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 چکیده

هدف  ایدت تیقيد      گذارد.هاي طبيعی و انسانی بر جاي میا اثرات انکارناپذیري بر فعاليّتدم اهداف:

زمانی و مکانی دماهاي ميانگيت حدفاکثر د    تغييرات بنفي و مطالعةييت تغييرات دماهاي حفاکثر، پهنهتع

هداي  دار افزایش یا کاهش دماهاي حفاکثر در ایدران در فالدلة سدال   معنی ساله و فصلی و تعييت نقطة

ا ضرورت دارد تدا متغيرهداي دمداي ميدانگيت حدفاکثر و بدادتریت دماهد       بنابرایت  ؛است 4311 -2002

 شود.)دماهاي مطل ( در ایران بررسی 

ارزش از روش هاي همشف.  براي ترسيم نقشه ایتگا  بررسی 10ایت تیقي  دو متغير فوق در در  روش:

 ( استفاد  شف.IDWميانيابی عکس مربع فالله )

ل به چهارم  دچدار افدزایش شدف     ها نشان داد که دماي حفاکثر مطل  از دهة اوّبررسی یافته ها/نتایج: 

یافته است. بررسی تغييرات دماي ميانگيت حفاکثر نشدان   کاهشی در سطح  کشور ا به طور کلّاست، امّ

داد که دماي مناط  مختلف دچار افزایش شف  است که ایت سير در مناط  کوهستانی شدمال و شدمال   

 هاي مذکور بود  است.رب کشور کمتر از  نواحی پست پهنهغ

ي مختلدف ایدت اسدت کده     هاررسی تغييرات دماي حفاکثر در فصله در بنکتة قابل توجّ  گیری:نتیجه

هاي قبلی افزایش دما دوم و چهارم نسبت به دهه و دهة است ل و سوم شبيهاوّ ط دمایی دهةتقریباً شرای

رونف افزایشی دماي ميانگيت حفاکثر در ایران در زمستان بيشتر و در پایيز کمتر ازسه همچنيت انف. داشته

رهاي شناسایی وقوع  موج گرمدایی در فصدل سدرد    توانف یکی از راهکاکه ایت امر می فصل دیگر بود 

 . سال باشف

  بنفي، دماي حفاکثر مطل ، ایران.دماي ميانگيت حفاکثر، پهنه :هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

آب  ةهداي انسدانی و فرایندفهاي طبيعدی همچدون چر د      تدما اثرات انکارناپذیري بر فعاليّ

کاشدت، داشدت و    ةارتباط با مسدال  زي درهاي کشاورریزيبرجاي می گذارد؛ براي مثال برنامه

ثير و کنتدرل دمدا و دیگدر    أبرداشت، آفات و بيماري و بسياري مسائل دیگر بدفون شدنا ت تد   

از سوي دیگر بررسدی دمداي ميدانگيت حدفاکثر و      به نتایج مطلوب نخواهف رسيف.عنالر جوي 

در  هداي گرمدایی  مدوج . ت فراوان استموج گرمایی داراي اهميّپفیفۀ در ارتباط بادتریت دماها 

 با دوام چنف روز تا چنف هفتده  يبخشی از رویفاد هاي حفي جو هاي فریت هستنف وپفیف  ۀرد

مدوج   کنندف. و میيط زیست را تخریب می هستنف که باعث تلفات شفیفي در زنفگی بشر شف 

ع دهدف .وقدو  رخ مدی  سرد و دور  گدرم  ۀدوردر مناط   شك در  با رونف افزایشی دماگرمایی 

تواندف  یتدریت عدواملی اسدت کده مد     فصل سرد سال از جمله برجسته ویژ  درههاي گرما بموج

کاسته و آهنگ رطوبتی  اک را نيدز دچدار     هاي کوهستانیحوضهر مانفگاري ذ ایر بر  را د

تدر،  کمتر از تراز دریا و داراي عرض جغرافيایی پایيت ةبا فالل هايدر ایران ایستگا  تنش سازد.

ولدی ایدت    ،دهندف سرد سال نشان میة هاي گرمایی در نيماد بيشتري را براي نمایش هستهاستعف

 شدود. ص مدی ها مشخّهاي آنهاي مکانی موجپفیف  روي دیگري نيز دارد که با شناسایی هسته

حساسديت   ،هاي پشت به آفتاب بده افدزایش عمدومی دمداي هدوا     ذوب زمستانی بر  در دامنه

 ؛ بندابرایت از لیدا  زمدانی و مکدانی نشدان مدی دهدف       ترهاي کوچكبيشتري نسبت به افزایش

ضرورت دارد تا متغيرهاي دماي ميانگيت حفاکثر و بادتریت دماهدا )دماهداي مطلد ( در ایدران      

بادتریت دماي یك ما  که در یکی از  بهترعبارت  یا با بررسی دماي حفاکثر مطل شود. بررسی 

 را تدوان ورود مدوج گرمدایی بده یدك منطقده      مدی دهدف  میلیظات یکی از روزهاي آن ما  رخ 

 .هاي گرمایی باشفموج ۀنماینف وقوع ایت دماي حفاکثر امکان دارد زیرا ؛ تشخيص داد

هداي  ه به سريچگونگی توزیع جغرافيایی دماهاي ميانگيت حفاکثر و دماهاي مطل  با توجّ 

هدا و عدرض   ر نظر گرفتت ناهمواريا تالفات با د تغييرات و دست آوردن رونفها،ه زمانی و ب

دليل اسدتمرار زمدانی و   ه باست.  پژوهشمورد نظر در ایت  ةمطالعتریت اهفا  جغرافيایی، مهم

ها و ارتباط آن با سدایر عنالدر اقليمدی مثدل     ها و زماندر تمام مکان دما گيري بودنقابل انفاز 
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 مذکورهمچنيت عنصر  ي دارد.ت ویژ  ابارنفگی اهميّ وزش باد و رطوبت، تشعشع  ورشيفي،

