
 فصلنامه( )دو 1971پایيز و زمستان  -87، 87 شماره، نيوارمجله علمي و فني 

 

 بررسی تغییر دمای کمینه روزانه در گستره استان مازندران
 

ش خنورب ،9باقر سلطاني سيد ،2خانيمنصور عزیز ،1رحمانعلی حق شناس گتابی

 4تنکابنی داداشی

 اداره کل هواشناسی مازندران ،هواشناسی کارشناس ارشد آب و -4و  2، 1

 اداره کل هواشناسی مازندران ،دانشجوي دكتري فيزیك -9

 

 چکیده
توان به كمك آن تغيير اقليم یك كه مي دماي هوا یكي از عناصر اقليمي است

منطقه را آشكار كرد. مطالعات تغييرات دما چه در مقياس جهاني و چه در مقياس 

کنند، اما مقدار این همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیيد می ای تقریبا  منطقه

ندهاي متفاوتي برخوردار است. در این مقاله دماي اي از روافزایش در مقياس منطقه

هاي ، به كمك آمار ایستگاهزانهکمينه مطلق ساالنه و ميانگين ساالنه دماي کمينه رو

هواشناسي پراكنده شده در استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت. در این مطالعه 

پارامترهاي فوق )با از یك مدل رقومي ارتفاعي و معادله گرادیان ارتفاعي تغييرات 

نتيجه بدست آمده  توجه به همبستگي باالي بين آنها و ارتفاع(، استفاده شده است.

درجه و ميانگين دماي کمينه  7/2گرم شدن ميانگين دماي کمينه روزانه به مقدار 

ساله قبل از آن  نسبت به ده 1771-2002 سالهدرجه در ده 9مطلق ساالنه به مقدار 

در مورد ميانگين دماي حداقل  12-14دهد. افزوده شدن كالس نشان می ( را1772-1771)

( در مورد ميانگين دماي حداقل مطلق -22) -(-42روزانه و همچنين محو شدن كالس )

 باشند.نتایج حاصل در این تحقيق مي ساالنه در دوره دهساله اخير از جمله مهمترین

 

، مدل  IDWي حداقل مطلق، روش تغيير اقليم، دماي حداقل، دما کلمات کلیدی:

 .رقومي ارتفاعي

 

 مقدمه 

در واقع تغيير  تغيير اقليم

در شرایط ميانگين آب و هوایی 

 کند.است که یک منطقه تجربه می

های سنجش این پدیده، تغيير شاخص

های آب و هوایی از همه جنبه

قبيل: دما، الگوهای باد، بارش 

باشند. ... می و هاو توفان

کره زمين همواره در حال اقليم 

تغيير بوده و هست. تغيير 

اقليمی که امروزه شاهد آن 

هستيم هم از نظر آهنگ تغيير و 

هم از لحاظ اندازه با تغيير 

 اقليم در گذشته متفاوت است

(IPCC ،2001.) 

دمای هوا به عنوان یکی از 

عوامل اقليمی بوسيله سيستمی به 

ای متعادل شده نام اثر گلخانه

ای که عمدتا  گازهای گلخانه است.

عبارتند از: بخار آب، دی اکسيد 

کربن، متان و اکسيد نيتروژن، 

گرمای خورشيدی را به دام 

انداخته، مانع پراکنده شدن 

)مایكل  1شوندتابش به داخل جو می

                                                 
2. Intergovernmental Panel on Climate Change  

(. در غياب این 2001و وودرف، 

اثر دمای ميـانگين کره زميـن 

 ºC، بهºC12جای مقـدار فعلی ه ب

رسيد و این کره غير قابل می -17

 (.IPCC ،2008) شدزیست می

به  1گرمایش جهان عبارت

افزایش ميانگين دمای هوای 

ها در نزدیک سطح زمين و اقيانوس

های اخير و تداوم این روند دهه

شود و اغلب به مداخله اطالق می

 بشر در طبيعت اشاره دارد

(USEPA ،2001 براساس .)

