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  مقدمه
رقوم ارتفاعي سطح تراز آب درياچه ر ياخ يها ل در سا

 گران پژوهش ي. برخنزولي پيدا کرده است اروميه سير
 هاي لير و تعرق را از دليش تبخيو افزا يکاهش بارندگ

 ين پارامترهايتر ن دو پارامتر از مهميدانند. ا يآن م ياصل
الن آب هستند. مقدار يدر معادله ب يو خروج يورود

ک ينوپتيس يها ستگاهيدر ا به طور معمول يبارندگ
ن ييشود، اما تع يم يريگ اندازه يسنج ) و بارانيدي(همد

به طور شود  ير و تعرق ميکه صرف تبخ يمقدار آبق يدق
ل تاکنون ين دليهم ست. بهين ممكن يبه سادگ معمول

افته ير و تعرق توسعه ين تبخيتخم براي يمختلف يها مدل
) PMF56( ١ث فائويمونت -است که مدل استاندارد پنمن

و همکاران،  ي(طبر استـنه ين زمين مدل در ايپرکاربردتر
نه يدر زم يا گسترده هاي پژوهشران ي). در ا۲۰۱۱

 يل مکانير و تعرق مرجع و تحليبرآورد نرخ تبخ يها مدل
، به ها پژوهشن يشتر اياست. در ب آن انجام شده يو زمان

 يها در مدل )Rnلفه تابش خالص (ؤت برآورد مياهم
اشاره شده است  PMF56بر تابش مانند مدل  يمبتن

ن يمختلف تخم يها ). مدل۲۰۱۳پرور و همکاران،  ي(سبز
 يها ران در پژوهشيخشک ا مهيتابش در مناطق خشک و ن

پرور و همکاران  يسبزاز سوي  چشمگيريگذشته به طور 
نه کاربرد آزمون ي) انجام شده است. در زم۲۰۰۸و  ۲۰۰۷(

ر يدر رابطه با تبخ به ويژه يا کندال دنباله -من يناپارامتر
ران انجام شده يدر ا ياندک يها پژوهش، يبارندگ و تعرق و

نه يران در زميانجام شده در ا هاي پژوهشن يتر است. مهم
ل روند ير و تعرق و تحليبرآورد تابش، برآورد تبخ يها مدل

  :استر يشامل موارد ز
ر و تعرق مرجع را با ي) تبخ۱۳۸۹و همکاران ( يفيس

ل يچندگانه و تحل يونيرگرس يبيترک يها استفاده از مدل
ها نشان داد که  ج آنيبرآورد کردند. نتا ياصل يها لفهؤم

و دما در  ي، رطوبت نسبيآفتاب هاي عتاشدت تابش، س
نسبت به  يشتريت بير و تعرق مرجع اهمين تبخيتخم

 ي) برا۱۳۸۹و همکاران ( يرمحمدي. شداردرها ير متغيسا
 -ثيمونت -پنمن يها ر و تعرق از روشين تبخيتخم

ASCE  وPMF 56 مان استفاده کردند. يدر شهرستان فر
ر و تعرق يها نشان داد که در طول روز تبخ ج آنينتا

است  PMF 56شتر از يب ASCE -ثيمونتت -پنمن يساعت
 دهد.  يو در شب حالت عکس رخ م

                                                
1- Penman-Monteith-FAO 56 

پارامتر  يرات زمانيي) روند تغ۱۳۹۰( يپرور و شادمان يسبز
و از  يران بررسيخشک ار و تعرق مرجع را در مناطق يتبخ

 يسال دوره آمار ۴۱ک با ينوپتيستگاه سيا ۱۱ يها داده
ها نشان داد که روند  آن پژوهشج ياستفاده کردند. نتا

و  يشيشهرها افزا ير و تعرق مرجع در برخيرات تبخييتغ
ق ي) با تلف۱۳۹۳( ييان و باباي. عرفاناست يکاهش يدر برخ
را  PMF56-Hybrid، مدل PMF56د و مدل يبريمدل ه

ر يزان تبخيم ند وران توسعه و ارائه دادين بار در اياول يبرا
ز يحوضه آبر يها ستگاهياز ا يو تعرق مرجع را در تعداد

