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 خالصه

 یابیارز ی. هدف اصلباشدیم 1111تا  1791 های¬سال نیما ب زیتبر ستگاهیبارش کل در ا یهاحاکم بر داده یروندها نییتع قیتحق نیهدف از انجام ا

ند رو روش کیمطالعه،  نیگذارند. در ا تأثیرمورد استفاده  یهامشاهده شده در مجموعه داده یاست که بر روندها یزمان یهاینمودن سر دایروند پ

موجود  یهادادیو کند رو عیسر راتییجدا نمودن تغ یکه در آن برا رد،یگیقرار م یارائه شده و مورد بررس یکیدرولوژیمطالعات ه یبرا دیجد یابی

 یرامن کندال ب یابیروند  یهاموجک گسسته و آزمون لیتر، از روش تبدموجک استفاده شده است. به طور خاص لیاز تبد یزمان یسر کیدر 

 یبرا  ،یا روند از آزمون من کندال دنباله لیتحل یبرا نیاستفاده شده است. همچن زیتبر ستگاهیساالنه ا یهاحاکم بر داده یروندها نییو تع لیتحل

هر کدام  یهماهنگ ینحوه  لینشان داد که به دل  جیاستفاده شد  و نتا  ندیآیبه دست م یزمان یسر یهیمختلف موجک که از تجز یجزئ یهامؤلفه

ه ک دهدیمن کندال نشان م یهاموجک و آزمون لیحاصل از تحل جیواقع شود. نتا دیمف تواندیآزمون  م نیا ،یاصل یهابا داده یجزئ یهامؤلفهاز 

 .باشد یم یمنف زیتبر ستگاهیروند بارش ا ،یبه طور کل

 

 یابیموجک، روند  لیکندال ، بارش ، تبد-آزمون منکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

رات زمانی و واند باعث تغییتگذار خواهد بود و همچنین می تأثیرها تغییرات در فرایندهای هیدرولوژیکی بر در دسترس بودن منابع آب و کیفیت آن

تجربه . مناطق با عرض جغرافیایی باال برای ]1[ وقایع هیدرولوژیکی مانند زمان بندی رویدادهای جریان وشدت وقوع سیل یا خشکسالی شودمکانی 

باشد. بارش، های متفاوت، بارش می. یکی از متغیرهای اصلی در ارزیابی تعادل آب در زمان و مکان]1[ اندبینی شدهتاثیرات شدید آب و هوایی پیش

باشد. به مانی میای زهقابل توجهی در تشخیص روند بلند مدت در مناطق مختلف جغرافیایی دارد. یک راه برای ارزیابی روند، تجزیه و تحلیل سری تأثیر

. ]6[رساندسازی را به حداقل میهای مشاهده شده به جای خروجی روند استفاده شود که این کار ابهامات و خطاهای مربوط به مدلاین صورت که از داده

و  ]8و6[  ، مدل رگرسیون]9[1ها عبارتند از: بوت استراپمطالعات زیادی در خصوص ابزارهای روندیابی انجام شده است که رایجترین این روش

 هایکاربرد گسترده ای در تشخیص روند یکنواختی دارد. یکی از ویژگی ]11و  11[ 1کندال-آزمون روندیابی من ]7[ های آماری غیر پارامتریآزمون

از دیگر . ]11[توان از آن استفاده نمود شود این است که در توزیع نامتوازن نیز میها میکندال که باعث برتری آن نسبت به سایر روش-آزمون من

های یکی از ضعف. ]11[ توان به محاسبه آسان، انعطاف پذیری در مقابل داده های غیر ثابت و مقادیر از دست رفته اشاره نمودهای این آزمون میویژگی

 . مک بین و موتایی]11[ افتد-ها اتفاق میجریان رودخانه ها وکندال، عدم رعایت همبستگی سریالی است که اغلب موارد در بارش-قابل توجه آزمون من

های ا و مدلهتوان از ارتباط بین روشتواند جوابگو باشد و میکندال، لزوما برای تشخیص روند غیر خطی به تنهایی نمی-نشان دادند که آزمون من ]11[

                                                                                                                                                    
1 Bootstrap 
2 Mann-Kendall 
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ر کرد. اخیرا، تبدیل موجک به عنوان ابزاری پیشرفته در پردازش سیگنال،  د دیگر، به نتایج بهتری در تشخیص روند در مطالعات هیدرولوژی دست پیدا

