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  چكیدي

ای ُای دسّى دَُُذف اص ایي هغالؼَ تذلیل تغییشات ًاٌُجاسی

یاتی  اص دسّىدافل  یُا  دادٍ تاؽذ. تشای ایي هٌظْسایشاى هی دهای

تا عال  3141ایغتگاٍ اص عال  937هؾاُذات دهای سّصاًَ دس

. ًتایج ًؾاى داد کَ ؽذیذ تشیي هْسد اعتفادٍ لشاس گشفت3171

ًاٌُجاسیِا هٌغثك تا ًْادی کُْغتاًی ّ استفاػات تْدٍ اعت ایي 

لیل ػشك جغشافیایی تاؽذ کَ ًْادی عادلی کؾْس تَ ددسدالی هی

هشکض  ُای هثثت تْدٍ اعت.تش ّ استفاع کوتش داسای ًاٌُجاسیپاییي

آسایؾی هؾاتَ تشخْسداس تْدٍ  ُا اص دهایی دس توام دّسٍ هیاًگیي

یکغاى ًثْدٍ  ُا دس توام دّسٍاها هیضاى توشکض یا پشاکٌذگی  اعت؛

)کْیش لْت( اعت. دس ّالغ توشکض دهایی دس ؽشق صاگشط جٌْتی

سًّذ گشدد. هذل عاصی سًّذ ًاٌُجاسیِا ًؾاى داد کَ  ؾاُذٍ هیه

هی هؼٌی داس تقْست خغی ّ افضایؾی  ًاٌُجاسیِای دهایی ایشاى

 تاؽذ. 

سًّذ، هشکض هیاًگیي، ًاٌُجاسی ُای دهایی، دها، : كلیدي ٌاي َاژي

 ایشاى
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Abstract 

The purpose of this study was analysis of changes of interdecadal  temperature anomalies in 
Iran. For this purpose, interpoated diurnal temperature data at 719 stations from 1340 to 1390 
were used. The results showed that the most severe anomalies were consistent with mountainous 
regions and highlands, this is while that the coastal areas of the country due to a lower latitude 
and lower elevation has been positive anomalies. The mean center of temperature in all periods 
has been similar array. But amount of concentration or dispersion is not uniform in all periods. 
In fact, the focus of temperature is observerd in the east of southern Zagros(Lut desert). 
Modelling of trend of anomalies showed that this variable has a increasingly linear trend.    
Key words: Temperature anomalies, Mean center, Trend, Iran 

 مقدمً    9

آى هٌؾأ  ُّْایی اعت کَ تغییش دها یکی اص هِوتشیي هتغیشُای آب

(. تَ 3172ؽْد)جاللی ّ ُوکاساى  هذیغی هی تغیاسی اص تغییشات صیغت 

ّیژٍ افت دها تَ همادیش صیش  عْسی کَ تغییشات ًاگِاًی آى تَ

یی هاًٌذ یخثٌذاى ّ ُّْا اػث سخذادُای آبتْاًذ ت ففشدسجَ هی

دها ّ تاسػ اص (. 33313151)سدین صادٍ ّػغگشی،عشهاصدگی ؽْد

تشیي ػٌافش اللیوی ُغتٌذ کَ دس عْل صهاى تش اثش  هِن

ُای اللیوی ّ ُوچٌیي سفتاسُای جْی دچاس ًْعاًاتی  ًاٌُجاسی

ْدى (. ُش عالَ تَ ّاعغَ ًاهٌظن ت3172ذ)خغشّی ّ ُوکاساى ًؽْ هی

تَ گشاى ّ عایش ًِادُای ّاتغ ایي ًْعاًات، کؾاّسصاى، فٌؼت

اص ایي سّ تشسعی ّ ؽٌاخت ایي  ؽًْذ. خغاسات صیادی سا هتذول هی
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ُای کالى تَ خقْؿ هذیشیت آب  سیضی ُا کوک صیادی تَ تشًاهَ ًْعاى

