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 -1دانشجوی دکترای آب و هواشناسی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 -2دانشیار آب و هواشناسی ،دانشکده علوم زمین ،گروه جغرافیا ،دانشگاه بهشتی ،تهران ،ایران
 -2استاد آب و هواشناسی ،دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران

چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل روند شدت بارش سامانههای سودانی ورودی به ایران ،از سه مسیر مستقل استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان
است .به این منظور ابتدا براساس شاخصهای مورد نظر(-1ریزش حداقل یک میلیمتر بارش در 05درصد ایستگاههای هر مسیر -2 .حداقل در
یکی از ایستگاهها بارش پنج میلیمتر و بیشتر رخ داده باشد -3 .در ایستگاه نماینده ورود هر مسیر بارش رخ داده باشد و یا از آنجا شروع شده
باشد ).و با استفاده از دادههای بارش روزانه هر مسیر در دورهی  ،1990-2512سامانههای سودانی استخراج و سپس معدل بارش آنها ،به
تفکیک ساالنه ،ماهانه و دورهی تداوم بارش ،برای مسیرهای سه گانه استخراج گردید .در نهایت پس از آمادهسازی و صحت سنجی دادههای
بارش ،با استفاده از روشهای آماری خط بهترین برازش ،من-کندال و تخمینگر شیب سن ،روند و شیب تغییرات شدت ،در سطح اطمینان 90
درصد بررسی گردید .نتایج نشان داد که شدت بارش سامانههای سودانی(به تفکیک معدل ساالنه ،ماهانه و دورههای تداوم بارش) در مسیرهای
سهگانه ،علیرغم وجود شیب تغییرات کاهشی و افزایشی بسیار جزئی((کمتر از  ±0/ 6میلیمتر طی دوره) ،فاقد روند و شیب تغییرات قابل
توجه و معنی داری است که بتوان آن را به تغییرات آب و هوایی نسبت داد .اما در کل بارش سامانههای سودانی در منطقه مورد مطالعه عمدتاً
کوتاه مدت(دو روزه )و به ندرت بارشهای آنها در دورههای تداوم پنج روز و بیشتر رخ میدهد از این رو بارشهای سامانه سودانی در منطقه
مورد مطالعه(جنوب وجنوبغرب ایران) ،عمدتاً کوتاه مدت و شدید است.

کلید واژهها :روند ،شدت بارش ،سامانههای سودانی ،من-کندال ،تخمینگر شیب سن ،ایران.

* نویسنده مسئول51123213110 :

Email: dr_lashkari61@yahoo.com
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مقدمه

( ،)1331سامانههای سودانی( ،)1115-1111وارد شده به

بارش مهمترین منبع تأمین آب در ایران است .میانگین

غرب ایران بیشتر  2تا  3روزه و در فصل پاییز رخ میدهد.

متوسط ساالنه آن در ایران نزدیک به  205میلیمتر و در

مفیدی و زرین ( ،)1331بیشترین فراوانی وقوع کمفشار

مقایسه با میانگین بارش زمین ( 165میلیمتر) در منطقهی

سودانی ایران ،در ماه دسامبر(آذر) و در فصل زمستان

خشک قرار دارد (مسعودیان .)131 :1331 ،ایران به لحاظ

است.گندمکار ( ،)1331علت اصلی بارشهای شدید و

عرضجغرافیایی و همجواری با پرفشار جنب حاره ،عالوه بر

سیلزا نواحی جنوبی استان بوشهر را ورود سامانه سودانی از

کمی بارش ،رژیم بارندگی پرنوسانی دارد (بابائی فینی و فرج

جنوب و جنوبغرب کشور میداند .امیدوار و ترکی ()1311

زاده .)02 :1331،بارشهای نیمه جنوبی ایران عالوه بر

علت ریزش بارش سنگین استان چهارمحال و بختیاری را

عوامل محلی تحت تأثیر سامانههای بارشی است که خارج از

ترکیب کمفشار سودانی با کمفشار مدیترانهای بیان کردند.

محدوده ایران وارد کشور میشوند .از جمله این سامانهها،

لشکری و همکاران( )1312بارشهای نیمهجنوبی کشور را

کمفشارگرمایی سودانی است که محل تکوین آن مناطق

مستقماً مرتبط با میزان فعالیت سامانه سودانی در دوره سرد

اطراف دریای سرخ و خطوط کمفشار آن جنوب دریای

سالم میدانند و بیان میکنند سامانه سودانی در بارشهای

سرخ ،سودان و اتیوپی را در بر میگیرد (محمدی و

سیلآسای نیمهجنوب و جنوبغرب کشور نقش اول ایفا

همکاران .)1 :1311،این سامانه در فصل تابستان به صورت

میکند .منتظری و همکاران( ،)1312بیان میکنند که مرکزکم-

یک کمفشار گرمایی و با شروع دوره سرد سال پویا میشود.

فشار سودانی با عبور از شمال عربستان و خلیج فارس و

بطوریکه هر چقدر چرخندهای ایجاد شده توسط آن به

جذب رطوبت از این دریا به تدریج از غرب و جنوبغرب

عرض  35درجه شمالی نزدیک شوند ،بیشتر در مسیر بادهای

وارد ایران و باعث بارش میشود .پرک و همکاران(،)1311

غربی قرار میگیرند و به صورت پویا در میآیند(جوانمرد و

حرکت شرق سوی سامانههای سودانی را علت انتقال حجم

همکاران ،)136 :1332 ،که ضمن حرکت مورب به سوی

وسیعی از شار رطوبت و گرمای نهان به نواحی جنوب و

نواحی شمال یا شمالشرقی و تغذیه مناسب رطوبت ،سبب

جنوبغرب ایران و بارشهای همرفتی بسیار زیاد میدانند.

ایجاد بارش در نواحی نیمه جنوبی ایران میشود (پرک و

امیدوار و همکاران ( ،)1311معتقدند سامانه کمفشار سودانی

همکاران .)10 :1311 ،بیش از سه چهارم وسعت ایران

پس از فعال شدن و تغذیه از طریق آبهای گرم جنوب

مستقیماً از بارشهای فراگیر این سامانه با ورود از غرب،

ایران ،سبب بارش فراگیر ( 25تا  21فروردین  ،)1336و

جنوبغرب ،خوزستان ،بوشهر و هرمزگان متاثر میشود

سیالب در جنوب و جنوبغرب ایران میگردد .بیات و

(لشکری 133 :1331،و  .)131پژوهشگران داخلی متعددی

همکاران ( )1316معتقدند؛ مسیرهای اصلی ورود

نقش این سامانه را در بارشهای ایران(به ویژه نیمه جنوبی)

چرخندهای زمستان به ایران شمالغرب ،غرب میانی و نیز

بررسی کردهاند .به عنوان نمونه؛ لشکری ( ،)1331مسیر ورود

جنوبغرب است که چرخندهای جنوبغرب با عمر متوسط

سامانههای سودانی را غرب ،جنوبغرب ،استانهای

چهار و نیم روز از استانهای خوزستان ،چهارمحال و

خوزستان ،بوشهر و هرمزگان بیان میکند .انصاری (،)1332

بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد وارد ایران میشوند.

