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 چكيده

و دما در حوزه آبخيز سنجابي واقع در استان كرمانشاه در سه مقياس در اين پژوهش روند تغييرات آبدهي، بارش
و ساالنه در ايستگاه شد) 1371-1385(ساله15هاي اين منطقه در دوره آماري ماهانه، فصلي بدين منظور. بررسي

و سپس با استفاده از روش TSA با استفاده از روش هاي نمونه دادهابتدا شيب خطي روند در  اثر TFPWتخمين
و سري ضريب خودهمبستگي از داده شد ها حذف در. هاي زماني پيش سفيد و دما سپس روند تغييرات آبدهـي، بارش

و سري سري من هاي زماني اصلي د)MK(كندال-هاي پيش سفيد شده با استفاده از آزمون 95و سطح اطمينان در
و شد99درصد دار پس از پيش با توجه به نتايج اين پژوهش، مشخص شد كه تعداد روندهاي معني. درصد بررسي

مي سفيد كردن داده من. شود ها كمتر دار تر داراي روندهاي معني هاي كوچك كندال در مقياس- همچنين، نتايج آزمون
و در عين حال با افزايش سطحه تعداد روندهاي معنيكه در مقياس ماهان باشد بطوري بيشتري مي دار بيشتر شده است
به95اطمينان از  مي درصد تعداد روندهاي معني99درصد هاي سرد روند كاهشي آبدهي در ماه. شود دار كمتر نتيجه

و يا بدون روند بوده سال كه بارندگي از حد از منابع آب سطحي اند نشان دهنده برداشت بيش ها يا داراي روند افزايشي
بهو زيرزميني منطقه مي و استفاده بهينه از آن، قابل مالحظه باشد لذا توجه به اين مسئله، منظور استحصال آب باران

و در عين حال پايا بودن همچنين، روند افزايشي در تغييرات دماي اين منطقه در فصل. است و بهار هاي زمستان
مي نشان تغييرات بارش فصلي منطقه، در دهنده تغييرات اقليمي در منطقـه مورد مطالعـه باشد، كه بايستي

و تعيين الگوي كشت مناسب در منطقه، درنظر گرفته شود ريزي برنامه .هاي منابع آبي

من:هاي كليدي واژه  باران، پيش سفيد كردن كندال،-آبدهي، آزمون

 مقدمه
براي اثبات.و بارش راه مناسبي براي اثبات وجود تغييرات آب وهوايي است هاي ثبت شده دمااثبات وجود روند در داده

 افزايشباهاسري مقادير آياكه است اين تعيين روند آناليزاز هدف. شودوجود روند از آزمون تعيين روند استفاده مي
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و همكاران،(يابندمي كاهشيا افزايش زمان، بهزمونآ). 2005وانگ و ناپارامتريك هاي تعيين روند دو نوع پارامتريك
مييا خطي تقسيم موجود تابع يك توزيع هاي پارامتريك فرض بر اين است كه سري زماني در آزمون. شوند بندي
آنآزمون. باشندمي) خطي اغلب(آماري مشخص  را هاي پارامتريك عالوه بر تشخيص وجود روند قابليت تعيين شدت

دـها فاقهاي ناپارامتريك فرض بر آن است كه سريدر آزمون. سه نيز وجود خواهد داشتنيز دارد، لذا قابلييت مقاي
آمـتوزي ميونـاين آزم. اري مشخصي هستندـع من. دهند ها تنها وجود روند را تشخيص -Mann( كندال- آزمون

Kendall(و عدم وجود روند را در سري و وجود مي هاي زماني مورديك آزمون ناپارامتريك است و بررسي قرار دهد
ميروش آماري مناسبي براي اثبات وجود روند در سري براي تشخيص ديگر نيز چندين روش.باشدهاي هيدروكليمايي

. هيدرومتئورولوژيكي توسعه يافته است هايتغييرات ناگهاني در پديده
در ايستگاهدر اصلي رودخانه هفتدر رودخانه جريان فرايندهايبررا ناپايداريو روند آناليز)2005( همكارانو وانگ
 ساليانه دبي متوسطدر روندي هيچكه داد نشان كندال-من آزمونبا روند آناليز.دادند قرار بررسي مورد غربي اروپاي

