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چکیده
پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی یکی از بزرگترین چالشهای عصر
حاضر میباشد که چرخۀ هیدرولوژیکی در مقیاس جهانی و منطقهای را تحت
 بارش به عنوان یکی از عناصر اقلیمی بطور مستقیم. تأثیر قرار داده است
 یکی از مهمترین.تحت تاثیر افزایش دمای متوسط جهانی قرار گرفته است
 افزایش وقوع رخدادهای حدی نظیر بارشهای شدید،اثرات سوء تغییر اقلیم
 در پژوهش حاضر در ابتدا وجود.و متعاقب آن بروز سیلهای ناگهانی میباشد
روند و جهش در بارشهای کوتاه مدت مشاهداتی در شهر تهران (ایستگاه
کندال برای- بدین منظور از آزمون من.سینوپتیک مهرآباد) بررسی گردید
 ساعت3  دقیقه تا1۱ روند و آزمون کیو سام برای جهش در دادههای بارش
 یافتهها حاکی از وجود روند افزایشی در بارشهای کوتاه مدت.استفاده شد
 درصد و وقوع جهش اقلیمی در این دادهها99 ایستگاه مورد مطالعه در سطح
 به منظور استفاده از قابلیت ریزمقیاس نمایی. میباشد1978 در سال
 از مدل،دینامیکی در پژوهش حاضر که نیازمند تفکیک مکانی زیاد میباشد
 برای دوره آماری ثبت شده پس از سال جهش وPRECIS منطقهای
 برای آینده و با اعمال یک روشB2  وA2 همچنین تحت سناریوهای انتشار
 نتایج حاصل از تحلیل.ویژه برای ریزمقیاس نمایی زمانی استفاده به عمل آمد
های تولید شدهIDF  فراوانی بارشهای کوتاه مدت و بررسی، مدت،شدت
 مقدار2۱7۱-21۱۱ از بارشهای حدی نشان داد که در آینده دور یعنی دورۀ
و شدت بارش به میزان قابل توجهی در یک دوره بازگشت معین افزایش
 همچنین فراوانی و احتمال وقوع بارشهای حدی با افزایش قابل.مییابد
.توجهی همراه خواهد بود

Abstract
Climate change and global warming are the biggest challenges
in the present era, which have affected the global and regional
hydrologic cycles. Precipitation is one of the climate elements
that has been directly affected by the rising global average
temperatures. One of the most important negative effects of
climate change is increasing the intense precipitation and
henceforth occurring flash floods. The present study firstly
analyzed the trend and jump of the short duration observed
rainfalls (10 minutes to 3-hour duration) in the Mehrabad
station located in the west of Tehran by using Mann-Kendal
and CUSUM approaches, respectively. The trend test indicated
an increasing trend in the short duration rainfalls amount at the
99% confidence level while 1978 was distinguished as the
jumping year. For using dynamic downscaling to meet the fine
spatial resolution required in the present study, the PRECIS
regional model was employed to evaluate the changes in the
intensity, duration, and frequency of the short duration
rainfalls, derived from the daily rainfalls by applying a special
time downscaling factor, after the year of the jump for
historical data and also under the A2 and B2 emission
scenarios for future. The results of the IDF analysis showed
that in the far the future (2070-2100) the amount and intensity
of precipitation would increase significantly over a given
return period. There is also a significant increase in the
frequency and probability of occurrence of extreme
precipitation.
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که شرح دالیل آن در کنار مرور بر تحقیقات موجود در ذیل مشاهده
میگردد.

 -0مقدمه
زیرساختهای مدیریت آب شهری مانند سیستم جمعآوری آبهای
سطحی ،فاضالب ،سدهای انحرافی ،زهکشهای شهری و غیره عمدتاً
براساس منحنیهای شدت ،مدت ،فراوانی ( )IDF1طراحی و اجرا
میشوند .پدیده تغییر اقلیم در سالیان اخیر از منظر دگرگونی
ویژگیهای حدی بارش ،که میتواند به نوبه خود موجب تغییر در
منحنیهای  IDFو لذا تغییر در ظرفیت زیرساختهای مورد نیاز برای
مدیریت سیالبهای شهری گردد ،بسیار مورد توجه قرار گرفته است
( ;Fadhel et al., 2017; Aghakouchack et al., 2018
 .)Thanh and Remo, 2018منحنیهای  IDFبا استفاده از سری
زمانی بارش کوتاه مدت مشاهداتی و برازش تابع چگالی احتمال به
دادههای مشاهداتی و پیشبینی مقادیر حدی برای هر دورۀ بازگشت
ایجاد میشوند .در این روش فرض میشود که میتوان از دادههای
حدی مشاهداتی ،برای توصیف آینده استفاده نمود که این فرض در
شرایط تغییر اقلیم معتبر نبوده و منحنیهای شدت ،مدت و فراوانی
مربوط به گذشته نمیتوانند شرایط اقلیمی آینده را به درستی نشان
دهند ( .)IPCC, 2013; Sharif and born, 2007براین اساس
زیرساختهای مدیریت آب شهری که با منحنیهای  IDFگذشته
طراحی شدهاند ،ممکن است نتوانند تنشهای جدید ناشی از تغییر اقلیم
را تحمل نمایند ( .)Peck et al., 2012مطالعات متعدد صورت گرفته
در بسیاری از مناطق دنیا نشان میدهد که مقدار و فراوانی بارشهای
حدی مشاهداتی افزایش یافته است ( ;De Paola et al., 2014
 .)Prodanovic and Simonovic, 2008-2006مطالعات انجام شده
در ایران نیز تغییر در این ویژگی بارش در نقاط مختلف کشور را مورد
تأیید قرار میدهد ( Ghalhori et al., 2018; Jahangir et al.,
.)2017; Binesh et al., 2017; Haidari and Khazaie, 2016
چالش ویژه در مطالعه تغییرات بارشهای حدی در آینده (که در نهایت
به تولید  IDFبرای یک شهر یا بخشی از یک کالنشهر میانجامد)
آن است که نیازمند قدرت تفکیک مکانی و زمانی باال در حد چندین
صدهکتار و چند ساعت تا کسری از ساعت میباشد .این در حالی است
که مدلهای مورد استفاده برای اندک مطالعات صورت گرفته در این
راستا ،عمالً مدلهای بزرگ مقیاس  GCM2با قدرت تفکیک مکانی
در حد چند صدکیلومتر و قدرت تفکیک زمانی در حد ماه بودهاند .روشی
که بیشتر محققین برای حل مشکل مقیاس و افزایش دقت مکانی
مدلهای مزبور تاکنون مورد توجه قرار دادهاند استفاده از ریزمقیاس
نمایی آماری است که میتواند عدم قطعیت زیاد و لذا ریسک زیادی را
بر پروژههای مدیریت سیل شهری تحمیل نماید .پژوهش حاضر در
مقام رفع این مشکل درصدد استفاده از مدلهای منطقهای با قدرت
تفکیک مکانی کمتر از  2۱کیلومتر و قدرت تفکیک زمانی روزانه است

