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چکیده
بررسیی روند تیییرا سیرعت باد بهعنوان یکی از پیچیدهترین شیاخ های هواشیناسی از اهمیت فراوانی برخوردار است .به صورتی که ازنظر
مقیاسهای زمانی اعم از کوتاهمد یا بلندمد و مکانی بر ویژگیهای اقلیمی هر منطقهای تأثیرگذار بوده اسییت در تحقیق حاضییر ،با اسییتداده از
رویکرد آزمونهای نا پارامتری من -کندال و پتیت جهت تحلیل روند سیریهای ماهانه و سیاننه در  4ایسیتگاه سیینوپتی حاشیه دریاچه ارومیه
(ایسیتگاههای تبریز  ،ارومیه با طول دوره آماری  05سیال  ،مهاباد و سیهند با طول دوره آماری  22سال) موردبررسی قرار گرفت نتایج آزمونهای
فوق بر اسیاس دادههای سیاننه نشیان داده اسیت که سرعت متوسط باد در تمام ایستگاهها در سطح اطمینان  99درصد دارای روند افزایشی است
همچنین ،روند سیرعت باد در ایسیتگاههای فوق در مقیاس ماهانه مثبت و افزایشی بوده است بر اساس نتایج آزمون پتیت نیز روند تیییرا ساننه
سیرعت باد بهصیور افزایشی بوده است ولی سال آماری نقطه جهش تیییرا در میان ایستگاههای مذکور یکسان نیست بهطوریکه این تیییرا
در ایستگاه مهاباد در سال  2555و در سایر ایستگاهها سال  1990رخداده است همچنین سرعت باد در ایستگاه مهاباد در فصل زمستان و در سایر
ایستگاهها در فصول بهار و تابستان افزایش داشته است
واژگان کلیدی :روند تیییرا ؛ سرعت متوسط باد؛ دریاچه ارومیه؛ آزمونهای نا پارامتری؛ من-کندال؛ پتیت

مقدمه
در سیییالهای اخیر ،تعیین چگونگی تیییرا و جهت روند
مؤلدههای آب و هوایی بهویژه عناصییری مانند دما ،بارو و
باد بهعنوان یکی از مهمترین شیییاخ های تیییر اقلیم در
اغلب کشیورها موردتوجه قرارگرفته اسیت تیییرا سرعت
باد نیز از جنبههای مختلدی از قبیل کاهش سییرعت آنکه
سبب کاهش انتقال گرما و رطوبت بین سطح زمین و جو و
افزایش دما شیییده و افزایش ناگهانی آن نیز ،سیییبب وقو
تنیدبیادهیا ،انتقیال گردوغبار و نم ها به مناطق اطراف و
وقو خسییارا در منطقه میشییود ،موردبررسییی قرارگرفته
اسییت [ ]14همچنین بررسییی روند تیییرا نیز بهعنوان
یکی از اصییلیترین عوامل غیر ایسییتایی که تأثیر بر تیییر
تیدریجی در سیییریهییای زمییانی دارد ،از اهمیییت فراوانی
برخوردار اسیت [ ]19در خصوص روند تیییرا سرعت باد

