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 چکیده
و بارش های مهم تحقیقاتی در مطالعات محققین بوده است. ی اخیر، تغییر جهانی اقلیم یکی از موضوعهادر طی دهه

یابی صنعتی، معماری، های شهری و روستایی، مکانریزیاست که در برنامهاصلی در اقلیم هر منطقه  و موثر دما دو عنصر

بررسی همزمان تغییرات دو عنصر مذکور با دانستن تعیین  نقش تعیین کننده دارد.کشاورزی، صنایع، اقلیم منطقه و غیره 

سری  هایر این مطالعه با استفاده از دادهکند. دی منطقه را به خوبی نمایان میتغییرات بارش و دما ،هازمان تغییر روند آن

، به بررسی روند 1955-2010در دوره آماری  زمانی مقادیر بارش و دمای ساالنه و ماهانه ایستگاه سینوپتیک بیرجند

در مقیاس  مذکور هایپرداخته شده است. جهت بررسی روند پارامتر هاو تعیین زمان تغییر روند آنایستگاهی تغییرات 

نتایج بررسی روند  کندال با حدف اثر خودهمبستگی استفاده شد. –ماهانه و ساالنه از نسخه اصالح شده آزمون من 

های ماهانه و ساالنه ایستگاه بیرجند از روندی کاهشی پیروی ارش در منطقه مورد مطالعه نشان داد که بارشتغییرات ب

باشد. روند دار میمعنی درصد 5در سطح  چنین بیشترین کاهش بارش نیز در فروردین ماه رخ داده است کهکرده و هم

رفت افزایشی باشد. جهت بررسی تغییرات لی که انتظار میباشد در حامنطقه مورد مطالعه نیز کاهشی می دمایتغییرات 

بارش در منطقه مورد مطالعه، پراکندگی بارش ساالنه ایستگاه مورد بررسی نیز محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ایستگاه 

 باشد.های ساالنه برخوردار مینظم در پراکندگی بارشمنتخب از توزیعی به شدت بی

 اصالح شده کندال – روند، منتست پتیت، ، بارشر، الیو کلمات کلیدی:

 

 مقدمه
های رایج به های آماری از جمله روشبررسی وجود یا عدم وجود روند در متغیرهای هیدرولوژی با استفاده از آزمون

اقلیم،  ممکن است به دلیل تغییرهای زمانی روند در این سری دباشد. اساسا وجوهای زمانی مذکور میمنظور تحلیل سری

های اخیر، (. در سالBrooks and Carrthers 1953های انسان باشد )تغییرات تدریجی طبیعی و یا تحت تاثیر فعالیت

اقلیمی در سطح جهان و اثرات احتمالی آن روی تغییر  - تعداد زیادی از مطالعات در زمینه شناسایی روند تغییرات آب

های پارامتری نسبت به روشروش(. Khalili et al 2014اند )گیاهی تمرکز یافتهمنابع آب، بیابان زدایی و کاهش تنوع 

های پارامتری فرضیاتی نظیر نرمال  های غیرپارامتری توان بیشتری در آزمون روند دارند ولی با توجه به این که در روش

برای متغیرهای هیدرولوژیکی درست ها از هم وجود داشته و ممکن است این فرضیات  بودن، ایستایی و مستقل بودن داده

که کاربرد بیشتری در مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی نیز داشته و  کندال – من نظیر غیرپارامتری هاینباشد، از روش

های غیرپارامتری جهت  (. در ضمن روشZhang et al 2001نیازی به مفروضات مذکور ندارد، استفاده شده است )

توان  چنین آزمون غیرپارامتری را می های پارامتری حساسیت کمتری نسبت به مقادیر پرت دارند. هم بررسی روند از روش

کندال عدم  - اساسی در روش من برای سری زمانی بدون در نظر گرفتن خطی یا غیرخطی بودن روند، به کار برد. فرض
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های  ( آزمون1995و همکاران ) Turkes (.Xu et al 2010ست )ا ها ب خودهمبستگی در بین دادهداری ضریمعنی

ساله میانگین درجه حرارت ترکیه به کار بردند. هم چنین  63های را جهت تعیین روند در داده 1مختلف غیر پارامتری

Turkes  (1996با استفاده از داده )  های تبخیرسنجی ترکیه، روند افزایش درجه ایستگاههای میانگین ساالنه درجه حرارت

ی حداقل و های ماهانه، فصلی و ساالنه( روند داده2011aو همکاران )  Tabariحرارت را در این مناطق مشاهده نمود. 

ها روند افزایشی مشاهده گردید. حداکثر درجه حرارت را برای غرب کشور بررسی کردند که در اکثر این ایستگاه

Dinpashoh  ( تبخیر و تعرق گیاه مرجع را در غرب کشور مورد بررسی قرار دادند و مشخص شد که 2011و همکاران )

های ساالنه، فصلی و ماهانه ( با استفاده از داده2011و همکاران )  Rioمیزان تبخیر و تعرق ماهانه افزایش یافته است. 

