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چكيده 
بشر  زيست محيطي  مهم  مسايل  از  دما  افزايش  و  اقليم  تغيير        
مي توان  هوا  دماي  تغييرات  روند  بررسي  با  مي آيد.  حساب  به 
تغييرات اقليمي در منطقه را رديابي نمود. پژوهش هاي انجام شده 
در جهان به طور عمده بيانگر افزايش تدريجي دماي متوسط است. 
تغييرات زماني عناصر دمايي  به منظور شناسايي  اين تحقيق  در 
ايستگاه سينوپتيک  از مشاهدات 8  متوسط(  و  )حداقل، حداكثر 
در دوره آماری 1954- 2014 در استان های جنوبی كشور شامل 
خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان استفاده شده 
است. در اين تحقيق از روش رگرسيون خطی و نيز با توجه به 
ماهيت غير خطی بودن عناصر اقليمی از روش آماری ناپارامتريک 
من-كندال بهره گرفته شده است، كه معنی داری در هر دو روش، 
نتايج تقريبا يكسانی را نشان می دهد. نتايج تحقيق در طول دوره 
عنصر  سه  هر  در  شهرها،  دراكثر  كه  داد  نشان  آماری  مشترك 
مورد مطالعه دمای حداقل، متوسط و حداكثر دارای روند مثبت 
يا افزايش دما مشاهده می شود و تنها در اين شهرها ايرانشهر در 
اكثر موارد روند كاهشی را نشان می دهد. نتايج كلی در آزمون 
گرافيكی من-كندال نشان داد كه اغلب تغييرات در جهت روند 
مثبت می باشد و به دنبال آن گاهی جهش های ناگهانی در جهت 

كاهشی مشاهده می گردد.
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مقدمه
تغيير اقليم، تغيير معني دار در متوسط داده هاي هواشناسي در طي 
يك دوره ي زماني معين است كه علل وقوع آن به عوامل كيهاني، 
زميني و انساني نسبت داده مي شود ]5[. در دهه هاي اخير، نقش علل 
انساني در تغيير نوسانات اقليمي در برخي مناطق كره ي زمين بيش 
از گذشته خود را نشان داده  است. نقش انسان و فعاليت هاي متنوع 
او در زمينه هاي مختلف بسيار بارز است و روند تغييرات، مسيري 
را دنبال مي كند كه نتايج بعدي آن به طور كامل براي اقليم شناسان 
اولين  از  يكی  عنوان  به  حرارت  درجه  افزايش   .]4[ نيست  روشن 
نشانه های وقوع تغييرات آب و هوايی است ]24[. با اين وجود نتايج 
پديدارشده از مدل گردش عمومی جو، درحالی كه برای مقياس های 
بزرگ كافی به نظر می رسد، برای پيش بينی روندهای محلی، كافی 
هوايی  و  آب  افراطی  وقايع  می رود  انتظار  واقع  در   .]11[ نيست 
زودتر از تغييرات در ميانگين های آب و هوايی آشكار شوند. دما از 
محسوس ترين عناصر اقليمي است كه ارتباط تنگاتنگ با ساير عناصر 
اقليمي دارد و تغييرات آن باعث يك سلسله واكنش هاي زنجيره اي 
زيست محيطي دامنه دار مي گردد ]2[. گزارش هيات بين الدول تغيير 
اقليم (IPCC) سازمان ملل هم افزايش 2 الی 6 درجه سلسيوس، 
دماي كره زمين تا سال 2090 ميالدي را پيش بينی كرده كه می تواند 
آسيب هاي بسيار جدي را بر محيط زيست و منابع آب تحميل نمايد 
]9[. به همين دليل، بررسي روند دما در مقياس هاي مختلف زماني و 
مكاني بخش بزرگي از تحقيقات اقليم شناسي را به خود اختصاص 

داده است ]6[.
تحقيقات انجام شده در زمينه مباحث تغيير اقليم و اثرات آن بر 
محيط زيست و فعاليت هاي محيطی بسيار متفاوت است. اما تحليل 
روند متغيرهاي محيطی در قالب تجزيه و تحليل سري هاي زمانی 

