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حمید رضا طاهری ،1فروزان ارکیان
 -1رئيس اداره هواشناسي آبعلي،تهران

 -2استادیار ،گروه هواشناسي ،دانشکده علوم فنون دریایي ،واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسالمي
چکیده
در این مطالعه تغييرپذیری تعداد روزهای برفي با عمق برف ≥ ( 1 cmبزرگتر و مساوی یک سانتي متر) در کشور ،در دو دوره آماری سي ساله ( )2010-1981و
 15ساله ( )1996-2010مورد بررسي قرار گرفت .پارامترهای مورد مطالعه شامل تعداد روزهای برفي ،عمق برف ،دمای ميانگين ،دمای بيشينه و دمای کمينه
ميباشد که از بانک اطالعات سازمان هواشناسي کشور برای ماههای دسامبر ،ژانویه و فوریه استخراج شد .بررسي نقشههای تغييرپذیری مکاني پارامترها(که توسط
نرم افزار  GIS1رسم شدهاند) برای ایستگاههایي که سي سال آمار برف دارند نشان داد بيشترین تعداد روزهای برفي و عمق برف متعلق به ایستگاه آبعلي با مقادیر
به ترتيب  2457روز و  80سانتي متر در فصل زمستان ميباشد .اما همين بررسي در بازه زماني پانزده سال ،بيشترین تعداد روزهای برفي و عمق برف را متعلق به
ایستگاه کوهرنگ با مقادیر به ترتيب  1346روز و  69.4سانتي متر در فصل زمستان نشان داد .طبق نتایج این تحقيق روند معنادار کاهشي در تعداد روزهای برفي و
عمق برف در اغلب ایستگاهها به جز ایستگاههای کاشان ،گرگان ،نوشهر و بندر انزلي در بازه زماني سي سال رخ داده است در صورتيکه فقط در پنج ایستگاه
آبعلي ،اصفهان ،سنندج ،تبریز و اروميه روند افزایشي دما در فصل زمستان مشاهده شده است و در بقيه ایستگاهها در طي سي سال روند خاصي در دمای ميانگين رخ
نداده است.
کلمات کلیدی :تعداد روز های برفي ،عمق برف ،تغيير اقليم ،دما ی خشک.
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مقدمه

در ذوب برف مورد بررسي قرار گرفته است و در نهایت با

پوشش برف یک پدیده مهم چرخه هيدرولوژی است و آب

استفاده از روش برازش چند متغيره ،دبي ورودی به سد بر

ناشي از ذوب برف یک منبع حياتي در بسياری از نقاط جهان

اساس دادههای ایستگاههای برف سنجي برآورد شده است.

است که سهم چشمگيری در آورد رودخانهها دارد .در بعضي

فالرز ( )2004تغييرپذیری و زمان تداوم و عمق برف را در

فصول پوشش برف بر کيفيت آبي حوضههای رودخانهای نيز

نواحي وسيعي در هلند در یک دوره آماری صد ساله مورد

تاثيرگذار ميباشد .همچنين در حوضه کوهستاني و برفگير،

بررسي قرار داد .نتایج نشان ميدهد که عمق برف در طي صد

ذوب برف و رواناب ناشي از آن عامل مهم تغييرات رژیم

سال روند افزایشي داشته است.این افزایش در نيمهی دوم قرن

جریان است که سهم عمدهای را در توليد جریان منابع آب

بيستم ،بيشتر بوده است.

داراست .پيشبيني توزیع زمان حداکثر جریان رواناب ناشي از

شلي کونس و همکاران ( )2009تغييرات عمق برف را در

ذوب برف با توجه به وضعيت اقليم منطقه مورد نظر در

قطب شمال و قطب جنوب از ژانویه  2005تا اکتبر 2006

عرصههای مختلفي کاربرد دارد که از آن جمله ميتوان تأمين

مورد بررسي قرار دادند .نتایج اندازهگيری توسط دستگاههای

آب شرب ،کشاورزی و صنعت ،مدیریت مخازن توليد

اتوماتيک نشان داد تغيير در عمق برف در سراسر دو قطب

برقابي،پيش بيني خشکسالي و کيفيت آب را نام برد.

