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 1کِندال-بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه همدید شیراز به روش آماری مَن
 

 

 غالمرضا قهاری

 ، ایرانآبادواحد نجف، دانشگاه آزاد اسالمیدانشجوی دکتری اقلیم شناسی، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، 

 امیر گندمکار
 ، ایرانآبادواحد نجف، اسالمیدانشگاه آزاد استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، 

 پوربهرام نجف
 ، ایراناستادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، شیراز

 مسعود نجابت
 ، ایرانفارساستادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 
 00/9/34تاریخ پذیرش        01/4/39تاریخ دریافت 

 

 چکیده
 بر عالوه آن از ناشی پیامدهای و زمین یکره شدن گرم به تمایل و لیماق تغییر یمسأله

است.  کرده جلب خود به دنیا سراسر در نیز را مدارانسیاست و مرداندولت افکار علم، صاحبان

ی ساله با بازه 42های ی ایستگاه همدید شیراز از دادهجهت بررسی دمای کرانگین ساالنه

ی های دما در بازههای متوسط جهانی ناهنجاریشد. از داده استفاده 0911-0930زمانی 

جهانی استفاده ی بین دماهای کرانگین با گرمایش جهت بررسی رابطه ،0930تا  0933زمانی 

داری روند ندال برای آزمون معنیکِ -نی مَهای آماری رگرسیون خطی و آمارهشد. روش

رغم عدم وجود دهد که به. نتایج نشان میرفتقرار گهای دمایی مورد استفاده تغییرات سری

ی شیراز مطلق دمای روزانه حدّاقلی آغاز سرد، ی درازمدت، پس از شروع پدیدهروند در دوره

ی شیراز با شیبی ی مطلق دمای روزانه. حداکثر ساالنهاستبا شیبی نزولی رو به کاهش نهاده 

و شدت گرفتن  ش تدریجی دماهای بیشینهی افزایدهندهصعودی رو به افزایش است که نشان

  گرمای تابستانه است. 
 

 ،کِنتدال -تغییر اقلیم، دمای کرانگین، ایستتگاه همدیتد شتیراز، آزمتون مَتن :کلیدی گانواژ

 .رگرسیون خطی
 

 مقدمه

ی کّره یهای اخیر شده است. گرمایش کل ّی زمین در دههای موجب افزایش میانگین دمای کرهافزایش گازهای گلخانه

(. 70: 9317های آبی گردد )رسّویی، تواند موجب افزایش دمای سطح پهنهزمین، میزمین عالوه بر افزایش دمای سطح 

                                                           
تحت عنوان  ،د اسالمي واحد نجف آبادي دكتري تخصصي جغرافياي طبيعي، اقليم شناسي دانشگاه آزااين مقاله برگرفته از رساله -1

 باشد.مي "ندي آبخيز رودخانه مُهاي اراضي بر رواناب سطحي حوضهتحليل اثرات تغييرات اقليمي و كاربري"

                                                            :نویسنده مسئول                                               aagandomkar@yahoo.com mail:-E 
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ای و جهانی اسّت. امّروزه، سّرعت افّزایش ی، منطقهسناریوی گرمایش جهانی یکی از سناریوهای مطرح در سطوح مل 

سابقه بوده اسّت یافته است؛ به طوری که در طول تاریخ بشر بی گیریی حرارت در مقایسه با گذشته افزایش چشمدرجه

ثیر زیّادی داشّته و بّر أهای آب و انّریی تّهای طبیعی و جو به ویّهه چرخّه(. دما بر چرخه10: 9319زاده اصل، )فرج

یل دما باعث شده تا های اخیر، نتایج کاربردی تحلباشد. در دهههای انسانی و فرآیندهای طبیعی هر ناحیه مؤثر میتفعایی 

جّه ی جهّانی مّورد تو ی ساالنه( به ویهه در عرصهت )چرخهمد  فت و خیزهای آن در درازمدت )روند( و کوتاهی اُمطایعه

ی زمین و پیامّدهای اکویّوییکی، اقتصّادی، اجتمّاعی و ی تغییر اقلیم و تمایل به گرم شدن کرهمسأیهجدی قرار گیرد. 

