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 آزمون كندال از استفاده با استان گلستان در اقلیمی عناصر برخی تغییر بررسی
 

 2، سمیرا میر دیلمی1محمود خسروی 
 
 

 چکیده

 ایستگاه سه بارش و سبین رطوبت میانگین، دمای حداكثر، دمای حداقل، دمای پارامتر 5 به مربوط های داده استان گلستان، در اقلیم تغییر آشكارنمودن جهت

 15نتخاب شده و سپس كلیه این داده ها در یك پایگاه اطالعاتی شامل ا ( 2005-1961چهل و پنج ساله ) آماری دوره یك در مراوه تپه و گنبد گرگان، سینوپتیك

 دمای تغییرات كه دهد می شانن تحقیق نتایج آزمون كندال روند تغییرات آنها بررسی گردید. از استفاده با و شدند excelمحیط نرم افزار  د( وار13×45ماتریس )

 شده، منطقه های ایستگاه گینمیان دمای افزایش موجب آنچه اما آنهاست حداقل و تا حدی دمای حداكثر  دمای تغییرات روند با مشابه ایستگاه، سه هر میانگین در

ی ایستگاه به منبع رطوبتی دریای ایستگاه گرگان باال ترین روند معنا دار را دارد كه این خود به علت نزدیك در نسبی رطوبت همچنین .است بوده حداقل بیشتر دمای

هش در میزان دما، روند رطوبت می باشد كه با افزایش و كاخزر است. اما در دو ایستگاه دیگر روند تغییر رطوبت نسبی بیشتر تابع كاهش دما در فصول مختلف سال 

اما روند های مثبت و  شود می دهدی مورد مطالعه های ایستگاه در دار معنی روندهای فراوانی بارش می توان گفت:  پارامتر مورد نسبی كاهش یا افزایش می یابد. در

 بیشتر از ایستگاه گرگان می باشد.منفی در ایستگاههای گنبد و مراوه تپه 
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 مقدمه

درون دگرگونی و تحوالت اقلیمی به دو عامل بیرونی و درونی بستگی دارد. از عوامل بیرونی می توان تغییر در 

داد انرژی، برخورد اجرام آسمانی به جو، نوسان مدار هندسی زمین و تغییر مدار خورشید را نام برد و عوامل درونی 

به دو دسته عوامل طبیعی )نظیر سرگردانی قطبی و فعالیت های آتشفشانی( و عوامل انسانی ) انتشار گاز های گلخانه 

 این حاضر (. در حال1386:113ر بری اراضی( تقسیم می شود )عساكره، ای ، انتشار هواریزه در تروپسفر و تغییر كا

 بعید زمین، به ابعاد توجه با چند هر است. روشن شده وضوح به می دهد، تغییر را زمین جو وضعیت بشر كه حقیقت

 امر این علت اصلی است. پذیرفته صورت تغییری چنین ولی باشد، تغییراتی چنین ایجاد به قادر بشر كه می رسد بنظر

 قرن اخیر در كه است انرژی حامل های برای جامعه تقاضای افزایش نتیجه در و آوری فن پیشرفت و جمعیت رشد

روند  همین چنانچه و است متكی فسیلی سوختهای به انرژی این اعظم قسمت اكنون است. هم داشته رشد 4% از بیش

 گرمایش صورت شدیدی)به اقلیمی تغییرات آینده دهة چند در ادامه یابد، انرژی مصرف و تقاضا میزان افزایش در

را پوشانده  زمین كره از وسیعی سطح اقیانوسها كه آنجا (. از1383:12خواهدپیوست )سلطانیه و احدی، به وقوع جهانی(

می  دفع و را جذب دما هوا، از تر آهسته آب مثال، نیست. برای از انتظار دور اقلیمی وضعیت بر آنها زیاد تأثیر اند،

(. از آنجا 68:1382زاهدی،(دارند ساحلی مناطق اقلیمی وضعیت بر تعدیلی اقیانوسها اثر خاصیت، این نتیجه در و كند

كه استان گلستان به علت ویژگی خاص خود مانند: برخورداری از هر چهار فصل اقلیمی در طول سال، تنوع باالی 

