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 246-254صص ،2، شماره4، دوره1400 پاییزجغرافیا و روابط انسانی، 

استان کرمان با استفاده از آزمون هاي پارامتري و  وغربی شمالیمناطق  ، بارش  وسرعت بادمطالعه روند دما

 ناپارامتري

 2بیگی بهاالدین حسن ،1مزیدی احمد دکتر

 ، یزد، ایرانیزد دانشگاه جغرافیا، گروه علمی هیئت عضو و شناسی استاداقلیم-1

 یزد، ایران ،یزد دانشگاه هواشناسی، و آب ارشد کارشناسی دانشجوى-2

 22/05/1400تاریخ پذیرش:                                                             04/05/1400تاریخ دریافت:

چکیده

تغییرات و وجود  مختلفی برای بررسیمی تواند شاهدی بر تغییراقلیم باشد. روشهای و دما وجود روند در بارندگی 

بارندگی وجود دارد که به دو دسته آمار پارامتری و غیر پارامتری تقسیم می شود. دما و روند در سری های زمانی 

هدف باشد.روش رگرسیون خطی از دسته پارامتری است و معمول ترین روش غیر پارامتری نیز روش من کندال می 

 .از حالت نرمال میباشدوشمال غربی استان کرمان این پژوهش مطالعه تغییر برخی عناصر آب و هوایی در ناحیه شمال 

 براى .واقع میگردد 2019تا 1999ساله است که بین سالهای 20دوره مقطع زمانی مورد مطالعه در این تحقیق یک 

ان کرمان و در ایستگاه هاى در استوسرعت باد( متوسط،بارندگیارامترهاى هواشناسی )دماى بررسی روند تغییرات پ

استفاده شد. نتایج بررسی  کندال و رگرسیونی به روش کمترین مربعات-شهربابک از روش هاى منزرند،سیرجان،انار،

شیب خط روند به روش رگرسیونی نشان میدهد که بـراى دماى متوسط براى تمام ایستگاه ها روند مثبت است و 

د در مورد پارامتر بارندگی براى کل استان داراى روند باشمی( -0019/0داراى روند منفـی ) ایستگاه شهربابک فقط

رویم. در مورد  ها می منفی میباشد که نشان میدهد بارندگی ها در منطقه رو به کاهش است و به سمت خشكسالی

ن رونـد ایستگاه شهربابک بدوودر روند مثبت است کرمـانو زرنـد، سـیرجان،سرعت باد روند براى ایستگاههـاى انـار

ایستگاه شهربابک اما  روند مثبت دارد انارو  ایستگاههاى کرمان ید که دماکندال نشان میده-اسـت. نتـایج آزمـون من

بارندگی . سیرجان فاقد روند میباشند و ایستگاههاى زرنددرو نوامبر )پاییز( روند منفی است،در ماه آگوست )تابستان( 

در ایستگاه زرند در ماه مه )بهار( روند مثبت دارد و در بقیه ایستگاهها فاقد روند مـیباشـد و سـرعت بـاد در تمامی 

  .ایستگاهها روند مثبت دارد

 کندال  -روند تغیرات اقلیمی، منمربعات   روش کمترین کرمان،رگرسیونی به نکلمات کلیدى:استا
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 مقدمه 

هزاران و میلیونها سال گذشته دگرگونی بنیادى داشته است. دگرگونی هاى اقلیم هم در قالب  طولب و هوا درآ

چنین دگرگونیهاى اقلیمی را به  ،نوسانات کوتاه مدت و هم تغییرات بلند مدت بروز میكند. آثار برجا مانده در محیط

با اثبات ترین اصل اقلیم باشد. درون این . دگرگونی از ویژگی ها و [0831علیجانی و کاویانی، ]اثبات رسانده است 

دگرگونیها نوسانات و افت و خیزهایی نیز دیده میشود. بر اساس بررسی هاى انجام گرفته، متوسط دماى کره زمین 

درجه  01درجه سانتیگراد گرمتر تا  5هاى گذشته بین درجه سانتیگراد است، در طول دوره 15هم اکنون حدود 

