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عاطفه رئیسی نافچی* ،1امیر سلطانی محمدی

 -1دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز ،دانشکده مهندسی علوم آب
 -2استادیار گروه آبیاری و زهکشی ،دانشکده مهندسی علوم آب ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(دریافت ،95/09/20 :پذیرش)95/11/10 :
چکیده
تغییر اقلیم یکی از عمدهترین چالشهای پیش روی بشر در زمان حاضر است .این پدیده متأثر از عواملی چون فعالیتهای خورشیدی ،آتشفشانها،
اتمسفر و اقیانوسها و افزایش درصد گازهای گلخانهای در اتمسفر میباشد که دارای اثرات متقابل میباشند .تغییر اقلیم میتواند باعث به وجود آمدن
تغییرات در میزان بارندگی ،گرم شدن جهانی و ذوب شدن یخهای قطبی ،سیل ،سرما و گرمای بیموقع و شدید در بسیاری از نقاط کره زمین گردد؛ بنابراین
آگاهی از تغییرات پارامترهای هواشناسی در یک منطقه میتواند اطالعان مفیدی جهت برنامهریزی و مدیریت منابع آب و کشت منطقه در اختیار
سیاستگذاران و محققین قرار دهد .در این مطالعه احتمال وجود روند در میانگین بارش و میانگین و حداقل و حداکثر دما در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد
طی دورهی  1961-2010با استفاده از آزمون من– کندال اصالحشده در سطح معناداری ده درصد ،پنج درصد و یک درصد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از تحلیلها نشان داد که اگرچه در مجموع بارش ساالنه روند معناداری مشاهده نشد ،مجموع میزان بارندگی در فصل تابستان بهطور معنیداری افزایش
یافته است؛ که این امر میتواند حاکی از تغییر در توزیع زمانی بارش در منطقه موردمطالعه باشد .افزایش میزان باران در فصل تابستان میتواند باعث بهبود
وضعیت ذخایر رطوبتی خاک و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی در تابستان گردد .به عالوه ،میانگین و حداقل دما در فصل بهار ،تابستان و پاییز و
همچنین حداکثر دما در فصل تابستان دارای روند کاهشی معنادار بوده است .کاهش دما در فصول نام برده می تواند منجر به تغییر در زمان کشت و برداشت
محصوالت کشاورزی و تغییر الگو کشت در منطقه گردد.
کلمات کلیدی :من-کندال ،روندیابی ،شهرکرد ،دما ،بارندگی.

مقدمه

آبهای جاری را باعث شده و ناهنجاریهای

آب و هوا در طول هزاران و میلیونها سال گذشته

هیدرولوژیک ،1همچون خشکسالیها و سیالبها را تشدید

دگرگونی بنیادی داشته است .دگرگونیهای اقلیم هم در

کند .در این تغییر نقش انسان و فعالیتهای متنوع او در

قالب نوسانات کوتاه مدت و هم تغییرات بلند مدت بروز

زمینههای مختلف بسیار بارز است و روند تغییر مسیری را

میکند .بر اساس مطالعات علیجانی ( )1380آثار برجا مانده

دنبال میکند که نتایج بعدی آن به طور کامل برای

در محیط چنین دگرگونیهای اقلیمی را به اثبات رسانده

اقلیمشناسان روشن نیست .از این رو مسئله تغییر اقلیم و تمایل

است .دگرگونی از ویژگیها و شاید با ثباتترین اصل اقلیم

به گرم شدن کره زمین و پیامدهای اکولوژیکی ،2اقتصادی،

است .درون این دگرگونیها نوسانات و افت و خیزهایی نیز

اجتماعی و سیاسی ناشی از آن عالوه بر صاحبان علم ،افکار

دیده میشود .بنا بر اهمیتی که تغییر اقلیم در ساختار محیطی

دولتمردان و سیاستمداران را نیز در سرتاسر دنیا به خود جلب

کره زمین و ساکنان آن داشته و خواهد داشت ،تالش جهت

کرده است .به طورکلی پیامدهایی نظیر خشکسالیها،

شناخت هرچه بیشتر چگونگی رخدادهای تغییر اقلیم امری

سیالبهای شدید و ناگهانی ،امواج هوای سرد و گرم،

مسلم است .بزرگی افزایش دماهای پیشبینی شده تا  5درجه

ازجمله آثار و شواهد ناهنجاریهای اقلیمی است که کره

سانتیگراد درآخر قرن حاضر به طور بالقوه میتواند منجر به
تغییر چرخه آبشده و بارش بیشتر ،تبخیر سریعتر و تغییر در
* نگارنده رابط:

1- Hydrologic
2- Ecological
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70

عاطفه رئیسی و همکاران

بررسی تغییرات زمانی بارندگی و میانگین ،حداقل و حداکثر دما (مطالعه موردی :ایستگاه شهرکرد)

زمین را با بحرانهای مختلف مواجهه کرده است .بدین

من-کندال ،تغییرات دادهها را شناسایی و سپس نوع و زمان

ترتیب بدون شناخت و آگاهی از وضعیت اقلیمی حال و

آن را مشخص کردند .نتایج به دستآمده از تحلیل دادهها

آینده ،مدیران و برنامهریزان قادر به اجرای برنامههای مختلف

نشان میدهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر

نخواهند بود .مطالعات انجام گرفته در مورد تغییرات اقلیم

دو نوع روند و نوسان بوده است .در اکثر ایستگاهها دمای

معاصر بر محور تغییرات دما متمرکز میباشد .در این مورد

حداقل روند مثبت و دمای حداکثر روند منفی نشان میدهد.

