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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  
  
  

 1392 تابستان  31جغرافيا و توسعه شماره  

  10/2/1390:  وصول مقاله 
  14/9/1391:  أييد نهايي ت 

 1 - 14:  صفحات              

  

  تقويم دماي روزهنگام ايران
  2دكتر سيدابوالفضل مسعوديان ،1مجيد منتظريدكتر 

  

  چكيده
براي دستيابي به اين هدف . بررسي شده است نيزم رانيا ي هدر اين پژوهش زمان آغاز و پايان بخش گرم و سرد سال در پهن

شامل  29/12/1382تا  01/01/1340ي زماني روزانه از  كيلومتر و بازه 1515ايران با تفكيك مكاني   ي اي دماي بيشينه هاي شبكه داده
 718715705هاي روزهنگام ايران به ابعاد  داده ي به كمك آرايه .اسفزاري ويرايش دوم برداشت گرديد  ي روز از پايگاه داده 15705

ي ميانگين بلندمدت دماي هر يك از نقاط كشور سال به دو بخش گرم و سرد  ميانگين بلندمدت دما محاسبه و هموارسازي شد و بر پايه
هاي آغاز و پايان بخش گرم و ميانگين دماي روزانه در  دماي روزانه، تاريخ ترين هاي باالترين و پايين هاي تاريخ سرانجام نقشه. بخش شد

  . سلسيوس است  درجه 2/25ها نشان داد كه ميانگين دماي روزهنگام ايران  اين نقشه. بخش سرد و گرم محاسبه و ترسيم گرديد
هاي سرد و گرم در همه  دوره. دهد دين سال بعد رخ ميفرور 27آبان تا  4از ي سرد  آبان و دوره 3فروردين تا  28ايران از  ي گرم دوره

اوج . رسد و ديرتر به پايان ميشود  شرقي كشور فصل گرم زودتر آغاز مي هاي جنوبي و جنوب در بخش. شود جاي ايران همزمان آغاز نمي
روز  15راسر ايران تقريباً همزمان و با در حالي كه اوج سرما در س. پيوندد روز فاصله به وقوع مي 70گرما در ايران در نقاط مختلف با 

  .دهد فاصله رخ مي
  .اي، فصل سرد، فصل گرم هاي شبكه دماي روز هنگام، داده: ها كليدواژه

                                                     
                                                                                             montazeri@phu.iaun.ac.ir   آباد نجفاسالمي واحد دانشگاه آزاد  ،شناسي اديار اقليماست -1
   porcista@geog.ui.ac.ir                                                                                                                      )نويسنده مسؤول(  دانشگاه اصفهان ،شناسي اقليم استاد -2
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  مقدمه
در اين پژوهش مقصـود از دمـاي روز هنگـام دمـاي        

هاي  بيشينه است كه توسط دماسنج بيشينه در ايستگاه
ترين  از بنياديدما يكي . شود گيري مي هواسنجي اندازه

هاي اقليمـي اسـت كـه نقـش بسـيار مهمـي در        مؤلفه
از ايـن رو بررسـي   . پراكنش حيات بر روي زمـين دارد 

هـاي گونـاگون توجـه     ر اقليمي، از جنبهرفتار اين متغي
شناسان و پژوهشگران علوم محيطـي را بـه خـود     اقليم

ــرده اســت ــرين و  . جلــب ك ــه بررســي دماهــاي ف البت
هاي گرمـايش   مايي به عنوان نمايهشناسايي روندهاي د

. جهاني، بيشتر در كانون توجه پژوهشگران بـوده اسـت  
دمــا بــا  ي رابطــه (1996:405)1مــثالً بشــر و تامپســون

هاي جـوي در   هاي دماي سطح دريا و گردش ناهنجاري
 و همكاران 2روزنبلوث. نيوزلند را مورد توجه قرار دادند

  آمريكـاي   بتغييرات دمايي اخيـردر جنـو   (1997:67)
  .جنوبي را بررسي كردند

، تغييرات بلندمـدت  (85 :1999) همكاران  و3پرايس   
آكـي  . دماي روزانه در قبرس را ارزيابي كردنـد  ي دامنه
هاي همديد دماهاي فرين  ، ويژگي(2000:111) 4راچيبا

هكايـدو   ي سرد ثبت شده در زمستان و تابستان ناحيه
 و همكاران 5بانسل. تدر شمال ژاپن را بررسي كرده اس

ي كانادا  هاي دماهاي فرين روزانه ويژگي (2001:1959)
 (3188 :2002)و همكـاران   6دگائتـانو . را بررسي كردند

