
 

 4931 تابستان، چهاردهمشماره ، محیطی مخاطرات و جغرافیا

 

 12-43صص 
 

 اخیر هایدهه طی ایران اقلیم در تغییر از متاثر گستره روند واکاوی

 طبیعی جغرافیای گروه ریزی، برنامه و جغرافیا علوم ی دانشکده اصفهان، دانشگاه یدکتر یآموختهدانش - پیشه رعیت فاطمه

 طبیعی جغرافیای گروه ریزی، برنامه و جغرافیا علوم ی دانشکده اصفهان، دانشگاه استاد، -4سعودیانم ابوالفضل سید
 

 12/22/2424تاریخ تصویب:             12/2/2424 تاریخ دریافت:
 چکیده

. دارد وجیود  یامنطقیه  و یاسییار   مقیاس در دما افزایش از روشنی شواهد اخیر هایدهه در  

وهیوایی  وهوایی به دلیل تغییرات آب  جایی یا ایز بین رفتن نواحی آبگر جابنشا شواهد این

 ایین  بیا  انسان سازگاری چگونگی پیرامون شماریبی یهاپرسش برای بستری است که هموار 

ای وهوایی نمایهآب ییرتغ از متاثر مساحت واکاوی برای پژوهش این در. کندیم ایجاد تغییرات

 تغیییرات  و مییانگین مررفیی   و بیشینیه  کمینیه،  دمیای  مبنای بر ،(AI)مساحتی ییهبا عنوان نما

بیه   یهنما ینا داد که پژوهش نشان ینا برونداد. استشد  های اخیر واکاویطی سال آن زمانی

 یین ا ییزان م یشافیزا  یین، است. افزون بر ا یشدر سال در حال افزا 43/0طور متوسط با مقدار 

  .است یشینهب یاز دما یشب ینهمک یدما یبر مبنا یهنما

 .روند مساحت، وهوا،آب تغییر دما، ایران،: هاکلیدواژه

 مقدمه. 4

 تغییرات گونه این گذاریتاثیر چگونگی مورد ها درپرسش از ایگسترد  یدامنه وهواآب تغییر یمسئله

 دریافیت  بیرای  رشید  بیه  رو رونیدی  همیوار   نیاز این. است داشته همرا  به تغییرات با انسان سازواری و

 زندگی گوناگون هایکانون و سیار  مختلف هایبخش در وهواآب تغییر اثرات پیرامون کاربردی اطالعات

ضیریب احتمیال بسییار     بیا  بیستم یسد  دوم ینیمه طی شمالی ینیمکر  دمای متوسط. است داشته انسان

 ضیریب  بیا  و اخییر  سیال  400 در ساله 40 یدور  هر از باالتر( اطمینان ضریب درصد 20 از بیش)زیادی 

اسیییت  بیییود  گذشیییته سیییال 2400 در اقیییل حییید مقیییدار، بیییاالترین درصییید 66 از بییییش اطمینیییان

(Jones&etal;2009,3.) ایین  در وهواییآب شرایط چیدمان سد ، این در وهواییآب تغییرات با همزمان 

 رودیمی  انتظیار  رفیت،و خواهنید  بین از کلی ورط به وهوایینواحی آب برخی یافت، خواهد تغییر نیز سد 
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 Loarier&etal;2009,1052حییاکم شییود )  بییه یاگسییترد  منییاط  در وهییواییآب نییوین شییرایط

Williams&etal;2007,5738). شیرایط  بیودن  مهییا  تنهیا  جیانوری  و گییاهی  مختلیف  یهیا گونه برای 

 انید وهیوایی آب یهیا جیایی بهجا با همزمان خود تطاب  نیازمند هاآن بلکه نیست، کافی مناسب وهواییآب

(Loarier&etal; 2009, 1053.) ایمنطقیه  تغیییرات  بیاال  بسیار اطمینان با که است این نشانگر برآوردها 

