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 چکیده

تغییر اقلیم یعنی هر تغییر مشخص در الگوهای مورد انتظار برای وضعیت میانگین آب و هوایی، که در طوالنی مدت در یک 
  .ز دیرباز در ابعاد زمانی و مکانی مختلف روی داده استتغییرات اقلیمی ا .منطقه خاص یا برای کل اقلیم جهانی رخ بدهد

جمعیت  .های گذشته نسبت به وضعیت حاضرندرد که مبین تفاوت آب وهوای اقلیمهای علمی وجود دابسیاری از نشانه
 اساسی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی شاز طرف دیگر کشاورزی نق. است دهه اخیر چندین برابر شده5شهر مشهد طی 

تواند بر کشاورزی منطقه و تولید محصوالت در پارامترهای اقلیمی ذکر شده میاین، هرگونه تغییری بنابرمردم منطقه دارد، 
 بررسی ناهنجاری و نوسانات ایجاد ، آشکارسازی و چگونگی تغییر اقلیمی اولین گام در راستا.کشاورزی تاثیر داشته باشد

در مطالعه حاضر با بررسی پارامترهای دما، درجه روز، بارندگی و  .شدبا مطالعه، میشده در پارامترهای اقلیمی منطقه مورد
-بر اساس آزمون ناپارامتری من ،)1951-2006(  ساله56ی آماری رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک مشهد، در طی دوره

.  دوم و کل پرداخته شدنیمه و) 1979-2006( و دوم) 1951-1978( های اولهای نیمهویتنی به مقایسه بین میانگین
 . می باشدنخستسال 28 نسبت به دومسال 28نتایج حاصل از بررسی پارامترهای دما و درجه روز، مبین افزایش دما در 

، حاکی  مشاهده شدپریود زمانی مورد بررسی20داری که در بین پارامترهای مختلف بارندگی و در همچنین اختالف معنی
کاهش مقدار رطوبت نسبی در  .باشدمی )%95در سطح ( و تابستان)%90در سطح ( های زمستان فصلاز افزایش بارندگی در

 . مشاهده گردید)%95در سطح (نیز های پارامترهای مختلف رطوبت نسبی  در مقایسه بین میانگین15 و 09ساعات 
 . در شهر مشهد باشدی اقلیمتانده تغییردهنشانتواند پارامترهای مختلف، میمقادیر افزایش و کاهش در بین 

  

  .نسبی، مشهدرطوبت تغییرات اقلیمی، دما، بارندگی، : واژگان کلیدی



 

 2

 
 
  مقدمه -1

دارکوپ و ( است  وقوع حال در جهانی گرمایش و تغییر حال در اقلیم که داد گزارش 2001 سال در اقلیم تغییر الدولبین هیات
-آمدهای ناشی از آن در قسمت تغییرات غیرعادی در اقلیم درون اتمسفر زمین و پیی تغییر اقلیم نشان دهنده).2005ویکونا، 

، فرآیندهای طبیعی موجود در اطراف آن و محیط زمینتغییرات اقلیمی به نوسانات درون . باشد زمین میی کرههای مختلف
زاده و رحیم(تغییرات اقلیمی از دیرباز در ابعاد زمانی و مکانی مختلف روی داده است . تأثیر فعالیت بشر بر آن برمی گردد

های گذشته نسبت به وضعیت مبین تفاوت آب وهوای اقلیمهای علمی وجود دارد که بسیاری از نشانه). 1382خوشکام، 
ها و یا نوساناتی در روند باشد که بر اثر ناهنجاریهای طبیعی چرخه اتمسفری میتغییرات اقلیمی یکی از ویژگی. حاضرند

 هایگذشته از ددهننشان می شواهد). 1382رضئیی و همکاران،(شود پارامترهای هواشناسی از جمله بارندگی و دما حاصل می

 و کوتاهترین که کواترنر دوران در خصوصاست، به گشته کلی تحوالت و تغییرات دچار بارها جهان اقلیمی شرایط تاکنون دور
 زمین کره سیمای در کلی دگرگونی موجب ای کهگونه به بوده چشمگیرتر تغییرات این است، شناسی زمین یدوره جدیدترین

ای ای است که عمدتاً به دلیل افزایش گازهای گلخانهبه طور کلی اقلیم سیستم پیچیده). 1382ان، شهابفر و همکار(است  شده
 منابع طبیعی، به که است، مطرح پایدار توسعه برای تهدید مهمترین عنوان به حاضر عصر در اقلیم تغییر. در حال تغییر است

 در اهمیت، با مبحث این .رساندمی غیره آسیب و اقتصادی هایتفعالی غذایی، امنیت انسان، سالمت زیست، محیط پایه، منابع

 قرار توجه مورد انسانی فعالیتهای اثر در جو ایگلخانه گازهای میزان غلظت افزایش پی در علمی محافل در میالدی 70 دهه

 اقلیمی حدی از جمله هایی تغییرات اقلیمی، بروز تغییرات در پدیدهیکی از عوامل مشخص کننده). 1388نام،بی(گرفت 
ها و گسترش تغییر دامنه تحت پوشش سیل و خشکسالی در ها، سیلتشدید چرخه هیدرولوژی، تغییر در فرکانس خشکسالی

  ).1386تقوی و محمدی، (مناطق جدید است 
یری در این دقیقاً مشخص نیست که تغییر اقلیم چه تأثیری بر دامنه تغییرات درجه حرارت خواهدگذاشت حتی اگر هیچ تغی

