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چکیده
جای خالی آنچه در تحقیقات گذشته به چشم میخورد ،یافتن ارتباط معنادار میان خشکساالی وواشناسای و ویادرولوییکی و
سپس ،تعیین باند اعتماد احتمال تأخیر زمانی میان رخ دادن دو فاز خشکسالی است .در تحقیق حاضر ،سعی شد تا باا اساتداده
از روش شمارش فرکانس ،زمان تأخیر میان دو فاز خشکسالی وواشناسی و ویدرولوییکی ،براساس مشاودات موجاود ،بارای
حوضۀ تاالب انزلی با  9ایستگاه وواشناسی و  20ایستگاه ویدرومتری طی سالوای  1364تا  1394تعیین شاود .باا توجاه باه
آنکه در دورۀ مشاوداتی  30ساله امکان رخداد خشکسالیوای حدی کم است ،برای تولید شارای خشکساالی وواشناسای باا
بزرگی ،تداوم و شدتوای مختلف فراتر از آنچه تا کنون دیده شده ،به کمک روش مونتکارلو به شبیهسازی مصنوعی باارش
اقدام شد .برای شبیهسازی خشکسالی ویدرولوییکی در سناریووای مختلف خشکسالی وواشناسی از مدل باینن آب SWAT

استداده شد .برای بررسی اثر تداوم و شدت خشکساالی وواشناسای بار تاأخیر زماانی باین دو فااز خشکساالی ،از مااتریس
ومبستگی تقاطعی استداده شد .نتایج نشان داد با افزایش تداوم خشکسالی وواشناسای ،تاأثیرات آن تاا مادت طاوالنیتار بار
رودخانه به صورت خشکسالی ویدرولوییکی مشاوده میشود .از طرفی ،افزایش شدت خشکسالی وواشناسی ،موجب کاوش
زمان تأخیر میان دو فاز خشکسالی خواود شد .باند اعتماد احتمال تأخیر زمانی میان خشکسالی وواشناسی و ویدرولوییک نیز
نشان داد با احتمال حدود  70درصد ،تأخیر زمانی یکماوه و کمتر میان دو خشکسالی وجود دارد.
کلیدواژگان :تأخیر زمانی ،خشکسالی وواشناسی و ویدرولوییکی ،شدت خشکسالی ،عدم قطعیت ،مدت خشکسالی.