برد رت کايزان حساسيه برآورد کردند و مياچه اروميدر
 يپرسکات را بررس -مدل آنگستروم يد به جايبريمدل ه

نشان دادند. را تابش  دار برآورد مقدار يو بهبود معن كرده
ر و تعرق يرات تبخيي) روند تغ۲۰۱۱( يو آهن يکوثر

 يران در دوره آماريک اينوپتيستگاه سيا ۴۲مرجع را در 
کردند.  يبررس PMF56با استفاده از مدل  ۲۰۰۵-۱۹۷۵

ر و تعرق مرجع در يها نشان داد که تبخ ج آنينتا
ش يروند افزا يدارا يمرز يواقع در نواح يها ستگاهيا

، يمرکز ير در نواحين متغيرات اييتغ يدار است ول يمعن
)، ۲۰۱۱و همکاران ( يطبر .نيست دار يمعن ياز نظر آمار

در  PMF56 ع را با استفاده از مدلر و تعرق مرجينرخ تبخ
ستگاه محاسبه و روند آن را با يا ۱۱ يران برايا يمه غربين

با  ها . آنكردند يکندال بررس-استفاده از آزمون من
ر و تعرق يرات تبخييب تغي، ش٢سن -لياستفاده از روش س
دست آوردند. ه ب ۲۰۰۵تا سال  ۱۹۶۶مرجع را از سال 

ها روند  ستگاهيدرصد از ا ۳۰ها نشان داد در  ن ج آينتا
و همکاران  ين طبريهمچندار وجود دارد.  يمعن يشيافزا

ستگاه در مناطق يا ١٥را در  ET0ل روند ي) تحل٢٠١٢(
 ٢٠٠٥تا  ١٩٦٦ يها سال يران برايا يغرب و شمال يغرب

 بيشتردر  ET0دند يجه رسين نتيانجام دادند و به ا
پرور و  يسبز دار است. يمعن يشيروند افزا يها دارا ستگاهيا

پرسکات با  -) از مدل تابش آنگستروم۲۰۱۳همکاران (
 يها ستگاهيفرض در ا  شيشده و پ يب واسنجيضرا

ر و تعرق مورد استفاده ين تبخيتخم يران برايک اينوپتيس
از بهبود  نشانج ي. نتاکار گرفتند هرا ب PMF56و مدل 

  . استشده  يواسنج هاي بيتابش با استفاده از ضر  نيتخم
ن ينه تخميران در زميا هاي پژوهش بيشترن در يبنابرا

استفاد شده است و  PMF56تبخير و تعرق مرجع، از مدل 
هاي اليسيمتري، نتايج يا خروجي اين به دليل نبود داده

                                                
2- Theil-Sen 
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ر يزان صحت سايم يابيا ارزي ياعتبارسنج يمدل برا
پرور و  يشود (سبز ياستفاده م ET0برآورد  يها مدل

شتر ي). در ب۲۰۱۲و همکاران،  يطبر و ۲۰۱۳همکاران، 
ر و يند تبخيثر بر فرآؤنه عوامل ميکه در زم هاي پژوهش

) به Rn( يديتعرق انجام شده است، تابش خالص خورش
 يها شتر مدليب يورود ين پارامترهايتر از مهم يکيعنوان 

ران يتوجه شده است. در ا PMF56تابش مبنا شامل مدل 
از  يدر تعداد فقط يالن انرژيب يها لفهمؤ يريگ اندازه

، ييان و بابايشود (عرفان يانجام م يهواشناس يها ستگاهيا
 يبرا يمختلف يها مدل  ل تاکنونين دلي). به هم۱۳۹۱

توانند  يها م ن مدليافته است. ايبرآورد مقدار تابش توسعه 
ده يچيو پ يکيزيف يها تا مدل ياز روابط ساده و تجرب

 ر با توجه به گسترش علم وياخ يها ر باشند. در ساليمتغ
رونق  يکيزيف يها ، استفاده از مدليوراشرفت فنيپ

ن ياز ا يکيد يبريدا کرده است. مدل هيپ يريگ چشم
ن ير جو زمي، تأثيکيزيک مدل في عنوان  بهها است و  مدل
ن مدل در نقاط ي. اگيرد در نظر ميد يتابش خورش يرا رو

