ﻫﺶﻫﺎیﺟﻐﺮافیﺎیطبیعی،دو رۀ،35ﺷﻤﺎرۀ،5پﺎییز0011
پژو 

ص553-503

بررسی تغییرپذیری فضایی -زمانی بارش ساالنه
و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران
عاطفه میرمریدی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان
داریوش یاراحمدی* ـ دانشیار اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان
حمید میرهاشمی ـ استادیار اقلیمشناسی ،گروه جغرافیا ،دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان

دریافت2011/21/30 :

پذیرش2033/30/32 :

چكیده
مطالعة حاضر با توجه به نقش و اهمیت بارشهای سنگین در غرب ایران ،با هدف بررسی تغییرپذیری فضایی -زمانی بارش
ساالنه و بیشینة بارش روزانه در منطقة غرب ایران انجام شد .بدین منظور ،از دادههای بارش شش ایستگاه سینوپتیک واقع در
منطقة یادشده که از آمار بلندمدت برخوردار بودند استفاده شد .در این راستا ،نخست با استفاده از تابع توزیع گامبل ،1آستانة
بارش سنگین برای هر ایستگاه تعریف ،آنگاه با کاربرد آزمون گرافیكی  2ITAو من -کندال 3روند تغییرات بیشینة بارشهای
روزانه و مجموع ساالنة هر ایستگاه محاسبه شد .نتایج حاصل از روش  ITAنشان داد روند نایكنواختی در سری زمانی
بارشهای ساالنة ایستگاههای خرمآباد و همدان وجود دارد .اما در ایستگاههای کرمانشاه ،دزفول ،اهواز ،و آبادان روند
مشخصشده در همة طبقاتْ کاهشی و یكنواخت بود .همچنین ،بیشینة بارش روزانة ایستگاه دزفول و اهواز یكنواخت و کاهشی
بوده است؛ در صورتی که بارشهای طبقة 11ـ 01میلیمتر ایستگاه خرمآباد بدون روند اما بارشهای روزانة طبقة 01ـ01
میلیمتر روند افزایشی را نشان میدهند .در ایستگاه آبادان بارشهای طبقة 0ـ 50بدون روند و بارشهایی با دورة برگشت
پنجاهساله روند کاهشی را نشان دادند.