بسییاری از   (IPCC;2007,1). اسیت  داشیته  محیطیی زیسیت  یهیا سیسیتم  بیر  آشیکاری  اثیرات  دما اخیر

وهوا بیش از آن است که به سیادگی از  های ابر دستگا  آبوی حساسیتپژوهشگران بر این باورند که واکا

 ;Katz & brown, 1984)وهیییوایی بیییه دسیییت آیییید  مقیییدار متوسیییط عناصیییر آب توزیییی 

Easterling&etal,2000; Tank & konnen, 2003; Roberson,2004; Kharin & Zwier,2005; 

Tebaldi& etal,2006) دماهیای  یهیا واکیاوی  یپاییه  بر زیادی یهاژوهشپ اخیر یهاسال از این رودر 

 در هاواکاوی. است گرفته انجام یاسیار  و ایمنطقه یهامقیاس در آن یهاپذیریوردش و فرین یروزانه

انید  یامنطقیه  یهیا تفیاوت  بیا  همیرا   کمینیه  و بیشیینه  دماهیای  افزایشیی  رونید  نشیانگر . ایسیار  مقیاس

(al;2006,1Caesar&etبرای .) است  منطقه در کلی گرمایش نشانگرها واکاوی جنوبی امریکای در نمونه

(Aguialar;2005,14.) در پاییداری  تغیییر  گونیه  هیی   کیه  دهید یمی  نشیان  بروندادها واکاوی هم چنین 

 دمیای  بیر  مبتنی هایینمایه در مرناداری یهاروند که حالی در ندارد، وجود بیشنه دمای بر مبنتی یهانمایه

 یسد  طی مناط ، بیشتر در دما اروپا در (.Vincent&etal,2005,5012است ) شد  دید  روزانه یکمینه

 در 2226-22 یدور  طی اروپا در زمستانه گرمایش که است داد  نشانها است؛ واکاوی یافته افزایش اخیر

 در منفیی  رونید  گونه هی  اما است؛ بود  گرمایی امواج شمار در مثبت روند با همرا ها ایستگا  از بسیاری

 نشیانگر  نییز  برونیدادها  دیگیر  .(Klein Tank&etal,2002 ) اسیت  نشید   مشیاهد   سرمایی امواج شمار

 &KleinTank)انییدروزانییه دمییای یبیشیینه و کمینییه فییرین مقییدارهای در منییدنظییام گرمییایش

Können;2003,3665) .یکسیان  افیزایش  است، گرمایش نشانگر هند اقیانوس غرب یهاکاویوا برونداد 

 روزانه دمای یدامنه چشمگیری در تغییرات که است این نشانگر شبانه دمای و ساالنه دمای میانگین میزان

 یهیا نماییه  در بیاال  مکیانی  همگنی با روندی افزایند  خاورمیانه در. (Vincent;2011,11است) نداد  رخ

 بیه  مربیو   دمایی، مرنادار روندهای بیشتر مدیترانه شرق در .(Zhang&etal;2005,5) دارد وجود دمایی

 فراوانی در منفی روند. دهندمی نشان گرمایشی مرنادار روند بیشنیه و کمینه فرین دمای کهاند تابستان فصل

 در (Kostopoulu and Jones, 2005اسیت )  شد  دید  تابستان خصوص به و زمستان در سرد هایشب

 بیشترین و است یافته افزایش کشور جنوبی نواحی در دما یساالنه میانگین کهاست این نشانگر نتایج کانادا

 شیمار  در تغیییرات  کمتیرین  (؛ وZhang&etall,2000, 425است ) بود  بهار و زمستان فصل در افزایش

 در مقیدار  بیشیترین  بیا  دما افزایش ژاپن در (.Bonsal&etal, 2001است) داد  رخ تابستانی گرم روزهای
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 بیا  یاسییار   گرمیایش  اییران  در. (Yue &. Hashino, 2003, 69همرا  بود  است ) بهار و زمستان فصل

ی دمیای روزانیه و در   و کاهش دامنه گرم روزهای شمار افزایشی روند و سرد روزهای شمار کاهشی روند

