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 چکیده

زمانی بارش  هایسریحال بررسی نمود، آنالیز روند  و درگذشتهتوان به کمک آن سیر تحوالت بارندگی را هایی که مییکی از روش

های  مختلف زمانی استت. هد  این ژووه  واکاوی مکانی و زمانی روند بارش ستاالنه ایران با استفاده از ژایگاه داده هایمقیاسدر 

یت به ای آفرودبارش یاخته –اده کنترل کیفی شده ژایگاه د آمدهدستبهبا استفاده از بروندادهای  ژووه  این در. باشدمیآفرودیت 

و تفکیک مکانی  هجری خورشیدی 9231تا  9231 یزمانبازه  های این ژایگاه درارزیابی روند بارش ستاالنه کشور ژرداخته شد. داده

برآورد جهت  و کندال-من ژارامتری نا بارش ساالنه ایران از روش روند باشتند. جهت محاستبهدرجه می 5/0×  5/0و  35/0×  35/0

میانگین  زمانی هایسری در که داد ها نشانحاصل از واکاوی این داده نتایج سن استفاده شد. خط شی  روش روند از شتی  میزان

های آزمون مارهآ. ندارد وجود %15 و %11 اطمینان سطوح در داریمعنی کاهشی یا افزایشی روند ایران، بارش اییاخته و ایستگاهی

افزای  داشته  مترمیلی 921/0حدود  هرسالمتوسط بارش ایران در  طوربهنشان دادند که  بررستی موردستن در ستطوح اطمینان 

 کهدرحالیبوده است.  مترمیلی 239/9و  -971/0به ترتی  برابر  %11استت. ضتمن اینکه کمینه و بیشتینه کاه  بارش در ستط  

 .برآورد شده است مترمیلی 033/9و  -339/0به ترتی   %15ایران در سط   اییاختهکمینه و بیشینه بارش 
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 مقدمه -9

ازجمله (. Chappell et al. 2013)است  یضرور یامر هاریزیبرنامه یبارش برا ییراتتغ یو زمان یمکان یعاز مقدار، توز یآگاه

 نجیسو اعتبار ی ژا یالب،س بینیی و ژ سازیبه مدل توانیبارش را شاخص نموده است م یمیاقل فرا سنج یکه بررس یموارد

عنوان محور به یدبارش با یمیاقل فرا سنجاشاره نمود. لذا مطالعه  یمحصوالت کشاورز ملکردع سازیمدل و یهواشناس هایمدل

. بارش از متغیرترین عناصر اقلیمی است. این تغییرات هم در بعد مکان و هم یردموردتوجه قرار گ یآت هایریزیبرنامه یبرا یراهبرد

هیدرولوژیکی به لحاظ ایجاد  هایدستگاه به ورودی مهم    هایاز داده یکی عنصر این. دهددر بعد زمان در قال  اقلیم منطقه رخ می

 هبود برخوردار  ایویوه اهمیت از هاچشمه و رودها هیدر تغذ مهم منبع  عنوانبه و زیرزمینی آب یهابر سفرهتأثیر  ی،سطح یاناتجر

 ;Aligani et al. 2013مؤثر باشد ) تواندیم مینق  و ژراکندگی دیگر عناصر اقلی یینست که در تعا اقلیمی مهم عناصر از و

Gholizadeh et al. 2009 .)یهاالگو یقاز طر فرا سنج ینا یزبارش آنال یمکان یزمان ییراتتغ یژرکاربرد در واکاو یهااز روش یکی 

 Becker et al. (2006) به چند مورداشاره داشت. توانیم یاست. ازجمله مطالعات خارج ییفضا هاییو همبستگ یزمان هاییسر

ایستگاه واقع در این حوضه را  21ماهانه  ها روند بارشتحلیل فضایی زمانی روند بارش در حوضه رودخانه یانگ تسه ژرداختند. آن به

ی در بارش تابستان داریمعنی مثبت روند که داد نشان هاآن تحقیق نتایج. کردند محاسبه کندالمنسال گذشته با روش  50طی 

 ییفضا یروندها یایی/. درجه جغراف5یابی حوضه یانگ تسه با تفکیک مکانی وجود داشته و همچنین در ادامه با میان هایستگاها ل اغ

