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کندال (مطالعه موردي ایستگاه  –با روش من  بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان
  کرمان)

  
  بتول باهکدکتر 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ري عضو هیات علمی
  
 

  چکیده
ــده  ــت. پدی ــر اس ــان حاض ــر در زم ــیش روي بش ــاي پ ــالش ه ــرین چ ــده ت ــی از عم ــیم یک ــر اقل تغیی

ــد  ــایی مانن ــرات باه ــدگی، تغیی ــانی رن ــدن جه ــرم ش ــی ,گ ــاي قطب ــخ ه ــدن ی ــیل ،ذوب ش ــرماها   ،س س
ــار و  ــارت ب ــدید و خس ــدي ش ــه ح ــان ب ــاط جه ــیاري از نق ــدید در بس ــع و ش ــی موق ــاي ب ــا ه و گرم
ــرار  ــوي ق ــوم ج ــین عل ــات محقق ــدر مطالع ــیم را در ص ــر اقل ــوع تغیی ــه موض ــت ک ــده اس ــران کنن نگ

یـــه اي و محلـــی را بـــه خـــود ناح، داده اســـت و تحقیقـــات گســـترده اي در مقیـــاس جهـــانی
ــت ــاص داده اس ــانگین بــارش و   .اختص ــان می ــتان کرم ــیم اس ــر اقل ــی احتمــال تغیی ــور بررس ــه منظ ب

-2005میــانگین، حــداقل، حــداکثر درجــه حــرارت، ایســتگاه ســینوپتیک کرمــان طــی ســال هــاي 
از ســایت اینترنتــی ســازمان هواشناســی دریافــت و بــه صــورت ســري زمــانی تنظــیم و  بــا  1956
ــت ــناس ــون م ــوع  –فاده از آزم ــوق ن ــدل ف ــتفاده از م ــا اس ــق ب ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــی ش ــدال بررس کن

ــی  ــان م ــا نش ــل ه ــل از تحلی ــایج حاص ــت. نت ــده اس ــایی ش ــذکور شناس ــر م ــرات  عناص ــان تغیی و زم
دهـــد زمـــان شـــروع بیشـــتر تغییـــرات ناگهـــانی و از هـــر دو نـــوع رونـــد و نوســـان اســـت. میـــزان 

ــر ــاي گ ــاه ه ــارش  در م ــرات ب ــد تغیی ــداقل و ح ــانگین، ح ــه می ــالی ک ــد در ح ــی باش ــر م ــمگیر ت م چش
ــایر  ــوده و س ــر ب ــمگیر ت ــتر و چش ــامبر بیش ــوامبر و دس ــل، ن ــاي آوری ــاه ه ــرارت در م ــه ح ــر درج اکث
ــی  ــتگاه ط ــارش ایس ــدار ب ــوع مق ــود. در مجم ــی ش ــاهده نم ــه اي مش ــل ماحظ ــرات قاب ــا تفیی ــاه ه م

   رارت افزایش داشته است.دوره مطالعه کاهش و میانگین حد اقل و حداکثر درجه ح
  .کندال ، کرمان-: دما ، بارش، روند، نوسان، منکلید واژه ها

  
  مقدمه

آب و هوا در طول هزاران و میلیونها سال گذشته دگرگونی بنیادي داشته است. دگرگونی هاي اقلیم هم در قالب 
ر محیط چنین دگرگونیهاي اقلیمی را نوسانات کوتاه مدت و هم تغییرات بلند مدت بروز می کند.آثار برجا مانده د

). دگرگونی از ویژگی ها و شاید با ثبات ترین اصل اقلیم باشد. 1380به اثبات رسانده است (علیجانی وکاویانی،
درون این دگرگونی ها نوسانات و افت وخیزهایی نیز دیده می شود.براساس بررسی هاي انجام گرفته، متوسط دماي 

  10درجه سانتیگراد گرمتر تا 5درجه سانتیگراد است، درطول دوره هاي گذشته بین  15 کره زمین هم اکنون حدود
درجه سانتیگراد سردتر نسبت به زمان کنونی نوسان داشته است. بنابر اهمیتی که تغییر اقلیم در ساختار محیطی کره 

ادهاي تغییر اقلیم امري زمین وساکنان آن داشته و خواهد داشت ، تالش جهت شناخت هرچه بیشتر چگونگی رخد



