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 چکیده

ممکن استت   تغییرات ینا .افتد میکه در طول زمان اتفاق  شود میگفته  ییآب و هوا یطدر شرا ییراتبه هرگونه تغ تغییراقلیم

 رگرستیون آن توستط   یکه بررست  دهدمختلف رخ  های شدتبا  یاز سر هایی چندک دربلکه  نشود دیده ها داده یسر یانگیندر م

 هتای  فصت  روزانته در   یدمتا  ینته و کم بیشتینه  یو مکان یزمان ییراتتغ یمنظور بررس بهپژوهش  یندر ا. است پذیر امکان چندک

، (2016-1987) 1911-1991 متاری بتا دوره آ  یهواشناست  یستگاها 142 یبر رو چندک رگرسیون برازشپس از  یران،مختلف در ا

بندی  پهنه به صورت مکانی معمولی خطیبا نتایج رگرسیون  آن های مختلف محاسبه و پس از مقایسه نتایج شیب روند در چندک

بیشتترین  . دار بتوده استت  نتایج نشان داد که مقادیر حدی کمینه و بیشینه دما در اغلب منتاط  ایتران دارای رونتد معنتی    . شدند

درجه در  1/4 <شیب) ایران و در نیمه شرقی (41/4) تابستان مربوط به چندک پایینی دما و های روند افزایشی در فص  بهار شیب

و  (درجته در ستال   41/4 <شتیب ) در نتواحی شترقی   (91/4) ، اما در پاییز و زمستان به ترتیب مربوط به چندک باالیی دما(سال

حتال یتر رونتد    با این. بوده است (درجه در سال 11/4 <شیب) در شمال غربی و غرب (91/4و  1/4) های میانی و باالییچندک

 .وجتود داشتت    (درجته در ستال   -42/4 >شتیب ) ی شمالی و غرب ایتران دمای پاییز در نیمه (41/4)کاهشی برای مقادیر پایین 

 مربعتات حتداق    رگرسیون یببا ش متفاوتشیبی  ها چندک بیانگر آن است که بیشتر دو روش رگرسیونی مقایسه نتایج همچنین

توان  در نهایت می. باشد داشتند و اختصاص شیب خط رگرسیون مربعات معمولی برای روند تغییرات دما در ک  سری صحیح نمی

ها و  ندکها، چ این تغییرات در فص شدت بیان کرد که تغییر اقلیم در بیشینه و کمینه دمای روزانه در ایران اتفاق افتاده است اما 

   .متفاوت است ،های مختلف بخش
 

 .ایران روند، رگرسیون خطی معمولی، چندک، رگرسیون روزانه، دمای بیشینه و کمینه :های کلیدی واژه

 

 1مقدمه

است که تحت  یمیپارامتر اقل نیترمهم از یکی دما

 راتییت تغ تحتت  زیت ن و یو ختارج  یعوامت  محلت   ریتاث

 ،احمتدی و همکتاران  ) ردیت گیمت  قترار  یمکان و یزمان

 نیانگیت م شیدر مورد افتزا  یتوجهشواهد قاب (. 2411

شتدت و   کنتد  یمت  انیت وجتود دارد کته ب   یجهان یدما

در حتال   دار یمعنت  یشت یگرما عیاز وقتا  یوسعت مکتان 

کته اثترات    (2424 ،ادنان و همکاران)  باشد یم شیافزا

                                                           
ghorbani.khalil@yahoo.com :نویسنده مسئول*

 

انستتان و  یمختلتتف زنتتدگ یهتتارا در بختتش یابتتالقوه

 مطالعتتات. گذاشتتته استتت یموجتتودات زنتتده بتتر جتتا

مختلتف   یهتا بختش  در دما که اندداده نشان یمختلف

 بتوده  داریمعنت  یکاهشت  ایت  یشیافزا روند یداراجهان 

 یدمتتا نهیشتتیب و نتتهیکم در یشتتیافزا رونتتد ،استتت

 وزلنتد ین ،(2411 ،گنزلز هیدالگو و همکاران) ایانتتتاسپ

محمتتد و  ) هنتتد یشتترق  جنتتوب ،(2412 ،کتتالیرو)

 ،ایلتتوری و اجتتایی) قتتایفرآغتترب  ،(2419 ،گوستتوامی

و وجتود   (2421 ،فروغ و همکتاران ) قزاقستان ،(2424

نمونته   (2421 ،نگ و همکارانژ) نیدر چ یکاهشروند 
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دمتا در   یرهتا یرونتد متغ  یاست که در بررس یمطالعات

 و شتتدت شیافتتزا نیبنتتابرا .جهتتان انجتتام شتتده استتت

 ماننتتد ،یجهتتان یجتتو دیشتتد رویتتدادهای یفراوانتت

 ،یخشکستتال د،یشتتد یاتتتتتسرم د،یشتتد یاتتتترمتتگ

 آب در یاستتاس راتییتغ از یناش برف، پوشش کاهش

پینونی و اس ؛2424 ،پایر و مین) است نیریز یهوا و

 نیت ا .(2421 ،ستلیمانی و همکتاران   ؛2424 ،همکاران

بته ستبب نتدرت در وقتو  و      یمت یاقل یحد یها دهیپد

هتا،   آنبتا   ستتم یو اکوس یجوامتع بشتر   یعدم سازگار

 ،دیتاز و مورنتان  )شود  های زیادی می منجر به خسارت

2441.) 

