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1استاد اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
2کارشناسیارشد آب و هواشناسی ،گروه جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت ۹۹/۰2/23 :تاریخ پذیرش۹۹/۰4/25 :

چکيده
تغییر اقلیم یکی از عمدهترین چالشهای پیش روی بشر در زمان حاضر است .پارامترهای مختلف اقلیمی نظیر دماا ،باارش و
باد در یك محل از عواملی هستند که بر اقلیم آن منطقه تاثیر گذار بوده و شناخت آنها تعیین کننده اقلیم آن منطقه مایباشاند.
وقوع پدیده هایی از قبیل افزایش یا کاهش ناگهانی دما ،بارندگی و سرعت و جهت باد طی یك یا چند سال را میتاوان دلیلای بار
تغییر اقلیم آن منطقه دانست .از مباحث مهم اقلیمی که در سالهای اخیر افکار پژوهشگران و حتی سران حکومتها و سازمانهاا
را به دلیل اثراتی که بر فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...دارا میباشد ،به خود مشغول داشته است .در کشور ما نیز این
مسئله کمتر مورد توجه بوده است ولی در سالهای اخیر تحقیقات و کنفرانسهایی را در پیداشته است .به منظور بررسای تغییار
اقلیم استان کردستان میانگین ،حداقل ،حداکثر درجه حرارت و میانگین بارش و میانگین ،حداقل ،حداکثر سارعت و جهات بااد،
ایستگاه سنندج طی سالهای 2۰17-1۹6۰از سازمان هواشناسی دریافت و به صورت سری زمانی تنظیم و باا اساتفاده از آزماون
ناپارامتری من_ کندال بررسی شده است .در این تحقیق با استفاده از مدل فوق نوع و زمان تغییرات عناصر مذکور شناسایی شاده
است .نتایج به دست آمده از تحلیل دادهها نشان میدهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر دو نوع روند و نوسان بوده
است .پارامترهای میانگین و حداقل دما دارای روند منفی و پارامتر حداکثر دما دارای روند مثبت است و بارش روند منفی را نشان
میدهد و پارامترهای میانگین و حداقل سرعت باد دارای روند منفی و پارامتر حداکثر سرعت باد دارای روند مثبت است و پارامتر
میانگین جهت باد دارای روند منفی است.
واژههاي کليدي :تغییر اقلیم ،سنندج  ،من_کندال ،تغییر ناگهانی ،روند
مقدمه∗

تغییر اقلیم ،به هر گونه تغییر واضح و مشاخ در
الگوهای مورد انتظار برای وضعیت آب و هوایی ،که در
طوالنی مدت در یك منطقه خاص یا بارای کال اقلایم
جهااانی رد دهااد را گوینااد (محمااد خااانی و جمااالی،
 .)13۹4این تغییرات به دلیل رد دادهای غیر عادی در
وضعیت آب و هوای زمین به وجود میآیند .آب و هاوا
در طول هزاران و میلیونهاا ساال گذشاته دگرگاونی
بنیادی داشته است .دگرگونی های اقلیم هام در قالا
نوسانات کوتاه مدت و هام تغییارات بلناد مادت باروز
میکند .آثار برجا مانده در محیط چنین دگرگونیهای
اقلیمی را به اثبات رسانده اسات )علیجاانی وکاویاانی،
∗نویسنده مسئولfarajzam@modares.ac.ir :