ُذف اص ایي هغالؼَ، تشسعی ًاٌُجاسیِای دهای ایشاى عی  کٌذ. هی

 ؽذ.دَُ ُای اخیش هی تا
 رَش تحقیق    3

ُای دسّى دس ایي هغالؼَ تَ هٌظْس تشسعی تغییشات ًاٌُجاسی

یاتی هؾاُذات دهای سّصاًَ  هیاىاص دافل  یُا  ای دها، دادٍ دَُ

هْسد 3171تا دی هاٍ عال  3141ایغتگاٍ اص اتتذای عال  937دس

 تْدٍ،کیلْهتش  33×33ُا  . تفکیک هکاًی دادٍاعتفادٍ لشاس گشفت

. تشای ایشاى دافل ؽذپٌَِ تشای   یاختَ 5359د تیة تؼذاتذیي تش

افضاس  ُا اص اهکاًات تشًاهَ ًْیغی دس ًشم تجضیَ ّ تذلیل دادٍ

Matlab َافضاس  ُا اص ًشم ّ تَ هٌظْس تشعین ًمؾsurfer  َتِشٍ گشفت

تَ هٌظْس ایٌکَ اعالػات دلیك تشی ًغثت تَ دهای ایشاى  ؽذٍ اعت.

ّ هشکض هیاًگیي دهای ایشاى هْسد تشسعی  ُاتذعت تیایذ ًاٌُجاسی

هشکض هیاًگیي دس ّالغ ُواى هشکض ثمل ّ تجضیَ تذلیل لشاس گشفت. 

گشدد)ػلیجاًی ّ  تْصیغ فضایی اعت کَ تَ فْست صیش تؼشیف هی

 (1 3172ُوکاساى، 
2                        )                                                                                     
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ّصى  

