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بررسی روند تغییرات زمانی -مکانی دما و بارش در حوضه آبریز طشک-بختگان
سمیه ایمانی امیرآباد ،*1،2اشکان فرخنیا ،3سعید مرید ،4رضا روزبهانی

5

 1کارشناس پژوهشی ،پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب ،موسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری ،گروه مهندسی محیطزیست-منابع آب ،دانشکده محیطزیست ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 3مدیر گروه ،پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب ،موسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
 4استاد ،گروه مهندسی منابع آب ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ایران.
 5مدیر پژوهشکده ،پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب ،موسسه تحقیقات آب ،وزارت نیرو ،تهران ،ایران.
خالصه :یکی از چالشهاي جدی در عصر حاضر تغییر اقلیم و تأثیر آن بر منابع آب در دسترس است .در این راستا بررسی

تغییرات زمانی و مکانی بارندگی و دما ،بهعنوان پارامترهای تأثیرگذار بر وضعیت منابع آب ،میتواند در ارزیابی شرایط
هیدروکلیماتولوژی حوضه و اتخاذ سیاستهای مدیریتی مناسب باشد .در این تحقیق ابتدا روند زمانی بارش و دما ساالنه

حوضه آبریز طشک-بختگان در یک دوره آماري  30ساله ( )1981-2010با استفاده از روشهای آماری غیرپارامتریک من-

ت مکانی این پارامترها در سطح حوضه از تکنیکهای
کندال ،اسپیرمن ،شیب سن و پتی بررسی شد .سپس برای درک تفاو 
درونیابی عکس فاصله ( ،)IDWچندجملهای محلی ( ،)LPIچندجملهای جهانی ( )GPIو روش تابع و روش تابع شعاعی

( )RBFمختلف استفاده شد .نتایج نشان داد بارندگی طی دوره  2010-1981به میزان 14/3درصد کاهش و دما به میزان

 3/5درصد افزایش داشته است که روند تغییرات برای بارش و دما به ترتیب در سال  2004و  1985اتفاق افتاده است .اما
روند کاهش بارندگی در منطقه برخالف افزایش دما معنیدار نیست .با این وجود ،استفاده از روش کریجینگ برای بررسی
تغییرات مکانی بارندگی و روش تابع شعاعی برای بررسی تغییرات مکانی دما در حوضه مورد مطالعه بدلیل کمترین خطای

گزارش شده پیشنهاد میگردد .مقایسه تکنیکهای درونیابی نیز نشان داد روش کریجینگ معمولی و توابع پایه شعاعی با
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درونیابی

حداقل خطا ،بهترین روش برای تجزیه و تحلیل مکانی بارش و دما هستند.

 -1مقدمه

ضروری بنظر میرسد [ 2و .]3

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم باعث تغییرات قابل توجهی در

با بررسي دادههاي تاريخي اقليمي ،استخراج الگوي تغييرات

متغیرهای محیطی و منابع آب در دسترس شده است که این تغییرات

احتمالي اقليم در آينده و بررسي اثرات آن بر منابع آب ،ميتوان

میتواند تهدید جدی برای زندگی مردم ،کشاورزی ،محیطزیست،

برنامههاي سازگاري با تغييرات اقليم را جهت کاهش خسارات احتمالي

اقتصاد و صنعت باشد .در این بین تغییرات الگوهای بارش و دما بهطور

آن تدوين نمود [ .]4اين موضوع در مناطق خشک و نیمهخشک

مستقیم بر مدیریت منابع آب ،کشاورزی ،هیدرولوژی و اکوسیستم
تأثیر خواهند گذاشت [ .]1بدین منظور بررسی الگوهای مکانی و
زمانی بارش و دما و تغییرات آنها ،جهت درک سیستم ،مدیریت

همانند ایران که آب در دسترس وابستگي شديدي به تغييرات بارش
و دماي هوا دارد ،ضروری بنظر میرسد [ .]5برای مدیریت بهتر منابع
آب و اقتصاد در این مناطق ,تحلیل روندها و تغییرات ناگهانی اقلیمی

مناسب منابع آب حوضه و پیشبینی خطرات ناشی از آن امری

از اهمیت بسیاری برخوردار است .چرا که با تحلیل روند در سریهای

* نویسنده عهدهدار مکاتباتs.imani@ut.ac.ir :

زمانی پارامترهای اقلیمی (بعنوان مثال بارش و دما) میتوان تغییرات

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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تغییرات در پارامترهای اقلیمی ،استفاده از روشهای درونیابی مناسب

اقلیمی را ردیابی و درک کرد [.]6
از نظر کلي ،روند به معني مؤلفه بسامد کوتاه يک سري زماني

جهت مکانی کردن اطالعات آنها ضروری است.

