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-5102های بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما در ایران طی سال

0990 

2، مهناز صابر1بهروز سبحانی    

 

 چکیده 
بعات ترین معضالت پیش روی بشر است. تغییر دما به جهت تمهم تغییر غیر متعارف اقلیم و گرمایش جهانی از جمله

تر مورد توجه است. در این پژوهش به منظور بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر ای که دارد بیشگسترده

ساله  92آماری  ایستگاه سینوپتیک ایران در دوره 29متوسط حداکثر دمای روزانه  بندی آن، از دادهدمای ایران و پهنه

-9111، 9110-9112، 9112 -9101، 9100 -9102دوره ) 2ورد مطالعه به های م( استفاده شده است. سال9102-0220)

ی و ارزیابی تغییرات زمانی )میانگین ساالنه و فصلی کل دوره یابیدرون( تقسیم شده سپس به 0220 -0222و  0222

مکانی متوسط سال اول( و تغییرات  2سال آخر با  2ساله و اختالف حداکثر دمای  2آماری، میانگین ساالنه و فصلی 

پرداخته شده است. نتایج  های آنیابی کریجینگ معمولی و زیرمدلدرون مورد مطالعه با روش حداکثر دما در محدوده

نسبت به پنج سال اول یعنی  9100-9102طی پنج سال انتهایی دوره یعنی  ایرانپژوهش نشان داد که متوسط حداکثر دمای 

ایش یافته است. میزان این افزایش در کشور برای مقیاس ساالنه، فصول بهار، تابستان، افزها در اغلب ایستگاه 0222-0220

ترین ترین و فصل پاییز، کمگراد بوده است. فصل بهار، بیشسانتی درجه 9و  2/1 ،3/0، 9/9، 2/0پاییز و زمستان به ترتیب 

اند و اغلب نواحی کشور با افزایش دما مواجه بوده که توان گفتمی در کل اند.میزان افزایش میانگین حداکثر دما را داشته

شمالی کشور، در تابستان و ساالنه در شمال غرب و شمال شرق، در پاییز در نیمه جنوبی  این افزایش در فصل بهار در نیمه

 غربی کشور بیش از مناطق دیگر بوده است. کشور و در زمستان در نیمه
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سبحانی، صابر..../  بررسی تغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دما  

 مقدمه 
های مهمی است که یکی از چالش انسان ساخت مرتبط با گرمایش جهانی تغییر اقلیم

های مختلف حیات انسان و موجودات بشر در شرایط کنونی با آن مواجه است. جنبه

-به این موضوع و بررسیشوند و این مطلب، ضرورت توجه دیگر از این پدیده متأثر می

تر و یا سردتر شود )کارآموز و تواند گرماقلیم میکند. های مرتبط با آن را ایجاب می

بر (. IPCC, 2007: 2گرم شدن سیستم اقلیم بدون ابهام است )(. 121: 0331نژاد، عراقی

ای هتر شده و سطح آبگراد گرمسانتی درجه 2/1، زمین به میزان اساس شواهد گذشته

افزایش یافته است، این تغییرات ناشی از  02متر از ابتدای شروع قرن سانتی 02جهان 

های انسانی رخ داده است و تهدید جهانی فعالیت ای جو در نتیجهافزایش اثر گلخانه

 افزایش دمای کره(. Jain, 1993: 403گردد )محیطی برای بشریت تلقی می زیست

یع در اقالیم سطح زمین گردیده و باعث بروز تغییراتی زمین سبب تغییرات ژرف و وس

 کرهنیم(. 13: 0311زاده، شود )براتیان و رحیمها میها و طوفاندر زمان و مکان بارش

تر سال گذشته، گرم 9111در مقایسه با هر زمان دیگری در طول  0231شمالی از سال 

 گرم با همراه دریا سطح افزایش اخیر (. شواهدPhilippart et al, 2011: 52شده است )

 تسریع دریا سطح امکان دارد افزایش آینده هایدهه طول در دهدمی نشان اتمسفر شدن

تر باعث خواهد شد که دماهای گرم (.Irish et al, 2010: 645) یابد شدت طوفان و

تر زیستی حرکت کنند. های جنگلی به تدریج به طرف قطب، به نواحی مطلوبگونه

های استوایی را تسریع خواهد کرد. اندازی انسان، نابودی جنگلرات اقلیمی و دستتغیی

( 022: 9112جیمز، این نابودی پیامدهای مهمی برای انسان در پی خواهد داشت )لی

جیمز، کنند )لیی تعادل در برابر تغییرات اقلیمی عمل میها به عنوان وزنهزیرا جنگل

9112 :010 .) 

ایی ایران و گستردگی عرضی آن به همراه توپوگرافی ناهمگون، موجد موقعیت جغرافی

تنوع اقلیمی در آن شده است که جوامع بشری، حیات نباتی و جانوری هر منطقه با 

اند؛ با این فرض، هر گونه تغییر در عناصر اقلیمی، شرایط اقلیمی آن سازگاری پیدا کرده

 ی است که به دلیل سیستمی بودن سامانهمحتمل بر ایجاد یا تشدید شرایط و پیامدهای
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کنند و طیف وسیعی از تغییرات را شامل ای در پی هم بروز میبه صورت زنجیره ،اقلیم

تغییرات آب و هوایی گاهی به صورت آنی زنند.شده و تعادل قبلی مناطق را بر هم می

طوالنی اتفاق کند و زمانی دارای فرایند بلندمدتی است و در یک مدار زمانی بروز می

نژاد، زاده و اسمعیلباشد )ابراهیم افتد که پیامدهای موارد اخیر، غیرقابل تخمین میمی

در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت عنصر دما، به بررسی تغییرات فصلی  (.9: 0322

