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  چکیده

هاي و همچنین شناسایی دوره هاي میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینهاین پژوهش به منظور شناخت رفتار بلندمدت سري
جهت شناخت تغییرات دماهاي صورت گرفته است. در ابتدا  1960- 2010ایستگاه همدیدي ایران در بازه زمانی  35سرد و گرم 

ترسیم ها با استفاده از روش کریجینگ هاي میانگین دماهاي کمینه و بیشینه و شاخص ضریب تغییرات آنکمینه و بیشینه، نقشه
 درصد 95 اطمینان سطح در هااز ایستگاه کدام هر روي بر روند معناداري کندال –آماري من  آزمون ازبا استفاده سپس  گردید.

دماهاي کمینه و بیشینه در طول دوره  درصد باال و پایین میانگین 20هاي در نهایت با استفاده از احتمال .گرفت قرار آزمون مورد
پراکنش و توزیع دمایی بر روي ایران در مقیاس دهد که نتایج نشان میهاي سرد و گرم شناسایی شد. ساله، دوره 50مطالعاتی 

- روزي در اکثر ایستگاهي تغییرات شبانهکند، که نشانگر رژیم منظم دمایی در منطقه است. دامنهفصلی از الگوي مشابهی پیروي می

اي را نشان تغییر قابل مالحظه شته است،دا هاي همدیدي مورد مطالعه، به غیر از فصل زمستان که در اغلب نقاط روند کاهشی
دهد. روند افزایشی میانگین دماهاي کمینه در  فصول مختلف به ویژه در فصل زمستان نسبت به میانگین دماهاي بیشینه باالتر نمی
ایران در دوره  اثر میانگین دماهاي کمینه در مقیاس فصلی بر روي متوسط دماي مناطق مختلفتوان گفت که میباشد، در نتیجه می

- هاي سرد نیز در نیمه اول دوره مطالعاتی و بیشترین فراوانی وقوع دورهباشد. بیشترین فراوانی وقوع دورهمورد بررسی، بیشتر می

  باشد.می 2000ي مطالعاتی به ویژه در دهه هاي گرم در نیمه آخر دوره

  . رانیکندال، ا- روند، دما، منواژگان: کلید
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   مقدمه
باشد (ناصرزاده و  تغییر حال در ايگلخانه گازهاي افزایش دلیل به تواندمی عمدتاً که است ايپیچیده يسامانه اقلیم

 به رویداد این .)IPCC 1996 :65,(است  حاضر حال در مسائل مهمترین از یکی تغییراقلیم. ) 194: 1395همکاران، 
گردد(حجازي زاده و  می ایجاد... و  بارندگی دما، نظیر اقلیمی هايفراسنج در نوساناتی یا و ها ناهنجاري شکل

ترین نمودهاي تغییر اقلیم در دار دماي کره زمین یا گرمایش جهانی به عنوان مهمتغییرات معنی .)34: 1395همکاران، 
 تغییر يدهندهنشان زیادي مطالعات). 182: 1394رحیمی و همکاران، قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است (قویدل

 قابل طور به جهان سراسر که است داده نشان اخیر مطالعات. است جهانی سطح در دما و بارش بویژه اقلیمی، عناصر
و همکاران،  1استرلینگشود (می مشاهده باال دماهاي پایداري و بسامد در عمومی افزایشی و است شده گرم توجهی
 عناصر ترینمهم از یکی توانرا می دما. )1: 2004، 3استیفنسون ، بینیستون و333: 2009، 2گارسیا –گی  ،289: 2000

 را هر محل هوایی و آب ساختار تواندمی آن تغییرات) که 150: 1396سامانه اقلیمی دانست(عساکره و دوستکامیان، 
- پژوهش از بزرگی بخش آن هايروند دگرگونی بررسی ). از این رو28: 1395دوست، سازد(سبحانی و گل دگرگون

). در این خصوص مطالعات بسیاري 43: 1392است (مسعودیان و دارند،  داده اختصاص خود به را شناسیاقلیم هاي
 – من روش بکارگیري با ،)2012( 4در نواحی مختلف بر روي این عنصر مهم اقلیمی صورت گرفته است. کارمیشو

 .است داشته توجهی قابل افزایشی روند مین و پنسیلوانیا زا غیر به مناطق همه در ساالنه دماي که دهدمی نشان کندال
 هايتداوم موج دورة و فراوانی که دادند نشان استرالیا در اقلیمی هاياستفاده از مدل )، با2014و همکاران ( 5کوان

مبین آن  )،2008( 7دسیاتو و 6تورتیبود. مطالعات  خواهد بیشتر گرمایی تابستانه هايموج به نسبت زمستانه گرمایی
 1981- 2004داراي روند منفی و در دوره  1961- 1981ي ایتالیا در دوره دماهاي کمینه و بیشینه است که میانگین

در ي ژاپن )، حاکی از آن است که متوسط دماي ساالنه2009( 9دامروزو  8باشند. تحقیقات آسیفرداراي روند مثبت می
ا افزایش یافته است و در مقیاس فصلی روند افزایشی دما در زمستان و تابستان هي ایستگاهدر همه 1901- 2000دوره 

در غرب چین به  11پلتیو)، آشکار نمودند که دماي ساالنه یانان2011و همکاران(10شود. فانها دیده میدر اکثر ایستگاه
افزایش  داشته است و روند افزایشی دماي کمینه شبانه به ویژه در فصل  2004تا  1961در طول دوره  C 3/0° میزان 

دهد که تغییرات نشان می)، 2015و همکاران ( 12هاي دشکیوباشد.  پژوهشزمستان بیشتر از دماي بیشینه روزانه می
 و 13به ویژه در منطقه گوبی وجود دارد. آتلیگاندر مغولستان  1961- 2010هاي دما در بازه زمانی معناداري در نمایه

 شرقجنوب منطقه دمایی هايداده روند خطی رگرسیون و کندال- من آزمون هايروش از استفاده با ،)2017( همکاران
 بیشینه دماهاي که دهدمی نشان هاآن مطالعات. دادند قرار مطالعه مورد ،1960- 2015 مطالعاتی دوره طی در را آناتولی

                                                           
1 . Easterling 
2 . Gay- Garcia 
3 . Beniston and Stephenson 
4 . Karmeshu 
5 . Cowan 
6 . Toreti 
7 . Desiato 
8 . Schaefer 
9 ..Domroes 
10 . Fan 
11 . Yunnan Plateau 
12 . Dashkhuu 
13 . Atilgan 