و به بيان سادهتر ،تغييرات ميانگين آماري آن در طول زمان است

بدین منظور هدف اصلی این پژوهش شناسایی روند مکانی و

[ .]7جهت تشخيص روند در سريهاي زماني متغيرهاي اقليمي

زمانی بارش و دما ،بعنوان مهمترین و مورد بحثترین پارامترهای

و هيدرولوژيکي از روشهاي آماري مختلفي استفاده ميشود كه

تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است .شایان ذکر است ،در اکثر مطالعات

متداولترین آنها در مرجع [ ]8آمده است .این آزمونها به دو دسته

عمدتا یک یا دو پارامتر در شناسایی روند زمانی یا مکانی استفاده

پارامتریک و غيرپارامتریک قابل تفكيكهستند .آزمونهاي پارامتري

شده است که در این مطالعه سعی شده است با استفاده از  4شاخص

نسبت به آزمونهاي غيرپارامتري توان بيشتري در تشخيص روند دارا

آماری ،روند زمانی و درصد تغییرات این پارامترها در ایستگاهها و

هستند و هنگام استفاده از آنها بايستي دادهها تصادفي (مستقل)

بصورت مکانی در سطح حوضه آبریز طشک-بختگان بررسی شود.

و داراي توزيع نرمال باشند .از طرف ديگر آزمونهاي غيرپارامتري

دلیل انتخاب این حوضه نیز ،نقش قابل توجه تغییرات اقلیمی در

در صورت تصادفي بودن دادهها قابل استفاده بوده و به نرمال بودن

وضعیت منابع آبی و خشک شدن درياچه بختگان است.

دادهها نيز حساس نيستند [ .]9آزمونهاي من-کندال 1و اسپيرمن

2

نمونههايي از آزمونهاي غير پارامتريک هستند که در مطالعات مختلف

 -2مبانی و روشها

بهکرات مورد استفاده قرار گرفتهاند [ .]13-10با توجه به اينکه در

-2-1محدوده مطالعاتی و دادههاي مورد استفاده

اين روشها کميسازي تغييرات مشخص نميشود؛ در مطالعات

حوضه آبريز درياچههاي طشك و بختگان با وسعت 27215/6

مختلف از روش غیرپارامتري شيب سن 3استفاده ميشود [.]16-14

کیلومترمربع ،بخشهايي از مناطق شمال ،مركز و جنوب شرقی استان

همچنین جهت تعيين زمان وقوع تغييرات در سري زماني متغيرهاي
هيدروکليماتولوژي ،ميتوان به آزمونهاي غیرپارامتري تغيير نقطه
ميانه اشاره کرد که يکي از مهمترين آنها آزمون پتي 4ميباشد [17
و  .]18این روش در شناسایی سال وقوع معنیدار تغییرات اقلیمی و
استفاده از اطالعات موجود از بعد این نقطه تاکنون جهت استفاده در
مطالعات آماری و برنامهریزی بلند مدت منابع آب بسیار مفید است.
شایان ذکر است براي تأیید روند در يک سري زماني ،حداقل دو روش
باید وجود روند در سری زمانی را تائید کنند [ .]19در این راستا در
دهههای گذشته متغیرهای هيدرولوژيکي و اقليمي متفاوتي بسته به
هدف مطالعات جهت بررسي روند زمانی مورد استفاده قرار گرفته
است که شامل متغيرهاي اقليمي دما و بارش [ 20و  ،]21آب در
دسترس جريان رودخانهها [ ]23-22و یا تخلیه آبهای زیرزمینی
[ ]24است.
از سوی دیگر ،متغیرهای بارش و دما در ایران عمدتا در همه نقاط
قابل اندازهگیری نبوده و دادههای مشاهداتی مربوطه ،بهشکل نقطهای
و عمدتا در فواصل نامنظم در دسترس است .لذا جهت ارزیابی دقیق
)Mann-Kendall (M-K
)Spearman (SR
)Sen’s Slope (SS
)Pettit Test (PT