به عنوان اولين گام تحقيق مطرح می باشد. 
در مورد تغيير اقليم و روند افزايش دما تحقيقات بسيار گسترده ای 
در ايران و جهان انجام گرفته است كه از آن جمله در دنيا می توان 
استافورد وهمكاران ]23[ درآالسكا، چانگ و همكاران ]12[ در  به 
شبه جزيره كره، تاركش ]26[، يو و همكاران ]28[در ژاپن، هانسن و 
همكاران ]14[،سان و  ما ]24[ در فالت لوئيس، مارتينز و همكاران 
به  می توان  ايران  در  و  چين  در   [27] لی  و  يو  مكزيك،  در   ]19[
برای   ]3[ همكاران  و  زاهدی   ،[11] همكاران  و  عزيزی  تحقيقات 
شمال غرب ايران، عزيزی و روشنی ]5[ برای سواحل جنوبی دريای 
خزر، سلطانی و سبحانی ]22[، خوشحال دستجردی و قويدل رحيمی 
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[16] در اصفهان، طبری و همكاران [25] برای دو اقليم سرد و گرم 
در ايران و بذرافشان و همكاران ]1[در استان هرمزگان، اشاره نمود.

نوسان  دامنه  [23] دمای شبانه، روزانه، شبانه روزی و  استافورد 
به روش رگرسيون حداقل  را  آالسكا  ايستگاه هواسنجی  دمای 25 
مربعات در فاصله سال های 1949 تا 1998 بررسی نمود. اين بررسی 

نشان می دهد كه در تمام ايستگاه ها، دما روند افزايشی داشته است.
فاصله  در  را  كره  دمای ساالنه شبه جزيره  تغييرات   ]12[ چانگ 
سال های 1974 تا 1997 بررسی نمود. نتايج نشان داد، مقدار افزايش 

در زمستان بيش از ديگر فصول گزارش شده است.
نيمكره ی  كه  رسيد  نتيجه  اين  خودبه  مطالعه  در   ]26[ تاركش 
شمالی بين سال های 1946 تا 1975 دارای روند كاهشی دما بوده اما 

در نيمكره ی جنوبی عكس اين جريان اتفاق افتاده است.
يو و همكاران ]26[روند دمای ماهانه، فصلی و ساالنه ژاپن در صد 
سال گذشته را بررسی كرده و نشان دادند، كه بيشترين افزايش در 

فصل زمستان و بهار ديده شده است. 
هانسن و همكاران ]14[ تأكيد می نمايند كه روند گرمايش ماليم 
سرعت  با   1975 سال  از  بعد  بزرگ  نوسان های  با  همراه  جهانی، 

گرمايشی 0/2 درجه سانتيگراد در هر دهه ادامه يافته است. 
سلطانی و سبحانی ]22[ در تحليل روند عوامل اقليمی در برخی از 

شهرهاي بزرگ ايران، روند افزايش دما  را گزارش دادند. 
خوشحال دستجردی و قويدل رحيمی]16[ با بررسی روند دماهاي 
ايستگاه سينوپتيك اصفهان با استفاده  حداقل و حداكثر 50 ساله 
از آماره من كندال نشان دادند كه طی دوره مورد مطالعه دماي هوا 
طوريكه از شدت سرماهاي زمستان كاسته و بر  افزايش يافته، به 

گرمی هواي تابستانه افزوده شده است.
مارتينز و همكاران ]19[ به بررسی تغييرات مشاهده شده در روند 
دما و امواج حرارتی در شمال غرب مكزيك پرداختند. نتايج روند 
واضحی از افزايش دما و وقوع امواج گرمايی در مناطق مورد مطالعه 

نشان دادند. 
ايستگاه   70 حداقل  و  حداكثر  دمای  اساس  بر   ]27[ لی  و  يو 
و  زمانی  ويژگی های   ،2011 تا   1960 زمانی  دوره  در  هواشناسی 
مكانی وقايع دمايی شديد را در شمال شرقی چين بررسی كردند. 
تمام شاخص های مبتنی بر دما نشان می دهند كه الگوها بر روند گرم 

