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  مختلف سال های تغییرپذیری خلق در شرایط آب و هوایی و فصل
 در جمعیت بهنجار

 
 **خانی ، نرگس ابراهیم**نرگس کرمقدیری، *دکتر حسین کاویانی

 
 چکیده

 . بوده استتغییرات آب و هوایی و فصلی در خلق جمعیت عمومی شهر تهران تأثیر  بررسی ،هدف از پژوهش حاضر: مقدمه
هـای آب و هـوایی مختلـف، فهرسـت       سال و نیز در وضـعیت ی  های چهارگانه   آزمودنی در فصل   115 :کار  روشمواد و   

هـای    بـرای تحلیـل داده     .را تکمیـل کردنـد     (BDI) افسردگی بک    ی  نامه  پرسش و   (BAI) صفات خلقی، مقیاس اضطراب بک    
 .کار برده شد بههای تکرار شونده  پژوهش تحلیل واریانس چندمتغیره با مقیاس

 و  یزیپـا ،   زمسـتان  ،   بهـار  عبـارت از  کاهش،   الگوی تغییرات خلقی مثبت، به ترتیب روال       نشان داد که   این بررسی    :ها  فتهیا
وضـعیت  از نظـر  .  بهار و زمستان، پاییز ،تابستان: بودصورت وارونه  این روند برای تغییرات خلقی منفی به   .  بوده است  تابستان

در ایـن  بررسی مورد افراد  در وضعیت بارانی، .بودفزایش خلق مثبت و کاهش خلق منفی آب و هوایی، باران بهاری همراه با ا  
عوامل احتمـالی دیگـری کـه در ایـن میـان          . برخوردار بودند ) های دیگر  نسبت به وضعیت  (از بهداشت روانی بهتری     پژوهش  

 .دیده نشدجنسیت  اثر اصلی یا تعاملی برای عامل چهی. اند شمار روند، طرح شده بهتوانند مؤثر  می
 .در تغییرات خلقی نقش دارندهای سال و وضعیت آب و هوا  فصل :گیری نتیجه

 
 تغييرپذيري خلق، اختالل خلقي فصلي، آب و هوا: كليدواژه

 
 مقدمه

هـای وابسـته بـه        یکی از رشـته    1هواشناسی زیستی 
 علمی است   ی  چند رشته ی    شکی و دربرگیرنده  زپدانش  

بررسـی  زنـدگی   اشناسی را بـر     تأثیر رویدادهای هو  که  
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تـأثیر رویـدادهای    ایـن رشـته ارتبـاط میـان         . کنـد  می
ماننـد   ،شناختی بـه آنهـا     های زیست  و پاسخ هواشناسی  
های   حملهزمستان و افسردگی مزمن، سرما و       فرارسیدن  

ــانات     ــگری، نوس ــوای داغ و پرخاش ــم، آب و ه آس
  قلبی های  ه و فعالیت خورشیدی و حمل     1مغناطیسی زمین 

کـه  اند  دریافتـه  هواشناسـان زیسـتی      .کند ررسی می را ب 
با تغییـرات آب و هـوایی       افراد  رفتار، خلق و بهداشت     

ها را  این تغییرات رسیدن اکسیژن به سلول. ارتباط دارند
 فشار خون  و   2د و موجب تغییر در ترکیبات     نده تغییر می 

. )1996  ،5 شـر  ؛2000،  4و سـیگمون   3روهـان (شوند    می
 بـیش از  بر این باورند کـه فراوانـی        هواشناسان زیستی   

هـای   مسئول الکتریکی مولکول  (های مثبت    یونی    اندازه
ــتوان مــی) هــوااکســیژن در  ــدنید عامــل ضــعف ن ، ب

خوابــی،   پـذیری، ســردردها، اضـطراب، بـی        تحریک
تفـاوتی، تهـوع و افســردگی     های شبـانه، بی   کابـوس
ـ      رسد که یـون   بـه نظـر می  . بـاشد ـر هـای منفــی، اث

به لحـاظ نظـری، ایـن       . کنند تری را ایـجاد می    ضـعیف
سـروتونین یـک    . ها بـا سـروتونین ارتبـاط دارنـد         یون
عصبی مغز است و موجب تغییر خلق، آرامش        رسان    پیام

 ،7 تیر؛2001، 6زیلینسکی(گردد   می آلودگی  خواببدن و   
 1996 .( 

ه شرایط آب   اندک  ها نشان داده    بررسیافزون بر این،    
های   نامطلوب موجب تغییرات منفی در فعالیت      و هوایی 

کاهش فراخنـای حافظـه، ثبـات       (عصبی  دستگاه  عالی  
این تغییـرات بـا    چنین    هم. گردد می) توجه و حل مسئله   
عصبی مرکزی به شرایط آب   دستگاه  توجه به حساسیت    

 و همکـاران،    8اوکـاوا ( کنـد  و هوایی متفاوت، فرق می    
 ).2000، 11 و گلدینگ10، توول9 رید؛1996

تأثیر آب و هوا بـر خلـق   سی  ربردر  ) 1995( 12سیر
گونـاگون  ها به شرایط آب و هـوایی         که انسان دریافت  

  و آفتـابی، بـارانـی، ابــری، طـوفانــی، برفـی       مانند  (
ترس یـا   مانند   ؛دهند صورت فوری پاسخ می    به) آلود مه

استرس عمـومی مربـوط بـه    چون حیرت که با عواملی   
از سـوی دیگـر در یـک        . بط هسـتند  رویدادها نیز مـرت   

تمرکز، مانند  چند بُعدی ارتباط متغیرهای خلقی      بررسی  

آلــودگی،  اضــطراب، پرخاشــگری، افســردگی، خــواب
هواشناسـی  بینی و شادابی بـا متغیرهـای         کنترل، خوش 