 نویسندۀ مسئول

Email: shokoohi@eng.ikiu.ac.ir
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مقدمه
نکتهای که بهخصوص برای مدیران حوضههای آبریز میتواندد
مهم باشدد ،تعیدی االد ۀ زمدانی میدان دخدداش خاکسدا ی
هواشناسی و خاکسا ی هیددو وژیکی و به بیان بهتر ،تعیدی
زمان تأخیر میان شو ااز خاکسدا ی و میدزان عدد قطعید
نتایج بهشس آمده برای ای زمان تأخیر اس  .اید مسدئ ه دا
میتوان به زبانی شیگر و از شیدگاه مدیری منداب آ حوضده
ای طدود مطدر کدرش کده هده مددع بعدد از وقدو پدیددۀ
خاکسا ی هواشناسی ،خاکسا ی هیدددو وژیکی بده م هدو
کمبوش آ شد شسترس جامعه ات دا مدیااتدد .شیگدر اینکده
بزدگی ،مدع زمان و شدع خاکسا ی هواشناسی هه تأثیری
بر زمان تأخیر میان شو پدیدۀ خاکسا ی شادش .بددیهی اسد
که پاسخ به ای شو سؤال و کمی کرشن آثداد عوامد یاششدده
بسیاد اهمی شادش.
طددوینی شدددن مدددع زمددان خاکسددا ی هواشناسددی
مددیتوانددد بدده شددرو خاکسددا ی نددو شو یددا خاکسددا ی
هیددو وژیک منجر شوش .برای تعیی اال ۀ زمانی میان شو
نو خاکسا ی مدیتدوان از دو هدای دگرسدیونی ،سدری
زمانی و بیالن آ است اشه کرش .برای اینکه بتوان به تدأخیر
زمانی میان شو نو خاکسا ی شس یاا  ،بایدد بدرای هدر
شو ااز خاکسا ی از دو تو ید اعداش مصنوعی با توجه بده
تاب هگا ی احتمال حاکم بر شاشهها است اشه کرش .با توجده
به اینکه هر شو سری شاشۀ باد و شبی جریان شد شسدترس
اس  ،میتوان از ای تکنیک برای شبیهسدازی خاکسدا ی
شد هددر شو ادداز هواشناسددی و هیددددو وژی اسددت اشه کددرش.
ماک ی که ای دو شد بر خواهدد شاشد  ،آن اسد کده
ادزیابی زمان تأخیر شو ااز خاکسا ی و اراتر از آن ،بردسی
اثر شدع و مددع خاکسدا ی هواشناسدی بدر خاکسدا ی
هیددو وژیکی ،نیازمند برقرادی دابطۀ ع و مع دو ی بدی
باد و دواندا اسد کده تل ید آمدادی و تو یدد اعدداش
تصاشای بر حسب هگا ی احتمال شاشهها هنی دابطدهای دا
برقراد نخواهد کرش .شد ای حا  ،بهتری داه ح آن اسد
که نتایج حال از تو ید شاشههای حدی باد کمینده دا از
طریق یک مدل باد دوانا به جریان تبدی کدرش .ا بتده،
با توجه به ماهی قضیه ای مدل نمیتواند هدر ندو مددل
باد – دوانابی باشد .مدل مناسب مد ی اس کده بتواندد
به لودع پیوسته باد دا شدیاا کند و جریدانی پیوسدته
شد دوشخانه دا به وجدوش آودش .از میدان مددلهدای موجدوش،
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 SWATیکی از بهتری مدلهای پیوسدته و نیمدهتدوزیعی
هیددو وژیکی اس که سابقۀ است اشه از آن شد اق دیمهدای
گوناگون وجوش شادش .به ای ترتیب ،با شاشت باد بدا شودۀ
تداو معی میتوان جریان ناشدی از آن دا بدا تدداومی کده
ماخصاع حوضه آن دا ماخص میکندد ،بده شسد آودش.
مسئ ۀ مهم شیگر ،آن اس که مقایسۀ شودههای خاکسا ی
هواشناسی و هیددو وژیکی به منظود ملاسبۀ بزدگی ،مدع
و شدددع آنهددا و شد نهایدد  ،تعیددی زمددان تددأخیر ظهددود
خاکسدددا ی هیدددددو وژیکی بعدددد از ظهدددود خاکسدددا ی
هواشناسی با است اشه از شاشههای خا باد و جریان ،اقط
با است اشه از شاخصهای بدون بعد امکانپذیر اس  .نکتدۀ
مهم شیگری که شد مطا عۀ حاضر مودش توجه قدراد گراد ،
مسئ ۀ انکادناپذیر وجوش عد قطعی شد پیشبینی حواشث
طبیعی اس  .بر اید اسداس ،بردسدی عدد قطعید هدای
پیشبینی حواشث آتی خاکسا ی و تعیی باند اعتماش برای
پیشبینیها نیز شد شستود کاد مطا عۀ حاضر قراد گرا .
همانطود که گ ته شد ،موضو و دو مطا عۀ حاضدر
سابقۀ قب ی ندادش ،و ی بده طدود مجدزا و بدرای هدر یدک از
مدولهای تلقیق میتوان سوابق پژوهادی منتارشدده دا
یاشآودی کرش .با توجه به آنکه شد هدر شو مدودش خاکسدا ی
هواشناسی و هیددو وژیکی به اندازۀ قاب قبول مط ب ادائه
شده و نیازی نیس که اثباع شوش ،است اشه از شاخصهایی
نظیر  SPIیا  SDIمرسو اس و نتایج مناسدبی از آنهدا شد
کاد شیگران گزاد شده اس  .شد ای بخش اقط به اشداده
به برخی تجربیاع است اشه از مدل بیالن اسدت اشه شدده شد
تلقیق یعنی  SWATپرشاخته شده و به برخدی از معددوش
کادهای انجا شده بدرای تعیدی تدأخیر اداز میدان شو ندو
خاکسا ی بسنده خواهد شد.
غالمی و نصیری ( )2014با است اشه از مدل بدیالن آ
 SWATبه شبیهسازی جریدان ماهاندۀ دوشخاندۀ اتدر بدر
اساس شاشههای حوضۀ مراوهتپۀ استان گ ستان پرشاختندد.
نتایج پژوهش آنها ،کادایی مدل دا شد برآودش دوانا مناسب
ناان شاش ] .[1دضی و شکوهی ( )2020با است اشه از مددل
بیالن آ  SWATبه تعیی و پیشبینی اال ۀ زمانی میان
شو ااز خاکسدا ی هواشناسدی و هیدددو وژیکی شد حوضدۀ
اومناع پرشاختند .شد پژوهش یاششدده تل ید حساسدی
مدل ،به دو  OATانجا شد و واسدنجی و اعتبادسدنجی
با است اشه از مدل  SCHلودع گرا و شق شبیهسدازی
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بددا اسددت اشه از شدداخصهددای نددش-سدداتک یو و ضددریب
همبسددتگی شد شودۀ واسددنجی بددهترتیددب  0/68و  0/8و شد
