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 ، ايرانتهران ،خوارزمي دانشگاه شناسي، اقليم استاد  ـعليجاني بهلول    

  ، ايرانتهران ،زميخواراقليم شناسي، دانشگاه دانشجوي دكتري  ـ1احمد روشني

  ، ايران تهران،خوارزميدانشجوي دكتري اقليم شناسي، دانشگاه   ـفاطمه پرك

 ، ايران تهران، كارشناس ارشد آمار، دانشگاه شهيد بهشتي ـروح اهللا حيدري

  

  26/7/1391:    تاريخ تصويب17/5/1391: تاريخ دريافت

  چكيده

بـراي  .  بررسي شده اسـت  ايرانهاي اخير دردر دهههاي دما  تغييرپذيري فرين ،اين پژوهش در  

ميـزان   و   هـا  سـري داده    بـودن  پراكندگي مكاني مناسب و طـوالني مـدت        ها به انتخاب ايستگاه 

 2006-1961  زمـاني در دوره دمـا  روزانـه  سـري  60 سپس،. هاي گمشده توجه شده است داده

م مورد تاييـد گـروه      تغيير اقلي  هاي از مجموعه شاخص    شاخص 18شده و   براي تحليل انتخاب    

بــراي تـشخيص تغييرپــذيري   . شــده اسـت اسـتفاده ، )WMO–CCL/CLIVAR(المللــيبـين 

 بـراي تعيـين خـود همبـستگي خطاهـاي           ومدل رگرسـيون خطـي       و   كندالمن آزمون روندها،

العه نشان دهنـده افـزايش       نتايج مط  . شده است  كارگيريه ب آزمون دوربين واتسون   رگرسيون نيز 

هـاي  ميانگين حداكثر دمـا، شـب  ، ميانگين حداقل دما  هاي  شاخص. ستهاتگاه در ايس  دماي هوا 

 دهنـد نشان مـي در كل كشور را هاي گرم روند افزايشي هاي گرمسيري و تداوم دوره   گرم، شب 

شتر نقـاط كـشور     يـ هاي سـرد در ب    و تداوم دوره  ) DTR(محدوده دماي روزانه    هاي   شاخص و

 منـاطق  در بيـشتر     ، روزهـاي گـرم     و  طول فصل رويـش    ،به طور كلي  . ندهستروند منفي   داراي  

رونـدهاي حـاكي از سردشـدگي    . هاي سرد با كاهش همراه استكشور در حال افزايش و شب  

توان نتيجـه   مي درنهايت. شوده شهركرد ديده مي   ويژه ايستگا ه  تنها در منطقه زاگرس جنوبي و ب      

 مقـدار ايـن افـزايش در منـاطق     گرفت كه دما در بيشتر مناطق كشور در حال افـزايش اسـت و         

  .مركزي كه داراي آب و هواي خشك و نيمه خشك هستند، از شدت بيشتري برخوردار است

  . اقليم، فرين هاي اقليمي، دما و ايرانتغييرپذيري: ها كليدواژه

                                                 

 Email: ahmadroushani@yahoo.com                                                              09193194730: نويسنده مسوول 1



 دوم  ه     شمار                                           جغرافيا و مخاطرات محيطي                                                               18 

 مقدمه

IPCC(  درجه سلسيوس افزايش پيدا كرده اسـت 74/0دماي جهان در طي قرن گذشته در حدود 
1،2007 ،

هـاي سـخت و رخـداد    سنگين، زمـستان  هايدر مطالعات اخير، به افزايش احتمالي امواج گرمايي، بارش. )30

 : 2005،   و همكـاران   2زانگ(ها به علت تغييرات اقليمي اشاره شده است         هاي تابستاني بر روي خشكي    طوفان

هاي دما انجام مي شدند، بيشتر      ز داده هاي بلند مدت تغيير اقليم كه با استفاده ا        هاي گذشته، تحليل  در دهه ). 11

-هاي فرين كمتـر مـورد توجـه قـرار مـي      و تحليل دادهاند ميانگين متمركز بودهبر روي تغييرپذيري در ارزش    

