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 چکیده 

مدیریت پایدار گردشگری در یک منطقه وابستگی زیادی به برنامه آمایش سرزمین دارد و آمایش سرزمین 

عوامل طبیعی و به ویژه توپوگرافی است. در این پژوهش با استفاده از آمار ماهانه و ساالنه خود وابسته به 

های ایستگاهی و توپوگرافی با استفاده دما بر اساس دادههای حوضه بازفت و ترسیم دو نوع نقشه همایستگاه

درمحاسبات ان می دهد که از سیستم اطالعات جغرافیایی، به مقایسه این دو نوع نقشه پرداختیم. نتایج نش

می باشد در صورتی که  14.37و متوسط دما  16.6و بیشینه دما 10.12ایستگاهی ساالنه، کمینه دما، 

می  11.52ومتوسط دما  20.21و حداکثردما  2.13-براساس محاسبات توپوگرافی ساالنه، کمینه دما 

ابر در نظر گرفته شده و اختالف دمای چندانی باشد.درمحاسبات ایستگاهی، دما در دره ها و قله ها تقریبا بر

دیده نمی شود. در صورتی که در محاسبات توپوگرافی اختالف دمای دره ها و قله ها به وضوح دیده میشود. 

بنابراین می توان استنباط کرد که صحت داده های حاصل از محاسبات توپوگرافی از محاسبات ایستگاهی 

 بسیار بیشتر است.  

 

 دما، رگرسیون خطیحوضه بازفت، توپوگرافی، نقشه هملیدی: واژگان ک

 

 
 مقدمه 

ریزی گردشگری باید بر اساس برنامه ریزی گردشگری است. برنامهترین عوامل توسعه پایدار در یک منطقه، برنامهیکی از اساسی

منطقه از شروط اساسی توسعه است. عوامل طبیعی به منظور برنامه آمایش سرزمین، توجه به  آمایش سرزمین صورت پذیرد.

یکی از این عوامل مهم توپوگرافی می باشد. با در نظر گرفتن اختالف ارتفاع منطقه مورد نظر میتوانیم مکان های مناسب و 

 برنامه ریزی های  سازماندهی شده و منطقی را متناسب با توپوگرافی منطقهتعیین کنیم و متناسب  با انواع گردشگری را نیز

 ارائه نمود. 
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 (Fortuny et al  2008 ) به پژوهشی تحت عنوان رویکرد فنی برای توسعه گردشگری پایدار، مطالعه موردی در جزایر

بالئارس پرداختند. نتایج ارائه شده در اینجا می تواند به عنوان مثال برای دیگر مناطق مشابه مانند اسپانیا و یا سایر مقاصد 

 مشکالت روبه رو هستند استفاده شود.  گردشگری سنتی که بااین

(Feio and Guedes, 2013) .نتیجه  به این در این پژوهش در پژوهشی به توسعه گردشگری پایدار در منطقه نرینگا پرداختند

رسیدند که ، ما قصد داریم به اصالح معیارهای صدور گواهینامه زیست محیطی در این زمینه و ساخت و ساز خاص جغرافیایی 

 .و در صورت لزوم به تعریف استراتژی های مداخله اصالحی و دستورالعمل ها بپردازیم

 (Reihanian et al  2012 )شگری پایدار توسط تجزیه وتحلیلبه پژوهشی تحت عنوان استراتژی توسعه گرد   swotپارک  در

ملی بوجاق درایران پرداختند.  نتایج نشان داد که فعالیت های گردشگری موجود در پارک با الزامات پایداری مطابقت ندارد. 

 استفاده شد. swotبنابراین، برای شناسایی استراتژی های مدیریت مورد نیاز برای بهبود گردشگری در پارک از تجزیه و تحلیل 

 (Xu and Author Vitae Fox, 2014) به پژوهشی تحت عنوان مدل نگرش به طبیعت، گردشگری و توسعه پایدار در پارک

های ملی: بررسی آخرین بازدید در چین و انگلستان پرداختند. نتایج نشان داد که ارزش انسان و یا اکوسنتریک به طور قابل 

ی و توسعه پایدار را تحت تاثیر قرارمی دهد. بین نگرش مردم نسبت به محیط زیست طبیعی، توجهی نگرش مردم به گردشگر

  حفاظت و گردشگری در زمینه پارک ملی، رابطه علت و معلولی در هر دو نمونه پیدا شده است.

