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 چكيده 

. در سال هاي گذشته تغيير اقليم و پيامدهاي آن در كره زمين با بحران هاي مختلفي مواجه كرده است

دما به عنوان يك شاخص مناسب براي رديابي تغيير اقليم بوده و بدون شناخت از تغييرات آن اجراي 

در اين پژوهش تغييرات پارامترهاي دمايي . ي مديريتي و توسعه اي با مشكل مواجه خواهد شدبرنامه ها

سال در ايستگاه هاي بجنورد، تربت حيدريه و گرگان به كمك روش هاي آماري تجزيه و تحليل  30طي 

 متغيرهاي اقليمي دماي حداقل، حداكثر و متوسط از سايت رسمي سازمان هواشناسي كشور. گرديدند

تحليل روند به كمك . انجام گرديد   Run Testسنجش نرمال بودن داده هاي با استفاده از . تهيه شد

نتايج بيانگر تغييرات معني دار در روند دماهاي ايستگاه هاي مورد . كندال صورت گرفت–آزمون من 

مطالعه افزايشي بوده به طور كلي تغييرات دما كلي روند تغييرات در ايستگاه هاي مورد . مطالعه مي باشد

و طول مدت فصل  و با توجه به آزمون انجام شده روند فصل تابستان در ايستگاه ها افزايشي بوده . است

تغيير در الگو دما اثر قابل توجه بر نوع بارش و كشاورزي منطقه خواهد داشت و نهايتا بر . زياد مي باشد

  .توجهي به وجود مي آوردروي مسائل اقتصادي، اجتماعي و گردشگري اثر قابل 

  
  .م، تغييرات دما، آزمون من كندالتغيير اقلي :كليدي واژگان
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 مقدمه

 

 يتكه بر فعال يراتيعوامل و بخصوص تاث يرگسترده بر سا يرتاث يلدما و بارش به دل يمي،عناصر مختلف اقل يندر ب
در  يمياقل ييراتنمود تغ يشترينب يباتقر كه يبه طور. باشند يبرخوردار م يخاص يتانسان ها دارند، از اهم يها

شامل  يمينوسان اقل). 1382يني،و حس ييطباطبا(دو پارامتر متمركز شده است ينا يبر رو ينزم يسطح كره 
 ينبه دنبال دارد، بنابرا يجهان يراتو تأث افتد، ياتفاق م ينسبتاً طوالن يزمان ي هستند، كه در دوره يها نوسان

 يداكس يتراكم گاز د يشهمچون افزا ييها يدهموضوع شامل پد ينا. باشد يم يدائم يا يا دوره يتخاص يدارا
 يو مانند آن م ياهاسطح آب در يشمقدار بارش، افزا ييراتتغ ين،زم يكره  يدما يشافزا و،كربن در ج

قابل توجه  كه از عالئم يبارندگ يزانمحسوس در م يو نوسان ها ييدما يالگو ييرتغ)  Herrington,1997(باشد
جنگل ها،  يبتخر يا،در حسط يشهمچون كاهش منابع آب، افزا يباشد، اثرات نامطلوب يم يماقل ييرتغ يدهپد

 يممستق يرامر به صورت غ ينسالمت انسان ها را به دنبال خواهد داشت و ا يدو تهد يخشكسال يدتناوب و تشد
 ياتدر ادب) Kabaat,2000(يداثرات خواهد گرد ينبه كشور ها دراثر مقابله با ا ياقتصاد يها يبمنجر به آس

 يتغالب مطالعات با محور. معاصر انجام شده است يماقل ييراتتغ يرامونپ يجهان مطالعات فراوان يشناس يماقل
 يمتوسط دما يشآنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزا ييراترفتار بلند مدت دما  و تغ يلو تحل يبررس
كرات  هكندال ب - روش من يژهبه و يكو، ناپارامتر يكپارامتر يآمار يصورت گرفته و روشها يا و منطقه يجهان

 ي، سلش1998، كورتزال و همكاران، 1995 يم،، نورث و ك1994و همكاران،  يرلتنما. مورد استفاده قرار گرفته است
و  ير، م2005و اركن،  ي، تورك2005ان، ، ها و همكار2004و استورچ،  يرسزو 2004و همكاران،  يكارتا، پ2004و زنك، 