-از سوي ديگر، اين باور مطرح است كه تغييرات اقليمي بيـشتر جنبـه         ). 206 : 3،2003جونز و موبرگ  (گرفت  

؛ 200: 2009، 4رادينـووي و كـوري  ( دهد ي فرين دما را تحت تأثير قرار مي   هاي هوا و اقليم به ويژه رخدادها      

: 2004 و همكاران،    6ريو(ها   اقتصادي فرين  -اثرات گسترده اجتماعي  بنابراين،  . )293: 2006 و همكاران،    5لهنر

رش در هـاي دمـا و بـا   ارزيابي تغييرات فـرين . دهدضرورت توجه بيشتر به چنين مطالعاتي را نشان مي   ،)145

 و همكـاران،    8؛ نيـو  2003 و همكـاران،     7مودلسي(هاي زيادي از جهان انجام شده است        قرن گذشته، در بخش   

اثرات گـسترده   ). 2006 و همكاران،    11؛ الكساندر 2003،  10؛ كلين تانك و كونن    2005،  9؛ موبرگ و جونز   2001

-دليل برخـورداري از اقلـيم بـسيار آسـيب    در مناطق خشك و نيمه خشك همانند ايران به  ها اقتصادي فرين  -اجتماعي

-تغييـر . گر را بـه دنبـال داشـته باشـد    پذير و شكننده، بيشتر است و تغييرات ناگهاني آنها ممكن است رخدادهاي ويران 

اجتمـاعي باليـاي   -رود و اثـرات مخـرب اقتـصادي       هاي ذاتي اقليم ايران به شمار مـي       پذيري مكاني و زماني از ويژگي     

نـاظم الـسادات و     (هـاي اخيـر در ايـران بـسيار زيـاد بـوده اسـت                ها در سـال   ها و خشكسالي  سيالباقليمي از جمله    

   ).4016: 2004، 14ناظم السادات و قاسمي ؛697: 2002 و همكاران،13؛ بارلو59: 2000، 12كوردري

، بـا موضـوع تحليـل مكـاني بادهـاي سـرد در جنـوب غـرب ايـران و كاويـاني و                        )2004(مطالعه رسولي 

. دهـد ، در مورد دماهاي موثر در كشور تغييرپذيري و ناپايداري اقليم را در كشور نـشان مـي             )2004(همكارش

                                                 
1 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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هـاي سـرد و گـرم،       پيامد گرم شدن جهاني در ايران شامل افزايش فراواني رخـدادهاي فـرين بـه ويـژه مـوج                  

-در سـال ،  )342: 2009رحيم زاده و همكـاران،    (هاي شديد دراز مدت است      هاي سيل آسا و خشكسالي     بارش

؛ 1378عليجـاني،   ( انـد   ، تغييرپذيري ميـانگين دمـا را در ايـران بررسـي نمـوده             يهاي گذشته تحقيقات مختلف   

 ؛2005؛ پــدرام و همكــاران، 1383 و2003؛ رحــيم زاده و عــسگري، 2002؛ رســولي، 1378جهــادي طرقــي، 

 تغييرپـذيري   ،)2009(يگـران زاده و د  بعـالوه، رحـيم    ).1390 اسـدي و حيـدري،       ،1389منتظري و مسعوديان    

، بيان كردند كـه فراوانـي       )2007(هاي دما و بارش را در ايران مورد توجه قرار دادند و تقوي و محمدي                فرين

دار  تغييـرات معنـي  ، نيـز )1380(كـاري . رخدادهاي سرد و گرم به ترتيب با كاهش و افزايش همراه بوده است      

تـري از  هدف اين پـژوهش ارائـه تحليـل دقيـق     .تاييد نموده استهاي سرد در تهران را امواج گرمايي و دوره

  .زماني فرين هاي دما در گستره سرزميني ايران است-پراكندگي مكاني

  هامواد و روش

رحـيم زاده   (براي ترسيم تصويري دقيق از تغييرپذيري فرين هاي دما با توجه به مشكالت آماري موجـود                 

 طـوالني مـدت   ،پراكندگي مكاني مناسب در گستره كـشور     ها به   يستگاهدر انتخاب ا  ،  )330: 2009و همكاران؛   