همانطور که ذکر گردید برای رفع مشکل قدرت تفکیک مکانی کم
مدلهای  GCMاز روشهای ریزمقیاسنمایی استفاده میگردد که
شامل دو دستهی کلی ریزمقیاسنمایی دینامیکی و آماری میشود
( .)Ghalhori et al., 2018مدلهایی که برای ریزمقیاسنمایی
دینامیکی استفاده میشوند بسیار شبیه به مدلهای گردش عمومی
هستند ،با این مزیت که دارای گامهای زمانی و مکانی ریزتر و
دقیقتری میباشند .به عنوان مثال ،گام مکانی مدلهای گردش
عمومی حدود  2/2در  2/2درجه جغرافیای (حدود  22۱کیلومتر)
میباشد در حالیکه گام مکانی مدلهای ریزمقیاسنمایی دینامیکی که
به آنها مدلهای منطقهای نیز گفته میشود بین  2۱تا  2۱کیلومتر در
نظر گرفته میشود .برتری مهم دیگر روشهای دینامیکی نسبت به
روشهای آماری عدم نیاز این روشها به دادههای مشاهداتی و
ایستگاهی بلند مدت نسبت به روشهای آماری است .این مزیت برای
کشورهایی مانند ایران که داده مشاهداتی کافی ندارند ،بسیار مهم است
( .)Rahimi et al., 2019از انواع مدلهای دینامیکی میتوان به
 RegCM ،PRECISو غیره اشاره کرد .اکثر پژوهشهایی که در
ارتباط با تغییرات اقلیم صورت گرفته است بدلیل استفاده از مدلهای
بزرگمقیاس جوی -اقیانوسی ،منحصر به تغییرات بارش و حرارت
ماهانه ،فصلی و ساالنه و از دیدگاه هیدرولوژیکی ناظر بر بیالن
حوضههای آبریز میباشند .با توجه به اهداف پژوهش از ذکر این نوع
مطالعات خودداری شده و به ذکر مهمترین پژوهشهای صورت گرفته
در خصوص بارشهای کوتاه مدت و مدل منطقهای مورد استفاده در
تحقیق حاضر بسنده میشود Vasiljevic (2007) .تغییرات میزان
بارش را برای سیزده ایستگاه در انتاریو ارزیابی کرد .یافتههای او نشان
داد که شدت بارشهای سنگین در حال تغییر استCheng and .
) Maclver (2007نشان دادند که روشهای موجود در تخمین منحنی
 ،IDFفراوانی و مقدار بارشهای حدی در آینده را کمتر از آنچه که
میتوانند تحت تاثیر پدیدهی تغییر اقلیم باشند برآورد میکنند .نتایج
این دو محقق نشان داد که کم برآورد کردن مقدار بارش حدی در
طراحیهای مرتبط با سیستمهای آبی ،موجب افزایش  6۱درصدی
خطر سیل در آنها میگردد Babaeian et al. (2008) .توانمندی مدل
اقلیمی  PRECISرا در شبیهسازی بارشهای منطقهای ایران مورد
بررسی قرار دادند .در این پژوهش ،برونداد مدل گردش عمومی جو
 HADAM3Pبا مدل منطقهای  PRECISدر دورۀ 1976-199۱
ریزمقیاس نمایی دینامیکی شد و دادههای بارش در مقیاسهای زمانی
ماهانه و فصلی مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج این پژوهش نشان
میدهد که مدل منطقهای  PRECISتوانمندی شبیهسازی بارشهای
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ساعت اقدام نمودند .در این تحقیق برای شبیهسازی آینده از خروجی
وزندهی شده  12مدل  AOGCMتحت سناریوی  A2استفاده شد.
نتایج مبین این بود که در دوره اخیر و دوره پیشبینی به دلیل تشدید
پدیده تغییر اقلیم ،هر چند که میانگین بارشها کاهش مییابند اما
شدت بارشهای با تداوم کوتاه با افزایشی در حد  22درصد در مقایسه
با دادههای تاریخی مواجه خواهد شد Rahimi et al. (2019) .مدل
ریزمقیاسنمایی دینامیکی  PRECISرا در حوضه کرخه مورد ارزیابی
قرار دادند .ایشان با استفاده از این مدل دادههای بارش و دما را در
من طقه مورد مطالعه برآورد کردند .نتایج ارزیابی مدل نشان داد که به
طور کلی ،این مدل با میانگین درصد خطای حدود  -4درصد در مورد
بارش ،میتواند برآورد مناسبی از بارش و دما را در منطقه بدست دهد.

