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مطالعة تطبيقی نمايههای هواشناسی با نمايههای هيدرولوژيکی برای پايش خشکسالی به روش دادهکاوی
(مطالعة موردی :ايستگاه ارازکوسه ،استان گلستان)
4

فاطمه تيموری ،1خليل قربانی ،*2جواد بذرافشان ،3حسين شريفان

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 .2استاديار هواشناسی کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
 .3استاديار هواشناسی کشاورزی پرديس علوم کشاورزی و منابع طبيعی دانشگاه تهران
 .4دانشيار آبياری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
(تاريخ دريافت1393/7/14 :ـ تاريخ تصويب)1394/3/11 :

چکيده
تداوم کمبود بارش در يک منطقه نسبت به ميانگين بلندمدت (خشکسالی هواشناسی) باعث کاهش جريان آب رودخانه
و افت تراز آب زيرزمينی (خشکسالی هيدرولوژی) میشود .برای کمّی کردن خشکسالی ،نمايههای متعددی تعريف
شده است .در اين پژوهش از دو نماية خشکسالی ،شامل نماية بارش استانداردشده ( )SPIو نماية جريان رودخانة
استانداردشده ( ،)SSIبه ترتيب ،برای پايش خشکسالی هواشناسی و خشکسالی هيدرولوژيکی استفاده شد .اين نمايهها
هر يک در دستههايی طبقهبندی میشوند و هر طبقه بيانگر وضعيتی از شدت خشکسالی است .هدف در اين تحقيق
مطالعة تطبيقی نمايههای خشک سالی هواشناسی و هيدرولوژيکی در ايستگاه ارازکوسه واقع در استان گلستان است که
با استفاده از قوانين انجمنی در دادهکاوی انجام شده است .پس از محاسبه و طبقهبندی نمايههای  SPIو  SSIدر پنجرة
زمانی دوازدهماهه با تعريف سناريوهای مختلف مشخص شد تطابق کاملی بين خشکسالی هواشناسی و هيدرولوژيکی
وجود ندارد و با توجه به وضعيت خشکسالی در دورههای قبل جريان رودخانه رفتاری متفاوت نشان میدهد .همچنين،
کمبود بارش با تأخير کمتری نسبت به بيشبود بارش بر جريان رودخانه تأثير میگذارد.
کليدواژگان :خشکسالی هواشناسی ،خشکسالی هيدرولوژيکی ،دادهکاوی ،قوانين انجمنی.

مقدمه

*

خشکسالی جدّیترين معضل فيزيکی برای کشاورزی در جهان
محسوب میشود و عبارت است از نبود يا اندک بودن بارش در
يک دورة طوالنی ،که عدم توازن در ميزان آب و در نتيجة آن
کمبود آب ،نابودی گياهان ،کم شدن شدت جريان آب ،و کاهش
عمق آبهای سطحی و خاک مرطوب را به دنبال دارد .وقوع اين
پديده میتواند برای عرصههای مختلف کشاورزی ،اقتصادی،
توليدی ،و  ...بسيار زيانآور باشد .بنابراين ،مقابله با اين پديده
اهميت زيادی دارد .سامانههای پايش خشکسالی ابزاری مهم
جهت اتخاذ اقدامات مناسب برای مقابله با آثار خشکسالی به
شمار میآيند که قادر به ارائة اطالعات بههنگام در زمينة دوام،
شدت ،و توسعة جغرافيايی خشکسالی در يک ناحيه هستند.
خشکسالی انواع متفاوتی دارد که بر اساس نمايههای مختلف
طبقهبندی میشوند .زمانی که مقدار بارش طی دوره کمتر از
* نويسندة مسئولghorbani.khalil@yahoo.com :

