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بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران
رحمانعلی حق شناس گتابی ،1منصور عزیزخاني ،2سيد باقر سلطاني ،9نوربخش
4
داداشی تنکابنی
 2 ،1و  -4کارشناس ارشد آب و هواشناسی ،اداره کل هواشناسی مازندران
 -9دانشجوي دكتري فيزیك ،اداره کل هواشناسی مازندران

چکیده
دماي هوا یكي از عناصر اقليمي است كه ميتوان به كمك آن تغيير اقليم یك
منطقه را آشكار كرد .مطالعات تغييرات دما چه در مقياس جهاني و چه در مقياس
منطقهای تقریبا همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیيد میکنند ،اما مقدار این
افزایش در مقياس منطقهاي از روندهاي متفاوتي برخوردار است .در این مقاله دماي
کمينه مطلق ساالنه و ميانگين ساالنه دماي کمينه روزانه ،به كمك آمار ایستگاههاي
هواشناسي پراكنده شده در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت .در این مطالعه
از یك مدل رقومي ارتفاعي و معادله گرادیان ارتفاعي تغييرات پارامترهاي فوق (با
توجه به همبستگي باالي بين آنها و ارتفاع) ،استفاده شده است .نتيجه بدست آمده
گرم شدن ميانگين دماي کمينه روزانه به مقدار  2/7درجه و ميانگين دماي کمينه
مطلق ساالنه به مقدار  9درجه در دهساله  1771-2002نسبت به ده ساله قبل از آن
( )1771-1772را نشان میدهد .افزوده شدن كالس  12-14در مورد ميانگين دماي حداقل
روزانه و همچنين محو شدن كالس ( )-22( -)-42در مورد ميانگين دماي حداقل مطلق
ساالنه در دوره دهساله اخير از جمله مهمترین نتایج حاصل در این تحقيق ميباشند.

کلمات کلیدی:

تغيير اقليم ،دماي حداقل ،دماي حداقل مطلق ،روش  ، IDWمدل

رقومي ارتفاعي.

مقدمه
تغيير اقليم در واقع تغيير
در شرایط ميانگين آب و هوایی
است که یک منطقه تجربه میکند.
شاخصهای سنجش این پدیده ،تغيير
همه جنبههای آب و هوایی از
قبيل :دما ،الگوهای باد ،بارش
و توفانها و  ...میباشند.
اقليم کره زمين همواره در حال
تغيير
هست.
و
بوده
تغيير
اقليمی که امروزه شاهد آن
هستيم هم از نظر آهنگ تغيير و
هم از لحاظ اندازه با تغيير
اقليم در گذشته متفاوت است
(.)2001 ،IPCC
دمای هوا به عنوان یکی از
عوامل اقليمی بوسيله سيستمی به
نام اثر گلخانهای متعادل شده
است .گازهای گلخانهای که عمدتا
عبارتند از :بخار آب ،دی اکسيد
کربن ،متان و اکسيد نيتروژن،
دام
به
را
خورشيدی
گرمای
انداخته ،مانع پراکنده شدن
تابش به داخل جو میشوند (مایكل

و وودرف .)2001 ،در غياب این
اثر دمای ميـانگين کره زميـن
به جای مقـدار فعلی  ،12ºCبهºC
 -17میرسيد و این کره غير قابل
زیست میشد (.)2008 ،IPCC
1
به
جهان
گرمایش
عبارت
هوای
دمای
ميانگين
افزایش
نزدیک سطح زمين و اقيانوسها در
دهههای اخير و تداوم این روند
اطالق میشود و اغلب به مداخله
دارد
اشاره
طبيعت
در
بشر
براساس
.)2001
(،USEPA
نتيجهگيری هيئت بين دولی تغيير
اقليم ("، )2IPCCبيشتر افزایش
مشاهده شده در دمای ميانگين
جهان از اواسط قرن بيستم ،به
احتمال خيلی زیاد ناشی از
افزایش مشاهده شده در غلظت
به
مربوط
گلخانهای
گازهای
برخورد بشر با طبيعت میباشد"
(2008 ،IPCC؛ مایكل و وودرف،
2001؛ استات و
،IPCC
2001؛
و
مایكل
2009؛
همكاران،

