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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست ،دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران
 -2استادیار دانشکده مهندسی عمران ،پردیس دانشکدههای فنی ،دانشگاه تهران

چکیده
بررسی الگوی تغییرات متغیرهای اقلیمی همواره از موضوعاتی است که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است .این الگو میتواند در
تصمی م مدیران حوزه آب در آینده اثر گذاشته و آنها را به منظور اخذ تصمی م بهینه در مدیری ت منابع آب یاری رساند .هدف از این پژوهش،
بررسی تغییرات توزیع بارش در ای ستگاههای مختلف در کشور ایران است .آمار طوالنی مدت مشاهداتی و تخمین شرایط آتی بارش در سه سناریو
مختلف بررسی شده و با استفاده از آمارههای مختلف همچون فاصله انرژی ،کولموگرف-اسمیرنوف ،جنسون -شنون ،من-کندال در سناریوهای
مختلف و دوره مشاهداتی بررسی شده است .توزیع بارش متاثر از تغییر اقلی م و بر اساس سناریوهای مربوطه در سالهای آینده در مناطق شمال
شرقی و همچنین قسمت جنوبی دامنه زاگرس بصورتی ویژهتری نسبت به سایر مناطق (در ارتباط مستقی م با اثر افزایش گازهای گلخانهای)
تغییرات بی شتری را تجربه میکنند .همچنین تنوع مقادیر در روش فاصله انرژی بسیار محسوستر از دی گر روشهاست که این خود به معنای
قدرت تفکیک قابل توجه به این شاخص در میان ای ستگاههای مورد بررسی است .همچنین با محاسبه دوره بازگشتهای مختلف بارش بی شینه
ساالنه در دوره مشاهداتی و در سناریوهای انتشار مختلف در آینده ،مقادیر بی شینه بارش نیز مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند .بر اساس این
نتایج ،جابجایی قابل توجه الگوی توزیع و مقادیر مد و میانه بارش حدی را متناسب با افزایش شدت اثر گازهای گلخانهای نسبت به مقدار متناظر
در دوره مشاهداتی در کل کشور ،شاهد هستی م .تحلیل این مقادیر مبین تغییر توزیع بارشهای حدی در دوره آتی است بطوریکه با افزایش میزان
رهاسازی گازهای گلخانهای ،بازه تغییرات و مقدار مد و میانگین افزایش خواهد یافت .نتایج این تحقیق نشان میدهد افزایش سطح میزان و اثر
گازهای گلخانهای میتواند با افزایش میانگین بارش و بروز بارشهای گسترده و شدید ارتباط مستقی م داشته باشد.

کلی دواژهها :ناایستایی توزی ع بارش ،تغییر اقلیم ،ایستایی ،بارش حدی ،شاخص فاصله انرژی ،شاخص جنسون-شنون.
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مقدمه

شدید نیز در حال کاهش هستند .همانطور که در این تحقیق

تغییر اقلیم از جمله عواملی است که به دلیل افزایش گازهای

نیز اشاره شد ،بارشهای حدی نیز میتوانند تحت تاثیر تغییر

گلخانهای موجب تغییر در متغیرهای اقلیمی میشود .افزایش

اقلیم واقع شوند .گوهاتاکورتا و همکاران ( ) 2011با استفاده

گازهای گلخانهای به دالیل طبیعی و انسانی ،موجب گرم شدن

از آزمون پارامتری نشان دادند شدت بارشهای حدی در

جو زمین شده و به تبع آن چرخه آب را تحت تاثیر جدی قرار

مناطق ساحلی هندوستان در حال افزایش بوده و در نواحی

میدهد .بر طبق رابطه کالزیوس-کالپیرون  1افزایش  1درجه

شمالی این کشور در حال کاهش هستند .تغییر ویژگیهای

دمای جو موجب افزایش  7درصد رطوبت جو میشود (Ye

بارش همانند تعداد روز های بارانی ،شدت بارش و افزایش

) .et al., 2015بررسی نحوه اثرگذاری تغییر اقلیم بر

بارش های شدید ،موجب تغییر در توزیع بارش در یک منطقه

متغیرهای اقلیمی و هیدرولوژی ،توجه بسیاری از محققان را

میشوند .بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که تغییر اقلیم

به خود جلب کرده است ( ;Ayanlade et al., 2018

موجب تغییر در توزیع بارش شده و در پی آن احتمال وقوع

Barlage et al., 2002; Burt et al., 2016; Kang et
al., 2009; Mirhosseini et al., 2013; Onyutha et
.)al., 2016; Sun et al., 2018; Yu et al., 2002
تغییرات این متغیرها میتواند منجر به وقوع پدیدههای طبیعی

بارش هایی با مقادیر مشخص ،در طول زمان یکسان نخواهند
دالیل متعدد فنی از قبل مورد توجه محققین بوده است (بابایی

مختلفی همانند سیالب و یا خشکسالی شود .از اینرو بررسی

فینی و فرج زاده اصل1381 ،؛ بیات و همکاران1390 ،؛ تقوی

تغییرات و نحوه اثرپذیری آنه ا از تغییر اقلیم بسیار حائز

و همکاران1390 ،؛ ذبیحی و همکاران ) 1390 ،این توزیع در

اهمیت است.