  51                    )1960- 2010 ی(بازه زمان  رانیا يدیهمد هايستگاهیبلند مدت  ا يروند دما لیتحل

 ،6آدیامان، باتمان هاياستان دماهاي ، میانگین5اورفهشانلی و 4عینتابغازي ،3سیرت ،2ماردین ،1آدیامان هاياستان
 از عینتاب، کلیسغازي هايستانا در کمینه دماهاي و ،8سرناك و اورفهسیرت، شانلی ماردین، ،7کیلیس عینتاب،غازي
- )، با استفاده از آزمون من2017و همکاران ( 9سلیم .دهندمی نشان را توجهیقابل افزایشی روندهاي آماري لحاظ

روند دما در عراق افزایش قابل توجهی داشته است. دماي کمینه  1965- 2015دهد که در بازه زمانی کندال نشان می
افزایش و هاي گرم در تمام عراق در حال بیشتر از دماي بیشینه رشد داشته است، همچنین دماهاي حدي به ویژه شب

)، با استفاده 2017( 11و بودیالن 10باشد. مطالعات کاپوزيها در حال کاهش میتعداد روزهاي سرد در برخی از ایستگاه
روند  1974- 2015هاي زمانی اقلیمی حاکی از آن است که در مناطق مرتفع جنوب ایتالیا طی دوره از تحلیل سري

شود. در مقابل، امواج سرمایی تنها از نظر شدت، روند مثبتی را می مثبتی در شدت و فراوانی امواج گرمایی مشاهده
اکبري و مقبل هاي زمانی و فضایی متفاوتی مطالعه شده است. در ایران نیز تغییرات دمایی در مقیاس دهند.نشان می

د مطالعه در ایران، هاي مورکندال به این نتیجه رسیدند که در بیشتر ایستگاه- )، با استفاده از روش آماري من1391(
 شناسایی )، در1392(  همکاران و نژاداسماعیل هاي گذشته برخوردار بوده است.پارامتر دما از روند افزایشی طی سال

پر تداوم  گرمایی امواج تعداد و است داشته بیشتري رخداد کوتاه گرمایی هايموج که دادند نشان ایران امواج گرمایی
)، 1392دارند ( .باشد می ترفراوان و بیشتر گرمایی هايموج پاییز نخستین روزهاي و زمستان پایان. است داده رخ کمتر

کند که بیان می کردستان استان دماي فرین هاينمایه تغییرات کندال و رگرسیون خطی - هاي منگیري از روشبا بهره
 گرم فرین هاينمایه روند استان شرقی و غربی هايبخش در و پست ارتفاعکم مناطق روي اخیر بر يسده در طی نیم

 شرایط این عکس استان مرکز و شمال و ارتفاعات در هابلندي روي بر. است منفی سرد فرین هاينمایه روند و مثبت
 تا 1340سال از کشور بیشینه دماي میانگین اي  شبکه هاي  داده از استفاده )، با1395عساکره و شادمان ( است. صادق
 گرم روزهاي فراوانی .مطالعه کردند ایران گرم روزهاي شمار بلندمدت روند آماري، هاي  روش کارگیري به و 1386
 تغییرپذیري در زمین را کره دمایی هاي ناهنجاري )، نقش1396رحیمی و همکاران (قویدل. دارد افزایشی روندي
 ها ایستگاه نتایج بیانگر آن است که در اکثر. کردند تحلیلآماري  هايروش ایران را با استفاده از حداقل دماهاي

با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به منظور شناخت رفتار . شود می دیده جهانی گرمایش از مثبت تأثیرپذیري
هاي سرد و گرم ایران و همچنین شناسایی دوره هاي میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینهبلندمدت سري

  ورت گرفته است.  ص
  ها مواد و روش

هاي همدیدي هاي میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه  ایستگاهجهت بررسی تغییرات دمایی ایران ابتدا داده
از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید.  بعد از بررسی کیفی و  1960- 2010ساله در بازه زمانی   50طی یک دوره 

). براي 1ایستگاه همدیدي با طول دوره آماري مشترك در ایران انتخاب شد (شکل  35شده، هاي اخذ کمی داده
ها را با یکدیگر بدست آورده و سپسس هاي ناقص بودند، ابتدا همبستگی ایستگاههایی که داراي دادهبازسازي ایستگاه

                                                           
1 . Adıyaman 
2 . Mardin 
3 . Siirt 
4 . Gaziantep 
5 . Şanlıurfa 
6 . Batman 
7 . Kilis 
8 . Şırnak 
9 . Saleem 
10 . Capozzi 
11 . Budillon 
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غییرات دماهاي کمینه و بیشینه در هاي ناقص بازسازي شدند. جهت شناخت تبا استفاده از روش رگرسیون خطی داده
ها با استفاده از روش کریجینگ معمولی در هاي میانگین دماي کمینه و بیشینه و شاخص ضریب تغییرات آنابتدا نقشه

 شده گرفته بهره یابیندرو براي معمولی کریجینگ روش از اینکه دلیل یابی شدند.درون Arc GISافزاري نرممحیط 
 و دوستکامیان( است برخوردار کمتري خطاي مقدار از دیگر هايروش سایر به نسبت روش این که است این

 روي بر روند معناداري  1کندال –آماري من  آزمون ازبا استفاده سپس  ).146:  2004  ریپلی ،144: 1396 همکاران،

 با بکارگیري روش رگرسیونبعد از آن  .گرفت قرار آزمون مورد درصد 95 اطمینان سطح در هااز ایستگاه کدام هر
 محاسبه روند داراي هايهرکدام از ایستگاه روي بر تغییرات نرخ و شیب مقادیر مربعات، حداقل اساس بر خطی

هاي کمینه و بیشینه در طول دوره مطالعاتی درصد باال و پایین میانگین 20هاي در نهایت با استفاده از احتمال .گردید
  هاي گرم شناسایی گردیدند. هاي سرد و دوره، دورهexcelو  spssافزاري محیط نرمساله در  50

  
  : موقعیت جغرافیایی ایستگاهاي همدیدي مورد مطالعه. منبع: نگارنده.1 شکل

  هاي تحقیقیافته
ها تغییرات آنهاي میانگین دماي بیشینه و کمینه همراه با شاخص ضریب به منظور توصیف وضعیت دماي کشور نقشه

)cv نشان داده 3و2هاي (ترسیم گردید. آنگونه که در شکل 2010- 1961ایستگاه همدیدي در بازه زمانی  35)، براي (
ساله،  50نوامبر) در بازه زمانی  - شده است، الگوهاي میانگین دماي بیشینه و میانگین دماي کمینه پاییزه (سپتامبر

