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فرشته مدرسی ،*1شهاب عراقینژاد ،2کيومرث ابراهيمی

 .1دانشجوي دکتري مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آبیاري و آبادانی ،دانشکدة مهندسی و فناوري کشاورزي ،پردیس
کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .2دانشیار ،گروه مهندسی آبیاري و آبادانی ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ،گروه مهندسی آبیاري و آبادانی ،پردیس کشاورزي و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
)تاریخ دریافت  – 1394/2/10 :تاریخ تصویب (1394/4/8 :

چکيده
در مقالة حاضر ،اثر توأم نوسانات فصلی دماي سطح آب خلیج فارس و دریاي مدیترانه بر پیشبینی آبدهی ماهانة رودخانة
کرخه بررسی شده است .در این راستا ،روش دادهکاوي تجزیه به مقادیر منفرد ) (SVDبراي تشخیص گرههاي اثرگذار
دریاها بر اقلیم منطقه و ایجاد سريهاي زمانی همبسته از دماي سطح آب و جریان رودخانه استفاده شده است .همچنین،
مدل شبکة عصبی رگرسیون تعمیمیافته ) (GRNNبر مبناي صحتسنجی متقاطع براي تشخیص بهترین
پیشبینیکنندههاي جریان از میان ترکیبهاي مختلف پیشبینیکنندهها براي هر ماه بهکار رفته است .نتایج پیشبینی
آبدهی در محل ورودي به سد گرشا نشان میدهد که دماي پاییزة سطح آب مدیترانه بر آبدهی بهمن تا فروردین و دماي
تابستانه و پاییزة خلیج فارس بر آبدهی فروردین و اردیبهشت اثرگذار است ،بهطوريکه بهکارگیري این دو متغیر در
پیشبینی آبدهی فروردین و اردیبهشت به طور متوسط سبب افزایش  118و  282درصدي شاخص نش در مراحل
واسنجی و صحتسنجی میشود.
کليد واژگان :پیشبینی آبدهی ماهانه ،خلیج فارس ،دریاي مدیترانه.SVD ،GRNN ،

مقدمه

1

یکی از ابزارهاي اساسی در مدیریت بلندمدت منابع آب،
پیشبینی آورد رودخانهها در مقیاسهاي زمانی بلندمدت نظیر
ماهانه ،فصلی و ساالنه است .ولی برخالف پیشبینیهاي
کوتاهمدت ،پیشبینیهاي بلندمدت داراي خطاي بیشتري است
و از پیچیدگیهاي بیشتري در مدلسازي و شبیهسازي
برخوردار است .مطالعات نشان میدهد که برهمکنشهاي میان
اقیانوس و جو بر وقایع هیدرولوژیکی بلندمدت اثرگذار است .از
اینرو ،نوسانات دماي سطح آب اقیانوسها و دریاها )(SST
متغیر پیشبینیکنندة مؤثري براي پیشبینیهاي بلندمدت
هیدرولوژیکی و هواشناسی است .دریاي مدیترانه منبع مهم
تولید رطوبت در غرب ایران است و نوسانات فشار و دماي آن بر
اقلیم کشورهاي اطرافش اثرگذار است.
 )2001( Kutiel et al.نشان دادند که تغییرات فشار سطح
آب دریاي مدیترانه در زمستان از بالکان تا پنینسوال بر بارش
کشور ترکیه اثر میگذارد (2003) Rowel .نشان داد که شرایط
غیرعادي در دماي سطح آب مدیترانه داراي همبستگی مثبت با
* نویسنده مسئولfmodaresi@ut.ac.ir :

کل بارش فصول مرطوب کشور ساحل در آفریقاست.
 (2006) Kassomenos and McGregorبراي تخمین حجم آب
در دسترس در جنوب یونان از دادههاي دما ،رطوبت و فشار
اتمسفري دریاي مدیترانه استفاده کردند .همچنینRezayi ،
 (2010) Banafsheh et al.براي پیشبینی میزان بارش زمستانه
و پاییزة ایستگاه هایی در غرب ایران از نوسانات دمایی سطح آب
دریاي مدیترانه به ترتیب در فصل پاییز و تابستان استفاده
کردند .نتایج آنها نشان داد که شرایط سردتر دماي سطح آب
در پاییز در مقایسه با شرایط گرمتر آن سبب افزایش بارش در
ایستگاهاي مورد مطالعه در فصل زمستان شده است .ولی میزان
 SSTدریاي مدیترانه در فصل تابستان و بارش در فصل پاییز در
هیچ یک از ایستگاهها همبستگی معناداري نداشتMeidani .
 (2014) and Araghinejadنیز نوسانات پاییزة دماي سطح آب
دریاي مدیترانه را متغیر پیشبینیکنندة مناسبی براي
پیشبینی بارش متوسط زمستانه و جریان متوسط زمستانه و
بهاره در غرب ایران شناسایی کردند.
خلیج فارس نیز که در جنوب غربی ایران واقعشده ،بر
اقلیم نواحی غربی و جنوبی ایران اثرگذار استNazemosadat .
) (1998نشان داد که همبستگی منفی و معناداري میان دماي
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سطح آب خلیج فارس در زمستان و بارش زمستانه در
استانهاي غربی و جنوبی ایران وجود دارد ،بهطوريکه هنگامی
که دماي سطح آب زمستانة خلیج فارس کمتر از میانگین
میشود ،بارش در این ناحیه عموماً بیشتر از نرمال خواهد شد .بر
این اساس (2008) Nazemosadat ،از دماي سطح آب خلیج
فارس در پاییز و زمستان براي پیشبینی بارش در این فصول در
شیراز و بوشهر استفاده کرد .همچنین ،در تحقیق دیگري
 (2008) Nazemosadat et al.اثر همزمان پدیدة  ENSOو
دماي سطح آب خلیج فارس را بر وقوع ترسالی و خشکسالی در
نواحی غربی و شمالغربی ایران بررسی کردند .یافتههاي آنها
نشان داد که در زمانی که فاز گرم  ENSOو دماي کمتر از
نرمال خلیج فارس بهطور همزمان رخ میدهد ،احتمال رخداد
خشکسالی در زمستان  0/5تا  0/7است ،ولی در زمانی که دماي
سطح آب خلیج فارس گرمتر از نرمال است ،این احتمال کمتر از
 0/33خواهد شد.
از آنجا که دماي سطح آب دریاها در گرههاي زیادي
اندازهگیري میشود ،بهکارگیري روشهایی نظیر تجزیه به
مؤلفههاي اصلی ) (PCAیا تجزیه به مقادیر منفرد ) (SVDبراي
کاهش تعداد سريهاي زمانی دماي سطح آب و ایجاد سريهاي
همبسته با متغیرهاي پیشبینیشونده الزم است .برخالف روش
 ،PCAبه دلیل آنکه روش  SVDاز ماتریس کواریانس متقاطع
استفاده می کند ،این روش قادر به ارزیابی متغیرهاي زمانی-
مکانی نظیر  SSTو سريهاي بارش و جریان رودخانه در
ایستگاههاي متفاوت است .بنابراین ،در اکثر تحقیقات (Wallace
et al., 1992; Uvo et al., 1998; Rowel, 2003; Soukup et
) al., 2009; Meidani and Araghinejad, 2014از روش SVD