ارائه کرده است.  يج خوبيو نتا شدها استفاده يمختلف دن
د و يبريه يها سه مدلي) با مقا۲۰۰۱همکاران (انگ و ي

ستگاه در ژاپن نشان دادند يا ۱۴پرسکات در  -آنگسترم
 -نسبت به مدل آنگسترم يبهتر ييد کارايبريمدل ه

که در  يا بررسي) با ۲۰۰۵و (يانگ و توشيپرسکات دارد. 
جه ينت دادند کا، ژاپن و عربستان انجاميآمر يها ستگاهيا

با را  يتابش روزانه و ساعت تواند ميد يبريگرفتند مدل ه
پرسکات با  -فائو، آنگسترم يها نسبت به مدل يدقت باالتر

 ييها کارا برآورد کند. آن يا هو منطق يجهان هاي بيضر
از  يگرفتن عوامل مهم در نظرد را به يبريمدل ه يباال

  جمله اثر جذب و پخش اتمسفر نسبت دادند. 
ان يعرفان از سوين بار ياول يبراد يبريز مدل هيران نيدر ا

ط يک در شراينوپتيس يها ستگاهي) در ا۱۳۹۲( ييو بابا
اصالح شده  يها و با مدل شد يابيارز يميمختلف اقل

ج نشان يد. نتاشسه يمقا) ۱۹۷۷(و صباغ ) ۱۹۷۸(ار يدانش
تابش طول موج کوتاه  تواند ميد يبريداد که مدل ه

 يماهانه، با دقت باالتراس روزانه و يرا در دو مق يديخورش
مدل  يابي) با ارز۱۳۹۱( ييان و بابايبرآورد کند. عرفان

 يها ستگاهيار و صباغ در ايد، مدل اصالح شده دانشيبريه
د، يبريجه گرفتند مدل هيه نتيز و ارومينوپتک تبريس

از  پسزند.  ين ميتخم ييمقدار تابش ماهانه را با دقت باال
تابش در  يفصل يها قشهه نيد در تهيبريج مدل هينتا

  ه استفاده کردند. ياچه اروميز دريحوضه آبر
ق يد تلفيبريبا مدل ه PMF56، ابتدا مدل  اين پژوهشدر 

ر و ي، مقدار تبخPMF56-Hybrid يبيو با ارائه مدل ترک
تک حوضه ينوپيستگاه سيپنج ا ي) براET0تعرق مرجع (

شد. برآورد ۱۹۷۶-۲۰۰۵ه در دوره ياچه اروميز دريآبر
و  يا کندال دنباله -کندال، من -من يها سپس آزمون

 يبارندگ يو سر ET0ل روند يتحل يسن برا -ليروش س
. استفاده از مدل شد، استفاده يانتخاب يها ستگاهيدر ا

و  PMF56-Hybrid يبيد، ارائه مدل ترکيبريتابش ه
اچه يز دريدر حوضه آبر يا کندال دنباله -کاربرد آزمون من

سه با يدر مقا  اين پژوهش يديجمله موارد کل ه ازياروم
و همکاران  يشاخص مانند کوثر هاي پژوهشر يسا
  .است) ۲۰۱۱و همکاران ( ي) و طبر۲۰۱۱(
 

  ها مواد و روش
  بررسيمنطقه مورد 

هزار  ۵۱بالغ بر  يه با مساحتياچه اروميز دريحوضه آبر
تا  ۲۲/۴۴کشور است و از  يغرب لومتر مربع، در شماليک

 يدرجه شمال ۴۷/۳۸تا  ۶۷/۳۵و  يدرجه شرق ۸۹/۴۷
ن منطقه يروش کوپن ا بر اساسافته است. يگسترش 

 يخشک است. مقدار بارندگ مهين يم استپياقل يدارا
متر در سال است. آمار و  يليم ۳۵۰متوسط منطقه حدود 

-۲۰۰۵ يدوره آمار يبرا پژوهشن ياز اياطالعات مورد ن
ه شده است. يکشور ته يت سازمان هواشناسياز سا ۱۹۷۶