مانند روزهای آفتابی، بارانی، برفی، معتـدل و مرطـوب          
 کـه آب و   نشـان داده شـد      مورد بررسی قرار گرفت و      

هوای مرطوب، معتدل و آفتابی بیشترین تأثیر را بر خلق          
 آب و هوای مرطوب موجـب کـاهش تمرکـز و            .دارند

و در آب و هـوای      گـردد     مـی آلـودگی    افزایش خـواب  
 ؛1984،  13هـووارث (شود    کم می معتدل میزان اضطراب    

 .)1998،  17 و دومونـت   16، پـاکوت  15، هربرت 14گیلمت
 جمعیت عمومی بین های عاطفی فصلی در اختالل شیوع  

 از  %25 تـا    %13بـین   هرچنـد   شود    برآورد می  %7تا  % 4
جمعیت عمومی از مشکالت خلقی در زمستان شکایت        

مشکالت عاطفی یا زیرنشانگان اخـتالل عـاطفی        . دارند
 19اخـتالل عـاطفی فصـلی     هماننـد   ) S-SAD (18فصلی

)SAD (     شـدت و تنـوع در طـول        از نظـر    بوده و تنهـا
اختالل عاطفی فصلی نبایـد بـا       . تندپیوستار متفاوت هس  

 اشــتباه شــود؛ ســالیانهغیرفصــلی افســردگی اساســی 
 میلیون آمریکایی بدون توجه بـه فصـل، مبـتال بـه             13

). 2000 و سـادوک،     20سـادوک (شـوند    افسردگی مـی  
هــا،  بــا موقعیــت غیرفصــلی افســردگی اساســی  

و پزشکی پیونـد    زیست شیمیایی   ها، موارد    دادن  ازدست
 1 ).1998  و همکاران،لمتیگ(دارد 

اخـتالل عـاطفی    در  ممکـن   سـازوکارهای   یکی از   
پایداری نسبتاً ویژگی  است، 21فصلی، تغییرپذیری خلقی 

تغییرپـذیری خلقـی بـا    . شـود  دیده می که در این افراد     
تغییرپـذیری  کـه    یافـراد . واکنش هیجانی ارتباط دارد   

پـذیری   ممکن است دارای واکنش   بیشتری دارند   خلقی  
_______________________________________ 
1- earth’s magnetic field fluctuations  
2- compositions  3- Rohan   
4- Sigmon  5- Sher 
6- Zielinski  7- Thayer 
8- Okawa  9- Reid 
10- Towell   11- Golding 
12- Cyre   13- Howarth 
14- Guilmette  15- Herbert 
16- Paquet  17- Dumont 
18- Subsyndromal-Seasonal Affective Disorder 
19- Seasonal Affective Disorder 
20- Sadock  21- mood swing 



. بیرونی باشـند  نیرومند  تغییرات  برابر   بیشتری در  هیجانی
هـای   رسد که واکنش هیجانی یکی از ویژگی       به نظر می  

تـر،   پذیری قـوی    است چون افراد با فصل     1پذیری فصل
دسـت    بـه  2گرایـی  ینژنـد  نمرات نسبتاً بـاالیی در روان     

دهی هیجانی بیشتری به شـرایط       آورند و اغلب پاسخ    می
، 3 مـادن  ؛2000 و همکـاران،     ریـد (آب و هوایی دارند     

 ).1996  ،6 و مارتین5، روزنتال4هیت
ــی در  ــا   پژوهش ــد ت ــته ش ــجویان خواس از دانش
ی   نامـه   پرسـش  و   7ی سنجش الگوی فصـلی      نامه  پرسش

را در فصل پاییز، زمستان و بهار،        (BDI) 8بکافسردگی  
ی   برپایـه بیش از نیمی از این دانشجویان       . تکمیل نمایند 

 الگـوی فصـلی، الگـوی خلقـی         ی سـنجش    نامه  پرسش
 ، کـه بـا خلـق پـایین        ،نشان دادند گیری   چشمزمستانی  

 افـزایش    و  فعالیت اجتماعی   و کاهش در سطوح انرژی   
های زمستانی ارتبـاط     وزن، اشتها و میزان خواب در ماه      

زیرنشانگان اخـتالل    ،دانشجویانشانزده درصد   . داشت
هـای اخـتالل عـاطفی       آنها مـالک  % 5عاطفی فصلی و    

در بررسـی نهـایی، دانشـجویان       . صلی را نشان دادند   ف
نسـبتاً  ” را در دسـامبر و احسـاس         “نسبتاً بـد  ”احساس  
ــوب ــد  “خ ــزارش نمودن ــل گ ــان و ( را در آوری روه
 ). 2000، نوسیگم

بیماران کرونـری   بر روی    ،یابی  زمینهبررسی  در یک   
از % 19های نوامبر، دسامبر، ژانویه و فوریـه        قلب در ماه  

دشـواری در خـواب     ی    در زمینـه   از مردان    %14زنان و   
 دشواری در خواب در مـاه دسـامبر         .پاسخ مثبت دادند  

 هـای روزشـدن     کـم . افزایش و در فوریه کاهش داشت     
هـای   روشن در دسامبر و ژانویه، بـا شـیوع پــریشانی         

 ).1999، 10 و گربرشاگن9هارت(بود همراه روانی 
یـرات  ی تغی   در زمینـه  های انجام شـده       بیشتر بررسی 
 خلقـی   هـای    روانپزشکی بر اختالل   های  فصلی و اختالل  

روانپزشکی نیز  های    اختالل، هرچند سایر    اند  نمودهتأکید  
ــی فصــلی دارای ممکــن اســت  ــد ویژگ ــند، مانن باش

ـ  کـه عال   11عصـبی پراشتهایی   م آن در طـول زمسـتان       ی
 هــای تغییــرات فصــلی در اخــتالل. یابــد افــزایش مــی