1

2. Intergovernmental Panel on Climate Change

1. Global warming
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همكاران .)2001 ،بيش از 90
انجمن و آکادمی علمی (بيانيه
مشترك كشورها ،)2008 ،2002 ،2001
از جمله کليه آکادمیهای ملی
علوم در کشورهای صنعتی صحت این
نتيجه اساسی  IPCCرا تأیيد
میکنند (انجمن رویال2001 ،؛
،PICIR
2002؛
رویال،
انجمن
.)2008
براساس گزارش  IPCCمتوسط
دمای هوا در مجاور سطح زمين در
یکصد سال منتهی به  2002به
مقدار  0/84±0/17رشد داشته است
( .)2008 ،IPCCتحقيقات جونز و
همکارانش نشان داد دمای سطح
کره زمين طی بازه زمانی  1711تا
 1778به اندازه  0/28 ºCو در
دوره زمانی  1701تا  1778نيز به

مقدار  0/12ºCافزایش نشان میدهد
که در هر دو دوره ،گرم شدن
نيمکره جنوبی کمی بيشتر از
نيمکره شمالی میباشد (جونز و
همكاران .)1777 ،مدلهای اقليمی
 IPCCنشان میدهند که دمای سطح
کره زمين در دوره زمانی  1770تا
 2100بين  1/1تا  1/4درجه
سانتیگراد افزایش یابد (،IPCC
 .)2008دامنه تغييرات مقادیر،
از بکارگيری سناریوهای متفاوت
صدور گازهای گلخانه ای در
آینده ،و به عالوه استفاده از
مدلهایی با حساسيتهای اقليمی
متفاوت نتيجه میشود .شكل ()1
روند افزایشي دماي ميانگين كره
زمين را در  120سال گذشته نشان
ميدهد (.)2008 ،IPCC

شكل شماره  -1آنومالی دمای ميانگين سطح کره زمين از  1720تا  2001نسبت به 1711
تا )2008 ،IPCC( 1770

افزایش
با
میرود
انتظار
دمای کره زمين تراز آب دریاها
باال آمده ،بر شدت رویدادهای آب
و هوایی حدی افزوده شده (،IPCC
 ،)2008مقدار و الگوی بارندگی
تغيير یابد .از دیگر پيامدهای
گرمایش جهانی میتوان به تغيير
ذوب
کشاورزی،
محصوالت
در
انقراض
طبيعی،
یخچالهای
گونههای گياهی و جانوری (جونز
و همكاران ،)1777 ،و افزایش
دامنه عوامل بيماریزا اشاره

