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 چکیده
 یستگاها 33 یهواشناس ياههمنظور از داد ینقرار گرفت. بد یمورد بررس یراندر مناطق مختلف ا یشینهب يپارامتر دما یزمان ییراتپژوهش روند تغ ینا در

 يبرا یدارروند معن جودو یرمن،کندال و اسپ-من يدو آزمون ناپارامتر یريو با بکارگ ید) استفاده گرد1977-2016ساله ( 40 يکشور با دوره آمار یهواشناس
 یجبر نتا یبیترت یجهت کاهش اثر وجود همبستگ ینقرار گرفت. همچن یابیدرصد مورد ارز 95 اريدیو ساالنه در سطح معن یماهانه، فصل یزمان ايهيسر

 یکاهش یزن یبرخ يو برا یشیشهرها افزا برخی يبرا یشینه،ب يدما یزمان ییراتپژوهش نشان داد که روند تغ ینا یجاستفاده شد. نتا TFPW روش از ا،هنآزمو
در سال  یوسدرجه سلس 0,063 یشیافزا یبکرمانشاه با ش ايههیستگادر ا یببه ترت یانهسال یاسدر مق یشینهب يدما یو کاهش یشیروند افزا رینتشیبوده است. ب

 ايههیستگا. در اید) مشاهده گردیوسدرجه سلس -1,64 یعنی( سالدر  یوسدرجه سلس -0,041 یکاهش یببا ش یدریه) و تربت حیوسدرجه سلس 2,52 یعنی(
عملکرد و  یسهبود. مقا یشیافزا یانهو سال یماهانه، فصل یزمان یاسدر هر سه مق یشینهب يروند دما یزدکرمانشاه و  یراز،آبادان، اهواز، بوشهر، ش یز،مشهد، تبر

 توسط دو آزمون وجود داشت. یشینهب يروند دما يدر آشکارساز یموارد تطابق قابل توجه رتشبینشان داد که در  يآمار اردیتوان دو آزمون در سطح معن
 TFPWروش  ،یشینهب يدما یزمان ییراتروند تغ یبی،ترت یسن، همبستگ یبش یرمن،کندال و اسپ-من يآزمون ناپارامتر :یديکل ايههواژ

 مقدمه
آن بر  یرتأث یتبه واسطه اهم يعوامل جو یرمقاد ییرتغ مطالعه

همواره مورد توجه  ینکره زم هواي و ساختار آب
و  یمیاقل یعوقا یپژوهشگران و متخصصان بوده است. بررس

 ناسیشبآن در مطالعات آ ياهیشناخت ویژگ ینهمچن
 ییراتتغ یرتأث یابیآب و ارز یفیو ک یکم یریتمانند مد

 ییبسزا یتاهم يو جانور یاهیگ ايهمیستاکوس رب یمیاقل
سال گذشته و کاهش پوشش برف  40 یدما ط یشدارد. افزا

 یاست. گرم شدن جهان یماقل ییراز جمله شواهد تغ یخو 
مختلف  هايفرآیند در یمهم ییراتممکن است باعث تغ

 یمیاقل یرهايمتغ یرمقاد یانسو وار یانگینشده و م یماقل-آب
را بطور  یرهو غ یديبارش، تشعشع خورش ی،مانند رطوبت نسب

دما و بارش از چند جهت در چرخه دهد.  ییرتغ اريدیمعن
هوا از  يدما ینکههستند: نخست ا یتاهم يدارا ناسیشبآ

دارد و در همه  یاست که استمرار زمان یمیمعدود عناصر اقل
آن را  یوستهبه صورت پ وانتیم یاییجغراف ايهنمکا

 یربا سا یمیاقل یردو متغ ینا ینکهنمود. دوم ا یريگهانداز
رطوبت موجود  یدي،مانند تشعشع خورش هوایی و عناصر آب

 یا یمو تعرق در ارتباط مستق یردر جو، وزش باد و تبخ

را کنترل  هوایی و آب هايفرآیند و اشندبیم یرمستقیمغ
رو اطالع از  ین). از ا1390و همکاران،  یجانی(عل نندکیم

محصوالت  یاريآب یقدق یزيرهبرنام يدما برا تغییراتروند 
 یشپ یکمنابع آب در هر منطقه  یریتو مد یو باغ یزراع

در رابطه با  ياست. تاکنون مطالعات متعدد يشرط ضرور
روند دما در داخل کشور و نقاط مختلف جهان انجام  یبررس

 اشاره نمود: یربه موارد ز وانتیشده است که م
 ايههیستگا) در ا1387( یو روشن یزيپژوهش عز نتایج
 یانگرسر، بابلسر و گرگان برشت، رام ی،بندرانزل یديهمد

بود.  اههیستگاا یندر ا یشینهب يدما اردیمعن یروند کاهش
 ی) در پژوهش خود به روند کاهش1391و گندمکار ( يساالر

 یديهمد یستگاهساالنه در ا یاسدر مق یشینهو ب ینهکم يدما
و همکاران  یانجیپژوهش مر یجنتا .یافتندبندرعباس دست 

 یشیافزا اردیمعن ییراتاز تغ ی) در استان اصفهان حاک1392(
استان بود.  ینکبوترآباد و خور ا ايههیستگادر ا یشینهب يدما

در استان  یماقل ییراحتمال تغ بررسی منظور) به 1392باهک (
در  یشینهب يدما اردیعنم یشکندال، افزا-کرمان با روش من

استان گزارش  ینو دسامبر را در انوامبر  یل،آور ايههما
) در پژوهش خود گزارش 1394و همکاران ( ينمود. احمد
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در  یشینهب يشهرکرد، دما یديهمد یستگاهنمودند که در ا
را  اريدیمعن یشیروند افزا ییزمهر، اسفند و فصل پا ايههما

 ی) با بررس1395( یزهمکاران ن و ياز خود نشان داد. انصار
 يو بلوچستان، به صعود یستاندما در استان س ییراتروند تغ

پژوهش  یج. نتایافتنداستان دست  ینبودن روند دما در ا
 يدما یشیروند افزا یز) ن1395مسرور و بذرافشان ( یفتاح
 ايهناستا یديهمد ايههیستگارا در ا یشینهمتوسط و ب ینه،کم

و همکاران  یمیمطالعات کر یجداد. نتا شانکشور ن یجنوب
 یشینهب يدما اردیاز وجود روند مثبت معن ی) حاک1397(

رشت، رامسر و بابلسر  یديهمد یستگاهماهانه و ساالنه در سه ا
 در شمال کشور بود.

بارش، دما،  يآمار یلتحل ي) برا2008( یو سلطان صبوحی
از  یرانبزرگ ا ياز شهرها یو باد در برخ یرطوبت نسب

 روند اهنکندال استفاده کردند. آ-من يآزمون ناپارامتر
 یو روند کاهش اههیستگادرصد از ا 62دما را در  افزایش

 يگزارش نمودند. کوثر اههیستگادرصد از ا 23بارش را در 
 یشینهو ب ینهکم يدما ییراتروند تغ ی) به بررس2010( يو اسد

 یدر بازه زمان یرانا یديهمد یستگاها 13در  یو رطوبت نسب
 یشینهو ب ینهکم يکردند که دما یانپرداختند و ب 2005-1950

 یوداشته است. ر یروند کاهش یو رطوبت نسب یشیروند افزا
و  یماهانه، فصل ياهه) با استفاده از داد2011و همکاران (

ساله، روند  46 يدر دوره آمار یهواشناس یستگاها 473ساالنه 
مورد  یااسپان کندال در کشور-دما را با استفاده از آزمون من

 60از  یشپژوهش نشان داد که ب ینا یجمطالعه قرار دادند. نتا
بهار و تابستان  ايهلمورد مطالعه در فص ايههیستگادرصد ا