مداران را نیز در سراسر دنیا بّه خّود جلّب کّرده مردان و سیاستبر صاحبان علم، افکار دویت سیاسی ناشی از آن عالوه

ترین عناصر اقلیمی است که ارتباط تنگاتنگ با سایر عناصّر (. دما از محسوس991: 9317است )سبزی پرور و همکاران، 

اسّی، و )زابّل عب  دشّودار مّییطی دامنّهای زیست محهای زنجیرهاقلیمی دارد و تغییرات آن باعث یک سلسله واکنش

(، دمای جهان را به عنوان معیار عمومی برای پایّداری تغییّر اقلّیم جهّانی معرفّی 9121(. منابه )94: 9311همکاران، 

؛ بر همین اساس این پارامتر به عنوان یکی از عناصّر اقلیمّی، شّاخن مناسّبی بّرای (94710: 7001کند )هانسن، می

 (.  99: 9313اقلیم است )عساکره، ردیابی تغییر 

اند. نتایج نشان داده که (، دو عامل دما و بارش را در قرن گذشته در ایتاییا بررسی کرده31: 7001برونتی و همکاران )

توانّد بّر ها اعالم کردند که تغییرهای اقلیمّی میتر شده است؛ آنتر و خشکدر طول این زمان، آب و هوای ایتاییا گرم

ی مّورد مطایعّه رونّد را م بّت ارزیّابی محیطی تأثیر مهمی داشته باشد. به طور کلی در ناحیهای متفاوت زیستمتغیره

ی کّارپتین )سّال های حداک ری دمّا و بّارش در حوضّه(، در تحقیقی بر روی شاخن7002لی و بونگراز )تاند. بارکرده

م قرن بیستم ی دو ی مرکز و شرق اروپا را در طول نیمهنطقهای دما در م(، روندهای افزایش جهانی و قاره7009تا  9141

افّزایش یافتّه بّود.  7009تّا  9121های ها بّین سّالاند. قبل از این دوره، دما و و تعداد حداک ری بارشزیادتر دانسته

ی شرقی ترکیه و رونّد ی آناتویهای دمای ساالنه، روند افزایش دما در ناحیه(، برمبنای تغییر روند میانگین9111) ستورک

ی روند دماهّای کّرانگین، ی مطایعهترین کارها در زمینهکاهشی را در نواحی ساحلی این کشور نشان داد. یکی از اصویی

های ساده، تغییرات روند دماهای کرانگین بلغارسّتان را مّورد باشد، که با استفاده از روش( می7001یوکاشویچ ) پهوهش

 ی آماری تعیین کرده است.یزان تغییرات م بت و منفی آن را در طول دورهمطایعه قرار داده و م

هّای (، داده9314های زیادی انجام شده است. علیجانی و قویّدل رحیمّی )ی تغییر اقلیم در ایران، پهوهشدر زمینه

 9119-7003اری ی آمّی زمین و دماهای متوسّ  ایسّتگاه تبریّز را طّی دورههای دمایی در کرهمربوط به ناهنجاری

ی تبریّز و داری بّین دمّای سّاییانهبستگی م بت و مسّتقیم معنّیبستگی پیرسون، همبررسی کردند. نتایج تحلیل هم

ایسّتگاه  40(، متغیرهای اقلیمّی )دمّا و بّارش( را در 9319زاده اصل )فرجدهد. ی زمین نشان میناهنجاری دمایی کره

نّدال و میّانگین متحّرک پّنج سّایه کِ -ناستفاده از آزمون آماری، گرافیکی مَّ با 9111-7001ی زمانی ایران در دوره

ها، در نتایج نشان داده که زمان شروع بیشتر تغییرها ناگهانی و از نوع روند و نوسان است. در بیشتر ایسّتگاهتحلیل کرد. 
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منفی را نشان داده اسّت. در متغیرهّای  (، روند م بت و در متغیرهای بارش روندحد اقلمتغیرهای دما )میانگین حداک ر و 