عملی نیز گزارش شـده     و وسواس   بارگی    میاضطرابی،  

، تأثیر فصل بر خودکشی    ها  در شماری از پژوهش   . است
ــی  ــماری   بررس ــه ش ــده ک ــان داده ش ــده و نش از ش
از آب و هـوای بسـیار بـد رخ داده           پـس   ها   خودکشی

ارتبــاط میــان نــور و       ها گویای     بررسیبرخی  . است
 1 ).2000، 12پرتی( اند بودهخودکشی 

و وضـعیت آب و      اقلیمـی     و آیا شرایط جغرافیـایی   
هـدف از پـژوهش      بر خلق تأثیر بگذارد؟   تواند    میهوا  

تغییرات آب و هـوایی و      چگونگی تأثیر   حاضر بررسی   
. بوده اسـت  ر خلق جمعیت عمومی شهر تهران       بفصلی  
شرایط مختلـف آب    پژوهش آن بوده است که       ی  فرضیه

ماننـد  سال بـا تغییـرات خلـق        های    و هوایی طی فصل   
 .ارتباط دارد برانگیخته و عصبی ، شاد،مضطربافسرده، 

 
 كار روشمواد و 

چون جمعیت   ،شدانجام  شهر تهران   این بررسی در    
و اسـت   تشکیل شـده    مختلف ایرانی   های    آن از قومیت  

ابری، بـارانی،   (متفاوت  چهار فصل سال با آب و هوای        
از افـراد   نمونـه    .شـود   در آن دیده مـی    ) آفتابی و برفی  

. در دسترس انتخاب شدند   گیری   عادی به صورت نمونه   
چنـد شـرکت و   زن و مرد  ها از میان کارمندان      آزمودنی

پـس از جلـب     . نهاد و نیز افراد عادی انتخـاب شـدند        
این افـراد در    . شدهای الزم انجام     رضایت آنها ارزیابی  

 سال و دارای تحصیالت راهنمـایی       18-50سنی  گستره  
ایم این طرح پژوهشـی، مبتنـی بـر پـاراد         . بودندبه باال   
 بود؛ یعنی هر آزمودنی با خودش سنجیده        گروهی  درون
شـود تـا نقـش عوامـل         باعـث مـی   امـر    ایـن    .شد می

 اجتماعی،  ی   سن، تحصیالت، طبقه   مانند (کننده  مخدوش
کمتـرین سـطح    بـه   ) محل مسکونی و شرایط اقتصادی    

ماننـد   یهای ها مالک  چنین در انتخاب آزمودنی    هم. برسد
سایر الکل و   نکردن  ف  جدی، مصر پزشکی  نبود مشکل   

_______________________________________ 
1- seasonality  2- neuroticism  
3- Madden  4- Heath   
5- Rosenthal  6- Martin  
7- Seasonal Pattern Assessment Questionnaire 
8- Beck Depression Inventory 
9- Hardt   10- Gerbershagen 
11- bulimia nervosa 12- Preti 



شناختی مورد توجه بـوده       عصبمواد و نداشتن اختالل     
؛ از ایـن    انتخـاب شـدند    نفـر    115به این ترتیب    . است

ها   نفر موفق به همکاری در بـعضـی از فصل        11تعداد  
از . های مربوط به آنها کنار گذاشته شـد         دادهنشدند که   

  نفـر تحلیـل    104 بـه دسـت آمـده از         یها  این رو داده  
 .گردید

 زیـر   هـای هـای پـژوهش ابزار      برای گردآوری داده  
 : کار برده شد به

، 2و اسـتیر   1بک( )BDI(  افسردگی بک  ی  نامه  پرسش
 چهـار دارای   گروه جمله و هر گـروه        21دارای  ) 1993

. استمتغیر   سه تا   صفر جمالت بین    ی  نمره. گزینه است 
در بررسی انجام شده پیرامـون روایـی و پایـایی ایـن             

 82/0 و   67/0ترتیـب     های همبستگی بـه     ، ضریب آزمون
 ).کاویانی، منتشر نشده(است گزارش گردیده 

ـ  ()BAI (3اضطراب بک ی    نامه  پرسش  اسـتیر،    و کب
شـده و   سـاخته   برای سنجش میـزان اضـطراب        )1990

 ایـن نمـرات    مجمـوع   ی    دامنه.  عبارت است  21دارای  
ضـریب  )  الـف  1381(کاویـانی    . اسـت  63 تا   صفراز  

 را بـرای روایـی و پایـایی آن          73/0 و   62/0ی  همبستگ
 .گزارش نموده است

، 5وزیمـات  ((MACL) 4خلقـی هـای     ویژگیفهرست  
، 8برای سـنجش خوشـکامی    ) 7،1990 و چمبرلین  6جونز

ــبی  ــی عص ــزا 9برانگیختگ ــی نیرواف  در 10 و برانگیختگ
ایـن فهرسـت    . شده اسـت  ساخته  وضعیت کنونی فرد    

 ی   هشـت واژه   .است) عاطفی(خلقی  ویژگی   24دارای  
مربوط به خوشکامی، هشت واژه مربوط به برانگیختگی        
عصبی و هشت واژه مربوط بـه  برانگیختگـی نیروافـزا            

معنی توانایی در لذت بردن از امور        خوشکامی به . است
شود؛ برانگیختگـی عصـبی حـالتی       و سرگرمی تعبیر می   

پـذیرتر اسـت؛     است که فرد به لحاظ عصبی، تحریـک       
دهد که فـرد در      وافزا حالتی را نشان می    برانگیختگی نیر 

 بـرای   .کند  می یآن احساس انرژی و توانمندی زیـادتر     
)  ب 1381(روایی و پایـایی ایـن ابـزار نیـز کاویـانی             

-85/0 و   51/0-62/0هـای همبسـتگی       ترتیب ضریب   به
 1. را گزارش نموده است70/0

آوری گـرد منظـور    ها، بـه   سازی آزمون  پس از آماده  
هـا بـه چهـار گـروه تقسـیم شـدند و             ودنیها، آزم  داده