شدن كلی استوار هستند. 
- مكاني دماي شمال غرب ايران  بررسي تغييرات زماني  نتايج 
در 19 ايستگاه سينوپتيك نشان داد كه روند تغييرات دماي ميانگين 
ساليانه در بيشتر مناطق شمال غرب به تدريج افزايش يافته است ]3[. 
همچنين در تحقيقي ديگر عزيزی و همكاران ]5[  به مطالعه ي تغيير 
اقليم در سواحل جنوبي درياي خزر به روش من-كندال پرداختند. 
نتايج به دست آمده از تحليل ها نشان داد كه در اكثر ايستگاه ها، دماي 
حداقل روند مثبت )افزايشي( و دماي حداكثر روند منفي )كاهشی( 

نشان می دهد.
به طور كلي پيامدهايي نظير خشكسالي ها، سيالب هاي شديد و 

طوفان هاي مخرب از  ناگهاني، امواج هواي سرد و گرم و وقوع 
جمله آثار و شواهد ناهنجاري هاي اقليمي است كه كره ي زمين را 
]11[. بدين ترتيب بدون  مواجه كرده است  با بحران هاي مختلف 
از وضعيت اقليمي حال و آينده، مديران و  شناخت و آگاهي 
برنامه ريزان قادر به اجراي برنامه هاي مديريتی در بخش آب و خاك 
نخواهند بود ]6[. سواحل جنوبی ايران جزء بيابان های ساحلی بوده 
و دارای اقليم خشك و فراخشك است ]1[، كه عمدتا تحت تاثير 
سيستم های آب و هوايی مانسون و كم فشار سودانی و عربستان است 
و در واقع گرم ترين مكان در ايران، سواحل جنوب كشور است كه 
مهمترين دليل آن باال بودن مقدار تابش خالص خورشيدی است]7[. 
در اين مطالعه با توجه به اهميت عنصر دما و ارتباط تغييرات جهاني 
با تغييرات منطقه اي و محلي، سعي شده عناصر ميانگين، حداقل و 
تغيير اقليم و اثرگذار  حداكثر دما كه از مهم ترين عوامل مرتبط با 
بر فعاليت هاي اكولوژيكي در سواحل جنوبی كشورمورد بررسی و 

تحليل قرار گيرند.

داده ها و روش ها
موقعيت جغرافيايی منطقه موردمطالعه

منطقه ی مطالعاتی در اين تحقيق استان های جنوبی كشور محدوده ای 
بين مدار 25 تا 30 درجه عرض شمالی و نصف النهار 48 تا60 درجه 
آمار  با  سينوپتيك  ايستگاه   8 كه  است  گرديده  انتخاب  شرقی  طول 
بلند مدت را شامل می شود. مرحله نخست در اين مطالعه جمع آوری 
اطالعات كافی در مورد عناصر دمايی می باشد. محاسبات و تحليل 
برروی ميانگين دمای حداقل، حداكثر و متوسط صورت گرفته  است. 
ساله   50 دوره ی  يك  ايستگاه ها  اين  در  مطالعه  مورد  زمانی  مقطع 
بين سال های 1965 تا 2014 ميالدی می باشد و ايستگاه های آبادان، 
بوشهر، بندرلنگه، جاسك، بندرعباس، ايرانشهر، زاهدان و زابل را در 
بر می گيرد. اطالعات مورد نياز از مركز آمار سايت رسمی هواشناسی 
وابسته سازمان هواشناسی كشور تهيه شده  است. در جدول و شكل 

)1( مشخصات جغرافيايی ايستگاه ها آمده است. 

