26 100.00 90.00 86.67 40.00 33.33 83.33 96.67 100.00 

27 96.67 86.67 90.00 46.67 43.33 96.67 100.00 100.00 

28 100.00 100.00 86.67 60.00 50.00 90.00 96.67 96.67 

29 93.33 93.33 86.67 56.67 50.00 76.67 96.67 100.00 

30 96.67 90.00 73.33 46.67 56.67 90.00 100.00 93.33 

31 86.67 86.67 80.00 33.33 46.67 90.00 100.00 100.00 

 0.00 0.00 0.00 8.00 10.00 2.00 0.00 0.00 70-50احتمال متوسط 

 3.00 2.00 23.00 1.00 0.00 29.00 19.00 6.00 90-70احتمال زياد

 28.00 29.00 8.00 0.00 0.00 0.00 12.00 25.00 90<احتمال خيلي زياد

  

  پديده شرجيتحليل سينوپتيك . 2.3

در تحقيق حاضر با توجه به اينكه در همه سال ها 

ماه آگوست داراي شرجي بوده و شديدترين آن 

بوده لذا به  2010آگوست  25مربوط به شرجي 
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ي آب و هوايي از روش بررسي سينوپتيك پديده

  محيطي  به گردشي پرداخته شد. 

تركيب همزمان نقشه فشار سطح دريا و ارتفاع 

روز 30/21هكتوپاسكال ساعت  500ژئوپتانسيل تراز 

فشار نشانگر استقرار يك كم 2010آگوست  25

 هكتوپاسكال بر999حرارتي بسيار قوي با پربند بسته 

ي آن است كه روي خليج فارس و كشورهاي حاشيه

فشار ياد شده سواحل جنوبي ايران از بخش شرقي كم

گرفته است. در زمان ياد شده رعباس در برجمله بند

هاي پرفشاري نسبتا قوي در شمال آفريقا و بيابان

هكتوپاسكال مستقر شده  1018عربستان با پربند 

ضعيف ديگري در عالوه مركز پرفشار نسبتا است. به

هكتوپاسكال استقرار  1008ايران مركزي با پربند 

يافته است. آرايش الگوي فشار سطح زمين موجب 

ايجاد شيو فشار از سمت مركز پرفشار ياد شده به 

برآيند  فارس شده كهسوي مركز كم فشار خليج 

موجود، جابجايي غرب سوي جريانات هواي بسيار 

آفريقا و نيز جابجايي گرم عربستان از پرفشار شمال 

جنوب سوي جريانات هواي داغ ايران مركزي به 

سمت كم فشار خليج فارس و بويژه سواحل جنوبي 

ايران است كه اين هواهاي بسيار گرم با رسيدن به 

خليج فارس موجب رخداد تبخير بسيار باال بر روي 

  ).2ي ساحلي شده است(شكلخليج فارس و منطقه

  
هكتوپاسكال(نقشه منحني ميزان) در زمان  500: آرايش تركيبي الگوي فشار سطح زمين(نقشه رنگي) با ارتفاع ژئوپتانسيل تراز 2شكل 

  )2010آگوست  25روز   30/21رخداد شرجي شديد (ساعت

هكتوپاسكال مربوط به  500تركيب نقشه تراز 

الگوي فشار سطح زمين آرايش ارتفاع ژئوپتانسيل با 

ي بسيار قوي با ) بيانگر استقرار پربند بسته2(شكل

هكتوپاسكال در تراز  5920ي مركزي ارتفاع هسته

- هكتوپاسكال بر روي خليج فارس و شرق بيابان 500

هاي عربستان است. پرارتفاع مذكور پربندي جداشده 

باشد كه بر روي از پرارتفاع بسيار قوي و فعال آزور مي

 5990ي زاير آزور و شمال آفريقا با هستهج

ژئوپتانسيل مستقر گشته است. مطابق شكل باال دقيقا 

فشار حرارتي سطح زمين بر روي محل استقرار كم

هكتوپاسكال محل استقرار  500فارس، در تراز خليج

ژئوپتانسيل متري است كه  5920پرارتفاع بسته 
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آورده و مانع شرايط فرونشيني هوا را در اينجا بوجود 

ي ضخامت جو از صعود هوا شده است. نقشه

(الف) كه در آن ضخامت هوا بين سطوح هم 3درشكل

هكتوپاسكال نشان داده شده،  1000تا  500فشار 

ي خليج فارس، بيانگر ضخامت زياد جو در منطقه

سواحل جنوبي ايران، بيابانهاي عراق و عربستان و 

ي د. منطقهباشكشورهاي جنوبي خليج فارس مي

ي ضخامت جو محل استقرار چرخند حرارتي بيشينه

هكتوپاسكال است  500سطح زمين و پرارتفاع تراز 

كه اين امر نيز نشانگر استقرار شرايط هواي بسيار 

گرم و مرطوب اما به شدتپايدار بر روي سواحل خليج 

 3در شكل ي مورد مطالعه است. فارس بويژه منطقه

 1000به دماي هواي تراز  هاي مربوط(ب) نقشه 

نيز حاكي  - تراز نزديك به سطح زمين –هكتوپاسكال 

ي مورد از آن است كه در زمان رخداد شرجي، منطقه

مطالعه دماي بسيار بااليي را تجربه كرده و همانطور 

ي دمايي بر روي ي بيشينهكه مشخص است، هسته

خليج فارس و سواحل جنوبي ايران قرار دارد. 