. بود دارمعني نيز حداقل جريان سرييك.داد نشانرا داريمعني روند ساليانه حداكثر سرييك فقطو وجود ندارد
.]3[شدن مالحظه روندي هيچو گرفت صورت كنداليفصل آزمونبا جريان ماهانه هايريس
- زايندهزه آبخيزحودر روانابو بارندگي دما، رويبر اقليم تغييراز ناشي آثار)1384(مريدو بواني مساح نيز ايران در
 اين اثرو دادند قرار بررسي مورد ميالدي 2099-2070و 2039-2010براي دو دوره اقليمي سناريويدو تحترا رود

تااز حاكي آنها كار نتايجكه دادند قرار تحليلو تجزيه چادگان موردسدبه ورودي جريانبررا تغييرات كاهش جريان
 زاده، حسين)1389(و همكاران همچنين، اكبري].5[ است بوده برابر3تا جريان تغييرات ضريب افزايشو درصد8/5

با)1390(همكارانو، عبداللهي)1388(همكارانويطالي و مقايسه هايتحليـلاز استفـاده،  هايروش آماري
].2،1و4[ هاي آبخيز ايران پرداختنددر حوزه دبيو بارش روند تغييرات بررسيبه ناپارامتري،و پارامتري
و با توجه به هاي منابع ريزيات پارامترهاي اقليمي منطقه در برنامهاهميت آگاهي از تغييرنتايج مطالعات انجام شده

بآبي،  ، سنجابي در استان كرمانشاه حوزه آبخيزروند تغييرات پارامترهاي اقليمي تحليلمنظورهدر اين مطالعه
و پارامترهاي از دماآبدهي، بارش مي كندال-منآماري ناپارامتري آزمون با استفاده . شوندبررسي

و روش هامواد
 منطقه مورد مطالعه

و غربي حوضه رودخانه قرهسنجابي در شمال حوزه آبخيز كيلومتر مربع وسعت 1230سو در استان كرمانشاه قرار دارد
مي. دارد سنجابي در ايران، نواحي حوزه آبخيزموقعيت1شكل. باشدرودخانه اصلي اين حوضه رودخـانه دوآب مرك

و ايستگاه مي) ايستگاه دوآب مرك(آبسنجي حوضه مختلف ارتفاعي حوضه .دهدرا نشان

و هيدرولوژيكي منطقه سنجابي  بررسي اطالعات هواشناسي
و اقليم و دو از شش ايستگاه باران) 1371- 1385(ساله15سنجابي در دوره آماري حوزه آبخيزدر بررسي هوا سنجي

ميميلي 71/505 حوزه آبخيزندگي ساالنه بطور كلي ميانگين بار. ايستگاه دماسنجي منطقه استفاده شد باشد كه متر
و ماهماه و اسفند از بيشترين و شهريور از كمترين مقدار بارندگي برخوردار هستندهاي بهمن بنابراين. هاي تير، مرداد

و تابستان فصل خشك محسوب مي و بهار و پاييز فصل مرطوب مشخصات1 جدول. شونددر اين حوضه زمستان
ميتگاهايس .دهدهاي مورد استفاده در تحقيق حاضر را نشان
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ب حوزه آبخيزموقعيت. الف-1شكل  سنجابي حوزه آبخيزنقشه طبقات ارتفاعي. سنجابي در نقشه ايران

 هاي هواشناسي مورد استفاده در منطقه مورد مطالعهايستگاه-1جدول

ارتفاععرض جغرافياييجغرافياييطولنوع ايستگاهنام ايستگاهرديف
66020438101101274سنجيبارانبوانه1
66362738245861290هيدروكليماتولوژيدوآب مرك2
65109038428621379سينوپتيكروانسر3
65118138373171342سنجيبارانزكرياي4
63031838000251520سنجيبارانگهواره5
64354538371951370سنجيباراننهرآبي6

و دوآب مرك متوسط درجه حرارت حوضه سنجابي2با استفاده از اطالعات دما در -درجه سانتي6/13ايستگاه روانسر
مي حوزه آبخيزمنبع اصلي آب سطحي. باشدگراد مي باشد، اين رودخانه شاخه ابتدايي سنجابي رودخانه دوآب مرك

