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 چکیده
 یهاداده منظور ینه اب. ستآسیا قاره در دما تغییرات بررسی پژوهش این اصلی هدف. رود می شمار به زمین کره هایچالش مهمترین از یکی جهانی گرمایش

. گرفت قرار یبررس مورد NOAA هایداده از برگرفته 2014 تا 1949 سال از آسیا قاره مختلف یکشورها از نظر مورد شهری نقاط به نزدیک نقطه 66 ماهانه دمای

 آن روند و رسم نظر مورد زمانی بازه در نقطه هر به مربوط دما تغییرات نمودار همچنین. شد محاسبه نقطه هر برای 2014 تا 1949 یهاسال طی ساالنه دمای میانگین

 از دما تغییرات گستره تعیین برای. گردید مطالعه یداریمعن سطح و کاهش افزایش، لحاظ از دما تغییرات چگونگی سپس. شد تهیه رگرسیون خطی معادله اساس بر

 تغییراتمانده باقی درصد 1 در و دما افزایش آسیا مساحت از درصد 99در  ،آمدهدستبه نتایج اساس بر. شد استفاده GIS در گوناگون یابیدرون هایروش

 افتهیشیافزا مطالعه مورد بازه در سلسیوس درجه 0.94 دمامقدار  قاره این در که کرد اشاره نکته این به توانیم کل در. نشد مشاهده درصد 5 سطح در یداریمعن

 2.4 و شدید خطر درصد 33.8 متوسط، خطر درصد 29.1 ،خطرکم درصد 34.7 جهانی، گرمایش آماری مقادیر بعد از خطر شدهیطراح بندیطبقه در. است

 .دهند می نشان را شدیدتری خطر و بیشتر دمای افزایش روند قاره شمالی نیمه نواحی اکثر ،شده تهیه یهانقشه به توجه با. دهدیم نشان را شدید خیلی خطر درصد

 خطرپذیری آسیا، جغرافیایی، اطالعات سامانه اقلیم، تغییر دما، تغییرات روند :کلیدی کلمات

 

 مقدمه

 از یبسیار توجه امروزه که ائلیمس نیترمهم از یکی

 جهانی ایشگرم پدیده است کرده جلب خود به را دانشمندان

 در را جهان مسأله این که است یاگلخانه یگازها انتشار اثر در

 است داده قرار محیط زیستی و انسانی بزرگ فاجعه یک آستانه

(IPCC, 2007.) افزایش عامل یاگلخانه یگازها انتشار 

 کهیطوربه است؛ اقلیمی راتییتغ همچنین و جهانی گرمایش

 یهانهیزم در آن از ناشی یهاتیفعال و جمعیت افزایش امروزه

 باعث روز به روز غیره و یکشاورز ونقل،حمل صنعتی، مختلف

 طبیعی حد از شیب میزان به جو در گازها این غلظت افزایش

 هوایی و آب تغییرات بروز و یاگلخانه اثر به منجر که شده

 در. است شده نواز الیه تخریب و زمین کره شدن گرم مانند

 مردم دور چنداننه یاندهیآ در ،اقلیم تغییر روند ادامه صورت

 ذوب ازجمله زمین کره وضعیت در یاعمده تغییرات با جهان

 نوع در تغییر دریاها، آب سطح آمدن باال قطبی، یهاخی شدن

 تولید میزان کاهش شدید، یهاتوفان ،یجو یهابارش

 ،یزدگخی تگرگ، سرمازدگی، اثر در یکشاورز محصوالت

 یهانیزم یگرفتگآب فرسایش، سیل، ،یسالخشک

 زیستی تنوع ینابود همچنین و بارش فصل تغییر ،یکشاورز

 کره دمای افزایش بنابراین ؛دبو خواهند مواجه یجانور و گیاهی

 دارد همراه به گوناگون ابعاد در مختلف یپیامدها و آثار زمین

 (.2003 میتچل،)

 گازهای افزایش با آن طی که است یاهدیپد ماقلی تغییر

 پیدا خروج امکان زمین از شدهمنعکس انرژی یاگلخانه

 هوا دمای عنیی ،شودیم ترگرمهمواره  زمین لذا و کندنمی

 از دما ازآنجاکه(. 2006 ماهونگو،) شتدا خواهد افزایشی روند

 تواندیم آن راتییتغ است، میاقل یریگشکل یاساس عناصر

http://www.esrl.noaa.gov/
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 و یاسد) سازد دگرگون را محل هر ییهوا و آب ساختار

