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  دهیچک

 هر وقوعبر زمان  داردهاي جوي بر تاثیراتی که بر میزان هریک از فراسنج افزون، اخیرقرن  خاللفرایند گرم شدن زمین در 
در حال افزایش بوده و این تغییرات در  گذشته ۀباشد. روند دما در چند دهآفرین و نقشتواند موثر ها نیز مییک از این فراسنج

اند چشمگیرتر است. در این پژوهش با استفاده از  خشک جهان جاي گرفته هدر کمربند خشک و نیم هایی همانند ایران کهگستره
اي در هاي یاختهاز پایگاه دادهمنظور،  شود. بدینمی تحلیلفصلی ایران  ۀکندال روند دماهاي بیشینه و کمین -آزمون آماري من

 تفکیک دماي بیشینه و کمینه با ۀروزانهاي داده متحده آمریکا یاالتدانشگاه سانتاکالرا در امقیاس جهانی، موجود در تارنماي 
تبدیل شد. در  Mat labافزار قابل استفاده در نرم )TXT.( به فایل Gradsافزار درجه دریافت و با استفاده از نرم 5/0×5/0 یمکان

اجرا  21550×619براي ماتریسی به ابعاد  Mat labدر درصد  95 ۀروند آستان ۀکندال، براي محاسب- من ةادامه، کد نوشته شد
دهد، دماي بیشینه استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می Arc GISافزار شد. براي نمایش گرافیکی نتایج نیز از نرم

ایران  شرقیشمال غرب ایران و جنوب شرق در هر چهار فصل بدون روند است و در فصل زمستان کمترین پهنه را قسمت شمال
دهد. در فصل پاییز روند افزایشی دماي بیشینه در نواحی شرقی ایران و فارس نمود بیشتري دارد، این در به خود اختصاص می

 يغرب دماي بیشینه پاییز بدون روند است. دماي کمینه در اکثر مناطق ایران روند است که در نواحی مرکزي ایران و شمال یحال
وص، روند افزایشی دماي کمینه در فصل زمستان در نواحی شمال غرب، زاگرس و جنوب شرق ایران افزایشی دارد. در این خص

  آشکار است.  کامالً
  

  .، ایرانکندال، فصلی، روند- کمینه، من و : دماي بیشینههاي کلیديواژه

  
  1مقدمه
 یمـیو نوسانات اقل ییرات آب و هواییتغ: مسئلهطرح 

و از مسـائل  یجوامع انسان ریگبانیر گریم قرن اخیدر ن
 ن راسـتایـ. در ابوده اسـت یالملنیب یمجامع علم روز

افـت یدر یدر پـ ییهـاتالش یطیدانشمندان علوم مح
انجــام  جهــانرات در گوشــه و کنـار ییـن تغیــزان ایـم

ر بـه یـ. در زباشـندیا در حـال پـژوهش مـی و اند داده
  :گرددیها اشاره من تالشیاز ا يا پاره

هـاي ) رونـد تغییـرات بـارش1997( 2انجل و هاف
ــ 304در را ســنگین  ــاالت  ۀایســتگاه در میان ــی ای غرب

                                                             

  halabian_a@yahoo.comنویسنده مسئول: *
2. Angel and Huff 

ثابت و بدون آنها معتقدند فرض  ؛متحده بررسی کردند
ــارش ــانی ب ــودن ســري زم ــد ب ــرین رون ــاي ف ــراي ه ب

توانـد غربی ایاالت متحده نمی ۀهاي مختلف میان بخش
ضـمن ) 1998( 3درست باشد. اکـی نرمـی و همکـاران

ایستگاه واقع در چمنزارهـاي  37روند بارش در بررسی 
سال بیان کردنـد  75بیش از  ۀآمار بارش روزان باکانادا 

سـال اخیـر  75که رونـد بـارش و مقـدار بارنـدگی در 
و  62/0ترتیـب  داري در ایـن منطقـه بـهیطور معنـ هب