تحقیقات بسیار گستردهای در ارتباط با روند افزایش متوسط

بدین ترتیب از دامنه نوسان دما در طول دوره کاسته شده

دمای جهانی و منطقهای انجام پذیرفته است .ارتباط با تغییرات

است .همچنین نتایج نشان میدهد که درصد تغییر در فصل

صورت گرفته در الگوهای جهانی دمای متوسط کره زمین

زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشتر است و زمان

تحقیقاتی توسط هگرل 1و همکاران ( )1997و جونز 2و

شروع تغییرات در ایستگاههای منطقه یکسان نیست .اسدی و

هگرل ( )1998انجام شده است .همچنین در ایران بر اساس

حیدری ( ،)1390میزان و روند تغییرات عناصر دما و بارش

نتایج طرح آشکارسازی تغییر اقلیم ،در اکثر ایستگاههای

ایستگاه شیراز را طی دوره آماری 1951 -2005در مقاطع

ایران روند افزایش دما مشاهده گردیده است .بر اساس تحلیل

ساالنه و فصلی با استفاده از روشهای رگرسیون سریهای

فضایی که بر روی دمای ماهانه ایران انجام شده ،نواحی

زمانی و روش میانگینهای متحرک ،آزمونهای استقالل و

دارای روند افزایشی و کاهشی دما در ایران مشخص گردیده

همگنی ،بتا ( )βو من ـ کندال بررسی کردند .نتایج نشان داد

است .عزیزی و همکاران ( ،)1384ضمن مطالعه روند دمای

که متوسط دمای ساالنه دارای روند افزایشی به میزان 1/9

چند دهه اخیر در ایران به ارتباط این روند با افزایش گاز

درجه سانتیگراد طی دوره موردمطالعه ،داشته است و این

 CO2جو پرداختند .آنها با بررسی  12ایستگاه برای تعیین

افزایش تقریباً در هر چهار فصل نیز قابل مشاهده است ،اما

صحت دادهها از آزمون خودهمبستگی مرتبه اول استفاده

متوسط بارش ساالنه برعکس متوسط دمای ساالنه در کل

کردند و از آزمون ناپارامتریک 3من-کندال 4جهت تعیین

یک روند کاهشی از خود نشان داد و از نظر فصول سال نیز

میزان ،جهت و معنیداری روند استفاده نمودند و دریافتند که

این روند کاهشی به غیر از فصل زمستان در سایر فصول

در اکثر ایستگاههای سینوپتیک 5موردمطالعه روند افزایشی

مشاهده شد .با توجه به ضریب همبستگی رتبهای من ـ کندال

دما با شدتهای مختلف مشاهده میگردد که ممکن است

روند مشخصی در آماره بارش ساالنه ایستگاه همدید شیراز

متأثر از افزایش میزان  CO2جو باشند .تغییرپذیری دما و بارش

یافت نشد .باهک ( ،)1392سری زمانی پارامترهای دمای

از ویژگیهای اصلی اقلیم به شمار میرود و در مطالعات

کرمان را در سال  ،1390دمای ایستگاههای بندرعباس ،قشم و

تغییرات اقلیمی ،آمار بلندمدت میتواند تغییرات ،چگونگی و

کیش را از بدو تأسیس تا سال  2005میالدی مورد مطالعه

خصوصیت آن را تا اندازه زیادی نمایش دهد .عزیزی و

قرار داد .نتایج بررسیهای وی افزایش دما در ایستگاههای

روشنی ( ،)1387انحراف احتمالی برخی عناصر رطوبتی و

کرمان ،کیش و قشم را نشان میدهد درحالیکه سری درجه

دمایی در سواحل جنوبی دریای خزر از حالت نرمال را

حرارت ایستگاه بندرعباس کاهش داشته است .طبری و

بررسی نمودند و با محاسبه بر روی میانگین دمای حداقل،

حسینزاده طالیی ( ،)2011روند بارش ساالنه و فصلی را در

حداکثر ،بارش ،رطوبت و ابرناکی در مقطع زمانی یک دوره

 41ایستگاه ایران در دوره  1966-2005با استفاده از آزمون

 40ساله بین سالهای  1955تا  1994در ایستگاههای

من-کندال ،برآوردگر شیب سن 6و رگرسیون 7خطی مورد

بندرانزلی ،رشت ،رامسر ،بابلسر با استفاده از روش رتبهای

مطالعه قرار دادند و نتایج آنها نشان داد روند کاهش در

1- Hegerl
2- Jones
3- Nonparametric
4- Mann-Kendall
5- Synoptic

6- Sen
7- Regression
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بارش ساالنه در حدود  60درصد ایستگاهها وجود دارد.