غرب و شود، نواحی شمالمیانگین نمایش داده شده، دارند. همانطور که دیده می هاي زیادي به غیر از مقادیرمشابهت
درجه و کمترین میانگین  24تا  21شرق کشور کمترین مقدار میانگین دماي بیشینه بین هایی از شمالغرب و بخش

ا در این نواحی ورود رسد علت پایین بودن دماند. به نظر میدرجه سلسیوس را دارا بوده 9تا  6دماي کمینه بین 
هاي باال به این مناطق در این فصل از سال بوده است. الزم به توضیح است که  برخی از نقاط هاي سرد عرضسامانه

غربی بر روي میانگین دماهاي کمینه و بیشینه این نواحی تأثیرگذار بوده است که در نتیجه این مرتفع در نواحی شمال
هاي جنوب و دهند. با گذر از این نواحی به سوي بخشهاي مجاور را نشان میتگاهامر، کاهش دما نسبت به ایس

و میانگین دماي بیشینه  5/19تا  12یابد، به طوري که میانگین دماي کمینه به غرب کشور این مقدار افزایش میجنوب
ها، یزد به سبب کویري بودن آنهاي کرمان، بم و هاي مرکزي مانند ایستگاهرسد. در بخشدرجه می 33تا  5/28به 

 5/10میانگین دماي کمینه و بیشینه به طور نسبی کاهش یافته است. به طوري که میانگین دماي کمینه این نواحی بین 

                                                           
1 . Mann-Kendall 
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هاي زاهدان و درجه متغیر است. نواحی شرقی کشور مانند ایستگاه 30تا  27درجه و میانگین دماي بیشینه بین  5/13تا 
گیرند، از میانگین دماهاي کمینه و هاي کویري قرار میل اینکه همانند نواحی مرکزي، تحت تأثیر جریانزابل نیز به دلی

درجه و  12تا  5/10اند. نواحی شرقی نیز به مانند نواحی مرکزي میانگین دماي کمینه بیشینه نسبی برخوردار گردیده
هاي جوي هاي شمالی به دالیل عبور بیشتر سامانهبخش دهند. دردرجه را نشان می 29میانگین دماي بیشینه در حدود 

باشد. با گذر از نسبت به سایر نقاط کشور در این فصل، ابرناکی،کاهش طول روز و آفتابگیري، اختالف دما زیاد نمی
- هاي ورودي، افزایش طول روز نسبت به عرضنواحی شمالی به سوي نواحی جنوب کشور، به سبب کاهش سامانه

فارس تر و دریافت انرژي بیشتر، این اختالف افزایش می یابد. البته وجود رطوبت در نواحی ساحلی خلیجیهاي شمال
نماید. همچنین بین نواحی غربی و شرقی در حوزه اي تعدیل میروزي را تا اندازهو دریاي عمان، اختالف دماي شبانه

هاي جوي، کاهش میزان ابرناکی و در کاهش عبور سامانهشود، که بیانگر دریاي کاسپین، نیز اختالف دمایی دیده می
نتیجه دریافت کمتر انرژي تابشی، و بارش در نواحی شرقی بوده است. ضریب تغییرات نشان داده شده در شکل 

ي این فصل، در باشند. بیشترین ضریب تغییرات میانگین دماي بیشینه)، نیز مؤید مسایل شرح داده شده در باال می3و2(
) و کمترین ضریب تغییرات در نواحی جنوبی در 06/0تا  052/0شرق (بین هایی از شمالغرب، غرب و بخشالشم

در  06/0تا  05/0گردد. بیشترین ضریب تغییرات براي میانگین دماي کمینه بین ) مشاهده می036/0تا  021/0(بین 
تواند به شرق کشور از یک سو میناحیه شمالشود. بیشینه ضریب تغییرات شرق کشور دیده مینواحی غرب و شمال

هاي عبوري و نیز اثر متناوب پشته فشاري ناشی از پرفشار سرد سیبري و از سوي دیگر سبب کاهش فراوانی سامانه
توسعه شهرنشینی در اطراف ایستگاه کالنشهر مشهد در این منطقه باشد. ضریب تغییرات در نواحی مرکزي مانند 

نیز اختالف قابل توجهی با  نواحی جنوبی ایران ندارند. به هر حال افزایش ضریب تغییرات بیانگر کرمان، بم و یزد 
  اند. تغییرات بین ساالنه میانگین دمایی فصل پاییز است که به سبب عوامل شرح داده شده در باال ایجاد شده

    
دماي کمینه فصل پاییز : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 2شکل 

  ) منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50دوره  در یک
دماي دماي بیشینه : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 3شکل 

  )، منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50فصل پاییز در یک دوره 

هاي میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه زمستانه و )، به طور کلی الگوهاي نقشه5و4هاي (با توجه به شکل
هاي بسیاري باهم دارند و این نشانگر رژیم منظم دمایی در مچنین ضریب تغییرات آنها به مانند فصل پاییز، مشابهته

درجه و میانگین  - 5/4تا  - 5/1غرب و غرب کشور کمترین میانگین دماي کمینه بین هاي شمالمنطقه است. بخش
ژانویه)، به - قه به طور متوسط در طول زمستان (دسامبردرجه را داشته است. این منط 5/10تا  5/4دماي بیشینه بین 

باشند. هاي شمالی و میانی و همچنین وجود ارتفاعات، زیر پوشش برف و یخبندان میسبب ریزش هواي سرد عرض
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غرب و جنوب شرق کشور این مقادیر افزایش یافته است. همانطور که آشکاراست در به سمت نواحی جنوب، جنوب
درجه بوده  23تا 5/16درجه و میانگین دماي بیشینه بین  5/10تا  5/4نگین دماي کمینه فصل زمستان بین این نواحی میا

هاي جنوبی و شمالی به این مناطق از وضعیت هاي کویري و تعدیل جریاناست. نواحی مرکزي به دلیل تأثیر جریان
درجه و  3تا  0که میانگین دماي کمینه بین  باشد. به طوريمند میدمایی متعادل تري نسبت به سایر نواحی بهره

باشد. همچنین بیشترین ضریب تغییرات میانگین دماي بیشینه درجه متغیر می 15تا  5/10میانگین دماي بیشینه بین 
شود. مناطق جنوبی غرب و غرب کشور دیده می) در نواحی شمال3/0تا  13/0) و میانگین دماي کمینه (17/0تا  09/0(

