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با توجه به اهمیت پدیده تغییرات آب وهوایی در دهه هاي اخیر ،كوشش هااي زیاادي در زمی اه ش اساایی ایا تغییارات در
سطح جهان صورت گرفته است .در ای مطالعه نیز تالش شده كه تغییرات رخ داده در دماي برخی از ایستگاههااي ساوا
شمالی كشور ش اسایی شود .در همی راستا آمار ایستگاههاي انزلی ،رشت ،رامسر ،بابلسر و گرگان به مدت  50سال (1955
تا ) 2005از سازمان هواش اسی كشورتهیه گردید .سپس با استفاده ازآزمون آمااري ما – ك ادال وجاود تغییار ،اثباات و باا
استفاده از آزمون گرافیكی آن ،زمان و نوع تغییرات مشخص شد .نتایج بدست آمده نشان داد كه نوسانات در ایا ایساتگاه
ها از نوع نوسانات كوتاه مدت بوده و نیز روند مثبت و م فی و نیز افزایشی و كاهشی داشاتهاناد.تغییرات نشاان داد باه دمااي
داق بیشتر ایستگاهها افزوده و از دماي داكثر آنها كاسته شده است .ت ها ایستگاه گرگان تغییراتی را نشان نداده است.

واژگان کلیدی :تغییر ناگهانی ،روند ،م  -ك دال ،نوسان ،سوا

 .1دانشجوي دكتري اقلیم ش اسی fsotoudeh@ymail.com
 .2دانش آموخته كارش اسی ارشد اقلیم ش اسی ،دانشگاه تهران

ج وبی دریاي خزر.
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مقدمه

تغییر اقلیم جهانی در قرن اخیر تاثیر بسزایی در ع اصر مختلف اقلیمای در بسایاري از
نوا ی جهان داشته است .ای تغییر به وضوح در روند دماي جهانی قاب مشااهده اسات.
پیامدهاي ناشی از آن (خشكسالیها  ،سیالبها ،یخب دانها و ).....باعا شاده مطالعاات
گستردهاي در زمی ه ش اخت و پیش بی ی آی ده اقلیم صاورت گیارد .در همای راساتا در
مطالعه اضرسعی شده تغییر پارامتر د دما ( داكثر و داق مطلق در زمستان  ،بها ر ،
تابستان و پائیز) در طی دهههاي اخیر در ایستگاههاي سا لی دریاي خزر ماورد ارزیاابی
قرار گیرد.
با توجه به اهمیت موضاوع تغییارات آب و هاوایی و پیامادهاي طبیعای ،اقت اادي و
سیاسی ناشی از آن در م اطق مختلف كره زمی  ،در ای مر له از تحقیق نگاهی گذرا به
مطالعات صورت گرفته توسط محققی داخلی و خارجی خاواهیم داشات .باراي مثاال :
فردریچ1و همكااران ( ) 2001ناوا ی اقلیمای را كاه كاوپ طبقاه ب ادي كارده باود ،باا
استفاده از تست هاي سري زمانی از جمله تست م – ك دال مورد مطالعاه قارار دادناد.
هاس یان )2001( 2نوسانات دماي هواي سطحی  4ایستگاه شرق مدیترانه را طای  50ساال
با استفاده از روش م  -ك دال ،و چ د روش دیگر بررسی نمودند .نتایج اكی از وجود
روندهااي افزایشای و كاهشای در دماا اسات .كریساو كیس3و همكااران( )2001روناد
رطوبت را در ایستگاه هلیكونك آتا در یوناان توساط تسات ما – ك ادال طای دوره
 1967تا  1995مورد ارزیابی قرار داده و نشان دادند كه روند كاهشی رطوبت سالیانه در
دوره  1977تا  1990وجود دارد .پائو4و همكاران ( )2002جهت تعیی تااثیر تغییار اقلایم
بر روي م ابع آب در ج وب تایوان به روش م – ك دال با تاكید برمتوسط دما و باارش
روزانه در ایستگاه كائو  -هسیونگ نشان دادند كه ا تمال تغییر بارش روزانه تاثیر مهمی

