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چکيده: 
هدف این پژوهش شناسایي تغییر اقلیم در ایران زمین است. براي 
انجام این پژوهش از داده هاي روزانه ي بارش، دماي کیمنه)شبانه( 
و بیشینه)روزانه( 1437 ایستگاه همدید، اقلیمي و باران سنجي طي 
بازه ي زماني 1340/10/11 تا 1383/10/11استفاده شد. داده ها به 
کمک روش درون یابي کریگینگ در یاخته هاي2 15×15 کیلومتر 
ایجاد  ابعاد 7187×15706 روز  در  ماتریسي  و  درون یابي شدند 
شد که بر روي سطرها روز و بر روي ستونها یاخته ها قرار گرفتند. 
به کمک 27 نمایه ي تغییر اقلیم معرفي شده توسط تیم متخصصین 
ایران  اقلیم در  تغییر  به واکاوي  نمایه ها3  اقلیم و  تغییر  شناسایي 
نمایه هاي  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  شد.  پرداخته  زمین 
 ،)TX90p(گرم روزهاي   ،)SU25(تابستاني روزهاي  گرم  فرین4 
شب هاي گرم)TN90p( و شب هاي حاره اي)TR20( طي دوره ي 
مورد مطالعه روبه افزایش است. درحالیکه روند نمایه هاي فرین 
 ،)ID(یخي روزهاي   ،)FD(یخبندان روزهاي  جمله  از  سرد 
است  منفي   )TX10p(سرد روزهاي  و   )TN10p(سرد شب هاي 
امواج گرمایي)WSDI( طوالني تر شده و  و روبه کاهش است. 
برعکس امواج سرد)CSDI( کوتاهتر شده اند. افزایش بیشتر نرخ 
دماي شبانه نسبت به دماي روزانه منجر به کاهش دامنه ي دماي 
شبانه روزي)DTR( شده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان 

داد که بسامد رخداد بارش هاي فرین روبه افزایش است.
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مقدمه  
همه ي  ذهن  جهاني  گرمایش  و  اقلیم  تغییر  رخداد  امروزه 
افزایش  است.  کرده  جلب  خود  به  را  پژوهشگران  و  اندیشمندان 
طول دوره ي رشد، افزایش دما و ذوب شدن یخ هاي قطب شمال و 
باال آمدن تراز آبها، کاهش بارش و خشکسالي هاي پیاپي و شدید، 
افزایش رخداد سیالب، امواج گرمایي و کاهش امواج سرما به عنوان 
اجتماعي  و  اقتصادي  مشکالت  موجب  اقلیم،  تغییر  از  نشانه هایي 
فراواني در سراسر جهان شده اند. در چند سال اخیر شدت تغییرات 
بیشتر شده است و این باعث شده است که در زمینه ي تغییر اقلیم 
پژوهش هاي متعددي در مناطق مختلف جهان انجام شود. برخي از 
این پژوهش ها به دنبال یافتن دلیل رخداد آن و برخي دیگر از آنها 
صرفًا به واکاوي5 و شناخت تغییر اقلیم پرداخته اند. به نظر کاتفورس 
و همکاران)1999( دلیل تغییرات اقلیمي افزایش مصرف سوخت هاي 
فسیلي، شهرنشیني، جنگل زادیي و بیابان زایي است ]9[. ابراهیمي و 
نمایه ي  به عنوان  تغییرات دما را در دشت مشهد  همکاران)1384( 
تغییر اقلیم در منطقه بررسي کردند. نتایج پژوهش این پژوهشگران 
دماي  براي  ویژه  به  حرارت  درجه ي  افزایشي  روند  که  داد  نشان 
حداقل، بارزتر است و نتایج آماري نشان داد که در بیشتر ماهها روند 
دما، افزایشي است و در پایان ایشان به این نتیجه رسیدند که تغییرات 
دما را مي توان به عنوان نمایه اي از تغییر اقلیم به حساب آورد ]1[. 
قرباني زاده خرازي و همکاران)1388( اثر تغییر اقلیم بر توزیع زماني 
جریان رواناب ناشي از ذوب برف در حوزه ي کارون پرداختند. نتایج 
پژوهش آنها نشان داد که  زمان بیشینه ي جریان از بهار به زمستان 
انتقال خواهد یافت ]15[. علیزاده و کمالي)1381( اثرات تغییر اقلیم 
بر افزایش مصرف آب کشاورزي در دشت مشهد را مطالعه کردند. 
درجه ي  افزایش2  در صورت  که  داد  نشان  پژوهشگران  این  نتایج 
ترکیب کشت  و  الگو  با  آبیاري  نیاز خالص  هوا  دماي  سانتي گراد  
داشت.  خواهد  افزایش  نرمال  وضعیت  به  نسبت  درصد   6 کنوني، 
 6 و   4 ازاي  به  آبیاري  نیاز  افزایش  میزان  آنها،  یافته هاي  پایه ي  بر 
درجه افزایش دما به ترتیب 11 و 17 درصد برآورد شد ]3[. عزیزي 
تغییر  متغیره  چند  آماري  تحلیل هاي  کمک  به  همکاران)1387(  و 
داد  نشان  یافته ها  کردند.  بازیابي  را  کشور  غربي  نیمه ي  در  اقلیم 
که در  ایستگاه هاي مختلف مجاورت با شهرهاي بزرگ و موقعیت 
نسبي جغرافیایي در جهت روند تغییرات موثر بوده است. همچنین 

5. Reanalysis
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براساس نتایج به دست آمده داده هاي رطوبت و بارش غالبًا از روند 
تغییرات معني داري برخوردار نیستند ]5]. عزیزي و روشني)1387( 
به مطالعه ي تغییر اقلیم در سواحل جنوبي دریاي خزر به روش من-
کندال پرداختند. نتایج بیانگر این است که در اغلب  ایستگاه ها، دماي 
حداقل، روند مثبت و دماي حداکثر، روند منفي نشان مي دهد و از 
دامنه ي نوسان دما در طول دوره  کاسته شده است و درصد تغییر در 
فصل زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشتر است[6.]خلیلي 
اقدم و سلطاني)1388( تغییر اقلیم در ارومیه را طي 50 سال گذشته 
بررسي کردند. یافته ها نشان داد که میانگین بارش طي 50 سال گذشته 
در ارومیه تغییر معناداري نداشته است. گرمایش جهاني و تغییر اقلیم 
 .]18[ است  منطقه شده  دماي  افزایش  سبب  منطقه  این  در  جهاني 
بابائیان و همکاران)1388( به کمک ریزمقیاس نمایي داده هاي مدل 
گردش عمومي جو ECHO_G طي دوره ي 2010-2039 میالدي، 
به ارزیابي تغییر اقلیم ایران پرداختند. نتایج نشان داد که طي دوره ي 
کاهش  زمین،9 درصد  ایران  بر روي  بارش  میزان  تا 2039،   2010
افزایش  بارش هاي سنگین و خیلي سنگین  آستانه  ي  یافت،  خواهد 
به ترتیب 13 و 39 درصد افزایش مي یابند و میانگین ساالنه ي دما 
حدود 0/5 درجه ي سانتي گراد افزایش خواهد داشت. ماه هاي سرد 
ماهانه ي  افزایش  بیشترین  سال  دیگر  ماه هاي  سایر  نسبت  به  سال 
کمک  به  همکاران)2002(  و  پاین   .]7[ کرد  خواهند  تجربه  را  دما 
کلمبیا  اقلیم در حوضه ي رودخانه ي  تغییر  بررسي  به   RCM مدل 
یافته هاي  پرداختند. دوره ي مورد مطالعه ي آنها 2040تا 2060 بود. 
آنها نشان داد که تغییر اقلیم منجر به افزایش1/2 درجه ي سانتي گراد 
بارش 3 درصد کاهش مي یابد. همچنین  دماي هوا خواهد شد  و 
در  آن  کاهش  و  زمستان  در  رواناب  افزایش  براي حوضه ییاد شده 
همکاران)2004(  و  گیون   .]21[ کردند  پیش بیني  را  فصل ها  سایر 
اثرات تغییر اقلیم را بر افزایش تراز آب دریاچه ماالرین طي سال هاي 
اقلیم  اثر تغییر  نتایج نشان داد که در  2070 تا2100 مطالعه کردند. 
براي دوره ي  تا 50 سانتي متر  تراز آب دریاچه  و گرمایش جهاني، 
آتي افزایش خواهد یافت ]16[. ردریگردیاز و همکاران)2007( آثار 
تغییر اقلیم بر نیاز آب آبیاري حوضه رودخانه ي گیوداالکیوویراسپانیا 
واکاوي کردند. نتایج حاصل از مطالعه آنها بیانگر افزایش خشکي و 
نیاز به آب براي آبیاري است. مدل سازي نیاز آبیاري نشان داد که نیاز 
آبي آبیاري در دوره ي زماني 2041-2070 بسته به مکان و الگوي 
کشت تقریبًا 15 تا 20 درصد افزایش خواهد یافت ]23[. فریس و 
همکاران)2009( نقش تغییر اقلیم بر محصوالت کشاورزي مدیترانه 
را واکاوي کردند. یافته ها بیانگر کاهش عملکرد گندم براي قرن آتي 
است، بطوریکه اثرات منفي آن از عرض هاي جغرافیایي پایین  شروع 
شده و با افزایش عرض جغرافیایي نقش تغییر اقلیم بر عملکرد گندم 

