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تحلیل الگوي توالي دبي جريان ماهانه با استفاده از روش آنالیز تواني در تعدادي از ايستگاههاي هیدرومتري
استان مازندران
1

رئوف مصطفيزاده ،*3خديجه حاجي ،2محسن ذبیحي

 .1استادیار ،گروه آموزشی منابع طبیعی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی آبخیزداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
 .3دانشجوی دکتری ،علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت – 1391/9/7 :تاریخ بازنگری – 1391/1/21 :تاریخ تصویب)1391/2/1 :

چكیده
ارزیابی دورههای خشک و مرطوب هیدرولوژیک بهعنوان ضرورت و مبنای اولیه برنامهریزی و مدیریت منابع آب میباشد
که نیازمند درك و مطالعه وقوع خشکسالیها است .هدف از این پژوهش استفاده از روش آنالیز توانی ( Power Laws
 )Analysisو تحلیل الگوهای دورههای کمآبی و پرآبی جریان رودخانهای در تعدادی از ایستگاههای استان مازندران
میباشد .بدین منظور ،خصوصیات دورههای کمآبی و پرآبی در سریهای زمانی دبی ماهانه در  21ایستگاه هیدرومتری
استان مازندران طی دوره آماری  31ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در همین راستا میانگین ماهانه دبی ،حد
آستانه و نیز شروع و پایان دورههای کمآبی و پرآبی محاسبه و سپس تعداد دنبالهها در توالی وقوع دورههای کمآبی و
پرآبی در دورههای  1تا  11ماهه مشخص گردید .نتایج نشان داد که بین شدت وقوع و تداوم دورههای کمآبی و پرآبی
رابطه مستقیم وجود دارد .کمترین شدت دورههای کمآبی و پرآبی مربوط به ایستگاههای پلور و هنیسک بهترتیب با
مقادیر شیب خط  -0/77و  -1/29در جنوبغربی و غرب استان میباشند .براساس نتایج ،بیشترین تداوم جریان با
مقادیر  122/09و  111/79برای دورههای کمآبی و پرآبی در ایستگاه قرآنتاالر در مرکز استان بهوقوع پیوسته است.
بهعبارتی میتوان گفت که ایستگاههای واقع در سرشاخه اصلی جنوبشرقی و مرکز مازندران دارای تداوم جریان کمآبی و
پرآبی بیشتری در مقایسه با سایر ایستگاهها هستند .نزدیکی ابر نقاط به خط مستقیم و خطوط نزدیک یا موازی بدون
تقاطع در استان مازندران بیانگر وجود رژیم همگن دورههای کمآبی و پرآبی بوده و تغییرات قابل مالحظه زمانی در آنها
چندان مشاهده نمیشود .در این خصوص میتوان بر قابلیت استخراج الگوی تناوب دبی ماهانه و تداوم آن براساس روش
آنالیز توانی اشاره نمود .نتایج میتواند در تعیین مناطق با تداوم باالی خشکسالی جریان و نیز وقوع خشکسالیهای شدید
و برنامهریزی مدیریت منابع آب سطحی مورد استفاده قرار گیرد.
واژههاي کلیدي :آنالیز توانی ،تداوم جریان ،حد آستانه ،دورههای کمآبی و پرآبی جریان ،شدت خشکسالی ،مازندران
*

مسأله باعث وقوع و گسترش خشکسالیهای شدید و خیلی

مقدمه

خشکسالی بهعنوان یک رخداد طبیعی ناشی از کاهش بارش

شدید میشود

نسبت به میانگین بلندمدت آن میباشد که میتواند در هر

) .)Rahimi, 2004کاهش تولید آب و محصوالت ،کاهش نیروی

اقلیمی رخ دهد .این پدیده صدمات فراوانی به بخشهای مختلف

برقابی ،تخریب جوامع حاشیه رودخانه و صرف هزینه برای

از جمله منابع آب وارد میسازد که کمبود آب بهعنوان نمود

احیای آنها را میتوان از جمله اثرات خشکسالی بر منابع آب

( Eskandari-Damaneh et

سطحی و زیرزمینی برشمرد ( .)Riebsame et al., 1991پایش و

عینی آن در سالهای اخیر میباشد

Hisdal and Tallaksen, 2003; Ghavidel-

1

 .)al., 2015کمبود منابع آب تهدید بزرگی برای اقتصاد و سطح

پیشبینی خشکسالی هیدرولوژیک و تعیین دقیق زمان شروع و

زندگی مردم است و افزایش تقاضا برای منابع آب قابل دسترس

تداوم آن از اهمیت ویژهای در مدیریت منابع آبی و برنامهریزی

موجب تشدید رقابت بهرهبرداران منابع آبی میشود که این

جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی برخوردار است ( Caloiero

 .)et al., 2016رودخانهها بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب
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به موازات افزایش تقاضای آب و کارایی در بهرهبرداری از منابع

