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 چکیده

هوايی است و تغييرات وبارندگی يکی از عناصر مهم آب    

های مختلف انسانی را تحت هوايی و فعاليتوآن شرايط آب

هوايی تحت وهای اين عنصر آبخيزودهد. افتتاثير قرار می

-ی پيوند از دور میتاثير عوامل مختلف، از جمله پديده

دور است. در  ازهای مهم پيوند باشد. انسو يکی از شاخص

های استان ايستگاه یاين پژوهش تغييرات بارندگی فصل

ی شاخص انسو در دوره فصلیاردبيل و ارتباط آن با فازهای 

شود. از بررسی می( 2010 تا 1986ساله )از سال  25آماری 



 ل  

  

انسو  شاخصعددی ( به عنوان معرف SOI) شاخص نوسان جنوبی

، برای کندال-رافيکی منگ-آماری آزموناز  .استفاده گرديد

ها، از ضريب همبستگی پيرسون بررسی روند و تغييرات داده

ها و از آزمون برای آزمون مقدار و نوع همبستگی متغير

ها و داری ارتباط ترسالیدقيق فيشر برای تعيين سطح معنی

های گرم و سرد انسو استفاده ها به ترتيب با فازخشکسالی

ی بارندگی و هادادهشده است. بر اساس نتايج تحقيق در 

مشاهده  تغيير در جهت مشخصی و روندهای نوسان جنوبی شاخص

زمان شروع  و شودمی ديدهها جهش در دادهاما ، شودنمی

همزمانی  .باشدمیبيشتر تغييرات از نوع ناگهانی يا جهش 

ها و بارندگی SOIهای موجود در شاخص در جهش دقيق و مشخصی

دارای ها بارندگی ايستگاه با شاخصوجود ندارد. اين 

)به جز در فصل تابستان که همبستگی مثبت منفی  همبستگی

های با فاز هاها و خشکسالیارتباط ترسالی. استمی باشد( 

SOI  بااليی برخوردار استداری سطح معنیاز. 

کندال، -تغييرات بارندگی، شاخص انسو، من کلید واژه:

 آزمون فيشر، استان اردبيل.
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ان مسالهیب  -1-1  

ها از يك طرف اخير، رشد صنايع و كارخانه يطي چند دهه   

زدايي و تخريب محيط زيست از طرف ديگر باعث تخريب و جنگل

اي در سطح كره روز افزون طبيعت و افزايش گازهاي گلخانه

. اين پيامد منفي باعث ايجاد تغييرات قابل زمين شده است

طوري كه در به  گرديدههوايي واي در وضعيت آبمالحظه

ي زمين هاي مختلف كرههاي حدي در بخشهاي اخير پديدهسال

دهد )عباسي و همکاران، به نحو چشمگيري افزايش نشان مي

1391 :206 .) 

تواند اثرات مختلفي در هواي ميوتغيير در هر عنصر آب  

بارندگي يکي از عناصر اثرگذار در داشته باشد. پي

و تغيير بوده نساني هاي او فعاليت آب و هواييفرآيندهاي 

 هايهوايي و فعاليتوتواند شرايط آبهاي آن ميخيزوو افت

 هاي مربوط به بخش کشاورزي، از جمله فعاليتانساني مختلف

. با توجه به تبعات اقتصادي و اجتماعي متاثر سازدرا 

شناخت  و تغييرات بارندگي،بسيار باالي ناشي از نوسانات 

عوامل موثر در ايجاد ر آن و هاي رفتاري حاکم بالگو

-ريزيبرنامه اي درتواند نقش قابل مالحظهمي شرايط مذکور

  داشته باشد. مربوطههاي 

مناطقي  از جمله ايراناستان اردبيل در قسمت شمال غرب  

هاي مختلف نوسانات بارشي را شاهد بوده در زماناست که 

ها نشان داده و ها و ترساليکه خود را به شکل خشکسالي

آثار  .مشهود بوده استمستقيم آن اثرات مستقيم و غير

-به صورت کاهش منابع آبهاي بارشي در استان نظميمنفي بي

زميني، کاهش محصوالت زراعي و باغي، کاهش هاي سطحي و زير

 توليد محصوالت دامي، افزايش بعضي از آفات و حشرات موذي
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اي موجود در بارندگي در هنظمي. بيشودنمايان مي و ...