 .)138۰دگرگونی از ویژگیهاا و شااید باا ثبااتتارین
اصل اقلیم باشد .درون این دگرگونیها نوسانات و افات
و خیزهایی نیز دیده میشود .امروزه رخداد تغییر اقلیم
و گرمااایش جهااانی ههاان همااهی اندیشاامندان و
پژوهشگران را به خود جل کرده است .افازایش طاول
دوره رشد ،افزایش دماا و هوب شادن یاخهاای قطا
شاامال و باااال آماادن تااراز آبهااا ،کاااهش بااارش و
خشکسالیهای پیاپی و شدید ،افزایش رخداد سایبب،
امواج گرمایی و کاهش امواج سرما به عنوان نشانههایی
از تغییر اقلیم ،موج مشکبت اقتصاادی و اجتمااعی
فراوانی در سراسر جهان شدهاند .دیدگاههای اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی مساله تغییار اقلایم نیاز در ساطح
جهانی در دست مطالعه و بررسی است (طیبه دهقاانی
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و همکاران .)13۹7 ،در چند سال اخیر شدت تغییرات
بیشتر شده است و این باعث شده است که در زمینهی
تغییر اقلیم پژوهشهای متعاددی در منااطق مختلاف
جهان انجام شود .برخی از این پاژوهشهاا باه دنباال
یافتن دلیل رخداد آن و برخی دیگار از آنهاا صارفا باه
واکاوی و شناخت تغییار اقلایم پرداختاهاناد .براسااس
بررسیهای انجام گرفته ،متوسط دمایکره زماین هام
اکنون حادود  15درجاه ساانتیگاراد اسات ،درطاول
دورههای گذشته بین  5درجه سانتیگراد گرمتر تا 1۰
درجه سانتیگراد سردتر نسبت به زماانکناونی نوساان
داشته است .بنابر اهمیتی که تغییر اقلایم در سااختار
محیطاای کااره زمااین و ساااکنان آن داشااته و خواهااد
داشت ،تبش جهت شاناخت هرچاه بیشاتر چگاونگی
رخدادهای تغییر اقلیم امری مسلم است .این ضارورت
بویژه در زمان فعلی که بحث گرم شدن جهانی به یاك
مسئله جدی تبدیلگردیده اسات ،آشاکارتر مایگاردد
(عزیزی .)1383 ،اثارات تغییار اقلایم بار کال سایاره
یکسان نیست .بعضی مناطق زمین حساسیت بیشتری
نسبت به تغییر اقلیم در مقایسه با مناطق دیگر دارناد.
به عنوان مثال منااطقی کاه دارای اقلایم مدیتراناهای
هستتند اقلیم آنها وابساتگی زیاادی باه میازان دماا و
بارش دارد و در نتیجه این مناطق در برابر تغییر اقلایم
دچار استرس می شوند (هیات بین الدول تغییر اقلایم،
 .)2۰۰7در زمینه تغییرات اقلیمی تحقیقات زیادی در
ساطح جهااانی و منطقااهای در هاار نااوع شاارایط آب و
هوایی صورت گرفته است در ایان میاان مایتاوان باه
مطالعات میشل  )1۹81(1اشاره کرد ،او نشاان داد کاه
در اثر دو برابر شدن  CO۲درجه حارارت باین  2/8تاا
 5/2درجه کلوین و بارنادگی باین  7/1تاا  15درصاد
افاازایش مااییابااد ولاای افاازایش بارناادگی در مناااطق
مختلفیکسان نیست .اگار نارد افازایشگااز کربنیاك
ثابت بماند میزان آن در سال  2۰35به جاای 36۰PPP
به  42۰PPPخواهد رسید .افازایشگااز کربنیاك باعاث
افزایش درجه حارارت و رطوبات مطلاق در الیاههاای
هوای نزدیك سطح زمین میگردد هرچناد باا دوبرابار
شدن  CO۲میزان بارندگی افزایش می یابد ولی افزایش
۱. Mitchel
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بارناادگی در نقااات مختلااف یکسااان نیساات .بااه نظاار
کاتفورس 2و همکاران ( )1۹۹۹دلیل تغییارات اقلیمای
افزایش مصرف سوختهای فسیلی ،شهرنشینی ،جنگل
زدایی و بیابان زایی است .پاین 3و همکاران ( )2۰۰2به
کمك مدل  RCMبه بررسای تغییار اقلایم در حوضاه
رودخانه کلمبیا پرداختناد .دورهی ماورد مطالعاه آنهاا
 2۰4۰تا  2۰6۰بود .یافتههای آنها نشان داد که تغییار
اقلیم منجر به افزایش  1/2درجه سانتیگراد دمای هوا
خواهد شد و بارش  3درصد کاهش مییاباد همچناین
برای حوضه یااد شاده افازایش روانااب در زمساتان و
کاهش آن در سایر فصل ها را پیش بینی کردند .گیون4
و همکاران ( )2۰۰5اثرات تغییر اقلیم را بر افزایش تراز
آب دریاچه ماالرین طای ساالهاای  2۰7۰تاا 21۰۰
مطالعه کردند .نتایج نشان داد که در اثر تغییر اقلایم و
گرمایش جهانی ،تراز آب دریاچه تا  5۰سانتیمتر برای
دورهی آتای افازایش خواهااد یافات .ریاو 5و همکاااران
( )2۰11با استفاده از دادههای ساالنه ،فصلی و ماهاناه
 473ایستگاه هاوا شناسای در دوره آمااری  46سااله،
روند دما را با استفاده از آزمون مان-کنادال در کشاور
اسپانیا مورد مطالعه قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان
داد که بیش از  6۰درصد ایستگاههای مورد مطالعه در
فصل های بهاار و تابساتان دارای روناد مثبات باوده و
درجه حرارت ساالنه در تمام ایستگاهها حدود  ۰/1الی
 ۰/2درجه سانتی گراد افزایش داشته است.
در کشور ما نیز تحقیقاتی پیرامون وجود یا عاا ادم
وجود روندی در دما ،بارش و بااااد صورت گرفته است.
(عزیزی و روشنی )1387 ،به مطالعهی تغییر اقلایم در
سااواحل جنااوبی دریااای خاازر بااه روش ماان-کناادال
پرداختنااد .نتااایج بیااانگر ایاان اساات کااه در اغلاا
ایستگاه ها ،دمای حداقل ،روند مثبت و دمای حاداکثر،
روند منفی نشان میدهد و از دامناهی نوساان دماا در
طول دوره کاسته شده است و درصاد تغییار در فصال
زمستان و تابستان نسبت به بهار و پاییز بیشاتر اسات.
(خلیلی اقدم و همکاران )1388 ،تغییر اقلیم در ارومیه
۲. CutForth
۳. Payne
٤. Gunn
٥. Rio
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(قهرمان و قره خانی .)138۹ ،با مطالعه سارعت بااااد
در یك دوره  3۰ساله ( )2۰۰5-1۹75در کشور نشاان
دادند که بیشترین روند تغییرات کاهشای سارعت بااد
دراقلیم نیمه خشك معتدل مشاهده گردید .همچناین
اقلیم نیمه خشك سرد بیشترین روند افزایشی را دارد.
(رضایی بنفشه و همکااران )13۹۰ ،باه بررسای روناد
تغییاارات ساارعت باااد درشاامال غاارب ایااران در دوره
اقلیمی  1۹61-2۰۰5پرداخت و بیان داشت روندها در
منطقه تاب نظم خاصی نیستند .آنهاا نشااندادناد کاه
ایستگاههای تبریز ،ارومیه و خوی دارای روند کاهشای
و اردبیل و زنجان روندی افزایش دارند.
در این مقاله با توجاه باه اهمیات پدیاده تغییار و
ارتبات تغییرات جهانی با تغییرات منطقاه ای و محلای
ساعی شااده متغیرهااای دمااا ،بااارش و باااد کااه طیااف
وسی تری از پدیده تغییر اقلایم را پوشاش مایدهناد
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

