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چکيده
در این مقاله خشکسالي جریان رودخانه در حوزه  هاي کرخه، کارون 
و دز در جنوب غرب کشور مورد بررسي قرار گرفت. اهداف مهم مقاله 
شامل تعیین ماهیت منطقه  اي خشکسالي جریان رودخانه، تعیین مناطق 
واستخراج  رودخانه    جریان  خشکسالي  بر  موثر  عوامل  تعیین  همگن، 
زماني  سري هاي  فوق،  اهداف  به  نیل  براي  مي  باشد.  منطقه  اي  روابط 
ایستگاه آب شناختي در حوزه  هاي پژوهش  دبي روزانه جریان در 54 
استخراج و پس از کنترل کیفي، آزمون و بازسازي داده  ها با بکارگیري 
روش حد آستانه و با حد آستانه 70 درصد، سري  هاي حداکثر ساالنه 
نقشه  گردید.  استخراج  خشکسالي  کمبود  حجم  و  تداوم   )AMS(
تغییرات مکاني نمایانه  هاي خشکسالي ارایه گردید. در ادامه، توزیع  هاي 
احتماالتي گاما )از نوع پیرسن تیپ3(، ویبول، لوگ نرمال، جانسون، 
 AMS سریهاي  فراواني  تحلیل  و  تجزیه  و  GPجهت  دوگانه  نمایي 
)تداوم و حجم کمبود خشکسالي( بررسي گردیدند و با انجام آزمون 
نکویي برازش کاي اسکور بهترین مدل احتماالتي مشخص گردید. در 
مجموع 35 عامل فیزیوگرافي، اقلیمي، پوشش گیاهي و زمین شناسي 
جهت انجام تجزیه و تحلیل منطقه  اي استخراج شد. با تجزیه و تحلیل 
عاملي بر روي 35 عامل مذکور مشخص گردید که 6 عامل مساحت 
حوزه، مجموع بارندگي آذر تا بهمن، درصد مساحت با نمایانه پوشش 
گیاهي کمتر از 0/1 درصد دامنه محدب حوزه، تراکم زهکشي و حداقل 
ارتفاع حوزه در مجموع بیش از90 درصد تغییرات را توضیح مي  دهند. 
با توجه به نتایج تحلیل غاملي جهت تعیین مناطق همگن از تجزیه و 
تحلیل خوشه  اي و تجزیه و تحلیل توابع متمایز کننده استفاده گردید. 
در ادامه با روش معادله همبستگي چند متغیره گام به گام در هر یک 

1- نویسنده مسئول و استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندج، گروه مهندسي 
m.byzedi@gmail.com  آب، سنندج

مهندسي  گروه  تهران،  تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمي  آزاد  دانشگاه  استاد    -2
عمران، تهران

از گروه  هاي همگن و کل منطقه مدلهاي مناسب با سطح معني داري 
با دوره  برآورد حجم کمبود خشکسالي جریان رودخانه  0/01 جهت 
نتایج نشان  ارزیابي شدند.  ارایه و  ، 50 و 100 ساله  بازگشت  هاي 2 
داد که عامل مساحت داراي باالترین همبستگي با حجم کمبود بوده و 
لذا همانند بسیاري دیگر از مدل  هاي منطقه  اي موثرترین متغیر مستقل 
تداوم  پژوهش،  منطقه  در  مي  باشد.  خشکسالي  منطقه  اي  برآورد  در 

خشکسالي ماهیت تغییرات منطقه  اي از خود نشان نداد. 

و  تجزیه  آستانه،  رودخانه  ، حد  کلیدي: خشکسالي،  واژه  هاي 
تحلیل منطقه  اي و جنوب غرب کشور

مقدمه
مختلفي  انواع  به  آن  وقوع  عامل  و  زمان  به  توجه  با  خشکسالي 
تقسیم  بندي  مي  شود که مهمترین آنها شامل خشکسالي هواشناسي، 
خشکسالي  و  کشاورزي  خشکسالي  آب شناختي،  خشکسالي 
نوبه خود  به  آب شناختي  مي  باشد. خشکسالي  اقتصادي  اجتماعي- 
به دو دسته خشکسالي جریان رودخانه و خشکسالي آب زیرزمیني 
تقسیم  بندي مي  گردد. در این مقاله خشکسالي جریان رودخانه مورد 
معناي  به  رودخانه  جریان  خشکسالي  هاي  مي  باشد.  توجه  و  بحث 
برنامه  ریري  نیازهاي  تأمین  براي  رودخانه  دبي  که  است  دوره  هایي 
نمایانه  هاي  نمي  باشد]18[.  کافي  موجود  مدیریتي  نظام  شده، تحت 
مختلفي براي خشکسالي آب شناختي ارایه شده که مي  توان به نمایانه 
آب شناختي پالمر )PHDI( اشاره نمود. این نمایانه در واقع توسعه 
ارایه  پالمر در سال 1965  بود که توسط   PDSI نمایانه خشکسالي 
گردید ولي بر خالف نمایانه PDSI با استقبال مواجه نشد. مورد دیگر 
طرح  براي  که  مي  باشد   )SWSI( سطحي  موجود  آب  منابع  نمایانه 
نمایانه  این  شد]13[.  تدوین  کلرادو  ایالت  در  با خشکسالي  مقابله 
برفي، جریان  بودجه  آب شناختي  مولفه  هاي  وزن  گرفتن  نظر  در  با 
رودخانه، بارش و حجم مخازن قابل محاسبه مي  باشد]13[. جرالد و 
همکاران ]16[ با مدل سازي سري  هاي زماني حداکثر و حداقل سطح 
تحلیل  و  تجزیه  رودخانه  این  در  را  خشکسالي  نیل  رودخانه  آب 
نمودند و توانستند خشکسالي  هاي طوالني و شدید را مشخص کنند. 
جلدسن و همکاران ]21[ با استفاده از روش حد آستانه، خشکسالي 
آب شناختي را در ده رودخانه زیمباوه بررسي نمودند و اعالم کردند 
بهترین توزیع جهت تحلیل سري  هاي جزیي تداوم و حجم کمبود 
خشکسالي، توزیع نمایي دو گانه مي باشد. در پژوهشي جن تزونگ 
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خشکسالي  خطر  و  فراواني  تحلیل  و  تجزیه  با   ]20[ ون  سي  و 
وقوع  زمان  توانستند  آستانه،  حد  روش  طریق  از  رودخانه  جریان 
خشکسالي را براي برنامه  ریزي و مدیریت منابع آب برآورد نمایند. 
هیسدال ]18[ با استفاده از سري  هاي تداوم جزیي )PDS( و از طریق 
مدلسازي مقادیر حدي )EV( نتیجه گیري نمود که مدلسازي حجم 
کمبود جریان رودخانه با موفقیت   همراه است. ایشان خشکسالي  هاي 
استفاده  با  و  جریان  روزه   12 سري  هاي  با  را  و100ساله  ساله   10
توصیه  را  مدل  این  و سرانجام  آورد  بدست   1  Gp آماري  مدل  از 
رواناب  تغییرات  برآورد  را جهت  مدلي   ]24[ مي  و  نوتزمن  نمود. 
در آلمان تهیه نمودند که بیانگر تاثیرپذیري خشکسالي آب شناختي 
از کاهش جریان پایه و افت سطح آب زیر زمیني بود. حسیني زارع 
و سعادتي]4[ اثر خشکسالي دوره 80-1377 را روي کیفیت منابع 
آب کارون بررسي نمودند و بیان داشتند میزان شوري در این دوره 
یافته است. صفدري و همکاران  افزایش  الي 21 درصد  حدود 15 
در حوزه  را  نقشه گستره خشکسالي   SPI نمایانه  از  استفاده  با   ]5[
کارون ارایه نمودند. نتایج آنها نشان داد دوره  هاي خشکسالي شدید 
و بسیار شدید با تداوم هاي طوالني مدت در طول دوره آماري وجود 
داشته و در مناطق جنوبي حوزه  خشکسالي شدیدتر از مناطق شمالي  
است. مرید و همکاران ]6[ برخي نمایانه  هاي خشکسالي هواشناسي 
و آب شناختي را براي استان تهران بررسي و اعالم نمودند که نمایانه 
خشکسالي موثر )EDI( داراي عملکرد بهتري جهت پایش خشکسالي 
مي  باشد. همچنین ایشان با استفاده از روش چانگ و اطالعات حجم 
ذخایر سدها و آورد رودخانه  ها، اقدام به پایش خشکسالي آب شناختي 
نمودند. ساالس و همکاران ]26[ با در نظر گرفتن میانگین داده  هاي 
و  فراواني  خشکسالي،  بزرگي  تقاضا،  آستانه ي  حد  بعنوان  جریان 
در  را  متفاوت  تداوم  و  بزرگي  با  وقوع خشکسالي  هاي  احتمال  یا 
رودخانه ي Poudre کلرادو استخراج نمودند و با بکارگیري یک مدل 
ریاضي احتمال وقوع و دوره بازگشت خشکسالي را محاسبه کردند. 
آنها دریافتند خشکسالي سالهاي 2002-2000 داراي دوره بازگشت 
بازگشت  دوره  با  خشکسالي  ریسک  و  بوده  سال   1000 از  بیش 
25 سال 2/4 درصد مي  باشد. پاندي و همکاران]25[ جهت تحلیل 
خشکسالي جریان رودخانه براي حوزه رودخانه بتوا در هندوستان 
یک نمایانه که تابعي از حجم کمبود و تداوم نسبي بود ارایه نمودند. 
آنها به این نتیجه رسیدند خشکسالي  هایي که در ماه  هاي آگوست تا 