کلی کشور را دارد Babaeian et al. (2010) .شبیهسازیهایی را برای
بارش ماهانه ،فصلی و ساالنه در ایران با استفاده از مدل منطقهای
 PRECISتحت سناریوهای انتشار  A2و  B2انجام دادند .دوره پایه
محاسبات  1961-199۱در نظر گرفته شده و بارش آتی برای دوره
زمانی  2۱71-21۱۱برآورد گردید Mirhosseini et al. (2013) .اثر
تغییر اقلیم بر منحنیهای شدت ،مدت و فراوانی شهر آالباما را مورد
بررسی قرار دادند و برای ارائهی منحنیهای  IDFدر آینده از بارش 3
ساعتهی شبیهسازی شده با ترکیب شش مدل اقلیمی منطقهای و
جهانی و برای ریزمقیاس نمایی زمانی از روش آماری استفاده کردند.
) Kordjazi et al. (2013اثرات تغییر اقلیم را در دورههای آینده به
منظور مدیریت ریسک و برنامهریزی برای کاهش خسارات ناشی از
بالیای طبیعی مانند سیل ،خشکسالی و آتشسوزی جنگلها بررسی
کردند .این محققین با استفاده از مدلهای گردش عمومی جو نشان
دادند که بارشهای سنگین و خیلی سنگین ساالنه در دورهی آینده به
ترتیب  24و  12درصد افزایش مییابد Bakhtiari et al. (2014) .با
استفاده از ریزمقیاس نمایی برونداد مدل گردش عمومی جو HadCm3
تحت سناریوهای انتشار  A2 ،A1Bو  B1و مدل ریزمقیاسنمایی
 LARS-WGدادههای بارش در مقیاس زمانی روزانه را برآورد کردند
و نشان دادند که شدت بارش پیشبینی شده توسط سناریوهای ذکر
شده طی دوره  2۱11-2۱3۱نسبت به دوره پایه افزایش مییابد.
) Yousefi et al. (2017اثرات تغییر اقلیم بر تغییرات دما ،بارندگی و
منحنیهای  IDFدر حوضه تهران -کرج را با استفاده از خروجیهای
مدل گردش عمومی جو  CanESM2تحت سناریوهای جدید گزارش
پنجم ( )AR5هیئت بینالدول و به کمک مدل ریزمقیاسنمایی
 SDSMمورد بررسی قرار دادند .مقایسه سناریوهای پیش بینی شده با
یکدیگر نشان داد که شدت بارش با شیب مالیمی افزایش خواهد
یافت Shrestha et al. (2017) .با استفاده از روش ریزمقیاسنمایی
اشتقاق ( )DDM1و نه مدل گردش عمومی جو منحنیهای  IDFشهر
بانکوک واقع در تایلند را تحت شرایط تغییر اقلیم بررسی و افزایش
شدت بارش در همه دورههای بازگشت را در آینده را پیش بینی کردند.
) Raghavan and Liong (2018تغییرات بارشهای کوتاه مدت در
اثر تغییر اقلیم را با روش ریزمقیاسنمایی دینامیکی با استفاده از سه
مدل گردش عمومی جو MPI-ESM-MR ،CSIRO-ACCESS1.3
 ECHAM6و  NIES-MIROC5تحت سناریوهای  RCP4.5و
 RCP8.5در حوضه بک نین واقع در شمال ویتنام بررسی نمودند.
نتایج این پژوهش حاکی از افزایش  26-61درصد بارش  24ساعته و
 4۱-42درصد افزایش بارش ده دقیقه در تمامی دورههای بازگشت
بود Safavi et al. (2019) .به بررسی تغییرات منحنی شدت ،مدت و
فراوانی در ایستگاه سینوپتیک اصفهان پرداخته و با استفاده از تئوری
فرکتال به ریزمقیاسنمایی زمانی بارشها در حد ساعت و کسری از

همانطور که مالحظه گردید بیشتر مطالعات موردی انجام شده به
افزایش بارشهای حدی در اقلیم آینده اشاره دارند .به دلیل فقدان
مطالعات کافی در خصوص تغییرات شدت ،مدت و فراوانی بارشهای
کوتاه مدت با قدرت تفکیک مکانی و زمانی مناسب ،در تحقیق حاضر
تالش شده است تا ضمن بررسی روند و همچنین وجود جهش در
دادههای تاریخی ،اثرات پدیده تغییر اقلیم بر مقدار ،شدت و دوره
بازگشت بارشهای کوتاه مدت با بهرهگیری از دادههای ایستگاه
سینوپتیک مهرآباد و با استفاده از مدل منطقهای  PRECISمورد بحث
و بررسی قرار گیرد.
 -0مواد و روشها
 -0-0منطقه مطالعاتی و دادههای بارش

مشخصات ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران که دادههای بارش کوتاه
مدت را جمعآوری میکند ،در جدول  1نشان داده شده است .دادههای
بارش ثبت شده در این ایستگاه طی دورۀ  1929-1999در فواصل 1۱
دقیقهای از سازمان هواشناسی کل کشور تهیه شده است .همچنین،
شبیهسازی تاریخی بارش در دورهی پایه ( )196۱-199۱و دورهی
پیشبینی ( )2۱7۱-21۱۱تحت سناریو  B2و  A2در مقیاس زمانی
روزانه که توسط مدل  PRECISریزمقیاسنمایی شده ،تهیه گردید.
 -0-0آمادهسازی دادهها

در مطالعات تغییر اقلیم ،بررسی همگنی دادهها از اهمیت ویژهای
برخوردار بوده و الزم است پیش از استفاده از دادههای ثبت شده در
ایستگاههای مورد نظر ،برای تشخیص وجود روند و جهش در دادهها،
همگنی یا عدم همگنی آنها مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش
برای دستیابی به این منظور ،از نرمافزار  TRENDاستفاده شده است.
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Table 1- Properties of Mehrabad Station

جدول  -0مشخصات ايستگاه فرودگاه مهرآباد
)Perception (mm/year
232.7

Longitude
51.19

)Level of Sea (m
1190.8

در دورهی آماری موجود یعنی  1929-199۱به منظور استفاده از
دادههایی که معرف شرایط حاضر باشند از دادههای پس از سال جهش
(یعنی  )1978-199۱در گام بعدی پژوهش استفاده شد.