را طی  5۰سال گذشته بررسی کردند .یافتاههاا نشاان
داد که میانگین بارش طی  5۰سال گذشته در ارومیاه
تغییر معنا داری نداشته است .گرمایش جهانی و تغییر
اقلیم جهانی در این منطقه سب افزایش دمای منطقه
شده است (بابائیان و همکاران .)1388 ،به کماك ریاز
مقیاااس نمااایی دادههااای ماادل گااردش عمااومی جااو
 ECHO_Gطااای دوره  2۰3۹-2۰1۰مااایبدی ،باااه
ارزیابی تغییر اقلیم ایران پرداختند .نتایج نشان داد که
طی دورهی  2۰1۰تا  2۰3۹میزان بارش بر روی ایران
زمین  ۹درصد کاهش خواهد یافت ،آستانه بارشهاای
سنگین و خیلی سنگین افازایش باه ترتیا  13و 3۹
درصد افزایش مییابند و میاانگین سااالنه دماا حادود
 ۰/5درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافات .مااههاای
سرد سال به نسبت سایر ماههای دیگر ساال بیشاترین
افزایش ماهانه ی دما را تجربه خواهناد کارد .حساینی
( )13۹7بر این باور است که در مناطق خشك و نیماه
خشك مرکز و شرق ایران ،اثری از تغییر اقلایم وجاود
ندارد و در اغل ایستگاههای این منطقه ،بارندگی روند
خاصی را نشان نمیدهد (عزیازی و همکااران)1387 ،
به کمك تحلیل های آماری چند متغییره تغییار اقلایم
در نیمه ی غربی کشور را بازیابی کردند .یافتهها نشاان
داد که در ایستگاه های مختلف مجاورت باا شاهرهاای
باازرو و موقعیاات نساابی جغرافیااایی در جهاات رونااد
تغییرات موثر بوده است .همچنین بر اساس نتاایج باه
دست آماده دادههاای رطوبات و باارش غالباا از روناد
تغییاارات معناای داری برخااوردار نیسااتند (قربااانیزاده
خرازی و همکاران .)1388 ،اثر تغییر اقلایم بار توزیا
زمانی جریان روانااب ناشای از هوب بارف در حاوزهی
کارون پرداختند ،نتایج پژوهش آنها نشان داد که زمان
بیشینه ی جریان از بهار به زمستان انتقال خواهد یافت

روش تحقيق
شهرستان سنندج با مساحت  2۹۰6کیلومتر مربا
در  35درجه و  2۰دقیقه عار شامالی و  47درجاه
طااول شاارق در ارتفاااع  1538متااری از سااطح دریااا
قرارگرفته که جزو منااطق کوهساتانی باا خصوصایات
اقلیمی تابستان های معتدل و زمساتانهاای سارد باه
شمار میآید .قسمتهای کم ارتفاع ایان منطقاه جاز
نقات گرمسیری و قسمت هاای مرتفا آن جاز نقاات
نسبتاً سرد است .برای انجام این پاژوهش از دادههاای
آماری مربوت به سه عنصر اقلیمی (بارش ،دما ،سارعت
و جهت باد) ایستگاه هواشناسای ساینوپتیك سانندج
برای یك دوره  58ساله ( )1۹6۰-2۰17استفاده شاده
است .که مشخصات ایستگاه در جدول ( )1آورده شاده
است.

