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 چکیده

 جوی فرین رخدادهای مرتبط با های مالیزیان و اجتماعی اقتصادی، پیامدهای سبب به اخیر هایدهه در اقلیمی تغییرات به توجه

های است. در این ارتباط، واکاوی مقادیر حدی بارش و رویدادهای مرتبط با آن از اهمیت خاصی در مدیریت بخش یافته افزایش

های فرین شهرسازی و حمل و نقل برخودار است. در این پژوهش به منظور واکاوی روند نمایهمختلف نظیر کشاورزی، منابع آب، 

 × 79/0در تفکیک مکانی  1591-7002 ای بارش افرودایت طی دوره زمانیهای پایگاه شبکهبارش در حوضه آبریز کارون از داده

افزار ی خاورمیانه در نرمبرای کل منطقه 70815×71000ابعاد های اولیه در ی قوسی بهره گرفته شد. نخست، آرایه دادهدرجه 79/0

گرفت. از آرایه اولیه استخراج گردید که حوضه کارون را در بر می 70815×100ای در ابعاد لب تولید شد. سپس آرایهمت

 های بیشینه بارش یک روزهایههای مکانی بود. در ادامه، نمی یاختههای آن نمایندهی روزها و ستونسطرهای این آرایه نماینده

(RX1نمایه ساده شدت بارش ،) (SDII تعداد روزهای با بارش مساوی و یا بیشتر از ،)مترمیلی 79و  70، 10 (R25, R20, 

R10( تعداد روزهای متوالی خشک ،)CDD( تعداد روزهای متوالی مرطوب ،)CWD مجموع ساالنه بارش روزهای خیلی ،)

های استاندارد توصیه شده توسط ( از لیست نمایهR99p) ساالنه روزهای با بارش بسیار مرطوب ( و مجموعR95p) مرطوب

بینی اقلیم انتخاب شد و برای شناسایی و ی تحقیقاتی تغییرپذیری و پیششناسی سازمان هواشناسی جهانی و برنامهی اقلیمکمیته

های شرقی، شمالی و مرکزی حوضه ها نشان داد که در پهنهیافتهکندال استفاده گردید.  -تحلیل روند از روش ناپارامتری من

در غرب حوضه فاقد روند  غالباًها مثبت و بر روی بخش اندکی از آن در غرب و جنوب منفی است. نمایه غالباًکارون، روند، 

ی است؛ بلکه شدت و مقادیر های فرین در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی حوضه رو به فزونهستند. نه تنها بسامد رویداد بارش

های اخیر متمرکز شده و هم ها در دهبارش حاصل از آنها نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر، هم زمان رخداد بارش در این پهنه

ی رهافتد. بیشترین گستهای سنگین و ابرسنگین اتفاق میبخش قابل توجهی از بارش ساالنه در طی چند روز از سال به صورت بارش

(، روزهای همراه با R99p) (، روزهای بسیار مرطوبSDII) ی شدت بارش روزانهی سادههایِ، نمایهروند افزایشی مربوط به نمایه

-کمترین تغییرات روند افزایشی نیز مربوط به نمایه باشد.می( R20) ( و روزهای همراه با بارش بسیار سنگینR25) بارش ابرسنگین

 ( است.CDD) خشکی روزهای متوالی 

 

 های فرین، روند، کارون.بارش، نمایه :واژگان کلیدی
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 همدقم

 نیرت عیاش زا یكی ناونع هب ؛دراد یرشب تایح فلتخم داعبا رب هک یبولطمان تارثا ببس هب میلقا رییغت شلاچ هزورما
 یسونایقا -یوج هدیچیپ هدیدپ كی میلقا رییغت .تسا حرطم ایند حطس رد یعامتجا ـ یسایس یتح و یملع ثحابم
 ،وج ،اهناشفشتآ ،یدیشروخ یاهتیلاعف نوچ یلماوع زا رثأتم هدیدپ نیا .تسا تدم زارد و یناهج سایقم رد
 عضو رد ینوگرگد هب رجنم رییغت نیا .دنراد لباقتم شنکردنا هک دشابیم وج رد یاهناخلگ یاهزاگ دصرد و اه سونایقا
 و هرتسگ هک هلئسم نیا رواب ریخا یاهلاس رد .دوشیم ببس یناهج میلقا رد ار یدیدج دنور و هدیدرگ اوه و بآ

