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تحلیل روند سری زمانی دمای روزانه و شبانه در ایستگاه همدید شهر کرمان طی دوره 0690-0202
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صادق کریمی ،0مریم رستاخیز ،0سمیه صدیق

 -9استادیار آب و هواشناسی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و آمایش شهری ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد آمار ریاضی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

چکیده
تحلیل سریهای زمانی در مدلسازیهای ریاضی و پیشبینی وقایع آینده اهمیت زیادی دارد .لذا این پژوهش نیز به دنبال تحلیل تغییرات دمای روز
هنگام و شب هنگام در ایستگاه شهری کرمان ،طی ماههای مختلف دوره  9099-2999است .به همین منظور ،از آزمون من کندال و آماره ( Zدر سطح
اطمینان  09درصد) استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان داد دمای روز هنگام در ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و آوریل (دوره سرد سال) روند
افزایشی داشته است .همچنین ،دمای شب هنگام در ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر (دوره گرم سال) روند کاهشی داشته است .به این معنا که روزهای
دوره سرد سال طی نیم قرن اخیر ،از حد نرمال گرمتر شدهاند (به ویژه در ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و آوریل) .در حالی که شبهای دوره گرم
سال ،خنکتر از حد نرمال خود شدهاند (به ویژه در ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر).
کلمات کلیدی :روند ،سری زمانی ،دمای روز.

 -0مقدمه

سالینگر 9روند دمای شبانه و روزانه را در منطقه جنوب

تحلیل سریهای زمانی ابزار مناسبی است که در

غرب اقیانوس آرام بررسی کرده و نشان داد تفاوتهایی در

مدلسازی ریاضی ،پیشبینی وقایع آینده ،آشکارسازی روند

روند تغییرات دمای شبانه و روزانه مناطق مختلف جنوب

و بررسی پراش در اطالعات اقلیمی و همچنین بازسازی

غرب اقیانوس آرام وجود دارد.

دادههای ناقص و گسترش اطالعات بکار میرود.

نیدزویدز  2و همکاران روند دمای روزانه و شبانه را در

از آنجا که دما از عناصر اساسی شکلگیری اقلیم است

مرکز و جنوبشرق اروپا بررسی کردند .نتیجه تحقیق آنها

تغییرات آن میتواند ساختار آب و هوایی هر محل را

نشان داد که در برخی از این مناطق روند دما ،افزایشی بوده

دگرگون سازد .به همین دلیل است که بررسی روند دما در

است.

مقیاسهای مختلف زمانی و مکانی بخش بزرگی از

کوتیاری و سینگ 9روند بارش و دما در هند را مطالعه

تحقیقات اقلیمشناسی را به خود اختصاص داده است .به

کردند .آنها چنین نتیجه گرفتند که در بلندمدت ،دما و

عبارت بهتر میتوان گفت بیشتر مطالعات انجام گرفته در

بارش به ترتیب از آهنگ کاهشی و افزایشی تبعیت نموده

مورد تغییرات اقلیم معاصر بر محور تغییرات دما متمرکز بوده

است .اُناته و پو 1تغییرات دمای اسپانیا در سدهی گذشته را

است .بررسیهای پژوهشگران نشان داده که در اکثر نقاط

تشریح کردند .نتیجه تحقیق آنها حاکی از افزایش دما در

جهان دما در طی سدهی گذشته رو به افزایش بوده است .در

این کشور بوده است .چانگ و یون 9دمای ساالنه کشور کُره

این مورد تحقیقات بسیار گستردهای در ارتباط با روند

را طی دوره  9011-9001بررسی کردند .آنها نشان دادند

افزایش متوسط دمای جهانی و منطقهای انجام پذیرفته است.

1- Salinger
2- Niedzwiedz, T.
3- Kothyari, U.C. & Singh, V.P.
4- Onate, J.J. & Pou, A.
5- Chung,Y.S. & Yoon, M.B
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که دمای منطقه طی این دوره  9/09درجه سلسیوس افزایش

دارای روندهای کاهشی) ،عمدتاً در رشتهکوهها دیده شده

یافته است .این افزایش در مناطق شهری  9/9و در مناطق

است.

روستایی  9/95درجه سلسیوس بوده است .مقدار افزایش در
زمستان بیش از دیگر فصول گزارش شده است.

