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 چکیده  

پرداخته با روش آماری من کندال    در اين پژوهش، به بررسی روند تغییرات بارش در فصول سرد برای منطقه آذربايجان

نتايج نشان  مورد واکاوی قرار گرفتند.    2017-1987ايستگاه همديد در منطقه برای بازه زمانی    19هم چنین  شده است.  

روندی کاهشی را داشته است. در ماه های اکتبر و     ،می دهد که در اکثر ماه ها روند تغییرات بارش در منطقه آذربايجان

ايستگاه روندی    10و در ماه نوامبر    6. به طوری که در ماه اکتبر  می باشدر ايستگاه ها دارای روندی مثبت  نوامبر بیشت 

ايستگاه    12ماه ديگر روند تغییرات کاهشی بوده است. به طوری که در ماه دسامبر    4افزايشی را نشان می دهند. اما در  

  9ماه های ژانويه و فوريه هر کدام با    ند افزايشی را داشته است.دارای روندی کاهشی داشته اند و تنها ايستگاه سراب رو

  و   در بین ايستگاه ها، ايستگاه های مراغهايستگاه دارای روندی کاهشی را نشان می دهند.    13ايستگاه، و ماه مارس نیز  

در مهاباد نیز، مانند دو    ماه دارای روند کاهشی بوده است.  6ماه از    5اما  ،  ماه سرد، روند افزايشی نداشته    6سهند طی  

ماه    4ماه روند کاهشی را نشان می دهد. هم چنین ايستگاه تکاب نیز    4ايستگاه مذکور روند افزايشی ديده نمی شود و  

دارای روندی کاهشی است. نکته مهم برای ايستگاه تیکاب اين که هر سه ماه فصل زمستان دارای روندی کاهشی می  

ه، ايستگاه های خلخال، جلفا و سردشت روند افزايشی بارشی بیشتری دارند. به طوری که در  ايستگا  19باشد.اما در بین 

ماه دارای روندی    3ماه و در سردشت    4ماه دارای روندی افزايشی است. در ايستگاه های ماکو    6ماه از    5ايستگاه جلفا  

 . ی باشدمثبت را نشان می دهند. هر سه ماه مثبت ايستگاه سردشت در فصل زمستان م
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Abstract 

In this study, the trend of changes of precipitation in cold seasons for the Azerbaijan region is 

analyzed by Mann-Kendall statistical method. Also 19 synoptic stations in the region were 

excavated for the period 1987-2017. The results show that for most months the trend of 

precipitation changes in Azerbaijan region has been decreasing. Most of the stations have a 

positive trend in October and November. So that in October 6 and in November 10 stations show 

an increasing trend. But in the next 4 months the trend has been declining. As of December, 12 

stations had a downward trend and only the Sarab station had an upward trend. January and 

February each have 9 stations, and 13 show a decreasing trend, respectively. Between stations, 

Maragheh and Sahand stations had no increasing trend during the cold 6 months, but 5 months of 

6 months had a decreasing trend.  In Mahabad, like the two stations above, there is no upward 

trend and shows a decreasing trend of 4 months. In Mahabad, like the two stations above, there 

is  no upward trend and shows a decreasing trend of 4 months.  Also, Takab station has been 

decreasing for 4 months.  The important thing for Takab station is that it has a decreasing trend 

every three months. However, among the 19 stations, Khalkhal, Jolfa and Sardasht stations have 

an increasing trend. At the Jolfa station there is an increasing trend from 5 months to 6 months. 

At Maku stations, 4 months and in Sardasht 3 months, there is a positive trend. Every three 

months, the Sardasht station is positive in winter. 

Keywords: Climate change, trend, precipitation, cold season, Azerbaijan 



 

 

833 

 مقدمه  

همه    ان یکرده اند. از م  ریتعب  ی دوره طوالن  ك ي  یهوا ط  متوسط وضع   یبرا  یدار آمار  یمعن   راتییرا معادل تغ  میاقل  رییتغ

نقش مهمی در تمام ابعاد    از آن جايی که اقلیم، باشد.    یمحسوس تر م  اریدما و بارش بس  راتییتغ  ، يیعناصر آب و هوا

و به ويژه در دهه های اخیر به يکی از دغدغه های انسان تبديل  سال گذشته    150زندگی ايفا می کند، تغییرات آن در  

شده است. بارندگی مهم ترين پديده و ويژگی آب و هوا می باشد. شرايط الزم بارندگی ها نیز توسط الگوهای گردشی  

کلی از قابلیت   آگاهی از میزان بارش ساالنه، ماهانه و فصلی و توزيع مکانی آنها، تصويری(.  1381اتمسفر تامین می شود)

دارای   که  است  ای  منطقه  آزربايجان  منطقه  بین  اين  در  دهد.  می  ارائه  مختلف  مناطق  اقلیمی  های  و محدوديت  ها 

با توجه به اين که اغلب بارش های آذربايجان در فصول سرد   پیچیدگی های توپوگرافی و تنوع اقلیمی زيادی می باشد.