هاي باالتر به نواحی جنوبی، کاهش هاي سرد عرضنشینی پرفشار جنب حاره و در نتیجه ورود جریانعقببه دلیل 
اند. ضریب تغییرات طول روز و دریافت کمتر انرژي تابشی، نسبت به فصل پاییز ضریب تغییرات بیشتري داشته

تا  03/0و  07/0تا  04/0هاي جنوبی،کمترین مقدار را به ترتیب میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه در بخش
  را نشان داده است.  05/0

دماي کمینه فصل : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 4شکل 
  ) منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50زمستان در یک دوره 

دماي دماي بیشینه فصل : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 5شکل 
  )، منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50یک دوره  زمستان در

در فصل بهار نیز همانند دو فصل پاییز و زمستان الگوهاي میانگین  دماي کمینه و  میانگین دماي بیشینه بهاره و 
دماهاي کمینه و بیشینه  ). مقدار میانگین7و 6هاي ها تشابه زیادي با یکدیگر دارند (شکلهمچنین ضریب تغییرات آن
یابد، اما به طور شرق و مرکز افزایش میغرب، جنوب، جنوبغربی به سوي غرب، جنوببه تدریج از نواحی شمال

یابد. زیرا تغییرات بین ساالنه بهاره میانگین دماي کمینه و بیشینه در نواحی معکوس ضریب تغیرات آنها کاهش می
و همچنین هواي گرم نواحی جنوبی بیش از سایر  هاي باال و میانیشمالی کشور به سبب تهاجم هواي سرد عرض

السرطان، نواحی دیگر است. در این فصل، با توجه به افزایش زاویه میل خورشیدي از صفر به سوي مدار رأس
هاي میانی، مناطق هاي همدیدي به عرضاي بر روي ایران و کمتر شدن نفوذ سامانهگسترش بیشتر پرفشارجنب حاره

باشند. نواحی جنوبی ایران الی از میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه باالتري برخوردار میجنوبی نسبت به شم
گیرند. به عالوه شدت ناپایداري در شدیداً به مانند نواحی شمالی تحت تأثیر تهاجم توده هواهاي مختلف قرار نمی

یش دارد و به این دلیل تغییرات فصلی آنها خیلی هاي باالي جغرافیایی در این فصل نسبت به نواحی جنوبی افزاعرض
هاي مرکزي از حد متوسطی بین شمال و کمتر از نواحی دیگر است. همچنین میانگین دماي کمینه و بیشینه ایستگاه

غربی و غرب به ترین میانگین دماي کمینه فصل بهار در نواحی شمالشود که پایینباشد. دیده میجنوب برخوردار می
غرب و غرب هاي شمالدرجه در بخش 5/19تا  5/16ترین میانگین دماي بیشینه بین درجه و پایین 5/7تا  5/4 ترتیب

یابد و کشور بوده است. میانگین دماهاي کمینه و بیشینه به تدریج به سمت نواحی مرکزي و جنوب افزایش می
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تا  30و بیشینه آن بین  5/19تا  5/16مینه بین فارس و عمان در دماي کها در سواحل دریاي خلیجبیشترین مقدار آن
 5/22و میانگین دماي بیشنه آن بین  15تا  5/10شود. متوسط دماي کمینه در نواحی مرکزي بین درجه دیده می 35/31
غربی و غرب بوده است که درجه سلسیوس متغییر بوده است. بیشترین ضریب تغییرات متعلق به نواحی شمال 27تا

باشد. این مقادیر به سوي می 09/0تا  082/0و  25/0تا  2/0ها براي میانگین دماهاي کمینه و بیشینه به ترتیب مقادیر آن
براي میانگین دماي بیشینه  05/0تا  04/0براي میانگین دماي کمینه و  1/0تا  08/0نواحی جنوبی به کمترین مقدار، بین 

شته، به سبب تغییر فصل از زمستان به تابستان و  در نتیجه رسد. ضریب تغییرات فصل بهار نسبت به فصول گذمی
  افزایش طول روز، ارتفاع خورشید و جذب انرژي گرمایی،  از افزایش بیشتري برخوردار بوده است. 

دماي کمینه فصل بهار : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 6 شکل
  ) منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50در یک دوره 

دماي دماي بیشینه : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 7 شکل
  )، منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50فصل بهار در یک دوره 

شود که الگوهاي میانگین دماهاي کمینه و بیشینه آن در فصل تابستان همانند ، دیده می9و 8هاي با توجه به شکل
یابد. شرق افزایش میغرب و جنوبجنوب، جنوب غرب و غرب به سمتفصول گذشته به تدریج از سوي شمال

گیرند و با شرقی در این فصل به سبب وجود شرایط مونسون، مورد تهاجم هواي موسمی قرار میگرچه نواحی جنوب
هاي پراکنده، ولو خیلی کم و همچنین انتقال هواي مرطوب دریاي عمان و شمال اقیانوس هند بر روي این ریزش باران
رود رود که دماي کمینه و بیشینه کاهش داشته باشد. بنابراین انتظار میي این مناطق کاهش یافته و انتظار مینواحی، دما

فارس، کاهش دمایی در میانگین دماي کمینه و میانگین دماي که در نواحی جنوب شرقی، حتی نسبت به سواحل خلیج
توان به خوبی این پدیده را ساله در این مناطق، نمی 50هاي هواشناسی بیشینه مشاهده شود؛ ولی به علت نبود داده

- هاي شمالمشاهده نمود. کمترین میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه مشاهده شده فصل تابستان در بخش

درجه بوده است. در صورتی که به تدریج به سوي مناطق  33تا  30درجه و  18تا  15غرب و غرب به ترتیب بین 
- درجه می 45تا  36درجه و میانگین دماي بیشینه بین  5/26تا  21نواحی جنوبی، میانگین دماي کمینه بین  مرکزي و 

غرب و غرب به ترتیب براي رسد. ضریب تغییرات برعکس میانگین دمایی به بیشترین مقدار خود در  نواحی شمال
و  کمترین مقدار در نواحی جنوبی بین  038/0تا   03/0و  09/0تا  08/0میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه به 

رسیده است. هر اندازه ضریب تغییرات میانگین دماي فصلی کمتر باشد، مشخصه  026/0تا  023/0و  05/0تا  04/0
  باشد.هواهاي مختلف می رژیم منظم دمایی  و تحت تأثیر قرار نگرفتن توده
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دماي کمینه فصل : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 8 شکل

  ) منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50تابستان در یک دوره 
دماي دماي بیشینه فصل : میانگین و شاخص ضریب تغییرات 9 شکل