ساله اخیر یونان  50تحلیل روند سری زمانی بارش  Feidas et al. (2007)مختلف به کاربردند.  یهارا برای بخ  یمتفاوت یو مکان

بارش یونان  یهاکندال بر روی دادهها با انجام دو روش حداقل مربعات و منگردشی جو بررسی کردند. آن یهارا در ارتباط با شاخص

به بعد کاهشی بوده است. همچنین در ادامه این تحقیق، تغییرژذیری  9139که روند بارش ساالنه و زمستانه یونان از سال  یافتنددر

به کمک  ایمدیترانه نوسان جدید شاخص و اینوسان اطلس شمالی، نوسان مدیترانه یبارش در ارتباط با سه شاخص گردش جو

تا  9119 یهابارش را در ایسلند طی سال یااقلیم و روند منطقه ییرژذیریتغ Crochet (2007)انجام گرفت.   یتحلیل همبستگ

با تغییراتی در اندازه، مکان و رخداد  تواندیبارش م هاییوگیمطالعه نمود. وی معتقد است تغییرات درون ساالنه در و 3000

دت نوبه خود توسط شبه توانندیها مدر ارتباط باشد و این سامانه کنندیکه از روی ایسلند عبور م یاسمقبارشی بزرگ یهاسامانه

 یهاو مدل یآمار یهااز روش دهبا استفا Lenderink et al. (2009).قرار بگیرند یردر زمستان تحت تأث یوهونوسانات اطلس شمالی به

نشان  یجمطالعه کردند. نتا 3001تا  9153 یهاسال یهلند را ط یساحل یهابارش ترینیسنگ یرو یاسط  در ینق  دما یمی،اقل

در  .Brissette et al ( 2007) .شودیدرصد به مقدار بارش افزوده م 95 یاسط  در یگراد دمایهر درجه سانت ی داد که با افزا

 ی،بارش ازلحاظهمگن معنادار،  یهاژهنه یینمنظور تعبه یمیاقل یهاداده سازه سازیینهبه یچات در استان کبک کانادا، برا هضحو

اشاره کرد که  Askari et al. (2007)به  توانیم یزن یاستفاده کردند. از مطالعات داخل Moran ییفضا یاز شاخص خودهمبستگ

تحلیل  9110تا  9119 یهاایستگاه همدید طی سال 30بارش روزانه  یهادر ایران را بر اساس داده حدی یهابارش هاییهروند نما

از ایران مقدار ساالنه بارش در روزهای تر کاه  چشمگیری یافته است و البته  دوسومها نشان داد که در کردند. نتایج ژووه  آن

 فصلی و ساالنه ایران هاییروند تغییرات بارندگ Hajjam et al. (2008)ته است. یافی افزا متریلیم 90نمایه بارش سنگین بی  از 

 ها معتقدند که با توجه به ناکافیکندال و برآورد کننده شی  سن، مطالعه کردند. آنمن ینا ژارامتر یهامرکزی را با استفاده از روش

فصلی و ساالنه  هاییروند خاصی را بر بارندگ توانیروند، نم دفاق هایینسبت به سر داریدارای روند معن هاییبودن تعداد سر

منظور شناخت نظام تغییرات زمانی بارش استان اصفهان به تحلیل روند بارش به Asakereh (2005)نسبت داد.  عهموردمطالمنطقه 

، ایجاد در استان هاییاختهبرای  گرسیونها و با حل معادالت نرمال روی بر ژایه روش میانگین انتگرال ساالنه این استان ژرداخت.