رگرسيون خطي
رگرسيون  رابطه  يك  كه  است  پارامتری  آزمون  يك  روش،  اين 
انتخاب  داده ها  درازمدت  روند  آوردن  بدست  برای  ساده  خطی 

می شود  ]13[.
)1( Y = a + bx

)2( 

b ضرايب  و   a و  زمان   :x كه در اين رابطه  Y: متغير جوی، ÷ 
رگرسيونی هستند. مقدار t با درجه آزادی n-2 با استفاده از رابطه)2( 
T│<  اگر می شود.  آزمون  رگرسيون  شيب  معنی داری 

│شود، شيب رگرسيون بی معنی تلقی می شود ]10[.
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آزمون من-كندال
رابطه  اندازه گيري  جهت  را  متغير    )1975( كندال 
از  استفاده  با   )1945( من  و   ]15[ كرد  ارائه   y و   x بين  همبستگي 
آزمون كندال يكي از متغيرها را مولفه زماني در نظر گرفت تا وجود 
روند را در سري داده ها مورد آزمون قرار دهد ]18[. براي تصادفي 
استفاده شده است  )رابطه ي3(   از آزمون آماره كندال  بودن داد  ها 

 .]14[
)3(

 
كه T آماره كندال و P )رابطه 4( مجموع تعداد رتبه های بزرگ تر از 
رديف ni كه بعد از آن قرار می گيرند. n نيز تعداد كل سال های آماری 

مورد استفاده است كه در اينجا همان 50 سال در نظرگرفته می شود.
)4( 

استفاده   5 رابطه ی  از   T آماره  بودن  معنی دار  سنجش  منظور  به 
می شود:

)5(
 

كه tg برابر مقدار بحرانی نمره ی نرمال يا استاندارد )Z( با سطح 
 1/96 برابر  درصد   95 احتمال  سطح  با  و  است  آزمون  احتمال 
 ،6 رابطه ی  از  استفاده  با  و  مقدار  اين  اعمال  صورت  در  می باشد. 
مقدار Tt معادل با0/19  می شود. T< -0/19، نشان دهنده ی روند 
زمان  و  نوع  روند،  تعيين جهت  برای   .]18[ سری هاست  در  منفی 
آزمون،  اين  در  می باشد.  من-كندال  گرافيكی  آزمون  به  نياز  تغيير 
آماره Ui  نشان دهنده ی مقدار و جهت روند می باشد. در اين روش 
ماقبل(  رتبه های  به   i رتبه  )نسبت   ti آماره  و  بندی  رتبه  را  داده ها 
معنی داربودن  و  تغييرات  بررسی  برای   .]20[ می شود  محاسبه  را 
و   U منحنی  دو  چنانچه  تعيين شود.  نيز   U’

 i  شاخص بايد  آن ها 
’U با يكديگر در محدوده 95 درصد اطمينان در داخل محدوده ی 

( همديگر را قطع كنند، نشانه ی زمان آغاز تغيير  بحرانی ) 1/96 

جدول 1- مشخصات ايستگاه های مورد مطالعه
ميانگين حداكثر

دمای ساالنه
ميانگين دمای
متوسط ساالنه

ميانگين حداقل
دمای ساالنه

عرض جغرافيايی طول جغرافيايی ارتفاع )متر( نام ايستگاه 

18 25/4 33 30°  22` 48°  20` 6/6 آبادان
19/3 27/44 34/22 28°  20` 51°  45` 9 بوشهر
217/6 27 32/2 26°  35` 54° 58` 22/7 بندرلنگه
22/2 27/7 32/24 27°  15` 56°  15` 9/8 بندرعباس
19/8 24/6 29/6 25°  38` 57°  45` 5/2 جاسك
23/1 25/5 28 27°  15` 60°  40` 591/1 ايرانشهر
14/8 22/5 30 29°  30` 60°  50` 1370 زاهدان

10/3 17/8 27
31°  0` 61°  32` 489/2 زابل

شكل1- موقعيت منطقه مورد مطالعه و ايستگاه ها در جنوب ايران
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ناگهانی)جهش( و در صورتی كه خارج از محدوده ی بحرانی همديگر 
.[4] است  زمانی  سری های  در  روند  وجود  بيانگر  نمايند،  قطع  را 