1- Fraedrich
2- Hasanean
3- Chrysoulakis
4- Pao
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برنوع بارش دارد .در آی ده بارش در ف ول مرطوب افزایش و در ف ول خشك كاهش
مییابد .ژویو1و همكاران ( ) 2004جریان رسوب رودخانه نگچانگ را باا آزماون ما
– ك دال و روش  Sens testمطالعه كردند .نتایج اكی از افزایش مهمی در رساوب
از  1970تاا  2001اساات .لیاو2و همكاااران (  ) 2004تساات ما – ك اادال را در بررساای
دماي چی بكار بردند و به ای نتیجه رسیدند كه تغییارات دماایی در شارق چای تقریباا
همزمان ،ولی در غرب چی متفاوت بوده است .آ ناد3و همكااران (  ) 2005متغییرهااي
هیدرو – اقلیم (شام بارش  ،تبخیر و دبی) را در سه زیر وضه رودخانه مای سای سای
پی به روش م – ك دال با میزان خطاي  0/5و 0/1مورد ارزیابی قرار دادناد .برآوردهاا
نشان داد كه در یك دوره  50ساله سري هاي زمانی ف الی تغییار ساریعتاري نسابت باه
سريهاي زمانی سالیانه نشان میده د .ژائو و همكاران ( )2007دما ،بارش ،طاول مادت
تابش و تبخیر را براي  23ایستگاه در وضاه رودخاناه زرد توساط ساه روش ، MTT
روش یاماااموتو4و روش م ا – ك اادال مااورد بررساای قاارار داده و مشاااهده كردنااد كااه
تغییرات ناگهانی دما اساسا در  ،1990تبخیر در  1960و طول مادت تاابش در  1980رخ
داده است .گرچه نتایجی كه از كاربرد ای سه روش بدست آمده ،متفاوت است ،اما هر
سه روش تغییرات ناگهانی را در چهار دهاه گذشاته نشاان مایدهاد .زویای5و همكااران
( )2011با استفاده از روش م ك ادال و تحلیا طیفای باارش و روانااب رود مكوناگ6
بررسی و تحلی كردند .بر اساس یافتههاي بررسی و بر اساس روش ك دال روند مع ای-
داري در بارش و رواناب رخ نداده و تحلی طیفی اكی ارتباط جریانهاي موسمی ه د
با سطح رواناب رودخانه مكونگ است .در ایران نیز در زمی ه بررسی تغییرات اقلیمی باا
استفاده از آزمون م -ك دال پژوهشهاي بسیاري صورت پذیرفته است كه در اداماه باه
1- Zhou
2- Lu
3-Aland
4- Yamamoto
5- Xue
6- Mekong
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برخی از آنها اشاره می گردد .براي مثاال  :خشا و ( )1378باراي بررسای متوساط دمااي
داق  ،داكثر و بارندگی سا نه ،ف لی و ماهانه در ج وب ایران از آزماون – Run

Testو براي بررسی همگ ی سريها و ت اادفی باودن دادههاا از آزماون ما – ك ادال
استفاده كرده است .نتایج تحقیق تغییرات اقلیمی قاب توجهی را در ج اوب ایاران نشاان
نمیدهد ،اما تغییرات ناگهانی و روندهاي متفاوت در بعضی از سريها مشهود میباشاد.
كاویانی و عساكره( )1384تغییرات بارش اصفهان را به روش رتبهاي م – ك دال مورد
بررسی قرار داده و به ای نتیجه رسیدند كه بارندگی اصافهان داراي رفتاار پایاداري در
طول  103سال گذشته بوده و چهار فاز و پا ج چرخاه در دادههاا قابا تشاخیص اسات.
عسگري و ر یم زاده ( ) 1385ویژگایهااي باارش  34ایساتگاه سای وپتیك ایاران را باا
استفاده از آزمون م – ك دال و اسپیرم و همچ ی آزمونهاي م ویت ی و كروساكال
والیس مورد بررسی قرار دادهاند و به ای نتیجه رسیدند كه نا همگ ی سريهاي بارش در
ایستگاههاي م تخب بیشتر ناشی از وجود روند و نوسانهاي زیاد بوده و كامتار متااثر از
جهشهاي ناگهانی میباشد .و كشور شااهد هار دو روناد كاهشای و افزایشای در جماع
بارش سالیانه بوده است .جام و همكاران ( )1387روند تغییرات ف لی و ساا نه باارش
چ د ایستگاه ایران مركزي را با اساتفاده از آزماون ك ادال و یاك روش دیگار بررسای
نمودند .نتایج اكی از وجود روند كاهشی مع یدار در سريهاي زمانی است .قهرماان
( )2007با استفاده از تست  ،Tمتوسط سا نه دما را در  34ایستگاه سی وپتیك ایران مورد
بررسی و نشان داد كه در  50درصد از ایستگاهها روند مثبت ودر  41درصد ایساتگاههاا
روند م فی اكم اس ت و سه م طقاه روناد (مثبات  ،م فای و صافر) در متوساط ساالیانه
دماي ایران وجود دارد .عزیزي و روش ی ( ) 1387باا بررسای تغییارات اقلیمای ساوا
ج وبی دریاي خزر به روش رتبهاي م – ك دال به ای نتیجه رسایدند كاه زماان شاروع
بیشتر تغییرات ناگهانی و از نوع روند و نوسان باوده اسات .امیادوار و خساروي ()1389
دادههاي مربوط به  5پارامتر دماي داق  ،دماي داكثر ،دماي میانگی  ،رطوبت نسابی
و بارش را در ایستگاههاي سوا

شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون ما  -ك ادال

130

اندیشه جغرافیایی ،سال دوم ،شماره چهارم ،پائیز 1387

بررسی نمودند .نتایج اكی از وجود روند مع ایدار نزولای در رطوبات نسابی و باارش
است و همچ ی نشان میدهد كه تغییرات دماي میانگی مشابه باا روناد تغییارات دمااي
داق آنهاست و آنچه موجب افزایش دماي میانگی ایستگاه هاي م طقه شده ،بیشتار
دماي داق بوده است .خیر فام و همكاران ( )1389به م ظور بررسی تغییرات اقلیمای و
هیدرولوژیكی روند آماري دما ،بارش و دبی شهرستان ارومیاه از آزماون ما  -ك ادال
استفاده نمودند .نتایج گویاي روندهاي مع یدار افزایشی و كاهشی در مقیااس ساا نه و
ف لی است.
مواد و روش ها

در ای تحقیق ابتدا دادههاي مورد نیاز از سازمان هواس اسی كشاور بمادت  50ساال
( 1955تا  (2005دریافت گردید .سپس براي بررسای و تحلیا تغییار در م طقاه ج اوبی
سا

دریاي خازر از پاارامتر دمااي اداكثر و اداق ساا نه و ف الی پا ج ایساتگاه

سی وپتیك استفاده شده است (جدول شماره .)1
جدول شماره -1مشخ ات ایستگاه هاي مورد مطالعه
ایستگاه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

ارتفاع به متر

دوره آماری

انزلی

΄49˚ 29

΄37˚ 28

- 26.2

2005-1955

رشت

΄49˚ 36

΄37˚ 15

- 6.9

2005-1956

رامسر

΄50˚ 40

΄36˚ 54

- 20.0

2005-1956

بابلسر

΄52˚ 39

΄36˚ 43

- 21.0

2005-1951

گرگان

΄54˚ 16

΄36˚ 51

13.3

2005-1955

در همی راستا به م ظور بررسی ت ادفی بودن ،روند و نوساان در پارامترهااي ماورد
مطالعه از آزمون آماري و گرافیكی م  -ك ادال باا ساطح اطمی اان  95درصاد و میازان
خطاي  0/05و میانگی متحرك  5ساله استفاده شده است .
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آزمون م  -ك دال ابتدا توسط ماان )1945(1و ساپس در ساال  1975توساط ك ادال2
توسعه یافت ( سرانو .)1999 3،به نظر میرسد ای آزمون براي تحلیا هااي تغییارات آب
و هوایی در سريهاي زمانی اقلیمی م اسبتر باشاد (گوسا و برگار .)1986 4،همچ ای
می توان تغییرات ناگهانی اقلیمی را توسط كااربرد متاوالی آمااره رتباه اي ما -ك ادال
ش اسایی كرد (س یرز .)1975 5،آماره تاو ك دال از فرمول زیر محاسبه میشود:
4P
)n(n  1

()1



 برابر با آماره ك دال n ،تعداد ك سالهاي آماري مورد استفاده می باشاد و P
از رابطه زیر بدست می آید :
n

P   ni
i 1

 niتعداد رتبه هاي بزرگتر از هر داده )  ( xiاست كه بعد از آن قرار می گیرد .
آزمون مع ی داري آماره  از رابطه زیر قاب محاسبه است:
()2

