
 (دو فصلنامه) 5949، پائیز و زمستان 49-49مجله علمی و ترویجی نیوار، شماره 

 ebrahimireza7679@yahoo.com                                                                                                                                           :نگارنده رابط *

 

 ایران در ماهانه سرمایش و گرمایش شاخص روند زمانی مکانی واکاوی
 

 3مریم ملک میرزائی، 2*رضا ابراهیمی، 1کمال امیدوار

 دانشگاه یزد ،استاد آب وهواشناسی -5

 یزد دانشگاه دکترای مخاطرات جوی، دانشجوی -2

 یزد دانشگاه ارشد محیط زیست کارشناس دانشجوی -9
 (51/29/49:، پذیرش22/22/49:دریافت)

 

 چکیده

 پایگااه  از روزاناه  دماای  میاانگین  هایداده نخست. است رانیا ماهانه سرمایش و نیازگرمایش روزهای درجه ییفضا راتییتغ یبررس پژوهش نیا از هدف

 کیلاومتر  59×59 ابعااد  باه  هاایی یاخته روی بر 24/52/5939 تا 5/5/5992 سال از دما روزانه میانگین شامل داده پایگاه این. گردید استخراج 5اسفزاری هایداده

. اسات ( سالول ) یاختاه  بیاانگر  آن هاای ساتون  و روز بیاانگر  آن سطرهای که آمد دست به 59441×7537 ابعاد به ماتریسی ترتیب این به. است کشور سراسر در

فراسان   ایان  ماهاناه  جمع بعد درمرحله. شد محاسبه گرادسانتی درجه صفر دمایی آستانه از استفاده با سرمایش و گرمایش روزهای درجه شدت شاخص سپس

 کنادال  مان  آزماون  طریق از 29/2 داریمعنی درسطح نیز هافراسن  این ماهانه روند. گردید محاسبه MATLAB افزارنرم در 923×7537 ابعاد به ماتریسی در ها

 آماد  دسات  باه  هاا واکااوی  این نتای  از که چه آن. شد ترسیم SURFER افزارنرم در سرمایش و گرمایش نیاز شدت ماهانه روند هاینقشه نهایت در و محاسبه

 هاای شااخص  روناد  باروز . است سال گرم هایماه در ایران گرم مناطق دمای افزایش بر گواه که باشدمی ایران گرم مناطق در گرمایش شدت مثبت روند بروز

 گرماایش  شدت شاخص مثبت روند مکانی گستره بیشترین. سازدمی نمایان را مناطق این در دما کاهش نیز کوهستانی نقاط از ایپاره در گرمایش شدت منفی

 طای  کشور وسعت از سوم دو از بیش شدن گرمتر گویای خود که شودمی مشاهده کشور وسعت از درصد 14 و 73 در ترتیب به آبان و شهریور هایماه در نیز

 .باشیممی هوا دمای کاهش شاهد کشور هایبلندی در اسفند و آذر های ماه در نیز سرمایش شدت لحاظ از. است ماه دو این

 .ایران سرمایش، شدت گرمایش، شدت روند،: کلیدی کلمات
 

 مقدمه

 ای، گلخاناه  انتشاارگازهای  افازایش  فعلی روند به توجه با

 غیرقاباال آینااده هااای دهااه باارای جهااانی گرمااایش تشاادید

 و منااابع روی باار بساازایی تاااریر کااه ای گونااه بااه انکاراساات 

 از یکای  دماا  کاه  آنجاایی  از دارد انساانی  و طبیعی های هپدید

 تواناد  می آن تغییرات باشد می اقلیم گیری شکل اساسی عناصر

 و روشان ) ساازد  دگرگاون  را منطقه هر هوایی  و  آب ساختار

چنااد دهااه اخیاار، رشااد صاانایع و     طاای(. 5942 همکاااران،

 زیست محیط تخریب و زدایی جنگل و سو یك از ها کارخانه

 و طبیعات  تخریاب  افازون روز افازایش  باعا   دیگار  سوی از

 اسات  شاده  زماین  کاره  ساطح  در ای گلخانه گازهای افزایش

 وهمکااااران، زاده حجاااازی ،5942 همکااااران، و محمااادی)