Chen, 2015) ( پژوهشی، تحت عنوان نگرش سهامداران گردشگری نسبت به توسعه پایدار: مورد در قطب شمال پرداختند.  به

نتابج این تحقیق نشان می دهد که در سه گروه مورد مطالعه از سهامداران، در منطقه قطب شمال، گردشگران نشان قویتری در 

تحلیل نشان می دهد که نگرش مثبت نسبت به حفظ فرهنگ به توسعه گردشگری پایداردارند. عالوه بر این، مسیر تجزیه و 

عنوان نیروی محرکه در ترویج فعالیت های پایدار در مقصدهای قطبی در نظر گرفته می شود و همچنین نگرش مثبت نسبت به 

)کاظمی، . دحفاظت از محیط زیست نیز باعث  می شود سهامداران برای توسعه گردشگری در قطب شمال یک حدی را تنظیم کنن

پردخته  محیط و چالش های توسعه گردشگری پایدار برای کشورهای در حال توسعه گردشگری،در پژوهشی به بررسی  (1385

نتایج نشان می دهند اگرچه اصول گردشگری پایدار خیرخواهانه و ضامن منافع جوامع میزبان و گردشگران در بلندمدت است.

فرهنگی حاکم بر کشورهای در حال توسعه دشوار بوده  -اجتماعی -اقتصادی -به شرایط سیاسیمی باشد، اما اجرای آنها با توجه 

و با مشکالتی توام می باشد. به طوری که در پاره ای موارد سیاست گذاران با وجود آگاهی نسبت به پی آمدهای نامطلوب بی 

فشار سازمان های بین المللی گردشگری و با رویکردهای توجهی به اصول گردشگری پایدار، تحت شرایط نابسامان اقتصاد داخلی و 

 سنتی، به توسعه بی رویه گردشگری تن داده و عواید کوتاه مدت دولت و گروههای خاص را بر منافع ساکنین ارجح می شمرند.

ان با تاکید بر فرهنگی ایر -رزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی در پژوهشی به ا (1389)رکن الدول و همکاران، 

های اجتماعی و اقتصادی گردشگری تایج بیانگر این مطلب است که ابعاد و شاخص پرداختند. ن پارادایم توسعه پایدار گردشگری

از پایداری بیشتری نسبت به بعد محیطی در روستاهای مورد مطالعه برخوردارند و همچنین این روستاها از سطح پایداری نسبتا 

ها و بایست اصول و الزامات رویکرد توسعه پایدار گردشگری در سیاست ها می د. لذا در جهت رفع ناپایداری ضعیفی برخوردارن

 -های اجرایی به کار گرفته شود تا از این طریق توسعه گردشگری در نواحی روستایی و به خصوص روستاهای تاریخی  برنامه

قش گردشگری در توسعه پایدار روستایی در پژوهشی به بررسی ن (1389 ،پناهيولي شريعت )نجمی و  .فرهنگی کشور پایدار گردد

ردشگری روستایی پایدار سبب احیای پرداختتد. به نتیجه رسیدند که گ )مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، بخش لواسانات(

 …ائیان، مهاجرت و تخلیه روستاها و فرهنگ محلی و سنتی روستاها، تشویق فعالیت های جمعی روستائیان، افزایش درآمد روست

در پژوهشی  (1390، صفرآبادی)تقوايی و  ی است.روستای گردشگری گسترش و توسعه روستاها برای راهکار بهترین و شود می

پرداختند.   شهر کرمانشاه( -نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری )مطالعه موردی به بررسی 
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حاکی از آن است که بین مدیریت یک پارچه شهری و همکاری های متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به تایج ن

توسعه پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات 

به همان اندازه امکان دستیابی به توسعه پایدار گردشگری شهری بیش  بیش تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود،

هادهای محلی و ظرفیت آنها در توسعه گردشگری پایدار به پژوهشی تحت عنوان ن (1395)کالنتری و همکاران، . تر خواهد شد

توسعه پایدار وجود دارد. نهادها تایج پژوهش نشان می دهد که ارتباط مستقیمی بین ظرفیت نهادی و سطح پرداختند.  ن شهری

و تشکل های مردم نهاد، به عنوان بازوان قدرتمند ارگان های دولتی و خصوصی از ظرفیت باالیی به خصوص در حوزه 

سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای پروژه های گردشگری برخوردار می باشند. نهادهای مردمی به عنوان جایگزینی مناسب برای 