کرد (عسگري1981 ،؛ صراف 1981 ،و
مایكل و همكاران.)2001 ،
مطالعــات تغييــرات دمــا در
مقياس منطقهای نيز تقریبا همگی
افزایش دمـا در سـده گذشـته را
ـگ
ـد آهنـ
ـد ،هرچنـ
ـیکننـ
ـد مـ
تأیيـ
افــزایش در همــه نقــاط یکســان
نبوده است (یو و همكاران2002 ،؛
ـاهراس و
ـينو2009 ،؛ مـ
یـو و هاشـ
همكــاران1777 ،؛ اناتــه و پــو،
1771؛ ژیبــيالك2000 ،؛ ســالينگر،
1772؛ یـــين1777 ،؛ كوتيـــاري و
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سينك1771 ،؛ كاس و فـری1772 ،،؛
نيدزویـــدز و همكـــاران1771 ،؛
گریزر و همكـاران .)2002 ،یـو و
همکارانش روند دمـای ماهانـه و
فصلی و ساالنه ژاپن در صـد سـال
گذشته را بررسی کردهاند و نشان
دادهانــد کــه دمــای ســاالنه 41
ایستگاه که روند آنها با آزمون
مــن-کنــدال ارزیــابی شــده ،در
فاصله سالهای  1700تا  1771بـين
ــيوس
ــه سلسـ
ــا  2/88درجـ
 0/21تـ
افزایش یافتـه و در همـين دوره
ـا 9/17
ـين  0/48تـ
ـلی بـ
ـای فصـ
دمـ
درجه سلسيوس افزایش داشته اسـت
کــه بيشــترین افــزایش در فصــل
زمستان و بهار دیده شـده اسـت.
همين ویژگی در دمای ماهانه هـم
دیده میشود اما مقـدار افـزایش
دمای ماهانه در طـی دوره مـورد
بررسی بـين  0/18تـا  4/12درجـه
سلسيوس بوده است (یو و همکاران
 2002و  .)2009اســـــــتافورد و
همکارانش دمای شبانه و روزانـه
و دامنه نوسان دمای  22ایستگاه
ــه روش
ــکا را بـ
ــنجی آالسـ
هواسـ
رگرسيون حداقل مربعات در فاصله
ســالهــای  1747تــا  1777بررســی
کردهاند .این بررسی نشان میدهد
که در تمام ایستگاهها دما روند
ــترین
ــته و بيشـ
ــی داشـ
افزایشـ
افزایش در زمسـتان و در ميانـه
آالســکا بــه ميــزان  2/2درجــه
سلسيوس در  20سال مـورد بررسـی
مشاهده شـده اسـت (اسـتافورد و
ــــگ و
ــــاران .)2000 ،چونـ
همکـ
همکارانش دمای ساالنه شبه جزیره
کره را در فاصله سالهای  1784تا
 1778بررسی کردهاند .آنها نشـان
دادند که افزایش دمای منطقه در
طی این دوره  0/71درجه سلسـيوس
بوده اسـت و مقـدار افـزایش در
زمستان بيش از دیگر فصول گزارش
شــده اســت (چونــگ و همکــاران،
.)2000
طباطبایی و حسينی در راستای
تعيين تغيير اقليم شـهر سـمنان
دمای ماهانه و بارش ماهانـه آن
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را با اسـتفاده از آزمـون مـن-
کندال مورد بررسی قـرار دادنـد
(طباطبایی و حسـينی .)1972 ،بـه
ـایی
ـوی جغرافيـ
ـگری الگـ
ـر عسـ
نظـ
تغيير دما دارای اهميت میباشـد
و ميانگين جهـانی آن از اهميـت
کمتری برخـوردار اسـت (عسـگری،
.)1981
رویکردی دیگر بـرای مطالعـه
رونــد تغييــرات دمــا ،روشهــای
ـت
ـان اسـ
ـه مکـ
ـته بـ
ـاری وابسـ
آمـ
ــاران.)2007 ،
ــليمانی و همکـ
(سـ
پستی و بلندی سطح زمين از جمله
متغيرهــایی مــیباشــد کــه از
پيوستگی و یکپـارچگی برخـوردار
است .به عبارت دیگر هر نقطه در
سطح زمين دارای ارتفاعی میباشد
ـوارد
ـر مـ
ـزان آن در اکوـ
ـه ميـ
کـ
بيشترین شباهت را به نزدیکترین
نقطه دارد و مـیتـوان از طریـق
نقاط معلوم مقادیر نقاط مجهـول
را بــرآورد نمــود (ســليمانی و
مدلل دوست .)2007 ،روش تخمـين و
برآورد ميزان متغير پيوسـته در
مناطق نمونهگيری نشـده در درون
ـهای
ـاهدات نقطـ
ـه مشـ
ـهای کـ
ناحيـ
پراکنده شـدهانـد را درونیـابی
گوینــد (بــاب و بــو  .)2000،در
واقع درونیابی تغييرات پيوسـته
فضایی را به صورت یک سطح تعریف
شده مجسم می سازد .روش  IDWیکی
ـت .در
ـابی اسـ
ـای درونیـ
از روشهـ
این روش ارزش یک متغير براسـاس
ميانگين همسایهها در محدودههای
معين محاسبه مـیشـود .بـه ایـن
ترتيب که معکوس فواصل از نقـاط
مجهول وزندهی مـیشـود .هـر چـه
فاصــله نقطــه مجهــول از نقــاط
معلوم کاهش یابـد ،وزن ارزش آن
نقاط افزایش مییابد و نقاطی که
ارزش آنهــا نــامعلوم اســت بــا
استفاده از نقاط اطراف یک شعاع
ـوند (چيلـدز و
مشخص برآورد میشـ
کولين.)2004 ،
هنگامي كه تـوان صـفر اسـت،
نقــش فاصــله از بــين مــيرود و
مقدار نامعلوم از ميانگين نقاط
همسایه به دست ميآید .در حـالي
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كه با افزایش یافتن توان ،نقـش
فاصله افزایش یافته و فاصلههاي
نزدیكتر ،وزن باالتري ميیابنـد.
در مــدل  ،IDWمعمــوال از تــوان
بــاالتر از  1اســتفاده مــيشــود
(ميرز .)1774 ،الیههـاي حاصـل از
این روش به شعاع جستجو و تعداد
همسایههایي كه در تخمـين نقـاط
مجهول دخالـت مـيكننـد وابسـته
است .اگر در دادهها روندي وجود
نداشته باشد ،ميتوانيم در تمام
جهات وزن یكسان بـدهيم و بـراي
ـي را
ـا بيضـ
ـره یـ
ـابي دایـ
درونیـ
مشخص كنيم كه نقطه نـامعلوم در
مركز آن قرار داشته باشد .ارزش
نقطهاي كه در مركز بيضـي قـرار
دارد مجهول است .بـراي محاسـبه
ميزان آن ،نقاط موجـود در درون
بيضــي مــورد اســتفاده قــرار
ـله هـر یـك از
ميگيرد .سپس فاصـ
نقاط انـدازهگيـري مـيشـود .در
نهایت معكوس فواصل نقـاط نسـبت
به نقطه مجهول محاسبه شده و به
توان ميرسد و ميانگين آن بـراي
نقطه مجهول در نظر گرفته ميشود
(قهرودي تالي.)1974 ،
مقدار تـوان در واقـع وزنـي
است كه به فواصل داده مـيشـود.
بنابراین هرچه فواصـل نقـاط از
نقطه مجهول افـزایش یابـد ،وزن
ـول
ـاط مجهـ
ـين نقـ
ـري در تخمـ
كمتـ
خواهند داشت (جانستون و کـوین،
 .)2001سطوح درونیابي شده حاصـل
از متغيرهاي اقليمي در بسـياري
از مناطق مختلـف پژوهشـي مفيـد
واقع شـده اسـت .از ایـن ميـان
ميتوان به مدلسازي اكولـوژیكي،
(بوكس و همكاران1779 ،؛ گيگنـاك
و همكاران1771 ،؛ لينـد مـایر و
همكــاران ،)1771 ،ســامانه هــاي
ـي و
ـي بـ
ـي( ،بـ
ـابي ارا،ـ
ارزش یـ
ــدرولوژي،
ــاران ،)1772 ،هيـ
همكـ
(شــــردر و همكــــاران،)1778 ،
كشاورزي( ،هيل و همكاران)1771 ،
و پژوهشهاي آب و هوایي( ،كلـين
و داي )1777 ،اشاره كرد.