های ویژه، افزایش خواهد های باالتر از آستانهزمینه صورت نگیرد باز متوسط درجه حرارت به دلیل افزایش فراوانی درجه حرارت
های باال و خشکی یا سیل احتماالً  است ولی ترکیب درجه حرارتتغییرات فراوانی و توزیع بارندگی کمتر قابل پیشگویی. یافت

 ).1377کوچکی و همکاران (باشد دنبال داشته مخاطره را بهتغییر اقلیم جهانی در برخی مناطق بیشترینشود که باعث می
های ناهنجاری سرد و گرم از جمله آثار و شواهد های شدید و ناگهانی، امواج ناگهانی هوایها، سیلپیامدهایی چون خشکسالی

عالوه بر دما و  ).1375کوچکی و همکاران ( قابل تشخیص نیست دهد کهاقلیمی است که مناطق دنیا را به جهتی سوق می
تر مطالعات دقیق بارندگی که به عنوان محور اصلی تغییرات اقلیم همواره در نزد محققان مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد،

با این وجود تحقیقات انجام  .گیری در بحث تغییر اقلیم گرددتواند باعث افزایش صحت در نتیجهروی سایر عناصر اقلیمی می
نتایج قابل تĤملی را به   پارامتر معمول نظیر دما و بارندگی و رطوبت،3یا2کارگیری حداقل گرفته در مبحث تغییر اقلیم، با به

 .همراه داشته است که در زیر به چند مورد از آنان اشاره می شود
 و رگرسیون معادالت متحرک، میانگین میانگین، از اختالف(انی زم سریهای معمول روشهای از استفاده  با)1382(بختیاری 
 سینوپتیک ایستگاه در فصلی و ساالنه زمانی مقاطع در و بارندگی دما اقلیمی عمده عناصر تغییرات بررسی با) zscoreاستاندارد 

 فصول در و بوده شدیدتر نزمستا و تابستان فصول دمای که نوسانبه این نتیجه رسید  ساله 29 آماری دوره یک طی کرمان
 اقلیم احتمالی تغییرات آشکارسازی منظور به) 1382(شهابفر و همکاران . است بوده برخوردار بیشتری نظم از پاییز و بهار

 کهنتیجه گرفتند را مورد مطالعه قرار دادند و2000-1951آماری  دورۀ طی مشهد یخبندان روزهای زمانی نوسانات ،محلی
 طول در داریمعنی ناگهانی تغییر نقطه هیچ اما اند،گرفته پیش را دارروند معنی یک مشهد شهر در بندانیخ روزهای تعداد
 شده توصیه آماری هایروش از استفاده با) 1382 (همکاران و زادهرحیم .استنشده مشاهده مطالعه، مورد آماری یدوره

WMO دمای و نسبی رطوبت که دریافتند ،هموارسازی و جهش روند، ی،همگن آزمونهای شامل اقلیم تغییر مطالعات زمینه در 
) 1382( و همکاران خسروی. استداشته کاهشی روند دیگر تعدادی در و افزایشی روند اههایستگا از تعدادی در شبنم ینقطه

 گزارش نمودند که نتایجها آن. زمین پرداختند یکره دمای نوسانات و تغییرات با مشهد دمای زمانی هایسری انطباق بررسیبه 
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 دمای افزایشباشد عالوه بر آن به می میانگین به نسبت زمانی مختلف مقاطع طی حرارت درجه دارمعنی تفاوت دهندهنشان
  .نمایند می اشاره بیستم دهه آخرقرن طی مشهد

 12در   متغیرهای دما و رطوبت، متغیر اقلیمی در دو گروه16، با استفاده از داده های ماهانه )1387( عزیزی و همکاران
داری تغییر اقلیم در  وجود یا عدم وجود روند معنی،) میالدی2000 تا1951(  ساله50 برای دوره  کشورایستگاه سینوپتیک

آنها به این نتیجه رسیدند که . نیمه غربی کشور را بر اساس تحلیل آماری چند متغیره و مدل باکس جنکینز بررسی نمودند
های دار ولی با جهتدمایی بویژه میانگین حداقل دما، حداقل مطلق و دمای نقطه شبنم دارای روند تغییرات معنیمتغیرهای 

داری برخوردار های رطوبت و بارش غالبا از روند تغییرات معنین بر اساس نتایج بدست آمده، دادههمچنی. متفاوت هستند
 1951-2000(  سال50مار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه طی ، با بررسی آ1388خلیلی اقدم و سلطانی،  .نیستند
به بررسی کرده و ، میزان تغییر در متغیرهای مربوط به دما، بارندگی و ساعت آفتابی را با روش رگرسیون خطی ساده )میالدی

  . استدادهاین نتیجه رسیدند که تغییراتی در پارامترهای دما و ساعات آفتابی رخ
اند و در موارد کمتری الت انجام علمی انجام شده در زمینه تغییر اقلیم، اغلب به بررسی تغییرات دما و بارش پرداختهاز بین مقا

 و رطوبت نسبی، طی یک دوره باران ، درجه روز،در این تحقیق با بررسی پارامترهای دما .از سایر پارامترها استفاده شده است
 با توجه به .استه، به بررسی احتمالی تغییر اقلیم در شهر مشهد پرداخته شد)دیمیال1951-2006( ساله 56طوالنی مدت 

