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بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی درختی ،و مدلسازی و طبقهبندی خشکسالی هيدرولوژيکی
در حوضة کرخه
4

فريد فروغی ،*1شهاب عراقی نژاد ،2قاسم عزيزی ،3محسن ارسالنی

 .1دانشجوی دورة دکتری گروه مهندسی آبياری و آبادانی پرديس کشاورزی و منابع طبيعی کرج ،دانشگاه تهران
 .2استاديار ،گروه مهندسی آبياری و آبادانی ،پرديس کشاورزی و منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
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چکيده
با اندازهگيری حلقههای رويشی ساليانة درختان و ساخت گاهشناسی از آنها ،امکان مطالعه و بازسازی جريان رودخانهها
در محدودة رويشگاهها فراهم می شود .هدف از انجام اين پژوهش ،بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی
درختی ،و مدلسازی و طبقهبندی خشکسالی هيدرولوژيکی در حوضة کرخه است .در اين تحقيق از شاخص گاهشناسی
درختی منطقهای زاگرس مرکزی دو گونة درختی بلوط ايرانی (  )Quercus brantiiو بلوط مازو ()Quercus infectoria
طی دورة  2010-1840برای بازسازی جريان رودخانه در حوضة کرخه استفاده شده است .سه ايستگاه آبسنجی در
حوضة رودخانة کرخه انتخاب و دورة پرآبی آنها تعيين شد .با توجه به همبستگی مثبت و معنادار جريان رودخانه در
دورة پرآبی سه ايستگاه آبسنجی در اين حوضه با شاخص گاهشناسی درختی منطقهای ،ميانگين جريان رودخانه در
دورة پرآبی برای اين سه ايستگاه طی سالهای  1840تا  2010بازسازی شد .مقادير مشاهداتی جريان رودخانه و مقادير
بازسازیشدة آن در دورة آماری مشترک به خوبی با هم مطابقت دارد .در ادامه ،وضعيت هيدرولوژيکی در طول دورة
گاهشناسی و بر اساس آن خشکسالی هيدرولوژيکی در حوضة کرخه برای سالهای  1840تا  2010بررسی شد .شدت و
تداوم خشکسالیها ،همچنين دهههای پرآب و کمآب تعيين شد .همچنين ،نتايج اين تحقيق با ساير محققان نيز مقايسه
ش د .پس از بازسازی جريان رودخانه ،از مدل شبکة عصبی احتماالتی برای طبقهبندی دورههای بسيار کمآب ،کمآب،
پرآب و بسيار پرآب استفاده شد .نتايج نشان داد که مدل ارائهشده با دقت زياد قادر به تشخيص دورههای نامبرده در
منطقة مورد نظر است.
کليدواژگان :اقليمشناسی درختی ،بازسازی جريان رودخانه ،حلقههای درختی ،حوضة کرخه ،طبقهبندی خشکسالی.

مقدمه

*

دستيابی به دادههای بلندمدت اقليمی پيشنياز بسياری از
مطالعات مختلف مانند هيدرولوژی و اقليمشناسی است .با توجه
به کوتاهبودن طول دورههای برداشت آمار هواشناسی و
هيدرولوژی در ايران ،يکی از مهمترين چالشهای مطالعات
اقليمی ،عدم دسترسی به دادههای مفيد و درازمدت است .برای
رفع اين مشکل میتوان شواهدی را بررسی کرد مانند حلقههای
درخت ،مرجانها ،فسيلها ،رسوبات درياچهای ،گردههای
گياهی ،و يخچالها که آثار اقليمی بلندمدت را در خود ثبت
میکند ،بر تغيير اقليم رشد درختان تأثير میگذارد و سبب
میشود تا بررسی اجمالی چگونگی اقليم گذشته از روی
* نويسنده مسئول Foroughifarid@ gmail.com :

حلقههای رويشی امکانپذير باشد .مطالعة حلقههای رويشی
بهمنظور برآوردهای اقليمی جانشينی برای سنجشهای
هواشناسی است و اطالعات ارزشمندی را با هزينهای کم برای
دوره و مناطق فاقد اطالعات هواشناسی فراهم میآورد
( .)Ekstain, 2005بهطورکلی ،اقليمشناسی درختی 1به مطالعة
رابطة بين متغيرهای اقليمی و شاخصهای مرتبط با درختان
حساس به شرايط آبوهوايی میپردازد که هدف نهايی آن
بازسازی آبوهوای گذشته و فراهمکردن دادههای آبوهوايی
طوالنیمدت است (.)Fritts, 1976
مطالعات در زمينة اقليمشناسی درختی نشان داده است
که دما و بارندگی از فاکتورهای بسيار مهم اقليمی و تأثيرگذار بر