  ...بررسی احتمال تغییر اقلیم در استان کرمان                                                                                                      ٦٦
 

مسلم است. این ضرورت بویژه در زمان فعلی که بحث گرم شدن جهانی به یک مسئله جدي تبدیل گردیده است، 
). در زمینه تغییرات اقلیمی تحقیقات زیادي در سطح جهانی و منطقه اي در هرنوع 1383(عزیزي، آشکارتر می گردد

) اشاره کرد، او نشان داد که 1981( 1میان می توان به مطالعات میشلشرایط اب وهوایی صورت گرفته است در این 
درصد افزایش می  15تا  7,1درجه کلوین و بارندگی بین  5,2تا  2,8درجه حرارت بین  CO 2در اثر دو برابر شدن 

آن در ن ایش گاز کربنیک ثابت بماند میزایابد ولی افزایش بارندگی در مناطق مختلف یکسان نیست. اگر نرخ افز
افزایش گاز کربنیک باعث افزایش درجه حرارت و  خواهد رسید. PPM420به  PPM360به جاي  2035سال 

میزان بارندگی افزایش  CO2رطوبت مطلق در الیه هاي هواي نزدیک سطح زمین می گردد هرچند با دوبرابر شدن 
) تغییرات اقلیمی را با 2004وهمکاران ( 2می یابد ولی افزایش بارندگی در نقاط مختلف یکسان نیست. بابائیان

مورد ارزیابی قرار دادند. این مطالعه بر روي  2049تا  2010در دوره زمانی  LARS-WGمدل  استفاده از
پارامترهاي اقلیمی بارش، تابش، دماي حداقل و حداکثر، طول دوره روزهاي تر و خشک طول دوره روزهاي داغ و 

هاي سنگین ده ایستگاه سینوپتیک کره جنوبی انجام شد. نتایج مطالعه نشان میدهد یخبندان و روند تغییرات بارش 
که مقدار بارش و طول روزهاي تر وخشک در دوره مورد مطالعه افزایش خواهد داشت و میانگین طول روزهاي 

ي سنگین و خیلی یخبندان کاهش می یابد، طول روزهاي داغ و میانگین دما افزایش می یابند، مقادیر آستانه بارشها
  افزایش خواهد یافت. 2049تا  2010سنگین به طور معنی داري در طول دوره 

) 1375در کشورما نیز تحقیقاتی پیرامون وجود یا عدم وجود روندي در دما وبارش صورت گرفته است. رستمیان(
اما نتایج بررسی  کرد،طی مطالعاتی بر روي ایستگاههاي ساحلی دریاي خزر هیچ گونه روندمشخصی  را مشاهده ن

وي کاهش دماي حداکثر و افزایش دماي حداقل در کل سال به جزء زمستان را تایید می کند. این تغییرات در 
قابل  1965-1968ایستگاه انزلی نسبت به سایر ایستگاهها شدیدتر بوده است و تغییرات ناگهانی دما نیز طی سالهاي

سال آمارهواشناسی ایستگاه  40العاتی براي بررسی تغییرات اقلیمی از ) طی مط 1381تشخیص بوده است. قربانی (
میالدي استفاده نموده و میزان تغییر متغیرهاي مربوط به دما و بارندگی را با  2000تا پایان  1961گرگان از سال 

ما مشاهده نشد روش رگرسیون خطی ساده مورد مقایسه قرار داد، طبق نتایج این تحقیقات تغییرات معنا داري در د
) به بررسی تغییرات 1382میلیمتر در سال کاهش نشان داده است. عزیزي و روشنی ( 3-4ولی بارندگی به میزان 

اقلیمی سواحل جنوبی دریاي خزر با عناصر دما بارش، رطوبت و ابرناکی پرداخته است. نتایج به دست آمده از این 
ان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و تغییرات از هر دو نوع روند نشان می دهد که زم 1955-1994روش در طی دوره 

درجه جرارت  1390سري زمانی پارا مترهاي درجه حرارت یزد ودر سال 1390،1391باهک  باشند. و نوسان می
میالدي مطالعه نمود نتایج بررسی هاي وي افزایش  2005قشم و کیش را از بدو تاسیس تا  ایستگاه هاي بندرعباس،

در ایستگاه هاي یزد، کیش و قشم را نشان می دهد در حالی که سري  درجه حرارت ایستگاه بندر عباس کاهش دما 
  داشته است.

