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بررسي پراکنش زماني -مکاني دماهاي فرين گرم در ايران

اشرف اسدي* ، 1سيد ابوالفضل

مسعوديان2

 1استاديار گروه جغرافيا دانشگاه پيام نور
 2استاد گروه اقليمشناسي دانشگاه اصفهان
(تاريخ دريافت1390/4/5 :؛ تاريخ تصويب)1393/4/30 :

چکيده
اين پژوهش با هدف بررسي زماني -مکاني روند گرماهاي فرين ايران انجام شده است .براي اين کار از دادههاي روزانهي دماي 663
ايستگاه اقليمي و همديد کشور در بازهي زماني  1340/1/1تا  1383/10/11بهرهبرداري شده است .با استفاده از روش کريگينگ
دادهها بر روي ياختههاي  15×15کيلومتر درونيابي شدند .به اين ترتيب ،آرايهاي به ابعاد  15992×7187تشکيل شد .براي شناسايي
روزهاي فرين گرم از نمايهي انحراف بهنجار شدهي دما ( )NTDبهره برديم .پس از شناسايي روزهاي فرين گرم ،روند آن براي پهنه ايران
در ماههاي مختلف سال در طول دوره آماري مورد مطالعه محاسبه شد .نتايج نشان داد که به غير از ماه بهمن و اسفند در ديگر ماهها بخش
بزرگي از کشور روزهاي فرين گرم روند مثبت نشان ميدهند .بيشترين درصد گسترش روند مثبت از نظر روزهاي همراه با گرماهاي فرين
به ترتيب مربوط به ماههاي شهريور ،دي و ارديبهشت است و به صورت پهنهاي وسيع و يکپارچه در بيشتر مناطق شرق ،جنوب ،مرکز و
جنوب شرق کشور قرار گرفتهاند .درحاليکه بيشترين درصد گسترش روند منفي تعداد روزهاي همراه با گرماهاي فرين ،مربوط به ماههاي
اسفند و بهمن است که بخشهايي کوچک از کشور را بيشتر در غرب و شمال به صورت پراکنده در بر گرفتهاند.

