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*********
چكیده 

روزهای گرم از حالت های فرین دمایی و یكی از پدیده  های مهم اقلیمی به شمار می آید. تغییرات بلندمدت )روند( این پدیده 
از پیامدها و نیز شواهد تغییرات دمایی – اقلیمی است. همچنین این روزها می  توانند زیست  بوم  ها و زندگی انسانی را متأثر 
سازند. از این رو شناخت رفتار روزهای گرم می  تواند راهگشای بسیاری از مباحث باشد. در این پژوهش تالش شده است با 
استفاده از داده  های شبكه  ای میانگین دمای بیشینه کشور از سال1340 تا 1386 و به کارگیری روش  های آماری، روند بلندمدت 
شمار روزهای گرم ایران بررسی شود. بدین منظور نمایۀ روز گرم بر اساس صدک نود برای هر یاخته از شبكۀ مورد بررسی و 
در هر روز سال برآورد گردید. به این ترتیب برای هر یاخته در هر روز یک آستانه  ی رخداد گرما به دست آمد. سپس روزهایی 
که دمای آن ها برابر یا بیش تر از این آستانه بود، روز گرم محسوب شدند. میانگین شمار روزهای گرم در کشور 39 روز است. 
ماه  های فصل سرد و نیز فروردین دارای بیش ترین فراوانی میانگین روزهای گرم هستند. فراوانی روزهای گرم روندی افزایشی 
دارد. شمارِ روزهای گرمِ حدودِ نیمی از گستره کشور روند مثبت داشته است. همچنین میانگین دمای روزهای گرم نیز بررسی 
شده است. در بیش از نیمی از گسترۀ کشور رونِد میانگیِن دماِی روزهای گرم، مثبت و در حدود یک سوم از کشور، این روند 
منفی بوده است. رویدادهای دمایی روزهای گرم ایران دارای یک چرخه 4-3 ساله می  باشد. برای واکاوی روند در داده  ها از 
رگرسیون خطی با روش کم ترین مربعات خطا استفاده شد. برای برسی وجود نوسان  های معنی  دار در داده  ها نیز روش تحلیل 

طیفی به کار گرفته شد. 

واژه های کلیدی: روز گرم، روند، رگرسیون خطی، تحلیل طیفی.
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مقدمه
دما را می  توان یکی از مهم  ترین عناصر اقلیمی دانست 
)عساکره و غیور،1381: 94(. شناخت رفتار دما به ویژه به دلیل 

پدیده گرمایش جهانی، در بُعد مکان و زمان نه تنها مهم که 
بایسته است. از این رو تالش  های فراوانی در این زمینه انجام 
گرفته است؛ برای نمونه روزنبلوث1 و همکاران )1997 :67( 
به بررسی تغییرات دمایی اخیر در جنوب آمریکای جنوبی 
ایتالیا  دمای  روند   )51  :  2008( دسیاتو2  و  تورتی  پرداختند. 
تا 2004 بررسی کردند. مسعودیان  بین سال  های 1961  را 
)1388 : 89(، روند دمای ایران در نیم سده گذشته را بررسی 

کرد.
است.  گرم  روزهای  رخداد  دمایی،  حالت  های  از  یکی 
با  دانست.  دمایی  ناهنجاری  یک  می  توان  را  گرم  روزهای 
انسان،  و  زیست بوم ها  بر  آن  اثر  و  دما  اهمیت  به  نگرش 
شناخت روزهای گرم و همچنین تغییرات آن ها الزم است. 
برای نمونه دیاز3 و همکاران )2002 : 145( نشان دادند که بین 
با روزهای گرم و برخی  افراد پیرتر از 65 سال  مرگ ومیر 
آالینده  ها در اسپانیا رابطه  ای معنی  دار وجود دارد. افزون بر 
آن فراوانی و اندازه  ی دمای روزهای گرم نیز از رفتار انسانی 
و شهرنشینی اثر گرفته است )دگاتانو و آلن4، 2002 : 3188(. با 
این همه پژوهش  های کمی بر روی روزهای گرم انجام شده 
است. این پژوهش  ها بیش تر به دماهای فرین )گرم و سرد( 
 )1959  :  2001( همکاران  و  بنسل5  نمونه  برای  پرداخته  اند. 
و  مانتون6  کردند.  بررسی  را  کانادا  روزانه  ی  فرین  دماهای 
همکاران ) 2001 : 269( روند دما و بارش های فرین روزانه 
دورۀ  در  جنوبی  آرام  اقیانوس  و  آسیا  شرق  جنوب  در  را 
مکیز7  و  وینسنت  قراردادند.  بررسی  مورد   1961  –  1998
)2006 : 177( تغییرات دمای روزانه، دماهای فرین و نمایه  های 