نند نقش حفاظتی از میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری را بر عهده بگیرند. آنها می توانند از ظرفیت اعتمادسازی، دولت می توا

مشارکتی و تعاملی خود استفاده نمایند و سرمایه گذاری کالنی را در راستای توسعه پایدار گردشگری به سمت عناصر و جاذبه 

 .های گردشگری شهری سوق دهند

 روش تحقیق 
استان کهگیلویه و ، از جنوب به استان خوزستان، از مغرب به استان اصفهاناستان چهارمحال بختیاری  از شمال و مشرق به 

استان چهارمحال و شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستانهای  شود.محدود می استان لرستانو از سمت شمال غربی به  بویراحمد

ترین  رودخانه کارون ازمهمترین و پرآب( 1است که حوضه بازفت در این شهرستان واقع شده است. )شکل شماره  بختیاری

های رود کارون محسوب می شود  رودخانه های حوضه آبریز خلیج فارس می باشد که حوضه بازفت یکی از مهمترین سرشاخه

رودخانه بازفت یکی از رودخانه های پرآب و زیبای استان چهارمحال و بختیاری ر حد باالیی است. و میزان بارندگی در آن نسبتاً د

است که به عنوان یکی از سرشاخه های اصلی کارون شناخته می شود. این رودخانه با عبور از بخش های وسیعی از استان 

های منار، رودخانه بازَفت از دامنه کوه .ایش گذاشته استچهارمحال و بختیاری مناظر زیبا و کم نظیری را ساخته و در معرض نم

گیرد و ( سرچشمه میاستان چهارمحال و بختیاریکیلومتری شمال غربی شهرکرد )مرکز  120گله سگا، تورک و زردکوه در 

 شود.سپس از طریق منطقه بازفت، به سمت جنوب شرقی روان می

 

 
موقعیت حوضه بازفت در حوضه های آبی  1شکل شماره 

 کشور

 
 حوضه جغرافیائی موقعیت 2شکل شماره 

 

 3شکل شماره  ه ها در ایستگا این مکانی موقعیت که شده است ایستگاه سینوپتیک استفاده 6اقلیمی های داده از تحقیق این در

  .است شده داده نشان 1جدول  در عرض و ارتفاع و نظر طول از آنها مشخصات به همراه

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87_%D9%88_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D9%88_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.wikipg.com/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84+%D9%88+%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 نقشه پراکنش ایستگاه های هواشناسی اطراف حوضه ی بازفت 3شکل شماره 

 ایستگاه های مورد مطالعه( موقعیت 1جدول )

ارتفاع ایستگاه  نام ایستگاه ردیف

 )متر(

 عرض جغرافیایی طول جغرافیایی

 دقیقه 26درجه و  32 دقیقه 7درجه و  50 2285 کوهرنگ 1

 31     31 50    49 1580 لردگان 2

 32     17 50    51 2048.9 شهرکرد 3

 31    56 49    17 320.5 مسجدسلیمان 4

 31    59 51    18 2260 بروجن 5

 31    51 49    52 767 ایذه 6

 

ایستگاه کوهرنگ، لردگان، شهرکرد و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ایستگاه های مسجدسلیمان و ایذه در  4

ایستگاه از نزدیک ترین ایستگاه ها به حوضه بازفت می باشد. که از لحاظ شرایط اب و هوایی،  6استان خوزستان قرار دارد. این 

 شند. بسیار نزدیک به این حوضه می با

یک سیستم کامپیوتری برای مدیریت و تجزیه و  GIS( یا Geographic Information Systemsسیستم اطالعات جغرافیایی)

 تحلیل اطالعات مکانی بوده که قابلیت جمع آوری، ذخیره، تجزیه وتحلیل و نمایش اطالعات جغرافیایی )مکانی( را دارد. 