4n  10
)9n(n  1

( ) t  tg

مقدار  روند در داده ها را نشان میدهد .وقتی روندي در دادهها وجود نداشته باشد
ای ا مقاادار باای محاادوده   1.96در سااطح  95درصااد اطمی ااان قاارار دارد (مااایرزا6و
همكاران)1998 ،
 tgمقدار بحرانی نمره استاندارد در سطح  95درصد اطمی ان است كاه برابار باا 1/96
است .پذیرش یا رد فرض صفر (عادم وجاود روناد مع ای دار در دادههاا) در ساطح 95
درصااد اطمی ااان بسااتگی بااه مقااادیر مشاااهده شااده اصاا از آماااره آزمااون اساات.
1- Mann
2-Kendall
3- Serrano
4- Goossens and Berger
5- Sneyers
6- Mirza
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اگر   ( )t    ( )tباشد شواهد دال بر پذیرش فرص صفر با خطااي  0/05اسات و
اكی از عدم وجود روند در داده ها می باشد .اگر نتیجه    ( )tبدست آمد اكی
از رد فرض صفر و پذیرش فرض یك دال بر روند م فای و كااهش مع ای دار در ساري
زمانی است .چ انچه    ( )tاص شد ،وجود روناد مثبات مع ای دار در ساطح 95
درصد اطمی ان اثبات میشود.
براي تعیی جهت روند ،نوع و زمان تغییر از آزمون گرافیكی ك دال استفاده میشود.
در آزمون گرافیكی ك دال از دو مولفه  uو  uبراي تعیی زمان وقاوع تغییار و همچ ای
نوع نوسان استفاده میشود .آماره ك دال با معادله زیر محاسبه می شود :
n

ti   ni

()3

i 1

و تابع توزیع آن وقتی كه فرض صافر ااكم باشاد ،از لحااا مجاانبی باا میاانگی و
واریانس برابر است .میانگی آن از معادله زیرمحاسبه می شود:
()4
واریانس آن از معادله زیر بدست می آید :
()5

)n(n  1
4

)n(n  1)(2n  5
72

E (t ) 

Var (ti ) 

)  U ( tشبیه مقدار  Zاست U ( t ) .مقدار استاندارد شدهاي است كاه میاانگی و
انحراف معیار صفر دارد .ب ابرای رفتار نوسانی متوالی بادور ساطح صافر دارد (پارتا و
كایا .)2006 1،براي محاسبه )  u ( tمعادله زیر بكار می رود :
()6

ti  E (ti )
) var(ti

U

 u'iازعكس معادله  uiبدست می آید :
()7

U   U

- Partal and Kahya

1
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فوق نمودارهاي مربوط را رسم كارده ،زماانی كاه مولفاههااي  uو u 

همدیگر را قطع ك د ،نشان ده ده وجود روند در سريها میباشد ،اگر مولفههاي ذكار

شده در داخ محدوده بحرانی ( ) 1.96 همدیگر را قطع ك د نشانه آغاز تغییر ناگهانی
و اگر خارج از محدود بحرانی همدیگر را قطع ك د ،وجود روناد را در ساريهاا نشاان
میدهد .روند را با رف  ،) Trend ( Tتغییر ناگهانی رف  ،) Abrupt( Aافزایش
باا ارف  ) Increase ( Iو كااهش باا ارف  )Decreas( Dمشاخص مایشاود
(روش ی  .)1382 ،براي انجام محاسابات و رسام نمودارهاا در ایا مطالعاه از نارم افازار
هاي  Spssو  Excelاستفاده شده است.
تحلیل تغییر با آزمون من – کندال

با اعمال آماره م – ك دال بر روي دادههاي متوسط داكثر و داق مطلق ساا نه
و ماهانه نتایج زیر بدست آمد .همانطوريكه در جدول شاماره ( )2مشااهده مایشاود،
محاسبات اكی از تغییر م فی میانگی
میانگی