کندال در کشور اسپانیا  - با استفاده از آزمون من اند درجه حرارت رساله، رو 46ایستگاه هواشناسی در دوره آماری  437

صد اسپانیا در فصول بهار و تابستان دارای روند رد 60 از مورد مطالعه قرار دادند و نتایج این تحقیق نشان داد که بیش

-و حسین  Tabariدرجه سانتی گراد افزایش داشته است.  2/0الی  1/0ها حدود مثبت بوده و درجه حرارت تمام ایستگاه

اقع در ایستگاه سینوپتیک و 19انه را در ( روند درجه حرارت حداکثر و حداقل دمای ساالنه، فصلی و ماه2011bزاده )

رد مطالعه قرار داده، نتایج کندال مو - ساله با استفاده از آزمون من 30مناطق خشک و نیمه خشک ایران در دوره آماری 

درجه سانتی گراد در هر دهه افزایش  444/0و  09/0این تحقیق نشان داد درجه حرارت حداکثر و حداقل ساالنه به ترتیب 

ساله در حوضه رودخانه  53( بر اساس درجه حرارت و بارش میانگین ماهانه 2012و همکاران )  Yangداشته است. 

کندال روند این عوامل را مورد بررسی قرار داده و  - واشناسی اطراف آن با استفاده از آزمون منایستگاه ه 5ژانگوینان و 

و همکاران   Jain ر در فصول تابستان و بهار گزارش نمودند.د دار در بارندگی ساالنه و روند صعودی دماروند کاهشی معنی

 هند را مورد بررسی قرار دادند. این محققین از روش من غربای تغییرات بلندمدت بارش و دمای شمال( در مطالعه2013)

 2008تا  1871های زمانی ماهانه، فصلی و ساالنه بارش، در دوره آماری کندال در تشخیص روند بهره برده و در مقیاس -

 Duhan andبود. داری مشاهده نکردند، اما دما در هر سه مقیاس زمانی، روند افزایشی را تجربه کرده گونه روند معنیهیچ

Pandy (2013 در پژوهشی به مطالعه تغییرات زمانی و مکانی بارش )ساله منطقه مادهیا پارادش هندوستان  102

گر شیب سن به منظور تعیین روند یکنواخت بارش و از آزمون پتیت برای کندال و تخمین - پرداختند. آنها از آزمون من

های مورد بررسی در مقیاس ساالنه روندی حاصله نشان داد که تمامی ایستگاه تشخیص نقاط شکست استفاده کردند. نتایج

و   Chenبیشترین احتمال را برای تاریخ تغییر روند به خود اختصاص داده بود.  1978کاهشی را تجربه کرده و سال 

با  2011تا  1955ماری ( روند تغییرات بارش، دما و رواناب حوضه آبریز یانگ تسه چین را در دوره آ2014همکاران )

کندال مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود نشان دادند که میانگین دما روندی افزایشی  - استفاده از آزمون من

و  Khalili داری را تجربه نکرده و رواناب از روندی افزایشی برخوردار بوده است.داشته، بارش هیچگونه تغییرات معنی

 - با استفاده از آزمون من 1990-2010ایستگاه سینوپتیک ایران را در دوره آماری  140ند بارش ( رو2014همکاران )

ها مشاهده ایشان روند کاهشی را در بیشتر ایستگاه مورد بررسی قرار دادند. و در مقیاس ایستگاهی و اسپیرمن کندال

متوسط های بررسی روند داده، ی اخیرهاپدیده گرمایش جهانی و تاثیر آن بر میزان بارش و خشکسالی با توجه به کردند.

ها بر میزان بارش در تواند کمک زیادی در مورد تاثیر این پدیدهمی های سینوپتیکایستگاه و ماهانه ساالنه و بارش دما

ند تغییرات بارش و متوسط دمای ساالنه و ماهانه ایستگاه رو پراکندگی و هدف از تحقیق حاضر بررسی کشور داشته باشد.