افزایش مي یابد ]13[. 
با مروري بر منابع و پژوهش هاي انجام شده بر روي تغییر اقلیم 
در ایران زمین مي توان گفت که تاکنون پژوهشي کامل و جامع بر 

روي وردایي1 نمایه هاي کندوکاو تغییر اقلیم پهنه ي ایران زمین، انجام 
نشده است. پژوهش هاي انجام شده یا به صورت نقطه اي)ایستگاهي( 
به  اقلیم  تغییر  کامل سنجش  نمایه هاي  اینکه  یا  و  بوده  منطقه اي  و 
با  بر آن است که  این پزوهش  صورت جامع، بررسي نشده است. 
شناسایي  متخصصین  تیم  شده ي  پیشنهاد  نمایه ي   27 از  بهره گیري 
ایران  پهنه ي  بر روي  اقلیم  تغییر  به سنجش  نمایه ها،  و  اقلیم  تغییر 
زمین به عنوان یک واحد مطالعاتي بپردازد. براي انجام آن از داده هاي 
شبکه اي با قدرت تفکیک مکاني باال)15×15کیلومتر( و تفکیک زماني 

روزانه، بهره گرفته شده است.

موادوروشها
دماي  بارش،  روزانه ي  داده هاي  از  پژوهش  این  انجام  براي 
همدید،  ایستگاه   1437 روي  بر  بیشینه)روزانه(  و  کمینه)شبانه( 
 2004/12/31 تا   1962/1/1 زماني  بازه ي  طي  بارانسجي  و  اقلیمي 
استفاده شد)شکل1(.در این شکي نیست که پراکنش مقادیر مهم ترین 
و  هم اندازه  زمین  ایران  روي  بر  بارش،  و  دما  جوي،  سنجه هاي 
به  یکساني  رفتار  است  ممکن  مختلف،  مناطق  و  نیست  یکنواخت 
اقلیم نداشته باشند. همانطور که یافته هاي  گرمایش جهاني و تغییر 
مسعودیان و دارند)1392( و دارند و همکاران)2015( نشان مي دهد 
نرخ وردایي سنجه هاي جوي در قالب نمایه هاي فرین دما و بارش در 
مناطق مختلف پهنه ي ایران زمین هم اندازه و یکسان نیست. در برخي 
مناطق )به لحاظ گستره محدود هستند(حتي نوع روند نیز هماهنگ 
با مناطق دیگر نیست ]10و20[. باوجوداین هنگامي صحبت از یک 
حوضه یا پهنه  مي شود، پرسش هاي بسیار زیادي در ذهن پژوهشگر 
ایجاد مي شود که براي پاسخ به آنها نیازمند آنیم که حوضه یا پهنه ي 
مورد نظر را در قالب واحد مورد واکاوي قرار دهیم. براي نمونه در 
گزارشاتي که توسط هیأت بین دول تغییر اقلیم تهیه مي شود، هنگامي 
در ارتباط با وردایي نمایه هاي فرین اقلیمي بحث مي شود، کل کره ي 
مطالعاتي  واحد  یک  عنوان  به  مکاني،  تفاوت هاي  از  جدا  را  زمین 
در نظر مي گیرند. در گزارش چهارم این هیأت آمده است که طي 
100 سال اخیر میانگین کره ي زمین حدود 0/74 درجه ي سانتي گراد 
نیز   )GCMs( اقلیم جهاني  مدل هاي  در   .]17[ است  یافته  افزایش 
چنین رویکردي نسبت به پهنه نگاشته مي شود. بر پایه ي مدلسازي ها 
 6/4 تا   1/1 زمین  کره ي  دماي  میانگین   ،1990-2100 دوره ي  طي 
نکته  این  ذکر  اما   .]8[ یافت  خواهد  افزایش  سانتي گراد  درجه ي 
الزم است که میانگین گیري ساده از داده هاي مکاني هنگامي مجاز 
است که داده ها از یک توزیع یکنواختي بر روي پهنه ي مورد نظر 
برخوردار باشند. در صورتي که داده ها پراکنش یکنواختي بر روي 
مکان نداشته باشند، محاسبه ي میانگین براي پهنه دقیق نخواهد بود و 
میانگین به سمت مناطقي)مکان( که داده هاتراکم بیشتري دارند، اریب 
و میل پیدا خواهد کرد ]2[. در مطالعه ي فریچ و همکاران)2002( 
توزیع  با  ایستگاهي  داده هاي  بکارگیري  با  ارتباط  در  که  مشکالتي 