1
2
3
4
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فارس به همراه مناطق جزئی از استان کهکيلويه و بویراحمد را شامل
ميشود .حوضه اين درياچهها در مختصات جغرافيايي  ٥١درجه و ٤٢
دقيقه تا  ٥٤درجه و  ٣٣دقيقه طول شرقي و  ٢٩درجه و  ٢دقيقه
تا  ٣١درجه و  ١٥دقيقه عرض شمالي واقع شده است .رقوم ارتفاعي
حوضه بين  1399تا  3915متر از سطح دریا ميباشد که بلندترین
نقطه آن در غرب حوضه و کمترین ارتفاع در حاشیه دریاچه طشک-
بختگان میباشد (شکل .)1
حوضه آبريز طشک-بختگان شامل درياچههاي کافتر ،طشک
و بختگان و رودخانههاي دائمي کر و سيوند ميباشد .سد درودزن
بهعنوان يكي از قدیمیترین سدهاي منطقه و سدهاي مالصدرا و سيوند
در دهههاي اخير بهمنظور كنترل سیالبها ،تأمین آب براي نيازهاي
شرب ،كشاورزي ،صنعت و توليد برق در اين حوضه به بهرهبرداری
رسیدهاند.
رژیم جریان رودخانه کر برفی -بارانی بوده و بخش عمده آب
آن به مصرف آبیاری میرسد .بطوریکه بخش پایاب آن در فصل
تابستان فاقد جریان آب میباشد .رودخانه سیوند نیز پس از جریان از
دشتهای قادرآباد و سعادتآباد در محلی به نام پلخان به رودخانه
کر میپیوندد .در گذشته رودخانه در این محل دارای آب دائم بوده
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Fig . 1. Tashk-Bakhtegan basin with selected stations

است که آبدهی آن در تابستان در اثر آبیاری به اراضی مجاور رودخانه

 -2-2آزمونهاي آماري
 -آزمون من-کندال ()MK

به شدت کاهش مییابد .اما با بروز خشکسالیهای چند سال اخیر و
احداث سد مالصدرا در  14کیلومتری سعادتشهر جریان رودخانه در
این محل بهصورت فصلی تغییر یافته است .رژیم جریان آب رودخانه
در بخش باالدست دریاچه کافتر برفی بارانی ولی در بخش پایینی
حوضه دارای رژیم بارانی است.
در اين تحقيق پس از بررسي همگنی و صحتسنجی دادهها،
 30ايستگاه بارانسنجی و  10ايستگاه دماسنجي با دوره آماري 30
ساله ( )1981-2010که عالوه بر کفايت طول دوره آماري ،از توزيع
مکاني مناسبي نيز در سطح حوضه برخوردار بودند ،انتخاب گرديد.

یکی از متداولترین آزمونهای آماری تشخیص روند در
سریهای زمانی است که کاربرد آن توسط سازمان جهاني هواشناسي
توصيه شده است [ .]25در اين آزمون فرض صفر ( )H0و فرض مقابل
( )H1به ترتيب معادل عدم وجود روند و وجود روند در سري زماني
دادههاي مشاهدهاي است .روابط مربوطه جهت تعيين مقادير آماره
من-کندال بهصورت زير است:
()1

در شکل  ١موقعيت ايستگاههاي مذکور نشان داده شده است .در
اين مرحله جهت اطمينان از صحت و دقت اطالعات جمعآوري شده،
ابتدا بررسيهاي عيني ،آزمونهای آماری و مقايسه ارقام ايستگاههاي
مجاور با يكديگر صورت پذيرفت و اعداد و ارقام مشكوك و غير
قابلقبول حذف گرديد .شایان ذکر است دادهها در این بازه کامل

(− Xi

n

j

∑ sgn( X

n −1

∑= S

i =1 j =i +1

در اين رابطه  nتعداد دادههاي موجود در سري  Xjو  Xiبه

ترتيب دادههاي  jاُم و  kاُم در سري هستند .تابع عالمت برابر رابطه
زير ميباشد:
()2

نبوده و تکمیل و سپس تصحیح دادهها صورت پذیرفته است.

2933

if ( X j − X i ( > 0 

if ( X j − X i ( = 0 

if ( X j − X i ( < 0

1

sgn( X j − X i ( = 0

− 1
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سپس آماره آزمون با استفاده از رابطه ( )3محاسبه ميگردد:

S > 0

S =0

S < 0


()3

if
if
if

 S −1

(  VAR( S

= 0
 S +1

(  VAR( S

ویتنی میباشد که برای تشخیص تغییرات آماری در سریهای زمانی،
در شرایط مشخص نبودن زمان وقوع تغییر قابل استفاده است .در این
آزمون فرض صفر به معنای عدم تغییر متغیر مکان مربوط به توزیع
ZM

