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 چکیده 

 سزاییاز اهمیت به ،باشد و هرگونه شدت و ضعف در مقدار بارشمی آبو منابع  یدرولوژیکیه یهامؤلفهترین بارش یکی از مهم

ای هروند تغییرات ماهانه در مقادیر مختلف از داده باشد. در این مطالعه برای بررسیبرخوردار می یسالخشکدر مدیریت سیالب و 

از روش رگرسیون چندک و رگرسیون  ،1311-1331های در طول سال در ایستگاه ارازکوسه ،های توزیعدنباله یژهوبهتوزیع بارش 

فاوت با شیب رگرسیون میانگین و میانه مت ،های مختلفنتایج نشان داد که شیب روند تغییرات در چندک میانگین استفاده گردید.

ترین شدت های دی و بهمن بوده است. اما بیشپایینی حدی و در ماه های منفی روند در چندکترین شیببوده است. بیش

دی و بهمن دیده شد. همچنین روش رگرسیون چندک  ،مهر ،های شهریورو در ماههای افزایشی در چندک باالیی حدی شیب

مدیریت بهتر در جهت  منظوربهدهد و ها در دسترس قرار میهای مبتنی بر میانگین دادهتری در مقایسه با روشت بیشاطالعا

 باشد.مفید می یسالخشکهای سیل و کاهش خسارت

 

 ارازکوسه ،رگرسیون خطی معمولی ،رگرسیون چندک ،روند ،بارش کلیدی یهاواژه

 

 مقدمه -1

تعداد و شدت حوادث  شی، افزانیبشر است. با گرم شدن کره زم یزندگ یاز چرخه آب برا داریمعن یمؤلفه نیتربارش مهم

 ،یالسخشکی راهکارهایی برای مدیریت سیالب و ارائه منظوربهدر بررسی روند تغییرات بارش  [1].است  یروند جهان کیبارش  دیشد

 هیژوبه، و اثرات مربوط به آن دیبارش شد بسا کهچه ؛تری دارنداهمیت بیش (های بسیار کم و بسیار زیادبارش)های حدی بارش

آب طوفان  یو آلودگ ونقلحمل، خلل هایرساختزدالر در اموال و  اردهایلیمنجر به از دست دادن م تواندیم، البیشدن س یجار

 .گسترده  را به همراه دارد یهایسالخشککاهش رواناب، کاهش منابع آب و  جهیدرنتو  یکاهش بارندگ ،و از طرفی دیگر. [2]شود 

ر مناطق د یژهوبهبنابراین در مورد این واقعیت که وقایع شدید چندین جنبه مختلف از زندگی انسان، محیط و منابع آب در دسترس 

 منظوربههای شدید برای این فاجعه بلندمدتهای بینیداشتن پیش، [3]دهند یران را تحت تأثیر قرار میخشک مانند اخشک و نیمه

 .[4]های مالی مهم است ها و خسارتیتبه حداقل رساندن خطرات، عدم قطع



 مونصورت گرفته بر اساس آز یمیمختلف اقل یروند پارامترها ییشناسا یینهدرزمکه  یمطالعات ترشیب ،یشناختاز لحاظ روش

 کنند،یم یها را بررسداده نیانگیروند، م یها در بررسروش نیا که اجاز آن [9][8] [7] استوار است [5] [6]کندال -من یناپارامتر

اطالعات  تواندینم ییتنهابهاز آن  یآگاه ،شده باشد جادیها اداده یاز دامنه یخاص یروند ممکن است در محدوده کهیدرصورت

 های، روند ممکن است در بخشحالینباا .در اختیار قرار دهد های مختلف از سری دادهدر مورد وجود روند تغییرات در بخش یکامل

 یبررس یمنظور برا نیبدنکند.  رتغیی هاداده نیانگیم یتدرنهاباشد اما  داشتهوجود  عیتوز هایمثال دنباله یداده برا عیاز توز گرید

 یهاتیکه محدود [10]شد  شنهادیپ چندک ونی، روش رگرسموردمطالعه یهاداده یمتفاوت از دامنه یهادر محدوده راتییروند  تغ