شودۀ اعتبادسددنجی بددهترتیددب  0/65و  0/79و قابد قبددول
برآودش شد .نتایج پژوهش یاششده ناان شاش مدل بدا شقد
 80شدلد قاشد به شبیهسازی تأخیر زمانی اس ].[2
حسددینی و موکادیددان ( SWAT )2016دا بددهمنظددود
شبیهسازی بیالن آ و برآودش میزان جریان زیرزمیندی شد
حوضۀ گ گ شد استان ایال است اشه کرشند ] .[3واق دی و
همکادان ( )2015برای تل ی تأثیراع تغییر اق یم و تغییر
ا گوی کاد بدر تو یدداع کاداودزی ،از ترکیدب شو مددل
 SWATو  MODSIMاست اشه کرشند .نتایج پدژوهش آنهدا
ناان شاش تغییر ا گوی کا میتواند بده عندوان داهکدادی
مؤثر بهمنظود مقاب ه با آثاد من ی تغییر اق یم است اشه شدوش
] .[4ویالیس و همکادان ( )2015با است اشه از  ،SWATبه
مدلسازی جریان خروجی از حوضدهای شد کادود یئدوس
پرشاختند .نتایج پژوهش آنها ناان شاش اید مددل ،ابدزادی
مناسب و قاب اعتماش برای بردسدی اثدر تغییدر شد کدادبری
اداضی و تغییر اق یم بر کی ی آ و دسدو حوضده اسد
] .[5عباسدپود و همکدادان ( )2015بدهمنظدود بده کمید
شدآودشن تغییراع مکانی و زمانی موجوشی آ شد ملدوشۀ
وسیعی از اق یم ادوپا ،مددل  SWATدا بدا اسدت اشه از شبدی
دوانا و عم کرش ملصدول واسدنجی کرشندد ] .[6آشنیدی و
همکادان ( )2014مدل  SWATدا برای پیشبیندی بدیالن
آ شد حوضۀ سد جبا با مساح  12992کی ومترمرب شد
نیجریه بهکاد برشند .نتایج پژوهش آنها همبستگی زیاشی دا
بی مقاشیر مااهدهای و مقاشیر شبیهسازیشده نادان شاش.
آنها همچنی بیان شاشتند که ای مدل توانایی شبیهسازی
جریددان شد سددایر مندداطق نیجریدده دا شادش ] .[7شددائول و
همکادان ( )2013از مدل  SWATبرای تخمی بدیالن آ
کوههای شایا شد اتیوپی است اشه کرشند .نتایج پژوهش آنهدا
ناان شاش با گا زمانی ماهانه ،مدل شبیهسازی قاب قبو ی
شاشته اس  .عالوه بر آن ،تأکید کرشند که ای مددل بدرای
شبیهسدازی هیدددو وژی شد منداطق کوهسدتانی کده آمداد
شقیقی شد آن وجوش ندادش ،بسیاد کادبرشی اس ].[8
ملمددددی و همکدددادان ( )2013شد مطا عدددۀ ادتبدددا
خاکسا ی هواشناسی و زیرزمینی شد ششد کرمدان نادان
شاشند با طوینیتر شدن مقیاس زمدانی شداخص خاکسدا ی
هواشناسی  ،SPIمیزان همبستگی آن با شاخص خاکسدا ی
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آ زیرزمینی  GRIقویتر میشوش .ایاان همچنی  ،نتیجده
گراتند اعمال تأخیر زمدانی شد شداخص  ،SPIسدبب بهبدوش
عم کددرش ای د شدداخص شد پددیشبینددی شدداخص منب د آ
زیرزمینی  GRIخواهدد شدد ] .[9شد یعی و دائیندیسدرجاز
( )2017شد مطا عۀ دوند خاکسا ی و ترسا ی هواشناسی بدر
اا د تددراز سددطر آ شدیاه دۀ پریاددان اعددال کرشنددد کدده
نمایههای خاکسا ی هواشناسی  ZSI ،MCZI ،CZI ،SPIشد
مقیاس زمانی میدانمددع و ب ندمددع دابطدۀ معنداشادی بدا
تغییراع تراز سطر آ شدیاهه شادش؛ و بدا داد اخدتالا اداز
میان دخداش خاکسا ی و اا تراز سطر آ شدیاهده دوابدط
دگرسیونی شد مقیاس زمدانی کوتداهمددع نیدز بهبدوش یااد
] .[10کوشکی و همکادان ( )2017شد مطا عۀ دابطدۀ زمدانی
خاکسددا ی هواشناسددی و هیددددو وژیکی شد حوض دۀ کرخدده
ناان شاشند بی ضریب همبستگی باد -شبدی جریدان و شو
شاخص  SPI-SDIشد ههداد گدا زمدانی ،دابطدۀ مسدتقیم و
معندداشادی شد سددطر  99شدلددد وجددوش شادش و خاکسددا ی
هیددو وژیکی با تأخیر زمانی خی ی کوتداه شد حوضدۀ کرخده
پس از خاکسا ی هواشناسی دخ میشهد ].[11
پژوهش حاضر با توجه به کمبوش مناب تلقیقاتی شد مودش
دابطدددۀ زمدددانی میدددان شو اددداز خاکسدددا ی هواشناسدددی و
هیددو وژیکی و اهمید اید مسدئ ه شد مددیری منداب آ
حوضه هدا شدک گراتده اسد  .بدا توجده بده عدد ماداهدۀ
خاکسددا یهددای حدددی هواشناسددی طددی شودههددای آمددادی
ثب شده نیاز به مدلسدازی استوکسدتیکی و شد عدی حدال
است اشه از مدلهای باد و دوانا وجوش شادش کده مدیتواندد
عد قطعی معناشادی دا بر نتایج بهشس آمدده اعمدال کندد.
موضو تلقیق و دوشی که برای انجا آن طراحی شده اس ،
برای نخستی باد مودش بلث قراد میگیدرش .بدر اید اسداس و
برای دسیدن به اهداا پدژوهش ،شد تلقیدق حاضدر ابتددا بدا
است اشه از تاب هگا ی احتمال براز شاشهشده بر باد هدای
ثب شده به تو ید باد های حدی کمینه اقدا مدیشدوش .شد
ای حا موتود تو ید شاشههای باد کم به لودع تصداشای
آنقدد تکراد خواهد شد کده خاکسدا یهدای هواشناسدی بدا
تداو از یک ماه تا  60ماه تو ید شدوش .سدپس ،بدرای شیددن
وضعی دوشخانهها شد هنی حا تی ،از باد های یاششده بده
عنوان ودوشی مدل  SWATاست اشه به عمد مدیآیدد .بدرای
تعیی ماخصاع خاکسا ی هواشناسی و هیدددو وژیکی نیدز
بهترتیب از شاخصهای  SPIو  SDIاست اشه شده و شد نهای ،
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با شبیهسازی شرایط حدی شد حوضۀ مطا عهشده بدهشاعداع،
عد قطعی نتایج با ماخص کرشن باندد اعتمداش بدر اسداس
دو همبستگی متقاط تعیی میشوش.
مواد و روشها
منطقۀ مطالعاتی

