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چکیده
 روند کاهشی قابلتوجهی در نقطه،رودخانه فرامرزي ارس طی سالهاي اخیر
 به ارزیابی روند، بهمنظور علتیابی این مشکل.ورودي سد ارس داشته است
 بهسبب فرامرزي.تغییرات متغیرهاي هواشناسی در این حوضه پرداخته شد
 از محصوالت،بودن منطقه مطالعاتی و نبود دسترسی به دادههاي مشاهداتی
 و پایگاه دادههايPERSIANN_CDR  و1TRMM3B43V7 ماهوارهاي
 ارزیابی محصوالت. بهعنوان منابع جایگزین استفاده شد3CRU اقلیمی
 با ضریبTRMM3B43V7 بارشی بر اساس معیارهاي آماري نشان داد که
14/56  و65/64  و ریشه دوم میانگین مربعات خطا4/14  و4/11 همبستگی
 به ترتیب در، درصد11/6  و6/15 میلیمتر و همچنین مقدار اریبی
.ایستگاههاي باران سنجی قارص و ماکو بهترین عملکرد را داشته است
RMSE  با ضریب همبستگی باال وCRU  پایگاه دادههاي اقلیمی،همچنین
 درصد کم برآوردي نتایج قابل قبولی در برآورد دما در9/1 پایین و تنها با
 از، به منظور بررسی روند تغییرات بارش و دما.منطقه مطالعاتی داشت
 نتایج نشان. کندال و شیب سنس بهره گرفته شد-آزمونهاي ناپارامتري من
 جز در قسمتهاي مرکزي،داد که روند تغییرات بارش در مقیاس ساالنه
 این تغییرات در مقیاس فصلی بیشتر. به صورت افزایشی بوده است،حوضه
 به نحوي که در فصل بهار روند تغییرات به صورت،خود را نشان میدهد
 دما نیز بطور یکسان.کاهشی و در فصل پاییز به صورت افزایشی بوده است
، باتوجه به نتایج تحقیق.در کل منطقه مطالعاتی سیر صعودي را نشان میدهد
مالحظه شد که عوامل اقلیمی براي توجیه کاهش وروديها به سد ارس
کافی نیستند و بررسی عوامل انسانی به همراه اثر ذوب برف نیز الزم به توجه
.هستند که در دستور کار ادامه این مطالعات است
،CRU ، روند تغییرات دما و بارش، حوضه فرامرزي ارس:كلمات كلیدی
.TRMM ،PERSIANN_CDR

Abstract
The Aras transboundary river has experienced a significant
decreasing trend in inflow to the Aras Dam in recent years. In
order to find out the cause, trend of changes in meteorological
variables was evaluated. Working on a cross-border study area
and lack of access to observational data, forced the use of
TRMM3B43V7 and PERSIANN_CDR satellite products and
CRU climate database as alternative data sources. Evaluation
of precipitation products based on statistical criteria showed
that the TRMM3B43V7 with R of 0.87 and 0.74 and RMSE of
65.64 and 84.56 mm and also, the BIAS values of 6.75% and
18.6%, respectively at the Kars and Mako stations had the best
performance. Also, CRU climate database with high R and low
RMSE and only 3.7% low estimate had acceptable results in
temperature estimation in the study area. In order to investigate
the trend of precipitation and temperature changes, nonparametric Mann-Kendall and Sense slope tests were used. The
results showed that the trend of changes in precipitation on
annual scale, except in the central parts of the basin, has been
increasing. This change is more on seasonal scale, so that in
the spring there was a downward trend and in the fall a
reinforcer. Temperature also shows an uniform upward trend
throughout the study area. According to the research, it is
shown that climatic factors are not sufficient to justify the
reduction of the inflow to the Aras Dam and the evaluation of
human factors along with the effect of snowmelt is also
necessary which is on the agenda of continuation to this study.
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نیاز ،استفاده از پایگاههاي جهانی اقلیمی میباشد.

