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 دز آبخیز حوزه در  بارش راتییروند تغ یبررس

 
 *1زهره خورسندی کوهانستانی

  khorsandi@asnruk.ac.irاستادیار گروه مهندسی طبیعت دانشگاه علوم کشاورزی و متابع طبیعی خوزستان،  -1

 

 

  چكیده
پایش تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای اقلیمی بررسی نمود. بارش یکی از مهمترین  توان از طریقمیتغییرات اقلیمی را 

های بررسی روشیکی از  ارد.ذگمیها اثر پارامترهای اقلیمی است که به طور مستقیم بر میزان آب در دسترس انسان

روند  یمطالعه با هدف بررس نیار دآنالیز روند سری های زمانی در مقیاس های مختلف زمانی است. تغییرات بارندگی، 

نشان  جینتا شد. استفاده و شیب سنمن کندال  یناپارامتر های¬دز از آزمون بخیزآه زحوبارش در ماهانه  و ساالنه راتییغت

، در سایر ایستگاهها نیز هرچند در تعدادی از ایستگاهها روندکاهشی معتی داری در  بارش ساالنه مشاهده گردید داد که

گرم سال دارای روند  هایه.  بیشتر ایستگاهها در ماود اما شیب سن  وجود روند کاهشی را تایید نمودبعتی دار نروند م

دار  معنیاین روند  که  گردیداز ایستگاهها روند افزایشی بارش مشاهده  برخیمعنی دار کاهشی بوده اند. در فصل بهار در 

  .نبود

  .دز حوزهتری، روند، بارش، آزمون ناپارام کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
لمس  یدر دما( را به روشن رییبارش و تغ یدر الگو ریی) مانند تغ میاقل رییتوان اثرات تغیم ایاز مناطق دن یاریدر بس

ات گذارند.اکثر مطالعیمبه جا  یمخرب اریشوند و اثرات بسیمهمراه  زین یمیاقل یخشکسال هایبا دوره یگاه راتییتغ نینمود. ا

مه مناطق جهان تغییرات مشابهی را اما ه کرده اند. دیمانند دما و بارش تاک یمیاقل یپارامترها رییبر تغ ایصورت گرفته در دن

کنند. در طی مطالعات انجام گرفته برخی از متاطق بارش روند افزایشی در برخی روند کاهشی و نمیدر روند بارش خود تجربه 

ژاپن نشان داد که  رد Benjoرودخانه  حوزه ی(. مطالعه بر رو1،4،3،2،1) استند بارش رخ ندادهکاهی نیز هیچ نغییری در رو

 روند افزایشی داشته استبارش  یوپیدر ات Abbayرودخانه  حوزه، نی(. همچن4است )افتهی شیافزا ریاخ هایدر سال یبارندگ

 یکه بر رو یا(. مطالعه3در حال کاهش بود ) ریاخ یهالدر سا رانیرودخانه کشف رود در ا حوزهساالنه در  ی(. بارندگ1)

از نقاط  ی(. در برخ2) اندداشتهساالنه خود را کاهش  یبارندگ زانیمدر ها حوزه شتریانجام شد نشان داد که ب ترانهیمد یایدر

 (.1وجود ندارد )  Ganjiangرودخانه  یهاهزدر بارش ها از جمله حو یقابل توجه راتییجهان ، تغ

 Guhathakurta  ( طی مطالعه بارش ها در هند دریافتند، 4111و همکاران ) چنانکه توزیع مکانی بارش ها در شمال

سنگین پیامد  های، که این نوع بارشداشته استو مرکز هند کاهش داشته و در شرق و شمال شرقی هند افزایش بارش شدید 

 .(6)تغییر اقلیم است

هندوسـتان پرداختند.  ای درسـاله منطقـه  114ه مطالعـه تغییـرات زمانی و مکانی بارش پژوهشی بـ دردوهان و پاندی 

کندال و تخمینگر شیب سن بـه منظـور تعیین روند یکنواخت بارش و از آزمـون پتیـت بـرای تشـخیص  -آنها از آزمون من

مورد بررسی در مقیاس ساالنه روندی کاهشی را  هـاینقـاط شکست استفاده کردند. نتایج حاصله نشان داد که تمامی ایستگاه

