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 چکیده

 های آماری روش های استان فارس با استفاده ازهدف از انجام این پژوهش، بررسی روند تغییرپذیری بیشینه و کمینه دماهای فصلی و ساالنه تعدادی از ایستگاه

های دما در روند برای تحلیل روند دادههای ناپارامتری به شمار میترین روشکه از متداول "سنس استیمیتور"و  "کندال -من"بدین منظور دو آزمون . باشدمی

ایستگاه همدیدی در گستره  8دماهای فصلی و ساالنه های زمانی بیشینه و کمینه  یسرروی  برن این دو آزموت نخس. های فصلی و ساالنه بکار گرفته شدندمقیاس

نتایج نشان داد . گرفتند اعمال شد و نتایج حاصل از این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرارد دارای آمار کامل بودن 3363-2232استان فارس، که در بازه زمانی 

. های منتخب استان فارس در بیشتر موارد مشابه یکدیگر است مینه و بیشینه دمای ایستگاهدر تحلیل روند ک "سنس استیمیتور"و  "کندال -من"که کارایی دو روش 

های ها یکسان بدست آمد، مگر در ایستگاه درودزن که داده های فصلی و ساالنه بیشینه و کمینه دما کم و بیش برای همه ایستگاهدر هر دو روش، روند سری داده

های مورد مطالعه طورکلی، بیشینه دمای ایستگاهه ب. نه دما در فصل زمستان یک روند افزایشی با معنی داری ضعیف نشان داده شدبیشینه دما در فصل تابستان و کمی

ول به جز فصل بهار در ایستگاه هواشناسی آباده و نیز فص)دارای روند صعودی و کمینه دما نیز ( به جز فصل بهار در ایستگاه هواشناسی آباده)در استان فارس 

 .باشد دارای روند صعودی می( تابستان و زمستان و میانگین ساالنه در ایستگاه هواشناسی فسا
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 مقدمه

زمانی  هایسری تحلیل برای متداول هایروش از یکی

 هاسری داده روند بررسی متغیرها در دانش آب و هواشناسی،

 وجود به طور کلی،. است آماری هایآزمون از استفاده با

 ممکن زمانی پارامترهای آب و هواشناسی هایسری در روند

-فعالیت اثر یا آب و هوا آرام تغییرات طبیعی و از ناشی است

 سری یک در دار وجود روند معنی اثبات. باشد انسانی های

 تغییر وقوع بر قاطع تواند دلیلی تنهایی نمی به بارندگی زمانی

تقویت  را آن رخداد بلکه فرض منطقه باشد یک اقلیم در

 تحلیل برای گوناگونی های آماریروش تاکنون. نمایدمی

 کلی دسته دو در که ارائه گردیده زمانی های روند سری

. شوندمی بندی تقسیم و ناپارامتری پارامتری هایروش

 و ترگسترده از کاربرد کم و بیش ناپارامتری های روش

 . پارامتری برخوردارند های به روش نسبت چشمگیرتری

های در سطح جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی پژوهش

شناسان انجام شده  توسط متخصصین از جمله اقلیم ایگسترده

 ارکن و تورگی به مطالعات توان می زمینه این در. است

( 3336)، کیلی و همکاران (2222)، پیکارتا و همکاران (2222)

اشاره نمود که در کلیه ( 3331) ماتیاسوفزسکی و همکاران و

 استفاده با بارندگی های زمانی سری روند فوق، تحلیل مطالعات

 پرز و همکاران .است گرفته صورت های ناپارامتری آزمون از

اطالعات دما را در بسیاری از نقاط جهان برای دوره ( 2222)

تحلیل کردند و برای نیمکره شمالی روند مثبت  3336-3326

دما را برای اغلب نقاط اروپا، امریکای شمالی و اقیانوس اطلس 

و روند منفی دما را بر روی ( درجه شمالی 12- 22در نوار )