 شیگرمتا  یبه عنوان عام  اصتل  یبشر یهاتیفعال

 ؛2442 ،پتاچوری و ریستینگر  )شتود  یشناخته م نیزم

 نیت شود کته ا یم ینیب شیو پ( 2411 ،پاچوری و میر

، و در صتورت ادامته آن   ابتد یادامته   دمتا  یشیروند افزا

 جتتادیا یطتتیمح ستتتیو ز یاجتمتتاع میعظتت راتییتتتغ

 یکشتور  رانیت ا(. 2421 ،ن و همکارانآدو)خواهد شد 

بتاال،   ریت تبخ  یبتارش کتم و پتانست     یت دل بهاست که 

خشر  مهیمناط  خشر و ن نیدر ب نآمناط   شتریب

از  یکتتتی نکتتتهیا رغتتتمیقتتترار گرفتتتته استتتت و علتتت

 شتریب ،است یکنندگان عمده محصوالت کشاورزدیتول

 نیبنابرا. مواجه است یبآمناط  کشور با کاهش منابع 

 تیت از اهم رانیت ادر  ییآب و هوا راتییتغ  یدرک عم

 در هوا یدما مهم نقش  یدل به .برخوردار است یادیز

 یمتعتدد  مطالعات آن، عواقب و یمیاقل راتییتغ وقو 

 شتده  امتتت انج آن راتییت تغ دتتتت رون یبررست  مورد در

 ها ماه در دما شیافزا به یادیز مطالعات رانیا در. است

ورناصتری  عستاکره و  ) دارنتد  اشاره مختلف یها فص  و

بی و کامیتا  ؛2424 ،بنایان و همکتاران  ؛1991 ،قندعلی

 ؛1999 ،زاده و همکتتتارانحجتتتازی ؛1999 ،عبتتتدی

مطالعتات   ن،یت ا بر عالوه. (2421 ،سلیمانی و همکاران

 در دما روند یهابیش شدت که اندنشان داده یمختلف

شترفی و  . متفتاوت بتوده استت    رانیمختلف از ا ینواح

گزارش کردند که رونتد افتزایش دمتا و     (2424)کریم 

کاهش بارش از مناط  ارتفا  باال یا عتر  جغرافیتایی   

عر  مانند خطوط ستاحلی در ایتران   باال تا مناط  کم

نشان دادنتد   (2411)احمدی و همکاران . مشاهده شد

ترین روند افزایشی دما در فص  زمستتان و در  که بیش

هتای واقتع در نتواحی    مقیاس ساالنه و نیز در ایستتگاه 

فالح قالهری و  .جنوبی و جنوب شرقی ایران بوده است

ای بیان کردنتد کته رونتد    در مطالعه (2419)همکاران 

ایران وجتود دارد و  افزایشی در کمینه و بیشینه دمای 

تتر  هتای گترم در بتیش   شاخص روزهتای گترم و شتب   

تتوجهی داشتته استت کته     ها روند مثبت قابت  ایستگاه

تترین افتزایش دمتا را داشتته     بتیش  ،شمال غرب ایران

ای نشتان  در مطالعته  (2411)رحیمی و حبیبتی   .است

هتای  دار در شتاخص دادند کته رونتد گرمایشتی معنتی    

 کمینته هایی که براساس خصوصا شاخص ،دمای شدید

 رانیت ا هتای ستتگاه یاز ا یاریدر بست دمای روزانه استت  

تتر بتوده   وجود دارد که در ارتفاعات پایین دست بتیش 

بیتتان کردنتتد کتته   (2421)صتتادقی و کاهیتتا   .استتت

تتر از  روندهای افزایشی در کمینته دمتای ایتران بتیش    

ی دما بوده است و شدت افزایش دمای هتوا در  بیشینه

  .تر از مناط  سردسیر بوده استگرمسیر بیشمناط  

 دمتا رونتد   صیتشتخ  نهیکه در زم یمطالعات شتریب

-متن  یناپتارامتر  یهتا  صورت گرفته بر اساس آزمتون 

 زیت ن و استوار است (1921 ،کندال ؛1911 ،من) کندال

انجام شده در مطالعات  یآمار یها یو تحل هیتجز اکثر

بتر استاس    رانیت ا از مختلف یهابخش در ییآب و هوا

دمتا   نیانگیت م ایت  کمینته ، بیشتینه استنباط در متورد  

 ،احمتتدی و همکتتاران  ؛2411 ،الحتتاجی و همکتتاران )

 ،بنایان و همکاران ؛2421 ،سلیمانی و همکاران ؛2411

 یبنتد  دستته  بته  قادرکندال -من آزمون. است( 2421

 یرو بتر  آزمتون  و ستت ین مختلف یها چندک به یسر

 استتوار  فتر   نیا برو  شود یم انجام ها داده یسر ک 

 عیت توز ک  در راتییتغ ن،یانگیم در راتییتغ که هست

(. 2411 ،الستیر و جتین  ) کنتد  یمت  مشخص را پارامتر

 گترم،  یروزهتا  ماننتد  ییدما یحد یها شاخص فیتعر

 یستر  کت   از کته  ییهتا  شاخص گرید و سرد یها شب

 تعتداد  از است ممکن ،شوند یم استخراج هاداده یزمان

و از  نباشتند  برختوردار  رونتد   یت تحل یبترا  داده یکاف

 بته جتز   یستر  یهتا  بختش  گریروند در د ،گرید یطرف

روش  ،استاس  نیت بتر ا  .رخ داده باشتد  یحد یها یسر
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( 1921)که توسط کوئنکر و باستت   1چندک ونیرگرس

 صتتتت یتشخ روش ریت  توانتد  یمت  است شده شنهادیپ

 صتدک  هتر  از راتییت تغ ییشناستا  یبرا نیگزیجا روند

دونتتر و ) باشتتد زمتتان طتتول در ییهتتوا آب یرهتتایمتغ

 فیتتط بتته یابیدستتت بتته منجتتر و( 2412 ،همکتتاران

 یهتتا چنتتدک یبتترا رونتتد یهتتا  یتتتحل از یا گستتترده

روش  نیتتا نیهمچنتت. داده شتتود عیتتمختلتتف از توز

روش حتتداق  مربعتتات از  یهتتا تیمحتتدود یونیرگرستت

خطتا و وجتود    عیت بتودن توز  رنرمالیجمله در موارد غ

( 2411 ،هاوگن و همکاران)را ندارد  انسیوار یناهمگن

 رستتم و محاستتبه ییتوانتتا بتتا یآمتتار روش ریتت و

 نقتاط  بتا  منطبت   و متفتاوت  یونیرگرست  یهتا  یمنحن

 ونیرگرست  روش اعمتال  بتا  .باشتد  یمت  مختلف یصدک

 و یحیتوضت  یرهایمتغ نیب جامع ی رابطه ری چندک،

 شتتود یمتت هیتتته پاستتخ ریتتمتغ از مختلتتف یهتتا بختتش

را در هتر   رونتد  یهتا بیشت  و( 2412 ،بنوئیت و پوئ )

 ،نتتگ و همکتتارانژ) کنتتدیمتت وردآبتترچنتتدک دلختتواه 

2424 .) 