مي. آب قره سو استرودخانه پر باشد آمار آبدهي ايستگـاه هيدرومتري دوآب مرك كه خروجي اصلي حوضه سنجابي
ميدهد كه بطور كلي جريان رودخـانه از اردينشان مي و در تير ماه به بيشترين مقدار بهشت ماه روند افزايشي يابد
ميخود مي و در آذر ماه به كمتريرسد، سپس آبدهي رودخانه كم ميشود . رسدن مقدار خود

)M-K(كندال- آزمون من
يافت توسعه) Kendall, 1975( كندال توسط سپسو ارائه)Mann, 1945(من توسط ابتدا كندال-من آزمون

 بكار هواشناسيو هيدرولوژيكي هايسري روند تحليلدرايگستردهو متداول طوربه اين روش).1999سيرانو،(
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 آماري توزيعازكهايزماني هايسري برايآن كاربرد بودن مناسببه توانيـم روش قوت اينطاـنقاز.شودمي گرفته
 زماني هايسرياز برخيدركه حدي مقاديراز روش اين ناچيز پذيري اثر.نمود اشاره كنندنمي پيروي خاصي
و اركن( است روش ايناز استفاده مزاياي ديگراز نيز گردندمي مشاهده بر آزمون اين صفر فرض.)2005، تورگي
يكو دارد داللتهاهداد سريدر روند وجود عدمو بودن تصادفي در روند وجودبر دال)صفر فرضرد(پذيرش فرض
.باشدميهاداده سري

)پيش سفيد نشده(همبستگي بر روي سري زماني بدون حذف ضريب خودMKآزمون
و يكنواختي توزيع دادهمفرض صفر كندال-منندر آزمو و فرضهاي نمونه ستقل بودن
)1(را با رابطهSجهت انجام اين آزمون ابتدا بايد آماره. باشدميهادر داده وجود يك روند يكنواختمقابل

آن.محاسبه نمود و تعداد دادهام،مقدار دادهكه در و با رابطهها قابل محاسبه)2(تابع عالمت بوده
. است

)1(

)2(

و ميانگينSآمارهبراي مي)3(واريانس آن از رابطهو داراي توزيع نرمال بوده .آيدبدست

)3(

مي)4(با رابطهZياMKآماره آزمون. باشدام ميهاي يكسان در دسته تعداد دادهكه در آن . شودمحاسبه
.توان با استفاده از توزيع تجمعي نرمال محاسبه نمودميراMKآزمونZاحتمال آماره

)4(

تر از كوچكZبررسي شود، چنانچه) درصد95سطح اطمينان(%5داري در اين حالت اگر آزمون در سطح معني
ازو بزرگ+96/1 و اگرمي پذيرفته روند وجود عدموهاداده بودنباشد حكم مبني بر تصادفي-96/1تر آزمون در شود

ازو بزرگ+56/2تر از كوچكZسي شود، چنانچه برر) درصد99سطح اطمينان(%1داري سطح معني باشد-56/2تر
. شودمي پذيرفته روند وجود عدمحكم 
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 TFPWبر روي سري زماني پيش سفيد شده به روشMKآزمون
و همكاران 1TFPW-MKروش به) 2002( جهت شناسايي روند در يك سري زماني داراي خود همبستگي توسط يو

:]7[يدصورت زير ارائه گرد
مي به صورت زير 2TSAهاي نمونه با استفاده از روش شيب روند در داده-گام اول :شودبرآورد

)5(
مقدار آن برابر با صفرد نيست، اما اگر برابر صفر بود آنگاه ديگر نيازي به ادامه انجام آناليز رون اگر شيب تقريباً-گام دوم
و دادهنبود، آنگا بصـهه روند بصورت خطي فرض شده و بدون ورتـاي نمونه نوشته
.شوندروند مي
ميبا استفاده از معادالت زير ضريب خود همبستگي مرتبه اول سري بدون روند-گام سوم :گرددبرآورد

)6(

)7(
ميميانگين دادهوهاي نمونه سري بدون دادهيك ضريب خود همبستگي مرتبهكه در آن، -هاي نمونه

.باشد
چهـگ ض-ارمـام مـريب خود همبستگـپس از محاسبه  با استفاده از رابطه رتبه اول، خود همبستگي مرتبه اولي با