1 - Rosenbluth

2 - Toreti and desiato

3 - diaz

4 - Degaetano and  Allen 

5 -Bonsal

6 - Manton

7 -Vincent  and Mekis

بارش را در کانادا، در دو دوره 2003 – 1950 و 2003 – 
1900 مورد توجه قراردادند. کوتو8 و همکاران )2010 : 335( 
به بررسی موج های گرم و روزهای گرم در شمال مکزیک 

پرداختند. 
به  می توان  ایران زمین  در  انجام شده  تحقیقات  میان  از 
تحقیق رحیم  زاده و همکاران )1390 : 97( اشاره کرد. ایشان 
به بررسی نمایه  های فرین دما و بارش در استان هرمزگان 
و  دما ها  فضایی  تحلیل  به   )9  :  1390( علیجانی  پرداختند. 
بارش  های بحرانی روزانه ایران پرداخته است. مسعودیان و 
دارند )1390: 43( نیز به تحلیل همدید سرماهای فرین ایران 
روز  فراگیرترین   )38  :1392( همکاران  و  عساکره  پرداختند. 
بررسی  پویشی  همدید-  ویژگی های  نظر  از  را  ایران  گرم 
کرده  اند. همچنین عساکره و شادمان )1394: 53( به شناسایی 

روابط فضایی روزهای گرم فراگیر در ایران پرداختند.
تغییرات  و  توصیفی  مشخصات  حاضر،  پژوهش  در 
توجه  مورد  ایران زمین  گرم  روزهای  نوسانی   - بلندمدت 

قرار گرفته است. 

داده  ها و روش ها
در این پژوهش از پایگاه داده شبکه  ای دمای بیشینه  ی کشور 
استفاده شده است. این داده  ها دستاورد میان یابی مشاهدات 
روزانه از ابتدای سال 1340 تا انتهای سال 1386 می باشد. 
پایگاه داده یادشده از دو منبع به دست آمد؛ نخست داده هاي 
شبکه اي پایگاه داده  اسفزاري ویرایش نخست که در دانشگاه 
اصفهان و به وسیلۀ دکتر سید ابوالفضل مسعودیان طراحی 
از  روزانه   زماني  تفکیک  داراي  داده  ها  این  است.  گردیده 
1340/01/01 تا 1383/10/11 است. تفکیک مکاني داده ها 
المبرت  تصویر  سیستم  در  که  است  کیلومتر   15×15
به  آرایه  این  درایه هاي  نگاشته شده اند.  مخروطي هم شکل 
کمک داده هاي دمای 664 ایستگاه )همدید و اقلیمی( و با 
روش میانیابي کریگینگ برآورد شده است )نگاره 1 الف(. 
از  داده، 1174 روز مشاهدات دما  پایگاه  این  برای تکمیل 

8 -Cueto
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شمار 235 ایستگاه همدید که در شکل 1 ب آمده است به 
آرایۀ یادشده، افزوده شد. از این رو داده هاي شبکه اي دمای 
آرایش  با  ابعاد 7187× 17166 که  به  آرایه اي است  ایران 
گاه جاي1 )زمان بر روي سطرها و مکان بر روي ستون ها( 