با اسیییتداده از آزمونهای نا پارامتری تحقیقاتی انجامیافته
اسیت که بهطور خالصییه میتوان به مطالعا تیلر در سال
 2554اشیاره کرد در این تحقیق روند تیییرا سرعت باد
در  4ایسیییتگیاه غرب کیانیادا را با آزمونهای نا پارامتری
موردمطالعه قرارداد نتایج مطالعا نشییان داد که میانگین
سییرعت سییاننه در تمام فصییول دارای روند کاهشییی و او
سرعت باد در فصل زمستان بوده است []21
بررسییی چند ایسییتگاه سییینوپتی ایران با دوره آماری
 2555-1901مشییخ نمود که میانگین سییرعت باد در
ایسیتگاههای تهران و اصدهان دارای روند کاهشی ،ایستگاه
ارومیه دارای روند افزایشیی و در ایستگاه انزلی بدون تیییر
بوده اسییت [ ]14روند تیییرا زمانی سییرعت باد را در45
ایسیییتگیاه سیییینوپتیی ایران در طی سیییال های آماری
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 1990-2550بیا آزمون هیای نیا پیارامتری من کندال و
ضییریب اسیینیرمن در مقیاسهای سییاننه و فصییلی مطالعه
نمودند نتایج نشان داد که در بیش از نیمی از ایستگاههای
موردمطیالعیه سیییرعت باد دارای روند تیییرا معنیداری
اسیت و شید روند افزایشیی سرعت باد در فصل زمستان
بیشترین و در فصیل تابستان کمترین میزان است [ ]4در
همین سیال در اسیتونی جهت بررسیی تیییرا سرعت باد
در دوره زمانی  2554-1991مشخ شده است که سرعت
باد در فصیل زمسیتان افزایشیی و در فصل تابستان کاهش
داشیییته اسیییت [ ]15همچنین دادههای هدت ایسیییتگاه
سییینوپتی شییمال غرب ایران به این نتیجه رسیییدند که
ایستگاه ارومیه دارای روند افزایشی و ایستگاه تبریز در ی
و دو سری زمانی روند کاهشی داشته است []19
بیا اسیییتدیاده از روو تخمین گر نقطیه تیییر (پتیت)
مشییخ نمود که باد سیییسییتان از  2می تا  4اکتبر تداوم
دارد و بر این اسیاس متوسط طول دوره وزو باد  110روز
در سیال اسیت [ ]12با بررسیی پارامترهای اقلیمی ساننه
ایسیییتگیاه تبریز با دوره آماری 2550-1995به این نتیجه
رسیییییدند که بارو دارای روند کاهش معنیدار،دما دارای
روند افزایشیی معنیدار و سایر پارامترهای اقلیمی نظیر باد
در مقیاس ساننه روند معنیداری نشان نداده است []2
در بررسیی  11ایسیتگاه سیینوپتی استان اصدهان در
دوره اقلیمی 1992-2550به این نتیجه رسییییدند که روند
سرعت باد در طول ماههای سرد کمتر و با شرو فصل بهار
افزایشیافته اسییت [ ]10در بررسییی روند سییرعت بادهای
نزدی سییطح زمین در  119ایسییتگاه کانادا به این نتیجه
رسییدند که روند سرعت باد در قسمتهای غربی و جنوبی
در همه فصول کاهشی بوده است []22
نتیایج کلی تحلیل روند آزمون من-کندال در بررسیییی
فیراوانیی مییاهییانییه و سییییاننییه گیردوغبییار از سییییال
 1920-2515میالدی در شییهر بندرعباس نشییان داد که
وقو روزهای همراه با گردوغبار ،روند نسییبتاً ثابتی داشییته
است تحلیل دادههای ماهانه سرعت باد نشان داد این ثبا
در ماههای ژانویه تا سنتامبر بیشتر بوده و در دیگر ماههای
سال ،روندی نامنظم داشته است همچنین بررسی نمودارها
بهصیور موردی نشان داد فراوانی وقو گردوغبار در سال
 1991افزایش داشییته و بعدازآن روند کاهش یی نشییان داده