يافته های پژوهش
الف- نتايج دمايی

با بررسی حداكثر، حداقل و متوسط دماهای موجود و مقايسه آنها 
با يكديگر و در ايستگاه های مختلف و ماه های مختلف نتايج زير به 

دست آمد )شكل شماره 2(. 
در ميان مقادير اقليمی دمای حداكثر و متوسط، بيشترين دما در 
بيشترين  است.  داده  رخ  زاهدان  در  دما  مقدار  كمترين  و  ايرانشهر 
به  به جاسك و كمترين دمای حداقل مربوط  دمای حداقل مربوط 

زاهدان می باشد. 
ب- نتايج آزمون رگرسيون خطی و مقدار آماره كندال

در جدول 2 نتايج به دست آمده توسط رگرسيون خطی با بيان 
شيب خط و معنی داری آن كه توسط نرم افزار SPSS16 به دست 
و  آمده  دست  به  كندال  آماره  مقدار  همچنين  می شود.  بيان  آمده 
معنی داری آن بررسی می شود. در اكثر موارد شيب رگرسيون خطی 
و معنی  داری آن با معنی داری به دست آمده از آماره كندال يكسان 
است كه نشان دهنده ی مشابهت روش رگرسيون و روش من- كندال 
در ارائه نتايج می باشد. در رابطه با عنصر دمای حداكثر روند معنی دار 
ايستگاه ها دارای  ماهانه، بجز ماه ژانويه و مارس ساير ماه ها اغلب 
روند افزايشی هستند. برای پارامتر دمای حداقل در همه ی ايستگاه ها 
به جز بندرعباس، روند افزايشی معنی دار برای ماه آوريل، می، ژوئن، 

ژوئيه، اوت، سپتامبر، اكتبر و نوامبر مشاهده می گردد. در ماه دسامبر 
معنی داری  روند  بوشهر  و  بندرلنگه  جاسك،  آبادان،  ايستگاه های 
روند  دارای  ماه ها  تمامی  نيز،  متوسط  دمای  درمورد  نشد.  مالحظه 
هستند. روند معنی داری حداقل، حداكثر و ميانگين دماهای ايستگاه 
در مقياس ساالنه نيز بررسی گرديد. تغييرات ساالنه سه عنصر دمايی 
مورد  در  نتايج،  طبق  است.  گرديده  ارائه  شكل 3  در  بررسی  مورد 
حداقل دما )الف(، در تمامی ايستگاه ها در سال های مورد بررسی، 
روند معنی دار مثبت مشاهده شده است. در مورد پارامتر حداكثر دما 
)ب( در شهرهای آبادان، بوشهر، زابل و زاهدان روند معنی دار مثبت 
مورد  در  نگرديد.  مشاهده  روندی  شهرها  ساير  در  و  شد  مشاهده 
پارامتر ميانگين دما )ج( در سال های مورد بررسی آبادان، بوشهر و 
زاهدان دارای روند معنی دار مثبت و ايرانشهر شاهد روند معنی دار 

منفی بوده و در ساير شهرها روند مشاهده نشده است.

نتايج آزمون گرافيکی من-كندال
يك  هر  برای  كندال  گرافيكی  آزمون  ساالنه  نتايج  همچنين 
همانطور  است.  شده  ارائه  نمونه  بصورت   5 اشكال  در  عناصر  از 
ايستگاه ها  همه ی  در  دما  حداقل  پارامتر  برای  می شود  مشاهده  كه 
برای تمامی  ميانگين  پارامتر دمای  برای  افزايشی وجود دارد.  روند 
پارامتر  ارزيابی شده است و در مورد  مثبت  ايستگاه ها روند غالب 
دمای حداكثر در مقياس ساالنه برای تمامی ايستگاه ها بجز ايرانشهر، 
دمای  پارامتر  درمورد  همچنين  است.  شده  مشاهده  مثبت  روند 
حداكثر در ايستگاه های بندرعباس، جاسك و بندرلنگه در سال های 

