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سّزا قصاتی* ، 1هحوذ علی هلکی ،2آسیتا اهیزی ،3هْذی پاضائیاى ،4رحین یَسفی سادُ
 .1اػتبدیبس ،پظٞٚـٍبٛٞ ٜاؿٙبػی  ٚػّ ْٛج ،ٛتٟشاٖ ،ایشاٖ
 .2وبسؿٙبع اسؿذ سیبضی وبسثشدی  ،اداس ٜوُ ٛٞاؿٙبػی ٔبص٘ذساٖ ،ػبسی ،ایشاٖ
 .3دوتشی الّیٓؿٙبػی ،اداس ٜوُ ٛٞاؿٙبػی ٔبص٘ذساٖ ،ػبسی ،ایشاٖ
 .4وبسؿٙبع اسؿذ ٛٞاؿٙبػی ،اداس ٜوُ ٛٞاؿٙبػی ٔبص٘ذساٖ ،ػبسی ،ایشاٖ
 .5دا٘ـجٛی دوتشی الّیٓؿٙبػی ،اداس ٜوُ ٛٞاؿٙبػی ٔبص٘ذساٖ ،ػبسی ،ایشاٖ

چکیذُ
دیذتانی جهانی در سالهای اخیر تغییرات لاتل مالحظهای را در رفتار و ویژگیهای پذیذههاای جا ی فاری نشاا مایدهاذ م لؼیا خاا
جغرافیایی ،ت پ گرافی و تن ع در رخذاد سامانههای ج ی در استا مازنذرا هر ساله ساثة ولا ع تؼاذادی از پذیاذههاای فاری مایشا د در
سالهای اخیر تؼذاد و شذت آ ها در استا افسایش یافته اس در ای تحمیك از آمار روزانه دما و تاار در  51ایساتااه همذیاذی اساتا تاه
منظ ر شناسایی ت زیغ زمانی و مکانی رخذاد فراسنجهای فری استفاده شذ از ایستااههای تاتلسر و رامسر تا دارات د آماار تلنذماذت – 7152
 ،)5725جه تررسی رونذ تغییرات نمایههای فری دما و تار استفاده شذ رونذ نمایههاای دماایی نشاا داد طاه ما ل ماذت گرماا ،تؼاذاد
روزهای تاتستانی و شةهای حارهای ته م ر خیلی چشمایر افسایش و اختالف دمای تیشینه و طمینه روزانه ته ما ر چشامایری طااهش یافتاه
اس و تغییر مؼنیداری در رونذ نمایههای تار در هیچ یک از ای دو ایستااه مشاهذه نشذ تررسی نمایههای فری فراسانج دماا روشا طارد
طه فراوانی روزهای یخثنذا در ن احی مرتفغ تیشتر اس و روزهای یخی در ن احی ساحلی -جلاهای تهنذرت روی میدهذ نمایاههاای حاذالل
دمای روزانه ،روزها و شةهای سرد تا افسایش ارتفاع در استا راتطهی مستمیمی دارنذ میانای دماهای تیشینه و تؼذاد روزها و شةهاای گار
در ن احی ساحلی -جلاهای شرق استا تیشتری ممذار را دارد و ته س ی ن احی مرتفغ و غرتی استا طاهش مییاتاذ دامناه تغییارات شاثانه-
روزی دما در ن احی ط هستانی تیشتری ممذار را داراس تناترای نمایههای دمای تیشینه در منامك شرلی استا و نمایههای دمای طمیناه در
ارتفاػات استا سهم تیشتری دارنذ و ت زیغ دما در استا مازنذرا تا ت پ گرافی منطمه همخا انی مناساثی دارد تررسای نمایاههاای تارناذگی
روش طرد طه از ن احی ساحلی -جلاهای غرب استا ته سم ارتفاػات و شرق استا  ،از میسا و شذت تار ها طاساته مایشا د .در تررسای
نمایههای فصلی طمتری دمای طمینه در تما فص ل ایستااه تلذه میتاشذ

کلیذ ٍاژُّا :تغییش الّیٕٓ٘ ،بیٞٝبی فشیٗ ،تٛصیغ صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ،اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ

* ٘ٛیؼٙذٔ ٜؼئ021-44787651 :َٛ

Email: z.ghassabi@gmail.com

شىاسایی تًزیع زماوی ي مکاوی ومایٍَای جًی فریه در استان مازودران

دٔبییٚ ،اثؼتٍی فضبیی ٔؼٙیداسی داس٘ذ .ػّغب٘ی ()2015

هقذهِ
سٚیذادٞبی فشیٗ جٛی عیف ٌؼتشدٜای ٘ظیش سخذاد ػییُ،
تٛفبٖ تٙذسی ،خـىؼیبِی ،تتیؾػیٛصی جٍٙیُٞیب ،أیٛا
ٌشٔبیی  ٚػشٔبیی سا دس ثشٔیٌیش٘ذ .اییٗ سٚییذادٞب ٔؼٕی ٛا
ثلٛست ٘بٌٟب٘ی ٔ ٚخشة ثٛد ٚ ٜصٔبٖ وبفی ثیشای ٚاویٙؾ
دس ٔمبثُ تٖٞب ٚجٛد ٘ذاسد .دس دٞٝٞبی اخیش ،افضایؾ دٔبی
صٔیٗ ػجت تغییش ٘ٛع ثبسؽٞب ث ٝػٛی ثبسؽٞیبی سٌجیبسی
ؿذ ٚ ٜتؼذاد ػیالةٞب افضایؾ یبفت ٝاػت .اص ایٙش ٚؿٙبػبیی
 ٚپیؾثیٙی پذیذٜٞبی فشیٗ اص ثؼذ صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی ،ثٙٔ ٝظٛس
ثش٘بٔٝسیضی ٔ ٚذیشیت سیؼه ثخؾٞبی ٔختّف ٔٙبثغ تة،
وـبٚسصی ،ثٟذاؿت  ٚػالٔت ٔ ٚحیظصیؼت ضیشٚسی ثیٝ
٘ظش ٔیسػذ .دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ،ثی ٝدِییُ ٔٛلؼییت خیبف
جغشافیبیی  ٚتٛپٌٛشافی تٖ  ٚتٙیٛع دس سخیذاد ػیبٔب٘ٞٝیبی
جٛی ٞش ػبِ ٝتؼذادی اص ایٗ پذییذٜٞیب ٔـیبٞذٔ ٜییؿیٛد.
ػیالة تثبٖ ٔب ،1391 ٜثیش
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ػیٍٙیٗ ثٕٟیٗ ( 1392غیشة

اػتبٖ) ،ػیالة ؿذیذ ٟٔش ،1394تٛفبٖ ؿذیذ ؿٟشیٛس 1395
 ٚػشٔبصدٌی وٓػبثم ٝپبییضی اٚاخش تثبٖ ٔب ٚ ٜاٚایُ ترسٔیبٜ
ٕٞٝ٘ٛ٘ 1395بیی اص پذیذٜٞبی فشیٗ دس اػتبٖ ٔیثبؿٙذ(ٔٙجغ:
ػبصٔبٖ ٛٞاؿٙبػی وـٛس).
ٔغبِؼبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثشای ثشسػی  ٚؿٙبخت ٚلبیغ فشیٗ
جٛی ا٘جبْ ؿذ ٜاػت .دس ایشاٖ سحیٓصاد٘ )2008(ٜـبٖ داد
و ٝؿبخقٞبی فشیٗ دٔب ؿبُٔ تؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ،
سٚصٞبی ػشد ،ؿتٞبی ػشد  ٚاختال