 

                                                        
1 -Mitchel 
2 -Babaeian 
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  حدود و موقعیت منطقه مورد مطالعه
شهر کرمان بزرگترین شهر و مرکز استان کرمان می باشد که در شمال استان واقع شده است. شهرستان کرمان از 

غربی با شهر بردسیر هم ن، از غرب با شهرهاي زرند و رفسنجان ، از جنوب با بم واز جنوب شمال با استان خراسا
کیلومتر مربع، وسیعترین  83/44192نفر جمعیت پرجمعیت ترین وبا مساحت 677650 مرز است. شهرستان کرمان با

 شهرستان این استان می باشد. 

  اطالعات و بررسی آمار
در ایستگاه  2005تا  1956ساله که بین سالهاي  50ات بر مبناي یک دوره آماري بررسی وضعیت ایستگاه: مطالع-1

سینوپتیک کرمان که داراي آمار طوالنی مدت قابل اطمینان بوده واز لحاظ تجهیزات ، شرایط استاندارد ایستگاه و 
  آمار برداري داراي کیفیت خوبی بودند صورت گرفته است.

حداقل و حداکثر درجه حرارت  ن تحقیق از پارامتر میانگین بارندگی و میانگین،داده هاي مورد استفاده: در ای-2
  ماهانه و ساالنه  به عنوان شاخص هاي خام ثبت شده آماري استفاده شده است.

تخمین داده هاي غیرموجود: روش هاي تخمین داده هاي اقلیمی در مورد تکمیل آمار یک روز، ماه وسالی که  -3
این داده ها نیز قبل از اینکه مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد  وال برداشت نشده، استفاده می شود.مفقود شده ویا اص

یکی از روشهاي غیرنموداري مهم آن است که بین داده هاي مشترك بین دو  باید تکمیل و نواقص آنها برطرف شود.
بدین منظور از معادله شیب خطی  ایستگاه یک رابطه همبستگی خطی برقرار کرده و معادله خطی محاسبه شود.

  استفاده نموده ایم.
  روشهاي آماري

آزمون من کندال براي بررسی تصادفی  کندال  است.-گرافیکی من-روش مورد استفاده دراین تحقیق آزمون آماري
 شود. این تست براي مشخص کردن غیرپارامتریک بودن سریها بکار می بودن و تعیین روند در سریها استفاده می

رود، بدین ترتیب که سریهاي آماري به ترتیب صعودي مرتب و رتبه بندي می شوند. دراین آزمون تصادفی بودن 
در صورت وجود روند داده ها غیر تصادفی بوده و براي تعیین  داده ها با عدم عدم وجود روند مشخص می شود.

  ).1387،تصادفی بودن داده ها از تست زیر استفاده شده است (عزیزي و روشنی
T =   

T  آماره کندال =  
P هاي بزرگتر از ردیف = برابر با مجموع تعداد رتبهni گیرد. که بعد از آن قرار می  
N  تعداد کل =xi باشد. ساله می 40هاي سري زمانی که در این تحقیق  

  شود .تفاده میاز رابطه زیر اس toو آماره بحرانی بودن  tبراي سنجش معنی دار بودن آماره 
  

   
 tg مقدا ر بحرانی نمره نرمال یا استاندارد =Z  می 96/1برابر  %95با سطح احتمال آزمون است. و باسطح احتمال -

می شود. با توجه به مقدار بحرانی  ±0,21معادل با   t(T)در صورت اعمال این مقدار، ). 1387باشد( علیجانی ، 
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 T>-0.21<0.21+یا  +< T>-(T)t (T)tاگر االت مختلفی بدین شرح مشاهده خواهد شد.ح t(T)بدست آمده براي 

، باشد T<-0.21یا T<(T)t سریها تصادفی هستند. همچنین اگر  و هیچگونه روند مهمی در سریها مشاهده نمی شود
ر سریها غالب خواهد باشد روند مثبت د t >+0.21(T)یا T> (T)t  در صورتی که نشان دهنده روند منفی در سریها و

