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پیش بیىی بلىذ مذت يضعیّت َیذريلًشیکی جریان سطحی ريدخاوٍ با گام زماوی
ماَاوٍ(پصيَش مًردي :ريدخاوٍ جًستان)
2

علیرضا اسالمی ،*1علیرضا شکًَی

ا -استادیاري عضً َیأت علمی مركس تحقیقات كشايرزي ي مىابع طبیعی استان خراسان رضًي
 -2داوشیار گريٌ آب داوشکذٌ فىی -مُىذسی داوشگاٌ بیه المللی امام خمیىی ،قسيیه
-نويسنده مسئول Eslamiar72@gmail.com،

چکیذٌ
تاتَجِ تِ ؿشايظ مًٌَي آگاّي اص ٍضعيت موّي جشياى ػغحي سٍدخاًِّا تِهٌظَس تشًاهِسيضي ٍ اػتفادُ تْيٌِ اص هٌاتع آب
يل ضشٍست اػت .دس ايي خلَف پيؾ تيٌي ٍضعيّت جشياى ػغحي دس گامّاي صهاًي سٍصاًِ ٍ هاّاًِ يا فللي تثعاً ًيض
گام هْوّي تلقّي هيؿَد .دس ايي پظٍّـشٍؿي تشاي پيؾ تيٌي ٍضعيّت ّيذسٍلَطيني جشياى ػغحي سٍدخاًِ هثتٌي تش
دادُّاي تاسؽ تشاي گامّاي صهاًي هختلفاسائِ ؿذُ اػت.تذيي هٌظَس اص ػشي دادُ ّاي تاسؽ ٍ دتي هاّاًِ تغَس هتٌاظش
دس دٍ حالت ّوگي ٍ ًاّوگي اػتفادُ ؿذ .سٍاتظ ّوثؼتگي (سگشػيًَي) تيي هقاديش تاسؽ هاّاًِ تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ
ًؼثت تِ جشياى تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ تا تشم لغضؿي ػِ هاِّ تشاي هٌغقِ هَسد پظٍّؾ (حَصُ آتخيض جَػتاى) ،هَسد
تشسػي قشاس گشفت .دس ًتيجِ هٌاػثتشيي هذلّاي تشآٍسدي تعٌَاى پيؾ تيٌي مٌٌذُ ٍضعيت ّيذسٍلَطيني جشياى ػغحي
تا گام ّاي صهاًي  3 ٍ 2 ،1هاِّ اص عشيق سٍؽ سگشػيًَي خغي ٍ چٌذ جولِ اي دسجِ دٍ دس ػغَح هعٌي داسي موتش اص
 5 ٍ 1دسكذ ،اػتخشاج گشديذً.تايج تا تَجِ تِ اعتثاس ػٌجي آهاسي هذلّاي اػتخشاجيٌـاى داد مِ هقاديش اػتاًذاسد ؿذُ
تاسؽ تجوّعي ػِ هاِّ ،هٌاػةتشيي ؿاخق پيؾتيٌي مٌٌذُ تشاي تعييي ٍضعيّت ّيذسٍلَطيني جشياى ػغحي سٍدخاًِ
جَػتاى تشاي گاهْاي صهاًي  1تا  3هاُ جلَتش هيتاؿذ.
ياشٌ َاي كلیذي :تاسؽ تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ ،پيؾتيٌي تلٌذهذت ،جشياى ػغحي ،جشياى تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ،
هذلّاي سگشػيًَي