هشکطض  i  ّX  ّYهتغیش) دس ایٌجا دها ّ ًاٌُجاسی آى( دس ًمغَ 

یغ  یاًگیي تْص ماط ه ؽذ. ً یاًگیي ّ ت 3ؽکل هی تا کاًی ه یغ ه ْص

پٌج دّسٍ  ًاٌُجاسی عْل  یشاى سا دس  های ا یاًگیي د کض ه ُا ّ هش

ؾاى هی عی ً ؾَ هْسد تشس ُذ. ًم ؽکل  د ؽذٍ دس  ئَ  جَ 3ُای اسا ی  ًتی

عاالًَ یاًگیي  ضل ه ها، دس  تفا کل د یاًگیي  ُش دّسٍ اص ه های  ی د

هی واى دّسٍ  ُ ٌَ ؽذ. پِ کل دّسٍ  تا تَ  غثت  ُش دّسٍ ً کَ دس  ُایی 

ُایی کَ  اسای ًاٌُجاسی هثثت تْدًذ تَ سًگ خاکغتشی تیشٍ ّ پٌَِد

تاؽٌذ عثك ؽکل تا سًگ خاکغتشی سّؽي ّ  داسای ًاٌُجاسی هٌفی هی

ی افضایؼ دها  ُای هثثت ًؾاى دٌُذٍ عفیذ هؾخـ ؽذٍ اًذ. ًاٌُجاسی

ی کاُؼ ًغثت تَ  دٌُذٍ ُای هٌفی ًؾاى ًغثت تَ کل دّسٍ ّ ًاٌُجاسی

ؽ کل دّسٍ هی ؽکل تا چَ دس  هی 3ذ. چٌاً ظَ  ؾیٌَ  هالد گشدد، تی

غتاى تش کُْ ثك  ؾی هٌغ ؾْس آسای ٌَ ک ها دس پِ فی د جاسی هٌ ُا  ًاٌُ

کٍْ صاگشط، دس ًیوَ  غشب کؾْس سؽتَ کَ دس غشب ّ ؽوال عْسی . تَداسد

ُضاسهغجذ  -داؽ ؽشق کؾْس عیغتن کپَ کٍْ الثشص، دس ؽوال ؽوالی سؽتَ

ُای  دس ًْادی هشکضی ّجْد کُْغتاىآالداؽ ّ دس ًِایت  -ّ تیٌالْد

ُطای هٌفطی ایفطا صاس ًمؼ تغضایی دس ًاٌُجطاسی اللَ هشتفغ ُضاس ّ

غتاى تش کُْ ثك  های هٌغ کاُؼ د یضاى  عت. ه وْدٍ ا ػشك ً ُای  ُا دس 

ؽّذت  کاُؼ،  یي  تش ا یایی  ػشك جغشاف ثش  ؽذى ا فضّدٍ  تا ا ؽوالی، 

ؾتشی هی تذ. تی عی دس دّسٍ اّل اص دّسٍ یا هْسد تشس فشاص  ُای  تش 

تختیططاسی ّ استفاػططات لشعططتاى ّ ُوچٌططیي دس استفاػططات صسدکططٍْ 

غشب کؾْس ّ دهاًّذ، تیؾتشیي هیضاى ًاٌُجاسی هٌفی هؾاُذٍ  ؽوال

تش گشدد.  هی ثك  ؾْس )هٌغ ٌْتی ک عادلی ج ًْاس  کَ دس  دالی  دس 

( تیؾیٌَ ًاٌُجاسی هثثت دها لاتل هؾاُذٍ ُای کؾْس تشیي ػشك جٌْتی

اص گغتشٍ تذت پْؽؼ ًاٌُجاسی هٌفی ًغثت تَ  اعت. دس دّسٍ دّم،

دّسٍ اّل کاعتَ ؽذٍ اعت ّلی ؽّذت آى افضایؼ یافتَ اعت. هیضاى 

عْیی داؽتَ اعت. تیؾتشیي  تیؾیٌَ ًاٌُجاسی هثثت ًیض پیؾشّی ؽوال

گغتشٍ ًاٌُجاسی هٌفی دس عْهیي دّسٍ سر دادٍ اعت ّ دس ایي دّسٍ 

ؾشّی ؽوال تشیي پی ثت کو جاسی هث عت. دس دّسٍ  عْ ًاٌُ ؽتَ ا سا دا
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چِاسم هجذدًا ًاٌُجاسی هثثت گغتشػ یافتَ اعت تغْسی کَ ُن تَ 

ُن دس  ُذ ّ  هی د ؾاى  ؾتشی سا ً عؼت تی ٌذ دّسٍ اّل ّ دّم ّ هاً

عْادل جٌْتی ّ تخقْؿ جٌْب ؽشق کؾْس، ًاٌُجای هثثت ُن اص ًظش 

فضایؼ دس  یي ا ُذ. ا هی د ؾاى  فضایؼ ً ؽذى ا ظش  ُن اص ً عؼت ّ  ّ

جا گشط ًاٌُ ِای صا ؽتَ کُْ یَ س ِی ال عت ّ هٌت عوت سا ثت اص  سی هث

دّس  صدٍ ّ پیؾشفتی تَ عوت ؽوال ّ ایشاى هشکضی ًؾاى هی دُذ. 