کليد واژهها :گرماهاي فرين ،نمايهي انحراف بهنجار شدهي دما ،روند زمانيـ مکاني ،ايران
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سرآغاز
از آنجا که دما از عناصر اساسي شکلگيري اقليم است ،تغييرات
آن ميتواند ساختار آب و هوايي هر محل را دگرگون سازد .به
همين دليل است که بررسي روند دما در مقياسهاي مختلف
زماني و مکاني بخش بزرگي از ادبيات اقليمشناسي را به خود
اختصاص داده است .در سالهاي اخير توجه به تغييرات اقليمي
به علت پيامدهاي اقتصادي ،اجتماعي و خسارتهاي اقليمي
مربوط به رويدادهاي فرين جوي ،اهميت زيادي پيدا کرده است.
از اثرات تغيير اقليم افزايش تکرار رويدادهاي فرين است .تغييرات
در تکرار و شدت رويدادهاي فرين آثار شديدتري بر فعاليتهاي
انساني و محيطزيست آن نسبت به تغييرات در متوسط اقليمي در
کوتاه مدت خواهد داشت .براي مثال 20 ،درصد مرگ و مير در
 4شهر کانادا در روزهايي که مرگ و ميرها باالتر از حد معمول
ميباشد ،در سالهاي  1954 -2000ناشي از دماهاي فرين
است ) .(Shouquan et al., 2008دماهاي تابستاني خيلي باال
ميتوانند خسارتهاي شديدي به محصوالت ذرت وارد کنند و
دماهاي خيلي پايين زمستاني نيز ميتوانند منجر به از بين رفتن
درختان مرکبات شوند ( .)Brwon & Katz et al., 1995براي
فهم چگونگي زمانيـ مکاني تغيير اقليم بايد فراواني فرين هاي
اقليمي مطالعه شوند.
رويداد فرين ( ،)Extreme Eventsعبارت است از پديدهي
نادري که از ديدگاه آماري در ناحيههاي باال و پايين توزيع آماري
قرار گيرد و از اينرو ،احتمال وقوع آن رويداد خيلي کم است.
براي مثال ،کلمه نادر ميتواند به مفهوم مقادير پايين و باالي
صدكهاي ( 95و  90( ،)5و  )10و يا بهصورت مقادير باالتر از
يک آستانه و يا تداوم يک شرايط ويژه تعريف شود .نمايههاي
فرين ساده و شفاف مبتني بر دادههاي بلندمدت و همگن،
وضعيت رويدادهاي فرين را بيان ميکنند .اين نمايهها بايد
جنبههايي از رويداد تغيير اقليم و آثار آن را نمايش دهند
(رحيمزاده و همکاران. )1388 ،
تغيير اقليم يکي از مسايل مهم محيطزيستي بشر به حساب
ميآيد که در سالهاي اخير نظر بسياري از محققان را به خود
جلب کرده است .يکي از نشانههاي تغيير اقليم افزايش فراواني
رويداد و شدت رويدادهاي فرين اقليمي مانند گرماهاي فرين
ميباشد .دماهاي فرين ( )Extreme Temperaturesحاصل
تعامل بين گردشهاي جوي بزرگ مقياس و ويژگيهاي محلي
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(ناهمواري و ارتفاع از سطح دريا) ميباشند .يکي از رويدادهاي
فرين اقليمي رويداد گرماهاي فرين ( Extreme Warm
 )Eventsميباشد .اين پديده در هر يک از فصول سال ميتواند
روي دهد .وقوع اين پديده در فصل تابستان ميتواند منجر به
افزايش تقاضا براي مصرف انرژي يا افزايش تقاضا براي آب
جهت مصارف شرب ،صنعتي و کشاورزي شود که در جاي خود
داراي اهميت ميباشد .اما ،طي فصل زمستان ،تکرار و افزايش
فراواني آن ميتواند منجر به ذوب زود هنگام ذخاير برفي در
ارتفاعات شود .با توجه به اين که کشور ما براي تأمين آب جهت
مصارف گوناگون انساني و محيطزيستي ،به آبهاي سطحي و
زيرزميني و چشمهها وابسته ميباشد و اينگونه منابع توسط ذوب
تدريجي ذخاير برفي تأمين ميشود ،از دست رفتن زود هنگام
اين ذخاير توسط تکرار و افزايش فراواني گرماهاي فرين طي
فصل زمستان و بهار عالوه بر ايجاد سيالب و خسارتهاي
انساني و محيطزيست آن ميتواند با از دست رفتن يا کاهش اين
ذخاير به گونهاي تدريجي منجر به تغيير اقليم و از بين رفتن
زيستگاهها و افزايش نرخ مهاجرت گونهها و کاهش تنوع گونهاي
در محيطزيست شود.
در سالهاي اخير ،رويدادهاي دمايي فرين بسيار خطرناکي اتفاق
افتاده که منجر به افزايش نرخ مرگ و مير ،خشکسالي و سيالب
شده و از اين جهت کشورها خسارتهاي مالي فراواني را متحمل
شدهاند .بنابراين ،مطالعه دماهاي فرين بهويژه براي مناطقي که
به رويدادهاي اقليمي بسيار حساس هستند ،امري بسيار ضروري
و مهم به نظر ميرسد.
 Mearnsو همکاران ،وقايع فرين دماهاي باال و تغييرات
احتمالي در متوسط دما را با استفاده از دادههاي بيشينهي دما در
روزهايي که دما بيش از  35درجه سانتيگراد بوده ،در 4ايستگاه
واقع در کمربند ذرت اياالت متحده طي سالهاي 1910-78
مطالعه نموده و دريافتهاند که ارتباط بين تغيير در متوسط دما و
رويدادهاي دمايي فرين کامالً غيرخطي است )Mearns et al.,
 Stafford .(1984و همکاران دماي شبانه ،روزانه ،شبانهروزي
و دامنه نوسان دماي  25ايستگاه هواسنجي آالسکا را به روش
رگرسيون حداقل مربعات در فاصله سالهاي  1949تا ،1998
بررسي کردهاند .اين بررسي نشان ميدهد که در تمام ايستگاهها
دما روند افزايشي داشته و بيشترين افزايش در زمستان و در
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ميانهي آالسکا به ميـزان  2/2درجه سلسيوس در  50ساله
مـورد
بررسي مشاهده شده است ).(Stafford et al., 2000
 Chungو همکاران ،دماي ساالنه شبه جزيره کره را در فاصله
سالهاي  1974تا  1997بررسي کردهاند .ايشان نشان
ميدهند که دماي منطقه طي اين دوره  0/96درجه سلسيوس
افزايش يافته است ) Bonsal .(Chung et al., 2000و
همکاران ،ويژگيهاي دماهاي فرين روزانه بر روي کانادا را مورد
تجزيه و تحليل قرار دادند و نشان دادند که روزهاي همراه با
دماهاي فرين سرد در زمستان ،بهار و تابستان روند نزولي و
روزهاي همراه با دماهاي فرين گرم در زمستان و بهار روند
صعودي را نشان ميدهند ) Horton .(Bonsal et al., 2001و
همکاران ،تغيير رويدادهاي فرين در جهان و دماي انگلستان
مرکزي در پايان قرن بيستم را مطالعه نمودهاند .بر اساس مطالعه
ايشان بر اساس دماي سطحي اقيانوس ،فرينهاي گرم افزايش و
فرينهاي سرد در جهان کاهش يافتهاند .اما ،در انگلستان
مرکزي رويدادهاي فرين نسبت به متوسط دماي ماهانه به طور
منحصر به فردي کاهش داشته است ).(Horton et al., 2001
 ،Degaetano & Allenروند دماهاي فرين قرن بيستم را در
اياالت متحده بررسي کردند .نتايج نشان داد که طي دوره آماري
 1996-1910تقريباً در همه ايستگاهها رويداد سرماهاي
فرين روند کاهشي نشان ميدهند (Degaetano & Allen,
).2002
 Yanو همکاران ،روند دماهاي فرين در اروپا و چين برپايه