با جمع آوری و تلفیق اطالعات پایگاه داده  GIS تکنولوژی  شوند.موقعیتشان نشان داده می( بر اساس GIS) هادریک داده   

سازد. این ها فراهم میهای معمولی، به وسیله تصویر سازی و استفاده از آنالیز های جغرافیایی، اطالعاتی را برای تهیه نقشه

 شوند.ها به کار گرفته میایج و تهیه نقشهاطالعات به منظور واضح تر جلوه دادن رویدادها ، پیش بینی نت

 متغیر با کمی متغیر یک ی ( ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطهCorrelation Coefficientضریب همبستگی )

.ضریب همبستگی شدت است متغیر دو همبستگی تعیین در استفاده مورد معیارهای از یکی همبستگی، ضریب. است دیگر کمی

است و در عدم وجود رابطه بین دو  -1تا  1دهد. این ضریب بین همچنین نوع رابطه )مستقیم یا معکوس( را نشان می رابطه و

متغیر، برابر صفر است. در صورتی که بین متغیرها رابطه وجود داشته باشد، می توان آن را با الگوهای ریاضی بیان کرد. معموال 

غیر خطی باشد. اگر بتوان الگوی همبستگی را به  صورت یک معادله خط نوشت، به چنین الگویی ممکن است از نوع خطی یا 

  گویند.آن معادله رگرسیون خطی می
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 رابطه رگرسیونی و ضریب همبستگی دما و ارتفاع ماهانه و ساالنه در حوضه بازفت: 2 شماره جدول

 ماه  رابطه خط رگرسیون ضریب همبستگی معنا داری

 ژانویه T=-0.0081H+15.05  -0.98 معنادار

 فوریه T=-0.0075H+16.55 -0.98 معنادار

 مارس T=-0.0071H+19.856   -0.95 معنادار

 آوریل T=-0.0072H+25.801   -0.98 معنادار

 می T=-0.008H+32.999 -0.98 معنادار

 ژوئن T=-0.0081H+38.272   -0.98 معنادار

 ژوالی T=-0.0077H+40.575   -0.98 معنادار

 آگوست T=-0.0079H+40.332   -0.98 معنادار

 سپتامبر T=-0.0078H+35.759   -0.98 معنادار

 اکتبر T=-0.0079H+30.008   -0.99 معنادار

 نوامبر T=-0.0069H+21.414    -0.99 معنادار

 دسامبر T=-0.0071H+16.495  -0.98 معنادار

 ساالنه T=-0.007H+26.31             -0.96 معنادار

 

دار وجود دارد. های سال رابطه معنیهای حوضه و اطراف آن در تمام ماهبین دما و ارتفاع ایستگاه 2نتایج جدول شماره براساس 

 دما از روابط رگرسیونی استفاده نمود.های همتوان برای ترسیم نقشهو بر این اساس می

 

  گیریبحث و نتیجه
پارامتر آب و هوایی موثر بر گردشگری درجه حرارت است. این پارامتر به شدت تحت تاثیر دو عامل عرض جغرافیایی مهمترین 

 یابد. و ارتفاع است. با طوری که با افزایش عرض جغرافیایی و ارتفاع دما کاهش می

ه حوضه به دو روش ترسیم شد. در روش دمای ماهانه و ساالنخطوط هم بررسی تاثیر ارتفاع بر دمای حوضه بازفت، نقشهبرای 

آورده شده  4دما ترسیم شد و نتایج در شکل شماره یابی خطوط همهای ایستگاهی و با استفاده از میاناول فقط بر اساس داده

 است. 
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 های ایستگاهیدادههای ماهانه دمای حوضه بازفت بر اساس نقشه : 4شکل شماره 

 

و نتایج مقایسه دو روش  استنشان داده شده ر پایه توپوگرافی و رابطه خط رگرسیون بنقشه های تهیه شده ، 5در شکل شماره 

 آورده شده است. 3در جدول شماره 
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یبر اساس توپوگراف : نقشه های خطوط هم دمای ماهانه حوضه بازفت5شکل شماره   
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 های ایستگاهی و توپوگرافیدمای حوضه بازفت بر اساس دادههای خطوط هم: مشخصات آماری نقشه3 شماره جدول

شاخص های آماری براساس محاسبات  شاخص های آماری براساس محاسبات توپوگرافی

 ایستگاهی

 ماه
 

 کمینه دما دمابیشینه  متوسط دما کمینه دما بیشینه دما متوسط دما

 ژانویه -5 5.65 1.18 -18 8.00 -2

 فوریه -2.29 7.43 3.66 -14 10.02 0.70

 مارس -2.28 10.91 7.74 -8.85 13.76 5.06

 آوریل 8.56 16.35 13.36 -3.45 19.53 10.59

 می 14.94 22.44 19.43 0.49 26.03 16.10

 ژوئن 20.24 27.78 24.76 5.36 31.22 21.16

 ژوالی 23.33 30.71 27.68 9.28 33.87 24.30

 آگوست 22.83 30.35 27.20 8.23 33.45 23.64

 سپتامبر 18.81 25.87 22.86 4.06 28.97 19.28

 اکتبر 12.63 20.25 19.92 -2 23.13 13.32

 نوامبر 5.82 13.17 9.85 -6.62 15.41 6.83

 دسامبر -0.62 8.34 4.38 -12.35 10.31 1.49

 ساالنه 10.12 16.6 14.37 -2.13 20.21 11.52

 