 4متر در هر سال افزایش داشته است. کنکل میلی 60/0
هاي بارشـی فـرین روند شاخصضمن بررسی ) 2003(

در ایاالت متحده نشان داد که افـزایش چشـمگیري در 

                                                             
3. Akinermi 
4. Kunkel 
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و  1920هـاي فراوانی رویدادهاي بارشی فرین در دهـه
ــاران 1930 ــن و همک ــب م ــته اســت. لی ــود داش  1وج

رونــد بـارش در جنــوب آمریکــاي بـا بررســی ) 2004(
کـه  ندنشان داد 1999تا  1976هاي مرکزي طی سال

ــت در  ــد مثب ــرین رون ــی  20بزرگت ــوبی ط ــه جن درج
یـل مارس رخ داده و بر روي جنوب برز -ماههاي ژانویه

ــاران ــوده اســت. آرورا و همک ــز ب ــه 2005( 2متمرک ) ب
 125بررسی روند دمـاي متوسـط سـاالنه و فصـلی در 

افـزایش درجـه آنهـا ایستگاه در هند پرداختند. نتـایج 
 متوسط و حرارت درجه حداکثرحرارت ساالنه، متوسط

 09/0و  92/0، 42/0ترتیب ( بهرا حرارت  درجه حداقل
دهـد. کـارابوران و سال) نشان مـی 100در  گراد سانتی

ــاران ــانگین، 2006( 3همک ــل می ــه و تحلی ــه تجزی ) ب
ایســـتگاه  8متوســـط حـــداکثر و متوســـط حـــداقل 

ــلی و  ــاالنه، فص ــاس س ــتانبول در مقی ــی اس هواشناس
نتـایج پرداختند.  2006-1975ماهیانه در دوره آماري 

درجـه  83/0درجـه حـرارت سـاالنه آنان نشان داد که 
ــانت ــاالنه  گراد یس ــداکثر س ــط ح ــه  6/1و متوس درج
سـال آمـار اسـتانبول افـزایش  32در طول  گراد سانتی

) روند دما و بـارش 2006( 4سو و همکاران یافته است.
یانــگ تســه چــین را طــی  ۀرودخانــ ۀفــرین در حوضــ

 108بـر اسـاس داده هـاي  2002تـا  1960هاي  سال
ایستگاه هواشناسی بررسی کردند. آزمـون رونـد نشـان 

دار حوضـه معنـیایـن داد که روند بارش تابسـتانی در 
) معتقـد اسـت تغییـرات 2007( 5کروشیت بوده است.

تواند با تغییراتـی هاي بارش میدرون ساالنه در ویژگی
هـاي بارشـی بـزرگ در اندازه، مکان و رخـداد سـامانه

کننـد در ارتبـاط مقیاس که از روي ایسلند عبـور مـی
) براي یافتن رابطه بین 2009( 6دورد و همکاران باشد.

ویـژه دمـاي ه هاي انسانی بر تغییرات اقلیمی بـفعالیت
هواي شهرهاي پـر جمعیـت دهلـی، کلکتـه، بمبئـی و 

انـد، در طـی چناي که داراي رشد سریع جمعیت بـوده
-دو دوره جمعیت کم و دوره شهرنشـینی از روش مـن

ئـی دمـاي بیشـینه در ب. در بماسـتفاده کردنـدکندال 
                                                             
1. Leibmann 
2. Arora et al 
3. Karaburun et al 
4. Su et al 
5. Crochet 
6. Dhorde et al 

هـاي موسـمی افـزایش افتد و بـارشزمستان اتفاق می
یابد و دماي کمینه به صورت قابل تـوجهی کـاهش می

شهرها، ثبت قابـل تـوجهی در  ۀدارد. از سوي دیگر بقی
 7وش و همکـاران چـی انـد.اشتهافزایش دماي کمینه د

بررسی منابع آب زیرزمینی در ناحیه منظور  ) به2010(
در دمـاي فرانسـه بـراي یـافتن رونـد  8پیرنه اورینتـال

