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واکاوی روند وردشهای دمای بیشینه و کمینه در فالت ایران
اميرحسين حلبيان ،دانشيار اقليمشناسی-دانشگاه پيام نور تهران

چکيده
دمای هوا بهعنوان يكی از مهمترين و تعيينكنندهترين عناصر اقليمی ،شاخص مناسبی برای رديابی تغييرات
اقليمی در فالت ايران است .با توجه به تأثير وردشهای دمايی در طيف گستردهای از فعاليتهای بشر نظير انرژی
از جهت افزايش نياز به انرژی برای سرمايش و گرمايش ،كشاورزی از جهت افزايش دامنهی فعاليت و هجوم برخی
از آفات و عوامل ناقل بيماری و محيطزيست ،توجه ويژهی پژوهشگران به اين مهم در فالت مزبور ضرورت میيابد.
ازاينرو ،روشهای آماری يكی از ابزارهای مفيد برای تحليل و بررسی رفتار اين عنصر مهم اقليمی به شمار میرود.
تحليل روند ،ازجمله مهمترين و متداولترين آزمونهای آماری است كه بهطور گسترده برای ارزيابی اثرات
بالقوهی تغيير اقليم بر روی سریهای زمانی پارامترهای آبوهواشناسی در نقاط مختلف جهان توسط پژوهشگران
استفاده شده است .در اين پژوهش بهمنظور واكاوی روند تغييرات دمای بيشينه و كمينهی ماهانه بر روی فالت
ايران از دادههای شبكهای پايگاه داده  CRUكه با تفكيک مكانی مناسب  0/5 × 0/5درجهی طول و عرض
جغرافيايی موجود است ،در يک دورهی  64ساله ( )2014-1951استفاده شده است .برای بررسی روند تغييرات
دمای قلمرو مطالعاتی در مقياس ماهانه نيز از آزمون ناپارامتری من-كندال كه از متداولترين روشهای ناپارامتری
بهشمار میرود ،بهره گرفته شد .نتايج اين تحقيق نشان میدهد بهطوركلی دمای بيشينه و كمينهی منطقهی
فالت ايران دارای روندی افزايشی است و روند كاهشی دما نمودی بسيار ناچيز دارد .همچنين آشكار گرديد روند
افزايشی دما در ماههای گرم سال از گسترهی بااليی برخوردار است .كمترين گسترهی مناطق دارای روند هم در
ماههای ژانويه ،فوريه و دسامبر مشاهده میشود .درمجموع ،نتايج تحقيق حاضر نشان میدهد روند افزايش دما
نهفقط در ايران ،بلكه در تمامی فالت ايران ديده میشود كه اين افزايش دما همراه با روند كاهشی بارش در
سالهای اخير میتواند پيامدهای سوء را در اين پهنه به دنبال داشته باشد.
کليد واژگان :تحليل ،تغييرات ،دما ،پايگاه( ،)CRUمن-كندال ،ايران.
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تغيير اقليم بهعنوان يكی از مهمترين چالشهای جهانی ،ذهن بسياری از پژوهشگران ،دانشمندان ،برنامهريزان و
سياستمداران را به خود معطوف نموده است .درواقع ،گرمايش جهانی ،ذوب تودههای يخی قطبی ،افزايش سطح آب در
پهنههای آبی و پديدههايی نظير آن باعث شده تا در دهههای اخير مبحث تغيير اقليم در كانون توجه خاص محققان و
انديشمندان قرار گيرد .شايد بتوان گفت كه واقعيت تغيير اقليم ،علل و آثار ناشی از آن بر اكوسيستمها و زندگی انسانی،
مهمترين رويكرد كندوكاوهای علمی چند دههی گذشته بوده است .ازآنجاكه اقليم بهعنوان يكی از اجزاء فراگير و مهم
اكوسيستم محسوب میگردد ،تغييرات هرچند ناچيز آن میتواند ساير اجزاء را به درجات مختلف تحت تأثير خود قرار
دهد .بهبيانديگر ،اقليم بهعنوان تأثيرگذارترين عامل در زندگی انسان و بهطوركلی حيات موجودات زنده ،از گذشته تاكنون
بارها تغيير و تحوالت كوچک و بزرگی را از خود نشان داده است .بهاستثنای تغييرات اقليمی كاتاستروف (سريع و ناگهانی)
كه توسط عدهی زيادی از پالئوكليماتولوژيستها و زمينشناسان موردتوجه است ،معموالً تغييرات اقليمی بهصورت كند و
بطیء بوده و ممكن است در مدتزمان كوتاه چندساله محسوس نباشد .عدهی زيادی از محققان معتقدند كه عالوه بر
تغييرات طبيعی و خودبهخود اقليم ،تغييرات ديگری در اقليم و پديدههای اقليمی وجود دارد كه عمدتاً از دورهی صنعتی
شدن به اينطرف ديده شده است .در حال حاضر با مطرحشدن مسئلهی تغيير اقليم و به دليل پيامدهای متفاوت ناشی
از آن ،پرداختن به جنبههای مختلف آن در ميان محققان علوم جوّی اهميت چشمگيری يافته است(محمدی:1392 ،
 .)163در حقيقت ،بررسی واقعيت تغيير اقليم و علل و آثار حاصل از آن در علوم طبيعی امری الزم و ضروری است؛
چراكه توجه و در نظر گرفتن تأثير آنها در مدلسازیها ،مديريت سرزمين را مطابق با شرايط واقعیتر تضمين خواهد
