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  1951- 2003ي حدي اقلیمی دما در ایران طی دوره ها روند نمایه

  

  چکیده 

 شـود کـه تـأثیرات    گرمایش جهانی، باعث احتمال بیشتر رخداد دماهـاي حـدي مـی   

بیشتر مطالعات انجام شـده در  .ی آنها در مقیاس محلی زیاد استمحیط -ماعی و زیستاجت

بـه  . این زمینه، حاکی از کاهش دماهاي حدي پایین و افزایش دماهـاي حـدي باالسـت   

کشـور بـا   ) سینوپتیک(ایستگاه همدیدي 27دماهاي روزانه این تغییرات،منظور بررسی

دورة (1961-1990شـتمل بـر دورة آمـاري سـالهاي    ي همگن و با کیفیت باال و مها داده

ي حدي مبتنی بر ها ي حدي دما نیز در پنج دسته، شامل نمایهها نمایه. استفاده گردید) پایه

نتـایج  .محاسبه گردیـد  1951-2003و سایر در دوره اي ، دورهاي مطلق، آستانه ،ها صدك

، )FD(هـاي یخبنـدان   ي حـدي، چـون روز  ها دست آمده، حاکی از آن است که نمایه به

، و دامنـۀ  )TN10P(ي سـرد  هـا  ، شـب )TX10P(، روزهاي سـرد  )ID(روزهاي یخی 

بـراي  . در اغلب نقاط کشور داراي رونـد منفـی اسـت   ) DTR(تغییرات شبانه روزي دما 

هاي یخبندان در شـمال شـرق کشـور اشـاره      روز در دهه10تا  8توان به کاهش  مثال، می

و  (TX90P)، روزهـاي گـرم   (SU25)ون روزهاي تابستانی یی چها همچنین نمایه. نمود
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  93ش  - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی120

انـد بـراي مثـال،    نیز در اغلب نقاط کشور روند افزایشی داشته (TX90P)ي گرمها شب

در مـورد  . توان به افزایش پنج تا هفت روز در دهۀ گرم شیراز و تهران اشـاره نمـود  می

حالـت رونـد مثبـت،    هر سه  (WSDI, CSDI)یی چون طول مدت گرما و سرما ها نمایه

توان تغییرات مکانی و زمـانی آن  میدیده شده که بدین ترتیب، نروند منفی و بدون روند

همسو جدا از موارد استثنایی، ها روند نمایهبه طور کلی،. تفسیر نمود  ها را مانند بقیۀ نمایه

  .ي هیأت بین الدول تغییر اقلیم و مطالعات جهانی دیگر استها با آخرین یافته

  دماهاي حدي پایین، روند، ایراندماهاي حدي باال،ي حدي اقلیمی،ها نمایه:کلیديهاي واژه

  

  مقدمه- 1

 اقلیمـی  حـدي باعث احتمال بیشتر در فراوانی و شـدت رویـدادهاي   ش جهانی ایگرم

دنبـال خواهـد    بهی رامحیط -اساسی اجتماعی و زیستپیامدهاي اتتغییراین که شودمی

ل، رخداد بیشتر روزهاي داغ و امواج گرمایی سبب افزایش مرگ و میـر،  براي مثا.داشت

هـاي   ها در افراد سالمند، بویژه در مناطق فقیرنشین، افزایش تنش افزایش برخی از بیماري

رخداد . شودمیجایی مناطق مستعد اقلیمی گردشگري و غیره  گرمایی انسان و حیوان، جابه

هاي ناشی از سرما، کاهش خطر  و میر و بیماريهاي گرم، سبب کاهش مرگ  بیشتر شب

ــراي   صــدمه و آســیب بــه برخــی از محصــوالت کشــاورزي و افــزایش ایــن خطــر ب

ی این رویـدادهاي حـدي در   محیط -اجتماعی و زیست تأثیرات. شود دیگرمحصوالت می

. ها و مناطق خاصی را شدیداً تحت تأثیر قرار دهـد  تواند بخش مقیاس محلی زیاد بوده، می

دما بنگریم، مالحظه خـواهیم نمـود کـه   اقلیمی رویدادهاي حديگر با دیدي آماري به ا

تغییـرات زیـادي در فراوانـی و    سبب  دما تغییر در میانگین و انحراف معیار عنصر اقلیمی

ها و روزهاي سرد  شبتعداد روزهاي یخبندان،ها، از جملهآنبا مرتبط احتمال مقادیرحدي
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121... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

اي  هاي گذشته، توجه فزاینـده  از این رو، در طی سال. شودمیرویش ةطول دورو گرم و 

  .اي و ملی شده است به بررسی تغییرات این رویدادها در سطح جهانی، منطقه

اي و جهانی، بویژه دما و بارش با  بررسی تغییرات مقادیر حدي منطقه،90از اوائل دهۀ 

)1996اگـاتنو،  د(در منـاطق مختلـف دنیـا ماننـد آمریکـا     نگرشی نو بـه آن، 
1
کانـادا ،

)1999پلومر، (استرالیا، زالندنو،)2001بونسال،(
2

)1999ژاي،(و چین
3

در .آغاز گردیـد  

)2002فـریچ،  (در خصوص مطالعه جهانی دماهاي حدي ها یکی از اولین تالش
4(et al., 

هـا در بسـیاري از منـاطق جهـان و      هاي ایستگاه پوشش نامناسب و ناهمگن داده،(2002

ها و یا عدم وجـود داده در آمریکـاي جنـوبی و مرکـزي،      مچنین نبود دسترسی به دادهه

از مهمترین نتـایج ایـن مطالعـه، کـاهش تعـداد      .آفریقا و جنوب آسیا، مطرح بوده است

طول دوره رویش درهاي باال و میانی نیمکرة شمالی و افزایش روزهاي یخبندان در عرض

  .هفته در طول قرن بیستم استمدت یک مقیاس جهانی به طور میانگین به

ـ نظ نهیزم نیاي نیز در ا تعدادي پروژه منطقه اسـتاردکس  ری
5

)(STARDEX   کـه از

 يهـا  هاي کلیدي تغییر اقلـیم، دگرگـونی   هاي تحقیقاتی کمیسیون اروپا در فعالیت پروژه

 رامونیپ. شده است فیتعر رود،یاقلیم و انرژي و توسعه پایدار به شمار م یمحیط -زیست

هاي روزانـه و کوتـاهتر از    عنصر اقلیمی دما، کیفیت داده انههاي روز شیوه استفاده از داده

اي انجـام گرفـت کـه از آن جملـه      رویدادهاي حدي مطالعات گسـترده  یروز در بررس

یاقلـیم جهـان   یهاي سیستم دیـدبان  داده يبه کار بر رو توانیم
6

)GCOS()  پترسـون و

)1997همکاران، 
7
کلین تنک و همکـاران،  (1901-1999هاي روزانه اروپا در دوره  هداد ،

