
 

 

(فصلنامه )دو 1392پائيز و زمستان  -83، 82 شماره، نيوارمجله علمي و فني   

 (رومدشت منطقه: موردي مطالعه) بویراحمد و هیلویکهگ استاندما در  نهیشیب راتییتغ روند یبررس

 
 2تبار ابراهيمي ابراهيم ،1ینور غالمرضا

 بلوچستان و ستانيس دانشگاه يعيطب یايجغراف گروه اریاستاد -1

 يلياردب محقق دانشگاه يشناس مياقل یدکتر یدانشجو -2

 

  چكیده
 و صنایع کشاورزی، مانند اقليمي عناصر به وابسته انساني هایسيستم زیرا. باشدمي محيطي علوم قلمرو در بحث ترینمهم بارش و دما ویژه به اقليم تغيير فرایند      

 ردیابي را اقليمي تغييرات یادیز حدود تا توانمي حرارت درجه تغييرات روند بررسي با. نمایندمي عمل و شده طراحي اقليم پایداری و ثبات مبنای بر آن امثال

 مرکزاستان) اسوجی شهر یلومتريک ستيب در واقع روم، دشت یماتولوژيکل ایستگاه یبيشينه دمای احتمالي انحراف یمطالعه پژوهش، این انجام از هدف. نمود

 قرار استفاده مورد( 1366-1387) آماری ۀدور طي در ایستگاه این یبيشينه دماهای به مربوط هایداده آن در که باشدمي نرمال حالت از ،(وبویراحمد کهگيلویه

 دمایي تغييرات روند وجود عدم ای وجود ،آزمون این یآماره کارگيریبه با روش این در که شد استفاده کندال-من ناپارامتری روش از پژوهش، این در. گرفت

 که است آن ۀدهند نشان که است زماني هایسری از برخي در دارمعني و کاهشي روند وجود انگريب ها،داده تحليل از حاصل نتایج. گرفت قرار آزمون مورد

 در بيشينه دمای يکاهش روند. نگرفت قرار تأیيد مورد آزمون توسط داریمعني افزایشي روند هيچ اینكه ضمن. است کاهش حال در منطقه در هوا دمای یبيشينه

 بيشترین همچنين. است بوده هاماه سایر از شدیدتر (کندال-من یآماره) -28/2 و -34/2 ،-4/2 ،-58/2 مقادیر با ترتيب به مرداد و آذر تير، خرداد، هایماه

 مورد آماری دوره طي در بيشينه دمای يکاهش روند نيز، ساالنه مقياس در. است داده رخ -18/2 مقدار به تابستان فصل در فصلي، لحاظ به دما یبيشينه کاهش

 ،(درصد 99) ماه خرداد یاستثنا به شده، ذکر هایسری تمامي در تغييرات روند داریيمعن نانياطم سطح. است کرده پيدا نمود خوبي به ،-97/1 مقدار به مطالعه،

 . باشد يم مدت کوتاه و يناگهان نوسانات نوع از دما ینهيشيب يکاهش ای يشیافزا روند ز،ين هایسر ریسا در. باشد مي درصد 95

 

 روم دشت بویراحمد،وکهگيلویه کندال،-من روند، ر،ييتغ دما، یبيشينه :يدیکل کلمات
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  مقدمه