مواد و روشها

آذرخشی و همکاران ( ،)1392روند تغییرات فصلی و ساالنة

منطقه موردمطالعه
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بارش و دما را در سطح کشور در  24ایستگاه سینوپتیک در

به منظور انجام این تحقیق در دوره آماری دراز مدت

طی دوره  1956-2005با استفاده از آزمون من-کندال و

 2010-1961آمار مربوط به میانگین پارامترهای ماهانه،

رگرسیون خطی مطالعه کردند .نتایج به دستآمده نشان داد

حداقل و حداکثر درجه حرارت و مجموع بارندگی در

ترکیبی از روندهای افزایشی و کاهشی در دادههای بارش

ایستگاه شهرکرد (مرکز استان چهارمحال و بختیاری) واقع در

ساالنه مناطق مختلف کشور دیده میشود .روند تغییرات دما

 50/85درجه شرقی و  32/28درجه شمالی ،از سازمان

در بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه روندی مثبت است.

هواشناسی دریافت گردید و مورد مطالعه قرار گرفت.

ایستگاههای اهواز و خرمآباد در فصول سال به سمت سردتر

بررسی میانگین ماهیانه دمای هوای شهرکرد نشان میدهد

شدن پیش میروند .ایستگاه ارومیه در فصول پاییز و تابستان

که مقدار این پارامتر در بهمن  -1/7درجه سانتیگراد است

روند منفی دارد و ایستگاههای شهرکرد و بندرعباس در

که کمترین مقدار در طول سال میباشد .مقدار این پارامتر در

فصول تابستان و زمستان به سمت سردتر شدن پیش میروند.

مرداد  23/9درجه سانتیگراد است که بیشترین مقدار را در

جهانبخش اصل و همکاران ( ،)1393روند تغییرات 27

طول سال دارد و به تدریج از میانگین ماهیانه دمای شهرکرد

شاخص مرتبط با درجه حرارت و بارشهای حدی در تبریز

کاسته میشود .میانگین سالیانه دمای شهرکرد در دوره آماری

را طی دوره آماری  1961-2011با استفاده از آزمونهای

 50ساله برابر  11/7درجه سانتیگراد میباشد .همچنین

ناپارامتریک من-کندال و تخمینگر شیب سن مورد بررسی

بررسیهای انجام شده روی بارندگی نشان میدهد بیشترین

قرار دادند .نتایج نشان داد که طی  0/5سده گذشته ،روند

بارندگی شهرکرد در سال  1385به مقدار  527/5میلیمتر و

شاخصهای مربوط به روزهای تابستانی ،شبهای حارهای و

کمترین آن در سال  1387به مقدار  140/9میلیمتر میباشد.

شبهای گرم افزایشی بوده و از نظر آماری معنیدار میباشد.

آمار و محاسبات مربوط به بارندگیهای فصلی شهرکرد نشان

شاخصهای روزهای یخی و روزهای سرد دارای روند رو به

میدهد که از کل بارندگیهای سالیانه شهرکرد ،113

پایین و معنیدار میباشد .کمترین مقدار ساالنه دمای حداکثر

میلیمتر آن در بهار 3 ،میلیمتر آن در تابستان 44 ،میلیمتر آن

و حداقل روزانه روند افزایشی معنیداری را نشان میدهد.

در پاییز و 172میلیمتر آن در زمستان رخ میدهد.

بر اساس نتایج به دستآمده از مطالعات انجام شده روند

بهاینترتیب 32درصد بارندگیهای ساالنه در بهار1 ،درصد

معنادار برای تغییرات دما و بارندگی برای اکثر ایستگاههای

در تابستان13 ،درصد در پاییز و  53درصد در زمستان رخ

کشور وجود دارد و این روند برای دما بیشتر به صورت

میدهد و بیشترین آن مربوط به زمستان است.

افزایشی و برای بارندگی به صورت کاهشی میباشد .در این

همچنین آزمون همگنی نرمال استاندارد مشرام و

تحقیق به منظور مطالعه تغییرپذیری اقلیمی در استان

همکاران )2016( ،به منظور بررسی همگنی سریهای مورد

چهارمحال و بختیاری از اطالعات ایستگاه سینوپتیک

مطالعه ،در سطح معناداری  5درصد ،بر اساس روش ارائه

شهرکرد که طوالنیترین مدت آمار را نسبت به سایر

شده در الکساندرسون ( ،)1986الکساندرسون و موبرگ

ایستگاههای این استان دارد ،استفاده شد .محاسبات و تحلیلها

( ،)1997مورد استفاده قرار گرفت .که در این روش اگر

بر روی پارامتر دما و بارش در یک دوره آماری دراز مدت

مقدار آماره آزمون همگنی نرمال استاندارد برای یک سری

( )2010-1961انجام شده است.