بسیاری از فعالیتهای توسعهای و منابع آب تأثیری بنیادی

بارش یکی از متغیرهای کلیدی چرخه آب است که میتواند

داشته و توصیه به توجه به آن میشود .از جمله کاربردهای این

بصورت مکانی -زمانی تحت تاثیر تغییر اقلیم قرار گیرد .این

شیوه تحلیل ،تعیین دوره بازگشت حوادث حدی برای طراحی

مساله تاکنون توجه بسیاری از محققان در زمینههای منابع آب،

بسیاری از سازهها و ابنیه ی آبی است .اما چنانچه که گفته شد،

هیدرولوژی و اقلیمشناسی را به خود جلب کرده است .نتایج

اثرات تغییر اقلیم بر توزیع بارش میتواند اثرات مهم مدیریتی

این پژوهشها نشان میدهد که ویژگیهای مختلف بارش

به دنبال داشته باشد .از این رو ایستایی و ناایستایی توزیع بارش

می تواند از تغییر اقلیم اثرپذیر باشند .تغییرات مکانی بارش از

دارای اهمیت است .در صورتی که توزیع بارش در دورههای

جمله اثرات تغییر اقلیم است که تاکنون در برخی از تحقیقات

مختلف یکسان و نزدیک به هم باشند ،بارش ایستا و در غیر

گزارش شده است .به عنوان مثال ،موسوی و همکاران () 1395

این صورت ،رفتار بارش درگیر ناایستایی است .ناایستایی در

با استفاده از تحلیل های آماری بر روی خروجی مدل

بارش موجب تشدید عدم قطعیتها و دشواری تخمین آماری

 HADCM3دریافتند افزایش بارش در برخی از مناطق ایران

رفتار این پدیده در آینده شده و ایمنی در طراحی ابنیه آبی را

بیش تر از مناطق دیگر خواهد بود .همچنین تغییر در تعداد

با چالش جدی روبرو میسازد .از طرفی به دلیل تغییر در توزیع

روزهای بارانی از جمله اثرات دیگر تغییر اقلیم است .برونتی

بارش ،تعیین دوره بازگشت یک بارش در حالت ایستا و ناایستا

و همکاران ( ) 2001با بررسی بارش روزانه در  8ایستگاه

متفاوت خواهد بود .در ادبیات فنی ،استفاده از آزمون من-

مختلف در ایتالیا بیان نمودند که تعداد روزهای بارا نی در این

کندال به منظور بررسی ایستایی بارش مورد توجه بوده است

کشور در حالی رو به کاهش است که دوره بازگشت بارشهای
Clausius‐Clapeyron

1

بود .توجه به تغییرات مکانی مقدار و خصوصیات بارش به

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال سیزدهم| شماره چهل و نهم| بهار 1401

133

(Hailegeorgis & Alfredsen, 2017; Wi et al.,
).2016; Xu et al., 2018
تاکنون روش های زیادی به منظور بررسی واگرایی بین دو
توزیع احتمال بیان شده است .الزم به ذکر است ،توزیعهای
تجمعی یا توزیع های معمول احتماالتی ورودی این روشها
بودهاند .شاخص واگرایی کولبک-لیبر

1

& (Neuper

)، Ehret, 2019; Neville & Wand, 2011
کولموگروف-اسمیرنوف

2

مشاهداتی زمانی و مکانی بارش در تحقیقات علیجانی و
همکاران ( ،) 2008جهانبخش اصل و همکاران ( ) 1394و
حجازی زاده و همکاران ( ) 1395مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفته است .این تحقیقات نشان دادهاند که بارندگی در برخی
نقاط ایران دارای روند بوده و در مقیاس فصلی دچار جابجایی
هستند که منجر به تهدید طبیعی مناطقی از ایران میشود.

;( Rossi et al., 2017

تحلیل بارش های حدی ایران نیز مبین نقش بسیار مهم این نوع

3

بارش (دارای روند) در بارش کل ایران است (علیجانی و

)  ،Thorarinsdottir et al., 2013جنسون-شنون

( )Nicótina et al., 2008; Samuels et al., 2013و
فاصله انرژی (Szekely, 2003; Székely & Rizzo,
) 2013برخی از روش های موجود در این زمینه هستند.
محققان بسیاری با اهداف متعددی از این شاخصها استفاده
کردهاند .به عنوان مثال ،تیسن و همکاران ( ) 2019از واگرایی
کولبک-لیبر استفاده کرده تا با مقایسه توزیع خروجیهای یک
مدل بارش -رواناب و مقادیر مشاهداتی ،بهترین متغیرهای
ورودی به مدل را شناسایی کنند .شاخص واگرایی
کولموگروف-اسمیرنوف و فاصله انرژی نیز بطور مشابهی
برای بررسی عملکرد یک روش یا یافتن توزیع مناسب برای
متغیرهای تصادفی استفاده شده است ( Khudri & Sadia,
2013; Medjahed & Ouali, 2018; Tarnavsky et
 .)al., 2012این فواصل همچنین میتوانند به منظور بررسی
شباهت توزیع یک متغیر تصادفی به مرور زمان نیز استفاده
شوند .برای مثال ،داسیلوا و همکاران ( ) 2016با استفاده از
واگرایی کولبک-لیبر توزیع بارش و رواناب در شمال برزیل
را در سالهای م ختلف مورد بررسی قرار دادند تا تشابه
توزیع های موجود را مشاهده کنند.

همکاران .) 2008 ،بررسی و تحلیل توزیع پیشبینیشده
بارندگی در آینده و حوادث حدی در تحقیقات مدرس و
همکاران ( ،) 2018واقفی و همکاران ( ) 2019و عباسی و
اثمری ( ) 1390نیز مورد توجه بوده است .سناریوهای مختلف
در مورد بارندگی ،روندهای مختلف کاهشی و افزایشی را
نشانگر هستند که موجب ت غییر شکل توزیع بارش در آینده
میشوند .بصورت جامعتر ،عباسپور و همکاران ( ) 2009بیان
کردند مناطق مرطوب ،میزان بارندگی بیشتر و مناطق خشک،
میزان بارندگی کمتری را تجربه خواهند کرد .مطالعه بارشهای
حدی آتی در ایران بوسیله واقفی و همکاران ( ) 2019بیانگر
افزایش این خصوصیت حدی اقلیمی در کشور است.
بنابر اهمیت تغییرات توزیع بارش و بارشهای حدی در کشور
و بررسی توزیع مکانی آنها ،در این تحقیق بارشهای حدی
و توزیع بارش آنها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند .در
این تحقیق به بررسی تشابه رفتار بارش مشاهداتی و بارش
آتی (ناشی از وقوع سناریوهای مختلف تغییر اقلیم) پرداخته
شده و الگوی تغییرات آن تشریح میشود .همچنین با توجه به
اهمیت الگوی ایستایی و ناایستایی رفتار بارش در ایران در