 این از(. 2424:220پیشه، رعیت) است شد  ای همرا ایط حار و هوا به سمت شرنتیجه حرکت دستگا  آب

 از برید  رو ایین  از است، تردید بدون و روشن یامسئله وهواییآب دستگا  گرمایش پژوهشگران برای رو

 بیر  تغیییرات  گونیه  ایین  اثیرات  چگیونگی  روی بر پژوهشگران تالش بیشترین تغییرات گونه این شناخت

 کیه  وهیوایی آب متغیرهیای  دیگیر  و دما یماهانه و فصلی مشاهدات وجود با. است انسان زندگی چیدمان

 توانیایی  مشیاهدات  گونه این آورند،یم فراهم ما برای وهواییآب تغییرات چگونگی از را بنیادی اطالعات

 مستقیم اتاثر از بیشتر اطالعات برای نیاز اخیر یهاسال در. ندارند را تغییرات این اثرات کشیدن تصویر به

 هیا تیوان  اینگونیه نماییه   واق  در. است شد  یاگسترد  وهواییآب یهانمایه ساخت به منجر تغییرات این

 حساسیت یآستانه بازنمایی درها نمایه اینگونه توانایی. دارند را وهواآب تغییر یپیچید  اثرات سازیساد 

 هایمتغیر دیگر و دما یماهانه و فصلی وجود اینکه مشاهدات با. است تغییرات به نسبت وهواآب دستگا 

 مشیاهدات  گونیه  ایین  آورنید، میی  فیراهم  ما برای را تغییرات چگونگی از بنیادی اطالعات که وهواییآب

 پیژوهش  ایین  در رو این از. ندارند را وهوایآب خردتر هایمقیاس در هاوردش کشیدن تصویر به توانایی

روزانه  هایبا استفاد  از داد  ایران در وهواآب تغییر از متاثر یگسترد  روند دادن نشان برای نوین یانمایه

 .شد  است واکاویآن  یزمان ییراتتغ و مررفی

 مطالعه مورد یمنطقه. 2

 و شیمالی،  عرض  تا ) گیردمی بر در را ایران تمامی پژوهش این در بررسی مورد یمحدود 

 بیه  ایران یبیشینه و کمینه دمای میانگین مقدار یاسفزار یداد   یگا طب  پا بر(. شرقی طول  تا 

 مییانگین  به نسبت که است سلسیوس درجه 21 ایران میانگین دمای و سانتیگراد؛ یدرجه 14 و 22 ترتیب

 از درصید  61 در اییران  مییانگین  دمیای . است شد  واق  گرمی یمنطقه در( سسلسیو یدرجه 24)جهانی

 یهیا نیاهمواری  و اییران  غرب در ناهمواری نوارهای حضور. دهدمی نشان افزایشی روندی ایران مساحت

 کشور این یساالنه بارش مجموع میانگین. کنندیم ایفا ایران دمای تردیل در مهمی نقش مرکزی یپراکند 

. دارد انید   بارشیی  دریافیت ( میلیمتیر 260) آن جهیانی  مقیدار  بیا  مقایسه در که است میلیمتر 140 حدود

در ارتفاعیات   یژ سنجش دما به و یها یمونگا پ یینسو و تراکم پا یکاز  ینزم یرانا یو گستردگ یتموقر

 ایین  در. یینم اسیتفاد  ک  یشیبکه ا  یاز داد  هیا  یمونگیاهی پ یداد  هیا  یما را بر آن داشته است که به جا

 2/2/2430 از هیا داد  ایین  تقیویم . اسیت  شد  گرفته کار به اسفزاری یداد  پایگا  دمای یهاداد  پژوهش

داد . شودمی شامل را( میالدی42/21/1003) خورشیدی 22/20/2414 تا( میالدی14/4/2262 ) خورشیدی
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. اسیت  شید   تهیه همدید و وهواییآب ایستگا  611هایبانیدید  اساس بر پایگا  این دمایی ایشبکه های