هولــدوي در ســال  ،1771بــا
استفاده از دادههـاي نقطـههـاي
مربوط به متغيرهاي اقليمي ،روش
درونیابي را براي منطقـهاي بـا
وسعت  1000كيلومتر مربـع انجـام
ـال
ـاران در سـ
ـولم و همكـ
داد .هـ
 ،1772روش درونیــابي متغيرهــاي
اقليمــي را در مقيــاس قــارهاي
انجام دادند .ویلموت و روبيسون
در ســال  ،1772همــين روش را در
مقياس جهاني مورد آزمایش قـرار
دادند .همانطور كه در باال نيـز
ذكر شد ،روش درونیابي اساسا به
برآورد مقدار یك نقطه مجهول با
استفاده از مقادیر ثبت شـده از
ـول
ـه مجهـ
ـایه آن نقطـ
ـاط همسـ
نقـ
ـاي مختلفـي از
ميپردازد و روشهـ
جملــه  IDWرا دارا مــيباشــد
ـادمون .)1777 ،از
ـورتزمن و كـ
(كـ
روش درونیابي  IDWمـيتـوان بـه
مطالعات (ویلمـوت و ماتسـورا،
1772؛ دادســون و مــاركس)1778 ،
اشاره كرد.
مواد و روشها
استان مازنـدران بـا مسـاحت
 29821/4کيلومترمربع  1/41درصـد
مساحت کل کشور را تشکيل ميدهد.
ـه و 48
ـتان بـين  92درجـ
ایـن اسـ
دقيقه تـا  91درجـه و  92دقيقـه
عــرض شــمالی و  20درجــه و 94
دقيقه تـا  24درجـه و  10دقيقـه
طــول شــرقی از نصــف النهــار
گرینوی ،قرار گرفتـه اسـت .حـد
ــدران
ــای مازنـ
ــمالی آن دریـ
شـ
(کاســـپين) ،حـــد جنـــوبی آن
اســتانهــای تهــران ،قــزوین و
سمنان ،حد غربی آن استان گـيالن
ـتان
ـتان گلسـ
ـرقی آن اسـ
ـد شـ
و حـ
واقع شده اند .قسمت جنوبی ایـن
استان را رشته کوههـای سـر بـه
فلک کشيده البـرز احاطـه کـرده
است و قسـمت شـمال آن جلگـهای
ساحلی ميباشد .در حال حا،ـر 12
ایستگاه سـينوپتيک هواشناسـی و
 11ایســتگاه اقلــيم شناســی در
سرتاسر آن پراکندهاند کـه زیـر