عزیزی و همکاران ضمن مطالعه روند دمای چند دهه
اخیر در ایران به ارتباط این روند با افزایش دی اکسید کربن

گرایزر 9و همکاران با بررسی دمای یکصد ساله اروپا

جو پرداختند .آنها با بررسی روی  92ایستگاه برای تعیین

نشان دادند که در غرب اروپا چرخه دمای ساالنه عقب و در

صحت دادهها از آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و ران تست

شرق اروپا جلو افتاده است .در شرق اروپا نوسان ساالنه دما

استفاده کردند و از آزمون ناپارامتریک من-کندال جهت

افزایش معناداری را نشان داد و تقریباً در سراسر منطقه دما

تعیین میزان ،جهت و معناداری روند استفاده نمودند .آنها

روند افزایشی داشته است.

دریافتند که در بیشتر ایستگاههای سینوپتیک مورد مطالعه،

یو و هاشینو 2روند دمای ماهانه ،فصلی و ساالنه ژاپن در

روند افزایشی دما با شدتهای مختلف مشاهده میگردد که

یکصد سال گذشته را بررسی کرده و نشان دادند که دمای

ممکن است از افزایش دیاکسیدکرین موجود در جو تأثیر

ساالنه  19ایستگاه که روند آنها با آزمون من-کندال

پذیرفته باشد.

ارزیابی شده در فاصله سالهای  9099تا  9009بین  9/99تا

ابراهیمی و همکاران در بررسی وجود تغییر دما در دشت

 2/11درجه سیلسیوس افزایش یافته است .در همین دوره

مشهد به عنوان نمایه تغییر اقلیم با روش من-کندال و لتنمایر

دمای فصلی بین  9/11تا  9/90درجه سلسیوس افزایش داشته

دمای ماهها را بررسی کردند .نتایج روند تغییرات دما نشان

که بیشترین افزایش در فصل زمستان و بهار دیده شده است.

داد که در بیشتر ماهها ،روند افزایشی بوده است.

کا-لون 9و همکاران به بررسی تغییر اقلیم در هنگ کنگ

اسدی و حیدری به بررسی همبستگی ،میزان و روند

با استفاده از تحلیل سری زمانی دمای  9019تا 2999

تغییرات عناصر دما و بارش ایستگاه شیراز طی دوره آماری

پرداختند .در این پژوهش آنها از دادههای پنج ایستگاه (دو

 9099-2999در مقاطع ساالنه و فصلی با استفاده از روشهای

ایستگاه شهری و دو ایستگاه روستایی و یک ایستگاه مرجع)

رگرسیون سریهای زمانی ،شاخص استاندارد زیاسکور و

و تکنیک رگرسیون خطی و مجذور مربعات استفاده نمودند.

روش میانگینهای متحرك ،استقالل وهمگنی ،بتا ( )βو من-

در ایران نیز بر اساس نتایج طرح آشکارسازی تغییر اقلیم

کندال پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که متوسط

در بیشتر ایستگاههای ایران روند افزایش دما مشاهده شده

دمای ساالنه دارای روند افزایشی به میزان  9/0درجه

است.

سانتیگراد بوده است و این افزایش تقریباً در هر چهار فصل

مسعودیان در پژوهش خود به بررسی روند دمای ماهانه

قابل مشاهده است.

ایران (شبانه ،روزانه و شبانهروزی) ژانویه  9099تا دسامبر

طالبی و همکاران به مطالعه وضعیت تغییر اقلیم در استان

 2999پرداخته است .تحلیل روند دما نشان دادکه در نیم

کرمان به روش من-کندال پرداختند .نتایج مطالعه آنها نشان

سدهی گذشته دمای شبانه ،روزانه و شبانهروزی ایران به

داد که تعداد روزهای برفی و یخبندان در این استان دارای

ترتیب با آهنگ حدود سه ،یک و دو درجه افزایش داشته

روند کاهشی بوده است.

است .روندهای سریع افزایش دما عمدتاً در سرزمینهای گرم

طالبی و همکاران در تحلیل روند تغییرات دمای ایستگاه

و کمارتفاع و روندهای کُندتر افزایشی (یا فاقد روند و یا

یزد ،به مطالعه انحراف از نرمال احتمالی برخی پارامترهای
دمایی یزد پرداختند .آنها نتیجه گرفتند که تغییر اقلیمی در این
ناحیه صورت نگرفته است.