 باویژه  دماا  تغییرات ای گلخانه یاز اررات گازها یکی(. 5939

های روزاناه دماا    میانگین بیناز جمع تفاوت . است روز درجه

 باه  شاخصای معین در دوره مشخصی از ساال   دماییاز آستانه 

 همکاااران، و یانمسااعود) آیااد ماای دساات بااهرجااه روز د نااام

معمااری   یار نظ یگونااگون  هاای  بخاش درجه روز در (. 5949

ها، تولید انرژی، ذوب برف، یخبنادان، رشاد گیااه،    ساختمان

دهی، برداشت محصول، انرژی مصرفی بارای گرماایش و    گل

های حمل و نقال و بیمااری   بزرگ، سیستمسرمایش شهرهای 

 و امیااادوار ،Borah, etal،2015 )اسااات  کااااربرد دارای

 شاخص روز، درجه های شاخه زیراز  یکی(. 5949 همکاران،

 یکاربردهااا بحاا  یاانا. اساات ساارمایش و گرمااایش شاادت

اطالعات مهام   یهانسان از جمله ته یطیمح یلدر مسا یا عمده

در  یسااختمان  یاژه و یطراح یارائه اطالعات برا یمی،تنوع اقل

 و بارف  ذوب میازان  تغییارات  همچناین  و گارم  مناطق سرد و

 بکاارگیری  (.5939 ،ناصارزاده  زاده و یحجااز )دارد  یخبندان

 ارزیااابی در گرمااایش شاادت و ساارمایش شاادت شاااخص

 کاربردهااای و بااوده مفیااد زمااین اناارژی تغییاارات پراکناادگی

 مفیادی  شااخص  باویژه  و انساان  محیطای  مساایل  در ای عمده

 ایاان (.Vargas etall، 2014) اساات اقلیماای تغییاارات باارای

 شود می تعریف دما روزانه مشاهدات اساس بر عموماً شاخص

 دساترس  در آسانی به باال ای عرض مناطق از بسیاری برای که

 .فراسن  های اقلیمی است که در دانشگاه اصفهان توسط دکتر مسعودیان ایجاد شده استاین پایگاه کاملترین پایگاه داده های روزانه  -5
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 یا  ) سارمایش  شادت  شااخص  (. (Luo etall, 2014 نیسات 

 بااین منفاای و مثباات روزانااه دمااای جمااع واقااع در( زدگاای

( بعادی  بهار در) نقاط ترین پائین و( پائیز در) نقاط ترین مرتفع

 شاادت شااخص .اشاد ب مای  روز درجااه – زماان  منحنای  باروی 

 درجه میانگین ریاضی جمع برآورد نیز( گشائی ی ) گرمایش

 بین معین زمان طول در ایستگاه یك در منفی و مثبت حرارت

 منحنی بر بعدی پائیز در باالترین و بهار در رینت پائین نقطه دو

 ,Lucio etall, 2012) اساات روز درجااه زمااان تجمعاای

Frauenfeld, 2007.) 

