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 چکیده

دما در  راتییتغ یبررس، یمیاقل یها هبر دانست یمبتن یها یزینقش آن در برنامه ر زیو ن یطیمح طیدما بر شرا ریو تاث تیاهم لیبه دل

 یبا بررس،  دیآ یبشر به حساب م یاز مسائل مهم زندگ یکیو نوسان دما  میاقل راتییتوجه قرار گرفته است. تغ رموردیاخ یسال ها

شناسایی تغییرات  پژوهش حاضر با هدفنمود.  یابیمنطقه را رد کی یمیتوان تحوالت اقل یهوا م یدما نیانگیم راتییروند تغ

دمای ، مکانی سری های دمایی حوضه شرق ایران صورت گرفته است. بر مبنای این نگرش از آمار ماهانه متوسط دما -زمانی

استفاده شد.  1987-2019زاهدان و سراوان طی مقطع زمانی ، زابل، بیرجند، سهند، ی سرخسها هحداکثر و دمای حداقل ایستگا

دارلینگ بررسی  -اندرسون  ها با استفاده از آزمونط آزمون کای اسکور و سنجش بهنجاری دادهها توسسنجش همگنی داده

 –آزمون آماری ، های با توزیع غیرنرمالو روش کمترین مربعات و جهت داده t آزمون، های با توزیع نرمالگردید. جهت داده

، روند افزایشی داشته است. مشهد ها هو اکثر ایستگا ها هاکثر ما کندال استفاده شد. نتایج نشان داد متوسط دما در -گرافیکی من

ی سال روند افزایشی داشته اند. روند کاهشی تنها در ایستگاه زاهدان و طی ماه دسامبر ها هزابل و زاهدان تقریباً در تمام ما، بیرجند

تغییرات ی سال فاقد روند بوده اند. ها هاکثر ما مشاهده شد. دمای حداکثر و بخصوص دمای حداقل روند کمتری را نشان دادند و در

ی سرد سال ها هی بیشتری روند افزایشی نشان داده و در ماها هی گرم سال در ایستگاها هزمانی نشان داد متوسط دما طی ما

 ته است.ی سال روند افزایشی داشها هی کمتری روند نشان دادند. البته غیر از مشهد که تقریباً در اکثر ماها هایستگا

 کندال -من، روند، دما، کلمات کلیدی: حوضه شرق ایران
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 مقدمه

باشد که در سالهای اخیر افكار  قرن حاضر می  محیطی و مهمترین چالش یكی از مسایل مهم زیست ، تغییر اقلیم

 ترهایاز پارام بسیاری از محققان علوم مختلف را مشغول و مطالعات زیادی را به خود اختصاص داده است. دمـا

شود؛ در اختیار داشتن اطالعات  محیطـی می زیست تغییرات از بسیاری آن منشأ تغییـر که است و هوایی آب مهم

ی الزم ها هاقلیمی از تغییرات پارامترهای اقلیمی نقاط مختلف به یافتن علل این تغییرات و اتخاذ سیاست ها و برنام

مایش جهانی به سبب آزادسازی گازهای گلخانه ای در جو کمک می کند. بررسی تغییرات دما و نقش آن در گر

ی اخیر بوده است. این مطالعات در مقیاس های منطقه ای و جهانی تقریباً ها هزمینه غالب مطالعات اقلیمی در ده

همگی افزایش دما در سده گذشته را تأیید می کند. هر چند آهنگ افزایش در همه نقاط یكسان نبوده و در برخی 

 انسان زندگی در دما تغییرات (. اثرات15: 1384، روندهای منفی نیز گزارش شده است )موحدی و همكاران مناطق

(روند 17: 2003یو و همكاران) .گیرد انجام زیادی تحقیقات رابطه این دیگر باعث شده که در موجودات حتی و ها

ایستگاه  46ند و نشان داده اند که دمای ساالنه فصلی و ساالنه ژاپن در صدسال گذشته را بررسی کرده ا، دمای ماهانه

درجه سلسیوس  77/2تا  51/0بین 1996تا  1900کندال ارزیابی شده درفاصله سالهای -که روند آنها با آزمون من

( از بررسی سری های بلند مدت دمای حداکثر و حداقل 893: 2008افزایش یافته است. مارنگو و کامارگو)

ل به این نتیجه رسیدند که روند دمای حداقل افزایش شیب داشته اما روند دمای حداکثر ایستگاههای جنوب برزی

در مطالعه روند های دما و بارش در ، (1، 2010دارای شیب مالیمی بوده است. نتایج تحقیق فیسچر و همكاران )

های معنی دار مثبت در ی گرم روندها هحوضه رودخانه ژوجیانگ در جنوب چین نشان داد در دماهای ساالنه و دور

( روند مكانی و 2010ی سرد روند های منفی مشاهده شده است. فان و همكاران)ها هی بارش و دورها همقابل در داد

 3/0، مطالعه کردند. نتایج نشان داد دمای ساالنه 1961 -2004ی آماری زمانی دما را در جنوب غرب چین طی دوره

درجه سانتی گراد در هر دهه افزایش یافته است.  26/0و  33/0زمستان به ترتیب دمای تابستان و ، درجه سانتی گراد

در بررسی روند تغییرات دما در اقلیم بیابان های سرد و گرم به این نتیجه دست یافتند که ، (1105: 2011مامتیمین )

گرم روندهای افزایشی در  وجود دارد. در بیابان های 1979-2005در تابستان و زمستان روندهای متفاوتی طی دوره 

تابستان و زمستان و در بیابان های سرد روند مثبت در زمستان و روند منفی در تابستان مشاهده می شود. چی و 

روند افزایشی به جز باالی فالت  1990 های دمای چین نشان دادند که پس ازسال(با بررسی داده2012یوکینگ )

( تغییرات دماهای حدی 2014و همكاران ) سه مشاهده شده است. بیرسانتبت و باریكه ای از کنار رود یانگ ت

های حدی گرم کارپاتیانزا را بررسی و به این نتیجه دست یافتند که پارامترهای حدی سرد از روند کاهشی و شاخص

ش شمال غربی ( روندهای ساالنه و فصلی دما و بار2014اند. گونسالوز و همكاران )از روند افزایشی برخوردار بوده

مدیترانه را بررسی و پیش بینی کردند دما در تمام سناریوهای مورد بررسی و به خصوص طی فصل تابستان و در 

( 2015عرضهای باال افزایش داشته است. در مقابل احتمال می رود که متوسط بارش کاهش داشته باشد. یو و لی )

پرداختند و به این  2011-1960در شمال چین طی دوره در پژوهشی به بررسی روند تغییرات فرین های دمایی 

ی درون این ها هی دمایی به ویژه در ایستگاها هطی دوره مورد مطالعه تغییرات معنی داری در بیشین، نتیجه رسیدند که

موگوم و مناطق رخ داده است و البته این افزایش رابطه تنگاتنگی با میانگین دمای ماهانه و ساالنه منطقه داشته است. 