1- Grieser, J.
2- Yue, S. & Hashino, M.
3- Ka-Lun, Lau.

مطالعه اخیر در خصوص تغییرات دمای حداقل در شهر
بندرعباس در مقیاس ماهانه بیان کننده روند کاهشی شدید و
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روند تغییرات عنصر دمای حداکثر ،تلفیقی از روند کاهشی و

در ادامه به کمک آزمون ناپارامتریک من-کندال،

جهش منفی است .در مقیاس ساالنه ،تغییرات دمای حداقل و

ضریب  Zبه طور جداگانه برای ماههای  92گانه سال محاسبه

حداکثر هر دو از نوع روند کاهشی بوده ،اما در ایستگاه قشم

و روند تغییرات دمای روز و شبهنگام ماههای مختف دوره

تغییرات دمای حداقل از نوع جهش کاهشی و تغییرات دمای

مورد مطالعه آشکارسازی گردید.

حداکثر از نوع جهش مثبت بوده است.

این آزمون ابتدا توسط من 9در سال  9019ارائه شد و

اگرچه امروزه ادعا بر این است که تغییر آب و هوا به

سپس در سال  9019توسط کندال 2توسعه یافت .این روش

شکل گرمایش جهانی تمام نقاط دنیا را فرا گرفته ،اما همان-

در همان سالها مورد تأیید  WMOقرار گرفت .آزمون من-

طور که نتایج برخی تحقیقات نشان داد ،روند دمایی در

کندال بر مبنای مقایسه فرض صفر و یک بوده و در نهایت در

برخی مکانها نه تنها از گرمایش جهانی تبعیت نکرده بلکه با

مورد پذیرش یا رد فرض صفر تصمیم گیری مینماید .فرض

کاهش نیز روبرو بوده است .این پژوهش نیز به منظور

صفر این آزمون مبتنی بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در

آشکارسازی روند تغییرات دمایی در ایستگاه کرمان به عنوان

سری دادههاست و پذیرش فرض یک (رد فرض صفر) دالّ بر

نماینده شهر کرمان ،از دادههای بلند مدت دمای سهساعته

وجود روند در سری دادهها میباشد .مراحل محاسبه آماره

روز و شب هنگام استفاده نمود.

این آزمون به شرح زیر است:

 -0مواد و روشها

الف) محاسبه اختالف بین تکتک جمالت سری با همدیگر

 -0-0روش دریافت دادهها

و اِعمال تابع عالمت ( 9)sgnو استخراج پارامتر : S

دادههای مورد نیاز پژوهش شامل دمای میانگین سه ساعته
ایستگاه سینوپتیک شهر کرمان است که از طریق اداره کل
هواشناسی استان کرمان برای مدت  99سال (دوره زمانی
 999 = 9099-2999ماه=  95999روز=  911999دوره سه
ساعته ایستگاه -دیدهبانی) دریافت شد.
 -0-0روش کار و شیوه تجزیه و تحلیل

در ابتدا دادههای روزانه به دو دسته دمای روز و شب
هنگام تقسیم گردید .به این نحو که از دادههای ساعات ،21
 9 ،9و  0صبح به عنوان وضعیت شب هنگام و ساعات ،92
 95 ،99و  29به عنوان وضعیت روز هنگام میانگینگیری
گردید و برای هر شبانهروز دو عدد میانگین (داده روز هنگام
و داده شبهنگام) ساخته شد .سپس میانگین روز و شب

( xk ) ...................................................)9

n

 sgn( x

i

n 1

S 

k 1 j  k 1

در این رابطه:
تعداد جمالت سری یا همان تعداد مشاهدات سری = n
داده  jام سری = xj

و

داده  kام سری = xk

تابع  sgnنیز به شرح زیر قابل محاسبه است:
 1 if ( xj  xk )  0

sgn( x)   0 if ( xj  xk )  0
 1 if ( xj  xk )  0


(..............................................)2

بنابراین تمامی مقادیر بدست آمده از تابع عالمتت ( 9 )sgnیتا
 9یا  -9است.
ب) محاسبه واریانس با استفاده از رابطه زیر:
ب )9-اگر  n >10باشد:
m

n n  12 n  5   t t  12t  5

هنگام هر ماه محاسبه گردید .بدین ترتیب برای  99سال دوره

(..........................)9

آماری 999 ،عدد دمای متوسط روزهنگام ماهانه و  999عدد

در این رابطه:

دمای متوسط شبهنگام ماهانه به دست آمد .سپس دادههای

تعداد دادههای مشاهدهای= .n

i 1

18

Var ( S ) 

تمامی ماههای  92گانه از هم تفکیک گردید به طوری که
دمای متوسط روز و شب هنگام هر ماه به ترتیب سالها مرتب
گردید.