مقادير روزانه را بررسي کردند .نتايج آنها نشان داد که سه دوره
تغييرات دماهاي فرين در اروپا و چين ديده ميشود )Yan et al.,
 ، Klein Tank & Konnen .(2002روند شاخص دما و بارش
فرين در اروپا طي دوره  1999-1946را مورد مطالعه قرار
دادند .نتايج اين مطالعه نشان داد که طي سالهاي -1947
 ،1975هوا تا حد بسيار اندکي خنک شده است .تعداد دماهاي
فرين گرم در طول سال کاهش يافته است .در حاليکه تعداد
دماهاي فرين سرد در طول سال روندي را نشان نميدهد .اين
امر بيانگر کاهش تغييرپذيري دما ميباشد & Klein Tank
Yue .Konnen., ) (2003روند دماي ماهانه ،فصلي و ساالنهي
ژاپن در صد سال گذشته را بررسي کرد و نشان داد که دماي
ساالنه  46ايستگاه که روند آنها با آزمون من -کندال ارزيابي
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شده در فاصله سالهاي  1900تا  ،1996بين  0/51تا 2/77
درجه سلسيوس افزايش يافته است ).(Yue, 2003
 ،Rusticucci & Barrucandaروند تغييرات دماهاي فرين در
آرژانتين را بررسي کردند .نتايج نشان داد که بهطورکلي تعداد
روزهاي گرم و شبهاي سرد در تابستان روند منفي را نشان
ميدهد .در حاليکه تعداد شبهاي گرم و روزهاي سرد در
برخي مکانها روند مثبتي را نشان ميدهد )& Rusticucci
 Su .(Barrucanda, 2004و همکاران ،روند دما و بارش فرين
در حوضه رودخانه يانگ تسهي چين را بررسي کردند .آنها از
آزمون منـ کندال و رگرسيون خطي ساده جهت شناسايي روند
فرينهاي ساالنه و فصلي بهره بردند .نتايج نشان داد که
ميانگين دماي حداقل و حداکثر در منطقه مورد مطالعه ،داراي
روند مثبت ميباشد ).(Su et al ., 2006
 ،Tzanakou & Deligiorgiروند دماي بيشينه روزانه در ارتباط
با تغيير اقليم و شهرنشيني در حوزه آتن را مطالعه نمودهاند و
دريافتهاند که يک افزايش در تعداد روزهاي با دماي باال نسبت
به متوسط اقليمي در حوزه آتن مشاهده شده است که احتماالً به
دليل آثار شهرنشيني در اين حوزه ميباشد )& Tzanakou
 Brunet .(Deligiorgi, 2006و همکاران ،تغييرات بلند مدت
دما و بارش فرين اسپانيا را بررسي کردند .نتايج مطالعه آنها
نشانداد که دماهاي فرين سرد و گرم در اسپانيا طي قرن بيستم
افزايش يافته است Zhang .و همکاران ،تغيير يا تغييرپذيري
اقليم را در حوضه رودخانه زرد به کمک مطالعه دماي فرين سرد
و گرم طي بازه زماني  1960تا  2004بررسي کردند .نتايج
آنها نشان داد که روند رويداد گرماهاي فرين در سطح اطمينان
 95درصد ،در بيشتر ايستگاههاي مرکزي و پايين دست حوضه
معني دار نيست ) .(Zhang et al., 2008سير دماي ميانگين
روزانه در کشور بحرين توسط  Elagibو همکاران در دوره
 1947تا  ،2005در ايستگاه فرودگاه بينالمللي منامه نشان
داده که روند گرمايشي مهمي در دماي فصل خشک در حدود
 1/66درجه سانتيگراد ،بهويژه در ماههاي تابستان (مي تا
جوالي و اکتبر) در حدود  0/17تا  0/24درجه سانتيگراد در
دهه آخر روي داده است ).(Elagib et al., 2009
در ايران (تقوي و محمدي ،)1386 ،دوره بازگشت رويدادهاي
اقليمي حدي را بهمنظور شناخت پيامدهاي محيطزيستي بررسي
نمودهاند .نتايج پژوهش آنها نشان داد که دورهي بازگشت
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شاخصهاي حدي گرم و بارش ده ساله و دوره بازگشت
شاخصهاي حدي سرد طوالنيتر شده است و فراواني وقوع
شاخصهاي حدي گرم و بارش بيشتر و شاخصهاي حدي سرد
کمتر شده است .مطالعهي ديگري توسط (کاوياني و عساکره،
 )1380بر روند دما طي سده گذشته در ايستگاه جاسک انجام
شد .آنها نشان دادند که دماي جاسک طي  104سال گذشته
(سالهاي  )1893-1996روندي افزايشي نشان ميدهد.
(جهانبخش و ترابي )1383 ،تغييرات دما و بارش ايران را
بررسي و پيشبيني کردند که مقادير حداقل دما در مناطق شمالي
(سواحل درياي خزر) و نواحي کوهستاني ايران داراي تفاوتهاي
قابل مالحظهاي بوده است ،ولي در ديگر مناطق کشور تغييرات
زيادي ندارد .از طرف ديگر مقادير حداکثر دما در کليه مناطق به
جز نواحي جنوبي کشور (مجاورت خليجفارس و درياي عمان)
داراي تغييرات زيادي است( .رحيمزاده و عسکري ،)1383 ،نيز
اختالف آهنگ افزايش دماي حداقل و حداکثر و کاهش دامنه
شبانهروزي دما در ايران را مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند
که الگوي تغييرات دماهاي حداقل ،حداکثر و ميانگين در سطح
کشور يکسان نيست با وجود اين که روند افزايش دماي حداقل
در اکثر ايستگاهها رو به افزايش بوده است .دامنه تغييرات
شبانهروزي دما در برخي از شهرهاي بزرگ نرخ کاهشي قابل
مالحظهاي داشته است( .شيرغالمي و قهرمان )1384 ،نيز
روند تغييرات دماي متوسط ساالنه در ايران را بررسي کردند و
نشان دادند که در  59درصد ايستگاهها تغييرات دما داراي روند
مثبت و در  41درصد ايستگاهها داراي روند منفي ميباشد و با
توجه به سطح معنيداري  15 ،44 ،0/05و  41درصد از
ايستگاهها به ترتيب روند مثبت ،منفي و بدون روند را نشان
ميدهند .با توجه به اين نتايج ميتوان ،گفت که بيشتر مناطق در
سالهاي آتي با افزايش دما رو به رو خواهد بود( .مسعوديان،
 )1383روند دماي ايران را در نيم سدهي گذشته بررسي کرده
و نشان داده است که دماي ايران در نيم سدهي گذشته روندهاي
مثبت و منفي داشته است .به نظر وي در نيم سدهي گذشته
دماي شبانه ،روزانه و شبانهروزي ايران به ترتيب با آهنگ حدود
سه ،يک و دو درجه در هر صد سال افزايش داشته است.
روندهاي افزايش دما بيشتر در سرزمينهاي گرم و کم ارتفاع و
روندهاي کاهشي بيشتر در رشته کوهها ديده ميشوند .هدف اين
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پژوهش تحليل زماني-مکاني روند تعداد روزهاي فرين گرم
ايران است.
روششناسي
گردآوري دادهها
براي بررسي روند گرماهاي فرين ايران ،در اين پژوهش از پايگاه
داده اسفزاري( )1بهره بردهايم .پايگاه داده اسفزاري بر پايه
دادههاي ميانگين دماي روزانه  663ايستگاه همديد و اقليمي
کشور از  1340/1/1تا  1383/10/11تهيه شده است (شکل
 .)1ياختههاي اين پايگاه داده  15×15کيلومتر و به روش
کريگينگ محاسبه شده است (شکل  .)2بنابراين ،ابعاد آرايهي
دماي روزانه ايران در پايگاه داده اسفزاري 15992×7187
است .در اين پايگاه ،سطرها ( 15992روز) نماينده زمان و
ستونها ( 7187ياخته) نماينده مکان هستند.