میلی متر در طول سال موقعیت ویژه ای دارد. تغییر در  600گرافی و متوسط بارندگی اقلیمی، گیاهی، جانوری، توپو

هریك از عناصر اقلیمی به صورت طبیعی و انسانی باعث تغیر در اقلیم این منطقه می شود. بنابراین ضرورت دانسته 

داخته شود تا از این طریق بتوان به آزمون كندال پر از استفاده استان با در اقلیمی عناصر برخی تغییر شده كه به بررسی

 اقلیم، فعالیتهای تغییر تشخیص و آشكارسازی منظور روند تغییرات عناصر اقلیمی استان در دراز مدت پی برده شود. به

: 1992)3لتنمایر و است. ویلسون گرفته انجام اخیر دهه های در اقلیمی از پارامترهای تعدادی روند بررسی برای زیادی

جوی  چرخة در الگوهایی كه ( دریافتند1278:1993 (5همكاران و ولهیستر ( و2339:1993( 4پاالنژ و كاتز ( 2791

: 1993) 6همكاران و بوگاردی دارند. آن روند تغییرات و بارش روی بر داری معنی تأثیر دریا(، فشار سطح ، مثال )برای

 داده اند. قرار توجه مورد را بارش تغییرات با ارتباط آن و اخیر دهه های در دریا سطح فشار تغییرات ( روند653

 تغییر در نقطه عنوان به را 1970 دهه ( ، اواسط1197:1997) 8همكاران و چن و )1207:1996 (7گراهام موریس و

 از داده های استفاده با را ایرلند در اقلیم تغییر ، )141:1999( 9كیلی .نمودند معرفی دما و بارش داده های زمانی سری
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 دهة در چند ایرلند رودخانه های دبی و بارش در افزایش كه كرده است نتیجه گیری و نموده بررسی دبی و بارش

 ( و1451:2000( 10همكاران و دلوییس دارد. ارتباط شمالی اقیانوس اطلس سطح در هوا فشار نوسانهای با اخیر

 با ارتباط در روند بارندگی كه گرفتند نتیجه اسپانیا در والنسیا ( با بررسی بارندگی843: 2001)11هیدالگو- گنزالس

 12همكاران و پیكارتا كاهشی است. داری معنی طور به منطقه این مرطوب در مناطق بارندگی سالی بین تغییرپذیری

 ایستگاه از بسیاری در ساالنه مقدار بارندگی كه رسیدند نتیجه این به اسپانیا در بارندگی باسیلیكا مطالعه با (907:2004)

 حدود در گذشته، سال سی در ایستگاهها در این بارندگی كاهش میانگین و است منفی روندی منطقه دارای این های

 است نگرفته صورت اقلیم خصوص تغییر در جامعی تحقیقات هنوز ایران در میلی متر بر آورد نموده اند.  اگرچه 156

 می كند تأكید نظر این بر  (44:1371)عسكری :كرد اشاره موارد این به میتوان گرفته، تحقیقات صورت جمله از ولی

 نظر به است. دما تغییر جغرافیایی الگوی، دارد، اهمیت زمین سیاره اقلیمی الگوی كلی درتغییر آنچه كه

فرایندهای  در مستقیم طور به آن اثر هاست كه واكنش از زنجیرهایی سرآغاز اقلیمی تغییر ( هرگونه34:1373علیزاده)

 را روندی هیچگونه خزر دریای ایستگاههای ساحلی بررسی با (85:1375) رستمیان .هیدرولوژیك ظاهر می شود

 نمود مشاهده زمستان در جز به سال طول حداقل در دمای افزایش و حداكثر دمای كاهش پدیدة نكرد، ولی مشاهده

 سال اقلیمی )دما( در عناصر در ناگهانی تغییرات شدیدتر و ایستگاهها سایر به نسبت انزلی ایستگاه در این پدیده كه

 مطالعة به 3 استوكستیك روشهای از استفاده با  (59:1376)رئیسی . است بوده تشخیص قابل 1968 تا 1965های 