 یهتیمک .(IPCC،2007) تسا هدش تیوقت ،هتشاذگ ینوزف هب ور مكی و تسیب یهدس رد نیرف یاهدادخر تدش
 شراب .(IPCC, 1995) تسا ریذپانراكنا میلقا رییغت رب یرشب یاهتیلاعف رثا هک هدرک راكشآ زین میلقا رییغت لودلانیب
 رد نانچ نآ سوسحمریغ ای و سوسحم لماوع ریثأت ،عقاو رد .تسا یعیبط یاه هدیدپ نیرت یقافتا و نیرت هدیچیپ زا یكی
 هداد قوس کانبوشآ و هدیچیپ ۀدیدپ كی یوس هب نشور دنمنوناق ماظن كی زا ار دنور نیا هک تسا لیخد هثداح داجیا
 دوریم رامش هب یسانشمیلقا رد مهم تاعوضوم زا یكی شراب نیرف یاهدادخر یواکاو ،نیاربانب .تسا
 اب میلقا رییغت ددعتم یاههیامن نآ یناكم شنکارپ و میلقا رییغت ییاسانش روظنم هب .(0،1331سورب و 1،1331یسابوا)
 حطس رد فلتخم یشهوژپ زکارم نارگشهوژپ طسوت میلقا رییغت هدیدپ ییاضف و ینامز شنکارپ یزاسراكشآ فده
 یتاقیقحت یهمانرب و یناهج یسانشاوه نامزاس یسانشمیلقا یهتیمک ،طابترا نیا رد .دناهتفای شرتسگ و یفرعم ناهج
 و یمیلقا یاهنیرف هب تبسن دحاو شنیب كی هب لین روظنم هب ار اههیامن نیا زا یتسرهف میلقا ینیبشیپ و یریذپرییغت
 ییاهیگژیو هک تسا شراب و امد یاهجنسارف یارب هیامن 10 رب لمتشم تسرهف نیا .تسا هدرک یفرعم یسانشاوه
 11 هناگ 10 یاههیامن نیا نایم زا .تسا هتفرگ رارق هجوت دروم نآ رد یمیلقا یاه نیرف موادت و تدش ،دماسب ریظن
 یاهلاس یط اههیامن نیا زا یرایسب نارگشهوژپ .دشابیم شراب هب طوبرم رگید یهیامن 11 و امد اب طابترا رد هیامن
 دنور (9220)9ناراكمه و وگلادیه :هلمج زا .دناهدربهرهب یمیلقا یاهنیرف تارییغت دنور یزاسراكشآ یارب ریخا
 دومن راكشآ شهوژپ نیا یاههتفای .دندرک یسررب متسیب نرق مود یهمین یط ار ایناپسا یایسنلاو رد شراب یهنازور
 دنور دوجو اب نینچمه .تسا هتشاد یگتسب یشراب دادیور دنچ رد هدش ادیپ تارییغت هب اهنت هنالاس شراب تارییغت هک
 یاهصخاش دنور یواکاو نمض (9220) 1لكنک .تسا هتفای ینوزف هنالاس شراب اب اهنآ شنکارپ ،اهدادخر نیا یفنم
 2031 یاهههد رد نیرف یشراب یاهدادیور یناوارف رد یریگمشچ شیازفا هک داد ناشن هدحتم تالایا رد نیرف یشراب
 یعیبط یریذپرییغت زا یشان نیرف یشراب دادیور رد ریخا تارییغت هک تسا رواب نیا رب یو .تسا هتشاد دوجو 2931 و
 رظن زا دیابن زین ار دنوشیم یاهناخلگ یاهزاگ شیازفا هب رجنم هک یناسنا یاهتیلاعف ،لاح نیع رد .تسا هدوب میلقا
 مود یهمین رد ناملآ برغ یور رب شراب و امد یاهنیرف دنور یسررب اب ۱(۱220) یسودراب و اچیدنویه .تشاد رود
 لصف زج هب هنهپ نیا رد نیرف یاهشراب یناوارف و تدش ،لوصف یهمه رد هک دندیسر هجیتن نیا هب متسیب نرق

                                                                                                                                                                
1-Obasi 
2 - Bruce 
3-Hidalgo et al 
4-Kunkel 
5-Hundexha&Bardossy 
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 رد (۱220)1وز و گناو .دراد دوجو تلاح نیا سكع ناتسبات رد هک تسا یلاح رد نیا .دراد یشیازفا یدنور ناتسبات
 روشک نیا یاههاگتسیا یشراب یاههداد زا یریگهرهب نیچ اب رد شراب یدح یاهدادخر دنور یسررب نمض یشهوژپ
 شهوژپ .تسا هداد خر ناتسبات لصف رد اهنت یدح یاهشراب شیازفا هک دنتفایرد 1220 ات 1131 ینامز یهزاب رد
 زا ناشن 9220 ات 2۱31 ینامز هرود رد هنایمرواخ رد یمیلقا نیرف یاهصخاش دنور صوصخ رد ناراكمه و 0گناژ
 تارییغت لیلحت اب (1220) ناراكمه و 9ردناسكلا .دراد هقطنم نیا رد شراب یدح یاهصخاش رد فیعض دنور دوجو
 یاهصخاش رد رادینعم یشیازفا دنور 1۱31-9220 ینامز هزاب یط رد نیمز هرک شراب و امد یدح یاهصخاش رد
 یدح یاهشراب رد تبثم دنور دوجو زا تیاكح نانآ یاههتفای ،لاح نیع رد .دنداد ناشن ار هنیمک یاهامد هب طوبرم
 هضوح نیرف یامد و شراب یاهصخاش یواکاو نمض (1220)1زسارگنوپ و یلوثراب .تشاد اههاگتسیا زا یخرب یور
 نیب نیرف یاهشراب دماسب و تدش شیازفا دوجو اب هکدنتفایرد 1220 ات 1131 ینامز هزاب رد ناتسراجم رد نایساپراک
-نیرف دنور لیلحت اب (3220) ۱ابات و لاپ .تسا هتشاد یلوزن یدنور هضوح نیا رد لک شراب ،1220 و 1131 یاهلاس
 قطانم زا یاهراپ رد هناتسمز و هزییاپ یاهشراب هک دندیسر هجیتن نیا هب ناتسودنه یالاریک رد یلصف شراب یاه
 ناراكمه و1 یوچ .دهدیم ناشن ار یشهاک یدنور هراهب یاهشراب هک تسا یلاح رد نیا ؛دراد رادانعم یدنور
 و (۱۱31-1220) ینامز هزاب رد مارآ سونایقا ییایسآ شخب رد شراب یاهنیرف و نیگنایم تارییغت یسررب اب (3220)
 نیرف یاهدادخر اهنت .تسا هدوب دنور دقاف هزاب نیا رد شراب هک دنداد ناشن یسانشاوه هاگتسیا 911 زا یریگهرهب اب
 و 1اتسوک .دهدیمن ناشن ار یصاخ شنکارپ یوگلا هتبلا هک هتشاد رادانعم یدنور اههاگتسیا زا دصرد 29 رد شراب
 مهس هک دندومن راكشآ لاغترپ رد شراب نیرف یاهدادخر میلقا رییغت یاههراگنا یواکاو نمض (0120) ناراكمه
 و 1گناو .تسا هتفای شیازفا اهشراب لک هب تبسن راهب و ناتسمز لصف رد لاغترپ قرشلامش رد نیرف یاهشراب
 اب 2131-1120 ینامز یهرود رد نیچ قرشلامش رد شراب نیرف یاهدادخر دنور یسررب اب (9120) ناراكمه
-هیامن هک یلاح رد ؛دراد یشیازفا دنور كشخ یلاوتم یاهزور یهیامن هک دنتفایرد یسانشاوه هاگتسیا 11 زا هدافتسا
 .دهدیم ناشن ار یشهاک دنور (R25) رتمیلیم ۱0 و (R20) رتمیلیم 20،(R10) رتمیلیم 21 ِژنیگنس یاهشراب یاه
 هب 2۱31-2220 ینامز هزاب رد لاغترپ لامش رد نیرف یاههیامن دنور یواکاو نمض (9120) 3وسوگارف و سوتناس
 (R30) رتمیلیم 29 زا شیب شراب اب هارمه یاهزور ،(R95p) بوطرم یلیخ یاهزور یاههیامن هک دندیسر هجیتن نیا
 هک داد ناشن (1191) یوقت و یدمحم یاه هتفای زین ناریا رد .دراد یشیازفا یدنور (Rx5) هزور جنپ شراب رثکادح و
 یسررب نمض (1191) یدمحم و یوقت .دراد نارهت هاگتسیا رد میالم بیش اب یشهاک دنور شراب یدح یاهصخاش
 تشگزاب ۀرود هک دندیسر هجیتن نیا هب روشک دیدمه هاگتسیا 11 رد یدح یمیلقا یاهدادیور تشگزاب ۀرود
 تیاهن رد و تسا هدش رتینالوط درس یدح یاهصخاش تشگزاب ۀرود و هلاس هد شراب و مرگ یدح یاه صخاش

