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چکـیده
کشور ایران در آسیای غربی قرار دارد و دومین کشور بزرگ خاورمیانه است .این پژوهش از نوع تحلیلی بوده ازلحاظ هدف
کاربردی است .در این پژوهش با استفاده از دادههای ماهوارههای  TRMMدادههای بارش بهصورت یک روز از یک ماه
برحسب میلیمتر بر ساعت است از سایت  Ges discناسا و دادههای دما بهصورت میانگین ساالنه از سایت Giovanni
ناسا برحسب سانتیگراد از ماهواره  MERRAدریافت گردیده است ،دادهها متعلق به سالهای ،2012 ،2002 ،1998
 2019میباشند .در این پژوهش از روش دومارتن بهوسیلهی سنجشازدور و نرمافزار  ArcGis10.8جهت بررسی
وضعیت اقلیمی در طی سالهای مذکور مورداستفاده قرارگرفته است .نتایج این پژوهش نشان میدهد وضعیت اقلیمی
کشور ایران بهصورت خشک و نیمهخشک و در بهترین سال  2019مدیترانهای بوده است.

واژگـان کلـیدی :شرایط اقلیمی ،ایران ،دومارتن.ArcGis ،
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)71 :بهار  ،7047جلد یک

منظور از تغییر اقلیم تغییرات میانگین مقادیر طوالنیمدت (چندین دهه) یک پارامتر اقلیمی مانند دما و بارش است
( .)Darand,2015ازآنجاکه تغییرات محیط زیستی و اقلیمی ،سالمت ( ،)Hazbavi et al, 2018یکپارچگی (عالیی و همکاران،
 )1398و عملکرد ( )Lardy et al, 2012و اکوسیستمها را تحت تأثیر قرار میدهد ،مسئلهی اصلی در محدودهی نگرانیهای
منطقهای و ملی در نظر گرفته میشود ( .)Ericksen,2008بیشتر نقاط جهان ،بهویژه کشورهای درحالتوسعه ،بهشدت تحت تأثیر
تغییرات اقلیمی در قالب افزایش سطح دریا ،گرم شدن کرهی زمین ،اختالل در دسترسی به آب ،وقوع طوفانها قرارگرفتهاند
( .)Tiburan Jr et al, 2010, Adedeji et al, 2014بر اساس گزارش ارزیابی پنجم ( )AR5هیئت بینالدول تغییر آبوهوا
( ،IPCC1دمای جهان) طی سالهای  1880تا  2012به میزان  0/82درجه سانتیگراد افزایشیافته است و در آینده تا سال 2100
به میزان  0/3تا  4.8درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت ( .)IPCC,2013گرمتر شدن کره زمین نیز بر وضعیت اجزای دیگر
سیستم اقلیم تأثیر گذاشته و پدیده تغیر اقلیم را موجب میگردد ) .(Wasiqi A and Ismaili A, 2008تغییرات اقلیمی ،افزون
بر تغییر الگوی بارندگی و دما ،بهصورت افزایش تعداد روزهای گرم ،کاهش تعداد روزهای سرد ،نوسانهای شدید آب و هوایی و
افزایش پدیدههای حدی اقلیمی ازنظر شدت و فراوانی وقوع پیشبینی میشود ( )Kemfert,2009افزایش وقوع سیل و
خشکسالیها ،گردوغبارهای گسترده ،افزایش مناطق بیابانی و تغییر در سطح منابع آب سطحی و زیرزمینی (.)Angel, 2008
درواقع این پدیده بر الگوی بارش و دما در آینده تأثیرگذار است و در پی آن در آبدهی رودخانهها و سفرهای آب زیرزمینی تغییراتی
ایجاد نموده و درنتیجه بر تأمین نیاز کشاورزی ،شرب و صنعت اثرگذار خواهد بود (. )Koutroulis et al, 2013

 -1-1بیشینه تحقیق
(وحید حبیبی و همکاران) در سال  1388مقالهای تحت عنوان بررسی کارایی روشهای زمینآمار بهمنظور پهنهبندی اقلیمی
استان اصفهان با استفاده از روش دومارتن را به چاپ رساندن که در آن از آمار  32ایستگاه هواشناسی در یک دوره  30ساله استفاده
گردیده بود و دما و بارش میانگین بهصورت ساالنه محاسبهشده بود ،در ادامه این مقاله از روشهای کریجینگ استفادهشده است و
نتیجه گرفتهاند که  %80منطقه موردمطالعه آنها خشک و نیمهخشک است .در این پژوهش نیز از روش دومارتن استفادهشده است
اما با توجه بهدقت باالی دادههای ماهوارهای نسبت به دادههای زمینی از ماهوارههای  MRNNو  MERRAجهت دریافت
دادههای بارش و دما استفاده گردیده است ،همچنین در این پژوهش با توجه به پوشش کامل مناطق ازنظر بارش و دما نیاز به
پهنهبندی و تخمین وجود ندارد و این نکته مثبتی نسبت به پژوهش پیشین است.