 رهياغ و هاوا خاا،، در کاه گرماایي یانرژ از است عبارت دما

 تابشاي انارژی از مقداری دیگر عبارت به. باشدمي سنجش قابل

 انارژی باه و شاده جاب  زماين ساطح عوارض توسط خورشيد

. کنادماي جلوه گرما شكل به انرژی این. شودمي تبدیل گرمایي

 کاه کنادماي ثابات بااال دماهای بروز هایزمان بررسي همچنين

 طاول بيشاتر زماين سطح از فاصله با دما، بيشينه رسيدن فرا زمان

 دو در بویژه بيستم، قرن طول در زمين کره هوایوآ . کشدمي

 دماا افازایش به تمایل و داده دست از را خود تعادل اخير یدهه

 سال در مياقلرييتغ الدولنيب ئتيه که یطور به. است داده نشان

 در يجهان شیگرما و رييتغ حال در مياقل که داد گزارش 2001

 21 قارن برای هابينيپيش دیگر طرف از[. 18] است وقوع حال

 افازایش از ناشاي کاه دهادماي نشاان را زماين دمای افزایش نيز

 . است جوی هواویزهای و ایگلخانه گازهای

 اثاارات) کاااربردی و علمااي ابعاااد دلياال بااه اقلاايم تغيياار فراینااد

. است برخوردار فزاینده اهميت از( اجتماعي-اقتصادی محيطي،

 کشاورزی، مانند اقليمي عناصر به وابسته انساني هایسيستم زیرا

 و شده طراحي اقليم پایداری و ثبات مبنای بر آن امثال و صنایع

 منظاور باه دانشامندان اخيار، هاایساال طي در. نمایندمي عمل

 هاایساری باه ایویاژه توجاه اقليماي الگوهای تحليل و تجزیه

 در اساسااي و اصاالي عوامال از دمااا. دارناادماي معطااوف زمااني

 دماا همچناين. گرددمي محسو  اقليمي بندیطبقه و بندیپهنه

 در آن گيااریاناادازه و پااایش کااه اساات هااایيکمياات از یكااي

 و نوسانات اساس این بر.  دارد خاصي اهميت صنایع از بسياری

 .است العادهفوق اهميت دارای دما تغييرپبیری

 طوفاان، سايل، جملاه از ماا عصار محيطاي معضالت از بسياری

 آنهاا مصاونيت و موذی حشرات حد از زیاده تكثير خشكسالي،

 تغييار در ریشاه گيجمله دست، این از مسائلي و سموم برابر در

 و انساان نقاش تغييار، این در.  دارند دما افزایش خصوصاً اقليم

 و اسات باارز بسايار مختلف هایزمينه در او متنوع هابيفعاليت

 باه آن بعادی نتاایج کاه کندمي دنبال را مسيری تغيير این روند

 مساأله رو ایان از. نيسات روشان شناسااناقلايم برای کامل طور

 پياماادهای و زمااين کااره شاادن گاارم بااه تمایاال و اقلاايم تغيياار

 بر عالوه آن از ناشي سياسي و اجتماعي اقتصادی، اکولوژیكي،

 سراسر در نيز را مدارانسياست و مرداندولت افكار دانشمندان،

 و شاناخت بادون ترتياب بادین. اسات کرده جلب خود به دنيا

 ریازانبرناماه و مدیران آینده، و حال اقليمي وضعيت از آگاهي

 .بود نخواهند مختلف هایبرنامه اجرای به قادر

 دمایي، زماني هایسری تحليل جهت متداول هایروش از یكي

 اساتفاده باا هاآن در دار معني روند وجود عدم یا وجود بررسي

 آماااری هااایروش تاااکنون. باشاادمااي آماااری هااایآزمااون از

 که اندگردیده ارائه زماني هایسری روند تحليل جهت متعددی

 ناپاارامتری و پارامتری هایروش کلي ۀدست دو در هاروش این

 کااربرد از ناپاارامتری هاایروش که باشندمي بندیتقسيم قابل

 پاارامتری هاایروش باه نسابت چشامگيرتری و تاروسايع نسبتاً

 دو نماودن مطار  آمااری، هایروش کليه مبنای.  برخوردارند

 اسااس بار آنهاا نمودن آزمون و (𝐻1) یك و( 𝐻0)صفر فرض

 فاوق فرضيۀ دو از یكي پبیرش نهایت در و خاص هایتكنيك

 و روناد وجاود عادم یعناي صافر فارض شدن پبیرفته. باشدمي

-داده سری در دارمعني روند وجود منزله به یك فرض پبیرش

 . باشد مي ها

 و جهااني دماای روناد باا ارتباط در ایگسترده بسيار تحقيقات

 تغيياارات بااا ارتباااط در همچنااين. اساات شااده انجااام ایمنطقااه

 یکااره متوسااط دماهااای جهاااني الگوهااای در گرفتااه صااورت

 گرفتاه انجاام[ 20] همكااران و  هگرل توسط تحقيقاتي زمين،

 درجاه افازایش ۀدهناد نشاان کاه هایيگزارش خالف بر. است

 نياز حارارت درجاه کااهش از حاکي هایگزارش اند،حرارت

 یيايجغراف عرض در را دما منفي روند هيا پاد چاتو. دارد وجود

 و پاارز. اناادکاارده گاازارش هندوسااتان در شاامالي درجااه 23

 دوره بارای جهاان نقاط از بسياری در را دما اطالعات همكاران

 روناد شامالي یکارهنيم برای و کردند تحليل 1998 تا1958

 و شاامالي آمریكااای اروپااا، نقاااط اغلااب باارای را دمااا مثباات

 سااواحل و گرینلنااد ایساالند، باارای را منفااي رونااد و آتالنتيااك

 باا  بااک . آوردند دست به هودسون خليج شامل کانادا شرقي
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 واقاع یهاایخچاال در ایستگاه سه و ساحلي ایستگاه 34 تحليل