 باشد.می 1955-2014سینوپتیک بیرجند در دوره آماری 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

                                                           
1
- Nonparametric  



 
کیلومتر مربع در نیم کره شمالی و در قاره آسیا واقع شده است. اقلیم ایران تقریبا  1648000ایران با وسعتی بیش از 

در این توان به دو فصل سرد و گرم تقسیم کرد. باشد و به طور کلی یک سال را میآن، چهار فصل میدر تمام نقاط 

ساله  60های مجموع بارش و متوسط دمای ماهانه و ساالنه  ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره آماری داده از تحقیق

به شرح جدول  مذکور مشخصات ایستگاه و 1 منطقه مورد مطالعه به شرح شکل .استفاده شده است (2014-1955)

  ارائه گردید. 1

 های مورد بررسی در ایستگاه سینوپتیک بیرجندمشخصات آماری داده -1جدول 

 (°C)متوسط دما    ایستگاه
متوسط بارش 

(mm) 
Longitude Latitude ارتفاع 

20/59 164 16.5 بیرجند  86/32  1491 

 

 
 مورد بررسی در سطح ایرانموقعیت ایستگاه سینوپتیک  -1شکل 

 

 

 
 کندال -آزمون من

کندال مورد بررسی -با آزمون ناپارامتری من بیرجند ایستگاه و دمای بارشهای زمانی در این مطالعه روند تغییرات سری

است.  . این آزمون بطور وسیعی در مطالعات هیدرولوژی، کلیماتولوژی و متئورولوژی مورد استفاده قرار گرفتهگیردمیقرار 

باشد، با این حال ممکن است ها میزمانی دادهشرط الزم برای استفاده از این آزمون عدم وجود خودهمبستگی در سری

ها حذف گردد تا بتوان از آزمون داده ها دارای خود همبستگی معنی دار باشند. بنابراین باید ابتدا اثر خودهمبستگی داده

MK  مطالعه حاضر عالوه بر آزمون مندر استفاده نمود. بدین منظور-( کندال مرسومMK1از ) آن ویرایش دیگر  دو

کندال با حذف کامل ساختار -آزمون منب( ( و MK2کندال با حذف خودهمبستگی مرتبه اول )-آزمون من الف( شامل

 شود. کندال شرح داده می-من استفاده شد. در ادامه هر سه روش آزمون( MK3خودهمبستگی )



 
 کندال بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی داده ها - نآزمون م

هم با بقیه مقادیر سری، مورد مقایسه قرار می گیرد. زمانی بصورت پیوسته و پشت سرهر مقدار در سری MK1در آزمون 

 :در نظر گرفته شدبصورت زیر  Sآماره
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که در آن
jx های متوالی،مقادیر دادهn ها وطول مجموعه داده sgn   تعریف گردید: بصورت زیر تابع عالمت بوده که 
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nتی ( نشان دادند که وق1975( و کندال )1945مان ) 8  باشد، آمارهS  تقریباً بطور نرمال توزیع شده و میانگین و

 باشد:آن بصورت زیر می واریانس
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 شود:بصورت زیر محاسبه می Zباشند. آماره آزمون استاندارد شدهام میiیکسان در دستههای تعداد داده itکه در آن
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کند. فرض صفر به پیروی می1از توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس  Zاستاندارد شده MK1آماره آزمون 

شرطی پذیرفته می شود که 
1 2 1 2Z Z Z     .قرار گیرد 

-برای هر یک از سری داده Zآماره و مقدار گرفتدرصد مورد استفاده قرار  10و  5، 1در این مطالعه سطوح معنی داری 

 . گردیدهای مورد بررسی محاسبه 

 سنشیب گر تخمین

که بزرگی روند باشد می Sen خط روند یا به اصطالح شیب شیب کندال-یک شاخص بسیار مفید در آزمون من

( و سن 1950دهد. مقدار شیب روند با استفاده از شیوه ارائه شده توسط تیل )یکنواخت را نشان می

 شد:( با رابطه زیر برآورد 1968)

(6                 )                                               j ix x
Median i j

j i


 
   

 
 

i,برآوردگر شیب خط روند و βکه در آن  jX X  به ترتیب مقادیر مشاهداتیi  ام وj مقادیر مثبت باشند. ام می  نشان

دهند. این روش در مطالعات هیدرولوژیکی بطور وسیعی دهنده روند افزایشی و مقادیر منفی آن روند کاهشی را نشان می

 ده است. استفاده ش



 
 (MK2آزمون مان کندال با حذف ضریب خودهمبستگی مرتبه اول )

( 1r( شرح داده شده است. در این روش اثر ضریب خودهمبستگی مرتبه اول )2009این روش توسط کومار و همکاران )

 این کار مراحل زیر انجام شد: گردد. برایها حذف میدار باشد، از سری دادهمحاسبه و در صورتی که معنی

 ، از رابطه زیر محاسبه گردید:1rضریب خودهمبستگی مرتبه اول،  -1
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درصد( مستقل از هم فرض شد که در شرط  10داری ها در صورتی )در سطح معنیسری داده -2

1

1 1.645 2 1 1.645 2
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با روش کالسیک )یا  MKکرد که در این حالت آزمون صدق می 

MK1ها برروی روند آنها به صورت زیر حذف شود در غیر این صورت اثر ضریب خودهمبستگی مرتبه اول داده( انجام می