دٔبی وٕی ٚ ٝٙثیـیٝٙ

س٘ٚذ وبٞـی  ٚؿبخقٞبی تؼذاد سٚصٞبی ٌشْ ،سٚصٞبی
تبثؼتب٘ی  ٚؿتٞبی حبسٜای عی دٚس )1951-2003( ٜس٘ٚذ
ٔثجت داس٘ذ .دس پظٞٚـی دیٍش سحیٓ صادٕٞ ٚ ٜىبساٖ
( )1390ثب اػتفبد ٜاص دادٜٞبی ایؼتٍبٜٞبی ٕٞذیذی اػتبٖ
ٞشٔضٌبٖٔ ،یبٍ٘یٗٞبی فلّی  ٚػب ٘ ٝدٔب  ٚثبسؽ ٔ ٚمبدیش
فشیٗ تٟ٘ب ٘ـبٖ داد٘ذ و ٝافضایؾ دٔب  ٚوبٞؾ ثبسؽ ثٝ
ٕٞشا ٜافضایؾ ٘ٛػب٘بت ؿذیذ ثبسؽ ٔ ٚمبدیش فشیٗ دٔب ثٛدٜ
اػت .ػؼبوش )1391( ٜثب اػتفبد ٜاص ٔـبٞذات سٚصا٘ ٝچٟبس
ٕ٘بی ٝفشیٗ ثبسؽ ص٘جبٖ ؿبُٔ ثیـی ٝٙثبسؽ ،پٙج ثبسؽ
ثضسي ،كذن پٙجٓٛ٘ ،د  ٚپٙجٓ ٘ ٚیض ػ ٟٓتٟ٘ب دس ثبسؽ
ػب ٘ ٝعی دٚس ٜتٔبسی  ،1961-2006تغییشات ثبسؽٞبی
فشیٗ سا ٔٛسد تحّیُ لشاس داد .پشن ٕٞ ٚىبساٖ ()2015
ٌضاسؽ وشد٘ذ و ٝدس ایشاٖ س٘ٚذٞبی ٌشٔبیی ؿبخقٞبی

اثش تغییشپزیشی الّیٕی ثش ٚلبیغ دٔبیی  ٚثبسؿی دس 50
ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ٕٞذیذی وـٛس سا ٔغبِؼ ٚ ٝػٛٙاٖ وشد
و ٝس٘ٚذٞبی ٔؼٙیداس ؿبخقٞبی ثبسؿی اص اٍِٛی فضبیی
تجؼیت ٕ٘یوٙٙذ ،أب س٘ٚذٞبی ٔؼٙیداس ؿبخقٞبی دٔبیی
داسای یه اٍِٛی فضبیی ٕٞبٞ ًٙٞؼتٙذ .وٛصٌٜشاٖ ٚ
ٔٛػٛی ثبیٍی( )1394س٘ٚذ ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ الّیٕی سا ثب 27
ؿبخق ٔشثٛط ثی ٝثیبسؽ  ٚدٔیب ثشسػی وشد٘ذ٘ .تبیج
تجضی ٚ ٝتحّیُ دٔب ،ثب ٌشْ ؿیذٖ ٔٙغمیٔ ٝغبثمیت داؿتٚ ٝ
٘ـبٖ داد و ٝؿبخقٞبی فشیٗ ٌشْ س٘ٚذ افضایـی داس٘ذ وٝ
ایٗ س٘ٚذ ثشای ؿبخقٞبیی ٔب٘ٙیذ سٚصٞیبی تبثؼیتب٘ی،
تؼیذاد ؿیتٞیبی حیبسٞبی ،سٚصٞیب  ٚؿتٞبی ٌشْ ٔؼٙی-
داس ثٛد .دس حبِیى ٝؿبخقٞبی فشیٗ ػشد س٘ٚذ وبٞـی
داس٘ذ و٘ ٝـبٖدٙٞذ ٜوبٞؾ ؿذت  ٚفشاٚا٘یی سٚییذادٞب ٚ
سٚصٞب  ٚؿتٞبی ػشد اػت .س٘ٚذ وبٞـی ٙٔ ٚفی ثیبسؽ
دس ثشسػیی  ٕٝٞؿبخقٞبی ثبسؽ دس وّی ٝایؼتٍبٜٞب
ٚجٛد داؿت .ػشفب٘یبٖ ٕٞ ٚىبساٖ ( )1396فشاٚا٘ی ٕ٘بی-ٝ
ٞبی فشیٗ الّیٕی دس اػتبٖ خشاػبٖ سضٛی سا دس دٚسٜ
ثبصٌـتٞبی ٔختّف ثب تذاْٞٚبی ٔختّف ثشتٚسد وشد٘ذ .دس
ثشسػی ٔمبدیش فشیٗ دٔب  ٚثبسؽ دس  33ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی
وـٛس ثب اػتفبد ٜاص ٘شْ افضاس  Rclimdexسٚؿٗ ؿذ وٝ
ٕ٘بیٞٝبی ثبسؽ سٚصا٘ٔ 25 ٚ 20 ،10 ٝیّیٔتش ٔ ٚجٕٛع
ثبسؽ ػب ٕ٘٘ ٚ ٝبیٞٝبی تؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ  ٚسٚصٞبی
ٔتٛاِی خـه  ٚدٚسٜٞبی ػشٔبی ٔتٛاِی دس وـٛس ػٕٔٛبا
س٘ٚذ وبٞـی داؿتٙذ؛ أب ٕ٘بیٞٝبی ثیـتشیٗ ثبسؽ یه سٚصٜ
 ٚتؼذاد سٚصٞبی ٌشْ  ٚؿت ٞبی ٌشْ حبسٜای ٕ٘ ٚبیٞٝبی
ٔشثٛط ث ٝثیـی ٚ ٝٙوٕی ٝٙدٔب  ٚدٚسٜٞبی ٔتٛاِی ٌشْ دس
ثیـتش ایؼتٍبٜٞب س٘ٚذ افضایـی داؿتٙذ (سحیٕی ٚ
حجبثی( ٚ )2018سحیٕی ٕٞ ٚىبساٖ (.))2018
دس ٔیبٖ پظٞٚـٍشاٖ خبسجی طاً٘ ٕٞ ٚىبساٖ( )2005دس
ٔغبِؼ ٝس٘ٚذ ؿبخقٞبی فشیٗ  15وـٛس خبٚسٔیب٘ ٝاص
جّٕ ٝایشاٌٖ ،ضاسؽ داد٘ذ و ٝس٘ٚذ ؿبخقٞبی دٔبیی دس
دٚس 1950-2003 ٜاص ٘ظش تٔبسی ٔؼٙیداس ثٛد ،ٜأب س٘ٚذ
ؿبخقٞبی ثبسؿی ضؼیف  ٚتمشیجبا ٔؼٙیداس ٘یؼت .وبپشیٛ
ٕٞ ٚىبساٖ ( )2009ثب ثشسػی تغییشات ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ دس
تٔشیىب  ٚوب٘بدا ٘تیجٌ ٝشفتٙذ و ٝدس ٞش دٙٔ ٚغم ٝتؼذاد
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سٚصٞبی ثب دٔبٞبی ثؼیبس پبییٗ افضایؾ یبفت ٝاػتٌ .بجیه-

ثشسػی وشد٘ذ .تٖٞب س٘ٚذ ٔثجت دس ٔجٕٛع ثبس٘ذٌی ػب ٘ٝ

وبپىب  ٚػیٙذسیه ( )2011س٘ٚذ صٔب٘ی ؿبخقٞبی ثبسؽ

 ٚدس فشاٚا٘ی سٚصٞب  ٚؿتٞبی ٌشْ پیذا وشد٘ذ و ٝدس تیٙذٜ

فشیٗ سا دس وشٚاػی ثشسػی  ٚثیبٖ وشد٘ذ و ٝس٘ٚذ وبٞـی

٘یض ٕٞیٗ س٘ٚذ افضایـی دٔب  ٚفشاٚا٘ی ثبسؽٞبی حذّی ادأٝ

دس ٔمبدیش ثبسؽٞبی ػبِیب٘ ٝاص تغبص لشٖ ثیؼتٓ دس ػشتبػش

خٛاٞذ داؿت.

وـٛس وشٚاػی ثب س٘ٚذ خـىی ٔـبٞذ ٜؿذ ٜدس ػشاػش

ؿٙبخت ٔخبعشات جٛی اػیتبٖ ٔبص٘یذساٖ  ٚتؼیییٗ اػیتؼذاد

حٛض ٝدسیبی ٔذیتشا٘ ٝا٘غجبق وبُٔ داسد .دس ٔغبِؼ ٝدیٍشی

ٔخبعشٜپزیشی ٔٙبعك ٔختّف اػیتبٖ ٔییتٛا٘یذ اعالػیبت ثیب

ؿبٞیذ ( )2011س٘ٚذ ؿبخقٞبی فشیٗ ثبسؽ ثٍٙالدؽ سا

اسصؿی سا دس جٟت ػبصٌبسی ثب ایٗ ٔخبعشات فشا ٓٞتٚسدٚ ٜ

ثب دادٜٞبی سٚصا٘ ٝثبسؽ ثشسػی وشد  ٚدسیبفت و ٝدس

دس ثش٘بٔٝسیضی ثخؾٞبی ٔختّف تٛػؼٝای  ٚصیشثٙبیی اػتبٖ

ثٍٙالدؽ سٚصٞبی ثب ثبسؽٞبی ػٍٙیٗ س٘ٚذ افضایـی ٚ

ثٙٔ ٝظٛس وبٞؾ اثشات پذیذٜٞبی فشیٗ ثٝوبس سٚد.