صورت گرفته است.

یک راه منطقي و علمي برای مقابله و یا کاهش

هدف از این تحقيق بررسي تغييرات تعداد روزهای برفي و

خسارتهای بالیای طبيعي ،مدیریت صحيح منابع آب

عمق برف در کل کشور در بازه زماني سي سال (-2010

ميباشد .اطالع از چگونگي تغييرات عمق و مدت زمان

 )1981ميباشد .اما با توجه به این که برخي از ایستگاههای

پوشش برف ميتواند در برنامهریزیهای کالن کشور نظير

برفخيز کشور آمارکمتر از سي سال دارند در بررسيهای سي

سدسازی ،مدیریت منابع آبي ،هشدار برای سيل و  ...مفيد و

ساله حذف شدهاند و تحليل توزیع مکاني تعداد روزهای برفي

ضروری باشد .قائمي و نوحي( )1355در کتاب "تجزیه و

و عمق برف در بازه زماني پانزده ساله که شامل ایستگاههای

تحليل آماری ریزش برف" دیدبانيهای سطح زمين برف در

بيشتری ميباشد نيز انجام شده است.

یک دوره ده ساله را در  21ایستگاه مورد مطالعه قرار دادند و
به منظور پيشبيني ریزش برف پارامترهایي نظير دما و دمای

مواد و روشها

نقطه شبنم و رابطه تجربي بين دمای نقطه شبنم و اختالف را

در این پژوهش برای تعيين تغييرپذیری زماني و مکاني تعداد

بررسي نمودند .در همين راستا مدرسپور ( )1369سطح

روزهای برفي و عمق برف بيشتر از یک سانتي متر18،

یخبندان و ارتباط آن با ریزشهای جوی را ارائه داده است .در

ایستگاه برفخيز کشور با آمار سي سال و 28ایستگاه با آمار

این تحقيق با استفاده از دیاگرام  skew_t ogpدر طي یک

پانزده سال انتخاب شدند .شکل  1ارتفاع و محل ایستگاههای

دوره پنج ساله ریزش برف با سطح یخبندان را در ایستگاه

مورد مطالعه از سطح دریا را نشان ميدهد .ایستگاه همدیدی

تهران مهرآباد مورد بررسي قرار داده است و چنين نتيجهگيری

آبعلي با بيشترین ارتفاع از سطح دریا و ایستگاه همدیدی

نمود که در چهار ماه آذر ،دی ،بهمن و اسفند اگر سطح

بندر انزلي با کمترین ارتفاع از سطح دریا واقع شدهاند.

یخبندان باال باشد ریزش صورت ميگيرد .شفيعي()1367

پارامترهای مورد مطالعه شامل تعداد روزهای برفي ،عمق

پایان نامهای تحت عنوان هيدرولوژی برف را در مورد سد امير

برف ،دمای ميانگين ،دمای بيشينه و دمای کمينه از آرشيو

کبير ارائه کرده است .در این تحقيق ساز و کار و عوامل مؤثر

سازمان هواشناسي کشوری برای ایستگاههای مورد نظر برای

مجله علمي و فني نيوار

شماره  -83 ،82پائيز و زمستان ( 1392دو فصلنامه)

49

ماههای دسامبر ،ژانویه و فوریه استخراج شد .برای تجزیه و

توزیع فصلي (زمستان) و مکاني عمق برف ،انحراف معيار و

تحليل روند از دو روش شامل برازش خط مستقيم بر سری

ضریب تغييرات برف برای کل کشور در دو بازه زماني سي

زماني و محاسبه شيب خط روند با روش حداقل مربعات و

ساله و پانزده ساله انجام شد.

آزمون من-کندال و تعيين معنادار بودن رونداستفاده شد.