نمود.
1
از زمان انتشار كار پيشگامانهی وايلت ( )1950در مورد تغييرات دمای قرن نوزدهم تاكنون ،شاهد عالقه و توجه فراوانی
به مطالعات تغيير اقليم از جانب انديشمندان و دانشمندان علوم مختلف ازجمله هواشناسان و اقليم شناسان بودهايم؛ بهطوریكه
تعداد بیشمار منابع منتشرشده در چند دههی اخير در خصوص تغيير اقليم و جنبههای مختلف آن میتواند تأييدی بر اين
مطلب باشد .در اين تحقيقات با توجه به هدفهای موردنظر از عناصر مختلف اقليمی ،طول دورههای مختلف و شيوههای
متفاوتی بهره گرفته شده است؛ بهطوریكه از ديدگاه مقياس مكانی میتوان آنها را در سه دستهی منطقهای ،نيمكرهای و
سيارهای و از ديدگاه مقياس زمانی به مقياسهای ماهانه ،فصلی و ساالنه تقسيمبندی نمود(عليجانی و همكاران:1390 ،
 .)102ازآنجاكه دما از عناصر اساسی شكلگيری اقليم است و تغييرات آن میتواند ساختار آب و هوايی هر منطقهای را
دگرگون سازد ،لذا بررسی روند دما در مقياسهای مختلف زمانی و مكانی بخش بزرگی از تحقيقات اقليمشناسی را به خود
اختصاص داده است(مسعوديان .)90 :1384 ،برای اهميت اين پارامتر ،داليل متعددی وجود دارد :نخست اينكه دمای هوا از
معدود عناصر اقليمی است كه استمرار زمانی دارد و در همهی مكانها و فضاهای جغرافيايی میتوان بهصورت پيوسته آن را
اندازهگيری نمود .دوم اينكه اين متغير اقليمی با ساير عناصر آب و هوايی مانند تشعشع خورشيدی ،رطوبت موجود در جو،
وزش باد و بارندگی در ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم است و فرآيندهای آب و هوايی را كنترل میكند(رسولی.)8 :1381 ،
درواقع ،دما بهعنوان يكی از مهمترين و تعيينكنندهترين عناصر اقليمی ،شاخص مناسبی برای رديابی تغييرات اقليم به شمار
میآيد .كوچکترين تغيير در دمای يک مكان تأثيرات كامالً محسوس و مهمی در اكوسيستمها به دنبال دارد .توجه مجامع
جهانی به پديدهی گرم شدن زمين در سالهای اخير مؤيد همين مطلب است .شناسايی رفتار دما و تغييرات آن در حال حاضر
برای مديريت امروز و برنامهريزی فردا بسيار حائز اهميت است .در اين ميان روشهای آماری در تشريح اين تغييرات ابرازی
مفيد و كارآمد بهشمار میآيند(شيرمحمدی .)34 :1391 ،پژوهشهای اخير در مورد تغييرات اقليم معاصر نيز نشان از محوريت
تغييرات دما در اين مطالعات دارد .در اين زمينه تحقيقات بسيار گستردهای در ارتباط با روند افزايش متوسط دمای جهانی و
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منطقهای انجام گرفته و شناسايی و تحليل الگوهای رفتاری دما با بهكارگيری روشهای مختلف در مطالعات پرشماری موردتوجه
بوده است .دراينارتباط ،تغييرات و روندهای ميانگين دمای هوای تركيه نيز با روش سریهای زمانی در يک دورهی  63ساله
بررسی گرديد .نتايج اين مطالعه تغييرات قابلتوجه و روندهای مهمی را در ميانگين طوالنیمدت ساالنه آشكار ساخت .ازنظر
مكانی فقط خاور آناتولی رفتار مشابهی را با روند گرمايش جهانی نشان داد .تمامی مناطق ساحلی در دو دههی اخير روند
سردی را نشان داد( .)Turkes et al., 1995: 557-569روندهای بلندمدت ماهانه ،فصلی و ساليانهی ميانگين دما با روش من-
كندال در ژاپن بررسی شد .نتايج نشان داد كه از  1900تا  ،1996دمای  AMTبهطور ميانگين از  0/5تا  2/7درجه در 46
ايستگاه افزايش داشته است( .)Yue & Hashino ,2003: 15-27در پژوهشی ،سریهای زمانی فصلی و ساالنه دما با دادههای
ايستگاهی و ماهوارهای با دو روش من-كندال و حداقل مربعات در يونان بررسی گرديد .نتايج نشاندهندهی روند ساالنه نزديک
صفر بود( .)Feidas et al., 2004:185-20در پژوهشی ديگر با روش آماری من-كندال روندهای حداقلی و حداكثری فصلی و
ساالنه دما و بارش در اردن بررسی شد .نتايج نشان داد كه ميانگين دمای ساالنهی حداقلی و حداكثری در دورهی  1964تا
 1999دارای يک روند گرمايشی بوده است( .)Bani-Domi, 2005: 1425در تحقيقی ديگر به بررسی روند دمای متوسط
ساالنه و فصلی در  125ايستگاه در هند با استفاده از روش من-كندال پرداخته شد .نتايج حاصله نشان از افزايش درجهی
حرارت ساالنه ،متوسط حداكثر درجهحرارت و متوسط حداقل درجهحرارت به ترتيب ( 0/92 ،0/42و  0/09سانتیگراد در 100