 ییندهایفرا لهیوسبه تواندیم ییگرما امواج(. 1390 ،یدریح

 یاهیگ پوشش کاهش و نیزم سطح رطوبت کاهش همچون

 و جهانی گرمایش(. 2014 همکاران، و لورنز) شود تشدید

 افزایش با دنیا مختلف نقاط بارش و دما تغییرات داریمعن ارتباط

 قرن در اقلیم تغییر نمودهای نیترمهم عنوانبه زمین کره دمای

 و اخالقخوش ؛2015 اوراسا، و روشن) هستند توجهقابل حاضر

 این به علمی مجامع و عمومی افکار توجه(. 2016 همکاران،

 باعث گذشته سال چند در یاگلخانه گازهای تمرکز و مسأله

 معضل این بررسی در جهانی همکاری نوعی که است شده

 که است گردیده معلوم تحقیق به چراکه ،آید وجود به عمومی

 و خشکسالی ،توفان سیل،: جمله از محیطی تضالمع از بسیاری

 تشدید خصوصا  م اقلیمی یهانوسان در همگی اهآن نظایر

 و مانگولی) دارند ریشه زمین کره دمایی یهایناهنجار

 140 طی در زمین سطح دمای یریگاندازه(. 2006 همکاران،

 دوره دو طول در یتوجهقابل افزایش ،دما که دهدیم نشان سال

 تا و شروع 1920 سال در دما افزایش دوره اولین. است داشته

 شروع 1979 سال در دوره دومین و یافت ادامه سال 20 حدود

 و یاماهواره) دما رکورد دو 1994 تا 1979 یهاسال برای. شد

 دمای که دهدیم نشان یاماهواره هایداده. دارد وجود( زمینی

 است کرده تغییر ساله 15 دوره این کل در شدتبه جهانی

 (.2006 ماهونگو،)

 یهاشاخص راتییتغ یقیتحق در( 2010) همکاران و براون

 دوره یط را متحدهاالتیا شرق شمال یبرا یمیاقل یحد

 است آن انگریب قیتحق نیا جهینت. کردند محاسبه ،2005-1870

 شیافزا به رو گرم یرخدادها یفراوان دما، یهاشاخص در که

 .است کاهش به رو سرد یرخدادها یفراوان و

 بودن قطعی به اقلیم، تغییر الدولبین تأهی گزارش در

 تا 1900 هایسال برای حاضر عصر در زمین کره دمای افزایش

 ،IPCC) است شده اشاره سلسیوس درجه 0.6 درحدود 1995

 هایشاخص روند یقیتحق در( 2004) لین و کواین(. 2007

 دهندهنشان آنها جینتا. کردند یبررس را نیچ کشور ییدما

 کهطوریبه است، کشور نیا در خبندانی دوره طول در کاهشی

 در خبندانی با همراه یروزها طول حداقل یدما شیافزا تبعبه

 و یشمال هایبخش در خبندانی دوره طول و یشمال ینواح

. است مواجه کاهش با یشرق جنوب منطقه یجنوب هایبخش

 کی انگینجیکس منطقه شمال مانند ینواح یبرخ در نیهمچن

 .شودمی مشاهده یجزئ شیافزا

 در بارش و دما تغییرات روند( 1996) سینگ و کوتیاری

 میانگین افزایش دهنده نشان ،که کردند مطالعه را هندوستان

 یین. است مگنا-براهماپوترا-گنگ حوزه در سالیانه دمای

 به و کرد بررسی چین شمالی مناطق در را دما اختالالت( 1999)

      برون جوی سامانه به مربوط آن دلیل که رسید نتیجه این

 روز و شبی دما تغییرات روند( 1995) سالینجر. است ایحاره

 این به و بررسی کرد آرام اقیانوس غربی جنوب یمنطقه در را

. است شدن گرم حال در کلی طور به منطقه این که رسید نتیجه

 ساالنه و فصلی ماهانه، دمای تغییرات روند( 2003) هاشینو و یو

 طور به که گرفتند نتیجه و کردند بررسی سال صد در را ژاپن

 بیشتر بهار و زمستاندر فصل  آنها تغییرات و شده بیشتر دما کلی

 2.8 به 1900 سال در درجه 0.5 از ساالنه دمای تغییرات است.