) (ARبراي پیشبینی ماهانة مقایسه کرد که نتایج این تحقیق
نیز نشان از قابلیت بیشتر مدل  GRNNدارد.
در مطالعات صورتگرفته ،دماي سطح آب دریاي مدیترانه
و خلیج فارس براي پیشبینی بارش بهکار رفته است و بارش
پیشبینیشده با استفاده از مدلسازي بارش -رواناب براي
پیشبینی جریان استفاده شده است .هر یک از این دو فرایند
مدلسازي با خطاهایی همراه است و بهکارگیري توأم این دو
فرایند سبب افزایش خطا در پیشبینی جریان میشود.
همچنین ،برداشتهاي متعدد در طول مسیر رودخانه از یکسو
سبب کاهش دقت پیشبینی جریان میشود و از سوي دیگر
سبب میشود که پیشبینیکنندههایی نظیر متغیرهاي اقلیمی
بهطور مستقیم براي پیشبینی جریان قابل استفاده نباشد.
بنابراین ،در مقالة حاضر در راستاي کاهش خطاي
مدل سازي ،نوسانات فصلی دماي سطح آب خلیج فارس و دریاي
مدیترانه که از دریاهاي اثرگذار بر منطقة جنوب غرب ایران
است بهطور توأم به عنوان دو پیشبینیکنندة جریان در کنار
سایر متغیرهاي محلی پیشبینیکننده (نظیر بارش و جریان)
براي پیشبینی جریان طبیعی رودخانه که تحت تأثیر برداشتها
نیست ،بهکارگرفته شده است (روش محاسبة جریان طبیعی
رودخانه در بخش دادههاي بارش و آبدهی آورده شده است).
همچنین ،در مقالة حاضر روش  SVDنهتنها براي متغیرهاي
دماي سطح آب ،بلکه براي متغیرهاي محلی (نظیر بارش در
ایستگاههاي مختلف) نیز استفاده شده است تا بدین ترتیب
سريهاي همبستهاي از متغیرهاي اقلیمی و محلی در جهت
کاهش تعداد متغیرهاي پیشبینیکننده و در نتیجه کاهش

براي تحلیل دماي سطح آب استفاده شده است.
براي پیشبینی جریان در مقیاسهاي زمانی بلندمدت،

مطالعاتی و دادههاي بهکاررفته معرفی شده و سپس ،روش

معموالً از روش شبکة عصبی مصنوعی ) (ANNاستفاده میشود

اجراي تحقیق ،نتایج و بحث و در نهایت ،جمعبندي و

) .(Wang et al., 2009; Wu et al., 2010; Chen, 2014با وجود

نتیجهگیري آمده است.

این (2005) Cigizoglu ،(2004) Cigizoglu and Alp ،و

Kisi

) (2008کارایی روش  ANNرا با شبکة عصبی رگرسیون
تعمیمیافته ) (GRNNو شبکة عصبی تابع پایة شعاعی
) (RBFNNبراي پیشبینی ماهانة جریان مقایسه کردند .نتایج
تمامی تحقیقات بیانگر کارایی بهتر مدل  GRNNنسبت به دو
مدل دیگر براي پیشبینی ماهانة جریان است ،زیرا این روش با
مشکل مینیممهاي محلی روبهرو نمیشود؛ درحالیکه روش
 ANNاغلب با آن مواجه است .از اینرو ،تنها این روش مقادیري
را ایجاد میکند که از نظر فیزیکی ممکن است .همچنین،
 (2005) Cigizogluکارایی  GRNNرا با مدل خودهمبسته

خطاي پیشبینی ایجاد شود .در ادامة مقاله ،در ابتدا منطقة

معرفی منطقة تحقيق و دادههای استفادهشده
معرفی محدودة مطالعه (حوضه و رودخانة کرخه)

حوضة آبریز کرخه در غرب کشور و در مناطق میانی و جنوب
غربی رشتهکوه زاگرس قراردارد و در زمرة حوضههاي خلیج
فارس به شمار میآید .این حوضه در محدودة جغرافیایی 23
 46تا  49 12طول شرقی و  33 40تا  35 00طول شمالی
قرار گرفته است .رودخانة کرخه که رودخانة اصلی این حوضه
است در ابتدا از اتصال دو شاخة اصلی به نامهاي گاماسیاب و
قرهسو شکل میگیرد .رودخانة گاماسیاب از بخش شمال شرقی
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و رودخانة قرهسو از قسمت شمال غربی حوضه از سرشاخههاي
فرعی زیادي سرچشمه میگیرند .این دو رودخانه در انتهاي
دشت کرمانشاه به هم میپیوندند و رودخانة سیمره را تشکیل
میدهند .از تالقی رودخانة سیمره و رودخانة کشکان که از
بخش شرقی حوضة مذکور سرچشمه میگیرد ،رودخانة کرخه
در انتهاي دشت درهشهر شکل میگیرد .رودخانة کرخه در
انتهاي حوضة آبریز خود به سمت شمال غرب تغییر جهت
میدهد و به هورالعظیم میریزد.
دادههای مورد استفاده