مارنگو  2006و ها و ها،  2006، دجانخ و همكاران، 2006و همكاران،  لند، اور2006و مولر، . (ير، ولف م2006همكاران، 
 يجهنت ينبه ا يلجنوب برز يستگاههايحداكثر و حداقل ا يبلندمدت دما يهايسر ياز بررس) 2008(و كامارگو 

 ملهاز ج. بوده است يممال يبش يحداكثر دارا يداشته اما روند دما يبش يشحداقل افزا يماكه روند د يدندرس
و  يبروجرد يراييكت يكارها يكو ناپارامتر يكپارامتر يبه روشها يماقل ييرتغ يدر خصوص بررس يمطالعات داخل

 ينامه ا يان، در پا1378، و همكاران يجانيدكتر عل. قابل ذكر است) 1382(و همكاران  ي، كوچك)1384(همكاران 
 ياني،كرده دكتر كاو يقتحق يرانجنوب ا اقليمي ييراتتغ يدر خصوص بررس يمياقل ييراتتغ يتحت عنوان بررس

. صحبت كرده اند يمياقل تغييرات خصوص در –قرن حاضر  يمياقل ييراتدرباره تغ يتحت عنوان سخن يدر مقاله ا
ساله  40دوره  يخزر ط يايسواحل جنوب در يستگاههايدما و بارش ا يلپس از تحل يزن) 1387( يو روشن يزيعز

 -دادهها و نوع و زمان آن از روش من ييراتتغ ييو شناسا يوجود انحراف احتمال يبررس ربه منظو) 1955-1994(
نوسان  و از هر دو نوع روند و يناگهان ييراتتغ يشتركه زمان شروع ب يدندرس يجهنت ينكندال استفاده كردند و به ا

 يندر ا. يدهدرا نشان م يمنف وندحداكثر ر يحداقل روند مثبت و دما يدما يستگاههابعالوه در اكثر ا. بوده است
 ينتالش بر ا يو محل يمنطقه ا ييراتبا تغ يجهان ييراتو ارتباط تغ يماقل ييرتغ يدهپد يتمقاله با توجه به اهم

و  يمورد بررس يبندرانزل يستگاهعناصر دما و بارش ا ييراتتغ يژهبو يميعناصر اقل يزمان ياست كه رفتار سر
مورد  يندر ا. باشد يدما متمركز م ييراتبر محور تغ يماقل ييراتگرفته در مورد تغ ممطالعات انجا. گردد يلتحل
 ينپرو. انجام گرفته است يو منطقه ا يجهان يمتوسط دما يشدر ارتباط با روند افزا يگسترده ا ياربس يقاتتحق

 يزاهدان پارامترها ايستگاهاز  يرها به غ يستگاها يهكه كل يافتدست  يجهنت ينداده ها به ا يلپس از تحل) 1389(
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زمان و  ينهمچن. شد يدهگرم سال د يبارش در ماه ها يروند منف. دهد يرا در طول سال نشان م يدماها روند منف
 يشيافزا ييراتتغ. باشد يم يو كاهش يشيافزا يناگهان ييراتاز تغ يدما و بارش حاك يدر پارامترها ييراتنوع تغ

بارش  يكاهش يناگهان ييراتشده و تغ يدهمختلف سال به وضوح د يحداقل و حداكثر دما در ماه ها يدر پارامترها
   يدادهايو رو يماقل ييرتغ ينارتباط ب يافتن يبرا  يدر مقاله ا) 1389(در سال  يتقو. گسترش را دارند يشترينب

  
 ECIS افزاري رمدربسته ن. شده است يبررس ييبا استفاده از شاخص ها يحد يدادهايرو يرفتار و فراوان ي،حد

محاسبه شده  1951- 2003يدر دوره آمار يديهمد يستگاها 16روزانه دما و بارش  يها ها براساس داده روند شاخص
 يكه روند كاهش دهد ينشان م يقتحق يجنتا. شد يهته يراندر ا يحد يها روند شاخص يها نقشه يتدر نها. است

جز  به يرانا يمياقل يدر همه نواح T40گرم مانند  يحد يها در شاخص يشيوروند افزا FDسرد  يحد يها شاخص
جز در دو  به يحد يها شاخص يزمان هاي يدنباله سر يشترمتقارن در ب يششمال غرب وجود دارد و گرما يهدر ناح