سٚصٞبی خـه ٔتٛاِی س٘ٚذ وبٞـی داس٘ذ .ییّٕبص ()2014
ؿبخقٞبی فشیٗ حبَ  ٚتیٙذ ٜثبسؽ سا دس ت٘تبِیبی تشویٝ
ثشسػی ٔ ٚـخق وشد و ٝس٘ٚذ افضایـی ٔؼٙیداسی دس تٕبْ
ایؼتٍبٜٞب ٚجٛد داسد .صاً٘ ػیٕٞ ٚ ًٙىبساٖ ()2012
ثشخی ؿبخقٞبی حذی دٔب  ٚثبسؽ سا دس جٛٙةغشة
چیٗ عی دٚس ٜتٔبسی  1961-2008ثشسػی وشد٘ذ .دس ایٗ
ثشسػی وبٞؾ دأ ٝٙدٔبی ؿجب٘ٝسٚصی  ٚتؼذاد سٚصٞبی
یخجٙذاٖ ث ٝعٛس چـٍٕیشی ٔؼٙیداس ثٛد  ٚؿبخقٞبی
دٔبی وٕی ٝٙافضایؾ ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝؿبخقٞبی دٔبی
ثیـی ٝٙداؿتٙذ .تؼذاد سٚصٞبی ثبسا٘ی ٘یض دس ثشخی ٔٙبعك
افضایؾ داؿتٕٞ ٚ ً٘ٚ .ىبساٖ ( )2016تغییشات صٔب٘ی ٚ
ٔىب٘ی ؿبخقٞبی حذّی دٔب  ٚثبسؽ ٕٞ ٚچٙیٗ ٔخبعشات
جّٛی ٘ظیش ػیُ  ٚخـىؼبِی سا عی دٚس 1951 ٜتب 2012
دس فالت ٔغِٛؼتبٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس داد٘ذ٘ .تبیج وبس ایـبٖ
٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝفالت ٔغِٛؼتبٖ یه س٘ٚذ ٌشٔبیـی سا عی
دٚسٛٔ ٜسد ٔغبِؼ ٝتجشث ٝوشد ٜاػت .ضٕٗ ایٗ ؤ ٝمبدیش
حذّی دٔب دس ؿت افضایؾ ثیـتشی ٘ؼجت ث ٝسٚصٍٙٞبْ ٘ـبٖ
دادٜا٘ذ .أب تغییش دس ؿبخقٞبی ثبس٘ذٌی ث ٝایٗ ٔیضاٖ
چـٍٕیش ٘جٛد ٜاػتٞ .شچٙذ یه س٘ٚذ وبٞـی دس ٔجٕٛع
ثبس٘ذٌی اص غشة ث ٝؿشق ٔٙغمٛٔ ٝسد ٔغبِؼٔ ٝـبٞذ ٜؿذٜ
اػت .تٟ٘ب ٕٞچٙیٗ دسیبفتٙذ و ٝعیّ ٞش  7تب  11ػبَ دس
ٔغِٛؼتبٖ یه دٚس ٜخـىؼبِی ثب تذا ْٚثیؾ اص  3ػبَ اتفبق
ٔیافتذ .تدیشی ٕٞ ٚىبساٖ ( )2019س٘ٚذ ؿبخقٞبی حذی
الّیٕی سا دس یه حٛض ٝتثشیض و ٝاص ػٛداٖ  ٚػبحُ ػبٚا٘ب
تب ٘یجشی٘ ٚ ٝیجش سا ؿبُٔ ٔیؿٛد٘ ٚ ،یض س٘ٚذ تیٙذ ٜسا ثب
اػتفبد ٜاص پیؾثیٙی ٕٞبدی ٞـت ٔذَ الّیٕی ٔٙغمٝای
تحت د ٚػٙبسیٛی ا٘تـبس  ٚسیضٔمیبعٕ٘بیی CORDEX

هَاد ٍ رٍشّا
دادٜٞبی ٔٛسد ٘یبص دس  15ایؼتٍبٕٞ ٜذیذی ٛٞاؿٙبػی اػتبٖ
ٔبص٘ذساٖ (جذ )1َٚؿبُٔ تٔبس سٚصا٘ ٝدٔب  ٚثبسؽ (ٔجٕٛع
ثبسؽ ػب ٘ ،ٝحذاوثش ثبسؽ  24ػبػت ،ٝوٕی ٚ ٝٙثیـیٔ ٝٙغّك
دٔبٔ ،یبٍ٘یٗ وٕی ،ٝٙثیـیٔ ٚ ٝٙتٛػظ دٔب) عی دٚس-2017 ٜ
 2003اص ػبصٔبٖ ٛٞاؿٙبػی وـٛس تٟی ٝؿذ .وٙتشَ ویفی
دادٜٞب ثب اػتفبد ٜاص ثخؾ وٙتشَ ویفی ٘شْافضاس RclimDex

ا٘جبْ ؿذ .جٟت اعٕیٙبٖ اص ویفیت  ٚوبُٔ ثٛدٖ ػشی
تٔبسی ،تصٍٕٔٙٞ ٖٛی دادٜٞب ،وفبیت دادٜٞب ،ثبصػبصی ٚ
تخٕیٗ دادٜٞبی ٌٓؿذ ٜاجشا ؿذ .دس ثشسػی ٍٕٙٞی دادٜٞب
اص سٚؽ غیشٌشافیىی تصٔ ٖٛتٛاِی 1اػتفبد ٜؿذ(فمیٚ ٝ
ٕٞىبساٖ ( .))1397دس ایٗ سٚؽ ٞش یه اص اسلبْ ػشی ثب
ٔیبٍ٘یٗ دادٜٞب ٔمبیؼٔ ٝیؿٛد  ٚدادٜٞبی ثضسٌتش  ٚوٛچىتش
اص ٔیبٍ٘یٗ ث ٝتشتیت ثب حشٚ

ٔ b ٚ aـخق ٔیؿ٘ٛذ.

ثشای دادٜٞبی ثشاثش ثب ٔیبٍ٘یٗ ػالٔتی دس٘ظش ٌشفتٕ٘ ٝیؿٛد.
ػپغ پبسأتش  zدس ساثغٔ 1 ٝحبػجٔ ٝیؿٛد .چٙب٘چٝ
لذسٔغّك تٖ ثضسٌتش اص  1/96ثبؿذ ،دادٜٞب دس ػغح اػتٕبد
 95دسكذ ٘ب ٍٕٗٞدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیؿ٘ٛذ.
+

()1

)

)

(*
(√

دس ایٗ ساثغ r ،ٝتؼذاد وُ د٘جبِٞٝب ( ٚ aیب ٞbبی ٔتٛاِی)m ،

تؼذاد ٔمبدیش وٛچىتش اص ٔیبٍ٘یٗ (تؼذاد ٞbب)  n ٚتؼذاد
ٔمبدیش ثضسٌتش اص ٔیبٍ٘یٗ ( تؼذاد ٞaب) اػت.
وفبیت ع َٛدٚس ٜتٔبسی ٘یض ثش اػبع پیـٟٙبد ٔبوٛع
(ػّیضاد )1389 ٜاص ساثغ 2 ٝلبثُ ٔحبػج ٝاػت.
1. Run Test
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( )2

y  [(4.30t ) log10 R]2  6

و ٝدس تٖ  yحذالُ لبثُ لج َٛتؼذاد دادٜٞب ثشای تجضیٚ ٝ
تحّیُٔ t ،مذاس  tاػتیٛد٘ت دس ػغح اػتٕبد  90دسكذ ثٝ
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اصای دسج ٝتصادی (٘ R ٚ )y-6ؼجت ٔمذاس ٔتغیش دس دٚسٜ
ثشٌـت  100ػبَ ثٔ ٝمذاس تٖ دس دٚس ٜثشٌـت  2ػبَ ثش
اػبع دادٜٞبی ٔٛجٛد ٔیثبؿٙذ.