جدول  :1مشخصات جغرافيايي ايستگاه سينوپتيك سنندج
نوع ايستگاه

طول جغرافيايي

عرض جغرافيايي

ارتفاع به متر

دوره آماري

سینوپتیك

"47' ۰۰

"35' 2۰

1373/4

2۰17-1۹6۰

تحليل تغييرات آب و هوايي در غرب کشور (مطالعه موردي :ايستگاه سينوپتيک سنندج)

در مطالعات تغییر اقلیااام ،آماارهاای بلناد مادت
میتوانند تغییرات ،چگونگی و خا اصوصیات آن را تا اا
انااادازه زیاااادی نمایش دهند .در ایران تاسیس شبکه
ایستگاههای هواشناسی از سال  1۹51میباشد کاااااه
عبوه بار کوتااهی دوره آماری مشکبت دیگری نیز در
این زمینه وجود دارد .در این رابطه میتوان ناکافی
بودن شبکه ایستگاههااااااااا اا ،سالهای فاقد آمار در
ایستگاهها و همچنین تغییرات صورت گرفته در محل
و ادوات ایستگاهها اشاره کرد کاه باعااث شده ،مطالعه
تغییر اقلیم در کشور باااااا مشکبت جدی روبرو باشد
(عزیزی و همکااران .)1387 ،روش ماورد اساتفاده در
این تحقیق برای آشکارسازی تغییر اقلایم در ایساتگاه
سنندج روش آزمون آمااری ناپاارامتری مان-کنادال1
می باشاد .از آزمون من کندال برای تعیین روند عناصر
اقلیمی (دما ،بارش ،سرعت و جهت بااد) استفاده شده
است .این آزمون ابتدا توسط مان در ساال  1۹45ارائه
شد و سپس توسط کندال  1۹66توسااعه یافاات .ایاان
روش در همان سالها مورد توجه ساازمان هواشناسای
جهانی 2قرار گرفت .از نقات قوت این آزمون میتوان به
مناس بودن کاربرد آن برای سریهاای زماانی کاه از
توزی آماری خاصی پیروی نمی کنند اشاره نماود هام
چنین اثر پذیری ناچیز این روش از مقادیر حادی کاه
در برخی سریهای زمانی مشااهده مایشاود از دیگار
مزایای استفاده از این روش است (حجاام و همکااران،
 .)1387همانند سایر آزمونهای آماری ،این آزمون بار
مبنای مقایسه فر صفر و یاك باوده و در نهایات در
مورد پذیرش یا رد فر صفر تصمیم گیری مینمایند.
فر صفر این آزمون مبتنی بر تصادفی باودن و عادم
وجود روند در سری دادهها است و پذیرش فار یاك
(رد فر صفر) دال بر وجاود روناد در ساری دادههاا
میباشد.
در این راستا نقات تغییر ناگهانی را هام شناساایی
می کند .مراحل محاسبه آماره این آزمون به شرح زیار
است:

۱. The Mann-Kendal rank stetistic
۲. World Meteorological Organization
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الف -محاسبه اختبف بین تكتاك جمابت ساری باا
همدیگر و اعمال تاب  sgnو استخراج پارامتر s

رابطه ()1
 :Nتعداد جمابت :𝑥𝑗 ،تااب jﺍم ساری و 𝑘𝑥 :داده kام
سری داده  sgnبه شرح زیر معرفی میشود:
رابطه ()2

بنابراین تمامی مقادیر به دسات آماده از تااب عبمات
( ،)sgnصفر 1 ،و یا  -1است.
ب -محاسبه واریانس با استفاده از رابطه زیر:
رابطه ()3
::nتعداد دادهها  :mتعدادسری که حاداقل دارای یاك
داده تکااراری اساات و  :tفراواناای دادههااایی بااا ارزش
یکسان.
رابطه ()4