 ةتبخیر و تعـرق بـالقوه در دور ماهیانه و ساالنه، بارش،
کنـدال -گیري از روش منبا بهره 2006-1970آماري 

ماکوخـا و  ییلوکـوبه بررسی محلـی رونـد پرداختنـد. 
-ون و روش منی) با استفاده از رگرس2011( 9ایسانیش

 4نه سـاالنه در یشـینه و بیکم يدما یکندال به بررس
 1966 يآمـار ةدور یدر ط یروبینا یستگاه هواشناسیا

رونــد نتـایج آنهــا نشـان داد کـه پرداختنـد.  1999تـا 
 شـهر يتجـار ۀدر منطق نهیشیدرجه حرارت ب یشیافزا

)CBD( ًــامال ــت. ک ــهود اس ــاران  مش ــان و همک رحم
بررسی دماي حداکثر ایستگاه جـده در  ضمن) 2011(

ــا اســتفاده از روش  2006-1970آمــاري  ةطــول دور ب
کندال و رگرسیون خطی افزایش قابل تـوجهی در -من

) 2012( 10سـفاري. کردنـدروزهاي گرم سال مشاهده 
بـه بررسـی رونـد دمـاي  2010-1958آماري  ةدر دور

کندال -سطح زمین با استفاده از روش ناپارامتریک من
پرداخت. نتـایج از افـزایش درجـه حـرارت سـالیانه در 

اي  دوره 1977تا  1958حکایت دارد، از  1977-1979
شود. افزایش درجه حـرارت سـاالنه در خنک تلقی می

در سـال در  0455/0کیگالی پایتخت روآندا بـا شـیب 
بررسـی سـري  با) 2012( 11دنبرگ حال افزایش است.

ــی 1999-1949ســاله ( 50زمــانی  ) دمــا، بــارش و دب
حوضه تورینگن آلمان با اسـتفاده از روش ناپارامتریـک 

اقلـیم منطقـه در تابسـتان نشـان داد کـه کنـدال -من
تمایل به گرم و خشک دارد و زمستان رو بـه مرطـوب 

) در پژوهشی که روي رونـد 1375کمالی ( شدن است.
-1365 ةي مختلف ایـران طـی دورها ایستگاهبارندگی 

انجام داد نشان داد که روند بارنـدگی در برخـی  1375
از نقاط کاهشی و در برخی دیگر افزایشی بـوده اسـت. 
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) به بررسی چند پارامتر اقلیمی منـاطق 1382روشنی (
بـا اسـتفاده  1955-1994ة ساحلی دریاي خزر در دور

کنــدال پرداخـت و نشــان داد کـه زمــان -از روش مـن
صـورت ناگهـانی بـوده و ایـن ه شروع بیشتر تغییرات ب

گردنـد. تغییرات به دو صورت روند و نوسان ظاهر مـی
هاي ) روند تغییرات بارندگی1383خلیلی و بذرافشان (
 ةایستگاه قدیمی در طـی دور 5 ۀساالنه، فصلی و ماهان

ــاري  ــارامتر  2001-1893آم ــتفاده از روش پ ــا اس   را ب
–t کنـدال بررسـی -استیودنت و روش ناپـارامتري مـن

داري را در . نتایج وجـود هـیچ نـوع رونـد معنـیکردند
ي مـورد مطالعـه ها ایسـتگاههاي بارش ساالنه در سري

هاي بـارش فصـلی، هـم رونـد اما در سري ،تائید نکرد
در افزایشی و هـم رونـد کاهشـی قابـل مشـاهده بـود. 

