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   چكيده

دما بـه عنـوان يـك شـاخص     . در سال هاي گذشته تغيير اقليم و پيامدهاي آن در كره زمين با بحران هاي مختلفي مواجه كرده است
مناسب براي رديابي تغيير اقليم بوده و بدون شناخت از تغييرات آن اجراي برنامه هاي مديريتي و توسعه اي با مشكل مواجه خواهـد  

سال در ايستگاه هاي مشهد و چابهار به كمـك روش هـاي آمـاري تجزيـه و      30ارامترهاي دمايي طي در اين پژوهش تغييرات پ. شد
سنجش نرمال . متغيرهاي اقليمي دماي حداقل، حداكثر و متوسط از سايت رسمي سازمان هواشناسي كشور تهيه شد. تحليل گرديدند

نتايج بيـانگر تغييـرات   . كندال صورت گرفت–وند به كمك آزمون من تحليل ر. گرديدانجام     Run Testبودن داده هاي با استفاده از 
به طور كلي تغييرات دما كلي روند تغييـرات در ايسـتگاه هـاي مـورد     . معني دار در روند دماهاي ايستگاه هاي مورد مطالعه مي باشد

و طول مدت فصل زياد مي  ه ها افزايشي بوده و با توجه به آزمون انجام شده روند فصل تابستان در ايستگا. مطالعه افزايشي بوده است
تغيير در الگو دما اثر قابل توجه بر نوع بارش و كشاورزي منطقه خواهد داشت و نهايتـا بـر روي مسـائل اقتصـادي، اجتمـاعي و      . باشد

  .گردشگري اثر قابل توجهي به وجود مي آورد

 

  شهد، چابهارتغيير اقليم، تغييرات دما، آزمون من كندال، م :كلمات كليدي
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  مقدمه. 1

 در بين عناصر مختلف اقليمي، دما و بارش به دليل تاثير گسترده بر ساير عوامل و بخصوص تاثيراتي كه بر فعاليت هـاي انسـان هـا دارنـد، از    
و پـارامتر متمركـز   به طوري كه تقريبا بيشترين نمود تغييرات اقليمي در سطح كره ي زمين بر روي اين د. اهميت خاصي برخوردار مي باشند

افتـد، و   ي زمـاني نسـبتاً طـوالني اتفـاق مـي      هاي هستند، كه در دوره نوسان اقليمي شامل نوسان). 91:1382طباطبايي و حسيني،(شده است
م گـاز دي  اين موضوع شامل پديده هايي همچون افزايش تراك. باشد اي يا دائمي مي تأثيرات جهاني به دنبال دارد، بنابراين داراي خاصيت دوره

 Herrington.1997: p3(اكسيد كربن در جو، افزايش دماي كره ي زمين، تغييرات مقدار بارش، افزايش سطح آب درياها و مانند آن مي باشد
تغيير الگوي دمايي و نوسان هاي محسوس در ميزان بارندگي كه از عالئم قابل توجه پديده تغيير اقليم مي باشد، اثرات نـامطلوبي همچـون    )

كاهش منابع آب، افزايش سطح دريا، تخريب جنگل ها، تناوب و تشديد خشكسالي و تهديد سالمت انسان ها را به دنبال خواهد داشـت و ايـن   
در ادبيـات  )  Kabaat.2000: p3(امر به صورت غير مستقيم منجر به آسيب هاي اقتصادي به كشور ها دراثر مقابله با اين اثرات خواهد گرديد

غالب مطالعات با محوريت بررسي و تحليل رفتار بلند مدت . ي جهان مطالعات فراواني پيرامون تغييرات اقليم معاصر انجام شده استاقليم شناس
، دما  و تغييرات آنها در مناطق مختلف در ارتباط با روند افزايش متوسط دماي جهاني و منطقه اي صورت گرفته و روشهاي آماري پارامتريك و

