
 در طی نیم قرن اخیر شهر سنندج و سقز بالقوه  پتانسیل تبخیرتعرقزمانی  تغییرات روندواکاوی 
 

 
 چکیده 

و مطالعه انحراف احتمالی آن از حالت   سنندج و سقزایستگاه هواشناسی سینوپتیک  تبخیر و تعرقهدف از این پژوهش، بررسی تغییرات 
( 1977-2014) ساله 50 طی دوره آماری Matlabو  CropWatاز نرم افزارهای باشد. برای تجزیه و تحلیل و محاسبات نرمال می

  uمن کندال و مولفه  tآماره جه ضریب خود هم بستگی، دهد که با توها، نشان مینتایج حاصل از تحلیل داده. آوری و تنظیم گردیدجمع
متغیر تبخیر تعرق پتانسیل داری بر و روند افزایش معنیها، به شدت رد شد گرافیکی من کندال فرض تصادفی بودن داده-آزمون آماری

اتفاق   تبخیر و تعرقسال اخیر، تغییراتی در عنصر  50در طی آماری  تبخیر و تعرق، حاکم است. بر اساس بررسی نمودار گرافیکی، بالقوه
بیشتر مشهود  1992و  1985، 1975در اوایل دهه  باشد که عمدتاًافتاده است. بیشتر این تغییرات از نوسانات کوتاه مدت اقلیمی و روند می

تغییرات در شهر سنندج در فصل بهار و تابستان از نوع افزایشی و دارای روند بوده ولی در شهر سقز در فصل تابستان، بهار و فصل  است.

  در سال سنندج  رق ساالنه شهرتبخیر تع روندبوده است.  منفی و معنی دارو در جهت  کاهشیتغییرات از نوع روند  زمستان و پاییز
یک روند کاهشی معنی  1989که روند افزایشی غیر معنی دار دارد؛ ولی در سال ، یک جهش افزایشی اتفاق افتاده است 1972

اتفاق  1985 در سالیک جهش ، تبخیر تعرق ساالنه شهر سقز اما روند دار رخ داده است که بعد از آن رو افزایشی داشته است.
 ت که اول روند کاهشی غیر معنی دار دارد و بعد روند افزایش به خود گرفته است.افتاده اس

 

 . cropwat ،، تبخیر و تعرق مانتیث -پنمنکندال،  -آزمون من های کلیدی:واژه

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 مقدمه

های ش ریز طا متوسدرجه شمالی و تأثیر دینامیکی پرفشار جنب حاره ای ب 30کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در عرضهای 

(، استفاده بهینه از منابع محدود آب، 50: 1390ن،میلی متر در سال و شرایط آب و هوای خشک و نیمه خشک )مسعودیا 250

که تخمین دقیق آن برای  استاز اهمیت ویژه ای برخوردار است. نیاز آبی گیاهان یکی از بخش های مهم سیکل هیدرولوژی 

 و طراحی سیستم های نوین آبیاری و مدیریت منابع آب مورد نیاز می باشد.ت آبی، مدیریت بیالن آبی، تأسیسا مطالعات

تعرق گیاهان -قدم در برآورد تبخیر (، اولینتعرق برای هر پوشش گیاهی مرجع )چمن-بنابراین بدست آوردن میزان تبخیر

مرجع نسبت به گیاه مرجع است رغیزراعی است. ضریب گیاهی بیان کننده اثرات پوشش گیاهی و رطوبت خاک گیاه 

(Doorenbos et al, 1997.) بر آب آینده مصرف بینیپیش و خاک -آب بیالن کردن به روز منظور به آبیاری ریزیبرنامه 

( بنا شده است تا به وسیله آن بتوان زمان رسیدن به حد مجاز تخلیه EToتعرق ) و تبخیر مقدار گیریاندازه یا محاسبه یپایه

شود که به مجموعه تبخیر از سطح خاک و مقدار آبی گفته می« 1در کشاورزی »آب مورد مصرف در زراعتبینی کرد. شرا پی

(. لذا از  Tabari and Marofi., 2011قیاس با تعرق بسیار ناچیز است ) توسط ریشه گیاه از خاک جذب شود. این مقدار در

  گرم  اثر در تعرق  و یرگیرند. از سویی دیگر، تبخدر زراعت یکسان در نظر میرو، تبخیر و تعرق را با میزان آب مورد مصرف این

افزایش موج بلند خروجی و شرایط  فعالیتهای خورشیدی اثر در دما افزایش این که یابدمی افزایش زمین کره هوای دما شدن

و به همچنین به علت گرمایش  ،(13: 1397حسینی صدیق، )بوده  دینامیکی جو تروپوسفر فوقانیزمین و تآثیر آن بر 

را خشکی محسوس سطح زمین در فصل تابستان است که ارتفاعات کوههای زاگرس بر شدت آن افزوده است که باعث شرایط 

-کمبود و نوسان ریزشو همین امر موجب  (141: 1392؛قائمی  همکاران، آذر زرین و همکاران،) نموده استم در ایران حاک

، افزایش دمای هوا، واداشت تابشی و ساعات آفتابی مواجه پتانسیل )نیازآبی بالقوه( زیاد بخیر و تعرق و با ت های جوی ساالنه

و همچنین عدم آگاهی از استفاده صحیح و بهینه از منابع آب  ؛اندهای این مناطق با شوری مواجه  آب و خاکشده است که 

-برداری و حفر چاهابع زیرزمینی تأمین شود و این امر سبب بهرموجود، سبب شده، تا بیشترین آب مصرفی در این ناحیه از من

های آب شیرین و پیشروی عمیق متعددی شده است که در نهایت ادامه این روند سبب تهی شدن سفره های عمیق و نیمهه

 بخش  در مسائل تریناصلی آبیاری از و آب که موضوع (،33: 1395و همکاران،  حسینی صدیق) آب شور کویر شده است