 عنصیر  هیر  بیرای  پایگیا   ایین  در. اسیت  شید   حاصیل  کریجینی   میانییابی  روش از استفاد  با شبکه این

 مکانی هاییاخته نشانگر سطرها آن در که است شد  ترریف ابراد با ایشبکه وهواییآب

 مخروطیی  المبیرت  داد  پایگیا   ایین  مختصات سیستم. باشدمی( روز بحس بر) زمان ینمایند  هاستون و

 2است کیلومتر 24×24 یاخته هر ابراد و است شکلهم
 

 
 

 

 ها یاخته از یک هر در سلسیوسی درجه حسب بر ایران میانگین دمای 4شکل

 اسفزاریی داد  پایگا  از استفاد  با

                                                 
وهوای دیگر توسط مسعودیان تهیه های هواشناسی نظیر دما، بارش و رطوبت جوی و برخی عناصر آبای برای سنجهشبکهر ایران پایگاه داده د 1

 نامگذاری شده است.  وهوا شناس برجسته ایرانی حکیم ابوحاتم اسفزاریشده است. این پایگاه داده به افتخار آب
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 هاروش و مواد. 9

. اسیت  ییران ا ییروشن از ساختار دمیا  یریدست آوردن تصوبه  یازمندن یزهر چ از پیشه، ئلمس ایندر  

 یشبی  یمقدار دما یراناز ا یادیاست، همانگونه روشن است بخش ز یرانا یانگینم یدما یانگر(، نما2شکل )

 ینجاه در ائلشکل کامال مشخص است. و مس یندر ا یکوهستان ینوارها یلیدارند، نقش ترد یانگینم یاز دما

 یین اثبیات ا  یبیرا تر خواهد شید.  روشندارد  یشیها روند افزا یاخته یشتردر ب ییکه ساختار دمابا دانستن این

 یر( بیه تصیو  1با به استفاد  از روش منکدال به دست آمید  اسیت کیه در شیکل )     یاختههر  یادعا، روند دما

 سازی نرمال به نیاز بدون زمانی سری در راها روند تواندیم کندال-مان روند آزمون روششد  است.  ید کش

 توصیه همگانی یهااستفاد  برای جهانی هواشناسی سازمان توسط دلیل این به و دهد، دست به بودن خطی یا

 اسییتفاد  گسییترد  شییکلی بییه هواشناسییی و هیییدورلوژیکی زمییانی هییایسییری در روش اییین. اسییت شیید 

 .شودمی 

 متغییرهیای  توزیی   و است مستقل( X-1,2,3,…n)زمانی سری که تاس این بر مبنی صفر فرض اینجا در

 توصیف زیر صورت به S0 آماری، پارامتر دارد وجود روند زمانی سری در ،2 فرض و است، یکسان تصادفی

 :شودمی

 
 و j=2,3,…n و K=1,2,3…n  و ،(n>40) سری طول n که

 

 
 
 

 : پراش و 0 میانگین با نرمال توزی  ،s 0 ، که هنگامی که است شد  ثابت این
 

 
 :طری  از هم استاندار Z ینمایه
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 ایران طی دور  ی آماری مورد مطالره در میانگین دمای روند 2شکل
   

 ایران در میانگین دمای روند 4جدول

 درصد 61 مثبت روند

 درصد 40 روند بدون

 درصد 1 منفی روند
 

گر این واقرت است که طی دور  ی آماری بررسی شد ، دمای میانگین بیش از روند دمایی در ایران روشن

( روشین  1ی این برونداد و توزیی  مکیانی آن )شیکل    نیمی از وسرت ایران در حال افزایش است. با مشاهد 

است که دمای بیشتر نواحی داخلی و پایکوهی در حال افیزایش اسیت. بیدون در نظیر گیرفتن سیرعت ایین        

خواهنید داشیت و    ن بدان مرناست که نواحی بسیار گرم داخلی دمای باالتری در آیند  ی نزدیکتغییرات، ای