برای رفاه اقتصادی ،اجتماعی و محیطی اشاره داشته و براین نکته
تاکید دارد که تغییرات گوناگون تکنولوژی به سمت حفاظت از محیط
زیست و حقوق اجتماع در سطح منطقهای پیش میرود .در حالیکه
سناریوی  A2رشد سریع جمعیت ،اقتصاد ناهمگون و همسو با شرایط
منطقهای را شرایط غالب بر دنیای آینده میداند.

 -5-0روند و جهش

به منظور مشاهدهی روند و تعیین سال جهش در دادههای بارش کوتاه
مدت جمعآوری شده از سازمان هواشناسی از نرمافزار TREND
استفاده به عمل آمد .این نرمافزار برای ارزیابی همگنی ،روند و جهش
در دادههای هیدرولوژیکی و به طور کلی دادههای سری زمانی طراحی
شده است

Latitude
35.41

Name
Mehrabad

 -1-0تحلیل بارش حداكثر

به منظور تعیین بارش حداکثر برای شرایط اقلیمی دورههای پایه و
آینده از روش دادههای حدی ساالنه استفاده شد .در این روش بیشترین
مقدار بارش رخ داده در طی هر یک از سالهای دوره مورد بررسی به
عنوان اجزای سری زمانی بارش در نظر گرفته میشود و رفتار آنها
مورد بررسی قرار میگیرد .برای ارزیابی تغییرات شدت ،مدت و فراوانی
بارشهای کوتاه مدت در ایستگاه مهرآباد ،ابتدا به روش عامل تغییر
بارش روزانه دوره آینده حاصل از مدل  PRECISبه سری زمانی بارش
کوتاهمدت تبدیل شده و سپس بر روی هر دو دسته سری زمانی
تاریخی و شبیهسازی شده تحلیل فراوانی انجام شد .در این راستا در
ابتدا برای هر دوره تداوم ،مقادیر بارش حداکثر ساالنه استخراج و به
شدت بارش تبدیل گردید و سپس بر این شدتهای حدی ،انواع
توزیعهای آماری برازش داده شد و در نهایت بر اساس ضریب
کولموگروف-اسمیرنوف تابع توزیع احتماالتی مناسب انتخاب گردید.

( Kundzewicz and Robson, 2000; Grayson and

 .)et al., 1996آزمونهای آماری موجود در این نرمافزار  12آزمون
شامل آزمونهای من-کندال ،3اسپیرمن -رو 4برای تشخیص روند،
آزمونهای رگرسیون خطی ،2انحرافات تجمعی ،6بیشینۀ ورسلی،7
تقاطع میانه ،8نقاط تغییر ،9اختالف رتبه 1۱و "خود همبستگی" 11برای
تشخیص همگنی و آزمونهای توزیع آزاد کیوسام ،12مجموع
مرتبهها ،13تی -استیودنت 14برای تشخیص جهش میباشد .در
پژوهش حاضر از آزمون ناپارامتری من -کندال در تأیید یا رد وجود
روند و آزمون ناپارامتری کیو سام برای تعیین جهش استفاده شده است.
در نهایت با استفاده از نرمافزار  Minitabمعنیداری تفاوت
میانگینهای سالهای قبل و بعد از جهش مورد آزمون قرار گرفت.

 -8-0ريزمقیاسنمايی زمانی

 -1-0مدل PRECIS

برای مطالعه و بررسی تغییرات شدت ،مدت و دورۀ بازگشت بارشهای
کوتاه مدت به دادههایی با قدرت تفکیک زمانی باال یعنی  1۱دقیقه تا
 1ساعت نیاز است ( .)Mirhosseini et al., 2013همانطور که اشاره
شد ،برونداد مدلهای گردش عمومی جو از نظر مقیاس مکانی برای
اغلب مطالعات تغییر اقلیم که مربوط به یک منطقه کوچک مانند یک
شهر میشوند ،مناسب نیستند .از طرف دیگر ،خروجی GCMها در
مقیاسهای زمانی ماهانه است که باز هم مناسب مطالعات مربوط به
تغییرات  IDFنمیباشد .یک راهحل برای استفاده از مدلهای گردش
عمومی جو ،ریزمقیاسنمایی مکانی و زمانی نتایج آنها برای منطقۀ
مورد مطالعه است ( ;Palmer et al., 2004; Southam et al., 1999
 .)Coulibaly and Dibike, 2004با توجه به اهداف تحقیق و بدان
دلیل که دادههای مدل  PRECISدر فواصل روزانه ارائه میگردند،
الزم است این دادهها برای کسری از روز و ساعت ریزمقیاسنمایی

در پژوهش حاضر از مدل اقلیمی منطقهای  PRECISدر داخل شبکه
مدل  HadAM3Hکه خود مولفه جوی مدل جفت شده جوی-
اقیانوسی  HadCM3مرکز هادلی است ،استفاده شده است .این مدل
دارای قدرت تفکیک مکانی  22و  2۱کیلومتر ،با  9الیه در جو (از
سطح زمین تا  3۱کیلومتری در استراتوسفر) و  4الیه در عمق خاک
است .مدل  PRECISبا استفاده از سناریوهای انتشار ،SRES
سناریوهای اقلیمی را بــرای دوره مدلسازی ایجاد میکند
( .)Babaeian et al., 2008در تحقیق حاضر از نتایج مدل PRECIS
برای شبیهسازی تاریخی بارش در دورهی پایه ( )196۱-199۱و
دورهی پیشبینی ( )2۱7۱-21۱۱تحت دو سناریو  A2و  B2در مقیاس
زمانی روزانه و قدرت تفکیک مکانی  22کیلومتر برای مقیاس مکانی
استفاده شد .الزم به ذکر است که سناریو  B2بر راهحلهای محلی
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میآیــد و مبتنی بــر بــارشهــای حــدی میبــاشــد
( .)Mirhosseini et al., 2013منحنیهای شدت ،مدت و فراوانی
براساس گامهای زیر تولید شدند )1 :استخراج بیشینه بارش در هر
تداوم بارش در هر سال )2 ،برازش توزیع احتماالتی  GEVبه بیشینۀ
دادههای بارش و استخراج عمق بارش در هر دوره بازگشت)3 ،
محاسبه شدت بارش )4 ،تکرار گامهای قبل برای تمام تداومهای
بارش و  )2رسم نمودار شدت بارش در مقابل تداوم بارش برای دوره
بازگشتهای مختلف .این گامها برای دادههای بارش کوتاه مدت
تاریخی و دادههای ریزمقیاس شدۀ زمانی مدل  PRECISدر دورۀ پایه
و پیشبینی تحت هر دو سناریو انتشار  A2و  B2اجرا شده است.

