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چکیده
دما و بارش از مهمترین عناصر اقلیمی هستند که در طول زمان بر اثر ناهنجاریهای اقلیمی و همچنین رفتارهای جوی
دچار نوساناتی می شود .هر ساله به واسطه نامنظم بودن این نوسانات ،کشاورزان ،صنعتگران و سایر نهادهای وابسته،
خسارات زیادی را متحمل میشوند .از این رو بررسی و شناخت این نوسانها کمک زیادی به برنامهریزیهای کالن به
خصوص مدیریت آب میکند .هدف از این مقاله بررسی روند و نوسانهای اقلیمی دما و بارش در استان خوزستان میباشد.
بدین منظور روند تغییرات دما و بارش در استان خوزستان در  34ایستگاه سینوپتیک با استفاده از روش ناپارامتری من-کندال
مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصله از کندال به روش کریجینگ در محیط  Surferپهنهبندی شد.
برای تجزیه و تحلیل و محاسبات از نرم افزار  Matlabو برای ترسیم نمودارها از نرم افزار  Excelاستفاده شد .بررسی و
تحلیل حاصل از کندال نشان داد که بارش در زمستان ،بهار و پاییز در اکثر ایستگاهها هیچ گونه روندی نداشته است و تنها
در چند ایستگاه از جمله ماهشهر و امیدیه ،تغییرات افزایشی در بارش وجود داشته است .در فصل تابستان اکثر ایستگاهها
روند کاهشی شدیدی داشته اند .میزان تغییرات بارش ساالنه در اکثر ایستگاهها فاقد روند بوده است .تنها ایستگاههای بهبهان
و امیدیه  0/31و  0/45تغییر افزایشی داشته اند .دما در رامهرمز در تمام فصول روند افزایشی داشته است و همچنین بیشترین
تغییرات تنوعی دما همانند بارش مربوط به فصل تابستان میباشد .دما در شمالشرق ،جنوب و جنوبشرقی فاقد روند بوده
ولی در نیمه غربی استان رو ند افزایشی داشته است .نتایج حاصل از بررسی گرافیکی کندال نشان داد که  10درصد از
تغییرات دما از نوع تغییرات افزایشی و 51/1درصد تغییرات بارش ،تغییرات کاهشی بوده است.
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مقدمه