دادههای بارش و آبدهی رودخانه .در تحقیق حاضر میزان
آبدهی رودخانة کرخه در ورودي به سد گرشا پیشبینی شده
است .سد گرشا در مرحلة مطالعاتی قراردارد و همانطور که در
شکل  1مشاهده میشود ،در پاییندست دو سرشاخة اصلی
کرخه یعنی گاماسیاب و قرهسو قرار گرفته است و رواناب
زیرحوضههاي این دو رودخانه را جمعآوري میکند .از آنجا که
سد دیگري در باالدست سد گرشا وجود ندارد ،جریان ورودي به
این سد ،تنظیمی نیست ،ولی برداشتهاي آب سطحی در
باالدست این سد سبب میشود که جریان ورودي به این سد
کامالً طبیعی نباشد .بنابراین ،با استفاده از میزان برداشتهاي
موجود در باالدست این سد و افزودن آنها به جریان ورودي به
این سد ،دادههاي جریان طبیعی ورودي به سد گرشا تهیه شده
است .بدین ترتیب ،با بهکارگیري جریان طبیعی ورودي به سد
گرشا امکان برقراري رابطة مناسب میان بارش و جریان و نیز
امکان بهکارگیري شاخصهاي اقلیمی نظیر دماي سطح آب به
عنوان متغیرهاي پیشبینیکنندة جریان در محل ورودي به این
سد وجود دارد .براي اجراي تحقیق حاضر از دادههاي بارش
ماهانه در پانزده ایستگاه بارش در محدودة دو زیرحوضة
گاماسیاب و قرهسو و نیز میزان آبدهی طبیعی ورودي به سد
گرشا در بازة زمانی  1361-1360تا  1386-1385استفاده شده
است.
دمای سطح آب دريای مديترانه و خليج فارس .دماي
سطح آب دریاي مدیترانه و خلیج فارس در گرههایی
به فاصلة یک درجه به ترتیب با  26و  101گره بهطور
روزانه اندازهگیري میشود و متوسط ماهانة آنها از ماه
نوامبر سال  1981در وب سایت  NOAAبه آدرس:
(http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/data.noaa.ois

) st.v2.htmlموجود است .در مقالة حاضر از متوسط فصلی
دماي تمامی گرهها در دورة زمانی  2007-1982استفاده شده
که مقارن با بازة زمانی  1361-1360تا  1386-1385است.

شکل  .1موقعيت زيرحوضة سد گرشا و رودخانههای آن در حوضة کرخه

روش اجرای تحقيق

تحقیق حاضر در سه مرحله به صورت زیر انجام گرفته است:
مرحلة اول ،بهکارگیري روش  SVDبراي تشخیص
گرههاي اثرگذار دریاي مدیترانه و خلیج فارس بر اقلیم منطقه و
ایجاد سريهاي همبسته از  SSTبا جریان رودخانه و نیز
بهکارگیري روش  SVDبراي ایجاد سريهاي زمانی از بارش
ایستگاههاي مختلف به نحوي که بیشترین همبستگی را با
جریان ورودي به سد گرشا داشته باشد.
مرحلة دوم ،انتخاب پیشبینیکنندههاي مناسب براي
هر ماه بر اساس دو شاخص ارزیابی ضریب همبستگی ) (R2و
شاخص دیگري با نام اطالعات مشترک اصالحشده Modified
) Mutual Information (MMIبر مبناي شاخص اطالعات
مشترک و قوانین آنتروپی.
مرحلة سوم ،پیشبینی جریان ماهانه با استفاده از مدل
 GRNNبر اساس ترکیبهاي مختلف پیشبینیکنندهها و
ارزیابی نتایج بر مبناي سه معیار شامل ضریب نش -ساتکلیف،
ریشة متوسط مربعات خطا ) (RMSEو ضریب همبستگی میان
مقادیر واقعی و مدلسازيشده.
در ادامه ،روشهاي بهکاررفته به اختصار بیان شده است.
روش تجزية مقادير منفرد )(SVD

روش تجزیة مقادیر منفرد روش آماري قوياي بر مبناي نظریة
جبر خطی است .این روش یکی از روشهاي دادهکاوي است و
با استفاده از آن میتوان از میان حجم زیادي از دو نوع متغیر
داراي تغییرات مکانی و زمانی (نظیر دماي سطح آب دریاها در
نقاط مختلف و جریان رودخانه در ایستگاههاي مختلف)
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سريهایی با بیشترین همبستگی ممکن را استخراج کرد .روش
 SVDماتریس مستطیلی  Amnرا به ماتریسهاي مربعی متعامد
 Ummو Vnnو ماتریس قطري  Smnتبدیل میکند .به صورت
ریاضی ،روش  SVDبه شرح زیر بیان میشود ( Bretherton et
:)al., 1992
SVD ( Amn ) U mm S mnVnnT

(رابطة )1
که در این رابطه UTU=Imm ،و .VTV=Inn
ستونهاي ماتریس  Uاز بردارهاي ویژة یکامتعامد ماتریس
 AATو ستونهاي ماتریس  Vاز بردارهاي ویژة یکامتعامد
ماتریس  ATAتشکیل میشود و عناصر روي قطر اصلی ماتریس
 Sمقادیر منفرد غیرصفر ماتریس  AATیا  ATAاست که به
صورت نزولی مرتب شده است.
در صورتی که ماتریس  ،Aماتریس کواریانس متغیرهاي
پیشبینیکننده (نظیر دماي سطح آب دریاي مدیترانه یا خلیج
فارس) و پیشبینیشونده (نظیر بارش یا دبی در ایستگاههاي
مختلف) باشد ،بهطوريکه در آن  mنشاندهندة تعداد
متغیرهاي پیشبینیکننده و  nتعداد متغیرهاي پیشبینیشونده
باشد ،آنگاه مقادیر ایجادشده در هر ستون از ماتریسهاي  Uو V
در نقش ضرایبی به ترتیب براي متغیرهاي پیشبینیکننده و
پیشبینیشونده عمل میکند .براي تعیین مناسبترین ضرایب
 Brethertonو همکاران ( )1992تابع کواریانس مربعی را به
صورت زیر تعریف کردند.
C 2j
) SCFj  min ( m ,n
C 2j


j 1

(رابطة )2
که در آن  Cjنشاندهندة هر یک از مقادیر منفرد روي قطر
ماتریس  Sاست .در صورتی که مقدار  SCFهر یک از مقادیر
منفرد بسیار بزرگتر از  SCFسایر مقادیر باشد ،محل قرارگیري
آن مقدار منفرد نشاندهندة ستون ضرایب ارزشمند در
ماتریسهاي  Uو  Vاست.
معيارهای ارزيابی برای انتخاب پيشبينیکنندههای مناسب

براي تعیین پیشبینیکنندههاي مناسب ،معیار ضریب
همبستگی به کار رفته که نشاندهندة میزان همبستگیهاي
خطی میان متغیرهاي پیشبینیکننده و پیشبینیشونده است.
شاخص مورد استفادة دیگر ،شاخص اطالعات مشترک )(MI
است که از طریق تعیین میزان اطالعات مشترک میان دو متغیر،
میزان وابستگی آماري آنها را مشخص میکند .شاخص MI
براي تعیین میزان اطالعات مشترک دو مجموعة  Xو  Yبهکار
میرود و به علت داشتن فرمولبندي چگالی مبنا ،توانایی