آنجا که روش تحلیل تابع توانی با مفاهیم احتماالتی دورههای

( Farajzadeh and

کمآبی و پرآبی مرتبط است ،در واقع از مشکالتی همچون نرمال

 .)Ahmadian, 2014ارزیابی نوسانات دورهای جریان از ضروریات

بودن دادهها ،مقادیر حدی و سایر اثرات آن مستثنی است .در

اولیه در برنامهریزی و مدیریت منابع آب است که نیازمند درك

این روش بهجای تغییرات مقادیر فصلی یا ساالنه ،رژیمهای دبی

فرآیند و اثرات آنها میباشد (.)Mishra and Singh, 2010

مورد توجه قرار میگیرد

نوسانات جریان رودخانه بهعنوان شاخصی با ارزش در نوسانات و

) Mostafazadeh et al, 2016در همین راستا مطالعات

تغییر اقلیم به واسطه انعکاس پاسخ آبخیز به مؤلفههای بارش و

هیدرولوژیک و هواشناسی متعددی در خصوص استفاده از

دما است ( .)Kao et al., 2009بقاء و ترکیب جوامع حاشیه

آستانهها برای تعیین دورههای خشک و مرطوب صورت گرفته

رودخانه ،اراضی باتالقی ،اکوسیستمهای آبی و سایر اکوسیستمها

است .تعیین دورههای خشک و مرطوب ماهانه با بهکارگیری

به نوسانات رژیم رودخانه بستگی دارد .از اینرو واکنش دبی

مدل زنجیره مارکوف توسط ) Bazuhair et al. (1997در

ماهانه جریان رودخانهها از نظر طبیعی و اقتصادی -اجتماعی

عربستان سعودی نشان داد که طوالنیترین دوره مرطوب در

دارای اهمیت است .درك زمان و حجم جریانهای ماهانه ابزاری

عربستان در جنوب شرق این کشور به وقوع پیوسته است.

اساسی در توسعه مدیریت آب و استراتژیهای ذخیره آب

) Kadioglu and Sen (1998به ارتباط روش آنالیز توانی در

است ( Morán-Tejeda et

تشریح الگوی بارش زمانی و مکانی در ترکیه پرداختند .سپس

 .)al., 2011اطالعات دورههای خشک و مرطوب ،دیدگاهی را

تداوم و تعداد وقوع دورههای خشک و مرطوب از سری بارش

برای فعالیتهای کشاورزی ،هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک در