پيسفيد كردن پس از حذف روند از سرياين روش پيش.گرددحذف مي ش سفيد ها روش
مي TFPWيا كردن بدون روند مي TFPWها پس از انجام روش سري باقيمانده. شودناميده .باشديك سري مستقل

بديهي. گرددبا هم تركيب مي به صورتهاو سري باقيماندهته شده روند شناخ-گام پنجم
و اثر ضريب خود همبستگي نيز حذف شده استاست كه سري حاصل  .روند واقعي را حفظ كرده

مي جهت برآورد بر روي سري تركيبيMKآزمون-گام ششم . گرددروند واقعي انجام
و به منظور انجام كليبا توجه به عدم وجود نرم وط به روندـمربه محاسباتـافزاري مناسب جهت انجام محاسبات

. توسعه داده شد3افزاري در محيط ويژوال بيسيكتغييرات آبدهي نرم

 نتايج

1. Trend-free pre-whitening Mann–Kendall 
2. Theil-Sen Approach 
3. Visual Basic 
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درو بارش آبدهي، روند تغييرات پارامترهاي مشخص نمودنمنظورهب سه اين پارامترها سنجابي، حوزه آبخيزدما در
و ماهانه  پيش سفيد(بدون حذف ضريب خودهمبستگيMKآزمون با استفاده از دو مقياس زماني ساالنه، فصلي

.مورد بررسي قرار گرفته است TFPWپيش سفيد شده به روشو) نشده

 روند تغييرات در مقياس ساالنه- الف
دهنده با استفاده از روش رگرسيوني خطي نشان در ايستگاه دوآب مركت ميانگين آبدهي ساالنه روند تغييرابررسي

شكل-35/0وجود روند كاهشي با شيب حدود  -من آزموننتايج با اين حال. نشان داده شده است2است كه در
درو كندال ، ساالنه نشان داده شده است در مقياس2 جدولدر كه سنجابي حوزه آبخيزبررسي روند تغييرات آبدهي

و پيش سفيد نشده در سطح اطمينان و95حاكي از بدون روند بودن اين تغييرات در حالت پيش سفيد شده درصد
مي 99 . باشددرصد

 نتايج آناليز روند ساليانه در ايستگاه هيدرومتري دوآب مرك در حوزه آبخيز سنجابي–2جدول

رديف
نام

حد پايينRحد بااليR ايستگاه
R

PZZ_TFPWP_TFPW شيب

1
دوآب
 مرك

49/050/0-35/030/0-58/8858/1-20/1-98/76

 رات متوسط آبدهي ساالنه در دراز مدتيتغي–2شكل

و اطراف بارش ساالنه در ايستگاهمتوسط با توجه به مقادير بي، سنجا حوزه آبخيزهاي هواشناسي واقع در داخل
و دما در  شكل با روش رگرسيون خطي منطقه تغييرات ميانگين ساالنه بارش از نشان داده شده است3در كه حاكي

و وجود روند افزايشي با شيب حدود ميانگينبراي-86/5وجود روند كاهشي با شيب حدود  15/0بارش ساالنه منطقه
مي ميانگينبراي .باشددماي ساالنه منطقه
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در)بساالنه تغييرات بارش) الف-3شكل  سنجابي حوزه آبخيزتغييرات دماي ساالنه

و دما در منطقه مورد مطالعه، روند تغييرات ساالنه شش ايستگاه هواشناسي همچنين به منظور بررسي تغييرات بارش
و بررسي قرار گرفت كه نتايج آن در جدول- اين منطقه مورد آزمون من نتايج. نشان داده شده است4و3كندال

مي3جدول  و95دهد كه مقادير بارش ساالنه در هر شش ايستگاه در سطح اطمينان نشان درصد در حالت99درصد
و پيش سفيد نشده بدون رونـد مـيپيش  مي4نتايج جدول. باشندسفيد شده دهد كه تغييرات دماي ساالنه در نشان

و بدون روند در سطح اطمينان95افزايشي در سطح اطمينان ايستگاه دوآب مرك داراي روند  در99درصد درصد
و در حالت پيش سفيد شده در هر دو سطح اطمينان حالت پيش سفيد نشده مي درصد بدون روند99و95باشد