مقدار متوسط آن باشد خشکسالی هواشناسی اتفاق میافتد و
با نمايههای مبتنی بر بارش ،مانند ،RAI4 ،PNPI3 ،SIAP2 ،SPI1
و  ...سنجيده میشود )1996( Hayes et al. .مقايسهای بين دو
نماية بارش استانداردشده و نماية پالمر جهت بررسی
خشکسالیهای دشتهای جنوبی و جنوب غربی امريکا انجام
دادند و نتيجه گرفتند نماية بارش استانداردشده دستکم يک ماه
زودتر از نماية پالمر وقوع خشکسالی را پايش میکند و پيشنهاد
کردند نماية بارش استانداردشده عمالً همچون ابزاری سودمند
برای پايش خشکسالی جايگزين نماية پالمر در اياالت متحده
شود )2007( Ensafi Moghaddam .در ارزيابی چند نماية
خشکسالی هواشناسی در حوضة درياچة نمک به روشهای
آماری به اين نتيجه رسيد که فراوانی مقادير مختلف نماية SPI
و  ZSIرفتار و عملکرد مناسب و تقريباً مشابهی دارندZare .
1. Standardized Precipitation Index
2. Standard Index of Annual Precipitation
3. Percent of Anomaly Precipitation Index
4. Rainfall Anomaly Index
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 )2010( Abyane et al.با مطالعة تطبيقی چهار نماية
خشکسالی هواشناسی بر پاية عملکرد نسبی گندم در استان
همدان دريافتند نماية  SPIو  SIAPشدت و تداوم خشکسالی
را بهخوبی برآورد میکنند و نماية  SPIاز نظر شدت
خشکسالیهای برآوردی با نماية زراعی عملکرد نسبی گندم
همخوانی مطلوبتری دارد.
نوع ديگر خشکسالی ،خشکسالیِ هيدرولوژيکی است و
هنگامی روی میدهد که جريان آبهای سطحی سطح آب
درياچهها و منابع آبی کاهش میيابد .از نمايههای خشکسالی
هيدرولوژيکی ،که بر کاهش دبی جريان رودخانه استوار است،
میتوان به نماية جريان سطحی استانداردشده )SSI( 1و نماية
کمبود جريان سطحی )SDI( 2اشاره کرد.
با توجه به اينکه اندازهگيری شدت بارش نسبت به دبی و
تراز آب زيرزمينی آسانتر است و تعداد ايستگاههايی که کار
اندازهگيری بارش را انجام میدهند نسبت به ايستگاههای
هيدرومتری بيشتر است و توزيع مکانی بهتری دارند،
پژوهشگران به دنبال آن هستند که رابطهای منطقی بين
خشکسالی هواشناسی و هيدرولوژيکی پيدا کنند .در اين زمينه
 )2006( Mozafariبا بررسی تطابق خشکسالی هيدرولوژيک و
هواشناسی در شيرکوه يزد به اين نتيجه رسيد که در ايستگاه
اسالميه بين بارندگی و دبی رابطة معنادار وجود ندارد .اما در
ايستگاه فخرآباد ضريب همبستگی  0/43در سطح  95درصد
معنادار است )2009( Shahrokhvandi et al. .ارتباط
خشکسالی هيدرولوژيک با بارش را در حوضة خرمآباد بررسی
کردند .با بررسی همبستگیهای متوالی مشخص شد همبستگی

 SDIدر مقياس سهماهه وجود دارد.

برای برقراری ارتباط بين دادهها از مجموعة الگوريتمها در
قالب دادهکاوی 3استفاده میشود .دادهکاوی طريقة کشف عملی
الگويی معنادار ،شکل ،و روند از ميان دادهها با استفاده از تکنيک
تشخيص الگو مانند شبکة عصبی ،آموزش ماشين ،و الگوريتم
ژنتيک است که توانايی تشخيص خودکار دانش موجود را دارد و
از ديگر روشهای تجزيهوتحليل دادهها به دليل کشف ساختار
پنهان ،نسبتها ،الگوها ،و عالئم متفاوت است .قوانين انجمنی

4

يکی از الگوريتمهای دادهکاوی است که برای يافتن الگوی بين
دادهها و مطالعة تطبيقی آنها استفاده میشود .مطالعاتی در
زمينة استفاده از قوانين انجمنی در خشکسالی انجام شده که
برخی از آنها در ادامه میآيد.
 )2002( Tadesseپارامترهای اقيانوسی ،اقليمی ،و هواشناسی
را برای کشف قواعدی که بتوانند رخداد خشکسالی را تشخيص
دهند به کار گرفت و به اين نتيجه رسيد که بيشتر رخدادهای
خشکسالی با مقادير مثبت نماية نوسانات جنوبی ،مقادير منفی
نماية  ENSOچندمتغيره ،و مقادير منفی نوسانات دهکی آرام
مرتبطاند )2004( Harms and Deogun .از دادهکاوی برای
مديريت خشکسالی استفاده کردند و در کاوش قواعد انجمنی
متوالی با قيود تأخير زمانی ارتباطاتی بين حوادث ضمنی اقليمی
در مقياس جهانی و شرايط محلی خشکسالی يافتند.

