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Summary. In order to assess the features of modern climate changes over the Nakhchivan Au-

tonomous Republic area, at the first stage, a possible change in the seasonal and annual air temper-

atures over the 133-year period (1881-2013) in the Nakhchivan city zone was investigated and 

evaluated. Alongside, air temperature fluctuations were considered in relation with the fluctuations 

in the general circulation parameters of the atmosphere in the northern hemisphere. To estimate the 

intensity of the average air temperature changes in Nakhchivan city, seasonal and annual air tem-

perature deviations and their repetitions in different gradations during the period of 1881-1960 and 

1961-2013 years were calculated. To assess the trends of air temperature changes in Nakhchivan, a 

method of comparing two different climatic periods was used. To assess changes in long-term cli-

mate series, multi-year dynamics of linear and curved trend graphs were plotted. Correlation coef-

ficients determining the degree of statistical confidence of altering trends were calculated. Addi-

tionally, 0°C/10year ratio parameter that indicates the rate of air temperature change was used. 
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Mövzunun aktuallığı 

 

Həm qlobal, həm də regional miqyasda iqlim 

dəyişilmələrinin tədqiqi aparılarkən, ilk əvvəl,  baxı-

lan ərazidə havanın orta temperaturunun və atmosfer 

yağıntılarının çoxillik dinamikalarındakı tendensiya-

lar aşkar olunur və müvafiq məlumatlar olduqda isə 

bu göstəricilərin sıralarındakı qısa və uzunmüddətli 

tərəddüdlərin antropogen və xüsusilə təbii səbəbləri 

aydınlaşdırılır (Переведенцев и др., 2011; Rohde et 

al.,2013; Yu et.al., 2011).  

Bu təbii səbəblərdən biri atmosferin ümumi sir-

kulyasiyasının tərəddüdlərinin xüsusiyyətləridir. Mə-

sələn, Şimal yarımkürəsinin müxtəlif hissələrindəki 

temperatur dəyişilmələri baxılan proseslərlə əlaqələn-

dirilmiş (Кононова, 2009), B.L.Dzerdzeyevskinin 

rəhbərliyi altında işlənilmiş Şimal yarımkürəsi üzərin-

də sirkulyasiya proseslərinin tipləşdirilməsi kimi təd-

qiqat məlumatlarından (Дзердзеевский, 1968; 

Кононова, 2009) istifadə edilmişdir. 1899-cu ildən 

başlayaraq Şimal yarımkürəsində üç sirkulyasiya epo-

xası müşahidə olunmuşdur (Дзердзеевский, 1968; 

Кононова, 2009): birinci epoxa meridional xarakter 

daşımış və 1899-1915-ci illərdə baş vermişdir; ikinci 

epoxa zonal xarakterli olub 1916-1956-cı illəri əhatə 

etmişdir; üçüncü epoxa 1957-ci ildən hal-hazıra kimi 

davam edir və cənub meridional epoxa hesab olunur. 

Sonuncu epoxa aşağıdakı dövrlərə bölünmüşdür: 

1957-1969-cu illər; 1970-1980-ci illər; 1981-1997-ci 

illər; 1998-ci ildən indiyə qədər.  
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Uzunmüddətli müşahidə məlumatlarından istifa-

də etməklə qlobal iqlim tərəddüdlərinin xüsusiyyət-

ləri istiqamətində aparılan tədqiqatlar mühüm əhə-

miyyət daşıyır və bu məlumatlardan istifadə etmək-

lə, regional iqlim dəyişilmələrinin mümkün səbəblə-

rini müəyyən etmək olar. Məsələn, Şərqi İngiltərə 

Universitetində qlobal iqlim dəyişilmələrinin 160 il-

lik dəyişmə xüsusiyyətləri aşkar edilmişdir (Proietti, 

Hillebrand, 2015): 1877-1911-ci illərdə soyuqlaşma 

(-0,230C) baş verib; 1911-1940-cı illərdə istiləşmə 

(0,510C) olub; 1940-1972-ci illərdə qlobal tempera-

tur 0,170C azalıb; 1972-2009-cu illərdə daha intensiv 

istiləşmə (0,680C) müşahidə olunub və hələ qurtar-

mamışdır. 