و پيش سفيد نشده. است و در هر همچنين تغييرات دماي ساالنه در ايستگاه روانسر در هر دو حالت پيش سفيد شده
. درصد بدون روند تشخيص داده شده است99و95دو سطح اطمينان

 سنجي حوضه سنجابيهاي باراننتايج آناليز روند ساليانه در ايستگاه–3جدول

PZ شيبR حد پايينR حد بااليR نام ايستگاه رديف
35/004/000/000/0-37/050/0 روانسر1
-04/5779/0-35/052/0-25/050/0 دوآب مرك2
-58/2330/0-35/066/0-06/050/0 بوانه3
35/018/058/2330/0-50/0-12/0 گهواره4
-30/8029/1-35/035/1-45/050/0 نهرآبي5
-66/6289/0-35/075/0-50/0-02/0 زكرياي سنجابي6

 سنجي حوضه سنجابيهاي دمانتايج آناليز روند ساليانه در ايستگاه–4جدول

PZZ_TFPW P_TFP شيبRپايينحدRحد بااليR نام ايستگاه رديف
W

35/016/016/9607/275/198/91-30/049/0دوآب مرك1

35/003/0-03/049/0 روانسر2
58/
37 

49/021/0-64/16
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 روند تغييرات در مقياس فصلي-ب
با استفاده از رگرسيون خطي نشان داده شده است در ايستگاه دوآب مرك تغييرات ميانگين آبدهي فصلي4 در شكل

ميدر تمام فصلروند منفي تغييرات ميانگين رواناب رودخانه دوآب مرك نتايج حاكي از وجود كه . باشدهاي سال
و بررسي روند تغييرات آبدهي همچنين من سنجابيحوضهدر فصلي نتايج آزمون  در جدول ندالك-با استفاده از آزمون

هاي با توجه به اين جدول تغييرات ميانگين آبدهي فصلي رودخانه مورد مطالعه در تمام فصل. نشان داده شده است5
و در سطح اطمينان99سال در سطح اطمينان  درصد بجز فصل زمستان كه داراي روند95درصد بدون روند بوده
ميكاهشي است ساير فصل . باشندها بدون روند

ب) تغييرات آبدهي فصلي ايستگاه دوآب مرك الف-4شكل ج) بهار د) تابستان  زمستان) پاييز

من-5جدول  كندال براي سري آبدهي فصلي-مقادير آماره آزمون

 زمستان پاييز تابستان بهار ايستگاه
-97/1-44/0-66/0-53/1دوآب مرك

من6جدول را- نتايج آزمون نباران گاهايستششهاي بارندگي فصلي در براي سري كندال ميسنجي منطقه . دهدشان
و95با توجه به اين جدول تغييرات بارندگي در فصل بهار در هر شش ايستگاه در هر دو سطح اطمينان 99درصد

و نهرآبي در سطح اطمينان در فصل تابستان ايستگاه. درصد بدون روند است درصد داراي روند95هاي روانسر، بوانه
و ساير ايستگاه ميكاهشي هستند و در سطح اطمينان ها بدون روند ها بدون روند درصد تمام ايستگاه99باشند

و95و زمستان نيز در هر دو سطح اطمينان پاييزهاي در فصل. هستند درصد تغييرات بارندگي در تمام99درصد
ميايستگاه .باشدهاي منطقه سنجابي بدون روند
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من-6جدول  هاي بارندگي فصليكندال براي سري- مقادير آماره آزمون

 زمستان پاييز تابستان بهار ايستگاه
77/075/1-00/019/2 روانسر

99/0-05/033/0-09/1 دوآب مرك
-33/0-44/022/0-20/1 بوانه
22/011/0-35/2-31/1 گهواره
-20/1-33/0-35/2-09/1 نهرآبي

99/077/0-70/1-86/1زكرياي سنجابي

مينتايج آزمون براي سري7جدول و روانسر را نشان با توجه به اين. دهدهاي دماي فصلي در دو ايستگاه دوآب مرك
و95جدول تغييرات دما در هر دو ايستگاه در فصل بهار داراي روند افزايشي در هر دو سطح اطمينان  درصد99درصد