الف -مقذمٍ
پيؾتيٌي ّاي تلٌذ هذت ّيذسٍلَطيني دس هذيشيت هٌاتع آب اص جولِ تخليق آب تشاي آتياسي ،قشاسدادّاي تلٌذ هذت
فشٍؽ تشقاتي ٍ ماّؾ اثشات خـنؼالي اصعشيق هذيشيت آب داساي ماسايي قاتل تَجّْي ّؼتٌذ .اػتفادُ اصپيؾتيٌي
مٌٌذُ ّاي هٌاػة تؼتگي تِ ؿشايظ فيضيني حامن تش هٌغقِ هَسد پظٍّؾ داسد .هتغييشّاي ؿاخلي مِ مِ تشاي
پيؾتيٌي ّيذسٍلَطيني هَسد اػتفادُ قشاس هيگيشًذ هعوَالً دستشگيشًذُ هقاديش تاسؽ ٍ دهاي َّاي هـاّذُ ؿذُ تا صهاى
پيؾتيٌي تِ عٌَاى هتغييشّاي َّاؿٌاػي ،هقذاس سٍاًاب هـاّذُ ؿذُ ،هيضاى سعَتت خاك ٍ تَدجِ تشفي تِ عٌَاى عَاهل
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ّيذسٍلَطيني ،هي تاؿذ.دس ايي صهيٌٍِ ،جَد ّوثؼتگي تيي اعالعات سٍصاًِ ،هاّاًِ يا فللي جشياى سٍدخاًِ هَجة ؿذُ
اػت مِ تغييشات هـاّذُ ؿذُ جشياى دس تاصُّاي صهاًي قثل ،يني اص هْوتشيي پيؾتيٌي مٌٌذُّاي جشياى سٍدخاًِ تاؿٌذ
(ماسآهَص ٍ عشاقيًظاد .)1384 ،هذلّاي آهاسي هاًٌذ ّARIMA ٍ ARMAوگي تشاػاع ايي ّوثؼتگي ٍ پيؾتيٌي
مٌٌذُّا ،پيؾ تيٌي سا عولي هيمٌٌذ).(Salaset al., 1988عالٍُ تشاييّا پيؾتيٌيّاي ّيذسٍلَطيني تشاػاع
سٍيِّّايي چَى ػشيّاي صهاًي تاتَجِّ تِ ٍيظگي ّاي پيچيذُ غيش خغيً ،اايؼتايي ٍ چٌذ هقياػي تَدى سٍؽ ،ماس
دؿَاسي ًيض تلقّي هيؿَد).)Chongli, et al., 2014هذلّاي سگشػيًَي دس حل ٍ هذلػاصي هؼائل ّيذسٍلَطيني تِ
ٍيظُ آًجا مِ سٍؽّاي پيچيذُ هذلػاصي تِ اًذاصُ مافي دقيق ًثاؿٌذ هَسد تَجِّ ّؼتٌذ (MacBertouex& Brown,
) .2002دس ٍاقع هذل سگشػيًَي تش هثٌاي يل يا چٌذ پاساهتش هؼتقل،تِ عٌَاى تخوييگش يل هتغيش ٍاتؼتِ هَسد اػتفادُ
قشاس هيگيشًذ .عثعاً صهاًي مِ ػشي صهاًي دادُ ّاي اقليوي ٍ ّيذسٍلَطيني تا تَجِ تِ هقياع صهاًي هَسد تحليل
سگشػيًَي ٍاقع ؿًَذ ،سٍؽّاي هزمَس قاتليّت هذلّاي هٌاػة پيؾتيٌي سا ًيض خَاٌّذ داؿت .دس ّويي استثاط داهٌِ
ماسايي هذلّاي سگشػيًَي تا تحليل خـنؼاليّاي َّاؿٌاػي ٍ ّيذسٍلَطيني اص عشيق تناسگيشي ًوايِّا ًيض گؼتشدُ
ؿذُ اػت.اص جولِ ايي پظٍّؾّا هيتَاى تِ)، Paulo et al., (2005