 بیانگر شده اشاره تحقیقات. است یافته افزایش 1996 سال در

 شده ذکر مناطق در دما ساالنه تغییرات روند افزایش حاکمیت

 .است آسیا قاره در

 و اقلیم تغییر با رابطه در شدهانجام تحقیقات سایر جمله از

 ،(2004) همکاران و هویبرشت به توانمی جهانی گرمایش

 ،(2007) همکاران و کرویت ،(2007) گوبانوا ،(2004) لوسیو

 هرتیگو ،(2007) همکاران و روشن ،(2007) پاری و الرنت

 و هایوود ،(2008) همکاران و تولیکا ،(2008) جاکوبیت

 و چوست ،(2009) همکاران و اسکی ،(2009) همکاران

 ابعاد در شده اشاره تحقیقات. داشت اشاره( 2010) همکاران

 آنها نتایج که گرفته صورت متفاوت زمانی هایبازه و ایمنطقه

 .است آن پیگیری لزوم و جهانی گرمایش مسئله اهمیت بیانگر

 بررسی آسیا، قاره در زیاد جمعیت و بودن پهناور به توجه با

 این هدف ترینمهم. است مهم بسیار قاره این در دما تغییرات
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 گرمایش خطر نقشه تهیه و جهانی گرمایش میزان بررسی تحقیق