است و از طرف دیگر کشاورزی نقس اساسی در وضعیت اقتصادی و  دهه اخیر چندین برابر شده5اینکه جمعیت این شهر طی 
بر کشاورزی منطقه و تولید محصوالت اجتماعی مردم منطقه دارد، هرگونه تغییری در پارامترهای اقلیمی ذکر شده می تواند 

 . کشاورزی تاثیر داشته باشد
 

  هامواد و روش -2
 درجه 60 دقیقه تا 3 درجه و 59جغرافیایی موقعیت است که در مشهد مرکز شهرستانی به همین نام در استان خراسان رضوی 

آب و هوای مشهد . استلی قرار گرفته دقیقه عرض شما59 درجه و 36 دقیقه تا 42 درجه و 35 دقیقه طول شرقی و 35و 
از خصوصیات اقلیمی مشهد، . معتدل و متغیر است و وزش بادها در آن بیشتر در جهت جنوب شرقی به شمال غربی است

-میلی( 4/253، متوسط بارندگی سالیانه )مترمیلی (7/421، حداکثر بارندگی سالیانه )مترمیلی (7/130حداقل بارندگی سالیانه 
 14و میانگین دمای سالیانه ) گرادسانیدرجه (-28، حداقل دمای مطلق )گرادسانتیدرجه( 8/43حداکثر دمای مطلق  ،)متر

 بندی اقلیمی دومارتن این شهربا توجه به میانگین بارش و دمای ساالنه شهر مشهد، براساس طبقه. باشدمی) گرادسانتیدرجه(
 .گرددخشک محسوب میجزء مناطق نیمه

 در ایستگاه سینوپتیک 1951-2006 ی آماری طی دوره،های دما، درجه روز، بارندگی و رطوبت نسبیتحقیق حاضر از دادهدر 
 2/999 دقیقه شمالی و ارتفاع 16 درجه و 36 دقیقه شرقی، عرض جغرافیایی 38 درجه و 59مشهد که دارای طول جغرافیایی  

و نیز )  فصل4(، فصلی ) ماه12(ها به بیست پریود زمانی شامل ساالنه، ماهانه داده. استباشد، استفاده شدهمتر از سطح دریا می
ها سپس همگنی و استقالل داده.  تفکیک شدند)آپریل الی سپتامبر، اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون: شامل(  فصل زراعی 3

ی اول ها به سه دوره احتمالی تغییر اقلیم، دادهدر ادامه به منظور بررسی.  پریود زمانی ذکر شده بررسی شد20در هر یک از 
 و بر SPSS) 19(افزار سپس با استفاده از نرم. تقسیم شدند) 1951-2006(و کل ) 1979-2006(ی دوم ، دوره)1978-1951(

-گینی میانبه بررسی مقایسه% 99و % 95، %90احتمال  در سه سطح) Mann-Whitney( ویتنی -اساس آزمون ناپارامتری من
به منظور رعایت اختصار از ذکر جزئیات .  دوم و کل در هر یک از پریودهای زمانی پرداخته شدهای اول و دوم و دورههای دوره

-ی بین میانگینداری به دست آمده، مقایسهبا توجه به سطوح معنی. ها خودداری می شودنحوه انجام آزمون و مقایسه با آماره
  . ستهای مربوطه صورت گرفته ا
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. درجه روز عبارت است از اختالف دما در یک روز نسبت به دمای مبنا. یکی از متغییرهای مورد بررسی درجه روز می باشد
پس دانستن آن به انتخاب گیاهان . باشدهای ضروری برای رشد گیاه در یک منطقه میپارامتر اقلیمی درجه روز یکی از شاخص
درجه . شوداین پارامتر خود به دو جزء درجه روز سرد و درجه روز گرم تقسیم می.  نمودسازگار با منطقه کمک بسیاری خواهد

  .آیدمیی ذیل به دستی سادهروز ماهانه براساس رابطه
)1(  

basse

n

i

ii TTTGDD −
−

= ∑
=1

minmax

2
  

n  =گراد  درجه سانتی18، دمای پایه گراد و در درجه روز گرم درجه سانتی21در درجه روز سرد، دمای پایه .  تعداد روزهای ماه مورد نظر
  .شودنظر گرفته می در

  

  نتایج و بحث -3
های دار بین مقادیر میانگینی تغییرات معنیویتنی به بررسی مقایسه-ی حاضر با استفاده از آزمون ناپارامتری مندر مطالعه

های این مدت به دو نیمه ین منظور دادهبه ا. در ایستگاه سینوپتیک مشهد پرداخته شد سال 56متغییرهای اقلیمی طی مدت 
با یکدیگر، دوره دوم با کل مدت آماری هم ) نیمه دوم(و دوره دوم ) نیمه اول(ی اول تقسیم شده و عالوه بر مقایسه دوره

عه خود در این مطال) روز، بارندگی و رطوبتشامل دما و درجه(با توجه به اینکه چهار پارامتر کلی مورد بررسی . مقایسه شدند
-، در اینجا نتایج به صورت مجزا برای هریک از پارامترها ذکر می) پارامتر23در مجموع (باشد هرکدام شامل چندین پارامتر می

 پارامتر هواشناسی، در بیست پریود زمانی و در سه سطح 23ی مقایسه دو دوره برای هاباشد که آزمونالزم به ذکر می. گردد
مورد دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که در بیشتر پارامترها تقریبا در بسیاری . شده است انجام %99 و 95%، 90%