است این پدیده از سال  2555به بعد دوباره روند افزایشی
داشیته است نتایج همبستگی بین دادههای ساننه بارو و
فراوانی رخداد گردوغبار حاکی از وجود رابطه معکوس بین
این دو پارامتر بود همچنین نتایج بررسیییی الگوهای وزو
باد در منطقه نشییاندهنده افزایش سییرعت و فراوانی وزو
باد در ماههای خشی سییال ،با جهت غالب شییمالی بود بر
مبنای این نتایج بیشیییترین فراوانی سیییرعت باد در منطقه
موردمطالعه  4/04متر بر ثانیه ارزیابیشده است []9
تحلیل روند تیییرا سیرعت باد در شبکهای متشکل از
 0ایسیتگاه سینوپتی استان فارس در بازه زمانی مشترک
با روو آزمون غیر پارامتری ،من -کندال و ضریب اسنیرمن
در سییطح اطمینان  90درصیید مشییخ نمودند که سییری
سیاننه و فصیلی همه ایستگاههای مورد مطالعه دارای روند
کاهش یی سییرعت باد اسییت همچنین مشییخ نمودند در
سیری زمانی سیاننه  15درصد از ایستگاههای موردمطالعه
بر اسیییاس دو روو نا پارامتری من -کندال و اسییینیرمن
دارای رونید بودهاند و درمجمو روند تیییرا سیییرعت باد
کاهشی (روند مندی) است ایستگاههای شیراز ،زرقان و سد
درود زن بیشیترین تیییرا کاهشیی سرعت باد را داشتند
[ ]2
در سیال  2511در بررسی روند تیییرا سرعت باد در
شیمال غرب ایران نشان داد که در طول دوره آماری ازنظر
سیرعت باد منطقه همگن نیست همچنین در نتایج حاصل
از روو آماری مورداستداده مشخ شد که در ایستگاههای
ارومییه و خوی رونید کیاهشیییی ،در اردبیل و زنجان روند
افزایشی دیده میشود در تبریز و سنند به ترتیب در ی
و دو سیری زمانی روند کاهشی دیده میشود ایستگاه سقز
در مقیاسهای فصلی و ساننه فاقد روند است پس میتوان
چنین نتیجهگیری کرد که روندهای حادثشییده در منطقه
تابع نظم خاصی نیست []12
در طول سییالهای گذشییته ،سییطح دریاچه ارومیه به
دنیل مختلف طبیعی و انسیییانی از قبیل خشی ی سیییالی،
کاهش ورودی مسیییتقیم آبهای سیییطحی ،افزایش میزان
تبخیر و تعرق از سیییطح دریاچه ،احداث سیییدهای متعدد،
افزایش شییدید سییطح زیر کشییت و درنتیجه افت سییطح
آبهای زیرزمینی دشیتهای اطراف منجر به کاهش سطح
آب دریاچه شده است [ ]25با خش شدن بخش عمدهای
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از سییطح دریاچه ،عالوه بر ایجاد بسییتری از نم با حجم
تقریبی  0میلیارد تن موجب پدیدار شدن بیابان نم شده
اسییت [ ]11و همچنین موجب تیییراتی در اقلیم و توازن
انرژی منطقه و در پی آن منجر به افزایش دما ،تیییرا در
نو گونههای گیاهی و طول دوره رشید آنان ،انعکاس بانی
نور خورش یید از بسییتر دریاچه و موجب حرکت افقی هوای
گرم اطراف به سییمت دریاچه ارومیه شییده [ ]13که نتیجه
آن تیییر درروند سیییرعت و جهت بادهای محلی اسیییت با
توجیه بیه مطیالیب فوق ،هدف این مطالعه بررسیییی روند
تیییرا سییرعت باد در مقیاس ماهانه و سییاننه حاشیییه
دریاچه ارومیه طی سییالهای  2513-1920با اسییتداده از
رووهیای آزمون نیا پیارامتری من -کنیدال و پتیت بوده
است
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مواد و روشها
معرفی منطقه موردمطالعه
ایسییتگاههای منتخب در شییمال غرب ایران و در حاشیییه
دریاچه ارومیه و اسییتانهای آذربایجان شییرقی و آذربایجان
غربی قرارگرفته اسیت (شکل )1ازنظر موقعیت جیرافیایی،
دریاچه تکتونیکی ارومیه با میانگین شییوری  225تا 355
گرم در لیتر [ ]3در ’ 39° 4تا ’ 32° 19عرض شیییمالی
و 40°تا 41 °طول شییرقی واقعشییده اسییت کشیییدگی
شیییمیالی -جنوبی آن بین  135تا  145کیلومتر اسیییت و
عرض آن بین  11تا  15کیلومتر متییر اسیییت [ ]11عمق
آن بهطور غالب بین  0تا  11متر و مساحتی برابر با  0تا 1
هزار کیلومترمربع دارد که بیشیییینه آن در اردیبهشیییت و
کمینیه آن در ماه مهر ثبت شیییده اسیییت [ ]25موقعیت
ایسیییتگاه سیییینوپتی منتخب حاشییییه دریاچه ارومیه در
جدول ( )1ارائهشده است

شکل  -1موقعیت جیرافیایی منطقه موردمطالعه

جدول  -1موقعیت ایستگاههای سینوپتی

موردمطالعه

نام ایستگاه

نام شهرستان

عرض جیرافیایی

طول جیرافیایی

ارتدا (متر)

شرو دوره آماری

پایان دوره آماری

طول دوره آماری(سال)

ارومیه
مهاباد
تبریز
سهند

آذربایجان غربی
آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی

"40°52'19
"40°42'00
"41°14'33
"41°59'55

"39°03'31
"31°40'12
"32°59'25
"39°01'55

1322
1302
1311
1141

1901
1920
1901
1920

2513
2513
2513
2513

13
22
13
22
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روششناسی
در بررسیییی روند تیییرا سیییرعت باد ایسیییتگاههای
موردمطالعه،از رووهای من-کندال و پتیت اسییتدادهشییده
است که بدین شرح میباشند
آزمون من -کندال

1

این روو بیهطور گسیییترده در مباحی هیدرولوژیکی و
هواشییینیاسیییی کاربرد دارد و یکی از رووهای مهم برای
تحلیل روند سیریهای زمانی محسییوب میشود از مزایای
این روو میتوان بییه منییاسییییب بودن کییاربرد آن برای
سریهای زمانی که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیکنند
اشیییاره نمود همچنین اثرپیذیری کم این روو از مقییادیر
حدی که در برخی ازسیریهای زمانی مشاهده میشود نیز
از دیگر مزایای این روو است []1
الف) محاسبه اختالف بین هر مشاهده با مشاهدا دیگر با
اعمال تابع عالمت  Sign functionو اسیتخرا پارامتر Sکه
به شرح زیر به دست میآید:
رابطه 1

