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هاي زماني دماي بيشينه و کمينه سالانه و فصلي )مطالعه ارزيابي همگني سري
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     چکيده

ليم هاي مهم در بررسي  تغييرپذيري اقليم و تغيير اقهاي زماني دما يکي از بحثتحليل دقيق سري
هاي دماي حداکثر هاي زماني مورد استفاده بايد همگن باشند. سريباشد. براي اين منظور سريمي

باشند مورد ايستگاه همديد در ناحيه خزر که داراي آمار طولاني مدت مي 5و حداقل سالانه و فصلي 
. در روش بررسي قرار گرفتند. در اين تحليل از دو روش مستقيم و غيرمستقيم استفاده گرديد

مستقيم از شناسه تاريخي ايستگاه استفاده گرديد. در روش غيرمستقيم از دو روش آزمون همگني 
دهد ناهمگني از روش آماري با شناسه نرمال استاندارد مطلق و نسبي استفاده گرديد. نتايج نشان مي

ندارد نسبي هاي آماري آزمون همگني نرمال استادر بين روش تاريخي ايستگاه مطابقت دارد.
هاي زماني سالانه تر از روش همگني نرمال استاندارد مطلق است. ارزيابي همگني بين سريمناسب

تري هاي زماني دماي حداقل ناهمگني بيشدهد که سريو فصلي دماي حداقل و حداکثر نشان مي

                                                           
 .شناسي، دانشگاه تبريزگروه اقليم استادـ 2
 .شناسي، دانشگاه تبريزاستاد گروه اقليمـ 1
 .دانشيار دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهرانـ 0
، سازمان يجهاد کشاورز يکاربرد يعلم يموسسه آموزش عال يت علمأيز، عضو هيانشگاه تبرد يشناسمياقل يدکتر يدانشجوـ 4

  Email:nassaji.m.z@gmail.com                                                        .، تهرانيج کشاورزيقات، آموزش و ترويتحق



 

 

 

 

204  55شماره ريزي، علمي ـ پژوهشي جغرافيا و برنامه نشريه 

 

ني دماي هاي زماهاي زماني دماي حداکثر دارند. مقايسه نتايج همگني بين سرينسبت به سري
هاي زماني دماي فصول سرد نسبت به دهد که سريبيشينه و کمينه فصول سرد و گرم نشان مي

هاي ها، جابجايي ايستگاه در سريباشند. در تعدادي از ايستگاهعوامل ايجاد ناهمگني پايدارتر مي
 زماني دماي حداکثر سالانه و فصلي باعث ايجاد ناهمگني نشده است.

 .مگني، دماي حداکثر و حداقل، آزمون همگني نرمال استاندارد، ناحيه خزره کليدي: واژگان

 

 مقدمه

ها براي اکثر هاي اقليمي اطلاعات زيادي را در مورد محيط اتمسفر دارند. اين دادهداده
گيرند. براي مثال در محاسبات مربوط به دوره هاي انسان مورد استفاده قرار ميفعاليت

تعرق براي تعيين نياز آبي گياهان،  -سيسات، محاسبه تبخير أايجاد تبازگشت سيل به منظور 
ريزي منابع آب، بررسي تغيير طول فصول رشد ها جهت برنامهتعيين بيلان آبي حوضه

ريزي در برابر تغييرات در تقاضاي انرژي گرمايي و... مورد گياهان در مناطق مختلف، برنامه
هاي اقليمي طولاني مدت و ي موضوعات فوق و تحليلاستفاده قرار گيرد. در هر صورت برا

هاي اقليمي بايد هاي مربوط به تغيير اقليم و تغييرپذيري اقليم، دادهخصوص بررسيبه
(. يک سري زماني اقليمي در صورتي Peterson et al, 1986: 1493) باشند 5همگن

 & Conradد شده باشد )دليل تغييرات آب و هوايي ايجاهمگن است که تغييرات آن تنها به

Pollak, 1950هاي زماني اقليمي طولاني مدت به وسيله عوامل غير اقليمي (. اغلب سري
توانند تغييرات اقليمي واقعي در طول ها نميگيرند. بنابراين چنين دادهثير قرار ميأتحت ت

ستند. اين ثيرگذار هأهاي اقليمي تداده 6زمان را نشان دهند. عوامل مختلفي در ناهمگني
 هايباني، محل ايستگاه، فرمولعوامل عبارتند از: تغيير در تجهيزات هواشناسي، عمليات ديده

 ;Karls & Williams 1987: 1744باشد ) محاسبه ميانگين و محيط اطراف ايستگاه مي

Peterson et al, 1998: 1494;  Aguiler et al 2003,  تعدادي از )2033زاده و رحيم .

