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چکیده
 تاالب میقان، چاله اي طبیعي است 
ايران  بین دو رشته کوه زاگرس و  که 
در  تاالب  اين  گرفته،  شکل  مرکزي 
مرکز حوضه و در قلب استان مرکزي 
گسترده شده است. اين حوضه آبي در 
با  کشور  آب  جامع  طرح  تقسیم بندي 
کد مطالعاتي 7-1-5 شناسايي مي شود. 
 5514 حدود  در  حوضه  اين  مساحت 
ساالنه  بارش  متوسط  و  کیلومترمربع 
آن در حدود 280میلیمتر است. بارش 
اين حوضه در طول زمان از نوسانات 
زيادي برخوردار بوده بطوري که دهه 
طوالني  بارش  کم  دوره  میالدي   60
بررسي  بمنظور  است.  نموده  را سپري 
حوضه،  اين  بارش  تغییرات  نظام 

سپس  و  استخراج  منطقه  هواسنجي  ايستگاه هاي  ماهانه  بارش  داده هاي 
به کمک روش میانیابي کريجینگ با اندازه ياخته 5*5 کیلومترمربع، به 
داده هاي پهنه اي تبديل گرديد بطوري که 220 ياخته مرزهاي حوضه را 
آمد.  بدست   220*12 ابعاد  به  داده ها  ماتريس  نهايت  در  برگرفت.  در 
براي شناسايي تغییرات بارش، نمرات استاندارد سري زماني بارش ماهانه 
محاسبه و آزمون ناپارامتري  مان کندال بر روي آن اعمال گرديد. نتايج 
اکتبر  و  سپتامبر  ژوئیه،  مارس،  ماه هاي  در  حوضه  بارش  که  داد  نشان 

داراي روند بوده است.  
واژگان کلیدي: تغييرات بارش، حوضه کوير ميقان، آزمون مان- کندال

مقدمه
سيماي  بر  تأثيرگذار  اقليمي  عناصر  مهمترين  از  يکي  بعنوان  بارش 
بوده  برخوردار  شديدي  نوسانات  از  زمان  بستر  در  پيوسته  طبيعي،  محيط 
است. بطوري که هرچه متوسط بارندگي منطقه اي کمتر باشد بي نظمي رژيم 
بارندگي آن بيشتر خواهد بود. لذا با توجه به اهميت بارش در کشور ما که در 
منطقه خشک و نيمه خشک واقع شده، لزوم مطالعه رفتار بارش در پهنه هاي 
مکاني کشور بسيار حائز اهميت است. از آنجا که بارش يک متغير محيطي 
است، لذا مطالعه رفتار آن نيز در بستر زمان در قالب مرزهاي طبيعي به نتايج 

واقع گرايانه تري منجر مي گردد.
در اين پژوهش رفتار زماني بارش در حوضه آبي کوير ميقان اراک در 
يک دوره پنجاه ساله مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت تا مشخص گردد 
روند تغييرات آن در بازه زماني ماهانه چگونه بوده است. مطالعه بر روي 
بارش در پهنه هاي طبيعي کشور موضوع پژوهش هاي متعددي بوده است که 
هر يک از ديدگاهي به مطالعه آن پرداخته اند که در اينجا به منظور رعايت 
اختصار به چند نمونه آن اشاره مي گردد: دين پژوه و همکاران)1382( به 
نمودند.  مبادرت  متغيره  چند  روش هاي  با  ايران  بارشي  اقليم  بندي  پهنه 

روش هاي  کمک  به  حيدري)1382( 
بارشي  پهنه بندي  به  متغيره  چند  آماري 
پرداخته  کشور  شمالغرب  ناحيه 
عطايي)1383(  و  مسعوديان  است. 
روش  کمک  به  را  ايران  بارشي  فصول 
نمودند.  شناسايي  خوشه اي  تحليل 
ايران  بارش  روند  مسعوديان)1383( 
نموده  شناسايي  گذشته  سده  نيم  در  را 
السادات و شيرواني)1385(  است. ناظم 
بارش زمستانه مناطق جنوبي ايران را با 
استفاده از دماي سطح آب خليج فارس 
و  اخالق  خوش  نموده اند.  بيني  پيش 
ديگران) 1387( به مطالعه اثرات نوسان 
دماي  و  بارش  رژيم  بر  شمالي  اطلس 
پرداخته اند.  سواحل جنوبي درياي خزر 
منتظري)1387( به مطالعه روند بارش و 
خشکسالي در حوضه زاينده رود مبادرت نموده است. مسعوديان )1388( 

براساس داده هاي روزانه هشت ناحيه بارشي در ايران تشخص داده است. 