 -7مقدمه
بیش از  364حوضه رودخانهاي که حداقل توسط  3کشور مشترکاند،
تقریباً  54درصد سطح زمین را پوشش میدهند .این موضوع باعث
میشود ،بسیاري از کشورها به استفاده از منابع آب مشترک براي
توسعه ملی خود وابسته باشند .رودخانه ارس نیز یکی از رودخانههاي
فرامرزي ایران است که از کشور ترکیه سرچشمه گرفته و با اضافه
شدن شاخههایی از کشورهاي ارمنستان و آذربایجان وارد ایران شده و
سپس به دریاي خزر تخلیه میشود .تغییرات اقلیمی و افزایش
بهرهبرداري از منابع آب در باالدست حوضه سبب شده تا دبی این
رودخانه روند کاهشی قابل توجهی در نقطه ورود به سد ارس طی
سالهاي اخیر داشته باشد ( .)UNDP, 2013این تغییرات میتواند
دالیلی مختلف در ارتباط با فعالیتهاي انسانی و تغییر در شرایط اقلیمی
داشته باشد که مقاله حاضر به بُعد اقلیمی آن میپردازد .با این هدف،
مطالعات متنوعی در کشور و سایر نقاط جهان صورت پذیرفته است.
) Fathian and Morid (2012در تحقیقی روي حوضه آبریز دریاچه
ارومیه ،تغییرات بارش ،دبی و دما را با استفاده از آزمونهاي ناپارامتري
در مقیاس زمانی ماهانه و ساالنه مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان
داد که دما در سطح حوضه داراي روند غالب افزایشی میباشند .اما
بارندگی رفتار متفاوت نشان داد ،به طوریکه در  1درصد ایستگاهها روند
افزایشی و در  14درصد از ایستگاهها روند کاهشی مشاهده شد.
) Longobardi and Villani (2010با هدف تجزیه و تحلیل
سريهاي زمانی بارندگی در منطقه کامپانیا 9در جنوب ایتالیا ،روندهاي
بالقوه و معنیداري آنها را در  311ایستگاه بارانسنجی طی دوره زمانی
 1311تا  1333مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاصل نشان داد که روند،
در مقیاس زمانی ساالنه و فصلی به استثناي فصل تابستان ،مثبت بوده
است .در بررسی مطالعاتی که در این خصوص به انجام رسید ،استفاده
از روشهاي غیرپارامتریک بیشتر مورد توجه بود .البته مراجعی مانند
) Kahya and Kalaycı (2004و Farrokhnia and Morid
) (2012تأکید داشتند که بدین منظور به یک روش بسنده نشود و
حداقل دو روش مورد استفاده قرار گیرد .به عنوان مثال )(2012
 Fathian and Moridبطور همزمان آزمونهاي من -کندال ،سنس
تی ،تایل سن و اسپیرمن را بکار بردند.

در سالهاي اخیر با پیشرفت در زمینههاي سنجش از دور ،بانکهاي
اطالعاتی متنوعی توسعه یافته که محصوالت ماهوارهاي و تولید شده
در مراکز تولید دادههاي اقلیمی از آن جمله هستند .به سبب گسترش
این محصوالت ،نبود دسترسی آسان به دادهها ،توزیع نامناسب
ایستگاهها و وجود دادههاي گم شده تاحدي جبران میشود و توزیع
فضایی مناسبی از دادههاي مختلف در مقیاس وسیع فراهم میآید .در
حال حاضر تعداد زیادي از محصوالت دما و بارش ماهوارهاي به صورت
زمان واقعی در دسترس هستند ( ،)Ebert et al., 2007اما آنها در
معرض خطاهاي ناشی از اندازهگیري غیرمستقیم ( Villarini et al.,
 ،)2009عدم قطعیت نمونهگیري ( Nijssen and Lettenmaier,
 )2004و الگوریتمهاي بازیابی ( )McCollum et al., 2002قرار دارند
و خصوصیات این خطاها در مناطق مختلف آبوهوایی ،رژیمهاي
طوفان ،شرایط سطحی ،فصول و ارتفاعات تغییر میکند .بنابراین
ارزیابی صحت این محصوالت و مناسب بودن کاربرد آنها در مناطق
مورد مطالعه امري ضروري است ( .)Sorooshian et al., 2011این
مهم موضوع تحقیق ) Zhu et al. (2016در مناطق مرطوب چین بوده
است .آنها محصوالت ماهوارهاي  TRMM-3B42-V7و
 PERSIANN-CDRو محصول بازتحلیل شده 5CFSR-4NCEP
را با دادههاي ایستگاههاي بارانسنجی مورد ارزیابی قرار دادند .نتایج
نشان داد که برآوردهاي بارش حاصل از  TRMM-3B42-V7داراي
کمترین خطا و اریبی بوده و بیشترین همبستگی را با دادههاي
مشاهداتی در مقیاس زمانی ماهانه داشته است .در مطالعهاي دیگري
اثر تغییرات مورد انتظار توزیع دما و بارش در آینده بر روي دسترسی
منابع آب براي کشاورزي در شمالغربی آفریقا مورد بررسی قرار گرفت.
بدین منظور ،دادههاي تاریخی بارش و دما با استفاده از اطالعات
ماهوارهاي پایگاههاي گروه خطرات اقلیمی بارش مادون قرمز با
دادههاي ایستگاهی ( )CHIRPS6و  CRUبه دست آمد ،در حالی که
پیشبینیهاي آینده دما و بارش از ریزمقیاسنمایی هماهنگ منطقهاي
( )1CORDEXاستخراج گردید .با مقایسه میانگین ساالنه بارش
مشاهداتی در دورة  3445-1316و پایگاههاي جهانی CHIRPS ،از
 1RMSEکمتري برخوردار بود ،ضمن اینکه وضوح باالتري را نیز
داشت .همچنین ،مقایسه دادههاي دما نشان داد که  CRUکمترین
 RMSEرا بــا دادههاي مشاهداتی در همۀ ایستگاهها دارا است
(.)Seif-Ennasr et al., 2016