 شد.می

 ( محاسبه و سری جدیدی به شرح زیر به دست آمد.6ها از رابطه )ای سری دادهبر βشیب خط روند یا  -3

(8                                                                                        )( )i ix x i    

 شد.های سری جدید مجددا محاسبه داده 1rضریب  -4

iyها )، از سری جدید به شرح زیر حذف و سری باقیماندهAR(1)مولفه ضریب خودهمبستگی مرتبه اول  -5  از رابطه )

 زیر به دست آمد:

(9                                                                                               )1 1i i iy x r x 
     

)بار دیگر مقدار روند  -6 )i  ( به سری اخیر افزوده شد و سری نهاییiy:به شرح زیر به دست آمد ) 

(10                                                                                            )  ( )i iy y i   

این کار با . شودمیوجود روند در آنها بررسی می  ،های ترکیبی( به سری دادهMK1کندال ) - اکنون با اعمال آزمون مان

ها شد روند دادهمی 645/1محاسبه شده بزرگتر از رقم  Zکندال برای سری اخیر انجام گرفت. اگر-من Zمحاسبه آماره

ها به شد روند دادهمی 33/2و  96/1محاسبه شده بزرگتر از ارقام  Zشد و اگردار فرض میدرصد معنی 10در سطح 

ها در وجود روند در دادهدار فرض شد. در غیر این صورت فرض صفر مبنی بر درصد معنی 1درصد و  5ترتیب در سطح 

 شد. داری مورد نظر رد سطح معنی

 (MK3) دارمعنی خودهمبستگیضرایب کامل اثر کندال با حذف -آزمون من 

( ارائه 1998توسط حامد و رائو )دار به منظور حذف اثر کامل ضرایب خودهمبستگی معنیکندال اصالح شده -آزمون من

واریانس اصالح  ابتداگردد. زمانی بررسی و حذف میدار در سریخودهمبستگی معنیگردید. در این آزمون همه ساختار 

که با  شده V S


 شود به شرح زیر حساب شد: نشان داده می 

(11                                                                                  )   
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که در آن  V S ( و 4از رابطه )ir ضریب خودهمبستگی با تأخیرi ( 7درصد از رابطه ) 10داری در سطح معنی

 مقدار عبارت (5کندال، در رابطه )-من Zند. برای محاسبهدشمحاسبه  V S  با V S


د. حامد و رائو یگردجایگزین  

 )قدرت( بر توان یاثر کندال مرسوم بوده و -تر از روش مان دقیقداری روند معنی روش،این  در که د( نشان دادن1998)



 
و خلیق و همکاران،  2009ندارد. این روش در تحقیقات زیادی بکار برده شده است )مانند کومار و همکاران، آزمون 

2009.) 

 آزمون پتیت

پیدا کردن نقاط تغییر  برایروش توسعه داده شد. این پتیت توسط  1979آزمونی ناپارامتری است که در سال  پتیتتست 

دار ای و بدون توزیع جهت تشخیص تغییرات معنیآزمونی با پایه رتبه تست پتیتشود. در یک سری زمانی به کار برده می

نباشد. آماره موجود تغییر  زمانای در مورد در میانگین سری زمانی است و این موضوع زمانی اهمیت دارد که هیچ فرضیه

 (:1979پتیت به شرح زیر است ) پتیتآزمون 

 آید:دست میهصورت زیر ببه ابتدا سری زمانی 

(13                                                                )                          

. شودمحاسبه می 2 رابطهصورت بهنیز  (.)sgnتعداد داده درسری آماری است. تابع  nطول دوره آماری و  t فوقدر رابطه  

 آید: دست میبه Pآماره جایگزین شده و  12از رابطه زیر محاسبه شده ودر رابطه  kمقدار 

(14                                                                                  )                   

(15                                                                      )                                

دهنده سال وقوع شکست در سری زمانی مورد مطالعه نشان H1 و فرض های دادههمگنگر بیان:  H0فرض در این آزمون، 

توان این نقطه ( باشد می05/0یا مقدار سطح معنی داری ) محاسبه شده کوچکتر از  Pدر صورتی که مقدار باشد. می

 H0مقدار ریسک یا خطای رد کردن فرض  Pدر واقع مقدار محاسبه شده  .از نظر آماری معنی دار دانست ،تغییر را در سری

بر اساس  پتیت آزمون مطالعه، دراین دار دانست.این تغییر را معنیتوان درصد کمتر باشد می پنجاست که اگر این خطا از 

 تایی مونت کارلو  انجام شد. 10000سازیشبیه

 PCIشاخص 

بواران پیشونهاد شوده اسوت. مقیواس سواالنه ایون شواخص بوه          و پراکنودگی  به عنووان شاخصوی از تمرکوز     PCIشاخص 