چیده شده است.
ارائه  گوناگونی  نمایه های  گرم،  روزهای  تعریف  در 
 )448  : علیجانی)1378  و  کاویانی  نمونه  برای  است.  شده 
روز  آن  بیشینه  ی  دمای  که  می دانند  روزی  را  گرم  روز 
بسیاری  همه  این  با  باشد.  سلسیوس  درجه   30 حداقل 
اندیشمندان بر این باورند که نمایه های فرین مانند روز گرم 
تابع الگوی جغرافیایی بوده و در راستای زمان و مکان از 
تعاریف گوناگونی برخوردار است. از این رو کمیته مشترک 
اقلیم شناسی سازمان جهانی هواشناسی )CCL(2 برنامه پژوهش 
در اقلیم جهان )WCRP(3 مربوط به پروژه قابلیت پیش بینی و 
از گروه متخصصین  اقلیم )CLIVAR(4 متشکل  تغییرپذیری 
پیش بینی، پایش و نمایه های تغییر اقلیم )ETCCDMI(5 برای 
بررسی و گزینش نمایه های فرین اقلیمي در سال 1998 شکل 
گرفت. این تشکیالت نمایه  های فرین تغییر اقلیم را برای دما و 
بارش روزانه و در مقیاس  های جهانی و ناحیه ای استخراج و 
معرفی نمودند. نتایج این گروه کاری در گزارش های هیأت 

1 - S-Mode

2 - Commission for Climatology

3 - World Climate Research Program

4 - Climate Variability and Predictability

5 - Expert Team on Climatic Change Detection, Monitoring and Indices

است.  شده  ارائه   )2001 و   2007( تغییر اقلیم  بین الدولی 
است.  دسترس  در   ETCCOM6 تارگاه  از  مشخصات  این 
نقطه،  هر  برای  را   )TX 90P( گرم  روز  یادشده  تشکیالت 
 90 صدک  از  که  می  دانند   )TXij( بیشینه  ای  دمای  با  برابر 
با  پژوهش  این  در  باشد.  بیش تر  نقطه  آن  در  دما   )P90%(

افزودن یک شرط دیگر بر این تعریف، روز گرم به عنوان 
روزی تعریف شد که دمای هر یاخته در نقشه و در هر روز 
از صدک90 آن نقطه و آن روز بیش تر باشد. بنابراین شکل 
ریاضی این عبارت بر روی آرایۀ دمای بیشینۀ ایران به شکل 

زیر بیان می شود:
                                 )1(

در این صورت برای هر روز و هر نقطه در کشور یک 
آستانه برای روز گرم قابل تعریف است. 

برای شناسایی روزهای گرم، دمای هر روز بر روی هر 
مقایسه  در همان روز  یاخته  آن  نود  دمای صدک  با  یاخته 
یاد  آستانه  از  بیش  یا  برابر  آن ها  دمای  که  روزهایی  شد. 
هر  در  بنابراین  گردید.  تلقی  گرم  روز  عنوان  به  بود  شده 
نقطه، روز گرم با نقاط دیگر و نیز هر فصل با فصل دیگر 
متفاوت است. در این صورت برای هر روز و هر نقطه در 
کشور یک آستانه برای روز گرم قابل تعریف است. به عنوان 
مثال آستانۀ دمایی روز گرم برای روز نخستیِن هر فصل در 

ایران زمین، در نگاره 2 ارائه شده است. 
آن گونه که در نگاره 2 دیده می  شود آرایش و سوگیری 
6 - http://ccma.seos.uvic.ca/ETCCDMI/List-27-Indices.html

نگاره 1 : پراکنش ایستگاه  های 
به کاررفته در تهیه پایگاه داده اسفزاری 

)الف( و تكمیل آن )ب(. 

مأخذ: نویسندگان
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نقش  نشان دهنده ی  نقشه ها،  روی  بر  دمایی  آستانه  های 
است.  اصلی  رشته کوه های  ویژه  به  کشور  ناهمواری  های 
ارائه شده  از این رو افزودن شرط زمان و مکان به تعریف 
برای روزهای گرم و شناسایی آن ها در هر یاخته و هر روز 

توجیه پذیر است.
از  گرم،  روزهای  مکانی  زمانی-  رفتار  شناخت  برای 
رگرسیون خطی به روش کم ترین مربعات خطا استفاده شد. 
)این روش در بسیاری منابع آماری به عنوان مثال عساکره 
1390 صص 255 - 217 معرفی شده است(. همچنین برای 
شناسایی چرخه  های موجود در رخداد روزهای گرم ایران از 
تحلیل طیفی بهره گرفته شد. این روش به وسیله  ی عساکره 
)1388 : 37 - 44 ( و عساکره ) 1389 :17 - 13 ( به کار گرفته 

شده است.در این پژوهش از نرم افزارهای سورفر1 و متلب2 
استفاده شده است.