شکل ( :)1ايستگاه هاي همديد و اقليمي

شکل ( :)2ياختههاي  15×15کيلومتر

براي شناسايي دماهاي فرين نمايههاي گوناگوني تعريف شده و
استفاده ميشود .اما ،در بيشتر اين منابع به استفاده از دماي
بيشينه و کمينه ساالنه پرداخته شده که فقط نماينده کوچکي از
يک قسمت از سال ميباشد .در اين پژوهش ،براي شناسايي
رويداد گرماهاي فرين از نمايهي انحراف بهنجارشدهي دما بهره
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برديم .اين نمايه توسط ) (Fujibe et al., 2007معرفي شده
است .براي دستيابي به اين نمايه نخست بايد ميانگين بلند
مدت دما براي هر يک از روزهاي تقويمي سال محاسبه شود.
چنانکه گفتيم دورهي مورد مطالعه از  1340/1/1تا
 1383/10/11ميباشد که برابر با  15992روز ميباشد .پس
براي محاسبهي ميانگين بلندمدت دماي هر کدام از روزهاي
مورد نظر از مقادير دماي مربوط به  44سال ميانگين گرفته
ميشود .پس از محاسبهي ميانگين بلندمدت براي از بين بردن
نوفههاي موجود در ميانگين دماي روزانه ،ميانگين متحرك 9
روزه ،سه بار بر روي اين دادهها اعمال ميشود .پس از انجام اين
مراحل انحراف دماي هر يک از  15992روز مورد بررسي از
ميانگين بلندمدت همان روز محاسبه ميشود.
مقدار انحراف از ميانگين بلنـد مـدت نماينـدهي انحـراف مطلـق
دماي هر روز هر محل (ياخته) نسبت به ميانگين بلندمدت دماي
همان روز همان محل است و برحسـب زمـان و مکـان متفـاوت
خواهد بود .از آنجا که بـر روي هـر نقطـهي جغرافيـايي معـين
دامنهي تغييرات دما در هر يک از روزهاي سال ميتوانـد بسـيار
متفاوت باشد ،بنابراين مقـادير مطلـق انحـراف دمـا از ميـانگين
بلندمدت هـر روز نمـيتوانـد مبنـاي مقايسـهي دماهـاي فـرين
زمانهاي مختلـف باشـد .همـين اسـتدالل در مـورد تشـخيص
اهميت مقادير مطلق انحراف دما از ميانگين بلندمدت که در نقاط
جغرافيايي مختلف محاسبه شدهاند نيـز صـادق اسـت .بنـابراين،
براي آن که مقادير انحراف دمـاي زمـانهـاي مختلـف در يـک
نقطهي جغرافيايي و مکانهاي مختلف در يـک زمـان معـين بـا
يکديگر قابل مقايسه باشند ،الزم است مقادير مطلق انحراف دمـا
به کمک پـراش دمـا استانداردسـازي شـوند .پـراش انحـراف از
ميانگين بلندمدت روي پنجره  31روزه براي هر روز تقويمي بـه
کمک رابطهي ( )1بهدست آمده و ميانگين متحرك  9روزه سـه
بار بر روي آن اعمال ميشود تا نوفهها ( )Noiseاز بين برود.
) ] 2  31N

j 15

'

1383

  [ T ( i , j ,n )  T ( i , j
'



 2 ( i, j ) 

n 1340 j'  j 15

( )1
)  T (i, jميانگين انحراف دما روي پنجره  31روزه است و
از رابطهي ( )2بهدست ميآيد.
j 15

( )2

1383

  T ( i , j ,n )  31N
'



n 1340 j  j 15
'

T ( i , j ) 

سرانجام نمايهي تفاضل دماي بهنجار شده ( )NTDکه با نمايه
 xنموده شده است ،به کمک رابطهي زير محاسبه ميشود.
( )3

) x (i, j, n)  T (i, j, n)    (i, j

2
که در آن )    (i, j )    (i, jميباشد.
اين نمايه ،براي  7187ياخته (شکل  )2و بر روي هر ياخته
براي  15992روز محاسبه شد .سپس براي هر يک از
 15992روز بررسي شده ميانگين مکاني نمايه  xبر روي
ايران و درصد مساحتي از ايران که  x  2داشته استخراج شد.
به اين ترتيب ،يک آرايهي  15992×2به دست آمد که بزرگي
و گسترهي گرماهاي ايران براي هر يک از روزهاي بازهي
 1340/1/1تا  1383/10/11را نشان ميدهد .سپس تعداد
آن براي هر ماه سال جداگانه محاسبه شد و روند آن طي دوره
مورد مطالعه براي تک تک ياختهها در سطح اطمينان 0/95
بهدست آمد و نقشههاي روند ترسيم شد .اين نقشهها ،نشان
ميدهند که در هر ماه کدام بخشهاي کشور با  95درصد
اطمينان طي دوره آماري روند کاهشي يا افزايشي گرماهاي فرين
را داشتهاند و کدام بخشها روند نشان نميدهند .سپس مساحت
نواحي داراي روند و بدون روند بر روي آنها براي هر يک از
ماهها محاسبه شده است.

بحث روي يافتهها
سري زماني شاخص  )2(NTDبراي پهنه ايران طي دوره مورد
مطالعه در شکل ( )3نشان داده شده است .همانطور که مشاهده
ميشود ،روند شاخص بهدست آمده ناهنجاري زيادي را طي دوره
مورد مطالعه نشان ميدهد .بهطورکلي ميتوان گفت که از سال
 1340تا  1351دما در ايران روند نزولي از خود نشان
ميدهد .ولي از سال  1351به بعد ،بهطورکلي داراي روند
صعودي است و طي سالهاي اخير اين روند شتاب بيشتري
داشته است .اگر ما آستانهي دماي فرين سرد و گرم را  2انحراف
معيار از ميانگين بلند مدت خود در نظر بگيريم ،با توجه به اين
شکل ميتوان گفت که دماهاي فرين سرد طي دوره مورد
مطالعه روند نزولي داشته است ،در حاليکه دماهاي فرين گرم
روند صعودي از خود نشان ميدهد .از سال  1371و ،1372
روند صعودي دماهاي فرين گرم کامالً آشکار است .شکل ()4
ميزان اين شاخص را در ياخته  1096طي دوره نشان ميدهد.
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اين ياخته داراي باالترين ميزان شاخص  NTDدر کل
ياختههاست و در نيمه غربي کشور (در جنوب ايستگاه خرمآباد)
قرار دارد .همانطور که در قسمت داده و روششناسي ذکر شد،
روند شاخص  NTDدر سطح اطمينان  0/95محاسبه شده
است .بنابراين ،به لحاظ آماري کامالً معنيدار است.