                                               
1 -DeaGaetano
2 - Plummer
3 - Zhai
4 - Frich
5- Statistical and Regional dynamical Downscaling of Extremes for European Regions
6 - GCOS: GLOBAL Climate Observing System
7 - Peterson
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2002(،
8
شناسـی  هاي شبکه جهانی تاریخی اقلـیم  داده 

9
،)2002گلیسـون و همکـاران،   (

10

GHCN 2001تروین، (کانادا يها هاي روزانه دماي ایستگاه ، داده(
11
هاي روزانـه   و داده 

2002سنت،  وین(لیااسترا يها ایستگاه يدما
  .اشاره نمود)12

ـ  يها بنابر اهمیت زیاد این موضوع، در چارچوب فعالیت  یجهـان  یسازمان هواشناس
13

)WMO (شناسی پروژه مشترکی بین کمیسیون اقلیم
14

)CCL(پـذیري و   ، فعالیت وردش

پذیري اقلیم بینی پیش
15

)CLIVAR (جهانی و برنامه تحقیقات اقلیم
16

)WCRP ( تعریف

هـاي   و پایش تغییر اقلیم و نمایه آشکارسازيشناسی در زمینه شد تا در قالب یک تیم کار

 يهـا  هاي خاصی براي محاسـبه نمایـه   این گروه عالوه بر ارائه فرمول. ها فعالیت کند آن

ـ ها تول حاصل این تالش. اي گرفت منطقه يها به گسترش کارگاه میمختلف، تصم چنـد   دی

)2007نگ، ژا(بوده استRclimDexو  ClimDexافزار مانند  نرم
17

افـزار   نـرم   بردکـار . 

RclimDex    که توسط بخش تحقیقات اقلیمی هواشناسی کانـادا در محـیطR1.84   تهیـه

است که به صورت جهانی قابـل   Rنویسی  اندازي زبان برنامه گردیده، منوط به نصب و راه

.دسترسی همگان است

در نقاط مختلف دنیـا،  اي منطقههاي ، کارگاهاي ي منطقهها در رابطه با گسترش فعالیت

)2003ماکسـیت،  (مراکش ،)2002پترسون و همکاران، (نظیر جامائیکا
18
کیـپ تـاون    ،

)2003استرالین و همکاران، (آفریقاي جنوبی
19
، و غیـره )2005ژانگ، (آنتالیاي ترکیه،

                                               
8 -Klein Tank
9 - GHCN: GLOBAL Historical Climatology Network
10 -Gleason
11 -Trewin
12 -Vincent
13 - WMO:World Meteorological Organization
14 - CCL:Commission for Climatology
15 CLIVAR:Climate Variability and Predictability
16 - WCRP:World Climate Research Programme
17 - Zhang
18 - Mokssit
19 - Easterling

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


123... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

نتایج بررسی مقـادیر حـدي   پس از تشکیل کارگاه در آنتالیاي ترکیه،. توان نام بردمیرا 

 15ایسـتگاه از   52شـامل  هاي روزانه برخی از کشورهاي در خاورمیانـه  و بارش داده دما

هاي حدي دمـا و بـارش    دادهنتایج تحلیل.)2005ژانگ، (کشور در منطقه به چاپ رسید

ي ملی هواشناسی به دست آمـده بـود،   ها از مراکز مختلف جمع آوري داده و سرویسکه

انی مشاهده شده مقادیر حدي دما و بارش به چاپ رسـید با عنوان تغییرات جه اي در مقاله

20.)2006الکساندر و همکاران، (
  

 وغیـور ،)1373(علیـزاده و همکـاران   ،)1367(سـمیعی و همکـاران  مطالعاتی مانند

ـ ،)1380(کمـالی   ،)1383(، شهابفر و همکـاران  )1378(مسعودیان ترابـی وانبخشجه

ي یخبنـدان و  ها هدر زمینه دور))2007تقوایی، (و و ) 2007پدرام و همکاران، (،)1383(

ي زیانبخش در نقاط مختلف کشور در مقیاس ملـی و  ها طول دوره رویش و یا سرمازدگی

هـاي   نتایج حاصله از نتایج بررسی مقادیر حدي دما و بـارش داده . استانی انجام شده است

و الکساندر،  2005ژانگ، (و جهانی اي روزانه، توسط نویسنده این مقاله در دو مقاله منطقه

الملل تغییر اقلیمکه در راستاي اهداف هیات بین)2006
21

)IPCC, 2007 ( ریـزي  برنامـه

ي ها روند و دوره بازگشت برخی شاخص) 1386(محمدي و تقوي . ارائه گردیدشده بود،

-2000(و دهـه آخرقـرن بیسـتم    ) 1961-1990(حدي اقلیمی در دوره آماري استاندارد 

را با استفاده از نرم افزار) 1990
22(ECIS) وقـوع  نشان دادند که فراوانیتعیین نمودند و

هدف ما از.ي حدي سرد کمتر شده استها ي حدي گرم و بارش بیشتر و شاخصها نمایه

دما مطابق بـا اسـتاندارد تعریـف شـده     هاي حدي معرفی نمایهعالوه بر ،تدوین این مقاله

CCL/CLIVAR، هـاي   ها بـا اسـتفاده از داده   نتایج حاصله از کار بر روي این نمایهارائه

. دماي روزانه در کشور است

                                               
20 - Alexander
21 - IPCC:Intergovernmental Panel on Climate Change
22 - ECIS:Extreme Climate Index Software
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  ها  ها و روش داده - 2

  ها داده- 1- 2

است که باید از ابعاد مختلـف مـورد    اي هاي روزانه از نکات ویژه بررسی همگنی داده

ها در بررسی مقـادیر حـدي دمـا کـه      دادهکاربردپیرامون. آن قرار گیردتوجه کاربران

حداقل دوره زمانی : هاي از جمله موارد زیر مطرح است است، سؤالههدف اصلی این مقال

هـاي   هاي روزانه چند سال است؟ با توجه بـه فقـدان روش   مورد نیاز براي استفاده از داده

هاي  ها اطمینان پیدا کنیم؟ آیا داده هاي روزانه، چگونه به همگنی داده بررسی همگنی داده

در پاسخ به سوال خیر؟ در صورت امکان به چه میزان؟گمشده روزانه قابل ترمیم است یا 

هـاي   و اینکه برخی از نمایه 1961-1990اول، نظر به اهمیت دوره آماري نرمال استاندارد 

هاي سینوپتیک  حدي مبتنی بر استفاده از این دوره هستند، سعی شد از آن دسته از ایستگاه

در پاسـخ بـه   . دهد، استفاده گردد میها این دوره سی ساله را پوشش  که دوره آماري آن

اسـت  اي ي روزانه، مسأله حل نشدهها هاي بررسی همگنی داده سوال دوم باید گفت روش

)2003آجیالر و همکاران، (که متخصصان در حال بررسی و حل آن هستند
23
از این رو، .