شرقی کانادا شامل خلیج فوندی  گریلند و سواحل ایسلند،

 .بدست آوردند

های زمانی هایی که موضوع سریبرخی از پژوهش

پارامترهای آب و هوایی در ایران را مورد توجه قرار داده، 

با استفاده از آمارهای ( 3162)غیور و عساکره : عبارتند از

جاسک کوشش کردند تا نقش رفتار  ساله دمای بندر 322

ت اقیانوس اطلس شمالی و نوسانات اقیانوس بلندمدت نوسانا

آرام جنوبی را بر روند عمومی دمای جاسک بررسی نمایند و 

درصد از افت و خیزهای ماهانه دمای  22معلوم نمودند که حدود 

 .های فصلی این نوسانات قرار دارد تأثیر مؤلفه جاسک تحت

یابی کریجینگ  با استفاده از روش میان( 3162)مسعودیان 

وی با . ند دمای ایران را در نیم سده گذشته بررسی نموده استرو

های دمای ماهانه گستره ایران زمین در سه بازه استفاده از داده

نشان  2222تا دسامبر  3323روزی، از ژانویه  شبانه، روزانه و شبانه

داد که در نیم سده گذشته دما در شب هنگام با آهنگ نزدیک به 

 2روزی  و در میانگین شبانه 3هنگام روز درجه سلسیوس، در  1

روندهای افزایش دما . درجه در هر صد سال افزایش داشته است

های پست و گرم و روندهای کاهشی دما بیشتر بیشتر در سرزمین

به بررسی رفتار ( 3162)باباپور صابر . شوندها دیده میدر کوهستان

مای منطقه شمال بینی کمینه و بیشینه و میانگین ماهانه د و پیش

های زمانی نتایج این بررسی که بر پایه سری. غرب پرداخته است

های استوار است، تغییرات کمینه، بیشینه و میانگین دمای ایستگاه

که این  طوریه ب. دهد دار نشان می تبریز، ارومیه و اردبیل را معنی

میه و های ارو تغییرات در ایستگاه تبریز با افزایش دما و در ایستگاه

در مطالعه رفتار دمای . اردبیل با روند کاهشی دما همراه است

برای ( 3162)سال طول دوره آماری قائمی و عساکره  328مشهد با 

های اطلس شمالی  شناخت رابطه بین تغییرات دمای مشهد و نوسان

های های آماری مدلدر این راستا از روش. اند مطالبی را ارائه داده

ARIMA ی تابع انتقال بهره گرفتند و روند بلندمدت هاو مدل

اطلس شمالی را برای توجیه تغییرات بلند مدت دمای مشهد  نوسان

بررسی تغییرات زمانی دما و بارندگی در ایران با . پیشنهاد کردند

صورت گرفته ( 3162)های زمانی توسط ترابی  استفاده از سری

ییرات آب و هوایی دهد که تغ های او نشان می نتایج بررسی. است

 23 در) 3332تا  3388در مناطق مورد مطالعه در دوره آماری 

پنج  ای انجام شده و ایستگاه همدیدی که به روش تحلیل خوشه

باشد، بطوری  یکسان نمی( منطقه اقلیمی همگن را مشخص نموده

و ( سواحل دریای خزر)که مقادیر کمینه دما در مناطق شمالی 

های چشمگیری بوده ولی در  ن دارای تفاوتنواحی کوهستانی ایرا

از سوی دیگر مقادیر . مناطق دیگر کشور تغییرات زیادی ندارد
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مجاور )بیشینه دما در کلیه مناطق جز نواحی جنوب کشور 