  )، منبع: نگارنده1960- 2010ساله ( 50تابستان در یک دوره 

  کندال خطی –تحلیل آزمون من 
ایستگاه همدیدي هواشناسی در دوره آماري  35ي  و بیشینهي کمینه هاي میانگین دمابه منظور بررسی روند داده

دماهاي کمینه دهد که در فصل پاییز براي میانگینکندال خطی استفاده شد. نتایج نشان می- از آزمون من 1960- 2010
روند است. بنابراین وجود  05/0آزمون کمتر از  P-valueایستگاه همدیدي مقادیر  27درصد، در  95در سطح اعتماد 

ایستگاه دیگر   24شهرکرد) روند کاهشی و در  و ارومیه آباد، شود. در سه ایستگاه (خرمدر این ایستگاه ها تایید می
است، در نتیجه روند معناداري را  05/0آزمون بیشتر از  P-valueایستگاه دیگر مقادیر   8روند افزایشی بوده است. در 

باشد. همچنین ها تغییرات میانگین دماي کمینه از نوع تصادفی مین ایستگاهتوان گفت که در ایدهند و مینشان نمی
آزمون  P-valueکه مقادیر ایستگاه همدیدي به دلیل آن 21درصد،  95براي میانگین دماهاي بیشینه در سطح اعتماد 

، زنجان و شهرکرد) روند آباد، سقزباشند. در چهار ایستگاه (خرماست،  داراي روند معنادار می 05/0آنها کمتر از 
هاي میانگین دماي کمینه دهدکه در سريها نشان میایستگاه دیگر روند افزایشی بوده است. بررسی  17کاهشی و در 

ها، هر دو سري میانگین دماي کمینه و میانگین دماي اند. در اکثر این ایستگاهایستگاه، روند مشابهی داشته 18و بیشینه 
ها افزایش یافته است. باشد. در نتیجه دماهاي فرین هر دو سري نیز در این ایستگاهد افزایشی میبیشینه، داراي رون

روزي چندان تغییري نکرده و در نتیجه گرادیان دما نیز بدون تغییر باقی ها اختالف دماي شبانهبنابراین در این ایستگاه
هاي شمال، سال  در بخش 10کمینه به ترتیب به ازاي هر  مانده است. روند افزایشی دما براي میانگین دماي بیشینه و

تا 24/0و  24/0تا 22/0درجه، در غرب کشور بین  96/0تا  43/0و  34/0تا  17/0شرق کشور بین غرب و شمالشمال
درجه، در نواحی مرکزي بین  78/0تا 25/0و  28/0تا 12/0شرق بین غرب و جنوبدرجه، در جنوب، جنوب 56/0
باشد. به عالوه روند درجه می 83/0تا  32/0و  2/0هاي جنوبی البرز درجه، در کوهپایه 83/0تا  13/0و  32/0تا  27/0

غرب کشور سال براي میانگین دماي بیشینه و میانگین دماي کمینه که تنها در غرب و شمال 10کاهشی دما به ازاي هر 
- باشد. در مجموع میدرجه سلسیوس متغیر می 52/0تا 25/0درجه و بین  36/0تا  17/0شود به ترتیب بین مشاهده می

توان گفت که در اکثر نقاط ایران در فصل پاییز هر دو سري میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه، در سطح 
- بانهها به ویژه در نواحی جنوبی اختالفات دماي شاند، در نتیجه در اکثر ایستگاهدرصد روند صعودي داشته 95اعتماد 

باشد. الگوي روند تغییرات دما روزي تغییر چندانی نداشته است و ضریب تغییرات دمایی در این مناطق بسیار کم می
 95باشد، در این فصل براي میانگین دماي بیشینه در سطح اعتماد در فصل زمستان نسبت به فصل پاییز متفاوت می

دهند. باشد، روند معناداري را نشان نمیمی 05/0تر از آزمون باالp-value ها به دلیل اینکه مقادیر درصد، اکثر ایستگاه
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ها اند و در دیگر ایستگاهایستگاه سنندج، تبریز،ارومیه، کرمان، کرمانشاه و تهران از روند افزایشی برخوردار بوده 6تنها 
ایستگاه همدیدي  21درصد، در  95تغییر خاصی رخ نداده است. همچنین براي میانگین دماي کمینه در سطح اعتماد 

شود. نوع روند در اکثر ها تایید میاست. در نتیجه وجود روند در این ایستگاه 05/0آزمون کمتر از  P-valueمقادیر 
دهدکه، مقادیر دماهاي فرین میانگین دماي آباد افزایشی بوده است. که این امر نشان میها به غیر از ایستگاه خرمایستگاه
روزي در اکثر مناطق کشور در فصل زمستان است، در نتیجه اختالف دماي شبانه ها افزایش یافتهدر این ایستگاهکمینه 
سال، براي میانگین دماي بیشینه که تنها در برخی نواحی دیده شده  10شود. روند تغییرات مثبت دما به ازاي هر کم می

درجه در  33/0درجه در نواحی مرکزي و  32/0غرب کشور،  غرب ودرجه در نواحی شمال 61/0تا  43/0است، بین 
سال  10هاي جنوبی البرز متغیربوده است. در سري میانگین دماي حداقل، سیر روند افزایشی دما به ازاي هر کوهپایه

درجه، در نواحی جنوب،  87/0تا  32/0شرق بین درجه، در نواحی شمال و شمال 43/0تا 34/0در نواحی غربی بین 
- ي کوهپایهدرجه و در ناحیه 65/0تا  18/0درجه، در نواحی مرکزي بین  44/0تا  22/0شرق  بینغرب وجنوبنوبج

درجه در نوسان است. بیشترین افزایش در روند تغییرات دماي کمینه را در ایستگاه  7/0تا  21/0هاي جنوبی البرز بین 
شود که در فصل هستیم. به طور کلی دیده می درجه سلسیوس شاهد 87/0شرقی کشور با مشهد دربخش شمال

زمستان روند افزایشی دماي بیشینه در بیشتر مناطق ایران کمتر از روند افزایشی دماي کمینه بوده است. بنابراین تغییر 
روزي در بیشتر نواحی ایران در طول دوره مورد مطالعه روند کاهشی داشته است. همچنین افزایش در دماي شبانه

باشد، ر میانگین دماي کمینه فصل زمستان نشانگر افزایش دما و کاهش نزوالت جوي در بیشتر نواحی کشور میمقادی
-Pدرصد، مقادیر  95که این خود به سبب گرمایش جهانی و تغییر اقلیم رخ داده است. در فصل بهار در سطح اعتماد 

value  در نتیجه وجود روند در این ایستگاه ها تایید می است. 05/0ها کمتر از درصد ایستگاه 50آزمون در باالي -