ماهانه در پنج ایستگاه هواشناسی بر روی نمودار دوگانه

یک منطقه فراهم میآورد ( .)Zolina et al., 2013پایش

لگاریتمی رسم شد .خطوط مستقیم نشان داد که آنالیز توانی

خشکسالی فقط براساس یک مشخصه نمیتواند شرایط واقعی

دارای رفتارهای متوالی و دائمی از دورههای ماهانه خشک و

منطقه را ترسیم نماید و بهترین روش پایش خشکسالی ،تحلیل

مرطوب است .بنابراین تابع آنالیز توانی ارتباط بین تعداد

مشخصههای شدت 1و تداوم 2بهصورت توأم میباشد .بهطور کلی

دورههای خشک و مرطوب را برای یک دوره ماهانه از دادههای

تکرار ،تداوم و شدت خشکی به مقیاس زمانی وابسته

بارش نمایش داد .در نتیجه در مناطق معتدل همچون ترکیه

Mirakbari and Ganji, 2012; Abdulmalek et al.,

مقدار تغییرات بارش اغلب منجر به یک دوره طوالنی خشک یا

آب سطحی همواره مورد توجه بودهاند

بهمنظور تأمین آن برای فصول کمآبی

هستند

3

;.(Kadioglu and Sen, 1998

) .)2013تعیین توالی دورههای کمآبی و پرآبی از اهمیت زیادی

مرطوب شده است Benjamin and Saunders (2002( .رابطه

در مطالعات مرتبط با مدیریت منابع آب بهخصوص در مناطق

فراوانی و تداوم خشکسالیهای اروپا در مقیاسهای زمانی

خشک و نیمهخشک برخوردار است که باعث تغییر در مؤلفههای

مختلف را مطالعه کردند و نتیجه گرفتند که فراوانی و تداوم

بیالن آبی در یک منطقه میشود ( .)Karimi et al., 2015تحلیل

خشکسالی بهترتیب در مقیاسهای زمانی کوتاهمدت و درازمدت

آنالیز توانی برگرفته از تئوری فرکتال میباشد و چون با هندسه

بیشتر است .در پژوهش ) Anagnostopoulou et al. (2003با

اقلیدوسی که دارای ابعاد صحیح میباشد ،نمیتوان بسیاری از

استفاده از آمار  20ایستگاه در یک دوره  10ساله ،دورههای

پدیدههای طبیعت را توصیف کرد ،لذا هندسه فرکتالی میتواند

خشکی در کشور یونان بررسی شد و از دو حد آستانه متفاوت

مفید واقع گردد .در هندسه فرکتالی ،ابعاد پدیدهها میتواند

برای تعیین تأثیر تغییرات نسبی توزیع دورههای خشک استفاده

دارای اعداد کسری هم باشد .خشکسالی بهعنوان یکی از

و مشخص شد که دورههای خشک خصوصیتی فصلی دارند ،اما

پدیدههای هیدرولوژیک ،دارای خاصیت توالی وقوع و تکرار بوده

توالی متوسط و طوالنیمدت آنها با خطر خشکسالی همراه

و در توالیهای متفاوت دارای خاصیت خود تشابهی است و

است Tallaksen et al. (2009) .خصوصیات خشکسالی را با

میتوان ارتباط میان تعداد و تداوم وقوع دورههای پرآبی و

استفاده از مدلسازی زمانی -مکانی در تعدادی از حوضههای

کمآبی را با استفاده از روش تحلیل آنالیز توانی جستجو نمود .از

انگلستان با وسعت  170کیلومترمربع مورد مطالعه قرار دادند.

1- Intensity
2- Duration
3- Wet and Dry Spells

نتایج ایشان نشان داد که خشکسالی هواشناسی با تداوم
کوتاهمدت  1تا  2ماهه تمام حوضه را پوشش داده ،در حالیکه
خشکسالی هیدرولوژیکی در یک مدت زمان طوالنیتر  1تا 1
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ماهه وسعت کمتری از منطقه مورد مطالعه را در بر میگیرد .در

است .تحلیل شدت و تداوم وقوع خشکسالی هیدرولوژیک نیز از

ایران نیز ) Samiei and Telouri (2008شدت و تداوم

دیگر اهداف پژوهش حاضر است.

خشکسالی هیدرولوژیک در حوزههای آبخیز استان تهران را
مورد بررسی قرار دادند .همبستگی باال بین تداوم و شدت

مواد و روشها

خشکسالی در ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که با افزایش

موقعیت منطقه مورد مطالعه

سطح آستانه شدت خشکسالی ،تداوم وقایع خشکی بیشتر

منطقه مورد مطالعه با مساحت تقریبی  23710کیلومترمربع در

میشود Farajzadeh and Ahmadian (2014) .در پژوهش خود

موقعیت جغرافیایی ΄ 10˚ 20تا΄ 11˚ 20طول شرقی و ΄10

به بررسی الگوی زمانی و مکانی خشکسالی هیدرولوژیک با سه

˚ 31تا ΄ 31˚ 11عرض شمالی و در امتداد رشته کوههای البرز و

مشخصهی شدت ،مدت و فراوانی در مقیاس زمانی ،12 ،1 ،3

ساحل جنوبی دریای مازندران واقع شده است .استان مازندران

 21و  17ماهه در ایستگاههای ایران پرداخته است .نتایج نشان

براساس خصوصیات دما ،بارش و توپوگرافی به دو نوع آب و

داد که حداکثر فراوانی وقوع در دورههای فراخشک ،نسبتاً

هوای معتدل خزری و کوهستانی تقسیم میشود .حداکثر ارتفاع،

Mostafazadeh et al.

میانگین بارندگی و دمای متوسط روزانه منطقه مطالعاتی

) (2016با تحلیل دادههای بارندگی ماهانه در استان گلستان با

بهترتیب برابر با  1170متر 1000 ،میلیمتر و  17درجه

استفاده از روش آنالیز توانی ،الگوی تداوم دورههای ماهانه

سانتیگراد میباشد .بخش بزرگی از استان مازندران در ناحیه

خشک و مرطوب در هر ایستگاه را محاسبه نمودند .نتایج ایشان

زمینشناسی البرز و قسمتی از ناحیه شرقی آن در ناحیه

نشان داد که وقوع طوالنیترین دوره کمباران ( 9ماه) در مرکز

زمینشناسی کپه داغ قرار میگیرد .بخش کوهستانی منطقه تا

استان گلستان در ایستگاههای تمر و مینودشت بهترتیب با  1و

ارتفاع  2000متری پوشیده از جنگل بوده و بخش مسطح و کم

 1بار تکرار اتفاق افتاده است .همچنین در دورههای سه ماهه

شیب آن دارای پوشش متراکمی از جنگل ،باغات میوه و اراضی

متوالی و طوالنیتر ،فراوانی وقوع دورههای کمباران و پرباران در

کشاورزی زیر کشت برنج میباشد .منطقه مورد مطالعه از نظر

ایستگاههای واقع در بخش شمالی استان گلستان کمتر به وقوع

گستردگی ،تنوع توپوگرافی و نوع کاربریهای اراضی دارای

پیوسته است.

ناهمگنی باالیی است که خصوصیات و وقوع زمانی و مکانی

خشک و خشک شدید قرار گرفته است.

با توجه به تشابه رفتار وقوع تغییرات در سریهای زمانی

دورههای خشک و مرطوب جریانهای رودخانهای را متأثر

در مقیاسهای زمانی کوچک و بزرگ ،میتوان از روش آنالیز

میسازد .موقعیت و پراکنش ایستگاههای هیدرومتری مورد

توانی 1برای ارزیابی تشابه مذکور استفاده نمود .روش مذکور در

استفاده در شکل ( )1ارائه شده است.