هاي هاي مختلف، به ويژه فعاليتمقياس زماني فصلي فعاليت

سازد. بارندگي يکي از عوامل کشاورزي منطقه را متاثر مي

ي داشت و زمان برداشت کننده در زمان کاشت، نحوهتعيين

يکي از علل گسترده بودن خسارات باشد. محصوالت کشاورزي مي

موجود در بارندگي، ناشناخته ماندن  هاينظميبيناشي از 

باشد. ها مينظميابعاد، ماهيت و علل اين تغييرات و بي

در استان کي از آن است که مطالعات انجام شده شواهد حا

از کفايت موضوع را نداشته است.  اين رابطه دراردبيل 

هاي اين رو در رابطه با ماهيت و علل تغييرات و نوسان

منطقه جاي بسي بحث و بررسي وجود موجود در بارندگي 

هاي روشدر پژوهش حاضر سعي شده است با استفاده از  دارد.

مختلف آماري تغييرات موجود در بارندگي فصلي استان 

اردبيل مورد بررسي قرار گيرد. عالوه بر بحث تغييرات و 

ها داراي شناخت رفتار بارندگي، شناسايي علل اين رفتار

يکي از موضوعاتي که براي ي است. اهميت علمي و کاربرد

گيرد، توجيه مورد توجه قرار مي آب و هواتبيين رفتار 

 کارهاي ارتباط از دور است.وبر اساس ساز آب و هوا رفتار

بنابراين بررسي تغييرات بارندگي فصلي منطقه در ارتباط 

تواند در توجيه مي ENSOهاي ارتباط از دور مثل با شاخص

  باشد. اين تغييرات موثر

  سواالت تحقیق -1-2

آيا در گذشته بارندگي فصلي استان اردبيل دچار تغييرر  -

 ؟شده است

 SOIهمبستگي بارندگي فصرلي اسرتان اردبيرل برا شراخص  -

 باشد؟چگونه مي
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ها هاي مرطوب و خشک فصلداري بين دورهآيا ارتباط معني -

 وجود دارد؟ ENSOهاي و فاز

هدف تحقیق  -3-1  

توان در اجراي اين طرح را به طور خالصه ميهدف اصلي از 

 موارد زير بيان نمود:

فصلي استان اردبيل  ات موجود در بارندگي رييتغ يبررس -

 هاي شاخص نوسان جنوبي متناظر با آن،و داده

 ها،هاي موجود در تغييرات احتمالي متغيربررسي همزماني -

فصلي مبستگي بين بارندگي هنشان دادن نوع و مقدار  -

 ، SOIمنطقه و 

هاي مرطوب و ري ارتباط دورهدامشخص نمودن سطح معني - 

 . ENSOهاي ها با فازخشک فصل

 پژوهش يپیشینه -1-4

پيوند از دور از مباحثي است که مورد توجه بسياري از    

محّققان بوده و مطالعات زيادي در اين ارتباط انجام شده 

هاي پيوند از دور با است. در اين مطالعات ارتباط شاخص

عناصر مختلف آب و هوايي و مسائل ديگر بررسي شده است. 

سيل با  ي انسوارتباط پديدهي اين مطالعات بررسي از جمله

بين ارتباط  بوده که در اين کار وجود و بارندگي بنگالدش

 (.1996، 1چودوريگرديد )تاييد هاي مورد بررسي متغير

النينو  يپديدهارتباط با بررسي  (1998) و همکاران 2گريم

نشان دادند که  بارندگي در جنوب برزيلبا  و النينا

النينا  و کاهش بارندگي با النينوبارندگي با افزايش 

                                                           

1 - Choudhury 

2- Grimm 
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الگوي آرام  ( اظهار داشت،1998، )1است. کنراد مرتبط بوده