شکل شماره  -1ایستگاههای مورد مطالعه به همراه ارتفاع از سطح دریا ،دایره های توپر ایستگاهها ی دارای آمار سي سال و دایرههای توخالي ایستگاههای دارای آمار پانزده سال
ميباشند.

آزمون من-کندال جهت تعیین معنادار بودن روند

روند در دادهها مشخص شود ميتوان از آزمونهای آماری

تغییرات

استفاده کرد .یکي از آزمونهایي که برای تعيين معنادار بودن

پس از جمعآوری و دستهبندی دادههای هواشناسي مورد نظر،

روند در دادهها مورد استفاده قرار ميگيرد آزمون من-کندال

روند تغييرات زماني آنها مورد بررسي قرار گرفت .چنانکه

است .با استفاده از این آزمون و برنامهنویسي در نرمافزار

سری زماني دادههای هواشناسي به طور یکنواخت سير

 Matlabمعنادار بودن روند تغييرات پارامترها بررسي شد .در

صعودی یا نزولي داشته باشند نشاندهنده روند در دادههای

یک سری مشخص از دادهها برای تعيين تصادفي بودن آنها از

مذکور است .هر گونه تغييرات طبيعي یا غير طبيعي ،منجر به

رابطه ( )1استفاده ميشود (کندال:)1973،

تغيير در روند دادهها ميشود .برای آن که وجود یا عدم وجود
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که  Tآماره کندال و Pمجموع تعداد رتبههای بزرگتر از
ردیف  niکه بعد از آن قرار ميگيرند ميباشد P .از رابطه
( )2به دست ميآید:

و اگر  T<- (T)tروند منفي در سریها و اگر  T> (T)tباشد
روند مثبت در سریها غالب خواهد بود.
بحث و نتایج

n

P   ni

()2

مهمي در سریها مشاهده نميشود و سریها تصادفي هستند

i 1

الف) تحلیل روند تغییرات در سریهای زمانی

روند تغييرات پارامترهای مورد نظر از طریق برازش خط

این آماره برای  N>10به توزیع نرمال با ميانگين صفر و

مستقيم بر سری زماني و محاسبه شيب خط روند با روش

واریانس ) 9(N−1شبيه است .بنابراین آزمون معنيداری آن به

حداقل مربعات برای کليه ایستگاههای منتخب بدست آمد .به

صورت رابطهی ( )3قابل محاسبه است:

دليل زیاد بودن تعداد نمودارها فقط نتایج ایستگاه آبعلي آورده

4 N  10
()3
9 N N  1
که  Nتعداد کل سالهای آماری tg ،سطح احتمال معنيدار

شده است .شکل 2سری زماني تعداد روزهای برفي و عمق

4𝑁+10

 tg

T t

بودن آزمون است که برابر با  1/96ميباشد و احتمال

برف را در فصل زمستان طي سي سال برای ایستگاه آبعلي
نشان ميدهد شيب منفي هر دو نمودار بيانگر روند کاهشي در
دو پارامتر تعداد روزهای برفي و عمق برف ميباشد .شکل 3

معنيدار بودن آن  ٪95است ،و 𝑡)𝑇( آماره من -کندال مي-

سریهای زماني ميانگين ،بيشينه و کمينه دما را در ایستگاه

باشد.

آبعلي نشان ميدهد شيب مثبت خط روند در هر سه دما بيانگر

در اینجا  tgبرابر با مقدار بحراني توزیع نرمال استاندارد )(Z

روند افزایشي این سه پارامتر در طي دوره سي سال (-2010

با سطح احتمال آزمون که بر اساس احتمال  95درصد برابر با
 1/96ميباشد .حال اگر  (T)t> T> -(T)tهيچگونه روند

 )1981ميباشد.