منطقۀ مطا عه شده حوضۀ تای انز ی (اومناع) مسداحتی
برابر  3740کی ومترمرب شادش .بیاتری و کمتدری ادت دا

از سطر شدیا شد حوضه بهترتیب برابر با  -16تا  1815متر،
میانگی بادنددگی شد حوضده برابدر بدا  1260می دیمتدر و
بیاینه و کمینۀ شما برابر بدا  35و  -1شدجدۀ سدانتیگدراش
اس  .حوضدۀ مدودش نظدر بدا  9ایسدتگاه هواشناسدی و 20
ایستگاه هیددومتری شادای آماد  30سا ه ( 1364تا )1394
برای مطا عه انتخدا شدد .نقادۀ موقعید ایسدتگاههدای
هواشناسی و هیددومتری منطقده شد شدک  1آودشه شدده
اس .

شکل  .1موقعیت مکانی ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی در محدودۀ مطالعاتی فومنات

تعیین تأخیر زمانی و بررسی عدم قطعیتها

شد ای تلقیق ،سعی شد با است اشه از دو هدای شدماد
ارکانس و ماتریسهای همبسدتگی تقداطعی زمدان تدأخیر
میددان شو ادداز خاکسددا ی هواشناسددی و هیددددو وژیکی،
براسدداس مادداهداع موجددوش ،تعیددی شددوش .بددرای تعیددی
کالسهای خاکسا ی هواشناسدی از شداخص  SPIو بدرای
خاکسا ی هیددو وژیک از شاخص  SDIاست اشه شد .برای
تو ید شرایط خاکسا ی هواشناسی شیده ناده بدا بزدگدی،
مدع شوا و شدعهای مخت و ،اراتر از آنچه تا کنون شیده

شده و ی ملتم اس از دو های تو ید اعداش تصداشای و
شبیهسازی مصنوعی بداد اسدت اشه شدد تدا بتدوان عدد
قطعی نتدایج دا نیدز تعیدی کدرش .بدرای اعمدال وضدعی
خاکسا ی هیددو وژیکی شد سنادیوهای مخت و خاکسا ی
هواشناسی ،از مدل بیالن آ  SWATاست اشه شد.
شمارش فراوانی در سری زمانی و مدل بیالن آب

شد دو شماد شد سری زمانی ،برای تعیی اال ۀ زمانی
بی خاکسدا ی هواشناسدی و هیدددو وژیکی ،از شدماد
تأخیرهای ات ا ااتاشه شد نمدوشاد همپوشدانیشددۀ بداد -

رضی و شکوهی :تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تأخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و ...

دوانا است اشه میشوش .برای ای منظود ،سریهای زمدانی
بداد و دوانددا اسددتاندادششددده ترسددیم شددده و شددماد
تأخیرها برای پایی ااتاشگیهای شو نموشاد ،به دو شستی
و یا با است اشه از برنامدهنویسدی انجدا شدد .شد اید دو
میتوان شد شو حا ودوش به خاکسا ی و یا خدرو از آن،
اختالا زمانی بی خاکسدا ی هواشناسدی بدا خاکسدا ی
هیددو وژیکی متناظر دا مدد نظدر قدراد شاش .ا بتده ،شد اید
دو شدددع خاکسددا ی تددأثیری دوی شددماد تعددداش
تأخیرهای زمانی ندادش .برای شیدن اثر شدع خاکسا ی بر
تأخیر زمانی ،میتوان بده جدای سدریهدای خدا بداد و
دوانا  ،از سریهای شددعهدای خاکسدا ی هواشناسدی و
هیددو وژیکی است اشه کرش .برای پیشبینی شدع و تدأخیر
خاکسا ی هیددو وژیکی بر اساس خاکسا ی هواشناسی از
دو مدل بیالن آ که قاشد به پیشبینی وضعی دواندا
بر حسب باد های حدی (حداق هدا بدا شودههدای تدداو
مت اوع) شدبیهسدازی شدده باشدند ،اسدت اشه شدد .بدرای
شبیهسازی باد های حدی ،اعداش تصاشای برحسب توزی
باد شد ایستگاه مدودش نظدر شد ندر اادزاد  Minitabتو یدد
شدند؛ سپس به کمک مدل بیالن آ  SWATو با است اشه
از نقاۀ دقومی ادت ا  ،کادبری اداضی ،باا خا حوضده و
نقاۀ شیب حوضه که از دوی نقاۀ دقومی ادت دا حوضده
تهیه شد ،پیشبینی وضعی هیددوک یماتو وژیکی حوضدۀ
اومناع شد سنادیوهای مدیریتی انجا شده و زمدان تدأخیر
بی وقدای هدمادز شد شو اداز هواشناسدی و هیدددو وژیکی
تعیی شد .نتدایج واسدنجی و اعتبادسدنجی مددل ،لدل
نتایج دا تأیید کرش .هگدونگی اسدت اشه از مددل بدیالن آ
 SWATشد مقا دۀ شیگددری از نویسددندگان بردسددی شددده و
نتایج آن گزاد شده اس ].[2
عدم قطعیت

از گا های اساسی شد مطا عاع هیدددو وژیکی و مطا عداتی
که بر پایۀ اسدت اشه از مددلهدا اسدتواد هسدتند ،بردسدی و
تل ی عد قطعی اس  .از طرادی ،هگدونگی بده کمید
شدآودشن عد قطعی و تعیی میزان قطعی نتایج ،بسدیاد
اهمی شادش .یکی از دو های بیدان کمدی عدد قطعید ،
ماخص کرشن باند اعتماش برای نتایج بهشس آمده اس  .به
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منظددود تعیددی باندد اعتمدداش بددرای تددأخیر زمددانی بددی شو
خاکسا ی ،با اسدت اشه از تکنیدک تو یدد اعدداش تصداشای،
شاشههای بادندگی برای حایع مخت و اق یمی و آ وهوایی
تو ید شده و با است اشه از مدل بیالن آ  ،شبیهای متناظر
آن تو ید میشوش .به ای ترتیب ،میتوان برای شددعهدا و
مددددعهدددای مخت د دو خاکسدددا یهدددای هواشناسدددی و
هیددو وژیکی ،بدا اسدت اشه از دو همبسدتگی متقابد یدا
خوشهمبستگی ،معناشادی تأخیرهای زمانی بهشس آمدده دا
آزموش .شد ای مطا عه به منظود ناان شاشن عدد قطعید ،
باند اعتماش برای نتایج بهشس آمده تعیی شد.
آزمون معناداری تأخیر زمانی