سامانههای سیلزای پنج حوضه آبریز استان کهگیلویه و

مفاخری و همکاران ( ،)1316براساس معیار روز بارش 5/1

بویراحمد ( ،)1363-1313را نتیجه نفوذ و تقویت مرکز کم-

میلیمتر و بیشتر ،روزهای بارشی ایران ( 1 ،)1131-2513تا

فشار سودان و منطقه همگرایی دریای سرخ میداند .فتحنیا

 1روزه شناسایی کردند ،که بارشهای  1روزه و سپس  2و 3
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روزه در اغلب نواحی بیشترین سهم دارند .براساس یافتههای

بهار و درصد کمی در طول پاییز رخ داده است .ییمر و

مطالعات فوق سامانه سودانی مهمترین سامانه بارشی دوره

همکاران( )Yimer et al , 2018در بررسی روند شاخص

سرد سال ،در جنوب و جنوبغرب ایران است .بارش این

بارندگی شدید( )2511-1131کشور اتیوپی(در جنوب

سامانهها مهمترین منبع تامین آب در مناطق فوق است که

ولو)به کمک آزمونهای تخمینگر شیب سن و من-کندال

بیشتر بصورت رگباری ،کوتاه مدت و شدید رخ میدهند .اما

نشان دادند روند متوسط تعداد ساالنه روزهای مرطوب ،و

از آنجا که این سامانه جز ذاتی سرزمین ایران نیست،

شاخص شدت بارندگی روزانه تغییرات معنیداری نداشته

تغییرات زمانی-مکانی ویژگیهای بارش آنها محتمل است.

است .تمر و همکاران( )Tamer et al ,2019بارش ساالنه

از اینرو وقوع هرگونه تغییر در رژیم بارش آنها میتواند

و فصلی مصر را به کمک آزمونهای پارامتریک و

موجب تغییراتی در ادامه حیات گستره مورد فعالیت خود

ناپارامتریک بررسی و نشان دادند که در شاخصهای ساالنه

شود .بررسی تغییرات زمانی-مکانی رژیم بارش مناطق

بیشینه بارش ،شاخص ساده شدت روزانه و تعداد روزهای

مختلف جهان با استفاده از روشهای آماری همواره مورد

بارانی روند معنیداری وجود دارد که بیشتر منفی است.

توجه پژوهشگران خارجی و داخلی قرار گرفته است .به

مولوگتا و همکاران( )Mulugeta et al, 2019روند بلند

عنوان نمونه؛ جیانگ و هارتمن ( Jiang &Hartmann,

مدت بارندگی ساالنه و فصلی ( )1152-2516حوضه

 )2007در چین ،فیداس و همکاران( Feidas et al,

رودخانه آواش اتیوپی را به کمک آزمونهای من-کندال و

 )2007در یونان ،دوهان و پاندی( Duhan& Pandy,

تخمینگر شیب در سطح اطمینان  10درصد بررسی کردند.

 )2013در هندوستان و دیوپ و همکاران( Diop et al,

ادنجال( )Eddenjal,2019در بررسی تغییرات زمانی-

 )2016در سنگال روند بارش را به کمک روشهای من-

مکانی باران( )1111-2551لیبی غربی به کمک آزمونهای

کندال ،1وایازش ساده ،کمترین مربعات 2و تخمینگرشیب-

من-کندال و شیب سن نشان داد هیچکدام از روندهای

سن3در سطح اطمینان  10درصد بررسی کردند .مرابتن و

کاهشی و

افزایشی معنیدار نیست .ویشال و

همکاران( )Merabtene et al, 2016در بررسی تغییرات

همکاران( )Vishal et al, 2020به کمک آزمونهای من-

زمانی طوالنی مدت بارش ( ،)1131-2511شهر شارجه

کندال و تخمینگر شیب سن در ایالت ماهاراشترا نشان دادند

امارات از ترکیب روشهای پارامتریک و ناپارامتریک1استفاده

روند بارندگی و روزهای بارانی در برخی مناطق نزولی و در

و نشان دادند روند بارش کاهشی است .مسبوت و

برخی افزایشی است .بوگارا و همکاران( Bougara et

همکاران( )Mathbout et al,2018به کمک روشهای

 )al,2020در بررسی تغییرپذیری و روند بارش (-2511

آماری نشان دادند شدت بارش روزانه در مقیاس زمانی

 )1111حوضه تافنا در شمالغرب الجزایر به کمک روش-

ساالنه در مدیترانه شرقی ( )1161-2512از نظر آمار جهانی

های من-کندال و شیب سن نشان دادند؛ روند بارندگی در

کاهش معنیداری و بطورکلی روند کاهشی در آن بیشتراز

فصل پاییز برای همه ایستگاهها افزایشی است .بسیم و

روند افزایشی است .احمد و همکاران( Ahmad et al,

همکاران( )Basem et al, 2020در بررسی روند یازده

 )2018در بررسی بارندگی شدید عربستان ()2555-2511

شاخص حدی بارش روزانه ( ،)1111-2516نوار غزه به

بیان میکنند؛ حوادث بارندگی شدید بیشتر در زمستان ،سپس

کمک روش حداقل مربعات خطی و آزمون من-کندال نشان

1.Man-Kendal
2.Least squares Method
3. Sen’s Slope Estimator
4. Parametric & Nonparametric Method

دادند که بیشترشاخصها دارای روند افزایشی هستند .در
ایران به عنوان نمونه؛ کتیرایی و همکاران()61 :1336
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تغییرات بلند مدت بارش ،تعداد روزهای بارانی ساالنه و

یا شیب روند بسیار ناچیزی ( 5تا  )5/0دارند .طبق مطالعات

فصلی و شدت بارش روزانه ( )1165-2551کشور را به

فوق و بسیاری دیگر از پژوهشها ،خلع بررسی شدت بارش

کمک آزمونهای من-کندال و روش خطی حداقل مربعات

سامانههای سودانی به عنوان یکی از مهمترین ویژگیهای

بررسی و نشان دادند بیشتر ایستگاههای واقع در نواحی

بارش این سامانه در نیمه جنوبی کشور به ویژه در چند دهه

جنوبی ایران دارای روند افزایشی است .محمدی (:1315

اخیر کامالً مشهود است .از این رو در پژوهش حاضر شدت

 ،)10با استفاده از آزمونهای من-کندال و تخمینگر شیب-

بارش این سامانهها از سه مسیر مستقل ورودی استانهای

سن نشان داد در بارش ایران ( ،)1332-1313روند افزایشی

خوزستان ،بوشهر و هرمزگان به کمک روشهای آماری

یا کاهشی معنیداری در سطح اطمینان  11و  10درصد

بررسی و تحلیل میگردد تا از یافتههای آن در شناسایی

وجود ندارد .طبری و حسین زاده طالیی ( ،)2511در بررسی

تغییرات احتمالی آب و هوایی ،مدیریت منابع آب ،تعدیل و

روند بارش سراسر کشور ( ،)1310-1331به کمک

کنترل بالیای طبیعی همچنون خشکسالی ،سیل و  ...استفاده

آزمونهای من-کندال و وایازش خطی نشان دادند که نتایج

گردد.