( روند دما در شمال چین را در نواحی بیابانی وشهری با استفاده از آزمون من کندال و رگرسیون 2016همكاران )
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خطی بررسی کردند. نتایج نشان داد تغییرات دما در فصل بهار در هر دو ناحیه کاهش می یابد ولی در فصل تابستان 

( روند دماهای فرین مناطق شمال 2017و همكاران ) لین می یابد. در ناحیه شهری کاهش و در ناحیه بیابانی افزایش

غربی چین را با روش رگرسیون خطی و آزمون من کندال بررسی کردند. نتایج نشان داد که با گرمایش جهانی 

اروپا ، آسیا، ( تغییرات دمایی استرالیا2017دماهای فرین در این ناحیه نیز رو به افزایش رفته است. لوییس و کینگ )

با تمام مدل های منطقه ای سازگار می  21و آمریكای شمالی بررسی کردند. نتایج نشان داد که افزایش دما در قرن 

روزانه و ، روند دمای ایران را در نیم سده گذشته بررسی و نتیجه گرفت دمای شبانه، (89: 1383مسعودیان ) باشد.

و درجه در هر صد سال افزایش داشته است. زاهدی و یک و د، شبانه روزی ایران به ترتیب با آهنگ سه

ایستگاه همدید و از  19مكانی دمای شمال غرب ایران از -( به منظور شناسایی تغییرات زمانی185: 1386همكاران)

بهره جستند. نتایج حاصله نشان می دهد که میانگین  کندال-روش پارامتری رگرسیون خطی و روش ناپارامتری من

ه دربیشتر مناطق شمال غرب به تدریج افزایش یافته و اکثر مناطق شمالغرب با روند افزایشی دما مواجه دمای سالیان

با استفاده از آزمون کندال نشان دادند  (1388)امیدوار و خسرویبوده و این گرمایش از غرب به شرق بارزتر است. 

آبادان مشابه با روند تغییرات دمای حداقل  که تغییرات دمای میانگین در هر سه ایستگاه بندرعباس و بوشهر و

رحیم های منطقه شده است بیشتر دمای حداقل بوده است. آنهاست و آنچه موجب افزایش دمای میانگین ایستگاه

با استفاده از ، ی حدی دراستان ساحلی هرمزگانها ه( به منظور ارزیابی روند و جهش نمای98: 1390زاده و همكاران)

ی حدی ها هفراوانی نمای، تنباط کردند که این استان به شدت در معرض افزایش میانگین دماروش رگرسیون اس

روند تغییرات اختالف دمای ، (27: 1390ی حدی سرمایش است. سبزی پرور و همكاران )ها هگرمایش و کاهش نمای

توسط آزمون  ها هد ایستگادرص 18شبانه روزی در اقلیم های خشک کشور را طی نیم قرن اخیر بررسی و نشان دادند 

دارای  ها هدر اغلب ما ها هدرصد بقیه ایستگا 82من ـ کندال و رگرسیون خطی هیچ روند معنی داری ندارند ولی 

-2010روند و تغییرپذیری دمای ایران را طی دوره ، (181: 1392روند منفی بودند. رحیم زاده و نساجی زواره )

-3/0و  4/0-5/0که در ایران روند افزایشی دمای حداقل و حداکثر به ترتیب بررسی و نتایج آنها نشان داد  1960

مكانی دمای شبانه استان  -در بررسی تغییرات زمانی، (167: 1392درجه در دهه بوده است. عطایی و فنایی ) 2/0

غلیه داشته و اصفهان دریافتند طی دوره آماری مورد مطالعه در تمام ماههای سال روند افزایشی بر روند کاهشی 

به ارزیابی روند بلندمدت ، (239: 1394درجه سانتی گراد افزایش داشته است. باهک ) 6/2دمای شبانه این استان 

الگوهای زمانی دمای زاهدان پردخت. نتایج تحقیق وی نشان داد که تمام پارامترهای دما به ویژه در ماههای گرم 

درجه سانتی گراد افزایش داشته  9/0ژانویه به طور متوسط حدود  و دسامبر و 3/1ژوئن و آگوست بیش از ، مارس

( روند تغییرات پارامترهای حدی دما را در سواحل جنوبی دریای خزر با 79: 1397است. کریمی و همكاران )

 و حداقل در معنی داری مثبت روند وجود از بررسی کردند. نتایج حاکی SDSMاستفاده از آزمون من کندال و مدل 

 دماهای در معنی داری روند، دوم دوره در همچنین .است و سوم اول دوره در ایستگاه سه هر ساالنه و ماهانه دمای اکثرحد

( فصول دمایی ایران و وردایی آن را طی 45: 1398مسعودیان و همكاران ) .نمی شود دیده رشت دمای حداکثر و رامسر حدی

 گرم دورة پایان افزایشی و کاهشی آهنگ از بیشتر گرما دورة آغاز کاهشی آهنگی اخیر بررسی کردند. نتایج نشان داد ها هده

 ایران گسترة حاکم بر گرمایش رخنمود بر محكمی شواهد پژوهش این یها هیافت است و مورد واکاوی یها هایستگا روی بر

  .است دمایی و رژیم فصول جایی جابه و زمین
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و  یخراسان جنوب، یخراسان رضو یها از استان ییها است و بخش سترده شدهگ رانیشرق ا یشرق در نوار مرز یحوضه مرز

نمكزار خواف ، چاله نیتر یاست. شمال شده لیاز چند چاله بسته مجزا تشك، حوضه نی. اردیگ یو بلوچستان را دربرم ستانیس

و  رانیدر مرز ا آباد یحاج یكیدر نزددق پترگان ، از آن تر نییبه آن است. پا یرود منته نیتر است که رود کال شور قائن مهم

 ایمتر از سطح در 460به ارتفاع  رمندیهامون ه، حوضه انهیاست. در م قرار گرفته یدق تند، افغانستان قرار دارد و در جنوب آن

 رمندیه، آن کننده هیرود تغذ نیتر یاست. اصل رانیا یفالت مرکز نیریآب ش اچهیدر نیزابل قرار دارد و بزرگتر یكیدر نزد

و  رانی)در مرز ا یمون صابرها هب رمندیهامون ه، یدارد. در زمان پرآب انجری افغانستان خاک در آن ٔ  است که بخش عمده

در  هزار گودزر به شوره لهیرود ش قیاز طر، آن یو آب اضاف شود یافغانستان( و هامون پوزک )در خاک افغانستان( متصل م

شرق است که در  یچاله مهم حوضه مرز گرید، لی. هامون مشكشود یمنتقل م، استبخش حوضه  نیتر نییافغانستان که پا