هداي   آن باعث ایجاد یك سلسله واکنش هاي آب وهوایی ارتباط دارد و تغيير دربا غالب فراینف

کده در   )جریان سيسدتمی(. دمداي ميدانگيت حدفاکثر    شود دار میمیيطی دامنهاي  زیستزنجير 

ط بدادتریت دماهدا در   شدود، از متوسّد  گيدري مدی  شناسی و سينوپتيك  انفاز -هاي اقليمایستگا 

از ظهر یعنی پدس از پایدان زمدان بيشدتریت      روزهاي  یك ما ، فصل یا سال که  معمود در بعف

فصلی یدا سداليانه ناميدف      که به ترتيب دماي حفاکثر ماهيانه، آیفدست میه دهف بتابش رخ می

دتریت دماهاي با همچنيت دماي حفاکثر مطل ، (.422، ص. 4931 ،)کاویانی وعليجانی می شود

(. 499 ، ص.4939)ذوالفقداري،  است ساعت  21زمانی معيت مثال ً ةدست آمف  در یك فالله ب

-به عبارت دیگر بادتریت دماي یك ما  که در یکی از لیظات یکی از روزهاي آن مدا  رخ مدی  

  مدورد نظدر شدف    ةمنطقد که در آن مدا  وارد   هاي گرمایی باشفموج  ۀنماینفدهف و امکان دارد 

 باشف.

کده افدزایش یدا     دماهاي ميانگيت حفاکثر و بادتریت دماها  از جمله متغيرهاي دمایی هستنف 

-مدفت در بخدش  مفت و بلنفهاي کوتا ریزيهاي مربوطه و برنامهگيريها بر تصميمکاهش آن

گذارد و شدنا ت ایدت تغييدرات    یکار تاثير م سازي، لنعت وهاي کشاورزي، معماري  و شهر

ت دماهداي حدفاکثر   وانف از بسياري جهات  راهگشا باشف. ایت تیقي  در نظدر دارد وضدعيّ  تمی

 و تغييرات زمانی و الگوهاي مکدانی آن  کنفررسی برا  4311-2002هاي سال ةدر فالل ایران را

و یدا   تعيديت روندف   ف. همچنيت افزایش یا کاهش دماهاي حدفاکثر، کنبنفي ارایه را در قالب پهنه

آشکارسازي تغييدر   منظور کشف وه داري بانجام آزمون معنی دن افزایش یا کاهش وبوتصادفی

 کنف.استخراج  اقليم را
 

 پژوهش پیشینة. 2

دي انجام گرفته است، ولی در مورد دماهاي  ميانگيت دما در ایران تیقيقات  متعفّ ةزميندر  

علمدی   ةر اسدا  گدزارش پاید   کار شف  است. ب ها کمترحفاکثر و بادتریت دماها و تغييرات آن

تدا   4314 هداي سدال  ةزميت در فالدل  ۀدماي سطح کر 2004در سال اقليم  تغيير ت بيت دولأهي
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ه ندرخ افزایشدی دمداي    البتّد  ،سانتی گراد افدزایش یافتده اسدت    ةدرج 1/0ميالدي  حفود  2000

در  (4939) عسداکر   کمتر بدود  اسدت.   حفاکثر در مقایسه با نرخ افزایشی آشکار دماي حفاقل،

 کدرد  را  بررسدی   هداي ا يدر  دماي شهر زنجان طی دهده  ةتیليل آماري تغييرات ميانگيت سادن

ي موسدو  هداي ا يدر اسدت.   زنجان طی سدال  ةتغييرات نشانگر رونف کاهشی دماي سادناست. 

هشی  از جنوب بده  دما درکشور یك رونف کا ةط سادنشان داد که توزیع مکانی متوسّ( ن4939)

دليدل افدزایش عدرض    ه در جهدت شدمالی بد   تدوان  ت ایت کاهش را میعلّ .شته استشمال  دا

در بررسدی روندف    (4939)مسدعودیان   .جو کدرد جستهاي کوهستانی ع تود جغرافيایی و تجمّ

  اي و مدفل رگرسديون نشدان داد   گذشته  با روش تیليل  وشه ۀسفدماي ميانگيت ایران در نيم

روزي )دماي ميدانگيت( ایدران   )دماي بيشينه( و شبانه (، روزانهدماي شبانه )دماي کمينه است که

سال افدزایش داشدته کده     هر لف گراد درسانتی ةدو درج به ترتيب با آهنگ  حفود سه، یك و

هاي مرتفدع و  ارتفاع و رونف کاهشی در سرزميتکم هاي گرم ورونف افزایشی عمفتا در سرزميت

 ر تعييت رونف تغييدرات دمدا و بدارش در شدهر مشدهف     د (4933) جهادي طرقی .بلنف بود  است

هاي زمانی )ا تال  از ميدانگيت،   هاي  معمول  بررسی سري( با استفاد  از روش4331-4324)

 مشهف را ةط دماي سادن( متوسzّد استانفار ۀنمر ط رگرسيون و  ةک ، معادلميانگيت هاي متیرّ

در هدر سدال بده     نتایج بيانگر افدزایش دمدا  . سلسيو  میاسبه کرد ةرجد 31/49طی ایت دور ، 

به بعف ایت روندف  ناگهدانی و سدریع     4331از سال  بود  است که  سلسيو  ة/. درج392ن ميزا

تیقيقی با عنوان تغييرات زمانی و مکانی  در (4931مسعودیان ) و، کاویانی موحفي بود  است.

