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  چکيده
  

 مورد آماري هاي آزمون از استفاده با ماهيانه و فصلي ساالنه، هاي مقياس در ايران کل در مؤثر بارش و کل بارش تغييرات روند
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  مقدمه
 گازهاي تركيب در بشر دخالت كه معتقدند دانشمندان

 به منجر فسيلي هاي سوخت مصرف از ناشي اي گلخانه
 است. شده زمين كره اطراف هواي دماي ميانگين افزايش
 از برخي روند در ،يتغييرات به منجر تواند مي دما افزايش
 مؤثر بارش و بارش جمله از ،هيدرولوژي هچرخ هاي مؤلفه
 هاي دهه در ،دليل همين به شود. جهان مختلف نقاط در

 متغيرهاي تغييرات روند مورد در زيادي مطالعات ،اخير
 (کومار است شده  انجام هيدرولوژيكي و هواشناسي مختلف

 آزمون ).۲۰۰۹ همکاران، و خليق ؛۲۰۰۹ همکاران، و
 آماري روش و بوده ناپارامتريک آزمون يک ،کندال من

 هاي سري در روند وجود اثبات براي مناسبي
 از بسياري ،اخير هاي سال در است. هيدروكليمايي

 بررسي يبرا گزينه بهترين عنوان به آزمون اين از محققين
 اين در اند. دهکر استفاده ها داده يكنواخت روند وجود
 )،۱۹۹۳( ريچمن و اسميت كارهاي به توان مي ،زمينه
 اسالگ و لين )،۱۹۹۸( گان )،۱۹۹۴( همكاران و لتنماير

 كنون و ويتفيلد )،۲۰۰۰( همكاران و داگالس ، )۱۹۹۹(
 همكاران و ژانگ )،۲۰۰۹( همكاران و خليق )،۲۰۰۰(
 فرض كرد. اشاره  )۲۰۰۲( النور هاگ و بورن و )۲۰۰۱(

 ،MK آزمون از استفاده با روند تحليل مطالعات اصلي
 در دار معني خودهمبستگي وجود عدم و بودن مستقل
 برخي است ممكن اين، وجود  با است. نمونه هاي داده
 ضريب داراي جريان دبي نظير ،هيدرولوژيكي هاي سري

 اثر حذف يبرا  ،بنابراين باشند. دار معني خودهمبستگي
 از قبل که است ضروري MK آزمون روي خودهمبستگي

 نديفرا قبيل از خودهمبستگي ياجزا آزمون، انجام
 حذف ها داده سري از )AR(1)( اول مرتبه خودهمبستگي

 شود. مي ناميده کردن ديسف شيپ اصطالحاً نديفرا اين د.شو
 آزمون يرو خودهمبستگي ضريب اثر حذف منظور به

MK، استورچ وان و  )۱۹۹۵( استورچ وان و كولكارني 
 انجام از قبل را کردن ديسف شيپ  روش يك )،۱۹۹۵(

 يبرا ،روش اين ).PW-MK( كردند ارائه MK آزمون
 و داگالس همچون محققاني توسط روند تشخيص
 مورد )۲۰۰۲( النور هاگ و بورن و )۲۰۰۰( همكاران
 سري يك در روند كه مواردي در گرفت. قرار استفاده
 كه داد نشان )۱۹۹۵( استورچ وان نداشت، وجود زماني

 آزمون بر را خودهمبستگي ضريب اثر کردن ديسف شيپ
MK همكاران و داگالس دهد. مي كاهش مؤثر طور به 

 وان کردن ديسف شيپ روش كه دادند نشان )۲۰۰۰(
 ها داده در واقعي روند ميزان كاهش باعث تواند مي استورچ

 سازي شبيه از استفاده با )۲۰۰۲( همكاران و يو گردد.
 در AR(1) نديفرا و روند وجود صورت در كه دادند نشان
 استورچ وان کردن ديسف شيپ روش ،زماني سري يك

 فرض است ممكن و كرد خواهد حذف را روند از بخشي
 اين ؛شود واقع قبول مورد روند وجود عدم بر مبني صفر
 داشته وجود روند ها داده در است ممكن كه است حالي در