رونـد با بررسی ) 1384پژوهشی شیرغالمی و قهرمان (
ایستگاه  34تغییرات بلندمدت دماي متوسط ساالنه در 

ي ادار ها ایسـتگاه درصد 59نشان دادند که سینوپتیک 
ونـد منفـی رداراي  ها ایسـتگاه درصد 49روند مثبت و 

) به بررسی انحـراف 1386عزیزي و روشنی (باشند. می
(میــانگین  احتمـالی برخــی عناصــر رطــوبتی و دمــایی

ــاکی) ســواحل  ــارش و ابرن دمــاي حــداقل، حــداکثر، ب
هــاي سـاله بــین سـال 40جنـوبی خـرز در یــک دوره 

ــایج 1994-1955 ــد. نت ــت را در  ،پرداختن ــد مثب رون
ر را دماهاي حداقل و رونـد منفـی در دماهـاي حـداکث

خوشحال دسـتجردي و قویـدل  پژوهش دهد.نشان می
ــورد) 1387رحیمــی ( ــه و بیشــین در م ــاي  ۀکمین دم

ـــک دوره  ) در 2005-1951ســـاله ( 55ســـاالنه در ی
دار در رونـد عدم تغییرات معنی ایستگاه اصفهان بیانگر

زاده و حجـازي بلندمدت دماي کرانگین اصفهان اسـت.
ــروین ( ــه بررســی تغییــرات دمــاي ســاالنۀ 1388پ ) ب

ایستگاه سینوپتیک تهران و مطالعـه انحـراف احتمـالی 
 2005-1951آن از حالت نرمال در طـی دوره آمـاري 

 دمـاي براي روند نوع از تغییراتپرداختند. از نظر آنها 
 در و افزایشی ساالنه حداکثر و حداقل دماهاي ساالنه،
ــت ــت جه ــوده مثب ــت ب ــاران  .اس ــانبخش و همک جه

) به بررسی تغییرات بارندگی و دمـا در حوضـه 1389(
کنـدال -غیر پارامتریـک مـن کرخه با استفاده از روش

ي هواشناسـی، ها ایستگاهساله  30پرداختند. با بررسی 
منطقه کاهشـی  يهااکثر زیرحوضه بارندگی ساالنه در

ــد در صــورتی کــه دمــا اســت؛  یشــی را نشــان اافزرون
ــی ــد. م ــد ده ــو ح ياس ــه  )1389( يدری ــه مطالع ب

ــ، میهمبســتگ ــارش ییــزان و تغی ــا و ب رات عناصــر دم
با استفاده از  2005-1951دوره  یراز در طیستگاه شیا

-اسـکور و آزمـون مـن يز، یزمان يهايون سریرگرس
درجـــه  9/1ش یج از افـــزایکنـــدال پرداختنـــد. نتـــا

دارد ت یـدما در متوسط سـاالنه حکاعنصر  گراد سانتی
که در هر چهار فصـل قابـل مشـاهده اسـت. متوسـط 
بارش ساالنه عکـس دمـا در کـل سـال بـه جـز فصـل 

   دارد. یزمستان روند کاهش
  

  روش تحقیق
 ةگـایپادماي کمینـه و دمـاي بیشـینه از  هايداده

موجـود  دانشگاه سانتاکالرا ایاالت متحـده آمریکـا داده
ــــا در  http://hydro.engr.scu.edu/files يدر تارنم

 ) برداشــت شــد.2008-1950( هســال 59 یزمــان ةدور
ــاداده ــود در ا يه ــموج ــورت ین پای ــه ص ــاه داده ب گ

در  یجهان در مقیاس یدرجه قوس 5/0×5/0 يها اختهی
 گاه دادهین پایا اطالعات لیتبد ي. براباشددسترس می

افـزار  در نـرم یسـی) بـا برنامـه نوTXT.( یل متنیفابه 
Grads افـزار به فرمت قابل اسـتفاده در نـرمMat Lab 

کار آزمون نرمال نبودن، از روش  يدر ابتدال شد. یتبد
د تـا یها اعمال گردداده يرنف بر رویاسم-کولموگروف

   .گردد شخصها مداده یآنرمال
ک یـناپارمتر يهاداده يآزمون روند برادر خصوص 

ن یـتـوان بهـره گرفـت. در ایمـ یگوناگون يهااز روش
رونـد  يبه واکاوکندال -من با استفاده از روش پژوهش

