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سدها نقـش   یاچهدر در يرسوبگذار ید،شد هاي یشفرسا یجادا ها، یلو رسوب در وقوع س یبارش، دب ییراتتغ:هدف

 28در Circular Statisticsو رسـوب بـا اسـتفاده از روش    یـ بـودن بـارش، دب   یشاخص فصل. کنند یم یفارا ا یمهم

ــاران ــا  1360ســنجی در طــول دوره آمــاري  ایســتگاه رســوب 9ایســتگاه هیــدرومتري و  40ســنجی،  ایســتگاه ب ت

  .تعیین شدمختلف سال يها و رسوب در ماه یبارش، دب یعوقوع و توز یزمان همو محاسبه 1392

 رحلهدر م. قرار گرفتند تجزیه و تحلیلمورد SPSSو Excelيافزارهاها  با استفاده از نرم داده:شناسی پژوهش روش

 یـین تع يسـپس بـرا  . ماهانه رسـوب شـد   يها دست آوردن داده سنجه رسوب بهمنظور به یمنحن یهبعد اقدام به ته

ارتبـاط شـدت کـاهش     یینتع یزفاصله و ن یشبا افزا ها یستگاهماهانه ا یبارندگ یرمقاد ینب یکاهش همبستگ یزانم

 ییراتتغ CDD(Correlation Decay Distance)وشبا استفاده از ر یلدر استان اردبیبارندگ یرو مقاد یهمبستگ

شـاخص   یرمقـاد  يدر گـام بعـد  . قـرار گرفـت   یو بررسـ  یـل مورد تحل یلاستان اردب یسنج باران یستگاها يها بارش

ـ  ی،بارنـدگ  بودن یفصل ـ  Markhamو رسـوب بـا اسـتفاده از دو روش     یدب و ) Circular Statistics(یو آمـار دوران

بودن در طول زمان با اسـتفاده از   یشاخص فصل یردر مقاد ییرسپس تغ. محاسبه شد یدادمتوسط زمان رو ینچن هم

روانـاب و رسـوب بـا     ی،بارنـدگ  بـودن  یشاخص فصل یرمقاد یانتفاوت م. قرار گرفت یابیکندال مورد ارز-آزمون من

  .یین شدتع یکیگراف يها استفاده از روش

کـاهش   ینتـر  کـم . یافتبارش کاهش  یرمقاد ینب یهمبستگ یزانم ها یستگاهفاصله ا یشبا افزا طبق نتایج:ها یافته

کاهش شـدت   یشترینو ب ییز،در فصل پا) ها تگاهیسفاصله ا یشبا افزا یبارندگ یرکم مقاد ییراتتغ(یشدت همبستگ

مربـوط بـه    یجنتـا . باشـد  یدر فصل تابسـتان مـ  ) ها یستگاهفاصله ا یشبا افزا یبارندگ یرمقاد یادز ییراتتغ(یبارندگ

تـا   17/0یبارندگ يها داده بودن ینشان داد که مقدار شاخص فصلMarkhamبه روش  بودن یمحاسبه شاخص فصل

دسـت آمـده از    به یجبا توجه به نتا. دست آمد به72/0تا  29/0رسوب  يها داده يو برا 1تا  17/0یدبیها ، داده39/0

و رسـوب مشـخص شـد کـه در اکثـر       یبارش، دب یرمقاد) SI(بودن یشاخص فصل یزمان ییراتکندال تغ-آزمون من

مقـدار   یودن به روش آمار دورانب یبا محاسبه شاخص فصل ینچن هم. ندارند يدار یروند معن ییراتتغ ینا ها یستگاها

تا  22/0رسوب  يها داده يو برا 7/1تا  07/0یدب يها داده يبرا53/1تا  21/0یبارندگ يها داده يشاخص برا ینا

  . دست آمد به 34/1

 یاست، در حال یشتربارش ب یینپا یرارش در مقادببودن یگفت که مقدار شاخص فصل یتواندر مجموع م:گیري نتیجه

ـ  یزانمو بودن یشاخص فصل یرمقادداري بین  ارتباط معنیوب،و رس یکه در خصوص دب در  یو رسـوب مشـاهدات   یدب

  .وجود نداشتیستگاها

 ی،آمار دورانرسوب، روش  ی،دب ی،فصل ییراتتغ ی،بارندگ یل،، استان اردبCircular Statistics:هاي کلیدي واژه

  روش مرخم
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  مقدمه-1- 1

ترین نوسانات را در بین سایر عناصر  عنوان ورودي سیکل هیدرولوژي بیش بارش به

ترین پارامترهاي اقلیمی که باید مورد بررسی قرار گیرد  مهم بنابراین یکی از. اقلیمی دارد