هـاي اقليمـي    اگر نوسانات زماني در سـري داده       .هاي گمشده توجه شده است    ها و ميزان داده   بودن سري داده  

ترين عوامل عدم همگني تغييـر در وسـايل   مهم. شودتنها ناشي از عوامل اقليمي باشند، سري همگن فرض مي         

بـراي  ). 278: 2000 و همكـاران،     1كـولينز (هاي مفقود هـستند   گيري، تغيير در محل ايستگاه و ميزان داده       اندازه

 معيارهايي همچون عدم تغيير مكان ايستگاه، فقـدان داده كمتـر از پـنج               ،جلوگيري از اثرات ناهمگني در نتايج     

صـورت نداشـتن معيارهـاي فـوق        درصد و تداوم زماني كافي در انتخاب ايستگاه ها استفاده شده است و در               

ايجاد وقفه در داده هاي ايستگاه خرم آبـاد بـه دليـل             :  به عنوان مثال   ؛سري مربوطه از تحليل حذف شده است      

 30  در هـاي روزانـه دمـا     پـس از طـي مراحـل فـوق، داده         .  سبب حذف آن از تحليل شد      1980تغيير مكان در  

آرشيو سازمان هواشناسـي كـشور اسـتخراج شـده اسـت             از   2006 تا   1961ايستگاه سينوپتيك در دوره زماني      

 شـاخص  18 مجموعـه  ،ETCCDI المللـي   شاخص تغيير اقليم مورد تاييد گروه بـين 50از بيش از ). 1شكل(

  ).1جدول ) (24: 1999، 2 نيكولز و موري( انتخاب شده است دماهاي براي تعيين فرين

  

                                                 
1 Collins 

2 Nicholls & Murray 
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  هاي مورد مطالعهمنطقه و ايستگاه 1شكل 

  هاي دما در ايرانهاي انتخاب شده براي تحليل فرين شاخص) 1 (جدول

 واحد تعريف نام تشريحي شاخص

TXMean ميانگين ساالنه  حداكثر ساالنه دماTX* درجه سانتيگراد 

TNMean ميانگين ساالنه  حداقل ساالنه دماTN* درجه سانتيگراد 

FD تعداد ساالنه اگر  روزهاي سرمازدگيTN  < 0°C روز 

ID تعداد ساالنه اگر   روزهاي يخبندانTX  <0°C روز 

GSL روز با ميانگين دمايي 6تعداد ساالنه حداقل  طول فصل رويش  T>5°C  روز با     6  و از اولين دوره از جوالي داراي T<5°C  روز 

DTR 
محدوده دماي 

 روزانه
 درجه سانتيگراد TX and TNميانگين ساالنه اختالف بين 

SU25 تعداد ساالنه اگر      هاي تابستانروز TX > 25°C روز 

TR20 
شب هاي 

 گرمسيري
 روز TN > 20°C تعداد ساالنه اگر     

TX90P درصد روزهايي كه     روزهاي گرم TX > 90th percentile درصد 

TX10P درصد روزهايي كه     روزهاي سرد TX < 10th percentile درصد 

TN90P روزهايي كه    درصد  شب هاي گرم TN > 90th percentile درصد 

TN10P درصد روزهايي كه    شب هاي سرد TN < 10th percentile درصد 

TXx بيشينه ساالنه     بيشينه حداكثر دما TX درجه سانتيگراد 

TXn كمينه ساالنه     كمينه حداكثر دما TX درجه سانتيگراد 

TNx بيشينه ساالنه  بيشينه حداقل دما   TN درجه سانتيگراد 

TNn كمينه ساالنه    كمينه حداقل دما TN درجه سانتيگراد 

WSDI روز متوالي اگر     6تعداد ساالنه حداقل  تداوم دوره گرمTX > 90th percentile روز 

CSDI روز متوالي اگر    6تعداد ساالنه حداقل  تداوم دوره سرد TN < 10th percentile روز 

      TX* = ،بيشينه دماTN = كمينه دما  
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 عـدم وجـود     "، بـا فـرض نفـي        tau(1(كندالهاي زماني از آزمون روند من     براي تشخيص روند در سري     

