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  چکیده

امروزه با گسترش نیازها، افزایش جمعیت و ارتقاي سطح بهداشت نیاز روزافزون به آب بیش از پیش احساس 

باشد. به منظور مدیریت صحیح گردد. در چنین شرایطی مدیریت منابع آب از اهمیت ویژهاي برخوردار میمی

ریز بآهاي خصوصیات فیزوگرافی حوضهشود. آگاهی از این منابع نیاز به اطالعات دقیق به شدت احساس می

باشد. بنابراین در مطالعه حاضر با استفاده از تکنیک مدیریت اطالعات جغرافیایی اولین گام در این زمینه می

)GISهاي آبریز استان آذربایجان غربی استخراج و در غالب جداول و ) خصوصیات فیزیوگرافی تک تک حوضه

 ارشب یرمقاد یندقت در تخم یشبه منظور افزا یباران سنج يشبکه یک یاحاصالح و طراشکال ارائه گردید. 

سازي در این مطالعه به منظور بهینهباشد. ها مینیز ازجمله موارد مهم در تخمین منابع آب و مدیریت حوضه

استفاده  1370-1391ایستگاه در دوره آماري  91هاي بارندگی سنجی استان آذربایجان غربی از دادهشبکه باران

که  یهایسنجباران در مرحله اول، ،آماريتغییرنما و بهترین روش زمینگردید. پس از تعیین بهترین مدل نیم

. گردید مشخص، بود پذیرامکان یبا دقت کاف آنهادر  یمقدار بارندگ ینشبکه، تخم هايسنجباران یرسا به کمک

 یجادکه ا یاز مرحله اول، نقاط یماندهشبکه باق ینتخم يخطا یزانمیابی در مرحله دوم، با استفاده از ارز

ه سنج غیرضروري در شبکدر نهایت تعداد دو ایستگاه باران .شدمشخص  بود یازدر آنها مورد ن یدسنج جدباران

یز نبررسی روند تغییرات زمانی بارش سنج جدید جهت افزودن به شبکه پیشنهاد گردید. باران 10مشخص و 

در این رو از اینهاي آبی در آینده از اهمیت زیادي برخوردار می باشد. تر پروژهو طراحی دقیق ریزيدر برنامه

با ه اصالح شدکندال  -ناپارامتري من استفاده از آزمونبا بارش استان آذربایجان غربی  روند تغییرات ،مطالعه

ماه بررسی شده  468از بین ه نتایج نشان داد کحذف کامل ساختار خودهمبستگی مورد بررسی قرار گرفت. 

توان چنین نتیجه گرفت که داشته و میماه روند افزایشی  191ماه روند کاهشی و  271ها، براي کل ایستگاه

 به منظور کارآمد بسیار ابزاري هیدرولوژیکی متغیرهاي بینیپیشنزولی است.  ،استانهاي روند غالب براي بارش

 غربیهاي آبریز استان آذربایجاناي حوضههاي منطقهارشین در این مطالعه ببنابرا .باشدمی آب منابع مدیریت

نتایج به سازي شد. مدل 1345-1391هاي سري زمانی در دوره آماري در مقیاس ماهانه با استفاده از مدل

هاي با استفاده از مدلهاي سري زمانی بوده و در مرحله بعد دست آمده نشان دهنده کارایی مناسب مدل

- اي در مقیاس ماهانه پیشهاي هر حوضه به صورت منطقه) بارندگی1392-1401ساله آتی ( 10افق  ،مذکور

  . بینی گردید

  

  بینی، خودهمبستگی.سازي، پیشهاي ایستایی، آزمون روند، بهینهآزمون کلمات کلیدي:
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  کلیات -1

  مقدمه -1-1

ه است، از ـران قرار گرفتـی ایــکیلومترمربع) که در شمال غرب 5000دود ـی حـه (با مساحتـه ارومیــدریاچ

داخلی  هايباشد. این دریاچه یکی از بزرگترین دریاچههاي آبی در ایران میترین اکوسیستمارزش ترین و بامهم

به عنوان پارك ملی مطرح  1354هاي طبیعی و اکولوژیکی از سال دلیل داشتن ویژگی در ایران است که به

همراه جزایر کبودان و قیون داغی جزء مناطق حفاظت شده اعالم شد. دریاچه ارومیه در سال ه گردید و ب

کره جزء مناطق حفاظت شده زیست 1356سال  رامسر (تاالب بین المللی) تعیین و در سایتبه عنوان  1354

ه به عنوان ک بوسیله سازمان یونسکو اعالم گردید. حفاظت و استفاده مداوم و عاقالنه از این اکوسیستم ارزشمند

 اصیـخ هاي مدیریتیاز به فعالیتـد، نیـباشورد توجه میـایران م در ترین منبع طبیعی قابل احیاءبا ارزش

   میه ضروري خواهد بود.ریت اکوسیستم دریاچه اروـرنامه مدیـراي بـکه ب دارد

هاي سطحی براي انواع مصارف و همچنین ساخت هرگونه برداري از آبجهت استمرار، توسعه و یا کاهش بهره

هاي کمی و رفتاري هاي مطالعاتی، ضرورت دارد که اطالعات کافی از مجموعه ویژگیسازه آبی در محدوده

نتیجه گیري شود. رسیدن به این هدف تنها با عملیات منابع آب موجود جمع آوري، ذخیره، تجزیه، تحلیل و 

  شود. رفتار سنجی کمی امکان پذیر می

 باشد. بدنبال پدیده گرمترین جزء چرخه پیچیده هیدرولوژیک میاز بین متغیرهاي هیدرولوژیکی، بارش مهم

بخیر ثر از تغییر تشدن هواي سطح زمین الگوي بارش جهانی دچار دگرگونی شده است. تغییر الگوي بارش متا

رسد بدنبال تغییر الگوي عمومی، باشد. بنظر میدر اثر گرم شدن هوا و دگرگونی الگوي گردش عمومی می

هاي جوي، زمان تر از گذشته خواهند شد. گذشته از تغییر مقدار ریزشتر و برخی خشکبرخی نواحی مرطوب

بارش و الگوي مکانی آن در هر منطقه مرتب در  وقوع بارش و نوع ریزش هم  در معرض دگرگونی است. میزان

گردد. براي تکرار می 1باشد و این تغییرات در بسیاري موارد طبیعی بود و یا بصورت تناوبیحال تغییر می

                                                   
1 - Periodic 
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توان مشخص هاي آماري میشود، زیرا با آزمونهاي آماري استفاده میبررسی دقیق تغییرات روند بارش از روش

کاهش در میزان بارش یک منطقه موضوعی طبیعی است و یا اینکه این تغییرات غیرطبیعی  نمود که افزایش یا

  باشند.دار میو از نظر آماري معنی

اند که هاي زمانی بسط داده شدههاي آماري پارامتري و ناپارامتري بسیاري براي بررسی روند در سريروش

اند ولیکن در مطالعات هیدرولوژیکی اغلب از گرفتهبطور گسترده توسط محققین مختلف مورد استفاده قرار 

هاي ناپارامتري براي هاي ناپارامتري استفاده شده است. شاید دلیل اصلی آن این واقعیت است که آزمونروش

تر می باشند. هاي مفقود هستند، مناسبها نرمال نیست و یا داراي دادههایی که توزیع آماري آنسري داده

هاي روند، آزمون دردهد. هاي پرت حساسیت زیادي نشان نمیهاي پارامتري به دادهف روشاین روش برخال

هاي آماري باشد. آزمونها میوجود روند در سري داده 1Hیا  عدم وجود روند و فرض مقابل 0Hفرض صفر یا 

هاي ناپارامتري ن آزموناند. از بیها تاکنون بسط داده شدهناپارامتري بسیاري براي تعیین روند در سري داده

). 2003باشد (زو و همکاران، ها میداده 2بهترین انتخاب براي بررسی روند یکنواخت (MK)کندال -آزمون من

را در مشخص نمودن روندهاي یکنواخت در  3کندال و اسپیرمن-هاي من) توان آزمون2002یو و همکاران (

سازي نشان داد که مونت کارلو بررسی نمودند. نتایج شبیهسازي هاي هیدرولوژیکی با استفاده از شبیهسري

این دو آزمون توان یکسانی در مشخص کردن روند (در حالتی که عمالً غیرقابل تشخیص هستند) دارند. با این 

کندال براي تشخیص روند استفاده شده است. این آزمون توسط -حال در بیشتر مطالعات قبلی از آزمون من

هاي محیطی توصیه شده است (یو و همکاران، زمانی دادهواشناسی براي تشخیص روند در سريسازمان جهانی ه

2002 .( 

اند، اصالح و ارتقاء هاي موجود سنجش منابع آب براساس عوامل محیطی گذشته ایجاد شدهاز آنجا که شبکه

هاي بین المللی اجتناب نداردها براساس استاگیري موجود، بهینه سازي و تکمیل آنهاي اندازهستگاهیدرجه ا

ها، هاي آبریز رودخانهباشد. در راستاي نیل به چنین هدفی، بازنگري و تدقیق فیزیوگرافی حوضهناپذیر می

                                                   
2 - Monotonic 
3 - Spearman 
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تان اسمنابع آب  هاي هواشناسی به عنوان مهمترین وروديشبکه موجود پایش کمی و رفتار سنجی ایستگاه

  باشد. هاي نوین زمین آمار الزم االجرا میر مبناي روشو پیشنهاد شبکه بهینه بآذربایجان غربی 

ها و بررسی موقعیت مکانی و تجهیزات در این مطالعات ضمن تحلیل آمارهاي برداشت شده از این ایستگاه

وازي، هاي نامناسب مبرداري شده آنها نسبت به ارائه برنامه تجهیز ادوات، جابجایی یا حذف ایستگاهنصب و بهره

 کی یاصالح و طراح ها اقدام خواهد شد.راکم بهینه و پراکنش و توزیع مناسب مکانی و ارتفاع ایستگاهتعیین ت

 ينهیبه تیموقع افتنی ازمندیبارش، ن ریمقاد نیدقت در تخم شیبه منظور افزا یباران سنج يشبکه

که  دباشیها مسنجباران تیاز موقع یبارش، ناش نیتخم يخطاها شتری. بباشدیم یباران سنج يهاستگاهیا

  بارش را کاهش دهد. يریگدازهمرتبط با ان يخطاها تواندیم یسنجباران يشبکه یطراح کی

وضه ح کیمتوسط  یو محاسبه بارندگ نییرا در تع یها نقش اساسمناسب باران سنج عیعامل تعداد و توز دو

 نیخمدقت ت نییتع ی. به عبارتستیاي نسنج کار ساده محل مناسب براي نصب باران نیی. تعباشدیدارا م

نکته  نیا نیدارد. همچن ستگاهیاشده به عنوان  یابیمنطقه وابسته به صحت و دقت نقطه مکان کیدر  یبارندگ

ه و ون به صرفه نبودباشد از لحاظ اقتصادي مقر ادیمورد نظر ز هايستگاهیمد نظر داشت که اگر تعداد ا دیرا با

خواهد داشت. عوامل متعددي  یمحل، تفاوت فاحش تیبا واقع یبارندگ نیتخم زانیدر صورت کم بودن آنها م

 کیو...)  بی(ارتفاع، ش یو توپوگراف یطیهستند به عنوان مثال عوامل مح رگذاریتأث ستگاهیا کیبر روي مکان 

ح در مناطق مسط یبارندگ زانیدارد. م ستگاهیا کیهاي برداشته شده از بر روي داده اديیز ریمنطقه داراي تأث

  برخوردار هستند.  شتريیاز توازن ب ،ینسبت به مناطق کوهستان

  منطقه مورد مطالعه -1-2

کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در  43660استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچۀ ارومیه حدود 

دقیقه تا  58درجه و  35دهد و بین درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می 65/2ب ایران است، شمال غر

 شرقی		دقیقه طول 23درجه و  47دقیقه تا  3درجه و  44دقیقه عرض شمالی (از خط استوا) و  46درجه و  39

 آذربایجان هايمهوريج با شرقی شمال و شمال طرف از استان این	.است گرفته قرار) گرینویچ النهارنصف از(

 آذربایجان استان با شرق از و کردستان استان با جنوب از عراق، و ترکیه کشورهاي با غرب از ارمنستان، و
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هاي استان آذربایجان غربی عبارتند از : ارومیه، بوکان، پیرانشهر، تکاب، شهرستان .نجان همسایه استز و شرقی

استان آذربایجان غربی یکی از مناطق  .آب و نقدهمهاباد و میاندوسردشت، سلماس، شاهین دژ، ماکو و  خوي،

اي دارد. در سراسر ناحیه هم مرز استان با ترکیه و عراق، کوهستانی کشور است و توپوگرافی متنوع و گسترده

هاي هاي حاصل از ذوب آنها که در درهاست و آب هاي مرتفع برف گیر از شمال به جنوب کشیده شدهکوه

  	شود:یابد، به سه حوزة عمده تقسیم میهاي متعدد جریان میه به صورت رودخانهمنطق

 ارتفاعات آب کیلومتر، 130 طول در و دارد ارتفاع دریا سطح از متر 1267 حدود که ارومیه دریاچۀ 

  .کندمی جلب خود سوي به را غربی

 کندمی هدایت ارس جنوب به را شمالی هايآب کلیه که خوي نزدیک عظیم گسل و شکاف.	  

 کیلومتر که توسط دره رود کلوي به سوي دجله  1000کوچک) در طول  زاب(  سردشت هايآب

  	شود.سرازیر می

 راراتا هايکوه دامنۀ در نقطه ترینارتفاع کم. آیندمی حساب به غربی آذربایجان نقاط ترینپست فوق نواحی

  . دارد قرار ترکیه و ایران مرز در ارس رود کنار) متر 970(

 در یاهیگ پوشش مختلف سطوح در گیاهان ترکیب از ايویژه هاياکوسیستم استان، طبیعی ساختار اساس بر

 خودنمایی مراتع و هاجنگل شکل به آنها اهم که است آمده وجود به توپوگرافیک مختلف اشکورهاي

وشانده است، ولی مناطق وسیع جنگلی پ را مهاباد و بانه پیرانشهر، از هاییقسمت استان، هايجنگل	.کنندمی

زنند هزار هکتار تخمین می 80الی  60سردشت است که مساحت آن را بین  در بیشتر شامل اراضی کوهستانی

و به مرور از وسعت آنها کاسته شده است. استان آذربایجان غربی عمدتاً تحت تأثیر جریان هواي مرطوب 

هاي زمستان، تودة هواي سرد از اطراف شمال، ولی در برخی از ماهاقیانوس اطلس و دریاي مدیترانه است، 

 عوامل فوق هوایی جریان بر عالوه	شود.اي آن را متأثر کرده و موجب کاهش قابل توجه دما میهواي مدیترانه

 هايریزش و دما میزان در مهمی نقش آزاد دریاي از دوري و بادها وزش ها،کوه جهت مکان، ارتفاع مانند دیگري

 نیمه اقلیم و مازندران دریاي سواحل هواي و آب فاصل حد وضعیت در را هوا و آب که طوري به. دارد جوي

 از ضخیمی قشر زیر در متر 3000 از باالتر نواحی و ارتفاعات زمستان فصل در دهد.صحرایی داخلی قرار می
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 1000 بین هايدامنه در همچنین. داردمی نگه محفوظ بعد سال تا را هابرف این ها،کوه قلل و رودمی فرو برف

 تنزوال در هاکوه نقش		بارد.دار کافی باران میمق به است، مانده محفوظ شمال تند بادهاي از که متري 2000 تا

 ونچ مرتفع و طویل صورت به استان جبال سلسله. است بسزایی اهمیت داراي غربی آذربایجان استان جوي

 ابرهاي کلیۀ نفوذ مانع هاکوه این گرچه. است یافته امتداد شرقی جنوب و جنوب و شمال جهت در دیواري

شود، ولی در عوض منبع س و مدیترانه به ایران و عمدتاً به آذربایجان غربی میاطل اقیانوس حوزة بارانزاي

فراوانی کند که باعث به وجود آمدن رودهاي پر آب و سرشاري از نزوالت جوي را به صورت برف ذخیره می

گردد. محصور بودن استان با دیوارة مذکور سبب شده است که دریاچۀ ارومیه به عنوان یکی از شش حوزة می

  	آبریز مهم کشور به حساب آید.

  اهداف مطالعه -1-3

  باشد:با توجه به مطالب ذکر شده اهداف عمده این مطالعه به شرح زیر می

 یز استان آذربایجان غربی:هاي آبرالف) استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه  

ید ها، تأکهاي آبریز از جهات مختلف مورد توجه است. به ویژه آن که در این بررسیمطالعات فیزیوگرافی حوزه 

هاست، تا در مطالعات هیدرولوژیکی ها و نیز چگونگی جریان آبراههها و زیرحوزهروي شناخت وضعیت کلی حوزه

  نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

 (بهینه سازي شبکه پایش باران سنجی استان آذربایجان غربی: ب  

 کیداشتن  یارداشته چرا که با در اخت یفراوان یتمنطقه اهم یکدر سطح  یدرست بارندگ ینتخم یربازاز د

ت دسو مسائل مدیریت منابع آب  يادر مطالعات منطقه یتیبا اهم یارتوان به اطالعات بسیم یحبرآورد صح

 مشخص کردن، منطقه یبارندگ ینموجود در تخم سنجیعملکرد شبکه بارانبررسی  رواز این .یافت

 یبارندگ زانیم یبه عبارت یاو ( ندارند یاديز یرمنطقه تأث یبارندگ یناز شبکه موجود که در تخم هاییسنجباران

عیین ) و در صورت نیاز تباشدیم ینشبکه قابل تخم هايسنجباران یربا استفاده از سا قبولی قابل دقت با هاآن

  باشد. هاي جدید از اهداف این بخش از مطالعه حاضر میمحل احداث ایستگاه
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 ج) بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی  

هاي منابع آب مورد استفاده قرار ریزي و طراحی پروژههاي هیدرولوژیکی مشاهداتی در برنامهبطورکلی داده

ها ایستا هستند، یعنی خصوصیات آماري آنها با ها فرض بر این است که دادهاستفاده از این دادهگیرند. در می

سفر اي در اتمکند. ولی این فرض در صورت تغییر اقلیم، که بدلیل افزایش گازهاي گلخانهزمان تغییر نمی

ا را مورد هها، ابتدا وجود روند در آندادهباشد. بنابراین باید قبل از استفاده از این پیوندد، معتبر نمیبوقوع می

از مطالعه پیشینه تحقیق چنین استنباط می شود که مطالعه جامعی روي روند تغییرات بارش  بررسی قرار داد.

ها انجام نشده است. هدف این مطالعه بررسی غربی با در نظر گرفتن اثر خودهمبستگی دادهاستان آذربایجان

 MKهاي ماهانه و ساالنه با استفاده از روش ناپارامتري غربی در مقیاستان آذربایجانروند تغییرات بارش اس

  باشد. می

 هاي استان آذربایجان غربیبینی بارشد) پیش  

 بارندگی به عنوان .باشدمی آب منابع مدیریت به منظور کارآمد بسیار ابزاري هیدرولوژیکی متغیرهاي بینیپیش

باشد می بخیزترین و موثرترین منبع آب یک حوضه آمهم اقلیمی، پارامترهاي بین در مهم پارامترهاي از یکی

سی و بینی بارندگی نقش اسابرآورد و پیشکند. می که با توزیع نابرابر مکانی و زمانی در سطح حوضه تغییر

ن خسارت ناشی موثري را در مدیریت و بهره برداري صحیح از حوزه، مدیریت سدها و مخازن، به حداقل رساند

 اشد.ها می بکند و به همین دلیل مورد توجه هیدرولوژیستاز سیالب، خشکسالی و مدیریت منابع آب ایفا می

ایجان هاي استان آذرببینی باراي در زمینه پیششود که تاکنون مطالعهبا بررسی مطالعات پیشین مشاهده می

اي هاي استان آذربایجان غربی در حوضههاي منطقهرشغربی صورت نگرفته است. بنابراین در این مطالعه با

   هاي سري زمانی مورد بررسی قرار گرفت.آبریز ارس، دریاچه ارومیه و زاب با استفاده از مدل
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  استخراج خصوصیات فیزیوگرافی -2

  مقدمه -2-1

فیزیوگرافی در حقیقت مطالعه خصوصیات فیزیکی و وضعیت ریخت شناختی یک حوزه آبریز است که اثر 

دارد. آگاهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه اي بر خصوصیات هیدرولوژیک و رژیم آبی آن تعیین کننده

تواند تصویر نسبتاً دقیقی از کارکرد کمی و کیفی سیستم با داشتن اطالعاتی از شرایط آب و هوایی منطقه می

ها نه فقط به طور مستقیم بر رژیم هیدرولوژیک آن حوضه به دست دهد. خصوصیات فیزیوگرافی حوضه

ها، شدت فرسایش خاك و میزان رسوب زان تولید آبی ساالنه، حجم سیالبهیدرولوژیک آنها و از جمله می

گذارد، بلکه به طور غیر مستقیم و نیز با اثر بر آب و هوا و وضعیت اکولوژي و پوشش گیاهی به تولیدي اثر می

  دهد.میزان زیادي رژیم آبی حوزه آبریز را تحت تأثیر قرار می

توانند بسیاري از عوامل آب و هوایی نظیر جمله ارتفاع و جهت شیب میاي از خصوصیات فیزیوگرافی از پاره

درجه حرارت و تغییرات آن، نوع و میزان ریزش جوي ساالنه، میزان تبخیر و تعرق را تشدید و یا تعدیل کنند 

م شوند، از این رو الز 5اي و یا حتی منطقه 4و به طور کلی موجب پیدایش انواع مختلف آب و هواي موضعی 

  است که در مطالعات یک حوضه قبل از هر چیز خصوصیات فیزیوگرافی آن مورد مطالعه قرار گیرد.

ید ها، تأکهاي آبریز از جهات مختلف مورد توجه است. به ویژه آن که در این بررسیمطالعات فیزیوگرافی حوزه

ست، تا در مطالعات هیدرولوژیکی هاها و نیز چگونگی جریان آبراههها و زیرحوزهروي شناخت وضعیت کلی حوزه

  نیز مورد استفاده قرار گیرد. 

کنند. از این هاي آبریز سر و کار پیدا میریزي مسائل آب و خاك، طراحان همواره با حوزهدر بررسی و برنامه

هاي آبریز از نقطه نظر سطح و ابعاد مورد مطالعه قرار گیرند. این مشخصات جهت دهنده رو الزم است حوزه

ها بوده و رابطه مستقیم و غیر مستقیم با موضوعات مورد مطالعه برداري از امکانات بالقوه و بالفعل حوزهنوع بهره

  شناسی، هیدرولوژي، حفاظت آب و خاك و نهایتاً اقتصاد ساکنان حوزه دارد. آب و هوا شناسی، زمین

                                                   
4 Micro Climate 
5 Macro Climate 
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شود. این تقسیم از بریز مجاور جدا میهاي آهر حوزه آبریز ضرورتاً به وسیله یک خط تقسیم آب از حوزه

نماید. در هر حوزه آبریز با توجه به مشخصات و الرأس کوهها و تپه ماهورهاي حواشی حوزه عبور میخط

موقعیت جغرافیایی، آب و هوا، نوع و جنس سنگ و عوامل دیگر حوزه مسیر جریان به صورت نهرها ایجاد شده 

کند. در این گزارش نیز با تأکید بر طرف دهانه خروجی آن هدایت می که هرز آبهاي موجود در حوزه را به

هاي آبریز مورد مطالعه سعی شده است عوامل فیزیکی تأثیرگذار در جریان و شناخت وضعیت کلی حوزه

  فرسایش و رسوب روان آبها به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

ریز هاي آبسنجی، مرفومتریک، ژئومتریک حوزههاي شکلهایی که در ارزیابی ویژگیترین شاخصبرخی از مهم

  گیرند عبارتند از: مورد مقایسه قرار می

هاي تعیین شکل حوزه و ضرایب شکل، طول آبراهه اصلی و شیب آن، زمان وسعت، محیط، طول حوزه، شاخص

ب حداکثر و حداقل ارتفاع، شیهاي ارتفاعی نظیر ارتفاع متوسط وزنی، میانه، تمرکز، ارتفاع حوزه آبریز و شاخص

  هاي شیب از جمله متوسط وزنی، شیب عمومی و جهات شیب.حوزه و شاخص

  هاي کاريبه زیرحوضه آبریز استان هايبندي حوضهتقسیم -2-2

استان  هايو بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضهبه منظور شناخت هر چه بیشتر خصوصیات هیدرولوژیکی 

 هايواحد محدوده مطالعاتی استان آذربایجان غربی به، ري موجود در منطقههاي هیدرومتدر محل ایستگاه

به طوریکه یک واحد هیدرلوژیک خود یک یا  شدبندي تقسیمهاي هیدرومتري به تعداد ایستگاه هیدرولوژیکی

وان تآبریز به واحدهاي هیدرولوژیک مختلف را می حوضه بندي یکشود. کاربرد تقسیمچند آبراهه را شامل می

  به شرح زیر بیان نمود:

 امکان شناخت بیشتر خصوصیات هیدرولوژیک واحدهاي مختلف 

 ها یا واحدهاي هیدرولوژیک، در هر یک از زیرحوضه مدیریتیهاي امکان تعیین اولویت در اجراي برنامه

 هاي آن.رسوب زایی و سایر هدف

 حوضه آبریز مدیریتهاي سهولت در تدوین برنامه، زمان بندي اجراي برنامه. 
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 هاي رواناب و مدل –هاي بارش هاي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی از قبیل مدلبه کارگیري مؤثر مدل

  برآورد رسوب.

هاي اصلی و لذا براي تقسیم حوزه آبریز مورد مطالعه به واحدهاي هیدرولوژیک مختلف، باید تمامی آبراهه

با مقیاس مناسب بهره گرفته شد. انتخاب مقیاس مطلوب هاي توپوگرافی فرعی دقیقاً مشخص شوند و از نقشه

به عوامل مختلف از جمله مساحت حوزه آبریز مورد مطالعه و ضرورت و دقت الزم بستگی دارد. به طور کلی با 

شود، که توصیه می 1:250,000و یا  1:50,000هاي با مقیاس هاي توپوگرافی، استفاده از نقشهتوجه به نقشه

  استفاده شده است. 1:50,000هاي توپوگرافی ه از نقشهدر این مطالع

  مساحت حوضه آبریز  -2-2-1

ها و حجم رواناب حوضه به طور مستقیم به مساحت ي حوضه، مساحت آن است. دبی سیالببارزترین مشخصه

هاي مختلف ). مساحت حوضه آبریز بر دبی بیشینه (طغیان) و کمینه به روش1381آن بستگی دارد (علیزاده، 

هاي حوضه (شیب، نفوذپذیري و...) هرچه سطح حوضه گذارد. با یکسان فرض نمودن سایر ویژگیتاثیر می

تر، تجمع آب در زمان تر خواهد بود، زیرا در حوضه بزرگها در واحد سطح کمتر باشد، میزان رواناببزرگ

  ).1387تري صورت خواهد گرفت (زاهدي و بیاتیطوالنی

 محیط حوضه  -2-2-2

هاي مجاور جدا سازد و بر شود که حوضه را از حوضهه به طول خط فرضی تقسیم آب گفته میمحیط حوض

گر محدوده توپوگرافی و یا آبگیر سطحی حوضه ). محیط بیان1381شود (علیزاده، حسب کیلومتر سنجیده می

  است.

  طول حوضه -2-2-3

تحلیل رواناب و سیل از آنها شود که در هاي زیادي به کار برده مینمایه حوضهبراي مشخص کردن طول 

  شود.استفاده می

خروج تا دورترین قله روي خط تقسیم  نقطه) به طول مسیر آبراهه اصلی از L. در یک تعریف طول حوضه (1

  شود.آب گفته می
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) فقط از نقطه CL. در تعریف دیگر الزم نیست که رودخانه را تا قله ارتفاعات ادامه دهیم بلکه طول حوضه (2

  تا جائی است که رودخانه به طور مشخص روي نقشه وجود دارد. خروجی

درصد طول رودخانه قرار گرفته است، به عنوان طول  85تا  10اي از رودخانه اصلی را که بین . برخی فاصله3

  اند.) مطرح کرده10L-85حوضه (

  شد.از اولین روش توضیحی استفاده  حوضهالزم به ذکر است که براي اندازه گیري طول 

  بررسی شبکه هیدروگرافی محدوده مطالعاتی  -2-2-4

اي هشود که در سطح حوضه عمل تخلیه جریانهایی گفته میشبکه رودخانه یا هیدروگرافی به مجموعه آبراهه

دهند. شبکه هیدروگرافی حوضه، نشان دهنده چگونگی تخلیه رواناب از حوضه بوده و لذا سطحی را انجام می

  باشد.اسی میشناخت آن از اقدامات اس

  اي (تراکم زهکشی) تعیین تراکم آبراهه -2-2-5

اي در یک اي میگویند. مقدار تراکم آبراههها در حوزه به مساحت آن را تراکم آبراههنسبت طول کلیه آبراهه

  هاي اصلی و فرعی نسبت مستقیم و با مساحت آن نسبت عکس دارد. حوزه با مجموع کلیه آبراهه

هاي زیرین خاك در مقابل عامل یک حوزه مبین شدت و ضعف، مقاومت سطح و الیه میزان تراکم آبراهه در

باشند و یا هاي خاك داراي قابلیت نفوذ نسبتاً خوبی میباشد. بدین ترتیب که در مناطقی که الیهفرسایش می

می بلندي ک زا مقاومت نمایند و سطح آبریز هم داراي پوشش گیاهی انبوه و پستی ودر مقابل عوامل فرسایش

  باشد مقدار زهکشی آن کم خواهد بود و بعکس.

            تراکم آبراهه حوزه مذکور از رابطه زیر محاسبه شده است.

)2-1                      (                                                                                       
i

d

L
D

A
   

  که در آن: 
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dDها برحسب کیلومتر بر کیلومتر مربع: تراکم سطحی آبراهه ،Liها (اصلی و فرعی) : طول هر یک از آبراهه

 باشد.: مساحت محدوده مطالعاتی یا واحدهاي هیدرولوژیکی برحسب کیلومتر مربع میAبرحسب کیلومتر، 

  باشد.خیزي باال میه با سیلنشان دهنده حوز 3هاي باالتر از معموالً تراکم سطحی آبراهه

  محدوده مطالعاتی  هايپروفیل طولی آبراهه -2-2-6

ا هپروفیل طولی یک آبراهه در واقع نمایش تغییرات طول آن نسبت به ارتفاع است. با رسم پروفیل طولی رودخانه

فیل طولی یک ها را در هر نقطه از مسیر آن مشخص کرد. رسم پروتوان ارتفاع و به همراه آن شیب رودخانهمی

تواند اطالعات مفیدي در مورد حوزه مانند سرعت حرکت آب، قدرت فرسایشی رودخانه و زمان رودخانه می

ها بستگی مستقیم به سرعت جریان آب و سرعت تمرکز به دست دهد، از آنجایکه قدرت تخریبی رودخانه

ویر تواند تصمختلف مسیر رودخانه می جریان آب نیز به نوبه خود به شیب رودخانه دارد. آگاهی از شیب نقاط

روشنی از قدرت تخریبی رودخانه در نقاط مختلف به دست دهد. از این رو در مطالعات مربوط به خصوصیات 

هاي آنها که در واقع معرف ارتفاع رودخانه ها و سرشاخههاي آبخیز، رسم پروفیل طولی رودخانهفیزیکی حوزه

تواند در برآورد ر غیر مستقیم نشان دهنده شیب مسیر رودخانه است، میدر نقاط مختلف مسیر آن و به طو

نیمرخ طولی رودخانه با انتقال  سرعت آب و قدرت تخریبی آن و یا بر عکس مناطق رسوبگذاري کمک نماید.

هاي میزان از ها و به کمک منحنیYها و ارتفاع نقاط مختلف آن بر روي محور Xطول رودخانه بر روي محور 

  آید. هاي توپوگرافی به دست میي نقشهرو

  ها تعیین شیب خالص آبراهه -2-2-7

باشد. شیب شیب یکی از فاکتورهاي مهم در برآوردهاي هیدرولوژیکی و همچنین زمان تمرکز در آبریز می

  د. آیرودخانه در هر قسمت از مسیر آن در حقیقت اختالف ارتفاعی است که در واحد فاصله آن مسیر پدید می

شیب ناخالص از تقسیم اختالف ارتفاع دهانه خروجی و بلندترین نقطه مسیر آبراهه بر فاصله  ناخالص:شیب 

لذا براي به دست آوردن شیب  آید که به درصد یا درجه قابل محاسبه است.افقی این دو نقطه به دست می

را بر طول آبراهه تقسیم نمود. این توان اختالف ارتفاع آبراهه در دو نقطه ابتدایی و انتهایی ناخالص آبراهه می

  شیب از فرمول زیر قابل محاسبه است.
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)2-2                                        (                                                      1 0 0
H

S
L


   

  که در آن:

 S= شیب ناخالص آبراهه به درصد  

H = اختالف ارتفاع بین سرچشمه و خروجی  

L = طول آبراهه  

باید به خاطر داشت که شیب متوسط رودخانه و اصوالً شیب خالص یا ناخالص به هیچ وجه معرف شیب متوسط 

  دهد. یا شیب کلی خود حوضه نیست، بلکه تنها شیب مسیر رودخانه را نشان می

  تعیین قطر دایره همسطح  -2-2-8

و برآورد زمان تمرکز به پارامتر قطر دایره همسطح محدوده مطالعاتی و همچنین جهت محاسبه ضرایب شکل 

مطالعاتی به  هايطول و محیط محدوده مطالعاتی مورد نیاز است، به همین خاطر این پارامترها در محدوده

  اند.ارائه گردیدهمربوطه ول اتفکیک واحدهاي هیدرولوژیکی محاسبه و در جد

)2-3               (                                                                                        
4 A

D


  

 که در آن: 

D قطر دایره همسطح حوزه بر حسب کیلومتر = 

A سطح حوزه آبریز برحسب کیلومترمربع = 

  =1415/3  
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  تعیین ضرایب شکل  -2-2-9

باشند، تأثیر شکل حوزه بر رواناب سطحی و هاي گوناگون میهاي آبریز از نظر شکل ظاهري داراي شکلحوزه

اند. که ذیالً ها مورد بررسی قرار دادههیدروگراف سیل محرز و این موضوع را عده زیادي از هیدرولوژیست

  دهیم. ترین آنها را مورد ارزیابی قرار میمتداول

  الف) روش هورتون

  در این روش شکل آبریز با بیان ضریب شکل به شرح زیر قابل محاسبه است: 

)2-4                                                             (                                                2

A
R

L
  

 که در آن: 

A مساحت به کیلومترمربع = 

L ه به کیلومتر= طول حوز  

R (بدون بعد) ضریب شکل حوزه = 

  تر است. تر باشد حوزه مذکور به مربع نزدیکنزدیک 1هر چند عدد حاصل به عدد 

  ب) روش میلر 

  به صورت زیر ارائه گردیده است: 1953این ضریب توسط میلر در سال  

)2-5                                                             (                                          2

4
c

A
R

p


  

 که در آن: 

A  ،مساحت به کیلومترمربع =P  محیط به کیلومتر و =Rc (بدون بعد) ضریب گردي = 

  شود.هاي گرد، به یک نزدیک میاین ضریب همواره کمتر از یک بوده و در حوزه 

  ج) روش شیوم

توسط شیوم ارائه شد. در این روش شکل حوزه از طریق نسبت طولی  1956ضریب کشیدگی حوزه در سال  

  گیرد یعنی: مورد ارزیابی قرار می
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)2-6                                                          (                                             2

4
c

A
R

p


  

 که در آن: 

Rc نسبت طولی =  

Dc قطر دایره همسطح حوزه به کیلومتر =  

L طول حوزه برحسب کیلومتر =  

  این ضریب نیز همواره کمتر از یک است. 

  د) ضریب گراویلیوس (ضریب فشردگی)

شود عبارت است از نسبت محیط حوزه به محیط ضریب فشردگی که به نام ضریب گراویلیوس نیز نامیده می

  باشد: فرضی که مساحت آن برابر مساحت حوزه است. این روش از فرمول زیر قابل محاسبه میدایره 

)2-7                                                    (                                             
0 .2 8 P

C
A


  

  ، = ضریب گراویلیوس Cکه در آن: 

P  ،محیط حوزه به کیلومتر =  

A مساحت حوزه به کیلومترمربع = 

  باشد.می 5/2تا  5/1هاي کشیده حدود هاي گرد، رقمی نزدیک به یک و براي حوزهاین ضریب براي حوزه

  تعیین ابعاد مستطیل معادل  -2-2-10

مورد  مستطیل معادل عبارت است از مستطیلی که پیرامون و مساحت آن معادل پیرامون و مساحت حوزه

معادل است که به شرح ) B(و عرض مستطیل ) L(مطالعه باشد. در واقع ضریب مربوط به این روش تابع طول 

  شود: زیر محاسبه می

)2-8                (                                                   

2 . 1 .2 5 4 4

1 .1 2

C A C A A
L

 
  

)2-9                     (                                          

2 . 1 .2 5 4 4

1 .1 2

C A C A A
B
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  باشد. ضریب گراویلیوس می Cمساحت به کیلومتر مربع و  Aکه در آن 

  هاي بیان شده در باال به بررسی و تعیین ضرایب شکل محدوده مطالعاتی پرداخته شده است. با استفاده از روش

  محاسبه ارتفاع (پستی و بلندي)  -2-2-11

  DEMتهیه مدل رقومی ارتفاعی الف) 

منطقه  DEM6به تهیه نقشه  GISافزارهاي هاي به عمل آمده در این خصوص و نیز توانایی نرمطبق بررسی

اقدام شد. مدل ارتفاع رقومی متداولترین روش ثبت رقومی شکل  Arc GISافزاري مطالعاتی در محیط نرم

تعیین خصوصیات سطح زمین همچون شیب، وجه شیب، ارتفاع ارتفاع زمین و یک الیه اطالعاتی پایه براي 

  متوسط و غیره می باشد.

شایان ذکر است که در تهیه مدل رقومی ارتفاعی باید ابعاد شبکه سلولی مورد نظر به سیستم معرفی گردد. 

ده است رعلی رغم این که هرچه اندازه سلول کوچکتر باشد، دقت محاسبات بیشتر خواهد بود اما تجربه ثابت ک

و  7که چنانچه اندازه سلول انتخابی از کمترین فاصله بین خطوط تراز ارتفاعی، کوچکتر باشد، گودالهاي رقومی

ایجاد خواهد شد. در این مطالعه نیز پس از بررسی فواصل خطوط تراز، اندازه  DEMمناطق مسطح بیشتري در 

متر تهیه گردید و  25*25کیک مکانی حوضه با قدرت تف DEMمتر مناسب تشخیص داده شد و  25سلول 

  انجام گرفت. عملیات حذف و اصالح خطاهاي مورد نظر 

  هیپسومتري منحنیتهیه ب) 

رقومی ارتفاعی مورد بررسی قرار گرفت و اصالحات  وضعیت پستی و بلندي منطقه مطالعاتی با استفاده از الیه

ستف سپس با ا صورت گرفت.  حوضه، خصوصیات هیپسومتریک  DEMاده از الزم نیز جهت کار در این پروژه 

  .آن از جمله فراوانی طبقات ارتفاعی در هر زیرحوضه و ارتفاع متوسط وزنی محاسبه گردید

  بررسی شیب محدوده مطالعاتی ج) 

                                                   
6Digital Elevation Model  
7Digital Pits  
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هاي اراضـــی آن محدوده مطالعاتی را اختالف ارتفاع بین نقاط مختلف در یک محدوده مطالعاتی، ناهمواري

شان می سبن شیب معرفی میدهد. ن شاخص  صله آنها تحت عنوان  ي گردد. برات اختالف ارتفاع دو نقطه به فا

  شود. شناخت ناهمواري اراضی و شیب از معیارهاي متفاوتی استفاده می

ــیب حوزه ــها و روابط متعددي ارائه گردیده که برخی از آنها عبارتند از جهت برآورد و تعیین میزان ش ها روش

ش هورتون، رابطه جاستین، روش شمارش خطوط تراز و... از آنجائی که در مطالعه حاضر بندي، روروش شبکه

تهیه گردد،  GISهاي شیب قلمرو مطالعاتی با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی بایستی نقشه کالسمی

با ) تهیه و ســـDEMابتدا مدل رقومی ارتفاعی محدوده ( Arc GISافزاري بدین منظور در محیط نرم پس 

  هاي شیب تهیه شده است. افزار نقشه کالسدستورات مورد استفاده در این نرم

  هاي محدوده مورد مطالعه تعیین مراکز ثقل حوضه و زیرحوضه -2-2-12

اي که اگر حوزه از این نقطه کشیده یا بلند شود به هر حال تعادل هر حوزه داراي یک مرکز ثقل بوده به گونه

اري در آن برقرار است. مرکز ثقل هر کدام از واحدهاي هیدرولوژیکی محدوده مطالعاتی باقی مانده یا موازنه برد

 ارائه شده است. مربوطهول امحاسبه و در جد GISاز طریق 

  محاسبه زمان تمرکز  -2-2-13

ک ترین نقطه یفاصله زمانی است که الزم است تا جریان سطحی از دورترین و غیرقابل دسترس 8زمان تمرکز 

دهانه آن برسد. زمان تمرکز از یک سو به خصوصیات فیزیوگرافی حوضه، نظیر سطح، شکل طول و حوضه به 

ها، ناهمواري سطحی، نوع و تراکم پوشش گیاهی، نوع و عمق خاك و غیره بستگی دارد و از سوي شیب آبراهه

  یا افزایش دهد.دیگر شدت بارندگی و توزیع زمانی و مکانی آن نیز ممکن است طول زمان تمرکز را کاهش 

هاي بزرگ و کم شیب است. به عالوه تر از زمان تمرکز حوضههاي کوچک و پرشیب، کوتاهزمان تمرکز حوضه

  د.شکل دارنهاي کشیده و بیتر نسبت به حوضهاي شکل با سطح برابر، زمان تمرکز کوتاههاي دایرهحوضه

                                                   
8 Time of Concentration 
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تر شدن زمان تمرکز اثر تر شدن و یا کوتاهیها نیز در طوالنپوشش سطحی و ناهمواري و زبري سطح حوضه

هاي تر از زمان تمرکز حوضههاي ناهموار و با پوشش سطحی متراکم، طوالنیقطعی دارند. زمان تمرکز حوضه

  مسطح و هموار و بدون پوشش است.