% 90از این رو در ادامه از بررسی تغییرات در سطح . اند مشاهده شده%90داری در سطح های زمانی تغییرات معنیاز پریود
  .پرداخته شده است% 95و % 99دار در سطح خودداری شده و تنها به بررسی تغییرات معنی

  دما
باشد، حاکی از افزایش درجه حرارت در های پیوسته و گسسته میبه طور کلی بررسی نه پارامتر دما که شامل دو دسته داده

شود، ضمن آنکه در ادامه به بررسی هریک از پارامترهای دما پرداخته می. باشدمی) 1951-2006( ساله 56ماری آی طی دوره
  .اند ذکر شده2و 1ول اهای مورد بررسی برای هر دوره، در جدر میانگینمقادی

های زمانی ساالنه، آپریل، سپتامبر، تابستان، پاییز،  در بررسی این پارامتر هم پریود):گرادسانتیدرجه(متوسط حداکثر دما 
به عبارت دیگر، با .  نشان دادند%99در سطح داری را بهار و فصول زراعی آپریل الی سپتامبر و اکتبر الی جون  تغییرات معنی

افزایش یافته % 99مقدار حداکثر دما در سطح ) دوره دوم( سال دوم 28و ) دوره اول( سال نخست 28های بررسی میانگین
  . است

آپریل، های  درپریودهای زمانی ساالنه، ماه%99دار در سطح احتمال  تغییرات معنی):گرادسانتیدرجه(متوسط حداقل دما 
-های بهار، تابستان و پاییز و سه فصل زراعی مشاهده میمی، جون، جوالی، آگوست، سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر، فصل

با بررسی در مورد میانگین متوسط حداقل دما در فصل زمستان، با . ی دوم نسبت به اول افزایش نشان دادمیانگین دوره. شود
ی بین در مقایسه. باشددار نمییک از سطوح مورد بررسی معنیمتر در نیمه دوم، این تغییر در هیچوجود افزایش مقدار این پارا

 مشخص گردید البته %99داری در سطح دوره دوم و کل، در پریودهای زمانی ساالنه، جوالی و فصل پاییز تغییرات معنی
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با بررسی میانگین .  نیز نشان دادند%95داری را در سطح های فصل پاییز و نیز سه فصل زراعی، تغییرات معنیهرکدام از ماه
  . نمایان گردیدها ی دوم و کل، وجود روند افزایشی در دادهدوره

دار ویتنی در مورد این پارامتر، تغییرات معنی- بررسی نتایج آزمون من):گرادسانتیدرجه(متوسط دمای دماسنج خشک 
های آپریل، جون، آگوست، سپتامبر و نوامبر و فصول بهار، تابستان، پاییز  و سه ه و ماه در پریودهای زمانی ساالن%99در سطح 

ی دوم، افزایش مقدار دمای دماسنج های دوره اول و دورهمقایسه مقادیر میانگین. دهدفصل زراعی مورد بررسی را نشان می
داری در  سال دوره مورد بررسی، تغییرات معنی56امی  سال دوم و تم28در ارزیابی بین  .دهدخشک را، در دوره دوم نشان می

های بهار، تابستان و پاییز و نیز دو فصل زراعی آپریل الی سپتامبر و اکتبر های زمانی ساالنه، جوالی، فصل در دوره%95سطح 
یافته  به کل دوره افزایش رود، این پارامتر در دوره دوم نسبت بر اساس نتایج بین دو نیمه انتظار می.الی جون مشاهده گردید

   .باشد
 پریودهای زمانی ساالنه، آگوست، سپتامبر و فصل اکتبر الی جون تغییرات ):گرادسانتیدرجه(متوسط دمای نقطه شبنم 

توان به وجود افزایش در مقدار ساله می28های دو نیمه با بررسی مقدار میانگین. باشند دارا می%95داری را در سطح معنی
  .داری مشاهده نگردیدگونه تغییرات معنی سال هیچ56ی دوم و کل ی بین نیمهدر مقایسه. شبنم پی بردنقطه 

داری در  تنها پریود زمانی که در این پارامتر اختالف معنی:گراد و بیشترسانتی درجه30تعداد روزهای با حداکثر دمای 
، )دوره دوم(ی دوم و نیمه) دوره اول(ی اول های نیمه میانگینبررسی.  باشددهد، فصل تابستان می را نشان می%95سطح 

این زیاد شدن به معنای افزایش مقدار . دهدمانند پارامترهای قبلی دما که ارزیابی گردیدند، یک روند افزایشی را نشان می
 30ها بیشتر از حداکثر در آنبدین معنی که روزهایی که در تابستان دمای . باشدگراد میسانتی درجه30دمای حداکثر از 

ی بین در مقایسه. باشدی افزایش دمای هوا میباشد به تدریج در حال افزایش است که این نیز تایید کنندهگراد میسانتیدرجه
  . داری در بین سطوح مورد بررسی مشاهده نگردیدی دوم و کل، هیچگونه اختالف معنیدوره

 در خصوص این پارامتر در %99دار در سطح  تغییرات معنی:گراد و بیشترسانتی درجه21تعداد روزهای با حداقل دمای    
در مقدار . های جون، جوالی و آگوست و فصول تابستان،  بهار  و فصل زراعی اکتبر الی جون آشکار گردیددی ساالنه، ماهدوره