(. 31)دارای تغییرات باالیی است ( خلیج فارس و دریای عمان

های اطالعات گیری از اصول سامانهبا بهره( 3162)مسعودیان 

یابی به  سازی و میان های چگالیجغرافیایی و بکارگیری روش

بررسی ساختار دمای ماهانه ایران پرداخته است و نقش 

ارتفاع، عرض و طول جغرافیایی را در ساختار مکانی دما 

 3این بررسی روشن ساخت که با هر . آشکار ساخته است

درجه افزایش دمای میانگین ایران، ارتفاع همدمای صفر 

ساختار مکانی دمای . متر باالتر خواهد رفت 382ه حدود درج

کشور نخست از ارتفاع و سپس از عرض جغرافیایی تأثیر 

های آگوست، سپتامبر و اکتبر روند  پذیرد و در ماه می

های سال کاهشی  دما برخالف سایر ماه "باختری، خاوری"

های زمانی دمای سری( 3162)خسروی و همکاران . است

ایستگاه مشهد را نسبت به تغییرات و نوسانات دمای فصلی 

در این بررسی روند حاکم . کره زمین مورد مطالعه قرار دادند

های زمانی با استفاده از سه مدل خطی، درجه دوم و  بر سری

رشد نمایی مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته و رابطه بین 

کره های زمانی دمای فصلی منطقه و نوسانات دمایی  سری

 82تا  12درجه و عرض  12 تا 2زمین، نیمکره شمالی، عرض 

همچنین اثرات گرمایش . درجه شمالی مشخص شده است

های  ها طی دهه جهانی بر دمای منطقه با مقایسه نمونه داده

نتایج نشان دهنده . متفاوت قرن بیستم ارزیابی شده است

دار دما طی مقاطع مختلف زمانی نسبت به  تفاوت معنی

یانگین و افزایش دمای مشهد طی دهه آخر قرن بیستم م

به بررسی تغییرات اقلیم ( 3162) طباطبایی و حسینی .باشد می

سمنان بر اساس پارامتر های بارش ماهیانه و متوسط دمای 

اند در این تحقیق با استفاده از میانگین  ماهیانه پرداخته

شهر  روند مثبت دما را برای( من کندال)متحرک و آماره 

 .سمنان نتیجه گرفتند

 312بررسی روند تغییرات دراز مدت دمای متوسط ساالنه در 

های کمترین مربعات خطا و  ایستگاه همدیدی ایران با کمک روش

نتایج  .انجام شده است( 3162) کندال توسط شیر غالمی روش من

داری،  که با در نظر گرفتن سطح معنی بدست آمده بیانگر آن است

در ( از جمله زاهدان)روند مثبت، منفی و بدون روند  سه ناحیه

ایران مشخص شده است هر چند شیب خط روند دراز مدت دمای 

دار  ها به لحاظ آماری معنی متوسط ساالنه در برخی از ایستگاه

. باشد نشده است، ولی مثبت بودن این شیب بیانگر افزایش دما می

یان دوره آماری های نزدیک به پا این امر به خصوص در سال

روند ( 3132) رحیم زاده و همکاران(. 3) بیشتر نمایان شده است

نتایج کلی این . اند بررسی کرده دما و بارش در استان هرمزگان را

بررسی نشان دهنده تشدید گرمایش و کاهش بارش در این استان 

به همراه افزایش نوسانات شدید بارش و مقادیر حدی دما بوده 

 .است

 

 ه جغرافیایی استان فارسجایگا

. درصد مساحت کل کشور را در برگرفته است 8/8استان فارس 

 22درجه و  13دقیقه تا  2درجه و  28این استان در گستره عرض 

دقیقه  18درجه و  22دقیقه تا  22درجه و  22دقیقه شمالی و طول 

کیلومتر مربع و میانگین  311322وسعت آن . خاوری جای دارد

متر است این استان دارای سه ناحیه  3222ز سطح دریا بلندی آن ا

 :آب و هوایی است

 .اقلیم کوهستانی در شمال و شمال باختری است :الف

های  اقلیم جنوب و جنوب خاوری استان که دارای زمستان :ب

 .باشد های بسیار گرم می مالیم و تابستان

ای و شبه نواحی میانی که دارای آب و هوای مدیترانه :ج

 .باشد ای میمدیترانه
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 جایگاه جغرافیایی استان فارس در کشور -1شکل شماره 