 توان یم ینهزم یندر ا شده انجام خارجی مطالعات ازجمله

ذوب  ییراتتغ کهاشاره کرد  Frauenfeld, etall (2007) به

 شدتبا شاخص  را یستمر قرن بد یشمال یمکرهن یها یخچال

 محاسبه گراد سانتی درجه صفر دمایی آستانه با و سرمایش

 ییراتتغ یراخ یها دههکه در  دادنشان  ها آن ی نتا. کردند

. شده است یدهد یهدر روس یخی یها یهالدر  یقابل توجه

شدت  صبا استفاده از شاخ( 2227)و همکاران  یلیخل

 یمهن در مناطق خشك و را یخبندان تغییرات 5سرمایش

( 5442-2229)ساله  55 یمارآدوره  یك یبرا یرانخشك ا

قابل  یهمبستگ یایگو ها واکاوی ،قرار دادند یبررس موردرا 

. بود یخبندان و سرمایش شاخص تغییرات بین یتوجه

(Tonghua, etall (2007 یروند شاخص ذوب ط یبه بررس 

نان با آ. در مغولستان پرداختند 5437-2229 یمارآدوره 

شاخص شدت  دما روزانه میانگین های دادهاستفاده از 

 Elizabeth (2013)  .در مغولستان را محاسبه کردند یشسرما

 یواکاو مورد را نیآرژانت کشور در شیگرما روند شاخص

 حداکثر و حداقل یدما یها داده ها آن یدر بررس .دادند قرار

 29×29 ابعاد با 5422 -2223 یآمار دوره یط روزانه

 که است آن یایگو پژوهش نیا  ینتا .شد یابی انیم لومتریک

 طیمح شیگرما شدت یمنف روند وجود یساحل مناطق در

 ,Rosa .باشد منطقه نیا بر ایدر رطوبت ارر لیدل به تواند یم

etall(2014) ، در شیو سرما شیگرما یروزها روند درجه 

 روند انگریب ها آن  ینتا. دادند قرار یواکاو مورد را ایتالیا

. است طیمح شیسرما جهت یانرژ مصرف زانیم در یشیافزا

                                                           
1- Air Freezing index  

 ییدما آستانه چهار هر در که است نیا ملأت قابل کتهن

 درجه روند و شیافزا شیسرما روز درجه روند شده انتخاب

 .است داشته یدار یمعن کاهش شیگرما روز

 راتییتغ بح  در شده انجام یداخل مطالعات از

 خلیلی تحقیق به توان یم شیسرما و شیگرما یها شاخص

 بندی پهنه سیستم یك پیشنهاد که داشت اشاره ،(5974)

 بر آن اعمال و سرمایش و گرمایش نیازهای دیدگاه از اقلیمی

 همکاران و مسعودیان. است کرده بررسی را ایران گستره

 مورد را ایران گرمایش روز درجه ماهانه روند( 5949)

 ماهانه روند شیب و روند مطالعه این در. دادند قرار واکاوی

 با و درجه 53 دمایی آستانه با ایران، گرمایش روز درجه

 ساله 99 آماری دوره طی هوا، روزانه دمای میانگین از استفاده

 نیز کندال من آزمون از استفاده با. شد هبمحاس( 5939-5992)

 سطح در گرمایش روز درجه ماهانه جع روند شیب و روند

 افزار نرم در ها یاخته از یك هر برای 29/2 داری معنی

MATLAB مثبت روند که داد نشان نتای . گردید محاسبه 

 فصول به مربوط زنجان و کردستان شمال در گرمایشی نیاز

 .است پاییز و بهار

 گرمایش بارز اررات از یکیشد  یانکه ب گونه همان

 شناخت. استدرجه روز  یژهبه و دما تغییرات جهانی

 از بسیاری در که یشو سرما یششدت گرما یها شاخص

و ذوب  یخبندان یدادهایرو و انرژی مصرف ازجمله ها زمینه

 باآن که  حال. است بسیاری یتیاهم یباشد دارا یم ررؤم ی 

 ها شاخص این ییراتتغ واکاویموضوع  ینا یتتوجه به اهم

 لذا. است نشده انجام ایران روی بر گسترده صورت به هم آن

 ضروری امری رویدادها این زمانی مکانی تغییرات شناخت

 .شده است پرداخته آن به مطالعه این در که است
 

 ها روش و ها داده
 مطالعه مورد محدوده

 تا 29 میان کیلومترمربع 5193549 مساحت با ایران کشور

 واقع شرقی طول درجه 19 تا 99 و شمالی عرض درجه 92

 که یماتولوژیوکل كینوپتیس یها ستگاهیا تعداد. است  شده

 روش از استفاده با شده یابی انیم شبکه و باشد یم مورد 119

 به (است سلول) 7537 شامل که باشد یم نگیجیکر یابی انیم

 .است شده داده نشان ب و الف موارد 5 شکل در بیترت
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 (نگارندگان.منبع)یابی میان شبکه( ب) منظم بندی شبکه( الف) مطالعه مورد محدوده -1 شکل