خصوص دادههای بارش در مناطق مختلف مورد آزمون قرار
گرفته است ولی کاربرد آن در مورد دادههای دبی جریان محدود

روش تحقیق

است .بر اساس سوابق تحقیق میتوان گفت که از لحاظ ریاضی،

برای انجام پژوهش حاضر ،دادههای دبی ماهانه  21ایستگاه

تابع آنالیز توانی برای تعیین رفتار و تغییرات در بسیاری از

هیدرومتری رودخانههای مهم استان مازندران طی دوره آماری

Kadioglu and Sen,

 31ساله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که براساس طوالنی

 .)1998بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین و طبقهبندی

بودن دوره آماری و پراکنش مناسب آنها در منطقه مورد

دورههای کمآبی و پرآبی در تعدادی از ایستگاههای هیدرومتری

مطالعه انتخاب شدند .با توجه به وجود ایستگاهها در مناطق

استان مازندران بهعنوان یکی از قطبهای اصلی کشاورزی ایران

مختلف استان و در شرایط آب و هوایی تقریباً متفاوت و

و کاربرد مفهوم آنالیز توانی با استفاده از نمودارهای دوگانه

همچنین طوالنی بودن طول دوره آماری مورد استفاده ،امکان

لگاریتمی در ارزیابی دورههای کمآبی و پرآبی براساس دادههای

بررسی وضعیت دورههای پرآبی و کمآبی در منطقه مورد مطالعه

مشاهداتی دبی در یک دوره آماری  31ساله برنامهریزی شده

براساس کاربرد روش آنالیز توانی فراهم میباشد .در جدول ()1

متغیرهای هیدرواقلیمی کاربرد دارد (

)1- Power Laws Analysis (PLA

برخی از خصوصیات ایستگاههای هیدرومتری مطالعاتی و مورد
استفاده در تجزیه و تحلیلها ارائه شده است.
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الف) موقعیت منطقه مورد مطالعه

ب) نقشه طبقات ارتفاعی
شكل  .3موقعیت منطقه مورد مطالعه و نقشه طبقات ارتفاعي منتخب در استان مازندران
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جدول  .3خصوصیات ايستگاههاي هیدرومتري مورد مطالعه در استان مازندران

ردیف
1
2
3
1
1
1
7
7
9
10
11
12
13
11
11
11
17
17
19
20
21
22
23
21
21
21

کد
ایستگاه
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26

نام ایستگاه
رامسر
گانکسر
کالردشت
هنیسک
نوشهر
بلده
تنگهالویج
پلذغال
سرخرود
رزن
پنجاب
پلور
کرهسنگ
کشتارگاه
کیاکال
قرآنتاالر
تاالر شیرگاه
کسیلیان
ولیکبن
سلیمانتنگه
دارابکال
کردخیل
نوذرآباد
آبلو
سفیدچاه
وطنا

طول جغرافیایی
(متر)

عرض جغرافیایی
(متر)

ارتفاع از سطح دریا
(متر)

متوسط دبی (مترمکعب
برثانیه)

467340

4085691

476221

4076417

510450

4037566

529852

4039460

542725

4056985

571920

4006428

594155

4028828

611778

4053077

628118

4057004

606406

4004932

612520

3995763

595384

3968504

622762

4014393

647709

4044372

661069

4048311

660159

4016850

669140

4017020

669104

4018869

695432

3995526

700663

4013991

699893

4047275

689042

4065530

700690

4076897

707130

4056698

759464

4052567

763541

4065650

129
91
1139
119
-99
2117
711
-23
-21
1911
1071
2211
130
1
-1
317
270
231
1317
122
213
-11
-21
91
1117
-99

2/0
1/1
2/9
2/9
1/0
1/1
1/1
13/9
1/2
1/2
2/1
1/3
29/1
11/7
9/2
7/2
7/0
3/0
0/1
1/1
0/1
13/1
3/ 1
1
1/1
0/2

کاربرد شاخصهای خشکسالی در خالصهسازی بسیاری از
پارامترهای مؤثر در خشکسالی در برنامهریزیهای منابع آب
مفید است .استفاده از شاخصهای خشکسالی یکی از راههای
کمیسازی و ارزیابی شدت ،تداوم ،فراوانی و وسعت خشکسالی
میباشد Khosravei and Akbarei, 2009; Mishra and Singh,
) .)2010دورههای کمآبی و پرآبی بهصورت متوالی و متناوب

تکرار میشوند ( .)Bordi et al., 2004استفاده از روش آنالیز
توانی نیازمند تعیین دورههای خشک و مرطوب است .دورههای
کمآبی و پرآبی میتواند در مقیاسهای زمانی متفاوت در نظر
گرفته شود که در پژوهش حاضر مبنای ماهانه انتخاب شده
است).)Shahrokh-Vandi et al., 2009; Cindric et al., 2010
حد آستانه 2نقش مهمی در تفکیک دورههای کمآبی و پرآبی را
ایفاء مینماید .انتخاب یک مقدار کم بهعنوان حد آستانه باعث