خذٍل -1هطخصات ایستگاُّای ّوذیذی استاى هاسًذراى
عَٛ

ػشم

استفبع

جغشافیبیی

جغشافیبیی

(ٔتش)

54' 36°

-20

1971 – 2017

-20/9

2003 -2017
2003 -2017

ع َٛدٚس ٜتٔبسی

سدیف

٘بْ ایؼتٍبٜ

1

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه فشٚدٌبٞی سأؼش

40' 50°

2

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه فشٚدٌبٞی ٘ٛؿٟش

3' 51°

39' 36°

3

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ػیبٜثیـٝ

18' 51°

15' 36°

4/18

4

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ثبثّؼش

39' 52°

43' 36°

-21

1971 – 2017

5

اداس ٜتحمیمبت ٛٞاؿٙبػیوـبٚسصی لشاخیُ

46' 52°

27' 36°

7/14

2003 -2017

6

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ػبسی

00' 53°

33' 36°

7/22

2003 -2017

7

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ویبػش

32' 53°

14' 36°

3/13

2003 -2017

8

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه فشٚدٌبٞی دؿت٘بص

11' 53°

37' 36°

16

2003 -2017

9

اداسٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه دسیبیی ثٙذسأیشتثبد

22' 53°

51' 36°

-20

2003 -2017

10

اداس ٜتحمیمبت ٛٞاؿٙبػیوـبٚسصی تُٔ

29' 52°

29' 36°

7/23

2003 -2017

11

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ٌٌّٛبٜ

49' 53°

47' 36°

-10

2003 -2017

12

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه وجٛس

49' 53°

47' 36°

1600

2003 -2017

13

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ثّذٜ

48' 51°

12' 36°

2120

2003 -2017

14

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه پُػفیذ

05' 53°

08' 36°

610

2003 -2017

15

ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ػیٛٙپتیه ت ؿت

51' 52°

05' 36°

1900

2003 -2017

دس ثشسػی تؼذاد ػبَٞبی تٔبسی وبفی جٟت ایؼتٍبٜٞبی

ٔیثبؿٙذ ٛ٘ ٚػب٘بت الّیٕی غشة ٔ ٚشوض اػتبٖ سا ٘ـبٖ

ٔٛسد ٔغبِؼ ٝثب اػتفبد ٜاص ساثغٔ )2( ٝـخق ٌشدیذ وٝ

ٔیدٙٞذٔ ،حبػج ٝؿذ .س٘ٚذ تغییشات ثّٙذٔذت د ٚایؼتٍبٜ

حذالُ ػبَٞبی تٔبسی ٔٛسد ٘یبص د ٜػبَ ٔیثبؿذ  ٚدس

سأؼش  ٚثبثّؼش دس دٚس )1971 – 2017( ٜثش پبی ٝدٚسٜ

تحمیك حبضش اص دٚس ٜتٔبسی  15ػبِ)2003 -2017( ٝ

٘شٔبَ  1971-2000ثشسػی ؿذ .دس ٘شْافضاس Rclimdex

اػتفبد ٜؿذ .دس ثبصػبصی دادٜٞبی ٌٓ ؿذ ٜاص سٚؽ تفبضُ-

جٟت ثشسػی ٚجٛد ٞش ٌ ٝ٘ٛس٘ٚذ ثّٙذٔذت یب ث ٝػجبستی

ٞب  ٚت٘بِیض ٓٞثؼتٍی غیشخغی دس ایؼتٍبٜٞبی ٔٛسد ٔغبِؼٝ

ٚجٛد ٕٞجؼتٍی ثیٗ ػشی دادٜٞب ثب ػبَٞبی دٚس ٜتٔبسی ٚ

اػتفبد ٜؿذ (ػّیضاد.)1380 ٜ

تصٔٔ ٖٛؼٙیداس ثٛدٖ تٖ س٘ٚذ اص تصٔ٘ ٖٛبپبسأتشیه اػپیشٔٗ

تیٓ وبسؿٙبػی ٕ٘ ETCCDMبیٞٝبی فشیٗ سا دس پٙج ٌشٜٚ

اػتفبد ٜؿذ ٜاػت(فمیٕٞ ٚ ٝىبساٖ ())1397؛ صیشا س٘ٚذ

دػتٝثٙذی وشد ٜاػت و ٝػجبستٙذ اص ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ ٔجتٙی ثش

دادٜٞبی الّیٕی ث٘ ٝذست خغی اػت  ٚاص ٘شٔبَ ثٛدٖ تٛصیغ

كذنٞب ،فشیٗ ٔغّك ،فشیٗ تػتب٘ٝای ٕ٘ ٚبیٞٝبی دیٍش.

دادٜٞب ٘یض ٔغٕئٗ ٘یؼتیٓ .ثشای ٔحبػج ٝتٖ ث ٝجبی ٔمبدیش

فٟشػت ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ ٔٙتخت ٕٞشا ٜثب تؼبسیف تٟ٘ب دس

ٚالؼی دادٜٞب ،ستج ٝتٖٞب ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .ثٙٔٝظٛس

جذ )2( َٚاسائ ٝؿذ ٜاػت .س٘ٚذ ثّٙذٔذت فشاػٙجٞبی

تجذیُ دادٜٞب ث ٝستجٞٝب ،تٖٞب سا ث ٝكٛست افضایـی ٔشتت ٚ

فشیٗ دس د ٚایؼتٍب ٜسأؼش  ٚثبثّؼش و ٝداسای تٔبس ثّٙذٔذت

ثٞ ٝشیه ستجٝای اص  1تب  nداد ٜؿذ ،عٛسیو ٝثضسٌتشیٗ دادٜ
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ستج ٚ 1 ٝوٛچىتشیٗ داد ٜثب تشیٗ ستج ٝاختلبف ٔی-

دادٜٞب پزیشفت ٝؿذ  ٚدس غیش ایٙلٛست ػشی دادٜٞب ثذٖٚ

یبثذ(ساثغ.)3 ٝ

س٘ٚذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ.

()3

∑

()4

√

و ٝدس تٖ  nتؼذاد دادٜٞب  i ٚستج ٝداد ٜتبسیخی ث ٝتشتیت

فشاٚا٘ی صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی سخذاد ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ فشاػٙجٞبی

ستج ٝداد ٜتبسیخی ٔشتت ؿذ ٜث ٝتشتیت

دٔب  ٚثبسؽ اػتبٖ دس  15ایؼتٍبٛٞ ٜاؿٙبػی ثب اػتفبد ٜاص

افضایـی ٔیثبؿٙذ .دس كٛستیو ٝلذسٔغّك تٔبس ٜاػپیشٔٗ

٘شْافضاس  Rclimdexتؼییٗ ؿذ .ػپغ ٘مـٞٝبی فشاٚا٘ی

(ساثغ )4 ٝثضسٌتش اص  1/96ثٛد ،فشم ٚجٛد س٘ٚذ دس ػشی

ٔمبدیش فشیٗ دس دٚسٜی ( )2003-2017تشػیٓ ؿذ.

ٚلٛع،

خذٍلً -2وایِّای فزیي دها ٍ تارش هحاسثِ ضذُ در پژٍّص حاضز(الکساًذر ٍّوکاراى)2006 ،

ٕ٘بیٝ

ٔؼشفی ٕ٘بیٝ

یىب

FD

تؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ( <0ºCدٔبی حذالُ سٚصا٘)ٝ

سٚص

SU25

تؼذاد سٚصٞبی تبثؼتب٘ی( >25ºCدٔبی حذاوثش سٚصا٘)ٝ

سٚص

ID

تؼذاد سٚصٞبی یخی) <0ºCدٔبی حذاوثش سٚصا٘)ٝ

سٚص

TR20

تؼذاد ؿتٞبی حبسٜای ) >20ºCدٔبی حذالُ سٚصا٘)ٝ

ؿت

TXx

حذاوثش ٔبٞب٘ ٝدٔبی ثیـی ٝٙسٚصا٘ٝ

دسج ٝػّؼیٛع

TNn

حذالُ ٔبٞب٘ ٝدٔبی وٕی ٝٙسٚصا٘ٝ

دسج ٝػّؼیٛع

TN10p

دسكذ سٚصٞبیی و ٝدٔبی وٕی ٝٙوٕتش اص كذن د ٓٞثبؿذ(ؿتٞبی ػشد)

سٚص

TX10p

دسكذ سٚصٞبیی و ٝدٔبی ثیـی ٝٙوٕتش اص كذن د ٓٞثبؿذ (سٚصٞبی ػشد)

سٚص

TN90p

دسكذ سٚصٞبیی و ٝدٔبی وٕی ٝٙثیـتش اص كذن ٘ٛدْ ثبؿذ (ؿتٞبی ٌشْ)