 باال موجب دما رفتن باال و اقلیم همچنین بایستی گفت که تغییر. شده استز اهمیت دو چندانی برخوردار باشد، امی کشاورزی

 و  جمعیت رشد به با توجه. است گیاهان آبی نیاز افزایش آن نتیجه که شودمی گیاهی تعرق پتانسیل تبخیر میزان رفتن

 آب روی مصرف بر اقلیم تغییر اثرات ارزیابی اقلیم، تغییر نتیجه در خاک و منابع آب تغییر یگرد سوی از و غذا به نیاز افزایش

توسعه  و دارد وجود غذا امنیت افتادن خطر به امکان اقلیم، تغییر یاست. در نتیجه برخوردار زیادی اهمیت از کشاورزی

 کشاورزی  بالقوه تهدید تعدیل برای کشاورزان آبیاری و راعیعملیات ز سازگاری دما، با سازگار هایرقم پذیرش آبیاری، سیستم

 ( روند2006) 2همکاران و بین در پژوهشی (.2014ابراهیم پور و همکاران، است ) ضروری اقلیم تغییر وسیله به ایجاد شده

 از  ایستگاه 24های ا از داده، به این منظور آنهاندمورد مطالعه قرار داده چین در «3تان »تایب ناحیه در پتانسیل تعرق و تبخیر

 24های صورت گرفته توسط آنها روند تبخیر و تعرق در تان استفاده نمودند. بر اساس تحلیلتایب ناحیه هواشناسی نقطه 101

 Bin etاند )سال را گزارش داده 10متر در هر میلی 12های مورد بررسی افزایشی بوده است و میزان شیب نقطه از ایستگاه

2006, .al.) ( همچنین محققان دیگری نظیرgundekar et al., 2008)  حساسیتPET  را به متغیرهای اقلیمی در حوضه

در کار  PETایستگاه مورد تحلیل قرار دادند. روش محاسبه  150ساله با استفاده از آمار  41ای تز« در دوره رودخانه »یانگ

ون درجه حرارت، رطوبت نسبی، سرعت باد را در جریان پژوهش خود تحلیل مانتیث بود و پارامترهایی همچ -فائو پنمنآنها، 

-حساس جمله از نسبی نمودند. در نهایت با استفاده از »روش تحلیل ضریب حساس« به این نتیجه دست یافتند که رطوبت

 توسط  نیجریه الشم خشک مناطق در OET تغییرات روند. ستا ناحیه تعرق و تبخیر تعیین در هواشناسی متغیرهای ترین

 قرار  استفاده مورد OET تخمین  برای است دانشمندان توجه مورد بیشتر اخیراً که را PM روش او شد مطالعه (1998هس )

 
1 CU, Consumptive Use  . 
2 Shin ben et al, 2006.  
3 Tip Tan.  



 منطقه OET روی که نبوده ایاندازه به مطالعه مورد هایایستگاه هوای دمای که افزایش داد با پژوهش خود نشان وی داد.

و نزولی تبخیر و  روندهای صعودیضمن گزارش ( 2012طبری و همکاران ) (.Hess., 1998د )باش داشته داریمعنی تاثیر

در برخی  افزایش دما و روندهای کاهشی ناشی ازرا در برخی مناطق  ، روندهای افزایشیایراندر مناطق مختلف  تعرق مرجع

 57 هواشناسی اطالعات از با استفاده( 2013) کرویتروس و همکاران .دلیل روند نزولی سرعت باد دانستندرا بهمناطق دیگر 

 من روش از استفاده با را  کشور آن در مرجع تبخیر و تعرق  تغییرات 1961-2007 دوره آماری طی کشور رومانی در ایستگاه

-معنی روند وجود و هاداده در کل درصدی 71 سن مورد تحلیل روند قرار دادند. نتایج آنها بیانگر شیب مثبت شیب و کندال-

 جنوب و جنوبی هایبخش در و تعرق  تبخیر ساالنه میانگین افزایش از بود. آنالیزها هاداده از درصد 30 برای %5سطح  در دار

-داده در شیب  مثبت مقادیر ترینو بیش نوسانات باالترین داشت.  این کشور حکایت مرکزی هایبرای بخش کاهش آن و شرق 

 شد. مشاهده خورشید و شدت تابش دما زمانهم کاهش علت به های منفی در فصل پاییزبهار و شیب و فصول تابستان های

تبت چین  منطقهدر  SDSMنمایی ریزمقیاسمدل را بر مبنای  تبخیر و تعرق مرجع روند صعودی (2013وانگ و همکاران )

 بازه زمانی در ایران را طی جعتبخیر و تعرق مر روند تغییرات  (2014طالعی و همکاران ) .بینی کردندپیش 21طی قرن 

در مناطق جنوب شرقی، شمال  تبخیر و تعرق مرجع مطالعه کردند. نتایج بررسی آنها نشان داد که افزایش 2005-1965

پژوه و در پژوهشی که در ایران صورت گرفته است دینهمچنین  .شرقی و شمال غربی کشور بیشتر از سایر نقاط بوده است

 مقیاس  در سینوپتیک ایستگاه 16 آمار از استفاده با (1965-2005) آماری دوره طی ایران در را PET د( رون2011همکاران )

 استفاده با و کردند محاسبه مانتیث -پنمن فائو روش از استفاده بارا  PET میزان ایشان. دادند قرار بررسی مورد فصلی و ماهانه

 داد نشان آنها پژوهش نتیجه. دادند قرار بررسی مورد را PET روند enS شیب گر تخمین و کندال-من ناپارامتریک آزمون از

 زمانی مقیاس در است بیشتر ایران در کاهشی روند حاوی نظیر تعداد به نسبت PET در افزایشی روند با هاایستگاه تعداد که

 ماهانه بارش تغییرات روند (2007)مدرس و سیلوا . بود بیشتر کاهشی روند به نسبت شده مشاهده افزایشی روند تعداد ماهانه