 يرو همبستگي ضريب اثر در مؤثر كاهش منظور به باشد.
 روند بدون کردن ديسف شيپ شده  اصالح وشر MK آزمون

(TFPW) حامد گرديد. ارائه )۲۰۰۲( همكاران و يو توسط 
 ضريب اثر حذف يبرا را MK-VCA روش )۱۹۹۸( رائو و

 در اصالح انجام با MK آزمون انجام از قبل خودهمبستگي
 و آبادي نجف ميرعباسي كردند. ارائه ها داده واريانس

 روند تحليل يبرا MK-VCA روش از )۱۳۸۹( پژوه دين
 استفاده ايران غرب شمال هاي رودخانه آبدهي تغييرات
 مطالعات انجام با )۲۰۰۲( همكاران و يو كردند.
-MK و PW-MK، MK-VCA روش سه سازي شبيه

TFPW روش كه دادند نشان و داده قرار بررسي مورد را 
MK-TFPW و کتيرايي است.ه روش ساير از تر دقيق بسيار 

 ۳۸ بارندگي روزانه تغييرات روند )۱۳۸۶( همکاران
 در .دندکر بررسي ۱۹۶۰-۲۰۰۱ دوره در را ايران ايستگاه

 روش و خطا مربعات حداقل پارامتري روش از ،تحقيق اين
 تعداد ساالنه، کل بارش روند تحليل يبرا MK ناپارامتري
 نتايج .شد استفاده روزانه بارش شدت و باراني روزهاي

 در گوناگون روندهاي وقوع هدهند نشان آمده، دست هب
 بارش و دما نوسانات )۱۳۸۷( ميرموسوي .بود ها ايستگاه
 ايستگاه ۸ با كشور غرب شمال منطقه در را ساالنه

 با ۲۰۰۴ سال به منتهي ساله ۴۴ دوره در سينوپتيك
 الگوي با را بارش و کرد يبررس Spear-Man اي رتبه روش
 نتايج .دکر بيني پيش ۲۰۱۴ سال تا ARIMA زماني سري
 صورت به ها ايستگاه برخي در ساالنه دماي روند آزمون
 روند ساالنه بارش ،همچنين .بود افزايشي داري معني

 ميرعباسي .داد نشان ايستگاه چند در داري معني كاهشي
 ۱۶ يرو آبدهي روند كه )۱۳۸۹( پژوه دين و آبادي نجف

 ساالنه و فصلي  ماهانه، مقياس ۳ در را هيدرومتري ايستگاه
 هاي رودخانه جريان كه گرفتند نتيجه ،كردند بررسي
 ها ايستگاه همه در ساالنه مقياس در ايران غرب شمال
 همكاران و محمدي مطالعه اساس بر .ددار نزولي روند
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 مناطق براي سناريوها تمامي از حاصل نتايج )۱۳۸۹(
 دما ميانگين كه است نكته اين بيانگر ايران، كشور گانه يس
 در و افزايشي روند آينده هاي دهه طي كشور سراسر در

 كاهشي ها بارش روند مناطق كليه براي آينده هاي دهه
 يبررس به )۱۳۹۱( همکاران و يگاريز زارع .بود خواهد
 رودخانه آب کيفيت يمتغيرها بلندمدت تغييرات روند
 و MK آزمون از استفاده با گلستان) (استان يچا چهل
MK به مبرم نياز پژوهش، اين نتايج پرداختند. يفصل 

 آبخيز اين در آالينده منابع کنترل يبرا يمديريت اقدامات
 به )۱۳۹۵( حصار يباباي و عرفانيان دهد. مي نشان را

 از يتعداد در يبارندگ و مرجع تعرق و تبخير روند تحليل
 پرداختند. اروميه درياچه حوضه سينوپتيک يها ايستگاه

 استفاده جهش نقاط يشناساي يبرا MK آزمون از آنها
 وجود بيانگر ،يبارندگ ساالنه يسر روند تحليل دند.کر