واژگان کلیدی :بارش حدی ،غرب ایران ،گامبل.ITA ،

مقدمه
غلظتهای جهانی دیاکسید کربن جو ،متان ،و نیتروژن از سال  2073به بعد در نتیجة فعالیتهای بشر روند فزایندهای
نسبت به مقادیر پیشصنعتی داشتهاند .افزایش جهانی غلظت دیاکسیدکربن عمدتاً به دلیل استفاده از سوختهای فسیلی
و تغییر کاربری زمین بوده؛ در حالی که تولیدات متان و نیتروژن عمدتاً به دلیل کشاورزی است .تغییر در فراوانی گازهای
گلخانهای و ذرات معلق در هوا ،تابش خورشید ،و ویژگیهای سطح زمین تعادل انرژی دستگاه اقلیم را تغییر میدهد
( .)0 IPCC, 2007یکی از پیامدهای مهم تغییر اقلیم تغییر در فراوانی و شدت بارشهای حدی است .بهواقع ،میتوان
گفت در نتیجة تغییر اقلیم شدت و فراوانی بیشینة بارشها در بسیاری از نقاط جهان افزایش یافته است .با این حال ،نوع
و شدت این تغییرات در مناطق مختلف متفاوت است ( .)IPCC, 2012در چند دهة اخیر تغییرات بارش توجه بسیاری از
محققان را به خود جلب کرده است؛ بهطوریکه در چارچوب تغییرات اقلیمی ،مطالعات متعددی در رابطه با روند بارندگی
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در بیشتر نقاط دنیا انجام شده است .بخش زیادی از این پژوهشها ،مبتنی بر آزمونهای پارامتری یا ناپارامتری ،نظیر
تحلیل رگرسیون خطی ،آزمون اسپیرمن رو ،آزمون شیب سن ،و آزمون من -کندال بودهاند .به هر صورت ،استفاده از این
روشها مستلزم برخی از پیشفرضهای محدودکننده ،مثل ساختار مستقل سری زمانی و نرمالبودن توزیع و طول
دادههاست .افزون بر این ،این آزمونها فقط روند تغییرات میانگین سری زمانی را ارائه میدهند؛ در صورتیکه هیچگونه
اطالعاتی دربارة روند تغییرات طبقههای مختلف سری زمانی فراهم نمیکنند .به هر حال ،تاکنون مطالعههای بیشماری
در خصوص ارزیابی روند تغییرات بارش در ایران انجام شده؛ از جمله خورشیددوست و همکاران ( )2010با مطالعة روند
تغییرات بارش -دبی زیرحوضههای رودخانة کرخه دریافتند که روند بارش ساالنه در ایستگاههای شمالی و ایستگاههای
جنوبی این حوضه بهترتیب افزایشی و کاهشی بوده است .در مقیاس فصلی نیز سری زمانی بارش در فصلهای بهار و
پاییز روند افزایشی و در زمستان روند کاهشی را نشان میدهند؛ در حالی که روند دبی در مقیاس ساالنه و فصلی کاهشی
بوده است .شاکریان و همکاران ( )2019با بررسی روند تغییرات سری زمانی بارش و دبی  00ایستگاه هواشناسی و 01
ایستگاه هیدرومتری واقع در حوضة کارون بزرگ با استفاده از روش  2 TFPW–MKدریافتند که در مقیاس ساالنه91 ،
درصد ایستگاهها از روند کاهشی برخوردار بودهاند .در مقیاس ماهانه نیز بارش و دبی در پُربارشترین ماههای سال (دی،
بهمن ،و اسفند) روند کاهشی را نشان میدهند .میرزایی حسنلو و همکاران ( )2011روند تغییر و شاخص تمرکز بارش در
ایستگاههای سینوپتیک حوضة دریاچة ارومیه را با استفاده از آزمون من -کندال ،شیب سن ،و آزمون من -کندال
دنبالهای مطالعه کردند .نتایج نشان داد در میان ایستگاههای سینوپتیک ،هفت ایستگاه بر اساس آمارة آزمون من -کندال
روند کاهشی غیرمعنیدار و دو ایستگاه دارای روند افزایشی غیرمعنیدار بودهاند .بیشتر در ایستگاههای سینوپتیک حوضة
دریاچة ارومیه روند کاهشی بارندگی ماهانه در ماههای ژانویه ،نوامبر ،و دسامبر و همچنین در ماههای مه ،اوت ،و سپتامبر
در بیشتر ایستگاهها روند افزایشی مشاهده شده است .تحلیل روند بارش فصلی نیز نشان داد که در فصل زمستان بیشتر
ایستگاههای سینوپتیک دارای روند کاهشی غیرمعنیدارند .رحیمی و همکاران ( )2011به تحلیل روند سیالبهای حداکثر
در حوضة کرخه با استفاده از روشهای پارامتری (خط رگرسیون) و ناپارامتری (من -کندال) پرداختند .نتیجة کار آنها
نشان داد این حوضه دارای خشکسالیای شدید با دورة تداوم دهساله است .بارشهای ساالنه روند کاهشی اما بارشهای
حداکثر روزانه در بیشتر سطح حوضه روند افزایشی را نشان دادند .تحلیل روند سیالبها نیز نشان داد که فراوانی رخداد
سیالبها دارای دو دورة متفاوت بوده که بیشترین رخداد سیل در دورة  2003-2007و کمترین رخداد سیالب مربوط به
دورة  2019 -2002است .سلیمانی ( )2033نیز روند تغییرات برخی پارامترهای سینوپتیک را با استفاده از روش رگرسیون
چندک در بابلسر برای دورة آماری 11ساله بهصورت فصلی و ساالنه تحلیل کرد .نتایج کار او به این صورت بود که
کمینه و بیشینة دما و سرعت باد در همة فصلهای سال بهصورت معنیدار افزایش یافته است .متغیر بارش تغییرات
محسوسی در دورة 11ساله نداشته است .در مقیاس ساالنه بیشترین افزایش برای کمینه و بیشینة دما در چندکهای
پایینی حدی بهترتیب  19/0و  97/1درجة سانتیگراد و برای سرعت باد در چندکهای باالیی حدی به اندازة  10/9متر
بر ثانیه بوده است .از سویی ،سن در سال  1321روش  ITAرا برای ارزیابی روند تغیرات سریهای زمانی پیشنهاد کرد
که افزون بر اینکه از قابلیت شناسایی روندهای نایکنواخت و حلقههای تغییر برخوردار است ،مقید به پیشفرضهای
محدودکنندة آزمونهای پارامتری و ناپارامتری نیز نیست .پس از ارائة روش  ،ITAتاکنون مطالعات زیادی در خصوص
بررسی روند سریهای زمانی هیدرواقلیمی با استفاده از این روش انجام شده است.
مرآت و کیشی ( ،)1327با مطالعة روند تغییر مجموع بارش ماهانة استانهای سامسون ،ترابزون ،آنکارا ،یوزگات ،آدانا،