 و یمکتان  یهتا رونتد  یبررست  در یمختلفت  محققان

 روش از یکیژدرولویتته و یمتتیاقل یپارامترهتتا یزمتتان

داروچتا جتونیر و   ) نمودنتد  استتفاده  چندک ونیرگرس

نیتتان و  ؛2424 ،و همکتتارانونتتگ  ؛2419 ،همکتتاران

 جیکه نتتا  (2421 ،کالیسا و همکاران ؛2424 ،همکاران

 گائو نهمچنی. را به همراه داشته است یمهم و کاربرد

 و یزمتتان یرونتتدها یبررستت در( 2412)  فرانتتزک و

 ستتگاه یا 912 در دیشد یدما رییتغ از یمکان یالگوها

 کتتتاربرد از استتتتفاده بتتتا ن،یچتتت در یهواشناستتت

 یبترا  کته  گرفتنتد  جته ینت دکتتتتچن ونتتتیرستترگ

 ه،یت ژانو در روزانته  نیانگیم یدما از ینییپا یها چندک

 و دارد وجتود  هتا  ستتگاه یا شتریب در یشیافزا روند ری

 یدمتتتا از بتتتاالتر یهتتتا چنتتتدک یبتتترا نیهمچنتتت

 ریتت در یکاهشتت رونتتد ریتت روزانتته نتتتتتتیگتتانیم

 در نیچ مرکز سمت به یشرق شمال دامنة از محدوده

 (2411) همکتاران  و میسل. باشد یم تیرؤ قاب  یجوال

 ینت یب شیپت  یبترا  ییآب و هتوا  یهتا  انتخاب متدل  در

و ستاالنه از   یفصتل  یدر دماهتا  یمکان-یزمان راتییتغ

                                                           
1. Quantile Regression 

 ونیرگرست  از 1911-2441 یآمتار  ی دوره یعراق برا

درصد  91روندها در سطح اعتماد  یابیارز یچندک برا

 در یدمابیشینه  شیافز از یحاک جینتا. کردنداستفاده 

 .استت  بتوده  تابستتان  در کمینه دما شیافزا و زمستان

در  راتییتت تغ یبتته بررستت  (2419) همکتتاران و دون

روزانه و سترعت بتاد    یسطح یدماها یآمار یها عیتوز

چنتتدک  ونیدر جهتتان بتتا استتتفاده از روش رگرستت   

دمتا   یبتاال  ریدر مقتاد  شیافزا انگریب جیپرداختند و نتا

در شتمال   نیدر شرق اروپا در طول تابستتان و همچنت  

در . باشتد  یکتم دمتا در زمستتان مت     ریمقتاد  یاروپا برا

تر دما  کم ریدر مقاد راتییتغ نیشتریب یشمال یکایآمر

و زمستتان   زییپتا  یبرا یشمال ییایجغراف یها در عر 

شتبنم در   ی نقطته  یدمتا  یها چندک زیبوده است و ن

 یطتور مشتخص در منتاط  شتمال    و زمستان به  زییپا

در  (2421)چن و همکاران  .کند یم رییتغ تر شیاروپا ب

وابستگی شدید بارندگی روزانه به دمتا را بتا    ایمطالعه

ایستگاه در چین طی  121استفاده از داده های روزانه 

براستاس روش رگرستیون    2412تتا   1912هتای  سال

چارک نتایج نشان داد . چندک مورد بررسی قرار دادند

دمتا حستاس    راتییت بته تغ  شتریب (P75) بارش ییباال

، در کت  ستال   یبنتد  اسیت مق یبترخالف الگوهتا   .بود

 که بود مناط  در تابستان غالب شتریدر ب یروابط منف

تابستتان بته اوج    یدما نیکمتر هچچناندهد ینشان م

 یدر دماهتا  دیبتارش شتد   یمنفت  اسیت ، مقسدبر سال

 .شودمی تیباالتر تقو

توان به ضرورت می شده، انجام مطالعات به توجه با

بررسی تغییترات متغیرهتای دمتایی خصوصتا مقتادیر      

حدی دما که اغلب در وقو  رویتدادهای شتدید ماننتد    

لتذا در  . پی برد ،سی  و خشکسالی اهمیت باالیی دارند

به منظور بررستی و مقایسته تغییترات     ،پژوهش حاضر

زمانی و مکتانی رونتد تغییترات در مقتادیر مختلتف از      

هتای رگرستیون   کمینه و بیشینه دمای روزانته از روش 

و رگرسیون چنتدک استتفاده گردیتد و    خطی معمولی 

 .نتایج مورد تحلی  و مقایسه قرار گرفت

 

 ها مواد و روش
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، وهشژپت  نیت ا در یمطالعات یمنطقه: یمطالعات منطقه

 و خشتر  ی، واقتع در منطقته  رانیا ییایجغراف یپهنه

 درجته  14 تا 21 ییایجغراف طول با جهان خشر مهین

درجتته  11درجته تتا    11 ییایت عتر  جغراف  و یشتمال 

فتالت   رانیت ا نیسترزم  شتتر یاگرچته ب  .باشدیم یشرق

 یبزرگ در منتاط  شتمال   ی، دو کمربند کوهستاناست

واقتع شتده   ( زاگترس  یهاکوه) یو غرب( البرز یهاکوه)

مانع  یدو منطقه کوهستان نیا نکهیبا توجه به او  است

، هر شوند یم رانیا یرطوبت به فالت مرکز دنیاز رس

 رانیت ا یبر آب و هتوا  یبزرگ و محل یجو ستمیدو س

 تنتو  و ( 2424 ،فتحیتان و همکتاران  ) گذاردیم ریتأث

مانند بتارش  ) ییآب و هوا یرهایدر متغ یو مکان یزمان

 ردیت گیقرار مت  یجو ستمیدو س نیا ریتحت تأث( و دما

متوسط بتارش ستاالنه در    .(2411 ،مدرس و همکاران)

باشد کته نتوار ستاحلی و     میلیمتر می 214حدود  ایران

شمالی آن در کنار دریای خزر جزو منتاط  پربتارش و   

بتتاران و  منتتاط  مرکتتزی آن در شتترق کشتتور کتتم    

مناط  جنوبی ایران جزو منتاط   . باشد می ریتتتتکوی

هتوا   ها دمای اشد بطوری که در تابستانب گرمسیری می

 در. رستد  گتراد نیتز متی    درجته ستانتی   14به بتیش از  

شهرهای سردسیر در زمستان دما به کمتر  که در حالی

 .    رسد گراد هم می درجه سانتی -24از 

های  دادهاز در پژوهش حاضر، : استفاده مورد یها داده

ایتران   هواشناستی  هایایستگاه دمای بیشینه و کمینه

استتفاده   ،اختذ گردیتد  کشور از سازمان هواشناسی  که

 94هایی که بتیش از   پس از بررسی اولیه، ایستگاه. شد

 142سال آمار داشتتند جتدا گردیتد کته در مجمتو       

( 1911-1991)ستال   94ی مشتترک   ایستگاه بتا دوره 

پتس از  (. 1شتک   )برای تحلی  رونتد انتختاب شتدند    

 کمینه و بیشینهها، سری زمای فصلی از  استخراج داده

هتای بهتار، تابستتان، پتاییز و      دمای روزانه برای فصت  

از . ساله تشکی  شد 94ی زمانی  زمستان برای این بازه

برای تحلی  روند در  دو روش رگرسیون خطی معمولی

رگرسیون چنتدک بترای    روشو  های دمامیانگین داده

 های مختلف از کمینه و بیشینهدر چندک تحلی  روند

هتای  های روند در چندکشیبسپس . دما استفاده شد

نتایج متورد  بندی گردید و مختلف برای ک  ایران پهنه

 . بررسی و مقایسه قرار گرفت

 

 
 

 ايستگاه مشاهداتی در ايران 142موقعیت  :1 شکل
 

پتژوهش از دو روش   یتن ا در :های بررسی روند روش

 یونو رگرستت یمعمتتول یخطتت یونرگرستت یونی،رگرستت

دمتتا در طتتول زمتتان  ییتتراتتغ یبررستت یچنتتدک بتترا

 یبررست  منظتور  بته بترای ایتن منظتور،    . استفاده شتد 



 35                                                                                                                                    ...های چندک در مکانی و زمانی تغییرات روند بررسی