Dhanya

 )2009( and Nagesh Kumarبرای ارتباط خشکسالیها و
سيلها در هندوستان با دادههای اقليمی از قواعد انجمنی
استفاده کردند و روابط مستحکمی بين نمايههای اقليمی
منتخب با رويدادهای بارش حدی به دست آوردند.

Ghorbani

بين بارش مهر و آبان و آذر با خشکسالی هيدرولوژيک همين

 )2010( et al.قوانين انجمنی را در مطالعة تطبيقی نمايههای

Heydari et al.

هواشناسی  SPIو  SIAPبه کار بردند و وقوع همزمانی طبقات

زمان معنادار است .همچنين نتايج تحقيقات

( )2009در شهرستانهای اروميه و خوی نشان داد در شهرستان
اروميه خشکسالی هيدرولوژيکی با تأخير زمانی يکماهه و در
خوی با تأخير زمانی دوماهه نسبت به خشکسالی هواشناسی
بروز کرده است )2011( Babaei et al. .فاصلة زمانی رخداد
خشکسالیهای هواشناسی و هيدرولوژيکی را در حوزة آبخيز
زايندهرود بررسی کردند .نتايج نشان داد با وجود همبستگی
ضعيف بين دو نماية  SPIو  SWSIدر طول دورة آماری ،فاصلة
زمانی بين دو رخداد بين سه تا يازده ماه با ميانگين هفت ماه
متغير است .نتايج تحقيقات  )2012( Mofidi pour et al.در
حوضة آبخيز اترک نشان داد بيشترين همبستگی بين  SPIو
1. Standardized Stream flow Index
2. Stream flow Deficient Index

خشکسالی اين دو نمايه را بررسی کردند.

Fattahi et al.

( )2012از قواعد انجمنی برای رصد وقايع بارندگی و خشکسالی
با استفاده از دمای سطح آب خليجفارس و دريای سرخ استفاده
کردند .نتايج نشان داد با اينکه الگوريتم تهيهشده قادر است
شرايط خشکی متوسط تا رطوبت شديد را پيشبينی کند ،شرايط
خنثی نيز با احتمال بسيار زياد و اطمينان باال قابل پيشبينیاند.

با اينکه دادهکاوی در مطالعات مختلف در زمينههای
هواشناسی و خشکسالی به کار رفته ،در مطالعات اندکی جهت
کشف روابط خشکسالی هيدرولوژيکی و هواشناسی از آن

3. Data Mining
4. Association Rules

تيموری و همکاران :مطالعة تطبيقی نمايههای هواشناسی با نمايههای...

استفاده شده است .بر اين اساس ،هدف اين تحقيق بررسی
روابط خشکسالیهای هيدرولوژيکی و هواشناسی بر اساس

جدول  .1طبقهبندی حالتهای مختلف خشکسالی هواشناسی بر اساس
نماية SPI

قوانين انجمنی در ايستگاه ارازکوسه است.

مواد و روشها
منطقة مطالعاتی

منطقة مطالعاتی اين تحقيق ايستگاه ارازکوسه است که بر
رودخانة چهلچای ،از شاخة فرعی رودخانة گرگانرود ،در
مجاورت شهر گنبد قرار دارد با موقعيت جغرافيايی به طول 55
درجه و  8دقيقه ،عرض جغرافيايی  37درجه و  13دقيقه ،ارتفاع
 34/5متر از سطح آبهای آزاد ،و مساحت حوضة آبخيز
 1678/1کيلومتر مربع .تجهيزات آن اشل و ليمينوگراف و پل
تلفريک است.
در اين تحقيق از آمار چهل و پنج سالة (1345ـ )1389
بارندگی ايستگاه هواشناسی و دبی رودخانة ايستگاه هيدرومتری
ارازکوسه در مقياس زمانی ماهيانه استفاده شد .پس از کنترل
کيفی و تصحيح و تکميل آمار با روشهای آزمون جرم مضاعف و
رابطة همبستگی ،نمايههای خشکسالی هواشناسی و
هيدرولوژيکی به شرح زير محاسبه شدند.
استخراج نمايههای خشکسالی

برای خشکسالی هواشناسی نماية  SPIو برای خشکسالی
هيدرولوژيکی نماية  SSIبه شرح زير استخراج شدند:
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حالت