تقسـیم  (ها قرار گرفت      ها در اختیار سرگروه    نامه  پرسش
ها توسط  نامه پرسش. ) اجرایی داشت ی  ها تنها جنبه    گروه

 نهر سرگروه در شرایط آب و هـوایی مـورد نظـر بـی             
هر . شدندآوری  گردو پس از تکمیل،     ع  یها توز  آزمودنی

، )بـارانی ( ال، بهـار  مختلف سـ  های    در فصل  بار   4فرد  
و زمسـتان  ) آفتـابی یـا بـارانی   (، پاییز  )آفتابی(تابستان  

 بـه پایـان     1382در بهـار    بررسـی   . شدارزیابی  ) برفی(
، بررسـی با توجه به عامل باران بهـاری در ایـن           . رسید

هـا در    برای کنترل عامل فصـل، شـماری از آزمـودنی         
 .یزی هم آزمون شدندیوضعیت باران پا

واریانس تحلیل    و آمار توصیفی ها    ادهبرای تحلیل د  
 و آزمـون    11هـای تکـرار شـونده       چندمتغیره با مقیـاس   

نمـرات آزمـودنی هـا در        .شـد کـار بـرده       بـه  tآماری  
کـار   عنوان مقیاس تکرارشونده به    های مختلف به   مقیاس
هـای    از آنجا که نمونه در طی فصول و وضعیت        . رفتند

هـای   وضعیت” و   “فصول سال ”آب و هوایی ثابت بود،      
 به محاسـبه    گروهی  درونعنوان عوامل     به “آب و هوایی  

عامل جنسیت به عنوان عامل میان گروهـی        . وارد شدند 
 .در عملیات آماری به کار رفت

 
 ها  يافته

تحصـیلی و تأهـل افـراد        جنس، وضعیت    1 جدول
سـن   میانگین   .دهد را نشان می  بررسی  شرکت کننده در    

و ) 1/8نحـراف معیـار   ا(سـال   6/31زنان مورد بررسی    
 .بود) 4/9انحراف معیار ( سال 8/31میانگین مردان 

_______________________________________ 
1- Beck   2- Steer 
3- Beck Anxiety Inventory 
4- Mood Adjective Check List 
5- Matthews  6- Jones  
7- Chamberlain  8- hedonic tone 
9- tense arousal  10- energetic arousal 
11- MANOVA with repeated measures 
 



 فراوانی مطلق و نسبی زنـان و مـردان مـورد            -1جدول
 بررسی برحسب جنس، وضعیت تحصیلی و تأهل

 (%)فراوانی   متغیر

 )2/52 (60 زن جنس

 )8/47 (55 مرد 

 )3/44 (51 زیردیپلم وضعیت تحصیلی

 )7/55 (64 دیپلم و باالتر 

 )0/40 (46 مجرد وضعیت تأهل

 )9/59 (68 متأهل 

 )9/0 (1 گرفته طالق 

 
جنسـیت  : 2[یک رشته تحلیـل واریـانس دوطرفـه         

 بـا   ])، زمستان پاییزبهار، تابستان،   (فصل  : 4×)مرد، زن (
 هـای   ههای تکرارشونده برای بررسی آماری نمـر       مقیاس

بررسی، در این   . شدکار برده     بهها   هرکدام از زیرمقیاس  
عنوان متغیر   گروهی و فصل به    عنوان متغیر بین   جنسیت به 

لحـاظ   نچـه بـه    سپس چنا .  به کار برده شد    گروهی  درون
 2 یـا اثـر تعـاملی      1آماری متغیر فصل دارای اثر اصـلی      

، یـک   )کـه در تمام موارد وجود داشـت      (دار بود    معنی
برای کاوش  ) همسان( همتا   ی   برای نمونه  tرشته آزمون   

هـای مختلـف     تغییرات خلق بین فصل   در  یشتر  آماری ب 
یک از عملیات آماری اثر اصلی یـا   در هیچ. اجرا گردید 

 .تعاملی برای عامل جنسیت یافت نشد
داد اثـر اصلـی عامل فصل در عملیات آماری نشـان   

هـای چهــارگانه     که تغییرات خلقی خوشکامی در فصل     
ــی ــت  معنـ  .F]) 3 و001/0p< ، 37/12) =101[دار اسـ

 نمـرات   ی   بـرای مقایسـه    tآزمون هـای    نتایج   2دول  ج
. دهــد را نشـان مـی  خوشـکامی بـین فصـول مختلـف     

تفـاوت  دهـد،    جدول یاد شده نشان مـی     گونه که    همان
 ،46/26میــانگین(نمــرات خوشــکامی در فصــل بهــار 

و ) 26/5 ،47/22(بیشتر از تابستان   ) 35/4معیار  انحراف  

یز ین کمتر از پـا     در تابستا   و است) 08/5،  81/24(یز  یپا
 ).23/5، 49/25(زمستان است و 

تحلیل واریانس نشان داد که اثر اصلی عامـل فصـل           
به لحاظ آماری معنی دار است؛ متغیر خلقی برانگیختگـی    

هـای مختلـف تغییـر       داری در فصل   طور معنی  نیروافزا به 
 3 جدول   .F])3 و   001/0p< ، 62/13) =101[کرده است   

های مختلف   این تغییر بین فصل   داری تفاوت میزان     معنی
گویای آن است که متغیر خلقی   ها    یافته. دهد را نشان می  

انحراف (  48/26میانگین  [برانگیختگی نیروافزا در بهار     
در ، ]45/23) 80/3([ بیشـتر از تابسـتان   ] )95/3 معیار

ــر از  ــتان کمت ــاییزتابس ــتان و  ]71/24) 49/4([ پ زمس
ــایی در  و اســت]11/26) 33/4([ ــر از زمســتان زپ  کمت