ؽْد هیاًگیي دها ًغثت  عْس کَ دس ؽکل دیذٍ هی دس دَُ پٌجن ُواى

ُا دس کل پٌَِ دالت افضایؾی داؽتَ اعت، تا تْجَ  تَ عایش دّسٍ

سٍ ًغثتًا تاال تْدٍ اعت، ًاٌُجاسیِ تَ ایٌکَ هیضاى هتْعظ دهای دّ

عایش دّسٍ کن هایی  ؾاتَ د ؾاى اص ت ؽذ.  هی ُا  تش، ً عْسکلی  تَتا

تشیي لغوت کؾْس دس عْادل جٌْتی لشاس داسد جطایی کطَ همطذاس گشم

وْع اص  عت. دس هج گش ا جای دی ُش  ؾتش اص  ؽیذی تی خالـ خْس تاتؼ 

جٌْب تَ ؽوال ّ اص هؾشق تَ هغشب اص گشهای ُْای ایشاى کاعتَ 

ؽْد. عشد ؽذى ُْا دس جِت جٌْب تَ ؽوال ػوذتًا تَ دلیل افضایؼ هی

ْسؽیذ ّ ًیض تشاکن استفاػات هشتفغ ػشك جغشافیایی ّ کاُؼ تاتؼ خ

تاؽذ. اها کاُؼ دها اص هؾشق تَ هغشب ػوذتًا تطَ دس ؽوال کؾْس هی

وغ تْدٍ یل تج ُْای  دل یْسػ  ؾْس ّ  غشب ک گشط دس  غتاًی صا ُای کُْ

(. 3313157عططیثشی تططَ چالططَ ُططای هشکططضی ایططشاى اعططت)ػلیجاًی،

داس تْدٍ ُا اص آسایؾی هؾاتَ تشخْس گشاًیگاٍ دهایی دس توام دّسٍ

ُا  ُا دس توام دّسٍ اعت. اها هیضاى توشکض یا پشاکٌذگی گشاًیگاٍ

کض گشاًیگاٍ لغ توش عت. دس ّا ثْدٍ ا غاى ً ؽشق  یک هایی دس  ُای د

تا تْجَ تَ ایٌکَ دس گشدد.  صاگشط جٌْتی )کْیش لْت( هؾاُذٍ هی

ؾْس  کضی ک ًْادی هش ها دس  دذاکثشی د مادیش  عال ه یام  ؾتش ا تی

ُا دیذٍ  د، دس ایي هٌغمَ سخذاد توشکض گشاًیگاٍپیًْذ ّلْع هی تَ

ُای گشدػ ػوْهی جّْ دس تشخی  ؽْد. اها پیؾشّی ّ پغشّی عاهاًَ هی

عطْسکلی  تطَ .گطشدد ُطا هی جایی دس ایي گشاًیگطاٍاص فقْل عثة جاب

ُا دس دّسٍ چِاسم ّ تیؾتشیي  تْاى گفت تیؾتشیي توشکض گشاًیگاٍ هی

 اعت.پشاکٌذگی دس دّسٍ پٌجن سر دادٍ 
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ّ هشکض هیاًگیي دهای  ُاًاٌُجاسیتْصیغ هکاًی هیاًگیي، 1 ًمؾَ 3ؽکل 

