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1

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .2دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3استادیار گروه مهندسی آب ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .4دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آب-منابع آب ،دانشگاه ارومیه

چکیده
بارش یکی از متغیرهای هواشناسی است که مقدار آن در زمان و مکان از تغییرات زیادی برخوردار است و بر بسیاری از پدیدهها و رویدادها
در زمینههای کشاورزی ،محیطزیست ،منابع طبیعی ،فعالیتهای بشری مؤثر است .لذا با توجه به تأثیرپذیری انسان و محیطزیست از بارش،
می بایست هرگونه تغییر در این عوامل در طول زمان مورد بررسی قرار گیرد .از روشهای مرسوم جهت بررسی روند در سری دادهها ،استفاده
از آزمون منکندال میباشد .در صورتیکه سری دادهها متشکل از وقایعی با شدتها و مقادیر مختلف میباشد ،الزم است تا دهکها یا
صدک های سری به منظور تغییر احتمالی مورد بررسی قرارگیرد .بنابراین در این پژوهش ،در کنار آزمون منکندال و رگرسیون خطی معمولی،
از روش رگرسیون چندک نیز برای بررسی روند فصلی و ساالنه بارش در ایستگاه سینوپتیک هاشمآباد گرگان در طول سالهای 13۱3-13۳۱
( 1۳۹4-2۱1۲میالدی) استفاده گردید .نتایج آزمون منکندال حاکی از وجود روند کاهشی معنیدار بارش تنها در فصل بهار میباشد .بررسی
مقایسهای نتایج روشهای من-کندال و رگرسیون خطی معمولی نشان می دهد که هر دو روش جهت تغییرات را به طور مشابه نشان میدهند
اما بزرگی تغییرات در روش من-کندال بیشتر از روش رگرسیون خطی میباشد .نتایج رگرسیون چندک نشان میدهد که تمام چندکها در
یک سری زمانی ،از شیب یکسانی تبعیت نمیکند و حتی ممکن است در یک سری ،برخی چندکها دارای شیب افزایشی و برخی دارای
شیب کاهشی باشند .همچنین نتایج نشان داد که از نظر معنیداری شیب ،در فصل بهار ،چندکهای میانی شیب کاهشی ولی در فصل تابستان،
چندکهای باالیی شیب افزایشی دارند .در فصل پاییز چندکهای پایینی دارای روند کاهشی و در فصل زمستان چندکهای میانی روند
کاهشی ،اما چندکهای باالیی روند افزایشی دارند و همچنین در سری ساالنه بارش ،چندکهای پایینی دارای شیب کاهشی بارش میباشند
که به طور کلی میتوان اظهار داشت که بر ترسالیهای شدید و خشکسالیهای شدید افزوده شده است.

کلمات کلیدی :بارش ،رگرسیون چندک ،من-کندال ،رگرسیون خطی معمول
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از لحاظ روششناختی ،در شناسایی روند ،اغلب روش

مقدمه
تغییرات آب و هوایی در دهههای اخیر ،موجب بروز
مشکالت جدی سیل و خشکسالی در جهان شده است؛ که
بهدلیل تأثیر بهسزای آن بر زندگی بشر ،محیطزیست ،اقتصاد
و جامعه توجه زیادی را به خود جلب کرده است ( Chen

 .)et al., 2015هیئت بینالمللی تغییرات آب و هوایی،1
تغییرات اقلیمی را به عنوان تغییری در وضعیت آب و هوا
تعریف میکند که میتوان با تغییراتی در میانگین و یا
تغییرات خواص آن شناسایی کرد و برای یک دورهی
طوالنی ،معموالً چند دهه یا بیشتر ادامه دارد ( Solomon
 .)et al., 2007بررسی روند متغیرهای آب و هوایی مانند
بارش ،دما و جریان رودخانه بهویژه در زمینهی تأثیر
تغییرات آب و هوایی به صورت متمرکز در حال انجام
است .اگرچه متغیرهای متعددی مانند دما و پوشش گیاهی
روی چرخهی هیدرولوژیکی تأثیر میگذارد؛ بارندگی متغیر
کلیدی هواشناسی است که چرخهی هیدرولوژیکی و
دسترسی به منابع آب را کنترل میکند .بنابراین بررسی روند
نوسانات بارش ،تأثیر زیادی روی چرخهی هیدرولوژیکی و
منابع آب دارد .لذا بدین منظور ،مطالعات متعددی در
زمینهی تغییر الگوی بارش در سطح جهانی و منطقهای انجام
گرفته است .گزارش کاهش روند بارش در غرب ایران
(معروفی و همکاران ،)13۳۱ ،شمال غرب ایران
( )Amirrezaeieh et al., 2017و افزایش روند بارش در
بخشهایی از استان همدان (سهرابی و همکاران،)13۹۹ ،
افزایش روند بارش در حوضه ی گرگانرود استان گلستان
(باقرپور و همکاران ،)13۳۱ ،کاهش روند بارش در بیشتر
مناطق ایران (محمدی و همکاران )13۳۱ ،و همچنین
افزایش روند بارش در میسیسیپی ( ،)Feng et al., 2016و
افزایش روند بارش در شهر بنین و کاهش روند بارش در
شهر واری واقع در منطقهی ساحلی نیجریه ( Isioma et

 )al., 2018از جمله مطالعات صورت گرفته در بررسی
روند بارش به ترتیب در داخل و خارج ایران میباشد.

رگرسیون خطی معمولی 2مورد استفاده قرار میگیرد که یک
روش آماری است که ارتباط بین متغیرهای مستقل و
میانگین متغیر پاسخ را برآورد میکند و روشهای
ناپارامتری مانند

آزمون منکندال( Mann, 1945؛

 )Kendall, 1975نیز به طور گستردهای برای تایید بیشتر
روند در سطح اطمینان مربوطه معرفی شده است .از
مطالعات انجام شده در بررسی روند متغیر هیدرولوژیکی
بارش با استفاده از آزمون ناپارامتری منکندال میتوان به
پژوهشهای صورت گرفته در ایران توسط (اکبری و
نودهی13۳4 ،؛ داداشی رودباری و کیخسروی کیانی،
 ،)13۳۱و در کشورهای خارجی توسط ( Mondal et al.,

2012؛  Pandit, 2016؛  (Bhuyan et al., 2018اشاره
کرد .از آنجا که این روشها در بررسی روند ،میانگین و
میانه دادهها را بررسی میکنند ،در صورتیکه روند ممکن
است در محدودهی خاصی از دامنهی دادهها ایجاد شده
باشد و از آنجا که میانگین یکی از معیارهای تمرکز است،
آگاهی از آن به تنهایی نمیتواند اطالعات کاملی درمورد
شکل توزیع متغیر تصادفی مورد مطالعه ،در سطوح مختلف
متغیر تشریحی به دست دهد .همچنین زمانی که توزیع خطا
غیرنرمال است .به ویژه در دنبالههای بلند و نامتقارن ،و در
صورت وجود ناهمگنی واریانس ،برآوردهای حداقل
مربعات نسبت به دادههای پرت حساس بوده و این منجر به
برآوردهای اریب میشود ( .)Koenker, 2005بدین منظور
برای بررسی روند تغییرات در محدودههای متفاوت از
دامنهی دادههای مورد مطالعه ،روش رگرسیون چندک
پیشنهاد شد که محدودیتهای رگرسیون خطی معمولی را
ندارد و یک روش آماری مناسب با امکان محاسبه و ترسیم
منحنیهای رگرسیونی مختلف ،منطبق با نقاط صدکی
متفاوت میباشد .این مدل رگرسیونی که توسط کوئنکر و
باست ( ) Koenker and Bassett, 1978پیشنهاد شد ،به
برآورد مجموعهای از خطوط رگرسیون به ازای چندکهای
مختلف و منتخب میپردازد و موجب دستیابی به طیف
گستردهای از تحلیلهای روند برای این چندکها میشود.