و آنتالیا در ترکیه با استفاده از روش من -کندال و  ITAنشان دادند که طبق آزمون روند من -کندال ،سامسون ،و
1. Trend- Free Pre- Whitening
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ترابزون از روند افزایشی معناداری برخوردارند .در صورتی که استانهای آنکارا ،یوزگات ،و آدانا هیچ روند آماری معناداری
(سریهای بدون روند) نشان ندادند .در حالی که ماههای فوریه و آوریل آنتالیا بهترتیب روند کاهشی و افزایش
قابلتوجهی را نشان میدهند .همچنین ،نتایج حاصل از روش  ITAدر رابطه با مقادیر کم و زیاد بارش ماهانه در شش
استان روند متفاوتی (افزایش ،کاهش ،و بدون روند) از روند من -کندال نشان داد .کالوئرو و همکاران ( )1329روند
ناهنجاری های باران در جنوب ایتالیا را با استفاده از یک مجموعه دادة بارشی ماهانة یکسان از  771ایستگاه بارانسنج با
بیش از پنجاه سال مشاهده با بهرهگیری از روش  ITAمطالعه کردند .نتایج مقادیر و گرایشهای مختلف باالترین و
کمترین دادة بارندگی در بین پنج منطقة مورد بررسی در تحلیل را نشان داد .در مقیاس فصلی ،روند منفی بهخصوص در
پاییز در کل منطقه بررسی شده است؛ در حالی که در تابستان و بهار سیگنالهای روند بهخوبی تعریف نشدهاند .از این
روش بهطور گستردهای در تجزیه و تحلیل روند متغیرهای هیدرولیکی استفاده شده است .بهعنوان مثال ،کالوئرو ()1329
از این روش برای بررسی روند خشک سالی در نیوزلند استفاده کرد که مشخص شد مناطق کشاورزی در ضلع شرقی
جزیرة جنوبی و همچنین مناطق شمال شرقی جزیرة شمالی آسیبپذیرترین مناطقاند .درواقع ،در این مناطق ،کاهش
کلی در همة مقادیر  2SPIوجود دارد .گدفاو و همکاران ( )1329تحلیل روند تغییرات ساالنه و فصلی باران ایالت آمهارا در
اتیوپی را با استفاده از روش  ،MK ،ITAو آزمون برآورد شیب سن ارزیابی کردند .نتیجه نشان داد که روند بارندگی
ساالنه در ایستگاههای گوندار ( ،)Z=1.69موتا ( ،)Z=0.93و باهیردار ( )Z=0.07افزایش مییابد .اما در ایستگاههای
دانگال ( )Z=-0.37و آدت ( )Z=-0.32روند کاهشی را نشان داد .روند بارندگی در ماههای مه ،ژوئن ،ژوئیه ،اوت ،و
سپتامبر در حال افزایش بود .اما در ماههای دیگر روند کاهشی را نشان داد .مالک و همکاران ( )1321در تحقیقی با
عنوان «تحلیل روند مکانی -زمانی بارندگیهای فصلی و ساالنه ( »)1327-2111با کاربرد روش جدید در ایستگاههای
واقع در منطقة هیمالیای مرکزی ایالت اوتاراکند هند پرداختند .کاربرد روش  ITAروند قابلتوجهی در چندضلعیهای
( ،0)7( ،2)1( ،1)7( ،0)0و ( 7)1در منطقة مورد مطالعه شناسایی کرد .کالوئرو و همکاران ( )1313روند بارندگیهای
فصلی و ساالنه در کاالبریا (جنوب ایتالیا) را با استفاده از دو روش  MKو  ITAبررسی کردند .درنتیجه هر دو روش روند
منفی بارندگی ساالنه در کل منطقة م ورد مطالعه را نشان داد .در مقیاس فصلی نیز این گرایش منفی در پاییز و زمستان
تأیید شده است .کالوئرو ( )1313در مطالعهای به ارزیابی روند بارندگی در جزیرة جنوبی نیوزلند با استفاده از روش ITA
پرداخت .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در مناطق جنوب غربی افزایش روند و در مناطق شمال شرقی کاهش روند وجود
دارد .وانگ و همکاران ( ،)1313با استفاده از روش یادشده ،بارندگی ساالنه و فصلی در دلتای رودخانة یانگ تسه شرق
چین را ارزیابی کردند .نتایج حاصل از کاربرد روش جدید نشان داد روند افزایشی قابلتوجهی در سطح اطمینان  11درصد
در رابطه با بارندگی ساالنه در همة ایستگاهها وجود دارد .در تابستان و زمستان روند افزایشی و در بهار و پاییز روند
کاهشی حاکم است .روندهای متفاوتی برای بارندگیهای شدید با روند افزایشی شدید بارندگی زیاد در تابستان و زمستان
و روند کاهشی بارندگی کم در بهار و پاییز مشاهده میشود .مالیک و همکاران ( )1312روند بارندگی در منطقة عسیر
عربستان را با استفاده از خانوادة آزمونهای من -کندال ،ITA ،و تحلیل نوسانات متغیر در سی ایستگاه هواشناسی از
سال  2103تا  1320تجزیه و تحلیل کردند .از میان این تکنیکها ITA ،بهعنوان بهترین تکنیک ظاهر شد ،زیرا با
شناسایی روند منفی برای  17ایستگاه که از این تعداد  29ایستگاه دارای روند منفی قابلتوجهی در سطح معنیداری
 3/32بودند از سایر تکنیکها بهتر عمل کرد.
با بررسی و مطالعة بسیاری از منابع داخلی و خارجیـ که برخی از آنها در باال نیز شرح داده شدـ مشاهده میشود
که در همة مطالعات داخلی انجامگرفته در زمینة تعیین روند پارامترهای اقلیمی از جمله بارش از روشهای آماری
1. Standardized Precipitation Index
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پارامتریک و ناپارامتریک مختلفی استفاده شده که این روشها قادرند صرفاً روندهای یکنواخت سری زمانی را مشخص
کنند .اما روش  ITAافزون بر شناسایی روندهای یکنواخت این امکان را فراهم میکند که روندهای پنهان و نایکنواخت
سری زمانی را نیز مشخص کند .بنابراین ،هدف از این مطالعه شناسایی تغییرپذیری فضایی -زمانی مجموع بارش ساالنه
و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران با استفاده از تابع توزیع احتماالتی حد نهایی تیپ ( 2گامبل) ،ITA ،و من -کندال
است.