کمینته   یرهایمتغ مقادیر مختلف از در یفصل راتییتغ

 استتفاده  چنتدک  ونیرگرست  از ران،یا در دماو بیشینه 

ستپس  . و با روند رگرسیون میانگین مقایسته شتد   شد

مقتادیر  )های حتدی   در چندک برآورد شده یها بیش

 یبرا و میانه (بسیار پایین و بسیار باال از متغیرهای دما

 یستتگاه یا  یتا ضمن تحل دیگرد یبند پهنه رانیک  ا

 بیش یها نقشه میمختلف، با ترس یها روند در چندک

 ییدمتا  راتییت مناط  بتا تغ ، مختلف یهاروند در فص 

 .  مختلف مشخص شوند

متدل رگرستیون خطتی     : رگرسیون خطی معمولی

معمولی به منظور بررسی رابطة بتین میتانگین توزیتع    

بتا تعتدادی متغیتر تشتریحی متورد       Yمتغیر تصادفی 

فترم متدل رگرستیون خطتی     . گیترد  استفاده قرار متی 

 .باشد می (1)معمولی به صورت رابطة 

                                 (1              )  

پارامترهتای نتامعلوم متدل کته بایتد         و   که در آن 

   مقتادیر معلتوم متغیتر مستتق  و        برآورد شتوند،  

 ،       در حتالتی کته   . متغیر تصادفی هستتند 

ی  را بته فترم رابطته    (1)ی شمارة  توان رابطه گاه می آن

                      .بشرح زیر بازنویسی کرد( 2)

(2)                                                         

  را میانگین شرطی متغیر تصتادفی        که کمیت 

. (2441 ،کتوئنکر  ؛1921 ،کتوئنکر و باستت  ) نامنتد  می

برای برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی معمتولی  

مدل استفاده های  از روش حداق  کردن مربع باقیمانده

شتود کته ایتن نتو  از بترآورد، رگرستیون حتداق          می

 .شود نامیده می 1مربعات

 روش یتتر چنتتدک رگرستتیون :رگرسیییون چنییدک

 رگرسیونی های منحنی رسم و محاسبه قابلیت با آماری

کته   باشتد  می مختلف صدکی نقاط با منطب  و متفاوت

هتا را   تتر و بهتتر از داده  عالوه بر اینکه تصتویری کامت   

کند، قادر است منحنتی یتا ختط رگرستیون      فراهم می

مربوط به هر چندک دلخواه را به طور جداگانه ترستیم  

کند و امکان بررسی ارتباط بین متغیرهای مستتق  بتا   

های موردنظر متغیتر وابستته را بتدون نیتاز بته       چندک

                                                           
1. least squares regression 

2. Least Absolute Deviation 

 ها، حتتی در حوتور نقتاط پترت     نرمال بودن باقیمانده

کته بته طتور گستترده      (2441 ،کوئنکر) کند فراهم می

 ،یتو و همکتاران  ) مورد توجه محققان قترار گرفتته انتد   

 متغیتر  های چندک کردن مدل برای روش این .(2449

 یتا  شترطی  مستتق   متغیرهتای  روی بتر  معتین  پاسخ

در  یشتتری ب اطالعتات شده است و  یینزمان تع یرورب

 یحتد  یرمرتبط با مقاد یعوقا ییراتتغ یچگونگ یبررس

 . دهد یقرار م یاردر اخت یدو شد

 باشتد  متی ( 9)به شک  رابطته  مدل رگرسیون چندک  

 :(2441 ،کوئنکر)

                            (9          )
                       

ضتتریب       عتتر  از مبتتد  و       کتته در آن، 

امتین چنتدک   ρباشد و هر دو بسته به مقدار  شیب می

خطا بتا انتظتار صتفر و     ε. کنند مورد بررسی تغییر می

 ،لی و همکاران) باشد می 1تا  4از  ρی مقادیر  محدوده

از حتتداق  بتترای بتترآورد رگرستتیون چنتتدک  . (2419

شتود   ها استفاده می باقیمانده  نمودن مجمو  قدرمطل 

. شود نامیده می 2ها که روش حداق  قدرمطل  باقیمانده

ام، توستط  ρبر این اساس، بترآورد رگرستیون چنتدک    

 :شود انجام می(  1)داق  کردن رابطه ح

(1) 

                                

yp(xi)+i|yi>yp(xi) yi yp(xi)                  
            

               ,            کتتتتتتتته 

بته عبتارتی دیگتر، مقتدار مطلت       . باشتد  می        

ام منتتارر  ρاز چنتدک     تفاوت بتین یتر مشتاهده    

گیرد اگتر مشتاهدات زیتر     می      ، وزن       

گیترد اگتر مشتاهدات     متی  ρخط چندک باشتد و وزن  

. (2419 ،لتتی و همکتتاران)بتتاالی ختتط چنتتدک باشتتد 

کتوئنکر و دی اوری   ی برآورد پارامترهای مدل در نحوه

 شده انیب (2441)و کوئنکر  (2441)کوئنکر  ،(1912)

 ،کتوئنکر ) quantregو در این مطالعته از بستته     است

 . استفاده شده است Rدر نرم افزار  (2411

 

                                                           
2. Least Absolute Deviation 
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 نتايج و بحث

برازش رگرسیون چنیدک بیر سیری بیشیینه و     

برازش  با: های مختلف کمینه دمای روزانه در فصل

 ینهو کم زمانی بیشینه یسر روی بر چندک رگرسیون

 یستتتگاها 142 یبتترا)فصتت  ستتال  1روزانتته در  یدمتتا

، 1 صتدک  9 برای روند خط یبش مقادیر، (یهواشناس

همچنین شتیب   و 99و  91، 94، 21، 14، 21، 14، 1

با توجته بته   . ها محاسبه شدخط رگرسیون معمولی آن

حجتتم زیتتاد محاستتبات، نتتتایج بطتتور نمونتته بتترای دو 

ترتیب واقع در شمال غربی و  هایستگاه تبریز و کرمان ب

جنوب شرقی ایران و برای دو فص  تابستان و زمستان 

و  2هتای   شتک   ، 2و  1 ایهت  جدول)آورده شده است 

هتای   نتایج نشان داد شیب خط روند برای چنتدک (. 9

مختلف در این دو ایستتگاه هواشناستی و حتتی بترای     

هتتای مختلتتف  هتتای یتتر ایستتتگاه و در فصتت  چنتتدک

در کرمان برای فصت  تابستتان چنتدک    . متفاوت است

کمینتته دمتتای روزانتته بتتا    از (41/4)حتتدی  پتتایینی

در حال افزایش ( سال 14درجه در  2)بیشترین شیب 

 اما در تبریز برای فص  زمستتان چنتدک بتاالیی   . است

کمینه دمای روزانه بتا بیشتترین شتیب     (99/4)حدی 

هتا در   نسبت به دیگر چنتدک ( سال 14درجه در  1/1)