خوشّحال دسّتجردی  شود.های مختلف سال، تغییرهای ناگهانی افزایشی به وضوح دیده میو حداک ر دما در ماه حد اقل

-7001ی آمّاری ندال در برآورد تغییرات دمّایی اصّفهان در دورهکِ -نمَکاربرد آزمون ناپارامتری  پهوهشی(، در 9312)

داری ندال بّرای آزمّون معنّیکِ -نهای رگرسیون خطی و آمار مَد بررسی قرار داد. در این تحقیق از روشرا مور 9119

ت دماهّای کّرانگین مّد  دار در رونّد بلنّدنشانگر عدم تغییرات معنّی ،های دمایی استفاده شد. نتایجروند تغییرات سری

ی آغّاز سّرد قّرار ثیر پدیّدهأبه بعد تحت ت 9110از سال اصفهان بوده است؛ با این حال دماهای کرانگین این ایستگاه 

 به تغییری را طی کرده است.  گرفته و دچار تحول شده و روند رو

 

 هاو روش هاهادد

 ت ایستگاه همدید مورد مطالعهموقعیّ

ی جّهدر 37درجّه و  71ی شّرقی و عّرج جغرافیّایی دقیقّه 31درجه و  17ایستگاه همدید شیراز در طول جغرافیایی 

ی کوهسّتانی، ت واقّع شّدن در منطقّهاقلیم شیراز به عل باشد. میاز سطح دریا متر  9414 آن شمایی واقع شده و ارتفاع

حّرارت در سّردترین روز  یدرجّه حّد اقلدرجّه،  7/40ترین روز تابسّتان حرارت در گرم یمعتدل است. حداک ر درجه

روز  47گراد است. تعداد روزهای یخبندان ی سانتیدرجه 91ی آن نهحرارت ساال یمتوس  درجه درجه و -4/94زمستان 

ت ایستگاه همدید شّیراز را در ایّران، اسّتان فّارس و موقعی  9شکل باشد. متر میمیلی 9/373 و متوس  بارندگی ساالنه

 دهد.شهرستان شیراز نشان می



 کِندال/ غالمرضا قهاری و ...-بررسی روند تغییرات دمای ایستگاه همدید شیراز به روش آماری مَن                                               901

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )منبع: نگارندگان( ت ایستگاه همدید شیرازی موقعی نقشه :0 شکل

 

 پژوهشهای داده

ی زمانی ذکر شده های آماری بازههداد ه.ش. است.  9319تا  9310از سال  سایه 47ی مقطع زمانی این پهوهش یک دوره

اداره کل هواشناسی )ی تغییرات مطلق ساالنه دما از ایستگاه همدید شیراز ، حداک ر و دامنهحد اقلبرای دماهای کرانگین، 

های آماری منتخب و سنجش نرمّال بّودن العات تجربی با توزیعبرای بررسی و صحت همگنی اط ه گردید. تهی  (رسفا

، اجرا گردید که نتایج آن SPSS16اسمیرنوف استفاده شد. این آزمون همگنی در نرم افزار  -ها از آزمون کویموگروفداده

و و حداک ر مطلّق بّا گرمّایش جهّانی  حد اقلباط بین دماهای برای بررسی ارتهای موجود بود. مؤید همگن بودن داده

، حداک ر و تغییرات سّاالنه مطلّق حد اقلهای ، دادههای دماهای متوس  جهانی ناهنجاریاز دادهبررسی پدیده آغاز سرد 

  م. آغاز پدیده سرد(، استفاده شد. 9110)سال  9319-9319دما در بازه زمانی 

 
 پژوهشروش 

باشد که جهت بررسی بیشتر توسّ  آزمّون ندال میکِ -ن، براساس آزمون آماری مَپهوهشندیابی در این روش اصلی رو

  داری آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.رگرسیون خطی نیز معنی

 هّامربّع حّد اقلی شّیب آن، از رگرسّیون خطّی براسّاس سیم خ  روند و محاسبهجهت شناخت رفتار خطی و تر