شکل شماره  -2تغييرات تعداد روزهای برفي و عمق برف در فصل زمستان در ایستگاه آبعلي در بازه زماني ()2010-1981
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شکل شماره  -3تغييرات ميانگين ،بيشينه وکمينه دما ایستگاه آبعلي در بازه زماني ()1981-2010

ب) روند تغییرات تعداد روزهای برفی ،عمق برف و دما

عمق برف در اغلب ایستگاهها کاهش مشاهده شده انتظار

در طی سی سال

ميرود که در مهمترین پارامتر تاثيرگذار بر برف یعني دما

در جدول  1روند تغييرات مشاهده شده در سری زماني
پارامترهای تعداد روزهای برفي ،عمق برف و دما آورده شده
است .معنادار بودن روند با استفاده از آزمون من-کندال
بررسي شده است .عدد  1با عالمت مثبت به معني روند
صعودی در دادهها ،عدد  1با عالمت منفي به معني روند نزولي
در دادهها و صفر به معني ثابت بودن روند ميباشد .طبق جدول
 1روند کاهشي در تعداد روزهای برفي در اغلب ایستگاهها

تغيير حاصل شده باشد ولي طبق نتایج آورده شده در جدول 1
فقط در پنج ایستگاه آبعلي ،اصفهان ،سنندج ،تبریز و اروميه
روند افزایشي در ميانگين دمای فصل زمستان مشاهده شده
است .با توجه به بررسي انجام شده (ارکيان و ضيائي)1391،
در مورد ایستگاههای مجاور دریاچه اروميه ،اقليم شهر تبریز از
نيمه خشک به خشک در طي شصت سال اخير تغيير یافته است
ولي تغييری در نوع اقليم شهر اروميه در این بازه رخ نداده

بجز ایستگاههای کاشان ،گرگان ،نوشهر و بندر انزلي در بازه

است.

عمق برف نيز روند کاهشي در اغلب ایستگاهها بجز چهار

ج) توزیع مکانی تعداد روزهای برفی و عمق برف با

ایستگاه مذکور دیده ميشود .ایستگاههای ساحلي از قبيل

استفاده از سامانه GIS

گرگان با ارتفاع صفر و نوشهر با ارتفاع منفي  20.9متر و بندر

در این پژوهش به منظور تحليل توزیع مکاني خصوصيات برف

انزلي با ارتفاع منفي  23.6متر ایستگاههای ساحلي حاشيه

در سطح کشور از تکنيک  GISاستفاده شده است .با توجه به

دریای خزر ميباشند و همچنين ایستگاههای از قبيل کاشان با

اینکه تعداد قابل مالحظهای از ایستگاهها در سطح کشور دارای

ارتفاع  955متر برخالف ایستگاههای کوهستاني بارش برف به

آمار پوشش برف در بازه سي سال نيستند در نتيجه این

صورت منقطع و موردی است و در طي این بازه سي ساله

ایستگاهها که اغلب در رشته کوه زاگرس قرار دارند در این

تغييری در تعداد روزهای برفي و عمق برف مشاهده نشده

تحليل حذف شدهاند بنابراین جهت لحاظ شدن این ایستگاهها،

است .با توجه به این که در دو پارامتر تعداد روزهای برفي و

تحليل توزیع مکاني پوشش برف در بازه زماني پانزده سال نيز

سي سال ( )2010-1981مشاهده شده است .در مورد پارامتر
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انجام شده است .شکل  -4الف ،تعداد روزهای برفي را در

آبعلي در رشته کوه البرز با عمق  80سانتي متر ميباشد و

دوره آماری سي سال ( )2010-1981در کل کشور نشان

کمترین عمق برف متعلق به استانهای جنوبيتر مثل اصفهان

ميدهد .بيشترین روزهای برفي در رشته کوههای البرز در

ایستگاه اوزن سنجي است .شکل  -5ب ميانگين عمق برف را

ایستگاه آبعلي با  2457روز و کمترین آن در شهر نوشهر با

در دوره آماری پانزده سال ( )2010-1996نشان ميدهد.