                                                                                                                                                                
1  - Wang & Zhou 
2. Zhang 
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 و یرگسع یاههتفای .تسا هدش رتمک درس یدح یاهصخاش و رتشیب شراب و مرگ یدح یاهصخاش عوقو یناوارف
 شهاک زا ناشن 2331 ات 1131 یرامآ هرود رد ناریا رد یدح یاه شراب یاههیامن دنور دروم رد (1191) ناراكمه
 زا شیب نیگنس شراب هیامن هک تسا یلاح رد نیا .دراد ناریا زا موس ود رد رت یاهزور رد شراب هنالاس رادقم راكشآ
 و تبثم دنور روشک یبونج قطانم رد كشخ یاهزور دادعت هک دومنراكشآ شهوژپ نیا .تسا هتفای شیازفا رتمیلیم 21
 یسررب اب (3191) ناراكمه و هدازمیحر .تسا هتشاد یفنم دنور ناریا یبونج یاهشخب موس كی رد رت یاهزور دادعت
 نادنبخی یاهزور نوچ یدح یاههیامن هک دنتفایرد 1۱31-9220 هرود یط ناریا رد امد یمیلقا یدح یاه هیامن دنور
(FD)، یخی یاهزور (ID)، درس یاهزور TX10P)، درس یاهبش TN10P))، امد یزورهنابش تارییغت هنماد (DTR) 
 شراب یاههیامن تارییغت ییاسانش نمض (0391) دنراد و نایدوعسم .تسا یفنم دنور یاراد روشک طاقن بلغا رد
 راون یور رب رد و تبثم دنور ،روشک برغبونج و برغ قطانم رد هک دندومن راكشآ ریخا ههد یط ناریا نیرف
 یواکاو .دنهدیمن ناشن دوخ زا یدنور روشک یقرش همین رد اههیامن .تسا یفنم دنور ناریا لامش رد یكیراب
 نیرف شراب یاههیامن رتشیب تارییغت هک داد ناشن (9391) دنراد طسوت هیمورا رد امد و شراب یدح ریداقم تارییغت
 ،نیگنس یاه شراب دادخر دماسب زا ریخا لاس دنچ یط نینچمه .دراد یرادانعم یلوزن دنور هعلاطم دروم هرود یط
 .تسا هدش هتساک تدش هب هیمورا هنالاس شراب لک نازیم و نیگنسربا

 شقن ،روشک یزرواشک تادیلوت دصرد 91 و یبآ قرب یژرنا دصرد 11 نیمأت هطساو هب نوراک هضوح هک ییاج نآ زا
 نیرف یاههیامن تارییغت یسررب فده اب رضاح شهوژپ ؛(1 لكش) دراد روشک یژرنا و اذغ نیمأت رد یریذپانراكنا
 نیا رد ار شراب تارییغت ات تفرگ تروص تیادورفا هاگیاپ یاهكبش یاههداد زا یریگهرهب اب نوراک هضوح رد شراب

 .دشکریوصت هب هدرتسگ هضوح

 
 ناگدنراگن :عبنم  نوراک زیربآ هضوح تیعقوم -1 لکش

 اهشور و داوم

 لمتشم هاگیاپ نیا یاه هداد .تسا  هدش داجیا نپاژ یسانشاوه سناژآ تاقیقحت ةسسؤم طسوت APHRODITE1 ۀداد هاگیاپ
 ،هاگیاپ نیا رد .تسا  هدش لصاح یجنس ناراب تادهاشم زا هک تسا ایسآ ورملق رد یا هكبش شراب ةنازور یاه هداد رب

                                                                                                                                                                
1. Asian Precipitation. Highly-Resolved Observational Data Integration Towards Evaluation of Water Resources 
(APHRODITE's Water Resources) 
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 1۱31 ینامز ۀزاب یارب ییایفارغج ضرع و لوط ةجرد ۱/2 × ۱/2 و ۱0/2 ×۱0/2 یناكم كیكفت رد شراب ةنازور یاه هداد
 یا هراق سایقم رد هنازور یشراب تدم دنلب ۀدروآرف اهنت APHRODITE ةنازور یشراب یاه هداد .تسا سرتسد رد 1220 ات
 ،ایلامیه ةقطنم ۀدنرادرب رد و تسا ایسآ ۀراق یارب 1اه هاگنومیپ یشراب ةنازور یاه هداد زا هوبنا یا هكبش ۀدنرادرب رد هک هدوب

 ات 222۱ نایم هاگیاپ نیا ربتعم یاه هاگتسیا رامش .تسا هنایمرواخ یناتسهوک یاه هنهپ و ایسآ برغ بونج و بونج
 یاه ینیب شیپ دوبهب ،یرامآ یاه ینادرگزیر ،یمیلقا تارییغت ییاسانش یارب یشراب هاگیاپ نیا یاه هدروارف .تسا 22201
 یورسخیک) تسا دنمدوس یا هراوهام یشراب یاه دروآرب و یددع یاه لدم یاه یزاسدننامه ،ییامزآ یتسار ،ییاوه و بآ
 ،هاگیاپ نیا زا هدافتسا اب .تسا V1005 و V1101 ةخسن رد هداد هاگیاپ نیا یاه هدروارف ورملق هدنهد ناشن 0 لكش .(1391 ،ینایک
 لیلحت و یسررب (0391) یسنوی طسوت ناجیابرذآ یروهمج و (0391) دشرتسم طسوت ناتسناغفا رد یشراب تارییغت

