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چکیده
توجه به تغییرات اقلیمی در دهههای اخیر به سبب پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و زیانهای مالی مرتبط با رخدادهای فرین جوی
افزایش یافته است .در این ارتباط ،واکاوی مقادیر حدی بارش و رویدادهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی در مدیریت بخشهای
مختلف نظیر کشاورزی ،منابع آب ،شهرسازی و حمل و نقل برخودار است .در این پژوهش به منظور واکاوی روند نمایههای فرین
بارش در حوضه آبریز کارون از دادههای پایگاه شبکهای بارش افرودایت طی دوره زمانی  1591-7002در تفکیک مکانی × 0/79
 0/79درجهی قوسی بهره گرفته شد .نخست ،آرایه دادههای اولیه در ابعاد  70815×71000برای کل منطقهی خاورمیانه در نرمافزار
متلب تولید شد .سپس آرایهای در ابعاد  70815×100از آرایه اولیه استخراج گردید که حوضه کارون را در بر میگرفت.
سطرهای این آرایه نمایندهی روزها و ستونهای آن نمایندهی یاختههای مکانی بود .در ادامه ،نمایههای بیشینه بارش یک روزه
( ،)RX1نمایه ساده شدت بارش ( ،)SDIIتعداد روزهای با بارش مساوی و یا بیشتر از  70 ،10و  79میلیمتر ( R25, R20,
 ،)R10تعداد روزهای متوالی خشک ( ،)CDDتعداد روزهای متوالی مرطوب ( ،)CWDمجموع ساالنه بارش روزهای خیلی
مرطوب ( )R95pو مجموع ساالنه روزهای با بارش بسیار مرطوب ( )R99pاز لیست نمایههای استاندارد توصیه شده توسط
کمیتهی اقلیمشناسی سازمان هواشناسی جهانی و برنامهی تحقیقاتی تغییرپذیری و پیشبینی اقلیم انتخاب شد و برای شناسایی و
تحلیل روند از روش ناپارامتری من -کندال استفاده گردید .یافتهها نشان داد که در پهنههای شرقی ،شمالی و مرکزی حوضه
کارون ،روند ،غالباً مثبت و بر روی بخش اندکی از آن در غرب و جنوب منفی است .نمایهها غالباً در غرب حوضه فاقد روند
هستند .نه تنها بسامد رویداد بارش های فرین در مناطق شرقی ،شمالی و مرکزی حوضه رو به فزونی است؛ بلکه شدت و مقادیر
بارش حاصل از آنها نیز افزایش یافته است .به عبارت دیگر ،هم زمان رخداد بارش در این پهنهها در دههای اخیر متمرکز شده و هم
بخش قابل توجهی از بارش ساالنه در طی چند روز از سال به صورت بارشهای سنگین و ابرسنگین اتفاق میافتد .بیشترین گسترهی
روند افزایشی مربوط به نمایههایِ ،نمایهی سادهی شدت بارش روزانه ( ،)SDIIروزهای بسیار مرطوب ( ،)R99pروزهای همراه با
بارش ابرسنگین ( )R25و روزهای همراه با بارش بسیار سنگین ( )R20میباشد .کمترین تغییرات روند افزایشی نیز مربوط به نمایه-
ی روزهای متوالی خشک ( )CDDاست.

واژگان کلیدی :بارش ،نمایههای فرین ،روند ،کارون.
( -7نويسنده مسئول)halabian_a@yahoo.com
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مقدمه
عترین
امروزه چالش تغ يي ر اقليم به سبب اثرات نامطلوبی که بر ابعاد مختلف حیات بشری دارد؛ به عنوان يكي از شای 
مباحث علمي و حتي سياسي ـ اجتماعي در سطح دنیا مطرح است .تغییر اقلیم یک پدیده پیچیده جوی -اقیانوسی
در مقیاس جهانی و دراز مدت است .این پدیده متأثر از عواملی چون فعالیتهای خورشیدی ،آتشفشانها ،جو،
سها و درصد گازهای گلخانهای در جو میباشد که اندرکنش متقابل دارند .این تغییر منجر به دگرگونی در وضع
اقیانو 
آب و هوا گردیده و روند جدیدی را در اقلیم جهانی سبب میشود .در سالهای اخیر باور این مسئله که گستره و
شدت رخدادهای فرین در سدهی بیست و یکم رو به فزونی گذاشته ،تقویت شده است ( .)IPCC،2007کمیتهی
بینالدول تغییر اقلیم نیز آشکار کرده که اثر فعالیتهای بشری بر تغییر اقلیم انکارناپذیر است ( .)IPCC, 1995بارش
یترین پدیدههای طبیعی است .در واقع ،تأثیر عوامل محسوس و یا غیرمحسوس آن چنان در
یکی از پیچیدهترین و اتفاق 
ایجاد حادثه دخیل است که این روند را از یک نظام قانونمند روشن بهسوی یک پدیدۀ پیچیده و آشوبناک سوق داده
است .بنابراین ،واکاوی رخدادهای فرین بارش یکی از موضوعات مهم در اقلیمشناسی به شمار میرود
(اوباسی 994 1،1و بروس .) 994 1،2به منظور شناسایی تغییر اقلیم و پراکنش مکانی آن نمایههای متعدد تغییر اقلیم با