 

 به رانیا شیسرما و شیگرما شاخص محاسبه برای

 دمای میانگین های داده. است ازین دما روزانه نیانگیم یها داده

 استخراج اسفزاری های داه پایگاه از نیز گذشته دوره روزانه

 سال از دما روزانه میانگین شامل ها داده پایگاه این. گردید

 59×59 ابعاد به هایی یاخته روی بر 24/52/5935 تا 5/5/5992

 ابعاد به ماتریسی ترتیب این به است کشور سراسر در کیلومتر

 به آن های ستون و سطرها که آمد دست به 59441×7537

  .باشد می یاخته و روز بیانگر ترتیب

 

(ATI) رمایشگ شدت شاخص محاسبه
1 

 تفاضل ابتدا گرمایش شدت شاخص محاسبه جهت

 .شود می محاسبه روز هر دمای میانگین و دمایی آستانه مقادیر

(5      )                                          Tmean - Treference  =ATI 

 میانگین Tmean و دمایی آستانه Treference رابطه این در که

 شدت شاخص محاسبه جهت که هواست روزانه دمای

 آستانه از 5 رابطه در. گیرد می قرار استفاده مورد گرمایش

 اشاره آن به ها پژوهش از بسیاری در که درجه صفر دمایی

 ,Frauenfeld, etall, 2007،wu, etall) است شده استفاد شده

2011.) 

 2 رابطه از نیز گرمایش فراسن  ماهانه جمع محاسبه جهت

 .شود می استفاده

(2)          else TC=0}              =           > Dh        
 

    

                                                           
1- Air Thawing Index  

 یبرا استفاده مورد ییدما آستانه    رابطه این در که

 هر روزانه یدما نیانگیم     و شیسرما روز درجه محاسبه

 .(Borah etal ،2015 همکاران، و وانگ( است اختهی
 

 رمایشس شدت شاخص محاسبه

 میانگین ابتدا سرمایش شدت شاخص محاسبه جهت

 .کنیم می کم دمایی آستانه از را روزانه دمای

(9                                                )Treference - Tmean  =AFI 

 میانگین Tmean و دمایی آستانه Treference آن در که

 شدت شاخص محاسبه جهت که هواست روزانه دمای

 ,Frauenfeld, etall, 2007)،wu, etall ودر می بکار گرمایش

2011.) 

 رابطه از نیز سرمایش فراسن  ماهانه جمع محاسبه برای

 .شود می استفاده زیر( 9)

(9)           else TC=0}              =          > Dc       
 

    

 مطالعه مورد دوره طی مقادیر این ماهانه جمع خروجی

 ابعاد به ماتریسی در MATLAB فزارا نرم در( 5932-5992)

 .آمد دست به 992×7537

 .شد اعمال ها داده روی بر کندال من آزمون بعد مرحله در

 ك مشاهداتتاختالف بین تك S آماره اساس بر ابتدا( الف

 .کنیم می محاسبه همدیگر با را( روز درجه)

(5)                                                    
     

   
     

 و xj ،کل مشاهدات تعداد n است و    معادله  ینا در (ب

xk به ترتیب مقادیر j و k خروجی تابع باال  .باشد سری می

 .کند صورت زیر روشن میه ب سری را عالمت هر
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(2)                                                

          

           

           

  

واریانس هرکدام ازمشاهدات را با  ،از تعیین عالمت بعد (پ

مشاهدات باید  تعداد .کنیم استفاده از فرمول زیر محاسبه می

 .   n )) باشد 52بزرگتر از 

(9)                                             V (S) =                 

 .است Z مرحله بعد محاسبه آماره (.ت

(9)                                                                 

   

    

 
   

    

  
   
   
   

  