به شناسايي روند دماهاي فرين قرن بيسـتم در ايـاالت   
بر  ،(2004:1013) و همكاران 7آلپرت. متحده پرداختند

يدي از تعريف جدهاي همديد  سامانهبندي  اساس طبقه
  (2007:331) و همكـاران  8برنـت . فصول ارائـه نمودنـد  

                                                     
1-Besher&Tompson 
2-Rosenbluth& at al l 
3-Price&et all 
4-Akira chiba 
5-Bonsal&at all 
6-DeGaetano  
7-Alpert&at all 
8-Brunt&at all 

تغييرات بلندمـدت بـارش و دماهـاي فـرين اسـپانيا را      
 ي هـايي در زمينـه   در ايران نيز پـژوهش . بررسي كردند

سـاختار   )87:1382( مسـعوديان . دما انجام گرفته است
.  دما و ارتباط دما و ارتفاع  ايران را بررسي كـرده اسـت  

نوسان دمـا   ي پژوهشگران نيز به بررسي رابطهبرخي از 
اكبري و مسعوديان، (ند ا با الگوهاي پيوند از دور پرداخته

برخـي از  . )125:1386خسروي و همكـاران،   ؛117:1386
بنـدي دمـايي را دنبـال     پژوهشگران نيز موضوع ناحيـه 

ــرده ــد ك ــري،  ( ان ــور و منتظ ــعوديان و  ؛21:1383غي مس
رونـد   ي يي نيز در زمينـه ها پژوهش. )3:1387همكاران، 

موحدي و  ؛83:1383مسعوديان، ( گرفته است دما صورت
مطالعــاتي . )87:1387 ،ميرموســوي ؛13:1384 ،همكــاران

شناسـايي فصـول طبيعـي بـر مبنـاي       ي نيز در زمينـه 
 ،عليجــاني(هــاي دمــايي صــورت گرفتــه اســت   مؤلفــه

  .)175: 1390،منتظري ؛90:1384 ،ذوالفقاري ؛21:1376
ــاهم ــه  ن ــايي و دوري و نزديكــي ب واري، عــرض جغرافي
تـرين عوامـل مـؤثر بـر      از عمـده  هـاي بـزرگ آب   توده

در فصول . آيند پراكنش مكاني دما در ايران به شمار مي
ــردترين و    ــانگين س ــاي مي ــتالف دم ــرم اخ ــرد و گ س

هـاي   ترين نقاط كشور آنچنان زياد است كه بخـش  گرم
ــاوتي را تج  ــان فصــول متف ــف كشــور همزم ــه مختل رب

هاي بشري متأثر  از آنجا كه بسياري از فعاليت. كنند مي
هاي گرم و  آگاهي از زمان آغاز و پايان دورهاز دما است 

رو در اين پژوهش  از اين. سودمند است بسيار سرد سال
ي سرمايش و گرمـايش  بند زمانبه دنبال آن هستيم تا 

. را بررسـي و شناسـايي كنـيم    نيزمـ  رانياي  در گستره
  براي بررسي جابجايي فصول اقليمي كـه يكـي از  چون 

نيازمنـد آگـاهي از    ،آيـد  ابعاد تغيير اقليم به شمار مـي 
اين پژوهش  ،زمان آغاز و پايان هر فصل اقليمي هستيم

    . ي بررسي تغييرات اقليمي باشد پايهتواند  مي
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  ها داده
ي  اي پايگاه داده هاي شبكه در اين پژوهش از داده    

اين پايگاه داده كه . ايم ويرايش دوم بهره بردهاسفزاري 
در دانشگاه اصفهان فراهم شده است به افتخار ابوحاتم 

اسمعيل اسفزاري اخترشناس و هواشناس    ابن مظفر
زيست  ي پنجم مي ي خراساني كه در سده برجسته

ي  اي دماي بيشينه هاي شبكه داده. شده است يگذار نام

اده برداشت شده داراي تفكيك ايران كه از اين پايگاه د
شامل  29/12/1382تا  01/01/1340زماني روزانه و از 

 1515ها  تفكيك مكاني داده. روز است 15705
كيلومتر است كه در سيستم تصوير المبرت مخروطي 

سيستم  هاي اين فراسنج. اند شكل نگاشته شده هم
پايگاه داده به  تصوير و چارچوب پوش ايران در اين

  :شرح زير است
  

  شكل در چارچوب پوش ايران هاي سيستم تصوير المبرت مخروطي هم فراسنج: 1جدول 
  مقدار  فراسنج