1. Dendroclimatology
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رشد درختان است .اگر شرايط آبوهوايی و ديگر عوامل بهينة
رويشی برای رشد درخت فراهم باشد ،باعث افزايش پهنای
حلقههای ساليانة درخت میشود و برعکس .برای بررسی رابطة
بين فاکتورهای اقليمی و حلقههای رويشی ساليانه معموالً از
درختانی استفاده میشود که حساسيت بيشتری نسبت به
شرايط آبوهوايی دارند .از نظر علمی ،در نواحی جنگلی درختان
مناطق مرتفع نسبت به مناطق کمارتفاع حساسيت بيشتری به
تغييرات آبوهوايی دارد .درختان ساالنه حلقههای رويشی
متوالی با پهنای متفاوتی تشکيل میدهد و چوب جديد مطابق
اليههای قبلی در ميان چوب قديمی و پوست درخت با
تأثيرپذيری از دمای هوا ،بارندگی و ساير ويژگیهای رويشگاهی
رشد میکند .هر درخت ساالنه يک اليه چوب به تنة خود
میافزايد که حلقههای کوچک مربوط به سالهای خشک و
حلقههای درشت مربوط به سالهای مرطوب است .بنابراين،
تغييرات ساالنة بارندگی و دما در حلقههای ساليانة درختان
اثرمیگذارد .لذا ،میتوان گفت که توالی ساالنة اقليم مساعد و
نامساعد (سال های پرباران و خشک يا گرم و سرد) بر رشد
ساليانة درختان (پهنای حلقههای رويشی) اثرمیگذارد که با
شمارش حلقههای رشد و مطالعة پهنای آنها تقويم (گاهشناسی
درختی) دقيقی از سالهای مرطوب و خشک تهيه میشود
( .)Ekstain, 2005بنابراين ،حلقههای درختی دادههای
آبوهوايی مربوط به گذشته را برای مناطق يا دورههای زمانی
فاقد داده آبوهوايی فراهم میکند ( Garcia-Suarez et al.,
.)2009
 Knightو همکاران ( )2010برای بازسازی بارش در شمال
ايالت يوتا در آمريکا از گاهشناسی  2300ساله استفاده کردند.
 )2005( Carson and Munroeبا استفاده از حلقة درختان
صنوبر گونة  Pseudotsuga menzeisiiو کاج گونة Pinusedulis
دبی رودخانة اشلیکريک در شمالشرق يوتا را برای سالهای
 1637تا  1970بازسازی کردند .مدل نهايی  71درصد
تغييرپذيری دبی رودخانه را توجيه میکند)2012( Patskoski .
مدلهايی را برای پيشبينی جريان رودخانه با استفاده از حلقة
درخت و نينو  3.4ارائه کرد )2004( Watson and Luckman .در
بازسازی بارندگی در رشتهکوههای جنوب کانادا نشان دادند که
مجموع بارندگی جون -جوالی بيشترين همبستگی را با
گاهشناسی درختان دارد.
 Aziziو همکاران ( )2013با استفاده از حلقههای درختی،
نوسانات بارش زاگرس ميانی را بازسازی کردندArsalani .
( )2012دما و بارش زاگرس ميانی (ايالم ،کرمانشاه و لرستان) را
با استفاده از حلقههای درختی دو گونة بلوط مازو ( Quercus

 )infectoriaو بلوط ايرانی ( )Quercus brantiiبازسازی کرد.
 Arsalaniو همکاران ( )2015دمای حداکثر می -جون زاگرس
ميانی را با استفاده از حلقههای درختی گونة بلوط مازو
( )Quercus infectoriaبازسازی کردند .نتايج آنها نشان داد که
دمای حداکثر در فصل رويش و ماههای قبل از فصل رويش تأثير
منفی بر رويش درختان اين منطقه دارد .آنها بر اساس رابطة
همبستگی معنادار بين دمای حداکثر می -جون با گاهشناسی
درختی در دورة آماری مشترک ،اقدام به بازسازی دمای حداکثر
ماههای ذکر شده طی دورة  2010-1840کردند.
 Büntgenو همکاران ( )2005برای بازسازی دما از درخت
کاج اروپايی ( )Larchدر چهار منطقة مختلف رشتهکوههای آلپ
استفاده کردند و دريافتند که بيشترين تأثيرپذيری درختان
منطقه از دمای متوسط ماههای ژوئن تا آگوست است .در
مطالعة ديگری در شمال اسپانيا  )2005( Rozasبا بررسی رويش
شعاعی گونهای از درخت بلوط دريافت که رشد بلوطهای جوان
با دمای ماه ژوئن دورة رشد و بلوطهای کهنسال با دماهای فصل
تابستان و زمستان محدود میشود.
 Touchanو همکاران ( )2005aبا استفاده از گاهشناسی
درختان ارس گونة  Juniperus excelsaدر جنوبغربی و جنوب
ترکيه شاخص استاندارد بارندگی )SPI( 1را بازسازی کردند.
نتايج نشان داد که مجموع بارندگی ماه می تا جوالی بيشترين
همبستگی را با گاهشناسی درخت دارد Touchan .و همکاران
( )2007بارش می -ژوئن در جنوب غربی آناتولی ترکيه را در
 900سال اخير با استفاده از حلقههای درخت صنوبر بازسازی
کردند .گاهشناسی ارائهشده  51درصد واريانس بارش مشاهداتی
می– جون را بيان میکند .نتايج نشان داد که سالهای  1518تا
 1587مرطوبترين و سالهای  1195تا  1264خشکترين
وضعيت را داشته است Touchan .و همکاران ( )2008بارش
شمال غرب تونس را در دورهای  232ساله با استفاده از
حلقههای رويشی درختان کاج بازسازی کردند .نتايج آنها نشان
داد که طوالنیترين خشکسالی در قرن  19به مدت دو سال رخ
داده است Shah .و همکاران ( )2007به بررسی رابطة اقليم و
رشد درختان ساج در قسمت مرکزی هند پرداختند .نتايج
بررسی همبستگیها نشان داد که بارش ماههای ژوئن تا سپتامبر
فصل رشد و ماه اکتبر قبل از فصل رشد اثر مثبت و بارندگی
ژانويه و می فصل رشد اثر منفی بر رشد درختان دارد ،ولی در
مورد دما در هيچ يک از ماهها همبستگی معنادار بهدست نيامد.
 Liuو همکاران ( )2010بارش ساالنة جنوب مرکزی تبت
1. Standard Precipitation Index
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را از سال  1480با استفاده از حلقههای درخت بازسازی کردند.
آنها توانستند دورههای ترسالی و خشکسالی منطقه را طی
دورة بيانشده بازسازی کنند.
 Wilsonو همکاران ( )2005بارش بهار -تابستان را از روی
پهنای حلقههای درختان صنوبر نروژی و الوارهای باستانی
منطقة جنگلی باواريا در آلمان برای دورهای  520ساله بازسازی
کردند .آنها با استفاده از دادههای ميانگين بارش ساالنه در
دورة آماری مشترک  82ساله ( )1995-1913ضمن تعيين
دورههای مرطوب و خشک به اين نتيجه رسيدند که قرن بيستم
نسبت به چهار قرن گذشته شرايط مرطوبتری را سپری کرده
است.
خشکسالی هيدرولوژيکی هنگامی رخ میدهد که ميزان
دبی جريان سطحی در منطقهای معين برای تأمين نياز از پيش
تعيينشده کافی نباشد .برای تحليل مشخصههای خشکسالی با
1
استفاده از دادههای تجربی سری زمانی ،از روش آزمون ران
استفاده میشود .در اين روش با انتخاب يک آستانه (برای مثال،
ميانگين يا درصدی از آن) میتوان دورههای متوالی مازادها و
کمبودها را تعريف کرد .برای مثال ،وقايع خشکسالی برای
رودخانهای خاص به اين صورت تعريف میشود که اطالعات
تاريخی ساالنه بر اساس ميانگين درازمدت جريان ،به سالهای
کمآب (خشک) و پرآب (مرطوب) تفکيک میشود و همة
سالهای متوالی که در آنها رواناب ساالنه زير ميانگين
درازمدت باشد ،وقايع خشکسالی دستهبندی میشود .بهطور
مشابه ،تمامی سالهايی که در آنها جريان ساالنه باالی
ميانگين درازمدت باشد ،در دسته وقايع پرآب قرارمیگيرد
(.)Karamouz and Araghinejad, 2010; Yevjevich, 1967
نتايج حاصل از اين مرحله در تعريف مشخصة خشکسالی ،تداوم
و شدت بهشرح زير لحاظ میشود ( Karamouz and
:)Araghinejad, 2010
 .1تداوم :تعداد سالهای متوالی که برای آنها جريان
ساالنة پايين ميانگين درازمدت يا در دورة خشکسالی قراردارد.
 .2شدت :2تجمع مقادير کمبود جريان برای تداوم واقعة
مورد بررسی.
هدف اين تحقيق بازسازی و تطويل جريان رودخانه به
منظور تعيين سالهای کمآب ،پرآب و نمادين در طول دورة
بازسازی ( ،)2010-18450بررسی وضعيت هيدرولوژيکی
ايستگاههای مورد بررسی در طول دوره گاهشناسی درختی
1. Run theory
2. Severity
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( 171سال) و ارائة مدل طبقهبندی جريان رودخانه به منظور
تحليل خشکسالی هيدرولوژيکی در مناطق مورد مطالعه است.