ت به زمان کنونی نوسان داشته است. بنابر اهمیتی که تغییر اقلیم در ساختار محیطی کره زمین و سانتیگراد سردتر نسب

ساکنان آن داشته و خواهد داشت، تالش جهت شناخت هرچه بیشتر چگونگی رخدادهاى تغییر اقلیم امرى مسلم 

عزیزى ]بدیل گردیده است، است. این ضرورت به ویژه در زمان فعلی که بحث گرم شدن جهانی به یک مسئله جدى ت

. در زمینه تغییرات اقلیمی تحقیقات زیادى در سطح جهانی و منطقهاى در هر نوع شرایط آب و هوایی صورت [، 1383

درجه  2CO( اشاره کرد، او نشان داد که در اثر دو برابر شدن 6691) 1گرفته است در این میان میتوان به مطالعات میشل

درصد افزایش مییابد ولی افزایش بارندگی در مناطق  51تا  1/7بارندگی بین  رجه کلوین ود 2/5تا  2/8حرارت بین 

 PPMبه  PPM 360به جاى  2035مختلف یكسان نیست. اگر نرخ افزایش گاز کربنیک ثابت بماند میزان آن در سال 

هاى هواى نزدیک سطح  خواهد رسید. افزایش گاز کربنیک باعث افزایش درجه حرارت و رطوبت مطلق در الیه 420

میزان بارندگی افزایش مییابد ولی افزایش بارندگی در مناطق مختلف یكسان   2COزمین میگردد هر با دو برابر شدن 

نیست. بارندگی و دما میتوانند از پارامترهاى مهم اقلیم شناسی باشند. لذا بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر روى این متغییرها 

تغییرات میتواند از اهمیت زیادى برخوردار باشد. ضمن اینكه تغییر و یا کاهش بارندگی میتواند  و پیش بینی اثر این

 اثر اقتصادى و اجتماعی زیادى در منطقه داشته باشد. 

بر اساس تحلیل فضایی که بر روی دمای ماهانه ایران انجام شده، نواحی دارای روند افزایشی و کاهشی دما در ایران 

( ضمن مطالعه روند دمای چند دهه اخیر  25،1384عزیزی و همكاران ).( 32، 1383مسعودیان) مشخص شده است

ایستگاه برای تعیین صحت  12جو پرداختند. آنها با بررسی روی در ایران به ارتباط این روند با افزایش گاز

و از آزمون  . کردند استفاده روند معنیداری و جهت میزان، تعیین جهت کندالدادهها از آزمون ناپارامتریک من 

کندال  جهت تعیین میزان جهت ومعنی داری روند استفاده نمودند ودریافتند گه در اکثر ایستگاههای – ناپارامتریک من

روند افزایشی دما با شدتهای مختلف مشاهده میگردد، که ممكن است از افزایش مورد مطالعه )ایستگاههای همدیدی(

ر گردیده باشند. همچنین مدل های گردش عمومی و مطالعات انجام شده، بیانگر افزایش درجه جو متاث میزان 

درصد میباشند. اما به دلیل الگوی غیر  15الی  3درجه سانتیگراد و افزایش بارندگی، به میزان  2الی 1حرارت به میزان 

اطق مرتفع و مرطوب افزایش بارندگی یكنواخت توزیع بارش، در مناطق خشک و نیمه خشک، کاهش بارندگی و در من

بررسی و مطالعات تغییر اقلیم نشان میدهد که تغییرات اقلیمی ( 1996هیات بین الدول تغییر اقلیم، ).مشاهده میشود

باعث نوساناتی در میزان برف و باران و به خصوص کاهش نسبت برف به باران و همچنین تغییراتی در میزان رطوبت 
                                                           
1 Michelle 
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 ،3توبایلو; 2000، 2راگاب)خاك، شدت و فراوانی طوفانها، رواناب، سیالبها، طول خشكی و خشكسالیها شده است 

های هواشناسی ثبت شده دارد لذا برای  سازی شده بستگی به کیفیت داده های شبیه دقت داده. (199;4،گلیک.1998