تشخیص الگوهاي همبستة غیرخطی میان دو سري داده را
بهخوبی داراست .در تحقیق حاضر براي تشخیص همبستگی
غیرخطی میان متغیرهاي پیشبینیکننده و پیشبینیشونده،
شاخص اطالعات مشترک اصالحشده ) (MMIبر اساس شاخص
 MIو قوانین آنتروپی معرفی و استفاده شده است .اگر  xو  yبه
ترتیب نمایندة متغیرهاي پیشبینیکننده و پیشبینیشونده
باشد ،شاخص  MMIبه صورت زیر تعریف میشود.
MI x, y 
min H x , H  y 

MMI 

(رابطة )3
در رابطة ( :MI (x,y) ،)3شاخص اطالعات مشترک و )H(x
و ) H(yآنتروپی فردي متغیرهاي  xو  yاست که از رابطههاي 4
و  5محاسبه میشود ).(Gray, 2013
(رابطه )4

 px, y  

MI x, y     p x, y  log 
yY xX
 p x  p y  

H(X)    px  log px   0
xX

H(Y)    py  log py   0
yY

(رابطه )5
در روابط فوق p(x,y) ،تابع چگالی احتمال مشترک دو
متغیر  xو ( yدر این مقاله x ،نمایندة متغیر پیشبینیکننده
نظیر بارش ،دماي سطح آب دریا و جزآن و  yنمایندة متغیر
پیشبینیشونده یعنی آبدهی است) و ) p(xو ) p(yبه ترتیب تابع
چگالی احتمال دو متغیر  xو  yاست .با توجه به اینکه این
شاخص نشاندهندة میزان اطالعات مشترک دو مجموعه است،
اگر دو سري داده کامالً مستقل باشد ،مقدار این شاخص برابر
صفر است .هر چه همبستگی دو سري داده بیشتر باشد ،میزان
این شاخص بیشتر میشود.
بر اساس قوانین آنتروپی ،محدودة تغییرات شاخص  MIبه
صورت زیر است (:)Gray, 2013



0  MI  x , y   min  H  X  , H Y

(رابطه )6
بنابراین ،شاخص  MMIداراي دامنة تغییرات صفر تا یک
است ،بهطوري که اگر دو سري  xو  yکامالً مستقل و
غیرهمبسته باشد ،مقدار این شاخص برابر صفر است و اگر دو
سري  xو  yداراي همبستگی کامل باشد ،مقدار ) MI(x,yبرابر با
)) min(H(x),H(yاست و در نتیجه مقدار شاخص  MMIبرابر با
 1خواهد بود .درحالیکه شاخص  MIمرز باالیی ثابتی ندارد،
دامنة ثابت شاخص  MMIبه کاربر این امکان را میدهد تا بتواند
به سادگی بر اساس حد تعیینشده ،متغیرهاي مناسب را انتخاب
کند.
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در تحقیق حاضر ،براي پیشبینی آبدهی در هر ماه
(آبدهی ماهانة متغیر پیشبینیشونده است) ،سريهاي زمانی
جریان ماهانه با تأخیر زمانی یک تا پنج ماه و بارش ماهانه
(سري زمانی بارش ماهانة حاصل از روش  SVDبراي چهارده
ایستگاه بارش) با تأخیر زمانی یک تا پنج ماه و نیز سريهاي
زمانی دماي متوسط فصلی دریاي مدیترانه و خلیج فارس که از
روش  SVDبهدست آمده به عنوان متغیرهاي پیشبینیکننده
در نظر گرفته شده و هر یک از آنها بر اساس دو معیار مذکور
ارزیابی شده و مناسبترین متغیرهاي پیشبینیکننده انتخاب
شده است.
مدل پيشبينی شبکة عصبی رگرسيون تعميميافته )(GRNN

شبکة عصبی رگرسیون تعمیمیافته یکی از انواع شبکههاي
عصبی تابع پایة شعاعی ) (RBFاست GRNN .تقریبزنندهاي
همه منظوره براي توابع هموار ) (smooth functionاست و
توانایی حل هر نوع مسائل تقریب تابع هموار را با دادههاي کافی
دارد .این شبکة عصبی هر یک از جفتدادههاي مشاهداتی را
کالس ممکن در نظر میگیرد ،بهطوريکه این کالس در شرایط
خاص احتمال مشاهده قرار دارد (.)Araghinejad, 2014
 GRNNشبکة عصبی سهالیهاي است که در آن تعداد
نورونهاي موجود در الیة اول و آخر مانند سایر شبکههاي
عصبی به ترتیب برابر با ابعاد بردارهاي ورودي و خروجی است؛
ولی در این شبکه ،برخالف سایر شبکههاي عصبی ،تعداد
نورونهاي الیة مخفی برابر با تعداد دادههاي مشاهداتی است.
شبکة عصبی  GRNNاز تابع کارایی نرمال در هر یک از
نورونهاي الیة مخفی استفاده میکند و دادة ورودي به این تابع
براي هر نورون عبارت است از فاصلة اقلیدسی میان بردار دادة
ورودي و بردار دادة مشاهداتی مربوط به آن نورون .این تابع به
صورت رابطة  7محاسبه میشود (.)Araghinejad, 2014
2

f (X r , b)  e I

I  X r  X b  0/ 8326/ h

(رابطه )7
در رابطة ( Xr ،)7بردار ورودي به شبکه با خروجی
نامشخص Xb ،مقادیر ورودي مشاهداتی در زمان ( bهر یک از
این بردارها در یک نورون الیة مخفی قرارمیگیرد) و  hپارامتر
گسترش ) (spreadاست که با تغییر آن ،میزان جمع و بازشدگی
تابع تغییر میکند به نحوي که تابع ،بهترین برازش را بر دادهها
بیابد .خروجی این تابع در بازة صفر تا یک قراردارد ،بهطوري که
هر چه فاصلة اقلیدسی دو بردار  Xrو  Xbبه صفر نزدیک شود،
مقدار تابع به یک نزدیک میشود و هرچه فاصلة اقلیدسی
بزرگتر شود ،مقدار تابع به صفر نزدیک میشود .براي محاسبة

601

خروجی ،این شبکة عصبی از رابطة  8استفاده میکند
(.)Araghinejad, 2014
,b ) T b 
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(رابطه )8
در این رابطه Tb ،مقدار خروجی مشاهداتی متناظر با بردار
ورودي bامین داده و  nتعداد دادههاي مشاهداتی است.
شایان ذکر است که براي آموزش و صحتسنجی
مدل GRNNبه ترتیب از دادههاي پانزده و ده سال استفاده شده
است .همچنین ،از آنجا که مقدار خروجی تابع  GRNNبه
پارامتر  hنیز وابسته است و این پارامتر براي تنظیم تابع با هدف
تخمینهاي دقیقتر بهکار میرود ،باید مقدار بهینة آن تعیین
شود .به همین دلیل ،در تحقیق حاضر از روش صحتسنجی
متقاطع ) (Cross-Validationبراي تعیین بهترین مقدار پارامتر
 hاستفاده شده است .بهکارگیري روش صحتسنجی متقاطع
براي آن است که تمامی دادهها در بخش صحتسنجی ارزیابی
شود .در این حالت ،اگر  nداده مشاهداتی موجود باشد ،مدل به
ازاي هر مقدار از پارامتر  n ،hبار اجرا میشود و در هر اجرا n-1
داده براي آموزش مدل و یک داده براي تست مدل استفاده
میشود و میزان خطاي دادههاي تستشده محاسبه میشود .با
اجراي این فرایند به ازاي مقادیر مختلف پارامتر  ،hمناسبترین
مقدار  hکه به ازاي آن ،کمترین میزان خطا ایجاد میشود،
بهترین  hشناخته میشود.