 يليخ يها و شب وزهادر تعداد ر يقابل توجه يشافزا ينمب يجنتا ينهمچن.دارد وجود  يههمدان و اروم يستگاها
 يحد يها امر سبب كوتاه شدن دوره بازگشت شاخص ينساالنه است و هم يحدها ييگرم و كاهش در دامنه دما

 يها شده است اما روند شاخص IDو FDسرد  يحد يها و بلندترشدن دوره بازگشت شاخصSU  ،T40گرم مانند
و  يسال مانند خشك يمياقل يحد يدادهايرو انيفراو يجنتا ينا. دهد يرا نشان م ياندك ييراتبارش تغ يدح

در روند  ييرتغ يجبراساس نتا يطورِكل به. كند يم ييدرا تا يرانا يمياقل يشدن امواج گرم در اكثر نواح يطوالن
) 1392(و همكاران يمحسن. وجود دارد يمقلا ييراز تغ يروشن يها بارز است و نشانه يراندر ا يحد يها شاخص

سال  25 يماهانه ط يدما، بارش و رطوبت نسب يرمتوسط، حداقل، حداكثر مقاد يزمان يها يسر دامنظور ابت ينبد
و  يبه منظور بررس. يدگرد يمو تنظ يجمع آور يروزكوهو ف يآبعل يه،مهرآباد، اقدس ينوپتيكس يها يستگاها يآمار

 يجنتا.استفاده شد  چرخشمتحرك و آزمون نقاط  يانگينكندال، م-من يكون ناپارامترآزم ييراتشناخت تغ
 يمولفه بارش روند معن ييراتتغ يكيگراف ينمودارها يآن است، كه در استان تهران بر اساس بررس يانگرب يقتحق
 يبارش مشاهده م يگودر نوع ال ييراتتغ يا يناگهان ييراتآن وجود نداشته و تنها تغ يشافزا يادر كاهش  يدار

شده  ييراتيدست خوش تغ يردهه اخ ياستان تهران ط ياما در مورد متوسط دما، حداقل دما و حداكثر دما. شود
و روند  يمياز نوع نوسانات كوتاه مدت اقل ييراتتغ ينا. شود يم يدهد يشيها روند افزا يستگاهاست و در تمام ا

در  يه آبعليستگامشهود است و فقط در ا يشتربه بعد ب 1380از سال  عمدتاً يزمان يها يباشد كه در اكثر سر يم
در جهت  يدار يمعن يناگهان ييراتدر تمام دماها جهش و تغ يروزكوهف يستگاهدار و در ا يروند معن يانگينم يدما

  .منطقه نقش داشته باشد يندر ا يراخ يدشد ينيشهرنش يدهباشد كه احتمال دارد پد يم يصعود
  ق روش تحقي

مقياس زماني داده ها روزانه . داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش، از سازمان هواشناسي دريافت شده است
، دماي حداكثر و دماي مي باشد و شامل متغيرهاي ميانگين دما 2016تا  1986ساله از سال  30براي يك دوره 

و ايستگاه  37.46و در عرض  57.26در طول  و 1112ايستگاه هاي مورد مطالعه بجنورد در ارتفاع . حداقل است
متر در طول  13و ايستگاه گرگان در ارتفاع  35.26و عرض  59.21در طول  1450.8تربت حيدريه در ارتفاع 

  .مي باشد 36.9و عرض  54.4جغرافيايي 
  ميانگين متحرك

دقيقا در نقطه تعادل يا مركز  اگر داده ها به صورت منظم و رتبه اي بر روي يك محور رديف شوند، مقدار ميانگين
مهم ترين و برترين مزيت ميانگين اين است كه تمام اطالعات مربوط به داده ها را مورد . ثقل توزيع قرار مي گيرد
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با كمك ميانگين، مي توان جايگاه هر يك از داده ها . توجه قرار مي دهد و مرجعي براي انجام محاسبات ديگر است
  .)1390عساكره،(شاهدات را معرفي كردتعيين و كليتي از صفت مرا در مجموعه داده ها 