مختلف، منطبق با  یونیرگرس یهایمنحن میمناسب با امکان محاسبه و ترس یروش آمار کیرا ندارد و  یمعمول یخط ونیرگرس

 یهادنباله یبر رو یاست و توجه اصل موردتوجه نیانگیم فقطنهو  عیتوز ریتمام مقاد یکه بررس یو زمان باشدیم وتمتفا ینقاط صدک

پرت حساس  یهاداده ای دورافتاده یهاگفت که نسبت به داده توانیروش م نیا یایاز مزا. [11]دارد  تیروش ارجح نیاست، ا عیتوز

ند ناهمگن داشته باش انسیوار توانندیروش، م نیدر ا رهایمتغ نیچننرمال ندارد. هم عیداشتن توز یخطا ضرورت برا عیو توز ستین

  . کندیهمگن را فرض نم انسیبا وار یرهایو تنها متغ

 یبرا یریگرمس دیشد یهاها با طوفاندر شدت بارش روزانه و ارتباط آن یمکان-یزمان یروندها یدر بررس 2اکالهو د 1تارو

نشان داد  جیچندک پرداختند. نتا ونیبا استفاده از روش رگرس 1390-2013 یدر دوره متحدهیاالتا یدر جنوب شرق ستگاهیا 101

نشان  دیدر بارش شد یریگرمس یهاطوفان ریتأث یبررس زیرخ داده است و ن دیبارش شد عیاز توز ییباال یهادر چندک راتییکه تغ

 تحقیقات عباس و همکاران. [12] باشد یریگرمس یهاطوفان لیممکن است به دل ریاخ یهادر دهه نیباران سنگ عیداده است که وقا

 تواندیچندک م ونیکه روش رگرس افتندیدر ییآب و هوا ازنظرمختلف  یدر دو منطقه یسوابق بارندگ مدتیروند طوالن یدر بررس

، شدهانتخاب یحد یهاروندها در چندک نیمرطوب ارائه دهد و تفاوت واضح ب یلیخشک و خ یلیخ طیشرا یبرا ییالگوها

 طیشرا یمکان-یزمان یریرپذییتغ و همکاران  3کالیسا .[13] دهدینشان م نهیزم نیچندک را در ا ونیروش رگرس یریکاربردپذ

 یبارش بررس یهاداده یچندک بر رو ونیرا با استفاده از روش رگرس 1392-2019 یهااز سال قایخشک و مرطوب در شرق آفر

 یهابیقا با شیدر آفر محیطییستزدر هشت منطقه  دیو خشک شد دیمرطوب شد طیرا در شرا یتوجهقابل راتییتغ جیکردند. نتا

 .[14] مختلف نشان داد یهامتفاوت در چندک

 و رگرسیون خطی چندک رگرسیون روش از ،ارازکوسه ایستگاه دربارش  ماهانهروند تغییرات  بررسی منظوربه ،مطالعه این در

 بررسی های مختلفدر ماههای بارش داده و نیز در میانگینهای مختلف تا وجود یا عدم وجود روند در چندک شد گرفته بهره معمولی

 و تحلیل گردد.

 

 هامواد و روش -2

 منطقه مطالعاتی و داده

ارازکوسه با  یزآبخواقع در حوضه  ایستگاه ارازکوسه ( مجموع بارش ماهانه1311-1331)ساله  93های از داده ،در این مطالعه

در استان گلستان برای بررسی روند تغییرات در مقیاس ماهانه  گرگانرود یزآبخکیلومترمربع در شرق حوضه  19/3303مساحت 

                                                           
1 Tharu 
2 Dhakal 
3 Kalisa 



 تا  32° 01' 10"و  شرقی طول 99° 12' 03" تا 99° 30' 19" ییایدر محدوده مختصات جغرافحوضه ارازکوسه استفاده گردید. 