ن دولی تغيير گيری هيئت بينتيجه

( ،"بيشتر افزایش IPCC2اقليم )

مشاهده شده در دمای ميانگين 

جهان از اواسط قرن بيستم، به 

احتمال خيلی زیاد ناشی از 

افزایش مشاهده شده در غلظت 

ای مربوط به گازهای گلخانه

 باشد"برخورد بشر با طبيعت می

(IPCC، 2008،؛ مایكل و وودرف 

 ؛ استات وIPCC، 2001؛ 2001

؛ مایكل و 2009 همكاران،

                                                 
1. Global warming 
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  90(. بيش از 2001 همكاران،

)بيانيه  انجمن و آکادمی علمی

(، 2008، 2002، 2001مشترك كشورها 

های ملی از جمله کليه آکادمی

علوم در کشورهای صنعتی صحت این 

را تأیيد  IPCCنتيجه اساسی 

؛ 2001 )انجمن رویال، کنندمی

، PICIR؛ 2002 انجمن رویال،

2008.) 

متوسط  IPCCبراساس گزارش 

دمای هوا در مجاور سطح زمين در 

به  2002یکصد سال منتهی به 

رشد داشته است  84/0±17/0مقدار 

(IPCC ،2008تحقيقات .)  جونز و

همکارانش نشان داد دمای سطح 

تا  1711کره زمين طی بازه زمانی 

و در  ºC 28/0به اندازه  1778

نيز به  1778تا  1701دوره زمانی 

دهد افزایش نشان می ºC12/0مقدار 

که در هر دو دوره، گرم شدن 

نيمکره جنوبی کمی بيشتر از 

)جونز و  باشدنيمکره شمالی می

ای اقليمی ه(. مدل1777 همكاران،

IPCC دهند که دمای سطح نشان می

تا  1770کره زمين در دوره زمانی 

درجه  4/1تا  1/1بين  2100

، IPCC) گراد افزایش یابدسانتی

(. دامنه تغييرات مقادیر، 2008

از بکارگيری سناریوهای متفاوت 

صدور گازهای گلخانه ای در 

عالوه استفاده از ه آینده، و ب

های اقليمی هایی با حساسيتمدل

( 1) شود. شكلمتفاوت نتيجه می

روند افزایشي دماي ميانگين كره 

سال گذشته نشان  120زمين را در 

  (.IPCC ،2008) دهدمي
 

 
 1711نسبت به  2001تا  1720آنومالی دمای ميانگين سطح کره زمين از  -1شماره  شكل

 (IPCC ،2008) 1770تا 
 

 
 

 

 

رود با افزایش انتظار می

دمای کره زمين تراز آب دریاها 

باال آمده، بر شدت رویدادهای آب 

، IPCC) و هوایی حدی افزوده شده

(، مقدار و الگوی بارندگی 2008

یابد. از دیگر پيامدهای  تغيير

توان به تغيير گرمایش جهانی می

در محصوالت کشاورزی، ذوب 

های طبيعی، انقراض یخچال

)جونز  های گياهی و جانوریگونه

(، و افزایش 1777 و همكاران،

زا اشاره دامنه عوامل بيماری

و  1981 ؛ صراف،1981 )عسگري، کرد

 (.2001مایكل و همكاران، 

ــرا ــات تغيي ــا در مطالع ت دم

همگی  ای نيز تقریبا  مقياس منطقه

افزایش دمـا در سـده گذشـته را 

کننــد، هرچنــد آهنــگ تأیيــد مــی

ــان  ــاط یکس ــه نق ــزایش در هم اف

؛ 2002 )یو و همكاران، نبوده است

؛ مــاهراس و 2009 یـو و هاشــينو،

ــاران، ــو،1777 همك ــه و پ  ؛ انات

ــيالك،1771 ــالينگر،2000 ؛ ژیب  ؛ س

ـــين،1772 ـــ1777 ؛ ی اري و ؛ كوتي
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؛ 1772 ؛ كاس و فـری،،1771 سينك،