سال) داشت( .)Arora et al., 2005: 1در پژوهشی ديگر ،داده ايستگاههای سطحی در كاليفرنيا از  2000-1950تحليل شد
و گرمايش بيشتر در دمای كمينه در مقايسه با دمای بيشينه برای بيشتر مناطق شناسايی گرديد .اين پژوهش نشان داد كه
روندهای گرمايی بيشتر در مناطق شهری به علت افزايش تأثير جزاير حرارتی بوده است(LaDochy et al, 2007: 159-
 .)169در مطالعهی ديگری تأثير فعاليتهای انسانی بر تغييرات اقليمی بهويژه دمای هوای شهرهای پرجمعيت دهلی ،كلكته،
بمبئی و چنای كه دارای رشد سريع جمعيت بودهاند ،در طی دو دورهی جمعيت كم و دورهی شهرنشينی با استفاده از روش
من-كندال موردتوجه قرار گرفت .نتايج نشان داد كه در بمبئی دمای بيشينه در زمستان اتفاق میافتد و بارشهای موسمی
افزايش میيابد و دمای كمينه نيز بهصورت قابلتوجهی كاهش دارد( .)Dhorde & Gadgil, 2009: 85-97در تحقيق ديگری
پژوهشگران برای بررسی منابع آب زيرزمينی در ناحيهی پيرنه 2فرانسه و تغييرات اقليمی و يافتن روند در دمای ماهيانه و
3
ساالنه ،بارش ،تبخير و تعرق بالقوه با استفاده از دادههای ايستگاههای هواشناسی و پايگاه فضايی درونيابی آب و هوايی فرانسه
در دورهی آماری  2006-1970با بهرهگيری از روش من-كندال به بررسی محلی روند پرداختند( Chaouche et al., 2010:
 .)234-243نتايج حاصل از بررسی دمای كمينه و بيشينهی ساالنه در  4ايستگاه هواشناسی نايروبی با استفاده از رگرسيون و
روش من-كندال در طی دورهی آماری  1966تا  1999نشانگر روند افزايشی درجهحرارت بيشينه در منطقهی تجاری شهر
بود( .)LukoyeMakokha & Shisanya, 2011: 4در پژوهش ديگری تغييرات زمانی مكانی دماهای حدی روزانه با آزمون
من-كندال و تجانس در تركيه بررسی گرديد .اين بررسی يک گرمايش مهم را در دماهای حدی كمينه و بيشينهی ساالنه
نشان داد .نتايج آشكار ساخت كه افزايش دما از  1980شروع شده و مشخص شد كه روندهای افزايشی در دورهی گرم در
مقايسه با دورهی سرد قویتر بوده است( .)Toros, 2011: 1047-1055در پژوهشی الگوهای متمايز در روندهای دمای كاليفرنيا
شناسايی شد .تحليلهای آماری با استفاده از دادههای دمای فصلی و ساالنهی  80ساله ،الگوهای زمانی و مكانی متمايز مختلفی
را در روندهای بيشينهی دمايی در مقايسه با روندهای كمينهی دمايی نشان داد .درعينحال ،نرخ گرمايی در دمای كمينه
بيشتر از دمای بيشينه بوده است( .)Cordero et al., 2011: 357-382در مطالعهی ديگری سه پارامتر بارش ساالنه،
درجهحرارت حداقل و حداكثر در  36ايستگاه سينوپتيک و اقليمشناسی در يک دورهی  49ساله ( )1956-2005حوضه
سفيدرود با روش من-كندال بررسی شد .نتايج حاكی از اين بود كه تغييرات آب و هوايی در دورهی كوتاهمدت دارای روند است.
درجهحرارت متوسط دارای روند افزايشی و متوسط بارش دارای روند كاهشی است(.)Gandomkar et al,. 2011: 723-727
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در تحقيق ديگری تأثير كاربری اراضی و تغييرات پوشش سطحی در روندهای دمايی باختر هند نيز موردبررسی قرار گرفت.
دادههای دمايی موردبررسی نشان داد كه باختر هند در هر دهه  0/13درجه سانتیگراد افزايش دارد .اين افزايش دما نتيجهی
تأثير افزايش گازهای گلخانهای و تغييرات كاربری اراضی و تغييرات پوشش سطحی است(Mandal & Nayak, 2012: 1166-
 .)1173در پژوهش ديگری روند دمای سطح زمين در رواندا با استفاده از روش ناپارامتريک من-كندال در دورهی آماری -1958
 2010بررسی گرديد .نتايج اين تحقيق از افزايش درجهحرارت ساليانه در  1977-1979حكايت دارد ،از  1958تا  1977نيز
دورهای خنک تلقی میشود( .)Safari, 2012: 538-551در ايران ،بررسی دمای ايستگاه جاسک طی سدهی گذشته نشان داد
كه دما طی  104سال گذشته روندی افزايشی داشته است .ميزان اين افزايش طی دورهی مزبور  0/2 ± 0/8درجهی سلسيوس
برآورد شده است(كاويانی و عساكره .)19 :1380 ،در پژوهش ديگری روند دمايی چند دههی اخير ايران و افزايش  CO2جو با
آزمون من-كندال بررسی گرديد .طبق نتايج اين پژوهش ،در اكثر ايستگاههای موردبررسی (ايستگاههای سينوپتيک) روند