ی متغیر است. متر در مناطق دشت 29متر در مناطق کوهستانی تا  2993ن از آشمالی واقع شده است و ارتفاع  عرض °32 33' 31"

 رار دارد.      ق و در جنوب استان گلستان در محدوده شهرستان گنبد یورکش ماتیتقس ازلحاظمنطقه  نیا

 

  یبررسرد موهای روش

 رگرسیون میانگین

قرار  مورداستفاده مستقلبا تعدادی متغیر  Yبررسی رابطة بین میانگین توزیع متغیر تصادفی  برای میانگینمدل رگرسیون 

 باشد.( می1رابطة ) صورتبهگیرد. فرم مدل می

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖 + 𝜀𝑖                                                                                                                          

(1 )                                                                                                                                               

متغیر تصادفی هستند.  𝜀𝑖مقادیر معلوم متغیر مستقل و  𝑥𝑖پارامترهای نامعلوم مدل که باید برآورد شوند،  β و 𝛼 که در آن 

E(𝜀𝑖)در حالتی که  = بازنویسی ( 2ی )( را به فرم رابطه1ی شمارة )توان رابطهمی آنگاه ،0

                                                                                                                        کرد.

𝐸(𝑌𝑖) = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖                                    (2)  

. [11]دهندمی نیز نشان 𝐸(𝑌|𝑥𝑖)نامند. به همین دلیل آن را با می 𝑌را میانگین شرطی متغیر تصادفی  𝐸(𝑌𝑖)که کمیت 

های مدل از روش حداقل کردن مربع باقیمانده یا رگرسیون میانگین (OLR) 1برای برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی معمولی

 شود.نامیده می 2شود که این نوع از برآورد، رگرسیون حداقل مربعاتاستفاده می

 روش رگرسیون چندک

 شده است یینزمان تع یرو بر یا شرطی مستقل متغیرهای روی بر معین پاسخ متغیر هایچندک کردن مدل برای روش این

تجربی  یبرآوردهاچنین  .دهدیقرار م یاردر اخت یدو شد یحد یرمرتبط با مقاد یعوقا ییراتتغ یچگونگ یدر بررس یشتریب اطالعاتو 

  .[15]ها بررسی کنیم دهد که ماهیت رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را در کل مجموعه دادهبه ما امکان می

 :[11] باشد( می3به شکل رابطه )مدل رگرسیون چندک 
  Y(ρ|x) = β0(ρ) + β1(ρ)x + ε    

(3                 )                                                                                         

تغییر  یموردبررسامین چندک ρباشد و هر دو بسته به مقدار ضریب شیب می β1(ρ)عرض از مبدأ و  β0(ρ)که در آن، 

برای برآورد رگرسیون چندک برخالف مدل رگرسیون  [16] باشدمی 1تا  0از  ρی مقادیر خطا با انتظار صفر و محدوده εکنند. می

ها باقیمانده قدر مطلقرگرسیونی از حداقل نمودن مجموع  ، در این روشهای مدل مبتنی استخطی که بر حداقل کردن مربع باقیمانده

ام، توسط ρشود. بر این اساس، برآورد رگرسیون چندک (  نامیده میLAD) 3هاباقیمانده ر مطلققدشود که روش حداقل استفاده می

 شود:(  انجام می1حداقل کردن رابطه )

                                                           
1. Ordinary linear regression 

2. Least Squares Regression 
3. Least Absolute Deviation 



minimize {∑ (1 − ρ)|yi − yp(xi)| + ∑ ρ|yi − yp(xi)|{i|yi>yp(xi)}{i|yi<yp(xi)} }                                          

(1)  

iکه    = 1,2, … , n}  , {yρ(xi) = β0(ρ) + β1(ρ)xi مقدار مطلق تفاوت بین یک مشاهده گریدیعبارتبهباشد. می ،yi  از

1)، وزن yp(xi) متناظرام ρچندک  − ρ) گیرد اگر مشاهدات زیر خط چندک باشد و وزن میρ گیرد اگر مشاهدات باالی خط می

و  tآماره  نان،یاستاندارد، فواصل اطم یبرآورد خطاها نیهمچنو  βρبرآورد پارامترهای روش،  نیا اتیجزئ. [16]چندک باشد 