دادهها و روشها
منطقة مورد مطالعه
منطقة مورد مطالعه در این پژوهش بخشهای وسیعی از نوار غربی ایران را پوشش میدهد .بنابراین ،از یک سو برای
پوشش کل منطقه و از سوی دیگر بهمنظور برخورداری از آمار بلندمدت بارش شش ایستگاه سینوتیک شامل ایستگاههای
خرمآباد ،کرمانشاه ،همدان ،دزفول ،اهواز ،و آبادانـ که از آمار بلندمدت با پوشش زمانی  1321-2112برخوردارندـ
بهعنوان نمایندة این منطقه انتخاب شدند .این منطقه از شمال به استانهای کردستان و زنجان ،از جنوب به خلیج فارس،
از شرق به استانهای مرکزی و اصفهان ،و از غرب به استان ایالم و کشور عراق محدود میشود (شکل .)2

شكل  .1الف) موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران ،ب) پراکندگی ارتفاعی ایستگاهها

روش پژوهش
در بیشتر مطالعات انجامگرفته برای تعیین آستانة بارشهای حدی از یک آستانة کلی همچون بارش  03میلیمتر برای
استخراج روزهای بارش سنگین استفاده شده که چندان سنخیتی با خصوصیات آب و هواشناختی غرب ایران ندارد .زیرا
چنین آستانهای کلی بوده و ارتباطی با خصوصیات سری زمانی بارش ایستگاههای مورد نظر ندارد .حال اگر بارش حدی
بارشی تلقی شود که موجب رخداد سیل می شود و این بارش برخاسته از خصوصیات آب و هواشناختی منطقة مورد بررسی
باشد ،بهتر است با اجتناب از آستانه های کلی ،از معیارهایی برای تعیین آستانة بارش سنگین استفاده شود که از سری
زمانی بارش استخراج شدهاند .زیرا چنین آستانهای با احتساب به خصوصیات بارشی منطقة مورد نظرـ که مبتنی بر آب و
هوای آن استـ تعریف خواهند شد .روش پایة صدک و روشهای مبتنی بر توزیعهای احتماالتی از جمله روشهایی
هستند که با اتکا بر سری زمانی بارش هر ایستگاه ،آستانههای مورد نظر را معین میکنند .در این مطالعه در راستای نیل
به هدف تعریفشده ،نخست از روش پایة صدکها استفاده شد .از آنجا که انتخاب مقدار آستانه پایة صدک (13اُم17 ،اُم،
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و 11اُم و  )...سلیقهای بوده و چندان بازتابکنندة شدت -فراوانی رخداد بارش سنگین نیست ،برای ارائة معیاری که
بهطور همزمان از یک سو برآیند شدت -فراوانی رخداد باشد و از سوی دیگر مبتنی بر توزیع سری زمانی دادههای بارش
باشد ،از تابع توزیع احتماالتی حد نهایی تیپ ( 2گامبل) به شرح ذیل برای تعیین آستانة بارش سنگین ایستگاههای
منتخب غرب ایران استفاده شد .به این منظور ،دادههای روزهای بارشی مربوط به شش ایستگاه سینوپتیک غرب کشور
که از آمار بلندمدت ( )1321-2112برخوردار بودند از سازمان هواشناسی اخذ شد .آنگاه بهمنظور آگاهی از احتمال رخداد
بیشینة بارش روزانه طی دورههای برگشت دو تا صدساله از تابع توزیع حد نهایی تیپ  ،2که تابع توزیع گامبل نیز نامیده
میشود ،استفاده شد و بر اساس آن آستانة بارش سنگین طبق رابطة  2برای منطقه تعریف شد.
رابطة 1

در این رابطه متغیر کوچکشده ،پارامتر مکان ،و پارامتر زمان گامبل است.
با کاربرد پارامترهای مکان ،مقیاس ،و متغیر کوچکشده ،معادلة خطی توزیع گامبل بیشینة بارش روزانه برای همة
ایستگاههای مورد نظر در رابطة  2تدوین یافت .با استفاده از این معادله ،مقادیر بیشینة بارش روزانه طی دورههای
برگشت  ،73 ،17 ،13 ،27 ،23 ،7 ،1و  233سال محاسبه شد.
آزمون گرافیكی ITA

در خصوص تحلیل روند ،روشهای پارامتریک شامل تحلیل رگرسیون خطی و روشهای ناپارامتریک همچون آزمون
من -کندال ،تخمینگر شیب سِن ،و آزمون رو اسپیرمن وجود دارد که از آنها در پژوهشهای متعددی برای پیگیری روند
تغییرات سریهای زمانی استفاده شده است .با وجود این ،استفاده از روشهای یادشده همراه با محدودیت است .چنانکه
کاربرد روشهای پارامتریک مستلزم این است که دادهها از توزیع نرمال برخوردار بوده و فاقد همبستگی سریالی باشند.
همچنین ،روشهای ناپارامتریک همچون من -کندال ،عالوه بر محدودیت نسبت به تصادفیبودن سری زمانی ،فقط قادر
به شناسایی روندهای یکنواخت در سریهای زمانیاند .در صورتی که برای درک بهتر روند تغییرات سریهای زمانی و
مدیریت بهینة مبتنی بر آن ضرورت دارد افزون بر شناسایی روندهای یکنواخت ،روندهای جداگانة مقادیر کم ،متوسط ،و
بیشینة دادههاـ که بهصورت روندهای نایکنواخت در سریهای زمانی تجلی پیدا میکنندـ نیز شناسایی شوند .در این
خصوص ،اخیراً روش  ITAتوسط ِسن ارائه شده که برای سریهای زمانی گوناگون بهطور موفقیتآمیزی بهکار رفته
است .این روش ،بهرغم سادگی ،نیاز به هیچگونه پیشفرضی نداشته و از قابلیت بیشتری نسبت به روشهای یادشده
برخوردار است .چنانکه این روش قادر است ،عالوه بر روندهای یکنواخت ،روندهای پنهان و روندهای داخلی را در
سری های زمانی شناسایی کند .بنابراین ،در این مطالعه برای شناسایی روندهای یکنواخت و نایکنواخت موجود در بیشینة
بارشهای روزانه و مجموع ساالنة غرب کشور از روش  ITAاستفاده شد .اجرای این روش بهترتیب ذیل انجام شد.
تقسیم شد (رابطة
و
به دو زیرسری برابر شامل
نخست سری زمانی دادههای ساالنه و ماهانه
 .)2آنگاه این دو سری زمانی بهصورت صعودی مرتب شد.
رابطة 2