  
  سري زماني

يكي از روش هاي متداول جهت تحليل سري هاي زماني، بررسي وجود يا عدم وجود روند معني دار در آنها با 
رائه تا كنون روش هاي آماري متعدد جهت تحليل روند سري هاي زماني ا. استفاده از آزمون هاي آماري مي باشد

گرديده اند كه اين روش ها در دو دسته كلي روش هاي پارامتري و ناپارامتري قابل تقسيم بندي مي باشندكه رو 
تاكيوچي و (شهاي ناپارامتري از كاريرد نسبتا وسيع تر و چشمگيرتري نسبت به روش هاي پارامتري برخوردارند

  .)2003ايشيداري،
 :روند

در يك . است و مي توان آن را به عنوان گرايش اصلي سري زماني تصور كردروند، گرايش دراز مدت سري زماني 
به عبارت ديگر روند به . سري زماني اگر تابع ميانگين نسبت به زمان ثابت نباشد، آن سري داراي روند مي باشد

ميانگين  در يك سري زماني بدون روند، داده ها در اطراف. معناي تغييرات دراز مدت در مقدار ميانگين است 
  )1389گلگار، (يانگين ثابت مي باشدنوسان مي كنند، ليكن تابع م

  
  كندال–آزمون تصادفي و غير تصادفي بودن داده ها با استفاده از آماره من 

كندال از پيشنهاد سازمان هواشناسي جهاني براي وجود يا عدم –ابتدا آزمون تصادفي بودن داده ها با روش من 
در اين آزمون تصادفي بودن داده ها زماني نتيجه مي گردد كه . ر داده ها انجام مي شودوجود هر گونه روند د

. روندي يا تغيير ديده نشود و زماني كه داده ها به معني كاهش يا افزايش نشان دهد داده ها غير تصادفي مي ناميم
لت دارد و پذيرش فرض يك ها دالكندال بر تصادفي بودن و عدم وجود روند در سري داده-فرض صفر آزمون من

  )هوا و اقليم شناسي ايرانسايت . (باشددال بر وجود روند در سري داده ها مي) رد فرض صفر(
آزمون من كندال براي بررسي تصادفي بودن و . كندال است- روش مورد استفاده در اين تحقيق آزمون آماري من

خص كردن غير پارامتريك بودن سريها بكار مي رود، اين تست براي مش. تعيين روند در سريها استفاده مي شود
در اين آزمون تصادفي بودن داده . بدين ترتيب كه سريهاي آماري به ترتيب صعودي مرتب و رتبه بندي مي شوند

اين آزمون همچون ازمون ضريب اسپيرمن، ازموني  .)1392باهك،(جود روند مشخص مي شود ها با عدم و
  )139، اكرهعس(ناپارامتري و ساده است

و شش  U(t)مرحله براي محاسبه  6مرحله محاسباتي وجود دارد كه  12براي محاسبه اين آزمون به طور كلي 
 :به طور كلي مراحل انجام اين آزمون به شرح زير است. نياز است U’(t)مرحله براي محاسبه 

  ) R(تعيين رتبه بندي براي متغيرها: مرحله اول
اين مرحله .  زرگتر از هر رتبه به طرف رديف هاي باالتر از رديف خود محاسبه مي شودتعداد اعداد ب: مرحله دوم

(ti) ناميده مي شود.  
تابع توزيع آن در شرايطي كه . از طريق فرمول زير استفاده مي كنيم)  ��������( براي محاسبه اين مرحله: : مرحله سوم

  فرض صفر حاكم باشد از لحاظ مجانبي با ميانگين و واريانس برابر 
  :است
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در اين مرحله شماره رديف هر متغير را ابتدا از عدد يك كم سپس در شماره رديف همان متغيـر ضـرب و جـواب    

  : ندتقسيم ميك 4حاصله را بر 
  : به طريق زير عمل خواهيم كرد( ��������) براي محاسبه واريانس: مرحله چهار

2(  
  
  

اين فرمول اين را بيان ميكند كه شماره رديف هر متغير را از يك كم و در شماره رديف همان متغير ضرب سپس 
 )1430: 2009رس، ناصري و مد(تقسيم ميكند 21نتايج را در دو برابر شماره رديف به اضافه پنج ضرب و بر 