ـــاران، ـــدز و همك ؛ 1771 نيدزوی

(. یـو و 2002 گریزر و همكـاران،

همکارانش روند دمـای ماهانـه و 

فصلی و ساالنه ژاپن در صـد سـال 

اند و نشان گذشته را بررسی کرده

ــاالنه داده ــای س ــه دم ــد ک  41ان

ایستگاه که روند آنها با آزمون 

ــن ــده-م ــابی ش ــدال ارزی ، در کن

بـين  1771تا  1700های فاصله سال

درجـــه سلســـيوس  88/2تـــا  21/0

افزایش یافتـه و در همـين دوره 

 17/9تــا  48/0دمــای فصــلی بــين 
درجه سلسيوس افزایش داشته اسـت 

ــل  ــزایش در فص ــترین اف ــه بيش ک

زمستان و بهار دیده شـده اسـت. 

همين ویژگی در دمای ماهانه هـم 

شود اما مقـدار افـزایش دیده می

دمای ماهانه در طـی دوره مـورد 

درجـه  12/4تـا  18/0بررسی بـين 

  )یو و همکاران سلسيوس بوده است

ـــــــتافورد و 2009 و 2002 (. اس

همکارانش دمای شبانه و روزانـه 

ایستگاه  22و دامنه نوسان دمای 

هواســـنجی آالســـکا را بـــه روش 

رگرسيون حداقل مربعات در فاصله 

ــال ــای س ــا  1747ه ــی  1777ت بررس

دهد اند. این بررسی نشان میکرده

ها دما روند که در تمام ایستگاه

افزایشـــی داشـــته و بيشـــترین 

افزایش در زمسـتان و در ميانـه 

ــزان  ــه مي ــکا ب ــه  2/2آالس درج

سال مـورد بررسـی  20سلسيوس در 

)اسـتافورد و  مشاهده شـده اسـت

(. چونـــــگ و 2000 همکـــــاران،

همکارانش دمای ساالنه شبه جزیره 

تا  1784های اصله سالکره را در ف

اند. آنها نشـان بررسی کرده 1778

دادند که افزایش دمای منطقه در 

درجه سلسـيوس  71/0طی این دوره 

بوده اسـت و مقـدار افـزایش در 

زمستان بيش از دیگر فصول گزارش 

ــت ــده اس ــاران، ش ــگ و همک   )چون

2000.) 

طباطبایی و حسينی در راستای 

تعيين تغيير اقليم شـهر سـمنان 

مای ماهانه و بارش ماهانـه آن د

-را با اسـتفاده از آزمـون مـن

  کندال مورد بررسی قـرار دادنـد

(. بـه 1972 )طباطبایی و حسـينی،

نظــر عســگری الگــوی جغرافيــایی 

باشـد تغيير دما دارای اهميت می

و ميانگين جهـانی آن از اهميـت 

 )عسـگری، کمتری برخـوردار اسـت

1981.) 