محدوده

وضعيت خشکسالی

0
1
2
3
4

1/5≥SPI
1≤ SPI ≤ 1/5
-1≤ SPI ≤ 1
-1/5 ≤ SPI ≤ -1
SPI ≤ -1/5

ترسالی شديد
ترسالی ماليم
نرمال
خشکسالی ماليم
خشکسالی شديد

نماية خشکسالی هيدرولوژيکی جريان رودخانة استانداردشده
()SSI

نماية  SSIکامالً مشابه نماية  SPIمحاسبه میشود با اين تفاوت
که در اين نمايه سری زمانی بهکاررفته دبی رودخانه به صورت
ماهيانه است (جدول .)2
پس از محاسبة نمايهها و اختصاص دادن آنها به طبقات
خشکسالی مربوطه سریهای زمانی به صورت کيفی (طبقة
خشکسالی) به صورت زير مرتب شد.
 :SSI12نماية خشکسالی هيدرولوژيک  SSIدر پنجرة زمانی
دوازدهماهه
 :SPI12نماية خشکسالی هواشناسی  SPIدر پنجرة زمانی
دوازدهماهه
 :SPI12-L12نماية خشکسالی هواشناسی  SPIدر پنجرة زمانی
دوازدهماهه با گام تأخيری دوازدهماهه

ـ نماية خشکسالی هواشناسی بارش استانداردشده
( :)SPIنماية  SPIرا  McKeeو همکاران ( )1993بر اساس اختالف
بين مقادير بارش و ميانگين بارش برای يک بازة زمانی مشخص و
تقسيم اين مقدار بر انحراف معيار بارش پيشنهاد کردند .نماية
بارش استاندارد بر محاسبات احتماالت وقوع بارندگی برای هر
مقياس زمانی استوار است .اين نمايه صرفاً از دادههای بارندگی
ماهيانه استفاده میکند و برای تشخيص کمبود ميزان بارندگی
در مقياسهای زمانی چندگانه ( ،24 ،12 ،6 ،3و  48ماه)
طراحی شده است .محاسبة  SPIشامل برازش تابع چگالی
احتمالـ که به عقيدة  McKeeو همکاران ( )1993مناسبترين
تابع تابعِ توزيع چگالی گاما استـ بر توزيع فراوانی بارندگی کل
برای يک ايستگاه معين است .پس از محاسبة تابع تجمعی کل،
تغيير شکل هم احتمالی تابع تجمعی گاما به متغير تصادفی
نرمال استاندارد ( Zيا  )SPIبا ميانگين  0و واريانس  1صورت
میگيرد و شدت خشکسالی محاسبهشده مطابق جدول 1
طبقهبندی میشود .در اين تحقيق نماية  SPIدر مقياس زمانی
 ،6 ،3و  12ماه محاسبه شد.

جدول  .2طبقهبندی حالتهای مختلف خشکسالی هيدرولوژيک بر اساس
نماية )Lorenzo-Lacruz et al., 2013( SSI

حالت

محدوده

وضعيت خشکسالی

0
1
2
3
4

1/64≥SSI
0/52 ≤ SSI ≤ 1/64
-0/52≤ SSI ≤ 0/52
-1/64 ≤ SSI ≤ -0/52
SSI ≤ -1/64

ترسالی شديد
ترسالی ماليم
نرمال
خشکسالی ماليم
خشکسالی شديد

مطالعة تطبيقی نمايههای خشکسالی با استفاده از قوانين
انجمنی

بهمنظور بررسی آثار خشکسالی بر منابع آب سطحی رابطة
دادههای استانداردشدة جريان ( )SSIبا سریهای زمانی  SPIدر
بازههای زمانی  ،6 ،3و  12ماه با استفاده از قوانين انجمنی در
حوضه بررسی شد.
قاعدة انجمنی ،که به صورت  x→ yتعريف میشود ،را
در يک مجموعة تراکنش nتايی در نظر میگيريم که

X
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پيشآيند قاعده و  yپسآيند آن است .اگر تعداد تراکنشهايی را
که شامل آيتم  xيا  yهستند به ترتيب با  nsو  naو تعداد
تراکنشهايی را که شامل آيتم  xهستند و آيتم  yرا نيز شامل
میشوند با  nasنمايش دهيم ،سنجشها و اطمينان 1و ليفت  2به
صورت زير تعريف میشوند (.)Ghorbani et al., 2010
الف( حمايت از پيشآيند )) ،(supp(xکه عبارت است از
احتمال وقوع پيشآيند در يک مجموعه تراکنش (رابطة :)1

na
(رابطة )1
n

supp(x)  p(x) 

