
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 

 0225تا  0792َای  ایران طی سالایستگاٌ سیىًپتیک  02در ساالوٍکمیىٍ  یتررسی ريوذ دما
 

 3، سمیرا جالیسی صذقیاوی0*ی، فرشیذ جُاوثخش0محمذ رضا کًثری ،0محمذ رضا اختصاصی

 استاد، گريٌ مرتع ي آتخیسداری، داوشگاٌ یسد -0

 داوشجًی دکترا، آتخیسداری، داوشگاٌ یسد -0

 ارشذ، محیط زیست، داوشگاٌ یسد داوشجًی کارشىاسی -3

 
farshid_jahanbakhshi@yahoo.com 

 

 

 چکیذٌ

 

دهای وویٌِ ّای هْن جْاًی تثذیل ؽذُ اعت. در ایي پضٍّؼ عزی سهاًی  ّای اخیز، تغییز اللین تِ یىی اس ًگزاًی در دِّ

در همیاط عالیاًِ ٍ در طی عال وٌذال ٍ تخویٌگز ؽیة عي  -ایغتگاُ عیٌَپتیه ایزاى تا اعتفادُ اس آسهَى هي 20در 

ّای سهاًی وویٌِ دهای  ای در عزی هَرد تزرعی لزار گزفت. ًتایج رًٍذ هثثت هؼٌادار لاتل هالحظِ 2005تا  1970ّای 

درصذ دارای رًٍذ هٌفی هؼٌادار  5درصذ اس عزی ّای سهاًی دارای رًٍذ هثثت ٍ  70عاالًِ ًؾاى داد. در همیاط عالیاًِ، 

درجِ عاًتی گزاد  )+( 07/1تزاتز تا  راّای سهاًی دهای وویٌِ  حذاوثز همذار تغییز در عزیگز ؽیة عي ًیش تَدًذ. تخویٌ

 ًؾاى داد. ایغتگاُ طثظ  تزای ،در دِّ

 

 ز ؽیة عي؛ تغییز اللین؛ دهای َّا، دهای وویٌِ.تخویٌگ، وٌذال آسهَى هي َای کلیذی: ياشٌ

 

 مقذمٍالف= 

اللین تِ یىی اس ًگزاًی ّای هْن جْاًی تثذیل ؽذُ اعت. تغییز اللین تِ هؼٌی تغییزات طی چٌذ دِّ گذؽتِ، تغییز 

 ,Gocic & Trajkovicچؾوگیز در هیاًگیي ّای اللیوی تزای چٌذ دِّ گذؽتِ یا حتی دٍرُ ّای طَالًی اعت )

جْاًی اتفاق هی افتذ، اثزات آى اغلة اس ًاحیِ ای تِ ًاحیِ دیگز هتفاٍت اعت  (. اگزچِ تغییز اللین در همیاط2013

(Trajkovic & Kolakovic, 2009تجشیِ تحلیل عزی ّای دها در همیاط ّای سهاًی هختلف حاوی اس تغیی .) زات

آب ٍ ّای گًَاگَى . در هیاى هتغیز(Tonkaz & Çetin, 2007جْاى اعت ) ًماط واّؾی یا افشایؾی دها در الغی

 (.umar, 2013Sonali & Nagesh Kَّایی، دها تاثیز هؼٌادار ٍ هغتمین تز رٍی توام هتغیزّای ّیذرٍلَسیىی دارد )

تِ هاًٌذ گزهایؼ هؾاّذُ ؽذُ در ًَاحی هختلف جْاى، افشایؼ دهای َّا در هٌاطك هختلفی اس ایزاى، اس جولِ جٌَب، 

دّذ، دهای حذالل  ّا ًؾاى هی تزرعی(. Kousari et al., 2010ؽزق ٍ جٌَب ؽزلی ایزاى گشارػ ؽذُ ؽذُ اعت )
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 Dessens and؛ Chen et al., 2011دّذ ) را ًؾاى هی حذاوثز ٍ هیاًگیي رًٍذ لاتل تَجِ تزیّای ًغثت تِ دها

Bücher, 1995 ؛Duhan et al., 2013)تَاًذ ًىات هْوی را درتارُ تغییزات دهایی  . تٌاتز ایي، توزوش تز ایي پاراهتز هی

 .در ایزاى تِ دعت دّذ

 َا  ي ريش دمًا -ب

 َا مىطقٍ مًرد مطالعٍ تُیٍ دادٌ -0

ؽوالی ٍ طَل  38° 39´تا  25° 00´ویلَهتز هزتغ در جٌَب غزب آعیا، تیي ػزض جغزافیایی   187000ایزاى تا هغاحت 

خؾه اعت  ؽزلی لزار دارد. تز اعاط طثمِ تٌذی وَپي، ایزاى دارای اللین خؾه ٍ ًیوِ 63° 25´ٍ  44° 00´جغزافیایی 

(Ahrens, 1998) . 