1 -Surfer

2 -MATLAB

بحث و نتایج
ویژگی های عمومی میانگین روزهای گرم

نگاره 3 میانگین دمای روزهای گرم کشور را نشان می  دهد. 
برای هر روز سال آستانه  ی  بیان شد، روز گرم  آن گونه که 
که  روزی  نقطه،  یک  در  بسا  چه  بنابراین  دارد.  متفاوتی 
گرم نبوده، دمایی بیش از روز گرم داشته باشد؛ اما به این 
دلیل که آستانه  ی مربوط به آن روز بزرگ تر بوده است، در 

میانگین گیری منظور نشده است.
ناهمواری  های  می  شود  دیده   3 نگاره  در  که  گونه  آن 
ایران از عوامل اصلِی مؤثر بر اندازه و توزیع مکانی میانگین 
دمای روزهای گرم می  باشند. بیش ترین اندازه  های میانگین 
دمای روز گرم در دشت لوت، جنوب خاوری کشور، استان 

خوزستان و استان بوشهر رخ داده است. 
از سوی دیگر کم ترین دما ها در شمال باختری و در البرز 
دما های  نکته  های مهم رخداد  از  دیده می  شود. یکی  میانی 
دریای خزر  در جنوب خاوری  درجه سلسیوس   30  -34

نگاره 2 : توزیع مكانی آستانه دمای روز 
گرم در نخستین روز از ماه های اول 

فصول چهارگانه. 

مأخذ: نویسندگان
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است که برابری دماهای فرین این نواحی را با دماهای فرین 
هسته های  همچنین  می دهد.  نشان  کشور  مرکزی  نواحی 
رخ  پراکنده  شکل  به  کشور  گستره  ی  در  کمینه  و  بیشینه 
داده اند. این امر بیان گر اثر عوامل محلی بر تکوین انواع دماها 

در روزهای گرم است.

مشخصات زمانی روزهای گرم 
نگاره 4 سری زمانی شمار روزهای گرم را در هر سال 
 39 به  نزدیک  گرم  روزهای  شمارِ  میانگین  می  دهد.  نشان 
روز و ضریب تغییرپذیری آن نزدیک به 36 درصد می باشد؛ 
دامنه ای  در  گرم  روزهای  شمار  متوسط  شکل  به  یعنی: 

± 39 روز در هر سال تغییر می  کرده است.  نزدیک به 14
سال 1377 با 74 روز، بیش ترین و سال 1371 با 17 روز 

کم ترین شمار روزهای گرم را داشته  اند. 
از  ماه  روزهای گرم را در هر  میانگین شمارِ  جدول 1 

سال در دوره مورد پژوهش نشان می  دهد. 
در  گرم  روزهای  شمار  میانگین  فراوانی  کلی  به شکل 
نیمه دوم سال بیش از نیمه اول سال است. آذر، دی، بهمن و 
فروردین ماه بیش ترین میانگین رخداد روز گرم را داشته اند.
کم ترین میانگین رخداد گرما نیز مربوط به ماه تیر می  باشد. 
از این رو نیمه سرد سال با روزهای گرم بیش تر ی نیز همراه 
سرد  ماه های  در  گرم  روزهای  رخداد  بنابراین  است.  بوده 

نگاره 3 : میانگین دمای روزهای گرم در گستره 
ایران زمین.

مأخذ: نویسندگان

نگاره 4 : میانگین شمار روزهای گرم در هر 
سال از دوره آماری1386-1340خورشیدی

مأخذ: نویسندگان
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سال یک رخداد و ویژگی اقلیمی به شمار می آید. به شکلی که 
به طور متوسط ساالنه چهار روز گرم مورد انتظار است. درحالی 

که در ماه های گرم سال، روز گرم کمتری مورد انتظار است.
جدول 1 : شمار روزهای گرم در هر ماه از سال در طی 

1386-1340خورشیدی
شمار روز ماه شمار روز ماه

2 مهر 4 فروردین
3 آبان 3 اردیبهشت
3 آذر 2 خرداد
4 دی 1 تیر
4 بهمن 2 مرداد
4 اسفند 2 شهریور