1. IPCC: Intergovernmental Panel Climate
Change

2. Quantile Regression
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بنابراین دهکها و حتی صدکهای دادههای مورد بررسی

برای اینمنظور ،روش رگرسیون چندک خطی برای تجزیه و

به طور جداگانه آزمون میشوند و وجود روند یا عدم وجود

تحلیل روند بلند مدت بارش در دو منطقهی مختلف آب و
1

2

روند در هر صدک مورد بررسی قرار میگیرد .سو و کان

هوایی استفاده شد :حوضهی دی ریور در یوکا با دادههای

( )So and Kwon, 2012به بررسی روند در سریهای

بارندگی روزانه در سالهای  1۳۲۱-2۱۱4و منطقهی

بارندگیهای حداکثر روزانه برای  ۱4ایستگاه آب و هوایی

شهرداری پکن 3در چین با دادهی بارش ماهانه از سالهای

در کره از طریق دو روش رگرسیون چندک ( )QRو

 .1۳۱۱-2۱12از دو چندک برای نشان دادن شرایط مرطوب

رگرسیون معمولی ( )ORپرداختند .نتایج نشان داد

شدید (چندک  )۱/۳۹و شرایط خشکسالی شدید (چندک

رگرسیون چندک یک روند صعودی قوی با سطح معناداری

 )۱/2استفاده شد .نتایج نشان داد که رگرسیون چندک قادر

 ۱درصد برای  4۲ایستگاه از  ۱۲ایستگاه موجود را نشان

به نشان دادن الگوهایی از شرایط خشک و مرطوب شدید از

میدهد .در حالیکه با استفاده از روش رگرسیون معمولی

مناطق است .همچنین تفاوت واضح بین روندها در انتخاب

فقط در  13ایستگاه روند معنادار مشاهده شده است،

چندکها ،ابزار استفاده از روش رگرسیون چندک در این

همچنین برخالف روش  ،ORروش  QRبه ما امکان

زمینه را نشان میهد .امران و همکاران ( Amran et al.,

انعطاف برای تشخیص روند را میدهد و از آنجاکه روش

 )2017به بررسی روند شدت بارش در رابطه با تغییرات

 QRبرای تخمین چندکهای شرطی از متغیر پاسخ طراحی

اقلیمی استان سوالوسی سلطان اندونزی با استفاده از

شده است ،میتواند به طور مؤثر برای تخمین روند

رگرسیون چندک پرداختند .برای این منظور ،از دادههای

هیدرولوژیکی برای دادههای چولهدار یا غیرنرمال استفاده

بارش باران روزانه و دما در ایستگاههای تامانگاپا و تاکاالر

۱

شود .راذ و همکاران ( )Roth et al., 2015به بررسی روند

برای منطقه با الگوی بارش موزون ،ایستگاههای سوکاماجی

۱

شدت بارش بارانهای متوسط در هلند برای دورهی زمانی

و سالوبارانی ۲برای الگوی بارش استوایی و ایستگاههای

4

۹

۳

 1۳1۱-2۱۱۳با استفاده از رویکرد رگرسیون چندک

بیرومون و بیولو-بیولو برای الگوی بارش محلی استفاده

پرداختند و نتیجه گرفتند روندهای افزایشی معنادار برای

کردند .نتایج نشان داد که شدت بارش سطح پایین یا کم در

فصل زمستان و برای همهی سال وجود دارد در حالیکه در

تمام الگوهای بارندگی ،و همچنین بارش بارانهای سطح

فصل تابستان ،روند در بیشتر مناطق غیرمعنادار میباشد .فان

باال در چندک  ،۱/۲۱ارتباط مستقیم با تغییراقلیم دارند و در

و همکاران ( )Fan et al., 2016به بررسی روندها در

عین حال برای ایستگاههای سالوبارانی و بیولو-بیولو در

شاخصهای بارش شدید در سراسر چین با استفاده از

چندک  ۱/۳ارتباط منفی و برای سایر ایستگاهها ارتباط مثبت

رگرسیون چندک پرداختند ،بدین منظور برای بررسی

و مستقیم را نشان میدهد.

تغییرات درازمدت و تشخیص شکل توزیع ،از هشت

هدف از مطالعه حاضر ،بررسی روند تغییرات در سری

شاخص بارش شدید و روش رگرسیون چندک استفاده

زمانی  34ساله از دادههای بارش در محدودهای از استان

کردند .نتایج نشان داد که روند تغییرات بارش در

گلستان میباشد که برای اینمنظور از روش رگرسیون

چندکهای باالیی ،نرخ بسیار باالتری را نسبت به روندهای

چندک و رگرسیون خطی معمولی و آزمون ناپارامتری

میانگین تخمین زده شده توسط مدل رگرسیون خطی

منکندال استفاده شد.

معمولی در ناحیهی گستردهای از منطقه مورد مطالعه نشان
میدهند .و همچنین تغییرات شدت بارش در چندکهای
باالیی و پایینی حدی نسبت به میانگین بارش ،در یک منطقه
بسیار گستردهای از چین رخ داده است .ایکسوان (،Xuan

 )7102به بررسی روندهای بارش باران همراه با سیل و
شرایط خشکسالی با استفاده از رگرسیون چندک پرداخت.

1. Dee River
2. UK
3. Beijing
4. Tamangapa
5. Takalar
6. Sukamaji
7. Salubarani
8. Biromone
9. Bulo-Bulo
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عرض جغرافیایی  ۱4درجه و  2۳دقیقه شمالی قرار گرفته

مواد و روشها

است .و ارتفاع سطح شهر از سطح دریا  1۱۱متر میباشد.

معرفی منطقة مورد مطالعه
منطقة مطالعاتی در این پژوهش ایستگاه سینوپتیک هاشمآباد
واقع در شهرستان گرگان میباشد .شهرستان گرگان با
مساحت  ۹1/1۱کیلومترمربع ،در بخش جنوب غربی استان
گلستان واقع شده است و در محدودهی معتدله شمالی

متوسط بارش در این منطقه ۱4۱ ،میلیمتر و متوسط دما
 1۲/۱درجه سانتیگراد میباشد .و این ایستگاه با روش
دومارتن دارای اقلیم مدیترانهای و با استفاده از روش آمبرژه
دارای اقلیم نیمهمرطوب میباشد.