  بود. مهاباد جز هب ها ايستگاه تمام در يکاهش روند
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه
 ايران است. ايران کل ،تحقيق اين در مطالعه مورد منطقه

 وجود و است شده واقع خشک نيمه و خشک منطقه يک در
 در بارش ايجاد اصلي عوامل از البرز و زاگرس کوه رشته دو

 عرض در تقريبي طور به همحدوداين  است. ايران
 واقع ۶۲ تا ۴۵ جغرافيايي طول و ۴۹ تا ۲۵ جغرافيايي

  است. شده 
  

  استفاده مورد هاي داده
 هاي داده شامل تحقيق، اين در استفاده مورد هاي داده

 متر، ميلي صفر از بيشتر بارش با روزهاي تعداد بارش،
 تعداد متر، ميلي يک از بيشتر بارش با روزهاي تعداد

 با روزهاي تعداد و متر ميلي پنج از بيشتر بارش با روزهاي
 در هواشناسي ايستگاه ۳۳ از متر ميلي ده از بيشتر بارش

 ۵۰ مدت به ۱۹۶۱-۲۰۱۰ آماري طول با موردنظر محدوده
 ها ايستگاه اين انتخاب دليل د.ش آوري جمع سال
 سراسر در قبول  قابل مكاني پراكندگي و ها داده بودن كامل
 محل و  ۱ جدول در ها ايستگاه اين مشخصات است. ايران
  است. شده  داده نشان ۱ شكل روي آنها

  
  

  استفاده مورد هاي روش
 ماهانه، جريان زماني سري تغييرات روند مطالعه، اين در

 با مذكور هاي ايستگاه از يك هر براي ساالنه و فصلي
 طور همان گرفت. قرار بررسي مورد MK ناپارامتري آزمون

 آزمون، اين از استفاده براي الزم شرط  شد، اشاره که
 خودهمبستگي ضريب وجود عدم و ها داده بودن مستقل
 اين در بنابراين، هاست. داده زماني سري در دار معني
 داده توضيح ادامه در كه TFPW روش از استفاده با مطالعه
 دار معني خودهمبستگي ضرايب تمام اثر ابتدا شد، خواهد

 مذكور سري روي سپس، و شد حذف زماني سري از
  گرفت. انجام MK آزمون

  
  MK آزمون الف)
 يناپارامتر يها آزمون نيپرکاربرتر از يكي ،MK آزمون
 طور به آزمون اين از و ستها داده روند تحليل براي

 هيدرولوژيكي يها يسر در روند تشخيص در گسترده
 يكنواختي و بودن مستقل ،   صفر فرض .شود يم استفاده
,   } ها داده توزيع  = ,2 … ,  وجود ،   مقابل فرض و { 

 ست.اه داده در يكنواخت روند  کي
 زير همعادل با را S آماره بايد ابتدا آزمون، اين انجام براي

=   کرد: محاسبه ∑ ∑    (  −   )            )۱(                 
 ،( )    ؛ها داده تعداد ،  ام؛  داده مقدار ،   آن در كه
  است: محاسبه  قابل زير معادله با و است عالمت تابع

   ( ) =  1           > 01           = 0−1           < 0    )۲(                          

≤  براي كه دادند نشان  )۱۹۴۸( كندال و  )۱۹۴۵( من  و ميانگين و بوده نرمال توزيع داراي S آماره  8
( )   :ديآ يم دست به زير معادالت از آن واريانس = 0 )۳(                                                        ( ) =  (   )(    ) ∑   (    )(     )      )۴(      

 .است ام  دسته در يكسان يها داده تعداد ،   آن در كه
  :شود يم محاسبه زير معادله با Z يا MK آزمون آماره