شماره -87 ،87
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نظر اداره کل هواشناسـی اسـتان
مازندران فعاليت میکنند .تنهـا
 4ایســتگاه ســينوپتيک بابلســر،
رامسر ،نوشهرو قراخيل قائمشـهر
دارای آمار بلندمدت مـیباشـند.
در ميان ایستگاههای اقليمشناسی
نيز آمـار ایسـتگاههـای زردگـل
سوادکوه ،رینه الریجان ،تالرسر و
چمســتان ،پــس از اطمينــان از
همبستگی باال بين آمار آنها بـا

پایيز و زمستان 1971
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(دوفصلنامه)

ایستگاه مبنای بابلسر بـه کـار
گرفتــه شــدند، .ــمنا از آمــار
ایستگاه سينوپتيک گرگان نيز به
منظور پوشش صحيحتر شرق استان و
به دليل شباهت اقليمی آنها بـا
یکدیگر استفاده گردید .مشخصـات
مکانی ایستگاههای هواشناسی کـه
آمار آنهـا مـورد بررسـی قـرار
گرفت در جدول شـماره ( )1آمـده
است.

جدول شماره  -1برخی پارامترهاي مکانی و توصيفی ایستگاههای هواشناسی دارای آمار
درازمدت در استان مازندران
ردیف

نام
ایستگاه

1

بابلسر

2

رامسر

9

نوشهر

4

قراخيل

2

زردگل

1

تالرسر

8

رینه

7

چمستان

7

گرگان

عرض
جغرافيایی

طول
جغرافيایی

´49
91º
´24
91º
´97
91º
´28
91º
´22
92º
´21
91º
´24
92º
´27
91º
´21
91º

´97
22º
´40
20º
´90
21º
´41
22º
´27
22º
´44
20º
´04
22º
´07
22º
´11
24º

ارتفاع

سال
تأسيس

ميانگين
دمای حداقل
مطلق ساالنه
در دوره
آماری 68-59

ميانگين
دمای حداقل
مطلق ساالنه
در دوره
آماری 58-59

ميانگين
دمای حداقل
روزانه در
دوره آماری
68-59

ميانگين
دمای حداقل
روزانه در
دوره آماری
58-59

-2110

1721

-2/0

-1/1

19/9

14/4

-2010

1722

-9/7

-1/7

12/1

19/8

-2017

1788

-4/7

-2

12/4

19/2

1418

1774

-4/0

-4/2

12/2

12/7

120010

1718

-14/0

-10/4

1/0

8/1

8710

1717

-2/2

-2

7/7

11/2

172010

1782

-22/0

-20

9/7

4/7

8910

1787

-4/0

-9/2

11/8

12/2

19/0

1721

-4/7

-4/4

12/1

19/1

آمار توصيفی هواشناسی که در
این مقالـه مـورد بررسـی قـرار
گرفت عبارتند از :دمـای حـداقل
مطلق ساالنه ومتوسط ساالنه دمـای
حــداقل روزانــه کــه معمــوال در
ـل از
ـایقی قبـ
ـب و دقـ
ـای شـ
انتهـ
طلوع خورشيد حـاد مـیشـود .در
ادامه از مواد زیـر نيـز بهـره
گرفته شد:
 )1نقشههاي توپوگرافي با مقياس
 1022000سال  ،1970تهيه شده توسط
سازمان نقشه برداري كشور.
 )2نقشههاي توپوگرافي با مقياس
 10220000ســال  ،1987تهيــه شــده
توسط سازمان جغرافيایي نيروهاي
مسلح.