به دست آمده از دو روش پارامتری و ناپارامتری بسیار به
همدیگر نزدیک است .آذرخشی و همکاران ( )1 :1312با

مواد و روش ها

استفاده از آزمونهای من-کندال و وایازش خطی ترکیبی از

دادهها و محدوده مورد مطالعه پژوهش

روندهای افزایشی و کاهشی در دادههای بارش ساالنه و

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش بین  20درجه و 21

فصلی ایران در دوره ( )1106-2550کشف کردند .آروین و
همکاران( ،)103 :1310به کمک روشهای من-کندال و
تخمینگر شیبسن نشان دادند؛ بارش ایستگاههای کوهرنگ،

دقیقه تا  31درجه و  23دقیقه عرضشمالی و  10درجه و 11
دقیقه تا  01درجه و  10دقیقه طولشرقی ،در جنوب و
جنوبغرب ایران قرار دارد .این محدوده در برگیرنده
استانهای هرمزگان ،فارس ،بوشهر ،کهگیلویه و بویراحمد،

لردگان و یانچشمه استان چهارمحال و بختیاری در

خوزستان ،چهارمحال و بختیاری ،ایالم و لرستان است که به

پربارانترین ماه سال در سطح اطمینان  11درصد دارای روند

لحاظ تقسیمبندی آبشناسی در حوضه آبریز خلیج فارس و

کاهشی است .قصابفیض و اسالمی ( ،)113 :1316تغییرات

قسمت غربی حوضه آبریز دریای عمان قرار دارد )شکل .)1با

زمانی بارندگی خوزستان ( 1365-61تا  ،)1312-13را به

توجه به هدف پژوهش دادههای بارش روزانه (از بدو

کمک شیب خط وایازش و آزمون من-کندال در سطح
اطمینان  10درصد بررسی و نشان دادند علیرغم روند در

تأسیس تا سال )2511ایستگاههای همدید منطقه مورد مطالعه
از سازمان هواشناسی ایران دریافت گردید .طول دوره آماری
دادههای دریافتی بنا به دالیلی یکسان نبود.از این رو پس از

همهی ایستگاهها ،با توجه به عدم معنیداری روند در بیشتر

بررسی جوانب کمی و کیفی دادهها ،تعداد ایستگاهها به لحاظ

ایستگاهها نمیتوان نتیجه گرفت تغییر اقلیم رخ داده است.

پراکنش مناسب و لحاظ کردن حداقل دو دوره از سیکل لکه-

حسینی ( ،)101 :1311در بررسی روند بارش جنوبغرب

های خورشیدی ،یک دوره آماری  23ساله (،)1110-2511

آسیا ( )1165-2551به کمک وایازش خطی بیان میکند،

که شامل  13ایستگاه نمونه مطالعاتی در کل محدوده بود،

اغلب کشورهای این پهنه در طول سال یا فاقد شیب روند و

انتخاب گردید(جدول.)1
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شکل  -0موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (جنوب و جنوبغرب ایران).
جدول  -0مشخصات جغرافیایی ایستگاههای منتخب محدوده مورد مطالعه (جنوب و جنوبغرب ایران).
ایستگاه

عرض

ارتفاع

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

دقیقه

درجه

جغرافیایی

جغرافیایی

دقیقه

جغرافیایی

عرض

طول

درجه

ردیف

ردیف

جغرافیایی

طول

ایستگاه

ارتفاع

1

بندر جاسک

33

20

57

46

0.2

23

بروجن

01

31

13

01

2265

2

جزیره

05

20

05

01

6.6

21

شهر کرد

11

32

01

05

2513.1

3

ابوموسی
سیری
جزیره

03

20

21

01

1.1

20

کوهرنگ

26

32

51

05

2230

1

جزیره کیش

35

26

01

03

35

26

دهلران

11

32

16

11

232

0

بندر لنگه

32

26

05

01

22.1

21

ایالم

33

33

26

16

1331

6

میناب

56

21

50

01

21.6

23

آبادان

22

35

10

13

6.6

1

بندر عباس

13

21

22

06

1.3

21

بندر ماهشهر

33

35

51

11

6.2

3

فرودگاه المرد

13

21

51

03

111

35

بهبهان

36

35

11

05

313

1

الر

11

21

11

01

112

31

امیدیه

16

35

15

11

21

15

حسن آباد

11

23

11

01

1513.

32

(
آغاجاری)اه)
امیدیه (پایگ

16

35

31

11

31.1

11

داراب
فسا

03

23

11

03

2
1233.

33

رامهرمز

16

31

36

11

105.0

3
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12

شیراز

32

21

36

02

1131

31

اهواز

25

31

15

13

22.0

13

زرقان

11

21

13

02

1016

30

بستان

13

31

55

13

1.3

11

سد درود زن

11

35

21

02

1602

36

ایذه

01

31

02

11

161

10

اقلید فارس

01

35

33

02

2355

31

مسجد سلیمان

06

31

11

11

325.0

16

آباده

11

31

15

02

2535

33

شوشتر

53

32

05

13

61

11

کنگان جم

11

21

22

02

600

31

صفی آباد

16

32

20

13

32.1

13

بندر دیر

05

21

06

01

1

15

دزفول

21

32

23

13

113

11

بوشهر ساحلی

01

23

11

05

3.1

11

الیگودرز

21

33

12

11

2522

25

بوشهر

03

23

11

05

1

12

خرم آباد

26

33

11

13

1113

21

دوگنبدان

25

35

11

05

126

13

بروجرد

00

33

10

13

1621

22

یاسوج

11

35

33

01

1316.
3

تحلیل روشهای آماری

ایستگاه نماینده ورود هر مسیر بارش رخ داده و یا از آنجا
شروع شده باشد ).فراوانی ورود این سامانهها و معدل بارش

برای بررسی روند شدت بارشهای سامانه سودانی از سه

آنها به تفکیک ساالنه ،ماهانه و دوره تداوم برای مجموع

مسیر مستقل ورودی استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان

ایستگاههای هر مسیر از دادههای بارش روزانه (-2511

که منطبق بر سه مسیر اصلی(الف ،ب و ج) پژوهش

 )1110استخراج گردید .اما در مواردی برای شناسایی و

لشکری( )1331است ،ایستگاههای نمونه مطالعاتی هر مسیر

تفکیک سامانههای سودانی از سامانههای ادغامی(سودانی-

جدا گردید .بطوریکه؛ مسیر خوزستان شامل  23ایستگاه از

مدیترانهای) یا مدیترانهای از بررسی چشمی نقشههای

استانهای خوزستان ،ایالم ،کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال

ترسیمی تراز دریا و  1555هکتوپاسکال استفاده گردید.

و بختیاری و لرستان ،مسیر بوشهر شامل  10ایستگاه از

بررسی نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف 0و آمارههای

استانهای بوشهر ،فارس و کهگیلویه و بویراحمد و مسیر

چولگی ،کشیدگی ،عدم انطباق میانگیندادهها بر میانه و

هرمزگان شامل  1ایستگاه از خود استان است .پس از آماده

وجود دادههای صفر و پرت در سری دادههای معدل ساالنه،

سازی و صحتسنجی دادهها در سطح اطمینان  10درصد به

ماهانه و دورههای تداوم این سامانهها ،در برخی از سالها

کمک روش رانتست ،برپایه معیار ایستگاههای نماینده ورود

نشان داد ،توزیع دادهها از تقارن کامل برخودار نیست.