میباشد که برای قبول و رد آن بایستی آماره آزمون پتی تعیین و مورد
بررسی قرار گیرد .برای محاسبه آماره این آزمون ،ابتدا سری زمانی
پارامتر  Utبا استفاده از رابطه زیر تعیین میگردد:

که در اين رابطه ( VAR(Sمطابق رابطه زير تعيين ميشود:

1  n(n − 1((2n + 5( −
 q

18  ∑ p =1 t p (t p − 1((2t p + 5( 



()4

آماری (متوسط ،میانه و  )...در سری زمانی مورد بررسی در طول زمان

= ( VAR ( S

()7

t

U T = ∑∑ j = t +1 sgn( xi − x j ( forX : x1 , x2 , x3 .......xT
T

i =1

که در آن تابع  sgnطبق رابطه ( )2محاسبه میشود .آماره این

که در آن  qمعرف تعداد سریهایی است که در آنها حداقل
يک داده تکراري وجود دارد و  tنيز بيانگر تعداد دادهها باارزش

يکسان است .آماره آزمون  M-Kتقریباً از توزيع نرمال استاندارد
تبعيت ميکند.

آزمون نیز برابر است با:
UT
T .t − t 2

()8

KT = max

 آزمون ()SSدر اين روش تغييرات در مقادير سـري زمـاني بـر اسـاس

 -آزمون اسپیرمن ()SR

محاسـبه شيب تغييرات بين کليه جفت دادههاي مشـاهداتي (بـه

یکی دیگر از آزمونهای غیرپارامتریک متداول برای تعیین وجود

ازاي  nداده تعداد کل شيبها برابر با) (n×(n-1)/2ميباشد

روند میباشد که بر اساس همبستگی رتبه-پایه بین دو دستهبندی از

محاسبه شده و ميانه آنها بهعنوان مقدار متوسط شيب سري زماني

سری زمانی تعریف میشود .برای سری زمانی  Xiکه در آن  Iiاندیس

مورد بررسي در نظر گرفته ميشود .مقدار مثبت شيب ميانه حاکي

ترتیب وقوع و  Riاندیس مرتبه باشد ،ضریب همبستگی اسپیرمن

از صعودي بودن روند و مقدار منفي آن دال بر نزولي بودن آن است.

برابر خواهد بود با:
6∑ d i2
N3 − N

()5

rs = 1 −

که در آن  d i = I i − Riمیباشد .آماره اين آزمون طبق رابطه
زیر محاسبه میشود:

N −2
(1 − rs ( 2

()6

Ts = rs

که در آن مقدار  TSاز توزیع تی -استیودنت با درجه آزادی
 2-v=Nتبعيت میکند .بنابراین در سطح معنیداری  ،αدر صورتی
که برقرار باشد ،روند در سری زمانی مورد بررسی معنیدار خواهد بود.

-2-3روشهای درونیابی
روشهای درونیابی ﺑﻪ دو ﺷﻴﻮه ﻗﻄﻌﻲ و زمینآمار اﻧﺠﺎم میشوند.
در روشهای قطعی ،درونیابی با استفاده از توابع ریاضی انجام
میشود .برخی از این روشها شامل درونیابی عکس فاصله ( ،)IDW
1

چندجملهای محلی ( ،)LPI1چندجملهای جهانی ( )GPI1و روش
تابع و روش تابع شعاعی ( )RBF1میباشند.
در روش زمینآمار درونیابی بر مبنای موقعیت مکانی پایهگذاری
شده و به توابع ریاضی و آمار متکی است .بدین لحاظ میتوان موقعیت
مکانی و مقدار کمیت نمونهها را مورد تحلیل قرارداد .در این روش
از مدل واریوگرام (تغییرنما) برای توصیف پیوستگی فضایی دادههای
ورودی و تخمین مقدار مکانهای اندازهگیری نشده استفاده میشود
[ .]26به بیانی دیگر برای مدل نمودن همبستگی مکانی متغیرهای

 آزمون پتی ()PTاین آزمون یک آزمون غیرپارامتریک مستخرج از آزمون من-
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که به فاصله بین نقاط درونیابی شده و نمونهبرداری شده وابسته است.

بسته به نوع متغیر ،دقت متفاوتی را ارائه میکنند [.]26
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،از روشهای ﻣﺨﺘﻠﻒ درونیابی ﻗﻄﻌﻲ و زمینآمار
ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي روند بارش و دما اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ که در ادامه
توضیح داده خواهد شد.