1- Mann
2- Kendall, M.G.
3- Sign Function
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تعداد سریهایی که در آنها حداقل یک داده تکراری وجود

 00درصد برابر با  9/99استت .در ستطح اطمینتان  09درصتد:

دارد= m

 Z  1.96و در سطح اطمینان  00درصتد Z  2.58 :در نظتر

فراوانی دادههای با ارزش یکسان= t

گرفته میشود.
به طور کلی اگر نتایج بدست آمده بر وجود روند در

ب )2-اگر  n ≤10باشد:

(n n  12 n  5 ...............................................)1
18

سری دادهها داللت کند و آماره  Zکه بدست آوردیم مثبت
Var ( S ) 

باشد ،روند افزایشی (صعودی) است و اگر  Zمنفی باشد،
روند کاهشی (نزولی) است.

ج) استخراج آماره  Zبه کمک یکی از روابط زیر:
(...................................................)9

S 0

if

S 0

if

S 0

if

S 1
) Var ( s
0
S 1
) Var ( s





Z 





 -3مباحث و یافتهها
 -0-3تحلیل وضعیت تغییرات دمای روز هنگام

با محاسبه ضریب  zیا همان ضریب من-کندال ،فرآیند
تحلیل روند سری زمانی دمای میانگین روز و شبهنگام برای

در این رابطه S ،همان  sgnاست که محاسبه شد.

دوره مورد مطالعه  99ساله آغاز میشود .سپس به استناد معیار
د) قضاوت:

Z  or  Z  / 2

قدر مطلق  Zبدست آمده را در نظر میگیریم .باید ببینیم

در سطح اطمینان  09درصد(

 1.96

) Z / 2

قضاوت در مورد تأیید یا رد فرضیه صفر صورت گرفت.

رابطه زیر برقرار است یا خیر؟ اگر رابطه زیر برقرار بود،

نتایج محاسبات انجام شده و قضاوت نهایی برای وضعیت

فرض صفر پذیرفته میشود .یعنی روندی وجود ندارد و

تغییرات دمای روز هنگام در جدول ( )9آورده شده است.

دادهها تصادفی هستند .اگر رابطه برقرار نبود ،فرض یک

این جدول نشان میدهد وجود روند دمای روز هنگام تنها در

پذیرفته میشود که داللت بر وجود روند دارد .به عبارتی در

ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و آوریل معنادار است.

یک آزمون دو دامنه (  )  / 2جهت روندیابی سری ،فرض

از طرفی روند تغییرات دمای روزهنگام در این ماهها ،افزایشی

صفر در صورتی پذیرفته میشود که رابطه زیر برقرار باشد:

بوده است .بدین معنا که در این ماهها طی دوره  99ساله مورد

Z

مطالعه ،روند دمای روزهنگام به طور معناداری افزایش داشته

(..........................................................)9

 Z / 2

در حقیقت  همان سطح معناداری است که برای آزمون

است .این افزایش اگرچه در بقیه ماهها نیز مشهود است اما

در نظر گرفته میشتود و  Zنیتز همتان آمتاره توزیتع نرمتال

معنادار نمیباشد .با نگاه عمیقتر به نتایج به دست آمده در

استاندارد در سطح معنادار  میباشد که با توجه به دو دامنته

این جدول میتوان چنین گفت که پنج ماهی که روند

استتتفاده شتتده استتت .معمتتوالً ایتتن

افزایشی دمای روزهنگام در آنها تأیید شده ،همگی در دوره

بتتودن آزمتتون ،از

Z / 2

آزمون برای سطوح معنادار  09و  00درصد به انجام میرستد.

مقدار  برای سطح  09درصد ،برابر با  9/99و بترای ستطح

سرد سال قرار دارند.