-9102های ایستگاه منتخب ایران طی سال 29و ساالنه متوسط حداکثر دمای روزانه در 

رداخته شده است. در ارتباط با موضوع مورد مطالعه، محققان زیادی تحقیقات پ 0220

 شود:ها اشاره میاند که به چند مورد از آنارزشمندی انجام داده

ای های خوشهگذشته را با روش ( روند دمای میانگین ایران در نیم سده0333مسعودیان )

است که دمای کمینه، بیشینه و  و مدل رگرسیون بررسی کرده و به این نتیجه رسیده

گراد در هر سده افزایش یافته سانتی درجه 9و  0، 3میانگین دمای ایران با نرخ تقریباً 

ای تغییرات کریجینگ به برآورد نقطه ( با استفاده از روش0332است. مجرد و جوادی )

اند. اختههای دما و ضریب تغییرپذیری پردمکانی دماهای حداقل ایران در قالب نقشه

های ساالنه و فصلی دما، نقش عرض جغرافیایی نتایج تحقیق آنان نشان داد که در نقشه

منتظری )در نوار ساحلی جنوب( و ارتفاع )در شمال غرب و زاگرس( بارزتر است. 

-را با آزمون 0220-9113 دوره در ایران ساالنه دماهای مکانی-زمانی ( تغییرات0323)

برآورد وی نشان  سیون خطی مورد مطالعه قرار داده است. نتیجهکندال و رگر-های من

کرمپور و یاراحمدی . شدت گرمایش در ایران بیش از متوسط جهانی استکه داد 

بررسی تغییرات دماهای حداکثر، تغییرات زمانی و مکانی دماهای میانگین  با( 0321)

 اه سینوپتیک برای دورهایستگ 10های ساله و فصلی ایران بر اساس داده 01حداکثر 

0) دهی معکوس فاصلهوزن با استفاده از روش درونیابی 0222-9112آماری 
IDW ) به

که دمای حداکثر مطلق از  دریافتندمطلق دما در ایران  متوسط و بیشینه بندی بیشینهپهنه

ت ( روند و تغییرا9111برونتی و همکاران ) اول به چهارم دچار افزایش شده است. دهه

                                                   
1 . Inverse Distance Weighted 
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زمانی  زمانی روزانه و دوره ساالنه و فصلی حداکثر و حداقل دمای ایتالیا را در بازه

-ها روند مثبتی را نشان میبررسی کردند و نتیجه گرفتند که هر دوی آن 0222-0222

( با 9102الشرکاوی و المله ) تر از شمال آن است.دهند و این روند در جنوب ایتالیا بیش

 ± 9جه حرارت فصلی بلندمدت در لیبی دریافتند که نواحی ساحلی بررسی تغییرات در

( 9101درجه از میانگین، انحراف دارد. سالم و همکاران ) ± 1درجه و نواحی بیابانی 

را با استفاده از  9102تا  0222روندهای بلندمدت دمای حدی روزانه در عراق طی 

شخص کردند که حداقل دما و م کندال و تعدیل شده آن، ارزیابی کرده-آزمون من

یابد. به عالوه، افزایش دما در شمال عراق و در تابستان تر از حداکثر دما افزایش میبیش

روز در هر  1/3تا  22/9ها با نرخ تر است و تعداد روزهای سرد در برخی ایستگاهبیش

 یابد.دهه، کاهش می

 
 هاداده و روش

ایستگاه سینوپتیک ایران طی  29ای روزانه متوسط حداکثر دم در این پژوهش از داده

( مأخوذه از سازمان هواشناسی کشور برای بررسی 0220-9102ساله ) 92آماری  دوره

ه شده است. بندی آن، استفادتغییرات زمانی و مکانی متوسط حداکثر دمای ایران و پهنه

-در قالب دهه در تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع مقاله، تقسیمات دوره اغلب

تر تغییرات احتمالی میانگین به منظور بررسی دقیقای بوده است که در این مقاله 

 9100 -9102ساله ) 2های آماری به دوره های منتخب، این دورهحداکثر دما در ایستگاه

( تقسیم و میانگین هر دوره 0220 -0222 ،0222-9111، 9110-9112، 9112 -9101 و

( با 9100-9102سال انتهایی ) 2ها و اختالف میانگین حداکثر دمای نو میانگین فصلی آ

( برای مقیاس زمانی ساالنه و فصول نیز محاسبه 0220-0222سال ابتدای دوره ) 2

 گردید.

 Crossارزیابی متقابل )آماری از طریق زمین یابیدرونمختلف های روش دقت

Validation)  میانگین خطای مطلق بر اساس معیارو (MAE
دوم میانگین مربع  ریشه و (0

                                                   
1. Mean Absolute Error  
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RMSE) خطا
مورد بررسی قرار گرفتند. معیاری که برای انتخاب روش مناسب لحاظ   (0