غرب  دماي نواحي شمال ي بادارمعني يرابطهي آمريکاي شمال

بر اساس . اياالت متحده آمريکا داشته است و جنوب شرقي

ي هدماهاي پايين منطق (1999، )2نيبار و رابرتهاي بررسي

و فازهاي  نوسان جنوبي درياي برينگ با فازهاي منفي شاخص

نشان داري معني يرابطه يمثبت الگوي آرام آمريکاي شمال

هاي (، ارتباط ناهنجاري2001و همکار ) 3ماسون .داد

 هبررسي نمودانسو بارندگي نقاط مختلف جهان را با شاخص 

 نوسان جنوبيشاخص هاي گرم و سرد و نشان دادند که فاز

تحت  ز نقاط جهان راهاي بارندگي در برخي اناهنجاري

اظهار داشتند  (،2003) پلوتو  4. موروندهدتاثير قرار مي

هوايي اروپا و وزمستان بر رژيم آبفصل در که شاخص انسو 

تاثير داشته است طوري که کاهش دماي اين شمال اطلس 

 .مرتبط بوده استبا النينو آن با النينا و افزايش مناطق 

 NAOمنفي  فازهاي با باران پر هايماهدر جنوب اسپانيا 

 مطابقت کامالا  آنمثبت  فاز مذکور با ناحيه خشک هايماه و

(، 2005) 6تورکس و ارلت .(2003 ،5دياز و رودريگو) دارند

بررسي ارتباط بارندگي زمستانه در ترکيه با شاخص  به

NAO ارتباطپرداختند و  2001تا  1930آماري  يدر دوره 

 .را تاييد نمودند NAOدار بارش منطقه با شاخص معني

ي گذشته در نيم سدهنشان داد که  (1384، )سعوديانبررسي م

هاي اکتبر، نوامبر و ژوئن با انسو بارش ايران در ماه

                                                           

1- Konrad 

2- Niebauer & Robert 

3- Mason 

4 - Moron 

5- Diaz & Rodrigo 

6- Turkes & Erlat 
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رحيمي قويدل دوست و خورشيدمستقيم داشته است. پيوند غير

 يهمتغيرارتباط مثبت بين شاخص چند اي ، طي مطالعه(1385)

را تاييد  آذربايجان شرقي هايانسو و بارش ايستگاه

انسو  ، به بررسي تاثير(1386معتمدي و همکاران )نمودند. 

و پرداخته  نوسانات بارندگي و دما در استان خراسان بر

مناطق  هيو دماي کل يبارندگ به اين نتيجه رسيدند که

ت به ( نسبينوار مرکزي و تاحدودي شمال ژهياستان )به و

 بيضرا و دهنديم داري نشانيواکنش معني انسو دهيپد

به طور ساالنه و  SOIريو دما بامقاد يبارندگ يهمبستگ

 تحليل چند، به (1386ياراحمدي و عزيزي ). است يمنف يفصل

آب و هاي متغيره ارتباط ميزان بارش فصلي ايران و شاخص

( پرداخته TNIو  SOI ،AO ،NAO ،MEI ،NINO3.4 ،PDOهوايي )

 از ميان رانيا يو زمستانه زهييبارش پاو نشان دادند که 

 بيشترين همبستگي را با مرتبط با انسو، يمياقل يهاشاخص

نقش  یبا بررس ،(1387و همکار ) یاحمد. دارد NINO3.4 شاخص

نشان  2000تا  1971دوره  یط رانيانسو در بارش ساالنه ا

كه در هيچ يك از فازها، توزيع ساالنه بارش از  ندداد

کردار و فتاحي داقتصالگو و روندي خاص تبعيت نمي كند. 

را مورد  آگاهي خشکسالي در ايرانهاي پيششاخص ،(1387)

براساس نتايج اين مطالعه، در تمامي  بررسي قرار دادند.

و  NINO3در مناطق  انسو هاي مورد مطالعه شاخصايستگاه

NINO1+2 باشد. ترين سيگنال در بارش ايران مياهميتپر

هاي ( ضمن تحليل آماري روز1388اسفندياري و همکاران )

 NAOبرفي شهرستان تبريز، ارتباط اين متغير را با شاخص 

 نشان داد كه در مقياس زماني بررسي نمودند. نتايج
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هاي فوريه، ژانويه، مارس و دسامبر در بازه ماهانه، ماه