هدف آشکارسازی پراکنش زمانی و فضایی پدیده تغییر اقلیم توسط پژوهشگران مراکز پژوهشی مختلف در سطح
جهان معرفی و گسترش یافتهاند .در این ارتباط ،کمیتهی اقلیمشناسی سازمان هواشناسی جهانی و برنامهی تحقیقاتی
تغییرپذیری و پیشبینی اقلیم فهرستی از این نمایهها را به منظور نیل به یک بینش واحد نسبت به فرینهای اقلیمی و
هواشناسی معرفی کرده است .این فهرست مشتمل بر  27نمایه برای فراسنجهای دما و بارش است که ویژگیهایی
نهای اقلیمی در آن مورد توجه قرار گرفته است .از میان این نمایههای  27گانه 61
نظیر بسامد ،شدت و تداوم فری 
نمایه در ارتباط با دما و  11نمایهی دیگر مربوط به بارش میباشد .پژوهشگران بسیاری از این نمایهها طی سالهای

اخیر برای آشکارسازی روند تغییرات فرینهای اقلیمی بهرهبردهاند .از جمله :هيدالگو و همكاران ) 2003 (3روند

روزانهی بارش در والنسياي اسپانيا را طي نيمهی دوم قرن بيستم بررسي كردند .یافتههای اين پژوهش آشکار نمود
كه تغ يي رات بارش ساالنه تنها به تغ يي رات پيدا شده در چند رويداد بارشي بستگي داشته است .همچنین با وجود روند

منفي اين رخدادها ،پراکنش آنها با بارش ساالنه فزونی یافته است .كنكل ) 2003 ( 4ضمن واکاوی روند شاخصهاي
بارشي فرين در اياالت متحده نشان داد كه افزايش چشمگيري در فراواني رويدادهاي بارشي فرين در دهههاي 1920

و  0391وجود داشته است .وی بر این باور است كه تغ يي رات اخير در رويداد بارشي فرين ناشي از تغ يي رپذيري طبيعي
اقليم بوده است .در عین حال ،فعاليتهاي انساني كه منجر به افزايش گازهاي گلخانهاي ميشوند را نیز نباید از نظر

دور داشت .هیوندیچا و باردوسی (  5) 2005با بررسی روند فرینهای دما و بارش بر روی غرب آلمان در نیمهی دوم
قرن بیستم به این نتیجه رسیدند که در همهی فصول ،شدت و فراوانی بارشهای فرین در این پهنه به جز فصل
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تابستان روندی افزایشی دارد .این در حالی است که در تابستان عکس این حالت وجود دارد .وانگ و زو ) 2005 (1در
پژوهشی ضمن بررسی روند رخدادهای حدی بارش در با چین بهرهگیری از دادههای بارشی ایستگاههای این کشور
در بازهی زمانی  1 96 1تا  2001دریافتند که افزایش بارشهای حدی تنها در فصل تابستان رخ داده است .پژوهش

ژانگ 2و همکاران در خصوص روند شاخصهای فرین اقلیمی در خاورمیانه در دوره زمانی  1950تا  2003نشان از

وجود روند ضعیف در شاخصهای حدی بارش در این منطقه دارد .الکساندر 3و همکاران (  ) 2006با تحلیل تغییرات
در شاخصهای حدی دما و بارش کره زمین در طی بازه زمانی  1 95 1- 2003روند افزایشی معنیدار در شاخصهای
مربوط به دماهای کمینه را نشان دادند .در عین حال ،یافتههای آنان حکایت از وجود روند مثبت در بارشهای حدی

روی برخی از ایستگاهها داشت .بارثولی و پونگراسز ) 2006 (4ضمن واکاوی شاخصهای بارش و دمای فرین حوضه
کارپاسیان در مجارستان در بازه زمانی  946 1تا  2001دریافتندکه با وجود افزایش شدت و بسامد بارشهای فرین بین

سالهای  976 1و  ، 2001بارش کل در این حوضه روندی نزولی داشته است .پال و تابا ) 2009 ( 5با تحلیل روند فرین-
های بارش فصلی در کیراالی هندوستان به این نتیجه رسیدند که بارشهای پاییزه و زمستانه در پارهای از مناطق
روندی معنادار دارد؛ این در حالی است که بارشهای بهاره روندی کاهشی را نشان میدهد .چوی 6و همکاران

(  ) 2009با بررسی تغییرات میانگین و فرینهای بارش در بخش آسیایی اقیانوس آرام در بازه زمانی (  ) 1955 - 2007و
با بهرهگیری از  143ایستگاه هواشناسی نشان دادند که بارش در این بازه فاقد روند بوده است .تنها رخدادهای فرین
بارش در  30درصد از ایستگاهها روندی معنادار داشته که البته الگوی پراکنش خاصی را نشان نمیدهد .کوستا 7و