 این نتایج دادند. قرار مطالعه مورد را کشور خشک نیمه و خشک ایستگاه 20 در بارندگی با همراه روزهای تعداد و ساالنه و

 در  و مثبت روند دارای هاایستگاه برخی در و دارمعنی روند فاقد هاایستگاه غالب در مذکور سری که است آن از حاکی مطالعه

 پنمن اسفاده از روش با ( 2011ژانگ و همکاران ) همچنین(. 2007است )مدرس و سیلوا،  منفی روند دارای دیگر برخی

 590چین مورد بررسی قرار دادند. آنها از آمار ارئه شده به وسیله  کشور در را PET کندال تغییرات-من آزمون و مانتیث

 ، شرق  در فصلی و ساالنه PET که رسیدند نتیجه این به واستفاده نمودند ایستگاه هواشناسی برای دستیابی به هدف خود 

 هستند PET یراتتغی عامل هواشناسی متفاوت رهایمتغی همچنین. دهدمی نشان کاهشی تغییرات چین غربی شمال و جنوب

رو از این .هستند موثر PET تغییرات روی نسبی رطوبت چین غرب شمال در و خالص تابش تغییرات چین شرق  در که چنان

 مختلفی هایآزمون از هواشناسی و آب رهایمتغی زمانی هایسری در تعرق  و تبخیر روند تحلیل بایستی اشاره نمود که جهت

 پارامتریک  های آزمون .شوندمی تفکیک «ناپارامتریک» و «پارامتریک» کلی دسته دو به هاآزمون  این که گرددمی استفاده

 نرمال  توزیع دارای و تصادفی هاداده باید و دارد را هاداده روند تشخیص برای بیشتری توانایی رامتریکناپا آزمون به نسبت

 تصادفی هاداده که است الزم فقطو برای انجام آنها  نیست حساس هاداده بودن نرمال به ناپارامتریک هایآزمون ولی ،باشند

 آن از هواشناسی و آب هایمتغیر بررسی تحقیقات در که باشدمی متریکراپانا هایآزمون از نیز کندال-من آزمون .باشند

-می کاربردی معادالت از یکی گردید ارائه( پروت و دورنباس) فائو متخصصان توسط کهنیز  فائو پنمن معادله .شودمی استفاده

 نقش و شود می کنترل هوایی عوامل بوسیله فقط تعرق  و تبخیر که است شده فرض معادله این در که آنجایی از ولی باشد

 را  آن جای مانتیث پنمن همانند دیگری معادالت و داده دست از را خود اهمیت تدریجه ب ،است نشده گرفته نظر در گیاه خود

( Mann- Kendall) کندال -من آزمون رو پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از(. از اینDoorenbos et al., 1975) گرفتند

  تحلیل کند. و سقز ساله برای شهر سنندج 50را طی دوره تبخیر و تعرق مانتیث  -نپنم فائو و

 

 روش کار 

کیلومتر مربع در غرب ایران و در بخش جنوبی استان کردستان قرار دارد. مقدار مسافتی  3033سنندج با مساحتی حدود 

دقیقه شمالی  33درجه و 35درموقعیت عرض جغرافیایی باشد. این ایستگاه کیلومتر می 505که این شهر تا تهران دارد برابر با 



 429متری ازسطح دریا واقع شده است. میانگین بارش ساالنه دراین شهر حدود  1373درجه وارتفاع  47وطول جغرافیایی

شهر کیلومتر مربع در شمال استان کردستان قرار گرفته و دومین  4444متر گزارش شده است. سقز نیز با وسعتی حدود میلی

دقیقه و  16درجه و  46کیلومتری از تهران قرار گرفته است. این شهر در طول جغرافیایی  688باشد. و در فاصله این استان می

باشد و میانگین متر می 1523دقیقه ازخط استوا واقع گردیده است. و ارتفاع آن از سطح دریا  15درجه و  36عرض جغرافیایی 

 متر است.یلیم 500بارش ساالنه سقزحدود  

 
 ها در منطقه مورد مطالعه موقعیت ایستگاه  1شکل

 
استخراج شد که مروبط به دوره زمانی تعرق  و های مورد نیاز برای محاسبه تبخیرداده استان سالنامه هواشناسی از ابتدا

 2ارتفاع  ( به2006) کارانهم شن بین و رابطه استفاده از با ارتفاعی را هر در این حالت سرعت باد در ( بود.2010-1961)

 کنیم:متری تبدیل می

                                                                                                                 

u2=uz  رابطه )1(                                                                                                        

: z. ثانیه بر حسب متر بر ارتفاع مورد نظر سرعت باد در :zu .ثانیه بر حسب متر بر متری 2ارتفاع  در سرعت باد :2uنآ که در

ه استفاد تعرق مورد و این مطالعه برای بررسی روند تغییرات تبخیر های هواشناسی که درداده .متری10بادسنج در ارتفاع

 از: عبارت بودند ،قرارگرفت

MINT  حسب درجه سانتی گراد بر دمامیانگین حداقل یا. 