نوامبر شروع مي  شوند، شدیدتر از موارد سایر ماه  ها مي  باشند.
مختلف  نمایانه  هاي  برآورد  براي  مناسبي  روش  منطقه  اي  تحلیل 
سیل، کم آبي و خشکسالي جریان رودخانه در حوزه  هاي بدون آمار 
محسوب مي  شود. در رابطه با کاربرد تحلیل منطقه  اي، توني جهت 
برآورد دبي متوسط ساالنه عامل هاي مساحت، طول آبراهه اصلي و 
ارایه  لگاریتمي  به شکل  را  بهترین مدل  بکار گرفت و  را  بارندگي 
نمود. ناتان و مک ماهون ]23[ تحلیل منطقه  اي جریان  هاي حداقل 
آنها روش  هاي مختلفي  دادند.  انجام  استرالیا  زیر حوزه  را در 184 

1- Generalaized Pareto

از قبیل معادله همبستگي چند متغیره، تجزیه و تحلیل خوشه  اي و 
تجزیه و تحلیل مؤلفه  هاي اصلي را جهت تحلیل منطقه  اي نمایانه  هاي 
با  پورتوریکو  در   ]30[ همکاران  و  وارنر  بردند.   کار  به  آبي  کم 
بررسي تاثیر بیش از 50 عامل فیزیوگرافي واقلیمي حوزه  ها بر دبي 
حداقل  دبي  برآورد  جهت  را  همبستگي  معادله  مدل  دو  حداقل، 
)7روزه -10ساله و30 روزه-10 ساله( ارایه نمودند و نتیجه گرفتند 
طول  به  انشعابات  طول  نسبت  حوزه،  متوسط  شیب  عامل   4 که 
آبراهه اصلي، تراکم زهکشي و مساحت حوزه داراي بیشترین تاثیر 
مي  باشند. چالیس و همکاران ]10[ با تحلیل منطقه  اي جریان کم آبي 
به روش معادله همبستگي چند متغیره و استفاده از مشخصات حوزه 
و داده  هاي هواشناسي و آب شناختي در هیماالیا دریافتند که میانگین 
بارش ساالنه از عامل هاي مؤثر بر جریان کم آبي مي باشد. نصرتي 
فیزیوگرافي،  اقلیمي،  متغیر   17 گرفتن  نظر  در  با   ]7[ همکاران  و 
زمین شناسي و آب شناختي، تحلیل منطقه  اي کم آبي در حوزه آبخیز 
رودخانه اترک را بررسي نمودند. نتایج پژوهش  ها آنها نشان داد که 
چهار عامل مساحت، بارش ساالنه، درصد سازند نفوذپذیر و شیب 

متوسط حوزه مهمترین عامل هاي تاثیرگذار مي  باشند. 
اهدف مهم این مقاله شامل  استخراج دوره هاي خشکسالي جریان 
رودخانه از سري زماني داده هاي روزانه در حوزه  هاي جنوب غرب 
کشور، تجزیه و تحلیل فراواني خشکسالي رودخانه، بررسي تغییرات 
منطقه  اي نمایانه  هاي خشکسالي، مقایسه حوزه  هاي مختلف از لحاظ 
منطقه  اي خشکسالي  تعیین مدل  هاي  خشکسالي جریان رودخانه و 

مي  باشد. 

مواد و روش  ها 
ویژگي  هاي منطقه پژوهش  

منطقه پژوهش در جنوب غرب کشور و شامل حوزه  هاي آبخیز 
 ' جغرافیایي  محدوده  در  منطقه  این  مي  باشد.  دز  و  کارون  کرخه، 
20 و ˚30 تا ' 54 و ˚34 عرض شمالي و ' 06 و ˚46  تا ' 30 و 
کیلومتر   116200 مساحت  داراي  و  گرفته  قرار  شرقي  طول   52˚
با  مدیترانه  اي  هواي  و  آب  داراي  منطقه   .)1 )شکل  مي  باشد  مربع 
بارندگي  مي  باشد.  خشک  تابستان  هاي  و  مرطوب  زمستان  هاي 
سرخ  دریاي  فارس،  خلیج  مدیترانه،  دریاي  رطوبت  از  منطقه  این 
پایین  وسیع  دشتهاي  مي  گردد.  تامین  شمالي  آتالنتیک  اقیانوس  و 
دست، آبهاي سطحي ناشي از بارندگي و ذوب برف رشته کوه هاي 
زاگرس را دریافت نموده و داراي توانمندي زیادي براي کشاورزي 
و دامپروري مي  باشند. ارتفاع از سطح دریا از صفر در مناطق پایین 
دست تا حدود 4000 متر در ارتفاعات و میزان بارندگي ساالنه از 

150 تا 900 میلي متر متغیر مي  باشد.
داده  هاي مورد استفاده

 160 بر  بالغ  پژوهش  منطقه  در  آب شناختي  ایستگاه  هاي  تعداد 
ایستگاه بوده ولي تعداد زیادي از آنها جدید و فاقد سنوات آماري 
شده  انجام  بررسي  هاي  با  مي  باشند.  خشکسالي  تحلیل  براي  کافي 
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تعداد 54 ایستگاه آب شناختي با آمار تا حدودي کافي انتخاب شدند 
و آمار دبي روزانه آنها از وزارت نیرو اخذ گردید. نقشه پراکندگي 
ایستگاه  ها در شکل )1( نشان داده شده است. همچنین سایر مشخصات 
ایستگاه  هاي آب شناختي در جدول )1( ارایه گردیده است. به منظور 
کنترل کیفي داده  ها از آزمون  هاي همگني من- ویتني، والدولفیتز، ران 
تست و من- کندال استفاده گردید. جهت بازسازي دوره  هاي فاقد آمار 
از روش معادله همبستگي و جهت اصالح داده  هاي معیوب از روش 
جرم مضاعف استفاده شد. براي انجام این آزمون  ها از نرم  افزارهاي 
)لزینبر(]22[ استفاده   MULTMK و   SPSS16  ،Matlab  ،Minitab
گردید .همچنین اطالعات توپوگرافي ،فیزیوگرافي ،پوشش گیاهي، 
پوشش برف جهت استخراج عوامل مختلف جهت تجزیه و تحلیل 
مکاني مورد استفاده قرار گرفت .این اطالعات از نتایج پژوهش  هاي 

ثقفیان و همکاران ]3[ اخذ گردید.
روش پژوهش

از روش  بررسي خشکسالي جریان رودخانه  جهت تشخیص و 
حد آستانه استفاده شد. در مورد این نوع خشکسالي، مناسبترین نوع 
تحلیل، بررسي دوره  هاي پیوسته  اي است که در آن دبي رودخانه در 
مي  گیرد.  قرار  شده  تعیین  پیش  از  آستانه  )حدهاي(  یک حد1  زیر 
اصطالحات دبي مرجع2 و سطح برشي3 نیز گاهي اوقات به جاي حد 
آستانه به کار مي  روند. مي  توان حد آستانه را به روش هاي مختلفي 
انتخاب نمود و این انتخاب خود تابع نوع و شرایط کمبود آب منطقه 