ات اخیر  قتحقین شده که روند بارش را در اين فصل مورد بررسی قرار  دهیم.  اتفاق می افتد ، در اين پژوهش سعی براي

  (. 2000هندرسن،  در مورد تغییرات بارش، به عنوان يك شاخص مهم، تغییر اين عنصر اقلیمی را محرز ساخته است)

(، روند تغییرات بارش و گرما را در غرب و شمال غرب ايران با استفاده از روش های پارامتری و  1392امیدوار و ساالری)

داده های بارندگی و دما در  ناپارامتری را بررسی کردند. نتايج نشان می دهد که سری های ساالنه هر چهار روش فوق  

(، روند بارش ماهانه را در  2009هیدالگو و همکاران)  يش داشته است.برخی ايستگاه های منطقه و در برخی ديگر افزا

شبه جزيره ايبری طی نیمه دوم قرن بیستم مطالعه نمودند. نتیجه بررسی آنها تغییرپذيری زمانی ومکانی قابل توجهی  

داخل و خارج به اين  از ديگر کارهايی که در    را درروند بارش ماهانه نشان داد، اما عموما روند بارش منفی بوده است.

  : از  عبارتند  اند  پرداخته  افشان)1378خشنو)مسئله  و    (، محمدی1384(، رضیئی و همکاران)1383(، خلیلی و بذر 

 (، 2013(، ايزابل و همکاران)2013(،زيائوفی و شوگان)2005توشیچ و انکاشوويچ)(، 1390)همکاران

 روش تحقیق 
از سازمان    2017تا    1987طی سال های    آذربايجانايستگاه    19  ماهانه برایدر اين پژوهش، عنصر بارش به صورت  

برای آشکار سازی روند در سری های زمانی تکنیك های آماری زيادی وجود  مورد استفاده قرار گرفت.  هواشناسی اخذ و 
از آن جمله می توان به روش همبستگی ساده خطی ، روش من کندال،رگرسیون و... اشاره نمود. آزمون     Tدارد که 

، معنادار بودن وجود  کندال، يکی از آزمون هايی است که به فراوانی برای تعیین روند داده ها استفاده می گردد.به عبارتی
 آزمون  که اول بخش .میشود تقسیم مجزا بخش دو  به کندال مان آزمون  (.1384روند ها را مشخص میکند)مهدوی،

 آزمون  محاسبه برای .دهد می نشان را زمانی سريهای در روند وجود عدم يا وجود بخش اين د.میباش آن گرافیکی غیر

 می شود: محاسبه زير فرمول از کندال تاو آماره .میشود استفاده کندال تاو آماره از کندال مان گرافیکی غیر
 
 
t    ،برابر با آماره کندالn    تعداد کل سال های آماری مورد استفاده وp  برای تعیین جهت روند ،نوع و زمان تغییر می باشد . 

 

 

 

 

 

 
 
 

 : ايستگاه ها و منطقه مورد پژوهش   1شکل  
 
 

برای فصل پايیز نشان می دهد. همان طور که از   2017-1987: روند تغییرات بارش منطقه را طی بازه زمانی  1جدول  



834 
 

جدول نیز پیداست، در ماه اکتبر روند ايستگاه های اردبیل، پارس آّباد، سراب، جلفا، ماکو و خوی افزايشی می باشد. روند  
اهر، مهاباد و تکاب نیز کاهشی بوده است. ساير ايستگاه ها در اين ماه  تغییرات بارش در ايستگاه های سهند، مراغه ،  

ايستگاه منطقه موردمطالعه روند تغییرات بارشی منفی نداشته   19اما در ماه نوامبر هیچ يك از    بوندی را نشان نمی دهند.
، خوی و تکاب دارای روندی مثبت و  اند. به طوری که ايستگاه های زنجان،خرمدره، تبريز، اهر، جلفا، میانه، اورمیه، ماکو

در ماه دسامبر بر خالف ماه نوامبر اکثر ايستگاه های منطقه روند کاهشی    ساير ايستگاه های ديگر نیر بدون روند بوده اند.
را داشته اند)جز ايستگاه سراب که دارای روند افزايشی می باشد(. ايستگاه های اردبیل، خلخال، تبريز، سهند، مراغه ،  

و ايستگاه های زنجان، خرم    هر، میانه، اورمیه، مهاباد، سردشت، ماکو، خوی و تکاب دارای روندی کاهشی را داشته اندا
   دره، جلفا و پیرانشهر نیز بدون روند بوده اند. 