گذشت از رویکرد آماري براي بررسی روند ،منطقه مطالعاتی در تحقیق
حاضر حوضهاي فرامرزي میباشد که محدودیتهاي خاص خود را در
تأمین آمار و داده دارد .چالشی که در دیگر مطالعات نیز به
محدودیتهاي فنی و سیاسی آن اشاره شده است ( Ahmed et al.,
 .)2018بــدیـن منظور یکی از روشهاي مؤثر در تهیه دادههاي مورد

در راستاي پاسخ به عوامل مؤثر بر کاهش آورد رودخانه ارس و مقدمه
باال ،تحقیق حاضر تالش دارد تا با استفاده از دادههاي ماهوارهاي به
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این منطقه بوده که از ارتفاعات ارزروم در ترکیه سرچشمه میگیرد و
پس از آن در ادامه ،عبور از کشورهاي ارمنستان ،آذربایجان و ایران را
نیز طی کرده و به سد ارس واقع در مرز ایران و آذربایجان میریزد.
دریاچه سون 3ارمنستان با  1344متر ارتفاع از سطح دریا و 1343
کیلومتر مربع جزیی از این منطقه به شمار میآید.

بررسی وضعیت ایستایی بارش و دما در حوضه سد ارس بپردازد .با
توجه به سوابق باال ،سه محصول  PERSIANN_CDR ،TRMMو
 CRUاز پایگاههاي مطرح در تأمین دادههاي بارش نیز مورد استفاده
و نتایج مربوط مقایسه و ارزیابی خواهند شد .سپس با کمک محصول
منتخب به بررسی تغییرات زمانی و مکانی بارش و دما در حوضه باال
دست سد ارس پرداخته میشود.

میانگین ساالنه دماي حوضه کورا-ارس ℃  3تخمین زده میشود.
میانگین دما در ماه ژانویه ℃  -4است که میتواند در مناطق سرد
حوضه تا ℃  -19برسد .همچنین ،در ماه جوالي میانگین دما ℃ 33
بوده که در جاهاي گرم حوضه عدد ℃  31مشاهده میشود
(.)Bilalova and Shahana, 2019

 -8مواد و روش
 -7-8منطقه مورد مطالعه

حوضه آبریز منتهی به سد ارس ،بخشی از حوضه فرامرزي کورا -ارس
است .منطقه موردنظر که در شکل  1مشاهده میشود ،در مختصات
 91/51و  41/94درجه عرض جغرافیایی و  44/35و  46/14درجه طول
جغرافیایی قرار گرفته است .این منطقه بین چهار کشور ارمنستان
( ،)95/1%آذربایجان ( ،)1%ایران ( )11/1%و ترکیه ( )45/4%مشترک
بوده و مساحتی بالغ بر  51313/36کیلومترمربع را پوشش میدهد .بازه
تغییرات ارتفاعی منطقه بین  5113متر (کوه آرارات) و  131متر (دریاچه
سد ارس) با میانگین ارتفاعی  3333متر است .رود ارس رودخانه اصلی

 -8-8پايگاههای اقلیمی مورد استفاده

همانگونه کــه قبال اشاره شــد ،سه پایگاه ،TRMM
 PERSIANN_CDRو  CRUبراي این تحقیق مورد استفاده قرار
گرفته است که در ادامه شرح مختصري از آنها ارائه میشود.

Fig. 1- Geographical location of the study area

شکل  -7موقعیت جغرافیايی منطقه مطالعاتی
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( )16GPCCبراي تصحیح اریبی و فراهم کردن بهترین تخمین از
بارش در وضوح مکانی  4/35درجه با پوشش عرض جغرافیایی 54
درجه شمالی تا  54درجه جنوبی به صورت ماهانه مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Huffman et al., 2007نسخه  3B43الگوریتم TMPA
در ژوالي  3411منتشر شده و دادههاي آن از سال  1331تا کنون در
دسترس قرار دارد .بعد از  11سال جمعآوري داده ،ادوات روي
 TRMMدر  1آوریل  3415غیرفعال شدند؛ اما مجموعه دادهها تا سال
 3411تولید شدهاند.

PERSIANN_CDR -

پایگاه  PERSIANN-CDRیک محصول تخمین بارندگی
شبهجهانی است که توسط مرکز هواشناسی و سنجش از دور
( ،)14CHRSدر دانشگاه کالیفرنیا ارواین ( )11UCIتوسعه داده شده
است .این پایگاه عرض جغرافیایی  64درجه جنوبی تا  64درجه شمالی
و طول جغرافیایی صفر تا  964درجه را با وضوح مکانی ˚ 4/35پوشش
میدهد ( .)Ashouri et al., 2015اطالعات بارش آن نیز ابتدا توسط
دادههاي مادون قرمز ماهواره شبکهاي ( )Gridsat-B1و دادههاي
بارش ساعتی مرحله  4مرکز ملی محیط زیست ( )13NCEPبا استفاده
از شبکه عصبی مصنوعی تولید میشود و سپس توسط دادههاي ماهانه
مرکز اقلیمشناسی بارش جهانی ( )19GPCPاصالح میشود
( .)Ashouri et al., 2015نسخه فعلی PERSIANN-CDR
محدوده زمانی  1ژانویه  1319تا  91دسامبر  3413را در بر میگیرد.