تعریف ریاضی این روش در رابطه ( )11آمده است.
()11

( Z ( x( = ∑i =1 ai f i ( x( + ∑ j =1 bi Ψ (d i
n

m

در این معادله تابع پایه شعاعی dj ،فاصله بین نقاط نمونهبرداری

 -روش عکس فاصله ()IDW

شده و پیشبینیشده نقطه  F(x( ،xروند تابع و عضو اساسی برای

روش وزندهی عکـس فاصـله ( )IDWیـک روش درونیـابی

چندجملهایهای با درجه کمتر از  mاست .روش تابع شعاعی بر حسب

که نمونههـاي نزدیـک بـه نقطـه مجهول نسبت به نمونههاي دورتر

کششی ( ،)SWT2اسپیالین چندجملهای درجه دوم (،)MQ3

فضایی غیراحتمالی اسـت .معیار وزندهی در اين روش ،بدینصورت
وزن بیشتري مـیگیرنـد.
ارتباط فضـایی مقـادیر جفت نمونهها یـک رابطـه کاهشـی
سـاده برحسـب فاصـله نیست .بدين منظور یک توان براي عکـس
فاصـله در نظر گرفتـه شده است ،مقادیر متداول نسبت داده شده

نوع تابع ،دارای  5نوع اسپیالین کام ً
ال منظم ( ،)CRS1اسپیالین
اسپیالین چندجملهای معکوس ( ،)IMQ24اسپیالین صفحهای نازک
( )TPS35است که هریک از این روشها دارای معادالت متفاوت بوده
و استفاده از آنها جوابهای متفاوتی به دست میدهد.

به توان ،برابر بـا  1،2،3و در مواردي  4و  5است .در اين روش مقدار

-چندجملهای محلی ()LPI

متغير مکاني مورد بررسي بر اساس مشاهدات و مطابق روابط زير
تعيين ميگردد:

استفاده میشود .این روش نسبت به کریجینگ خودکارتر عمل
n

Z * = ∑Wi × Z i

()9

i =1

()10

در این روش ،برای درونیابی از یک فرمول (غالباً چندجملهای)

1 a
(
di
Wi = n
1
( (a
∑
i =1 d i
(

در اين رابطه ،مقدار هر نقطه مجهول ( )*Zبر اساس ترکیـب
خطی از نقاط معلوم ( )Ziواقع در همسایگی آن و وزن دادن به نقاط
شرکتکننـده در درونیـابی ( )Wiبرحسـب فاصـله ( )diو توان
عکس فاصله ( )aمحاسبه میشود .پارامتر  aتعیینکننده اهميت
نقاط نزديکتر است و هر چقدر مقدار آن بيشتر باشد بر اهميت نقاط
نزديک افزوده ميشود .اين روش در مواقعي که دادهها از يک ساختار
مکاني مناسب برخوردار نباشند ،نسبت به روشهاي زمینآماری مانند
کريجينگ يا اسپیالین صفحهای نازک نتايج بهتري به همراه دارد

میکند و انعطافپذیری کمتری در ایجاد نقشهها دارد .استفاده از این
روش در مناطق کوچک که تغییرات یا نقاط نمونه در آن کم است
مورد استفاده قرار میگیرد [.]28
روش کریجینگتخمینگر کریجینگ با تکیه بر منطق میانگین متحرک وزندار
بهعنوان یکی از بهترین تخمینگر خطی نااریب است .در این روش
با بهکارگیری نیم متغیرنما ،پیوستگی مکانی آنها را تفسیر و سپس
نحوه تعیین وزن دادههای نمونه برای تعیین نقاط فاقد آمار مشخص
میگردد .وزن با استفاده از جهت و فاصله نقاط نسبت به یکدیگر
محاسبه میشود .فرمولهای این روش با استفاده از روابط زیر تعریف
میشود:
()12

n

( Z v* = ∑ λi Z (νi
i =1

که در آن مقدار تخمینی ،وزن یا مقدار اهمیت کمیت وابسته به

[.]27

Completely regularized spline
Spline with Tension
Multi-quadratic function
Multi-quadratic function
Thin Plate Spline

 روش تابع شعاعی ()RBFدر این روش از یک تابع عمومی وابسته به فاصله استفاده میشود
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نمونه (نقطه)  iاٌم و مقدار نمونه (نقطه)  iاٌم است .مقدار پارامتر رابطه
زیر محاسبه میشود:

در این بخش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﻭﻧﺪ بارش و دما ساالنه در