اين . يعني هر عدد را با عدد مابعد خود جمع ميكند.را حساب ميكند ) ti(تراكم تجمعي مرحله : مرحله پنجم 
  . ناميده ميشود ) Zti(مرحله

ازاين رو . در صورت وجود روند در جهت مشخص اين آزمون فقط در شكل دو طرفه آن دقيق است: مرحله ششم
از  U(t)براي به دست آوردن . رد ميگردد U(t)ي فرض صفر براي مقادير باال
  : معادله زير استفاده ميشود

3(   
 . ميباشد  U(t(تا اين شش مرحله فقط محاسبات 

نيز محاسبه ميشود كه ابتدا بايد اميد رياضي  U'(t)، مؤلفه U(t)براي تعيين زمان وقوع تغيير الزم است عالوه بر
بايد شش مرحله به شرح  U'(t)ه زير به دست آورد حاال براي براي محاسبه معكوس و واريانس معكوس را از رابط

كندال به -حاصله از آزمون من  U'iو  Uiدر اين روش، مقادير متوالي از مقدار . هم حساب كنيم U'(t)باال براي 
رار بگيرند روند از منحنيها چندين بار روي همديگر ق  U'iو  Uiصورت گرافيكي نمايش داده ميشود كه اگر مقادير 

يا تغييري وجود نخواهد داشت ولي در جايي كه منحنيها همديگر را قطع ميكنند منحني ها محل شروع روند يا 
اگر منحنيها همديگر را در داخل محدوده بحراني قطع كنند . تغييرات را به صورت تقريبي به نمايش ميگذارند
رج از محدوده بحراني همديگر را قطع كنند بيانگر وجود روند در نشانه زمان آغاز تغيير ناگهاني و درصورتي كه خا

اين نمودار ها مي توانند سه نوع مختلف از تغييرات را نشان دهند ) 1389فيضي و همكاران، .(سريهاي زماني است
از  Uباشد و منحني  - 96/1و + 96/1در داخل محدوده ي  Uو  Uاگر محل برخورد دو منحني : تغييرات ناگهاني -1: 

عليجاني و .(هد بودمحدوده بحراني خارج شود و دوباره به داخل محدوده برگردد، تغييرات از نوع ناگهاني خوا
  )1390همكاران،

   يافته ها
 ينباشد كه ا يم 0.1كه  R2 شود و مقدار يم يدهفصل تابستان د يشيروند افزا b با توجه به نمودار ها، نمودار

طول مدت  يشتريندار است و ب يفصل به صورت معن ينباشد و روند ا يم يربل تفسبا آزمون من كندال قا يشافزا
 يگرباشد و در د يروز م 51كه تعداد  1992سال  همقدار مربوط ب ينروز و كمتر 115به مدت  2013فصل در سال  ينا
زمستان در دوره طول مدت فصل .باشد يدار نم يبه صورت معن ييراتتغ ينا يشود ول يم يدهها نوسان د يستگاها

باشد و طول مدت فصل تابستان در  يروز م 120به مدت  8آن در دوره  يشترينروز و ب 38مدت  ينكمتر 21
  است و طول مدت فصل بهار  115به مدت  28آن در دوره  يشترينو ب 51به مدت  7 رهآن مربوط به دو ينكمتر

  

� � = 
( ��� ∗ ( ��� − 1 ) ) ∗ ( 2 ∗ ��� + 5 ) 

٧٢ 

U ( t ) = 
( � � � −   � � ) 

� 
� 

0 . 5 
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باشد و طول مدت  يروز م 129و به مدت  6دوره  آن در يشترينروز و ب 78و به مدت  27مربوط به دوره  ينكمتر

  .باشد يم 20روز مربوط به دوره  123مدت  يشترينروز و ب 48به مدت  29آن دوره  ينكمتر ييزفصل پا
    

 

 
بجنورد يستگاهطول فصول در ا يزمان سري 1رنمودا  

a  فصل زمستانb   فصل تابستانc  فصل بهارd   ييزفصل پا 

نزديك مي باشد و روند افزايشي اين فصل را در اين ايستگاه به اين معني كه طول مدت اين  0.1به مقدار bروند 
طول مدت  .به صورت نوساني مي باشدفصل در ايستگاه تربت حيدريه افزايش مي يابد و در ديگر فصول روند 