Paulo & Pereira

)Nalbantis&Tsakiris (2009)ٍ(2008اؿاسُ ًوَد.پظٍّؾگشاى اخيش)(Nalbantis&Tsakiris; 2009لضٍم اسائِ
ؿاخلي ػادُ ،قاتل فْن ٍ ماستشدي سا تا اػتفادُ اص دادُّاي ػْل الَكَل هاًٌذ دتي جشياى سا تِ هٌظَس پايؾ ٍ
ػيؼتنّاي پيؾتيٌي ّيذسٍلَطيني اص جٌثِ خـلػالي آى ،هَسد تاميذ قشاس دادُاًذ.حاكل تالؽ آًاى تشگشفتِ اص هٌغق
ؿاخق )SPIMcKee,et al., (1993مِ هٌجش تِ اسائِ ؿاخق( )SDI;Streamflow Drought Indexگشديذ.
اّويّت اسصؽ ينشٍؽ ٍ يا ؿاخليوثتٌي تش موتشيي دادُّاي قاتل دػتشع تِعٌَاى اتضاس پيؾتيٌي مٌٌذُ ٍضعيّت
ّيذسٍلَطيني سٍدخاًِ ،تَػظ ػايش پظٍّؾگشاى اص جولِ(ٍ )Hisdal&Tallaksen,2003;Hisdalet al., 2004
ّوچٌييً;Tsakiris, et al., 2007)(Edossaet al. 2009يض هَسد تَجِّ تَدُ اػت.
تا تَجِّ تِ ايي تفاػيش ّذف اكلي ايي هقالِ پيؾتيٌي ٍضعيت ّيذسٍلَطيني جشياى ػغحي سٍدخاًِ اص عشيق تناسگيشي
دادُ ّاي تاسؽ حَضِ تشاي گامّاي صهاًي هختلف هاّاًِ هيتاؿذ .ضوي آًنِ تَجِ تِ ػادگي ماسٍ دس عيي حال تِ
خذهتگيشي دادُّاي ػْلالَكَل اص جولِ ًنات هَسد تَجِ سٍؽ هَسد تَجِ ايي پظٍّؾ تَدُ اػت.تذيي هٌظَس سٍاتظ
سگشػيًَي تيي جشياى تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ) ٍ(Standardized Cumulative Streamflow, SCSهقاديش تاسؽ
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تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ)(Standardized Cumulative Precipitation, SCPتغَس هاّاًِ ،دس حَصُ آتخيض هَسد
پظٍّؾ هَسد تشسػي ٍ تحليل قشاس گشفت.
ب -مًاد ي ريشُا
 -1مىطقٍ مًرد پصيَش
پيادُ ػاصي سٍؽ تحقيق تشاي حَصُ آتخيض جَػتاى تا هختلات جغشافيايي تيي50دسجِ ٍ  38دقيقِ تا 51دسجِ ٍ
12دقيقِ عَل ؿشقي ٍ 36دسجِ ٍ 4دقيقِ تا 36دسجِ ٍ 21دقيقِ عشم ؿوالي تا اقلين ًيوِ هشعَب ٍ هؼاحت 412/7
ميلَهتش هشتع ٍاقع دس حَضِ عالقاى دس هحذٍدُ اػتاى الثشص هي تاؿذ.
 -2دادٌ َا (سري زماوی باروذگی ي دبی ماَاوٍ)
تشاي اًجام ايي تحقيق هقاديش تاسًذگي هاّاًِ (اػتخشاج ؿذُ اص دادُ ّاي سٍصاًِ) حَصُ ،هَسد اػتفادُ قشاس گشفت .اص عشفي
هقاديش دتي ّاي هاّاًِ اًذاصُ گيشي ؿذُ دس خشٍجي حَصُ ًيض تعٌَاى پاػخ ّيذسٍلَطيني (پاساهتش ٍاتؼتِ)سٍدخاًِ تناس
گشفتِ ؿذ .دس هٌغقِ هَسد پظٍّؾ تعذاد ّـت ايؼتگاُ َّاؿٌاػي ٍ دس خشٍجي حَصُ ًيضيل ايؼتگاُ آتؼٌجي تِ تشتية
ٍضعيت تاسؽ حَضِ ٍ جشياى سٍدخاًِ سا ػٌجؾ هي مٌٌذ .عَل دٍسُ آهاسي تشاي هٌغقِ هَسد پظٍّؾ اص هْش ػال 1376
تا ؿْشيَس  1389تا ٍ 156اقعِ هاّاًِ تناس گشفتِ ؿذ .ؿنل ً1قـِ هٌغقِ هَسد پظٍّؾ ٍ هَقعيّت ايؼتگاُ ّاي اًذاصُ
گيشي َّاؿٌاػي ٍ آتؼٌجي سا ًـاى هيذّذ.
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ؿنل :1هَقعيت جغشافيايي حَصُ آتخيض جَػتاى