تشابه رفتار حدی و توزیع حاکم بر بارش در ایران با توجه به

شرایط متاثر از تغییر اقلیم ،به بررسی این الگوی مکانی در

جنبه های اهمیت اجرایی آن دارای اهمیت است .در این

شبکهای از ایستگاه های بارانسجی ایران پرداخته شده است .به

خصوص محققان به بررسی رفتار حدی و توزیع بارش با

این منظور ابتدا واگرایی توزیع بارش در دوره واسنجی و

توجه به اثرات تغییر اقلیم در ایران پرداختهاند .توزیع

صحتسنجی بر روی شبکه بارانسنجی کشور بررسی شده و

Kullback–Leibler Divergence
Kolmogorov-Smirnov Divergence

1
2

Jensen–Shannon Divergence

3
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سپس این واگرایی برای دوره آینده و صحتسنجی بکار گرفته

رشته کوه البرز و زاگرس کشور را به مناطق مختلف آب-

شد .حاصل تقسیم شباهت دوره آینده با صحتسنجی و دوره

اقلیمی تقسیمبندی نموده است .وجود این دو رشتهکوه در

صحتسنجی با واسنجی به عنوان معیاری از شباهت شاخص

وجه شرقی و شمالی کشور موجب به دام افتادن رطوبت در

آماری توزیعها در نظر گرفته شد .عالوه بر آن ،به منظور درک

این نواحی و خشکی مناطق مرکزی شده و از این رو  88درصد

بهتری از الگوی عمومی ایستایی/ناایستایی از آزمون من-کندال

از نواحی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفتهاند

بر شبکه منتخب ایستگاه های بارش کشور استفاده شد .در ادامه

) . (Vaghefi et al., 2019اگرچه درصد زیادی از مناطق

به ترتیب منطقه مطالعاتی و اطالعات مورد استفاده توصیف

کشور در بخش های خشک و نیمه خشک قرار دارند ،اما

شده ،شاخصهای مورد بررسی فاصله انرژی ،کولموگروف-

درصد کمی از مساحت ایران نیز دارای اقلیمهای متفاوتی

اسمیرنف ،جنسون-شنون ،من-کندال و توزی ع مقادیر حدی

هستند که در شکل  1نشان داده شده است .به منظور استفاده

تعمیم یافته تشریح شده است .پس از آن ،نتایج و نتیجهگیری

در این تحقیق ،شبکه ایستگاههای بارانسنجی مورد استفاده

منتج از این تحقیق ارایه شده است.

پهلوان و همکاران ( ) 2018مورد استفاده قرار گرفته است .در

منطقه مورد مطالعه
ایران در طول جغرافیایی  44الی  63درجه غربی و در عرض
جغرافیایی  25الی  40درجه شمالی گسترده شده که دامنه
تغییرات ارتفاعی آن از  -32متر زیر سطح آبهای آزاد تا
 5600متر باالی سطح آب های آزاد گسترده است .همچنین دو

تحقیق اخیر ،از خروجی های نسل دوم مدل سیستم زمینی

1

استفاده شده و با بهره گیری از روش ریزمقیاسسازی ماهانه

2

در  288ایستگاه بارانسنجی در ایران ،اثرات تغییر اقلیم بر
بارش در ایران بررسی شده است .ایستگاههای مورد استفاده
در این تحقیق در کشور در سه ناحیه مرطوب ،مدیترانهای و
خشک پخش بوده که در شکل  1نمایش داده شدهاند.

شکل  – 1پراکندگی ایستگاه های مورد بررسی و نحوه استقرار آن در اقلیمهای متفاوت ایران

1

Second-Generation Canadian Earth System Model
)(CanESM2

)Monthly Statistical DownScaling Model (MSDSM

2
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ویژگیهای اقلیمی-آماری این ایستگاهها بر اساس تحقیق

همکاران ( ) 2018نشان داد ،بارش در دوره اتی دچار تغییرات

پهلوان و همکاران ( ) 2018نیز در جدول  1ارائه شده است.

ناهمگن در سطح کشور شده ،بطوریکه کمترین و بیشترین

مدل پیشنهادی برای کاهش مقیاس در این تحقیق ،در دوره

تغییرات در بارش به ترتیب مربوط به ایستگاههای موجود در

 1971-1995واسنجی و در دوره  2005-1996اعتبار سنجی

مناطق مرطوب و خشک هستند .در ادامه به جزئیات شاخص

شدند .پس از آن نتایج در سه سناریو اقلیمی برای دوره 2011

ها و معرفی روشهای مورد استفاده در این تحقیق پرداخته

الی  2040تخمین زده شده است .نتایج تحقیق پهلوان و

شده است.

جدول  – 1ویژگیهای آماری اطالعات بارش ماهانه ایستگاههای استفاده شده و الگوی اقلیمی آنها (پهلوان و همکاران)2018 ،
مشخصات آماری

ناحیه

تعداد ایستگاهها

مرطوب

35

360.11

مدیترانهای

172

215.45

31

خشک

81

192.49

17.91

1100.38

مجموع

288

223.42

29.66

1758.07

بیشینه بارش

میانگین بارش

واریانس

54.3

4376.27
1625.35

می توان میزان دوری و نزدیکی دو توزیع را در فضای

مواد و روشها

احتماالت نیز بررسی کرد .اگر  Xو  Yدو متغیر تصادفی با

با توجه به هدف مقاله حاضر که بررسی الگوی مکانی شباهت

مقادیر 𝑛 𝑥  𝑥1 , 𝑥2 ,… ,و 𝑚𝑦  𝑦1 , 𝑦2 , … ,باشند ،آنگاه

رفتار حدی بارش در سناریوهای تغییر اقلیم و بارش

شاخص فاصله انرژی بین این دو متغیر از رابطه  1محاسبه

مشاهداتی در کشور است ،از شاخصهای آماری فاصله

میشود:

انرژی ،واگرایی کولموگروف-اسمیرنوف و واگرایی جنسون-
شنون استفاده شده است .همچنین به منظور بررسی ایستایی
توزی ع با رش ،از نتایج آزمون من-کندال در تمامی ایستگاههای
مورد بررسی و تحلیل مقادیر بیشینه بارش با استفاده از برازش
تابع توزی ع  GEVاستفاده شده است .در ادامه جزئیات

() 1

که در آن  B ،Aو  Cاز روابط  2الی  4حاصل میشوند،
𝑚

() 2

روشهای مورد استفاده ،معرفی شده است

شاخص فاصله انرژی
فاصله انرژی اولین بار توسط زکلی و ریزو ( & Székely
 ) Rizzo, 2013مطرح شد .واژه انرژی د ر واقع ملهم از
انرژی موجود در بین دو ذره در فضای گرانشی است که با
افزایش فاصله آن ها از همدیگر افزایش یافته و تنها زمانی صفر
است که آن دو در یک مکان باشند .با استفاده از این روش

𝐶 𝐸𝐷(𝑋,𝑌) = 2𝐴 − 𝐵 −

1
‖ 𝑗𝑦 ∑ ∑‖𝑥𝑖 −
𝑚𝑛
𝑛

1
‖𝑗𝑥 ∑ ∑‖𝑥𝑖 −
𝑛2

=𝐵

𝑖=1 𝑗= 1
𝑚

() 4

=𝐴

𝑖=1 𝑗= 1
𝑛

() 3

𝑛

𝑚

1
‖ 𝑗𝑦 ∑ ∑‖𝑦𝑖 −
𝑚2

=𝐶

𝑖= 1 𝑗=1

این شاخص آماری همواره عددی غیر منفی است .بر اساس
تعریف ،دو توزیع احتماالتی یکسان هستند اگر و تنها اگر
فاصله انرژی بین آن دو صفر شود .با افزایش تفاوت (سطح

136

ارزیابی الگو ی مکانی ناایستایی بارش و مقادیر حد ی آن در ...

محصور بین دو توزیع احتماالتی) دو توزیع احتماالتی ،این

آزمون من-کندال یک آزمون غیرپارامتری به منظور تشخیص

شاخص مقدار بیشتری به خود اختصاص خواهد داد.

روند در سریهای زمانی است که توسط ) Mann (1945و
) Kendall (1976ارائه شد .از آنجایی که این آزمون
هیچگونه فرضی در خصوص پیروی سری زمانی از یک توزیع

شاخص کولموگروف-اسمیرنوف

خاص را در نظر نمیگیرد ،در تحقیقات اقلیمی و هیدرولوژی

شاخص واگرایی کولموگروف-اسمیرنوف یکی دیگر از

مورد توجه بوده است ( Serinaldi et al., 2018; Shen

معیارهای مقایسه دو توزی ع احتماالتی است ( Massey,

 .) et al., 2018; Xie et al., 2017اگر  Xسری زمانی از

 .) 1951این روش که در بسیاری از مواقع برای بررسی نرمال

مشاهدات یک پدیده تصادفی بوده و 𝑛 𝑥  𝑥1 , 𝑥2 ,… ,مقادیر

بودن توابع احتمال پیوسته بکار می رود ،با بکارگیری توزیع

آن بوده ،آنگاه آزمون من-کندال با استفاده از رابطه  8و

تجمعی احتمال دو متغیر پیوسته مورد نظر ،میزان تفاوت آنها

بصورت زیر بدست خواهد آمد:

را بدست میآورد .اگر  Xو  Yدو متغیر تصادفی با توزی عهای

() 8

تجمعی احتمال  Fو  Gباشند ،آنگاه شاخص واگرایی
کولموگروف-اسمیرنوف از رابطه  5بدست خواهد آمد.
| )𝑥(𝐺 𝐾𝑆 = sup|𝐹(𝑥) −

() 5

𝑖=1 𝑗 =𝑖+ 1

که در آن ) sgn(xتابع عالمت بوده و بصورت رابطه  9حساب
میشود:

𝑥

() 10

بیشتر دو توزی ع خواهد بود.

واریانس آماره  Sاز رابطه  10حساب میشود:
() 10

شاخص جنسون-شنون
شاخص واگرایی جنسون-شنون یکی از راههای اندازهگیری
اختالف بین دو توزی ع احتمال است .این واگرایی در واقع
نسخه ارتقاء یافته از واگرایی کولبک-لیبر است .اگر  xیک

1 𝑥>0
𝑠𝑔𝑛( 𝑥) = { 0 𝑥 = 0
−1 𝑥 < 0

() 9

براساس رابطه فوق ،این شاخص برای دو توزی ع احتمال،
عددی غیر منفی است و طبعا هر چه بیشتر باشد ،مبین اختالف

𝑛∑ 𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−
)𝑝=1 𝑡𝑝 (𝑝)(𝑝−1)(2𝑝+5
18

= )𝑆(𝑟𝑎𝑉

که در رابطه فوق 𝑝𝑡 مبین تعداد دنبالهها است .آماره استاندار
شده این آزمون از رابطه  11حساب شده و عالمت آن نشان
از روند منفی یا مثبت متغیر تصادفی دارد ).(Gilbert, 1987
𝑆>0

متغیر تصادفی باشد که دارای دو توزی ع مختلف  fو  gبرای

() 11

آن و در دو واقعه مختلف باشند ،آنگاه واگرایی جنسون-شنون
از رابطه  6محاسبه میشود ( Fuglede & Topsoe,

𝑆−1

)𝑠(𝑟𝑎𝑉√
0
𝑆=0
𝑆+1
𝑆<0
)𝑠(𝑟𝑎𝑉√{

=𝑍

در سطح اطمینان 𝑝 ،در صورتی که مقدار 𝑍 بدست آمده از

.) 2004
() 6

𝑛

𝑛−1

) 𝑖𝑥 𝑆 = ∑ ∑ 𝑠𝑔𝑛(𝑥𝑗 −

1

)𝑙|𝑔( 𝐷 𝐷 (𝑓|𝑙) +
2

1
2

= )𝑔 𝐽𝑆(𝑓,

که در این رابطه D ،مبین واگرایی کولبک لیبر بوده و از رابطه

𝑝 𝑍1−بزرگتر باشد ،فرضیه اولیه این آزمون مبنی بر نبودن
2

روند رد خواهد شد.