کشور در طول جغرافیایی  3۱درجه و  ۱۱دقیقه شرقی و

شکل  -8نقشهی موقعیت ایستگاه مورد مطالعه

دادههای مورد استفاده

آزمون ناپارامتری منکندال و رگرسیون چندک با گام ۱/۱1

در این پژوهش ،از دادههای سریهای زمانی بارش ماهانه از

که شامل چندکهای  ۱/۳۳ ،... ،۱/۱3 ،۱/۱2 ،۱/۱1میباشند

ایستگاه سینوپتیک هاشمآباد  ،در بازة زمانی  13۱3-13۳۱به

و همچنین رگرسیون خطی معمولی بر روی سریهای

طول دورة  34سال برای بررسی روند تغییرات در بارشهای

فصلی و ساالنه بارش اعمال شد .سپس به منظور بررسی

با مقادیر مختلف استفاده شد .داده های مورد استفاده در این

تغییرات در چندکهای مختلف ،شیب چندکهای،۱/۱۱،

تحقیق از سازمان هواشناسی استان گلستان اخذ شده و در

 ۱/۲۱ ،۱/۱ ،۱/2۱و  ۱/۳۱خطوط رگرسیون چندک برای

مقیاس زمانی ماهانه بوده است .سپس برای هر فصل و

دورهی زمانی  34ساله تعیین شد و میزان تغییرات در مقادیر

همچنین برای هر سال مجموع بارشهای ماهانه استخراج

بارشهای معادل هر چندک (جدول )1بررسی شد .سپس

شد و سری زمانی فصلی و ساالنه بارش تشکیل شد .سپس

نتایج برای سری فصلی و ساالنه از بارش ماهانه ارائه شد.

جدول  -1مقادیر بارش معادل (میلیمتر) برای چندکهای منتخب برای دورههای مختلف.
دوره

بارش معادل

بارش معادل

بارش معادل

بارش معادل

چندک 0/15

چندک 0/5

چندک 0/95

چندک 0/35

فصل بهار

43/4۹

۲۹/۲۱

1۱۱/۹

14۱/۱۱

1۹3/۳

فصل تابستان

1۱/۱۲

43/3۲

۱۹/۳

1۱۱/۲2

14۳/33

فصل پاییز

۳2/14

131/۲2

2۱3/4۲

2۱3/4۲

24۱/12

بارش معادل
چندک 0/05

فصل زمستان

۳3/۳4

124/۱۱

1۱۱/۲۱

1۹۱/۱۲

231/۳3

بارش ساالنه

3۱۱/۹

43۱/4

۱۱2/3

۱۹۱/1۱

۱۲1/۳۱
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آزمون تشخیص روند من-کندال :آزمون ناپارامتری
من-کندال ( )Mann, 1954; Kendall, 1975بر پایه مرتبه
دادهها در یک سری زمانی استوار است .این آزمون برای
بررسی تصادفی بودن دادهها (عدم وجود روند) در مقابل
وجود روند در سریهای زمانی هیدرولوژیکی و هواشناسی
مورد استفاده قرار میگیرد ( .)Zhang et al., 2000فرض
مورد بررسی در این آزمون به صورت زیر میباشد:
 : H0دادهها به صورت تصادفی توزیع شدهاند (روند
ندارند) : H1 .دادهها دارای روند هستند .در این آزمون ،اگر
 x1,x2,…,xnمشاهدات مورد نظر باشند ،آنگاه داریم:
 xk 

()1

( )2

x  x   0
x  x   0
x  x   0
k

j

k

j

k

j

 sgn x
n

j

if
if
if

n 1

S 

k 1 j  k 1

 1

sgn x   0

 1

S 0

if

S 0

if

S 0

if

( )۱

این آزمون ،یک آزمون دو طرفه است .بنابراین در صورتیکه
Z  Z / 2

باشد ،در سطح اطمینان  αفرض صفر

پذیرفته میشود و در غیر این صورت ،فرض صفر رد
خواهد شد .در حالت رد فرض صفر (وجود روند) ،در
صورتی که  S>0باشد ،سری زمانی دارای روند مثبت
(صعودی) و در صورتی که  S<0باشد ،سری زمانی دارای
روند منفی (نزولی) خواهد بود.
به منظور حذف اثرات ضرایب خود همبستگی معنیدار از
سری زمانی ،آزمون من-کندال اصالح شده ( Hamed and

 )Rao, 1998استفاده شده است .برای این کار ابتدا آزمون
ضریب خود همبستگی مرتبه kام ( )rkبر اساس رابطه زیر
انجام میشود.
)  x )( x i  k  x

از مقادیر اصلی دادهها ،از مرتبه دادهها در مجموعهی مورد
نظر (سری زمانی) استفاده کرده و مرتبهها را به همین روش

که

دادهها میباشد .با فرض اینکه دادهها مستقل بوده و توزیع
یکنواخت دارند ،میانگین و واریانس  Sاز روابط ( )3و ()4
بدست میآید:

E (S )  0

()3

i 1

()4

18

i 1

در

آن

k=1,2,…,n/4

1  1.645 n  k  1
1  1.645 n  k 1
 rk 
n k
n k

میباشد.

rk 

اگر

باشد آنگاه دادهها

در سطح  1۱درصد مستقل فرض میشود و روند از همان
روش من-کندال تشخیص داده میشود اما اگر ضریب خود
همبستگی مرتبه kام غیر مستقل و معنی دار فرض شود،
ابتدا واریانس اصالح شده *) Var(sاز رابطه ( )۲محاسبه
میشود:

m

nn  12n  5   ti ti  12ti  5

i

 (x

1
n k


1 n
( x i  x )2

n i 1

خود مقایسه میشود .در این مرحله میتوان بهجای استفاده
( )۱

n k





در واقع در این آزمون هر داده با تمامی دادههای پس از

مقایسه نمود .به این دلیل ،این آزمون یک آزمون برپایه مرتبه

 S 1
 Var S 


Z  0
 S 1


 Var S 

Var S  

)(۲

n
) Var (s )* Var (s
*n

تعداد)۹
در رابطه باال  : nتعداد دادهها : m ،تعداد گرهها و ( : t
داده در هر گره میباشد .منظور از گره این است که اگر از
یک مقدار داده ،بیشتر از یکی وجود داشته باشد ،این مقادیر
مساوی ،تشکیل یک گره را میدهند و تعداد این مقادیر
مساوی در گره  mام برابر  tمیباشد .آماره این آزمون ()Z

دارای توزیع نرمال بوده و از رابطه ( )۱بدست میآید:

n 1
n
2
 1
 (n  i )(n  i  1)(n  i  2)ri
*n
n (n  1)(n  2) i 1
( )۹

که در آن  riضرایب همبستگی با تأخیر  iمیباشد که از
رابطه ( )۱محاسبه میشود.
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را چندک pام برای ) F(xمینامند

رگرسیون خطی معمولی :مدل رگرسیون خطی معمولی

تصادفی  ،پارامتر

به منظور بررسی رابطة بین میانگین توزیع متغیر تصادفی Y

زمانیکه نامساوی زیر برقرار باشد:

با تعدادی متغیر تشریحی مورد استفاده قرار میگیرد .فرم
مدل رگرسیون خطی معمولی به صورت رابطة ( )۳میباشد.
()۳
که در آن
شوند،

)

)