بددرای مطا عددۀ معندداشادی تددأخیر زمددانی میددان شو نددو
خاکسا ی ،از آزمون معناشادی  Trاست اشه شد .ای آزمون،
ادتبا میدان نتدایج شو شداخص خاکسدا ی هواشناسدی و
هیددو وژیکی دا تعیی میکند .به بیان شیگر ،با است اشه از
ای آزمون ،معناشادی اال ۀ زمانی میان شرو خاکسدا ی
هواشناسی تا اثرگذادی آن بر دوشخانه (شدرو خاکسدا ی
هیددو وژیکی) بهشس خواهد آمد .آمادۀ  Trاز معاش ۀ  1به
شس میآید و با یک جددول توزید  tو شدجدۀ آزاشی n-2
مقایسه میشوش:
()1
شد معاش دۀ یاششددده n :تعددداش مادداهداع و  rپیرسددون،
معیادی از همبستگی اس که ضریب همبستگی خطی نا
شادش و از معاش ۀ  2ملاسبه میشوش:
()2
شد معاش دۀ یاششددده X :و  Yشو متغیددری هسددتند کدده
معن داشادی ادتبددا میددان آنهددا آزم دایش شددده و  Sxو Sy
انلراا از معیداد اید شو متغیدر اسد  .شد اید آزمدون شد
لودتی که  Pvalue<0.05باشد ،ارض لد ر شد سدطر 95
شدلد قاب قبول خواهد بوش.
شک  2جریان نمای پژوهش دا ناان میشهد.
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شکل  .2جریان نمای پژوهش

نتایج و بحث
تعیین زمان تأخیر میان فازهای هواشناسی و هیدرولوژی
(بارش و رواناب)

پس از شماد تأخیرهای زمانی شد سدری زمدانی بداد -
دوانا حوضه و نیز شبیهسازی حوضه با اسدت اشه از مددل
بیالن آ و استخرا خروجیهای آن؛ مقایسۀ نتایج ای شو
دو انجا شد .جدول  1آمداد تدأخیر زمدانی بدرای ههداد
ایستگاه هواشناسی و هیددومتری ماتر دوی دوشخانهها
دا برای حا مااهداتی و همچنی مدل ناان میشهد .با
توجه به نتایج ،متوسدط خطدای مددل شد پدیشبیندی 20
شدلد اس که کادایی مدل شد شبیهسازی تأخیر زمدانی دا

تأیید میکند .با توجه به اینکه نتایج حال از مدل تطدابق
خوبی با مقاشیر مااهداتی شاش  ،میتوان نتیجه گرا که
شد مودش تأخیر زمانی نیز ای تأییدد وجدوش شادش و بندابرای
برای پیشبینی خاکسا یهای آینده نیز میتدوان بده اید
نتایج تکیه کرش .برای مثال ،نتدایج تدأخیر زمدانی شد مدودش
ایستگاه طاسکوه ناان شاش سهم تأخیر کمتر از یکماهده و
یکماهه 78 ،شدلدد؛ شوماهده 17 ،شدلدد و سدهماهده5 ،
شدلد اس  .به ای معنا که بدا هدر بداد کداهش بداد  ،بدا
احتمال  78شدلد تا یکماه آینده و با احتمدال  95شدلدد
شد شو ماه آیندده جریدان دوشخانده از خدوش کداهش نادان
خواهد شاش.

جدول  .1احتمال تأخیر زمانی مشاهداتی و شبیهسازیشده برای هر ایستگاه
ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هیدرومتری

طاسکوه
ق عه دوشخان
کسما
دش

طاسکوه
ق عه دوشخان
هومثقال
پ سازمان آ

احتمال تأخیر زمانی مشاهداتی()%

احتمال تأخیر زمانی مدل ()%

یکماهه و کمتر

دوماهه

سهماهه

یکماهه و کمتر

دوماهه

سهماهه

78
82
83
88/5

17
15
17
11/5

5
3
0
0

82
80
79
85

16
18
20
15

2
2
1
0

رضی و شکوهی :تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تأخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و ...
بررسی اثر شدت و تداوم خشکسالی هواشناسی بر تأخیر
زمانی و تعیین عدم قطعیت