و از  هاي ناپارامتريـك اسـت  ، از جمله آزمون)tau(كندال آزمون من. استفاده شده است"د در سري زمانيرون

هاي زماني كـه از توزيـع آمـاري خاصـي پيـروي      راي سريتوان به مناسب بودن كاربرد آن ب  نقاط قوت آن مي   

 ). 314: 2011طبري، ( اشاره نمود ،كنندنمي

 در ابتدا محاسبه اختالف بين تك تك مشاهدات با همـديگر و             :مراحل انجام اين آزمون به شرح زير است       

 : به شرح زيرS و استخراج پارامتر2اعمال تابع عالمت

 
تابع عالمـت نيـز   . باشند ام سري ميk ام و j به ترتيب داده هاي Xk و Xj تعداد مشاهدات سري، و   nكه   

 :   به شرح زير قابل محاسبه است

 

                               :سپس محاسبه واريانس از رابطه

رتبـه   م معرف تعداد سري هايي است كه در آنها حداقل دو داده هmهاي مشاهده شده و  تعداد دادهnكه 

 . هاي با رتبه يكسان است نيز بيانگر فراواني دادهt .وجود دارد

 : به كمك يكي از روابط زيرZاستخراج آماره سپس 

 
شـود كـه رابطـه     در يك آزمون دو دامنه جهت رونديابي سري داده ها، فرض صفر در صورتي پذيرفته مي               

 درصد در نظر گرفته شده است       95 براي آزمون    داري است كه   سطح معني  αكه  ،    برقرار باشد   

   است كه با توجه به دو دامنه بـودن آزمـون، از   α  آماره توزيع نرمال استاندارد در سطح معني دارZαو 

ها صعودي و در صـورت منفـي بـودن           مثبت باشد روند سري داده     Zدر صورتي كه آماره     . استفاده شده است  

هـا بـه لحـاظ      كندال نيـاز هـست كـه داده       در آزمون من  عالوه بر اين،    .  نظر گرفته مي شود    آن، روند نزولي در   

داري رونـد را    كنـدال ميـزان معنـي     ها داراي همبستگي سريالي مثبت باشند، من      اگر داده . سريالي مستقل باشند  

                                                 
1 MannKendall tau 

2 Sign Function 
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ـند، ميـزان معنـي   ها داراي همبستگي سريالي منفي و از سوي ديگر اگر داده  كرد  بيش از حد برآورد خواهد       داري كمتـر  باش

 شده است   به كار برده  سپس مدل رگرسيون خطي براي محاسبه روند به ازاي دهه           ). 314: 2011طبري،  (برآورد خواهد شد  

ايـن  . استفاده شده است  ) 169: 2006،  2كنجي ( 1 آزمون دوربين واتسون   ،و براي تعيين خود همبستگي خطاهاي رگرسيون      

3رگرسيو درجـه يـك  مدل اتو آزمون بر مبناي
ـاس     آزمـون . قـرار دارد    ـين واتـسون براس دورب

  .آيددست مي هب  : كند كه از رابطهعمل مي ر هاي همجوااختالف بين باقيمانده

  بحث و نتايج

ـانگين حـداقل      نشان مي  به نتايج پژوهش     نگاهي كلي  ـا    و حـداكثر  ) TMINmean(دهد مي ، در  )TMAXmean(دم

ـاي جنـوبي  به جـز در بخـش    عالوه بر اين،.بيشتر نقاط كشور حدود يك درجه سانتيگراد در دهه در حال افزايش است   ه

 بيشتر روندهاي منفي  و در حال كاهش است   مناطق ديگر   روزهاي يخبندان در    ،  هستند) FD0( روز يخبندان    فاقد كه   كشور

هاي واقع در اطراف كـوير      گرس جنوبي قابل مشاهده است و اين روندها در ايستگاه         دار در البرز مركزي و شرقي و زا       يمعن

 روز در دهـه از     1/1 و   2/1،  5/1،  5/1هاي مركزي ايران همچون يزد، كرمان، سبزوار و شاهرود به ترتيب به ميـزان                 و بيابان 