مان هاي سطحی، زمان تأخیر و زترین کاربرد زمان تمرکز، برآورد حجم سیل، شکل هیدروگراف جریانمهم

  هاي تجربی است.پیک با استفاده از روش

توان گفت که زمان تمرکز بستگی به طول آبراهه اصلی و شیب آن و شرایط هیدرولوژیکی مسیر جریان پس می

هاي زیادي براي محاسبه زمان تمرکز ارائه مانند ضریب زیري و شعاع هیدرولیکی دارد. در این زمینه فرمول

  باشند.اساس دو عامل طول آبراهه اصلی و شیب میشده است که بیشتر آنها بر

 –روش برانسی  ج)روش چاو و  ب)روش کرپیچ  الف)در این گزارش براي تعیین زمان تمرکز از سه روش 

  ویلیامز استفاده گردید.

    ) Kirpichکرپیچ (الف) 

)2-10                                                                                              (
0.3853

0.949C

L
T

H

 
  

 
  

Tc زمان تمرکز برحسب ساعت = 

L طول مسیر حرکت آب در داخل حوزه برحسب کیلومتر = 

H مترترین نقطه حوزه برحسب= اختالف ارتفاع بین باالترین و پایین  

                  )Chowچاو (ب) 

)2-11                         (                                                           
1 .1 5

0 .38 53 0 8 0
C

L
T

H



  

 Tc زمان تمرکز برحسب ساعت = 

L  متر= طول آبراهه اصلی برحسب 

H اختالف ارتفاع اراضی حوزه برحسب متر =  

  ) Bransby – Williamsبرانسی ویلیامز (ج) 
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)2-12                        (                                                                      
1 .2

0 .2 0 .1

0 .9 6
C

L
T

H A
  

Tc زمان تمرکز برحسب ساعت = 

L  طول مسیر آبراهه اصلی =km 

H  اختالف ارتفاع ابتدا و انتهاي آبراهه اصلی به =m 

A  2= مساحت واحد هیدرولوژیکی بهkm  

حاصل در  زمان تمرکز محدوده مطالعاتی مذکور به سه روش فوق محاسبه گردید و نتایج حاضردر گزارش 

 جداول مربوطه براي هر محدوده مطالعاتی ارائه شده است. 

 هاي حوضه آبریز ارسوصیات فیزیوگرافی زیرحوضهخص -2-3

  زیرحوضه زنگمار یزیوگرافیف یاتخصوص -2-3-1

شهر ماکو گذشته و در  ترکیه	ودخانه زنگمار از کوههاي مرزي ایران ور شهرستان سرچشمه گرفته، از داخل 

کیلومتري جنوب شهرستان ماکو بر روي  12پیوندد. سد مخزنی ماکو (بارون) در می ارس		پلدشت به رودخانه

ست.  شده ا ستاي بارون احداث  ضه آبریرودخانه زنگمار در نزدیکی رو صات فیزیوگرافی حو شخ ز زنگمار در م

  ارائه شده است. 4-2تا  1-2هاي و شکل 9-2تا  1-2جداول 

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک زنگمار به زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -1-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 پلدشت 3102.74 326.24 124.64

 ماکو 1601.53 223.37 70.03

 جوققلعه 1036.03 181.48 59.89

 باشکند 402.14 102.48 57.04

 بدولی 275.92 93.04 21.15

 مزرعه 622.54 138.38 50.05

 قلیامام 219.69 90.62 25.16
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  .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -2-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 پلدشت 3102.74 886.42 0.29

 ماکو 1601.53 457.12 0.29

 جوققلعه 1036.03 310.69 0.30

 باشکند 402.14 110.51 0.27

 بدولی 275.92 58.54 0.21

 مزرعه 622.54 182.69 0.29

 قلیامام 219.69 51.47 0.23

  

  .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -3-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 پلدشت 1.85

 ماکو 2.76

 جوققلعه 3.17

 باشکند 2.57

 بدولی 4.96

 مزرعه 2.77

 قلیامام 3.49
  

 .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یمشخصات ارتفاع -4-2جدول 

  ایستگاه  ارتفاع (متر)حداقل   حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 پلدشت 799.16 3100.34 2301.18 1747.86

 ماکو 1170.08 3100.34 1930.26 2113.39

 جوققلعه 1200.76 3100.34 1899.58 2159.74

 باشکند 1464.39 2927.67 1463.28 2164.21

 بدولی 1878.86 2927.67 1048.81 2216.49

 مزرعه 1715.12 3100.34 1385.22 2239.21

 قلیامام 1739.98 2617.39 877.41 2097.88
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 .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -5-2جدول 

  ضریب مستطیل معادل 

قطر دایره  ایستگاه

 )Kmهمسطح (

عرض معادل 

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 پلدشت 0.20 0.37 0.50 1.64 141.14 21.98 62.87

 ماکو 0.33 0.40 0.64 1.56 94.79 16.90 45.17

 جوققلعه 0.29 0.40 0.61 1.58 77.35 13.39 36.33

 باشکند 0.12 0.48 0.40 1.43 41.56 9.68 22.63

 بدولی 0.62 0.40 0.89 1.57 39.54 6.98 18.75

 مزرعه 0.25 0.41 0.56 1.55 58.56 10.63 28.16

 قلیامام 0.35 0.34 0.67 1.71 39.79 5.52 16.73

  

  .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -6-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 پلدشت 12.69 11.94 29.89

 ماکو 6.98 6.59 16.56

 جوققلعه 5.86 5.54 14.38

 باشکند 6.12 5.79 15.71

 بدولی 2.21 2.10 5.30

 مزرعه 5.38 5.09 13.00

 قلیامام 2.90 2.75 6.92

  

  .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -7-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد)

 پلدشت  16.96

 ماکو  20.51

 جوققلعه  20.45

 باشکند  18.98

 بدولی  15.51

 مزرعه  20.06

 قلیامام  17.66
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  .زنگمار زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -8-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

0.02  536030.6 700-800 

5.07 157269552.7 800-900 

6.31 195772576.3 900-1000 

4.30 133378894.9 1000-1100 

3.79 117397946.7 1100-1200 

3.55 109959507.5 1200-1300 

5.90 183009369.3 1300-1400 

5.84 181121182.9 1400-1500 

4.50 139469255.4 1500-1600 

3.84 118965041.7 1600-1700 

4.59 142311423.6 1700-1800 

8.39 260188399.7 1800-1900 

8.69 269380941.5 1900-2000 

7.09 219992020.4 2000-2100 

5.97 185146959.1 2100-2200 

6.11 189613223.4 2200-2300 

5.40 167338902.7 2300-2400 

4.27 132290829.3 2400-2500 

2.88 89455293.8 2500-2600 

1.97 61106617.0 2600-2700 

0.74 22940357.9 2700-2800 

0.46 14413853.2 2800-2900 

0.33 10150600.8 2900-3000 

0.01 203012.0 3000-3100 

  

  .زنگمار زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -9-2جدول 

Y X ایستگاه 

 پلدشت 457420.82  4343384.97

 ماکو 443315.27  4337830.19

 جوققلعه 447118.72  4329602.91

 باشکند 431113.83  4353323.14

 بدولی 428333.19  4351995.60

 مزرعه 440416.19  4330236.62

 قلیامام 459847.49  4321210.07
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  زنگمار زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -1-2شکل 

  

  زنگمار زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -2-2شکل 
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  .زنگمار زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -3-2شکل 
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  زنگمار زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -4-2شکل 
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  قطورچايحوضه زیر  یزیوگرافیف یاتخصوص -2-3-2

ضهرودخانه قطور  شده آبریز ارس میضحو هايیکی دیگر از زیرحو ضه آبریزبا هاي  خوردگیاز چین . این حو

اي داراي شــیب تند بوده و کمتر که اراضــی محدودهشــمال غربی ســلســله جبال زاگرس بوجود آمده بطوري

  اراضی مسطح در این منطقه مشاهده شده است. 

شت خوي کوه  ستان اطراف این رودخانه را تا ابتداي د شهر صله میله مرزي تا  شکیل داده و فا هاي مرتفعی ت

شاخه 70خوي  سر شد.  سو، آورش، قیلهکیلومتر می با سریک، غازان ،لیهاي متعددي نظیر چیلیک، کلند  ق، 

ستفاده قرار می شده و مورد ا شت خوي  سپس با تغییر الند و قودوغ بوغان در محل بویالپوش وارد د گیرد و 

گردد. رودخانه زیلبر چاي نیز پس از دهد و وارد دشت ایواوغلی میجهت بسوي شمال به مسیر خود ادامه می

غلی در داخل منطقه حفاظت شده مراکان وارد قطور چاي آباد ایواواي پس از مظفرعبور از این دشت در نقطه

شاخهمی سر ستن به هایی از جنوب دامنهگردد.  شو و غازان به زیلبر چاي قبل از پیو شمالی کوههاي می هاي 

داغ، آق داغ و علی باش به رودخانه شرقی از دامنه کوههاي قرههاي دیگر از جانب شمالقطور چاي و سرشاخه

ندد و پیوچاي میریزند و نهایتاً در روستاي مراکان به آقپیوستن دو رودخانه به یکدیگر می قطور چاي پس از

اي بنام دره شـــام عبور و در محل پاســـگاه مرزي گویند) از داخل درهچاي نیز میبا نام قطور چاي (گاهاً آق

تا  10-2در جداول  مشــخصــات فیزیوگرافی زیر حوضــه قطورچاي .گرددفرهادي به رودخانه ارس منتهی می

  ارائه شده است. 10-2تا  5-2هاي و شکل 2-19

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به قطورچاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -10-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 چايآق - مراکند 1870.97 302.82 116.26

 علیا قرول 1153.94 212.25 82.23

 قطور - مراکند 4513.23 403.54 139.30

 مظفرآباد 4071.42 375.17 128.20

 ملهذان 2187.69 264.38 105.53

 قلی موسی 599.39 147.04 49.75

 پل یزدکان 782.80 139.95 67.84

 بدالن 704.36 142.28 48.17
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  .قطورچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -11-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 چايآق - مراکند 1870.97 488.90 0.26

 علیا قرول 1153.94 307.63 0.27

 قطور - مراکند 4513.23 1362.03 0.30

 مظفرآباد 4071.42 1233.29 0.30

 ملهذان 2187.69 629.27 0.29

 قلی موسی 599.39 252.34 0.42

 پل یزدکان 782.80 200.02 0.26

 بدالن 704.36 180.11 0.26

  

 .قطورچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -12-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 چايآق - مراکند 2.03

 علیا قرول 2.43

 قطور - مراکند 2.33

 مظفرآباد 2.22

 ملهذان 2.46

 قلی موسی 3.14

 پل یزدکان 3.35

 بدالن 4.39

 

  .يقطورچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -13-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر)  ارتفاع متوسط (متر)

 چايآق - مراکند 920.00 3284.95 2364.95 1911.76

 علیا قرول 1287.34 3285.67 1998.33 2196.00

 قطور - مراکند 381.37 3620.62 3239.25 1643.10

 مظفرآباد 778.11 3620.62 2842.51 1743.23

 ملهذان 1019.98 3620.62 2600.64 2119.86

 قلی موسی 1096.86 2660.35 1563.49 1450.18

 پل یزدکان 1345.50 3619.41 2273.90 2326.00

 بدالن 1505.27 3620.62 2115.35 2502.84
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  .يقطورچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -14-2جدول 

قطر دایره 

 )Kmهمسطح (

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  
  شیوم  فشردگی  )Kmطول معادل (

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 چايآق - مراکند 0.14 0.26 0.42 1.96 137.83 13.57 48.82

 علیا قرول 0.17 0.32 0.47 1.75 93.82 12.30 38.34

 قطور - مراکند 0.23 0.35 0.54 1.68 176.15 25.62 75.82

 مظفرآباد 0.25 0.36 0.56 1.65 162.53 25.05 72.02

 ملهذان 0.20 0.39 0.50 1.58 112.80 19.40 52.79

 قلی موسی 0.24 0.35 0.56 1.68 64.18 9.34 27.63

 پل یزدکان 0.17 0.50 0.47 1.40 55.99 13.98 31.58

 بدالن 0.30 0.44 0.62 1.50 59.25 11.89 29.95

 

  .يقطورچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -15-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 چايآق - مراکند 11.59 10.91 28.76

 علیا قرول 8.29 7.82 20.60

 قطور - مراکند 12.65 11.90 30.72

 مظفرآباد 12.08 11.37 28.84

 ملهذان 9.99 9.41 24.74

 قلی موسی 5.10 4.82 12.64

 پل یزدکان 6.31 5.96 16.57

 بدالن 4.37 4.13 11.26

  

  .قطورچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -16-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 چايآق - مراکند 22.06

 علیا قرول 23.91

 قطور - مراکند 19.96

 مظفرآباد 21.80

 ملهذان 28.65

 قلی موسی 14.03

 پل یزدکان 32.84

 بدالن 35.74
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  قطورچاي). –قطورچاي (ایستگاه مراکند  زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -17-2جدول 

 چايقطور - طبقه بندي ارتفاعی ایستگاه مراکند

  درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

1.49 4410000.0 500-600 

4.87 14400000.0 600-700 

4.66 13770000.0 700-800 

7.74 22860000.0 800-900 

24.06 71100000.0 900-1000 

25.99 76797048.3 1000-1100 

31.24 92306059.0 1100-1200 

21.73 64203845.3 1200-1300 

7.94 23457634.3 1300-1400 

5.94 17550000.0 1400-1500 

5.39 15922904.9 1500-1600 

5.01 14817635.0 1600-1700 

3.99 11790000.0 1700-1800 

4.48 13230000.0 1800-1900 

4.26 12600000.0 1900-2000 

4.17 12330000.0 2000-2100 

4.69 13852904.9 2100-2200 

5.18 15300000.0 2200-2300 

5.57 16470000.0 2300-2400 

4.65 13737635.0 2400-2500 

4.47 13197634.9 2500-2600 

4.51 13312904.9 2600-2700 

3.63 10713203.2 2700-2800 

4.33 12805269.9 2800-2900 

3.66 10825269.9 2900-3000 

3.17 9360000.0 3000-3100 

2.40 7077635.0 3100-3200 

1.64 4860000.0 3200-3300 

0.88 2610000.0 3300-3400 

0.52 1530000.0 3400-3500 

0.06 180000.0 3500-3600 
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  آق چاي). –قطورچاي (ایستگاه مراکند  زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -18-2جدول 

 آق چاي -طبقه بندي ارتفاعی ایستگاه مراکند

  درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

1.46 4320000.0 900-1000 

8.56 25290000.0 1000-1100 

6.37 18810000.0 1100-1200 

5.96 17607634.3 1200-1300 

5.09 15055269.2 1300-1400 

4.99 14760000.0 1400-1500 

4.25 12567635.0 1500-1600 

4.74 14007635.0 1600-1700 

5.58 16488174.8 1700-1800 

4.96 14670000.0 1800-1900 

5.13 15145269.9 1900-2000 

5.50 16257635.0 2000-2100 

4.70 13885269.9 2100-2200 

5.60 16560000.0 2200-2300 

4.53 13377635.0 2300-2400 

4.85 14335269.9 2400-2500 

3.92 11577635.0 2500-2600 

3.58 10587635.0 2600-2700 

3.36 9925269.9 2700-2800 

2.85 8427634.9 2800-2900 

2.35 6930000.0 2900-3000 

1.10 3240000.0 3000-3100 

0.54 1587635.0 3100-3200 

0.03 90000.0 3200-3300 

  

 .قطورچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -19-2جدول 

Y X ایستگاه 

 چايآق - مراکند 472721.94  4301147.78

 علیا قرول 457953.96  4301218.64

 قطور - مراکند 490572.55  4270188.70

 مظفرآباد 485925.93  4268162.12

 ملهذان 465712.31  4268298.10

 قلی موسی 498734.93  4250914.37

 پل یزدکان 457329.74  4258018.26

 بدالن 454364.59  4279682.57
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  آق چاي). -مراکند قطورچاي (ایستگاه  زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -5-2شکل 

  

  

  ).يچا قطور - مراکند ستگاهیا( يورچاطق زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -6-2شکل 
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  ).يآق چا -مراکند  یستگاه(ا يورچاطق زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -7-2شکل 

  

  
  ).يچاقطور - مراکند ستگاهیا( يقطورچا زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -8-2شکل 
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 .قطورچاي زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -9-2شکل 
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  قطورچاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -10-2شکل 
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  دریاچه ارومیه یزحوضه آبر هايیرحوضهز یزیوگرافیف یاتخصوص -2-4

 ارومیه حوضه بسته هاي رودخانه کلیه مصرف بر مازاد سطحی هايجریان تجمع کانون که ارومیه دریاچه

 شمالی ناحیه میانه در و سطح دریا از متر 1276متوسط  رقوم و مربع کیلومتر 5750تقریبی وسعت با باشد،می

 خشک بعضی هکتار (که 120تا  5هاي  با وسعت تاالب  16تعداد  ارومیه دریاچه اطراف در . دارد قرار حوضه

 برخوردار باالئی اکوسیستمی ارزش از و بوده شیرین و یا شور و شیرین آب داراي اکثراً  که دارد اند) وجود شده

 47-53تا  44-14مختصات  بین مربع کیلومتر 51801 حدود وسعت با ارومیه دریاچه آبریز حوضه .هستند

 و گرفته قرار غربی ایران شمال در حوضه است این شده واقع شمالی عرض 38-30تا    35-40و شرقی طول

 سهند کوه جنوبی و غربی هاي شمالی،دامنه و سبالن کوه جنوبی دامنه زاگرس، هايکوه شمالی بخش بوسیله

 رودخانه آبریز حوضه به شرق سمت از رودخانه ارس، آبریز حوضه به شمال سمت از حوضه. است شده احاطه

 زاب رودخانه آبریز حوضه به غرب از و سیروان و هاي سفیدرود رودخانه آبریز حوضه به جنوب از سفیدرود،

 کیلومترمربع 9000و کوهستانی مناطق را آبریز حوضه سطح از مربع کیلومتر 35150 حدود .است گشته محدود

 .دهدمی آن تشکیل اطراف باتالقی مناطق و دریاچه را آن مربع کیلومتر 7310و ها کوهپایه و هادشت را آن

 تسوج و چاي دریان درغرب، زوالچاي و باراندوزچاي : از عبارتند ارومیه دریاچه آبریز حوضه هاي زیرحوضه

 لیالن رود، زرینه مرکز، در ارومیه شرق،دریاچه در چاي صوفی و آذرشهرچاي چاي، آجی شرقی، شمال در چاي

   .غربی جنوب در وگدارچاي مهابادچاي و جنوب در رود سیمینه و چاي مردوق چاي،

 شرق از ارس، آبریزرودخانه حوضه به شمال از دارد، قرار کشور غربی شمال در که ارومیه دریاچه آبریز حوضه

 حوضه به جنوب از باالخره و وترکیه ایران مرز و زاب آبریز حوضه به ازغرب سفیدرود، رودخانه آبریز حوضه به

میزان  به ارس رودخانه آبریز حوضه با را مرزمشترك بیشترین حوضه این .گرددمی محدود سیروان رودخانه آبریز

 آبریز حوضه دارد. مساحت کیلومتر 33حدود  در عراق هاي حوضه رودخانه با را مرز کمترین و کیلومتر 410

 قرار حوضه زیر11تعداد  حوضه، این درون در. است شده کیلومتر مربع برآورد 51801حدود  در ارومیه دریاچه

هاي  عقربه جهت در ها رودخانه مهمترین. گردندمی منتهی ارومیه دریاچه به آنها هاي رودخانه که پایانه دارند
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 چاي، شهرچاي،روضه باراندوزچاي، گدارچاي، چاي، مهاباد رود، سیمینه )، رودخانه (پرآبترین رود زرینه ساعت

  .باشندمی چاي صوفی و چاي آجی چاي، تسوج زوالچاي، نازلوچاي،

تبریز، مهاباد، ارومیه، میاندوآب، سلماس، مراغه، نقده، هاي توان دشتهاي این حوضه میترین دشتاز مهم

درصد سطح حوضه  46/22کیلومتر مربع معادل  11838اشنویه و سراب را نام برد که مساحت آنها برابر 

هاي اصلی یاد شده، بطور پراکنده اراضی نسبتاً مسطح و دشتی نیز وجود باشد. همچنین عالوه بر دشتمی

 دریاچه آبریز حوضه در بارندگی ). تغییرات1381نام، رسد (بیمی %40نها به حدود دارند که جمع وسعت آ

 مناطق سوي به حوضه مرکزي از مناطق باشد ومیلیمتر می 263و متوسط بارش  میلیمتر 900 تا 220 ارومیه

 رخ اردیبهشت تا ماه آذر بین هاریزش درصد 77 حدود .شود می افزوده بارندگی مقدار بر پیرامونی مرتفع

 شبه تابستانه بارندگی وجود علت به مناطق بعضی در و ايمدیترانه حوضه این در بارندگی رژیم دهد.می

 متوسط دماي افت و سانتیگراد درجه 4/9ارومیه  دریاچه آبریز حوضه در ساالنه متوسط است. دماي ايمدیترانه

میلیون  8/6پتانسیل آب سطحی در این حوضه   .است سانتیگراد 2/5ارتفاع  افزایش کیلومتر هر ازاي به ساالنه

 زمستان می فصل آن از بعد و فصل آب ترین پر سطحی جریان درصد 64 از بیش با بهار مترمکعب بوده و فصل

 حجم درصد 5 کمتر از  با تابستان فصل است، داده اختصاص بخود را جریان کل درصد 23 حدود که باشد

 سطحی کل جریانهاي صد در 51 مجموع می باشد. ضمنا در فصل خشکترین ساالنه سطحی هاي جریان

رودخانه هاي  شیمیائی نتایج آنالیز از حاصل اطالعات دهد. بررسی تشکیل می پایه دبی را دائمی هاي رودخانه

 یهبق آب کیفیت ارومیه دریاچۀ حوضۀ شمال شرقی در واقع چاي آجی حوضۀ در بجز که دهد می نشان استان

 منابع کل از دیگر عبارت به ندارند، مختلف مصارف از نظر محدویتی هیچگونه و بوده عموماً خوب ها حوضه زیر

 لحاظ به باشند می آب منابع درصد 6 تقریباً که مکعب متر میلیون 400 حدود استحصال قابل سطحی آب

 2/2متوسط  بطور دریاچه به ورودي نمک میزان .هستند جدي محدودیت مختلف داراي مصارف نظر از شوري

 زرینه رودخانه آن از بعد و باشد می چاي آجی رودخانۀ به درصد آن مربوط 54که  باشد می سال در تن میلیون

در ادامه خصوصیات فیزیوگرافی حوضه  .کند می حمل دریاچه به را نمک تن هزار 463 ساالنه باشدکه می رود

 گردد.هاي مربوطه ارائه میآبریز دریاچه ارومیه به تفکیک زیرحوضه
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 خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه زوالچاي -2-4-1

داش هاي قرهباشد. رودخانه زوالچاي از قلعههاي دایمی شهرستان سلماس مییکی از رودخانهزوالچاي رودخانه 

 لتگیرد. بعمتر از سطح دریا از مرز مشترك ایران و ترکیه سرچشمه می 3097و  2430داش با  ارتفاع و ساري

هاي فرعی دیرعلی سو، دریک چاي، سرخالن به میزان آن افزوده ها و جویبارها و  شاخهپیوستن آب چشمه

هاي جوي بوده و هاي کشور تابع شرایط و ریزششود. مقدار آب رودخانه زوالچاي نیز مانند اکثر رودخانهمی

انه در طی مسیر از کنار روستاهاي مجاور رسد. این رودخاز اواخر زمستان تا اواخر بهار آب آن به حداکثر می

مشخصات  ریزد.عبور کرده و سرانجام در شمال غربی دریاچه ارومیه و جنوب قریه کنگرلو به دریاچه می

  ارائه شده است. 14-2تا  11-2 هايو شکل 28-2تا  20-2در جداول  يچازوالحوضه  یرز یزیوگرافیف

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به زوالچاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -20-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 یالقوز آغاج 1879.22 231.93 91.73

 اجواج 972.41 165.96 64.78

 چهریق 825.50 152.83 55.24

 نظر آباد 229.15 72.71 17.30

 اوربان 94.53 54.51 22.71

  

  .زوالچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -21-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 یالقوز آغاج 1879.22 561.20 0.30

 اجواج 972.41 256.86  0.26

 چهریق 825.50 222.11  0.27

 نظر آباد 229.15 50.00  0.22

 اوربان 94.53 31.62  0.33
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 .چايزوال زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -22-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 یالقوز آغاج 2.32

 اجواج  2.54

 چهریق  2.83

 نظر آباد  10.57

 اوربان  6.03

 

  .يزوالچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -23-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  ارتفاع (متر)اختالف  ارتفاع متوسط (متر)

 یالقوز آغاج 1278.57 3404.67 2126.10 2086.49

 اجواج 1437.83 3084.20 1646.37  2268.52

 چهریق 1518.24 3084.20 1565.96  2348.78

 نظر آباد 1576.75 3404.67 1827.92  2336.36

 اوربان 1694.49 3064.28 1369.79  2366.23

  

  .يزوالچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -24-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 یالقوز آغاج 0.22 0.44 0.53 1.50 96.49 19.48 48.93

 اجواج 0.23 0.44 0.54 1.49 68.86 14.12 35.20

 چهریق 0.27 0.44 0.59 1.49 63.39 13.02 32.43

 نظر آباد 0.77 0.54 0.99 1.34 28.24 8.11 17.09

 اوربان 0.18 0.40 0.48 1.57 23.17 4.08 10.97
 

  .يزوالچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -25-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 یالقوز آغاج 9.18 8.65 22.10

 اجواج 6.78 6.40 16.36

 چهریق 5.75 5.43 13.88

 نظر آباد 1.42 1.35 3.80

 اوربان 2.17 2.06 6.09
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 .يزوالچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -26-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 یالقوز آغاج 25.16

 اجواج 31.53

 چهریق 33.10

 نظر آباد 30.40

 اوربان 37.31

  

 ي.زوالچا زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -27-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

1.21 3846487.3 1200-1300 

17.64 56048990.0 1300-1400 

13.15 41792365.0 1400-1500 

6.97 22165269.9 1500-1600 

5.30 16830000.0 1600-1700 

4.87 15480000.0 1700-1800 

4.19 13320000.0 1800-1900 

3.94 12510000.0 1900-2000 

3.96 12600000.0 2000-2100 

3.91 12420000.0 2100-2200 

3.99 12690000.0 2200-2300 

4.81 15292904.9 2300-2400 

4.61 14637635.0 2400-2500 

4.42 14040000.0 2500-2600 

4.16 13230000.0 2600-2700 

4.04 12837635.0 2700-2800 

3.60 11455269.9 2800-2900 

2.27 7225269.9 2900-3000 

1.34 4255269.9 3000-3100 

0.79 2520000.0 3100-3200 

0.68 2160000.0 3200-3300 

0.14 450000.0 3300-3400 

  

  .يزوالچا زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -28-2جدول 

Y X ایستگاه 

 یالقوز آغاج 460997.90  4219672.39

 اجواج 452700.64  4207711.94

 چهریق 449923.22  4206653.01

 نظر آباد 457631.96  4233725.04

 اوربان 466900.14  4243990.66



هاي آبریز استان آذربایجان غربی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه –فصل دوم  	

 

39 

 

  

  ي.زوالچا زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -11-2شکل 

  

  .يزوالچا زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -12-2شکل 
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 .يزوالچا زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -13-2شکل 
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  زوالچاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -14-2شکل 
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  خورخوره چايحوضه زیر  یزیوگرافیف یاتخصوص -2-4-2

ارائه  18-2تا  15-2 هايو شکل 37-2تا  21-2در جداول  يچاخورخوره حوضه  یرز یزیوگرافیمشخصات ف

  شده است.

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به خورخوره چاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -29-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 تمر 214.29 78.96 37.40

  

  .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -30-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 تمر 214.29 52.64 0.25

  

 .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -31-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 تمر 3.55

 

  .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -32-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 تمر 1400.01 2726.00 1325.99 1899.95

  

خورخوره  زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -33-2جدول 

  .چاي

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 تمر 0.15 0.43 0.44 1.51 32.98 6.50 16.52
 

  .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -34-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 تمر 3.91 3.70 8.52
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 .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -35-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد)

 تمر  21.27

 

  .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -36-2جدول 

Y X ایستگاه 

 تمر 482722.52 4208670.00

  

 خورخوره چاي. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -37-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

11.75 5883009.4 1200-1300 

4.18 2091619.1 1300-1400 

1.91 958706.2 1400-1500 

4.28 2144891.6 1500-1600 

42.08 21066806.2 1600-1700 

26.01 13021587.1 1700-1800 

5.75 2878072.3 1800-1900 

1.42 713169.9 1900-2000 

0.80 400185.4 2000-2100 

0.66 330000.0 2100-2200 

0.54 272500.0 2200-2300 

0.32 159375.0 2300-2400 

0.25 126391.7 2400-2500 

0.04 18125.0 2500-2600 
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  خورخوره چاي. زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -15-2شکل 

  

  .يخورخوره چا زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -16-2شکل 
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 .خورخوره چاي زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -17-2شکل 
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  .خورخوره چاي زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -18-2شکل 
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 خصوصیات فیزیوگرافی زیر حوضه نازلوچاي -2-4-3

 گیرد. ســرچشــمه مهم اینســرچشــمه می ترکیه و ایران هاي مرزيبلندي الرأسهاي خطاز آب چايوازلن

در  .گیرنداز ترکیه سرچشمه می برادوست نیز از دو شاخه سرو و است و خود این رودخانه ِسروچاي رودخانه،

ــو که آن رودخانهراه  طول ــاندچاي میونازل خود را به ،هم از خاك ترکیه جریان داردمارمیش پس از طی  .رس

سافتی نام رودخانه شو م شی از آبرود تبدیل میبه آذرین مارمی صرف آبیاري باغ شود. بخ ها و رودخانه به م

مســیر  چايونازل رســد.می نازلو دهســتان حبوبات و غالت و چغندرقند ،توتون کشــتزارهاي و هاتاکســتان

تایی را داده و در  ،را قطع کرده ارومیه به تبریز جاده وارد دریاچه ارومیه نهایت مازاد آب آن تشـــکیل دل

ضه  یرز یزیوگرافیمشخصات ف .گرددمی شکل 46-2تا  38-2در جداول  يچانازلوحو  22-2تا  19-2 هايو 

 ارائه شده است

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به نازلوچاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -38-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 آباجالو سفلی 1544.22 266.09 112.17

 تپیک 1263.48 222.10 74.14

 کریم آباد 280.37 85.78 29.73

  

  .نازلوچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -39-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 آباجالو سفلی 1544.22 435.25 0.28

 تپیک 1263.48 328.49  0.26

 کریم آباد 280.37 62.48  0.22

  

 .نازلوچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -40-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 آباجالو سفلی 2.07

 تپیک  3.00

 کریم آباد  7.22
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  .يچانازلو زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -41-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  ارتفاع (متر)اختالف  ارتفاع متوسط (متر)

 آباجالو سفلی 1280.70 3602.61 2321.91 1904.00

 تپیک 1379.06 3603.40 2224.34  2001.19

 کریم آباد 1456.97 3603.40 2146.43  2092.24

  

  .يچانازلو زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -42-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 آباجالو سفلی 0.12 0.27 0.40 1.90 120.20 12.85 44.35

 تپیک 0.23 0.32 0.54 1.75 98.18 12.87 40.12

 کریم آباد 0.32 0.48 0.64 1.43 34.85 8.05 18.90
 

  .يچانازلو زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -43-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 آباجالو سفلی 11.20 10.54 28.72

 تپیک 7.06 6.66 17.65

 کریم آباد 2.49 2.36 6.90

  

 .يچانازلو زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یوزن متوسط بیش درصد -44-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 آباجالو سفلی 24.17

 تپیک 26.97

 کریم آباد 39.53
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 ي.چانازلو زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -45-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (مترمربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

11.00 33989606.7 1200-1300 

15.40 47610000.0 1300-1400 

4.63 14310000.0 1400-1500 

7.25 22410000.0 1500-1600 

6.63 20487635.0 1600-1700 

7.93 24505269.9 1700-1800 

6.44 19915269.9 1800-1900 

5.65 17460000.0 1900-2000 

4.05 12510000.0 2000-2100 

3.72 11487635.0 2100-2200 

3.40 10497635.0 2200-2300 

3.51 10850539.9 2300-2400 

3.13 9687635.0 2400-2500 

3.14 9720000.0 2500-2600 

3.06 9450000.0 2600-2700 

2.91 9000000.0 2700-2800 

2.58 7977635.0 2800-2900 

2.09 6472904.9 2900-3000 

1.34 4140000.0 3000-3100 

0.98 3027635.0 3100-3200 

0.52 1620000.0 3200-3300 

0.44 1350000.0 3300-3400 

0.17 540000.0 3400-3500 

0.03 90000.0 3500-3600 

  

  .يچانازلو زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -46-2جدول 

Y X ایستگاه 

 آباجالو سفلی 476996.98 4178355.14

 تپیک 472003.00  4179576.21

 کریم آباد 474354.94  4160470.70
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  ي.چانازلو زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -19-2شکل 

  

  .يچانازلو زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -20-2شکل 
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 .يچانازلو زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -21-2شکل 
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  نازلوچاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -22-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه روضه چاي -2-4-4

ارائه شده  26-2تا  23-2 هايو شکل 55-2تا  47-2در جداول  يچاروضه حوضه  یرز یزیوگرافیمشخصات ف

 .است

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به روضه چاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -47-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 پل ازبک 276.56 127.05 74.80

 کلهر 177.82 72.97 37.85

  

  .چايروضه  زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -48-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 پل ازبک 276.56 108.51 0.39

 کلهر 177.82 44.06  0.25

 

 .چايروضه  زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -49-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 پل ازبک 2.97

 کلهر  5.32

 

  .يچا روضه زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -50-2جدول 

  ایستگاه  (متر) حداقل ارتفاع  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 پل ازبک 1280.70 3503.98 2223.28 1817.63

 کلهر 1488.90 3503.98 2015.08  2016.64

  

  .يچا روضه زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -51-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 پل ازبک 0.05 0.22 0.25 2.14 58.83 4.70 18.77

 کلهر 0.12 0.42 0.40 1.53 30.69 5.79 15.05
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  .يچا روضه زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -52-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 پل ازبک 7.13 6.73 17.82

 کلهر 3.37 3.19 9.77

  

 .يچا روضه زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -53-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 پل ازبک 28.82

 کلهر 21.78

  

  ي.چا روضه زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -54-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

7.79 6492598.8 1200-1300 

41.74 34768299.4 1300-1400 

16.27 13556932.7 1400-1500 

3.69 3073111.8 1500-1600 

5.03 4186589.0 1600-1700 

12.86 10711535.7 1700-1800 

5.66 4717697.4 1800-1900 

1.30 1081912.2 1900-2000 

1.51 1261348.8 2000-2100 

0.51 427572.8 2100-2200 

0.35 293750.0 2200-2300 

0.29 242500.0 2300-2400 

0.36 300000.0 2400-2500 

0.32 266875.0 2500-2600 

0.30 250000.0 2600-2700 

0.28 234150.2 2700-2800 

0.31 259375.0 2800-2900 

0.28 230400.2 2900-3000 

0.27 221025.2 3000-3100 

0.35 289375.0 3100-3200 

0.20 168750.0 3200-3300 

0.20 169375.0 3300-3400 

0.11 92500.0 3400-3500 

0.01 5000.0 3500-3600 
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  .يچا روضه زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -55-2جدول 

Y X ایستگاه 

 پل ازبک 488650.40 4156899.39

 کلهر 483298.22  4152660.16

  

  

  ي.روضه چا زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -23-2شکل 

  

  

  .يروضه چا زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -24-2شکل 
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 .يروضه چا زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -25-2شکل 
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  چاي. روضه زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -26-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه شهرچاي -2-4-5

شهرچاي از رودخانه ضه آبریز دریاچه ارومیه میرودخانه  ستقل حو شد که در جنوب و جنوب غرب هاي م با

متر و  3386متر، کمال با ارتفاع  3100هاي زرینه با ارتفاع مرکز شـــهرســـتان ارومیه جریان دارد، از کوه

کیلومتري جنوب غربی شــهرســتان ارومیه ســرچشــمه می  44ر حدود متر واقع د 3369زرینابوتان با ارتفاع 

شهر گیرد و آبادي سفلی، پیرهادي، بند، بزوه،  شان علیا و  سیلوانه، میرآباد، ملوري، جرمی، نو سور،  هاي برده 

ساخته، در  شروب  شالق میرزا علی را م شتیبان و ق ستا، ک سپ شت گل، ه سنلو، پ ارومیه، آغچه قلعه، قره ح

ریاچه ارومیه می ریزد. منبع تغذیه رودخانه نزوالت جوي و درجهت غرب به شـــرق جریان دارد. نهایت به د

صلی تأمین  شد. این رودخانه به عنوان منبع ا شهرچاي می با شهرچاي تنها منبع آب سطحی دشت  رودخانه 

هرچاي، کننده آب شرب شهر ارومیه و حومه، آب کشاورزي مورد نیاز اراضی تحت پوشش و آب سد مخزنی ش

ـــد.  ـــات همچنین به عنوان یکی از ورودي هاي مهم دریاچه ارومیه، داراي اهمیت زیادي می باش مشـــخص

 .ارائه شده است 30-2تا  27-2 هايو شکل 64-2تا  56-2در جداول  يچاشهر حوضه  یرز یزیوگرافیف

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به شهر چاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -56-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 کشتیبان 648.46 178.26 103.52

 بند 408.81 120.68  56.30

 برده سور 178.83 70.70  30.25

  

  .شهر چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -57-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 کشتیبان 648.46 197.87 0.31

 بند 408.81 118.29  0.29

 برده سور 178.83 47.95  0.27
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 .شهر چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -58-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 کشتیبان 2.23

 بند  3.89

 برده سور  6.75

 

  .يچا شهر زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -59-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 کشتیبان 1280.00 3591.17 2311.17 1882.59

 بند 1400.07 3591.17 2191.10  2143.82

 برده سور 1548.85 3591.17 2042.33  2521.12

  

  .يچا شهر زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -60-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 کشتیبان 0.06 0.26 0.28 1.96 81.14 7.99 28.74

 بند 0.13 0.35 0.41 1.67 52.56 7.78 22.82

 برده سور 0.20 0.45 0.50 1.48 29.24 6.12 15.09
 

  .يچا شهر زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -61-2جدول 

 تمرکز (ساعت) زمان
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 کشتیبان 10.22 9.63 26.11

 بند 5.16 4.88 14.24

 برده سور 2.59 2.45 7.45

  

 .يچا شهر زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -62-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 کشتیبان 27.83

 بند 38.63

 برده سور 50.81
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 ي.چا شهر زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -63-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

10.10 65438341.4 1200-1300 

13.12 85017617.1 1300-1400 

5.18 33570000.0 1400-1500 

7.11 46047635.0 1500-1600 

10.54 68277635.0 1600-1700 

7.58 49107635.0 1700-1800 

7.02 45507635.0 1800-1900 

6.12 39657635.0 1900-2000 

5.18 33537635.0 2000-2100 

3.10 20070000.0 2100-2200 

2.65 17190000.0 2200-2300 

2.42 15660000.0 2300-2400 

2.60 16830000.0 2400-2500 

3.26 21150000.0 2500-2600 

3.54 22950000.0 2600-2700 

2.93 18990000.0 2700-2800 

2.65 17157635.0 2800-2900 

2.10 13590000.0 2900-3000 

1.39 9025269.9 3000-3100 

0.68 4410000.0 3100-3200 

0.40 2610000.0 3200-3300 

0.22 1440000.0 3300-3400 

0.11 720000.0 3400-3500 

  

  .يچا شهر زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -64-2جدول 

Y X ایستگاه 

 کشتیبان 492876.22 4146742.71

 بند 483747.89 4142903.28

 برده سور 474560.70 4141278.76
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  ي.شهر چا زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -27-2شکل 

  

  

  .يشهر چا زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -28-2شکل 
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 .يشهر چا زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -29-2شکل 
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  چاي. شهر زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -30-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه باراندوزچاي -2-4-6

نه   و الدینجمال هاينام به عراق و ایران و ترکیه و ایران مرزي ارتفاعات رشـــته دو ازباراندوزچاي رودخا

ــمه می ککوداغ		ارتفاعات ــرچش ــیب تند حرکت کرده، پس از دریافت و الوق س ــتر عمیقی با ش گیرد و در بس

کند و سپس از آبادي زیوه گذشته به جلگه شده دشت بیل را آبیاري می هایی چند و طی مسافتی واردشاخه

اندوز رودخانه بار .شــودرســد و از این ناحیه به بعد به نام باراندوزچاي نامیده میباراندوز می هفتوان		روســتاي

سافتی و آبیاري کردن زمین ستاییپس از طی م صلی شعبه که شاخه چندین در ،هاي متعدد رو  ودبابار آن ا

ست صات ف .ریزدمی هدریاچه اورمی		به ا شخ ضه  یرز یزیوگرافیم و  73-2تا  65-2در جداول  يچاباراندوزحو

  ارائه شده است. 34-2تا  31-2 هايشکل

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به باراندوزچاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -65-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 بابارود 1149.15 178.17 68.08

 قاسملو 331.74 105.70 37.24

 دیزج 645.92 138.57 51.88

 هاشم آباد 423.59 96.68 27.28

  

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -66-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 بابارود 1149.15 314.15 0.27

 قاسملو 331.74 80.53  0.24

 دیزج 645.92 176.01  0.27

 هاشم آباد 423.59 117.84  0.28

  

 .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -67-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 بابرود 3.23

 قاسملو  3.54

 دیزج  4.14

 هاشم اباد  7.41

 



هاي آبریز استان آذربایجان غربی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه –فصل دوم  	

 

65 

 

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -68-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 بابرود 1280.00 3476.40 2196.40 1870.46

 قاسملو 1339.97 2659.76 1319.78  1937.51

 دیزج 1328.12 3476.40 2148.29  1945.86

 هاشم اباد 1454.00 3476.40 2022.40  2029.24

  

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -69-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 یالقوز آغاج 0.25 0.45 0.56 1.47 73.43 15.65 38.26

 اجواج 0.24 0.37 0.55 1.62 45.57 7.28 20.56

 چهریق 0.24 0.42 0.55 1.53 58.18 11.10 28.68

 نظر آباد 0.57 0.57 0.85 1.32 36.85 11.50 23.23

 

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -70-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 یالقوز آغاج 6.42 6.07 16.13

 اجواج 3.89 3.69 9.80

 چهریق 4.73 4.48 12.38

 نظر آباد 2.31 2.19 6.04

  

 .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یوزن متوسط بیش درصد -71-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 بابرود 27.17

 قاسملو 32.67

 دیزج 27.53

 هاشم اباد 27.37
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 باراندوزچاي. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -72-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

1.84 21163460.7 1200-1300 

7.02 80645211.2 1300-1400 

7.85 90237634.9 1400-1500 

12.36 142020000.0 1500-1600 

9.12 104785269.9 1600-1700 

9.67 111060000.0 1700-1800 

9.74 111870000.0 1800-1900 

10.27 117957635.0 1900-2000 

9.47 108835269.9 2000-2100 

6.34 72813203.2 2100-2200 

3.99 45867635.0 2200-2300 

2.75 31590000.0 2300-2400 

1.99 22860000.0 2400-2500 

1.63 18720000.0 2500-2600 

1.56 17910000.0 2600-2700 

1.49 17100000.0 2700-2800 

1.13 12927634.9 2800-2900 

0.85 9777635.0 2900-3000 

0.53 6087635.0 3000-3100 

0.27 3060000.0 3100-3200 

0.13 1440000.0 3200-3300 

0.03 360000.0 3300-3400 

  

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -73-2جدول 

Y X ایستگاه 

 بابارود 499937.92 4125355.64

 قاسملو 508998.89  4120599.75

 دیزج 492423.67  4124166.39

 هاشم اباد 490679.41  4118965.05

  

  

  

  



هاي آبریز استان آذربایجان غربی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه –فصل دوم  	

 

67 

 

  

  باراندوزچاي. زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -31-2شکل 

  

  

  .باراندوزچاي زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -32-2شکل 
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 .باراندوزچاي زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -33-2شکل 
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  باراندوزچاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -34-2شکل 
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  مشخصات فیزیوگرافی زیرحوضه رشکان -2-4-7

صات ف شخ ضه  یرز یزیوگرافیم شکانحو شکل 82-2تا  74-2در جداول  ر شده  38-2تا  35-2 هايو  ارائه 

  است.