 در هایگستره یافتن و GIS از استفاده با آسیا قاره در جهانی

 .است خطر مختلف طبقات تغییر حال

 مطالعاتی منطقه - هاروش و مواد

 در قاره این. است آسیا قاره پژوهش، مطالعاتی منطقه

 قطب نزدیکی تا استوا نزدیکی از که شدهواقع شمالی کرهمین

 کشور 49 قاره این در کشورها شمار. است افتهیگسترش شمال

. است زمین کره قاره نیترتیپرجمع و پهناورترین آسیا. است

 شامل که است کیلومترمربع میلیون 44  با یتقر قاره این مساحت

 یهایخشک از درصد 30 و زمین سطح مساحت از درصد 7.8

 کره جمعیت درصد 60 شامل آسیا جمعیت. است سیاره این

 هر در جمعیت تراکم و است نفر میلیارد 4 از بیش یعنی زمین

 یهادهیپد شدید یهاتفاوت. است نفر 78 لومترمربعیک

 یهانیسرزم وجود یعنی ،(یبلند و یپست) ژئومورفولوژیکی

 بلند، یهاکوهرشته و مرتفع یهانیسرزم کنار در یاجلگه پست

. است شده قاره این اقلیمی تنوع و خاص شرایط ایجاد علت

 به که دارد قرار آسیا در زمین کره نقاط نیترگرم و سردترین

 ملی اداره توسط بلوچستان و سیستان و سیبری در ترتیب

 .است شدهگزارش( ناسا) فضا و هوانوردی

 کار روش

 میانگین گرفت، قرار یموردبررس تحقیق این در که متغیری

 قاره یکشورها از مناسب پراکنش با نقطه 66 در ماهانه دمای

به نشانی  NOAA تارنمای از برگرفته هاداده. است آسیا

(gov.noaa.esrl.www )شده تحلیلباز هایداده به مربوط و 

 به نقطه هر دمای هاداده نوع این در. ست آمریکا دالور دانشگاه

 از برگرفته و همدیگر از درجه یک فاصله با نقاط شبکه صورت

 و همجوار شهرهای هواشناسی هایایستگاه وزنی میانگین

 نقاط در البته. است ایماهواره تصاویر از شده تهیه دماهای

 شهری ایهایستگاه هایداده به بیشتری وزن شهرها، نزدیک

 به نزدیک نقاط تحقیق، این در دلیل همین به است؛ شده داده

 نزدیکی زمینی واقعیت به که اندشده انتخاب شهری مناطق

 پی در پژوهش این در. دارند دوردست نقاط به نسبت بیشتری

 بعد، به بیستم قرن دوم نیمه از که هستیم سؤال این به جواب

. دهدیم نشان را روندی چه آسیا قاره در دما تغییرات مقدار

 یهانقشه تهیه همچنین و تغییرات این گستره تعیین برای

 ابتدا. شد استفاده( GIS) جغرافیایی اطالعات سیستم از موردنظر

 نقطه نیترکینزد برحسب. شدند مرجع زمین مطالعه مورد نقاط

 در ساالنه دمای میانگین ،موردنظر شهری نقاط به داده دارای

 مطالعه مورد نقطه 66 تمامی برای 2014 تا 1949 یهاسال طی

 در دما تغییرات روند از آماری محاسبات سپس. شد محاسبه

 لحاظ از نیز تغییرات نوع. شد انجام اکسل افزارنرم محیط

 به توجه با درصد 5 سطح در یداریمعن سطح و کاهش افزایش،

 دما تغییرات روند نمودار همچنین و مشخص همبستگی ضریب

 تغییرات مقدار و رسم نظر مورد زمانی بازه در نقطه هر به مربوط

 و( y) دما مقادیر از حاصل رگرسیون خطی معادله اساس بر آن

 جداول کردن کامل از پس. شد بررسی نظر مورد زمانی بازه

 از استفاده با آسیا قاره نقشه ،GIS افزارنرم در داده پایگاه

 هایگستره مساحت بررسی جهت مختلف، درونیابی هایروش

 درونیابی هایروش. شد تبدیل دما، مختلف راتییتغ تاثیر تحت

 و معمولی کریجینگ و ساده کریجینگ کلی روش سه شامل

 هایروش برای که بود فاصله معکوس دهی وزن روش همچنین

 و نمایی ای،دایره کروی، شکل به نقشه حالت چهار کریجینگ

 فرمول به توجه با نیز نقطه هر دمای تغییرات. شد تهیه گوسی

 سحر، الهائی و مسعودی ؛2014 بافقی، حکیمی و مسعودی) زیر

 :است شدهمحاسبه( 2016

 نقطه هر دمای تغییرات میزان=   

(y1م )دوره یابتدا یدما زانی- (y2م )دوره یانتها یدما زانی 

 رگرسیون خطی معادله به توجه با است ذکر به الزم

 مقادیر رگرسیون خطی معادله x یجابه بار کی ،آمدهدستبه

 رگرسیون خطی معادله x یجا به دیگر بار و( 1 عدد) اول سال

 دمای میزان به توجه با و گذاشته را( 65 عدد) آخر سال مقادیر

(y )تغییرات میزان دوره انتهای و دوره ابتدای برای آمدهدستبه 
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 داریمعن افزایش برای کالس سه تینها در. آمد دست به دما

  افزایش حاالت برای دما ایدرجه یک افزایش اساس بر) دما

 تغییرات فاقد نقاط برای کالس یک و( درجه 2-3 و 2-1 ،1-0

 حاصله گرمایش نقشه روی کالس چهار مجموع در ،داریمعن

 .شد ترسیم

 با آسیا، قاره در گرمایش خطر ینقشه آوردن دست به برای

 ابتدا خطر، میزان بررسی برای پیشنهادی الگوی یک به توجه

 178 دمای تغییرات وزنی میانگین و وزنی معیار انحراف میزان

 با( جهانی مقیاس در مجزا مطالعه یک در) جهان سطح در نقطه

 محاسبه( 2009 همکاران، و مسعودی) زیر یهافرمول به توجه

 بندیطبقه ایده از برگرفته گرمایش خطر یبندطبقه سپس. شد

 شده مشخص هایمولفه به توجه با محیطی زیست خطر یک

 در دنیا دمای تغییرات وزنی میانگین و وزنی معیار انحراف

 کالس پنج برای خطر محدوده ماریآ محاسبه و قبل مرحله

 شده اشاره 1 جدول در که شدید خیلی خطر تا خطر بدون

 تغییرات وزنی میانگین است ذکر به الزم. گردید انجام است،

 در قاره سطح در حاصله دمای تغییر میزان کنندهانیب آسیا در دما

  .است موردنظر زمانی مقیاس

√
مساحت هر پلیگون× 2( میزان تغییرات دما هر نقطه)∑

مساحت کل
 (SD)= انحراف معیار وزنی

[مساحت هر پلیگون×میزان تغییرات دما هر نقطه]∑

مساحت کل
 (M)= میانگین وزنی 

 (2009 همکاران، و مسعودی) موردنظر زمانی محدوده در دما تغییرات خطر بندیطبقه -1 جدول

 سلسیوس درجه محدوده در دما تغییرات بعد از خطر توصیف خطر محدوده ماریآ محاسبه خطر کالس

 داریمعن تغییرات بدون یاصفر  (M-SD) از کوچکتر خطر بدون

 81/0-0 (M-0.5 SD) – (M-SD) خطرکم

 1/81-1/0 (M+0.5 SD) – (M-0.5 SD) متوسط

 39/1-1/1 (M+1.5 SD) - (M+0.5 SD) شدید

 ≤39/1 (M+1.5 SD)بزرگتر از  شدید خیلی

 نتایج

 