  5000000  )متر(جابجايي شرق سو 

  30000000  )متر(جابجايي شمال سو 

  24  )درجه قوسي(مدار مبدأ 

  54  )درجه قوسي(مبدأ  النهار نصف

  30  )درجه قوسي(مدار يكم 

  36  )درجه قوسي(مدار دوم 

  1390نگارندگان، :  مأخذ                                     
  

  اي دماي بيشينه ايران ي پايگاه داده شبكهها يژگيو: 2جدول

    )متر(كمينه   )متر(بيشينه   )متر(اندازه ياخته 

  )شرق سو( طول  4097691  6002691  15000

  )شمال سو( عرض  30102654  31827654  15000

  1390نگارندگان،  : مأخذ                                     
  

 7187ياد شده سراسـر ايـران بـا    با توجه به مختصات 
بـر ايـن اسـاس    ). 1ي  نگـاره (شـود   ياخته پوشيده مـي 

اي اسـت   اي دماي روزهنگام ايران آرايـه  هاي شبكه داده
زمان ( 1گاه جايكه با آرايش  718715705به ابعاد 

چيـده شـده   ) هـا  بر روي سطرها و مكان بر روي ستون
اين آرايـه  ) هر يك از عناصر يك آرايه(هاي  درايه. است

ايستگاه هواسنجي و  663هاي  به كمك داده) ماتريس(

                                                     
1-S Mode  

بـراي بـرآورد   . بـرآورد شـده اسـت    يابيـ  انيـ مبا روش 
روزهنگـام  هاي دمـاي   اي هر روز از داده هاي شبكه داده
گيـري   هايي كه در آن روز دما را انـدازه  ي ايستگاه همه

بنـابراين در برخـي   . برداري شده است كرده بودند بهره
هـا كمتـر و در برخـي روزهـا      گيـري  روزها تعداد اندازه
  .بيشتر بوده است
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  
  ي اسفزاري ها در پايگاه داده آرايش مكاني ياخته: 1ي  نگاره

    1390نگارندگان، :  مأخذ
  شناسي روش

براي شناسايي بخش گرم و سرد سال نخست 
هاي دماي روزهنگام ايران به ابعاد  ي داده آرايه

718715705 7187اي به ابعاد  را به آرايه365  
 دماي هر تبديل كرديم كه در آن ميانگين بلند مدت

روي هر يك از بر ) 365( يك از روزهاي تقويمي
براي از ميان . مشخص شده است) 7187(ها  ياخته

هموارساز هاي موجود در اين آرايه يك تابع  بردن نوفه
تابع . ي دما اعمال شد بر روي ميانگين بلندمدت روزانه

هموارساز زير ميانگين وزني دماي هر روز تقويمي را به 
روزِ پس از آن محاسبه  12روزِ پيش و  12كمك دماي 

ام، iميانگين وزني دماي روز  iSدر اين رابطه . كند يم
g  ها مجموع وزن(بهره(، iw  وزن داده شده به دماي

) روز مركزي(ام iهر روز است كه مقدار آن براي روز 

ست و با دور شدن از روز مركزي كاهش بيشينه ا
ها  وزن .ام استi دماي روزهنگام روز iTو يابد  مي

اند كه نتيجه، معادل با اعمال سه  طوري انتخاب شده
روزه باشد كه توسط فوجيبه  بار فيلتر هموارساز نه

به اين  .(Fujibe at all, 2007: 63) پيشنهاد شده است
ي  ي هر روز نه تنها نماينده ترتيب دماي هموار شده

 25ي  ي دماي يك بازه دماي همان روز بلكه نماينده
  . روزه به مركزيت روز مورد نظر است

هاي خيلي  انتخاب بازه اهميت زيادي دارد زيرا بازه
هاي بسيار بلند  برند و بازه ها را از بين نمي كوتاه نوفه

بهترين  .شوند مي) اطالعات(ها  سيگنالمنجر به حذف 
اي است كه منجر به  ترين بازه ي هموارسازي كوتاه بازه

  .ها شود حذف مؤثر نوفه

729

11
]1,3,6,10,15,21,28,36,45,52,57,60,61,60,57,52,45,36,28,21,15,10,6,3,1[

25

1

12

12
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

در اين بررسي براي تفكيك بخش گرم سال از 
) 7187365( ي هموار شده از همين آرايه بخش سرد
اسفند  30جه به اين كه فراواني روز با تو. بهره برديم

يك چهارم هر يك از ديگر روزهاي سال است و به 
ي ميانگين اين روز با ميانگين  همين سبب مقايسه

در اين  رسد نظر مي ديگر روزهاي سال ناموجه به
براي هر يك از . پوشي كرديم پژوهش از اين روز چشم

ه و ها، نخست ميانگين دماي ساالنه را محاسب ياخته
روز سال را  365ي هر يك از  سپس دماي هموار شده