 1 .است
اجرای تحلیل واریانس، اثـر اصـلی فصـل         دنبال    به

 ، >p 001/0[ برای تغییرات برانگیختگی عصبی رخ نمود     
تــر را رشــته   کــاوش فــزون . F])3 و101= (54/47

 ). 3 جدول( آشکار ساخت tهای  آزمون
که برانگیختگی عصبی در بهـار      ها نشان دادند      یافته

 کمتر از تابستان    ])01/3 معیاراف  انحر (71/12میانگین[
در تابسـتان   ،  ])58/3 (07/17[ پاییزو   ])67/3 (28/18[

 84/14[ بیشــتر از زمســتان پــاییز در و پــاییزبیشــتر از 
برانگیختگـی عصـبی هرچنـد در بهـار         .  است ])37/4(

 .دار نبود ی تفاوت معنیلکمتر از زمستان بود، و
 F])3  و 001/0p< ، 43/27= )101[اثر اصـلی فصـل      

هــا در  نشــان از تغییــرات ســطح افســردگی آزمــودنی
 برای تغییـرات سطـح    tآزمون  . های مختلف دارد   فصل

 نشـان   2های چهارگانه، در جـدول       افسردگی بین فصل  
رسد سطح افسردگی در بهار      به نظر می  . شده است داده  

 کمتـر از تابسـتان      ])86/4معیارانحراف   (52/4میانگین  [
، ])63/6 (34/7[ پـاییز بهار کمتر از     در   ،])74/6 (92/9[

 و  ،])51/6 (54/5[زمسـتان   و   پاییزدر تابستان بیشتر از     
 . بیشتر از زمستان استپاییزدر 

_______________________________________ 
1- main effect  2- interaction effect 
 



های  فصلدر   خلقی یها مقیاس های  ه نمر ی  مقایسهجهت  ) همسان( همتـا   ی   بـرای نمـونه  tهای    آزمـوننتایج   – 2جـدول
 چهارگانه

df ها فصل خوشکامی  نیروافزایبرانگیختگ ی عصبیتگبرانگیخ افسردگی اضطراب 
  تابستان-بهار  30/6*** 92/5 *** 36/12*** 42/8 *** 95/6 *** 103
 یزی پا-بهار 78/2** 46/3 ** 06/3 * 03/4 *** 47/2 * 103
  زمستان–بهار  71/1 96/0 59/4 *** 61/1 46/0 103
 یزی پا–تان تابس 29/3** 23/2 * 78/0 89/3*** 36/5 *** 103
  زمستان–تابستان  93/4** 80/4 ** 79/6 *** 88/7 *** 01/7 *** 103
  زمستان–یز یپا 27/1 00/3 * 46/1 83/2 ** 48/2 * 103

***p< 001/0    ,  **p< 01/0   , *p< 05/0  

ـ   ضـعیت وبرای سنجش تغییرات خوشـکامی در  ) همسان( همتا ی  برای نمونهt آزمون های  -3جدول   وایی هـای آب و ه
 مختلف

df ها وضعیت خوشکامی  نیروافزایبرانگیختگ ی عصبیبرانگیختگ افسردگی اضطراب 
  آفتابی-بارانی  32/2 * 27/3 ** 35/5 *** 91/5 *** 41/4*** 100
  برفی-بارانی  89/0 39/0 99/3 *** 46/1 04/0 100
  برفی-آفتابی  86/1 09/3 ** 58/1 59/5 *** 12/5*** 100
 ییزی باران پا-باران بهاری  21/1 26/2 * 90/2 ** 11/4 *** 50/2 * 79

***p< 001/0    ,  **p< 01/0   , *p< 05/0  

وجـود اثـر اصـلی      ی    دهنـده   نشانتحلیل واریانس،   
عامـل فصـل بــرای تغییـرات ســطح اضـطراب اســت     

]001/0p< ، 52/18) =101   3 و([F  سطح به بیان دیگر    ؛
ال، متفـاوت   ها در چهار فصل سـ      اضطراب در آزمودنی  

سطح اضـطراب در     کهداد   نشان   tآزمون آماری   . است
 کمتـر از    ])48/4معیـار   انحـراف   (  02/4میانگین  [ بهار

 در ،])75/5( 50/5[ پــاییزو  ])47/6( 90/8[تابســتان 
 ])61/5( 32/4[ در زمسـتان      و پـاییز تابستان بیشـتر از     

 . استپاییزو کمتر از تابستان 
 جنسـیت : 2[رفـه   یک رشته تحلیـل واریـانس دوط      

 بارانی، آفتابی، برفی  (وضعیت آب و هوا     : 4×)مرد، زن (
 با مقیاس تکرار شونده برای بررسـی        ]) برفی -و بارانی 

. شـد کار گرفته     بهها   آماری نمرات هرکدام از زیرمقیاس    
گروهـی و     عنوان متغیر میـان    در این عملیات، جنسیت به    

ـ   عنوان متغیر درون   وضعیت آب و هوا به     کـار   هگروهی ب
ب و هوا دارای اثر اصلی      آاگر متغیر وضعیت    . برده شد 

 همتـا  ی   بـرای نمونـه    tیا تعاملی بود، یک رشته آزمون       
هـای احتمـالی میـان       دادن تفـاوت   برای نشان ) همسان(

. شـد  مـی کار برده    های مختلف آب و هوایی به      وضعیت
دارای هیچ اثر اصلی یا تعـاملی       را  جنسیت  این بررسی   

سـنجیده  ضعیت بارانی تنها در فصل بهـار        و .نشان نداد 
بـرای کنتـرل    (هـا    شد، از این رو گروهی از آزمـودنی       

 و در شرایط بارانی     پاییز، در فصل    )تداخل بهار و باران   
 . لحاظ شدtها را پر کردند که در آزمون های  مقیاس

