
126 

 
 

  1387 پائیز، مچهار، شماره دوماندیشه جغرافیایی، سال 
 

 

 
 انـدیشــه جغــرافـیایــی             

 1387 پائیز، مچهار، شماره دومسال             

  دانشگاه زنجان                        

 30مقاله شماره                         

      Geographic Notion 

       Vol.4. Autumn 2008 
         Zanjan University                  

              No. 30 

 

 

 

 

 

 

 های ساحلی دریای خزربررسی تغییرات و روند پارامتر دما درایستگاه

 ،2، محمود روشنی1وده گیگاسریتفاطمه س                                                                   

دهیچک  

 

ر دیا  تغییارات   كوشش هااي زیاادي در زمی اه ش اساایی ا     ،ي اخیردر دهه هابا توجه به اهمیت پدیده تغییرات آب وهوایی 

هااي ساوا     گاهبرخی از ایست دماي در ای  مطالعه نیز تالش شده كه تغییرات رخ داده در .استسطح جهان صورت گرفته 

 1955سال ) 50دت مه بابلسر و گرگان ب رامسر، رشت، هاي انزلی،در همی  راستا آمار ایستگاه ش اسایی شود. شمالی كشور

باا  ر، اثباات و  وجاود تغییا   ك ادال  –ما    با استفاده ازآزمون آمااري سپس  .از سازمان هواش اسی كشورتهیه گردید ( 2005تا

در ایا  ایساتگاه   ه نوساناتنتایج بدست آمده نشان داد ك زمان و نوع تغییرات مشخص شد.، استفاده از آزمون گرافیكی آن

رات نشاان داد باه دمااي    اناد.تغیی مدت بوده و نیز روند مثبت و م فی و نیز افزایشی و كاهشی داشاته ها از نوع نوسانات كوتاه 

 اتی را نشان نداده است.ت ها ایستگاه گرگان تغییر .ها افزوده و از دماي  داكثر آنها كاسته شده است داق  بیشتر ایستگاه
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 مقدمه

از  ر بسایاري تغییر اقلیم جهانی در قرن اخیر تاثیر بسزایی در ع اصر مختلف اقلیمای د 

 ده اسات. ای  تغییر به وضوح در روند دماي جهانی قاب  مشااه نوا ی جهان داشته است. 

ده مطالعاات  شا ها و.....( باعا   ها، یخب دانها ، سیالبپیامدهاي ناشی از آن )خشكسالی

ساتا در  همای  را در  ه ش اخت و پیش بی ی آی ده اقلیم صاورت گیارد.   اي در زمیگسترده

 ،ن ، بها ر مطلق در زمستا  داق و  دما ) داكثر د سعی شده تغییر پارامترمطالعه  اضر

 رد ارزیاابی ماو هاي سا لی دریاي خزر هاي اخیر در ایستگاه( در طی دههتابستان و پائیز

 قرار گیرد.

ییارات آب و هاوایی و پیامادهاي طبیعای، اقت اادي و      با توجه به اهمیت موضاوع تغ 

سیاسی ناشی از آن در م اطق مختلف كره زمی ، در ای  مر له از تحقیق نگاهی گذرا به 

مطالعات صورت گرفته توسط محققی  داخلی و خارجی خاواهیم داشات. باراي مثاال :     

ه باود، باا   ( ناوا ی اقلیمای را كاه كاوپ  طبقاه ب ادي كارد        2001و همكااران )  1فردریچ

ك دال مورد مطالعاه قارار دادناد.     –استفاده از تست هاي سري زمانی از جمله تست م  

ساال   50ایستگاه شرق مدیترانه را طای   4( نوسانات دماي هواي سطحی 2001)  2هاس یان

بررسی نمودند. نتایج  اكی از وجود  ك دال، و چ د روش دیگر -با استفاده از روش م 

( روناد  2001و همكااران)  3و كاهشای در دماا اسات. كریساو كیس    هااي افزایشای   روند

ك ادال طای دوره    –رطوبت را در ایستگاه هلیكونك آتا  در یوناان توساط تسات ما       

مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند كه روند كاهشی رطوبت سالیانه در  1995تا  1967