پرداخته ن یزم رانیا ةه بر گسترنیشینه و بیکم يدماها
 بـودن مناسـب بـه توانمی روش این قوت نقاط از .شد

 آمـاري توزیـع از کـه زمانی هايسري براي آن کاربرد
 نـاچیز اثرپـذیري. نمـود اشاره کنندنمی پیروي خاصی

 هـايسـري از برخـی در که حدي مقادیر از روش این
 از استفاده مزایاي دیگر از نیز گردندمی مشاهده زمانی

 صـفر فـرض .)2005 ارکـن، و تورگی( است روش این
 سري در روند وجود عدم و بودن تصادفی بر آزمون این
 فــرض رد( یـک فـرض پـذیرش و دارد داللـت هـاداده
  .باشدمی هاداده سري در روند وجود بر دال) صفر
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   ةپایگاه داد درجه قوسی 5/0×5/0ي هاتوزیع فضایی یاخته :1شکل 
  در قلمرو مطالعاتیسانتاکالرا 

  

   :)2012و، ی(کارمش است زیر شرح به آزمون این آماره محاسبه مراحل 
 :زیر شرح به S پارامتر استخراج و عالمت تابع اعمال و همدیگر با مشاهدات تک تک بین اختالف محاسبه -1
  

  )1رابطه (

 
قابل  زین باال هاز رابط عالمت تابع. باشندمی سري امi و امJ هايداده ترتیب به 푇 و푇 و سري، مشاهدات تعداد n که

  . است محاسبه
 ر است: یبه شرح ز سنایوار آماره محاسبه -2

  )2رابطه (

 
  باشد. n>10که  یبه شرط

  :Zاستخراج آماره  -3
 )3رابطه (

 
  ر برقرار باشد. یز ۀم که رابطیریم فرض صفر بپذیتوانیما م یزمان

|푧|                                                                                                                )4رابطه ( ≤ 푧 / 



 5                                                                                                                                       ایران فصلی کمینه و بیشینه دماي تغییر ارزیابی

Z گرفته نظر در آزمون براي که است داريمعنی سطح 
 سطح در استاندارد نرمال توزیع ةآمار 푍 و شود می

 بودن دامنه دو به توجه با که باشدمی α دارمعنی
훼 از آزمون،  این پژوهش این در. شد استفاده ⁄2
. گردید استفاده درصد 95 اطمینان سطوح براي آزمون

 هاداده سري روند ؛باشد مثبت Z آماره که صورتی در
 در نزولی روند آن بودن منفی صورت در و صعودي

سپس با استفاده از کدهاي نوشته  .شودمی گرفته نظر
براي  Matlabکندال در - شده روش ناپارامتریک من

صورت فصلی، در  ) به21550×619ها (هر یک از یاخته
محاسبه گردید و نتایج حاصله در روند  95/0آستانه 

 .صورت گرافیکی ترسیم گردید به Arc GISافزار  نرم
هاي مورد استفاده در این منظور اعتبارسنجی داده به

مل بر دماي کمینه و دماي تمشاي پژوهش پایگاه داده

سینوپتیک و کلیماتولوژي ایستگاه  304 ۀروزان ۀبیشین
 هدرج 5/0×5/0 یاخته 619با تفکیک مکانی  وایران 

گاه آنقوسی در بازه زمانی مورد بحث تهیه گردید. 
پایگاه داده مورد استفاده در این پژوهش با پایگاه داده 

آن چه  گردید.اعتبارسنجی فوق به روش همبستگی 
آید؛ نتایج حاصل از این اعتبارسنجی است. یدر پی م

ضریب همبستگی در شود؛ گونه که مالحظه میهمان
و  80/0فصول در مورد دماي بیشینه بیش از تمامی 