سامانههای سودانی از مسیرهای سهگانه (ایستگاه اهواز

همچنین بررسی برخی مطالعات پژوهشگران خارجی و

نماینده ورود سامانه سودانی در محدوده جنوبغرب،

داخلی در پیشینه پژوهش حاضر که در پژوهش خود از این

ایستگاه بوشهر به عنوان نماینده ورود مسیر جنوبمیانی و
ایستگاه بندرعباس به عنوان نماینده ورود مسیر جنوبشرق)،

دست دادهها استفاده کردهاند نشان داد اکثراً به طور همزمان
از ترکیب روشهای پارامتریک( وایازش خطی ،خط بهترین

فراوانی ورود آنها ( )1110-2511برپایه شاخصهای مورد

برازش 6و خطای کمترین مربعات )1و ناپارامتریک(من-کندال

نظر(-1ریزش حداقل یک میلیمتر بارش در  05درصد

و تخمینگر شیبسن) برای بررسی روند در رژیمهای

ایستگاههای هر مسیر -2 .حداقل در یکی از ایستگاههای هر
مسیر بارش پنج میلیمتر و بیشتر رخ داده باشد -3 .در

1- Kolmogorov–Smirnov test
1- line of best fit
2- Least Square Error
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مختلف بارش استفاده و به نتایج دقیق و تقریبا همسانی
دست یافتهاند .از این رو در پژوهش به منظور بررسی روند

()2

شدت بارش سامانههای سودانی در سه مسیر مستقل ورودی
استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان از روش پارامتریک
خط بهترین برازش برای نمایش و برآورد روند ،و از روش-

()3

های ناپارامتریک من-کندال و تخمینگر شیبسن بترتیب

در ادامه روند شدت بارش سامانههای سودانی به کمک

برای شناسایی معنیداری و شیب تغییرات روند در سطح

روش ناپارامتری من-کندال در سطح اطمینان  10درصد

اطمینان  10درصد استفاده میگردد تا ضمن شناسایی

بررسی میگردد .این آزمون ابتداء توسط من) )1110ارائه و

روندهای احتمالی شدت بارش ،نتایج دو روش پارامتریک و

سپس توسط کندال ( ،)1110برپایه رتبه دادهها در یکسری

ناپارامتریک در برآورد روند و شیب تغییرات شدت بارش با

زمانی گسترش یافت .این آزمون به دو روش آماری ( )Tو

هم مقایسه گردد .در تحلیل وایازش خطی باید بهترین خطی

نموداری برآورد میشود که در پژوهش حاضراز روش آماری

که بر مختصات نقاط حاصل از دو متغیر وابسته (شدت

آن استفاده میگردد .چرا که این روش کمتر به مقادیر حدی،

بارش) و مستقل (زمان) بر یک صفحه وجود دارد ،تعیین

صفر ،پرت ،توزیع سری دادهها ،خطاهای احتمالی در دادهها

گردد .یکی از روشهای برازش خط ،روش خطای کمترین

و چولگی یا کشیدگی آنها حساس است .در کل این آزمون

مربعات است که در این روش خط طوری روی نقاط برازش

برای تصادفی بودن و تعیین روند در سریها و برای

داده میشود که مجموع مربعات انحرافات به حداقل برسد.

مشخص کردن غیر پارامتریک بودن سریها به کارگرفته

در این روش معادله برازش خط به صورت رابطه  1است:

میشود ،بدینسان که سریهای آماری به ترتیب صعودی
مرتب و رتبهبندی شده و بر پایه آن تصادفی بودن یا نبودن

()1
در این معادله Yi ،مختصات خط به ازای tهای مختلف
است .جزء  a +btiبه عنوان مؤلفه قطعی موسوم است که در

دادهها آشکار میگردد که در صورت وجود روند دادهها غیر
تصادفی است .برای تعیین تصادفی بودن دادهها از رابطه ()1
استفاده میگردد.

آن  aعرض از مبدأ و  bشیب خط حاصل از معادله است.
در این روش ،شیب خط را با رابطه  2و عرض از مبدأ با

()1

رابطه  3برآورد میشود (عساکره و همکاران .)351 :1316،در

در این رابطه ( N ،)1تعداد کل سالهای آماری مورد استفاده

این روش مقادیر شیب خط مثبت ،منفی و صفر به ترتیب

و  Pمجموع تعداد رتبههای بزرگتر از ردیف  niکه بعد از

نشان دهندهی روند افزایشی ،کاهشی و عدم روند است.

آن قرار میگیرند که از رابطه ( )0دست میآید.

همچنین در این روش برای بررسی معنیداری روند از مقادیر
 P-valueاستفاده میگردد .بطوریکه اگر مقدار آن از سطح
خطای مورد نظر ( )5/50کمتر باشد ،روند در سطح اطمینان
 10درصد معنیدار است.

()0
این آماره برای  N>10به توزیع نرمال با میانگین صفر
4𝑁+10
واریانس
)9(𝑁−1

شبیه است .در نهایت برای سنجش

معنیدار بودن آماره Tاز رابطه ( ،)6استفاده میشود .که در آن
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Nتعداد کل سالهای آماری tg ،برابر سطح احتمال معنیدار

بهدستآمده در سطوح اعتماد مختلف میباشد .مراحل کلی

بودن آزمون و  (T)tآماره من کندال میباشد .که  tgبرابر

انجام این آزمون به این شرح میباشد :الف) برآورد شیب بین

مقدار بحرانی نمره نرمال یا استاندارد ( )zیا سطح احتمال

هر جفت داده مشاهدهای است که با به کارگیری رابطه ()1

آزمون است و با سطح احتمال آزمون  10درصد برابر 1/16

به دست میآید که در آن

 ،Xبترتیب دادههای

میباشد.

مشاهدهای در زمانهای  s،tو tیک واحد زمانی بعد از زمان

S

Xو

t

 sمیباشد .با اعمال رابطه ( )1برای هر دو جفت داده
()6
با توجه به مقدار بحرانی به دست آمده برای  (T) tحاالت
مختلف بدین شرح ،مشاهده خواهد شد :اگر  T > +(T)tیا
 T >+5/21باشد روند مثبت ،اگر  T <-(T)tیا T < -5/21
باشد روند منفی و اگر  +(T)t > T > -(T)tیا > T -5/21

مشاهدهای ،یکسری زمانی از شیبهای برآورد شده حاصل
میآید که از برآورد میانه این سری زمانی شیب میانه خط
روند( )Qmedبه دست میآید.

()1

> +5/21باشد هیچگونه روند مهمی در سریهای زمانی

ب) برآورد پارامتر  Cαدر سطوح اعتماد مورد آزمون به

مشاهده نشده و سریها تصادفی هستند (معروف نژاد و

کمک رابطه ( )3بدست میآید که در آن  Zآماره توزیع نرمال

قاسمی )1316،و چنانچه مقدار آماره در یکی از دامنههای

استاندارد میباشد و در یک آزمون دو دامنه بسته به سطوح

 +1/60<zو +1/16<z ،-1/60<zو  1/16-<zو 2/010<z

اعتماد مورد آزمون میتواند مقادیر مختلفی به خود بگیرد.

+و  -2/010 <zباشد فرض صفر رد و روند به ترتیب در

این آماره برای سطوح اطمینان  10و  11درصد به ترتیب

سطح  10 ،15و  11درصد معنیدار و در غیر این صورت

برابر با  Z=1.96و Z= 2/03در نظر گرفته میشود.