(

()11
چندکها کلیتر از میانه میباشند به طوریکه
میانه است .به عبارتی اگر از نقطهی

و پارامترهای نامعلوم مدل که باید برآورد
مقادیر معلوم متغیر مستقل و

هستند .در حالتی که

متغیر تصادفی

) (  ،آنگاه میتوان رابطهی

شمارة ( )۳را به فرم رابطهی ( )1۱بشرح زیر بازنویسی کرد.
) (

()1۱
که کمیت ) (

را میانگین شرطی متغیر تصادفی

(

همان

 ،خطی موازی با

محور ها رسم کنیم ،مساحت زیر منحنی فراوانی در سمت
چپ این خط رسم شده ،برابر  pمیباشد (فتاحی.)13۹4 ،
رگرسیون چندک :رگرسیون چندک یک روش آماری با
قابلیت محاسبه و رسم منحنیهای رگرسیونی متفاوت،
منطبق با نقاط صدکی مختلف میباشد که عالوه بر اینکه
تصویری کاملتر و بهتر از دادهها را فراهم میکند ،قادر
است منحنی یا خط رگرسیون مربوط به هر چندک دلخواه

مینامند .به همین دلیل آن را با ) | ( نیز نشان میدهند.

را به طور جداگانه ترسیم کند و امکان بررسی ارتباط بین

برای برآورد پارامترهای مدل رگرسیون خطی معمولی از

متغیرهای مستقل با چندکهای موردنظر متغیر وابسته را

روش حداقل کردن مربع باقیماندههای مدل استفاده میشود

بدون نیاز به نرمال بودن باقیماندهها ،حتی در حضور نقاط

که این نوع از برآورد ،رگرسیون حداقل مربعات 1نامیده

پرت فراهم میکند .از مهمترین کاربردهای رگرسیون

میشود .در این روش از برآورد ،خط رگرسیون به گونهای

چندک ،شناسایی شکل متغیر وابسته در سطوح مختلف

برازش داده می شود که در مجموع مربع فواصل نقاط از آن

متغیر مستقل میباشد که با برازش مدل رگرسیونی متعدد بر

حداقل باشد .همچنین در این روش ارتباط بین متغیرهای

یک مجموعه داده به ازای چندکهای مختلف انجام میشود.

مستقل و میانگین متغیر پاسخ بررسی میشود ،در حالیکه

برآورد توابع چندک شرطی یا رگرسیون چندک در سال

در بسیاری از موارد ،یافتن ارتباط بین متغیرهای کمکی با

 1۳۲۹توسط کوئنکر و باست بررسی شد.

دیگر قسمتهای توزیع ،مانند چندکهای انتهایی مدنظر

مدل رگرسیون چندک به شکل رابطه ( )12میباشد:

است .و از آنجا که چندکها معیارهای دیگری برای تمرکز
هستند که در کنار هم میتوانند شکل توزیع را به صورت
کاملتری به تصویر بکشند ،لذا اگر مانند رگرسیون خطی

) (

) (

) | (

()12
که در آن( ) ،

عرض از مبدأ و ) (

ضریب شیب

معمولی که برای میانگین به کار میرود ،یک روش

میباشد و هر دو بسته به مقدار امین چندک مورد بررسی

رگرسیونی وجود داشته باشد که برای چندکها مورد

تغییر میکنند ε .خطا با انتظار صفر و محدودهی مقادیر  ρاز

استفاده قرار گیرد ،باعث میشود شکل توزیع در سطوح

 ۱تا  1میباشد ( .)Lee et al., 2013برای برآورد رگرسیون

مختلف متغیر مستقل بررسی شود.

چندک برخالف مدل رگرسیون خطی که بر حداقل کردن
مربع باقیماندههای مدل مبتنی است ،در این روش

تعریف چندک :چندکها مقادیری هستند که از تابع توزیع

رگرسیونی از حداقل نمودن مجموع قدرمطلق باقیماندهها

تجمعی یک متغیر تصادفی انتخاب میشوند .برای متغیر

2

1. Least Squares Regression

استفاده میشود که روش حداقل قدرمطلق باقیماندهها

2.Least Absolute Deviation
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( )LADنامیده میشود .بر این اساس ،برآورد رگرسیون
}|) (

()13

,

که

|

) (

) (

}) (

میباشد .به عبارتی دیگر ،مقدار مطلق تفاوت بین یک
مشاهده

(

میگیرد اگر مشاهدات زیر خط چندک باشد و وزن ρ
میگیرد اگر مشاهدات باالی خط چندک باشد ( Lee et al.,

 .)2013خط برازش داده شده در این روش به گونهای است
که

| {∑

|)

|) (

(} ) (

| {∑{

در زبان برنامهنویسی  Rرا برای مسائل رگرسیون چندک

) (

از چندک ام منتاظر ) (  ،وزن )

چندک ρام ،توسط حداقل کردن رابطه ( )13انجام میشود:

درصد از نقاط زیر آن و مابقی باالی خط

قرار میگیرند.

گسترش داد .پارامترهای مدل رگرسیون چندک ،که عرض
از مبدأ و ضرایب شیب میباشند ،با استفاده از روش
معکوس رتبه بندی 2برآورد میشوند و هچنین برآورد
خطاهای استاندارد ،فواصل اطمینان ،آماره  tو معنیداری
برای این ضرایب ،توسط بسته نرمافزاری کوانترگ
(http://cran.r-pro
)ject.org/web/packages/quantreg/quantreg.pdf

انجام میشود.

تابع چندک شرطی خطی مورد استفاده در این پژوهش ،به
فرم رابطه ( )14است:
()14

) | (

نتایج و بحث

که  xبرداری از متغیرهای مستقل و

برداری از

نتایج رگرسیون چندک و رگرسیون خطی معمولی برای

پارامترهای مرتبط با رگرسیون چندک ρام میباشد .برای
( که

یک مجموعه از مشاهدات )

برای سری زمانی از بارش ماهانه در فصل بهار ،شیب

میباشد ( ،)Koenker, 2005برآورد پارامترهای

به

()1۱
که تابع ) (

()1۱

̂

∑

(

}

میباشد

و هر دو شیب معنیدار هستند .تمام خطوط

رگرسیون چندک در چندکهای منتخب ،شیب کاهشی را

به شکل رابطه ( )1۱تعریف میشود

(:)Koenker, 2005

رگرسیون خطی معمولی برابر  -1/۱و با شیب خط سن
حاصل از نتایج آزمون منکندال که  -1/۲است ،متفاوت

شکل رابطه ( )1۱میباشد:
)

سری زمانی دادههای بارش در فصل بهار

نشان میدهد و تنها در دو چندک  ۱/۱و  ۱/۲۱شیبها
)

(

{

معنیدار میباشند که بیانگر وجود روند معنیدار کاهشی

) (

علیرغم مسائل رگرسیون خطی معمولی ،مسائل رگرسیون
چندک خطی را به صورت تحلیلی نمیتوان حل کرد و
حداقلسازی نتایج در این روش میتواند به طور مؤثر
توسط برنامهنویسی خطی حل شود .در روش رگرسیون
چندک ،هیچ راه حل تحلیلی برای به دست آوردن خطاهای
استاندارد مؤلفههای مدل وجود ندارد؛ بدین منظور برای
ارزیابی عدم قطعیت در مورد تخمین شیب چندک ،یک
روش بوتاسترپ اعمال میشود و اجازه میدهد که به
جای یک برآورد دقیق واحد ،یک توزیعی از مقادیر شیب به
دست آید .کوئنکر ( )Koenker, 2006نرمافزار کوانترگ