بوده و درجه حرارت ساالنه در تمام  ثبتروند م يدارا
داشته  یشافزا یوسدرجه سلس 0,2تا  0,1حدود  اههیستگاا

 است.
ماهانه،  ینهو کم یشینهب ي) روند دما2011زاده ( ینو حس طبري

واقع در مناطق  یديهمد یستگاها 19و ساالنه را در  یفصل
ساله با استفاده  30 يدر دوره آمار یرانا شکخهیمخشک و ن

 ینا یجکندال مورد مطالعه قرار دادند. نتا-از آزمون من
ه ساالنه ب ینهو کم یشینهپژوهش نشان داد که درجه حرارت ب

 یشدر هر دهه افزا یوسدرجه سلس 0,444و  0,09 یبترت

روند متوسط  ییرات) تغ2012و همکاران ( ینزداشته است. مارت
-2009( یرا در دو دوره زمان یکاامر یدايفلور یالتدما در ا

کندال مورد -) با استفاده از آزمون من1970-2009) و (1895
که در هر دو  پژوهش نشان داد ینا یجقرار دادند. نتا یبررس

تجربه  یالتا ینرا در ا يدوره مورد مطالعه، دما روند صعود
ساالنه  ییرات) روند تغ2012کرده است. ونگ و همکاران (

در  یوپالت یسمنطقه لوئ يپنجاه سال برا یدما و بارش را در ط
نشان داد که در  یجقرار دادند. نتا یمورد بررس ینکشور چ

ساالنه درجه حرارت منطقه مورد  یانگینم شتهپنجاه سال گذ
 29,11 یبارندگ یزانو م یشافزا یوسدرجه سلس 1,19مطالعه 

) 2013( یو ملموس ياست. بوکوالر یافتهکاهش  یلیمترم
و متوسط درجه حرارت را در منطقه مودنا  یشینهب ینه،روند کم

 ینهکرده و نشان دادند که درجه حرارت کم یبررس یتالیادر ا
 0,1در هر دهه  یبنداشته و به ترت اريدیمعن روند بیشینهو 

 یچو تراجکو یکاست. گوج یافته یشافزا یوسدرجه سلس
را با  یبريو ساالنه س یفصل يدما ییرات) روند تغ2013(

به  یجکندال مورد مطالعه قرار دادند. نتا-استفاده از آزمون من
 ساالنهو  یآن است که درجه حرارت فصل یانگردست آمده ب

و همکاران  يبرخوردار است. کوثر اردیمعن يند صعوداز رو
 یستگاها 32را در  یشینهدرجه حرارت ب ییرات) تغ2013(

قرار  یمورد بررس 1960-2005 ياهلدر سا یرانا یديهمد
گرم سال درجه  ايهلفص و اههنشان داد که در ما یجدادند. نتا

کل کشور  دررا  اريدیمعن یشروند افزا یشینهحرارت ب
پنجاه  یباًساالنه تقر یاسدر مق یتجربه کرده است و به طور کل

بودند. با توجه به  یشیروند افزا يدارا اههیستگادرصد ا
 یپژوهش بررس ینهدف از ا یشینه،ب يدما يباال یتاهم

 یران،مهم ا یديهمد ايههیستگادر ا یر،متغ ینا یزمان ییراتتغ
 یرمنکندال و اسپ-من ريمتناپارا ايهنآزمو یريبا بکارگ

با استفاده از  یزن اردیمعن يروندها یبش یربوده است. مقاد
توان دو آزمون  یناست. همچن یدهگرد یینتع یلروش سن وس

 يدما یزمان ياهيوجود روند در سر یصمذکور در تشخ
 ینا یگرد ايهيقرار گرفته است. از برتر یابیمورد ارز یشینهب

گذشته در  ايهشپژوه خالفپژوهش آن است که بر 
و  یرمنکندال و اسپ-کشور، ضمن استفاده از دو روش من
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وجود روند، در  یصدو روش در تشخ ینتوان ا یسهمقا
 95 یناندر سطح اطم یبیترت یوجود همبستگ یزمان ايهيسر

 یبودن همبستگ اردیشده و در موارد معن یبررس یزدرصد ن
 روش از ا،هنآزمو یجکاهش اثر آن در نتا يبرا یبیترت

TFPW است. یدهاستفاده گرد 

 اهشو رو مواد

 و منطقه مورد مطالعه اههداد
ماهانه،  یاسدر سه مق یشینهب يدما ییراتمطالعه روند تغ ینا در

 ايهنموجود در استا یديهمد یستگاها 33و ساالنه در  یفصل
قرار گرفت. در هر استان،  یمختلف کشور مورد بررس

 ییها-یستگاهشده و ا یموجود بررس یديهمد ايههیستگاا
) 1977-2016( سال چهل حداقل اهنآ يکه طول دوره آمار

هر  ياههروند انتخاب شدند. داد یلانجام تحل براي بودند،
 و اهتشده و از روش نسب یبررس یاز نظر همگن یستگاها

از  یکه در برخ اییههیستگاا ياههداد یلتکم براي تفاضل
 یتموقع 1داشتند، استفاده شد. شکل  يآمار ا خالهلسا

 .هددیمورد مطالعه را نشان م ايههیستگاا یمکان

 
 مورد مطالعه یهواشناس یديهمد ايههیستگاا یتموقع -1شکل 

 روند تحلیل
 یرعدم وجود س یااست که وجود و  یناز آزمون روند ا هدف
 یلدل این به. گردد مشخصا ههداد يدر سر ینزول یا يصعود

نرمال بودن،  یرنظ اییههیفرض يپارامتر ايهشکه در رو
 اههیفرض ینوجود دارد و ا یرهاو مستقل بودن متغ یستاییا

 ايهنزمواعتبار ندارد، از آ ناسیشبآ یرهايمتغ ياغلب برا
 استفاده شده است. یرمنکندال و اسپ-من يناپارامتر

 بکار رفته يآمار ايهنآزمو
از دو آزمون  یزمان يدر هر سر ییراتتغروند  یینمنظور تع به

کندال -استفاده شده است. آزمون من یرمنکندال و اسپ-من
 اريدیمعن یینتع ياست و برا ياهرتب يناپارامتر یآزمون

و  یسدال(ه اشدبیمناسب م یرخطیو غ یخط يروندها
) و فرض 0Hدر این آزمون فرض صفر (). 2001همکاران، 

معادل بدون روند و وجود روند در ) به ترتیب 1Hمقابل (
ي است. روابط مربوطه جهت اهاي مشاهدههسري زمانی داد

 کندال به صورت زیر است: -تعیین مقادیر آماره من
)1(  𝐒𝐒 = ∑ ∑ 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬�𝐗𝐗𝐣𝐣 − 𝐗𝐗𝐢𝐢�𝐬𝐬

𝐣𝐣=𝐢𝐢+𝟏𝟏
𝐬𝐬−𝟏𝟏
𝐢𝐢=𝟏𝟏 

)2 (  𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬�𝐗𝐗𝐣𝐣 − 𝐗𝐗𝐢𝐢� =
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⎪
⎨

⎪
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)3 (𝑽𝑽𝑽𝑽𝑹𝑹(𝑺𝑺) = 𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟖𝟖
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⎪
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𝐒𝐒−𝟏𝟏
�𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕(𝐒𝐒) 

       
 

𝐒𝐒+𝟏𝟏
�𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕𝐕(𝐒𝐒) 

          

𝐒𝐒   اگر > 𝟎𝟎

𝐒𝐒  اگر = 𝟎𝟎

𝐒𝐒   اگر  < 𝟎𝟎

 