                                                           
5- Homogeneous 

6- Inhomogeniety 
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گردد و تعدادي ديگر باعث انحراف تدريجي ها ميت فوق باعث جهش در سري دادهتغييرا
ها اقليمي صورت شود. در هر صورت ناهمگني به هر دليل که در سري دادهها ميسري داده

 5گردد. بنابراين تشخيص و تعديلپذيرفته باشد باعث نتايج نادرست در مطالعات اقليمي مي
 اي برخوردار است.هاي همگن از اهميت ويژهآن به داده ها و تبديلناهمگني داده

هاي ها وجود دارد که شامل روشهاي مختلفي براي تشخيص ناهمگني دادهروش
ايستگاه و مقايسه   8هاي مستقم از شناسه تاريخيباشد. در روشمستقيم و غيرمستقيم مي

هاي شود. روشفاده ميدست آمده از ادوات هواشناسي در کنار همديگر استهاطلاعات ب
باشد. با توجه به اينکه ها ميهاي آماري در تشخيص ناهمگني دادهغيرمستقيم شامل روش

باشند استفاده از يـه تاريخي مـشناسي فاقد شناسهاي هواشناسي و اقليماغلب ايستگاه
 Peterson, et alباشد )هاي غيرمستقيم در تحقيقات مربوط به همگني مرسوم ميروش

1998; Aguiler et al, 2003 ). 

تفاوتي استفاده ـهاي آماري مها از روشختلف براي بررسي همگني دادهـن مامحقق
، آزمون 23(، آزمون پاترSNHT) 3ها شامل روش همگني نرمال استانداردکنند. اين روشمي

ن ، آزمو24، آزمون پتيت20دامنه بيشاند  ، آزمون21اي، آزمون رگرسيون دو مرحله22کرادک
هاي ترين روشهاي فوق يکي از متداولباشد. اما در بين روشمي 25نسبت ون نيومن

ن اباشد که توسط محقق( ميSNHTها، روش همگني نرمال استاندارد )بررسي همگني داده
-Hanssen-Bauer & Forland, 1994: 1001) مختلف مورد استفاده قرار گرفته است

                                                           
5- Adjust 

8- Metadata 

3- Standard normal homogeneity test  
23 - Potter test 

22- Craddock test 

21- Two-phase regression 

20- Buishand  range test 

24- Pettitt test 

25- Von Neumann ratio test 
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1002; Moberge & Alexandersson, 1997: 38-39; Moberg & Bergstorm, 

1997: 670-671, Kieser and Griffiths, 1997:498, Toumanvirta, 2001:496, 

Gonzales-Rouco et al, 2001: 966-967, Wijngard et al, 2003:680, Ducre-

Robitaile 2003:1090, Begert et al 2005:69, Karabork et al, 2007:3204-

3205, Staudt et al 2007:1814, Beaulieu et al, 2008:5, Gokturk et al, 

2008:3212, Syrakora & Stefanara 2009:1838, Sahin & Cigizoglu 

2010:989-990, Pandezic & Likso 2010:1216-1217, Vicente- serano et al, 

2010:1153, Kenawy et al, 2013:91-92, Bushand & et al, 2013:818 .) 

هاي هواشناسي در هاي مختلف تغيير اقليم با استفاده از دادهاگر چه تحقيقات در زمينه
هاي اقليمي جهت کشورمان صورت پذيرفته است. اما تحقيقي در زمينه بررسي همگني داده

استفاده در موضوعات مختلف تغيير اقليم صورت نگرفته است. هدف اين مقاله بررسي 
هاي همديد ناحيه هاي آماري و شناسه تاريخي ايستگاهاز روشاهميت همگني با استفاده 

 باشد. خزر مي

 هامواد و روش

 منطقه مطالعه

باشد. اين منطقه داراي شرايط اقليمي منطقه مورد مطالعه ناحيه اقليمي شمال کشور مي
فشار ثير دو سيستم اقليمي پرفشار سيبري و کمأباشد و تحت تمجزا از کل کشورمان مي

هاي زماني دماي بيشينه و کمينه هاي مورد استفاده شامل سريگيرد. دادهيترانه قرار ميمد
ها براي بررسي همگني فصلي و سالانه هاي همديد اين منطقه است. اين دادهماهانه ايستگاه