)

(

در گام بعدی ،این دو زیرسری زمانی در یک دستگاه مختصات کارتزین بهصورت بر محور و بر محور
نگاشته شدند (شکل  .)1اگر این دو زیرسری برابر باشند ،پراکندگی نقاط در امتداد یک خط  07°تجمع پیدا میکنند که
این عدم روند را در سری زمانی نشان میدهد .اگر نقاط در باالی (زیر) خط  07°متمرکز شوند ،نشان از روند افزایشی
(کاهشی) سری زمانی دارد.
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شكل  .2تشریح گرافیكی روش ITA

در صورتی که نقاط هم در باال هم در زیر خط  07°واقع شوند ،مشخص میشود که روند تغییر سری زمانی یکنواخت
نیست و ترکیبی از روندهای مختلف در سری زمانی وجود دارد (سِن 2301 :1321 ،و .)107 :1320

یافتهها و بحث
پس از مشخصکردن آستانههای بارش سنگین ،برای سنجش اعتبار این محاسبات و دستیابی به معیار بهینهای از تناسب
بیشینة بارش روزانه با توزیع گامبل ،مقادیر بیشینة بارش روزانه در مقابل متغیر کوچکشدة تابع توزیع گامبل ترسیم
شدند .ارزیابی این نمودارْ خطیبودن نتایج این فرایند را نشان میدهد (شکل  .)0روشن است که با افزایش دورة برگشت،
مقدار بیشینة بارش روزانه نیز افزایش پیدا میکند ،اما شدت افزایش متغیر کوچکشده که تأثیر زیادی در افزایش بارش
دارد با افزایش دورة برگشت کاهش مییابد .بنابراین ،میتوان گفت شدت افزایش بارش در دورههای برگشت زیاد کمتر
از دورههای برگشت کم است (جدول  .)2در این مطالعه ،همچنین ،با کاربرد روش صدکها (جدول  )1بر روی روزهای
بارشی با آستانة کمینة  2میلیمتر ،آستانة بارش سنگین برای همة ایستگاهها محاسبه شد .بهطور نمونه ،آستانة بارشی
بهدستآمده از سری زمانی بارش ایستگاه خرمآباد بر اساس صدک  17و  11بهترتیب به مقدار  11و  00میلیمتر و بر
اساس روش انحرافمعیار به مقدار  21میلیمتر بهدست آمد که بسیار متفاوت از آستانة  03میلیمتر است.
جدول  .1شاخص بیشینة بارش روزانه برای دورههای برگشت  2تا  111سال
دورة برگشت

فراوانی تابع
تجربی

بارش روزانه (میلیمتر)

متغیر

کوچکشده )(u

خرمآباد


همدان

کرمانشاه

دزفول

اهواز

آبادان

 2سال

8/2

8/633

52/08

23/25

63/10

52/61

61/36

22/80

 2سال

8/0

1/2

23/22

51/83

54/82

35/15

56/32

63/81

 18سال

8/4

2/22

33/62

28/34

23/26

33/38

21/22

55/41

 12سال

8/46

2/33

32/06

23/11

32/66

06/36

23/86

54/63

 28سال

8/42

2/43

33/34

24/41

32/34

00/22

24/13

22/54

 22سال

8/43

34/33

32/05

30/23

42/62

31/20

25/04

 28سال

8/40

6/4

00/02

31/02

33/22

185/86

34/82

32/24

 188سال

8/44

5/3

43/41

08/08

05/13

112/32

33/58

34/35

)(T

)F(x

6/2
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جدول  .2فراوانی و رخداد بارشهای غرب ایران بر اساس آستانة صدکی
صدک

تعداد روزهای

صدک

تعداد روزهای

تعداد روزهای

میانگین +

تعداد روزهای باالتر از

99

باالی صدک

99

باالی صدک

باالی 03

انحرافمعیار

میانگین و انحرافمعیار

خرمآباد

24

131

53

62

154

14

562

همدان

10

136

68

62

62

12

662

کرمانشاه

25

133

64

62

43

13

602

دزفول

62

43

38

28

123

22

256

اهواز

23

36

53

12

31

10

288

آبادان

21

38

63

13

24

15

128

ایستگاه

ویژگیهای بارش سنگین هر ایستگاه در جدول  0نشان داده شده است .همانطورکه واضح است ،بهطور متوسط
بارشهای بیش از  00میلیمتر در منطقة غرب کشور بارش سنگین محسوب میشود .میزان شاخص بارش سنگین در
بین ایستگاههای منطقه تا حدودی با هم متفاوت است و نوسان آن میتواند شدت بارشهای رخداده در سطح ایستگاهها
را در طول دورة مطالعاتی نشان دهد .شاخص بارش سنگین ایستگاه دزفول از سایر ایستگاهها بیشتر است .این موضوع
بیانکنندة شدت باالی بارشهای روزانه در این ایستگاه است .بهواقع ،ایستگاه دزفول از پتانسیل بیشتری برای بارشهای
سنگینتر برخوردار است.
جدول  .3شاخصهای بارش سنگین و تعداد رخداد آنها در ایستگاههای منتخب غرب ایران
ایستگاه