، كـورتزال و  1995، نـورث و كـيم،   1994لتنمـاير و همكـاران،   . كندال به كرات مورد استفاده قرار گرفته است -به ويژه روش من ناپارامتريك
، مير 2005، توركي و اركن، 2005، ها و همكاران، 2004زويرس و استورچ،  2004، پيكارتا و همكاران، 2004، سلشي و زنك، 1998همكاران، 

از ) 2008(مارنگو و كامارگو  2006و ها و ها،  2006، دجانخ و همكاران، 2006، اورلند و همكاران، 2006و مولر، . (مير ، ولف2006و همكاران، 
بررسي سريهاي بلندمدت دماي حداكثر و حداقل ايستگاههاي جنوب برزيل به اين نتيجه رسيدند كه روند دماي حداقل افزايش شيب داشـته  

از جمله مطالعـات داخلـي در خصـوص بررسـي تغييـر اقلـيم بـه روشـهاي پارامتريـك و          . شيب ماليم بوده استاما روند دماي حداكثر داراي 
، در 1378دكتر عليجاني و همكاران، . قابل ذكر است )1382(، كوچكي و همكاران )1384(ناپارامتريك كارهاي كتيرايي بروجردي و همكاران 

ي در خصوص بررسي تغييرات اقليمي جنوب ايران تحقيق كرده دكتـر كاويـاني، در مقالـه اي    پايان نامه اي تحت عنوان بررسي تغييرات اقليم
نيـز پـس از   ) 1387(عزيزي و روشني  .در خصوص تغييرات اقليمي صحبت كرده اند –تحت عنوان سخني درباره تغييرات اقليمي قرن حاضر 

به منظـور بررسـي وجـود انحـراف احتمـالي و      ) 1994-1955(ساله  40تحليل دما و بارش ايستگاههاي سواحل جنوب درياي خزر طي دوره 
كندال استفاده كردند و به اين نتيجه رسيدند كه زمان شروع بيشتر تغييرات ناگهاني و  -شناسايي تغييرات دادهها و نوع و زمان آن از روش من

در ايـن  . وند مثبت و دماي حداكثر روند منفي را نشان ميدهـد بعالوه در اكثر ايستگاهها دماي حداقل ر. از هر دو نوع روند و نوسان بوده است
 مقاله با توجه به اهميت پديده تغيير اقليم و ارتباط تغييرات جهاني با تغييرات منطقه اي و محلي تالش بر اين است كـه رفتـار سـري زمـاني    

مطالعات انجام گرفته در مورد تغييرات اقليم بر  .تحليل گرددعناصر اقليمي بويژه تغييرات عناصر دما و بارش ايستگاه بندرانزلي مورد بررسي و 
در اين مورد تحقيقات بسيار گسترده اي در ارتباط با روند افزايش متوسط دماي جهاني و منطقه اي انجام . محور تغييرات دما متمركز مي باشد

يه ايستگاه ها به غير از ايستگاه زاهدان پارامترهـاي دماهـا   پس از تحليل داده ها به اين نتيجه دست يافت كه كل) 1389(پروين  .گرفته است
همچنين زمان و نوع تغييرات در پارامترهاي دما و . روند منفي بارش در ماه هاي گرم سال ديده شد. روند منفي را در طول سال نشان مي دهد

ارامترهاي حداقل و حداكثر دما در ماه هاي مختلف سال به تغييرات افزايشي در پ. بارش حاكي از تغييرات ناگهاني افزايشي و كاهشي مي باشد
بـراي يـافتن ارتبـاط بـين      در مقاله اي ) 1389(تقوي در سال  .وضوح ديده شده و تغييرات ناگهاني كاهشي بارش بيشترين گسترش را دارند

رونـد   ECIS افـزاري  دربسته نرم. بررسي شده است شاخص هاييتغيير اقليم و رويدادهاي حدي، رفتار و فراواني رويدادهاي حدي با استفاده از 
محاسبه شده  1951-2003در دوره آماري) شاخص نواحي اقليمي ايران(ايستگاه همديدي  16هاي روزانه دما و بارش  ها براساس داده شاخص