1

1. quantreg

بارش برای این دو چندک ،در این فصل میباشد .این
شیبها در چندکهای  ۱/۲۱و  ۱/۱به ترتیب برابر مقادیر
 -2/3و  -2/1هستند ،که با توجه به مقادیر بارشهای معادل
این چندکها در جدول  ،1نشان میدهند که به ترتیب
مقادیر بارشهای  14۱میلیمتر و  1۱۱میلیمتر در فصل بهار
به صورت قابل توجهی رو به کاهش هستند .خطوط
رگرسیون چندک در فصل بهار و میزان شیب آنها در
جدول  2و شکل  2آمده است؛ دراین شکل ،خط رگرسیون
خطی معمولی با خط تیره قرمز ،خطوط رگرسیون چندک در
چندکهای  ۱/۲۱ ،۱/2۱ ،۱/۱۱و ۱/۳۱با خطوط آبی و خط
2. rank inverse method.
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رگرسیون چندک میانه ( )۱/۱با خط سبز و همچنین

برای شکلهای  ۹ ،۱ ،4و  1۱نیز رعایت شده است.

مشاهدات با نقاط مشکی نشان داده شده است و این ترتیب

شکل  -1نمودار روندها در سری زمانی بارش در فصل بهار در چندکهای مختلف
جدول  -1مقادیر شیب خطوط رگرسیون و معنیداری آن در چندکهای منتخب.
دوره

فصل بهار

سطح

آزمون

رگرسیون خطی

رگرسیون

منکندال

معمولی

چندک

*-1/۲

*-1/۱

0/05

0/15

0/5

0/95

0/35

-۱/43

-1/1

*-2/1

*-2/3

-۱/۱

معنیداری** p<0.01, * p<0.05

بررسی شیبهای برآورد شده برای چندکهای ۱/۱1-۱/۳۳
با گام زمانی  ۱/۱1در فصل بهار (شکل  ،)3نشان میدهد که
شیبها در چندکهای مختلف ،مقادیر متفاوتی دارند .در
بیشتر چندکها ،بخصوص چندکهای محدودهی -۱/3۱
 ،۱/۳شیبها مقادیر منفی و کمتر از شیب میانه دارند و در
تمام چندکها شیب منفی حاکم است که همانگونه که در
نتایج باال ذکر شد ،بیانگر وجود روند کاهشی در این فصل

میباشد .در شکل  3شیب مربوط به هر چندک با نقطه
مشکی و پهنای باند  ٪۳۱این شیب با رنگ خاکستری،
شیب روند میانگین با رنگ قرمز و پهنای باند  ٪۳۱این
شیب با خط تیره قرمز نشان داده شده است .و به همین
ترتیب ،این تحلیلها برای شکلهای  ۳ ،۲ ،۱و  11نیز
رعایت شده است.
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شکل  -9نمودار شیب روندها در سری زمانی بارش در فصل بهار در چندکهای مختلف.

نتایج رگرسیون چندک و رگرسیون خطی معمولی برای

چندکهای  ۱/2۱ ،۱/۱۱و  ۱/۱روند کاهشی در داده بارش

سری زمانی دادههای بارش در فصل تابستان

را نشان میدهد .و تنها در چندک  ۱/۳۱شیب حاصل

برای سری زمانی از بارش ماهانه در فصل تابستان ،شیب

معنیدار می باشد که بیانگر وجود روند در این چندک

رگرسیون خطی معمولی برابر  -۱/4۲و با شیب حاصل از

میباشد .مقدار این شیب  2/3بوده و با توجه به مقادیر

آزمون منکندال که  -۱/۲۲است متفاوت میباشد و هر دو

بارش معادل این چندک ،نشان میدهد که مقادیر بارشهای

شیب غیرمعنیدار میباشند؛ بنابراین هر دو روش عدم وجود

حدی  1۹4میلیمتر در فصل تابستان روند سریع افزایشی

روند بارش در این فصل را حکایت میکنند .خطوط

دارند .خطوط رگرسیون چندک در فصل تابستان و میزان

رگرسیون در چندکهای  ۱/۲۱و  ۱/۳۱روند افزایشی اما در

شیب آنها در فصل تابستان در شکل  4و جدول  3آمده
است.

شکل  -1نمودار روندها در سری زمانی بارش در فصل تابستان در چندکهای مختلف.

جدول  -9مقادیر شیب خطوط رگرسیون و معنیداری آن در چندکهای منتخب.
دوره

آزمون

رگرسیون

رگرسیون خطی معمولی

چندک

منکندال
0/05

0/15

0/5

-۱/۱۱

-۱/۳4

-۱/۱۳

0/95

0/35

1/22

**2/3

فصل تابستان
-۱/۲۲

-۱/4۲

سطح معنیداری** p<0.01, * p<0.05

بررسی شیبهای برآوردشده در فصل تابستان برای

هستند و مقدار این اختالف در شیبهای مثبت چندک ها و

چندکهای  ۱/۱1-۱/۳۳با گام زمانی ( ۱/۱1شکل ،)۱بیانگر

شیب میانه ،بیشتر از اختالف بین شیبهای منفی و شیب

اختالف شیبها در چندکهای مختلف میباشد .چندکهای

میانه است که بیانگر وجود روند سریع افزایشی در این

 ،۱/۱1-۱/۲شیبهای منفی و کمتر از شیب میانه دارند و

چندکها میباشد.

همانگونه که در باال ذکر شد .در حالیکه در چندکهای
 ،۱/۲۲-۱/۳۳مقادیر شیبها مثبت و بیشتر از شیب میانگین
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شکل  -5نمودار شیب روندها در سری زمانی بارش در فصل تابستان در چندکهای مختلف.

نتایج رگرسیون چندک و رگرسیون خطی معمولی برای

چندک  ۱/۱۱برابر  -1/۹۱میباشد که وجود روند سریع

سری زمانی دادههای بارش در فصل پاییز

کاهشی در خط رگرسیون این چندک را نشان میدهد که

برای سری زمانی از بارش ماهانه در فصل پاییز ،شیب خط

مقادیر بارش فصلی  ۳2میلیمتری با شیب منفی و به نسبت

رگرسیون معمولی برابر  ۱/۳1و با شیب آزمون منکندال که

قابل مالحظهای در حال کاهش میباشد.خطوط رگرسیون

 ۱/۳2است متفاوت میباشد و هر دو شیب غیر معنیدار

چندک در فصل پاییز و میزان شیب آنها در شکل  ۱و

میباشند .به جز خط رگرسیون چندک  ۱/۱۱که دارای روند

جدول  4آمده است.