(. هدف از رگرسیون خطی این است که با برآورد کردن شّیب و عّرج از 94: 9317ست )غیور و عساکره، استفاده شده ا
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شود که مجموع ی خ  برازنده طوری تشکیل میها برازش دهیم. در این روش، معادیهای را به دادهمدل خطی ساده ،مبدأ

های رگرسّیون از توضّیح ت روشد. به دییل عمومی باش حد اقلم انحراف عمودی از خ  برازش شده های دو توان هامربع

 شود.نظر میبیشتر صرف

 استفاده شده است. 9یی ناهنجاری عنصر اقلیمی دما از معادیهبرای محاسبه

 معادیهی9                                 

ت عنصّر اقلیمّی دمّا در طّول مد  میانگین بلند ی زمانی مفروج، هعنصر اقلیمی دما در باز ناهنجاری،      

 .ی آماریدوره

شود. در ابتّدا ایّن آزمّون بّرای ها استفاده میندال برای بررسی تصادفی بودن و تعیین روند در سریکِ -نآزمون مَ

های آماری به ترتیّب صّعودی مرتّب سریین ترتیب که ه ارود. بها به کار میپارامتری بودن سری مشخن کردن غیر

غیّر  هّادرصّورت وجّود رونّد، داده شّود.ها با عدم وجود روند مشخن میشوند. در این آزمون تصادفی بودن دادهمی

شوند )عزیزی و روشنی، ها، مراحل زیر براساس معادالت داده شده طی میتصادفی بوده و برای تعیین تصادفی بودن داده

 (.112-121: 7002ازبر و همکاران، ؛ 71-93: 9312

   معادیهی 7                                         

قابّل بّرآورد  4و  3در حد نرمال بوده که مقدار قابل انتظار و واریانس مربوطه طبّق معّادالت   tدر فرج صفر، توزیع  

 باشد.می

  - معادیهی 3                           

 - معادیهی 4              

 رد خواهد شد. 1ی طبق معادیه U(t)مطلق  ی صفر با مقادیر باالی قدرصورت وجود روند، فرضیه در

   معادیهی 1                        

رونّد در سّری  ی کّس طبّق رابطّهمقادیر روند م بّت، و در حایّت ع ی بنابراین طبق رابطه

درصد درنظّر گرفتّه شّد؛ و اصّل فّوق بّرای  11جاری، سطح اطمینان در حد  پهوهشمشاهدات منفی خواهد بود. در 

 محاسبه گردید. 1ی های زمانی معکوس نیز براساس معادیهسری

 - معادیهی 1                       

  (±41/9ی بحرانّی)درصّد اطمینّان در داخّل محّدوده 11ی بّا یکّدیگر در محّدوده 'Uو  Uی چنانچه دو منحن

ی بحرانّی همّدیگر را ی زمان آغاز تغییر ناگهانی )جهش( و درصورتی که خارج از محّدودههمدیگر را قطع کنند، نشانه

به صّورت نمّوداری ترسّیم  iاساس  بر U'iو  Uiی های زمانی است. اگر دو دنبایهقطع کنند بیانگر وجود روند در سری
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کنند. ویی درصّورت عّدم وجّود رونّد ی آغازین همدیگر را قطع میداری روند، دو نمودار در نقطهشوند، درصورت معنی

 ها منجر نشود، عمل خواهند کرد.ری که به تغییر جهت آنوبه صورت موازی حرکت و یا با چند بار برخورد به ط تقریباً
 

 هایافته
ی مطلق ایستگاه همدید و حداک ر ساالنه حد اقلی دماهای سایه 47های ب، ویهگی آماری دادهیَتافزار مَبا استفاده از نرم
 شود.دیده می 9 که در جدول ،شیراز تعیین

 

 (پهوهشهای ه: یافتمأخذ) ی ایستگاه همدید شیرازی دمای روزانههای ساالنهحد اقلهای آماری حداک رها و ویهگی :0 جدول

 

ی ی تغییرپّذیری زیّاد مجموعّهدهنّدهمیزان پراش و انحراف معیار بوده که نشّان از بزرگینشان  9مقادیر جدول 