1. Variation
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 .]14[ است  آمده  اقلیم  تغییر  شناخت  و  ارزیابي ها  در  یکنواخت 
توزیع  از  هواشناسي  پیداست  ایستگاه هاي   1 از شکل  که  همانطور 
یکساني بر روي پهنه ي ایران زمین برخوردار نیستند. به کمک روش 
 15×15 شبکه هاي  روي  بر  روزانه  داده هاي  کریگینگ،  آمار  زمین 
یاد شده  مکاني  تفکیک  برپایه ي  کیلومتر درون یابي شدند)شکل2(. 
7187 یاخته ي مکاني در درون مرز سیاسي ایران زمین قرار مي گیرد. 
پایگاه داده ا ي در ابعاد7187×15706 ایجاد شد که بر روي سطرها 
هر  براي  گرفتند.  قرار  یاخته ها)شبکه ها(  ستون ها  روي  بر  و  روز 
سپس  شد.  ایجاد  مجزا  داده ي  پایگاه  یک  نظر  مورد  سنجه ي1  سه 
میانگین 7187 یاخته براي هر روز محاسبه شد تا پهنه ي ایران زمین 
نهایت  در  گیرد.  قرار  واکاوي  مورد  مطالعاتي  واحد  یک  عنوان  به 
یک پایگاه داده ي در ابعاد 3×15706 ایجاد شد که بر روي ستونها 
میانگین بارش، دماي کمینه و بیشینه ي روزانه قرار گرفت. به کمک 
دوره ي  مختلف  سال هاي  از  یک  هر  در  نمایه ها  روزانه،  داده هاي 
آماري مورد واکاوي)2004-1962( محاسبه شدند. براي نمونه جهت 
محاسبه نمایه ي موج گرما)Warm Spell Duration Index( تعداد 
روزهاي ازسال که دست کم 6 روزپیاپي دماي روزانه بیشتر از صدک 
90اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد را به کمک داده هاي روزانه 
نمایه هاي  شد.  سال جداگانه شمارش  هر  براي  یاخته  هر  روي  بر 
متفاوتي توسط افراد و پژوهشکده ها جهت کندوکاو تغییر اقلیم در 
جهان معرفي و ارائه شده است. هر کدام از نمایه هاي معرفي شده 
معایب و مزیت هاي خاص خود را دارند. بطور کلي ویژگي هاي بسیار 
مهمي که نمایه هاي واکاوي تغییر اقلیم باید داشته باشند این است 
که الف( با هم بسیار همبسته نباشند و هر کدام اطالعات مستقلي را 
از وضعیت تغییر اقلیم بیان کنند، ب( نمایه ها عالوه بر اینکه قابلیت 
مقایسه نقاط مختلف جهان با هم را داشته باشند، باید بر پایه ي شرایط 
منطقه اي نیز بوده و امکان مقایسه مناطق مختلف را داشته باشند و 
ج( عالوه بر موارد ذکر شده، نمایه هاي جدید باید قابلیت سنجش 
تغییر اقلیم را در مقیاس زماني و مکاني داشته باشند. در این پژوهش 
جهت شناخت و ارزیابي تغییر اقلیم از 27 نمایه ي فرین دما و بارش 
پیشنهاد شده توسط تیم متخصصین شناسایي تغییر اقلیم و نمایه ها 
پیشنهاد شده تمام ویژگیهاي که  نمایه هاي  این  بهره گرفته شد. در 
الزم است نمایه هاي تغییر اقلیم داشته باشند، دیده مي شود و اغلب 
جوانب و ویژگي هاي فرین دما و بارش را از جمله بسامد رخداد، 
یا  پیشنهادي  نمایه  ي   27 بین  از  مي کنند.  واکاوي  را  دوام  و  شدت 
شده، 16 نمایه مربوط به کندوکاو فرین هاي دما)جدول1( و 11نمایه 
مربوط به فرین هاي بارش است )جدول2(. این نمایه ها را مي توان در 
پنج گروه دسته بندي کرد ]2[: الف( نمایه هایي صدکي: این نمایه ها 
 ،)TN90p(گرم شب هاي   ،)TN10p(سرد شب هاي  رخداد  شامل 
بسیار  روزهاي   ،)TX90p(گرم روزهاي   ،)TX10p(سرد روزهاي 
مرطوب)R95p( و روزهاي بسیار مرطوب)R99p( هستند. نمایه هاي 
دما که بر پایه ي صدک هستند، گرم ترین و سردترین دهک را براي 

1. Parameter

کدامیک  اینکه  مورد  در  بتوان  تا  گزینند  برمي  دما  بیشینه  و  کمینه 
از فرین ها در حال تغییر هستند، داوري کرد. نمایه هاي بارش در 
 )R95p(این گروه، میزان کاهش بارش صدک هاي باالي 95 درصد
سال  یک  در  فرین  بارش  رخدادهاي  و   )R99p( اُم   99 صدک  و 
یا  مقادیر حداقل  مطلق:  نمایه هاي  نشان مي دهند، ب(  ما  به  نیز  را 
حداکثر مطلق را طي یک سال یا یک فصل نشان مي دهند و شامل 
کمینه ي  دماي  بیشترین   ،)TXx(روزانه بیشینه ي  دماي  بیشترین 
روزانه)TNx(، کمترین دماي بیشینه ي شبانه )TXn(، کمترین دماي 
 )RX1day(بارش یک روزه مقدار  بیشترین   ،)TNn(کمینه ي شبانه
ج(نمایه  هاي  هستند،   )RX5day(روزه  5 بارش  مقدار  بیشترین  و 
یا  بارش  میزان  که  روزهایي  تعداد  که  هستند  نمایه هایي  آستانه اي: 
و  مي کنند  اندازه گیري  را  باشد،  بیشتر  یا  کمتر  آستانه  یک  از  دما 
در  یخي  روزهاي   ،)FD(در سال یخبندان  با  روزهاي همراه  شامل 
در  حاره اي  شب هاي   ،)SU(سال در  تابستاني  روزهاي   ،)ID(سال
 )R10(تعداد روزهاي بارشي سنگین بیش از 10 میلي متر ،)TR(سال
ابرسنگین بیش از 20 میلي متر)R20(. این  و تعداد روزهاي بارشي 
نمایه ها براي هر اقلیمي لزومًا مناسب نیستند چراکه آستانه هاي که 
وجود  با  نیستند.  کاربست پذیر  جا  همه  در  شده اند،  گرفته  نظر  در 
این، مطالعات پیشین)فریچ و همکاران، 2002، کیکتیو و همکاران، 
نمایه هاي  که  دادند  نشان  همکاران(  و  الکساندر  از  نقل  به   .2003
کمینه  دماي  که  روزهایي  تعداد   ،)FD(یخبندان روزهاي  نظیر  دما 
در  میانه،  عرض هاي  در  است،  سانتي گراد  درجه ي  صفر  از  کمتر 
نیمه ي دوم قرن بیستم نتیجه ي منطقي نشان مي دهد. عالوه بر این،  
شاخص هاي  بر  مالحظه اي  قابل  اثر  مي تواند  نمایه ها  این  تغییرات 
ویژه ي اجتماعي یا اقتصادي داشته باشد، د( نمایه هاي دوره اي: این 
نمایه ها دوره هاي گرم، سرد، مرطوب و خشکي زیاد از حد در طول 
داوم  نمایه ي  شامل  و  مي سنجند  را  عادي  دوره هاي  یا  رشد  فصل 
طول   ،)WSDI(گرم دوره ي  داوم  نمایه ي   ،)CSDI(سرد دوره ي 
فصل رشد)GSL(، روزهاي پیاپي خشک)CDD( و روزهاي پیاپي 
مرطوب)CWD( هستند و پ( نمایه هاي دیگر که در هیچ یک از 
اثرات اجتماعي  اما تغییرات آنها مي تواند  گروه هاي باال نمي گنجند 
عمده اي داشته باشند. کل بارش ساالنه)PRCPTOT(، دامنه ي دماي 
فرین  دامنه ي   ،)SDII(روزانه شدت  آسان  نمایه ي   ،)DTR(روزانه
دما)ETR( و  توزیع ساالنه  از روزهاي بسیار مرطوب)R95pT(  جز 

این گروه هستند. 
به کمک رگرسیون خطي ساده روند بسامد نمایه ها و شیب مربوط 
بنابراین هر کدام  آنها در سطح اطمینان 95 درصد محاسبه شد.  به 
از نمایه هاي بارش و دما به عنوان متغیر وابسته)y( و متغیر مستقل 

زمان)t( سال، در نظر گرفته شد)رابطه ي1(.
)1(y a bt= +

شیب  آوردن  بدست  براي  است.  مبدأ  از  عرض   a آن  در  که   
خط)b( و عرض از مبدأ از رابطه ي2و 3 استفاده شد. 
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میزان ضریب تعیین)r2( ارتباط بین نمایه ها با زمان)سال( به کمک 
رابطه ي 4 برآورد گردید.
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میزان نمایه ي پیش بیني شده به کمک رابطه ي 1 است.  ŷ که در آن
براي آنکه به لحاظ آماري، معناداري مقادیر شیب در سطح اطمینان 