 FD هاي حدي سرد اهشي شاخصدهد كه روند ك نتايج تحقيق نشان مي. هاي حدي در ايران تهيه شد هاي روند شاخص در نهايت نقشه. است

جز در ناحيه شمال غرب وجود دارد و گرمايش متقارن در  در همه نواحي اقليمي ايران به T40 هاي حدي گرم مانند وروند افزايشي در شاخص
يش قابل توجهي در همچنين نتايج مبين افزا.جز در دو ايستگاه همدان و اروميه وجود دارد  هاي حدي به هاي زماني شاخص بيشتر دنباله سري
هـاي   هاي خيلي گرم و كاهش در دامنه دمايي حدهاي ساالنه است و همين امر سبب كوتاه شـدن دوره بازگشـت شـاخص    تعداد روزها و شب

هاي حدي بارش تغييـرات   شده است اما روند شاخص IDو FD هاي حدي سرد و بلندترشدن دوره بازگشت شاخصSU  ،T40حدي گرم مانند
سالي و طوالني شدن امواج گرم در اكثر نواحي اقليمي ايران را  اين نتايج فراواني رويدادهاي حدي اقليمي مانند خشك. دهد ن مياندكي را نشا



 

. هـاي روشـني از تغييـر اقلـيم وجـود دارد      هاي حدي در ايران بارز است و نشانه طورِكلي براساس نتايج تغيير در روند شاخص به. كند تاييد مي
سال  25بدين منظور ابتدا سري هاي زماني متوسط، حداقل، حداكثر مقادير دما، بارش و رطوبت نسبي ماهانه طي ) 1392(رانمحسني و همكا

به منظور بررسي و شـناخت تغييـرات آزمـون    . آماري ايستگاه هاي سينوپتيك مهرآباد، اقدسيه، آبعلي و فيروزكوه جمع آوري و تنظيم گرديد
نتايج تحقيق بيانگر آن است، كـه در اسـتان تهـران بـر اسـاس      .نگين متحرك و آزمون نقاط چرخش استفاده شد كندال، ميا-ناپارامتريك من

در بررسي نمودارهاي گرافيكي تغييرات مولفه بارش روند معني داري در كاهش يا افزايش آن وجود نداشته و تنها تغييرات ناگهاني يا تغييرات 
در مورد متوسط دما، حداقل دما و حداكثر دماي استان تهران طي دهه اخير دست خوش تغييراتي شده اما . نوع الگوي بارش مشاهده مي شود

اين تغييرات از نوع نوسانات كوتاه مدت اقليمي و روند مي باشد كه در اكثر سري هاي . است و در تمام ايستگاه ها روند افزايشي ديده مي شود
شهود است و فقط در ايستگاه آبعلي در دماي ميانگين روند معني دار و در ايستگاه فيروزكوه در تمام به بعد بيشتر م 1380زماني عمدتاً از سال 

دماها جهش و تغييرات ناگهاني معني داري در جهت صعودي مي باشد كه احتمال دارد پديده شهرنشيني شديد اخيـر در ايـن منطقـه نقـش     
 . داشته باشد

 :و روش داده. 2

ساله از سـال   30مقياس زماني داده ها روزانه براي يك دوره . استفاده در اين پژوهش، از سازمان هواشناسي دريافت شده استداده هاي مورد 
ايستگاه هاي مورد مطالعه شامل چابهار در ارتفاع . مي باشد و شامل متغيرهاي ميانگين دما، دماي حداكثر و دماي حداقل است 2016تا  1986
و در طـول   36.26و در عـرض جغرافيـايي    999.2و ايستگاه ه مشـهد در ارتفـاع     60.61و در طول جغرافيايي 25.28 متر و در عرض 950.4

  .مي باشد 59.63جغرافيايي 

  ميانگين متحرك

. مـي گيـرد  اگر داده ها به صورت منظم و رتبه اي بر روي يك محور رديف شوند، مقدار ميانگين دقيقا در نقطه تعادل يا مركز ثقل توزيع قرار 
مهم ترين و برترين مزيت ميانگين اين است كه تمام اطالعات مربوط به داده ها را مورد توجه قرار مي دهد و مرجعي بـراي انجـام محاسـبات    