 (:Oliver, 1980) شود( محاسبه می16) رابطهصورت 

(16)                                                                                      
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 PCI ،3/8باشد. بر اساس فرمول پیشنهادی، حداقل مقدار تئوری ام می i: مقدار بارندگی ماهانه در ماه Piکه در آن، 

-معنی که مقدار یکسان بارندگی در هرماه اتفاق می دهد )به اینبوده که یکنواختی کامل در توزیع بارندگی را نشان می

1دهد که کل بارندگی در ، نشان میPCIبرای  7/16افتد(. مقدار 
2

برای این  25از بازه زمانی تمرکز یافته است و مقدار  

1در های دریافتی بارشاست که کل  آن شاخص، نشان دهنده 
3

)بدین معنی که کل بارندگی در  دهدمی بازه زمانی رخ  

، یک 10کمتر از  PCIپیشنهاد کرد که مقادیر  Oliver (1980)ماه اتفاق افتاده است(. بر اساس این دسته بندی،  4

، تمرکز متوسط بارندگی و مقادیر 15تا  11از  PCIتوزیع یکنواخت از بارندگی )تمرکز کم بارندگی( را نشان دهد. مقادیر 

بزرگتر مقادیر  Oliver (1980)بندی براساس طبقهتوزیع نامنظم بارندگی باشند. نشان دهنده اخص نیز این ش 20تا  16

 .Luis et al) کندنمایندگی مییک بی نظمی زیاد از توزیع بارندگی )تمرکز زیاد باران( را وجود  PCIشاخص برای  20از 

2011.) 
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 و بحث نتایج

در دوره  بیرجند ایستگاه سینوپتیکو مجموع بارش  دمادر این مطالعه برای بررسی وجود روند در سری زمانی متوسط 

 بررسی تغییرات روند نتایجاستفاده شد.  اصالح شده  کندال - ایستگاهی از آزمون مندر مقیاس ، 1955-2014آماری 

نمودار تغییرات پارامترهای مورد  .ارائه شد 2 به شرح جدول ماهانهمقیاس ساالنه و دو  درهای مورد بررسی دادهایستگاهی 

 باشد.قابل مشاهده می 3و  2های به شرح شکل در مقیاس ساالنه بررسی نیز

سال
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 1955-2014نمودار تغییرات مجموع بارش ساالنه ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره آماری  -2شکل 
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 1955-2014حرارت ساالنه ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دوره آماری نمودار تغییرات متوسط درجه  -3شکل 

 
 



 
و مجموع  دمامتوسط های سری زمانی داده تغییرات بررسی روند درکندال اصالح شده  –آزمون من  Zآماره  نتایج -2جدول 

 1955-2010در دوره آماری  مورد بررسی سینوپتیک ساالنه ایستگاه بارش ماهانه و
 پارامتر مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور ساالنه

 بارش 0.37 1.60 0.23- 1.22- 1.10 0.12- 2.67- 0.49 1.47 0.22 0.16 0.33 1.26-

 دما 0.19- 0.59- 0.69- 1.48- 0.59- 1.07- 0.09 0.02 0.50- 1.40- 1.17- 1.11- 0.62-

 
 سینوپتیک ساالنه ایستگاه و مجموع بارش ماهانه و های متوسط دماسری زمانی داده روند تغییراتشیب خط نتایج  -3جدول 

 1955-2010در دوره آماری  مورد بررسی
 پارامتر مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور ساالنه

 بارش 0.00 0.00 0.02- 0.17- 0.17 0.02- 0.42- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04-

 دما 0.00 0.01- 0.01- 0.02- 0.01- 0.02- 0.00 0.00 0.00 0.02- 0.01- 0.01- 0.01-

 
 1955-2014های مورد مطالعه در دوره آماری ایستگاه و نتایج بررسی روند تغییرات سری زمانی متوسط دمای ساالنه

در  کاهشیدارای روند  های مورد بررسیماهاکثر نشان داد که دار پس از حذف اثر همه ضرایب خودهمبستگی معنی

-هم باشد.دمای منطقه مورد مطالعه کاهشی مینیز تغییرات روند سری زمانی در مقیاس سالنه  متوسط دمای ساالنه است.

تغییرات د که چنین نتایج بررسی روند تغییرات دما در دو مقیاس ساالنه و ماهانه در سطح منطقه مورد مطالعه نشان دا

درصد هیچ گونه روند کاهشی و یا افزایشی در مقادیر سری زمانی ماهانه و  5داری دار بوده و در سطح معنیروند غیرمعنی

متوسط درجه حرارت منطقه مورد مطالعه در دو ماه فروردین و اردیبهشت روندی  ساالنه متوسط درجه حرارت دیده نشد.

با توجه به نتایج حاصل از بررسی شیب خط روند در سری زمانی ماهانه و ساالنه افزایشی و خفیفی را تجربه کرده است. 