95 درصد آزمون شود از رابطه ي5 بهره گرفته شد. 
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 در رابطه يMSD ،5 پراش مانده هاي رگرسیون است که به کمک 
رابطه ي6 محاسبه مي شود.
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مقدار تي مشاهده شده tob به کمک رابطه ي7 برآورد گردید.
)7(

( )ob
bt

SE b
=

در  مي شود.  مقایسه  مربوطه  از جدول   t)n-2,a/2( با   tob مطلق  قدر 
صورتي که قدر مطلق tob از t جدول با درجه آزادي n-2 و سطح 
معناداري a/2 بزرگتر باشد، شواهد کافي براي پذیرش این فرض که 
داشت.]4[تغییر،  نخواهد  وجود  است،  صفر  برابر   )b( شیب  میزان 
که  است  ویژگي  اقلیمي،  زماني  سري هاي  در  ناهمگني  و  جهش 
شوند.  مشاهده  است  ممکن  زمین  کره ي  از  مکاني  و  نقطه  هر  در 
اینگونه تغییرات ممکن است دالیل طبیعي یا غیر طبیعي داشته باشند. 
جابه جایي مکاني  ایستگاه ها، تغییر در ادوات و تجهیزات اندازه گیري 
ثبت سنجه هاي اقلیمي، رشد شهرها و شهرنشیني را مي توان از گونه ي 
و  جهاني  گرمایش  امروزه  برشمرد.  مصنوعي  و  غیرطبیعي  عوامل 
از عوامل طبیعي مهم و اساسي وردایي  به یکي  اقلیم  تغییر  رخداد 
سري هاي زماني سنجه هاي اقلیمي تبدیل شده است.  براي شناخت 
نقاط تغییر1 روش هاي متفاوتي ارائه شده است. بطور کلي مي توان 
این گونه روش ها را به چهار گروه تقسیم کرد ]22[. الف( روش هایي 
به آزمون تي  میانگین را شناسایي مي کنند که مي توان  تغییر در  که 

1. Changepoints

تست2، تحلیل بیزي3، من ویتني4، مجموع رتبه ي ویلکاکسون5، پي 
تیت6، من کندال7، لیپگ8، آزمون همگني نرمال استاندارد9، رویکرد 
رگرسیون مبنا10، انحرافات تجمعي11، اورلیمانس12، نسبت نشانه به 
روش  مارکوف15،  زنجیره  کارلو  مونت  مداخله اي14،  تحلیل  نوفه13، 

النزاته16و استارس17 اشاره کرد.
را  پراش)واریانس(  در  تغییر  که  هستند  روش هایي  دوم  دسته ي 
کاتز18 و  داونتون-  آزمون  به  این دسته مي توان  از  بررسي مي کنند. 

روش رودیونوف19 اشاره کرد. 
و  فراواني  ساختار  در  تغییر  که  هستند  روش هایي  سوم  دسته ي 
آزمون  به  گروه  این  از  مي توان  مي کنند.  بررسي  را  داده ها  توزیع 

نیکیفوروف20 اشاره کرد. 
دسته ي چهارم روش هایي هستند که تغییر در سیستم را واکاوي 
استاندارد22،  انحرافات  میانگین  مبنا21،  مولفه هاي  تحلیل  مي کنند. 
روش اطالعات فیشر23 و روش خودهمبستگي برداري24 را مي توان 

جزو این دسته و گروه قرار داد.
در  تغییر  نقاط  شناسایي  روش  رایج ترین  میانگین  در  تغییر 
از  دسته  این  براي  شد  یاد  که  همانطور  است.  زماني  سري هاي 
از  پژوهش  این  در  است.  شده  ارائه  متفاوتي  آزمون هاي  روش ها، 
بصري  لحاظ  به  که  زماني  سري هاي  براي  مبنا  رگرسیون  رویکرد 
داراي دو فاز و دوره ي مختلف بودند، استفاده شد. این روش توسط 
توسط  سپس   .]24[ شد  ارائه  بار  اولین  1987براي  سال  در  سولو 
و  همکاران)2000(  و  ایلسنر   ،1995 سال  در  پترسون  و  استرلینگ 
لوند و ریویس)2002( اصالح شد ]11، 12و19[. اگر فرض بر این 
باشد که سري را به کمک روش یاد شده به دو بخش تقسیم کنیم، 

مي توان گفت که:

2. t-test
3. Bayesian analysis
4. Mann– Whitney U-test
5. Wilcoxon rank sum
6. Pettitt test
7. MannKendall test
8. Lepage test
9. Standard normal homogeneity test
10. Regressionbased approach
11. Cumulative deviation test
12. Oerlemans method
13. Signal-tonoise ratio
14. Intervention analysis
15. Markov chain Monte Carlo
16. Lanzante method
17. STARS
18. DowntonKatz test
19. Rodionov method
20. Nikiforov method
21. Principal component analysis
22. Average standard deviates
23. Fisher information
24. Vector autoregressive method
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مقدار خطاي حاصل از مدل رگرسیوني است که از  iε که در آن
آن با نام مانده ها1یاد مي کنند. رابطه ي 8 یک رگرسیون ساده کالسیک 
است که براي دو فاز مختلف در سري زماني براي شناخت نقطه ي 
یا  و   ) 21 aa ≠ سري) دو  مبدأ  از  عرض  مقایسه ي  بوسیله ي  تغییر 
( بکارگرفته مي شود. عبارتc بیانگر  21 bb ≠ شیب خط دو سري )
برقرار باشد، نقطه تغییر اتفاق  21 bb ≠ یا 21 aa ≠ زماني است که اگر
 { }1,....,2 −∈ nc از  نقاط سري  از  یکي  در  تغییر  نقطه ي  مي افتد. 
حساب  زیر  روابط  کمک  به   8 پارامترهایرابطه ي  مي افتد.  اتفاق 

مي شوند.
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cهستند.  تغییر  نقطه ي  از  بعد  و  قبل  زماني  سري هاي  میانگین 
با ترتیببرابر  ازcبه  بعد  و  قبل  در  مشاهدات  زمان  میانگین هاي 
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به  2b و  1b مبدأ  از  عرض  پارامتر  مربعات  تخمینحداقل  مي باشد. 
کمک روابط زیر بدست مي آید.

)11(1 1 1 1a y b t= −

)12(2 2 2 2a y b t= −

مخرج کسر در رابطه ي 9 و 10 از طریق زیر حساب مي شود.
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براي آزمون فرض نبود نقطه ي تغییر در مقابل وجود یک نقطه ي 
تغییر،باید یک آزمون آماري خوب طراحي کرد. فرض صفر آماري 
که مورد آزمون قرار مي گیرد این است که پارامترهاي رگرسیون طي 

دو فاز قبل و بعد از نقطه ي تغییر یکسان هستند.
21 باید به لحاظ آماري براي  bb − 21 و aa − در چنین شرایطي
از  باشند.  صفر  به  نزدیک   { }nc ,....,1∈ حالت هاي از  کدام  هر 

آماره يF رگرسیون براي آزمون فرض یاد شده استفاده مي شود. 

1. Residuals
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اگر هیچ گونه نقطه ي تغییري در سري زماني وجود نداشته باشد، 
 { }nc ,....,1∈ حاصـل رابطه ي 15 براي هـر کدام از حالـت هاي
مربعـات  مجمـوع   15 رابطـه ي  در  باشـد.  کوچک  بسیـار  باید 
modle Full یاد مي کنند،  ( که از آن تحت عنوان fullSSE خطاها)

از رابطه ي 16 بدست مي آید.