هـای آب و هـوایی       تغییرات خوشکامی در وضعیت   
ـ   معنـی گرچه به سـطح     گانه   سه ، امـا   ک شـد  داری نزدی

ــی ــود معن ــدول. دار نب ــون3ج ــایج آزم ــای   نت  در tه
. دهـد  های آب و هوایی مختلف را نشـان مـی          وضعیت

، خوشـکامی در    دهـد   مـی نشـان   جـدول   طور که    همان
 ])07/5( معیارانحراف ( 12/26میانگین [وضعیت بارانی 

تفاوت .  است ])98/4( 77/24[ بیشتر از وضعیت آفتابی   
 59/25[ی با وضعیت برفی     خوشکامی در وضعیت باران   



دار نبود؛ هرچند افراد در وضعیت بارانی         معنی ])27/5(
خوشـکامی در   . انـد  داشـته احساس خوشکامی بیشتری    

 یپـاییز  و باران    ])35/3( 12/26[وضعیت باران بهاری    
 هرچند افـراد   ،دار نداشت   تفاوت معنی  ])41/5( 09/25[

در وضعیت باران بهاری احساس خوشـکامی بیشـتری         
وضعیت برفـی و آفتـابی      در  خوشکامی  . گزارش کردند 

 .دار نبود تفاوت معنیدارای 
تحلیل واریانس برای تغییرات برانگیختگی نیروافـزا       
نشان داد که یک اثر اصلی برای عامل وضـعیت آب و            

ــود دارد  ــوا وجـ . F]) 2 و p< ، 94/5) =98 01/0[هـ
نشـان  هـا را     تفاوت سوگیری   ،بییتعقهای آماری    آزمون

 احساس برانگیختگی نیروافزا در وضعیت بـارانی        .ندادد
ــابی  ])28/4( 23/26[ ــعیت آفت ــتر از وض  51/24[ بیش
بدون تفـاوت    در وضعیت های بارانی و برفی        ،])54/3(
 ])61/3( 58/24[در وضعیت آفتـابی     ،  ])29/4( 27/26[

کمتر از وضـعیت برفـی و در وضـعیت بـاران بهـاری              
اری بیشــتر از بــاران د طــور معنــی  بــه])46/4( 17/26[

 .)3جدول(بود  ])99/4( 68/24[ی پاییز
ــرات      ــاوش در تغیی ــرای ک ــانس ب ــل واری تحلی

هــای آب و هــوایی  برانگیختگــی عصــبی در وضــعیت
اصلی برای عامل وضـعیت      مختلف نشان دادکه یک اثر    

. F])2 و 001/0p<   ،43/15) =98[آب وهوا وجود دارد     
عصـبی در   کـه برانگیختگـی     نشـان داد     tهـای    آزمون

 هـای    کمتر از وضعیت   ])31/3( 87/12[وضعیت بارانی   
 در   و ])37/4( 89/14[برفـی     و ])58/4( 64/15[آفتابی  

دار بیشـتر از وضـعیت       وضعیت آفتابی به طور غیرمعنی    
 افزون براین، برانگیختگی عصبی در وضعیت       .بودبرفی  

 کمتر از وضـعیت بـاران       ])35/3( 82/12[باران بهاری   
 .)3جدول  ( بود])63/4( 50/14[ی پاییز

تحلیل واریانس بـرای کـاوش در تغییـرات سـطح           
های  ها در وضعیت   شده توسط آزمودنی   افسردگی تجربه 

دار را بـرای     آب و هوایی مختلف، یک اثر اصلی معنـی        
ــوا    ــعیت آب و ه ــل وض ــان داد عام   ،>001/0p[نش

های بعدی نشان داد که      بررسی. F]) 2 و   102( =66/20
  وضـعیت بـارانی   در  دگی احسـاس شـده      میزان افسـر  

ــابی ])03/5( 72/4[ ــعیت آفتـ ــر از وضـ  70/8[  کمتـ
وضعیت آفتابی بیشـتر از وضـعیت برفـی           در ،])35/7(
ــاری   و ])64/6( 50/5[ ــاران به ــعیت ب  37/4[ در وض
 ])96/6( 58/7[ی  پاییز کمتر از وضعیت باران      ])89/4(

ی دار طور غیرمعنی افسردگی در وضعیت بارانی به. است
 ).3جدول (بودبیشتر از وضعیت برفی 

هــای آب و هــوایی  تحلیــل واریــانس در وضــعیت
دار بـرای عامـل      یک اثر اصـلی معنـی     گویای  مختلف  

 و 001/0p< ، 67/13) =98[ وضــعیت آب و هــوا بــود
2(.[F   آزمون t    در وضـعیت بـارانی     را  ، سطح اضطراب
ــابی  ])70/4( 29/4[ ــعیت آفتـ ــر از وضـ  66/7[ کمتـ
 کمتـر از    ])60/5( 31/4[وضعیت برفی   در  و  ،  ])21/7(

هـای بـارانی و       ولی وضعیت  ،نشان داد وضعیت بارانی   
افزون بر این اضطراب    .  نداشتند یدار برفی تفاوت معنی  

ــاران در وضــعیت  ــاری ب ــر از ])49/4( 81/3[به ، کمت
. نشـان داده شـد     ])73/5( 53/5[ی  پاییزوضعیت باران   

دارای برفـی    بـارانی و     های  سطح اضطراب در وضعیت   
 .دار نبود تفاوت معنی

 
 بحث

با هـدف ارزیـابی تغییـرات خلـق در          پژوهش  این  
هـای چهارگانـه و وضـعیت هـای آب و هـوایی              فصل

. از شهروندان تهرانی انجـام شـد        نمونهمختلف در یک    
هـا روی    یعنـی تکـرار آزمـون     (انتخاب جمعیت ثابـت     

هـای آب و هـوایی       ها و وضـعیت    ها در فصل   آزمودنی
 .برای کنترل تغییرات میان گروهی بود) فمختل