ه ياچه اروميک در حوضه درينوپتيس يها ستگاهين ايدر ب
بررسي ن يدر اآمار بلند مدت بودند  يدارا كههفت  فقط

  .)۱(جدول  انتخاب شدند
  

  ۱۹۷۶-۲۰۰۵آبريز درياچه اروميه در دوره آماري هاي سينوپتيک در حوضه  مشخصات ايستگاه -۱جدول 

  

  ايستگاه  ارتفاع (متر) طول جغرافيايي (درجه)  عرض جغرافيايي (درجه)  متر) ميانگين بارندگي ساالنه (ميلي
 اروميه ١٣١٦ ٠٨/٤٥ ٥٣/٣٧ ٦٦/٣٢٠
 تبريز ١٣٦١ ٢٨/٤٦ ٠٨/٣٨  ۹۷/۲۶۵
 خوي  ۱۱۰۳  ۹۷/۴۴ ٥٥/٣٨  ۴۵/۲۸۳
 سقز ١٥٢٣ ٢٧/٤٦ ٢٥/٣٦ ٣٤/٤٩٦
 مهاباد ١٣٨٥ ٧٢/٤٥ ٧٧/٣٦ ٣٥/٤٠٨
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  روش حذف خود همبستگي
دار در  همبستگي معني  در تحليل روند، وجود خود

هاي  هاي زماني موجب ايجاد خطا در نتايج آزمون سري
 -کندال و آزمون من -ناپارامتري تحليل روند (آزمون من

ابتدا  پژوهششود، لذا در اين  اي) مي کندال دنباله
هاي بارندگي و تبخير و  همبستگي سري هاي خود ضريب

واتسون امتحان  -تعرق فصلي و ساالنه با آزمون دوربين
 -همبستگي از روش پري شد و در صورت وجود خود

 استفاده شد ٢همبستگي  خود يرثتأحذف  براي ١وايتنينگ
استفاده شد  ٤همبستگي  خود يرثتأبراي حذف  ٣وايتنينگ

. در مرحله بعد روند تغييرات تبخير )۱۹۹۵(اوان استورچ، 
 -و تعرق و نيز بارندگي با استفاده از آزمون ناپارامتري من

سن تحليل شد. براي تعيين  -کندال و روش شيب سيل
روند (نقطه جهش ناگهاني)، از آزمون  زمان يا سال شروع

  اي استفاده شده است. کندال دنباله -من
  

  )PMF56( ث فائويمونت -مدل پنمن
 ET0 صورت به ک سطح مرجع ير و تعرق از ينرخ تبخ

ه شده ئر ارايز صورت به  PMF56. رابطه شود ينشان داده م
  است:

)۱      (
2

2

0
9000.408 ( ) ( )

273
(1 0.34 )

n s a

ET

R G u e e
T

u

γ

γ

=

∆ − + −
+

∆ + +

  

ET0 متر در روز يليمتعرق مرجع (ر و يتبخ( ، Rn تابش
 ييشار گرما Gمربع در روز)، مگاژول بر متر( يخالص ورود

هوا  ين دمايانگيمT مگاژول بر متر مربع در روز)، خاک (
سرعت باد  ۲uگراد)،  يدرجه سانتن (يسطح زم يمتر ۲در 

فشار بخار  esه)، يمتر بر ثانن (يسطح زم يمتر ۲در ارتفاع 
لو يبه (ک يفشار بخار واقع eaپاسکال)، لويکاشباع (به 
لو پاسکال بر يکفشار بخار ( يب منحنيش ∆پاسکال)، 
لو پاسکال بر يکک (يکومتريثابت سا γگراد) و  يدرجه سانت
با استفاده از  Rn). ۲۰۰۶(آلن،  استگراد)  يدرجه سانت

  د:يآ يبه دست م )۲( معادله
)۲                                          (ls RnRnRn +=  

                                                
1- Pre-whitening 
2- Auto-Correlation  (Serial Correlation) 
3- Pre-whitening 
4- Auto-Correlation  (Serial Correlation) 

Rns  تابش خالص جذب شده طول موج کوتاه وRnl  تابش
 Rnsمحاسبه  يخالص جذب شده طول موج بلند است. برا