فرض صفر تأیید و روند معنیدار نیست .در بررسی سری-
های زمانی در مواردی که در آنها تعداد دادههای صفر زیاد
باشد ،تخمینگر شیبسن بهتر از آزمون من-کندال است
(حجام و همکاران  .)1331از این رو در ادامه جهت بررسی
میزان شیب تغییرات احتمالی روند شدت بارش سامانههای
سودانی از روش ناپارامتریک تخمینگر شیبسن در سطح
اطمینان  10درصد استفاده میگردد .سن( ،)1163با توسعه و
بسط یکسری مطالعات آماری که تهیل( ،)1105به انجام
رسانده بود یک روش ناپارامتری را جهت تحلیل سریهای
زمانی ارائه نمود .این روش مانند روش من -کندال از تحلیل
تفاوت بین مشاهدات یکسری زمانی بهره میگیرد .نقاط
قوتی که در روش من -کندال هست در این روش هم وجود
دارد .اساس این روش بر برآورد یک شیب میانه برای سری
زمانی و قضاوت نمودن در مورد معنیداری شیب

()3
ج) برآورد حدود اعتماد باال و پایین ( M1و  ،)M2که به
کمک روابط  1و  15بدست میآید که در آن N′تعداد
شیبهای برآورد شده در بند (الف) میباشد .د) مرحله نهایی
این روش ،آزمون نمودن حدود اعتماد برآورد شده میباشد.
به این ترتیب که از بین شیبهای برآورد شده توسط رابطه
( M1،)1امین و ) ،(M2+1امین شیبها استخراج میگردند.
در آزمون تخمینگرشیبسن مقادیر مثبت ،منفی و صفر
شیب میانه()Qmedبه ترتیب نشان دهنده روند افزایشی،
کاهشی و پایدار است که اگر عدد صفر در دامنه بین شیب
کمینه و بیشینه ( Qminو  ،)Qmaxقرار نگیرد ،فرض صفر
رد و روند در سطح اطمینان  10و  11درصد معنیدار است و
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اگر داخل دامنه شیب کمینه و بیشینه قرار گیرد ،فرض صفر

بررسی گردید .نتایج جدول ( )2براساس معدل ساالنه بارش

تأیید و روند معنیدار نیست (حجام و همکاران.)161 :1331،

این سامانهها نشان میدهد شدت و ضریب تغییرات بارش
این سامانهها از غرب بسوی شرق منطقه مورد مطالعه افزایش

()1

مییابد .بطوریکه کمترین شدت و ضریب تغییرات بارش در

()15

ایستگاههای مسیر خوزستان در غرب منطقه مورد مطالعه و

در کل مبنای این روشهای آماری رد یا تأیید دو فرص
صفر( )H0و فرض یک()H1است .بطوریکه پذیرش فرض
صفر نشان دهندهی تصادفی بودن و عدم وجود روند و
پذیرش فرض یک دال بر غیرتصادفی بودن و وجود روند در
سری زمانی دادهها است.

بیشترین شدت و ضریب تغییرات بارش در ایستگاههای
مسیر استان هرمزگان در شرق منطقه مورد مطالعه مشاهده
میگردد .شکل( )2روند شدت بارش سامانههای سودانی را
براساس معدل ساالنه( ،)1110-2511در ایستگاههای
مسیرهای سهگانه کاهشی نشان میدهد .نتایج جدول()3
شیب تغییرات این روندها در هر سه مسیر بین  -5/51تا
 -5/1میلیمتر طی دوره نشان میدهد ،که این روند بسیار

نتایج و بحث

جزئی و قابل چشمپوشی( -5/1میلیمتر طی دوره) فقط در

سامانهی سودانی مهمترین سامانه بارشزا در جنوب و

ایستگاههای مسیر بوشهر(درسطح اطمینان  10درصد) معنی-

جنوبغرب ایران است .از مهمترین ویژگیهای بارش این

دار است .بنابراین بر این اساس میتوان گفت شدت بارش

سامانهها نوسان و شدت آنها است .از این رو در پژوهش

سامانههای سودانی در مسیرهای سهگانه فاقد روند و شیب

حاضر روند شدت بارش این سامانهها براساس معدل ساالنه،

تغیییرات قابل توجه و معنیداری است که بتوان آن را به

ماهانه و دورههای تداوم آنها در دورهی 1110-2511در سه

تغییرات آب و هوای نسبت داد.

مسیر مستقل ورودی استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان

جدول -3آمار توصیفی معدل ساالنه بارش سامانه سودانی در ایستگاههای مسیرهای سهگانه (.)0111-3100
آمارهها

مسیر هرمزگان

مسیر بوشهر

میانگین

12/1

12

انحراف معیار)(Sd

1/13115

1/11312

ضریب تغییرات )(cv

31/32

16/6

مسیر خوزستان
11/51

1/32156
12/
51
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شکل  -3روند شدت بارش سامانه سودانی مسیرهای سهگانه ،براساس معدل ساالنه بارش آنها (.)0111-3100

جدول  -2روند شدت بارش سامانه سودانی مسیرهای سه گانه ،براساس معدل ساالنه بارش آنها (.)0111-3100
نام مسیر
مسیر هرمزگان
مسیر بوشهر

آزمون من-کندل
Sig
Z
.....
-5/30

Qmed
-5/53

آزمون تخمینگر سن (میلی متر طی دوره)
Qmax.95
Qmin.95
5/25
-5/32

B
13/11

-2/21

*

-5/15

-5/20

-5/51

13/10

-5/11

.....

-5/51

-5/13

5/56

11/23

مسیر خوزستان
سطح معنی داری 11 :درصد (**)11 ،درصد (*)11 ،درصد ( )+و فاقد معنی داری (.).....

نتایج جدول ( )1نشان میدهد ،شروع ،اوج و خاتمه بارش

عالوه بر تغییرات مکانی و ماهانه که دارای نظم خاصی

سامانه سودانی در مسیرهای ورودی استانهای خوزستان،

نیست ،دارای تغییرات زمانی است .در ادامه بحث روند

بوشهر و هرمزگان به ترتیب فصل پاییز (ماه اکتبر) ،زمستان

شدت بارش سامانههای سودانی براساس معدل ماهانه بارش

(ماه ژانویه) و اواسط فصل بهار (اواخر ماه مه) است .با این

در سطح اطمینان  10درصد در هر سه مسیر بررسی میگردد.

تفاوت که در مسیر هرمزگان یک ماه دیرتر (در ماه نوامبر)

شکل (-3الف) ،نشان میدهد روند شدت بارش سامانه

شروع و یک ماه زودتر (در ماه آوریل) خاتمه مییابد .در این

سودانی در ایستگاههای مسیر استان هرمزگان در ماههای

مسیرها بیشترین معدل ماهانه بارش در ماههای ژانویه ،نوامبر

آوریل و نوامبر افزایشی و در  1ماه دیگر کاهشی است .اما

و دسامبر و کمترین در آوریل و مه است البته در ایستگاههای

نتایج جدول ( ،)0نشان میدهد این روندها در تمام ماهها (به

هرمزگان بیشترین معدل بارش در ژانویه است .ضریب

جز  -/53ژانویه) با شیب تغییرات صفر فاقد روند و شیب

تغییرات معدل ماهانه بارش آنها در هر سه مسیر باال است.