  1511آبریز یانگ تسه چین را در دوره آماری  حوزهتغییرات بارش، دما و رواناب  روند. چن و همکاران (7)است تجربه کـرده 
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میانگین دما روندی  کندال مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود نشـان دادند که -بـا اسـتفاده از آزمون من  4111تـا 

 (.8) داری را تجربه نکرده و رواناب از روندی افزایشی برخـوردار بـوده استافزایشی داشته، بارش هیچگونه تغییـرات معنی

ها به دو دسته پارامتریك و های زمانی ارائه گردیده است، که این روشهای متعددی برای تحلیل روند سریروش

های پارامتریك برخوردار هستند. تری نسبت به روشهای ناپارامتری از کاربرد وسیعباشند، روشیناپارامتریك قابل تقسیم م

رودخانه دز یکی از سه زیر شاخه اصلی رودخانه کارون، پر آب ترین رودخانه ایران است. این رودخانه بعد از عبور از اراضی 

د. این رودخانه از نظر تامین آب اراضی کشاورزی بسیار حایز ریزمیشود و به خلیج فارس میکوهستانی وارد دشت خوزستان 

های شود. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات در سریمیبه شدت کمبود آب احساس  حوزهاهمیت است . امروزه در این 

 باشد. دز می آبخیز رودخانه حوزههای بارش در ماهانه و ساالنه داده

 مواد و روش ها -2
 قهمعرفی منط

و  32طول شرقی و  11و  41تا  28و  11آبخیز رودخانه دز در جنوب غربی ایران و در محدوده جغرافیایی بین   حوزه

آبخیز رودخانه دز که بزرگترین سرشاخه رودخانه کارون است دارای مساحت  حوزهعرض شمالی واقع شده است.  32و  7تا  32

طول این رودخانه از سرشاخه تا محل اتصال به دهد. می نشانمطالعه را دوده مورد حم 1شکل کیلومتر مربع است.  44311

متر و  1611 حوزهاشد. این رودخانه از نواحی کوهستانی زاگرس سرچشمه گرفته ، ارتفاع متوسط این بکیلومتر می 141کارون 

بیشتر از سایر نواحی است. توزیع   شرقی و شمالی هایدر بخش حوزهبارش در این  باران است. -این رودخانه دارای رژیم برفی

درصد  2/41درصد در فصل پائیز،  6/31درصد از بارش ساالنه در زمستان،  8/28آبخیز نیز نشان میدهد  حوزهزمانی بارش در 

پوشش تنك و با کاهش ارتفاع  حوزهدرصد از بارش در فصل تابستان رخ می دهد.  در مناطق مرتفع این  4/1در بهار و تنها 

شویم و اراضی کشاورزی آبی و میشود و در مناطق دشتی نیز اکثرا با تغییر کاربری اراضی مواجه میبلوط مشاهده  هایجنگل

 گردد. میدیم مشاهده 

 

 
 ( محدوده مورد مطالعه1شكل )
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 کارروش 

 ارش ب زمانی هایت روند در سریها، با استفاده از دو آزمون ناپارامتری وجود روند و تغییرابعد از تکمیل و بازسازی داده

 ارایه شده است . 1مورد استفاده در این تحقیق در جدول  هایایستگاه هایاز ویژگی ایبررسی شد. خالصه

 

 مورد استفاده هایهایستگا های( ویژگی1جدول )

 ایستگاه عرض طول

49  ْ  دروود ʺ25 ʹ42 33ْ ʺ45 ʹ 03 

49 ْ 03ʹ 00ʺ 33  ْ  مروک ʺ00 ʹ40 

49  ْ  22ʹ 49ʺ 33  ْ  دره تخت ʺ34 ʹ22 

49  ْ  26ʹ 00ʺ 33  ْ  کمندان ʺ30 ʹ18 

49  ْ  23ʹ 52ʺ 33  ْ  چم زمان ʺ29 ʹ23 

48  ْ  47ʹ 52ʺ 33  ْ  رحیم اباد ʺ44 ʹ46 

48  ْ  35ʹ 57ʺ 33  ْ  ونایی ʺ51 ʹ54 

48  ْ  46ʹ 00ʺ 32  ْ  تله زنگ ʺ00 ʹ49 

49  ْ  49ʹ 05ʺ 33  ْ  آب باریك ʺ48 ʹ13 

49  ْ  40ʹ 05ʺ 33  ْ  کاظم اباد ʺ00 ʹ09 

49  ْ  24ʹ 00ʺ 33  ْ  علی اباد ʺ00 ʹ24 

 