بدو در فصلاست  و پاييز 95در سطح اطمينان در ايستگاه دوآب مرك در فصل زمستان. ون روند استهاي تابستان
و در سطح اطمينان مي99درصد داراي روند افزايشي تغييرات دما در ايستگاه روانسر همچنين. باشددرصد بدون روند

و زمستان در هر دو سطح اطميناندر فصل و95 هاي تابستان، پاييز مي99درصد .باشنددرصد بدون روند

من-7جدول  هاي دماي فصليكندال براي سري-مقادير آماره آزمون

 زمستان پاييز تابستان بهار ايستگاه
63/200/020/108/2دوآب مرك
55/0-99/0-74/231/1 روانسر

 روند تغييرات در مقياس ماهانه-ج
ميبراي سري كندال-من نتايج آزمون8جدول با توجه به اين جدول تغييرات آبدهي.دهدهاي آبدهي ماهانه را نشان

و شهريور در هر دو سطح اطمينان هاي مهر، آبان، آذر، اسفند، ارديماهانه در ايستگاه دوآب مرك در ماه بهشت، مرداد
و 95 مي99دررصد ايكه در ماهدر حالي. باشددرصد بدون روند و بهمن 95ن تغييرات در سطح اطمينان هاي دي

و در سطح اطمينان و در ماه99درصد داراي روند كاهشي و خرداد درصد بدون روند است در تغييرات آبدهي هاي تير
و در سطح اطمينان95 سطح اطمينان مي99درصد داراي روند كاهشي .باشددرصد بدون روند

من-8جدول  هاي آبدهي ماهانهسريكندال براي- مقادير آماره آزمون

ايستگا
ه

فروردياسفند بهمندي آذر آبان مهر
ن

ارديبهش
ت

شهريو مرداد تيرخرداد
ر

دوآب
 مرك

77/0
-

44/0
-

99/0
-

19/2
-

30/2
-

09/1
-

09/1-55/0-41/2
-

86/1
-

66/0
-

44/0-
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من9جدول ميهاي بارندگي ماهانه را در شش ايستگاه منطقكندال براي سري-نتايج آزمون . دهده مورد مطالعه نشان
-هاي مهر، آبان، آذر، دي، اسفند، ارديهاي منطقه در ماهبا توجه به اين نتايج تغييرات بارندگي ماهانه در تمام ايستگاه

و مرداد بدون روند مي كه در بهمن ماه تغييرات بارندگي در ايستگاه گهواره در سطح در حالي. باشندبهشت، خرداد
و در سطح اطميناند95اطمينان  و اين تغييرات در ساير99رصد داراي روند افزايشي درصد بدون روند است
ميايستگاه روند تغييرات بارندگي ماهانه در در تير ماه همچنين. باشندها در هر دو سطح اطمينان ذكر شده بدون روند

و در سطح اطمينان95ايستگاه روانسر در سطح اطمينان  و در ساير99درصد كاهشي درصد بدون روند است
و95ها در هر دو سطح اطمينان ايستگاه مي99درصد شه. باشنددرصد بدون روند ريور ماه اين در همچنين در
و نهرآبي در سطح اطمينان ايستگـاه و در سطح اطمينان95هاي بوانه درصد بدون روند99درصد داراي روند كاهشي

و در ساير ايستگاه .ا در هر دو سطح اطمينان ذكر شده بدون روند استههستند

من-9جدول  هاي بارندگي ماهانهكندال براي سري- مقادير آماره آزمون

بهمدي آذر آبان مهرايستگاه
ن

فروردياسفند
ن

ارديبهش
ت

شهريو مرداد تيرخرداد
ر

 روانسر
55/022/044/0

-
99/009/

1
00/000/000/042/1

-
08/2
-

49/0
-

00/0

دوآب
 مرك

31/109/1
-

53/1
-

33/066/022/044/0-55/0-09/1
-

66/0
-

05/000/0

 بوانه
33/0
-

33/0
-

22/0
-

20/1
-

88/
0

31/1
-

77/0-20/1-00/031/133/014/2-

 گهواره
60/0
-

33/033/0
-

77/041/
2

99/0
-

55/042/1-48/1
-

60/0
-

31/1
-

09/1-

 نهرآبي
09/1
-

00/077/0
-

33/042/
1

86/1
-

00/088/0-09/1
-

16/031/1
-

14/2-

زكرياي
سنجا
 بي

44/042/100/066/0
42/
1

09/1
-

77/0-88/0-
44/0
-

48/1
-

04/1
-

00/0

من10جدول ميكندال براي سري- نتايج آزمون نتايج. دهدهاي دماي ماهانه را در دو ايستگاه منطقه سنجابي نشان
در هاي مهر، آبان، بهمن، خرداد،ات دماي ماهانه در ماهدهد كه تغييرنشان مي و شهريور در هر دو ايستگاه تير، مرداد

