
            
  پنجمين كنفرانس بين المللي ايده هاي نوين در كشاورزي، محيط زيست و گردشگري                 

    1396خرداد ماه  11                  

 تهران - ايران                    

 

١ 

 

 

  

  تحليلي بر شروع  فصول اقليمي در شرق ايران

 

  . منصوره كوهي. ، مجيد حبيبي نوخندان ، مهسا فرزانه 1رضا دوستان

  استاديار اقليم شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد 

  دانشگاه فردوسي مشهدشناسي ارشد اقليم شناسي سينوپتيك، كار 

  و سرپرست پژوهشكده اقليم شناسي دانشيار

 شناسكارشناس پژوهشي، گروه پژوهشي اقليم شناسي كاربردي، پژوهشكده اقليم 

  

  چكيده           

در اين پژوهش، با هدف تعيين فصول اقليمي در شرق ايران، داده هاي دماي ميانگين بيشينه و كمينه  و متوسط روزانه   

 2016تا  1986ساله از سال  30ايستگاه به عنوان نمايندگان اقليم هاي مختلف شرق ايران براي يك دوره آماري  290

و پس از بررسي و اطمينان از مناسب بودن كيفيت  آنها براي اين مطالعه مورد  از سازمان هواشناسي كشور اخذ  ميالدي

 75و  25با استفاده از صدك روزه مرتب گرديدند و  7داده هاي حرارتي روزانه در قالب متوسط هاي . استفاده قرار گرفت

نتايج نشان  .الي مشخص  گرديدندروز، فصول سرد و گرم و انتق 7درصد و شرط استمرار دما بر اساس اين آستانه به مدت

خاتمه فصول در شرق بررسي احتماالتي تاريخ هاي شروع و . شروع و خاتمه  فصول تقويمي با اقليمي انطباق نداردداد

مارس مي باشد و خاتمه فصل به طور  1درصد ميتوان گفت در شرق ايران شروع بهار در  50با احتمال  كشور نشان داد

سپتامبر و  3در تاريخ  تابستان  ژوئن و خاتمه فصل 3شروع فصل تابستان به طور ميانگين  ي باشدژوئن م 2ميانگين در 

شروع فصل زمستان در . نوامبر مي باشد 28سپتامبر و خاتمه اين فصل در تاريخ 4شروع فصل پاييز به طور ميانگين 

  .ي باشدفوريه م 28نوامبر و خاتمه اين فصل در  29منطقه مورد مطالعه در تاريخ 

  

  يمي، شرق ايران، روش دمايي، صدكفصول اقل: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه  - 1

 گريد دوره هاي از  ييآب و هوا اي ينجوم نيمع دهيپد كيشود كه بر اثر تكرار منظم  ياز سال گفته م يفصل به قسمت 

 ل،يدل نيبه هم. كند يم نيمع نيبه دور زم ديخورش يرا حركت ظاهر يآب و هوائ اي ينجوم دهيپد نيا. باشد يم زيسال متما

 بر كه فصول  يراتيتاث .)1376،يجانيعل(است انجام  شده ديخورش يبراساس حركت ظاهر فصول يبند ميتقس نيتر يميقد

 نيا يو نامگذار يبند ميشناخت، تقس يبرا يمنطق ياو را برآن داشت تا راه و روش رد،انسان دا يكشاورز يها تيو فعال يزندگ

در تعريف فصل  .بوده است اهانيرشد گ در رييهر فصل، تغ رييتغ اختراه شن نياول ،ليدل نيبه هم. كند دايپ يزمان يدوره ها

. براساس بررسي عناصر اقليمي،  به جاي تقسيم سال به دوره هاي قراردادي، سال به دوره هاي اقليمي منطقي تقسيم مي شود

منعكس كننده ي واقعيت هاي اقليم محل است و فصول اقليمي ناميده مي شود  در واقع تعريف فصول براين اساس،

به عنوان مثال  يونانيان قديم، سال ها را براساس جهت وزش باد به دوره هاي هشتگانه تقسيم كرده ).  1381عليجاني،(