 ةاز  ژانوید  روز، شدبانه و شدبانه  هداي دمداي روزانده   مارون رونف دما را براي داد حوضة  دماي 

ی، نتدایج  بررسی کردنف. با اجراي آزمون رونف به روش رگرسديون  طّد   4333ر دسامبتا   4334

نسبت به دماي روزانه در ایت حوضده  تر بودن ميزان رونف افزایشی دماي شبانه قوي ۀدهنفنشان

  .بود  است

تجزیده و تیليدل احتمدالی تغييدر      گيري در موردهاي چشمسال پيش تاکنون تالش 420از  

هداي جهدانی در   هداي داد  آب وهوا  و گرمایش جهانی به انجام رسيف  است. تعفادي از سري

هدا  هداي داد  تریت سريیکی از دقي  انف.مورد دماي نزدیك سطح زميت، گردآوري و آناليز شف 
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سلسديو  در دمداي     ةدرجد  1/0تدا   /.9تاکنون گرمایشی در حفود  43که از قرن  دهفنشان می

ها ميانگيت اسا  گزارش بر داشته است.دامه ا 4333 سطح  زميت  رخ داد  و ایت رونف تا سال 

بدود  اسدت    4333تدا   4330ۀ دورتدریت زمدان در   گدرم  ،4333دماي جهانی از ژانویه تا دسامبر 

   .(21، ص. 4939، )رحيمی

 دردماهاي حفاکثر و حفاقل روزانه در بررسی رونف غير متقارن  (4339) 4 و همکاران کارل

دمداي   رونف افزایشی ۀدهنفنتایج نشان را بررسی کردنف. (4324- 4330) آماري ۀدورزميت  ۀکر

، سه برابر دمداي حدفاکثر   رونف افزایشی دماي حفاقل از طر   دیگر بود  است.ر روزانه حفاکث

  ت.بود  اس

کده دمداي    ثر و حفاقل روزانه نشان داددر بررسی رونف تغيير دماهاي حفاک (4333)  2دیویف

ایدت  . کلویت در قدرن مواجده بدود  اسدت     ةدرج /.33ها با  افزایش حفاکثر روزانه بر روي قار 

هایی از شرق اروپا  و چيت شمالی مشاهف  رونف افزایشی در شرق کانادا، شمال آمریکا، قسمت

م نقاط جهان رونف افزایشدی داشدته   که  دماهاي حفاقل روزانه تقریبا در تمادرحالی نشف  است.

از یکدی   در تیقيقی با عنوان رونف دما در قدرن بيسدتم بدراي     (2001) 9هوردگادگيل و داست. 

ميانگيت سادنه و دمداي  ماي د 4304 -2000آماري  رۀهنفوستان ثابت کردنف که در دوشهرهاي 

تر در طول فصدل زمسدتان   هی داشته است که ایت افزایش بيشميانگيت حفاکثر افزایش قابل توجّ

، لدیرایيان  اندف. گذشته نسبت داد ة   هوا در دهرا به افزایش ذرات معلّ ها  آنبود  است و آن

نشان دادنف که در غالب مناط  ایران دمداي حدفاقل روندف افزایشدی      (4930)رحيم زاد  و مژد  

ف انزلدی و آبدادان داراي   اي از نقداط مانند  که دماي ميانگيت حفاکثر در پار داشته است، در حالی

ریدز  داراي ندرخ افزایشدی بدود      نرخ کاهشی و در بر ی نقاط دیگر ماننف شديراز ، مشدهف و تب  

 .است

در نگرشی بر تفاوت نرخ افزایش دماي حفاقل و حدفاکثر و   (4939 ) رحيم زاد  وعسکري

در تعدفادي از  که نرخ افزایش دماي حدفاکثر   کشور نشان دادنف روزي دما درشبانه ةکاهش دامن

                                                 
1. karl & et al 

2. david 

3. Gadgil & Dhorde 
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کده در تعدفاد   درحدالی  ،ها مثل تبریز و تهران داراي رونف افزایشی ضدعيف بدود  اسدت   ایستگا 

هاي ساحلی ماننف آبادان، بنفر انزلی و بندفر لنگده کده ندرخ افزایشدی دمداي       دیگري از ایستگا 

 ترابدی جهدانبخش و   شودهوا مربوط میناکی به ابر انف، نرخ کاهشی دماي حفاکثرشتهحفاقل دا

با   4332تا  4331زمانی  ةبينی  تغييرات دما  و بارش در ایران در فاللبررسی  پيشبه  (4939)

ایسدتگا     14( بدراي   SARIMAک تجمعدی ضدربی )  استفاد   از مفل  فصلی ميدانگيت متیدرّ  

منداط  بده جدز     ةکه مقادیرحدفاکثر دمدا در کليد    یج حاکی از ایت است اپردا تنف. نت سينوپتيك

 .دار اسدت جنوبی کشور )مجاورت  ليج فار  و دریاي عمان( داراي تغييدرات  معندی   نواحی

 ةمطالعد  بده  ایدران  در دما زمانی هايسري اقليمی –تجزیه و تیليل آماري  ( در4930) عساکر 

-4331) (، جاسدك 4331-4331) قفیمی ایران یعنی بوشهر بسيار هايایستگا  زمانی هايسري

( از لیا  تغييرات دما و تداثير آن بدر تغييدرات بدارش پردا تده      4334-4331) ( و مشهف4339

هاي استانفارد آماري، جاسك  و بوشهر با  قطعيت بيشتري رونف افدزایش  براسا  روش است.