در ماه فروردين ،رويداد گرماهاي فرين بر روي حدود 64/1
درصد از پهنه ايران در سطح اطمينان  95درصد روند نشان
نميدهد .حدود  3/1درصد ايران داراي روند منفي بوده که
بيشتر گوشههـايي از شـرق و بخشهـاي کمي از ارتفاعات
کشور را در

شکل ( :)3سري زماني شاخص  NTDبراي پهنهي ايران

شکل ( :)4سري زماني شاخص  NTDبراي ياختهي  1096ايران (اين ياخته در نزديک شهر
خرمآباد قرار گرفته است) رفتار زماني -مکاني رويداد گرماهاي فرين ايران در فصل بهار

برگرفته است (در شکلهاي  5تا  28روند و شيب روند دماي
فرين در ماهها و فصلهاي مختلف قابل مشاهده است)32/9 .
درصد از گستره کشور نيز شاهد روند مثبت رويداد گرماهاي
فرين در اين ماه ميباشد .اين مناطق بيشتر بر نواحي کم ارتفاع
جنوبشرق و جنوبغرب و به صورت پراکنده در گوشههايي از
مرکز کشور قرار گرفته است (جدول  88/3 .)1درصد از
مناطقي که در سطح اطمينان  95درصد داراي روند بوده
( 31/8درصد از کشور) ،داراي شيب کمتر از  2روز در دهه
است .به بيان ديگر ،در اين قلمرو تعداد روزهاي گرم فرين در هر
دهه حداکثر  2روز افزايش يافته است .مناطق با شيب بيشينهي
مثبت بيشتر بر ارتفاعات بارز ،سپيدان فارس و بخش کوچکي از
دماوند قرار گرفته است (شکل  6و جدول .)2

در ماه ارديبهشت ،رويداد گرماهاي فرين در  50درصد از پهنه
ايران بدون روند است .در اين ماه ،روند مثبت گرماهاي فرين
ايران در رديف سوم از نظر وسعت قرار دارد که حدود 45/5
درصد از مساحت ايران را در بردارد .به طور تقريبي ،تنها مناطق
مرتفع کشور روند مثبتي را از خود نشان نميدهد .حدود 4/5
درصد از گستره کشور نيز نشاندهنده روند منفي است (جدول
 70/9 .)1درصد از گستـره مناطـق داراي رونـد (35/5
درصـد از
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شکل ( :)5روند دماي فرين گرم در ماه فروردين

شکل( :)8شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه ارديبهشت

شکل ( :)6شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه فروردين

کشور) ،شيب  0تا  2روز در دهه را نشان ميدهد .نزديک به
 18درصد از مناطق داراي روند ( 9درصد از کشور) نيز شيب 2
تا  4روز در دهه را نشان ميدهد که مساحت پوشيده شده توسط
اين شيب حدود  15درصد بيش از ماه فروردين افزايش داشته
است .در اين ماه ،روزهاي فرين گرم به ميزان بزرگي (بيش از 4
روز در دهه) در بخشهايي از کشور خودنمايي ميکند .مناطق با
شيب بيشينهي مثبت در اين ماه مانند فروردين است ،اما با
گستردگي بيشتر و البته ارتفاعات اطراف کرمان نيز به آن اضافه
شده است.

در خرداد ماه ،گرماهاي فرين در  57/2درصد ايران روندي از
خود نشان نميدهند .اما ،حدود  35/5درصد ايران که بيشتر در
مناطق جنوبي ،شرقي و بخشهاي کمي از غرب کشور قرار دارد،
روند مثبت و  7/2درصد ايران نيز گوياي روند منفي است
(شکل  17و جدول  68/6 .)1درصد از مناطقي که داراي روند
( 29/3درصد از ايران) ،شيب  0تا  2روز در دهه يا به عبارتي
کمتر از  20روز در قرن را نشان ميدهد .در اين ماه مقدار شيب
 2تا  4روز در دهه نسبت به ارديبهشت کاهش يافته است .اما،
شيب  4تا  6و  6تا  8روز در دهه به مقدار قابل مالحظهاي
رسيده و شايان توجه ميباشد .در اين ماه ،شيب کاهشي  2روز
در دهه نيز به  16درصد رسيده و گوياي کاهش رويدادهاي
فرين گرم در اين ماه در برخي مناطق کشور است .از اين جهت
خرداد ماه در رديف سوم بين ديگر ماهها قرار ميگيرد .مناطق با
شيب بيشينهي مثبت در اين ماه بيشتر بر ارتفاعات بارز و دشت
لوت البته با وسعت بيشتر از  2ماه اول سال ،مستقر شده است.

شکل( :)9روند دماي فرين گرم در ماه خرداد

شکل( :)7روند دماي فرين گرم در ماه ارديبهشت
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شکل ( :)10شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم

شکل ( :)12شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم

در ماه خرداد

در ماه تير

رفتار زماني -مکاني رويداد گرماهاي فرين ايران در
فصل تابستان
در ماه تير ،رويداد گرماهاي فرين در  46/3درصد از پهنه ايران
بدون روند است .در اين ماه ،روند مثبت گرماهاي فرين ايران در
رديف چهارم از نظر وسعت قرار دارد که حدود  46/2درصد از
پهنهي ايران را در بر دارد .در اين ماه ،بهطور تقريبي تنها مناطق
مرتفع کشور روند مثبتي را از خود نشان نميدهد 7/5 .درصد
ايران نيز گوياي روند منفي است (جدول  .)1نزديک به 60
درصد از گستره مناطق داراي روند ( 27/3درصد از فضاي
ايران) ،شيب مثبت  0تا  0/2روز در سال يا به عبارتي حدود 2
روز در دهه دارد .وسعت مناطق با شيب  2تا  4روز در دهه نيز
(يا  20تا  40روز در قرن) به  15/5درصد کشور رسيده و
شيب  4تا  8روز در دهه نيز به  2درصد پهنه ايران افزايش
يافته است .مناطق با شيب بيشينه مثبت در اين ماه مانند ماههاي
قبل بر ارتفاعات نيمه جنوبي کشور و بخشهايي از دشت
خوزستان و دشت مغان

شکل ( :)11روند دماي فرين گرم در ماه تير

قرار دارد.
در ماه مرداد ،رويداد گرماهاي فرين در  49/4درصد از پهنه
ايران بدون روند است .در اين ماه ،روند مثبت گرماهاي فرين
ايران حدود  43/7درصد از مساحت ايران را در بر دارد .در اين
ماه نيز به طور تقريبي تنها مناطق مرتفع کشور روند مثبتي را از
خود نشان نميدهد 6/9 .درصد ايران نيز داراي روند منفي است
(جدول  45/1 .)1درصد از مناطق داراي روند ( 22/8درصد از
پهنه ايران) ،داراي شيب کمتر از 2روز در دهه است .شيب  4تا
 8روز در دهه در اين ماه نسبت به ديگر ماههاي سال ،در
بيشينهي خود قرار دارد .يعني در اين ماه ،ما شاهد بيشينهي
افزايش روزهاي گرم فرين در ايران در  15/2درصد ازکشور
ميباشيم ،اما از جهتي نيز در برخي مناطق به ميزان  40تا 60
روز در قرن نيز شاهد کاهش روزهاي گرم فرين هستيم (در
 0/5درصد کشور) که از اين جهت نيز اين ماه در رديف اول
قرار دارد .به طورکلي ،اين ماه هم از نظر بيشينهي کاهش و هم
بيشينهي افزايش گسترهي روزهاي گرم فرين در رديف اول
است .مناطق با شيب بيشينه منفي يا کاهش روزهاي فرين گرم
در اين ماه بر ارتفاعات زردکوه ،اشترانکوه و بخشهايي از
کرمانشاه و لرستان و گوشهي کوچکي از شمالغرب و
بخشهايي نيز از شرق کشور در مرز کشور افغانستان منطبق
است .اما مناطق با شيب بيشينهي مثبت يا افزايش روزهاي فرين
گرم مانند ماههاي قبل ميباشد.
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شکل( :)13روند دماي فرين گرم در ماه مرداد