تااثیر تغییار اقلایم    ت تعیی  جه( 2002و همكاران ) 4پائووجود دارد.  1990تا  1977دوره 

متوسط دما و باارش  با تاكید برك دال  –روش م   به بر روي م ابع آب در ج وب تایوان

 بارش روزانه تاثیر مهمی تغییركه ا تمال نشان دادند  هسیونگ -در ایستگاه كائو  روزانه

                                                 
1 - Fraedrich 

2 - Hasanean 

3 - Chrysoulakis 

4 - Pao 
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 و در ف ول خشك كاهشافزایش در ف ول مرطوب  در آی ده بارش برنوع بارش دارد.

( جریان رسوب رودخانه  نگچانگ را باا آزماون ما      2004و همكاران ) 1ژویو. یابدمی

 در رساوب  افزایش مهمی نتایج  اكی از .مطالعه كردند  Sens testك دال و روش  –

ك اادال را در بررساای   –( تساات ما    2004و همكاااران )  2لیاو  اساات. 2001تاا   1970از 

رسیدند كه تغییارات دماایی در شارق چای  تقریباا       به ای  نتیجه و دماي چی  بكار بردند

( متغییرهااي   2005و همكااران )   3. آ ناد است بوده متفاوت ولی در غرب چی  ،همزمان

اقلیم )شام  بارش ، تبخیر و دبی( را در سه زیر  وضه رودخانه مای سای سای     –هیدرو 

دادناد.  برآوردهاا   مورد ارزیابی قرار  1/0و 5/0ك دال با میزان خطاي  –پی به روش م  

تاري نسابت باه    ساله سري هاي زمانی ف الی تغییار ساریع    50نشان داد كه در یك دوره 

( دما، بارش، طاول مادت   2007ژائو و همكاران ) ده د.هاي زمانی سالیانه نشان میسري

،   MTTایستگاه در  وضاه رودخاناه زرد توساط ساه روش      23تابش و تبخیر را براي 

ك اادال مااورد بررساای قاارار داده و مشاااهده كردنااد كااه  –ش ماا  و رو 4یاماااموتو روش

رخ  1980و طول مادت تاابش در    1960خیر در ، تب1990تغییرات ناگهانی دما اساسا در 

داده است. گرچه نتایجی كه از كاربرد ای  سه روش بدست آمده، متفاوت است، اما هر 

و همكااران   5زویای  هاد. دسه روش تغییرات ناگهانی را در چهار دهاه گذشاته نشاان مای    

 6 ( با استفاده از روش م  ك ادال و تحلیا  طیفای باارش و روانااب رود مكوناگ      2011)

-هاي بررسی و بر اساس روش ك دال روند مع ای بررسی و تحلی  كردند. بر اساس یافته

هاي موسمی ه د داري در بارش و رواناب رخ نداده و تحلی  طیفی  اكی ارتباط جریان

نیز در زمی ه بررسی تغییرات اقلیمی باا  ایران در  ب رودخانه مكونگ است.با سطح روانا

هاي بسیاري صورت پذیرفته است كه در اداماه باه   ك دال پژوهش-استفاده از آزمون م 

                                                 
1 - Zhou 

2 -  Lu 

3 -Aland 

4 - Yamamoto 

5 - Xue 

6 - Mekong 
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( باراي بررسای متوساط دمااي     1378خشا و ) برخی از آنها اشاره می گردد. براي مثاال :  

 – Run اهانه در ج وب ایران از آزماون  ف لی و م ،،  داكثر و بارندگی سا نه  داق

Test ك ادال   –هاا از آزماون ما     ها و ت اادفی باودن داده  راي بررسی همگ ی سريو ب

نتایج تحقیق تغییرات اقلیمی قاب  توجهی را در ج اوب ایاران نشاان    استفاده كرده است. 