CRU -

پایگاه  ،CRUسري زمانی ماهانه دادههاي شبکهبندي شده جهانی را
بر پایه مشاهدات بیش از  4444ایستگاه زمینی است که در دانشگاه
 Angliaشرقی انگلستان قرار دارد ( .)Belda et al., 2014این
اطالعات از سازمان جهانی هواشناسی ( )11WMOهمراه با مرکز
 11NOAAآمریکا تأمین میشوند (CRU .)Guo et al., 2018
 TS4.03آخرین ورژن دادههاي سري زمانی ماهانه این پایگاه است
که با وضوح مکانی ˚ 4/5محدوده زمانی  1341تا  3411را پوشش
میدهد CRU .از روش میانیابی  13ADWبراي توسعه دادههاي
شبکهبندي شده استفاده میکند ( )Harris et al., 2014و نتایج
قويتري به دلیل انتخاب بهتر ایستگاههاي مشاهداتی دارا است.

TRMM -

 TRMMاولین ماهوارهاي است که با همکاري سازمان هوانوردي و
فضایی آمریکا ( )NASAو آژانس کاوشهاي هوافضاي ژاپن
( )14JAXAدر  31نوامبر سال  1331با هدف پایش و مطالعه بارش
در مناطق حارهاي و جنب حارهاي شروع به کار کرد ( Shuster et al.,
 .)2011این ماهواره در مدار پایین زمین با ارتفاع  954کیلومتري (در
سال  3441به ارتفاع  443/5کیلومتر تغییر کرد) با شیب  95درجه و
گردش دور زمین به میزان  16مدار در روز عمل میکند .آنالیز بارش
چند ماهوارهاي ( )15TMPAیکی از محصوالت  TRMMمیباشد که
براي ترکیب اندازهگیريهاي بارش از سیستمهاي ماهوارهاي متفاوت
و بارانسنجها طراحی شده است ( .)Huffman et al., 2007ورژن 1
الگوریتم  TMPAداراي  3نسخه اصلی میباشد :الف)  3B42که از
ترکیب سنجندههاي مایکروویو و مادون قرمز به دست آمده و در وضوح
زمانی  9ساعته قابل دسترس میباشد و ب)  3B43که وروديهاي
مورد استفاده در آن سنجندههاي مایکروویو و مادون قرمز میباشد
همچنین ،بارانسنجهاي مرکز آب و هواشناسی بارش جهانی

 -دادههای مشاهداتی زمینی

در این تحقیق ،اطالعات روزانهِ مربوط به ایستگاههاي هواشناسی
قارص و ماکو از سازمان هواشناسی جهانی ( )WMOجمعآوري و مورد
استفاده قرار گرفت .جدول  3موقعیت مکانی ایستگاههاي مورد استفاده
را نشان میدهد .آمار بارش در ایستگاههاي ذکر شده داراي مقادیر
ثبت نشده زیادي در زمانهاي قبل از سال  3444بود بنابراین این
دادهها در دوره زمانی  3444تا  3411مورد استفاده قرار گرفتند .جدول
 3و شکل  3به ترتیب مشخصات پایگاههاي مورد استفاده و شبکه
اطالعات بارش آنها را روي حوضه فرامرزي ارس نشان میدهد.

Table 1- Major characteristics of gridded precipitation dataset used in the study

جدول  -7ويژگیهای اصلی دادههای شبکهبندی شده بارش در مطالعه
Reference

Period

Spatial Coverage

Spatial/Temporal res

Product

()Ashouri et al., 2015

1983-Present

)Global (60˚S-60˚N

0.25˚-Daily

PERSIANN_CDR

()Huffman et al., 2007

1998-Present

)Global (50˚S-50˚N

0.25˚-Monthly

TRMM-3B43-V7

()Harris et al., 2014

1901-Present

)Global (Land Only

0. 5˚-Monthly

CRU
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Table 2- Location of stations used in the basin upstream of Aras Dam

جدول  -8موقعیت مکانی ايستگاههای مورد استفاده در حوضه باالدست سد ارس
Temperature
-----10.57

Precipitation
588.07
279.5

Elevation
1795
1411

latitude
40.604
39.367

Station
Kars
Makoo

Longitude
43.107
44.383

Fig. 2- Annual gridded precipitation dataset & location of precipitation observation stations used in this
study

شکل  -8دادههای بارش شبکهبندی شده ساالنه و موقعیت ايستگاههای مشاهداتی استفاده شده در اين مطالعه

 .)2003براین اساس نیز از جمله پر کاربردترین آنها روشهاي من-
کندال و اسپیرمن است ( .)Wang et al., 2011اگرچه روشهاي اشاره
شده ،وجود روند در سريهاي زمانی را مشخص مینمایند ،اما قادر به
کمّیسازي مقدار آن (تغییرات در واحد زمان) نیستند که براي این
منظور می توان از روش پارامتري شیب رگرسیون خطی و یا روش
ناپارامتري شیب سنس استفاده نمود .در این بخش به ارائه شرح
مختصري از روشهاي ناپارامتري من -کندال و شیب سنس پرداخته
میشود که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته شده است.