Z = ⎩⎨
⎧        ( )       > 00          = 0       ( )      < 0 )۵(                                     

 توزيع از استفاده با توان يم را MK آزمون Z آماره احتمال
  کرد. محاسبه نرمال تجمعي
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   آنهاهاي منتخب و مشخصات مکاني  ايستگاه -۱جدول 
 عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه عرض جغرافيايي طول جغرافيايي نام ايستگاه
 ٤٧/٢٩ ٨٨/٦٠ زاهدان ٣٧/٣٠ ٢٥/٤٨ آبادان
 ٦٨/٣٦ ٤٨/٤٨ زنجان ١٠/٣٤ ٧٧/٤٩ اراک
 ٢٠/٣٦ ٧٢/٥٧ سبزوار ٥٣/٣٧ ٠٨/٤٥ اروميه
 ٢٥/٣٦ ٢٧/٤٦ سقز ٤٥/٣٢ ٦٧/٥١ اصفهان
 ٣٣/٣٥ ٠٠/٤٧ سنندج ٣٣/٣١ ٦٧/٤٨ اهواز
 ٤٢/٣٦ ٩٥/٥٤ شاهرود ٧٢/٣٦ ٦٥/٥٢ بابلسر
 ٣٣/٣٢ ٨٥/٥٠ شهرکرد ١٠/٢٩ ٣٥/٥٨ بم

 ٦٠/٢٩ ٥٣/٥٢ شيراز ٤٧/٣٧ ٤٧/٤٩ بندر انزلي
 ٢٥/٣٦ ٠٠/٥٠ قزوين ٢٢/٢٧ ٣٧/٥٦ بندر عباس
 ٢٥/٣٠ ٩٧/٥٦ کرمان ٩٨/٢٨ ٨٣/٥٠ بوشهر
 ٢٨/٣٤ ١٢/٤٧ کرمانشاه ٠٨/٣٨ ٢٨/٤٦ تبريز

 ٢٧/٣٦ ٦٣/٥٩ مشهد ٢٧/٣٥ ٢٢/٥٩ تربت حيدريه
 ٢٠/٣٥ ٧٢/٤٨ همدان ٦٨/٣٥ ٣٢/٥١ تهران مهرآباد

 ٩٠/٣١ ٤٠/٥٤ يزد ٥٥/٣٨ ٩٧/٤٤ خوي
 ٣٨/٣٣ ٣٧/٤٨ خرم آباد ٩٠/٣٦ ٦٧/٥٠ رامسر
 ٨٥/٣٦ ٣٠/٥٤ گرگان ٢٠/٣٧ ٦٥/٤٩ رشت
 ٩٩/٣٢ ٣٨/٥٩ بيرجند ٤٧/٢٩ ٨٨/٦٠ زاهدان

            

  TFPW روش به سفيدکردن پيش )ب
 ضريب حذف براي TFPW روش به سفيدکردن پيش روش

 زير صورت به )۲۰۰۲( همکاران و يو توسط خودهمبستگي
  د:ش ارائه
 روش از استفاده با نمونه هاي داده در روند شيب ابتدا

TSA  شود: مي برآورد زير صورت به  =                    ∀  <  )۶(                          
 ادامه به نيازي ديگر آنگاه بود، صفر برابر تقريباً شيب اگر

 صفر با برابر آن مقدار اگر اما نيست؛ روند تحليل انجام
 هاي داده و شود مي فرض خطي صورت به روند آنگاه نبود،
=    شوند: مي روند بدون و نوشته زير صورت به نمونه X − T = X − bt )۷(                                   
 با     روند بدون سري اول مرتبه يخودهمبستگ ضريب
= r :گردد يم برآورد زير معادالت از استفاده     ∑                                  ∑                  )۸(               (X  ) =   ∑ X    )۹(                                                ، سري نمونه يها داده   مرتبه يخودهمبستگ ضريب 
 از پس .است نمونه يها داده ميانگين ،(  X)  و   X بدون

 اول، مرتبه با يخودهمبستگ ضريب محاسبه
 زير معادله از استفاده با  AR(1) اول مرتبه يخودهمبستگ

 :دوش يم حذف

   = X  − r X    )۱۰(                                     
 ،ها يسر از روند حذف از پس کردن سفيد پيش روش اين

 شود يم ناميده روند" بدون کردن سفيد "پيش روش
(TFPW). روش انجام از پس ها ماندهيباق سري TFPW، 