ها تر از بقیه روشروشی کم MAEو   RMSEشود این است که هرچه رقم مربوط بهمی

سی، های مورد برردر مورد داده شود.تلقی میتر از بقیه بندی مناسبباشد، برای پهنه

تری در مقایسه با آن با داشتن مقادیر کم هایو زیر مدلمعمولی روش کریجینگ 

 ای به سطحیهای نقطهتبدیل دادهو  یابیدرونهای دیگر، به عنوان روش مناسب روش

در نهایت به انتخاب شده و مورد استفاده قرار گرفت. ارزش های همو ترسیم نقشه

 92 توسط حداکثر دما و تغییرات آن در طول دورههای همدمای ترسیمی متحلیل نقشه

های سینوپتیک موقعیت جغرافیایی و پراکندگی ایستگاه 0ساله پرداخته شد. شکل 

 دهد.توپوگرافی ایران را نشان می منتخب بر روی نقشه
 

 روش کریجینگ 

های یکی از روش ویابی آماری ترین روش درونترین وگستردهروش کریجینگ مهم

 این روش،. استهای مکانی ای دادهار مناسب برای تحلیل فضایی و توزیع منطقهبسی

 شود: یک برآوردگر خطی است که به صورت فرمول زیر اعمال می

     
ام، iوزن مربوط به نمونه : xi ، λiمقدار تخمینی متغیر در موقعیت : که در آن، 

Z(xi) :متغیر  مقدار مشاهده شدهi ام وn :در  (.0332تعداد مشاهدات است )حسنی پاک

های مجهول در یک سطح از طریق س فاصله، مقادیر سلولوعکمهای در روش حالی که

و با مقدار معلوم قرار دارند، تخمین زده  هامقدار و فاصله نقاطی که در همسایگی آن

اصله بین آن نقطه تا موقعیت گیری، وزنی بر اساس فبرای هر یک از نقاط اندازه شده و

-دهی کنترل می. سپس این اوزان توسط توان وزنشودگرفته مینقطه مجهول در نظر 

را کاهش داده و   تر اثر نقاط دورتر از نقطه برآوردهای بزرگشود، به طوری که توان

کنند تری بین نقاط هم جوار توزیع میها را به طور یکنواختتر وزنهای کوچکتوان

شود چنین فرض می مجذر فاصله عکس در روش یعنی (021: 0321مطلق، )محمدی

                                                   
1. Root Mean Square Error 
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 Johnston etتری نسبت به نقاط دورتر دارند )که نقاط نزدیک به یکدیگر شباهت بیش

al,2001.) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 های مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ایستگاه : نقشه0شکل 

 
 نتایج و بحث

تا  0220ساله و فصول از  92حداکثر دما برای کل دوره  ارزش متوسطهای همنقشه

و  0222-9111، 9110-9112، 9112 -9101، 9100 -9102)ساله  2های و دوره 9102

-9102سال آخر ) 2( و اختالف میانگین حداکثر دمای ساالنه و فصول 0220 -0222

 آورده شده است. 1تا  9های ( در شکل0220-0222سال اول ) 2 با( 9100

 
 (0990-5102ساله ) 52ی آماری تحلیل میانگین حداکثر دمای ساالنه در دوره

دهند در نگاه کلی، توزیع فضایی متوسط نشان می 9های شکل همان طور که نقشه

کند و تقریباً بر آن منطبق ها از توپوگرافی کشور پیروی میحداکثر دما در تمامی نقشه

تری را در قیاس با نواحی عات، دماهای به مراتب کمهای واقع در ارتفااست لذا ایستگاه

دهند. تأثیر عرض جغرافیایی در کنار عامل ارتفاع، توزیع فضایی دما را پست نشان می

های جغرافیایی پایین و با ارتفاع ای که مناطق مستقر در عرضکنند به گونهکنترل می



45 

 
      7931بهار و تابستان  ،هجده، شماره م نهاندیشه جغرافیایی، سال 

 

تر نسبت به ژی تابشی بیشکم به دلیل باال بودن زاویه تابش خورشید و دریافت انر

ها تری را در مقایسه با آنهای باالتر، متوسط حداکثر دمای بیشمناطق مرتفع عرض

های دارند. هم چنین مناطق پست واقع در بادپناه قلل نظیر یزد، انار، بم و حتی ایستگاه

-بیشهای باالتر مانند کاشان، با توجه به ماهیت بادپناهی خود، دماهای واقع در عرض

 دهند.تری را نشان می

میانگین حداکثر دما به ترتیب  آماری مورد مطالعه، هسته کمینه و بیشینه در طول دوره

گراد( قرار داشته که سانتی درجه 3/31گراد( و ایرانشهر )سانتی درجه 2/01در خلخال )

کشور تر از این میزان بوده است. جنوب شرق، جنوب و جنوب غرب سال اول کم 2در 

اند و از جنوب به شمال از گراد داشتهسانتی درجه 31تا  31میانگین حداکثر دمایی بین 

شرقی و غربی  ها در نیمهشود. توزیع نامتقارن ناهمواریمیانگین حداکثر دما کاسته می

کشور این نظم تفاوت مداری دما را بر هم زده و توزیع فضایی دما، تحت تأثیر توأمان 

ترین میانگین حداکثر دمای دوره مربوط ای که کمل جغرافیایی است به گونهاین دو عام

تر، ارتفاع زیاد( و ارتفاعات زاگرس مرکزی بوده به شمال غرب )عرض جغرافیایی بیش

عرض بودن با نواحی داخلی مثل یزد، تر و هماست که با وجود عرض جغرافیایی پایین

گراد بوده سانتی درجه 91تا  02دمای آن بین ارتفاع زیادی دارد و میانگین حداکثر 

های البرز و زاگرس، بافت و شهر بابک رشته کوه های واقع در محدودهاست. ایستگاه

 31تا  92و مناطق پست داخلی و مرکزی ایران بین  92تا  91میانگین حداکثر دمایی بین 

 اند.گراد داشتهسانتی درجه

ساله  92 ساله، از الگوی دمایی دوره 2های ا در دورهتوزیع فضایی میانگین حداکثر دم

( در مقایسه با کل دوره و 0220-0222سال اول ) 2کند با این تفاوت که تبعیت می

گراد و سانتی درجه 1/03دمایی آن  تر و حد پایین دامنهسال بعدی، خنک 2های دوره

ساله دیگر و  2های ر دورهمشابه خود د تر از طبقهمساحت تحت پوشش این طبقه، بیش

های ای در راستای ارتفاعات به سمت عرضساله بوده که به صورت زبانه 92میانگین 

تری از زاگرس را در بر گرفته است؛ های بیشتر کشیده شده و بخشجغرافیایی پایین
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 2/02سال آخر به  2 در دوره وهای بعد افزایش یافته این حد پایین طبقه اول در دوره