 7بدست میآید (:) Kullback & Leibler, 1951
() 7

)𝑥(𝑓
𝐷 (𝑓|𝑔) = ∫ 𝑓 (𝑥). log

)𝑥(𝑔

در واقع این واگرایی ،میانگین اختالف کولبک-لیبر دو توزیع
احتمال از توزی ع میانگین آن دو است و بنابراین همواره عددی
بین  0الی  1خواهد بود .اگر این فاصله برابر  0باشد ،آنگاه هر
دو توزی ع همانند همدیگر بوده و در صورتی که  1باشد ،دو
توزی ع رفتار مخالفی با همدیگر خواهند داشت.

شاخص من-کندال

تابع توزیع مقادیر حدی تعمیم یافته
تابع توزیع احتمال مقادیر حدی تعمیم یافته ،توزیعی به منظور
تحلیل و بررسی مقادیر حدی است که حالت عمومی شده
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توزیعهای فریشه  ،1گامبل  2و ویبول  3است که تاکنون در

مشاهداتی و تغییر اقلیم بررسی و تحلیل خواهد شد .در ادامه،

بسیاری از مطالعات هیدرولوژی و اقلیمی به منظور تحلیل

نتایج گامهای سه گانه فوق تشریح شده است.

مقادیر بیشینه فاکتورهای آب-اقلیمشناسی مورد استفاده قرار
گرفته است (Fischer & Knutti, 2015; Parker et
) .al., 2007; Xavier et al., 2019صورت کلی این
توزیع مطابق رابطه  12است.

سناریوهای مختلف تغییر اقلیم
در ابتدا با استفاده از آزمون من-کندال ،ایستایی مقادیر بارش

1

() 12

بررسی ایستایی بارش در دوره مشاهداتی و

𝜉𝑥 − 𝜇 −
} ])
𝜎

(𝜉 𝐺( 𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 { − [1 +

مشاهداتی دوره اول و مقادیر پیشبینیشده در دوره آتی در
تحقیق پهلوان و همکاران ،) 2018( ،در طول زمان بررسی شده

که در این رابطه 𝜉 ،پارامتر شکل (∞𝜇 ،) −∞ < 𝜉 < +

است .در صورت وجود روند در بیشینه بارش ساالنه ،میتوان

پارامتر مکان (∞ 𝜎، ) −∞ < 𝜇 < +پارامتر مقیاس (> 𝜎

انتظار داشت که مشخصات و یا توزیع حاکم بر مقادیر بارش

 ) 0و  xمتغیر مورد نظر است .شایان ذکر است در صورتی که

در طول زمان تغییر کند .بر این اساس ،ایستایی بارش در دوره

متغیر مورد بررسی ناایستا باشد ،باید پارامتر مکان بصورت

مشاهدات و همچنین در سه سناریو تغییر اقلیم (،RCP 2.6

وابسته به زمان و مطابق رابطه  13لحاظ شود & (D.

 RCP 4.5و  ) RCP 8.5بررسی شدند.

).Jayantha, 2014
() 13

در شکل  ،2نتایج بررسی ایستایی بارش در ایستگاههای
𝜇 = 𝜇 0 + 𝑡 ∗ 𝜇1

در مقاله حاضر و به منظور بررسی و تحلیل مقادیر بارش حدی
در دوره مشاهداتی و سناریوهای تغییر اقلیم در نظر گرفتهشده
در آینده ،از این توزیع استفاده شده که قسمت بعدی مقاله به
بررسی نتایج آن اختصاص یافته است.

مختلف ارائه شده است .بر اساس نتایج ارائه شده در شکل
( 2الف) سری زمانی مقدار بارش در  272مورد از ایستگاهها
(معادل  94/5درصد ایستگاه های موجود) در دوره مشاهداتی
 1971الی  2005ایستا بوده و در سطح اطمینان  5درصد روند
مشاهده نمیشود .ایستگاه های دارای روند در بر اساس
طبقهبندی اقلیمی ارائه شده توسط کوتک و همکاران ( et al,

نتایج

 ،) Kottek 2016اقلیمهای برفگیر ،خشک و مناطق

در مقاله حاضر در سه سطح به بررسی و ارزیابی میزان و

کوهستانی قرار گرفتهاند.

الگوی رفتار حدی بارش متأثر از تغییر اقلیم پرداخته شده

نتایج بررسی روند در سناریوهای مختلف تغییر اقلیم در دوره

است .در اولین گام به بررسی ایستایی بارش متاثر از

 2011الی  2040نیز در شکل  2ب تا ت ارائه شده است .نتایج

سناریوهای شبیهسازی شده تغییر اقلیم در تحقیق پهلوان و

بررسی روند ارائه شده با سناریو  RCP 2.6در شکل ( 2ب)

همکاران ( ) 2018پرداخته خواهد شد .در گام دوم ،میزان

گویای این واقعیت است که  13درصد از ایستگاهها دارای

واگرایی توزیع بارش در سه سناریو تغییر اقلیم در ایستگاههای

روند بوده که بیشتر در مناطق کوهستانی و بیابانی و اقلیمهای

مورد بررسی نسبت به دوره مشاهداتی تعیین میشود .در

برفگیر و خشک جای دارند .شکل ( 2پ ) نیز نتایج بررسی

نهایت نیز مقادیر بارش حدی بوسیله توزیع  GEVدر شرایط

روند در سناریو  RCP 4.5را نشان میدهد .بر این اساس،

Fréchet distribution
Gumbel distribution

1
2

Weibull distribution

3
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 63ایستگاه (معادل  22درصد از ایستگاههای مورد بررسی) در

در سناریو  RCP 8.5نیز در شکل ( 2ت) ارائه شده است .بر

حالت ناایستا بوده که در اقلیمهای برفگیر ،خشک و مناطق

این اساس 56 ،درصد از ایستگاههای کشور در حالت ناایستا

کوهستانی و بیابانی جای دارند .بر همین اساس ،نتایج روند

بوده که پراکنش مکانی مشابه موارد فوق دارند.