MAXT حسب درجه سانتی گراد بر دما میانگین حداکثریا. 

zu: متری2ارتفاع  سرعت باد در. RHباشد.که برحسب ساعت می آفتابی ساعات ( و%)نسبی  : رطوبت 

 باشد:وریم که فرمول آن به صورت زیر میآبه دست می تعرق مرجع را تبخیرو مانتیث -فرمول فائو پنمن استفاده از سپس با

 

 oET(                                                                                2رابطه )

 Month1T-Month2G=.14(T(                                   (                                                                      3رابطه )

 

: ، : تابش خالص بر حسب ، تبخیر و تعرق مرجع بر حسب  :که در آن 

 2: سرعت باد در ارتفاع ،هوا بر حسب  : میانگین دمای ، چگالی شار گرمایی خاک بر حسب 



: شیب منحنی فشاربخار در ، : به ترتیب فشار بخار واقعی و فشار بخار اشباع بر حسب و  ، متری بر حسب 

 است. : ثابت سایکرومتری بر حسب و  مقابل درجه حرارت بر حسب  

ثانیه بر متر و  70متر، مقاومت سطحی  0.12فائو با تعریف گیاه مرجع به عنوان یک گیاه فرضی با ارتفاع این روش توسط 

 ارائه شد که در شرایط مختلف اقلیمی و اکولوژیکی دقت مناسبی دارد. 0.23ضریب بازتابش 

تواند برای جواب دادن به این سوال که آیا مقدار مرکزی یا میانه  ( میMann, 1945; Kendal, 1975کندال )-ن منآزمو
( نیازی به نرمال بودن توزیع  MKکندال)-رود. برای انجام آزمون منکند یا نه، به کار مییک سری زمانی، به مرور تغییر می

(. Helsel and Hirsch, 1992بستگی متوالی، وجود داشته باشد )نباید هم p-valueها نیست. اما برای صحیح بودن داده
شود، در صورتیکه فرض صفر، واقعا کندال می-داری، توسط آزمون منبستگی متوالی، موجب افزایش روند معنیزیرا وجود هم
ط و توسعه یافت. فرض صفر ( بس1970سپس توسط کِندال ) شد.( ارائه 1945ابتدا توسط مَن ) ،کندال-روش من صحیح است.

دال بر   ،ها داللت دارد و پذیرش فرض یک )رد فرض صفر(در سری داده ،کندال بر تصادفی بودن و عدم وجود روند-آزمون من
 باشد. ها میوجود روند در سری داده

صوصیات آن را تا حد زیادی تواند، تغییرات و خبر اساس توصیه سازمان هواشناسی جهانی، بررسی آمارهای بلند مدت اقلیمی می
نتایج حاصل از دادههای تبخیر و تعرق پتانسیل بالقوه گیاه مرجع ایستگاه های سنندج و سقز در فصل نمایش دهد. بنابراین، 

به . اخذ گردید CropWat( از نرم افزار 1961-2010ساله ) 50های زمستان، بهار، تابستان، پاییز و ساالنه در طی دوره آماری 
ها، همراه با نمودار منحنی نرمال  های پارامتریک و ناپارامتریک، نمودارهای توزیع فراوانی دادهامکان استفاده از آزمون منظور

تر تشخیص داده شد. برای اطالع از  ای یا ناپارامتریک، مناسبترسیم شد و مورد بررسی قرار گرفت، و انجام آزمونهای رتبه
استفاده  Run Testهای زمانی، از آزمون ناپارامتریک احتمال وجود هر گونه روند در سریها و همگنی و تصادفی بودن داده

ترسیم گردید. از آنجا که رسم نمودارها به تنهایی   QQها با متغیر زمان با استفاده از نمودار شد. سپس، نمودار پراکنش داده
(، برای محاسبه قدرت رابطه الزم بود. مرتبهبستگی همخود  یبا را معین کند، معیار عددی )ضرتواند نوع رابطه بین متغیرهنمی

بستگی مذکور، جهت رابطه و بستگی به روش کندال تیوب، انجام شد. عالمت ضرایب همداری ضرایب همرو، آزمون معنیاز این
شد، در این نی دیده میدهد. اما از آنجا که رابطه متغیرها در نمودارهای پراکنش به شکل منحروند کمی سری را نشان می

بستگی بین متغیرها و زمان، معیار چندان مناسبی نبود )شرکت صورت برای بررسی یا رابطه و جهت آن استفاده از ضریب هم
 ها به تواناییهایها بسیار زیاد بوده و هر یک از آنای، استفاده شد. این قبیل آزمونرو، آزمون رتبه(. از این79:1377آمار پردازان،

 کندال، معروف است که در این پژوهش نیز استفاده گردید.-، به روش ناپارامتری منپتانسیل بالقوه تبخیر و تعرقاقلیمی 
ها نداشته و در برابر مقادیر دادههایی که چولگی و کشیدگی این آزمون نیاز به توزیع فراوانی نرمال یا خطی بودن رفتار داده

باشد و به منظور  گیری دارند، بسیار قوی میهایی که از  رفتار خطی انحراف چشمارندگی(، و دادههای بزیادی دارند ) بویژه داده
ها به روش رود. مراحل اجرای آزمون به طور اختصار به شرح زیر است: ابتدا آزمون تصادفی بودن دادهارزیابی روند به کار می

ها انجام شد. همچنین برای انجام یا عدم وجود هرگونه روند در داده کندال )پیشنهاد سازمان هواشناسی جهانی(، برای وجود-من
 شود.(، استفاده می4میزان تغییر یا روند از رابطه ) شوند و برایبندی میهای آماری رتبهآزمون، ابتدا سری

 

                                              (                                                                                4)رابطه 

 
،   های بزرگتر از هر رده حاصل جمع تعداد رتبه  های آماری، وتعداد کل سال کندال،  -آماره من  در این رابطه، 

( محاسبه 5از رابطه ) دار بودن آماره آید. برای سنجش معنیبه دست می که بعد از آن قرار دارد و از رابطه 
 شود. می
 

                                                                                                             ( 5رابطه )



                                                                                                 
ای باشد. برای این منظور، معموال از جدول ویژهبرای تعیین جهت روند، نوع و زمان تغییر، نیاز به آزمون گرافیکی کندال می

شود، های ماقبل( محاسبه میبه رتبه  )نسبت رتبه و آماره  بندی نمودهها را رتبهکه، ابتدا دادهشود. به طوریاستفاده می
کندال بر اساس  -آوریم. در ادامه، امید ریاضی، واریانس و شاخص منرا به دست می سپس فراوانی تجمعی آماره 

 شوند.های زیر محاسبه میرابطه
 

                                                                                                                          ( 6رابطه )