رویکردی دیگر بـرای مطالعـه 

ــا، روشرو ــرات دم ــد تغيي ــای ن ه

  آمــاری وابســته بــه مکــان اســت

(. 2007)ســـليمانی و همکـــاران، 

پستی و بلندی سطح زمين از جمله 

ــی ــایی م ــه از متغيره ــد ک باش

پيوستگی و یکپـارچگی برخـوردار 

است. به عبارت دیگر هر نقطه در 

باشد سطح زمين دارای ارتفاعی می

کــه ميــزان آن در اکوــر مــوارد 

هت را به نزدیکترین بيشترین شبا

تـوان از طریـق نقطه دارد و مـی

نقاط معلوم مقادیر نقاط مجهـول 

ــود ــرآورد نم ــليمانی و  را ب )س

(. روش تخمـين و 2007مدلل دوست، 

برآورد ميزان متغير پيوسـته در 

گيری نشـده در درون مناطق نمونه

ای ای کــه مشــاهدات نقطــهناحيــه

یـابی انـد را درونپراکنده شـده

ــد ــ گوین ــو ،)ب (. در 2000اب و ب

یابی تغييرات پيوسـته واقع درون

فضایی را به صورت یک سطح تعریف 

یکی  IDWمی سازد. روش  شده مجسم

یــابی اســت. در هــای دروناز روش

این روش ارزش یک متغير براسـاس 

های ها در محدودهميانگين همسایه

شـود. بـه ایـن معين محاسبه مـی

ترتيب که معکوس فواصل از نقـاط 

شـود. هـر چـه دهی مـیجهول وزنم

ــاط  ــول از نق ــه مجه ــله نقط فاص

معلوم کاهش یابـد، وزن ارزش آن 

یابد و نقاطی که نقاط افزایش می

ــا  ــت ب ــامعلوم اس ــا ن ارزش آنه

استفاده از نقاط اطراف یک شعاع 

)چيلـدز و  شــوندورد میآمشخص بر

 (. 2004 کولين،

هنگامي كه تـوان صـفر اسـت، 

ــي ــين م ــله از ب ــش فاص ود و رنق

مقدار نامعلوم از ميانگين نقاط 

  آید. در حـاليهمسایه به دست مي
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كه با افزایش یافتن توان، نقـش 