ستان محاسبه کرد و معتقد است که بارش ساالنه استان اصفهان طی سه دهه گذشته حاوی کل ا یمتوسط تغییر بارش ساالنه را برا

 هایمارهدر شهر زاهدان، از آ یسرقت مسکون ییفضا یالگوها یینتب یبرا Brtav et al. (2013)( بوده است. 3روند سهمی )درجه 

و  یسرقت مسکون یالگوها یعتوز یننشان داد ب Moran یاستفاده کردند. شاخص کل LISAو  Moran ییفضا یخودهمبستگ

شاخص استاندارد شد ة  یمهاجرت با همان مقدار، ول یزن LISA یشاخص محل یبرا ین،درصد و همچن 0/ 5717مهاجرت با مقدار 
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 یرها غالگو یاییجغراف یدر فضا تری ب یخودهمبستگ یعکه توز دهدیامر نشان م اینها دارد و شاخص یگرنسبت به د تریی ب

کار از  ینژرداختند. جهت ا یرانا یراخ یهادهه یهابارش یادرون دهه یهمبستگ یواکاو به Alijani et al (.2015است. ) یتصادف

 یهابارش یادهه ینشان داد که الگوها یجگرفته شد. نتا ه( بهر9290-9210ساله ) 50 یدوره آمار یط یداده بارش اسفزار یگاهژا

 ییضاف یمثبت و نوار مرکز از خودهمبستگ ییفضا ی. نوار جنوب غرب از خودهمبستگاستباال برخوردار  یاخوشه یالگو یکاز  یرانا

سوم ایستگاه آمار بلندمدت تر از یکایستگاه همدید در کشور وجود دارد که کم 230به اکنون نزدیک هم .باشندیبرخوردار م یمنف

با توجه به گستره وسیع کشور، این تعداد ایستگاه برای بررسی  هواشناسی را در اختیار دارند.تر( متغیرهای ساله و یا بی  20)

رود و همچنین دارای نوسان مکانی و زمانی زیاد است؛ کافی تغییرات بارش که خود متغیرترین عنصر اقلیمی به شمار می

بلندمدت بارش در دسترس  هایبارش مناس  خواهد بود که داده هایداده یبررس یبرا ایلذا مطالعه  (. (Asakereh, 2005نیست

 یزمان  یراتیتغ کهییاست. ازآنجا نشدهانجام ییآمار فضا هاییتمرتبط با قابل یتاکنون ژووهش یرانا ژووهشگران قرار داشته باشد. در

با  رانیبارش ا یمکان یزمان ییراتتغ ی ارو ژ ی ژووه  ژ یاست لذا هد  اصل یکاربرد یمموضوعات اقل ینتربارش از مهم یمکان

 است. یتآفرود هایداده یگاهاستفاده از ژا

 هامواد و روش -2
موردمطالعه محدوده -2-5  

به ارزیابی روند بارش  9ای آفرودیتبارش یاخته آمده و کنترل کیفی شده، ژایگاه دادهدستاین ژووه  با استفاده از بروندادهای به

 90/90/9231تا  99/90/9231ی این ژایگاه با بازه مکانی خاورمیانه و جنوب شرق آسیا و بازه زمانی هادادهژردازد، ساالنه کشور می

درجه در تارنمای اینترنتی  5/0×  5/0و  35/0×  35/0هجری خورشیدی و تفکیک مکانی 

(http://www.chikyu.ac.jp/precip/index.html موجود )باشند یم(et al. 2012 Yatagai) . ی هادادهدر مطالعه حاضر

×  35/0تفکیک  باقدرت، v1101تحت عنوان  APHRODITE( از آخرین محصول ژایگاه داده APHROMEمنطقه خاورمیانه )

با  APHRODITE( سینوژتیک کشور و ژایگاه داده بارش 9از سایت مربوطه اخذ گردید. شکل ) nc" NetCDF.و فرمت  35/0

 اند.شدهدرجه در یک نما ارائه 35/0×  35/0تفکیک مکانی 

 

 

 / درجه35×  35/0با تفکیک مکانی  APHRODITEهای همدید ایران با ژایگاه یستگاهامقایسه  -9شکل 

                                                 
1- APHRODITE 

http://www.chikyu.ac.jp/precip/index.html
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 هاارزیابی روند داده -2-2

مناس  های روشتواند یکی از می 9سن ژارامتریک ناسری زمانی، استفاده از روش  یکرآورد نمودن شی  واقعی روند در جهت ب

 تواندمیشد. این روش زمانی  داده( بسط و گسترش 1968) Sen( ارائه و سپس توسط 1950) Thielباشد. این روش ابتدا توسط 