سٚص

TX90p

دسكذ سٚصٞبیی و ٝدٔبی ثیـی ٝٙثیـتش اص كذن ٘ٛدْ ثبؿذ (سٚصٞبی ٌشْ)

سٚص

WSDI

تؼذاد سٚصٞبیی و ٝحذالُ ؿؾ سٚص ٔتٛاِی دٔبی ثیـی ٝٙتٟ٘ب ثیـتش اص كذن ٘ٛدْ ثبؿذ
(ٕ٘بی ٝعٔ َٛذت ٌشٔب)

CSDI

تؼذاد سٚصٞبیی و ٝحذالُ ؿؾ سٚص ٔتٛاِی دٔبی وٕی ٝٙوٕتش اص كذن د ٓٞثبؿذ (ٕ٘بیٝ
عٔ َٛذت ػشٔب)

سٚص
سٚص

DTR
Tmax
Mean
Tmin
Mean

دأ ٝٙتغییشات ؿجب٘ٝسٚصی دٔب

دسج ٝػّؼیٛع

ٔیبٍ٘یٗ ثیـی ٝٙدٔب

دسج ٝػّؼیٛع

ٔیبٍ٘یٗ وٕی ٝٙدٔب

دسج ٝػّؼیٛع

Rx1day

حذاوثش ثبسؽ یه سٚصٜ

ٔیّیٔتش

Rx5day

حذاوثش ثبسؽ  5سٚصٜ

ٔیّیٔتش

R25mm

سٚصٞبی ثب ثبسؽ ثیـتش اص ٔ 25یّیٔتش*

سٚص

CDD

سٚصٞبی خـه ٔتٛاِی

سٚص

PRCP
TOT

ٔمذاس ػب ٘ ٝثبسؽ دس سٚصٞبی تش

ٔیّیٔتش

اِجت ٝدس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ٔمبدیش تػتب٘ ٝثبسؽ ٔی تٛا٘ذ دس

ث ٝػذْ سػبیت حشیٓ سٚدخب٘ٞٝب ٔ ٚـىالت ؿٟشػبصی دس

ثشخی ٔٙبعك ػبحّی ثیؾ اص ٔ 25یّیٔتش ثبؿذ ،أب ثب تٛجٝ

ػبَٞبی اخیشٛٔ ،اسد ثؼیبسی اص ػیالةٞب  ٚتثٍشفتٍیٞبی

124
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ٔؼبثش ػٕٔٛی ثب ٔمبدیش ثبسؽ حذٚد ٔ 25یّیٔتش ثٚ ٝیظ ٜدس

تؼذاد سٚصٞبی تبثؼتب٘ی  ٚؿتٞبی حبسٜای ٘یض ث ٝعٛس

فلُ تبثؼتبٖ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػتِ .زا ٔمذاس ٔ 25یّیٔتش

خیّی چـٍٕیشی افضایؾ یبفتٝا٘ذ .س٘ٚذ حذاوثش دٔبٞبی

تٛكی ٝؿذ ٜدس  ETCCDIث ٝػٛٙاٖ تػتب٘ ٝا٘تخبة ؿذ.

ثیـی ٝٙدس سأؼش ثٝعٛس خیّی چـٍٕیشی افضایـی اػت ،أب

ًتایح ٍ تحث

ایٗ افضایؾ دس ثبثّؼش اص ٘ظش تٔبسی ٔؼٙیداس ٘یؼت .حذالُ
دٔبی وٕی ٝٙدس ٞش د ٚایؼتٍب ٜس٘ٚذ افضایـی ٘ـبٖ دادٜ

رًٍذ تلٌذهذت ًوایِّای فزیي خَی
اص ایؼتٍبٜٞبی ثبثّؼش  ٚسأؼش و ٝاص تٔبس ثّٙذٔذت (–2017
ٙٔ )1971بػجی ثشخٛسداس٘ذ ،جٟت ثشسػی س٘ٚذ تغییشات
ٕ٘بیٞٝب اػتفبد ٜؿذ(جذ .)4 ٚ 3 َٚتؼذاد ؿتٞبی ػشد ٚ
سٚصٞبی ػشد ٕٞ ٚچٙیٗ تؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ دس ػبَ-
ٞبی اخیش ث ٝعٛس خیّی چـٍٕیشی وبٞؾ یبفت ٝاػت
(جذ ،3 َٚؿبخقٕ٘ .)CSDIبی ٝعٔ َٛذت ػشٔب فمظ دس
ثبثّؼش وبٞؾ یبفت ٝاػت ،دسحبِیو ٝعٔ َٛذت ٌشٔب دس ٞش
د ٚایؼتٍب ٜث ٝعٛس خیّی چـٍٕیش افضایؾ ٘ـبٖ ٔیدٞذ.

اػت ،یؼٙی دٔبٞبی وٕی ٝٙؿجب٘ ٝدس ٞش د ٚایؼتٍب ٜافضایؾ
٘ـبٖ داد ٜاػتٕ٘ .بی ٝاختال

دٔبی ثیـی ٚ ٝٙوٕی ٝٙػب ٘ٝ

(٘ )DTRیض ث ٝعٛس خیّی چـٍٕیشی وبٞؾ ٘ـبٖ دادٜ
اػت .تؼذاد سٚصٞبی یخی و ٝدٔبی ثیـی ٝٙصیش كفش دسجٝ
ػب٘تیٌشاد ٔیثبؿذ ،دس ایؼتٍبٜٞبی ثبثّؼش  ٚسأؼش ٔـبٞذٜ
٘ـذ ٜاػتٕ٘ .بیٞٝبی ٔشثٛط ث ٝثبسؽ دس ٞیچ یه اص ایٗ
د ٚایؼتٍب ٜػبحّی تغییش ٔؼٙیداسی عی ػبَٞبی اخیش ٘ـبٖ
ٕ٘یدٞذ.

خذٍل -3رًٍذ ًوایِّای فزیي در ایستگاُ تاتلسز
خْت رًٍذ

ًَع رًٍذ

r

P value

Indices

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس ٘یؼت

0.21

0/104

CDD

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.1

0/444

PRCPTOT

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس ٘یؼت

0.18

0/167

R25mm

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0/00

0/972

RX1DAY

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.03

0/851

RX5DAY

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.49

0

TNn

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس ٘یؼت

0.18

0/218

TXx

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.73

0

TN10P

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.83

0

TN90P

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.39

0/003

TX10P

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.48

0

TX90P

وبٞـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس اػت

-0.3

0/022

CSDI

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.42

0/001

WSDI

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.77

0

DTR

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.38

0/003

FD

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.87

0

TR20

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.68

0

SU25
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خذٍل  -4رًٍذ ًوایِّای فزیي در ایستگاُ راهسز
جٟت س٘ٚذ

٘ٛع س٘ٚذ

r

P value

Indices

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس ٘یؼت

0.16

0/237

CDD

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.03

0/83

PRCPTOT

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس ٘یؼت

0.11

0/399

R25mm

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.18

0/184

RX1DAY

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.12

0/384

RX5DAY

افضایـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس اػت

0.37

0.032

TNn

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.48

0/009

TXx

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.68

0

TN10P

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.84

0

TN90P

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.44

0/018

TX10P

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.79

0

TX90P

-----

ثذ ٖٚس٘ٚذ

0.08

0/672

CSDI

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.69

0

WSDI

وبٞـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

-0.54

0.003

DTR

وبٞـی

س٘ٚذ ٔؼٙی داس اػت

-0.41

0/015

FD0

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.80

0

TR20

افضایـی

س٘ٚذ خیّی چـٍٕیش

0.63

0

SU25

دس جذَٞٚبی ٔ r ،3 ٚ 2یضاٖ ٕٞجؼتٍی پبسأتش ٔٛسد٘ظش ثب

ػیبٜثیـ 33( ٝسٚص) اتفبق افتبد ٜاػت ٘ ٚمـ ٝپٟٝٙثٙذی تٖ

تغییشات صٔبٖ (س٘ٚذ ثّٙذٔذت ثب ٔمذاس ثیٗ P ٚ ) -1 ٚ 1

عی  15ػبَ اخیش (ؿىُ 1ة) ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝسٚصٞبی

 valueػغح ٔؼٙیداسی س٘ٚذ سا ٘ـبٖ ٔیدٞذ .عجك ٘شْافضاس

یخی دس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ث ٝجضء ٔٙبعك وٞٛؼتب٘ی ٔشوض تب

 ،Rclimdexاٌش ػغح ٔؼٙیداسی دس حذٚد  0/05ثبؿذ؛ دس

غشة اػتبٖ ،ث٘ٝذست ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .ثیـی ٝٙسٚصٞبی

كٛستیو 0/2818>r ٝثبؿذ ،س٘ٚذ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .اٌش

ٌشْ تبثؼتب٘ی  190سٚص دس ایؼتٍبٜٞبی تُٔ ،ػبسی  ٚسأؼش؛

ػغح ٔؼٙیداسی دس حذٚد  0/01ثبؿذ؛ دس كٛستیوٝ

 ٚوٕتشیٗ تٖ  72سٚص دس ت ؿت ثٛد ٜاػت(ؿىُ 2اِف).