 .باشاد می مشهودها دهد، اما تغییرات ناگهانی و روندهاي متفاوت در بعضی از سرينمی

مورد ك دال  –اي م  روش رتبه هبرا  اصفهان ( تغییرات بارش1384كاویانی و عساكره)

ای  نتیجه رسیدند كه بارندگی اصافهان داراي رفتاار پایاداري در     بهبررسی قرار داده و 

 .قابا  تشاخیص اسات   هاا  سال گذشته بوده و چهار فاز و پا ج چرخاه در داده   103طول 

ایساتگاه سای وپتیك ایاران را باا      34هااي باارش   ( ویژگای  1385)عسگري و ر یم زاده 

هاي م  ویت ی و كروساكال  ك دال و اسپیرم  و همچ ی  آزمون –استفاده از آزمون م  

هاي بارش در اند و به ای  نتیجه رسیدند كه نا همگ ی سريوالیس مورد بررسی قرار داده

ثر از تاا تار م كام  هاي زیاد بوده ونوسانهاي م تخب بیشتر ناشی از وجود روند و ایستگاه

و كشور شااهد هار دو روناد كاهشای و افزایشای در جماع        باشد.میهاي ناگهانی جهش

( روند تغییرات ف لی و ساا نه باارش   1387 جام و همكاران ) بارش سالیانه بوده است.

ی چ د ایستگاه ایران مركزي را با اساتفاده از آزماون ك ادال و یاك روش دیگار بررسا      

 نقهرماا هاي زمانی است.  دار در سرينمودند. نتایج  اكی از وجود روند كاهشی مع ی

ایستگاه سی وپتیك ایران مورد  34، متوسط سا نه دما را در T( با استفاده از تست 2007)

هاا  درصد ایساتگاه  41در وها روند مثبت درصد از ایستگاه 50در  كه نشان داد و بررسی

ت و سه م طقاه روناد )مثبات ، م فای و صافر( در  متوساط  ساالیانه        اس  اكمروند م فی 

بررسای تغییارات اقلیمای ساوا       ( باا   1387عزیزي و روش ی ) دماي ایران وجود دارد.

ك دال به ای  نتیجه رسایدند كاه زماان شاروع      –اي م  روش رتبه ج وبی دریاي خزر به

( 1389) يو خسارو  دواریا سات. ام بیشتر تغییرات ناگهانی و از نوع روند و نوسان باوده ا 

 یرطوبت نساب   ،یانگیم ي داكثر، دما ي داق ، دما يپارامتر دما 5مربوط به  يهاداده

ك ادال   -فارس با استفاده از آزمون ما   جیخل یسوا   شمال يهاستگاهیو بارش را در ا
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دار نزولای در رطوبات نسابی و باارش      اكی از وجود روند مع ای  جینتانمودند.  یبررس

دهد كه تغییرات دماي میانگی  مشابه باا روناد تغییارات دمااي     نشان می است و همچ ی 

 تار  داق  آنهاست و آنچه موجب افزایش دماي میانگی  ایستگاه هاي م طقه شده، بیش

و  یما یاقل راتییتغ ی( به م ظور بررس1389فام و همكاران ) ریخ .دماي  داق  بوده است

ك ادال   -از آزماون ما    هیا شهرستان اروم  یبارش و دب دما، يروند آمار یكیدرولوژیه

ساا نه و   اسیا در مق یو كاهش یشیدار افزایمع  يروندها يایگو جیاستفاده نمودند. نتا

 است. یف ل

 

  و روش ها  مواد

ساال   50 از سازمان هواس اسی كشاور بمادت  هاي مورد نیاز دادهابتدا  در ای  تحقیق

 اوبی  تغییار در م طقاه ج   بررسای و تحلیا   سپس براي  دریافت گردید. )2005تا  1955)

گاه ساا نه و ف الی پا ج ایسات     اداق    ودمااي  اداكثر    پاارامتر  سا   دریاي خازر از 

 (.1)جدول شماره  استفاده شده استسی وپتیك 
 شخ ات ایستگاه هاي مورد مطالعهم -1جدول شماره