 
 فصل پايیز ( در 2017-1987: تعیین روند تغییرات بارش ) 1جدول 

 
P_value  دسامبر P_value  نوامبر P_value  ايستگاه  اکتبر 

 زنجان  0.01 0.90 0.15 0.22 - 0.04 0.76

 خرم دره  - 0.03 0.81 0.33 0.00 - 0.02 0.84

 اردبیل  0.06 0.64 - 0.04 0.71 - 0.15 0.21

 خلخال 0.01 0.94 - 0.03 0.81 - 0.07 0.55

 پارس اباد 0.11 0.38 0.02 0.87 - 0.04 0.72

 تبريز 0.04 0.72 0.08 0.51 - 0.07 0.55

 سهند  - 0.11 0.39 0.00 0.98 - 0.16 0.23

 سراب  0.06 0.59 0.04 0.73 0.05 0.68

 مراغه  - 0.10 0.41 - 0.04 0.76 - 0.25 0.04

 اهر - 0.06 0.63 0.11 0.38 - 0.12 0.32

 جلفا  0.08 0.50 0.05 0.68 - 0.01 0.90

 میانه  - 0.02 0.87 0.10 0.41 - 0.11 0.36

 اورمیه  0.00 1.00 0.05 0.70 - 0.13 0.31

 مهاباد  - 0.05 0.65 - 0.01 0.92 - 0.11 0.38

 سردشت  0.00 0.95 - 0.02 0.86 - 0.12 0.34

 پیرانشهر  - 0.04 0.74 0.00 1.00 - 0.04 0.73

 ماکو  0.17 0.16 0.09 0.46 - 0.06 0.63

 خوی 0.06 0.61 0.13 0.29 - 0.07 0.56

 تیکاب - 0.07 0.57 0.13 0.29 0.01 0.92

 

بارشی 2جدول روند تغییرات  بازه زمانی    ،  برای  ژانويه    2017-1987را در فصل زمستان و   6نشان می دهد. در ماه 
  6ايستگاه در منطقه دارای روندی افزايشی داشته اند. ايستگاه های پارس آباد، جلفا، سردشت، پیرانشهر، ماکو و خوی  

ه اند. اين ايستگاه ها عبارتند از  :  ايستگاه نیز دارای روندی منفی و کاهشی را داشت  9ايستگاه مذکور می باشند. اما  
زنجان، اردبیل، خلخال، سهند، سراب، مراغه، میانه، مهاباد و تکاب . ايستگاه های خرم دره، تبريز، اهر و اورمیه نیزبدون 

ايستگاه مورد    19در ماه فوريه نیز اکثر ايستگاه ها دارای روند کاهشی را نشان می دهند. به طوری که از    روند بوده اند.
ايستگاه دارای روندی کاهشی بوده اند. ايستگاه های خرم دره، سهند، مراغه، میانه، اومیه ، مهاباد، پیرانشهر،   10مطالعه، 

اه های پارس اباد، اهر، جلفا و سردشت دارای روندی مثبت و ساير  ايستگ  خوی و تیکاب دارای روندی کاهشی می باشند. 
اما ماه مارس نیز يکی از ماه هايی است  که در غالب ايستگاه ها روند بارش کاهشی  ايستگاه های ديگر بدون روند بوده اند.

جان، خرم دره،اردبیل،  ايستگاه های زن  ايستگاه( دارای روندی کاهشی می باشد.   19ايستگاه )از    13است. در اين ماه  
پارس آباد، تبريز، سهند، سراب، مراغه، اهر، میانه، اورمیه، خوی و تیکاب دارای روند بارشی کاهشی و ايستگاه های جلفا،  

 سردشت، ماکو دارای روندی مثبت و ساير ايستگاه ها نیز بدون روند بوده اند. 
 