(. 1390)نقاب و همكاران، صمدی.)میباشد الهای با کیفیت با شبیه سازی قابل قبول نیاز به داده

 Mann-Kendallروشهاى مختلفی براى بررسی وجود روند در سرى هاى زمانی وجود دارد. روش غیرپارامتریک 

(MK) سرى هاى زمانی داردر معمولترین روش آمارى است که براى بررسی وجود روندهاى معنی

ارامتریک وشهاى غیرپدلیل عمده استفاده از ر .[Yue et al, 2002] هیدرومتئورولوژیک مورد استفاده قرار میگیرد

رمال میباشند نهایی که فاقد توزیع  در مقایسه با روشهاى پارامتریک این است که روشهاى غیرپارامتریک براى داده

نی پارامترهاى )مانند بسیارى از پارامترهاى هواشناسی( مناسبتر عمل میكنند. مطالعات زیادى بر روى تغییرات زما

یر اشاره کرد: زانجام گرفته است که از جمله آنها میتوان به موارد  MKده از روش اقلیمی و هیدرولوژیكی با استفا

Xu] ( 3002و همكاران)] هاى چین مورد  امكان ارتباط بین تغییر اقلیم و تغییرپذیرى منابع آب را در یكی از حوضه

به وسیله آزمون  بررسی قرار دادند. آنها همچنین وجود روند در سرى هاى زمانی بلند مدت بارندگی، دما و رواناب را

MK  ودخانه اصلی رمورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها موید روند افزایشی در سر شاخه رودخانه و روند کاهشی در

سازى و انقطاع تاهه دلیل این حالت میتواند ناشی از فعالیتهاى انسانی نظیر کواین حوضه میباشد. آنها نشان دادند ک

ه خشک روند بارندگی را در مناطق خشک و نیم [(5831رضیئی و همكاران )] رودخانه و تخریب اکوسیستم باشد.

رات اقلیمی در تغیی مورد بررسی قرار دادند. نتیجه این بررسی نشان داد که نشانهاى از بروز MKایران با کمک روش 

مناطق مورد مطالعه وجود ندارد. 

اگر چه در برخی ار ایستگاهها روند بارندگی ساالنه منفی است و نشان دهنده روند کاهشی بارندگی در سالهاى اخیر 

روند بارندگی را در  [(6931قصاب فیض و اسالمی )]دار نیست.  باشد، اما در بیشتر ایستگاهها این روند معنی می

 و رگرسیون خطی مورد بررسی قرار دادند. با توجه به عدم معنی MKایستگاه استان خوزستان را با دو روش  74

، نتیجه گرفتند که تغییر اقلیم رخ نداده است و مشخص شد که بیشتر ایستگاهها داراى روند ایستگاههابیشتر دارى 

منفی در مقدار بارندگی هستند و بارندگی در استان خوزستان رو به کاهش است و این مسأله هشدار دهنده است. 

ه رودخانه اوریسا در نزدیكی کندال در حوض -روند تغییرات بارندگی را با روش من [(2102و همكاران ) 5موندال]

مورد مطالعه قرار داده و روند افزایش بارندگی را در چند ماه نتیجه گرفتند.  1971-2010منطقه ساحلی طی دوره 

( و روند حداکثر و حداقل درجه 1102تا  1791ساله ) 41روند بارندگی را در دوره  [(2014و همكاران ) 6یاداو]

کندال در تمام سیزده منطقه ایالت اوتاراکند که در شیب  -( با روش من7002تا  1791ساله ) 37حرارت را در دوره 

ررسی قرار داده و روند افزایش بارندگی و دما در چند ماه و کاهش روند در بجنوبی دامنه هیمالیا قرار دارد را مورد 

به اینكه استان کرمان و به ویژه جنوب کند نتیجه گرفتند. با توجه راچند ماه دیگر را در تمام سیزده منطقه از اوتا 

کرمان به عنوان قطب کشاورزى ایران شناخته شده است در نتیجه کشاورزى و خسارات وارده به بخش کشاورزى که 
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کند و از آنجایی که این خسارات  مهمترین آن سرد شدن ناگهانی هوا یا همان یخ زدگی است، اهمیت فراوانی پیدا می

غییرات پارامترهاى )دما، بارندگی وسرعت باد( هواشناسی باشند ما در این تحقیق به بررسی تغییر میتوانند ناشی از ت

 روند داده هاى هواشناسی خواهیم پرداخت.