عدم وجود  فرض صفر بر .مرحله بعد آزمون فرض است (ث

 بدین معنی است که تصادفی بودن آن داللت دارد و روند و

Z و ی تر دوره و دمابرای مثال ) داری نیست آماری معنی 

شود که رابطه  یید میأزمانی این فرض ت (.خشك وجود ندارد

 .برقرار باشد ریز

(9)                                                       -Z           

( جدول Z) انحراف نرمال استاندارد     Z مقادیر

 وجود روند داللت دارد وفرض مقابل یا فرض یك بر . است

زمانی  .دار است به لحاظ آماری معنی Zبدین معنی است که 

برخی  در .است          شود که یید میأاین فرض ت

برخی دیگر از  در و( گرمایش)ها روند دما مثبت  پیمانگاه

برخی  ها مرطوب و ماه برخی یا( سرمایش) منفی دما روند ها آن

 چنین مواردی دو ها در بنابرین فرضیه .دیگر خشك هستند

 = /.29پژوهش  این در داری شوند سطح معنی می طرفه انتخاب

 zطرفه بودن آزمون میزان  ین با توجه به دواباشد بنابر می

 .(5949 همکاران، و انیمسعود) بود خواهد 41/5جدول برابر 

شدت ) ها فراسن  نیا ماهانه یها نقشه روند محاسبه از بعد

جهت . شد میترس سورفر افزار نرم در( شیسرما و شیگرما

روند در هر ماه از  یمحاسبه درصد مساحت مناطق دارا

 .شد استفاده MATLABافزار  در نرم یسینو پتیاسکر

 بحث و نتایج
 گرمایش شدت ماهانه روند زمانی مکانی واکاوی

 درجه صفر از باالتر دماهای بروز گرمایش شدت شاخص

 بسیاری در شاخص این محاسبه و کند می بیان را گراد سانتی

 محاسبه و ها ساختمان انرژی مصرف نظیر ها ریزی برنامه از

 شناسایی نیز و سردسیر مناطق در برف و ی  ذوب تغییرات

 زیادی اهمیت دارای دما تغییرات بر جهانی گرمایش اررات

 .(wu,etall, 2011 ) است

 های ماه طی را فراسن  این تغییرات 52 تا 5 های شکل

 گرمایش فروردین ماه در. دهد می نشان سال مختلف

 دریای ای پسکرانه نواحی خوزستان، جلگه داخلی، های چاله

 کشور وسعت درصد 97 با جنوبی زاگرس باریکه و عمان

 این گرمای بر دیگر عبارت به است، داشته افزایشی روندی

 که است حالی در این. گردد می افزوده ماه این در مناطق

 و البرز شمالی، و مرکزی زاگرس های بلندی در گرمایش

 کاهشی روندی کشور وسعت از درصد 52 با جنوبی خراسان

 دمایی روندهای وقوع ماه این در عبارتی به. است بوده دارا را

 شمال باریکه از هایی بخش. است شده مشاهده صفر زیر

 99 وسعت با نیز جنوبی زاگرس و شرق شرق، شمال غرب،

 است بوده رابت ها آن گرمایش میزان و بوده روند فاقد درصد

 سواحل و ها جلگه شدن اضافه با ماه اردیبهشت در(. 5شکل)

 شده افزوده مثبت دمایی روند دارای مناطق گستره بر جنوبی،

 روندی دارای ایران مساحت از درصد 19 ماه این در و

 گرم منفی روند. اند داشته هوا گرمایش میزان در افزایشی

 اندکی با شده ذکر مناطق در قبل ماه همانند نیز شدگی

. است گرفته بر در را ایران گستره درصد 59 وسعت،

 با نیز کرمان استان و کشور شمالی سوم یك از هایی بخش

 نکرده مشاهده خود دمای میزان در تغییری درصد 25 وسعت

 که هستند تیر و خرداد سال های ماه گرمترین(. 2 شکل) است

 های ی  و برف ذوب و محیط سرمایش جهت انرژی مصرف

 در مثبت روند بروز. است باال ماه دو این در کوهستانی

 نظیر) کشور ارتفاع کم و پست مناطق در هوا گرمایش

 درصد 99 با( جنوبی سواحل و ها جلگه داخلی، های چاله

 در کشور گرم مناطق در هوا شدن گرمتر بیانگر وسعت،

 نواحی مانند کوهستانی نوار در اما. است سال گرم های ماه

 درصد 59 با خراسان و البرز شمالی، و مرکزی زاگرس

 مناطق این در و بوده منفی گرمایش شدت روند وسعت،

 و 9 های شکل) است بوده دارا را کاهشی روندی هوا دمای

 و کشور ارتفاع کم و پست مناطق بر عالوه ماه مرداد در(. 9

 گرمایش مثبت روند فارس، خلی  جنوبی سواحل و ها جلگه
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 فالت مرکزی های بخش شمالی، سواحل و ها جلگه هوا