 -3-8آزمونهای روند دادههای هواشناسی

تغییرات ایستگاهی ( )Stationaryدر سريهاي زمانی متغیرهاي
اقلیمی و هیدرولوژیکی به اشکال مختلف قابل وقوع میباشد که از
مهمترین و در عین حال مرسومترین آنها ،روند میباشد.
براي تشخیص و کمّیسازي روند در این سريها و حتی تعیین زمان
وقوع آنها ،روشهاي آماري متنوعی در مراجع مختلف پیشنهاد شده
که شامل روشهاي پارامتري و ناپارامتري میباشد .تفاوت اصلی آنها
در عدم نیاز به پیروي دادههاي مورد بررسی از یک توزیع خاص در
روشهاي ناپارامتري است .همچنین روشهاي ناپارامتري ،حساسیت
کمتري به مقادیر حدي و دادههاي پرت سري زمانی مورد مطالعه دارند
که این ویژگیها موجب شده تا بیشتر مورد توجه باشند ( Xu et al.,

 -آزمون تحلیل روند من -كندال

85

این آزمون یکی از متداولترین روشهاي ناپارامتري تحلیل روند است
که ابتدا توسط ) Mann (1945ارائه شد و سپس توسط Kendall
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ss×N
()6
× 100
̅x
که در آن  ssشیب سنس N ،تعداد سال آماري x̅ ،میانگین بارش دوره

) (1975توسعه یافت و کاربرد آن توسط سازمان جهانی هواشناسی
توصیه شده است ( Kendall, 1948; Mann, 1945; Mitchell et
 .)al., 1966از نقاط قوت این روش میتوان به مناسب بودن کاربرد
آن براي سريهاي زمانی که از توزیع آماري خاصی پیروي نمیکنند،
اشاره نمود .اثرپذیري ناچیز این روش از مقادیر حدي که در برخی از
سريهاي زمانی مشاهده میگردند نیز از دیگر مزایاي استفاده از آن
است .براي محاسبه آماره این آزمون ابتدا پارامتر  Sبا استفاده از رابطه
زیر محاسبه میشود:
n

=B

مورد نظر و  Bدرصد تغییرات نسبت به میانگین است.
 -6-8روش درونيابی كريجینگ ()Kriging

کریجینگ یک روش تخمین زمینآماري است که مقادیر مجهول را با
استفاده از مقادیر معلوم و یک نیمتغییرنما ،برآورد میکند .این روش بر
منطق میانگین متحرک وزندار استوار است .کریجینگ عالوه بر
تخمین مقادیر مجهول ،خطاي مرتبط با آن تخمین را نیز محاسبه
میکند .بنابراین میتوان فاصله اطمینان تخمین را براي هر مقدار
برآورد شده با استفاده از فرمول زیر محاسبه کرد:
n
() 1
]) Z ∗ (xi ) = ∑ [(λi ∙ z(xi

n-1

) S=k ∑ ∑ sgn(xj -xk

() 1

k=1 j=k+1

که در آن n :تعداد مشاهدات سري و  xjو  xkبه ترتیب دادههاي  jام
و  kام سري هستند .تابع عالمت نیز برابر است با:
if (xj -xk )>0

() 3

+1

] if (xj -xk )=0
if (xj -xk )<0

i=1

sgn(xj −xk )= [0

که در آن Z ∗ (xi) ،مقدار برآورد در نقطه  λi ،xiوزن مربوط به متغیر
 zو )  z(xiمقدار مشاهده شده متغیر اصلی است .نرمال بودن متغیر z
شرط استفاده از این تخمینگر است .اگر  zتوزیع نرمال نداشته باشد،
باید از کریجینگ غیر خطی استفاده کرد .از آنجا که تخمینگر
کریجینگ بهترین تخمینگر خطی نااریب است ،بنابراین باید عاري از
خطاي سیستماتیک باشد و واریانس تخمین آن نیز حداقل باشد
(.)Aghdasi, 2003

-1

سپس آماره آزمون با استفاده از رابطه زیر مشخص میگردد:
if S>0

() 9

if S=0
]

if S<0

S-1

)√var(S
Z= 0
S+1
)[ √var(S

در رابطه فوق واریانس  Sبرابر است با:
(
()
)
n n-1 2n+5 - ∑m
))i=1 (t (t-1)(2t+5
() 4
=)var(S

 -0-8معیارهای ارزيابی دقت نتايج

18

که در آن m :معرف تعداد سريهایی است که در آن حداقل یک داده
تکراري وجود دارد و  tنیز بیانگر فراوانی دادههاي با ارزش یکسان
است .آماره آزمون  MKتقریباً از نوع توزیع نرمال استاندارد تبعیت
میکند.