زمانی شوند .روشهای مختلفی برای ریزمقیاسنمایی زمانی مانند
مولدهای آب و هوا ،توابع انتقال (رگرسیون خطی ،روشهای آماری و
شبکه عصبی) وجود دارد ( .)Mirhosseini et al., 2013روشی که در
این مطالعه از آن استفاده شده است مبتنی بر روشهای آماری توسعه
یافته دراین تحقیق میباشد .در این روش با استفاده از خصوصیات
آماری دورههای کوتاه مدت در مقابل دوره یک روزه و در نهایت
استخراج نسبتها ،ریزمقیاسنمایی زمانی دادههای مدل PRECIS
صورت گرفته است .برای انجام این کار در ابتدا ،در هر واقعه بارش
مشاهداتی که دوره تداوم آن میتواند هر عدد مثالً سه ساعت باشد،
بارشهای کوتاه مدت بالقوه از  1۱دقیقه تا سه ساعت استخراج
میگردد .سپس نسبت مقدار بارش تاریخی کوتاه مدت در هر تداوم
بارش (به عنوان مثال  1۱دقیقه) به میزان کل بارش در همان واقعه
(و مثالً با تداوم سه ساعت) محاسبه میگردد .این کار برای کل دوره
آماری انجام شده و در نهایت ،با میانگینگیری از نسبت به دست آمده
در هر تداوم بارش و با فرض ثابت بودن این نسبتها در زمان حال و
آینده ،ضریب تبدیل بارش روزانه به تداوم بارشهای مختلف به دست
میآید .از ضرب این ضریب در دادههای پیشبینی مدل  PRECISدر
دورهی پایه و آینده ،ریزمقیاسنمایی زمانی صورت گرفته و به عبارت
سادهتر بارش روزانه مدل به مقیاس زمانی مناسب برای اهداف این
پژوهش تبدیل میگردد .به عنوان مثال یک رویداد بارش  3ساعته در
سال  1978از ساعت  17:3۱تا  2۱:3۱ادامه داشته و میزان کل بارندگی
 2/3میلیمتر بوده است .در این رخداد ،در ابتدا همه بارشهای 1۱
دقیقهای استخراج و نسبت آنها به میزان کل بارش یعنی  2/3میلیمتر
به دست آمد .این عمل برای همۀ بارشهای ده دقیقهای در سالهای
 1978-199۱تکرار گردید .در نهایت با میانگینگیری از این نسبتها،
ضریب تبدیل بارش روزانه به تداوم بارش  1۱دقیقه معادل  ۱/2به
دست آمد .همانطور که ذکر شد اگر اکنون این ضریب در دادههای
پیشبینی مدل  PRECISدر دورهی پایه و آینده ،ضرب شود
بارشهای با تداوم  1۱دقیقه ایجاد میگردند .این بارشهای 1۱
دقیقهای در هر سال دارای یک مقدار ماکزیمم میباشند که میتوان
از آنها به عنوان مقادیر حدی ساالنه استفاده نمود و تحلیل فراوانی را
انجام داد .این عمل برای کلیه دورههای تداوم مورد نظر انجام میگردد.

 -5نتايج
در این بخش ،پس از توضیح مختصری از مشاهده روند و تعیین جهش
در بارشهای کوتاه مدت مشاهداتی ایستگاه مهرآباد ،به تحلیل و
ارزیابی تغییرات شدت ،مدت و دورۀ بازگشت بارشهای کوتاهمدت با
استفاده از مدل منطقهای  PRECISپرداخته شده است.
 -0-5بررسی وجود روند و جهش در بارش كوتاهمدت در
مقیاس روزانه

استفاده از آزمونهای ناپارامتری من-کندال و کیوسام برای بررسی
روند و جهش در سری زمانی بارش کوتاه مدت (تداومهای  1۱دقیقه
تا  3ساعت طی سالهای  )1929-199۱در سطح اطمینان  92و 99
درصد این نتایج را بدست داد )1 :عدم همگنی دادههای بارش و وجود
روند و جهش در سطح  99درصد )2 ،وجود روند افزایشی در دادههای
بارش در سطح  99درصد و  )3بروز جهش در دادههای مشاهداتی
بارش کوتاهمدت در سال  .1978شکل  1برای نمایش روند در دو دوره
تداوم  1۱دقیقه و  3ساعت ارائه شده است .همانطور که در شکلهای
( a-1برای تداوم  1۱دقیقه) و ( b-1برای تداوم  3ساعت) مالحظه
میگردد روند در هر دو دوره تداوم مثبت است و شیب خط روند با
افزایش زمان تداوم بارش بیشتر میگردد.
برای نمایش وقوع جهش در بارشهای کوتاه مدت ایستگاه مهرآباد،
بارش سه ساعته مشاهده شده تا سال  )a-2( 1978و بعد از سال 1978
( )b-2ترسیم شده است .همانطور که در شکل مزبور مالحظه میگردد
هم شیب تغییرات و هم مقدار بارش در دو دوره زمانی با هم متفاوت
میباشند.