  

 مواد و روشها  -٢

 منطقه مورد مطالعه  -٢-١ 

بندى  اس طبقهاسب شرقی ایران قرار گرفته و بر کیلومتر مربع در جنو 181716استان کرمان با مساحتی در حدود 

امتداد  .باشند می بیابانیداراى اقلیم بقیه خشک است،  فراکه زرند  انار ودومارتن تمامی ایستگاههاى آن به استثناى 

اى  سلسله جبال زاگرس و کویر هاى مرکزى، استان پهناور را به دو بخش متمایز خشک کویرى و معتدل کوهپایه

ز لحاظ اقلیمی سه منطقه کویرى و حاشیه کویرى، گرمسیرى و سردسیرى و تفكیک نموده که در تالقی با یكدیگر ا

 شكل داده اند.  راکوهستانی 

میلیمتر و میزان نزوالت  145به همین دلیل از معدود مناطقی است که داراى چهره هاى گوناگون سالیانه استان کرمان 

 1392میلیارد متر مكعب برآورد شده است] هاشمی نسب خبیصی و همكاران  72جوى وارده بر پهنه استان نزدیک به 

زرند، ،اناری ایستگاهها که شامل ایستگاههاواقلیم منطقه ( موقعیت ایستگاههاى مورد مطالعه نوع 1،[. در جدول )

 سیرجان، شهربابک و کرمان میباشند ارائه شده است.

 (: موقعیت جغرافیايى و اقلیم بندى ايستگاه هاى مورد مطالعه ١جدول )

 

 طول دوره آمارى 

 فاصله از سطح

 دریا
 طول جغرافیایی 

عرض  

 جغرافیایی
 نوع اقلیم 

ضریب  

 دومارتن

نام  

 ایستگاه

 انار   2/7 فراخشک  30/53  55/15  1408/1  1999-2019

 زرند   8/4 فرا خشک  30/48  55/54  1670/9  1999-2019

 سیرجان   5/2 بیابانی  29/28  56/34  1660  1999-2019

 شهربابک   7/6 بیابانی  30/06  55/08  1830/1  1999-2019

 کرمان   6/5 بیابانی  30/15  56/58  1700/8  1999-2019

ایستگاه هاى مورد  5از کل ایستگاه هاى منطقه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد  ،بر اساس اقلیم دومارتن

 میباشند.دارای اقلیم بیابانی  ،ایستگاه 3 وخشک فراداراى اقلیم  ،ایستگاه 2 ،مطالعه استان کرمان
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 کندال-روش من -٢-٢

از عمومیت بیشترى براى شناسایی روندهاى   Mann-Kendallغیرپارامترى شناسایی روند آزموناز بین روشهاى 

یكنواخت برخوردار است. معموال روشهاى غیرپارامترى در مقایسه با روشهاى پارامترى از دقت و قابلیت اعتماد 

را با روش پارامترى  MKترى ( روش غیرپارام2003) Ozon & bayazitبیشترى برخوردار میباشند. به عنوان نمونه 

t  مورد مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند روشMK  قویتر از روشt-test  عمل میكند. در این مطالعه براى بررسی

وجود روند در داده هاى بارندگی، دما و سرعت باد ماهانه چند شهرستان از استان کرمان از این روش با کمک روش 

 Yue]که به صورت زیر بیان شده است میباشد Sبر اساس آزمون آماره  MKت. آزمون رگرسیون استفاده گردیده اس

et al, 2002 ] :

  S = ∑ni=1 = ∑nj=i+1sgn(xj -xi) 1

  

 

 تابع عالمت میباشد.                                                ϴ(Sgn)طول دوره آمارى و  nمقدار داده هاى متوالی و   jx به طوریكه در آن:

روش رگرسیونى  -٢-٣

روش رگرسیونی براى بررسی نوع رابطه بین متغیرها به صورت تابعی از متغیر وابسته، که تغییرات متغیرهاى مستقل 

فاده میشود: تعیین شكل ارتباط بین را پیش بینی میكند، تعیین میشود. از رگرسیون براى رسیدن به دو هدف است

متغیرها، پیش بینی مقادیر وابسته از روى متغیر مستقل براى یک جامعه آمارى رابطه رگرسیون ساده خطی بین متغیر 

. [2931آذرخش و همكاران، ]به دست میآید   i+ e iX1RB^ +  0RB^ =iy به صورت  xو متغیر مستقل  yوابسته 

نتايج و بحث   -٣

( ارائه شده است. نتایج نشان میدهد که 2نتایج بررسی شیب خط رگرسیونی در ایستگاههاى مورد مطالعه در جدول )

( که در سطح احتمال 0104/0*% معنی دار است جز ایستگاه انار )99دماى متوسط در کل ایستگاه ها در سطح احتمال 

شهربابک  هروند درتمام ایستگاهها مثبت است جز ایستگا دار نیست و دار است و ایستگاه شهربابک که معنی معنی 95%

 اتمام ایستگاههدار نیست و روند در  ایستگاه ها معنی درکلیه( که داراى روند منفی میباشد. میانگین بارش -0019/0)

 اه% و در ایستگ99کرمان در سطح میانگین سرعت باد در ایستگاههاى انار، بافت، سیرجان، شهربابک و  .منفی است

دار است و ایستگاه شهربابک بدون روند است. روش رگرسیونی براى بررسی نوع رابطه بین  معنی %95زرند درسطح 

متغیرهاست. 

اگر شیب خط برازش یا همان خط رگرسیون مثبت باشد روند تغییرات افزایشی است و اگر شیب خط رگرسیون 

 منفی باشد تغییرات کاهشی را خواهیم داشت.
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 (: بررسى شیب خط روند به روش رگرسیونى٢جدول )

 کرمان شهربابک سیرجان زرند انار ایستگاه

Tave 0/0104* 0/0032** 0/0022**  -0/0019  0/0039**  

 روند مثبت روند منفی روند مثبت  روند مثبت روند مثبت 

Rave -0/0102 -0/0157 -0/0046  -0/0114  -0/0095  

 روند منفی  روند منفی  روند منفی  منفیروند  روند منفی 

wave 0/0028** 0/0163* 0/0016**  0/0002**  0/0012 ** 

 روند مثبت  بدون روند  روند مثبت  روند مثبت روند مثبت 

معنی دار است  درصد 99درصد معنی دار است           ** در سطح احتمال  59* در سطح 

کندال به صورت  -پارامترهاى دما، بارندگی و سرعت باد استان کرمان، آزمون منبراى بررسی بیشتر وجود روند در 

( ارائه شده است. همانطور که در 3ها انجام گرفت. نتایج حاصل از آزمون در جدول ) ماهانه براى هر یک از ایستگاه

در ماه ان( معنی دار نیست و در ایستگاه انار دما در ماه هاى نوامبر )پاییز( و دسامبر )زمستجدول مشخص شده است، 

% معنی دار است و روند افزایشی دارد و سرعت باد در 99و در ماه هاى دیگر در سطح  %95سپتامبر )پاییز( در سطح 

% و در ماه مه 99ماه هاى ژانویه، فوریه )زمستان(، مارس، آوریل )بهار(، ژوئن، ژوالى و آگوست )تابستان( در سطح 

دار نیست. درایستگاه زرند  ه معنیشی دارد و بارندگی در این ایستگای دار است و روند افزایمعن %95)بهار( در سطح 

% 99% و سرعت باد در همه ى ماههاى سال در سطح 99دما معنی دار نیست و بارندگی در ماه مه )بهار( در سطح 

دار نیستند و سرعت باد در ماههاى  دار هستند و روند افزایشی دارند. در ایستگاه سیرجان دما و بارندگی معنی معنی

معنی دار است  %95% و در ماه فوریه )زمستان( در سطح 99ژانویه )زمستان(، آوریل )بهار( و نوامبر )پاییز( در سطح 