تغییرات معنیدار است .شکل (-3ب) ،نشان میدهد روند

اما در این بین ثبات بارش ژانویه در هر سه مسیر از بقیه ماه-

شدت بارش سامانههای سودانی مسیر استان بوشهر در

ها بیشتر و در دو ماه آوریل و مه از همه کمتر است .در کل

ماههای مه ،اکتبر و نوامبر افزایشی و در  0ماه دیگر کاهشی

براساس مقایسه میزان شدت بارش و ضریب تغییرات آنها

است .اما نتایج جدول ( ،)0نشان میدهد شیب تغییرات این

در مسیرهای سهگانه(خوزستان ،بوشهر و هرمزگان) با هم،

روندها در ماههای آوریل ،مه و اکتبر صفر و در  0ماه دیگر

مشخص گردید نوسان و شدت بارش این سامانهها از غرب

بین -5/03تا  5/00میلیمتر طی دوره در نوسان است که این

به شرق منطقه مورد مطالعه افزایش مییابد .براساس معدل

روند و شیب تغییرات تنها در ماه نوامبر با شیب تغییرات

ماهانه ،شدت و ثبات بارش سامانههای سودانی در فصل

بسیار جزئی(به میزان  5/00میلیمتر طی دوره) معنیدار و در

زمستان بیشتر از دو فصل پاییز و بهار است .شدت بارش

بقیه ماهها فاقد روند و شیب تغییرات معنیدار است .شکل

سامانه سودانی براساس معدل بارش ماهانه (،)1110-2511

(-3ج) نشان میدهد ،روند شدت بارش سامانههای سودانی
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در ایستگاههای مسیر خوزستان در ماههای آوریل ،مه ،اکتبر و

معنیدار است .در نتیجه روند شدت بارش سامانههای

نوامبر افزایشی و در  1ماه دیگر کاهشی است .اما نتایج

سودانی در مسیرهای سهگانه براساس معدل ماهانه بارش،

جدول ( ،)0شیب تغییرات این روندها در ماههای مه و اکتبر

بجز روند بسیار جزئی و قابل چشم پوشی نوامبر در مسیر

صفر و در شش ماه دیگر بین  5/33تا  -5/21میلیمتر طی

بوشهر و فوریه در مسیر خوزستان فاقد روند و شیب

دوره در نوسان نشان میدهد که این روند و شیب تغییرات

تغییرات قابل توجه و معنیداری است که بتوان آن را به

بسیار جزئی فقط در ماه فوریه( به میزان -5/21میلیمتر طی

تغییرات آب و هوایی نسبت داد.

دوره) معنیدار و در بقیه ماهها فاقد روند و شیب تغییرات

میانگین
انحراف معیار)(Sd
ضریب تغییرات )(cv
میانگین
انحراف معیار)(Sd
ضریب تغییرات )(cv
میانگین

خوزستان

بوشهر

مسیر

آمارهها

هرمزگان

جدول  -0آمار توصیفی معدل ماهانه بارش سامانه سودانی مسیرهای سهگانه به ایران (.)0111-3100
ژانویه
15/10
1/10
63
11/11
1/21
30/25
15/15

فوریه

مارس

1/36 0/33
3/11 6/05
31/33 111/11
15/62 3/11
0/16 1/01
13/65 03/35
15/10 3/30

انحراف معیار)1/32 3/30 (Sd
ضریب تغییرات )13/31 32/23 (cv

1/52
36/13

آوریل

مه

.......... 2/66
.......... 1/61
.......... 111/15
1/50 6/11
2/15 0/35
221/05 13/15
3/50 3/51

اکتبر
..........
..........
..........
2/11
1/36
116/15
2/11

نوامبر

1/11 0/53
3/16 6/10
113/65 133/35
12/11 3/05
1/13 6/01
10/15 11/35
11/23 11/23

6/21 1/11 0/26 0/33
00/65 161/15 112/35 66/15

الف (مسیر هرمزگان)

(ب) مسیربوشهر

دسامبر

0/01
11/01

تحلیل روند شدت بارش سامانههای سودانی ورودی به ایران (مطالعه موردی ...

(ج) مسیر خوزستان
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شکل -2روند شدت بارش سامانههای سودانی براساس معدل ماهانه در ایستگاههای مسیرهای سهگانه (.)0111-3100
جدول  -1روند شدت بارش سامانههای سودانی براساس معدل ماهانه ،ایستگاههای مسیرهای سهگانه (.)0111-3100
نام مسیر

نام ماه

آزمون من-کندل

آزمون تخمینگر سن (میلی متر طی دوره)

Qmin.95
Qmed
Sig
Z
-5/63
-5/53
.....
-5/12
ژانویه
الف
-5/06
5/55
.....
-5/10
فوریه
-5/61
5/55
.....
-5/30
مارس
(مسیر
5/555
5/555
.....
5/21
آوریل
5/555
5/555
+
1/10
هرمزگان) نوامبر
-5/115
5/555
.....
-5/11
دسامبر
-5/00
-5/21
+
-1/15
ژانویه
-5/36
-5/11
.....
-1/11
فوریه
ب
-5/31
-5/50
.....
-5/31
مارس
-5/061
5/555
.....
-5/16
آوریل
(مسیر
5/555
5/555
++
1/13
مه
بوشهر)
5/555
5/555
.....
5/11
اکتبر
5/536
5/011
**
2/61
نوامبر
-1/131
-5/013
+
-1/11
دسامبر
-5/11
-5/25
.....
-1/03
ژانویه
*
-5/15
-5/21
-2/11
فوریه
ج
-5/21
-5/56
.....
-5/00
مارس
-5/23
5/510
.....
5/13
آوریل
(مسیر
5/555
5/555
.....
-5/11
مه
خوزستان)
5/555
5/555
.....
5/11
اکتبر
-5/503
5/320
+
1/11
نوامبر
-5/101
-5/511
.....
-5/10
دسامبر
سطح معنی داری 11 :درصد (**)11 ،درصد (*)11 ،درصد ( )+و فاقد معنی داری (.).....

Qmax.95
5/01
5/55
5/31
5/555
5/130
5/111
5/51
5/11
5/36
5/561
5/555
5/555
5/130
5/555
5/50
-5/52
5/12
5/113
5/555
5/555
5/612
5/236

B
11/11
0/60
1/51
5/55
5/55
1/35
10/21
11/11
11/13
6/11
5/55
5/55
1/11
13/31
13/10
11/61
11/63
1/11
5/55
5/55
6/60
12/30

نتایج جدول  6نشان میدهد ،سامانههای سودانی طی دوره

سه روزه و بیشتر بررسی میگردند .در مسیرهای سهگانه

مورد مطالعه ( ،)1110-2511در ایستگاههای مسیر ورودی

سامانههای یک تا سه روزه در مسیر هرمزگان حدود  5/36و

استانهای خوزستان و بوشهر یک تا ده روزه و در مسیر

در دو مسیر دیگر  5/61کل سامانهها را شامل میشوند .اما

ورودی استان هرمزگان یک تا نه روزه است .تعدادی از این

به طور کلی بیشترین فراوانی و معدل بارش و کمترین

دورههای تداوم در مسیرهای سهگانه دارای فراوانی بسیار

ضریب تغییرات مربوط به سامانههای دو روزه است .بنابراین

کمی بودند .از این رو با هم تجمیع و در مسیرهای سهگانه

تعداد بارشهای شدید سامانههای سودانی در منطقه مورد

استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان به ترتیب تحت

مطالعه از فراوانی و ثبات بیشتری برخوردارند که بر شدت

عنوان سامانههای هفت روزه و بیشتر ،شش روزه و بیشتر و

این ویژگیها به سمت شرق منطقه مورد مطالعه و ایستگاه-
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های مسیر هرمزگان افزوده میشود .در ادامه بحث روند

طی دروه در نوسان است که این شیب تغییرات جزئی تنها

شدت بارش سامانههای سودانی در مسیرهای سهگانه

در سامانههای دو روزه(با مقدار بسیار جزئی  -5/26میلیمتر

براساس معدل بارش آنها به تفکیک دورههای تداوم

طی دوره) معنیدار است .شکل(-1ج) ،نشان میدهد روند

( )1110-2511در سطح اطمینان  10درصد بررسی گردید.