 َّاؽٌاعیّا دارای آهار  دّذ. ایي ایغتگاُ ایغتگاُ عیٌَپتیه هَرد اعتفادُ در ایي هطالؼِ را ًؾاى هی 20پزاوٌؼ  1ؽىل 

هىاًی هختلف هَرد اعتفادُ تَاًذ در تزرعی رًٍذ دهای حذالل در همیاط سهاًی ٍ  عال آهار( ّغتٌذ، وِ هی 53هٌاعة )

ایغتگاُ عیٌَپتیه اس عاسهاى َّاؽٌاعی وؾَر تْیِ گزدیذ  20حذالل َّا اس آهار دهای  ،زد. تز ایي اعاطیلزار گ

(http://www.weather.ir.) 

 

 
 در ایزاىّا  ٍ پزاوٌؼ آىعیٌَپتیه هَرد اعتفادُ ّای  ایغتگاُ -1ؽىل 

 

 

Persian Golf 

Caspian Sea 
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 پردازش دادٌ َا ي تجسیٍ تحلیل ريوذ -0

 0کىذال -آزمًن مه

رٍد. هطالؼات  ّیذرٍلَصیىی ٍ َّاؽٌاعی تِ ؽوار هی ّای ّای ًاپاراهتزی تحلیل رًٍذ عزی تزیي رٍػ سهَى اس هتذاٍلایي آ

تاؽذ. ایي  ّای سهاًی هی اّویت ٍ وارتزد فزاٍاى آى در تحلیل رًٍذ عزیهختلف اًجام ؽذُ تا اعتفادُ ایي رٍػ حاوی اس 

اس ایي رٍػ تزای آسهَى فزض . تَعؼِ یافت Kendall (1948)ارائِ ٍ عپظ تَعط  Mann (1945) آسهَى اتتذا تَعط

ای  ّای سهاًی وارتزد آى تزای عزیوٌذال، -اس ًماط لَت رٍػ هي گزدد. ّا در هماتل ٍجَد رًٍذ اعتفادُ هی تصادفی تَدى تَالی دادُ

ّای سهاًی هؾاّذُ  اثزپذیزی ًاچیش ایي رٍػ اس همادیز حذی وِ در تزخی اس عزی تاؽذ. وٌٌذ، هی وِ اس تَسیغ خاصی پیزٍی ًوی

 گزدًذ ًیش اس دیگز هشایای اعتفادُ اس ایي رٍػ اعت. هی

تؼذ اس حذف اثز یه هزتثِ ( رًٍذّا در دهای حذالل 2011) Ahani et al. (2012)  ٍDinpashoh et al. (2011)ًظیز وارّای 

وٌذال ؽٌاعایی  -، تا اعتفادُ اس آسهَى هيpre-whiteningّای سهاًی دهای وویٌِ تا وارتزد اس توام عزی 2ّوثغتگی عزیالی

 .گزدیذ

 3تخمیىگر شیة سه

تِ هاًٌذ رٍػ هي وٌذال، تخویٌگز ؽیة عي ًیش اس ( اعتفادُ ؽذ. 1968جْت ؽٌاعایی ؽیة هیاًِ رًٍذّا اس رٍػ عي )

جولِ آسهَى ّای ؽٌاختِ ؽذُ آهاری اعت ٍ در ایي همالِ تِ تَضیح آى پزداختِ ًؾذُ اعت. تزای جشئیات ایي رٍػ هی 

 Ahani et al. (2012) ،Dinpashoh et al. (2011)  ٍTabari & Hosseinzadeh Talaee (2011)تَاى تِ 

 هزاجؼِ وزد.

 وتایج  -3

آٍردُ  1وٌذال ٍ وارتزد تخویٌگز ؽیة عي در جذٍل  -ًتایج تزرعی رًٍذ ّای عالیاًِ دهای وویٌِ، حاصل اس آسهَى هي

)رًٍذ واّؾی( در عطح هؼٌاداری  -96/1)رًٍذ افشایؾی( ٍ ووتز اس  96/1آسهَى هي وٌذال تشرگتز اس  Zؽذُ اعت. پاراهتز 

درصذ  5ّا هؼٌادار افشایؾی ٍ  درصذ اس رًٍذ 70دّذ وِ در ول  جذٍل ًؾاى هی ًؾاى دادُ ؽذُ اعت. "*"تا ػالهت  05/0

 هؼٌادار واّؾی ّغتٌذ.

اًذ. تِ طَری وِ  ّای ؽٌاختِ ؽذُ تَعط آسهَى هي وٌذالهؾاتِ تا رًٍذ ًتایج حاصل اس رٍػ تخویٌگز ؽیة عي ًیش

 ّای هثثت ٍ هٌفی ؽٌاختِ ؽذُ تَعط ایي رٍػ در تطاتك تا آسهَى هي وٌذال ّغتٌذ.  رًٍذ

                                                 
1 - Mann-Kendall test 
2 - Serial Correlation 
3 - Sen’s slop estimator 
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درجِ عاًتی گزاد در دِّ تَدُ اعت. حذاوثز همذار  39/0عالیاًِ تخویٌگز ؽیة عي تزای دهای وویٌِ تزاتز تا هتَعط 