تواند به علـت     روز در دهه، كه مي     2/1زان  دار به جز در ايستگاه شهركرد به مي       يروند مثبت معن  . شدت بيشتري برخوردارند  

رونـدهاي  تـسلط   .شودارتفاع زياد و يا قرارگيري در منطقه بيشينه بارش در رشته كوه زاگرس باشد، در بقيه نقاط ديده نمي    

ـاطق  واقع يها ايستگاهشود و بيشترديده ميدر كل گستره مطالعاتي  TR20 و  SU25دار در دو شاخصيمثبت معن  در من

اين روندها در شرق و     . دهنددار را در تعداد روزهاي تابستاني نشان مي       يك و نيمه خشك مركزي روندهاي مثبت معن       خش

ـايي   و در تمام عرض غرب زاگرس و شمال و جنوب البرز ـاي جغرافي آفرينـي   و از عـدم نقـش  قابـل مـشاهده هـستند   ه

به ترتيب در بابلسر و سبزوار به        SU25ن ميزان افزايش در      بيشتري . حكايت دارند  ها در وردايي روزهاي تابستاني    ناهمواري

ـاخص  . شـود  مي ديده روز در دهه01/1 و  09/2  روز در دهه و كمترين مقدار در انزلي و سقز به ميزان               5/1 و 6/1ميزان   ش

TR20  ه از اوايل   هاي گرمسيري بويژ  دار است افزايش چشمگيري در تعداد شب       ايستگاه داراي روند مثبت معني     21 نيز در

 افزايـشي و    تغييرپذيرياهواز و قزوين به ترتيب بيشترين        شود و كشور مشاهده مي   نواحي مركزي يا جنوبي       در 1980دهه  

 درجه و همچنين    32 عرض جغرافيايي    جنوب تقريباً بيشتر مناطق واقع در       .هستند روز در دهه دارا      3/1 و   5/1با  را  كاهشي  

 رونـدهاي منفـي      و انـد  را تجربـه نكـرده     ،(ID) كمتر از صفر     ،)TX(ثر دماي روزانه     حداك سواحل درياي خزر روزهاي با    

در شـمال كـشور مـشاهده     بيشتر  دار   روندهاي منفي معني   ، البته هاي زاگرس و البرز منطبق هستند     بيشتر بر جهت رشته كوه    

ـاخص . در دهـه وجـود دارد   روز 04/2 و 7/1روند مثبت تنها در دو ايـستگاه اراك و بيرجنـد بـه مقـدار             . شوندمي -در ش

                                                 
1 Durbin Watson test 

2 Kanji 

3 The first order autoregressive error model 
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دار رونـد مثبـت معنـي   داراي  ايستگاه 18در  TNxشاخص  .دار تسلط دارندنيز روندهاي مثبت معني TXxو   TNxهاي

تحليل روند در  . درجه سانتيگراد در دهه تعلق دارد3/1  و 6/1 به بندرانزلي و شاهرود به ميزان  آن بيشترين افزايشكه است

 نزوليروندهاي حكايت دارد و  و به ويژه در نيمه جنوبي بيشتر مناطقافزايش دماهاي فرين بيشينه در نيز از  TXxشاخص 

ـايي در   توان گفت كهميبه طور كلي .  استقابل مشاهده  مناطق از جمله زاگرس      تنها در برخي  دار  معني  بيشينه و كمينـه دم

  .اهاي كمينه بيشتر استمنطقه به سوي دماهاي باالتر تمايل دارد و اين تمايل در دم

  

  

  
  

 Tmax mean ،Tmin mean ،FD0 ،ID0 ،SU25، TR20هاي روند در شاخص 2شكل 

 

نشان دهنده افزايش فراواني رخداد دماهاي بيشينه و كمينه فـرين           TXnو   TNn هايشاخصدر  روندهاي افزايشي   تسلط  

 در بنـدرعباس    فقطدار  يروندهاي منفي معن  كه  ارد به طوري  نمود بيشتري د   TNnاين امر به ويژه در شاخص       .  است كشوردر  

.  و روندهاي منفي ضعيفي نيـز در زاگـرس مركـزي وجـود دارد              شودديده مي  درجه سانتيگراد در دهه      3/2 و   5/1  با و بيرجند 