ای که ترادل خود رو مدیون همجواری با ارتفاعات هستند، در سال های اخیر به سمت شرایط نواحی کوهپایه

صیورت پراکنید     گرم تر در حال حرکت اند. نواحی مرتف  بر ناهمواری های غرب و شمال غرب ایران و به
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ی کشور کیه بیه طیور عمید      در صد گستر  40دهند. در در شرق و شمال شرق است روندی منفی نشان می

 گیرد، دما هیچگونه روندی را نشان نداد  است.حواشی نوارها یا کوهستان ها را در بر می

 چیه  دور  هیر  در آن راتتغیی و رودمی پیش سرعتی چه با دما برای پاسخ گویی به این سوال که افزایش 

 :گرفت انجام زیر گام سه گیرد؟می بر در را مساحتی

 میدت  بلنید  مییانگین  بیه  نسیبت  دما افزایش عنوان به گرمایش، پژوهش این در نخست ترریف گرمایش؛

 اسیت،  اییاختیه  پیژوهش  ایین  در شید   گرفته کار به هایداد  مبنای که آنجا از است، شد  ترریف ایمنطقه

 مقیدار ایین   باالبود دمیا از  و است، شد  گرفته نظر در ایمنطقه متوسط عنوان به یاخته هر مدت بلند میانگین

 .است شد  گرفته نظر در گرمایش سنجش برای مبنایی میانگین

 همیان  در یاختیه  همیان  مدت بلند میانگین از بیش مقداری کههایی یاخته ترداد روز هر برای دوم گام در

 .گردید محاسبه هایاخته این ترداد درصد و شد  شمارشاند داشته روز

 .شد واکاوی دومی مرحله از حاصلهای خروجی روند آخر گام در

 مقیدار  ییک  روز هر برای یرنی. شد محاسبه روزانه مدت بلند میانگین یک یاخته هر برای نخست گام در

 دمیای  مقیدار  نمونیه  برای) آمد دست به آماریی دور  طول در روز آن دمای از استفاد  با مدت بلند میانگین

 مییانگین  466 ترتییب  بیدین ( اسیت  روز این در گذشته سال 34 دمای میانگین حاصل فروردین اول میانگین

 ابریاد  با ایآرایه حاصل خروجی استفاد  موردهای داد  مکانی ابراد به توجه با و آمد، دست به یاخته هر برای

 (. است آمد  دست به روزانه میانگین 466 یاخته هر برای یرنی) است 

 ابرییاد بییا ایآرایییه یرنییی روز، 15991 در یاختییه هییری  روزانییه دمییای مقییدار دوم گییام در آن از پیی 

 اول روزهای)شید  سینجید   آمید،  دسیت  بیه  اول گام در که روز همان مدت بلند میانگین با 

 از بیاالتر  روز هیر  در کیه هیایی  یاخته ترداد درصد و( شدند مقایسه روز همان مدت بلند نگینمیا با فروردین

 . آمد دست به بودند یاخته همان مدت بلند میانگین مقدار

 برونیداد  کیه  آنجا از. گردید محاسبه جداگانه طور به روزانه متوسط و بیشنه کمینه، دمای برای مراحل این

 دسیت  بیه  را اسیت  یاخته هر مدت بلند ازمیانگین باالتر روز هر در آن دمای که را مساحتی درصد روش این

 به پیشین گام در آمد  دست به برونداد زمانی تغییرات پایان در و. نامید  شد  است 2مساحتیی نمایه آوردمی

 آمد.  دست

 میدل  بنابراین است زمان از خطی تابری دما است که شد  فرض دما روند آزمون انجام برای در این گام. 