 حرارت و درجه بارندگی سال چهل های داده طیفی، آنالیز های با روش وی . پرداخت ایران جنوب اقلیمی تغییرات

 های سری در ساختار موجود فعال های فركانس شناسایی با طیفی كه آنالیز گرفت نتیجه و نمود بررسی را شیراز

 دهنده نشان تحقیق، نتایج این است. گذشته ساله چهل در هوایی و آب عدم تغییرات دهنده نشان بارندگی، زمانی

 به كمك را ایران جنوب اقلیمی تغییرات  (98:1378) خشنو .است بوده درجه حرارت تغییرات افزایشی روند

 تغییرات و روندها آزمون، چگونگی این از استفاده با نمود. وی ارزیابی كندال از استفاده با و بارش و دما پارامترهای

 دو در حرارت درجه روند تغییرات ،(5:1384) همكاران و ابراهیمی نمود.  بررسی مذكور را پارامترهای مشخص

 برای كندال-من و لتنمایر از روشهای منظور، این برای كردند كه بررسی مشهد دشت در درصد را 5 و1 اعتماد  حسط

 افزایش با روند این ارتباط به ایران دهه دمای چند روند مطالعه با (25:1384) عزیزی .است استفاده شده ماهها تمام

 از روند داری معنی و جهت میزان، تعیین ایستگاه برای 12 روی بر بررسی با آنها .بردند پی كربن دی اكسید گاز

های  شدت با دما افزایشی روند مطالعه، مورد ایستگاههای اكثر در كه دریافتند و نمودند استفاد كندال -آزمون من

 تقوی و محمدی .باشد شده متأثر جو كربن اكسید دی افزایش میزان از است ممكن این كه شود می مشاهده مختلف
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 را ساله سه و پنجاه یك دوره طی تهران مهرآباد ایستگاه در را بارش و دما های حدی شاخص روند (151:1384)

.  دارد مثبت شیب و است كامالً افزایشی روزانه متوسط دمای و حداقل دمای روند گرفتند كه نتیجه و كردند بررسی

 مطالعة ضمن (13:1387)روشنی و عزیزی .است كمتری شیب دارای حداكثر دمای روند افزایشی صورتی كه در

از  و ناگهانی تغییرات، این بیشتر كه گرفتند نتیجه كندال - من روش به خزر دریای جنوبی سواحل در تغییرات اقلیمی

روند  حداكثر دمای و مثبت روند حداقل دمای اكثر ایستگاهها در و است بوده برخوردار نوسان و روند نوع دو هر

 سواحل ایستگاههای از یكی بارش و دما88:1388)خسروی) و امیدوار دیگری، پژوهش در .دهند می نشان را منفی

 موجود روند بررسی با سپس و كردند ساله بررسی پنجاه آماری دورة طی را بوشهر ایستگاه یعنی خلیج فارس شمالی

برای  افزایشی روند آماری، مدلهای طرح با كه بود، از آن حاكی نتیجه پرداختند. پیش بینی به مذكور در پارامترهای

( به بررسی تغییر برخی از عناصر اقلیمی 1389:33امیدوار و خسروی) .است انتظار قابل بارش برای كاهشی روند و دما

 دمای تغییرات در سواحل شمالی خلیج فارس با استفاده از آزمون كندال پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند كه كه

 ایستگاه میانگین دمای افزایش موجب آنچه و آنهاست حداقل دمای تغییرات روند با مشابه ایستگاه، سه هر گین درمیان

بندر عباس و آبادان  ) بوشهر، ایستگاه سه هر در نسبی رطوبت همچنین .است بوده حداقل بیشتر دمای شده، منطقه های

 در .است آشكارتر سال گرم ماههای در روند این كه دار است معنی روند فاقد یا و معنی دار نزولی روند دارای یا (

 روند هیچگونه و شود می دیده مورد مطالعه های ایستگاه در نزولی دار معنی روندهای فراوانی بارش، پارامتر مورد

استان  اقلیمی برخی عناصر تغییر بررسی ، پژوهش این انجام از هدف .نمی شود مشاهده آنها در معنی داری صعودی