افزايشی دما با شدتهای مختلف مشاهده شد و با توجه به اينكه ميزان  Co2جو در اين مدت ،روندی افزايشی داشته ،به نظر
میرسد روندهای مشاهدهشده در ايستگاههای مذكور نيز از افزايش  Co2متأثر گرديده است(عزيزی و همكاران.)27 :1383 :
تحليل روند دمای ايران با استفاده از دادههای ماهانه نشان داد كه در نيمسدهی گذشته دمای شبانه ،روزانه و شبانهروزی ايران
به ترتيب با آهنگ حدود سه ،يک و دو درجه در هر صدسال افزايش داشته است(مسعوديان .)89 :1384 ،پهنهبندی رژيمهای
دمايی ايران و اعمال تحليل مؤلفههای مبنا بر روی آرايهی دادههای دمای كشور نشان داد كه با سه مؤلفه میتوان  99/7درصد
از پراش دادهها را توصيف نمود .مؤلفهی اول نشان داد كه سواحل جنوبی كشور ،از خوزستان تا چابهار در تمام طول سال با
بقيهی نقاط كشور تباين شديدی دارد .با اعمال تحليل خوشهای سلسلهمراتبی (پايگانی) و روش ادغام وارد بر روی نمرات
مؤلفهها ،سه قلمرو اصلی رژيم دمايی كشور مشخص شد كه عبارتاند از :قلمرو كوهستانی ،قلمرو كوهپايهای و پست ،قلمرو
جنوب(غيور و منتظری .)21 :1384 ،در پژوهش ديگری روند دمای ساالنه تبريز با رگرسيون خطی بررسی شد .نتايج نشان
داد كه افزايش ساالنهی دمای شهر تبريز  0/03تا ( 0/04بهطور متوسط  )0/03درجهی سلسيوس بوده است(عساكره:1386 ،
 .)3در تحقيق ديگری با استفاده از روش تحليل خوشهای و به كمک دادههای روزانه در ايران شش ناحيهی دمايی متمايز
شناسايی گرديد .نتايج اين بررسی نشان داد كه آرايش جغرافيايی اين نواحی عمدتاً به ارتفاع وابسته است .همچنين حاكميت
سامانههای همديد ،نظير كمفشار گنگ و پرفشار آزور از يکسو و محتوای رطوبتی جو نيز از سوی ديگر در شكلگيری نواحی
دمايی ايران نقش دارند(مسعوديان و همكاران .)3 :1387 ،در پژوهش ديگری با استفاده از دادههای ميانگين دمايی ماهانه،
هشت ناحيهی دمايی در ايران شناسايی شد .بر طبق روش خوشهای هر هشت ناحيهی دمايی به لحاظ زمانی از دو فصل دمايی
نسبتاً متمايز سرد و گرم و فصول گذار تشكيل شدهاند(اكبری و مسعوديان .)59 :1388 ،در مطالعهی ديگری ،تغييرات دمای
ساالنهی ايستگاه سينوپتيک تهران و انحراف احتمالی آن از حالت نرمال با روش من-كندال در طی دورهی آماری -2005
 1951بررسی گرديد .تغييرات از نوع روند برای دمای ساالنه ،دماهای حداقل و حداكثر ساالنه افزايشی و در جهت مثبت بوده
است(حجازیزاده و پروين .)43 :1388 ،در تحقيق ديگری نواحی دمای فرين سرد ايران با استفاده از روش وارد شناسايی شد.
نتايج اين بررسی نشان داد كه ايران را میتوان ازنظر سرماهای فرين به شش ناحيه بخش كرد .آرايش جغرافيايی اين نواحی
نشان میدهد كه همسايگی با تودههای بزرگ آب و موانع كوهستانی در منطقهبندی نواحی دمای فرين سرد ايران نقش بازی
میكنند(مسعوديان و دارند .)43 :1389 ،در پژوهش ديگری برای شناسايی فصول دمايی ايران از روش تحليل خوشهای بهره
گرفته شد .اين تحليل نشان داد كه دمای ايران ازنظر زمانی به سه فصل چهارماهه قابلتفكيک است .فصل سرد شامل يک
دورهی چهارماههی متوالی با ميانگين دمای  8درجه است كه از آذرماه آغاز و تا اسفند به طول میانجامد .فصل گرم نيز دورهای
چهارماهه با متوسط دمای  27/5درجه است كه از خرداد تا شهريور را در برمیگيرد ،اما فصل معتدل شامل دو دورهی دوماهه
است كه حالت گذار از فصل سرد به گرم آن ماههای فروردين و ارديبهشت و گذار از فصل گرم به سرد آن ماههای مهر و آبان
را در برمیگيرد و ميانگين دمای آن  18درجه است(منتظری.)173 :1390 ،
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 -2منطقهی موردمطالعه
هدف از پژوهش حاضر ارزيابی و تحليل وردشهای دماهای بيشينه و كمينهی ماهانه در فالت ايران است .اين فالت
با وسعت سه ميليون و هفتصد هزار كيلومترمربع در جنوب غرب آسيا بين دو فرورفتگی خليجفارس در جنوب و دريای
خزر در شمال قرار دارد .مركز و بخشهايی از مشرق و مغرب فالت ايران پوشيده از صحاری خشک است كه ازلحاظ
شدت دما صحرای آفريقا را به خاطر میآورد .اين پهنههای خشک نظير بيابان نمک دشت كوير ،بيابان ماسهای دشت
لوت ،ريگستان و بيابان سنگريزهای و ماسهای دشت مارگو در زمرهی بايرترين كويرهای جهان هستند.