غرب ، ارتفاع در شمال کم یها . کوهکند یم یو بلوچستان را زهكش ستانیس یمرکز هیناح یخاک افغانستان قرار دارد و رودها

 .کند یجدا م اورمج یها آن را از حوضه، حوضه نیو جنوب ا

هامون هیرمند و هامون مشكین می باشد. در این منطقه ، خواف، ی شرق ایران شامل قره قومها هحوضمنطقه مورد مطالعه 

مورد استفاده و مطالعه قرار  ها هزاهدان و سراوان به عنوان نماینده این حوض، زابل، بیرجند، سهند، ی سرخسها هایستگا

 مورد مطالعه نشان داده شده است. ی ها ه( موقعیت جغرافیایی این منطقه و ایستگا1گیرند. در شكل ) می

 یدر بررسم، یاست. شناخت اقل میها اقل آن نیتر یاز اساس یكی دیو شا ستیز طیاز عوامل سازنده مح یكی

و  یونقل، جهانگرد حمل، یشهرسازست، یز طیمح، یگوناگون چون کشاورز یها نهیزم مختلف انسان در یها تیفعال

علوم  ژهیو  علوم به نیدر ب رایمرحله است ز نیتر یو ضرور نینخست، یهداشتو ب یاقتصاد، یاجتماع یکارها گرید

 میاقل یریشكل گ یآنجا که دما از عناصر اصل از نباشد. ازمندین یشناس میاست که به اقل یکمتر دانشن، یمربوط به زم

 های اسیدر مق روند دما یهر محل را دگرگون سازد. بررس ییساختار آب و هوا ی تواندآن م راتییاست، تغ

،  انیو مسعود یرا به خود اختصاص داده است )اسد یشناس میاقل اتیاز ادب یبخش بزرگ یمكان -یمختلف زمان

 بـه تـوان واقع نظریات مختلفی برای توجیـه رونـد تغییـرات اقلیمی ارایه شـده کـه از آن جملـه می در (.60: 1393

 در نظریه معتبرترین کرد، اما اشاره آتشفشانی غبـار و گـرد و ای گلخانه خورشید، تئوری انرژی چگالی تئـوری

 در ای انتشار گازهای گلخانه میاقل رییتغ دولال نیب ئتهی گزارش های طبق. است گلخانه ای زمینـه، تئوری ایـن

 که دهش رو روبه بیشتری موانع با زمین از( بلند موج طول)حرارتی امواج زمین، خروج جو در گذشـته های دهه

 در که بوده سانتیگراد درجه 6/0 تـا 3/0 میزان به افزایش این میزان و است داشته دنبال بـه را هـوا دمای افزایش

 (.33-34: 1389، یو خسرو دوارامیشتاب بیشـتری یافته است) اخیر های دهه



 129... دمایی های سری تغییرات روند بررسی

 
 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه -1شکل 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی شرقی ایران صورت گرفته است. منطقه مورد ها ههش حاضر با هدف بررسی روند تغییرات دمایی حوضپژو

همچنین ارتفاع ، ی پرفشار سیبریها هبررسی در بخش گرم و کم ارتفاع شرقی کشور قرار دارد که تحت تاثیر سامان

اصلی در این پژوهش بررسی روند  اقلیم آن نسبت به کل کشور متفاوت است. مساله، دوری از منابع رطوبتی، کم

سیستان وبلوچستان( می باشد. نتایج ، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، تغییرات دما در ایران شرقی )خراسان شمالی

امواج ، حاصل شده در پیش بینی و آینده پژوهی نقش بسزایی خواهد داشت و ازین روی در زمان وقوع مخاطرات

ها و خطرات ناشی از آنها با برنامه ریزی و مدیریت صحیح می توان تصمیمات  خشكسالی، امواج سرمایی، گرمایی

درستی گرفت. در زمینه مشخص کردن روند تغییرات بلند مدت هوا و همچنین در اقلیم کشاورزی)مانند پیش 

( نیز توصیه به کشت نوع درختان متناسب با ترسالی یا خشكسالی و...، آگاهی و هشدار یخ زدن درختان و مراتع

، مسكن، ی معماریها هبرنامه ریزی و پیش آگاهی در زمینو  ینیب شیپبسیار مفید خواهد بود. همچنین برای 

 منابع آب و...مفید می باشد. ، گردشگری

 ی تحقیقها هیافت

دمای حداکثر و دمای حداقل ، جهت بررسی روند تغییرات دمایی در منطقه مورد مطالعه از آمار متوسط دما

در مقیاس ماهانه استفاده  1987-2019زاهدان و سراوان طی دوره آماری ، زابل، بیرجند، سرخس، ی مشهدها هایستگا

ی ها ه( نشان داده شده است. ابتدا سنجش همگنی داد1ی مورد مطالعه در شكل )ها هشد. موقعیت جغرافیایی ایستگا

ا با استفاده از آزمون اندرسون دارلینگ انجام مورد مطالعه با استفاده از آزمون کای اسكور و سنجش بهنجاری آنه

ی غیرنرمال از ها هاز هر دو نوع توزیع نرمال و غیرنرمال برخوردار بودند؛ جهت داد ها هپذیرفت. با توجه به اینكه داد
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ه و کمترین مربعات استفاده شد. در ادام tی نرمال نیز از آزمون های ها هکندال و جهت داد -آزمون ناپارامتری من

کندال ترسیم و تغییرات کوتاه مدت و نقطه آغاز این  -جهت شناسایی تغییرات جزیی و کوتاه مدت نمودارهای من

 تغییرات شناسایی گردید. 

 کندال -من گرافیکی –آزمون آماری 

(. 85، 1999، ( بسط و توسعه یافت )سرانو1975( ارایه و سپس توسط کندال )1945این آزمون ابتدا توسط من ) 

ین روش بطور متداول و گسترده ای در تحلیل روند سری های هیدرولوژیكی و هواشناسی بكار گرفته می شود ا

(. از نقاط قوت این روش می توان به مناسب بودن کاربرد آن برای سری های زمانی ای که از 586، 1994، )لتنمایر

این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری توزیع آماری خاصی پیروی نمی کنند اشاره نمود. اثر پذیری ناچیز 

(. این آزمون برای تعیین 2005، های زمانی مشاهده می گردند نیز از دیگر مزایای استفاده از این روش است )تورگی

غیرتصادفی بوده و برای تعیین  ها هداد، تصادفی بودن و روند در سری ها استفاده می شود. در صورت وجود روند

 (. 1389، ( استفاده می شود )فرج زاده و همكاران1از رابطه ) ها هدادتصادفی بودن 

  (1)رابطه  

 

T آماره من کندال وP ی بزرگتر از ردیفها همجموع تعداد رتبni( به دست 2که بعد از آن قرار می گیرند و از رابطه )