برابر  (9) رابطهدر  tf)(است که ی روند خطی باشد. این بدین معن از نوع قرار گیرد که روند موجود در سری زمانی مورداستفاده

 است با:

BQttf )(                                                                                                                           (9)     

، ابتدا بایستی شی  بین هر جفت داده مشاهداتی Qروند یعنی  خطشی مقدار ثابت است. جهت محاسبه Bروند و  خطشی  Qکه 

 ( محاسبه گردد:3) رابطهبا استفاده از 

                                                                                                                              
 (3) 

kjکه    است. در این معادلهix  وkx   هایانزممشاهداتی در  هایدادهبه ترتی j وk ،هر  برای است. با اعمال این رابطه

57n)در این تحقیق در سری زمانی وجود داشته باشد ixتعداد  nیعنی اگر  آید؛می دست به، یک شی  ایمشاهدهجفت داده 

)1(/2 اندازهبه(   nnN   برآورد شیiQ  برای این آیدمی دست به موردمطالعهخواهیم داشت. در مرحله بعد سری زمانی .

شوند و سپس با استفاده از یکی از معادالت زیر اقدام به تعیین میانه سری زمانی از کوچک به بزرگ مرت  می iQتعداد از  Nکار

 .گرددمی( استفاده 9) رابطه( و اگر زوج باشد از 2) رابطهفرد باشد از  موردمطالعه. اگر تعداد مشاهدات سری زمانی گرددمی

]2/)1[(  NQQ                                                              (2)  

][
2

1
]2/)2[(]2/[  NN QQQ                                        (9) 

)(روند  خطشی آمدن  دست به، روابطنتیجه حاصل از این  medQ و صعودی بودن روند بیانگرروند مثبت باشد  خطشی است. اگر 

درصد است. جهت  15در فاصله اطمینان  آمدهدستبهاگر منفی باشد دال بر نزولی بودن روند است. گام بعدی، آزمون نمودن شی  

 :گرددمیاستفاده  (5)انجام این آزمون از رابطه 

)(2/1 sVARZCa                                                (5) 

 است 96.1Zدرصد برابر با  15که برای سط  اطمینان  دوطرفهعبارت است از آماره توزیع نرمال استاندارد در یک آزمون  Zکه 

مراحل زیر بایستی ژیموده  SVAR)(و همچنین  Sآوردن مقدار ژارامتر  دست بهاست. جهت Sنیز واریانس ژارامتر SVAR)(و

 :sو استخراج ژارامتر sgnجمالت سری با همدیگر و اعمال تابع  تکتکمحاسبه اختال  بین  شود:

 


 


1

1 1

)sgn(
n

k

n

kj

kj xxS                       (1)   

سال(،  57در این تحقیق برابر با ) سریتعداد مشاهدات  nکه 
jx  وkx   هایدادهنیز به ترتی j ام وk سپس .باشندمیام سری 

 است. محاسبهقابل( 7رابطه )به شرح  3محاسبه تابع عالمت

















0)(1

0)(0

0)(1

)sgn(

kj

kj

kj

xxif

xxif

xxif

x                                                                                  (7)                                                                                    

                                                 
1  - Sen’s Slope Estimator Nonparametric Method 
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 90از  تربزرگسری زمانی  هایدادهاگر تعداد اند شده( که در زیر ارائه1( و یا )3) یکی از روابط وسیلهبه Sمحاسبه واریانس  و نهایتاً

 .شودمیبهره گرفته  (1) مورد باشد از رابطه 90از  ترکوچکو اگر  (3)مورد باشد از معادله 
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نیز بیانگر فراوانی  tحداقل یک داده تکراری وجود دارد و  هاآناست که در  هاییسریتعداد mمشاهداتی، هایدادهتعداد nکه

 :گرددمیمحاسبه  (90ابطه )حدود اعتماد باال و ژایین به کمک ر درنهایت و ؛استیکسان  باارزش هایداده
















2

2

2

1

a

a

Cn
M

Cn
M

                                                                                                      (90) 

 حال  است. آمدهدستبه( 3) رابطهاست که از طریق  هاییشی تعداد  nکه 
1M امین و 

12M هایشی را از بین  هاشی امین 

 شدهرفتهیژذفوق قرار گیرد فرض صفر  شدهاستخراجعدد صفر در دامنه بین دو شی   کهدرصورتی. نماییمیماستخراج  شدهمحاسبه

رت فرض صفر رد شده و وجود روند در سط  اطمینان مورد آزمون . در غیر این صوگرددمی تأیید هادادهو عدم وجود روند در سری 

iiتعداد تفاضل  n( 9) رابطهدر  Bآوردن مقدار  دست بهجهت  درنهایتگردد. ژذیرفته می Qtx   سپس میانه شودمیمحاسبه .