Bu aspektdə göstərmək olar ki, Azərbaycan 

Respublikasında müasir iqlim dəyişilmələrinin xü-

susiyyətlərini qlobal və regional iqlim dəyişilmələri 

fonunda tədqiq etmək üçün həm Böyük Qafqazın 

cənub və şimal-şərq (Səfərov, 2014), həm də Kiçik 

Qafqazın şimal-şərq yamaclarında havanın 100 il-

dən çox dövrü əhatə edən illik temperaturları ilə 

qlobal və Şimal yarımkürəsi temperaturları arasın-

dakı əlaqələr qiymətləndirilmişdir (Сафаров, Рама-

занов, 2015). 

Naxçıvan MR ərazisində müasir iqlim dəyişmə-

ləri xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin ilk mər-

hələsi kimi bu ərazinin Naxçıvan şəhəri zonasında 

iqlimin əsas elementi olan havanın orta temperaturu-

nun fəsli və illik qiymətlərinin 133 illik (1881-2013-

cü illər) dəyişilmə tendensiyasının tədqiqi və möv-

cud dəyişilmələrin qiymətləndirililməsi aparılmışdır. 

Bunlarla bərabər, son 120-130 ildə Şimal yarımkürə-

sində atmosferin ümumi sirkulyasiyasının və müxtə-

lif iqlim dövrlərində havanın temperaturunun tərəd-

düdləri ilə əlaqəli olan məsələlərə baxılmışdır. 

 

Tədqiqatların metodikası 

 

Uzundövrlü müşahidə sıralarındakı mümkün 

dəyişkənliyi qiymətləndirmək üçün onların çoxillik 

dinamikasının, düzxətli və əyrixətli trendlərinin 

qrafikləri qurulmuş, bu sıralardakı mümkün dəyişil-

mə tendensiyalarının statistik əhəmiyyətlilik dərə-

cəsini təyin edən korrelyasiya əmsalı meyarından 

və temperatur dəyişilmələrinin sürətini göstərən 
0C/10 il parametrindən istifadə olunmuşdur. Statis-

tik əhəmiyyətlilik qiymətləndirilərkən xətti trend 

tənliyinin korrelyasiya əmsalı (r) onun statistik əhə-

miyyətini təyin edən böhran qiyməti (r*) ilə tutuş-

durulmuşdur. Əgər r>r*olarsa, deməli, baxılan sıra-

dakı dəyişilmə (istiləşmə və ya soyuqlaşma) qanu-

nauyğun xarakter daşıyır (Уланова, Сиротенко, 

1968; Səfərov, Mahmudov, 2011). Düzxətli trend 

iqlim sıraların illərarası dəyişilmə qanunauyğunluq-

larını zəif əks etdirir. Daha böyük informativ xarak-

terə malik olan isə onilliklər arasındakı tərəddüd-

lərdir. Bu xüsusiyyətlər səlisləşdirilmiş əyrilərin 

köməyi ilə yaxşı təsvir olunur. Bu əyriləri həm bi-

nomial funksiyaların, həm də sürüşən ortalaşma 

üsulundan istifadə etməklə qurmaq olar. Bu tədqi-

qatlarda ortalaşdırma dövrü 11 ilə bərabər olan sü-

rüşən ortalaşdırma üsulu tətbiq edilmişdir (Аниси-

мов, Поляков, 1999). Naxçıvan şəhəri zonasında 

havanın orta temperaturunun dəyişilməsinin inten-

sivliyini qiymətləndirmək üçün 1881-1960 və 1961-

2013-cü illərdə havanın fəsli və illik temperaturları-

nın norma qiymətlərindən meyiletmələrinin müxtəlif 

qradasiyalar üzrə təkrarlanması faizlə hesablanaraq 

müvafiq qiymətləndirilmələr aparılmışdır. 

Naxçıvan şəhəri zonasında havanın temperatu-

runun müasir dəyişilmə tendensiyasının qiymətlən-

dirilməsi üçün iki iqlim dövrünü əhatə edən fərq 

üsulundan istifadə edilmişdir. 

 

İşin məzmunu 

 

Havanın fəsli və illik temperaturlarının çoxil-

lik dəyişilmə tendensiyaları. Naxçıvan şəhəri zona-

sında 1881-2013-cü illər üzrə qış fəslinin orta tem-

peraturunun çoxillik dinamikası, bu dinamikanın xü-

susiyyətlərini əksetdirən düz və əyrixətli trendi 1-ci 

şəkildə verilmişdir.  