 يک (که    شده شناخته روند .است مستقل سري يك
 صورت به     ها ماندهيباق سري و است) خطي روند با سري
=   :دشو يم تركيب هم با زير Y  + T )۱۱(                                            

 كرده حفظ را واقعي روند    حاصل سري كه است بديهي
  است. شده  حذف نيز يخودهمبستگ ضريب اثر و
  

  بحث
  ساالنه مقياس در کل بارش زماني تغييرات روند
 ۱يرات بارش کل در ايران در شکل تغي روند بررسي نتايج
-۲۰۱۰( ساله ۴۰ زماني دوره دو براي ساالنه مقياس در

-۲۰۱۰( ساله ۵۰ دوره يک و )۱۹۶۱-۲۰۰۰ و۱۹۷۱
 ،شود يم ديده که طور همان است. شده  داده نشان )۱۹۶۱
 دوره براي منتخب يها ستگاهيا کل بارش Z آماره ميانه
 روند ولي است؛ منفي )۱۹۶۱- ۲۰۱۰( ساله ۵۰ آماري
 ،ايستگاه ۳۳ بين از دوره اين در نيست. دار يمعن آن منفي
 آماره داراي ايستگاه ۹ و منفي Z آماره داراي ايستگاه ۲۴

Z ۱۹۶۱- ۲۰۱۰( ساله ۴۰ زماني دوره در .است مثبت( 
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 به نزديک منتخب يها ستگاهيا کل بارش Z آماره ميانه
 بدون زماني دوره يک توان يم را دوره اين و است صفر
 ايستگاه ۱۴ ،ايستگاه ۳۳ بين از ،دوره اين در دانست. روند
 مثبت Z آماره داراي ايستگاه ۱۹ و منفي Z آماره داراي
 آماره ميانه ،)۱۹۷۱-۲۰۱۰( ساله ۴۰ زماني دوره در .است

Z منفي روند و بوده منفي منتخب يها ستگاهيا کل بارش 
 از ،دوره اين در است. دار يمعن درصد ۱۰ سطح در نيز آن
 ۲ و منفي Z آماره داراي ايستگاه ۳۱ ،ايستگاه ۳۳ بين

 .است صفر به نزديک و مثبت Z آماره داراي ديگر ايستگاه
 ۱۹۵۸ سال از يسال خشک ساله ۱۰ دوره سابقه به توجه با

 ۲۰۰۰-۱۹۶۱( آماري دوره ۲ ابتداي در بنابراين ،۱۹۶۷ تا
 دارد. وجود شديد يسال خشک دوره يک )۱۹۶۱-۲۰۱۰ و

 با .است ايران کل در خشک دوره اين وجود بيانگر ها داده
 دوره در يسال خشک وجود ،مذکور آماري دوره سه مقايسه
 دوره با دوره اين تفاوت اما ،دشو يم محرز ۲۰۱۰ تا ۲۰۰۰
 دوره است. آن مکاني توزيع در ۱۹۶۷ تا ۱۹۵۸ خشک
 اما ؛گرفت يم دربر را ايران کل ۱۹۶۷ تا ۱۹۵۸ خشک
 فقط بيشتر شدتي با ۲۰۱۰ تا ۲۰۰۰ خشک دوره
 آن به ادامه در که دهد يم پوشش را ايران از ييها بخش

  .ميپرداز يم
  

  
ج) بارش کل در دوره  روند تغييرات بارش کل در ايران. الف) بارش کل چهل سال ابتدايي؛ ب) بارش کل براي چهل سال انتهايي؛ - ۱شکل 

  ساله ۵۰
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  ساالنه مقياس در کل بارش مکاني تغييرات روند
 ضريب که مواردي در يخودهمبستگ ضرايب حذف يبرا

 شده  استفاده TFPW روش از بود، دار يمعن يخودهمبستگ
 شده  داده نشان گرافيکي صورت به ۱ شکل در نتايج است.
 شمال بخش در تنها شود يم ديده که طور همان است.
 اين نتايج است. دار يمعن بارش کاهشي روند کشور غربي