همانگونه که گ ته شد ،تدداو و شددعهدای خاکسدا ی
مااهدهشده شد شودۀ تادیخی سیسدا ه نمدیتواندد بیدانگر
همۀ شرایط ملتم شد منطقه باشد .بنابرای  ،با است اشه از
دو مون کاد و یعندی بدا اسدت اشه از شدیوۀ تو یدد اعدداش
تصاشای براساس تاب هگا ی احتمال حاکم بر باد منطقۀ
مطا عددداتی ،شد ایسدددتگاههدددای مادددتر هواشناسدددی و
هیددومتری به تو ید باد دوزانه اقدا شد .بدرای دسدیدن
به هدا یاششده ،تو یدد تصداشای شاشههدای بداد آنقددد
انجددا شددد کدده تغییددر ملسوسددی شد تددداو و شدددع
خاکسا یهای هواشناسی منطقه مالحظه ناد .برای اید
منظددود ،شددبیهسددازی تددا  20شودۀ زمددانی پددیش دا د و
بزدگتری تداو خاکسا ی معداشل  60مداه حالد شدد.
سپس ،با است اشه از باد های تو یدشده و با بهرهگیدری از
مدل  SWATهیددوگراا جریان تو ید شد .شد مرح ۀ بعدد
برای تعیی تأخیر زمانی میان شو خاکسا ی هواشناسدی و
هیددددو وژیکی ،بددا اسددت اشه از شدداخصهددای خاکس دا ی،
شدعهدای خاکسدا ی هواشناسدی و هیدددو وژیکی بدرای
شاشههای شبیهسازیشده ملاسبه شد .برای تعیدی تدأخیر
زمانی بی خاکسا ی هواشناسی و هیددو وژیکی میتدوان
عالوه بر شماد و تعیی اراوانی نسبی شد سری زمانی ،از
دو های دگرسیونی (همبسدتگی متقداط ) نیدز اسدت اشه
کرش .برای بردسی معناشادی تأخیرهای زمدانی ات دا ااتداشه
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میان شو نو خاکسا ی از آزمون معناشادی  tاست اشه شدد.
به بیان شیگر ،برای همۀ ایستگاههدای مادتر  ،معنداشادی
ادتبا میان شرو خاکسا ی هواشناسدی بدا تأثیرپدذیری
دوشخاندده از ایدد خاکسددا ی ،یعنددی شددرو خاکسددا ی
هیددو وژیکی آزمایش شد .از طرا شیگر ،برای شیددن اثدر
شدع خاکسا ی بر تأخیر زمانی ،کالسبندی شددعهدای
خاکسا ی هواشناسی نیز شد انجا آزمون  tمدد نظدر قدراد
شاشه شد .عالوه بر آن ،برای بردسی اثر تداو خاکسا ی بدر
تأخیر زمانی ،تداو های یک تا  60ماه شد نظر گراته شد.
بدددرای نمونددده ،شد شدددک هدددای  3و  4شو سدددری
شبیهسازیشده  SPIو  SDIبا تداو هدای  36و  60ماهده
برای ایستگاه طاسکوه ناان شاشه شده اس  .نتایج بیدانگر
آن اسد د کددده طدددول شودۀ خاکسدددا ی هواشناسدددی و
هیددو وژیکی برای هر شو سری شبیهسازیشدده یکسدان
بددوشه اسدد  .شد خاکسددا ی ممتددد  36ماهدده ،شدددع
خاکسا یها بیاتر بوشه اس  .اید امدر شد مدودش سدری
شاشه های تادیخی  30سا ه ماداهده شدده شد حوضده نیدز
برقراد بوش .از طرای ،نموشادهای بهشس آمده از سریهای
شبیهسازی شده با تداو های شیگدر نیدز همدی نتیجده دا
ناان شاشند .بنابرای  ،می توان نتیجه گرا که طول شودۀ
خاکسا ی هواشناسی و هیددو وژیکی شد حوضۀ اومنداع
یکسان اس  .ش ی ای داتاد حوضه دا می تدوان بده ابعداش
حوضه ،پوشش گیاهی و عمق کم خا مرتبط شانس .

شکل  .3نمودار  SPI – SDIشبیهسازیشدۀ ایستگاه طاسکوه برای تداوم  60ماهۀ خشکسالی
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شکل  .4نمودار  SPI – SDIشبیهسازیشدۀ ایستگاه طاسکوه برای تداوم  36ماهۀ خشکسالی

زمانهای تأخیر مودش توجه قراد میگیرش .همانگونده کده شد
شک هدای یاششدده ماداهده مدیشدوش ،تأخیرهدای زمدانی
بهترتیب کمتر از یکماهه تا پنجماهه و کمتر از یکماهده تدا
ه ماهه معناشاد اس  .از مقایسۀ نتایج بهشس آمدده بدرای
تداو های  36و  60ماهه میتوان نتیجه گرا که با اازایش
تداو خاکسا ی هواشناسی ،تأخیرهای زمانی طدوینیتدر و
تا ه ماه معناشاد شدهاند .به ای معنا که آثداد خاکسدا ی
هواشناسی تا ه ماه آینده بر داتاد هیددو وژیک دوشخانده
قاب مااهده اس ؛ اما همچنان بیاتری همبستگی مربدو
به تأخیر زمانی کمتر از یکماهه اس .

برای بردسی اثر تداو خاکسا ی هواشناسدی بدر تدأخیر
زمانی میان شو نو خاکسا ی از شو دو شماد ارکدانس
و آزمددون معندداشادی  Trاسددت اشه شددد .شددک هددای  5و 6
کود ددوگرا میددان شدداخص خاکسددا ی هواشناسددی ( )SPIو
هیددو وژیک ( )SDIترسیمشده شد ملیط نر اازاد Minitab
دا برای ایستگاه طاسکوه برای تداو های بدهترتیدب  36و 60
ماهه ناان میشهند .شد کود وگرا نمایش شاشهشدده شد اید
شو شک و بقیۀ شک هایی که شد اشامه خواهند آمد ،با توجه
به آنکه باد نقش پیشبیندیکنندده ( )Predictorو دواندا
نقش پاسخ ( )Responseدا ای ا میکنند ،اقط بخدش من دی
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رضی و شکوهی :تعیین اثر شدت و مدت خشکسالی بر زمان تأخیر بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی و ...
Cross Correlation Function for SPI, SDI
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شکل  .6منحنی آزمون معناداری تأخیر زمانی ایستگاه طاسکوه بر حسب ماه برای خشکسالی ممتد  60ماهه

طاسکوه ای نتیجه به شس آمده اس که احتمدال وقدو
زمان تأخیر یکماهه بی  30تا  70شدلد اس  ،حال آنکه
احتمال دخداش زمان تأخیر ه ماهه ،ل ر شدلدد بدوشه و
حداکثر شد  4شدلد مواق هنی زمان تأخیری بی شو ااز
خاکسا ی قاب دؤی اس  .نتایج بهشس آمدده بیدانگر آن
اس که اازایش تداو خاکسا ی تأثیر زیداشی شد منطقدۀ
مطا عاتی دوی زمان تأخیر نداشته و تأخیر زمانی یکماهده
و کمتر بیاتری احتمال وقو دا شادش .به بیان شیگر ،بهدغم
آنکه طوینیتری تأخیر زمانی بدی شو خاکسدا ی تدأخیر
ه د ماهدده بددوشه اس د  ،امددا پرتکرادتددری تددأخیر زمددانی
ات ا ااتاشه شد منطقه ،تأخیر یکماهه و کمتر اس  .کوتداه
بوشن مدع زمدان بدروز کدمآبدی بعدد از بدروز خاکسدا ی
هواشناسددی شد منطقدده ،تمهیددداع ذخیددرۀ آ دا بدده یددک
او وی شد مدیری مناب آ منطقه تبدی میکند.