()13

K .λb = b

در این رابطه  Kماتریس کوواریانس بین دادهها و  bبردار
است .در این روش
برآوردخطی
تخمیون ر
بهترین
کوواریانسیکی
تحرک وزندار بهعنوان
اارییباشد.
شده ،م
مشاهده
بین ازنقاط
را تفسیر و سپس حوه تعیین وزن دادههاي مو ه براي تعیین قاط فاقد آمار
قاط سبت به یکدیگر محاسبه میشود .فرمولهاي این روش با استفاده از روابط
-2-4ارزیابی عملکرد روشهای درونیابی
براي ارزیابی روشهاي درونیابی و سنجش صحت دادههای

n
مطالعه
این
برآورد شده ،معیـارهـای مختلفـی وجـود دارد .که در
( Z v* =  i Z (i
2
از روش ارزيابي متقابل 1و فرم متداول آن یعنی روش i =1
یکی-بیرون
پارامتر
است.
این iاٌم
قطه)
است.اٌم و
قطه) i
استفادهه (
کمیت وابسته به مو
مقدار در هر
پیداست
روش
مقدار کهمو ازه (اسم
همانطور
شده

مرحله یکی از دادهها برای اعتبارسنجی از روند محاسبات حذف شده
معیارهای
و بقیه دادهها برای تخمین و درونیابی استفاده میشوندK .b = b.
5
حداکثر خطا برای مقایسه
MEو
خطا3قاط،RMSE
 MAEمویباشد.
ورد شده
مشاهده 4و برآ
برآوردبین
 bبردار کوواریا س

روشهای درونیابی استفاده شد .روابط حاکم بر این روشها به شرح

ذیل میباشد:
ت دادههاي برآورد شده معی اره اي مختلف ی وج ود دارد .که در این مطالعه از
یکی-بیرون 2استفاده شده است .هما طور که از اسم این روش پیداست در هر
 2
()14
تخمXین −و ( X
شده و بقیه دادهها براي (
درو ی1اب=ی∑ in
استفاده میشو د.
حاسبات حذف
i
i
RMSE
=
حداکثر خطا براي مقایسه روشهاي درونیابی استفاده شد .روابط حاکم بر این
N


∑ = MAE
()15
nX i −( XX − X ( 2

i
N i = 1 ii
= RMSE
در این روابط  RMSEریشه میانگین Nمجذور خطا ME ،میانگین
1



های درونیابی
خطا X ،قادیر بارش برآورد شده در هرکدام از روش 1
MAE =  X i − X
i
مشاهداتی در نقطه  iو  NNنیز تعداد
در نقطه  iو  Xiنیز مقدار

دادههای 
مشاهداتی میباشد .برای مقایسه تعیین همبستگی بین
خطا  MEمیا گین خطا  Xقادیر بارش برآورد شده در هر کدام از روشهاي
تعیین  Rاستفاده
همبستگی
ضریب
درونیابییشده
مشاهداتی و
قطه  iو  Nیزداده
همبستگی
مقایسه
باشد .ازبراي
مشاهداتی م
هایدادههاي
تعداد
مبستگی  Rشد.
استفاده شد.
()16



(
X
−
X
((
X
−
X
i
i
(i
i =1
=R


n
n
i=1 ( X i − X ( 2 i=1 ( X i − X i ( 2



n

ﺣﻮﺿﻪ آبریز طشک-بختگان ﺍﺭﺍﺋﻪ خواهد شد .این نتایج در دو بخش
تحلیل ایستگاهی و مکانی میباشد که در آن ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺮﻱﻫﺎﻱ
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﻣﺎ و باﺭﺵ ﺍﻳﺴـﺘﮕﺎههای منتخب بررسی شده ﻭ ﺳﭙﺲ تغییرات
آنها بهصورت مکانی در سطح حوضه بررسی میگردد.
-3-1بررسی ایستگاهی روند دما و بارش
 بارشبر اساس نتایج حاصل از آزمونهای روند بر بارش ساالنه
ایستگاههای منتخب مالحظه میگردد در روش  MKو  ،SRروند
قالب در  27ایستگاه منتخب کاهشی بوده است که این کاهش در
تمامی ایستگاه بهجز خرامه معنیدار (سطح  5درصد) نیست .نتایج
حاصل از روش)  SSدرصد تغییرات بارش در دوره آماری نسبت به
متوسط بارندگی) نیز نشان داد بیشترین تغییرات افزایشی و کاهشی
به ترتیب برابر  22/8و  -55/6درصد بوده که مقدار متوسط آن در
کل ایستگاههای منتخب ،نشاندهنده کاهش  14/3درصدی بارش
ساالنه است .نتایج حاصل از روش  PTنیز بیانگر تغییرات عمده بارش
اکثر ایستگاهها از سال  2004میالدی میباشد .نتایج این روشها در
شکل  2آمده است.
 دماهمانطور که در شکل  3مالحظه میگردد ،نتايج آزمون  MKو
SRبرای دما متوسط ساالنه بيانگر افزایش معنيدار روند این متغیر
در اکثر ایستگاههای دماسنجی حوضه آبریز طشک-بختگان ميباشد.
شیب تغییرات و درصد نسبی آنها با استفاده از روش  SSبیانگر
تغییرات افزایشی  12/5و کاهشی  11/3میباشد که مقدار متوسط
آن در کل ایستگاههای منتخب نشانگر افزایش  3/5درصدی دمای
متوسط ساالنه است .نتایج آزمون پتی  PTنیز حاکی از تغییرات
عمده اکثر ایستگاهها از سال  1985میالدی میباشد.