 :بود خواهد زیر صورت به تغییرات

 

                                                 
1 Area Index 
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 نشیانگر   یبرا یمنق مقدار کی و زمان با دما شیافزا نشانگر  برای مثبت مقدار یک که است روشن

 نیامرلوم   مقیدار  کیه  انجیا  از اما. شودنمی تایید روند وجود فرض  برای است زمان با دما کاهش

 :آیدمی دست به زیری رابطه از درصد 24 اطمینان با  از برآورد کی است

 
 شیافیزا  رونید  وجود فرض باشند مثبت دو هر ندیآمی دست به بیترت نیا به که  پایین و باال حد اگر

 نمی رد را دما در کاهشی روند وجود فرض باشند منفی دو هر  نییپا و باال حد اگر. میکنینم رد را دما در

 2414کنییم )مسیرودیان،   نمیی  تاییید  را روند وجود فرض باشند الرالمت مختلف پایین و باال حد اگر و کنیم

21-24)  . 

 بحث و نتایج. 1

ای نماینید   ییک  هیر  بیشیینه )کیه   و کمینیه  دمای بر تاکید با دمایی ایران تغییرات ساختار پژوهش این در

هیای  تیابش  ترازمنیدی ی نتیجیه  شبانه دمای. شد واکاوی اند( منطقه یک وهواآب حرارتی ساختار از متفاوت

 ماننید ای گلخانیه  گازهیای  دیگر سوی از. است ورودیهای تابش ترازمندیی نتیجه روزانه دمای و خروجی

 حیالی کیه   در اسیت،  خروجیی هیای  تیابش  ترازمنیدی  بر موثر اساسی لعوام از کرین اکسید دی و آب بخار

 دمیای  و شیبانه  دمیای  بنابراین. دارد بستگی جو شفافیت جمله از جو تابشی هایویژگی به ورودیهای تابش

 دمیای . باشید  متفیاوت  یکیدیگر  بیا هیا  آن روند رفتار است ممکن و پذیرندمی تاثیر متفاوتی عوامل از روزانه

 بیا . کند مهیا مکان و زمان طول در را دما رفتار و تغییرات ساختار ازای خالصه تواندمی نیز منطقه هر وسطمت

 که است ماند  پاسخ بدون پرسش این ای،منطقه وای سیار  مقیاس در دما افزایش بر مبنی شواهد تمام وجود

 و تغیییرات  اینکیه  یا و است افزایش به رو نیز یردگمی قرار وهواآب تغییر تاثیر تحت ساله هر که مساحتی آیا

 آن مقیدار  افزایش، صورت در و ؟ یابندمی ضرف یا قوت خود فرالیت مناط  در تنها وهواییآبهای وردش

 در نمایه این تغییرات تفاوت. است افزایش حال در نمایه این مقدار داد نشان محاسبات برونداد است؟ چقدر

 وسیرت  کیه  دهید میی  نشیان  AI رونید  بررسیی . اسیت  توجیه  شایان بیشنه و کمینه دمای ویر بر زمان طول

 یافته افزایشها آنی بیشینه دمای که است قلمروهایی از بیش یافته افزایشها آنی شبانه دمای که قلمروهایی

 مسیاحت  درصید  40 از بیش توسطم طور به آن میانگین که دهدمی نشان نمایه این زمانی سری نمودار. است

 از بییش  دمیای  اییران ی گسیتر   از نیمیی  از بییش  انیدکی  هموار )بردارد  در بررسی موردی دور  در را ایران

 رونید  کلیی  طیور  شود. بیه می دید  زمانی سری در زیادیهای خیزوافت که چند هر( دارندای منطقه میانگین

 روند این مقدار. شودمی دید  اخیرهای سال طی نمایه این در درصد 24 سطح در افزایشی مرنادار چشمگیر و

 افیزود   اییران  در AIی نماییه  مسیاحت  به درصد 43 سال هر در یرنی است، سال در 43/0 دما متوسط برای
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 .(4است)شیکل   63/0 کمینه دمای و. (3است )شکل  4/0 بیشنه دمای برای نمایه این روند. (4شود)شکل می

 از ناشیی  کیه  آن از بیش متوسط دمای اساس بر نمایه این افزایش کهاند واقریت اینی کنند  روشن بروندادها