های پردازش سیگنال همانند تبدیل فوریه، مزیت . تبدیل موجک در مقایسه با سایر روش]16[ تجزیه و تحلیل روند یابی مورد استفاده قرار گرفته است

. به طور کلی می توان این نتیجه را گرفت که تبدیل موجک، قادر به ]19[ باشدو تحلیل می بزرگی دارد و این مزیت استفاده از یک پنجره برای تجزیه

واند به پیدا کردن تباشد. نتایج حاصل از تجزیه موجک میتری از سیگنال با دقت زمانی بیشتر در مقایسه با تبدیل فوریه میتجزیه و تحلیل طیف وسیع

 .]18[ های زمانی مفید واقع شونددر سریهایی بینجامد که در تشخیص روند مولفه

روند منفی قابل  ]1[تحقیقات زیادی در خصوص روند یابی بارش و جریان در تمام نقاط جهان انجام شده است.  به طور مثال وانگ و شاو 

 رتوجهی در شرق، مرکز و جنوب چین تشخیص دادند. در تحقیق دیگری که در کره جنوبی انجام شده است، که میزان بارش و تعدا روزهای آفتابی د

پیدا نکرده است. این در  به روند قابل توجهی در بارش سالیانه در حوضه مدیترانه دست ]17[ . راموس]1[ باشدسئول دارای روند مثبت و قابل توجهی می

به روند منفی قابل توجهی در بارش شهر والنسیا رسیده اند. در ایران نیز تحقیقاتی در خصوص روند یابی بارش  ]11[حال است که گونزالز و همکاران 

ایستگاه را مورد ارزیابی قرار  111در  1791روند بارش سالیانه از سال  ]11[ بصورت ماهیانه، فصلی و سالیانه انجا شده است. بطور مثال، مدرس و سرحدی

مال و ها در شها، منفی می باشد، این در حالی است که بیشتر این ایستگاهدرصد از این ایستگاه 69دادند و به این نتیجه رسسیدند که روند بارش سالیانه در 

در ایران انجام  1117تا  1711د بارش ماهیانه، فصلی و سالیانه بین سالهای بر رون باشند. در مطالعه دیگری که رضایی و همکارانشمال غرب ایران واقع می

ج حاصل از این کند. همچنین، نتایها، میزان بارش در بهار و تابستان کاهش و در زمستان فزایش پیدا میدادند به این نتیجه رسیدند که در اکثر  ایستگاه

 ی اشاره دارد.تحقیق به منظم بودن بارش سالیانه در مناطق شمال

( استفاده شده است. هدف MK3کندال)-از آزمون من 1111تا  1791های در این مقاله برای روند یابی سالیانه  بارش ایستگاه تبریز مابین سال

 د. در ادامه و برای پیگذارن تأثیرهای مورد استفاده های زمانی است که بر روندهای مشاهده شده در مجموعه دادهاصلی ارزیابی روند پیدا نمودن سری

ه را بر روند دارند، داده های بارش با استفاده از تبدیل موجک گسسته به سری های تقریب تجزیه می شوند که ب تأثیربردن به اینکه کدام تناوبها بیشترین 

 ع شود.تواند مفید واقهای اصلی، این آزمون  میهای جزئی با دادهی هماهنگی هر کدام از مؤلفهدلیل  نحوه

 

 

 هامواد و روش .2

 

 کندال-آزمون من 2-1

ای ههای مختلف آزمون من کندال به عنوان یک روش آماری غیر پارامتری برای ارزیابی وجود یا عدم وجود روند در سریمحققان بسیاری از ویرایش

ردن ، روش اصالح شده پیش سفید ک(MK1)اند از آزمون من کندال اصلی ها عبارتهای آنترین نسخهزمانی آب و هواشناسی استفاده کردند. متداول

و روش من کندالی که ضریب  (MK3)کند ها حذف می، من کندالی که تمام ضرایب مهم خود همبستگی را از مجموعه داده(MK2)بدون روند 

، به دلیل قابلیتشان که در باال ذکر شد بیشتر MK4و  MK ،MK3های مختلف آزمون اخیراً، در میان گونه ;.]11[  (MK4)گیرد هارست را در نظر می

ارائه شده و توضیح  معرفی شده. در ادامه، معادالت این روش MK3شوند. بنابراین، به منظور رعایت اختصار فقط  آزمون از دو آزمون دیگر استفاده می

 شود.داده می

 