نتايج و بحث
در این بخش ،نتایج بهدستآمده براساس مراحل اجراي تحقیق
به صورت تفکیکشده بیان شده است.
نتايچ آناليز SVD

مقدار مد اول  SCFیعنی مقدار  SCFحاصل از اولین داده
(مقدار منفرد) روي قطر ماتریس  Sدر تمامی موارد بیشتر از 95
درصد است که از روش  SVDبراي دماي متوسط فصلی در
تمامی گرههاي اندازهگیري دما در دریاي مدیترانه و خلیج فارس
با جریان ماهانه حاصل شده است .با توجه به اینکه مقادیر روي
قطر اصلی ماتریس  Sبه صورت نزولی مرتب شده است و مجموع
 SCFتمامی مقادیر روي قطر اصلی ماتریس  Sبرابر با  1است
(بر اساس رابطة  ،)2حداکثر  SCFسایر مدها حدود  5درصد
است .این امر نشان میدهد که تمامی گرههاي اندازهگیري دما
در این دو دریا بر اقلیم ناحیة تحقیق اثرمیگذارد و بخش اعظم
تغییرات دادهها در مد اول نمود مییابد .بنابراین ،در تحقیق
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حاضر ،سريهاي زمانی حاصل از مد اول روش

SVD

پیشبینیکنندههاي محتمل ارزیابی شده است.
همچنین ،مقدار مد اول  SCFحاصل از روش  SVDبراي
ایستگاههاي بارش و جریان ورودي به سد در تمامی ماهها بیش
از  90درصد است .بنابراین ،بهجاي سري زمانی متوسط بارش
چهارده ایستگاه ،سري زمانی بارش حاصل از مد اول SVD
پیشبینیکنندههاي محتمل بهکار گرفته شده است.

از میان تمامی متغیرهاي درنظرگرفته شده بهعنوان
پیشبینیکنندههاي محتمل ،براي هر ماه متغیرهاي داراي
ضریب همبستگی یا شاخص  MMIبزرگتر از  0/5با جریان،
پیشبینیکنندههاي مناسب براي ماه مورد نظر انتخاب شد.
متغیرهاي منتخب اقلیمی (دماي سطح آب خلیج فارس و
دریاي مدیترانه) در جدول  1و متغیرهاي بارش و دماي منتخب
براي هر ماه در جدولهاي  2و  3آمده است.

نتايج حاصل از انتخاب پيشبينیکنندههای مناسب
جدول  .1متغيرهای اقليمی پيشبينیکنندة منتخب برای پيشبينی آبدهی ماهانة ورودی به سد گرشا
متغیرهاي پیشبینیکننده اقلیمی
بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

دماي سطح آب خلیج فارس





دماي سطح آب خلیج فارس در پاییز

تیر

دماي سطح آب خلیج فارس در تابستان

*

*

*

مرداد

شرح



دماي سطح آب خلیج فارس در زمستان
دماي سطح آب دریاي مدیترانه

شهریور

نوع

متغیر پیشبینیشونده :آبدهی ماهانه



دماي سطح آب مدیترانه در پاییز

*









*

* MMI :و ضریب همبستگی بزرگتر از 0/5؛  :یکی از شاخصهاي  MMIو ضریب همبستگی بزرگتر از 0/5
جدول  .2متغيرهای بارش ماهانة منتخب برای پيشبينی آبدهی ماهانة ورودی به سد گرشا
متغیر پیشبینیکنندة محلی
مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

بارش ماهانه



*

بارش آذر

تیر





بارش آبان

*

*

*

مرداد

بارش مهر

*

*



شهریور

نوع

شرح

متغیر پیشبینیشونده :آبدهی ماهانه


*

بارش اسفند
بارش فروردین

*



*

*

بارش اردیبهشت



*

بارش خرداد

*



*



*

*

*

*

* MMI :و ضریب همبستگی بزرگتر از 0/5؛  :یکی از شاخصهاي  MMIو ضریب همبستگی بزرگتر از 0/5
جدول  .3متغيرهای آبدهی ماهانة منتخب در ماههای قبل برای پيشبينی آبدهی ماهانة ورودی به سد گرشا
متغیر پیشبینیکنندة محلی
مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

*





آبدهی مهر
آبدهی آبان
آبدهی آذر
آبدهی دي
آبدهی
ماهانه



*



شهریور

نوع

شرح

متغیر پیشبینیشونده :آبدهی ماهانه

*


*

آبدهی اسفند



آبدهی فروردین
آبدهی اردیبهشت



آبدهی خرداد



آبدهی تیرماه



آبدهی مرداد ماه



آبدهی شهریور ماه



* MMI :و ضریب همبستگی بزرگتر از  0/5؛  :یکی از شاخصهاي  MMIو ضریب همبستگی بزرگتر از 0/5