داكثرمطلق ساا نه دماا درانزلای وتغییار مثبات

داق مطلق ساا نه دماا در بابلسار باوده اسات و در ساایر ایساتگاههاا تغییاري

مشاهده نمیگردد .همچ ی میانگی دماي داكثر سا نه در ایستگاههاي رشت ،گرگان
و رامسر تغییري نداشته و در انزلی تغییار م فای و در ایساتگاه بابلسار تغییار مثبات داشاته
است .در الیكه به متوسط داق دماي سا نه تمامی ایساتگاه هاا (باه جاز گرگاان )
افاازوده شااده واز تغییاار مثباات پیااروي ماایك ااد .در مقیاااس ف االی میااانگی دماااي
داكثرزمستان در بابلسر تغییر م فی داشته و در سایر ایستگاهها تغییري مشهود نمیباشد.
در همی راستا تغییرمیانگی دماي داكثر بهار و تابستان در ایستگاه انزلی از نوع م فی و
ایستگاه بابلسر درتابستان مثبت می باشد.در سایر ایساتگاههااي ماورد مطالعاه تغییاري در
پارامترهاي فوق دیاده نمای شاود .میاانگی دمااي اداق زمساتان در انزلای و بابلسارو
ایستگاه هاي رشت  ،بابلسر و رامسر در بهار اكی از تغییر مثبات و درساایر ایساتگاههاا
تغییري مشاهده نمیشود .همچ ی تغییرات در دو ماه تابستان و پااییز در بیشاتر ایساتگاه-
هاي م طقه سا لی دریاي خزر جاي بسی تام دارد.
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یافتههاي اص از آزمون به وضاوح نشاان مای دهاد تغییارات رخ داده در ایساتگاه
انزلی نسبت به سایر ایستگاهها جدي ومهم جلوه مینماید .در نهایت باید گفت تغییارات
داق دما در بیشتر ف ول در ایستگاههاي مورد مطالعه مشهود میباشد.

میانگی

جدول شماره -2نتایج آمار ك دال (  ) Tبراي پارامترهاي مورد مطالعه
مقدار آماره م – ك دال در ایستگاه هاي مورد مطالعه

پارامتر
انزلی

رشت

رامسر

بابلسر

گرگان

میانگی دماي داكثر مطلق

-0/27

-0/08

0/08

0/08

-0/10

میانگی دماي داق مطلق

0/15

0/13

0/07

0/19

-0/18

میانگی

داق دما

0/51

0/48

0/31

0/47

-0/02

میانگی

داكثر دما

-0/29

-0/01

0/02

0/27

0/01

داكثر دماي زمستان

0/14

0/00

-0/08

-0/22

-0/04

داكثر دماي بهار

-0/33

-0/11

-0/08

0/17

0/05

داكثر دماي تابستان

-0/30

0/12

0/09

0/25

0/02

میانگی

داكثر دماي پائیز

-0/04

0/09

0/11

0/18

0/12

میانگی

داق دماي زمستان

0/21

0/17

0/08

0/21

0/02

داق دماي بهار

0/12

0/27

0/20

0/41

-0/09

داق دماي تابستان

0/36

0/62

0/29

0/25

0/12

داق دماي پائیز

0/23

0/27

0/10

0/32

-0/07

میانگی
میانگی
میانگی

میانگی
میانگی
میانگی

تحلیل نوع و زمان تغییر با آزمون گرافیگی من – کندال

در تحقیق اضر جهت تعیی نوع و زمان تغییرات ع اصر از آزمون گرافیكای ما –
ك دال استفاده شد .براي نی باه ایا مق اود ابتادا نمودارهااي ك ادال براسااس  uو 'u
محاسبه شده ،ترسیم شده است .نتایج اصله از رسم نمودار ها در جدول شماره  3ارائاه
و در ای جدول زمان تغییر و نوع آن مشخص شده است .یافتاههااي اصا از میاانگی
داكثر دماي بهار نشان داد كه انزلی از سال 1988تا انتهاي دوره روند م فی و ایستگاه-
هاي رشت ،رامسر و گرگاان روناد مشخ ای نداشاته و در محادوده بحرانای نوساانات
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افزایشی و كاهشی را دارا هست د .بابلسر نیز از  1974تا انتهاي دوره روند افزایشی را نشان
داده است.
میانگی