 -1-0محاسبۀ شدت ،مدت و فراوانی بارشهای كوتاه مدت

با برازش توابع چگالی احتمال مناسب برای مقادیر حدی بر دادههای
ایستگاه مهرآباد ،در نهایت با استفاده از آماره نیکویی برازش
کولموگروف -اسمیرنوف ،توزیع  GEVبه عنوان بهترین توزیع
احتماالتی انتخاب گردید .توزیع احتماالتی  GEVیک توزیع احتماالتی
پیوسته است که از ترکیب توزیعهای ویبل ،فرچت و گمبل به دست

در ادامه ،پس از تأیید روند و همچنین تعیین سال جهش در دادههای
بارش تاریخی ،از آزمون من -ویتنی برای ارزیابی معنیدار بودن میزان
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a

b

Fig. 1- Trend in 10-min (a) and 3-hr (b) rainfall recorded in Mehrabad Station

شکل  -0نمايش وجود روند در دادههای بارش با تداوم  01دقیقه ( )aو  5ساعت ( )bمشاهده شده در ايستگاه مهرآباد

b

a
Fig. 2- Jump in 3-hr (b) rainfall recorded in Mehrabad Station before and after 1978

شکل  -0نمايش تغییر روند و مقدار بارش با تداوم  5ساعت برای قبل ( )aو بعد ( )bاز سال جهش ( )0618در ايستگاه مهرآباد

از کل دورۀ آماری موجود یعنی سالهای  1929-199۱تنها از دادههای
پس از سال جهش یعنی دوره آماری  1978-199۱استفاده به عمل
آمد.

تغییر در شدتهای بارش در تدوامهای مختلف در سالهای قبل و بعد
از جهش ،استفاده به عمل آمد .نتایج به دست آمده از این بررسی نشان
داد که افزایش شدت بارش در سالهای قبل و بعد از جهش در تمام
دورههای بازگشت در سطح  92درصد معنیدار میباشد .به منظور
ارزیابی تأثیر جهش در میزان بارشهای کوتاه مدت حدی ،تابع چگالی
احتمال مناسب ( )GEVبر دادههای دو دوره قبل و بعد از سال 1978
برازش داده شد .شکل  2بارشهای حدی در دو دوره بازگشت  2و
 1۱۱سال برای دو حالت قبل و بعد از جهش را نشان میدهد .همانطور
که در این شکل مالحظه میگردد با افزایش دوره بازگشت ،اختالف
شدت بارشهای کوتاه مدت در سالهای قبل و بعد از جهش بیشتر شده
است.

 -0-5ريزمقیاسنمايی و ارزيابی دقت مدل PRECIS

همانطور که ذکر گردید دادههای  GCMاز نظر قدرت تفکیک مکانی
و زمانی مناسب مطالعات منطقهای نیستند و الزم است ریزمقیاس
نمایی هم از نظر مکانی و هم از نظر زمانی صورت گیرد .در پژوهش
حاضر ریزمقیاسنمایی مکانی دادههای سری زمانی بارش توسط مدل
منطقهای  PRECISصورت گرفته است .براساس گزارش سایر
محققین ،مدل مزبور از توانایی مناسبی در ریزمقیاسنمایی مکانی
برخوردار بوده و بین مدلهای حاضر دارای کمترین میزان خطا است
(.)Babaeian et al., 2010, 2008; Rahimi et al., 2019

با توجه به نتایج بدست آمده ،استفاده از دادههایی که معـــرف شرایط
حاضر باشند برای ادامه مطالعه در دستور کار قرار گرفت .بدینمنظــور
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Fig. 3- The difference in the intensity of short duration rainfalls before and after the jump year for the 2 and
100-year return periods

شکل  -5اختالف شدت بارش كوتاه مدت در سالهای قبل و بعد از جهش در دوره بازگشت  0و  011سال

به حدی بزرگ است که مقدار Pvalueی مدل معادل صفر بدست آمد
که در واقع به معنای رد  H0دال بر فاقد ارزش بودن رابطه بدست آمده
حاصل از تحلیل و لذا تأیید توانایی مدل  PRECISدر شبیهسازی
دادههای بارش کوتاه مدت ایستگاه مهرآباد میباشد.

به منظور ارزیابی توان  PRECISدر شبیهسازی بارش در دوره تاریخی
مورد نظر ،از  82واقعه ثبت شده در سالهای  1978لغایت 199۱
استفاده به عمل آمد .شکل  3نشان میدهد که بارشهای کوتاه مدت
ثبت شده در این دوره در ایستگاه مهرآباد دارای چولگی زیادی است و
برای مقایسه مقادیر شبیهسازی شده و مشاهداتی نمیتوان از
روشهای پارامتریک استفاده نمود.

در جدول  DF ،2معرف درجه آزادی SS ،معرف جمع مربعات و
معرف میانگین  SSمیباشد .میانگین بارش در ایستگاه مهرآباد در 82
واقعه مورد آزمون معادل  2/۱6بدست آمد حال آنکه این مقدار برای
دادههای  PRECISمعادل  4/7۱بدست میباشد .با توجه به وجود
چولگی معادل  2/6در دادههای تاریخی ،از روش  sign testدر
نمونههای بزرگ برای آزمون وجود یا عدم وجود تفاوت معنیدار در
میانه بارشهای دو گروه استفاده شد.
MS