از آنجایی که دما و بارش از عناصر اساسی شکلگیری اقلیم میباشند ،تغییرات آنها
میتواند ساختار آبوهوایی هر محل را دگرگون سازد .این امر سبب شده است که
بخش گستردهای از پژوهشهای اقلیمشناسی به مطالعه تغییرات زمانی این پارامترها در
مقیاسهای متفاوت زمانی و مکانی بپردازد.
در راستای تحقق برنامهریزیهای متنوع جوامع بشری در سرتاسر دنیا و با توجه به
اهمیت یافتن نقش تغییرات اقلیمی در این امر ،در زمینه تغییرات سریهای زمانی عناصر
اقلیمی به روشهای مختلف در جهان پژوهشهای فراوانی صورت گرفته است .سرانو و
همکاران ( )15-90 :3999به تجزیهوتحلیل روند بارش ماهانه در طول شبه جزیره ایبری
برای دوره 3923 -3995پرداختهاند؛ لیو و همکاران ( )110-111 :2001تنوع فضایی و
زمانی بارش ساالنه در طول 3973 -2007حوضه رودخانه زرد در چین را مورد بررسی
قرار دادند؛ ناگوچی و همکاران ( )350-373 :2033آزمونهای Bootstrap-based
در روند سری زمانی هیدرولوژیکی ،با استفاده از اطالعات فنولوژی یخ را به کار
گرفتند؛ یو ( )23-16 :2004قدرت آزمون  ،tآزمون من-کندال و Bootstrap-
basedبرای تشخیص روند را مورد مقایسه قرار داد؛ پراشانس ( )2004تمام تحلیلهای
من-کندال برای سایت  ORDرا مورد استفاده قرار داد .در مطالعات صورت گرفته در
روند سریهای زمانی در مورد عناصر اقلیمی مختلف به تفکیک ،پژوهشهایی صورت
گرفته است که میتوان به عنوان نمونه به مطالعات زیر اشاره نمود :لیبمن و همکاران
( ، (4156-4176 :2004ویدمن و اسکاهر ( ،)3111-3157 :3996پارتل و کاهایا
( ،)2033-2027 :2007تاکیوچی و آیشایدایر ( ،)1536-1512:2005چن و همکاران
( )310-316 :2033به ترتیب در ایاالت متحده ،سوئیس ،ترکیه ،آسیا و چین به تحلیل
سریهای زمانی بارش به عنوان یکی از مهمترین عناصر اقلیمی پرداختهاند .پنماو و پن
( )4-9 :2001در چین ،لیو کادیوگ ( )533-520 :3996در ترکیه ،کلین تانک و
کونیک ( )1775-1710 :2001در اروپا مطالعاتشان را بر روی بررسی روند دما متمرکز
نمودند .همچنین گوتزلر( )3595-3591 :3992تنوع آبوهوایی دما و رطوبت نواحی
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گرمسیری اقیانوس آرام غربی را مطالعه نمود .عالوه بر این ،کونکل و اندرسون ()3991
روند بلند مدت بارشهای سنگین در کانادا و ایاالت متحده را بررسی کردند و نشان
دادند که حدود سه درصد به ازای هر دهه بارشهای سنگین افزایش یافته است.
آکینرمی و همکاران ( )2003به مطالعه روند بارش پرداختند و نشان دادند که افزایش
معنیداری در مقدار بارش وجود داشته است .موته ( )2001روند بارش و دما در
شمالغرب اقیانوس آرام طی قرن بیستم را مطالعه کرد .نتایج نشان داد که روند بارش
ساالنه طی قرن بیستم  31تا  11درصد بیشتر از میانگین جهانی است .کارئرا و
همکاران( )2006با تحلیل زمانی و مکانی بارشها و دماهای روزانه و ماهانه در حوضه
مکزیک دریافتند که درونیابی دماهای روزانه با استفاده از عامل ارتفاع به عنوان متغیر
دوم ،به صحت برآوردها کمک میکند؛ هر چند که ممکن است این دو متغیر،
همبستگی ضعیفی داشته باشند .ماندل و همکاران( ،)2032روش من-کندال را در
راستای تجزیه وتحلیل بارش در مناطقی از هند به کار گرفتند .در زمینه روند تغییرات
زمانی در ایران نیز مطالعات گستردهای صورت گرفته است ،که میتوان به مطالعات
محمدی و تقوی ( ،)353-362 :3114فرجزاده و همکاران ( ،)3119فیضی و همکاران