هاي مورد مطالعه استفاده گرديدند و بايد داراي آمار طولاني مدت باشد. بدين منظور ايستگاه
 (2)هاي بندرانزلي، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان انتخاب گرديده است. جدول اهايستگ

وضعيت اين منطقه و ( 2)ها و شکل ها و طول دوره آماري آنمشخصات اين ايستگاه
هاي زماني فصلي دماي براي محاسبه سريدهد. هاي مورد مطالعه را نشان ميايستگاه

 هاي ميلادي استفاده گرديد.زماني ماههاي بيشينه و کمينه از ميانگين سري
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 هاي مورد مطالعهمشخصات ايستگاه (1)جدول 

 نام ايستگاه کد ايستگاه عرض جغرافيايي طول جغرافيايي )متر( ارتفاع طول دوره آماري

 بندر انزلي 43528 05◦ 18΄ 43◦ 18΄ -1/16 1323-2363

 رشت 43523 05◦ 25΄ 43◦ 06΄ -3/6 1323-2363

 رامسر 43501 06◦ 54΄ 53◦ 43΄ -13 1323-2363

 بابلسر 43506 06◦ 40΄ 51◦ 03΄ -12 1323-2363

 گرگان 43508 06◦ 52 54◦ 26΄ 0/20 1323-2363

 
 ( موقعيت منطقه مورد مطالعه1) شکل

 روش مطالعه

 هاي زماني در اين مقاله از دو روش همگني مستقيم و غيرمستقيمبراي بررسي همگني سري
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باشد. مي هاگرديده است. در روش مستقيم مبنا استفاده از شناسه تاريخي ايستگاه استفاده 
ها بررسي شده است. براي همگني داده SNHTاما در روش غيرمستقيم با استفاده از آزمون 

ها شامل روش همگني نرمال دو روش قابل استفاده است اين روش SNHTآزمون همگني 

مطلق اين آزمون تنها در داخل خود  SNHT روشاشد. در بمي 25و نسبي26استاندارد مطلق

شود اما در روش نسبي اين آزمون براي هر ايستگاه با توجه به سري به کار گرفته مي
هاي مورد استفاده در شود. در اين مقاله با توجه به روشکار گرفته ميهاي مجاور بهايستگاه

و شناسه تاريخي ايستگاه ناهمگني  شود که يک آزمونها ناهمگن فرض ميصورتي داده
 ها را تائيد نمايد.داده

 آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق 

فرض صفر اين آزمون، همگني سري را همراه با توزيع نرمال با ميانگين صفر و 
هاي قبل که داده M واريانس يک در مقابل ناهمگني سري و وجود حداقل يک نقطه مانند

کند باشند را ارائه مي 2µ هاي بعد از آن با ميانگينو داده 1µاز آن با ميانگين 
(Alexandersson, 1986براي انجام اين آزمون سري به .) صورت سري استاندارد شده iZ 

i=1,2,..,n آيد. سپس دنبالهدر مي kT شود. از رابطه زير محاسبه مي 

(2  )                               
22 )( knkk zknzKT                                                                       

داده اول و  K ميانگينkzکه در آن k= 1,2,…n-1 که در آن  براي
knz 

 k-n ميانگين 
قطه شود. راهکارهاي ديگري نيز براي بررسي بيش از چند نداده باقي است، رسم مي

oT =ناهمگن براي اين آزمون در نظر گرفته شده است. آماره اين آزمون در حقيقت بيشينه 

kMax T شودعنوان نقطه تغيير نيز شناخته ميباشد، که بهمي (Alexanderson & 

Moberg, 1997:27) . 

                                                           
26- Absolute Standard Normal Homogeneity Test 

25- Relative Standard Normal Homogeneity Test 
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 گردد.صورت زير تعريف ميبه 0Tو  nTرابطه بين آماره آزمون 

(1)                       
2

2

0
)(2

)(

n

n

Tn

Tn
T


  

( براي مقادير Alexanderson & Moberg, 1997: 34شرح زير توسط )جداولي به
 در جدول زير آمده است. %2و  %5بحراني ارائه شده است. مقادير بحراني در سطح اطمينان 

 SNHTآماره  %1و  %5مقادير بحراني در سطح اطمينان  (2)جدول 

N 22 32 42 52 02 122 

2% 56/3 45/23 32/22 18/22 83/22 01/21 

5% 35/6 65/5 2/8 45/8 8/8 25/3 

 آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي

بين دما در  dهاي زماني دماي تست بر اساس پايداري تفاوت پارامتر در اين روش سري
 گذاري شده است. ناهمگني در سري( پايه28ايستگاه تست و ايستگاه همسايه )سري مرجع