ي (طول دوره اهتعداد داده مشاهد nکه در روابط فوق 
ي، و اهامین داده مشاهد jامین و  iبه ترتیب  𝐗𝐗𝐣𝐣و  𝐗𝐗𝐢𝐢آماري)، 

q اي برابر و بیشتر از دو ههاي ایجاد شده (با دادههتعداد گرو
مقدار  𝐙𝐙𝐌𝐌امین گروه و  Pاي برابر در ههتعداد داد 𝐭𝐭𝐏𝐏عضو)، 

بیانگر روند  𝐙𝐙𝐌𝐌اشد. مقدار منفی بیکندال م-آماره من
کاهشی و مقدار مثبت آن نشان دهنده روند افزایشی در سري 

 1,96اگر درصد  95ار دیاشد. با توجه به سطح معنبیا مههداد
|𝐙𝐙𝐌𝐌| پارامتر مورد  یزمان يباشد، فرض صفر رد شده و سر <

صورت فاقد روند  ینا یرو در غ اردیروند معن يمطالعه دارا
-آماره من یینتع يپژوهش برا ین. در اودشیم یابیارز

 متلب بکار استفاده شده است.فزار امنرندال، از ک
است. در  يکندال آزمون ناپارامتر-مشابه من یرمناسپ آزمون

)، یکنواختی توزیع و مستقل بودن 𝐇𝐇𝟎𝟎صفر (آزمون فرض  ینا
)، روند 𝐇𝐇𝟏𝟏ا در سري زمانی است و فرض مقابل (ههداد

در سري زمانی است (یو و  اههافزایشی یا کاهشی داد



 رانیدر مناطق مختلف ا رمنیکندال و اسپ-با استفاده از آزمون من نهیشیب يروند دما لیتحل

 

). جهت تعیین مقدار آماره اسپیرمن از روابط 2002همکاران، 
 ردد:گیاستفاده مزیر 

)5 (  𝐃𝐃 = 𝟏𝟏 − 𝟔𝟔∑ (𝐕𝐕(𝐗𝐗𝐢𝐢)−𝐢𝐢)𝟐𝟐𝐬𝐬
𝐢𝐢=𝟏𝟏
𝐬𝐬(𝐬𝐬𝟐𝟐−𝟏𝟏)

 

)6 (   𝐙𝐙𝐒𝐒 = 𝐃𝐃� 𝐬𝐬−𝟐𝟐
𝟏𝟏−𝐃𝐃𝟐𝟐

 

 𝐗𝐗𝐢𝐢، nي اهامین داده مشاهد iرتبه  𝐕𝐕(𝐗𝐗𝐢𝐢  (که در این روابط

مقدار آماره  𝐙𝐙𝐒𝐒اي آموزشی (طول دوره آماري)، ههتعداد داد
) t )2,02با مقدار بحرانی توزیع  𝐙𝐙𝐒𝐒اشند. مقدار بیاسپیرمن م

) و سطح 39(یعنی  n-2وارد نمودن درجه آزادي که با 
ردد. به گیدرصد بدست آمده است، مقایسه م 95اري دیمعن

|𝐙𝐙𝐒𝐒|2,02عبارت دیگر اگر  باشد، فرض صفر رد شده و  <
ار دیار و در غیر اینصورت معندیا معنههروند در سري داد

اشد. در این پژوهش براي تعیین آماره اسپیرمن از بینم
 متلب استفاده شده است.فزار امنرویسی در نهبرنام

-در این مطالعه با توجه به ناپارامتري بودن دو آزمون من
ن و سیل جهت تعیین مقدار کندال و اسپیرمن، از روش س

شیب روندها استفاده گردیده است. در این روش مقادیر پرت 
ا، اثر کمی در تعیین شیب روند دارند ههموجود در سري داد

که مزیت و برتري اصلی آن نسبت به روش رگرسیون خطی 
 ).2007اشد (نواتنی و استفان، بیم

𝛃𝛃هر  يبرا ) 7( = 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐢𝐢𝐌𝐌𝐬𝐬 �𝐗𝐗𝐣𝐣−𝐗𝐗𝐢𝐢
𝐣𝐣−𝐢𝐢
�          𝐣𝐣 > 𝐢𝐢    

امین داده  jامین و  iبه ترتیب  𝐗𝐗𝐣𝐣و  𝐗𝐗𝐢𝐢در این رابطه 
بعنوان میانه  𝛃𝛃اشد که مقدار بیمقدار شیب م 𝛃𝛃ي و اهمشاهد

 دنباله مقادیر داخل کروشه، معرفی شده است.

 یتصادف يناپارامتر ايهناستفاده از آزمو يالزم برا شرط
. بر اساس مطالعات انجام اشدبیم یزمان سري درا ههبودن داد

 اردیروند معن یصاحتمال تشخ یبی،ترت یشده وجود همبستگ
ممکن است  یگر. به عبارت دهددیم یشتوسط آزمون را افزا

صفر را  ضدر صورت نبودن روند، به اشتباه فر یآزمون حت
قبل از  یندهد. بنابرا یصتشخ اردیرد کند و روند را معن
محدود  یبیترت یاثر همبستگ یستیاستفاده از آزمون، با

 ايهشمنظور رو ین). بد2002و همکاران،  یو(کمتر) گردد (
 TFPWو  PW ،VCبه  وانتیشده است که م یهارا یمختلف

 يبهتر یجاز دو روش مذکور نتا TFPWاشاره نمود. روش 
داده است و محققان  یهارا یبیترت یدر حذف اثر همبستگ

 ین). در ا2009 لیو، و ژانگ( نداهاز آن استفاده کرد یاديز
 اهنکه در آ یزمان ايهيروند سر یبررس يپژوهش برا

بود، از  اردیدرصد معن 95 یناندر سطح اطم یبیترت همبستگی
روش  ین. مراحل مربوط به ایداستفاده گرد TFPWروش 

 است: یربصورت ز
 از کها ههداد یزمان يحذف روند موجود در سر •

 بدست آمده است. سیل-سن روش
 يسر يبرا یزمان یرتأخ یکبا  یمحاسبه خودهمبستگ •

 .و سپس حذف آن یکمرحله  یزمان
 مرحله دو یزمان يافزودن دوباره روند به سر •

 یطدر مح یسیبا کد نو TFPWپژوهش مراحل روش  ینا در
 متلب صورت گرفت.فزار امنر

 و بحث نتایج

 ماهانه یزمان سري
کندال و -من ايهنآزمو یريبدست آمده از بکارگ نتایج

ماهانه مشابه هم بوده و  یشینهب يروند دما یینتع يبرا یرمناسپ
نشان داد که در  یجاست. نتا یدهگرد یهارا 2و  1در جداول 

روند  يدارا اههیستگادر اکثر ا یشینهب يماهانه، دما یاسمق
و  يطبر) و 1395و همکاران ( یررضائیهبود. ام یشیافزا
خود نشان دادند که  ايههدر مطالع یز) ن2011اده (زنیحس

 یديهمد ايههیستگادر اکثر ا یشینهب يدما ییراتروند تغ
 یجبا نتا یجهنت ینبود که ا یشیشمال غرب و غرب کشور افزا

 ايههیستگاداشت. در ا یپژوهش همخوان ینبدست آمده در ا
گرگان، زنجان،  رشت، ،شاهرود، بم، تهران، رامسر یرجند،ب

وجود نداشت. در  ياردیسمنان و همدان روند معن ین،قزو
خرم آباد، سقز و شهرکرد روند  یدریه،تربت ح ايههیستگاا

بابلسر،  یز،مشهد، تبر ايههیستگاو در ا یشینهب يدما یکاهش
فسا،، کرمانشاه، کرمان،  یراز،دزفول، آبادان، اهواز، بوشهر، ش

 ین. ایدمشاهده گرد یشینهب يدما یشیروند افزا یزدزابل و 
) بود که در 1391( یضیفرج زاده اصل و ف یجمشابه نتا یجنتا