 زمستان  فصل( در 2017-1987تعیین روند تغییرات بارش ):  2جدول 
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 گیری نتیجه      3
و با روش آماری    2017-1987در اين پژوهش، به بررسی روند تغییرات پارامتر بارش فصول سرد در منطقه آذربايجان در بازه زمانی  

من کندال پرداخته شده است. نتايج نشان می دهد که در اکثر ماه ها روند تغییرات بارش در منطقه آذربايجان روندی کاهشی را  

ايستگاه نیز   8ايستگاه دارای روند کاهشی بوده است.  5ايستگاه دارای روند افزايشی و  19ايستگاه از  6داشته است. در ماه اکتبر، 

 19بدون روند را نشان دادند. اما در ماه نوامبر، هیچ کدام از ايستگاه ها، روند کاهشی را نشان نمی دهند. به طوريکه از مجموع  

اما برخالف ماه نوامبر، در ماه دسامبر  يستگاه دارای روندی منفی را نشان می دهند.  ا  9ايستگاه دارای روندی مثبت و    10ايستگاه،  

ايستگاه ديگر نیز در اين ماه بدون    6ايستگاه دارای روند کاهشی را دارند.  12تنها ايستگاه سراب روند افزايشی را نشان می دهد و 

ايستگاه دارای روندی منفی را داشته اند. در ماه فوريه، ايستگاه های    9ايستگاه دارای روندی مثبت و    6در ماه ژانويه  روند بودند.  

در ماه مارس نیز بیشتر ايستگاه ها دارای روندی کاهشی  ايستگاه بودند.  9و ايستگاه های دارای روند منفی  4دارای روند افزايشی 

ايستگاه نیز بدون روند می    3ايستگاه دارای روندی افزايشی و    3ايستگاه دارای روندی کاهشی،    13  را نشان می دهند. به طوری که

 باشد. 

ماه دارای روند کاهشی    6ماه از    5ماه سرد، روند افزايشی نداشته است اما    6اما در بین ايستگاه ها، ايستگاه های مراغه، سهند طی  

هم چنین ماه روند کاهشی را نشان می دهد.    4اه مذکور روند افزايشی ديده نمی شود و  در مهاباد نیز، مانند دو ايستگ  بوده است.

ماه دارای روندی کاهشی است. نکته مهم برای ايستگاه تیکاب اين که هر سه ماه فصل زمستان دارای روندی    4ايستگاه تکاب نیز 

ردشت روند افزايشی بارشی بیشتری)از نظر ماه( نسبت به ايستگاه، ايستگاه های خلخال، جلفا و س  19اما در بین  کاهشی می باشد.

ماه و در   4در ايستگاه های ماکو    ماه دارای روندی افزايشی است.  6ماه از    5در ايستگاه جلفا روند کاهشیشان دارند. به طوری که 

 . ان می باشدماه دارای روندی مثبت را نشان می دهند. هر سه ماه مثبت ايستگاه سردشت در فصل زمست  3سردشت  
 

 

 

 

P_value  مارس P_value  فوريه P_value  ايستگاه  ژانويه 
 زنجان  - 0.15 0.23 - 0.01 0.89 - 0.11 0.36
 خرم دره  - 0.01 0.90 - 0.06 0.63 - 0.19 0.12
 اردبیل  - 0.15 0.22 0.03 0.82 - 0.16 0.19
 خلخال - 0.11 0.38 0.04 0.76 - 0.01 0.90
 پارس اباد 0.12 0.32 0.19 0.13 - 0.06 0.63
 تبريز 0.00 0.97 0.03 0.79 - 0.15 0.22
 سهند  - 0.14 0.28 - 0.14 0.27 - 0.30 0.02
 سراب  - 0.10 0.42 0.01 0.94 - 0.13 0.31
 مراغه  - 0.15 0.22 - 0.28 0.02 - 0.42 0.00
 اهر 0.01 0.91 0.13 0.29 - 0.21 0.09
 جلفا  0.26 0.03 0.15 0.22 0.26 0.04

 میانه  - 0.27 0.03 - 0.11 0.37 - 0.20 0.10
 اورمیه  - 0.01 0.93 - 0.25 0.04 - 0.20 0.10
 مهاباد  - 0.18 0.13 - 0.24 0.05 - 0.04 0.76
 سردشت  0.05 0.69 0.13 0.30 0.22 0.08
 پیرانشهر  0.05 0.68 - 0.20 0.11 0.04 0.72

 ماکو  0.07  0.04  0.08 
 خوی 0.12 0.32 - 0.07 0.57 - 0.08 0.54
 تیکاب - 0.24 0.05 - 0.20 0.11 - 0.20 0.11
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