مأخذ: نویسندگان

دستاورد بررسی روندِ شمارِ روزهای گرم نشان گر وجود 
یک روند معنی  دار در مشاهدات است. بر این پایه در برابر 
هر ده سال نزدیک به 4 روز )هر صد سال 37 روز( بر شمار 
گرم  روز  برای  برازنده  الگوی  می  شود.  افزوده  روزها  این 

)HD( - زمان)t( به شکل زیر برآورد شده است:
                                )2

از  درصد   13/7 حدود  انجام شده،  محاسبات  پایه ی  بر 
می  شود.  توجیه  زمان  وسیله  به  گرم  روزهای  شمارِ  پراشِ 
گویای   ،1  p آماره ی  اما  است،  کوچک  اندازه،  این  هرچند 

معنی داری مدل با خطای 0/01 )یک درصد(  است.

1 - p-Value

برای بررسی وجود الگوهای نوسانی از تکنیک تحلیل 
طیفی بهره گرفته شد. نگاره 5  طیف و فاصله اطمینان را 

برای سری  زمانی شمار روزهای گرم نشان می  دهد. 
در این نگاره محور افقی زیرین بسامد چرخه در سال و 
محور افقی باال، دوره بازگشت متناظر را نشان می دهد. محور 
عمودی نشان گر  پراش است. به این ترتیب خط های شکسته، 
طیف )میزان پراش( برای بسامد های متفاوت را نشان می  دهد. 
منحنی پیوسته پایین نشان گر صفر )مرز تصادفی بودن طیف( 
است و خط چین  ها مرز معنی داری با اطمینان 95 درصد است. 
 95 اطمینان  سطح  در  معنی دار  بسامد  ترتیب،  این  به 
درصد برای شمارِ روز های گرم را می  توان دید که همساز 
و  سال(   47 حدود  بازگشت  )دور   0/0213 بسامد  با  اول 
همساز سیزدهم با بسامد 0/2766 )دور بازگشت4-3 سال( 
می باشند. معنی داری همساز اول گواه دیگری بر وجود روند 
چرخه های  محققین  برخی  اعتقاد  به  است.  مشاهدات  در 
ارتباط  نینو در  ال  با پدیده نوسان های جنوبی –  4-3 ساله 

است )عساکره ، 1388 : 47(.

توزیع مكانی روند روزهای گرم
گستره  از  درصد   96/66 پوشش  با   1382/12/17 روز 
کشور فراگیرترین روز گرم به شمار می آید. بررسی رابطه  ی 
پهنه  های گرم با زمان نشان گر شیبی به اندازه  ی 0/0003 برای 

نگاره 5 : طیف و مرزهای معنی-
 داری شمار روز های گرم ایران طی 

1386-1340خورشیدی
مأخذ: نویسندگان
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گستره زیر پوشش می  باشد. از این رو در برابر هر روز به 
شکل میانگین 0/0003  درصد بر پهنه زیر پوشش روز های 
 0/03 روز   100 هر  دیگر  بیان  به  است؛  شده  افزوده  گرم 
درصد پهنۀ همراه با روز گرم افزایش یافته است همچنین 
با  از دگرگونی در گستره زیرپوشش روز گرم  1/1 درصد 

تغییرات زمان توجیه می  شود. 
هرچند که اندازه  ی شیب خط کم و پراش توجیه شده به 
وسیله متغیر پیش بین اندک می  باشد؛ اما وابستگی بین آن ها از 
پایایی باالیی برخوردار بوده و در هر سطح اطمینان دلخواه 
معنی دار است. الگوی برازنده برای گستره زیر پوشش روز 

گرم)AHD(- زمان)t( به شکل زیر است: 
                            )3

در گام بعد توزیع مکانی روند شمار روزهای گرم و دمای 
روزهای گرم، بررسی شد. نگاره 6- الف اندازه  ی تغییر سال 
به سال میانگین شمار روزهای گرم و نگاره 6- ب انداز  ه ی 
تغییر سال به سال میانگین دمای روزهای گرم در گستره  ی 
کشور را نشان می  دهد. در این دو نقشه، خطوط بیان گر روند 
و سایه روشن  های پس زمینه نشان گر معنی  داری روند می  باشد.
آن گونه که در نگاره 6- الف دیده می  شود، روندهای 
مثبت  در برابر روند های منفی از پیوستگی مکانی بیش تری 