ـايي    دار در بين عرض   يروندهاي مثبت عمدتاً معن    ـا    29هاي جغرافي ـاالتر از        33 ت ـبي      درجـه    36 درجـه و ب از پراكنـدگي مناس
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 درجـه   9/1 و   1/2ميزان تغييرپذيري مثبت در ايستگاه اهواز درجنوب و بابلسر در شمال كشور به ترتيب به مقدار                 . برخوردارند

دار رونـدهاي منفـي معنـي    TX10pويژه روزهاي سـرد  ه و ب TN10pهاي سرد   در شاخص شب  . رسدسانتيگراد در دهه مي   

ـاخص شـب            28/1 روزهاي سرد در كرمانشاه با         شاخص. باشندداراي تسلط مي   ـاي   درصد در دهه رو به كاهش است و ش ه

ـا  درصد در دهه   4/1 و   98/1سرد نيز در نواحي جنوبي و شمالي كشور و به ويژه در اهواز و بوشهر به مقدار                   ـاهش ب   همـراه  ك

-تحليل .باشدر دهه در حال افزايش مي     درصد د  8/0 و   93/0 اين شاخص در سقز و شهركرد نيز با مقدار            از سوي ديگر،   .است

 ي افزايـش داراي رونددر بيشتر مناطق  TN90pهاي گرم  و شب  TX90pدهند كه شاخص روزهاي گرم      هاي آماري نشان مي   

 22 در   دهنـده افـزايش آن    شود و محاسبات نشان     داري مشاهده نمي   معني تغييرپذيري منفي هاي گرم   در شاخص شب  . هستند

ـا     .  درصد در دهه است9/0 و 99/0 ه مقداردر بم  و تهران ب ايستگاه به ويژه     دهـه و    درصـد در 013/1ايـستگاه اصـفهان نيـز ب

 .دندهروزهاي گرم نشان ميدر  كاهش را  ودهه بيشترين مقدار افزايش   درصد در32/1ايستگاه شهركرد با 
  

   

   

   

 ,TXn ،TXx، TNn ، TNx ،TN10p  TX10pهايروند در شاخص 3شكل 
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  ,CSDI ,WSDI, TX90p, TN90p  GSL, DTRهاي شاخص  روند در 4شكل 
 

 37/1 در يزد به ميـزان   و شودها ديده مي  در اكثر ايستگاه   WSDIدار تداوم دوره گرم     روندهاي مثبت معني  

انزلـي  در  ز جمله   ها ا در برخي از ايستگاه   .  هستند روز در دهه و سپس در اصفهان از شدت بيشتري برخوردار          

هـا رونـدهاي منفـي    در اكثـر ايـستگاه   CSDIطول دوره سـرد  . و شهركرد روندهاي منفي ضعيفي وجود دارد     

 اينـك افـزايش   ، بود همراه روند كاهشي در تداوم دوره گرمباايستگاه شهركرد كه . دهدداري را نشان مي   معني

داراي روند منفـي     سقز    ايستگاه هر چند . ان مي دهد   را نش   روز در دهه   13/1 ه ميزان هاي سرد ب  در تداوم دوره  

  ايـن   روز در دهه تنها در     4/1هاي سرد به ميزان     دار تداوم دوره  افزايش معني  اما،   هاي گرم است  در تداوم دوره  

در بيشتر منـاطق    دار   روندهاي منفي معني   تسلطنشان دهنده   ) DTR( دامنه دماي روزانه     .ودشايستگاه ديده مي  

روندهاي ضـعيف   .  دامنه تغييرات بين دماهاي فرين حداكثر و حداقل روزانه است          دهنده كاهش   و نشان  است
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 بيشترين روند كاهشي در رامسر، شيراز و بـم        . نددار نيست  معني كهشود،  ها ديده مي   در برخي ايستگاه   ي نيز مثبت

هـا  ق جنوبي برخـي ايـستگاه  در مناط .قابل مشاهده است درجه سانتيگراد در دهه 95/0 و 03/1، 1/1 به مقدار