تحت مطالعه مي  باشد )زلنهاسک و ساالوي( ]34[.
تداوم  منحني  از  صدکي  از  مي  توان  آستانه  حد  انتخاب  براي 
جریان )Qα( استفاده نمود. چنانچه جهت تحلیل از داده  هاي روزانه 
دبي  هاي  بین  رابطه  نشان دهنده  تداوم جریان  منحني  استفاده گردد، 
به صورت  دبي  ها  بیان  مي  باشد.   P)X<=x( وقوع  احتمال  و  روزانه 
مقادیر بزرگتر یا مساوي اجازه مي  دهد تا بتوان شرایط جریان را در 
رودخانه  هاي مختلف با هم مقایسه کرد. به عنوان مثال، دبي در90 
درصد زمان هاي اندازه  گیري شده )در طي دوره آماري( داراي مقدار 

1- Threshold(s) 
2- Reference Discharge 
3- Truncation Level 

حد  روش  در  مي  باشد.   )90Q( ام   90 صدک  مساوي  یا  و  بزرگتر 
آستانه دوره  هاي )Runs( باال و پایین حد آستانه ي مشخص بررسي 
نام گذاري شده  نام روش نظریه دنباله4 ها  به  مي شود و در اصل 
است )هیسدال و تاالکسن( ]19[. مهمترین حیطه کاربرد این روش 
در طراحي نیروگاه هاي برق آبي، نظام هاي تأمین آب و برنامه  ریزي 

آبیاري مي  باشد.
 اولین کاربردهاي روش دنباله  ها در آب شناختي توسط یوجویچ 
[ 32] انجام شد طول دنباله )تداوم خشکسالي یا di( و مجموع آن 
نقطه  اي  عامل هاي خشکسالي  بعنوان   )Si بزرگي5  یا  کمبود  )حجم 
نام شدت  به  توصیه شده  اند )شکل 2(. ویژگي خشکسالي دیگري 
 )Si(  خشکسالي6 نیز به صورت نسبت بین حجم کمبود خشکسالي
و تداوم خشکسالي )di( بکار مي  رود )هیسدال و تاالکسن( ]19[. با 
 )QK( و در نظر گرفتن سري زماني دبي روزانه )توجه به شکل )2
مي توان رابطه بین عامل ها را به صورت زیر بیان نمود)فلگ( ]15[:

DQk=
 }Qα-Qk       iƒ       Qk>Qα{                     )1(

0          iƒ      Qk<=Qα                           

Si= 86.4 
di

 ∑
 j=1

DQj                                             )2(

 )m3/s( کمبـود دبي روزانه DQk دبــي حـد آستـانه Qα کـه در آن
 )m3 1000برابر حجم کمبود خشکسالي )برحسب  ، Siام  kدر روز
در طول سال  iام  یا یک دوره پیوسته و di برابر تداوم خشکسالي 

)بر حسب روز( مي  باشد.
گام زماني به رژیم آب شناختي منطقه تحت مطالعه بستگي دارد. 
مواجه  مشکل  دو  با  روزانه  زماني  مقیاس  از  استفاده  این  وجود  با 
مي  باشد، اول وجود خشکسالي  هاي جزیي و دیگري وابستگي بین 
منظور  به  است.   طوالني  خشک  دوره  یک  طي  در  خشکسالي  ها 
رفع این مشکل باید از برخي روش هاي ادغام سازي استفاده نمود. 
)IC( ب-  الف-معیار داخلي  به سه دسته  ادغام سازي  روش  هاي 

4- Runs Theory
5- Severity 
6- Drought intensity 

شکل 1- منطقه پژوهش و پراکندگي ایستگاه  هاي آب شناختي
شکل 2- مولفه  هاي تداوم )di( و حجم کمبود خشکسالي

جریان رودخانه )Si( بر اساس روش حد آستانه
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سال پنجم- شماره 14- بهار 401390 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

جدول 1- مشخصات ایستگاه  هاي آب شناختي انتخاب شده در منطقه پژوهش
سالهاي داراي آمار رودخانه مساحت حوزه 

)کیلومتر(
ارتفاع
)متر(

عرض جغرافیایي طول جغرافیایي نام کد ردیف

1383-1348 گاماسیاب 320 1800 34˚3َ 48˚23 سنگ سوراخ  21-105 1

1333-1383 تویسرکان 845/6 1450 34˚21َ 48˚7َ فیروزآباد 21-109 2

13383-1383 خرم رود 2048/5 1440 34˚25َ 47˚55َ آران  21-113 3

1348-1383 گاماسیاب 7769/3 1410 34˚22َ 47˚54َ دوآب  21-115 4

1333-1383 گاماسیاب 10867/5 1280 34˚34َ 47˚26َ پل چهر 21-127 5

1353-1383 آب مارک 1432/9 1320 34˚31َ 46˚44َ خرس آباد 21-131 6

1333-1383 قره سو 1244/7 1290 34˚33َ 46˚47َ دوآب مرک  21-133 7

1345-1383 رازآور 1313/1 1300 34˚29َ 47˚0َ حجت آباد 21-139 8

1334-1383 قره سو 5028/4 1260 34˚19َ 47˚8َ پل کهنه  21-141 9

1332-1383 قره سو 5312/9 1230 34˚14َ 47˚15َ قورباغستان  21-143 10

1348-1383 بادآور 614/7 1780 34˚5َ 47˚58َ نورآباد)بادآور( 21-145 11

1339-1383 سیمره 20702 970 33˚45َ 47˚15َ هولیالن )سیمره ( 21-147 12

1348-1383 آب چناره 2589/3 950 34˚33َ 46˚41َ دارتوت  21-157 13

1348-1383 سیمره 26128/8 780 33˚34َ 46˚51َ تنگ سازین  21-159 14

1353-1383 دره دزدان 565 880 33˚23َ 47˚12َ تنگ سیاب  21-163 15

1348-1383 حر رود 265/6 1770 33˚31َ 48˚47َ دهنو 21-167 16

1334-1383 حر رود 1145 1530 33˚43َ 48˚16َ کاکارضا 21-169 17

13383-1383 دو آب الشتر 776/6 1520 33˚48َ 48˚13َ سراب سیدعلي  21-171 18

1346-1383 کشکان  3729 1000 33˚35َ 47˚53َ پل کشکان  21-173 19

1334-1383 خرم آباد 1635/7 1140 33˚27َ 48˚14َ چم انجیر 21-175 20

1334-1383 کشکان  6802/9 820 33˚20َ 47˚54َ آفرینه )کشکان ( 21-177 21

1334-1383 چلهول  817/9 850 33˚18َ 47˚55َ آفرینه )چلهول ( 21-179 22

1352-1383 مادیان رود 1132/3 790 33˚19َ 47˚49َ بر آفتاب  21-181 23

1334-1383 کشکان  9235/3 650 33˚10َ 47˚43َ پل دختر)کشکان ( 21-183 24

1337-1383 کرخه 39479/8 350 32˚58َ 47˚48َ جلوگیر)کرخه ( 21-185 25

1351-1383 گرم رود 2702 1480 30˚57َ 51˚16َ پاط اوه  21-215 26

1335-1383 خرسان 8998/8 815 31˚31َ 50˚25َ بارز 21-225 27

1357-1383 سولگان  2047/7 2150 31˚38َ 51˚15َ سولگان  21-227 28

1336-1383 کارون 9954/3 1050 31˚41َ 50˚46َ ارمند 21-231 29

1348-1383 کارون 2162/3 860 39˚31َ 50˚28َ مرغک  21-233 30

1335-1383 کارون 24182 700 31˚45َ 50˚8َ پل شالو 21-237 31

1344-1383 کارون 28420/3 260 32˚2َ 49˚23َ گدارلندر 21-241 32
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سال پنجم- شماره 14- بهار 411390 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

 )SPA( متوالي  اوج  دبي  الگوریتم  ج-  و   )MA( متحرک  میانگین 
تقسیم مي  شوند )فلگ [ 15](. در این مقاله روش IC انتخاب شد که 
در آن براي حذف خشکسالي  هاي جزیي1 و ادغام خشکسالي هاي 
وابسته از ضرایب dmin ،α و tc استفاده مي  گردد. α ضریبي است که 
براي حذف خشکسالي  هاي جزیي به کار مي  رود بدین ترتیب که اگر 
در یک دوره خشک، حجم کمبود کمتر از حاصلضرب α در حداکثر 
max.SSi ( آن دوره حذف خواهد  α< کمبود مشاهده شده باشد )
مي  شود  گرفته  نظر  در  بین0/005-0/01   معموال   α مقدار  گردید. 
که خشکسالي  هاي  است  دوره  اي  حداقل  dmin نیز    .)[15 ] )فلگ 
جزیي با تداوم مساوي یا کمتر از آن )di ≥dmin( حذف مي  گردند و 
به طور معمول کمتر از 5 روز در نظر گرفته مي  شود. tc زمان بحراني 
نامیده مي  شود، بنحوي که اگر دو واقعه خشکسالي وابسته با فاصله 