 0/3649>rثبؿذ ،س٘ٚذ ٔؼٙیداس اػت  ٚاٌش ػغح ٔؼٙی-

ثیـی ٝٙؿتٞبی ٌشْ حبسٜای  135ؿت دس ثبثّؼش  ٚوٕتشیٗ

داسی دس حذٚد  0/001ثبؿذ؛ دس كٛستیو0/4562 > r ٝ

تٖ دس ثّذ( ٜثذ ٖٚؿت حبسٜای) ٔـبٞذ ٜؿذ(ؿىُ 2ة).

ثبؿذ ،تٍ٘ب ٜس٘ٚذ خیّی چـٍٕیش اػت.

ثیـی ٝٙتؼذاد سٚصٞبی تبثؼتب٘ی  ٚثیـی ٝٙتؼذاد ؿتٞبی

ًوایِّای فزیي رٍساًِ دها

حبسٜای اػتبٖ دس  15ػبَ اخیش دس ٘ٛاحی جٍّٝای ٚ

ثیـی ٝٙتؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ دس ایؼتٍب ٜثّذ 145( ٜسٚص دس
ػبَ  )2011سٚی داد ،ٜأب ثشخی اص ایؼتٍبٜٞب ٔب٘ٙذ سأؼش،
٘ٛؿٟش ،ثبثّؼش ،أیشتثبد  ٚػبسی ػبَٞبی ثذ ٖٚیخجٙذاٖ ٓٞ
داؿتٝا٘ذ (ؿىُ 1اِف) .ثیـتشیٗ تؼذاد سٚصٞبی یخی دس

ػبحّی ٔشوض تب ؿشق ٛ٘ ٚاس ثبسیىی اص ٘ٛاحی ػٛاحُ غشثی
اػتبٖ ثٚ ٝلٛع پیٛػت ٝاػت ٘ ٚـبٖ ٔیدٞذ و ٝتٛصیغ دٔب دس
اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ثب تٛپٌٛشافی ٔٙغمٕٞ ٝخٛا٘ی ٔٙبػجی داسد.
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ة)

اِف)

ضکل - 1الف) پٌِْتٌذی تعذاد رٍسّای یخثٌذاى ٍ ب) پٌِْتٌذی تعذاد رٍسّای یخی طی دٍرُ هطتزک ()2003 -2017

ب)

الف)

ضکل -2الف) پٌِْتٌذی تعذاد رٍسّای تاتستاًی ٍ ب) پٌِْتٌذی تعذاد ضةّای حارُای طی دٍرُ هطتزک ()2003 -2017

ثب تشیٗ دٔبی ثیـیٔ ٝٙبٞب٘ ٝدس ایؼتٍبٜٞبی ٌٌّٛبٚ ٜ

دٔبی وٕیٔ ٝٙبٞب٘ ٝدس ثخؾٞبیی اص ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی

ػبسی( 42/6دسج ٝػب٘تیٌشاد) دس ٔبٔ ٜی  ٚوٕتشیٗ تٖ دس

ٔشوضی تب غشثی اػتبٖ ثٛد ٚ ٜوٕی ٝٙتٖ دس ثّذ-23/6( ٜ

ایؼتٍب ٜت ؿت( 35/2دسج ٝػب٘تیٌشاد) دس ٔب ٜتٌٛػت

دسج ٝػب٘تیٌشاد) دس ٔب ٜطا٘ٛی ٝثٚٝلٛع پیٛػت ٝاػت (ؿىُ

اتفبق افتبد ٜاػت(ؿىُ 3اِف) .عی  15ػبَ اخیش وٕتشیٗ

3ة).

اِف)

ة)

ضکل -3الف) پٌِْتٌذی تیطیٌِ هطلق دهای رٍساًِ ٍ ب) پٌِْتٌذی کویٌِ هطلق دهای رٍساًِ در استاى هاسًذراى طی دٍرُ هطتزک
()2003 -2017
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ثیـتشیٗ ٔمذاس ٔیبٍ٘یٗ دٔبٞبی ثیـی ٝٙاػتبٖ دس ػبسی

ٔتٛػظ وٕی ٝٙدٔبی سٚصا٘ ٝدس اػتبٖ دس ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی

( 24/3دسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚوٕتشیٗ تٖ دس ػیبٜثیـٚ ٝ

ٔشوضی تب غشة اػتبٖ ثٚ ٝلٛع پیٛػت ٝاػت .ثیـتشیٗ دسكذ

ت ؿت ( 17/4دسج ٝػب٘تیٌشاد) ثٛد ٜاػتٔ .تٛػظ ثیـیٝٙ

سٚصٞب  ٚؿتٞبی ػشد دس ت ؿت (ث ٝتشتیت 26/5 ٚ 19/2

دٔبی سٚصا٘ ٝدس دٚس )2003-2017( ٜدس اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ دس

دسكذ) ،وٕتشیٗ دسكذ سٚصٞبی ػشد دس أیشتثبد (6/6

ٔٙبعك ػبحّی  ٚجٍّٝای ٔشوضی تب ؿشق اػتبٖ ٛ٘ ٚاس

دسكذ) ،وٕتشیٗ دسكذ ؿتٞبی ػشد دس سأؼش ٔمذاس (6/8

ثبسیىی اص ٘ٛاحی ػبحّی ٔشوضی تب غشة اػتبٖ ثٚ ٝلٛع

دسكذ)(ؿىُ ،)4ثیـتشیٗ دسكذ سٚصٞب  ٚؿتٞبی ٌشْ دس

پیٛػت ٝاػت .وٕتشیٗ ٔیبٍ٘یٗ دٔبٞبی وٕی ٝٙدس ثّذ2/4(ٜ

سأؼش ( 44/5 ٚ 41/1دسكذ)  ٚوٕتشیٗ تٖ دس دؿت٘بص

دسج ٚ )ٝثیـتشیٗ تٖ دس ثبثّؼش ( 14/2دسج )ٝثٛد ٜاػت.

( 7/7 ٚ 13/3دسكذ) ٔیثبؿذ (ؿىُ .)5

ة)

اِف)

ضکل -4پٌِْتٌذی درصذ الف) رٍسّا ٍ ب) ضةّای سزد در استاى هاسًذراى طی دٍرُ هطتزک ()2003 -2017

اِف)

ة)
ضکل -5پٌِْتٌذی درصذ الف) رٍسّا ٍ ب) ضةّای گزم در استاى هاسًذراى طی دٍرُ هطتزک ()2003 -2017

ثیـتشیٗ تؼذاد دٚسٜٞبی ػشد دس ت ؿت ( 27دٚس ٚ )ٜػبسی

ػب٘تیٌشاد  ٚوٕتشیٗ تٖ  6/4دسج ٝػب٘تیٌشاد دس سأؼش سخ

( 26دٚس ٚ )ٜوٕتشیٗ تٖ دس وجٛس ،ثّذ ،ٜسأؼش ٌٌّٛ ٚب6( ٜ

داد ٜاػت (ؿىُ .) 6

تب  8دٚس )ٜاتفبق افتبد ٜاػت(ؿىُ 6اِف) .ثیـتشیٗ تؼذاد

ًوایِّای تارش

دٚسٔ ٜتٛاِی ٌشٔب دس سأؼش ( 101دٚس ٚ )ٜوٕتشیٗ تٖ دس
ت ؿت ( 7دٚس )ٜدس ػبَ ثٛد ٜاػت (ؿىُ 6ة) .ثیـتشیٗ
دأ ٝٙتغییشات دٔبی ؿجب٘ٝسٚصی( )DTRدس ثّذ 13/9 ٜدسجٝ