1- Drought Indices

2- Threshold Limit

روش آنالیز تواني )(PLA
1
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تعیین تعداد بیشتری از سالها بهعنوان سال پرآب میشود ،در
حالیکه انتخاب مقدار زیاد برای آن باعث افزایش تعداد وقایع
کمآبی منفرد میگردد ) .(Esfandyari et al., 2016در این
مطالعه ،میانگین بلندمدت دبیهای ماهانه بهعنوان حد آستانه
انتخاب شد ( .)Sushama et al., 2010نقاطی را که رویداد
موردنظر از دورههای کمآبی و پرآبی تغییر میکند بهعنوان نقاط
مهم در تعیین آستانه یک سری از دادهها برای تعیین دورههای
کمآبی و پرآبی میباشد .بهمنظور تعیین شروع و پایان دورههای
کمآبی و پرآبی جریان ،میانگین دبی و حد آستانه محاسبه
گردید ) .)Herbst et al., 1966; Sen, 2008در روش مذکور،
میانگین ماهانه دبی در طول دوره آماری  31ساله بهعنوان
حدآستانه انتخاب و مقادیر دبیهای هر ماه از عدد مذکور کسر
گردید .بنابراین مقادیر مثبت و منفی از تفاوت بین دبی ماهانه و
حد آستانه ،مشخص و همچنین شروع و پایان دورههای کمآبی
و پرآبی برای هر ماه تعیین گردید.)Herbst et al., 1966) .
بنابراین تعداد دورههای کمآبی و پرآبی در طول کل دوره آماری
بهترتیب از کوتاهترین مقیاس زمانی ( 1ماهه) تا طوالنیترین آن
( 11ماهه) برای هر ایستگاه محاسبه شد .نتایج روش آنالیز توانی
براساس روابط ( )1و ( )2بهدست آمد Sen, 2008; Clauset et
).)al., 2009
x
(رابطه )1
T y N w

کمآبی میباشند و پارامترهای  y d ، x w ، y wو  x dبه
خصوصیات دورههای پرآبی و کمآبی بستگی دارند
) .)Mostafazadeh et al., 2016برآورد این پارامترها با استفاده
از پالت لگاریتمی دوگانه 1بر روی یک خط مستقیم امکانپذیر
2
است .بر روی نمودار لگاریتمی دوگانه ،مقادیر ثابت و شیب خط
رابطه مذکور نشاندهنده مقادیر  yو  xهستند ).)Sen, 2008
خط برازش مناسب میان ابر نقاط 3تعداد دورههای پرآبی و
کمآبی به روش کمترین مربعات رسم شد که براساس میزان
نزدیکی ابر نقاط به خط برازش داده شده ،امکان تفسیرهای
متفاوت بر اساس الگوی قرارگیری خطوط مربوط به دورههای
پرآبی و کمآبی بر روی پالت لگاریتمی دوگانه فراهم میگردد.
روش خط مستقیم رگرسیونی بهعنوان بهترین خط برازش بر
روی پالت لگاریتمی دوگانه ،مبنای تعیین دورههای کمآبی و
پرآبی میباشد Bazuhair et al., 1997; Kadioghlu and Sen,
) .)1998; Sen, 2008در این مرحله شدت و تداوم دورههای
کمآبی و پرآبی برای هر یک از ایستگاهها محاسبه شد (جدول
( )2و شکل ( .))2سپس الگوی تغییرات شدت و تداوم برای
دوره کمآبی و پرآبی با استفاده از نرمافزار  ArcGISبهصورت
شکلهای ( )1و ( )1تهیه گردید .همچنین نمودار جریانی
مراحل انجام پژوهش بهصورت شکل ( )2ارائه شده است.

(رابطه )2
Td  yd N d d
که در آن  Twو  Tdبهترتیب مقیاس زمانی دورههای

1- Double Logarithmic Plot
2- Line Slope
3- Scatter Plot

w

w

w

پرآبی و کمآبی N w ،و  N dبهترتیب تعداد دورههای پرآبی و

x

شكل  .2نمودار جرياني مراحل انجام پژوهش
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نتايج و بحث
توالی مقادیر دبی ماهانه بر اساس تعداد دورههای کمآبی و پرآبی
مطابق با روش تحقیق ارائه شده ،محاسبه گردید که نتایج
پالتهای لگاریتمی دوگانه طول دورههای کمآبی و پرآبی بهازای

فراوانی وقوع در شکل ( )3نشان داده شده است .در همین
راستا خطوط رگرسیونی متناسب با هر دوره در هر ایستگاه بر
دادهها برازش داده شده است.