ج -استخراج آماره آزمون  zبه کمك یکی از روابط زیر:
رابطه ()5

::Sپارامتر محاسبه شده در رابطه ( )1میباشد.
رابطه ()6
در صورتی که آماره  zمثبت باشد روند صاعودی و
در صورت منفی بودن آن روند نزولای در نظار گرفتاه
ماایشااود .قاادر مطلااق  zبااهدساات آمااده را در نظاار
میگیریم .باید ببینیم رابطه زیر بر قرار است یاا خیار
اگر رابطه زیر برقراربود ،فر صفر پذیرفتاه مایشاود.
یعنی روندی وجود ندارد و داده ها تصادفی هستند .اگر
رابطه برقرار نبود ،فار یاك پذیرفتاه مایشاود کاه
داللت بر وجود روند دارد.
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رابطه ()7
در حقیقت  aهماان ساطح معنایداری اسات کاه
برای آزمون در نظر گرفته مایشاود Za .آمااره توزیا
نرمال استاندارد در سطح معنایداری  aمایباشاد کاه
باتوجه به دو دامنه بودن آزمون ،از  a/2اساتفاده شاده
است .معموالً این آزمون برای سطح معنای داری  ۹5و
 ۹۹درصد به انجام میرسد a .برای ساطح  ۹5درصاد،
برابر با  ۰/۰5و برای ساطح  ۹۹درصاد برابار باا ۰/۰1
اساات .در سااطح اطمینااان  ۹5درصااد z= 1/۹6 :و در
سااطح اطمینااان  ۹۹درصااد  z =2/58در نظاار گرفتااه
میشود.
برای تعیین نقات جهش میتوان بااااا رسم نمودار
سری در برابر زمان نقطه جهش را حدس زد .اما این
کار از طریق ،روشهای آماری نیز امکانپذیر است.
یکی از این آزمونها آزمون من -کندال دنبالهای است.
در حقیقت این روش مقااااااااا اادیر آماره را در کلیه
سریهای زمانی باااااا روش رتبه دادن من-کناااادال
محاسبه میکند کاااااااه همین عمل به صورت عکس
انجام میشود .یعنی میتوان فر کرد انتهاااای سری
ابتدای آن باشد و دنباله را بر اساس چنین سری بیان
کرد .اگر دنباله بر اساس  uو ’ uبه صورت نمودار رسام
شاود در حالاات معناااداری روناد نقطااه شااروع پدیااده
یکدیگر را قط خواهد نماود .در حالتی که سری ایستا
باشد دو دنباله  uو ’ uباااهصاااورت موازی عمل خواهد
نمود و یااااا باااااا چند بار برخورد بهطوری کااااه به
تغییااااا اار جهش آنها منجر نشود ،درخواهد آمد .اگر
 a=۰/۰5را در نظر بگیاریم ،هرگااه انادازه  uبیشاتر از
 1/۹6باشد روند معنیدار است +u .روند افزایشای و -u
روند کاهشی را نشان می دهاد .باه عباارت دیگار اگار
منحناای  uاز خطااوت باااال و پااایین معناایدار ()1/۹6
خارج شاود روناد وجاود دارد .اگار منحنای  uو ’ uدر
محدوده معنیدار تبقی بکنند ولی خارج نشوند به این

معنی است که فقط تغییر ناگهانی در میااااااانگین رد
داده است ولی روند وجود ندارد.
يافتههاي تحقيق
بررسي ميـانگيﻦ ،ﺣداﻗل و ﺣداکﺜر درجه ﺣرارت
ماهانه و ساﻻنه :بررسی آزمون ناپارامتری مان_کنادال
بیانگر ایان مطلا اسات کاه میاانگین درجاه حارارت
ایستگاه سینوپتیك سنندج طای دوره آمااری  58سااله
در ماه آوریل روند صعودی اما ماه نوامبر در ساال 1۹63
دارای روندی صعودی هست و از سال  1۹۹2به بعد مااه
نوامبر دارای رونادی کاهشای اسات و مااههاای اانویاه،
مارس و دسامبر دارای عدم روند ،اما بقیه ماههاا رونادی
کاهشی را نشان میدهند (جدول .)2
جدول :2بررسي روند ميانگيﻦ دما ماهانه ايستگاه سنندج
طي دوره ()1960-2017
نوع روند

ماه

عدم روند

اانویه

کاهشی

فوریه

عدم روند

مارس

افزایشی

آوریل

کاهشی

مه

کاهشی

اوئن

کاهشی

اوالی

کاهشی

آگوست

کاهشی

سپتامبر

کاهشی

اکتبر

افزیشی-کاهشی

نوامبر

عدم روند

دسامبر

نتااایج بااه دساات آمااده از آزمااون ناپااارامتری
من_کنادال بار روی دادههاای حاداقل دماای ماهاناه
ایستگاه سنندج نشان میدهد که در تمام ماههای سال
روندی کاهشی وجود دارد (جدول .)3
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جدول :3بررسي روند ميانگيﻦ دما ﺣداﻗل ماهانه ايستگاه

جدول :4بررسي روند ميانگيﻦ دما ﺣداکﺜر ماهانه ايستگاه

سنندج طي دوره ()1960-2017

سنندج طي دوره ()1960-2017

نوع روند

ماه

نوع روند

ماه

کاهشی

اانویه

عدم روند

اانویه

کاهشی

فوریه

افزایشی

فوریه

کاهشی

مارس

افزایشی

مارس

کاهشی

آوریل

افزایشی

آوریل

کاهشی

مه

کاهشی -افزایشی

مه

کاهشی

اوئن

عدم روند

اوئن

کاهشی

اوالی

کاهشی

اوالی

کاهشی

آگوست

افزایشی

آگوست

کاهشی

سپتامبر

افزایشی

سپتامبر

کاهشی

اکتبر

عدم روند

اکتبر

کاهشی

نوامبر

کاهشی

نوامبر

کاهشی

دسامبر

عدم روند

دسامبر

نتایج به دست آمده از آزمون ناپاااااااااااارامتری
ماااان_کناااادال روی دادههای میانگین حداکثر دمای
سنندج نیز نشان میدهد در مااههاای اوالی و ناوامبر
دارای روندی کاهشی و مااه ماه در ساال  1۹68دارای
روندی کاهشی هست ،اما از سال  2۰14به بعد ماه ماه
دارای روندی صعودی است و مااههاای اانویاه ،اوئان،
اکتبر و دسامبر دارای عدم روند است ،اما بقیهی ماهها
روندی صعودی دارند (جدول .)4