کاهشی و معنیدار است ،مابقی خطوط چندکها روند
افزایشی و در عینحال غیرمعنیدار دارند .شیب خط در

شکل  -۶نمودار روندها در سری زمانی بارش در فصل پاییز در چندکهای مختلف.
جدول  -1مقادیر شیب خطوط رگرسیون و معنیداری آن در چندکهای منتخب.
دوره

آزمون

رگرسیون

رگرسیون خطی معمولی

منکندال

فصل پاییز

۱/۳2

سطح معنیداری** p<0.01, * p<0.05

چندک

۱/۳1

0/05

0/15

0/5

0/95

0/35

**-1/۹۱

۱/۹۳

1/4

1/۱

۱/۱1
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بررسی شیبهای برآوردی در چندکهای مختلف -۱/۳۳

شیبهای مثبت و افزایشی حاکم است و شیب منفی

 ۱/۱1با گام زمانی  ،۱/۱1در فصل پاییز (شکل ،)۲نشان

قابلتوجه ،تنها در چندکهای ابتدایی  ۱/۱۱-۱/1موجود

میدهند که شیبها در چندکهای مختلف ،مقادیر متفاوتی

است که حاکی از وجود روند سریع افزایشی در این

با شیب میانه دارند و طبق نتایج باال ،در بیشتر چندکها،

میباشد.

چندکها

شکل  -9نمودار شیب روندها در سری زمانی بارش در فصل پاییز در چندکهای مختلف.

نتایج رگرسیون چندک و رگرسیون خطی معمولی برای

میدهند .و در چندکهای  ۱/2۱ ،۱/۱۱و  ۱/۳۱شیبها

سری زمانی دادههای بارش در فصل زمستان

معنیدار میباشند؛ میزان شیب در این چندکها به ترتیب

برای سری زمانی از بارش ماهانه در فصل زمستان ،شیب

برابر  -2 ،-2/4و  2/31است و بیان میکند که مقادیر

خط رگرسیون خطی معمولی برابر  -۱/4۱و با شیب حاصل

بارشهای فصلی  ۱۱میلیمتر و  ۳3میلیمتر رو به کاهش

از آزمون منکندال که  -۱/۱است متفاوت میباشد و هر دو

هستند در مقابل مقادیر بارش  232میلیمتری در فصل

غیرمعنیدار میباشند .همانند فصل تابستان ،در این فصل نیز

زمستان ،با نرخ باالیی رو به افزایش است .خطوط رگرسیون

چندکهای  ۱/۲۱و  ۱/۳۱روند افزایشی و در مقابل،

چندک و میزان شیب برآورد شده در فصل زمستان ،در

چندکهای ۱/2۱ ،۱/۱و  ۱/۱۱روند کاهشی را نشان

شکل  ۹و جدول  ۱آمده است.

شکل  -1نمودار روندها در سری زمانی بارش در فصل زمستان در چندکهای مختلف.
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جدول  -5مقادیر شیب خطوط رگرسیون و معنیداری آن در چندکهای منتخب.
دوره

آزمون

فصل زمستان

رگرسیون خطی

رگرسیون

منکندال

معمولی

چندک

-۱/۱

-۱/4۱

0/05

0/15

0/5

0/95

0/35

**-2/4

*- 2

-1/2

۱/۱۳

**2/31

سطح معنیداری** p<0.01, * p<0.05

بررسی شیبهای برآوردشده در چندکهای مختلف -۱/۳۳

این چندکها وجود دارد .در حالیکه در چندکهای -۱/۳۳

 ۱/۱1با گام زمانی  ۱/۱1در فصل زمستان (شکل ،)۳مقادیر

 ،۱/۱مقادیر شیبها مثبت و بیشتر از شیب میانه است و

متفاوت با شیب میانه را نشان میدهند .بیشتر چندکهای

شدت این اختالف در چندکهای  ،۱/۳-۱/۳۳بیشتر به

محدودهی  ،۱/۱1-۱/۱۱مقادیر شیب منفی و کمتر از شیب

چشم میخورد که حاکی از وجود روند سریع افزایشی در

میانه دارند و با توجه به میزان اختالف آنها ،همانند نتایجی

این چندکها میباشد.

که در باال برای این فصل ذکر شد ،روند کاهشی سریع در

شکل  -3نمودار شیب روندها در سری زمانی بارش در فصل زمستان در چندکهای مختلف.

نتایج رگرسیون چندک و رگرسیون خطی معمولی برای

کاهشی هستند .و تنها در چندک  ۱/۱۱شیب منفی و و

سری زمانی دادههای بارش ساالنه

معنیدار  -11/3حاکم است و بیانگر این نکته است که

برای سری زمانی از بارش ساالنه ،شیب خط رگرسیون

مقادیر بارشهای ساالنه معادل  3۱۱میلیمتر ،با نرخ منفی

خطی معمولی  -3/4میباشد و با شیب حاصل از آزمون

باالیی رو به کاهش است .در حالیکه در چندکهای دیگر،

منکندال که  -2/۳میباشد ،متفاوت است و هر دو شیب

شیبها غیر معنیدار میباشند .خطوط رگرسیون چندک و

غیرمعنیدار میباشند .خطوط رگرسیون چندک در تمامی

میزان شیب برآورد شده در شکل  1۱و جدول  ۱آمده است.

چندکهای منتخب به جز چندک  ،۱/۳۱نشاندهندهی روند
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شکل  -80نمودار روندها در سری زمانی بارش ساالنه در چندکهای مختلف.
جدول  -۶مقادیر شیب خطوط رگرسیون و معنیداری آن در چندکهای منتخب.
دوره

بارش ساالنه

آزمون

رگرسیون خطی

رگرسیون

منکندال

معمولی

چندک

-2/۳

-3/4

0/05

0/15

0/5

0/95

0/35

**-11/3

-3/4

-3/4

-۱/۱2

3/۳

سطح معنیداری** p<0.01, * p<0.05

بررسی شیبهای برآوردی در چندکهای  ۱/۱1-۱/۳۳با

زمانی بارش ساالنه بیان شد ،بیانگر وجود روند کاهشی در

گام  ،۱/۱1نیز نشان میدهد که بین شیبهای چندکهای

این چندکها میباشد .اما چندکهای محدودهی -۱/۱۱

مختلف و شیب میانه اختالف وجود دارد و میزان اختالف

 ، ۱/۱1تفاوت بیشتری با شیب میانه دارند که وجود روند

در محدودههای مختلف از چندکها متفاوت است.

سریع کاهشی بارش را در این چندکها حکایت میکند .در

چندکهای  ،۱/2۱-۱/۲شیبهای منفی و تقریباً نزدیک به

حالیکه چندکهای  ،۱/۲۱-۱/۳۳مقادیر شیب ،مثبت و

شیب میانه دارند که با توجه به نتایجی که در باال برای سری

بیشتر از شیب میانه هستند که نشاندهندهی افزایش بارش
ساالنه در طول این چندکها میباشد (شکل .)11

شکل  -88نمودار شیب روندها در سری زمانی بارش ساالنه در چندکهای مختلف.