 1984 تااا1955 دوره يطاا را شاادن ساارد رونااد گرینلنااد، در

ایلينویز نشاان  شناسياقليم اداره در  آنجل. گرفت نتيجه یالديم

 در را شدن گرم از اینشانه هيچ ایالت این از هایيداد که بخش

و حتي برخي از مناطق آن یك  دهندنمي نشان اخير دهه چندین

-ماي نشاان آن جنوبي هایبخش در ویژه به را شدن سرد روند

-ایساتگاه مكاني -زماني تغييرات نيز همكاران و دمروس. دهند

 تغييارات همبساتگي و داده قارار مطالعاه ماورد را مصر از هایي

-داده قارار تأیياد مورد زمين یکره دمایي تغييرات با را مبکور

 شاهر مياقلا یرو بار یشاهر توساعه ريتاأث يبررسا باه زبریا. اند

 بار کنادال - مان یناپارامتر آزمون از و است پرداخته استانبول

 از يحااک ج،ینتاا. است کرده استفاده دما حداقل یهاداده یرو

 ساتگاهیا حداقل یدما يزمان یسر در يمتفاوت داريمعن شیافزا

 ساتگاهیا در شیافازا نیاا که یطور به. است یيروستا و یشهر

 از بعاد اغلب دماها در رييتغ و باشد يم اطراف از شيب استانبول

 صاورت یشهر تيجمع رشد که یالديم 1980 و 1970 دهه

 ريتاأث کاه داد نشاان يفصال ليتحل و شوديم دهید است، گرفته

 ريچشامگ اغلاب تابساتان فصال در مياقلا یرو بر یشهر توسعه

 يزمااان یهایساار يبررساا از پاا  همكاااران و مااارنگو. اساات

 يط لیبرز جنو  یهاستگاهیا حرارت درجه ممينيم و ممیماکز

 روناد که دنديرس جهينت نیا به یالديم 1960-2000 یهاسال

 یدارا ممیمااکز یدماا اماا داشاته، بيشا شیافازا ممينيم یدما

  .است بوده میمال بيش

 مشاهد ایستگاه دمای تغييرات .همكارانایران نيز خسروی و  در

ساله باا اساتفاده از مادل رگرسايون نماایي  113 ایدوره در را

 دماای افازایش روناد انادمورد بررسي قرار داده و تأکيد کارده

دارد. بار  زمين کره دمایي تغييرات با معناداری همبستگي مشهد

 هایایستگاه اکثر در اقليم، تغيير آشكارسازی طر  نتایجاساس 

 بار نيهمچناافزایشاي دماا مشااهده گردیاده اسات.  روند ایران

ایاران انجاام  یماهاناه دماای رویتحليل فضایي کاه بار  اساس

 ایااران در دمااا کاهشااي و افزایشااي رونااد دارای نااواحي ،شااده

 ماایتغييارات د همكاارانو  عليجاانيگردیاده اسات.  مشخص

 از اسااتفادهکااره زمااين بااا  هااایناهنجاااری بااا را تبریااز ساااالنه

 قرار بررسي مورد مصنوعي عصبي هایشبكه و خطي رگرسيون

 ایستگاه و زمين کره دمایي تغييرات بين که اندداده نشان و داده

 تغييااراتمسااتقيم وجااود دارد. ثریااا  رونااد  ایرابطااه تبریااز،

 اخيار ساده نايم طاي را زاهادان شاهر ماهانه دمایي خصوصيات

 نايم طاي در کاه رسايده نتيجاه ایان به و داده قرار بررسي مورد

 از متأثر بيشتر زاهدان ساالنه و ماهانه دمای افزایش اخير، یسده