ردیبهشت، فروردین و مهرماه های خرداد، امتوسط درجه حرارت منظقه مورد مطالعه نشان داد که شیب خط روند در ماه

های تیر، اسفند و دی های مورد بررسی بیشترین مقدار کاهش متوسط درجه حرارت در ماهدر بین ماه باشد.تقریبأ ثابت می

به عبارت دیگر با توجه به شیب خط روند، تغییرات دما در  باشد.دار میرخ داده است که این مقدار کاهش نیز غیرمعنی

درجه  2/1باشد که این موضوع به معنی کاهش دمای گراد در هر سال میدرجه سانتی -02/0ر حدود های مذکوماه

-تغییرات سری زمانی متوسط درجه حرارت در ماه باشد.های مذکور میساله در ماه 60گرادی در طی دوره آماری سانتی

 ارائه گردید. 4 های تیر، اسفند و دی به شرح شکل
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 1955-2014های تیر، اسفند و دی در دوره آماری نمودار تغییرات متوسط درجه حرارت ماه -4 شکل

-2014توان کاهش مقادیر متوسط درجه حرارت منطقه مورد مطالعه را در طی دوره آماری می 4با توجه به شکل 

-دار میهای فوق غیرمعنیماه و اسفند مشاهده کرد. کاهش مقادیر متوسط درجه حرارت در یهای تیر، ددر ماه 1955

کندال اصالح شده نشان داد که متوسط درجه حرارت ایستگاه مورد مطالعه در طی دوره آماری مورد  –من  Zمقادیر  باشد.



 
بررسی در فصل تابستان بیشترین میزان کاهش را داشته در صورتی که روند افزایشی در مقادیر متوسط درجه حرارت در 

. در است بیرجند روند کاهشی خفیفی را در دمای تابستانه تجربه کردهایستگاه به طور کلی  است.فصل بهار رخ داده 

( نیز وجود روند کاهشی دما را در 2008زاده و صبوحی و سلطانی )(، طبری و حسین2011مطالعات کوثری و همکاران )

توان چنین استنباط کرد قابل مشاهده است، می هاماهر کثادما در  کاهشیاند. با توجه به اینکه روند این ایستگاه نشان داده

( به خوبی این حقیقت را بیان کرده و مورد تایید قرار 2دما مواجه خواهد بود. جدول ) کاهشیکه مقیاس ساالنه نیز با روند 

دما  در مقادیر ماهانهها روندی کاهشی درصد از ماه 83و  افزایشی یدارای روند هاماهدرصد از  17دهد. به عبارت دیگر می

کندال اصالح شده در بررسی روند تغییرات بارش ماهانه و ساالنه  –نتایج بررسی آزمون من  در منطقه مورد مطالعه دارند.

ها روندی افزایشی را تجربه کرده است. در بین ایستگاه سینوپتیک بیرجند نشان داد که مجموع بارش ماهانه در اکثر ماه

های مهر، آبان، بهمن، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور روندی های شامل ماهدرصد ماه 67بررسی های مورد ماه

با توجه به شیب خط روند  باشد.دار میافزایشی در مقادیر مجموع بارش ماهانه داشته که تمامی روندهای افزایشی غیرمعنی

متر افرایش میزان بارش در هر سال میلی 17/0ط به بهمن ماه با بیشترین میزان افزایش بارش مربو 3ارائه شده در جدول 

-میلی 10سال دوره آماری حدود  60توان نتیجه گرفت که در طی باشد. با توجه به طول دوره آماری مورد بررسی میمی

که تغییرات شود توجه به شیب خط روند مشاهده میچنین با هم های بهمن ماه افزوده شده است.متر به مجموع بارش

-ثابت بودن مقادیر شیب خط روند در ماه باشد.می ناچیزهای مهر، آبان، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور بارش ماه

های آذر، دی، اسفند و فروردین روندی ماه باشد.ها در فصل تابستان میهای تیر، مرداد و شهریور بیانگر فقدان بارش

-اند که در این بین روند تغییرات کاهشی بارش در فروردین ماه معنیبارش ماهانه تجربه کردهکاهشی را در مقادیر مجموع 

های فروردین و دی بیشترین مقدار های دارای روند کاهشی بارش، ماهدر بین ماه باشد.دار میها غیر معنیدار و در سایر ماه

-قابل مشاهده است، میزان کاهش بارش در ماه 3جدول طور که از همان کاهش روند را با توجه به شیب خط روند دارند.