مواد و روشها
منطقة مورد مطالعه و ايستگاههای آبسنجی

حوضة رودخانة کرخه با مساحت  51640کيلومترمربع در
جنوب غرب ايران در محدودة ' 30° 58تا ' 34° 56عرض
شمالی و ' 46° 06تا ' 49° 10طول شرقی قراردارد (شکل .)1
ارتفاع حوضه از  3متر در جنوب (دشت آزادگان) تا  3645متر
در کوههای کارين متغير است .رودخانة کرخه  900کيلومتر
طول دارد و سومين رودخانة بزرگ کشور بر اساس متوسط
آبدهی ساالنه ( 8/5ميليارد مترمکعب) است .با توجه به وسعت
نسبتاً زياد حوضة رودخانة کرخه ،اين منطقه در فصول مختلف
تحت تأثير سيستمهای آبوهوايی مختلفی قرارمیگيرد .اقليم
اين منطقه خشک و نيمهخشک ( )Hessari et al., 2012و
بهطورکلی میتوان گفت که اين منطقه دارای يک فصل خشک
و يک فصل بارانی است .در قسمتهای شمالی منطقه مورد
مطالعه ،به دليل ارتفاع زياد ميزان دريافت بارش بيشتر و بخشی
از اين بارشها عمدتاً به صورت برف است .در قسمتهای ميانی
و پاييندست حوضه ،از ميزان دريافت بارشها کاسته میشود و
طول دورة مرطوب نيز کم میشود .متوسط بارش حوضه از 150
ميلیمتر در جلگههای خشک جنوبی تا  750ميلیمتر در
ارتفاعات شمالی متغير است ( Jamab consulting engineers,
.)2006
دادههای ايستگاههای آبسنجی از شرکت مديريت منابع
آب ايران تهيه شد .در اين تحقيق برای اولين بار در ايران از
دادههای گاهشناسی درختی برای بازسازی و مدلسازی جريان
رودخانه استفاده شد .بهمنظور بازسازی جريان رودخانههای واقع
در محدودة حوضة کرخه ،ايستگاههای شاخص جلوگير (-1956
 ،)2010قورباقستان ( )2010-1955و پلدختر ()2010-1965
انتخاب شد که آورد آنها بيشترين همبستگی را با دادههای
گاهشناسی درختی داشت و به نقاط نمونهگيری نيز نزديک بود
(شکل .)1
نقاط نمونهبرداری و گاهشناسی درختی

برای انجام اين تحقيق دادههای گاهشناسی درختی از سه
رويشگاه گونة درختی بلوط مازو و بلوط ايرانی در غرب ايران و
در محدودة حوضة رودخانة کرخه در استانهای لرستان رويشگاه
شينه (' 33°46عرض شمالی و ' 47°57طول شرقی و ارتفاع
 1380متر از سطح دريا) کرمانشاه رويشگاه فريادرس ('33°58

620

تحقيقات آب و خاک ايران ،دورة  ،46شمارة  ،4زمستان 1394

عرض شمالی و ' 47°00طول شرقی و ارتفاع  1200متر از

نمونهبرداری از درختان با ايستگاههای آبسنجی ذکرشده حدوداً

سطح دريا) و ايالم رويشگاه داالب (' 33°40عرض شمالی و

 50کيلومتر است و مناطق نمونهبرداری تقريباً در قسمت ميانی

' 46°17طول شرقی و ارتفاع  1300متر از سطح دريا) اخذ شد

حوضة کرخه قراردارد.