Bu şəkildən göründüyü kimi, baxılan dövr ər-

zində ən isti qış 1963 (+50C), 1966 (+4,80C) və 1970 

(+4,00C), ən soyuq isə 1933 (-10,80C), 1958  (-

8,00C) və 1912-ci (-7,90C) illərdə müşahidə olun-

muşdur. Qış fəslinin orta temperaturunun dəyişmə 

tendensiyası müsbətdir və onun sürəti   0,280C/10 il, 

tam müşahidə dövrü üzrə isə istiləşmə 3,80C təşkil 

etmişdir. Bu istiləşmə (r=0,35) statistik cəhətdən 

əhəmiyyətli olmuşdur. 

1-ci şəkildən həmçinin görünür ki, qış tempera-

turunun ayrı-ayrı onillilklər üzrə müxtəlif amplituda-

lı tərəddüdləri mövcud olmuşdur. Burada əsas xüsu-

siyyətlərdən biri böyük amplitudalı tərəddüdlərin 

XX əsrin əvvələri və ortalarında müşahidə olunması, 

digəri isə son onillikdə qış temperaturunun nisbətən 

azalmasıdır. 

Yaz fəslinin orta temperaturunun çoxillik dəyiş-

mə dinamikası 2-ci şəkildə verilmişdir. Buradan gö-

rünür ki, ən böyük yaz fəsli temperaturu 1899 

(15,10C), 1971 (14,80C), 2008 (15,20C), ən kiçik isə 

1914 (8,00C) və 1934-cü illərdə (8,20C) olmuşdur. 

Yaz fəslində son 133 ildə sürəti 0,0920C/10 il 

olan istiləmə baş vermiş və bu göstərici 1,20C təşkil 

etmişdir. Bu istiləşmə də statistik cəhətdən əhəmiy-

yətlidir. Yaz fəslinin orta temperaturunun illərarası 

dəyişkənliyində də müxtəlif amplitudalı tərəddüdlər 

mövcuddur. Məsələn, 1980-1992-ci illərdə tempera-

turun azalması, sonrakı 15 ildə isə artması, axırıncı 6 

ildə nisbətən stabilləşməsi tentensiyası müşahidə 

olunmuşdur. 
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1-ci şəkil. Naxçıvanda 1881-2013-cü illər üzrə qış fəslinin orta temperaturunun çoxillik dinamikası (1) və 

əyrixətli (2) və düzxətli (3) trendləri 

 
  

 
 

2-ci şəkil. Naxçıvanda 1881-2013-cü illər üzrə yaz fəslinin orta temperaturunun çoxillik dinamikası (1) və 

əyrixətli (2) və düzxətli (3) trendləri 

 
Yay fəslinin orta temperaturu 0,0390C/10 il sürət-

lə 0,50C azalmışdır (3-cü şəkil). Bu azalma statistik 

cəhətdən əhəmiyyətli deyil. Müşahidə dövrü ərzində 

ən yüksək temperaturlar 1882 (28,00C) və 1968 

(27,80C), ən aşağı temperaturlar isə 1990 (22,70C) və 

1987-ci (23,20C) illərdə müşahidə olunmuşdur. Ümu-

miyyətlə isə, son onillikdə yay temperaturu artmışdır. 

Payız fəslinin orta temperaturunda zəif azalma baş 

vermiş (4-cü şəkil), ən yüksək temperaturlar 1920 

(16,90C) və 1917 və 1968 (16,80C), ən kiçiklər isə 

1908 (11,20C) və 1983-cü (12,20C) illərdə olmuşdur. 

Son 10 ildə payız temperaturunda istiləşmə baş verir. 

5-ci şəkildə verilmiş ortaçoxillik temperatur ge-

dişindən görünür ki, illik temperaturda sürəti 

0,0760C/10 il olmaqla, artma tendensiyası (1,00C) 

mövcuddur. Bu istiləşmə də statistik cəhətdən əhəmiy-

yətlidir. Müşahidə sırasının digər dövrlərinə nisbətən 

son 15 ildə illik temperaturun artması baş vermişdir. 

Şimal yarımkürəsində müşahidə olunmuş sir-

kulyasiya epoxaları dövründə Naxçıvan şəhəri zo-

nasında havanın ortaillik temperaturunun dəyi-

şilmə xüsusiyyətləri. Şimal yarımkürəsində müşahi-

də olunmuş şimal meridional epoxası dövründə 

(Дзердзеевский, 1968; Кононова, 2009) Naxçıvan 

şəhəri zonasında ortaillik temperatur 0,300C artmış, 

zonal epoxası dövründə 0,100C azalmış, cənub meri-

dional epoxası dövrünün 1956-1969-cu illərində də-

yişməmiş, 1970-1980-ci illərdə 1,290C və 1981-

1997-ci illərdə 0,260C artmış, 1998-2007-ci illərdə 

isə 1,190C azalmışdır. 
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3-cü şəkil. Naxçıvanda 1881-2013-cü illər üzrə yay fəslinin orta temperaturunun çoxillik dinamikası (1) 

və əyrixətli (2) və düzxətli (3) trendləri 

 