-گراد رسیده است، ضمن آنکه مساحت تحت پوشش طبقات دمایی در آنسانتی درجه

-گراد بیشسانتی درجه 31تا  92دمایی  ساله بوده و طبقه 92ها نیز مشابه الگوی میانگین 

 شود.ترین مساحت را شامل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( و 0220-9102ساله ) 92اری آم در دوره ی ساالنهارزش متوسط حداکثر دماهای هم: نقشه9شکل 

 ساله 2های دوره
 

 (0990-5102ساله ) 52آماری  تحلیل میانگین حداکثر دمای فصل بهار در دوره

ترین میانگین حداکثر دمای دهند بیشنشان می 3های این شکل همان طور که نقشه

قع شده در ( مربوط به ایستگاه ایرانشهر وا0220-9102ساله ) 92 فصل بهار در طول دوره

متر از سطح  0/220شمالی و ارتفاع  درجه 9/91جنوب شرق کشور )با عرض جغرافیایی 

ترین میانگین حداکثر دمای این فصل نیز در گراد بوده و کمسانتی درجه 11دریا( با 
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شمالی و  درجه 23/31ایستگاه خلخال واقع شده در شمال غرب )با عرض جغرافیایی 

گراد ثبت شده است. این دو سانتی درجه 9/02سطح دریا( به میزان متر از  0122ارتفاع 

ترین میانگین حداکثر ترین و کمساله نیز به ترتیب بیش 2های ایستگاه در تمامی دوره

 31اند. در این فصل، طبقات دمایی مربوط به دمای فصل بهار را به خود اختصاص داده

-های ایران را پوشش میل مساحت خشکیگراد بیش از یک سوم کسانتی درجه 32تا 

-های کویر و لوت را در بر میدهد که نواحی مرکزی و داخلی ایران از جمله دشت

گراد که شامل جلفا، زاگرس و البرز درجه سانتی 31تا  92دمایی  گیرد. پس از آن، طبقه

 درجه 92تا  91شود، مساحت زیادی را به خود اختصاص داده است. طبقه دمایی نیز می

کوهستانی شمال غرب و نوار  گراد نیز مربوط به ارتفاعات زاگرس مرکزی، تودهسانتی

های واقع در جنوب شرق، جنوب و جنوب ساحلی جنوب دریای خزر است و ایستگاه

اند. در واقع، ترین مقدار متوسط حداکثر دمای فصل بهار را داشتهغرب کشور بیش

ثر دمای این فصل نیز تا حد زیادی از تأثیر ترکیبی الگوی توزیع فضایی متوسط حداک

 کند.الگوی مداری )اثر عرض جغرافیایی( و توپوگرافی مناطق )تأثیر ارتفاع( تبعیت می

ترین میانگین حداکثر دمای فصل بهار در ایرانشهر و (، بیش0220-0222سال اول ) 2در 

-ساله فصل بهار کم 92انگین ترین میانگین حداکثر دمای این فصل در خلخال، از میکم

تا  91گراد(. هم چنین طبقه دمایی سانتی درجه 03و  32تر بوده است )به ترتیب تقریباً 

-های بیشتر گسترش یافته و بخشهای جغرافیایی پایینگراد به عرضسانتی درجه 92

 2تری از زاگرس و قسمتی از شمال خراسان را تحت پوشش خود قرار داده است. این 

سال، طبقات دمایی مربوط به  2اند. در این تر بودهسال بعدی خنک91سال در مقایسه با 

های ایران را در بر گراد بیش از یک سوم کل مساحت خشکیسانتی درجه 32تا  31

 گیرد.می

(، مشابه با 0222-9111سال دوم ) 2توزیع فضایی میانگین حداکثر دمای فصل بهار در 

ی دمایی ساله این فصل است با این تفاوت که حد پایین طبقه 92ای میانگین حداکثر دم

گراد رسیده است و میانگین حداکثر سانتی درجه 3/91و به رقم  اول افزایش پیدا کرده
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سال سوم  2دهد. در گراد را نشان میدرجه سانتی 11دمای اهواز اندکی بیش از 

دمای فصل بهار با میانگین حداکثر ( نیز توزیع فضایی میانگین حداکثر 9112-9110)

تر از ساله این فصل مشابه بوده اما میانگین حداکثر دمای اهواز همچنان بیش 92دمای 

 دهد.گراد را نشان میدرجه سانتی 11

و  9100-9102سال چهارم و پنجم ) 2توزیع مکانی متوسط حداکثر دمای فصل بهار در 

 ی دمای این فصل است اما از مساحت طبقهلهسا 92( مشابه الگوی میانگین 9101-9112

غرب کشور در شمال 9100-9102گراد به ویژه طی ی سانتیدرجه 92تا  91دمایی

 کاسته شده و در جنوب دریای خزر نیز به نوار باریک ساحلی محدود شده است. طبقه

در  های کشور راگراد هم چنان بیش از یک سوم مساحت خشکیسانتی درجه 32تا  31

 درجه 1/91و  1/02اول به ترتیب  سال چهارم و پنجم، حد پایین طبقه 2بر دارد. در 

گر افزایش گراد بوده که نشانسانتی درجه 1/11آخر،  گراد و حد باالی طبقهسانتی

سال ابتدای دوره  2سال انتهایی دوره در مقایسه با  2میانگین حداکثر دمای فصل بهار در 