طمئن بود که ي روزانه یک ایستگاه حداقل باید مها در برهه کنونی، هنگام استفاده از داده

از کیفیـت  عالوه بر اینکه ایستگاه تغییر مکانی و محیطی جدي نداشـته باشـد، آمـار آن   

هاي گمشده بایـد گفـت    در پاسخ به سوال سوم، در مورد داده. مناسب نیز برخوردار باشد

گمشده منفرد و یا متوالی هسـتند و  هایی که داراي کمترین داده که سعی شده از ایستگاه

  . استفاده گرددشود،میآنها ایجاد نيها آنالیز دادهخللی در 

                                               
23 -Aguilar
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هـا دوره   کـه دوره آمـاري بلندمـدت آن   منتخبهاي مشخصات ایستگاه 1در جدول 

در این جـدول بـه طـور    . دهد، ارائه شده استمیرا پوشش  1961-1990استاندارد نرمال 

  . نیز نشان داده شده است ها مختصر زمان تغییرمکان ایستگاه

  

  هاي حدي دما  نمایه- 2- 2

ي باال ها که از دیدگاه آماري در ناحیه يست از پدیده نادرا حدي عبارت رویدادیک 

 .اسـت  خیلی کـم  رویداداحتمال وقوع آن  و از این رو،ین توزیع آماري قرار گیرد، یو پا

90(، )5و  95(هـاي   ین و باالي صدكیمقادیر پابه مفهوم تواند کلمه نادر می ،براي مثال

بصورت مقادیر باالتر از یک آستانه و یا تداوم یک شـرایط ویـژه تعریـف    ، و یا)10و 

همگـن، وضـعیت   هـاي بلنـد مـدت و   داده ساده و شفاف مبتنی برحدي  هاي نمایه.شود

هایی  باید جنبهها  این نمایه. )2001پترسون و همکاران، (کنندمییان بي حدي را ها رویداد

شـبکه پشـتیبانی اقلـیم     )2002فریج، (تأثیرات آن را نمایش دهنداز رخداد تغییر اقلیم و 

اروپا
24ECSN)(، بـوده   2000در ارزیابی اقلیمی اروپا درسـال   پشتیبان بزرگترین پروژه

نمایه حـدي دمـا    CCl/CLIVAR،16گروه .معرفی نموده استرا ها نمایهکه اغلب این 

را که توسط تیم کارشناسی
25ETCCDM   فهرسـت  . ، اسـتفاده نمـود  بررسی شـده بـود

بـه طـور   . اند ارائه گردیده 2هاي حدي دما همراه با عالیم و تعاریف آنها در جدول  نمایه

  : اند بندي شده به شکل زیر دسته هاي حدي در پنج دسته تعاریف، نمایهکلی، براساس این

  

  

  

  

                                               
24 - ECSN Eurpoean Climate Support Network
25 - ETCCDM: Expert Team on Climate Change Detection Monitoring
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  کشور)سینوپتیک(هاي منتخب همدیدي  مشخصات ایستگاه: 1جدول 

  نام ایستگاه

  مشخصات جغرافیایی

ارتفاع 

(m)
طول جغرافیایی   سال تغییر

(E)

عرض جغرافیایی

(N)

  15º48  '22º30  6/6'آبادان

جایی بدون تغییر در طول و عرض  جابه

میالدي 1985جغرافیایی سال

.1985تغییر مکان در سال -28º49  '28º372/26'بندرانزلی

عدم دسترسی46º49'6º340/1708'اراك

.بدون تغییر مکان-39º52'43º360/21'بابلسر

میالدي1986سالایستگاهتغییر مکان21º58'9º269/1066'بم

22º56'13º270/10'بندرعباس

از محل قدیم به محل جدید تغییر مکان

1970واقع در فرودگا ه در سال

  .ن تغییر مکان بدو12º59'52º320/1491'بیرجند

50º50'59º286/19'بوشهر

تغییر مکان به محل جدید فرودگاه در 

غیر مکان به پایگاه هوایی , 1970سال

  1971در سال

52º51'40º327/1600'اصفهان

تغییر مکان به محل جدید ازن سنجی در 

1994سال

0º50'15º363/1278'قزوین

در 26×26اد احداث پالتفرم جدید با ابع

1984سال 

  عدم دسترسی16º54'51º363/13'گرگان

58º56'15º308/1753'کرمان

, 1957در سالبه فرودگاهتغییر مکان

جایی در داخل فرودگاه در  جابه

1985سال

ایستگاه 1986در سال تغییر مکان7º47'19º340/1322'کرمانشاه

  میالدي 1985در سال تغییر مکان 38º59'16º36  0/990'مشهد

5º45'32º375/1312'ارومیه

و  26×26احداث پالتفرم جدید با ابعاد 

.1984قطع درختان در سال

  بدون تغییر مکان-40º50'54º360/20'رامسر

  1996تغییر مکان در سال 39º49'12º377/36'رشت
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127... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

  

  ها  هاي حدي مبتنی بر صدك نمایه -الف

، روزهاي سـرد  (TN90p)اي گرم ه ، شب(TN10p)هاي سرد  شبها شامل این نمایه 

(TX10p)روزهاي گرم ،(TX90p) هستند و 1961-1990هاي دوره نرمال وابسته به داده

 اي از کـارآیی ویـژه   ،هاي مشابه همان ایستگاه با دادهاي خود  بنابر ماهیت نسبی و مقایسه

  . هستندبرخوردار

  

  هاي حدي مطلق نمایه -ب

ترین دماهاي بیشینه و کمینه در یک سال، فصل و یا  پایین  شامل باالترین و  ها این نمایه

  . از عنصر دما هستندTNxو  TXx ،TXn ،TNnماه هستند و دربرگیرندة 

  

  کشور)سینوپتیک(ي منتخب همدیدي ها مشخصات ایستگاه: 1ادامه جدول  

  نام ایستگاه

  مشخصات جغرافیایی

ارتفاع 

(m)
طول جغرافیایی   سال تغییر

(E)

عرض جغرافیایی 

(N)
1992تغییر مکان در سال 43º57'12º366/977'سبزوار

1988و  1974تغییر مکان در سال 0º47'20º354/1373'سنندج

بدون تغییر مکان51º50'20º324/2061'شهرکرد

1985تغییر مکان در سال 36º52'33º290/1488'شیراز

17º46'5º380/1361'تبریز

پالتفرم استاندارد شده و  1983در سال 

از نزدیک ساختمان اداري فاصله 

.گرفته است

بدون تغییر مکان19º51'41º358/1190'مهرآباد -تهران

  عدم دسترسی24º54'54º312/1230'یزد

تغییرمکان53º60  '28º299/1369'  زاهدان

بدون تغییر مکان29º61  '13º31489'زابل

1984تغییرمکان در سال 41º48  '41º360/1663'زنجان
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  93ش  - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی128