 .گذاردمیرا اختیار  Bاین مقادیر، برآورد 

 و بحث هایافته -9
 میانگین روند تحلیل -9-5

 35/0ای ساالنه ایران مبتنی بر برونداد ژایگاه داده بارش آفرودیت با دقت مکانی در این ژووه  سری زمانی میانگین بارشی یاخته

بررسی  %15و  %11ها در سط  اطمینان کندال و سن محاسبه گردید و معنی آماره-های آزمون مندرجه قوسی توسط آماره 35/0×

( برای مجموع بارش ساالنه ایران در سطوح روند 9231-9231ان دادند که در طول دوره موردمطالعه )شده نشهای انجامشد. تحلیل

نبوده است. الزم به ذکر   ±75/3 و  ±11/9داریتر از محدوده معنیدر هیچ زمانی باالتر یا ژایین U|| چراکهداری دیده نشد؛ معنی

محاسبه گردید. علیرغم عدم وجود روند در میانگین  31/9شده برای مجموع بارش ساالنه کشور محاسبه zاست که مقدار نمره 

طور متوسط بارش ایران در هرسال های آزمون سن در سطوح اطمینان موردبررسی نشان دادند که بهای ایران، آمارهبارش یاخته

به ترتی  برابر  %11ای  داشته است. ضمن اینکه کمینه و بیشینه کاه  بارش در سط  متر افزمیلی 921/0چیزی در حدود 

 033/9و  -339/0به ترتی   %15ای ایران در سط  که کمینه و بیشینه بارش یاختهمتر بوده است. درحالیمیلی 239/9و  -971/0

 (.9متر برآورد شده است )جدول میلی

 %15و  11کندال و سنس در تحلیل روند میانگین بارش ایستگاهی ایران در سطوح اطمینان % -من های آزمونمقادیر آماره -9 جدول

 

 دوره آماری
%95minB  %99maxB

 
%99minB  

 )میلی متر(
%95maxQ

متر)میلی   

%95minQ

 )میلی متر(
%99maxQ

 )میلی متر(
%99minQ

 )میلی متر(
medQ  

 )میلی متر (

-3007 

9157 

)میلی متر(   

934/0  

)میلی متر(   

974/0-  

323/3  000/3  94/343  77/230  07/349  74/204  
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 نوشت: (99رابطه )صورت توان بهروند بارش ساالنه کشور را می رابطه

             (99 )                                                                              47.21646.191)19512007(*439.0)57( f 

 استهای مختلف حاکی از تغییرات جدی در اقلیم های سازمانگزارش .استدهنده افزای  بارش در سط  کشور نشتان( 99) رابطه

روند بارش ستتنگین  30از نیمه دوم قرن  (9IPCC, 2013) تغییرات آب و هوایی های هیئت بین دولبر استتاس گزارش کهیطوربه

میانگین بارش  هایدادهطورکلی برازش نمودار خط ستتتن بر به هتای رگبتاری( در نقاط مختلف جهان رو به افزای  استتتت)بتارش

دار افزای  بارش این مق (.9 ای ایران نیز حاکی از افزای  ناچیز بارش در طول دوره آماری موردمطالعه بوده استتتت )شتتتکلیاخته

و موج   استتتوزه رهای رگباری و یکی تر نخواهد بود بلکه ناشتتی از مقدار تجمعی بارشهادورهبه معنای افزای   آمدهدستتتبه

آسا و شدید خواهد بود که بر . افزای  مقدار بارش در فصول سرد سال سیلاستهای اقلیمی همچون سیل افزای  رخدادهای فرین