کندال  –شیب سن است. آزمون من و های ناپارامتری انتخاب شده در این پژوهش شامل آزمون همگنی من کندالآزمون

نقاط قوت این  رود.های هیدرولوژیکی و هواشناسی به شمار میهای ناپارامتری تحلیل روند سرییکی از متداول ترین روش

کنند، اشاره نمود. اثر ای که از توزیع آماری خاصی پیروی نمیهای زمانیتوان به مناسب بودن کاربرد آن برای سریروش می

گردند نیز از دیگر مزایای استفاده از این های زمانی مشاهده میپذیری ناچیز این روش از مقادیر حدی که در برخی از سری

 روش است .

  Mann- Kendallآزمون 

 شمار به هواشناسی و های هیدرولوژیکیسری روند تحلیل ناپارامتری هایروش ترین متداول از یکی کندال-من آزمون

 بسط و توسعه یافت. از 1571در سال  Kendallارائه سپس توسط  1521در سال  Mannاین آزمون ابتدا توسط  .رودمی

 کنند،نمی پیروی خاصی آماری توزیع از که ایزمانی هایبرای سری آن کاربرد نبود مناسب به توانمی روش این قوت نقاط

 مزایای دیگر از نیز گردندمی مشاهده زمانی هایسری از برخی در که مقادیر حدی از روش این ناچیز پذیری اثر. نمود اشاره

 سری در روند وجود عدم و بودن تصادفی بر آزمون این صفر در توضیح این روش باید گفت که فرض. است روش این از استفاده

 این آماره محاسبه مراحل. باشدمی هاداده سری در روند وجود بر دال( صفر فرض رد) یك پذیرش فرض و دارد داللت هاداده

  :است شرح زیر به آزمون

 به شرح زیر است:  Sر پارامت استخراج و 1عالمت تابع اعمال و همدیگر با مشاهدات تك تك بین اختالف محاسبه( الف

(1                                                                                   ) 

 

                                                 
 1-Sign Function  



 

 2 

 

-می باشند. تابع عالمت نیز به شرح زیرام سری می kام و   j هایبه ترتیب داده kx و  jxتعداد مشاهدات سری،  nکه 

 باشد: 

(4                )                                                        

 روابط زیر: از یکی توسط واریانس محاسبه( ب

(3                                                )

 

(2                                              ) 

 نیز tوجود دارد.  تکراری داده یك حداقل آنها در که است یهایسری تعداد معرف mو  ایمشاهده یهاداده تعداد nکه 

 .باشدمی یکسان ارزش با هایداده فراوانی بیانگر

(1                                                                                   ) 

 زیر برقرار باشد  رابطه که شودمی پذیرفته صورتی در صفر فرض ها،داده سری روندیابی جهت دامنه دو آزمون یك در

(6                                                                                                          ) 

 سطح معنی در استاندارد نرمال توزیع آماره شود و میرفته گ نظر در آزمون یبرا که است یدار معنی سطحکه 

 1 اعتماد سطح برای این آزمون حاضر بررسی در است. شده استفاده ∝/4آزمون، از  بودن دامنه دو به توجه با که است ∝دار 

 در نزولی روند آن بودن منفی صورت در و ودیها صعداده سری روند باشد مثبت zآماره  که صورتی شد. در گرفته بکار درصد

 .شودمی گرفته نظر

 Senآزمون 

 مزایای. گیردمی بهره سری زمانی یك مشاهدات بین تفاوت تحلیل از و شده ارائه 1568سِن در سال  توسط آزمون این

 گمشده، هایداده وجود امهنگ در آزمون این همچنین. است نیز صادق روش این برای کندال- من آزمون برای شده برشمرده

 دارد. پذیرش داللت هاداده سری در روند وجود عدم و بودن تصادفی بر آزمون این صفر استفاده است. فرض قابل راحتی به

محاسبه  بر روش این اساس. باشد می هاداده زمانی سری در روند وجود بر دال صفر، رد فرض دیگر عبارت به یا و یك فرض

باشد.  می مختلف اطمینان سطوح آمده در بدست شیب معنی داری مورد در نمودن قضاوت و زمانی سری ایبر میانه شیب یك