است. این موضوع  77/0براي دماي کمینه بیش از 
باالي و همسویی بسیار این دو پایگاه نشان از نزدیکی 
ترتیب با اطمینان خاطر  بدیندارد.  بروندادهاي آنها

الت اسانتاکالرا ای هتوان از پایگاه دادبیشتري می
   .)1(جدول  متحده آمریکا استفاده نمود

  

  دانشگاه سانتاکالرا در قلمرو مطالعاتی هاعتبارسنجی پایگاه داد :1 جدول
    دماي بیشینه     دماي کمینه 

  فصل ضریب همبستگی  فصل  ضریب همبستگی
 بهار 89/0 بهار 88/0
 تابستان 82/0 تابستان 85/0
 پاییز 80/0 پاییز 87/0
 زمستان 91/0 زمستان 77/0

  
  بحث 

ک یـاز روش ناپارامتر يریـگن نوشتار با بهـرهیدر ا
نـه و یکم يروند دمـا درصد 95 ۀدر آستان کندال-من

 یینها ۀجینت و بررسی رانیا در یفصل صورتبه شنه یب
ش ینمـا یکـیبه صورت گراف GISافزار با استفاده از نرم

 يهـا در هـر دو دمـاداده یکـیگراف یخروج .شدداده 
 ۀدر آسـتانرا دار یمعنـ یشـینه روند افزایشینه و بیکم
نه در فصـل یشـیب يروند دمادهد. ینشان م درصد 95

فـارس (خوزسـتان،  جیخلـ يهـاکرانـه یبهار در نـواح
راحمــد، فــارس، بنــدرعباس)، یو بو یــهلویبوشــهر، کهگ

کرمـان، شـمال و شـرق  يو مرکز یجنوب یالم، نواحیا
ش را یر افزایو شرق دشت کو يستان، خراسان رضویس

، يران مرکـزیعمان، ا يایسواحل دردر  ؛دهدینشان م
مشـاهده  يداریران رونـد معنـیـشمال و شمال غرب ا

ر یـنه در تابستان، بـه غیشیب يدما). 2(شکل  شودینم

عمـان،  يایـان و سواحل دریچاله جازمور ۀیاز سه ناح
ر (جنـوب سـمنان و شـمال یکـو از دشـت ییهاقسمت

، هسـتند شمال غرب که بـدون رونـد ۀیناح اصفهان) و
را نشـان  ییش دمـایران رونـد افـزایـر مناطق ایسادر 

، ایـران در جنـوبز، ییفصـل پـادر  .)3(شکل  دهد یم
ــتان ــااس ــهر و بخــش :يه ــارس، بوش ــاف ــوب يه  یجن

ان اسـت. در یـنما یشـیچنـان رونـد افزاهـم خوزستان
ن یو قـزو يالم، لرستان، همدان، مرکـزی، انواحی غربی

 يهـااسـتانباشد. یدما مشهود م ۀنیشیب یشیروند افزا
نیز ر یدر شرق کشور، چاله لوت و شرق دشت کو يمرز

در فصل زمسـتان ). 4است (شکل  یشیافزاداراي روند 
هایی از شمال شرق ي کوچکی در بخشبه جزء گستره

رضوي، سـمنان و یـزد) کـه  ایران (قسمتی از خراسان
روند افزایش دماي بیشینه را در فصل زمسـتان نشـان 

هاي بدون رونـد  دهد، در غالب مناطق ایران گسترهمی
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). دماي کمینه در فصل بهار تنهـا 5نمایان است (شکل 
زمـین (مرکـز کرمـان، در بخش کوچکی از پهنه ایـران

جنوب شرق فارس، شـمال هرمزگـان و دشـت مغـان) 
وند اسـت، ولـی در سـایر نـواحی ایـران زمـین بدون ر

). در فصـل 6(شـکل  دهـدروندي افزایشی را نشان می
ي ایران به جزء شـمال تنگـه تابستان در تمامی گستره

هرمز (استان هرمزگان) روند افزایشی در دماي کمینـه 
دمـاي کمینـه  ).7(شـکل  گـرددتابستانه مشاهده مـی