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به رشکان زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -74-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 چشمه دول 39.82 34.80 9.94

  

  .رشکان چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -75-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 چشمه دول 39.82 11.42 0.29

  

 .رشکان زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -76-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 چشمه دول 10.95

 

  .رشکان زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -77-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 چشمه دول 1334.80 2423.75 1088.95 1774.90

  

  .رشکان زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -78-2جدول 

قطر دایره 

همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 چشمه دول 0.40 0.41 0.72 1.54 14.69 2.71 7.12
 

  .رشکان زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -79-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 چشمه دول 0.91 0.87 1.82

  

 .خورخوره چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -80-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد)

 چشمه دول  31.80
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  .رشکان زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -81-2جدول 

Y X ایستگاه 

 چشمه دول 524868.08 4112681.58

  

 رشکان. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -82-2جدول 

 درصد فراوانی
  مساحت هر طبقه

  (متر مربع)

  طبقات ارتفاعی

  (متر)

0.11 620412.6 1300-1400 

11.15 554538.7 1400-1500 

9.97 855555.6 1500-1600 

15.38 1156375.2 1600-1700 

20.79 845730.2 1700-1800 

15.21 430258.2 1800-1900 

7.74 320317.5 1900-2000 

5.76 341025.2 2000-2100 

6.13 175000.0 2100-2200 

3.15 165625.0 2200-2300 

2.98 87675.5 2300-2400 

1.58 9375.0 2400-2500 

 

  

  رشکان. زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -35-2شکل 
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  .رشکان زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -36-2شکل 
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 .رشکان زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -37-2شکل 
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  رشکان. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -38-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه گادرچاي -2-4-8

غلطان و اشنویه سرچشمه گرفته و از سه شاخه اصلی گادر و چم گریوه		مرزي هايبلندي از گادررودخانه 

طویله گذشته، در آباد و آقجه شده، از روستاهاي ظلمتشکیل یافته، پس از طی مسافتی به سوي خاور متو

 اورمیه دریاچه وارد حیدرآباد بندر شرقی جنوب در و کندمی قطع را ارومیه به مهاباد جاده زردبردهناحیه 

 42-2تا  39-2هاي و شکل 91-2تا  83-2مشخصات فیزیوگرافی زیر حوضه گادرچاي در جداول  .دشومی

  ارائه شده است.

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به گادارچاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -83-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 پل بهراملو سنتو 2029.84 282.03 108.77

 سفلیمحمدشاه 194.49 65.03 14.91

 نقده 1368.08 259.23 88.68

 بالقچی 212.99 99.49 28.91

 بایزیدآباد 99.10 57.03 17.76

 جیکپیه 945.74 177.43 72.83

 چپرآباد 133.11 75.79 21.14

 صوفیان 12.16 16.03 4.04

 اشنویه 100.31 46.51 20.32

 قلعهپی 248.97 90.83 39.84

 دورود 66.58 38.48 16.28
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  .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -84-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 پل بهراملو سنتو 2029.84 574.97 0.28

 سفلیمحمدشاه 194.49 43.86 0.23

 نقده 1368.08 420.25 0.31

 بالقچی 212.99 52.58 0.25

 بایزیدآباد 99.10 21.42 0.22

 جیکپیه 945.74 311.61 0.33

 چپرآباد 133.11 45.66 0.34

 صوفیان 12.16 4.04 0.33

 اشنویه 100.31 35.60 0.35

 قلعهپی 248.97 72.99 0.29

 دورود 66.58 32.06 0.48

  

 .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -85-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 پل بهراملو سنتو 2.03

 سفلیمحمدشاه 6.85

 نقده 2.43

 بالقچی 3.60

 بایزیدآباد 5.09

 جیکپیه 2.93

 چپرآباد 9.20

 صوفیان 7.06

 اشنویه 8.96

 قلعهپی 5.03

 دورود 9.65
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  .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -86-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  (متر)حداکثر ارتفاع   اختالف ارتفاع (متر)  ارتفاع متوسط (متر)

 پل بهراملو سنتو 1266.83 3474.62 2207.79 1731.02

 سفلیمحمدشاه 1339.83 2361.82 1021.99 1698.98

 نقده 1320.00 3474.62 2154.63 1848.50

 بالقچی 1340.00 2381.79 1041.79 1711.40

 بایزیدآباد 1478.19 2381.79 903.60 1779.13

 جیکپیه 1337.58 3474.62 2137.04 1958.41

 چپرآباد 1439.55 3385.07 1945.52 1839.00

 صوفیان 1503.39 1788.43 285.03 1555.67

 اشنویه 1477.45 3298.07 1820.62 2256.46

 قلعهپی 1469.70 3474.62 2004.93 2319.68

 دورود 1616.39 3186.74 1570.35 2409.24

  

  .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -87-2جدول 

قطر دایره 

 )Kmهمسطح (

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  
  شیوم  فشردگی  )Kmطول معادل (

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 پل بهراملو سنتو 0.17 0.32 0.47 1.75 124.74 16.27 50.85

 سفلیمحمدشاه 0.87 0.58 1.06 1.31 24.62 7.90 15.74

 نقده 0.17 0.26 0.47 1.96 118.02 11.59 41.75

 بالقچی 0.25 0.27 0.57 1.91 45.01 4.73 16.47

 بایزیدآباد 0.31 0.38 0.63 1.60 24.46 4.05 11.24

 جیکپیه 0.18 0.38 0.48 1.62 76.33 12.39 34.71

 چپرآباد 0.30 0.29 0.62 1.84 33.98 3.92 13.02

 صوفیان 0.75 0.59 0.97 1.29 5.98 2.03 3.94

 اشنویه 0.24 0.58 0.56 1.30 17.53 5.72 11.30

 قلعهپی 0.16 0.38 0.45 1.61 39.04 6.38 17.81

 دورود 0.25 0.56 0.57 1.32 14.71 4.53 9.21
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  .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -88-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 پل بهراملو سنتو 11.02 10.38 26.70

 سفلیمحمدشاه 1.49 1.42 3.63

 نقده 8.78 8.28 21.85

 بالقچی 3.18 3.02 7.93

 بایزیدآباد 1.92 1.82 4.91

 جیکپیه 7.02 6.62 17.93

 چپرآباد 1.74 1.66 5.04

 صوفیان 0.54 0.52 1.29

 اشنویه 1.71 1.62 5.01

 قلعهپی 3.58 3.39 10.06

 دورود 1.40 1.33 4.12

  

  .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -89-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 پل بهراملو سنتو 21.70

 سفلیمحمدشاه 25.93

 نقده 25.38

 بالقچی 24.67

 بایزیدآباد 20.39

 جیکپیه 28.38

 چپرآباد 24.30

 صوفیان 13.01

 اشنویه 30.92

 قلعهپی 45.22

 دورود 36.49
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 گادارچاي. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -90-2جدول 

  طبقات ارتفاعی  مساحت هر طبقه درصد فراوانی

0.69 3454725.7 1200-1300 

47.22 236802153.9 1300-1400 

9.16 45952601.1 1400-1500 

5.17 25935071.0 1500-1600 

3.78 18945727.6 1600-1700 

3.69 18484297.3 1700-1800 

3.17 15876308.0 1800-1900 

3.70 18552077.3 1900-2000 

2.34 11710405.9 2000-2100 

2.36 11854310.0 2100-2200 

2.44 12239616.2 2200-2300 

2.26 11325099.7 2300-2400 

2.28 11430941.8 2400-2500 

2.01 10054995.1 2500-2600 

2.15 10757827.4 2600-2700 

1.96 9843311.0 2700-2800 

2.03 10160837.1 2800-2900 

1.60 8043996.1 2900-3000 

1.10 5503786.8 3000-3100 

0.63 3137199.6 3100-3200 

0.17 846736.4 3200-3300 

0.11 529210.3 3300-3400 

  

 .گادارچاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -91-2جدول 

Y X ایستگاه 

 پل بهراملو سنتو 522572.22 4092258.02

 سفلیمحمدشاه 550029.63 4076050.38

 نقده 512071.60 4094247.68

 بالقچی 531373.08 4079694.34

 بایزیدآباد 537468.98 4075381.73

 جیکپیه 504328.82 4096898.04

 چپرآباد 507863.45 4085055.07

 صوفیان 514509.92 4082200.52

 اشنویه 501844.69 4105759.02

 قلعهپی 491276.30 4100416.93

 دورود 496532.61 4087743.34
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  گادارچاي. زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -39-2شکل 

  

  

  .گادارچاي زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -40-2شکل 
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 .گادارچاي زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -41-2شکل 
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  گادارچاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -42-2شکل 

  

  

  

  



هاي آبریز استان آذربایجان غربی استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه –فصل دوم  	

 

83 

 

  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه مهابادچاي -2-4-9

ضه مهابادچاي در جداول  صات فیزیوگرافی زیر حو شخ شکل 100-2تا  92-2م ارائه  46-2تا  43-2هاي و 

  شده است.

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به مهاباد چاي زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -92-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km( محیط )Km( طول

 یعقوبگرد  1287.73 218.27 158.71

 کوتر 419.05 114.49 77.22

 یطاسب 187.06 73.01 24.32

  

  .مهاباد چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -93-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 یعقوبگرد  1287.73 419.78 0.33

 کوتر 419.05 146.97 0.35

 یطاسب 187.06 39.20 0.21

  

 .مهاباد چاي زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -94-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 یعقوبگرد  0.96

 کوتر 1.87

 یطاسب 3.27

  

  .يچا مهاباد زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -95-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 یعقوبگرد  1273.17 2802.54 1529.37 1674.97

 کوتر 1359.94 2802.54 1442.60 1847.35

 یطاسب 1398.03 2192.39 794.36 1754.69
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  .يچا مهاباد زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -96-2جدول 

قطر دایره 

 )Kmهمسطح (

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 یعقوبگرد  0.05 0.34 0.26 1.70 95.67 13.46 40.50

 کوتر 0.07 0.40 0.30 1.57 48.63 8.62 23.10

 یطاسب 0.32 0.44 0.63 1.49 30.34 6.17 15.44
 

  .يچا مهاباد زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -97-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو ویلیامز -برانسی

 یعقوبگرد  19.63 18.45 47.38

 کوتر 8.74 8.24 22.57

 یطاسب 2.89 2.75 6.89

  

 .يچا مهاباد زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یوزن متوسط بیش درصد -98-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 یعقوبگرد  27.90

 کوتر 36.79

 یطاسب 33.21

  

 ي.چا مهاباد زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -99-2جدول 

  طبقات ارتفاعی  مساحت هر طبقه درصد فراوانی

30.53 125484614.3 1200-1300 

14.29 58712769.7 1300-1400 

8.07 33155953.4 1400-1500 

7.02 28831621.3 1500-1600 

7.25 29774209.3 1600-1700 

6.92 28422654.9 1700-1800 

6.25 25667397.5 1800-1900 

5.56 22839633.4 1900-2000 

4.60 18898193.4 2000-2100 

3.57 14666726.3 2100-2200 

2.30 9472312.4 2200-2300 

1.25 5121906.6 2300-2400 

1.09 4495419.9 2400-2500 

0.95 3889291.4 2500-2600 

0.34 1377628.7 2600-2700 

0.04 145013.5 2700-2800 
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  .يچا مهاباد زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -100-2جدول 

Y X ایستگاه 

 یعقوبگرد  558190.34 4059879.65

 کوتر 548475.20 4044484.23

 یطاسب 561493.90 4048721.99

  

  ي.چا مهاباد زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -43-2شکل 

  

  

  .يچا مهاباد زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -44-2شکل 
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 .يچا مهاباد زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -45-2شکل 
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  مهاباد چاي. زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -46-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه سیمینه رود -2-4-10

شهرستان بوکان قرار  یاز حوزه استحفاظ يادر بخش گسترده یغرب یجاندر استان آذربا رودیمینهودخانه س

 طوس از عبور از پس و گرفته سرچشمه عراق کردستان و بانه و سقزمنطقه  يهااز کوهستان رودسیمینه دارد.

ـــهر ـــهر اطراف و بوکان ش از جنوب  رودســـیمینهرودخانه  همچنین .ریزدیم یهاروم یاچهبه در میاندوآب ش

 ریدر مس رودیمینهس .کندیم یاريآب میاندوآبرا در محدوده  یفراوان هايینگذشته، زم یاندوآبشهرستان م

کرده و از غرب بوکان گذشته، در سر راه  یافتدر یوبیا یزو کهر بغدادیاز تُرجان و اسک یاديز يهاخود شاخه

ـــاخه دریاچه حرکت کرده وارد  رودینهو در موازات زر پیونددیکوچک به آن م ياز رودها يچند يهاخود ش

-2هاي و شکل 109-2تا  101-2مشخصات فیزیوگرافی حوضه آبریز سیمینه رود در جداول . شودیم ارومیه

  ارائه شده است. 50-2تا  47

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به سیمینه رود زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -101-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 میاندوآب -کندتازه 3173.86 346.96 164.04

 دروسیمینه -پل میاندوآب  3151.98 339.34 158.81

 داشبند بوکان 2334.40 303.77 114.96

 پل بوکان 1855.65 279.56 93.26

 قزل گنبد 777.68 181.40 63.56

 کاوالن 111.02 51.49 15.34

  

  .سیمینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -102-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 میاندوآب -کندتازه 3173.86 823.73 0.26

 رودسیمینه -پل میاندوآب  3151.98 818.45 0.26

 داشبند بوکان 2334.40 588.36 0.25

 پل بوکان 1855.65 450.72 0.24

 قزل گنبد 777.68 183.04 0.24

 کاوالن 111.02 27.59 0.25
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  .سیمینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل ابراهه ناخالص بیش -103-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 میاندوآب-کندتازه 0.79

 رودسیمینه -پل میاندوآب  0.81

 داشبند بوکان 1.10

 پل بوکان 1.36

 قزل گنبد 1.86

 کاوالن 5.65

  

 .سیمینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یمشخصات ارتفاع -104-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 میاندوآب-کندتازه 1290.82 2587.16 1296.34 1596.16

 رودسیمینه -پل میاندوآب  1300.00 2587.16 1287.16 1598.22

 داشبند بوکان 1320.00 2587.16 1267.16 1627.63

 پل بوکان 1320.00 2587.16 1267.16 1661.43

 قزل گنبد 1402.49 2587.16 1184.66 1728.01

 کاوالن 1520.00 2387.18 867.19 1840.15

  

 رود. یمینهس زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -105-2جدول 

قطر دایره همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  
  گردي (میلر)  شیوم  فشردگی  )Kmطول معادل (

شکل 

  هورتون

 میاندوآب-کندتازه 0.12 0.33 0.39 1.72 152.70 20.79 63.59

 رودسیمینه -پل میاندوآب  0.12 0.34 0.40 1.69 148.44 21.23 63.37

 داشبند بوکان 0.18 0.32 0.47 1.76 134.53 17.35 54.53

 پل بوکان 0.21 0.30 0.52 1.82 124.93 14.85 48.62

 قزل گنبد 0.19 0.30 0.50 1.82 81.12 9.59 31.47

 کاوالن 0.47 0.53 0.78 1.37 20.27 5.48 11.89

  

  رود. یمینهس زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -106-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 میاندوآب-کندتازه 21.73 20.43 46.51

 دروسیمینه -پل میاندوآب  20.99 19.74 44.83

 داشبند بوکان 14.54 13.69 31.45

 پل بوکان 11.42 10.76 25.03

 قزل گنبد 7.53 7.11 17.47

 کاوالن 1.64 1.56 4.10
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  .سیمینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به متوسط بیش درصد -107-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد)

 میاندوآب-کندتازه 17.51

 دروسیمینه -پل میاندوآب  17.63

 داشبند بوکان 19.43

 پل بوکان 21.21

 قزل گنبد 26.06

 کاوالن 30.24

  

  سیمینه رود. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -108-2جدول 

  طبقات ارتفاعی  مساحت هر طبقه درصد فراوانی

0.35  2278155.8 1200-1300 

41.35 271433033.9 1300-1400 

12.32 80883985.3 1400-1500 

9.13 59923939.2 1500-1600 

7.20 47266413.6 1600-1700 

7.34 48192187.4 1700-1800 

6.76 44349543.3 1800-1900 

5.03 33025430.0 1900-2000 

3.80 24925459.7 2000-2100 

2.92 19148947.9 2100-2200 

2.22 14566302.0 2200-2300 

1.08 7059741.5 2300-2400 

0.48 3127733.6 2400-2500 

0.03 178727.6 2500-2600 

  

  رود. یمینهس زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -109-2جدول 

Y X ایستگاه 

 میاندوآب-کندتازه 588524.04 4042148.62

 دروسیمینه -پل میاندوآب  588495.25 4041799.45

 داشبند بوکان 585447.54 4033712.23

 پل بوکان 580023.40 4029853.43

 قزل گنبد 569069.60 4036951.87

 کاوالن 555443.70 4025652.88
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  رود. یمینهس زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -47-2شکل 

  

  

  رود. یمینهس زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -48-2شکل 
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  رود. یمینهس زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -49-2شکل 
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  رود. یمینهس زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -50-2شکل 
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 خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه زرینه رود -2-4-11

چهل  يهاکه از کوه باشـدیشـمال غرب کشـور م يرودها ینترو پرآب ترینیلاز طو یکی زرینه رود رودخانه

شمه م سرچ سقز  شمه در  ستان گیردیچ شهر شاه يهاو پس از گذر از  در  یاندوآبدژ و م ینبوکان، تکاب، 

تاالب قره  یدر مراتع باتالق یلومترک 10به عرض حدود  یعوس يدلتا یک یلضمن تشک یهاروم یاچهجنوب در

ــالق به در ــ ینطول ا در .ریزدیم یهاروم یاچهقش ــاروق،  ینچند یرمس ــل از جمله خورخوره، س رودخانه فص

ــو، محمودآباد، آجرلو و ل ــو، هاچه س ــوندیرود ملحق م ینهبه زر یزن يچا یالنهوالس ــه ی. ســد مخزنش  یدش

ـــد انحرافدر بوکا یکاظم ـــارف  ینا هايیالبکنترل ســـ يبرا یاندوآبنوروزلو در م ین و س رودخانه و مص

مشــخصــات فیزیوگرافی زیر حوضــه زرینه رود در  .اندیدهرود احداث گرد ینهزر يبر رو یو صــنعت يکشــاورز

  ارائه شده است. 54-2تا  51-2هاي و شکل 118-2تا  110-2جداول 

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به زرینه رود زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -110-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 نظام آباد 11659.27 811.95 294.14

 چالخماز 982.74 217.32 104.51

 جان آقا 923.09 173.61 85.76

 محمودآباد 409.32 99.52 40.91

 ساریقمیش 7304.14 586.06 129.22

 صفاخانه  2154.94 243.65 94.71

 شاخه راست -آالسقل  641.18 128.56 40.70

 شاخه چپ -آالسقل  358.58 113.10 37.13

 قوشخانه سفلی 61.94 34.17 8.82

 دانپنبهدره 1026.31 175.33 69.82

 قبقبلو 672.23 130.72 52.54

 پل آدینان (پل صاحب) 1209.15 226.81 82.21

 پل قشالق 1089.48 201.58 65.22

 سنته 1229.95 187.60 77.40
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  .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -111-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمجموع طول آبراهه ها ( )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 نظام آباد 11659.27 2876.88 0.25

 چالخماز 982.74 358.73 0.37

 جان آقا 923.09 248.46 0.27

 محمودآباد 409.32 100.22 0.24

 ساریقمیش 7304.14 1453.90 0.20

 صفاخانه 2154.94 565.19 0.26

 شاخه راست -آالسقل  641.18 169.90 0.26

 شاخه چپ -آالسقل  358.58 71.80 0.20

 قوشخانه سفلی 61.94 10.41 0.17

 دانپنبهدره 1026.31 167.18 0.16

 قبقبلو 672.23 104.45 0.16

 پل آدینان (پل صاحب) 1209.15 209.32 0.17

 پل قشالق 1089.48 189.27 0.17

 سنته 1229.95 203.51 0.17

  

 .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل براههآ ناخالص بیش -112-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 نظام آباد 0.69

 چالخماز 1.32

 جان آقا 1.77

 محمودآباد 3.39

 ساریقمیش 1.51

 صفاخانه  1.95

 شاخه راست -آالسقل  3.97

 شاخه چپ -آالسقل  4.30

 قوشخانه سفلی 8.83

 دانپنبهدره 1.63

 قبقبلو 2.16

 پل آدینان (پل صاحب) 1.97

 پل قشالق 2.47

 سنته 2.10
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  .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به مشخصات ارتفاعی -113-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر)  ارتفاع متوسط (متر)

 نظام آباد 1280.00 3316.52 2036.52 1910.38

 چالخماز 1309.55 2694.18 1384.62 1940.48

 جان آقا 1385.66 2905.50 1519.85 2161.83

 محمودآباد 1468.60 2855.05 1386.45 2122.92

 ساریقمیش 1369.42 3316.52 1947.09 1945.77

 صفاخانه  1459.63 3306.52 1846.90 2136.45

 شاخه راست -آالسقل  1699.53 3316.52 1616.99 2248.80

 شاخه چپ -آالسقل  1699.53 3296.22 1596.69 2349.80

 قوشخانه سفلی 2240.26 3019.27 779.00 2563.51

 دانپنبهدره 1498.48 2633.80 1135.32 1840.97

 قبقبلو 1499.78 2633.80 1134.01 1907.32

 پل آدینان (پل صاحب) 1494.31 3113.63 1619.32 1955.08

 پل قشالق 1499.64 3113.63 1613.99 1984.71

 سنته 1500.00 3121.68 1621.68 2041.48

  

  .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -114-2جدول 

قطر دایره همسطح 

)Km( 

  ضریب مستطیل معادل

عرض معادل  ایستگاه

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  گردي (میلر)  شیوم  فشردگی

شکل 

  هورتون

 نظام آباد 0.13 0.22 0.41 2.11 374.87 31.10 121.87

 چالخماز 0.09 0.26 0.34 1.94 98.70 9.96 35.38

 جان آقا 0.13 0.38 0.40 1.60 74.40 12.41 34.29

 محمودآباد 0.24 0.52 0.56 1.38 39.36 10.40 22.83

 ساریقمیش 0.44 0.27 0.75 1.92 265.52 27.51 96.46

 صفاخانه  0.24 0.46 0.55 1.47 100.35 21.47 52.39

 شاخه راست -آالسقل  0.39 0.49 0.70 1.42 51.93 12.35 28.58

 شاخه چپ -آالسقل  0.26 0.35 0.58 1.67 49.27 7.28 21.37

 قوشخانه سفلی 0.80 0.67 1.01 1.22 11.86 5.22 8.88

 دانپنبهدره 0.21 0.42 0.52 1.53 73.75 13.92 36.16

 قبقبلو 0.24 0.49 0.56 1.41 52.58 12.79 29.26

 پل آدینان (پل صاحب) 0.18 0.30 0.48 1.83 101.49 11.91 39.25

 پل قشالق 0.26 0.34 0.57 1.71 88.48 12.31 37.25

 سنته 0.21 0.44 0.51 1.50 78.04 15.76 39.58
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  .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -115-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 نظام آباد 35.85 33.60 75.18

 چالخماز 12.59 11.86 30.04

 جان آقا 9.67 9.11 23.41

 محمودآباد 4.26 4.03 10.64

 ساریقمیش 14.11 13.28 29.62

 صفاخانه  10.06 9.48 23.30

 شاخه راست -آالسقل  3.99 3.78 9.80

 شاخه چپ -آالسقل  3.61 3.42 9.33

 قوشخانه سفلی 0.90 0.86 2.29

 دانپنبهدره 8.53 8.05 19.18

 قبقبلو 6.14 5.81 14.23

 پل آدینان (پل صاحب) 8.98 8.47 21.38

 پل قشالق 6.88 6.50 16.38

 سنته 8.37 7.90 19.85

  

  .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یوزن متوسط بیش درصد -116-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد) 

 نظام آباد 16.70

 چالخماز 5.36

 جان آقا 23.78

 محمودآباد 28.43

 ساریقمیش 17.19

 صفاخانه 16.13

 شاخه راست -آالسقل  20.26

 شاخه چپ -آالسقل  19.82

 قوشخانه سفلی 22.65

 دانپنبهدره 16.81

 قبقبلو 19.66

 پل آدینان (پل صاحب) 24.79

 پل قشالق 25.43

 سنته 20.50
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 زرینه رود. زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -117-2جدول 

  طبقات ارتفاعی  مساحت هر طبقه درصد فراوانی

1.51 31836495.5 1200-1300 

14.77 311611156.3 1300-1400 

10.68 225489691.5 1400-1500 

10.03 211641079.6 1500-1600 

8.13 171536181.1 1600-1700 

8.61 181733309.1 1700-1800 

7.79 164460649.6 1800-1900 

5.88 124009469.1 1900-2000 

5.45 115069168.9 2000-2100 

5.34 112749490.4 2100-2200 

4.42 93275272.1 2200-2300 

4.11 86802105.7 2300-2400 

3.64 76809714.1 2400-2500 

2.92 61689411.9 2500-2600 

2.55 53713167.6 2600-2700 

2.14 45094641.1 2700-2800 

1.16 24521965.6 2800-2900 

0.58 12306884.2 2900-3000 

0.27 5767693.3 3000-3100 

0.02 326959.5 3100-3200 

  

 .زرینه رود زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -118-2جدول 

Y X ایستگاه 

 نظام آباد 642869.08 4036819.86

 چالخماز 639519.73 4111186.04

 جان آقا 654737.15 4087374.92

 محمودآباد 661901.44 4051556.63

 ساریقمیش 643670.59 4010711.99

 صفاخانه  685511.19 4040460.35

 شاخه راست -آالسقل  686977.97 4056940.10

 شاخه چپ -آالسقل  701266.00 4045060.33

 قوشخانه سفلی 707742.58 4038644.46

 دانپنبهدره 597907.68 4005645.20

 قبقبلو 592041.26 4001785.33

 پل آدینان (پل صاحب) 617173.20 3978160.31

 پل قشالق 616259.25 3975795.00

 سنته 642798.46 3981394.49
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  .رود ینهزر زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -51-2شکل 

  

  

  رود. ینهزر زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -52-2شکل 
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 رود. ینهزر زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -53-2شکل 
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  .رود ینهزر زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -54-2شکل 
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  خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز زاب -2-5

ضه آبریز زاب در جداول  شکل 127-2تا  119-2مشخصات فیزیوگرافی حو شده  58-2تا  55-2هاي و  ارائه 

  است.

   ي.کار يواحدها از کیهر کیتفک به زاب زیآبر حوضه طول و طیمح مساحت، -119-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Kmمحیط ( )Kmطول (

 بریسو 2894.16 372.64 160.83

 گرژال 2171.95 283.92 125.53

 گردشیطان 215.80 88.56 39.87

 درابکاي خانه 298.34 99.74 37.94

 سیلوه 263.49 87.16 27.56

 آبادزنگ 534.62 128.49 45.51

  

  .زاب زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یزهکش تراکم و ها آبراهه طول -120-2جدول 

  ایستگاه  )2Kmمساحت (  )Km(مجموع طول آبراهه ها  )2Km/Kmتراکم زهکشی (

 بریسو 2894.16 787.70 0.27

 گرژال 2171.95 605.87 0.28

 گردشیطان 215.80 58.18 0.27

 درابکاي خانه 298.34 69.35 0.23

 سیلوه 263.49 57.25 0.22

 آبادزنگ 534.62 138.95 0.26

  

  .زاب زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یاصل ابراهه ناخالص بیش -121-2جدول 

  ایستگاه شیب ناخالص (درصد)

 بریسو 1.63

 گرژال 2.03

 گردشیطان 5.71

 درابکاي خانه 5.81

 سیلوه 7.59

 آبادزنگ 2.98
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 .زاب زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یارتفاعمشخصات  -122-2جدول 

  ایستگاه  حداقل ارتفاع (متر)  حداکثر ارتفاع (متر)  اختالف ارتفاع (متر) ارتفاع متوسط (متر)

 بریسو 1000.00 3621.73 2621.73 1806.48

 گرژال 1076.75 3621.73 2544.98 1898.12

 گردشیطان 1312.38 3588.84 2276.46 2358.39

 درابکاي خانه 1418.58 3621.73 2203.15 2373.63

 سیلوه 1530.84 3621.73 2090.89 2460.29

 آبادزنگ 1417.47 2775.49 1358.03 1873.38

  

  زاب. زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به یوزن متوسط بیش درصد -123-2جدول 

  ایستگاه شیب متوسط وزنی (درصد)

 بریسو 33.14

 گرژال 33.64

 گردشیطان 54.24

 درابکاي خانه 32.52

 سیلوه 33.83

 آبادزنگ 34.24

  

  .زاب زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به ثقل مرکز مختصات -124-2جدول 

Y X ایستگاه 

 بریسو 526581.65 4044560.29

 گرژال 520876.81 4055073.91

 گردشیطان 510496.70 4040413.92

 درابکاي خانه 499875.49 4073885.83

 سیلوه 498511.52 4074623.88

 آبادزنگ 534391.62 4059453.29
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 زاب. زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به معادل، لیمستط و شکل بیضرا -125-2جدول 

  ضریب مستطیل معادل 

قطر دایره  ایستگاه

 )Kmهمسطح (

عرض معادل 

)Km(  

طول معادل 

)Km(  
  شیوم  فشردگی

گردي 

  (میلر)

شکل 

  هورتون

 بریسو 0.11 0.26 0.38 1.94 169.22 17.10 60.72

 گرژال 0.14 0.34 0.42 1.71 124.52 17.44 52.60

 گردشیطان 0.14 0.35 0.42 1.69 38.70 5.58 16.58

 درابکاي خانه 0.21 0.38 0.51 1.62 42.92 6.95 19.50

 سیلوه 0.35 0.44 0.66 1.50 36.33 7.25 18.32

 آبادزنگ 0.26 0.41 0.57 1.56 54.42 9.82 26.10

  

  زاب. زیآبر حوضه در يکار يواحدها از کیهر کیتفک به تمرکز زمان -126-2جدول 

 زمان تمرکز (ساعت)
 ایستگاه

  کرپیچ  چاو زویلیام -برانسی

 بریسو 16.20 15.23 39.81

 گرژال 12.31 11.58 30.62

 گردشیطان 3.42 3.23 9.96

 درابکاي خانه 3.27 3.09 9.14

 سیلوه 2.30 2.18 6.37

 آبادزنگ 4.86 4.59 11.82
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  .زاب زیآبر حوضه یارتفاع يها کالس یفراوان -127-2جدول 

  طبقات ارتفاعی  مساحت هر طبقه درصد فراوانی

5.27  34401655.1 1000-1100 

3.20 20848440.8 1100-1200 

4.78 31185062.8 1200-1300 

9.28 60514970.6 1300-1400 

12.40 80868993.8 1400-1500 

14.75 96231462.7 1500-1600 

4.39 28606299.3 1600-1700 

4.81 31360259.7 1700-1800 

3.91 25515756.4 1800-1900 

3.80 24814968.5 1900-2000 

3.15 20547238.2 2000-2100 

3.21 20960634.9 2100-2200 

2.87 18732265.5 2200-2300 

3.10 20196844.2 2300-2400 

2.93 19096471.0 2400-2500 

2.81 18332680.2 2500-2600 

2.74 17856280.6 2600-2700 

2.82 18395683.1 2700-2800 

2.58 16818910.3 2800-2900 

2.23 14541349.5 2900-3000 

1.99 12964576.7 3000-3100 

1.45 9466873.8 3100-3200 

0.69 4492118.7 3200-3300 

0.51 3328742.7 3300-3400 

0.26 1688967.0 3400-3500 

0.08 525590.9 3500-3600 
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  .زاب زیآبر حوضه یاصل رودخانه یطول لیپروف -55-2شکل 

  

  

  .زاب زیآبر حوضه یطبقات يها کالس یفراوان -56-2شکل 
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  .زاب زیبرآ حوضه يها رودخانه شبکه وي درومتریه يها ستگاهیا ها، رحوضهیز نقشه -57-2شکل 
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  .زاب زیآبر حوضه بیش درصد نقشه -58-2شکل 

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سومفصل 

جی سنسازي شبکه بارانبهینه

  استان آذربایجان غربی
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  سنجی استان آذربایجان غربیسازي شبکه بارانبهینه -3

  مقدمه -3-1

 در دسترس بودن است که و مطالعات منابع آب یدرولوژیکیدر اکثر مسائل هیکی از موضوعات مهم  یبارندگ

 یسنجباران هايیستگاها يهاداده یاز طرف .باشدمیبرخوردار  يایژهو یتآمار و اطالعات مربوط به آن از اهم

داده  یمتعم منطقهها به داده ینا یستیکه با شودیبرداشت م يابه صورت نقطه یاییجغراف يمحدوده یکدر 

ت درس ینتخم یربازاز دانجام داد. مجاور هاي یستگاها یبارندگاطالعات  ه کمکب توانکه این کار را می شوند

وان به تیم یحبرآورد صح یکداشتن  یارداشته چرا که با در اخت یفراوان یتمنطقه اهم یکدر سطح  یبارندگ

  .یافتدست و مسائل مدیریت منابع آب  يادر مطالعات منطقه یتیبا اهم یاراطالعات بس

 نیافت یازمندبارش، ن یرمقاد یندقت در تخم یشبه منظور افزا یباران سنج يشبکه یک یاصالح و طراح

ها سنجارانب یتاز موقع یبارش، ناش ینتخم يخطاها یشتر. بباشدیم یباران سنج هايیستگاها يینههب یتموقع

 بارش را کاهش گیريدازهمرتبط با ان يخطاها تواندیم یسنجباران يشبکه ی مناسبطراح یککه  باشدیم

ط متوس یو محاسبه بارندگ یینرا در تع یها نقش اساسمناسب باران سنج یعدو عامل تعداد و نحوه توز دهد.