 

 های مورد بررسی مشخصات ایستگاه -1 جدول شماره

خاوری طول جغرافيايي ايستگاه (متر)ارتفاع از ميانگين سطح دريا  عرض جغرافيايي شمالي   

23° 43´ آباده  ´11 °01  3303 

23° 40´ زرقان  ´ 47 °32  1221 

23° 37´ سد درودزن  ´11 °03  1123 

23° 01´ شیراز  ´03 °32  1444 

20° 41´ فسا  ´24 °34  0/1344  

24° 17´ الر  ´41 °37  723 
 (.3جدول )استفاده شده است ( 3132سازمان هواشناسی کشور، )ایستگاه همدیدی در گستره استان فارس  8در پژوهش حاضر از آمار 

 

 ها مواد و روش

 و جهت انجام پژوهش حاضر نخست آمار دمای بیشینه

های مورد مطالعه در استان  روزانه هوا برای ایستگاه کمینه

از اداره مربوطه گرفته  2232تا  3363فارس در دوره آماری 

شد و سپس با کمک روابط تجربی و نرم افزارهای آماری به 

در . های ماهانه، فصلی و ساالنه تبدیل شد های در مقیاسداده

برای تعیین کلی  "میانگین دو نیمه"های از روش این پژوهش

برای تعیین  "کندال آزمون ناپارامتریک من"روند فراوانی، 

سنس آزمون "ای کمینه و بیشینه دما و ه روند مؤلفه

 به منظور انجام. برای تعیین شیب استفاده شد "یمیتوراست

نمودارهای مربوطه از   های آماری و همچنین ترسیم تحلیل

 .استفاده شده است SPSS19 و Excel 2010افزارهای  نرم

 
 فلوچارت روش پژوهش -2شماره  شکل
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 (ها کردن دادهروش نصف )میانگین دو نیمه : الف

در این روش مشاهدات را به دو نیمه تقسیم کرده و سپس 

و به این ترتیب بر روی  شود یمیانگین هر دو نیمه حساب م

به  توان یکه م آید یدستگاه مختصات دو نقطه بدست م

همچنین  .کمک این دو نقطه روند کلی را مشخص کرد

دهنده  نشاناختالف میانگین نیمه دوم نسبت به نیمه اول خود 

 .باشد یچگونگی روند م

 

 من کندال تحلیل روند با استفاده از آزمون :ب

محاسبه اختالف بین تک تک جمالت سری با همدیگر 

   و استخراج پارامتر  (   )اعمال تابع عالمت  و

(3 )                                        
 
     

   
    

:n  مشاهدات سری،  شمارتعداد جمالت سری یا همانXj 

 ام سری kداده   Xkام سری، jداده 

 

     محاسبه تابع 

یا  2 یا 3 (   )تمامی مقادیر بدست آمده از تابع عالمت 

 .است -3

                                              

                

                 

                

  

 

 var محاسبه واریانس

بنابراین، . نیاز است t برای محاسبه واریانس به مقدار

های تکراری وجود  که آیا داده شدند بررسیها داده نخست

. باشد یم tهای تکراری بیانگر مقدار  دارد یا خیر؟ تعداد داده

عدد تکراری وجود دارد  32از آنجایی که در اعداد موجود، 

برقرار  <32nچون شرط  سوی دیگر،از . است = 32t بنابراین

، پس از فرمول زیر برای محاسبه واریانس استفاده است

 :شود یم

(2)                   
                           

   

  
 

n :شده تعداد داده مشاهده ،m ها دست  که در آن های یتعداد سر

با ارزش  ییها فراوانی داده: tتکراری وجود دارد، کم یک داده 

 .است که محاسبه شد (   )همان تابع عالمت  s یکسان،

 :به کمک رابطه زیر (نمره استاندارد) zاستخراج آماره 

(1                                 )                                        
   