                                                                                                                 (7رابطه )

                                                                                                                                 (  8رابطه ) 

 
رتیب از صفر  دار است که روند افزایشی یا کاهشی در آن مشاهده شود و این بستگی دارد که مقدار آن به تمعنی زمانی، مقادیر 

باشد. این شاخص دارای ها میترتیب زمانی داده ، 6و  5باشد. در روابط شماره  یا  بزرگتر یا کوچکتر 
خص شود. برای بررسی تغییرات باید شادار بودن، از جدول منحنی نرمال استفاده میتوزیع نرمال است، لذا جهت شناسایی معنی

های ما بعد( به رتبه )نسبت رتبه  بندی نموده و آمار  ها را رتبهبدین شرح است: داده نیز تعیین شود. مراحل محاسبه   
 شود. محاسبه  را مشخص کرده و سپس فراوانی تجمعی 

 شوند:به صورت فرمولهای زیر محاسبه می امید ریاضی، و شاخص 
 

                                                                                                                                                                                                                              (9رابط )

 

                                                                                                                                                         (           10رابطه )

 

                                                                                          (        11رابطه ) 

 
(. از نقطه نظر آماری، زمان تغییر در  2002:367ی آماری مورد مطالعه است )تورکش، حجم نمونه (، 8و  7در روابط شماره )

(. محل تالقی دو 608:2006ها حاکم شود )ها و ها، ری بر دادهیک سری زمانی جایی است که از آن به بعد، توزیع آماری دیگ
طوری که اگر خطوط مذکور در داخل محدوده بحرانی   باشد. بهگیر تغییر و وجود روند می، بیانگر نقطه چشم و  نمودار 

باشد و در صورتیکه خارج از محدوده بحرانی ها میدر دادههمدیگر را قطع کنند، نشانه زمان آغاز تغییر ناگهانی  
بعد از محل تالقی وضعیت روند )کاهشی یا افزایشی(  همدیگر را قطع نمایند، بیانگر وجود روند در سری زمانی است. رفتار 

 (.950:2002د )تورکش و همکاران، باشدهد. عدم تالقی دو شاخص، معرف عدم وقوع تغییر در سری زمانی میسری را نشان می
 

 یافته ها

 تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهمشخصات عمومی  

تبخیر تعرق دهد. میانگین را نشان می زمانی تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه شهر سنندج و سقزبعضی از مشخصات  2و  1جدول 

شاهده می شود مد با میانگین و میانه اختالف باشد. همان طوری که از جدول ممی 81/1و شهر سقز  58/3سالنه شهر سنندج 

باشد. باال بودن ضریب تغییرات مکانی تأییدی می تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهناهمگنی )نامتقارن(  زیادی دارد و این نکته بیانگر



مکانی  تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهکه میانگین  یهایباشد. چولگی منفی بیانگر این وضعیت است که پهنه دیگر بر گفته فوق می

آنها کمتر از میانگین است.  تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه باشد که میانگینمی یهایآنها باالتر از میانگین هستند بیشتر از پهنه 

اییز در شهر سنندج در فصل های زمستان، بهار و پاییز و همچنین در شهر سقز در فصل های بهار، تابستان و پ کشیدگی منفی 

 دارد.  این شهرها راهای فرین در حاکی از وجود داده

 

 1961  – 2010طی دوره   شهر سنندج  تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهی آماری هاشاخص  -1جدول 

هاه ینما  ساالنه فصل پاییز فصل تابستان فصل بهار فصل زمستان 

های مرکزینمایه   

حسابی میانگین  54/1  82/4  01/6  95/1  58/3  

3/1 مد  4/4  6/5  8/1  7/3  

55/1 میانه   84/4  98/5  93/1  66/3  

 

های پراکندگینمایه   

2/1 دامنه تغییرات  2/1  8/2  1 3/1  

 3/1 05/0 30/0 21/0 07/0 واریانس

 0/08 0/11 0/09 0/09 0/16 ضریب تغییرات

 29/0 23/0 55/0 46/0 26/0 انحراف معیار

های شکل توزیعنمایه   
-16/0 چولگی  27/0-  22/0-  37/0  29/0-  

-18/0 کشیدگی  00/0-  63/0  58/0-  20/0-  

 آستانه 
9/0 کمینه  7/3  4/4  6/1  8/2  

1/2 بیشینه  8/5  2/7  5/2  1/4  

 
 1961 – 2010طی دوره  سقز تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه شهر ی آماری هاشاخص  -2جدول 

هاه ینما  ساالنه فصل پاییز فصل تابستان فصل بهار فصل زمستان 

های مرکزینمایه   

حسابی میانگین  31/1  44/4  73/5  81/1  81/1  

8/0 مد  2/4  9/5  4/1  4/1  

25/1 میانه   47/4  80/5  80/1  80/1  

 

های پراکندگینمایه   

3/1 دامنه تغییرات  2 8/2  1 1 

 06/0 06/0 42/0 23/0 08/0 واریانس

 0/14 0/14 0/11 0/10 0/21 ضریب تغییرات

 26/0 26/0 65/0 48/0 28/0 انحراف معیار

های شکل توزیعنمایه   
42/0 چولگی  01/0  19/0  17/0  17/0  

13/0 کشیدگی  21/0-  52/0-  78/0-  78/0-  

 آستانه 
8/0 کمینه  4/3  6/4  4/1  4/1  

1/2 بیشینه  4/5  4/7  4/2  4/2  

 
در   بالقوه  تبخیر و تعرق پتانسیلداده های به طور کلی، پس از ترسیم و بررسی بصری نمودارهای پراکنش و توزیع فراوانی 

فصل  تبخیر تعرقهای توان چنین استنباط کرد که به استثنای داده، میفصلهای زمستان، بهار، تابستان، پاییز و همچنین ساالنه
ینان، اما جهت حصول اطم. 2و  1شبیه نمودار توزیع نرمال بود شکل ها، تقریبا ، نموادر بقیه سریزمستان در شهر سنندج و سقز

