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 هچكید
های گرم، سرد و گذر از دیدگاه آماری بررسی شد. نتایج  های مختلف و فصلهای ایران مرکزی در ماههای دمای تر ایستگاهدادهدر این پژوهش  

این فصل در   روند در  بیشترین شیب خط  ایستگاه رد شد.  دو  و در  تایید  ایستگاه  یازده  روند صعودی در فصل سرد در  داد که وجود  نشان 
+ درجه بر ده سال بدست آمد. کمترین مقدار در این فصل  0/ 52+ و  53/0ن و سپس اراک و نطنز با مقادیر به ترتیب  های قم و دارداایستگاه

ایستگاه    11فقط در یک ایستگاه تایید و در     + درجه بر ده سال بود. در فصل گذر وجود روند صعودی17/0متعلق به ایستگاه اصفهان با مقدار  
های یزد،  + درجه بر ده سال بدست آمد. در فصل گرم در ایستگاه40/0در این فصل در ایستگاه قم به مقداررد شد. بیشترین شیب خط روند  
بادام، کاشان، خور و بیابانک، نائین، شهرضا، اردستان، گلپایگان و کبوترآباد شیب خط نزولی است و در بقیه  اصفهان، گرمسار، بافق، رباط پشت

تایید نشد و در ایستگاهشد. وجود روند صعودی در ایستگاهبا ها شیب خط صعودی میایستگاه های شاهرود، قم، نطنز و  های اراک و سمنان 
 + درجه بر ده سال تعلق دارد.    27/0+ و 30/0های داران و قم با مقادیر داران مورد تایید قرار گرفت که بیشترین شیب خط روند به ایستگاه

بر دادهرسد که وجود  چنین به نظر می اثر تغییر اقلیم و بهم  های میانگین دمای تر در فصلروند صعودی تایید شده  های گرم و گذر که در 
و نطنز،   های پیش رو در مناطق مسکونی قم، داران، شاهرودسبب شود تا در ده  ها ایجاد شده است،خوردن شرایط محیطی حاکم بر ایستگاه

شود و ساکنان آن در استفاده از تهویه متبوع سرمایشی متداول مانند کولر آبی به استفاده از تهویه    شرایط آسایش زندگی از حالت تعادل خارج
 کند، روی آورند.  سرمایشی مانند کلر گازی که هزینه زیادی از بابت مصرف انرزی بر خانوار تحمیل می
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 مقدمه

در   انسان  آسایش  ایجاد  معماری،  در  ویژه  اهداف  از  یکی 

سنتی را به  های بزرگ است که از دیرباز توجه معماران  سازه

معموال   ایران  سنتی  معماری  در  است.  کرده  جلب  خود 

سکونت  داخل  حرارتی  شرایط  گاهنیازهای  به  توجه  با  ها، 

ای بود که  شد. این طراحی به گونه اقلیمی منطقه طراحی می 

به   توجه  با  زندگی  مناسب  شرایط  زمستان  و  تابستان  در 

می  تامین  منطقه  اقلیم  بر  حاکم  و  گردید)مرادشرایط  ی 

را  1398همکاران،   مکانیکی  ابزارهای  از  استفاده  به  نیاز  و   )

های نوین در آوری داد. استفاده از فنتاحد زیادی کاهش می

های انسانی در تهویه مطبوع، تغییر اقلیم و اثر آن بر فعالیت

عرصه   پژوهشگران  تا  است  شده  سبب  مختلف  مناطق 

اقلیم و  هواشناسی  بهمهندسی،  همواره   تغییر    شناسی  نحوه 

های هواشناسی از جمله دمای تر در بلند مدت توجه کمیت 

( و ضریب راحتی انسان 2019نمایند)کورینکر و همکاران،  

کوشند  ها بهبود بخشند. این پژوهشگران میرا در سکونتگاه

های اقتصادی، اجتماعی،  تا اثرات مخرب تغییر اقلیم بر جنبه

ه )بردا و همکاران،  زیست محیطی و کشاورزی را کاهش داد

( و با طراحی و انتخاب صحیح تجهیزات سرمایشی و  2020

 Tanگرمایشی میزان مصرف آب و انرژی را بهینه نمایند )

et al., 2017   .) 

آسایش  ضریب  محاسبه  در  که  اقلیمی  متغیرهای  از  یکی 

سازه در  میانسان  استفاده  بزرگ  است.  های  تر  دمای  شود، 

یک   دمای  کمیت،  هزینه  این  از  آن  در  که  است  هوا  نمونه 

شود و تمامی قطرات آب موجود در  دمای نمونه استفاده می

می  تبدیل  آب  بخار  به  گرماگیر  نمونه  فرایند  اثر  در  گردد. 

می  کاهش  اولیه  دمای  به  نسبت  نمونه  دمای  یابد تبخیر، 

(Razak, 2007, Byers, 1998  آنکه به  توجه  با   .)

تنگ بستگی  آب  تبخیر  در  میزان  موجود  آب  بخار  با  اتنگی 

به   )نزدیک  مرطوب  بسیار  محیط  در  باال  دمای  دارد،  محیط 

سامانه از  بسیاری  که  است  آن  معنی  به  تنظیم اشباع(  های 

دست   از  را  خود  کارآیی  تعرق  و  تبخیر  بر  مبتنی  دمای 

 خواهند داد.  