بررسی آزمون نموداری من_کناادال بر روی دادههای
ساالنه دما ایستگاه سینوپتیك سااانندج نشان میدهاااد
خطااوت  uو’ uدر محاادوده  +1/۹6و  -1/۹6هماادیگر را
قطا کاردهانااد ،فقاط تغییار جهااش وجاود دارد کااه در
سااالهااای  2۰17 ،2۰15 ،1۹72رد داده اساات ،ایاان
منحنیها خارج از این محادوده هایب برخاوردی باا هام
ندارند ،و یا بهطورکلی از ایان محادوده خاارج نشادهاناد.
بنابراین میانگین دمای ساالنه ایستگاه سانندج طای یاك
دوره  58ساله دارای عدم روند است (شکل.)1

شکل  :1تغييرات ساﻻنه درجه ﺣرارت ايستگاه سنندج با روش مﻦ_کندال
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بررسی آزمون نموداری من-کنااااااااادال بر روی
دادههای ساالنه حداقل دما ایستگاه سینوپتیك سنندج
نشان میدهااد خطااوت  uو’ uدر محاادوده  +1/۹6و
 -1/۹6همدیگر را قط کردهاند ،تغییار جهاش وجاود
دارد که در سالهای  2۰12 ،2۰11 ،2۰۰8 ،2۰۰4رد
داده است ،این منحنیها خارج از ایان محادوده هایب

برخوردی با هم ندارند .در طول دوره  58ساله ،تا سال
 1۹85دما حداقل تغییرات معنیداری نداشته است اما
در سال  1۹85دما حاداقل در ساطح معنای داری ۹5
درصد روند کاهشی را نشاان مایدهاد و بعاد از ساال
مذکور روند تغییرات دما حداقل افزایش یافته است اما
روندی بصورت معنیدار مشاهده نمیشود (شکل.)2

شکل  :2تغييرات ساﻻنه ﺣداﻗل دما ايستگاه سنندج با روش مﻦ_کندال

بررسی آزمون نموداری من_کنااااااااادال بر روی
دادههای ساالنه حااااااااداکثر دما ایستگاه سینوپتیك
ساانندج نشان میدهااد خطااوت  uو’ uدر محاادوده
 +1/۹6و  -1/۹6همدیگر را قط کردهاند ،تغییر جهش
وجااود دارد کااه در سااال  2۰۰3رد داده اساات ،ایاان

منحنی ها خارج از این محدوده هیب برخوردی باا هام
ندارند .در طاول دوره  58سااله ،تاا ساال  2۰۰8دماا
حداکثر تغییرات معنی داری نداشته است اماا از ساال
 2۰۰8به بعد دماا حاداکثر در ساطح معنایداری ۹5
درصد روند افزایشی را نشان میدهد (شکل.)3

شکل  :3تغييرات ساﻻنه ﺣداکﺜر دما ايستگاه سنندج با روش مﻦ_کندال
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بررسي ميانگيﻦ بارندگي ماهانه و ساﻻنه :نتااااایج

حاصل از آزمون آماره ناپارامتری مان_کنادال بر روی
دادههای ماهانه بارش نشان میدهد که بارش ایستگاه
سنندج در ماه های مه و دسامبر روند افزایشی ،آوریل و
اکتبر عدم روند اماا مااه فوریاه در ساال  1۹82دارای
روندی افزایشی هسات و از ساال  2۰14باه بعاد مااه
فوریه دارای روندی کاهشی است و ماه مارس در ساال
 1۹8۰دارای روند افزایشی هست و از ساال  2۰12باه
بعد ماه مارس دارای روندی کاهشای اسات ،اماا بقیاه
ماهها روند کاهشی را نشان میدهند (جدول .)5
جدول :5بررسي روند ميانگيﻦ بارش ماهانه ايستگاه
سنندج طي دوره ()1960-2017
نوع روند

ماه

کاهشی

اانویه

افزایشی-کاهشی

فوریه

افزایشی-کاهشی

مارس

عدم روند

آوریل

افزایشی

مه
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کاهشی

اوئن

کاهشی

اوالی

کاهشی

آگوست

کاهشی

سپتامبر

عدم روند

اکتبر

کاهشی

نوامبر

افزایشی

دسامبر

بررسی آزمون نموداری مااااان_کنااااادال بر روی
دادههای ساالنه بارش ایستگاه سینوپتیك ساااااانندج
نشان میدهد خطاااوت  uو’ uدر محااادوده  +1/۹6و
 -1/۹6همدیگر را قط کردهاند ،تغییار جهاش وجاود
دارد که در سالهای  2۰۰4 ،2۰۰3 ،2۰۰2 ،1۹۹8رد
داده است ،این منحنیها خارج از ایان محادوده هایب
برخوردی با هم ندارند .در طول دوره  58ساله ،تا سال
 2۰۰8بارش تغییرات معنیداری نداشاته اسات اماا از
سال  2۰۰8به بعاد باارش در ساطح معنای داری ۹5
درصد روند کاهشی را نشان میدهد (شکل.)4