 خوي، يها ستگاهيا در بارش کاهش که داد نشان تحقيق
 است. دار يمعن درصد ۱ سطح در سنندج و گرگان تبريز،

 زنجان، کرمانشاه، يها ستگاهيا در بارش کاهش ،همچنين
 بين در .است دار يمعن درصد ۵ سطح در اروميه و سقز

 درصد ۱ سطح در بارش منفي روند داراي که ييها ستگاهيا
 شمال بخش در گرگان ايستگاه تنها ،باشند يم درصد ۵ و

 نتيجه توان يم ،بنابراين ؛است نشده واقع کشور غربي
 کشور غربي شمال بخش در بارش تغييرات روند که گرفت
 روند داراي بارش کشور نقاط بقيه در و بوده کاهشي

 جنوب و مرکز از ييها قسمت در البته .ستين يدار يمعن
 شيب اين اما ؛است مثبت شيب داراي روند خط کشور
 ۲ شکل کرد. استناد آن به توان ينم و ستين دار يمعن
 نشان مختلف يزمان يها دوره در را کل بارش ميانه
 دوره براي منتخب هاي ايستگاه کل بارش ميانه .دهد مي

 دوره در و صفر نزديک )۱۹۶۱-۲۰۰۰( ساله ۴۰ زماني
 ۱۰ سطح در و منفي )۱۹۷۱-۲۰۱۰( ساله ۴۰ زماني
 )۱۹۶۱- ۲۰۱۰( ساله ۵۰ دوره براي و دار معني درصد
  نيست. دار معني ولي است منفي

  
  مؤثر بارش تغييرات روند

شود.  اي از بارش تبخير مي مشخص است که بخش عمده
بارش يک  ۱۰مثال، اگر قصد کنيد   عنوان حال به

فاصلة زماني يک  اي با يک  متري روي سطح حوضه ميلي
متري ايجادشده در يک روز  روزه را با يک بارش ده ميلي 

اي مقايسه کنيد، خواهيد ديد که  روي همان سطح حوزه
هر دو بارش (ده بارش يک  بودن با وجود مساوي

متري) بخش زيادتري از  متري و يک بارش ده ميلي ميلي
متري به تبخير و شايد بخش بسيار  هاي يک ميلي بارش

کمي از آنها به رواناب و نفوذ تبديل گردد و در مقابل، 
متري داراي تبخير کمتر و در مقابل نفوذ و  بارش ده ميلي

، در اين قسمت، روند رواناب بيشتري است. به همين علت
متر، بيشتر از  هاي بيشتر از صفر ميلي تعداد بارش تغييرات
متر  ميلي ۱۰متر و بيشتر از  ميلي ۵متر، بيشتر از  يک ميلي

گردد. از نتايج اين قسمت، اين سؤال پاسخ داده  بررسي مي
شود که آيا روند تغييرات بارش مؤثر مثبت بوده و يا  مي

حال به بررسي اين موضوع پرداخته  است. اينکه منفي بوده
  شود. مي

  

  
  مختلف زماني يها دوره در بارش تغييرات روند - ۲ شکل

  
 صفر از بيشتر هاي بارش تعداد تغييرات روند
  متر ميلي

 از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار ،۳ شکل در
 نشان تفکيک به سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي صفر
 تغييرات روند ،شود مي ديده که طور همان است. شده  داده
 در متر ميلي صفر از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه

 دار معني ولي است؛ مثبت عددي منتخب هاي ايستگاه
 تعداد ،شود مي ديده شکل در که طور همان نيست.
 و بوده دار معني مثبت روند داراي ها ايستگاه از بيشتري
  است. منفي روند داراي ها ايستگاه از کمتري تعداد

 
  متر ميلي يک از بيشتر هاي بارش تعداد تغييرات روند
 از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار ،۴ شکل در
 نشان تفکيک به سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي يک
 تغييرات روند ،شود مي ديده که طور همان است. شده  داده
 در متر ميلي يک از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه

 درصد ۹۵ سطح در و منفي عددي منتخب هاي ايستگاه
 تقريباً ،شود مي ديده شکل در که طور همان است. دار معني
  .هستند منفي روند داراي ها ايستگاه کل