طه منطقه وابسته به صحت و دقت نق یکدر  یبارندگ یندقت تخم یینتع یبه عبارت .باشندیحوضه دارا م یک

مورد  هايیستگاهمد نظر داشت که اگر تعداد ا یدنکته را با ینا یندارد. همچن یستگاهشده به عنوان ا یابیمکان

با  یبارندگ مینتخ یزانرون به صرفه نبوده و در صورت کم بودن آنها مباشد از لحاظ اقتصادي مق یادنظر ز

ر دقت د تواندیم یبارندگ هايیستگاها يشبکه یتموقع سازيینهبه خواهد داشت. یمحل، تفاوت فاحش یتواقع

  منابع آب مؤثر باشد. یریتو مد یآب یالنب ی،در مطالعات آب شناخت یجهو در نت یبارندگ يبرآوردها

ز آنها ا یوجود دارد که برخ یبارندگ هايیستگاها يشبکه یتموقع سازيینهبه يبرا یمتفاوت هايیتمالگور

توان . به طور کلی تخمین زمین آماري فرآیندي است که طی آن میباشندیم يآمار ینزم يهابر روش یمبتن

معلوم همان کمیت در نقاط  ادیرمقدار مجهول یک کمیت در نقاطی با مختصات معلوم را با استفاده از مق
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 یجینگو کوکر یجینگکر آماريینزم يهااز روش یقتحق یندیگري با مختصات معلوم بدست آورد. در ا

  گردیده است.استفاده 

است. در روش کریجینگ هر چقدر نمونه در فاصله دورتري قرار داشته  یابیروش کارآمد درون  یک یجینگکر

شود، کمتر است. اما در عین حال موقعیت نمونه نیز به آن نسبت داده می باشد، به همان نسبت وزن آماري که

هر تخمین، خطاي مرتبط به آن  ايهاي کریجینگ آن است که به ازگیرد. از مهمترین ویژگیمد نظر قرار می

 یانسکاهش وار یزانم توانیم ي،بردارستگاه و آماریقبل از احداث ا یلدل ینبه هم توان محاسبه کرد.را می

خطا  یانسوار یمکان یعبا برآورد توز یگرمحاسبه نمود. از طرف د یدجد یستگاهاضافه نمودن ا يبرآورد را به ازا

نمود و تحت پوشش  ییمورد نظر است را شناسا ياز حد آستانه یشب يخطا يکه دارا یمناطق توانیم

  داد. رارق یدجد هايیستگاها

برآورد  ریکدیگو بتوان آنها را با اند که به هم وابسته یرچند متغ یااست که دو  یدمف یوقت یجینگروش کوکر

 یرهايغ(مت یرهامتغ یگراز د یاطالعات و مشاهدات ی،اصل یرمربوط به متغ يکه عالوه بر داده ها یمعن یننمود. بد

آنها  ینب یگهستند و همبست یاصل یرمعموالً مرتبط با متغ یهثانو یرهايباشد. متغ یدر دسترس م یز) نیهثانو

  قرار دهد. یاررا در اخت یديتواند اطالعات مف یم

 مناسبی دقت با هاآن یرکه مقاد هایییستگاهتوان ایم آمار،ینبا استفاده از زم سنجیشبکه باران سازيینهدر به

را که در  یمناطق توانیم ینرا مشخص کرد. همچن باشدیم ینشبکه قابل تخم هايیستگاها یربا استفاده از سا

  نمود. یداپ ینتخم يکاهش خطا براي سنجاضافه نمودن باران جهتباال است را  ینتخم يخطا جاآن

ب عوامل محسو ینتراز مهم یکیبارش  یزانم یینتع ي،عوامل جو یريگاندازه هايیستگاها یهاز آنجا که در کل

ه ب یقتحق ینکه در ا گیرد،یرا در بر م هایستگاهتمام انواع ا یسنجباران هايیستگاهلذا شبکه ا شود،یم

  .ه استآن پرداخته شد سازيینهبه
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  مین آمارز -3-2

ي تحت هاي مربوط به جامعهاي از آمار است که در آن مختصات داده) شعبه9زمین آمار (ژئواستاتیستیک

گیرد. زمین آمار در واقع گرایشی از آمار با هاي مربوطه، مورد مطالعه قرار میداده 10بررسی و ساختار فضایی

  .)1377 پاك، ی(حسنباشدهاي کاربردي در علوم فیزیکی و علوم مربوط به زمین میزمینه

 پردازد و قادر بهاین علم شامل مجموعه مطالعاتی است که به بررسی تغییرات یک پدیده در زمان و مکان می

باشد. لیکن امروزه اصول این علم در سازي آن پدیده به صورت قطعی یا غیرقطعی زمانی و مکانی میمدل

به کار  ستیزطیمحاي از علوم و مهندسی و بخصوص در مباحث مربوط به هیدرولوژي و هاي گستردهزمینه

- م از تصادفی یا قطعی میاي اعي این علم استفاده از متغیرهاي ناحیههایژگیوشود. از جمله گرفته می

  . )1377 پاك، ی(حسنباشد

 اطالعات يهاو ارائه سامانه یوترکامپ يافزارو نرم يافزارسخت هايیشرفتبه موازات پ یر،اخ يدو دهه یکیدر 

از  یاري. بسیمهست یمکان يهاداده يسازبه پردازش و مدل یروزافزون يمندشاهد توجه و عالقه یایی،جغراف

 یاتیو خصوص یرهامتغ يیرندهدربرگ یدرولوژيآب و باالخص شاخه ه یاز جمله علوم مهندس یطیعلوم مح

آمار با نیاند. علم زمیافته یعتوز ي،بردارنمونه يبعد چند يدر فضا يایوستهآنها بصورت پ یرهستند که مقاد

 و يساختار ذیريییرپتغ يهاضمن درنظر گرفتن مؤلفه یرها،متغ ینا یفمناسب جهت توص یمدل يارائه

مکان  یکمقدار آنان در  ینمحدوده، تخم یکدر  هایتکم ینمقدار متوسط ا یینآنان، قادر به تع یتصادف

العات در مط یعیآمار کاربرد وسینزم یراخ یان. در سالباشدیم یرهو غ یرهامتغ ینقشه پراکندگ یمخاص، ترس

روش را به ابزار  ینا یمکان -یزمان یندهايکردن فرآ 11ياابزار در منطقه ینا ییاست. توانا یافته یدرولوژیکیه

مطالعات  ینبارش و همچن یريگاندازه يهاشبکه یبارش، طراح یلتحل يهاینهمطالعات در زم يبرا یديمف

  کرده است. یلتبد ینیزمیرز يهاآب

                                                   
9 -Geostatistics 
10 -Spatial Structure 
11 -Regional 
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  12کلیاتی از آمار کالسیک -3-2-1

و یا  13پذیري قطعیتتوان از دو زاویهاطراف میها و فرآیندهاي محیط هاي مرتبط با پدیدهبه مقدار کمیت

هاي مورد بررسی خود با عدم قطعیت مواجه هستند. نگریست. بسیاري از علوم تجربی در محدوده 14پذیراحتمال

اي نیاز به لذا آمار و احتمال در اکثر علوم نقش کلیدي پیدا کرده است. بطور کلی براي شناخت هر جامعه

ها گیري پارامترهاي مورد نظر در نمونهباشد. گرچه اندازهترهاي معینی از آن جامعه میدانستن مقدار پارام

بین این دو از نوع  تواند به طور کامل معرف کل جامعه محسوب شود، زیرا رابطهیر است ولی نمیپذامکان

قوانین احتمال استفاده توان از ها نسبت به جامعه میپذیر است. براي شناخت میزان معرف بودن نمونهاحتمال

ي ي قوانین آمار، پارامترهاي آن را از روي نمونهتوان بر پایهکرد و براي شناخت جامعه که مجهول است می

ي امور احتمال پذیر یا غیر مطالعه شده (معلوم) تخمین زد. تخمین پارامترهاي جامعه از روي نمونه در زمره

شود. این عدم قطعیت با خطاي واقعیت قطعی در مورد جامعه نمیقطعی است، بنابراین منجر به رسیدن به 

هاي شود و به صورت بخشی از عملیات تخمین پذیرفته شده است، بطوریکه اکثر تکنیکبیان می 15تخمین

ار گیري قرتخمین، اساس تجزیه و تحلیل خود را بر احتمال پذیر بودن نتایج و پیامدهاي ناشی از تصمیم

  ).1373اند(مدنی،داده

رد گیها در نظر میاي از آمار است که مقدار یک کمیت مورد نظر را در نمونهآمار کالسیک یا آمار سنتی شاخه

دهد. بنابراین در این شاخه از آمار این واقعیت که احتمال تشابه ها را مورد توجه قرار نمیو موقعیت نمونه

شود. ي دور از هم، در نظر گرفته نمیاست یا در دو نمونهي نزدیک به هم بیشتر مقدار یک کمیت در دو نمونه

ها مستقل از مکان و توزیع فضایی آنها گیرد و تحلیلها مد نظر قرار نمیداده 16به عبارت دیگر توزیع فضایی

  ). 1373گیرد(مدنی،صورت می

                                                   
12 -Classical Statistics 
13 -Deterministic 
14 -Stochastic 
15 -Estimation error 
16 -Spatial distribution 
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  ي زمین آمار و آمار کالسیکمقایسه -3-2-2

 شوند، فاقد اطالعاتآن برداشت میجامعه که به منظور شناخت هایی از کل هاي آمار کالسیک، نمونهدر بررسی

ه ي خاص هیچگوني یک کمیت معین در یک نمونهگیري شدهموقعیتی در فضا بوده و در نتیجه مقدار اندازه

ي معین معلوم در بر نخواهد داشت. به عبارت ي دیگري به فاصلهاطالعاتی در مورد مقدار همان کمیت در نمونه

رد. بنابراین گیها مستقل از موقعیت فضایی آنها مورد تحلیل قرار میگیري نمونهنتایج بدست آمده از اندازهدیگر 

، هاي دیگر به فواصل مختلفمقدار آن کمیت در نمونه مقدار یک کمیت در یک نمونه هیچگونه اطالعاتی درباره

میت معین در یک نمونه، موقعیت فضایی نمونه دهد. در حالیکه در زمین آمار عالوه بر مقدار یک کبدست نمی

ها را همراه با مقدار کمیت مورد نظر با توان موقعیت فضایی نمونهگیرد. از این رو مینیز مورد توجه قرار می

جهت  ها و فاصله وهم مورد تحلیل قرار داد. به عبارت دیگر باید بتوان بین مقادیر مختلف یک کمیت در نمونه

مقدار یک  اي و جهتی) بینها نسبت به یکدیگر ارتباطی برقرار کرد. این ارتباط فضایی (فاصلهنهقرارگیري نمو

هاي هاي ریاضی قابل بیان باشد که به این قالبهاي برداشت شده ممکن است در قالبي نمونهکمیت در جامعه

  .)1377 پاك، ی(حسنشودگفته می 17ریاضی، ساختار فضایی

دهند. شود که ساختار فضایی از خود بروز میار به بررسی آن دسته از متغیرها پرداخته میبنابراین در زمین آم

پردازد و سپس در صورت ها میبه عبارت دیگر ابتدا به بررسی وجود یا عدم وجود ساختار فضایی بین داده

  گیرد. ها انجام میوجود ساختار فضایی، تحلیل داده

   سابقه تحقیق -3-3

 ي ازتعداد کار جید زمین آمار در علوم مختلف به بررسی اجمالی این روش پرداخته شده و نتابا توجه به کاربر

 آورده شده است. تحقیق نیپژوهشگران در ا

                                                   
17 structureSpatial - 
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  در جهان انجام شده قاتیبر مطالعات و تحق يمرور -3-3-1

نظور م به گسسته یو آنتروپ یجینگمتشکل از روش کر یشنهاديمدل پ یک) از 2010(18و همکاران يچنگ و

ع در پارك واق یکوهستان يامنطقهآنها سنج استفاده کردند. با حداقل تعداد باران یشبکه بارندگ ینهبه یطراح

 تمیتست الگور ي. براکردند به عنوان منطقه هدف انتخابرا  یوانمرکز تا یوان درتا یدانشگاه مل یجنگل

 5و  2نشان داد که فقط  یجهاده کردند. نتاستف 2009و  1992 يسال ها ی بیناز سوابق بارندگ یشنهاديپ

  را نشان دهد. یبارندگ یعتوز واریانس از ٪ 85,21 و ٪ 62,93 یبتواند به ترتیسنج نامزد مباران

شبکه  يسازنهیبارش در تونس به به ستگاهیا 140 يماهانه يهاداده ی) با بررس2010( 19و همکاران کامل

 نیتخم نگیجیمشخص شد که روش کوکر تیپرداختند. در نها يآمار نیبارش با استفاده از سه روش زم

شوند  سیتأس يدیجد يهاستگاهیا دیکه در جنوب با دندیرس جهینت نیمنطقه دارد و به ا يالگو يرو يبهتر

  .دهدینشان م یبارندگ عیاز توز یخوب شیبارش نما که در شمال شبکه یدر حال

در تونس  یسنجشبکه باران هايیستگاها ینهمحل به یابیبه ارز یقی) در تحق2011(20همکاران و یچب

به حداقل رساندن تابع هدف  يبرا یتمالگور یکو  يآمارینزم یانسروش کاهش وار یکپرداختند. آنها از 

 يایهرا به عنوان پا 1973در مارس  یبارندگ 2003تا  1972 يبارش ثبت شده در سالها یناستفاده کردند. از ب

 یريرگکاجهت به یگربرنامه د یک ین ازبه کار گرفته شده، انتخاب کردند. همچن يآمارینوسعه روش زمت يبرا

شخص را م یشنهاديپ هايیستگاها ینهمحل به یتاستفاده کردند و در نها یهواشناس یسازمان جهان هايیهتوص

  کردند.

در  یبارندگ يهاستگاهیمحل ا ينهیبه انتخاب به یو آنتروپ نگیجی) با استفاده از روش کر2012( 21اواداهللا

 یروش آنتروپ يبرا Rآمار و از نرم افزار  نیزم گرلیتحل يبرا Arc Gisحوضه مکه پرداخت. او از نرم افزار 

  را مشخص کرد. دیجد سنجباران ستگاهیا سیتأس يشنهادیپ يهامحل تیاستفاده کرد و در نها

                                                   
18 - Wei, Chiang, Wey, Yeh and Cheng 
19 - Kamel, slimani, Cudennec  
20 - Chebbi, Bargaoui and Conceicao Cunha 
21 - Awadallah 
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در حوضه گرگان در  یشبکه باران سنج یتعملکرد و تقو یبه بررس یقی) در تحق2013( و همکاران یشافئ

استفاده  GISچارچوب  یکهمراه با  یروش احتماالت یکدقت بارش آنها از  یابیپرداختند. به منظور ارز یرانا

استفاده از روش  یلارائه کردند که به تسه یرشپذ احتمال محاسبه يمعادله ساده برا یک همچنین کردند.

تعداد و محل باران سنج، دقت هر باران سنج  یلو تحل یه. پس از تجزکندیکمک م GIS محیط در یاحتماالت

 21باران سنج موجود،  یستگاها 33 یانم در نشان داد که یجدر برآورد بارش را مورد مطالعه قرار دادند. نتا

در برآورد بارش  يایهحاش یگر نقشد یستگاها 12که  یالدر برآورد بارش دارد در ح یاثر قابل توجه یستگاها

 یلتشک یرياندازه گ یستگاها 28با  یسنجباران ینهشبکه به یت،تقو الگوریتم با استفاده از ین،دارند. همچن

  دادند.

شدت مدت  هايیمنحن یلو تحل یهو تجز آماريینزم يها) به کمک روش2013( 22و همکاران یچب

 یمنحن یلو تحل یهتجز يدر تونس پرداختند. برا یسنجباران هايیستگاهشبکه ا سازيینهه) به بIDF(یفراوان

 يساز یهشب لگوریتما یکاستفاده کردند .آنها از  2001تا  1962 يهااز بارش ثبت شده در سال IDF يها

 دوره بازگشت و یدرولوژیکی،ه ییراتتغ یناستفاده کردند. همچن ینتخم یانسبه حداقل رساندن وار يبرا

به شبکه اضافه  یدجد یستگاها 13 یترا در تابع هدف لحاظ کردند. در نها یهواشناس یسازمان جهان هايیهتوص

  و محل آنها مشخص شد. یدگرد

استان هرمزگان در  يسنج براباران ستگاهیشبکه ا ی بهینهطراح) در مطالعه اي به 2013بختیاري و همکاران (

استفاده کردند. در این  2009تا  2000ایستگاه در فاصله سالهاي  124ا از بارش ماهانه پرداختند. آنه رانیا

تحقیق که از روش هاي زمین آماري استفاده شد مدل نمایی برازش خوبی به منطقه داشت. تعداد و فاصله 

 یعباس ، حاجدر مناطق بندر لنگه ، بندرباران سنج ها براي طراحی بهینه محاسبه شد. نتایج نشان داد که 

  کافی بود. %15ایستگاه با متوسط خطاي  55، و  20، 50، 40 بی، به ترت نابیآباد و م

 ایران یجنوب غرباي در ناحیه يشبکه باران سنج برا یک یبه طراح یقی)، در تحق2013(ینی و عابد یانثقف

 یته اولو، ب يخوشه بند یکتکن یکهمراه با  يآمار ینزم یلو تحل یهتجز ياز ابزارها یبیپرداختند. آنها با ترک

                                                   
22 - Chebbi, Bargaoui, Conceicao Cunha  
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اطالعات در منطقه مورد مطالعه پرداختند . کل منطقه مورد  يسنج از نظر محتواباران يهاهیستگاا يبند

 کردیرو یکسنج از باران يهایستگاها يرتبه بند يبرا یهو در هر ناح کردند یمهمگن تقس یمطالعه به نواح

با  یسهقام ینو همچن يدیشنهادهد که با استفاده از روش پ ینشان م یجتااستفاده کردند. ن یانسبر وار یمبتن

 ینر اد تریقارائه اطالعات دق يبرا یگرسنج دباران یستگاهموجود در شبکه باران سنج، شش ا يها یستگاها

  است . یازمورد ن یهناح

  در ایران انجام شده قاتیبر مطالعات و تحق يمرور -3-3-2

 يهاداده نیدر تخم یابی انیمختلف م يروش ها یتحت عنوان بررس يا)، در مقاله1382و همکاران ( انیمهد

) یککم ریداده ها و با متغ تمیبا لگار ،ی(معمول نگیجیکر يهااز روش رانیا يمرکز هیدر ناح انهیماه یبارندگ

) استفاده یکمک ری، با و بدون متغ3و  2 يها(با توان TPSS) و 5تا  1 يها(با توان یمتحرك وزن نیانگیم

 ریه شعاع تأثک دهدینشان م جینتا یمتقابل استفاده کردند. بررس دییتأ کیها از تکنروش یابیارز يکردند و برا

 TPSSنشان داد که روش  جینتا نیاست. همچن لومتریک 450در حدود  رانیا يمرکز هیدر ناح انهیماه یبارندگ

 هیناح میاست. با تقس انهیماه یبارندگ يداده ها دیتول يروش برا نیارتفاع، مناسب تر یکمک ریو متغ 2با توان 

ل با ک سهیداده در مقا دیدقت تول ،ینواح  نیروش انتخاب شده در ا يو اجرا میبه مناطق هم اقل رانیا يمرکز

 .کندیم دایپ شیمنطقه افزا

حوضه کارون با استفاده از در اي ماهانه و ساالنه بارش )، به بررسی تغییرات منطقه1385و همکاران ( شقاقی

ها در این تحقیق براي آن ها را مورد ارزیابی قرار دادند.سازي ایستگاهو بهینه آمار پرداختند هاي زمینروش

ایستگاه هواشناسی با  28به کمک اطالعات اي بارش ساالنه و ماهانه در حوضه کارون بررسی تغییرات منطقه

هاي کریجینگ، کوکریجینگ با متغیر کمکی ارتفاع، میانگین متحرك وزنی با ساله روش 28دوره آماري 

هاي یاد شده از روش اعتبار سنجی تقاطعی مورد بررسی قرار دادند و براي ارزیابی روش 4الی  1هاي توان

نه در کلیه ماها دگیترین روش براي برآورد میانگین بارنشان داد که مناسباستفاده کردند. نتایج بدست آمده ن

ماه هاي سال روش کریجینگ است. همچنین براي برآورد بارندگی ساالنه نیز روش کریجینگ دقت بیشتري 

  را عاید می سازد.
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روگراف واحد )، با مقایسه روش هاي زمین آماري و آماري کالسیک در تهیه هید1386زارعی و آخوندعلی (

آب زیرزمینی چهار دشت خوزستان (بهبهان، رامهرمز، زیدون و میان آب) به این نتیجه رسیدند که در تمامی 

دشت ها به جز دشت میان آب روش میان یابی کریجینگ با مدل واریوگرام گوسی کمترین خطا را دارد و فقط 

  نمایی کمترین خطا را دارد.در دشت میان آب روش میان یابی کریجینگ با مدل واریوگرام 

به ارزیابی تراکم شبکه هاي باران سنجی در غرب ایران شامل استانهاي  ی) در پژوهش1386(ي بافکار و آذر

کرمانشاه، ایالم، همدان، کردستان و لرستان پرداختند. در این تحقیق آمار بارندگی متوسط سالیانه در یک 

اشاره استخراج و ضرایب همبستگی  دبخیز مورآان سنجی حوضه هاي ایستگاه بار 30ساله براي  15دوره آماري 

متر اختالف  260کیلومتر فاصله و  100هایی که کمتر از ومتوسط خطاي استاندارد براي تمام زوج ایستگاه

ارتفاع از یکدیگر داشتند محاسبه گردید. یک تابع پلی نومیال درجه سوم از فاصله درون ایستگاهی بر اساس 

داد تع ی،همبستگ یبار اختالف ارتفاع و شیب در این مناطق مورد استفاده قرار دادند. با محاسبه ضردو معی

 باران سنجهاي موردنیاز در منطقه را مشخص کردند.

 یرا جهت بررس یمعمول نگیجیعکس فاصله و کر یگر وزن ده نی) دو تخم1387و همکاران ( عیشف ینیحس

ه حاصله را با استفاد جنتای و ، برده کار به همدان استان قهاوند –سطح آب دشت رزن  يداده ها یمکان راتییتغ

گر  نیعنوان کردند که تخم ونموده،  سهیخطا  با هم مقا نیانگیمتقابل و مجذور م یاز روش اعتبار سنج

  در منطقه است. ینیزم ریبر آورد سطح آب ز يبرا ابیدرون  نیبهتر نگیجیکر

)، روش هاي کریجینگ و کوکریجینگ را براي محاسبه تراز سطح آب زیرزمینی 1387( ساالري و همکاران

دشت میان آب شوشتر بکار گرفتند. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ نسبت به روش کریجینگ در 

  محاسبه تراز سطح آب زیرزمینی از دقت باالتري برخوردار می باشد، البته این تفاوت شاخص نمی باشد.

 يهاروش نیاستان خوزستان از ب یشبکه باران سنج يساز نهیجهت به یقی)، در تحق1387و همکاران ( مشعل

ها، روش سهیمقا یابیارز اریکردند. مع سهیو روش فاصله معکوس را مقا يآمارنیروش زم ر،یمختلف برآورد مقاد

 باشندی) مMBEانحراف( يخطا نیانگی) و مMAEقدر مطلق خطا ( نیانگی)، مMSEمربعات ( نیانگیم ریمقاد

نسبت  نگیجینشان داد که روش کر یبررس جی. نتاندیآیبدست م یحذف یحاصل از اعتبار سنج جیکه از نتا
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تفاده اس نگیجیاز روش کر يساز نهیدارد و لذا در به ریمقاد نیرا در تخم يبه روش فاصله معکوس دقت باالتر

 ینقاط شبکه با دقت قابل قبول ریباران سنج که با استفاده از سا 5، یاضاف يهاباران سنج یشد. در مرحله بررس

ح سه نقطه در سط دیجد يهاباران سنج جادیشد. در مرحله ا شنهادیبودند، جهت حذف از شبکه پ نیقابل تخم

  شد. شنهادیپ دیباران سنج جد جادیمنطقه جهت ا

ایستگاههاي هواشناسی استان  سازيهینبه تحلیل مکانی و به ی) در پژوهش1389( پورطوالیی و همکاران

سازي شبکه لرستان براساس استانداردهاي سازمان هواشناسی جهانی پرداختند. دراین پژوهش با مدل

نها نسبت آبررسی  وایستگاه باران سنجی  92ایستگاه سینوپتیک و  15هاي هواشناسی استان لرستان ایستگاه

با استفاده از امکانات سیستم  WMOازمان هواشناسی جهانی به فاکتورهاي مکانی پیشنهاد شده از طرف س

  و کمبود این ایستگاهها را شناسایی کردند. یتنواقص، اشکاالت، موقع GISاطالعات جغرافیایی 

و  هاي بارندگییابی دادههاي جدید زمین آمار براي میان)، در ارزیابی برخی روش1389نادي و همکاران (

متر  400ایستگاه بارانسنجی با ارتفاع بیش از  20هاي در منطقه چهار باغ گرگان از داده هاسازي ایستگاهبهینه

هاي دو سال نماینده جهت اطمینان از عدم تغییر از روش سالی به سال دیگر داده .در منطقه استفاده کردند

ا از شاخص هاي ) مورد بررسی قرار گرفت. براي ارزیابی دقت روش ه1995) و تر سالی (1998خشکسالی (

آماري شامل میانگین مربعات خطا، میانگین مطلق انحرافات و... مبتنی بر تکنیک اعتبارسنجی متقابل استفاده 

کریجینگ، کوکریجینگ، وزنی عکس فاصله،  ریشد. بررسی ها نشان داد که از میان روش هاي میان یابی نظ

طی، روش هیبرید خطی و غیر خطی از دقت اسپیالین، گرادیان سه بعدي خطی، و هیبرید خطی و غیر خ

  بیشتري برخوردارند.

در  یسنجباران هايستگاهیسازي ا نهیو به یابیدر مورد مکان یقی) در تحق1389ازغدي و همکاران ( یاعم

و  هاستگاهیمحل ا نییبراي تع یجهان یسازمان هواشناس شنهاداتیشمال شرق خوزستان، پس از اعمال پ

پوشش قرار دادن مناسب  ت)، مشخص کردند که براي تحGIS(ییایاز سامانه اطالعات جغرافاستفاده کاربردي 

الزم محل  زهايیموجود اضافه گردد، که پس از اعمال آنال هايستگاهیبه ا گرید ستگاهیا 34حوضه، الزم است 

  .دیگرد نییتع زیاحداث آنها ن
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 جنوب غرب یسنجباران يهاستگاهیشبکه ا يساز نهیبهبه  یقیتحق در)، 1389بندرآبادي و ثقفیان ( رحیمی

موجود  يهاستگاهیکاهش تعداد ا ایمنطقه و با هدف حفظ  یو توپوگراف نگیجیکر انسیکشور با توجه به وار

خشک سال  يهاموجود در ماه يهاستگاهیا شیاز آن بود که تعداد و آرا یحاک جیدر منطقه پرداختند. نتا

نشان  جیتا. نباشدیم هاستگاهیا یبرخ ییبه جابجا ازیساالنه، ن یها و بارندگماه رید سا. اما در مورکندیم تیکفا

  .دهدیدرصد کاهش م 10خطا را حدود  انسیوار نیانگیم زانیدر منطقه، م ستگاهیا 17 ییداد که جابجا

 در یسنجباران يهاستگاهیتراکم شبکه ا یبه بررس تحقیقیدر  زی)، ن1389و همکاران ( يرودسر ییکسا

 نیزم يهالیآمار پرداختند. تحل نیزم يهابا استفاده از روش ،یو جنوب یشمال ،يخراسان رضو يهااستان

ط ارتبا افتنیبه منظور  کپارچه،یآنها به صورت سطح  يسه استان و مجموعه کیدر دوحالت به تفک يآمار

بر  راتییتغ بیضر یمکان یو بررس يآمار نیعات زمبا انجام مطال تیها انجام گرفت. در نهاداده نیب یمکان

 15که با اضافه نمودن  دیمجزا، مشخص گرد يبه گونه يپارامتر بارش ساالنه، در سطح استان خراسان رضو

بارش  یمکان راتییتغ بیضر ریاستان، مقاد نیدر ا موجود یبه شبکه باران سنج دیجد يشنهادیپ ستگاهیا

 7در حدود  یغرب یدرصد و در نواح 17تا  14 نیاستان ب يمرکز يهاگسترده از بخش ياساالنه در محدوده

 د،یجد ستگاهیا 15مشخص شد که در سطح مجموعه سه استان، با اضافه شدن  نی. همچنابدییدرصد کاهش م

 یو شرق یشمال ،يمرکز يهااز بخش ياگسترده يبارش ساالنه در محدوده یمکان راتییتغ بیضر ریمقاد

  .ابدییدرصد کاهش م 23به  کینزد یغرب یدرصد و در نواح 9تا  8 نیاستان، ب

بارش با استفاده از روش  یمکان عیتوز نیآمار در تخم لیرتطویبا عنوان تأث یقی)، در تحق1390( رادیصادق

سال مورد استفاده قرار  30از  شیهاي با آمار ب ستگاهیحوضه مارون پرداخت. ا یآماري به بررس نیهاي زم

 هااهستگیبارش ا نیانگیشد. م فتهبه عنوان سال آماري مشترك در نظر گر 1389تا  1359گرفت و سال آماري 

عکس فاصله،  یوزن ده یابی انیهاي مساله محاسبه و به کمک روش 30ساله و  20ساله،  10در سه دوره 

ر سه نشان داد که د جیپرداخته شد. نتا یدر سه دوره زمانبارش  نیتخم یبه بررس نگیجیو کوکر نگیجیکر

هاي مربعات خطا در دوره نیانگیم شهیر سهیمقا نیهمچن است نگیجیروش کوکر یابی انیروش م نیدوره بهتر

آن  نیشتریساله و ب 30خطا مربوط به دوره  زانیم نینشان داد کمتر یابی انیروش م نیمختلف براي بهتر
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ساله فاحش  30ساله و  20است که اختالف خطا در دوره  نیقابل توجه ا جهیساله است. نت 10مربوط به دوره 

 24/10ساله در حدود  30ساله با  10درصد و اختالف خطا در دوره  79/1آن در حدود  دارو مق باشدینم

  است. یکه اختالف قابل توجه باشدیدرصد م

سنجی استان گلستان با استفاده از روش به ارزیابی تراکم شبکه باران يار مطالعه) د1390زاده و شیخ (مصطفی

ه و هاي بارش ماهانهمبستگی مکانی پرداختند. در این راستا تابع همبستگی بر اساس همبستگی میان داده

. بر کردند دو منطقه همگن را محاسبه رسنجی دها و معیارهاي صحت برآورد بارش شبکه بارانفواصل ایستگاه

سنجی در دو منطقه همگن و هاي مورد نیاز براي بهبود شبکه بارانتعداد و فواصل ایستگاه ،نتایج این اساس

فواصل میان آن ها بر اساس خطاهاي مورد انتظار را تعیین کردند. نتایج نشان داد که در منطقه کوهستانی 

ع نتایج باشند. در مجموتري میاکنش تقریبا مناسبسنجی داراي پرهاي باراننسبت به منطقه دشتی، ایستگاه

اي، اهداف مطالعات تحقیقاتی و مدیریتی که نیازمند داده سنجی موجود در برآورد بارش منطقهشبکه باران

. به منظور بهبود صحت شبکه در برآورد بارش کردیدرصد هستند را تامین م 15تا  10هایی در سطح خطاي 

یر ها و در منطقه دشتی تغیزمانی و مکانی در منطقه کوهستانی افزایش تعداد ایستگاههاي کوچکتر مقیاس رد

  در آرایش فضایی موجود را پیشنهاد کردند.

 یابیبه درون ،یو معکوس وزن نگیجیکر هايبا استفاده از روش ايدر مطالعه)، 1390میرموسوي و میریان (

استان کرمان و  کینوپتیس ستگاهیا 9منظور از آمار بارش ماهانه  نیا ي. براپرداختندبارش در استان کرمان 

 نگیجیکه روش کر دادمطالعه نشان  نیا جینتاهمجوار استفاده شده است.  هاياستان کینوپتیس ستگاهیا 11

  . باشدیمنطقه م نیبارش در ا یابیدرون يبرا تريروش مناسب تر،نییپا يبا سطح خطا

 يهاستگاهیا نیدر ب یباران سنج يهاستگاهیا ينهیانتخاب بهه ب یقیر تحق) د1390و همکاران ( بیاد

 جهینت نیبه ا پرداختند. در نهایت کیژنت تمیو الگور کیستیژئواستات يهاموجود به کمک روش یسنجباران

و در  دگردیمدر مرکز حوضه است، انتخاب  بایکه تقر یستگاهیا ستگاه،یا کیکه در حالت انتخاب  دندیرس

. در حالت انتخاب شوندیکه در دو طرف محدوده هستند انتخاب م یستگاهیدو ا ستگاه،یحالت انتخاب دو ا
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در  یآن پراکنش خوب يهاستگاهیکه ا دهدیم صیتشخ نهیرا به عنوان به یبیمدل موجود ترک ستگاه،یچند ا

  سطح منطقه دارند.

برازش داده شده  يهابه همراه انواع مدل نگیجیکر يآمار نیدقت روش زم زانی) م1392و همکاران ( یرسول

مورد  المیساالنه در استان ا یبارندگ نیانگیم يبندمعکوس فاصله را در پهنه یدهوزن یاتیاضیبه آن و روش ر

بارش  نیانگیم یابیبه منظور درون روش نیبه عنوان بهتر یمعمول نگیجیروش کر تیقرار دادند. در نها یبررس

  .دیبارش ساالنه و خطوط همباران رسم گرد نیانگیم يبندپهنه يهاروش نقشه نیخاب شد و با اساالنه انت

کرخه با استفاده از  يدر حوضه یباران سنج يهاستگاهیا یابیمکان تحقیقی به) در 1392و همکاران ( فینظ

دو روش دست  نیحاصل از ا جینتا یبه تفاوت نسبپرداختند و  GIS طیدر مح یآنتروپ اریو مع نگیجیکر

 یتروپآن زیو ن نگیجیکر لیحاصل از تحل نیتخم يخطا انسیوار کردیعملکرد دو رو قیتحق نی. در اافتندی

 یسنجکه بارانشب يسازنهیدر به یسنجباران دیجد ستگاهیا سیتأس لینقاط با پتانس نییانتقال اطالعات در تع

رودخانه کرخه مورد  يهارحوضهیاز ز یکیدر  یمورد بررس يکردهایقرار گرفت. رو سهیو مقا یابیمورد ارز

 جهینت نیبه ا نیدو روش بود. همچن نیحاصل از ا جینتا ینسب اوتتف ينشان دهنده جیآزمون قرار گرفتند. نتا

ا دقت ب د،یجد يهاستگاهیا یابیدر مکان نیتخم انسیو وار یهمزمان از هر دو روش آنتروپ بیکه ترک دندیرس

  .ردیگیصورت م يشتریب

  هاي مورد استفادهداده -3-4

- ایستگاه باران 91هاي سنجی استان آذربایجان غربی از دادهدر این مطالعه به منظور بهینه ساز شبکه باران

هاي منتخب همگی تحت نظارت سازمان آب استفاده گردید. ایستگاه 1370 -1391سنجی در در دوره آماري 

 1-3 شکلهاي مورد استفاده توسط نهاد مذکور مورد تایید است. غربی بوده و داده اي استان آذربایجانمنطقه

اي هدهد. همچنین فهرست ایستگاههاي منتخب در استان را نشان میمنطقه مورد مطالعه و موقیعت ایستگاه

 ارائه شده است.  1-3منتخب و مشخصات آنها نیز در جدول 
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  .منتخب هايستگاهیا تیموقع و مطالعه مورد منطقه -1-3شکل 
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 .1370-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-3جدول 

 X-UTM Y-UTM ایستگاه کد ایستگاه
 ارتفاع

(m) 

بارش 

(mm) 

 188.97 811 4399857 467586 بواالن 1

 346.15 1329 4348026 454867  جوق قلعه 2

 204.40 789 4355100 505775 پلدشت 3

 329.70 2037 4260216 442476 رازي 4

 251.64 2080 4251006 444152 آباد ترس 5

 280.40 1311 4259552 483114 یزدکان پل 6

 181.64 1103 4264455 502018 قلی موسی 7

 214.29 1062 4270347 504974 نوایی پل 8

 203.85 944 4290409 521190 فرآبادمظ 9

 237.80 923 4300173 522546 مراکند  10

 213.50 966 4285564 518512 ایواغلی 11

 351.38 1934 4350899 431099 سفلی حالحال 12

 277.86 1091 4304918 502669 ضیاء الدین قره 13

 258.63 857 4342260 500154 آباد بهلول 14

 335.09 1866 4356057 433904 بدوي 15

 348.34 1722 4337555 454148 بارون 16

 363.68 1569 4271040 474303 بدالن 17

 296.80 1291 4299658 483575 علیا قرول 18

 197.15 1021 4278271 507564 ملهذان 19

 392.85 2300 4343877 439934 صفوکندي 20

 269.20 1489 4248210 482245 شیخ زاویه 21

 339.10 1871 4323970 448066 چشمه سیه 22

 274.32 1135 4268245 496457 خوي 23

 337.98 1725 4335309 450543  مزرعه 24

 535.96 1434 4065085 515702 خانه درابکاي 25

 496.69 1416 4066514 524350 آبادزنگ 26

 784.36 1080 4018882 540283 گرژال 27

 668.42 1037 4000776 548954  سردشت پل 28

 344.44 1898 4039018 658254 میشه باغچه 29

 402.05 1622 4033887 651192 صفاخانه 30

 377.10 2260 4043501 705960 قوشخانه سفلی 31

 317.18 1391 4038435 633518 ساریقمیش 32

 271.31 1361 4082095 624549 چوبلوچه 33

 286.21 1295 4092413 599592 میاندوآب 34

 211.59 1277 4103749 575444 پاپاق قره 35

 357.11 1318 4056986 604229 داشبند بوکان 36
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 .1370-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-3جدول ادامه 

ایستگاهکد   X-UTM Y-UTM ایستگاه 
 ارتفاع

(m) 
 (mm)بارش 

 231.52 1287 4096188 585837 زنجیرآباد 37

 274.70 1296 4081322 598547 رضاخان کلب 38

 255.50 1333 4073111 610445 خان رحیم 39

 383.87 1700 4039877 683041 آالسقل 40

 305.07 1552 4070422 589547 منوچهر 41

 199.52 1286 4090408 584495 تلخاب 42

 306.74 1373 4060969 639663 دژ صائین 43

 312.03 1657 4049351 647580 قبر قزل 44

 276.37 1320 4082863 610391 سد نوروزلو 45

 245.91 1285 4100249 584480 آباد امنط 46

 300.59 1400 4086712 630674 آقا جان 47

 542.70 1620 4043148 557052 آفان 48

 362.08 1380 4062157 555050 کوتر 49

 399.29 1412 4059253 562149 اسبیط 50

 347.70 1350 4069480 563126 سرخ پل 51

 256.72 1280 4094597 563788 گردیعقوب 52

 452.10 1480 4094287 502663 قلعه پی 53

 380.55 1892 4108898 517470 دوربه 54

 396.06 1468 4099645 508069 اشنویه 55

 411.59 1510 4073090 550110 ماسو 56

 418.89 1454 4091130 511286 چپرآباد 57

 317.20 1306 4090995 534795 نقده 58

 417.19 1467 4103836 513956 گردکاشان 59

 228.74 1285 4091171 551890 بهراملو پل 60

 322.03 1486 4104105 526033 یونسکو 61

 260.48 1277 4096652 561589 داشخانه 62

 325.89 1340 4092703 525068 جیک پیه 63

 465.27 1500 4084163 513946 صوفیان 64

 501.22 1669 4090562 501331 درود 65

 291.49 1480 4122388 523082 ناري 66

 332.41 1300 4089536 538588 مهماندار 67

 274.32 1345 4119135 527395 آباد اسالم 68

 335.80 1487 4080752 530325 بایزید آباد 69

 347.57 1360 4133418 512859 قاسملو 70

 435.71 1793 4113365 509369 آغبالق 71
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 .1370-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-3جدول ادامه 

 X-UTM Y-UTM ایستگاه کد ایستگاه
 ارتفاع

(m) 
 (mm)بارش 

 501.69 1473 4128213 493789 آباد بیبکرانهاشم 72

 334.39 1333 4140013 508205 دیزج 73

 512.34 1569 4119904 496768 ژار آباد 74

 337.40 1282 4139581 520490 بابارود 75

 241.45 1280 4161496 522700 آبشور گلمانخانه 76

 275.86 1958 4185342 475658 گچی 77

 229.80 1281 4175992 517436 آباد موش 78

 380.00 1628 4175171 468231 مرزسرو 79

 294.00 1398 4170717 490988 تپیک 80

 286.63 1281 4175860 514559 آباجالوسفلی 81

 313.57 1499 4161238 490384 کلهور 82

 403.93 1480 4163654 482145 آباد کریم 83

 366.58 1389 4153745 503065 ارومیه کمپ 84

 387.22 1611 4214549 464363 علیا چهریق 85

 253.04 1379 4227656 479861 سلماس 86

 360.73 1595 4227560 465718 رآبادنظ 87

 312.79 1840 4244172 475445 اوربان 88

 241.60 1387 4218563 489613 تمر 89

 178.99 1293 4231612 494605 یالقوزآغاج 90

 308.50 1484 4214084 505870 باغ قره 91

  

  هاسازي دادهآماده -3-5

هاي ها بررسی شد و در صورت لزوم دادهآماري، آزمون نرمال بودن دادهگرهاي زمینقبل از استفاده از تخمین

ها همچنین مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین هر کدام از دادهغیر نرمال با کمک تبدیالت موجود، نرمال شدند. 

  مشخص شدند.