از داده از  9/17کمتر باشد ،سری مورد نظر در سطح اعتماد
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 95درصد همگن تلقی میشود )خلیق و اواردا .)2007 ،به

در واقع در این آزمون هر داده با تمامی دادههای پس از

عالوه ،جهت بررسی وجود جهش در سریهای مورد مطالعه

خود مقایسه میشود .در این مرحله میتوان به جای استفاده از

از روش بایسین (بویشاند )1982 ،در سطح اعتماد  95و

مقادیر اصلی دادهها از مرتبه دادهها در مجموعه مورد نظر

آزمون پتیت (کیلی و همکاران )1998 ،استفاده گردید.

(سری زمانی) استفاده کرد و مرتبهها را به همین روش مقایسه
نمود.آماره  Sاز رابطه ( )1محاسبه میشود.

آزمون روند
پارامترهای اقلیمی در مقیاس زمانی و مکانی به دالیل

) 𝑘𝑋 −

()1

𝑛
∑𝑛−1
𝑗𝑋(𝑛𝑔𝑠 𝑘=1 ∑𝑗=𝑘+1

=𝑠

زیادی تغییر میکنند که باید نحوه تغییرات آنها بر اساس

در رابطه فوق ) sgn(xj-xkتابع عالمت است و از رابطه ()2

مشاهدات و با بهرهگیری از روشهای آماری تعیین شود.

محاسبه میشود.

تحلیل روند از جمله مهمترین روشهای آماری است که به
طور گسترده برای ارزیابی اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر روی

+1 𝑖𝑓 (𝑋𝑗 − 𝑥𝑘 ) > 0
𝑠𝑔𝑛 = { 0 𝑖𝑓 (𝑋𝑗 − 𝑥𝑘 ) = 0
−1 𝑖𝑓 (𝑋𝑗 − 𝑥𝑘 ) < 0

()2

سریهای زمانی مانند سریهای مشاهداتی دما ،بارش ،جریان

با فرض اینکه دادهها مستقل بوده و توزیع یکنواختی دارند

رودخانه و ...در نقاط مختلف جهان استفاده شده است.

میانگین و واریانس  sاز روابط ( )3و ( )4به دست میآید.

روشهای پارامتریک عمدتاً بر اساس رابطه رگرسیونی بین
سری دادهها با زمان استوار میباشند .روشهای ناپارامتریک

() 3

از کاربرد نسبتاً وسیعتر و چشمگیرتری نسبت به روشهای

()4

𝐸(𝑆) = 0
𝑚∑𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−
)𝑖=1 𝑡𝑖 (𝑡𝑖 −1)(2𝑡𝑖 +5
18

𝑉𝐴𝑅(𝑆):

پارامتریک برخوردارند .برای سریهایی که توزیع آماری

که در آن  nتعداد دادهها m ،تعداد گرهها و  Tتعداد داده

خاصی بر آنها قابل برازش نیست و چولگی یا کشیدگی

در هر گره میباشد .منظور از گره این است که اگر از یک

زیادی دارند استفاده از روشهای ناپارامتریک مناسبتر

مقدار داده یا بیشتر از یکی وجود داشته باشد این مقادیر

است .آزمون من –کندال جزء متداولترین و پرکاربردترین

مساوی تشکیل یک گره را میدهند و تعداد این مقادیر

روشهای ناپارامتریک تحلیل روند سریهای به شمار

مساوی در گره mام برابر  tمیباشد.

میروند با استفاده از روش من–کندال تغییرات دادهها

آماره این آزمون دارای توزیع نرمال بوده و از رابطه ( )5به

شناسایی ،نوع و زمان آن مشخص میشود .در این تحقیق

دست میآید.

وجود روند با استفاده از روش من-کندال مطالعه گردیده
است.
آزمون ناپارامتری من-کندال که توسط من  -کندال ارائه
شده است و بر پایه رتبه دادهها در یک سری زمانی استوار
میباشد .این آزمون برای بررسی عدم وجود روند در مقابل

𝑖𝑓 𝑠 > 0
𝑠=0

() 5

𝑠−1
)𝑠(𝑟𝑎𝑣√

𝑓𝑖

𝑖𝑓 𝑠 < 0

𝑍= 0
𝑠−1
)𝑠(𝑟𝑎𝑣√

{

این آزمون یک آزمون دو طرفه است .بنابراین در
صورتی که ∝𝑧 ≤ |𝑧| باشد فرض صفر پذیرفته میشود .این
2

وجود روند در سریهای زمانی هیدرولوژیکی و هواشناسی

بدین معنی است که در نتایج حاصل از اعمال آزمون من-

مورد استفاده قرار میگیرد .مزیت این آزمون نسبت به سایر

کندال اعداد با عالمت مثبت روند افزایشی ،اعداد با عالمت

آزمونهای تعیین روند ،استفاده از رتبه دادهها در سری زمانی

منفی روند کاهشی و یا عدم وجود روند را نشان میدهند .در

بدون در نظر داشتن مقدار متغیرهاست که به دلیل وجود

این آزمون اعداد با  1/64 1≤ |𝑍| ≤/96در سطح  10درصد،

چنین خاصیتی میتوان از این آزمون برای دادههای دارای

≤ |𝑍| ≤ 1/96 32در سطح  5درصد و |𝑍| ≤ 2/33در سطح

چولگی نیز استفاده کرد و دادهها نباید در قالب توزیع خاصی

 1درصد معنادار میباشند.