بارش به دلیل اهمیت زیادي که در بین ). 1392فالح قالهري و بیاتانی، (باشد  بارش می

اي  عناصر اقلیمی دارد، همواره مورد توجه محققان و پژوهشگران بوده و تحقیقات گسترده

رسد  قلیمی انجام شده است، اما به نظر میدر سطح جهان و در ایران بر روي این عنصر ا

بودن بارندگی و تغییرات آن صورت گرفته است  تري در زمینه فصلی که مطالعات کم

کمیت و کیفیت آب تولید شده در حوضه آبخیز، شاخصی ). 1391موحدي و همکاران، (

و همکاران، ١سینگ(باشد  از مقدار تراکم بارندگی و نوع مدیریت حوضه آبخیز می

با توجه به تأثیرات بارندگی بر منابع آب زیرزمینی، ذخایر آب سطحی و برف، ). 2010

خلیلی و (رسد  هایی براي بیان تغییرات آن ضروري به نظر می استفاده از شاخص

شناسی از اهمیت خاصی  تغییرات فصلی بارندگی در هیدرواقلیم). 1394همکاران، 

ها،  هیدرولوژي دیگر، مانند جریان آبراهههاي  بودن کمیت برخوردار است چون فصلی

الگوهاي فصلی بستگی به میزان دماي . کند هاي زیرزمینی و دبی را مشخص می آب

مناطق موسمی تغییرات . منطقه و حرکت و گردش بارندگی فصلی در مقیاس جهانی دارد

رواناب و رسوب در مجموعه ). 1994، ٢دینگمن(ی بارندگی چشمگیري دارند فصل

آبخیز و الگوهاي  هاي هیدرولوژیکی براي درك تغییرپذیري فضایی مشخصات حوضه هپدید

جریان آب در بسترهاي ). 2010سینگ و همکاران، (گیرند  بارندگی مورد ارزیابی قرار می

شود که این فرآیند  ها و بستر رودها می پذیر، سبب جابجایی مواد در دامنه کوه فرسایش

در قرن اخیر، پدیده فرسایش خاك و انتقال رسوب . شود ه میانتقال یا آورد رسوب نامید

که تجزیه و  براي جامعه بشري مسائل و مشکالت زیادي به وجود آورده است، به طوري

اي در سطح  هاي سریع و به موقع مستلزم تحقیقات گسترده حل تحلیل آن و یافتن راه

میلیارد تن رسوب توسط  20هرساله بالغ بر ). 1386شعبانی و همکاران، (جهان است 

دهد  شود که بخش عمده آن را رسوبات معلق تشکیل می هاي جهان حمل می رودخانه

هاي حمل شده توسط رودخانه مشکالت  رسوب).  1388معتمدوزیري و همکاران، (

ها، کاهش حاصلخیزي  زیادي از جمله رسوب گذاري در مخازن سدها و کاهش حجم آن

. آورند و کیفی مراتع و تغییر کیفیت آب را بوجود میاراضی کشاورزي، زوال کمی 

                                                                                                                        
1- Singh
2- Dingman
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ترین پیامد رواناب حاصل از بارندگی، فرسایش خاك و به دنبال آن انتقال رسوب در  اصلی

هاي بین بارندگی،  فهم رابطه). 2010و همکاران، ١لوپز تارازون(هاي آبرفتی است  لکانا

ریزي براي  هاده از منابع آب و برنامرواناب و رسوب یک اصل مهم براي مدیریت مؤثر، استف

روابط بین بارندگی، رواناب، فرسایش و رسوب ). 2009، ٢تگنو(حفاطت خاك است 

وسیله  توانند به هاي مدیترانه تغییر پذیري زیادي دارند که این روابط می انتقالی در حوضه

  ).2015و همکاران، توست(و تغییر اقلیم تعدیل شود  تغییر کاربري اراضی

  

  کلیات -2- 1

    بارندگی -2-1- 1

طی صدسال گذشته تغییرات قابل توجهی در بارندگی ساالنه صورت گرفته است 

و بسیاري از این تغییرات با تغییرات بارش فصلی همراه بوده است ) 1983، ٣گودي(

شناسی از  تغییرات فصلی بارندگی در هیدرواقلیم). 1999و  1975، ٤استودارت و والش(

هاي هیدرولوژي دیگر، مانند جریان  بودن کمیت برخوردار است چون فصلی اهمیت خاصی

زمانی که نوسانات بارش شدید . کند هاي زیرزمینی و دبی را مشخص می ها، آب آبراهه

وجود خواهد آمد  هاي ناگهانی و شدید به هایی از قبیل خشکسالی یا سیالب باشد، بحران

هاي  شاخص). 1386امیري، (بارتر خواهد بود  زیانخشک ایران اثرات آن  که در اقلیم نیمه

هاي روزانه، هفتگی، ماهانه،  طور منظم در مقیاس اي بعضی از فاکتورها که به فصلی دوره

هاي اقتصادي تأثیر  افتد، بدون استثناء بر روي فعالیت سه ماه و یا شش ماهه اتفاق می

اقتصادي، ژئوفیزیک و  انیبودن وقایع اقلیمی کامالً با سري زم فصلی. گذارند می

با در نظر گرفتن افزایش بالیاي طبیعی، اطالع از تغییرات . شناسی مشترك است بوم

و  ٥باري(ریزي منابع آبی حائز اهمیت است  زمانی بارندگی براي مدیریت و برنامه

هاي آماري، ابزار  بینی تغییرات با استفاده از روش گیري و پیش اندازه). 2016همکاران، 

دلیل نامتعادل بودن شرایط  هاي اخیر، به در سال. باشد ی میمهمی براي مطالعات اقلیم

هاي بارندگی مورد توجه خاصی قرار گرفته  آب و هوایی و تغییرات اقلیم، مطالعه ویژگی

                                                                                                                        
1 - Lopez-Tarazon
2- Tegenu
3- Goudie
4- Stoddart & Walsh
5- Bari
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بودن بارندگی، بر تعیین وضعیت فصل  ارزیابی فصلی). 2005و همکاران،  ١لیوالدا(است 

طور کلی پذیرفته شده است که  به. کند هاي مشخص تأکید میخشک و مرطوب در دوره

براي نیازهاي گیاهان ) بیالن آبی(اي است که در آن آب در دسترس  خشک دوره دوره

رطوبت و خشکی وابسته به آب و هوا . تر از بارندگی است ناکافی است و تبخیر بیش

). 1981، ٢الش و الولرو(گیرند  باشد که زیر یک آستانه بارندگی مشخص قرار می می

نوسانات عنصر اقلیمی بارش از نظر مکانی و زمانی و تغییرات شدید آن تغییرات شدید 

همین دلیل بررسی روند بارش در  به. منجر به تغییرات الگوهاي جوي خواهد شد

شناسی محسوب  هاي مختلف زمانی و مکانی از موضوعات موردعالقه در اقلیم مقیاس

  .شود می

  بید -2-2- 1

با توجه به منابع آبی و . استآب یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار هر منطقه 

خصوص محدودیت آب شیرین قابل استحصال در  شرایط اقلیمی، کمیت و کیفیت آن به

شریفی و (باشد اکثر نقاط ایران کافی نمی محیطیعه اقتصادي و زیستراستاي توس

ترین محاسبات هیدرولوژیک در یک اکوسیستم،  یکی از مهمچنین هم). 1392همکاران، 

وقع پیوسته در  که بررسی فرایندهاي به طوري به. تعیین ارتباط  بین بارش و رواناب است