شدت بارش سامانههای سودانی در ایستگاههای مسیر استان

در این خصوص؛ شکل (-1الف) ،نشان میدهد روند شدت

خوزستان در سامانههای یک ،دو و شش روزه افزایشی و در

بارش در ایستگاههای مسیر استان هرمزگان در سامانههای

بقیه سامانهها کاهشی است .اما نتایج جدول (- 1ج) نشان

یک روزه افزایشی و در بقیه سامانهها کاهشی است .اما نتایج

میدهد مقدار شیب تغییرات این روندها در سامانههای یک،

جدول (-1الف) نشان میدهد میزان شیب تغییرات این

پنج و شش روزه صفر و در بقیه سامانه بین 5/53تا -5/16

روندها بین 5/12تا  -5/21میلیمتر طی دوره در نوسان است

میلیمتر طی دوره در نوسان است که هیچکدام معنیدار

که هیچکدام معنیدار نیست .شکل (-1ب) ،نشان میدهد

نیست .بنابراین روند شدت بارش سامانههای سودانی در

روند شدت بارش سامانههای سودانی در ایستگاههای مسیر

مسیرهای سهگانه براساس معدل بارش سامانهها به تفکیک

استان بوشهر در سامانههای سه و چهار روزه افزایشی و در

دوره تداوم بارش به غیر از مقدار جزئی و قابل چشمپوشی

بقیه سامانهها کاهشی است .اما نتایج جدول (-1ب) نشان

سامانههای دو روزه مسیر بوشهر فاقد روند قابل توجه و

میدهد میزان شیب تغییرات این روندها در سامانههای چهار

معنیداری است که بتوان آن را به تغییرات آب و هوایی

روزه صفر و در بقیه سامانهها بین  -5/53تا  -5/13میلیمتر

نسبت داد.

جدول  -6آمار توصیفی معدل بارش سامانه سودانی در مسیرهای سهگانه به تفکیک دوره تداوم (.)0111-3100

نام مسیر

خوزستان

بوشهر

هرمزگان

یک
دو روزه

آماره

سه روزه

روزه

روزه

روزه

و بیشتر

روز و

روز و

بیشتر

بیشتر

........ 12/36 3/31

........

........

........ 1/216 ........

........

........

........

......

........ 1/016 ........

........

........ 31/35 ........

........

روزه
میانگین

چهار

پنج

شش

سه روزه

شش

هفت

انحراف معیار)6/31 1/21 (Sd

ضریب تغییرات )........ ........ ........ 00/51 32/01 (cv
..
........ 15/15 3/351 12/52 11/11 6/336
میانگین
رات
تغیی

........ 15/11 ........

انحراف معیار)........ 1/161 6/331 6/153 3/261 1/110 (Sd

........ 1/631 ........

ضریب تغییرات )........ 16/30 16/11 03/35 23/05 61/61 (cv

........ 15/51 ........

........ 1/213 3/223 15/20 15/11 15/36 6/101

1/521 ........

انحراف معیار)........ 6/111 1/136 0/201 3/320 2/211 3/111 (Sd

0/231 ........

........ 10/11 15/31 01/22 35/20 25/11

11/11 ........

میانگین

ضریب تغییرات )03 (cv
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الف (مسیر هرمزگان)

ب (مسیر بوشهر)

ج (مسیر خوزستان)
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شکل -0روند شدت بارش سامانههای سودانی به تفکیک دوره تداوم در مسیرهای سهگانه (.)0111-3100
جدول  -0روند شدت بارش سامانههای سودانی به تفکیک دوره تداوم در مسیرهای سهگانه (.)0111-3100
نام مسیر

دوره تداوم

آزمون من-کندل

آزمون تخمینگر سن (میلی متر طی دوره)

Qmin.95
Qmed
Sig
Z
-5/31
5/12
.....
5/03
یک روزه
الف (مسیر
-5/63
-5/21
+
-1/11
دو روزه
هرمزگان)
-5/15
-5/51
.....
سه روزه و بیشتر -5/06
-5/01
-5/21
+
-1/10
یک روزه
*
-5/11
-5/26
-2/11
دو روزه
ب (مسیر بوشهر)
-5/12
-5/53
.....
-5/31
سه روزه
-5/103
5/555
.....
5/11
چهار روزه
-5/152
-5/211
.....
-1/01
پنج روزه
-1/211
-5/121
.....
شش روزه و بیشتر -1/31
-5/11
5/55
.....
5/53
یک روزه
-5/12
5/53
.....
5/21
دو روزه
ج (مسیر
-5/35
-5/16
.....
-1/61
سه روزه
-5/131
-5/113
.....
-5/15
چهار روزه
خوزستان)
-5/011
5/555
.....
-5/01
پنج روزه
-5/352
5/555
.....
5/21
شش روزه
-5/123
-5/515
.....
هفت روز و بیشتر -5/62
سطح معنی داری11 :درصد (**)11 ،درصد (*)11 ،درصد ( )+و فاقد معنی داری (.).....

نتیجه گیری

Qmax.95
5/06
5/53
5/31
5/55
-5/51
5/11
5/011
5/531
5/512
5/21
5/23
5/53
5/213
5/361
5/331
5/132

B
1/26
13/11
15/12
1/56
11/50
13/10
1/63
13/66
10/31
6/25
15/16
13/11
11/25
3/23
1/31
3/66

سامانه سودانی مهمترین سامانه بارشزا در حوضه آبریز
خلیج فارس و قسمت غربی حوضه آبریز دریای عمان است
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که نقش اول در ایجاد بارش مناطق جنوب و جنوبغرب

پاسخگویی به سئوال پژوهش حاضر روند شدت بارش

ایران ایفا میکند .بارشهای این سامانه مهمترین منبع تامین

سامانههای سودانی به تفکیک براساس معدل ساالنه ،ماهانه و

آب در این مناطق است .یکی از ویژگیهای بارش این

دورههای تداوم بارش به کمک روش وایازش خطی و

سامانهها شدت آنها است .از این رو در پژوهش حاضر،

آزمونهای من-کندال و تخمینگر شیب سن در سطح

روند شدت بارش آنها براساس معدل ساالنه ،ماهانه و دوره

اطمینان  10درصد بررسی شد .نتایج نشان داد که شدت

تداوم بارش( )1110-2511آنها در سه مسیر مستقل ورودی

بارش سامانههای سودانی براساس معدل ساالنه بارش

استانهای خوزستان ،بوشهر و هرمزگان که منطبق بر سه

( ،)1110-2511در ایستگاههای هر سه مسیر بین  -5/51تا

مسیر اصلی(الف ،ب و ج) پژوهش لشکری( )1331است،

 -5/1میلیمتر طی دوره کاهش یافته که تنها شیب تغییرات

بررسی گردید .نتایج بررسی آمار توصیفی دادههای بارش این

بسیار جزئی و قابل چشم پوشی مسیر استان بوشهر(-5/1

سامانهها در مسیرهای سهگانه نشان داد؛ شروع ،اوج گسترش

میلیمتر طی دوره) معنیدار است .نتایج بررسی روند شدت

و خاتمه بارش آنها در منطقه مورد مطالعه به ترتیب در

بارش سامانههای سودانی براساس معدل ماهانه بارش(اکتبر

فصل پاییز (ماه اکتبر) ،زمستان (ماه ژانویه) و اواسط فصل

تا مه) در مسیرهای سهگانه( خوزستان ،بوشهر و هرمزگان)