موجاب تشادید شارایط  دماا افازایش ایان و باوده کمينه دمای

 تغييارات همكاارانشده است. عزیازی و  زاهدانخشكي هوای 

 کناادالمن روش بااه را خاازر دریااای جنااوبي سااواحل در اقلاايم

 طول در اقليمي عناصر که اندرسيده نتيجه این به و کرده بررسي

 نوساانات ناوع از تغييار ایان. انادکارده تغيير بررسي مورد دوره

 باودهو در دو جهات مثبات و منفاي  هاوایيوآ  مادت کوتاه

 مينا يدما و بارش تهران ط راتييتغ نیو پرو زادهیحجاز. است

آن  انگرياحاصاله ب جیقرار دادناد. نتاا يرا مورد بررس ريقرن اخ

 سااالنه یدما نيانگيم یرهايمتغدر  یداريمعن ترايياست که تغ

از ناوع  راتييتغ نیا شترياتفاق افتاده است که ب حداکثر یدما و

 . باشديم روند بدونو  يمياقل مدتنوسانات کوتاه

 ينهمچنا و دما روند و تغيير اهميت به توجه با پژوهش، این در

 هاایيناهزم در یيباال پتانسيل از مطالعه مورد منطقه اینكه به نظر

 پارورش باغاداری، کشااورزی، ازجمله محيطيزیست مختلف

 متغياار تااا شااده آن باار يسااع اساات، برخااوردار رهيااغ و آبزیااان

 شاود،ماي محسو  اقليمي مهم بسيار عناصر از که دما یبيشينه

 مان یناپاارامتر روش از اساتفاده باا و گيارد قارار بررسي مورد

 طاي آن، يناگهاان راتييتغ ای روند وجود عدم یا وجود کندال،

 رد آن نتاایج از بتاوان تا گردد روشن مطالعه مورد آماری ۀدور

 .جست بهره منطقه محيطيزیست مختلف هایریزیبرنامه

 

  هامواد و روش 

 مورد استفاده  يهادادهمنطقه مورد مطالعه و 

 و درجه 51 یيايجغراف طول با روم دشت یماتولوژيکل یستگاها

 قااهيدق 34 و درجااه 30 یيايااجغراف عاارض و شاارقي قااهيدق 30
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 بيسات در واقاع دریاا، ساطح از یمتار 1980 ارتفااع و شمالي

-مي( بویراحمدوکهگيلویه استان)مرکز  یاسوج شهر کيلومتری

 نیاا(. 1جنو  غربي کشور قرار دارد )شاكل  ۀکه در نيم باشد

 زمااان از و دهیااگرد  يتأساا يشمساا 1362در سااال  سااتگاهیا

 نااداده رخ آن مكااان در یيجابجااا نااوع چيهاا تاااکنون،  يتأساا

 وسيسلس درجه 3/20 منطقه، ساالنه یدما نهيشيب متوسط. است

-يژگیو. است وسيسلس درجه 12 آن، ساالنه یدما نيانگيم و

 یساالنه و يفصل ماهانه، يزمان یهایسر به مربوط یآمار یها

 .است شده داده نشان 1 شماره جدولمنطقه، در  یدما نهيشيب

 
 موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه در کشور -1شماره  شكل

 

 ستگاهیا دمای بيشينه روند بررسي پژوهش، این از هدف

زماني ساالنه، فصلي و  یهایسر در روم دشت یماتولوژيکل

 نیا یدما ینهيشيب هایابتدا داده منظور، نیا یبراماهانه است. 