  
  متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد تغييرات روند
 از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار ،۵ شکل در
 نشان تفکيک به سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي ۵
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 تغييرات روند ،شود مي ديده که طور همان است. شده  داده
 هاي ايستگاه در متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه

 دار معني منفي روند اين ولي است؛ منفي عددي منتخب
 تعداد تقريباً ،شود مي ديده شکل در که طور همان نيست.
 تعداد ميانه است. منفي روند داراي ها ايستگاه از زيادي
 بهار فصل در ها ايستگاه در متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش

 از  پس ؛است داده اختصاص خود به را کاهش بيشترين
 ميانه است. زمستان فصل به مربوط کاهش بيشترين ،آن

 در ها ايستگاه در متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد
 به نزديک تقريباً ولي مثبت کمي تابستان و پاييز ها فصل
 است. صفر
 از بيشتر هاي بارش تعداد کاهش دهد مي نشان موضوع اين
 و است افتاده اتفاق زمستان و بهار ها فصل در متر ميلي ۵
 روند ماه دو اين در مؤثر هاي بارش تعداد ،عبارتي به

 منفي روند بيشترين ،ها ماه بين در است. داشته کاهشي
 هاي ايستگاه در متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه

 ،فروردين از پس است. بوده ماه فروردين به مربوط منتخب
 آن از  پس و ماه ارديبهشت به مربوط کاهش بيشترين
 در ،ماه ۴ اين از غير  به است. ماه بهمن و دي به مربوط
 ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه سال يها ماه بقيه
 و بوده صفر با برابر تقريباً منتخب هاي ايستگاه در متر ميلي
 مؤثر هاي بارش تعداد روند که کرد ادعا چنين توان مي

  است. نداشته کاهشي ها ماه اين در متر ميلي ۵ باالي
 

 متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد تغييرات روند
 از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار ،۶ شکل در
 نشان تفکيک به سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي ۱۰

 تغييرات روند ،شود مي ديده که طور همان است. شده  داده
 در متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه

 روند اين ولي است؛ منفي عددي منتخب هاي ايستگاه
 است. صفر نزديک تقريباً حتي و نيست دار معني منفي
 ۵۰ از بيش تقريباً ،شود مي ديده شکل در که طور همان
 است. منفي روند داراي ها ايستگاه از درصد
 ها ايستگاه در متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه
 داده اختصاص خود به را کاهش بيشترين بهار فصل در

 زمستان فصل به مربوط کاهش بيشترين آن از  پس ؛است
 در متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد ميانه است.

 فصل در ولي ؛است مثبت کمي پاييز ها فصل در ها ايستگاه
 که دهد مي نشان موضوع اين است. صفر معادل تابستان
 ها فصل در متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد کاهش
 تعداد ،عبارتي به و است افتاده اتفاق زمستان و بهار

 در است. داشته کاهشي روند ماه دو اين در مؤثر هاي بارش
 هاي بارش تعداد ميانه منفي روند بيشترين ،ها ماه بين

 به مربوط منتخب هاي ايستگاه در متر ميلي ۱۰ از بيشتر
 به مربوط کاهش بيشترين ماه  دي از پس است. بوده ماه دي

 ماه بهمن و ارديبهشت به مربوط آن از  پس و ماه فروردين
 ميانه سال هاي ماه بقيه در ،ماه ۴ اين از غير  به است.
 هاي ايستگاه در متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش تعداد

 دکر ادعا چنين توان مي و بوده صفر با برابر تقريباً منتخب
 اين در متر ميلي ۱۰ باالي مؤثر هاي بارش تعداد روند که
 هاي بارش تعداد ،۷ شکل در است. نداشته کاهشي ها ماه

 دوره در بارش مقدار با متر ميلي ۱۰ و ۵ ،۱ ،۰ از بيشتر
 است. شده مقايسه يکديگر با )۲۰۱۰ تا ۱۹۶۱( ساله ۵۰

  