 می آید: 

  (2)رابطه  

 

صفر و واریانسبه توزیع نرمال با میانگین  N>10این آماره برای  19

104





NN

N

بنابراین آزمون معنی داری  .شبیه است

 :( قابل محاسبه می باشد 3آن از رابطه)

  (3)رابطه  

 

می باشد. در  96/1درصد برابر  95بر اساس احتمال  (z)برابر با مقدار بحرانی توزیع نرمال استاندارد  tgدر این رابطه

می شود. حال با توجه به مقدار بحرانی به دست آمده اگر  ±24/0در این تحقیق برابر t(T)، صورت اعمال این مقدار

(T)t- T><(T)t  24/0یعنی T> -< 24/0 باشد هیچ گونه روند مهمی در سری ها مشاهده نمی شود و سری ها +

باشد  <T+ 24/0یعنی <tT(T) شد روند منفی در سری ها و اگر>T -24/0یعنی  >t- T(T)تصادفی هستند و اگر 

نقاط جهش و نقاط شروع ، روند مثبت در سری ها غالب خواهد بود. جهت شناسایی روند های جزیی و کوتاه مدت

 استفاده می گردد. 'uiو  uiروند سری های زمانی از نمودار سری زمانی بر حسب مقادیر 
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می گیرد. عدم همبستگی سری ها در این ازمون این آزمون با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار 

 :(68: 1388، )جاوریزیر به دست می آید ی ها هداللت بر عدم روند آنها دارد.آزمون مذکور با استفاده از رابط
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کمتر باشد فرض صفر رد نمی شود و سری روند  t studentچنان چه مقدار به دست آمده از آزمون از مقدار جدول 

 ما اگر بزرگتر باشد سری روند دارد.ندارد ا

 روش کمترین مربعات .2

روش کمترین مربعات می باشد. در این روش معادله خط برازش طوری ، مهمترین روش محاسبه و تحلیل روند

حداقل شود. برآورد ، تشكیل می شود که مجموع مربعات توان های دوم انحراف های عمودی از خط برازش شده

 ( : 85، ی زیر می توان به دست آورد )همان منبعها هاستفاده از رابط خط برازش شده را با

tTY                                                                          (9رابطه ) tt .ˆˆ
10  

 
                                                                          (10رابطه )

10
ˆ

2

1ˆ 



n

Y 

                                                                          (11رابطه )
 1

12
ˆ

21





nn

ssty
 

                                                                          (12رابطه )


 y
n

tyssty
2

1 

                                                                          (13رابطه ) 
12

12 


nn
sstt

 

( 3( تا )1بررسی شدند. در جداول ) tروند تغییرات سری های مورد مطالعه با استفاده از آزمون های من کندال و 

محاسبه شده است. با  tت شده توسط آزمون ی هایالیها هنتایج این آزمون ها ارایه شده است. در این جداول خان

+ بزرگتر  24/0کندال و دوره آماری مورد مطالعه در صورتی که اعداد به دست آمده از روند از  -توجه به آزمون من

کوچكتر باشند دارای روند می باشند. در صورتی که مقادیر به  -24/0باشند دارای روند افزایشی و در صورتی که از 
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باشند دارای روند می باشند و در صورتی که کوچكتر از آن باشند  ǀ 2/05ǀصورتی که اعداد به دست آمده بزرگتر از 

 مت ستاره مشخص شده اند. فاقد روند می باشند. در این جداول اعداد دارای روند با عال

ی مورد مطالعه حاکی از آن است که طبق آزمون من کندال در ها هنتایج حاصل از بررسی روند متوسط دمای ایستگا

آگوست و اکتبر؛ ماه مه در ایستگاه سرخس؛ ماه اکتبر در ایستگاه بیرجند؛ ، ژوالی، ی مارسها هایستگاه مشهد ما

ی زاهدان و سراوان از روند افزایشی برخوردار ها هستگاه زابل؛ و ماه ژوالی در ایستگای آگوست و سپتامبر در ایها هما

در  tمی باشند. الزم به ذکر است ماه دسامبر در ایستگاه زاهدان از روند کاهشی برخوردار می باشد. طبق آزمون 

، ی مارسها هدر ایستگاه بیرجند ما، ژوئن و سپتامبر؛ ماه نوامبر در ایستگاه سرخس، مه، ی فوریهها هایستگاه مشهد ما

، ژوئن، مه، آوریل، ی مارسها هژوالی و اکتبر؛ ما، ژوئن، مه، آوریل، ی مارسها هژوئن؛ در ایستگاه زابل ما، مه، آوریل

ز این آوریل و اکتبر در ایستگاه سراوان روند دار می باشند. نتایج حاصل ا، ی مارسها هاکتبر در ایستگاه زاهدان و ما، سپتامبر

: 1389پژوهش که نشان دهنده روند افزایشی دما در حوضه شرق ایران می باشد با نتایج حاصل از پژوهش بنایان و همكاران )

 تحوالت که ادعاست این بر ( مبنی بر افزایش دما در شمال شرق ایران هم خوانی دارد. نتایج به دست آمده شاهدی118

گسترده ای است که عوامل مختلفی در وقوع آن نقش دارند و وابسته به یک عامل به اقلیمی و افزایش دما حاصل رویدادهای 

تنهایی نمی باشد. اگرچه عوامل به وجود آورنده این افزایش در مقیاس جهانی می باشد ولی اثرات آن در همه مناطق به یک 

  شكل ظاهر نمی شود و در مقیاس زمانی و مكانی متفاوت می باشد.

 ی متوسط دماها هبر روی داد tکندال و  -آزمون من نتایج -1جدول 

 سراوان زاهدان زابل بیرجند سرخس مشهد 

 24/1 17/0 1/0 21/0 09/0 *29/0 ژانویه

 18/1 17/0 72/1 72/1 38/0 *05/2 فوریه

 *33/3 *8/3 *8/3 *9/3 22/0 *34/0 مارس

 *76/2 *76/2 *08/3 *76/2 24/0 19/0 آوریل

 91/1 *68/2 *51/3 *18/2 *24/0 *4 مه

 29/1 *84/2 *81/4 *05/2 -94/0 *8/3 ژوئن

 *33/0 *35/0 *21/6 91/1 -03/0 *44/0 ژوالی

 29/1 1/0 *32/0 55/0 -14/0 *24/0 آگوست

 24/1 *11/2 *39/0 61/0 0 *8/3 سپتامبر

 *92/2 *7/3 *16/3 *33/0 -19/0 *26/0 اکتبر

 -05/0 -41/0 -05/0 -83/0 *-46/2 -08/0 نوامبر

 -19/0 -25/0 -17/0 -14/0 -19/0 01/0 دسامبر

 های رونددار* ماه

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی ها ه( مشاهده می شود طبق آزمون من کندال دمای حداکثر در ایستگاه مشهد طی ما2همان گونه که در جدول )