  

 
 

4-cü şəkil. Naxçıvanda 1881-2013-cü illər üzrə payız fəslinin orta temperaturunun çoxillik dinamikası (1) 

və əyrixətli (2) və düzxətli (3) trendləri 

 

  

 
 

5-ci şəkil. Naxçıvanda 1881-2013-cü illər üzrə illik orta temperaturun çoxillik dinamikası (1) və əyrixətli 

(2) və düzxətli (3) trendləri 
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1881-1911-ci illərin soyuqlaşma fonunda (-0,230C) 

(Кононова, 2015) Naxçıvan şəhəri zonasında ortail-

lik hava temperaturu əhəmiyyətsiz (0,070C), 1912-

1940-ci illərin qlobal istiləşmə fonunda (0,510C) ye-

nə də əhəmiyyətsiz səviyyədə (0,070C), 1940-1972-

ci illərin soyuqlaşma fonunda (-0,170C)  0,120C art-

mış və nəhayət, 1872-2007-ci illərin istiləşmə fonun-

da (0,680C) 0,370C artmışdır. 

Hər iki müqayisəli təhlildən görünür ki, XX əs-

rin 70-ci illərindən başlayan qlobal istiləşmə ilə 

Naxçıvanda müşahidə olunan iqlim dəyişilmələri 

arasında müəyyən əlaqələr mövcuddur. Bu müddəa-

ları (Сафаров, 2000; Səfərov, 2014;) alınan nəticələr 

də təsdiqləyir. 

Naxçıvan şəhəri zonasında temperaturun 

müasir dəyişmə tendensiyasının qiymətləndiril-

məsi. Müvafiq qiymətləndirmə aparmaq üçün fərq 

üsulundan da istifadə edilmişdir (Сафаров, 2000). 

Bu halda temperaturun 1991-2013-cü və 1961-1990-

cı illərdəki orta qiymətlərinin fərqləri hesablanmış-

dır. Alınan nəticələr 1-ci cədvəldə verilmişdir. Gö-

ründüyü kimi, əvvəlki dövrə nisbətən son dövrdə is-

tiləşmə ancaq avqust (0,40C) və oktyabr (0,50C) ay-

larında, soyuqlaşma isə (aprel istisna olmaqla) digər 

aylarda baş vermişdir. 

Bütün fəsillər üzrə illik temperaturların qiymət-

lərində isə azalma olmuşdur (2-ci cədvəl). 

Naxçıvan şəhəri zonasında havanın orta tem-

peraturunun dəyişilməsi intensivliyinin qiymət-

ləndirilməsi. Bu məqsədlə 1881-1960 və 1961-

2013-cü illərdə havanın fəsli və illik temperaturları-

nın norma qiymətlərindən meyiletmələrinin müxtəlif 

qradasiyalar üzrə təkrarlanması faizlə hesablanmış 

və nəticələr 3-cü cədvəldə verilmişdir. 

 
1-ci cədvəl  

 

1991-2013-cü illərdə Naxçıvan HMS-də havanın ortaaylıq temperaturunun aylıq göstəricilərinin  

onların norma qiymətlərinə (1961-1990-cı illər) nisbətən dəyişməsi 
 

Ayların sıra nömrəsi 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

-0,1 0,5 0,3 0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,1 -0,1 0,2 -0,2 -0,6 

 
2-ci cədvəl  

 

1991-2013-cü illərdə Naxçıvan HMS-də havanın fəsli və illik temperaturlarının  

onların norma qiymətlərinə (1961-1990-cı illər) nisbətən dəyişməsi 
 

Fəsillər İl 

Qış Yaz Yay Payız 

0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 

 
3-cü cədvəl  

 

1881-1960 və 1961-2013-cü illərdə havanın fəsli və illik temperaturlarının onların norma qiymətlərindən 

meyiletmələrinin müxtəlif qradasiyalar üzrə təkrarlanması, % 
 

F
əs

il
lə

r 
v

ə 
il

 

Temperatur anomaliyaları, 0C 

Müsbət, 0C Mənfi, 0C 

0,0-0,9 1,0-1,9 2,0 0,0-0,9 1,0-1,9 2,0 
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1
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Qış  5,0 15,1 8,8 9,4 15,0 28,3 12,5 17,0 11,2 5,7 47,5 24,5 