شکل ( :)15روند دماي فرين گرم در ماه شهريور

شکل( :)14شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم

شکل ( :)16شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم

در ماه مرداد

در ماه شهريور

در ماه شهريور ،رويداد گرماهاي فرين در  41/6درصد از پهنه
ايران روندي از خود نشان نميدهد .در اين ماه ،گسترش مناطق
با روند مثبت گرماهاي فرين در رديف اول قرار دارد که حدود
 52/3درصد از فضاي کشور را در بردارد 6/1 .درصد ايران هم
نشان دهندهي روند منفي است (جدول  51/7 .)1درصد از
وسعت ايران که داراي روند بوده ( 30/1درصد کشور) ،داراي
شيب  0تا  +0/2روز در سال ( 0تا  2روز در دهه) است.
بيشينهي شيب  2تا  4روز در دهه نيز نسبت به  6ماهه اول
سال (در  18درصد کشور) در اين ماه ديده ميشود .بيشينهي
شيب مثبت و منفي در اين ماه مانند مرداد ميباشد .اما ،سواحل
درياي عمان در جنوبشرق کشور به مناطق داراي شيب منفي يا
کاهش روزهاي فرين گرم اضافه شده است.
بررسـي آهنگ رونـد روزهـاي فـرين گــرم در  6ماه اول
سـال،
بيانکننده آن است که اين رويدادها در فصول گرم سال با مقدار
بسيار بزرگـي در حال افزايش است .به اين معني که تنها در اين

بخش سال شاهد افزايش تعداد روزهاي فرين گرم با شيب  6تا
 8روز در دهه (يا  60تا  80روز در قرن) در برخي نقاط ايران
هستيم .نکته قابل توجه ديگر اين است که باز هم تنها در فصل
تابستان و مهر ماه کاهش اين رويدادهاي گرم را در برخي نقاط
ايران با شيب  4تا  6روز در قرن ميبينيم (جدول  .)2پس اين
نيمه سال هم از نظر روند افزايش و هم روند کاهش رويدادها
قابل توجه است .بيشينهي شيب مثبت در نيمه اول سال بيشتر بر
ارتفاعات جنوبي کشور منطبق ميباشد .اما بيشينهي شيب منفي
بيشتر بر ارتفاعات زردکوه و نيمه غربي کشور و سواحل درياي
عمان منطبق است.
رفتار زماني -مکاني رويداد گرماهاي فرين ايران در
فصل پاييز
در مهر ماه ،رويداد گرماهاي فرين در  47/7درصد از پهنه ايران
بدون روند است .در اين ماه ،روند مثبت گرماهاي فرين ايران
حدود  46درصد از مساحت ايران را در برگرفته است .در اين ماه
نيز به طور تقريبي تنها مناطق مرتفع کشور روند مثبتي از خود
نشان نميدهد .بهطورکلي 6/3 ،درصد ايران نشان دهنده روند
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منفي است (جدول  48/2 .)1درصد از وسعت ايران که از خود
روند نشان ميدادند ( 25/2درصد از کشور) ،شيب افزايشي
کمتر از  2روز در دهه دارد .اما نکته قابل توجه اين ماه افزايش
زياد روزهاي فرين گرم با شيب  2تا  4روز در دهه (در 18
درصد ايران)ميباشد .پس از اين ماه در آبان و آذر اين مقدار
شيب به سرعت افت نموده است .به دليل داشتن اين مقدار شيب
در برخي نقاط ايران ،مهر ماه در بين ديگر ماههاي سال در رديف
اول قرار ميگيرد .مناطق با شيب بيشينهي منفي نسبت به ماه
قبل کمتر شده و بر زردکوه مستقر شده است البته شيب کمتر آن
بر ارتفاعات کرمانشاه و بخشهاي کوچکي از ارتفاعات شرق و
غرب کشور قرار گرفته است .مناطق با شيب بيشينهي مثبت مانند
ماههاي قبل بر ارتفاعات نيمه جنوبي کشور مستقر شده اما نسبت
به ماههاي قبل به سمت عرضهاي جنوبيتر حرکت کرده است.

 2روز در دهه است که از اين جهت نسبت به ديگر ماههاي سال
در رديف سوم قرار ميگيرد .از اين ماه سال به بعد ،کاهش
روزهاي فرين گرم با شيب بيشتر از  4روز در دهه و افزايش آن
نيز با شيب بيشتر از  4روز در دهه در حد صفر باقي مانده است،
يعني در نيمه سرد سال به استثناي ماههاي بهمن و اسفند در
ايران روزهاي فرين گرم در محدوده افزايشي کمتر از  4روز در
دهه باقي مانده است .در اين ماه ،مناطق حاوي شيب روند مثبت
در بيشتر مناطق داراي روند تقريباً يکنواخت است و تفاوت زيادي
به جز در بخشهاي کوچک از خود نشان نميدهد .مناطق داراي
شيب روند منفي نيز مانند ماه قبل بر مناطق مرتفع غرب کشور
قرار دارد.