*

*

*





*

*

*

*



*
*
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همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،جریان مهر تا
دي ،تحت تأثیر دماي سطح آب خلیج فارس و دریاي مدیترانه
نیست .دماي سطح آب خلیج فارس در فصول تابستان ،پاییز و
زمستان پیشبینیکنندة مناسبی براي پیشبینی آبدهی در
ماههاي فصل بهار است .همچنین ،بر اساس این دو معیار ،دماي
سطح آب دریاي مدیترانه در پاییز نیز پیشبینیکنندة مناسبی
براي پیشبینی آبدهی ماهانه در ماههاي بهمن تا فروردین و نیز
ماههاي فصل تابستان شناخته شده است.
با توجه جدول  2مشاهده میشود ،که مقادیر بارش
ماهانه ،پیشبینیکنندههاي قوي براي پیشبینی آبدهی ماهانه
در اکثر ماههاست ،زیرا هر دو شاخص آنها بزرگتر از  0/5است
و فقط آبدهی مهر قابل پیشبینی با مقادیر بارشهاي ماهانه
نیست.
با توجه به جدول  3نیز مشاهده میشود که مقادیر آبدهی
از اردیبهشت تا مرداد به ترتیب ،پیشبینیکنندههاي مناسبی
براي پیشبینی آبدهی ماههاي خرداد تا شهریور بهشمار میرود.
همچنین ،بهطور مشخص در این جدول مشاهده میشود که
آبدهی اسفند بهطور معنادار تحت تأثیر آبدهی ماههاي قبل از
خود قرارندارد و براي پیشبینی آبدهی در این ماه باید از سایر
پیشبینیکنندهها استفاده کرد.
شایان ذکر است که از آنجا که دماي سطح آب خلیج
فارس و دریاي مدیترانه ،بزرگمقیاس است ،نحوة اثرگذاري
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آنها نیز به صورت بزرگمقیاس است .در نتیجه متغیرهاي
منتخب از میان این متغیرها متغیرهاي محتمل اثرگذار براي
پیشبینی آبدهی در نواحی اطراف محدودة مطالعات نیز قابل
استفاده است.
نتايج پيشبينی جريان

با وجود آنکه در مرحلة قبل ،متغیرهاي پیشبینیکنندة مناسب
براي پیشبینی جریان در هر ماه با دو معیار ضریب همبستگی و
 MMIشناسایی شد ،بهکارگیري همة متغیرهاي مناسب براي هر
ماه لزوماً بهترین نتیجة پیشبینی را ایجاد نمیکند .بنابراین،
براي پیشبینی جریان در هر ماه ،ترکیبهاي مختلفی از
پیشبینیکنندههاي مناسب توسط مدل  GRNNاستفاده شد و
نتایج حاصل ،با سه معیار ارزیابی شامل معیار ارزیابی نش-
ساتکلیف ،جذر میانگین مربعات خطا ) (RMSEو ضریب
همبستگی نسبت به مقادیر مشاهداتی ارزیابی شد .بر اساس سه
معیار فوق ،بهترین پیشبینیکنندهها براي هر ماه شناسایی شد
که منجر به دقیقترین نتایج در بخش صحت سنجی میشود .در
جدولهاي  4و  5بهترین پیشبینیکنندههاي هر ماه براي
پیشبینی آبدهی ماهانة فصل پاییز و زمستان (جدول  )4و فصل
بهار و تابستان (جدول  )5همراه با شاخصهاي ارزیابی مدل در
مراحل واسنجی و صحت سنجی آمده است.

جدول  .4نتايج مدل  GRNNدر مراحل واسنجی و صحتسنجی به ازای بهترين پيشبينیکنندههای جريان ماهانه برای فصول پاييز و زمستان

آبدهی آذر

آبدهی دي

آبدهی خرداد

آبدهی مرداد

آبدهی شهریور

Nash-Sutcliff

آبدهی آذر

0/24 -1/13 0/97 0/27 0/95

0/69

آبدهی دي

0/20 0/97 0/25 0/94

0/53

0/62

آبدهی بهمن

0/99 0/15 0/97

0/64

0/63

0/83

آبدهی اسفند

0/02 0/78 0/82 0/24

0/96

0/44

پاییز

آبدهی آبان

0/10 0/90 0/49 0/81

0/48

0/81

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،براي
پیشبینی آبدهی مهر تا دي ،متغیرهاي محلی یعنی بارش و
دما ،بهترین و مؤثرترین پیشبینیکنندهها شناسایی شد ،در
حالیکه دماي سطح آب دریاي مدیترانه در فصل پاییز بر مقدار

RMSE

آبدهی مهر

0/55 0/84 0/48 0/69

0/72

0/91

متغیر
پیشبینیشونده

Correlation

Nash-Sutcliff

RMSE

آبدهی آبان
آبدهی مهر
بارش آذر
بارش مهر
دماي سطح آب مدیترانه در

واسنجی

Correlation

متغیر
پیشبینیکننده

صحتسنجی

آبدهی بهمن و اسفند اثرگذار است و این متغیر پیشبینیکنندة
مناسبی براي آبدهی این دو ماه بهشمار میرود.
با توجه به جدول  5مشاهده میشود که دماي سطح آب
دریاي مدیترانه در پاییز متغیر اثرگذار براي پیشبینی آبدهی
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فروردین است .همچنین ،دماي سطح آب خلیج فارس در
تابستان براي پیشبینی آبدهی فروردین و اردیبهشت و دماي
سطح آب این دریا در پاییز و زمستان نیز براي پیشبینی آبدهی

اردیبهشت کارایی دارد؛ ولی براي پیشبینی آبدهی در ماههاي
خرداد تا شهریور متغیرهاي محلی بارش و آبدهی کارایی
بیشتري دارد.

جدول  .5نتايج مدل  GRNNدر مراحل واسنجی و صحتسنجی به ازای بهترين پيشبينیکنندههای جريان ماهانه برای فصلهای بهار و تابستان