-نقشه تر شده است. نتایج مقایسهساله، گرم 92 فصل بهار در اواخر دورهاست. بنابراین 

غربی ایران و  دهند که در نیمهساله این فصل نشان می 2های های مربوط به دوره

شرقی کشور و نواحی پست، میانگین حداکثر دمایی تغییر  تر از نیمهارتفاعات بیش

 اند. ثبات نسبی دمایی برخوردار بودهاند و مناطق پست از نوعی افزایشی داشته

 
 (0990-5102ساله ) 52آماری  تحلیل میانگین حداکثر دمای فصل تابستان در دوره

( در فصل تابستان 0220-9102سال ) 92 ، بر اساس آمار دوره1 با توجه به این شکل

ترین ترین میانگین حداکثر دما در جنوب غرب کشور به مرکزیت اهواز و کمبیش

میانگین حداکثر دما نیز در بخشی از شمال غرب یعنی اردبیل و شرق تبریز و نوار غربی 

گراد بوده سانتی درجه 91و  12ها به ترتیب سواحل دریای خزر ثبت شده که مقادیر آن

ترین میانگین حداکثر دما، شرایط دمایی مساعدی است و از این نظر، مناطق دارای کم

گراد تقریباً دو سوم مساحت سانتی درجه 11تا  32 ند. طبقهرا در فصل تابستان دار
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گراد نیز حدود یک سانتی درجه 32تا  31 های کشور را در بر گرفته است. طبقهخشکی

 دهد.سوم مساحت کشور )به ویژه نواحی مرتفع( را پوشش می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و 0220-9102ساله ) 92آماری  در دورهارزش متوسط حداکثر دمای فصل بهار های هم: نقشه3شکل 

 ساله 2های دوره
-ارزش پراکندگی میانگین حداکثر دمای فصل تابستان در ایران در دورههای همنقشه

باشند و هم چنان جنوب ساله این متغیر در تابستان می 92 ساله نیز شبیه به نقشه 2های 

اول در  اند اما حد پایین طبقهداشته ترین مقادیر میانگین حداکثر دما راغرب کشور بیش

، 1/99سال اول تا پنجم به ترتیب  2ساله نبوده به طوری که در  92ها مطابق میانگین آن

 گراد به مرکزیت ایستگاه اردبیل بوده است.سانتی درجه 2/91و  3/91، 92، 2/91
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-9102ساله ) 92آماری  تابستان در دورهارزش متوسط حداکثر دمای فصل های همنقشه: 1شکل 

 ساله 2های ( و دوره0220

 
 (0990-5102ساله ) 52آماری  تحلیل میانگین حداکثر دمای فصل پاییز در دوره

( 0220-9102ساله ) 92 ترین میانگین حداکثر دمای فصل پاییز در طول دورهبیش

گراد در سانتی درجه 39مربوط به جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب کشور )تقریباً 

. این مطلب (2)شکل  ها( بوده استایستگاه گراد در بقیهسانتی درجه 31تا  92میناب و 

ها سواحل جنوب، ارتفاع کم آن های حاشیهتأثیر توأمان عرض جغرافیایی پایین ایستگاه

موجب ای بخار آب و نزدیکی به منابع آبی و باال بودن رطوبت که به دلیل اثر گلخانه

ترین میانگین حداکثر دمای این فصل کند. کمشود، را منعکس میافزایش گرمایش می
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بلندترین  های واقع در محدودهمورد مطالعه نیز در شمال غرب و ایستگاه در دوره

گراد مشاهده شده درجه سانتی 02تا  01ارتفاعات زاگرس از کوهرنگ تا بروجن بین 

 است. 

ج ساله میانگین حداکثر دمای فصل پاییز مشابه با میانگین حداکثر های پندر تمامی دوره

ترین میانگین دمای حداکثر ساله است. به طوری که بیش 92 دمای این فصل در دوره

ترین میانگین حداکثر فصل پاییز در جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب کشور و کم

 ساله 2های س مرکزی رخ داده است. در تمام دورهدما در شمال غرب و ارتفاعات زاگر

گراد بیش از دو سوم کل درجه سانتی 92تا  02این فصل، طبقات دمایی مربوط به 

 دهند.های ایران را پوشش میمساحت خشکی

 2/3(، میانگین حداکثر دمای فصل پاییز ایستگاه ماکو )0220-0222سال اول ) 2در 

 درجه 01ساله ) 92ی مقدار متوسط دمای فصل پاییز دورهتر از گراد( کمسانتیدرجه

ترین میانگین حداکثر دما در میناب به بوده است. بیش های بعدیسال 2و  گراد(سانتی

های سواحل جنوب، جنوب بعد در ایستگاه گراد و در مرتبهسانتی درجه 1/30میزان 

 شده است. گراد ثبت سانتی درجه 31تا  92شرق و جنوب غرب بین 

(، حد پایین میانگین حداکثر دمای فصل پاییز در مقایسه با 0222-9111سال دوم ) 2در 

سال افزایش یافته و از مساحت آن به ویژه در ارتفاعات  92سال اول و میانگین  2

تر گرم 0220-0222های زاگرس کاسته شده است )ارتفاعات زاگرس نسبت به سال

 درجه 0/00ن حداکثر دمای فصل پاییز مربوط به خلخال )ترین میانگیبوده است(. کم

ترین میانگین حداکثر دمای فصل پاییز مربوط به میناب  و بندر عباس گراد( و بیشسانتی

 گراد( بوده است.سانتی درجه 2/30)تقریباً 

سال  2( مشابه با 9110-9112سال سوم ) 2بندی متوسط حداکثر دمای فصل پاییز در پهنه

 درجه 0/01ترین میانگین حداکثر دمای فصل پاییز مربوط به خلخال )کمبوده، دوم 

 1/39ترین میانگین حداکثر دمای فصل پاییز مربوط به میناب )حدود گراد( و بیشسانتی

(، حد 9112-9101سال چهارم ) 2گراد( و سپس بندر عباس بوده است. در سانتی درجه
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گراد سانتی درجه 01ای پاییز افزایش یافته و از اول متوسط حداکثر دم پایین طبقه