همکاران (  ) 2012ضمن واکاوی انگارههای تغییر اقلیم رخدادهای فرین بارش در پرتغال آشکار نمودند که سهم
بارشهای فرین در شمالشرق پرتغال در فصل زمستان و بهار نسبت به کل بارشها افزایش یافته است .وانگ 8و

همکاران (  ) 2013با بررسی روند رخدادهای فرین بارش در شمالشرق چین در دورهی زمانی  1960 - 2011با

استفاده از  17ایستگاه هواشناسی دریافتند که نمایهی روزهای متوالی خشک روند افزایشی دارد؛ در حالی که نمایه-

های بارشهای سنگی ِنِن  10میلیمتر ( 02،)R10میلیمتر ( )R20و  25میلیمتر ( )R25روند کاهشی را نشان میدهد.
سانتوس و فراگوسو ) 2013 ( 9ضمن واکاوی روند نمایههای فرین در شمال پرتغال در بازه زمانی  1950 -0 00 2به
این نتیجه رسیدند که نمایههای روزهای خیلی مرطوب ( ،)R95pروزهای همراه با بارش بیش از  30میلیمتر ()R30
و حداکثر بارش پنج روزه ( )Rx5روندی افزایشی دارد .در ایران نیز یافتههای محمدی و تقوی ( ) 384 1نشان داد که
شاخصهای حدی بارش روند کاهشی با شیب مالیم در ایستگاه تهران دارد .تقوی و محمدی ( ) 386 1ضمن بررسی
دورة بازگشت رویدادهای اقلیمی حدی در  61ایستگاه همدید کشور به این نتیجه رسیدند که دورة بازگشت
صهای حدی گرم و بارش ده ساله و دورة بازگشت شاخصهای حدی سرد طوالنیتر شده است و در نهایت
شاخ 
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فراوانی وقوع شاخصهای حدی گرم و بارش بیشتر و شاخصهای حدی سرد کمتر شده است .یافتههای عسگري و
همكاران ( ) 386 1در مورد روند نمايههاي بارشهای حدي در ايران در دوره آماری  1 96 1تا  1990نشان از كاهش
آشکار مقدار ساالنه بارش در روزهاي تر در دو سوم از ايران دارد .این در حالی است که نمايه بارش سنگين بيش از
 10ميليمتر افزايش يافته است .این پژوهش آشکارنمود كه تعداد روزهاي خشك در مناطق جنوبي كشور روند مثبت و
تعداد روزهاي تر در يك سوم بخشهاي جنوبي ايران روند منفي داشته است .رحیمزاده و همکاران (  ) 1389با بررسی
روند نمایههای حدي اقلیمی دما در ایران طی دوره  1 95 1- 2003دریافتند که نمایههاي حدي چون روزهاي یخبندان
( ،)FDروزهای یخی ( ،)IDروزهاي سرد ) ،TX10Pشبهاي سرد ) ،)TN10Pدامنه تغییرات شبانهروزي دما )(DTR

در اغلب نقاط کشور داراي روند منفی است .مسعودیان و دارند ( )2931ضمن شناسایی تغییرات نمایههای بارش
فرین ایران طی دهه اخیر آشکار نمودند که در مناطق غرب و جنوبغرب کشور ،روند مثبت و در بر روی نوار
باریکی در شمال ایران روند منفی است .نمایهها در نیمه شرقی کشور روندی از خود نشان نمیدهند .واکاوي
تغییرات مقادیر حدي بارش و دما در ارومیه توسط دارند ( )3931نشان داد که تغییرات بیشتر نمایههاي بارش فرین
طی دوره مورد مطالعه روند نزولی معناداري دارد .همچنین طی چند سال اخیر از بسامد رخداد بارشهای سنگین،
ابرسنگین و میزان کل بارش ساالنه ارومیه به شدت کاسته شده است.

قآبی و  13درصد تولیدات کشاورزی کشور ،نقش
از آن جایی که حوضه کارون به واسطه تأمین  78درصد انرژی بر 
انکارناپذیری در تأمین غذا و انرژی کشور دارد (شکل )1؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تغییرات نمایههای فرین
بارش در حوضه کارون با بهرهگیری از دادههای شبکهای پایگاه افرودایت صورت گرفت تا تغییرات بارش را در این
حوضه گسترده به تصویرکشد.