فراواني روزهاي برفي هستند. همچنين  داراي بيشترينفصلي 

اطلس شمالي و  مستقيمي بين شاخص نوسان ارتباط نسبتاا 

 یمحمد .وجود داردروزهاي برفي ساالنه در ايستگاه تبريز 

ها و  یانسو بر خشکسال ريتاث یدر بررس(، 1389) و همکاران

 یها و ترسال یبوشهر نشان دادند که خشکسال یها یترسال

 دهيپد ريتحت تاث یدار یبوشهر به طور معن ستگاهيا یها

تغييرات ، ارتباط (1390جليلي و همکاران ) باشد. یانسو م

با  SOIو  NAOهاي اقليميشاخصرا با  تراز درياچه اروميه

بررسي  هاي زمانيهاي آناليز طيفي سريروشاستفاده از 

تراز ساله  5/4 نوساني يكه دوره ندنشان داد نموده و

و  NAOاقليمي داري با شاخصدرياچه اروميه وابستگي معني

SOI بخشي از رفتار توانند دارد و اين عوامل اقليمي مي

شيرمحمدي و  اي تراز درياچه را توصيف نمايند.دوره

با مقادير انسو ي بررسي ارتباط پديده ، در(1391) همکاران

بارش ، نشان دادند که هاي فصلي در استان خراسانحدي بارش

 1 يزمان وقفهي با همبستگ نيشتريب زييبهار و پا فصول

ي وقفه زمان ي باهمبستگ نيشتريبارش فصل زمستان ب و ماهه

و  زکاريپره .دهدميانسو نشان را نسبت شاخص  ساله کي

-با مطالعه ارتباط انسو با نوسان واچرخند ،(1391همکار )

ساله  یدر دوره س انهيخاورم یبر رو یجنب حاره ا یها

جنب  ینشان دادند که اثر انسو بر نوسان ساالنه واچرخندها

بخش  یها یهنجار یب نيآن در ب فيو تضع تيو تقو یحاره ا

هم فاز،  یهادر سال  راي. زستين یآشکارساز گذرا، قابل

 دهيها در بخش گذرا د یهنجار یاز ب یمتفاوت یها عيتوز
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انسو در کل نقش غالب و از آن است که  یشود که حاک یم

 یبه بررس ،(1391و همکار ) یوسفي ندارد. یکننده ا نييتع

دما و بارش در منطقه  یمياقل یانسو بر پارامتر ها ريتاث

مشخصه  یبرخ نينشان داد که ب جيپرداختند نتا نيدشت قزو

 یانسو همبستگ دهيو پد نيدشت قزو يیو دما یهاي بارش

داري وجود دارد. به طوري که در سال هاي  یمعن یمتوال

 یول شتريب زهييبارش ساالنه و پا نويالن دهيوقوع پد

شود. در عوض  یدماي ساالنه و فصول مختلف کمتر م نيانگيم

کمتر  زهييبارش ساالنه و پا نايالن دهيدر سال هاي وقوع پد

از  شتريدماي ساالنه و فصول چهارگانه ب نيانگيو متقابالا م

 یبا بررس ،(1393) نيآرو باشد. یدراز مدت م نيگانيم

 راتيي( با تغENSO) جنوبی نوسان – نويالن دهيارتباط پد

نشان داد که قوي ترين ضرايب همبستگي  رانيدر ا یازون کل

در ناحيه ي مركزي، جنوبي و جنوب شرقي كشور و ضعيف ترين 

غرب كشور به دست آمد.  بر اساس روابط در شمال و شمال 

ي در گستره ي ايران در نتايج اين تحقيق مقدار ازون كل

قد ار مزمان وقوع النينو/النينا، افزايش/كاهش مي يابد. 

ي گردد كه شيب خط در ُازون كلي از جنو ب به شمال زياد م

 ،(1394محمودی و همکاران ) زمان وقوع النينو بيشتر است.

 هاينيخبندا و دور از پيوند الگوهاي بين به بررسی رابطه

 در ايران پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه فراگير

 فصل در فراگير هاييخبندان با همراه روزهاي فراواني

 الگوي اطلس با تنها ساالنه، مقياس در همچنين و زمستان

 رابطه اين كه اند داده نشان معنادار رابطه( EA)شرقي 

 باشد. مي معكوس يرابطه يك نيز
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 پيوند هايشاخص که دهدمي نشان تحقيق يبررسي پيشينه    