 .است شده انیب[18] [17] [11] در  ب،یضرا نیا یبرا یداریمعن

 

 نتایج و بحث -3
های پایینی های بارش ایستگاه ارازکوسه در چندکبر روی داده (OLR)و رگرسیون خطی معمولی  روش رگرسیون چندک

 ارائه گردید هرماهها اعمال شد و خطوط شیب و مقدار شیب در نیز میانگین دادهو ( 39/0)باالیی حدی  ،(9/0) میانه ،(02/0)حدی 

 . (1و جدول  1)شکل

 

 
 ماهانه زمانی هایسری برای میانگین رگرسیون و (89/2و  5/2 22/2های چندک ،از پایین به باال) چندک رگرسیون خطوط -1شکل

 بارش از

 



از سال با استفاده از روش رگرسیون چندک و رگرسیون میانگین نشان داده  های مختلفروند تغییرات بارش در ماهبررسی 

ای همقادیری متفاوت با شیب رگرسیون میانگین بوده است. نتایج بررسی روند در چندک ،های مختلفاست که شیب روندها در چندک

باشند های بسیار پایین و بارش میانه میبارش ،باالهای بسیار حدی باال و پایین و نیز چندک میانه که به ترتیب بیانگر مقادیر بارش

مقادیر  ،های سالباشند. در اغلب ماههای مختلف متفاوت با یکدیگر مینشان داده است که مقادیر شیب در هر چندک و برای ماه

دی برای مقادیر پایین از بارش گونه رونهیچ آبانشهریور و  ،مرداد ،های خردادپایین بارش دارای روند کاهشی بوده است اما در ماه

دی و بهمن دارای روند افزایشی با  ،مهر ،شهریور ،خرداد ،های فروردینمقادیر بسیار باالی بارش در ماه ،دیده نشده است. در مقابل

باشند. یتر مبیش یتوجهقابلدی و بهمن به نسبت  ،مهر ،های شهریورشیب مثبت بوده که شدت شیب این روندهای افزایشی در ماه

های ناشی از سیالب را به همراه دارد. اما در ها بوده که احتمال وقوع خسارتهای سیالبی در این ماهاین امر بیانگر افزایش بارش

های منفی در و مقدار این شیب شیب منفی بوده و دارای روند کاهشی با افتهیکاهش آسالیسهای های دیگر سال مقادیر بارشماه

ای ههای روند مثبت و منفی برای چندک میانه و رگرسیون میانگین برای ماهشدت شیب ،حالباشد. بااینتر میاردیبهشت بیشماه 

های روند در شیب ،داریمعنی ازنظرباشند. های حدی باال و پایین میهای روند در چندکتر از شیبتر موارد کمدر بیش ،مختلف

و در ماه مهر دارای روند افزایشی و  ،دارمیانگین در ماه اردیبهشت دارای شیب روند کاهشی و معنیچندک حدی باالیی و رگرسیون 

 دار دیده شده است.نیز روند کاهشی و معنی آذراند و همچنین برای چندک پایینی در ماه دی و چندک باالیی در ماه دار بودهمعنی

که  بساهچها اکتفا نمود توان تنها به میانگین یا میانه دادهیرات بارش نمیتوان بیان کرد که در بررسی روند تغیبنابراین می

 ،که بررسی روند میانه یا میانگین باشدهای توزیع وجود داشته دنباله خصوصاًهای دیگر از توزیع بارش ممکن است روند در محدوده

 باشد.پاسخگوی این امر نمی

 
بارش در مقیاس ماهانه یدوره( برای توزیع دادهبر متر میلی) چندک هایشیب -1 جدول  

رگرسیون خطی  رگرسیون چندک

 معمولی

 دوره/ماه

0.98 0.5 0.02 

 فروردین 0.39- 0.12- 0.25- 0.21
 اردیبهشت *0.74- 0.09- 0.062- 3.5-

 خرداد 0.02 0 0.083- 0.034
 تیر 0.17 0.04 0.13 0.07-
 مرداد 0.2 0 0.01 0.16-
 شهریور 0.1 0 0.24 1.34
 مهر *0.6 0.08- 0.28 *2.3
 آبان 0.14 0 0.32 0.48-
 آذر 0.17 0.03- 0.44 *0.49-