 حتدی  حال افزایش است در حالی که چندک پتایینی 

ستتال در  14گتتراد در  درجتته ستتانتی 91/4 (41/4) آن

 .  حال افزایش است

بررسی روند تغیییرات بیشیینه و کمینیه دمیای     

رگرسییون چنیدک و     روزانه با استفاده از شیی  

به منظور بررسی رونتد تغییترات   : رگرسیون میانگین

های کمینته  های مختلف از سری زمانی دادهدر چندک

چندک بر روی و بیشینه دمای روزانه، روش رگرسیون 

هتای متورد مطالعته    ها و برای هر یتر از ایستتگاه  داده

طور   هبا توجه به حجم باالی محاسبات ب .اعمال گردید

های منتخب کرمتان و تبریتز    نمونه نتایج برای ایستگاه

ارائه گردید و نتایج آن با شیب خط رگرسیون معمولی 

هتای متورد مطالعته،     برای تمام ایستگاه. مقایسه گردید

نشتان داده   1تتا   1های  ک نتایج به صورت نقشه در ش

های میانگین و میانته بتر روی    که رگرسیون شده است

کنند و همچنین تغییرات  های دما تمرکز می مرکز داده

ی دمتا بتر    های باالیی و پایینی در توزیع داده در دنباله

 9و  2شتک   . روی رگرسیون میانه تأثیر چندانی ندارد

دما  کمینه و بیشینههای  در چندک شیب خطوط روند

های تابستان و زمستان که از نظر دمتایی   را برای فص 

آینتد، نشتان    هتای مهتم بته شتمار متی      به عنوان فص 

و  1داری آماری رونتدها در جتدول    دهد و نیز معنی می

آمتتده استتت؛ خطتتوط آبتتی در شتتک ، بیتتانگر ختتط   2

های مختلف و خط تیرة  رگرسیون چندک برای چندک

 .باشد مز بیانگر شیب رگرسیون میانگین میقر

شتتیب ( 1، جتتدول 2شتتک  )در فصتت  تابستتتان  

برای کمینه دمای روزانه  (1/4)رگرسیون چندک میانه 

( 411/4)و تبریتز  ( 419/4)در هر دو ایستتگاه کرمتان   

بته ترتیتب ایستتگاه    )متفاوت با شیب حداق  مربعتات  

باشد و شتیب خطتوط چنتدک در     می( 41/4و  412/4

ها برای هر دو ایستگاه افزایشی و مثبتت   تمامی چندک

هتا در کرمتان بته ویتژه در      اما شتدت شتیب  . باشند می

و  41/4، 41/4 هتای کچند)ای حدی پایینی ه چندک

، 2شک  ) و نیز در فص  زمستان. باشد تر می بیش (1/4

برای کمینه دمای روزانته شتیب رگرستیون    ( 1جدول 

و تبریتز  ( 491/4)های کرمان  چندک میانه در ایستگاه

مقداری متفاوت با شتیب رگرستیون حتداق     ( 421/4)

رتیتتب بتته ت)مربعتتات و یتتا رگرستتیون خطتتی معمتتولی 

باشد و شیب خطوط برای  می( 411/4و  41/4ایستگاه 

باشند که شدت  های مورد نظر مثبت می تمامی چندک

هتتای افزایشتتی در ایستتتگاه تبریتتز بتترای   ایتتن شتتیب

به طور  (1/4تر از های بیشچندک)های باالیی  چندک

 . باشد تر می محسوسی بیش
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 هیای  ايسیتگاه  بیرای  روزانیه  دمای کمینه از فصلی زمانی های سری برای میانگین رگرسیون و چندک رگرسیون خطوط :2 شکل

 1583-1553 دورة طی تبريز و کرمان

 

1583-1553 دورة طی روزانه دمای کمینه ی برای توزيع داده( سالگراد بر  درجه سانتی)چندک  های شی  :1 جدول  

  فص
 

 ایستگاه
 

رگرسیون 

خطی 

 معمولی

 رگرسیون چندک

41/4 41/4 1/4 21/4 1/4 21/4 9/4 91/4 99/4 

 تابستان
 کرمان

**412/4 **2/4 
**12/4 

**41/4 
**41/4 

**41/4 
**41/4 

**42/4 
**41/4 *42/4 

 تبریز
**41/4 41/4 49/4 

*49/4 
**41/4 **41/4 

**41/4 
**41/4 

*41/4 42/4 

 زمستان
 کرمان

**41/4 49/4 
*41/4 

**41/4 
*41/4 

*41/4 
*41/4 42/4 

*41/4 49/4 

 تبریز
**411/4 41/4 41/4 

*41/4 42/4 
**41/4 

**42/4 
**1/4 

**41/4 
**11/4 

  **p<0.05*  ،p<0.01 :داری یمعن سطح

 

 فصتت  بتترای روزانتته دمتتای بیشتتینه بررستتی در

 چندک رگرسیون شیب( 2 جدول و 9شک  ) انتتابست

 بتا  متفتاوت ( 422/4) کرمتان   ایستتگاه  در (1/4) میانه

 ایستتتگاه در امتتا( 491/4) مربعتتات حتتداق  شتتیب

 حتتتداق  شتتتیب بتتته نزدیتتتر( 419/4) زتریتتتتتتتب

 خطتوط  شتیب  همچنین. باشد می( 41/4) اتتربعتتتم

 تمتتامی در ایستتتگاه دو هتتر بتترای بتترآوردی چنتتدک

 امتا   دار معنتی  و مثبتت ( 9شک  ) منتخب های چندک

 (41/4 و 41/4هتای  دکچن) پایینی حدی های چندک

 هتای  چنتدک  بته  نستبت  تری بیش شیب مقادیر دارای

 روزانته  دمتای  بیشینه های داده برای اما باشند می دیگر

 میانته  چنتدک  رگرستیون  های شیب زمستان فص  در

 تبریتز  و( 419/4) کرمتان  هتای  ایستگاه برای برآوردی

 حتداق   شتیب  بتا  چشتمگیری  تفاوت دارای( 119/4)

. باشتد  متی ( 121/4 و 42/4 ایستگاه ترتیببه ) مربعات

 (1/4تتر از  کمهای کدچن) پایینی های چندک خطوط

 دار غیرمعنتی  امتا  منفتی  روند دارای کرمان ایستگاه در

هتای  کدچنت ) بتاالیی  هتای  چندک که حالی در هستند

 مثبتت  شتیب  بتا  دار معنتی  روند دارای (1/4تر از بیش

 در نیتز  تبریتز  ایستگاه در(. 9شک  ) باشند می افزایشی

 کته  دارد وجتود  افزایشی دار معنی روند ها چندک اغلب

 تتری  بتیش  شتدت  از (99/4) حتدی  باالیی  ندکچ در

 .باشد می برخوردار
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 هیای  ايسیتگاه  بیرای  روزانیه  دمای بیشینه از فصلی زمانی های سری برای میانگین رگرسیون و چندک رگرسیون خطوط :5شکل

 1583-1553 دورة طی تبريز و کرمان

 

 1583-1553 دورة طی روزانه دمای بیشینه ی برای توزيع داده( سالگراد بر  درجه سانتی) صدک های شی : 2 جدول

 ایستگاه فص 

رگرسیون 

خطی 

 معمولی

 رگرسیون چندک

41/4 41/4 1/4 21/4 1/4 21/4 9/4 91/4 99/4 

 تابستان
 41/4** 41/4** 41/4** 41/4** 49/4** 42/4** 49/4** 41/4** 11/4** 491/4** کرمان