روز مي باشد و طول مدت  114به مدت  22روز و بيشترين آن در دوره  22كمترين مدت  32فصل زمستان در دوره 
است و طول  135به مدت  31و بيشترين آن در دوره  51به مدت  7فصل تابستان در كمترين آن مربوط به دوره 

روز مي باشد  127و به مدت  21روز و بيشترين آن در دوره  12و به مدت  19ره مدت فصل بهار كمترين مربوط به دو
  .مي باشد 4روز مربوط به دوره  120روز و بيشترين مدت  59به مدت  15و طول مدت فصل پاييز كمترين آن دوره 
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  تربت حيدريه سري زماني طول فصول در ايستگاه ٢نمودار
a  فصل زمستانb   فصل تابستانc فصل بهار d   فصل پاييز  

  
  

مي باشد به اين  0.17با توجه به نمودارهاي فوق در ايستگاه گرگان در فصل تابستان روند افزايشي و مقدار آن 
فصل در ايستگاه رو افزايش مي باشد و در ديگر ايستگاه ها نوسان مشاهده مي شود  معني است كه طول مدت اين

روز و بيشترين آن  27كمترين مدت  14طول مدت فصل زمستان در دوره  .و روند به صورت معني دار نبوده است
و  46ه مدت ب 7روز مي باشد و طول مدت فصل تابستان در كمترين آن مربوط به دوره  145به مدت  2در دوره 

روز و  64و به مدت  22است و طول مدت فصل بهار كمترين مربوط به دوره  123به مدت  29بيشترين آن در دوره 
روز  51به مدت  17روز مي باشد و طول مدت فصل پاييز كمترين آن دوره  158و به مدت  19بيشترين آن در دوره 

  .مي باشد 3روز مربوط به دوره  122و بيشترين مدت 
  

  

  
  سري زماني طول فصول در ايستگاه گرگان 3نمودار 

a  فصل زمستانb   فصل تابستانc فصل بهار d   فصل پاييز  
  

  
ر در روند دمايي هيچ برخوردي در مولفه ها صورت نگرفته و روند در نمودار زير در ايستگاه بجنورد در فصل بها

و + 96/1نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف شده  5در فصل پاييز . طبيعي خود را طي مي كند
مي باشد داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه  - 96/1

Uو Uدر فصل تابستان رسم شده منحني هاي . ا نوسان ديده مي شودب
همديگر را + 96/1خارج از محدوده ي  ’

قطع كرده اند به اين معنا است كه روند مثبت و معني دار مي باشد و طول مدت فصل تابستان در ايستگاه بجنورد 
مي  2012و  1993و  1992وط به سال هاي و در اين ايستگاه سه نقطه جهش وجود دارد كه مرب. افزايشي مي باشد

در فصل زمستان در ايستگاه بجنورد اگر دو منحني در داخل محدوده بحراني با هم برخورد كنند و   Dنمودار. باشد
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از محدوده بحراني خارج نشوند  و داراي نقطه جهش باشد داده ها تغيير كرده است ولي روند معني دار نبوده 
  .مي باشد 2006و  1990به سال هاي نقاط جهش مربوط . است

  
 كندال ساله به روش من 30ن سري زماني يروند و نقاط جهش از ميانگ بررسي 1نمودار

  ايستگاه بجنورد. ساله سري و دوره هاي موجود 5و تطبيق آن با ميانگين 
A  : ،فصل بهارB :،فصل پاييزC :،فصل تابستانD  :فصل زمستان  

  
در فصل بهار مولفه ها برخوردي نداشته و داده همگن هستند و تغيير در روند داده ها با توجه به ايستگاه فوق 

نقطه جهش وجود دارد و چون در  8در نمودار فوق در ايستگاه تربت حيدريه در فصل پاييز  . صورت نگرفته است
با  . دار نبوده استمي باشد داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني  - 96/1و + 96/1محدوده تعريف شده 

همديگر را قطع كرده اند به اين + 96/1خارج از محدوده ي  ’U وU منحني هاي در فصل زمستان توجه به نمودار 
افزايشي مي  تربت حيدريهمعنا است كه روند مثبت و معني دار مي باشد و طول مدت فصل تابستان در ايستگاه 