  شود: ير استفاده ميز معادلهاز 
)۳                                       ((1 )s SRn R α= −  

ب انعکاس سطح بوده و برابر است با يا ضريدو يآلب αکه 
۲۳/۰ .Rnl د:يآ ير به دست ميز معادله بر اساس زين  

)۴               (4 4max min
2

(0.34 0.14 )(1.35 0.35)

l

s

so

Rn

T T

Rea
R

σ

=

 +
 
 

− −

  

 ترتيب به  Tmin و Tmaxن، يهوا به کلو يدما T باال معادلهدر 
تابش  يا مقدار مشاهده Rs. استحداقل و حداکثر  يدما

از مدل  به طور معمولنبود آمار مناسب  دليلاست که به 
  ).۲۰۰۶شود (آلن،  يپرسکات استفاده م -آنگستروم

  
  )Hybrid( ديبريمدل ه

به انگ و همکاران ي از سوي ۲۰۰۱ن مدل در سال يا
  ارائه شده است: )۵( معادله صورت 

)۵            (( ) ( )est b d
n nR a b I c d I
N N

= + + +  

Ib  وId ژول بر مترمربع( ٦و تابش پراکنده ٥ميتابش مستق( 

و 
N
n  شاخص اثر پوشش ابر وa ،b، c وd  هاي بيضر 

). در محاسبه ۲۰۰۱انگ و همکاران، يد است (يبريمدل ه
Ib  و Id شود: ياستفاده م )۷(و  )۶( معادالتاز  

)۶                              (
dtII

sunset

sunrise bOb sinh∫= τ
  

)۷                              (dtII
sunset

sunrise dOd sinh∫= τ  
، )انيرادد (يه ارتفاع خورشيزاو h، يديثابت خورش Ioکه 

bτ و  ٧ميتابش مستق يبرا يب عبور اتمسفريضرdτ ب يضر
ن ياست. اتمسفر زم ٨تابش پراکنده يبرا يعبور اتمسفر

م و پراکنده يتابش مستق ياثرات مختلف جذب و پخش رو
 )،τoz() جذب توسط ازن ۱ن اثرات شامل موارد (يدارد. ا

 يگازهااز سوي ) جذب τw() ،۳(بخارآب  با) جذب ۲(
) ۵و ( )τa(رسل يدر اثر مواد آ ي) اتالف انرژτg) ،(۴(دار يپا

                                                
5- Effective beam radiation 
6- Effective diffuse radiation 
7- Beam transmittance  
8- Diffuse transmittance 
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 يک برايعبور اتمسفر هاي بياست. ضر )Rayleigh )τrاثر 
ر يز معادالتم و پراکنده با استفاده از يمستق يها تابش

  شوند: يمحاسبه م
)۸                    (0.5 0.013b OZ W g r aτ τ τ τ τ τ≅ −  
)۹                 ((1 ) 0.013d OZ W g r aτ τ τ τ τ τ≅ − +  

 يها با استفاده از داده معادالت فوق يک از پارامترهايهر 
 يها ستگاهيااس روزانه از يشده در مق يآور جمع

، فشار و مدت تابش، يشامل دما، رطوبت نسب يهواشناس
  .)۲۰۰۱انگ و همکاران، ي( استقابل برآورد 

  
  )Mann-Kendall( کندال -من آزمون

پرکاربرد  يناپارامتر يها از آزمون يکي کندال -من آزمون
ن يدر ادارد.  يآب و هواشناس يرهايل روند متغيدر تحل

 ترتيب به ) H1) و فرض مقابل (H0آزمون فرض صفر (
 است. يزمان يدر سرآن انگر عدم وجود روند و وجود يب

  دهد: يکندال را نشان م -منن آماره يير نحوه تعيز معادله

)(
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1 1
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Z ش يب يها نمونه يکندال است که برا -آماره آزمون من
در سطح  Zسال کاربرد دارد. اگر قدر مطلق آماره  ۳۰از 

باشد در  Z0.05= ۹۶/۱ز تر ا درصد بزرگ ۰۵/۰ يدار يمعن
روند وجود  حقيقتن صورت فرض صفر رد شده و در يا