 -3ريش پیشىُادي استخراج ريابط رگرسیًوی
دس اتتذا ػشي صهاًي تاسيخي دادّْاي هاّاًِ تاسًذگي حَصُ تعٌَاى هتغيش هؼتقل ٍ دتي هاّاًِ سٍدخاًِ تعٌَاى عاهل ٍاتؼتِ
ّيذسٍلَطيني دس عَل دٍسُ آهاسي هـتشك تِ سٍؽ ّوگي( ،(Homogenous methodيعٌي اص هاُ اٍل (هْش) ػال آتي
اٍل آهاسي تا هاُ آخش (ؿْشيَس) ػال آتي آخش ٍ ًيض سٍؽ ًاّوگي((Non-Homogenousهشتة گشديذّ .وثؼتگي دادُ
ّاي تاسؽ ٍ دتي تلَست تجوّعي تا تشم لغضؿي ػِ هاِّ تا گام ّاي صهاًي هختلف تشسػي ؿذ .دس ٍاقع ضشٍست تِ
اػتخذام گشفتي حالت تجوّعي ٍقايع ،تشاي حزف اثش صهاى تاخيش تيي دٍ فاص تاسؽ ٍ سٍاًاب ٍ يا تِ حذاقل سػاًذى اثشآًوي
تاؿذ .هضاف تشآًنِ اص جٌثِ ماستشدي دس تشًاهِ سيضي ْاي هٌاتع آب ٍ هذيشيت هخضى ،تحليل موي جشياى فللي (ػِ هاِّ)
ّوَاسُ هَسد تَجِ اػت .اص ػَيي ديگش تشاي اص تيي تشدى تضسگي ٍ يا مَچني اتعاد دادُ اي ٍ داهٌِ تغييشات تاسؽ ٍ دتي،
دادُ ّاي تجوّعي اػتاًذاسد گشديذ .دس ايي خلَف سًٍذ هحاػثات تـشح سٍاتظ 3 ٍ2،1آٍسدُ ؿذُ اػت.
)(1
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مِ دس آى;i:ػال آتي ;j ،هاُ آتي(اص  ;1هْشتا  ;12ؿْشيَس) ;K ،دٍسُ صهاًي هشجع ( ;1اص هْش تا آرس ;2 ،آتاى تا دي;3 ،
آرس تا تْوي ;12... ،تيش تا ؿْشيَس) ;CPi,k ،تاسؽ تجوّعي تشحؼة هيليوتش تشاي دٍسُ ّاي هختلف هشجع ( )kتشاي ّش
ػال
)

)(2

(
)

)

)(3

(

(
)

(

)

(

)

(

دس سٍاتظ ; SCP :3ٍ 2تاسؽ تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ  ; SCS ،دتي تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ ّ ٍ ،وچٌيي پاساهتشّاي
) ( ),

( تِ تشتية هياًگيي تاسؽ ٍدتي تجوّعي ٍ هتغيشّاي)