در آیند.
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برآوردگر شیب سن
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سطح 1درصد و یک ماه دارای روند معنادار در سطح 5

اگر یک روند خطی در سری زمانی وجود داشته باشد
میتوان از آن شیب واقعی (تغییر در واحد زمان) را با استفاده

درصد است.
شیب سن برای میانگین دمای ماهانه در جدول ( )2ارائه

از یک ناپارامتری ساده برآورد کرد.

شده است .شیب سن برای این پارامتر بین  -0/04تا 0/01

تخمین شیب از  Nجفت داده برای بار نخست از رابطه ()6

درجه سانتیگراد در سال تغییر کرده که بیشترین مقدار آن

محاسبه میشود:

 0/04درجه سانتیگراد در سال است که مربوط به ماههای

𝑁 𝑓𝑜𝑟 𝑖 = 1, … ,

()6

𝑘𝑥𝑥𝑗 −
𝑘𝑗−

= 𝑖𝑄

که در آن  xjو  xkبه ترتیب مقادیر دادهها در زمان  jو

k

( )j>kهستند .متوسط این مقادیر  Nاز  Qiبرآوردگر شیب
سن است.

اگر  Nفرد باشد شیب سن بهصورت رابطه ( )7محاسبه
میشود.
]𝑄𝑚𝑒𝑑 = 𝑄[(𝑁+1)⁄2

() 7

و اگر  Nزوج باشد شیب سن بهصورت رابطه ( )8محاسبه
میشود.
) ](𝑄[𝑁] + 𝑄[𝑁+2

()8

2

2

1
2

= 𝑑𝑒𝑚𝑄

اوت و سپتامبر میباشد.
فصلی :اطالعات مربوط به روند تغییرات فصلی میانگین
دما طی دروه آماری  1961-2010در جدول ( )3ارائه شده
است .تغییرات آماره  Zبرای میانگین دمای فصلی بین 0 /15تا
 -4/14میباشد .آماره  Zدر زمستان مثبت و در سه فصل
دیگر منفی و دارای روندی در سطح 1درصد است.
شیب سن برای میانگین دمای فصلی در جدول ( )4آورده
شده است و تغییرات آن برای این پارامتر بین  0/002تا 0/03
است .بیشترین مقدار شیب سن برای روند میانگین دمای فصل
 0/03درجه سانتیگراد در سال است که مربوط به فصل
تابستان و پاییز است.
ساالنه :روند تغییرات ساالنه برای میانگین دما طی دوره

نتایج و بحث

آماری  1961-2010در جدول ( )3نشان میدهد که آماره Z

میانگین دما

ماهانه :اطالعات مربوط به روند تغییرات ماهانه میانگین
دما در جدول ( )1ارائه شده است .این جدول نشان میدهد

برای میانگین دما در این دوره برابر  -3/3و دارای روند
معنادار در سطح یک درصد است.

که آماره  Zبرای میانگین دما بین  -4/19تا  0/32تغییر میکند

شیب سن برای روند تغییرات ساالنه میانگین دما در

که در  2ماه مثبت و در  10ماه منفی است .در بین این  10ماه

جدول ( )4ارائه گردیده است و برابر با  -0/02درجه

که آماره  Zمنفی بوده است  6ماه دارای روند معنادار در

سانتیگراد در سال میباشد.

جدول  -1آماره  Zبرای میانگین ،حداقل و حداکثر دما و میانگین بارندگی ماهانه ()1961-2010
ماه

میانگین دما

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

میانگین بارندگی

ژانویه

0/32

-0/025

0/76

-۰/۷۳

فوریه

0/ 2

-0/43

0/71

۰/۰۴

مارس

-0/85

**-3/16

0/49

۰/۰۸

آوریل

-0/37

**-2/69

0/74

-۰/2۳

می

**-2/88

**-4/09

-1/32

-۰/۹۴

ژوئن

**-3/76

**-4/35

**-2/43

*-2/25

ژوئیه

*-1/97

**-2/76

-1/68

1/5۸
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ادامه جدول 1
ماه

میانگین دما

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

میانگین بارندگی

اوت

**-4/19

**-4/83

**-2/37

-۰/2

سپتامبر

**-3/64

**-3/31

**-2/8

۰/52

اکتبر

**-2/81

**-2/59

-1/54

۰/۴۸

نوامبر

**-2/72

-1/72

-1/48

1/2۴

دسامبر

-0/92

-1/43

0/025

۰/15

(توجه :اعداد پر رنگ * ،و ** به ترتیب معناداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد را نشان میدهند).