ي روزهايي كه  همه. با ميانگين ساالنه مقايسه كرديم
ها زير ميانگين ساالنه باشد در بخش سرد  دماي آن

ها باالتر از ميانگين  ي روزهايي كه دماي آن سال و همه
  . بندي شدند ساالنه باشد در بخش گرم سال طبقه

  

  
  

  ايران ي استاندارد شده ي ي دماي روزانه سري ساالنه :2ي  نگاره
  1390نگارندگان، :  مأخذ

  

  واكاوي
نخست براي روشن شدن وضعيت ناهنجاري دماي 

استاندارد  ي دماي روزانه ي كشور، سري ساالنه ي روزانه
ي دو آشكارا نشان  نگاره). 2 ي نگاره(شده محاسبه شد 

ي  ده يك دورهي بررسي ش در اواخر دوره دهد كه مي
به بيان . سابقه در ايران پديد آمده است گرمايش بي

تا پايان  1377ديگر دماي روزهنگام كشور از سال 
يك تا دو درجه باالتر از ) 1382(ي بررسي شده  دوره

  . ميانگين بلندمدت بوده است

ي شايان توجه آن است كه با وجود حاكميت  نكته
اني دماي ي حدود يازده ساله در سري زم چرخه

اما با گذشت زمان از ) 3ي  نگاره(روزهنگام ايران 
مثالً ميانگين . است سرد كاسته شده هاي ي چرخه دامنه

 23حدود  1351ي ايران در حوالي سال  دماي روزانه
در  24حدود  1361ي سلسيوس، در حوالي  درجه

 1382و در حوالي سال  24حدود  1370حوالي سال 
   ).   3ي  نگاره(وس بوده است ي سلسي درجه 25بيش از 

  

  
  روزه 365 ي ي دماي روزهنگام ايران با پنجره سري هموار شده: 3ي  نگاره

1390نگارندگان، :  مأخذ
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

هاي زماني كه بر دماي روزهنگـام   گذشته از اين ويژگي
اي  ايران حاكم است بررسي مكاني دما نيز نكات ارزنـده 

ها نشان  بررسي .دساز ي دماي كشور روشن مي را درباره
 ي دماي روزانـه  ي بررسي شده دهد كه در طي دوره مي

ي سلسيوس در نوسان  درجه 58تا حدود  -23كشور از 
در ايــن ميــان دماهــاي زيــر صــفر درجــه . بــوده اســت

درجه فراتـر   -8گسترش چنداني نداشته و به ندرت از 
فراوانـي   دهـد  نشان مي 4 ي چنان كه نگاره. رفته است

كشور توزيعي دو نمايي دارد كه نشـانگر   ي انهدماي روز
. وجود دو قلمروي دمايي سرد و گـرم در كشـور اسـت   

دهد  توزيع فراواني زماني و مكاني دماي كشور نشان مي
درجه از فراواني باالتري برخوردار  35و  18دماهاي  كه

اگر توزيـع فراوانـي دمـاي ايـن دو     ). 4 ي نگاره( اند بوده
ا به تفكيك بررسي كنيم هماهنگي قلمرو سرد و گرم ر

ــايي  هــاي داده ــا توزدم ــب ــال آشــكار عي شــود  مــي نرم
  ).5ي نگاره(

  

  
  

  29/12/1382تا  01/01/1340ايران در طي  ي توزيع فراواني دماي روزانه: 4  نگاره
  1390نگارندگان، :  مأخذ

  

  
  

  )راست(و گرم ) پچ(ايران در قلمرو سرد  ي توزيع فراواني دماي روزانه: 5ي  نگاره
  1390نگارندگان، :  مأخذ

  

 33تـا   -8نوسان دمـا در قلمـرو سـرد بـين      ي دامنه  
. درجه اسـت  50تا  18درجه و بر روي قلمرو گرم بين 

درجه است كه  18ميانگين دماي روزانه در قلمرو سرد 
در . دماي كشـور نزديـك اسـت    روزي به ميانگين شبانه

درجه  35در قلمرو گرم حالي كه ميانگين دماي روزانه 
. است كه دو و نيم برابر ميـانگين دمـاي جهـاني اسـت    

) 5ي  نگـاره (بررسي افراشـتگي ايـن دو قلمـرو دمـايي     

بيانگر اين ويژگي است كه قلمرو گرم از ديدگاه دمـايي  
ميـانگين   .تـر از قلمـرو سـرد اسـت     تر و همگن يكدست

 ي سلسـيوس  درجـه  2/25ي كشور حدود  دماي روزانه
آغاز و شناسي گفته شد  بنابر آنچه در بخش روش. است