شکل  -1موقعیت حوضه آبریز کارون منبع :نگارندگان

مواد و روشها

پایگاه دادة  1APHRODITEتوسط مؤسسة تحقیقات آژانس هواشناسی ژاپن ایجاد شده است .دادههای این پایگاه مشتمل
بر دادههای روزانة بارش شبکهای در قلمرو آسیا است که از مشاهدات بارانسنجی حاصل شده است .در این پایگاه،
1
. Asian Precipitation. Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources
)(APHRODITE's Water Resources
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×  0/ 25و  0/5 ×0/5درجة طول و عرض جغرافیایی برای بازة زمانی 1 95 1
دادههای روزانة بارش در تفکیک مکانی 0/ 25
تا  2007در دسترس است .دادههای بارشی روزانة  APHRODITEتنها فرآوردة بلندمدت بارشی روزانه در مقیاس قارهای
بوده که در بردارندة شبکهای انبوه از دادههای روزانة بارشی پیمونگاهها 1برای قارة آسیا است و در بردارندة منطقة هیمالیا،
بغرب آسیا و پهنههای کوهستانی خاورمیانه است .شمار ایستگاههای معتبر این پایگاه میان  5000تا
جنوب و جنو 
شبینیهای
یهای آماری ،بهبود پی 
 00021است .فراوردههای این پایگاه بارشی برای شناسایی تغییرات اقلیمی ،ریزگردان 
یهای مدلهای عددی و برآوردهای بارشی ماهوارهای سودمند است (کیخسروی
یآزمایی ،همانندساز 
بوهوایی ،راست 
آ 
کیانی .)1931 ،شکل  2نشاندهنده قلمرو فراوردههای این پایگاه داده در نسخة  V1101و  V1005است .با استفاده از این پایگاه،
تغییرات بارشی در افغانستان توسط مسترشد ( )2931و جمهوری آذربایجان توسط یونسی ( )2931بررسی و تحلیل
شده است.

شکل  -2قلمرو فراوردههای پایگاه داده  APHRODITEدر نسخة  V1101و  V1005منبع :نگارندگان

در اين پژوهش ،جهت بررسي روند تغ يي رات بارش حوضه کارون از دادههاي بارش روزانه پايگاه داده افرودايت که
داراي تف کيک

مکاني  0/ 25 * 0/ 25درجه است ،در کي

دوره  57ساله ( ) 2007 -1 95 1استفاده شد .دادههای این پایگاه

بارشی دارای فرمت  ncبوده و بر روی تارنمای آن به نشانی ( )www.chikyu.ac.jp/precip/قابل دستیابی است.

نخست ،دادههای این پایگاه بارشی با فرمت  ncدر محیط نرم افزار متلب2فراخوان و خوانده شد .با کدنویسی در این
نرمافزار آرایهای به آرایش  20819 ×0 100 2حاصل شد که بر روی سطرها روزها و بر روی ستونها یاختههای مکانی بر
روی قلمرو خاورمیانه قرار گرفت .با کدنویسی در محیط این نرمافزار و با استفاده از تابع اینپولیگون 3دادههایی که

حوضه کارون را در بر میگرفت استخراج گردید .بدین ترتیب ،آرایهای به ابعاد  20819 × 100بدست آمد که پایه و
اساس محاسبات در این پژوهش قرار گرفت .نمایههای مورد استفاده در این پژوهش از فهرست نمایههای پیشنهادی
گروه کارشناسی تغییر اقلیم و نمایهها انتخاب شد .این گروه شاخصهای اصلی را با تاکید بر روی رخدادهای حدی
اقلیمی ارائه نمودهاند که از سری دادههای روزانه ثبت شده قابل استخراج است .برای این که نمایههای محاسبه شده برای
يكند (عساکره.) 387 1 ،
نرو ،شرايط را براي ميانيابي فراهم م 
 .1پيمونگاه نقاطي است كه متغير مكاني در آن اندازه گيري شده و داراي ارزش معلوم است و ازاي 

-Matlab
- Inpolygon

2
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دورههای آینده نیز قابل استناد باشد ،دورههای پایه را سازمان جهانی هواشناسی انتخاب میکند (برای مثال 1 96 1- 1990
و  .)1 97 1-0 00 2امروزه به دلیل دسترس بودن دادهها دورهی پایه را  1 97 1-0 00 2در نظر میگیرند .این نمایهها در پنج
گروه زیر طبقهبندی میشود ):)Alexander et al, 2006

 -1نمایههای حدی نسبی (صدکی) :این نمایهها نشانگر این هستند که مقادیر حدی تا چه اندازه نسبت به دوره پایه تغییر می-

کنند .نمایههای بارش در این گروه میزان کاهش بارش صدکهای باالی  95درصد ( )R95pو صدک  )R99p( 99را در یک
سال به ما نشان میدهند .در حقیقت ،واکاوی این نمایهها در یک پهنه روند افزایش (کاهش) بارش را آشکار میکند.

 -2نمایههای آستانهای :نمایههایی هستند که تعداد روزهای باال و یا پایینتر از یک آستانه را نشان میدهند .به بیان دیگر این
نمایهها نشانگر تعداد روزهایی است که فراسنجهای اقلیمی مانند دما یا بارش از یک آستانه ثابت فراتر میروند .در این بین

تعداد روزهای بارشی فرین بیش از  02 ، 10و  25میلیمتر به ترتیب با ( )R20( ،)R10و ( )R25نشان داده میشود.

 -3نمایههای حدی دورهای :این نمایهها دورههای خشک و تر زیاد از حد در طول فصل رشد را مشخص میکند .نمایههای
روزهای متوالی خشک ( )CDDو روزهای متوالی مرطوب ( )CWDاز این دسته نمایهها هستند.