در  یشینهب يدما یو کاهش یشیآن هر دو روند افزا
 مختلف کشور را گزارش کردند. یديهمد ايههیستگاا

و ساالنه در  یماهانه، فصل یاسدما در مق یشیافزا روند
 یراز،آبادان، اهواز، بوشهر، ش یز،مشهد، تبر ايههیستگاا



  (دو فصلنامه)                1399، بهار و تابستان 108-109، شماره 44دوره  وار،ین 36

 

 اههیستگاا ینمطلب است که ا ینکننده ا ییدتأ یزدکرمانشاه و 
 یانگینم یش. با توجه به افزاوندریم یشبه سمت گرم شدن پ

 یازدر فصل ن آنو مقدار  یباران يدما و کاهش تعداد روزها
تحت  واندتیم يکشاورز یستممناطق، س یندر ا یاهانگ یآب
مشابه  ياهیجنت یز) ن2008( یو سلطان ی. صبوحیردقرار گ یرتأث
 اي،ههیستگاا يپژوهش را برا ینبدست آمده در ا یجهنت

 و آبادان گزارش کردند. یزد یز،مشهد، تبر
و  یکاهش یشینهب يروند دما یهزاهدان در ماه فور یستگاها در

 یهکاشان در ماه ژوئ یستگاهبود. در ا یشیدر ماه سپتامبر افزا
 اريدیروند معن یگرد ايههو در ما یکاهش یشینهب يروند دما

 ياز ماه اوت که دما یرسنندج به غ یستگاهوجود نداشت. در ا
 اريدیروند معن یگرد ايههداشت در ما یشیروند افزا یشینهب

به  یزبندر لنگه ن یستگاه. در ایدمشاهده نگرد یشینهب يدر دما
داشت در  یشیروند افزا یشینهب ياز ماه نوامبر که دما یرغ
مشاهده  یشینهب يدر دما اريدیروند معن یگرد ايههما

از ماه سپتامبر که  یربه غ یزبندرعباس ن یستگاه. در ایدنگرد
روند  یگرد ايههداشت در ما یکاهش روند یشینهب يدما
روند  رینتشیوجود نداشت. ب یشینهب يدر دما اريدیمعن

 یزاندر ماه مه و به م یدریهبت حتر یستگاهکاهش دما در ا
 .یدمشاهده گرد یوسدرجه سلس -3,04

 یبش مقادیر شد ذکر اهشکه در قسمت مواد و رو همانطور
 یلسال) با استفاده از روش سن و س ايههروندها (در ما

شده است. با توجه به  یهارا 3که در جدول  یدمحاسبه گرد
وان تیم اردیمعن يروندها یرمقاد یزانبدست آمده از م یجنتا

 ايههیستگااتفاق افتاده در ا اردیمعن ينمود که روندها یانب
تهران، سقز، شهرکرد، همدان،  یز،مشهد، تبر یدریه،تربت ح

با  یسهسنندج، دزفول، آبادان، اهواز، بوشهر و کرمان در مقا
 رینتشبی. نداهبود یقابل توجه یبش يدارا ا،ههیستگاا یرسا

بوشهر و ماه  یستگاهماهانه در ا يدما یشیامقدار روند افز
 ینبوده و همچن یوسدرجه سلس 3,56ژوئن به مقدار 

و در  یدریهتربت ح یستگاهآن در ا یمقدار کاهش رینتشیب
). 2بوده است (شکل  یوسدرجه سلس -3,04 یزانماه مه به م

 یانه،ماه یکه در بررس هددینشان م 2و  1جداول  یجنتا
 ايهه) در مایو کاهش یشیافزا یعنی( اردیمعن يروندها

 بوده اههما یهاز بق رتشی) بانو اوت (فصل تابست یهژوئن، ژوئ
 .است

 یزمان يسر bدرصد و  95 اريدیروند با سطح معن اريدیمعن a. یانهماه یاسدر مق یشینهب يدما یزمان يسر يبرا) ZMکندال (-آمار من یرمقاد -1 جدول
 TFPWبعد از استفاده از روش 

 ایستگاه
Site 

 ژانویه
Jan 

 فوریه
Feb 

 مارس
Mar 

 آوریل
Apr 

 مه
May 

 ژوئن
Jun 

 ژوئیه
Jul 

 اوت
Aug 

 سپتامبر
Sep 

 اکتبر
Oct 

 نوامبر
Nov 

 دسامبر
Dec 

 b0.31 1,06- 1,00- 1,01- 0,27 0,27 b1.26- 1,14- 0,26 -0,96 0,97 0,37 بیرجند
 تربت

 -b1.26- a2.34- a3.38- ab3.53- a2.24- ab2.93- ab2.66- a2.09- 1,18 -1,25 0,12 -0,22 حیدریه

 -b0.27- 0,30- 0,17 0,67 0,85 -0,08 0,43 0,41 0,63 0,20 0,94 1,06 شاهرود

 a2.36 0,13 1,06 1,63 1,63 0,76 1,94 1,49 1,77 1,48 1,84 1,87 تبریز

 b1.81 0,86 0,33 0,58 0,92- 0,35- 1,33- 0,55 0,13- 0,09 0,32 0,32 زنجان

 b0.53 1,09- 0,44 0,20 b0.25 0,92- 0,14 -0,80 0,26 0,47 1,34 0,75 قزوین

 ab3.70- 1,42 1,11 0,28 1,61 1,93 a2.23 a2.44 1,83 0,06 1,06 1,48 مشهد

 -0,59 -0,73 0,86 0,06 1,11 -0,09 -1,07 -1,07 0,47 1,20 0,73 0,58 رشت

 -0,57 -0,78 1,16 0,79 1,65 0,40 0,20 -1,25 -0,17 0,73 0,76 0,37 رامسر

 -a2.62 1,12 1,20 0,44- 0,19 1,62 1,33 0,15 1,13 0,86 1,19 0,45 بابلسر

 -0,29 -0,49 1,73 0,99 1,42 0,35 0,54 -0,21 0,50 0,98 1,11 0,71 گرگان

 -b1.49- 0,27- 0,05 b0.33- b0.07 b1.55 0,69- a2.32- a2.32- 0,72 0,16 -0,68 خرم آباد

 a2.69 a2.69 a2.69 ab3.40 a3.69 a3.08 a4.13 ab2.30 0,69 a2.24 1,83 1,56 کرمانشاه



 رانیدر مناطق مختلف ا رمنیکندال و اسپ-با استفاده از آزمون من نهیشیب يروند دما لیتحل

 