جدول  -2شیب سن برای میانگین ،حداقل و حداکثر دما و میانگین بارندگی ماهانه ()1961-2010
ماه

میانگین دما

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

میانگین بارندگی

ژانویه

0/01

0

0/03

۰/۰1

فوریه

0

-0/01

0/01

۰

مارس

-0/01

-0/04

0/01

-۰/۰5

آوریل

0

-0/03

0/01

-۰/۰۸

می

-0/03

-0/05

-0/02

۰

ژوئن

-0/03

-0/04

-0/02

۰

ژوئیه

-0/02

-0/03

-0/02

۰

اوت

-0/04

-0/05

-0/03

۰

سپتامبر

-0/04

-0/03

-0/04

۰

اکتبر

-0/03

-0/04

-0/02

۰

نوامبر

-0/03

-0/02

-0/02

۰/2۸

دسامبر

-0/02

-0/03

0

۰/۰۸

جدول -۳آماره برای میانگین ،حداقل و حداکثر دما و میانگین بارندگی فصلی و ساالنه ()1961-2010
میانگین بارندگی

فصل

میانگین دما

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

بهار

**-2/59

**-5/19

-0/35

-1/۰۷

تابستان

**-4/14

**-4/26

**-3/11

1/۸1

پاییز

**-2/56

**-2/7

-1/22

۰/۶۳

زمستان

0/15

-1/3

0/94

-۰/1۳

ساالنه

**-3/3

**-4/07

-1/19

-۰/۳

(توجه :اعداد پر رنگ * ،و ** به ترتیب معناداری در سطح  10درصد 5 ،درصد و  1درصد را نشان میدهند).

جدول  -۴شیب سن برای میانگین ،حداقل و حداکثر دما و میانگین بارندگی فصلی و ساالنه ()1961-2010
فصل

میانگین دما

میانگین حداقل دما

میانگین حداکثر دما

میانگین بارندگی

بهار

-0/02

-0/04

0

-۰/۳5

تابستان

-0/03

-0/04

-0/03

۰

پاییز

-0/03

-0/03

-0/02

۰/۴۴

زمستان

0/002

0

-0/01

-۰/۰۹

ساالنه

-0/02

-0/04

-0/01

-۰/2۹
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نمودار سری زمانی میانگین ،میانگین حداقل و میانگین

این دوره منفی میباشد .همچنین نمودار سری زمانی تغییرات

حداکثر دما به ترتیب در شکل ( )2( ،)1و ( )3نشان داده شده

بارندگی در شکل ( )4نشان داده شده است .این نمودار روند

است .بر اساس این شکل روند تغییرات هر  3پارامتر دما در

معناداری برای بارندگی نشان نمیدهد.
16

12
10

2010

2000

1980

1990

8
1960

1970

سال
شکل  -1تغییرات زمانی میانگین دما برحسب درجه سانتیگراد ()1961-2010

5
4
3
2
1
2010

2000

1980

1990

1970

0
1960

میانگین حداقل دما-درجه سانتیگراد

6

سال
شکل  -2تغییرات زمانی میانگین حداقل دما برحسب درجه سانتیگراد ()1961-2010

23

19
17

2010

2000

1980

1990

1970

15
1960

سال
شکل  -۳تغییرات زمانی میانگین حداکثر دما برحسب درجه سانتیگراد ()1961-2010

میانگین حداکثر دما-درجه ساتیگراد

21

میانگین دما-درجه سانتیگراد

14
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600
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300

مجموع بارندگی-میلیمتر
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2010
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100
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شکل  -۴تغییرات زمانی میانگین بارندگی برحسب میلیمتر ()1961-2010

میانگین حداقل دما

ساالنه :روند تغییرات ساالنه برای میانگین حداقل دما در

ماهانه :اطالعات مربوط به روند تغییرات ماهانه میانگین

دوره آماری  1961-2010در جدول ( )3نشان میدهد آماره

حداقل دما در جدول ( )1ارائه شده است .نتایج نشان میدهد

 Zبرای میانگین حداقل دما در این دوره برابر  -4/07و دارای

که آماره  Zبرای میانگین حداقل دما بین  -0/025تا -4/83

روند معنادار در سطح  1درصد است.

تغییر میکند که در همه ماهها منفی است .طبق این جدول

شیب سن برای روند تغییرات ساالنه میانگین حداقل دما

میانگین حداقل دما در  8ماه دارای روند معنادار در سطح 1

در جدول ( )4ارائه شده است و برابر با  -0/03درجه

درصد است و این روند بهصورت کاهشی میباشد.

سانتیگراد در سال میباشد.

شیب سن برای میانگین حداقل دمای ماهانه در جدول
( )2ارائه شده است .شیب سن برای این پارامتر بین 0تا -0/05

نمودار سری زمانی میانگین حداقل دما در شکل ()2
روند کاهشی را در این دوره نشان میدهد.

درجه سانتیگراد در سال تغییر کرده که بیشترین مقدار آن
 0/05درجه سانتیگراد در سال است که مربوط به ماههای می
و اوت است.