 -4نمایههای حدی مطلق :این نمایهها مربوط به مقادیر مطلق بارش هستند .برای نمونه بیشینه مقدار بارش یک روزه RX1
در ماه در این گروه جای میگیرد.

 -5نمایههایی که در هیچ یک از گروههای فوق جای نمیگیرد؛ نمایهی سادهی شدت بارش روزانه ( )SDIIدر زمره این
گروه محسوب میشود.
جدول  -1نمایههای بارش فرین ،اخذ شده از وب سایت گروه شناسایی تغییر اقلیم و نمایهها
ردیف

RX1

تعریف

یکا

بیشینه مقدار بارش یک روزه :بیشترین مقدار بارش یک روزه در ماه

میلی-

2

SDII

نمایهی سادهی شدت بارش روزانه :این نمایه نسبت مقدار کل بارش ساالنه به تعداد روزهای بارشی (بارش بیشتر یا مساوی با یک میلیمتر) است .فرض کنید که  RRwjمقدار بارش روزانه در

3

R10

1

نمایه

1

متر
روزهای مرطوب (حداقل یک میلیمتر) در دوره  jام است .اگر  Wبیانگر تعداد روزهای مرطوب در دوره  jام باشد؛ نمایه ساده شدت بارش روزانه از رابطه زیر حاصل میشود:

میلی-
متر

w

∑ RRwj
4
5
6
7
8

R20
R25
CDD
CWD
R95p

W

SDII j = w =1

روزهای همراه با بارش سنگین :تعداد روزهایی از سال که بارش بیشتر یا مساوی با  10میلیمتر باشد.

روز

روزهای همراه با بارش بسیار سنگین :تعداد روزهایی از سال که بارش بیشتر یا مساوی  02میلیمتر باشد.

روز

روزهای با بارش بیش از  25میلیمتر :تعداد روزهایی از سال که بارش دستکم  25میلیمتر باشد.

روز

روزهای متوالی خشک :بیشینه تعداد روزهای متوالی که بارش کمتر از  1میلیمتر است.

روز

روزهای متوالی مرطوب :بیشینه تعداد روزهای متوالی که بارش بیش از  1میلیمتر است.

روز

روزهای خیلی مرطوب :مجموع مقدار بارش روزهایی از سال که مقدار بارش فراتر از صدک  95ام دورهی پایه باشد .فرض کنید که  RRwjمقدار بارش روزانه در روزهای مرطوب

میلی-

(حداقل بارش یک میلیمتر) در دوره  jام است و  RRwn95صدک  95ام بارش روزهای مرطوب در دوره پایه باشد .اگر  Wبیانگر تعداد روزهای مرطوب در دوره پایه باشد؛

متر

روزهای خیلی مرطوب از رابطه زیر حاصل میشود:
w

R 95 p j = ∑ RRwjwhereRRwj 〉 RRwn 95
w =1

9

R99p

روزهای بسیار مرطوب :مجموع مقدار بارش روزهایی از سال که مقدار بارش فراتر از صدک  99ام دورهی پایه باشد .فرض کنید که  RRwjمقدار بارش روزانه در روزهای مرطوب

(حداقل بارش یک میلیمتر) در دوره  jام است و  RRwn99صدک  99ام بارش روزهای مرطوب در دوره پایه باشد .اگر  Wبیانگر تعداد روزهای مرطوب در دوره پایه باشد؛

میلی-
متر

روزهای بسیار مرطوب از رابطه زیر حاصل میشود:
w

R 99 p j = ∑ RRwjwhereRRwj 〉 RRwn 99
w =1

http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI
1

)-Expert Team on Climate Change Detection and Indices(ETCCDI
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در ادامه ،با انجام کدنویسی در محیط نرمافزار متلب فراوانی ساالنهی هر یک از نمایهها بر روی تک تک یاختهها
محاسبه گردید .سپس برای آشکارسازی روندهای احتمالی در هر یک از یاختهها از آزمون ناپارامتری منکندال در
سطح اطمینان  95درصد بهرهگرفته شد .در ادامه برای نمایش دادهها از نرمافزار  ARCGISاستفاده گردید .مراحل
محاسبۀ آمارۀ این آزمون به شرح زیر است:

1

الف -محاسبه اختالف بین ت 
کتک جمالت سری با همدیگر و اعمال تابع عالمت و استخراج پارامتر  sبه شرح
زیر:
n

n −1

) S = ∑ ∑ sgn (x j − x k
k =1 j= k +1

که  nتعداد جمالت سری ،و  Xjو � Xبهترتیب دادههای  jام و  kام سری هستند Sgn.تابع عالمت است که از روابط زیر
بدست میآید:

+ 1 if ( xj − xk ) > 0

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


ب -محاسبۀ پراش توسط یکی از روابط زیر:
m

...........if .......n〉10

...........if.......n 〈10

)n − (n − 1)(2n + 5) − ∑ t (t − 1)(2t − 5

) n ( n - 1 )( 2 n + 5
18

i −1

18

= )var( s

= )Var(S

یهایی است که در آنها حداقل یک دادۀ تکراری وجود دارد و  tنیز بیانگر
که  nتعداد دادهها و  mمعرف تعداد سر 
فراوانی دادههای با ارزش یکسان است.
ج -استخراج آمارۀ  zبه کمک یکی از روابط زیر:

S >0

if

S =0

if

S <0

if

S −1
) Var ( s
0
S +1
) Var ( s




Z =




یشود که رابطۀ زیر برقرار
د -در یک آزمون دو دامنه جهت روندیابی سری دادهها ،فرض صفر در صورتی پذیرفته م 
باشد .فرض صفر بر نبود روند و تصادفی بودن آن داللت دارد .به عبارت دیگر Z ،از نظر آماری معنادار نیست و
سري زمانی نمایه موردنظر از خود روندي نشان نمیدهد.
|Z| ≤ Z α /2

sign function

1.
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یدار α
یشود و  Zαآمارۀ توزیع نرمال استاندارد در سطح معن 
یداری است که برای آزمون در نظر گرفته م 
که  αسطح معن 

میباشد که با توجه به دو دامنه بودن آزمون ،از α⁄2استفاده شده است .در پژوهش حاضر ،این آزمون برای سطح اطمینان
 95درصد بهکار گرفته شد .فرض مقابل یا یک بر وجود روند داللت دارد و به این معنی است که  Zاز نظر آماری

معنادار است .وقتی این فرض تأیید میشود که  Z < −Z α /2یا  Z > Z α /2باشد .مقادیر مثبت  Zروند صعودی و

مقادیر منفی روند نزولی را در دادهها نشان میدهد (ویوکانادان.) 04 1 ، 2007 ،1
یافتههای پژوهش

نتایج حاصل از واکاوی روند نمایهها برای بازهی زمانی  1 95 1- 2007در شکلهای  1و  2نشان داده شده است .در

این اشکال پهنههایی که نشان از روند معنادار مثبت هستند با رنگ آبی ،مناطقی که حاکی از روند معنادار منفی می-

باشند با رنگ قرمز و پهنههای فاقد روند با رنگ مشکی نشان داده شدهاند.
 -1نمایهی (:)Rx1
این نمایه بیانگر شدت بارش روزانه است و بیشترین مقدار بارش روزانه در ماه را نشان میدهد .میزان بارش یک
روزه در بخشهای شمالی ،نیمه شرقی و منتهیالیه جنوبی حوضه کارون در طی دوره زمانی مورد بررسی روند
معنادار افزایشی دارد .به عبارت دیگر ،بر اساس این نمایه  34درصد از حوضه مزبور از روند افزایشی بارش
برخوردار بوده است .این در حالی است که  66درصد از پهنه مطالعاتی واقع در نیمه غربی و جنوبشرقی حوضه
کارون فاقد روند معنادار بارش بوده است .بدین ترتیب ،بر اساس این نمایه روند معنادار کاهشی بارش در منطقه
مشاهده نمیشود (شکل .)3
 -2نمایهی سادهی شدت بارش روزانه (:)SDII
این نمایه که مبین شدت بارش روزانه است؛ سهم بارش روزانه را از مجموع بارش ساالنه نشان میدهد .بررسی این
نمایه نشان میدهد در بخشهای وسیعی از منطقه روند افزایشی دیده میشود یا به عبارت دیگر به طور میانگین،
شدت بارشهای روزانه در حال افزایش است 77 .درصد از منطقه روند افزایش در این نمایه را نشان میدهند.

شکل  )3روند نمایهی بیشینه مقدار بارش یک روزه ( )RX1شکل  )4روند نمایهی روزهای همراه با بارش سنگین ( )SDIIمنبع :نگارندگان

. Vivekanandan

1
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این پهنهها عمدتًاًا منطبق بر نوار کوهستانی زاگرس است .از حیث این نمایه  02درصد از گستره مطالعاتی روند
معناداری را نشان نمیدهند ،تنها در  3درصد از منطقه روند کاهش در این نمایه دیده میشود (شکل  .)4روند
کاهش در این نمایه نشاندهندهی کاهش شدت بارشهای روزانه است.
 -3تعداد روزهای همراه با بارش سنگین (:)R10
واکاوی این نمایه آشکار میسازد که در پهنههای وسیعی از حوضه کارون تعداد روزهایی از سال که بارش بیشتر یا
مساوی با  10میلیمتر است روند معنادار افزایشی دارد .به بیان دیگر ،بر اساس این نمایه  69درصد از حوضه مزبور
از روند افزایشی بارش برخوردار بوده است .این پهنهها که عمدتًاًا منطبق بر توده کوهستانی زاگرس و پایکوههای آن
است؛ نیمه شرقی حوضه و بخشهایی از شمال ،مرکز و جنوب این گستره جغرافیایی را در بر میگیرد .از این در
حالی است که بر اساس این نمایه 31 ،درصد از پهنه مطالعاتی واقع در غربی و بخشهایی از جنوبغربی حوضه
کارون که منطبق بر بخشهای مسطح آن میباشد فاقد روند معنادار بارش بوده است (شکل .)5
 -4تعداد روزهای همراه با بارش بسیار سنگین (:)R20
واکاوی روند تعداد روزهای همراه با بارش سنگین بیشتر یا مساوی  02میلیمتر نشان میدهد که در  70درصد از
حوضه مورد بررسی روند تعداد روزهای با بارشهای دست کم  02میلیمتر افزایشی و در  30درصد آن فاقد روند
است .نکتهی در خور توجه این است که در هیچ بخشی از گستره حوضه همانند الگوی نمایه ( )R10روند کاهشی
در این نمایه نیز مشاهده نمیشود (شکل  .)6به عبارت دیگر ،الگوی پراکنش این نمایه در حوضه کارون همانند
الگوی نمایهی ( )R10میباشد.