 ارتباط در بررسي مورد متغير با موارد اکثر در دور از

 اهميت به توجه با حاضر پژوهش در رو اين از. است بوده

استان اردبيل، و نوسان و تغيير آن در  یدگي فصلبارن

 نوسان شاخص فصلی هايفاز با آن ارتباط مختلف، هايزمان

 يپديده معرف عددي هايشاخص از يکي عنوان به) جنوبي

 .  شودمي بررسي( انسو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 فصل دوم

 محدوده مورد مطالعه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت جغرافیايي -2-1

استان اردبيل در شمال غربي ايران بين طول هاي 

 قهيدق 55درجه و  48تا  قهيدق 15درجه و  44جغرافيايي 
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درجه و  39 تا قهيدق 6درجه و37هاي جغرافيايي شرقي و عرض

حدود يك درصد مساحت ايران و  قرار دارد شمالي قهيدق 42

دشت  اين استان از شمال به رود ارس، را شامل مي شود.

از شرق به رشته  مغان و بالهارود در جمهوري آذربايجان،

ستان گيالن، از جنوب به رشته هاي تالش و باغرو در اكوه

هاي به هم پيوسته استان زنجان و ها و جلگهكوه ها، دره

)سازمان  است شده از غرب به استان آذربايجان شرقي محدود

 1-2در شکل  (.1385گزارشات استاني،  زمين شناسي كشور،

در ايران مشخص  ها و منطقه مورد مطالعهموقعيت ايستگاه

 شده است.

 

 

 . موقعيت ايستگاه ها و منطقه مورد مطالعه در ايران1 – 2شکل 

 

 

 ويژگي توپوگرافي -2-2
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جهت بررسي ويژگي توپوگرافي استان اردبيل، به      

ويژگي توپوگرافي شهرستان هايي که ايستگاه هاي مورد 

مطالعه در آن قرار دارد، به طور خالصه اشاره مي شود. 

صاف  يادر جلگه در شمال استان اردبيل آبادشهرستان پارس

« تپه نادر»آن  ريو هموار قرار دارد و تنها ارتفاع چشمگ

. شهرستان اردبيل در قسمت مرکزي استان در غرب آن است

متأثر از ارتفاعات يآن چهره عموماردبيل قرار دارد و 

 يعيعوامل طب نيسبالن، طالش و بزغوش است كه ا يهاكوهستان

بخش از  نيا يهانيزم شترياند. بدن آن شدهسبب محصور ش

ارتفاع دارند. شمال  ايمتر از سطح در 3000تا  2000استان 

دارد و رشته كوه  يمتر بلند 4000تا  3000 نيآن ب يغرب

 قسمت واقع است. نيمتر ارتفاع، در ا 4811با  سبالن

 يامنطقهدر قسمت جنوبي استان اردبيل، شهرستان خلخال 

 يهاكوه ،يطالش در بخش شرق يهاكوهاست كه رشته يكوهستان

بزغوش در غرب و قراول داغ در جنوب آن قرار گرفته است. 

و بلند طالش در شرق خلخال از شمال به  يكوهستان جنگل

خزر و استان  يايدر نيب يشده و مانند سد دهيجنوب كش

كوهستان  يهاقله نيبلندتر. است يشرق جانيو آذربا النيگ

مانند،  واريد يهاكوه وجوداست.« الماس»و « ناو»طالش 

دشوار كرده است.  اريخلخال را بس يارتباط يهاراه

جاده  ريگردنه خلخال، گردنه ناو است كه در مس نيترمهم

خلخال به هشتپر و اسالم واقع شده است و از  يارتباط

 شوديآستارا متصل م -طالش، به جاده رشت  يهاداخل جنگل

(1URL .)مشخص  2-2طبقات ارتفاعي استان اردبيل در شکل

 شده است.