       
 

 

  تحلیل روند
)در یک آزمون دو دامنه  / 2 جهت روندیابی سری  (

که رابطه شود یها، فرض صفر در صورتی پذیرفته م داده

/ 2z z  38/3: درصد 32سطح اطمینان در . باشدبرقرارZ= 

ه ب. شود یدر نظر گرفته م =22/2Z: درصد 33سطح اطمینان  در و

ه روند در سری نشان دهنداگر نتایج بدست آمده  ،کلی طور

بدست آمده مثبت باشد، روند صعودی   Zو آماره باشدها  داده

 . منفی باشد، روند نزولی است Zاگر  است و

 

سنس )تعیین شیب روند و معادله خط به شیوه : ج

 (استیمیتور

که  (2) محاسبه شیب بین هر جفت داده در سری توسط رابطه 

 :آمده است زیر در

(2)                                                                          
 

  
   

    
 

 Q : تا    شیب بین هر دو جفت داده در بازه زمانیi 

   ای در زمان داده مشاهده:     

 iای در زمان  داده مشاهده:    
 iیک واحد زمانی بعد از زمان :   

برای هر دو جفت داده، یک سری زمانی  باالبا اعمال رابطه 

به ( Qmed)بدست آمده  های یبکه میانه سری ش شود یحاصل م

 که یدر صورت .شود یعنوان شیب خط روند در نظر گرفته م

Qmed  مثبت باشد روند صعودی و در صورت منفی بودن آن

 . شود یروند نزولی در نظر گرفته م
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فاصله شیب بدست آمده در  مرحله بعد، آزمون

جهت انجام این . باشد یم درصد 33و  درصد 32 های یناناطم

 :شود یآزمون از روابط زیر استفاده م

(2 )                                              
  
         

-واریانس همان واریانس محاسبه شده در آزمون من

 .آماره آزمون نمودن شیب است Cαو  کندال

(Z ) ست که در یک آزمون ا توزیع نرمال استانداردآماره

مقادیر  تواند یسطح اطمینان مورد آزمون م بسته به، دنباله دو

 32این آماره برای سطح اطمینان . متفاوتی به خود بگیرد

د برابر با درص 33و در سطح اطمینان  =38/3Zبرابر با  درصد

26/2Z= شود یدر نظر گرفته م.  

و باال ( M1)حدود اعتماد پایین با توجه به روابط زیر 

(M2+1 )گردند یمحاسبه م: 

(8 )                                                                 
     

 
 

(8  )                                                                
     

 
 

N´ = است بدست آمده های یبتعداد کل ش. 

امین و  M1 ها، شیب مربوط بهمحاسبه شیب پس از

(M2+1 )های محاسبه شده استخراج ها از بین شیبامین شیب

در صورتی که عدد صفر در دامنه بین دو شیب . شوندمی

استخراج شده فوق قرار گیرد فرض صفر پذیرفته شده و عدم 

صورت  یندر غیر ا. شودها تأیید می وجود روند در سری داده

فرض صفر رد شده و وجود روند در سطح اطمینان مورد 

 .شودآزمون پذیرفته می

 