شکل :4تغييرات ساﻻنه بارش ايستگاه سنندج با روش مﻦ_کندال

بررسي ميانگيﻦ ،ﺣداﻗل و ﺣد اکﺜر ســرعب بــاد
ماهانه و ساﻻنه :بررسی آزمون ناپارامتری من_کندال
بیانگر این مطلا اسات میاانگین سارعت بااد ماهاناه
ایستگاه سینوپتیك سنندج طی دوره آماری  58سااله
در ماه های آوریل ،مه ،اوئن ،اوالی عدم روند را نشاان

میدهند و بقیه ماهها روند کاهشی را نشان مایدهناد،
کااه یکاای از دالیاال کاااهش ساارعت باااد عاادم ورود
سیستمهای جوی و یا کم شدن فراوانای آنهاا باه ایان
منطقه است (جدول .)6
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جدول :6بررسي روند ميانگيﻦ سرعب باد ماهانه ايستگاه
سنندج طي دوره ()1960-2017
نوع روند

ماه

کاهشی

اانویه

کاهشی

فوریه

کاهشی

مارس

عدم روند

آوریل

نتااایج بااهدساات آمااده از آزمااون ناپااارامتری
من_کندال بر روی دادههای حداقل سرعت باد ماهاناه
ایستگاه سینوپتیك ساانندج نشان میدهد که در ماااه
اوالی عدم روند را نشان میدهد .اما بقیهی ماهها روند
کاهشی را نشان میدهند (جدول .)8

عدم روند

مه

عدم روند

اوئن

جدول  :8بررسي روند ميانگيﻦ ﺣداﻗل سرعب باد ماهانه

عدم روند

اوالی

ايستگاه سنندج طي دوره ()1960-2017

کاهشی

آگوست

نوع روند

ماه

کاهشی

سپتامبر

کاهشی

اانویه

کاهشی

اکتبر

کاهشی

فوریه

کاهشی

نوامبر

کاهشی

مارس

کاهشی

دسامبر

کاهشی

آوریل

کاهشی

مه

کاهشی

اوئن

عدم روند

اوالی

نتایج به دست آمده از آزمون ناپارامتری مان_کنادال
باار روی دادههااای حااداکثر ساارعت باااد ماهانااه ایستگاه
سینوپتیك سااانندج نشان میدهد که در مااااه اانویاااه
روندکاهشی و ماه مه عدم روند را نشان مایدهاد .و بقیاه
ماهها روند افزایشی را نشان میدهند (جدول .)7
جدول  :7بررسي روند ميانگيﻦ ﺣداکﺜر سرعب باد ماهانه
ايستگاه سنندج طي دوره ()1960-2017
نوع روند
کاهشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی
عدم روند
افزایشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی
افزایشی

ماه
اانویه
فوریه
مارس
آوریل
مه
اوئن
اوالی
آگوست
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

کاهشی

آگوست

کاهشی

سپتامبر

کاهشی

اکتبر

کاهشی

نوامبر

کاهشی

دسامبر

بررساای آزمااون ماان – کناادال باار روی دادههااای
ساالنه میاانگین سارعت بااد ایساتگاه سانندج نشاان
ماایدهااد خطااوت  uو’ uدر محاادوده  +1/۹6و -1/۹6
همدیگر را قط کرده اند ،فقط تغییر جهش وجود دارد
که در سال های  2۰17 ،2۰15 ،1۹6۰رد داده اسات،
این منحنی ها خارج از این محدوده هیب برخاوردی باا
هم ندارند و یا باه طاور کلای از ایان محادوده خاارج
نشدهاند ،بنابراین میانگین سرعت بااد سااالنه ایساتگاه
سنندج طی یك دوره  58ساله دارای عدم روناد اسات
(شکل .)5
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بررساای آزمااون ماان – کناادال باار روی دادههااای
ساااالنه حااداکثر ساارعت باااد ایسااتگاه ساانندج نشااان
ماایدهااد خطااوت  uو’ uدر محاادوده  +1/۹6و -1/۹6
همدیگر را قط کردهاند ،تغییر جهش وجاود دارد کاه
در سال  1۹71رد داده است ،این منحنیهاا خاارج از
این محدوده هیب برخوردی با هم ندارند .در طول دوره
 58ساله ،تا سال  2۰۰2حداکثر سارعت بااد تغییارات

معنی داری نداشته است اماا از ساال  2۰۰2تاا ساال
 2۰۰6حداکثر سرعت بااد در ساطح معنای داری ۹5
درصد روند افزایشی را نشان مای دهاد و بعاد از ساال
مذکور روند تغییرات حداکثر سرعت باد کااهش یافتاه
است ،اما روندی بهصورت معنیداری مشاهده نمیشود
(شکل.)6
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بررساای آزمااون ماان – کناادال باار روی دادههااای
ساالنه حداقل سرعت باد ایستگاه سنندج نشان میهاد
خطوت  uو’ uدر محدوده  +1/۹6و  -1/۹6همادیگر را
قط کردهاند ،فقط تغییر جهش وجود دارد که در سال
 2۰۰6رد داده اساات ،ایاان منحناایهااا خااارج از ایاان