 .تسا هدش

 
 ناگدنراگن :عبنم  V1005 و V1101 ةخسن رد APHRODITE هداد هاگیاپ یاه هدروارف ورملق -2 لکش

 هک تیادورفا هداد هاگیاپ هنازور شراب یاههداد زا نوراک هضوح شراب تارییغت دنور یسررب تهج ،شهوژپ نیا رد
 هاگیاپ نیا یاههداد .دش هدافتسا (1220-1۱31) هلاس 1۱ هرود كی رد ،تسا هجرد ۱0/2 * ۱0/2 یناكم كیكفت یاراد
 .تسا یبایتسد لباق (/www.chikyu.ac.jp/precip) یناشن هب نآ یامنرات یور رب و هدوب nc تمرف یاراد یشراب
 نیا رد یسیوندک اب .دش هدناوخ و ناوخارف0بلتم رازفا مرن طیحم رد nc تمرف اب یشراب هاگیاپ نیا یاههداد ،تسخن
 رب یناكم یاههتخای اهنوتس یور رب و اهزور اهرطس یور رب هک دش لصاح 31120×22210 شیارآ هب یاهیارآ رازفامرن
 هک ییاههداد 9نوگیلوپنیا عبات زا هدافتسا اب و رازفامرن نیا طیحم رد یسیوندک اب .تفرگ رارق هنایمرواخ ورملق یور
 و هیاپ هک دمآ تسدب 31120×221 داعبا هب یاهیارآ ،بیترت نیدب .دیدرگ جارختسا تفرگیم رب رد ار نوراک هضوح
 یداهنشیپ یاههیامن تسرهف زا شهوژپ نیا رد هدافتسا دروم یاههیامن .تفرگ رارق شهوژپ نیا رد تابساحم ساسا
 یدح یاهدادخر یور رب دیکات اب ار یلصا یاهصخاش هورگ نیا .دش باختنا اههیامن و میلقا رییغت یسانشراک هورگ
 یارب هدش هبساحم یاههیامن هک نیا یارب .تسا جارختسا لباق هدش تبث هنازور یاههداد یرس زا هک دناهدومن هئارا یمیلقا

                                                                                                                                                                
 .(1191 ،هرکاسع) دنک یم مهارف یبای نایم یارب ار طیارش ،ور نیا زا و تسا مولعم شزرا یاراد و هدش یریگ هزادنا نآ رد یناكم ریغتم هک تسا یطاقن هاگنومیپ .1

2 - Matlab 
3 - Inpolygon 
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 1131-2331 لاثم یارب) دنکیم باختنا یسانشاوه یناهج نامزاس ار هیاپ یاههرود ،دشاب دانتسا لباق زین هدنیآ یاههرود
 جنپ رد اه هیامن نیا .دنریگیم رظن رد 1131-2220 ار هیاپ یهرود اههداد ندوب سرتسد لیلد هب هزورما .(1131-2220 و
 :((Alexander et al, 2006 دوشیم یدنبهقبط ریز هورگ
-یم رییغت هیاپ هرود هب تبسن هزادنا هچ ات یدح ریداقم هک دنتسه نیا رگناشن اههیامن نیا :(یکدص) یبسن یدح یاههیامن -1
 كی رد ار (R99p) 33 کدص و (R95p) دصرد ۱3 یالاب یاهکدص شراب شهاک نازیم هورگ نیا رد شراب یاههیامن .دننک
 .دنکیم راكشآ ار شراب (شهاک) شیازفا دنور هنهپ كی رد اههیامن نیا یواکاو ،تقیقح رد .دنهدیم ناشن ام هب لاس
 نیا رگید نایب هب .دنهدیم ناشن ار هناتسآ كی زا رتنییاپ ای و الاب یاهزور دادعت هک دنتسه ییاههیامن :یاهناتسآ یاههیامن -0
 نیب نیا رد .دنوریم رتارف تباث هناتسآ كی زا شراب ای امد دننام یمیلقا یاهجنسارف هک تسا ییاهزور دادعت رگناشن اههیامن
 .دوشیم هداد ناشن (R25) و (R20) ،(R10) اب بیترت هب رتمیلیم ۱0 و 20 ،21 زا شیب نیرف یشراب یاهزور دادعت
 یاههیامن .دنکیم صخشم ار دشر لصف لوط رد دح زا دایز رت و كشخ یاههرود اههیامن نیا :یاهرود یدح یاههیامن -9
 .دنتسه اههیامن هتسد نیا زا (CWD) بوطرم یلاوتم یاهزور و (CDD) كشخ یلاوتم یاهزور
 RX1 هزور كی شراب رادقم هنیشیب هنومن یارب .دنتسه شراب قلطم ریداقم هب طوبرم اههیامن نیا :قلطم یدح یاههیامن -1
 .دریگیم یاج هورگ نیا رد هام رد
 نیا هرمز رد (SDII) هنازور شراب تدش یهداس یهیامن ؛دریگیمن یاج قوف یاههورگ زا كی چیه رد هک ییاههیامن -۱
 .دوشیم بوسحم هورگ

 1اههیامن و میلقا رییغت ییاسانش هورگ تیاس بو زا هدش ذخا ،نیرف شراب یاههیامن -1 لودج
 اكی فیرعت هیامن فیدر
1 RX1 یلیم هام رد هزور كی شراب رادقم نیرتشیب :هزور كی شراب رادقم هنیشیب-

 رتم
0 SDII هک دینک ضرف .تسا (رتمیلیم كی اب یواسم ای رتشیب شراب) یشراب یاهزور دادعت هب هنالاس شراب لک رادقم تبسن هیامن نیا :هنازور شراب تدش یهداس یهیامن RRwj رد هنازور شراب رادقم 

 :دوشیم لصاح ریز هطبار زا هنازور شراب تدش هداس هیامن ؛دشاب ما j هرود رد بوطرم یاهزور دادعت رگنایب W رگا .تسا ما j هرود رد (رتمیلیم كی لقادح) بوطرم یاهزور