 از دور چنیدان  گذشیته  هایپژوهش اساس بر که است کمینه دمای افزایش بر متکی باشد بیشنه دمای افزایش

 دمیای  است.  بررسیی  داشته افزایش سال صد هر در دو درجه ایران شبانروزی دمای مجموع در. نیست انتظار

 در درجه یک آهن  با ایران ی دمای روزانه مجموع در که دهدمی نشان گذشته هایپژوهش در ایرانی شبانه

 رونیدهای  کیه  شیود  می روشن شبانه دمای افزایش آهن  با مقایسه در است بود  افزایش به رو سال صد هر

 در دمای ایران افزایش که آن نتیجه . اند بود  روزانه دمای افزایش آهن  از رتقوی بار سه دمای شبانه افزایشی

 این حال عین در. اند کرد  می را کنترل زمینی بلند هایتابش خروج که بود  عواملی مرلول گذشته یسد  نیم

 کشور هستانیکو کمربندهای روی و شود می دید  غیر کوهستانی مناط  در عمدتًا شبانه دمای همانند افزایش

 (.23:2414شود)مسرودیان، دید  می دما کاهش روند

 طول در دما افزایشی روند بر عالو  شودمی روشن های پیشینپژوهش و نتایج این چیدمان با کلی طور به

 دقیت  .روند  دارنید از میانگین بلند مدت است نیز روندی پیشها بیشهایی که دمای آنگستر  آماری،ی دور 

 کنید، میی  روشین  میا  بیرای  را زیادیهای واقریت پژوهش این در برونداد تریناصلی عنوان به ،(4) شکل در

 بازگشتی دیگر و یافته افزایش نمایه مقدار که جایی یرنی است بنیادینی نقطه یک ما برای اینجا در Cی نقطه

 را اخیرهای سالهای داد  اگر که دارد ینا از نشان هم افزایشی آن شکل نداشته است. خود میانگین سمت به

تیاخیر ایین تیاریخ بیرای دمیای       خواهد داشت. ادامه افزایشی روند این زیاد احتمال به کنیم، اضافه آن به هم

شروع بیه افیزایش کیرد  و    10/1/2426بیشنه نسبت به دمای کمینه نیز قابل تامل است )دمای بیشنه در تاریخ 

 (.21/1/2422ار آن مشاهد  نشد  و دمای کمینه در تاریخ دیگر بازگشتی در نمود
 

 
 بیشینه دمای مبنای بر AIی نمایه مقدار 9 شکل
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 میانگین دمای مبنای بر AIی نمایه مقدار 1 شکل
 

 
 

 کمینه دمای مبنای بر AIی نمایه مقدار 5 شکل
 

 تیاریخ  این اما است بود  زیادی خیزهای و افت دارای نمایه این فوق هموار  تاریخ از قبلهای دور  طی 

 وهوایآب ساختاری بار  در این از پیش آنچه به توجه با که است کشور وهوایآب در تاز ای مرحله گرآغاز

ابردسیتگا    رفتیار  از بخشیی  همیوار   نوسیان  که است روشن. است برخوردار زیادی اهمیت از شد بیان ایران

 بنییادین  تغیییر  از ها به میانگین پیشنین خیود نشیانی  عدم بازگشت این گونه نوسان و اام است، بود  وهواآب

. اسیت  توجه شایان نیز بیشینه دمای به نسبت کمینه دمای اساس بر نمایه این افزایش زمان گرفتن پیشی. دارد

 درصید  26 کمینیه  دمای برای آن مقدار چنانچه. است برخوردار زیادی اهمیت از نیز نمایه اینی بیشینه مقدار

 خیود ای منطقه میانگین از بیش دمایی تاریخ این در ایران مساحت از درصد 26 که دارد این بر گوا  که است

 وسیرت  تمیام  گرمیایش   دهیه،  4 از کمتر در یابد ادامه سرعت همین با نمایه این افزایش میزان اگر. اندداشته
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 میدت  بلنید  مییانگین  از یاختیه  هیر  دمیای  بیاالبود  تنها رمایشگ پژوهش در این. گرفت برخواهد در را ایران