براي ارزیابی دقت برآورد پایگاه دادههاي ،PERSIANN-CDR
 TRMM 3B43V7و  CRUاز معیارهاي آماري ضریب همبستگی
پیرسون ( ،)Rریشه دوم میانگین مربعات خطا ( )RMSEو آماره اریبی
که در زیر آمدهاند ،استفاده میشود:
ضریب همبستگی پیرسون ( :)Rشدت ارتباط خطی بین  3متغیر را
نشان میدهد و مقدار آن بین  -1و  +1است و از رابطه زیر به دست
میآید:

 -آزمون شیب سنس 87در تعیین شیب روند

در این روش تغییرات در مقادیر سري زمانی بر اساس محاسبه شیب
تغییرات بین کلیه جفت دادههاي مشاهداتی (به ازاي  nداده تعداد کل
شیبها برابر با  n×(n-1)/2میباشد) محاسبه به صورت زیر محاسبه
میشود:
xj -xk
()5
=β
for i=1.2.⋯.N

) ̅̅ )(Pi-P
∑ni=1 (Oi -O

() 1

=R

̅ )2 √∑ni=1 (Pi -P̅ )2
√∑ni=1 (Oi -O

 :RMSEمیانگین خطا و انحراف پایگاههاي دادههاي جهانی را با
ایستگاههاي بارانسنجی مشاهدهاي نشان میدهد و از رابطه زیر به
دست میآید:

j-k

سپس میانه شیبهاي محاسبه شده به عنوان مقدار متوسط شیب سري
زمانی درنظر گرفته میشود .مقدار مثبت شیب میانه حاکی از صعودي
بودن روند و مقدار منفی آن دال بر نزولی بودن روند است .درصد
تغییرات بارش و دما نیز با استفاده از شیب سنس و از معادله زیر به
دست آمد (:)Yue and Hashino, 2003b

n

() 1

1
RMSE=√ ∑ (Pi-Oi)2
n
k=1

درصد اریبی ( :)BIASمیانگین تمایل مدل را در بیش برآورد کردن یا
کم برآورد کردن مقادیر مشاهدهاي نشان میدهد .مقدار اریبی برابر
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صفر نشان دهنده این است که مدل به خوبی توانسته است مقادیر
مشاهدهاي را پیشبینی کند .مقادیر مثبت و منفی به ترتیب بیانگر بیش
برآورد کردن و کم برآورد کردن مدل است:
) ∑ni=1 (Pi-Oi
]
∑ni=1 Oi

() 3

 -8-7-3بررسی روند تغییرات بارش
 -درصد تغییرات بارش براساس شیب سنس

با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  9و عملکرد بهتر
 ،3B43V7در ادامه تغییرات بارش براي دوره زمانی  1331تا 3411
(طول دوره آماري موجود) مورد ارزیابی قرار میگیرد .بر این اساس،
شاخص"درصد تغییرات نسبت به میانگین ساالنه بارش" (رابطه  )6که
براساس شیب سنس بدست میآید ،بطور مکانی براي حوضه محاسبه
و در شکل  9ارائه شده است .الزم به ذکر میباشد که براي تهیه این
نقشه ،ابتدا شاخص فوق براي هر کدام از پیکسلهاي محصول
ماهوارهاي ( TRMM 3B43V7پردازش سري زمانی موجود در هر
پیکسل) محاسبه و سپس با استفاده از روش درونیابی ،Kriging
تغییرات مکانی آن احصاء شد.
TRMM

[×BIAS=100

که در آن Oi ،مشاهدات اندازهگیري شده توسط ایستگاه  Pi ،iبارش
تخمین زده شده توسط مدل در محل قرارگیري ایستگاه ̅ ،i
 Oمیانگین
مشاهدات کل ایستگاهها P̅ ،میانگین بارشهاي تخمین زده شده در
محل قرارگیري کل ایستگاهها و  nتعداد کل دادهها است.
 -3نتايج و بحث
 -7-3بارش
 -7-7-3ارزيابی اطالعات بارش در پايگاههای اقلیمی

محصوالت بارش  PERSIANN_CDR ،TRMM 3B43 V7و
 CRUبا دادههاي بارش مشاهداتی ایستگاههاي بارانسنجی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .جدول  9معیارهاي آماري محاسبه شده براي
مقایسه این محصوالت با بارش مشاهداتی ایستگاههاي بارانسنجی
قارص و ماکو را در مقیاس زمانی ساالنه براي دوره  3444تا 3411
نشان میدهد .دادههاي شبکهبندي شده بارش  TRMM 3B43V7با
ضریب همبستگی بیشتر و  RMSEکمتر نسبت به دو محصول
 PERSIANN-CDRو  CRUعملکرد بهتري هم در دو ایستگاه
داشته است .به جز پایگاه دادههاي اقلیمی  CRUکه مقدار بارش در
ایستگاه قارص را  1/11درصد نسبت به بارش مشاهداتی کمتر برآورد
کرده ،در بقیه موارد بیشبرآوردي محصوالت بارشی در ایستگاههاي
بارانسنجی قابل مالحظه است .علیرغم اینکه محصول ماهوارهاي
 PERSIANN_CDRاز حیث شدت ارتباط خطی ( )Rبا بارش
مشاهداتی در ایستگاههاي بارانسنجی نسبت به پایگاه دادههاي
اقلیمی  CRUعملکرد بهتري داشته ،از نظر سایر معیارها بدترین
عملکرد را به خود اختصاص داده است.