1 Cross-validation
2 Leave one
3 Root Mean Square Error
Mean Error
14
Cross-validation

Leave one
Root Mean Square Error
4
2936 Mean Error
5
Mean Absolute Error
2
3

7

 -3نتايج و بحث

-3-2بررسی مکانی روند دما و بارش
با توجه به نتایج مشابه آزمونهای روند  MKو اسپیرمن  SRو
توصیه برای استفاده از آماره آزمون  MKدر اکثر مطالعات [ 29و
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)a

)b

)C

تغییرات نسبت به متوسط
شکل  :2نتایج آزمونهای روند برای بارش ساالنه در ایستگاههای منتخب محدوده مطالعاتی به روش الف MK :و  SRب :درصد
شکل  :2نتايج آزمونهاي روند براي بارش ساالنه در ايستگاههاي منتخب محدوده مطالعاتی به روش الف : MKو  SRب :درصد تغييرات
 SSو ج :پتی ()PT
نسبت به متوسط  SSو ج :پتی)(PT
Fig . 2. Trend test results for annual precipitation at selected by method a) MK and SR Tests b) percentage change over of SS
)statistics and c) Pettit Test (PT

 ،]30در این بخش توزيع مکاني بر اساس آماره  MKصورت پذیرفت.

انتخاب بهترین روش درونیابی و سنجش صحت دادههای برآورده

روشهای درونیابی LPI ،RBF ،IDWو  OKنیز جهت استخراج

از روش ارزيابي متقابل و فرم متداول آن یعنی روش یکی-بیرون

نقشههای مکانی روند ساالنه دما و بارش مورد استفاده قرار گرفت .در

استفاده شد که نتایج آن در جدول  1آورده شده است.

این روشها پس از بهینه شدن پارامترهای مربوطه به روشCross

بر اساس نتایج این جدول ،روش کریجینگ نسبت به سایر

Validationو محاسبه میزان خطا ،نقشههای مربوطه تولید گردید.

روشهای درونیابی ،دارای خطای کمتری میباشد .این روش بر اساس
هر چهار معیار مورد بررسی در این تحقیق ،بیانگر کمترین خطا بوده

 -بارش

است .نقشههای درونیابی شده حاصل از روشهای درونیابی منتخب

جهت مکانی کردن روند بارش ساالنه حوضه آبریز طشک-

در شکل  4نمایش داده است .همانطور که مشاهده میگردد ،در

بختگان ،روشهای مختلف درونیابی مورد بررسی قرار گرفت .جهت

اکثر محدودههای مطالعاتی حوضه شاهد روند کاهش بارش هستیم.
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)a

)b

)c

شکل  :3نتایج آزمونهای روند برای دما ساالنه در ایستگاههای منتخب محدوده مطالعاتی به روش  MK )aو  )b SRدرصد تغییرات نسبت به متوسط SS
شکل  :3نتايج آزمونهاي روند براي دما ساالنه در ايستگاههاي منتخب محدوده مطالعاتی به روش  MK )aو  )b SRدرصد تغييرات نسبت به
و  )cپتی PT
متوسط  SSو  )cپتی PT
Fig. 3. Trend test results for annual temprature at selected
by method a) MK and SR Tests b) percentage change over of SS
)statistics and c) Pettit Test (PT
جدول  :1ارزیابی روشهای درونیابی بارش درازمدت ساالنه
ساالنهTable 1. Evaluation
of annual
precipitation
interpolation methods
long-termدرازمدت
ی درونیابی بارش
جدول  :3ارزیابی روشها
خطا