محدوده هیب برخوردی با هم ندارند و یا بهطاورکلی از
این محدوده خارج نشده اند ،بنابراین حداقل سرعت باد
ساالنه ایستگاه سنندج طی یاك دوره  58سااله دارای
عدم روند است (شکل.)7
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بررسي ميانگيﻦ جهب بـاد ماهانه و ساﻻنه :نتاایج

بهدست آمده از آزمون ناپارامتری من_کنادال بار روی
دادههای میانگین جهت باد ماهاناه ایستگاه سینوپتیك
ساانندج نشان میدهد که در ماااههااای آوریاال ،مااه،
اوالی ،اکتبر عدم روند را نشان میدهند .ماه ساپتامبر
کاهشی-افزایشی-کاهشی را نشان میدهد و بقیه ماهها
روند کاهشی را نشان میدهند (جدول .)۹
جدول  :9بررسي روند ميانگيﻦ جهب باد ماهانه ايستگاه
سنندج طي دوره ()1960-2017
نوع روند

ماه

کاهشی

اانویه

کاهشی

فوریه

کاهشی

مارس

عدم روند

آوریل

عدم روند

مه

کاهشی

اوئن

عدم روند

اوالی

کاهشی

آگوست

کاهشی-افزایشی-کاهشی

سپتامبر

عدم روند

اکتبر

کاهشی

نوامبر

کاهشی

دسامبر

بررساای آزمااون ماان – کناادال باار روی دادههااای
ساالنه جهت باد ایستگاه سنندج نشان میدهد خطوت
 uو’ uدر محاادوده  +1/۹6و  -1/۹6هماادیگر را قطاا
کردهاند ،فقط تغییر جهش وجود دارد که در سالهاای
،1۹82 ،1۹81 ،1۹7۹ ،1۹78 ،1۹73 ،1۹71 ،1۹64
2۰13 ،2۰12 ،2۰1۰ ،2۰۰۹ ،2۰۰4 ،2۰۰3 ،1۹87
رد داده است ،این منحنایهاا خاارج از ایان محادوده
هیب برخوردی با هم ندارناد و یاا باه طاورکلی از ایان
محدوده خارج نشاده اناد ،بناابراین جهات بااد سااالنه
ایستگاه سنندج طای یاك دوره  58سااله دارای عادم
روند است (شکل.)8
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بحث و نتيجهگيري
نتایج به دست آمده از تحلیل دادههای دما ،باارش
و باااد ایستگاه سینوپتیك ساانندج طیدوره مطالعاتی
 58ساااله ( )2۰17-1۹6۰به روش من-کندال نشااان
میدهد که زمان شروع بیشتر تغییرات ناگهانی و از هر
دو نوع روند و نوسان بوده است .در ایستگاه سینوپتیك
سنندج پارامترهای میانگین و حداقل دماا دارای روناد
منفی و پارامتر حداکثر دما دارای روناد مثبات اسات.
روند منفی میاانگین دماا و حاداقل دماا در مااههاای
مختلف کامب مشخ اسات .و باارش روناد منفای را
نشان میدهد که این روند منفی در ماههای گرم ساال
به وضوح دیده شاد و پارامترهاای میاانگین و حاداقل
سرعت باد دارای روند منفی و در اکثر مااههاای ساال
مشخ است و پارامتر حداکثر سرعت باد دارای روناد
 .3دهقانی ،طیبه .سلیقه ،محمد .علیجانی ،بهلاول.13۹7 .
اثر تغییر اقلیم بار میازان آب قابال باارش در ساواحل
شمالی خلیج فارس ،نشریه تحقیقاات کااربردی علاوم
جغرافیایی ،سال هجدهم ،شماره .75-۹1 ،4۹
 .4رضایی بنفشه ،جوان ،خدیجاه .زیناالی ،بتاول.13۹۰ .
بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایاران،
نشریه جغرافیای طبیعی ،شاماره  ،13دانشاگاه تهاران،
.27-36
 .5عزیزی ،قاسم .تغییر اقلایم ،انتشاارات قاومس.1383 ،
تهران.

مثبت است و پارامتر میاانگین جهات بااد دارای روناد
منفی است که در اکثر ماههاای ساال مشاخ اسات.
همچنین زماان و ناوع تغییارات در پارامترهاای دماا،
بااارش و باااد حاااکی از تغییاارات ناگهااانی افزایشاای و
کاهشی میباشد .تغییرات ناگهانی افزایشی در حاداکثر
دما در ماههای مختلاف ساال باه وضاوح دیاده شاد و
تغییرات ناگهانی کاهشی در میانگین دما و حداقل دماا
نیز مشاهده شد .تغییارات ناگهاانی کاهشای باارش در
اکثر ماههای سال بیشترین گسترش را دارند .تغییارات
ناگهانی کاهشی سرعت و جهت بااد و حاداقل سارعت
باااد در ماااههااای مختلااف مشااخ اساات و تغییاارات
ناگهانی افزایشی حداکثر سرعت باد در اکثار مااههاای
سال مشخ است.
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