  
  سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي صفر از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار -۳ شکل
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  سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي يک از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار - ۴ شکل

 

 
  سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي پنج از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار - ۵ شکل

  

  
  سال و ها فصل ها، ماه براي متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد براي Z آماره مقدار - ۶ شکل
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  ۲۰۱۰ تا ۱۹۶۱ ساله ۵۰ دوره در بارش مقدار با متر ميلي ۱۰ و ۵ ،۱ ،۰ از بيشتر هاي بارش تعداد مقايسه - ۷ شکل

  
  گيري نتيجه
 از بيشتر هاي بارش ميانه کاهشي روند که داد نشان نتايج
 در ساالنه متوسط بارش کاهش روند ميانه با متر ميلي ۱۰

 ديده شکل در که طور همان است. معادل ها ايستگاه
 متر ميلي ۵ از بيشتر هاي بارش ميانه کاهشي روند ،شود مي
 ۱۰ از باالتر هاي بارش از آن شدت ولي است؛ منفي نيز

 تعداد که دهد مي نشان موضوع اين است. بيشتر متر ميلي
 نسبت شديدتري کاهش متر ميلي ۱۰ تا  ۵ ينب هاي بارش
 است. داشته متر ميلي ۱۰ از بيشتر هاي بارش تعداد

 ۱ از بيشتر هاي بارش ميانه کاهشي روند ،همچنين
 هاي بارش تعداد از آن شدت ولي است؛ منفي نيز متر ميلي
 اين است. بيشتر متر ميلي ۵ و متر ميلي ۱۰ از بيشتر
 ۵ تا ۱ ينب هاي بارش تعداد که دهد مي نشان موضوع
  ۵ بين هاي بارش تعداد نسبت شديدتري کاهش متر ميلي

 تعداد که است صورت بدين کلي نتايج دارد. متر ميلي ۱۰ تا
 يافته  افزايش شدت به متر ميلي ۱ تا صفر بين هاي بارش
 تعداد شديد کاهش باعث اول درجه در افزايش اين و است
 باعث دوم درجه در و متر ميلي ۵ تا ۱ بين هاي بارش
  است. شده متر ميلي ۱۰ تا  ۵ بين هاي بارش کاهش

  
  منابع
 سلمان و و. شيخ يبرد ا. سعدالدين آ. يگاريز زارع .١

 مدتات بلندتغيير روند يبررس .١٣٩١ ع. يماهين
 (استان يچا چهل رودخانه آب کيفيت يمتغيرها

- ١٥٥ ):١٠(٦ ايران. آب پژوهش مجله گلستان).
١٦٥. 

 تحليل .١٣٩٥ س. حصار يباباي و م. عرفانيان  .٢
 از يتعداد در يبارندگ مرجع تعرق و تبخير روند

 درياچه آبريز حوضه سينوپتيک يها ايستگاه
 .١٥٢- ١٤٣ :٢٠ ايران. آب پژوهش مجله اروميه.

 سهم .١٣٨٦ پ. نژاد ايران و س حجام .پ كتيرايي  .٣
 روند در روزانه بارش شدت و فراواني تغييرات
 مجله .٢٠٠١ تا ١٩٦٠ دوره طي ايران در بارش

 .٨٣-٦٧ :٣٣ فضا. و زمين فيزيك
 مطالعه .١٣٨٩ ف. رنجبر و م. مقبل .ح محمدي  .٤

 مدل از استفاده با ايران دماي و بارش تغييرات
MAGICC SCENGEN. ٢٥(٨ جغرافيا. مجله:( 

١٤٢-١٢٥. 
 .١٣٨٩ ي. پژوه دين و .ر آبادي نجف ميرعباسي  .٥

 شمال هاي رودخانه آبدهي تغييرات روند تحليل
 خاک. و آب نشريه اخير. دهه سه در ايران غرب
٧٦٨- ٧٥٧ ):٤(٢٤.  

 و دما نوسانات مطالعه .١٣٨٧ .ح.س ميرموسوي  .٦
 مجله ايران، غرب شمال منطقه در ساالنه بارش
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