 ُای هختلفایشاى عی دّسٍ

ُطای دهطای ایطشاى تَ هٌظْس ایٌکَ یک ًوای تِتشی اص ًاٌُجطاسی 

عاالًَ عی دّسٍ ُای هختلف دس ؽکل ُای تذعت تیایذ هیضاى ًاٌُجاسی

ؽطْد هیطضاى ؾاُذٍ هیًوایؼ دادٍ ؽذٍ اعت. ُواى عْسی کَ ه الف 2

ُای دهای ایشاى اص دّسٍ اّل تَ دّسٍ پٌجن تَ عوت هثثت ًاٌُجاسی

کٌذ کَ ایي ًکتَ تیاًگش ایي اعت کطَ سًّطذ دهطا افضایؼ پیذا هی

تاؽذ. اص تیي پٌج دّسٍ هْسد هغالؼطَ ًاٌُجطاسی سًّذ افضایؾی هی

دهایی کؾْس، تغییشات دهایی دس دّسٍ اّل تیؾتش دْل خظ ففش)ػذم 

ًاٌُجاسی( ًْعاى داسد ّلی دس دّسٍ دّم ّ عْم ًاٌُجاسی تَ عوت 

جذدًا  ِاسم ه عت. اص دّسٍ چ ؽذٍ ا جا  ها( جات کاُؼ د مادیش هٌفی) ه

ًاٌُجاسی هثثت ّ افضایؼ دها دس پٌَِ ایشاى سلن خْسدٍ اعت. ایي 

های  ُن دس د یش  ُای اخ  َُ یژٍ دس د تَ ّ یشاى  ها دس ا فضایؼ د ا

َ ّ تخقْؿ دس هٌاعك پغت ّ کن استفاع ؽثاًَ ّ ُن دس دهای سّصاً

(. تَ هٌظْس دسک 173 3171هذغْط ّ هؼٌی داس هی تاؽذ)هغؼْدیاى، 

فذیخ اص سفتاس دساص هذت ًاٌُجاسیِای دهای عاالًَ ایشاى، سًّذ 

عاصی  هذل  لَ ای  ٌذ جو ُای چ عیلَ الگْ تَ ّ وی  قش اللی یي ػٌ ا

کَ کذام  گشدیذ. دس خاًْادٍ الگُْای چٌذ جولَ ای هؾخـ هی ؽْد

یک اص الگُْای خغی، عِوی، عیٌْعی ّ غیشٍ تشاصػ هٌاعثی داسًذ. 

هالک هؼٌی داس تْدى پاساهتشُای الگُْا آهاسٍ 
3t  هی تاؽطذ. اگطش

تاؽذ ًؾاًگش هؼٌی داس  73/3لذسهغلك ایي آهاسٍ تشگتش یا هغاّی 

تْدى پاساهتشُا دس الگُْا هی تاؽذ. تذیي تشتیة الگُْای هختلف 

_____________________________________________________________________________________ 
1. t-student 
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)ؽکل ... تش عشی صهاًی ًاٌُجاسی دها تشاصػ دادٍ ؽذخظ، عِوی ّ 

ُواًغْس کَ هؾاُذٍ هی ؽْد ًاٌُجاسیِای دهای ایشاى داسای . ب( 2

دس صیش پاساهتشُا ّ دس داخل  tسًّذ خغی هی تاؽذ. همادیش آهاسٍ 

پشاًتض ًؾاى دادٍ ؽذٍ اعت. ُواًگًَْ کَ هؾخـ اعت همادیش لذس 

تاؽذ. تٌاتشایي دّ پاساهتش ػشك هی  73/3تضگتش اص  tهغلك آهاسٍ 

ٌی داس  خظ هؼ گْی  ًذ ّ ال ٌی داس داس ضْس هؼ خظ د ؽیة  ثذأ ّ  اص ه

اعت. تا تْجَ تَ ؽیة خظ، سًّذ افضایؾی لاتل اعتٌثاط اعت ّ تَ 

دذّد  عال  عاالًَ  12/1اصای ُش های  جاسی د گشاد ًاٌُ عاًتی  جَ  دس

فضایؼ  ِت ا یش دس ج یي تغی عت. ا ؽذٍ ا یش ٍ  چاس تغی یشاى د ا

 ًاٌُجاسی تْدٍ اعت. 

 
1 هیضاى ًاٌُجاسیِای دها عی دّسٍ ُای هختلف)الف(، سًّذ تلٌذهذت 2ؽکل 

 ًاٌُجاسیِا)ب(

 گیري وتیجً    2

ای دها تشای آگاُی اص تغییشات آگاُی اص تغییشات دسّى دَُ

تا ُذف ؽٌاخت سفتاس  .تاؽذای ّ هذلی ضشّسی هیاللیوی هٌغمَ

هشکض هیاًگیي ّ ُا، ًاٌُجاسیس، هکاًی ّ ًظن سخذاد دهای کؾْ

دس ایي هْسد تشسعی ّ تجضیَ تذلیل لشاس گشفت. گشاًیگاٍ دها 

ای دهای ایشاى، ُای دسّى دَُهغالؼَ تَ هٌظْس تذلیل ًاٌُجاسی

 . ًتایج ًؾاى داد کَهْسد اعتفادٍ لشاس گشفتآهاس دهای سّصاًَ 

تش تیؾیٌَ ًاٌُجاسی هٌفی دها دس پٌَِ کؾْس آسایؾی هٌغثك 

کٍْ  غشب کؾْس سؽتَ کَ دس غشب ّ ؽوال عْسی . تَُا داسد کُْغتاى

ؽشق کؾْس عیغتن  کٍْ الثشص، دس ؽوال صاگشط، دس ًیوَ ؽوالی سؽتَ

آالداؽ ّ دس ًِایت دس ًْادی هشکضی  -ُضاسهغجذ ّ تیٌالْد -داؽ کپَ

-صاس ًمؼ تغضایی دس ًاٌُجاسی اللَ ُای هشتفغ ُضاس ّ ّجْد کُْغتاى
ایفا ًوْدٍ اعت؛ دس دالی کَ دس ًْاس عادلی جٌْتی ُای هٌفی 