( )3119د ر بررسی روند بارش و دما در مناطق مختلف کشور اشاره نمود ،در مطالعات
دیگر عزیزی و روشنی ( ،)31-21 :3116مسعودیان ( )19-307 :3111و طالبی و
همکاران ( )3190به مطالعه تغییر اقلیم به روش من-کندال در زمینه دما پرداختهاند .در
همین راستا به شرح برخی مطالعات صورت گرفته پرداختهایم :عسگری و رحیمزاده
( )3115تغییرپذیری بارش دهههای اخیر ایران را با استفاده از  14ایستگاه که دارای 10
سال داده پیوسته در دوره آمار  3953تا  3993بودند مورد بررسی قرار دادند به این نتایج
دست یافتند که علیرغم تصور عمومی ،کشور شاهد هر دو روند کاهشی و افزایشی در
جمع بارش سالیانه ایستگاههای سینوپتیک بوده است .عساکره ( ،)3117در پژوهشی به
عنوان تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران با استفاده از بارش  350ایستگاه سینوپتیک
و 360ایستگاه کلیماتولوژی طی سالهای  3973تا  2001و کاربرد تکنیکهای ترسیمی،
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تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران را مورد بررسی قرار داد .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان داد که 53/4از مساحت کشور در معرض تغییرات بارش قرار گرفته است و
این تغییرات در نواحی کوهستانی و غرب کشور رخداد بیشتری داشت .زاهدی و
ساریصراف ( ،)3117به بررسی تغییرات زمانی و مکانی دمای شمالغرب ایران
پرداختهاند .ایشان از  39ایستگاه سینوپتیکی منطقه استفاده نموداند ،در این بررسی
تغییرات دمای منطقه بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی مورد مطالعه قرار گرفته
و با استفاده از روش میانیابی اقدام به ترسیم منحنیهای همدما و ضریب تغییرات
نمودهاند ،در این مطالعه از روش ناپارامتری من-کندال استفاده شده و نتایج بیانگر این
است که اکثر مناطق شمالغرب کشور با روند افزایشی دما مواجه بوده و این گرمایش
از غرب به شرق بارزتر است .رضیئی و عزیزی ( ،)3116توزیع مکانی بارندگی فصلی و
ساالنه در غرب ایران با استفاده از دادههای  360ایستگاه و دوره آماری  14ساله مورد
بررسی قرار دادند که در این پژوهش از روش من-کندال استفاده نمودهاند .نتایج نشان
داده که پاییز و زمستان فصلهای اصلی بارش باران در منطقه میباشند .سهرابی و
همکاران ( )3111وجود روند در بارش ساالنه همدان را با استفاده از روش من-کندال
در  21ایستگاه از سال  3173-3115مورد بررسی قرار داند .نتایج نشان داد که در سه
ایستگاه آغاجانبالغی ،تویسرکان و قهاوند روند معنیدار افزایشی(در سطح  5درصد)
وجود داشته و در بقیه موارد اغلب حالت ایستا بوده است و همچنین در تمام ایستگاهها
تغییر ناگهانی در متوسط بارش ساالنه مشاهده شده که بیانگر تغییر اقلیم است .رحیمزاده
و همکاران ( )3190ارزیابی روند جهش نمایههای دما و بارش را در استان هرمزگان
مورد بررسی قرار دادند؛ نتایج حاصله از آن نشان میدهد که تشدید گرمایش و کاهش
بارش در این استان به همراه افزایش نوسانات شدید بارش و مقادیر حدی دما بوده است.
از آنجایی که تعداد فراوانی از مطالعات صورت گرفته در این زمینه به صورت نقطهای
صورت گرفته است در این مطالعه هدف بررسی و تحلیل روند تغییرات به صورت
پهنهای در  34ایستگاه سینوپتیک خوزستان میباشد.
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دادهها و روشها