𝑛

𝑛−1

) 𝑘𝑥 𝑠 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑖−
𝑘−1 𝐼=𝑘+1

 nطول دوره آماری xj , xk ،به ترتیب دادههای jام و  Kام
سییری میباشییند و ) sgn(xتابع عالمت به شییرح رابطه2
قابلمحاسبه است:
+1 if (𝑥𝑗− 𝑥𝑘 ) > 0
رابطه 2

sgn(x) = { 0 if (𝑥𝑗− 𝑥𝑘 ) = 0
−1 if (𝑥𝑗− 𝑥𝑘 ) < 0

ب) بییه ازای n > 8آمییاره  sدارای توزیع نرمییال بوده و
میانگین و واریانس آن به شرح زیر است:
اگر  nکوچ تر از  15باشد:
رابطه 3

)𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5
18

اگر  nبزرگتر از  15باشد:

رابطه4

)𝑠(𝑟𝑎𝑉
𝑚∑ 𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −
)𝑖=1 𝑡(𝑡 − 1)(2𝑡 + 5
=
18

 nتعداد مشیییاهدا سیییریها m ،تعداد گرههایی که داده
مشابه دارند و  iفراوانی دادههایی که ارزو یکسانی دارند
) استخرا آماره zبر اساس یکی از روابط  0یا :1
رابطه 0

𝑖𝑓 𝑆 > 0

𝑆−1

)𝑠(𝑟𝑎𝑣√
0 𝑖𝑓 S = 0
S+1
𝑖𝑓 S < 0
)𝑠(𝑟𝑎𝑣√{

د) در ی آزمون دو دامنه برای بررسییی روند دادهها ،فرض
صدر در حالتی پذیرفته میشود که رابطه زیر برقرار باشد:
|𝑍| ≤ 𝑍𝑎/2

رابطه 1

 αسییطح معنیداری اسییت که برای آزمون در نظر گرفته
میشیییود و  Zαآمیار توزیع نرمال اسیییتاندارد در سیییطح
معنیدار  αاست که با توجه به دو دامنه بودن آزمون از /2
 αاسیتدادهشده است در این آزمون سطح اطمینان  %90و
 %99مورداسیییتداده قرار میگیرد درصیییورتیکه آماره Z
مثبت باشید روند دادهها صیعودی و در صور مندی بودن
آن روند نزولی خواهد بود []1
درنهیاییت در این آزمون پذیرو فرض صیییدر دلیل بر
تصیییادفی بودن و عدم وجود روند در سیییریهای دادهها و
فرض ی دال بر وجود روند در سری دادهها دارد []9
شیبخط روند با روش تخمین گر سن
سیین ( )1912با توسییعه و بسییط ی

2

سییری مطالعا

آماری که تایل )1905( 0به انجام رسانده بود ی
= )𝑠(𝑟𝑎𝑉

1- Mann-Kendall

=Z

روو نا

پارامتری را جهت تحلیل سییری زمانی ارائه نمود [ ]1این
آزمون در مواردی که روند بهصیییور خطی فرض شیییود،
2- Sen s slope estimator
3- Tayel

بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی  92سال گذشته

نشیاندهنده کمی سیازی تیییر برای هر واحد زمانی است
[ ]9این روو همیاننید روو من-کنیدال از تحلیل تداو
بین مشیاهدا ی سیری زمانی بهره میگیرد اساس این
روو برای محاسییبه ی شیییب میانه برای سییری زمانی و
قضیاو نمودن در مورد معنیداری شیییب بهدستآمده در
سیطوح اعتماد مختلف است مراحل کلی انجام این آزمون
به شرح زیر است [:]1
الف) محاسییبه شیییب بین هر جدت از داده مشییاهدهای با
استداده از رابطه :9
𝑠𝑥 𝑥𝑡−
t−s

رابطه 9

رابطه 2

𝑎
)𝑠(𝑟𝑎𝑣√ ∗
2

آزمون پتیت

𝐶𝑎 = 𝑧1 −

𝑎𝐶 𝑁 ′ +
𝑀1،𝑀2 = { ′ 2
𝑎𝐶 𝑁 −
2
1- Pettit

1

این آزمون توسیییط پتیت ( )1999جهت تعیین نقطه
جهش (تیییر نیاگهیانی) در سیییری زمانی که آن را به دو
قسیییمیت تدکی میکند و معنیدار بودن آن را بررسیییی
میکند ،ارائهشده است []1
رابطه 15

که در آن Zآماره توزیع نرمال اسیتاندارد است و ی آزمون
دو دامنیه بسیییته به سیییطوح اعتماد مورد آزمون میتواند
مقییادیر مختلدی بییه خود بگیرد این آمییاره برای سیییطوح
اطمینیان  90درصییید و 99درصییید به ترتیب  Z=1.96و
 Z=2.58در نظر گرفته میشود
) برای محاسییبه حدود اطمینان بان و پایین ( )M1،M2از
رابطه  9استداده میگردد:
رابطه 2