دهنده   نشان Zآماره  ي. مقدار منفاستدار  يداشته و معن
دهنده روند   مثبت نشان Zو مقدار مثبت  يروند کاهش

  ).۱۳۹۰، يپرور و شادمان ياست (سبز يشيافزا
  

  )Theil–Sen( سن -ليروش س
ب روندها از روش يشن ييتع يبرا پژوهشن يدر ا

) ١٩٦٨ ،سن و ١٩٥٠ ل،يس(سن  -ليس يناپارامتر
  استفاده شد:

)١٢(                  ij
ij
XX

Median ij >







−

−
= ,β   

β ب روند و يشXi  وXj ب يبه ترتi ن و يامj ن داده يام
  است. يا مشاهده

  
  )MK Sequential( يا دنباله کندال -آزمون من

 يا دنباله کندال -من زمان شروع روند از آزمون يدر بررس
  ر است:يصورت زه آن ب معادلهاستفاده شد. 

)۱۳      (                               
)(
)(

)(
j

j

tVar
tEt

tu
−

= 

u(t) ن صفر و يانگياستاندارد شده با مر يعبارت است از متغ
انس آماره يوار  Var(tj)ن ويانگيم E(t)ک. يار يانحراف مع

ز همانند ين u'(t)). ۱۳۹۰آزمون است (دودانگه و همکاران، 
u(t) ها عکس  داده ين تفاوت که سريد. با اشو يمحاسبه م

م يترس ينمودار صورت به  u'(t)و  u(t)شود. اگر دنباله  يم
 -۹۶/۱+ و ۹۶/۱که دو نمودار در خارج از  يصورتشود، در 

دار خواهد بود که به آن  يگر را قطع کنند روند معنيهمد
که  يشود. در صورت ينقطه جهش (شروع روند) گفته م

u(t)>+1.96 و در  يشيباشد آنگاه روند افزاu(t)<-1.96 ،
توان  ينم u(t) < +1.96 > 1.96 ياست. برا يروند نزول
  تصور کرد. يدار يروند معن

  
  ج و بحثينتا

ط يدر مح PMF56د و يبريه يها مدل يسينو با برنامه
افت. يتوسعه  PMF56-Hybrid، مدل ها آنق يفرترن و تلف

برآورد شد.  مرجعر و تعرق يمدل، تبخ نيا با استفاده از
دهنده  نشان ير و تعرق ساالنه و فصليروند تبخ يبررس

%) در ۰۵/۰(سطح دار  يرمعنيغ يشيوجود روند افزا
 يها ستگاهي). ا۲(جدول  است بررسيمورد  يها ستگاهيا

دار در  يمعن يشيروند افزا يز داراييز و سقز در فصل پايتبر
ش يروند افزا ها ر فصلير و تعرق هستند و در ساينرخ تبخ

کندال بر  -ج آزمون منيشود. نتا يم ديده يدار يرمعنيغ
ک يدهنده وجود  ز نشانين يفصل يبارندگ يزمان يسر

 يها ستگاهياست و بجز ا ها فصل بيشتردر  يروند کاهش
دار مشاهده  يدر فصل زمستان، روند معن يز و خويتبر

ش در يافزا نرخ نيشتريسن نشان داد ب -لينشد. روش س
 ۸/۱معادل  و زيتبرستگاه ير و تعرق ساالنه مربوط به ايتبخ

  .استمتر در سال  يليم
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  تبخير و تعرق در مقياس فصلي و ساالنه ) براي سري زمانيZکندال ( -مقدار آماره من -۲جدول 
 ساالنه زمستان پاييز تابستان بهار ايستگاه
٤/١ اروميه  ١/١  ٦/١  ٩/١  ٨/١  
٦/١ تبريز  ٤/١  ٣/٢ a ١/١  ٤/١  
٤/٠ خوي  ٤/١  ٠/١  ٨/٠  ٨/٠  
٩/٠ سقز  ٦/١  ٢/٢ a ٧/٠  ٥/١  

٠/١ مهاباد  ٦/١  ٢/١  ٩/٠  ٥/١  
aدار يش معني: افزا  
  

متر در سال کاهش در نرخ  يليم ۴۴/۱ يستگاه خويدر ا
 ين کاهش در بارندگيشترير و تعرق وجود دارد. بيتبخ