تغییرات میانگین بارش و دما از عوامل مهم اقلیمی هر منطقه میباشند .بهطوری که
مشخصههای دیگر اقلیمی را هم تحت تأثیر قرار میدهند .روند نه تنها تغییرات را نشان
میدهد بلکه در مشاهده نمودن مشاهدات بیرونی یا قسمتهای مجزایی که به نظر
نمیرسند با بقیه دادهها سازگار باشند ،کمک مینماید .بسیاری از انواع سریهای زمانی
در علوم فیزیکی ،بهویژه در علم مربوط به آثار جوی پیش میآیند .نکته دیگری که در
رابطه با سریهای زمانی یا روند تغییرات وجود دارد ،این است که امکان وجود نقاط
چرخشی وجود دارد؛ برای مثال یک روند رو به باال ناگهان به یک روند رو به پایین
تبدیل میشود .در این پژوهش روند تغییرات دما و بارش در استان خوزستان برای 34
ایستگاه سینوپتیکی در مقیاس فصلی و ساالنه مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
دادههای مورد استفاده از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید .در ادامه به منظور
وارسی وجود روند و تعیین نوع آن ،شناسایی روندهای مقطعی و کوتاهمدت ،نقاط
جهش و نقاط شروع روند از روش مان  -کندال 3مقطعی استفاده شده است .بدین
ترتیب ،روند متوسط مشاهدات به روش ترسیمی ارائه گردید .جهت شناسایی روندهای
جزئی و کوتاهمدت ،نقاط جهش و نقاط شروع روند سری زمانی از نمودار سری زمانی
بر حسب مقادیر ) U(tو ) U'(tاستفاده میگردد .برای ترسیم نمودار سری زمانی
مقادیر متوالی ،آمارههای ) U(tو ) U'(tبا استفاده از آزمون من -کندال محاسبه
میشود .در این روش ضریب  tآزمون من -کندال از رابطه زیر بهدست میآید (فیضی
و همکاران :)3119
()3
که تابع توزیع آن در شرایطی که فرض صفر حاکم باشد از لحاظ مجانبی با میانگین
و واریانس برابر است.
()2
واریانس آن برابر است با:
1. Man-Kendal
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()1
در صورت وجود روند در جهت مشخص ،این آزمون فقط در شکل دو طرفه آن
دقیق است .از این رو فرض صفر برای مقادیر باالی  U(t) رد میگردد .برای بهدست
آوردن ) U(tاز معادله زیر استفاده میشود:
()4
برای تعیین زمان وقوع تغییر ،الزم است عالوه بر) ،U(tمؤلفه ) U'(tنیز محاسبه شود
که ابتدا باید امید ریاضی معکوس و واریانس معکوس را از رابطه زیر بهدست آورد
(عزیزی و روشنی :)31-221 :3116
()5
()7
()6
در این روش ،مقادیر متوالی از مقدار  Uiو  U'iحاصله از آزمون من-کندل به
صورت گرافیکی نمایش داده میشود که اگر مقادیر  Uiو  U'iاز منحنیها ،چندین
بار روی همدیگر قرار بگیرند ،روند یا تغییری وجود نخواهد داشت؛ ولی در جایی که
منحنیها همدیگر را قطع میکنند ،منحنیها محل شروع روند یا تغییرات را به صورت
تقریبی به نمایش میگذارند .اگر منحنیها همدیگر را در داخل محدوده بحرانی قطع
کنند نشانه زمان آغاز تغییر ناگهانی و درصورتیکه خارج از محدوده بحرانی همدیگر
را قطع کنند بیانگر وجود روند در سریهای زمانی است.
یافتهها