 35روز برفي در فصل زمستان ميباشد .شکل  -4ب ،تعداد

بيشترین عمق برف متعلق به ایستگاه کوهرنگ در رشته کوه

روزهای برفي را در دوره آماری پانزده سال ()2010-1996

زاگرس با عمق  69.4سانتي متر در فصل زمستان است این

نشان ميدهد .در تحليل  15ساله بيشترین تعداد روزهای

ایستگاه در تحليل سي سال به دليل کم بودن آمار حذف شده

برفي در ایستگاه کوهرنگ با  1346روز و کمترین روز برفي

بود ولي پس از تجزیه و تحليل آمار در بازهی پانزده سال،

در گرگان با  18روز در فصل زمستان ميباشد .شکل -5

مشخص شد که این ایستگاه از نظر تعداد روزهای برفي و عمق

الف ،ميانگين عمق برف در دوره آماری سي سال (-2010

برف دارای رتبه یک و پس از آن ایستگاه آبعلي دارای رتبه

 )1981نشان ميدهد .بيشترین عمق برف متعلق به ایستگاه

ميباشند.

در

دو

کشور

سطح
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طبق نتایج بررسي روند در سریهای زماني ،عمق برف در 72

مقدار  4.44سانتيمتر ميباشد .شکل -6ب ميزان انحراف از

درصد ایستگاههای مورد بررسي در سطح کشور در طي سي

معيار عمق برف را در دوره آماری پانزده سال (-2010

سال اخير کاهش یافته است .یکي از عواملي که سبب کاهش

 )1996نشان ميدهد .نتایج مشابه آمار سي سال است .با توجه

عمق برف ميشود کاهش ميانگين دما است .قابل ذکر است

به این که مقدار انحراف از معيار عمق برف در سه ایستگاه

طبق نتایج این مطالعه ،تنها در پنج ایستگاه کاهش دما در طي

بيشتر از  50درصد مقدار ميانگين ضخامت عمق برف ميباشد

سي سال اخير مشاهده شده است ،بنابراین کاهش دما نميتواند

بيانگر این مطلب است که پراگندگي حول مقدار ميانگين زیاد

تنها عامل مؤثر در کاهش عمق برف در کل ایستگاهها باشد.

ميباشد و در برخي از سالها احتماال ميانگين عمق برف در

عامل دیگر ،ميتواند کاهش بارش برف در مناطق باشد .با

زمستان دارای بيهنجاریهایي بوده است.

توجه به این که روند کاهشي در تعداد روزهای برفي همزمان

شکل -7الف و ب ميزان ضریب تغييرات عمق برف را به

با کاهش در عمق برف مشاهده شده است بنابراین به نظر

ترتيب در دورههای آماری سي سال ( )2010-1981و پانزده

ميآید کاهش برف در سالهای اخير عامل مؤثر اصلي باشد.

سال( )2010-1996نشان ميدهند .طبق این دو شکل

شکل – 6الف ميزان انحراف از معيار عمق برف را در دوره

بيشترین ضریب تغييرات در ایستگاههای ساحلي مانند نوشهر

آماری سي سال ( )2010-1981نشان ميدهد بيشترین

و بندر انزلي با مقادیر به ترتيب  247.9و  231.4مشاهده

انحراف از معيار عمق برف در رشته کوه البرز به مقدار 43.7

ميشود .این دو ایستگاه از نظر تعداد روزهای برفي و عمق

سانتي متر برای ایستگاه آبعلي و سپس متعلق به ایستگاه

برف دارای مقادیر کمي بودند .کمترین ضریب تغييرات در

سردشت در استان آذربایجان غربي و ایستگاه کوهرنگ به

مناطقي که بيشترین عمق برف را دارند ،مانند ایستگاههای

ترتيب با مقادیر  43.4و  38.6سانتي متر ميباشد .کمترین

آبعلي و کوهرنگ مشاهده ميشود.

انحراف از معيار عمق برف نيز مربوط به ایستگاه گرگان به

(الف)
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(ب)
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