هاي فاصله افزایش یافته و فاصله

یابنـد. نزدیكتر، وزن باالتري مي

ــدل  ــوان IDWدر م ــوال  از ت ، معم

ــاالتر از  ــتفاده 1ب ــي اس ــود م ش

هـاي حاصـل از (. الیه1774)ميرز، 

ع جستجو و تعداد این روش به شعا

هایي كه در تخمـين نقـاط همسایه

كننـد وابسـته مجهول دخالـت مـي

ها روندي وجود است. اگر در داده

توانيم در تمام نداشته باشد، مي

جهات وزن یكسان بـدهيم و بـراي 

یــابي دایــره یــا بيضــي را درون

مشخص كنيم كه نقطه نـامعلوم در 

مركز آن قرار داشته باشد. ارزش 

كه در مركز بيضـي قـرار اي نقطه

دارد مجهول است. بـراي محاسـبه 

ميزان آن، نقاط موجـود در درون 

ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــي م بيض

گيرد. سپس فاصــله هـر یـك از مي

شـود. در گيـري مـينقاط انـدازه

نهایت معكوس فواصل نقـاط نسـبت 

به نقطه مجهول محاسبه شده و به 

رسد و ميانگين آن بـراي توان مي

شود در نظر گرفته مينقطه مجهول 

 (. 1974)قهرودي تالي، 

مقدار تـوان در واقـع وزنـي 

شـود. است كه به فواصل داده مـي

بنابراین هرچه فواصـل نقـاط از 

نقطه مجهول افـزایش یابـد، وزن 

كمتــري در تخمــين نقــاط مجهــول 

خواهند داشت )جانستون و کـوین، 

یابي شده حاصـل (. سطوح درون2001

در بسـياري از متغيرهاي اقليمي 

از مناطق مختلـف پژوهشـي مفيـد 

واقع شـده اسـت. از ایـن ميـان 

سازي اكولـوژیكي، توان به مدلمي

؛ گيگنـاك 1779)بوكس و همكاران، 

؛ لينـد مـایر و 1771و همكاران، 

ــاران،  ــاي 1771همك ــامانه ه (، س

ارزش یــابي ارا،ــي، )بــي بــي و 

(، هيـــدرولوژي، 1772همكـــاران، 

ــــاران،  ــــردر و همك  (،1778)ش

( 1771كشاورزي، )هيل و همكاران، 

هاي آب و هوایي، )كلـين و پژوهش

 ( اشاره كرد.1777و داي، 

ــال  ــدوي در س ــا 1771هول ، ب

هـاي هـاي نقطـهاستفاده از داده

مربوط به متغيرهاي اقليمي، روش 

اي بـا منطقـه یابي را برايدرون

كيلومتر مربـع انجـام  1000وسعت 

داد. هــولم و همكــاران در ســال 

ــاي ، روش درون1772 ــابي متغيره ی

ــاره ــاس ق ــي را در مقي اي اقليم

انجام دادند. ویلموت و روبيسون 

ــال  ــين روش را در 1772در س ، هم

مقياس جهاني مورد آزمایش قـرار 

دادند. همانطور كه در باال نيـز 

یابي اساسا  به ذكر شد، روش درون

برآورد مقدار یك نقطه مجهول با 

ده از استفاده از مقادیر ثبت شـ

نقــاط همســایه آن نقطــه مجهــول 

هــاي مختلفـي از پردازد و روشمي

ــه  ــي  IDWجمل ــد را دارا م باش

(. از 1777)كــورتزمن و كــادمون، 

تـوان بـه مـي IDWیابي روش درون

مطالعات  )ویلمـوت و ماتسـورا، 

ــاركس، 1772 ــون و م ( 1778؛ دادس

 اشاره كرد.

 

 هامواد و روش

استان مازنـدران بـا مسـاحت 

درصـد  41/1کيلومترمربع  4/29821

دهد. مساحت کل کشور را تشکيل مي

 48درجــه و  92ایـن اســتان بـين 

دقيقـه  92درجـه و  91دقيقه تـا 

ــمالی  و  ــرض ش ــه و  20ع  94درج

دقيقـه  10درجـه و  24دقيقه تـا 

ــار  ــف النه ــرقی از نص ــول ش ط

گرینوی، قرار گرفتـه اسـت. حـد 

 شـــمالی آن دریـــای مازنـــدران

ـــو ـــد جن ـــپين(، ح بی آن )کاس

ــتان ــزوین و اس ــران، ق ــای ته ه

سمنان، حد غربی آن استان گـيالن 

و حــد شــرقی آن اســتان گلســتان 

واقع شده اند. قسمت جنوبی ایـن 

هـای سـر بـه استان را رشته کوه

فلک کشيده البـرز احاطـه کـرده 

ای است  و قسـمت شـمال آن جلگـه

 12باشد. در حال حا،ـر ساحلی مي

  ایستگاه سـينوپتيک هواشناسـی و

ــی در  11 ــيم شناس ــتگاه اقل ایس

اند کـه زیـر سرتاسر آن پراکنده
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نظر اداره کل هواشناسـی اسـتان 

کنند. تنهـا مازندران فعاليت می

ایســتگاه ســينوپتيک بابلســر،  4

 رامسر، نوشهرو قراخيل قائمشـهر

باشـند. دارای آمار بلندمدت مـی

شناسی های اقليمدر ميان ایستگاه

ل هـای زردگـنيز آمـار ایسـتگاه

سوادکوه، رینه الریجان، تالرسر و 

ــان از  ــس از اطمين ــتان، پ چمس

ها بـا همبستگی باال بين آمار آن

کـار ه ایستگاه مبنای بابلسر بـ

ــار  ــمنا از آم ــدند. ، ــه ش گرفت

ایستگاه سينوپتيک گرگان نيز به 

تر شرق استان و منظور پوشش صحيح

ها بـا به دليل شباهت اقليمی آن

مشخصـات یکدیگر استفاده گردید. 

های هواشناسی کـه مکانی ایستگاه

آمار آنهـا مـورد بررسـی قـرار 

( آمـده 1گرفت در جدول شـماره )

 است.
 