کرمان، شرق و  پاییزه در جنوب شرق فارس، هرمزگان،

جنوب کرمـان و قسـمت انـدکی از شـمال خوزسـتان 
ها ، این در حالی است که در سایر پهنهاستبدون روند 

(شـکل  باشدمیروند دماي کمینه پاییزه رو به افزایش 
ي ). دماي کمینه زمستانه در قسـمت اعظـم گسـتره8

ــران ــنای ــین در ای ــد و در  زم ــدون رون ــاري ب دورة آم
شرق، جنوب شرق، زاگرس مرکـزي هاي شمال  قسمت

اسـت  یو در شمال غرب ایـران داراي رونـدي افزایشـ
  ).  9(شکل 

  

    
  روند دماي بیشینه در فصل تابستان :3 شکل  روند دماي بیشینه در فصل بهار :2شکل

    
  روند دماي بیشینه در فصل زمستان :5شکل  روند دماي بیشینه در فصل پاییز :4شکل

    
  روند دماي کمینه در فصل تابستان :7 شکل  روند دماي کمینه در فصل بهار :6 شکل
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  روند دماي کمینه در فصل زمستان :9 شکل  روند دماي کمینه در فصل پاییز :8شکل

 
  گیريبندي و نتیجهجمع
ر یـک قرن اخین در یزم یشیگرما روندکلی، طور به
ن رونـد یـنقاط جهان گـزارش شـده اسـت، ا یدر اقص

ضـعف و در نقاط مختلف از خود شـدت  ییش دمایافزا
رونـد این پـژوهش آشـکار سـاخت کـه  .دهدنشان می

ــا یشــیافزا ــواحیب نهیشــیب يدم ــوب یشــتر در ن ، یجن
شـود کـه در فصـل یده مـیـران دیـا یو شـرق مرکزي

ایـن موضـوع مبـین ایـن دارد.  يشـتریتابستان نمود ب
دماي بیشینه روند افزایشی گرم سال  ةاست که در دور

در سـواحل  اغلـباي رطوبت جوي اثر گلخانهبه سبب 
بـه سـبب خلیج فارس و فقـر ابرنـاکی و خشـکی هـوا 

هاي مرکزي و شـرقی کشـور در بخشپایداري پویشی 
ش یز تمرکـز رونـد افـزاییدر فصـل پـاشود. تشدید می

این ران قرار دارد. یا یشرق ینواح يبر رو نهیشیب يدما
 یکـوچک يدر فصل زمستان گسترهدر حالی است که 
را شـامل  ياز خراسـان رضـو یبخش در شمال طبس و

ن نسـبت بـه یزمـرانیدر ا یفصل ۀنیکم يدما شود.یم
 يانه در هـر چهـار فصـل گسـترش پهنـهیشـیب يدما

بهــار،  يهــاکــه در فصــل يابــه گونــه دارد؛ يشــتریب
و کشـور  یجنـوب يهـاقسمت رخی ازبز ییتابستان و پا

ده یـمورد پـژوهش د يکرمان بدون روند در دوره آمار
ها نشانگر روند افزایشـی در دمـاي سایر پهنهشود و یم

 يدمـا یشـیرونـد افزا در فصل زمسـتان کمینه است.
غرب، غرب و رشته کوه زاگرس تـا شمال ینه نواحیکم

شرق از جنوب یو قسمت يبوشهر، خراسان رضو یحوال
روند گسترش  رد که نسبت بهیگین را در بر میزمرانیا

. دارد يشتریب ین فصل گستردگینه همیشیب يدر دما
توانـد مویـد نظـر در مجموع، نتایج ایـن پـژوهش مـی

) باشد که معتقد است ایران نسـبت 1390( مسعودیان
است و رژیم گرمایی تر شده به پنجاه سال گذشته گرم

      تري پیدا کرده است.  اي قويکشور الگوي قاره
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