 يول به دو روش عمده صورت مفص نييو تع يبند ميتقس ي،در حالت كلبا توجه به موارد فوق،  ).1973، 2باري و پري(بودند

                                                           
doostan@um.ac.ir ١

  
2 - Bary and Perry 
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روش،  نيدر ا. است يميروش تقو ،است يروش كه روش معمول و شناخته تر نيتر يميو قد نياول: يروش نجوم- 1: رديگ

براساس علم نجوم به  نيزم ارهيهر نقطه از س يتوان فصول را برا يم هياگرچه در نگاه اول. وجود دارد ديگردش به دور خورش

را  يو كامل تر شترياطالعات ب ،نيهر نقطه از زم ين فصول را براييامر آن هست كه تع تينمود اما واقع فيتعر يقيطور دق

 .دينما يطلب م

 يشناس ميهوا، اقل يي،ايعلوم جغراف يبخش ها يازهاين نيتر جهت تام يو علم دتريجد يروش ،روش دوم: يميروش اقل-2

مختلف در كنار حركت  يمياقل يرهايو متغ يپارامترها يفصول براساس بررس نيينام دارد كه در آن تع يميروش اقل است  و

هستند كه  يو زمستان فواصل زمان زييبهار، تابستان، پا يعني يعيطب لفصو ،روش نيدر ا. رديپذ يصورت م ديخورش يظاهر

باشد  يهر محل م يمياقل يها تيواقع انگريدما و باد كه ب راتييمتجانس مثل تغ ييهوا يها ميتوسط انواع رژ يعيبه طور طب

قلي پور و (نداشته باشد يهماهنگ يد و ممكن است هم در زمان و هم در مكان با فصول نجومنشو يمشخص م

  ).1394،همكاران

  پيشينه تحقيق -2

نمونه، در رابطه با موضوع اين پژوهش تا كنون بررسي ها و مطالعاتي متعددي در خارج از كشور  انجام شده است به عنوان  

1لمب
و توالي روزانه ي الگوهاي گردشي  1950در مطالعات خود، الگوهاي ساالنه هواي شبه جزيره بريتانيا را در سال ) 1950( 

وي هفت الگوي اصلي، نوزده الگوي فرعي و يك الگوي نامشخص . بررسي كرده است 1972در شبه جزيره بريتانيا را در سال 

اول (، بهار)مارس 31ژانويه تا  20(زمستان: و پنج فصل طبيعي در بريتانيا است كه عبارتند ازنتيجه كار ا. شناسايي كرده است

 20و فصلي به نام پيش زمستان كه از ) نوامبر 19سپتامبر تا  10(، پاييز)سپتامبر 9ژوئن تا  18(، تابستان)ژوئن 17آوريل تا 

دوره اي است كه اكثرا الگوهائي كه در فصول قبلي حاكم اند در اين  منظور از اين فصل،. ژانويه را در بر مي گيرد 19نوامبر تا 

تاريخ شروع فصول طبيعي اياالت متحده آمريكا را با استفاده از داده هاي هواشناسي ) 1973(باري و پري . دوره وجود ندارند

فصول طبيعي در سرتا سر اين كشور  در اين مطالعه معلوم شد كه تفاوت هاي مهمي در تاريخ هاي آغاز و خاتمه. تعيين نمودند

تغيير پذيري زماني و مكاني فصول طبيعي و مراحل فنولوژيك در كشور استوني براساس متغيرهاي . با فصول اقليمي وجود دارد

ضمن مقايسه ي فصول نجومي و هواشناسي، با استفاده از ميانگين ) 1983(ترنبرت  .اقليمي نيز مودر مطالعه قرار گرفته است

) درجه شمالي 5/67تا  5/22عرض هاي ميانه از (جه حرارت در اياالت متحده آمريكا، نتيجه مي گيرد كه در نيمكره شمالي در

وي در نهايت نتيجه مي گيرد كه تابستان و زمستان . رخ مي دهد) ژوئن22(حداكثر گرمايش زمين در قبل از انقالب تابستاني 

هستند و طبق توصيفات متفاوتي كه از فصول سال ارائه شده است، يك تاخير  به ترتيب گرم ترين و سردترين فصول سال