 41/4** 41/4** 41/4** 41/4** 41/4** 41/4** 42/4** 49/4** 12/4* 41/4** تبریز

 زمستان
 12/4** 19/4** 1/4** 1/4** 41/4** 49/4 4 -41/4 -41/4 42/4** کرمان

 22/4** 11/4** 11/4** 12/4** 11/4** 11/4** 49/4** 42/4** 41/4 121/4** تبریز

  **p<0.05*  ،p<0.01 :داری یمعن سطح

 

 رگرستتیون نتتتایج از تتتر کامتت  تصتتویری 1 شتتک 

 ینته و بیشتینه  کم تغییترات  روند بررسی در را چندک

 مقیتاس  در تبریز و کرمان های ایستگاه در روزانه دمای

 چنتدک  هتای  شتیب  کته  طوری به دهد می نشان فصلی

 یعنتی  1 گتام  بتا  99 تا 1 های کصد برای شده برآورد

 در کته  کنتد  می بررسی را 99، ...، 9، 2، 1 های چندک

 هتر  بترای  برآوردی روند شیب مشکی، نقاط شک  این

 یبترا  ٪94 اعتمتاد  حتدود  خاکستری، ناحیة و چندک

قرمتز بته    یترة خط قرمز و خط ت یزو ن باشد یم ها یبش

 یتن و حتدود اعتمتاد ا   یانگینم یونرگرس یبش یبترت

 ییترات بهتار و تابستتان تغ   یها در فص . باشد یم یبش

 یهتتا چنتتدک یشتتتردر ب یستتتگاهدر هتتر دو ا هتتا یبشتت

 یببه شت  یرنزد یبادما، تقر ینه و بیشینهکم یها داده

 هتا  یبتفاوت ش یشترینب بوده و (1/4) یانهم یونرگرس

 یهتتا دکچنتت) یینبتتاال و پتتا یحتتد یهتتا در چنتتدک

 یکتته تمتتام شتتود یمتت یتتدهد( 91/4و  1/4 ی محتتدوده

مختلتف   یهتا  در چنتدک  یستگاها هر دو یبرا ها یبش

های پایینی ها در چندکو مقادیر شیب باشد یمثبت م

تر از بیش از ایستگاه کرمان (1/4تر از ی کمها دک چن)

-متی  (1/4تتر از  بتیش ی ها دکچن)های باالیی چندک

کرمتان در بهتار    یستتگاه ا یدما بیشینه یاما برا. باشد

و  یانته م  ها متفاوت با چنتدک  چندک یدر تمام یطشرا
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 یها که چندک یا به گونه باشد؛ یم یانگینم یونرگرس

 یهتا  و چنتدک  یانهم یبباالتر از ش های یبش تر، یینپا

 یانته م یباز شت  تر یینپا های یبش یدارا یی،باال یحد

رونتد   یطو زمستتان شترا   ییزپا یها در فص . باشند یم

و در اغلتب متوارد    باشتد  یمتفاوت با بهار و تابستان مت 

 یمختلتتف دارا یهتتا در چنتتدک یبتترآورد هتتای یبشتت

و  باشتند  یم یانهو م یانگینم یببا ش یتفاوت محسوس

و  بتاال  یحد یها در چندک ها یبدر ش ییراتتغ یشترب

زمستتان در   یدمتا  کمینته به جز  .شود یم یدهد یینپا

 یبشت  یهتا دارا  چنتدک  یکه در تمتام  یستگاههر دو ا

 یها موارد چندک یدر مابق باشند، یم یشیمثبت و افزا

 یدارا ییبتاال  یهتا  و چندک یمنف یبش یدارا یینیپا

 . باشند یم یشیمثبت و افزا یبش

 

 
  ها چندک همراه به روزانه دمایو بیشینه  کمینه از فصلی زمانی سری برای روندها  شی  نمودار :0 شکل

 تابستان و زمستان های فصل برای( 41/4 گام با 55/4-41/4)

 

هتتا و  بررستتی: هییا چنییدک  توزيییع مکییانی شییی 

 142هتر یتر از    های انجام شده در بتاال بترای   تحلی 

ایستگاه مورد مطالعه انجام شتد و نتتایج شتیب بترای     

 ،41/4 میانته و بتاالیی بته ترتیتب     ،پایینی های چندک

های بهتار، تابستتان،    برای هر یر از فص  91/4و  1/4

پتتاییز و زمستتتان و مقیتتاس ستتاالنه بتته ترتیتتب در    

در ایتن  . پهنه بندی شده استت  1و  2، 1، 1های  شک 

هایی است کته   های مشکی بیانگر ایستگاه ها دایره شک 

هتتای توختتالی  دار هستتتند و دایتتره دارای رونتتد معنتتی

را نشتان   دار هتای بتا رونتد غیرمعنتی     مشکی، ایستتگاه 

هتای   هتا توزیتع مکتانی شتیب     در این شتک  . دهند می

کمینته و بیشتینه   بترای دادة   99و  14، 1هتای   صدک

بترای هتر    1911-1991های  دمای روزانه در بین سال

 .فص  گزارش شده است

هتتا در  مقتتادیر شتتیب ( 1شتتک  )در فصتت  بهتتار  

هتای مختلتتف بترای کمینتته و بیشتینه دماهتتا     چنتدک 

هتا شتیب مثبتت     در بیشتتر بختش  . باشتد  متفاوت متی 

شود  افزایشی در کمینه و بیشینه دمای روزانه دیده می

که  باشند در حالی بیشتر می 1 صدکها در  و این شیب

درصتد   برای هر دو متغیر دمتا  91و  14های  صدکدر 

برای کمینه و بیشینه . باشد ها به نسبت کمتر می شیب

های مثبت و افزایشتی   ترین شیب بیش 1 صدکدما در 

شود کته بترای    در شرق و جنوب شرقی ایران دیده می

بنتابراین  . باشتند  ها بیشتر متی  بیشینه دما شدت شیب

توان بیان کرد که دماهای پتایین در روز کته اغلتب     می
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افتند، با شدت زیتادی در فصت     می در اول صبح اتفاق

 صتدک داری نیتز در   از نظر معنی. اند بهار افزایش یافته

های نتوار   ها به جز تعدادی از ایستگاه تمامی ایستگاه 1

دار در  ساحلی شمال و شمال غربی، دارای رونتد معنتی  

هتای   صتدک همچنین در . کمینه و بیشینه دما هستند

هتا،   بیشتر ایستتگاه  برای هر دو متغیر دما در 91و  14

 .باشند دار می روندها معنی

 

 
 ايستگاه در فصل بهار 142برای  چندک  نیام 53و  نیام 34 ن،یام 3در   های رگرسیون چندک شی  :3شکل 

 