ی ها هآگوست؛ در ایستگاه بیرجند طی ما، ژوالی، ی مهها همارس و آگوست؛ در ایستگاه سرخس طی ما، ژانویه

 95و مه؛ در ایستگاه زابل طی ماه آگوست؛ و در ماه اکتبر ایستگاه سراوان از روند افزایشی در سطح معناداری  آوریل

ی مارس و اکتبر ها هماه سپتامبر در ایستگاه مشهد؛ ما tدرصد برخوردار می باشد. با توجه به نتایج حاصل از آزمون 

مه تا ژوالی و اکتبر در ، مارس، ی ژانویهها همارس و اکتبر در ایستگاه بیرجند؛ ما، ی ژانویهها هگاه سرخس؛ مادر ایست

مارس و ژوالی در ایستگاه زاهدان و ماه مارس از ایستگاه سراوان رونددار می باشند. ، ی ژانویهها هایستگاه زابل؛ ما

سال گذشته می  60ز نشان دهنده افزایش دمای مشهد طی ( نی46: 1393نتایج حاصل از پژوهش شمس و موسوی )

باشد و با نتایج حاصل از این پژوهش مبنی بر روند افزایشی دمای مشهد هم خوانی دارد. آنها دریافتند که دمای 
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حداکثر و دمای حداقل مشهد رو به افزایش می باشد و این در حالی است که روند افزایش دمای حداقل بیشتر از 

داکثر می باشد. آنها بیان کردند که این افزایش دما هم ناشی از افزایش گازهای گلخانه ای و هم ناشی از دمای ح

 چرخه طبیعی می باشد. 
 ی دمای حداکثرها هبر روی داد tکندال و  -نتایج آزمون من -2جدول 

 سراوان زاهدان لزاب بیرجند سرخس مشهد 

 16/0 *46/2 *68/2 *61/2 2/0 *35/0 ژانویه

 41/1 17/0 72/1 14/0 91/1 14/0 فوریه

 *53/2 *46/2 *44/4 *33/3 *4 *37/0 مارس

 24/1 79/1 39/0 *25/0 29/1 14/0 آوریل

 89/0 11/0 *39/2 *15/0 *32/0 *33/0 مه

 -55/0 09/0 *18/2 05/0 21/0 15/0 ژوئن

 08/0 *05/2 *9/3 1/0 *4/0 21/0 ژوالی

 66/1 94/0 *26/0 38/0 *27/0 *4/0 آگوست

 -14/0 -02/0 83/0 -07/0 -12/0 *-68/4 سپتامبر

 *24/0 23/0 *3 *32/2 *18/2 47/1 اکتبر

 01/0 -24/1 44/0 -61/0 -10/0 -72/0 نوامبر

 72/1 79/1 66/1 27/0 -31/0 1/0 دسامبر

 های رونددار* ماه

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

در ، ی مه و ژوئنها هدمای حداقل ایستگاه مشهد در ما، ز آزمون من کندال( و نتایج حاصل ا3با توجه به جدول )

ژوالی و ، ی آوریلها هزابل و زاهدان؛ ما، ی بیرجندها همه و ژوئن؛ ماه مه در ایستگا، ی ژانویهها هایستگاه سرخس ما

ان داد که ماه سپتامبر در نیز نش tسپتامبر در ایستگاه سراوان از روند افزایشی برخوردار می باشند. نتایج آزمون 

ی ها هی آوریل و سپتامبر در ایستگاه بیرجند؛ ماه دسامبر در ایستگاه زابل؛ ماها هما، ی مشهد و سرخسها هایستگا

ی مارس و اکتبر در ایستگاه سراوان رونددار می باشند. در مجموع ها هسپتامبر و اکتبر در ایستگاه زاهدان و ما، آوریل

: 1389ی روند سری های دمایی مورد مطالعه با نتایج حاصل از پژوهش طاوسی و همكاران )نتایج حاصل از بررس

( مبنی بر افزایش دمای زاهدان هم آهنگ می باشد. آنها بیان کردند که افزایش دمای مشاهده شده بیشتر ناشی از 9

 رد و از آن تبعیت می کند. افزایش دمای حداقل می باشد و این افزایش دما با افزایش دمای جهانی همخوانی دا
 ی دمای حداقلها هبر روی داد tکندال و  -نتایج آزمون من -3جدول 

 سراوان زاهدان زابل بیرجند سرخس مشهد 

 72/0 -07/0 -21/0 12/0 *24/0 13/0 ژانویه

 02/0 22/0 -61/0 55/0 -05/0 83/0 فوریه

 *25/2 19/0 66/0 04/0 -09/0 09/0 مارس

 *29/0 *46/2 1/0 *18/2 -13/0 72/0 آوریل

 2/0 *27/0 *3/0 *27/0 *34/0 *43/0 مه

 18/0 83/0 14/0 89/0 *22/0 *38/0 ژوئن

 *31/0 41/1 04/0 -02/0 19/0 16/0 ژوالی

 13/0 09/0 19/0 -1/0 02/0 -02/0 آگوست

 *34/0 *76/2 1 *25/2 *25/2 *08/3 سپتامبر

 *16/3 *25/3 85/1 85/1 66/1 79/1 اکتبر

 1 -04/0 -31/0 77/0 -01/0 05/0 نوامبر

 -02/0 -12/0 *-05/2 -94/0 -13/0 -1/0 دسامبر

 های رونددار* ماه
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 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

رونددار بودند آزمون کمترین مربعات  tیی که از توزیع نرمال برخوردار بودند و طبق آزمون ها هدر ادامه بر روی داد

( نتایج حاصل از این 6( تا )4لیلی و مدل سری پیش بینی آنها به دست آمد. در جداول )انجام و مدل سری تح

سپتامبر؛ در ایستگاه ، ژوئن، مه، ی فوریهها هآزمون ارایه شده است. در پارامتر متوسط دما در ایستگاه مشهد طی ما

ژوالی و اکتبر؛ در ، ژوئن، مه، ریلآو، ی مارسها هژوئن؛ در ایستگاه زابل طی ما، مه، آوریل، بیرجند طی مه مارس

آوریل ، ی مارسها هاکتبر؛ و در ایستگاه سراوان طی ما، سپتامبر، ژوئن، مه، آوریل، ی مارسها هایستگاه زاهدان طی ما

و اکتبر دما از روند افزایشی داشته است. مدل پیش بینی آنها نیز افزایش دما در آینده را نشان می دهد. الزم به ذکر 

در ایستگاه سرخس طی ماه نوامبر دما از روند کاهشی برخوردار بوده و مدل پیشی بینی به دست آمده نیز  است که