 -3مواد و روشها

 sgn x j  x k 
n

رابطهی 1

n 1

S 

k 1 j k 1

كه در فرمول  n :1تعداد جمالت سری ،و Xjو  Xkبه ترتيب دادههای  jاُم و  kاُم سری میباشند .تابع عالمت نيز به شرح
رابطه ( )2قابلمحاسبه است:

4- Climatic Research Unit
5- pixel
6- sign function
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تحليل روند از مهمترين شيوههای آماری است كه بهطور گسترده و فزايندهای برای بررسی و تحليل اثرات بالقوهی
تغيير اقليم بر روی فراسنجهای اقليمی نظير دادههای دما ،بارش در نقاط مختلف جهان توسط پژوهشگران متعدد استفاده
شده است .البته اين پژوهشها غالباً بهصورت ايستگاهی بوده است .واحد پژوهش اقليمی ( )4CRUدانشگاه آنگاليای
شرقی ( )UEAپايگاه دادهای ياختهای 5را بنيان نهاده كه دادههای اقليمی گوناگونی را با تفكيک مكانی نيمدرجه و در
مقياس ماهانه فراهم میكند .دادههای اين مؤسسه به سبب استفاده از دادههای خام با كيفيت و روشهای بازكاوی دقيق،
از معتبرترين دادههای در دسترس هستند و بسياری از پژوهشگران در سراسر جهان از آنها بهره میبرند .در تهيهی اين
دادهها از اطالعات ايستگاههای همديد زمينی و دادههای ماهوارهای استفاده میشود .اين دادهها برای تمامی جهان تهيه
میشوند و به سبب حجم باال ،زمان بازكاوی و آمادهسازی آنها برای انتشار نيز طوالنی است .در تحقيق حاضر برای
بررسی روند تغييرات دما بهصورت ياختهای در منطقهی فالت ايران ،از دادههای پايگاه دمايی ( )CRUبرای سالهای
 1951تا  2014استفاده شد .اين پايگاه دمايی خشكیهای كرهی زمين را با تفكيک مكانی  0/5 × 0/5درجه طول و
عرض جغرافيايی پوشش میدهد .دادههای اين پايگاه دمايی در تارنمای اين پايگاه به آدرس
( )/https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrgبا فرمت  ncدر دسترس است .برای پردازش دادههای اين پايگاه و
استخراج آن از توابع داخلی در نرمافزار متلب استفاده گرديد .بهاينترتيب كه برای استخراج دادهها بر روی ايران تابع
 inpolygonو برای خواندن دادهها نيز دستور  ncreadمورداستفاده قرار گرفت .پسازاين مرحله دو ماتريس نهايی كه
عبارت بود از :ماتريس ميانگين ماهانهی دمای كمينه و بيشينه بر روی منطقهی فالت ايران ساخته شد .ابعاد هركدام از
اين دو ماتريس  768 × 2400بود كه سطرهای آن نمايندهی ماهها و ستونها نيز نمايندهی ياختههای مكانی بود .در ادامه،
به كمک برنامهنويسی در نرمافزار متلب هر يک از ماههای سال در آرايههای جداگانه آرايش داده شدند و سپس آزمون
ناپارامتری من-كندال بر روی دادهها بهمنظور آشكارسازی روند دما بهكار بسته شد .مراحل محاسبهی اين آزمون به شرح
زير است:
6
 .1محاسبه اختالف بين تکتک جمالت سری با همديگر و اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر  sبه شرح رابطهی
(:)1
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66

 1 if (xj  xk)  0

sgn(xj  xk)   0 if (xj  xk)  0
 1 if (xj  xk)  0


 .2محاسبهی پراش توسط يكی از روابط ( 3و  )4زير:
m

رابطهی 3

n n  12 n  5   t t  12t  5

اگر n> 10

18

اگر n ≤ 10
رابطهی 4

i 1

n n  1 2 n  5 
18

Var( S ) 

Var(S) 

كه  nتعداد دادهها و  mمعرف تعداد سریهايی است كه در آنها حداقل يک دادهی تكراری وجود دارد و  tنيز بيانگر
فراوانی دادههای با ارزش يكسان است.
 .3استخراج آمارهی  zبه كمک رابطهی (:)5
S

1

if
S 0
) Var(s

Z  0
if
S 0
رابطهی 5
 S 1

if
S 0
) Var(s
در يک آزمون دو دامنه جهت رونديابی سری دادهها ،فرض صفر در صورتی پذيرفته میشود كه رابطهی ( )6برقرار
باشد.
|𝑍| ≤ 𝑍  /2
رابطهی 6
كه  αسطح معنیداری است كه برای آزمون در نظر گرفته میشود و  Zαآماره توزيع نرمال استاندارد در سطح
معنیدار  αاست كه با توجه به دو دامنه بودن آزمون ،از  α⁄2استفاده شده است .در بررسی حاضر اين آزمون برای سطح
اعتماد  %95به كار گرفته شد .درصورتیكه آمارهی  zمثبت باشد ،روند سری دادهها صعودی و در صورت منفی بودن آن
روند نزولی در نظر گرفته میشود(.)Vivekanandan, 2007: 101-113