گردد. براي کاهش تاثير مکاني روي مقادير دما از آشکار مي dتست توسط تغييرات در سري 
( متوسط مقادير دما است. براي مثال ) ( استفاده گرديده است. که t-رابطه )

 iدر هر گام زماني  dمتر باشد. پارا( در هر ايستگاه مرجع ميدر ايستگاه تست و )

 گردد.بر اساس فرمول زير محاسبه مي

(0  )                                                                                 

i= 1,….. ,n 

                                                           
28-Reference seri  
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هاي هاي زماني اصلي براي سريها و ضرايب همبستگي براي دورهبنابراين متوسط
به شکل زير  dهاي استاندارد بر روي سري SNHTشود. آزمون به ميتست و مرجع محاس

 شود.انجام مي

(4)                                   i= 1,…., n 

با استفاده از  Tباشد. آماره مي dانحراف استاندارد  و  dمتوسط مقدار  در اينجا 
 گردد.  مي ( محاسبه2معادله )

 ها و بحثيافته

براي اجراي روش کار توضيح داده شده در اين مقاله ابتدا نياز به بررسي اوليه در خصوص 
هاي انجام شده در اين زمينه باشد. بررسيهاي مورد مطالعه ميشناسه تاريخي ايستگاه

ن اررسي محققبندي شده در اين زمينه وجود ندارد و بنشان داد که اطلاعات مناسب و طبقه
 ( گرديده است.0) اين مقاله از کارشناسان هواشناسي منجر به تهيه جدول

 هاي مورد مطالعه( شناسه تاريخي ايستگاه3) جدول

 رديف نام ايستگاه شناسه تاريخي

ايستگاه قديم به علت قرار گرفتن خانه سازماني در اطراف آن و در نتيجه  2385در سال 
 ه محل فعلي که نزديک ساحل است، تغيير مکان يافته است.غيراستاندارد شدن آن، ب

 2 بندر انزلي

 1 رشت جابجايي مکان داشته است 2336اين ايستگاه در سال 

 0 رامسر شناسه اين ايستگاه کامل نيست

 4 بابلسر اين ايستگاه تغيير مکان نداشته، اما از شرايط کاملاً استانداردي نيز برخوردار نبوده است.

هجري شمسي( ضمن تغيير در طول و عرض  2060ميلادي ) 2384ايستگاه در سال  اين
متر تغيير کرده است و شرايط محيطي  20جغرافيائي تغيير مکان داشته و ارتفاع آن حدود 

 تغيير مکان داشته است. 1336ايستگاه کاملاً دگرگون شده است. اين ايستگاه مجددا در سال 

 5 گرگان

بر  مگني نرمال استاندارد مطلق و نسبيـبا استفاده از آزمون ه ميرمستقيـروش غدر 
هاي هاي مورد مطالعه سريهاي دماي بيشينه و کمينه فصلي و سالانه ايستگاهروي سري

گردد. براي مثال نتايج بررسي همگني دماي کمينه سالانه ناهمگن و همگن مشخص مي
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( و 1از طريق اين دو آزمون در شکل )شت دماي بيشينه سالانه ايستگاه ر ايستگاه گرگان و
 ( مشخص شده است.0)

 
 دماي کمينه سالانه ايستگاه گرگان از روش آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي T( تغييرات آماره 2شکل)

 
 دماي کمينه فصل تابستان ايستگاه رشت از روش آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي T( تغييرات آماره 3) شکل
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روش آزمون همگني نرمال استاندارد  دماي کمينه فصل تابستان ايستگاه رشت از T( تغييرات آماره4) کلش

 مطلق

 
 دماي بيشينه سالانه ايستگاه رشت از روش آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي T( تغييرات آماره 5شکل )
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 وش آزمون همگني نرمال استاندارد مطلقدماي بيشينه سالانه ايستگاه رشت از ر T( تغييرات آماره 6شکل )

دماي کمينه ايستگاه گرگان از روش همگني نرمال استاندارد  T( تغييرات آماره 1شکل )
( 0دهد. بر اين اساس اطلاعات جدول )را نشان مي درصد 5داري نسبي در سطح معني

جايي مربوط مربوط به شناسه تاريخي، اين ايستگاه دو مرتبه جابجايي داشته است يک جاب
باشد. بر مبناي اين آزمون مي 1336و دومين جابجايي مربوط به سال  2384به سال 
( مقدار تغييرات آماره 0) چنين در شکلها با شناسه تاريخي ايستگاه تطابق دارد. همناهمگني