مطالعه روند تغییرات فصلی و ساالنه بارش با روش رگرسیون چندک ...
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با توجه به یافتههای باال میتوان اظهار داشت ،روش

( )Greenville et al., 2012در بررسی روند بارش ساالنه

رگرسیون چندک ،روندهای افزایشی و کاهشی با شیبهای

در مرکز استرالیا در طول یک قرن گذشته ( )1۹۳۱-2۱11به

متفاوتی را در سریهای زمانی بارش ماهانه به صورت

این نتیجه رسیدند که فراونی وقایع حدی بارش (چندکهای

فصلی و ساالنه ،و همچنین درک و فهم درست این

حد باالیی) با شیب قابل مالحظهای نسبت به چندکهای

الگوهای خاص نشان داده است .همچنین با توجه به مقادیر

حد میانی افزایش پیدا کرده است .با توجه به این یافتهها

بارشهای معادل چندکهای مختلف در فصلهای مختلف

میتوان بیان کرد ،استفاده از رگرسیون چندک برای

و سال ،میتوان بیان کرد؛ الف :در فصل بهار ،در اکثر

سریهای زمانی دادهها ،اطالعاتی را بر روی روندهای

چندکهای منتخب ،روند کاهشی با شدتهای متفاوت دیده

گوناگون منطقهای در هر فاصلهی نامحدود از مقادیر چندک

میشود که رعایت معنیداری شیبها ،میتوان اظهار داشت

فراهم میکند ()Lee et al., 2013؛ لذا به منظور محاسبه و

که بارشهای بهاره  14۱میلیمتر و  1۱۱میلیمتر روند

بررسی الگوهای مختلف از بارش در طول زمان قابل

کاهشی را در پیش گرفتهاند ،و همچنین شیب روش

استفاده میباشد.

رگرسیون خطی و میانه نیز وجود روند را در این فصل تأیید
کردهاند .ب :در فصل تابستان ،شیب در چندکهای باالیی

نتیجهگیری

افزایشی و در چندکهای پایینی کاهشی میباشد و با توجه

در مطالعه حاضر به منظور بررسی روند تغییرات سریهای

معنیداری شیب ،تنهار بارشهای تابستانه  1۹4میلیمتری

زمانی بارش در ایستگاه سینوپتیک هاشمآباد گرگان واقع در

دارای روند سریع افزایشی میباشند .ج :در فصل پاییز،

استان گلستان در طول دوره آماری  ،13۱3-13۳۲از آزمون

بیشتر چندکهای موردنظر ،روند افزایشی با شیب مثبت

ناپارامتری منکندال و روشهای رگرسیون خطی معمولی و

دارند؛ اما از نظر معنیداری ،فقط بارشهای پاییزه ۳2

رگرسیون چندک استفاده شد و نتایج مورد بررسی و مقایسه

میلیمتری وجود روند کاهشی با شیب منفی و شدت باال را

قرار گرفت که مهمترین نتایج به شرح زیر میباشد:

در این فصل حکایت میکند .د :در فصل زمستان همانند

 -1در فصل بهار ،بارشهای  1۱۱و  14۱میلیمتری معادل

تابستان ،چندکهای باالیی شیب افزایشی و چندکهای

چندکهای  ۱/۱و  ،۱/۲۱با شدت باالیی به صورت معنیدار

پایینی شیب کاهشی دارند؛ اما با توجه شیبهای معنیدار،

رو به کاهش هستند و آزمون منکندال و روش رگرسیون

 ۱۱میلیمتر و  ۳2میلیمتر دارای روند کاهشی با شیب منفی

خطی نیز داری روند معنیدار کاهشی بودهاند.

و در مقابل بارشهای  232میلیمتری با روند سریع افزایشی

 -2در فصل تابستان ،تنها در بارشهای  1۹4میلیمتری

همراه هستند .ه :در بررسی بارش ساالنه ،در بیشتر

معادل چندک  ۱/۳۱روند معنیدار افزایشی دیده میشود.

چندکهای منتخب ،روند کاهشی بارش به چشم میخورد؛

 -3در فصل پاییز ،میزان بارش  ۳2میلیمتری معادل

اما تنها بارشهای ساالنه  3۱۱میلیمتری به صورت معنیدار

چندک ۱/۱۱با شیب معنیدار باالیی کاهش یافته است .اما

با شیب نسبتاُ زیادی رو به کاهش هستند .ا .فریدریچز و

مقادیر بارشهای باالتر ،روند معنیداری را تأیید نکرده

هنس ( )Friederichs and Hense, 2007به بررسی روند

است.

مجموع بارش روزانه در آلمان برای ماههای زمستان و

 -4در فصل زمستان ،در بیشتر چندکهای انتخابی روند

ماههای تابستان در بین سالهای  1۳4۹-2۱۱4پرداختند و

معنیدار آماری دیده میشود؛ به طوریکه بارش 232

نتایج حاکی از وجود روند سریع افزایشی در چندکهای

میلیمتری معادل چندک  ۱/۳۱رو به افزایش است و در

حد باالیی سری زمانی دادههای بارش بوده است .در

مقابل ،بارشهای بازهی  ۳2-۱۱میلیمتر ،معادل چندکهای

حالیکه چندکهای حد میانی ،شیب به نسبت بسیار کمتری

 ۱/۱۱-۱/2۱روند کاهشی دارند.

را برای روند حکایت میکنند .همچنین گرینویل و همکاران
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کندال و رگرسیون خطی-بررسی آن توسط روش من

 روند کاهشی معنیدار بارش با، در بررسی بارش ساالنه-۱

 مورد توجه بیشتر قرار،معمولی امکانپذیر نمیباشد

 میلیمتری معادل3۱۱ شیب باال و قابلتوجه در بارش

.میگیرد

. مشهود است۱/۱۱ چندک

 بیشترین مقادیر روند در اغلب فصلها و همچنین در-.۹

 کاربرد رگرسیون خطی معمولی برای سریهای زمانی-۱

 مربوط به چندکهای حدی بارش هستند که شرایط،سال

 نشان میدهد،دادههای بارش در فصلهای مختلف و سال

خشکسالی و سیالب را بیان میکنند؛ پس استفاده از

 زمستان و همچنین در مقادیر، تابستان،که در فصلهای بهار

رگرسیون چندک ابزاری مفید برای بررسی تغییرات شرایط

 و اما برای فصل، روند کاهشی با شیب منفی،بارش ساالنه

.خشکی و سیالب در سری دادههای بارش میباشد

 میزان شیب این. روند مثبت و افزایشی حاکم است،پاییز
 به ترتیب برابر،روندها در طول فصلهای مختلف و سال

منابع

 که این روندها تنها در-3/4 و-۱/4۱ ،-۱/۳1 ،-۱/4۲ ،-1/۱

1. Akbari, M. and V. Nodehi, 2015, Analysis of
Trends in Annual and Summer Rainfall of
Golestan Province. Journal of Space
Geography, Vol. 5, No. 17, PP. 141-150 (In
Persian).
2. Amirrezaeieh, A.R., J. Porhemmat and F.
Ahmadi, 2017, Investigation of Precipitation
and Temperature Trend Across the North
West of Iran in Recent half of the Century.
Iranain Journal of Irrigation and Drainage,
Vol. 10, No. 6, pp. 797-809 (In Persian).