و  5.65و بیشینه دما  -5حدود درماه ژانویه، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما، دهد که ها نشان میبررسی و مقایسه نقشه

 -2 ومتوسط دما 8و بیشینه دما  -18حدود  می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما 1.18متوسط دما 

می باشد در صورتی  3.66و متوسط دما  7.43و بیشینه دما  -2.29درماه فوریه، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،  می باشد.

درماه مارس، درمحاسبات  می باشد. 0.70ومتوسط دما  10.02و حداکثردما  -14 که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما 

می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی،  7.74و متوسط دما  10.91دما  و بیشینه -2.28ایستگاهی، کمینه دما، 

و  8.56درماه آوریل، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد. 5.06ومتوسط دما  13.76و حداکثردما  -8.58 کمینه دما 

و حداکثردما  -3.45 ت توپوگرافی، کمینه دما می باشد در صورتی که براساس محاسبا 13.36و میانگین دما  16.35بیشینه دما 

و متوسط  22.44و بیشینه دما  14.94درماه می، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد. 10.59ومتوسط دما  19.53

 16.10ومتوسط دما  26.03و حداکثردما   0.49می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما  19.43دما 

می باشد در صورتی  24.76ومتوسطدما  27.78و بیشینه دما  20.24درماه ژوئن، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد.

درماه ژوالی، درمحاسبات  می باشد. 21.16ومتوسط دما  31.22و حداکثردما  5.36که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما 

می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی،  27.68و متوسط دما  30.71نه دما و بیشی 23.33ایستگاهی، کمینه دما،  

 22.83درماه آگوست، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد.  24.30ومتوسط دما   33.87و حداکثردما  9.28کمینه دما 

و حداکثردما   8.23حاسبات توپوگرافی، کمینه دما می باشد در صورتی که براساس م  27.20و متوسط دما   30.35و بیشینه دما 

  25.87و بیشینه دما  18.81درماه سپتامبر، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد.  23.64ومتوسط دما   33.45
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ط دما ومتوس  28.97و حداکثردما   4.06می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما   22.86ومتوسطدما 

می باشد  19.92و متوسط دما  20.25و بیشینه دما  12.63درماه اکتبر، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما،   می باشد. 19.28

درماه نوامبر،  می باشد. 13.32ومتوسط دما  23.13 و حداکثردما  -2 در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما 

می باشد در صورتی که براساس محاسبات  9.85و متوسط دما  13.17و بیشینه دما   5.82درمحاسبات ایستگاهی، کمینه دما، 

درماه دسامبر، درمحاسبات ایستگاهی، کمینه  می باشد. 6.83ومتوسط دما 15.41و حداکثردما   -6.6 توپوگرافی، کمینه دما 

 -12.35می باشد در صورتی که براساس محاسبات توپوگرافی، کمینه دما  4.38و متوسط دما  8.34 و بیشینه دما -0.62دما،  

 می باشد. 1.49ومتوسط دما  10.31و حداکثردما

می باشد در صورتی که براساس  14.37و متوسط دما  16.6و بیشینه دما 10.12درمحاسبات ایستگاهی ساالنه، کمینه دما، 

می باشد.درمحاسبات ایستگاهی، دما  11.52ومتوسط دما  20.21و حداکثردما  2.13-نه، کمینه دما محاسبات توپوگرافی ساال

در دره ها و قله ها تقریبا برابر در نظر گرفته شده و اختالف دمای چندانی دیده نمی شود. در صورتی که در محاسبات توپوگرافی 

راین می توان استنباط کرد که صحت داده های حاصل از محاسبات اختالف دمای دره ها و قله ها به وضوح دیده میشود. بناب

 توپوگرافی از محاسبات ایستگاهی بسیار بیشتر است.  

 

 

 

 
 های ایستگاهی و توپوگرافی: نقشه دمای ساالنه حوضه بازفت بر اساس داده6شکل شماره 
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