( ً ( )،يض اًحشاف اص هعياس تاسؽ ٍ دتي

تجوّعي دادُ ّاي دساصهذت هي تاؿذ .دس ًتيجِ هذلّاي سگشػيًَي تيي هقاديش ؿاخق تاسؽ تجوّعي اػتاًذاسد
ؿذُ()SCPتا ؿاخق دتي تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ()SCSتشاي پيؾ تيٌي تا گام ّاي صهاًي هختلف ()Lead timeيل ،دٍ
ٍ ػِ هاِّ اػتخشاج ؿذ.
 -4اعتبار مذلَاي پیش بیىی
دقت ٍ اعتثاس سٍاتظ پيؾ تيٌي مٌٌذُ تا اػتفادُ اص استثاط تيي هقاديش(Rضشية سگشػيًَي) ًؼثت تِ تعذاد دادُ ّا دس
ػغَح هعٌي داسي  %5 ٍ %1هَسد تشسػي قشاس گشفتٌذّ .وچٌيي تا اػتفادُ اص آهاسُ ،tهقاديش ؿاخق هثتٌي تش هـاّذات ٍ
هقاديش ؿاخق تشآٍسد ؿذُ اص هذلّاي پيؾ تيٌي ،هَسد آصهَى ٍ تحليل قشاس گشفت.
ج -وتایج ي بحث
سٍاتظ تشآٍسدي سگشػيًَي تيي ؿاخقSCPتا  SCSتشاي توام هاّْاي ػال ًيض دس جذٍل  1تشاي حَصُ آتخيض هَسد
پظٍّؾ آٍسدُ ؿذُ اػت .تا تَجِ تِ جذٍل 1دس حَصُ آتخيض هَسد ًظش استثاط تؼياس هعٌي داسي (موتش اص  )%1تيي ؿاخق
تاسؽ اػتاًذاسد ؿذُ تجوّعي ػِ هاِّ آرس ،دي ٍ تْوي تا ؿاخق دتي اػتاًذاسد ؿذُ تجوّعي دس ػِ هاِّ جلَتش(اػفٌذ ،
فشٍسديي ٍ اسديثْـت) ٍجَد داسد.تشايي اػاع ؿاخق تاسؽ تْوي پيؾ تيٌي مٌٌذُ هٌاػثي تشاي تـخيق ٍضعيت دتي
تشاي ػِ گام يل ،دٍ ٍ ػِ هاِّ تعذي دس سٍدخاًِ هٌغقِ اػت.
سٍاتظ پيؾ تيٌي ٍضعيت ّيذسٍلَطيني دس سٍدخاًِ جَػتاى (جذٍلً )1ـاى هيدّذمِ تاسؽ هاُّاي آتاى ،آرس،خشداد
ٍتيشتغَس ّوضهاى (تشاي ّواى هاُ هَسد ًظش)تَاًايي تشآٍسد ٍضعيّت ّيذسٍلَطيني سٍدخاًِ سا ًذاسًذ .ايي تذاى هعٌي اػت
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مِ ٍضعيت جشياى سٍدخاًِ دس ايي هاّْا هتأثّ ش اص سيضؽ ّاي تشفي تَدُ مِ پغ اص رٍب ؿذى آى ،تا يل تاخيش صهاًي دس
سٍدخاًِ تلَست جشياى ػغحي صّنؾ هي ؿًَذ .ؿاياى رمش اػت مِ ٍضعيت تاسؽ ػِ هاِّ هٌتْي تِ هاُ
خشدادًيضقاتليّ ت پيؾ تيٌي ٍضعيت جشياى تشاي گاهْاي صهاًي جلَتش سا ًذاسد .اص داليل عوذُ آى هي تَاى تِ تغييش ٍضعيّت
اص فلل پشآتي (تْاس) تِ فلل من آتي (تاتؼتاى) دس ايي تاصُ صهاًي ؿاسُ ًوَد.
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جذٍل :1سٍاتظ تشآٍسدي ؿاخق دتي تجوّعي ًشهال SCSتش اػاع ؿاخق َّاؿٌاػي تاسؽ تجوّعي ًشهال )(SCPدس هٌغقِ هَسد پظٍّؾ
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ارزیابی ي اعتبار سىجی مذلَاي پیش بیىی
تِ لحاػ آهاسي هقاديشآػتاًِ ضشية سگشػيًَي هذلّا()Rتشاي ػغَح هعٌي داسي موتش اص  %5 ٍ %1تا تَجِ تِ تعذاد دادُ
ّا تشاي ّش گام صهاًي (هاّاًِ) تشاي هٌغقِ هَسدًظش تِ تشتيةR=0.68 ، R=0.55هي تاؿٌذ.دس ًتيجِ هذلّاي سگشػيًَي
تذػت آهذُ تا ضشية سگشػيًَيR≥0.55تِ لحاػ آهاسي قاتل اعتواد ٍ هعتثش هي تاؿٌذً.تايج آصهَى ً tـاى داد مِ
اختالف هعٌيداسي تيي هياًگيي هقاديش ؿاخق هثتٌي تش دادُّاي هـاّذاتي تا هياًگيي هقاديش تشآٍسدي هذل تش اػاع
تاسؽ تجوّعي دي هاُ ،هْشهاُ ٍ اسديثْـت هاُ دس حذٍد اعويٌاى  95دسكذ تِ تشتية تشاي هقايؼِ ػِ گام صهاًي يل ،دٍ
ٍ ػِ هاُ جلَتشدس هٌغقِ هَسد پظٍّؾ ٍجَد ًذاسد .دس اؿنال  2تا ً 4وَداسّاي هقاديش تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ جشياى(
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هـاّذُ اي) سا دس هقاتل هقاديش تشآٍسدي اص هذلّاي پيؾ تيٌي تا گام ّاي صهاًي هختلف دس هٌغقِ هَسد پظٍّـآٍسدُ
ؿذُ اػت.
ؿنلً -2وَداس هقاديش تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ جشياى( هـاّذُ اي) دس هقاتل هقاديش تشآٍسدي اص هذلّاي پيؾ تيٌي دس گام ّاي صهاًي ٍ 2 ،1 ، 0
 3هاُ جلَتش دس حَصُ آتخيضجَػتاى تشاػاع تاسؽ ػِ هاّي هٌتْي تِ اسديثْـت هاُ
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ؿنلً -3وَداس هقاديش تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ جشياى( هـاّذُ اي) دس هقاتل هقاديش تشآٍسدي اص هذلّاي پيؾ تيٌي دس گام ّاي صهاًي ٍ 2 ،1 ، 0
 3هاُ جلَتش دس حَصُ آتخيضجَػتاى تشاػاع تاسؽ ػِ هاّي هٌتْي تِ هْشهاُ هاُ
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ؿنلً -4وَداس هقاديش تجوّعي اػتاًذاسد ؿذُ جشياى( هـاّذُ اي) دس هقاتل هقاديش تشآٍسدي اص هذلّاي پيؾ تيٌي دس گام ّاي صهاًي ٍ 2 ،1 ، 0
 3هاُ جلَتش دس حَصُ آتخيضجَػتاى تشاػاع تاسؽ ػِ هاّي هٌتْي تِ دي هاُ