مواد و روش ها 
براي انجام اين پژوهش داده هاي بارش ايستگاه هاي هواسنجي منطقه در 
بازه زماني ماهانه و در چهارچوب حوضه آبي کوير ميقان اراک بين 33/5 تا 
35 درجه عرض شمالي و 49 تا 50/5 درجه طول شرقي)نگاره1( از مرکز 

داده هاي سازمان هواشناسي کشور اخذ گرديد.

نگاره 1: موقعیت ايستگاه هاي هواسنجي منطقه

آماري  زمين  قابليت هاي  کمک  به  داده ها،  صحت  از  اطمينان  از  پس 
روي حوضه  بر  کيلومتر   5*5 ابعاد  به  توري  جغرافيايي،  اطالعات  سامانه 

شناسايي روند 
تغييرات بارش در 
حوضه کوير ميقان

دکتر مجید منتظري
استاديار گروه جغرافيا دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد  
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گسترانيده شد و مقادير بارش ماهانه بر روي گره گاه هاي اين تور با استفاده 
از روش کريجينگ، برآورد گرديد. سپس به کمک فايل رقومي مرزحوضه، 
مقادير برآورد شده درون مرز حوضه را استخراج نموده و بدين ترتيب براي 
هر ماه يک نقشه و در مجموع 588 نقشه بارش ماهانه حوضه بدست آمد. از 
ماتريس حاصل به ابعاد 588*220 ميانگين گرفته شد و در نهايت ماتريس 

نمرات استاندارد شده بارش ماهانه به ابعاد 12*588 محاسبه گرديد. 
به کمک آزمون مان-کندال روندهاي يکنواخت و داراي جهت مشخص 
در سريهاي زماني نمرات استاندارد شده بارش ماهانه، شناسايي و مورد تحليل 
    قرار گرفت. در اين آزمون هر يک از جمالت سري زماني
 که عبارتست از تعداد داده هايي  با جمالت بعدي آن مقايسه و سپس 
ام قرار داشته و بزرگتر از آن باشند، محاسبه مي گردد. با   که بعد از هر داده 
مجموع سري  − براي هر يک از عناصر سري زماني تا عنصر  داشتن 

τاز رابطه زير تعيين مي شود: يا آماره رتبه اي
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آماره آزمون مان کندال از رابطه زير محاسبه مي گردد:

                                                                  )4

)وجود   فرض مقابل  در  روند(  وجود  )عدم  آزمون  ° فرض
شرط   اطمينان  فاصله  در  که  مي شود  رد  صورتي  در  روند( 

  برقرار باشد )خلیلي و بذرافشان1383(.
 

نگاره 2: 
موقعیت حوضه 

آبی کوير 
میقان در استان 

مرکزی

نگاره 3: 
موقعیت کوير 

میقان و آرايش 
توپوگرافی حوضه

بحث
حوضه آبي کوير ميقان اراک در 75/33 تا 68/34 درجه عرض شمالي 
و33/49 تا 3/50 درجه طول شرقي گسترده شده است. و در تقسيم بندي 
طرح جامع آب کشور با کد مطالعاتي 7-1-5 شناسايي مي گردد)نگاره2(. 
مساحت اين حوضه در حدود 5514 کيلومترمربع و متوسط بارش ساالنه 
آن در حدود 280 ميليمتر محاسبه گرديد که به ميانگين مکاني بارش کشور 

نزديک است)جدول 1(. 
کوير ميقان بصورت چاله اي طبيعي است که بين دو رشته کوه زاگرس و 
ايران مرکزي قرار گرفته است. با توجه به نگاره 3 منحني تراز 1700 متري 
محدوده کوير ميقان را تحديد مي کند. کوير ميقان در مرکز حوضه و حوضه 

نيز در قلب استان مرکزي گسترده شده است )نگاره2(. 
براي آگاهي از چگونگي توزيع مکاني بارش ساالنه، نقشه بارش ساالنه 
شيب  که  مي شود  مشاهده  اين شکل  در  گرديد.  ترسيم  و  محاسبه  حوضه 
بارش در حوضه از جنوب غرب به سمت شرق حوضه است. بيشينه مکاني 
نازل  ارتفاعات جنوبغرب حوضه  بارش حوضه حدود 350 ميليمتر که در 
ميليمتر است که بخش هاي شرقي  نزديک 216  نيز  بارش  مي شود. کمينه 
حوضه  ساالنه  بارش  مکاني  تغييرپذيري  هرچند  مي دارد.  دريافت  حوضه 
اندک بوده و درحدود 11 درصد است، ليکن تغييرپذيري زماني به 35 درصد 
مي رسد و حدود سه برابر تغييرپذيري مکاني بارش است. اين موضوع در 
مورد دامنه تغييرات بارش نيز صدق مي کند بطوري که دامنه تغييرات مکاني 
بسيار  بارش  زماني  تغييرات  دامنه  اما  اندک)133ميليمتر(،  ساالنه  بارش 