 از( يشمس13687تا  -1366دوره آماری ) یمنطقه برا

. دیاستان کهگيلویه و بویراحمد اخب گرد ایسازمان آ  منطقه

 استفاده تست ران روش از هاهمگن بودن داده آزمون یبرا

 تعداد کردن مشخص یمبنا بر روش نیا در کار اصول. دیگرد

 نما ای نيانگيم به نسبت هاداده کاهش ای شیافزا یهادوره و

با جداول مخصوص،  هاآن دادن مطابقت با که دارد قرار

 .دیآيم دست به نيمع اعتماد سطح در هاداده بودن يتصادف

دشت روم در سطح  ستگاهیا یدما نهيشيب یهاهمگن بودن داده

بودن  يتصادف دیدرصد به دست آمد که مؤ 95 نانياطم

 کندال-من یژوهش، از آزمون ناپارامترآنهاست. در این پ

 هایرابطه از استفاده باروش  نیاستفاده شده است که در ا

 زماني هایسری برایکندال  ۀمقدار آمار آزمون، مختلف

 نهایت در و آمد دست به نظر مورد آماری دوره طي مختلف

 با ،دمای منطقه یبيشينه راتييتغ نوع و روند تحليل و تجزیه

 انجام گرفت. یآمار مختلف روابط از استفاده

 

 هاروشمواد و 
 منطقه یدما نهيشيب يزمان یهایسر راتييتغ روندمطالعه،  نیا در

 قرار يبررس مورد کندال-من یناپارامتر آزمون از استفاده با

 یهاکندال بر خالف آزمون-من كیناپارامتر آزمون. گرفت

 را يمشخص عیتوز تابع ،يخط ونيرگرس همچون كیپارامتر

 صيقدرت تشخ کهيحال در. کندينم فرض هاداده یسر یبرا

 آزمون ازاست.  كیپارامتر یهاآزمون یاندازه به زين آن

 آنها یداريمعن و روند وجود نييتع یبرا کندال-من یناپارامتر

 مورد در را ياطالعات فوق روش ن،یا بر عالوه. شوديم استفاده

  .دهديم مياقل يناگهان راتييتغ و روند شروع نقطه
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 منطقه یدما نهيشيب متوسط يزمان یهایسر به مربوط یآمار یپارامترها -1 شماره جدول

 يسر

 یزمان

 داده تعداد

 (يآمار)سال 

 نهیشیب نیانگیم

 (وسی)سلس دما

 بیضر

 یچولگ

 بیضر

 یدگیکش

 بیضر

 راتییتغ

 اریمع انحراف

 (وسیسلس)درجه 
 ينهیشیب حداقل

 دما

 ينهیشیب حداکثر

 دما

9/1 40/0 19/0 -16/0 3/15 22 نیفرورد  5/11 9/18 

7/2 56/0 97/0 -08/0 2/22 22 بهشتیارد  8/16 6/28 

8/2 58/0 4/10 3/2 3/28 22 خرداد  7/22 7/38 

5/2 53/0 75/4 08/1 6/32 22 ريت  8/26 4/40 

9/2 61/0 36/2 53/1 34 22 مرداد  8/30 2/42 

3/2 50/0 38/0 58/0 1/31 22 وریشهر  9/26 1/36 

4/2 50/0 54/1 -03/1 8/24 22 مهر  9/18 8/28 

 7/22 9/14 2 42/0 35/0 35/0 5/18 22 آبان

 19 4/5 3 63/0 3/1 62/0 1/11 22 آذر

8/3 80/0 -7/0 25/0 3/7 22 ید  1/1 7/14 

 2/11 4 2 42/0 -64/0 15/0 6/7 22 بهمن

9/1 42/0 48/0 -64/0 8/10 22 اسفند  9/5 9/13 

1/2 44/0 2/3 37/0 9/21 22 بهار  2/17 9/27 

2/2 47/0 4/3 7/1 6/32 22 تابستان  9/29 5/39 

7/1 37/0 14/1 58/0 2/18 22 زیيپا  15 7/22 

1/2 44/0 -16/1 07/0 6/8 22 زمستان  7/4 1/12 

4/1 29/0 95/0 42/0 3/20 22 ساالنه  4/17 7/23 

 راحمدیبو و هیلويکهگ استان یامنطقه آ  سازمان: مأخب

: باشديم ریز شر  به اختصار طوربه آزمون یاجرا مراحل

به  i یهارتبه)نسبت  itنموده و آماره  یبندرتبه را هاداده

آماره  يتجمع يسپ  فراوان م،يکنيمرا محاسبه  قبل ما یهارتبه

it (∑𝑡𝑖 )مقدار و ان یوار ،ياضیر ديام. میآوريم دست به را 

  .شونديمحاسبه م ریز یهارابطهبر اساس  کندالمن شاخص

 