تفسیری که در مورد افزایش تعداد روزها در مورد این .  دوم این پارامتر نسبت به دوره اول افزایش مشاهده شدمیانگین دوره
در . باشدگراد و بیشتر میسانتی درجه30توان داشت کامالً مشابه تفسیر پارامتر تعداد روزهای با حداکثر دمای پارامتر می

ای جوالی و آگوست، فصل ه در مقادیر ساالنه، ماه%95داری در سطح ها، اختالفات معنیی دوم وکل دادهی بین نیمهمقایسه
ی در بین این دو دوره هم افزایش تعداد روزها مانند دو نیمه. خوردتابستان و فصل زراعی آپریل الی سپتامبر نیز به چشم می

  .اول و دوم این پارامتر وجود دارد
 درجه -4 حداقل دمای مقایسه مقادیر میانگین تعداد روزهای با:  درجه سانتیگراد و کمتر-4 تعداد روزهای با حداقل 

-دهد که پریودهای زمانی ساالنه، فصل پاییز، فصل زمستان و همچنین ماهسانتیگراد و کمتر در دو دوره اول و دوم نشان می

- دارا می%99داری در سطح های زراعی اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون اختالف معنیهای نوامبر، دسامبر و ژانویه و فصل

تر شدن   درجه سانتیگراد و کمتر به معنای افزایش دمای حداقل هوا و مالیم-4تعداد روزهای با حداقل دمای کم شدن . باشند
های نوامبر و دسامبر، فصل پاییز و های دوم و کل، پریودهای زمانی ساالنه، ماهدر بین دوره. باشدهوا در پائیز و زمستان می



  کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
  1390 آذر 2 و 1

  طبیعی دانشگاه تهرانپردیس کشاورزی و منابع 
 
 

 6

ها هم تعداد در این دوره.  نشان دادند05/0داری را با خطای  اختالفات معنیفصل زراعی اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون
  .  درجه سانتیگراد و کمتر کاهش یافته است-4روزهای با دمای حداقل 

های دار در دورههای معنی در مورد این پارامتر هم تفاوت:گراد و کمترتعداد روزهای با حداقل دمای صفر درجه سانتی 
های ژانویه، نوامبر و دسامبر، و نیز دو فصل زراعی اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون ه، فصول پاییز و زمستان و ماهزمانی ساالن
گراد باشد تعداد روزهای با حداقل دمای صفر درجه سانتیمشخص می1همانطور که در جدول . مشاهده گردید%99در سطح  

دوره ( ساله دوم 28یی بین دورهدر مقایسه. توان افزایش دمای هوا دانستعلت این کاهش را می. باشددر حال کاهش می
 مشاهده شد عالوه بر این %99داری در سطح مورد بررسی، در فصل پاییز اختالف معنی) دوره کل(ی  ساله56ی و دوره) دوم

- تغییرات معنی05/0 الی مارس و اکتبر الی جون با درصد خطای های زراعی اکتبرپریودهای ساالنه، نوامبر، دسامبر و فصل

گراد و های مورد بحث، کاهش تعداد روزهای با حداقل دمای صفر درجه سانتیهای دورهداری را نشان دادند که برسی میانگین
  .  دهدکمتر را نشان می

در %95دار در ماه نوامبر، و در سطح ییرات معنی تغ%99 در سطح :گراد و کمترسانتیتعداد روزهای با حداکثر صفر درجه
با توجه به اینکه این . شودپریودهای زمانی ساالنه، فصل پاییز و فصل زراعی اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون مشاهده می

ها، مشخص شد اهباشد، با بررسی مقادیر این پارامتر در این مهای فصل زمستان و پاییز میشاخص به طور معمول مربوط به ماه
-است، اگرچه این تغییرات برای فصل زمستان در سطوح مورد بررسی معنیکه تعداد این روزها در زمستان و پاییز کاهش یافته

ی دوم و کل، هیچگونه اختالف ی بین دورهدر مقایسه. باشدی افزایش دما میاین مقایسه نیز تاییدی بر نظریه. باشددار نمی
  .ن سطوح مشاهده نگردیدداری در بیمعنی

 درجه روز
های های آپریل، جون، جوالی، آگوست، سپتامبر، فصل در بین دو دوره اول و دوم، پریود زمانی ساالنه، ماه:درجه روز سرد

 با بررسی. باشندداری می دارای اختالف معنی% 99بهار و تابستان، فصول زراعی آپریل الی سپتامبر و اکتبر الی جون در سطح 
ی جدول مربوط به در اینجا تنها به ارائه). 3جدول(ها مشاهده شد های زمانی مذکور افزایش در میانگین دادههای دورهمیانگین

  .استهای بهار و تابستان و فصول زراعی اکتفا شدهی زمانی ساالنه، فصلها برای دورهتغیرات میانگین
ودهای زمانی ساالنه، آپریل، اکتبر، نوامبر، فصل بهار و پاییز و سه فصل زراعی، ی اول و دوم، پری در بین نیمه: درجه روز گرم
. )3جدول (باشد ی اول و دوم، کاهشی میهای دورهروند موجود بین میانگین.  نشان دادند%99داری را در سطح تغییرات معنی