 دوره آماری ارتفاع به متر اییعرض جغرافی طول جغرافیایی ایستگاه

 1955-2005 - 26.2 37˚   28΄  49˚   29΄  انزلی

 1956-2005 - 6.9 37˚   15΄  49˚   36΄  رشت

 1956-2005 - 20.0 36˚   54΄  50˚   40΄  رامسر

 1951-2005 - 21.0 36˚   43΄  52˚   39΄  بابلسر

 1955-2005 13.3 36˚   51΄  54˚   16΄  گرگان

اي ماورد  روند و نوساان در پارامترها   بررسی ت ادفی بودن، در همی  راستا به م ظور

درصاد و میازان    95ح اطمی اان  ك ادال باا ساط    -مطالعه از آزمون آماري و گرافیكی م 

 .ساله استفاده شده است  5و میانگی  متحرك  05/0خطاي 
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 2وساط ك ادال  ت 1975( و ساپس در ساال   1945) 1ك دال ابتدا توسط ماان  -آزمون م 

هااي تغییارات آب   رسد ای  آزمون براي تحلیا  (. به نظر می1999، 3) سرانو توسعه یافت

(. همچ ای   1986، 4تر باشاد )گوسا  و برگار   هاي زمانی اقلیمی م اسبو هوایی در سري

ك ادال  -توان تغییرات ناگهانی اقلیمی را توسط كااربرد متاوالی آمااره رتباه اي ما       می

 شود:(. آماره تاو ك دال از فرمول زیر محاسبه می1975، 5رزش اسایی كرد )س ی

(1)                      
)1(

4
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P
                

    آماره ك دال، برابر باn  هاي آماري مورد استفاده  می باشاد و  تعداد ك  سالP 

 از رابطه زیر بدست می آید :
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in  تعداد رتبه هاي بزرگتر از هر داده)ix(  . است كه بعد از آن قرار می گیرد 

 :استمحاسبه قاب  از رابطه زیر   آماره  ي آزمون مع ی دار

      (2    )                                                                            
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ها وجود نداشته باشد ي در دادهدهد. وقتی روندروند در داده ها را نشان می مقدار 

و  6درصااد اطمی ااان قاارار دارد )مااایرزا  95در سااطح 96.1ایاا  مقاادار باای  محاادوده  

 (1998همكاران، 

tg  96/1درصد اطمی ان است كاه برابار باا     95سطح  استاندارد درمقدار بحرانی نمره 

 95هاا( در ساطح   در داده است. پذیرش یا رد فرض صفر )عادم وجاود روناد مع ای دار    

درصااد اطمی ااان بسااتگی بااه مقااادیر مشاااهده شااده  اصاا  از آماااره آزمااون اساات.      

                                                 
1-  Mann 

2 -Kendall 

3 - Serrano 

4 -  Goossens and Berger 

5 -  Sneyers 

6 - Mirza 
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ttاگر )()(  اسات و   05/0د شواهد دال بر پذیرش فرص صفر با خطااي  باش

t)( اكی از عدم وجود روند در داده ها می باشد. اگر نتیجه    بدست آمد  اكی

ز رد فرض صفر و پذیرش فرض یك دال بر روند م فای و كااهش مع ای دار در ساري     ا

t)(زمانی است. چ انچه  95وجود روناد مثبات مع ای دار در ساطح      ، اص  شد 

  شود.درصد اطمی ان اثبات می

 .دشوده میبراي تعیی  جهت روند، نوع و زمان تغییر از آزمون گرافیكی ك دال استفا

و همچ ای   زمان وقاوع تغییار   براي تعیی   uوuدو مولفه ازآزمون گرافیكی ك دال  در

 آماره ك دال با معادله زیر محاسبه می شود :. شودنوع نوسان استفاده می

      (3)                                                                                               
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ی  و  و تابع توزیع آن وقتی كه فرض صافر  ااكم باشاد، از لحااا مجاانبی باا میاانگ       

 واریانس برابر است. میانگی  آن از معادله زیرمحاسبه می شود:   

(4                                                             )                                       
4

)1(
)(
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 واریانس آن از معادله زیر بدست می آید :

(5                                                              )                
72