و در ماه  نوامبر )پاییز( در  99% و روند افزایشی دارد. . در ایستگاه شهربابک دما در ماه آگوست )تابستان( در سطح

دار نیست و سرعت باد در ماه آگوست )تابستان( در  دار است و روند کاهشی دارد،  بارندگی معنی عنی% م95سطح 

دار است و روند افزایشی دارد. در ایستگاه کرمان دما در ماه هاى ژانویه )زمستان( و آوریل )بهار(  % معنی99سطح 

% و سرعت باد در ماههاى اکتبر و نوامبر )پاییز( 99و در ماههاى مارس )بهار( و اکتبر )پاییز( در سطح  %95در سطح 

 دار هستند و روند افزایشی دارند و بارندگی در این ایستگاه معنی دار نیست. % معنی99در سطح 
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 کندال  -(: بررسى روند تغییرات پارامترهاى هواشناسى به روش من٣جدول )

 
 ا 

یستگاه 

 ها

 دسامبر    نوامبر        اکتبر          سپتامبر   آگوست          ژوالی       ژوئن        مه        آوریل    مارس     فوریه     ژانویه   

 معنی دار نیست.  nsدرصد معنی دار است.     99درصد معنی دار است.    **درسطح  95*درسطح

 

 

 گیرى  نتیجه

 

 سیرجان وشهربابک، انار زرند،، کرمانایستگاه  5باد ررسی و مطالعات انجام شده بر روی پارامترهای دما، بارش و ب

ی) نشان دهنده تغییر عناصر اقلیمی این منطقه از کشور است. این تغییرات الدمی 2019تا  1999دوره زمانی طول در 

نه الفصلی و سااز نوع روند و همچنین نوسانات کوتاه مدت آب و هوایی می باشند که در برخی از سری های ماهانه، 

ساالنه نشان دهنده ررسی سری های دمایی کمینه و بیشینه تمام ایستگاهها در فصل زمستان و بطور  .مشاهده می شود

روند افزایشی می باشد، این بدان معناست که طی دوره مورد مطالعه میانگین دما در منطقه شمال شرق کشور افزایش 

پیدا کرده است. این افزایش معنی دار دما بخصوص در فصل زمستان در این منطقه پیامدهای خاصی را بوجود می 

ز برف به باران و همچنین تسریع در ذوب برف و ایجاد رواناب زود هنگام آورد که از آن جمله تغییر الگوی بارش ا

می باشد که این مساله می تواند خسارات و هزینه های هنگفتی در تامین و مدیریت منابع آب منطقه ایجاد نماید. زیرا 

-2/14ns  -2/46*  0/25ns  -1/12ns  1/65-  **2/9ـns  0/35ns  -0/27ns  0/22ns  0/8ns  0/2ns  -0/51ns  Tave    

-1/99*  1/92ns  -0/66ns  0/49ns  1/09ns  0ـ /32ns  -0/32ns  1/09ns  -0/98ns  -1/17ns  0/84ns  -1/9ns  R   

 شهربابک

-0/49ns  0/51ns  -0/1ns  1/55ns  3/28**  1/34ns  1/68ns  0/13ns  0/07ns  -0/2ns  -0/73ns  -0/03ns  Wave   

0/94ns  -0/69ns  0/59ns  0/69ns  -1/58ns  0/44ns  0/74ns  0/99ns  1/1ns  -0/89ns  -1/28ns  1/48ns  Tave    

-0/94ns  0/74ns  1/58ns  0/54ns  -0/29ns  0/64ns  -0/39ns  **2/67  -0/89ns  1/23ns  0/99ns  -2/28ns  R   زرند  

**3/07  **3/22  **3/46  **3/46  **4/31  **3/56  **3/51  **3/27  **4/26  **3/37  **3/02  **3/71  Wave   

1/21ns  1/83ns  **3/86  *2/56  **2/69  **3/52  **3/73  **3/ 92 **3/7  **4/12  **2/92  **2/ 39 Tave     