( تیؾیٌَ ًاٌُجاسی هثثت ُای کؾْس تشیي ػشك کؾْس )هٌغثك تش جٌْتی

ُا اص  دها لاتل هؾاُذٍ اعت. گشاًیگاٍ دهایی دس توام دّسٍ

آسایؾی هؾاتَ تشخْسداس تْدٍ اعت. اها هیضاى توشکض یا پشاکٌذگی 

ًثْدٍ اعت. دس ّالغ توشکض  ُا یکغاى ُا دس توام دّسٍ گشاًیگاٍ

ُای دهایی دس ؽشق صاگشط جٌْتی )کْیش لْت( هؾاُذٍ  گشاًیگاٍ

تا تْجَ تَ ایٌکَ دس تیؾتش ایام عال همادیش دذاکثشی گشدد.  هی

پیًْذد، دس ایي هٌغمَ سخذاد  ّلْع هی دها دس ًْادی هشکضی کؾْس تَ

 ؽْد. دس ًِایت هذل عاصی سًّذ ُا دیذٍ هی توشکض گشاًیگاٍ

ًاٌُجاسیِای دها ًؾاى داد کَ دس دَُ ُای اخیش ایي سًّذ تقْست 

خغی ّ افضایؾی هی تاؽذ. دس ّالغ اًذشافات دهایی دس ایشاى دس 

دَُ ُای اخیش تَ عوت اًذشاف اص همادیش تاالتش اص هیاًگیي جاتجا 

 ؽذٍ اعت. 

  ىابعم

ٌطگ کشیجی ، کاستشد سّػ3172، دّعتکاهیاى، م.، اعذی، آ.، .جاللی، م

فضای جغشافیایی اُش،   دس تْصیغ فضایی تاسػ، پزیشفتَ ؽذٍ دس هجلَ

 ًْتت چاپ.

یک  یات، ع.، ت عتکاهیاى، م.، ت عْی، ح.، دّ وْد.، هیشهْ غشّی، هذ خ
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ضایی، ا.،  تا 3172س هیي  یشاى ص تاسػ دس ا ها ّ  ٌذی د مَ ت ، عث

اعتفادٍ اص سّؽِای صهیي آهاس ّ تذلیل خْؽَ ای، هجلَ تشًاهَ سیضی 

 ای، داًؾگاٍ آصاد ّادذ هشّدؽت، ًْتت چاپ.  هٌغمَ

دین صادٍ، ف غگشی.س فضایؼ  ،3151، ا.، ، ػ ًشر ا فاّت  تش ت ؽی  ًگش

ؾْس،  ها دس ک ؽثاًَ سّصی د  ٌَ کاُؼ داه دذاکثش ّ  دذالل ّ  های  د

 .334-333 ،91فقلٌاهَ تذمیمات جغشافیایی،

جاًی، ب یات.ػلی یاًی، ع.، ت عتکاهیاى، ی.، تل ، جْاًوشد، م.، ، دّ

عاالًَ ،3172آ.،  تاسػ  ضایی  یل ف یشاى،  تذل تیي  ا فشاًظ  هیي کٌ دّ

 .3172آتاى  5 -9الوللی هخاعشات هذیغی، داًؾگاٍ خْاسصهی تِشاى، 

غؼْدیاى،  تْط،  ،3171ا.، ه ؽشیؼَ  ؾاسات  یشاى، اًت ُْای ا آب ّ 

 هؾِذ.
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