بـه دليـل عـدم       روز در طول دوره رشد هستند، بنابراين رونـديابي در ايـن منـاطق                360داراي مقادير بيش از     

دار در تعداد روزهاي دوره رشـد        روندهاي مثبت معني    ديگر كشور  در مناطق  .انجام نشده است    بودن دارمعني

)GSL (    دار  در زنجان و سقز نيـز رونـدهاي معنـي           و شاهده شده است   كرمان و كرمانشاه م    ،شيرازبه ويژه در

  .  منفي وجود دارد

  نتيجه گيري

بررسـي   2006-1961در دوره آماري    و   ايران   درهاي روزانه بارش و دما را       اين پژوهش تغييرپذيري فرين   

 از كنترل كيفيـت      پس  و هاهاي طوالني مدت و پراكندگي مكاني مناسب ايستگاه       با استفاده از داده   . نموده است 

. هاي دما و بارش مورد استفاده قرار گرفته است        شناسي معتبري براي بررسي شاخص     همگني، روش   بررسي و

هاي پيشين در خصوص تغييرات در مقـادير فـرين دمـا و        نتايج مشاهده شده در اين مطالعه با بسياري از يافته         

دهـد  نتايج مطالعه نشان مي . دهد جديدي را ارائه مي    ها نتايج  و نيز در برخي شاخص     بارش روزانه انطباق دارد   

هـاي  كه به طور كلي دما در كشور داراي روند افزايشي است و اين افزايش در همراهي با رخداد جهاني سـال            

ميانگين حداقل  بنابراين  . هاي اخير از شدت بيشتري برخوردار است       در سال  ،)2007ترنبرث و همكاران،   (گرم

هـا  ايستگاه ق به جز در آذربايجان داراي روند افزايشي است و ميانگين حداكثر دما نيز در اكثر    دما در اكثر مناط   

-هاي گرمـسيري و تـداوم دوره      هاي گرم، شب  شب. استروند صعودي   نشان دهنده   ويژه در ايران مركزي     ه  ب

- دهـه را نـشان مـي    اي روندهاي افزايشي به مقدار يك روز در       هاي گرم نيز در دو مقياس ايستگاهي و منطقه        

دار است كـه بـا نتـايج مطالعـات          يهاي سرد در ايران مركزي و البرز داراي روند منفي معن          دهند و تداوم دوره   

IPCC  دار  يروندهاي منفي معن  . منطبق استDTR ويژه در زاگرس با نتايج مطالعـات پيـشين         ه   ب  كشور و  در

 انطبـاق   ،)9: 2006؛ كلـين تانـك و همكـاران،       10 :2005زانگ و همكاران،   (در خاورميانه و جنوب غرب آسيا     

طول فصل رويش نيز به جز در زاگرس شمالي و جنوب آذربايجان در بقيه نقـاط داراي رونـد افزايـشي        . دارد

هاي سرد در حال كاهش است و اين كاهش در ايـران مركـزي، البـرز و منـاطق جنـوبي از شـدت              شب. است

. اراي روندهاي افزايشي در زاگرس، ايران مركزي و البـرز اسـت           نيز د  TNxشاخص  . بيشتري برخوردار است  

 زانـگ و   اسـت كـه نتـايج مطالعـات     همـراه  رونـد افزايـشي  باروزهاي گرم در زاگرس، ايران مركزي و البرز        

ـ     گي روند سرد شـد .كند را تاييد مي(2005) همكاران  ويـژه ايـستگاه   ه  تنهـا در منطقـه زاگـرس جنـوبي و ب

و روزهاي سرد نيز در ايران مركزي بـا كـاهش و روزهـاي تابـستاني در البـرز و                     ID0. شودشهركرد ديده مي  

به طور كلي بيشترين تغييرپذيري در ايران مركزي قابل مشاهده اسـت، در  . است همراهايران مركزي با افزايش  
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غييرپـذيري را  دار هستند و پس از آن البـرز و زاگـرس بيـشترين ت            يها داراي روند معن   اين منطقه اكثر شاخص   

 .اي استدهند و آذربايجان نيز داراي كمترين تغييرپذيري در مقياس منطقهنشان مي
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