آماري، اساس کار بر پایه متغیر مکانی استوار است، باید مختصات نقاطی هاي زمینبا توجه به اینکه در روش

گیري شده است و همچنین سنجی) متغیر مورد آزمایش اندازههاي بارانرا که در آن نقاط (مختصات ایستگاه

 ینهمچنن اطالعات ورودي در نظر گرفت. مقدار متغیر مورد آزمایش (میزان بارندگی) در آن نقاط را به عنوا

افزار ر نرمد .گردیداستفاده  یز) نیااز سطح در یستگاهارتفاع (ارتفاع هر ا یکمک یراز متغ یجینگدر روش کوکر
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GS+  ) مختصات نقاط به صورت سیستم جهانی انتقال تصویر مرکاتورUTM23یانکه بشود ) وارد می 

در  ییایطول و عرض جغراف ی،مختصات یستمس یندر ادهد. را نشان می هایستگاها یناز فاصله ب تريمناسب

مورد  هاياز بکار بردن مختصات در مدل یناش يدر کاهش خطا تواندیم ینبنابرا شود،یحد متر مشخص م

   استفاده مؤثر باشد.

  ییرنماانتخاب مدل تغ -3-6

باشد. معیار انتخاب بهترین ها میدادهدر این مرحله هدف پیدا کردن مدل تغییرنماي مناسب براي هر سري از 

باشد. در واقع باید مدلی انتخاب شود که ها وضریب همبستگی میمدل، شکل منحنی و میزان انطباق با داده

ها را داشته باشد. به منظور انتخاب مدل مناسب اقدام به اجراي کلیه کمترین خطا و بیشترین انطباق با داده

افزار گردید و مناسبترین مدل انتخاب گردید که عملیات مذکور بطور خالصه د در نرمتغییرنماي موجوهاي مدل

  در سطور زیر آورده شده است.

 Linear)، خطی با آستانه (Linearهاي تغییرنماي خطی (، مدل +GSافزار هاي تغییرنماي موجود در نرممدل

to sill) کروي ،(Spherical) نمایی ،(Exponential و گوسی ()Gaussianباشند.) می  

ردد. گها و بررسی شکل مدل و ضریب همبستگی، اقدام به انتخاب مدل مناسب میبعد از انتخاب هر یک از مدل

ها داشته و ضریب همبستگی بیشترین مقدار به این نحو که در صورتی که شکل مدل بهترین برازش را به داده

اطالعات مدل مناسبی خواهد بود. لذا کلیه مراحل مذکور براي  تمام را داشته باشد، آن مدل براي آن سري از 

اطالعات آماري مورد استفاده در تحقیق انجام شده و بهترین مدل برازش داده شده به هرکدام از اطالعات 

  انتخاب گردید.

  مورد استفاده يهاروش یابیارز -3-7

جینگ آماري کریهاي زمینشبکه و به کمک روش اکنون با توجه به اطالعات بدست آمده از تغییرنماي مربوط به

هاي بارش کرد. براي بررسی دقت هر روش و یا انتخاب توان اقدام به تخمین و میانیابی دادهو کوکریجینگ می

                                                   
23 - Universal Transverse Marcator 
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هاي مختلفی وجود دارد که از مهمترین پارامتر مناسب در آنها نیاز به ارزیابی وجود دارد. در این زمینه روش

گیري شده و مقادیر تخمینی اي میان نقاط اندازهباشد. در این روش مقایسهمی 24ر سنجی حذفیآنها روش اعتبا

گیرد. به این ترتیب که یک نقطه حذف شده و با استفاده از سایر هاي مورد استفاده، صورت میتوسط روش

ن نقطه به محل خود گیرد. سپس اییابی مورد نظر، براي این نقطه تخمین صورت مینقاط و اعمال روش میان

به  گیرد،گردد و به همین ترتیب براي تمام نقاط برآورد صورت میشود و نقطه بعدي حذف میبرگردانده می

توان به مقایسه اي و مقادیر برآورد شده وجود دارد که میطوریکه در پایان دو ستون شامل مقادیر مشاهده

هاي مختلفی نظیر اي و تخمینی معیاران مقادیر مشاهدهها پرداخت. براي ارزیابی میزان دقت و خطا میآن

هاي مقایسه آماري نظیر آنالیز واریانس، میانگین مربعات باقیمانده، استفاده از روشمجموع مربعات باقیمانده، 

استفاده شده و نحوه  RMSE(25در این تحقیق از ریشه میانگین مربعات خطا  ( کاي اسکوار و غیره وجود دارد.

  ارائه شده است: )1-33(ه به این معیار در رابطمحاس

)33-1              (  
  

 *
iZ x مقدار برآورد شده:ix  و iZ x مقدار مشاهده شده :ix وnباشد.ها می: تعداد داده  

ت. اي اسیر مشاهدهبرآورد شده نسبت به مقاد یرباشد، نشان دهنده اختالف کمتر مقاد کمتر یارمع یناچه هر

در  یزن ینیو تخم یواقع یرمقاد یانم یهمبستگ یبضر ییرنما،از موارد مانند انتخاب مدل تغ یالبته در برخ

ت حال یناز مرکز مختصات عبور کند. در بهتر یدبا یونخط رگرس ین. اشودیفوق محاسبه م هايیارکنار مع

صورت  ینربع اول و دوم خواهند بود، که در ا یمسازدر برآورد وجود ندارد، نقاط منطبق بر ن ییخطا یچکه ه

  .گیرندیدرجه فاصله م 45یک خواهد شد. هر چه برآورد با خطا انجام شود، نقاط از خط  ی،همبستگ یبضر

                                                   
24 Validation-Cross - 

25 Root mean square error - 



سنجی استان آذربایجان غربی بهینه سازي شبکه باران –فصل سوم  	

 

128 

 

  بهینه سازي شبکه -3-8

 نجیساعتبار حاصل از یجمرحله اول، نتا. در گیردیموجود در دو مرحله صورت م سنجیشبکه باران يسازینهبه

به ه ک هاییسنجباران یج،نتا ین. با استفاده از اشودیاستفاده م يضرور یرغ هايسنججهت حذف باران ی،حذف

ذف است، از شبکه ح پذیرامکان یبا دقت کاف آنهادر  یمقدار بارندگ ینشبکه، تخم هايسنجباران یرسا کمک

 یجاداز مرحله اول، ا یماندهشبکه باق ینتخم يخطا یزانمیابی دوم، با استفاده از ارز. در مرحله گردندیم

  .گرددیم یبررس یدجد هايسنجباران

  شبکه از حذف جهت هاسنجباران یابیارز یارهايمع -3-8-1

 یسهقام یجنتا ین. اگرددیاستفاده م یحذف یاعتبارسنج یجاز نتا يضرور یرغ يهاسنجباران ییجهت شناسا 

و  يامشاهده یرکه اختالف مقاد ییهاسنجتوان باران ی. لذا مسازدیرا ممکن م ینیو تخم يامشاهده یرقادم

 یر، اختالف مقاديضروریرغ هايسنجباران براي یافتن در آنها کمتر است را از شبکه حذف نمود. ینیتخم

مختلف متفاوت است،  هايسنجدر باران یبارندگ یراست، اما چون مقاد یمناسب یارمع ینیو تخم ايمشاهده

حذف  قابل هايسنجباران يبند یتو اولو ییجهت شناسا یمناسب یارتواند معیاختالف نم ینلذا مقدار مطلق ا

 يازا در واقع به یعنیشود.  یدهسنج یستگاههر ا ايمقدار مطلق نسبت به مقدار مشاهده ینا استباشد و بهتر 

 یتو اولو ییر جهت شناسایاازدو معدر مطالعه حاضر آن محاسبه گردد.  ینسب يخطا اي،هر مقدار مشاهده

 يمجموع خطا تقسیم از هاسنجباران یابیاول ارز یار. معشده استقابل حذف استفاده  هايسنجباران يبند

ساالنه)  سنج (میانگینآن بارانماهانه  هايی، بر مجموع بارندگمورد بررسی هايماه در سنجمطلق هر باران

. ستا سنجهر باران ماهانه ینسب ینتخم يمتوسط خطا یانگرب یبأتقر یارمع ین)، ا)2-33( (رابطه آیدمی بدست

 اهانهم يخطاها یانسوار یماز تقس باشد کهمی خطا ماهانه ینسب واریانس نام به هاسنجباران یابیدوم ارز یارمع

از آن  یارمع یناز ا). استفاده )3-33( (رابطه آیدیآن بدست مماهانه  یبر متوسط بارندگ تقسیم سنجهر باران

 یتاولو سنجینبرابر، آن بارا ماهانه تخمین دقت متوسط مقدار داشتن با سنجدو باران ینجهت است که از ب

 ینکها یعنیآن کمتر باشد.  ماهانه ینسب یانسوار یجهآن و در نت ماهانه ینتخم يخطا ییراتحذف دارد که تغ
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مختلف  داشته  هايدر ماه ینتخم ياز خطا يترمناسب توزیع سنج،باران آن در هاسنجباران یابیاول ارز یارمع

  باشد.

)33-2( α� =
∑ ∆�
�
���

∑ Z�
�
���

 

)33-3( α� =
∂

Z�
 

)33-4( ∂ =
1

n
�(∆i − ∆m)

2

n

i= 1

 

)33-5( ∆�=
1

n
�(Z∗� − Z�)

�

���

 

= α� سنج، معیار اول ارزیابی دقت تخمین هر باران  

= α� سنج، معیار دوم ارزیابی دقت تخمین هر باران  

=   ،iاي و تخمینی در ماه اختالف مقدار مشاهده �∆

  =   واریانس اختالفات مقادیر واقعی و تخمینی، ∂

  = Z� ،متوسط بارندگی ماهانه   

=   اي و تخمینی ماهانه،میانگین اختالف مقادیر مشاهده�∆

   = Z∗� مقادیر تخمینی بارندگی در ماهi ،  

  = Z�  مقادیر مشاهده شده بارندگی در ماهi،  

 = n باشد.تعداد روزهاي مورد بررسی می  

کمتر باشد یعنی آن ایستگاه جهت حذف شدن در اولویت قرار دارد و براي تخمین  ��و  ��هرچه میزان 

ها سنجهاي مجاور استفاده کرد. جهت حذف بارانتوان با دقت قابل قبولی از ایستگاهبارندگی در آن ایستگاه می

سنج حذف یک باراندر هر مرحله از محاسبات تنها یک باران سنج از شبکه حذف می گردد چون ممکن است 

ها را تحت تأثیر قرار دهد. پس از حذف یک باران سنج در هر مرحله محاسبات سنجدقت تخمین سایر باران

هاي غیر ضروري با توجه به منابع مورد سنجگردد. مقدار خطاي قابل قبول جهت حذف باراندوباره تکرار می
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در نظر گرفته  %15تا  %5د، که این مقدار خطا بین گردبررسی، هدف تحقیق و همچنین نظر محقق انتخاب می

 انتخاب گردید). %5سازي شبکه مقدار خطاي شود (که در مطالعه حاضر جهت بهینهمی

حذف  شرایط سنجچند باران یاکه دو  ینبا استدالل ا یداست که نبا این هاسنجمورد توجه در حذف باران نکته

 مجدداً  و حذف را اول سنجباران ،به صورت مجزا یدحذف آنها کرد، بلکه بااز شبکه را دارند، همزمان اقدام به 

 این در. شود مشخص هاسنجباران یرسا تخمین دقت بر سنجباران ینحذف ا یرکرد، تا تأث ارزیابی را شبکه

که تعداد  صورتی به دهد، کاهش را هاسنجباران یرسا تخمین دقت سنجباران یکحالت ممکن است حذف 

  .یابد یزکاهشقابل حذف از شبکه ن هايسنجباران

شود، یعنی بار دیگر سنج، مراحلی را که تا کنون انجام گرفته دوباره تکرار میهمچنین پس از حذف هر باران

آماري با کمترین خطاي تخمین را باید محاسبه و بهترین برازش، بهترین مدل تغییرنما و بهترین روش زمین

  رد.پیدا ک

  یدجد هايیستگاها یجادا -3-8-2

شنهادي هاي جدید و پیکه باید از شبکه اولیه حذف شوند، باید محل ایستگاه هایییستگاهاپس از مشخص شدن 

توانند به عنوان محلی را براي رسیدن به شبکه بهینه مشخص نمود. نقاط زیادي در حوضه وجود دارند که می

در نظر گرفته شوند، ولی تمام این نقاط، نقاط مطلوب مورد نظر ما یستگاه جدید به شبکه ابراي افزودن یک 

نقشه خطاي نسبی از  ید،جد هايسنجمحل باران یزضرورت وجود و ن یبررس نیستند. در این مطالعه جهت

شود. بدین منظور در هاي مازاد استفاده میسنجسنجی به دست آمده پس از حذف بارانشبکه بهینه باران

اسب، گیري و مکان منهاي دسترسی، امکان اندازهه خطاي نسبی باال بوده و نیز با در نظر گرفتن راههایی کمحل

  گردد. سنج جدید پیشنهاد میبهترین موقعیت براي احداث باران

  اطالعات اولیه شبکه -3-9

ار ماهانه (آم هاي استان آذربایجان غربی، آمار انتخابی این تحقیقبه منظور تجزیه و تحلیل بارندگی ایستگاه

سنجی منتخب، مورد بررسی قرارگرفت. با ایستگاه باران 91) در 1370 -1391ایستگاه در دوره آماري  91

هاي استان در هشت ماه آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند، فروردین، درصد بارش 90توجه به اینکه بیش از 
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هاي مذکور به منظور ارزیابی عملکرد، اضر از ماهپیوندد، از این رو در مطالعه حاردیبهشت و خرداد به وقوع می

هاي مورد مطالعه ها را در ماهخصوصیات بارش 2-3ها استفاده گردید. جدول سنجحذف و اضافه نمودن باران

هاي داراي بارش در دوره آماري مورد مطالعه دهد. مطابق با نتایج حاصل از این جدول، از بین ماهنشان می

سنجی منطقه، به ترتیب مربوط به ماه هاي بارانشترین و کمترین بارش ماهانه در ایستگاه)، بی1391-1370(

  باشد.متر میمیلی 35/18متر و ماه خرداد با میانگین بارش میلی 47/55اردیبهشت با میانگین بارش 

 دوره در یغرب جانیآذربا استان سنجیباران هايستگاهیا ماهانه یبارندگ اطالعات يآمار هايپارامتر -2-3جدول 

 .1370-1391 يآمار

 ماه 
میانگین  

)mm( 

انحراف معیار      

)mm( 

درصد بارندگی 

 دریافتی
 ضریب تغییرات

 0.37 13 16.43 44.72 آبان

 0.51 10 16.00 31.64 آذر

 0.61 9 17.35 28.35 دي

 0.67 10 22.61 33.61 بهمن

 0.51 12 19.45 38.44 اسفند

 0.35 15 17.23 49.72 فروردین

 0.19 17 10.37 55.47 اردیبهشت

 0.77 6 14.05 18.35 خرداد

 

  ورود اطالعات -3-9-1

سی آزمون نرمال بودن آمار، دادههاي زمینبا توجه به اینکه در روش شند، پس از برر هاي ورودي باید نرمال با

کردند با استفاده از تبدیل مناسب، نرمال سازي انجام ها از توزیع نرمال تبعیت نمیدادهها در صورتی که داده

  ارائه شده است.  3-3گرفت که نتایج آن در جدول 
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 ي.ساز نرمال يبرا مناسب التیتبد -3-3جدول 

مقیاس 

 زمانی

تبدیل 

 مناسب

مقدار ضریب 

  سازينرمال

ضریب چولگی 

 سازيقبل از نرمال

ضریب چولگی بعد 

 سازياز نرمال

00/30 لوگ نرمال آبان  43/0  00/0  

00/0 لوگ نرمال آذر  07/2  30/0  

20/2 لوگ نرمال دي  73/1  00/0  

00/0 لوگ نرمال بهمن  33/2  28/0  

40/0 لوگ نرمال اسفند  36/1  01/0  

00/0 لوگ نرمال فروردین  03/1  20/0  

26/0 --- بدون تبدیل اردیبهشت  --- 

00/0 لوگ نرمال خرداد  20/1  22/0  

00/0 لوگ نرمال  ساالنه  50/1  36/0  

   

  ییرنماتغنیمانتخاب مدل  -3-9-2

قرار گرفت و با  بررســـی مورد هاداده یانسوار یمکان ییراتتغ یابی، ارزهادر این مرحله براي هر کدام از داده

ـــد. ییرات،تغ ینمدل منطبق بر ا ینبهتر ییرنما،تغنیممختلف  هايپارامتر ییرتغ اصـــل از نتایج ح  انتخاب ش

-1391ییرنما براي بارندگی ماهانه و ساالنه استان آذربایجان غربی در دوره آماري تغانتخاب بهترین مدل نیم

ــکال  1370 ــکل 10-3تا  2-3در اش ــت. با توجه به این ش ــده اس ــاهده میارائه ش ــود که مدلها مش نیم  ش

ساالنه تغییرنماي خطی در ماه ست آمد) و مقیاس  ها (به جز خرداد ماه که تابع نیم تغییرنماي آن نمایی به د

ستان آذربایجان غربی بهترین عملکرد به عنوان مدل برتر در تخمین تغییرات مکانی واریانس داده هاي بارش ا

  را داشته است. 

  

ی.غرب جانیذرباآ استان ماه بانآ یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -2-3شکل   
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 ی.غرب جانیذرباآ استان ماه آذر یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -3-3شکل 

 

 

ی.غرب جانیذرباآ استان ماهدي  یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -4-3شکل   

 

 

ی.غرب جانیآذربا استان ماه بهمن یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -5-3شکل   

 

 

.یغرب جانیآذربا استان ماه اسفند یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -6-3شکل   
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ی.غرب جانیآذربا استان ماه فروردین یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -7-3شکل   

 

 

.یغرب جانیآذربا استان ماه اردیبهشت یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -8-3شکل   

 

 

  .یغرب جانیآذربا استان ماه خرداد یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -9-3شکل 

  

  

  .یغرب جانیآذربا استانساالنه  یبارندگ يرنماییتغ مین مدل نیبهتر -10-3شکل 

 

  و برآورد بارندگی  مورد استفاده يهاروش یابیارز -3-10

ــب تغ ــ هايهر کدام از داده يبرا ییرنماپس از انتخاب مدل مناس  ترینبا لحاظ کردن مناســب ی،مورد بررس
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 گیجینو کوکر یجینگکر آماريینزم يهابه کمک روش ینمحاسبات تخم، مؤثر هايپارامتر یرسا يمقدار برا

ریشـه میانگین مربعات معیار از ینی و تخم یواقع یرمقاد یاندقت و خطا م یزانم یابیارز يصـورت گرفت. برا

ــتفاده RMSEخطا (  تغییرنما و بهترین روشگردید. براي نمونه نتایج حاصــل از انتخاب بهترین مدل نیم) اس

بارندگی اســـتان آذربایجان غربی در دوره آماري مورد مطالعه براي آماري با کمترین میزان خطا براي زمین

شود که ارائه شده است.  با توجه به این جدول مشاهده می 4-3هاي زمانی ماهانه و ساالنه در جدول مقیاس

  روش زمین آمار با دقت بسیار مناسبی توانسته است بارش منطقه مورد مطالعه را برآورد نماید.

  آمار نیزم روش از استفاده با یغرب جانیآذربا استان ساالنه و ماهانه هايبارش برآورد جینتا -4-3جدول 

مقیاس 

 زمانی

  روش

  درون یابی 

تابع 

 تغییرنما

تعداد بهینه نقاط 

  همسایگی
RMSE (mm)  

10/6 10 خطی کریجینگ آبان  

59/6 20 خطی کریجینگ آذر  

64/6 16 خطی کریجینگ دي  

62/8 20 خطی کریجینگ بهمن  

87/6 22 خطی کریجینگ اسفند  

76/6 16 خطی کریجینگ فروردین  

62/8 5 خطی کریجینگ اردیبهشت  

94/5 5 نمایی کریجینگ خرداد  

97/41 20 خطی کریجینگ  ساالنه  

  

  بهینه سازي شبکه -3-11

در  .گیردیموجود در دو مرحله صورت م سنجیشبکه باران يساز ینهبهشد،  گفته قبل فصل در که طورهمان

صل از یجمرحله اول، نتا ستفاده م يضرور یرغ هايسنججهت حذف باران ی،حذف سنجیاعتبار حا . با شودیا

ستفاده از ا سا هاییسنجباران یج،نتا ینا ستفاده از  در  یمقدار بارندگ ینشبکه، تخم هايسنجباران یرکه با ا

 يطاخ یزانم یابی. در مرحله دوم، با استفاده از ارزگردندیاست، از شبکه حذف م پذیرامکان یدقت کاف با آنها

  .گرددیم یبررس یدجد هايسنجباران یجاداز مرحله اول، ا یماندهشبکه باق ینتخم
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  هاي قابل حذفمشخص کردن ایستگاه -3-11-1

 هايسنجباران بنديیتشناخت و اولو یسه،مقا فصل قبل به آنها اشاره شد، جهت در که �αو  �αیار از دو مع

ستفاده ميضرور یرغ ستفاده از نتادر این مرحله  .گرددی، ا شده روش بهترین  یجبا ا  ،در مرحله قبلانتخاب 

  شود.می محاسبهرا  هایستگاها یابیارز هايیارو مع زده ینتخمرا  بارش

   غیر ضروري هايسنجبارانمرحله اول حذف  -3-11-1-1

س 5-3جدول  همانطور که از  ست، با برر شخص ا شان�α(یابی فاکتور اول ارز یم سط  دهنده ) که ن متو

، 22، 15شماره  هايسنجباراندر  ینسب يکه متوسط خطاتوان دریافت میاست،  ماهانهبارش  ینسب يخطا

 يبا  دقت باالترها سنجبارانسایر  به نسبت قلعه)(ایستگاه پی 53 شماره سنجو باران بودهقابل قبول  53و  37

 یندر ا یزمختلف اســت ن هايماهخطا در  یعنحوه توز که نشــان دهنده یابیدوم ارز یاراســت. مع ینقابل تخم

سب سنج،باران ست ترمنا ستگاه پی 53 شماره سنجباران اول مرحله در لذا. ا شبکه باران قلعه)(ای  سنجیاز 

  .شودیحذف م
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 .اول مرحله در یابیارز هاياریمع ریمقاد -5-3جدول 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

1 0.318 3.098 31 0.169 0.736 61 0.076 0.060 

2 0.061 0.066 32 0.182 0.604 62 0.090 0.085 

3 0.233 1.916 33 0.063 0.065 63 0.076 0.098 

4 0.090 0.085 34 0.147 0.268 64 0.099 0.361 

5 0.296 0.833 35 0.187 0.181 65 0.080 0.436 

6 0.107 0.307 36 0.156 0.683 66 0.128 0.174 

7 0.338 0.968 37 0.046 0.038 67 0.111 0.237 

8 0.085 0.036 38 0.066 0.026 68 0.137 0.577 

9 0.096 0.179 39 0.150 0.412 69 0.209 0.370 

10 0.081 0.067 40 0.109 0.439 70 0.102 0.134 

11 0.094 0.142 41 0.060 0.063 71 0.085 0.228 

12 0.062 0.039 42 0.269 0.414 72 0.176 2.256 

13 0.076 0.514 43 0.058 0.107 73 0.116 0.124 

14 0.060 0.132 44 0.098 0.186 74 0.095 0.200 

15 0.047 0.044 45 0.066 0.043 75 0.102 0.078 

16 0.055 0.040 46 0.099 0.094 76 0.158 0.403 

17 0.177 2.493 47 0.123 0.117 77 0.246 0.698 

18 0.072 0.426 48 0.091 0.357 78 0.199 0.491 

19 0.108 0.480 49 0.127 0.396 79 0.124 0.400 

20 0.114 0.361 50 0.061 0.136 80 0.118 0.182 

21 0.187 0.625 51 0.064 0.122 81 0.157 0.454 

22 0.046 0.067 52 0.069 0.064 82 0.168 0.540 

23 0.120 0.160 53 0.036 0.038 83 0.177 0.619 

24 0.088 0.150 54 0.107 0.235 84 0.151 0.194 

25 0.089 0.477 55 0.096 0.146 85 0.171 0.145 

26 0.089 0.318 56 0.135 0.549 86 0.088 0.270 

27 0.209 2.472 57 0.060 0.043 87 0.148 0.682 

28 0.121 0.489 58 0.065 0.055 88 0.154 1.079 

29 0.098 0.226 59 0.093 0.261 89 0.187 0.465 

30 0.136 0.185 60 0.253 0.449 90 0.383 0.866 

      91 0.272 0.741 

  

   غیر ضروري هايسنجبارانحذف  دوممرحله  -3-11-2

ــد پس از حذف هر بارانهمان ــل قبل گفته ش ــباتی بدون درنظر گرفتن گونه که در فص ــنج، مراحل محاس س

ـــده و بارشباران ـــده مجددا تکرار ش هاي منطقه مورد مطالعه پس از تعیین بهترین مدل ســـنج حذف ش

ست آمده پس از حذف باران) تخمین زده می6-3درونیابی (جدول تغییرنما و روش نیم سنج شود. نتایج به د
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خطایی  70و  37سنج شود که دو بارانارائه شده است. با توجه به این جدول مشاهده می 7-3در جدول  53

  گردد. ذف میکمترین خطا را داراست در مرحله بعد ح 37درصد داشته و با توجه به اینکه بارانسج  5کمتر از 

  دوم مرحله در یابیدرون روش نیبهتر و رنماییتغ مین مدل نیبهتر برازش از حاصله جینتا -6-3جدول 

مقیاس 

 زمانی

  روش

  درون یابی 

تابع 

 تغییرنما

تعداد بهینه نقاط 

  همسایگی
RMSE (mm)  

91/7 5 خطی کریجینگ آبان  

27/7 2 خطی کریجینگ آذر  

48/7 2 خطی کریجینگ دي  

39/10 3 خطی کریجینگ بهمن  

85/7 2 خطی کریجینگ اسفند  

70/6 17 خطی کریجینگ فروردین  

35/9 2 خطی کریجینگ اردیبهشت  

94/5 5 نمایی کریجینگ خرداد  

17/42 18 خطی کریجینگ  ساالنه  
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  .دوم مرحله در یابیارز يارهایمع ریمقاد -7-3جدول 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

1 0.533 4.044 31 0.153 0.560 62 0.102 0.232 

2 0.069 0.147 32 0.122 0.516 63 0.058 0.094 

3 0.271 1.672 33 0.079 0.091 64 0.186 0.644 

4 0.092 0.100 34 0.112 0.190 65 0.170 1.006 

5 0.309 0.858 35 0.149 0.038 66 0.146 0.310 

6 0.051 0.082 36 0.180 0.639 67 0.088 0.220 

7 0.284 0.778 37 0.040 0.037 68 0.194 1.295 

8 0.126 0.509 38 0.059 0.114 69 0.147 0.515 

9 0.110 0.157 39 0.124 0.369 70 0.045 0.027 

10 0.117 0.182 40 0.116 0.585 71 0.090 0.249 

11 0.095 0.101 41 0.095 0.158 72 0.180 2.106 

12 0.068 0.086 42 0.216 0.209 73 0.078 0.201 

13 0.096 0.455 43 0.063 0.084 74 0.116 0.319 

14 0.065 0.087 44 0.125 0.349 75 0.085 0.079 

15 0.110 0.025 45 0.080 0.081 76 0.109 0.406 

16 0.055 0.047 46 0.117 0.097 77 0.225 0.598 

17 0.175 2.930 47 0.151 0.197 78 0.189 0.431 

18 0.098 0.396 48 0.244 1.124 79 0.107 0.354 

19 0.089 0.340 49 0.104 0.228 80 0.169 0.259 

20 0.129 0.442 50 0.096 0.140 81 0.127 0.499 

21 0.137 0.745 51 0.124 0.447 82 0.104 0.126 

22 0.052 0.064 52 0.076 0.156 83 0.212 0.822 

23 0.163 0.438 54 0.173 0.373 84 0.123 0.145 

24 0.066 0.171 55 0.113 0.233 85 0.198 0.210 

25 0.144 0.994 56 0.122 0.466 86 0.138 0.552 

26 0.136 0.500 57 0.078 0.128 87 0.111 0.859 

27 0.237 3.785 58 0.074 0.067 88 0.147 1.956 

28 0.129 0.861 59 0.069 0.320 89 0.191 0.180 

29 0.086 0.334 60 0.179 0.531 90 0.366 0.326 

30 0.160 0.265 61 0.066 0.079 91 0.319 0.569 

  

 يضرور یرغ يهاسنجوم حذف بارانسمرحله  -3-11-3

سنج حذف شده مجددا تکرار شده و ، مراحل محاسباتی بدون درنظر گرفتن باران37سنج پس از حذف باران

) برآورد 8-3تغییرنما و روش درونیابی (جدول هاي منطقه مورد مطالعه پس از تعیین بهترین مدل نیمبارش

ارائه شده است. با توجه به این جدول  9-3در جدول  37سنج گردید. نتایج به دست آمده پس از حذف باران
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  گردد. درصد داشته و در مرحله بعد حذف می 5خطایی کمتر از  6سنج شود که فقط بارانمشاهده می

  .ومس مرحله در یابیدرون روش نیبهتر و رنماییتغ مین مدل نیبهتر برازش از حاصله جینتا -8-3جدول 

مقیاس 

 زمانی

  روش

  درون یابی

تابع 

 تغییرنما

تعداد بهینه نقاط 

  همسایگی
RMSE (mm)  

60/7 5 خطی کریجینگ آبان  

32/7 2 خطی کریجینگ آذر  

55/7 2 خطی کریجینگ دي  

72/12 3 خطی کریجینگ بهمن  

99/7 2 خطی کریجینگ اسفند  

87/6 17 خطی کریجینگ فروردین  

49/9 2 خطی کریجینگ اردیبهشت  

00/6 5 نمایی کریجینگ خرداد  

90/42 18 خطی کریجینگ  ساالنه  
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  .ومس مرحله در یابیارز يارهایمع ریمقاد -9-3جدول 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

1 0.512 4.204 31 0.156 0.487 63 0.061 0.095 

2 0.077 0.118 32 0.113 0.387 64 0.162 0.535 

3 0.279 1.610 33 0.068 0.086 65 0.161 0.858 

4 0.088 0.107 34 0.098 0.244 66 0.152 0.349 

5 0.309 0.863 35 0.166 0.030 67 0.086 0.229 

6 0.046 0.088 36 0.182 0.603 68 0.189 1.222 

7 0.275 0.825 38 0.053 0.100 69 0.143 0.547 

8 0.118 0.537 39 0.123 0.351 70 0.061 0.045 

9 0.109 0.114 40 0.106 0.473 71 0.074 0.206 

10 0.110 0.203 41 0.110 0.212 72 0.185 2.349 

11 0.084 0.092 42 0.301 0.469 73 0.090 0.267 

12 0.065 0.061 43 0.057 0.105 74 0.108 0.293 

13 0.099 0.448 44 0.111 0.295 75 0.085 0.042 

14 0.060 0.092 45 0.073 0.048 76 0.120 0.331 

15 0.104 0.019 46 0.150 0.204 77 0.247 0.707 

16 0.055 0.046 47 0.150 0.186 78 0.201 0.291 

17 0.171 2.970 48 0.251 1.356 79 0.110 0.320 

18 0.090 0.407 49 0.111 0.339 80 0.170 0.285 

19 0.083 0.357 50 0.082 0.131 81 0.121 0.545 

20 0.132 0.470 51 0.121 0.508 82 0.105 0.156 

21 0.140 0.732 52 0.079 0.142 83 0.212 0.683 

22 0.062 0.075 54 0.143 0.463 84 0.131 0.162 

23 0.166 0.379 55 0.116 0.228 85 0.197 0.211 

24 0.066 0.169 56 0.134 0.641 86 0.131 0.537 

25 0.149 1.477 57 0.089 0.246 87 0.111 0.866 

26 0.137 0.479 58 0.087 0.056 88 0.146 1.966 

27 0.264 6.021 59 0.069 0.322 89 0.174 0.172 

28 0.165 1.883 60 0.167 0.482 90 0.374 0.343 

29 0.076 0.197 61 0.079 0.175 91 0.320 0.562 

30 0.167 0.302 62 0.091 0.206    

  

  يضرور یرغ يهاسنجحذف بارانچهارم مرحله  -3-11-4

سباتی بدون درنظر گرفتن باران6سنج پس از حذف باران شده و ، مراحل محا شده مجددا تکرار  سنج حذف 

) برآورد 10-3تغییرنما و روش درونیابی (جدول هاي منطقه مورد مطالعه پس از تعیین بهترین مدل نیمبارش

ارائه شده است. با توجه به این جدول  11-3در جدول  6سنج گردید. نتایج به دست آمده پس از حذف باران
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شاهده می ست آمده در هیچکدام از بارانم صد نبوده و بنابراین با  5ها کمتر از سنجشود که خطاي به د در

سه باران سد. حذف یک بارانها به اتمام میسنج، مرحله حذف باران6و  37، 53سنج حذف  سنج عالوه بر ر

محاسبات انجام شده به نظر کارشناس و همچنین ارزش اطالعاتی آن ایستگاه نیز بستگی دارد. در این مطالعه 

ر مند بوده و دباشد. ایستگاه مذکور از نظر طول دوره آماري بسیار ارزشمعرف ایستگاه پی قلعه می 53شماره 

ستگاه شنهاد میهاي اطراف میتکمیل، تطویل و تدقیق ای شد. از این رو پی شته با ردد گتواند کاربرد فراوانی دا

ستگاه پی سالکه ای شده اما در  سنج جدید در اطراف آن هاي آتی نیازي به احداث بارانقلعه همچنان حفظ 

  دهد.را پیشنهاد می 6و  37وجود ندارد. درنهایت این مطالعه حذف دو ایستگاه 

  چهارم. مرحله در یابیدرون روش نیبهتر و رنماییتغ مین مدل نیبهتر برازش از حاصله جینتا -10-3جدول 

مقیاس 

 زمانی

  روش

  درون یابی

تابع 

 تغییرنما

تعداد بهینه نقاط 

  همسایگی
RMSE (mm)  

65/7 5 خطی کریجینگ آبان  

38/7 2 خطی کریجینگ آذر  

59/7 2 خطی کریجینگ دي  

82/12 3 خطی کریجینگ بهمن  

04/8 2 خطی کریجینگ اسفند  

92/6 17 خطی کریجینگ فروردین  

52/9 2 خطی کریجینگ اردیبهشت  

40/6 5 نمایی کریجینگ خرداد  

18/43 18 خطی کریجینگ  ساالنه  
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  .مچهار مرحله در یابیارز يارهایمع ریمقاد -11-3جدول 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

شماره 

 ایستگاه
α� α� 

1 0.523 4.625 32 0.111 0.393 64 0.163 0.523 

2 0.076 0.120 33 0.069 0.086 65 0.160 0.874 

3 0.295 1.883 34 0.098 0.242 66 0.150 0.362 

4 0.102 0.200 35 0.166 0.030 67 0.085 0.232 

5 0.309 0.879 36 0.182 0.606 68 0.190 1.214 

7 0.285 0.912 38 0.055 0.103 69 0.143 0.548 

8 0.130 0.568 39 0.123 0.353 70 0.063 0.045 

9 0.117 0.101 40 0.107 0.467 71 0.076 0.198 

10 0.120 0.209 41 0.111 0.211 72 0.184 2.370 

11 0.076 0.093 42 0.301 0.477 73 0.092 0.258 

12 0.064 0.060 43 0.055 0.110 74 0.108 0.294 

13 0.102 0.526 44 0.107 0.323 75 0.082 0.056 

14 0.051 0.080 45 0.074 0.044 76 0.121 0.329 

15 0.103 0.021 46 0.153 0.182 77 0.251 0.652 

16 0.056 0.054 47 0.150 0.181 78 0.197 0.313 

17 0.184 3.285 48 0.252 1.340 79 0.114 0.286 

18 0.096 0.546 49 0.108 0.365 80 0.166 0.332 

19 0.083 0.358 50 0.082 0.129 81 0.125 0.522 

20 0.132 0.479 51 0.122 0.506 82 0.103 0.171 

21 0.143 0.124 52 0.077 0.150 83 0.215 0.643 

22 0.060 0.082 54 0.145 0.446 84 0.132 0.159 

23 0.174 0.382 55 0.114 0.247 85 0.202 0.200 

24 0.067 0.185 56 0.136 0.612 86 0.122 0.553 

25 0.150 1.450 57 0.089 0.243 87 0.116 0.954 

26 0.136 0.488 58 0.086 0.058 88 0.142 1.838 

27 0.264 6.043 59 0.070 0.323 89 0.179 0.133 

28 0.165 1.906 60 0.165 0.501 90 0.384 0.349 

29 0.078 0.184 61 0.080 0.175 91 0.317 0.583 

30 0.166 0.306 62 0.089 0.209    

31 0.154 0.501 63 0.060 0.097    

  

 هاي جدیداحداث باران سنج -3-11-5

ــوند، باید محل ایســتگاه هایییســتگاهاپس از مشــخص شــدن  هاي جدید و که باید از شــبکه اولیه حذف ش

ضه وجود دارند که می شبکه بهینه مشخص نمود. نقاط زیادي در حو سیدن به  شنهادي را براي ر ه توانند بپی

شوند، ولی تمام این نقاط، نقاط مطلوب اعنوان محلی براي افزودن یک  شبکه در نظر گرفته  یستگاه جدید به 
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ستند. در این مطالعه جهت س مورد نظر ما نی شه از  ید،جد هايسنجمحل باران یزضرورت وجود و ن یبرر نق

 ینشود. بدهاي مازاد استفاده میسنجسنجی به دست آمده پس از حذف بارانخطاي نسبی شبکه بهینه باران

سبی باال بوده و نیز با در نظر گرفتن راهمنظور در محل سی، امکان اندازههایی که خطاي ن ستر ي و گیرهاي د

بندي خطاي پهنه 11-3گردد. شکل سنج جدید پیشنهاد میمکان مناسب، بهترین موقعیت براي احداث باران

شبکه باران سبی  شان مین ست آمده را ن شاهده میدهد. با توجه سنجی بهینه به د شکل م  شود کهبه این 

سمت  ست. با حرکت به  ستگاه بوراالن قوش متمرکز ا ستان و در نزدیکی ای شمال ا شترین مقدار خطا در  بی

ستان در مرزجنوب از میزان خطاي اندازه شده و در مرکز ا سته  شرقی خطا تا حدودي گیري کا هاي غربی و 

ستان نیز، خطايافزایش می سمت جنوب ا سبت به  یابد. در ق شرقی ن اندازه گیري در جنوب غربی و جنوب 

  شود. سنج احساس میسایر مناطق جنوبی بیشتر بوده و در نتیجه نیاز به احداث باران

ستان با توجه به خطاي اندازه شمال ا ستادر قسمت  ستگاه در رو هاي قشالق نعمعو و گیري باال، احداث دو ای

هاي گذشــته تعطیل بوده، به اینکه ایســتگاه دیم قشــالق در ســالشــود. همچنین با توجه بري پیشــنهاد می

د. گیري در این منطقه باشتواند گزینه مناسبی براي کاهش خطاي اندازهاندازي مجدد ایستگاه میپیشنهاد راه

گردد که با توجه به هاي مورد نیاز براي احداث بارانســـنج پیشـــنهاد میهمچنین در ادامه تعدادي از مکان

سان مربوطه می نظرات شنا ستگاهکار صات ای شخ شنهادي در جدول تواند احداث گردد. م ارائه  12-3هاي پی

 دهد. هاي پیشنهادي را در کل استان نشان مینیز موقعیت مکانی ایستگاه 12-3شده است و شکل 
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  نهیبه سنجیباران شبکه ینسب يخطا بنديپهنه -11-3شکل 

  سنجی استاني جهت تاسیس در شبکه بارانشنهادیپ هايستگاهیا صاتتمخ -12-3جدول 

 مختصات جغرافیایی
 ردیف  2حوضه آبریز درجه   3حوضه آبریز درجه  روستا

UTM-X UTM-Y 

 قشالق نعمعو 4395630  459838

 آبریز قره سو حوضه

 حوضه آبریز ارس

1 

 2 بري 4394602  474002

 3 عجمی 4386446  463323

 4 زورآباد 4381406  487432

 5 مولیک علیا 4371788  475564

 خاك مردان 4249525  506836

 حوضه آبریز قطورچاي

6 

 7 شکر یازي 4240009  494794

 8 کوتان آباد 4252938  450988

 حوضه آبریز خرخره چاي تیزخراب 4213143  492877
 حوضه آبریز دریاچه ارومیه

9 

 10 حوضه آبریز مهاباد چاي سرخاب 4032938  550673
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  آذربایجان غربی استان در يشنهادیپ هايستگاهیا یمکان تیموقع -12-3شکل 



 

109 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چهارمفصل 

بررسی روند تغییرات بارش 
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  بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی -4

  مقدمه -4-1

هاي آسیاي میانه و صحراهاي با توجه به این که کشور ایران در مرکز خشک کره زمین جاي دارد و از بیابان

وب ترین نواحی زمین محسترین و کم بارشخشک و گرم عربستان و آفریقا سخت متاثر است، جزو یکی ازخشک

باشد. اولین گام در اعمال مدیریت یریت صحیح منابع آبی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار میگردد. لذا مدمی

  باشد. صحیح منابع آب، مطالعه عوامل اثر گذار بر این منابع از جمله تغییرات اقلیمی می

یرپذیري غیهاي زیادي از کره زمین تکند. بخشاقلیم فرایندي پویاست که در مقیاس زمانی و مکانی تغییر می

اه کنند تغییرات اقلیمی کوتهاي کوتاه مدت و بلند مدت تجربه میرا بصورت بخشی از اقلیم عادي خود در دوره

ساله  30هاي هاي متوسط مثل دورهمدت بدلیل تفاوت ساالنه در مقادیر متغیرهاي اقلیمی معین در دوره

یر اقلیم در نقاط مختلف جهان بطور گسترده از اي تغی). دالیل و اثرات منطقه1389باشند (میرعباسی، می

  هاي گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. جنبه

 باشد. بدنبال پدیده گرمترین جزء چرخه پیچیده هیدرولوژیک میاز بین متغیرهاي هیدرولوژیکی، بارش مهم

یر بارش متاثر از تغییر تبخشدن هواي سطح زمین الگوي بارش جهانی دچار دگرگونی شده است. تغییر الگوي 

رسد بدنبال تغییر الگوي عمومی، باشد. بنظر میدر اثر گرم شدن هوا و دگرگونی الگوي گردش عمومی می

هاي جوي، زمان تر از گذشته خواهند شد. گذشته از تغییر مقدار ریزشتر و برخی خشکبرخی نواحی مرطوب

  ت. وقوع بارش و نوع ریزش هم  در معرض دگرگونی اس

باشد و این تغییرات در بسیاري موارد میزان بارش و الگوي مکانی آن در هر منطقه مرتب در حال تغییر می

هاي آماري گردد. براي بررسی دقیق تغییرات روند بارش از روشتکرار می 26طبیعی بود و یا بصورت تناوبی

افزایش یا کاهش در میزان بارش یک توان مشخص نمود که هاي آماري میشود، زیرا با آزموناستفاده می

                                                   
26 - Periodic 
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  باشند.دار میمنطقه موضوعی طبیعی است و یا اینکه این تغییرات غیرطبیعی و از نظر آماري معنی

اند که هاي زمانی بسط داده شدههاي آماري پارامتري و ناپارامتري بسیاري براي بررسی روند در سريروش

اند ولیکن در مطالعات هیدرولوژیکی اغلب از اده قرار گرفتهبطور گسترده توسط محققین مختلف مورد استف

هاي ناپارامتري براي هاي ناپارامتري استفاده شده است. شاید دلیل اصلی آن این واقعیت است که آزمونروش

تر می باشند. هاي مفقود هستند، مناسبها نرمال نیست و یا داراي دادههایی که توزیع آماري آنسري داده

 دهد. هاي پرت حساسیت زیادي نشان نمیهاي پارامتري به دادهروش برخالف روشاین 

که بارش به عنوان باشند. از آنجائیهاي کیفی داراي چولگی میهاي زمانی مربوط به دادههمچنین غالب سري

این  اي بررسیهاي آماري ناپارامتري ابزاري مفید برکند، روشیک متغیر اقلیمی از توزیع نرمال تبعیت نمی

  متغیر اقلیمی است. 