داكثر دماي زمستان نشان داد كه انزلی ،رشت ،رامسار و گرگاان از 1996

روند افزایشی و قب از ای دوره نوسانات كاهشی داشته اناد كاه مع ایدار نباوده اسات.
فقط بابلسر از 1990تا انتهاي دوره روند م فی مع ی داري را تا خارج از محادوده -1/96
داشته است .در همی راستا متوسط داكثر دماي تابستان در انزلی روند كاهشی ،رشات
افزایشی ،رامسرو بابلسر روند مثبت را دنبال ودماي اداكثر ف ا زمساتان باینظام (باه
جز بابلسر) و ریتم خاصی را دنبال نمیك اد .همچ ای در ف ا پااییز روناد خاصای در
دماي داكثر دیده نمی شود .تغییرات متوسط دماي داق بهار در بیشتر ایساتگاههاا از
نوع روند و اكی از افزایش آن در طی دوره مورد مطالعه است(شك شماره.)1

شك شماره  -1مقایسه تغییرات داق دما در ف ول مختلف سال ( 1955تا )2005
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نمودارهاي میانگی

داق دماي پائیز گویاي روناد مثبات در انزلای و نشاان ده اده

نوسانات كوتاه مدت در رشت و بابلسر اسات .رامسار و گرگاان نیاز نوساانات افزایشای
كاهشی در طول دوره داشته و از  1995به بعد نیز روند افزایشی را طی كردهاند .همچ ی
در تابستان همه ایستگاهها به جز گرگان روند مثبات مع ای داشاتهاناد .نتاایج اصا از
متوسط دماي داكثر مطلق سا نه نشان ده ده روند مثبت ایستگاه انزلای از  1989و بای
نظمی و عدم روند در سایر ایستگاهها مای باشاد .بررسای میاانگی دمااي اداق مطلاق
سا نه اكی از عدم وجود روند مثبت یا م فی در ایستگاههاي مورد مطالعه اسات .هماه
ایستگاهها به جز گرگان از 1977تا پایاان دوره روناد افزایشای ما ظمتاري را داشاتهاناد.
گرگان نیز هیچ گونه روند مع یداري را نشان نمیدهد.
نمودارهاي انزلی نشان داد كه میانگی

داكثر دماي بهار و تابستان از ساال  1984تاا

انتهاي دوره روند افزایشای و در زمساتان دورههااي افزایشای و كاهشای را در محادوده
بحرانی داشته است .میانگی

داق دماي زمستان ،تابستان و پائیز از  1970روند مثبت و

در بهار از  1969روند افزایشی داشته است .یافتاههاا ااكی از آن اسات كاه اداكثر و
داق دماي سا نه به ترتیب از  1977داراي روند مثبات و از  1963داراي روناد م فای
بوده است .همچ ی

داكثر دماي زمستان ایستگاه رشت روند مشخ ی نداشته و پائیز و

بهار نوسان افزایشی ودر بهار نیز از  1992روند كاهشی را پیماوده اسات .اداق دمااي
بهار ،تابستان و پائیز روند مثبت را دنبال میك د.
نتایج اص از آزمون در رامسر نشان ده ده آنست كه داق دماي بهار و تابساتان
از سال  1969به بعد روند مثبت و پائیز از  1977و زمستان از  1997روند افزایشای داشاته
است .اداكثر دمااي تابساتان و زمساتان از  1994روناد افزایشای و پاائیز و بهاار داراي
نوسات كوتاه مدت و روند خاصی را نشان نداده است .داق مطلق دما از  1980روناد
مثبت و داكثر مطلق دما نوسان داشته و روندي را نسبت به میاانگی دوره نشاان نمای-
دهد .داق دماي سا نه نیز از  1982روند مثبات مع ایداري را طای كارده و اداكثر
دماي سا نه از  1993روند افزایشی داشته است.
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همچ ی نتایج نشان داد كه داكثر دماي زمستان بابلسراز  1991داراي روند م فای و
در تابستان ای پارامتر از سال  1961روند مثبت و در بهار و پاائیز نتیجاه ااكی از عادم
وجود روند افزایشی و كاهشی بوده و ت ها نوسانات كوتاه مدت اكم میباشد .اداق
دماي بهار ،تابستان ،پائیز و زمستان از  1969روند مع یدار مثبتی را به خارج از محادوده
بحرانی نشان میدهد .یافتههاي اص از ای آزماون در ایساتگاه گرگاان گویااي ایا
است كه پارامترهاي مورد مطالعه نسبت باه كا دوره روناد م فای یاا مثبات مع ایداري
نداشتهاند .میانگی