با كمك ميانگين، مي توان جايگـاه هـر يـك از داده هـا را در مجموعـه داده هـا تعيـين و كليتـي از صـفت مشـاهدات را معرفـي            . ديگر است
  .)82: 1390اكره،عس(كرد

  سري زماني

يكي از روش هاي متداول جهت تحليل سري هاي زماني، بررسي وجود يا عدم وجود روند معني دار در آنها با استفاده از آزمون هاي آماري مي 
كلـي روش هـاي   تا كنون روش هاي آماري متعدد جهت تحليل روند سري هاي زماني ارائه گرديده اند كه ايـن روش هـا در دو دسـته    . باشد

پارامتري و ناپارامتري قابل تقسيم بندي مي باشندكه رو شهاي ناپارامتري از كاريرد نسبتا وسـيع تـر و چشـمگيرتري نسـبت بـه روش هـاي       
  .)145: 2003تاكيوچي و ايشيداري،(پارامتري برخوردارند

 :روند

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

  )449-445: 1389گلگار، (انگين ثابت مي باشدسري زماني بدون روند، داده ها در اطراف ميانگين نوسان مي كنند، ليكن تابع مي

  

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



 

كندال از پيشنهاد سازمان هواشناسي جهاني براي وجود يا عدم وجود هر گونه روند در داده ها –ابتدا آزمون تصادفي بودن داده ها با روش من 
اين آزمون تصادفي بودن داده ها زماني نتيجه مي گردد كه روندي يا تغيير ديده نشود و زماني كه داده ها به معني كاهش يا در . انجام مي شود

ها داللت دارد كندال بر تصادفي بودن و عدم وجود روند در سري داده-فرض صفر آزمون من. افزايش نشان دهد داده ها غير تصادفي مي ناميم
  )هوا و اقليم شناسي ايران. (باشددال بر وجود روند در سري داده ها مي) فرض صفر رد(و پذيرش فرض يك 

آزمون من كندال براي بررسي تصادفي بودن و تعيين روند در سريها استفاده . كندال است-روش مورد استفاده در اين تحقيق آزمون آماري من
بكار مي رود، بدين ترتيب كه سريهاي آماري به ترتيب صـعودي مرتـب و    اين تست براي مشخص كردن غير پارامتريك بودن سريها. مي شود

اين آزمون همچون ازمـون   .)67: 1392باهك،(در اين آزمون تصادفي بودن داده ها با عدم وجود روند مشخص مي شود . رتبه بندي مي شوند
  .)453: 1390، عساكره(ضريب اسپيرمن، ازموني ناپارامتري و ساده است

نياز  U’(t)و شش مرحله براي محاسبه  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. است

  ) R(تعيين رتبه بندي براي متغيرها: مرحله اول

  .ناميده مي شود (ti)اين مرحله .  تعداد اعداد بزرگتر از هر رتبه به طرف رديف هاي باالتر از رديف خود محاسبه مي شود: مرحله دوم

تابع توزيع آن در شرايطي كه فرض صفر حـاكم باشـد از   . از طريق فرمول زير استفاده مي كنيم)  ��( براي محاسبه اين مرحله: : مرحله سوم
  :نبي با ميانگين و واريانس برابر استلحاظ مجا

1(  

در اين مرحله شماره رديف هر متغير را ابتدا از عدد يك كم سپس در شماره رديف همان 
  : تقسيم ميكند 4متغير ضرب و جواب حاصله 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 نتايج را در دو برابـر شـماره   
 )1430: 2009ناصري و مدرس، (تقسيم ميكند 21رديف به اضافه پنج ضرب و بر 

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

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

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

٧٢ 

� � = 
��� ∗ ( ��� − 1 ) 

4 



 