فروردین ماه بیشترین  باشد.متر در طی دوره آماری مورد بررسی میمیلی 10و  25های فروردین و دی به ترتیب حدود 

 5شرح شکل  نمودار تغییرات بارش فروردین و دی به ها در مجموع بارش ماهانه داشته است.کاهش را در بین سایر ماه

باشد. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات مقادیر مجموع بارش ساالنه ایستگاه بیرجند در طی دوره آماری قابل مشاهده می

 باشد. دار میمورد بررسی کاهشی و غیرمعنی
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 فروردین ایستگاه سینوپتیک بیرجندهای دی و نمودار تغییرات مجموع بارش ماهانه در ماه -5شکل 

بعد از بررسی روند تغییرات بارش و دما در منطقه مورد مطالعه، زمان تغییر روند )زمان شکست در سری زمانی( نیز با 

 5های زمانی مورد بررسی در جدول روند سریزمان تغییر استفاده از آزمون پتیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی 

 است. ارائه شده 
 1955-2014نتایج حاصل از بررسی زمان تغییر روند سری بارش و دمای ایستگاه بیرجند در دوره آماری  -5جدول 

 پارامتر مهر آبان آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور ساالنه

 بارش       1364      

 دما 1362     1358    1363 1364  1362

 
بررسی زمان تغییر روند سری زمانی بارش ایستگاه سینوپتیک بیرجند در دره آماری مورد بررسی نشان داد که نتایج 

های مجموع بارش این فصل رخ داده است که این شکست در سال دار در دادهفقط در ماه فروردین یک شکست معنی

توان نتیجه گرفت که ساالنه و ماهانه این ایستگاه می جه به نتایج بررسی روند تغییرات مجموع بارشوبوده است. با ت 1364

-به بعد شکستی در داده 1364دار مقادیر بارش باعث شکست در سری زمانی بارش شده است و از سال روند کاهشی معنی



 
شروع شده است. در سری زمانی بارش ایستگاه بیرجند شکست  1364ها از سال ها رخ نداده است و تقریبأ کاهش بارش

-شکست 1364تا  1358های در سری زمانی دمای ماهانه ایستگاه مورد بررسی در سال دار دیگری برآورد نگردید.معنی

نیز در میانگین دمای ساالنه منطقه مورد مطالعه شکستی رخ داده  1362هایی در سری زمانی رخ داده است. در سال 

خلیلی و  رخ داد است. 60دیر بارش و دما در نیمه اول دهه است. به طور کلی نتایج نشان داد که تمامی تغییرات مقا

را برای بیشتر مناطق ایران در دو دهه گذشته مشاهده کردند.  بارش ( نیز در تحقیقات خود روند کاهشی2012همکاران )

وجود رطوبت در هوا جزو ملزومات رخداد بارش بوده و تغییرات آن با عوامل دیگری همچون وجود آب در سطح زمین، 

جموعه این وجود انرژی کافی برای انجام فرآیند تبخیر، مکانیسم مناسب برای انتقال بخار آب و غیره در ارتباط است. م

کند. برای نزول بارش نه تنها وجود بخار عوامل در فرآیندی پیچیده تغییرات فشار بخار هوا را در زمان و مکان مشخص می

آب و رطوبت در هوا الزم است، بلکه مکانیزمی برای سرد شدن هوا تا رسیدن به فشار بخار اشباع نیز ضروری است. از 

( و زارع نیستانک و همکاران 2013(، کوثری و همکاران )2012بوحی و همکاران )(، ص2011زاده )طرفی طبری و حسین

توان های سرد سال وجود دارد و از این رو می( نشان دادند که روند افزایشی دما در پهنه کشور ایران به ویژه در ماه2014)

با توجه به کاهش مقادیر بارش و ه دانست. تغییرات دمایی را به عنوان یکی از دالیل کاهش بارندگی در منطقه مورد مطالع

رسد. در نهایت با استفاده ضروری به نظر میو پراکندگی بارش  توزیعدما در سطح منطقه و تغییرات پراکنده بارش، بررسی 

(، توزیع و پراکندگی بارش در ایستگاه بیرجند مورد PCIهای بارش منطقه مورد مطالعه و شاخص تراکم بارش )از داده

 ارائه گردید. 6فت. نتایج بررسی شاخص تراکم بارش ساالنه ایستگاه منتخب به شرح شکل رسی قرار گربر
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 نتایج بررسی و محاسبه شاخص تراکم بارش در مقیاس ساالنه -6شکل 

توزیع بارش ( تراکم و 1980بندی الیور )نتایج بررسی توزیع و پراکندگی بارش ایستگاه بیرجند نشان داد که بر اساس طبقه

های و توزیع بارش منظم قرار دارد. بر این اساس تراکنظم و به شدت بیساالنه ایستگاه منتخب اغلب در دسته پراکندگی بی

نظم در پراکندگی بارش از الگویی بی 1388و  1385، 1376، 1373، 1361، 1358، 1354، 1347، 1337های سال