  CCl/CLIVARهاي حدي اقلیمی دما توصیه شده توسط گروه کارشناسی تعریف نمایه: 2جدول 

  ردیف  ها نمایه  ها مایهمعرفی ن  یکا

  روز
°C(تعداد روزهاي یخبندان

 Number of Frost))دماي حداقل روزانه >0

Days)  

FD 1

  روز
°C(تعداد روزهاي تابستانی 

Number of))دماي حداکثر روزانه <25

Summer days)  

SU25 2  

روز °C(تعداد روزهاي یخی 
(Number of Ice Days))دماي حداکثر روزانه >0 ID 3  

روز
°C(اي هاي حاره تعداد شب

)اي حداقل روزانهدم <20 (Number of 

Tropical Nights)
TR20 4

GSL  (Growing Season Length)* طول فصل رویش  روز 5

C (Maximum Tmax)بیشینه ماهانه دماي حداکثر روزانه TXx 6

C (Minimum Tmax)کمینه ماهانه دماي حداکثر روزانه  TXn 7

C  
TNx  (Maximum Tmin)بیشینه ماهانه دماي حداقل روزانه  8

C (Minimum Tmin)کمینه ماهانه دماي حداقل روزانه TNn 9

روز

هاي  شب(**درصد روزهایی که دماي حداقل کمتر از صدك دهم باشد

Cool)) سرد Nights)
TN10

P
10

روز

روزهاي ** (د روزهایی که دماي حداکثر کمتر از صدك دهم باشددرص

(Cool Days))سرد
TX10

P
11

روز

هاي  شب**(درصد روزهایی که دماي حداقل بیشتر از صدك نودم باشد 

(Warm Nights)) گرم
TN90

P
12

روز

روزهاي ** (درصد روزهایی که دماي حداکثر بیشتر از صدك نودم باشد

(Warm Days)) گرم
TX90

P
13

روز

تعداد روزهایی که حداقل شش روز متوالی دماي حداکثر آنها بیشتر از (

 Worm Spell Duration)()نمایه طول مدت گرما** (صدك نودم باشد

Index

WSDI 14  

روز متوالی دماي حداقل کمتر از صدك دهم  6تعداد روزهایی که حداقل   روز

(Cold Spell Duration Index))نمایه طول مدت سرما** (باشد
CSDI 15

C (Diurnal Temperature Range))دامنه تغییرات شبانه روزي دما( DTR 16

بر اساس این تعریف، در نیمکره شمالی فاصله زمانی بین اولین دوره بعد از اول ژوئیه  -*

باشد و اولین  ºC5بیشتر از هروز متوالی، دماي میانگین روزان6که حداقل  ،)دهم تیر(
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129... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

. شود ، طول دوره رویش محسوب میºC5کمتر از روزه با دماي میانگین روزانه6دوره 

  .شودمیدر نظر گرفته ژانویهماهفاصله زمانی از اولدر نیمکره جنوبی این

 در ها محاسبه نمایهدلیل ناهمگنی احتمالی درون دوره پایه و خارج دوره پایه، به -**

راه اندازاز روش خود 1961-90ه دوره پای
26

  )2005ژانگ، (استفاده شده است

  

  اي  هاي حدي آستانه نمایه -ج

یی است که با تعداد روزهایی که دما از یک آستانه ثابت عبور ها این دسته شامل نمایه

، تعداد (FD)توان به تعداد ساالنه روزهاي یخبندان  براي مثال، می. گردند کند، بیان می می

هاي  و تعداد ساالنه شب (SU)، تعداد ساالنه روزهاي تابستانی (ID)ساالنه روزهاي یخی 

اند و  اي عمدتاً در سطح جهانی تعریف شده این مقادیر آستانه. اشاره نمود (TR)اي  حاره

شان،  توانند با توجه به نیازهاي محلی و ماهیت اقلیمی منطقه هاي ملی می لیکن سازمان

  . (Peterson et al., 2002)هاي دیگري را نیز تعریف نموده، از آنها استفاده کنند آستانه

  

  اي  هاي حدي دوره نمایه -د

، نمایه طول دوره (WSDI)گرما و (CSDI)طول مدت سرما يها ها شامل نمایه این نمایه

هاي خیلی گرم، خیلی سرد، خیلی مرطوب، خیلی خشک و یا  بیانگر دوره GSL)(رویش 

قابلیت کاربرد جهانی ندارند که براي مثال ها  بعضی از این نمایه. ي رویش هستندها ورهد

  . در منطقه حاره اشاره کردGSLکارایی توان به عدم می

  

  هاي دیگر  نمایه -ه

و دامنه حدي دماي  (DTR)روزي دما  هایی چون دامنه تغییرات شبانه نمایهشاملاین دسته

هاي ساده حدي در  شایان ذکر است تعدادي از نمایه. است) ETR=TXx-TNn(ساالنه 

                                               
26 - Bootstrap
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  93ش  - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی130

براي مثال، تعداد روزهاي . سازمان هواشناسی کشور نیز ارائه شده استبرخی از انتشارات

این سازمان و هاي ترین دماي کمینه در سالنامه یخبندان و باالترین دماي بیشینه و پایین

، تعداد روزهاي c4°کوچکتر از یا c21°روزهاي با دماي حداقل بزرگتر از تعداد

، و دامنه تغییرات c30°تعداد روزهاي با دماي حداکثر بزرگتر از  ،و یخییخبندان

  . هاي سینوپتیک اشاره نمود هاي اقلیمی ایستگاه در شناسنامه DTR)(روزي دما شبانه

  

  ي درصديها نمایهنکاتی در مورد محاسبه–2-3

مرحله اول عبـارت از تعیـین   : سه مرحله وجود دارد ها كي مبتنی بر صدها نمایهبراي

،ي جهانی مرتبط با مقادیر حـدي ها در حال حاضر، در بسیاري از فعالیت. یک دوره است

براي و اي به منظور مطابقت با مسائل جهانی و منطقهشود، لیکنمییاد  1961-90دوره از

ي پیشـنهادي دیگـر سـازمان    ها دوره بامطابقتواندمیگسترش کار در آینده، دوره پایه 

مرحله دوم کار شامل اسـتفاده  )2005ژانگ، (.باشد 1971-2000یعنیهواشناسی جهانی؛

تـوان بـه روش   مـی ها از جمله این روش. از روش مناسبی براي تعیین نقاط بحرانی است

275CD  روز متوالی 5یعنی
28
براي . روز متوالی اشاره نمود 25یعنی  25CDو یا  5SDو  

تـوان بـا اسـتفاده از    میژانویه  13مثال، براي برآورد آستانه یک عنصر اقلیمی براي روز 