 MK3آزمون  2-2

 *S ،V(S)ی تمام ضرایب مهم خود همبستگی ارائه نمودند. در این روش، واریانس اصالح شدهروشی را به منظور حذف تمام اثر  ]11[ حامد و راوو

 مطابق زیر تعیین شد:

V (S)* = V(S) 
𝑛

𝑛∗
           (1)  

         

S توان مطابق زیر به دست آورد:و واریانسش را می 

s = ∑ ∑ sign(xj − xi)
n
j=i+1

n−1
i=1        (1)  

           

 توان به صورت زیر تعیین نمود:، که می = (.)sgnکه تابع عالمت 
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(1) 

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑥𝑗 − 𝑥𝑖) = {

+1      if (xj –  xi)  > 0
 0      if (xj –  xi)  = 0

−1      if (xj –  xi)  < 0
 

 شودمطابق زیر محاسبه می S ،V(S)و واریانس 

𝑉(𝑆) = [
𝑛(𝑛−1)(2𝑛+5)−∑ 𝑡𝑖(𝑡𝑖−1)(2𝑡𝑖+5)𝑚

𝑖=1

18
]      (1)  

         

 باشد.ی متصل میمشاهده itهای متصل، که هر کدام دارای های رده، تعداد گروهmکه 

 توان به صورت زیر محاسبه نمود:را می *n/n، نسبت 1ی باشند. در معادلهی مؤثر نمونه می، به ترتیب بیانگر تعداد مشاهدات و اندازه*nو  nهمچنین، 
𝑛

𝑛𝑠
∗ = 1 + (

2

𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)
) ∑ (𝑛 − 𝑖)(𝑛 − 𝑖 − 1)(𝑛 − 𝑖 − 2)𝑟𝑖

𝑛−1
𝑖=1    (1)  

     

 باشد.های زمانی میام سریiام مرتبه iبیانگر ضریب مهم خود همبستگی تأخیر  ir که

  

 تبدیل موجک 2-3

مین از ز های مختلف علومها در حوزه. از قابلیت موجکشوداستفاده می به عنوان یک ابزار ریاضی پیشرفته در پردازش سیگنال (WT)1موجکتبدیل 

( و تبدیل فوریه FT) 1از تبدیل فوریه WTایده اولیه . ]11[شناسی و هیدرولوژی استفاده شده استشناسی، اقیانوسجمله ژئوفیزیک، هواشناسی، اقلیم

 -سیگنال را مشخص کرده و قادر به محلی سازی زمان  1فقط محتوای فرکانسی FT . روش]11[( گرفته شده استSTFT) 1ای یا زمان کوتاهپنجره

-)فرکانس( را بخوبی انجام می  1مقیاس -سازی زمان روشی کاربردی در تحلیل سیگنال است که محلی WTفرکانس در امتداد سیگنال نیست. روش 

تبدیل . ]11[ کندمی منتقلس )یا فرکانس( و بزرگی سه بعدی شامل زمان، مقیا به یک فضایرا  سری زمانی سیگنال یا . تبدیل مذکور]11  ,11[دهد

 تعریف می شود:زیر  صورتبه  x(t)یک سیگنال  (CWT) 6پیوسته موجک

CWTX
Ψ =

1

√|S|
∫ X(t)

+∞

−∞
Ψ∗(

t−τ

s
)dt       (6)  

          

نشان دهنده مزدوج مختلط *  زمان و عالمت t پارامتر انتقال زمان،  ،9اتساعپارامتر مقیاس یا  <)1S( ،موجک مادر یا تابع انتقال  که در آن

جم حاز اینرو محاسبات آن زمان بر بوده و . استفاده می گردد پارامترهای مقیاس و انتقال زیادی ازتعداد  از سیگنالبرای پردازش  CWTدر  .]16[باشدمی

در اجرا ساده تر و محاسبات آن در زمان کوتاهتری  CWTدر مقایسه با  (DWT) 8گسسته تبدیل موجک شود. روشاضافی تولید می زیادی از اطالعات

 شکل گسسته تابع موجک به صورت زیر تعریف می شود:گیرد. انجام می

Ψj.k(t) =
1

√|S0
j

|

Ψ(
t−kτ0s0

j

s0
j )        (9)  

            

                                                                                                                                                    
1- Wavelet Transform 
2- Fourier Transform 
3- Short Time Fourier Transform  
4- Frequency 
5- Scale 
6- Continuous Wavelet Transform  
7- Dilatation Parameter 
8- Discrete Wavelet Transform 
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های از جمله الگوریتم 1تروس و 1ماالت هایالگوریتم. ]16[باشد گام ثابت انتقال زمان می 𝜏0گام ثابت اتساع و  0S<1 ،اعدادی صحیح  jو  kکه در آن 

استفاده  DWTبرای اجرای روش  1. در این پژوهش از الگوریتم ماالت یا آنالیز چند تفکیکی]19[ باشندمی DWTاستفاده شده به منظور اجرای روش 

 شد.