( .)Arsalani, 2012الزم به ذکر است که فاصلة محلهای

شکل  .1موقعيت محل نمونهبرداری و ايستگاههای مورد نظر در حوضة کرخه

طول گياهشناسی منطقهای اخذشده  305سال (-1705
 )2010است .طول گاهشناسی درختی از طريق شمارش و
اندازهگيری حلقههای درختی تمام درختان نمونهبرداری میشود
و تبديل آنها به سریهای زمانی به دست میآيد که با توجه به
ضريب  EPS1که آستانة مقدار آن  0/85است ،سالهای 1840تا
 2010در طول گاهشناسی باالترين اطمينان جهت بازسازی
متغيرهای اقليمی را دارد و اين دورة زمانی اساس کار اين مقاله
برای بازسازی قرارگرفت.
تحليل دادههای گاهشناسی درختی و جريان رودخانه
همبستگی دادههای گاهشناسی با دبی رودخانه و روش
بازسازی آن

برای بررسی ارتباط و همبستگی بين گاهشناسی درختی با
متغير جريان رودخانه ،ابتدا دورة آماری مشترک بين دادههای
گاهشناسی درختی و جريان رودخانه در ايستگاههای آبسنجی
1. Expressed population signal

ذکر شده در حوضة رودخانة کرخه انتخاب شد .سپس،
همبستگی بين گاهشناسی درختی و متغير جريان رودخانه در
دورة آماری مشترک تعيين شد .اين همبستگی شامل
همبستگی بين شاخص گاهشناسی با دبی هر کدام از ماههای
دی تا خرداد (شکل 2الف) ،همبستگی شاخص گاهشناسی
درختی با متوسط دبی  6ماه (دی تا خرداد) دبی دورة پرآبی
(شکل 2ب) است  .با توجه به مقادير ضريب همبستگی ،اساس
کار بر بازسازی متوسط دبی  6ماهه دورة پرآبی دی تا خرداد
قرارگرفت.
پس از تعيين همبستگی معنادار بين شاخص گاهشناسی
درختی و متغير جريان رودخانه ،کار بازسازی برای طول دورة
گاهشناسی با بهکارگيری روش رگرسيون خطی انجام شد .معادلة
بازسازی جريان رودخانه با استفاده از حلقة درخت ،معادلة
رگرسيون خطی ساده است که بايد کاليبره شود (.)Fritts, 1990
برای بازسازی ابتدا دورة آماری مشترک شاخص گاهشناسی و

فروغی و همکاران :بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی ...

جريان رودخانه در ايستگاههای آبسنجی جلوگير،
قورباقستان و پلدختر حوضة رودخانة کرخه انتخاب و به دو
دورة مساوی تقسيم شد .سپس ،با استفاده از دادههای دورة اول
پارامترهای معادلة بازسازی برآورد و در دورة دوم ارزيابی شد و
برعکس ( .)Fritts, 1990ضرايب بهدستآمده بررسی شد تا دقت
روابط تعيين شود .چنانچه روابط از دقت کافی برخوردار بود ،از
دادههای کل دورة آماری مشترک برای تعيين معادلة بازسازی
جريان رودخانههای مورد نظر استفاده میشود .در اين تحقيق
برای تحليل آماری و تعيين آمارهها (برای ارزيابی) از نرمافزار
 SPSSاستفاده شد.
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شبکههای عصبی احتماالتی

شبکههای عصبی احتماالتی ( )PNNابزاری مؤثر برای حل
بسياری از مسائل طبقهبندی است .ايدة  PNNرا اولينبار
 )1988( Spechtمطرح کرد PNN .فرمی از شبکههای عصبی
است که در آن از تابع فعالسازی گوسين بهجای تابع
زيگموييدی (که در اغلب شبکههای عصبی کاربرد دارد) استفاده
میشود.
 PNNبر اساس نظرية طبقهبندی بيزين و تخمين تابع
چگالی احتمال عمل میکند .به منظور طبقهبندی بر اساس
روش بيزين میتوان از معادلة زير استفاده کرد ( Wasserman,
.)1993

شکل  .2الف) ضريب همبستگی پيرسون بين شاخص گاهشناسی درختی و جريان رودخانه در ماههای دی تا خرداد در ايستگاههای مورد بررسی (سطح معناداری
 1درصد)

شکل  .2ب) ضريب همبستگی پيرسون بين شاخص گاهشناسی درختی و متوسط جريان رودخانه در ماههای دی تا خرداد در ايستگاههای جلوگير ،پلدختر و
قورباقستان (سطح معناداری  1درصد)

(رابطة )1

C if l h f  x   l 2 h2f 2  x 
d x    1 1 1 1
C 2if l1h1f 1  x   l 2 h2f 2  x 

در معادلة فوق  Xبردار تصادفی  pبعدی Ci ،برابر iامين

کالس d(X) ،تصوير  Xدر مجموعه کالس مشخص li ،ضريب
کاهش ارتباط طبقهبندی نادرست يک بردار از کالس iام به
کالس ديگر hi ،احتمال قبل از وقوع در کالس iام و ) f(Xتابع
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توزيع احتمال  PDFبرای کالس iام است .اين معادله برای
کمينهکردن ريسک مورد انتظار به کار میرود ( Kim et al.,
 .)2005تابع شعاع پاية گوسين تخمينزنندة تابع چگالی احتمال
پارزن است که با استفاده از معادلة  2محاسبه میشود.
 X  X i , k   X  X i ,k 
T