)16(2 2
1 1 2 2

1 1
( ) ( )

c n

full i i i i
i i c

SSE y a b t y a b t
= = +

= − − + − −∑ ∑
 همـچنیـن مجمـوع مربعات خطاهـا)SSE Red( نیـز بـا عنـوان 

Re duced modle به کمک رابطه ي )17( بدست مي آید.
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باشد، حساب مي شوند. 
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} مقدار  }nc ,....,1∈ براي هر کدام از حالت هاي نقطه ي تغییر 
با F جدول    Fmax با عنوان  F حساب مي شود. بزرگترین مقدار F

مقایسه مي شود.

)20(1
max max c

c n
F F

≤ ≤
=

در صورتي که Fmax محاسبه شده بزرگتر از F جدول با دو پارامتر 
درجه ي آزادي صورت و درجه ي آزادي مخرج باشد، فرض صفر 

تأیید نمي شود. 

يافتههايپژوهش
نمایه های فرین دما

روند وردایي نمایه هاي فرین دما طي بازه ي زماني مورد مطالعه 
در شکل هاي 3 و 4 آمده است. نرخ و شیب تغییرات، انحراف معیار 
میانگین  است.  آمده   3 در جدول   Value-P با  همراه  مقدار شیب 
روز   32 زمین حدود  ایران   )FD(یخبندان روزهاي  تعداد  ساالنه ي 
در سال است. همانطور که قابل مالحظه است روند بسامد رخداد 
این نمایه روبه کاهش است و بویژه از سال 1992 و 1993 به بعد 
نرخ کاهشي آن شدت زیادي به خود گرفته است. در سطح اطمینان 
نرخ  کلي  بطور  و  است  معنادار  نمایه  این  نزولي  شیب  درصد   99
کاهشي آن حدود 5/3 روز به ازاي هر دهه است و میزان انحراف 
معیار شیب روند حدود 1/8 روز به ازاي هر ده سال است. به بیاني 
دهه5/3±1/8  هر  طي  یخبندان  روزهاي  تعداد  کاهشي  نرخ  دیگر 
روز است)جدول3(. تعداد روزهاي تابستاني)SU25( روند مثبت و 
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معناداري را طي دوره ي مورد مطالعه نشان مي دهند. به بیاني دیگر 
تعداد روزهایي که دماي باالتر از 25 درجه در ایران ثبت شده است 
بیشتر شده است. در سال 2001 بسامد این نمایه به 217 روز رسیده 
است. شیب افزایشي این نمایه به لحاظ آماري در سطح اطمینان 95 
درصد معنادار است و بطور کلي حدود 3 روز طي هر دهه تعداد 
روزهاي تابستاني افزایش یافته است و میزان انحراف معیار آن 1 روز 
به ازاي هر ده سال است. میانگین رخداد روزهاي یخي)ID( ایران 
زمین صفر است و طي سال هاي مورد مطالعه روندي از خود نشان 
نداده است. روند تعداد شب هاي حاره اي)TR20( طي دوره ي مورد 
مطالعه دو دوره با روند کاماًل متفاوت را نشان مي دهد. از سال 1962 
لحاظ  به  بوده ولي  به کاهش  نمایه رو  این  بسامد رخداد  تا 1976 
آماري شیب کاهشي آن در سطح اطمینان 90درصد معنادار نیست 
ولي از سال 1977 به بعد با شیب بسیار زیادي بسامد رخداد تعداد 
شب هاي حاره اي ایران روند مثبت و معناداري را در سطح اطمینان 
99 درصد نشان مي دهد. نرخ افزایشي این نمایه حدود 17/5 روز به 
ازاي هر دهه است. طول دوره ي رشد)GSL( که یکي از نمایه هاي 
موثر بویژه بر روي کشاورزي است در ایران زمین طي دوره ي مورد 
روز   4/3 دهه  هر  ازاي  به  کلي  بطور  است.  افزایش  روبه  پژوهش 
اطمینان 95  نمایه در سطح  این  افزایشي  است. روند  یافته  افزایش 
ایران زمین  بیشینه)TXx( در  بزرگترین دماي  معنادار است.  درصد 
افزایش یافته است و شیب افزایشي این نمایه به لحاظ آماري در سطح 
اطمینان 99 درصد معنادار است. نرخ روند این نمایه 0/23 درجه ي 
سانتي گراد به ازاي ده سال است و انحراف معیار نرخ روند بسیار 
اندک و 0/08 درجه ي سانتي گراد به ازاي هر دهه است. کوچکترین 
دماي بیشینه)TXn( نیز همانند نمایه ي قبلي روبه افزایش است ولي 

بزرگترین  نیست.  معنادار  نمایه  این  افزایشي  روند  آماري  لحاظ  به 
دماي کمینه)TNx( بر روي ایران زمین طي دوره ي مورد مطالعه دو 
روند کاماًل متفاوت را نشان مي دهد. طي دوره ي 1962 تا 1976شیب 
کاهشي بسیار تندي را تجربه کرده است که به لحاظ آماري معنادار 
است و نرخ روند کاهشي آن 1 درجه ي سانتي گراد به ازاي هر دهه 
است ولي روند این نمایه از سال 1978 به بعد برعکس دوره ي قبلي 
افزایشي آن 1 درجه ي  افزایشي است و نرخ روند  نمایه  این  روند 
سانتي گراد به ازاي هر دهه است که به لحاظ آماري در سطح اطمینان 
این  افزایشي  روند  نرخ  معیار  انحراف  و  است  معنادار  درصد   99
نمایه بسیار اندک است. کوچکترین دماي کمینه)TNn( طي دوره ي 
به نمایه ي  افزایشي را نشان مي دهد ولي نسبت  مورد مطالعه روند 
بزرگترین دماي کمینه نرخ روند کمتر است. نرخ روند کوچکترین 
معیار  انحراف  میزان  و  است  سانتي گراد  درجه ي   0/4 کمینه  دماي 
نرخ روند به نسبت بیشتر است. در سطح اطمینان 90 درصد شیب 
کاهشي آن معنادار است و میزان آن برابر با 0/24 به ازاي ده سال 
است. روند شب هاي سرد)TN10p( با نرخ روند 4/1 شب به ازاي 
هر دهه روبه کاهش است به بیاني دیگر بسامد رخداد شب هاي سرد 
روبه کاهش است و شیب کاهشي آن به لحاظ آماري معنادار است. 
روزهاي سرد)TX10p( مطابق انتظار نیز کاهش یافته است ولي نرخ 
کاهشي آن نسبت به شب هاي سرد کوچکتر است و برابر با 1/7 روز 
به ازاي هر دهه است. نرخ کاهشي شب هاي سرد بیش از 2 برابر 
نرخ کاهشي روزهاي سرد است. شب هاي گرم)TN90p( به ویژه 
در سال هاي اخیر بسامد رخداد بسیار بیشتري از خود نشان مي دهند 
از سال 1962 تا سال 1993 بطور میانگین بسامد رخداد این نمایه 
حدود 5 شب گرم است ولي از سال 1994 به بعد فراواني رخداد 

شکل 1- موقعیت  ایستگاه هاي همدید، اقلیمي و بارانسنجي
 Figure 1. Location of synoptic, climatology and rain gauge

 stations

شکل2- یاخته هاي درون یابي شده ي 15×15 کیلومتر بر روي ایران
Figure 2. Interpolated 15×15 km pixels over ran
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Unit یکا
تعریف