 در درصد 99 وسعت با نیز را شمالی زاگرس و آذربایجان

 سواحل در هوا گرمایش شدت از که درحالی است، برگرفته

 روند فاقد مناطق این و شده کاسته ماه این در عمان دریای

 بجنورد، بیرجند، مرکزی، زاگرس از هایی بخش. است بوده

 درصد 59 با آذربایجان شمال و زاهدان جنوب تهران، شرق

 دارا را هوا دمای میزان در کاهشی روندی کشور وسعت

 روند دارای مناطق مکانی گستره بیشترین(. 9 شکل) اند بوده

 32 در ماه این در. است ماه شهریور به مربوط گرمایش مثبت

. است بوده افزایشی هوا گرمایش روند کشور وسعت درصد

 روندی ماه این در البرز و آذربایجان زاگرس، های بلندی

 واکاوی از(. 1شکل) اند داشته گرمایش شدت میزان در منفی

 مشاهده سال گرم نیمه در گرمایش شدت های شاخص

 کشور گرم و پست مناطق گرمای شدت میزان که شود می

 شدت دیگر عبارت به. است بوده افزایشی روند دارای

 منفی شاخص. است یافته افزایش کشور گرم مناطق گرمای

 خنك روند معرف کوهستانی های توده در گرمایش شدت

 گستره ماه مهر در. است سال گرم نیمه در مناطق این شدگی

 شده کاسته حدی تا گرمایش مثبت روند دارای مناطق مکانی

 های بخش ماه این در گرمایش میزان در مثبت روند و است

 و جنوبی زاگرس کوهستانی توده باریکه و ها چاله مرکزی،

 فراگرفته کشور وسعت از درصد 93 با را فارس خلی  سواحل

 شمال لرستان، شهرکرد، های بلندی در نیز منفی روند. است

 بیرجند و بجنورد جنوب از هایی بخش و زنجان و کردستان

 بیشینه دومین(. 7 شکل) است نمایان کشور درصد 4 در

. است داده رخ ماه آبان در گرمایش مثبت روند مکانی گستره

 درصد 13 با جنوبی سواحل و کشور شرقی نیمه ماه این در

 صفر از باالتر دماهای بروز در افزایشی روند شاهد وسعت،

 به منحصر نیز گرمایش منفی روند. اند بوده گراد سانتی درجه

 و زنجان شمال مرکزی، زاگرس کوهستانی های توده

(. 3 شکل) است بوده بیرجند غرب و تهران شرق کردستان،

 شدت میزان در افزایشی روندی کشور جنوبی نیمه ماه آذر در

 زاگرس و البرز کوهستانی نوار. است کرده تجربه را گرمایش

 گرمایش میزان در منفی روندی وسعت درصد 52 با نیز

 درصد 12 با نیز شمالی نیمه و شرقی های بخش. اند داشته

 کمترین(. 4 شکل) اند بوده روند فاقد ماه این در وسعت،

 خود به زمستان فصل را روند دارای مناطق مکانی گستره

 به سال سرد های ماه در که ای گونه به است، داده اختصاص

 کشور وسعت درصد 72 از بیش در اسفند و بهمن ویژه

 نوار داخلی، های چاله ماه دی در. است نشده مشاهده روندی

 21 با ذربایجانآ فالت و البرز از هایی بخش و جنوبی زاگرس

 اند بوده گرمایش افزایشی روندی دارای کشور وسعت درصد

 منفی روند با مناطقی مکانی گستره بیشترین(. 52 شکل)