 a2.03 1,74 0,89 0,71- 1,11 1,16 1,80 1,49 1,52 1,45 1,73 0,92 سنندج

 ab3.36- a2.45- ab2.32- ab2.78- 1,73- 1,36- 0,30 -1,17 0,42 0,06 1,14 0,61 شهرکرد

 0,93 -0,87 0,79 1,49 0,98 0,09 0,22 0,05 0,91 0,72 1,04 0,45 همدان

 b1.59 0,30 0,10- b0.70 0,49- 1,14- a2.29- 1,38- 1,35- 1,06- 1,46- 0,80 سقز

 b1.94 a2.01 ab1.96 a2.40 a3.13 a2.39 ab2.70 0,01- 0,87 -0,45 0,84 0,10 فسا

 ab3.38 a2.64 a2.68 1,23 0,58- 0,45 1,26 1,15 1,78 0,23 1,20 0,01 شیراز

 -a2.14- 1,20- 1,17- 0,30 -1,45 -0,18 1,09 0,65 1,10 -0,69 0,85 -0,80 بندرعباس

 b1.11- 0,81 0,75- b1.09- 0,23 0,60 0,20- 0,77 a2.15 0,71 1,29 0,53 بندر لنگه

 0,44 -0,29 1,47 1,95 1,62 0,36 0,30 0,19 1,43 0,73 1,41 1,41 تهران

 b1.30 1,85 0,92 a2.01 0,96 0,96 b1.45 a2.08 a3.10 1,61 0,45 0,35 یزد

 ab2.12 1,71 1,36 ab2.49 1,17 0,98 1,03 a2.07 a2.07 a2.39 1,54 1,33 کرمان

 -b0.45 0,86 0,09 b1.72 0,22 0,70 1,08 1,74 1,52 b0.10 0,13- 0,09 بم

 -b0.56 0,13- 0,76 1,02 a2.01 a2.26 b0.39 0,08- 0,35 -0,62 0,83 0,94 زابل

 a2.68- 0,16 b1.45 0,07 0,01 0,67 1,10 a2.49 b0.90 0,68 1,03 1,26 زاهدان

 a2.46 a2.91 a4.83 a4.77 a4.05 a2.35 1,57 0,31- 0,06 0,63 1,52 -0,35 آبادان

 a1.97 1,67 a2.75 a3.53 0,83 1,09 b0.39 0,35 1,55 0,03 1,62 0,49 اهواز

 b0.94 1,89 0,07- a2.05 a2.24 1,53 1,90 a2.75 0,23- 0,20 b0.75- 0,31 دزفول

 a2.38 ab4.21 ab5.10 a3.03 a3.02 b1.91 a2.83 b1.02 0,52 0,08 1,06 0,28 بوشهر

 -a2.05- 0,58- 0,69- 0,01- 0,50- 0,54 -1,84 -0,80 -0,37 -0,16 0,59 0,99 کاشان

 -b0.23- 1,68- 1,13 0,30 0 -1,16 -0,29 -0,28 0,24 -0,52 0,43 0 سمنان

 

بعد  یزمان يسر bدرصد و  95 اريدیروند با سطح معن اريدیمعن a. یانهماه یاسدر مق یشینهب يدما یزمان يسر يبرا) ZS( یرمنآمار اسپ یرمقاد -2 جدول
 TFPWاز استفاده از روش 

 ایستگاه
Site 

 ژانویه
Jan 

 فوریه
Feb 

 مارس
Mar 

 آوریل
Apr 

 مه
May 

 ژوئن
Jun 

 ژوئیه
Jul 

 اوت
Aug 

 سپتامبر
Sep 

 اکتبر
Oct 

 نوامبر
Nov 

 دسامبر
Dec 

 b0.49 0,88- 0,90- 0,89- 0,15 0,15 b0.81- 1,25- 0,19 -1,13 0,73 0,34 بیرجند
تربت 
 -b1.01- a2.52- a4.44- ab3.41- a2.81- ab2.92- b1.95- a2.31- 1,21 -1,53 -0,08 -0,23 حیدریه

 -b0.48 0,41- 0,17 0,65 0,86 0,03 0,45 0,27 0,65 0,21 0,95 0,98 شاهرود

 a2.35 0,27 1,08 1,59 1,59 0,97 1,96 1,60 1,96 1,47 1,76 1,92 تبریز

 b0.88 0,79 0,35 0,55 0,80- 0,29- 1,19- 0,71 0,19- 0,18 0,34 0,34 زنجان

 b0.21 1,08- 0,68 0,12 b0.39 0,90- 0,09 -0,92 0,17 0,43 1,08 0,79 قزوین

 b1.33 1,58 1,15 0,30 1,64 a2.24 a2.51 a2.50 1,93 0,03 1,10 1,50 مشهد

 -0,53 -0,80 0,68 -0,04 1,23 -0,18 -1,04 -1,03 0,38 1,06 0,88 0,36 رشت

 -0,58 -0,85 1,15 0,86 1,80 0,33 0,28 -1,11 -0,13 0,63 0,91 0,21 رامسر

 -a3.11 1,12 1,32 0,55- 0,28 1,56 1,45 0,20 0,98 0,87 1,33 0,45 بابلسر
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 -0,32 -0,69 1,76 0,94 1,51 0,40 0,54 -0,11 0,51 0,93 1,02 0,56 گرگان

 -b1.57- 0,14- 0,07 b0.29- b0.27- b1.19 0,70- a2.48- a2.48- 0,64 0,15 -0,69 خرم آباد

 a2.84 a2.84 a3.00 ab3.06 a4.37 a3.91 a4.96 ab2.24 0,90 a2.35 1,78 1,63 کرمانشاه

 a2.35 1,87 0,99 0,68- 1,04 1,34 1,76 1,52 1,53 1,40 1,58 0,81 سنندج

 ab3.79- a2.80- ab2.47- ab2.57- a2.01- 1,33- 0,19 -1,22 0,59 0 1,06 0,70 شهرکرد

 0,93 -1,09 0,56 1,37 0,84 -0,20 0,15 -0,03 0,97 0,68 1,04 0,33 همدان

 b0.85 0,14 0,13- b0.35 0,43- 1,08- a2.30- 1,47- 1,71- 0,98- 1,47- 0,77 سقز

 b1.85 a2.05 b1.81 a2.79 a3.41 a2.70 ab2.49 0,06 0,98 -0,42 0,96 0,27 فسا

 ab2.49 a2.69 a3.05 1,19 0,56- 0,43 1,49 1,05 1,91 0,06 1,18 0,11 شیراز

 -a2.13- 1,32- 1,15- 0,24 -1,37 -0,34 1,20 0,57 1,32 -0,93 0,77 -0,87 بندرعباس

 b0.68- 0,89 0,69- b1.02- 0,39 0,59 0,35- 0,60 1,85 0,81 1,25 0,43 بندر لنگه

 a2.12 1,55 0,35- 0,50 1,67 0,38 0,28 0,04 1,42 0,89 1,23 1,23 تهران

 b0.38 1,58 0,98 a2.22 0,85 0,93 b0.84 a2.16 a3.43 1,57 0,35 0,49 یزد

 b1.23 1,61 1,22 ab2.64 1,14 0,96 1,09 a2.26 a2.26 a2.39 1,47 1,37 کرمان

 b0.08 0,72 0,06- b1.83 0,35 0,65 0,89 1,91 1,67 b0.01 0,05- 0,06 بم

 -b0.68 0,06 0,85 0,97 a2.25 a2.39 b0.37 0,01 0,49 -0,63 0,66 1,04 زابل

 a2.45- 0,03- b1.51 0,24 0,08 0,71 1,17 a2.86 b1.15 0,61 1,04 1,24 زاهدان

 a2.64 a3.45 a6.78 a6.07 a5.33 a2.60 1,64 0,22- 0,05 0,54 1,43 -0,40 آبادان

 a2.18 1,61 a3.12 a4.46 0,94 1,14 b0.06 0,27 1,74 -0,01 1,77 0,72 اهواز

 b0.25 1,72 0,01 a2.12 a2.42 1,85 a2.58 0,03 0,28- 0,23 b0.40- 0,38 دزفول

 a2.51 ab3.68 ab4.34 a3.55 a3.40 b1.16 2,96 b0.12- 0,54 0,14 1,21 0,35 بوشهر

 -a2.13- 0,67- 0,91- 0,03- 0,44- 0,47 -1,76 -0,89 -0,32 -0,37 0,71 0,91 کاشان

 -b0.03- 1,95- 1,24 0,32 -0,31 -1,06 -0,42 -0,37 0,33 -0,52 0,28 0,01 سمنان
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 در سال) یوسسال (درجه سلس ايههدر ما یشیهب يدما يروندها یبش یزانم -3 جدول
 ایستگاه
Site 

 ژانویه
Jan 

 فوریه
Feb 

 مارس
Mar 

 آوریل
Apr 

 مه
May 

 ژوئن
Jun 

 ژوئیه
Jul 

 اوت
Aug 

 سپتامبر
Sep 

 اکتبر
Oct 

 نوامبر
Nov 

 دسامبر
Dec 

یرجندب  0,011 0,033 0,042-  0,011 0,028-  0,020-  0,020-  0,004 0,004 0,018-  0,029-  0,005 
 تربت