ي همــين  پايــان بخــش گــرم و ســرد ســال را بــر پايــه
  ). 6 ي نگاره(توان شناسايي كرد  ي دمايي مي آستانه
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  
  

  .ياخته به دست آمده است 7187روز بر روي  15705هاي  ي داده ايران كه بر پايه ي دماي روزانه ي شده ميانگين هموار: 6نگاره 
  1390نگارندگان، :  أخذم

   

گـرم   ي دوره دهـد  ي شش نشـان مـي   كه نگاره چنان   
كشور از اواخر فروردين آغاز و تـا آخـر مهـر بـه طـول      

مـرداد  ي تير تا اوايل  اوج فصل گرم از ميانه. انجامد مي
در حالي كه اوج زمسـتان در اواخـر دي و اوايـل    . است

ل آبان آغاز و سرد نيز از اواي ي دوره. دهد بهمن روي مي
هجده تيـر و  . كشد تا اواخر فروردين سال بعد طول مي

پنجم بهمن نقاط عطف دماي روزهنگام ايران به شـمار  
ـ ) 6ي  نگـاره (بـا ترسـيم همـين نمـودار     . آيند مي راي ب
توان  مي ،پوشانند كه ايران را مي اي ياخته7187تك  تك

شه هاي سرد و گرم را بر روي نق زمان آغاز و پايان دوره
بــراي دســتيابي بــه زمــان آغــاز و پايــان  . نمــايش داد

ي هـر   هاي سرد و گـرم، از ميـانگين همـوار شـده     دوره
در اين صورت هرگاه دماي همـوار  . بريم ياخته بهره مي

ي هـر روز بـر روي هـر ياختـه بـاالتر از ميـانگين        شده
آن روز در قلمرو فصـل   ،بلندمدت دماي آن ياخته باشد

تـر از ميـانگين    مـوار شـده پـايين   گرم و هرگاه دماي ه
. گيــرد آن روز در قلمــرو فصــل ســرد قــرار مــي ،باشــد

نخستين روزي كـه در قلمـرو فصـل سـرد قـرار گيـرد       
ي  ي آغاز فصل سرد و فرجامين روز آن نماينده نماينده

روزي از فصـل سـرد كـه    . پايان فصل سرد خواهد بـود 
ترين دما را داشته باشد اوج فصـل سـرد خواهـد     پايين
 .عين همين استدالل براي فصل گرم درست اسـت . بود

هاي تقويم دمـاي   ي اين استدالل و بررسي نقشه بر پايه
زودترين رخداد اوج فصل گرم در حوالي ي ايران  روزانه

خـرداد   8بندر دير در سواحل شمالي خليج فـارس، در  
كشور  ي تاريخ وقوع باالترين دماي روزانه. دهد روي مي

خـرداد،   28تـا   18درياي عمـان بـين    هاي در پسكرانه
نـوار  . دهـد  تابش خورشيد رخ مـي  ي مقارن با اوج زاويه
هـاي شـمالي    ي جازموريان و پسكرانه باريكي بين چاله

درياي عمان حد فاصل مرز پاكستان تا بندرعباس بـين  
در . كنند تير اوج فصل گرم را تجربه مي 7خرداد تا  29

تيـر و   17تـا   8هاي شرقي و جنوب شرقي بـين   بخش
هاي شـرقي زاگـرس و    هاي كوهستاني و كوهپايه بخش

 18شرق كشور، اوج فصل گرم در  جنوب البرز تا شمال
هرمـز تـا    ي از تنگـه . پيونـدد  وقـوع مـي   بـه  ريـ ت 27تا 

ــته  شــمال ــا رش ــرب، و از آذربايجــان ت ــرز و  غ ــوه الب ك
مـرداد   6تير تـا   28خزر، اوج فصل گرم بين  هاي كرانه

ـ  هايي از منـاطق غربـي،    ارهاست و در پ ي و شـمال غرب
مرداد و بسـيار   16تا  7شمالي كشور، اوج فصل گرم از 

به طور كلي، اوج فصل گرم در مناطق . دهد دير رخ مي
خرداد و  8مختلف كشور همزمان روي نداده و زودتر از 

در مجموع بـين زمـان   . دهد مرداد رخ نمي 26ديرتر از 
 80حـدود  لف كشـور  هاي مخت اوج فصل گرم در بخش

  . )7ي  نگاره(روز تأخير زماني وجود دارد 
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  

  
  

  )مبدأ اول فروردين(تاريخ رخداد باالترين دماي روزانه : 7ي  نگاره
  1390نگارندگان، :  مأخذ

  