پـژوهش  های   آزمودنیشناختی   جمعیتهای    ویژگی
سـن، جـنس، وضـعیت      نظر   بودن نمونه از  همتاگویای  

 هرچنـد محـدود بـودن       ،تأهل و سطح تحصیالت بـود     
 تقسـیم آن بـه واحـدهای کـوچکتر و           ی  نمونه اجـازه  

 .داد را نمیتعقیبی های آماری  کاوش
خلقـی بـه تغییـرات سـریع و         های    ویژگیفهرست  

های مختلـف حسـاس اسـت،        گذرای خلق در وضعیت   
ولی حساسیت دو مقیاس دیگـر بـه سـنجش تغییـرات            

. گـردد  برمـی ) بـیش از دو هفتـه  (تر خلق   طوالنی مدت 



سـنجش تغییـرات خلـق از هـر دو          پژوهشـگران   برای  
تغییرات سـریع و گـذرا و تغییـرات طـوالنی           (دیدگاه  
خلقـی بـه    های    ویژگیهرست  ف. اهمیت داشت ) تر مدت

 ، ولـی  تغییرات در طیف بهنجار خلـق اختصـاص دارد        
هـای   نوسـان اضطراب و افسردگی بـک  های  نامه  پرسش

ــهاز خلقــی را  ــا نابهنجــار ی  دامن ــالینی(بهنجــار ت ) ب
 ندکار گرفتـه شـد       از آن جهت به    هاابزاراین  . دنسنج می
بهنجـار و   ی    زمینـه  بتوان تغییرات خلقی در هـر دو         که
از میان  بررسی   مورد   ی   هرچند نمونه  .ابهنجار را سنجید  ن

امـا بررسـی     ،جمعیت عادی شهر تهران برگزیـده شـد       
) …افسرده، مضطرب و  (دیگری بر روی جمعیت بالینی      

 .را تکمیل کنداین بررسی های  تواند یافته می
یـابیم کـه خلـق در        هـا درمـی    با نگاه کلی به یافته    

آفتابی، (و هوایی   های آب    مختلف و وضعیت  های    فصل
 . کند ، تغییر میگیری چشمطور  به) بارانی و برفی

در اینجا خوشکامی و    (الگوی تغییرات خلقی مثبت     
در روند کـاهش    دارای  ترتیب   ، به )روافزایختگی ن یبرانگ
بـه بیـان دیگـر      .  اسـت   تابسـتان   و یزی پا ،زمستان،  بهار

لـذت  (ها در بهار بیشترین احساس خوشکامی        آزمودنی
و احساس برانگیختگـی    ) ها مور مختلف و سرگرمی   از ا 

احساس انرژی سرشار در انجام امور مختلـف        (نیروافزا  
اند و این    را تجربه کرده  ) ینیپذیری پا  زندگی و خستگی  

یز کاهش پیدا کرده    یترتیب در زمستان و پا     ها به  احساس
چنـین،     هـم  .رسیده است ین سطح   و در تابستان به کمتر    
ـ ای را ارا  الگوی وارونـه   تغییرات خلقی منفی   . دادنـد ه ی
در اینجا برانگیختگی عصـبی،     (منفی  روند کاهش خلق    

  ،، بـــه ترتیـــب تابســـتان)اضـــطراب و افســـردگی
ها در تابسـتان      یعنی آزمودنی  ، بود  زمستان و بهار   ،یزیپا

سـال برانگیختگـی عصـبی،      هـای     بیش از سایر فصـل    
ــرده  ــه ک ــردگی را تجرب ــن  اضــطراب و افس ــد و ای ان

خود رسـیده   سطح  ها در فصل بهار به کمترین        ساحسا
از در تابسـتان    بررسـی   افراد مورد    ،به بیان دیگر  . است
ـ و عال  نـد بودتـر    عصبی برانگیخته نظر   م اضـطرابی و    ی

در فصـل   امـا    ،نموده بودند افسردگی بیشتری را تجربه     
 .شتندوضعیت بهتری دااز این نظر بهار 

ای پـژوهش  ه توان گفت که آزمودنی طور کلی می   به
و در تابستان بدترین وضعیت بهداشـت        ینبهتردر بهار   

 .اند روانی را داشته
در فصـل زمسـتان     های دیگـری      در بررسی هرچند  

احساس افسردگی  ) احتماالً به دلیل کمبود نور و سرما      (
، گربرشـاگن هـارت و    (گـزارش شـده اسـت       بیشتری  

حاضـر تأییـد نشـد؛       یبررس، اما این فرض در      )1999
که نـور آفتـاب     (ها در فصل تابستان      زمودنیآبرعکس  

های منفـی   احساس) بیشتر است و از سرما خبری نیست    
رسـد، تکیـه بـر       به نظـر مـی    . گزارش نمودند را بیشتر   
زیستی برای تبیین اثر فصل بر خلـق کـافی          های    نوسان

 فرهنگی را نیز     و شرایط جغرافیایی شاید بتوان   نیست و   
توان چنـد    این ترتیب، می  به  . دانستمؤثر  در این زمینه    

هـای پُربـارش     سرزمینساکنان  فرض را تصور کرد که      
بیشـتر  ، با تغییر فصل به طـرف تابسـتان      )باران و برف  (

های  عکس، مردمان سرزمین  بر و   ،کنند میاحساس نشاط   
 پُرآفتاب و گرم، با تغییر فصل به سوی فصل          ،کم بارش 

ازمنـد  نی؛ این نکته    دارندبارش و سرما، چنین احساسی      
طیـف  بـا   کشـور ایـران،      .اسـت  تر گستردههای    بررسی
 چنین فرضـی    ،های آب و هوایی    یتضعاز و ای    گسترده

بـه هـر روی بیشـتر     . کند  برای پژوهشگران فراهم می   را  
و در اروپای غربی    های انجام شده در این زمینه         بررسی