                                                           

1- http: /wtittr.com / 
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 .  طبقات ارتفاعي استان اردبيل2-2شکل 

 ويژگي بارندگي -2-3

ها تا سال در طول دوره آماري از زمان تأسيس ايستگاه 

-ميلي 2/267آباد ، مجموع بارندگي ساالنه ايستگاه پارس2010

 4/378 ايستگاه خلخالمتر، ميلي 6/291متر، ايستگاه اردبيل

باشد. بر اساس مجموع بارندگي ماهانه در متر ميميلي

آباد بيشترين مقدار بارندگي در ماه اکتبر ايستگاه پارس

افتد. بعد از ماه و کمترين مقدار در ماه مرداد اتفاق مي

هاي مارس، آوريل و مي بيشترين بارندگي را اکتبر، ماه

ترين بارندگي در ماه دارند. در ايستگاه اردبيل بيش

-دهد. و حداقل بارندگي در ماه مرداد ميارديبهشت رخ مي

باشد. در ايستگاه خلخال بيشترين بارندگي در فروردين 

ماه و کمترين مقدار در مرداد ماه مي باشد. در کل فصل 

بهار در استان اردبيل پرباران ترين و فصل تابستان 
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-گي استان نشان ميباشد. رژيم بارندخشکترين فصل سال مي

 -2تا  3 -2دهد که بارندگي در طول سال يکنواخت نيست )شکل

5 .) 

 

 آباد. نمودار ميانگين بارندگي ماهانه در ايستگاه پارس3 -2شکل

 (2010تا 1987)از سال 

 

 

)از  . نمودار ميانگين بارندگي ماهانه در ايستگاه اردبيل4 -2شکل 

 (2010تا 1987سال 
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)از  نمودار ميانگين بارندگي ماهانه در ايستگاه خلخال. 5 -2شکل 

 (2010تا 1987سال 

 

 ويژگي تبخیر و تعرق -2-4

گويند فرايند تبديل آب به بخار را تبخير مي   

(. در اين پژوهش براي بررسي ويژگي 22: 1389)عليزاده، 

-هاي مورد مطالعه از روش تورنتتبخير و تعرق در ايستگاه

مقدار تبخير و تعرق براي  شده است.وايت استفاده 

 8-2تا  6-2هاي مورد مطالعه محاسبه شده و در شکل ايستگاه

به صورت ميانگين ماهانه در طول دوره آماري ترسيم شده 

 است.
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)از  آباد. نمودار تبخير و تعرق پتانسيل در ايستگاه پارس6 -2شکل

 (2010تا 1987سال 

 

 

)از  تعرق پتانسيل در ايستگاه اردبيل. نمودار تبخير و 7 -2شکل 

 (2010تا 1987سال 
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)از  . نمودار تبخير و تعرق پتانسيل در ايستگاه خلخال8 -2شکل 

 (2010تا 1987سال 

 

، در استان اردبيل 8-2تا  6-2با توجه به شکل شماره   

بيشترين مقدار تبخير و تعرق در تير ماه و حداقل آن در 

هاي بيشترين تبخير در بين ايستگاهافتد. دي ماه اتفاق مي

مورد مطالعه، در تير ماه در ايستگاه پارس آباد به 

 باشد.متر ميميلي 180مقدار حدود 

 

 ويژگي دمايي -2-5

اي از شدت گرما، يکي از عناصر اساسي دما بعنوان نمايه 

انرژي خورشيدي   شناخت هواست. با توجه به دريافت نامنظم

هوا در سطح زمين داراي تغييرات زيادي توسط زمين، دماي 

است که بنوبه خود سبب تغييرات در ديگر عناصر هواشناسي 

(. در منطقه مورد مطالعه 82: 1389شود )عليزاده، مي

درجه  2/15آباد ميانگين دماي ساالنه هوا در ايستگاه پارس

گراد و در درجه سانتي 2/9گراد، در ايستگاه اردبيل سانتي
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باشد. ميانگين گراد ميدرجه سانتي 2/8لخال ايستگاه خ