ایستگاه  19و  27هاي کمینه و بیشینه دماي فصل بهار، تغییرات معناداري در شود. به عبارتی به ترتیب براي میانگین
اي ایستگاه بر 17باشند. از این میان، هاي بیشتري داراي روند میمشاهده شده است، که نسبت به فصل پیش، ایستگاه

ایستگاه  17اند، که همه این هاي میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه، روند تغییرات مشابهی را نشان دادهسري
براي سري میانگین دماي کمینه به طورکامل و براي میانگین دماي بیشینه به غیر از ایستگاه بندرانزلی، روند مثبتی را 

یابد و در هاي میانگین دماي کمینه و بیشینه، افزایش میمقدار دماهاي فرین براي سريها اند. در این ایستگاهنشان داده
شود. در بیشتر مناطق ایران، در فصل بهار اختالف اي دیده نمیها، تغییرات قابل مالحظهروزي آننوسانات دمایی شبانه

غرب و هایی از شمال، شمالیز نظیر بخشروزي دما زیاد نبوده است و تنها این اختالف در برخی از نواحی نشبانه
سال براي میانگین  10غرب کشور کم شده است. روند دمایی به ازاي هر غرب کشور زیاد و در مناطقی از جنوب

غرب درجه، در نواحی جنوب، جنوب 40/0تا  24/0و  6/0تا  52/0دماي بیشینه وکمینه به ترتیب در نواحی غرب بین
درجه، در 61/0تا  2/0و  49/0تا  19/0درجه، نواحی مرکزي بین  78/0تا  16/0و  43/0ا ت 25/0شرق بین و جنوب

هاي جنوبی البرز درجه و در ناحیه کوهپایه 64/0تا  14/0و  46/0تا  27/0شرق بین غرب و شمالهایی از شمالبخش
ر مناطقی از غرب کشور و بخشی درجه افزایش داشته است. براي میانگین دماي حداقل تنها د 67/0تا  40/0و  34/0

 25/0درجه و   46/0تا  37/0سال بین  10از شمال کشور به ترتیب نرخ کاهشی روند تغییرات دما به ازاي هر 
شود در این فصل نیز همانند فصول پیشین روند افزایشی دماي کمینه بیشتر از سلسیوس بوده است. آنگونه که دیده می

شود. در فصل جه متوسط دمایی در این فصل تحت تأثیر روند افزایشی دماي کمینه زیاد میباشد در نتیدماي بیشینه می
اند. ایستگاه براي میانگین دماي بیشینه روند معناداري را نشان داده 23براي میانگین دماي کمینه و  ایستگاه 27تابستان 

ا براي هر رو سري میانگین دماي کمینه و میانگین ایستگاه روند دمایی مشابهی ر 20هاي داراي روند، از میان ایستگاه
هاي سقز، ها اکثرا افزایشی بوده است و فقط در ایستگاهاند. که شیب روند این ایستگاهدماي بیشینه نمایش داده

- هاي کشور، اختالف دماي شبانهگیرد. همانند فصول پیشین، اکثر ایستگاهبندرانزلی و شهرکرد، سیر نزولی به خود می
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سال در فصل تابستان براي میانگین دماي بیشینه و  10اند. روند تغییرات دمایی به ازاي هر روزي چشمگیري نداشته
درجه، در 99/0تا  20/0و  34/0تا  20/0شرق بین غرب و شمالکمینه به ترتیب در برخی از نواحی شمال، شمال

غربی بین  درجه، در برخی نواحی96/0تا  32/0و   67/0تا  10/0شرق بین غرب و جنوبهایی از جنوب، جنوببخش
- درجه و در قسمت 49/0 27/0و  34/0تا  26/0درجه، در مناطقی از مرکز کشور بین  71/0تا  29/0و  39/0تا  11/0

درجه سلسیوس افزایش داشته است. همچنین  73/0تا  51/0و   19/0تا  16/0هاي جنوبی البرز بین هایی از کوهپایه
 32/0تا  26/0هایی از غرب بین سال براي میانگین دماي بیشینه در بخش 10هشی تغییرات دمایی به ازاي هر روند کا

درجه و  46/0تا  44/0درجه و براي میانگین دماي کمینه در نواحی غربی بین  26/0درجه و در بخشی از شمال کشور 
شود، روند تغییرات افزایشی دما نطور که مشاهده میدرجه بوده است. هما 58/0در ایستگاه بندرانزلی در شمال کشور 

دماي  از تابعی میانگین در فصل تابستان در نواحی جنوبی کشور بیشتر از سایر مناطق بوده است. از آنجا که دماي
روند توان گفت که در طی دوره مورد بررسی اثر میانگین دماي کمینه با فراوانی باالتر می و دماي بیشینه است، کمینه

 افزایشی در مقیاس فصلی، نسبت به میانگین دماي بیشینه بر روي متوسط دماي مناطق مختلف ایران، بیشتر است. شاید
 ايگازهاي گلخانه تأثیر به مربوط زیادي حدود تا حداکثر، به دماي نسبت حداقل دماي تغییرات بودن بیشتر دلیل

(امیدوار و  .است بیشتر آفتاب طلوع از قبل و شب هنگام در دماي حداقل هايبرداشت فراوانی که چرا است،
   .)44:1389خسروي،

  هاي سرد میانگین دماهاي کمینه و بیشینه در مقیاس فصلی تحلیل دوره

هاي مورد ساله، ایستگاه 50ي فصل پاییز، در بازه زمانی درصد پایین میانگین دماي کمینه 20بر اساس دماهاي حدي 
اند.  از میان این مواجه شده 1975و  1974، 1973، 1969، 1964، 1962، 1961هاي سرمایی در سالموج  7بررسی با 

 قرار تأثیر تحت را ایران بررسی مورد مناطق%  74 که است داشته 1964 سال در سرد موج را فراوانی امواج، بیشترین
 به میانگین دماي کمینه به دلیل اینکه دما درصد پایین میانگین دماي بیشینه نسبت 20. در دماهاي حدي .است داده

تنها سه موج سرمایی در این فصل نشان داده شده است که  .است کرده سرمایی فروکش امواج فراوانی بوده، ترمالیم
است که بیش  1994اند. شدیدترین این امواج، موج سرمایی سال رخ داده 1994و  1984، 1975هاي به ترتیب در سال

شود. این امواج سرمایی در نیمه شمالی کشور بیشترین فراوانی را هاي مورد بررسی را شامل میایستگاه%  60از 
دهد که هاي میانگین دماي کمینه و بیشینه در فصل زمستان نشان می% پایین سري 20اند. به عالوه دماهاي حدي داشته