داده  305سال دوره پایه که  30ژانویه  11-15ي مربوط به روزهاي ها داده 5CDروش 

ام  25و 19، 13، 7، 1ي روزهاي ها از داده 5SDدر روش . شود، محاسبه نمودمیرا شامل 

در مرحله سوم بـا یکـی از   . شودمیداده به طور متوالی استفاده  25از  25CDو در روش 

ي متفـاوتی ماننـد   هـا  تـوان چنـدك  میي تجربی ها ي موجود در برآورد چندكها روش

  .ام محاسبه نمود 99ام و صدك  95صدك 

                                               
27 - 5CD:5Consecutive Days
28 - 5SD:5Days Spread by 6 Days
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131... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

کـار گرفتـه    بهي درصدي در دوره پایه، روش خود راه اندازها به منظور محاسبه نمایه

بدون توجه به آنکه سال محاسبه در درون و یـا خـارج    ها در کارهاي اولیه، نمایه.شودمی

  . سال پایه باشد، محاسبه شدند

ي هـا  با استفاده از شبیه سازي مونت کارلو نشان دادند کـه نمایـه  زنگ و همکارانش

آنها زیادتر از حد واقعـی   در دوره پایه از خطاي نمونه تاثیر پذیرفته، برآوردمحاسبه شده

ي دوره پایـه هـا  براي برآورد چنـدك از این رو، یک فرآیند خود راه انداز. شودمی شان

.شده استتوصیه

  : کندمیدر چند مرحله زیر، مبناي مقایسه را فراهم روش خود راه انداز

ود و شمیتقسیم ساله 29و یک دوره ساله به دو دوره یک ساله 30دوره مبناي  -الف

در این مرحله با استفاده از روش سـاده   -ب.شودمیدوره یک ساله، خارج از آن گذاشته 

تکـرار و  ساله موجـود،  29سال باقیمانده و یا میانگین  29ي یکی از ها خود راه انداز، داده

شود و سپس با اسـتفاده از ایـن مجموعـه،    میساله تبدیل  30در نتیجه دوره به یک دوره 

  .گرددمیظر، براي مثال صدك نود و پنجم محاسبه چندك موردن

براي سال موردنظر مقایسه شده، تفاوت آن) ها چندك(عدد خارج شده با این مرزها  -ج 

  .گرددمیکه در مرحله اول به طور مصنوعی عدد آن کنار گذاشته شد، محاسبه 

انجام شـود و ایـن   ي سوم تا سی ام ها بار براي تکرار سال 28تواند میمراحل ب و ج  -د 

  .در حالی است که همچنان گذشته، سال اول خارج از مبنا قرار دارد

  . شودمیدست آمده حاصل  عدد به 29نمایه نهایی براي سال اول با میانگین گیري  -ه  

هاي موجود در تشخیص تغییـرات بلنـد مـدت     بررسی معنی داري روند یکی از روش

ي حدي معادله خطـوط  ها هاي نمایه سرياز محاسبه  پس از این رو، در این گزارش،. است

t10(روند  (   اسـت  شـده با استفاده از روش حداقل مربعـات بـرآورد)  ،میـدمنت

1993(
29
10که در آن      .سال هستندوفاصله از مبدا ،)نرخ روند(شیب به ترتیبtو ،

                                               
29- Maidment
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کنـدال  هاي ناپارامتریک مـن  آزموناز آني دار معنی به منظور بررسی وجود روند و 

یرز سن(
30

در این آزمون در . شده است استفاده. )1384و رحیم زاده و عسگري، ) 1990(، 

 iهاي متعلق بـه خـود؛ یعنـی     جاي خود را به رتبه iyسري زمانی مرتب شده که صورتی

کـه بـه ازاي    هاي سري مورد نظر در صورتی هر رتبه با سایر رتبه آنگاه در مقایسهبدهد،

ji ،ji yy  به مقدار اولیه باشد، یک واحدt این کـار از مقایسـه   . گرددمیاضافه

ي دو مقـدار انتهـایی ادامـه   هـا  آغاز و تا مقایسه رتبـه ها  رتبه داده اول با رتبه سایر داده

در پایان مقادیر بزرگ . یابدمی nt      نشان دهنده رونـد افزایشـی یـا کاهشـی در

نرمال تبـدیل   توزیعبا Zبه آماره فوقبا استفاده از قضیه حد مرکزي.سري خواهند بود

مربـوط  نرمالکه از جدول aZ/2مقداربا آنمقدارست ا کافیدر این حالت،شود ومی

 05/0مبناي مقایسـه بـراي سـطح    . شوداستخراج می شود، مقایسه  به سطح معنی داري

  .است 96/1برابر 

  نتایج-4

و با در نظر گرفتن کلیه موارد ذکـر شـده، نتـایج حاصـله بـه       ها پس از محاسبه نمایه

بررسـی  . تهیـه گردیـد   هـا  نمایه در تمام ایسـتگاه  16ت جدول و نمودار براي تمام صور

اي جداگانه بگنجد، لیکن بـه   تواند خود در مقالهمیها تغییرات و روند هریک از این نمایه

و ) بر حسب میزان نرخ آنها در دهه( شدت  ،علت محدودیت در حجم این مقاله، فقط نوع

براي کل کشـور بـه صـورت     05/0در سطح معنی داريي فوقها معنی داري روند نمایه

روز محاسبه روند برخـی از متغیرهـاي هواشناسـی، ماننـد    .ارایه گردید 1نقشه در شکل 

که امکان تکرار عدد صفر براي آنها، بـویژه در منـاطق   ID)(و روز یخی) FD(یخبندان 

مشـخص شـده   (*) گرم و خشک زیاد است، بی معناست که در شکل با عالمت سـتاره  

  :به شرح زیر استي حديها نتایج کلی حاصل از بررسی این روند این نمایه. است

  )FD( تعداد روزهاي یخبندان -4-1

                                               
30 -Sneyers
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سوم وسعت آن، تعداد روزهاي جدا از منطقه فاقد یخبندان در کشور، در بیش از یک 

ییهـا  ایستگاه).1در شکل FDنقشه تعداد روزهاي یخبندان، (است یخبندان کاهش یافته

بیشترین نرخ کـاهش مربـوط بـه ایسـتگاه     . اند مانند زاهدان و زنجان نیز بدون روند بوده

. کمتر از یک درصـد، اسـت  معنی داريسطحروز در هر دهه در -9/9سبزوار به میزان

 1997روز در سـال   20بـه کمتـر از    1967و  1958يها روز یخبندان در سال 80کاهش

یستگاه مشهد در فاصله نزدیکی از آن، نیز شاهدي قـوي تاییـد بررونـد    ا. قابل تامل است

بسیاري از نقاط ساحلی واقع در خلـیج فـارس و   .کاهشی مشاهده شده در این منطقه است

دریاي عمان و نیز جزایر خلیج فارس، تا به حال در عمر دیدبانی شان دماي صفر را تجربه 

در سواحل شمالی کشور نیز عمدتاً . روند آنها بی مفهوم استمحاسبه، از این رو،اند نکرده