زماني بين فصول نجومي و هواشناختي و تعريف فصول با توجه به درجه حرارت سطحي براي نيمكره شمالي و اياالت متحده 

يعي اورگان و واشنگتن را در با استفاده از تكنيك هاي خوشه بندي رايانه اي، فصول طب) 1989(آلسوپ. آمريكا وجود دارد

به ويژه فصول بهار و (بر اساس اين پژوهش، دوره هاي تقويمي رسمي با هيچ يك از فصول چهارگانه . اياالت متحده مطالعه كرد

عالوه بر دما، معيارهاي اقليمي ديگري نيز براي فصل بندي سال به كار . با واقعيت هاي حرارتي آنها مطابقت نمي كند) پاييز

 توده بندي طبقه براساس آمريكا متحده اياالت شرق در اقليمي فصول تعيين ضمن) 1997( 2چانگ و كالكستاين. ته استرف

. شود مي تغييراتي دچار مناطق اين در جغرافيايي عرض تغيير با چهارگانه، فصول طول كه رسيده اند نتيجه اين به هوا، هاي

در ايران نيز . نوامبر تا اواخر مارس و در ميامي اواسط دسامبر تا اوايل فوريه خواهد بودمثال وقوع زمستان در پورتلند از اواخر 

                                                           
1- Lamb 
2 - Cheng and Kalkstein 
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بدين منظور، آمار . به تعيين فصول طبيعي ايران پرداخت  )1376(عليجاني . مطالعات معدودي در اين زمينه انجام شده است

و براساس آستانه هاي حرارتي .  رد استفاده قرار گرفت مو 1990تا  1961ايستگاه طي  دوره  10متوسط روزانه دما و نم نسبي 

بررسي ها نشان داد در . درجه سلسيوس براي تابستان، فصول سال تعيين شدند 22درجه براي زمستان و بيشتر از  10كمتر از 

فروردين شروع مي  21اسفند تا  11در بقيه ايستگاه ها، بهار از . سواحل جنوبي كشور، فقط دو فصل تابستان و بهار وجود دارد

مهر پايان مي  15آغاز تابستان در جنوب، اواخر ارديبهشت و در شمال از اواخر خرداد مي باشد و در اكثر نواحي كشور تا . شود

طوالني ترين فصل در شمال كشور، زمستان . آبان پايان مي يابد 15پاييز حدودا دو ماه دوام دارد و در اكثر نقاط كشور در . يابد

در تحقيقي با عنوان تعيين فصول اقليمي زاهدان با روش تحليل ) 1391(نظري پور و سعيد آبادي. جنوب، تابستان است و در

-1349(ساله  35متغير در دوره آماري  21خوشه اي، از مجموعه داده هاي روزانه و ساعتي پارامترهاي حرارتي در قالب 

هاي حرارتي نشان داد  كه زمستان و تابستان در زاهدان ديرتر شروع  مطالعه ويژگي هاي اين فصل. استفاده كردند) 1383

يافتن دوره هاي اقليمي . ، طوالني ترين و فصل خيلي گرم كوتاه ترين فصول مي باشندفصل گرم. رتر پايان مي گيردشده و دي

در اين . ت مصرف انرژي نمايدسرد و گرم و روند هاي ساعتي تغييرات دما در اين دوره ها مي تواند كمك شاياني به مديري

و متوسط بيشينه، كمينه و  ماي هاي د داده. به بررسي فصول طبيعي در استان كرمانشاه پرداخت)  1384(راستا، ذوالفقاري 

هاي مختلف استان كرمانشاه  آباد غرب، سرپل ذهاب و كنگاور به عنوان نمايندگان اقليم روزانه چهار ايستگاه كرمانشاه، اسالم

پاييز و بهار شامل فصول انتقالي نتايج نشان داد . انتخاب گرديدميالدي  2000تا  1986ساله از سال  15يك دوره آماري  براي

هفته و  16حداكثر، حداقل و متوسط دما در استان كرمانشاه، زمستان تركيبي بر اساس شاخص . بسيار كوتاه و زودگذر هستند