روش درونیابی
0/81

1/03

-0/89

0/93

-0/04

0/49

0/78

0/97

-0/79

0/82

-0/01

0/42

0/76

0/84

-0/69

0/72

0/035

0/38

0/89

0/61

-0/57

0/42

0/002

0/21

این تغییرات کاهشی در بخشهای شمال غربی در محدوده مطالعاتی
دزگرد-کامفیروز و خسروشیرین کمتر بوده و در محدودههای جنوب
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غربی حوضه از بیشترین مقدار برخوردار است .محدودههای جنوبی با
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IDW
ش )a
روهاي
روش
طشک بختگان
آبریزيز طشک
حوضه آبر
ساالنهساالنه
ی بارش
مکانیي مکان
های نقشهها
شکل  :4نقششهکل :4
OK )d LPIOK
)c)dRBF)b
IDW
های
بختگانبه به
حوضه
بارش
Fig . 4. Spatial distribution of precipitation by method a)IDW b)RBF c)LPI d)OK

جدول  .2ارزیابی روشهای درونیابی دما درازمدت ساالنه
Table 2. Evaluation of
annual long-term temperature interpolation methods
جدول  .4ارزیابی روشهای درونیابی دما درازمدت ساالنه
خطا

روش درونیابی
0/86

1/40

-1/41

0/92

-0/013

0/47

0/84

1/47

-1/51

0/99

-0/004

0/50

0/79

1/45

-1/165

1/19

0/012

0/60

0/95

1/27

-1/29

0/88

0/013

0/45
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)b

.

)d

)a

)c

OK)c)dRBF)b
LPI)c RBF
)b IDW
شي )a
روشها
طشک بختگان
حوضه
ساالنهساالنه
مکانی دما
های :نقشهها
شکل 5
OK )d LPI
IDW
های )a
بختگانبهبه رو
آبريزطشک
آبریز
حوضه
مکانیيدما
شکل  :5نقشه
Fig. 5. Spatial distribution of temprature by method a)IDW b)RBF c)LPI d)OK

شمالی داشته و ارتفاع آن نیز کم و بیشترین زمینهای کشاورزی در

بر اساس نتایج این جدول ،چنانچه معیار خطای  RMSEرا مبنای

آن جای دارند .همچنین بر اساس این نقشه دریاچههای طشک و

انتخاب بهترین روش درونیابی در نظر گرفته شود ،روش کریجینگ

بختگان نیز با بیشترین میزان کاهش برخوردار هستند.

معمولی ) (OKبهعنوان بهترین روش انتخاب خواهد شد .در حالیکه
با در نظر گرفتن خطای متوسط بهعنوان مبنای تصمیمگیری ،روش

 -دما

تابع شعاعی ) (RBFانتخاب میگردد .بنابراین در این بخش جهت

در ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ نتایج حاصل از بررسی روشهای مناسب جهت

تحلیل مکانی تغییرات دما منطقه از این دو روش استفاده خواهد

مکانی کردن دمای متوسط ساالنه در حوضه آبریز طشک بختگان

شد .نقشههای درونیابی شده حاصل از هر چهار روش درونیابی مورد

ارائه شده است .در جدول  2مقایسه چهار روش درونیابی منتخب به

استفاده در تحلیل نیز در شکل  4نمایش داده شده است .همانطور

همراه مقادیر خطای تولید شده هریک آمده است.

که در نقشههای مربوطه مشاهده میگردد ،در نیمه جنوبی حوضه
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کاهش دما مشاهده گردید که عمده این تغییرات معنیدار میباشند.

مطابق نقشههای مکانی بارش ،عمدتاً در قسمتهای جنوبی حوضه
با ارتفاع کم افزایش معنیدار دما مشاهده گردید .در مقابل در

بخشهای کوهستانی کاهش دما اتفاق افتاده که این تغییرات عمدتاً

در قسمتهای جنوبی حوضه (محل قرارگیری دریاچههای طشک و
بختگان) با افزایش معنیدار دما مواجه است .در مقابل در بخشهای

کوهستانی کاهش دما صورت گرفته که این تغییرات افزایشی عمدتاً
معنیدار نیستند.

معنیدار نیستند.
-4نتیجهگیری
نتایج حاصل از بررسی روند تغییرات بارش و دما ایستگاهی و
مکانی در سطح حوضه آبریز طشک-بختگان نشان داد که کاهش
بارش در اکثر ایستگاهها صورت پذیرفته ،اما تغییرات آن معنیدار
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