باشد. بدین منظور معموالً از براي تعیین جهت روند، نوع و زمان تغییر نیاز به آزمون گرافیکی من کندال می بود.
در  (ستون اول) وارد شده و هاي آماري به ترتیب سالشود که در این جدول ابتدا دادهاي استفاده میجدول ویژه

شود و در ستون ترمورد نظر نوشته میمسپس در ستون سوم مقادیر پارا گیرند. ستون دوم داده ها شماره ردیف می
گردد. جهت تکمیل جدول مورد نظر نیاز به محاسبه چهارم، مقادیر عددي ستون سوم به ترتیب صعودي تنطیم می

  باشد؛ که از راه زیر بدست می آید:  آزمون کندال می tضریب 

 
فرض صفر حاکم باشد از لحاظ مجانبی با میانگین و واریانس برابر است. براي که تابع توزیع آن در شرایطی که 

شود ( عزیزي ، هاي زیر به ترتیب محاسبه و براي هر ردیف جداگانه نوشته میهاي بعدي از فرمولستون يمحاسبه
1387 . (  

     

                   

     

                      

 

 
ترسیم نمودار هاي مربوط وجود هرگونه روند درسري ها بصورت منفی ظاهر می شود و  پس از محاسبات فوق و

همدیگررا قطع می کنند. اگر خطوط  i uَو uiخطوط  زمانی که روند معنی داري در داده ها وجود داشته باشد،
مدیگر را قطع کنند نشانه زمان آغاز تغییر ناگهانی ودر صورتیکه خارج از ) ه ±1,96مذکور در محدوده بحرانی (

در این  ).1387را قطع کنند بیانگر وجود روند در سریهاي زمانی است ( عزیزي و روشنی ، محدوده بحرانی همدیگر
، افزایش Cبا حرف  vو  uمولفه هاي  عدر تقاط ، تغییر ناگهانیTبا حرف  (Trend)تحقیق وجود هرگونه روند 

  مشخص شده است.  Dآن با حرف  (Decrease)و کاهش  Iبا حرف  (Increase)عنصر
  یافته هاي تحقیق

  فصلی وساالنه  بررسی میانگین بارندگی ماهانه،
کندال بر روي داده هاي ماهانه بارش نشان می دهد  t(T)و آماره بحرانی  (T)نتایج حاصل  از اعمال آزمون آماره 

که بارش ایستگاه کرمان در ماههاي گرم تر سال یعنی در ماههاي می، ژوئن، ژوالي، آگوست، سپتامبر و اکتبر داراي 
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می باشد. در سایر ماهها  -0,36و  -0,61،  -0,60،  -0,57،  -0,57،  -0,34روند منفی و کاهشی به ترتیب به میزان 
). الزم به ذکر است بارش این 1روندي مشاهده نمی شود و نوسانات ناگهانی مشاهده می شود (جدول شماره 

در  بوده و -0,26و  -0,22ایستگاه طی دوره آماري مذکور در فصول بهار و تابستان داراي روند کاهشی به میزان 
 )،2شخصی را نشان نمی دهد (جدول شمارهسایر فصول روندي مشاهده نمی شود. همچنین بارش ساالنه نیز روند م
  ولی در مجموع میزان بارش ماهانه طی دوره مطالعه کاهش داشته است.

  میانگین بارش ماهانه ایستگاه کرمان  t(T)و آماره بحرانی    (T)نتایج آماره کندال  - 1جدول شماره 
سپتام  آگوست  ژوالي  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه

  بر
دسام  نوامبر  اکتبر 

  بر
-0.05 -0.03  -0.06  -0.14  -0.34  -0.57  -0.57  -0.60  -0.61  -0.36  -0.15  -0.08  

  ایستگاه کرمان میانگین بارش فصلی وساالنه  t(T)آماره بحرانی  و  (T)نتایج آماره کندال - 2جدول شماره 
  ساالنه  پاییز  تابستان  بهار  زمستان  فصل        

  0.17-  0.03-  0.26-  0.22- 0.12-  میانگین بارش

کندال بر روي داده هاي ساالنه بارش ایستگاه سینوپتیک کرمان نشان می دهد خطوط  –بررسی آزمون نموداري من
u  وu همدیگر را قطع کرده، بنابراین  ±1,96در داخل محدوده بحرانی  2005و  2004،  1960، 1958َ در سالهاي

در مجموع  .)1روند مشخصی مشاهده نمی شود (نمودار شماره  تغییرات ناگهانی در این سالها رخ داده و هیچگونه
  بارش ساالنه ایستگاه کرمان کاهش یافته است.