به زیر صفر کاهش می  که دمای هوا  به در فصل سرد  یابد، 

پارچ زدن  یخ  اندازه سبب  و عدم  موسلین  تر،  ه  دمای  گیری 

بوده   توجه  مورد  بیشتر  کمیت  این  محاسبه  نحوه  معموالً 

شده   پرداخته  کمیت  این  تغییر  اثر  به  کمتر  و  است 

(  2019(. مونتریو و کابالریو)1380است)مرادی و همکاران،  

در   پاکستان  جنوبی  مناطق  در  را  تر  دمای  باالی  مقادیر 

می تا ژون( بررسی کردند و نشان    های قبل از مونسون)ماه

دادند که هجوم غیر عادی هوای دریائی از دریای عرب در 

هکتوپاسکال سبب افزایش دمای   950یک الیه کم عمق زیر  

می  پاکستان  جنوبی  مناطق  در  و  تر  ایم  گردد. 

کمک  2017همکاران) به  را  آسیا  جنوب  گرمائی  امواج   )

شبمدل  مختلف  سناریوهای  با  اقلیمی  کردند.  های  سازی  یه 

درجه سلسیوس به عنوان   35آنها با در نظر گرفتن دمای تر  

آستانه باال برای بقای انسان، نشان دادند که در جنوب آسیا 

سبب  شدید  گرمائی  امواج  یکم،  و  بیست  قرن  پایان  در 

از  می تر  دمای  که  و    35شود  کند  عبور  سلسیوس  درجه 

کند. روبرو  خطر  با  را  آسیا  جنوب  از  به    بخشی  خطر  این 

آبریز رودخانه  مناطق پرجمعیت کشاورزی حوضه  ویژه در 

 تر خواهد بود.   گنگ و سند جدی

از  نیز،  انسان  آسایش  بر  رطوبت  و  دما  تاثیر  نحوه  ارزیابی 

مبنای دیدگاه بر  بیشتر  که  است  شده  بررسی  مختلفی  های 

شده شاخص ارائه  حرارتی  فصل های  در  که  آنجائی  از  اند. 

دما اندازهزمستان  مستقیم  طور  به  تر  نمیی  و گیری  شود 

پیچیدگی دارای  آن  محاسبه  از  نحوه  است،  محاسباتی  های 

ها بر اساس دمای خشک و نم  این رو برخی از این پژوهش 

نسبی، نمودار زیست اقلیمی که شاخص آسایش را ارزیابی  

شده می ارائه  آنها  کند،  مهمترین  از  که  به اند  میتوان 

استپژوهش  )استدمن،  های  کرد  اشاره  (.  1984؛  1979دمن 

نسبی  نم  و  خشک  دمای  تغییرات  مبنای  بر  پژوهشگر  این 

ای برای دمای ظاهری بدست آورد و براساس تغییرات رابطه 

را برای مناطق مختلف   این کمیت، ضریب اسایش حرارتی 

بندی کرد و به صورت نمودارهای متداول که بر  کانادا دسته

م نسبی ساخته شده بود، ضریب آسایش  اساس میزان دما و ن

پژوهش  داد.  قرار  دسترس  در  همگان  استفاده  برای  های را 

این پژوهشگر نیز در ایران مورد توجه زیادی قرار گرفت و  

در   حرارتی  اسایش  ضریب  یافتن  برای  زیادی  محققان 

به   این شیوه استفاده کردند که مهمترین آن  از  ایران  جنوب 

ن در سازمان هواشناسی)سمیعی و  پژوهش سمیعی و همکارا

در 1380همکاران،   گرمائی  آسایش  دارد.  اختصاص   )

بوسیله  سازه کشور،  مختلف  مناطق  در  صنعتی  های 
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پژوهشگران زیادی بررسی شده است که از مشهورترین آنها  

کسمائی)می به  کرد.  1388،  1382؛  1372توان  اشاره   )

 ( برای  1372کسمائی  اقلیمی،  شرایط  اساس  بر  طراحی  (، 

بناها   طراحی  در  را  حرارتی  نیازهای  حدود  ساختمان، 

کولر   مرطوب،  و  گرم  اقلیم  برای  او  است.  کرده  مشخص 

معرفی  نیاز سرمایشی  برای  را  متبوع  تهویه  گازی و سیستم 

رحیمی) و  است. صبوری  تحلیل  1396کرده  از  استفاده  با   )

اشری) داده استاندارد  پایه  بر  اقلیمی  آسایش  2017های   ،)

قلیمی مناطق مسکونی شهرهای مختلفی از جمله بندرعباس  ا

را بررسی کردند و نشان دادند که در این شهر با اقلیم گرم و  

شرایط  بیشترین  درصد  یک  و  سی  با  بهمن  ماه  مرطوب، 

های خرداد تا مرداد به طور  آسایش اقلیمی را داراست و ماه 

 کامل آسایش حرارتی وجود ندارد. 