ثیـتشیٗ ٔجٕٛع ثبسؽ ػب ٘ ٝدس سأؼش (ٔ 1915/4یّیٔتش)
 ٚوٕتشیٗ تٖ دس وجٛس (ٔ 449یّیٔتش) دیذ ٜؿذ (ؿىُ
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7اِف) .ثیـتشیٗ ثبسؽ یه سٚص( ٜؿىُ 7ة)  ٚپٙج سٚصٜ

دس ػبَ (ؿىُ 7د) دس سأؼش( 21سٚص)  ٚوٕتشیٗ تٖ دس ثّذٜ

(ؿىُ  ) 7اػتبٖ دس سأؼش(ٔ 388/6 ٚ 350/8یّیٔتش) ٚ

( 2سٚص) ٔـبٞذ ٜؿذ .ثؼال ٜٚثیـتشیٗ تؼذاد دٚسٜٞبی

وٕتشیٗ تٖ دس ثّذٔ 79/3 ٚ 55/5(ٜیّیٔتش) ثٛدٕٞ .چٙیٗ

خـه دس ایؼتٍب ٜأیشتثبد ( 108دٚس ٚ )ٜوٕتشیٗ تٖ دس پُ

ثیـتشیٗ تؼذاد سٚصٞبی ثب ثبسؽ ػٍٙیٗ ثیـتش اص ٔ 25یّیٔتش

ػفیذ  ٚت ؿت ( 40دٚس )ٜسٚی داد ٜاػت.

ة)

اِف)

)
ضکل -6پٌِْتٌذی الف) تعذاد دٍرُّای سزد ،ب) تعذاد دٍرُّای گزم ٍ ج) داهٌِ تغییزات ضثاًِرٍس دها در استاى هاسًذراى طی دٍرُ
هطتزک ()2003 -2017

ًوایِّای فصلی
ثیـتشیٗ دٔبی ثیـی ٝٙسٚصا٘ ٝدس فلُ ثٟبس دس ایؼتٍبٜٞبی
ػبسیٌٌّٛ ،ب ٚ ٜدؿت٘بص ( 42/6دسج ٝػب٘تیٌشاد) ٚ
وٕتشیٗ تٖ دس ثّذ 28( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد) ٔـبٞذ ٜؿذ .دس
فلُ تبثؼتبٖ ثیـتشیٗ تٖ دس ٌٌّٛب 42/2( ٜدسج ٝػب٘تی-
ٌشاد) سٚی داد ٜاػت؛ ایٗ ٕ٘بی ٝدس ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی ٘یض دس
فلُ تبثؼتبٖ ثؼیبس ثب ػت  ٚدس ثّذ ٜاص  36دسج ٝػب٘تی-
ٌشاد پبییٗتش ٘یبٔذ ٜاػت .دس فلُ پبییض ثیـتشیٗ دٔبی
ثیـی ٝٙدس ٌٌّٛب 42( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚوٕتشیٗ تٖ دس
ثّذ 30/4( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚدس فلُ صٔؼتبٖ ثیـتشیٗ
ٔمذاس تٖ دس لشاخیُ لبئٓؿٟش( 34/6دسج ٝػب٘تیٌشاد) ٚ

وٕتشیٗ تٖ دس ثّذ 18/4( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد) ٔـبٞذ ٜؿذٜ
اػت .ثیـتشیٗ ٔیضاٖ  TXxػب ٘ ٝاػتبٖ  42/6دسج ٝػب٘تی-
ٌشاد اػت و ٝدس ػبسی ٌٌّٛ ٚب ٜدس فلُ ثٟبس ٔـبٞذٜ
ؿذ ٜاػت .وٕتشیٗ دٔبی وٕی ٝٙسٚصا٘ ،ٝدسفلُ ثٟبس دس ثّذٜ
( 4/6دسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚثب تشیٗ تٖ دس ثبثّؼش( 15/6دسجٝ
ػب٘تیٌشاد) ،دس فلُ تبثؼتبٖ ٘یض وٕتشیٗ دٔبی وٕی ٝٙدس
ثّذ 12( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد) ٔـبٞذ ٜؿذ  ٚدس ثبثّؼش،
لشاخیُ لبئٓؿٟش ،أیشتثبد  ٚػبسی  23دسج ٝػب٘تیٌشاد ٔی-
ثبؿذ و ٝثب تشیٗ ٔیضاٖ دس ایٗ فلُ اػت .دس فلُ پبییض
وٕتشیٗ دٔبی وٕی ٝٙدس ثّذ 6/2( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد)ٚ ،
ثب تشیٗ ٔمذاس ایٗ ٕ٘بی ٝدس سأؼش ٛ٘ ٚؿٟش ( 19دسجٝ

129

وشریٍ پژيَشَای اقلیم شىاسی سال یازدَم | شمارٌ چُل ي یکم | بُار  1399

ػب٘تیٌشاد) ٔیثبؿذ .وٕتشیٗ دٔبی وٕی ٝٙفلُ صٔؼتبٖ ٘یض

ػب ٘ ٝاػتبٖ  -9/4دسج ٝػب٘تیٌشاد اػت و ٝدس ثّذ ٜدس

دس ثّذ -9/4( ٜدسج ٝػب٘تیٌشاد)  ٚثب تشیٗ ٔمذاس ایٗ ٕ٘بیٝ

فلُ صٔؼتبٖ ٔـبٞذ ٜؿذ ٜاػت.

دس سأؼش  6دسج ٝػب٘تیٌشاد ٔیثبؿذ .وٕتشیٗ ٔیضاٖ TNn

اِف)

)

ة)

د)

ضکل -7پٌِْتٌذی الف) هدوَع تارش ،ب) حذاکثز تارش یک رٍسُ ،ج) حذاکثز تارش پٌح رٍسُ ٍ د) رٍسّای تا تارش سٌگیي تیطتز
اس  25هیلیهتز طی دٍرُ هطتزک ()2003 -2017

ًتیدِگیزی

وبٞؾ چـٍٕیشی ٘ذاؿت ،ٝدس حبِی و ٝعٔ َٛذت ٌشٔب ثٝ

تغییش دس فشاٚا٘ی  ٚؿذت سٚیذادٞبی فشیٗ ثؼیبس ٔخشةتش

عٛس خیّی چـٍٕیش افضایؾ ٘ـبٖ داد ٜاػت .تؼذاد سٚصٞبی

اص تغییش دس ٔمذاس ٔتٛػظ الّیٕی تٖٞب ٔیثبؿذ .ثٙبثشایٗ

تبثؼتب٘ی  ٚؿتٞبی حبسٜای ٘یض ث ٝعٛس خیّی چـٍٕیشی

ؿٙبػبیی سٚیذادٞبی فشیٗ  ٚتٌبٞی اص تٛصیغ صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی

افضایؾ یبفتٝا٘ذ .س٘ٚذ ثیـتشیٗ دٔبٞبی ثیـی ٚ ٝٙوٕتشیٗ

تٖٞب اص إٞیت ثب یی ثشخٛسداس اػت .ثشسػی س٘ٚذ تغییشات

دٔبی وٕی ٝٙدس ٞش د ٚایؼتٍب ٜسأؼش  ٚثبثّؼش ،افضایـی

ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ اػتبٖ ثب اػتفبد ٜاص د ٚایؼتٍب ٜسأؼش ٚ

اػت .اختال

دٔبی ثیـی ٚ ٝٙوٕی ٝٙػب ٘٘ ٝیض ث ٝعٛس خیّی

ثبثّؼش و ٝداسای ثیـتشیٗ ع َٛدٚس ٜتٔبسی (–2017

چـٍٕیشی وبٞؾ ٘ـبٖ داد ٜاػت .اِجتٕ٘ ٝبیٞٝبی ٔشثٛط ثٝ

)1971ثٛد٘ذ ،ا٘جبْ پزیشفت .تؼذاد ؿتٞب  ٚسٚصٞبی ػشد ٚ
ٕٞچٙیٗ تؼذاد سٚصٞبی یخجٙذاٖ دس ػبَٞبی اخیش ث ٝعٛس
خیّی چـٍٕیشی وبٞؾ یبفت ٝاػتٕ٘ .بی ٝعٔ َٛذت ػشٔب

ثبس٘ذٌی دس ٞیچ یه اص ایٗ د ٚایؼتٍب ٜػبحّی س٘ٚذ ٔؼٙی-
داسی ٘ذاس٘ذ.