هاي یک  ترین هدف هاي مهم حوزه از قبیل سیالب و رسوب از مهم آن و برآورد خروجی

از طرفی تهیه و اجراي ). 1396معتمدنیا و همکاران، (شود  پروژه آبخیزداري تلقی می

هاي هیدرولوژیک و هیدرولیک و  اي، طراحی سازه هاي توسعه هاي مختلف نظیر طرح طرح

اي از اطالعات  هاي مربوط به حفاظت آب و خاك نیاز به دانستن مجموعه ریزي برنامه

 بینی هرچه لذا پیش). 2010معتمدنیا و همکاران، (مربوط به بارندگی و رواناب دارد 

تر دبی جریان و تغییرات آن در طول رودخانه از ارکان اساسی مدیریت منابع و  دقیق

که متخصصان همواره براي تخمین صحیح  طوري ها است به گذاري ها و سیاست ریزي برنامه

داننده مهر و مجدزاده (نمایند  هاي موجود تالش می دبی رودخانه و تدقیق روش

  ).2012، و همکاران ٣هو ;2010عبایی،  تبت

  

                                                                                                                        
1- Livada
2- Walsh & Lawler
3- Huo
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  رسوب -2-3- 1

طور کلی طی فرآیند فرسایش ذرات خاك از بستر اصلی خود جدا شده و به  به

به مواد حاصل از فرسایش  .شود کمک یک عامل انتقال دهنده به مکانی دیگر حمل می

به ) هاي آبی، باد و غیره جریان(هاي مختلف  شود که با حمل به روش رسوب گفته می

. کنند گذاري می شوند و با مهیا شدن شرایط مناسب، رسوب قل میدست حوضه منت پایین

فرسایش خاك باعث اثرات نامطلوب مانند از بین رفتن خاك، کاهش سطح زیرکشت و 

توان در  اثرات فرسایش را می). 1390پژوهش و همکاران، (شود  خیزي می کاهش حاصل

بندي کرد، اثرات درون  ماي تقسی اي و برون رودخانه دو دسته، اثرات درون رودخانه

ها و مخازن سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت  گذاري در آبراهه اي شامل رسوب رودخانه

هاي ناشی از رسوبات سبب کاهش  چنین آلودگی ها، عمر مفید سدها و هم حمل رودخانه

چنین اثرات برون  شود و هم ها می کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و تخریب کیفی زیستگاه

دلیل  توان به افزایش هزینه تصفیه آب، مشکالت استفاده صنعتی از آب به اي می نهرودخا

هاي  گذاري در زمین کنندگی آب و رسوب هاي آبی و کاهش کارایی خنک سایش توربین

گذاري  از اثرات نامطلوب رسوب). 1392رحیمی و مزبانی، (آبیاري شده اشاره کرد 

ها، کاهش ظرفیت مخازن و  ظرفیت آبراههتوان به کاهش حاصلخیزي خاك، کاهش  می

  ). 1388رفاهی، (آلودگی منابع آبی اشاره کرد 

فرسایش خاك و تولید رسوب یکی از مشکالت محیطی است که تهدیدي براي 

رود و در این راستا، اطالعات زمانی و  شمار می زیست به منابع طبیعی، کشاورزي و محیط

هاي آبخیز  یریتی، کنترل فرسایش و مدیریت حوزهمکانی از فرسایش خاك در اقدامات مد

سازي مدیریت  بهینه). 2013و همکاران،  1؛ شی1393نظرنژاد، (نقش مؤثري دارد 

باشد  هاي مناسب جهت حفاظت از خاك می هاي آبخیز یکی از راه فرسایش خاك در حوزه

  ).2016، 2؛ بالسري و الخولی1381کامی،  نیک(

برابر حد  5/6تن در هکتار گزارش شده که  33ایران  نرخ ساالنه فرسایش خاك در

ها  گزارش). 1392زاده ریحان و یاراحمدي،  صادق(مجاز و استانداردهاي بین المللی است 

هاي آبخیز کشور  عنوان یک مشکل اساسی در حوزه دهد که فرسایش آبی به نشان می

تن در هکتار در سال  16تا  8طوري که مقدار فرسایش ویژه بین  آید، به شمار می ایران به

میلیون مترمکعب از  100چنین ساالنه بیش از  هم).1384مهدیان، (برآورد شده است 

                                                                                                                        
1- Shi
2- Belasri and Lakhouili
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موسوي و همکاران، (شود  شدن رسوبات کاسته می گنجایش مفید سدها بر اثر انباشته

ی مزبور، بررس با توجه به این مسائل ناگوار و دیگر آثار محیطی برخاسته از پدیده). 1385

هاي ژئومورفولوژیکی فرسایش،  ها از جمله بررسی تغییرات رسوب در بسیاري از زمینه

ریزي حفاظت خاك و آب، ارزیابی  گذاري مخازن، طراحی مخازن و سدها، برنامه رسوب

هاي همراه رسوب الزم و ضروري  محیطی و مشکالت مواد مغذي و آلودگی اثرات زیست

  ).2009و همکاران،  ٢بونیا؛  2008، ١چول و جانسون خان(است 

  

  )Seasonality Index(بودن  شاخص فصلی -2-4- 1

هاي خشک دو رویکرد عمده وجود  هاي تحلیل بارندگی و یا دوره در خصوص روش

در رویکرد اول، میزان بارندگی هر دوره یا ماه نسبت به یک آستانه مشخص . دارد

تر باشد، تحت  حد آستانه کم شود و در صورتی که مقدار بارش مذکور از سنجیده می

در رویکرد دوم به توزیع زمانی مقادیر بارش . شود سالی در نظر گرفته می عنوان خشک

بودن از ابزارهاي  شاخص فصلی. شود هاي مختلف سال پرداخته می ها یا فصل میان ماه

ی در نواختی متغیر مورد بررس مورد استفاده در رویکرد دوم است که به تعیین توزیع و یک