شديد)426ميليمتر( بوده است )جدول1(. 
رشته  غربي  دامنه هاي  و  زاگرس  شرقي  دامنه هاي  بين  استقرار حوضه 
ايران مرکزي را مي توان تعيين کننده ترين عامل الگوي مکاني بارش در حوضه 
دانست. به همين دليل است که مقدار بارش حوضه از جنوب غرب به سمت 
شرق افزايش مي يابد )نگاره 4(. آهنگ افزايش در بخش هاي جنوب غربي 
به بدليل فشردگي ناهمواري شديدتر است و هستة پربارش 350 ميلي متر را 
در جنوب غرب حوضه مستقر ساخته است. در بخش هاي شمالي و شرقي 
 تر کاهش شيب و کاهش فشردگي ناهمواري از آهنگ افزايش بارش کاسته 
است و فاصلة ميان خطوط همبارش بيشتر شده است. بارش ساالنه همه جا 
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از 200 ميلي متر بيشتر است و خط همبارش 280 ميلي متر با روند شمال به 
جنوب حوضه را مي پيمايد. ميانگين بارش ساالنة حوضه به 280 ميلي متر 
بطوريکه  است  برخوردار  متمرکز  نسبتًا  زماني  الگوي  از  اما  است  نزديک 
حدود 44 درصد بارش ساالنه در زمستان )مارس، ژانويه، فوريه(، 28 درصد 

در پاييز و بيش از 26 درصد در بهار رخ مي دهد.

نگاره 4: نقشه 
پراکندگی مکانی 

بارش ساالنه حوضه 
آبی کوير میقان

 

جهت نمايش تغييرات بارش، نمودار سري زماني بارش حوضه ترسيم 
و  ميليمتر   22/94 حوضه  ماهانه  بارندگي  متوسط  نمودار  اين  برطبق  شد. 
نازل   1994 نوامبر  در  که  بوده  ميليمتر   132/78 ماهانه  بارندگي  حداکثر 
شده است. پربارش ترين ماه سال مارس است که حدود 49 ميلي متر بارش 
دريافت مي کند و ماه سپتامبر که حدود 1 ميليمتر بارش داشته خشکترين ماه 

سال است)جدول2(. وضعيت بارش دريافتي ماه هاي زمستاني نيز قابل توجه 
است. دورة خشک سال از ماه ژوئن آغاز تا پايان سپتامبر به مدت چهار ماه 
ادامه مي يابد. پر بارش ترين سال 1957 با 515 ميليمتر و 1965 با 89 ميليمتر 
خشک ترين سال طي دوره آماري بوده که ضريب تغييرپذيري زماني بااليي 
را نشان مي دهد. نمودار سري زماني بارش ماهانه اين حوضه وجود دوره کم 
بارش را در سال هاي 1962 تا 1968، 1970، 1984 و 1985، 1991، 1997 

نشان مي دهد )نگاره 5(.

نگاره 5: نمودار سري زماني بارش ماهانه حوضه آبي کوير میقان

به منظور آشکار سازي نظام تغييرات و نوسانات بارش ماهانه حوضه 
طي نيم سده گذشته نمرات استاندارد شده بارش ماهانه محاسبه و نمودار آن 
ترسيم گرديد)نگاره6(. بر اساس اين شکل، حوضه ميقان، دوره کم بارش 
نوسانات کوتاه  طوالني را در دهه 60 ميالدي سپري نموده است. هرچند 
مدت بارش براي محيط قابل تحمل است ليکن نوسانات مداوم و طوالني 
مدت مي تواند تأثيرات جبران ناپذيري را بر زيست بوم تاالب برجاي گذارد. 

جدول 1( آماره هاي بارش مکاني و زماني حوضه آبي کوير میقان

زماني مکاني آماره زماني مکاني آماره

76/615 24/464 متوسط انحرافات از ميانگين 89/130 216/346 کمينه بارش
95/258 29/878 انحراف استاندارد 515/380 350/089 بيشينه  بارش
0/346 0/107 ضريب تغييرپذيري  426/250 133/743 دامنه تغييرات 

0/104 0/154 ضريب چولگي 275/335 279/041 ميانگين  بارش
0/192 0/662 ضريب کشيدگي 270/940 275/798 ميانه

جدول2( متوسط بارش ماهانه حوضه آبي کوير میقان

دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر آگوست ژوئیه ژوئن مي آوريل مارس فوريه ژانويه

34/47 29/14 13/58 1/04 1/26 1/53 2/59 26/88 42/96 48/61 35/97 37/3

جدول3( مقادير آماره z و ماه هاي داراي روند معنادار

دسامبر نوامبر اکتبر سپتامبر اوت ژوئیه ژوئن مي آوريل مارس فوريه ژانويه ماه
0000/ 0198/ 2146/ 1879/ 1009/ 1/888 1/603 0/612 -1/129 1/767 0/284 -0/767 Z مقادير