 كندال آزمون از استفاده آماری مورد نظر با دوره طی مراوه تپه و گنبد گرگان، ایستگاه سینوپتیك سه در گلستان

 مشخصات است. بوده استان در مكانی مناسب پراكنش نیز و كافی دورة آماری طول ایستگاهها، این انتخاب است. علل

موقعیت استان و ایستگاهها در سطح كشور و استان در شكل  و (1جدول شماره) در بررسی های مورد ایستگاه

 .است شده ارائه (1شماره)

 
 داده ها و روش ها

 معرفی منطقه مورد مطالعه -1

 



 
 ( موقعیت استان و ایستگاهها در سطح كشور و استان1شكل شماره)

 ( : مشخصات جغرافیایی ایستگاهها به همراه طول دوره آماری1جدول شماره )

 دوره ی آماری عرض جغرافیایی طول جغرافیایی ایستگاه  نواحی 

 1961-2005 درجه عرض شمالی 36 درجه طول شرقی 54 گرگان غرب

 1961-2005 درجه عرض شمالی 37 درجه طول شرقی 55 گنبد مركز

 1993-2007 درجه عرض شمالی 37 درجه طول شرقی 57 مراوه تپه شرق

 
 اطالعات و آمار آوری جمع -2

 گنبد سینوپتیك گرگان، هواشناسی ایستگاه سه هوایی و اطالعات آب شناسنامه ابتدا پژوهش، این انجام منظور به

 در شده ثبت اطالعات هواشناسی و آمار میان از .شد استخراج كشور سازمان هواشناسی اینترنتی سایت از مراوه تپه و

مشخص  دورة یك در و بارش نسبی رطوبت میانگین، دمای حداكثر، دمای دمای حداقل، پارامتر پنج ایستگاهها، این

نسبی،  رطوبت و دما بارش، كه پارامترهای آنجا تحلیل گردد. از آنها اقلیمی تغییرات كلی روند تا گردید، انتخاب

 دارد، می توان منطقه یك اقلیم نوع بر بسزایی تأثیر آنها و تغییرات شوند می محسوب یكدیگر به وابسته پارامترهای

دوره هایی كه  .كرد بررسی نظر مورد منطقه در را اقلیمی یكدیگر، تغییرات بر آنها تأثیر و زمانی تغییرات بررسی با

فاقد آمار و اطالعات بوده اند با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره به باز سازی داده های آن دوره ها پرداخته شده 

( به علت تغییر نوع ایستگاه از اقلیمی به 1991 -1989است. برای مثال ایستگاه گنبد در طول یك دوره سه ساله )

ب هواشناسی بوده است كه از طریق روش رگرسیون داده ها مورد باز سازی قرار اطالعات آ  سینوپتیك فاقد آمار و

 گرفته است. 

 

 



 داده پایگاه تشکیل -3

( 14×45ماتریس ) 15شامل  پایگاه یك در ها داده این نظر، كلیة مورد هواشناسی اطالعات جمع آوری از پس

 است ذكر شایان وند تغییرات آنها بررسی گردید.آزمون كندال ر از استفاده با و شدند excelمحیط نرم افزار  وارد

 مربوط اول كه ستون هستند، ستون چهارده آماری و طول دورة اندازه به سطرهایی شامل ماتریسها این از یك هر كه

 مقادیر حاوی آخر و ستون میالدی ماههای در پارامتر هر مقادیر به مربوط تا سیزدهم دوم ستون آماری، دورة طول به

 است ایستگاه هواشناسی گرگان حداقل دمای اطالعات بیانگر (2) جدول شماره .ساالنه است صورت به پارامتر هر

 .می دهد نشان جدول می باشد را  قالب در را ماتریسهای مذكور از یكی واقع، در كه
 MANN-KENDALL )   (تحلیل روند با استفاده از آزمون-4

توسعه یافت. این  1966در سال  Kendallارائه شد و سپس توسط  1945در سال  Mannاین آزمون ابتدا توسط 

قرار گرفت. همانند سایر آزمونهای آماری، این آزمون نیز بر مبنای مقایسه  WMOروش در همان سالها مورد تائید 

این آزمون  نمایند. فرض صفر فرض صفر و یك بوده و در نهایت در مورد پذیرش یا رد فرض صفر تصمیم گیری می

مبتنی بر تصادفی بودن و عدم وجود روند در سری داده هاست و پذیرش فرض یك )رد فرض صفر( دال بر وجود 

 روند در سری داده ها می باشد. 