  اسدت. ميدزان   کدرد ت کمتري تجربده  با قطعيّ را که مشهف ایت  رونفدر حالی ،دهنفرا نشان می

و  003/0، 0012/0هف، جاسدك  و بوشدهر بده ترتيدب      افزایش دما به ازاي هر سال بدراي مشد  

 . سلسيو  بود  استة درج 0022/0

  تحقیقروش . 3

 10آمداري  دورۀ مطل  دمدا طدی    ةط و بيشينمتوسّة بنفي بيشينپهنهبراي پژوهش حاضر  در

دماهداي ميدانگيت    ماهاندة هداي  داد  رکشدو  هاي هواشناسدی از پایگا  داد  (4331-2002) ساله

دورۀ کده داراي پدراکنش مناسدب و     ایستگا  سينوپتيك 10 دماهاي ثبت شف بادتریت  حفاکثر و

 استفاد  شف. آماري کافی بودنف

مورد بررسی یعنی ميانگيت حفاکثر دمدا و   براي متغير GISبا استفاد  از نرم افزار در نهایت 

تابسدتان، پدایيز و    در فصول بهدار،  حفاکثردماي ميانگيت ساله، 4هاي در دور  دما حفاکثر مطل 

هدا پردا تده   و به تفسدير آن  ترسيم شف ارزشهاي همنقشه هاي مختلفو ا تال  دههزمستان 

روش  ازها، پراکنش مکانی و آمداري،  ارزش برحسب ماهيت دادهاي هم. براي ترسيم نقشهشف
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IDW  در  ر هاي مورد استفاد  در پژوهش حاضد ایستگا ت مکانی پراکنش و موقعيّشف.  استفاد

 .شودمشاهف  می( 4 شکل)

 
 

 مورد مطالعه ةمنطق -1شکل 

 4932مأ ذ: نگارنفگان، 
 

-هاي همیابی براي ترسيم نقشههاي ميانتریت روشعنوان یکی از مناسببه  IDWروش 

؛ 4939؛ شيراونف، 4932؛ فرازجو، 4333؛ اریکس 4332ارزش پيشنهاد شف  است )وبروانگالنف، 

(. ایت روش براي هر ایستگا  هواشناسی یك 4933؛ ليفي، 4933فاري ؛ استغ4932مرادي، 

تر به سلول شود. در ایت روش نقاط نزدیكگيرد که با فالله کاسته میی در نظر میتأثير میلّ
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شود. یك تعفاد معيت از نقاط مورد نظر، وزن بيشتري نسبت به نقاط دورتر ا تصاص داد  می

تواننف براي تعييت مقفار  روجی در هر یك شعاع معيت میو یا همه نقاط انتخاب شف  در 

 میل مورد استفاد  قرار گيرنف.

عنوان مثال وزن ایستگا  دهف. بهطرح شماتيك روش عکس مربع فالله را نشان می (2شکل ) 

              . شودزیر میاسبه می ةرابطاز 

 (4)                                                                   
 

فالله از نقطه تا  dو C فالله از نقطه تا ایستگا   dو  Cوزن ایستگا   weکه در آن 

 است. Aفالله از نقطه تا ایستگا   dو Eفالله از نقطه تا ایستگا    dو Dایستگا  
 

 
 لهطرح شماتیک عکس مربع فاص -2 شکل

 4932گان،فمأ ذ: نگارن

 تحقیقهای یافته. 4

دماي مطل  و ميانگيت ارزش حفاکثر هاي همقشهن تیقي ، هايدر ارتباط با یافته     

ه شف که در مورد مطالعه تهيّ ۀهاي بهار، پایيز، زمستان و تابستان طی دورحفاکثر دماي فصل

 آورد  شف  است.  23تا  2هاي شکل
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 حداکثر مطلقتحلیل دمای  .1. 4

هاي جنوبی کشور نسبت به شمال کشور داراي دمداي حدفاکثر   قسمت( 9شکل)ه به با توجّ

هاي جنوبی و شرق و قسمت کمی از مرکز کشدور  . بخشل بود  استاوّ ةبيشتري در ده مطل 

گراد هستنف و بخش کمی از جندوب غدرب   سانتی ةدرج 11-20داراي دماي حفاکثر مطل  بيت 

 گراد است. مطاب  ایدت شدکل  درجه سانتی 20دماي حفاکثر مطل  یعنی بيش از داراي بيشتریت 

ل داراي کمتدریت دمداي حدفاکثر مطلد      اوّ ةدر ده (استان گيالن) قسمت هایی از شمال کشور

دوم، بيشتریت دما در بخش جندوب،   ة( در ده1شکل )مطاب   .استگراد( درجه سانتی 93-92)

د  است و کمتریت دما در بخدش شدمال غدرب مشداهف      جنوب غرب و جنوب شرق اتفاق افتا

درجه  20ل سطح کمتري از کشور داراي دماي بيش از اوّ ةدوم نسبت به ده ةشف  است. در ده

  سانتی گراد بود  است.

سوم، بيشتریت دماي حفاکثر مطل  در جنوب غربی و کمتریت دماي حفاکثر مطلد    ةدر ده 

-ه در ایت دهه نسبت به دههقابل توجّ ة  شف  است. نکتدوم در شمال غربی مشاهف ةهماننف ده

 92تریت عدفد  هاي قبل پایيتزیرا در دهه است؛حفاکثر مطل   تریت دمايهاي قبل افزایش پایيت

گدراد افدزایش یافتده اسدت.     سانتی ةدرج 93سوم ایت عفد به  ةگراد بود ولی در دهسانتی ةدرج

گراد بدود  کده   سانتی ةدرج 19-11داراي دماي  شورعالو  بر ایت در ایت دهه بيشتریت سطح ک

گراد افزایش یافته است و در ایدت دهده ميدزان سدطیی کده      سانتی ةقبل یك درج ةنسبت به ده

 گراد بود  افزایش یافته است.  سانتی ةدرج 13داراي دماي بيش از 

جندوب  در  لقبد  ةچهارم، بيشتریت دماي حفاکثر مطل  هماننف دهد  ة( در ده1شکل )مطاب  

در ایدت دهده   همچنيت غربی و کمتریت دماي حفاکثر مطل  در شمال کشور مشاهف  شف  است. 