  Defination
نمایه

 Index  Index

Day
روز روزهاي یخبندان)FrostDays(: تعداد روزهایي از سال که  دماي کمینه ي روزانه کوچکتر از صفر درجه سانتي گراد باشد

Frost Days: Annual count when TN )daily minimum( <0 °C

FD

Day روز
روزهاي تابستاني: تعداد روزهایي از سال که  دماي بیشینه ي روزانه بزرگتر از 25 درجه سانتي گراد باشد

Summer Days :Annual count when TX )daily maximum(>25 °C

SU25

Day روز
روزهاي یخي: تعداد روزهایي از سال که دماي بیشینه ي روزانه کوچکتر از صفر درجه سانتي گراد باشد

Ice Days: Annual count when TX )daily maximum( <0 °C
ID

Day روز
شب هاي حاره اي: تعداد روزهایي از سال که دماي کمینه ي بیشتر از 20 درجه سانتي گراد باشد

Tropical Nights: Annual count when TN )daily minimum( >20 °C
TR20

Day روز

طول فصل رشد در سال )اول ژانویه تا 31 دسامبر در نیمکره شمالي؛ اول ژوئیه تا 30 ژوئن در نیمکره جنوبي(: تعداد روزهایي 
از سال که بین اولین رخدادي که دست کم 6 روز پیاپي میانگین دماي روزانه بیشتر از 5 درجه سانتي گراد و اولین رخدادي که  

دست کم 6 روز پیاپي بعد از اول  ژوئیه )اول ژانویه در نیمکره جنوبي( میانگین دماي روزانه کوچکتر از 5 درجه سانتي گراد 
باشد را طول فصل رشدگویند

 Growing Season Length: Annual )1st Jan to 31st Dec in NH, 1st July to 30th June in SH( count
 between first span of at least 6 days with TG>5 °C and first span after July 1 )January 1 in SH( of

6 days with TG<5 °C

GSL

سانتي گراد
بزرگترین دماي بیشینه: میزان حداکثردماي بیشینه ي روزانه در ماه

Max Tmax: Monthly maximum value of daily maximum temp
TXx

°C سانتي گراد
کوچکترین دماي بیشینه: میزان حداقل دماي کمینه ي روزانه در ماه

Min Tmax: Monthly maximum value of daily minimum temp
TXn

°C سانتي گراد
بزرگترین دماي کمینه: میزان حداکثر دماي کمینه ي در ماه

Max Tmin: Monthly minimum value of daily maximum temp
TNx

°C سانتي گراد
کوچکترین دماي کمینه: میزان حداقل دماي کمینه ي در ماه

Min Tmin: Monthly minimum value of daily minimum temp
TNn

Day روز
شب هاي سرد: درصدي از روزها که دماي شبانه کوچکتر از صدک 10اُم دوره ي مبنا )1971-2000( باشد

Cold Nights: Percentage of days when TN<10th percentile
TN10p

Day روز
روزهاي سرد: درصدي از روزها که دماي روزانه کوچکتر از صدک 10اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد

Cold Days: Percentage of days when TX<10th percentile
TX10p

Day روز
شب هاي گرم: درصدي از روزها که دماي شبانه بزرگتر از صدک 90اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد

Warm Nights: Percentage of days when TN>90th percentile
TN90p

Day روز
روزهاي گرم: درصدي از روزها که دماي روزانه بزرگتر از صدک 90اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد

Warm Days: Percentage of days when TX>90th percentile
TX90p

Day روز
موج گرما : تعداد روزهاي از سال که حداقل 6 روز پیاپي دماي روزانه بیشتر از صدک 90اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد

 Warm Spell Duration Index: Annual count of days with at least 6 consecutive days when
TX>90th percentile

WSDI*

Day روز
موج سرما: تعداد روزهاي از سال که حداقل 6 روز متوالي دماي شبانه کوچکتر از صدک 10اُم دوره ي مبنا )1971-2000(  باشد

 Cold Spell Duration Index: Annual count of days with at least 6 consecutive days when TN<10th
percentile

CSDI*

°C سانتي گراد

ijTn  به ترتیب دماي بیشینه ي  ijTx و  دامنه ي دماي روزانه: تفاوت میانگین ماهانه ي  دماي روزانه و شبانه. فرض کنید که
اُم  باشد، بنابراین دامنه ي  j بیانگر تعداد روزهاي دوره ي I اُم  است. اگر j اُم در دوره ي i روزانه و دماي کمینه ي روزانه در روز

( )
1

I

ij ij
ij

Tx Tn
DTR

I
=

−
=
∑ دماي روزانه از رابطه ي روبرو بدست مي آید

Diurnal Temperature Range: Monthly mean difference between TX and TN

DTR

جدول1- نمایه هاي فرین دما)برگرفته از وبگاه تیم متخصصین شناسایي تغییر اقلیم و نمایه ها(
Table 1. Extreme temperature indices (http://www.clivar.org/panels-and-working-groups/etccdi/etccdi.php)
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این گونه شب ها با شیب بسیار زیادي روبه افزایش است. در برخي 
از سال ها فراواني آن به 45 شب یعني حدود 9 برابر شده است براي 

نمونه مي توان به سال 2001 اشاره کرد.
بر  دهه  هر  ازاي  به  سانتي گراد  3درجه ي  حدود  میانگین  بطور 
شدت رخداد روزهاي گرم)TX90p( ایران زمین افزوده شده است. 
اطمینان  به لحاظ آماري در سطح  نرخافزایش شدت روزهاي گرم 
این  افزایشي  روند  نرخ  معیار  انحراف  و  است  معنادار  درصد   99

امواج  دوام  طول  نمایه ي  است.  سانتي گراد  درجه ي   0/76 نمایه 
گرما)WSDI( طي دوره ي مورد مطالعه دو روند کاماًل متفاوتي از 
روند   1994 تا   1962 سال  از  اول  دوره ي  در  مي دهد.  نشان  خود 
منفي  و از سال 1995 تا 2004 روند این نمایه مثبت است و نرخ 
روند برابر با 10/8 روز به ازاي دهه است که همراه با تغییرات بسیار 
نمایه  این  تغییرات  نرخ  که  است  آن  ذکر  قابل  نکته  است.  زیادي 
نمایه ي  برخالف  نیست.   معنادار  آماري  لحاظ  به  دوره  دو  هر  در 

شکل 3- روند و نرخ روند نمایه هاي فرین دما بر روي ایران زمین طي دوره ي 1962 تا 2004 
Figure 3. Trend and changes rate of Extreme temperature indices over Iran country during 1962-2004
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طول دوام موج گرما، نمایه ي طول دوام موج سرما)CSDI( در ایران 
زمین شیب کاهشي و معناداري در سطح اطمینان 99 درصد از خود 
است.  یافته  کاهش  سرما  امواج  دوام  دیگر  بیاني  به  مي دهد.  نشان 
نرخ کاهشي دوام امواج سرما 10/2 روز به ازاي هر ده سال است. 
میزان انحراف معیار نرخ روند این نمایه برابر با 1/9 روز به ازاي ده 

سال است. نرخ دامنه ي دماي شبانه روزي)DTR( طي دوره ي مورد 
مطالعه روند کاهشي و معناداري را نشان مي دهد. نرخ کاهشي این 
نمایه 0/3 درجه ي سانتي گراد به ازاي هر دهه است که انحراف معیار 
اندکي دارد. به بیاني دیگر دماي شبانه و روزانه با گذشت زمان به 
مي توان  پژوهش  این  نتایج  به  شد.باتوجه  خواهد  نزدیک  یکدیگر 

شکل 4- همانند شکل3 
Figure 4. Same as Fig 3
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گفت سهم افزایش دماي شبانه در نرخ کاهشي این نمایه بیشتر است 
افزایش دماي شبانه و نمایه هاي سرد بیش از دوبرابر  چراکه شیب 

نرخ افزایشي دماي روزانه و نمایه هاي گرم است.