 -2مواد و روشها
 -1-2موقعیت منطقه موردمطالعه
ایران کشوری در آسیای غربی است .این کشور با
 1848192کیلومترمربع پهناوری ،دومین کشور بزرگ
خاورمیانه است .ایران از شمال غرب با ارمنستان و
آذربایجان ،از شمال با دریای خزر ،از شمال شرق با
ترکمنستان ،از شرق با افغانستان و پاکستان ،از جنوب با
خلیجفارس و دریای عمان و در غرب با عراق و ترکیه
هممرز است(.شکل  )1این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی
است .هدف این پژوهش بررسی تغییرات اقلیمی کشور ایران
است .در این پژوهش بهمنظور تجزیهوتحلیل تغییرات
اقلیمی ایران از دادههای ماهوارههای  TRMMدادههای
بارش بهصورت یک روز از یک ماه برحسب میلیمتر بر
ساعت هست از سایت  Ges discناسا و دادههای دما
بهصورت میانگین ساالنه از سایت  Giovanniناسا
برحسب سانتیگراد از ماهواره  MERRAدریافت گردیده
است،

شكل  -1موقعیت منطقه موردمطالعه
(مأخذ :نگارندگان)1011 ،
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دادهها متعلق به سالهای  2019 ،2012 ،2002 ،1998میباشند در این پژوهش بهوسیلهی سنجشازدور  RSو نرمافزار
 ArcGis10.8به بررسی وضعیت اقلیمی در طی سالهای مذکور پرداختهشده است .پهنهبندی اقلیمی با توجه به کاربردها از
روشهای متفاوتی ازجمله :دومارتن ،کوپن ،ایوانف ،بارات ،ترنت وایت و سلیانینوف استفاده میشود .در این پژوهش از روش
دومارتن جهت بررسی شرایط اقلیمی استفادهشده است که فرمول ( )1آن بهصورت زیر است:
)I= P/(t+10
()1
در اینجا  Pنشاندهنده میانگین بارش ساالنه و t

دمای ساالنه است و عدد  Iبهصورت جدول زیر تفکیک
میشود:
دادههای بارش از ماهواره  TRMMبهصورت
 netcdfهستند برای همین منظور ابتدا اصالح بهوسیله
دستور  make netcdf raster layerصورت گرفته است
سپس این دادهها با توجه به اینکه بهصورت بازه زمانی یک
روز از ماه میباشند با استفاده از دستور raster
 calculatorباید به فرمول :2

)Alizadeh,2014

شرایط اقلیمی

I

اقلیم خشک
اقلیم نیمهخشک
اقلیم مدیترانهای
اقلیم نیمه مرطوب
اقلیم مرطوب

کمتر از 10
بین 20-10
24-20
28-24
32-28

اقلیم بسیار مطلوب

<32

)P = (p1*24*30)+(p2*24*30)+….+(p12*24*30

که  pمیزان بارش ماهانه است.
همچنین دادههای دما بهصورت میانگین دمای ساالنه از سایت  Giovanniناسا که برحسب سانتیگراد بوده و فرمت  tifبوده
است دریافت گردیده ،این دادهها بهصورت  surface air tempratorاست .با توجه به اینکه خروجی گرفته باید رزولوشن
یکسانی از دو داده داشته باشند دادههای بارش برحسب رزولوشن دادههای دما تغییر پیداکردهاند.