فصول همچنين اين بررسي نشان داد كه  .هفته تداوم دارند 8و  9ر و پاييز نيز به ترتيب فصول بها. هفته دوام دارند 19تابستان 

، براي شناسايي فصول اقليمي در )1386(گندمكار. كند طبيعي در استان كرمانشاه با تاريخ آغاز فصول رسمي مطابقت نمي

فصل بهار از اواسط اسفند شروع آغاز مي شود و اصفهان از روش تحليل خوشه اي استفاده كرد و نشان داد كه در اين منطقه، 

فصل پاييز . فصل تابستان از اواسط خرداد تا اواسط مهر به طول مي انجامد و طوالني ترين فصل است. تا خرداد ادامه دارد

و تا اسفند  كوتاه ترين فصل سال است و از اواسط مهر تا اواسط آذر  طول مي كشد و فصل زمستان نيز از اواسط آذر آغاز شده 

با توجه به عدم بررسي فصول اقليمي در شرق كشور، در اين پژوهش سعي شده است تا مقايسه اي بين فصول . تداوم دارد

مسلما تعيين فصول اقليمي، به . اقليمي و تقويمي انجام شده و تاريخ احتماالتي شروع و آغاز اين فصول نيز استخراج گردد

يت هاي بخش هايي چون كشاورزي و گردشگري در اين بخش كشور از اهميت بااليي برخوردار عنوان مبنايي براي انجام فعال

  . مي باشد

  مواد و روش - 3

  :ايستگاه هاي و محدوده مورد مطالعه - 1- 3

ايستگاه همديدي و اقليم شناسي كشور كه داراي داده هاي كامل تري بوده و به عنوان نماينده ي  30در اين پژوهش، از آمار 

) 1(انتخاب شدند كه مشخصات اين ايستگاه ها در جدود  )ديبده رفرنس( اقليم هاي مختلف در شرق كشور به حساب مي آيند

 1986براي دوره ي  كمينهو دماي  بيشينهميانگين دما، دماي شامل متغير سه  روزانه ي اقليمي در مقياسداده ها.  .آمده است

براي هركدام از ايستگاه هاي مورد بررسي از سازمان هواشناسي كشور اخذ و در اين پژوهش، جهت تعيين فصول  2016تا 

  . آمده است 1پراكنش مكاني اين ايستگاه ها در شكل . اقليمي مورد استفاده قرار گرفته است
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  مشخصات ايستگاه هاي سينوپتيك مورد مطالعه 1جدول 

  
  سايت هواشناسي چهارمحال و بختياري: ماخذ

  
  پراكنش ايستگاه هاي مورد مطالعه در شرق كشور  -1شكل 

  

  

  

ارتفاع طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ايستگاه ارتفاع طول جغرافيايي عرض جغرافيايي ايستگاه

1127 53.41 35.58 سمنان 591.1 60.7 27.2 ايرانشهر

1349.1 54.95 36.41 شاهرود 2280 56.58 29.23 بافت

1834.1 55.13 30.1 شهربابك 1112 57.26 37.46 بجنورد

711 56.91 32.6 طبس 880 57.75 34.45 بشرويه

1293 58.16 34.01 فردوس 1066.9 57.35 29.1 بم

1432 59.16 33.71 قائن 9.8 56.36 27.21 بندرعباس

1287 58.5 37.06 قوچان 1491 59.2 33.86 بيرجند

1753.8 56.96 30.25 كرمان 950.4 60.58 35.25 تربت جام

0 54.4 36.9 گرگان 1450.8 59.21 35.26 تربت حيدريه

899.9 52.35 35.23 گرمسار -2 57.75 25.63 جاسك

999.2 59.63 36.26 مشهد 8 60.61 25.28 چابهار

29.6 57.08 27.1 ميناب 1394 61.2 28.21 خاش

1260 58.58 30.53 نهبندان 489.2 61.48 31.02 زابل

1213 58.8 36.26 نيشابور 1370 60.88 29.46 زاهدان

1237.2 54.28 31.9 يزد 1195 62.33 27.55 سراوان
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  :روش كار