 این در. است شده مشاهده ماه اسفند در نیز گرمایش شدت

 و جنوبی خراسان زاگرس، البرز، کوهستانی های توده ماه

 میزان در کاهشی روندی دارای وسعت درصد 22با زاهدان

 (.52 شکل) اند داده اختصاص خود به را گرمایش
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 شااود ماای مالحظااه( 5) شااماره جاادول در کااه همانگونااه

 و اردیبهشت های ماه را گرمایش شاخص مثبت روند بیشترین

. داراسات  کشاور  وسعت درصد 73 و 19 با ترتیب به شهریور

 باودن  مثبات  لحااظ  از ایاران  منااطق  مساحت وسعت کمترین

. اساات نمایااان زمسااتان و پاااییز فصاال در گرمااایش شاااخص

 تیر و خرداد های ماه شاخص این بودن منفی لحاظ از همچنین

 .باشند می دارا کشور در را میزان بیشترین درصد 59 با

 

 گرمایش شدت شاخص برای( روند فاقد منفی، مثبت،) روند دارای مناطق مساحت درصد -1 جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند فاقد منفی روند مثبت روند سال های ماه

 99 52 97 فروردین

 25 59 19 اردیبهشت

 92 9/59 9/99 خرداد

 95 59 99 تیر

 92 59 99 مرداد

 51 3 55/73 شهریور

 19 4 93 مهر

 29 3 13 ابان

 12 52 23 اذر

 14 9 21 دی

 32 52 52 بهمن

 79 22 9 اسفند
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 سرمایش شدت ماهانه روند زمانی مکانی واکاوی
 کاره  دماای  میاانگین  تغییار  و جهانی گرمایش ارر دلیل به

 زیار  دماهاای  باروز  عباارتی  باه  و سرمایش شدت میزان زمین

 ها ماه سایر در سال سرد های ماه در جز به ایران در درجه صفر

 باریکاه  در سرمایش مثبت روند آذر ماه در. شود نمی مشاهده

 وسااعت درصااد 55 بااا شاامالی زاگاارس و الباارز کوهسااتانی

 31) کشاور  منااطق  ساایر  در سارمایش  میزان. شود می مشاهده

 دی در(. 59 شاکل ) اسات  باوده  تغییر فاقد ماه این در( درصد

 خراسااان کوهسااتانی نااوار در ساارمایش شاادت شاااخص ماااه

 شامالی  نیماه  و آذربایجان البرز، زاگرس، های بلندی رضوی،

 اناد،  داشاته  منفی روندی کشور وسعت از درصد 57 با کرمان

 کاساته  کشور سرد نوار در ماه دی سرمای شدت از عبارتی به

 کوهساتانی  هاای  تاوده  نیز ماه بهمن در(. 59 شکل) است شده

 باا  آذربایجاان  و میاانی  البرز رضوی، خراسان یاسوج، کرمان،

 شادت  میازان  در منفای  رونادی  کشاور  وساعت  از درصد 59

 کشاور  وساعت  از درصد 32 از بیش. اند بوده دارا را سرمایش

 فاقاد  سارمایش  شادت  شاخص لحاظ از سال سرد های ماه در

 منفای  روناد  باروز  توجاه  قابال  نکته(. 59 شکل) اند بوده روند

 در کوهسااتانی و ساارد مناااطق در درجااه صاافر زیاار دماهااای

 دماا  افزایش روند گویای نکته این که است سال سرد های ماه

 اسافند  در کاه  است حالی در این. است کشور سرد مناطق در

 البارز  کردساتان،  بختیاری، و چهارمحال شمالی باریکه نیز ماه

 افازایش  وساعت  درصاد  4 باا  آذربایجان فالت شمال و میانی

 (.51 شکل) اند کرده تجربه را سرمایشی روند
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 شاخص برحسب مناطق مساحت درصد نیز 2 جدول در

 از. است شده داده نشان سال سرد های ماه در سرمایش شدت

 در کشور وسعت درصد 32 از بیش سرمایش میزان لحاظ

 شاخص این عبارتی به باشند می روند فاقد مذکور های ماه

 .است نداشته کشور در چندانی تغییرات

  
سرمایش شدت شاخص برای( روند فاقد منفی، مثبت،) روند دارای مناطق مساحت درصد -2 جدول  

 