نتایج فصلی و ساالنه روند تغییرات دما و بارش به صورت پهنه در شکل  3و  2آمده
است .شکل  3پهنهبندی روند تغییرات فصلی بارش را در استان خوزستان نشان میدهد.
در فصل زمستان بارش در اکثر ایستگاهها فاقد روند بوده ،یا به عبارتی هیچگونه روندی
مشاهده نمیشود به جز در اهواز و امیدیه که به ترتیب  0/20و  0/59تغییر افزایشی
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داشته است .بدین ترتیب بارش در فصل زمستان تنها در نیمه مرکزی استان تغییر کرده
است .در فصل بهار همان طوری که در شکل هم نمایان میباشد فقط جنوب استان
دارای روند افزایشی میباشد و در اکثر ایستگاهها در فصل تابستان هیچ گونه روندی
مشاهده نمیشود .فصل تابستان به لحاظ روند تغییرات نسبت به بقیه فصول متفاوتتر
میباشد .بهطوری که در این فصل هم روند کاهشی و هم روند افزایشی و هم
ایستگاههای بدون روند مشاهده میشود .در این بین ،بارش در فصل تابستان در اکثر
ایستگاهها دارای روند کاهشی میباشد و تنها در ایستگاه ایذه هیچ گونه روندی مشاهده
نمیشود .بدین ترتیب بارش در فصل تابستان در ایستگاه امیدیه  0/11تغییر افزایشی و
ایستگاههای اهواز ،امیدیه ،بندر ماهشهر ،بهبهان ،بستان ،دزفول ،هندیجان ،مسجد
سلیمان ،رامهرمز ،صفیآباد ،شوشتر ،آقاجاری به ترتیب ،0/73 ،0/11 ،0/13 ،0/17
 0/90 ،0/63 ،0/72 ،0/60 ،0/90 ،0/91 ،0/90و  0/61تغییر کاهشی داشته است .بنابراین
در فصل تابستان بارش روند کاهشی شدیدی داشته است .در فصل پاییز ،در بیش از 95
درصد ایستگاهها هیچ گونه روندی مشاهده نشد و تنها در بندر ماهشهر روند افزایشی
داشته است (شکل .)3در مجموع میتوان گفت که در زمستان ،بهار و پاییز در بارش
اکثر ایستگاهها ،هیچ روندی مشاهده نمیشود و تنها چند ایستگاه از جمله ماهشهر و
امیدیه ،بارش تغییرات افزایشی داشته است .اما در فصل تابستان اکثر ایستگاهها روند
کاهشی شدیدی داشتهاند .شکل  2پهنهبندی روند تغییرات دما را در استان نشان میدهد.
دما در فصل زمستان در اکثر ایستگاهها فاقد روند میباشد .فقط در چند نقطه پراکنده در
سطح استان یعنی صفیآباد واقع در شمالشرق استان  0/43تغییر افزایشی ،رامهرمز واقع
در شرق استان  0/41تغییر افزایشی و باالخره بندر ماهشهر در نیمه جنوبی استان 0/15
تغییر در جهت افزایشی داشته است .بنابراین در فصل زمستان هیچ گونه روند کاهشی
معنیداری وجود نداشت .دما در نیمه غربی استان تغییر کرده است و در نیمه شرقی
استان به جز رامهرمز فاقد روند بوده است.
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شکل  :3پهنهبندی روند تغییرات فصلی بارش در استان خوزستان
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شکل  :2پهنهبندی روند تغییرات فصلی دما در استان خوزستان