1- Minor droughts 

  tcبه وقوع بپیوندند با هم ادغام خواهند شد. به جاي ) ti>tc (زماني
مي  توان حجم کمبود بحراني )Sc( را در نظرگرفت. در هر دو حالت 
تداوم و حجم کمبود وقایع ادغام شده )dpool و Spool ( به صورت 

زیر محاسبه مي گردد )فلگ [ 15]( :  
                                                                                             dpool= di+di+1+ti                                                  )3(
Spool=Si+Si+1                                                )4(
)Ft)x احتمال وقوع شدیدترین خشکسالي آب شناختي در فاصله 
زماني ]t,0[ )مثاًل یک سال( بصورت زیر محاسبه مي  گردد )زلنهاسک 

و ساالوي ( ]34[:
)()()0()(

1
KZPxHZPxF tr

k

k
ttrt =+== ∑

∞

=

                )5(

)( احتمال  kZP tr = که در آن متغیر x حجم کمبود خشکسالي، 
توزیع  تابع   H  t)x(و  ]t,0[ زماني  بازه  در  وقوع  kمورد خشکسالي 
احتماالتي حاکم بر سري حجم کمبود خشکسالي  ها در بازه زماني 

ادامه جدول 1- مشخصات ایستگاه  هاي آب شناختي انتخاب شده در منطقه پژوهش
1333-1383 کارون 32752 100 32˚15َ 48˚49َ گتوند 21-243 33

1352-1383 سراب سفید 60/1 1980 33˚55َ 48˚36َ ونایي )سراب سفید( 21-257 34

1348-1383 گله رود 31/6 2000 33˚54َ 48˚35َ ونایي )گله رود( 21-259 35

1354-1383 سیالخور 988/5 1490 33˚47َ 48˚48َ رحیم آباد)سیالخور( 21-261 36

1354-1383 بیاتون  120/7 1600 33˚42َ 48˚58َ بیاتون  21-265 37

1334-1383 تیره  3513/1 1450 33˚29َ 49˚4َ درود)تیره ( 21-267 38

1340-1383 ازنا 2006/9 1830 33˚24َ 49˚24َ چم زمان  21-271 39

1346-1383 کمندان  40/3 2080 33˚19َ 49˚26َ کمندان  21-273 40

1337-1383 دره تخت  41 1940 33˚21َ 49˚23َ دره تخت  21-275 41

1337-1383 ماربره  2187/4 1800 33˚23َ 49˚22َ دره تخت )ماربره ( 21-277 42

1334-1383 ماربره  2553 1450 33˚29َ 49˚5َ درود)ماربره ( 21-279 43

1334-1383 ساب بزه  327/6 1290 33˚23َ 48˚59َ چم چیت )ساب بزه ( 21-281 44

1334-1383 سزار 7119/2 970 33˚13َ 48˚53َ سپیددشت )سزار( 21-285 45

1341-1383 سرخاب 341/5 770 33˚8َ 48˚38َ کشور 21-289 46

1356-1383 سزار 9345/8 600 32˚56َ 48˚45َ تنگ پنج )سزار( 21-291 47

1334-1383 بختیاري  6405/1 600 32˚56َ 48˚46َ تنگ پنج )بختیاري ( 21-293 48

1334-1383 دز 16120/1 440 32˚49َ 48˚46َ تله زنگ  21-295 49

1360-1383 کاظم آباد 462/4 2050 33˚8َ 49˚41َ کاط م آباد 21-400 50

1349-1383 سیمره  28954/3 530 33˚11َ 47˚26َ نظ رآباد)سیمره ( 21-411 51

1383-1362 کاسگان 1076/4 2210 31˚38َ 51˚26َ تنگ زردآلو 21-423 52

1383-1364 خان میرزا 399 1750 31˚32َ 50˚57َ زرین درخت  21-431 53

1383-1361 شور 2618 70 323˚7َ 48˚56َ دشت بزرگ  21-441 54
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مذکور مي  باشد. توزیع  هاي احتماالتي گاما )از نوع پیرسن تیپ3(، 
برازش  و  GPجهت  دوگانه  نمایي  جانسون،  نرمال،  لوگ  ویبول، 
برسریهاي AMS )تداوم و حجم کمبود( آزمون شد و براي نکویي 
برآورد  جهت  گردید.  استفاده  اسکور  کاي  آزمون  از  نیز  برازش 
عامل هاي توزیع از روش حداکثر درست نمایيMLM( 1(  استفاده 

گردید و براي بهینه نمودن آنها معیار آکاییکا به کار رفت.
ایستگاه  ها  از  بسیاري  در  آب شناختي  داده  هاي  اینکه  به  توجه  با 
هستند،  زیادي  آماري  نواقص  داراي  یا  و  نبوده  کافي  طول  داراي 
مختلف  ویژگي هاي  تعمیم  جهت  مناسبي  روش  منطقه  اي  تحلیل 
طریق  از  ایستگاه  ها  این  باالدست  حوزه  هاي  براي  آب شناختي 
براي  منطقه  اي  تحلیل  بکارگیري  مي  باشد.  آمار  داراي  ایستگاه هاي 
ویژگي هاي خشکسالي جریان رودخانه از قبیل حجم کمبود، تداوم 
یا نمایانه ترکیبي بر این فرض استوار بوده که حوزه  ها باید از لحاظ 
آب و هوایي،  فیزیوگرافي، زمین شناسي، توپوگرافي، پوشش گیاهي 
و خاک داراي عکس العمل مشابهي باشند. مراحل تحلیل منطقه  اي 

در ادامه توضیح داده شده است.
یا  داده  ها  کاهش  آن  از  هدف  که  است  عاملي2  تحلیل  اول  گام 
با  اضافي  متغیرهاي  داده  ها  کاهش  در  مي  باشد.  ساختار  شناسایي 
همبستگي زیاد حذف شده و در شناسایي ساختار روابط پنهان بین 
پژوهشگراني  توسط  عاملي  تحلیل  مي  گردد. روش  بررسي  متغبرها 
مانند راو، کینگ، ماتاالس و دابر در موضوعات منابع آب بکارگرفته 
شد )نقل از اسالمي( ]1[. با قرار دادن متغیرها در فضاي n بعدي و 
تصور مجموعه  اي ازچند بیضي در اطراف آنها، طوالني  ترین امتداد 
متغیرهایي  مي  شود.  گرفته  نظر  در  اول  عامل  بعنوان  نقاط  اکثریت 
عامل  در  باالیي  وزن  داراي  که  بود  نزدیکتر خواهند  محور  این  به 
باشند. به همین ترتیب متغیرهایي که داراي نزدیکترین فاصله  اول 
به  و  دارند  دوم  عامل  در  را  وزن  بیشترین  باشند  امتداد  دومین  بر 
نمایانه  هاي  در  مختلف  عوامل  تأثیر  تشخیص  براي  ترتیب.  همین 
آب شناختي از تجزیه و تحلیل عاملي استفاده مي  شود. از میان عوامل 
که  متغیرهایي  گیاهي  پوشش  و  شناسي  زمین  اقلیمي،  فیزیوگرافي، 
خود  تغییرات  با  و  داشته  آب شناختي  نمایانه  در  را  تأثیر  بیشترین 
بیشترین درصد تغییرات نمایانه مورد نظر را نشان مي دهد، مشخص 
خواهند شد. مراحل مختلف تجزیه و تحلیل عاملي شامل استاندارد 
و  عامل ها  تعداد  تعیین  عاملي،  وزني  ماتریس  تعیین  داده  ها،  کردن 
دوران عامل ها مي  باشد. یکي از مهمترین روش  هاي چرخش عامل، 
که  است  این  بر  فرض  روش  دراین  مي  باشد.  وریماکس  چرخش 
تغییر پذیري عامل j ازطریق واریانس مربع ضرایب عامل اندازه  گیري 
مي  گردد. و مجموع این واریانس  ها را براي کلیه عامل ها به بیشترین 

مقدار خود مي رساند. 
جریان  خشکسالي  نمایانه  هاي  بر  موثر  عامل هاي  از  مورد   35
آنانیز  انجام  براي  پژوهش  منطقه  آبخیز  حوزه  هاي  در  رودخانه 