 :مراحل محاسبه آماره این آزمون به شرح زیر است
 سلسیوس درجة گرگان به سینوپتیك ایستگاه حداقل دمای اطالعات (2 ) شماره جدول

 سال ژانویه فوریه مارس آوریل می ژوئن ژوالی آگوست سپتامبر اكتبر نوامبر دسامبر ساالنه

288 25 12 22 28 23 2 0 0 16 90 2 67.5 1961 

334 19 43 18.5 2 0 3 70 44 40.5 38 18 38 1962 

341 25 35 27.5 1 5 17 0 46 38.5 112 6 29 1963 

405 41.5 47 11 4 9.5 0 7 0 112 73 48 53 1964 

372 40.5 38 18.5 15 0 3 0 57 28.5 69 47 56 1965 

376 39 0 26 6 0 0 0 0 138 105 35 27 1966 

393 43.2 41 38.5 28 0 8 11 6 23 102 62.5 30 1967 

639 56.9 87 31.4 0 14 13 18 124 78.6 84 67 65 1968 

698 97.8 81 30.4  23 13.8 18 49 125 81 49.4 109.2 1969 

: : : : : : : : : : : : : : 

499 12.2 7 29.2 50 36 87.3 2.2 26 76.3 35 52.3 85 1998 

497 27.7 47 65.8 35 4.6 45.6 0 32 38.5 52 34.3 83.1 1999 

515 57.2 9.3 30.7 99 58 10.1 30 10 1 75 80.5 53.7 2000 

285 23.1 38 15.7 12 25 25.9 0.4 15 11.3 76 33.2 10.9 2001 

513 63.4 52 33.8 8 87 12.1 25 17 106 32 24.9 51.4 2002 

485 46.8 80 30.1 6.3 10 13.9 8.8 40 71.6 91 55.3 30.7 2003 

589 62.9 80 67 31 11 36.4 15 34 102 68 14.6 67.5 2004 

506 47.5 76 30.9 20 45 0.4 18 67 20.8 50 47.8 83.2 2005 



  s و استخراج پارامتر  sgnالف(  محاسبه اختالف بین تك تك جمالت سری با همدیگر و اعمال تابع 
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S  باشد.            پارامتر محاسبه شده در فرمول )ب( می 

 فرض صفر پذیرفته می شود: اگر رابطه زیر برقرار باشد

2/ZZ   
مثبت باشد  Zبه انجام می رسد. در صورتی كه آماره   %99و  %95معموالً این آزمون برای سطوح معنی دار 

 (.1390روندصعودی و در صورت منفی بودن آن روند نزولی در نظر گرفته می شود )خسروی 

 یافته ها

 با یكدیگر، پارامترها این تعامل كه است مختلفی پارامترهای اجزا و از متشكل و پیچیده سیستمی خود اقلیم، و هوا

 برآورد و یك منطقه اقلیم و هوا مورد در طرفه یك قضاوت این موضوع میكند. تعیین را منطقه هر هوای و آب نوع

 كه است این است روشن و آشكار آنچه . سازد می روبه رو مشكل با مناطق تمامی در پارامتر را یك به توجه با آن



 نسبی، رطوبت جمله از دیگر زیادی عوامل تا حد و دارند منطقه هر اقلیم روی بر اساسی نقشی و بارش دما عناصر

اثر  بارش نوع و میزان روی بر دما تغییرات میان، این در .دهند می قرار تأثیر تحت را تعرق و تبخیر و شبنم دمای نقطة

 (.1388:33پتانسیل دارد) خسروی و امیدوار،  و واقعی تعرق و تبخیر در اساسی نقشی گذاشته،