ب) حمايت از قاعده )) ،(supp(x→yکه عبارت است از
احتمال وقوع قاعدة انجمنی  x→yدر يک مجموعه تراکنش
(رابطة :)2
(رابطة )2

nas
n

supp(x  y)  p(x  y) 

سنجش حمايت ،از آنجا که تعداد تراکنشها را به حساب
میآورد ،اغلب قيد تکرار نيز ناميده میشود .مجموعة آيتمهايی
که حمايتی بيشتر از مقدار آستانه داشته باشند مجموعة
آيتمهای بزرگ يا مکرر ناميده میشوند .مشکل عمدة اين
سنجش در نظر نگرفتن تراکنشهای نادر است .اين سنجش را
 )1993( Agrawal et al.معرفی کردند.
ج( اطمينان قاعده ،که عبارت است از احتمال وقوع
همزمانی پيشآيند و پسآيند در مجموعة تراکنشهايی که
شامل آيتم  xهستند (رابطة :)3
n
conf(x  y)  as
(رابطة )3
na
اين سنجش را نيز  )1993( Agrawal et al.معرفی کردند.
مسئلهای که در مورد اين سنجش وجود دارد اين است که به
تکرار پسآيند در يک مجموعه داده حساس است؛ طوری که
پسآيندهای با مقادير حمايت باال به طور خودکار اطمينان با
مقادير باال توليد میکنند .حتی اگر قاعدة انجمنی بين آيتمها
موجود نباشد ،مقدار اين سنجش نيز بين  0تا  100درصد تغيير
میکند.

وقايع نادر مشکلی ندارد و بين  0تا بینهايت تغيير میکند.
مقادير کمتر از  1به اين معنی است که شرايط رضايتبخش از
پيشآيند احتمال پسآيند را در يک احتمال غير شرطی کاهش
میدهد .مقادير بزرگتر از  1به اين معنی است که شرايط
رضايتبخش از پسآيند احتمال پيشآيند را در يک احتمال غير
شرطی افزايش میدهد .اگر پيشآيند و پسآيند مستقل باشند،
مقدار ليفت برابر  1است (رابطة :)4
(رابطة )4
p x y 
p x  y 
n n

 as
p y 
p x  p  y 
na n s

lift 

پس از محاسبة نمايهها ،هر يک از طبقات خشکسالی SPI

و  SSIنماية  SSI12به منزلة پسآيند و نمايههای خشکسالی
هواشناسی محاسبه و يادشده همراه تأخير به منزلة پسآيند در
نظر گرفته شدند .با در نظر گرفتن پنج طبقه برای  SPIو پنج
طبقه برای  SSIجهت کشف روابط بين خشکسالی
هيدرولوژيک و هواشناسی و تأثير تأخيرهای زمانی خشکسالی
هواشناسی در حالتهای ساليانه ،نيم سال اول و دوم ،و فصلی از
قوانين انجمنی استفاده شد و قاعدههايی که از درصد اطمينان
باالتری برخوردار بودند قانون يا رابطة خشکسالی هواشناسی و
هيدرولوژيکی گزارش شدند.

يافتهها و بحث
با بررسی وضعيت طبقات خشکسالی و ترسالی هواشناسی طی
دورة مطالعاتی مشخص میشود  69درصد حاالت رخداده شرايط
نرمال را نشان میدهد و وضعيت خشکسالی و ترسالی شديد،
که جزء وقايع حدیاند ،حدود  15است (شکل .)1

ه) ليفت را ،که يکی ديگر از سنجشهای نکويی قاعده
است )1997( Brin et al. ،معرفی کردند .سنجش ليفت بيانگر آن
است که چند بار انتظار داريم پيشآيند و پسآيند با هم اتفاق
بيفتد .در جايی که از لحاظ آماری مستقل باشند اين سنجش با
1. Confidence
2. Lift

شکل  .1درصد تعلق هر طبقه از نماية خشکسالی هواشناسی  SPIدر پنجرة
زمانی دوازدهماهه

با بررسی وضعيت طبقات خشکسالی و ترسالی
هيدرولوژيکی طی دورة مطالعاتی مشخص میشود  40درصد

تيموری و همکاران :مطالعة تطبيقی نمايههای هواشناسی با نمايههای...