                         ي دماو هفت روزه  )1376عليجاني،(متوسط هاي  پنج روزه  بررسي تاريخ هاي شروع و خاتمه فصول اقليمي بر مبناي

اين نوع تحليل ها مناسب تر است، چون يك پديده مستقل جوي معموال در طبيعت ممكن است  جهت ) 1989آلسوپ،  (

داده هاي روزانه به ، در اين مطالعه با فرض همگن بودن داده هاي مورد استفاده،  .حداكثر چند روز يك هفته به طول بكشد

 متوالي  هفت روز ميانگين و  بيشينه ، دماي ه كمينبه طوري كه داده هاي دماي . صورت متوسط هاي هفت روزه مرتب گرديد

متغير  به دست آيد با يكديگر جمع شده و بر عدد هفت تقسيم شدند تا بدين ترتيب متوسط هفته ها براي هر 

آغاز شروع فصل تابستان به شرط باالتر بودن دما از صدك هفتاد و پنجم دماي بيشينه هر  دماي داده هاي   )1384ذوالفقاري،(

براي آغاز فصل زمستان نيز، كمتر بودن دماي كمينه از صدك بيست . روز تداوم داشته باشد تعيين شد 7تگاه كه به مدت ايس

نيز در بين اين دو آستانه تعيين ) بهار و پاييز(فصول انتقالي . روز به عنوان مبنا قرار گرفت 7و پنجم آن به شرط تداوم به مدت 

بررسي . ساله ي هر فصل براي هر ايستگاه بدست آمد 30ي هر فصل بر مبناي روز، ميانگين بعد از تعيين طول دوره . گرديد

احتماالتي تاريخ هاي آغاز و پايان هر فصل اقليمي جهت مقايسه تاريخ هاي آغاز و خاتمه فصول اقليمي با فصول تقويمي، با 

گاه طي هر دوره، استخراج و تاريخ شروع هر فصل با شمارش روزها از اول ژانويه، تاريخ شروع هر فصل اقليمي براي هر ايست

  ) 1385عليزاده ،(.بدست آمد) 1رابطه (درصد با برازش توزيع ويبول  50احتمال 

�                                                                                                                         )1(رابطه   =
�

���
   

  ميانگين متحرك

اگر داده ها به صورت منظم و رتبه اي بر روي يك محور رديف شوند، مقدار ميانگين دقيقا در نقطه تعادل يا مركز ثقل توزيع 

مهم ترين و برترين مزيت ميانگين اين است كه تمام اطالعات مربوط به داده ها را مورد توجه قرار مي دهد و . قرار مي گيرد

با كمك ميانگين، مي توان جايگاه هر يك از داده ها را در مجموعه داده ها تعيين و . انجام محاسبات ديگر استمرجعي براي 

شده است،  شنهاديكاهش نوسانات پ يكه برا يياز جمله روشها .)82: 1390عساكره،(كليتي از صفت مشاهدات را معرفي كرد

 فرج.(ساله قابل محاسبه است 5ساله و  3مختلف مانند  يانزم يها اسيمق يمتحرك است كه برا نيانگياستفاده از م

 )1394،زاده

 

  :روش صدك

 25ام نشان دهنده آن است كه حدودا  25در مجموعه بزرگ داده ها، هنگامي كه مقادير گرايشي زياد به تكرار ندارند، صدك 

بقيه صدك ها نيز به گونه اي مشابه تغيير . درصد مشاهدات بيش از آن است 75درصد از مشاهدات كم تر ازآن مقدار و حدودا 

وقتي مقادير در مجموعه داده ها گرايش به تكرار داشته باشند، ديگر اين تعبير، همان طور كه در مورد ميانه اشاره . مي شوند

ت در مشاهدا. براساس چندك هاي توزيع، نوعي تقسيم بندي كلي براي عناصر اقليمي امكان پذير است. شد، مناسب نيست

ام و  aرده بندي شده براساس نمادهاي ارائه شده براي محاسبه چارك ها و در مشاهدات رده بندي شده، براي محاسبه دهك

 )121: 1390عساكره، .(ام به ترتيب مي توان از فرمول هاي زير بهره گرفت aصدك
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  نتايج -4