که 'Nتعداد شیبهای محاسبهشده دربند (الف) است
د) مرحلییه نهییایی این روو آزمون نمودن حییدود اعتمییاد
محییاسیییبییهشیییده اسیییت این آزمون در نرم افزار Excel
برنامهنویسی شده است

=𝑄

کییه در آن  xtو xsبییه ترتیییب دادههییای مشیییاهییدهای در
زمانهای  t s ،tی واحد زمانی بعد از زمان  sاست
با اعمال رابطه ( )9برای هر جدت داده مشیییاهدهای ،ی
سیری زمانی از شیبهای محاسبهشده حاصل میآید که از
محاسیبه میانه این سری زمانی شیبخط روند ( )Qmedبه
دسییت میآید مقدار مثبت شیییب حاکی از صییعودی بودن
روند و مقدار مندی آن دال بر نزولی بودن روند است
ب) محاسییبه پارامتر Caدر سییطوح اعتماد مورد آزمون به
کم رابطه :2
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𝐼 ≥ 𝐾 ≥ 𝑁 | 𝑘𝑢|𝑥𝑎𝑚 = 𝑘

Ukمعیادل آماره – من ویتنی اسیییت که برای آزمون دو
نمونیه () x1,x2,…xjو( )xj+1,xj+2,…xnاز یی جمعیت
یکسان بکار میرود  Ukبه طریق زیر محاسبه میشود:
رابطه 11

)𝑀𝑖 − 𝑘(𝑁 + 1

𝑘

𝑖−1

∑ 𝑈𝑘 = 2

بعدازآن که مقادیر x1,x2,…xjبهصور ی سری صعودی
مرتب شید  Miرتبه داده مشیاهده iاماست نقطه تیییر در
سیییری زمیانی در نقطهای روی میدهد که  Ukبه حداکثر
مقیدار خود میرسییید [ ]23برای آزمون معنیداری نقطه
تیییر مقدار محاسییبهشییده kبا مقدار تئوری آن در سییطح
احتمال αمحاسبه میشود (رابطه)12
رابطه 12

𝑘𝑎= √[− ln 𝛼(𝑁 3 + 𝑁 2 )]/6

در این مطالعه جهت بررسییی سییریهای زمانی از نرمافزار
 XLSTATاستداده شده است

نتایج
 نتایج ویژگیهای پارامتر باد در ایستگاههای موردمطالعهویژگیهای پارامتر باد در ایسیییتگاه های تبریز و ارومیه
طی دوره آماری  2513-1901و مهاباد و سیییهند در دوره
آماری  2513-1920در جدول  2ارائهشده است
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جدول  -2ویژگیهای سرعت باد ساننه در ایستگاههای موردمطالعه طی دورهای آماری موجود (نا )
ایستگاه
تبریز
سهند
ارومیه
مهاباد

حداقل سرعت
4/4
1/4
2
2/2

میانگین سرعت
1/4
9/4
3/2
4/2

بر اسیییاس جدول فوق ،کمترین و بیشیییترین میانگین
متوسیط سیرعت باد به ترتیب در ایسیتگاه سهند با سرعت
 11/4نا و ایسیییتگاه ارومیه با  0/2نا اسیییت همچنین
کمترین دامنه تیییرا سیییرعت باد در ایسیییتگاه ارومیه با
3/2و بیشترین آن ایستگاه سهند با  0نا است

حداکثر سرعت
2/2
11/4
0/2
9/2

دامنه تیییرا
4/4
0
3/2
0

شکل  2میانگین ماهانه سرعت متوسط باد ایستگاههای
تبریز و ارومیه در طی دوره 2513-1901و مهاباد و سییهند
در دوره  2513-1920را ارائه داده است

شکل  -2میانگین ماهانه سرعت متوسط باد در ایستگاههای موردمطالعه

با توجه به شیکل  2بیشترین و کمترین سرعت متوسط
ماهانه باد در ایسییتگاه تبریز به ترتیب در ماه جونی 9/1و
دسییامبر 3/90نا  ،در ایسییتگاه سییهند ماه مارس  0/44و
نوامبر  3/21نییا ،در ایسیییتگییاه ارومیییه آوریییل 4/59و