هایی کـه کـامالً از       ، یعنی سرزمین  اند  شمالی انجام شده  
. ایی میانی و اسـتوایی، متفـاوت هسـتند        نواحی جغرافی 

انـد   به تأیید این فرض نزدیک شـده      ها    بررسیبرخی از   
نقش زمینه   فرهنگی در این      و های جغرافیایی  فاوته ت ک

 1  . )2000، 1مگنوسون(دارند 
کنتـرل  آینـده   های    بررسیدیگری که باید در     متغیر  

ریـد  (ها    بررسیبرخی از   . های فردی است   شود، تفاوت 
انــد کــه ویژگــی    نشــان داده) 2000 کــاران،و هم
گرایی با حساسیت به تغییرات آب و هـوایی      ینژند روان

ارتباط دارد؛ یعنی افرادی که نمـره بـاالیی در ویژگـی            
تر و بیشتر به    زودآورند،   گرایی می  ینژند  شخصیتی روان 

 . دهند تغییرات آب و هوایی واکنش نشان می
_______________________________________ 
1- Magnusson   



غییـرات خلقـی در     مربوط بـه ت   های    یافتهبا نگاه به    
یـابیم کـه     های آب و هـوایی مختلـف، درمـی         وضعیت

صـرف نظـر از     (احساس خوشکامی در شرایط بـارانی       
 هـای   وضـعیت بیشتر اسـت؛    ) یزی یا بهاری بودن آن    یپا

برای سطح  . دنهای بعدی قرار دار    برفی و آفتابی در رده    
افسردگی، یعنـی قطـب مخـالف خوشـکامی، الگـوی           

ه است، یعنـی افـراد در وضـعیت         تغییرات تقریباً وارون  
یزی و  یوضعیت برفی، باران پـا    ترتیب بیش از      بهآفتابی  

 ی  تجربـه . کننـد   مـی تجربـه   افسـردگی را    باران بهاری   
ها در هر دو وضـعیت       برانگیختگی نیروافزا در آزمودنی   

طور یکسان در بـاالترین سـطح        باران بهاری و برفی به    
تابی و بـاران     در حالی که در دو وضعیت آف       ،قرار دارد 

. تـرین سـطح قـرار دارد       ینیطور یکسان در پا    یزی به یپا
بیشتر افراد در وضعیت باران بهاری و برفی        بیان دیگر    به

یزی احسـاس انـرژی و      یوضعیت آفتابی و باران پـا     از  
 .نیرومندی کردند

 برانگیختگی عصبی در وضـعیت آفتـابی و         ی  تجربه
 ســپس وضــعیت برفــی بیشــتر و در وضــعیت بــارانی

در . کمتر بـود   )یزی بودن آن  ینظر از بهاری یا پا     صرف(
برانگیختگی عصبی بیشتری   های آفتابی و برفی      وضعیت

 .وجود داشتنسبت به وضعیت بارانی 
هـای    آزمودنیکه  هستند  چنین گویای آن     همها    یافته
در وضـعیت بـاران بهـاری و برفـی کمتـرین            پژوهش  

 بـا   در مقایسـه  (احساس اضطراب را گـزارش کردنـد        
بـه نظـر    چنـین     هـم ). یزییوضعیت آفتابی و بـاران پـا      

بهداشـت  آنـان از    رسد که در وضعیت باران بهاری        می
هـای دیگـر برخـوردار       روانی بهتری نسبت به وضعیت    

 .بودند
انـد   نشان داده ) 1984هووارث،  (ها    بررسیبرخی از   

که در وضعیت آب و هوای معتدل میزان اضطراب افراد    
هـای بررسـی      یافته یافته با بخشی از      این. تر است  ینیپا

خـوان   هـم ) ین در فصل بهار   ییعنی اضطراب پا  (حاضر  
یعنـی بـاال بـودن    (ایـن بررسـی    اما با بخشی از   ،است

) یز، که یک فصـل معتـدل اسـت   یاضطراب در فصل پا  
کـه بـرای تبیـین    شـاید بتـوان گفـت     . خوانی ندارد  هم

 -تر اثر آب و هوا بر خلـق بایـد شـرایط بـومی             درست
 .نیز در نظر داشتجغرافیایی را 

آلودگی هوا نیز تحت تأثیر شرایط آب و        از آنجا که    
قـرار  ) …بارندگی، بادهای سطحی، حـرارت و     (هوایی  

میزان آلودگی هـوا    شاید بتوان گفت که چون      گیرد،   می
کمتر از شرایط دیگر    ) باران و برف  (بارندگی  در هنگام   

، گمـان   بـی . کنـد   با الگوی فصلی تداخل پیدا می      ،است
تـری   های مطمئن  بندی به جمع تواند    میکنترل این عامل    

 1 .شودرهنمون 
، 3 و ملـروپ   2جکوبسن ،1دم(ها    بررسیدر برخی از    

نشان داده شده که زنان نسبت به تغییرات فصلی ) 1998
 لیکن چنین   ،تر از مردان هستند    و آب و هوایی، حساس    

ه محـدود  با توجه ب. نشددیده حاضر بررسی تفاوتی در  
میـان  ، نبود تفـاوت     بررسی نمونه در این     ی  بودن اندازه 
هر روی، به . توان با اطمینان مطرح کرد را نمیدو جنس 
گسترده در این زمینـه ایـن فـرض را بهتـر            های    بررسی

 . دنکن میوارسی 
، انجام شده حاضر در شهر تهران     بررسی  از آنجا که    

 .وبروستربه کل ایران با محدودیت ها  یافتهتعمیم 
 

 سپاسگزاري
این پژوهش با حمایت مالی محدود دانشگاه علـوم         

 درمانی تهران انجـام شـد       -پزشکی و خدمات بهداشتی   
کــه بدینوســیله از معاونــت پژوهشــی ایــن دانشــگاه  

 .شود سپاسگزاری می
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