 دمای متوسط، حداكثر، دمای حداقل، پنجگانه )دمای تغییرات پارامترهای روند دهندة نشان ،5 تا 3 شماره جداول

است.  آمده به دستN میزان  آن پیرو و كندال آزمون از استفاده با و ساالنه ماهانه صورت بارش( به و نسبی رطوبت

بیان   xدر این نمودار ها محور  .كرد مشاهده 3 تا 1 نمودارهای در میتوان را پنج پارامتر این تغییرات روند ، همچنین

 یا متغیر استاندارد به دست آمده از آزمون كندال می باشد. Nمیزان   yگر ماهها و سال می باشند و محور 
 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N(: میزان 3جدول شماره)

 (2005-1961ساله ) 45آماری  دوره طی گرگان ایستگاه بارش و نسبی رطوبت متوسط،
 ساالنه دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه پارامتر

 حداقل دما
(°C) 

-
0.05 

-
0.09 

-0.24 -0.23 -
1.45 

0.34 1.59 3.10 1.64 0.62 0.26 -0.54 0.56 

)حداكثردما
°C) 

0.58 -
0.28 

0.03 0.75 -
1.13 

-
0.85 

-
0.33 

0.59 0.68 1.43 -1.04 -0.87 0.09 

)دمامتوسط
°C) 

-
0.53 

-
1.66 

-1.03 -1.87 -
3.67 

-
2.74 

-
2.25 

-
0.69 

-1.54 -
1.46 

-2.79 -2.07 -
3.22 

 رطوبت
 (%)نسبی

3.88 3.47 3.33 3.93 4.07 3.64 3.62 3.48 4.37 3.54 3.52 3.67 4.02 

mm)بارش

) 
-

0.48 
-

0.40 
-2.04 -1.17 -

0.24 
-

0.50 
-

1.40 
-

0.88 
-0.09 -

1.70 
-0.11 -1.01 -

2.25 

 

 سه ایستگاه هر كه میدهد نشان حداقل دمای به مربوط آزمون كندال از استفاده با تغییرات معنی داری روند بررسی

 داری  معنی چندان فصول سرد سال روند های ماه در مذكور، جداول البته، طبق هستند. دار معنی صعودی روند دارای

 در دمای حداقل صعودی تغییرات مناطق، این در ، بهتر به عبارت .نمی شود مشاهده حداقل دمای افزایش مورد در

مشابهت  آنها حداقل دمای با روند مزبور، ایستگاه سه در دمای حداكثر به مربوط نتایج .است تربیش سال گرم ماههای

 .دارد و همزمان با افزایش و كاهش در دمای حداقل دمای حداكثر نیز تغییر می كند

 



 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N(: میزان 1نمودار شماره)

 (2005-1961ساله ) 45آماری  دوره طی گرگان ایستگاه بارش و نسبی رطوبت متوسط،

 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N(: میزان 4شماره) جدول

 (2005-1961ساله ) 45آماری  دوره طی گنبد ایستگاه بارش و نسبی رطوبت متوسط،
 ساالنه دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه پارامتر

حداقل 
 (C°)دما

2.86 2.26 2.03 2.53 1.25 2.77 2.76 3.87 2.87 2.10 3.10 2.14 3.54 

)حداكثردما
°C) 

-
0.20 

-
1.06 

-
0.66 

-0.61 -
1.28 

-
1.31 

-
1.03 

0.51 -0.27 -
0.17 

-1.92 -1.47 -
0.67 

)دمامتوسط
°C) 

1.36 0.43 0.00 2.09 1.57 2.54 2.19 3.49 2.93 2.04 0.90 0.02 -
1.37 

 رطوبت
 (%)نسبی

0.23 -
0.42 

0.61 0.54 -
0.17 

0.45 0.44 -
0.22 

-0.11 -
1.83 

0.99 1.14 0.15 

mm)بارش

) 
0.26 -

0.04 
-

1.76 
-0.69 -

0.20 
0.74 1.57 2.40 1.89 1.84 1.25 0.36 1.41 

 

 
 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N(: میزان 2نمودار شماره)