دماي سطح آب خلیج فارس درتابستان

دماي سطح آب خلیج فارس درپاییز

دماي سطح آب مدیترانه در پاییز

بارش اسفند

بارش فروردین

بارش اردیبهشت

آبدهی فروردین

آبدهی اردیبهشت

آبدهی خرداد

آبدهی تیر

Nash-Sutcliff

RMSE

Correlation

Nash-Sutcliff

RMSE

دماي سطح آب خلیج فارس در زمستان

واسنجی

Correlation

متغیر
پیشبینی
کننده

صحت سنجی

آبدهی فروردین

1/00

0/01

1/00

0/37

0/88

0/87

آبدهی اردیبهشت

0/76

0/52

0/92

0/32

0/63

0/74

آبدهی خرداد

0/99

0/12

0/99

0/61

0/50

0/85

آبدهی تیر

0/99

0/11

0/99

0/83

0/43

0/93

آبدهی مرداد

1/00

0/01

1/00

0/83

0/42

0/93

آبدهی شهریور

0/98

0/14

0/99

0/95

0/24

0/98

متغیر
پیشبینیشونده

با توجه به نتایج دو جدول  4و  5میتوان دریافت که
آبدهی فروردین ماه بهطور توأم تحت تأثیر دماي سطح آب
مدیترانه در پاییز و خلیج فارس در تابستان است .تأثیرپذیري
جریان ورودي به سد گرشا در ماههاي بهمن تا فروردین از دماي
پاییزة سطح آب دریاي مدیترانه تأییدکنندة نتیجة حاصل از
تحقیق  (2014) Meidani and Araghinejadبراي حوضههاي
غرب کشور است ،زیرا نتایج این تحقیق نیز نشان میدهد که
دماي پاییزة سطح آب دریاي مدیترانه متغیر پیشبینیکنندة
مناسبی براي پیشبینی جریان متوسط زمستانه و بهاره است.
همچنین ،آبدهی فروردین و اردیبهشت تحت تأثیر دماي
تابستانة خلیج فارس قراردارد .با توجه به برفگیر بودن منطقة
مورد مطالعه ،این امر ممکن است به علت اثرگذاري دماي
تابستانة خلیج فارس بر دماي منطقة مطالعاتی در بهار سال بعد
و در نتیجه بر میزان ذوب برف در منطقه باشد.
اثرپذیري آبدهی طبیعی اردیبهشت از دماي سطح آب
خلیج فارس در زمستان نیز تأییدکنندة نتایج تحقیق
 (1998) Nazemosadatاست ،زیرا وي نشان داد که همبستگی
معنا داري میان بارش زمستانه در نواحی غربی ایران و دماي
سطح آب خلیج فارس در زمستان وجود دارد .از آنجا که سد
گرشا در ناحیة کوهستانی حوضة کرخه قراردارد و در این ناحیه

اغلب بارشها در زمستان به صورت برف است و برف با تأخیر
زمانی تبدیل به رواناب در رودخانه میشود ،میتوان نتیجهگرفت
که دلیل همبستگی آبدهی طبیعی اردیبهشت با دماي زمستانة
خلیج فارس ،تأثیرپذیري رواناب اردیبهشت از پوشش برفی
ناشی از بارشهاي زمستانه در این ناحیه است.
اگرچه بر اساس جدول  ،1دماي پاییزة دریاي مدیترانه
پیشبینیکنندة مناسبی براي پیشبینی جریان در ماههاي
تابستان شناخته شد ،ولی نتایج جدول  5نشان میدهد که
متغیرهاي بارش و آبدهی براي پیشبینی جریان در این سه ماه
کارایی بیشتري نسبت به دماي پاییزة سطح آب مدیترانه دارد.
با توجه به مقادیر شاخصهاي ارزیابی مدل در دو جدول
 4و  ،5مشاهده میشود که پیشبینی آبدهی در ماههاي آذر و
اسفند در مقایسه با سایر ماهها دقت کمتري در مرحلة
صحتسنجی دارد و این امر بدین معناست که با وجود
درنظرگرفتن طیف وسیعی از متغیرهاي پیشبینیکننده ،مقدار
پیشبینیپذیري آبدهی در این دو ماه کمتر از ماههاي دیگر
است؛ در نتیجه ،درنظرگرفتن متغیر ذوب برف براي اسفند سبب
افزایش دقت مدلسازي میشود .مقادیر شاخصهاي ارزیابی
مدل نشان میدهد که مدل  GRNNبا وجود تعداد کم دادهها
در مرحلة آموزش ،نتایج مناسبی را در مرحلة صحتسنجی

مدرسی و همکاران :اثر توام نوسانات فصلی دمای سطح آب خليج فارس و دريای ...

ایجاد کرده است ،بهطوري که بهجز ماه آذر در سایر ماهها در
مرحلة صحتسنجی شاخص نش داراي مقدار مثبت و شاخص
همبستگی بزرگتر از ( 0/5بهجز اسفند) است و در اکثر ماهها
مقدار شاخص نش و نیز شاخص همبستگی در مرحلة واسنجی
به یک نزدیک است که این امر گویاي نزدیکبودن مقادیر
تخمینزدهشده به مقادیر مشاهداتی (شاخص نش مثبت و
نزدیک به یک) و نیز روند تغییرات هماهنگ میان مقادیر
مشاهداتی و تخمینی (ضریب همبستگی مثبت و نزدیک به یک)
است .کارایی مناسب این مدل در شرایط تعداد کم دادهها به
دلیل بهرهمندي مدل  GRNNاز ساختار احتماالتی است.
از آنجا که بهطور مشخص متغیرهاي دماي سطح آب
خلیج فارس و دریاي مدیترانه متغیرهاي اثرگذار براي پیشبینی
آبدهی فروردین و اردیبهشت است ،نحوة اثرگذاري این متغیرها
در شکل ( 2براي پیشبینی آبدهی فروردین) و ( 3براي
پیشبینی آبدهی اردیبهشت) آمده است .شایان ذکر است که در
این دو شکل در هر گراف ،مقادیر آبدهی تخمینی ،مشاهداتی و
متوسط بر حسب میلیون مترمکعب بر اساس متغیرهاي
پیشبینیکنندة مختلف ترسیم شده است.
همانطور که در شکل  2aمشاهده میشود ،اگر فقط
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بارش اسفند متغیر پیشبینیکنندة آبدهی بهکار رود ،اختالف
مقادیر پیشبینیشده و مشاهداتی در تمامی نقاط نسبتاً زیاد
است ،بهطوريکه شاخص نش در مراحل واسنجی و صحت
سنجی به ترتیب  0/47و  0/30میشود .با اضافهشدن متغیر
دماي سطح آب خلیج فارس ) (PGدر فصل تابستان به
متغیرهاي پیشبینیکننده (شکل  ،)2bاختالف مقادیر
تخمینزدهشدة مدل و مقادیر مشاهداتی به طور قابلمالحظهاي
کاهش مییابد ،بهطوري که در این مرحله ،شاخص نش در
مراحل واسنجی و صحتسنجی به ترتیب  0/84و  0/33میشود.
در نهایت ،با اضافهشدن دماي سطح آب دریاي مدیترانه )(Med
در پاییز به متغیرهاي پیشبینیکننده (شکل  )2cمشاهده
میشود که مقادیر پیشبینیشده از سال  1362تا  1375انطباق
کامل بر مقادیر مشاهداتی دارد و از سال  1375تا  1386نیز در
نقاط بیشینه اختالفها اندک است ،ولی در نقاط کمتر از
میانگین ،مقادیر پیشبینیشده نزدیک به میانگین است و بهطور
کلی مقادیر تخمینزدهشده در این مرحله نسبت به دو مرحلة
قبل بهبود مییابد ،به نحوي که شاخص نش در مراحل واسنجی
و صحتسنجی به ترتیب  1/00و  0/37میشود.