یابد. همچنین در فصتتول گرم ستتال نیز با توجه به خشتتک و یافته و وقوع ستتیل افزای  میامکان نفوذ در زمین کاه این استتاس 

 .تواند معر  یک شرایط مناس  برای وضعیت آبی کشور باشدخشک بودن اکثر مناطق کشور و مقدار باالی تبخیر و تعرق نمینیمه

 

 

 ای ایرانهای میانگین بارش یاختهادهبرازش نمودار خط سن بر سری زمانی د -9شکل 

 روندهای همنقشه واکاوی -9-2

( توسط آزمون هجری خورشیدی 9231-9231ساله ) 57زمانی دریک بازه  بارش آفرودیت، یاخته ژایگاه داده 3919های بارش داده

 395هایی از روندهای کاهشی )هرچند نشانهکندال موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این دو روش نشان داد که سنس و من

 932یاخته روند کاهشی و  932شود، اما از این روندها تنها های ساالنه ایران مشاهده مییاخته( در بارش 9127یاخته( و افزایشی )

شده است. ( نشان داده3شکل ) روند بارش ساالنه کشور دراند. نقشه همهای ساالنه ایران داشتهدار در بارشییاخته روند افزایشی معن

دار بارش یهایی از شرق خراسان و قوچان با روند کاهشی معنزابل، دشت مغان، بخ  دشت دهد که دشت لوت،( نشان می3شکل )

قی، های شرباشند را فراگرفته است. بخ خشک میکه دارای اقلیمی خشک و نیمه باشند. درواقع روند منفی بارش، نواریمواجه می

دار بارشی نیز در امتداد یداری در میزان بارش ساالنه ندارند. روند مثبت معنشمال شرق و شمال غرب کشور نیز روند کاهشی معنی

یان کرد توان بطورکلی میهای میانی البرز روند افزایشی داشته است. بهو بخ  کوه زاگرس از استان کردستان تا زاگرس فارسرشته

 است. اضافه شمال غرب روندی کاهشی رادارغربی کشور روندی افزایشی و نیمه شرقی بهکه میزان بارش نیمه 

                                                 
1  - Intergovernmental Panel on Climate Change 
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 هجری خورشیدی( 9231-9231) بارش ساالنه ایرانروند نقشه هم -3 شکل

شود شی  گونه که مشاهده میدهد. هماندرصد نشان می 15داری بارش ستاالنه را در ستط  ( کمینه شتی  روند معنی2شتکل ) 

که است که شود. این درحالیهایی از نوار شتمالی کردستتان مشتاهده میروند مثبت بارش در نوار زاگرس مرکزی و جنوبی و بخ 

ویوه ترین شی  روند منفی در نوار ساحلی شمال بهباشتند. بی ن بارش ستاالنه دارا میبقیه نقاط کشتور شتی  روند منفی در میزا

های که است که بخ ای از نقاط شمال شرق نمایان است. این درحالیهای شترقی زاگرس شمالی و ژارهبخ  نیمه غربی ستواحل،

 اشند.بتری را در میزان بارش دارا میمرکزی و شرق کشور شی  روند منفی مالیم

 

 درصد 15داری معنیهجری خورشیدی( در سط   9231-9231) بارش ساالنه ایراننقشه کمینه شی  روند  -2 شکل
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شده درصد اکثر مناطق کشور با شی  مثبت نشان داده 15داری در سط  معنی( 9بیشینه شی  روند بارش ساالنه )شکل  در نقشته

. کمینه آن نیز در نوار شرقی و شمال غربی استنوار کوهستانی زاگرس، کرمان و باریکه مرکزی البرز  استت. بیشتینه روند مثبت در

 ...های داخلی نمایان استویوه در بلوک لوت و دشتکشور به

 

 درصد 15داری هجری خورشیدی( سط  معنی 9231-9231) ساالنه ایرانروندبارشنقشه بیشینه شی   -9 شکل

 ،(5شکل ) درصد دارا نیست 15کمینه تفاوت چندانی با سط   ازلحاظدرصد نیز  11های شی  روند بارش ساالنه در سط  نقشه

های ویوه زاگرس مرکزی و جنوبی دارای روند افزایشی است و بارشهای زاگرس بهدرصد، بارش 11 داریبنابراین در سط  معنی