و95هر دو سطح اطمينان  آذر ماه ايستگاه روانسر داراي روند كاهشي در كه در حالي. درصد بدون روند است99درصد
و در سطح اطمينان95در سطح اطمينان دما تغييرات ميدر99درصد است درو باشدصد بدون روند اين تغييرات

و تغييرات دما در ماهنايهمچنين. ايستگاه روانسر در هر دو سطح اطمينان ذكر شده بدون روند است هاي فروردين
و روانسر در سطح اطمينان اردي و در سطح اطمينان95بهشت در دو ايستگاه دوآب مرك درصد روند افزايشي دارد

رو 99 ميدرصد بدون درصد روند95همچنين در ايستگاه روانسر تغييرات دما در آذر ماه در سطح اطمينان.باشدند
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و در سطح اطمينان و99كاهشي دارد اين تغييرات در هر دو سطح در ايستاه دوآب مركدرصد بدون روند است
درصد95مرك در سطح اطمينانو در اسفند ماه تغييرات دما در ايستگاه دوآب اطمينان ذكر شده بدون روند است

و در سطح اطمينان  مي99داراي روند افزايشي .باشددرصد بدون روند

من-10جدول  هاي دماي ماهانهكندال براي سري- مقادير آماره آزمون

شهريور مرداد تيرخردادارديبهشتفرورديناسفندبهمندي آذر آبان مهر ايستگاه

00/0-08/297/119/285/230/264/133/066/0-09/131/109/1 دوآب مرك

-99/0-31/1-77/075/152/296/253/177/0-09/1-55/008/2-42/1 روانسر

و نتيجه  گيريبحث
ميدار پس از پيش سفيد كردن دادهروندهاي معنيدشود كه تعدابا بررسي نتايج اين پژوهش مشخص مي - ها كمتر

من نتايجهمچنين.دشون ميتر داراي روندهاي معنيهاي كوچككندال در مقياس- آزمون كه باشد بطوريدار بيشتري
از افزايشبا در عين حال. دار بيشتر شده استدر مقياس ماهانه تعداد روندهاي معني به95سطح اطمينان 99درصد

مي كمتر داردرصد تعداد روندهاي معني . شودنتيجه
بانه در برخي ايستگاهروند كاهشي بارش ماها قابلهاي در اين ماهـش آبدهـروند كاه وجود هاي منطقه مورد مطالعه

ميقبول  و يا بدون روند بودهسرد سال كه بارندگييهادر ماهاما رسد بنظر اند روند كاهشي ها يا داراي روند افزايشي
و زيرزمي ميآبدهي نشان دهنده برداشت بيش از حد از منابع آب سطحي -بهلذا توجه به اين مسئله باشدني منطقه

و ذخيرهمنظور و استفاده بهينه از آن، استفاده از آب باران .قابل مالحظه استسازي
و همچنين روند افزايشي در تغييرات دماي اين منطقه در فصل و بهار پايا بودن تغييرات در عين حال هاي زمستان

تغيير زيرا باشدمي) در غرب ايران(ت اقليمي در منطقه كوهستاني سنجابي بارش فصلي منطقه نشان دهنده تغييرا
 پارامترهاي ساير ايستا بودن مفهومبه بارش پايدارو حالت باشداقليم ناشي از تغيير تمام پارامترهاي اقليمي نمي

.]6[ دهدمي نشانرا ضوعمو اين نيز) 1993( همكارانو كارباجال مطالعهكههمچنان باشدنمي دما جملهاز اقليمي
درنظرو تعيين الگوي كشت مناسب در منطقه هاي منابع آبيريزيتوجه به اين تغييرات اقليمي بايستي در برنامه
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