در دست انجام برای آبرسانی به مناطق    هایبا توجه به طرح 

و   دریا  آب  انتقال  طریق  از  کشور  شرقی  و  مرکزی  خشک 

که می عمان  دریای  و  فارس  به خلیج  بر  اتصال خزر  تواند 

بررسی   بگذارد،  تأثیر  مناطق  این  در  جو  آب  محتوای 

وجود  عدم  یا  وجود  و  مرکزی  ایران  در  تر  دمای  وضعیت 

می ضروری  نظر  به  و  روند  میارسد  این نتظار  که  رود 

برای   تر  دمای  با  ارتباط  در  را  مسائلی  بتواند  پژوهش 

راه و  سازد  روشن  برای پژوهشگران  نیز  را  مناسبی  های 

پژوهش  بررسی این  نتایج  همچنین  نماید.  باز  بیشتر  های 

تهویه می در طراحی  را  مهندسین طراح ساختمان  های تواند 

نماید. همچنین های بزرگ کمک  تبخیری مناسب برای سازه

بارش  مقادیر  تخمین  در  را  هواشناسان  و  شناسان  اقلیم 

در  سامانه کند.  یاری  مرکزی  مناطق  از  عبوری  بارشی  های 

این  تر،  دمای  نزولی  روند صعودی و  آشکارسازی  صورت 

می سازهتحقیق  طراحان  و  مهندسان  به  بزرگ،  تواند  های 

تهویه برای  برای کارائی استفاده از تهویه تبخیری در طراحی  

 های مسکونی کمک کند.  ساختمان

داده  از  پژوهش  این  ایستگاهدر  تر  دمای  های همدیدی  های 

شد.  استفاده  انتخابی  محدوده  در  کشور  هواشناسی  سازمان 

داده  برای  این  است.  شده  دیدبانی  نوبت  هشت  روزانه  ها 

ایستگاه  مشخصات  آوردن  از  مطالب،  حجم  از  ها کاستن 

است شده  پوشی  بررسی    چشم  ایستگاه  هیجده  نام  فقط  و 

 آورده شده است.  6شده در جدول 

که   است  مرکزی  ایران  پژوهش  این  مطالعه  مورد  محدوده 

بر استان در  را  سمنان  و  یزد  اصفهان،  مرکزی،  قم،  های 

ایستگاه می زیادی  تعداد  جغرافیائی  محدوده  این  در   گیرد. 

موقعیت جغرافیائی هواشناسی از نوع همدیدی قرار دارد که  

 نشان داده شده است.  1آنها در شکل  

 

 
 های واقع در ایران مرکزی های هواشناسی در استان موقعیت ایستگاه  -1 شكل
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داده  ایستگاهبررسی  تر  دمای  محدوده  های  هواشناسی  های 

ایستگاه از  برخی  که  داد  نشان  آماری  مطالعاتی  دوره  ها 

ها مشاهده  کوتاهی داشتند و در برخی نیز ناپیوستگی در داده 

ها تعداد دیدبانی روزانه دمای تر سه شد. در برخی ایستگاه

های ساوه در  یا پنج نوبت در روز ثبت شده بود)مثل ایستگاه

استان مرکزی و بیارجمند در استان سمنان( و در برخی نیز  

هواشناسی  ایستگاه  بود)مثل  شده  جابجا  ایستگاه  موقعیت 

از پایگاه هوائی بدر در داخل شهر    1993اصفهان که از سال  

به ازنسنجی در خارج شهر منتقل شد(. بنابراین دمای تر این 

نشایستگاه بررسی  پژوهش  این  در  تعداد  ها  آنجائیکه  از  د. 

ایران  ایستگاه در  ساله  سی  آماری  دوره  با  هواشناسی  های 

تحلیل برای  رو  این  از  بود  کم  از  مرکزی  آماری،  های 

هایی استفاده شد که طول دوره آماری آنها  های ایستگاهداده

سال)دوره   هشت  و  این است  (  1993-2020بیست  در  و 

روز ثبت شده باشد.  ها، دمای تر در هشت نوبت در  ایستگاه

با این معیار هیجده ایستگاه همدیدی برای تحلیل آماری در  

مطالب   از حجم  کاستن  برای  که  شد  انتخاب  مرکزی  ایران 

تحلیل ایستگاهفقط  به  مربوط  آماری  اراک،  های  قم،  های 

می  ارائه  یزد  و  اصفهان  فرودگاه  این  سمنان،  در  شود. 

  2020تا پایان دسامبر  ها دوره آماری از بدو تاسیس  ایستگاه

 انتخاب شد.  

های گرم، گذر و سرد بررسی  در این مقاله دمای تر در فصل 

ماه می به  شود.  سپتامبر  و  اوت  جوالی،  ژوئن،  می،  های 

ماه  گرم،  فصل  نماینده عنوان  عنوان  به  اکتبر  و  آوریل  های 

های ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر  فصل گذر و ماه

 اینده فصل سرد در نظر گرفته شدند. به عنوان نم

داده  در  روند  آشکارسازی  روزانه،  برای  میانگین  ابتدا  ها، 

با  سپس  و  آمد  بدست  ایستگاه  هر  ساالنه  و  فصلی  ماهانه، 

مینی و  اکسل  آماری  افزارهای  نرم  از  و  استفاده  روند  تب 

من آزمون  براساس  روند  خط  ماه  -معادله  در  و  کندال  ها 

 ل ارزیابی شد. های مختلف سافصل
 

 نتایج و بحث  
در سال تر  دمای  ماهانه  میانگین  تغییرات  بخش  این  های در 

ایستگاه آماری  دوره  دیدگاه  مختلف  از  مرکزی  ایران  های 

های  شود. برای کاهش حجم مطالب، شکل آماری بررسی می 

شود. مربوط به خط روند نیز فقط در چند مورد ویژه ارائه می 

در که  است  ذکر  ایستگاه  شایان  بیشترین)کمترین(  تمام  ها، 

 میانگین دوره در ماه جوالی)ژانویه( برآورد شده است. 
 