كه در باال ذكر شد شرايط دمايي باال،  همانگونه

موجب تبخير بسيار شديد از سطح دريا شده است. 

 3ي توزيع مكاني رطوبت نسبي شكلشهمطابق نق

ي رطوبت (ج)، مشخص است يكي از مراكز بيشينه

نسبي در سواحل خليج فارس و بويژه سواحل جنوبي 

روزي ايران مستقر است. از آنجاييكه تغييرات شبانه

روزي درجه نسبي برعكس تغييرات شبانهطوبتر

حرارت است لذا علت رخداد رطوبت نسبي بسيار زياد 

توان دماي نسبتا هوا و شرايط شرجي شديد را مي

براين عليرغم رطوبت باالي باالي منطقه بيان كرد. بنا

ي رطوبت نسبي، بدليل دماي مقادير كمينهمنطقه 

ي هبسيار باال در اين منطقه است. نقش

هكتوپاسكال در  500هواي تراز  چرخندگي(تاوايي)

آگوست  25(د) در زمان رخداد شرجي  3شكل 

در سواحل جنوبي كشور نشانگر استقرار  2010

بر روي  -5ي تاوايي منفي به ميزان ي بيشينههسته

ارگيري باشد. لذا قرمي هاي هرمزگان و بوشهراستان

همگرايي سطح باال در زير منطقه منطقه مورد مطالعه 

  ي تاوايي منفي محسوب كه منطقه بيشينه

شود و نيز همزمان فرونشيني هوا در اين منطقه، مي

مانعي براي فرارفت هواي مرطوب و ايجاد صعود و  

بارندگي شده و در نهايت بدين صورت موجب رخداد 

شرايط شرجي بسيار باال در مناطق مذكور شده است. 

  باشد. ميمويد مطالب باال 3شكل 
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 جو نسبي رطوبت توزيع يهكتوپاسكال (ب)، نقشه 1000ي دماي جو در تراز ي ضخامت جو به ژئوپتانسيل متر(الف)، نقشه: نقشه3شكل 

  .)2010 آگوست 25 روز 30/21 ساعت( شرجي رخداد هكتوپاسكال (د) درزمان 500توزيع مكاني تاوايي تراز  نقشه) ج(

  

  نتيجه گيريبحث و . 4

در اين تحقيق كه هدف اصلي آن تعيين تقويم 

شرجي و بررسي علل سينوپتيك آن ايستگاه 

شرايط سايه در شاخص گرمايي بندرعباس بود، ابتدا 

وضعيت و بررسي  HIبا استفاده از شاخص عباس ربند

، عادي، شرايط احتياط، احتياط شديد مطلوب،هاي 

براي ساعات مختلف  شرايط خطر شرجيو  خطر

همچنين احتمال شرجي در شبانه روز مشخص شد. 

. با توجه به طي شبانه روز براي ايستگاه بررسي شد

درجه فارنهايت و  50- 70شاخص شرجي از  اينكه

درجه فارنهايت در نظر گرفته شد،  90باالتر از 

در ماه  اين ايستگاه بيشترين شدت شرجي در 

  بود. روز 205با آگوست 

تحليل سينوپتيك و ديناميك اوضاع سطوح مختلف 

 25ي شرجي در تاريخ جو در جريان وقوع پديده

سواحل جنوبي ايران بر مبناي تحليل  2010آگوست 

الگوهاي جرياني جو به روش محيطي به گردشي 

فشار انجام يافت. نتايج نشان داد كه استقرار كم

قوي بر روي خليج فارس و نيز  حرارتي بسيار

هاي عربستان و ايران مركزي پرفشارهاي بيابان

موجب ايجاد شيو فشاري و انتقال هواي گرم و سوزان 

به سمت خليج فارس و درنهايت رخداد شرايط تبخير 

شديد دريا شده است. درسطوح فوقاني استقرار مركز 
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پرارتفاع نسبتا قوي و شرايط همگرايي سطح باال، 

جر به پايداري شديد هوا و عدم صعود و فرارفت و من

نهايتا بارندگي در سواحل جنوبي شده است. بر اساس 

تحليل نقشه هاي دمايي، ضخامت جو و نيز رطوبت 

نسبي جو، شرايط دمايي باال و رطوبت نسبي پايين 

بيانگر ضخامت زياد جو و متعاقبا رخداد شرجي بسيار 

است. همچنين باال در سواحل جنوب كشور شده 

نقشه هاي چرخندگي حاكي از مقادير تاوايي منفي 

بوده كه اين امر گوياي شرايط پايداري هوا است. 

بنابراين مجموع شرايط فوق الذكر منجر به رخداد 

  شرجي حاد در منطقه مورد مطالعه شده است.
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