)52)(1(
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U ( t )   شبیه مقدارZ  .استU ( t )  اي است كاه میاانگی  و   استاندارد شدهمقدار

انحراف معیار صفر دارد. ب ابرای  رفتار نوسانی متوالی بادور ساطح صافر دارد )پارتا  و     

 معادله زیر بكار می رود : u ( t )(. براي محاسبه 2006، 1كایا

(6                                                              )                                  
)var(

)(

ti

tiEti
U


 

u'i  ازعكس معادلهui : بدست می آید 

(7                                                              )                                           UU  

                                                 
1 - Partal and Kahya 
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  uو uهااي كاه مولفاه   هاي مربوط را رسم كارده، زماانی  بعد از مرا   فوق نمودار

هاي ذكار  هباشد، اگر مولفها میهمدیگر را قطع ك  د، نشان ده ده وجود روند در سري

(همدیگر را قطع ك  د نشانه آغاز تغییر ناگهانی  1.96شده در داخ  محدوده بحرانی )

نشاان   هاا وجود روناد را در ساري   ،حدود بحرانی همدیگر را قطع ك  دو اگر خارج از م

فزایش (، ا Abrupt) A (، تغییر ناگهانی  رف  Trend)  Tدهد. روند را با  رف می

شاود  ( مشاخص مای  Decreas) D ( و كااهش باا  ارف     Increase)  I باا  ارف   

م افازار  از نار العاه  انجام محاسابات و رسام نمودارهاا در ایا  مط    براي  (.1382)روش ی ، 

   .استفاده شده است Excelو   Spssهاي
 کندال  –آزمون  من تغییر با  تحلیل 

ق ساا نه  هاي متوسط  داكثر و  داق  مطلك دال بر روي داده –با اعمال آماره م  

شاود،  مشااهده مای  ( 2جدول شاماره )  كه درطوريهمان .زیر بدست آمد نتایجو ماهانه 

ییار مثبات   میانگی   داكثرمطلق ساا نه دماا درانزلای وتغ    غییر م فیت  اكی ازمحاسبات 

تغییاري   هاا میانگی   داق  مطلق ساا نه دماا در بابلسار باوده اسات و در ساایر ایساتگاه       

، گرگان هاي رشتگردد. همچ ی  میانگی  دماي  داكثر سا نه در ایستگاهمشاهده نمی

اشاته  ر مثبات د ی و در ایساتگاه بابلسار تغییا   و رامسر تغییري نداشته و در انزلی تغییار م فا  

رگاان (  كه به متوسط  داق  دماي سا نه تمامی ایساتگاه هاا )باه جاز  گ    است. در الی

ك ااد. در مقیاااس ف االی میااانگی  دماااي    افاازوده شااده واز تغییاار مثباات پیااروي ماای   

باشد. میشهود نها تغییري م داكثرزمستان در بابلسر تغییر م فی داشته و در سایر ایستگاه

ع م فی و لی از نودر همی  راستا تغییرمیانگی  دماي  داكثر بهار و تابستان در ایستگاه انز

ر ده تغییاري  هااي ماورد مطالعا   ایستگاه بابلسر درتابستان مثبت می باشد.در سایر ایساتگاه 

بلسارو  پارامترهاي فوق دیاده نمای شاود. میاانگی  دمااي  اداق  زمساتان در انزلای و با        

ا ها ایساتگاه  هاي رشت ، بابلسر و رامسر در بهار  اكی از تغییر مثبات و درساایر  ایستگاه 

-گاهیشاتر ایسات  شود. همچ ی  تغییرات در دو ماه تابستان و پااییز در ب تغییري مشاهده نمی

 هاي م طقه سا لی دریاي خزر جاي بسی تام  دارد.
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گاه ه در ایسات هاي  اص  از آزمون به وضاوح نشاان مای دهاد تغییارات رخ داد     یافته