نمایه هاي فرین بارش
است.  آمده   6 و   5 شکل هاي  در  بارش  فرین  نمایه هاي  روند 
روبه  زمین  ایران  در   )RX1day(روزه یک  بارش  مقدار  بیشترین 
افزایش است. به بیاني دیگر شدت بارش ها با دوام یک روزه بیشتر 
شده اند. نرخ روند افزایشي این نمایه 0/67 میلي متر و انحراف معیار 
اطمینان  سطح  در  است.  دهه  هر  ازاي  به  میلي متر  روند0/22  نرخ 
99 درصد روند افزایشي این نمایه معنادار است)جدول4(. بیشترین 
نرخ  و  است  افزایش  روبه  نیز   )RX5day(روزه پنج  بارش  مقدار 
افزایشي این نمایه 1/1 میلي متر به ازاي هر دهه است اما به لحاظ 
آماري معنادار نیست. نمایه ي شدت بارش روزانه)SDII( روند مثبت 
 0/11 نمایه  این  افزایشي  نرخ  مي دهد.  نشان  خود  از  معناداري  و 
میلي متر به ازاي هر دهه یا 1 میلي متر به ازاي هر سده است. در سال 
2004 شدت بارش روزانه به اوج شدت خود و حدود 3/7 میلي متر 
 )R10(با بارش سنگین در روز رسیده است. تعداد روزهاي همراه 
بسامد  دیگر  عبارتي  به  است.  افزایش  روبه  اخیر  سال هاي  طي 
رخداد بارش هاییک روزه ي ایران)میانگین ایران زمین( که دست کم 
در  آماري  لحاظ  به  و  است  یافته  افزایش  باشد،  بوده  میلي متر   10
سطح اطمینان 99 درصد شیب افزایشي آن معنادار است)جدول4(. 
خود  از  خاصي  روند   )R25( و   )R20(ابرسنگین بارش  نمایه هاي 

نشان نمي دهند.
از  نقطه اي  هیچ  روي  بر  که  نیست  آن  بیانگر  مطلب  این  البته 
ایران زمین روند وجود ندارد چه بسا ممکن است بر روي برخي 
باشد.  یافته  افزایش  سنگین  بارش  با  همراه  روزهاي  تعداد  مناطق 
زمین)7187  ایران  آن  طي  که  روزه  یک  بارش  کلي  میانگین  ولي 
یاخته( دست کم 20 و یا 25 میلي متر دریافت کرده باشند روندي از 
خود نشان نمي دهد. روزهاي متوالي خشک)CDD( دو روند نسبتًا 
متفاوتي را طي دوره ي مورد مطالعه نشان مي دهد. از سال 1962 تا 
1983 روند این نمایه منفي شدید است که به لحاظ آماري نیز کاهش 
آن معنادار است. از سال 1984 تا 2004 روند همچنان منفي است 
 )CWD(ولي به لحاظ آماري معنادار نیست. روزهاي متوالي مرطوب
دو روند کاماًل متفاوتي را طي دوره ي مورد مطالعه نشان مي دهد. از 
سال 1962 تا 1996 روند این نمایه مثبت است که در سطح اطمینان 
90 درصد افزایش بسامد رخداد آن معنادار است ولي از سال 1997 
تا 2004 روند این نمایه منفي است که نرخ شیب آن حدود 1/5 روز 

در دهه است که به لحاظ آماري معنادار نیست.
روند  مطالعه  مورد  دوره ي  طي   )R95p(مرطوب خیلي  روزهاي 
مثبت و معناداري را نشان مي دهد. افزایش این نمایه به لحاظ آماري 
در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است. نرخ شیب روند این نمایه 
روند   نرخ  معیار  انحراف  میزان  و  است  دهه  هر  ازاي  به  روز   5/2

است. روزهاي  ده سال  ازاي هر  به  با 2/4 روز  برابر  و  زیاد  نسبتًا 
بسیار مرطوب)R99p( نیز در ایران زمین روبه افزایش است که به 
لحاظ آماري در سطح اطمینان 99 درصد تغییرات آن معنادار است. 
نرخ شیب روند 3/5 روز به ازاي هر دهه است که نسبت به روزهاي 
خیلي مرطوب کوچکتر است و انحراف معیار آن برابر با 1/3 روز 

در ده سال است. 
دوره ي  طي   )PRCPTOT(مرطوب روزهاي  بارش  کل  مقدار 
مورد مطالعه دو روند نسبتًا متفاوتي را نشان مي دهد. از سال 1962 تا 
1982 روند این نمایه مثبت است و نرخ شیب روند آن بسیار شدید 
و برابر با 50/7 میلي متر به ازاي هر دهه است که به لحاظ آماري در 
سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. از سال 1983 تا 2004 روند 
این نمایه همچنان مثبت است ولي شیب آن به لحاظ آماري معنادار 

نیست. 

P-Value جدول3- نرخ تغییرات، انحراف معیار شیب و 
نمایه هاي فرین دما

 Table 3. Changes rate, standard deviation and P-Value of
extreme temperature indices

نمایه
Index

شیب
Slope

انحراف معیار 
شیب

Slope stdev
P-Value

FD1962-2005- 529/018/0005/0

SU251962-2005299/01/0007/0

ID1962-2005

TR20
1962-1976- 275/043/0126/0

1977-20051.75927/00001/0

GSL1962-2005428/0214/005/0

TXx1962-2005023/0008/0004/0

TXn1962-2005025/0026/0944/0

TNx
1962-1976- 10/004/002/0

1977-200510/0016/00001/0

TNn1962-2005044/0024/007/0

TN10p1962-2005- 411/007/00001/0

TX10p1962-2005- 175/008/0034/0

TN90p
1962-1993064/0068/0353/0

1994-200543/1672/006/0

TX90p1962-2005297/0076/00001/0

WSDI
1962-1994- 137/0224/054/0

1995-200508/179/156/0

CSDI1962-2005- 02/1191/00001/0

DTR1962-2005- 03/0005/00001/0



سال نهم- شماره 30- پاییز 111394 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بحثونتيجهگيري:
هدف این پژوهش شناسایي تغییر اقلیم در ایران زمین به کمک 
و  اقلیم  تغییر  شناسایي  متخصصین  تیم  شده ي  پیشنهاد  نمایه هاي 
نمایه ها بود. براي 27 نمایه ي بارش و دما به کمک داده هاي یاخته اي 
روزانه در ابعاد 15×15 کیلومتر میانگین پهنه اي ایران زمین محاسبه 
شد. روند هر کدام از نمایه هاي طي دوره ي1962 تا اواخر سال2004 
به کمک رگرسیون خطي انجام شد. از رویکرد رگرسیون مبنا، روش 
سولو)1987(، براي سري هاي زماني که به لحاظ بصري داراي دو 
فاز و دوره ي مختلف بودند، استفاده شد. در سطوح اطمینان 90،95 
و 99 درصد معناداري شیب و نرخ تغییرات آنها مورد آزمون قرار 
گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که نمایه های فرین دما و بارش 
چه در قالب یک سری زمانی و چه در قالب دو دوره ی همراه با یک 
پژوهش تجربه  را طی دوره ی مورد  معناداری  نقطه ی جهش روند 
کرده اند. نمایه هاي فرین گرم در ایران زمین طي دوره ي مورد مطالعه 
روبه افزایش است. براي نمونه روزهاي تابستاني)SU25(، روزهاي 
 )TR20(و شب هاي حاره اي )TN90p(شب هاي گرم ،)TX90p(گرم
روند مثبت را از خود نشان مي دهند و شیب افزایشي آنها به لحاظ 
آماري معناداري  است. در حالیکه روند نمایه هاي فرین سرد از جمله 
 )TN10p(شب هاي سرد ،)ID(روزهاي یخي ،)FD(روزهاي یخبندان
و روزهاي سرد)TX10p( منفي است و روبه کاهش است. امواج 
 )CSDI(سرد امواج  برعکس  و  شده  طوالني تر   )WSDI(گرمایي