یدریهح  
0,006-  0,004 0,054-  0,026-  0,076-  0,067-  0,063-  0,048-  0,049-  0,050-  0,073-  0,043-  

-0,006 0,011 0,013 0,013 0 0,007 0,010 0,017 0,006 0,038 0,031 شاهرود  0,005-  
 0,052 0,005 0,057 0,036 0,036 0,018 0,050 0,035 0,050 0,060 0,089 0,078 تبریز
-0,021 0,017 0,015 0,040 0,031 زنجان  0,007-  0,023-  0,011 0 0 0,010 0,010 
-0,022 0,006 0,018 0,070 0,037 قزوین  0,003 0,016-  0,006 0 0,016 0,027-  0,009 
 0,036 0 0,047 0,043 0,040 0,032 0,029 0,008 0,032 0,047 0,094 0,068 مشهد
-0,020 0,012 0,030 0,039 0,022 رشت  0,023-  0 0,023 0 0,023 0,024-  0,018-  
-0,007 0,013 0,020 0,015 رامسر  0,021-  0 0,004 0,025 0,018 0,024 0,014-  0,013-  
-0,009 0,025 0,024 0,050 0,028 0,019 0 0,021 0,022 0,030 0,016 بابلسر  0,005-  

-0,006 0,017 0,025 0,040 0,017 گرگان  0,020 0,008 0,033 0,025 0,043 0,015-  0,006-  
آباد خرم  0,029-  0,005 0,043-  0,008-  0 0,005-  0,004-  0,014 0,009-  0,060-  0,060-  0,019-  

 0,061 0,016 0,062 0,055 0,060 0,045 0,055 0,072 0,071 0,071 0,092 0,070 کرمانشاه
-0,025 0,021 0,023 0,033 0,016 0,037 0,043 0,044 0,050 0,093 0,039 سنندج  0,044 

-0,033 0,011 0,001 0,037 0,033 شهرکرد  0,058-  0,056-  0,045-  0,036-  0,042-  0,033-  0,010 
-0,026 0,017 0,018 0,017 0 0,005 0 0,023 0,025 0,079 0,031 همدان  0,033 
-0,008 0,022 0,044 سقز  0,012 0,012-  0,029-  0,053-  0,025-  0,030-  0,025-  0,043-  0,040 
-0,013 0,026 0 فسا  0,056 0,045 0,028 0,033 0,049 0,035 0,034 0 0,039 

-0,013 0,016 0,029 0,038 0,029 0,017 0,031 0,053 0,007 0,036 0 شیراز  0,016 
-0,015 بندرعباس  0,014 0,016-  0,027 0,007 0,009 0 0,021-  0,029-  0,011-  0,013-  0,007-  

لنگه بندر  0,012 0,029 0,009-  0,010 0,011-  0,015-  0 0,005 0 0,007 0,020 0,015 
-0,006 0,041 0,028 0,018 0,004 0,004 0,003 0,038 0,019 0,073 0,073 تهران  0,016 
 0,013 0,015 0,036 0,041 0,033 0,018 0,013 0,023 0,056 0,027 0,061 0,015 یزد

 0,042 0,039 0,042 0,036 0,036 0,021 0,014 0,032 0,061 0,029 0,062 0,026 کرمان
 0 0 0 0,030 0,036 0,022 0,007 0,006 0,044 0 0,029 0 بم

-0,020 0,035 0,025 زابل  0,017 0,006-  0,013 0,016 0,038 0,033 0,014 0 0,007-  
-0,034 0,027 زاهدان  0,006 0,037 0 0 0,007 0,017 0,030 0,013 0,016 0,031 
-0,008 آبادان  0,041 0,016 0,058 0,062 0,087 0,091 0,095 0,033 0,035 0,006-  0,001 
 0,009 0 0,015 0,009 0,055 0,038 0,024 0,039 0,043 0 0,042 0,010 اهواز
-0,013 0 0 0,043 0,025 0,025 0,046 0,058 0 0,050 0,006 دزفول  0,009 
 0,020 0,006 0,037 0,018 0,060 0,071 0,089 0,078 0,045 0 0,023 0,009 بوشهر
-0,006 0,033 0,039 کاشان  0,008-  0,023-  0,036-  0,040-  0,010-  0,009-  0 0,016-  0,014-  
-0,013 0,014 0 سمنان  0,007 0,005-  0,004-  0,019-  0 0,005 0 0,045-  0,040-  
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 روند ماهانه یبش رینتشیبا ب ايههیستگادر ا یشینهب يدما ییراتروند تغ -2 شکل

مشخص شد که با  یانهماه يروندها اريدیمعن یلتحل در
روند  اههیستگادرصد ا 20,58کندال -استفاده از آزمون من

درصد فاقد  32,35و در  يدرصد روند صعود 47,05 ی،نزول
موارد  یناز ب یزن یرمنآزمون اسپ دیگر طرف از. نداهروند بود
درصد روند  44,11 ی،درصد روند کاهش 17,64جدول 

 داده است. یصدرصد فاقد روند تشخ 38,25و  فزایشیا

 و ساالنه یفصل یزمان سري
 یزمان ايهيو ساالنه نشان داد که در سر یفصل ايهیبررس
مشخص شده با دو آزمون، مشابه  ياو ساالنه رونده یفصل

 نداهبود یکاهش یاو  یشیروندها افزا ینبوده که ا یکدیگر
 یشینهب يروند دما یدریهتربت ح هایستگا در). 5 و 4 جداول(

 ورتفصل زمستان به ص يدر تمام فصول سال به استثنا
مورد مطالعه،  ايههیستگاا ینبوده است. از ب یکاهش

بم، تهران، خرم آباد، رامسر، رشت،  یرجند،ب ايههیستگاا
کاشان، گرگان و  ین،زنجان، سمنان، شاهرود، بندرلنگه، قزو

برخوردار  اريدیاز روند معن یفصل ايهلیهمدان در تحل
 یدریه،تربت ح ايههیستگاساالنه به جز ا یلنبودند. در تحل

 یراز،تهران، سنندج، آبادان، اهواز، بوشهر، ش یز،مشهد، تبر
نبودند.  اريدیروند معن يدارا اههیستگاا یهبق یزداه و کرمانش

تربت  یستگاهروند، تنها ا يدارا ايههیستگاا یندر ب ینهمچن
 یشیروند افزا يدارا یهبوده و بق یروند کاهش يدارا یدریهح

تربت  یستگاهاست که تنها ا ینا هبودند. نکته جالب توج
 یروند کاهش يو ساالنه دارا یماهانه، فصل یلدر تحل یدریهح

 بود.
که در  هددی) نشان م5و  4(جدول  یفصل ايهیبررس نتایج

 يروندها اردیتعداد و درصد موارد معن یانه،ماه یجنتا ییدتأ
فصول  یهاز بق رتشیدر فصل تابستان ب یشی،و افزا یکاهش

 یشینهب يدما يروندها ییرفصل تابستان به تغ یعنیبوده است 
داده است.  انفصول نش یربا سا یسهدر مقا ريتشیب یتحساس

 ی) همخوان1389و همکاران ( یمدرس یجبا نتا یجهنت ینا
 يدر مطالعه خود نشان دادند که روند صعود نیز اهنداشت. آ

 یانگفصول بود.  یهاز بق رتشیدر فصل تابستان ب یشینهب يدما
ساله در حوضه  53 يروند دما یز) ن2012و همکاران (
اطراف آن را با  اشناسیهو یستگاهو پنج ا ینانرودخانه ژانگو

قرار دادند و روند  یکندال مورد بررس-استفاده از آزمون من
تابستان و بهار را گزارش نمودند.  ايهلدما در فص یشیافزا

پژوهش بود.  ینبدست آمده در ا یجمشابه نتا یزن یجهنت ینا
 رینتشیگزارش کردند که ب یز) ن2008( یو سلطان یصبوح
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ماهانه در فصل  یشینهب يدما یانگیندر م اردیتعداد روند معن
 تابستان وجود دارد.