داكثر دماي پائیز ،تابستان و زمستان از  1995تاا انتهااي دوره روناد

افزایشی و در بهار از  1984تا  1990روند افزایشی داشاته و پاس از آن روناد خاصای را
داق دماي زمساتان ،پاائیز وتابساتان از  1994تاا پایاان دوره

طی نكرده است .میانگی

روند افزایشی و بهار از 1997تا  2001افزایشی از  2001به بعاد كااهش داشاته اسات .در
ای پارامتر ها چ د دهه روند افزایشی و كاهشی در محدوده بحرانی قاب ش اسایی است.
جدول شماره  -3نتایج آماره م – ك دال بر روي ع اصر مورد مطالعه
ایستگاه

انزلی

رشت

رامسر

بابلسر

گرگان

میانگی دماي داكثر مطلق

TDC 93

-

C 2003

C 2002

C 87

میانگی دماي داق مطلق

C 98

C 93

C 2003

TI C 2002

-

TIC 2003

TIC 2001

C 56

میانگی

داق دما

88

میانگی

داكثر دما

TDC 72

داكثردماي زمستان

C 68

میانگی
میانگی

TI C

TIC

84

-

C B 63

C 67

TD

C 63

داكثردماي بهار

89

TDC

C 2002

-

C 74

TDC

میانگی

داكثردماي تابستان

84

C 74-87-99-2004

C 97

میانگی

داكثر دماي پائیز

C 2002

C 96

داق دماي زمستان

TIC

C 94

C 68

داق دماي بهار

C 92

TI 77

TIC 88

داق دماي تابستان

TI

TI

TI

داق دماي پائیز

TIC 89

میانگی

میانگی
میانگی

95

C 56-67

C 2002

میانگی

TI

-

99

86

TI C

C 2004

TIC

95

C 95
98
84

TI C
TI C
TI

91

TI C

C 98
C 2001
C 96-2002
C 81

نتیجه گیری

در ای مطالعه از آزمون آماري و گرافیكی م – ك دال و میانگی متحرك  5سااله
جهت ش اسایی و تحلی روند و نوسانات دادههاي دما استفاده شد .نتایج بدست آمده از
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تحلی آزمون م – ك دال نشان می دهد كه میانگی دماي داكثر مطلق فقط در انزلی
روند م فی داشته است و داق مطلاق دماا نیاز در ایساتگاه بابلسار روناد مثبات داشاته،
داق سا نه در همه ایستگاهها به غیر از گرگاان روناد مثبات را طای كارده ،اداكثر
سا نه در انزلی م فی و در بابلسر مثبت بوده است .روند میانگی دماي اداكثر زمساتان
در بابلسر م فی ،داكثر بهار انزلی م فی ،اداكثر تابساتان در انزلای م فای و در بابلسار
مثبت ،و داكثر پائیز در هیچ كدام از ایستگاه ها روندي نداشاته اسات .روناد میاانگی
دماي داق زمستان در انزلی و بابلسر مثبت  ،بهاار رشات و بابلسار مثبات  ،تابساتان در
همه ایستگاه ها به غیر از گرگان مثبت و ف

پائیز در همه ایستگاهها (به جز گرگاان و

رامسر) مثبت بوده است .
بابلسر (  9روند ) وانزلی (  8روند ) بیشتری روندها را در پارامترهاي ماورد مطالعاه
داشتهاند و گرگان نیز در هیچ پارامتري روندي نداشته است .رشت و رامسر نیز به ترتیب
 4و  3روند داشتهاند.
آزمون گرافیگی م – ك دال نشاان داد كاه در پارامترهااي ماورد مطالعاه نوساانات
كوتاه مدت آب و هوایی و روندهاي كاهشی و افزایشی و همچ ی مثبت و م فی وجاود
دارد .همچ ی در طی دوره مورد بررسای باه دمااي اداق افازوده واز دمااي اداكثر
بعضی ایستگاهها در ف ول مختلف كاسته وبه بقیه افزوده شده است .درنهایت باید گفت
توجه به میانگی ع اصر در مقیاس سا نه نمیتواند شدت اثر تغییر را بخوبی تبیی نماید.
ب ابرای بررسی پارامترهاي دي در مقیاس ماهانه و ف لی نتایج مطلوبتر و واقعیتري
را نسبت به پدیده تغییر ایجاد مینماید.
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