ی حّرارت ایسّتگاه باشد. متوس  درجّهدر این ایستگاه باال می حد اقلای پذیری دماه ست. دامنه و ضریب تغییرا هاداده

ی مقادیر کّرانگین مطلّق نه و بیشینهگراد بوده که دارای اختالف زیادی با میانگین، کمی ی سانتیدرجه 91همدید شیراز 

سّایه در  1بّا میّانگین متحّرک همّراه  حّد اقلی دمای حّداک ر و تغییرات زمانی مقادیر ساییانه باشد.این ایستگاه می

 نشان داده شده است. 3و  7 هایشکل

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 (پهوهشهای : یافتهمأخذ، )(9310-9319) ی آنسایه 1تغییرات سری حداک ر مطلق دما و میانگین متحرک  :2 شکل

 روزانه دمای یساالنه حدّاقل ارزش ی دمای روزانهارزش حداکثر ساالنه عامل ردیف

 -4/94 7/31 کمینه 9

 -1/9 7/43 بیشینه 7

 -31/1 49 میانگین 3

 -31/1 49 میانه 4

 399/7 001/9 انحراف معیار 1

 34/1 091/9 پراش 1

 -1 49 نما 2

 -434/9 -771/0 چویگی 1

 213/1 21/3 دگیکشی 1

 -11/47 41/7 درصد ضریب تغییر 90

 1/92 1 دامنه 99

 -1/1 1/40 لچارک او  97

 -1/3 1/49 مچارک سوّ 93



 999                                                                                          9314 بهار ،72 شماره ،هشتم سال ،یعیطبی ایجغراف نامهفصل

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (های پهوهش: یافتهمأخذ، )(9310-9319) آن یسایه 1 متحرک میانگین و دما مطلق حد اقل سری تغییرات :9 شکل

 
 دیّده 1 و 4 هایشّکل در روزانه دمای یساالنه مطلق حداک ر و حد اقل زمانی هایسری( آنومایی) ناهنجاری نمودار

 داده بّرازش خطی رگرسیون با فوق هایآنومایی به مربوط هایداده زمانی تغییرات تبیین وضعیت بررسی برای. شوندمی

 .نیامد بدست قبویی قابل ینتیجه و نبوده دارمعنی آن مقدار که شد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (پهوهشهای : یافتهمأخذ، )9310-9319 شیراز، یروزانه دمای مطلق حداک ر سری هایناهنجاری نمودار :4 شکل

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 پهوهش(های : یافتهمأخذ، )9310-9319 شیراز، یروزانه دمای مطلق حد اقل سری هایناهنجاری نمودار :1 شکل
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 شروع سال را آن و قلمداد ایگلخانه گازهای اثر بر زمین شدن گرم شروع واضح أمبد را 9110 سال قراردادی طور به

شود. چنانچّه یّک سّری دمّایی یر اقلیم محسوب میهای تغیی آغاز سرد یکی از نشانهپدیده .نامندمی سرد آغاز پدیدۀ

ی آغّاز سّرد تّأثیر پذیرفتّه اسّت. م. به بعد باشد، از پدیده 9110درصد تبیین تغییرات زمانی از سال  97دارای بیش از 

ز ی دمای روزانه ایستگاه همدیّد شّیرای تغییرات ساالنهو دامنه حد اقلصر اجهت بررسی این موضوع، تغییرات زمانی عن

 دمّای یساالنه تغییرات یدامنه و حد اقل سری دو زمانی تغییرات ها،داده رگرسیونی تبیین میزان با رابطه در شد.ترسیم 

 بّه نومیالپلی رگرسیون دوم گام در درصد 4/71 تبیین با حد اقل سری که دهدمی نشان نتایج. شد تحلیل شیراز یروزانه

 شّد ظّاهر مقعّر شّکل به نومیالپلی رگرسیون دوم گام در درصد 1/73 تبیین با تغییرات یدامنه سری و محدب شکل

 1زمین در شکل  یکره هایناهنجاری و روزانه دمای مطلق یساالنه حداک ر هایسری بین یرابطه (.2 و 1 هایشکل)