 (2005-1961ساله ) 45آماری  دوره طی ایستگاه گنبد بارش و نسبی رطوبت متوسط،

 
 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N(: میزان 5جدول شماره)

 (1993-2007ساله ) 14آماری  دوره طی ایستگاه مراوه تپه بارش و نسبی رطوبت متوسط،
 ساالنه دسامبر نوامبر اكتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مه آوریل مارس فوریه ژانویه پارامتر

حداقل 

 (C°)دما

1.28 1.89 1.53 -0.43 -

0.92 

0.99 1.10 1.04 1.91 2.27 0.43 0.86 2.42 

)حداكثردما

°C) 

1.28 1.34 0.79 0.00 -

0.79 

0.18 0.55 0.73 1.89 1.65 0.12 0.43 1.29 

)دمامتوسط

°C) 

1.16 1.65 1.16 -0.24 -

2.02 

0.25 0.80 1.16 2.02 2.08 0.31 0.31 1.29 

 رطوبت

 (%)نسبی

-

0.95 

-

2.15 

0.12 0.50 0.98 -

0.12 

-

1.17 

-

1.90 

-0.74 -

0.74 

-1.78 0.06 -

1.30 

mm)بارش

) 

0.61 -

0.31 

0.31 0.79 1.34 -

0.73 

0.86 -

0.31 

-1.04 -

0.31 

-0.31 0.31 1.04 



 

 
 حداكثر، دمای دمای حداقل، دمای پارامتر پنج كندال آزمون از آمده دست به استاندارد( نرمال )متغیر N  (: میزان3نمودار شماره)

 (1993-2007ساله ) 14آماری  دوره طی ایستگاه مراوه تپه بارش و نسبی رطوبت متوسط،

فراوانی  البته، است. حداقل و حداكثر دمای تغییرات روند با نسبتاً مشابه ایستگاه، سه هر در میانگین دمای تغییرات

 .بیشتر است حداكثر دمای از و كمتر حداقل دمای روندهای معنی دار فراوانی از میانگین دمای معنی دار روندهای

 .است در ماههای دسامبر و مارس معنی دار روندصعودی و دارای گرگان بیشتر ایستگاه در نسبی، رطوبت پارامتر

ایستگاه گرگان به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود ) نزدیكی به سواحل دریای مازندران( از میزان رطوبت نسبی 

رطوبت نسبی  برآورد رابطة به توجه با . تقریبا باال برخوردار بوده و در اوایل پاییز و بهار روند آن صعودی می باشد

 دما، با افزایش ( دما همان در آب بخار پذیرش برای هوا حداكثر گنجایش به هوا در موجود آب بخار دار)نسبت مق

  .می یابد نسبی كاهش رطوبت میزان ، نتیجه در و شود می بیشتر از هوا، ثابتی حجم برای آب بخار پذیرش ظرفیت

سواحل شرقی دریای خزر در اوایل پاییز و بهار اتفاق می افتد بنابراین بنابراین می توان پی برد چون حداكثر بارش های 

 فقط نسبی در این موقع از سال میزان رطوبت نسبی افزایش می یابد زیرا میزان دما كاهش پیدا می كند. البته، رطوبت

 نیز خورشید تابش و باد هوا، در موجود بارش، رطوبت مقدار جمله از دیگری پارامترهای از و دما نیست عامل تابع

و  دما افزایش بین باالیی اطمینان با رگرسیونی توان رابطة نمی كه گفت می توان بهتر، عبارت به تأثیر می پذیرد.

در  نسبی رطوبت این حال، با گرفت. نادیده را سایر عوامل نقش كه این بدون كرد، برقرار نسبی رطوبت كاهش

ما در طول سال افزایش می یابد. اما در ایستگاه های گنبد و مراوه تپه میزان ایستگاه گرگان باال بوده و با كاهش د

 می تواند ناشی موضوع این رطوبت نسبی از ایستگاه گرگان كمتر است و روند آن نیز تا حدی متفاوت می باشد كه

 در نزولی معنی دار روندهای فراوانی كه می شود مشاهده چنین پارامتر بارش، مورد در باشد. رطوبتی نامنظم تغذیه از