و ساالنه مربوط به  یفصل يروندها یبش یرمقاد 6جدول  در
شده است. همانطور که در  یهمورد مطالعه ارا ايههیستگاا

 یستگاها ا،ههیستگاا یهکل یندر ب ردد،گیمالحظه م 6جدول 
در  یشینهب يدما یشیمقدار روند افزا رینتشیب يکرمانشاه دارا

درجه  0,063 یشافزا ینساالنه بوده که مقدار ا یاسمق
تربت  یستگاها یگربدست آمده است. از طرف د یوسسلس

در سال  یوسدرجه سلس -0,041 یکاهش یببا ش یدریهح

ساالنه در  نهیشیب يدما ییراتتغ یزانداشته است. م یروند نزول
روند  رینتشیب يکه دارا یدریهو تربت ح یزتبر ايههیستگاا

شده است.  داده نشان 3 شکل در نداهبود یو کاهش یشیافزا
در  ردد،گیمالحظه م 5و  4، 2، 1همانطور که در جداول 

در  یبیترت یمورد آزمون، همبستگ یزمان ايهيسر رتشیب
بوده که لزوم استفاده از  اردیدرصد معن 95 ینانسطح اطم

 مشخص را اهشروند در پژوه ياهیدر بررس TFPWروش 
 .ازدسیم

 bدرصد و  95 اريدیروند با سطح معن اريدیمعن aو ساالنه.  یفصل ايهسیادر مق یشینهب يدما یزمان يسر يبرا) ZMکندال (-آمار من یرمقاد -4 جدول
 TFPWبعد از استفاده از روش  یزمان يسر

 ایستگاه
Site 

 زمستان (ژانویه تا مارس)
Winter (Jan to Mar) 

 بهار (آوریل تا ژوئن)
Spring (Apr to Jun) 

 تابستان (ژوئیه تا سپتامبر)
Summer (Jul to Sep) 

 پاییز (اکتبر تا دسامبر)
Autumn (Oct to Dec) 

 ساالنه
Yearly 

 -b0.99- 0,13- 1,13- 0,29 -0,31 بیرجند
 -ab2.66- ab3.31- a2.65- ab2.85 -0,86 تربت حیدریه

 b1.62 0,08 0,62 0,75 0,76 شاهرود
 a2.13 a2.59 1,81 1,60 ab4.50 تبریز
 b1.40 0,06- b0.13 0,51 b1.33 زنجان
 b0.36 b1.69 -0,01 -0,23 1,12 قزوین
 a1.99 1,21 ab3.36 a2.02 a2.78 مشهد
 0,64 0,01 0,14 -0,80 0,86 رشت
 0,93 0,23 1,18 -0,77 0,72 رامسر
 a2.68 0,37 1,95 1,05 1,17 بابلسر

 1,76 0,70 1,10 0,80 0,83 گرگان
 -b0.64 1,89- b0.80 0,10 -1,03 خرم آباد
 a2.53 a3.33 a4.20 a2.24 a4.35 کرمانشاه
 a1.98 0,94 a2.67 1,93 1,92 سنندج

 -b1.48- ab2.88- 1,05- 1,19 0,54 شهرکرد
 1,54 0,76 0,85 0,68 0,84 همدان
 -a2.13- 0,75- b0.29 -0,50 0,47 سقز
 ab2.08 ab3.73 1,17 1,55 0,21 فسا

 a3.36 0,54 a1.97 1,95 0,68 شیراز
 -a1.99- 1,03- b0.65 1,34 -0,54 بندرعباس
 b0.85 b0.63- 0,37 1,20 b0.48 بندر لنگه

 a2.05 1,19 1,87 1,05 1,49 تهران
 b1.88 a3.62 1,32 a2.76 1,29 یزد

 ab2.40 a1.98 a2.67 1,15 1,81 کرمان
 b0.92 b1.45 1,74 0,07- b1.86 بم

 a2.31 b0.51 1,08 0,34 0,37 زابل
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 b0.34 b0.53 ab2.47 1,29 b1.33 زاهدان
 a4.06 a4.92 0,05 a3.68 0,51 آبادان
 a2.07 ab3.92 b1.21 2,60 0,75 اهواز
 a2.69 1,78 0 1,90 0,76 دزفول
 ab5.13 ab4.28 0,09 ab4.38 0,43 بوشهر
 b1.02- b1.57- 0,49- b0.12 0,63 کاشان
 -b0.02 -1,44 0 0 0,06 سمنان

 bدرصد و  95 اريدیروند با سطح معن اريدیمعن aو ساالنه.  یفصل ايهسیادر مق یشینهب يدما یزمان يسر ي) براZS( یرمنآمار اسپ یرمقاد -5 جدول
 TFPWبعد از استفاده از روش  یزمان يسر

 ایستگاه
Site 

زمستان (ژانویه تا 
 مارس)

Winter (Jan to 
Mar) 

 بهار (آوریل تا ژوئن)
Spring (Apr to 

Jun) 

تابستان (ژوئیه تا 
 سپتامبر)

Summer (Jul to 
Sep) 

 پاییز (اکتبر تا دسامبر)
Autumn (Oct to 

Dec) 

 ساالنه
Yearly 

 -b0,53- 0,24- 1,16- 0,35 -0,45 بیرجند
 -ab2,59- ab3,58- ab3,39- ab3,99 -0,89 تربت حیدریه

 1,09 -0,03 0,64 0,81 0,84 شاهرود
 a2,15 a2,59 1,91 1,81 ab3,79 تبریز
 0,86 0,37 -0,07 -0,04 0,80 زنجان
 0,91 -0,50 -0,25 -0,25 1,13 قزوین
 a2,02 1,19 ab3,31 a2,10 a3,02 مشهد
 0,53 -0,07 0,15 -0,82 0,66 رشت
 0,84 0,19 1,21 -0,61 0,61 رامسر
 a2,89 0,41 a2,09 1,14 0,84 بابلسر

 1,80 0,91 1,23 0,71 0,67 گرگان
 -a2,03- 0,81 0,31 0 -1,06 خرم آباد
 a2,65 a3,51 a5,60 a2,36 a5,14 کرمانشاه
 a2,05 0,78 a2,77 1,94 1,89 سنندج

 -ab3,80- 1,26- 1,33 -1,20 0,50 شهرکرد
 1,70 0,76 0,96 0,63 0,87 همدان
 -a2,69- 0,88- 0,30 -0,45 0,48 سقز
 ab3,68 1,15 1,98 1,75 0,34 فسا

 a3,71 0,51 a2,05 1,94 0,53 شیراز
 -a2,16- 0,96- 0,25 1,67 -0,73 بندرعباس
 0,77 1,42 0,52 -0,35 0,42 بندر لنگه

 a2,18 1,38 1,78 0,99 1,38 تهران
 a4,33 1,43 a3,14 1,99 1,34 یزد

 ab2,27 a2,11 a3,03 1,12 1,82 کرمان
 b0,21 b1,49 1,86 0,08- b1,41 بم

 a2,57 0,57 1,15 0,53 0,42 زابل
 ab2,44 1,49 1,42 0,83 0,29 زاهدان
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 a4,68 a6,96 0,16 a4,28 0,45 آبادان
 a2,31 ab4,03 0,77 a3,04 0,73 اهواز
 a2,68 a2,03 0,11 1,88 0,59 دزفول
 ab4,92 ab3,80 0,18 ab3,78 0,52 بوشهر
 -0,26 -0,57 -1,73 -0,98 0,79 کاشان
 -0,28 -1,74 -0,09 0,04 0,08 سمنان