 هم نشان دهنده افزایش دما در دوره دوم افزایش درجه روز سرد و کاهش درجه روز گرم در دوره دوم نسبت به دوره اول
  .نسبت به دوره اول است
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  ) 1978-2006(با دوم ) 1951-1977(های پارامترهای دما بین دو نیمه اول مقایسه میانگین1جدول 
         پارامتر آماری درصد اختالف مقدار تغییر داریسطح معنی میانگین دراز مدت

 پریود زمانی
 ساالنه - 31/4 001/0*** 72/20
 آپریل - 88/1 004/0*** 84/20
 تابستان - 47/2 0001/0*** 41/98
 پاییز - 36/7 003/0*** 84/15
 آپریل الی جون - 9/0 001/0*** 35/29
 اکتبر الی جون - 93/0 005/0*** 51/17

متوسط 
حداکثر دما 

درجه (
 )سانتی گراد

 ساالنه - 72/1 0*** 29/6
 آپریل - 21/1 001/0*** 27/8
 می - 13/1 005/0*** 25/12
 جون - 95/1 0*** 23/16
 جوالی - 01/2 0*** 58/18
 آگوست - 34/2 0*** 30/16
 سپتامبر - 01/2 0*** 49/11

 اکتبر - 15/2 001/0*** 27/6
 نوامبر - 52/2 0*** 81/1
 مبردسا - 2 001/0*** -86/1
 بهار - 43/1 0*** 25/12
 تابستان - 17/2 0*** 49/85
 پاییز - 23/2 0*** 07/2
 آپریل الی جون - 77/1 0*** 85/13
 اکتبر الی مارس - 81/1 0*** 52/0
 اکتبر الی جون - 68/1 0*** 43/4

متوسط 
حداقل دما 

درجه (
 )سانتی گراد

 ساالنه - 2/1 0*** 02/14
  آپریل - 34/1 002/0*** 34/14
  جون - 16/1 003/0*** 77/24
  آگوست - 12/2 002/0*** 14/25
 سپتامبر - 05/1 003/0*** 36/20

 نوامبر - 95/1 001/0*** 87/7
 بهار - 03/1 0*** 58/19
 تابستان - 44/3 0*** 74/91
 پاییز - 58/4 0*** 34/8
 الی جون آپریل - 08/1 0*** 88/21

 اکتبر الی مارس - 24/1 001/0*** 15/6
 اکتبر الی جون - 17/1 0*** 63/10

متوسط 
دمای 

دماسنج 
خشک 

 درجه(
 )گرادسانتی

 ساالنه - 84/0 031/0** 06/3
 آگوست - 92/1 031/0** 59/6
 سپتامبر - 6/1 019/0** 03/4
 اکتبر الی جون - 57/0 042/0** 94/1

متوسط نقطه 
درجه (شبنم 
 )گرادسانتی
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  )1978-2006(با دوم ) 1951-1977(رامترهای دما بین دو نیمه اول های پامقایسه میانگین2جدول 
 درصد اختالف مقدار تغییر داریسطح معنی میانگین دراز مدت

         پارامتر آماری
 پریود زمانی

 تابستان 94/1 38/1 045/0** 91/42
تعداد روزهای با حداکثر 

 )روز(  و بیشتر30دمای 

 ساالنه - 14/11 014/0*** 04/12
 جون - 04/2 002/0*** 88/1
 جوالی - 32/6 0*** 34/7
 آگوست - 79/2 0*** 71/2
 بهار - 11/9 0*** 75/2
 تابستان - 04/2 004/0*** 95/1
 اکتبر الی جون - 04/2 004/0*** 95/1

تعداد روزهای با حداقل 
 )روز(  و بیشتر21دمای 

 ساالنه -49/42 -21/19 0*** 14/35
 ژانویه -59/35 -64/5 009/0*** 04/13
 نوامبر -52/76 -61/3 0*** 91/2
 دسامبر -92/48 -64/5 0*** 71/8

 پاییز -66/57 -68/9 0*** 94/11

 زمستان -06/34 -5/9 004/0*** 14/23
 اکتبر الی مارس -93/42 -18/19 0*** 09/35
 اکتبر الی جون -94/42 -21/19 0*** 14/35

های با حداقل تعداد روز
 )روز(  و کمتر-4دمای 

 ساالنه -34/24 -61/24 0*** 80/88
 ژانویه -96/11 -25/3 006/0*** 55/25
 نوامبر -45/48 -71/6 0*** 50/10
 دسامبر -63/27 -75/6 0*** 05/21
 اکتبر الی مارس -39/24 -43/24 0*** 03/87
 اکتبر الی جون -28/24 -25/24 0*** 77/88

تعداد روزهای با حداقل 
 )روز(  و کمتر0دمای 

 نوامبر -100 -57/0 005/0*** 29/0
 سپتامبر -62/48 -68/5 023/0** 84/8
  پاییز -32/57 -68/1 01/0** 09/2
 اکتبر الی مارس -62/48 -68/5 023/0** 84/8
 الی جوناکتبر  -62/48 -68/5 023/0** 84/8

تعداد روزهای با حداکثر 
 )روز(  و کمتر0دمای 

  
  )1978-2006(و دوم ) 1951-1977(های پارامتر درجه روز سرد و گرم بین دو نیمه اول مقایسه میانگین 3جدول 

 بارندگی

به طور .  نشان ندادند%99داری را در سطح احتمال ها تغییرات معنییک از آندر بررسی شش پارامتر مربوط به بارندگی، هیچ
باشد که میزان بارندگی در فصول تابستان و زمستان افزایش داشته و در عوض در غییرات بارندگی به نحوی میکلی بیشتر ت