نيز محاسبه ميشود كه ابتدا بايد اميد رياضي معكوس و واريانس معكوس را 
U'(t)   در ايـن روش، مقـادير   . هم حسـاب كنـيم

از منحنيها چندين بار   U'iو  Uiنمايش داده ميشود كه اگر مقادير 
روي همديگر قرار بگيرند روند يا تغييري وجود نخواهد داشت ولي در جايي كه منحنيها همديگر را قطع ميكنند منحني ها محل شروع روند يا 
ر داخل محدوده بحراني قطع كنند نشانه زمان آغاز تغيير ناگهاني و 

اين نمودار ها ) 1389فيضي و همكاران، .(درصورتي كه خارج از محدوده بحراني همديگر را قطع كنند بيانگر وجود روند در سريهاي زماني است
و + 96/1در داخل محدوده ي  Uو  Uاگر محل برخورد دو منحني 

عليجـاني و  .(از محدوده بحراني خارج شود و دوباره به داخل محدوده برگردد، تغييرات از نـوع ناگهـاني خواهـد بـود    

مي باشد ولي در ديگر ايستگاه ها نوسان در  
به  12روز و بيشترين آن در دوره  19كمترين مدت 

 168به مدت  23به مدت صفر و بيشترين آن در دوره 
روز مي باشد و طول  256و به مدت  10روز و بيشترين آن در دوره 
  .مي باشد 16

y = -0.6387x + 

R² = 0.0815
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U ( t ) = 
( � � � −   � � ) 

� � 
0 . 5 

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

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

نمايش داده ميشود كه اگر مقادير  كندال به صورت گرافيكي-حاصله از آزمون من
روي همديگر قرار بگيرند روند يا تغييري وجود نخواهد داشت ولي در جايي كه منحنيها همديگر را قطع ميكنند منحني ها محل شروع روند يا 

ر داخل محدوده بحراني قطع كنند نشانه زمان آغاز تغيير ناگهاني و اگر منحنيها همديگر را د. تغييرات را به صورت تقريبي به نمايش ميگذارند
درصورتي كه خارج از محدوده بحراني همديگر را قطع كنند بيانگر وجود روند در سريهاي زماني است

اگر محل برخورد دو منحني  :تغييرات ناگهاني -1: مي توانند سه نوع مختلف از تغييرات را نشان دهند 
از محدوده بحراني خارج شود و دوباره به داخل محدوده برگردد، تغييرات از نـوع ناگهـاني خواهـد بـود    

 0.1ايستگاه چابهار در فصل تابستان روند افزايشي است و مقدار آن 
كمترين مدت  32طول مدت فصل زمستان در دوره . روند وجود دارد ولي به صورت معني دار نمي باشد

به مدت صفر و بيشترين آن در دوره  10تابستان در كمترين آن مربوط به دوره  روز مي باشد و طول مدت فصل
روز و بيشترين آن در دوره  38و به مدت  12است و طول مدت فصل بهار كمترين مربوط به دوره 

16روز مربوط به دوره  173رين مدت به مدت صفر روز و بيشت 10مدت فصل پاييز كمترين آن دوره 

x + 93.571

0815
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y = 1.6847

R² = 0
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3(   

تا اين شش مرحله فقط محاسبات 

براي تعيين زمان وقوع تغيير الزم است عالوه بر
از رابطه زير به دست آورد حاال براي براي محاسبه 

حاصله از آزمون من  U'iو  Uiمتوالي از مقدار 
روي همديگر قرار بگيرند روند يا تغييري وجود نخواهد داشت ولي در جايي كه منحنيها همديگر را قطع ميكنند منحني ها محل شروع روند يا 

تغييرات را به صورت تقريبي به نمايش ميگذارند
درصورتي كه خارج از محدوده بحراني همديگر را قطع كنند بيانگر وجود روند در سريهاي زماني است

مي توانند سه نوع مختلف از تغييرات را نشان دهند 
از محدوده بحراني خارج شود و دوباره به داخل محدوده برگردد، تغييرات از نـوع ناگهـاني خواهـد بـود     Uباشد و منحني  -96/1