-درجه سانتي 8/9حداقل دماي ساالنه در ايستگاه پارس آباد 

گراد و در درجه سانتي 9/2گراد، در ايستگاه اردبيل 

باشد. ميانگين گراد ميدرجه سانتي 9/1ايستگاه خلخال 

درجه  6/20آباد حداکثر دماي ساالنه در ايستگاه پارس

گراد و در درجه سانتي 4/15، در ايستگاه اردبيلگرادسانتي

 يدما عيتوزباشد. گراد ميدرجه سانتي 5/15ايستگاه خلخال 

 يهايگيژو ريو سا يهوا در سطح استان متناسب با توپوگراف

هاي با توجه به اينکه ارتفاع ايستگاه آن است. يعيطب

متر  1332متر، در اردبيل  9/31مورد مطالعه در پارس آباد 

باشد، بيشترين هاي آزاد ميمتر از سطح آب 1796و در خلخال 

ها در آباد و کمتريندماهاي استان در ايستگاه پارس

دهد که شرايط باشد. اين موضوع نشان ميايستگاه خلخال مي

پوگرافيکي آن همخواني ودمايي استان اردبيل با ويژگي ت

 9-2در شکل  شود.دارد و با افزايش ارتفاع دماها کمتر مي

هاي نمودار تغييرات دمايي ماهانه در ايستگاه 11-2تا 

استان براي مقادير ميانگين دماي ماهانه و حداقل و 

 هاي دماي ماهانه ترسم شده است. حداکثر
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 (2010تا 1987)از سال  نمودار دمايي ايستگاه پارس آباد .9 -2شکل 

 

 

 (2010تا 1987)از سال  نمودار دمايي ايستگاه اردبيل .10 -2شکل 
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 (2010تا 1987)از سال  نمودار دمايي ايستگاه خلخال. 11 -2شکل 

 

 

 

در هر سه ايستگاه کمترين دما در دي ماه ثبت شده است. 

بيشترين دما ها در ايستگاه پارس آباد و اردبيل در تير 

و مرداد ماه و در ايستگاه خلخال باالترين حداقل دماي 

ماه و باالترين ميانگين ماهانه و ميانگين ماهانه در تير 

 حداکثر دماي ماهانه در مرداد ماه ثبت شده است.

 شرايط اقلیمي -2-6

ندگي انسان مؤثر تمام پديده هاي روي زمين كه در ز

هستند، در قلمرو مطالعه و تحقيق جغرافيا قرار مي 

گيرند، آب و هوا يكي از مهم ترين و مؤثرترين اين پديده 

آب و هواي هر ناحيه مركب از  زندگي انسان است. ها در

كليه ي عوامل و عناصرآب و هوايي آن ناحيه است و هنگام 

بايد همه ي آن عوامل و عناصر در نظر  اقليمي تقسيم بندي

 گروهبنديو  کيتفک يعني يميبندي اقل ميگرفته شود. تقس
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باز مورد توجه  ريمشابه از د يمياقل هاييژگيمناطق با و

روش هاي مختلفي  (260: 1371ان بوده است )جعفرپور،انس

براي تعيين اقليم در دست مي باشد که هر کدام با توجه 

به اينکه از داده هاي متفاوتي استفاده مي کنند و روش 

محاسبه آنها متفاوت بوده، بنابراين شرايط اقليمي به 

دست آمده از آنها در يک ناحيه خاص متفاوت از هم مي 

اين پژوهش براي تعيين ويژگي اقليمي ايستگاه  باشد. در

 EQLIM1هاي مورد مطالعه از نرم افزار تعيين اقليم 

 4استفاده شده است. در اين نرم افزار با وارد کردن 

مولفه اقليمي ميانگين حداقل دما،  ميانگين حداکثر دما، 

جمع بارش ماهانه، درصد رطوبت نسبي و موقعيت جغرافيايي 

روش طبقه  12يط اقليمي ايستگاه ها بر اساس ايستگاه شرا

داده  1-2بندي اقليمي به دست مي آيد. در جدول شماره 

هاي مورد استفاده و مقادير آنها براي هر ايستگاه نوشته 

شده است بر اساس اين داده ها و با استفاده از نرم 

افراز ذکر شده شرايط اقليمي ايستگاه هاي مورد مطالعه 

بيان شده است. همان طوري که  2-2ول شماره تعيين و در جد

مشاهده مي شود در بين اقليمهاي تعيين شده با روش هاي 

مختلف، شرايط اقليمي خشک و نيمه خشک با اقليم سرد در 

 اکثر روش ها به دست آمده است. 