شکل ( :)19روند دماي فرين گرم در ماه آبان
شکل ( :)17روند دماي فرين گرم در ماه مهر

شکل ( :)20شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه آبان
شکل ( :)18شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه مهر

در ماه آبان ،رويداد گرماهاي فرين در  54درصد از پهنه ايران
بدون روند است .روند مثبت گرماهاي فرين نيز حدود 41/9
درصد از سطح ايران را در بر گرفته است 4/1 .درصد ايران نيز
روند منفي نشان ميدهد (جدول  85/9 .)1درصد از گستره
داراي روند (نزديک به  40درصد ايران) ،گوياي شيب کمتر از

در ماه آذر ،رويداد گرماهاي فرين در  64/2درصد از پهنه ايران
بدون روند است .در اين ماه ،روند مثبت گرماهاي فرين ايران
حدود  32/8درصد از مساحت ايران را در بر دارد .اين مناطق
بيشتر در نيمه جنوبي کشور قرار گرفتهاند .گوشههاي کوچکي از
شمال کشور نيز روند منفي از خود نشان ميدهد 3 .درصد ايران
نيز نشان دهنده روند منفي است (جدول  .)1در  86/2درصد از
وسعت نواحي داراي روند ( 31درصد ايران) ،رويدادهاي فرين
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گرم شيب افزايشي کمتر از  2روز در دهه را نشان ميدهد.
نزديک به  8درصد از مناطق داراي روند( 3درصد کشور) نيز
نشاندهنده شيب کاهشي کمتر از  2روز در دهه است .مناطق با
شيب منفي بر خالف ماههاي قبل در اين ماه بر ارتفاعات شمالي
کشور قرار گرفته است (ارتفاعات طالش و آالداغ) .اما ،منطقه با
شيب بيشينه مثبت بر دماوند مستقر شده است.

ميدهد .در اين ماه ،پس از  2ماه آخر پاييز که شاهد کاهش
گسترش شديد مقدار شيب افزايشي  4تا  6روز در دهه بوديم،
باز شاهد افزايش گسترش اين مقدار شيب (به ميزان 26/5
درصد ايران) در مناطق داراي روند هستيم .با توجه به اين که
ديماه تقريباً در سراسر ايران سردترين ماه سال محسوب
ميشود ،اين نتيجه قابل توجه است .شيب بيشينهي مثبت بر
دماوند ،ارتفاعات سهند و دشت گرگان و ارتفاعات سپيدان فارس
متمرکز شده است.

شکل ( :)21روند دماي فرين گرم در ماه آذر

رفتار زماني -مکاني رويداد گرماهاي فرين ايران در

شکل ( :)23روند دماي فرين گرم در ماه دي

فصل زمستان
در ديماه ،رويداد گرماهاي فرين بر روي حدود  49/6درصد از
پهنه ايـران در سطح اطمينان  95درصد رونـد نشان نمـيدهد
و

شکل ( :)24شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه دي

شکل ( :)22شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه آذر

حدود  1/2درصد ايران نيز داراي روند منفي است49/2 .
درصد از گستره کشور شاهد روند مثبت رويداد گرماهاي فرين در
اين ماه ميباشد ،به طور تقريبي ،نيمي از مناطق کشور در اين
ماه داراي روند مثبت است .همچنين 71 ،درصد از گسترهي
نواحي که در سطح اطمينان  95درصد داراي روند بوده (36
درصد ايران) ،شيب افزايشي کمتر از  2روز در دهه را نشان

در بهمن ماه ،رويداد گرماهاي فرين بر روي حدود  86/5درصد
از پهنهي ايران در سطح اطمينان  95درصد روند نشان نميدهد
که از اين نظـر بين ديگـر ماهها در رديف اول قرار مـيگيرد.
حـدود  11/6درصد ايران نيز روند منفي دارد که از اين نظر نيز
بين ساير ماهها در رديف دوم قرار ميگيرد .کمترين روند مثبت
رويداد گرماهاي فرين به ميزان  49/2درصد از گسترهي کشور
در اين ماه ميباشد 10/4 .درصد از ميزان مساحتي که در سطح
اطمينان  95درصد داراي روند بوده ،داراي شيب کمتر از  2روز
در دهه است ،اما ،نکتهي قابل توجه ديگر اين ماه آن است که
 80درصد مناطق داراي روند ( 10درصد ايران) شيب منفي
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(کاهشي) کمتر از  2روز در دهه را نشان ميدهد که از اين نظر
نيز در رديف اول نسبت به ديگر ماههاي سال قرار ميگيرد.
شيب بيشينهي منفي در اين ماه بر ارتفاعات طالش ،چهل چشمه
(آذربايجان غربي) ،زاگرس (اطراف زردکوه) و ارتفاعات بارز و
گوشههايي از ارتفاعات شرق کشور متمرکز شده است .با اين که
مناطق با شيب مثبت در اين ماه کم ميباشد ،اما بر ارتفاعات
مهم کشور از جمله دماوند ،سهند و سپيدان قرار گرفتهاند.

عبارتي ،در  12درصد از گستره ايران در اين ماه شاهد کاهش
روزهاي فرين گرم هستيم و فقط در  9درصد آن روزهاي فرين
گرم در حال افزايش است .مناطق با شيب بيشنهي منفي در اين
ماه مانند بهمن ميباشد ،اما وسعت بيشتري يافتهاند .مناطق با
شيب يبشنه مثبت نيز بر ارتفاعات مهم کشور از جمله دماوند،
سهند و سپيدان و دشت لوت و بخشي از ارتفاعات بشاگرد و
چالهي جازموريان قرار گرفتهاند.

شکل ( :)25روند دماي فرين گرم در ماه بهمن

شکل( :)27روند دماي فرين گرم در ماه اسفند

در فصل زمستان ،در دي ماه در  39درصد از گسترهي کشور
روزهـاي فـرين گـرم با آهنگ کمتـر از  2روز در دهـه در
حـاالفزايش است ،اما ،در بهمن و اسفند بر خالف دي ماه بيشتر
مناطق داراي روند نشاندهنده آهنگ کاهش روزهاي فرين گرم

شکل( :)26شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه بهمن

در اسفند ماه ،رويداد گرماهاي فرين بر روي حدود  77/7درصد
از پهنه ايران در سطح اطمينان  95درصد روند نشان نميدهد
که از اين نظر بين ساير ماهها در رديف دوم قرار ميگيرد .حدود
 14درصد ايران داراي روند منفي ميباشد که از اين نظر نيز
بين ساير ماهها در رديف اول قرار مي گيرد .روند مثبت رويداد
گرماهاي فرين  8/3درصد از گسترهي کشور را در اين ماه
ميپوشاند 35/8 .درصد از مقدار مساحتي که در سطح اطمينان
 95درصد داراي روند بوده (نزديک به  9درصد از گستره ايران)،
داراي شيب کمتر از  2روز در دهه است .اما 54/3 ،درصد آن
نشاندهندهي شيب منفي کمتر از  2روز در دهه است .به