Yaz  17,5 32,1 13,8 17,0 3,8 3,8 27,5 26,4 25,0 15,1 12,5 5,7 

Yay  35,0 22,6 22,5 18,9 2,5 5,7 32,5 39,6 7,5 7,5 0,0 5,7 

Payız 36,2 39,6 15,0 13,2 2,5 1,9 25,0 28,3 18,8 9,4 2,5 7,5 

İl 26,2 37,7 6,2 13,2 2,5 3,8 33,8 30,2 25,0 9,4 6,2 5,7 
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3-cü cədvəldən göründüyü kimi, qış fəslində 

0,0-0,90C-li müsbət qradasiyanın təkrarlanması 

1881-1960-cı illərdə 5% təşkil etdiyi halda, 1961-

2013-cü illərdə 15,1% olmuşdur. 20C-dən çox qrada-

siyanın təkrarlanması da 1961-2013-cü illərdə əvvəl-

ki dövrə nisbətən çox olmuşdur. Mənfi temperatur 

anomaliyaları qradasiyalarının təkrarlanmasına gəl-

dikdə isə, onu qeyd etmək lazımdır ki, 1961-2013-cü 

illərdə 0,0-0,90C-li mənfi qradasiyasının təkrarlan-

ması əvvəlki dövrə nisbətən 4,5% çox olsa da, 1,0-

1,90C-li qradasiya 5,5%, 20C-dən az olan qradasiya 

23% az olmuşdur. Bunlar bir daha son 133 ildə orta 

qış temperaturunun artmasını təsdiqləyir. 

Yaz fəslində 0,0-0,90C-li müsbət qradasiyaların 

təkrarlanması 1961-2013-cü illərdə əvvəlki müvafiq 

dövrə nisbətən 14,6%, 1,0-1,90C-li qradasiya isə 

3,2% çox olmuşdur. Mənfi işarəli müvafiq qradasi-

yalar son dövrdə müvafiq olaraq 0,9%, 9,9% və 

6,8% az olmuşdur. Bunlar da yaz fəsli üçün tempe-

raturun nisbətən artdığını göstərir. 

Yay fəslində 0,0-0,90C-li müsbət qradasiyaların 

təkrarlanması 1961-2013-cü illər dövründə əvvəlki 

müvafiq dövrə nisbətən 12,4% az olmuşdur. 1,0-

1,90C-li qradasiyalar isə 1881-1960-cı illər dövründə 

sonrakı müvafiq dövrlə nisbətdə 3,6% çox olmuşdur. 

Mənfi temperatur anomaliyaları qradasiyalarının 

təkrarlanmasına gəldikdə, 0,0-0,90C-li qradasiya 

1961-2013-cü illər dövründə ondan avvəlki dövrə 

nisbətən 7,1% çox, 2,00C-dən az olan qradasiyalar 

üçün isə 5,7% çox olmuşdur. 

Payız fəslində 0,0-0,90C-li müsbət qradasiyalar 

1961-2013-cü illər dövründə əvvəlki müvafiq dövrlə 

müqayisədə 3,4% çox olmuşdur. 1,0-1,90C-li qrada-

siyalar isə, əksinə olaraq, 1881-1960-cı illər dövrün-

də sonrakı müvafiq dövrə nisbətən 1,8% çox olmuş-

dur. 1,0-1,90C-li mənfi qradasiyalar 1881-1960-ci il-

lər dövründə ondan sonrakı müvafiq dövrə nisbətən 

9,4% çox olmuşdur. 

İllik temperatur üzrə 0,0-0,90C-li müsbət qrada-

siyalar 1961-2013-cü illər dövründə özündən əvvəlki 

müvafiq dövrdən 11,5% çox olmuşdur. Mənfi qrada-

siyaların gedişində əsasən 1,0-1,90C-li qradasiyalar 

1881-1960-cı illər dövründə müvafiq sonrakı dövrə 

nisbətən 15,6% çox olmuşdur. 