 ( نیز به شرح زیر است:Qی آماره سن )روش محاسبه

 :زیر رابطه از استفاده با ایمشاهده داده جفت هر بین شیب محاسبه( الف

(5                                                  )                                                               

 اعمال باشد. بامی sیك واحد زمانی بعد از زمان   tو t,sهای ای در زمانهای مشاهدهبه ترتیب داده sxو  t xکه در آن 

 این میانه محاسبه از که آیدحاصل می شده سبهمحا هایشیب از زمانی سری یك ای،مشاهده داده جفت دو هر برای( 5) رابطه

 دال آن منفی مقدار و روند بودن حاکی از صعودی medQآید. مقدار مثبت ( به دست میmedQسری زمانی شیب خط روند )

  .است روند بودن نزولی بر

 :زیر رابطه کمك به آزمون مورد اعتماد سطوح در αCپارامتر  محاسبه( ب

(11               )                                                                       
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 تواندمیآزمون  مورد اعتماد سطوح به بسته دامنه دو آزمون یك در و است استاندارد نرمال توزیع آماره Zکه در آن 

در  =Z 18/4و  =56/1Zبا  برابر ترتیب به % 55 و % 51 اطمینان سطوح برای آماره این. بگیرد خود به مختلفی مقادیر

 شود. نظرگرفته می

 :زیر روابط کمك به و (2Mو  1Mپایین ) و باال اعتماد حدود محاسبه( ج

(11                                                                                                      ) 

 . باشدمی( الف) بند در شده محاسبه هایتعداد شیب که 

 محاسبه هایشیب بین از که ترتیب این به. است شده محاسبه اعتماد حدود نمودن آزمون روش، این نهایی مرحله( د

 شیب دو بین دامنه در صفر عدد که صورتی در. گردندمی ها استخراجامین شیب 2M+1امین و  1M(، 5)  رابطه توسط شده

 اعتماد سطح در روندی هیچ گونه توانآزمون نمی مورد زمانی سری بر و شده پذیرفته صفر فرض بگیرد قرار فوق شده استخراج

 در دارمعنی روند دارای زمانی سری که پذیرفت توانو می شده رد صفر فرض اینصورت غیر در. داد نسبت شده بکارگرفته

 .است آزمون مورد اعتماد سطح

 

 ایجنت -3
رود. تغییرات اقلیمی در همه میبحران آب و کمبود منابع آب در دسترس یکی از مهمترین معضالت در ایران به شمار 

مختلف از جمله چرخه اب و منابع آب در دسترس  تاثیر گذاشته است.  در پژوهش حاضر به بررسی  هایدنیا بر روی پدیده

 آّبخیز رودخانه دز پرداخته شد. حوزههای هواشناسی ز ایستگاهروند دادهای ماهانه و ساالنه بارش تعدادی ا

 

 
 های مورد مطالعه( نمودار تغییرات بارش ماهانه در ایستگاه2شكل 

 

ژوئن، جوالی، اگوست و سپتامبر  هایههای مورد مطالعه در مانشان داده شده است در ایستگاه 4همانطور که در شکل 

توان دریافت که حداکثر بارش در این منطقه مربوط به فصل زمستان و پاییز و مید. همچنین شومیکمترین میزان بارش دیده 

 باشد.میبهار 
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ها بیشترین متوسط بارش ساالنه را در اختیار دارد و ایستگاه مروک کمترین ایستگاه تله زنگ نسبت به سایر ایستگاه

 ص داده است.میزان بارش متوسط ساالنه را در این منطقه به خود اختصا

 
و  وناییوجود ندارد ، به جز در  مورد مطالعه هایستگاهیساالنه ا یدر بارندگ یقابل توجه رییتغ چینشان داد که ه جینتا

مروک روند  به جز ایستگاهها  ستگاهیسن نشان داد که همه ا بیش . نتایجداشت یقابل توجه یزمان که روند کاهش چم

 دارند. یکاهش

 

داری درصد دارای روند معنی 51ایسنگاه در سطح اطمینان  3ایستگاه مورد بررسی،  8نشان داد که از آزمون من کندال 

با مورد مطالعه ارایه شده است.  هایهو شیب سن ایستگا مقادیر آماره من کندال  4اند در جدول در میزان بارش ساالنه بوده

مختلف دارای روند معنی دار در سطح  هایهاکثر ایستگاه ها ها در ماتوان دید که میتوجه به اعداد ارائه شده در این جدول 