 -3نتایج و بحث
در این پژوهش بعد از دریافت دادهها با استفاده از نرمافزار  ARCGIS10.8بررسی صورت گرفتهشده است:
با توجه به شکل شماره  2نقشههای میانگین بارش ساالنه برای سالهای  2019 ،2012 ،2002 ،1998با توجه به دادههای
سایت ناسا مشخص گردیده است .دادههای سایت ناسا برای  1روز در ماه است ،بدین منظور دادههای بارش روزانه برای هرماه ابتدا
در  24ساعت و  30روز ماه ( )020ضرب میشود سپس دادههای  12ماه باهم جمع میگیرد.
با توجه به نتایج میزان بارش سال  1998کشور ایران 1292و کمترین 42بوده که بارش رابطه مستقیمی با تعیین شرایط
اقلیمی دارد .بارش در سال  2002نسبت به سال  1998کاهش پیداکرده است و بارش در سال  2012تغییرات در بارش کشور ایران
تغییرات چشمگیری نداشته است .با توجه به نتایج در سال  2019افزایش بارش در کشور ایران ثبت گردیده است و از  1200و 20
به  1892و  22تغییر پیداکرده است.
با توجه به فرمول  1هرچه بارش بیشتر باشد منطقه به
سمت مرطوب سوق پیدا میکند و چارت  1نشاندهنده تغییرات
بارش در کمترین و بیشترین برای کشور ایران مشخص گردیده
است ،با توجه به چارت زیر شاهد روند نامحسوسی در تغییرات
بارش در کشور ایران هستیم.
با توجه به شکل شماره  3نقشههای میانگین دما ساالنه
برای سالهای  2019 ،2012 ،2002 ،1998با توجه به
دادههای سایت ناسا مشخص گردیده است .نتایج نشان میدهد
تغییرات چشمگیر دما در ایران در طول سالهای موردبررسی
صورت نگرفته و بهصورت ناچیز بوده کمترین مقدار ثبتشده
چارت  -1تغییرات بارش (مأخذ :نگارندگان(1011 ،
 2.1و بیشترین مقدار ثبتشده  28.8است.
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شكل  -2وضعیت بارش ساالنه (مأخذ :نگارندگان(0011 ،

شكل  -3وضعیت دما ساالنه (مأخذ :نگارندگان(1011 ،

یکی دیگر از عوامل مهم دما در تعیین شرایط اقلیمی بر
اساس روش دومارتن است ،نتایج چارت شماره  2نشان میدهد
دمای حداقلی و حداکثری در کشور ایران تغییری پیدا نمیکند،
دما با وضعیت اقلیمی با توجه به فرمول شماره  1رابطه عکس
دارد و هرچه دما افزایش پیدا کند از رطوبت کاسته میشود.
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با توجه به شرایط اقلیمی بررسیشده در سالهای بررسیشده (شکل  )4تغییرات اقلیمی را نشان میدهد که در سال 1998
وضعیت اقلیمی کشور ایران بهصورت عمده بهصورت خشک و نیمهخشک قرار دارد و همچنان تغییرات چشمگیری در وضعیت
اقلیمی ایران در سال  2002رخ نداده است اما در سال  2012در قسمت غربی این کشور شاهد تغییرات اقلیمی بوده است و به
نیمهخشک تغییر اقلیمی داشته است و نهایتاً در سال  2019از قسمتهای خشک کاهش پیداکرده است و به نسبت سال 2012
تغییرات مشهودی صورت گرفته است.

 -4نتیجهگیری
هدف از این پژوهش بررسی شرایط اقلیمی کشور ایران طی سالهای  1998و  2002و  2012و  2019بوده است .در این
پژوهش از نرمافزار  ArcGis 10.8جهت اصالح و خروجی گرفتن استفاده شد.
در این پژوهش با توجه به استفاده از روش دومارتن از دو دادهی میانگین بارش ساالنه و میانگین دمای ساالنه مورداستفاده
قرارگرفته است که ابتدا بارش با توجه به روزانه بودن داده به میانگین ساالنه تبدیل شد و سپس از روش دومارتن استفاده گردید ،با
توجه به شرایط اقلیمی موردبررسی در سال  1998وضعیت اقلیمی کشور ایران بهصورت عمده بهصورت خشک و نیمهخشک قرار
داشته است و همچنان تغییرات چشمگیری در وضعیت اقلیمی ایران در سال  2002رخ نداده است اما در سال  2012در قسمت
غربی این کشور شاهد تغییرات اقلیمی بوده است و به نیمهخشک تغییر اقلیمی داشته است و نهایتاً در سال  2019از قسمتهای
خشک کاهش پیداکرده است و به نسبت سال  2012تغییرات مشهودی صورت گرفته است.
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