1- Maximum likelihood method
2- Factor Analysis

منطقه  اي به کار گرفته شد. این عوامل شامل شیب رودخانه اصلي، 
طول رودخانه اصلي، طول حوزه، شیب حوزه، متوسط ارتفاع حوزه، 
محیط حوزه، مساحت حوزه، طول کل رودخانه  هاي حوزه،  حداقل 
دامنه )شامل درصد  تقعر و تحدب   تراکم زهکشي،  ارتفاع حوزه، 
مساحت مقعر، یکنواخت و محدب(، درصد مساحت پوشش برف 
در ماه  هاي ذوب برف )شامل اسفند، فروردین و اردیبهشت(، درصد 
مختلف،  دامنه  هاي  مساحت  درصد  شیب،  جهات  مساحت  هاي 
نمایانه ماهواره  اي پوشش گیاهي NDVI )شامل کمتر از 0/1، 0/25-
0/1، 0/4-0/25 و بیشتر از 0/4(، میانگین بارندگي ساالنه،  میانگین 
مجموع بارندگي از آذر تا بهمن، میانگین مجموع بارندگي از آذر تا 
اسفند، میانگین مجموع بارندگي از آذر تا فروردین، میانگین مجموع 
بارندگي و نمایانه جریان پایهBFI( 3( از آذر تا اردیبهشت مي  باشد. 
عدد  آن  در  که  شد  گرفته  نظر  در   )54  ×35( آرایه  با  عامل ها  این 
54 مربوط به تعداد زیرحوزه  هاي باالدست ایستگاه  هاي آب شناختي 
است. مشاهدات شامل عامل هاي مذکور در هر یک از زیر حوزه  ها و 
متغیرهاي وابسته شامل حجم کمبود خشکسالي آب شناختي با دوره 

بازگشت  هاي 2 ، 50 و 100 سال مي  باشد. 
مناطق همگن  تعیین  منطقه  اي  تحلیل  و  تجزیه  در  بعدي  مرحله 
انجام  خوشه  اي  تحلیل  و  تجزیه  طریق  از  که  مي  باشد  آب شناختي 
تاکسونومي، قطعه  بندي  تحلیل  به تجزیه و  این روش که  مي  گردد. 
همگن  گروه هاي  تعیین  است، جهت  معروف  هم  پارتیشن  بندي  و 
به چند  داده  ها  این روش  به کار مي  رود. در  آماري  در یک جامعه 
گرو  ه طبقه  بندي شده که در آنها تغییرات داخل گروهي به حداقل و 
تغییرات بین گروهي به حداکثر مي رسد. لذا هر عضو در یک گروه 
تمایز  داراي  و  بوده  خود  گروه  هم  اعضاي  با  زیادي  تشابه  داراي 
با اعضاي سایر گروه  ها مي  باشد معیار سنجش در تجزیه و  زیادي 
تحلیل خوشه  اي ضریب فاصله )dij( بین ایستگاه  هاي i ام و j ام به 

صورت زیر مي  باشد )استال و دمود( ]27[:
                                      )6( 

بیشترین  با  حوزه  ها(  )ویژگي هاي  متغیرها  تعداد   p آن  در  که 
 k متغیر  شده(  )استاندارد  مقدار   xik آب شناختي،  نمایانه  در  تاثیر 
ام در حوزه   k xjk  مقدار )استاندارد شده( متغیر  i و  ام در حوزه 
j مي  باشد. در این پژوهش با توجه به نتایج تحلیل عاملي مهمترین 
عامل هاي موثر بر نمایانه خشکسالي رودخانه  اي تعیین گردیدند و با 
تجزیه و تحلیل خوشه  اي بر روي نتایج تحلیل عاملي، مناطق همگن 

آب شناختي مشخص شدند. 
مختلف  روش  هاي  با  که  آماري  جامعه  یک  گرو  ه  هاي  تمایز 
کننده4  متمایز  توابع  تحلیل  و  تجزیه  روش  با  شده  اند  گروه  بندي 
تعیین مي  گردد. در این روش توابعي با ترکیب خطي متغیرها تعریف 
مي  شوند این توابع مجموعه  اي از محورهاي متناسب دو طرفه عمود 

3- Base Flow Index
4- Discriminant Analysis
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سال پنجم- شماره 14- بهار 431390 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

بر هم را ایجاد مي  نمایند که در تفکیک و تمایز گروه  ها مفید واقع 
مي  گردند. در این تحلیل متغیرهاي مستقل مورد ارزیابي قرار گرفته 
و از بین آنها مواردي که آنها داراي تفاوت اساسي با میانگین گروه 
متغیرهاي  معیار دسته  بندي  به عنوان  تعیین شده و  بوده،  نظر  مورد 
تحلیل  و  تجزیه  دیگر  کاربرد  مهمترین  از  مي  روند.  کار  به  وابسته 
توابع متمایز کننده، تشخیص تعلق حوزه  هاي فاقد آمار به گروه  هاي 
همگن یک منطقه مي  باشد. براي پي بردن به اختالفات معني  دار بین 
توابع متمایز کننده و در نتیجه گروه  ها، از آماره  هاي ویلکس المبدا، 

کاي اسکویر و همبستگي کانونیک استفاده مي  شود. 
معادله همبستگي خطي براي تعیین مقدار یک متغیر کمي وابسته 
که داراي رابطه خطي با یک یا چند متغیر مستقل بوده، به کار مي  رود. 
مدل معادله همبستگي خطي فرض مي  کند که یک رابطه خطي )یا 
خط مستقیم( بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل وجود دارد. این 

رابطه در فرمول زیر آمده است. 
iippii exbxbby ++++= ...110                            )7( 

 jb مستقل، متغیرهاي  تعداد    p وابسته،  متغیر   iy آن  در  که 
براي  ie خطا  و  مستقل  متغیرهاي   ijx معادله همبستگي،  ضرایب 

مقدار مشاهده شده i مي  باشد. 
ام   j پیشگوي  مقدار  افزایش  تا  باعث مي  گردد  بودن مدل  خطي 
ib   شود. باید  باندازه یک واحد باعث افزایش مقدار وابسته واحدهاي
0b عرض از مبدا بوده و وقتي که مقادیر  متغیرهاي  توجه داشت که 
متغیر وابسته مي  باشد. عبارت  برابر    0b باشند،  برابر صفر  مستقل 
خطا داراي  توزیع نرمال با میانگین صفر مي  باشد. واریانس خطا در 
سرتاسر موارد ثابت بوده  و مستقل از متغیرها است. همچنین مقدار 
عبارت خطا براي یک مورد داده شده مستقل از مقادیر متغیرها در 

مدل و مستقل از مقادیر عبارت خطا براي موارد دیگر مي  باشد.
در مباحث آب شناختي مقدار خطا به دو عامل ویژگي هاي حوزه 
معادله  است.  مربوط  نمونه  گیري  خطاي  از  ناشي  تصادف  عامل  و 
را  ویژگي هاي حوزه  از  ناشي  تغییرات  باید  متغیره  همبستگي چند 
متوسط  حد  به  را  تصادف  عامل  از  ناشي  تغییرات  و  داده  توضیح 
چند  همبستگي  معادله  معادله  در  برآورد  استاندارد  خطاي  برساند. 

متغیره برابر است با: 

( )
pn
yy

Se ii

-
-

= ∑ 2ˆ
                                      

  )8(  

 براي آزمون معني  دار بودن هر یک از ضرایب معادله همبستگي 
چند متغیره از آزمون t و براي آزمون معني  دار بودن معادله همبستگي 
، خطاي   (R2) استفاده مي  گردد. ضریب همبستگي  از آزمون فیشر 
مهمترین  همبستگي  معادله  معني  داري  سطح  و   (Se) استاندارد 
نمایانه  هاي قضاوت در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مدل  ها مي  باشند. 
در این مقاله از روش معادله همبستگي گام به گام استفاده گردید. 
دو عامل R2 و Se جهت ارزیابي مدل  هاي معادله همبستگي به کار 
رفته است. هر چه مقدار R2 بیشتر و Se کمتر باشد مدل ها مفیدتر 

ارزیابي مدل  ها در نظر گرفتن چند  خواهند بود. روش دیگر براي 
ایستگاه شاهد در منطقه بود که در مدل سازي اولیه از آنها استفاده 
منطقه  اي  مدلهاي  طریق  از  نمایانه هاي خشکسالي  مقدار  و  نگردید 
براي آنها برآورد گردید و در نهایت مقادیر برآوردي و مشاهده  اي با 
هم مقایسه شدند. مراحل گام به گام پژوهش به صورت فلوچارت 

در صفحه بعد ارایه گردیده است.