کوتاهتر شده اند. نرخ کاهشي دوام امواج سرما بیشتر از نرخ افزایشي 
دوام امواج گرماست. میزان کاهش دوام سرما در ایران زمین به ازاي 
هر دهه 10/2 روز است. افزایش بیشتر دماي شبانه نسبت به دماي 
ایران  در   )DTR(شبانه روزي دماي  دامنه ي  کاهش  به  منجر  روزانه 
زمین شده است. یافته هایحاصالز برازش روش سولو بر روي سري 
)شب های  نمایه ها  برخی  که  داد  نشان  دما  فرین  نمایه هاي  زماني 
حاره ای و بزرگترین دمای شبانه( طي اوایل دوره )1977( و برخی 
نمایه های دیگر طی سال هاي اخیر)از سال 1994 و 1995 به بعد( بر 
شدت و بسامد آنها افزوده شده است. همچنین نتایج این پژوهش 
افزایش است. به  بارش هاي فرین روبه  نشان داد که بسامد رخداد 
بیاني دیگر بارش هاي شدید و سنگین بویژه طي سال هاي اخیر بیشتر 
مشاهده مي شوند. نکته قابل توجه آن است که میزان بارش کل ایران 
زمین طي سال هاي اخیر تغییرات معناداري نداشته است ولي سهم 
مقدار بارش ناشي از رخداد بارش هاي سنگین افزایش یافته است. 
ایران  در سال(  میلي متر  بارش)حدود 250  دریافتي  میزان  لحاظ  به 
بارش  رخداد  متمرکز شدن  و  مي آید  به حساب  کم بارش  کشوري 
و دریافت بارش طي چند روز از سال منجر به رخداد سیالب هاي 
بزرگ، فرسایش شدید، پرشدن سریع ذخایر سدها توسط آبرفت ها، 
خسارات کشاورزي و اقتصادي فراوان خواهد شد. عالوه بر افزایش 
رخداد بارش هاي سیل آسا و سنگین، گرم شدن و افزایش دما منجر 
به افزایش تبخیر و تغییر نوع بارش جامد به بارش مایع، ذوب سریع 

شکل5- روند و نرخ روند نمایه هاي فرین بارش ایران زمین طي دوره ي 1962 تا 2004
Figure 5. Trend and changes rate of Extreme precipition indices over Iran country during 1962-2004
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از  حاصل  نتایج  برپایه ي  شد.  خواهد  غیره  و  برف  منابع  و  ذخایر 
برازش روش سولو بر روي سري زماني نمایه هاي بارش ایران، از 
سال 1983 به بعد نرخ کل بارش دریافتي و بسامد روزهاي متوالي 
خشک و از سال 1997 به بعد روزهاي متوالي تر دچار تغییر شده اند. 
برپایه ي مقادیر سري زماني نمایه هاي فرین مورد واکاوي طي بازه ي 
زماني مورد مطالعه به نظر مي رسد روش سولو براي شناسایي نقاط 
تغییر در سري هاي زماني  که فازهاي مختلف را تجربه کرده اند، بسیار 
سودمند و مفید استچرا که این روش با تشخیص دقیق نقاط جهش، 
نرخ  یا  روند  نوع  در  متفاوت  رفتار  با  بعد جهش  و  قبل  دوره هاي 
روند را بخوبي شناسایي مي کند. برپایه ي یافته ها و نظرات کارشناسي 
هیأت بین دول تغییر اقلیم )IPCC( تغییر معنادار در سنجه هاي مهم 
ودوام  بایدپیایي  دهه  یک  براي  دست کم  باد(  یا  بارش  جوي)دما، 
همانطور  کرد.  یاد  اقلیم  تغییر  عنوان  تحت  آن  از  تا  باشد  داشته 
طي  بارش  و  دما  فرین  نمایه هاي  اغلب  تغییرات  روند  شد  یاد  که 

از نمایه هاي بارش  دوره ي مورد واکاوي معنادار هستند. در برخي 
و دما نرخ افزایشي و کاهشي از اوایل دوره ي مورد واکاوي 1962 
دیگر  نمایه هاي  برخي  اواخر دوره)2004( مشاهده مي شود ولي  تا 
بویژه فرین هاي دما طي سال هاي اوایل دوره 1977 و اواخر دوره 
1994 و 1995 دچار جهش معنادار شده اند. اگر چه دوره ي مورد 
واکاوي این پژوهش بازه ي زماني 2004-1962 است، ولي به نظر 
مي رسد که طي سال هاي اخیر)از 2004 به بعد( نیز رفتار نمایه هاي 
مورد واکاوي هماهنگ با نتایج حاصل از این پژوهش است. فراواني 
یافته  افزایش  سنگین  بارش هاي  و  گرم  فرین  نمایه هاي  شدت  و 
نظر  به  اوصاف  این  با  است.   یافته  فرین سرد کاهش  نمایه هاي  و 
مي رسد که اقلیم ایران زمین به سمت اقلیم بیاباني سمت و سو پیدا 
خواهد کرد. بطور کلي اگرچه در این پژوهش، پهنه ي ایران زمین به 
عنوان یک واحد مطالعاتي مورد واکاوي قرار گرفت و رویکرد مورد 
نظرمتفاوت با پژوهش هاي دیگر بود، نتایج بدست آمده، یافته هاي 

شکل6- همانند شکل5 
Figure 6. Same as Fig 5
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رحیم   ،)1386( همکاران  و  عسکري  جمله،  از  پژوهشگران  سایر 
الکساندر  زاده و همکاران)1388(، ورشاویان و همکاران)1390(،  
و  دارند)1392(  و  قهرمان)2006(،  مسعودیان  و همکاران)2006(، 

دارند و همکاران)2015( را تأیید مي کند.
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The aim of this study is assessment and detection of climate change in Iran during recent decade. Daily 
precipitation, minimum and maximum data from 1437 synoptic, climatology and rain gauge stations during 
1/1/1962 to 31/12/2004 has been used. Daily data interpolated by Kriging geo-statistical method over 
15×15 kilometer pixels. A matrix with 15706×7187 dimension has been created that on the rows located 
days and on the columns, pixels. In order to detect climate change, 27 climate change indices used that 
was recommended by Expert Team on climate Change and Indices (ETCCDI). The results of this study 
show that warm extreme indices, including Summer Days (SU25), Warm Days (TX90p), Warm nights 
(TN90p) and Tropical nights (TR20) are increasing during the study period. While extreme cold indices 
for example Frost days(FD), Ice days(ID), Cold nights(TN10p) and Cold Days(TX10p) are decreasing. 
Warm Spell Duration Index (WSDI) is being longer while Cold Spell Duration Index (CSDI) is being 
shorter. The increase of maximum daily temperature and minimum temperature result in a decrease in 
Diurnal Temperature Range (DTR). The results also show positive trends for the frequency of occurrence 
of extreme precipitation. 

Keywords: Climate Change, Extreme Indices, Trend, Iran..
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