شىاسایی تًزیع زماوی ي مکاوی ومایٍَای جًی فریه در استان مازودران

131

ثشسػی ٕ٘بیٞٝبی فشیٗ فشاػٙجٞبی دٔب  ٚثبسؽ دس 15

ٔمذاس سا داساػت؛ استفبػبت ؿٟشػتبٖ ٘ٛس ٛ٘ ٚؿٟش اص ایٗ

ایؼتٍبٕٞ ٜذیذی اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ عی دٚس2003-2017 ٜ

ثبثت سوٛسدداس ٔیثبؿٙذ.

٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝثیـتشیٗ فشاٚا٘ی سٚصٞبی یخجٙذاٖ دس

ٔجٕٛع ثبسؽ ػب ٘ ٝاػتبٖ ٘ـبٖدٙٞذ ٜتٖ اػت و ٝثبسؽ

٘ٛاحی ٔشتفغ سخ داد ٜاػت  ٚؿٟش ثّذٚ ٜالغ دس ؿٟشػتبٖ

اػتبٖ اص ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای غشة اػتبٖ ث ٝػٕت

٘ٛس ثیـتشیٗ ٔخبعش ٜسا اص ایٗ ثبثت ث ٝخٛد اختلبف دادٜ

استفبػبت ٛ٘ ٚاحی ؿشلی اػتبٖ س٘ٚذ وبٞـی داسد ٚ

اػت .دس ثشخی اص ایؼتٍبٜٞبی جٍّٝای ٔب٘ٙذ سأؼش،

ایؼتٍب ٜسأؼش ثیـتشیٗ ثبسؽ ثجت ؿذ ٜاػتبٖ دس ثیٗ

٘ٛؿٟش ،ثبثّؼش ،أیشتثبد ٕٞ ٚچٙیٗ ػبسی ،ػبَٞبی ثذٖٚ

ایؼتٍبٜٞبی ٔٛسد ٔغبِؼ ،ٝثٔ ٝیضاٖ ٔ 1915یّیٔتش  ٚوجٛس

یخجٙذاٖ ٔ ٓٞـبٞذ ٜؿذ ٜاػت .ثٙبثشایٗ ؿشایظ سٚصٞبی

وٕتشیٗ ٔمذاس ثبسؽ ثٔ ٝیضاٖ ٔ 449یّیٔتش سا ث ٝخٛد

یخی دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای ثؼیبس ٘بدس ٔیثبؿذ.

اختلبف دادٜا٘ذ .ثیـتشیٗ تؼذاد سٚصٞبی ثبسؽ خیّی

وٕتشیٗ دٔبی سٚصا٘ ٝاػتبٖ دس ایؼتٍب ٜثّذ ٜثب  -23/6دسجٝ

ػٍٙیٗ ثیـتش اص ٔ 25یّیٔتش دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای

ػب٘تیٌشاد سخ داد ٚ ٜایٗ ؿشایظ ثب افضایؾ استفبع دس اػتبٖ

غشثی اػتبٖ  ٚػبحّی -جٍّٝای ٔٙبعك ٔشوضی اػتبٖ ثجت

ساثغٝی ٔؼتمیٕی سا ٘ـبٖ ٔیدٞذٕ٘ .بیٔ ٝیبٍ٘یٗ دٔبی وٕیٝٙ

ؿذ ٜو ٝثیٗ  16تب  21سٚص ثٛد ٜاػت .ایٗ ؿشایظ دس ٘ٛاحی

دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای ثیٗ  12/9دسج ٝػب٘تیٌشاد دس

وٞٛؼتب٘ی صیش  4سٚص ثٛد ٜاػت .لبثُ روش اػت و ٝحذاوثش

ٌٌّٛب ٜتب  14/8دسج ٝػب٘تیٌشاد دس ثبثّؼش ٔتغیش ثٛد ٜاػت.

ثبسؽ سخ داد ٜدس اػتبٖ دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای غشثی

ایٗ ٕ٘بی ٝدس ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی ثیٗ  3تب  10/7دسج ٝػب٘تی-

اػتبٖ سخ داد ٜو ٝسأؼش ٔ 351یّی ٔتش سوٛسدداس ثٛد ٜاػت.

ٌشاد ٔیثبؿذٕ٘ .بیٞٝبی سٚصٞب  ٚؿتٞبی ػشد دس ٘ٛاحی

حذاوثش ثبسؽ  5سٚص ٔتٛاِی سخ داد ٜدس اػتبٖ ٘یض ٔتؼّك ثٝ

ٔشتفغ ؿٟشػتبٖ ػٛادو ٜٛثیـتشیٗ ٔمذاس ٛ٘ ٚاحی ٌٌّٛبٚ ٜ

٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای غشة اػتبٖ ٔیثبؿذ  ٚایٗ ٔیضاٖ

أیشتثبد دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای ؿشق اػتبٖ وٕتشیٗ

دس ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی وٕتشیٗ ٔمذاس سا ث ٝخٛد اختلبف

ٔمذاس سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػت .تؼذاد سٚصٞبی ػشد

داد ٜاػتٕٞ .چٙیٗ ثیـتشیٗ تؼذاد سٚصٞبی خـه ٔتٛاِی

ٔتٛاِی (ٔ ٛػشٔب) دس ٘ٛاحی ٔشوضی اػتبٖ داسای ثیـتشیٗ

ثب ثبسؽ وٕتش اص یه ٔیّیٔتش ٔتؼّك ثٛ٘ ٝاحی ػبحّی-

ٔمذاس ( 22تب  25سٚص) ثٛدٞ .ش چٙذ وٕ٘ ٝبیٞٝبی فشیٗ

جٍّٝای ؿشق اػتبٖ ٔیثبؿذ.

سٚصٞب  ٚؿتٞبی یخجٙذاٖ دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای ٘بدس

دس ثشسػی فلّی ٕ٘بیٞٝب ٔـخق ؿذ وٕ٘ ٝبی ٝثیـتشیٗ

ٔیثبؿٙذ ،أب ث ٝػّت تٕشوض جٕؼیتی  ٚفؼبِیتٞبی التلبدی

دٔبی ثیـی ٝٙسٚصا٘ ٝدس فلُ ثٟبس دس ایؼتٍبٜٞبی ػبسی،

 ٚوـبٚسصی خؼبستٞبی ٚاسد ٜدس ایٗ ٘ٛاحی ٘ؼجت ثٝ

ٌٌّٛب ٚ ٜدؿت٘بص ثٔ ٝیضاٖ  42/6دسج ٝػب٘تیٌشاد ثٛد.

٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی چـٍٕیشتش ٔیثبؿذٔ .یبٍ٘یٗ دٔبٞبی

ٔمذاس ایٗ ٕ٘بی ٝدس فلُ تبثؼتبٖ دس ٌٌّٛب ٜثیؾ اص ػبیش

ثیـی ٝٙاػتبٖ دس ٘ٛاحی ػبحّی -جٍّٝای ؿشق اػتبٖ

ؿٟشٞب ثٛد ٚ ٜث ٝسلٓ  42/2دسج ٝػب٘تیٌشاد سػیذ ٜاػت.

ثیـتشیٗ ٔمذاس سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٚ ٜث ٝػٛی ٘ٛاحی

ٕٞچٙیٗ ایٗ ٕ٘بی ٝدس ٘ٛاحی وٞٛؼتب٘ی ٘یض دس فلُ تبثؼتبٖ

ٔشتفغ  ٚغشثی اػتبٖ ،ایٗ ٔمذاس وبٞؾ ٔییبثذ .تؼذاد سٚصٞب

ثؼیبس ثب ػت  ٚدس ثّذ ٜاص  36دسج ٝػب٘تیٌشاد پبییٗتش

 ٚؿتٞبی ٌشْ دس ٘ٛاحی جٍّٝای-وٞٛؼتب٘ی  ٚؿشق

٘یبٔذ ٜاػت .ثیـی ٝٙتٖ دس فلُ پبییض دس ٌٌّٛب 42 ٜدسجٝ

اػتبٖ ٘ؼجت ثٛ٘ ٝاحی غشثی ٔ ٚشتفغ اػتبٖ ثیـتشیٗ

ػب٘تیٌشاد  ٚدس فلُ صٔؼتبٖ دس لشاخیُ لبئٓؿٟش 34/6

سخذادٞب سا داساػت .ثیـتشیٗ سوٛسدٞبی ٌشٔبیی دس ٕ٘بیٝ

دسج ٝػب٘تیٌشاد ثٛد.

حذاوثش دٔبٞبی ثیـی ٝٙسٚصا٘ ٝدس ٘ٛاحی ؿشلی اػتبٖ ثجت
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