 

. مقادير داده هاي مورد استفاده جهت تعيين اقليم 1 -2جدول

 (2010تا  1986) ايستگاه هاي مورد مطالعه

 ماه

 درصد رطوبت نسبي جمع بارش ماهانه میانگین حداکثر دما میانگین حداقل دما

پارس 

 آباد
 خلخال اردبیل

پارس 

 آباد
 خلخال اردبیل

پارس 

 آباد
 خلخال اردبیل

پارس 

 آباد
 خلخال اردبیل

                                                           

1- www.Eglim.com 
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-0.7 ژانويه   7.8-  9.3- 8.1 2.9 1 14.7 23.4 27.3 79 75 78 
-5.8 0.1 فوريه  8.1- 9.5 4.8 2.7 18.8 21 38.9 78 74 75 
-2 3.2 مارس  3- 13.5 9.8 8 29.8 36 47.1 76 72 69 
 62 68 74 63 39.8 31 14.4 16.6 19.5 1.8 2.9 8.1 آوريل
 59 71 69 51.8 43 31.4 19.1 20 25.5 4.9 6.2 13 می

 54 70 60 17.2 18.7 20.1 23.6 23.4 31.4 9.1 9.2 17.6 ژوئن
 55 69 58 11.2 5.9 7.4 25.2 25.1 33.7 13.3 11.7 20.6 جوالی
 53 70 60 5.8 5.5 6.8 26.3 25 33.2 12.6 11.7 20.6 آگوست

 56 74 68 7.6 10.7 25.7 23.2 22.7 27.8 7.2 8.8 16.7 سپتامبر
 63 75 78 32.9 23.1 34.2 17.2 17.7 21 2.7 5.1 11.4 اکتبر
 70 74 82 43.9 34.4 27.9 9.6 11.5 14.2 -2.3 0.3 5.6 نوامبر
-4.6 1 دسامبر  5.8- 9.5 5.9 4.1 19.4 24.4 31.7 82 74 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مورد . ويژگي اقليمي تعيين شده براي ايستگاه2 -2جدول

 هاي مختلف مطالعه بر اساس روش

 ايستگاه و

 نوع اقلیم

-نوع طبقه

 يبند

 محاسبه شده میاقل

 خلخال اردبیل پارس آباد

 معتدل گرم معتدل گرم معتدل گرم هانسن

 بيضر

 اعتدال
 معتدل معتدل اريبس فوق معتدل

 خشک مهين خشک مهين خشک مهين بلور

 ياترانهيمد خشک مهين خشک مهين دمارتون

 خشک ديخشک شد مهين خشک نوفیانیسل
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 يجنگل مرطوب يجنگل استپ ياستپ وانفيا

 مرطوب مهين مرطوب مهين مرطوب مهين بارات

 مرطوب مرطوب مرطوب مهين اخالق خوش

 سرد خشک آمبروژه
 يليخشک خ مهين

 سرد

خشک و  مهين

 سرد يليخ

 ينسکيگورز

با  ديشد يبحر

و  ميزمستان مال

خشک تا  مهين

 خشک

با  ديشد يبحر

زمستان سرد و 

خشک تا  مهين

 خشک

با  ديشد يبحر

زمستان سرد و 

 خشک مهين

 يميکر دکتر
مرطوب با  مهين

تابستان گرم و 

 زمستان سرد

مرطوب با  مهين

تابستان معتدل 

 اريو زمستان بس

 سرد

مرطوب با  مهين

تابستان معتدل 

 اريو زمستان بس

 سرد

 

 

 

 

 



 

 

 

Inspection teleconection of ENSO climate index with seasonal 

precipitation alteration in Ardebil province  
 

Dr. Fariba Sfandyari Darabad – Akbar Goldoust 

 

Abstract 

   Precipitation is one of important element of climatology and its alteration 

can impacts climate structure and human activities. Precipitation alteration is 

under impact of teleconnection phenomenon. ENSO is one of important 

indexes of teleconnection. In this study alteration the seasonal precipitation in 

Ardebil province stations and it’s relation with seasonal ENSO in the period 

from 1986 to 2010 has been analyzed. The method used in this study is Mann-

Kendal rank statistic for assessment trend and alteration in data, correlation 

factors for test correlation between variables and Fisher's exact test for test the 

significance level between precipitation condition and ENSO condition. The 

results show that precipitation and SOI indexes time series has not been trend. 

But data has caper. This index has a negative correlation with precipitation in 

all stations. Precipitation has maximum correlation rates with summer SOI 

index. However, significance level relation between autumn wet and drought 

years with autumn SOI is more than summer SOI. 

 

Keywords: Precipitation alteration, ENSO index, Mann-Kendal,  Fisher's test, 

Ardebil province. 
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