  

تاريخ شروع 

 زمستان

شروع 

از (زمستان

  )اول ژانويه

تاريخ شروع 

  پاييز

زمان شروع 

از اول (پاييز

  )ژانويه

تاريخ شروع 

  تابستان

زمان شروع 

از اول (تابستان

  )ژانويه

تاريخ شروع 

  بهار

زمان شروع 

از اول (بهار

  )ژانويه

  نام ايستگاه  ارتفاع

4-Dec 338 29-Aug 243 24-May 144 26-Feb 57 591.1 ايرانشهر 

4-Dec 338 6-Sep 249 15-May 135 4-Mar 63 2280 بافت 

3-Dec 337 6-Sep 249 27-May 147 3-Mar 62 1112 بجنورد 

26-Nov 330 25-Aug 237 31-May 151 24-Feb 55 880 بشرويه 

27-Nov 331 27-Aug 239 26-May 146 22-Feb 53 1066.9 بم 

5-Dec 339 29-Aug 239 4-Jun 155 3-Mar 62 9.8 بندعباس 

25-Nov 329 27-Aug 239 1-Jun 151 28-Feb 59 1491 بيرجند 

16-Nov 320 6-Sep 249 28-May 148 4-Mar 63 950.4 تربت جام 

3-Dec 337 1-Sep 243 11-Jun 162 3-Mar 62 1450.8 تربت حيدريه 

6-Dec 340 19-Aug 231 26-May 146 19-Mar 78 -2 جاسك 

12-Dec 346 21-Aug 334 24-May 143 8-Mar 67 8 چابهار 

27-Nov 331 29-Aug 241 21-Jun 172 25-Feb 56 1394 خاش 

24-Nov 327 18-Oct 291 29-May 149 22-Feb 53 489.2 زابل 

3-Dec 336 28-Aug 238 28-May 149 28-Feb 59 1370 زاهدان 

21-Nov 325 29-Aug 241 20-May 140 27-Feb 58 1195 سراوان 

29-Nov 333 10-Sep 253 6-Jun 157 27-Feb 58 1127 سمنان 

1-Dec 335 6-Sep 249 4-Jun 155 2-Mar 61 1349.1 شاهرود 

28-Nov 332 1-Sep 245 1-Jun 153 23-Feb 54 1834.1 شهربابك 

24-Nov 329 3-Sep 246 6-Jun 157 28-Feb 59 711 طبس 

30-Nov 334 26-Aug 238 2-Jun 153 4-Mar 63 1293 فردوس 

27-Nov 331 25-Aug 237 2-Jun 153 3-Mar 61 1432 قائن 

4-Dec 338 8-Sep 251 7-Jun 158 6-Mar 65 1287 قوچان 

25-Nov 329 29-Aug 241 6-Jun 157 24-Feb 55 1753.8 كرمان 

5-Dec 339 11-Sep 254 14-Jun 165 6-Mar 65 0 گرگان 

24-Nov 328 5-Sep 248 30-May 150 27-Feb 58 899.9 گرمسار 

27-Nov 331 5-Sep 243 15-Jun 166 21-Feb 52 999.2 مشهد 

4-Dec 338 28-Aug 240 7-Jun 158 9-Mar 68 29.6 ميناب 

24-Nov 334 30-Aug 242 9-Jun 160 2-Mar 61 1260 نهبندان 

27-Nov 331 4-Sep 247 14-Jun 165 24-Feb 55 1213 نيشابور 

21-Nov 325 4-Sep 247 7-Apr 97 23-Feb 54 1237.2 يزد 
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در گستره كشور پهناوري چون ايران كه در طول و عرض جغرافيايي و سطوح ارتفاعي متنوعي گسترده شده و در معرض توده 

فصول در ايران داراي تغييرات  .با فصول اقليمي انطباق ندارد)  رسمي(هاي هوايي متنوعي قرار دارد مسلما فصول تقويمي

اين تغييرات در برخي فصول به مانند بهار و زمستان شديدتر و در برخي ديگر مانند پاييز و تابستان . زماني و مكاني مي باشد