 بررسی نتایج در استان مرکزی 

های دمای تر ایسنگاه اراک  در این استان نتایج مربوط به داده 

می  جدول  بررسی  منویژگی  1شود.  آزمون  کندال  -های 

های مختلف نشان فصل ها و  مربوط به ایستگاه اراک را در ماه

شود که بر اساس این آزمون  دهد. از این جدول دیده می می

ماه  در  صعودی  روند  و  وجود  سپتامبر  مارس،  فوریه،  های 

سرد و تغییرات ساالنه تایید شده است   اکتبر و همچنین فصل

های تعریف شده وجود روند تایید ها و فصل ولی در سایر ماه

جدول این  مطابق  است.  در    نشده  تر  دمای  سال  ده  هر  در 

سرد   می   52/0فصل  شیب  درجه  باشد.  داشته  افزایش  تواند 

  27/0خط روند بر میانگین ساالنه دمای تر ایستگاه اراک نیز  

بر اساس آزمون   بر هر ده سال محاسبه شده است که  درجه 

شکل  -من است.  شده  تایید  بر    2کندال  روند  خط  نمودار 

 دهد. گاه اراک را نشان می میانگین ساالنه دمای تر ایست
 

 
 1980-2020تغییرات ساالنه میانگین ماهانه دمای تر بر حسب درجه سلسیوس در ایستگاه هواشناسی اراک در دوره آماری  -2شكل 
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 ( 1980-2020)کندال مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه اراک -های آزمون منویژگی -1جدول 

 1980-2020ایستگاه :  اراک                                    دوره آماری:  

 تایید روند  نوع روند   Test Z P-Value ماه  
 شیب خط روند

 درجه بر ده سال 

 -59/0 رد نزولی 0675/0 49448/1 ژانویه 

 +99/0 تایید صعودی  0031/0 73327/2 فوریه 

 +62/0 تایید صعودی  0008/0 12610/3 مارس 

 +10/0 رد صعودی  2288/0 742793/0 آوریل  

 +20/0 رد صعودی  0502/0 64239/1 می

 +02/0 رد صعودی  3761/0 31555/0 ژوئن 

 -13/0 رد نزولی 1665/0 -96775/0 ژوئیه 

 -18/0 رد نزولی 0766/0 -42826/1 اوت

 +22/0 تایید صعودی  0167/0 12722/1 سپتامبر 

 /+30 تایید صعودی  0434/0 71183/1 اکتبر

 -12/0 رد نزولی 1503/0 -03484/1 نوامبر

 +45/0 رد صعودی  1123/0 21399/1 دسامبر 

 +52/0 تایید صعودی  0022/0 83696/2 فصل سرد 

 +20/0 رد صعودی  0762/0 43055/1 فصل گذر 

 +03/0 رد صعودی  5359/0 -90134/0 فصل گرم 

 +27/0 تایید صعودی  0033/0 71548/2 ساالنه

 

 بررسی نتایج در استان سمنان 

داده به  مربوط  نتایج  استان  این  ایستگاهدر  های سمنان، های 

می بررسی  شاهرود  و  جدول  گرمسار  های  ویژگی  2شود. 

من ماه -آزمون  در  را  سمنان  ایستگاه  به  مربوط  و کندال  ها 

شود دهد. از این جدول دیده می های مختلف نشان می فصل

ماه در  صعودی  روند  وجود  آزمون  این  براساس  های  که 

در  نزولی  روند  و  سرد  فصل  همینطور  و  مارس  و  فوریه 

در سایر  ماه ولی  است  تایید شده  اوت  و  ژوئن، ژوئیه  های 

های تعریف شده وجود روند تایید نشده است.  ها و فصل ماه

سرد مطابق   فصل  در  تر  دمای  سال  ده  هر  در  جدول  این 

می   24/0 سلسیوس  بر  درجه  که  باشد  داشته  افزایش  تواند 

 کندال وجود روند تایید شده است. -اساس آزمون من

های ژانویه، در ایستگاه گرمسار وجود روند صعودی در ماه

در   نزولی  روند  و  سرد  فصل  همچنین  و  مارس  و  فوریه 

آگوستماه و  جوالی  سایر   های  در  ولی  است  شده  تایید 

فصل ماه نیز  و  تر  ها  دمای  میانگین  در  شده،  تعریف  های 

وجود روند تایید نشده است. بر این اساس در هر ده سال 

سرد   فصل  در  تر  می   30/0دمای  سلسیوس  تواند درجه 

من آزمون  اساس  بر  که  باشد  داشته  تایید -افزایش  کندال 

 شده است.  

های فوریه، روند صعودی در ماه   در ایستگاه شاهرود وجود

سرد و   هایمارس، می، سپتامبر و اکتبر و همچنین در فصل 

ها و گرم و میانگین ساالنه تایید شده است ولی در سایر ماه

نیز فصل گذر، در میانگین دمای تر وجود روند تایید نشده  

است. بر این اساس در هر ده سال دمای تر در فصل گرم  

داشته درجه می  0/ 24سرد  و در فصل    13/0 افزایش  تواند 

ایستگاه  تر  میانگین ساالنه دمای  بر  باشد. شیب خط روند 

بر هر ده سال محاسبه شده است    0/ 19شاهرود نیز   درجه 

   کندال تایید شده است.   -که بر اساس آزمون من
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   (1987-2020کندال مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه سمنان)-منهای آزمون ویژگی  -2جدول 

 1987-2020ایستگاه: سمنان                                   دوره آماری: 