 کاهش دما در آینده را نشان می دهد. 
 ی متوسط دماها هضرایب آزمون رگرسیون خطی بر روی داد -4جدول 

 ماه ضریب همبستگی ضریب تعیین  Fآماره  مدل سری تحلیلی مدل سری پیش بینی شده

y= 72/2+p09/0 y= 63/2+ 09/0t 44/4 12/0 35/0* فوریه مشهد 

y= 88/18+p13/0 y= 75/18+ 13/0t 02/16 34/0 59/0** مه مشهد 

y= 16/25+p07/0 y= 09/25+07/0t 87/14 33/0 57/0** ژوئن مشهد 

y= 51/20+p08/0 y= 43/20 08/0+t 16/15 33/0 57/0** سپتامبر مشهد 

y= 38/13-p1/0 y= 48/13 1/0-t 06/6 16/0 41/0* نوامبر سرخس 

y= 58/9+p12/0 y= 46/9+ 12/0t 24/15 33/0 58/0** مارس بیرجند 

y= 39/16+p076/0 y=32/16+ 076/0t 72/7 2/0 45/0** آوریل بیرجند 

y= 77/21+p075/0 y=7/21+075/0t 9/4 14/0 37/0* مه بیرجند 

y= 44/26+p046/0 y= 4/26 046/0+t 18/4 12/0 35/0* ژوئن بیرجند 

y= 18/15+p13/0 y=05/15+ 13/0t 4/14 32/0 57/0** مارس زابل 

y= 48/22+p086/0 y= 4/22+ 086/0t 59/9 24/0 49/0** آوریل زابل 

y=48/27+p12/0 y=36/27+12/0t 9/12 3/0 54/0** مه زابل 

y= 11/32+p09/0 y= 02/32 09/0+t 57/23 44/0 66/0** بلژوئن زا 

y= 58/33+p09/0 y=49/33+ 09/0t 7/38 56/0 75/0**  ژوالی زابل 

y= 76/20+p09/0 y= 67/20 09/0+t 14/10 25/0 5/0** اکتبر زابل 

y= 57/13+p11/0 y=46/13+ 11/0t 53/14 32/0 57/0** مارس زاهدان 

y= 86/19+p07/0 y= 79/19+ 07/0t 6/7 2/0 45/0** آوریل زاهدان 

y= 64/24+p08/0 y=56/24+08/0t 37/7 19/0 44/0* مه زاهدان 

y=39/28+p05/0 y=34/28 05/0+t 19/8 21/0 46/0** ژوئن زاهدان 

y= 16/23+p05/0 y= 11/23+ 05/0t 7/4 13/0 36/0* سپتامبر زاهدان 

y= 42/17+p09/0 y= 33/17 09/0+t 7/13 31/0 56/0** اکتبر زاهدان 

y= 87/16+p08/0 y= 79/16+ 08/0t 33/11 27/0 52/0** مارس سراوان 

y= 23+p07/0 y=93/22+ 07/0t 02/8 21/0 45/0**  آوریل سراوان 

y=92/21+p06/0 y= 86/21+06/0t 89/8 22/0 47/0**  اکتبر سراوان 

 درصد 99** معناداری در سطح    درصد 95* معناداری در سطح 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی مارس و اکتبر ایستگاه سرخس؛ طی ها هبعات بر روی پارامتر دمای حداکثر نشان داد در مانتایج مدل کمترین مر

ژوالی در ایستگاه زابل؛ طی ، ژوئن، مه، مارس، ی ژانویهها هاکتبر در ایستگاه بیرجند؛ طی ما، مارس، ی ژانویهها هما

ستگاه سراوان دما از روند افزایشی مارس و ژوالی در ایستگاه زاهدان و طی ماه مارس در ای، ی ژانویهها هما

برخوردار بوده و مدل پیشی بینی آن نیز بیانگر آن است که در آینده نیز افزایش خواهد داشت. تنها در ماه سپتامبر در 

 ایستگاه مشهد روند کاهشی دمای حداکثر مشاهده شد و مدل پیش بین آن نیز کاهش آن در آینده را نشان داد. 
 ی دمای حداکثرها همون رگرسیون خطی بر روی دادضرایب آز -5جدول 

 ماه ضریب همبستگی ضریب تعیین  Fآماره  مدل سری تحلیلی مدل سری پیش بینی شده

y=52/36-p01/0 y= 53/36 01/0-t 12/0 004/0 06/0 سپتامبر مشهد 
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y=56/29+p01/0 y= 46/29+ 1/0t 65/6 18/0 42/0** مارس سرخس 

y=8/34+p11/0 y=69/34+11/0t 9/4 14/0 37/0* اکتبر سرخس 

y=51/16+p11/0 y=4/16+ 11/0t 04/7 19/0 43/0* ژانویه بیرجند 

y=56/23+p16/0 y= 4/23 16/0+t 2/11 27/0 52/0**  مارس بیرجند 

y=29/30+p08/0 y=21/30 08/0+t 6/5 15/0 39/0* اکتبر بیرجند 

y=8/20+p1/0 y=7/20 1/0+t 35/7 19/0 44/0* ه زابلژانوی 

y=64/29+p24/0 y= 4/29 24/0+t 51/20 4/0 63/0** مارس زابل 

y=36/42+p09/0 y= 27/42 09/0+t 88/5 16/0 4/0* مه زابل 

y=08/45+p07/0 y= 01/45 07/0+t 8/4 13/0 37/0* ژوئن زابل 

y=94/44+p09/0 y=85/44 09/0+t 96/15 34/0 58/0** ژوالی زابل 

y=89/41+p02/0 y= 87/41 02/0+t 7/0 02/0 15/0** اکتبر زابل 

y=73/20+p09/0 y= 64/20 09/0+t 16/6 17/0 41/0* ژانویه زاهدان 

y=46/27+p1/0 y= 36/27 1/0+t 18/6 17/0 41/0* مارس زاهدان 

y=67/33+p05/0 y= 62/33 05/0+t 25/3 09/0 31/0* ژوالی زاهدان 

y=56/29+p1/0 y= 46/29 1/0+t 65/6 18/0 42/0* مارس سراوان 

 درصد 99** معناداری در سطح    درصد 95* معناداری در سطح 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی مشهد و سرخس؛ در ها ه( مشاهده می شود دمای حداقل در ماه سپتامبر در ایستگا6همان گونه که در جدول )

اکتبر در ایستگاه زاهدان؛ در ماه اکتبر ایستگاه  سپتامبر و، ی آوریلها هی آوریل و سپتامبر در بیرجند؛ طی ماها هما

سراوان روند افزایشی داشته است. مدل پیش بینی روند نیز افزایش آنها در آینده را نشان می دهد. در ایستگاه زابل 

طی ماه دسامبر دمای حداقل روند کاهشی داشته و پیش بینی آن نیز حاکی ازکاهش آن در آینده می باشد. داودی و 