 شود.دیده می

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  .ش.ه 9311-9319 زمانی یبازه در مطلق روزانه دمای یساالنه هایحد اقل قوس محدب سری رگرسیون نمودار: 3 شکل
 (پهوهش هاییافته: مأخذ)

 

 

 

 

 

 

 

  .ش.ه 9311-9319 زمانی یبازه در روزانه مطلق دمای یساالنهی تغییرات دامنه سری قعرم قوس رگرسیون نمودار :7 شکل

 (پهوهش هاییافته: مأخذ)
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 ه.ش. 9311-9319ی زمین، های کرهی مطلق دمای روزانه و ناهنجاریساالنه های حداک ری بین سرینمودار رابطه :8 شکل
 (پهوهش هاییافته: مأخذ)

 

دسّت پّس از به .اسّتفاده شّد کِندال -مَن یاز آماره ،دمایی هایسری تغییرات روند داریمعنی آزمونبررسی  برای

رسم شّوند؛ ایّن  'Uو  Uباید نمودارهای  ،ناگهانی ندال، برای تعیین جهش و سال شروع روند یا جهشی کِآوردن آماره

-9319) سّایه 40ی زمّانی ی دمای روزانه در بازهی تغییرات ساالنهو دامنه حد اقلنمودارها در سه سری زمانی حداک ر، 

 (.  99 و 90، 1 هایشکلترسیم شد ) (9317

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  9317-9319ی ی دمای روزانه در بازه ر مطلق ساالنهکندال سری حداک -داری مننمودار آزمون معنی :3 شکل
 (پهوهش هاییافته: مأخذ)
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 (پهوهش هاییافته: مأخذ) 9317-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه مطلق حد اقل سری کندال -من داریمعنی آزمون نمودار :01 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

  9317-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه مطلق ی تغییراتدامنه سری الکند -من داریمعنی آزمون نمودار :00 شکل

 (پهوهش هاییافته: مأخذ)

 

 حّد اقلمطلّق،  حّداک ر سّری کندال -من داریمعنی ی آغاز سرد، نمودارهای آزمونبرای روشن شدن نقش پدیده

 94تّا  97 هایشکلنیز ترسیم شد که در  9327-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه مطلق تغییرات یدامنهمطلق و 

 نشان داده شده است.
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  9327-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه مطلق حداک ر سری کندال -من داریمعنی آزمون نمودار :02 شکل
(پهوهش هاییافته: مأخذ)  

 

 

 

 

 

 

 

  9327-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه قمطل حد اقل سری کندال -من داریمعنی آزمون نمودار: 09 شکل

 (پهوهش هاییافته: مأخذ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 9327-9319 یبازه در روزانه دمای یساالنه مطلق تغییرات یدامنه سری کندال -من داریمعنی آزمون نمودار :04 شکل

 (پهوهش هاییافته: مأخذ)
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 گیریو نتیجه بحث

 همبسّتگی ضّریب زمّین، یکّره دمّایی هایناهنجاری و شیراز کرانگین دماهای نبی ارتباط میزان تأثیر بررسی جهت

 یکّره دمّایی هایناهنجاری با شیراز یروزانه دمای یساالنه تغییرات یدامنه و حداک ر ،حد اقل عنصر سه بین پیرسون

 دمّای یسّاالنه مطلّق  رحداک همبستگی ضریب فق  مزبور عنصر سه بین از. شد محاسبه SPSS16 افزارنرم در زمین

 هّایناهنجاری تّأثیر میّزان رگرسّیون، از اسّتفاده با. بود دارمعنی درصد 9 سطح در و 172/0 میزان به شیراز یروزانه

 در مقّدار ایّن کّه داد نشّان نتّایج. شّد بررسّی شّیراز یروزانّه دمای یساالنه مطلق حداک ر بر زمین یکره دمایی

 ایّن در بنّابراین. اسّت نوسّان در درصّد 9/34 با پنجم یدرجه نومیالپلی رگرسیون در و درصد 7/92 خطی رگرسیون