در فصل بهار ،دما دارای روند افزایشی بوده است .بهطوری که دما در اهواز ،آبادان،
بندر ماهشهر ،بستان ،دزفول ،رامهرمز ،به ترتیب 0/20 ،0/41 ،0/19 ،0/12 ،0/44و0/40
تغییر افزایشی داشته است .دما در فصل تابستان در نیمه شمالی استان یعنی دزفول،
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صفیآباد ،شوشتر و مسجد سلیمان فاقد روند بوده است و در ایستگاههای بهبهان ،اهواز،
بستان ،و رامهرمز دارای روند افزایشی می باشد .ایستگاههای امیدیه ،هندیجان و
آقاجاری به میزان  0/14 ،0/17و  0/61تغییر کاهشی داشته است .تغییرات فصل پاییز
شبیه تغییرات در فصل بهار میباشد .بدین ترتیب ،نیمه غربی استان در فصل پاییز دارای
روند افزایشی و شمالشرق ،جنوب و جنوبشرق فاقد روند بوده است .از این رو میزان
تغییرات دما در فصل پاییز در ایستگاههای اهواز ،بهبهان ،بستان ،رامهرمز و صفیآباد به
ترتیب  0/14 ،0/43 ،0/22 ،0/11و  0/11تغییر در جهت افزایشی داشته است (شکل .)2
بنابراین در مجموع میتوان گفت که رامهرمز در تمام فصول ،روند افزایشی داشته است
و همچین بیشترین تغییرات تنوعی دما همانند بارش مربوط به فصل تابستان میباشد.
شکل  1و  4پهنهبندی روند تغییرات دما و بارش ساالنه در سطح استان را نشان میدهد.