  فصلی وساالنه  بررسی میانگین، حداقل و حد اکثر درجه حرارت ماهانه، 
اه کندال بیانگر این مطلب است که میانگین درجه حرارت ایستگ t(T)و آماره بحرانی  (T)بررسی آزمون آماره 

ساله هیچگونه روند مشخصی نداشته و فقط تغییرات مختصر و نامحسوسی از  50سینوپتیک کرمان طی دوره آماري 
نوع کاهشی در این دوره مشاهده می شود. میانگین حداقل دماي ماهانه کرمان در ماههاي نوامبر و دسامبر به ترتیب 

ر ماهها روند خاصی مشاهده نمی شود و تغییرات عمدتا از داراي روند افزایشی بوده ودر سای 0,33و  0,26به میزان 
کندال  t(T)و آماره بحرانی  (T)نوع نوسان ناگهانی و افزایشی بوده است. نتایج به دست آمده از اعمال آزمون آماره 

ی دما روي داده هاي میانگین حداکثردماي کرمان نیز نشان می دهد در ماههاي آوریل نوامبر و دسامبر روند افزایش
  ).4و 3در سایر ماهها روند خاصی مشاهده نمی شود (جدول شماره رخ داده است و

  درجه حرارت ماهانه ایستگاه کرمان حداقل و حداکثر میانگین،  t(T)وآماره بحرانی   (T)نتایج آماره کندال  -3جدول شماره
  دسامبر  نوامبر  اکتبر   سپتامبر  آگوست  ژوالي  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  پارامتر

میانگین 
  دما

-0.04 -0.06  -0.19  -0.03  0  -0.11  -0.05  -0.05  -0.11  -0.06  -0.02  -0.02  

میانگین  
  حداقل دما

0.09 0.08  0.03  0.12  0.18  0.13  0.17  0.07  0.15  0.18  0.26  0.33  

میانگین 
  حداکثردما

0.11 0.04  0  0.22  0.14  0.08  0.08  0.15  0.15  0.08  0.24  0.23  
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در فصل زمستان و تابستان  ل دماي کرمان در فصول بهار و پاییز داراي روند افزایشی و مثبت بوده است وحداق
شود. ضمناَ حداقل دماي ساالنه این ایستگاه نیز داراي روند افزایشی دما در  نوسانات ناگهانی و افزایشی دیده می

روي داده هاي ساالنه حداقل دما ایستگاه سینوپتیک کندال بر  –سالهاي اخیر بوده است. بررسی آزمون نموداري من 
همدیگر را قطع  ±1,96در داخل محدوده بحرانی  1958و 1957َ در سالهاي uو  uکرمان نشان می دهد خطوط  

 2004کرده، بنابراین تغییرات ناگهانی در این سالها رخ داده و هیچگونه روند مشخصی مشاهده نمی شود اما در سال 
و 4و3خارج از محدوده بحرانی همدیگر راقطع کرده که روند افزایشی دما را نشان می دهد (نمودار  این خطوط در
  ).4جدول شماره 

  ایستگاه کرمان میانگین ،حداقل و حداکثردرجه حرارت فصلی وساالنه  t(T)وآماره بحرانی   (T)نتایج آماره کندال -4جدول شماره 
  ساالنه  یزپای  تابستان  بهار  زمستان  فصل        

  0.09-  0.01-  0.06-  0.04- 0.14-  میانگین دما
  0.36  0.37  0.17  0.22 0.15  میانگین حداقل دما
  0.22  0.35  0.19  0.20 0.10  میانگین حداکثر دما

  
کندال بر روي داده هاي میانگین درجه حرارت ساالنه ایستگاه سینوپتیک کرمان نشان –بررسی آزمون نموداري من

 ±1,96در داخل محدوده بحرانی  2001و 1996، 1993، 1958،1960، 1957َ در سالهاي uو  u می دهد خطوط 
را قطع نموده که نشانگر وجود جهش و تغییرات ناگهانی همراه با نوسان در این سالها بوده وهیچگونه روند  همدیگر