سال پنجم، حد پایین  2گراد رسیده است. در سانتی درجه 3/00ساله به  92میانگین 

ساله  92 تر از مقدار متوسط دمای فصل پاییز دورهمیانگین حداکثر دمای فصل پاییز کم

فضایی توزیع متوسط حداکثر انسجام ، دهدگراد را نشان میدرجه سانتی 3/2بوده، رقم 

روند دمایی  های این طبقه افزوده شده است.تر و بر مساحت پهنهدمای شمال غرب بیش

که میانگین حداکثر دمای این فصل  دادی مورد مطالعه نشان ساله 92 فصل پاییز در دوره

 هدرج 2/1سال بعدی حدود  02تر از میزان میانگین بوده و در کم 0222تا  0220در 

 سال انتهایی دوره کاهش یافته است. 2گراد افزایش داشته اما در سانتی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 0220-9102ساله ) 92آماری  ارزش متوسط حداکثر دمای فصل پاییز در دورههای هم: نقشه2کل ش

 ساله 2های و دوره
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 (0990-5102ساله ) 52آماری  تحلیل میانگین حداکثر دمای فصل زمستان در دوره

آماری مورد مطالعه،  نشان داده شده است، در طول دوره 2های شکل چنانچه در نقشه

ترین میانگین حداکثر دمای فصل زمستان به ترتیب در شمال غرب و ترین و بیشکم

ترین گراد بیشسانتی درجه 91تا  02دمایی  جنوب شرق کشور رخ داده است. طبقه

شود که نواحی داخلی و مرکزی را در بر دارد. امل میهای کشور را شمساحت خشکی

گراد مساحت سانتی درجه 01تا  2گراد و سانتی درجه 02تا  01دمایی  پس از آن دامنه

 دهند. تری از کشور را پوشش میبیش

اند ساله را داشته 2های ترین زمستان دورهنیز گرم 9110-9112سردترین و  0222-0220

گراد سانتی درجه 1/1و  1/0ها به ترتیب حد پایین طبقه دمایی اول در آن ای کهبه گونه

 گراد بوده است. سانتی درجه 9/91و  3/92دمایی آخر نیز  و حد باالی طبقه

گراد کاسته شده که سانتی درجه 01تا  2 سال انتهایی دوره نیز از مساحت طبقه 01در 

ارتفاعات  کثر دمای فصل زمستان در محدودهگر گرمایش و افزایش میانگین حدابیان

ساله بین جنوب کشور  92 اختالف دمای زمستان در دوره غربی کشور است. دامنه نیمه

گراد( و شمال غرب )مثالً ایستگاه سانتی درجه 0/92)برای مثال: ایستگاه میناب با 

سال اول  2این رقم در  گراد بوده کهسانتی درجه 1/90گراد( سانتی درجه 1/1خلخال با 

 1/91( به 9100-9102سال آخر ) 2گراد و در سانتی درجه 9/99(، به 0222-0220)

های جنوبی گراد رسیده است که با توجه به ثبات تقریبی دمای ایستگاهسانتی درجه

های شمالی افزایش میانگین حداکثر دمای فصل زمستان در ایستگاه کشور، نشان دهنده

 ارتفاعات آن است. در برگرفته ویژه شمال غرب و محدودهکشور به 
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-9102ساله ) 92آماری  ارزش متوسط حداکثر دمای فصل زمستان در دورههای هم: نقشه2شکل 

 ساله 2  های( و دوره0220

 
بررسی اختالف میانگین حداکثر دمای پنج سال آخر با پنج سال اول کل دوره و 

 ر، تابستان، پاییز و زمستانفصول بها

 ، نیمه0220-0222سال آخر دوره در مقایسه با بهار  2، فصل بهار 1با توجه به شکل 

جنوبی با افزایش میانگین حداکثر دما مواجه بوده است.  تر از نیمهشمالی کشور بیش

های گاهگراد مربوط به ایستسانتی درجه 2/3تا  3ترین مقدار این افزایش به میزان بیش

های شمال شرق و نیز شمال غرب کشور گلمکان، مشهد و سرخس بوده و سایر ایستگاه

دوم  گراد در مرتبهسانتی درجه 3تا  2/9با افزایش میانگین حداکثر دمای فصل بهار بین 

های جنوب ترین میزان تغییر میانگین حداکثر دمای بهار نیز به ایستگاهقرار دارند. کم

گراد( متعلق بوده سانتی درجه 2/0تا  0تر از خلیج فارس )کم حاشیه شرق و جنوبی



45 

 
      7931بهار و تابستان  ،هجده، شماره م نهاندیشه جغرافیایی، سال 

 

تا  2/0زمانی مذکور در فصل بهار با افزایش دمایی بین  است. اغلب مناطق کشور در بازه

 اند. گراد مواجه بودهسانتی درجه 2/9

سال اول  2( و 9100-9102سال آخر ) 2میانگین حداکثر دمای فصل تابستان در 

های واقع در شمال شرق از قبیل سرخس، دهد که ایستگاه( نشان می0222-0220)

های گراد و ایستگاهسانتی درجه 3/9تا  9گلمکان، مشهد، تربت حیدریه و بجنورد بین 

اند. حدود گراد افزایش دما داشتهسانتی درجه 9تا  2/0شمال غرب و بستان و آبادان بین 

 درجه 0تر از جنوبی، جنوب شرق و مرکز ایران با کمیک سوم کشور از جمله نواحی 

گراد افزایش میانگین حداکثر درجه سانتی 0تا  2/0ها بین گراد و بقیه ایستگاهسانتی

 اند.  دمای تابستان مواجه بوده

سال  2( و 9100-9102سال آخر ) 2در مورد اختالف میانگین حداکثر دمای فصل پاییز 

گراد سانتی درجه 0تر از ان گفت که مناطق مختلف کشور کمتو( می0220-0222اول )

 اند.افزایش دما داشته

 0تر از ترین میزان افزایش دمای فصل زمستان همین دوره، مربوط به چابهار )کمکم

گراد سانتی درجه 0/3ترین افزایش دمای زمستان به میزان گراد( و بیشسانتی درجه

 درجه 9تا  2/0شرقی و نواحی داخلی کشور بین  نیمه مربوط به ارومیه بوده است.