  ها یافته

های دو های زمانی مورد مطالعه، نخست آمارهبرای سری

سپس . محاسبه شد "سنس استیمیتور"و  "کندال -من"آزمون 

مورد % 33و % 32در سطوح اطمینان  ها آمارهداری این  معنی

و  2و  1و  2)آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله در جداول 

آید در که از این جداول برمی طور همان. درج شده است (2

دار تأیید  های فصلی و ساالنه، بیشترین روند معنیمیان سری

در  سنس استیمیتورکندال و  -شده توسط هر دو آزمون من

% 32های فصل پاییز و زمستان با سطح اطمینان  های داده یسر

ها و در فصل پاییز با سطح درصد ایستگاه 11/11بیشینه دما در 

ها دارای روند درصد ایستگاه 22، بیشینه دما در %33اطمینان 

های فصل بهار و زمستان  دار بودند و در سری داده افزایشی و معنی

کندال  -ه در آزمون منبرای کمینه دما مشاهده گردید به طوری ک

 11/11کمینه دما در % 32برای سطح اطمینان  سنس استیمیتورو 

دار بودند و برای  های مورد مطالعه دارای روند معنی درصد ایستگاه

ها دارای  درصد ایستگاه 88/88کمینه دما برای % 33سطح اطمینان 

روند پایه نتایج این پژوهش،  بر. باشد دار می روند افزایشی و معنی

های زمانی کمینه و بیشینه دما در دوره آماری مورد مطالعه  سری

ها صعودی بوده است، هرچند دارای استثناهایی  برای بیشتر ایستگاه

برای مثال . باشد قابل تشخیص می 1و  2باشد که در جداول  نیز می

ها  بیشینه دمای ایستگاه آباده در فصل بهار بر عکس سایر ایستگاه

توزیع مکانی  (2و  1)های  شکل. باشد کاهشی می دارای روند

را % 33و % 32دار در سطوح اطمینان  های دارای روند معنی ایستگاه

 .دهند های فصلی و ساالنه نشان می به تفکیک سری

 

 گیری  بحث و نتیجه

با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، کارایی هر دو 

کندال و سنس استیمیتور در بیشتر موارد مشابه  -آزمون من

های فصلی و سری ساالنه بیشینه و  در سری داده. باشد یمیکدیگر 

کمینه دما هر دو روش به جز در مورد ایستگاه درودزن که 

دار  صعودی و معنیهای فصل تابستان آن دارای یک روند  داده

های فصل زمستان نیز دارای یک روند  ضعیف در بیشینه دما و داده

باشد، برای سایر  یمدار ضعیف در کمینه دما  صعودی و معنی

 .آمد ها نتایج یکسانی بدست یستگاها

های کمینه دمای فصل بهار تنها در آباده دارای روند منفی  داده

ز، فسا، زرقان و سد درودزن باشد و روند دما در شهرهای شیرا یم

صعودی است، بیشینه دمای این فصل نیز در ایستگاه آباده دارای 

روند نزولی و منفی بوده و تنها ایستگاه شیراز دارای روند صعودی 

های کمینه دمای فصل تابستان ایستگاه فسا  داده. باشد و مثبت می

دزن و الر های شیراز، زرقان، سد درو دارای روند نزولی و ایستگاه
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باشند و بیشینه دمای این فصل برای  یمدارای روند صعودی 

های زرقان، شیراز و فسا دارای روند صعودی  ایستگاه

یشینه دمای فصل پاییز برای بهای کمینه و  داده. باشند یم

سد درودزن، زرقان و شیراز دارای روند صعودی  های ایستگاه

ر و بیشینه دمای همچنین کمینه دمای ایستگاه ال. باشد یم

کمینه دمای فصل . ایستگاه فسا نیز روندی صعودی دارد

زمستان ایستگاه شیراز روند صعودی و ایستگاه فسا روندی 

سد  های نزولی دارد، بیشینه دمای این فصل برای ایستگاه

های  داده. باشد یمدرودزن، زرقان و الر دارای روند صعودی 

شیراز، زرقان و سد  های اهکمینه و بیشینه دمای ساالنه ایستگ

درودزن دارای روند صعودی بوده، همچنین روند کمینه و بیشینه 

دمای ایستگاه فسا صعودی و کمینه دمای ایستگاه الر نیز نزولی 

 .است

دار در منطقه  های دارای روند معنی یستگاهابا توجه به موقعیت 

ارس تابع گیری نمود که استان ف توان چنین نتیجه یممورد مطالعه، 

توان روند خاصی را به کل آن نسبت داد،  ینمنظم خاصی نبوده و 

توان گفت شمال استان فارس به استثناء ایستگاه آباده  یمتنها 

 .دار در بیشینه و کمینه دما است دارای روند صعودی و معنی
 

 درصد 33و  32در سطوح اطمینان  سنس استیمیتورکندال و  -روند بیشینه دما در آزمون من -2شماره  جدول