روي داده هاي ساالنه حداکثر  کندال بر–). بررسی آزمون نموداري من2مشخصی را نمایان نمی کند (نمودار شماره
در داخل محدوده بحرانی  1962و 1957َ در سالهاي uو  uدما ایستگاه سینوپتیک کرمان نشان می دهد خطوط  

این خطوط در خارج از محدوده  2002همدیگر را قطع کرده ودر این سالها جهش صورت گرفته، در سال  1,96±
  ).4وند افزایشی دمارا تایید می کند (نمودار را قطع کرده اند که وجود ر بحرانی یکدیگر

      
            کندال -تغییرات درجه حرارت ایستگاه کرمان با روش من -2نمودار      کندال -تغییرات بارش ایستگاه کرمان با روش من - 1نمودار 



  ٧١                                                                                                                    1392پاییز ، 39، شماره دهمین، سال فصلنامه جغرافیایی سرزم  
 

       

  
  تغییرات میانگین ماهانه حداکثر دما  ایستگاه کرمان  - 4نمودار     ایستگاه  کرمان تغییرات میانگین ماهانه حداقل دما -3نمودار

  
، Cَِ با حرف uو  uدر تقاط مولفه هاي  ، تغییر ناگهانیTبا حرف  (Trend)در این تحقیق وجود هرگونه روند 

  مشخص شده است.  Dآن با حرف  (Decrease)و کاهش  Iبا حرف  (Increase)افزایش عنصر
  

  ) تغییر پارامتربارش و درجه حرارت ماهانه ایستگاه کرمانبررسی نوع (حروف – 5جدول شماره
سپتام  آگوست  ژوالي  ژوئن  می  آوریل  مارس  فوریه  ژانویه  ماه

  بر
نوام  اکتبر 

  بر
دسام

  بر
میانگین 

  بارش
CD  CD  CD  CD  TD  TD  TD  TD  TD  TD  CD  CD  

  CD  CD  CD  CD  -  CD  CD  CD  CD  CD  CD  CD  میانگین
  

  ف) میانگین تغییرات بارش و درجه حرارت فصلی وساالنه ایستگاه کرمانبررسی نوع (حرو – 6جدول شماره 
  ساالنه  زمستان  پاییز  تابستان  بهار    پارامتر

  TD  TD  CD  CD  CD   میانگین  بارش
  CD  CD  CD  CD  CD   میانگین دما

  
  نتایج 

رش این ایستگاه طی کندال نشان می دهد که با-بررسی تغییرات دما و بارش ایستگاه سینوپتیک کرمان به روش من
) در ماههاي گرم سال می، ژوئن، ژوالي، آگوست، سپتامبر و اکتبر داراي روند 1956-2005ساله ( 50دوره مطالعاتی 

می باشد ،در سایر ماهها روند  -0,36و  -0,61،  -0,60،  -0,57،  -0,57،  -0,34منفی و کاهشی به ترتیب به میزان 
و  -0,22ایستگاه در فصول بهار و تابستان نیز داراي روند کاهشی به میزان خاصی مشاهده نمی شود. بارش این 

در پاییز و زمستان روندي را نشان نمی دهد، همچنین بارش ساالنه نیز روند مشخصی ندارد اما  بوده و -0,26
ند مشخصی بررسی تغییرات میانگین درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک کرمان طی دوره مطالعاتی مذکور هیچگونه رو

فقط تغییراتی از نوع ناگهانی همراه با نوسان در آن دیده می شود.  در کلیه ماهها و فصول سال نشان نمی دهد و
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افزایشی  داراي روند 0,33و  0,26میانگین حداقل دماي ماهانه کرمان در ماههاي نوامبر و دسامبر به ترتیب به میزان 
ود و تغییرات عمدتا از نوع نوسان ناگهانی و افزایشی بوده است. نتایج در سایر ماهها روند خاصی مشاهده نمی ش و

دماي کرمان نیز  کندال روي داده هاي میانگین حداکثر t(T)و آماره بحرانی  (T)به دست آمده از اعمال آزمون آماره 
ماهها روند خاصی در سایر  نشان می دهد در ماههاي آوریل نوامبر و دسامبر روند افزایشی دما تایید می کند و

در مجموع میانگین بارش ایستگاه کرمان طی دوره مطالعه کاهش ومیانگین حداقل و حداکثر  مشاهده نمی شود.
  درجه حرارت افزایش نشان داد.
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