گراد افزایش دما درجه سانتی 0/3تا  9غربی، بین  گراد و جنوب غربی و نیمهسانتی

 اند. داشته

سال اول دوره نشان  2سال آخر و  2ی اختالف میانگین حداکثر دمای ساالنه بین نقشه

-سانتی درجه 0تر از ایرانشهر( با کم دهد که جنوب شرق کشور )چابهار، سراوان،می

گراد افزایش سانتی درجه 9تا  2/0گراد و شمال شرق، شمال غرب و غرب کشور بین 

گراد سانتی درجه 2/0تا  0اند و بقیه مناطق کشور بین در میانگین حداکثر دما روبرو بوده

 اند. افزایش دما داشته

های شمال شرقی به استثنای فصل پاییز در بقیه هها نشان دادند ایستگاهمان طور که نقشه

نتایج  اند که این مطلب باگراد افزایش دما داشتهدرجه سانتی 2/3تا  2/0مواقع بین 
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هایی ایستگاه اندنشان داده مشابهت دارد که( 0329پژوهش محمدیاریان و همکاران )

طق پرمخاطره چون گلمکان، مشهد، قائن و خور از نظر مخاطرات دمایی جز منا

 شوند.محسوب می

-ها این است که میانگین حداکثر دمای ایستگاهقابل توجه و مشترک در بین نقشه نکته

سال آخر  2 ارومیه در فصول بهار، تابستان و زمستان و مقیاس ساالنه دریاچه های حاشیه

یافته است. گراد افزایش سانتی درجه 3تا  9ساله، بین  92 سال اول دوره 2نسبت به 

، 9113دوم قرن بیستم تا  نیز دریافتند که در نیمه (0332و همکاران )همچنان که زاهدی 

دما با روند افزایشی  غرب ایران در خصوص متوسط ساالنههای شمالاغلب ایستگاه

 اند.مواجه بوده

 نسبت به پنج 9100-9102اختالف متوسط حداکثر دما طی پنج سال انتهایی دوره یعنی 

رقم مثبتی بوده است که افزایش متوسط حداکثر دما را  0220-0222سال اول یعنی 

-نقشه) انددهد که اغلب نواحی کشور دچار افزایش دما شدهکند و نشان مینمایان می

ایستگاه منتخب کشور برای  29های . میزان این افزایش بر اساس داده(1های شکل 

 9و  2/1، 3/0، 9/9، 2/0پاییز و زمستان به ترتیب  مقیاس ساالنه، فصول بهار، تابستان،

ترین ترین و فصل پاییز، کمگراد بوده است. بر این اساس فصل بهار، بیشسانتی درجه

 اند. میزان افزایش میانگین حداکثر دما را داشته

 2های ( و دوره0220-9102سال ) 92تر از کل ( خنک0220-0222سال اول دوره ) 2

-تر از میانگین را در مقیاس ساالنه و فصلی نشان میبوده است و مقادیر کمساله بعدی 

در مقایسه با  9101تا  0222دهد. به غیر از زمستان، بقیه فصول و مقیاس ساالنه، از 

اند. فصل زمستان ، روند افزایشی مشابهی در میانگین حداکثر دما را داشته0222-0220

است. در این  داشتهریباً نزدیک میانگین کل دوره روند افزایشی تق 9102تا  9110از 

، فصول بهار و تابستان با افزایش و فصل پاییز با 9100-9102سال آخر یعنی  2بین، در 

 .(3)شکل  اندکاهش میانگین حداکثر دما مواجه بوده
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اول کل دوره و فصول بهار، اختالف میانگین حداکثر دمای پنج سال پنجم و پنج سال  : نقشه1شکل 

 تابستان، پاییز و زمستان

 
 (0220-9102) : تغییرات میانگین حداکثر دمای ساالنه و فصلی ایران در دوره3شکل 
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 گیرینتیجه

نتایج پژوهش نشان داد که تفاضل متوسط حداکثر دما طی پنج سال انتهایی دوره یعنی 

رقم مثبتی بوده است که حاکی  0220-0222نسبت به پنج سال اول یعنی  9102-9100

ایستگاه  29های باشد. میزان این افزایش بر اساس دادهاز افزایش متوسط حداکثر دما می

سینوپتیک منتخب کشور برای مقیاس ساالنه، فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به 

فصل بهار، گراد بوده است. بر این اساس سانتی درجه 9و  2/1، 3/0، 9/9، 2/0ترتیب 

اند که با ترین میزان افزایش میانگین حداکثر دما را داشتهترین و فصل پاییز، کمبیش

گر تواند بیانتوجه به حد واسط بودن فصل بهار بین دو فصل گرم و سرد سال، می

 فصل گرم باشد. افزایش طول دوره

در قیاس با پنج افزایش میانگین حداکثر دمای فصول و ساالنه در پنج سال آخر دوره 

شمالی کشور، در تابستان و ساالنه در شمال  ساله در فصل بهار در نیمه 92 سال اول دوره

غربی کشور  جنوبی کشور و در زمستان در نیمه غرب و شمال شرق، در پاییز در نیمه

غربی کشور، افزایش  بارزتر از مناطق دیگر بوده است. با توجه به کوهستانی بودن نیمه

تواند ناشی از ورود امواج گرم در انگین حداکثر دمای فصل زمستان در این مناطق میمی

تواند کاهش تعداد روزهای این فصل باشد. از پیامدهای محتمل این افزایش دما، می

یخبندان، افزایش ارتفاع برفمرز، افزایش ذوب ناگهانی برف ارتفاعات و قلل، افزایش 

های ها و سفرهها، کاهش ضریب نفوذ آب به آبخوانها و کاهش عمر مفید سدسیالب

ها، خسارات کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی زیرزمینی، تغییر هیدرولوژی حوضه