نیز همانند فصت  بهتار   ( 1شک  )در فص  تابستان 

در اغلب نواحی رونتد مثبتت و افزایشتی بترای تمتامی      

حتدی    کته چنتدک   به طتوری . شود ها دیده می چندک

دمتا کته معمتوال در     کمینته از  (1 صدک) 41/4پایین 

افتتد، در نتواحی شترقی کشتور      ابتدای صبح اتفاق می

. باشتد  دارای روند مثبت افزایشی با شدت بتاالتری متی  

دمتا نیتز در    بیشتینه هتای پتایین از    همچنین چنتدک 

نواحی شترق و غترب و بتین ایتن نتواحی دارای رونتد       

باشتند  و در   تتری متی   مثبت افزایشی بتا شتدت بتیش   

نتتواحی  ،دمتتا بیشتتینهاز  (91ک صتتد) بتتاالیی  چنتتدک

ساحلی شمال دارای شیب افزایشی بیشتر هستند کته  

حاکی از این است که روزهای تابستان در ایتن نتواحی   

تتر   وند نیز در بتیش داری ر از نظر معنی. اند تر شده گرم

شتود و تنهتا در    دار دیده متی  دهای معنیها رون ایستگاه

ح  شتمالی  هتای پراکنتده در ستوا    تعدادی از ایستتگاه 

 .باشند دار می روندها غیر معنی

 1/4و  41/4هتای   چندک( 2شک  )در فص  پاییز 

از کمینتته و بیشتتینه دمتتا در بیشتتتر  (14و  1صتتدک )

باشتند کته در    ها دارای شیب منفی و کاهشی می بخش

های  شود اما بخش ی شمالی ایران بیشتر دیده می نیمه

از نظتتر . باشتتند جنتتوبی دارای رونتتد افزایشتتی متتی   

هتتتا، رونتتتدها  داری نیتتتز در بیشتتتتر ایستتتتگاه معنتتتی

ی حتدی بتاالی    اما برای چنتدک . باشند دار می غیرمعنی

ها رونتدهای   ، تقریبا در تمامی بخش(91 صدک) 91/4

هتا در   شتود کته شتدت آن    مثبت و افزایشی دیده متی 

توان بیان کترد   ی شرقی کشور بیشتر است لذا می نیمه

که دماهای باالی پاییز که بیشتر در اواسط رهر اتفتاق  

داری نیتز   از نظتر معنتی  . باشد افتد رو به افزایش می می

دار هستتند امتا در    ها، رونتدها معنتی   در بیشتر ایستگاه

های واقع در جنوب غربی ایران روندها از  اغلب ایستگاه

 . باشند دار نمی نظر آماری معنی
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 در فصل تابستانايستگاه  142برای  چندک  نیام 53و  نیام 34 ن،یام 3در  های رگرسیون چندک  شی  :8شکل 

 

 
 در فصل پايیزايستگاه  142برای   امین چندک  53امین و  34امین،  3در  های رگرسیون چندک  شی  :5شکل 

 

پایینی حدی   چندک( 1شک  )برای فص  زمستان 

دمتا دارای رونتد   کمینه و بیشتینه  از  (1صدک ) 41/4

که بیانگر  بودهی غربی ایران  دار در نیمه افزایشی معنی

باشد؛ در حالی که در  افزایش دماهای پایین در روز می

 یکه در تعداد ،شود ی شرقی روند منفی دیده می نیمه

دمتتا در  کمینتته. باشتتند یمتت دار یمعنتت هتتا ستتتگاهیاز ا

 یشتتیرونتتد افزا یدارا ییو بتتاال یانیتتم یهتتا چنتتدک

 یکه در شمال غرب باشد یم ینواح تر شیدر ب دار یمعن

کرد که  انیب توان یبا شدت باالتر محسوس است لذا م

روزانته در زمستتان    یدما کمینه یو باال یانیم ریمقاد

روزانته   یدمتا  بیشتینه  یزمان یسر. افته استی شیافزا

در (91و  14 یها-صدک) 91/4و  1/4 یها در چندک

 دار یمعنتت یشتتیرونتتد افزا یدارا رانیتتتمتتام منتتاط  ا

 رانیا یدر شمال غرب بیششدت  که یبه طور باشد یم

در  بیشت  ریلذا با توجته بته مقتاد    باشد یتر م محسوس

در هنگتام   بدما که اغل بیشینهاز  یحد ییباال  چندک

ارهتار   توان یم ،افتد یساعات رهر از شبانه روز اتفاق م

 شیافتزا  ییساعات رهر بتا شتدت بتاال    یداشت دماها

 .است افتهی
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 در فصل زمستانايستگاه  142برای  چندک ینام 53و  ینام 34، ینام 3  درهای رگرسیون چندک  شی  :6شکل 

 

تتوان بیتان کترد کته      های باال متی  با توجه به یافته

هتای   رگرسیون چندک امکان وجود روندهای با شتیب 

هتای مختلتف از    هتا یتا چنتدک    متفاوت برای محتدوده 

دمای روزانه را نشتان داده  کمینه و بیشینه توزیع دادة 

کته ممکتن استتت رفتتار تغییتترات در     طتتوری استت بته  

هتای مختلتف بترای هتر چنتدک دلختواه از دادة        فص 

هتای دیگتر    دما، متفتاوت بتا چنتدک   کمینه و بیشینه 

ها به صورت  دما در بیشتر فص کمینه و بیشینه . باشد

دار افتتزایش پیتتدا کتترده استتت امتتا شتتدت ایتتن  معنتتی

هتتای بتتاالیی و پتتایینی  رونتتدهای افزایشتتی در چنتتدک

های بهتار و زمستتان تمتامی     در فص . اند تفاوت بودهم

هتتا در اغلتتب نتتواحی دارای رونتتد افزایشتتی در  چنتتدک

باشتند و شتدت ایتن رونتدها      دما متی کمینه و بیشینه 

های پایینی، اما بترای فصت     برای فص  بهار در چندک

هتتای میتتانی و بتتاالیی بیشتتتر    زمستتتان در چنتتدک 

ر منتاط  رونتد   تابستتان در بیشتت    در فصت  . باشند می

افزایشی وجود دارد اما شتدت ایتن رونتدها نستبت بته      

باشتد بته    تر متی  های بهار و زمستان به مراتب کم فص 

تر  های پایینی بیش ها در چندک که مقادیر شیب طوری

امتا در  . باشتد  تر می های میانه و باالیی کم و در چندک

تتر   هتای پتایینی و میتانی در بتیش     فص  پاییز چنتدک 

کته   باشتد در حتالی   ارای شتیب کاهشتی متی   مناط  د

دار افزایشتی دارد کته    چندک باالیی حدی روند معنتی 

دمتتای روزانتته در کمینتته و بیشتتینه بیتتانگر افتتزایش 

هتاوگن و   .باشتد  های باالیی در این فصت  متی   محدوده

در  راتییتغ نیبه تخم یا مطالعه در (2411) همکاران

 ونیزمستان با استفاده از روش رگرست  یدما یها عیتوز

نشتان   جیو نتتا  اندپرداخته یشمال یکایچندک در آمر

در طتول زمستتان در    یداد که تنو  دما بته طتور کلت   

. استتت افتتتهیکتتاهش  ییایتتجغراف یبتتاال یهتتا عتتر 

نشتان داده کته تفتاوت در دو چنتدک      جینتا نیهمچن

 دمتا  عیت توز ریزمستان به انتدازه ستا   یاز دماها ینییپا

 ریاست و مقدار کاهش آن نسبت بته ستا   افتهیکاهش ن

از نظر مقایستة روش   .است زیدما ناچ عیتوز یها بخش

رگرسیون چندک با روش رگرسیون میتانگین و میانته   

تتوان ارهتار داشتت کته روش      نیز با توجه به نتایج می

رگرسیون چندک اطالعات زیتادی در متورد چگتونگی    

های مختلف از توزیتع متغیرهتای    تغییرات در محدوده

دهتد کته رونتد     دهد و نشان متی  دما در اختیار قرار می

ها رخ داده و یا در کتدام یتر    کدام چندک تغییرات در

کته   در حتالی . ها شدت بیشتری داشته استت  از چندک

 انته یم ایت  و نیانگیت م تنها انهیم ای ورگرسیون میانگین 

 ی نحوه مورد در یاطالعات و داده قرار نظر مد را ها داده

و  کمینته  عیت توز از مختلتف  یهتا  محدوده در راتییتغ
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 ادهتتتتتت استف نیهمچن دهد؛ ینم دست به دمابیشینه 