 در سال) یوس(درجه سلسمورد مطالعه هاي یستگاهو ساالنه در ا یفصل یشینهب يدما يروندها یبش یزانم -6 جدول

 ایستگاه
Site 

 زمستان (ژانویه تا مارس)
Winter (Jan to Mar) 

 بهار (آوریل تا ژوئن)
Spring (Apr to Jun) 

 تابستان (ژوئیه تا سپتامبر)
Summer (Jul to Sep) 

 پاییز (اکتبر تا دسامبر)
Autumn (Oct to Dec) 

 ساالنه
Yearly 

 -0.005 -0.017 -0.002 -0.011 -0.008 بیرجند
 -0.041 -0.050 -0.050 -0.057 -0.019 تربت حیدریه

 0.014 0.001 0.009 0.011 0.025 شاهرود
 0.048 0.033 0.025 0.047 0.072 تبریز
 0.015 0.017 -0.002 -0.002 0.026 زنجان
 0.023 -0.008 0 -0.006 0.045 قزوین
 0.039 0.033 0.036 0.025 0.058 مشهد
 0.009 0 0 -0.011 0.030 رشت
 0.009 0.002 0.014 -0.008 0.019 رامسر
 0.023 0.005 0.033 0.018 0.025 بابلسر

 0.019 0.009 0.017 0.014 0.022 گرگان
 -0.010 -0.044 0.003 0.002 -0.023 خرم آباد
 0.063 0.043 0.052 0.068 0.076 کرمانشاه
 0.038 0.016 0.026 0.040 0.053 سنندج

 -0.017 -0.027 -0.041 -0.022 0.019 شهرکرد
 0.021 0.013 0.008 0.013 0.033 همدان
 -0.004 -0.019 -0.033 -0.012 0.019 سقز
 0.027 0.023 0.042 0.031 0.003 فسا

 0.021 0.010 0.031 0.033 0.013 شیراز
 -0.004 -0.012 -0.018 0.017 -0.007 بندرعباس
 0.004 0.010 0.003 -0.006 0.006 بندر لنگه

 0.027 0.019 0.017 0.019 0.054 تهران
 0.028 0.018 0.027 0.024 0.033 یزد

 0.014 0.035 0.034 0.040 0.035 کرمان
 0.018 -0.002 0.027 0.020 0.007 بم

 0.015 0.011 0.024 0.008 0.009 زابل
 0.011 0.019 0.017 0.014 0.005 زاهدان
 0.047 0 0.074 0.073 0.011 آبادان
 0.024 0.011 0.036 0.035 0.017 اهواز
 0.018 0 0.020 0.051 0.013 دزفول
 0.046 0.002 0.054 0.074 0.005 بوشهر
 -0.001 -0.008 -0.019 -0.022 0.017 کاشان
 0 -0.030 0.002 0 0.002 سمنان
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 روند ساالنه یبش رینتشیبا ب ايههیستگادر ا یشینهب يدما ییراتروند تغ -3 شکل

در  یرمنکندال و اسپ-من ايهنآزمو مقایسه
 وجود روندها یصتشخ

که  هددیدو آزمون، نشان م یريبدست آمده از بکارگ یجنتا
(نسبت تعداد  یرمنکندال و اسپ-من ايهنتوان آزمو یرمقاد

 یون)، در بررسبه تعداد کل موارد مورد آزم اردیموارد معن
 همچنین. نداهبود 61,75و  67,63 یببه ترت یشینهب يروند دما

بوده است.  یکسان اهنآزمو یجدرصد موارد نتا 94حدوداً در 
روند در  یبررس يموارد دو آزمون برا رتشیدر ب ینبنابرا

 در. نداهداشت یکسانیدرصد عملکرد  95 اردیسطح معن
دو آزمون متفاوت بوده،  اريدیمعن یصکه تشخ مواردي

 یوجود روند از اختالف کم یرشسطح احتمال پذ یرمقاد
) 2002و همکاران ( یومشابه پژوهش  یجنتا این. نداهدارا بود

 یکه در آن بر عملکرد مشابه دو آزمون در بررس اشدبیم
 شده است. یدروند، تأک

 یريگهنتیج
 یرمنو اسپ کندال-من ايهنپژوهش با استفاده از آزمو ینا در

 یديهمد یستگاها 33 يبرا یشینهب يدما یزمان ییراتروند تغ
قرار  یابیمتفاوت بودند، مورد ارز ايهمیاقل يکشور که دارا

و  یدریهتربت ح یرجند،ب یديهمد ايههیستگاگرفت. ا
و  ینقزو جان،زن یز،گرم؛ تبر شکخهیمن یماقل يشاهرود دارا

سرد؛ رشت، رامسر، بابلسر و  شکخهیمن یماقل يمشهد دارا
مرطوب و معتدل؛ آبادان، اهواز، دزفول و  یماقل يگرگان دارا
 يکاشان و سمنان دارا ی؛گرم ساحل یابانیب یماقل يبوشهر دارا

 يخرم آباد، کرمانشاه و سنندج دارا رم؛گهیمن یابانیب یماقل
 ي)؛ شهرکرد، همدان و سقز دارالمعتد رطوبمهیمن یماقل
 وهستانیکهیمن یماقل يدارا یرازسرد؛ فسا و ش یهستانکو یماقل

گرم  یلیخ یابانیب یماقل يگرم؛ بندرعباس و بندرلنگه دارا
 یابانیب یماقل يکرمان، بم، زابل و زاهدان دارا یزد، ی؛ساحل

 یابانیب یماقل يتهران دارا یديهمد یستگاهگرم و ا یلیخ
 ).1378 یجانی،و عل یدريبودند (ح لمعتد
اشد، بیمتفاوت م ينشان داد که رفتار روند در هر شهر نتایج
از  یماهانه در بعض یاسدر مق یشینهب يدما يکه برا يبطور

و در  یشیافزا يمنطقه مورد مطالعه، روندها ايههیستگاا
از  یحاک یجوجود داشت. نتا یروند کاهش اههیستگاا یبرخ

م عد یا اريدیاست که نوع روند، درصد معن یتواقع ینا
 یزمان یاساستخراج شده به مق يروندها یبو ش اريدیمعن
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 ايههیستگادر ا یانه،سال یاسدارد. در مق یمورد مطالعه بستگ
تهران، سنندج، کرمانشاه، آبادان، اهواز، بوشهر،  یز،مشهد، تبر

روند  یدریهتربت ح یستگاهو در ا یشیروند افزا یزدو  یراز،ش
درصد  45,45حدوداً  فصلی، یاسوجود داشت. در مق یکاهش

درصد رودند  12,12 ي،روند صعود يا داراههیستگااز ا
بدست  نتایج. نداهدرصد آن فاقد روند بود 42,42و  ینزول

از تطابق عملکرد دو  یدو آزمون، حاک یريآمده از بکارگ
 يبوده است. در موارد یشینهب يروند دما یصآزمون در تشخ

سطح  یروت بوده، مقاددو آزمون متفا اريدیمعن یصکه تشخ
برخوردار  یوجود روند از اختالف کم یرشاحتمال پذ

 یاسبدست آمده به مق يروندها یتند. با توجه به حساساهبود
 ايههیستگامتفاوت ا یمیاقل یطو شرا یمورد بررس یزمان

و  یرخطیغ هايفرآیند روند یقدق یلمورد مطالعه، تحل
 یندهدر آ ريتعجام مطالعاتبه  یشینهب يمانند دما ياهیچیدپ
 است. یازمندن

 منابع
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