(رابطة )2

2 2

ni

e
k 1

1
p
2

n i  2   p

f i X  

که در آن  Xبردار تصادفی  pبعدی fi(X) ،تابع چگالی احتمال
 Xبرای iامين کالس ni ،تعداد مشاهدات در iامين کالس ،
پارامتر هموارکننده Xi,k ،برابر kامين مشاهده در iامين کالس و
 Tعالمت ترانهاد است.
يک شبکة  PNNاز چهار اليه تشکيل شده است ،شامل
الية ورودی ،الية الگو ،الية جمعکننده و الية تصميم (شکل .)3
الية ورودی بردار ورودی را دريافت میکند .تعداد گرهها در اين
اليه برابر تعداد عاملهاست .تعداد گرهها در الية الگو برابر تعداد
بردارهای آموزشی است .تعداد گره در الية جمعکننده برابر
تعداد کالسهاست و الية تصميم بزرگترين مقدار الية
جمعکننده را به عنوان نتيجة طبقهبندی انتخاب میکند.

شکل  .3طرحوارة شبکة عصبی احتماالتی ()Wasserman, 1993

يافتهها و بحث
روابط بين جريان رودخانه و گاهشناسی درختی

جريان رودخانههای اين حوضه از باران و برف نشأت میگيرد .با
توجه به منحنی توزيع احتماالت  25و  75درصد دبی که در
شکل  4رسم شده دورة پرآبی رودخانههای اين حوضه در فصل
زمستان و بهار (دی تا خرداد) است .شکل 2الف همبستگی بين
شاخص گاهشناسی درختی با دبی هر کدام از ماههای دی تا
خرداد سه ايستگاه آبسنجی جلوگير ،پلدختر و قورباقستان را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود در ماههای

ارديبهشت و خرداد باالترين همبستگی بين جريان رودخانه و
گاه شناسی درختی وجود دارد و در دی ماه کمترين ميزان
همبستگی مشاهده میشود .شکل 2ب نيز همبستگی بين
شاخص گاهشناسی درختی با متوسط دبی شش ماهة دی تا
خرداد را نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود شاخص
گاهشناسی درختی با دبی متوسط شش ماهه (دی تا خرداد)
همبستگی مثبت و معناداری در سطح  1درصد دارد .کمترين
مقدار ضريب همبستگی بين شاخص گاهشناسی و جريان
رودخانه برای ايستگاه قورباقستان برابر  0/53به دست آمد.
مقدار ضريب همبستگی برای ايستگاههای جلوگير و پلدختر
تقريباً با هم برابر بود (به ترتيب  0/63و  )0/62و بيشتر از
ايستگاه قورباقستان به دست آمد.
بازسازی جريان رودخانه

بعد از مشخصشدن همبستگی معنادار بين شاخص گاهشناسی
درختی و متغير جريان رودخانه ،کار بازسازی برای طول دورة
گاهشناسی با بهکارگيری روش رگرسيونگيری خطی انجام شد.
نتايج رگرسيون برای دورة واسنجی ،ارزيابی و مدل نهايی
ايستگاههای آبسنجی در حوضة رودخانة کرخه در جدول 1
آمده است .مقادير ضريب تبين ( )R2معادلة نهايی ()P<0/01
برای ايستگاههای جلوگير ،قورباقستان ،و پلدختر به ترتيب برابر
 ،0/28 ،0/39و  0/38از واريانس مدل نهايی را توضيح میدهد.
ضريب همبستگی در همة دورههای واسنجی ،ارزيابی و مدل
نهايی در سطح احتمال  99درصد معنادار است کـه
نشـاندهندة دقـت مناسب معـادلة بازسـازی در تشخيص
سالهای مرطوب (پرآب) و خشک (کمآب) است .آمارة کاهش
خطا )Fritts, 1976( )RE( 1در هر دو دوره (واسنجی و ارزيابی)
بيش از صفر و هر مقدار مثبت اين آماره نشاندهندة وجود
توافق بين سری مشاهداتی و بازسازی و معرف دقت مناسب
بازسازی است.
مقدار  RMSEمـعادلة نهايی در ايستگاههای جـلوگير،
پلدختر و قورباقستان به ترتيب  26/9 ،85/6و  mcm 17/4بود.
آزمون عالمت در سطح  5درصد معنادار نشد و اين بدان
معناست که تعداد توافقها بهطور معناداری از تعداد عدم
توافقها بيشتر است .مقادير آورد اندازهگيریشده و بازسازیشدة
ايستگاههای جلوگير ،پلدختر و قورباقستان در دورة زمانی
مشخص در شکل  5رسم شده است .نتايج نشان میدهد که
مقادير بازسازیشده و اندازهگيریشده به خوبی مطابقت دارد.
1. Reduction of error

فروغی و همکاران :بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی 623 ...