به بندرانزلی. هم اصالً مشاهده نشده است ها تعداد روزهاي یخبندان کم و در برخی از سال

فاقـد   1951-2003از دوره مطالعاتی سال 15ي ساحلی در طی ها ایستگاهاي از عنوان نمونه

روز در  37(ایسـتگاه  نطقه ساحلی خزر در همـین در میخبندان بوده و باالترین تعداد آن

تعـداد روزهـاي یخبنـدان در    کـاهش نـرخ  . اسـت مشاهده شـده  1972و در سال ) سال

در کـالن  یی واقـع ها ایستگاهمشهد و شیراز؛ یعنی ،اصفهان ،مهرآباد -ههاي تهرانایستگا

ترتیب برابر بـا هجزایر گرمایی در آنها، بمسائل شهرنشینی و تشدیددارا بودنشهرها با

روند مثبت در تعداد روزهاي یخبنـدان در  . روز در دهه، هستند 1/4و  42/4،13/4، 86/6

ي سینوپتیک ارومیه، شهرکرد و بیرجند بر خالف الگوي گرمایش جهانی بـوده  ها ایستگاه

  . )1383رحیم زاده و عسگري، (در مطالعات قبلی نیز حاصل شده است که

دست آمده در  عداد روزهاي یخبندان در کشور مطابق با نتایج بهت کاهشبه طور کلی، 

  ).2006الکساندر و همکاران، (است جه منطقی از گرمایش جهانیینتوسایر مناطق دنیا
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، تعداد (SU25)تعداد روزهاي تابستانی ،(FD)ي تعداد روزهاي یخبندانها ي خطی نمایهها روند:1شکل 

وبر دههروزبر حسب (GSL)، طول فصل رویش(TR20)اي هاي حاره تعداد شب ،(ID)روزهاي یخی 

ي ها مثلث. 1951-2003در دوره درجه سلسیوس بر دههبر حسب(TXx)بیشینه ماهانه دماي حداکثر روزانه

 نشان ها ي مختلف مثلثها اندازه. هستند ها رو به باال و پایین به ترتیب نمایانگر روند مثبت و منفی این نمایه

ي پر، معنی داري روندهاها مثلث. ست که بر حسب میزان نرخ آنها در دهه رسم شده استها دهنده اندازه روند

  .کندمیمشخص  0./5را در سطح معنی داري 
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، کمینه ماهانه دماي (TXn)ي بیشینه ماهانه دماي حداقل روزانه ها ي خطی نمایهها روند: 1ادامه شکل

 ،درجه سلسیوس بر دههبر حسب(TNn)(کمینه ماهانه دماي حداقل روزانه و ،(TNx)حداکثر روزانه 

درصد روزهایی که  ،(TN10p)هاي سرد  شب: درصد روزهایی که دماي حداقل کمتر از صدك دهم باشد

1951-2003بر دهه در دوره روزبر حسب (TX10p)روزهاي سرد : دماي حداکثر کمتر از صدك دهم باشد

.  
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ي ها شب :ي درصد روزهایی که دماي حداکثر بیشتر از صدك نودم باشدها ي خطی نمایهها روند: 1ادامه شکل

و بر دههروزبر حسب (CSDI)نمایه طول مدت سرما،(WSDI)نمایه طول مدت گرما ،(TN90p)گرم 

  .1951-2003در دوره (DTR)درجه سلسیوس بر دههبر حسبدامنه تغییرات شبانه روزي دما

  

  (SU25)روزهاي تابستانی  -4-2

بیانگر آن است که بیشـتر منـاطق کشـور     1در شکل  SU25روزهاي تابستانی،نقشه

نکته جالـب در ایـن شـکل،    . اند شاهد روند مثبت این نمایه در دوره مطالعاتی حاضر بوده

درجـه سلسـیوس    25. وجود روند منفی در شرق زاگرس و روند مثبت در غرب آن است

نوار ساحلی خلیج فارس و دریاي عمـان، شـامل بنـدرعباس، بوشـهر و     هايبراي ایستگاه

 شود، از این رو، روند مشخص و معنی داري براي اینمیآبادان یک حد مرزي محسوب ن

  .شودمینمایه در این محدوده احساس ن
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  (ID)روزهاي یخی -4-3

دریـاي خـزر    در طول دوره آماري مورد مطالعه، تعداد روزهاي یخی در منطقه ساحلی

به بعد، حتی یـک روز یخـی    1970صفر بوده و بویژه از اواسط دهه  ها در بسیاري از سال

گونه که  همان. یی، مانند بابلسر، رامسر، انزلی و رشت مشاهده نشده استها هم در ایستگاه

رود، تعداد این روزها در جنوب و جنوب شرق کشور صفر و یا بسیار کوچـک  میانتظار 

، 1971ي هـا  روز در سال 3در زابل،  1995وجود یک روز در سال مثال، فقط براي. است

شـرق از اي منطقـه نوع روند این نمایه بجز در. در زاهدان قابل ذکر است 1996و  1972

در شـکل  IDنقشه روزهاي یخی،(است منفیزاگرس شمالی،کشور و بخش کوچکی از

1(.  

  

  (TR20)اي ي حارهها تعداد شب -4-4

ي جنـوب  هـا  شب در سـال در برخـی از ایسـتگاه    200باالي  اي ي حارهها اد شبتعد

شـب   251توان بـه تعـداد   میکه براي مثال تجربه شدهکشور، مانند بوشهر و بندرعباس

در منـاطق   اي ي حـاره ها دامنه تعداد شب. در بندرعباس اشاره نمود 1962در سال  اي حاره

بـوده  160ب و در جنوب شرق کشور کمتر ازش 120و  50ساحلی خزر در طول سال بین

ي نـواحی کوهسـتانی کشـور، ماننـد     ها در برخی از ایستگاه ها گونه شب تعداد این. است

  . نوسان زیاد، در یک یا چند سال صفر بوده استاراك، شهرکرد، ارومیه و تبریز، ضمن

ـ  اي ي حـاره هـا  شـب بخش اعظم کشور روند مثبت یا مثبت معنی دار از  ش بسـیار  و بخ

را در طـول دوره آمـاري   کوچکی از کشور نیز روند منفی ضعیف و یا حالـت ایسـتایی  

  . )1در شکل TR20، اي ي حارهها تعداد شبنقشه(اند تجربه کرده

  

  )GSL(طول دوره رویش-4-5

 1951-2003، طـی دوره آمـاري   هـا  روند نمایه طول دوره رویش در اکثـر ایسـتگاه  

طـول دوره رویـش در    .)1در شـکل  GSLل دوره رویـش، نقشـه طـو  (افزایشی است 
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 20بـیش از  1951-2003ي مشهد، کرمانشاه، اصفهان، شیراز و تهـران در دوره ها ایستگاه

رغم وجـود رونـد    روند طول دوره رویش در ایستگاه بیرجند علی. روز افزایش یافته است