  .پردازد یک دوره زمانی معین می

اي از تغییرات بارندگی ماهانه در طول سال اطالق  فصلی بودن بارندگی به درجه

بودن در واقع مقایسه مقدار بارندگی در  بررسی فصلی). 1981والش و الولر، (گردد  می

بررسی  ها در اولین تالش). 2005لیوالدا و همکاران، (باشد  هاي مرطوب و خشک می فصل

بعد ) . 1974، ٤، نیوولت1970، ٣مرخم(انجام گرفت  1970بودن بارندگی در سال  فصلی

بعدها . را ارائه کردند) SI(بودن  شاخص فصلی 1981ها والش و الولر در سال  از آن

در سال  ٥اي براي اصالح این شاخص توسط لیوادا و آسیماکوپولوس هاي گسترده تالش

هاي  بودن از تقسیم قدر مطلق تفاضل متوسط بارندگی شاخص فصلی. انجام گرفت 2005

، ٦پاتیل(آید  دست می ماهانه و میانگین کل بارندگی ماهانه بر میانگین بارندگی ساالنه به

2015.(  

                                                                                                                        
1- Khanchoul & Jansson
2- Bonia
3- Markham
4- Nieuwolt
5- Asimakopoulos
6- Patil
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)1(  
���

باري (باشد  ام میn، متوسط بارندگی ماه �̅�متوسط بارندگی ساالنه و  ��که در آن،

  ).2016و همکاران، 

دهد، که ابزار مناسبی براي  بودن بارندگی را ارائه می این شاخص تعریفی از فصلی

). 2001و همکاران،  ١سامنر(باشد  بودن می مطالعه تغییرات زمانی و مکانی در فصلی

گیرد و  بودن داراي این مزیت است که محاسبه آن به راحتی انجام می شاخص فصلی

شوند، مانند  صورت ماهانه ثبت می ها و متغیرهاي هیدرولوژیکی که به تواند براي داده می

تغییرات شاخص ). 1981والش و الولر، (دما، دبی رودخانه و تبخیر استفاده کرد 

ها در  اگر تمام بارندگی(83/1تا ) ها برابر بارندگی باشد اگر تمام ماه(از صفر بودن،  فصلی

  ). 1981والش و الولر، (بودن متغیر است  برا اساس درجه فصلی) یک ماه باشد

بودن در واقع میزان تغییرات بین مجموع بارش بارندگی ماهانه و  شاخص فصلی

هاي  توزیع زمانی بارندگی ماهانه، رژیم بدون توجه به. کند گیري می تئوري را اندازه

با این حال در عمل، نوع رژیم محدود . مشابهی را ارائه دهند SIتواند مقادیر  مختلف می

بودن  است و حتی در مناطقی با دو یا سه اوج بارش باران، شاخص نشانگر خوبی از فصلی

یک ) 1970(نه، مرخم براي غلبه بر این مشکل توزیع زمانی بارندگی ماها. بارندگی است

، ٢که از آن زمان توسط هامیل(بودن را بر اساس یک بردار بدست آورد  شاخص فصلی

هاي دوگانه یا  اما عالوه بر دشواري محاسبه، زمانی که با رژیم) استفاده شده است 1972

  . شوند معنی ظاهر می کند، مقادیر بی گانه برخورد می سه

میانگین ماهانه و میانگین بارش ساالنه در مشکل دیگر مربوط به استفاده از 

ها فقط رژیم  ها، شاخص با استفاده از این نوع داده. بودن است هاي فصلی محاسبه شاخص

ها و رژیم  بودن بارندگی سال اي از فصلی کنند و هیچ نشانه بارندگی متوسط را توصیف می

حد بزرگ است و  توان گفت که واحد ماهانه بیش از چنین می هم. دهد متوسط نمی

ویژه در مناطقی که در آنها  هاي مجموع پنج روز متوالی مناسب است به شاخص براي داده

هاي روزانه بارندگی موردنیاز همیشه  با این حال داده. کشد فصل فقط چند هفته طول می

هاي تانزانیا  با استفاده از داده) 1974(در مناطق مختلف اقلیمی موجود نیست و نیوولت 

چنان واحد مناسبی براي  هاي آن، هم ان داد که ماهیت ماهانه با وجود محدودیتنش

                                                                                                                        
1- Sumner
2- Hamil



25  مقدمه و هدف

بینانه از توزیع بارندگی فصلی ایجاد  باشد و تصویر واقع بودن می محاسبه شاخص فصلی

  ).1981والش و الولر، (کرد 

  

  )Circular Statistical(بودن به روش آمار دورانی  شاخص فصلی- 2-5- 1

بودن معمول  براي توصیف فصلی) 1997(1توسط بورنبودن  شاخص فصلی

ها با استفاده از آمار  رویدادهاي جریان کم با میانگین و انحراف معیار تاریخ وقوع آن

این روش در مطالعات هواشناسی . مورد استفاده قرار گرفته است) 1972، 2ماردیا(دورانی 

 1999و همکاران،  5، مرز1986، 4، نوبیلیس3،1943بارتلس(باشد  و هیرولوژیکی مفید می

  ).2000و همکاران،  6و یانگ

ها  بودن با میانگین و انحراف استاندارد آن از یک دیدگاه آماري، توصیف فصلی

بودن  شاخص فصلی. مستلزم آن است که رویدادها از یک توزیع غیرمستقیم پیروي کنند

بودن فقط توصیف  فصلی توان گفت شاخص ممکن است مبهم یا فیزیکی باشد بنابراین می

  ).2002، ٧الها(دهد  دقیقی از توزیع فصلی را ارائه می

  

  هاي پژوهش سؤال -3- 1

هاي  هاي مختلف سال در ایستگاه آیا توزیع زمانی بارش، دبی و رسوب در ماه - 1

  استان اردبیل متفاوت است؟

استفاده از بودن بارش، دبی و رسوب ماهانه با  آیا امکان محاسبه شاخص فصلی- 2

  روش آمار دورانی وجود دارد؟

آیا تغییرات زمانی بارش، دبی و رسوب ماهانه در یک راستا یا داراي تفاوت  - 3

  دار هستند؟معنی

                                                                                                                        
1-Burn
2-Mardia
3-Bartels
4-Nobili
5-Merz
6-Young
7- Laaha
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  هایپژوهش فرضیه -4- 1

  :هاي زیر آزمون شدند در این پژوهش فرضیه

ر هاي مختلف طی دوره آماري مورد مطالعه د مقادیر بارش، دبی و رسوب در ماه - 1

  .هاي استان اردبیل داراي تغییرات فصلی است ایستگاه

 Circularبودن بارش، دبی و رسوب با استفاده از روش   امکان محاسبه فصلی - 2

Statistics وجود دارد.  