ب روند ياتفاق افتاده است و ش يستگاه خويساالنه در ا
ن کاهش در ي. کمتراستمتر در سال  يليم ۲۰/۴معادل 

 در حدودز است و يتبرستگاه يبارش ساالنه مربوط به ا
ل روند يج تحلي. نتا)۱(شکل  استمتر در سال  يليم ۸۸/۲

 ها ستگاهياهمه ر و تعرق مرجع در يدهد که تبخ ينشان م
 بر اساسدار است.  يرمعنيغ يشيروند افزا يدارا

)، ۲۰۱۱و همکاران ( يطبر از سويانجام شده  يها يبررس
 يشيروند افزا يغرب دارا ر و تعرق در شمالينرخ تبخ

 يو آهن يکوثر از سويانجام شده  هاي بررسياست. در 

ز و يتبر يها ستگاهير و تعرق در ايز روند تبخي) ن۲۰۱۱(
دار  يمعن ياز نظر آمار يول يشيروند افزا يه داراياروم

 ياديدار بودن خط روند، تا حد ز يکه اختالف در معن است
. استمنتخب  يرثر از اندازه نمونه و تفاوت دوره آماأمت

) ۲۰۱۱پژوه و همکارن ( نيد بررسي بر اساسن يهمچن
است که در  يشيز افزايستگاه تبرير و تعرق در ايروند تبخ

ل روند يص داده نشد. تحليدار تشخ ياس ساالنه معنيمق
 يروند کاهش يها دارا ستگاهيا بيشتردر  يبارندگ يسر

ل روند يو تحل )۱۳۹۱قنبرلو (ج ي) که با نتا۳است (جدول 
ن ياموجک در  يتئور بر اساسساله  ۳۰ يبارندگ

  دارد. هماهنگي ها ستگاهيا
  

  

  

  
  

  ۲۰۰۵تا  ۱۹۷۶هاي  سالهاي مورد استفاده در  تغييرات تبخير و تعرق ساالنه در ايستگاه -۱شکل 
H  ارتفاع ايستگاه وβ باشد. سن مي -شيب سيل  
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   -۱شکل ادامه 

  
  براي سري زماني بارندگي در مقياس فصلي و ساالنه )Z(کندال  -مقدار آماره من -۳جدول 

 ساالنه زمستان پاييز تابستان بهار  ايستگاه

 -٥/١ -٥/٠ -٦/١ ٣/٠  -۵/۰ اروميه

 -٨/١ *b-١/٢ -٨/٠ ٧/٠ -٨/٠ تبريز

 b-٣/٢ b-٤/٢ -٠/١ ٥/٠ -٣/١ خوي

 -٦/١ -٨/٠ -٤/٠ ٠/٢a -٩/٠ سقز

 ٤/٠ ٥/٢a ٧/٠ -٨/١ -١/٠ مهاباد
* a داري روند افزايشي و  معنيb درصد ۵داري  داري روند کاهشي در سطح معني معني  

  
دوره آماري در اين پژوهش براي کاهش تأثير طول 

) روي نتايح تحليل روند در روش ۲۰۰۵-۱۹۷۶(
کندال و تشخيص زمان جهش  -ناپارامتري و متداول من

هاي تبخير و تعرق مرجع و بارندگي  ناگهاني سري داده
(تشخيص سال شروع روند نزولي يا صعودي)، از آزمون 

اي است. بررسي رفتار تغييرات  کندال دنباله -من
مربوط به سري زماني تبخير و  u'(t)و  u(t)هاي  مؤلفه

تعرق مرجع ساالنه نشان داد وجود روند افزايشي در هيچ 
 -۹۶/۱از خط  u(t)هاي مورد بررسي نمودار  يک از ايستگاه

و  u(t)+ خارج نشده است. ضمنا در نمودارهاي ۹۶/۱و 
u'(t)  پس از برخورد، تغيير زيادي در جهت نمودارها رخ

نقطه جهشي خاصي در روند اين نداده است. بنابراين 
). در مورد سري بارندگي ۲شود (شکل  سري مشاهده نمي