شکل  4خط رگرسیون بین  82واقعه تاریخی ثبت شده در ایستگاه
مهرآباد و شبیهسازی شده توسط  PRECISدر دوره مورد بحث را
نشان میدهد .همانطور که مالحظه میگردد با توجه به ضریب R2ی
معادل  67درصد رابطه قابل قبولی بین دادههای شبیهسازی شده و
مشاهداتی وجود دارد .جدول  2جدول ANOVAی مدل برازش داده
شده در شکل  4میباشد .همانطور که مالحظه میگردد مقدار آماره F
Summary Report for P(mm)-24Hr-recored
Anderson-Darling Normality Test
7.47
<0.005
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Fig. 4- Statistical properties of short duration rainfalls in Mehrabad station during 1978-1990
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Fig. 5- Regression line between recorded rainfall in Mehrabad station and the simulated rainfall by PRECIS
during 1978-1990

شکل  -1خط رگرسیون میان بارشهای ثبت شده در ايستگاه مهرآباد و شبیهسازی شده توسط  PRECISدر دوره 0618-0661
Table 2- ANOVA Table of the regression model for the recorded data and PRECIS output during 1978-1990

جدول  -0جدول ANOVی مدل رگرسیونی بین دادههای ثبت شده و شبیهسازی شده توسط  PRECISدر دوره 0618-0661
Pvalue
0.000

F
170.22

MS
7617.20
44.75

SS
7617.2
3714.2
11331.4

آماره آزمون برای  S+مساوی  ،34معادل  -1/76بدست آمد که در
آزمون یکطرفه ،مقدار  Pvalueرا معادل  ۱/۱41بدست داد .بر این
اساس در سطح اعتماد  1%تفاوتی معنیدار میان دادههای تاریخی ثبت
شده و شبیهسازی شده توسط  PRECISدیده نمیشود و میتوان از
دادههای این مدل برای ادامه مطالعات استفاده نمود.

DF
1
83
84

Source
Regression
Error
Total

صورت گرفت .نتایج حاکی از آن است که مقدار بارش حداکثر در همه
دورههای زمانی در آینده نسبت به دوره پایه افزایش چشمگیری نشان
میدهد .نکته قابل توجه دیگر در نتایج حاصله آن است که اختالف
شدت بارش پیشبینی شده در تداوم بارشهای  1۱دقیقه تا  3ساعت
در آینده دور ( )2۱7۱-21۱۱نسبت به دوره پایه ( )1978-199۱با
افزایش دوره بازگشت کمتر میشود .شکلهای  2و  6که برای دو
دوره بازگشت  2و  1۱۱سال و بترتیب برای دو سناریوی  B2و A2
تهیه شدهاند مؤید این مدعا میباشند.

برای ریزمقیاسنمایی زمانی از روش آماری ارائه شده در بخش مواد و
روشها استفاده به عمل آمد .ضرایب تبدیل (ضرایب ریزمقیاسنمایی
زمانی) مورد استفاده برای تداومهای مختلف بارش در جدول  3آورده
شده است.

به همین روش برای کلیه زمانهای تداوم و دورههای بازگشت تا 1۱۱
سال منحنیهای  IDFمهرآباد تهیه شدند .نتایج حاصله که در
شکلهای  7و  8برای هر دو سناریو مالحظه میگردند نشاندهنده
افزایش شدت بارش در دوره آینده نسبت به دوره پایه در همه دوره
بازگشتها و همه تداومهای بارش میباشد.

 -5-5شبیهسازی بارشهای كوتاهمدت در دورههای آينده

مدلسازی بارشهای کوتاهمدت در دورههای آینده بــر اساس
سناریوهای انتشار  A2و  B2و با استفاده از روشهای ارائه شده در فوق

Table 3- Factors for changing simulated daily rainfall by PRECIS to short duration rainfall

جدول  -5ضرايب تبديل بارش روزانه مدل  PRECISبه تداومهای كوتاه مدت
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Fig. 6- IDF curves in future compared to the baseline under B2 scenario for the 2 and 100-year return
periods

 نسبت بــه دوره مشاهداتی ثبت شــده در دوره بــازگشتB2  مـدت و فـراوانی تحت سناريـو انتشار، نمودار شدت-8 شکل
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Fig. 7- IDF curves in future compared to the baseline under A2 scenario for the 2 and 100-year return
periods

011  و0  نسبت به دوره مشاهداتی ثبت شده در دوره بازگشتA2  مدت و فراوانی تحت سناريو انتشار، نمودار شدت-1 شکل
سال
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Fig. 9- IDF curves in future and baseline under A2 scenario for all return periods

شکل  -6نمودار شدت ،مدت و فراوانی دوره آينده تحت سناريو انتشار  A2و دوره پايه در همه دوره بازگشتها

پیشبینی بارشهای حدی آینده ،با هدف افزایش توان پیشگیری و
مقابله با آثار تغییر اقلیم در مدیریت شهری را گوشزد مینماید.

 -1-5مقايسه بارشهای حداكثر حوضه در سناريوهای پايه،
 A2و B2

به منظور ارزیابی اثرات سناریوهای انتشار بر شدت بارش در آینده،
میانگین بارشهای کوتاه مدت حدی در تداومهای  1۱دقیقه تا 3
ساعت در شکل  9ترسیم شده است .همانطور که در این شکل مالحظه
میگردد مقادیر حداکثر بارش کوتاه مدت با تداومهای  1۱دقیقه تا 3
ساعت ،تحت سناریو  A2افزایش بسیار بیشتری به سناریوی  B2دارد.
با توجه به اینکه در سناریوی  A2نسبت به سناریوی  B2تأکید بیشتری
بر استفاده از سوختهای فسیلی وجود دارد و بدین لحاظ سناریوی
مزبور حرارت و غلظت  CO2بیشتری را برای آینده اتمسفر پیشبینی
مینماید ،نتیجه حاصله را میتوان تأثیر بیشتر تغییر اقلیم بر بارشهای
حدی در سناریوی مزبور دانست .این مهم ،اهمیت باالبردن دقت در