( نیز در مطالعه خود در بررسی روند و پیش بینی دمای مشهد به این نتیجه دست یافتند که 35: 1389كاران )هم

روند دمای مشهد با آهنگ تندی رو به افزایش می باشد و از روند افزایشی معنی دار برخوردار می باشد. این نتایج 

( نشان دادند که روند 1384ن ابراهیمی و همكاران )با نتایج بدست آمده از این تحقیق نیز همخوانی دارد. همچنی
دمای مشهد طی اکثر ماهها افزایشی می باشد. با توجه به وجود تغییرات مشهود در دشت مشهد آنها از تغییرات به وجود آمده 

( روند 1389ن )( و فیضی و همكارا1392به عنوان نمایه ای از تغییرات اقلیمی نام بردند. در پژوهشی دیگر لطفی و احمدی )

ی زابل و زاهدان از روند ها هدمای جنوب شرق ایران را بررسی و بیان کردند که دما در جنوب شرق ایران و از جمله ایستگا

  افزایشی معنی داری برخوردار می باشد؛ لذا نتایج به دست آمده از این پژوهش با نتایج آنها همخوانی دارد.
 ی دمای حداقلها هبر روی داد ضرایب آزمون رگرسیون خطی -6جدول 

 ماه ضریب همبستگی ضریب تعیین  Fآماره  مدل سری تحلیلی مدل سری پیش بینی شده

y=38/9-+p07/0 y= 45/9- 07/0+t 78/0 02/0 15/0** سپتامبر مشهد 

y=38/8+p08/0 y=3/8 08/0+t 2/5 15/0 38/0* سپتامبر سرخس 

y=008/0+p087/0 y= 079/0- 087/0+t 87/4 14/0 37/0*  آوریل بیرجند 

y=26/4+p099/0 y= 17/4 099/0+t 32/5 15/0 38/0* سپتامبر بیرجند 

y=6/1- p11/0- y= 49/1- 11/0-t 32/4 12/0 35/0* دسامبر زابل 

y=25/3+p1/0 y= 15/3 1/0+t 11/6 16/0 41/0* آوریل زاهدان 

y=95/6+p11/0 y= 84/6 11/0+t 8 21/0 45/0** دان سپتامبر زاه 

y=16/1+p15/0 y= 01/1 15/0+t 9/10 26/0 51/0**  اکتبر زاهدان 

y=98/2+p09/0 y=89/2+ 09/0t 15/5 14/0 38/0* مارس سراوان 

y=67/6+p12/0 y=55/6 12/0+t 01/10 25/0 5/0** اکتبر سراوان 

 1399، شی پژوهها همنبع: یافت  درصد 99** معناداری در سطح    درصد 95* معناداری در سطح 

ی مورد مطالعه آزمون گرافیكی من کندال انجام ها هجهت بررسی تغییرات جزیی و کوتاه مدت در سری های دمایی ایستگا

( ارایه شده است. به دلیل زیاد بودن نمودارها تنها نمونه ای از آنها ارایه 7( تا )2نمونه ای از نمودارهای آن در شكل های )

( متوسط دمای مشهد در ماه 2با توجه به شكل ) ( نشان داده شده است.9( تا )7ا در جداول )شده ولی نتایج تمام نموداره
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با شیب  2009شروع شده و تا سال  1993ژانویه از تغییرات ناگهانی افزایشی برخوردار بوده است. این تغییرات از سال 

افزایش بوده است. متوسط دمای زاهدان در ماه با شیب تندی رو به  2019مالیمی رو به افزایش بوده و پس از آن تا سال 

با شیب تندی رو به افزایش  2019تغییرات آن شروع شده و تا سال  1993ژوالی از روند افزایشی برخوردار بوده و از سال 

 می باشد. 

 
 

 متوسط دمای ژوالی ایستگاه زاهدان -3شکل  متوسط دمای ژانویه ایستگاه مشهد -2شکل 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

این تغییرات شروع شده است. این تغییرات  1994دمای حداکثر سرخس در ماه مه تغییرات تصادفی افزایشی داشته و از سال 

به بعد با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تغییرات دمای حداکثر  2007دراای نوسان بوده ولی از سال  2007تا سال 

  شروع شده و تغییرات تصادفی افزایشی را نشان می دهد. 1998ل بیرجند در ماه آوریل از سا

  
 دمای حداکثر آوریل ایستگاه بیرجند -5شکل  دمای حداکثر مه ایستگاه سرخس -4شکل 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

ی افزایشی بوده است. این شروع شده و از نوع تغییرات ناگهان 1999در ایستگاه زابل تغییرات دمای حداقل در ماه مه از سال 

با شیب تندی رو به افزایش بوده است.  2019دارای نوسان و فراز و نشیب بوده ولی پس از آن تا سال  2005تغییرات تا سال 

 1992در ایستگاه سراوان دمای حداقل در ماه سپتامبر از تغییرات تصادفی افزایشی برخوردار بوده و این تغییرات از سال 

 ت. شروع شده اس
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 دمای حداقل سپتامبر ایستگاه سراوان -7شکل  دمای حداقل مه ایستگاه زابل -6شکل 

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

یی ها ه( نشان داده شده است. شایان ذکر است که این نمودارها تنها برای داد9( تا )7نتایج حاصل از تمام نمودارها در جداول )

کندال محاسبه شده بود ترسیم شده اند. همان گونه که  -دار بودند و روند آنها با آزمون منکه از توزیع غیرنرمال برخور

زاهدان و سراوان تغییرات از نوع ، زابل، ی بیرجندها همشاهده می شود در در ماه ژوالی ایستگاه سرخس و ماه دسامبر ایستگا

از نوع تصادفی افزایشی بوده است. روند افزایشی نیز تنها در  ی مورد مطالعه تغییراتها هناگهانی کاهشی بوده است. در سایر ما

  ماه ژوالی ایستگاه زاهدان مشاهده شده است.