ي يافتن دوره هاي اقليمي هر ناحيه آب و هوايي و بررسي نظام تغييرات آنها مي تواند راهگشاي برنامه ريز. ماليم تر مي باشد

بدين منظور در اين پژوهش تالش شد تا فصول اقليمي منطقه شرق . ها در بخش هاي مختلف كشاورزي و گردشگري باشد

-1986(ساله 30يستگاه همديدي  در دوره آماري 30كشور براي مبناي  تجزيه و تحليل داده هاي روزانه متغيرهاي دمايي  

  . انجام گرددد) 2016

مارس مي باشد كه حداقل دما  1درصد ميتوان گفت به طور ميانگين در شرق ايران شروع بهار در  50با احتمال  با اين وجود 

ژوئن كه  3شروع فصل تابستان به طور ميانگين  درجه مي باشد و  13.17و دما به طور متوسط  20.04و حداكثر دما  5.26

سپتامبر مي باشد كه  4پاييز به طور ميانگين مي باشد و شروع فصل  28.33و دماي متوسط  34.96و دماي حداكثر  19.23

درجه سانتي گراد و  شروع فصل  26.28و متوسط دما در اين منطقه  32.47و ميانگين دماي حداكثر   19.95دماي حداقل

و  15.9و دماي حداكثر  5.8نوامبر مي باشد كه دماي حداقل به طور ميانگين  29زمستان در منطقه مورد مطالعه در تاريخ 

با توجه به شروع و خاتمه هر فصل،  .مي باشدو خاتمه هر فصل مصادف با شروع فصل ديگري مي باشد 11.49توسط دما م

به . فصل تابستان در جنوب ايران زوتر آغاز مي شود و ديرتر پايان مي يابد و در شمال كشور فصل زمستان زودتر آغاز مي شود

ه هاي شرق افزايشي و روند فصل زمستان كاهشي مي باشد و دوره بهار و طور ميانگين طول مدت فصل تابستان در ايستگا

خروجي جدول . پاييز به دليل انتقالي بودن مي توان گفت كه روند به صورت نوساني بوده و تغييرات ناگهاني مشاهده مي شود

د، بم، زابل و مشهد بهار زودتر ايستگاه مورد مطالعه در شرق ايران نشان مي دهد در ايستگاه هاي يز 30شروع و خاتمه در 

شروع شده و در جاسك و ميناب ديرتر بهار شروع شده و شروع تابستان در زابل زودتر شروع و ديرتر خاتمه مي بايد كه خاتمه 

روزه سيستان مصادف مي باشد زمان شروع پاييز كه مصادف با ورود سيبري به كشور ايران مي  120تابستان با خاتمه بادهاي 

كه از طرف شمال شرق وارد كشور مي شود و با توجه به خروجي سه اقليم متفاوت را در شرق ايران مشاهده مي شود كه  باشد

پاييز در جاسك و گرگان زودتر و در زابل ديرترآغاز مي شود و در فصل زمستان در ايستگاه هاي تربت جام، يزد، زابل و سراوان 

  .اسك و ميناب ديرتر خاتمه مي يابدزودتر شروع مي شود و در ايستگاه هاي ج
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  :نتايج مهم و كاربردي در پژوهش حاضر شامل

 2016تا  1986ايستگاه مورد مطالعه در شرق ايران كه در طول بازه سال  30مشخص كردن شروع هر فصل در  -1

 اهميت داشتن نتايج براي بحث كشاورزي و تعيين تقويم زراعي و نوع و الگوي كشت -2

 اقليمي با تقويم رسميمقايسه تقويم  -3

 آگاهي از وضعيت دمايي و نقش آن در برنامه ريزي محيطي -4

 ميزان مصرف انرژي و راهشگاي در برنامه ريزي مصرف -5

  جهت استفاده براي تورهاي گردشگري و مسافرتي - 6

  تشكر و قدرداني

ياست پژوهشكده جناب آقاي بدين وسيله از ر. اين پروژه با كمك اعضاي پژوهشكده اقليم شناسي مشهد صورت گرفته است

  .دكتر مجيد حبيبي نوخندان سپاسگزاري مي گردد
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