ایی بیشتري قرار گرفته است. این امر بیانگر گسترش در این فصل ایران نسبت به فصل گذشته مورد تهاجم امواج سرم
اي که دماهاي بیشینه و کمینه را در این فصل تحت باشد، به گونههاي میانی به کشور میهاي سرد عرضبیشتر جریان
موج سرد دمایی  10شود در این فصل در سري میانگین دماي کمینه دهند. همانطور که مشاهده میتأثیر قرار می

اند. به وقوع پیوسته 1989و  1984، 1983، 1982، 1974، 1973، 1972، 1967، 1964هاي شود، که در سالده میمشاه
 .گیرددر بر می را هااست که همه ایستگاه بوده برخودار بیشتري فراوانی از 1964 سال سرمایی موج امواج، این میان از

، 1964ي هاموج سرمایی را در سال 7درصد پایین میانگین دماهاي بیشنه در فصل زمستان نیز  20دماهاي حدي 
 1974 و 1972 هايها، امواج سرمایی سالدهند. فراگیرترین آننشان می 2008و  1989، 1984، 1982، 1974، 1972

توان گفت که در هر دو سري در مجموع می. آورندمی در خود نفوذ تحت را مطالعاتی هايایستگاه که تمام باشندمی
با داشتن تعداد امواج سرمایی بیشتر، سردترین دهه بوده  1980ي میانگین دماي کمینه و بیشینه در فصل زمستان دهه

، 1972 1967، 1965هاي موج سرد نیز در میانگین دماي کمینه فصل بهار شناسایی شده است که در سال 8است. 
 1992اند. از میان امواج سرمایی مذکور، فراگیرترین موج در سال به وقوع پیوسته 1997و  1992، 1985، 1983، 1976

هاي مورد بررسی را فرا گرفته است. همچنین % ایستگاه 92هاي کشور و به عبارتی باالي ثبت شده است که اکثر بخش
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هاي بیشنه فصل بهار مشخص شده است که در سال میانگین دماي پایین درصد 20 حدي موج سرمایی در دماهاي 10
الشعاع قرار هاي مطالعاتی را تحتمحدوده 1997، 1996، 1993، 1992، 1986، 1983، 1976، 1972، 1968، 1967

هاي مورد % ایستگاه 97اتفاق افتاده است، به طوري که  1992ترین موج در سال دهند. از میان این امواج فراگیرمی
دهد. در فصل تابستان با توجه به شرایط اقلیمی حاکم در این فصل، گستره نفوذ امواج تحت تأثیر قرار میپژوهش را 

سازند. این کمینه  متأثر میموج سرد میانگین دماي  7تر شده است. در این فصل سرمایی براي هر دو سري محدوده
، 1967شوند که در این میان موج سال دیده می 1982، و 1978، 1974، 1972، 1969، 1968، 1967هاي امواج در سال

درصد پایین میانگین دماي  20دهد. بررسی دماهاي ها را پوشش می% ایستگاه 69اي که از همه فراگیرتر بوده، به گونه
جه موج سرمایی، موا 8ساله با  50بیشینه در فصل تابستان نیز حاکی از آن است که نواحی مورد مطالعه در بازه زمانی 

شوند، موج مشاهده می 1996و  1993و  1992، 1986، 1978، 1974، 1972، 1968هاي اند. این امواج در سالبوده
توان به طور کلی می. است کرده مواجه پایین دماهاي ها را با% ایستگاه 80تر بوده و در حدود قوي 1992سرد سال 

از  1970، دهه 1960- 2010هاي کمینه و بیشینه، در بازه زمانی گفت که در فصل تابستان براي هر دو سري میانگین دما
  ها سردتر بوده است. دیگر دهه

  هاي گرم میانگین دماهاي کمینه و بیشینه در مقیاس فصلی تحلیل دوره

هاي گرمایی که هاي میانگین دماي کمینه و بیشینه در فصل پاییز دورهدرصد باالي سري 20با توجه به دماهاي حدي 
- ساله داشتند مشخص شدند. در فصل پاییز براي میانگین دماهاي کمینه ایستگاه 50بیشترین فراوانی را در بازه زمانی 

- اند. موجبه وقوع پیوسته 2010و  2008، 2006، 2005، 2002، 1998هاي موج گرمایی در سال 6هاي مورد بررسی با 

اند. در %) را در برگرفته 66ها (حدود رصد بیشتري از ایستگاهنسبت به سایر امواج د 2008و  2002هاي هاي گرم سال
و  2007، 2002، 1998، 1990، 1979، 1972، 1970هاي موج گرمایی در سال 8میانگین دماهاي بیشینه فصل پاییز نیز 

شود گستره یشود، که فراوانی این امواج نسبت به امواج دو دوره دیگر باالتر است. آنچنان که دیده مدیده می 2010
هاي مطالعاتی تأثیر گذاشته است. در مجموع % ایستگاه 89از همه بیشتر بوده به طوري بر  2010عملکرد موج سال 

- ، از نیمه اول سال2000سال آخر) به ویژه دهه  25هاي مطالعاتی (شود که در فصل پاییز، نیمه دوم سالمالحظه می

شود در این دهه دماهاي کمینه ست. عالوه براین همانطور که مشاهده میسال اول) گرمتر بوده ا 25هاي مطالعاتی (
موج گرمایی  6دماهاي کمینه،  اند. در فصل زمستان، نیز در سري میانگینهاي گرمایی واقع شدهبیشتر تحت تأثیر موج

کنند. رو میاال روبههاي ببا دماه 2010و  2009، 2004، 2003، 1999، 1966 هايهاي مطالعاتی را در سالمحدوده
ها را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین ایستگاه%  77اي که باشد، به گونههمه بیشتر میاز  1966سال فراوانی موج 
 2009، 2001، 1999، 1987، 1981، 1966هاي موج گرمایی در سال 7دماهاي بیشینه فصل زمستان نیز  براي میانگین

به 1966ها موج گرم سال باشند. از میان آندماهاي بیشینه اکثر مناطق ایران اثرگذار می شوند که برمشخص می 2010و 
 در را پژوهش مورد هايایستگاه تمام آن مکانی گستره که شود، آنچنانعنوان فراگیرترین موج در این دوره معرفی می

ها دهه ي ایستگاهمیانگین دماي کمینه و بیشینهگیرد. به طور کلی در این فصل همانند فصل پیش در هر دو سري می بر
دماهاي کمینه و بیشینه  درصد حد باالي میانگین 20تر بوده است. مطابق با ها گرمبه طور مشترك از دیگر دوره2000