نتایج 
تداوم  منحني  روزانه،  دبي  زماني  کیفي سري  هاي  کنترل  از  پس 

جریان براي کلیه ایستگاه  هاي آب شناختي ترسیم گردید. 
با بررسي  هاي انجام شده حد آستانه 70Q به عنوان مبناي استخراج 
دوره  هاي خشکسالي در نظر گرفته شد. حد آستانه در واحد سطح 
زیر حوزه  ها  )Q70/A(براي ایستگاه  هاي مختلف در شکل )3( نشان 

داده شده است.
ایستگاه  هاي  به  مربوط  ترتیب  به   70Q مقدار  کمترین  و  بیشترین 
بر  مکعب  متر   0/08 و   226 برابر  و  بوده  فیروزآباد  و  گدارلندر 
براي  که  داد  نشان  فراواني  تحلیل  و  تجزیه  نتایج  مي  باشند.  ثانیه 
)پل   127 سیمره(،  )هولیالن   147 )قورباغستان(،  ایستگاه  هاي143 
مناسبي  توزیع  بزرگ(  )دشت   441 و  زردآلو(  )تنگ   423 چهر(، 
وجود ندارد. لذا این ایستگاه  ها در تحلیل  هاي بعدي حذف گردیدند 
سري  هاي حجم  مورد  در  یافت.  کاهش   49 به  ایستگاه  ها  تعداد  و 
کمبود خشکسالي مدل GP داراي بیشترین تطابق و براي سري  هاي 
تداوم خشکسالي مدل جانسون داراي بیشترین تطابق بود. مدل  هاي 
GP و جانسون جزو مدل  هاي 3 عاملي )موقعیت، مقیاس و شکل( 

اخذ سري  هاي زماني روزانه دبي جریان

کنترل کیفي و آزمون و بازسازي دادها

استخراج منحني تداوم جریان

تعیین حد آستانه خشکسالي

استخراج سري  هاي حداکثر ساالنه )AMS( حجم کمبود و تداوم خشکسالي

تجزیه و تحلیل عاملي جهت تشخیص عوامل با تاثیر حداکثر

تعییین روابط منطقه  اي از روش معادله همبستگي چند متغیره

تحلیل فراواني براي سریهاي حداکثر ساالنه حجم کمبود و تداوم خشکسالي

انتخاب نمایانه  هاي خشکسالي جریان رودخانه براي مدل منطقه  اي:
حجم کمبود و تداوم خشکسالي با دوره بازگشت 2 ، 50 و100 سال 

ارزیابي مدل  هاي منطقه  اي

تجزیه و تحلیل خوشه  اي براي تعیین گروه هاي همگن هیدرولوژیکي

Se
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آنها  از  روش حداکثر درست  بوده که در این پژوهش عامل هاي 
نمایي تعیین گردید. متوسط حجم کمبود و تداوم خشکسالي براي 
کل منطقه به ترتیب برابر 4657 هزارمترمکعب و 75 روز مي  باشد. 
برابر  ترتیب  به  کمبود خشکسالي  مقدار حجم  کمترین  و  بیشترین 
31614 و 41  هزار مترمکعب و مربوط به ایستگاه  هاي 243 )گتوند( 

و 265 )بیاتون( مي  باشد. 
حوزه  سطح  واحد  در  خشکسالي  کمبود  حجم  ساالنه  متوسط 
)DV/A( نمایانه مناسبي جهت مقایسه حوزه  ها مي  باشد. نقشه تغییرات 
مکاني این نمایانه در شکل )4( نشان داده شده است. میزان تغییرات 
این نمایانه از 0/11 تا  6/29 هزار متر مکعب بر کیلومتر مربع مي  باشد. 
با در نظر گرفتن دامنه  هاي 0/43 -0/11 ، 1/31 -0/43 و 1/31>  به 
ترتیب براي شدت خشکسالي کم، متوسط و زیاد با توجه به این شکل 
به  کرخه خشکسالي  ها  و  کارون  دز،  حوزه  هاي  در  متوسط  طور  به 

ترتیب با شدت زیاد، متوسط و کم به وقوع مي  پیوندند.

توزیع مکاني متوسط تداوم خشکسالي در شکل )5( نشان داده 
شده است. تغییرات این نمایانه از 36 تا 146 روز  مي  باشد. اغلب 
زیر حوزه  هاي کرخه داراي تداوم متوسط به باال )بیشتر از 74 روز( 
نیز به همین صورت بوده ولي در  مي  باشند. نیمه شمالي حوزه دز 
بخش جنوب و جنوب شرقي این حوزه تداوم خشکسالي کم )کمتر 
کارون  حوزه  در  خشکسالي  تداوم  همچنین  مي  باشد.  روز(   53 از 

اغلب متوسط و کم ) کمتر از 88 روز( مي  باشد. 
جریان  خشکسالي  منطقه  اي  تحلیل  و  تجزیه  انجام  منظور  به 
استخراج  قبلي  تحلیل هاي  و  تجزیه  از  مناسب  نمایانه  دو  رودخانه 
گردید و به عنوان متغیرهاي وابسته در تحلیل منطقه  اي مد نظر قرار 
با  خشکسالي  تداوم  و   کمبود  حجم  شامل  نمایانه  ها  این  گرفت. 
نمایانه  تغییرات  مي  باشند.  و 100 سال   50 ،  2 بازگشت  هاي  دوره 
حجم کمبود براي ایستگاه  هاي مختلف در شکل )6( نشان داده شده 

است.

)Q70/A( شکل3- مقدار حد آستانه در واحد سطح زیرحوزه  ها

شکل 4- نقشه حجم کمبود خشکسالي   جریان رودخانه در 
واحد سطح حوزه  ها

شکل 5- نقشه تداوم خشکسالي   جریان رودخانه در حوزه  ها
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  )c( 50 ساله و )b(  ،2 ساله )a(  :با دوره بازگشت  هاي مختلف )1000m3/ km2( شکل 6- حجم کمبود خشکسالي در واحد سطح
100 ساله
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 Varimax جدول2- نتایج تحلیل عاملي با روش