 تایید روند  نوع روند   Test Z P-Value ماه 
 شیب خط روند

 درجه بر ده سال 

 + 26/0 رد صعودی  0572/0 57822/1 ژانویه

 + 47/0 تایید  صعودی  0006/0 47253/2 فوریه

 + 45/0 تایید  صعودی  0108/0 29397/2 مارس

 -02/0 رد نزولی  3467/0 -39409/0 آوریل  

 -01/0 رد نزولی  4596/0 -10119/0 می

 -18/0 تایید  نزولی  0350/0 -81177/0 ژوئن 

 -20/0 تایید  نزولی  0225/0 -00465/2 ژوئیه 

 -47/0 تایید  نزولی  0001/0 -69982/3 اوت 

 -12/0 رد نزولی  0797/0 -40648/1 سپتامبر

 + 12/0 رد صعودی  2755/0 0/ 596045 اکتبر

 -16/0 رد نزولی  1255/0 -14752/1 نوامبر

 + 20/0 رد صعودی  1932/0 0/ 865843 دسامبر

 + 24/0 تایید  صعودی  0114/0 27599/2 فصل سرد 

 + 06/0 رد صعودی  4196/0 0/ 202760 فصل گذر 

 + 03/0 رد صعودی  9924/0 -43158/2 فصل گرم 

 -20/0 رد نزولی  5892/0 0/ 225652 ساالنه

 

 بررسی نتایج در استان یزد 

من ویژگی  3جدول   آزمون  ایستگاه -های  به  مربوط  کندال 

ماه  در  را  فصل یزد  و  می ها  نشان  مختلف  این های  از  دهد. 

می  دیده  روند  جدول  وجود  آزمون  این  اساس  بر  که  شود 

های ژانویه، فوریه، مارس، اکتبر و دسامبر و صعودی در ماه 

  های ژوئن، ژوئیه و اوت و فصل سرد و روند نزولی در ماه

ماه تایید شده است ولی در سایر  های  ها و فصل فصل گرم 

تعریف شده وجود روند تایید نشده است. مطابق این جدول  

درجه سلسیوس    0/ 30در هر ده سال دمای تر در فصل سرد  

گرم  می فصل  در  و  داشته  افزایش  درجه    20/0تواند 

کندال   -سلسیوس کاهش داشته باشد که بر اساس آزمون من

 در فصل سرد و فصل گرم تایید شده است.   وجود روند

ماه  در  نزولی  روند  وجود  بافق  ایستگاه  تا در  جوالی  های 

فصل  در  همچنین  و  همینطور    های نوامبر  و  گذر  و  گرم 

ها و فصل میانگین ساالنه تایید شده است ولی در سایر ماه

سرد، در میانگین دمای تر وجود روند تایید نشده است. بر  

در و  0/ 48این اساس در هر ده سال دمای تر در فصل گذر 

گرم   می   0/ 58فصل  شیب  درجه  باشد.  داشته  کاهش  تواند 

بافق   ایستگاه  تر  دمای  ساالنه  میانگین  بر  نزولی  روند  خط 

بر   46/0نیز   که  است  شده  محاسبه  سال  ده  هر  بر  درجه 

 کندال تایید شده است.  -اساس آزمون من

ماه   در  صعودی  روند  وجود  بادام  پشت  رباط  ایستگاه  در 

ر ماه آگوست تایید شده است ولی  مارس و روند نزولی د

ماه و فصل در سایر  تایید ها  روند  تعریف شده وجود  های 

 نشده است.  
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   (1987-2020کندال مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه یزد)-های آزمون منویژگی  -3جدول 

 1987-2020دوره آماری:              ایستگاه: یزد                      

 تایید روند نوع روند  Test Z P-Value ماه 
 شیب خط روند 

 درجه بر ده سال 

 +30/0 تایید  صعودی  0149/0 17252/2 ژانویه

 +54/0 تایید  صعودی  0022/0 84347/2 فوریه

 +30/0 تایید  صعودی  0182/0 09165/2 مارس 

 -01/0 رد نزولی  5089/0 022525/0 آوریل  

 -03/0 رد نزولی  5448/0 112640/0 می

 -30/0 تایید  نزولی  0011/0 -04462/3 ژوئن

 -30/0 تایید  نزولی  0049/0 -57743/2 ژوئیه 

 -35/0 تایید  نزولی  0038/0 -66702/2 اوت 

 -06/0 رد نزولی  1832/0 -89009/0 سپتامبر 

 +24/0 تایید  صعودی  0425/0 72146/1 اکتبر 

 +05/0 رد صعودی  2981/0 529731/0 نوامبر 

 +39/0 تایید  صعودی  0133/0 21530/2 دسامبر 

 +30/0 تایید  صعودی  0000/0 94022/3 فصل سرد 

 +12/0 رد صعودی  1035/0 26162/1 فصل گذر 

 -20/0 تایید  نزولی  0007/0 -18873/3 فصل گرم 

 +06/0 رد صعودی  0888/0 34781/1 ساالنه 

 

 بررسی نتایج در استان اصفهان 

من ویژگی  4جدول   آزمون  ایستگاه -های  به  مربوط  کندال 

ماه  در  را  اصفهان  فصل فرودگاه  و  نشان  ها  مختلف  های 

شود که بر اساس این آزمون  دهد. از این جدول دیده می می

های فوریه و مارس و فصل سرد  وجود روند صعودی در ماه

های تعریف شده  ها و فصلتایید شده است ولی در سایر ماه

ده  وج هر  در  این جدول  مطابق  است.  نشده  تایید  روند  ود 

سرد   فصل  در  تر  دمای  داشته  می  17/0سال  افزایش  تواند 

بر اساس آزمون من  کندال وجود روند تایید شده  -باشد که 

نمودار خط روند بر میانگین ساالنه دمای تر   3است. شکل  

 دهد. ایستگاه فرودگاه اصفهان را نشان می 

 
 

 
 1987-2020تغییرات ساالنه میانگین ماهانه دمای تر بر حسب درجه سلسیوس در ایستگاه هواشناسی اصفهان در دوره آماری  -3شكل 
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   (1987-2020کندال مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه اصفهان )-های آزمون منویژگی  -4جدول 