هاي دار باشند. اغلب در سريهاي زمانی بارش ممکن است داراي ضریب خود همبستگی معنیاز طرفی سري

ا، هها مواجه هستیم. شرط استفاده از این آزمونزمانی مربوط به متغیرهاي هیدرولوژیکی با این قبیل سري

ها باشد. چنانچه ضریب خودهمبستگی دادهها میزمانی دادهمعنی دار در سري 27عدم وجود خودهمبستگی

ها اثر خودهمبستگی از سري داده  28سفید کردن -هاي پیشدار باشد الزم است ابتدا با استفاده از روشمعنی

  ).2002حذف و سپس اقدام به آزمون روند سري مورد نظر شود (یو و وانگ، 

باشد. ها میوجود روند در سري داده 1Hیا  عدم وجود روند و فرض مقابل 0Hهاي روند، فرض صفر یا آزمون در

اند. از بین آزمونها تاکنون بسط داده شدههاي آماري ناپارامتري بسیاري براي تعیین روند در سري دادهآزمون

اشد (زو و بها میداده 29بهترین انتخاب براي بررسی روند یکنواخت (MK)کندال -هاي ناپارامتري آزمون من

را در مشخص نمودن  30کندال و اسپیرمن-هاي من) توان آزمون2002). یو و همکاران (2003همکاران، 

سازي مونت کارلو بررسی نمودند. نتایج شبیههاي هیدرولوژیکی با استفاده از شبیهروندهاي یکنواخت در سري

                                                   
27 - Autocorrelation 
28 - pre - whitening 
29 - Monotonic 
30 - Spearman 
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(در حالتی که عمالً غیرقابل تشخیص  سازي نشان داد که این دو آزمون توان یکسانی در مشخص کردن روند

کندال براي تشخیص روند استفاده شده است. -هستند) دارند. با این حال در بیشتر مطالعات قبلی از آزمون من

هاي محیطی توصیه شده زمانی دادهاین آزمون توسط سازمان جهانی هواشناسی براي تشخیص روند در سري

 ). 2002است (یو و همکاران، 

 بر منابعمروري  -4-2

کندال بطور وسیع براي  -اي مندر مناطق مختلف جهان از آزمون آماري ناپارامتري رتبه زیاديمحققین 

هاي زمانی هیدرولوژیکی و متئورولوژیکی از قبیل بارش، دبی جریان دار بودن وجود روند در سريارزیابی معنی

که در ادامه به برخی از  اندیت آب استفاده کردهها، دماي هوا، تبخیر از تشتک، تبخیر و تعرق و کیفرودخانه

  شود.تحقیقات صورت گرفته اشاره می

توسط لتنمایر  MKروند تغییرات بلند مدت بارش، دماي هوا و دبی جریان رودخانه ها در قاره آمریکا با آزمون 

یستگاه هیدرومتري و ا 1009هاي ) مورد بررسی قرار گرفت. آنها براي این منظور از داده1994و همکاران (

ایستگاه هواشناسی استفاده کردند. نتایج آنها نشان داد که روند افزایشی بارش در فصل پائیز در یک  1036

  هاي مرکز قاره آمریکا  تجربه شده است. چهارم ایستگاه

ند بارش هاي منطقه اقیانوس اطلس شمالی نشان دادند که رو) با بررسی روند بارش1996فورلند و همکاران (

اي بر روي ) طی مطالعه2001باشد. مانتون و همکاران (در شمال اروپا مثبت و در جنوب این قاره منفی می

در جنوب شرقی آسیا و جنوب اقیانوس  1998تا  1961هاي بارش حداکثر روزانه و دما در دوره آماري داده

  باشد. یآرام نشان دادند که بارش ساالنه این مناطق داراي روند منفی م

بررسی  31تست -و هم با روش پارامتري تی MKهاي ژاپن را هم با روش ) روند بارندگی2003زو و همکاران (

) نیز روند بلند مدت 2003دار است. یو و هاشینو (ها فاقد روند معنیکردند. آنها نشان دادند که در ژاپن بارش

مورد بررسی قرار  MKها با آزمون خودهمبستگی بین دادهبارش ماهانه و ساالنه ژاپن را با درنظر گرفتن اثر 

                                                   
31 - T-test  
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دادند. نتایج آنها نشان داد که در اغلب مناطق ژاپن بارندگی داراي روند منفی معنی دار است، با این حال در 

  ها فاقد روند معنی دار است. برخی مناطق نیز بارش

مورد بررسی  1993تا  1964هاي ر طی سالهاي ساالنه سریالنکا را د) روند بارش2004هرس و راتنایاك (

  . است یکاهشقرار دادند. نتایج آنها نشان داد که بارش در این کشور در طی این دوره داراي روند 

ایستگاه هواشناسی کشور پرتقال را در دوره  107هاي ماهانه و ساالنه ) روند بارش2005دلیما و همکاران (

ه قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که گرچه روند بارش ساالنه در این مورد مطالع MKبا آزمون  2000-1941

دار نیست. به عالوه، آنها نشان دادند که در طول درصد معنی 10کشور منفی است، ولی این روند در سطح 

 هاي اوایل بهار کمتر و اواخر بهار بیشتر ازتر، بارشتر، فصل زمستان خشکدوره مذکور فصل پائیز مرطوب

  دار نیست. درصد معنی 10گذشته شده است ولی این تغییرات حتی در سطح 

 96هاي ماهانه و میانگین ساالنه سن روند بارش Tو آزمون  MK) با استفاده از آزمون 2006پارتال و کایا (

دار عنیمورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که روند م 1929-1993ایستگاه را در ترکیه در دوره آماري 

هاي ژانویه، فوریه، سپتامبر و نیز مقیاس ساالنه در مناطق غربی و مرکزي و روند مثبت در مناطق مثبت در ماه

  شرقی آن مشاهده نمودند.

تحلیل و مشاهده   MK) روند بارش را در حوزه رودخانه یانگ تسه در چین با آزمون2006بیکر و همکاران ( 

دار دارند و به همین خاطر باعث ها روند مثبت معنیهاي بسیاري از ایستگاهکردند که در فصل تابستان بارش

شود. آنها علت این روند مثبت را به تغییرات الگوي وزش باد نسبت هاي شدید در فصل تابستان میایجاد سیل

  شود. دادند که باعث افزایش انتقال هواي گرم و مرطوب به حوزه رودخانه یانگ تسه در فصل تابستان می

ایستگاه در  23) روند فصلی بارش را نیز مورد بررسی قرار دادند و مشاهده کردند که در 2007کایا و پارتال (

داري در سطح هاي فصول دیگر روند معنیهاي بارش روند کاهشی دارند ولی در سري دادهفصل زمستان داده

  مشاهده نشد.  5%

-2000سنجی در دوره ایستگاه باران 147هاي بارش روزانه داده ) روند زمانی و مکانی2007جیانگ و هارتمن (
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ها را در حوزه رودخانه یانگ تسه در چین مورد بررسی قرار هاي دبی ماهانه براي این ایستگاهو داده 1961

 داري در بارشو رگرسیون ساده استفاده نمودند. نتایج نشان داد که روند مثبت معنی MKدادند. آنها از روش 

هاي زیادي بویژه براي ژوئن و ژوالي با ماکزیمم بارش تابستانه در مرکز و پائین حوزه ابستان در ایستگاهت

وجود دارد. روند مثبت در فراوانی رگبار که سهم اصلی را در افزایش بارش  1990رودخانه یانگ تسه در دهه 

ر مرکز و پائین حوزه با الگوهاي مکانی و تابستانه در این حوزه دارد و روند مثبت معنی دار در دبی سیالب د

سال گذشته مرتبط شده است. آنها دریافتند که رگبارها باعث  40روندهاي زمانی بارش و رگبارهاي مجزا در 

  اند. ها در مرکز و پائین حوزه رودخانه یانگ تسه در دهه هاي اخیر شدهشدیدتر شدن سیالب

فصلی را در فصول زمستان، بهار و پائیز منطقه کراالي در هندوستان هاي حدي ) روند بارش2009( باءتاپال و 

هاي حدي در فصول مورد بررسی قرار دادند. نتایج آنها نشان داد که روند بارش MKرا با استفاده از آزمون 

ل، اباشد و این عامل باعث وقوع بیشتر سیالب ها در این فصول شده است. با این حزمستان و پائیز افزایشی می

  روند بارش در فصل بهار در منطقه مورد مطالعه آنها کاهشی بود. 

ایستگاه در هیل کانتري سریالنکا  5) نیز روند تغییرات بلند مدت بارش و دماي هواي 2009داسیلوا و سانادرا (

کندال مورد بررسی قرار دادند. نتایج حکایت از کاهش  -با آزمون من 1869-2006هاي را در خالل سال

سال) و افزایش روند دماي میانگین ساالنه در این  100میلی متر در طول  385دار روند بارش ساالنه (معنی

  منطقه داشت. 

مورد بررسی  2005تا  1946) روند تغییرات بارش کشور اسپانیا را در دوره آماري 2010گونزالز و همکاران (

هاي مارس و ژوئن بوده و روند افزایشی نیز در ی در ماهقرار دادند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود روند کاهش

  اکتبر گزارش شد.  ماه

 2011تا  1900غرب ایاالت متحده را در دوره آماري ) روند تغییرات بارش و دماي ساالنه شمال2012کارمشو (

ج نشان داد که درصد، بررسی کردند. نتای 5داري کندال اصالح شده در سطح معنی -با استفاده از آزمون مان 
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دار را ) روند افزایشی معنی33و مینه 32هاي پنسیلوانیاهاي مورد مطالعه (به غیر از ایالتدما در تمامی ایالت

ها و مینه روند خاصی نداشته اما در سایر ایالت 34هاي نیوهمشایرتجربه کرده است. بارش ساالنه نیز در ایالت

  نوع روند، افزایشی گزارش شده است. 

غرب هند را مورد بررسی قرار اي تغییرات بلند مدت بارش و دماي شمال) در مطالعه2013همکاران ( جین و

هاي زمانی ماهانه، فصلی و کندال در تشخیص روند بهره برده و در مقیاس -دادند. این محققین از روش مان 

ه نکردند اما دما در هر سه داري مشاهدگونه روند معنیهیچ 2008تا  1871ساالنه بارش، در دوره آماري 

  مقیاس زمانی، روند افزایشی را تجربه کرده بود. 

ساله منطقه مادهیا پارادش  102) در پژوهشی به مطالعه تغییرات زمانی و مکانی بارش 2013دوهان و پاندي (

ارش اخت بگر شیب سن به منظور تعیین روند یکنوکندال و تخمین -هندوستان پرداختند. آنها از آزمون مان 

اي هو از آزمون پتیت براي تشخیص نقات شکست استفاده کردند. نتایج حاصله نشان داد که تمامی ایستگاه

بیشترین احتمال را براي تاریخ تغییر  1978مورد بررسی در مقیاس ساالنه روند کاهش را تجربه کرده و سال 

  روند به خود اختصاص داده بود. 

تا  1955غییرات بارش، دما و رواناب حوضه آبریز یانگتز چین را در دوره آماري ) روند ت2014چن و همکاران (

کندال مورد بررسی قرار دادند. آنها در مطالعه خود نشان دادند که میانگین  -با استفاده از آزمون مان  2011

روندي افزایشی  داري را تجربه نکرده و رواناب ازدما روندي افزایشی داشته، بارش هیچگونه تغییرات معنی

  برخوردار بوده است.

  هاي مورد استفادهداده -4-3

هاي طوالنی مدت بارش در در این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی از داده

اي هاي منتخب همگی تحت نظارت سازمان آب منطقهاستفاده گردید. ایستگاه 1345 -1391در دوره آماري 

                                                   
32 - Pennsylvania 
33 - Maine 
34 - New Hampshire 
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منطقه  1-4شکل هاي مورد استفاده توسط نهاد مذکور  مورد تایید است. آذربایجان غربی بوده و دادهاستان 

هاي منتخب و دهد. همچنین فهرست ایستگاههاي منتخب را نشان میمورد مطالعه و موقیعت ایستگاه

 ارائه شده است.  1-4مشخصات آنها نیز در جدول 
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  .منتخب هايستگاهیا تیموقع و مطالعه مورد منطقه -1-4شکل 

  

  .1345-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-4جدول 

  ایستگاه  ردیف

طول 

  جغرافیایی

)m( 

عرض 

  جغرافیایی

)m(  

ارتفاع 

)m(  

  بارش ساالنه

(mm/y) 

مساحت تحت تاثیر 

)2Km(  

0/1023  8/578  1620  404314 557052  آفان  1  

6/859  7/392  1700  403978 683041  آالسقل  2  

3/828  0/310  1840  424417 475445  اوربان  3  

3/866  8/342  1282  413958 520490  بابارود  4  

3/906  4/638  2119  408136 663820  باداملو  5  

2/462  3/348  1898  403901 658254 باغچه میشه  6  

4/1229  4/363  1722  433755 454148  بارون  7  

8/608  1037  400077 548954  بریسو  8  3/799  

1/1553  4/263  857  434226 500154  بهلول آباد  9  

9/924  7/190  811  439985 467586  بوراالن  10  

7/1021  1/486  1306  409428 502663 پی قلعه  11  

8/838  2/310  1295  409241 599592 پل میاندوآب  12  

7/220  1062  427034 504974  پل نوایی  13  0/1152  

0/356  1350  406948 563126  پل سرخ مهاباد  14  7/1017  

7/278  1311  425955 483114  پل یزدکان  15  4/925  

4/1215  6/368  1398  417071 490988  تپیک  16  

5/1255  6/212  1387  421856 489613  تمر  17  

4/1442  3/366  1611  421451 464363 چهریق علیا  18  

3/1145  3/306  1361  408209 624549 چوبلوچه  19  

7/696  3/348  1934  435089 431099 حاحال سفلی  20  

3/397 1318 405698 604229  داشبند بوکان 21  2/1137  

0/322  2037  426021 442476  رازي 22  6/960  

6/427  2100  406223 689112  شورانزره 23  2/663  

0/451 1416 406651  524350  زنگ آباد 24  6/1496  

3/542 1569 411990  496768  ژار آباد 25  9/1234  

5/322 1391 403843  633518  ساري قمش 26  1/701  

2/278 746 432668  533786  سد ارس خزانگاه 27  6/444  

1/348 1871 432397  448066  سیه چشمه 28  3/1206  

2/261 1091 430491  502669  قره ضیاالدین 29  4/745  

8/290  1291  429965 483575  قرول علیا 30  6/1360  

6/322  1657  404935 647580  قزل قبر 31  6/678  

5/402  1374  403110 586755  قزل گنبد 32  1/897  

8/379 2260 404350 705960  قوشخانه سفلی 33  6/783  
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7/268 1280 409459 563788  گرد یعقوب 34  5/1110  

4/793 1080 401888 540283 گرژال 35  3/1008  

  

  .1345-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-4جدول ادامه 

  ایستگاه  ردیف

طول 

  جغرافیایی

)m( 

عرض 

  جغرافیایی

)m(  

ارتفاع 

)m(  

  بارش ساالنه

(mm/y) 

مساحت تحت تاثیر 

)2Km(  

3/245  923  430017 522546 مراکند 36  2/431  

8/360 1628 417517 468231 مرز سرو 37  2/528  

4/248 1281 417599 517436 موش آباد 38  2/528  

2/323 1306 409099 534795  نقده 39  7/1027  

مترمیلی 8/368 میانگین کل بارندگی استان  

  

 کندال -آزمون من -4-4

با آزمون ناپارامتري استان آذربایجان غربی هاي ایستگاهبارش هاي زمانی در این مطالعه روند تغییرات سري

. این آزمون بطور وسیعی در مطالعات هیدرولوژي، کلیماتولوژي و گیردمیکندال مورد بررسی قرار -من

متئورولوژي مورد استفاده قرار گرفته است. شرط الزم براي استفاده از این آزمون عدم وجود خودهمبستگی 

اشد، با این حال ممکن است داده ها داراي خود همبستگی معنی دار باشند. بنابراین بها میزمانی دادهدر سري

در مطالعه استفاده نمود. بدین منظور  MKها حذف گردد تا بتوان از آزمون باید ابتدا اثر خودهمبستگی داده

کندال با حذف -آزمون من الف) شاملآن ویرایش دیگر  دو ) ازMK1کندال مرسوم (-حاضر عالوه بر آزمون من

) MK3کندال با حذف کامل ساختار خودهمبستگی (-آزمون منب) ) و MK2خودهمبستگی مرتبه اول (

  شود. کندال شرح داده می-من استفاده شد. در ادامه هر سه روش آزمون

  کندال بدون در نظر گرفتن خودهمبستگی داده ها - آزمون من -4-4-1

هم با بقیه مقادیر سري، مورد مقایسه قرار پیوسته و پشت سرزمانی بصورت هر مقدار در سري MK1در آزمون 

  :در نظر گرفته شدبصورت زیر  Sمی گیرد. آماره

)4-1   (                                                                
n 1 n

j i
i 1 j i 1

S sgn x x
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ها وطول مجموعه داده nهاي متوالی،مقادیر داده jxکه در آن sgn   بصورت زیر تابع عالمت بوده که

  تعریف گردید: 

)4-2      (                                                                         
1 if

sgn if

1 if



 






 
 



 



  

nتی ) نشان دادند که وق1975) و کندال (1945(من  8  باشد، آمارهS  تقریباً بطور نرمال توزیع شده و

  باشد:آن بصورت زیر می واریانسمیانگین و 

)4-3       (                                                                                                 E S    

)4-4(                                              
     

n

i i i
i 1

n n 1 2 n 5 t t 1 2t 5

V S
18



    




  

بصورت زیر محاسبه  Zاستاندارد شدهباشند. آماره آزمون ام میiهاي یکسان در دستهتعداد داده itکه در آن

  شود:می

)4-5(                                                                                    

 

 

S 1
S

Var S

Z S

S 1
S

Var S







 
 
 




 



                                

ند. کپیروي مییک از توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و واریانس  Zاستاندارد شده MK1آماره آزمون 

1فرض صفر به شرطی پذیرفته می شود که  2 1 2Z Z Z     .در این مطالعه سطوح معنی  قرار گیرد

هاي مورد بررسی براي هر یک از سري داده Zآماره و مقدار گرفتدرصد مورد استفاده قرار  10و  5، 1داري 

  . گردیدمحاسبه 

  سنشیب گر تخمین -4-4-2

باشد که بزرگی روند می Sen خط روند یا به اصطالح شیب کندال شیب-یک شاخص بسیار مفید در آزمون من

) 1968) و سن (1950دهد. مقدار شیب روند با استفاده از شیوه ارائه شده توسط تیل (یکنواخت را نشان می



	 بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی – چهارمفصل 

 

157 

 
 

 شد:با رابطه زیر برآورد 

)4-6                 (                                                   j ix x
Median i j

j i


 
   

 
  

i, برآوردگر شیب خط روند و βکه در آن  jX X مقادیر مشاهداتی به ترتیبi  ام وj مقادیر مثبت باشند. ام می

 دهند. این روش در مطالعات نشان دهنده روند افزایشی و مقادیر منفی آن روند کاهشی را نشان می

  هیدرولوژیکی بطور وسیعی استفاده شده است. 

  )MK2خودهمبستگی مرتبه اول (آزمون من کندال با حذف ضریب  -4-4-3

) شرح داده شده است. در این روش اثر ضریب خودهمبستگی مرتبه 2009این روش توسط کومار و همکاران (

گردد. براي این کار مراحل زیر انجام ها حذف میدار باشد، از سري داده) محاسبه و در صورتی که معنی1rاول (

  شد:

  ، از رابطه زیر محاسبه گردید:1rضریب خودهمبستگی مرتبه اول،  -1

)4-7              (                                                          

-

1

2

1

1
( - )( - )

-

1
( - )

n k

i i k
i

k n

i
i

x x x x
n k

r

x x
n










 

شد که در شرط درصد) مستقل از هم فرض  10داري ها در صورتی (در سطح معنیسري داده -2

1

1 1.645 2 1 1.645 2

2 2

n n
r

n n

     
 

 
با روش کالسیک  MKکرد که در این حالت آزمون صدق می 

ها برروي روند آنها به شود در غیر این صورت اثر ضریب خودهمبستگی مرتبه اول داده) انجام میMK1(یا 

  شد.صورت زیر حذف می

  محاسبه و سري جدیدي به شرح زیر به دست آمد.) 6-4ها از رابطه (براي سري داده βشیب خط روند یا  -3

)4-8        (                                                                                    ( )i ix x i     

  هاي سري جدید مجددا محاسبه شد.داده 1rضریب  -4

iyها (، از سري جدید به شرح زیر حذف و سري باقیماندهAR(1)ستگی مرتبه اول مولفه ضریب خودهمب -5 
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  ) از رابطه زیر به دست آمد:

)4-9                                                                 (                                  1 1i i iy x r x 
     

)بار دیگر مقدار روند  -6 )i  ) به سري اخیر افزوده شد و سري نهاییiy:به شرح زیر به دست آمد (  

)4-10                                                        (                                          ( )i iy y i    

. شودمیوجود روند در آنها بررسی می  ،هاي ترکیبی) به سري دادهMK1کندال ( - اکنون با اعمال آزمون مان

 645/1محاسبه شده بزرگتر از رقم  Zکندال براي سري اخیر انجام گرفت. اگر-من Zاین کار با محاسبه آماره

و  96/1محاسبه شده بزرگتر از ارقام  Zشد و اگردار فرض میدرصد معنی 10ها در سطح شد روند دادهمی

دار فرض شد. در غیر این صورت فرض درصد معنی 1درصد و  5ها به ترتیب در سطح شد روند دادهمی 33/2

شد. این روش توسط بورن و همکاران داري مورد نظر رد ها در سطح معنیوجود روند در دادهصفر مبنی بر 

  ) نیز بکار برده شده است.2009) و باندیاپادهایا (2008)، لو و همکاران (2004(

  )MK3( دارمعنی خودهمبستگیضرایب کامل اثر کندال با حذف -آزمون من  -4-4-4

توسط حامد و رائو دار حذف اثر کامل ضرایب خودهمبستگی معنیبه منظور کندال اصالح شده -آزمون من

- زمانی بررسی و حذف میدار در سري) ارائه گردید. در این آزمون همه ساختار خودهمبستگی معنی1998(

که با  واریانس اصالح شده ابتداگردد.  V S


  شود به شرح زیر حساب شد: نشان داده می 

)4-11                      (                                                                    
n

V S V S .
n




                                                      

)4-12              (                  
  

   
n 1

i
i 1

n 2
1 n i n i 1 n i 2 .r

n n n 1 n 2






      
 

  

که در آن  V S ) و 4-4از رابطه (ir ضریب خودهمبستگی با تأخیرi درصد از  10داري در سطح معنی

 مقدار عبارت )5-4کندال، در رابطه (-من Zند. براي محاسبهدش) محاسبه 7-4رابطه ( V S  با V S


 

 -تر از روش من داري روند دقیقمعنی روش،این  در که د) نشان دادن1998د. حامد و رائو (یگردجایگزین 

ندارد. این روش در تحقیقات زیادي بکار برده شده است آزمون  (قدرت) بر توان ياثر کندال مرسوم بوده و
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  ).2009و خلیق و همکاران،  2009مار و همکاران، (مانند کو

  بررسی روند تغییرات بارش در حوضه آبریز ارس -4-5

ارائه شده  1-3هاي حوضه آبریز ارس در جدول در مقیاس ماهانه و فصلی براي ایستگاه MMKنتایج آزمون 

وساالنه این حوضه کاهشی هاي ماهانه شود که روند غالب در سرياست. با توجه به این جدول مشاهده می

  شود.هاي حوضه آبریز ارس به تفکیک ارئه میاست. در ادامه وضعیت ایستگا

توان نتیجه گرفت که این براي ایستگاه بارون، می 1-3با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه بارون:

هاي آذر و دار و در ماهکاهشی غیرمعنیهاي مهر، آبان، بهمن، اسفند، اردیبهشت و خرداد روند ایستگاه در ماه

هاي دي، تیر و مرداد و شهریور هاي بارش را تجربه کرده است. در ماهدار در سريفروردین روند کاهشی معنی

هاي مذکور افزایشی است. براساس نتایج ارائه شده براي داري رخ نداده و روند غالب در ماهنیز تغییرات معنی

متر در هر سال رخ داده میلی 324/0بیشترین مقدار کاهش در ماه آذر و به مقدار  ،2-4شیب سن در جدول 

هاي لباشد. در شکدار میاست. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه کاهشی ولی غیرمعنی

  ن ارائه شده است. هاي آذر و فروردین براي ایستگاه باران سنجی باروروند تغییرات بارش در ماه 3-4و  4-2
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 ).1345-1391بارون در ماه آذر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -2-4شکل 
 

  
  ).1345-1391فروردین (بارون در ماه  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -3-4شکل 

  

ارائه شده است. با توجه به  2-4براي ایستگاه بهلول آباد در جدول  MMKنتایج آزمون  ایستگاه بهلول آباد:

هاي سال (به جز تیر و مرداد) روند کاهشی توان نتیجه گرفت که ایستگاه بهلول آباد در تمامی ماهاین جدول می

هاي ماهانه را تجربه کرده است. این امر در مقیاس ساالنه نیز تاثیرگذار بوده و با توجه به دار در بارشغیرمعنی

  در جدول مربوطه، روند کاهشی خفیفی در این ایستگاه مشهود است. MMKمحاسبه شده براي آزمون  Zآماره 

گاه بوراالن در تمامی شود که ایستمشاهده می 2-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه بوراالن:

هاي آبان، آذر، بهمن، فروردین، هاي سال (به جز مهر) روند کاهشی در بارش را تجربه کرده است. در ماهماه

هاي دي، اسفند و خرداد دار بوده ولی در ماهاردیبهشت، تیر، مرداد و شهریور روند تغییرات بارش غیرمعنی

بزرگترین  2-4باشد. براساس شیب سن محاسبه شده در جدول ی میدار و از نوع کاهشتغییرات رخ داده معنی

باشد. درمقیاس ساالنه نیز این ایستگاه با روند می -mm/y (275/0رشد منفی مربوز به ماه اسفند و معادل با (

تا  4-4هاي داشته است. شکل -mm/y (772/1دار در بارش مواجه بوده و نرخ رشدي برابر با (کاهشی معنی
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  دهد.دار بارش را در ایستگاه بوراالن نشان میروند تغییرات معنی 4-7

  
 ).1345-1391بوراالن در ماه دي( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -4-4شکل 

  

 
  ).1345-1391بوراالن در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -5-4شکل 
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  ).1345-1391بوراالن در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -6-4شکل 

 

 

  ).1345-1391بوراالن در مقیاس ساالنه ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -7-4شکل 

ارائه شده است. با توجه به  2-4براي ایستگاه پل نوایی در جدول  MMKنتایج آزمون  ایستگاه پل نوایی:

هاي مهر، دي، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت روند کاهشی شود که بارش در ماهاین جدول مشاهده می
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 هايدار داشته است. همچنین در ماههاي آبان، تیر، مرداد و شهریور روند افزایشی غیرمعنیدار و در ماهغیرمعنی

دار به دست آمد. براساس شیب سن آذر و خرداد روند تغییرات بارش در ایستگاه مورد مطالعه کاهشی معنی

 -mm/y (371/0و  mm/y (260/0- )تیب برابر (هاي آذر و خرداد به ترمحاسبه شده، نرخ تغییرات بارش در ماه

هاي . شکلدار استباشد. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات بارش براي ایستگاه پل نوایی کاهشی غیرمعنیمی

  دهد.روند تغییرات بارش آذر و خرداد ماه ایستگاه مورد بررسی را نشان می 9-4و  4-8

 

  ).1345-1391پل نوایی در ماه آذر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -8-4شکل 
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  ).1345-1391پل نوایی در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -9-4شکل 

شـود کـه ایـن با توجه به نتایج حاصـله بـراي ایسـتگاه پـل یزدکـان، مشـاهده مـی ایستگاه پل یزدکان:

هــاي ســال رونــدي کاهشــی داشــته اســت. بــا ایــن وجــود در مــاه آبــان رونــد ایســتگاه نیــز در اکثــر مــاه

ــی ــا (افزایشــی معن ــادل ب ــرخ رشــدي مع ــن ایســتگاه رخ داده و ن ــارش ای ــته  mm/y (375/0دار در ب داش

دار را تجربــه کــرده خــرداد، بـارش ایســتگاه مــورد مطالعــه رونـد کاهشــی معنــیاسـت. همچنــین در مــاه 

بــوده اســت. در مقیــاس ســاالنه نیــز  -mm/y (500/0اســت. نــرخ رشــد بــارش در مــاه خــرداد برابــر بــا (

دار بـارش را در دوره نیـز رونـد تغییـرات معنـی 11-4و  10-4هـاي تغییرات بـارش کاهشـی اسـت. شـکل

  دهد.اي ایستگاه پل یزدکان نشان میآماري مورد مطالعه بر

 

  ).1345-1391پل یزدکان در ماه آبان ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -10-4شکل 
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  ).1345-1391پل یزدکان در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -11-4شکل 

هاي سال (به شود که این ایستگاه در تمامی ماهمشاهده می 2-4با توجه به جدول  ایستگاه حالحال سفلی:

ها هاي آبان، تیر و مرداد) روند کاهشی در بارش را تجربه کرده است. تغییرات موجود در هیچکدام از ماهجز ماه

  دار در بارش موجود است.است. در مقیاس ساالنه نیز روند کاهشی غیرمعنیدار نبوده معنی

براي ایستگاه رازي ارائه شده است. با توجه به  MMKنتایج آزمون  2-4در جدول  ایستگاه رازي:

هاي دار و در ماههاي مهر، بهمن و فروردین روند کاهشی غیرمعنیشود که در ماهجدول مذکور مشاهده می

دار در بارش رخ داده است. اما در ر، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور روند افزایشی غیرمعنیآبان، آذ

دار و کاهشی است. بیشترین رشد کاهشی هاي ایستگاه رازي معنیهاي آذر و دي تغییرات موجود در بارشماه

س ساالنه نیز روند موجود افزایشی به وقوع پیوسته است. در مقیا -mm/y (278/0نیز در ماه آذر و برابر با (

دار بارش را در دوره آماري مورد مطالعه نیز روند تغییرات معنی 13-4و  12-4هاي دار است. شکلغیرمعنی

  دهد.براي ایستگاه رازي نشان می
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  ).1345-1391رازي در ماه آذر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -12-4شکل 

 

  ).1345-1391رازي در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -13-4شکل 

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه تلفیقی مشاهده می 2-4با توجه به جدول  ایستگاه سد ارس خزانگاه:
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تجربه کرده است. اما در مقیاس ساالنه، روند بارش این  دار را در بارشافزایشی و کاهشی غیرمعنیاز روند 

، در دوره آماري 2-4دار مواجه شده است. براساس شیب سن محاسبه شده در جدول ایستگاه با افزایش معنی

-4افزوده شده است. در شکل هاي ایستگاه سد ارس خزانگاه متر به بارشمیلی 43/68مورد مطالعه به مقدار 

  روند تغییرات بارش ساالنه ایستگاه مورد مطالعه ارائه شده است. 14

) براي ایستگاه سیه چشمه مشاهده 2-4(جدول  MMKبراساس نتایج حاصل از آزمون  ایستگاه سیه چشمه:

) روند کاهشی در بارش هاي اردیبهشت، تیر و مردادهاي سال (به جز ماهشود که این ایستگاه در تمامی ماهمی

دار نبوده است. در مقیاس ساالنه نیز روند ها معنیرا تجربه کرده است. تغییرات موجود در هیچکدام از ماه

  افزایشی خفیفی در بارش رخ داده است.

  

  ).1345-1391خزانگاه در مقیاس ساالنه ( سد ارس ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -14-4شکل 

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه تلفیقی مشاهده می 2-4با توجه به جدول  ایستگاه قره ضیاءالدین:

تجربه کرده است. در مقیاس ساالنه نیز روند موجود در  دار را در بارشاز روند افزایشی و کاهشی غیرمعنی

  دار است.لعه افزایشی غیرمعنیهاي ایستگاه مورد مطابارش

) براي ایستگاه قرول علیا مشاهده 2-4(جدول  MMKبراساس نتایج حاصل از آزمون  ایستگاه قرول علیا:
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دار و در هاي مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، اسفند و خرداد روند کاهشی غیرمعنیشود که این ایستگاه در ماهمی

دار در بارش را تجره کرده است. در مقیاس ساالنه نیز روند افزایشی خفیفی ها روند افزایشی غیرمعنیسایر ماه

  در بارش رخ داده است.