ها، تغییر و متعاقب آن، افزایش تبخیر و نیز تلفات آبی از گیاهان و افزایش نیاز آبی آن

دیگری باشد  در مواردی نابودی پوشش گیاهی، مهاجرت حیات وحش و تبعات متعدد

متری و لزوم  3111که با توجه به عدم وجود ایستگاه سینوپتیک در ارتفاع باالتر از 

تر علمی برای تأیید یا عدم تأیید تغییر دمایی در ارتفاعات باالتر، مالحظات دقیق

شود با توجه به نقش عوامل هم چنین پیشنهاد می مورد نیاز است. تحقیقات مرتبط با آن

های سطح زمین و عناصر اقلیمی، به دلیل تأثیر موقعیت قرارگیری پدیده جو باال در

-فرازها در تراز میانی جو بر روی میزان دمای مناطق، تغییر زمانی و مکانی آنها طی سال
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در  ایپرفشار جنب حارههای اخیر به خصوص برای فصل تابستان بررسی شود، زیرا 

وا، از طریق ایجاد آسمان صاف، دریافت ضمن ممانعت از صعود هخود استیالی  زمان

همان  شود.تر و افزایش دما میتابش خورشید را افزایش داده و باعث گرمایش بیش

(  در مورد بررسی پشته در سه تراز 0322گونه که نتایج پژوهش قائمی و همکاران )

ن ( نشان داد با دور شد0311-0320ساله ) 29هکتوپاسکال طی دوره  211و  211، 111

پشته پرفشار از سطح زمین به سمت ترازهای میانی جو، از حاکمیت پشته پرفشار جنب 

 شود.حاره بر روی ایران کاسته می

اند دمای میانگین حداکثر در ( نیز اشاره کرده0321همان طور که کرمپور و یاراحمدی )

مورد  هسال 92نواحی کم ارتفاع جنوب کشور، تغییرات چندانی نداشته است. در دوره 

های جنوبی، جنوب شرق و نواحی پست مرکزی نسبت به سایر مناطق مطالعه، ایستگاه

اند. ترین میزان تغییر افزایشی دما را داشتهکشور در فصول مختلف و مقیاس ساالنه کم

ترین میزان افزایش دما را به های شمال شرق و شمال غرب کشور بیشدر مقابل، ایستگاه

 دریاچه های حاشیههم چنین میانگین حداکثر دمای ایستگاه .اندخود اختصاص داده

-0222نسبت به  0220-9102 ارومیه در فصول بهار، تابستان و زمستان و مقیاس ساالنه

 گراد افزایش یافته است. سانتی درجه 0/3تا  2/0، بین 0220

 ایستگاه 29نه روزا  های خام میانگین حداکثر دماینتایج اشاره شده بر اساس داده

دار ( به دست آمده است و داشتن روند و معنی0220-9102ساله ) 92منتخب در دوره 

 شود و مستلزم مطالعات بعدی است.ها تأیید نمیبودن یا نبودن تغییرات آن

 
 منابع و مآخذ

 تحوالت آینده چالش اقلیمی ، پناهندگان0322نژاد، مرتضی، زاده، عیسی؛ اسمعیلابراهیم -0

، 13، شماره پانزدهمجغرافیا و توسعه، دوره  جنوبی، مجله موردی: خراسان مطالعه ایقهمنط

 زاهدان.

نیوار، شماره  ، پارامترهای مؤثر بر تغییر اقلیم،  نشریه0311زاده، فاطمه، براتیان، علی؛ رحیم -9

 ، تهران.31
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ارات دانشگاه زمین آمار )ژئواستاتیستیک(، چاپ دوم، انتش ،0332حسنی پاک، علی اصغر،  -3

 تهران.

مکانی  -، تحلیل تغییرات زمانی0332زاهدی، مجید؛ ساری صراف، بهروز، جامعی، جاوید،  -1

 ، زاهدان.01جغرافیا و توسعه، دوره پنجم، شماره  غرب ایران، مجلهشمال دمای منطقه
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The study of temporal and spatial variations average of the 

maximum temperature in Iran during 1991-2015 

 
Abstract 

 The unconventional climate change and global warming are among 

the most important problems facing humanity. The temperature 

change is more important because of its widespread effects. In this 

study, the average of maximum daily temperature for 92 synoptic 

stations of Iran during the statistical period of 25 years (1991-2015) 

were used to study the temporal and spatial variations of the 

maximum temperature of Iran and its zoning. The study years were 

divided into five periods (1991-1995, 1996- 2000, 2001-2005, 2006-

2010 & 2011- 2015). Then, all of the courses have been surveyed by 

interpolating and evaluating for spatial and temporal variations 

(annual and seasonal mean of the whole period, Annual and seasonal 

average of 5 years & difference between the maximum temperature 

of the last 5 years and the first 5 years). The average spatial 
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variations of the maximum temperature in the studied area have been 

interpolated by ordinary kriging method and its sub-models. Results 

of the study showed that the average of the maximum temperature in 

the most of stations in the last 5 years of 2011-2015 compared to the 

first 5 years of 1991-1995 has been increased. The rate of this 

increase in Iran for the annual scale, seasons of spring, summer, 

autumn and winter has been 1.5, 2.2, 1.3, 0.5 and 2 degrees Celsius 

respectively. The spring season, the highest and autumn, had the 

lowest average temperature increase. Generally, most of the regions 

in Iran faced with rising temperature, and this increase in the spring 

in the northern half of the country, in summer and annual in the 

northwest and northeast, in the autumn in the southern half of the 

country and in the winter in half Western country were more than 

other areas. 

Key words: average maximum temperature, climate change, Iran, 

Kriging, zoning  

 