 -4بحث و نتايج
 -1-4بررسي روند تغييرات دمای بيشينه
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بررسی روند تغييرات دمای بيشينه به تفكيک هر ماه نشان میدهد در ماههای ژانويه و فوريه بسياری از مناطق فالت
ايران فاقد هرگونه روند معنادار است؛ در قسمتهايی از جنوب شرق و شرق فالت ايران در ماه ژانويه روند افزايشی دما
در ماه ژانويه ديده میشود .اين در حالی است كه در ماه فوريه در بخشهايی از شرق فالت ايران بر روی كوههای
افغانستان روند كاهشی دما ديده میشود .در ماه فوريه در بسياری از بخشهای جنوبی منطقه شامل كشورهای عربستان
و عمان روند افزايشی دما ديده میشود .روند افزايشی دما نيز بهطور محدود بر روی قسمتهايی از شمال عراق ديده
میشود (شكل  1و  .)2در ماه ژانويه تنها  7/3درصد از منطقه دارای روندی افزايشی است و  92/45درصد از منطقهی
موردمطالعه فاقد روند است (جدول  .)1همين وضعيت نيز تقريباً بهطور مشابه برای ماه فوريه صادق است .در اين ماه
 8/5درصد از منطقه دارای روندی افزايشی و  90/69درصد نيز بدون روند است .بررسی تغييرات روند دما در ماه مارس
نشان میدهد در مقايسه با دو ماه ژانويه و فوريه قلمروهای وسيعتری از منطقهی موردمطالعه در اين ماه دارای روندی
افزايشی میباشند .در اين ماه حدود  24درصد از منطقهی موردمطالعه دارای روند افزايش دما است .روند افزايشی دما
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در اين ماه عمدتاً بر روی بخشهای شمالی منطقه ديده میشود (شكل  3و جدول  .)1بررسی تغييرات روند دما برای ماه
آوريل نشان میدهد در اين ماه نزديک به  75درصد از منطقه دارای روندی افزايشی و  25درصد ديگر فاقد روند معنادار
است .نكتهی جالبی كه در اين ماه ديده میشود آن است كه در هيچ بخشی از منطقه ،روند معنادار كاهشی ديده نمیشود.
در اين ماه مناطق شمال غرب و تا حدی قسمتهای مركزی منطقه فاقد روند هستند ،اما در ساير بخشها روند افزايشی
دما ديده میشود (شكل  4و جدول  .)1بررسی تغييرات روند دما در ماه می نشان میدهد در اين ماه حدود  77درصد
از منطقه دارای روند افزايشی است و نزديک به  24درصد از منطقه نيز فاقد هرگونه روند معنادار است .همانند ماه آوريل
در اين ماه در هيچ كجای منطقهی موردمطالعه روند معنادار كاهشی ديده نمیشود (شكل  5و جدول )1؛ اما واكاوی
روند تغييرات دما برای ماه ژوئن نشان میدهد در اين ماه نزديک به  85درصد از منطقهی موردمطالعه دارای روندی
افزايشی است؛ حالآنكه تنها نزديک به  15درصد از منطقه فاقد هرگونه روند معنادار است .در اين ماه هم در هيچ بخشی
از منطقه ،روند كاهشی دما ديده نمیشود (شكل  6و جدول  .)1بررسی روند تغييرات دما در ماه ژوئيه نشان میدهد در
اين ماه در نزديک به  71درصد از منطقه ،روند افزايشی دما مشاهده میشود .در نزديک به  28درصد از منطقه هم
هيچگونه روندی ديده نمیشود .در اين ماه هم مانند ماههای قبلی هيچگونه روند معنادار كاهشی ديده نمیشود .در اين
ماه مناطق شمال غرب ،بخشهايی از شرق و جنوب شرق منطقه فاقد هرگونه روند معنادار هستند (شكل  7و جدول .)1
بررسی روند تغييرات دما در ماه اوت گويای آن است كه در اين ماه حدود  65درصد از منطقه دارای روند افزايشی و
نزديک به  33درصد هم فاقد روند هستند .در اين ماه  1/5درصد از منطقه دارای روند كاهشی دما است (شكل  8و
جدول  .)1بررسی تغييرات دما در ماه سپتامبر نشان میدهد در اين ماه  65درصد از منطقه دارای روند افزايشی دما
هستند و  34درصد از گسترهی منطقه فاقد هرگونه روند معنادار میباشند .در اين ماه بخشهايی از شرق ،شمال غرب و
جنوب منطقه ،فاقد روند معنادار هستند؛ اما در ساير نقاط ،روند افزايش دما مشاهده میشود (شكل  9و جدول )1؛ اما
در ماه اكتبر درصد مساحتی از منطقه كه دارای روند افزايش دما هستند ،نسبت به ماه سپتامبر كاهش قابلتوجهی را
نشان میدهد .در ماه اكتبر حدود  43درصد از منطقه دارای روند افزايشی و  57درصد نيز بدون روند معنادار است .در
اين ماه روند افزايشی دما در بخشهای شرقی منطقه ديده میشود و بخشهای غربی منطقه فاقد روند معنادار است
(شكل  10و جدول  .)1بررسی روند تغييرات دما برای ماه نوامبر نشان میدهد در اين ماه تنها حدود  21درصد از
منطقهی موردمطالعه دارای روند افزايشی دماست كه در مقايسه با ماههای قبلی كمتر است .در اين ماه بخشهايی از
شمال شرق ايران دارای روند افزايش دماست (شكل  11و جدول  .)1بررسی روند تغييرات دما برای ماه دسامبر نشان
میدهد در اين ماه حدود  12درصد از منطقه دارای روند افزايشی دماست اين در حالی است كه حدود  87درصد از
منطقه فاقد هرگونه روند معنادار است .در ماه دسامبر بخشهايی از شمال شرق و جنوب غرب ايران دارای روند افزايشی
دما میباشد (شكل  12و جدول .)1
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شكل  :1روند دمای بيشينهی ماه ژانويه

شكل  :2روند دمای بيشينهی ماه فوريه
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شكل  :5روند دمای بيشينهی ماه می

شكل  :6روند دمای بيشينهی ماه ژوئن

شكل  :7روند دمای بيشينهی ماه ژوئيه

شكل  :8روند دمای بيشينهی ماه اوت
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شكل  :3روند دمای بيشينهی ماه مارس

شكل  :4روند دمای بيشينهی ماه آوريل
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شكل  :9روند دمای بيشينهی ماه سپتامبر

شكل  :10روند دمای بيشينهی ماه اكتبر

شكل  :11روند دمای بيشينهی ماه نوامبر

شكل  :12روند دمای بيشينهی ماه دسامبر

جدول  :1گسترههای همراه با روند دمای بيشينه در پهنهی فالت ايران
درصد روند مثبت درصد روند منفی درصد بدون روند
فوريه