ترين دماي روزانـه در نـوار مـرزي     تاريخ رويداد پايين  
دي  24تـا   19سـراوان  تـا زاهـدان،     حد فاصـل كشور 
ــت ــش   . اس ــداد در بخ ــن روي ــه اي ــالي ك ــاي  در ح ه
شرقي، همچنين نوار باريكي در غرب يزد، جنوب  جنوب

 29تـا   24كرمان و اصفهان، شرق قم و خوزستان، بين 
هـاي كشـور از سـواحل     بيشتر بخـش . دهد دي رخ مي

هـاي مركـزي،    فـارس، بخـش   هاي خلـيج  عمان تا كرانه
ترين دماي روزانه را  ي كشور، پايينشمال غربو شمالي 

در زاگــرس . كننــد بهمــن تجربــه مــي 4دي تــا  29در 
آبـاد، شـهركرد، اراك،    شمالي حد فاصـل ايـالم ، خـرم   

هاي كـوچكي در شـمال    زنجان، تبريز، اروميه و در پاره
تا  4ترين دماي روزانه بين  تهران و جنوب مشهد، پايين

مـوع اوج فصـل ســرد را   در مج. دهــد بهمـن رخ مـي   9
دي و ســـاكنان  19ي كشـــور در جنـــوبمرزنشـــينان 

روز تـأخير در   20غرب، بـا   هاي كوهستاني شمال بخش
  ).8ي  نگاره(كنند  بهمن تجربه مي 9
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  

  
  )مبدأ اول فروردين(ترين دماي روزانه  تاريخ پايين: 8ي  نگاره

1390نگارندگان،  :  مأخذ
  

كشور و  شرق جنوب هيال يمنتهفصل گرم در     
هاي عمان در مرز پاكستان زودتر از هر جاي  كرانه

آغاز فصل گرم در اين . شود ديگري در ايران آغاز مي
هاي  از كرانه. فروردين است 18تا  15بين بخش كشور 

شمالي عمان در امتداد مرز افغانستان تا فريمان در 
هايي از دشت  جنوب خراسان رضوي، همچنين بخش

 24تا  21وت و جازموريان، زمان آغاز فصل گرم كوير، ل
حد . دين استرماه و در اطراف تفتان اواخر فرو فروردين

جاسك تا بندرعباس، كرمان، يزد، شرق اصفهان،  فاصل

 27تا  24قم، جنوب سمنان تا مشهد، شروع فصل گرم 
هاي  از خوزستان تا كنگان در كرانه. فروردين است

هاي  تا كوهپايه) ي بوشهرحوالجز  به(فارس  خليج شمالي
هاي جنوبي  كرمان، زاگرس جنوبي و شرقي تا كوهپايه

زنجان، قزوين، اردبيل و  حد فاصلهاي  البرز و بخش
اروميه، آغاز فصل گرم بين  ي اليه شمالي درياچه منتهي

فصل گرم بر روي ارتفاعات . فروردين است 30تا  27
 شود ز ميماه آغا ارديبهشت 8تا  5زاگرس و البرز 

  ).  9ي  نگاره(
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  

  

  )مبدأ اول فروردين(تاريخ آغاز فصل گرم : 9ي  نگاره
   1390نگارندگان،  :مأخذ 

  
مهران  حد فاصلفصل گرم در بخشي از غرب كشور،    

تا مريوان در مرز عراق تا حوالي ازنا و اليگودرز لرستان، 
ر در اين بخـش از كشـو  . شود ديرتر از همه جا آغاز مي

بـين  . شود ارديبهشت آغاز مي 15تا  10بينفصل گرم  
كشـور تـا    جنـوب شـرق  زودترين آغاز فصـل گـرم در   

هاي غربي، حدود يك  ديرترين آغاز فصل گرم در بخش
در مجموع بطور فصل گرم . ماه تأخير زماني وجود دارد

كشور از اواخر فروردين آغاز و تا پنجم آبـان بـه مـدت    
زودترين پايـان فصـل گـرم در     .يابد روز تداوم مي 190

نوار مرزي كشور در شـمال اسـتان اردبيـل و مرزهـاي     
هاي مركزي  مهر و در بخش 26شمال شرقي كشور در 

هـاي   در واقـع بخـش  . دهـد  كشور اوايـل آبـان رخ مـي   
مركزي به دليل برخورداري از شـرايط بيابـاني، ضـعف    
پوشش گياهي و پايين بودن محتواي رطوبتي جـو، در  

زمندي تابشي منفي شبانه، بخش بزرگي از انرژي اثر ترا
گرمايي خود را از دست داده و پايان فصل گـرم در آن  