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه تلفیقی از مشاهده می 2-4با توجه به جدول  ایستگاه سیه چشمه:

نه نیز روند موجود در تجربه کرده است. در مقیاس ساال دار را در بارشروند افزایشی و کاهشی غیرمعنی

 دار است.هاي ایستگاه مورد مطالعه کاهشی غیرمعنیبارش

  

  

  

حوضه  هايستگاهیاهاي بارش سري يبرا) MMKاصالح شده ( کندال- من آزمون جینتا -2-4جدول 

  .1345-1391 يآمار دوره در آبریز ارس

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر آماره ایستگاه

 بارون
Z -1.32 -0.17 -2.27** 0.14 -0.06 -0.30 

S -0.19 -0.02 -0.32 0.03 0.00 -0.02 

 بهلول آباد
Z -0.67 -0.26 -1.24 0.34 -0.38 -0.40 

S -0.07 -0.05 -0.18 0.02 -0.03 -0.03 

 بوراالن
Z 1.13 -0.46 -1.55 -2.48*** -1.30 -1.97** 

S -0.17 -0.12 -0.09 -0.28 -0.35 -0.30 

 پل نوایی
Z -0.25 0.65 -1.90* -0.57 -0.64 -1.03 

S 0.00 0.10 -0.26 -0.05 -0.06 -0.17 

 یزدکان
Z -1.34 1.68* -1.01 -0.90 0.62 -0.10 

S -0.14 0.38 -0.21 -0.12 0.08 0.00 

حالحال 

 سفلی

Z -0.40 0.54 -1.43 -0.09 -0.26 -0.72 

S -0.10 0.09 -0.15 -0.01 -0.02 -0.12 

 رازي
Z -0.44 0.93 -2.30** -2.41*** -1.32 0.10 

S -0.07 0.14 -0.28 -0.25 -0.15 0.00 

سد ارس 

 خزانگاه

Z 0.28 0.90 -1.18 0.95 0.45 -0.17 

S 0.01 0.10 -0.12 0.08 0.04 -0.01 

 سیه چشمه
Z -1.17 -0.03 -1.46 -0.47 -1.32 -1.58 

S -0.12 0.00 -0.15 -0.04 -0.14 -0.21 

قره 

 ضیاءالدین

Z -0.31 1.57 -0.84 0.39 0.38 -1.39 

S -0.02 0.28 -0.10 0.04 0.05 -0.20 

 قرول علیا
Z -1.27 -0.17 -0.97 0.28 0.19 -1.35 

S -0.12 -0.03 -0.10 0.03 0.02 -0.18 

 Z -0.78 0.48 -1.33 -0.67 -0.56 0.32 مراکند
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S -0.08 0.13 -0.19 -0.06 -0.04 0.04 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هايستگاهیاهاي بارش سري يبرا) MMKاصالح شده ( کندال- من آزمون جینتا -2-44جدول ادامه 

  .1345-1391 يآمار دوره در حوضه آبریز ارس

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین آماره ایستگاه

 بارون
Z -1.68* -0.35 -1.11 0.00 1.14 0.00 -0.58 

S -0.26 -0.10 -0.31 0.00 0.13 0.00 -0.40 

 بهلول آباد
Z -0.71 -0.14 -1.05 1.54 0.89 -0.74 -0.10 

S -0.13 -0.01 -0.29 0.21 0.00 0.00 -0.06 

 بوراالن
Z -1.44 -0.99 -1.88* -0.04 -0.68 -1.50 -1.91* 

S -0.25 0.00 0.00 -0.15 -1.77 0.04 -0.01 

 پل نوایی
Z -0.36 -0.28 -2.09** 0.04 0.07 1.15 -1.23 

S -0.09 -0.06 -0.37 0.00 0.00 0.07 -0.56 

 یزدکان
Z -0.88 -0.01 -1.89* 0.11 -0.82 -0.12 -0.89 

S -0.21 0.00 -0.50 0.00 0.00 0.00 -0.57 

حالحال 

 سفلی

Z -0.51 -0.03 -0.83 0.88 1.62 -1.13 0.42 

S -0.08 -0.01 -0.23 0.21 0.40 -0.13 0.71 

 رازي
Z -0.83 0.80 0.08 1.49 1.15 0.44 0.49 

S -0.22 0.28 0.02 0.32 0.13 0.00 0.42 

سد ارس 

 خزانگاه

Z -1.37 -0.26 -1.43 1.07 0.77 -0.59 1.78* 

S -0.20 -0.12 -0.36 0.11 0.01 -0.04 1.46 

چشمهسیه   
Z -1.48 0.31 -1.02 0.42 1.11 -1.44 0.16 

S -0.23 0.10 -0.36 0.13 0.14 -0.19 0.11 

قره 

 ضیاءالدین

Z -0.96 -0.25 -0.83 1.18 1.46 1.01 0.90 

S -0.20 -0.08 -0.24 0.20 0.00 0.00 0.83 

 Z -0.56 -0.01 -1.23 1.16 1.39 1.19 0.72 قرول علیا
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S -0.09 -0.01 -0.39 0.23 0.00 0.03 0.68 

 مراکند
Z -1.39 0.39 -1.98 1.09 1.25 0.93 -0.64 

S -0.29 0.10 -0.60 0.06 0.00 0.00 -0.73 
  

  وضعیت کلی تغییرات بارش حوضه آبریز ارس -4-5-1

 Z اي آمارههاي حوضه آبریز ارس در مقیاس ماهانه و ساالنه، نمودار جعبهبه منظور بررسی تغییرات کلی بارش

ها نشان دهنده ارائه شده است. در این شکل خط رسم شده در داخل مستطیل 15-4در شکل  MMKآزمون  

و در قسمت تحتانی صدك  75ها در قسمت فوقانی صدك باشد. عرض مستطیلها میهاي ایستگاه Zمیانه 

به ترتیب حداکثر هاي انتهایی خطوط قائم در قسمت فوقانی و تحتانی دهد. همچنین قسمترا نشان می 25

هاي مهر، آذر، دي، شود که در ماهمشاهده می 15-4دهد. با توجه به شکل را نشان می Zو حداقل مقدار آماره 

هاي حوضه آبریز ارس کاهشی بوده و بهمن، اسفند، فروردین و خرداد (هفت ماه از سال) روند غالب در بارش

هاي اردیبهشت، تیر، مرداد و شهریور نیز تغییرات باشد. در ماهها نشان دهنده مقادیر کمتر از صفر می Zمیانه 

 هايباشد.  در شکلها رخ نداده است. در مقیاس ساالنه نیز روند غالب کاهشی خفیف میمحسوسی در بارش

براي حوضه ارس در مقیاس ماهانه و ساالنه ارائه شده است. با توجه به این  Zبندي آماره پهنه 25-4تا  4-16

  باشد.توان نتیجه گرفت که غالب حوضه داراي روند کاهشی در بارش میها میشکل
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  هاي حوضه آبریز ارس.ش) براي بارMMKکندال اصالح شده ( -من Zاي آماره نمودار جعبه -15-4شکل 
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  ).1345-1391بارش مهر ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -16-4شکل 
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  ).1345-1391بارش آبان ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -17-4شکل 
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  ).1345-1391بارش آذر ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -18-4شکل 
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  ).1345-1391بارش دي ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند  -19-4شکل 
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  ).1345-1391آبریز ارس (بارش بهمن ماه در حوضه  راتییتغ روند -20-4شکل 
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  ).1345-1391بارش اسفند ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -21-4شکل 
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  ).1345-1391(بارش فروردین ماه در حوضه آبریز ارس  راتییتغ روند -22-4شکل 
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  ).1345-1391بارش اردیبهشت ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -23-4شکل 
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  ).1345-1391بارش خرداد ماه در حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -24-4شکل 
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  ).1345-1391بارش ساالنه حوضه آبریز ارس ( راتییتغ روند -25-4شکل 
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  بررسی روند تغییرات بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه -4-1

و  3-4هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه در جداول در مقیاس ماهانه و فصلی براي ایستگاه MMKنتایج آزمون 

هاي ماهانه وساالنه این شود که روند غالب در سريارائه شده است. با توجه به این جداول مشاهده می 4-4

  شود.هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه به تفکیک ارئه میحوضه کاهشی است. در ادامه وضعیت ایستگا

توان نتیجه گرفت که این براي ایستگاه آفان، می 3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه آفان:

دي روند  دار و در ماههاي مهر، آذر، بهمن، اسفند، فروردین و اردیبهشت روند کاهشی غیرمعنیایستگاه در ماه

هاي آبان، خرداد، تیر، مرداد و شهریور نیز هاي بارش را تجربه کرده است. در ماهدار در سريکاهشی معنی

هاي مذکور افزایشی است. براساس نتایج ارائه شده براي شیب داري رخ نداده و روند غالب در ماهنیتغییرات مع

متر در هر سال رخ داده است. در مقیاس میلی -000/1، مقدار کاهش در ماه دي، به مقدار 3-4سن در جدول 

روند تغییرات  26-4اشد. در شکل بدار میساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه کاهشی ولی غیرمعنی

  دي براي ایستگاه باران سنجی آفان ارائه شده است.  بارش در ماه

 

  ).1345-1391آفان در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -26-4شکل 

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه مشاهده می 3-4براساس نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه آالسقل:

تجربه کرده است. در مقیاس ساالنه نیز روند موجود  دار را در بارشتلفیقی از روند افزایشی و کاهشی غیرمعنی
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  دار است.هاي ایستگاه آالسقل افزایشی غیرمعنیدر بارش

دهد که این ) براي ایستگاه اوربان، نشان می3-4(جدول  MMKحاصل از آزمون  نتایج ایستگاه اوربان:

دي روند  دار و در ماههاي مهر، آذر، بهمن، اسفند، فروردین و خرداد روند کاهشی غیرمعنیایستگاه در ماه

و شهریور نیز  هاي آبان، اردیبهشت، تیر، مردادهاي بارش را تجربه کرده است. در ماهدار در سريکاهشی معنی

هاي بارش ایستگاه مورد مطالعه مشهود است. براساس نتایج ارائه شده براي دار در سريروند افزایشی غیرمعنی

متر در هر سال رخ داده است. در میلی -200/0، مقدار کاهش در ماه دي، به مقدار 2-3شیب سن در جدول 

روند  27-4باشد. در شکل دار میکاهشی ولی غیرمعنی مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه

  دي براي ایستگاه باران سنجی اوربان ارائه شده است.  تغییرات بارش در ماه

  

  ).1345-1391اوربان در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -27-4شکل 

شـود کـه ایـن ایسـتگاه با توجه بـه نتـایج حاصـله بـراي ایسـتگاه بابـارود، مشـاهده مـی بابارود:ایستگاه 

-هاي سال روندي کاهشی داشته اسـت. بـا ایـن وجـود در مـاه آبـان رونـد افزایشـی معنـینیز در اکثر ماه

ــا ( ــرخ رشــدي معــادل ب ــارش ایــن ایســتگاه رخ داده و ن ــین  mm/y (705/0دار در ب داشــته اســت. همچن
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دار را تجربـه کـرده اسـت. نـرخ رشـد بـارش در ماه مهر، بارش ایستگاه مورد مطالعـه رونـد کاهشـی معنـی

بـوده اسـت. در مقیـاس سـاالنه نیـز تغییـرات بـارش کاهشـی اسـت.  -mm/y (208/0در ماه مهر برابر بـا (

ــد تغییــرات معنــی 29-4و  28-4هــاي شــکل ــارش را در دوره آمــاري مــورد مطالعــهنیــز رون ــراي  دار ب ب

  دهد.ایستگاه بابارود نشان می

 
  ).1345-1391بابارود در ماه مهر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -28-4شکل 

 
  ).1345-1391بابارود در ماه آبان ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -29-4شکل 

ارائه شده است. با توجه  3-4براي ایستگاه باداملو در جدول   MMKنتایج حاصل از آزمون  ایستگاه باداملو:

ار دشود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه تلفیقی از روند افزایشی و کاهشی غیرمعنیبه این جدول مشاهده می
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ار دهاي دریافتی در ماه فروردین کاهشی معنیست. در این بین روند تغییرات بارشتجربه کرده ا را در بارش

هاي دریافتی متر از بارشمیلی 32/15بوده و براساس شیب سن محاسبه شده، در دوره آماري مورد مطالعه 

دار ولی غیرمعنیخود را از دست داده است. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه افزایشی 

  فروردین براي ایستگاه باران سنجی باداملو ارائه شده است.  روند تغییرات بارش در ماه 30-4باشد. در شکل می

  
  ).1345-1391باداملو در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -30-4شکل 

توان نتیجه براي ایستگاه باغچه میشه، می 3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  یشه:باغچه مایستگاه 

 هايدار و در ماههاي اسفند، اردیبهشت، خرداد و شهریور روند کاهشی غیرمعنیگرفت که این ایستگاه در ماه

دار داشته است. همچنین در ماه فروردین مهر، آبان، آذر، دي، بهمن، تیر و شهریور روند افزایشی غیرمعنی

، مقدار 3-4براساس نتایج ارائه شده براي شیب سن در جدول اند. دار را تجربه کردهها کاهشی معنیبارش

متر در هر سال رخ داده است. در مقیاس ساالنه نیز میلی -500/0ها در ماه فروردین، به مقدار کاهش بارش

روند تغییرات بارش در  31-4باشد. در شکل دار مید مطالعه کاهشی ولی غیرمعنیروند تغییرات ایستگاه مور

  فروردین براي ایستگاه باران سنجی باغچه میشه ارائه شده است.  ماه
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  ).1345-1391فروردین (باغچه میشه در ماه  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -31-4شکل 

توان نتیجه گرفت که قلعه، میبراي ایستگاه پی 3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  قلعه:یپایستگاه 

هاي سال (هفت ماه از سال) روند کاهشی در بارش را تجربه کرده است. همچنین در این ایستگاه در اکثر ماه

باشد. براساس شیب سن ارائه شده دار میقلعه معنیایستگاه پیماه اسفند تغییرات کاهشی موجود در بارش 

باشد. در مقیاس متر در هرسال میمیلی -786/0، مقدار کاهش در بارش اسفند ماه معادل با 3-4در جدول 

دار بوده و در دوره آماري مورد مطالعه ساالنه نیز روند تغییرات بارش در ایستگاه مورد مطالعه کاهشی معنی

روند  33-4و  32-4هاي هاي ساالنه آن کاسته شده است. در شکلمتر در هر سال از بارشمیلی -079/3

  قلعه ارائه شده است. اسفند و مقیاس ساالنه براي ایستگاه باران سنجی پی تغییرات بارش در ماه
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  ).1345-1391پی قلعه در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -32-4شکل 

 

  ).1345-1391پی قلعه در مقیاس ساالنه ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -33-4شکل 

براي ایستگاه پل سرخ مهاباد، مشاهده  3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه پل سرخ مهاباد:
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ارش را ها روند کاهشی در بشود که این ایستگاه نیز رفتاري مشابه با ایستگاه پی قلعه داشته و در اکثر ماهمی

دار به دست آمد که در شکل دهد. همچنین در این ایستگاه در ماه آبان، روند بارش افزایشی معنینشان می

، مقدار افزایش 3-4ماه مذکور ارائه شده است. براساس شیب سن ارائه شده در جدول تغییرات بارش در  4-34

متر در هر سال محاسبه شد. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات بارش میلی 713/0بارش در آبان ماه برابر با 

 دار به دست آمد. در ایستگاه مورد مطالعه کاهشی غیرمعنی

  

  ).1345-1391پل سرخ مهاباد در ماه آبان ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -34-4شکل 

شود براي ایستگاه پل میاندوآب، مشاهده می 3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه پل میاندوآب:

دار در بارش را تجربه کرده است. این ایستگاه در پنج معنیکه این ایستگاه بیشترین تعداد ماه با روند کاهشی 

اي هترین وضعیت را نسبت به سایر ایستگاهماه از سال، کاهش در بارش داشته است که از این نظر بحرانی

روند تغییرات  39-4تا  35-4هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه و حتی استان آذربایجان غربی داشته است. شکل

دهد. روند تغییرات بارش ایستگاه پل میاندوآب در مقیاس هاي مذکور نشان میبارش را در ایستگاهدار معنی

دهد که در هر سال به نشان می 3-4دار به دست آمد و شیب سن محاسبه شده در جدول ساالنه نیز معنی

روند تغییرات بارش  40-4هاي ایستگاه مورد بررسی کاسته شده است. شکل متر از بارشمیلی -800/1مقدار 

 دهد. ساالنه را در دوره آماري مورد مطالعه نشان می
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  ).1345-1391پل میاندوآب در ماه مهر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -35-4شکل 

 
  ).1345-1391پل میاندوآب در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -36-4شکل 
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  ).1345-1391پل میاندوآب در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -37-4شکل 

 
  ).1345-1391پل میاندوآب در ماه اردیبهشت ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -38-4شکل 
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  ).1345-1391پل میاندوآب در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -39-4شکل 

 
 ).1345-1391پل میاندوآب در مقیاس ساالنه ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -40-4شکل 

براي ایستگاه تمر ارائه شده است. با توجه به جدول مذکور  MMKنتایج آزمون  3-4در جدول  ایستگاه تمر:
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ها روند افزایشی دار و در سایر ماهکاهشی غیرمعنیهاي مهر، آذر و دي روند شود که در ماهمشاهده می

هاي ایستگاه تمر هاي آبان و اسفند تغییرات موجود در بارشدار در بارش رخ داده است. اما در ماهغیرمعنی

به وقوع پیوسته است. در  mm/y (412/0دار و افزایشی است. بیشترین رشد نیز در ماه آبان و برابر با (معنی

دار نیز روند تغییرات معنی 42-4و  41-4هاي دار است. شکلنه نیز روند موجود افزایشی غیرمعنیمقیاس ساال

 دهد.بارش را در دوره آماري مورد مطالعه براي ایستگاه تمر نشان می

 

 ).1345-1391ماه آبان (تمر در  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -41-4شکل 

 

  ).1345-1391تمر در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -42-4شکل 

شود که این براي ایستگاه تپیک، مشاهده می 3-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه تپیک:
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جربه کرده دار در بارش را تمانند ایستگاه پل میاندوآب بیشترین تعداد ماه با روند کاهشی معنیایستگاه نیز به 

هاي بحرانی در است. این ایستگاه در چهار ماه از سال، کاهش در بارش داشته که از این نظر جزو ایستگاه

دار روند تغییرات معنی 46-4ا ت 43-4هاي باشد. شکلحوضه آبریز دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی می

ار به ددهد. روند تغییرات بارش ایستگاه تپیک در مقیاس ساالنه نیز معنیهاي مذکور نشان میبارش را در ماه

متر میلی -917/4دهد که در هر سال به مقدار نشان می 3-4دست آمد و شیب سن محاسبه شده در جدول 

روند تغییرات بارش ساالنه را در دوره آماري  47-4هاي ایستگاه مورد بررسی کاسته شده است. شکل از بارش

  دهد. مورد مطالعه نشان می

 

  ).1345-1391تپیک در ماه آذر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -43-4شکل 
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  ).1345-1391تپیک در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -44-4شکل 

 

  ).1345-1391تپیک در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -45-4شکل 
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  ).1345-1391تپیک در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -46-4شکل 

 

  ).1345-1391تپیک در مقیاس ساالنه ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -47-4شکل 

) براي ایستگاه چهریق علیا مشاهده 3-4(جدول  MMKبراساس نتایج حاصل از آزمون  ایستگاه چهریق علیا:

ها روند افزایشی دار و در سایر ماههاي مهر، دي و فروردین روند کاهشی غیرمعنیشود که این ایستگاه در ماهمی
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دار در بارش را داشته است. دار در بارش را تجره کرده است. در این بین ماه تیر روند افزایشی معنیغیرمعنی

تغییرات بارش در ماه تیر نشان داده شده است. در مقیاس ساالنه نیز روند افزایشی خفیفی در  48-4شکل 

 بارش رخ داده است.

 

  ).1345-1391(چهریق علیا در ماه تیر  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -48-4شکل 

در محل  دریاچه ارومیه زیآبر حوضه بارش  يبرا) MMK( شده اصالح کندال- من آزمون جینتا -3-4جدول 

هاي آفان، آالسقل، اوربان، بابارود، باداملو، باغچه میشه، پی قلعه، پل سرخ مهاباد، پل میاندوآب، تمر، ایستگاه

  .1345-1391 يآمار دوره درتپیک و چهریق علیا 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر آماره ایستگاه

 آفان
Z -0.19 1.38 -1.36 -2.17** -0.45 -0.67 

S 0.00 0.80 -0.65 -1.00 -0.24 -0.45 

 آالسقل
Z -0.35 0.91 -0.73 -0.41 1.50 -1.19 

S 0.00 0.33 -0.24 -0.10 0.34 -0.24 

 اوربان
Z -0.16 1.55 -0.01 -2.24** -0.30 -1.30 

S -0.03 0.33 0.00 -0.20 -0.02 -0.26 

 بابارود
Z -1.81 1.89* -0.65 -0.81 -0.17 -1.23 

S -0.21 0.70 -0.16 -0.22 -0.03 -0.44 

 باداملو
Z 0.07 0.87 -1.30 1.04 0.48 -1.33 

S 0.00 0.54 -0.45 0.31 0.14 -0.47 

 باغچه میشه
Z 0.96 1.03 0.59 1.27 0.10 -0.94 

S 0.00 0.43 0.14 0.21 0.00 -0.48 

 پی قلعه
Z -0.80 0.95 -1.39 -1.48 0.63 -1.83* 

S -0.14 0.50 -0.55 -0.49 0.26 -0.79 

 پل سرخ

 مهاباد

Z -0.41 1.66* -1.06 -0.81 -1.00 -0.60 

S -0.02 0.71 -0.43 -0.26 -0.21 -0.16 
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 پل میاندو آب
Z -1.65* 1.43 -1.44 -0.40 0.32 -1.76* 

S -0.23 0.43 -0.44 -0.11 0.06 -0.42 

 تمر
Z -0.58 1.92* -0.04 -1.31 0.85 1.69* 

S 0.00 0.41 0.00 -0.16 0.07 0.25 

 تپیک
Z -1.46 1.20 -1.90* -1.95* -0.87 -2.02** 

S -0.30 0.50 -0.45 -0.35 -0.27 -0.53 

 چهریق
Z -0.65 1.09 0.00 -0.73 0.62 0.78 

S -0.09 0.32 0.00 -0.11 0.11 0.17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در  دریاچه ارومیه زیآبر حوضه بارش  يبرا) MMK( شده اصالح کندال- من آزمون جینتا -3-4ادامه جدول 

هاي آفان، آالسقل، اوربان، بابارود، باداملو، باغچه میشه، پی قلعه، پل سرخ مهاباد، پل میاندوآب، محل ایستگاه

  .1345-1391 يآمار دوره درتمر، تپیک و چهریق علیا 

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین آماره ایستگاه

 آفان
Z -0.58 -0.67 0.17 1.44 0.95 1.39 -0.98 

S -0.31 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.75 

 آالسقل
Z -1.50 -1.23 0.45 1.57 0.79 1.21 0.32 

S -0.48 -0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 

 اوربان
Z -0.63 0.06 -0.59 1.52 1.23 1.45 -0.38 

S -0.20 0.03 -0.15 0.02 0.00 0.00 -0.37 

 بابارود
Z -1.43 0.14 -1.37 1.20 -0.04 0.96 -1.01 

S -0.42 0.06 -0.09 0.00 0.00 0.00 -1.16 

 باداملو
Z -1.68 -1.60 0.60 0.63 1.29 1.19 0.33 

S -0.33 -1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 

 باغچه میشه
Z -1.76 -0.82 -1.04 0.76 -0.71 1.27 -0.54 

S -0.50 -0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.90 

 پی قلعه
Z -1.43 -1.60 -1.27 1.10 0.76 1.05 -2.35*** 

S -0.74 -0.67 -0.12 0.00 0.00 0.00 -3.08 
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مهاباد پل سرخ  
Z -0.95 -0.98 -0.81 1.01 1.08 1.17 -0.37 

S -0.35 -0.35 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.58 

 پل میاندو آب
Z -2.99*** -1.66* -1.66* 1.56 1.06 1.43 -1.70* 

S -0.75 -0.67 -0.10 0.00 0.00 0.00 -1.80 

 تمر
Z 0.22 0.16 0.87 1.19 0.18 0.21 0.96 

S 0.06 0.06 0.21 0.00 0.00 0.00 1.41 

 تپیک
Z -3.98*** -1.32 -1.13 0.24 1.32 0.33 -2.40*** 

S -1.19 -0.79 -0.34 0.00 0.00 0.00 -4.92 

 چهریق
Z -0.61 0.53 0.18 2.09** 1.47 0.81 0.68 

S -0.18 0.19 0.05 0.23 0.06 0.06 0.97 

  

براي ایستگاه چوبلوچه ارائه شده است. با توجه به  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  ایستگاه چوبلوچه:

دار و در سایر هاي مهر، بهمن، تیر و مرداد روند کاهشی غیرمعنیشود که در ماهجدول مذکور مشاهده می

هاي آذر، اسفند، فروردین و خرداد تغییرات دار در بارش رخ داده است. اما در ماهها روند افزایشی غیرمعنیماه

دار است. بیشترین رشد کاهشی نیز در ماه فروردین و هاي ایستگاه چوبلوچه کاهشی معنیموجود در بارش

دار است. روند موجود کاهشی غیرمعنیبه وقوع پیوسته است. در مقیاس ساالنه نیز  -mm/y (881/0برابر با (

دار بارش را در دوره آماري مورد مطالعه براي ایستگاه چوبلوچه روند تغییرات معنی 52-4تا  49-4هاي شکل

 دهد.نشان می

  

  ).1345-1391آذر (چوبلوچه در ماه  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -49-4شکل 
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  ).1345-1391چوبلوچه در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -50-4شکل 

 

  ).1345-1391فروردین (چوبلوچه در ماه  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -51-4شکل 
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  ).1345-1391چوبلوچه در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -52-4شکل 

توان نتیجه براي ایستگاه زره شوران، می 4-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  :زره شورانایستگاه 

ین فرورد دار و در ماههاي بهمن، اسفند، اردیبهشت و خرداد روند کاهشی غیرمعنیاین ایستگاه در ماهگرفت که 

داري رخ نداده ها نیز تغییرات معنیهاي بارش را تجربه کرده است. در سایر ماهدار در سريروند کاهشی معنی

، مقدار 4-4هاي مذکور افزایشی است. براساس نتایج ارائه شده براي شیب سن در جدول و روند غالب در ماه

متر در هر سال رخ داده است. در مقیاس ساالنه نیز روند میلی -680/0کاهش در ماه فروردین، به مقدار 

 ارش در ماهروند تغییرات ب 53-4باشد. در شکل دار میتغییرات ایستگاه مورد مطالعه کاهشی ولی غیرمعنی

  فروردین براي ایستگاه باران سنجی زره شوران ارائه شده است. 
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  ).1345-1391زره شوران در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -53-4شکل 

براي ایستگاه داشبند بوکان ارائه شده  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  :داشبند بوکانایستگاه 

هاي آذر، دي، اردیبهشت و خرداد روند کاهشی شود که در ماهاست. با توجه به جدول مذکور مشاهده می

هاي اسفند و فروردین دار در بارش رخ داده است. اما در ماهها روند افزایشی غیرمعنیدار و در سایر ماهغیرمعنی

دار و کاهشی است. بیشترین رشد کاهشی نیز در هاي ایستگاه داشبند بوکان معنیتغییرات موجود در بارش

- به وقوع پیوسته است. در مقیاس ساالنه روند موجود کاهشی غیرمعنی -mm/y (889/0ماه فروردین و برابر با (

د مطالعه براي دار بارش را در دوره آماري مورنیز روند تغییرات معنی 55-4و  54-4هاي دار بدست آمد. شکل

 دهد.ایستگاه داشبند بوکان نشان می



	 بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی – چهارمفصل 

 

202 

 
 

 

  ).1345-1391داشبند بوکان در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -54-4شکل 

 

  ).1345-1391داشبند بوکان در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -55-4شکل 

ارائه شده است. با توجه  4-4براي ایستگاه ژار آباد در جدول   MMKنتایج حاصل از آزمون  ایستگاه ژار آباد:
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دار عنیغیرمشود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه تلفیقی از روند افزایشی و کاهشی به این جدول مشاهده می

ه و دار بودهاي دریافتی در ماه آذر کاهشی معنیتجربه کرده است. در این بین روند تغییرات بارش را در بارش

هاي دریافتی خود را از متر از بارشمیلی 48/39براساس شیب سن محاسبه شده، در دوره آماري مورد مطالعه 

اشد. بدار میتغییرات ایستگاه مورد مطالعه کاهشی ولی غیرمعنیدست داده است. در مقیاس ساالنه نیز روند 

  آذر براي ایستگاه باران سنجی ژار آباد ارائه شده است.  روند تغییرات بارش در ماه 56-4در شکل 

  

  ).1345-1391ماه آذر ( ژار آباد در ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -56-4شکل 

براي ایستگاه ساري قمش ارائه شده است.  با  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  ایستگاه ساري قمش:

هاي آذر، بهمن، اسفند، فروردین، اردیبهشت و شود که این ایستگاه در ماهتوجه به این جدول مشاهده می

را تجربه کرده است. در  دار در بارشافزایشی غیرمعنیها روند دار و در سایر ماهخرداد روند کاهشی غیرمعنی

دار بوده و براساس شیب سن محاسبه شده، در هر سال این بین روند تغییرات بارش در ماه دي کاهشی معنی

هاي آن کاسته شده است. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه متر از بارشمیلی -562/0

دي براي ایستگاه باران سنجی  روند تغییرات بارش در ماه 57-4باشد. در شکل دار میرمعنیکاهشی ولی غی
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 ساري قمش ارائه شده است. 

  

  ).1345-1391ساري قمش در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -57-4شکل 

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه مشاهده می 4-4براساس نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه قزل قبر:

تجربه کرده است. در مقیاس ساالنه نیز روند موجود  دار را در بارشتلفیقی از روند افزایشی و کاهشی غیرمعنی

  دار است.هاي ایستگاه قزل قبر کاهشی غیرمعنیدر بارش

براي ایستگاه قزل گنبد ارائه شده است. با توجه به  MMKنتایج آزمون  4-4دول در ج ایستگاه قزل گنبد:

- هاي آبان، آذر، دي، اردیبهشت، خرداد و مرداد روند کاهشی غیرمعنیشود که در ماهجدول مذکور مشاهده می

اسفند و فروردین هاي دار در بارش رخ داده است. همچنین در ماهها روند افزایشی غیرمعنیدار و در سایر ماه

دار و کاهشی است. بیشترین رشد کاهشی نیز در ماه هاي ایستگاه قزل گنبد معنیتغییرات موجود در بارش

دار به وقوع پیوسته است. در مقیاس ساالنه روند موجود کاهشی غیرمعنی -mm/y (993/0فروردین و برابر با (

دار بارش را در دوره آماري مورد مطالعه براي عنینیز روند تغییرات م 59-4و  58-4هاي بدست آمد. شکل

 دهد.ایستگاه قزل گنبد نشان می
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  ).1345-1391قزل گنبد در ماه اسفند ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -58-4شکل 

 

  ).1345-1391قزل گنبد در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -59-4شکل 

براي ایستگاه قوشخانه سفلی ارائه شده است.  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  ی:قوشخانه سفلایستگاه 

شود که این ایستگاه تلفیقی از روند کاهشی و افزایشی را در بارش تجربه با توجه به این جدول مشاهده می
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خ دار بدست آمد. نرقزل گنبد، کاهشی معنی هاي فروردین ماه به مانند ایستگاهکرده است. در این بین بارش

کاهشی محاسبه گردید. در مقیاس ساالنه روند موجود  -mm/y (492/0رشد منفی در ماه فروردین برابر با (

دار بارش را در دوره آماري مورد مطالعه براي ایستگاه نیز روند تغییرات معنی 60-4دار است. شکل غیرمعنی

 دهد.قوشخانه سفلی نشان می

  

  ).1345-1391(قوشخانه سفلی در ماه فروردین  ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -60-4شکل 

براي ایستگاه گرد یعقوب ارائه شده است. با توجه  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  ایستگاه گرد یعقوب:

- هاي مهر، آذر، دي، بهمن، اسفند و فروردین روند کاهشی غیرمعنیشود که در ماهبه جدول مذکور مشاهده می

هاي اردیبهشت و خرداد رخ داده است. اما در ماه دار در بارشها روند افزایشی غیرمعنیدار و در سایر ماه

دار و کاهشی است. بیشترین رشد کاهشی نیز در ماه هاي ایستگاه گرد یعقوب معنیتغییرات موجود در بارش

دار به وقوع پیوسته است. در مقیاس ساالنه روند موجود کاهشی غیرمعنی -mm/y (422/0فروردین و برابر با (

دار بارش را در دوره آماري مورد مطالعه براي نیز روند تغییرات معنی 62-4و  61-4 هايبدست آمد. شکل

 دهد.ایستگاه گرد یعقوب نشان می
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  ).1345-1391گرد یعقوب در ماه اردیبهشت ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -61-4شکل 

 

  ایستگاه مرز ).1345-1391گرد یعقوب در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -62-4شکل 

شود که این ایستگاه نیز براي ایستگاه مرز سرو، مشاهده می 4-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  سرو:

 63-4هاي دار در بارش را تجربه کرده است. شکل(آبان، دي و خرداد) روند کاهشی معنیدر سه ماه از سال 

دهد. روند تغییرات بارش ایستگاه هاي مذکور نشان میدار بارش را در ایستگاهروند تغییرات معنی 65-4تا 
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  دار به دست آمد.مرز سرو در مقیاس ساالنه نیز کاهشی غیرمعنی

 

  ).1345-1391مرز سرو در ماه آبان ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -63-4شکل 

  

  ).1345-1391مرز سرو در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -64-4شکل 
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  ).1345-1391مرز سرو در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -65-4شکل 

شود که براي ایستگاه موش آباد، مشاهده می 4-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه موش آباد:

دار در بارش داشته که از این نظر خرداد)، کاهش معنیاین ایستگاه در چهار ماه از سال (آذر، دي، فروردین و 

تا  66-4هاي باشد. شکلهاي بحرانی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه و استان آذربایجان غربی میجزو ایستگاه

دهد. روند تغییرات بارش ایستگاه موش آباد هاي مذکور نشان میدار بارش را در ماهروند تغییرات معنی 4-69

دهد که در هر نشان می 4-4دار به دست آمد و شیب سن محاسبه شده در جدول س ساالنه نیز معنیدر مقیا

روند تغییرات  70-4هاي ایستگاه مورد بررسی کاسته شده است. شکل متر از بارشمیلی -595/2سال به مقدار 

  دهد. بارش ساالنه را در دوره آماري مورد مطالعه نشان می

 

  ).1345-1391موش آباد در ماه آذر ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -66-4شکل 
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  ).1345-1391موش آباد در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -67-4شکل 

  

 

  ).1345-1391موش آباد در ماه فروردین ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -68-4شکل 
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  ).1345-1391موش آباد در ماه خرداد ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -69-4شکل 

  

  

  ).1345-1391موش آباد در مقیاس ساالنه ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -70-4شکل 

براي ایستگاه نقده ارائه شده است. با توجه به جدول مذکور  MMKنتایج آزمون  4-4در جدول  ایستگاه نقده:

دار و در آذر، اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد روند کاهشی غیرمعنیهاي مهر، شود که در ماهمشاهده می

هاي آبان و دي تغییرات موجود در دار در بارش رخ داده است. اما در ماهها روند افزایشی غیرمعنیسایر ماه
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ز در یدار است. بیشترین رشد کاهشی (افزایشی) نهاي ایستگاه نقده به ترتیب افزایشی و کاهشی معنیبارش

) به وقوع پیوسته است. در مقیاس ساالنه روند mm/y (500/0- ))mm/y (507/0ماه دي (آبان) و برابر با (

دار بارش را در دوره نیز روند تغییرات معنی 72-4و  71-4هاي دار بدست آمد. شکلموجود کاهشی غیرمعنی

  دهد.آماري مورد مطالعه براي ایستگاه نقده نشان می

 

  ).1345-1391نقده در ماه آبان ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -71-4شکل 

 

  ).1345-1391نقده در ماه دي ( ستگاهیا بارشسري  راتییتغ روند نمودار -72-4شکل 
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در محل  دریاچه ارومیه زیآبر حوضه بارش  يبرا) MMK( شده اصالح کندال- من آزمون جینتا -4-4جدول 

هاي چوبلوچه، زره شوران، داشبند، ژار آباد، ساري قمش، قزل قبر، قزل گنبد، قوشخانه سفلی، گرد ایستگاه

  .1345-1391 يآمار دوره دریعقوب، مرز سرو، موش آباد و نقده 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر آماره ایستگاه

 چوبلوچه
Z -0.10 0.72 -2.56*** 0.02 -1.46 -1.67* 

S 0.00 0.20 -0.52 0.00 -0.24 -0.52 

 زره شوران
Z 1.22 1.33 0.41 0.82 -0.47 -1.42 

S 0.00 0.65 0.09 0.10 -0.11 -0.55 

 داشبند بوکان
Z 0.65 0.68 -1.01 -0.74 0.19 -2.27** 

S 0.00 0.25 -0.41 -0.24 0.03 -0.61 

 ژار آباد
Z -0.81 1.09 -1.87* -0.27 -0.47 -0.90 

S -0.11 0.57 -0.84 -0.13 -0.18 -0.41 

 ساري قمش
Z -0.49 1.53 -1.47 -2.50*** -0.21 -0.83 

S 0.00 0.46 -0.57 -0.56 -0.05 -0.28 

 قزل قبر
Z 0.34 1.14 -1.28 0.99 0.42 -1.26 

S 0.00 0.40 -0.28 0.20 0.10 -0.42 

 قزل گنبد
Z -0.26 0.28 -0.94 -0.94 0.08 -2.08** 

S 0.00 0.17 -0.31 -0.31 0.00 -0.59 

قوشخانه 

 سفلی

Z -0.30 0.69 -1.28 -1.31 1.25 -1.15 

S 0.00 0.32 -0.13 -0.34 0.22 -0.21 

 گرد یعقوب
Z -1.01 0.98 -1.58 -0.77 -1.06 -1.61 

S -0.08 0.32 -0.40 -0.13 -0.17 -0.28 

 مرز سرو
Z -0.80 2.30*** -1.61 -2.00** 0.73 1.28 

S -0.14 0.74 -0.38 -0.25 0.11 0.33 

 موش آباد
Z -1.55 0.85 -1.95* -1.94 -1.35 -1.09 

S -0.11 0.29 -0.46 -0.32 -0.21 -0.22 

 نقده
Z -0.28 1.68* -1.25 -2.00** 0.06 -0.73 

S 0.00 0.51 -0.46 -0.50 0.00 -0.25 

  

  

  

  

  

  

  



	 بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی – چهارمفصل 

 

214 

 
 

  

در  دریاچه ارومیه زیآبر حوضه بارش  يبرا) MMK( شده اصالح کندال- من آزمون جینتا -4-4ادامه جدول 

هاي چوبلوچه، زره شوران، داشبند، ژار آباد، ساري قمش، قزل قبر، قزل گنبد، قوشخانه سفلی، گرد محل ایستگاه

  .1345-1391 يآمار دوره دریعقوب، مرز سرو، موش آباد و نقده 

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین آماره ایستگاه

 چوبلوچه
Z -2.68*** -1.39 -2.08** -1.21 -1.07 0.15 -1.59 

S -0.88 -0.50 -0.15 0.00 0.00 0.00 -2.07 

 زره شوران
Z -2.05** -0.75 -0.95 1.05 1.05 1.28 -0.29 

S -0.68 -0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.58 

 داشبند بوکان
Z -1.75* -1.02 -0.75 1.42 1.12 1.17 -1.31 

S -0.89 -0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.61 

آبادژار   
Z -0.92 -1.17 -1.20 0.41 -0.29 0.30 -1.32 

S -0.48 -0.55 -0.17 0.00 0.00 0.00 -1.43 

 ساري قمش
Z -0.76 -0.88 -0.70 1.09 1.29 1.46 -1.10 

S -0.28 -0.35 -0.02 0.00 0.00 0.00 -1.18 

 قزل قبر
Z -1.15 -1.54 -0.74 1.14 -0.02 0.77 -0.51 

S -0.35 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 

 قزل گنبد
Z -2.11 -1.15 -1.46 0.63 -0.10 1.10 -1.23 

S -0.99 -0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.29 

قوشخانه 

 سفلی

Z -2.14** -1.27 0.35 0.89 0.95 0.83 -0.37 

S -0.49 -1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 

 گرد یعقوب
Z -1.44 -1.71* -2.27** 0.43 0.10 0.82 -1.62 

S -0.46 -0.42 -0.22 0.00 0.00 0.00 -1.34 

 مرز سرو
Z 0.58 -0.35 -1.66* 0.47 -0.39 1.18 0.80 

S 0.18 -0.13 -0.39 0.00 0.00 0.00 1.03 

 موش آباد
Z -2.47*** -1.34 -2.71*** 0.77 -0.48 0.63 -2.31*** 

S -0.71 -0.53 -0.38 0.00 0.00 0.00 -2.60 

 نقده
Z -0.80 -0.87 -0.22 0.79 1.50 1.30 -0.92 

S -0.29 -0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.95 

  

  هاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه وضعیت تغییرات کلی بارش -4-1-1

ي اهاي حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقیاس ماهانه و ساالنه، نمودار جعبهبه منظور بررسی تغییرات کلی بارش

ها ارائه شده است. در این شکل خط رسم شده در داخل مستطیل 72-4در شکل  MMKآزمون   Zآماره 

و در قسمت  75ها در قسمت فوقانی صدك باشد. عرض مستطیلها میهاي ایستگاه Zنشان دهنده میانه 

هاي انتهایی خطوط قائم در قسمت فوقانی و تحتانی به دهد. همچنین قسمترا نشان می 25تحتانی صدك 



	 بررسی روند تغییرات بارش استان آذربایجان غربی – چهارمفصل 

 

215 

 
 

هاي شود که در ماهمشاهده می 72-4دهد. با توجه به شکل را نشان می Zترتیب حداکثر و حداقل مقدار آماره 

هاي حوضه آبریز مهر، آذر، دي، اسفند، فروردین، اردیبهشت و خرداد (هفت ماه از سال) روند غالب در بارش

هاي آبان، تیر، مرداد باشد. در ماهاز صفر می ها نشان دهنده مقادیر کمتر Zدریاچه ارومیه کاهشی بوده و میانه 

ها رخ نداده است. در مقیاس ساالنه نیز روند غالب کاهشی خفیف و شهریور نیز تغییرات محسوسی در بارش

براي حوضه آبریزدریاچه ارومیه در مقیاس ماهانه و  Zبندي آماره پهنه 82-4تا  73-4هاي باشد. در شکلمی

توان نتیجه گرفت که غالب حوضه داراي روند کاهشی در ها میت. با توجه به این شکلساالنه ارائه شده اس

  باشد.بارش می

  

 اچهیدر زیآبر حوضه هايشبار يبرا) MMK( شده اصالح کندال -من Z آماره ايجعبه نمودار -73-4شکل 

  .هیاروم
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  ).1345-1391بارش مهر ماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ( راتییتغ روند -74-4شکل 
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  ).1345-1391بارش آبان ماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ( راتییتغ روند -75-4شکل 
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  ).1345-1391بارش آذر ماه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ( راتییتغ روند -76-4شکل 
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).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه دي بارش راتییتغ روند -77-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه بهمن بارش راتییتغ روند -78-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه اسفند بارش راتییتغ روند -79-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه فروردین بارش راتییتغ روند -80-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه اردیبهشت بارش راتییتغ روند -81-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه خرداد بارش راتییتغ روند -82-4شکل 
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  ).1345-1391( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه در ماه خرداد بارش راتییتغ روند -83-4شکل 
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  روند تغییرات بارش حوضه آبریز زاببررسی  -4-2

ارائه شده  5-4هاي حوضه آبریز زاب در جدول در مقیاس ماهانه و فصلی براي ایستگاه MMKنتایج آزمون 

  شود.هاي حوضه آبریز زاب به تفکیک ارئه میاست. در ادامه وضعیت ایستگا

شود که این براي ایستگاه بریسو، مشاهده می 5-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه بریسو:

دهد. همچنین در این ایستگاه در ها (هشت ماه ازسال) روند کاهشی در بارش را نشان میایستگاه در اکثر ماه

تغییرات بارش در ماه مذکور ارائه شده  84-4دار به دست آمد که در شکل ماه بهمن، روند بارش افزایشی معنی

متر میلی 359/1، مقدار افزایش بارش در بهمن ماه برابر با 5-4سن ارائه شده در جدول است. براساس شیب 

ار ددر هر سال محاسبه شد. در مقیاس ساالنه نیز روند تغییرات بارش در ایستگاه مورد مطالعه افزایشی غیرمعنی

  به دست آمد. 