ایستگاه گرگان زیاد است و فقط طی ماههای اكتبر و مارس روند صعودی وجود دارد و در ایستگاه گنبد طی ماههای 



ایستگاه مراوه تپه  بهار و تابستان روند صعودی معنا دار و در ماههای دسامبر و مارس روند نزولی دیده می شود. در

 دارد. وجود ر طول سال افزایش و كاهش روند ها د
 نتیجه گیری

 تغییرات به كه است متفاوت پارامترهای تأثیر و این باشد خاص پارامتر چند نتیجه فقط نمی تواند تغییرات اقلیمی

كه دما دارای  در ایستگاههایی می توان گفت كه پژوهش این نتایج با بنابراین مطابق .می شود منجر منطقه اقلیمی یك

 فراوانی ، دیگر طرف از است. حداكثر تغییرات دمای از بیش حداقل دمای تغییرات روند صعودی معنا دار می باشد،

حالی است كه رطوبت نسبی در  این در زیاد بوده و ایستگاه درهر سه بررسی مورد پارامتر پنج تغییرات معنی دار

این خود به علت اثر تعدیلی  .ا نشان می دهد كه روند صعودی می باشدایستگاه گرگان باال ترین روند معنا داری ر

دریای مازندران بر روی ایستگاه فوق می باشد كه روند رطوبت نسبی را افزایش می دهد. در بقیه ایستگاهها مقدار 

ر اثر بارش یا رطوبت نسبی تابع میزان دماست كه با افزایش مقدار این پارامتر در طول سال كاهش و با كاهش دما ب

عواملی دیگر افزایش می یابد. از آنجا كه هرچه از غرب استان به طرف شرق استان پیش برویم روند بارش نامنظم تر 

می شود، در روند رطوبت نسبی نیز بی نظمی هایی دیده می شود. زیرا شرق استان گلستان به لحاظ اقلیمی جزو مناطق 

كه در بارش غرب استان وجود دارد در این منطقه وجود ندارد كه این خود  نیمه مرطوب كشور می باشد و یكنواختی

به علت فاصله گرفتن از منبع رطوبتی دریای خزر ایجاد می شود. هر چند نمی توان افزایش و كاهش در میزان رطوبت 

 آنجا ی توان گفت كه ازنسبی را تنها به كاهش یا افزایش در میزان دما مرتبط كرد. در رابطه با روند دما در استان م

 دمای سهم تأثیر كه گرفت نتیجه می توان پس است، حداقل و دمای حداكثر دمای از تابعی نیز میانگین دمای كه

 است، میانگین شده دمای افزایش موجب آنچه و است حداكثر تأثیر دمای از بیشتر مراتب به دما میانگین بر حداقل

 حداكثر، به دمای نسبت حداقل دمای تغییرات بودن بیشتر دلیل كه بتوان گفت شاید . است بوده حداقل دمای بیشتر

 شب هنگام در دمای حداقل های برداشت فراوانی كه چرا است، گازهای گلخانه ای تأثیر به مربوط زیادی حدود تا

 بلند موج طول با شب، بازتابشهای در حرارتی منبع از بزرگی بخش كه می دانیم .است بیشتر آفتاب طلوع از قبل و

 مناطق این حداقل دمای جهت افزایش در عاملی می توانند گلخانه ای گازهای همچنین،. است زمین از شده ساطع

بارش) به ویژه در  دار معنی و نزولی تغییرات كه این است است، توجه درخور بارش تغییرات مورد در آنچه .باشند

 توجه با .شود تعرق -تبخیر افزایش باعث برده، باال منطقه را خشكی درجه می تواند دما افزایش با شرق استان( همراه

 بسیار موضوع مورد بررسی، ایستگاه سه هر در تابستان فصل در بویژه نزولی بارش، روند وجود خشكسالی، مسالة به

 مسأله ای مناطق این نسبی در رطوبت كاهش و دما افزایش همچنین، دارد. اهمیت زیادی آن به توجه كه است مهمی

 .باشد داشته دنبال به زیانباری آثار می تواند كه است جدی
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