مجله علمی و ترویجی نیوار
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جدول  -0ضرایب من-کندال ( )Zبه دست آمده برای دماهای روزهنگام ماههای مختلف ایستگاه کرمان
Z

ایستگاه کرمان

*

2/199

ژانویه

معیار

روند

Z  1.96

معنادار افزایشی

*

2/995

فوریه

Z  1.96

معنادار افزایشی

9/295

مارس

Z  1.96

فاقد روند

2/009

آوریل

Z  1.96

معنادار افزایشی

می

Z  1.96

فاقد روند

9/990

Z  1.96

فاقد روند

9/999

ژوئن

Z  1.96

فاقد روند

9/999

ژوییه

Z  1.96

فاقد روند

9/999

اوت

Z  1.96

فاقد روند

9/219

سپتامبر

Z  1.96

فاقد روند

9/919

اکتبر

Z  1.96

معنادار افزایشی

*

2/999

نوامبر

Z  1.96

معنادار افزایشی

*

9/001

دسامبر

*

* سطح معناداری 09 :درصد

شکلهای ( )9تا ( )9همگی داللت بر روند افزایشی دمای روزهنگام ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و آوریل دوره
 9099-2999دارد.

شکل -0روند افزایشی دمای روز هنگام ماههای نوامبر
دوره 0690-0202

شکل -0روند افزایشی دمای روز هنگام ماههای دسامبر
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دوره 0690-0202

شکل -3روند افزایشی دمای روز هنگام ماههای ژانویه
دوره 0690-0202

شکل -4روند افزایشی دمای روز هنگام ماههای فوریه
دوره 0690-0202

شکل -5روند افزایشی دمای روزهنگام ماههای آوریل
دوره 0690-0202

صادق کریمی و همکاران
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مطالعه ،روند دمای شبهنگام بهطور معناداری کاهش داشته
است.

 -0-3تحلیل وضعیت تغییرات دمای شبهنگام

این کاهش اگرچه در بقیه ماهها نیز مشهود است اما

نتایج محاسبات انجام شده و قضاوت نهایی برای وضعیت

معنادار نمیباشد .با نگاه عمیقتر به نتایج به دست آمده در

تغییرات دمای شبهنگام در جدول ( )2آورده شده است.

این جدول میتوان چنین گفت :چهار ماه از سال که روند

این جدول نشان میدهد وجود روند دمای شبهنگام تنها

کاهشی دمای شبهنگام در آنها تأیید شده ،همگی در دوره

در ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر معنادار است .از

گرم سال قرار دارند.

طرفی روند تغییرات دمای شبهنگام در این ماهها ،کاهشی
بوده است .بدین معنا که در این ماهها طی دوره  99ساله مورد

جدول  -0ضرایب من-کندال ( )Zبه دست آمده برای دماهای شب هنگام ماههای مختلف ایستگاه کرمان
معیار

نوع روند

Z

ایستگاه کرمان

Z  1.96

فاقد روند

-9/919

ژانویه

Z  1.96

فاقد روند

-9/999

فوریه

Z  1.96

فاقد روند

-9/955

مارس

Z  1.96

فاقد روند

-9/509

آوریل

Z  1.96

فاقد روند

-9/919

می

Z  1.96

معنادار کاهشی

*

-2/991

Z  1.96

معنادار کاهشی

*

-9/005

Z  1.96

معنادار کاهشی

*

-2/590

Z  1.96

معنادار کاهشی

*

-9/000

سپتامبر

Z  1.96

فاقد روند

-9/951

اکتبر

Z  1.96

فاقد روند

-9/299

نوامبر

Z  1.96

فاقد روند

-9/909

دسامبر

ژوئن
ژوئیه
اوت

* سطح معناداری 09 :درصد

شکلهای ( )9تا ( )0همگی داللت بر روند کاهشی دمای شب هنگام ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر دوره 9099-2999
دارد.
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شکل  -9روند کاهشی دمای شبهنگام ماههای ژوئن
دوره 0690-0202

شکل  -7روند کاهشی دمای شبهنگام ماههای ژوئیه دوره 0690-0202

شکل  -8روند کاهشی دمای شبهنگام ماههای اوت دوره 0690-0202

شکل  -6روند کاهشی دمای شبهنگام ماههای سپتامبر دوره 0690-0202

صادق کریمی و همکاران

شماره  ،09-09پائیز و زمستان ( 9901دو فصلنامه)