غرب كشور  هاي كوهستاني غرب و شمال زودتر از بخش
  ).10ي  نگاره(دهد  رخ مي
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  
  )مبدأ اول فروردين(تاريخ پايان فصل گرم : 10ي  نگاره

  1390نگارندگان، :  مأخذ
  

كشـور،   جنوب شـرق  هيال يمنتهم در پايان فصل گر
هاي شمالي درياي عمان از همه جـاي كشـور    در كرانه

زود گرم  ي دورهدر اين بخش كشور . دهد ديرتر رخ مي
ــاز ــي  آغ ــان م ــر پاي ــده و دي ــد ش ــه  . ياب ــه طــوري ك ب

گرم را اين بخش از كشـور تجربـه    ي ترين دوره طوالني
 ي هنكتـ . انجامـد  ماه به طـول مـي   7كند كه حدود  مي

ي گرم در كشـور   شايان اهميت آن است كه پايان دوره
در واقـع  . ونـدد يپ يمتري به وقوع  زماني كوتاه ي در بازه

هاي مختلف كشـور بـا تـأخير     آغاز فصل گرم در بخش
كـه   در حالي) 9 ي نگاره(شود  روزه حادث مي 30زماني 

پـذيرد   روزه صـورت مـي   18پايان فصل گرم با تـأخير  
  ).10ي نگاره(

 دهـد  يمبررسي دماي فصل گرم و فصل سرد نشان 
سـرد   ي ترين ميانگين دمـاي روزانـه در دوره   پايين كه

ي كشـور اسـت كـه بـه     شمال غربهاي  مربوط به بخش
 حد فاصـل صورت چند تكه در جنوب اردبيل و تبريز و 

. شـود  همدان، سنندج، زنجان و اطراف دماوند ديده مي
 5بخش كشور بـين  ي سرد در اين  دماي دوره ميانگين

ميانگين دماي فصل سرد سـال  . ر استدرجه متغي 8تا 
اي از   غـرب و محـدوده   زاگرس تـا شـمال   هاي در بلندي

درجه  11تا  8كوهستاني خراسان شمالي بين  ي ناحيه
هــاي داخلــي كشــور ميــانگين دمــاي  در بخــش. اســت

درجـه متغيـر    20تـا   14روزهنگام در فصل سرد بـين  
ي  نگـاره (يابـد   شرق افزايش مـي  نوببوده و به سمت ج

ي سـرد   باالترين ميـانگين دمـاي روزانـه در دوره   ). 11
حـد فاصـل    شـرقي كشـور در   هاي جنوب مربوط بخش

 29در اين قلمرو دماي روزانه به . هاي عمان است كرانه
هاي جنوبي كشور در اين  در واقع بخش. رسد درجه مي

به . دار استدوره از شرايط دمايي بسيار مناسبي برخور
معنا بوده  يخبندان در اين قلمرو بي ي طوري كه پديده

و به لحاظ شرايط زيستي، اقليم دمايي مناسبي حـاكم  
ــد در زمينــه اســت و مــي ــرآورده ي توان  هــاي كشــت ف

ريـزي و مـديريت گردشـگري مـورد      كشاورزي و برنامه
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

در مجموع ميـانگين دمـاي روزانـه در     .توجه قرار گيرد
دارد و بـه   جنوب شـرق غرب  ندي شمالسرد رو ي دوره

ــاهمواري   ــدي ن ــأثر از پيكربن ــدت مت ــرض   ش ــا و ع ه
 ي ميانگين نوسان مكاني دماي روزانـه . جغرافيايي است

ــور در دوره ــه   كش ــرد ب ــه 24ي س ــيوس  ي درج سلس
به عبارت ديگر هنگامي كه آذربايجـان هـواي   . رسد مي

هـاي جنـوبي    كند در بخـش  سرد زمستاني را تجربه مي
  .آب و هوا بهاري است كشور

  

  
  

  ي سرد ميانگين دماي روزانه در دوره: 11ي  نگاره
  1390نگارندگان، :  مأخذ

  

گرم سـال بـه    ي باالترين ميانگين دماي روزانه در دوره
جنـوبي كشـور    ي صورت چند كانون جداگانه در نيمـه 

 ي اولــي در اطــراف ايرانشــهر و چالــه. شــود ديــده مــي
ي هرمـز كـه كـانون     شمال تنگهجازموريان، ديگري در 

آن در اطراف حاجي آباد بندر عباس اسـت و تـا المـرد    
كــانون ســوم در  ). 12 ي نگــاره(فــارس گســترش دارد  

كـانون گـرم، تقريبـاً     نيتـر  گستردهشرق بندر بوشهر و 
خوزستان، از بندر ديلم تا خرمشهر و در  ي تمامي جلگه