هاي مختلف سال  بودن بارش، دبی و رسوب در ماه تغییرات زمانی شاخص فصلی - 3

  .باشد داري می داراي تفاوت معنی

  

  پژوهش اهداف - 5- 1

  :باشد هدف از تحقیق حاضر موارد زیر می

هاي مختلف سال در حوزهاي  تعیین توزیع مقادیر بارندگی، دبی و رسوب در ماه - 1

  آبخیز استان اردبیل

 Circularمحاسبه شاخص فصلی بودن بارش، دبی و رسوب با استفاده از روش  - 2

Statistics  
  هاي مختلف سال و رسوب در ماه زمانی وقوع و توزیع بارش، دبی تعیین هم - 3

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -6- 1

هاي  ها، ایجاد فرسایش تغییرات بارش، دبی و رسوب نقش مهمی در وقوع سیل

پذیري تغییرات از  به دلیل تأثیر. کنند سدها ایفا می شدید و رسوبگذاري در دریاچه

هاي مختلف و کنترل  ب در ماهریزي براي استفاده بهینه از منابع آ همدیگر، امکان برنامه

توان کل بار رسوب را  با تجزیه و تحلیل چند متغیره می. دهد رواناب و رسوب را به ما می

مطالعه توزیع بارندگی . بینی کرد با استفاده از ترکیب بارندگی و متغیرهاي رواناب پیش

بارندگی،  شناسان به منظور درك تعامل بین تر زمیندر مقیاس حوضه، مورد توجه بیش

بررسی روابط بین ). 2015توست و همکاران، (باشد  تولید رواناب و انتقال رسوب می

العمل رسوب کمک کند  تواند در تعیین عکس رسوب، بارندگی و مشخصات رواناب می
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درك رفتار رسوب معلق براي کنترل ). 2008، ٢رومرتو- ؛ نادال2007و همکاران،  ١زابالتا(

ها و بار آلوده متصل به آن و در نتیجه براي  معلق در رودخانه فرسایش خاك، کاهش بار

رسوب ). 2005و همکاران، ٣هیت وایت(باشد  یین دست ضروري میبهبود کیفیت آب پا

اي از پاسخ تمامی متغیرهاي موجود در  دست آمده از زهکشی حوزه، یک فرآیند پیچیده به

جریان آب ). 1958، ٤یومالنگبین و ش(بارندگی، خاك، گیاه، رواناب و کاربري اراضی است 

آب و دبی رسوب اطالعات مفیدي از فرآیندهاي فرسایش خاك و پخش رسوب در حوزه 

  ). 2010وهمکاران، ٥گااو(کنند  را مهیا می

  

  بودن مقادیر بارش، دبی و رسوب اهمیت شاخص فصلی -7- 1

توان به موارد  بودن یا یکنواخت بودن متغیرهاي اقلیمی می از اهمیت تعیین فصلی

  : زیر اشاره کرد

ریزي کشت محصوالت مختلف  تعیین توزیع بارندگی در فصول مختلف امکان برنامه

عالوه بر این توزیع پوشش گیاهی، ذخیره نزوالت، . کند و تعیین الگوي کشت را فراهم می

  .زمینی نیز تحت تأثیر توزیع مقادیر بارندگی استهاي زیر تغدیه آب

هاي  نی سیالب، ذخیره آببی بودن مقادیر دبی، امکان پیش فصلی

عبارتی تعیین فصلی و  ها، به برداري از سدها، وجود جریان دائمی در رودخانه سطحی،بهره

ن تعیین بود توان با استفاده از شاخص فصلی ها را می یا دائمی بودن جریان در رودخانه

  .نمود

ریزي براي کنترل رسوبات، ارزیابی  برنامه، بینی منشأ تولید رسوب امکان پیش

آورد، عالوه بر این  گذاري در امتداد رودخانه رافراهممی کیفیت آب و نیز فرسایش و رسوب

برداري در زمان مناسب براي بهبود  بودن تولید رسوب، امکان نمونه تعیین درجه فصلی

  .سازد رسوب را ممکن می-سنجههاي  منحنی

بودن متغیرهاي مورد نظر امکان ارزیابی تغییرات  زمان شاخص فصلی بررسی هم

  .کند زمان را فراهم می صورت هم رواناب و رسوب به

                                                                                                                        
1- zbaleta
2- Nadal-Romerto
3- Heathwaite
4- Langbein & Schumm
5- Gao
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ممکن است مقادیر حداکثر بارش و دبی جریان در یک رودخانه در فصل مشخصی 

لذا . سط جریان در دسترس نباشدباشد، اما در فصل مذکور مقادیر رسوب براي حمل تو

زمانی بارش، رواناب و رسوب را با دقت  بودن، امکان هم توان با محاسبه شاخص فصلی می

  .بینی و مورد مطالعه قرار داد بیشتري پیش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  

  مقدمه -2-1

باتوجـه بـه   . شـود  یمنابع مرتبط با پـژوهش حاضـر پرداختـه مـ     یفصل به معرف یندر ا

در  یـادي مطالعـات ز  یـر اخ يهـا  در دهـه  یدرولوژيچرخه ه يها در مولفه یدشد ییراتتغ