زیر  گسترۀ  است.  برخوردار  کشور(  مرکز  در  ویژه  )به 
پوشش روند مثبت حدود 47/93 درصد از کشور را در بر 
می  گیرد. به این ترتیب در نزدیک به نیمی از گستره  ی کشور، 
شمار روزهای گرم در حال افزایش بوده است. بزرگ ترین 
اندازه های روند مثبت در نیمه جنوبی کشور دیده می  شود که 
باهم ارزش 2 روز در سال مشخص شده است. بیش ترین 
نزدیکِی  نیز در  نیز در رشته کوه های زاگرس و  روند منفی 
نواحی  این  مرز  روز   3 ارزش  هم  می  شود.  دیده  شهرکرد 
را شکل داده است. گستره  ی زیر پوشِش روند منفِی شمار 
روزهای گرم، 17/68 درصد از پهنه کشور را دربرمی  گیرد. 
از گستره  ی  به یک ششم  نزدیک  پهنه  ای  در  دیگر  بیان  به 
در  است.  بوده  کاهش  در حال  گرم  روزهای  کشور شمار 
روزهای  شمار  روند  نیز  ایران زمین  پهنه  از  درصد   34/39

گرم ایستا بوده است. 
نگاره 6 - ب توزیع مکانی روند میانگین دمای روزهای 
گرم کشور را نشان می  دهد. می  توان دید که میانگین دمای 
روزهای گرم در نزدیک به 66/34 درصد از پهنۀ کشور در 
)بیش  مثبت  روندهای  بیش ترین  است.  بوده  افزایش  حال 
هسته  یک  به شکل  سال(  هر  در  سلسیوس  درجه   0/2 از 
کوچک در نزدیکی دشت لوت جای دارد. از سوی دیگر در 

نگاره 6 : روند شمار )الف( و 
میانگین دمای )ب( روزهای گرم 

کشور
مأخذ: نویسندگان
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اندکی کم تر از یک سوم )31/76 درصد ( از پهنه  ی کشور، 
میانگین دمای روزهای گرم در حال کاهش بوده است. 

در  درجه سلسیوس(   -0/15( منفی  روندهای  بیش تر ین 
نزدیکی شهرکرد به شکل یک کانون کوچک دیده می  شود. در 
1/9 درصد از گستره کشور نیز روند میانگین دمای روزهای 

گرم ایستا می  باشد.
جدول 2 دستاورد بررسی رابطه  ی بین روند شمار روزهای 
گرم و روند میانگین دمای روزهای گرم کشور با عوامل مکانی 
است. هرچند که اندازه ضریب  های همبستگی باال نمی  باشد 
اما این روابط در هر سطح اطمینان دلخواه، معنادار می  باشند. 
چندان  نه  جغرافیایی  الگوی  از  یادشده  روندهای  بنابراین 
کلی،  استنباط  در یک  ترتیب  این  به  می  کند.  پیروی  یقینی 
با حرکت به سمت نواحی خاوری، شمارِ روزهای گرم و 
میانگین دمای آن ها افزایش می  یابد، اما با حرکت به سمت 

شمال و بلندی  های کشور این روند ها کاهش می  یابد. 

جدول 2 : همبستگی روند شمار روزهای گرم و میانگین 
دمای آن ها با عوامل مكانی در گستره ایران زمین

عوامل مكانی
طول 

جغرافیایی
عرض 

جغرافیایی
ارتفاع

0/163-0/23-0/202روند شمار روزهای گرم

روند میانگین دمای 
روزهای گرم

0/271-0/299-0/225

مأخذ: نویسندگان

نتیجه گیری
میانگین  که  دریافت  می  توان  گذشت  آنچه  اساس  بر 
شمار روزهای گرم در هر سال برای کشور به طور متوسط 
شمار  بیش ترین  سرد  فصل  ماه های  است.  روز   39 حدود 
روزهای گرم را تجربه کرده اند. به این ترتیب احتمال رخداد 
روزهای گرم در این ماه ها بیش از ماه  های دیگر سال است. 
نتایج به دست آمده از بررسی رابطۀ گسترۀ زیر پوشش 
افزایشی  با زمان )روز( نشان گر وجود روند  روزهای گرم 