مولفه ها عوامل

6 5 4 3 2 1
0/018 0/026 0/035 -0/030 -0/079 0/993 مساحت حوزه

0/060 0/170 -0/011 -0/107 -0/009 0/951 محیط حوزه

0/375 -0/006 -0/159 0/520 0/550 -0/284 متوسط ارتفاع

0/008 0/048 0/ 256 0/726 0/591 -0/057 شیب حوزه

0/067 0/249 0/016 -0/100 0/084 0/915 طول حوزه

0/028 0/026 0/025 -0/025 -0/162 0/972 درصد اراضي مسطح

-0/007 0/000 0/048 -0/031 -0/126 0/986 درصد اراضي رو به شمال

0/007 0/036 0/045 -0/017 -0/062 0/989 درصد اراضي رو به شمال شرقي

0/050 0/057 0/024 -0/020 -0/046 0/990 درصد اراضي رو به شرق

0/037 0/020 0/038 -0/031 -0/102 0/990 درصد اراضي رو به جنوب شرقي

-0/003 0/001 0/051 -0/036 -0/095 0/991 درصد اراضي رو به جنوب

-0/001 0/020 0/036 -0/035 -0/055 0/992 درصد اراضي رو به جنوب غربي

0/051 0/052 0/009 -0/035 -0/018 0/990 درصد اراضي رو به غرب

0/029 0/019 0/033 -0/038 -0/093 0/991 درصد اراضي رو به شمال  غربي

-0/057 -0/034 0/065 -0/055 -0/128 0/975 طول رودخانه اصلي

0/127 -0/390 0/108 0/795 0/126 -0/306 شیب رودخانه اصلي

0/045 0/343 -0/256 0/228 0/742 -0/139 میانگین بارندگي ساالنه

-0/202 0/083 -0/318 0/826 0/240 0/028 درصد برف اردیبهشت

-0/066 -0/039 -0/173 0/933 0/210 -0/060 درصد برف فروردین

0/267 -0/072 0/146 0/825 0/377 -0/029 درصد برف اسفند

-0/038 -0/013 -0/102 0/947 0/226 -0/052 NDVI >0/1درصد مساحت

0/639 0/009 0/337 0/388 0/363 0/169 NDVI =0/10-0/25درصد مساحت

-0/253 -0/452 -0/298 -0/457 0/482 0/086 NDVI =0/25-0/4درصد مساحت

-0/347 0/285 -0/050 -0/347 -0/680 -0/175 NDVI <0/4درصد مساحت

0/005 -0/800 -0/075 0/148 -0/014 -0/289 تراکم زهکشي

-0/058 -0/065 0/035 -0/066 -0/148 0/966 طول کل رودخانه هاي حوزه

0/737 -0/005 -0/072 -0/094 -0/004 0/026 حداقل ارتفاع حوزه

-0/197 0/382 -0/033 -0/135 0/171 0/573 )BFI(نمایانه جریان پایه

-0/010 0/032 -0/007 0/144 0/939 -0/179 مجموع بارندگي آذر تا اسفند

-0/027 0/075 0/007 0/130 0/949 -0/135 مجموع بارندگي آذر تا بهمن

0/022 0/008 -0/042 0/164 0/934 -0/208 مجموع بارندگي آذر تا اردیبهشت

0/017 0/004 -0/038 0/170 0/932 -0/206 مجموع بارندگي از آذر تا فروردین

-0/034 0/172 0/786 -0/424 -0/010 0/149 درصد دامنه محدب حوزه

-0/038 0/224 -0/514 -0/304 -0/734 -0/122 درصد دامنه یکنواخت حوزه

0/044 -0/257 0/406 0/379 0/756 0/103 درصد دامنه مقعر حوزه
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نتایج تحلیل عاملي نشان داد که عوامل مساحت حوزه، مجموع 
دامنه  درصد   ،  NDVI<0.1 مساحت  درصد  بهمن،  تا  آذر  بارندگي 
ترتیب  به  حوزه  ارتفاع  حداقل  و  زهکشي  تراکم  حوزه،  محدب 
از چرخش  بوده، و پس  اول  با 6 مولفه  بیشترین همبستگي  داراي 
به روش واریماکس به ترتیب 40/7 ، 20/4 ، 16/2 ، 4/6 ، 4/6 و 
4/2 درصد از تغییرات منطقه  اي را با مجموع 90/9 درصد پوشش 
دادند. )نتایج تحلیل عاملي در جدول  شماره 2 ارایه گردیده است.( 
جهت تعیین مناطق همگن،  تجزیه و تحلیل خوشه  اي مرتبه  اي1 بر 
منظور  حداکثر   این  براي  گردید.  اعمال  عاملي  تحلیل  نتایج  روي 
فاصله اقلیدسي 12 در نظر گرفته شد. از میان  روش  هاي مختلف 
دسته  بندي، روش دورترین همسایه داراي نتایج بهتري بود. بر اساس 
نتایج، منطقه به سه گروه همگن تقسیم گردید. نتایج تجزیه و تحلیل 
مساحت  درصد  مساحت،  متغیرهاي  داد  نشان  کننده  متمایز  توابع 
با ضرایب  ترتیب  به  NDVI<0.1  و درصد دامنه محدب حوزه  با 
گروه  ها  کننده  تفکیک  متغیر  هاي  مهمترین  0/832و0/687  0/843و 

1- Hierarchical

شکل 7- نقشه منطقه پژوهش به تفکیک مناطق همگن

جدول3- مدل  هاي معادله همبستگي منطقه  اي خشکسالي جریان رودخانه

دوره  بازگشت گروه مدل منطقه  اي R2 Se RMSE α

2 سال

1
LogDV2=-2/63LogDd+3/595 0/95 0/06 0/04 0/01
LogDV2=-3/572LogDd-0/348 Log Ra-b+3/876 0/99 0/02 0/01 0/01

2 LogDV2=0/892LogA+3/397Log Ra-b-7/278 0/84 0/29 0/21 0/01
3 LogDV2=0/640LogA+3/438Log Ra-b -6/486 0/85 0/24 0/19 0/01

کل 
منطقه

LogDV2=0/817LogA+1/1 0/66 0/46 0/35 0/01
LogDV2=0/886LogA+1/775Log Ra-b-3/309 0/78 0/38 0/29 0/01

50 سال

1 LogDV50=0/477Log Ra-b+6/667 0/81 0/07 0/04 0/01
2 LogDV50=0/901LogA+2/738Log Ra-b -4/732 0/71 0/40 0/26 0/01
3 LogDV50=0/832LogA+0/603Log NDVI0/1+1/879 0/66 0/36 0/28 0/01

کل 
منطقه

LogDV50=0/561LogA+2/611 0/61 0/45 0/38 0/01
Log DV50=0/747LogA+0/299Log NDVI0/1+ 2/234 0/67 0/42 0/33 0/01

100 سال

1 - - - - -
2 LogDV100=0/968LogA+ 3/237Log Ra-b -6/017 0/82 0/33 0/25 0/01
3 LogDV100=0/622LogA+ 4/367Log Ra-b -7/518 0/89 0/18 0/11 0/01

کل 
منطقه

LogDV100=0/814LogA+2/314 0/65 0/51 0/39 0/01
LogDV100=0/966LogA+ 0/474Log NDVI0/1+1/716 0/75 0/43 0/32 0/01
Log DV100=0/973LogA+0/322Log NDVI0/1+ 1/304Log Ra-b 
-1/352 0/78 0/40 0/31 0/01

)1000 m3100  - حجم کمبود خشکسالي آب شناختي به ترتیب با دوره بازگشت 2 ، 50 و 100سال )برحسبDv2 وDv، 50Dv 

)km2( مساحت حوزه : A

) km2/km ( تراکم زهکشي : Dd

)mm( میانگین مجموع بارندگي آذر تا بهمن : Ra-b

NDVI< 0/1 0: ، درصد مساحت باNDVI/1

Log : لگاریتم در مبناي10 
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اسکویر  کاي  المبدا،  ویلکس  آماره  هاي  اساس  بر  مي  باشند.  هم  از 
و همبستگي کانونیک مجزا بودن کامل گروه  ها محرز گردید. نقشه 
داده  نشان   )7( شکل  در  همگن  مناطق  تفکیک  به  پژوهش  منطقه 
شده   است. نتایج معادله همبستگي نشان داد که براي متغیر وابسته 
گروه  هاي همگن  از  کدام  هیچ  در  مناسبي  رابطه  تداوم خشکسالي 
یافت نمي  شود. لذا فقط روابط منطقه  اي برآورد حجم کمبود با دوره 
بازگشت 2 ، 50 و 100سال بدست آمد. براي ارزیابي مدل  ها ضریب 
خطا  مربعات  میانگین  جذر  و   )Se( استاندارد  خطاي   ،R2 تعیین 
 (α=0/01 ( محاسبه و بهترین مدل  ها با سطح معني داري )RMSE(
انتخاب گردیدند. این مدل  ها در جدول )3( نشان داده شده  اند. روابط 
منطقه  اي براي مناطق همگن دارايR2 قابل قبولي بوده و میزان خطاي 
استاندارد نیز به اندازه کافي پایین مي  باشد. با توجه به اینکه مقدار 
R2 در تمام مدل هاي مربوط به گروه  هاي همگن نسبت به مدل کل 

 RMSE و )Se( منطقه افزایش چشمگیري داشته و خطاي استاندارد
نیز کاهش یافته است، لذا تفکیک مناطق همگن مفید واقع گردیده 

است. 
روش دیگر ارزیابي مدل  ها، با کمک ایستگاه  هایي است که در  تهیه 
و توسعه مدل  ها از آنها استفاده نگردیده بود و به عنوان داده  هاي شاهد 
در نظر گرفته شدند. این ایستگاه  ها عبارتند از  159 )تنگ سازین (، 
293 )تنگ پنج  بختیاري (، 181 )بر آفتاب (، 277 )دره تخت ماربره ( و 
105 )سنگ سوراخ ( مي  باشند که به ترتیب مورد اول در گروه همگن 
1، موارد دوم و سوم در گروه همگن 2 و موارد چهارم و پنجم در 
گروه همگن 3  قرار مي  گیرند. به منظور ارزیابي مدل  ها در نمودار 
شکل )8( در محور افقي داده  هاي مشاهده شده که معادل داده  هاي 
قایم  محور  در  و  گرفته  قرار  بوده  فراواني  تحلیلي  با  شده  برآورد 
مقادیر حجم کمبود که از طریق مدل  هاي معادله همبستگي براي این 
ایستگاه  ها محاسبه شده، قرار گرفته است. با توجه به انحراف اندک 
نتایج مدل  ها از خط 45 درجه ارزیابي مدلها رضایت  بخش مي  باشد.