 نتایج که شد بررسی نقطه هر برای دما تغییرات روند برآورد

 از و است افزایشی نقاط اکثر در دما تغییرات که دهدیم نشان

 بدون دما افزایش یا کاهش لحاظ از نقطه 15 نقطه 66 میان

 هاینقشه بین دهدمی نشان 2 جدول. است دارینمع تغییرات

 نظرگیری در با و بییاندرو مختلف هایروش با شده ترسیم

 مانند دقت ارزیابی مقادیر به توجه با و دما دارمعتی تغییرات

RMS 2 باالخص وR، به نسبت ایدایره ساده کریجینگ روش 

 دما تغییرات نقشه بندیپهنه برای بیشتری دقت از هاروش سایر

 نقاط برای ارزیابی این در است ذکر به الزم. است برخوردار

 بازه در گرفته صورت تغییرات میزان دارمعنی تغییرات بدون

 .شد گرفته نظر در صفر مطالعه مورد زمانی

 

 بندیپهنه برای یابیدرون مختلف هایروش دقت ارزیابی -2 جدول

  دما تغییرات نقشه

 

 هر در تغییرات میزان و یبندطبقه یهاکالس تعیین از پس

 با دما تغییرات طبقه چند به آسیا قاره بندیطبقه همچنین و نقطه

 در که آمد دست به زیر یهانقشه یابی درون مختلف هایروش

 مدل روش
 مدل ارزیابی

RMS RMSS 2R 

گ
کریجین

 

 معمولی

 0.646 0.99 0.753 کروی

 0.647 0.99 0.753 ایدایره

 0.652 0.978 0753 نمایی

 0.635 0.994 0.752 گوسی

 ساده

 0.699 1 0.770 کروی

 0.705 1 0.770 ایدایره

 0.705 1 0.772 نمایی

 0.697 1.01 0.772 گوسی

 0.594 - 0.822 فاصله معکوس وزندهی
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 ارایه ،داریمعن تغییرات با و داریمعن تغییرات بدون حالت، دو