مجله علمی و ترویجی نیوار

 -4نتیجهگیری

 -2اسدی ،ا ،.و علی حیدری ،9909 ،تحلیل تغییرات

تحلیل وضعیت تغییرات سری زمانی دمای میانگین روز و
شبهنگام ماههای مختلف سال طی دوره  9099-2999با
استفاده از ضریب من-کندال ( )Zو معیار قضاوت
Z  or  Z  / 2

99

در سطح اطمینان  09درصد (

 1.96

) Z / 2

نشان داد وجود روند دمای روزهنگام تنها در ماههای نوامبر،
دسامبر ،ژانویه ،فوریه و آوریل و آن هم به صورت روند
کاهشی معنادار بوده است .بدین معنا که دمای روز هنگام در
این ماههای دوره سرد سال طی  99ساله اخیر به طور معناداری
افزایش داشته است .این یافته با آنچه تحت عنوان افزایش
گرمای جهانی در دنیای علمی مطرح است ،همخوانی و
مطابقت دارد و به نوعی مؤید آن رخداد اقلیمی است .این در
حالی است که وجود روند دمای شبهنگام نیز تنها در

سریهای دما و بارش شیراز طی دوره  ،9099-2999فصلنامه
جغرافیا و برنامهریزی محیطی ،شماره  ،19صص .991-992
 -9جهانبخش ،س ،.سیما ترابی ،9959 ،بررسی و پیشبینی
تغییرات دما و بارش در ایران ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی،
شماره  ،11صص .991-929
 -1ساالری ،ع ،.امیر گندمکار ،9909 ،بررسی روند تغییرات
دما در بندرعباس و جزیره قشم با استفاده از آزمون ناپارامتری
منکندال ،فصلنامه جغرافیایی سرزمین ،شماره  ،99صص
.11-02
 -9رحیمزاده ،ف ،.احمد عسگری ،9959 ،نگرشی بر تفاوت
نرخ افزایش دمای حداقل و حداکثر و کاهش دامنه شبانه-

ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت و سپتامبر آن هم به صورت روند

روزی دمای کشور ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره

کاهشی معنادار بوده است .بدین معنا که دمای شب هنگام در

 ،19صص .999-919

این ماههای دوره گرم سال طی  99سال اخیر بهطور معناداری

 -9طالبی ،م ص ،.نجمه دهقانی و نجمه شیخ علیشاهی،

کاهش داشته است .به نظر میرسد این رخداد ،حاکی از یک

 ،9909مطالعه تغییر اقلیم در استان کرمان به روش من-

اختالل فصلی است که ممکن است در سالهای بعد نیز تداوم

کندال ،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر.

داشته باشد .علتیابی این رخداد ،نیاز به انجام تحقیقات بیشتر
و وسیعتر دارد که در حوصله این تحقیق نمیباشد.
بهطور کلی میتوان افزایش دمای روز هنگام را در دوره
سرد سال و کاهش آن را در دوره گرم سال در ایستگاه
کرمان طی نیم قرن گذشته مشاهده کرد .بدین معنا که طی

 -1طالبی ،م ص ،.نجمه دهقانی و نجمه شیخ علیشاهی،
 ،9909تحلیل روند تغییرات دمای ایستگاه یزد به روش من-
کندال ،اولین همایش بینالمللی بحرانهای زیست محیطی و
راهکارهای بهبود آن.

نیم قرن اخیر ،روزهای دوره سرد سال از حد نرمال خود

 -5عزیزی ،ق ،.مصطفی کریمی احمدآباد و زهرا سبکخیز،

گرمتر شده (بهویژه در ماههای نوامبر ،دسامبر ،ژانویه ،فوریه و

 ،9951روند دمایی چند دهه اخیر ایران و افزایش ،CO2

آوریل) در حالی که شبهای دوره گرم سال از حد نرمال

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،شماره .29-19 ، 9

خود ،خنکتر شدهاند (بهویژه در ماههای ژوئن ،ژوئیه ،اوت

 -0مسعودیان ،س ا ،9959 ،.بررسی روند دمای ایران در نیم

و سپتامبر).

سده گذشته .فصلنامه جغرافیا وتوسعه ،شماره  ،9صص
. 50-999
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