دسییامبر 2/50نا و در ایسییتگاه مهاباد در ماه مارس 0/4و
نوامبر 3/33نا است
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 نتایج تحلیل جهت و مقدار روند تغییرات سرررعتمتوسط باد
بر اسیاس نتایج دادههای ماهانه و سیاننه سیرعت متوسط
باد ،روند تیییرا بر اسییاس آزمون نا پارامتری من-کندال
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در ایسییتگاههای سییهند و تبریز در جدول و شییکل 3و در
ایسیتگاههای ارومیه و مهاباد در جدول و شیکل 4ارائهشده
است

جدول  -3روند تیییرا سرعت باد ماهانه و ساننه ایستگاههای تبریز و سهند با آزمون من -کندال
ماه

سهند ()2513-1920
روند

Q
5/25
5/31
5/21
5/22
5/29
5/39
5/23
5/25
5/11
5/19
5/14
5/2
5/14

سطح معنیدار

تبریز ()2513-1901
روند

Q
5/52
5/53
5/54
5/52
5/52
5
-5/52
-5/514
-5/511
5/52
5/52
5/52
5/510

سطح معنیدار

افزایشی
افزایشی
ژانویه
*
*
افزایشی
افزایشی
فوریه
**
***
ی
ش
ی
افزا
افزایشی
مارس
**
**
افزایشی
افزایشی
آوریل
-**
افزایشی
افزایشی
می
*
**
بدون روند
افزایشی
ژوئن
-**
کاهشی
افزایشی
جونی
-***
کاهشی
افزایشی
آگوست
-**
کاهشی
افزایشی
سنتامبر
-*
ی
ش
ی
افزا
افزایشی
اکتبر
*
**
افزایشی
افزایشی
نوامبر
*
*
افزایشی
افزایشی
دسامبر
*
*
افزایشی
افزایشی
ساننه
-**
*وجود روند در سطح  ** %95وجود روند در سطح  *** %90وجود روند در سطح  -- %99عدم وجود روند

بر اسیاس یافتههای جدول 3مشخ گردید که سرعت
متوسییط باد در ایسییتگاه تبریز در تمام ماهها بهجز ماههای
جونی ،آگوسیت و سنتامبر ،دارای روند افزایشی بوده و در
ماه ژوئن نیز بدون روند مشییخ گردیده اسییت همچنین
رونید سیییرعیت بیاد در ماه های فوریه و مارس در سیییطح
اطمینان  %90و ماههای ژانویه ،می ،اکتبر ،نوامبر و دسامبر
در سییطح اطمینان %95معنیدار اسییت همچنین در سییایر
ماهها عدم وجود روند مشییخ میگردد شیییبخط سیین
( )Qنیز نشیان داد که بیشیترین مقدار افزایشی سرعت باد
در میاه میارس  5/54و کمترین مقیدار کیاهشیییی در مییاه
سیینتامبر  -5/511نا بوده اسییت بر اسییاس شییکل3روند

تیییرا سرعت متوسط باد ساننه در این ایستگاه ،افزایشی
بوده است
در ایسییتگاه سییهند سییرعت متوسییط باد در تمام ماهها
دارای روند افزایشییی اسییت این روند در ماههای جونی و
فوریه در سطح  %99و در ماههای مارس،آوریل،می،آگوست
و اکتبر در سیطح  %90و در سیایر ماهها نیز در سطح %95
معنیدار اسیت شیبخط سن نشان داد که بیشترین مقدار
افزایشیییی سیییرعت باد در ماه ژوئن  5/39و کمترین مقدار
افزایشیییی در ماه نوامبر  /14نا  5بوده اسیییت بر اسیییاس
شیکل3روند تیییرا سرعت متوسط باد ساننه در ایستگاه
فوق نیز بهصور  ،افزایشی بوده است
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سهند

تبریز

شکل  -3روند تیییرا سرعت متوسط باد ساننه در ایستگاههای موردمطالعه و نمودار آزمون سن

جدول  -4روند تیییرا سرعت باد ماهانه و ساننه ایستگاههای ارومیه و مهاباد با آزمون من -کندال
ماه

مهاباد ()2513-1920
روند

Q
5/13
5/25
5/12
5/51
5/52
5/59
5/51
5/51
5/50
-5/52
5
5/59
5/50

سطح معنیدار

ارومیه ()2513-1901
روند

Q
5/545
5/50
5/510
5/50
5/511
5/514
5/515
5/50
5/50
5/50
5/54
5/54
5/1

سطح معنیدار

افزایشی
افزایشی
ژانویه
***
**
افزایشی
افزایشی
فوریه
***
***
افزایشی
افزایشی
مارس
***
***
ی
ش
ی
افزا
ی
ش
ی
افزا
آوریل
***
*
افزایشی
افزایشی
می
***
**
افزایشی
افزایشی
ژوئن
***
**
ی
ش
ی
افزا
ی
ش
ی
افزا
جونی
***
**
افزایشی
افزایشی
آگوست
***
**
افزایشی
افزایشی
سنتامبر
***
*
ی
ش
ی
افزا
کاهشی
اکتبر
***
-افزایشی
بدون روند
نوامبر
***
-افزایشی
افزایشی
دسامبر
***
***
افزایشی
افزایشی
ساننه
***
-*وجود روند در سطح  ** %95وجود روند در سطح  *** %90وجود روند در سطح  -- %99عدم وجود روند