قبدل یدك    ةگراد بود  که نسدبت بده دهد   سانتی ةدرج 12-12بيشتریت سطح کشور داراي دماي 

 گراد کاهش یافته است.سانتی ةدرج
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 (1997-2440ساله ) 44آماری دورة ارزش حداکثر مطلق در همة نقش -7تا  3 شکل

 4932مأ ذ: نگارنفگان، 

 حداکثر نیانگیم یدما لیتحل .2. 4

، دوم، سوم  و چهارم لاوّ ةدهدر  ،شودهاي ميانگيت دماي حفاکثر مشاهف  میطور که در نقشههمان
حفاکثر در  يدما تیحفاکثر در جنوب و جنوب غرب کشور و کمتر يدما تیشتري، ب(40و  3، 3، 3شکل )

 شاهف  شف  است.شمال غرب کشور م
گراد بيشتریت سطح را سانتی ةدرج 29-21 ةطبق، شف ی ارائهیدر بيت طبقات مختلف دمال اوّ ةدر ده

دهف که از جنوب به سمت شمال کشور ميانگيت دماي پوشش داد  است. عالو  بر ایت شکل فوق نشان می
-سانتی ةدرج 43ثر مشاهف  شف  برابر تریت ميانگيت دماي حفاکحفاکثر کاهش یافته است. در ایت دهه پایيت

 گراد بود  است.
گراد بيشتریت سطح را پوشش سانتی ةدرج 21-23 ةطبق ،شف ی ارائهیدر طبقات مختلف دمادوم  ةدر ده

از جنوب به سمت  همچنيت گراد افزایش یافته است.سانتی ةدرج 9ل حفود اوّ ةبه ده نسبتداد  است که 



 00                         ...     بنفي بيشينة متوسّط و بيشينة مطل پهنه                                  سال سيزدهم    

 

 

نسبت به غرب  کشور ع طبقات دمایی در شرقتنوّ واکثر کاهش یافته است شمال کشور ميانگيت دماي حف
 ةدرج 43اول برابر  ةتریت ميانگيت دماي حفاکثر مشاهف  شف  هماننف دهدر ایت دهه پایيت. است کشور کمتر

  . گراد بود  استسانتی

راد بود  که نسبت گسانتی ةدرج 21-23، بيشتریت سطح کشور داراي دماي سوم ة( در ده3شکل )مطاب  

قبل از بخش غربی  ةع دماي شرق کشور هماننف دهقبل تغييري مشاهف  نشف  است. همچنيت تنوّ ةبه ده

 کشور کمتر است.

تریت عفد هاي قبل پایيتزیرا در دههاست؛  افزایش یافته تریت ميانگيت دماي حفاکثر، پایيتچهارم ةده در

گراد افزایش یافته است که نسبت به سانتی ةدرج 43ارم ایت عفد به چه ةولی در ده ،گراد بودسانتی ةدرج 43

 21-23سوم یك درجه افزایش یافته است. عالو  بر ایت در ایت دهه بيشتریت سطح کشور داراي دماي  ةده

 گراد کاهش یافته است. سانتی ةدرج 2قبل  ةگراد بود  که نسبت به دهسانتی ةدرج

 
 (1977-2440ساله ) 44آماری دورة در  حداکثر  نیانگیم دمای ةنقش -14ا ت  6ل شک

 4932مآ ذ: نگارنفگان، 
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 بهار تحلیل دمای میانگین حداکثر فصل .3. 4

تا  44هاي شکل)ارزش ميانگيت دماي حفاکثر فصل بهار در هاي همنتایج مربوط به نقشه

بيشتریت ميانگيت دماي  (42و  44 ل و دوم فصل بهار)شکلاوّ ةدر ده ( آورد  شف  است.41

حفاکثر در جنوب شرق و جنوب غرب مشاهف  شف  است و کمتریت ميانگيت دماي حفاکثر در 

کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل بهار به ل اوّ ةدر دهرخ داد  است.  شمال غرب

گراد سانتی ةدرج 90-99 ةگراد بود  است که طبقسانتی ةدرج 99و بيش از  24ترتيب 

را پوشش داد  است. همچنيت از جنوب به سمت شمال در فصل بهار  رریت سطح کشوبيشت

 دماي حفاکثر کاهش یافته است.

 بخش جنوب غرب کشور با کاهش دما مواجه شف  است.  ( 42 )شکل دوم فصل بهار ةدر ده

بيشدتریت ميدانگيت   در ایت فصدل،  سوم  ةدهشود مشاهف  می( 49 شکل)طور که در همان

کثر در جنوب، جنوب غرب و بخش کمی از شرق مشاهف  شف  اسدت و کمتدریت   دماي حفا

ميانگيت دماي حفاکثر در شمال غدرب مشداهف  شدف  اسدت. مطداب  ایدت نقشده کمتدریت و         

 ةدرجد  99و بديش از   24قبدل بده ترتيدب     ةبيشتریت دماي حفاکثر در فصل بهار هماننف دهد 

گراد بيشتریت سطح کشور را پوشدش داد   سانتی ةدرج 90-99 ةگراد بود  است که طبقسانتی

قبل به شمال کشور نزدیك شف  و همچنيت از جنوب بده سدمت    ةاست که ایت نسبت به ده

( 41 شدکل ) چهارم فصل بهدار  ةدر دهشمال در فصل بهار دماي حفاکثر کاهش یافته است. 