حاالت رخداده شرايط نرمال را نشان میدهد و وضعيت
خشکسالی و ترسالی شديد ،که جزء وقايع حدیاند ،حدود 10
است (شکل .)2
همچنين نمودار سری زمانی نمايههای  SPI12و SSI12
(شکل  ) 3روند مشابهی بين اين دو نمايه نشان نمیدهد؛ طوری
که بتوان به وضوح همزمانی يا يک تأخير زمانی را در وقوع
رخدادهای ترسالی و خشکسالی مشاهده کرد .اين مسئله باعث
میشود قوانين کلی و مستحکمی بين وقوع خشکسالی
هواشناسی و هيدرولوژيکی وجود نداشته باشد .با وجود اين ،به
منظور مطالعة تطبيقی اين نمايهها ،پس از طبقهبندی آنها ،با
توجه به سناريوهايی که در ادامه تعريف میشوند ،قوانين
احتمالی مشخص شدند.
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شکل  .2درصد تعلق هر طبقه از نماية خشکسالی هيدرولوژيکی  SSIدر
پنجرة زمانی دوازدهماهه

شکل  .3نمودار سری زمانی ماهيانة نمايههای  SPI12و SSI12

الف) قوانين بين خشکسالی هواشناسی سال قبل و سال
جاری با خشکسالی هيدرولوژيکی سال جاری

در اين سناريو متغيرهای  SPI12و  SPI12-L12به منزلة
پيشآيند و  SSI12به منزلة پسآيند در نظر گرفته شدند تا بر
اساس آنها اثر خشکسالی هواشناسی سال جاری و سال قبل
بر خشکسالی هيدرولوژيکی رودخانة ارازکوسه بررسی شود.
نتايج نشان داد خشکسالی هواشناسی سال قبل میتواند بر
خشکسالی هيدرولوژيکی تأثير داشته باشد؛ مثالً ،با اطمينان
بيش از  50درصد مشاهده شد سالی که وضعيت خشکسالی
هواشناسی در حالت نرمال قرار داشته ولی سال قبل خشکسالی
هواشناسی در وضعيت ترسالی يا ترسالی شديد بوده خشکسالی
هيدرولوژيکی در سال جاری وضعيت ترسالی را نشان میدهد
(جدول .)3
ب) قوانين بين خشکسالی هواشناسی سال جاری و

خشکسالی هيدرولوژيکی سال

قبل

با خشکسالی

هيدرولوژيکی سال جاری

برای اينکه بتوانيم اثر جريان رودخانه در سال قبل را بر
خشکسالی رودخانه در سال جاری ببينيم در اين سناريو
متغيرهای  SPI12و  SSI12-L12به منزلة پيشآيند و  SSI12به
منزلة پسآيند در نظر گرفته شدند .مهمترين نتايجی که از
اجرای الگوريتم آپريوری بر اين دادهها به دست آمد در ادامه
میآيد.
اگر خشکسالی هواشناسی شرايط نرمال را در سال جاری
نشان دهد ،ولی سال قبل جريان رودخانه وضعيت خشک داشته
باشد ،با اطمينان بيش از  90درصد ،انتظار داريم رودخانه در
سال جاری شرايط خشکی را نشان دهد.
شرايط خشکسالی شديد هواشناسی بعد از يک سال
ترسالی شديد هيدرولوژيکی با اطمينان بيش از  80درصد انتظار
شرايط خشکی ماليم را به وجود میآورد (جدول .)4
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SSI12  باSPI12-L12  وSPI12  قوانين بهدستآمده بين.3 جدول

پشتيبانی اطمينان پشتيبانی قانون ليفت
2 /3
2
1 /9
2
1 /6
1 /5
1 /3
1 /3
1 /2
3 /3
3 /1
2 /9
6/6