شكل 2- نمودار باكس- ويسكر عناصر دمايی ايستگاه های مورد بررسی طی دوره ی آماری 1965 تا 2014 )درجه سانتيگراد(
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جدول2- معنی داری و شيب روند دماهای حداكثر، حداقل و ميانگين در مقياس ماهانه براساس رگرسيون خطی و آماره كندال
نام عنصرنام ايستگاهآبادانايرانشهربندر عباسجاسكبندر لنگهبوشهرزابلزاهدان
0/030/100/-020/-020/110/-060/-060/-10T

ژانويه

دمای 
حداكثر

0/-0030/000/000/-0030/050/-0060/-010/-01S
0/-040/080/050/180**/280/010/030/-01T

فوريه 0/-0080/020/000/020/070/000/010/-002S
0/-0090/090/030/090/120/010/000/14T

مارس 0/000/030/000/000/200/000/-0030/02S
0 */180*/200/120/100/030 */220/080**/24T

آوريل 0/050/040/050/010/040/020/010/12S
0/140*/200/130/-010/070 */200/-010**/32T

می 0/060/050/010/-0010/050/020/-0010/03S
0/110**/2520/000/-030/-090/130**/-310 **/46T

ژوئن 0/000/030/000/-0060/050/000/-030/04S
0/120*/330/-020/150 */-240/-100/-080**/46T

ژوئيه 0/000/030/-00080/100/-020/-0050/-010/05S
0/080**/340/-050/090 **/-280*/-190/-150**/34T

اوت 0/000/040/-0090/000/-030/-010/-010/13S
0/140**/300/-0040/150/-110/-160/-040**/27T

سپتامبر 0/110/030/-0010/000/-010/-010/-0030/02S
0/130/150/030*/200/-0090/-070/-100/07T

اكتبر 0/000/030/000/010/-0060/-0050/-010/01S
0/040/000/-060/100/110/000**/-220/-04T

نوامبر 0/000/010/-0040/000/000/000/-020/-005S
0/-020/-030/040/090/080/050/-110/07T

دسامبر 0/-0020/000/000/000/000/000/-010/00S
0/040/050**/240**/480**/360*/-200/150/09Tژانويه 

دمای 
حداقل

0/010/000/050/050/240/-020/020/02S
0/-050/040**/310**/500**/510/-030*/210*/20Tفوريه  
0/000/000/030/060/260/-010/030/02S
0/070/050**/360**/420**/500/-140 **/340 **/31Tمارس  
0/000/000/030/040/230/-010/040/03S

0**/280**/210**/580**/530 **/490/000**/480**/47Tآوريل 
0/150/020/210/060/040/-0050/060/04S

0**/400**/260**/600**/520**/530/070**/470**/52Tمی   
0/180/030/050/050/250/-0030/050/05S

0**/390**/340**/550 **/410**/450/010**/310**/37Tژوئن  
0/030/030/040/040/040/030/030/03S

0 **/250**/380**/640**/560**/350/020**/500**/40Tژوئيه  
0/020/030/030/050/030/000/000/03S

0**/290 **/400**/570 **/590**/330/-080**/330**/38Tاوت   
0/030/050/040/050/020/-0050/040/11S

0**/260**/380**/640**/570**/550/-070**/380**/37Tسپتامبر 
0/030/050/060/050/040/-010/060/03S

0**/270 **/290**/540**/580**/590/-110**/340**/39Tاكتبر  
0/040/050/060/060/290/-010/050/05S

0**/230**/270**/480**/600**/480/-040**/330*/19Tنوامبر  
0/0470/040/040/070/060/-0080/060/02S
0/040/130**/290**/460**/320/-130/150*/21Tدسامبر 
0/000/020/030/060/250/-010/030/02S
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شكل 5: معنی داری و شيب روند دمای حداقل )الف(، حداكثر )ب( و ميانگين )ج( ساليانه

0/070/-140/130/050/120-/**310-*/240/01Tژانويه 

دمای 
ميانگين

0/000/020/030/000/20-0/04-0/030/00S
0/-0010/-090/160**/210/*26-0/**21-0/070/10Tفوريه  
0/000/-020/010/020/22-0/03-0/0090/01S
0/080/-100*/190/030/09-0/**29-0/080**/24Tمارس  
0/010/-010/010/000/20-0/03-0/020/02S