های هواشناسی دارای آمار برخی پارامترهاي مکانی و توصيفی ایستگاه -1شماره جدول 

 درازمدت در استان مازندران
 

 ردیف
نام 

 ایستگاه

عرض 

 جغرافيایی

طول 

 جغرافيایی
 ارتفاع

ل سا

 تأسيس

ميانگين 

دمای حداقل 

مطلق ساالنه 

در دوره 

 68-59آماری 

ميانگين 

دمای حداقل 

مطلق ساالنه 

در دوره 

 58-59آماری 

ميانگين 

دمای حداقل 

روزانه در 

 دوره آماری

 59-68 

ميانگين 

دمای حداقل 

روزانه در 

 دوره آماری

 59-58 

 بابلسر 1
´49    

º91 

´97     

º22 
2110- 1721 0/2- 1/1- 9/19 4/14 

 رامسر 2
´24    

º91 

´40     

º20 
2010- 1722 7/9- 7/1- 1/12 8/19 

 نوشهر 9
´97     

º91 

´90     

º21 
2017- 1788 7/4- 2- 4/12 2/19 

 قراخيل 4
´28     

º91 

´41     

º22 
1418 1774 0/4- 2/4- 2/12 7/12 

 زردگل 2
´22     

º92 

´27     

º22 
120010 1718 0/14- 4/10- 0/1 1/8 

 تالرسر 1
´21     

º91 

´44     

º20 
8710 1717 2/2- 2- 7/7 2/11 

 رینه 8
´24     

º92 

´04     

º22 
172010 1782 0/22- 20- 7/9 7/4 

 چمستان 7
´27     

º91 

´07     

º22 
8910 1787 0/4- 2/9- 8/11 2/12 

 گرگان 7
´21    

º91  

´11    

º24 
0/19 1721 7/4- 4/4- 1/12 1/19 

 

آمار توصيفی هواشناسی که در 

این مقالـه مـورد بررسـی قـرار 

گرفت عبارتند از: دمـای حـداقل 

مطلق ساالنه ومتوسط ساالنه دمـای 

ــه ــداقل روزان ــوال   ح ــه معم در  ک

انتهــای شــب و دقــایقی قبــل از 

شـود. در طلوع خورشيد حـاد  مـی

از مواد زیـر نيـز بهـره  ادامه

 گرفته شد:

ي با مقياس هاي توپوگراف( نقشه1

، تهيه شده توسط 1970سال  1022000

 سازمان نقشه برداري كشور.

هاي توپوگرافي با مقياس ( نقشه2

ــال  10220000 ــده 1987س ــه ش ، تهي

توسط سازمان جغرافيایي نيروهاي 

 مسلح.

( نرم افزارهای مختلـف تبـدیل 9

هــا و پــردازش آنهــا بــرای داده

 هاتهيه نقشه

لـي بخـش ك 2در این روش كار به 

 تقسيم می شود.

 

تعیین مدل رقومي ارتفاعي بهینه 

باااااااا اساااااااتفاده از روش 

 IDWيابيدرون

در ایـن  IDWبراي اجراي مدل 

ــا  ــه ب ــن مرحل ــژوهش، در ای پ

های توپـوگرافی استفاده از نقشه

موجـــود و همچنـــين ارتفـــاع و 

ـــاط  ـــایی نق ـــات جغرافي مختص

 12های هواشناسی استان )ایستگاه

ایسـتگاه  11ایستگاه سينوپتيک، 
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ایســتگاه  111شناســی و اقلــيم

سنجی( مدل رقومی ارتفـاعی باران

بهينه برای استان مازندران بـه 

و بيضــــی  IDWیــــابی روش درون

ـــد  ـــين گردی ـــتاندارد تعي اس

 (.2007)سليمانی و مدلل دوست، 

تعیین گرادياان میااننین دماای 

حداقل مطلق ساالنه و دمای حداقل 

ي هااروزانه با استفاده از داده

  ،هاي موجود )مدلل دوسا ايستناه

7552.) 

ایسـتگاه فـوق  7ابتدا آمار 

-2002و  1771-1772را به دو دوره 

 دسـته بنــدی نمـوده )جــدول 1771

ـــــاعي 1) ـــــان ارتف ((، گرادی

پارامترهای ميانگين دمای حداقل 

روزانه وميـانگين دمـای حـداقل 

ـــاالنه را در دو دوره  ـــق س مطل

( و 2شـکل ) مذکور بدست آوردیم.

( معادله گرادیان و همبسـتگی 9)