 دی 0.06- *0.27- 0.13 0.9
 بهمن  0.32 0.5- 0.023 1.3

 اسفند 0.2 0.09- 0.28 0.36-

 Pvalue>0.05*داری سطح معنی



های که شامل چندک 01/0با گام  33/0تا  01/0های چندک) های مختلف از توزیع بارشهای روند در چندکبررسی شیب

شده نزدیک به شیب  برآوردهای شیب ،هاتر چندکدر بیش (2)شکل  نشان داده است که (باشندمی 33/0، ... ،03/0 ،02/0 ،01/0

 ،یرکلطوبهشود و حدی دیده میهای باالیی چندک یژهوبههای حدی ها اغلب در چندکترین تفاوتاند و بیشرگرسیون میانگین بوده

 توان اظهار داشت که توجه بهبنابراین می بهمن و اسفند بوده است. ،دی ،های فروردینها برای ماهترین غیریکنواختی در شیببیش

 را به دنبال نخواهد داشت. دقیقی ن نتایجکنترل آمدیریتی برای میانگین بارش در جهت اعمال راهبردهای 

 

 
)نقاط مشکلی بیانگر ( 21/2 گام با 21/2-88/2) هاچندک همراه به بارش ماهانه زمانی سری برای روندها شیب نمودار -2 شکل

ی خاکستری و خطوط تیره بیانگر حدود مقدار شیب در هر چندک و خط افقی بیانگر شیب رگرسیون میانگین و نیز محدوده

 باشد(درصد برای هر شیب می85اعتماد 

 

 گیرینتیجه -4
ها داده نیگانیبر م یمبتن هایروشنسبت  یترشیچندک اطالعات ب ونیرگرس کرد که روش انیب توانیباال م جیبا توجه به نتا

و در مختلف بارش  یهاروند در چندک بی. شددهیقرار م اریاخت های زمانی مختلف درمقیاس بارش در راتییروند تغ یدر بررس

 یهار بخشرا د راتییتغ تواندینمها تنها در میانگین دادهروند  یآن است که بررس انگریموضوع ب نیو ا ستین کسانیهای مختلف ماه



های شهریور مهر دی و بهمن ترین روندهای افزایشی برای مقادیر باالی بارش در ماهبیش نشان دهد. کیداده به تفک یمختلف سر

الزم است تدابیر مدیریتی  لذاممکن است باعث افزایش رواناب و گاها سیالب گردد  هاماه ینابارش در  توجهقابلبوده است. افزایش 

ترین روندهای کاهشی در ماه اردیبهشت دیده شده است. این های ناشی از سیالب اندیشیده شود. در مقابل بیشبرای کاهش خسارت

 آبشود ممکن است موجب کاهش منابع با توجه به اینکه در این ماه محصوالت کشاورزی پرورش داده می توجهقابلروند کاهشی 

 نیز به کار گرفته شود. یسالخشکهای بایست راهبردهایی در جهت کاهش خسارتو خسارت به محصوالت گردد که می یازموردن
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Abstract 

Precipitation is one of the most important components of hydrological and water resources, and 

any intensity and weakness in the amount of precipitation is of great importance in flood and 

drought management. In this study, to investigate the trend of monthly changes in different 

amounts of precipitation distribution data, especially distribution tails, in Arazkuse station 

during 1965-2017, the quantile regression and mean regression methods was used. The results 

showed that the trend slope of changes in different quantiles was different from the slope of 

mean and median regression. The most negative trend slopes were in the lower extreme quantile 

in January and February. However, the highest intensity of increasing slopes was observed in 

the upper extreme quantile in September, October, January and February. Also, quantile 

regression provides more information than methods based on mean data and is useful for better 

management to reduce flood and drought damages. 
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