1==
∑
w

w
j

RRwj
SDII

W 

-یلیم
 رتم

9 R10 زور .دشاب رتمیلیم 21 اب یواسم ای رتشیب شراب هک لاس زا ییاهزور دادعت :نیگنس شراب اب هارمه یاهزور 
1 R20 زور .دشاب رتمیلیم 20 یواسم ای رتشیب شراب هک لاس زا ییاهزور دادعت :نیگنس رایسب شراب اب هارمه یاهزور 
۱ R25 زور .دشاب رتمیلیم ۱0 مکتسد شراب هک لاس زا ییاهزور دادعت :رتمیلیم ۱0 زا شیب شراب اب یاهزور 
1 CDD زور .تسا رتمیلیم 1 زا رتمک شراب هک یلاوتم یاهزور دادعت هنیشیب :كشخ یلاوتم یاهزور 
1 CWD زور .تسا رتمیلیم 1 زا شیب شراب هک یلاوتم یاهزور دادعت هنیشیب :بوطرم یلاوتم یاهزور 
1 R95p هک دینک ضرف .دشاب هیاپ یهرود ما ۱3 کدص زا رتارف شراب رادقم هک لاس زا ییاهزور شراب رادقم عومجم :بوطرم یلیخ یاهزور RRwj بوطرم یاهزور رد هنازور شراب رادقم 

 ؛دشاب هیاپ هرود رد بوطرم یاهزور دادعت رگنایب W رگا .دشاب هیاپ هرود رد بوطرم یاهزور شراب ما ۱3 کدص RRwn95 و تسا ما j هرود رد (رتمیلیم كی شراب لقادح)
 :دوشیم لصاح ریز هطبار زا بوطرم یلیخ یاهزور
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3 R99p هک دینک ضرف .دشاب هیاپ یهرود ما 33 کدص زا رتارف شراب رادقم هک لاس زا ییاهزور شراب رادقم عومجم :بوطرم رایسب یاهزور RRwj بوطرم یاهزور رد هنازور شراب رادقم 
 ؛دشاب هیاپ هرود رد بوطرم یاهزور دادعت رگنایب W رگا .دشاب هیاپ هرود رد بوطرم یاهزور شراب ما 33 کدص RRwn99 و تسا ما j هرود رد (رتمیلیم كی شراب لقادح)
 :دوشیم لصاح ریز هطبار زا بوطرم رایسب یاهزور
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http://cccma.seos.uvic.ca/ETCCDI 
                                                                                                                                                                

1-Expert Team on Climate Change Detection and Indices(ETCCDI) 
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 اههتخای كت كت یور رب اههیامن زا كی ره یهنالاس یناوارف بلتم رازفامرن طیحم رد یسیوندک ماجنا اب ،همادا رد
 رد لادنکنم یرتماراپان نومزآ زا اههتخای زا كی ره رد یلامتحا یاهدنور یزاسراكشآ یارب سپس .دیدرگ هبساحم
 لحارم .دیدرگ هدافتسا ARCGIS رازفامرن زا اههداد شیامن یارب همادا رد .دش هتفرگهرهب دصرد ۱3 نانیمطا حطس
 :تسا ریز حرش هب نومزآ نیا ۀرامآ ةبساحم
 حرش هب s رتماراپ جارختسا و 1تمالع عبات لامعا و رگیدمه اب یرس تالمج كت كت نیب فالتخا هبساحم -فلا
 :ریز
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 ریز طباور زا هک تسا تمالع عبات Sgn .دنتسه یرس ما k و ما j یاه هداد بیترت هب �Xو Xjو ،یرس تالمج دادعت n هک
 :دیآیم تسدب
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 :ریز طباور زا یكی طسوت شارپ ةبساحم -ب
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 رگنایب زین t و دراد دوجو یراركت ۀداد كی لقادح اه نآ رد هک تسا ییاه یرس دادعت فرعم m و اه هداد دادعت n هک
 . تسا ناسكی شزرا اب یاه هداد یناوارف

 :ریز طباور زا یكی كمک هب z ۀرامآ جارختسا -ج
 
 
 
 
 رارقرب ریز ةطبار هک دوش یم هتفریذپ یتروص رد رفص ضرف ،اه هداد یرس یبایدنور تهج هنماد ود نومزآ كی رد -د
 و تسین رادانعم یرامآ رظن زا Z ،رگید ترابع هب .دراد تلالد نآ ندوب یفداصت و دنور دوبن رب رفص ضرف .دشاب

 .دهدیمن ناشن یدنور دوخ زا رظندروم هیامن ینامز یرس
 |Z| ≤ Zα /2 

                                                                                                                                                                
1. sign function 
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 α راد ینعم حطس رد درادناتسا لامرن عیزوت ۀرامآ Zαو دوش یم هتفرگ رظن رد نومزآ یارب هک تسا یراد ینعم حطس α هک
αزا ،نومزآ ندوب هنماد ود هب هجوت اب هک دشاب یم  نانیمطا حطس یارب نومزآ نیا ،رضاح شهوژپ رد .تسا هدش هدافتسا ⁄2
 یرامآ رظن زا Z هک تسا ینعم نیا هب و دراد تلالد دنور دوجو رب كی ای لباقم ضرف .دش هتفرگ راک هب دصرد ۱3
Z هک دوشیم دییأت ضرف نیا یتقو .تسا رادانعم < −Zα Z ای 2/ > Zα  و یدوعص دنور Z تبثم ریداقم .دشاب 2/
 .(121 ،1،1220ناداناکویو) دهدیم ناشن اههداد رد ار یلوزن دنور یفنم ریداقم
 شهوژپ یاههتفای
 رد .تسا هدش هداد ناشن 0 و 1 یاهلكش رد 1۱31-1220 ینامز یهزاب یارب اههیامن دنور یواکاو زا لصاح جیاتن
-یم یفنم رادانعم دنور زا یکاح هک یقطانم ،یبآ گنر اب دنتسه تبثم رادانعم دنور زا ناشن هک ییاههنهپ لاكشا نیا
 .دناهدش هداد ناشن یكشم گنر اب دنور دقاف یاههنهپ و زمرق گنر اب دنشاب