 فت تغییارات گنماید. در نهایت باید ها جدي ومهم جلوه میانزلی نسبت به سایر ایستگاه

 اشد.بهاي مورد مطالعه مشهود میمیانگی   داق  دما در بیشتر ف ول در ایستگاه

 
 ( براي پارامترهاي مورد مطالعه T  دال ) كنتایج آمار  -2جدول شماره

 ك دال در ایستگاه هاي مورد مطالعه – مقدار آماره م   پارامتر

 گرگان بابلسر رامسر رشت انزلی

 -10/0 08/0 08/0 -08/0 -27/0 میانگی  دماي  داكثر مطلق

 -18/0 19/0 07/0 13/0 15/0 میانگی  دماي  داق  مطلق

 -02/0 47/0 31/0 48/0 51/0 میانگی    داق  دما

 01/0 27/0 02/0 -01/0 -29/0 میانگی   داكثر دما

 -04/0 -22/0 -08/0 00/0 14/0 میانگی    داكثر دماي زمستان

 05/0 17/0 -08/0 -11/0 -33/0 میانگی    داكثر دماي بهار

 02/0 25/0 09/0 12/0 -30/0 میانگی    داكثر دماي تابستان

 12/0 18/0 11/0 09/0 -04/0 میانگی    داكثر دماي پائیز

 02/0 21/0 08/0 17/0 21/0 نمیانگی   داق  دماي زمستا

 -09/0 41/0 20/0 27/0 12/0 میانگی   داق  دماي بهار

 12/0 25/0 29/0 62/0 36/0 میانگی   داق  دماي تابستان

 -07/0 32/0 10/0 27/0 23/0 میانگی   داق  دماي پائیز

 
 کندال  –آزمون گرافیگی من  نوع و زمان تغییر با  تحلیل

 –زمان تغییرات ع اصر از آزمون گرافیكای ما     تعیی  نوع و جهت  اضر در تحقیق

 'uو  uابتادا نمودارهااي ك ادال براسااس      مق اود براي نی  باه ایا     .ك دال استفاده شد

ارائاه   3. نتایج  اصله از رسم نمودار ها در جدول شماره محاسبه شده، ترسیم شده است

هااي  اصا  از میاانگی     افتاه و در ای  جدول زمان تغییر و نوع آن مشخص شده است. ی

-تا انتهاي دوره روند م فی و ایستگاه1988 داكثر دماي بهار نشان داد كه انزلی از سال 

بحرانای نوساانات    ههاي رشت، رامسر و گرگاان روناد مشخ ای نداشاته و در محادود     
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شان تا انتهاي دوره روند افزایشی را ن 1974سر نیز از بابلافزایشی و كاهشی را دارا هست د. 

 داده است. 

 1996 ازمیانگی   داكثر دماي زمستان نشان داد كه انزلی، رشت، رامسار و گرگاان   

 .وده اسات دار نبا روند افزایشی و قب  از ای  دوره نوسانات كاهشی داشته اناد كاه مع ای   

 -96/1حادوده  تا انتهاي دوره روند م فی مع ی داري را تا خارج از م 1990فقط بابلسر از

شی، رشات  در همی  راستا متوسط  داكثر دماي تابستان در انزلی روند كاه داشته است.

 نظام )باه  افزایشی، رامسرو بابلسر روند مثبت را دنبال ودماي  اداكثر ف ا  زمساتان بای    

صای در  ك اد. همچ ای  در ف ا  پااییز روناد خا     جز بابلسر( و ریتم خاصی را دنبال نمی

ز اهاا  تگاهدماي  داق  بهار در بیشتر ایسا  دماي  داكثر دیده نمی شود. تغییرات متوسط

 (.1نوع روند و  اكی از افزایش آن در طی دوره مورد مطالعه است)شك  شماره

 
 (2005تا  1955قایسه تغییرات  داق  دما در ف ول مختلف سال )م -1شك  شماره 
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ده اده   نمودارهاي میانگی   داق  دماي پائیز گویاي روناد مثبات در انزلای و نشاان    

ایشای  وسانات كوتاه مدت در رشت و بابلسر اسات. رامسار و گرگاان نیاز نوساانات افز     ن