 ر ایغتگاُ طثظ هؾاّذُ گزدیذ.درجِ عاًتی گزاد در دِّ د )+( 07/1ّای سهاًی دهای وویٌِ تزاتز تا  تغییز در عزی

 وٌذال ٍ ؽیة حاصل اس وارتزد تخویٌگز ؽیة عي -آسهَى هي zهمادیز  -1جذٍل 

 MKZ enSS ًام ایغتگاُ MKZ enSS ًام ایغتگاُ

 33/0 10/2* هؾْذ 79/0 74/6* اَّاس

 36/0 21/5* رؽت 02/0 21/0 اران

 93/0 66/6* ؽیزاس 44/0 37/5* تاتلغز

 07/1 88/6* طثظ 07/0 -30/0 تٌذر ػثاط

 41/0 45/4* تثزیش -14/0 -12/2* تیزجٌذ

 72/0 74/6* تْزاى 42/0 20/6* تَؽْز

 25/0 60/3* تزتت حیذریِ 14/0 01/2* اصفْاى

 67/0 56/6* یشد 00/0 -32/0 لشٍیي

 47/0 16/5* ساّذاى 04/0 58/0 گزگاى

 02/0 28/0 سًجاى 47/0 01/5* وزهاًؾاُ

MKZ  همذار پاراهتزZ وٌذال؛ -آسهَى هي SenS )ِّؽیة رًٍذ عزی سهاًی تز اعاط تخویٌگز ؽیة عي )درجِ عاًتی گزاد در د 

 درصذ آهاری 5رًٍذ هؼٌادار در عطح هؼٌاداری *

 

دّذ. در ایي  وٌذال در همیاط عاالًِ را در عطح وؾَر ًؾاى هی -آسهَى هي Zپزاوٌؼ هىاًی همادیز پاراهتز  2ؽىل 

ّای رًٍذ "▼"ٍ  "▲"درصذ ٍ  5تِ تزتیة رًٍذّای افشایؾی ٍ واّؾی تی هؼٌا در عطح هؼٌاداری  "∇"ٍ  "Δ "ؽىل 

ٍ سًجاى، لشٍیي تٌذر ػثاط، اران،   ّای ایغتگاُدٌّذ. تِ جش  درصذ را ًؾاى هی 5هثثت ٍ هٌفی هؼٌادار در عطح هؼٌاداری 

 دٌّذ.  وویٌِ عالیاًِ را ًؾاى هیدیگز رًٍذ افشایؾی در دهای ، ایغتگاُ ّای تیزجٌذ
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 پزاوٌؼ هىاًی رًٍذّای افشایؾی، واّؾی ٍ تی هؼٌای دهای وویٌِ در عطح ایزاى -2ؽىل 

 

 تحث ي وتیجٍ گیری -ج

تا  1970وٌذال در همیاط عالیاًِ ٍ در طی عال ّای  -در ایي هطالؼِ، رًٍذ ّا در دهای وویٌِ تا اعتفادُ اس آسهَى هي

تزرعی گزدیذ. ّوچٌیي، ؽیة تغییزات تا اعتفادُ اس تخویٌگز ؽیة عي تذعت آهذ. هطالؼات اخیز در ایزاى  2005

(Kousari & Asadi zarch, 2011 ؛Kousari et al., 2011 ؛Saboohi et al., 2012 ؛Tabari & 

Hosseinzadeh Talaee, 2011تل هالحظْاًذ. در ( ًؾاى هی دٌّذ وِ در اغلة هَارد رًٍذ ّای وویٌِ دها لا

گشارػ وزدًذ وِ اگز چِ افشایؼ لاتل همایغِ ای در وویٌِ ٍ تیؾیٌِ دها  Vose et al. (2005)همیاط جْاًی 

اتفاق افتادُ اعت، تا ایي حال حذالل  2004تا  1979درجِ عاًتی گزاد در دِّ( تیي عال ّای  287/0در هماتل  295/0)

درجِ عاًتی گزاد در دِّ( افشایؼ پیذا  141/0در هماتل  204/0ز اس حذاوثز دها )تغیار عزیغ ت 2004تا  1950اس عال دها 

ًیش گشارػ ؽذُ اعت. ًتایج ایي هطالؼِ در تطاتك تا یافتِ ّای  Easterling et al. (1997)وزدُ اعت. ّویي ًتایج در 

 اعت.ّای ایؾاى  پضٍّؼ

در ًْایت تایذ گفت رًٍذّای افشایؾی دهای حذلل در ایزاى هی تَاًذ ػَالة لاتل هالحظِ ای، ؽایذ تا حذی ًا هطلَب، تز 

ٍ  تا یىذیگز رٍاتط آًْا تزرعی آب ٍ َّایی ٍ پاراهتزّای هختلف رًٍذ تزرعی تٌاتزایي،اوَعیغتن ّای هختلف داؽتِ تاؽذ. 

  .هطزح گزدد در ایزاى هْن ػلوی هَضَع تایذ تِ ػٌَاى یه حیطیسیغت ه ّای تا دیگز ٍیضگی ّوچٌیي
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