شاخص بارش سنگین

تعداد روزهای بارش
سنگین

تعداد سال آماری

خرمآباد

52

63

24

همدان

24

63

24

کرمانشاه

60

63

24

دزفول

54

64

24

اهواز

65

63

24

آبادان

23

58

24

میانگین ایستگاهها

63

223

24
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شكل  .3نمودار پراکندگی بیشینة ساالنة بارش در مقابل متغیر کوچکشدة توزیع گامبل :الف) ایستگاه سینوپتیک
خرمآباد ،ب) همدان ،پ) کرمانشاه ،ت) دزفول ،ث) اهواز ،ج) آبادان
بهمنظور تحلیل روند و تعیین رفتار مجموع بارشهای ساالنه و بیشینة بارش روزانه در غرب کشور از روش ITA

استفاده شد .در این راستا سری زمانی به دو زیرسری تقسیم شد .به این ترتیب ،برای نیل به هدف مورد نظر نمودار زاویة
 07درجه برای همة ایستگاهها ترسیم شد .با توجه به مجموع بارش ساالنه ،بهجز در ایستگاه خرمآبادـ که روند مثبتی در
طبقة پایینی و باالیی مشاهده شدـ در سایر ایستگاهها (همدان ،دزفول ،کرمانشاه ،اهواز ،و آبادان) روند منفی دیده شد.
درواقع ،بارشهای ایستگاه خرمآباد روند نایکنواختی را نشان میدهند؛ بهطوریکه از منظر روند تغییرات در سه طبقة
بارشی قرار گرفتهاند .طبقة  003تا  173و طبقة بیش از  173و طبقة کمتر از  ،003بارشهای طبقة میانی که فراوانی
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بیشتری از سالهای بارش را به خود اختصاص دادهاند ،از روند کاهشی برخوردارند؛ در صورتی که طبقة پایینی و باالیی
بارشها روند افزایشی را تجربه کردهاند .مقدار بارشهای  073-103میلیمتر و بیش از  103میلیمتر روند افزایشی دارند
و در بارشهای  103-003میلیمتر روند کاهشی وجود دارد (شکل  -0الف).

شكل  .5نمودار  ITAبارش ساالنه :الف) ایستگاه سینوپتیک خرمآباد ،ب) همدان،
پ) کرمانشاه ،ت) دزفول ،ث) اهواز ،ج) آبادان

در رابطه با ایستگاه همدان بارشهای بین  103تا  003میلیمتر از روند معناداری برخوردارند .روند این طبقة بارشی
کاهشی است .بارشهایی که در کران باالیی و پایینی این طبقة بارشی قرار دارند روند معناداری را نشان نمیدهند (شکل
 -0ب) .در ایستگاههای کرمانشاه ،دزفول ،اهواز ،و آبادان روند مشخصشده در همة مقادیر حاکی از روند کاهشی
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یکنواخت و معنادار (شکل  -2پ تا ج) بود ،ولی در خرمآباد روند نایکنواخت بود .همچنین ،مقدار شیب برای ایستگاه
خرمآباد  ،-2/111ایستگاه همدان  ،-2/100کرمانشاه  ،-0/117دزفول  ،-0/191اهواز  ،-2/172و آبادان  -3/121درصد
محاسبه شد.
نتایج بهدستآمده از روش  ITAبا روش  MKمقایسه شده است (جدول  .)0کاربرد روش من -کندال بر روی
مجموع بارش ساالنة منطقة مورد بررسی نشان داد روند این بارشها در همة ایستگاهها کاهشی بوده و در خرمآباد،
همدان ،کرمانشاه ،و دزفول در سطح 17درصد معنادار است.
جدول  .5روند بارشهای ساالنة ایستگاههای منتخب غرب کشور بر اساس آزمون روند MK
ایستگاه