شکل  )5روند نمایهی روزهای همراه با بارش سنگین ( )R10شکل  )6روند نمایهی روزهای همراه با بارش بسیار سنگین ( )R20منبع :نگارندگان

 -5تعداد روزهای همراه با بارش بیش از  25میلیمتر (:)R25
واکاوی این نمایه گویای آن است که در  17درصد از حوضه مطالعاتی که عمدتًاًا ارتفاعات زاگرس و مناطق کوهپایهای را
شامل میشود؛ تعداد روزهای همراه با بارش بیش از  25میلیمتر دارای روند معنادار افزایشی و در  29درصد آن که از
نظر توزیع ارتفاعی پهنههای مسطح را در بر میگیرد؛ بدون روند است .در این نمایه نیز همانند نمایههای ( )R10و ()R20
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روند منفی و کاهشی در حوضه مورد بررسی مشاهده نمیشود .الگوی پراکنش این نمایه بیشتر بر روی نوار ارتفاعات
زاگرس متمرکز شده است (شکل .)7
 -6نمایهی روزهای متوالی خشک (:)CDD
واکاوی این نمایه نشان میدهد که در گستره بسیار وسیعی که  94درصد از حوضه کارون را در برمیگیرد روزهای
متوالی خشک روند معناداری ندارد 3 .درصد از پهنه مورد بررسی روند کاهشی و  3درصد دیگر نیز روند افزایشی
را نشان میدهند .بخشهایی که دارای روند کاهشی هستند یا به عبارت دیگر روزهای متوالی خشک آنها در حال
کاهش است قلمرو بسیار کوچکی را در جنوب حوضه و قسمتهایی که دارای روند افزایشی هستند؛ به بیان دیگر
روزهای متوالی خشک آنها رو به افزایش است نیز گستره اندکی را در جنوبغربی حوضه در بر میگیرند (شکل .)8

شکل  )7روند نمایهی روزهای همراه با بارش بیش از  25میلیمتر ( )R25شکل  )8روند روزهای متوالی خشک ()CDD
منبع :نگارندگان

 -7نمایهی روزهای متوالی مرطوب ()CWD
تحلیل روند نمایهی روزهای متوالی مرطوب ( )CWDنشاندهنده آن است که در گستره وسیعی از حوضه مورد
بحث این نمایه فاقد روند است .به عبارت دیگر ،این نمایه در  87درصد از پهنه مطالعاتی بدون روند و در 13
درصد از آن روندی افزایشی دارد .بخشهای شمالی ،جنوبی ،غربی و جنوبشرقی حوضه کارون فاقد روند و
بخشهای غربی و پهنههای اندکی در جنوبغربی و جنوبشرقی آن دارای روند مثبت معنادار است (شکل .)9
 -8روزهای خیلی مرطوب (:)R95p
طبق تعریف ،این نمایه نشاندهندهی مجموع مقدار بارش روزهایی از سال است که مقدار بارش بیش از صدک 95
ام دورهی پایه ( )1 97 1-0 00 2باشد .واکاوی روند این نمایه بر روی حوضه کارون نشان داد که میزان بارش حاصل
از روزهای خیلی مرطوب درگستره وسیعی از این حوضه مشتمل بر پهنههای شمالی ،مرکزی ،شرقی و جنوبشرقی
رو به افزایش است .به بیان دیگر ،در  63درصد از مساحت پهنه مطالعاتی روند افزایشی در این نمایه کام ًالًال آشکار
است .این در حالی است که این نمایه در  37درصد از حوضه که عمدتًاًا بخشهای شمالشرقی ،غربی و جنوبغربی
حوضه را در بر میگیرد فاقد روند معنادار است (شکل .) 10
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شکل  )9روند نمایهی روزهای متوالی مرطوب ( )CWDشکل  ) 10روند نمایهی روزهای خیلی مرطوب ()R95p
منبع :نگارندگان