 1987-2020اصفهان                                    دوره آماری:  ایستگاه:

 تایید روند نوع روند  Test Z P-Value ماه 
 شیب خط روند 

 درجه بر ده سال 

 +18/0 رد صعودی  2324/0 73087/0 ژانویه

 +36/0 تایید  صعودی  0307/0 86942/1 فوریه

 +27/0 تایید  صعودی  0367/0 78942/1 مارس 

 +06/0 رد صعودی  2255/0 75361/0 آوریل  

 /+10 رد صعودی  2427/0 69742/0 می

 -12/0 رد نزولی  1694/0 -9564/0 ژوئن

 -04/0 رد نزولی  3806/0 -30385/0 ژوئیه 

 -22/0 رد نزولی  0867/0 -36078/1 اوت 

 +03/0 رد صعودی  5670/0 -16882/0 سپتامبر 

 +17/0 رد صعودی  1723/0 94477/0 اکتبر 

 -13/0 رد نزولی  3385/0 -41640/0 نوامبر 

 +22/0 رد صعودی  1059/0 24816/1 دسامبر 

 +17/0 تایید  صعودی  0284/0 90389/1 فصل سرد 

 +13/0 رد صعودی  1142/0 20430/1 فصل گذر 

 -05/0 رد نزولی  6820/0 -47338/0 فصل گرم 

 +07/0 رد صعودی  1371/0 09332/1 ساالنه 
 

 

ماه  در  روند صعودی  وجود  اردستان  ایستگاه  و    در  مارس 

ماه  در  نزولی  روند  و  سرد  و  فصل  جوالی  ژوئن،  های 

ها و  آگوست و فصل گرم تایید شده است ولی در سایر ماه

نشده   تایید  روند  وجود  تر  دمای  میانگین  در  سرد،  فصل 

است. بر این اساس در هر ده سال دمای تر در فصل سرد 

س  27/0 می درجه  گرم  لسیوس  فصل  در  و  افزایش  تواند 

 درجه کاهش داشته باشد.   23/0

ماه  در  صعودی  روند  وجود  داران  ایستگاه  فوریه، در  های 

های مارس، می، ژوئن، سپتامبر و اکتبر و همینطور در فصل 

سرد، گرم و میانگین ساالنه تایید شده است ولی در سایر 

وجود روند تایید   ها و فصل گذر، در میانگین دمای ترماه

نشده است. بر این اساس در هر ده سال دمای تر در فصل 

گرم  53/0سرد   فصل  می   30/0،  سلسیوس  تواند  درجه 

میانگین  بر  صعودی  روند  خط  شیب  باشد.  داشته  افزایش 

درجه بر هر ده سال    0/ 40ساالنه دمای تر ایستگاه داران نیز 

من آزمون  اساس  بر  که  است  شده  تایید کندال  -محاسبه 

 شده است.  

ایستگاه گلپایگان وجود روند صعودی در ماه  مارس و   در 

ماه  در  نزولی  و  روند  گرم  فصل  و  سپتامبر  تا  ژوئن  های 

ماه  سایر  در  ولی  است  شده  تایید  ساالنه  و میانگین  ها 

روند  فصل وجود  تر  دمای  میانگین  در  شده،  تعریف  های 

دمای تر در    تایید نشده است. بر این اساس در هر ده سال

گرم   می  0/ 52فصل  سلسیوس  داشته درجه  کاهش  تواند 

تر   دمای  ساالنه  میانگین  بر  نزولی  روند  خط  شیب  باشد. 

نیز   گلپایگان  محاسبه   13/0ایستگاه  سال  ده  هر  بر  درجه 

 کندال تایید شده است.  -شده است که بر اساس آزمون من

ژوئن تا های  در ایستگاه کبوترآباد وجود روند نزولی در ماه

ها و  سپتامبر و فصل گرم تایید شده است ولی در سایر ماه

روند  فصل وجود  تر  دمای  میانگین  در  شده،  تعریف  های 

تایید نشده است. بر این اساس در هر ده سال دمای تر در  

گرم   می  0/ 08فصل  سلسیوس  داشته درجه  کاهش  تواند 

 باشد.  

ماه  در  نزولی  روند  وجود  کاشان  ایستگاه  ژوئن،    هایدر 

تایید شده است   گرم  همینطور فصل  و  آگوست  جوالی و 
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ماه سایر  در  فصل ولی  و  میانگین ها  در  شده،  تعریف  های 

دمای تر وجود روند تایید نشده است. بر این اساس در هر  

گرم   فصل  در  تر  دمای  سال  سلسیوس    27/0ده  درجه 

 تواند کاهش داشته باشد.  می

های روند صعودی در ماه در ایستگاه خور و بیابانک وجود  

ماه  نزولی در  آگوست  مارس و می و روند  های جوالی و 

ماه  سایر  در  ولی  است  شده  فصلتایید  و  تعریف  ها  های 

 شده، در میانگین دمای تر وجود روند تایید نشده است.  

ایستگاه نائین وجود روند نزولی به جز ماه  های ژانویه، در 

دسام و  اکتبر  می،  مارس،  ماهفوریه،  سایر  در  و بر  ها 

تایید فصل ساالنه  میانگین  همینطور  و  شده  تعریف  های 

شده است. بر این اساس در هر ده سال دمای تر در فصل  

سرد  07/0گرم   فصل  گذر  31/0،  فصل  درجه    0/ 43، 

بر   نزولی  روند  خط  شیب  است.  داشته  کاهش  سلسیوس 

ر هر  درجه ب  0/ 48میانگین ساالنه دمای تر ایستگاه نائین نیز  

بر اساس آزمون من  کندال  -ده سال محاسبه شده است که 

 تایید شده است.  