شکل  .4منحنی توزيع دبی برای احتماالت  25و  75درصد در ايستگاههای آبسنجی جلوگير ،پلدختر و قورباقستان در حوضة کرخه

بررسی وضعيت هيدرولوژيکی ايستگاهها در طول دورة
گاهشناسی ()2010-1840
سالهای کمآب ،پرآب و نمادين

1

در بررسی گاهشناسی درختی مورد استفاده در اين تحقيق ،در
برخی سالها حلقههايی مشاهده شد که پهنای بسيار زياد يا
باريک داشت .چنين حلقههای رويشی معرف سالی از رويش
1. Pointer years

درخت در شرايط بسيار مناسب يا بسيار نامناسب (از لحاظ
رويشی ) بوده است که به اين سالها سالهای نمادين گفته
میشود .برای تشخيص سالهای نمادين از روش محاسبة
شاخص معيار  )Zscore( Zاستفاده میشود (.)Nadi et al., 2014
هر مقدار از شاخص معيار  Zکه بيشتر (کمتر) از حد )%5( %95
دادهها يعنی  )-1/64( 1/64بود به عنوان سالهای نمادين
بسيـار پرآب (نمـادين بسيار کـمآب) و سالهايی کـه مقدار
شاخص معيار  Zبين صفر تا ( 1/64صفر تا  )-1/64باشد سال
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پرآب (کمآب) نامگذاری شد .طول دورة بازسازی  171سال
است که در اين مدت کمآبترين و پرآبترين سال به ترتيب
سالهای  1960و 1992بوده است .تعداد دورههای نمادين

بسيار کمآب ،و بسيار پرآب به ترتيب برابر  12و  10و تعداد
دورههای کمآب و پرآب بهترتيب برابر  74و  75بوده است.

جدول  .1نتايج بازسازی جريان رودخانه در مرحلة واسنجی ،ارزيابی و مرحلة نهايی (سطح معناداری  1درصد)

ايستگاه جلوگير
واسنجی

R2

R2adj

SE

DW

ارزيابی

0/46
0/37

0/44
0/34

86/27
86/07

2/1
1/9

1985-2010
1958-1984

R

R2

R2adj

)SE (mcm

DW

)RMSE (mcm

86/44

1/7

85/6

R

R2

R2adj

SE

DW

ارزيابی

0/31
0/29

0/29
0/26

19/68
14/71

2/2
1/ 6

1983-2010
1955-1982

R2

R2adj

)SE (mcm

DW

)RMSE (mcm

R

0/68 1958-1984
0/61 1985-2010

مدل نهايی
0/38 0/393 0/63 1958-2010

R

R2

RE

*ST

0/078 0/23 0/37 0/61
0/441 0/38 0/46 0/68

DW

1/9
2/1

ايستگاه قورباقستان
واسنجی

0/56 1955-1982
0/54 1983-2010
مدل نهايی

R

 0/27  0/28  0/53  1955-2010

 17/6

 1/8

R

R2

RE

*ST

0/186 0/15 0/29 0/54
0/95 0/24 0/31 0/56

DW

1/ 6
2/2

 17/4

ايستگاه پلدختر
واسنجی

R

0/62 1956-1983
0/62 1984-2010
مدل نهايی

R

R2

R2adj

SE

DW

ارزيابی

0/39
0/38

0/36
0/36

27/06
28/3

2/1
1/8

1984-2010
1956-1983

R2

R2adj

)SE (mcm

DW

)RMSE (mcm

27/1

1/7

26/9

0/37 0/383 0/62 1956-2010

R

2

R

RE

0/37 0/38 0/62
0/38 0/39 0/62

*ST

DW

0/9
0/85

1/8
2/1

* سطح معناداری  5درصد

تداومهای کمآبی و پرآبی

با بررسی مقادير جريان رودخانة بازسازیشده برای سالهای
 1840تا  2010تداومهای کمآبی و پرآبی و دهههای کمآب و
پرآب به شرح زير مشخص شد.
تداومهای  5 ،4 ،3 ،2 ،1سال برای کمآبی (خشکسالی) و
تداومهای  7 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1سال برای پرآبی (ترسالی) مشاهده
شد .سال  1922و  1943مقدار جريان رودخانهها برابر ميانگين
دورة  1840تا  2010بوده است .بيشترين تداومها برای کمآبی
(خشکسالی) و پرآبی (ترسالی) ،تداومهای  1و  2ساله بوده
است .تداوم  1و  2ساله برای کمآبی (خشکسالی) به ترتيب برابر
 23و  11مورد و برای پرآبی (ترسالی) به ترتيب برابر  25و 10
مورد بود .کمآبی (خشکسالی)های با تداوم بيش از دو سال از
نظر مديريت منابع آب بسيار بااهميت است .خشکسالی با
تداومهای سه سال پنج مورد ،تداوم چهار سال چهار مورد و

تداوم پنج سال دو مورد مشاهده شد .برای پرآبی (ترسالی) عالوه
بر تداومهای يک و دو سال تداومهای سه سال سه مورد ،تداوم
چهار سال دو مورد ،تداوم پنج سال يک مورد و تداوم هفت سال
دو مورد مشاهده شد .دهههای ،1900 ،1880 ،1850 ،1840
 1960 ،1950 ،1920و  2000دهههای کمآب و دهههای
 1980 ،1970 ،1940 ،1930 ،1910 ،1870،1890 ،1860و
 1990دهههای پرآب است .کمآبترين و پرآبترين دهه به
ترتيب 2000و  1970است.
بر اساس نظرية ران ،دورههای طوالنی کمآبی
(خشکسالی) بازسازی شده از  1840تا  2010تعيين شد
(جدول  .)2بر اين اساس شديدترين کمآبی (خشکسالی) در کل
دورة بازسازی  1840تا  2010مربوط به سالهای 2003-1999
بوده است .همچنين ،شديدترين کمآبی (خشکسالی)
بازسازیشده در قرن  19و  20به ترتيب در سالهای  1853تا

فروغی و همکاران :بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی ...
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 1855و  1960تا  1962بوده است .شاخص شدت خشکسالی

ايستگاههای جلوگير ،پلدختر و قورباقستان به ترتيب ،501/1

برای جريان بازسازیشدة سالهای  1999تا  2003در

 152/5و  mcm 102/8بوده است.