 خصتوص  در یشتتر یب اطالعات دما نهیشیب و نهیکم از

 بتر  و دهتد یمت  روز شبانه در دما روند راتییتغ ینحوه

 دمتا  نهیشت یب و نهیکم که کرد انیب توانیم نآ اساس

 یدمتا  بته  نسبت یرتریرپذیتاث و ترحساس یدماها که

 .انتد کترده  یراتییتغ چه روز شبانه در هستند، نیانگیم

چنتدک   ونیکرد که روش رگرس انیب توان یم نیبنابرا

دمتا   یرهتا یمتغ یمکان-یزمان یروندها ی مطالعه یبرا

دارد که  دیجنبه مف نیانگیم یبه جا یعیبه صورت توز

را  رندگانیگ میمتخصصان و تصم ازین تواند یم یبه خوب

 ریبلنتتد متتدت و تتتأث یهتتا یزیتتر در برختتورد بتتا برنامتته

 ،عباس و همکتاران )سازد  برطرف ییآب و هوا راتییتغ

کتته ممکتتن استتت تغییتترات در     بستتا چتته(. 2419

های دمای میتانگین،   های دیگری از سری داده محدوده

های حدی بتاال یتا پتایین اتفتاق      برای مثال در چندک

ها چندان محستوس   بیفتد اما در میانگین یا میانه داده

هتای اشتتباه را بته     گیری نباشد که گاه نتایج و تصمیم

  .دنبال خواهد داشت

 

 گیری نتیجه

در مطالعه حاضر به منظور بررسی زمانی و مکتانی  

دمتتای روزانتته در و بیشتتینه  کمینتتهرونتتد تغییتترات 

-1991های مورد مطالعه در طول دوره آماری  ایستگاه

و در مقیتتاس فصتتلی، از روش رگرستتیون خطتتی 1911

معمولی و رگرسیون چندک استتفاده گردیتد و نتتایج    

رین نتتایج  تت  مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت که مهم

 :باشد به شرح زیر می

دارای رونتد  کمینته و بیشتینه   در فص  بهتار دمتای    -

تتتر نتتواحی ایتتران   دار در بتتیش افزایشتتی و معنتتی

باشند بته طوریکته مقتادیر دماهتای پتایین در       می

تری افتزایش   ی شرقی ایران با شدت محسوس نیمه

 .یافته است

تتر نتواحی رونتد افزایشتی      در فص  تابستان در بیش -

دما وجود دارد و شدت ایتن  کمینه و بیشینه برای 

تتر   روندها برای مقادیر پایین از متغیرهای دما بیش

لذا مقادیر دماهای پایین افزایش یافتته و  . باشد می

 .روند تر شدن پیش می روزها به سمت گرم

افزایش دما در فصول گرم سال باعث افزایش تبخیتر   -

ب در سراستر ایتران و   آن کاهش منابع آو متعاقب 

از طرفتی بتا   . شتود متی  های زیرزمینیفشار به آب

 (آبی گیاهتان نیاز ) تعرق-افزایش دما میزان تبخیر

نیز افتزایش یافتته و کتاهش بتالقوه منتابع آب بته       

خصوص در منتاط  خشتر را بته همتراه خواهتد      

 ءآبتی بته دلیت  ستو    کتم لذا عالوه بر وجود . داشت

تعترق بته دلیت     -افتزایش میتزان تبخیتر    ،مدیریت

ب خواهتد  افزایش دما، باعث کاهش بیشتر منتابع آ 

 .شد

مقتادیر دماهتتای پتتایین و میتتانی در فصتت  پتتاییز در   -

ی  ی شتمالی کتاهش یافتته استت و در نیمته      نیمه

افتزایش  شرقی کشور مقادیر دماهای بتاال در حتال   

، احتمال دم در فص  پاییزکاهش دمای صبح .است

 رخداد یخبندان را به خصوص در نواحی سردستیر 

دهتد و  افتزایش متی   (شمال غربتی و غترب ایتران   )

ها، درختان میوه و محصوالت موجب سرمازگی باغ

 یهمچنین با کاهش ناگهتانی دمتا   .شودزراعی می

های انشعاب آب زدگی کنتور و لولههوا، احتمال یخ

   .خواهد یافتافزایش نیز 

دمای شبانه روز در فص  زمستان افزایش یافته است  -

و مقادیر دماهای کم در ساعات اولیه صبح زمستان 

و همچنین مقادیر دماهای باالی ساعات گرم رهتر  

ی شمالی و به ویژه در شمال غربتی ایتران    در نیمه

افتزایش   .تری افزایش یافته استت  به طور محسوس

دما به خصوص کمینه دمتا در فصتول سترد ستال     

هتای  گاهموجب کاهش سطح پوشش برف و ذخیره

که بته عنتوان یتر منبتع و مختزن      شود برفی می

 بنتابراین . باشتد ب در فص  خشر سال میآمین أت

 پوشتتش و مانتتدگاری بتترف از جملتته   آنجاکتتهاز 

ب در منتتاط  آمین أتتتثیرگتتذار در أفاکتورهتتای ت

ماننتتد ایتتران بتتا بتتارش محتتدود در    جغرافیتتایی 

، افتزایش دمتای   باشتد های بهار و تابستان می فص 

کمینه به خصوص در مناط  کوهستانی کته ستهم   

قاب  توجهی در پوشش برف به خصتوص در فصت    

زمستان دارنتد باعتث تخصتیص ستهم کمتتری از      

ها به صورت برف، کتاهش ذخیتره منتابع آب    بارش
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شتود  هتا متی  خانهدر ارتفاعات و کاهش آبدهی رود

را بته   خشتر ستال   فصتول که ایجاد تنش آبی در 

   .  دنبال خواهد داشت

های حدی  شیب رگرسیون چندک بیشتر در چندک -

باال و پایین مقادیری متفاوت بتا شتیب رگرستیون    

تتوان بته    میانه و میانگین داشته است لذا تنها نمی

های رگرسیونی میانه و میانگین برای بررستی   روش

های مختلتف از توزیتع دمتای     تغییرات در محدوده

میانگین اکتفا نمتود؛ چته بستا کته گتاهی اوقتات       

ممکن است عدم اطالعات کافی در مورد تغییترات  

های مختلف از داده به نتتایج نادرستتی    در محدوده

 . منتهی شود
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