(ب)

( الف)

(ت)

(پ)

شکل  – 2نمایش ایستگاههای ناایستا در اقلیمهای مختلف .الف -دوره مشاهداتی ب -سناریو  RCP 2.6پ -سناریو  RCP 4.5ت-
سناریو RCP 8.5

مقایسه واگرایی احتماالتی مقدار بارش در

•

در ابتدا به منظور بررسی واگرایی احتماالتی نتایج واسنجی
و اعتبارسنجی مدل ،شاخصهای واگرایی عنوان شده در

سناریوهای تغییر اقلیم

قسمتهای پیشین برای هر ایستگاه و بر روی نتایج

پس از بررسی ایستایی ایستگاه های موجود در دوره مشاهداتی

واسنجی و اعتبارسنجی تحقیق پهلوان و همکاران () 2018

و سناریوهای محتمل و آتی تغییر اقلیم ،واگرایی احتماالتی

اعمال شدند،

توزیعهای بارش در دوره های مختلف بررسی شدند .به منظور
نیل به این هدف ،گامهای زیر برداشته شد:

•

در ادامه واگرایی احتماالتی دوره آتی ( 2011الی  ) 2040در
سه سناریو مختلف (  RCP 4.5 ،RCP 2.6و RCP
 ) 8.5و نتایج اعتبارسنجی مدل با استفاده از شاخصهای
فوق محاسبه شدند،
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•

به منظور بررسی میزان واگرایی نسبی احتماالتی بارش دوره

دیگر روشهاست .در روشهای کولموگروف-اسمیرنوف و

آتی به مشاهداتی ،واگرایی توزی ع حاصل از دوره آینده و

جنسون-شنون نیز بیشترین نسبت متعلق به ایستگاه زهمکان

واسنجی بر واگرایی نتایج واسنجی و اعتبار سنجی بدست

(در استان کرمان) با کد  27-014است .شایان ذکر است ،به

آمده از مدل ریز مقیاس تقسیم شدند.

دلیل تفاوت در ساختار ریاضی-آماری روشهای استفادهشده،

بنابراین برای بررسی واگرایی توزیعها ،از رابطه زیر در

ظرفیت ارائه پاسخ های مختلف در ایستگاه واحد وجود دارد

روش ها و سناریوهای مختلف استفادهشد.

که میتواند منجر به تغییر در درجهبندی ایستگاهها شود .به

() 14

Div Pred ⁄Div val
Div val⁄ Div cal

همین سبب ،اگرچه ایستگاه زهمکان در روشهای
= Relative Divergence

کولموگروف-اسمیرنوف و جنسون-شنون دارای باالترین

در رابطه فوق Relative Divergence ،همان واگرایی

مقدار است ،اما در روش فاصله انرژی مقدار قابل توجهی را

نسبی است که در شکلهای زیر نمایش دادهشدهاستDiv ،

کسب نکردهاست .با این حال ،نسبت واگرایی بارش در دوره

اشاره به واگرایی ،زیرنویس  predاشاره به دوره آتی،

آینده به دوره مشاهداتی برای ایستگاههای دامنه جنوبی رشته

زیرنویسهای  valو  calنیز اشاره به دوره اعتبارسنجی و

کوه زاگرس و شمال شرقی ایران در هر سه روش نسبت به

واسنجی دارد.

ایستگاههای دیگر باالتر است

در شکل  3مقادیر این نسبت در سناریو  RCP 2.6ارائه شده

در شکل  4نیز مقادیر نسبت واگرایی بارش در دوره آینده

است .بر اساس نتایج بدستآمده ،در این سناریو برخی از

نسبت به مشاهداتی ،در سناریو  RCP 4.5نمایش داده شده

ایستگاهها در دامنه جنوبی رشتهکوه زاگرس و شمال شرقی

است .بر اساس آنچه در شکل ( 4الف) نشان داده شدهاست،

ایران دارای انحراف قابل مالحظهای هستند .مقادیر واگرایی

در روش فاصله انرژی ایستگاه های موجود در دامنه جنوبی

نسبی بارش دوره آتی به دوره مشاهداتی برای این ایستگاهها

زاگرس و شمال شرقی ایران مقادیر واگرایی نسبی بزرگتری

بصورت قابل مالحظهای زیاد بوده به طوریکه واگرایی نسبی

را نسبت به بقیه دارا بوده و با دوایر بزرگتری نشان داده

برای این ایستگاهها در روشهای فاصله انرژی ،روش واگرایی

شدهاند.

جنسون-شنون و روش کولموگروف-اسمیرنوف به ترتیب در
حدود  226 ،17و  21برابر میانگین واگراییهای نسبی
استحصالشده برای کل ایستگاههاست .بر اساس نتایج بدست
آمده ،تنوع مقادیر در روش فاصله انرژی بسیار محسوستر از

.
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( الف)

(ب)

(ج)
شکل  – 3نمایش مکانی نسبتهای تفاوت توزی ع بارش در روشها در سناریو  . RCP 2.6الف) روش فاصله انرژی ب) روش
جنسون -شنون ج) روش کولموگروف -اسمیرنوف

در روش جنسون-شنون نیز دامنه نوسانات بصورت

کولموگروف-اسمیرنوف بوده و مقدار  228متعلق به روش

چشم گیری نسبت به بقیه شاخصها باالتر است و بیشترین

جنسون-شنون است .مقایسه این سناریو با سناریو پیشین مبین

مقدار مجدد متعلق به ایستگاه زهمکان است .اگرچه میزان

آن است که نت ایج بدست آمده تقریبا مشابه هستند و

انحرافات در روش کولموگروف-اسمیرنوف نسبت به بقیه

ویژگی های آماری یکسانی دارند .در حقیقت این موضوع

روش ها کمتر است ،کماکان بیشترین نسبت متعلق به ایستگاه

نشاندهنده آن است که در صورتی که سناریوهای RCP 2.6

زهمکان است .مقادیر بیشینه واگرای نسبی در ایستگاههای ایران

یا  RCP 4.5اتفاق افتد ،میزان عدم تشابه توزیعهای بارش با

 17الی  228برابر مقادیر میانگین مقادیر واگراییهای نسبی

هم برابر خواهند بود.