0/ 8
4/ 4
3/ 6
4/ 2
5
4/ 4
2/ 8
4/ 6
2/ 6
1/ 4
4/ 2
4/ 4
3/ 2

66/7
57/9
52/9
80/8
64/1
59/5
53/8
53/5
50
70
65/6
61/1
50

پيشآيند

پسآيند

رديف

SPI12L12 = dryوSPI12 = dry

SSI12 = dry

SPI12 = very dry

SSI12 = dry

SPI12L12 = normalوSPI12 = very dry

SSI12 = dry

SPI12 = normalوSPI12L12 = dry

SSI12 = normal

SPI12L12 = dry

SSI12 = normal

SPI12 = normalوSPI12L12 = very dry

SSI12 = normal

SPI12L12 = normalوSPI12 = dry

SSI12 = normal

SPI12L12 = very dry

SSI12 = normal

SPI12L12 = normalوSPI12 = wet

SSI12 = normal

SPI12 = wetوSPI12L12 = wet

SSI12 = wet

SPI12 = normalوSPI12L12 = very wet

SSI12 = wet

SPI12L12 = very wet

SSI12 = wet

SPI12L12 = normalوSPI12 = very wet

SSI12 = very wet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

پيشآيند

پسآيند

رديف

SPI12 = normalوSSI12L12 = very dry

SSI12 = dry

SPI12 = very dryوSSI12L12 = very wet

SSI12 = dry

SSI12L12 = very dry

SSI12 = dry

SSI12L12 = normalوSPI12 = dry

SSI12 = dry

SPI12 = very dry

SSI12 = dry

SSI12L12 = normalوSPI12 = very dry

SSI12 = dry

SPI12 = normalوSSI12L12 = dry

SSI12 = normal

SSI12L12 = dry

SSI12 = normal

SSI12L12 = dryوSPI12 = very wet

SSI12 = normal

SSI12L12 = wetوSPI12 = dry

SSI12 = normal

5.0

SPI12 = normalوSSI12L12 = very wet

SSI12 = normal

2/ 4
7/ 5
1/ 4
4

SSI12L12 = dryوSPI12 = wet

SSI12 = normal

SSI12L12 = very wet

SSI12 = normal

SSI12L12 = wetوSPI12 = wet

SSI12 = very wet

SSI12L12 = normalوSPI12 = very wet

SSI12 = very wet

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1/ 2
7/ 5
6/7
5/ 2
7/ 7
7/ 3
5/ 2
8/ 5
5/ 2
2
6/3
7/ 1
6/3

SSI12  باSSI12-L12  وSPI12  قوانين بهدستآمده بين.4 جدول

پشتيبانی اطمينان پشتيبانی قانون ليفت
3 /2
2 /9
2 /9
2 /1
2
1 /9
1 /7
1 /7
1 /7
1 /6
1 /5
1 /4
1 /2
9 /5
6/6

1/ 8
1
1/ 8
2
4/ 4
3
16/1
19/6
1/ 6
1/ 4
3
1/ 4
3/ 8
1
2

90
83/3
81/8
58/8
57/9
53/6
68/6
67/8
66/7
63/6
60
58/3
50
71/4
50

2
1/ 2
2/ 2
3/ 4
7/ 5
5/ 6
23/4
29
2/ 4
2/ 2

67/4 خشکسالی هواشناسی بيشترين همبستگی را با مقدار
درصد دارد و بهتدريج با تأخيرهای بيشتر از مقدار همبستگی
.کاسته میشود
برای پی بردن به زمان تأثير خشکسالی هواشناسی بر
 با گامهای تأخيریSPI12  نماية،خشکسالی هيدرولوژيکی

ج) تأثير خشکسالی هواشناسی با گامهای تأخيری زمانی بر
خشکسالی هيدرولوژيکی

 تا بيست و چهار گامSPI12  باSSI12 همبستگی تقاطعی بين
) نشان میدهد در پنجرة زمانی4 تأخيری يکماهه (شکل
دوازدهماهه خشکسالی هيدرولوژيکی با يک ماه تأخير نسبت به

تيموری و همکاران :مطالعة تطبيقی نمايههای هواشناسی با نمايههای...

يکماهه به منزلة پيشآيند و  SSI12به منزلة پسآيند در نظر
گرفته شدند.
نتايج اجرای الگوريتم آپريوری بر اين دادهها (جدول )5
نشان میدهد وضعيت خشکسالی در رودخانة ارازکوسه با
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اطمينان بيش از  50درصد در اثر خشکسالیهای هواشناسی تا
سه ماه تأخير ولی وضعيت ترسالی در رودخانه با اطمينان بيش
از  50درصد در اثر ترسالیهای هواشناسی بيش از شش ماه
تأخير رخ میدهد.

شکل  .4همبستگی تقاطعی بين  SSI12با  SPI12در گامهای تأخيری يکماهه
جدول  .5قوانين بهدستآمده ناشی از تأثير خشکسالی هواشناسی با گامهای تأخيری زمانی بر خشکسالی هيدرولوژيکی