کنند. الگوی غالب پراکندگی به شدت نامنظم در پراکندگی بارش ساالنه پیروی میها از الگویی کنند. سایر سالپیروی می

نظم های سال به شدت بیباشد و این بدین معنی است که پراکندگی بارش بین ماهنظم میبارش در منطقه به شدت بی

یستگاه بیرجند در مقیاس های اباشد. نتایج بررسی روند تغییرات بارش در سطح منطقه نشان داد که مجموع بارشمی

چنین مقیاس ساالنه ها و همها به غیر از فروردین ماه در تمامی ماهکاهش بارشداری نداشته است و ساالنه تغییرات معنی

با توجه به در دوره آماری مورد بررسی  PCIداری داشته است. روند تغییرات مقادیر شاخص روندی کاهشی و غیرمعنی



 
باشد. نتایج نشان داد گرچه روند تغییرات مجموع می دارغیرمعنی( افرایشی و Z=0.35کندال اصالح شده ) –من  Zآماره 

 بررسی در وضعیت خوبی قرار ندارد. بارش منطقه محسوس نبوده ولی از نظر پراکندگی بارش، ایستگاه مورد

 

 گیرینتیجه

  -از آزمون ناپارامتری من   بیرجند و ساالنه ایستگاه ماهانهی ساله( متوسط دما 60در این مطالعه روند تغییرات دراز مدت )

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که  1955-2014دار، در دوره آماری کندال، پس از حذف اثر خودهمبستگی معنی

(، a2011طالیی )های طبری و یافتهدر حالی که با توجه به  است کاهشیمورد مطالعه  های سالماهروند دما در اغلب 

های کشور کاهشی روند تغییرات دما در بیشتر ایستگاه( 2014( و زارع نیستانک و همکاران )2008صبوحی و همکاران )

اسفند و تیر بیشترین میزان کاهش دما را در های دی، روند تغییرات متوسط دمای ماهانه ایستگاه بیرجند در ماه .باشدمی

انتظار  .در صورتی که در سایر نقاط کشور روند افزایشی دما گزارش شده است اشته استطی دوره آماری مورد بررسی د

روند تغییرات بارش  رفت که با کاهش مقدار دما در منطقه مورد مطالعه روند تغییرات بارش افزایشی باشد در حالی کهمی

در مقیاس ساالنه روند تغییرات  شاهده شد.ها کاهشی بوده و بیشترین میزان کاهش بارش نیز در فروردین ماه ماغلب ماه

با توجه به این موضوع پراکندگی بارش در منطقه جهت  باشد.دار میدما و بارش منطقه مورد مطالعه کاهشی و غیرمعنی

بررسی توزیع و الگوی بارش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایستگاه بیرجند از نظر الگوی پراکندگی بارش )بر 

نظم بودن پراکندگی بارش در هر منطقه توزیع نامتناسب باشد. بینظم می( به شدت بی1980بندی الیور اساس طبقه

ها در منطقه مورد مطالعه روند افزایشی مقادیر کاهش روند تغییرات بارشدهد. های سال نشان میها را در بین ماهبارش

ها در الگوی نظمیدر ایستگاه مورد بررسی بیانگر افرایش بی PCIشی مقادیر تراکم بارش را در بر داشته که این روند افزای

-نظمیدر منطقه مورد مطالعه مشخص گردید هر ساله به شدت بی PCIبا بررسی روند تغییرات شاخص باشد. بارش می

 شود.های پراکندگی بارش در منطقه افزوده می
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Evaluation the Monthly Precipitation and Rainfall Changing of Birjand Synoptic Station 

during 1955-2014 
 

 
Abstract 

In recent decades, global climate change is one of the major research topics have been 

investigated in studies. Precipitation and temperature are two important aspects in each 

region and has a decisive role in urban and rural planning, industrial location, architecture, 

agriculture, industry, etc. Evaluation simultaneously these two mentioned elements with 

knowing the timing of changing trends, is well represented the changes in precipitation and 

temperature. In this study used the time series of precipitation and temperature data in 

monthly and annual scale in Birjand synoptic in period of 1955-2010 to evaluation the 

trend and changing point of trend time. To evaluation the trend of mentioned parameters in 

annual and monthly scales used the modified Mann-Kendall with removing the 

autocorrelation. The results of evaluation the precipitation trend in studied area showed 

that the monthly and annual precipitations of Birjand synoptic has a decreasing trend and 

also the most decreasing trend in precipitations occurred in April that significantly in 5% 

interval. The temperature trend of studied area is decreased while the increase is expected. 

To evaluation the concentration the precipitation in study area the precipitation 

concentration also were calculated. The results showed that selected stations have an 

intensity exercise distribution in annual precipitation. 

Keywords: Modified Mann-Kendall, Oliver, Pettitt test, Precipitation, Trend 

 

 

 
 