بحث و نتيجه  گيري
 54 در  رودخانه  جریان  خشکسالي  بررسي  با  پژوهش  این  در 
شامل  کشور  غرب  جنوب  آبخیز  حوزه  هاي  آب شناختي  ایستگاه 
کرخه، کارون و دز از روش حد آستانه و استفاده از داده  هاي روزانه 
و  تداوم  ساالنه  حداکثر  سري  هاي  فراواني  تحلیل  و  جریان  دبي 
حجم کمبود خشکسالي،  مشخص گردید که با در نظر گرفتن حد 
توزیع  و  کمبود  حجم  سریهاي  بر   GP توزیع  درصد،   70 آستانه 
جانسون بر سري  هاي تداوم بیشترین برازش را دارند. این یافته با 
انگلند و همکاران ]14[ مطابقت  پژوهش  هاي فالیگ]15[ و  نتایج 
دارد. این در حالي است که کالوسن و همکاران]11[ و جلدسن و 
همکاران ]18[ دریافتند که در موارد حجم کمبود و تداوم به ترتیب 
توزیع  هاي لوگ نرمال و نمایي دوگانه داراي برازش بهتري مي  باشند. 
در ادامه، 35 عامل شامل عوامل فیزیوگرافي، اقلیمي، پوشش گیاهي 
و زمین شناسي جهت تحلیل منطقه  اي خشکسالي جریان رودخانه 

عامل   6 که  گردید  مشخص  عاملي  تحلیل  و  تجزیه  با  رفت.  بکار 
با  مساحت  درصد  بهمن،  تا  آذر  بارندگي  مجموع  حوزه،  مساحت 
NDVI<0.1 ، درصد دامنه محدب حوزه، تراکم زهکشي و حداقل 
ارتفاع حوزه به ترتیب با  40/7 ، 20/4 ، 16/2 ، 4/6 ، 4/6 و 4/2 در 

مجموع 90/9 درصد تغییرات را توضیح مي  دهند. 
عوامل  با  تحلیل خوشه  اي  و  تجزیه  همگن  مناطق  تعیین  جهت 
شش  گانه مذکور و از روش دورترین همسایه صورت گرفت و منطقه 
به 3 گروه همگن تفکیک گردید. در ادامه با تجزیه و تحلیل توابع 
مساحت  درصد  مساحت،  عوامل  که  گردید  کننده مشخص  متمایز 
NDVI<0.1 و درصد دامنه محدب حوزه تمایز و مجزا بودن سایر 
معادله همبستگي چند  با روش  ادامه  نشان مي  دهند. در  را  گروه  ها 
متغیره در هر یک از گروه  هاي همگن و کل منطقه مدلهاي مناسبي با 
سطح معني داري 0/01 براي تحلیل منطقه  اي حجم کمبود خشکسالي 
مقدار بودن  باال  ارایه شد.  ساله  دو  بازگشت  دوره  با  هیدرولویکي 
) و RMSE حاکي از  )eS 2R و پایین بودن مقدار خطاي استاندارد
مناسب  بودن مدل  ها مي  باشد. همچنین با مقایسه مدل منطقه  اي و 
مدل مربوط به گروه  هاي همگن مشخص گردید همگن بندي به طور 

چشمگیري مفید بوده است. 
عامل  منطقه  کل  و  گروه  ها  سایر  در   1 همگن  گروه  استثناي  به 
مساحت و میانگین مجموع بارندگي از آذر تا بهمن بیشترین سهم را 
در تشکیل مدلهاي معادله همبستگي داشتند که در ادامه با برخي از 
پژوهش  هاي گذشته مقایسه مي  گردد. در پژوهش  هاي مربوط به کم 
آبي، وفاخواه و ایوب  زاده]8[ جریانهاي حداقل یک ، هفت، پانزده 
و سي روزه  با دوره بازگشت  هاي مختلف را از طریق تابع توزیع 
احتمال لوگ نرمال  در حوزه آبخیز دریاچه نمک برآورد نمودند و با  
تجزیه و تحلیل عاملي و در نظر گرفتن عوامل فیزیوگرافي، اقلیمي 
و زمین شناسي دریافتند که عوامل متوسط بارندگي سالیانه، مساحت 
و ارتفاع حداقل به ترتیب مهمترین عوامل در ایجاد کم آبي هستند. 
از روش  استفاده  با  در یک پژوهش مشابه، نصرتي و همکاران]7[ 
تحلیل عاملي و تجزیه و تحلیل خوشه  اي و در نظر گرفتن 17 متغیر 
اقلیمي، فیزیوگرافي ، زمین شناسي و آب شناختي، مناطق همگن از 
نظر کم آبي را در حوزه آبخیز رودخانه اترک تعیین نمودند. نتایج 
بارش ساالنه، درصد  آنها نشان داد 4 عامل مساحت،  پژوهش  هاي 
سازند نفوذپذیر و شیب متوسط حوزه بعنوان عامل هاي مهم بیشترین 
تاثیر را داشته اند. همچنین نتایج پژوهش وفاخواه و مهدوي]9[ در 
اقلیمي  فیزیوگرافي،  عامل   11 میان  از  که  داد  نشان  مشابه  موردي 
ایران سه متغیر مساحت، متوسط  و زمین شناسي در مناطق مرکزي 
بارندگي سالیانه و درصد سازندهاي نفوذپذیر اهمیت بیشتري از بقیه 

عامل ها داشته و بیشترین تاثیر را در کم آبي دارا مي  باشند. 
در  جریان  میانگین  منطقه  اي  تحلیل  با  همکاران]10[  و  چالیس 
بر  مؤثر  عامل هاي  از  ساالنه  بارش  میانگین  که  دریافتند  هیماالیا 
جریان مي  باشد. در همین زمینه نوتزمن و ماي ]24[ با ارایه مدلي 
جهت برآورد تغییرات رواناب در آلمان بیان نمودند که خشکسالي 
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شکل 8- حجم کمبود برآورد شده )DV ( به روش منطقه  اي )محور قایم( و برآورد شده به روش تحلیل فراواني )محور افقي(در ایستگاه  هاي 
شاهد: )a( DV با دوره بازگشت 2 ساله براي منطقه 1 ، )b( DV با دوره بازگشت 2 ساله براي منطقه 2، )DV )c  با دوره بازگشت 2 ساله 

براي منطقه d( ، 3( DV با دوره بازگشت 50 ساله براي منطقه 1، )e( DV با دوره بازگشت 50 ساله براي منطقه 2  )DV )f با دوره بازگشت 
50 ساله براي منطقه g( ،3( DV با دوره بازگشت 100 ساله براي منطقه 2، )DV )h با دوره بازگشت 100 ساله براي منطقه 3

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


سال پنجم- شماره 14- بهار 501390 علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

پایه و افت سطح آب زیر زمیني  آب شناختي عمدتًا توسط جریان 
حوزه  مساحت  عامل  که  دریافت  نیز   ]1[ اسالمي  مي  گردد.  کنترل 
به عنوان مهمترین عامل در ایجاد رواناب و دبي جریان از اهمیت 
ویژه    اي برخوردار است. در برخي دیگر از پژوهش  ها جهت تجزیه و 
تحلیل منطقه  اي جریان رودخانه از مدل  هاي بارش- رواناب استفاده 
شده است که از میان آنها مي  توان به یانگ و همکاران ]33[ ، کروک 
و همکاران]12[، گسوامي و همکاران]31[ و سیو و همکاران]17[ 
اشاره نمود از نوآوري  هاي پژوهش مي  توان به شیوه تحلیل خشکسالي 
رودخانه  اي اشاره نمود که تا کنون در داخل کشور این روش استفاده 
آبي  کم  جریان  هاي  روي  بر  قبلي  پژوهش  هاي  سایر  است.  نشده 
آب شناختي  خشکسالي  پدیده  با  ماهیتًا  که  است  گرفته  صورت 

متفاوت مي  باشد. 
زیر  صورت  به  پیشنهاداتي  آینده  در  پژوهش  هاي  ادامه  جهت 

مطرح مي  گردد:
- بکارگیري توزیع  هاي احتماالتي چند متغیره در تحلیل فراواني 
جریان  خشکسالي  مورد  در  مثاًل  مي  رسد  نظر  به  مفید  خشکسالي 
تداوم  و  کمبود  حجم  متغیرهاي  با  متغیره  دو  توزیع  رودخانه 
 Copulas خشکسالي پیشنهاد مي  شود. در این رایطه مي  توان از توابع
که رابطه بین توزیع هاي یک متغیره و چند متغیره را برقرار مي  کنند 

بهره گرفت.
خشکسالي  و  جوي  گردش  الگوهاي  رابطه  روي  - تحقیقات 

جهت پیش بیني خشکسالي مفید به نظر مي  رسد.
خشکسالي  تحقیقات  در  پسروي1-   آنایز  از  مي  گردد  پیشنهاد 

آب شناختي جریان رودخانه و آب زیر زمیني استفاده گردد.
به  شایاني  کمک  حوزه  ها  در  آب  بیالن  جامع  مدل هاي  - تهیه 

تحقیقات خشکسالي و سیل مي  نماید.
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