 

Nəticələr: 

1. Naxçıvan şəhəri zonasında 1881-2013-cü illər 

ərzində qış fəslinin orta temperaturunun statistik cə-

hətdən əhəmiyyəli  dərəcədə istiləşməsi baş vermiş 

(3,80C), onun sürəti 0,280C/10 il təşkil etmişdir. Yaz 

fəslində də son 133 ildə sürəti 0,0920C/10 il olan sta-

tistik cəhətdən əhəmiyyətli dərəcədə istiləşmə baş 

vermişdir (1,20C).Yay fəslinin orta temperaturu 

0,0390C/10 il sürətlə 0,50C azalmışdır. Payız fəslinin 

orta temperaturunda da zəif azalma baş vermişdir. Or-

taillik temperaturda sürəti 0,0760C/10 il olmaqla, sta-

tistik cəhətdən artma tendensiyası (1,00C) mövcuddur. 

2. Şimal yarımkürəsində müşahidə olunmuş şimal 

meridional epoxası dövründə Naxçıvan şəhəri zonasın-

da ortaillik temperatur 0,300C artmış, zonal epoxası 

dövründə 0,100C azalmış, cənub meridional epoxası 

dövrünün 1956-1969-cu illərində dəyişməmiş, 1970-

1980-ci illərdə 1,290C və 1981-1997-ci illərdə 0,260C 

artmış, 1998-2007-ci illərdə isə 1,190C azalmışdır. 

3. 1881-1911-ci illərin nisbi soyuqlaşma fonunda 

(-0,230C)  Naxçıvan şəhəri zonasında ortaillik hava 

temperaturu, əhəmiyyətsiz səviyyədə olsa da, artmış 

(0,070C), 1912-1940-ci illərin nisbi istiləşmə fonunda 

(0,510C) yenə də əhəmiyyətsiz dərəcədə artmış 

(0,070C), 1940-1972-ci illərin nisbi soyuqlaşma fonun-

da (-0,170C), 0,120C və nəhayət, 1872-2007-ci illərin 

nisbi istiləşmə fonunda (0,680C) 0,370C artmışdır. 

4. 1961-1990-cı illərə nisbətən 1991-2013-cü il-

lərdə istiləşmə ancaq avqust (0,40C) və oktyabr 

(0,50C) aylarında, soyuqlaşma isə (aprel istisna ol-

maqla) digər aylarda baş vermişdir. 
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SON YÜZİLLİKDƏ NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNDƏ HAVANIN FƏSLİ VƏ İLLİK ORTA TEMPERATURLARININ 

ÇOXİLLİK DƏYİŞİLMƏ TENDENSİYALARININ QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 
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Xülasə. Naxçıvan MR ərazisində müasir iqlim dəyişilmələri xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin ilk mərhələsi kimi Naxçıvan 

şəhəri ərazisində havanın orta temperaturunun fəsli və illik qiymətlərinin 133-illik (1881-2013-cü illər) dəyişilmə tendensiyası tədqiq 

edilmiş və mövcud dəyişilmələri qiymətləndirilmişdir. Həmçinin son 120-130 ildə qlobal miqyasda Şimal yarımkürəsində atmosferin 

ümumi sirkulyasiyasının və müxtəlif iqlim dövrlərində havanın temperaturunun tərəddüdləri ilə əlaqəli olan məsələlərə baxılmışdır. 

Açar sözlər: iqlim dəyişılmələri, havanın temperaturu, korrelyasiya, atmosferin dövranı, temperatur tərəddüdü dəyişilməsinin 

tendensiyası 
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ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ СТОЛЕТИЕ В ЗОНЕ ГОРОДА НАХЧЫВАН 
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Резюме. В статье дана оценка особенностей современных климатических изменений на территории Нахчыванской АР, для этого 

на первом этапе было исследовано и оценено возможное изменение сезонных и годовых температур воздуха за 133-летний (1881-2013 

гг.) период в зоне города Нахчыван. Также рассмотрены вопросы колебаний температуры воздуха в связи с колебаниями параметров 

общей циркуляции атмосферы на северном полушарии. Для анализа интенсивности изменений средних температур воздуха в городе 

Нахчыван рассчитаны отклонения сезонных и годовых температурных норм и их повторений в разных градациях в период 1881-1960 и 

1961-2013 гг. В целях определения тенденции изменений температуры воздуха в городе Нахчыван использован метод сравнения двух 

разных климатических периодов. Для оценки изменений в долгосрочных климатических рядах построены графики многолетней дина-

мики прямых и криволинейных трендов. Рассчитаны коэффициенты корреляции, определяющие степень статистической значимости 

трендов изменений, в том числе использован параметр °C/10лет, который показывает скорость изменения температур. 
Ключевые слова: климатические изменения, температура воздуха, корреляция,  циркуляция атмосферы, тенденция изменений, 

колебаний температур. 
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