شکل( :)28شيب روند تعداد روزهاي فرين گرم
در ماه اسفند

است و مناطق افزايشي اين رويدادها گسترهي کمتري را
ميپوشاند .در ماههاي فصل زمستان بيشينهي شيب مثبت بر
ارتفاعات مهم کشور از جمله دماوند ،سهند و سپيدان فارس قرار
دارد ،اما بيشينه شيب منفي بيشتر در مناطق مرتفع غرب و شمال
کشور مشاهده ميشود.
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جدول ( :)1درصد گسترش روند روزهاي فرين گرم در ماههاي مختلف (در سطح اطمينان  95درصد)
ماه

درصد گسترش روند مثبت

درصد گسترش روند منفي

درصد گسترش بدون روند

فروردين

32/9

3/1

64/1

ارديبهشت

45/5

4/5

50

خرداد

35/5

7/2

57/2

تير

46/2

7/5

46/3

مرداد

43/7

6/9

49/4

شهريور

52/3

6/1

41/6

مهر

46

6/3

47/7

آبان

41/9

4/1

54

آذر

32/8

3

64/2

دي

49/2

1/2

49/6

بهمن

1/9

اسفند

8/3

11/6
14

86/5

نتيجهگيري
سري زماني نمايهي انحراف بهنجار شدهي دما براي پهنهي
ايران طي دوره مورد مطالعه بيانگر آن است که روند شاخص
بهدست آمده ناهنجاري زيادي را طي دوره مورد مطالعه نشان
ميدهد .روزهاي فرين گرم طي دوره مورد مطالعه روند صعودي
از خود نشان ميدهد .بيشترين روند مثبت تعداد روزهاي همراه با
گرماهاي فرين مربوط به ماههاي شهريور ،دي و ارديبهشت

77/7

است که وسعت زيادي داشته و بيشتر در مناطق جنوبي کشور
قرار دارند .بيشترين درصد پهنه ايران که روند منفي تعداد
روزهاي همراه با گرماهاي فرين را نشان ميدهد ،مربوط به
ماههاي اسفند و بهمن ميباشد .بيشينهي شدت افزايش تعداد
روزهـاي گرم فرين مـربوط به ماه فـروردين است که حـدود
32

جدول ( :)2گستره گروههاي روندي مختلف در طي ماههاي سال (بر حسب درصد)
 4تا  6روز

2تا  4روز

 0تا  2روز

 0تا  2روز

 2تا  4روز

 4تا  6روز

 6تا  8روز

کاهش در دهه

کاهش در دهه

کاهش در دهه

افزايش در دهه

افزايش در دهه

افزايش در دهه

افزايش در دهه

فروردين

0

0

8/5

88/3

3/1

0

0

ارديبهشت

0

0/5

8/5

70/9

17/8

2/3

0/1

خرداد

0

0/6

16/3

68/6

9/9

3/3

1/2

0/6

3/7

9/7

50/9

28/9

3/4

1/9

1

4/2

8/5

45/1

شهريور

0/4

2/2

8

51/7

30/1
31

7/9

3/2

5/5

1/2

مهر

0/3

3/4

8/3

48/2

آبان

0

1/1

7/7

85/9

34/3
5

5/3

0/2

0/2

0

آذر

0

0/9

7/5

86/2

5/4

0

0

دي

0

0/4

2

70/9

26/5

0/2

0

بهمن

0

5/8

80

10/4

3/8

0

0

اسفند

0

8/3

54/3

35/8

1/6

0

0

ماه

تير
مرداد

درصد از کشور گرماهاي فرين با شيب کمتر از  2روز در دهه در
حال افزايش است .پس از فروردين به ترتيب ماههاي آذر و

ارديبهشت قرار ميگيرند ،البته گسترش مکاني آنها بيش از ماه
فروردين است .بررسي آهنگ روند روزهاي فرين گرم در نيمه
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اول سال بيان کننده آن است که اين رويدادها در فصول گرم
سال با مقدار بسيار بزرگي در حال افزايش است .به اين معني که
تنها در اين بخش سال شاهد افزايش تعداد روزهاي فرين گرم با
شيب  6تا  8روز در دهه (يا  60تا  80روز در قرن) در برخي
نقاط ايران هستيم .نکته قابلتوجه ديگر اين است که باز هم تنها
در فصل تابستان و مهر ماه کاهش اين رويدادهاي گرم را در
برخي نقاط ايران با شيب  4تا  6روز در قرن ميبينيم .بيشينهي
شيب مثبت در نيمه اول سال بيشتر بر ارتفاعات جنوبي کشور
منطبق ميباشد .اما ،بيشينهي شيب منفي بيشتر بر ارتفاعات
زردکوه و نيمه غربي کشور و سواحل درياي عمان منطبق است.
در فصل زمستان در دي ماه در بخش بزرگي از کشور روزهاي
فرين گرم با آهنگ کمتر از  2روز در دهه در حال افزايش است.
اما ،در بهمن و اسفند بر خالف دي ماه بيشتر مناطق داراي روند
نشان دهنده آهنگ کاهش روزهاي فرين گرم است و مناطق
افزايشي اين رويدادها گسترهي کمتري را مي پوشاند .در اسفند و
بهمن ،روند گرماهاي فرين در بخش کوچکي از کشور با آهنگ
کمتر از  2روز در دهه در حال کاهش است .اين مناطق به
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صورت پراکنده بيشتر در غرب ،شمال و بخشهايي از شرق
کشور گسترده شدهاند .بيشينهي گستره مناطق بدون روند نيز در
ماههاي اسفند و بهمن قرار گرفته است .در فصل زمستان،
بيشينهي شيب مثبت بر ارتفاعات مهم کشور از جمله دماوند،
سهند و سپيدان فارس قرار دارد و بيشينهي شيب منفي بيشتر در
مناطق مرتفع غرب و شمال کشور مشاهده ميشود .به طورکلي،
 3بررسي آهنگ روند در ماههاي مختلف گوياي آن است که در
اکثر نقاط ايران افزايش تعداد روزهاي فرين گرم از  2روز در
دهه فراتر نميرود.
يادداشتها
 .1پايگاه دادهي اسفزاري يک پايگاه داده اقليمي ملي است که
دادههاي دماي متوسط ،دماي شبانه ،دماي روزانه ،بارش
روزانه و يخبندان را در مقياس روزانه و تفکيک مکاني
 15×15کيلومتر در خود جاي داده است .اين پايگاه داده در
دانشگاه اصفهان توسط مسعوديان تهيه شده است.
2. Normalized Temperature Departure
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