شكل .1پالت لگاريتمي دوگانه تعداد وقوع دورههاي مختلف در ايستگاههاي هیدرومتري استان مازندران
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ادامه شكل .1پالت لگاريتمي دوگانه تعداد وقوع دورههاي مختلف در ايستگاههاي هیدرومتري استان مازندران

براساس نتایج ارائه شده در شکل ( ،)3میتوان دریافت که
رابطه معکوسی بین مدت و تعداد وقوع ماههای متوالی کمآبی و
پرآبی وجود دارد .بدین ترتیب با افزایش مدت دوره موردنظر از
تعداد وقوع ماههای متوالی آن دوره (کمآبی و پرآبی) کاسته
میشود .بهعنوان مثال در ایستگاه پلور بیشترین تعداد دوره
کمآبی در یک دوره متوالی  1ماهه ،برابر با  312تکرار و
همچنین بیشترین تداوم آن  21ماهه با مقدار  2تکرار میباشد.
در حالیکه در ایستگاه وطنا در یک دوره متوالی  1و  11ماهه،
در دوره کمآبی طی کل دوره آماری ( 31ساله) بهترتیب  291و

 1تکرار به وقوع پیوسته است .از اینرو با افزایش طول مبنای
زمانی ،تعداد تکرار دنبالههای کمآبی و پرآبی کاهش مییابد.
بررسی تعداد وقوع دورههای کمآبی و پرآبی در مقیاسهای
زمانی مختلف نشان میدهد که در مجموع در دورههای یک
ماهه ،تعداد وقوع دورههای کمآبی از پرآبی در تمامی ایستگاهها
بیشتر است .درحالیکه در دورههای دوماهه متوالی یا بیشتر،
حالت عکس وجود داشته و تعداد وقوع دورههای پرآبی بیشتر
است .بنابراین در روش آنالیز توانی ،شیب بیشتر خطوط
مستقیم تعیین کننده شدت دورههای کمآبی و پرآبی است.
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خطوط مستقیم برازش داده شده بر روی پالت لگاریتمی دوگانه
مبنای تعیین دورههای کمآبی و پرآبی میباشد .نزدیکی نقاط
روی منحنی لگاریتمی دوگانه با خط برازش داده شده حاکی از
همگن بودن دبی در ایستگاههای رامسر ،کشتارگاه و قرآنتاالر
است .خطوط نزدیک یا موازی بدون تقاطع دو دوره مختلف
بیانگر عدم تغییرات زمانی در مقادیر دبی است .همچنین عدم
تالقی خطوط دورههای کمآبی و پرآبی نشان میدهد که
دورههای مذکور همیشه کوتاهتر یا بلندتر از یکدیگر هستند.
بنابراین در ایستگاه پنجاب که خطوط مستقیم مربوط به دو
دوره کمآبی و پرآبی موازی هستند ،به این معنی است که
دورههای کمآبی همیشه طوالنیتر از دوره پرآبی میباشند .در
حالیکه در سایر ایستگاههای مورد مطالعه تالقی میان خطوط

مستقیم پرآبی و کمآبی دیده میشود .این مطلب بیان میکند
که دورههای کمآبی و پرآبی ممکن است در بخشی از دوره
آماری کوتاهتر یا بلندتر از یکدیگر باشند .در نتیجه قرارگرفتن
باالتر خط مستقیم دوره کمآبی نسبت به دوره پرآبی در ایستگاه
پنجاب نشان میدهد که ایستگاه مذکور در منطقه نسبتاً خشک
قرار گرفته است ،این در حالی است که در سایر ایستگاهها
شرایط عکس بوده و وضعیت پرآبی دارای غالبیت میباشد و
منطقه در شرایط مرطوب قرار دارند.
در پژوهش حاضر ،براساس توالی دورههای کمآبی و
پرآبی ،شدت و تداوم هر کدام از دنبالهها در طول دوره آماری
تعیین گردید که نتایج آن در جدول ( ،)2ارائه شده است.

جدول  .2شدت و تداوم دورههاي کمآبي و پرآبي بهازاي مقیاسهاي مختلف ماهانه در ايستگاههاي هیدرومتري استان مازندران

ایستگاه
رامسر
کالردشت
پلذغال
نوشهر
تنگه الویج
کرهسنگ
رزن
پلور
سرخرود
کشتارگاه
قرآن تاالر
کیاکال
تاالر شیرگاه
ولیکبن
کسیلیان
کردخیل
سلیمانتنگه
دارابکال
نوذرآباد
آبلو
سفیدچاه
وطنا
بلده
پنجاب
گانکسر
هنیسک

پرآبی

کمآبی
شدت

تداوم (ماه)

شدت

تداوم (ماه)

-1/66
-1/16
-1/18
-1/57
-1/26
-1/11
-1/08
-0/87
-1/28
-1/69
-1/97
-1/57
-1/44
-1/65
-1/31
-1/28
-1/45
-1/41
-1/16
-0/97
-1/29
-1/34
-0/91
-1/44
-1/23
-1/28

65/34
36/25
27/98
56/53
30/46
28/35
45/54
17/94
33/76
82/75
122/09
61/56
47/02
93/07
44/72
35/86
59/29
52/61
33/15
20/34
37/67
46/89
21/15
60/40
40/15
37/42