هر یدک از شدک هدای 3دد  6نادانشهنددۀ یدک شودۀ
شبیهسازی از ادتبا میان باد و شبدی و بده بیدان شیگدر،
خاکسا ی هواشناسی و هیددو وژیکی اس  .اگر ای واقعده
تکراد شوش ،بنا به خالدی تصداشای بدوشن شاشه مدیتدوان
انتظاد شاش که زمان تأخیر شیگری بی شو شاشه به شسد
آید .برای شس یابی بده ک یدۀ حا د هدای ممکد شد اید
خصوص ،با است اشه از مبانی دو مون کاد و ،ادتبا میان
شو ااز 20 ،سری زمانی باد دوزانه  360دوزه تو یدد و بده
ازای هر شوده مدل  SWATاجرا شد .سپس ،با اسدت اشه از
دو شماد ارکانس برای سنادیوهای شدبیهسدازیشدده
شد هر ایستگاه باند اعتماش احتمال وقو تأخیرهدای زمدانی
ملاسبه شد .جدول  2نتدایج باندد اعتمداش احتمدال وقدو
تأخیرهای زمانی کمتر از یکماهه تا ه ماهدۀ دخشاشه شد
شاشههای شبیهسازیشده دا ناان میشهد .بدرای مثدال ،شد

جدول  .2جدول باند اعتماد احتمال وقوع تأخیرهای زمانی برای دادههای شبیهسازیشده
ایستگاه هواشناسی

ایستگاه هیدرومتری

طاسکوه
ق عه دوشخان
کسما
دش

طاسکوه
ق عه دوشخان
هومثقال
پ سازمان آ

باند اعتماد احتمال تأخیر زمانی دادههای شبیهسازیشده%
یکماهه و
کمتر
70-30
75-31
75-37
76-40

شوماهه

سهماهه

ههادماهه

پنجماهه

ششماهه

30-17
25-19
23-19
22-14

20-0
16.5-0
17-2
18-2

12-0
11.5-0
15-0
15-0

10-0
9.5-0
12-0
13-0

7-0
7.5-0
0
0

ه

ماهه
4-0
5-0
0
0
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کوتاهتر شده و برای شدیدتری خاکسا یهای هواشناسدی
( SPIکمتر از  )-2اقط تدأخیر زمدانی کمتدر از یدکماهده
معناشاد اس  .بنابرای  ،میتدوان نتیجده گراد بدا اادزایش
شدع خاکسا ی هواشناسی ،تدأخیر زمدانی میدان شو ندو
خاکسا ی کمتر شده اس  .به بیان شیگر ،با شدع گدرات
خاکسا ی هواشناسی ،داتاد هیددو وژیک دوشخانده تغییدر
میکند و نسب به شرایط خاکی سری تر واکدنش نادان
میشهد.

بهمنظود بردسی اثر شددع خاکسدا ی هواشناسدی بدر
تأخیر زمانی میان شو نو خاکسا ی نیز از دو شدماد
ارکانس و آزمون معناشادی  Trاست اشه شد .شک های  7تا
 10کود ددوگرا میددان شدددعهددای مخت ددو خاکسددا ی
هواشناسی دا با خاکسا ی هیددو وژیکی متناظر آن نادان
میشهد .همانگونده کده شد شدک هدای یاششدده ماداهده
میشوش ،تأخیرهای زمانی یک تا پنج ماهه معناشاد هستند،
و ی با اازایش شدع خاکسا ی ،تأخیرهای زمانی معنداشاد،
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شکل  .7منحنی آزمون معناداری تأخیر زمانی ایستگاه طاسکوه بر حسب ماه برای خشکسالی هواشناسی با شدت کمتر از -0/5
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شکل  .8منحنی آزمون معناداری تأخیر زمانی ایستگاه طاسکوه بر حسب ماه برای خشکسالی هواشناسی با شدت کمتر از -1
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شکل  .9منحنی آزمون معناداری تأخیر زمانی ایستگاه طاسکوه برحسب ماه برای خشکسالی هواشناسی با شدت کمتر از -1/5
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Cross Correlation Function for SPI_4, SDI_4
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شکل  .10منحنی آزمون معناداری تأخیر زمانی ایستگاه طاسکوه بر حسب ماه برای خشکسالی هواشناسی با شدت کمتر از -2

با توجه به مجموعه نتایج بهشس آمده شد مودش تدأخیر
زمانی برای شاشههدای ماداهداتی و نیدز شدبیهسدازیشدده
مددیتددوان گ د کدده شد حوض دۀ اومندداع اثددر هددر واقع دۀ
خاکسا ی هواشناسی حداکثر تا سه ماه بعد دوی دوشخانه
قاب مااهده اس  .ای شد حا ی اس که بیادتری تعدداش
تأخیر زمانی ات ا ااتاشه شد حوضه ،تأخیرهای یکماهه و یا
کمتدددر از آن اسددد  .اگدددر حوضددده شدددرایط بلراندددی
(خاکسا یهایی با شدع و شوا بزدگتدر) دا تجربده کندد؛
داتاد هیددو وژیک حوضه تغییر خواهد کرش ،به ای م هدو
که با اازایش شوا خاکسا ی هواشناسدی ،اثدر خاکسدا ی
هواشناسی تا زمان طوینیتری دوی دوشخانه قاب مااهده
خواهد بوش .از طرای ،اازایش شدع خاکسدا ی منجدر بده
کوتاهتر شدن تأخیر زمانی میشوش .به بیان شیگدر ،حوضده
به خاکسا یهای شدیدتر پاسدخ سدری تدری خواهدد شاش.
نتیج دۀ شیگددر آنکدده اثددر هددمزمددان ااددزایش شدددع و شوا
خاکسددا ی هواشناسددی موجددب طددوینی شدددن تددأثیر
خاکسا ی هواشناسی بر دوشخانه میشوش و ای اثرپدذیری
از  3ماه تا  5ماه اازایش مدییابدد (بدرای خاکسدا یهدای
شدید و ممتد  36ماهه).
نتیجهگیری
هدا ال ی تلقیق حاضر ،تعیی مدع زمدان شد شسدترس
برای مدیری مناب آ شد حا کمآبدی پدس از ماداهدۀ
خاکسا ی هواشناسی اس  .با توجه به آنکه دابطۀ ع د و
مع و ی میدان بداد و دواندا شد حا د شدبیهسدازی بدا
است اشه از دو های آمادی قابد اسدتنبا نیسد  ،بدرای
تعیددی تددأخیر زمددانی میددان خاکسددا ی هواشناسددی و