پارامترهای فـوق را در دو دوره 

 دهند.اشاره شده نشان می

شـود همانگونه که مشاهده مـی

بــــين  %70همبســــتگی بــــاالی 

غيـر  -ق و ارتفاعپارامترهای فو

ب( که در آن همبستگی  2) از شکل

بدست آمده نيز برای منظـور  74%

ایـن  -ما بسيار مناسب می باشـد

دهـد تـا از اجازه را به ما مـی

مدل رقومی ارتفاعی بهينه که به 

بدســت آورده  IDWیــابی روش درون

ــومی  ــدل رق ــه م ــودیم در تهي ب

پارامترهای مورد نظـر اسـتفاده 

نمایيم. بـدین ترتيـب کـه مـدل 

بهينه، بـه جـاي رقومي ارتفاعي 

، در معـادالت (x)فاكتور ارتفـاع 

ــد. در  ــرار داده ش ــاني ق گرادی

نتيجـــه بـــراي تمـــامي حـــوزه 

ـــدازه  ـــب ان ـــدران، برحس مازن

هـاي بكـار رفتـه در شـبكه سلول

رســـتري، ميـــزان پارامترهـــاي 

، به صورت مدل رقـومي (y)اقليمي 

 محاسبه شد.

 

  
)ب( )الف(

نه و ميانگين دمای حداقل روزانه ی حداقل مطلق ساالگرادیان ميانگين دما -2شماره  شکل

 1771-1772در دوره 
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)ب( )الف(

گرادیان ميانگين دمای حداقل مطلق ساالنه و ميانگين دمای حداقل روزانه   -9شماره  شکل

 1771-2002در دوره  
 

 
 

 

مدل هاي مذكور در نرم افزار 

 Arc GIS9.2 و با استفاده از تـابع

ــاقي  ــت  Spatial Analysisالح ــه دس ب

  آمدند )سليمانی و مـدلل دوسـت،

های ( مدل2( و )4های )(. شکل1971

 دهند.حاصل را نشان می

 

 
 

)الف(                                                                                       

 )ب(

حداقل روزانه و )ب( متوسط دمای مدل رقومی پارامتر متوسط دمای  -)الف( -4شماره  شکل

 1771-1772در دوره   حداقل مطلق ساالنه
 

 
 

)الف(                                                                                       

 )ب(

مدل رقومی پارامتر متوسط دمای حداقل روزانه و )ب( متوسط دمای  -الف -2شماره  شکل

 1771-2002 در دوره ساالنه حداقل مطلق

 دهند.مي هاي فوق را نشان( خصوصيات بيشتري از مدل9( و )2) جداول

هاي متوسط دمای حداقل روزانه در مقایسه مساحت )هكتار( و تغييرات کالس -2شماره  جدول

 دو دهه

5002-6991 

6992-6991 
5-0 4-5 1-4 9-1 60-9 65-60 64-65 

5-0 69559 244041 461424 0 0 0 0 
4-5 0 0 25555 469549 0 0 0 
1-4 0 0 0 690954 55994 0 0 
9-1 0 0 0 0 55222 5599491 0 
60-9 0 0 0 0 0 646505 69529 
65-60 0 0 0 0 0 0 402296 
 

مقایسه مساحت )هکتار( و تغييرات کالس هاي متوسط دمای حداقل مطلق   -9شماره  جدول

 در دو دهه ساالنه
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5002-6991 

6992-6991 
0-(2-) (2-)-(62-) (62-)-(52-) (52-)-(42-) (42-)-(42-) 