.فصل بهار از نظر آماری معنیدارمیباشند

3. Amran, B. and B. Anisa, 2017, Trend
Analysis of Precipitation Extreme Related to
Climate Change in Province Sulawesi
Selatan, Indonesia. International Journal of
Applied Engineering Research ISSN, Vol.
12, No. 21, PP. 11035-11038.
4. Bagherpoor, M., S.M. Seyedian, A. Fathabadi
and H. Mohammadi, 2017, Investigation of
Mann-Kendall Test Performance in Detecting
the Series of Autocorrelation. Journal of IranWatershed
Management
Science
&
Engineering, Vol. 11, No. 6, PP. 11-22 (In
Persian).
5. Bhuyan, D.I., M. Islam and E.K. Bhuiyan,
2018, A Trend Analysis of Temperature and
Rainfall to Predict Climate Change for
Northwestern Region of Bangladesh.
American Journal of Climate Change, Vol. 7,
PP. 115-134.
6. Chen, D., A. Walther, A. Moberg, P.D. Jones,
J. Jacobeit and D. Lister, 2015, European
Trend Atlas of Extreme Temperature and
Precipitation,
Springer:
Dordrecht;
Heidelberg; New York, NY, and London;
178, doi: 10.1007/978-94-017-9312-4.
7. Dadashiroudbari,
A.A.
and
M.
Keykhosravikiani, 2016, Analysis of The
Spatial and Temporal Trend of Annual

کندال و رگرسیون- بررسی مقایسهی نتایج روشهای من-۲
خطی معمولی نشان میدهد که هر دو روش جهت تغییرات
را به طور مشابه نشان میدهند اما بزرگی تغییرات در روش
 و.کندال بیشتر از روش رگرسیون خطی برآورد میشود-من
 روش،همچنین از بین سه روش رگرسیونی معرفی شده
رگرسیون چندک برای بررسی روند بارشهای حدی که
Rainfall in Iran During 1950-2007. Journal
of Environmental and Water Engineering,
Vol. 2, No. 2, PP. 111-121 (In Persian).
8. Fatahi, F. 2005, Bayesian Quantile
Regression. Master's thesis, Tarbiat Modarres
University.
9. Fan, L. and D. Chen, 2016, Trends in extreme
precipitation indices across China detected
using quantile regression. Atmospheric
Science Letters, Vol. 17, PP. 400-406.
10. Feng, G., S. Cobb, Z. Abdo, D. Fisher, Y.
Ouyang, A. Adali and J. Jenkins, 2016, Trend
Analysis and Forecast of Precipitation,
Reference Evapotranspiration, and Rainfall
Deficit in the Blackland Prairie of Eastern
Mississippi. Journal of Applied Meteorology
And Climatology, Vol. 55, PP. 1425-1439.
11. Friederichs, P. and A. Hense, 2007,
Statistical
Downscaling
of
Extreme
Precipitation Events Using Censored
Quantile Regression. Journal of American
Meteorological Society, Vol. 135, PP. 23652378.
12. Greenville, A.C., M. Glenda, G.M. Wardle
and C.R. Dickman, 2012, Extreme climatic
events drive mammal irruptions: regression
analysis of 100-year trends in desert rainfall
and temperature. Journal Ecology and
Evolution, Vol. 2, No. 11, PP. 2645–2658.
13. Hamed, K.H. and A.R. Rao, 1998, A
modified Mann–Kendall trend test for

 899

... مطالعه روند تغییرات فصلی و ساالنه بارش با روش رگرسیون چندک

autocorrelated data. Journal of Hydrology,
Vol. 204, PP. 182–196.
14. Isioma, I.N., I.I. Rudolph and A.L. Omena,
2018, Non-parametric Mann-Kendall Test
Statistics for Rainfall Trend Analysis in
Some Selected States within the Coastal
Region of Nigeria. Journal of Civil,
Construction
and
Environmental
Engineering, Vol. 3, No. 1, PP. 17-28.
15. Kendall, M.G. 1975, Rank Auto-correlation
Methods, Charles Griffin, London.
16. Koenker, R. and G. Bassett, 1978,
Regression Quantiles. Econometrica, Vol. 46,
PP, 33-50.
17. Koenker, R. 2005, Quantile Regression,
first ed, New York, Cambridge University
Press, 2005, 1-25.
18. Koenker, R. 2006, Quantile regression in R:
A
vignette.
[Available
online
at
http://www.econ.uiuc.edu/~roger/research/rq/
vig.pdf.]
19. Lee, K., H. Beak and C. Cho, 2013,
Analysis
of
Changes
in
Extreme
Temperatures Using Quantile Regression.
Korean Meteorological Society, Vol. 49, PP.
313-323.
20. Mann, H.B. 1945, Nonparametric Tests
Against Trend, Econometrica. Journal of the
Econometric Society, PP. 245-259.
21. Marofi, S., H. Tabari and A. Aini, 2011,
Investigating the process of time variation
and spatial characteristics of rainfall and
meteorological droughts in the west of the
country, Over the past few decades. Journal
of Water Science and Engineering, Vol. 1,
No. 3, PP. 55-72 (In Persian) .
22. Mohammadi,
H,.
GH.
Azizi,
F.
Khoshakhlagh and F. Rangbar, 2017,
Analysis of Daily Precipitation Extreme
Indices Trend in Iran. Journal of Natural
Geography Research, Vol. 49, No. 1, PP. 2137 (In Persian).

23. Mondal, A., S. Kundu, and A.
Mukhopadhyay, 2012, Rainfall trend analysis
by Mann-Kendall test: A case study of northeastern part of Cuttack district, Orissa.
International Journal of Geology, Earth and
Environmental Sciences ISSN, Vol. 2, PP.
70-78.
24. Pandit, D.V. 2016, Seasonal Rainfall Trend
Analysis. Journal of Engineering Research
and Application, Vol. 6, No. 7, PP. 69-73.
25. Roth, M., T.A. Buishand and G. Jongbloed,
2015, Trends in Moderate Rainfall Extremes:
A Regional Monotone Regression Approach.
Journal of Climate, Vol. 28, PP. 8760-8769.
26. So, B. and H.H. Kwon, 2012, Trend
Analysis of Extreme Precipitation Using
Quantile Regression. Journal of Korea Water
Resources Association, Vol. 8, PP. 815-826.
27. Sohrabi, M.M., S. Maroufi, A.A. Sabzi
Parvar and Z. Marianji, 2009, Investigating
the trend in annual rainfall in Hamedan
province using the Man Kendall method
(short scientific report). Journal of Water and
Soil Conservation, Vol. 16, No. 3, pp. 163169 (In Persian).
28. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen,
M. Marquis, K.B. Averyt, M. Tignor and
H.L. Miller, 2007, Climate Change , The
Physical Science Basis: Working Group I
Contribution to the Fourth Assessment
Report of the IPCC, Cambridge University
Press, Cambridge, New York.
29. Xuan, Y., S.A. Abbas, X. Song and D.E.
Reeve, 2017, Quantile Regression Based
Methods for Investigating Rainfall Trends
Associated with Flooding and Drought
Conditions. Journal of European Water, Vol.
59, PP. 137-143.
30. Zhang, X., L.A. Vincent, W.D. Hogg and
A. Niitsoo, 2000, Temperature and rainfall
trends in Canada during the 20th century.
Atmospheric Ocean, Vol. 38, PP. 395-429.