  )110: 1390همكاران،

  نتايج. 4

ايستگاه چابهار در فصل تابستان روند افزايشي است و مقدار آن با توجه به نمودارهاي روند در 
روند وجود دارد ولي به صورت معني دار نمي باشد

روز مي باشد و طول مدت فصل 135مدت 
است و طول مدت فصل بهار كمترين مربوط به دوره 

مدت فصل پاييز كمترين آن دوره 

 

6847x + 75.239

0.1877

16 21 26 31



 

 

 فصل پاييز

مي باشد  - 96/1و + 96/1نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف شده 
در . داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

مي باشد داده ها تغيير داشته  -96/1و + 
 وU با توجه به منحني هاي. است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

معنا است كه روند مثبت و معني دار مي باشد و طول مدت فصل 
 1993، 1989پنج نقطه جهش وجود دارد كه مربوط به سال هاي 

 -96/1و + 96/1شده نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف 

y = -0.6206x + 

R² = 0.0236
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 سري زماني طول فصول در ايستگاه جابهارنمودار 

a  فصل زمستانb   فصل تابستانc فصل بهار d   فصل پاييز

نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف شده  7در نمودار فوق در ايستگاه چابهار در فصل بهار
داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

+ 96/1ه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف شده نقط
است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

معنا است كه روند مثبت و معني دار مي باشد و طول مدت فصل همديگر را قطع كرده اند به اين + 
پنج نقطه جهش وجود دارد كه مربوط به سال هاي و در اين ايستگاه . افزايشي مي باشد

نقطه جهش وجود دارد و چون در محدوده تعريف  5در فصل زمستان . مي باشد

x + 78.187

0236
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y = -0.5915

R² = 
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در نمودار فوق در ايستگاه چابهار در فصل بهار
داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

نقط  4نمودار فوق در فصل پاييز
است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

U’  96/1خارج از محدوده ي +
افزايشي مي باشد چابهارتابستان در ايستگاه 

مي باشد  2013و  2007،  2012،

5915x + 118.05

= 0.0219

16 21 26 31



 

.مي باشد داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نبوده است و اين تغييرات از نوع ناگهاني همراه با نوسان ديده مي شود

  

 كندال ساله به روش من 30ن سري زماني يروند و نقاط جهش از ميانگ بررسينمودار 

ايستگاه چابهار. موجود ساله سري و دوره هاي 5و تطبيق آن با ميانگين   

A  : ،فصل بهارB :،فصل پاييزC :،فصل تابستانD  :فصل زمستان  

مي باشد و در تابستان روند افزايشي  0.1با توجه به نمودار فوق در ايستگاه مشهد در فصل زمستان روند كاهشي است ومقدار آن 
طول . به صورت كاهشي مي باشد 0.1ندارد و فصل پاييز با مقدار  مي باشد و فصل بهار روند معني دار وجود 0.2فصل و مقدار 

روز مي باشد و طول مدت فصل  125به مدت  12روز و بيشترين آن در دوره  22كمترين مدت  25مدت فصل زمستان در دوره 
مدت فصل بهار  است و طول 122به مدت  31و بيشترين آن در دوره  10به مدت  15تابستان در كمترين آن مربوط به دوره 

روز مي باشد و طول مدت فصل پاييز  166و به مدت  25روز و بيشترين آن در دوره  67و به مدت  26كمترين مربوط به دوره 
  .مي باشد 3روز مربوط به دوره  122روز و بيشترين مدت  58به مدت  15كمترين آن دوره 



 

  فصل پاييز

نقطه جهش مشاهده مي شود به اين معني است كه داده ها 
ي شود به اين معني نقطه جهش مشاهده م

همديگر را قطع + 96/1خارج از محدوده 
. كرده است به اين معني كه داده ها روند معني دار و مثبت مي باشد و طول مدت فصل تابستان در اين ايستگاه رو به افزايش است