 نام ایستگاه بهار تابستان پاییز زمستان ساالنه

Q Z Q Z Q Z Q Z Q Z 
232/2-  83/2-  236/2-  82/2-  22/2  83/2  233/2  23/2  ** 283/2  **66/2-  آباده 

**282/2  **82/2  *328/2  *23/2  *338/2  *23/2  222/2  82/3  228/2-  33/2-  درودزن 

**231/2  **23/1  **328/2  **13/1  **326/2  **23/2  **288/2  **62/2  228/2  23/3  زرقان 

**222/2  **86/1  232/2  68/2  **211/2  **18/1  **213/2  **16/2  *236/2  *22/2  شیراز 

*212/2  *22/2  231/2  62/2  *221/2  *21/2  **222/2  **36/1  238/2  83/2  فسا 

222/2  22/3  *322/2  *38/2  232/2  28/3  211/2  22/3  211/2-  88/2-  الر 

 

 درصد 33و  32در سطوح اطمینان  سنس استیمیتورکندال و  -روند کمینه دما در آزمون من -3 شماره جدول

 نام ایستگاه بهار تابستان پاییز زمستان ساالنه

Q Z Q Z Q Z Q Z Q Z 
226/2-  18/2-  213/2-  22/3-  222/2-  31/2-  228/2  12/3  *222/2  *82/2-  آباده 

**322/2  **26/2  232/2  63/3  **232/2  **82/1  **366/2  **32/2  **323/2  **23/2  درودزن 
**288/2  **21/1  223/2  28/2  **238/2  **62/2  **232/2  **23/2  *282/2  *22/2  زرقان 
**222/2  **26/2  *233/2  *18/2  **222/2  **22/2  **221/2  **32/2  **222/2  **26/2  شیراز 
*218/2  *32/2-  *218/2  *82/2-  232/2-  22/3-  *213/2-  *22/2-  **282/2-  **62/1  فسا 

**288/2  **38/1  236/2  23/2  **261/2  **18/1  **332  **21/2  282/2-  12/3-  الر 

 

 داری یو سطح معنن ها به تفکیک آزمو یستگاهادار بیشینه دما نسبت به کل  های دارای روند معنیدرصد ایستگاه -4شماره جدول 

 نوع آزمون سطح معنی داری بهار تابستان پاییز زمستان ساالنه

88/38%  11/11%  11/11%  2 88/38%  
32%  

کندال -من  

88/38%  11/11%  11/11%  2 88/38%  سنس استیمیتور 

88/38%  88/38%  11/11%  22%  88/38%  
33%  

کندال -من  

88/38%  88/38%  11/11%  22%  88/38%  سنس استیمیتور 
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 داری ها به تفکیک آزمون و سطح معنی یستگاهادار کمینه دما نسبت به کل  های دارای روند معنی یستگاهادرصد  -5 شماره جدول

 نوع آزمون سطح معنی داری بهار تابستان پاییز زمستان ساالنه

88/38%  11/11%  2 88/38%  11/11%  
32%  

کندال -من  

88/38%  11/11%  2 88/38%  11/11%  سنس استیمیتور 

88/88%  2 88/88%  88/88%  22%  
33%  

کندال -من  

88/88%  2 88/88%  88/88%  22%  سنس استیمیتور 
  

     

       

 
 درصد 33و  32دار در سطوح اطمینان  های با بیشینه دمای دارای روند معنی یستگاها -3شماره  شکل
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 درصد 33و  32دار در سطوح اطمینان  های با کمینه دمای دارای روند معنی یستگاها -4 شکل شماره