بهار (اواخر ماه مه) است .با این تفاوت که در ایستگاههای

نشان داد؛ در ایستگاههای مسیر استان خوزستان روند شدت

مسیر استان هرمزگان یک ماه دیرتر (در ماه نوامبر) شروع و

بارش در ماههای آوریل ،مه ،اکتبر و نوامبر افزایشی و در

یک ماه زودتر (در ماه آوریل) خاتمه مییابد .شدت بارش

چهار ماه دیگر کاهشی است .شیب تغییرات این روندها در

این سامانهها در ماههای ژانویه ،نوامبر و دسامبر از بقیه ماهها

ماههای مه و اکتبر صفر و در شش ماه دیگر بین  5/33تا

بیشتر و با ثباتتر است .اما در ماههای فوریه ،مارس ،آوریل

 -5/21میلیمتر طی دوره در نوسان است که این تغییرات

و مه شدت کمتر اما رگباری و پرنوسانتر است .عالوه براین

افزایشی و کاهشی بسیار جزئی و قابل چشمپوشی تنها در ماه

شدت و نوسانات بارش سامانههای سودانی از غرب به شرق

فوریه( -5/21میلیمتر طی دوره) معنیدار است .در ایستگاه-

منطقه مورد مطالعه افزایشی است .این نتایج با یافتههای

های مسیر استان بوشهر روند شدت بارش در ماههای مه،

مفید و زرین( ،)1331لشکری و همکاران( )1312و احمد و

اکتبر و نوامبر افزایشی ودر پنج ماه دیگر کاهشی است .شیب

همکاران( )Ahmad et al, 2018همخوانی دارد .بارش

تغییرات این روندهای در ماههای آوریل ،مه و اکتبر صفر و

سامانههای سودانی طی دوره مورد مطالعه از نظر دوره تداوم

در پنج ماه دیگر بین -5/03تا  5/00میلیمتر طی دوره در

بارش عالوه بر مسیرهای سهگانه در داخل خود هر مسیر هم

نوسان است که این شیب تغییرات افزایشی و کاهشی بسیار

یکسان نیستند .سامانههای سودانی منطقه از نظر دوره تداوم

جزئی و قابل چشمپوشی تنها در ماه نوامبر(به مقدار افزایشی

بارش یک تا ده روزه هستند که در مسیر هرمزگان حدود

جزئی  5/00میلیمتر طی دوره) معنیدار است .در

 5/36و در دو مسیر دیگر  5/61آنها یک تا سه روزه است

ایستگاههای مسیر استان هرمزگان روند شدت بارش در ماه-

که در این بین بیشترین فراوانی مربوط به سامانههای دو روزه

های آوریل و نوامبر افزایشی و در چهار ماه دیگر کاهشی

است .بارش بیشتر سامانههای سودانی در منطقه مورد مطالعه

است .شیب تغییرات این روندها در ژانویه  -5/53میلیمتر

بیشتر کوتاه مدت(سامانههای دو روزه) و بندرت سامانههای

طی دوره و در بقیه ماهها صفر و در کل این مسیر فاقد روند

پنج روزه و بیشتر در آنها دیده میشود در نتیجه ماهیت

و شیب تغییرات معناداری است .نتایج بررسی روند شدت

شدت بارش آنها در کل منطقه باید به عنوان یک اصل

بارش سامانههای سودانی در مسیرهای سهگانه براساس

پذیرفت .در این بین شدت بارش سامانههای دو روزه از همه

معدل بارش آنها به تفکیک دورههای تداوم ()1110-2511

بیشتر و باثباتتر است .اما در سامانههای با دوره تداوم پنج

نشان داد؛ در ایستگاههای مسیر استان خوزستان شدت بارش

روزه و بیشتر شدت بارش کمتر ولی پرنوسانتر است.این

در سامانههای یک ،دو و شش روزه افزایشی و در بقیه

نتایج با یافتههای فتحنیا( ،)1331بیات و همکاران( )1316و

کاهشی است .اما شیب تغییرات این روندها در سامانههای

مفاخری و همکاران( )1316همخوانی دارد .در ادامه بهمنظور

یک ،پنج و شش روزه صفر و در بقیه سامانهها بین  5/53تا

تحلیل روند شدت بارش سامانههای سودانی ورودی به ایران (مطالعه موردی ...
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 -5/16میلیمتر طی دوره در نوسان است که هیچکدام از این

ماهانه و دوره تداوم بارش ،فاقد روند و شیب تغییرات قابل

روندها معنیدار نیست .در ایستگاههای مسیر استان بوشهر

توجه و معنیداری است که بتوان آن را به تغییرات آب و

شدت بارش در سامانههای سه و چهار روزه افزایشی ودر

هوایی نسبت داد .همچنین یافتههای بدست آمده از هر دو

بقیه سامانهها کاهشی است .اما شیب تغییرات این روندها در

روش پارامتریک و ناپارامتریک بسیار بهم نزدیک است.این

سامانههای چهار روزه صفر و در بقیه سامانهها بین  -5/53تا

نتایج با یافتههای طبری و حسینزاده طالیی( ،)2511مسبوت

 -5/13میلیمتر طی دروه در نوسان است که این روندهای

و همکاران( ،)Mathbout et al,2018قصاب فیض و

جزئی و قابل چشمپوشی در مسیر استان بوشهر تنها در

اسالمی( ،)1316حسینی( ،)1311ییمر و همکاران( Yimer

سامانههای دو روزه(به میزان  -5/26میلیمتر طی

 )et al , 2018وادنجال( )Eddenjal,2019همخوانی

دوره)معنیدار است .در ایستگاههای مسیر استان هرمزگان

دارد .الزم به یاد آوری است ،که بارش بیشتر سامانههای

روند شدت بارش در سامانههای یک روزه افزایشی و در بقیه

سودانی در منطقه مورد مطالعه پرنوسان و کوتاه مدت( یک تا

سامانهها کاهشی است .شیب تغییرات این روندها در بین

سه روزه) و بندرت در قالب سامانههای پنج روزه و بیشتر

 5/12تا  -5/21میلیمتر طی دوره در نوسان است که هیچ-

رخ میدهند .در نتیجه همچنان باید ماهیت رگباری و شدید

کدام معنیدار نیست .در کل از یک سو به علت عدم معنی-

بارشهای سامانههای سودانی در مسیرهای ورودی

داری بیشتر روندها و شیب تغییرات مشاهداتی و از سوی

خوزستان ،بوشهر و هرمزگان به عنوان ویژگی اصلی بارش

دیگر به علت مقادیر بسیار جزئی شیب تغییرات(کمتر از

این سامانهها پذیرفت و همچنان رخداد بارشهای شدید،

 ∓5/6میلیمتر طی دوره) در موارد خیلی کمی که روند در

وقوع سیل ،خشکسالی و فرسایش آبی از مهمترین تهدیدات

آنها در سطح  10درصد معنیدار بود ،میتوان نتیجه گرفت؛

پیش روی مناطق مورد مطالعه دانست .چرا که بخشی از

شدت بارش سامانههای سودانی در مسیرهای سهگانه استان-

علت وقوع این پدیدهها به ماهیت بارش سامانههای سودانی

های خوزستان ،بوشهر و هرمزگان براساس معدل ساالنه،

مرتبط است.
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