دمداي   بيشتریت ميانگيت دماي حفاکثر در جنوب غرب مشاهف  شف  است و کمتریت ميانگيت

حفاکثر در شمال و شمال غرب مشاهف  شف  است. مطداب  ایدت نقشده کمتدریت و بيشدتریت      

گدراد  سدانتی  ةدرجد  93و بديش از   24قبل به ترتيب  ةدماي حفاکثر در فصل بهار هماننف ده

ایدم. عدالو  بدر    گراد افزایش دما داشتهسانتی ةدرج 1قبل حفود  ةبود  است که نسبت به ده

 ةگراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  است و سدطح طبقد  سانتی ةدرج 23-99 ةایت طبق

 ا يدر  ةافدزایش دمداي دهد    ۀدهندف ت نشدان  يلی بيشتر شف  اسدت کده ایدت وضدعيّ     93-99

   است 
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 (1997-2440ساله ) 44آماری دورة ارزش حداکثر مطلق در هم ةنقش -14تا  11شکل 

 4932مآ ذ: نگارنفگان، 

 نگین حداکثر فصل تابستانتحلیل دمای میا. 4. 4

( آورد  43تا  42هاي شکل)فاکثر فصل تابستان در ارزش ميانگيت دماي حهاي همنتایج مربوط به نقشه

در سطح کشور را نشان  4311-4332اول  ةتغييرات ميانگيت دماي حفاکثر تابستان ده (42 شکل) شف  است.

ت دماي حفاکثر در جنوب غرب مشاهف  شف  است و دهف که مطاب  آن در فصل تابستان بيشتریت ميانگيمی

هاي گيالن و آذربایجان رخ داد  است. کمتریت ميانگيت دماي حفاکثر در شمال و شمال غرب یعنی استان

-سانتی ةدرج 10و بيش از  23مطاب  ایت نقشه کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل تابستان به ترتيب 

ه قابل توجّ ةنکت گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  است.سانتی ةدرج 91-93گراد بود  است که طبقه 

   .استپایيت بودن دماي جنوب شرق هماننف فصل بهار 

در فصل تابستان بيشتریت ميانگيت دماي حفاکثر در جنوب غرب مشاهف  شف   ،(41شکل )دوم  ةدر ده  

و بخش کوچکی از جنوب شرق رخ داد  است و کمتریت ميانگيت دماي حفاکثر در شمال، شمال غرب 
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که ایت کاهش تفاوت  تداراي رونف کاهشی بود  با ای قبل ةدماي جنوب شرق هماننف دهدر ایت دهه . است

 گراد رسيف  است.سانتی ةدرج 23-94 ةبود  و به طبق ترصمشخّدما 

ب مشاهف  شف  ( بيشتریت ميانگيت دماي حفاکثر در جنوب غر43و  43 شکل)سوم و چهارم  ةدر ده

رخ داد  است.  (هاي گيالن و آذربایجاناستان) است و کمتریت ميانگيت دماي حفاکثر در شمال و شمال غرب

گراد سانتی ةدرج 93 و بيش از 23کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل تابستان به ترتيب سوم  ةدر ده

گراد بيشتریت سطح سانتی ةدرج 91-93 ةقبل یك درجه کاهش یافته و طبق ةبود  است که نسبت به ده

 کشور را پوشش داد  است.

قبل به ترتيب  ةکمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل تابستان هماننف ده (43شکل ) چهارمة در ده

گراد افزایش دما سانتی ةدرج 1قبل حفود  ةگراد بود  است که نسبت به دهنتیسا ةدرج 19و بيش از  23

گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  سانتی ةدرج 93-10و  91-93هاي   بر ایت طبقهایم. عالوداشته

 است.ا ير در فصل تابستان  ةافزایش دماي ده ۀدهنفت نشاناست که ایت وضعيّ

 از جنوب به سمت شمال دماي حفاکثر کاهش یافته است. فصل تابستان  ةدر چهار ده همچنيت

 (1997-2440ساله ) 44انگین حداکثر فصل تابستان در دورة آماری نقشة دمای می -18تا  10شکل 

 4932مآ ذ: نگارنفگان، 
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 تحلیل دمای میانگین حداکثر فصل پاییز .0. 4

( آورد  22تا  43هاي شکل)ارزش ميانگيت دماي حفاکثر فصل پایيز در هاي همنتایج مربوط به نقشه 

ل بيشتریت اوّ ةنگيت دماي حفاکثر فصل پایيز در دهتغييرات ميا (،43شکل )مطاب  نتایج  شف  است.

گراد( و سانتی ةدرج 21ميانگيت دماي حفاکثر در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب کشور )بيش از 

شف  کمتریت دماي حفاکثر در شمال غرب کشور مشاهف  شف  است. در بيت طبقات مختلف دماي ارائه

ه قابل توجّ ةاد بيشتریت سطح را پوشش داد  است. نکتگرسانتی ةدرج 43-24 ةفوق، طبق ةبراي نقش

-. در ایت دهه پایيتاست (استان مازنفان) هایی از شمال کشورقسمتدمایی مرکز ایران با  ةبودن طبقیکسان

 گراد بود  است.سانتی ةدرج 42تریت ميانگيت دماي حفاکثر فصل پایيز مشاهف  شف  برابر 

يانگيت دماي حفاکثر در جنوب مشاهف  شف  است و کمتریت ( بيشتریت م20شکل دوم ) ةدر ده

ميانگيت دماي حفاکثر در شمال غرب رخ داد  است. مطاب  ایت نقشه کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در 

-سانتی ةدرج 9قبل  ةگراد بود  است که نسبت به دهسانتی ةدرج 23و بيش از  42فصل پایيز به ترتيب 

گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش سانتی ةدرج 43-24 ةقبل طبق ةو هماننف دهگراد افزایش یافته است 

  است.دمایی بخش مرکز ایران با استان مازنفران یکسان  ةقبل طبق ةداد  است. که هماننف ده

بيشتریت ميانگيت دماي حفاکثر در جنوب و جنوب غرب  (22و 24و چهارم )شکل  سوم ةدر ده

بيت  در( 24)شکل  سوم ةدر دهر در شمال غرب کشور مشاهف  شف  است. کشور و کمتریت دماي حفاکث