8 /5

0/81

90/69

مارس

24/69

0/10

75/21

آوريل

75/02

0/00

24/98

می

77/6

0/00

22/4

ژوئن

84/77

0/00

15/23

ژوئيه

71/54

0/00

28/46

اوت

65/71

1/15

33/14

سپتامبر

65/33

0/48

34/19

اكتبر

42/79

0/00

57/21

نوامبر

21/63

0/38

77/98

دسامبر

12/94

0/05

87/01
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ژانويه

7 /3

0/24

92/45
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بررسی روند تغييرات دمای كمينه در ماه ژانويه نشان میدهد بر روی كشور ايران ،بخشهايی از شمال ،شمال شرق
و جنوب شرق ايران دارای روند افزايش دما هستند (شكل  .)13بهطوركلی در اين ماه بخشهای شرقی فالت ايران دارای
روند افزايش دما هستند .در اين ماه  20/96درصد از گسترهی منطقه دارای روند افزايش دما و  78/75درصد نيز فاقد
هرگونه روندی است .در اين ماه تنها  0/29درصد از منطقه فاقد هرگونه روند معنادار است (جدول  .)2در ماه فوريه نيز
بسياری از بخشهای منطقه فاقد هرگونه روند معناداری است ،در اين ماه  80/37درصد از منطقه فاقد روند بوده و روند
افزايش دما در  19/29درصد از منطقه ديده میشود .بخشهايی از شمال و جنوب ايران هم در اين ماه دارای روند افزايش
دماست ،بيشتر روند افزايش دما بر روی مناطق جنوبی منطقه ديده میشود (شكل  14و جدول  .)2روند تغييرات دما
در ماه مارس نشان میدهد در اين ماه بر گسترهی مناطقی كه دارای روند افزايشی هستند ،افزوده شده است ،در اين ماه
بسياری از بخشهای شمالی منطقه دارای روند افزايش دما هستند .بخشهای وسيعی از كشور هم در اين ماه روند
افزايشی را نشان میدهد .در اين ماه  43/31درصد از منطقه دارای روند افزايشی دما میباشد؛ اين در حالی است كه روند
كاهشی دما تنها در  0/05درصد از منطقه مشاهده میشود (شكل  15و جدول  .)2بررسی تغييرات دما در ماه آوريل
نشان میدهد در اين ماه گسترهی مناطقی كه دارای روند افزايشی هستند ،نسبت به ماههای قبلی افزايش يافته است؛
بهگونهای كه در اين ماه حدود  83درصد از منطقه افزايش دما را نشان میدهد .در اين ماه ،بخشهای وسيعی از ايران
هم دارای روند افزايشی است ،اما در گوشهای از شمال غرب ،منطقهی زاگرس مركزی و بخشهای كوچكی از جنوب
ايران هيچگونه روند معناداری مشاهده نمیشود .نكتهی جالبی كه در مورد اين ماه وجود دارد آن است كه در اين ماه
هيچ جايی روند كاهشی را از خود نشان نمیدهد (شكل  16و جدول  .)2واكاوی تغييرات دما برای ماه مِی نشان میدهد
در اين ماه نزديک به  93درصد از منطقه دارای روند افزايش دماست .در اين ماه مانند ماه قبلی هيچ منطقهای روند
كاهش دما را از خود نشان نمیدهد .در اين ماه تقريباً همهی ايران دارای روند افزايشی دما میباشد ،اما در بخشهای
شمال غرب و گوشههايی از شمال شرق منطقه هيچگونه روند معناداری ديده نمیشود (شكل  17و جدول  .)2بررسی
تغييرات دما در ماه ژوئن نشان میدهد كه در اين ماه نزديک به  95درصد از منطقه دارای روند افزايش دما و فقط 5
درصد از منطقه فاقد هرگونه روند معنادار است .در اين ماه هم تقريباً همهی قسمتهای ايران دارای روند افزايش دماست.
در اين ماه ،بخشهايی از مناطق شمال غرب و شرق منطقه فاقد هرگونه روند معناداری هستند (شكل  18و جدول .)2
تغييرات دما در ماه ژوئيه نشان میدهد در اين ماه هم مناطق بسياری از منطقه دارای روند افزايشی دما هستند؛ بهگونهای
كه در اين ماه نزديک به  89درصد از منطقه دارای روند افزايش دما هستند .در اين ماه هم هيچ بخشی از منطقه روند
كاهشی را نشان نمیدهد .در اين ماه بهجز بخشهای كوچكی از جنوب شرق ايران در همهی بخشهای ايران روند
افزايشی دما مشاهده میشود .در اين ماه ،بخشهايی از شمال غرب و شرق منطقه فاقد هرگونه روند معناداری هستند
(شكل  19و جدول  .)2واكاوی تغييرات دما برای ماه اوت نشان میدهد كه در اين ماه نزديک به  90درصد منطقه دارای
روند افزايش دما هستند؛  9/5درصد از گسترهی منطقه هم فاقد هرگونه روندی است .در اين ماه تنها بخشهايی از
زاگرس ميانی بدون روند است و در ساير نقاط ايران روند افزايش دما مشاهده میشود (شكل  20و جدول  .)2بررسی
تغييرات دما در ماه سپتامبر نشان میدهد؛ در اين ماه بخشهايی از زاگرس ميانی و قسمتهای كوچكی از مناطق جنوبی
كشور فاقد هرگونه روندی است .در اين ماه حدود  87درصد از منطقهی دارای روند افزايشی دما هستند (شكل  21و
جدول  .)2واكاوی تغييرات دما برای ماه اكتبر نشان میدهد كه در اين ماه مانند سپتامبر بخشهايی از زاگرس ميانی،
جنوب ايران و گوشههايی از مناطق شمالی ايران فاقد هرگونه روند معنادار میباشد .در اين ماه حدود  84درصد از منطقه
دارای روند افزايشی و تنها حدود  16درصد از منطقهی فاقد هرگونه روند معنادار است (شكل  22و جدول  .)2بررسی
تغييرات دما برای ماه نوامبر نشان میدهد در اين ماه گسترهی مناطقی كه دارای روند افزايشی دما هستند ،نسبت به
ماههای قبلی كاهش يافته است .در اين ماه روند افزايشی دما بيشتر در مناطق شرقی و مركزی ايران ديده میشود
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(شكل  23و جدول  .)2واكاوی تغييرات دما برای ماه دسامبر نشان میدهد كه در اين ماه تنها  19درصد از منطقه دارای
روند افزايشی دما هستند كه نسبت به ماههای قبلی كاهش بسياری را نشان میدهد .در اين ماه بخشهای جنوبی ،شرقی
و جنوب شرقی منطقه دارای روند افزايشی دما میباشند .در كشور ايران هم بخشهايی از شمال شرق ،شمال و غرب
ايران روند افزايشی را از خود نشان میدهند .در اين ماه نزديک به  81درصد از منطقه فاقد هرگونه روند معنادار است
(شكل  24و جدول .)2

شكل  :16روند دمای كمينهی ماه آوريل

شكل  :15روند دمای كمينهی ماه مارس

شكل  :18روند دمای كمينهی ماه ژوئن

شكل  :17روند دمای كمينهی ماه می

] [ Downloaded from journals.hsu.ac.ir on 2023-01-10

شكل شمارهی  :14روند دمای كمينهی ماه فوريه

شكل شمارهی  :13روند دمای كمينهی ماه ژانويه
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شكل  :22روند دمای كمينهی ماه اكتبر