های مرکزی و شرقی کشور درصد بارش 11داری شمال و شمال شرق کشور روندی کاهشی داراست. در سط  معنی زاگرس مرکزی،

ها جلگه اما در هر دو سط  زاگرس مرکزی و جنوبی و درصد برخوردار است؛ 15داری تری نسبت به سط  معنیاز کاه  نسبتاً بی 

 (.1کل ش)و سواحل جنوبی و شمالی بیشینه شی  بارش را دارند 

 

 درصد 11داری هجری خورشیدی( سط  معنی 9231-9231) ساالنه ایراننقشه کمینه شی  روند بارش  -5 شکل
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 درصد 11داری معنیهجری خورشیدی( سط   9231-9231) ساالنه ایراننقشه بیشینه شی  روند بارش  -1 شکل

 گیرینتیجه -1
های آزمون ستنس در ستطوح اطمینان موردبررسی نشان دادند که ای ایران، آمارهرغم وجود عدم روند در میانگین بارش یاختهعلی

است. ضمن اینکه کمینه و بیشینه کاه   داشتته افزای  مترمیلی 921/0طور متوستط بارش ایران در هرستال چیزی در حدود به

ای ایران در که کمینه و بیشینه بارش یاختهدستت آمد. درحالی متر بهمیلی 239/9و  -971/0به ترتی  برابر  %11بارش در ستط  

درصد  11 و 15داری بارش ساالنه در سط  معنی متر برآورد شتد. کمینه شی  روندمیلی 033/9و  -339/0به ترتی   %15ستط  

های بخ  ترین شی  روند منفی در نوار ساحلی شمال، بی هایی از نوار شمالی کردستان ودر نوار زاگرس مرکزی و جنوبی و بخ 

های درصد، بارش( 15،11) داریبنابراین در هر دو سط  معنی ای از نقاط شتمال شترق نمایان است؛شترقی زاگرس شتمالی و ژاره

 که رسدمی نظر به اول نگاه در زاگرس دارای روند افزایشتی استت و نوار شمال و شمال شرق کشور شی  روند بارش کاهشی است.

 ورکش آب منابع برای جدی بارش تهدیدی کاه  این بلندمدت در که دریافت توانکاه  بارش در برخی نقاط ناچیز باشتد اما می

 وجودبااین ،مترمکع  است میلیارد 900 حدود هرسال در طور متوسطبه ایران در جوی نزوالت از حاصل هایآب اگرچه مقدار. است

 جوی نزوالت از حاصتتل هایآب به شتتدتبه ایران که همچون کشتتوری برای هرستتال، در آب مترمکع  میلیارد یک تقریباً کاه 

 .سازد مواجه آب بحران کمبود با را ایران و باشد هشداردهنده تواندمی نیازمند است
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Abstract: 

One of the ways to assess the rainfall trends in the past and present is through trend analysis of 

time series of rainfall at different scales of time. The aim of this study was to analyze the spatial 

and temporal trend of annual rainfall in Iran using Aphrodite's database. In this study, using the 

quality- controlled resulting outputs of Aphrodite cell precipitation database in order to assess the 

trend of the country's Iran's annual rainfall. The base data for the period of 1950 to 2007, and with 

the spatial resolution is of 0.25 × 0.25 and 0.5 × 0.5 degrees were used. Iran's annual precipitation 

trend was calculated using non-parametric Mann-Kendall method and in order to estimate the slope 

of trend the age line slope method was conducted. The results of the analysis of these data showed 

that in the time series of mean cell and Iran precipitation stations of Iran precipitation, there is was 

no significant increasing or decreasing trend at confidence levels of 99 and 95%. Age test statistics 

at the assessed confidence levels showed that the average rainfall of Iran has increased by about 

0.439 mm/yr per year. In addition, the minimum and maximum decrease in rainfall at 99% level 

was -0.476 and 1.321 mm respectively. While the minimum and maximum Iran cellular 

precipitation at 95% level was estimated to be -0.221 and 1.088 mm respectively. 

Keywords: Iran, Mann Kendall, Precipitation, Aphrodite Base 