ماه در  صعودی  روند  وجود  نطنز  ایستگاه  ژانویه، در  های 

های سرد، گرم و  فوریه، مارس، می، ژوئن، سپتامبر و فصل

سایر   در  ولی  است.  شده  تایید  ساالنه  میانگین  همینطور 

نماه تایید  روند  وجود  گذر  فصل  و  این  ها  بر  است.  شده 

و فصل    26/0اساس در هر ده سال دمای تر در فصل گرم  

روند    52/0سرد   است.  داشته  افزایش  سلسیوس  درجه 

  37/0صعودی در میانگین ساالنه دمای تر ایستگاه نطنز نیز  

درجه بر هر ده سال محاسبه شده است که بر اساس آزمون  

 کندال تایید شده است.  -من

وج شهرضا  ایستگاه  ماه در  در  نزولی  روند  ژوئیه،  ود  های 

ماه  در سایر  ولی  تایید شده است.  و فصل گذر  و اوت  ها 

بر فصل روند  وجود  ساالنه  میانگین  و  شده  تعریف  های 

من آزمون  اساس -اساس  این  بر  است.  نشده  تایید  کندال، 

تر در فصل گذر   داشته    27/0در هر ده سال دمای  کاهش 

   است.

 

 قم بررسی نتایج در استان  

منویژگی   5جدول   آزمون  ایستگاه  -های  به  مربوط  کندال 

ماه  در  را  فصل قم  و  میها  نشان  مختلف  این های  از  دهد. 

شود که بر اساس این آزمون وجود روند در  جدول دیده می 

در  ماه ولی  است  نشده  تایید  دسامبر  و  ژوئیه  اوت،  های 

ر های تعریف شده، میانگین دمای تها و نیز فصلسایر ماه

این جدول   مطابق  است.  داشته  روند صعودی  ایستگاه  این 

، در فصل سرد  0/ 27در هر ده سال دمای تر در فصل گرم  

داشته  درجه می  40/0و در فصل گذر    53/0 افزایش  تواند 

باشد. شیب خط روند برای میانگین ساالنه دمای تر ایستگاه 

درجه بر هر ده سال محاسبه شده است که بر    0/ 40قم نیز  

من ا آزمون  است. شکل  -ساس  شده  تایید  نمودار    4کندال 

نشان   را  قم  ایستگاه  تر  دمای  میانگین ساالنه  بر  روند  خط 

 دهد.  می

 
 

 
   1987-2020تغییرات ساالنه میانگین ساالنه دمای تر بر حسب درجه سلسیوس در ایستگاه هواشناسی قم در دوره آماری  -4شكل 
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 (.  1987-2020کندال مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه قم)-های آزمون منویژگی  -5جدول 

 1987-2020دوره آماری:  ایستگاه: قم                                    

 تایید روند نوع روند  Test Z P-Value ماه 
 شیب خط روند 

 درجه بر ده سال 

 +53/0 تایید  صعودی  0081/0 41/2 ژانویه

 +67/0 تایید  صعودی  0242/0 974/1 فوریه

 +74/0 تایید  صعودی  0016/0 955/2 مارس 

 +37/0 تایید  صعودی  0071/0 451/2 آوریل  

 +54/0 تایید  صعودی  0006/0 847/3 می

 +35/0 تایید  صعودی  00126/0 021/3 ژوئن

 +10/0 رد صعودی  059/0 56/1 ژوئیه 

 -03/0 رد نزولی  406/0 -238/0  اوت 

 +35/0 تایید  صعودی  0145/0 1846/2 سپتامبر 

 +43/0 تایید  صعودی  034/0 825/1 اکتبر 

 +36/0 تایید  صعودی  0233/0 989/1 نوامبر 

 +36/0 رد صعودی  0579/0 573/1 دسامبر 

 +53/0 تایید  صعودی  00013/0 652/3 فصل سرد 

 +40/0 تایید  صعودی  0026/0 792/2 فصل گذر 

 +27/0 تایید  صعودی  00184/0 904/2 فصل گرم 

 +40/0 تایید  صعودی  00004/0 930/3 ساالنه 

 

 نتایج موردی بندی و جمع

های ایران مرکزی  از بررسی آماری میانگین دمای تر ایستگاه

سال ایستگاهدر  برخی  در  که  شد  دیده  مختلف  در های  ها 

که شیب  فصل است  تایید شده  مختلف روند صعودی  های 

جدول   در  سال،  ده  هر  برای  روند  شده    6خط  داده  نشان 

است. در فصل سرد وجود روند صعودی در سیزده ایستگاه  

درصد( برآورد    28ایستگاه)  5( و روند نزولی در  درصد  72)

مورد    4مورد از روند صعودی و    2شده است. از این تعداد  

من  آزمون  اساس  بر  نزولی  روند  قرار  -از  تایید  مورد  کندال 

در   فصل  این  در  روند  خط  شیب  مقدار  بیشترین  نگرفت. 

مقادیر  ایستگاه با  داران  و  نطنز  اراک،  قم،  و  53/0های   +

رجه بر ده سال برآورد شده است. همچنین کمترین  + د52/0

ایستگاه به  این فصل  بافق و  مقدار شیب خط روند در  های 

درجه بر ده سال اختصاص    -31/0و    -36/0نائین با مقادیر  

برای   فصل  این  در  صعودی  روند  وجود  است.  داشته 

میایستگاه داران  و  نطنز  اراک،  قم،  کاهش  های  سبب  تواند 

اب از  لوازم  استفاده  از  استفاده  تداوم  و  گرمایش  زارهای 

 سرمایشی شود.     