تــا شــرق   امتــداد مــرز عــراق تــا موســيان و در ســمت
انديمشك و دزفول، مسجد سليمان، رامهرمز، اميديه و 

هـاي   ميانگين دمـا در بخـش  . گيرد بهبهان را در بر مي
هـاي گرمـايي    درجه بوده و كـانون  40يادشده بيش از 

تـرين دماهـاي روزانـه را     پـايين . شوند ايران شمرده مي
بلنــدترين ارتفاعــات كشــور شــامل دماونــد، ســبالن، و 

هـاي خراسـان شـمالي و     البرز، كوهزاگرس،  هاي بلندي
ميانگين . كنند زار كرمان تجربه مي ارتفاعات هزار و الله

 30هـاي مركـزي كشـور حـدود      دماي روزانه در چالـه 
درجه بوده كه به سمت جنوب و جنوب شـرق افـزايش   

به طور كلي نوسان مكاني دمـا در فصـل گـرم    . يابد مي
نـد  در مجموع هر چ. است ي سلسيوس درجه 20حدود

ها و عرض جغرافيـايي در پيكربنـدي دمـايي     ناهمواري
كشور در فصل گرم نمودي انكارناپذير دارند امـا نقـش   

كشور  جنوب شرقهاي دمايي را در خوزستان و  فرارفت
  . نبايد ناديده گرفت
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  يرانتقويم دماي روزهنگام ا  

  
  ي گرم ميانگين دماي روزانه در دوره: 12ي  نگاره

1390نگارندگان، :  مأخذ
  دستاوردها

ي  درجه 2/25ن دماي روزهنگام ايران ميانگي   
آبان دماي كشور  3فروردين تا  28از . سلسيوس است

فروردين سال بعد  27آبان تا  4و از  استي گرم  دوره
با اين حال فصل گرم در . برد ي سرد به سر مي در دوره

ي ها بخشدر . شود همه جاي ايران همزمان آغاز نمي
. شود يمآغاز ي فصل گرم زودتر جنوب شرقشرقي و 

فروردين  15مثالً در كنارك و پسابندر فصل گرم از 
در حالي است كه در غرب و در  اين. شود آغاز مي

. شود يمهاي خزر فصل گرم بسيار ديرتر آغاز  كرانه
براي نمونه در رامسر، چالوس، هرسين و الشتر فصل 

تيرماه دماي  21. شود ارديبهشت آغاز مي 13گرم از 
. رسد و در اول بهمن به كمترين مقدار ميكشور به اوج 

ايران زودتر و  شرق جنوببا اين حال زمان اوج گرما در 
ر و در اطراف بندر دي. رسد در شمال غرب ديرتر فرا مي

هاي درياي عمان اوج گرما در  كنگان و در كرانه بندر
دهد در حالي كه در اطراف  خرداد رخ مي 16حوالي 

در اواخر مهر تا . رسد اوج مي مرداد گرما به 23گرگان 
و در  رديپذ يماواسط آبان فصل گرم در ايران پايان 

گرمي، سراوان، خاش، سرخس، سوار، آباد، بيله پارس
پذيرد و  مهر پايان مي 26گز و زابل فصل گرم در  دره

در حالي كه در چابهار، . شود فصل سرد آغاز مي
به . پايد يآبان م 12بندرعباس و بندر دير فصل گرم تا 

ي فصل جنوب شرقي جنوبي و ها بخشبيان ديگر در 
با اين . رسد و ديرتر به پايان مي شود يمگرم زودتر آغاز 

روز تفاوت  70كه اوج گرما در ايران در نقاط مختلف با 
سراسر ايران دهد اما اوج سرما تقريباً در  رخ مي

اختالف زماني اوج سرماي نقاط . آيد همزمان پيش مي
دي در  22روز است يعني از  15ف كشور حدود مختل
. يغرب شمالهاي  بهمن در پاره7ي تا شرق جنوب هاي پاره

ي كشور كه دما جنوب شرقهاي جنوبي و  در بخش
هاي اندك دما  ماند نوسان در اوج مي مدت نسبتاً درازي

در برخي . بخشد چندنمايي به آهنگ دما مي آرايشي
ست كه آهنگ دما نقاط اين ويژگي چنان برجسته ا

  .      عمالً دو و گاه سه اوجي است
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازفصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

  سپاسگزاري
اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشي است كه با     

به انجام  آباد دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجفاعتبارات 
ت و معاونت محترم ساينويسندگان از ر .رسيده است

  . نمايند پژوهش و فناوري دانشگاه سپاسگزاري مي
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