، سطح 2جدول . برای بررسی نرمال بودن داده های تبخیر تعرق ساالنه در شهر سنندج و سقز انجام شد QQنمودار با انجام 



های آماری، تصادفی بودن های اساسی، در اغلب پردازش دهد. یکی از فرضداری، نتایج آزمون مذکور را نشان میمعنی
تواند به دلیل تغییر تدریجی خطی )روند افزایشی یا کاهشی(، تغییر بودن، میمشاهدات است که انحراف از فرض تصادفی 

ای، و یا افزایش تغییرپذیری، نوسانات زمانی و برخی علل دیگر باشد )شهابفر و همکاران، ناگهانی، وجود رفتارهای دوره
های بارش و کل  ی از عدم همگنی در دادهها، حاک، پیداست نتایج حاصل از آزمون همگنی داده2(. همچنانکه از جدول 79:1382

ها(، به شدت رد  داری آزمون، فرض صفر )تصادفی بودن دادهکه، با بررسی سطح معنیمتغیرهای مربوط به دما است. به طوری
  های مذکور، قوت گرفت.شد و احتمال وجود روند، در سری

 

  

  

 
تابستان و  ،زمستان، بهار و فصلهای ساالنه فراوانی و   ساالنه ق پتانسیلتبخیر تعرهای  داده نرمال ( نمودار توزیع 2شکل )

در شهر سنندج  همراه با نمودار منحنی نرمال  پاییز  



  

  

  
تابستان و  ،زمستان، بهار و فصلهای فراوانی ساالنهو   ساالنه تبخیر تعرق پتانسیلهای  داده نرمال  ( نمودار توزیع3شکل )

سقز در شهر  دار منحنی نرمال همراه با نمو پاییز  

 

، جهت رابطه و روند کمی سری را نشان و کندال تیوببستگی همخود شود، عالمت ضرایب ، مشاهده می3چنانکه در جدول 
-داری ضرایب آزمون همدهد. به طور کلی، اگرچه پیوند قوی بین متغیرها با زمان متصور نیست، اما با توجه به سطح معنیمی

شهر سنندج و   تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه در فصل های زمستان، بهار، تابستان، پاییز و ساالنه تیوب، متغیر مربوط بستگی کندال
ولی به غیر از فصل  دهد. نشان میو بیشتر  95/0داری را، در سطح اطمینان ، روند افزایش معنیسقز در طی آماری نیم قرن اخیر



مون  در این بین، مقدار ضریب آز ب و من کندال اصالح شده روند کاهشی را نشان میدهد.پاییز با توجه به آماره من کندال تیو
 باشد. دار می، منفی و روند کاهشی آن نیز معنیمذکور، برای سری زمانی تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه فصل پاییز

 -آزمون ناپارامتریک من استفاده از با ارایستگاه سینوپتیک سنندج در فصل به دهد درنتایج بدست امده نشان میبه طور کلی، 

 داری وجود نداشته است. دردرصد روند معنی 95 و درصد 99کندال اصالح شده درهیچ کدام از دو سطوح  -من کندال و

درصد روند  95بدست امده کمتر از مقداری است که در سطح  zتابستان و پاییز نیز به همین صورت به دلیل اینکه اماره 

با  zدار نیستند. اما در فصل زمستان اماره درصد هم معنی 99ری در آن ها وجود داشته باشد پس قطعا درسطح دامعنی

داری را نشان کندال اصالح شده روند معنی -دار بوده ولی با آزمون مندرصد معنی 95کندال درسطح  -استفاده از آزمون من

کندال اصالح شده به دست آمده این است  -کندال مرسوم و من -زمون منکه با آ zدهد. دلیل این اختالف بین دوآماره نمی

را بیشتر از حالتی که اثر   zه است و مقدار آماره که اثر ضریب خود همبستگی با گام تاخیری در سه مرحله در نظر گرفته شد

کندال اصالح شده استفاده  -ن مندهد. پس مقدار این آماره در حالتی که از ازموه نشان میضریب خود همبستگی اعمال نشد

کندال اصالح شده بهتر است زیرا به خاطر درنظر نگرفتن اثر  -باشد. در واقع استفاده ازآزمون ناپارامتریک منشود کمتر می

ضریب خود همبستگی اماره به دست آمده به واقعیت نزدیکتر است. در همین ایستگاه سینوپتیک سنندج تبخیر و تعرق 

برای ایستگاه هواشناسی سقز نیز به همین   دهد.داری رانشان نمیسری زمانی ساالنه به صورت مشابه روند معنیپتانسیل در 

درصد مورد محاسبه قرار  95درصد و  99داری ترتیب وجود یا عدم وجود روند برای تبخیرو تعرق پتانسیل درسطح معنی

های زمانی فصلی و ساالنه روند معنی داری بین داده های ریگرفت و نتایج به دست آمده نشان داد که درهیچ کدام از س

کندال اصالح شده به دست نیامد. پس در حالت کلی می توان نتیجه  -کندال مرسوم و هم من -هواشناسی هم باآزمون من

جهت  ندارد. داری بر روی تبخیر و تعرق پتانسیل برای ایستگاه موردی سنندج و سقز وجودگرفت که تقریبا هیچ روند معنی

نشان دادن ملموس تر عدم وجود روند تبخیر وتعرق پتانسیل در سری های زمانی فصلی و ساالنه برای ایستگاه سینوپتیک 

 .آورده شده است 3و  2های ها درشکلسنندج و سقز نمودار پراکندگی داده

   و سقز در ایستگاه سنندج انسیل تبخیر تعرق پتهای زمانی فصلی و ساالنه  آماره برای سری نتایج آزمون  3جدول 
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R1 ضریب خود هم بستگی مرتبه یک     59/0
 