خرمآباد

همدان

کرمانشاه

دزفول

اهواز

آبادان

-2/820

-2/116

-2/432

-6/233

-1/332

-1/324

در خصوص کاربرد این روش برای بیشینة بارشهای روزانة گامبل نتایج نشان داد ،در ایستگاه خرمآباد ،طبقة
بارشهای  73-23میلیمتر بدون روند و طبقة  03-73میلیمتر با شیب  3/211درصد روند افزایشی را طی میکنند.
بنابراین ،اگرچه روند کلی بارشهای بیشینة روزانه در ایستگاه خرمآباد چندان معنادار نیستند ،طبقة فوقانی بارشهای
سنگین در خرمآباد روند افزایشی پیدا کردهاند .این دستاورد از دو منظر حائز اهمیت است .2 :بارشهایی با دورة برگشت
 ،13 ،27 ،23 ،7و 17ساله افزایش یافتهاند و بارشهایی با دورة برگشت دوساله بدون روند بودهاند؛  .1آستانة بارش
سنگین خرمآباد نیز بدون روند بوده و تغییری پیدا نکرده است (شکل  -7الف) .در رابطه با ایستگاههای همدان و
کرمانشاه آنچه از تفسیر گرافیکها حاصل شد نشان داد که بارشهای این ایستگاهها بهطور کلی بدون روند بودند ،اما
میتوان گفت اگرچه بارشهای طبقة پایین و میانی این ایستگاهها بدون روندند ،بارشهای طبقة فوقانی در ایستگاه
همدان افزایشی است و در ایستگاه کرمانشاه روند کاهشی را نشان داد .همچنین ،مشخص شد که در آستانة بارش
سنگین این دو ایستگاه تغییری ایجاد نشده است (شکل  -7ب و پ) .نتایج بر روی ایستگاه دزفول و اهواز از روند
کاهشی بارشها در این مناطق حکایت داشت (شکل  -7ت و ث) .در ایستگاه آبادان هم بارشهای  07-7میلیمتر بدون
روند و  17-17میلیمتر با شیب  -3/2010روند کاهشی دارند .به این معنی که در آبادان بارشهایی با دورة برگشت
پنجاهساله روند کاهشی را طی می کنند ،اما آستانة بارش سنگین آن بدون روند است (شکل  -7ج) .بهصورت کلی ،آنچه
از مقایسة گرافیکها حاصل شد ،نشان داد که بیشینة بارشهای روزانة منطقة غرب ایران بهجز خرمآباد روند کاهشی را
طی میکنند و در آستانة بارشهای سنگین این منطقه بهجز دزفول و اهواز ،که روند کاهشی داشتند ،در سایر ایستگاهها
تغییری ایجاد نشده است.
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شكل  .0نمودار  ITAبیشینة بارش روزانه :الف) ایستگاه سینوپتیک خرمآباد ،ب) همدان ،پ) کرمانشاه،
ت) دزفول ،ث) اهواز ،ج) آبادان

در رابطه با بیشینة بارشهای روزانة گامبل هم نتایج  MKروند منفی (کاهشی) را در ایستگاههای همدان ،کرمانشاه،
اهواز ،و آبادان و روند مثبت (افزایشی) در خرمآباد و همدان را نشان داد ،اما روند صرفاً در ایستگاه اهواز در سطح
17درصد معنادار بود و من -کندال روند معناداری برای مابقی ایستگاهها نشان نمیدهد (جدول .)7
جدول  .9روند بیشینة بارشهای گامبل غرب کشور بر اساس آزمون روند MK
ایستگاه

خرمآباد

همدان

کرمانشاه

دزفول

اهواز

آبادان

8/346

8/021

-8/833

-2/862

-1/432

-1/836
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مقایسة بین روش  ITAو  ،MKکه در این مطالعه انجام شده ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .زیرا در طی
سالهای اخیرـ همانطورکه در بخش مقدمه نیز اشاره شدـ بنا به دالیلی که در رابطه با گرمایش جهانی و بحث تغییر
اقلیم مطرح است ،برنامههای گوناگونی برای تحلیل و ارزیابی روند انجام شد .در مطالعة حاضر ،برخی از نتایج متضاد از
مقایسة روش  ITAو  MKحاصل شده است .این مسئله نشان از مزیت روش یادشده نسبت به دیگر آزمونهای بررسی
روند دارد .بهطور نمونه ،در حالی که آزمون من -کندال بر روی ایستگاه خرمآباد روند کاهشی معناداری در مجموع بارش
ساالنة این ایستگاه نشان داد ،روش سِن روند متفاوتتری (همانطورکه در باال ذکر شد) نسبت به این روش نشان داد.
درواقع ،بر اساس  ITAمشخص شد مجموع بارشهای خرمآباد دارای روند نایکنواخت بوده که به سه طبقه تقسیم شد و
طبقة بارشی  003تا  173روند کاهشی ،طبقة کمتر از  ،003و بیشتر از  173روند افزایشی را در این ایستگاه نشان داد.
همچنین ،من -کندال نشان داد ایستگاه همدان دارای روند منفی در مجموع بارش ساالنه بوده ،اما  ITAنشان داد فقط
بارشهای طبقة  103تا  003میلیمتر روند کاهشی داشتهاند و طبقة کمتر از  103و بیشتر از  003بدون روند بودهاند.
همینطور در رابطه با روند بیشینة بارش روزانة من -کندال نشان داد ایستگاه آبادان دارای روند منفی بوده ،اما طبق
 ITAبارشهای طبقة  7تا  07بدون روند ،طبقة  17تا  17روند کاهشی ،و بارشهایی با دورة برگشت پنجاهساله روند
کاهشی را طی میکنند .درواقع ،جزئیاتی که از طریق این روند در خصوص طبقههای بارش در مقیاسهای مختلف ارائه
میشود جنبهای متفاوت نسبت به آزمون من -کندال دارد .درمجموع ،آنچه از نتیجة پژوهش انجامشده استنباط میشود
مبیّن آن است که در منطقة تحت بررسی بهجز قسمت غرب آن (خرمآباد و همدان)ـ که روند افزایشی دارندـ در سایر
نقاط روند کاهشی و منفی مشاهده شد .میتوان گفت که نتیجة این پژوهش با مطالعاتی که مظفری و شفیعی (:2017
 )00و جهانبخش اصل و همکاران ( )91 :2011در خصوص این منطقه انجام دادهاند مطابقت دارد و همة این مطالعات
نشان از وجود روند کاهشی در بیشتر نواحی منطقة غرب ایران بهویژه جنوب و شرق آن دارد.
درمجموع ،هدف از این پژوهش بررسی تغییرپذیری فضایی -زمانی بارش ساالنه و بیشینة بارش روزانه در منطقة غرب
ایران بود .به این جهت ،نخست از دادههای روزانة بارش شش ایستگاه سینوپتیک غرب کشور شامل ایستگاههای
خرمآباد ،همدان ،دزفول ،کرمانشاه ،اهواز ،و آبادان طی بازة زمانی 71ساله ( )1321-2112استفاده شد .سپس ،در راستای
تعیین آستانة بیشینة بارشهای روزانه طی دورههای برگشت  ،73 ،17 ،13 ،27 ،23 ،7 ،1و  233ساله از شاخص آماری
گامبل استفاده شد .در نهایت ،پس از بررسی منابع مختلف ،که در بیشتر آنها برای بررسی روند از روشهای آماری
پارا متریک و ناپارامتریک مختلفی استفاده شده است ،از روش  ITAکه در سال  1321توسط سن ارائه شده و MK
استفاده شد .بارزترین خصوصیت روش  ITAنسبت به دیگر آزمونهای ناپارامتریک شناسایی روندهای داخلی و پنهان
سری زمانی تحت عنوان روندهای نایکنواخت است.