 درصد هستند. 51اطمینان 

 مورد مطالعه هایساالنه در ایستگاه هایدر دادهو شیب سن ( مقادیر آماره من کندال 2جدول )

ی
 ونای

ک
 مرو

 کمندان

 رحیم اباد

 دروود

ت
 دره تخ

گ
 تله زن

چم زمان
 

 ایستگاه

 من کندال اصالح شده *0.021 0.091 0.086 0.180 0.420 0.408 0.948 *0.035

 شیب آزمون سن 3.70- 5.58- 4.32- 8.04- 1.33- 2.64- 0.07 5.80-

 

 چمو  ییونا هایستگاهی( را در اP <11/1) یقابل توجه یروش مشابه است. بارش روند کاهش دوماهانه در  یسر جیتان

مشاهده  یروند کاهش در سری ماهانه بارشو دورود ،  اباد میکمندان ، رح ستگاهیدر سه ادارد.  هیو فور هیژانو هایزمان در ماه

به  یمروک روند بارندگ ستگاهیادر. قابل مشاهده استطول ماه خشك )سپتامبر(  رد گرید هایستگاهیدر ا ینشد. روند کاهش

این افرایش یه قدری زیاد نیست که میزان بارش طور معتی داری در ماه پرباران )مارس( روند افزایشی نشان داده است اما 

 ساالنه را بتواند با افرایش معنی داری مواجه نماید. 

 

 گیرینتیجه -7
گراد در طول قرن درجه سانتی 6/1دهد که دمای هوای سطح کره زمین تا حقیقات دانشمندان اقلیم شناسی نشان میت

ای بوده که همراه با تغییرات در روند بارش و چرخه غلظت گازهای گلخانه گرما به دلیل افزایشتر شده است. این بیستم گرم

نتایچ مطالعه حاضر نشان داد که در این منطقه با توجه به روش مطالعاتی مورد استفاده تغییرات معنی  باشد.هیدرولوژی می

توان به خوبی میروند کاهشی بارش ساالنه را  هاداده است اما در همه ایستگاهنها رخ داری در میزان بارش ساالنه اکثر ایستگاه

محققین دیگر که بر عدم تغییر معنی دار بارش در منطقه مورد مطالعه خود و یا روند  هایاین نتایج با یافتهمشاهده کرد. 

ن منطقه ود روند کاهشی در بارش ساالنه در ایوج(. 7و  3،1کاهشی در میزان بارش ساالته تاکید کرده اند همخوانی دارد)

ای نیز در تواند منجر به کمبود شدید منابع اب در منطقه گردد. در سالهای اخیر این روند کاهشی با خشکسالی دورهمی

 داشته است.  دنبالددی را برای منابع ابی این منطقه به عامیخته و مشکالت متهم

بر روند کاهشی معنی دار در سری دادهها کم باران مثل سپتام هایهمادر در بخش سری ماهانه نیز مشخص کردید که 

 یه طور کلی شود. میپر باران  و سرد نیز این روند کاهشی به خوبی در نتایج ازمون سن دیده  هایهمشاهده شده است. در ما
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تر تغییرات لزوم شناخت هر چه بیش و برباشد، منطقه مورد مطالعه مشهود می بارش هایهداد تغییر اقلیم درنتایج نشان داد که 

 نماید.میتاکید  های مرتبط متغیرهای اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب، محیط زیست و سایر بخش

 

 

 قدردانی -8
 .طرح پژوهشی مصوب در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان است مستخرج ازاین مقاله 
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Abstract  
Climate change can be studied by monitoring spatial and temporal changes in climate 

parameters. Precipitation is one of the most important climatic parameters that directly 

affects the amount of water available. One of the methods for detecting rainfall changes is 

the analysis of time series trends at different time scales. In this study, in order to 

investigate the trend of annual and monthly changes in rainfall in Dez basin, non-

parametric Mann-Kendall and Sen’s slope tests were used. The results showed that in a 

number of stations there was a significant decreasing trend in annual rainfall. In other 

stations, although there was no significant trend, but the Sen’s slope confirmed the 

existence of a decreasing trend. Most stations in the hot months of the year have a 

significant decreasing trend. In spring, an increasing trend of precipitation was observed in 

some stations, which was not significant. 

Key words: Precipitation, nonparametric test, trend, Dez basin. 

 

 