 ةگراد بيشتریت سطح را پوشش داد  است. نکتسانتی ةدرج 42-43 ة، طبقشف طبقات مختلف دماي ارائه

 هاي شمال شرق کشور )گرگان و  راسان شمالی(قسمتدمایی مرکز ایران با  ةبودن طبقه یکسانقابل توجّ

گراد بود  سانتی ةدرج 44تریت ميانگيت دماي حفاکثر فصل پایيز مشاهف  شف  برابر دهه پایيت . در ایتاست

 ایم.گراد کاهش دما داشتهسانتی ةقبل یك درج ةدهاست که نسبت به 

و بيش  49کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل پایيز به ترتيب چهارم  ةدر ده (22شکل )مطاب  

گراد افزایش سانتی ةدرج 9قبل حف پایينی حفاکثر دما  ةاد بود  است که نسبت به دهگرسانتی ةدرج 23از 

دمایی  ة( دارد و طبق4331-2002چهارم ) ةت نشان از افزایش دماي کشور در دهیافته است که ایت وضعيّ

 گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  است.سانتی ةدرج 22-43

 به سمت شمال در فصل پایيز دماي حفاکثر کاهش یافته است.از جنوب فصل پایيز  ةدر چهار ده
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 (1977-2440ساله ) 44آماری دورة در  دمای میانگین حداکثر فصل پاییزنقشة  -22تا  19شکل 

 4932، مآ ذ: نگارنف 

 تحلیل دمای میانگین حداکثر فصل زمستان .7. 4

( 21تا  29 هايشکل)زمستان در  ر فصلارزش ميانگيت دماي حفاکثهاي همنتایج مربوط به نقشه

بيشتریت ميانگيت دماي ( 22و  21، 29، 22در هر چهار دهه از فصل زمستان )شکل  آورد  شف  است.

حفاکثر در حفاکثر در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب مشاهف  شف  است و کمتریت ميانگيت دماي 

 دماي حفاکثر کاهش یافته استشمال غرب رخ داد  است و از جنوب به سمت شمال در فصل پایيز 

و بيش  1کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل زمستان به ترتيب ل اوّ ةدر ده (22شکل )مطاب  

گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  سانتی ةدرج 42-41 ةگراد بود  است و طبقسانتی ةدرج 20از 

که ایت  بود  یکسان  (استان مازنفرانور )قسمتی از شمال کشدمایی بخش مرکز ایران با  ةاست که طبق

  ت در فصل پایيز هم مشاهف  شف  است.وضعيّ
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سانتی گراد  ةدرج 42-43 ة، طبق(29)شکل  دوم ةبراي ده شف در بيت طبقات مختلف دماي ارائه

-ه یکسانقالب توجّ ةدهف که نکتبيشتریت سطح را پوشش داد  است. عالو  بر ایت شکل فوق نشان می

  است. (استان گرگان) هایی از شمالقسمت دمایی مرکز ایران با ةطبق بودن

و بيش  1کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل زمستان به ترتيب سوم  ةدر ده (21)شکل مطاب  

 ةایم و طبقگراد کاهش دما داشتهسانتی ةدوم یك درج ةگراد بود  است که نسبت به دهسانتی ةدرج 20از 

 گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  است. سانتی ةدرج 41-42

 24و بيش از  1کمتریت و بيشتریت دماي حفاکثر در فصل زمستان به ترتيب ( 22)شکل  چهارم ةدر ده

سانتی گراد افزایش یافته  ةدرج 2قبل حف پایينی حفاکثر دما  ةگراد بود  است که نسبت به دهسانتی ةدرج

-43دمایی  ة( دارد و طبق4311-2002چهارم ) ةافزایش دماي کشور در ده ت نشان ازاست که ایت وضعيّ

گراد سانتی ةدرج 2 هم گراد بيشتریت سطح کشور را پوشش داد  است که در ایت موردسانتی ةدرج 42

 ایم. افزایش دما داشته

 
 (1997-2440ساله )44آماری  ةدوردر دمای میانگین حداکثر فصل زمستان  شةنق -27تا  23شکل 

 4932،  ذ: نگارنف أم
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 ل وچهارم، چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستاناوّ ةتحلیل اختالف میانگین دمای حداکثر ده .6. 4

دهف که مطاب  ل و چهارم را نشان میاوّ ة( ا تال  ميانگيت دماي حفاکثر بيت فصل بهار ده23شکل )

 ةدرج 2ی به دهنف که ایت ا تال  حتّ  را نشان میآن استان تهران، مازنفران و سمنان بيشتریت ا تال

رسف. عالو  بر ایت بخش شمال غرب کشور که در مقيا  سادنه و فصلی سال می 10گراد در سانتی

هاي فار  و ی از استانیهادهف. همچنيت بخشکمتریت دما را داشت، تقریباً ا تال  بادیی را نشان می

-انف. در کل مطاب  ایت نقشه اکثر مناط  کشور با افزایش دما مواجه شف ی دچار کاهش دما شف بوشهر حتّ

 گيرتر است.هاي شمالی چشمانف که ایت افزایش در بخش

دهف که اول و چهارم را نشان می ة( ا تال  ميانگيت دماي حفاکثر بيت فصل تابستان ده23شکل )

بيشتریت ا تال  را نشان می دهنف که ایت  مطاب  آن استان تهران، زنجان، الفهان و چهارمیال بختياري

هاي فار ، ی از استانیهارسف. همچنيت بخشسال می 10گراد در سانتیدرجة  2ی به بيش از ا تال  حتّ

-سانتی ةدرج 2/4انف که ایت کاهش به بيش از ی دچار کاهش دما شف یزد، کردستان، مرکزي و بوشهر حتّ