 

 

 

 

  

 
 گیری نتیجه

آب و هوا در کاهش انتشار  یاستس اخیر های سال طی

از  یحال آگاه ینمتمرکز شده است، با ا یا گلخانه یگازها

 در یجهان یشگرما یدهارر وقوع پد در هوا دمای تغییرات

 که است هایی فراسن  از یکی روز درجه .است یشحال افزا

 و کرده تغییر هوا روزانه میانگین تغییرات حسب بر

 مصرف در جمله از ها زمینه از بسیاری در متعددی کاربردهای

. داراست یخبندان و برف ذوب تغییرات و ها ساختمان انرژی

 و گرمایش شدت زمانی مکانی تغییرات پژوهش این در

 مورد درجه صفر دمایی آستانه با ایران گستره در سرمایش

 روند گرمایش شدت شاخص. است گرفته قرار واکاوی

 روند سرمایش شدت شاخص و صفر باالی دمای با روزهای

 این نتای . دهد می نشان را صفر زیر دمای با روزهای

 شدگی گرم) گرمایش شدت میزان که داد نشان ها واکاوی

 دشت در سال گرم نیمه ویژه به سال های ماه اغلب در( هوا

 خوزستان، جلگه جازموریان، چاله لوت، دشت کویر،

 ای کوهپایه نوار و ای پسکرانه و جنوبی سواحل و ها جلگه

 گویای نکته این. است داشته افزایشی روندی ها چاله مجاور

 این. است سال گرم های ماه طی ایران گرم مناطق شدن گرمتر

 وجود بیانگر که( 2252) همکاران و روشن تحقیق با نتای 

 مناطق در( هوا گرمایش) روز درجه روند در افزایشی روند

 بیشترین. دارد همخوانی است، داخلی های چاله و جنوبی

 وقوع به ماه شهریور در نیز کشور هوای گرمایش میزان

 سواحل و ها جلگه داخلی، های چاله بر عالوه که پیوسته

 آذربایجان، زاگرس، کوهستانی های توده از هایی بخش جنوبی،

 روند با ماه این در نیز خراسان و البرز کوه رشته سراسر

 و مسعودیان پژوهش با نتای  این. است بوده مواجه گرمایش

 متذکر را تابستان آخر های ماه گرمایش که( 5949) همکاران

 72 به نزدیك گرمایش آبان در. است راستا یك در اند شده

 ها چاله شامل عمدتاً که کشور، وسعت از درصد

 کوهستانی های دامنه خوزستان، جلگه داخلی، های وکوهپایه

 خور در باشد، می، شود می شامل را کرمان و جنوبی زاگرس

 در گرمایش شدت منفی های شاخص روند بروز. است توجه

 های توده میانی، البرز شمالی، و مرکزی زاگرس های بلندی

 جنوبی های بخش نیز و زنجان و بجنورد شمال کوهستانی

 کشور سرد مناطق دمای کاهش سال های ماه اکثر در بیرجند

 آذر های ماه در نیز سرمایش شدت لحاظ از. دهد می نشان را

 هوا دمای شدن سردتر شاهد کشور های بلندی در اسفند و

 توده و کرمان شمالی های بخش که حالی در باشیم می

 کاهش با بهمن و دی های ماه در رضوی خراسان کوهستانی

 .است بوده مواجه سرمایش شدت

 منابع

 یمهد فرد، نارنگی رضا، ،یمیابراه کمال ،دواریام -1

استان فارس با کاربست  شیسرما ازین ینیب شیپ». (5949)

 دوره .زاهدان محیطی مخاطرات مجله .«EH5OM یها داده

 .97-79 صفحه ،5949 زمستان ،1 شماره ،9

 درصد به روند فاقد درصد به منفی روند درصد به مثبت روند سال های ماه

 37 2 55 اذر

 32 57 9 دی

 39 59 5 بهمن

 42 5 4 دسامبر
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