و همکاران،  ٣٣کومار(انجام شده است  یدرولوژیکیو ه یمختلف هواشناس ییراترابطه با تغ

 یتر مورد بررسـ  در مطالعات داخل کشور کم بودن یشاخص فصل که ینباتوجه به ا). 2009

که در  باشد یپژوهش حاضر محدود به مطالعات خارج از کشور م یشینهقرار گرفته است، پ

  :  مرتبط ارائه شده است يها از پژوهش يتعداد یلذ

  

مختلف با  یدر دوره زمان یبارندگ بودن یفصل ینهپژوهش در زم یشینهپ -2-2

  Markhamاستفاده از  روش 

مختلف با اسـتفاده از   یدر دوره زمان یبارندگ بودن یفصل ي ینهمتعددي در زم مطالعات

  .شود یها اشاره م به آن یرانجام گرفته است که در ز  Markhamروش 

  

                                                                                                                        
33- Kumar
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  مطالعات خارج از کشور -2-2-1

) 1974(یوولـت و ن) 1970(٣٤یـودا توسـط آ  یبارنـدگ  هـاي  یمرژ ییندر تع یسع اولین

 یبارنـدگ  بـودن  یفصل يشاخص اصالح شده را برا یک) 1981(والش و الولر . انجام گرفت

 یجریهدر ن یبارندگ بودن یفصل. ارائه شده بود) 1970(یودادادند که قبال توسط آ یشنهادپ

شده اسـت و مشـخص شـده اسـت کـه بـا فاصـله گـرفتن از          یبررس) 1970(یوداتوسط آ

 یشو از سمت جنوب به سـمت اسـتوا نـرخ افـزا     یابد یم یشافزا بودن یساحل، مقدار فصل

. باشـد  یمـ  یـک از  یشبـ  یـا در زامب بـودن  یفصـل  یراست و مقادتر مشخص  کم بودن یفصل

از  يا توانسـت فهـم گسـترده    یـل برز یبارنـدگ  يها داده یلو تحل یهبا تجز) 1972(یلهام

هـا محاسـبه    داده ینا يرا برا بودن یرا داشته باشد و شاخص فصل یلبرز یبارندگ يالگوها

 بـودن  یدر شـاخص فصـل   يا کـرد، چـون دوره   یـین تع یرفصـلی را غ یلبرز یکرد و بارندگ

بـا اسـتفاده از   ) 1975(کومـار  . دست آمـد  به تر یشب یا% 10مشاهده نشد و مقدار شاخص 

روش  یـن کرد، که ا یرا در کشور بنگالدش بررس یبارندگ بودن یفصل خم،مر يروش بردار

در  ینچنـ  هـم . کنـد  یمختلف فراهم مـ  يها را در مکان بودن یفصل یممستق یسهامکان مقا

روش  یـن در ا. برخـوردار اسـت   یخاص یتمکان از اهم یکآن در  ییراتو تغ یماقل یفتوص

 یجنتـا . جهت بردار نشان داده شده است هبا توجه ب یو دوره تمرکز فصل بودن یدرجه فصل

در شـمال شـرق    یبارنـدگ  بـودن  یفصـل  یجیتـدر  یشافـزا  هـا،  یـل و تحل یـه حاصل از تجز

نشـان   یو جنوب شـرق  یجنوب غرب ی،مقدار شاخص را در شمال غرب ینتر بنگالدش و کم

بـوده   يجوال-ژوئن یبارندگ یمبنگالدش متعلق به رژ یقسمت شمال شرق ترین یشرق. داد

 باشـد  یآگوست م-يجوال یبارندگ یمشمال غرب بنگالدش متعلق به رژ که یدر حال است،

  . قرار دارد يجوال یبارندگیممجدد رژ یرکشور به وضوح تحت تأث يها قسمت یهو بق

 یستگاها 109ثبت شده در  یماهانه بارندگ يها با استفاده از داده) 1981(و الولر  والش

در مرکـز و جنـوب    ینچنـ  و هـم  یقادر آفر یسنج باران یستگاها 224یتانیا،بر یسنج باران

نشـان داد در   یجنتـا . را محاسـبه کردنـد  ) SI(بـودن  یمقدار شاخص فصل یجنوب یکايآمر

در . یابـد  یمـ  یشطور واضـح افـزا   به بودن یمقدار شاخص فصل یانیتاغرب و شمال کشور بر

را  یکشور کاهش مشخصـ  ینکم و در غرب ا بودن یمقدار شاخص فصل یرلند،شرق کشور ا

و نسـبت شـاخص    افتـد  یمـاه اتفـاق مـ    ینکـم در عـرض چنـد    یو بارندگ دهد ینشان م

) یانـا گ(در جـورج تـاون   . دسـت آمـد   بـه  تر یینپا یا5/0یژهو یبه شاخص فصل بودن یفصل
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 یعیوسـ  یفکه ط داد یساالنه نشان م یبا بارندگ یسهدر مقا یژهو یفصلیها شاخص یبررس

ساالنه  یبارندگ ینو رابطه ب) 35/0-89/0(وجود دارد  یگربه سال د یمقدار شاخص از سال

 یمیارتبـاط مسـتق   یگـر ال منـاطق د ح ینبا ا باشد، یرابطه معکوس م بودن یو درجه فصل

کـه   یدندرسـ  یجهنت ینبه ا یتاًنها. دهند ینشان م بودن یساالنه و شاخص فصل ینبارندگیب

رابطـه   یـایی هـا بـا عـرض جغراف    قـاره  یرنسـبت بـه سـا    یقاآفر یبودن بارندگ  یدرجه فصل

. را دارد بـودن   یمقـدار شـاخص فصـل    تـرین  یشبـ  یقـا بزرگ آفر يدارد و صحرا یمیمستق

مقـدار کـم و    يا در مناطق حـاره  یاد،مقدار ز کشوردر شمال  یبارندگ بودن یشاخص فصل