رديف

پسآيند

پيشآيند

پشتيبانی

اطمينان

پشتيبانی قانون

ليفت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SSI12 = dry

SPI12-L2 = dry

SSI12 = dry

SPI12 = very dry

SSI12 = dry

SPI12-L3 = dry

SSI12 = dry

SPI12-L1 = dry

SSI12 = dry

SPI12-L3 = very dry

SSI12 = dry

SPI12-L2 = very dry

SSI12 = dry

SPI12-L1 = very dry

SSI12 = dry

SPI12-L4 = dry

SSI12 = dry

SPI12-L5 = very dry

SSI12 = dry

SPI12-L4 = very dry

SSI12 = normal

SPI12-L10 = dry

SSI12 = normal

SPI12-L11 = dry

SSI12 = normal

SPI12-L12 = dry

SSI12 = normal

SPI12-L9 = dry

SSI12 = normal

SPI12-L5 = dry

SSI12 = normal

SPI12-L6 = dry

SSI12 = wet

SPI12-L9 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L11 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L10 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L8 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L7 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L12 = very wet

SSI12 = wet

SPI12-L6 = very wet

7/ 5
7/ 7
7/ 5
7/ 5
7/ 7
7/ 7
7/ 7
7/ 5
7/ 7
7/ 7
7/ 5
7/ 5
7/ 5
7/ 5
7/ 5
7/ 5
7/ 3
7/ 3
7/ 3
7/ 3
7/ 3
7/ 3
7/ 3

59/5
57/9
56/8
56/8
55/3
55/3
52/6
51/4
50
50
62/2
62/2
62/2
56/8
56/8
54/1
72/2
69/4
69/4
66/7
61/1
61/1
52/8

4/ 5
4/ 5
4/ 3
4/ 3
4/ 3
4/ 3
4/ 1
3/ 9
3/ 9
3/ 9
4/ 7
4/ 7
4/ 7
4/ 3
4/ 3
4/ 1
5/ 3
5/ 1
5/ 1
4/ 9
4/ 5
4/ 5
3/ 9

2
2
2
2
1 /9
1 /9
1 /8
1 /8
1 /7
1 /7
1 /6
1 /6
1 /6
1 /4
1 /4
1 /4
3 /4
3 /3
3 /3
3 /1
2 /9
2 /9
2 /5
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 با.ترسالیهای شديد بيشتر از خشکسالی اتفاق افتاده است
،توجه به اينکه نمايههای خشکسالی نمايههای استانداردشدهاند
میتوان نتيجه گرفت خشکسالیها با شدت کمتر ولی مدت
.بيشتر و ترسالیها در مدت کمتر ولی با شدت بيشتر رخ دادهاند
تأخيرهای زمانی خشکسالی هيدرولوژيکی ناشی از
خشکسالی هواشناسی نشان میدهد خشکسالیهای
 ولی، حداکثر سه ماه،هواشناسی در زمانهای کوتاهتر
 اثر، حداقل شش ماه،ترسالیهای هواشناسی در مدت بيشتر
.خود را بر جريان رودخانه میگذارند
وقوع رخداد خشکسالی يا ترسالی هيدرولوژيکی به
شرايط گذشته وابسته است؛ طوری که ترسالی و خشکسالی
شديد هواشناسی میتواند اثر درازمدت داشته باشد و با وجود
ترسالی و خشکسالی هواشناسی در سال جاری شرايط
.متفاوتتری را از وضعيت خشکسالی شاهد باشيم
ماهيت پيوست نماية خشکسالی باعث میشود با
دستهبندی نمايهها و مطالعة تطبيقی دستهها از درصد اطمينان
.قوانين انجمنی کاسته شود
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نبودِ قوانين مستحکم و کلی بين خشکسالی هواشناسی
و هيدرولوژيکی میتواند ناشی از دستهبندی کالسيک طبقات
خشکسالی و همچنين تأثير تأخيری متفاوت شرايط پيشين
 گزارشهايی که در اين زمينه.رطوبتی بر جريان رودخانه باشد
،(2011) Babaei et al. ( و2006) Mozafari  مانند،چاپ شده
 گفتنی است ساير مطالعاتی که.نيز اين نتيجه را تأييد میکند
)0/6  تا0/4 حاکی از وجود همبستگی معنادارند (بين
همبستگیهای بااليی ندارند و قادر به مدلسازی به نحو مطلوب
.نيستند

نتيجهگيری
مهمترين نتايجی که در مطالعة تطبيقی نمايههای خشکسالی
) در ايستگاهSSI( ) و خشکسالی هيدرولوژيکیSPI( هواشناسی
ارازکوسه با استفاده از قوانين انجمنی به دست آمد عبارت است
:از
بررسی فراوانی خشکسالی و ترسالیهای هيدرولوژيکی
 درصد10 نشان میدهد ترسالی و خشکسالیهای شديد حدود
کل وقايع خشکسالی را در بر میگيرد و در منطقة مطالعاتی
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