بر اسییاس جدول  4سییرعت متوسییط باد در ایسییتگاه
ارومییه در تمیام ماهها دارای روند افزایشیییی و در سیییطح
اطمینان  %99معنیدار بوده است شیبخط سن نشان داد
که بیشیترین مقدار افزایشی در ماه مارس  5/510نا بوده
اسییت که به ازای هر ده سییال  5/10نا افزایش داشییته و
کمترین مقدار افزایشیی نیز در ماه ژانویه بوده اسیت شکل
 4روند افزایشییی تیییرا سییرعت متوسییط باد سییاننه در
ایستگاه ارومیه را نشان میدهد
در ایستگاه مهاباد نیز سرعت متوسط باد در تمام ماهها
بهغیراز اکتبر و نوامبر دارای روند افزایشییی بوده اسییت این

روند در ماههای آوریل و سینتامبر در سطح  ، %95دسامبر،
فوریه و مارس در سییطح  %99و در ماههای اکتبر و نوامبر
در سیطح  %90معنیدار شیده اسیت شییبخط سن نیز
نشانگر این است که بیشترین مقدار افزایشی سرعت باد در
فوریه  5/25نا که به ازای هر ده سییال  5/2نا افزایش
داشیته و کمترین مقدار در ماه اکتبر -5/52نا بوده است
بر اساس شکل4روند تیییرا سرعت متوسط باد ساننه در
ایستگاه مهاباد نیز بهصور  ،افزایشی بوده است
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ایستگاه ارومیه

ایستگاه مهاباد

شکل  -4روند تیییرا سرعت متوسط باد ساننه در ایستگاههای موردمطالعه و نمودار آزمون سن

نتایج دادهای سرعت متوسط بادبر اساس روش پتیت
بر اسیاس دادههای سیرعت متوسط ماهانه و ساننه باد
نقطه جهش یا سییال تیییر در دادهها با اسییتداده از آزمون
پتیت مشییخ گردید که نتایج آن در جدول  0و شییکل 0
در هر ی از ایستگاههای مورد مطالعه ارائهشده است
نقطه جهش دادههای سییرعت متوسییط باد در ایسییتگاه
تبریز در مقیاس ماهانه بر اسییاس آمار موجود ( 13سییال)
بین سیییالهای  1994-1991به ترتیب در ماه سییینتامبر،
جونی و آگوسیت و سیایر ماهها در سال  1990حادثشده
اسیت ایسیتگاه سیهند با آمار  22سال سرعت متوسط باد،
سیال  1994در ماههای اکتبر و دسیامبر و سایر ماهها سال
1990را نشان داده است ایستگاه ارومیه بر اساس آمار 13
سیال سیرعت متوسیط باد ،بین سالهای  1919-1919به
ترتیب در ماههای ژوئن ،جونی و آگوست  ،سال  1994در
ماههای نوامبر و دسیامبر و سایر ماهها تیییر جهش را سال
 1990نشیان داده اسیت ایستگاه مهاباد بر اساس آمار 22

سیال سیرعت متوسیط باد ،تیییر جهش ماه نوامبر را سال
 ، 1990ماه اکتبر سییال ،2555ماه می ،جونی ،آگوسییت و
سینتامبر سیال  ، 2554ماه نوامبر سال 2559و سایر ماهها
عمدتاً در سیال  2550را حادثشده است بر اساس شکل0
نقطه تیییر جهش سیاننه ایستگاهها ی تبریز،سهند ،ارومیه
و مهاباد به ترتیب  1900،1991،1990و  2555حادثشده
اسییت همچنین بعد از سییالهای فوق  ،روند سییرعت باد
بهصیور افزایشی بوده است به صورتی که سرعت متوسط
باد در ایسییتگاه تبریز در سییال  0/2 1990نا و در سییال
 2515به  9/52نا و در ایستگاه ارومیه نیز در همین سال
 2/31نا بوده است که در سال  2555به  4/0نا افزایش
داشییته اسییت همچنین در ایسییتگاه سییهند نیز از سییال
1991سرعت متوسط باد از  4/3به  11نا در سال 2555
و در ایستگاه مهاباد نیز در سال  2555از  3/4به  0نا در
سال  2550افزایشیافته است