 گرفتن نظر در بدون دما افزایش و کاهش نقشه 1 شکل. شد

 کریجینگ روش با درصد 5 سطح در تغییرات یداریمعن سطح

 آسیا قاره مرکز در بزرگی ناحیه. دهدیم نشان را ایدایره ساده

 و شرق در کوچکی نواحی و هند قارهشبه شمال در عمدتا  و

 سطح از درصد 8.5 که است کاهشی روند دارای قاره غرب

 را دما افزایش روند آسیا نواحی اکثر البته. گیردمی بر در را قاره

 .دهندیم نشان

 
 با یداریمعن سطح گرفتن نظر در بدون دما تغییرات نقشه -1 لشک

 ایدایره ساده کریجینگ روش

 سطح گرفتن نظر در با دما تغییرات نقشه 2 شماره شکل

 ساده کریجینگ روش با درصد 5 سطح در تغییرات یداریمعن

 شمال در وسیع چندان نه ایناحیه. دهدیم نشان را ایدایره

 اما است دما برای داریمعن تغییر بدون روند دارای هند قارهشبه

مقدار . شودیم مشاهده افزایشی روند آسیا نواحی سایر در

 به توجه با. است جنوبی نیمه از بیش قاره شمالی نیمه در افزایش

 مشاهده 3 جدول صورت به یبندطبقه کالس چهار فوق نقشه

 کمترین و بیشترین که دهدیم نشان حاصله نتایج که شودمی

 1 و 2 طبقات در بیترت به دما داریمعن افزایش تغییرات مساحت

 آسیا قاره مساحت از درصد 1 در تقریبا. شوندیم مشاهده

 .نیست داریمعن افزایش یا کاهش لحاظ از دما تغییرات

 بر نقطه 66 برای دما تغییرات وزنی میانگین نتایج همچنین

 آسیا سطح در نقطه هر برای شده تهیه تیسن یهاگونیپل اساس

 نکته این به توانیم کل در. شد محاسبه سلسیوس درجه 0.94

 مورد دوره در درجه 0.94 دما میزان قاره این در که کرد اشاره

 .است افتهیشیافزا مطالعه

 
 روش و یداریمعن سطح گرفتن نظر در با دما تغییرات نقشه -2 شکل

 ایدایره ساده کریجینگ

 با شده ترسیم هاینقشه بین دهدمی نشان 4شماره  جدول

 کالس پنج نظرگیری در با و یابیدرون مختلف هایروش

 و( 1 شماره جدول از برگرفته) جهانی گرمایش خطر یبندطبقه

 ،2R باالخص و RMS مانند دقت ارزیابی مقادیر به توجه با

 دقت از هاروش سایر به نسبت گوسی معمولی کریجینگ روش

 .است برخوردار گرمایش خطر نقشه بندیپهنه برای بیشتری

 روش با حاصله گرمایش خطر ینقشه نیز 3 شماره شکل

 نتایج طبق. دهدیم نشان را گوسی معمولی کریجینگ

 آسیا قاره مساحت از درصد 36 ،5شماره  جدول از آمدهدستبه

 نشان را جهانی گرمایش بعد از شدید خیلی تا شدید خطر

 روسیه کشور در عمدتا  و آسیا شمالی نیمه در که دهدیم

 خطر آسیا قاره مساحت از درصد 64 همچنین. شودیم مشاهده

 مشاهده جنوبی نیمه در که دهدیم نشان را متوسط و کم

 مشاهده نقشه این در خطر بدون طبقه ضمن در. شودیم

 .شودنمی
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 .آسیا در گرمایش خطر ینقشه -3شکل

 

 طبقه هر مساحت و دما تغییرات میزان یبندطبقه -3 جدول

 مساحت درصد توصیف طبقه

 0.76 دار معنی تغییر بدون 1

 53.41 گرمتر درجه 1-0 2

 44.25 گرمتر درجه 2-1 3

 1.58 گرمتر درجه 3-2 4

        برای یابی درون مختلف هایروش دقت ارزیابی -4 جدول

 گرمایش خطر نقشه بندیپهنه

 مدل روش
 مدل ارزیابی

RMS RMSS 2R 
گ

جین
کری

 

 معمولی

 0.685 1.136 1.397 کروی

 0.684 1.137 1.396 ایدایره

 0.685 1.136 1.397 نمایی

 0.848 1.137 1.396 گوسی

 ساده

 0.743 1.310 1.406 کروی

 0.743 1.310 1.406 ایدایره

 0.743 1.310 1.406 نمایی

 0.743 1.310 1.406 گوسی

 0.614 - 1.444 فاصله معکوس دهی وزن

 

  دما تغییرات خطر یهاکالس درصد -5 جدول

 موردنظر زمانی محدوده در

 مساحت درصد توصیف طبقه

 - خطر بدون 1
 34.71 خطرکم 2

 29.09 متوسط 3

 33.77 شدید 4

 2.43 شدید خیلی 5

 

 یریگجهینت و بحث

 با دما تغییرات پژوهش، این از آمدهدستبه نتایج اساس بر

 درصد 99 در 2014 تا 1949 سال از آماری دوره گرفتن نظر در

 1 به نزدیک در و دما افزایش آسیا قاره یهایخشک مساحت از

 که است بوده داریمعن تغییرات بدون قاره مساحت از درصد

 بزرگ منطقه این در جهانی گرمایش پدیده وجود دهنده نشان

 منطقه از درصد 53 در شده ترسیم نقشه بهترین اساس بر. است

 درصد 44 در و سلسیوس درجه 0-1 حدود در دما افزایش

. شودمی مشاهده سلسیوس درجه 1-2 حدود در افزایش منطقه

 درصد 34.7 جهانی، گرمایش بعد از خطر یبندکالسه اساس بر

 و شدید خطر درصد 33.8 متوسط، خطر درصد 29.1 ،خطرکم

 نتایج همچنین. دهدیم نشان را شدید خیلی خطر درصد 2.4

 درجه 0.94 دما میزان قاره این در که دهدمی نشان دما تغییرات

 از بیش که است افتهیشیافزا مطالعه مورد ساله 65 دوره در

 با. است گذشته قرن در جهانی مقیاس در شده اشاره مقادیر

 شمالی نیمه نواحی اکثر پژوهش، از شده تهیه یهانقشه به توجه

 این در دما افزایش. دهد می نشان را بیشتری دمای افزایش روند

 و یطیمحستیز مخاطرات تشدید عامل تواندیم مناطق

 گرم امروزه. باشد مشکالت سایر و اقتصادی مسائل دکنندهیتهد

 یکم و بیست قرن در جنجالی مباحث از یکی زمین کره شدن

 قرن در دما که اندداده نشان( 2014) همکاران و هیجیوکا. است

 همکاران و چن. است افتهیشیافزا آسیا نقاط بیشتر در گذشته

 به 1940 سال از مرکزی آسیای در دما که باورند این بر( 2009)

 هر از ترگرم حاضر حال در و است افتهیشیافزا سرعتبه بعد
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