  . دهد یرا نشان م یدوباره در مناطق معتدل شمال یشافزا

ماهانه و حداکثر روزانه بارش شـهر بلگـراد کـه توسـط      یانگینم يآمار یلاساس تحل بر

سـال، بـه    يهـا  ادند کـه در تمـام مـاه   شد، نشان د یبررس) 2000(و همکاران  ٣٥یچانکازو

 متر یلیم 20تا  10يحداکثر بارش روزانه در بازه یو ژوئن، فراوان يژوال ی،ماه م ياستثنا

سـاله دمـا و بـارش     50رونـد  ) 2000(و همکـاران   ٣٦استافورد تاراس یندر ا. است تر یشب

 هـا  یسـتگاه از ا یاريدست آوردنـد و نشـان دادنـد کـه بـارش تابسـتانه در بسـ        آالسکا را به

ماهانـه در   یبارنـدگ  یرمقاد یلو تحل یهبا تجز) 2001(سامنر و همکاران . است یشیافتهافزا

 1964-1993یدر دوره زمـان  نطقـه م 410يبـرا  یااسپان یو جنوب یدسترس ساحل شرق

با روش والش و الولـر مـورد    بودن یرا با استفاده از شاخص فصل یبارندگ یمکان یپراکندگ

، اطـراف  )یاآندالوسـ (در جنـوب   بـودن  یکه فصل یدندرس یجهنت ینقرار دادند و به ا یبررس

 یشافـزا  هـا  ینـآن تـر ب  کوچک يها در منطقه یواقع در شرق و مقدار کم یاارتفاعات کاتانول

  .یابد یم

و  ٣٧یـو توسـط توموز  یتالیـا در ا یسـنج  بـاران  یسـتگاه ا 40بـارش زمسـتانه    هاي نوسان

بـارش تمـام    یبـا نشان داد کـه تقر  یشانا یجنتا. مورد مطالعه قرار گرفت) 2002(همکاران 

. در فصل زمستان بوده است یقابل توجه یروند کاهش ییکمورد مطالعه، دارا هاي یستگاها

 30يآمار يرا در طول دوره یفصل یات بارندگییرتغ) 2008(٣٨جاستین و اسچوف یورپر

 یـه متحـده تجز  یاالتثبت شده در خارج از ا يها با استفاده از داده )2000تا  1971(ساله 

که متوسط  یدندرس یجهنت ینبه ا) SI(بودن یآنها با محاسبه شاخص فصل. کردند یلو تحل
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  یو رسوب ماهانهبا استفاده از روش آمار دوران یدب ی،بارندگ ییراتتغ بودن یفصل یابیارز  32

) 2012(٣٩یو سـاج  تاکورتـا گوها. نـدارد  یتفاوت ها یستگاها تر یشدر ب بودن یشاخص فصل

مهم در  یالتا یکعنوان ماهاراشترا، به) 1901-2006(از صد سال  یشب یبارندگ يها داده

. قـرا دادنـد   یدارد را مورد بررسـ  يدر صنعت و کشاورز یديهند که نقش کل یبخش غرب

و  یمکـان  يالگو ییراتو تغ یبارندگ يروند الگوها ی،بارندگ یرشامل متغ ها یلو تحل یهتجز

 یـع توز بـودن،  یشـاخص فصـل   یلو تحل یهبا تجز یشانا. باشد یم بودن یشاخص فصل یزمان

 یجنتـا . را شرح دادنـد  یبارندگ یماز رژ یمختلف و درجات مختلف يها ماه یندر ب یبارندگ

دهنـده   اسـت کـه نشـان    2/1از  تـر  یشب SIمقدار شاخص  ینشان داد که در مناطق ساحل

. افتـد  یدو مـاه اتفـاق مـ    یکیابارش باران در  ترین یشد که بباش یم یدشد يها رگبار باران

ـ  SIمقـدار شـاخص   ) فقـط در شـرق منطقـه کـنکن    (یو غربـ  یبخش شرق  2/1و  1ینب

تر  کم یادر سه ماه  یبارندگ ترین یشاست که ب یبارندگ یمرژ یکدهنده  که نشان باشد یم

فصـل   یاچهار ماه  يکه دارا یفصل یبارندگ یمرژ يدارا یالتا يبخش مرکز. افتد یاتفاق م

یدر مطالعـه گوهاتاکورتـا و سـاج   . اسـت  يکشـاورز  يرابـ  یاست که نشـانگر خـوب   یباران

سـاله   106يدر طـول دوره آمـار   یماهانه و فصـل  یبارندگ يها با استفاده از داده) 2013(

را در اسـتان مهاراشـترا در    یبارنـدگ  بـودن  یفصـل  مـدت  یطوالن ییراتتغ) 2006-1901(

را  داري یمعنـ  ییراتتغ یج،نتا. قرار گرفت یهندوستان مورد بررس یرهشبه جز یغرب لشما

بـر  ) 2015(و همکـاران   ٤٠مـث بـوت  . نشـان داد  يا منطقـه  یاسماهانه در مق یدر بارندگ

شـاخص   یبـه بررسـ   یشـرق  یترانـه ماهانه در مد یروزانه و متوسط بارندگ يها اساس داده

���(یژهو یو شاخص فصل) SI(بودن یفصل
 یـن به ا يآمار هاي یلبر اساس تحل. پرداختند) ����

 یهمبسـتگ  یـایی و عـرض جغراف ) SI(بـودن  یمقدار شاخص فصـل  ینکه ب یدندرس یجهنت

از  یشدر ب SIدر مقدار  داري یروند مثبت معن ینوجود دارد و عالوه بر ا داري یمعن یخط

 يهـا  از داده سـتفاده بـا ا ) 2015(یـل پات. مشـاهده شـد   یسنج باران هاي یستگاهاز ا یمین

هنـد در منطقـه ماهاراشـترا،     یسـنگل  یسـتگاه ا 10در ) 1981-2012(سـال   32یبارندگ

مختلف سـال را محاسـبه کـرد و مقـدار شـاخص در       يها در ماه بودن یمقدار شاخص فصل