 )9نرم افزارهای مختلـف تبـدیل
ـرای
ـا بـ
ـردازش آنهـ
ـا و پـ
دادههـ
تهيه نقشهها
در این روش كار به  2بخـش كلـي
تقسيم می شود.
تعیین مدل رقومي ارتفاعي بهینه
باااااااا اساااااااتفاده از روش
درونيابيIDW
براي اجراي مدل  IDWدر ایـن
پــژوهش ،در ایــن مرحلــه بــا
استفاده از نقشههای توپـوگرافی
ــاع و
ــين ارتفـ
ــود و همچنـ
موجـ
مختصـــات جغرافيـــایی نقـــاط
ایستگاههای هواشناسی استان (12
ایستگاه سينوپتيک 11 ،ایسـتگاه
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شماره -88 ،81

اقلــيمشناســی و  111ایســتگاه
بارانسنجی) مدل رقومی ارتفـاعی
بهينه برای استان مازندران بـه
ـــی
ـــابی  IDWو بيضـ
روش درونیـ
اســـتاندارد تعيـــين گردیـــد
(سليمانی و مدلل دوست.)2007 ،
تعیین گرادياان میااننین دماای
حداقل مطلق ساالنه و دمای حداقل
روزانه با استفاده از دادههااي
ايستناههاي موجود (مدلل دوسا ،
.)7552
ابتدا آمار  7ایسـتگاه فـوق
را به دو دوره  1771-1772و -2002
ـدول
ـدی نمـوده (جـ
 1771دسـته بنـ
( ،))1گرادیـــــان ارتفـــــاعي
پارامترهای ميانگين دمای حداقل
روزانه وميـانگين دمـای حـداقل
مطلـــق ســـاالنه را در دو دوره
مذکور بدست آوردیم .شـکل ( )2و
( )9معادله گرادیان و همبسـتگی
پارامترهای فـوق را در دو دوره
اشاره شده نشان میدهند.

(الف)

بهار و تابستان 1971

(دوفصلنامه)
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همانگونه که مشاهده مـیشـود
همبســــتگی بــــاالی  %70بــــين
پارامترهای فوق و ارتفاع -غيـر
از شکل ( 2ب) که در آن همبستگی
 %74بدست آمده نيز برای منظـور
ما بسيار مناسب می باشـد -ایـن
اجازه را به ما مـیدهـد تـا از
مدل رقومی ارتفاعی بهينه که به
ـت آورده
ـابی  IDWبدسـ
روش درونیـ
بــودیم در تهيــه مــدل رقــومی
پارامترهای مورد نظـر اسـتفاده
نمایيم .بـدین ترتيـب کـه مـدل
رقومي ارتفاعي بهينه ،بـه جـاي
فاكتور ارتفـاع ) ،(xدر معـادالت
گرادیــاني قــرار داده شــد .در
ــوزه
ــامي حـ
ــراي تمـ
ــه بـ
نتيجـ
مازنـــدران ،برحســـب انـــدازه
سلولهـاي بكـار رفتـه در شـبكه
ــاي
ــزان پارامترهـ
ــتري ،ميـ
رسـ
اقليمي ) ،(yبه صورت مدل رقـومي
محاسبه شد.

(ب)

شکل شماره  -2گرادیان ميانگين دمای حداقل مطلق ساالنه و ميانگين دمای حداقل روزانه
در دوره 1771-1772

بررسی تغيير دمای کمينه
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(ب)

(الف)

شکل شماره  -9گرادیان ميانگين دمای حداقل مطلق ساالنه و ميانگين دمای حداقل روزانه
در دوره 1771-2002

مدل هاي مذكور در نرم افزار
 Arc GIS9.2و با استفاده از تـابع
الحــاقي  Spatial Analysisبــه دســت
آمدند (سليمانی و مـدلل دوسـت،

 .)1971شکلهای ( )4و ( )2مدلهای
حاصل را نشان میدهند.

(الف)
(ب)
شکل شماره ( -4الف) -مدل رقومی پارامتر متوسط دمای حداقل روزانه و (ب) متوسط دمای
حداقل مطلق ساالنه در دوره 1771-1772

(الف)
(ب)
شکل شماره  -2الف -مدل رقومی پارامتر متوسط دمای حداقل روزانه و (ب) متوسط دمای
حداقل مطلق ساالنه در دوره 1771-2002
جداول ( )2و ( )9خصوصيات بيشتري از مدلهاي فوق را نشان ميدهند.
جدول شماره  -2مقایسه مساحت (هكتار) و تغييرات کالسهاي متوسط دمای حداقل روزانه در
دو دهه
6991-5002
6991-6992