  پریود زمانی  درجه روز گرم  درجه روز سرد
پارامتر          

  تابستان  بهار  ساالنه  آماریهای
آپریل 
الی 

  سپتامبر

اکتبر الی 
پریل الی آ  پاییز  بهار  ساالنه  جون

  سپتامبر
اکتبر الی 
  مارس

اکتبر الی 
  جون

درصد 
 اختالف

53/43 80/47 29/41 16/43 02/49 22/12- 07/25- 73/15- 04/27- 94/10- 96/11- 

 -72/297 -65/237 -73/50 -73/143 -08/42 -37/288 32/51 02/157 21/107 81/49 59/158 مقدار تغییر
سطح معنی 

 داری
***0  ***0  ***0  ***0  ***0  ***0  ***01/0  ***0  ***0  ***0  ***0  

میانگین 
  37/244  0,8/342  03/27  55/280  94/48  7/2214  48/14  72/73  42/104  0,3/43  63/443  درازمدت
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فصول بهار و پاییز از مقدار بارندگی کم شده است، این در حالی است که بیشتر نیاز آبی گیاهان در دو فصل بهار و تابستان 
ضمن اینکه به طور کلی بارندگی سالیانه در دوره دوم نسبت به دوره . آب نداردباشد و گیاه در دو فصل دیگر نیاز چندانی به می

در ذیل به توضیح بیشتر در . دار نیستمتر افزایش یافته ولی در سطوح آماری مورد بررسی اختالف معنی میلی5/17اول حدود 
  . شودخته می پردا4از پارامترهای بارندگی با توجه به جدول  دار هر یکمورد تغییرات معنی

  
  ) 1978-2006(با دوم ) 1951-1977(های پارامترهای بارندگی بین دو نیمه اول  مقایسه میانگین4جدول

 تعداد روزهای برفی
تعداد 

روزهای 
 بارانی

تعداد روزهای با 
 متر و بیشترمیلی5

تعداد 
روزهای با 

متر  میلی10
و 
 )روز(بیشتر

مجموع 
 میلی(بارندگی
 )متر

اکتبر الی 
 مارس

اکتبر الی 
 تابستان تابستان ژانویه زمستان فوریه ساالنه فوریه زمستان  جون

           پریود
  زمانی

  
  پارامترهای
 آماری

19/96 5/19 19/26 30/40 19/96 22/69 20/90 28/48 0 - 
درصد 
 اختالف

 مقدار تغییر 2/87 0/14 1 1/64 2/11 3/75 1/93 3/54 3/61 3/75

0/088*  0/083* 0/044** 0/066* 0/088* 0/021** 0/046** 0/05** 0/04** 0/022** 
 سطح معنی

 داری

66/20  30/20  27/15  75/5  66/20  34/10  68/8  57/2  27/0  19/1  
میانگین دراز 

 مدت

  
  

صل داری را نشان داد، ف که اختالف معنیپریودی زمانی در خصوص این پارامتر، تنها پریودهای در بررسی :مجموع بارندگی
در این فصل مقادیر بارندگی دوره دوم نسبت به دوره اول تنها . باشددار می معنی%95باشد که این تغییر در سطح تابستان می

متر بوده  میلی2ل میانگین بارندگی فصل تابستان حدود ولی با توجه به اینکه در دوره او. متر افزایش یافته است میلی3حدود 
یک از پریودها در هیچداری گونه تغییر معنیهای دوم و کل، هیچدر بررسی بین دوره.  ر شده استدااست این اختالف معنی

  .مشاهده نگردید
 در بررسی نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین این پارامتر، مانند مورد :متر بارندگی و بیشتر میلی10تعداد روزهای با 

های دو دوره مقادیر میانگین. باشد، در فصل تابستان می%95دار با سطح احتمال تنها اختالف معنی) مجموع بارندگی(قبلی 
% 90ضمن آنکه در سطح . باشدمتر و بیشتر در فصل تابستان می میلی10حاکی از وجود افزایش در تعداد روزهای با بارندگی 

-گونه اختالف معنیی دوم و کل، هیچ بین نیمهدر. خورددر چندین پریود زمانی افزایش تعداد روزهای این پارامتر به چشم می

  .داری مشاهده نگردید
ی اول و دوم، افزایش تعداد روزها در ماه ژانویه و ی بین نیمه در مقایسه:متر بارندگی و بیشتر میلی5تعداد روزهای با 

بین دو دوره افزایش تعداد های ی بین میانگینبا مقایسه.  شده است%95داری در سطح فصل زمستان سبب اختالف معنی
-گونه اختالف معنیی دوم و کل، هیچدر بین نیمه. مشاهده شد% 90روزهای مورد نظر تنها در تعدادی از پریودها در سطح 

  .داری مشاهده نشد
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  مشخص است مقادیر این پارامتر در طی دو دوره2 همانطور که در جدول :متر بارندگی و بیشترمیلی1تعداد روزهای با 
دار معنی% 90و % 95، %99یک از سطوح ویتنی این تغییرات در هیچ-اول و دوم تغییراتی را داشته است، اما براساس آزمون من

  .داری مشاهده نگردیدگونه اختالف معنیدر بین نیمه دوم و کل نیز هیچ. باشدنمی
این اختالف . باشدمی) 05/0درصد خطای (دار تالف معنیی بین دو نیمه دارای اخ تنها ماه فوریه در مقایسه:تعداد روز بارانی