 :(Rx1) یهیامن -1
 كی شراب نازیم .دهدیم ناشن ار هام رد هنازور شراب رادقم نیرتشیب و تسا هنازور شراب تدش رگنایب هیامن نیا
 دنور یسررب دروم ینامز هرود یط رد نوراک هضوح یبونج هیلایهتنم و یقرش همین ،یلامش یاهشخب رد هزور
 شراب یشیازفا دنور زا روبزم هضوح زا دصرد 19 هیامن نیا ساسا رب ،رگید ترابع هب .دراد یشیازفا رادانعم
 هضوح یقرشبونج و یبرغ همین رد عقاو یتاعلاطم هنهپ زا دصرد 11 هک تسا یلاح رد نیا .تسا هدوب رادروخرب
 هقطنم رد شراب یشهاک رادانعم دنور هیامن نیا ساسا رب ،بیترت نیدب .تسا هدوب شراب رادانعم دنور دقاف نوراک
 .(9 لكش) دوشیمن هدهاشم
 :(SDII) هنازور شراب تدش یهداس یهیامن -2
 نیا یسررب .دهدیم ناشن هنالاس شراب عومجم زا ار هنازور شراب مهس ؛تسا هنازور شراب تدش نیبم هک هیامن نیا
 ،نیگنایم روط هب رگید ترابع هب ای دوشیم هدید یشیازفا دنور هقطنم زا یعیسو یاهشخب رد دهدیم ناشن هیامن

 .دنهدیم ناشن ار هیامن نیا رد شیازفا دنور هقطنم زا دصرد 11 .تسا شیازفا لاح رد هنازور یاهشراب تدش

 
 ناگدنراگن :عبنم  (SDII) نیگنس شراب اب هارمه یاهزور یهیامن دنور (4 لکش (RX1) هزور کی شراب رادقم هنیشیب یهیامن دنور (3 لکش

                                                                                                                                                                
1. Vivekanandan 
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 دنور یتاعلاطم هرتسگ زا دصرد 20 هیامن نیا ثیح زا .تسا سرگاز یناتسهوک راون رب قبطنم ًااتدمع اههنهپ نیا
 دنور .(1 لكش) دوشیم هدید هیامن نیا رد شهاک دنور هقطنم زا دصرد 9 رد اهنت ،دنهدیمن ناشن ار یرادانعم
 .تسا هنازور یاهشراب تدش شهاک یهدنهدناشن هیامن نیا رد شهاک
 :(R10) نیگنس شراب اب هارمه یاهزور دادعت -3
 ای رتشیب شراب هک لاس زا ییاهزور دادعت نوراک هضوح زا یعیسو یاههنهپ رد هک دزاسیم راكشآ هیامن نیا یواکاو
 روبزم هضوح زا دصرد 31 هیامن نیا ساسا رب ،رگید نایب هب .دراد یشیازفا رادانعم دنور تسا رتمیلیم 21 اب یواسم
 نآ یاههوكیاپ و سرگاز یناتسهوک هدوت رب قبطنم ًااتدمع هک اههنهپ نیا .تسا هدوب رادروخرب شراب یشیازفا دنور زا
 رد نیا زا .دریگیم رب رد ار ییایفارغج هرتسگ نیا بونج و زکرم ،لامش زا ییاهشخب و هضوح یقرش همین ؛تسا

 هضوح یبرغبونج زا ییاهشخب و یبرغ رد عقاو یتاعلاطم هنهپ زا دصرد 19 ،هیامن نیا ساسا رب هک تسا یلاح
 .(۱ لكش) تسا هدوب شراب رادانعم دنور دقاف دشابیم نآ حطسم یاهشخب رب قبطنم هک نوراک
 :(R20) نیگنس رایسب شراب اب هارمه یاهزور دادعت -4
 زا دصرد 21 رد هک دهدیم ناشن رتمیلیم 20 یواسم ای رتشیب نیگنس شراب اب هارمه یاهزور دادعت دنور یواکاو
 دنور دقاف نآ دصرد 29 رد و یشیازفا رتمیلیم 20 مک تسد یاهشراب اب یاهزور دادعت دنور یسررب دروم هضوح
 یشهاک دنور (R10) هیامن یوگلا دننامه هضوح هرتسگ زا یشخب چیه رد هک تسا نیا هجوت روخ رد یهتكن .تسا
 دننامه نوراک هضوح رد هیامن نیا شنکارپ یوگلا ،رگید ترابع هب .(1 لكش) دوشیمن هدهاشم زین هیامن نیا رد
 .دشابیم (R10) یهیامن یوگلا

 
 ناگدنراگن :عبنم (R20) نیگنس رایسب شراب اب هارمه یاهزور یهیامن دنور (6 لکش (R10) نیگنس شراب اب هارمه یاهزور یهیامن دنور (5 لکش

 :(R25) رتمیلیم 52 زا شیب شراب اب هارمه یاهزور دادعت -5
 ار یاهیاپهوک قطانم و سرگاز تاعافترا ًااتدمع هک یتاعلاطم هضوح زا دصرد 11 رد هک تسا نآ یایوگ هیامن نیا یواکاو
 زا هک نآ دصرد 30 رد و یشیازفا رادانعم دنور یاراد رتمیلیم ۱0 زا شیب شراب اب هارمه یاهزور دادعت ؛دوشیم لماش
 (R20) و (R10) یاههیامن دننامه زین هیامن نیا رد .تسا دنور نودب ؛دریگیم رب رد ار حطسم یاههنهپ یعافترا عیزوت رظن



 1398 راهب ،مود هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 198

 تاعافترا راون یور رب رتشیب هیامن نیا شنکارپ یوگلا .دوشیمن هدهاشم یسررب دروم هضوح رد یشهاک و یفنم دنور
 .(1 لكش) تسا هدش زکرمتم سرگاز
 :(CDD) کشخ یلاوتم یاهزور یهیامن -6
 یاهزور دریگیمرب رد ار نوراک هضوح زا دصرد 13 هک یعیسو رایسب هرتسگ رد هک دهدیم ناشن هیامن نیا یواکاو
 یشیازفا دنور زین رگید دصرد 9 و یشهاک دنور یسررب دروم هنهپ زا دصرد 9 .درادن یرادانعم دنور كشخ یلاوتم
 لاح رد اهنآ كشخ یلاوتم یاهزور رگید ترابع هب ای دنتسه یشهاک دنور یاراد هک ییاهشخب .دنهدیم ناشن ار
 رگید نایب هب ؛دنتسه یشیازفا دنور یاراد هک ییاهتمسق و هضوح بونج رد ار یكچوک رایسب ورملق تسا شهاک
 .(1 لكش) دنریگیم رب رد هضوح یبرغبونج رد ار یکدنا هرتسگ زین تسا شیازفا هب ور اهنآ كشخ یلاوتم یاهزور