 ایین  بیه  توجه با رو این از نداشته است، اثری محاسبه این در باالبود این مقدار و است شد  ترریفای منطقه

 را دو اهمییت  AI افزایشیی  رونید  کنیار  در مسئله این چیدمان و است افزایش حال در نیز دما مقدار که نکته

 ناپییذیراجتنییاب تغییییرات اییین راسییتای در تییرسیینجید هییای ریییزیبرنامییه بییه نیییاز و کییرد اهییدخو چنییدان

 سازد.می 

 گیری نتیجه. 5

 از بییش  یافتیه  افیزایش هیا  آن یشبانه دمای که قلمروهایی وسرت که دهدیم نشان AI روند بررسی

 دهید یمی  نشان نمایه این زمانی سری نمودار. ستا یافته افزایشها آن یبیشنه دمای که است قلمروهایی

 در بررسیی  میورد  یدور  در را اییران  مسیاحت  درصد 40 از بیش  متوسط طور به نمایه این میانگین که

 شید   پییش  سیال  پنجیا   از تیر  گرم درجه یک حاضر حال در ایران شبانروزی دمای دیگر بیان به. بردارد

 بیه  توجیه  با  است برابر دو نزدیک جهانی گرمایش میانگین به نسبت نایرا دمای افزایش بنابراین . است

 مسیرودیان، )رود میی  باالتر متر 260 حدود ایران در دایمی های برف مرز درجه، یک هر افزایش با که این

 مسیالل  و کشیاورزی  جملیه  از انسیان  حییات  مختلیف  یهیا جنبیه  در بیشنه و کمینه دماهای(. 24:2414

 هیای فرالییت  یکلییه  بیرای  پذیر تحریک هایآستانه عنوان به و دارد زیادی اهمیت اییزیربن و اجتماعی

 رییزان برنامیه  و میداران سیاست برایها آن تغییر به توجه رو با این از شوندمی محسوب انسان به مربو 

 کیه  اسیت  روشین  اسیت،  شید   انجام وهواآب تغییر پیرامون که هاییپژوهش در. است ناپذیر گریز امری

 43افیزایش  . انید تغیییرات  ایین  خوشدست های انسانیگا زیست از بیش گیاهی و جانوریهای زیستگا 

 کیه  اییران  چیون  کشیوری  در طبیری مناب  وها بوم زیست برای است خطری زن   AI میانگیندرصدی 

 ایین  گذشیته  ایپیژوهش  بی  ط. اسیت  سیاخته  فزونی را این ابردستگا  حساسیت وهوایی آن،آب ساختار

 بایید  آینید   بیرای  ریزانبرنامه توجه رو این از دهدمی قرار تاثیر تحت کمتر را کوهستانی مناط  تغییرات

 دو نییز  تغیییر در شیدت و مقیدار بیارش     به توجه با مسئله این اهمیت. شود مرطوف سمت این به بیشتر

 همیرا   کشیور  آبی هایانبار  شدن محدودتر با ایران رد دما افزایشی روند رسدمی نظر به. شودمی چندان

 افزایشیی  نییز  آن تمرکیز  رونید  و اسیت  متمرکیز  مجموع در ایران بارش که واقریت این وجود با و باشد

 بیود.  خواهید  بارش بدون و گرمهای ما  در آبی کم تشدید مرنای به آبیهای انبار  وسرت کاهش است،

 در تیر بیارش  کیم  و تیر گیرم  وهیوای آب سوی به رو ایران هوای و آب که آیدیم نظر به چنین از این رو

با توجه به تغییرات دمای کمینه و افیزایش آن بییش از دمیای بیشیینه و در نتیجیه کیاهش        .است حرکت

 رود.  ای پیش میوهوای ایران به سمت شرایط حار ی دمای روزانه ابردستگا  آبدامنه
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