T  ساله دماي مينيم فصلي  53از روش همگني نرمال استاندارد نسبي در دوره آماري
شود ناهمگني گاه رشت مشخص شده است. همانطور که در اين شکل ديده ميتابستان ايست

( 4( و)0هاي شماره )با شناسه تاريخي ايستگاه مطابقت دارد. بنابراين از شکل 2336در سال 
توان نتيجه گرفت تطابق شناسه تاريخي و آزمون آماري روش قابل اعتمادي براي مي

( 4) شکل (.Toumanvirta, 2001ه دما است )هاي فصلي و سالانتشخيص ناهمگني سري
دهد. در اين از روش آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق را نشان مي  Tتغييرات آماره

به  2336ها تنها در سال باشد اين ناهمگنيهاي مختلف موجود ميشکل ناهمگني در سال
ل استاندارد مطلق در باشد. دليل ناهمگني در روش همگني نرمادليل جابجايي ايستگاه مي

توان نتيجه گرفت که روش هاي ديگر مربوط به نوسانات جوي بوده است. بنابراين ميسال
تر از روش آزمون همگني نرمال استاندارد آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي مناسب
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 Wijngard et al 2003و  Peterson et al, 1998مطلق است اين نتيجه با نتايج 
دهد که در روش آزمون همگني نرمال ( نشان مي4( و )0هاي )رد. مقايسه شکلمطابقت دا

تواند در خود سري هاي گرمايي يا سرمايي مياستاندارد مطلق نوسانات جوي همانند موج
تواند چنينن ايجاد ناهمگني نمايد در صورتيکه روش همگني نرمال استاندارد نسبي مي

دماي بيشينه سالانه  T( تغييرات آماره 5ها حذف نمايد. شکل )ادهها را از سري دناهمگني
هاي توان نتيجه گرفت که دادهدهد با توجه به اين شکل ميايستگاه رشت را نشان مي

باشند و جابجايي ايستگاه بر روي دماي حداکثر تاثيري دماي بيشينه سالانه همگن مي
اين آماره را از دو روش همگني نرمال ( تغييرات 6( و )5نداشته است. مقايسه شکل )

 دهد. استاندارد مطلق و نسبي را نشان مي

هاي زماني دماي بيشينه و کمينه سالانه و منظور بررسي و ارزيابي همگني سريبه
کار هاي مورد مطالعه دو روش همگني نرمال استاندارد نسبي و مطلق را بهفصلي ايستگاه

 ( موجود است.1ها در جدول )ين سريگرفتيم. نتايج آزمون بر روي ا
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 ( نتايج آزمون همگني دماي کمينه سالانه و فصلي از دو روش همگني نرمال استاندار مطلق و نسبي2) جدول

 آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق آزمون همگني نرمال استاندارد نسبي
 رديف ايستگاه

 سالانه پاييز مستانز بهار تابستان سالانه پاييز زمستان بهار تابستان

 2 بندرانزلي ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن همگن ناهمگن همگن ناهمگن

 1 رشت ناهمگن همگن همگن ناهمگن ناهمگن همگن همگن همگن ناهمگن ناهمگن

 0 رامسر ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن

 4 بابلسر ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن همگننا ناهمگن

 5 گرگان ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن

 ( نتايج آزمون همگني دماي بيشينه سالانه و فصلي از دو روش همگني نرمال استاندار مطلق و نسبي3) جدول

 آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق ي نرمال استاندارد نسبيآزمون همگن
 رديف ايستگاه

 سالانه پاييز زمستان بهار تابستان سالانه پاييز زمستان بهار تابستان

 2 بندرانزلي ناهمگن همگن همگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن همگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن

 1 رشت همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن همگن

 0 رامسر همگن همگن همگن همگن ناهمگن همگن همگن همگن همگن همگن

 4 بابلسر ناهمگن همگن همگن همگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن ناهمگن

 5 گرگان ناهمگن همگن همگن همگن ناهمگن ناهمگن همگن همگن همگن ناهمگن

هاي زماني سالانه و فصلي دماي حداقل سري دهد که در اکثر( نشان مي1نتايج جدول )
هاي زماني دماي حداقل در روش آزمون همگني ناهمگني در سري ناهمگني وجود دارد.