 
 (CDD) کشخ یلاوتم یاهزور دنور (2 لکش (R25) رتمیلیم 52 زا شیب شراب اب هارمه یاهزور یهیامن دنور (7 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 (CWD) بوطرم یلاوتم یاهزور یهیامن -7
 دروم هضوح زا یعیسو هرتسگ رد هک تسا نآ هدنهدناشن (CWD) بوطرم یلاوتم یاهزور یهیامن دنور لیلحت
 91 رد و دنور نودب یتاعلاطم هنهپ زا دصرد 11 رد هیامن نیا ،رگید ترابع هب .تسا دنور دقاف هیامن نیا ثحب
 و دنور دقاف نوراک هضوح یقرشبونج و یبرغ ،یبونج ،یلامش یاهشخب .دراد یشیازفا یدنور نآ زا دصرد
 .(3 لكش) تسا رادانعم تبثم دنور یاراد نآ یقرشبونج و یبرغبونج رد یکدنا یاههنهپ و یبرغ یاهشخب

 :(R95p) بوطرم یلیخ یاهزور -2
 ۱3 کدص زا شیب شراب رادقم هک تسا لاس زا ییاهزور شراب رادقم عومجم یهدنهدناشن هیامن نیا ،فیرعت قبط
 لصاح شراب نازیم هک داد ناشن نوراک هضوح یور رب هیامن نیا دنور یواکاو .دشاب (1131-2220) هیاپ یهرود ما
 یقرشبونج و یقرش ،یزکرم ،یلامش یاههنهپ رب لمتشم هضوح نیا زا یعیسو هرتسگرد بوطرم یلیخ یاهزور زا
 راكشآ ًاالماک هیامن نیا رد یشیازفا دنور یتاعلاطم هنهپ تحاسم زا دصرد 91 رد ،رگید نایب هب .تسا شیازفا هب ور
 یبرغبونج و یبرغ ،یقرشلامش یاهشخب ًااتدمع هک هضوح زا دصرد 19 رد هیامن نیا هک تسا یلاح رد نیا .تسا

 .(21 لكش) تسا رادانعم دنور دقاف دریگیم رب رد ار هضوح
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 (R95p) بوطرم یلیخ یاهزور یهیامن دنور (71 لکش (CWD) بوطرم یلاوتم یاهزور یهیامن دنور (0 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 :(R99p) بوطرم رایسب یاهزور -0
 رایسب یاهزور دنور هک دهدیم ناشن تسا بوطرم یلیخ یاهزور هیامن دننامه هک هیامن نیا ییاضف شنکارپ
 رب رد ار یقرشبونج و یقرش همین ،یلامش یاهشخب ًاابلاغ هک هضوح زا یاهدرتسگ رایسب یاهشخب رد بوطرم
 10 رد اهنت روبزم هیامن .دوشیم لماش ار نوراک هضوح زا دصرد 91 اههنهپ نیا .تسا یشیازفا و تبثم دریگیم
 ناشن دوخ زا ار یرادانعم دنور تسا یبرغبونج و یبرغ یاهشخب رب لمتشم ًااتدمع هک هضوح تحاسم زا دصرد
 .(11 لكش) دهدیمن

 
 (R99p) بوطرم یلیخ یاهزور یهیامن دنور (11 لکش

 ناگدنراگن :عبنم

 (CDD) و (SDII) یاههیامن هب یسررب دروم یاههیامن یشهاک دنور هنیشیب دهدیم ناشن (0 لودج هک هنوگنامه
 یاههیامن .دهدیم ناشن اههیامن نیا رد ار یشهاک دنور یسررب دروم هضوح زا دصرد 9 اهنآ رد هک دراد صاصتخا
(R10)، (R20) و (R25) هک تسا تیعقاو نیا یایوگ عوضوم نیا .تسا یشهاک دنور دقاف نوراک هضوح یمامت رد 
 .تسا هتشادن یشهاک و یفنم دنور روبزم هضوح رد نیگنس رایسب و نیگنس یاهشراب دادخر یاهزور دادعت
 زا دصرد 13 هک تسا (CDD) كشخ یلاوتم یاهزور یهیامن هب طوبرم اههیامن نیب رد دنور دقاف تحاسم نیرتشیب
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 11 نآ یط هک دهدیم ناشن ار هضوح رد شیازفا دنور نیرتشیب (SDII) یهیامن .دریگیم رب رد ار یتاعلاطم هضوح
 .دهدیم ناشن ار تبثم دنور هیامن نیا ثیح زا ثحب دروم هنهپ زا دصرد

 نوراک هضوح رد شراب نیرف یاههیامن یرادانعم دنور یاراد یاههنهپ دصرد -2 لودج

 یشیازفا دنور یاراد هنهپ دصرد دنور دقاف هنهپ دصرد یشهاک دنور یاراد هنهپ دصرد هیامن
RX1 2 11 19 
SDII 9 20 11 