 

 

 بحث و نتایج. 3

 
برای وجود روند در  MK3های زمانی بارش سالیانه مربوط به ایستگاه تبریز  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ابتدا از آزمون برای روند یابی،  سری

  باشد..دارای روند می 1111تا  1791های کندال نشان داد که ایستگاه تبریز مابین سال-سری زمانی بارش استفاده شد. نتایج آزمون من

های  ها دارند، داده های اصلی با استفاده از تبدیل موجک گسسته به سریرا بر روند سری تأثیردر ادامه و برای پی بردن به اینکه کدام تناوبها بیشترین 

ک مولفه تقریب و یک ت به یتقریب تجزیه می شوند. این فرآیند شامل یک سری مراحل فیلترینگ می باشد. در ابتدا سیگنال اصلی مطابق الگوریتم ماال

ر ادامه، فرآیند د مولفه جزء تجزیه می شود. با این توصیف که  مولفه ی تقریبات با فیلتر پایین گذر و مولفه  جزئیات با  فیلتر باالگذر به دست می آیند.

 .]18[تجزیه تکرار می شود و  سیگنال اصلی به مولفه های زیادی تجزیه خواهدشد 

دهد. داده ها توسط تبدیل موجک گسسته و با ب موجک گسسته تغییرات بارش را به ازای مقیاسهای مختلف نشان میسری زمانی ضرای

ود. شاستفاده از الگوریتم ماالت به یک مولفه تقریب و چهار جزء تجزیه شدند. سیگنال اصلی از دو فیلتر گذشته و به صورت دو سیگنال خارج می 

. از موجک میر  برای تجزیه ]17[ ا مشخص می کند. با این حال، مولفه های دارای فرکانس باال بیانگر جزئیات می باشدفرکانس پایین هویت سیگنال ر

تغییرات را در مقیاسهای ساالنه و ده  DWسری بارش اصلی به بخشهای مختلف با مقیاسهای مختلف استفاده شده است. در نتیجه، سری زمانی ضرایب 

میزان جریان در هر سال را مشخص می کند. مولفه ای از داده های بارش که دارای کمترین فرکانس است،  DWی زمانی ضریب ساله نشان می دهد. سر

 واقع شده اند. DW4در 

مشاهده  1ذکر شده است. همانگونه که در جدول  1در جدول  DW4و  DW1 ،DW2 ،DW3نتایج تحلیل روند برای مولفه های دوره ای 

مختلف استفاده شده است. تحلیل روند من کندال سری  بارش اندازه گیری شده نشان دهنده  DWمدل با ترکیب  11کندال برای -نمی شود، آزمون م

 می باشد.   در ایستگاه تبریز درصد 11و  1، 1ی روندهای نزولی در سطح اهمیت 

تناوب مختلف به دست آمده از تجزیه ی موجک گسسته  از همچنین، به منظور بررسی  پیشرفت روندها، برای داده های اصلی و مولفه های م 

ای از آن جهت حائز اهمیت است که شامل ترکیبی از روندهای مثبت و منفی دنباله MKای استفاده شده است. بررسی مقادیر کندال  دنباله-آزمون من

یین نحوه ی توصیف روندهای موجود در داده های اصلی توسط روندیابی باشد که به تعای این قابلیت را دارا میدنباله MKباشد.  در یک سری زمانی می

های تجزیه شده توسط موجک گسسته در  ایستگاه  تبریز که دارای روند بر داده MK3نتایج آزمون  1.  در جدول ]11[ جزیی کمک کندA4مولفه 

 باشد، نشان داده شده است.منفی می
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 کندال مرتبه سوم بر داده های تجزیه شده توسط تبدیل موجک در ایستگاه تبریز: نتایج آزمون من 1جدول