0-5

5-4

4-1

1-9

9-60

60-65

65-64

0-5
5-4
4-1
1-9
9-60
60-65

69559
0
0
0
0
0

244041
0
0
0
0
0

461424
25555
0
0
0
0

0
469549
690954
0
0
0

0
0
55994
55222
0
0

0
0
0
5599491
646505
0

0
0
0
0
69529
402296

جدول شماره -9

مقایسه مساحت (هکتار) و تغييرات کالس هاي متوسط دمای حداقل مطلق
ساالنه در دو دهه
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6991-5002
6991-6992

)-2(-0

()-62(-)-2

()-52(-)-62

()-42(-)-52

()-42(-)-42

)-2(-0

495591

0

0

0

0

()-62(-)-2

644926

124594

0

0

0

()-52(-)-62

0

599964

461949

0

0

()-42(-)-52

0

0

550214

554152

0

()-42(-)-42

0

0

0

92495

6010

()-22(-)-42

0

0

0

0

5551

محــيط  ArcViewاســتفاده نمــوده،
متوسط تمامي پيكسلهاي مربوط به
ــي را در
ــارامتر اقليمـ
ــر پـ
هـ
محدوده الیه  Vectorاستان به صورت
 Summarize Zoneآمـــاره توصـــيفي
گرفتهایم.

جــــــدول ( )4ميــــــانگين
ـل
ـراي كـ
ـوق را بـ
ـاي فـ
پارامترهـ
اســتان در دو دوره نشــان داده،
با یكدیگر مقایسه ميكند .بـراي
ـدول
ـن جـ
ـداد ایـ
ـت آوردن اعـ
بدسـ
ابتدا از تابع الحاقي  Analysisدر
جدول شماره -4
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مقایسه ميانگين استاني دماي حداقل مطلق ساالنه و دماي حداقل روزانه
در دو دهه و اختالف آنها

دوره زماني

ميانگين استاني دماي حداقل
روزانه

ميانگين استاني دماي حداقل
مطلق ساالنه

4 /5
5 /1

-61/5
-64/5

+5/9

+4

6991-6992
6991-5002
اختالف دهه اخير از دهه
ماقبل

ـان
ـوح نشـ
ـه و،ـ
ـوق بـ
ـدول فـ
جـ
ميدهد كه ميانگين استاني دمـاي
حداقل روزانه و ميانگين استاني
دماي حداقل مطلق ساالنه در دوره
ده ساله  1771-2002به ترتيب بـه
مقــدار  2/7درجــه و  9درجــه از
دوره ده ســاله  1771-1772گرمتــر
بودهاند.
نتايج و بحث
از مقایسه شكلهاي ( 4الف) و
( 2الف) بـا یكـدیگر و همچنـين
شـــكلهـــاي ( 4ب) و ( 2ب) بـــا
یكدیگر به روشني مالحظه مـيشـود
كه در هر دو مـورد در ده سـاله
اخيــر ميــانگين دمــاي حــداقل
روزانه و ميانگين دمـاي حـداقل
مطلق سـاالنه در اسـتان افـزایش
قابــل مالحظــهاي داشــته اســت.
افزوده شدن كـالس  12-14و كاسـته
شدن قابل مالحظه وسـعت كـالس 0-2
در مورد ميـانگين دمـاي حـداقل
روزانه و همچنين محو شـدن كـالس
 -22 - -42در مورد ميانگين دماي

حداقل مطلـق سـاالنه در دوره ده
ساله اخير از جملـه ویژگـيهـاي
مدلهاي فوق مـيباشـند .افـزایش
مساحت مناطق گرم و كاهش مسـاحت
نقاط سرد در سـطح اسـتان در ده
ســاله  1771-2002نســبت بــه ده
ســاله قبــل از آن  1771-1772از
نتایج دیگر این تحقيق مـيباشـد
كه جزئيـات آن در جـداول ( )2و
( )9به روشني نمـایش داده شـده
است .نتيجه نهایي این اسـت كـه
ميانگين دماي کمينه روزانـه در
ده ساله دوم یعني ده ساله -2002
 1771نسبت به ده سـاله قبـل از
آن  1771-1772به مقدار  2/7درجـه
ـق
ـه مطلـ
ـاي کمينـ
ـانگين دمـ
و ميـ
ساالنه به مقدار  9درجه افـزایش
داشتهاند.
منابع
-1
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