میانگین حداکثر دما
ماهانه :اطالعات مربوط به روند تغییرات ماهانه میانگین

فصلی :اطالعات مربوط به روند تغییرات فصلی میانگین

حداکثر دما در جدول  1ارائه شده است .مطابق این جدول

حداقل دما در دروه آماری  1961-2010در جدول ( )3وجود

آماره  Zبرای میانگین حداکثر دما بین  0/76تا  -2/8تغییر

دارد .تغییرات آماره  Zبرای میانگین حداقل دمای فصلی بین

میکند که در  5ماه مقدار آن مثبت و در  7ماه دیگر منفی

 -1/3تا  -5/19میباشد.آماره  Zدر تمام فصلها منفی است

است .طی  7ماهی که آماره  Zمنفی بوده است  3ماه دارای

و در بهار و تابستان و پاییز دارای روند معنادار در سطح 1

روند معنادار در سطح 1درصد و  1ماه دارای روند معنادار در

درصد میباشد.

سطح  10درصد میباشد.

شیب سن برای میانگین حداقل دمای فصلی در جدول

شیب سن برای میانگین حداکثر دمای ماهانه در جدول

( )4آورده شده است و تغییرات آن برای این پارامتر بین 0تا

( )2ارائه شده است .شیب سن برای این پارامتر بین 0/03تا

 -0/04است .بیشترین مقدار شیب سن برای روند میانگین

 -0/04درجه سانتیگراد در سال تغییر کرده که بیشترین

حداقل دمای فصل  0/04درجه سانتیگراد در سال است که

مقدار آن  0/04درجه سانتیگراد در سال است که مربوط به

مربوط به فصل بهار و تابستان است.

ماه سپتامبر میباشد.

مجله علمی و ترویجی نیوار

شماره  ،95-94پائیز و زمستان ( 1395دو فصلنامه)
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فصلی :اطالعات مربوط به روند تغییرات فصلی میانگین

سطح  10درصد است .شیب سن برای بارندگی در جدول ()4

حداکثر دما در دروه آماری  1961-2010در جدول ( )3ارائه

آورده شده است و تغییرات آن برای این پارامتر بین  -0/35تا

شده است .تغییرات آماره  Zبرای میانگین حداکثر دمای

 0/44است .بیشترین مقدار شیب سن برای روند بارندگی

فصلی بین 0/94تا  -3/11میباشد.آماره  Zدر بهار ،تابستان و

 0/44میلیمتر در سال است که مربوط به فصل پاییز میباشد.

پاییز منفی و در زمستان مثبت است .میانگین حداکثر دما در
تابستان دارای روند معنادار در سطح 1درصد میباشد.

ساالنه :مطابق جدول ( ،)3روند تغییرات ساالنه بارندگی
در طی دوره آماری  1961-2010نشان میدهد آماره  Zبرای

شیب سن برای میانگین حداکثر دمای فصلی در جدول

بارندگی در این دوره برابر  -0/3است .روند معناداری برای

( )4آورده شده است و تغییرات آن برای این پارامتر بین  0تا

بارندگی ساالنه مشاهده نمیشود .شیب سن برای روند

 -0/03است .بیشترین مقدار شیب سن برای روند میانگین

تغییرات ساالنه بارندگی در جدول ( )4ارائه گردیده و برابر با

حداکثر دمای فصل  0/03درجه سانتیگراد در سال است که

 -0/29میلیمتر در سال است.

مربوط به تابستان است.

با توجه به مطالعات انجام شده توسط (عزیزی1383 ،؛

ساالنه :روند تغییرات ساالنه برای میانگین حداکثر دما در

رحیمزاده1382 ،؛ باهک1390 ،؛ آذرخشی و همکاران،

دوره آماری  1961-2010در جدول ( )3نشان میدهد آماره

 1392و جهانبخش و همکاران )1393 ،روند افزایش دما در

 Zبرای میانگین حداکثر دما در این دوره برابر  -1/19و روند

اکثر ایستگاههای ایران گزارش شده است ،در این میان

معناداری برای آن مشاهده نشده است.

ایستگاههای اهواز ،خرمآباد در همه فصول و ایستگاه ارومیه

شیب سن برای روند تغییرات ساالنه میانگین حداکثر دما

در فصول پاییز و تابستان روند منفی دارد و ایستگاههای

در جدول ( )4ارائه گردیده است و برابر با  -0/01درجه

شهرکرد و بندرعباس در فصول تابستان و زمستان به سمت

سانتیگراد در سال میباشد.

سردتر شدن پیش میروند.
در مطالعه حاضر ،تغییرات دراز مدت ()1961-2010

مجموع بارندگی

مقادیر ماهانه ،فصلی و ساالنه پارامترهای میانگین ،حداقل و

ماهانه :اطالعات مربوط به روند تغییرات ماهانه بارندگی

حداکثر دما در ایستگاه سینوپتیک شهرکرد با استفاده از

در جدول ( )1ارائه شده است.نتایج نشان میدهد که آماره Z

آزمون روند ناپارامتری من-کندال مورد بررسی قرار گرفت.