شکل  .5مقادير آورد اندازهگيریشده (خط ممتد) و بازسازیشده (خطچين) در ايستگاههای جلوگير ،قورباقستان و پلدختر

مقايسة نتايج بازسازی جريان رودخانه با نتايج ساير محققان

در ادامه به مطابقت نتايج اين تحقيق با نتايج ساير محققان و
گزارشهای موجود در آرشيو (منبع شمارة  9جدول  )3در
خصوص سالهای وقوع خشکسالی و ترسالی اشاره میکنيم.
جدول  3حاوی اطالعات دورههای کمآب (خشکسالی) و پرآب

(ترسالی) بازسازیشده برای دورة  1840تا  2010در
ايستگاههای جلوگير ،پلدختر و قورباقستان است که اين دورهها
با نتايج کار (بازسازی با استفاده از حلقة درخت) ساير محققان
مطابقت داشته است .برای مثال Akkemic ،و همکاران ()2011
بارش ماه مه تا جون و جريان رودخانة فصل بهار و تابستان (مه
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تا آگوست) شمال غرب ترکيه در سالهای  1650تا 1930
ميالدی را بازسازی کردند .آنها گزارش کردند که سالهای
 1914-1913و  1917بيشترين مقدار جريان رودخانه بازسازی

شده است .همچنين ،سالهای  1915-1916مقدار جريان بيش از
ميانگين بوده است .نتايج بازسازی مقادير جريان در اين تحقيق نيز
ترسالی را در سالهای  1911تا  1917نشان میدهد.

جدول  .2طوالنیترين خشکسالی بازسازیشده در حوضة کرخه و شدت خشکسالی ()mcm

ايستگاه آبسنجی
زمان

تداوم (سال)

قورباقستان

پلدختر

جلوگير

1844-1847
1853-1855
1868-1871

4
3
4

34/9
52/5
49/5

67/8
101/9
81/8

227/1
341/4
274

1881-1884
1892-1895
1925-1929

4
4
5

22/2
20/4
30

43/1
39/6
58/3

144/2
132/6
195

1931-1933
1960-1962
1962-1966

3
3
3

31/5
42/1
39/2

61/2
81/1
74/4

204/5
238/9
231/5

1977-1979

3

21/9

32/2

102/2

1999-2003

5

102/8

152/5

501/1

جدول  .3مقايسة دورههای کمآب (خشک) و پرآب (مرطوب) بازسازیشده در حوضة کرخه با نتايج ساير محققان و اسناد موجود در آرشيو

قرن  19و 20
دورة کمآب (خشک)( ،شمارة منبع) سال دورة پرآب (مرطوب)( ،شمارة منبع) سال
(1840 )1,2,3,4,5,8
(1842 )1,8
(1875 )1,6,8
(1887 )1,2,3,4,5,6,7,8,a,b
(1893 )1,2,3,4,5,8,a
(1904 )6,8,a
(1927 )1,2,3,4,5,6,8,9,10
(1928 )1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

(1843 )8
(1877 )1,2,6,8
(1885 )1,2,4,5,8
(1897 )1,2,3,4,5,7,8
(1903 )8
(1906 )1,2,4,6,8
(1917 )1,2,3,4,5,6,7,8
(1922 )1,2,3,4,5,6,7,8

)1) Touchan et al. (2005a), 2) Touchan et al. (2005b), 3) Touchan et al. (2003), 4) D’Arrigo and Cullen (2001), 5
Akkemik and Aras (2005), 6) Akkemik et al. (2005), 7) Kuniholm, (1996) and Hughes et al., (2001), 8) Akkemik et al.
)(2008), 9) Ottoman Archive, 10) Purgstall (1983
طبقهبندی جريان رودخانه با استفاده از شبکة عصبی
احتماالتی
مدلسازی جريان رودخانه

پس از بازسازی جريان رودخانه برای سالهای  1840تا 2010
در هر سه ايستگاه جلوگير ،پلدختر و قورباقستان در حوضة

کرخه ،از نرمافزار متلب برای مدل شبکة عصبی احتماالتی
بهمنظور طبقهبندی جريان رودخانه به دورههای بسيار کمآب،
کمآب ،پرآب و بسيار پرآب (کالس  1تا  )4استفاده شد .برای
تعيين کالس واقعی دادهها شامل دورههای بسيار کمآب ،کمآب،
پرآب و بسيار پرآب (کالس  1تا  )4از روش شاخص معيار Z

فروغی و همکاران :بازسازی جريان رودخانه با استفاده از گاهشناسی 627 ...

( )ZScorاستفاده شد .برای طبقهبندی مقدار جريان رودخانه
دادهها به دو دستة واسنجی و صحتسنجی تقسيم شد .دادههای
سالهای  1840تا  1959برای واسنجی و دادههای سالهای
 1960تا  2010برای صحتسنجی استفاده شد .شکل  6کالس
واقعی دادههای مرحلة واسنجی ( 1840تا  )1959بر اساس
روش شاخص معيار  )ZScor( Zرا نشان میدهد.
در مرحلة واسنجی شبکة عصبی آماری ،پارامتری به نام
ضريب توزيع 1وجود دارد که بيانگر پارامتر  در معادلة ()2
است .مقدار بهينة ضريب توزيع نقش مهمی در نتايج شبکة
عصبی آماری ايفا میکند که با سعی و خطا و اعتبارسنجی
متقابل 2تعيين میشود .بر اين اساس در مرحلة واسنجی با
استفاده از حلقة تکرار مقادير مختلفی از ضريب توزيع آزمون
شد و به ازای هر مقدار ضريب توزيع نيز مقدار ميانگين خطای
شبکه طی فرايند اعتبارسنجی متقابل تعيين گرديد .اين خطا به
ازای ضريب توزيعهای مختلف تعيين شد .در نهايت ،کمترين
مقدار اين خطا نشاندهندة ضريب توزيع بهينه است.
بررسی عملکرد مدل شبکة عصبی احتماالتی