0**/240/-050**/310/150/02-0/080/000**/35Tآوريل 
0/160/-010/190/010/00-0/01-0/0020/04S

0**/260/-050**/360/010/06-0/12-0/160**/41Tمی   
0/180/-0090/030/000/21-0/02-0/020/04S

0**/340/-070**/32-0/020/03-0/**21-0/**360**/45Tژوئن  
0/020/-010/02-0/0010/00-0/02-0/040/03S

0**/320/-030**/240/17-0/16-0/**28-0/*210**/42Tژوئيه  
0/020/-0050/010/00-0/01-0/02-0/020/03S

0**/310/050**/230/07-0/**23-0/**35-0/*230**/28Tاوت   
0/020/000/010/00-0/01-0/03-0/030/11S

0**/260/-080**/340/07-0/13-0/**29-0/170**/31Tسپتامبر 
0/020/-0030/020/00-0/007-0/0355-0/020/02S

0**/220/-100**/360/160/00-0/**31-0/**250**/27Tاكتبر  
0/020/-010/030/010/00-0/04-0/030/02S
0*/190/-160**/280/14-0/08-0/**33-0/**280/08Tنوامبر  
0/030/-020/020/01-0/001-0/03-0/040/00S
0/020*/-210**/220/07-0/12-0/**29-0/**400/13Tدسامبر 
0/000/-020/020/01-0/01-0/03-0/040/01S

T نشان دهنده ی مقدار آماره كندال می باشد و S بيانگر مقدارشيب خطی، عالمت * در كنارهرعدد بيانگر معنی داربودن پارامتر در بازه زمانی در سطح 95% است.
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از  داده است و  منفی رخ  مشخص شده روی شكل 6 يك جهش 
شكل  است.  شده  مشاهده  مثبت  روند   2014 سال  تا   2005 سال 
حداكثر  عنصر  معنی داری  روند  نمونه،  عنوان  به  الف   –  6 شماره 
دما در ايستگاه زابل را نشان می دهد. همان طور كه مشاهده می شود 
طبق تعريف آماره كندال، روند معنی دار مثبت از سال 2008 ميالدی 
شروع و تا سال مورد بررسی در پژوهش حاضر ادامه داشته است. 
شكل شماره )6 - ب(، به روند معنی داری پارامتر حداكثر دما، در 
 1976  ،1968 سال های  در  كه  می شود  مشاهده  بندرعباس  ايستگاه 
ايستگاه  اين  در  دارد.  معنی دار وجود  ميالدی يك جهش  و 1983 
از سال 1990 ميالدی تا 1998 روند منفی و معنی دار پارامتر دمای 
حداكثر مشهود است. شكل شماره )6 - ج(، روند معنی داری پارامتر 
يك  ميالدی   1988 سال  در  بندرعباس،  ايستگاه  در  متوسط  دمای 
جهش معنی دار مشاهده گرديد. در اين ايستگاه دمای متوسط از سال  

1999 تا سال 2014 دارای روند معنی دار مثبت است.

بحث و نتيجه گيری
هوا و اقليم، خود سيستمی پيچيده و متشكل از اجزا و پارامترهای 
مختلفی است كه تعامل اين پارامترها با يكديگر، نوع آب و هوای 
هر منطقه را تعيين می كند. آنچه آشكار و روشن است اين است كه 
تغييرات دما برروی ميزان و نوع بارش اثرگذاشته، نقشی اساسی در 
پتانسيل دارد. ميانگين دماي هوا در سطح  تبخير و تعرق واقعی و 
زمين و تغييرات آن نمونه اي از تغييرات اقليمي است كه تقريبًا تمامي 
آن  بررسي  با  و  می كنند  ياد  آن  از  نوعي  به  اقليم  تغيير  نظريه هاي 