هستند بطوریکه مقدار  17متعلق به روشهای فاصله انرژی و
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( الف)

(ب)

(ج)
شکل  – 4نمایش مکانی نسبتهای تفاوت توزی ع بارش در روشها در سناریو  . RCP 4.5الف) روش فاصله انرژی ب) روش
جنسون -شنون ج) روش کولموگروف -اسمیرنوف

در شکل  5مقادیر نسبت واگرایی احتماالتی بارش در دوره

سناریو مقادیر بیشینه واگرایی نسبی بین  14الی  225برابر

آینده نسبت به دوره مشاهداتی در سناریو  RCP 8.5ارائه

مقدار میانگین واگرایی های نسبی بوده و برای روشهای

شده است .همانطور که در شکل ( 5الف) مشاهده میشود،

مختلف ،متفاوت است ،بطوریکه در روشهای فاصله انرژی،

ایستگاه های واقع در محدوده شمال شرقی و محدوده جنوبی

جنسون-شنون و کولموگروف-اسمیرنوف این مقادیر به

زاگرس ،مقادیر واگرایی نسبی بیشتری را در روش فاصله

ترتیب مقادیر  224 ،14و  19برابر میانگین واگراییهای

انرژی به خود اختصاص دادهاند .روش جنسون-شنون

بدست آمده است .مقایسه نتایج این سناریو با سناریوهای

همچنان دارای بیشترین تغییرات است و ایستگاه زهمکان

پیشین نشان میدهد که میزان واریانس نسبتهای واگرایی

کماکان در هر دو روش جنسون-شنون و کولموگروف-

بارش در دوره آینده نسبت به دوره مشاهداتی بصورت قابل

اسمیرنوف دارای بیشترین مقدار شاخص نسبی است .در این

توجهی افزایش یافته است.
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( الف)

(ب)

(ج)
شکل  – 5نمایش مکانی نسبتهای تفاوت توزی ع بارش در روشها در سناریو  . RCP 8.5الف) روش فاصله انرژی ب) روش
جنسون -شنون ج) روش کولموگروف -اسمیرنوف

بررسی بارشهای متناظر با دوره بازگشتهای
مختلف

ناایستایی ب هترین توزیع  GEVبر اطالعات برازش داده
میشود .پارامترهای بهینهیابی شده توزیع  GEVدر حالت
ایستایی و ناایستایی برابر سه و چهار پارامتر است .مقادیر

مقادیر بیشینه بارش سالیانه به وسیله جعبه ابزار آنالیز آماری

بیشینه بارش با استفاده از این برنامه تحلیل و بررسی شده و

مقادیر حدی  NEVAکه توسط چِنگ و همکاران ( Cheng

بارش متناظر با دوره بازگشتهای  100 ،20و  500سال

 ) et al, 2014توسعه یافته ،بررسی شد NEVA .یک جعبه

محاسبه شدند .توزیع حاکم بر این اطالعات در شکل  6ارائه

ابزار آماری به منظور تحلیل متغیرهای حدی (بیشینه و کمینه)

شده است.

در حالت ناایستا است .در این مدل ،با لحاظ اثر ایستایی و یا
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(ب)

( الف)

(ج)
شکل  – 6توزی ع احتماالتی بارشهای متناظر با دوره بازگشتهای مختلف در دوره مشاهداتی و سناریوهای اقلیمی مختلف الف) دوره
بازگشت  20ساله ب) دوره بازگشت  100ساله ج) دوره بازگشت  500ساله

بررسی و جمعبندی نتایج بدست آمده تاکنون ،میتواند در

در سناریوهای انتشار  RCP 2.6و  RCP 4.5به یکدیگر

درک نتایج بعدی بسیار موثر باشد .چنانچه بیان شد ،با افزایش

نزدیک بوده و این درحالی است که در سناریو ،RCP 8.5

سطح انتشار گازهای گلخانهای ،در ایستگاههای بیشتری شاهد

این الگو فاصله قابل مالحظهای نسبت به سایر سناریوها پیدا

ناایستایی بارش و بروز تغییر در توزیع آن بودیم .همچنین

میکند .مد بارندگی در ایستگاهای مختلف و در یک دوره

نتایج قسمت قبل نشان داد افزایش سطح انتشار گازهای

بازگشت مشخص نیز تقریبا وضعیت مشابهی را داراست .بدین

گلخانهای موجب دور شدن هرچه بیشتر این توزیع خواهد

ترتیب در یک دوره بازگشت مشخص ،مد بارندگی در هر سه

شد .بنابراین میتوان انتظار داشت در یک دوره با زگشت ثابت،

سناریو انتشار در حال افزایش است و بصورت قابل مالحظهای

افزایش سطح گازهای گلخانهای با بروز توزیع احتماالتی

از مد دوره مشاهداتی پیشی گرفتهاست .بررسی بازه تغییرات

همراه باشد که تمایل بشتری به دوری از توزیع مشاهداتی

بارندگی ایستگاههای کشور در یک دوره بازگشت مشخص

دارد .این موضوع را میتوان به وضوح در شکل  6مشاهده

نشان میدهد که بارندگی در شرایط آتی و در هر سناریو در

کرد .بر اساس توابع توزیع احتماالتی رسمشده و همچنین

دامنه وسیعتری نوسان خواهد کرد .همچنین با توجه به دامنه

نتایج ارائه شده در جدول  ،2در یک دوره بازگشت خاص،

تغییرات بارش ،در صورت رخداد شرایط ناشی از تغییر اقلیم

میانگین بارش در هر سه سناریو بررسیشده بیشتر از دوره

و نزدیک به سناریو  RCP 4.5بارندگی در محدوده وسیعتری

مشاهداتی است .مقایسه میانگین بارندگی بین سناریوهای

نسبت به سنا ریوهای دیگر تغییر خواهد کرد .همچنین در

مختلف در نظر گرفتهشده مبین افزایش میانگین بارندگی در

حالیکه بازه تغییرات بارش در سناریو  RCP 4.5تغییرات

سناریوهای انتشار باالتر است .مقدار میانگین بارش در هر سه

قابل توجهی نسبت به سناریو  RCP 2.6دارد ،اما میانگین و

سناریو رشد قابل مالحظهای نسبت به دوره مشاهداتی داشته

مد بارش در این دو سناریو و در یک دوره بازگشت مشخص

و در یک دوره بازگشت مشخص ،مقدار تخمینی بارش حدی

مشابه بوده و تغییرات قابل توجهی ندارد.