شکل  :1پهنهبندی روند تغییرات ساالنه دما در استان خوزستان
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تغییرات دمای ساالنه در نیمه غربی استان روند افزایشی و در شمالشرق ،جنوب و
جنوبشرقی هیچ گونه روندی را نداشته است (شکل  .)1بدین ترتیب میزان تغییرات
ساالنه دما در ایستگاههای اهواز ،بهبهان ،بندر ماهشهر ،بستان ،رامهرمز و صفیآباد
 0/40 ،0/11 ،0/11 ،0/25 ،0/40و  0/11تغییر در جهت افزایشی داشته است.
میزان بارش ساالنه در اکثر ایستگاههای پهنه مورد بررسی هیچ گونه روندی را نشان
نداد .تنها ایستگاههای بهبهان و امیدیه  0/31و  0/45تغییر افزایشی داشته اند.

شکل  :4پهنهبندی روند تغییرات ساالنه بارش در استان خوزستان

جدول  3تغییرات ناگهانی ،تغییرات ناگهانی افزایشی و کاهشی دما و بارش را در
سطح استان نشان میدهد .در جدول مذکور  Aبیانگر تغییرات ناگهانی D ،تغییرات
ناگهانی کاهشی و  Iتغییرات ناگهانی افزایشی میباشد .دما در اکثر ایستگاهها تغییراتی
از نوع  AIیا تغییرات ناگهانی افزایشی داشت .برای مثال تغییرات ناگهانی دما در
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ایستگاه آبادان از سال  3997و آغاجاری از سال  3991شروع شد .دما در ایستگاه بهبهان
تغییراتی از نوع  AIداشت .بیشترین تغییرات  AIدما مربوط به ایذه و رامهرمز میباشد.
بدین ترتیب دمای ایذه در سالهای  2003 ،2000 ،3996 ،3997و  2004تغییراتی
ناگهانی از نوع  AIداشت .دمای رامهرمز در سالهای  3991 ،3995 ،3992 ،3990و
 2001دچار تغییراتی از نوع  AIشده است .کمترین تغییرات افزایشی مربوط به
ایستگاههای هندیجان و بندر ماهشهر میباشد .دما در بقیه ایستگاهها در طول دوره مورد
مطالعه ،یک سال تغییر ناگهانی داشته است .در این بین معدود ایستگاههایی دچار
تغییرات  ADمیباشند؛ برای مثال میتوان به ایستگاههای ایذه و هندیجان اشاره کرد که
به ترتیب در سالهای  2002و  2001دچار تغییرات  ADشدهاند .تغییرات ناگهانی بارش
همان طور که از جدول  3هم دیده می شود در اکثر ایستگاهها بر خالف دما دارای
تغییرات  ADمیباشد .بارش در طی سالهای  3911 ،3916 ،3912 ،3969 ،3961و
 3992در دزفول دچار تغییرات  ADشده که از این حیث در بین ایستگاهها ،بیشترین
نوع تغییرات میباشد .بعد از دزفول ایستگاههای رامهرمز ،مسجد سلیمان و بستان
هرکدام با  4الی  5سال در طول دوره مورد مطالعه تغییرات  ADداشتهاند .در این میان
ایستگاههایی هم وجود داشت که به طور متنوع بارش دارای تغییرات  ADو AI
بودهاند .برای مثال میتوان به ایستگاه بستان اشاره کرد که طی سالهای ،3919 ،3917
 2000و  2005دارای تغییرات ناگهانی  ADو طی سالهای  3911و  2001دارای
تغییرات ناگهانی  AIبوده است .بارش در ایستگاه هندیجان بعد از اینکه در سال 2002
دچار تغییرات ناگهانی  ADشده ،یک سال بعد یعنی  2001دچار تغییراتی از نوع AI
شده که این بیانگر نوسانات شدید اقلیمی در منطقه میباشد .رامهرمز در بین سالهای
 2000 ،3994 ،3919 ،3916و  2002دارای تغییرات  ،ADو طی سالهای ،3992 ،3990
 3991 ،3995و  2001تغییرات  AIداشته است .در مجموع میتوان گفت که  10درصد
از تغییرات دما از نوع  37 ،AIدرصد تغییرات  ADو  4درصد تغییرات ایستا بوده است.
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سهم تغییرات  AIبارش  46/6درصد و سهم تغییرات  ADبارش در سطح استان 51/1
درصد میباشد .در این بین بارش ،تغییرات ناگهانی از نوع ایستا نداشته است (جدول .)2
جدول  :3بررسی فراوانی و درصد تغییرات دما و بارش در استان خوزستان
عنصر
دما
بارش
دما
بارش
دما
بارش