باشد. دليل اين تر از روش همگني نرمال استاندارد نسبي مينرمال استاندارد مطلق بيش
ندارد مطلق به موضوع اين است که تعدادي از نوسانات جوي در روش همگني نرمال استا

هاي مورد مطالعه شديدترين شود. در بين ايستگاهصورت ناهمگني نشان داده مياشتباه به
باشد که داراي دو جابجايي مکاني با تغيير ارتفاع ناهمگني مربوط به ايستگاه گرگان مي

هاي زماني دما ( مشخص است اکثر سري0( و )1چنان که در جداول )داشته است. هم
باشند. با مقايسه نتايج جدول هاي زماني دماي بيشينه ناهمگن ميتعدادي از سري کمينه و

تري نسبت به هاي دماي حداقل ناهمگني بيشگردد که سرييـ( مشخص م0( و )1)
( مطابقت Toumanvirta, 2001گيري با نتايج )هاي دماي حداکثر دارند اين نتيجهسري
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هاي زماني هاي سرد در سريدهد ناهمگني در فصلي( نشان م0( و )1. نتايج جدول )دارد
باشد. اين نتيجه بدين معنا است که تر از فصول گرم سال ميدماي بيشينه و کمينه کم

تري نسبت به جابجايي يا عوامل ايجاد ناهمگني هاي زماني فصول سرد حساسيت کمسري
 (. Syrakora & Stefanara, 2009هاي زماني فصول گرم دارند )نسبت به سري

 گيرينتيجه

خصوص براي آناليز تغييرات هاي اقليمي بههاي زماني در تحليلمنظور بررسي سريبه
هاي زماني هاي زماني بايد همگن باشد. اغلب سرياقليمي و تغييرپذيري اقليمي سري

به آب توانند تغييرات مربوط اند و نميطولاني مدت تحت تاثير عوامل غير اقليمي قرار گرفته
باشد. براي اين ها موضوع با اهميتي ميو هوا  را نشان دهند. بنابراين بررسي همگني داده

هاي دماي حداقل و حداکثر سالانه و فصلي ناحيه خزر مورد بررسي قرار گرفت. منظور سري
ايستگاه همديد داراي آمار طولاني مدت بندرانزلي، رشت، رامسر، بابلسر و گرگان ارزيابي  5

 1اند و ايستگاه جابجايي مکاني داشته 0دهد که ها نشان ميند. شناسه تاريخي ايستگاهشد
ها نيز داراي شرايط استاندارد ايستگاه داراي شناسه تاريخي دقيق نيستند اما اين دو ايستگاه

 اند. نبوده

ها از آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق و نسبي استفاده براي تحليل دقيق داده
هاي مورد مطالعه را مطابق با شناسه رديده است. نتايج هر دو آزمون ناهمگني سريگ

نمايد. مطابق آزمون همگني نرمال استاندارد مطلق و نسبي، ئيد ميأتاريخي ايستگاه ت
که ناهمگني در شود در صورتيهاي زماني دماي کمينه ديده ميناهمگني در اکثر سري

هاي زماني سالانه و دماي بيشينه وجود دارد و اکثر سريهاي زماني تعداد کمي از سري
تر مواقع حتي جابجايي ايستگاه سبب باشند و در بيشفصلي دماي بيشينه همگن مي

هاي زماني دماي حداقل توان نتيجه گرفت سريها نشده است. بنابراين ميناهمگني آن
باشند. تر ميناهمگني حساسهاي زماني دماي حداکثر به عوامل ايجادکننده نسبت به سري

دهد که يـرم نشان مـصول سرد و گـهاي زماني دما در فريـهمچنين مقايسه بين س
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تري نسبت به هاي زماني دماي بيشينه و کمينه فصول سرد داراي ناهمگني بيشسري
 باشند. هاي زماني فصول گرم ميسري

باشد. العه جابجايي مکاني ميهاي مورد مطترين عامل ايجاد ناهمگني در ايستگاهمهم
هاي زماني فصلي و توان گفت که سريبنابراين بر اساس روش مطالعه در اين مقاله مي

باشند. زيرا آزمون هاي بندر انزلي، رشت و گرگان ناهمگن ميسالانه دماي کمينه ايستگاه
نمايد. در د ميهاي زماني دماي کمينه را تائيآماري و شناسه تاريخي ايستگاه ناهمگني سري

ناهمگن  توان کاملاًهاي زماني دماي کمينه ايستگاه رامسر و بابلسر را نميکه سريصورتي
مشخص  نمايد و شناسه تاريخي آن کاملاًدانست زيرا تنها آزمون ناهمگني آن را تائيد مي

 نيست. 
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