نشـان داد   یجنتا. دست آمد به 04/1تا  87/0ها در بازه  کل ماه يبرا یمناطق مختلف سنگل

تـر و در دوره   کـم  یـا در سـه مـاه    یارنـدگ ب تر یشوجود دارد و ب والنیفصل خشک ط یک

محاسبه شـد کـه مقـدار     یموسم يها فصل يمقدار شاخص برا. اتفاق افتاده است یموسم

گسـترده بـا    یمشخص شد که بارندگ یتاًو نها. بوده است یرمتغ 3519/0تا  0665/0آن از 
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) 2016(و همکـاران   يبـار . تفصل مرطوب مشخص در کـل سـال اتفـاق افتـاده اسـ      یک

���(یژهو یو متوسط شاخص فصل) SI(بارش  بودن یاخص فصلش
 یآمـار بارنـدگ   يرا برا) ����

 یبارنـدگ  بـودن  یرا در فصل داري یمعن یرغ ییراتتغ یجنتا. کشور بنگالدش محاسبه کردند

  .منطقه نشان داد ینا يبرا

  

در دوره  یدرولوژیکیه یرهايمتغ بودن یفصل ینهپژوهش در زم یشینهپ - 2-3

  )Circular Statistical(یمختلف با استفاده از  روش آمار دوران یزمان

ـ     بـودن  یفصـل ) 1997(  ٤١و دمـوث  اسچریبر  يبـرا  یرا بـا اسـتفاده از روش آمـار دوران

. کردنـد  یآلمان بررس یدر جنوب غرب یزحوزه آبر 169کل در  یساالنه حداقل دب یانگینم

 يهـا  بخـش  يپتامبر تـا اکتبـر بـرا   کـم از سـ   يها بارش دهد یدست آمده نشان م به یجنتا

کـم   هـاي  یـان جر یرتحت تأث) آلپ يها کوه از رشته یربه غ(از منطقه مورد مطالعه  یعیوس

تجسـم   يبـرا  يبـردار  يهـا  نقشه یممنظور ترس به) 1999(مرز و همکاران . است یزمستان

بـر   يا خوشـه  یـل و تحل یـه تجز یـک از  یـدرولوژیکی ه یرهايمتغ بودن یفصل یمکان يالگو

 يالگـو  یـن ا فسـیر ت. اسـتفاده کردنـد   یدرون سـال  یالبیس یدادهايرو یاساس آمار دوران

آنهـا ثابـت    ینچنـ  هـم . شـد  یشدر اتر یلس یدتول یندهايفرآ یابیمنجر به ارز بودن یفصل

در  یدشـد  یالبس يبند منطقه ینهدر زم یبا روش آمار دوران بودن یفصل یکردکردند که رو

 یــعمـدت توز  بلنـد  یژگـی و) 1999(  ٤٢آچوانــدر و کـان . باشـد  یمـ  یـد مف یاکشـور اسـترال  

آنهـا دو  . قرار دادنـد  یرا مورد بررس یسدر سوئ یزحوزه آبر 149یشاخصهايبرا Q95یفصل

متفـاوت   یـز کردند که بسته به سطح آبر یداکم را پ هاي یاناز جر یفصل یعنوع مختلف توز

 بودنیـک  یفصـل  يالگـو  ییشناسـا  يرا برا یآمار دوران روش) 2002(الها  و همکاران . بود

کـه تحـت نظـارت در     یشدر اتـر  یستگاها 57يده براش يروزانه زمان بند یداده دب يسر

مطالعـه   یـن سـاله بـود را مـورد اسـتفاده قـرار داد، کـه در ا       20دوره استاندارد  یکطول 

نشـان داد کـه    یجنتـا . محاسـبه شـد   Q95و  Pr (Q>Q95=0.95)کـم   یـان جر یاتخصوص

بـه   یتابسـتان  مکـ  هـاي  یانو جر باشد یوابسته به ارتفاع م یو زمستان یتابستان بودن یصلف

  .دهند یطور همزمان رخ م
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Abstract
Research Aim:Changes in precipitation, discharge and sediment in flood events, 
causing severe erosion which play an important role in the sedimentation of dam 
lakes.  The seasonality of precipitation, runoff and sediment  values were calculated 
using circular statistics method in 28 rain gauge stations, 40 hydrometric stations and 
9 sediment sampling stations during 1981 to 2013.
Research method: The available data were analysed using Excel and SPSS 
softwares. In the next step, sediment-rating curves were extracted to obtain the 
monthly sediment data. Then, the correlation between the monthly rainfall of stations 
and the spatial distance were calculated and Correlation Decay Distance (CDD) 
method was used to determine the spatial correlation and its variations with increasing 
distance. Then, the values of rainfall, discharge and sediment seasonality index were 
calculated using Markham's and circular statistics methods. The Mann- Kendall trend 
test was employed to detect the temporal changes over the study period. As well as 
the mean time of the maximum values were determined. The difference between the 
seasonality rainfall values of rainfall, runoff and sediment was defined using 
graphical methods.
Findings: According to the results, it was concluded that the increase in location of 
rain-gauge stations lead to decrease in the correlation between monthly precipitation 
values. The lowest decrease in correlation values were observed in the autumn, and 
the highest decrease in correlation values were determined in the summer season. The 
results of Markham's seasonality index indicated that the seasonality value of rainfall 
data was 0.17-0.39, the discharge seasonality was 0.17 to 1, and for sediment data the 
seasonality index was 0.29 to 0.72. According to the results of the Man-Kendall test, 
the seasonal variation (SI) values of rainfall, discharge and sediment values had no 
significant trend over the time in most studied stations. Also, by calculating the 
seasonal index with Circular Statistics, the value of this index for rainfall data was 
0.21 to 1. 53 for discharge data from 0.07 to 1.7 and for sediment data was 0.22 to 
1.34. 
Conclusion: As a concluding remark, the rainfall seasonality index was higher in the 
low monthly rainfall values, while the seasonality index of runoff and sediment had 
no relationship with the observed discharge and sediment values.
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