-1/90
-1/68
-1/87
-2/17
-1/94
-1/95
-2/19
-1/99
-2/01
-1/88
-2/29
-2/08
-2/12
-2/36
-2/03
-1/86
-2/10
-1/98
-2/01
-1/91
-1/89
-1/89
-1/70
-1/59
-1/82
-1/44

98/48
68/13
63/89
96/04
86/07
71/70
92/90
59/96
73/94
90/34
145/89
112/78
114/04
139/11
101/59
71/31
106/42
81/50
84/81
77/83
76/64
72/10
64/06
52/37
62/77
43/47
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براساس اطالعات ارائه شده در جدول ( )2میتوان گفت
که در روش آنالیز توانی ،شیب بیشتر خطوط مستقیم
تعیینکننده شدت دورههای کمآبی و پرآبی است .براساس
مقادیر شیب خطوط مستقیم ،کمترین شدت دورههای کمآبی و
پرآبی جریان در ایستگاههای پلور و هنیسک بهترتیب برابر با
مقادیر شیب خط  -0/77و  -1/11میباشد ،در حالیکه دارای
کمترین تداوم با مقادیر بهترتیب  17/91و  13/17در دورههای
کمآبی و پرآبی بوده است .همچنین بیشترین شدت دورههای

کمآبی و پرآبی در ایستگاه قرآنتاالر بهترتیب برابر با شیب خط
 -1/97و  -2/29میباشد ،در صورتیکه بهترتیب در دورههای
کمآبی و پرآبی با مقادیر  122/09و  111/79دارای بیشترین
تداوم بوده است.
شکل ( )1نتایج حاصل از بررسی الگوی تغییرات شدت
دورههای کمآبی و پرآبی در ایستگاههای مختلف منطقه مورد
مطالعه را نشان میدهد.

A= Nowzar Abad, B= Kordkheil, C= Abelo, D= Darabkola, E= Vatana, F= Sefidchah, G= Solyman
=Tangeh, H= Valikbon, I= Kasilian Shirgah, J= Talar Shirgah, K= Qoran Talar, L= Kia kola, M
Koshtargah, N= Pol Zoghal, O= Sorkhrood, P= Tangeh Lavij, Q= Koresang, R= Razan, S= Panjab,
T= Polur, U= Baladeh, V= Nowshahr, W= hanisk, X= Kelardasht, Y= Ganeksar, Z= Ramsar
شكل  .8مقادير شدت دورههاي کمآبي و پرآبي در برخي از ايستگاههاي هیدرومتري استان مازندران

همانطور که در شکل ( )1و جدول ( )2مشاهده میشود،
کمترین شدت دوره کمآبی مربوط به ایستگاه پلور واقع در
جنوبغربی استان میباشد ،در حالیکه ایستگاه هنیسک در

دوره پرآبی با کمترین مقدار شدت در غرب استان قرار گرفته
است .همچنین ایستگاه قرآنتاالر در مرکز استان در هر دو دوره
کمآبی و پرآبی بیشترین شدت را داراست .ولی ایستگاههای
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شرقی از جمله وطنا و سفیدچاه در هر دو دوره کمآبی و پرآبی
دارای شدت کم میباشند .در نتیجه ایستگاههای غربی و
جنوبغربی استان بهترتیب در دورههای پرآبی و کمآبی در
طبقه شدت پایین قرار گرفتهاند .بنابراین دلیل افزایش شدت در
ایستگاههای مذکور میتواند ناشی از خصوصیات کوهستانی،

توپوگرافی ،میزان تأثیرگذاری عوامل صعود و بارندگی و بیشینه
ریزشهای جوی باشد.
نتایج حاصل از محاسبه و تحلیل تداوم جریان در
دورههای کمآبی و پرآبی ایستگاههای مختلف مورد مطالعه در
شکل ( )1ارائه شده است.

=A= Nowzar Abad, B= Kordkheil, C= Abelo, D= Darabkola, E= Vatana, F= Sefidchah, G
Solyman Tangeh, H= Valikbon, I= Kasilian Shirgah, J= Talar Shirgah, K= Qoran Talar, L= Kia
kola, M= Koshtargah, N= Pol Zoghal, O= Sorkhrood, P= Tangeh Lavij, Q= Koresang, R= Razan,
=S= Panjab, T= Polur, U= Baladeh, V= Nowshahr, W= hanisk, X= Kelardasht, Y= Ganeksar, Z
Ramsar
شكل  .5مقادير تداوم دورههاي کمآبي و پرآبي در برخي از ايستگاههاي هیدرومتري استان مازندران

براساس نتایج نشان داده شده در شکل ( )1و جدول ()2
میتوان گفت که ایستگاه قرآنتاالر بهترتیب در دورههای کمآبی
و پرآبی دارای بیشترین تداوم با مقادیر  122/09و  111/79در
مرکز استان میباشد .بنابراین در هر دو دوره کمآبی و پرآبی
ایستگاههای واقع در مرکز و جنوبشرقی دارای بیشترین تداوم