جدول  -0نقطه تیییر جهش در سری دادههای سرعت متوسط باد در مقیاس ماهانه و ساننه ایستگاههای مورد مطالعه
ماه
ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
جونی
آگوست
سنتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر
ساننه

ایستگاه
تبریز
1990
1990
1990
1990
1990
1990
1992
1994
1991
1990
1993
1993
1990

سهند
1991
1991
1991
1990
1990
1990
1991
1991
1991
1994
1991
1994
1991

ارومیه
1990
1990
1990
1919
1990
1919
1919
1919
1990
1990
1994
1994
1990

مهاباد
2551
2555
2551
2551
2550
2554
2550
2550
2550
2555
1990
2559
2555
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ایستگاه سهند

ایستگاه تبریز

ایستگاه مهاباد

شکل  -0نقطه تیییر جهش در هر ی

ایستگاه ارومیه

از ایستگاههای موردمطالعه را با آزمون نا پارامتری پتیت

بحث و نتیجهگیری
در این تحقیق جهت بررسییی روند تیییرا سییرعت باد
در ایستگاههای منتخب حاشیه دریاچه ارومیه از آزمونهای
نیا پیارامتری من-کنیدال ،شییییب خط سییین و پتیت طی
سیییالهای  2513-1901اسیییتداده شیییده اسیییت نتایج
بهدستآمده نشان داد که روند سرعت باد در مقیاس ماهانه
و سییاننه در طی سییه دهه اخیر در منطقه افزایشییی بوده
اسییت که این نتایج با نتایج [ 2 ،25و  ]19مطابقت دارد با
توجیه بیه نتایج آزمون سییین ،بیشترین شییییبخط روند
صیعودی تیییرا سرعت باد در مقیاس ساننه معادل 5/2
نا در مقیاس سیییاننه و در مقیاس ماهانه  5/39نا در
جونی و  5/31نا در مارس در ایستگاه سهند حادثشده
اسیت همچنین شیبخط روند نزولی در مقیاس ماهانه در
ماه جونی در ایسیییتگاه تبریز و در ایسیییتگاه مهاباد در ماه

نوامبر حاصلشده است بنابراین با توجه به نحوه پراکندگی
ایسییتگاههای منتخب در منطقه میتوان چنین نتیجهگیری
کرد که روند انرژی باد بهصور افزایشی بوده است
بر اسیییاس داده های حداکثر سیییرعت باد ایسیییتگاه ها
مشیخ گردید که ایستگاههای شرق دریاچه ارومیه مانند
تبریز و سیهند دارای بیشیترین سیرعت باد هستند که این
بادها توانایی حمل رسییوبا ریزدانه رادارند اما سییرعت باد
ایسییتگاههای غرب دریاچه ارومیه نظیر ایسییتگاه ارومیه و
مهاباد کم است که قادر به حمل رسوبا نمیباشند حضور
تنههای ماسیییهای در غرب دریاچه مشیییخ مینماید که
افزایش دما و بهتبع آن کاهش بارندگیها سیییبب افزایش
تبخیر از سییطح آزاد دریاچه و آب زیرزمینی کمعمق شییده
که عالوه برافزایش نیاز آبی گیاهان و از بین رفتن پوشییش
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 سال گذشته92 بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی

همچنین بیا توجیه بیه نحوه پراکندگی ایسیییتگاه های
موردمطالعه مشیییخ شیییده اسیییت که همزمانی تیییرا
رخ داده در نقطییه جهش افزایش سیییرعییت بییاد در بین
ایسیتگاهها همسان نیست دلیل عمده این است که بادهای
محلی ایستگاه مهاباد در فصول سرد سال حاکمیت دارند و
اثر خش شدن دریاچه و افزایش سرعت بادهای محلی در
 مشییخ شییده اسییت لذا ی2550 این منطقه از سییال
 سیاله در رخداد روند ایستگاهها مشخ گردیده0 اختالف
است
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Abstract
Wind speed is one of the most complex meteorological parameters in a specific region
Furthermore, climate behavior in an area is influenced temporally in short and long terms. In the
present study, Mann-Kendall and Petit nonparametric tests were applied to analyze the trend of
monthly and annually wind speed data series in four synoptic stations of Lake Urmia (Tabriz, Urmia
stations with 50 years, Mahabad and Sahand with 28 years). The results of the aforementioned tests,
based on annual and montly scales, showed that the average wind speed at all stations has an
increasing trend at 99% confidence level. However, the concerned years were not appeared to be
quite identical in all stations. These changes occurred at Mahabad station in 2000 and at other stations
in 1995. Also, the wind speed increased at Mahabad station in winter and at other stations in spring
and summer.
Keywords: Changes Trend; Average wind speed; Urmia Lake; Non parametric Test; Mann-Kendal;
Pettit.