همانطور که از شکل فوق قابل مشاهده میباشد ،تغییرات ساالنه بارش
در بخش مرکزي منطقه مطالعاتی به صورت کاهشی -هرچند
غیرمعنیدار بوده است .اما ،در بخشهایی روند آن به صورت افزایشی
بوده که مربوط به جنوب شرق و موقعیت کشور ایران است .قابل توجه
اینکه روند تغییرات بارش در قسمتی از این منطقه معنیدار نیز میباشد
(بخش هاشور خورده) .به صورت کلی تغییرات فوق در منطقه مطالعاتی
نشان میدهد که بارش در آن به طور متوسط  3/3درصد نسبت به
میانگین بازه زمانی مورد مطالعه افزایش داشته است.
 -روند در مرزهای كشورهای ساحلی حوضه

تفکیک کشوري نتایج نشان میدهد که آذربایجان با  94/5درصد و
ارمنستان با  3/9درصد به ترتیب بیشترین و کمترین افزایش بارش را
از سال  1331تا  3411داشتهاند .ترکیه و ایران نیز به ترتیب  1/6و
 94/4درصد افزایش را در همین دوره زمانی تجربه کردهاند که شکل
 4نیز گواه همین مساله است.

Table 3- Statistical analysis of precipitation products

جدول  -3تجزيه و تحلیل آماری محصوالت بارشی
TRMM 3B43-V7
0.87
65.64
6.75

PERSIAN_CDR
0.72
297.1
48.93

CRU
0.71
75.65
-1.77

Statistics
R
)RMSE (mm/year
)BIAS (%

0.74
84.56
18.6

0.63
378.83
132

0.61
173.2
55.2

R
)RMSE (mm/year
)BIAS (%
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Station
Kars

Makoo

Fig. 3- Percentage of annual TRMM 3B43V7 precipitation changes compared to the average during the
statistical period of 1998 to 2018

شکل  -3درصد تغییرات بارش ساالنه محصول  TRMM 3B43V7نسبت به متوسط در طول دوره آماری  7772تا 8572

براین اساس ،درصد تغییرات ساالنه دما مربوط به حوضه مطالعاتی با
استفاده از پایگاه دادههاي اقلیمی  CRUدر شکل  1به صورت مکانی
نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد ،تغییرات ساالنه
دما در کل حوضه به صورت افزایشی میباشد که درصد آن در قسمت
شمالی منطقه مطالعاتی نسبت به مناطق جنوبی بیشتر بوده است .به
صورت کلی تغییرات دما در منطقه مطالعاتی نشان از افزایش 14/1
درصدي ( 4/63درجه سانتیگراد) نسبت به میانگین بازه زمانی از سال
 1331تا  3411دارد که همانطور که در شکل ( )1نیز مشخص است،
بیشترین افزایش مربوط به ترکیه با  13/6درصد ( 4/15درجه
سانتیگراد) و کمترین تغییر در آذربایجان با  4/6درصد ( 4/96درجه
سانتیگراد) بوده است .ارمنستان و ایران نیز به ترتیب  4/53( 3/6درجه
سانتیگراد) و  5/4درصد ( 4/55درجه سانتیگراد) افزایش را تجربه
کردهاند.

عالوه بر تغییرات سالیانه ،بررسی روند فصلی بارشِ در منطقه مطالعاتی
نیز انجام شد (شکل  .)5نتایج نشان میدهد که بجز در فصل بهار ،در
سایر فصول روند مثبت غالب میباشد .این روند در فصل پاییز بیشتر
خودنمایی میکند .در فصل بهار ،ضمن اینکه روند کاهشی غالب است،
در حدود  15درصد از منطقه کاهشها معنیدار هستند.
 -8-3دما

براي این بخش و به منظور ارزیابی روند تغییرات دما ،از پایگاه دادههاي
اقلیمی  CRUاستفاده شد و مراحل قبل نیز براي آن تکرار گردید .البته
با این تفاوت که دیگر مقایسه بین چند محصول انجام نپذیرفت و فقط
پایگاه دادههاي اقلیمی  CRUپس از مقایسه با تنها دادههاي
مشاهداتی که براي ایستگاه ماکو طی دوره زمانی  1315تا  3414در
دسترس بود ،مدنظر قرار گرفت .همانطور که در شکل  6نیز مشاهده
میشود دادههاي دماي به دست آمده از این محصول ،با ضریب
همبستگی باال و  RMSEپایین و تنها با  9/1درصد کم برآوردي ،نتایج
قابل قبولی در برآورد پارامتر دما در منطقه مطالعاتی داشته است.