 2010و  2008، 2006، 1977، 2001،1969هاي موج گرمایی در سال 5دماهاي کمینه نیز،  در فصل بهار، در میانگین
ها را در بر % ایستگاه83باشد و به عبارتیاز فراوانی بیشتري برخوردار می 2010ود دارد که از این میان موج سال وج
موج گرمایی مشخص شد.  8درصد باالي میانگین دماي بیشینه در فصل بهار  20گیرد. همچنین بر اساس دماهاي می

دیده شده است. تعداد امواج گرم مشاهده  2010و  2008، 2006، 2001، 2000، 1999، 1977، 1970هاي که در سال
موج گرم دماهاي بیشینه ایران را  5اي که در این دهه هاي دیگر زیادتر بوده است به گونهاز دهه 2000ي شده در دهه
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ر از فراوانی کنند. تمرکز این امواج در اوایل این دهه بیشتر بوده است، به عالوه این امواج نسبت به امواج دیگکنترل می
به مراتب از فراوانی بیشتري در مقایسه با دیگر امواج برخودار است. با توجه  2008باالتري برخودار هستند. موج سال 

توان گفت که در به نتایج ذکر شده در این فصل براي هر دو سري میانگین دماي کمینه و میانگین دماي بیشینه می
نکه امواج گرمایی بیشتري به طور مشترك هم بر روي دماهاي کمینه و هم بر با توجه به ای 2000ي فصل بهار دهه

آید. باید یادآور شد که در این فصل امواج گرمایی ترین دهه به حساب میگذارند، گرمروي دماهاي بیشینه اثر می
موج گرم و  براي   8ینه اند. در فصل تابستان براي میانگین دماهاي کمبیشتر بر روي دماهاي بیشینه تأثیرگذار بوده

- موج گرم  شناسایی شده است. براي میانگین دماهاي کمینه امواج گرمایی فراگیر در سال 5میانگین دماهاي بیشینه  

از  1998شوند. فراوانی موج گرم سال مشاهده می 2010و  2008، 2007، 2006، 2005 1999و  1998، 1997هاي 
هاي گرمایی مشخص دهد. موجهاي مورد بررسی را پوشش می% ایستگاه63حدود دیگر امواج باالتر بوده است که در 

شده براي میانگین دماي بیشینه گویاي آن هستند که از تعداد این امواج نسبت به فصل پیش کاسته شده است.  این 
این دهه در مقایسه در  2006اند. موج گرم سال نشان داده شده 2010و  2008، 2006، 1998، 1983هاي امواج در سال

%  نواحی مورد بررسی را تحت الشعاع خود قرار  66باشد، به طوري که با امواج دیگر از فراوانی بیشتري برخوردار می
امواج گرمایی در ایران افزایش پیدا کرده است و در  1990ي دهد. طبق مشاهدات در فصل تابستان از اواخر دههمی
ترین دوره میالدي در فصل تابستان گرم 2000ي اج گرم را شاهد هستیم. بنابراین دههبیشترین رخداد امو 2000ي دهه

شود که امواج گرمایی در این فصل تأثیرگذاري بیشتري بر روي دماهاي کمینه بوده است. عالوه بر آن مالحظه می
  اند. داشته

 نتایج کلی

ایستگاه همدیدي در طی دوره  35دماي کمینه و بیشینه هاي میانگین به طور کلی نتایج حاصل از تحلیل آماري داده
دهد که پراکنش و توزیع دمایی بر روي ایران در مقیاس فصلی از الگوي ) نشان می1960- 2010ساله ( 50مطالعاتی 

کندال گویاي آن است - کند، که نشانگر رژیم منظم دمایی در منطقه است. همچنین تحلیل آزمون منمشابهی پیروي می
اند و در دماهاي کمینه و بیشینه داراي روند افزایشی بوده ها براي هر دو سري میانگیندرصد این ایستگاه 80االي که ب
تغییر  داشته است، ها، به غیر از فصل زمستان که در اکثر نقاط روند کاهشیروزي  این ایستگاهي تغییرات شبانهدامنه

است که در طی دوره مورد بررسی میانگین دماهاي کمینه از روند افزایشی شود. شایان گفتن اي دیده نمیقابل مالحظه
باشند. همچنین اثر میانگین دماهاي باالتري به خصوص در فصل زمستان نسبت به میانگین دماهاي بیشینه برخودار می

متوسط دماي مناطق کمینه با فراوانی باالتر روند افزایشی در مقیاس فصلی نسبت به میانگین دماي بیشینه بر روي 
هاي پاییز میانگین دماهاي کمینه در فصل باشد. از میان امواج سرمایی شناسایی شده براي سريمختلف ایران، بیشتر می

و  1967و  در فصل تابستان موج سرد سال 1992در فصل بهار موج سرد سال   ،1964 سرمایی سال و زمستان موج
هاي ، در فصل زمستان امواج سرد سال1994در فصل پاییز موج سرد سال  براي سري میانگین دماهاهاي بیشینه

شوند. به عالوه به عنوان فراگیرترین امواج معرفی می 1992سرد سال  هاي بهار و تابستان موجو در فصل1974و 1972
در  2010ی سال در فصل زمستان، موج گرمای 1966در فصل پاییز، موج گرم سال  2008و  2002هاي امواج گرم سال

در فصل  2010 در فصل تابستان  براي میانگین دماهاي کمینه و  موج گرم سال 1998فصل بهار و موج گرم سال 
در فصل  2006در فصل بهار و موج گرم سال  2008در فصل زمستان، موج گرم سال  1966پاییز، موج گرم سال 

- ه در مقایسه با دیگر امواج، از فراوانی باالتري برخوردار میتابستان براي میانگین دماهاي بیشینه، امواجی هستند ک

هاي گرم در هاي سرد در نیمه اول دوره مطالعاتی و بیشترین فراوانی وقوع دورهباشند. بیشترین فراوانی وقوع دوره
باشد. نتایج به دست آمده با مطالعات کسانی چون عزیزي و می 2000ي مطالعاتی به ویژه در دهه نیمه آخر دوره
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- )، قویدل1392پرور و همکاران ()، سبزي1392نژاد و همکاران ()، اسماعیل1391)، اکبري و مقبل (2008همکاران (

 ) که بیانگر افزایش روند دماهاي کمینه و بیشینه به ویژه دماهاي کمینه در بازه زمانی1396رحیمی و همکاران (
  سو بوده است.بلندمدت هستند، هم
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