هیددددو وژیکی ،از مدددل بددیالن آ  SWATاسددت اشه شدد.
شماد تأخیرهدای زمدانی دخشاشه شد نموشادهدای بداد -
دوانا استاندادششده بدرای شاشههدای ماداهداتی و مددل،
منجر به تعیی شدلد احتمال وقدو تأخیرهدای زمدانی شد
حوضۀ مودش مطا عه شد .به ای ترتیدب ،سدهم هدر یدک از
تأخیرهای زمدانی بدرای ایسدتگاههدای موجدوش شد منطقده
تعیی شد .نتایج ناان شاش مدل بیالن آ برای پیشبیندی
تأخیرهای زمانی اقط  20شدلد خطا شاشته اس  .به بیان
شیگر ،با اطمینان  80شدلدد مدیتدوان از مددل بدیالن آ
 SWATبددرای تعیددی تأخیرهددای زمددانی میددان شو نددو
خاکسا ی است اشه کرش .نتیجۀ بهشس آمده شد ادتبدا بدا
قاب ی مدل  SWATبرای شبیهسازی باد دواندا مؤیدد
نتایج بهشس آمده شد تلقیقاع غالمی و نصدیری (،)2014
ویالیس و همکادان ( ،)2015عباسپود و همکادان ()2015
و توانایی مدل و ماابه زمان تأخیر شدبیهسدازیشدده و
نمونۀ تادیخی مؤید نتایج بهشس آمده شد مطا عدۀ دضدی و
شکوهی ( )2020اس .
دو ویژهای که شد ای تلقیق برای بردسی اثدر تدداو و
شدع خاکسا ی هواشناسی بدر خاکسدا ی هیدددو وژیکی و
تأخیر زمانی میان شو ااز خاکسا ی ادائه شده اسد  ،از دو
تو ید اعداش تصاشای براساس تاب هگدا ی احتمدال حداکم بدر
بدداد منطقددۀ مطا عدداتی و شددبیهسددازی سددری شاشههددای
باد های حدی کمینه با زمانهای تداو مخت و (تا  60ماه)
است اشه میکند و سدپس مقداشیر دواندا متنداظر بدا سدری
شاشههای باد دا با اسدت اشه از مددل بدیالن آ  SWATبده
شس میشهد .شد ای دو کالسهای خاکسا ی هواشناسی
و هیددو وژیکی بهترتیب با است اشه از شاخصهای  SPIو SDI
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ملاسبه و تعیی میشوش و با شماد و تعیی اراوانی نسبی
تأخیرهددا شد سددری زمددانی بدده همددراه اسددت اشه از دو هددای
دگرسیونی (همبستگی متقاط ) تعیی زمان تأخیر میدان شو
 نتدایج نادان شاش اادزایش.ااز خاکسا ی دا ملاسبه میکندد
 منجددر بدده طددوینی شدددن،تددداو خاکسددا ی هواشناسددی
)تأثیرپذیری دوشخانه از خاکسا ی (خاکسا ی هیددو وژیکی
 اازایش شدع خاکسا ی موجب کاهش تأخیر زمانی.میشوش
.  سری تدر اسد،شده و پاسخ حوضه به خاکسا یهای شدید
برای بردسی عد قطعی پیشبینی زمان تأخیر میان شو اداز
خاکسا ی با توجه بده طبیعد تصداشای شاشههدای بداد و
 باند اعتماش احتمایتی زمان یاششده با است اشه از مبانی،جریان
 شدSWAT دو مون کاد و و از طریق اجرای متعددش مددل
مقاب سری زمانی باد شبیهسازیشده برمبنای تاب هگا ی
 ادزیدابی انجدا شدده نادان شاش شد.احتمال غا ب ساخته شدد
حوضۀ اومناع ملتم تری زمان تأخیر مااهدۀ خاکسدا ی
.  یک ماه بعد از ظهود خاکسا ی هواشناسی اس،شد دوشخانه
شد باند اعتماش بهشس آمده برای زمان تأخیر میدان شو اداز شو
 نخس اینکه میانۀ باند به ازای طوینی.نکته شدخود توجه بوش
شدن زمان تأخیر کوهک میشوش و شو اینکه پهنای باندد بدا
طوینی شدن زمان تأخیر کوهکتر میشوش که نادانشهنددۀ
قطعی بیاتر شد عد احتمال دخداش زمدان تدأخیر بیادتر از
. یک ماه بی خاکسدا ی هواشناسدی و هیدددو وژیکی اسد
کوتاه بوشن مدع زمان بروز کمآبدی بعدد از بدروز خاکسدا ی
هواشناسددی شد منطقدده از نظددر مدددیری مندداب آ اهمی د
 ای د اال د ۀ کوتدداه یددکماهدده از زمددان وقددو.بسددیادی شادش
، خاکسا ی هواشناسی تا تل تأثیر قدراد گدرات منداب آ
زو مدیری بهینۀ مناب آ دا با توجه به مدع زمان کوتاهی
که برای اعمال برنامههای مددیریتی شد اختیداد مددیران آبدی
. گوشزش میکند،وجوش شادش
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