اند. همچ ی  به بعد نیز روند افزایشی را طی كرده 1995كاهشی در طول دوره داشته و از 

 یج  اصا  از اناد. نتاا  ها به جز  گرگان روند مثبات مع ای داشاته   در تابستان همه ایستگاه

و بای   1989سا نه نشان ده ده روند مثبت ایستگاه انزلای از  متوسط دماي  داكثر مطلق 

مطلاق   ها مای باشاد. بررسای میاانگی  دمااي  اداق       نظمی و عدم روند در سایر ایستگاه

 اسات. هماه   هاي مورد مطالعهسا نه  اكی از عدم وجود روند مثبت یا م فی در ایستگاه

اناد.  اشاته دتاري را  افزایشای ما ظم  تا پایاان دوره روناد   1977 ها به جز گرگان ازایستگاه

 دهد. داري را نشان نمیگرگان نیز هیچ گونه روند مع ی

ا تا  1984ال سا نمودارهاي انزلی نشان داد كه میانگی   داكثر دماي بهار و تابستان از 

حادوده  مهااي افزایشای و كاهشای را در    انتهاي دوره روند افزایشای و در زمساتان دوره  

روند مثبت و  1970انگی   داق  دماي زمستان، تابستان و پائیز از است. می داشتهبحرانی 

اكثر و  اد  كاه  اسات  آنهاا  ااكی از   یافتاه  یشی داشته است.اروند افز 1969در بهار از 

ناد م فای   روداراي  1963روند مثبات و از  داراي  1977 داق  دماي سا نه به ترتیب از 

ائیز و پروند مشخ ی نداشته و ه رشت ایستگا داكثر دماي زمستان بوده است. همچ ی  

اق  دمااي  روند كاهشی را پیماوده اسات.  اد    1992بهار نیز از در بهار نوسان افزایشی و

  ك د.دنبال می بهار، تابستان و پائیز روند مثبت را

ابساتان  ت داق  دماي بهار و ه ده آنست كه نتایج  اص  از آزمون در رامسر نشان د

فزایشای داشاته   روند ا 1997 از و زمستان 1977ند مثبت و پائیز از به بعد رو 1969از سال 

داراي ر روناد افزایشای و پاائیز و بهاا     1994است.  اداكثر دمااي تابساتان و زمساتان از     

روناد   1980.  داق  مطلق دما از استنوسات كوتاه مدت و روند خاصی را نشان نداده 

-ان نمای نشا نسبت به میاانگی  دوره   مثبت و  داكثر مطلق دما نوسان داشته و روندي را

داكثر  ا داري را طای كارده و   روند مثبات مع ای   1982 داق  دماي سا نه نیز از  .دهد

 روند افزایشی داشته است.  1993دماي سا نه از 
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 ود م فای  رونداراي  1991از بابلسر داكثر دماي زمستان كه  همچ ی  نتایج نشان داد

 ااكی از عادم    روند مثبت و در بهار و پاائیز نتیجاه   1961 در تابستان ای  پارامتر از سال

 اداق    .باشد اكم میو ت ها نوسانات كوتاه مدت  بودهوجود روند افزایشی و كاهشی 

خارج از محادوده   دار مثبتی را بهروند مع ی 1969دماي بهار، تابستان، پائیز و زمستان از 

اي ایا   ماون در ایساتگاه گرگاان گویا    هاي  اص  از ای  آز. یافتهدهدنشان میبحرانی 

داري است كه پارامترهاي مورد مطالعه نسبت باه كا  دوره روناد م فای یاا مثبات مع ای       

نتهااي دوره روناد   تاا ا  1995اند. میانگی   داكثر دماي پائیز، تابستان و زمستان از نداشته

اصای را  خد روند افزایشی داشاته و پاس از آن رونا    1990تا  1984افزایشی و در بهار از 

ایاان دوره  تاا پ  1994طی نكرده است. میانگی   داق  دماي زمساتان، پاائیز وتابساتان از    

در  اسات.  به بعاد كااهش داشاته    2001از  یافزایش 2001تا 1997روند افزایشی و بهار از 