)  روز2به تعداد حدود (باشد به معنای زیاد شدن تعداد روزهای بارانی در ماه فوریه با توجه به اینکه دارای روند افزایشی می
ایش یافته است ولی این  روز افز2ضمن آنکه در دوره دوم نسبت به دوره اول تعداد روزهای بارانی در طول سال حدود . است

 56ی ی دوم و دوره ساله28مانند سایر پارامترهای بارندگی، در بین دوره . دار نیستاختالف در سطوح مورد بررسی معنی
  .داری مشاهده نگردیدگونه اختالف معنیی کل، هیچساله

، و در پریودهای ساالنه، فوریه و %95ر سطح  در بین دو دوره، در فصل زمستان افزایش تعداد روزهای برفی د:تعداد روز برفی
ی دوم بین دوره. باشددار می معنی%90دو فصل زراعی اکتبر الی مارس و اکتبر الی جون افزایش تعداد روزهای برفی در سطح 

  .داری مشاهده نگردیدو کل نیز اختالف معنی

 :درصد رطوبت نسبی

 درصد رطوب نسبی، متوسط درصد رطوبت حداقل، متوسط درصد درصد رطوبت نسبی خود از شش پارامتر شامل متوسط
ی نتایج حاصل از آزمون مقایسه. شودهر ماه می 15 و 09، 03رطوبت حداکثر و متوسط در صد رطوبت نسبی در ساعات 
ها درصد رطوبت تن. باشددار در اکثر پارامترهای رطوبت نسبی میمیانگین برای این پارامترها، حاکی از عدم وجود تغییر معنی

مقدار رطوبت . داری را در دوره اول و دوم با یکدیگر دارندهای زمانی اختالف معنی در برخی از پریود15 و 09نسبی در ساعات 
، %95دار در سطح های ژانویه، فوریه و فصل زمستان دارای اختالف معنیی بین دو دوره، در ماه، در مقایسه09 نسبی در ساعت

-، تنها در ماه ژانویه دارای اختالف معنی%95ی دوم و کل نیز در سطح ه این پارامتر در بررسی بین دو دور).5ل جدو(باشد می
دهد که بین دو دوره  صبح نشان می9های مقادیر رطوبت نسبی در ساعت  بررسی میانگین5با توجه به جدول. باشدداری می

  .رخ داده است%  95طوبت در بعضی از پریودها در سطح اول و دوم و همچنین دوره کل و دوره دوم کاهش ر
، در پریودهای ماه ژانویه، فصل پاییز  و فصل اکتبر الی مارس با 15در دو دوره مورد بررسی مقدار رطوبت نسبی در ساعت 

جدول (ست باشد به طوری که در همه این پریودها رطوبت نسبی کاهش یافته اداری میدارای تفاوت معنی 05/0سطح خطای 
در . داری در سطوح مورد بررسی مشاهده نگردید اختالف معنی، هیچ)کل دوره( سال 56 سال دوم و 28 بین در مقایسه). 5

 ).5جدول (باشد این پارامتر کاهش مقدار رطوبت نسبی مشهود می

  ) 1978-2006(و دوم ) 1951-1977(بین دو نیمه اول 15 و 09ای پارامتر درصد رطوبت نسبی در ساعت ه مقایسه میانگین5جدول 

  

    

  پریود زمانی  )%(15ت نسبی در ساعت رطوب  )%(09رطوبت نسبی در ساعت 
های         پارامتر
  اکتبر الی مارس  پاییز  ژانویه  زمستان  فوریه  ژانویه  آماری

  -25/3  -95/2  -68/3  -38/5  -78/6  -86/4 مقدار تغییر
  014/0**  046/0**  031/0**  03/0**  3/0**  043/0 ** داریسطح معنی

  52/63  55/58  27/73  7/58  83/58  5/61  میانگین درازمدت
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Abstract 
 
Climate change refers to any certain alteration in the expected patterns of mean climate status which occur in a 
specific region or the global climate in the long term. Climate changes have been occurred at different scales of 
time and space since long time ago. There are so many scientific evidences which determine the climate 
difference between then and now. Mashhad population has been multiplied over the last 5 decades. On the other 
hand, agriculture has a key role on the economical and social life of the local population. Therefore, any change 
in the mentioned climatic parameters can influence on the local agriculture and agricultural productions. The 
first step on disclosing and the quality of the climate change is surveying on the abnormality and oscillations in 
the climatic parameters of the given region. Surveying on parameters such as temperature, growing degree day, 
rain and the relative humidity at Mashhad synoptic station during a 56 year statistical period (1951- 2006), the 
means of first (1951- 1978) and second (1979- 2006) halves and also the second half and the whole are being 
compared based on Mann-Whitney Nonparametric test. The results of surveying on the parameters such as 
temperature and growing degree day indicate an increase of temperature in the second 28 years rather than the 
first 28 years. Also, there's a significant difference between different rain parameters measured in 20 periods of 
time which show an increase of raining at winters (significant level of 90%) and summers (significant level of 
95%). A decrease in the relative humidity observed at 09 and 15 utc comparing with means of different 
parameters of relative humidity (significant level of 95%). Increasing and decreasing procedures within the 
different parameters actually disclose the climate change in Mashhad.  
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