 جهّانی گرمایش از متأثر درصد 9/34 تا حداک ر و 7/2 حد اقل شیراز یروزانه دمای یساالنه مطلق حداک ر زمانی، یبازه

 اقلّیم آشکارسّازی و بّروز زمّان که بعد به. م9110 زمانی یبازه در فق  دارمعنی یرابطه این. باشدمی ایگلخانه اثر یا

 تّأثیر بّه جّهتو  بّا شّیراز یروزانّه دمّای یسّاالنه تغییّرات یدامنه و حد اقل سری دو(. 1شکل) شودمی دیده است

 .دهندنمی نشان دارمعنی همبستگی ایگلخانه اثر یا زمین یکره دمایی هایناهنجاری با توپوکلیما و میکروکلیما

 دو برخّورد محّل زیّرا ،گّرددنمی مشّاهده روندی کِندال -مَن.( ش. ه9317-9319 یبازه) گرافیکی نمودار سه در

 تغییّر زمان تغییرات، یدامنه و حد اقل حداک ر، یعنی سری سه هر در. باشدمی ±41/9 معنادار یمحدوده داخل در منحنی

 کّه اسّت زیّادی هّایجهش دارای شّیراز یروزانه ماهاید مطلق حداک ر سری. است افتاده اتفاق دوره اول یدهه در

 کّه بوده 9314 سال ،حد اقل سری در( جهش) ناگهانی تغییرات شروع زمان. باشدمی مدت بلند میانگین تغییرات گرنشان

 .است داشته ادامه دما افزایش با پهوهش این در بررسی مورد سال تا

 بّا همّراه محدوده از خارج کتحر  یدهندهنشان ،(94 تا 97 هایشکل) 9327-9319 یبازه کِندال -مَن نمودارهای

 جهّانی گرمّایش براثّر 9110 سّال از بررسّی مّورد عنصّر سّه تغییرات. باشدمی سری سه هر در بارز جهش چندین

 نقّاط و بیشّتر شّدت دارای روزانه دمای یساالنه مطلق حداک ر میان این در که است تغییر به رو و کرده پیدا همسویی

 تّا کّه افتّاده اتفّاق 9322 سّال در جهشّی روزانه دمای یساالنه مطلق حد اقل سری نمودار در. است زیادتری جهش

 یسّاالنه مطلّق تغییّرات یدامنّه سری نمودار در. دهدمی نشان را دما نزویی سیر و داشته ادامه آماری یدوره انتهای

 جهّش 9311 سّال در. دهّدمی نشّان را دمّا افّزایش سیر ،منحنی و هافتاد اتفاق جهشی 9321 سال در روزانه، دمای

 .باشدمی دما صعودی سیر و روند وجود یدهندهنشان که افتاده اتفاق  ±41/9 معنادار یمحدوده از خارج دیگری

اهای دهد که دماستفاده شده، نشان میهای آماری نتایج تجزیه و تحلیل مدلبراساس  پهوهشگیری کلی این نتیجه

ل م. دچّار تحّو 9110ی آغاز سرد از سّال ت پدیدهباشند. ویی به عل ا، فاقد روند میهکرانگین شیراز به رغم وجود نوسان

مطلق دمای روزانّه  حد اقلی آغاز سرد، دهد که پس از شروع پدیدهندال نشان میکِ -نشده است. نتایج آزمون آماری مَ

ی شّیراز بّا شّیبی ی دمای روزانّهی تغییرات ساالنهو دامنه حداک رهمچنین  وه بودشیراز با شیبی نزویی رو به کاهش 

درصد متّأثر از  9/34و حداک ر تا  7/92 حد اقلی شیراز ی دمای روزانهصعودی رو به افزایش است. حداک ر مطلق ساالنه
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شود. نتایج آمّاری ی آغاز سرد دیده میی پدیدهدار فق  در بازهی معنیای است. این رابطهگرمایش جهانی یا اثر گلخانه

 باشند.ی هم میهای آماری انجام شده در این پهوهش، تأیید کنندهندال با دیگر روشکِ -نمَ
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