تفسـیر ایـن   . باشدمیستا مثبت در تعداد روزهاي یخبندان آن، داراي حالتی کم و بیش ای

متفاوت است  ها ي بندر انزلی، بابلسر و رشت، با سایر ایستگاهها در ایستگاه) GSL(نمایه 

امکان پذیر بـوده؛ بـا    1951-2003روز طول دوره رویش در دوره آماري  365و مشاهده 

سـال اول   25روز نیـز در طـی    365ي کمتر از ها این تفاوت که امکان وقوع طول دوره

، داراي 1992آبادان و بوشهر بجز یک مورد در سال هاي ایستگاه. وره محتمل بوده استد

توان تغییرات واقعی طول دوره رویش میاز این رو، ن. اند روز طول دوره رویش بوده 365

  . گیاهان این منطقه را با این نمایه بیان نمود

  

  ( TXx)حداکثر روزانهبیشینه ماهانه دماي  -4-6

مثبت و در نیمی دیگر روند  ( TXx)ي مورد مطالعه روندها در نیمی از ایستگاه تقریباً

معنـی دار اسـت    ها روندهاي به دست آمده براي برخی از ایستگاه. شود میمنفی مشاهده 

  .)1در شکل  TXx،نقشه بیشینه ماهانه دماي حداکثر روزانه(

  

   TXn)(کمینه ماهانه دماي حداکثر روزانه - 4-7

در چنـد محـدوده کوچـک در    وسعت کشور مثبت ود این نمایه در قسمت اعظمرون

منفی و یـا  ،خراسان جنوبی، جنوب غرب کشور، سواحل شمال، و محدوده استان مرکزي

  .)1در شکل  TXnنقشه کمینه ماهانه دماي حداکثر روزانه،(است بدون روند

  

  ( TNx)بیشینه ماهانه دماي حداقل روزانه  -4-8

مشـاهده   TNxتقریباً در تمام کشور روند مثبـت یـا مثبـت معنـی دار نمایـه       گرچه

نقشـه بیشـینه   (شود، لیکن شدت و ضعف این روندها در کشور متفاوت بـوده اسـت   می
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ایسـتگاه   2ایسـتگاه، فقـط    27از میـان  ). 1در شـکل   TNxماهانه دماي حداقل روزانه،

  .اند النسبه ضعیف بودهبندرعباس و بیرجند داراي روند منفی و آن هم ب

  

  (TNn)کمینه ماهانه دماي حداقل روزانه  -4-9

از  اي این نمایه در بیش از نیمی از وسعت کشور روند مثبت و در وسعت قابل مالحظه

رونـد منفـی   ي کمتري از کشـور ها و در بخش ±01/0با دامنه شیب کشور، بدون روند

رونـد مثبـت در شـمال    ). 1در شکل  TNnنقش کمینه ماهانه دماي حداقل روزانه، (دارد

تنهـا  . شـود مـی از غـرب کشـور مالحظـه     اي شرق، استان کرمان، استان تهران و باریکه

ي بیرجنـد و بنـدرعباس   ها ي داراي روند منفی معنی دار و قابل مالحظه ایستگاهها ایستگاه

  . هستند

  

  ( TN10p)سرديها شب -4-10

ي سـرد حـاکم اسـت    ها تعداد شبکشور براي قسمت اعظمداري درروند منفی معنی

منطقه ساحلی خزر، (ها  در بسیاري از ایستگاه). 1در شکل  TN10pسرد، يها نقشه شب(

به صـفر نزدیـک   ي سردها شبدر اواخر دوره تعداد...) کالن شهرهاي تهران، شیراز و 

بوشهر رونـد  درمنطقه جنوب کشور در بندرعباس روند افزایشی و در آبادان و . شده است

یی در جنوب خراسان، آذربایجان، منطقه زاگـرس و  ها محدوده.کاهشی وجود داشته است

  .شودمی هرمزگان روند مثبت این نمایه مشاهده

  

  (TX10p)روزهاي سرد -4-11

شود، اما میـزان  میي کشور مالحظه ها بیشتر قسمتدر TX10pهر چند روندي منفی

1در شـکل   T10pنقشه روزهاي سرد،(کمتر است  TN10pآن در مقایسه با روند منفی 

ي کرمانشاه، شـیراز، بابلسـر، سـنندج،    ها روش من کندال، معنی داري روند در ایستگاه).
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یی در جنوب خراسان، منطقـه  ها در محدوده. کند تبریز، مشهد، کرمان، سبزوار را تایید می

  .شودمی زاگرس و هرمزگان روند مثبت این نمایه مشاهده

  

  (TN90p)ي گرمها شب -4-12

در انطبـاق بـا یکـی از     ها ي گرم در اکثر ایستگاهها باالترین مقادیر نمایه درصد شب

تقریباً در تمـام کشـور رونـد مثبـت معنـی دار      . ي گرم دهه اخیر کره زمین استها سال

در بندرعباس ).1در شکل  TN90pي گرم،ها نقشه شب(شود میي گرم مالحظه ها شب

در این . گشته است اطر باال بودن تعداد این روزها در اوایل دوره، روند منفی پدیداربه خ

ایـن نمایـه در ایسـتگاه    . به بعد روند افزایشی کامالً بارز اسـت  1969ایستگاه هم از سال 

  .ي گرم متعلق به استان فارس استها شدیدترین روند مثبت شب. بیرجند بدون روند است

  

  (TX90p)روزهاي گرم  -4-13

 ها در اکثر ایستگاه TN90pنظیر ) TX90p(باالترین مقادیر نمایه درصد روزهاي گرم

براي مثال، باالترین درصـد  . ي گرم دهه اخیر کره زمین استها در انطباق با یکی از سال

روزهاي گرم در آبادان، بندر انزلی، بندرعباس، بوشهر، کرمانشاه، سنندج و یزد در سـال  

بیشـتر  . رخ داده اسـت ) اخیـر سال کره زمین در طول یک قرن و نـیم  گرمترین(1998

نقـاطی ماننـد بنـدرانزلی، گرگـان، اراك،     و (TX90p)مناطق کشور روند مثبت نمایـه  

در شـکل   TX90pنقشه روزهاي گرم، (اند شاهد بودهبیرجند و سبزوار روند منفی آن را

ـ ).1 در  TX90pجهـش افزایشـی   . انـد  ودهنقاطی مانند رامسر و زاهدان نیز بدون روند ب

  . کامالً آشکار است 1998یی مانند تبریز، ارومیه و زاهدان در سال ها ایستگاه

  

  (WSDI)نمایه طول مدت گرما -4-14

و  1998روز در سـال   58به ترتیب متعلق به تبریـز بـا    WSDIباالترین مقادیر نمایه

1998ین مقدار این نمایـه را در سـال   تهران باالتر. است 2000روز در سال  50کرمان با 
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ي مـورد  هـا  در ایسـتگاه  WSDIمقدار نمایه ها در بسیاري از سال. داشته است) روز 30(