 

 

 

 نیا. باشديم هاداده يزمان بيترت in، 2و  1روابط شماره  در

 داريمعن یيشناسا جهت لبا. است نرمال عیتوز یدارا شاخص

 .شوديم استفاده نرمال يمنحن جدول از ،بودن

𝑢i اگر > 𝑢i اگر ،مثبت روند باشد  0 <  يمنف باشد، روند  0

𝑢i اگر و =  نقطه يبررس یبرا. باشديم يخنث روند باشد،  0

uشاخص دیبا راتييتغ شروع i مراحل که شود نييعت زين 

 یبندرتبه را هاداده: است صورت نیا به شاخص نیا یمحاسبه

 مشخص را( بعد ما یهارتبه به iرتبه نسبت) it هآمار و نموده

ti(يتجمع يفراوان سپ  و کرده ti )شوديم محاسبه. 

uشاخص و ان یوار ،ياضیر ديام i ریز شر  روابط به 

 : گردنديم محاسبه

 

 

 

 

 

مورد مطالعه  یحجم نمونه آمار N ،5و  4روابط شماره  در

 نظر در ،(±96/1) درصد، 95 نانياطم باند محدودهاست. 
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uو  ui یهاشاخص يتالق محل .دشويم گرفته i  با محدوده

بوده  يزمان یسر راتييتغ شروع دهندهنشان نانيدرصد اطم 95

 ای ي)کاهش روند تيوضع ،يتالق محل از بعد ui رفتارو 

 در مبکور یهايمنحن اگر. دهديم نشان را هایسر (يشیافزا

 نداشته يتقاطع و گرفته قرار درصد 95 نانياطم باند محدوده

 نیو تقاطع در ا شونديم محسو  رييتغ وروند  بدون ،باشند

 ui يمنحن اگر نيهمچن. داردعنصر  يميمواقع نشان از جهش اقل

روند  رد،يقرار گ درصد 95 نانياطم باند از خارج تقاطع، از بعد

توجه به  با زين روند یداريمعن سطحگرفته است.  شكل داريمعن

 96/1 نيب uiمقدار  اگر. شوديمحاسبه م uiمقدار و عالمت 

 95 نانياطم سطح در هاباشد، آنگاه روند داده  56/2تا  

بزرگتر   56/2از مقدار  وچنانچه بود خواهد داريمعن درصد

  .بود خواهد داريمعن زيدرصد ن 99 نانيباشد، در سطح اطم

 

 نتایج  بحث و
 ماهانه يهايسر روي برکندال -من آزمون تحلیل( الف

 روی برکندال -من یآماره آزمون اِعمال از آمده بدست نتایج

 مجموع، در که دهديم نشان( 2)جدول  ماهانه هایداده

 9) هاماه بيشتر در روم دشت ایستگاه ماهانه دمای بيشينه ميانگين

 آذر تير، هایماه. است داشته منفي یا کاهشي روند( سال از ماه

(، iu)نمره  -28/2و  -34/2 ،-4/2 ریمقاد با ترتيب به مرداد و

 در که اندداشته کاهشي روند درصد 95 نانياطم سطح در

 نيب در. است کرده دايپ نمود يخوب به 4 تا 2 شماره یهاشكل

خرداد ماه با مقدار آماره  یدما ینهيشيب گانه،دوازده یهاماه

 يروند کاهش یدرصد دارا 99 نانيدر سطح اطم -58/2کندال 

 اسفند، یهاماه فقط ن،يب نیا در(. 5)شكل  باشديم دار يمعن

 روند، 3/0 و 83/0، 37/1 مقادیر با ترتيب به اردیبهشت و آبان

 افزایشي، روندهای از کدام هيچ داریيمعن که اندداشته افزایشي

 در دما ینهيشيب راتييتغ و نگرفت قرار تأیيد مورد آزمون توسط

. است بوده مدت کوتاه نوسانات و يناگهان نوع از ها،یسر نیا

 یداريمعن يشیافزا ای و يکاهش روند ز،ين هایسر ریسا در

 .شود ينم مشاهده

 روم دشت ایستگاه بيشينه دمای ماهانه هایحاصل از آزمون من کندال برای سری جینتا -2 شماره جدول