جریان میباشند و کمترین آن نیز در جنوبغربی استان قرار
دارند .براساس مقادیر شدت وقوع و تداوم در دورههای کمآبی و
پرآبی میتوان گفت که ایستگاههای با مقدار شدت باال دارای
مقدار تداوم بیشتری در آن ایستگاه است .بهعبارتی در هر دو
دوره کمآبی و پرآبی ،بین شدت وقوع و تداوم رابطه مستقیم
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وجود دارد .در مجموع مقدار عددی تداوم بیانگر متوسط تداوم
ماهانه با حداکثر احتمال وقوع در ایستگاه مذکور است .در
نتیجه ایستگاههای واقع در سرشاخه اصلی جنوبشرقی و مرکز
مازندران دارای تداوم جریان کمآبی و پرآبی بیشتری در مقایسه
با سایر ایستگاهها هستند که دلیل آن را میتوان باال بودن
بهرهبرداری از چاههای اطراف رودخانه اصلی و یا تأثیر سدهای
احداث شده در منطقه مورد مطالعه مرتبط دانست .در نتیجه
تداوم کمآبی به نسبت شدت کمآبی در استان بیشتر و تداوم و
شدت خشکسالی هیدرولوژیک در مرکز استان باال میباشد.
همچنین شدت پرآبی به نسبت تداوم پرآبی در همه ایستگاههای
مورد مطالعه نسبتاً نرمالتر و بیشتر میباشد .بنابراین نتایج
پژوهش حاضر با یافتههای (Benjamin and Saunders (2002
مبنی بر افزایش فراوانی و تداوم خشکسالی بهترتیب در
مقیاسهای زمانی کوتاهمدت و درازمدت در یک راستا میباشد.
همچنین با نتایج ) Anagnostopoulou et al. (2003بهدلیل
تشخیص مناطق تمرکز خشکی براساس طول دورههای کمآبی و
پرآبی در مناطق مختلف همخوانی دارد .شایان ذکر است
که ) Mostafazadeh et al. (2016نیز در تحلیل وقوع
خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از روش آنالیز توانی در
ایستگاههای مختلف ،نتایج پژوهش حاضر را تأیید میکند.
بنابراین ارزیابی نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین شدت
و تداوم وقوع دورههای خشکسالی و ترسالی با مقادیر دبی
متوسط در ایستگاههای مورد مطالعه ارتباط معنیداری وجود
ندارد .همچنین میان ارتفاع از سطح دریا و نیز شدت و تداوم
دورههای مطالعاتی نیز رابطه مشخصی مشاهده نشد .در این
خصوص میتوان تأثیرپذیری خصوصیات دورههای تر و خشک را
باید در تغییرات خصوصیات بارش و متغیرهای اقلیمی جستجو
نمود .در مجموع نتایج پژوهش حاضر تنوع و فراوانی وقوع
دورههای کمآبی در ایستگاههای استان مازندران را بهدلیل

تفاوت شرایط آب و هوایی و توپوگرافی مورد تأیید قرار میدهد.

نتیجهگیري
تحلیل دورههای پرآبی و کمآبی در مقیاس ماهانه ،اطالعات
مناسبی در خصوص برنامهریزی برای فعالیتهای کشاورزی،
آبیاری و پروژههای هیدرولوژیک فراهم مینماید .در این
پژوهش ،الگوی دورههای کمآبی و پرآبی جریان رودخانهای در
 21ایستگاه استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت در این
راستا ،از روش آنالیز توانی برای تعیین شدت و تداوم دورههای
مورد مطالعه در یک دوره  31ساله استفاده شد .همچنین نتایج
نشان داد که بین شدت وقوع و تداوم دورههای کمآبی و پرآبی
رابطه مستقیم وجود دارد .کمترین شدت دورههای کمآبی و
پرآبی مربوط به ایستگاههای پلور و هنیسک بهترتیب در
جنوبغربی و غرب استان میباشند .براساس نتایج ،بیشترین
تداوم جریان برای دورههای کمآبی و پرآبی در ایستگاه قرآنتاالر
در مرکز استان بهوقوع پیوسته است .بنابراین تحلیل خشکسالی
براساس شدت و تداوم که از فاکتورهای مهم خشکسالی هستند
در ارائه راهکارها و استراتژیهای مناسب تأثیر زیادی دارد و
کمک بزرگی به مدیران و برنامهریزان سیستمهای منابع آب در
شرایط خشکسالی خواهد کرد .قابل ذکر است که روش آنالیز
توانی قابلیت استخراج الگوی زمانی و مکانی شدت و تداوم دبی
ماهانه در ایستگاههای مختلف را دارا میباشد .براساس نتایج،
میتوان در مناطق پرآب در خصوص استفاده از جریان مازاد در
رودخانهها برنامهریزی نمود و عالوه بر این مناطق با شدت باالی
وقوع خشکسالی میتواند در برنامهریزی جهت کنترل
بهرهبرداری از منابع آبهای سطحی مدنظر قرار گیرد .همچنین
نتایج حاصل از چنین تحلیلهایی را میتوان ابزاری برای بررسی
تغییرات اقلیمی و پیشبینی خشکسالی بهکار برد.
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