می توان تغييرات دماي زمين را رديابي نمود.
آنچه در اين تحقيق قابل توجه است، اين است كه در ايستگاه هايی 
تغييرات  هستند،  دمايی  تغييرات  معنی دار صعودی  روند  دارای  كه 
دمای حداقل بيشتر از تغييرات دمای حداكثر است. از طرف ديگر، از 
آنجايی كه دمای ميانگين نيز تابعی از دمای حداكثر و دمای حداقل 
است، می توان نتيجه گرفت كه سهم تأثير دمای حداقل بر ميانگين دما 

الف: دمای حداقل ساالنه- زابل

ب: دمای حداکثر ساالنه- بندرعباس

ج: دمای متوسط ساالنه- بندرعباس

شكل 6: روند دمای متوسط ساليانه بر اساس آزمون گرافيكی من- كندال طی دوره آماری 1965 تا 2014 در ايستگاه بندرعباس
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به مراتب بيشتر از تأثير دمای حداكثر می باشد و آنچه موجب افزايش 
دمای ميانگين شده است، بيشتر دمای حداقل بوده است. قره خانی و 
همكاران ]8[ معتقدند، دليل بيشتر بودن تغييرات دمای حداقل نسبت 
به دمای حداكثر، تا حدود زيادی مربوط به تأثير گازهای گلخانه ای 
است، چرا كه فراوانی مشاهدات دمای حداقل در هنگام شب و قبل 
از منبع  از طلوع آفتاب بيشتر است. واضح است كه بخش بزرگی 
حرارتی در شب، بازتابش های با طول موج بلند ساطع شده از زمين 
است. همچنين، گازهای گلخانه ای می توانند عاملی در جهت افزايش 

دمای حداقل اين مناطق باشند.
در طول  و  دراكثر شهرها  كه  می دهد  نشان  تحقيق حاضر  نتايج 
دوره آماری، در هر سه عنصر مورد مطالعه دمای حداقل، متوسط و 
حداكثر مشاهداتی، روند مثبت يا فزاينده دما مشاهده می شود. تنها 
كاهشی  روند  موارد  دراكثر  كه  بوده  ايرانشهر  دراين شهرها  استثناء 
را نشان می دهد. ازميان عناصر مورد بررسی دمای حداقل و دمای 
نتايج  می دهد.  نشان  خود  از  را  بيشتری  معنی دار  تغييرات  ميانگين 
كلی در آزمون گرافيكی من-كندال نشان داد كه اغلب تغييرات در 
دمای حداقل ساليانه و دمای ميانگين ساليانه در جهت روند مثبت 
می باشد و به دنبال آن گاهی جهش های ناگهانی در جهت كاهشی 

مشاهده می گردد. 
در اين تحقيق مقادير درجه حرارت نشان دهنده ی روند مثبت در 
منطقه است و به طور كلی تغييرات دما در استان های جنوبی كشور 
مشهود بوده و می توان از اين تغييرات به عنوان  هشداري در مورد 
تحول آب و هوا در استان های جنوبی ايران كه تحت عنوان پديده 
تغيير اقليم شناخته شده است، نام برد. به يقين اين تغييرات تأثيرات 
مستقيم بر توليدات كشاورزي دارد و موجب كاهش عملكرد گياهان 

شود.
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Climate change and temperature increase are of the important environmental issues for human. The 

temperature changes can help to monitor the climate change in a region. The researches done in all over 
the world show the gradual increase of the mean temperature. The observation of 8 synoptic stations  in 
the statistical period of 1954-2014 were used to recognize the temporal changes of temperature extremes 
(minimum, maximum, and average) in southern provinces of Iran including Khouzestan, Hormozgan, 
Boushehr, and Sistan & Balouchestan. Liner regression and also non-parametric statistical method of Man-
Kendal due to the non-linearity of climatic components were used to do the research. Statistical significance 
of two methods is nearly same. Based on the results, minimum, maximum, and average of temperature 
components have had a positive trend in the common statistical period in most of the cities, namely the 
temperature has increased and it only had a negative trend in most of the cases in Iranshahr city. Graphical 
test of Man-Kendal showed that all of the changes are in a positive direction and sometimes there is a 
sudden change into a decreasing direction.
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