دار  ساالنه نيز معلوم شد در ايستگاه خوي يک جهش معني
). نقطه جهش ۳رخ داده است (شکل  ۱۹۸۳نزولي در سال 

در ايستگاه تبريز نيز همانند ايستگاه خوي مربوط به سال 
جهش مشخصي ديده  ها است و در ساير ايستگاه ۱۹۸۳

  شود. نمي
  

  
  زماني تبخير و تعرق و مرجع ساالنه دار) براي سري (خط ستاره u'(t)اي) و  دايره  (خط u(t)نمودارهاي  -۲شکل 

  

1000

1500

1976 1981 1986 1991 1996 2001

ET
0 

(m
m

)
سقز

1053

1253

1976 1981 1986 1991 1996 2001

ET
0 

(m
m

)

   H=1389mمهاباد
β=1.65mm/y 
 

H=1523m   
β=3.44mm/y 
 



 ... زهاي سينوپتيک حوضه آبري تحليل روند تبخير و تعرق مرجع و بارندگي در تعدادي از ايستگاه                                                      ١٥٠

 

  

  
   -۲شکل ادامه 

  

 

 
  سري زماني بارندگي ساالنه دار) براي (خط ستاره u'(t)) و اي دايره(خط  u(t)نمودارهاي  -٣شکل 
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  گيري نتيجه
هاي  هاي تابش در بيشتر ايستگاه دليل نبود داده به

سينوپتيک، برآورد نرخ تبخير و تعرق با استفاده از مدل 
PMF56 تواند دقت برآوردها  با مشکالتي روبروست که مي

  بهرا تحت تأثير قرار دهد. در اين پژوهش مدل هيبريد 
 -يک مدل فيزيکي تخمين تابش با مدل پنمن عنوان

توسعه يافت.  PMF56-Hybridترکيب و مدل  مونتيث فائو
هاي داراي آمار  سپس تبخير و تعرق مرجع براي ايستگاه

محاسبه و پس از حذف  ۱۹۷۶-۲۰۰۵ساله در دوره  ۳۰
دار، روند تغييرات آن با آزمون  هاي معني خودهمبستگي

روند دهنده وجود يک  کندال بررسي شد. نتايج نشان  -من
سري زماني تبخير و تعرق ساالنه  دار در افزايشي غيرمعني

ها است. در مقياس فصلي تمام  در تمامي ايستگاه
ها داراي روند افزايشي هستند که فقط دو ايستگاه  ايستگاه

در فصل پاييز  Z=2.2و  Z=2.3تبريز و سقز به ترتيب با 
 -دار دارند. نتايج حاصل از اعمال آزمون من روند معني

شان از وجود يک روند کاهشي کندال بر بارندگي ساالنه ن
در اين سري زماني است که تنها در ايستگاه خوي 

ها بجز مهاباد در  ) است. تمامي ايستگاهZ=-2.3دار ( معني
فصل تابستان داراي روند افزايش هستند که اين روند در 

ها به  دار است. بارندگي در ساير فصل ايستگاه سقز معني
 بر اساسراه است که طور معمول با يک روند کاهشي هم

داري  کندال در ايستگاه تبريز و خوي معني-آماره من
سن ميزان افزايش و  -آزمون سيل شود. محسوب مي

 هاي مختلف کاهش بارندگي و تبخير و تعرق را در فصل
ها مشخص كرد. تبخير و تعرق  براي هر يک از ايستگاه

ساالنه در ايستگاه سقز داراي بيشترين افزايش (معادل 
براي تعيين نقاط شروع  باشد. يممتر در سال)  ميلي ۴۴/۳

 -هاي زماني از آزمون من روند (نقاط جهش) در سري
اي، استفاده شد. اين آزمون براي اولين بار در  کندال دنباله

غرب کشور استفاده شد. در سري زماني  منطقه شمال
داراي  ۱۹۸۳هاي خوي و تبريز در سال  بارندگي، ايستگاه

جهش با روند نزولي هستند که اين روند در ايستگاه نقطه 
دار است. نقطه جهش در هيچيک از  خوي معني

  دار نيست. نمودارهاي تبخير و تعرق معني
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