 

 
 بررسی نوع )حروف (وزمان )اعداد( تغییرات متوسط دما -7جدول 

 سراوان زاهدان زابل بیرجند سرخس مشهد 

  CI 1994 CI 2002 CI 1995 CI 1994 CI 1994 ژانویه

  CI 2002     فوریه

     CI 2000 CI 2000 مارس

      CI 2004 آوریل

     CI 1993  مه

       ژوئن

 CI 1994 CD 2008   TI 1993 CI 1999 ژوالی

  CI 1995 CI 2005  CI 1999 CI 1989, 2003 آگوست

   CI 2006  CI 1996  سپتامبر

    CI 1997  CI 1996 اکتبر

 ---  ----   CI 2009 نوامبر

 CI 2004 CD 2004 CD 2006 CD 1998 CD 1995 ---- دسامبر

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

بیرجند و سراوان تغییرات ناگهانی کاهشی وجود ، ی سرخسها هدر پارامتر دمای حداکثر تنها در ماه سپتامبر ایستگا

 است.  ی مورد مطالعه تغییرات از نوع تصادفی افزایشی بودهها هداشته و در سایر ما
 بررسی نوع )حروف (وزمان )اعداد( تغییرات دمای حداکثر -8جدول 

 سراوان زاهدان زابل بیرجند سرخس مشهد 

 CI 1991 CI 1991    CI 1998 ژانویه

  CI 1992  CI 1995  CI 2002 فوریه

      CI 1996 مارس

   CI 2004  CI 1998 CI 1997 آوریل

  CI 1995 CI 1994 CI 2005  CI 1998 مه

  CI 1989 ---- -----  CI 1999 ژوئن

-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

 مه

ui ui'

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

20
13

20
15

20
17

 سپتامبر

ui ui'



 1400 بهار، یک، شماره دوازدهمای(، سال  ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  138

 CI 1995 CI 1995  CI 2007   CI 2007 ژوالی

   CI 1996  CI 2002 ---- آگوست

 CD 2005 CD 2005  ------- CD 2004  سپتامبر

 CI 1996 CI 1997     اکتبر

     ----  نوامبر

       دسامبر

 1399، ی پژوهشها همنبع: یافت

سرخس و ، ی مشهدها هماه دسامبر ایستگا، ماه آگوست ایستگاه زاهدان، در ماه ژانویه ایستگاه زابل دمای حداقل

 نیز تغییرات آن از نوع تصادفی افزایشی بوده است.  ها هزاهدان تغییرات تصادفی کاهشی داشته است. در سایر ما
 بررسی نوع )حروف (وزمان )اعداد( تغییرات دمای حداقل -9جدول 

 سراوان زاهدان زابل بیرجند سرخس مشهد 

  --- CI 2001 CI 1992 CI 2010 CD 2000 ژانویه

 ----    ----  فوریه

  CI 2005  CI 2004  CI 2003 مارس

 CI 2005  CI 1997    آوریل

 CI 1994 CI 1997 CI 1999 CI 1999 CI 2004 CI 2005 مه

 CI 1993  CI 1992  ---- --- ژوئن

 CI 2002 ---- CI 2004  CI 1997 ---- ژوالی

 CI 1999 CD 2004 CI 2000 ----- ---- ----- آگوست

 CI 1992      سپتامبر

       اکتبر

     ----- ---- نوامبر

  CD 2005 CD 1995   CD 2002 دسامبر

 ی و دستاورد علمی پژوهشی گیر هنتیج

محیطی است که امروزه اکثر کارشناسان و دانشمندان  تغییر اقلیم و افزایش دمای هوا یكی از مباحث مهم زیست

علوم را وادار به کاوش و مطالعه در مورد مناطق مختلف جهان نموده است. در این پژوهش روند تغییرات سری 

بررسی تغییرات مكانی سری های مورد ی شرقی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. ها ههای دمایی حوض

ی سال بدون روند بوده است. ها هایستگاه سرخس در اکثر ما، از آن است که در پارامتر متوسط دمامطالعه حاکی 

ی سال روند افزایشی داشته اند. الزم به ذکر است که زاهدان در ها هزابل و زاهدان تقریباً در تمام ما، بیرجند، مشهد

بیرجند و زابل در نیمی از سال ، سرخس، مشهد، کثرماه دسامبر روند کاهشی را نشان داده است. در پارامتر دمای حدا

روند افزایشی داشته اند و در نیم دیگر سال بدون روند بوده اند. زاهدان و سراوان روند کمتری را نشان دادند. در 

ند. در ی سال فاقد روند بوده اها همیزان روند کمتری را نشان دادند و در اکثر ما ها هپارامتر دمای حداقل تمام ایستگا

مجموع می توان گفت که اکثر ایستگاه در پارامتر متوسط دما روند افزایشی داشته اند. در پارامتر دمای حداکثر روند 

 ی سال بدون روند بوده اند و روند بسیار کمی را نشان دادند.ها هکمتری داشته اند و در پارامتر دمای حداقل اکثر ما

ی بیشتری روند افزایشی نشان داده و در ها هی گرم سال در ایستگاها هی مامتوسط دما ط، به لحاظ تغییرات زمانی

ی سال روند ها هی کمتری روند نشان دادند. البته یه غیر از مشهد که تقریباً در اکثر ماها هی سرد سال ایستگاها هما

فاقد روند  ها هو سایر ایستگا ی ژانویه و فوریه تنها ایستگاه مشهد روند داشتهها هداشته است. در این پارامتر طی ما

بدون روند بوده اند.  ها هبوده اند. همچنین در ماه دسامبر تنها ایستگاه زاهدان روند کاهشی نشان داده و سایر ایستگا

نوامبر و دسامبر در تمام ، ی فوریهها هروند افزایشی داشته اند. در ما ها هدمای حداکثر در ماه مارس تمام ایستگا

بدون روند بوده است. در ماه سپتامبر تنها مشهد و در ماه ژوئن تنها ایستگاه زابل رونددار بوده است. در  ها هایستگا
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ی مه ها هی کمتری روند نشان دادند. در این پارامتر در ماها هپارامتر دمای حداقل به نسبت به دو پارامتر دیگر ایستگا

ی مورد مطالعه ها هآگوست و نوامبر تمام ایستگا، ی فوریهها ه. در ماروند داشته اند ها هو سپتامبر تقریباً اکثر ایستگا

ی کمتری روند نشان دادند. بررسی تغییرات جزیی و کوتاه ها هی سال نیز ایستگاها هفاقد روند بوده اند. در سایر ما

افزایشی بوده است. مدت نیز نشان داد که اکثر تغییرات رخ داده در سری های مورد مطالعه از نوع تغییرات تصادفی 

ی ایران در حومه شهرها واقع شده اند لذا با اطمینان کامل نمی توان افزایش دماهای ها هاز آنجا که اغلب ایستگا

مشاهده شده را مبنی بر تغییر اقلیم دانست. با توجه به تغییر کاربری شهرها طی سال های اخیر و تبدیل آنها از زمین 

طق مسكونی؛ لذا می توان تغییر نوع کاربری ها را نیز دلیلی بر این افزایش دماهای های کشاورزی و زراعی به منا

مشاهده شده برشمرد. زیرا افزایش کاربری های مسكونی باعث پیدایش جزیره گرمایی در شهرها و در نتیجه افزایش 

می باشد لذا پیشنهاد می شود که دما می گردد. با توجه به این که در مطالعات اقلیمی تنها مطالعه یک پارامتر کافی ن

  در مطالعات آینده سایر پارامترهای اقلیمی نیز بررسی گردند.
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