مدل ارائهشده برای طبقهبندی جريان رودخانه در حوضة کرخه
استفاده شد که عملکرد آن بسيار رضايتبخش بود .برای بررسی
عملکرد مدل از دو معيار خطا به شرح زير استفاده شد
(:)Modaresi and Araghenejad, 2014
)رابطة (3
)رابطة (4

Error value  abs  Ac  Sc 

Error rate  Nd / Nt 100

در معادله فوق  absعالمت قدرمطلق Ac ،کالس واقعی،
 Scکالس شبيهسازیشده Nd ،تعداد طبقهبندیهای نادرست،
Ntتعداد کل دادههاست.
ميزان خطا )Er( 3نشاندهندة تعداد طبقهبندیهای
نادرست و مقدار خطا )Ev( 4نشاندهندة بزرگی خطای
طبقهبندی برای دادهای است که اشتباه طبقهبندی شده است.
مقادير صفر در هر دو معادله نشاندهندة عدم وجود خطا در
طبقهبندی و مقادير بزرگتر از صفر نشاندهندة وجود خطا در
طبقهبندی است .هر چه اين مقادير از صفر بيشتر باشد ،خطا
بزرگتر خواهد بود.
در مرحلة صحتسنجی با استفاده از مقدار بهينة ضريب

1. Spread
2. Cross validation
3. Error rate
4. Error value

توزيع ،دادههای سالهای  1960تا  2010برای طبقهبندی
دورههای بسيار کمآب ،کمآب ،پرآب و بسيار پرآب (کالس  1تا
 )4آزمون شد (جدول  .)4مقدار ضريب توزيع بهينه در
ايستگاههای جلوگير ،پلدختر و قورباقستان به ترتيب 0/2 ،0/5
و  0/1است .ميزان خطا ( )Erدر مرحلة واسنجی در هر سه
ايستگاههای آبسنجی جلوگير ،پلدختر و قورباقستان 0/83
درصد و مقدار خطا ( )Evدر مرحلة واسنجی در هر سه ايستگاه
 1بود .در مرحلة صحتسنجی مقدار خطا ( )Evدر ايستگاههای
جلوگير ،پلدختر و قورباقستان به ترتيب  3 ،5و  3و ميزان خطا
( )Erدر هر سه ايستگاه  5/9درصد بود .نتايج کاربرد مدل در
منطقة مورد نظر حاکی از آن است که مدل ارائهشده با دقت
بسار زياد قادر به تشخيص دورههای بسيار کمآب ،کمآب ،پرآب
و بسيار پرآب در حوضة کرخه است.
نتيجهگيری

مقدار ميانگين جريان در ماههای پرآب (دی تا خرداد) در سه
ايستگاه جلوگير ،پلدختر و قورباقستان در حوضة کرخه
بيشترين همبستگی را با گاهشناسی حلقة درخت (-1840
 )2010در منطقة زاگرس ميانی داشت که بر اين اساس جريان
رودخانه بازسازی و دورههای خشک (کمآب) و مرطوب (پر آب)
تعيين شد .تداومهای يک ،دو ،سه ،چهار و پنج سال برای
خشکسالی و يک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و هفت سال برای ترسالی
مشاهده شد .بيشترين تداومها برای خشکسالی و ترسالی،
تداومهای يک و دوساله بوده است .تعداد تداوم يک و دوساله
برای خشکسالی به ترتيب  23و  11مورد و برای ترسالی به
ترتيب  25و  10مورد بود .خشکسالی با تداومهای سه سال پنج
مورد ،تداوم چهار سال چهار مورد و تداوم پنج سال دو مورد
مشاهده شد .برای ترسالی عالوهبر تداومهای يک و دو سال
تداومهای سه سال سه مورد ،تداوم چهار سال دو مورد ،تداوم
پنج سال يک مورد و تداوم هفت سال دو مورد مشاهده شد.
خشکترين و مرطوبترين دهه به ترتيب  2000و  1970است.

شکل  .6کالس واقعی دادههای واسنجی بر اساس شاخص معيار )ZScor( Z
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 پلدختر و، نتايج شبکة عصبی احتماالتی در ايستگاههای جلوگير.4 جدول
قورباقستان

واسنجی
Er
(%)
1
1
1

Ev
0/83
0/83
0/83

صحتسنجی
Er
(%)
5
3
3

Ev

ضريب توزيع
بهينه

5/9
5/6
5/9

0/5
0/2
0/1

جلوگير
پلدختر
قورباقستان

بهمنظور تحليل خشکسالی هيدرولوژيکی و طبقهبندی
، پلدختر و قورباقستان،جريان رودخانه در سه ايستگاه جلوگير
 مدل ارائهشده برای.مدل شبکة عصبی احتماالتی ارائه شد
طبقهبندی جريان رودخانه بهمنظور تحليل خشکسالی
 به ترتيب شامل دورههای4  تا1 هيدرولوژيکی در کالسهای
 با توجه. پرآب و بسيار پرآب استفاده شد، کمآب،بسيار کمآب
،به مقدار کم خطای مدل در مرحلة واسنجی و صحتسنجی
میتوان گفت که مدل شبکة عصبی احتماالتی ارائهشده با دقت
بسيار زياد قادر به تفکيک دورههای مورد نظر و تشخيص
.خشکسالی هيدرولوژيکی است
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