 منابع
اقلیم حرارتی شمال غرب  تغییرات ، مطالعه3162.ع صابر، باباپور -3

 . دانشگاه تبریز دکتری، دوره نامه آتی، پایان اوضاع بینی پیش و ایران

بینی تغییرات  ، بررسی و پیش3161 .ترابی، س و جهانبخش، س؛ -2

 82دما و بارش در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 

 .322-322ص 

، تحلیل سری زمانی درجه 3162همکاران، و ک؛ حمادی، -1

حرارت متوسط ساالنه و تأثیر آن بر مصرف آب کشاورزی، 

 . های آبیاری و زهکشی ملی مدیریت شبکهاولین همایش 

، بررسی 3162خسروی م، جاودانی خلیفه ن، محمدنیا قرائی س،  -2

های زمانی دمای مشهد با تغییرات نوسانات دمای  انطباق سری

ای و اولین کنفرانس ملی تغییر  سومین کنفرانس منطقه کره زمین،

 .دانشگاه اصفهان اقلیم،

، ارزیابی روند و جهش 3132همکاران،  و رحیم زاده، ف؛ -2

های حدی دما و بارش استان هرمزگان، جغرافیا و توسعه،  نمایه

 . 38-338ص  23شماره 

، بررسی 3162 .رضیئی ط، دانش کار آراسته پ و ثقفیان ب -8

روند بارندگی ساالنه در مناطق خشک و نیمه خشک مرکزی و 

 .81-63 ص 22 شرق ایران، آب و فاضالب، شماره پیاپی

ها و آمارهای اقلیمی ایستگاه های  ن هواشناسی کشور، دادهسازما -8

 2232استان فارس تا 

، رابطه دما و بارندگی و 3162و همکاران، . سعیدآبادی ر -6

بینی وضعیت اقلیم آینده در منطقه تبریز، دانش کشاورزی،  پیش

 .323-328ص  32شماره پیاپی 

تغییرات دمای ، بررسی روند 3162قهرمان بهار ب،  شیر غالمی ه، -3

علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،  متوسط ساالنه در ایران،

 .شماره اول

، بررسی تغییر اقلیم در 3162 .حسینی، م و طباطبایی، س، ع؛ -32

اساس بارش ماهانه و متوسط دمای ماهانه،  شهر سمنان بر

ای و اولین کنفرانس ملی تغییر اقلیم،  سومین کنفرانس منطقه

 .اندانشگاه اصفه

، مطالعه اثر پیوند از دور بر ایران 3163 .عساکره، ح .غیور، ح -33

اثر نوسانات اطلس شمالی و نوسانات جنوبی : مطالعه موردی

بر تغییرات میانگین ماهانه دمای جاسک، فصلنامه تحقیقات 

 .، مشهد82-81جغرافیایی شماره 

، تحلیل آماری بر روند تغییرات 3162 .عساکره، ح .قائمی، ه -32

های شمالی،  دمای مشهد طی سده گذشته و رابطه آن با نوسان

 .، مشهد83 فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره پیاپی

، بررسی روند دمای ایران در سده گذشته، 3161 .مسعودیان، ا -31

، پژوهشکده علوم زمین و 1شماره پیاپی  جغرافیا و توسعه،

 .انشگاه سیستان و بلوچستانجغرافیا، د

، تحلیل ساختار دمای ماهانه ایران، مجله 3162 .مسعودیان، ا -32

 .63-328ص  2 و 3، شماره 32پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 

بینی  ، تحلیل و پیش3162 .م. جهانشاهی، س و هاشمی، س؛ -32

، مجله علمی 2222کل بارندگی ماهانه و ساالنه مشهد در سال 

 .28و  28اشناسی کشور، شماره و فنی سازمان هو
16- Brooks, C. E. P. and Carrthers, N., .1953, 

Handbook of Statistical Methods in Meteorology. 
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19- Matyasovszky, I., Bogardi, I., Bardossy, A., 
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