 -1خالصه و جمعبندی
در این پژوهش ابتدا به تعیین روند و جهش در دادههای بارش کوتاه
مدت ایستگاه مهرآباد به عنوان ایستگاه معرف حوضه غربی تهران
بزرگ پرداخته شد .سپس تغییرات شدت ،مدت و فراوانی بارشهای
کوتاه مدت این ایستگاه در اثر تغییر اقلیم با استفاده از برونداد مدل
اقلیمی منطقهای  PRECISتحت سناریوهای انتشار  A2و  B2مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .پس از تعیین سال جهش در دادههای بارش
مشاهداتی ایستگاه مهرآباد ،از دادههای پس از سال جهش برای مطالعه
اثر تغییر اقلیم بر بارشهای حدی کوتاه مدت استفاده شد.
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Fig. 10- Comparison of precipitation intensity under future and baseline scenarios

شکل  -01مقايسه شدت بارش تحت سناريوهای انتشار در دوره آينده و پايه
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بارشهای کوتاهمدت بخصوص در مناطق شهری در نظر گرفته شود.
توجه به این مهم ،متحول کردن دستورالعملهای طراحی سازههای
کنترل و انتقال سیالب و متعاقب آن بهروز نمودن زیرساختهای
شهری را ضروری میسازد .استفاده از سری زمانی بارشهای کوتاه
مدت مربوط به سالهای اخیر (بعد از جهش اقلیمی) و عدم استفاده از
کل دوره آماری باید مورد توجه همه طراحان قرار گیرد .براین اساس
شاید نیاز به بازنگری دورههای بازگشت مورد استفاده برای طراحی
ابنیه آبی در شهرها و بازنویسی کلیه استانداردهایی باشد که تا کنون
مورد استفاده بودهاند .به یقین عدم توجه این موارد میتواند خسارات
جبرانناپذیری به جوامع شهرنشین ،بخصوص در کالن شهری مثل
تهران ،وارد نماید در حالیکه رعایت آن به شهرنشینان توانایی بیشتری
برای مقابله با عواقب تغییر اقلیم را خواهد داد.

نتایج تحلیل بارشهای کوتاه مدت حاکی از وجود روند افزایشی در
دادههای مشاهداتی و همچنین جهش در کلیه گامهای زمانی است.
نتایج نشان داد هر چه تداوم بارشهای کوتاه مدت از  1۱دقیقه تا 3
ساعت بیشتر شود ،روند افزایشی ملموستر است .نتایج حاصله در این
تحقیق مؤید نتایج مطالعات Prodanovic and Simonovic (2006-
) 2008و ) De Paola et al. (2014در دیگر کشورها و Haidari
)Jahangir et al. ،Binesh et al. (2017) ،and Khazaie (2016
) Ghalhori et al. (2018) ،(2017و ) Safavi et al. (2019در
ایران میباشد .ارزیابی روند و جهش در بررسی بارشهای کوتاه مدت
از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا کم برآورد نمودن بارش حداکثر
برای تولید منحنی  ،IDFکه برای طراحی انواع زیر ساختهای شهری
در مدیریت و کنترل سیالب مورد نیاز است ،خسارات مستقیم و غیر
مستقیم زیادی به جوامع وارد خواهد نمود .در صورت وجود روند و
جهش در دادهها نمیتوان از دوره آماری قبل از جهش (چنانکه در
بسیاری از پژوهشها مالحظه میگردد) برای مقاصدی اینچنین
استفاده نمود .یکی از نتایج کاربردی و باارزش حاصل از این مطالعه به
روز نمودن منحنیهای IDFایستگاه سینوپتیک مهرآباد ،با استفاده از
آخرین دادههای قابل اعتماد و با درنظر گرفتن تغییر ماهیت بارشهای
کوتاهمدت پس از سال  1978میالدی در کالنشهر تهران میباشد .بر
این اساس میتوان اظهار نمود که طراحان سازههای کنترل سیالب و
ه مچنین مدیران حوادث غیر مترقبه در کالن شهر تهران ،در صورت
استفاده از نتایج این تحقیق ،با عدم قطعیت کمتر و لذا با ریسک کمتری
در پیشگیری و همچنین مقابله با سیالبهای آنی در مناطق مختلف
شهر تهران مواجه خواهند بود.

پینوشتها
1- Intensity Duration Frequency Curves
2- Global Circulation Model
3- Mann- Kendal Test
4- Spearman Rho Test
5- Linear Regression Test
6- Cumulative Deviation Test
7- Worsley Likelihood Test
8- Median Crossing Test
9- Turning Points Test
10- Rank Difference Test
11- Autocorrelation Test
12- Distribution Free CUSSUM Test
13- Rank Sum Test
14- Student’s t Test

نتایج مدلسازی صورت گرفته در تحقیق حاضر نشان داد که مقدار و
شدت بارش در دورههای آینده نسبت به دوره مشاهداتی افزایش
مییابد و مقادیر بارشهای حداکثر منطقه با افزایش قابل توجهی
نسبت به دوره پایه همراه خواهد بود .بررسی و مقایسه مقدار حداکثر
بارش تحت سناریوهای انتشار  A2و  B2نسبت به دوره پایه نشان داد
که میزان تغییرات تحت سناریو  A2بیش از سناریو  B2است .نتایج
حاصل از تحلیل بارشهای حداکثر ایستگاه مهرآباد بیانگر آن است که
دوره بازگشت مربوط به یک مقدار معین از بارش حدی با حرکت به
سمت آینده کاهش مییابد ،که این مهم به معنای افزایش احتمال
وقوع و فراوانی بارشهای حدی ایستگاه مورد مطالعه در آینده است.
همچنین یافتهها نشانگر آن است که برای یک دوره بازگشت مشخص،
مقدار بارش حداکثر ایستگاه مهرآباد در دورههای آینده و نیز شدت آن
نسبت به دوره پایه افزایش پیدا میکند که از اینجا میتوان دلیل وقوع
بارشهای سنگین در تهران در سالهای اخیر را توجیه نمود .براین
اساس و برمبنای یافتههای پژوهش الزم است اثر تغییر اقلیم بر
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