 -9روزهای بسیار مرطوب (:)R99p
پراکنش فضایی این نمایه که همانند نمایه روزهای خیلی مرطوب است نشان میدهد که روند روزهای بسیار
مرطوب در بخشهای بسیار گستردهای از حوضه که غالبًاًا بخشهای شمالی ،نیمه شرقی و جنوبشرقی را در بر
میگیرد مثبت و افزایشی است .این پهنهها  73درصد از حوضه کارون را شامل میشود .نمایه مزبور تنها در 27
درصد از مساحت حوضه که عمدتًاًا مشتمل بر بخشهای غربی و جنوبغربی است روند معناداری را از خود نشان
نمیدهد (شکل .)11

شکل  )11روند نمایهی روزهای خیلی مرطوب ()R99p
منبع :نگارندگان

همانگونه که جدول  )2نشان میدهد بیشینه روند کاهشی نمایههای مورد بررسی به نمایههای ( )SDIIو ()CDD
اختصاص دارد که در آنها  3درصد از حوضه مورد بررسی روند کاهشی را در این نمایهها نشان میدهد .نمایههای
( )R20( ،)R10و ( )R25در تمامی حوضه کارون فاقد روند کاهشی است .این موضوع گویای این واقعیت است که
تعداد روزهای رخداد بارشهای سنگین و بسیار سنگین در حوضه مزبور روند منفی و کاهشی نداشته است.
بیشترین مساحت فاقد روند در بین نمایهها مربوط به نمایهی روزهای متوالی خشک ( )CDDاست که  94درصد از
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حوضه مطالعاتی را در بر میگیرد .نمایهی ( )SDIIبیشترین روند افزایش در حوضه را نشان میدهد که طی آن 77
درصد از پهنه مورد بحث از حیث این نمایه روند مثبت را نشان میدهد.
جدول  -2درصد پهنههای دارای روند معناداری نمایههای فرین بارش در حوضه کارون
نمایه

RX1
SDII

R10mm
R20mm
R25mm
CDD
CWD
R95pTOT
R99pTOT

درصد پهنه دارای روند کاهشی

درصد پهنه فاقد روند

درصد پهنه دارای روند افزایشی

0

66

34

3

02

77

0

31

69

0

30

70

0

29

17
3

3

94

0

87

13

0

37

63

0

27

73

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری
هدف از این پژوهش شناسایی و واکاوی روند نمایههای فرین بارش در حوضه کارون در بازه آماری 1 95 1- 2007
بود .بدین منظور دادههای شبکهای بارش پایگاه داده افرودایت در دوره مورد بحث استفاده شد .برای شناسایی و
واکاوی روند نمایههای فرین بارش بر روی تعداد  100یاخته در حوضه مطالعاتی آزمون منکندال اعمال گردید و
روند در سطح اطمینان  95درصد مورد ارزیابی قرار گرفت .یافتههای این پژوهش آشکار ساخت که اغلب نمایههای

فرین بارشی روندی مثبت و افزایشی را نشان میدهند .در این بین نمایهی بسیار مهم ( )SDIIکه مبین شدت بارش-
های روزانه است دارای روند صعودی چشمگیری بوده است؛ به گونهای که در  77درصد از مساحت حوضه کارون
روند افزایشی این نمایه کام ًالًال آشکار است .در این حوضه نمایههای ( )R20( ،)R10و ( )R25نیز که بیانگر تعداد
روزهای همراه با بارش سنگین ،بسیار سنگین و بیش از  25میلیمتر است دارای روند مثبت قابل توجهی بوده است؛
به گونهای که به ترتیب  70 ، 69و  71درصد از مساحت پهنه مطالعاتی روند افزایشی را از حیث این نمایهها تجربه
کرده است .این نمایهها عمدتًاًا در بخشهای غربی و جنوبغربی حوضه فاقد روند و ایستا بوده و تغییرات معناداری
به لحاظ آماری در سطح اطمینان  95درصد از خود نشان نمیدهند .نمایههای ( )R95pو ( )R99pکه به ترتیب
بیانگر روزهای خیلی مرطوب و بسیار مرطوب است نیز در حوضه مطالعاتی روند افزایشی باالیی دارد؛ به طوری که
این نمایهها به ترتیب در  63و  73درصد از گستره مطالعاتی دارای روند افزایشی معنادار است .یافتههای این
پژوهش با نتایج مسعودیان و دارند (  ) 15که معتقدند نمایهی ( )SDIIدر ایران دارای باالترین درصد افزایش بوده
است انطباق و همخوانی دارد .از آن جایی که بارش از جمله نهادههای مهم اقلیمی است؛ گرایش و تمرکز زمانی
نزوالت جوی و همینطور رخداد مقادیر قابل توجهی از بارش حوضه کارون در طی چند روز از سال و در عین
حال ،محدود شدن بارش به چند رخداد فرین میتواند عوارض زیستمحیطی سویی به همراه داشته باشد .از این

رو ،در پهنههایی که بارش در حوضه مورد بحث فاقد روند است؛ اما نمایههای فرین روندی افزایشی را دنبال می-
کند؛ پیامدهای ناگوار زیستمحیطی ،فرسایش خاک و برهم خوردن نظام توزیع بارش ،تدابیر و تمهیدات الزم برای
مواجه با این معضالت را میطلبد.
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