انف که ایت افزایش در ه اکثر مناط  کشور با افزایش دما مواجه شف رسف. در کل مطاب  ایت نقشگراد می

 گيرتر است.هاي شمالی، شمال غرب و شمال شرق چشمبخش

دهف که مطاب  ل و چهارم را نشان میاوّ ة( ا تال  ميانگيت دماي حفاکثر بيت فصل پایيز ده23شکل )

- راسان رضوي بيشتریت ا تال  را نشان میآن استان تهران، الفهان و چهارمیال بختياري، لرستان و 

هاي از رسف. همچنيت بخشسال می 10گراد در سانتی ةدرج 2ی به بيش از دهنف که ایت ا تال  حتّ

انف که ایت ی دچار کاهش دما شف هرمزگان حتّ هاي فار ،  راسان جنوبی،  وزستان، مرکزي واستان

. در کل مطاب  ایت نقشه اکثر مناط  کشور از جمله مرکز، رسفگراد میسانتی ةدرج 2/0کاهش به بيش از 

 انف.غرب و شمال شرق با افزایش دما مواجه شف  لشمال، شما

دهف که ل و چهارم را نشان میاوّ ة( ا تال  ميانگيت دماي حفاکثر بيت فصل زمستان ده90شکل )

ذربایجان شرقی بيشتریت ا تال  مطاب  آن استان الفهان، قزویت،  راسان رضوي، سيستان بلوچستان و آ

رسف. عالو  بر ایت بخش سال می 10گراد در سانتی ةدرج 2/2ی به دهنف که ایت ا تال  حتّرا نشان می

چهارم دچار  ةشمال غرب کشور که در مقيا  سادنه و فصلی کمتریت دما را داشت، در فصل تابستان ده

ی دچار هاي  راسان جنوبی، لرستان و کردستان حتّی از استانیهاافزایش دما شف  است. همچنيت بخش
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انف که ایت افزایش انف. در کل مطاب  ایت نقشه اکثر مناط  کشور با افزایش دما مواجه شف کاهش دما شف 

  گيرتراست.چشم هاي شمال غرب و شمال شرقدر بخش

 
 بهار،تابستان،پاییز، زمستاننقشة اختالف میانگین دمای حداکثر دهة اوّل وچهارم فصل  -34تا  26شکل

 4932،  مآ ذ: نگارنف

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه .0

ل و چهارم نشان داد که اکثر اوّ ةفصل سال بيت ده تال  ميانگيت دماي حفاکثر چهار ا

هاي شمالی در انف که ایت افزایش در فصل بهار در بخشمناط  کشور با افزایش دما مواجه شف 



 پنجمشمارة بيست و           اي                  ناحيه مجلّة جغرافيا و توسعة                                                81

هاي شمالی، شمال غرب و شمال شرق و در فصل زمستان در در بخشفصل تابستان و پایيز 

 هاي شمال غرب و شمال شرق بارزتر است.بخش

سانتی گراد(  ةدرج 23ل )بيش از اوّ ةبنفي دهدیگر کاهش دماي طبقه بادي تقسيم ةنکت

 که ایت نشان از کاهش است گراد(سانتی ةدرج 90چهارم )بيش از ةبادیی ده ةنسبت به طبق

-حفاکثر مطل  دماي کشور دارد که ایت نتایج در مورد افزایش دماي حفاکثر با نتایج حجاري

 . وانی دارد( هم4934( و زارع ابيانه و زارع ورکشی )4933زاد  و پرویت )

که  شمال، شمال غرب و مرکزي پست واقع در مناط  هاي مختلف،در فصل همچنيت

نسبت به نواحی  ،هستنف فهان، مشهف، زنجانهمچون تهران، ال ي لنعتیشهرها  داراي

ایجاد  ةتوانف نتيجه ایت  ود میکانف افزایش دما شف  دچار بيشتریتها، کوهستانی در ایت پهنه

افزایش دماي ها باشف که باعث در اطرا  شهرهاي لنعتی در ایت پهنهحرارتی جزیرۀ 

حفاکثر در نواحی کوهستانی  بنابرایت دماهاي ميانگيت؛ حفاکثري در ایت مناط  شف  است

 .شمال کشور بيشتر از نواحی پست افزایش نيافته است

زیرا  ؛تغييري نفاشته است دماهاي ميانگيت حفاکثرارتفاع جنوب کشور نيز کمدر نواحی   

تقریباً در تمامی نقاط کشور )مناط  کوهستانی و پست( تغييرات دما مشاهف  شف  است که ایت 

، جهانبخش هايیافتهکه ایت نتایج با  یشی و کاهشی مشاهف  شف  استتغيير از نوع افزا

افزایشی دماي ميانگيت  رونف  وانی دارد.( هم4930) پژو  و سرافروز  ورشيفدوست، دیت

ه به نتایج ایت زیرا با توجّ؛ بود  است سه فصل دیگر از زمستان بيشتر ایران در در حفاکثر

 13/2و  432/2، 433/2، 24/2ن، پایيز و زمستان به ترتيب هاي بهار، تابستاها در فصلشکل

ایم که بر ایت اسا  بيشتریت و کمتریت افزایش دما به گراد افزایش دما داشتهسانتی ةدرج

افزایش دماهاي حفاکثري در فصل  هاي پایيز و زمستان مشاهف  شف  است.ترتيب در فصل

باعث ذوب مرتبط باشف که در ایت لورت  ربه کشو امواج گرمایی ورود بهتوانف زمستان می

 شود.برفی مناط  کوهستانی و تبعات بعفي ناشی از آن میذ يرۀ ناگهانی 

 هايیافته که ایت نتایج با در کل سراسر کشور دچار افزایش دماي حفاکثر شف  است

  وانی دارد.( هم4930عباسی و اثمري )
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