در نمودار  .مي باشد 2014و  1991مي شود كه مربوط به سال هاي  دو نقطه جهش مشاهده و در اين ايستگاه. باشد
و + 96/1نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف شده  2فوق در ايستگاه تربت حيدريه در فصل زمستان 

 .مي باشد داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است - 96/1



 

 
9 

 

  
 كندال ساله به روش من 30ن سري زماني ياز ميانگروند و نقاط جهش  بررسي2نمودار

  ايستگاه تربت حيدريه. ساله سري و دوره هاي موجود 5و تطبيق آن با ميانگين 
A  : ،فصل بهارB :،فصل پاييزC :،فصل تابستانD  :فصل زمستان  

مثبت و معني دار همديگر را قطع كرده اند به اين معنا است كه روند + 96/1خارج از محدوده ي  ’U وU منحني 
نقطه جهش وجود  سهو در اين ايستگاه . افزايشي مي باشدگرگان در ايستگاه  تابستانمي باشد و طول مدت فصل 

با توجه به نمودار آزمون من كندال در ايستگاه گرگان . مي باشد  2015و  2002، 1991دارد كه مربوط به سال هاي 
به اين معني است كه داده ها تغيير داشته است ولي به صورت نقطه جهش مشاهده مي شود  3در فصل زمستان 

  .معني دار نيست

  
 كندال ساله به روش من 30ن سري زماني يروند و نقاط جهش از ميانگ بررسي 3نمودار 

  ساله سري و دوره هاي موجود ايستگاه گرگان 5و تطبيق آن با ميانگين 
A  : ،فصل بهارB :،فصل پاييزC :،فصل تابستانD  :فصل زمستان  
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   گيري بحث و نتيجه

 بجنوردايستگاه سينوپتيك  3با بررسي و مطالعات كه بر روي عناصر دماي حداقل، حداكثر و متوسط دما در 
تغيير كرده  2016تا  1986صورت گرفت مشخص شد كه عناصر در طول دوره ي فصول  تربت حيدريه و گرگانو

در آزمون من كندال نشان مي دهد با توجه به اين كه دماهاي  است در بررسي هر فصل تغييرات با استفاده
طول دوره سرد در شمال بسيار طوالني بوده به تدريج به . حداقل بيشتر شده و طول دوره گرم باال رفته است

 بجنوردشدت و مدت تابستان از جنوب به سمت شمال كمتر مي باشد و ايستگاه . سمت جنوب كاهش مي يابد
با توجه به نمودار ايستگاه فصل تابستان در اين ايستگاه . قرار دارد 37  4متري و در عرض  1112در ارتفاع 

. به اين معني است كه طول مدت فصل تابستان افزايش پيدا كرده است. روند افزايشي و معني دار مثبت دارد
و ايستگاه گرگان در  دارد قرار  35  26متري و در عرض جغرافيايي  1450.8در ارتفاع  تربت حيدريهايستگاه 

با توجه به نتايج فصل تابستان در اين  .روند فصل تابستان افزايشي مي باشد 36  9متري در عرض  13ارتفاع 
از  يآگاه. افزايشي و مثبت بوده است و در دوره هاي ديگر نوسان در كوتاه مدت مشاهده مي شود ها ايستگاه

ي ميتوان نقش بسزاي در اقتصاد، كشاورزي، گردشگري و در طيمح يزيو نقش آن در برنامه ر ييدما تيوضع
  .مصرف انرژي خواهد داشت

  :نتايج مهم و كاربردي در پژوهش حاضر شامل
  اهميت داشتن نتايج براي بحث كشاورزي و تعيين تقويم زراعي و نوع و الگوي كشت - 1
 آگاهي از وضعيت دمايي و نقش آن در برنامه ريزي محيطي -2

 رژي و راهشگاي در برنامه ريزي مصرفميزان مصرف ان - 3

  جهت استفاده براي تورهاي گردشگري و مسافرتي - 4
 

 تشكر و قدرداني

 بدين وسيله از رياست پژوهشكده. تاين پروژه با كمك اعضاي پژوهشكده اقليم شناسي مشهد صورت گرفته اس
  جناب آقاي دكتر مجيد حبيبي نوخندان سپاسگزاري مي گردد
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