
 سخن نخست
ّای هختلف ٍ  فزاگیز ضذُ است. خزٍجی هذل ل تغییز اقلیوی در ایزاى تقزیثاًئدر چٌذ دِّ اخیز، اقثال پژٍّطگزاى حَسُ اقلین تِ هسا

خزُ گزدد ٍ تاأل ّوت ساسهاى َّاضٌاسی ٍ ّوچٌیي ٍسارت ًیزٍ فزاّن هیّای هلی کِ تِ  ّای فزآیٌذ ضذُ جْاًی، ٍ ًیش دادُ دادُ

ّایی اس ایي دست ّستٌذ. در ایي هیاى تغییزات دها ٍ تارش کِ دٍ پایِ اغلی ساختار  ّای ضفاف، تي هایِ اغلی پژٍّص ضٌاسی رٍش

 ISIپژٍّطی داخلی ٍ  -م، پیگیزی ٍ در هجالت هؼتثز ػلویلشٍ ّای ایي پژٍّطگزاى تِ حکن ًیاس ٍ اًذ در هزکش تَجِ قزار دارًذ. یافتِ اقلین

کِ آیا  سَال اغلی ایي است دّذ. حال ػالقوٌذاى قزار هی رسذ ٍ اًثَّی هتٌَع اس دستاٍردّای ػلوی را در دستزس الوللی تِ چاج هی تیي

پژٍّاى تغییز  ّای داًص ّا ٍ یافتِ ًظزات، رٍش دیذ رٍضي ٍ ضفاف اس تَاى یک ّا هی تٌذی آى پذیزًذ ٍ آیا اس جوغ تٌذی ایي هطالؼات جوغ

 این؟ ّا، ها در کجا ایستادُ ِ داد ٍ هطخع کزد کِ در هیذاى پژٍّصئاقلین در ایزاى ارا

پژٍّطی داخلی ٍ  -در هجالت ػلوی 5102جاهغ ٍ سیستواتیک اس هقاالتی کِ تا پایاى سال  تزای پاسخ تِ ایي سَال یک جوغ آٍری ًسثتاً

هقالِ کِ ٍاجذ استاًذاردّای  041ّا  ّای هؼتثز قاتل دستزسی تَدًذ، اًجام گزفت ٍ اس تیي آى تِ چاج رسیذُ ٍ در سایت الوللی تیي

   0اًذ. پذیذُ تغییز اقلین ایزاى را هَرد تزرسی قزار دادُ تَدًذ اًتخاب ٍ هزٍر ضذُ فزاتحلیل )هتاآًالیش( تَدُ ٍ تا هحَریت تارًذگی ٍ دها

اًذ. هحققیي در گزٍُ اٍل تِ آًالیش رًٍذ در  ّای ایزاى تِ دٍ ًگزش کلی ٍ یا تِ دٍ گزٍُ هطالؼات قاتل تفکیک کِ پژٍّص تزرسی ًطاى داد

( اس ایي گًَِ است ٍ در 041هقالِ اس  17% هقاالت )25اًذ.  ّا ٍ کویت تغییز اقلین را تا ایي رٍش جستجَ کزدُ دٍرُ تاریخی پزداختِ ٍ ًطاًِ

ٍ  59کٌذال استفادُ ضذُ. تؼذاد هقاالت داخلی در ایي هجوَػِ  هي ّا تزای رًٍذیاتی اس رٍش ًاپاراهتزی ٍ تِ ٍیژُ آسهَى ایياس  درغذ اس 39

 تَدُ است. 29الوللی  تؼذاد تیي

ساسی  لف ضثیِّای هخت ّای آیٌذُ تِ رٍش ّای اقلیوی تغییزات دها ٍ تارش را در دِّ در گزٍُ دٍم، پژٍّطگزاى تا استفادُ اس خزٍجی هذل

 04هَرد دیٌاهیک ٍ  Delta ،4هَرد  SDSM ،05هَرد  LARS-WG ،00هَرد اس رٍش  25هَرد است کِ در  10اًذ تؼذاد ایي هقاالت  کزدُ

 ّای دیگز استفادُ ضذُ است. رٍش هَرد اس

تاضٌذ.  یذ یکذیگز ًویإذ ٍ یا الاقل هاً آٍردّا هتٌاقض تزرسی ًطاى داد کِ ًتایج حاغل اس ایي تحقیقات ّوگی ّوسَ ًیستٌذ ٍ تزخی دست

ًاساسگار ٍ هثیي ٍجَد  ُغؼَدی ٍ ًشٍلی در یک ایستگاُ تا یک هٌطقِ، جوغ دٍ پذیذ هسلن است کِ ٍجَد ّوشهاى دٍ رًٍذ هتقاتل هثالً

 حتوی خطا در هحاسثات است.

هذل خاظ تحت یک سٌاریَی هؼیي ٍ در یک هٌطقِ ضَد کِ تِ رغن کارتزد یک  ای ًیش هَاردی هؼذٍد دیذُ هی ّای هٌطقِ ًگزی در پیص

 دٍ پژٍّطگز ّوسَ ًیستٌذ. ًتایج هطالؼات جغزافیایی ثاتت

تیٌاًِ، پژٍّطگزاى ارجوٌذ  آهذّای آى یک ضزٍرت هلی است ٍ در دیذ کلی ٍ خَش ل هزتَط تِ تغییز اقلین ٍ پیکَتاُ سخي، پیگیزی هسائ

ًیش  ضٌاسی هطالؼات تغییز اقلین در جایگاُ هٌاسثی قزار دارًذ ٍلی تِ دلیل آًچِ گذضت آسیة ها، ّوَسى ٍ هطاتِ تا پژٍّطگزاى دیگز دًیا

( 5ّا،  ػذم رػایت ضزایط آهاری کارتست رٍش (0 تَاى در: یت را هیؤّا هلوَس ٍ قاتل ر یک ضزٍرت است، تِ ػقیذُ ًگارًذُ تزخی اس آسیة

ّای هَرد استفادُ ٍ تزرسی ًکزدى تاریخچِ  ( ػذم کٌتزل کیفیت داد9ُهجاس،  غیز ٍ دستَرّای آهاری ّا استفادُ اس رٍاتط ٍ ّوثستگی

ّای  اًتخاب ایستگاُ (2 گذرد، ّا هی ّا در طی چٌذیي سالی کِ اس تأسیس آى ( ًذیذى اثزات جاتجایی ٍ تغییز هحل ایستگا4ُّا،  ایستگاُ

پیگیز ًثَدى ػلت یا ػلل  (1خزُ ّا ٍ تاأل یذ هقالِ هحَری در تزرسی( د7 َّاضٌاسی غیز هؼّزف تزای هطالؼات اقلیوی ٍ تغییز اقلیوی،

 ستجَ کزد. ضَد، ج هطالؼات اًجام ضذُ دیذُ هی ّایی کِ در تٌاقض

آٍردّای هطالؼات تغییز اقلیوی ایزاى حسة هٌاطق جغزافیایی هختلف کطَر ًیش تِ اًجام رسیذُ ٍ  در هزجغ ایي پیطگفتار، تَسیغ دست

کِ  ِ گزدیذُئارا 5102ّای جاری تا  ای اس پژٍّص تٌذی فطزدُ ّای راُ تِ تػَیز کطیذُ ضذُ است ٍ در هجوَع جوغ ًاّوَاریّا ٍ  ّوَاری

 پذیز ساختِ است. هطالؼِ اغل هقالِ تِ خَاًٌذگاى ػشیش را تَغیِ

 علی خلیلی 
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