نوع تغییر
تغییر ناگهانی افزایشی
تغییر ناگهانی کاهشی
تغییر ناگهانی ایستا

درصد
10
46/6
37
51/1
4
0

فراوانی
20
21
4
12
3
0

جدول  :2بررسی نوع (حروف) و زمان (اعداد) تغییرات دما و بارش در استان خوزستان
ایستگاه
آبادان
آغاجاری
اهواز
بهبهان
بستان
دزفول
هندیجان
ایذه
بندر ماشهر
مسجد سلیمان
امیدیه
رامهرمز
صفیآباد دزفول
شوشتر

متغیر

تغییرات ساالنه

بارش

AI74,81/AD80,87

دما

AI: 96

بارش

AI: 90

دما

AI: 98

بارش

AI: 71

دما

AI: 93

بارش

AI: 95,2003/AD: 2002,2005

دما

AI: 97

بارش

AI: 88,2003/ AD: 86,89,2000,2005

دما

AI: 98

بارش

AI: 71,73,79,85,90,93/AD: 78,79,82,87,88,92

دما

AI: 98,2002,2004

بارش

AI: 2003/AD: 2002,2005

دما

AD: 2003

بارش

AD: 93
AI: 96,97,2000,2001,2004
AD: 2002
AI: 89,2004,2005/AD:87,2001/

دما

AI: 97

بارش

AI: 90/AD: 88,98,99,2004

دما

AI: 96/2004

بارش

AI: 85,92/AD:2000

دما
بارش

AI: 95
AI: 90,92,95,98,2003
AD:87,89,94,2000,2002
AI: 95

بارش

AD: 2001

دما

AI: 97

بارش

AI: 95,2003/AD:98,99

دما

AI:96,97/AD: 2004,2005

دما
بارش

دما
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نتیجهگیری

از مهمترین مسائلی که امروز مورد توجه بسیاری از تحقیقات و مطالعات در علوم
مختلف قرار گرفته است ،تغییر اقلیم و اثرات آن میباشد .در رابطه با تعیین اقلیم یک
منطقه و نیز بررسی و آشکارسازی تغییرات اقلیمی ،بررسی و تحلیل دو پارامتر دما و
بارش نسبت به عوامل دیگر اقلیمی ،از اهمیت ویژهای برخوردارند .یکی از متداولترین
روشهای تحلیل سریهای زمانی ،بررسی وجود یا عدم وجود روند آنها از طریق
آزمونهای آماری میباشد .تنوع در وجود آزمونهای مختلف سبب شده تا محققان در
به کارگیری آزمونها آزادانهتر عمل نموده و با توجه به چگونگی دادهها ،از نوع
خاصی از آزمون ،بهره گیرند .در این مطالعه در راستای آشکارسازی روند دادههای دما
و بارش  34ایستگاه سینوپتیک استان خوزستان ،از آزمون ناپارامتری آماری-گرافیکی
من-کندال بهره گرفته شده است .یافتههای این مطالعه نشان داد که مطابق پهنهبندی
صورت گرفته ،بارش در فصل زمستان تنها در نیمه مرکزی استان تغییر کرده است .در
فصل بهار فقط جنوب استان دارای روند افزایشی میباشد و اکثر ایستگاهها در فصل
تابستان هیچ گونه روندی را نشان نمیدهند .فصل تابستان به لحاظ روند تغییرات نسبت
به بقیه فصول متفاوتتر میباشد .بهطوری که در این فصل هم روند کاهشی و هم روند
افزایشی و هم ایستگاههای بدون روند مشاهده میشود .در این بین بارش در فصل
تابستان اکثر ایستگاهها دارای روند کاهشی میباشد و تنها در ایستگاه ایذه هیچ گونه
روندی مشاهده نمیشود .در فصل پاییز در بیش از  95درصد ایستگاهها هیچ گونه
روندی مشاهده نشد و تنها بندر ماهشهر روند افزایشی داشته است .همچنین نتایج حاصل
از پهنهبندی عنصر دما نشان داد که این عنصر در فصل زمستان در اکثر ایستگاهها فاقد
روند میباشد ،فقط در چند نقطه پراکنده در سطح استان یعنی صفیآباد واقع در
شمالشرق استان  0/43تغییر افزایشی ،رامهرمز واقع در شرق استان  0/41تغییر افزایشی و
باالخره بندر ماهشهر در نیمه جنوبی استان  0/15تغییر در جهت افزایشی داشته است.
بنابراین در فصل زمستان هیچ گونه روند کاهشی معنیداری وجود نداشت .دما در نیمه
غربی استان تغییر کرده است و در نیمه شرقی استان به جز رامهرمز فاقد روند بوده است.
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در فصل بهار دما دارای روند افزایشی بوده است ،در فصل تابستان در نیمه شمالی استان
یعنی دزفول ،صفیآباد ،شوشتر و مسجد سلیمان فاقد روند بوده است و در ایستگاههای
بهبهان ،اهواز ،بستان ،و رامهرمز دارای روند افزایشی می باشد .ایستگاههای امیدیه،
هندیجان و آقاجاری به میزان  0/14 ،0/17و  0/61تغییر کاهشی داشته است .در فصل
پاییز تغییرات آن شبیه تغییرات در فصل بهار میباشد .بدین ترتیب در نیمه غربی استان
در فصل پاییز دارای روند افزایشی و شمالشرق ،جنوب و جنوبشرق فاقد روند بوده
است .نتایج حاصل از بررسی نمودارهای گرافیکی کندال بیانگر این است که  10درصد
از تغییرات دما از نوع  37 ،AIدرصد تغییرات  ADو  4درصد تغییرات ایستا بوده است.
سهم تغییرات  AIبارش  46/6درصد و سهم تغییرات  ADبارش در سطح استان 51/1
درصد میباشد .در این بین ،بارش تغییرات ناگهانی از نوع ایستا نداشته است.
منابع و مآخذ
 .3رحیمزاده ،فاطمه و هدایت دزفولی ،اکرم و پوراصغریان ،آرزو( ،)3190ارزیابی روند جهشهای دما و
بارش دراستان هرمزگان ،مجله جغرافیا و توسعه ،شماره  ،23صص.96-337
 .2رضیئی طیب ،عزیزی قاسم )3116( ،بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و ساالنه در غرب ایران،
پژوهشهای جغرافیای طبیعی ،شماره  ،75صص .301-91
 .1زاهدی مجید ،ساریصراف ،جامعی جاوید ،بهروز ،)3117( ،تحلیل تغییرات زمانی -مکانی دمای
منطقه شمالغرب ایران ،جغرافیا و توسعه ،شماره  ، 30صص .391-311
 .4سهرابی ،محمد مهدی و معروفی ،صفر و سبزیپور ،علیاکبر و مریجانی ،زهره ( ،)3111بررسی وجود
روند در بارش ساالنه همدان را با استفاده از روش من کندال ،مجله پژوهش های حفاظت آب وخاک،
شماره ،1ص .6- 3
 .5طالبی ،محمد صادق و شیخ علیشاهی ،نجمه ،دهستانی فیروزآبادی ،نجمه( ،)3190مطالعه تغییر اقلیم در
استان کرمان به روش من-کندال ،یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر 31 ،تا 20
بهمن ،3190دانشگاه شهید باهنر کرمان.
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