ایستگاه) دوازده  در  صعودی  روند  وجود  گذر  فصل    72در 

نزولی   روند  و  شده    33ایستگاه)  6درصد(  برآورد  درصد( 

مورد از    3مورد از روند صعودی و    11است. از این تعداد  

شیب   مقدار  بیشترین  فصل  این  در  نشد.  تایید  نزولی  روند 

ایستگاه در  روند  مقادیر  خط  با  داران  و  قم  و  40/0های   +

ایستگاه29/0 آن در  مقدار  با  + و کمترین  بافق  نائین و  های 

درجه بر ده سال برآورد شد. در این   -0/ 40و    -43/0مقادیر  

ایستگاه در  نیز  روند فصل  وجود  به سبب  داران  و  قم  های 

از لوازم  صعودی تایید شده طوالنی شدن طول دوره استفاده  

 سرمایشی متداول را می توان در نظر گرفت.  

درصد( شیب خط روند    33در فصل گرم در شش ایستگاه) 

ایستگاه)  دوازده  در  و  خط    67صعودی  شیب  نیز  درصد( 

مورد   5مورد از روند صعودی و   2نزولی است. از این تعداد  

در   روند  خط  شیب  بیشترین  نشد.  تایید  نزولی  روند  از 

دایستگاه مقادیر  های  با  نطنز  و  قم  و    -27/0+،  30/0اران، 
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های نائین،  + درجه بر ده سال و کمترین آن در ایستگاه26/0

  -58/0،  -60/0،  -66/0آباد، بافق و گلپایگان با مقادیر  کبوتر

 درجه بر ده سال برآورد شده است.   -52/0و 

ده   در  ساالنه  صعودی  روند  وجود  که  است  ذکر  شایان 

ایستگاه)  درصد(  56ایستگاه) هشت  در  نزولی  روند    44و 

تعداد   این  از  است.  شده  برآورد  روند    5درصد(  از  مورد 

مورد از روند نزولی تایید نشد. بیشترین مقدار    5صعودی و  

های قم، داران و داران با  شیب خط روند ساالنه در ایستگاه

،  40/0مقادیر   و  40/0+  در  0/ 37+  آن  مقدار  کمترین  و   +

درجه بر    -46/0و    -48/0ین و بافق با مقادیر  های نائایستگاه

 ده سال برآورد شد. 

تواند شرایط آسایش  وجود روند صعودی در فصل گرم می

برای  آنرا  ساکنان  و  کند  خارج  تعادل  حالت  از  را  زندگی 

مواجه   مشکل  با  متداول  سرمایشی  متبوع  تهویه  از  استفاده 

می نظر  به  روند صعودی  نماید. چنین  که وجود  تایید رسد 

فصل  تر  دمای  میانگین  در  اثر  شده  در  که  گذر  و  گرم  های 

ها تغییر اقلیم و بهم خوردن شرایط محیطی حاکم بر ایستگاه 

دهه  در  تا  شود  سبب  است،  شده  در ایجاد  رو  پیش  های 

مناطق مسکونی قم، داران و نطنز، شرایط آسایش زندگی از  

از استفاده  در  آن  و ساکنان  تعادل خارج شود  تهویه    حالت 

از   تا  شوند  مجبور  آبی  کولر  مانند  متداول  سرمایشی  متبوع 

بابت   از  زیادی  هزینه  کولر گازی که  مانند  تهویه سرمایشی 

می تحمیل  خانوار  بر  انرژی  کنند. مصرف  استفاده  کند، 

سازه طراحان  و  مهندسان  به  توصیه  همچنین  بزرگ  های 

سامی نوع  این  برای  مطبوع  تهویه  طراحی  در  تا  ها زهشود 

 ها، این مسئله در نظر گرفته شود.مانند نیروگاه
 

 های ایران مرکزی. شیب خط روند مربوط به میانگین ماهانه دمای تر در ایستگاه  -6جدول 

 شیب خط روند بر حسب درجه بر ده سال 

 ها فصل
 ساالنه  فصل گرم  فصل گذر  فصل سرد 

 ایستگاه نام 

 +27/0 +03/0 +20/0 +52/0 اراک 

 -20/0 +03/0 +06/0 +24/0 سمنان

 +19/0 +13/0 +15/0 +24/0 شاهرود 

 +09/0 -13/0 +01/0 +30/0 گرمسار

 +40/0 +27/0 +40/0 +53/0 قم 

 +06/0 -20/0 +12/0 +30/0 یزد

 -46/0 -58/0 -40/0 -36/0 بافق

 -04/0 -03/0 +20/0 -11/0 رباط پشت بادام 

 +07/0 -05/0 +13/0 +17/0 اصفهان 

 -15/0 -27/0 -12/0 -05/0 کاشان

 +08/0 -03/0 +15/0 +15/0 خور و بیابانک 

 -48/0 -66/0 -43/0 -31/0 نائین

 -23/0 -32/0 -27/0 -09/0 شهرضا 

 +37/0 +26/0 +20/0 +52/0 نطنز 

 +03/0 -23/0 +06/0 +27/0 اردستان 

 +40/0 +30/0 +29/0 +53/0 داران 

 -13/0 -52/0 -12/0 +27/0 گلپایگان

 -17/0 -60/0 -08/0 +24/0 کبوترآباد 

 رد-آبی: نزولی، تایید-زرد نزولی، رد–نارنجی: صعودی ، تایید-قرمز: صعودی
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