شكل  :21روند دمای كمينهی ماه سپتامبر

شكل  :24روند دمای كمينهی ماه دسامبر

شكل  :23روند دمای كمينهی ماه نوامبر
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شكل  :20روند دمای كمينهی ماه اوت

شكل  :19روند دمای كمينهی ماه ژوئيه
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جدول  :2گسترههای همراه با روند دمای كمينه در پهنهی فالت ايران
درصد روند مثبت درصد روند منفی درصد بدون روند
ژانويه

20/96

0/29

78/75

فوريه

19/29

0/33

80/37

مارس

43/31

0/05

56/64

آوريل

83/24

0/00

16/76

می

92/74

0/00

7/26

ژوئن

94/94

0/00

5/06

ژوئيه

88/49

0/00

11/51

اوت

89/78

0/72

9/50

سپتامبر

87/39

0/29

12/32

اكتبر

84/29

0/05

15/66

نوامبر

60/55

0/19

39/26

دسامبر

19/15

0/10

80/75

 -5نتيجهگيری
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اساساً به دليل اهميت و تأثير دما بر شرايط محيطی و نقش آن در برنامهريزیهای مبتنی بر دانستههای اقليمی،
واكاوی روند دما در مقياسهای زمانی و مكانی مختلف ضرورتی انكارناپذير است .وردشهای دمايی در فالت ايران در
كنار موقعيت جنبحارهای نيز نياز به پژوهشهای بيشتر اين سنجهی اقليمی را دوچندان میكند .دراينارتباط ،روشهای
آماری و ازجمله تحليل روند ابزارهايی سودمند برای درک و ارزيابی رفتار اين نهادهی مهم اقليمی در اين قلمرو جغرافيايی
بهشمار میآيند .هدف از تحقيق حاضر بررسی تغييرات دمای كمينه و بيشينه بر روی منطقهی فالت ايران میباشد .برای
اين منظور ازآنجايیكه مهمترين گام در هر پژوهش اقليمی ،دسترسی به دادههای بههنگام بلندمدت و با كيفيت باال ست؛
از دادههای ماهانهی دمای كمينه و بيشينهی پايگاه دادهی شبكهای  CRUبرای دورهی زمانی  1951تا  2014استفاده
شد .بهرهگيری از اين دادههای خوشتفكيک و با كيفيت و ثبات باال كه حاصل بازكاویهای دقيق جوی و منتج از منابع
مختلف میباشد ،از امتيازات پژوهش حاضر است .در ادامه ،برای بررسی روند دما در پهنهی مطالعاتی از آزمون ناپارامتری
من-كندال استفاده شد .نتايج اين پژوهش نشان میدهد در همهی ماههای سال روند افزايشی دما در منطقه ديده
میشود ،اما اين روند در ماههای گرم سال نسبت به ماههای سرد از نمود بسيار باالتری برخوردار است؛ بهگونهای كه در
ماههای تابستانی بيش از  90درصد از منطقه دارای روند افزايش دمای كمينه میباشد .درعينحال ،در ماههای گرم سال
در  65 -85درصد از قلمرو مطالعاتی نيز روند افزايشی دمای بيشينه ،نمودی كامالً آشكار دارد .در ماههای گرم سال
محدودهی مطالعاتی تحت سيطره و استيالی پرفشار جنب حارهای آزور است كه موجب حاكميت هوايی گرم و خشک
بر فالت ايران میشود .با استقرار پرفشار آزور ،گرمايش بیدررو ،پايداری هوا و افزايش تابشهای كوتاه دريافتی گرمايش
شديدی را در سطح فالت ايران پديد میآورد .بهعبارتديگر ،در اين ماهها برقراری شرايط پايدار جوی ناشی از استقرار اين پر
ارتفاع ديناميكی و فقر ابرناكی بر پهنه مطالعاتی از يکسو به نفع افزايش تابشهای كوتاه ورودی است و از اين طريق جو را گرم میكند و
از ديگر سو ،اين گرمايش ديناميكی اثر گرمايش تابشی را تقويت مینمايد .از اين گذشته در حالت استقرار پايداری ديناميكی انباشت بخار
آب در اليههای پايين جو موجب تقويت اثر گلخانهای و سرانجام تشديد گرمايش هوا میگردد .در ماههای آوريل ،می ،ژوئن و ژوئيه
در هيچ بخشی از منطقه روند كاهشی دما ديده نمیشود .در ماههای ژانويه ،فوريه و دسامبر هم كمترين گسترهی روند
افزايش دما ديده میشود .يافتههای اين پژوهش نشان میدهد دما بهعنوان يكی از پارامترهای حساس اقليمی دارای
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روندی افزايشی نهفقط در ايران ،بلكه در پهنهی فالت ايران است .اين موضوع با پژوهشهای مسعوديان ( )1383كه
معتقد به آهنگ افزايشی دما در سدهی گذشته ايران است و عليجانی و همكاران ( )1390كه روند تغييرات دماهای
حداكثری و حداقلی را در گسترهی ايران طی دورهی  1968-2008آشكار ساختند ،مطابقت دارد .بدين ترتيب ،روند
افزايشی دما همراه با كاهش بارش در سالهای اخير زنگ خطری جدی برای ساكنين اين فالت مهم و ازجمله ايران
بهحساب میآيد .درعينحال ،اين موضوع با توجه به پژوهش حلبيان ( )1395مبنی بر روند معنادار و كاهشی بارش در
اين گستره جغرافيايی در دهههای اخير میتواند پيامدهای سوء را به دنبال داشته باشد .به نظر میرسد يافتههای اين
پژوهش شواهد محكمی بر رخنمود الگوی قارهای و گرمايش حاكم بر گسترهی فالت ايران است.

 -6منابع
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