0-(2-) 495591 0 0 0 0 

(2-)-(62-) 644926 124594 0 0 0 

(62-)-(52-) 0 599964 461949 0 0 

(52-)-(42-) 0 0 550214 554152 0 

(42-)-(42-) 0 0 0 92495 6010 

(42-)-(22-) 0 0 0 0 5551 
 

ــــــدول ) ــــــانگ4ج ين ( مي

پارامترهــاي فــوق را بــراي كــل 

اســتان در دو دوره نشــان داده، 

كند. بـراي با یكدیگر مقایسه مي

بدســت آوردن اعــداد ایــن جــدول 

در  Analysisابتدا از تابع الحاقي 

اســتفاده نمــوده،  ArcViewمحــيط 

هاي مربوط به متوسط تمامي پيكسل

هـــر پـــارامتر اقليمـــي را در 

صورت  استان به Vectorمحدوده الیه 

Summarize Zone ـــيفي ـــاره توص  آم

 ایم.گرفته
 

مقایسه ميانگين استاني دماي حداقل مطلق ساالنه و دماي حداقل روزانه   -4شماره  جدول

 در دو دهه و اختالف آنها

ميانگين استاني دماي حداقل 

 مطلق ساالنه

ميانگين استاني دماي حداقل 

 روزانه
 دوره زماني

5/61- 5/4 6992-6991 

5/64- 1/5 5002-6991 

4+ 9/5+ 
اختالف دهه اخير از دهه 

 ماقبل

 
جــدول فــوق بــه و،ــوح نشــان 

دهد كه ميانگين استاني دمـاي مي

حداقل روزانه و ميانگين استاني 

دماي حداقل مطلق ساالنه در دوره 

به ترتيب بـه  1771-2002ساله  ده

ــدار  ــه و  7/2مق ــه از  9درج درج

ــاله  دوره ده ــر گرم 1771-1772س ت

 اند.بوده
 

 نتايج و بحث

الف( و  4هاي )از مقایسه شكل

الف( بـا یكـدیگر و همچنـين  2)

 ب( بـــا 2ب( و ) 4هـــاي )شـــكل

شـود یكدیگر به روشني مالحظه مـي

سـاله  كه در هر دو مـورد در ده

ــداقل  ــاي ح ــانگين دم ــر مي اخي

روزانه و ميانگين دمـاي حـداقل 

مطلق سـاالنه در اسـتان افـزایش 

ــه ــل مالحظ ــت. قاب ــته اس اي داش

و كاسـته  12-14افزوده شدن كـالس 

 0-2شدن قابل مالحظه وسـعت كـالس 
در مورد ميـانگين دمـاي حـداقل 

روزانه و همچنين محو شـدن كـالس 

در مورد ميانگين دماي  -22 - -42

  حداقل مطلـق سـاالنه در دوره ده

هـاي ساله اخير از جملـه ویژگـي

باشـند. افـزایش هاي فوق مـيمدل

طق گرم و كاهش مسـاحت مساحت منا

  نقاط سرد در سـطح اسـتان در ده

ــاله ــه ده  1771-2002 س ــبت ب  نس

ــل از آن  از  1771-1772ســاله قب

باشـد نتایج دیگر این تحقيق مـي

( و 2كه جزئيـات آن در جـداول )

( به روشني نمـایش داده شـده 9)

است. نتيجه نهایي این اسـت كـه 

ميانگين دماي کمينه روزانـه در 

-2002 ساله یعني ده ساله دوم ده

سـاله قبـل از  نسبت به ده  1771

درجـه  7/2به مقدار  1771-1772 آن

و ميــانگين دمــاي کمينــه مطلــق 

درجه افـزایش  9ساالنه به مقدار 

 اند.داشته
 

 منابع

(، تغييـر 1981الف.، ) عسگری، -1

اقليم، مجله علمی و فنی سـازمان 
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-11 هواشناسی کشـور )نيـوار(، ش

 .48-22 ، ص19

اي مقدمه (،1982) د، س.،چتفيل -2

هاي زمـاني. ترجمـه بر تحليل سري

نيرومند، ح. بزرگ نيـا،  الـف.، 

 .دانشگاه فردوسي مشهد

(، نقش 1981ب.، ) صاری صراف،  -9

آب و هــوا در پيــدایش و پــراکنش 

هــا، مجلــه علمــی و فنــی بيمــاری

سازمان هواشناسی کشور )نيـوار(، 

 .12-22 ، ص19-11 ش

ـــينی، م -4 ـــایی، ع. حس ، طباطب

(، بررسی تغييـر اقلـيم در 1972)

شهر سـمنان براسـاس پارامترهـای 

ــای  ــط دم ــه و متوس ــارش ماهيان ب

ماهيانــه، کنفــرانس ملــی تغييــر 

  .اقليم

ـــت، س.، -2 ـــدلل دوس (، 1971) م

برآورد ميزان فرسایش و رسوب بـا 

و  MPSIACهــاي اســتفاده از مــدل

EPM  در محيطGIS پایـان نامـه .

ران كارشناسي ارشد دانشگاه مازند

 ص. 72

6- Bob, Booth., 2000. Using Arc GIS 3D 
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