برای بارندگی بین  -0/94تا  2/25تغییر میکند که در  4ماه

هر  3پارامتر میانگین ،حداقل و حداکثر دما در بهار ،تابستان و

منفی و در  8ماه دیگر مثبت است .بارندگی در ماه ژوئن

پاییز دارای روند منفی معنادار در سطح 1درصد میباشند که

دارای روند افزایشی معنادار در سطح  5درصد است.

این موضوع کاهش درجه حرارت در این  3فصل را نشان

شیب سن برای بارندگی در جدول ( )2ارائه شده است.

میدهد .این در حالی است که بر اساس مطالعات آذرخشی و

شیب سن برای این پارامتر بین  -0/31تا  0/28میلیمتر در

همکاران ( )1392روند کاهش دما برای ایستگاه شهرکرد

سال تغییر کرده که بیشترین مقدار آن  0/28میلیمتر که

مربوط به تابستان و زمستان بوده است .که تفاوت این موضوع

مربوط به نوامبر است .این شیب برای  6ماه برابر  0میباشد.

میتواند به دلیل تفاوت در دوره آماری مورد مطالعه باشد.

فصلی :اطالعات مربوط به روند تغییرات فصلی بارندگی

کاهش دما در منطقه مورد مطالعه از یک سو میتواند

در دوره آماری  1961-2010در جدول ( )3ارائه شده است.

منجر به طوالنیتر شدن دوره یخبندان ،به تأخیر انداختن زمان

تغییرات آماره  Zبرای بارندگی بین  -1/07تا  1/81میباشد.

کشت ،برداشت و صدمه به محصوالت کشاورزی و از سوی

آماره  Zدر بهار و زمستان منفی و در بهار و تابستان مثبت

دیگر باعث کاهش میزان تبخیر و تعرق گردد.

است .بارندگی در تابستان دارای روند افزایشی معنادار در
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عاطفه رئیسی و همکاران

بر اساس مطالعات طبری و حسینزاده طالیی ()2011

در این منابع مشخص گردید که ایستگاه شهرکرد در طی

روند کاهش بارش ساالنه در حدود  60درصد ایستگاهها

دوره آماری مورد مطالعه ،در فصل تابستان و زمستان با

وجود دارد .نتایج تحقیقات آذرخشی و همکاران ()1392

کاهش دما مواجه شده اند که مطابق با نتایج مطالعه حاضر

ترکیبی از روندهای افزایشی و کاهشی در دادههای بارش

میباشد با این تفاوت که کاهش دما در زمستان معنادار نبوده

ساالنه مناطق مختلف کشور را نشان میدهد .روند تغییرات

بلکه در سه فصل دیگر کاهش دما در سطح یک درصد رخ

بارش ساالنه در دامنه شمالی البرز و دامنه غربی زاگرس منفی

داده است .که این تفاوت در نتیجه را میتوان به دلیل تفاوت

است در بخشهای مرکزی ایران مثبت ،در بخشهای شرقی

در دورههای آماری مورد استفاده قلمداد کرد.

و جنوب شرقی منفی و در بخشهای جنوبی کشور مثبت
است.
بررسی روند تغییرات مقدار بارش با استفاده از روش من-
کندال در این مطالعه نشان میداد که مقدار سالیانه نزوالت

با توجه به نمودارهای سری زمانی میانگین ،حداقل و
حداکثر دما ،شیب روند در حداقل دما بیشتر از میانگین و
حداکثر دما میباشد و شیب روند میانگین دما بیشتر از
حداکثر دما است.

جوی به صورت بارش در منطقه مورد مطالعه ،طی دوره

نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد میزان بارندگی در

 2010-1961روند معناداری نداشته است ،در حالی که مقادیر

ایستگاه شهرکرد دارای روند معنیدار مثبت در ماه ژوئن و

مجموع بارش تابستان طی دوره یاد شده به شکل معناداری

فصل تابستان است .اما روند کلی بارش در این ایستگاه در

افزایش یافته است که این امر میتواند منجر به افزایش تغذیه

طی دوره آماری  1961-2010منفی میباشد.

منابع آب زیر سطحی و سطحی و همچنین تأمین ذخایر

با وجود اینکه آزمون من -کندال وجود روند مثبت

رطوبتی خاک و در نتیجه تثبیت خاک در طول تابستان

معنیدار را برای مجموع بارندگی در ماه ژوئن و فصل

گردد .با این حال روند کلی بارندگی در این دوره منفی

تابستان نشان میدهد ،شیب سن در این ماه و فصل برای

میباشد .دوره آماری مورد استفاده در مطالعات طبری و

میانگین بارندگی صفر است که به دلیل ماهیت روش سن و

حسینزاده طالیی مربوط به  1966-2005میباشد و برای

صفر شدن شیبهای جزئی میباشد.

ایستگاه شهرکرد هیچ روند معناداری را در افزایش یا کاهش
بارندگی نشان نمیدهد .علت تفاوت نتایج این تحقیق با نتایج
مطالعات طبری و حسینزاده طالیی میتواند به دلیل تفاوت
در دوره آماری مورد استفاده باشد.
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