در  آینده  در  گرم  روزهای  رخداد  بنابراین  است.  معنی دار 
ردیابی  همچنین  داد.  خواهد  رخ  گسترده  تری  پهنه  های 
مکانی روند شمار روزهای گرم و روند میانگین دمای این 
روزها نشان داد که نزدیک به نیمی از گستره  ی کشور دارای 
روند مثبت و در گستره  ای تقریباً برابر یک ششم از پهنه  ی 
ایران  زمین روند منفی حاکم بوده است. بیش ترین روند های 
منفی  روندهای  بیش ترین  و  کشور  جنوبی  نیمه  در  مثبت 
روندهای  است.  داده  رخ  شهرکرد  نزدیکی  و  زاگرس  در 
مثبت از پیوستگی مکانی بیش تر ی به ویژه در مناطق مرکزی 
کشور برخوردارند. در بیش از نیمی از پهنه ایران زمین روند 
میانگین دمای روزهای گرم مثبت و در گستره ی اندکی کم تر 
از یک سوم کشور این روند منفی است. بیش تر ین روند های 
منفی  بیش ترین روندهای  نزدیکی دشت لوت و  مثبت در 
مناطقی  ترتیب  این  به  نزدیکی شهرکرد دیده می  شوند.  در 
با  هستند  گرم  روزهای  شمار  در  افزایشی  روند  دارای  که 
افزایش میانگین دمای این روزها مواجه هستند. عکس این 
از  است.  منفی صادق  روند  دارای  نواحی  برای  نیز  حالت 
شدت  و  فراوانی  کشور  از  گسترده  ای  نواحی  در  رو  این 
می توان  است.  بوده  افزایش  حال  در  گرم  روزهای  رخداد 
و  دما  کلی  رابطۀ  از  یادشده  متغیرهای  بین  ارتباط  که  دید 
عوامل مکانی در سطح کشور پیروی می  کند. به بیان دیگر 
رابطه  روند شمار روزهای گرم، همچنین دمای این روزها با 
طول جغرافیایی مثبت و با عرض جغرافیایی و ارتفاع منفی 
است. نکته در خور توجه، همسانِی بسیار زیاد توزیع مکانی 
میانگین و فراوانی روزهای گرم است. به طوری که آن دسته 
از نواحی کشور که دارای روند مثبت در شمار روزهای گرم 
هستند با افزایش دما در این روزها نیز روبه رو می  باشند. 
به این ترتیب در این نواحی نه  تنها شمار روزهای گرم در 
حال افزایش است بلکه بر شدت اندازۀ دمای این روزها نیز 
افزوده می  شود. عکس همین حالت در مورد روندهای منفی 
نیز صادق است.  به این ترتیب در آن دسته از نواحی کشور 
که شمار روزهای گرم در حال کاهش است از شدت اندازۀ 

دمای این روزها نیز کاسته می  شود.
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بررسی رابطۀ روند شمار روزهای گرم و میانگین دمای 
آن ها با عوامل مکانی نشان داد که این رابطه از الگوی کلی 
ترتیب  این  به  می  کند.  پیروی  مکانی  عوامل  و  دما  رابطۀ 
بر  خاوری  نواحی  به سمت  با حرکت  کلی  روند  یک  در 
شمار روزهای گرم و میانگین دمای آن ها افزوده می  شود و 
با حرکت به سمت شمال و بلندی  های کشور از مقدار آن ها 

کاسته می  شود. 
بررسی و ردیابی موجود در سری زمانی روزهای گرم 
با دوره  ی بازگشت 47  و 3-4  کشور دو چرخۀ معنی دار 
سال را نشان داد. چرخۀ نخست نشان گر روند و چرخۀ دوم 
بیانگر رخداد پیوند از دور است. به اعتقاد برخی محققین 
در  النینو   – جنوبی  نوسان  های  با  ساله    3  -4 چرخه  های 
ارتباط است. همچنین برخی اندیشمندان چرخه  های 8 – 2 
با تغییر در فعالیت های خورشیدی مرتبط می  دانند  ساله را 
)عساکره ، 1388، 47(. با این همه یکی از پیشنهادهای مشخص 

این تحقیق ردیابی عوامل مؤثر بر تکوین این چرخه هاست.
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