42/0
 

41/0
 

31/0
 

64/0
 

62/0
 

42/0
 

25/0
 

23/0
 

67/0
 

R2 ریب خود هم بستگی مرتبه دو   ض   25/0
 

48/0
 

38/0
 

31/0
 

51/0
 

49/0
 

24/0
 

20/0
 

35/0
 

57/0
 

R3 ضریب خود هم بستگی مرتبه سه      48/0
 

25/0
 

32/0
 

18/0
 

41/0
 

42/0
 

23/0
 

24/0
 

28/0
 

47/0
 

من کندال اصالح شده   Z آماره     63/0
 

07/1
 

25/0-
 

50/1
 

74/0
 

60/0
 

52/0
 

36/0
 

85/0
 

34/0
 



  Ri             ضریب خود همبستگی با گام تاخیریi 5های دار بودن آزمون در سطحمعنیبیانگر  *  ؛%  

در محدوده   و تابستان فصل بهار در شهر سنندج در  تبخیر تعرقمربوط به  ،′Uو  Uپیداست نمودارهای   6و   5همچانکه از 
تبخیر تعرق در ای هاند. این وضعیت بیانگر آغاز تغییر ناگهانی، در دادهقطع کرده 1970همدیگر را در سال  بحرانی

تبخیر تعرق  بررسی نمودار دمای  رده است. اما و معنادار پیدا ک افزایشینیز، روندی  تخیر تعرقکه طوریباشد. به می فصل بهار
یک روند کاهشی معنادار در خارج از محدوده بحرانی رخ داده است. و  1975سال  دهد،  نشان می7سال شکل  فصل زمستان

اتفاق افتاده است.  1986، در اوایل دهه منفیکه یک جهش با حاکمیت روند  در فصل پاییز نشان می دهد 8در شکل همچنین 
 نیز دارد.  کاهشیبه عبارتی روند 

 

 

 شهر سنندج  فصل بهار تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه4شکل )

 

وم شده من کندال مرس  Z آماره     22/1
 

75/1
 

43/0
 

35/2
 

44/1
 

17/1
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54/0
 

35/1
 

68/0
 

07/0 هم بستگی کندال تیوب 
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08/0-
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41/0 سطح معنی داری 
 

17/0
 

38/0
 

05/0
 

30/0
 

44/0
 

66/0
 

89/0
 

34/0
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 تابستان شهر سنندج فصل  ق بالقوهتبخیر تعر ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه5شکل )

 

 
 زمستان شهر سنندجفصل  تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه6شکل )

 

 
 پاییز شهر سنندج فصل  تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه7شکل )

 



 
 شهر سنندج  االنهس تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه8شکل )

 
اتفاق افتاده  1972 ، در سالافزایشیپیداست، با حاکمیت روند  8شکل  ، درسنندج تبخیر تعرق ساالنه شهرهمانطور که از نمودار 

یک روند کاهشی معنی دار رخ داده است که بعد از آن رو افزایشی  1989است که روند افزایشی غیر معنی دار دارد؛ ولی در سال 
 .داشته است

دهد که  نشان میمربوط به تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه در شهر سقز،  ′Uو  Uنتایج حاصل از بررسی نمودارهای تغییرات مولفه 
تبخیر  همانطور که از نمودار ، به صورت نوسان ظاهر شده است. تیخیر تعرقسال گذشته، بیشتر تغییرات در مشاهدات  50طی 

  روند کاهشی معنی داری اول اتفاق افتاده است که 1975 ، در سالمنفیبا حاکمیت روند پیداست،  9شکل  ، درتعرق فصل بهار
  Uتغییرات مولفه در فصل تابستان، زمستان و پاییز  12و  11، 10شکلهای همچنین  دارد و بعد روند افزایش به خود گرفته است.

در خارج از محدوده بحرانی همدیگر را قطع نموده اند که   1992در سال  مربوط به تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه در شهر سقز  ′Uو 
 بیانگر یک روند کاهشی غیر معنی دار به خود گرفته و بعد روند افزایشی را نشان می دهد.

 

 
 شهر سقز فصل بهار تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه9شکل )

 



 
 تابستان شهر سقز فصل  تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه10شکل )

 

 
 زمستان شهر سقزفصل  تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه11شکل )

 

 
 پاییز شهر سقز فصل  تبخیر تعرق بالقوه ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه12شکل )

 



 
 شهر سقز ساالنه  بالقوهتعرق و تبخیر  ′Uو  Uهای ( نمودار تغییرات مولفه13شکل )

 
اتفاق افتاده   1985 ، در سال منفیپیداست، با حاکمیت روند  13شکل  ، درتبخیر تعرق ساالنه شهر سقزهمانطور که از نمودار 

 است که اول روند کاهشی غیر معنی دار دارد و بعد روند افزایش به خود گرفته است.
 

 نتیجه گیری

د توجه بسیاری از تحقیقات و مطالعات در علوم مختلف قرار گرفته است، تغییر اقلیم و اثرات ترین مسائلی که امروزه، موراز مهم
پارامتر تبخیر باشد. در این رابطه با تعیین اقلیم یک منطقه و بررسی و آشکارسازی تغییرات اقلیمی، و نیز بررسی و تحلیل آن می

ای نسبت به عوامل دیگر اقلیمی، از اهمیت ویژهباشد که آبی گیاهان میدر علم آبیاری و تعیین نیاز تعرق پتانسیل بالقوه گیاه 
های های زمانی، بررسی وجود یا عدم وجود روند آنها، از طریق آزمونهای تحلیل سریترین روشبرخوردارند. یکی از متداول

تر عمل نمایند و با توجه  ها، آزادانهزمونهای مختلف، سبب شده تا محققان در به کارگیری آباشد. تنوع در وجود آزمونآماری می
تبخیر تعرق پتانسیل  ها، از نوع خاصی از آزمون، بهره گیرند. در این پژوهش، در راستای آشکار سازی روند به چگونگی داده
وجود  های مذکور، انجام شد و برای بررسی احتمال، آزمونهای مختلفی، به منظور بررسی داده1961-2010بالقوه، طی دوره 

کندال مورد استفاده  -گرافیکی من-دار، در مشاهدات عناصر اقلیمی مذکور، روش آماریهرگونه تغییرات ناگهانی و روند معنی
مد با میانگین و مقدار باشد. می 81/1و شهر سقز  58/3تبخیر تعرق ساالنه شهر سنندج میانگین نتایج نشان داد  قرار گرفت.