 .اسایی است د دهه روند افزایشی و كاهشی در محدوده بحرانی قاب  ش چای  پارامتر ها 
 ك دال بر روي ع اصر مورد مطالعه –نتایج آماره م   -3جدول شماره 

 گرگان بابلسر رامسر رشت انزلی ایستگاه

 TDC - C   2003 C   2002 C   87    93 میانگی  دماي  داكثر مطلق

 - C   98 C   93 C   2003 TI  C  2002 میانگی  دماي  داق  مطلق

 TI C     88 TIC    84 TIC   2003 TIC  2001 C   56 میانگی   داق  دما

 - TDC   72 - - TI      95 میانگی   داكثر دما

 C   68 C B  63 C  67 TD C  63 میانگی   داكثردماي زمستان

 TDC    89 C   2002 - 74    C 56-67      C میانگی   داكثردماي بهار

 TDC    84 74-87-99-2004  C C  97 TIC        95 C   98 میانگی   داكثردماي تابستان

 C   2002 C   96 C   2002 C  95 C   2001 میانگی   داكثر  دماي پائیز

 - TIC     99 C   94 C  68 TI  C        98 میانگی   داق  دماي زمستان

 C  92 TI    77 TIC   88 TI C    84 96-2002    C میانگی   داق  دماي بهار

 - TI TI TI TI تانمیانگی    داق  دماي تابس

 TIC   89 TI C     86 C  2004 TI C       91 C  81 میانگی    داق  دماي پائیز

 

 نتیجه گیری

سااله   5ك دال و میانگی  متحرك  –در ای  مطالعه از آزمون  آماري و گرافیكی م  

ه از نتایج بدست آمد. هاي دما استفاده شدجهت ش اسایی و تحلی  روند و نوسانات  داده
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ك دال نشان می دهد كه میانگی  دماي  داكثر مطلق فقط در انزلی  –تحلی  آزمون م  

روند م فی داشته است و  داق  مطلاق دماا نیاز در ایساتگاه بابلسار روناد مثبات داشاته،         

ها به غیر از گرگاان روناد مثبات را طای كارده،  اداكثر        داق  سا نه در همه ایستگاه

در بابلسر مثبت بوده است. روند میانگی  دماي  اداكثر زمساتان   سا نه در انزلی م فی و 

در بابلسر م فی،  داكثر بهار انزلی م فی،  اداكثر تابساتان در انزلای م فای و در بابلسار      

روندي نداشاته اسات. روناد میاانگی       ها مثبت، و  داكثر پائیز در هیچ كدام از ایستگاه

، بهاار رشات و بابلسار مثبات ، تابساتان در       دماي  داق  زمستان در انزلی و بابلسر مثبت

ها )به جز گرگاان و  همه ایستگاه ها به غیر از گرگان مثبت و ف   پائیز در همه ایستگاه

 رامسر( مثبت بوده است .

اي ماورد مطالعاه   تری  روندها را در پارامترهروند ( بیش 8روند ( وانزلی )  9بابلسر ) 

یب یز به ترتنامتري روندي نداشته است. رشت و رامسر اند و گرگان نیز در هیچ پارداشته

 اند.روند داشته 3و  4

انات ك دال نشاان داد كاه در پارامترهااي ماورد مطالعاه نوسا       –آزمون گرافیگی م  

جاود  وكوتاه مدت آب و هوایی و روندهاي كاهشی و افزایشی و همچ ی  مثبت و م فی 

كثر ي  اداق  افازوده واز دمااي  ادا    دارد. همچ ی  در طی دوره مورد بررسای باه دماا   

 باید گفت ها در ف ول مختلف كاسته وبه بقیه افزوده شده است. درنهایتبعضی ایستگاه

ماید. نبی تبیی  تواند شدت اثر تغییر را بخوتوجه به میانگی  ع اصر در مقیاس سا نه نمی

ري تواقعی تر وبب ابرای  بررسی پارامترهاي  دي در مقیاس ماهانه و ف لی نتایج مطلو

 نماید. را نسبت به پدیده تغییر ایجاد می
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