تشسػي هذلّاي سگشػيًَي ًـاى داد مِ هقاديش اػتاًذاسد ؿذُ تاسؽ تجوّعي ػِ هاِّ حَصُ هَسد پظٍّؾ ،تا هقاديش
اػتاًذاسد ؿذُ دتي تجوّعي سٍدخاًِ تا گامّاي  3 ٍ 2 ،1هاُي جلَتشاستثاط تؼياس هعٌيداسي ( موتش اص 5دسكذ ٍ حتي
تعضاً موتش اص  1دسكذ) داؿتِ ٍ تِ لحاػ آهاسي هعتثش ّؼتٌذ .تغَسيمِ ًتايج آصهَى  tتشاي هقايؼِي هقاديش ؿاخق تش
اػاع دادُّاي هـاّذاتي ًؼثت تِ هقاديش تشآٍسدي ؿاخق حاكل اص هذلّاي پيؾتيٌي ٍجَد عذم اختالف هعٌي داس دس
ػغح اعويٌاى  95دسكذ سا ماهالً تاييذ ًوَدُ اػت .تش ايي اػاع پيؾتيٌي هذلّا تِ لحاػ آهاسي اص دقّت تاال ٍ اص جٌثِ
ماسايي ًيض اص اعتثاس الصم تشخَسداس ّؼتٌذ .اص اييسٍ تاسؽ اػتاًذاس ؿذُ تجوّعي ػِهاِّ ،ؿاخق تؼياس هٌاػثي تشاي پيؾ
تيٌي ٍضعيّت جشياى ػغحي سٍدخاًِ هَسد پظٍّؾ تشاي گامّاي صهاًي  1تا  3هاِّ جلَتش هيتاؿٌذ.
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