بررسی تغییرات فصلی دما نیز که در شکل  3آمده نشان میدهد که
دما در کل حوضه مطالعاتی و در تمام فصول به جز فصل پاییز روند
افزایشی را تجربه میکند ،که این تغییرات در هیچ یک از فصول
معنیدار نمیباشد.
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Fig. 4- Annual rainfall time series for countries in the study area from 1998 to 2018

شکل  -6سری زمانی بارش ساالنه مربوط به كشورهای موجود در منطقه مطالعاتی از سال  7772تا 8572
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)Fig. 5- Pixels percent with overall negative and positive trends and significant (confidence level ≥ 90%
negative and positive trends in annual and seasonal time scales
شکل  -0درصد پیکسلهای با روند مثبت و منفی و روندهای مثبت و منفی معنیدار ( )P < 0.1در مقیاس زمانی ساالنه و فصلی

مختلف ،با استفاده از دادههاي مشاهداتی محدود از سازمان جهانی
هواشناسی ( ،)WMOمورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این تحقیق
مطابق ذیل قابل ارائه هستند:
 براساس معیارهاي آماري مختلف ،ارزیابیها نشان داد که مقادیربارش حاصل از محصول ماهوارهاي  TRMM 3B43V7عملکرد
بهتري نسبت به محصوالت  CRUو  PERSIANN_CDRداشته
است .بنابراین ،روند تغییرات بارش با استفاده از این محصول براي
دوره زمانی  1331تا  3411مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج به دست
آمده نشان داد که بارش به طور متوسط  3/3درصد نسبت به بازه زمانی
مورد مطالعه افزایش داشته است .بررسی تغییرات فصلی بارش نیز
نشان از روند افزایشی آن در تمام فصول به جز فصل بهار دارد.

 -6خالصه و جمعبندی
رودخانه ارس طی سالهاي اخیر ،روند کاهشی قابلتوجهی در نقطه
ورودي سد ارس داشت که بهمنظور علتیابی این مشکل ،به ارزیابی
روند تغییرات بارش به عنوان یکی از مؤلفههاي اثرگذار بر میزان آبدهی
رودخانه در این حوضه آبریز پرداخته شد .به سبب فرامرزي بودن این
رودخانه و به تبع آن عدم دسترسی به دادههاي هواشناسی زمینی ،از
محصوالت ماهوارهاي و پایگاههاي دادهاي اقلیمی ،به عنوان منابع
جایگزین در این ارزیابی استفاده گردید .به علت وجود خطاهاي ناشی
از اندازهگیري غیرمستقیم ،عدمقطعیت نمونهگیري و الگوریتمهاي
بازیابی ،صحت محصوالت بارشی و مناسب بودن کاربرد آنها در مناطق

تحقیقات منابع آب ايران ،سال هفدهم ،شماره  ،3پايیز 7655
)Volume 17, No. 3, Fall 2021 (IR-WRR

113

14
13

R=0.98
RMSE=0.51
BIAS=3.7

12

ͦC

11
10
9
8

Observation
CRU

7
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

Year
Fig. 6-The annual temperature series of the CRU versus the observational data of the Mako station during
the period 1985 to 2010

8575  تا7720  در مقابل دادههای مشاهداتی ايستگاه ماكو طی دوره زمانیCRU  سری زمانی دمای ساالنه محصول-4 شکل

Fig. 7- Percentage of annual CRU temperature changes compared to the average during the statistical period
of 1998 to 2018
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شکل  -2سری زمانی دمای ساالنه مربوط به كشورهای موجود در منطقه مطالعاتی از سال  7772تا 8572

CRU
100%
80%
p < 0.1

60%

)(-
)(+

40%

P < 0.1

20%
0%
Annual

Fall

Summer

Spring

Winter

Fig. 9- Pixels percent with overall negative and positive trends and significant (P < 0.01) negative and
positive trends in annual and seasonal time scales

شکل  -7درصد پیکسل های با روند مثبت و منفی و روندهای مثبت و منفی معنیدار ( )P < 0.01در مقیاس زمانی ساالنه و فصلی

واقعیتها و نتایج تحقیق نشان داد که حوضه تواماً با افزایش بارش و
دما درگیر است .عواملی که میتوانند اثرات معکوسی بر آورد رودخانه
ارس و ورودي به سد آن داشته باشد .اما ،بنظر نمیرسد که این عوامل
اقلیمی به تنهایی توانسته باشند کاهش آورد رودخانه ارس را سبب
شوند .لذا ،ضروري است تا عوامل انسانی مانند تغییرات پوشش/کاربري
اراضی نیز مورد ارزیابی خاص قرار گیرند.

 ارزیابی دادههاي پایگاه اقلیمی  CRUنیز براي دما با استفاده اردادههاي مشاهداتی ایستگاه ماکو به انجام رسید که حاکی از عملکرد
مناسب آن براي استفاده در منطقه مطالعاتی بود .نتایج نشان داد که
منطقه مطالعاتی افزایش  4/499درجه سانتیگراد در سال را تجربه
کرده است .بررسی تغییرات فصلی دما نیز نشان از روند افزایشی آن در
تمام فصول به جز فصل پاییز دارد ،هرچند که این تغییرات در هیچ
یک از فصول معنیدار نبوده است.
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11- University of California Irvine
12- National Centers for Environmental Prediction
13- Global Precipitation Climatology Project
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