-0/87ns  1/62ns  -0/05ns  0/45ns  0/39ns  -1/18ns   -0/07ns  1/47ns  -0/76ns  -1/65ns  -0/89ns  -0/94ns  R   انار  

0/08ns  1/33ns  1/94ns  1/7ns  **3/35  **3/19  **3/63  *2/3  **3/19  **2/82  **3/32  **2/95  Wave     

-0/88ns  -1/21ns  1/73ns  0/57ns  -1/76ns  0/03ns  1/5ns  1/72ns  1/9ns  **2/66  1/36ns  1/44ns  Tave    

-1/59ns  *2/24  -0/29ns  0/85ns  -0/14ns  1/02ns  -0/89ns  0/17ns  -0/41ns  0/09ns  1/19ns  -0/23ns  R   سیرجان  

0/96ns  **3/24  1/4ns  0/08ns  1/65ns  1/42ns  1/82ns  1/67ns  **3/11  1/36ns *2/49  **2/61  Wave   

-1/4ns  -0/3ns  3/74**  0/68nn  -0/24ns  1nn  1/83nn  1/85nn  2/46*  2/91** 1/55nn  2/58*  Tave      

-1/11nn  1/55nn  -0/85ns  -0/15nn  0/66nn  ns-0/49  ns_1/08 0/47nn  -1/19nn  ns-1/14  ns1/15 ns-1/2  R  کرمان  

1/6nn  3/76**  3/1**  1/87nn  0/8nn  -0/02ns  1/83nn  1/37nn  1/04nn  -1/25ns  0/82ns  1/9nn  Wave     
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د و در واقع تا حدی برف به نوعی آب مورد نیاز برای فصلهای گرمتر را به تدریج وارد چرخه هیدرولوژیكی مینمای

فشار ناشی از کمبود آب در فصل های گرم را کاهش می دهد در حالی که ذوب زود هنگام برف عالوه بر این که 

هزینه حفاظت و نگهداری آب برای ماههای مورد نیاز را بیشتر می نماید کیفیت اولیه آن را نیز نخواهد داشت، به این 

د سریع وارد چرخه هیدرولوژیكی شده و در فصلهایی که نیاز به آب وجود دلیل که در صورتیكه برف زود ذوب شو

دارد بایستی با احداث سدها یا بندهای خاکی یا مخازن، آب برای فصلهای گرم ذخیره گردد. از طرفی با افزایش دما 

موجود در آب  در این مخازن، بتدریج زمینه برای رشد میكروبها و حشرات فراهم می گردد. همچنین میزان اکسیژن

بینی  ، سیل و...( و پیشبررسی تأثیر پارامترهاى هواشناسی بر روى متغبرها )کشاورزى. با افزایش دما کاهش می یابد

غییرات میتواند از اهمیت زیادى برخوردار باشد. لذا در این تحقیق به بررسی روند ایستگاههاى هواشناسی اثر این ت

پرداخته شد. با بررسی تغییرات روند پارامترهاى هواشناسی )دما، بارندگی و  انکرمو  سیرجان،انار، زرندشهربابک، 

کندال و رگرسیونی به طور کلی میتوان نتیجه گرفت پارامتر دما و سرعت باد در اکثر  -سرعت باد( به روش من

ایستگاهها داراى روند  ایستگاههاى مورد مطالعه داراى روند مثبت یا افزایشی هستند و پارامتر بارندگی نیز در تمام

منفی یا کاهشی است که نشان دهنده کاهش بارندگیها در منطقه میباشد که منجر به خشكسالی خواهد شد لذا باید در 

در مجموع می توان انتظار حفظ منابع آب موجود کوشا باشیم و با برنامه ریزى صحیح، مدیریت الزم را انجام دهیم. 

طالعه با ادامه یافتن شرایط کنونی که تمایل به افزایش مقادیر در آن دیده می شود، در داشت که عناصر اقلیمی مورد م

صورتی که این شرایط کنترل نشوند میتواند سبب تغییر الگوی بارش و جریان گردیده و عواقب نگران کننده ای 

 .همچون افزایش سیل و خشكسالی را در پی داشته باشد
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