شکل  .2نحوة اثرگذاری متغيرهای دمای سطح آب خليج فارس و دريای مديترانه بر پيشبينی آبدهی فروردين ماه سد گرشا

در شکل  3aمشاهده میشود که اگر فقط بارش و آبدهی
فروردین براي پیشبینی آبدهی اردیبهشت بهکار رود ،مقادیر
پیشبینیشده داراي خطاي زیاد بهخصوص در نقاط بیشینه و
کمینه است ،بهطوري که شاخص نش در مراحل واسنجی و
صحتسنجی به ترتیب برابر با  0/34و  0/05میشود .هنگامی
که متغیر دماي سطح آب خلیج فارس ) (PGدر تابستان به این
دو متغیر اضافه شود (شکل  ،)3bبهطور محسوس در نقاط
بیشینه مقادیر تخمینزدهشده به مقادیر مشاهداتی نزدیک
میشود ،ولی براي آبدهی بازة  1378تا  1380با مقادیر کمتر از
میانگین ،خطا زیاد است .در این مرحله شاخص نش در مراحل
واسنجی و صحتسنجی به ترتیب برابر با  0/66و  0/21است .با

اضافهشدن متغیر دماي سطح آب خلیج فارس در زمستان
(شکل  ،)3cخطاي تخمین آبدهی بیشینه که در سال 1371رخ
میدهد کمتر میشود و در بازة  1378تا  1380نیز با وجود
خطاي زیاد ،روند تغییر مقدار تخمینی تقریباً منطبق بر روند
تغییر مقدار مشاهداتی میشود .در این مرحله شاخص نش در
مراحل واسنجی و صحتسنجی به ترتیب برابر با  0/71و 0/20
میشود .در نهایت ،با اضافهکردن متغیر دماي سطح آب خلیج
فارس در پاییز (شکل  )3dمشاهده میشود که عالوهبر مقادیر
بیشینه ،در مقادیر کمینه نیز بهطور مشخص آبدهی تخمینی به
آبدهی مشاهداتی نزدیک و خطاي مدلسازي کاهش مییابد،
بهطوريکه شاخص نش در مراحل واسنجی و صحتسنجی به
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ترتیب برابر با  0/76و  0/32میشود .شایان ذکر است که ترتیب
اضافهکردن این متغیرها براساس داشتن دو شاخص ضریب
همبستگی و  MMIبزرگتر است.

در ماههاي بهمن و اسفند نیز بهکارگیري دماي پاییزه
سطح آب مدیترانه سبب بهبود نتایج شده است.

شکل  .3نحوة اثرگذاری متغيرهای دمای سطح آب خليج فارس بر پيشبينی آبدهی ارديبهشت سد گرشا

جمعبندی و نتيجهگيری
پیشبینی جریان ماهانة رودخانهها نقش مهمی در
برنامهریزيهاي بلندمدت منابع آب ایفا میکند .در مقالة حاضر،
اثر توأم نوسانات فصلی دماي سطح آب خلیج فارس و دریاي
مدیترانه بر پیشبینی آبدهی ماهانة طبیعی رودخانة کرخه در
محل ورود به سد گرشا بررسی شد.
بدین منظور ،روش  SVDبراي تعیین نقاط دمایی اثرگذار
دریاهاي مورد بررسی بر اقلیم منطقة مطالعاتی و ایجاد
سريهاي زمانی همبسته با متغیر آبدهی استفاده شد .همچنین،
مدل  GRNNبه علت برخورداري از ساختار احتماالتی به عنوان
مدل پیشبین استفاده شد .براي تعیین متغیرهاي
پیشبینیکنندة مناسب ،از معیار ضریب همبستگی و معیار
دیگري بر مبناي شاخص اطالعات مشترک ) (MIو قوانین
آنتروپی با عنوان شاخص اطالعات مشترک اصالح شده )(MMI
استفاده شد و ترکیبهاي متفاوتی از پیشبینیکنندههاي
منتخب ،توسط مدل  GRNNارزیابی شد .در نهایت ،بهترین
پیشبینیکنندهها براي هر ماه ،بر مبناي نتایج مدل  GRNNو
بر اساس سه معیار ارزیابی نش -ساتکلیف RMSE ،و ضریب
همبستگی میان مقادیر واقعی و پیشبینیشده تعیین شد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که میزان آبدهی
ماههاي بهمن تا اردیبهشت که اهمیت زیادي بهخصوص در

زمینة برنامهریزيهاي برداشت براي کشاورزي دارد ،تحت تأثیر
نوسانات فصلی دماي سطح آب دریاي مدیترانه و خلیج فارس
قراردارد و این متغیرها به عنوان پیشبینیکنندههاي جریان،
قادر به افزایش دقت پیشبینیهاي صورتگرفته توسط
متغیرهاي محلی (بارش و آبدهی) است .از میان ماههاي مذکور،
آبدهی بهمن و اسفند ،فقط تحت تأثیر نوسانات پاییزة مدیترانه
قراردارد ،درحالیکه آبدهی فروردین تحت تأثیر توأم نوسانات
پاییزة دماي سطح آب مدیترانه و نوسانات تابستانة دماي سطح
آب خلیج فارس قراردارد ،بهطوريکه با اضافهکردن دماي سطح
آب خلیج فارس و دریاي مدیترانه ،مقدار شاخص نش در مراحل
واسنجی و صحتسنجی به ترتیب 113و  23/4درصد نسبت به
شرایط پیش از آن افزایش مییابد .همچنین ،آبدهی اردیبهشت،
تحت تأثیر نوسانات تابستانه ،پاییزه و زمستانة خلیج فارس
قراردارد ،به نحوي که بهکارگیري این متغیرها بر اساس شاخص
نش -ساتکلیف دقت نتایج را در مراحل واسنجی و صحتسنجی
به ترتیب  123/5و  540درصد نسبت به شرایط پیش از آن،
افزایش میدهد.
بهطورکلی ،با توجه به تشابه نتایج حاصل از تحقیق حاضر
به نتایج حاصل از تحقیقهاي پیشین میتوان نتیجه گرفت که
اگر براي پیشبینی جریان (بهخصوص جریان بهاره) از جریان
طبیعی رودخانه استفاده شود که در واقع جریان رودخانه قبل از
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.مدلسازي را کاهش داد

سپاسگزاری
بدینوسیله از دانشگاه تهران و شرکت مهندسی مشاور مهاب
قدس براي تأمین دادهها و امکانات الزم بهمنظور اجراي این
 تشکر و،تحقیق و تهیة مقاالت و نیز از داوران محترم این مقاله
.قدردانی میشود

 براي پیشبینی جریان میتوان بهجاي اجراي دو،برداشتهاست
 فقط پیشبینی،فرایند پیشبینی بارش و تبدیل بارش به رواناب
 از یکسو، در این صورت.جریان را بهطور مستقیم انجام داد
میتوان از شاخصهاي بزرگمقیاس نظیر دماي سطح آب دریاها
بهطور مستقیم براي پیشبینی جریان استفاده کرد و از سوي
دیگر با اجراي فرایند پیشبینی جریان بهجاي دو فرایند
 میتوان خطاي،پیشبینی بارش و تبدیل بارش به رواناب
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