ي مورد مطالعه مثبت معنی دار بوده، ها روند این نمایه در بیشتر ایستگاه. مطالعه صفر است

در  WSDIگرمـا، نقشه طول مـدت  (بیشتر شده استبه بعد 90نرخ افزایشی آنها از دهه

  ).1شکل 

  

  (CSDI)نمایه طول دوره سرما -4-15

ي رشت و ها روز در ایستگاه 54و  79به ترتیب به میزان  CSDIباالترین مقادیر نمایه 

یی نیز مانند کرمان و آبادان هرگـز ایـن   ها ایستگاه.رخ داده است 1972زاهدان در سال 

تهران بـاالترین مقـدار ایـن    . اند تجربه نکرده نیزروز یا بیش از آن 20نمایه را به میزان 

بـه دفعـات در    CSDIمقادیر صـفر نمایـه   . داشته است)روز31(1964نمایه را در سال 

از  ها در تعداد زیادي از ایستگاه CSDIکاهش قابل مالحظه . مشاهده شده است ها ایستگاه

مطالعـه منفـی باشـد و     ي موردها سبب شده، روند این نمایه در بیشتر ایستگاه 1990سال 

. ي بم، بوشهر، تبریز، تهران، سبزوار، کرمان، یزد معنی دار اسـت ها لیکن فقط در ایستگاه

  ).1در شکل  CSDIنقشه طول دوره سرما، (معنی دار نیستندي مثبت مشاهده شدهها روند

  

  (DTR)دامنه تغییرات دماي روزانه -4-16

وس و (سـیاري از نتـایج جهـانی   در قسمت اعظـم کشـور، همسـو بـا ب    DTRروند

)2005همکاران، 
31
) 1383،رحیم زاده و عسگري(سطح ملی دست آمده در و نتایج قبلی به 

اصـفهان و  يهـا  هم در غـرب، در اسـتان   اي ي کوچک و پراکندهها محدوده. منفی است

در . هرمزگان و در استان خراسان یا داراي روند مثبت ضعیف بوده، یا بدون روند هسـتند 

بـه   -069/0و  -077/0با شـیب ي مورد مطالعه، شدیدترین روندهاي منفیها میان ایستگاه

+ 015/0و + 031/0ترتیب، به بندرانزلی و سبزوار و شدیدترین روندهاي مثبت بـا شـیب   

                                               
31 -Vose

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  93ش  - فصلنامه تحقیقات جغرافیایی142

دامنـه تغییـرات دمـاي    نقشه(درجه در سال به ترتیب به سنندج و بندرعباس متعلق هستند

  ).1در شکل  DTRروزانه،

  

  : نتیجه گیري - 5

حـاکی از افـزایش    1951-2003ي حدي دما در کشـور در دوره  ها بررسی روند نمایه

ي گـرم و طـول دوره رویـش، کـاهش     هـا  فراوانی رویدادهاي گرم، نظیر روزها و شب

ي سرد، روزهاي یخبندان و روزهاي یخـی  ها فراوانی رویدادهاي سرد، نظیر روزها و شب

دست آمده، همسو با نتـایج هیـات بـین الـدول تغییـر اقلـیم       گرچه بیشتر نتایج به. است

(IPCC, 2001; IPCC, )1386،تقوي و محمـدیان (ملی و سایر مطالعات جهانی،(2007

در کـل کشـور    هـا  توان الگوي کامالً یکنواختی براي تغییرات این نمایهمیاست، لیکن ن

دادهاي حدي مرتبط بـا دمـاي   توان با صراحت بیان نمود که مقادیر و رویمی .ارائه نمود

که مویـد نتـایج قبلـی     اند حداقل، در مقایسه با دماي حداکثر تغییرات بیشتري پیدا کرده

نظر بـه تـاثیر مقـدار و تغییـرات     . دست آمده از کار بر روي مقادیر میانگین دما است به

نیـاز بـه    افزایش(ي بشر، مانند انرژيها از فعالیت اي ي حدي دما در طیف گستردهها نمایه

افزایش دامنه فعالیـت برخـی از آفـات و    (، کشاورزي)انرژي براي سرمایش و گرمایش

ضرروت دارد که برنامه ریـزان و سیاسـتگذاران   ... محیط زیست و  ،)عوامل ناقل بیماري

  . به این امر نمایند اي توجه ویژه

  

  منابع و مأخذ

تحلیل اقلیمی اطالعات و احتماالت تاریخ شروع و خاتمه تجزیه و "). 1367(.خو باستانی .عسگري م .سمیعی، م-1

.، تهران سازمان هواشناسی کشور"ي بحرانی دما و طول دوره رویش در ایرانها یخبندان پائیزه و بهاره در آستانه

مانی آشکارسازي تغییر اقلیم محلی به کمک بررسی نوسانات ز"). 1383.(و معتمدي م .، محمد نیاء قرائی س.شهاب فر، ع-2

.3شماره  ،واحد علوم تحقیقاتفصلنامه جغرافیایی سرزمین دانشگاه آزاد،"مطالعه موردي مشهد: روزهاي یخبندان

روزي  نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دماي حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه "، )1383. (و عسگري ا. زاده، ف رحیم-3

.171-153، صص 73اره ، شمفصلنامه تحقیقات جغرافیایی،  "دما در کشور
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143... هاي حدي اقلیمی دما در ایران طی دورهروند نمایه

هاي  اقلیمی در ایران با بهره گیري از مدلبررسی تغییرپذیري "،)1384(.ف حسینی دستکو . فتاحی ا،.فه، زاد رحیم-4

.2، شماره انجمن علوم و مهندسی منابع آبمجله علمی و پژوهشی،"آماري

فصلنامه تحقیقات ،"و بارش در ایران بررسی و پیش بینی تغییرات دما"، )1383. (ترابی س و.س ،جهانبخش-5

  .125-104ص، ص)74پیاپی (3شماره  جغرافیایی

کنفرانس دومین،"اصفهاندر استان ها بررسی تغییرات زمانی و مکانی خشکسالی"،)1378. ( ا مسعودیان و. ح ،غیور-6

  .ایران  ،انتهر ،اي تغییر اقلیممنطقه

بهاره  يها یخبندانآخرینپاییزه و  يها یخبنداناولینتاریخ وقوع "، )1373. (و کمالی، غ. موسوي بایگی، م،.علیزاده، ا-7

  .38-56، 24شماره . نیوار،"در خراسان

پروژه ، گزارش نهایی"بررسی سرماهاي زیانبخش به کشاورزي ایران و تهیه اطلس اقلیمی آن"،)1380(، .کمالی، غ-8

  .سازمان هواشناسی کشور

 -حدي به منظور شناخت پیامدهاي زیستبررسی دوره بازگشت رویدادهاي اقلیمی "، )1386. (محمدي، ح و تقوي، ف-9
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