0 0 + + 0 + 0 0 0 + 0 0 جهت روند
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در صورت تکرار نوسانات شديد بارش در حوضه )همانند دهه 60 (،  توأم 
با باال بودن پتانسيل تبخير مي تواند منجر به نابودي تاالب گشته و آنرا به 
نمک  و  ريز رس  ذرات  بادهاي شديد،  نمايد. وزش  تبديل  زميني خشک 
بستر خشک شده تاالب را همراه خود به اطراف پراکنده ساخته و از اين رو 
عالوه بر نابودي تاالب بعنوان يکي از سرمايه هاي طبيعي کشور، تهديدي 
جدي براي مراکز صنعتي، جمعيتي و مراکز استراتژيکي چون فرودگاه اراک 

ايجاد مي کند. 

نگاره6: نمودار نمرات استاندارد شده بارش ماهانه حوضه

 در ادامه براي شناسايي روندهاي معنادار، سري زماني نمرات استاندارد 
شده بارش ماهانه حوضه، با روش ناپارامتري مان کندال مورد آزمون قرار 
گرفت. سطح آماره آزمون 90 درصد در نظر گرفته شد. بر اين اساس اگر 
آماره z آزمون، بزرگتر از 1/64 باشد روند مثبت و اگر کوچکتر از 1/64- 
باشد روند منفي و در صورتيکه بين 1/64- و 1/64 باشد، بدون روند تلقي 
محاسبه  مختلف  ماه هاي  براي   z آماره  مقادير   3 طبق جدول  بر  مي شود. 
شده که نشان مي دهد آماره z تنها در ماه هاي مارس، ژوئيه، سپتامبر و اکتبر 
بزرگتر از 1/64 بوده است از اين رو مي توان وجود روند معنادار مثبت را 
نتيجه گيري نمود. در حالي که ساير ماه ها روند معناداري را نشان نمي دهند.

نتیجه گیري
بارش نقش بسيار مهمي در زندگي انسان و برنامه ريزي هاي حال و آينده 
برنامه ريزي هاي محيطي  اغلب  مطالعاتي  ارکان  از  پيوسته يکي  داشته و  او 
بوده است. از اين رو شناخت و بررسي رفتار اين عنصر اقليمي که اثرات 
مستقيمي بر محيط زيست گياهي، جانوري و انساني دارد، ضروري است. 
از آنجا که نوسانات بارش در قالب دوره هاي ترسالي و خشکسالي رابطه 
مستقيمي با مقادير بارش نازل شده در طي زمان دارد، لذا تحليل و پيش بيني 
رفتار بارش از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين پژوهش نشان داده شد 
که عالوه بر عوامل طبيعي چون نوسانات طوالني مدت بارش همانند آنچه 
توپوگرافي  موقعيت  و همچنين  است  ميالدي حادث شده  دهه 60  در  که 
انتهايي شبکه آبهاي جاري منطقه است از  کوير ميقان که بصورت حوضه 
يک سو و تمرکز مراکز صنعتي و جمعيتي از سوی ديگر، زمينه را براي هجوم 
فاضالب هاي صنعتي، شهري و کشاورزي به سمت تاالب ميقان فراهم نموده و 
حيات زيست بوم آنرا تهديد مي کند. از اين رو هم عوامل طبيعي و هم عوامل 

انساني مي تواند موجوديت تاالب را دستخوش تهديد نمايد. 

نشان  حوضه  ماهانه  بارش  تغييرات  زمينه  در  شده  انجام  بررسي هاي 
و  بوده  اندک  حوضه  ساالنه  بارش  مکاني  تغييرپذيري  هرچند  که  داد 
درحدود 11 درصد است، ليکن تغييرپذيري زماني به 35 درصد مي رسد 
مورد  در  موضوع  اين  است.  بارش  مکاني  تغييرپذيري  برابر  سه  حدود  و 
دامنه تغييرات بارش نيز صدق مي کند بطوريکه دامنه تغييرات مکاني بارش 
شديد  بسيار  بارش  زماني  تغييرات  دامنه  اما  اندک)133ميلي متر(،  ساالنه 
)426ميليمتر( بوده است. ميانگين بارش ساالنة حوضه حدود 280 ميلي متر 
است اما از الگوي زماني نسبتًا متمرکز برخوردار است بطوري که حدود 44 
درصد بارش ساالنه در زمستان )مارس، ژانويه، فوريه(، 28 درصد در پاييز 
و بيش از 26 درصد در بهار رخ مي دهد. همچنين آزمون روند نشان داد که 
بارش ماهانه حوضه طي نيم سده گذشته در ماه هاي مارس، ژوئيه، سپتامبر 

و اکتبر داراي روند معنادار مثبت بوده است.  
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