Tabriz Data 
91/1- Original 

18/1- DW1+A4 

11/1- DW2+A4 

61/1- DW3+A4 

16/1- DW4+A4 

78/1- DW1+DW2+A4 

11/1- DW1+DW3+A4 

91/1- DW1+DW4+A4 

16/1- DW1+DW2+DW3+A4 

11/1- DW1+DW2+DW4+A4 

11/1- DW1+DW3+DW4+A4 

11/1- DW2+DW3+DW4+A4 

16/1- DW2+DW3+A4 

11/1- DW2+DW4+A4 

11/1- DW3+DW4+A4 

 

 آورده شده اند. 1 می گذارند، به ترتیب در شکل تأثیرنمونه هایی از تعیین غالبترین مولفه های تناوبی که بر تولید روندها در سری های بارش  سالیانه  
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 باشد.دهنده منفی بودن روند میها نشانای برای بارش در ایستگاه تبریز که در تمامی قسمتکندال دنباله-: گراف من1شکل

 

اوبها نمولفه های جزیی کمی وجود دارند که مقادیر قابل توجهی را برای روند نشان بدهند. با این حال، این مولفه ها به عنوان موثرترین زمان ت

می باشد، اما نمی  -61/1برابر با  A4 D3+و  -67/1برابر با  A4 D4+، مقدار آزمون من کندال مولفه1ر گرفته می شوند. مثال، در جدولبر روندها در نظ

موثرترین مولفه بر روند باشد. این  D4توانند به عنوان غالبترین ترکیب مولفه تناوبی برای روند در نظر گرفته شود. بنابراین انتظار نمی رود که مولفه جزیی 

برای مولفه های مختلف در  MKموضوع نشان می دهد که هنگام تحلیل روند در یک مجموعه داده از طریق تبدیل موجک، نه تنها بایستی مقدار نهایی 

نشان می دهد که مولفه های تناوبی غالب که  1ل ترتیبی شان در مقایسه با داده های اصلی نیز بایستی لحاظ شود. جدو MKنظر گرفته شود، بلکه مقادیر 

هستند. این موضوع نشان می  D2و  D1نقش اصلی را در تاثیرگذاری بر روند داده های ساالنه ایفا می کنند یکنواخت نیستند. متداولترین تناوبهای غالب 

 ساله مشخص می شوند. 1 تا 1دهد که روندهای داده های ساالنه در نمونه مورد مطالعه اغلب توسط رخدادهای 

 
 

 گیرينتیجه .4
 

( استفاده شد. MK3کندال)-( و ازمون منDWTاز تبدیل موجک گسسته) 1111تا  1791های برای روند یابی سالیانه  بارش ایستگاه تبریز مابین سال

منفی است. در ادامه و برای پی بردن به اینکه کدام تناوبها  و دارای روند -91/1کندال ایستگاه تبریز برایر با -دهد که مقدار عددی آزمون مننتایج نشان می

را بر روند دارند، داده های بارش با استفاده از تبدیل موجک گسسته به سری های تقریب تجزیه شدند. استفاده از تبدیل موجک از آن جهت  تأثیربیشترین 

یک مجموعه داده استخراج نمود و از این اطالعات استخراج شده برای  چگونگی  فرکانس از-توان اطالعاتی را در مقیاس زمانحائز اهمیت است که می

لفه تقریب و وروند مشاهده شده استفاده نمود. بدین منظور، داده ها توسط تبدیل موجک گسسته با تابع مادر میر با استفاده از الگوریتم ماالت به یک م

 چهار جزء تجزیه شدند.

نشان داده شده است. در این  DW4و  DW1 ،DW2 ،DW3، نتایج تحلیل روند برای مولفه های دوره ای شودهمانطور که مشاهده می  

مختلف استفاده شده است. تحلیل روند من کندال سری  بارش اندازه گیری شده نشان دهنده  DWمدل با ترکیب  11برای   MK3جدول، نتایج ازمون 

ای را در خصوص دوره تناوب بارش در ایستگاه تبریز . نتایج بدست آمده از این مطالعه، اطالعات مهم و پایهمی باشد  ی روندهای نزولی در ایستگاه تبریز

ها و ترکیباتی با هدف بررسی چگونگی نوسانات طبیعی)مانند تغییرات آب و هوا، تواند منجر به پیدایش مدلدهد. این اطالعات میدر اختیار قرار می

تا حد  ]11[ دهد. نتایج این تحقیق با نتایج مدرس و سرحدیقرار می تأثیرو....( شود که بارش در ایستگاه تبریز را  تحت نوسانات شاخص آب و هوا 

 زیادی مطابقت دارد.
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