با توجه به ايستگاه . مي باشد 2011و  2009
  .در فصل زمستان فوق مولفه ها برخوردي نداشته و داده همگن هستند و تغيير در روند داده ها صورت نگرفته است

y = -0.9934x + 

R² = 0.1546
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y = 0.4419x + 

R² = 0.0391
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سري زماني طول فصول در ايستگاه مشهد نمودار  

a مستان فصل زb   فصل تابستانc فصل بهار d   فصل پاييز

نقطه جهش مشاهده مي شود به اين معني است كه داده ها  7با توجه به نمودار آزمون من كندال در ايستگاه مشهد در فصل بهار 
نقطه جهش مشاهده م 3در ايستگاه مشهد  در فصل پاييز . تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نيست

خارج از محدوده   ’Uو Uدر اين آماره . است كه داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نيست
كرده است به اين معني كه داده ها روند معني دار و مثبت مي باشد و طول مدت فصل تابستان در اين ايستگاه رو به افزايش است

2009، 2001، 1989ه نمودار چند نقطه جهش وجود دارد كه به ترتيب سال هاي 
در فصل زمستان فوق مولفه ها برخوردي نداشته و داده همگن هستند و تغيير در روند داده ها صورت نگرفته است

x + 98.641

1546
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y = 1.2012

R² = 0
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x + 95.865
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y = -0.5851

R² = 0
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با توجه به نمودار آزمون من كندال در ايستگاه مشهد در فصل بهار 
تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نيست

است كه داده ها تغيير داشته است ولي به صورت معني دار نيست
كرده است به اين معني كه داده ها روند معني دار و مثبت مي باشد و طول مدت فصل تابستان در اين ايستگاه رو به افزايش است

ه نمودار چند نقطه جهش وجود دارد كه به ترتيب سال هاي با توجه ب
در فصل زمستان فوق مولفه ها برخوردي نداشته و داده همگن هستند و تغيير در روند داده ها صورت نگرفته است

2012x + 66.361

0.2641
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5851x + 97.813

0.1259
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 كندال ه به روش منسال 30ن سري زماني يروند و نقاط جهش از ميانگ بررسي

  ساله سري و دوره هاي موجود ايستگاه مشهد 5و تطبيق آن با ميانگين 

A  : ،فصل بهارB :،فصل پاييزC :،فصل تابستانD  :فصل زمستان  

نتيجه گيري. 5  

ايستگاه سينوپتيك چابهار و مشهد صورت گرفت  2با بررسي و مطالعات كه بر روي عناصر دماي حداقل، حداكثر و متوسط دما در 
تغيير كرده است در بررسي هر فصل تغييرات با استفاده در آزمون  2016تا  1986مشخص شد كه عناصر در طول دوره ي فصول 

طول دوره سرد در شمال . كه دماهاي حداقل بيشتر شده و طول دوره گرم باال رفته استبا توجه به اين من كندال نشان مي دهد 
 ز جنوب به سمت شمال كمتر مي باشد وشدت و مدت تابستان ا. بسيار طوالني بوده به تدريج به سمت جنوب كاهش مي يابد

با توجه به نمودار ايستگاه فصل تابستان در اين  .نزديك سطح دريا قرار دارد  25 17متري و در عرض  8ايستگاه چابهار در ارتفاع 



 

ايستگاه . تابستان افزايش پيدا كرده است به اين معني است كه طول مدت فصل. ايستگاه روند افزايشي و معني دار مثبت دارد
ايستگاه افزايشي و با توجه به نتايج فصل تابستان در اين . قرار دارد  36 16متري و در عرض جغرافيايي  990مشهد در ارتفاع 
 يزيو نقش آن در برنامه ر ييدما تياز وضع يآگاه .و در دوره هاي ديگر نوسان در كوتاه مدت مشاهده مي شود مثبت بوده است

  .در اقتصاد، كشاورزي، گردشگري و در مصرف انرژي خواهد داشت ميتوان نقش بسزاي يطيمح
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