جدول  – 2ویژگیهای آماری مقاد یر باران تخمینی در سناریوها و دوره بازگشتهای مختلف
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بازه زمانی
دوره مشاهداتی

سناریو RCP
2.6

سناریو RCP
4.5

سناریو RCP
8.5
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دوره بازگشت

میانگین

مد

بازه تغییرات

20

181.3

50.7

][50.7-615.7

100

230.3

56.1

][56.1-704.7

500

282.4

59.4

][59.4-1296.5

20

247.6

69.4

][69.4-845.6

100

377.4

93.4

][93.4-1373.5

500

580.6

105.8

][105.8-3868.7

20

250.6

63.7

][63.7-1403.5

100

396.2

87.1

][87.1-4763.8

500

649.7

109.5

][110.7-12983.6

20

293.2

78.3

][78.3-1057.8

100

470.1

95.4

][95.4-3547.4

500

782.9

110.7

][110.7-12983.6

نتیجهگیری
در این تحقیق ایستایی و ناایستایی بارش در دوره مشاهداتی
و آتی تحت سناریوهای مختلف بررسی شده و به دنبال آن
تغییرات توزیع احتماالتی بارش و مقادیر حدی در دوره

 56درصد از ایستگاههای مورد بررسی به ترتیب در سناریوهای
 RCP 4.5 ،RCP 2.6و  RCP 8.5درحالتی ناایستا بوده
که در اقلیمهای برفگیر ،خشک و مناطق کوهستانی و بیابانی
جای دارند .همچنین بر اساس نتایج این تحقیق ،میتوان انتظار
داشت که توزیع بارش متاثر از تغییر اقلیم و بر اساس

مشاهاتی و آینده تحت سه سناریو محتمل تغییر اقلیم بررسی

سناریوهای مربوطه در سال های آینده در مناطق شمال شرقی

شده است .برای نیل به این هدف شاخصهای آماری فاصله

و همچنین قسمت جنوبی دامنه زاگرس بصورتی ویژهتری

انرژی ،کولموگروف-اسمیرنوف ،جنسون-شنون ،من-کندال و

نسبت به سایر مناطق (در ارتباط مستیقیم با اثر افزایش گازهای

همچنین تابع توزیع احتمال مقادیر حدی تعمیم یافته استفاده

گلخانهای) تغییرات بیشتری را تجربه کنند .همچنین تنوع

شده است .نتایج این تحقیق در سه سطح به منظور استخراج
الگوی حاکم بر تغییرات بارش ایران استقرار دارد .در سطح

مقادیر در روش فاصله انرژی بسیار محسوستر از دیگر
روش هاست که این خود به معنای قدرت تفکیک با توجه به
این شاخص در میان ایستگاه های مورد بررسی است .در

اول بررسی ایستایی بارش متاثر از تغییر اقلیم ،در سطح دوم

روشهای کولموگروف-اسمیرنوف و جنسون-شنون نیز

تعیین میزان واگرایی توزیع بارش در سه سناریو تغییر اقلیم در

بیشترین تغییر نسبت به دوره مشاهداتی متعلق به ایستگاه

ایستگاه های مورد بررسی نسبت به دوره مشاهداتی و در سطح

زهمکان (در جنوب استان کرمان) است که میتوان انتظار

سوم تحلیل مقادیر بارش حدی ب وسیله توزیع  GEVدر

محدودهای مکانی با رفتاری شدیدا ناپایدار را داشت.

شرایط مشاهداتی و تغییر اقلیم ارائه شده است.

بر اساس نتایج تحلیل دوره بازگشتهای  100 ،20و 500
جابجایی قابل توجه الگوی توزیع و مقادیر مد و میانه متناسب

آثار ناایستایی در سناریوهای محتمل تغییر اقلیم به وضوح

با افزایش شدت اثر گازهای گلخانهای نسبت به مقدار

نسبت به دوران مشاهداتی افزایش داشته و با افزایش میزان

مشاهدا تی در کل کشور شاهد هستیم .تحلیل این مقادیر مبین

شدت اثرگذاری انتشار گازهای گلخانهای ،از میزان

تغییر توزیع بارش های حدی در دوره آتی بود بطوریکه با

ایستگاه های ایستا کاسته خواهد شد .بر این اساس 22 ،13 ،و

افزایش میزان رهاسازی گازهای گلخانهای ،بازه تغییرات و
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 ) و نسبت دهیDetection( میتوان از ارزیابیهای تشخیص

 بطور کلی نتایج.مقدار مد و میانگین افزایش خواهد یافت

 همچپنین با توجه به پتانسیل تغییر. ) بهره بردAttribution (

مطالعه نشان میدهد افزایش میزان انتشار گازهای گلخانهای

 میتوان تغییر الگوی اقلیمی (و،سایر شاخصهای اقلیمی

میتواند موجب ناایستایی توزیع احتماالتی بارش شده و آن

محتمل) آینده را با استفاده از نتایج کاهش مقیاس دما و تبخیر

 نتایج این.را به سمت بارش های بیشتر به حرکت درآورد

.بررسی نمود

تحقیق میتواند موجب ارتقا آگاهی مدیران حوضه آب کشور
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