نتیجهگیری
بر اساس نتایج این پژوهش ،آستانة بارشی غرب ایران بر مبنای آستانة گامبل  01میلیمتر بهدست آمد که بیشترین آن
با آستانة  01میلیمتر مربوط به ایستگاه دزفول و کمترین آن با مقدار  11میلیمتر مربوط به ایستگاه آبادان بود .در
نهایت ،برای بررسی روند بارشهای ساالنه و روزانه از دو آزمون  ITAو من -کندال استفاده شد .نتایج حاصل از روش
 ITAمبیّن آن بود که در مقیاس ساالنه روند نایکنواختی در بارشهای خرمآباد حاکم است؛ بهگونهای که از نظر روند
تغییرات در سه طبقة بارشی قرار گرفتند .بارشهای طبقة میانی این ایستگاه ،که از فراوانی بیشتری نسبت به بقیة طبقات
برخوردار بودند ،روند کاهشی را نشان دادند؛ در صورتی که بارشهای طبقة فوقانی و پایینی دارای روند کاهشی بودند .در
ایستگاه همدان ،بارشهای طبقة میانی روند کاهشی معناداری را نشان دادند ،اما در طبقة پایینی و باالیی روند معناداری
مشاهده نشد .در ایستگاههای کرمانشاه ،دزفول ،اهواز ،و آبادان روند مشخصشده در همة طبقات روند کاهشی و
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یکنواخت بود .در مقیاس روزانه نیز نتایج نشان داد بارشهای طبقة  73-23میلیمتر ایستگاه خرمآباد بدون روند و طبقة
 03-73میلیمتر روند افزایشی را طی میکنند .همچنین ،مشخص شد که بارشهایی با دورة برگشت  ،13 ،27 ،23 ،7و
17سالة این ایستگاه روند افزایشی و بارشهایی با دورة برگشت دوساله بدون روندند .در ایستگاه آبادان بارشهای طبقة
 07-7بدون روند ،طبقة  ،17-17و همچنین بارشهایی با دورة برگشت 73ساله روند کاهشی را نشان دادند .در
ایستگاههای دزفول و اهواز روند مشخصشده در کلیة طبقات روند کاهشی بود .در ایستگاههای همدان و کرمانشاه بهطور
کلی روند خاصی (بدون روند بودند) مشاهده نشد ،اما بهصورت جزئیتر میتوان گفت روند بارشهای طبقة فوقانی
ایستگاه همدان افزایشی و در ایستگاه کرمانشاه کاهشی بود .در بررسی روند آستانههای بارش سنگین منطقه نیز بیشتر
ایستگاهها بدون روند و فقط دو ایستگاه اهواز و دزفول دارای روند منفی بودند .همچنین ،در بررسی روند این بارشها با
استفاده از آزمون من -کندال نتایج نشان داد ،در مقیاس ساالنه ،همة ایستگاهها دارای روند کاهشی بوده که این روند در
ایستگاههای خرمآباد ،همدان ،کرمانشاه ،و دزفول در سطح  17درصد معنادار است .در مقیاس روزانه ،ایستگاههای همدان،
کرمانشاه ،اهواز ،و آبادان روند منفی و ایستگاههای خرمآباد و همدان روند مثبت در میزان بارش نشان دادند .اما این روند
فقط در ایستگاه اهواز در سطح  17درصد معنادار بود .در نهایت ،نتایج بهدستآمده از  ITAبا نتایج حاصلشده از MK
مقایسه شد .نتایج حاصل از آزمون من -کندال نیز تا حدودی با نتایج  ITAمطابقت داشت؛ به این صورت که روش
 ITAاطالعات کاملتری در مقایسه با آزمون  MKارائه میدهد و دارای مزیتهایی است .همچنین ،مقدار شیب روند
برای همة ایستگاهها نیز محاسبه شده که امکانی برای مقایسه ایجاد میکند .درواقع ،وقتی روند نایکنواخت در سری
زمانی وجود دارد آزمون  MKروند را غیرمعنادار نشان میدهد .اما روش  ITAچنین روندهای نایکنواختی را کشف و
شناسایی میکند و اطالعات پنهان سری زمانی را در دسترس قرار میدهد.
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