R10mm 2 19 31 
R20mm 2 29 21 
R25mm 2 30 11 

CDD 9 13 9 
CWD 2 11 91 

R95pTOT 2 19 91 
R99pTOT 2 10 91 

 شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 یریگهجیتن
 1۱31-1220 یرامآ هزاب رد نوراک هضوح رد شراب نیرف یاههیامن دنور یواکاو و ییاسانش شهوژپ نیا زا فده
 و ییاسانش یارب .دش هدافتسا ثحب دروم هرود رد تیادورفا هداد هاگیاپ شراب یاهكبش یاههداد روظنم نیدب .دوب
 و دیدرگ لامعا لادنکنم نومزآ یتاعلاطم هضوح رد هتخای 221 دادعت یور رب شراب نیرف یاههیامن دنور یواکاو
 یاههیامن بلغا هک تخاس راكشآ شهوژپ نیا یاههتفای .تفرگ رارق یبایزرا دروم دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد دنور
-شراب تدش نیبم هک (SDII) مهم رایسب یهیامن نیب نیا رد .دنهدیم ناشن ار یشیازفا و تبثم یدنور یشراب نیرف
 نوراک هضوح تحاسم زا دصرد 11 رد هک یاهنوگ هب ؛تسا هدوب یریگمشچ یدوعص دنور یاراد تسا هنازور یاه
 دادعت رگنایب هک زین (R25) و (R20) ،(R10) یاههیامن هضوح نیا رد .تسا راكشآ ًاالماک هیامن نیا یشیازفا دنور
 ؛تسا هدوب یهجوت لباق تبثم دنور یاراد تسا رتمیلیم ۱0 زا شیب و نیگنس رایسب ،نیگنس شراب اب هارمه یاهزور
 هبرجت اههیامن نیا ثیح زا ار یشیازفا دنور یتاعلاطم هنهپ تحاسم زا دصرد 11 و 21 ،31 بیترت هب هک یاهنوگ هب
 یرادانعم تارییغت و هدوب اتسیا و دنور دقاف هضوح یبرغبونج و یبرغ یاهشخب رد ًااتدمع اههیامن نیا .تسا هدرک
 بیترت هب هک (R99p) و (R95p) یاههیامن .دنهدیمن ناشن دوخ زا دصرد ۱3 نانیمطا حطس رد یرامآ ظاحل هب
 هک یروط هب ؛دراد ییالاب یشیازفا دنور یتاعلاطم هضوح رد زین تسا بوطرم رایسب و بوطرم یلیخ یاهزور رگنایب
 نیا یاههتفای .تسا رادانعم یشیازفا دنور یاراد یتاعلاطم هرتسگ زا دصرد 91 و 91 رد بیترت هب اههیامن نیا
 هدوب شیازفا دصرد نیرتالاب یاراد ناریا رد (SDII) یهیامن دندقتعم هک (۱1) دنراد و نایدوعسم جیاتن اب شهوژپ
 ینامز زکرمت و شیارگ ؛تسا یمیلقا مهم یاههداهن هلمج زا شراب هک ییاج نآ زا .دراد یناوخمه و قابطنا تسا
 نیع رد و لاس زا زور دنچ یط رد نوراک هضوح شراب زا یهجوت لباق ریداقم دادخر روطنیمه و یوج تالوزن

 نیا زا .دشاب هتشاد هارمه هب ییوس یطیحمتسیز ضراوع دناوتیم نیرف دادخر دنچ هب شراب ندش دودحم ،لاح
-یم لابند ار یشیازفا یدنور نیرف یاههیامن اما ؛تسا دنور دقاف ثحب دروم هضوح رد شراب هک ییاههنهپ رد ،ور
 یارب مزال تادیهمت و ریبادت ،شراب عیزوت ماظن ندروخ مهرب و کاخ شیاسرف ،یطیحمتسیز راوگان یاهدمایپ ؛دنک
 .دبلطیم ار تالضعم نیا اب هجاوم
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 عبانم
 تظافح یاهشهوژپ هیرشن ،میلقا رییغت زا ییاه هناشن ناونع هب هیمورا رد امد و شراب یدح ریداقم تارییغت یواکاو ،(9391) دمحم ،دنراد

 .1-30 صص ،0 هرامش ،کاخ و بآ
 رد امد یمیلقا یدح یاههیامن دنور ،(3191) ؛هناسفا ،روپ یقت ،نیشون ،نایدمحم ؛میهاربا ،یحاتف ؛دمحا ،یرگسع ؛همطاف ،هداز میحر

 311-111،صص ،0 یهرامش ،ییایفارغج تاقیقحت یهلجم ،1۱31-9220 یهرود یط ناریا
 ةلجم ،نیمز ناریا رد 10/01/1191 شراب یبای نایم :یدروم ةعلاطم شراب یبای نایم رد گنیجیرک شور دربراک ،(1191) نیسح ،هرکاسع

 .۱0-01 صص ،01 هرامش ،هعسوت و ایفارغج
 تاقیقحت ،ناریا رد شراب یدح یاههیامن دنور لیلحت ،(1191) میهاربا ،یحاتف ،نیشون ،نایدمحم ،همطاف ،هدازمیحر ،دمحا ،یرگسع

 01-۱۱ صص ،9 یهرامش ،ناریا بآ عبانم
 یسانشراک همان نایاپ ،GPCP و GPCC و یرازفسا شراب یا هكبش یاه هداد یقیبطت یسررب ،(1391) قداصدمحم ،ینایک یورسخیک

 .ناهفصا هاگشناد ،یزیرهمانرب و ییایفارغج مولع هدكشناد ،یسانشمیلقا هتشر دشرا
-011 صص ،9۱ هرامش ،ییایفارغج یاهشهوژپ ،نارهت رد شراب و امد یدح یاهصخاش دنور ،(1191) زانحرف ،یوقت ،نیسح ،یدمحم

1۱1. 
 ،یطیحم تسیز یاهدمایپ تخانش روظنم هب یدح یمیلقا یاهدادیور تشگزاب یهرود یسررب :(1191) نیسح ،یدمحم ،زانحرف ،یوقت

 11-20 صص ،91 یهرامش ،یسانشطیحم یهلجم
 ،یسانشمیلقا هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناتسناغفا نیمزرس رد ییامد و یشراب یاهیگژیو ییاسانش ،(0391) ،یدهم ،دشرتسم

 .ناهفصا هاگشناد ،یزیرهمانرب و ییایفارغج مولع هدكشناد
 یهعسوت و ایفارغج یهلجم ،ریخا یاهههد یط ناریا نیرف یاهشراب یسررب و ییاسانش ،(0391) دمحم ،دنراد ،لضفلاوبا ،نایدوعسم

 390-1۱0 صص ،20 یهرامش ،یاهیحان
-میلقا هتشر دشرا یسانشراک همان نایاپ ،ناجیابرذآ یروهمج نیمزرس رد ییامد و یشراب یاهیگژیو ییاسانش ،(0391) هیضرم ،یسنوی

 .ناهفصا هاگشناد ،یزیرهمانرب و ییایفارغج مولع هدكشناد ،یسانش
Alexander LV, Zhang X, Peterson TC, Caesar J, Gleason B, Klein TankAMG, Haylock M, Collins D, 

Trewin B, Rahimzadeh F, Tagipour A, RupaKumar K, Revadekar J, Griffiths G, Vincent L, 
Stephenson DB, Burn J,Aguilar E, Brunet M, Taylor M, New M, Zhai P, Rusticucci M, Vazquez-
Aguirre JL. (2006). “Global observed changes in daily climate extremes oftemperature and 
precipitation”. Journal of Geophysical Research, 111.1–22. 
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