 اسفند بهمن يد آذر آبان مهر وریشهر مرداد ریت خرداد اردیبهشت فروردین ماه

 37/1 -51/0 -8/1 -34/2 83/0 -46/0 -05/1 -28/2 -4/2 -58/2 3/0 -78/0 کندال ۀآمار مقدار

 يشیافزا يکاهش يکاهش *يکاهش يشیافزا يکاهش يکاهش *يکاهش *يکاهش **يکاهش يشیافزا يکاهش روند  نوع
     درصد 95 نانياطم سطح در روند یداريمعن*        درصد 99 نانياطم سطح در روند یداريمعن**            

                            

  
 روند تغييرات بيشينه دمای آذر ماه -3 شماره شكلماه                          ريدمای ت روند تغييرات بيشينه -2 شماره شكل
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 ماه خردادروند تغييرات بيشينه دمای  -5 شماره شكلروند تغييرات بيشينه دمای مرداد ماه                                -4 شماره شكل

-يمعن يکاهش روند یدارا یهاماهدما در  بيشينه تغييرات روند

uو  ui یاهآماره يتوال اساس بر دار i، شماره  یهاشكل در

زمان شروع روند  اساس، نیا بر. است شده آورده 5تا  2

 سال زا مرداد، و ريت یهاماه یدما نهيشيب در داريمعن يکاهش

 و باشديم 1379از سال  خردادآذر و  یهاماه یبرا و 1374

د ت رونشد روند ادامه دارد و تنها از نیا یدوره آمار یتا انتها

  .تاس شدهکاسته  يکم يانیپا یهادر سال رماه،يدر ت يکاهش

 

 فصلی يهايسر روي برکندال -من آزمون تحلیل( ب

 سال فصل چهار هر بيشينه دمای در، 3 شماره جدول به توجه با

 نهيشيب یدما کاهش انگريب که دارد وجود يمنف و ينزول روند

. در این بين، فقط فصل تابستان با باشدمي منطقه در يفصل

 سطح در معناداری کاهشي روند(، iu)نمره  -18/2مقدار 

 يکاهش روند آغاز زمان(. 6)شكل  دارد درصد 95 نانياطم

 یانتها تا که است 1375 سال از فصل، نیا در دما ینهيشيب

 ریسا در. دارد ادامه زين 1387 سال يعنی یآمار یدوره

دما وجود داشته،  ینهيشيب يکاهش روند زين يفصل یهایسر

 آزمون توسط هایسر نیا کاهشي روند داریيمعن يول

 روند بهتر، عبارت به. نگرفت قرار تأیيد مورد کندالمن

 هوایيوآ  مدت کوتاه نوسانات از ها،یسر نیا در يکاهش

 .باشد يم
 

 هایریکندال برای س-حاصل از آزمون من جینتا -3 شماره جدول

 روم دشت ایستگاه بيشينه دمای يفصل

 زمستان زییپا تابستان بهار فصل

 -78/0 -21/1 -18/2 -62/0 کندال-من ۀآمار مقدار

 يکاهش يکاهش *يکاهش يکاهش روند  نوع

 درصد 95 نانياطم سطح در روند یداريمعن*

 
 در منطقه تابستان فصلروند تغييرات بيشينه دمای  -6 شماره شكل
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 ساالنه هايداده روي بر کندال-من تست تحلیل( ج
نشان  ساالنه نيانگيم یسرانجام گرفته بر روی  محاسبات

دشت روم به مقدار  منطقه یبيشينه دمای متوسطکه  دهدمي

 دارای درصد، 95 نانياطمدر سطح  وکندال(  ی)آماره -97/1

 مورد یآمار یدوره يط نیبنابرامنفي است.  و ينزولروند 

 متوسطایستگاه دشت روم  در(، يشمس 1387-1366) مطالعه

 شمارهکاهش یافته است. بر اساس شكل  ساالنه یدما یبيشينه

 روند کندال،-من یناپارامترو با توجه به خصوصيات آزمون  7

 يشمس 1381سال از منطقه ساالنه دمای بيشينه در يکاهش

 نیا و دارد ادامه مطالعه مورد یآمار یدوره انیپا تاو  شروع

 کاهش حال در منطقه یدما ینهيشيب که است آن یدهنده نشان

 .است

 