نیز باشد. چولگی منفی می تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهناهمگنی )نامتقارن(  د و این نکته بیانگرزیادی نشان دامیانه اختالف 

مکانی آنها باالتر از میانگین هستند بیشتر از   تبخیر تعرق پتانسیل بالقوهکه میانگین  یهایبیانگر این وضعیت است که پهنه 

در شهر سنندج در آنها کمتر از میانگین است. کشیدگی منفی  وهتبخیر تعرق پتانسیل بالق باشد که میانگینمی یهایپهنه

های فرین در حاکی از وجود دادهفصل های زمستان، بهار و پاییز و همچنین در شهر سقز در فصل های بهار، تابستان و پاییز 

. به طور کلی، دادرا نشان ، جهت رابطه و روند کمی سری و کندال تیوب بستگی همخود ضرایب  آماره هایدارد.  این شهرها را
بستگی کندال تیوب،  داری ضرایب آزمون هماگرچه پیوند قوی بین متغیرها با زمان متصور نیست، اما با توجه به سطح معنی

شهر سنندج و سقز در طی آماری  تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه در فصل های زمستان، بهار، تابستان، پاییز و ساالنه متغیر مربوط
ولی به غیر از فصل پاییز با توجه به  دهد. نشان میو بیشتر  95/0داری را، در سطح اطمینان ، روند افزایش معنین اخیرنیم قر

مون مذکور، برای سری در این بین، مقدار ضریب آز آماره من کندال تیوب و من کندال اصالح شده روند کاهشی را نشان میدهد.
مربوط به  ، ′Uو  Uنمودارهای  باشد.دار می، منفی و روند کاهشی آن نیز معنیل پاییززمانی تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه فص

اند. این  قطع کرده 1970همدیگر را در سال  در محدوده بحرانی تبخیر تعرق در شهر سنندج در  فصل بهار و تابستان
و  افزایشینیز، روندی  تخیر تعرقکه طوریباشد. به می صل بهارتبخیر تعرق در فهای وضعیت بیانگر آغاز تغییر ناگهانی، در داده

یک روند کاهشی  1975تبخیر تعرق فصل زمستان شهر سنندج نشان داد سال بررسی نمودار دمای  رده است. امامعنادار پیدا ک



، در منفیبا حاکمیت روند که یک جهش  معنادار در خارج از محدوده بحرانی رخ داده است. و همچنین در فصل پاییز نشان داد
  ′Uو  Uنتایج حاصل از بررسی نمودارهای تغییرات مولفه نیز دارد.  کاهشیاتفاق افتاده است. به عبارتی روند  1986اوایل دهه 

، تیخیر تعرقسال گذشته، بیشتر تغییرات در مشاهدات  50که طی  دادنشان مربوط به تبخیر تعرق پتانسیل بالقوه در شهر سقز، 
اتفاق افتاده است که اول  1975 ، در سالمنفیبا حاکمیت روند تبخیر تعرق فصل بهار نمودار ورت نوسان ظاهر شده است. به ص

تغییرات مولفه  روند کاهشی معنی داری دارد و بعد روند افزایش به خود گرفته است. همچنین در فصل تابستان، زمستان و پاییز 
U  وU′  در خارج از محدوده بحرانی همدیگر را قطع نموده اند   1992در سال  بالقوه در شهر سقز  مربوط به تبخیر تعرق پتانسیل

تبخیر تعرق ساالنه شهر نمودار که بیانگر یک روند کاهشی غیر معنی دار به خود گرفته و بعد روند افزایشی را نشان می دهد. 
روند کاهشی غیر معنی دار دارد و بعد روند افزایش به خود  اتفاق افتاده است که اول  1985 ، در سالمنفی، با حاکمیت روند سقز

 گرفته است.
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Analysis of temporal trends of potential evapotranspiration over the past 

half century 

 

The aim of this study was to investigate the evapotranspiration and evapotranspiration of the 

synoptic meteorological station in Sanandaj and Saqez and study its probable deviation from 

normal. For analysis and calculations, CropWat and Matlab software were collected and 

adjusted during the 50-year statistical period ( 2014-1977 ). The results of the data analysis 

show that with regard to the self-correlation coefficient, the t-test of Kendall and the 

component of the statistical-graphical test of Kendall, the assumption of the randomness of 

the data, was strongly rejected and the trend of increasing the significance On the 

evapotranspiration variable, the potential potential is dominant. Based on the graphic 

diagram, evapotranspiration and evapotranspiration over the past 50 years, changes in the 

evapotranspiration element have occurred. Most of these changes are short-term fluctuations 

in the climate and trend, which is more apparent in the early 1975, 1985 and 1992. Changes in 

Sanandaj city in the spring and summer have been incremental and trendy but in the summer 

of Saqez, spring and winter and autumn, changes have been decreasing trend in both negative 

and significant direction. The annual evapotranspiration process in Sanandaj in 1972has seen 

an incremental increase, which has a non-significant upward trend, but in 1989 significant 

downward trend has taken place, which has been increasing since then. But the annual 

evapotranspiration of the city of Saghez, a mutation occurred in 1985, which first had a 

downward trend and then went up. 