(1366-1387روند تغييرات بيشينه دمای ساالنه منطقه دشت روم ) -7 شماره شكل
 

 گیري  نتیجه

 دمایمطالعاتي که بر روی عنصر اقليمي بيشينه  وبررسي  با

که این  دیگردمشخص  گرفت، انجام روم دشت ایستگاه

( تغيير يشمس 1387تا 1366) یآمار یعنصر در طول دوره

نوع  از يزمان یهایسر از يبرخ درکرده است. این تغيير 

 راتييتغ نوع از گر،ید يبرخ در و یيدمانوسانات کوتاه مدت 

 در روند، جهش و نوع نيهمچن. باشديم داريمعن روند یدارا

 از بعضي در که باشدمي منفي و کاهشياز نوع  هایسر شتريب

 مشاهده ساالنه یسر نيهمچنفصلي و  ماهانه، هایسری

تير،  خرداد، هایماه در بيشينه دمای کاهش پدیده. گرددمي

 یدما همچنين. است بوده هاشدیدتر از سایر ماه مردادو  آذر

 بهار به نسبت یدتریشدو پایيز کاهش  تابستان فصول ینهيشيب

. بيشترین کاهش دمای بيشينه به لحاظ است داشته زمستان و

(، کندال ی)مقدارآماره -58/2به مقدار  ماه خرداددر  ،ماهانه

 داده رخ -18/2در فصل تابستان به مقدار  فصلي، لحاظ بهو 

ماهانه  وساالنه  دمای ی. به طور کلي کاهش بيشينهاست

 جیطبق نتا نيهمچناست.  بوده آن يفصل کاهشاز  ترمشخص

 یهایسر از يبرخ در دما يشیده، روند مثبت و افزبدست آم

 کوتاه نوسانات نوع از شیافزا نیاکه  شوديم دهید يزمان

 نیا در يشیافزا روند یمعناداربوده و  یيهواوآ  مدت

. نگرفت قرار دیيتأ مورد کندال-من آزمون توسط هایسر

 مجموع در گفت توان يم حاصله، جینتا به توجه با نیبنابرا

 که است کاهش حال در روم دشت  یمنطقه ینهيشيب یدما

 یهاتيفعال جمله از يانسان یهاتيفعال و اهانيگ رشد توانديم

 انساني هایسيستم ریساو  یگردشگر ،یدامدار ،یکشاورز
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 قرار دهد.  ريتحت تأث( را در منطقه دما ینهيشي)ب روزانه یدما اقليمي عنصر به وابسته

  منابع
روند  يبررس ،1388و همكاران،  واحد خ،يش یبرد -1

 ه. مجلگرگانرود زيآبخ یحوضه بارش میرژ راتييتغ

 .8شماره  ران،یا یزداريآبخ يعلوم و مهندس

بررسي روند تغييرات خصوصيات  ،1386 ،محمد ثریا، -2

پایان نامه  اخير، سده نيم طي زاهداندمایي ماهيانه شهر 

 کارشناسي ارشد. دانشگاه سيستان و بلوچستان.

 ،تهران شناسي، اقليم مباني ،1385 ابراهيم، جعفرپور، -3

 .ششم چاپ تهران، دانشگاه انتشارات

 يبررس، 1388نادر،  ن،یزهرا و پرو زاده،یحجاز -4

مجله  ر،ياخ قرن مين يط تهران بارش و دما راتييتغ

و  زیيشماره پا شيپ ،يطيمح یزیرو برنامه ايجغراف

 زمستان.

 انطباق بررسي ،1382 ،و همكاران محمود خسروی، -5

 دمای نوسانات و راتييتغبا  مشهد دمای زماني هایسری

 و ایمنطقه کنفران  سومين مقاالت مجموعه زمين، کره

 دانشگاه اصفهان. اقليم، تغيير ملي کنفران  اولين

 وسف،یو قویدل رحيمي،  محمد خورشيددوست، -6
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