 

  ).1345-1391( بهمن ماه در بریسو ستگاهیا بارش يسر راتییتغ روند نمودار -84-4شکل 

توان نتیجه گرفت که این براي ایستگاه گرژال، می 5-4با توجه به نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه گرژال:

دار و غیرمعنی هاي مهر، آّبان، آذر، دي، فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و مرداد روند کاهشیایستگاه در ماه

هاي بهمن و شهریور نیز هاي بارش را تجربه کرده است. در ماهدار در سرياسفند روند کاهشی معنی در ماه
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هاي مذکور افزایشی است. براساس نتایج ارائه شده براي شیب داري رخ نداده و روند غالب در ماهتغییرات معنی

متر در هر سال رخ داده است. در میلی -258/1ه مقدار ، مقدار کاهش در ماه اسفند، ب5-4سن در جدول 

روند  85-4باشد. در شکل دار میمقیاس ساالنه نیز روند تغییرات ایستگاه مورد مطالعه کاهشی ولی غیرمعنی

  دي براي ایستگاه باران سنجی آفان ارائه شده است.  تغییرات بارش در ماه

 

  ).1345-1391( اسفند ماه در گرژال ستگاهیا بارش يسر راتییتغ روند نمودار -85-4شکل 

شود که این ایستگاه در مقیاس ماهانه مشاهده می 5-4براساس نتایج ارائه شده در جدول  ایستگاه زنگ آباد:

هاي همچنین تغییرات موجود در بارشها (به جز آذر و دي) روند افزایشی را تجربه کرده است. و در تمامی ماه

روند تغییرات بارش را در دو  87-4و  86-4هاي دار به دست آمد. شکلدو ماه آبان و بهمن نیز افزایشی معنی

ار دهاي ایستگاه زنگ آباد افزایشی غیرمعنیدهد. در مقیاس ساالنه نیز روند موجود در بارشماه مذکور نشان می

  است.
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  ).1345-1391(آبان  ماه در زنگ آباد ستگاهیا بارش يسر راتییتغ روند نمودار -86-4شکل 

 

  ).1345-1391( بهمن ماه در آباد زنگ ستگاهیا بارش يسر راتییتغ روند نمودار -87-4شکل 
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 هاي	ستگاهیا محل در زاب زیآبر حوضه بارش يبرا) MMK( شده اصالح کندال- من آزمون جینتا -5-4جدول 

  .1345-1391 يآمار دوره در آباد زنگ و گرژال سو،یبر

مقیاس 

 زمانی

 ایستگاه

 زنگ آباد گرژال بریسو

Z S Z S Z S 

 0.00 0.26 0.00 0.39- 0.00 0.32- مهر

 1.10 **2.19 0.13- 0.23- 0.75 1.28 آبان

 0.61- 1.15- 0.89- 1.25- 0.42- 0.74- آذر

 0.14- 0.35- 0.29- 0.58- 0.21 0.47 دي

 0.60 *1.91 0.76 1.16 1.36 ***2.57 بهمن

 0.23 0.39 1.26- **2.09- 0.34- 0.57- اسفند

 0.03 0.08 1.32- 1.53- 0.70- 0.99- فروردین

 0.24 0.68 0.69- 1.45- 0.00 0.08 اردیبهشت

 0.00 1.05 0.00 1.11- 0.00 0.34- خرداد

 0.00 1.22 0.00 0.19- 0.00 0.15- تیر

 0.00 0.59 0.00 1.64- 0.00 1.33- مرداد

 0.00 1.23 0.00 1.40 0.00 1.53 شهریور

 1.70 0.73 0.33- 0.12- 1.89 0.91 ساالنه

  

  تغییرات بارش استان وضعیت کلی -4-2-1

ي اهاي استان آذربایجان غربی در مقیاس ماهانه و ساالنه، نمودار جعبهبه منظور بررسی تغییرات کلی بارش

ها ارائه شده است. در این شکل خط رسم شده در داخل مستطیل 88-4در شکل  MMKآزمون   Zآماره 

و در قسمت  75ها در قسمت فوقانی صدك مستطیلباشد. عرض ها میهاي ایستگاه Zنشان دهنده میانه 

هاي انتهایی خطوط قائم در قسمت فوقانی و تحتانی به دهد. همچنین قسمترا نشان می 25تحتانی صدك 

هاي شود که در ماهمشاهده می 88-4دهد. با توجه به شکل را نشان می Zترتیب حداکثر و حداقل مقدار آماره 

هاي کل استان ردین، اردیبهشت و خرداد (هفت ماه از سال) روند غالب در بارشمهر، آذر، دي، اسفند، فرو

هاي آبان، بهمن، تیر، مرداد و باشد. در ماهها نشان دهنده مقادیر کمتر از صفر می Zکاهشی بوده و میانه 

 خفیف ها رخ نداده است. در مقیاس ساالنه نیز روند غالب کاهشیشهریور نیز تغییرات محسوسی در بارش
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براي کل استان در مقیاس ماهانه و ساالنه ارائه شده  Zبندي آماره پهنه 98-4تا  89-4هاي باشد. در شکلمی

لت باشد. عتوان نتیجه گرفت که غالب حوضه داراي روند کاهشی در بارش میها میاست. با توجه به این شکل

  یر شرح داد:توان به شکل زهاي استان را میوجود روند کاهشی در بارش

براي نزول بارش نه تنها وجود بخار آب و رطوبت در هوا الزم است، بلکه مکانیزمی براي سرد شدن هوا 

از طرفی احمدي و رادمنش ). 1391پژوه تا رسیدن به فشار بخار اشباع نیز ضروري است (میرعباسی و دین

) و زارع 2013کوثري و همکاران ()، 2012)، صبوحی و همکاران (2011زاده ()، طبري و حسین1393(

هاي سرد ) نشان دادند که روند افزایشی دما در پهنه کشور ایران به ویژه در ماه2014نیستانک و همکاران (

توان تغییرات دمایی را به عنوان یکی از دالیل کاهش بارندگی در منطقه مورد سال وجود دارد و از این رو می

رجه حرارت در منطقه مورد مطالعه ظرفیت جو براي پذیرش و نگهداري رطوبت افزایش د مطالعه دانست، چراکه

را افزایش داده و موجب شده است تا هوا به اندازه کافی براي فراهم شدن شرایط بارش، سرد نشود. به عبارت 

 یازدیگر، وجود روند افزایشی دما باعث ذخیره بیشتر رطوبت در جو شده و مانع گرد هم آمدن شرایط موردن

هاي مشابهی با ) نیز به یافته2015) و خلیلی و همکاران (1391پژوه (میرعباسی و دین گردد.براي بارش می

  تغییرات دمایی منطقه مرتبط دانستند.غرب کشور را با مطالعه حاضر دست یافته و کاهش بارندگی در شمال

  

کل استان آذربایجان  هاي	شبار يبرا) MMK( شده اصالح کندال -من Z آماره اي	جعبه نمودار -88-4شکل 

 .غربی
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  ).1345-1391( استان آذربایجان غربی در ماه مهر بارش راتییتغ روند -89-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه آبان بارش راتییتغ روند -90-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه ذرآ بارش راتییتغ روند -91-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه دي بارش راتییتغ روند -92-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه بهمن بارش راتییتغ روند -93-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه اسفند بارش راتییتغ روند -94-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه فروردین بارش راتییتغ روند -95-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماه اردیبهشت بارش راتییتغ روند -96-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ماهخرداد  بارش راتییتغ روند -97-4شکل 
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  ).1345-1391( یغرب جانیآذربا استان در ساالنه بارش راتییتغ روند -98-4شکل 



 

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پنجمفصل 

اي قهمنط هايبینی بارشپیش

هاي آبریز استان حوضه

  آذربایجان غربی
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  هاي آبریز استان آذربایجان غربیاي حوضهقهطهاي منبینی بارشپیش -5

  مقدمه -5-1

شــود که دهد و این امکان زمانی حاصــل میاي اســاس مدیریت بحران آن را تشــکیل میپیش بینی هر واقعه

اي از نمونه ). مدل، نمایش ساده1386بینی مناسبی را در اختیار داشت (نوري و عبقري، هاي پیشبتوان مدل

ها و  رفتار آن را دارا باشد. به این ترتیب مدل هیدرولوژیکی ساختاري اصلی یک سامانه است که همه ویژگی

هاي حوضـه و عوامل مؤثر بر پدیده مورد نظر، تعامل و رفتار آن را با تقریب اسـت که بتواند با توجه به ویژگی

  قابل قبولی نشان دهد.

ــیمم ــتفاده قرار می) مدل2000بندي گووینداراجو (طابق تقس گیرند، هایی که امروزه در هیدرولوژي مورد اس

ضیشامل مدل سته اول مدلهاي تجربی میهاي ژئومورفولوژیکی و مدلفیزیکی، مدل -هاي ریا شند. د ها، با

ته دوم شوند. اما دسمی براساس خصوصیات فیزیکی سیستم هستند که به صورت معادالت دیفرانسیل بیان

ستم هیدرولوژیکی مورد نظر بیان می سی صیات ژئومورفولوژیکی  صو دون هاي تجربی بشوند. مدلبرمبناي خ

هاي ها به مدلهاي ورودي و خروجی دارند که این مدلاي بین دادهها، ســـعی در ایجاد رابطهتوجه به پارامتر

فیزیکی توانایی  -زمانی به عنوان یک مدل ریاضــیســري هايجعبه ســیاه یا میانگینی معروف هســتند. مدل

 مولفه شــامل ،اصــلی بخش دو از یزمانيســر مدلهاي خطی و غیرخطی دارند. ســازي پدیدهزیادي در مدل

 یصادفت مولفه و یمشاهدات ارقام از استفاده با مدل جبري مولفه که شده لیتشک مدل جبري مولفه و یتصادف

 تواندیم یزمانيسر يهامدل ساختار نیبنابرا. یدآیم بدست 35کیاستوکاست مختلف يهاروش از استفاده با

 مطابقت و يسازگار آن حیصح محاسبات و مدل درست انتخاب صورت در یکیدرولوژیه يهايسر ساختار با

  ). 1393(احمدي و همکاران،  باشد داشته ياژهیو

شاره کلیاتی راجع به اهمیت بارش و مدل در این گزارش همانطور که مالحظه گردید در فصل اول سازي آن ا

هاي انجام این تحقیق شـده و مروري بر تحقیقات گذشـته ارائه خواهد شـد. در فصـل دوم که به مواد و روش

                                                   
35 - Stochastic 
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اختصاص یافته است، ابتدا به معرفی منطقه مورد مطالعه پرداخته خواهد شد. سپس ضمن بیان روابط ریاضی 

شـود. در فصـل سـوم ها در این پژوهش پرداخته میچگونگی اسـتفاده از این روش هاي مورد اسـتفاده ومدل

  گردد.هاي حاصل از مطالعه حاضر ارائه مییافته

  اهمیت مدل سازي  -5-2

سی در طراحی و مدیریت داده سا سی و هیدرولوژیکی به عنوان اطالعات پایه و ا شنا  هايپروژهعلمی هاي هوا

 تحلیلو ها بســـیاري از زمینه ها درکار می روند. کمبود اطالعات و داده بهدر نقاط مختلف جهان منابع آب 

هاي مشاهداتی هایی جهت تولید اطالعات مصنوعی از روي دادهفرآیندهاي هیدرولوژیکی، منجر به ارائه روش

ورودي برداري در زمان واقعی از مخازن ســدها نیازمند آگاهی از آورد جریان شــده اســت. به عنوان مثال بهره

سیله پیشبه مخزن در آینده میرودخانه  شد که این امر به و سري زمانی جریان رودخانه امکان پذیر با بینی 

  ). 1384 ،نژاداست (کارآموز و عراقی

 هايهاي فیزیکی در چرخه هیدرولوژیکی، ســـاخت مدلبه علت پیچیدگی و عدم دانش کافی در مورد فرایند

سترش آنها براي  سیاري از آماري و گ ساس ب ست. ا سین بوده ا شه مورد توجه مهند بیان این فرآیندها، همی

صمیم صمیمات بهره برداري از منایع آب، برپایه پیشگیريت حلیل بینی و تها در فرآیندهاي هیدرولوژیکی و ت

ــري ــیاري از زمینههاي زمانی میس ــوي دیگر کمبود اطالعات در بس ــد. از س اي هاي فرآیندهها و تحلیلباش

هایی جهت تولید اطالعات مصنوعی از روي اطالعات مشاهداتی شده است. هیدرولوژیکی، منجر به ارائه روش

هاي گیرند عبارتند از روشســازي جریانات رودخانه مورد اســتفاده قرار میهایی که براي شــبیهاز جمله روش

ها روش یناریزي ژنتیک. هاي زمانی و برنامهرگرســـیونی، شـــبکه عصـــبی مصـــنوعی، منطق فازي، ســـري

. کندیســـاده م یزهاي ســـاده ارائه کرده و کاربرد آنها را نرا در قالب مدل موجود در پدیده بارش یندهايفرآ

ـــاختار و پارامترها یلو تحل یهعالوه بر آن تجز تغییرات آتی در قبال  یديها اغلب اطالعات مفمدل ینا يس

ساس دادهاین گونه روش یراخ یوتريکامپ يهاشرفتی. با توجه به پدهدیارائه م یدهپد  يورود يهاها که بر ا

واقع شــده و جنبه  یدو مدل ســازي مف یدرولوژيدر حل مســائل مختلف ه توانندیاند، مبنا شــده یو خروج

   کنند. یداپ یو عموم يکاربرد
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  هاي زمانی هیدرولوژیکیهاي خطی سريمدل -5-3

هاي خطی اولین کاربرد مدلهاي غیرخطی می باشند. به نظر می رسد، هاي خطی حالت خاصی از مدلمدل

مدل خود نامبردگان از  ه است.) انجام گرفت1962هاي زمانی در هیدرولوژي توسط توماس و فیرینگ (سري

) از 1976کرچار ( . مکاستفاده کردندهاي جریان رودخانه سازي سريبا تاخیر یک جهت مدل ARهمبسته 

زمانی  يهاسازي جریان ماهانه رودخانه استفاده کرد. با انتشار کتاب تحلیل سريبراي مدل ARMAمدل 

سازي و هاي زمانی جهت مدلهاي مختلف سري) مدل1976(پیش بینی و کنترل) توسط باکس و جنکیز (

با پارامترهاي  ARMA 1خود همبستههاي میانگین متحرك مدلها شامل این مدلبینی معرفی گردید. پیش

و میانگین  MA ٢، میانگین متحركARهاي خود همبسته آن شامل مدلشده از  مشتقهاي مدلثابت و 

هاي نکوئی هاي تخمین پارامترهاي مدل و آزمونبه همراه روش 3ARIMA متحرك خود همبسته تجمعی

ه ندهایی کیثابت نیستند براي فرآ ي مدلپارامترهاهاي پریودیک که در آنها چنین مدل . همباشدمیبرازش 

هاي پریودیک خود همبسته نظیر مدل در آنها خاصیت تناوب یا پریودیک در پارامترها مشاهده می گردد،

PAR  و پریودیک میانگین متحرك خود همبستهPARMA ) 1980معرفی و ارائه شد. ساالس و همکاران (

) و PARMA( ARMAپریودیک  ،)AR )PARهاي پریودیک مدل ،AR ،MA ،ARMA، ARIMAهاي مدل

هیدرولوژي با ارائه مثال هاي کاربردي از داده علم در را و نحوه کاربرد آن را شرح دادند  4هاي شکنندهمدل

ابتدا با استفاده از  هک کردندگونه معرفی  اینرا روند انجام کار نامبردگان هاي جریان رودخانه تشریح نمودند. 

پارامترهاي مدل تخمین زده  )5مانند حداکثر درست نمائیتخمین پارامترهاي مدل (هاي مختلف روشیکی از 

) و یا نمودارهاي توابع AICو مرتبه یا رسته مدل نیز با استفاده از روش تست آکایکه ( شودمیزده 

ازش جهت انتخاب آزمون نکوئی بر آن پس از گردد.می) برآورد PACF(7) و همبستگی جزئیACF(6همبستگی

                                                   
1 - Autoregressive Moving Average 
2 - Moving Average 
3 - Autoregressive Integrated Moving Average  
4 - Disagregation Models 
5 - Maximum Likelihood  
6 - Autocorrelation Function 
7 - Partial Autocorrelation Function 
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د تولید آمار و پیش بینی با استفاده از تولی انجام می گیرد. با انتخاب مدل نهایی، انتخاب مدل برتر و تائید آن

  .پذیردیم صورتاعداد تصادفی و اضافه کردن آن به مدل 

  هاي زمانیبینی متغیرهاي هیدرولوژیکی با استفاده از سريپیش -5-4

  پیش بینی جریان رودخانه -5-4-1

، (AR)هاي خودهمبستگی ) دبی متوسط ماهانه رودخانه شهرچاي ارومیه را با استفاده از مدل1380خلیلی (

سته (MA)میانگین متحرك  سته تجمعی  (ARMA)، میانگین متحرك خودهمب و میانگین متحرك خودهمب

(ARIMA) د بررسی قرار داد. سازي کرده و وضعیت خشکی در آینده را با استفاده از آمار تولید شده مورمدل  

ستفاده از  53) دبی جریان ماهانه 1383سعیدیان و عبادي ( ستگاه ونیار در رودخانه آجی چاي را با ا ساله ای

بینی جریان این رودخانه را براي تولید آمار و پیش AR(2)هاي زمانی مطالعه کرده و مدل هاي ســـريمدل

  پیشنهاد کردند.

هاي هیدرومتري براي تکمیل آمار جریان ســاالنه ایســتگاه AR(1)دل ) از م1384ابریشــمچی و همکاران (

 84هاي دز و کارون که فاقد آمار بوده و یا داراري آمار کم هســتند، اســتفاده کردند. در این مطالعه رودخانه

  سال آماري مورد استفاده قرار گرفته است.  17ایستگاه با حداقل 

ــیاء تباراحمدي ( ــه کر) جهت پیش1385کفیل و ض ــاعتی خروجی از حوض چمریز  -بینی جریان روزانه و س

سري زمانی  صنوعی را با مدل  صبی م شبکه ع سه کرده و به این نتیجه  ARروش  سیون چندگانه مقای و رگر

ها بوده در بینی جریان روزانه با استفاده روش شبکه عصبی مصنوعی بهتر از دیگر روشرسیدند که دقت پیش

صل از مدل بینحالی که براي پیش ساعتی نتایج حا شتري  ARی جریان  سیون چندگانه از کارآیی بی و رگر

  برخوردار بوده است. 

جریان رودخانه شـــهرچاي ارومیه را در  ARMA(1,2)) با اســـتفاده از مدل 1386خلیلی و همکاران (

دند. در این مطالعه سال تولید کر 2ساله بررسی کرده و دبی ماهانه جریان رودخانه را به مدت  26دوره آماري 

  با مقایسه نتایج مدل با آمار واقعی کارآیی مدل مورد بدست آمده مورد تایید قرار گرفته است. 

ــه قرار دادند. در 1387تابش و همکاران ( ــرف روزانه آب تهران دو مدل ارائه و مورد مقایس ) جهت برآورد مص
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شهر تهران ب صرف روزانه آب  سري زمانی م صلی و تغییرات مدل اول با تجزیه  ه مولفه هاي روند، تغییرات ف

ــیونی، پیش ــتفاده از روش رگرس ــادفی و تعیین هر یک از آنها با اس ــد. در مدل دوم نیز از تص بینی انجام ش

خودهمبسته و میانگین متحرك فصلی، الگوي مصرف آب در گذشته شناسایی شده و جهت  هاي ترکیبیمدل

ستفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج دو مدل با نتایج واقعی مقایسه شده پیش بینی مصرف آب در آینده مورد ا

  بینی مصرف آب تهران پیشنهاد گردید. که مدل دوم با خطاي کمتر براي پیش

زمانی و هوش هاي سري) دبی جریان ماهانه رودخانه کرخه را با استفاده از روش1387ز (طرازکار و صدق آمی

ــنوعی پیش ــان داد که نتایج بینی کردند. مص ــتگاه هیدرومتري گرچه نش ــبی "جلوگیر"در ایس ــبکه عص  ش

ژیم ربا توجه به تغییر  "پاي پل"زمانی دارد اما در ایستگاه هاي سريمصنوعی خطاي کمتري نسبت به روش

   .بودزمانی در مقایسه با روش شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتري برخوردار جریان، روش سري

هاي شــبکه عصــبی مصــنوعی،ســیســتم اســتنتاج فازي یا ) با اســتفاده از روش1387فتح آبادي و همکاران (

1ANFIS ،2MLP در یک گام هاي زمانی دبی ماهانه رودخانه طالقان را در محل ایســـتگاه گلینک و ســـري

هاي زمانی عملکرد بهتري را نســـبت به مدلهاي ســـريبینی کردند. در این مطالعه مدلزمانی آینده پیش

  نشان دادند.  ANFISهاي عصبی مصنوعی و شبکه

بینی جریان سـاالنه رودخانه به و رگرسـون فازي را جهت پیش ARIMAهاي ) مدل1388پرویز و همکاران (

شان سبت به  کار بردند. نتایج ن ضویت مثلثی متقارن عملکرد بهتري ن سیون فازي با تابع ع داد که روش رگر

  زمانی داشت. مدل سري

شریفی ( سري1388صباغیان و   فرضی رودخانه نمونه یک ساالنه متوسط دبی به مربوط ساله 50 زمانی ) 

ستا کردنهاي  روند و دورهکردند در این تحیق بعد از حذف مولفه بررسی سري نرمال  اي و ای سري، بر روي 

برازش داده شــد. ســپس مرتبه مدل   ARIMAو  ARMAهايو ترکیبی از مدل ARMAو   ARهايمدل

ساله  50یک نمونه  3اسمیرنوف –شناسایی و مدل انتخاب شد و بعد از انجام آزمون نکویی برازش کولموگروف

                                                   
1 - Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 
2 - Multi Layer Perceptron (MLP)  
3 - Kolmogorov - Smirnov  
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  تولید گردید.

جنکینس جریان رودخانه سومبار را براي  -و ضربی باکس ) با استفاده از مدل فصلی1389نخعی و میر عربی (

را با توجه به معیار آزمون و خطا به عنوان مدل  ARIMA(1,1,0)(2,1,1)*12بینی کرده و مدل ماه پیش 24

  مناسب معرفی نمودند. 

لت از روشـــهاي ه ) به مطالعه دبی جریان ماهیانه رودخانه طرق مشـــهد پرداختند که1390میرزایی و آرام (

صلی با وینترز جمعی و باکس و جنکینس ستفاده گردید S=12 ف سه معیارهاي که  ا ساس مقای در نهایت بر ا

   داشت.بینی پیشرا در  مدل باکس و جنکینس فصلی بیشترین دقت، ارزیابی خطا

ــهرچاي و باراندوزبینی جریان ماهانه رودخانهدوخطی براي پیش ) از مدل1391ناوه و همکاران ( چاي هاي ش

ستفاده کردند. نتایج حاصل نشان دهنده دقت باالي این مدل در مقایسه با مدل . باشدهاي خطی میارومیه ا

  بینی جریان رودخانه مورد تایید قرار گرفت.همچنین کارایی مدل غیرخطی دوخطی در پیش

ـــازي جریان ماهانه رودخانه باربراي مدل ARMA) از مدل خطی 1391احمدي و همکاران ( اندوزچاي س

هاي سـازي، تقارن توزیع فراوانی دادهاسـتفاده کردند. قبل از انجام مدل 1388 -1352ارومیه در دوره آماري 

شان داد که داده سی قرار گرفت. این آزمون ن سط آزمون چولگی مورد برر شده تو ها از مربوط به جریان ثبت 

هاي ماهانه نرمال شـــدند. جهت انتخاب و ســـريکنند از اینرو تابع تبدیل مناســـب توزیع نرمال تبعیت نمی

اسـتفاده شـد و مشـخص گردید که با حذف عوامل  ADFهاي نرمال شـده از آزمون بررسـی ایسـتایی سـري

سري ستاندارد کردن،  ستایی از قبل تناوب و با ا ستا مینای شوند. در این مطالعه مرتبه هاي جریان رودخانه ای

سال آینده  5آکایکه مشخص و با استفاده از مدل منتخب جریان ماهانه براي مدل منتخب با استفاده از معیار 

  بینی گردید.پیش

بینی جریان رودخانه خطی و غیرخطی سـري زمانی را در پیش هاي) عملکرد مدل1392احمدي و همکاران (

-1388آماري  ه در دورهمورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه دبی جریان ماهانه رودخانه باراندوزچاي ارومی

ستفاده از مدل1352 سري، با ا سی و غیرخطی دوخطی مدل ARMAزمانی خطی هاي  شد. جهت برر سازي 

ــري ــتایی س ــان داد که با حذف عوامل  ADFهاي جریان از آزمون ایس ــتفاده گردید. نتایج این آزمون نش اس
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ــري ــتایی، س ــتا میناایس ــوند. مدلهاي جریان رودخانه ایس هاي مدل BL(1,2,1,1)و  ARMA(1,2)هاي ش

منتخب جریان ماهانه بوده که ضـــریب همبســـتگی و جذر میانگین مربعات خطا در مدل خطی به ترتیب 

3m(و  903/0 s( 998/2  و  923/0و براي مدل غیرخطی)3m s( 696/2  ست ست آمد. طبق نتایج بد به د

درصــد) شــده و  1/10آمده، اســتفاده از مدل دوخطی در مقیاس ماهانه ســبب کاهش مقدار خطا (به میزان 

  درصد افزایش داده است. 7/3ضریب همبستگی را 

شورباگی و همکاران ( صنوعی و مدل2000ال صبی م شبکه ع سیونی را در پیش) عملکرد روش  بینی هاي رگر

سیون خطی و رو شور کانادا، مورد ارزیابی قرار دادند. در این مطالعه روش رگر سرخ در جنوب ک اناب رودخانه 

  هاي ورودي مورد مقایسه قرار گرفتند. غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی با شش ساختار متفاوت از داده

شبکه عصبی مصنوعی و ) مدل2000آبراهات و سی ( یان رودخانه در دو بینی جررا براي پیش ARMAهاي 

سازي استفاده ساله جریان هر دو رودخانه براي مدل 3هاي حوضه متفاوت به کار بردند. در این مطالعه از داده

  باشد.  ها تقریبا یکسان میگردید و نتایج نشان داد که عملکرد مدل

ه و با ارائه گزارشی را مورد بررسی قرار داد ARMA(p,q)هاي شبکه عصبی مصنوعی و ) مدل2001( ٤هورنق

ها خاصیت غیرخطی وجود نداشته باشد، دقت هر دو مدل تقریبا از تحقیقات پیشین نشان داد که اگر در داده

  یکسان خواهد بود.

انه و هاي روزبینی جریانگیري از الگوهاي ضمنی شبکه عصبی مصنوعی اقدام به پیش) با بهره2005کیشی (

سو در ژماهانه رودخانه سه نتایج با هاي گو اپن، بلک واتر و گیال در آمریکا و رودخانه فیلیوس در ترکیه و مقای

ها از دقت بیشتري هاي سري زمانی نمود و نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با این روشروش

  برخوردار است. 

میانگین روزانه براي برازش واریانس و  ٥GARCHو مدل  ARMAاز ترکیب مدل  )2006وانگ و همکاران (

نتایج بسیار سودمندي  ARMA-GARCHجریان رودخانه زرد در چین استفاده کرد. نتایج نشان داد که مدل 

                                                   
4 - Hwrang 
5 - Generlized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) 



	 هاي آبریز استان آذربایجان غربیاي حوضههاي منطقهبینی بارشپیش – پنجمفصل 

 

248 

 

  کند.سازي سري روزانه جریان رودخانه ارائه میدر مدل

براي  ARMAجهت تخمین پارامترهاي مدل  ٦GPریزي هدف یا ) از روش برنامه2006محمدي و همکاران (

ست آمده  68هاي داده ستفاده کردند. نتایج بد شالو ا ستگاه پل  ساله دبی جریان رودخانه کارون در محل ای

روش جدید در مقایسه با روش معمول حداکثر درست  ARMAنشان داد که جهت تخمین پارامترهاي مدل 

  نماید. نمایی نتایج مطلوبتري ارائه می

ضه) در یک تحقیق در مورد 2006باره و همکاران ( سه 8و گیال 7هاي بلک واترحو سی مقای هاي اي مدلبه برر

شبکه سیون و  صبی غیر پارامتري براي پیشاتورگر شان داد که هاي ع بینی جریان رودخانه پرداختند. نتایج ن

  بینی دقت بیشتري نسبت به مدل اتورگرسیو (خودهمبسته) دارد.شبکه عصبی در پیش

کاران ( یک و هم مانی را در پیشمدل) عملکرد 2006کومورن ندهاي غیرخطی ســـري ز هاي بینی فرآی

ـــه قرار دادند. در این تحقیق از داده هاي میانگین ماهانه جریان رودخانه واقع در هیدرولوژیکی مورد مقایس

ضه رودخانه آلپاین ستگاه هیدرومتري حو سلواکی جهت برازش مدل 9هفت ای شور ا  TARهاي غیرخطی در ک

 SETARنســـبت به مدل  TARاســـت. نتایج این تحقیق نشـــان داد که مدل  اســـتفاده شـــده SETARو 

  نماید. تري ارائه میهاي دقیقبینیپیش

یادو ( یک پارامتري ســـري) عملکرد مدل2007کا بینی میزان آب مصـــرفی در هاي زمانی را در پیشهاي 

هاي دادند. در این تحقیق مدل مورد بررسی قرار 2006الی  2001هاي روزانه و هفتگی اسپانیا از سال مقیاس

ARIMA  وGARCH سري داده شده و کارآیی این مدلبر روي  ها مورد ارزیابی هاي مشاهداتی برازش داده 

ــمن جهت بهبود نتایج پیش ــده که از مدلو تایید قرار گرفت. در ض ــنهاد ش ــتفادبینی پیش ه هاي ترکیبی اس

 گردد. 

بینی جریان هاي عصبی مصنوعی و روش اتورگرسیون براي پیش) از دو روش شبکه2007دوگان و همکاران (

                                                   
6 -Goal Programming 
7 - Black Water 
8 - Gila 
9 - Alpine 
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شبکه ستفاده کردند. نتایج حاکی از دقت باالي مدل  ساکاریا ا ضه  صنوعیطغیانی روزانه در حو  هاي عصبی م

  باشد.میبینی جریان طغیانی روزانه بازگشت کننده در پیش

سري) از مدل2010پور و همکاران (قربان سازي دبی جریان  10DARMAو  ARIMA زمانیهاي  شبیه  براي 

سازي جریان عملکرد بهتري در مدل ARIMA رودخانه سنگ سوراخ استفاده کردند. نتایج نشان داد که مدل

  هفتگی و ماهانه این رودخانه کارستی دارد. 

صنوعی و ) مدل2012فریدونی و همکاران ( صبی م شبکه ع  بینی جریان رودخانهرا براي پیش ARMAهاي 

قره آغاج در جنوب غرب ایران به کار بردند. نتایج حاکی از آن بود که شــبکه عصــبی عملکرد بهتر داشــته به 

3mطوریکه خطاي این مدل ( s (95/1  بوده و مدلARMA(1,13) ) 3با خطايm s (37/5  جریان رودخانه

  بینی کرده بود.را پیش

، براي 11عصـــبی خودهمبســـته و مدل شـــبکه ARMA ،ARIMAهاي ) از مدل2013ور و همکاران (پولی

ها ســازي جریان ماهانه ورودي به مخزن ســد دز اســتفاده کردند. طبق نتایج حاصــله افزایش مرتبه مدلمدل

ه با دقت بیشتري توانسته جریان ماهان ARMAنسبت به  ARIMAسازي شده و مدل باعث بهبود دقت مدل

 زمانی جریان وروديهاي سريبینی نماید و به طور کلی مدل شبکه عصبی خودهمبسته بهتر از مدلرا پیش

 سازي کرده بود.ماهانه به سد دز را مدل

 بارش ینیب یشپ -5-4-2

ساله  33) روند خشکسالی هواشناسی ایستگاه سینوپتیک ارومیه را در دوره آماري 1383خلیلی و حصاري (

سري سازي  ستفاده از مدل  شان داد که مدل با ا جهت  AR(2)هاي زمانی مطالعه کردند. نتایج این تحقیق ن

ه ده از این مدل، آمار بارندگی ببینی بارندگی ماهانه ایستگاه ارومیه مناسب بوده و با استفامدل سازي و پیش

  سال تولید و وضعیت خشکسالی در آمار تولید شده بررسی گردید.  5مدت 

هاي سري زمانی مقادیر بارش و دماهاي آتی استان کرمانشاه ) با استفاده از مدل1389پور و همکاران (ویسی

                                                   
10 - Deseasonalized Auto Regressive Moving Average (DARMA) 
11 - Autoregressive Artificial Neural Network 
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سالرا پیش شتند که در  شته و بارشهاي آتی مقدار دماي بیبینی نموده و بیان دا ا هشینه روندي افزایشی دا

  نیز کاهش خواهد یافت.

هاي مختلف پارامتر و بررســی روند ســازيرا براي مدلفصــلی  ARIMA ) مدل1391( دودانگه و همکاران

ساعات آفتابی در آینده به سرعت باد، درصد رطوبت نسبی، تبخیر و  تایج این نکاربردند.  اقلیمی از قبیل دما، 

ن مدلتحقیق ســـودم نابع آب از طریق پیشهاي ســـريد بودن  عات م طال مانی در م ند ز بینی و تعیین رو

  .هاي اقلیمی در آینده را نشان دادپارامتر

شی از مدل صنوعی براي پیشگالبی و همکاران در پژوه صبی م شبکه ع سري زمانی و   هايبینی بارشهاي 

شبکه شان دادند که مدل  ستفاده کرده و ن ستان ا ستان خوز سري زمانی از  ا سبت به مدل  صنوعی ن عصبی م

  تري برخوردار است.عملکرد مناسب

بینی بارش هاي فصـــلی اســـتان ) با اســـتفاده از مدل هاي ســـري زمانی، به پیش1393گالبی و همکاران (

ستگاه ستان، در محل ای شان داد که این مدلخوز صله ن ها از دقت قابل هاي آبادان و اهواز پرداختند نتایج حا

  بینی متغیر بارش فصلی برخوردار بوده و نسبت به رگرسیون خطی عملکرد بهتري داشتند.قبولی در پیش

صلی براي پیش) از مدل1393معروفی و همکاران ( سري زمانی ف سالیهاي  شک هاي بینی بارش و تحلیل خ

ستان مرکزي ناحیهآتی  شان داد که مدل ا سري زمانی از هاهمدان بهره بردند. نتایج مطالعه آنان ن صلی  ي ف

ــب و دقت باالیی در پیش ــالبینی بارش برخوردار بوده و از آن براي پیشعملکرد مناس اي هبینی بارش در س

اي هآتی استفاده گردید. براساس نتایج ارائه شده بروز خشکسالی ضعیف در ناحیه مرکزي همدان در طی سال

 باشد. محتمل می 1395تا  1391

روي  با ارزیابی بر ARMA–GARCHزمانی خطی ســري) با اســتفاده از مدل غیر2011(الئوکس و همکاران 

سـازي بارش باران تصـادفی را انجام دادند. آنها با شـبیه هاي منتخب در منطقه آلپ آلمان،هاي ایسـتگاهداده

شاهده و مدل صالح دتمرکز روي جفت مثبت م ها ادهسازي بارش، این مدل را براي پاالیش محلی در جهت ا

  .به کار گرفتند

به منظور پیش2014زاده و همکاران (فرج یه از )  چه اروم یا ـــه آبریز در یان حوض بارش و جر بینی تغییرات 
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هاي سري زمانی و شبکه عصبی مصنوعی استفاده کردند. نتایج حاصله نشان داد که عملکرد دو مدل به مدل

  ها و رواناب حوضه برخوردار هستند. بینی بارشپیش کار رفته بسیار نزدیک بوده و از توانایی الزم براي

  داده هاي مورد استفاده  -5-5

هاي طوالنی مدت بارش از دادههاي آبریز استان اي حوضههاي منطقهبینی بارشپیشدر این مطالعه به منظور 

- منطقه هاي منتخب همگی تحت نظارت سازمان آباستفاده گردید. ایستگاه 1345 -1391در در دوره آماري 

 1-5هاي شکلهاي مورد استفاده توسط نهاد مذکور  مورد تایید است. اي استان آذربایجان غربی بوده و داده

دهد. همچنین هاي منتخب در استان و حوضه را نشان میمنطقه مورد مطالعه و موقیعت ایستگاه 2-5و 

  ده است.ارائه ش 1-5هاي منتخب و مشخصات آنها نیز در جدول فهرست ایستگاه
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  .منتخب هايستگاهیا تیموقع و مطالعه مورد منطقه -1-5شکل 
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  .در استان منتخب هاي ستگاهیاموقعیت حوضه هاي آبریز و  -2-5شکل 
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  .1345-1391منتخب استان دردوره آماري  يهاستگاهیا مشخصات -1-5جدول 

  ایستگاه  ردیف

طول 

  جغرافیایی

)m( 

عرض 

  جغرافیایی

)m(  

ارتفاع 

)m(  

  بارش ساالنه

(mm/y) 

مساحت تحت تاثیر 

)2Km(  

0/1023  8/578  1620  404314 557052  آفان  1  

6/859  7/392  1700  403978 683041  آالسقل  2  

3/828  0/310  1840  424417 475445  اوربان  3  

3/866  8/342  1282  413958 520490  بابارود  4  

3/906  4/638  2119  408136 663820  باداملو  5  

2/462  3/348  1898  403901 658254 باغچه میشه  6  

4/1229  4/363  1722  433755 454148  بارون  7  

8/608  1037  400077 548954  بریسو  8  3/799  

1/1553  4/263  857  434226 500154  بهلول آباد  9  

9/924  7/190  811  439985 467586  بوراالن  10  

7/1021  1/486  1306  409428 502663 پی قلعه  11  

8/838  2/310  1295  409241 599592 پل میاندوآب  12  

7/220  1062  427034 504974  پل نوایی  13  0/1152  

0/356  1350  406948 563126  پل سرخ مهاباد  14  7/1017  

7/278  1311  425955 483114  پل یزدکان  15  4/925  

4/1215  6/368  1398  417071 490988  تپیک  16  

5/1255  6/212  1387  421856 489613  تمر  17  

4/1442  3/366  1611  421451 464363 چهریق علیا  18  

3/1145  3/306  1361  408209 624549 چوبلوچه  19  

7/696  3/348  1934  435089 431099 حاحال سفلی  20  

3/397 1318 405698 604229  داشبند بوکان 21  2/1137  

0/322  2037  426021 442476  رازي 22  6/960  

6/427  2100  406223 689112  شورانزره 23  2/663  

0/451 1416 406651  524350  زنگ آباد 24  6/1496  

3/542 1569 411990  496768  ژار آباد 25  9/1234  

5/322 1391 403843  633518  ساري قمش 26  1/701  

2/278 746 432668  533786  سد ارس خزانگاه 27  6/444  

1/348 1871 432397  448066  سیه چشمه 28  3/1206  

2/261 1091 430491  502669  قره ضیاالدین 29  4/745  

8/290  1291  429965 483575  قرول علیا 30  6/1360  

6/322  1657  404935 647580  قزل قبر 31  6/678  

5/402  1374  403110 586755  قزل گنبد 32  1/897  

8/379 2260 404350 705960  قوشخانه سفلی 33  6/783  

7/268 1280 409459 563788  گرد یعقوب 34  5/1110  

4/793 1080 401888 540283 گرژال 35  3/1008  
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  .1345-1391دردوره آماري منتخب استان  يهاستگاهیا مشخصات -1-5جدول ادامه 

  ایستگاه  ردیف

طول 

  جغرافیایی

)m( 

عرض 

  جغرافیایی

)m(  

ارتفاع 

)m(  

  بارش ساالنه

(mm/y) 

مساحت تحت تاثیر 

)2Km(  

3/245  923  430017 522546 مراکند 36  2/431  

8/360 1628 417517 468231 مرز سرو 37  2/528  

4/248 1281 417599 517436 موش آباد 38  2/528  

2/323 1306 409099 534795  نقده 39  7/1027  

مترمیلی 8/368 میانگین کل بارندگی استان  

  

  بینی بارشپیشهاي زمانی در فرآیند تحلیل سري -5-6

سیاري از مدل سی در هیدرولوژي به کار برده میب سا سري زمانی با این فرض ا شوند که توزیع فراوانی هاي 

هاي ثبت شـده تبعیت کرده و ایسـتا هسـتند. اما در بسـیاري از موارد دادههاي مورد نظر از توزیع نرمال داده

براي دبی جریان توزیعی نامتقارن دارند و در برخی موارد (مانند وجود روند، خاصـــیت فصـــلی بودن و غیره) 

ستا می ست که دادهناای شند. بنابراین، الزم ا شوند. بدین منظور ها قبل از مدلبا ستا  ابتدا  درسازي نرمال و ای

  . استفاده شد ADFهاي چولگی و ها توسط آزموننرمال بودن وو ایستایی داده

  آزمون چولگی -5-6-1

  ):1993، به شرح زیر محاسبه گردید (ساالس، γها براي انجام آزمون چولگی ابتدا ضریب چولگی داده

)5-1 (  
3

1
3

( )

( 1)( 2)

n

t
t

n X X

n n S
 




 


  

ــریب چولگی،  γکه در آن  ــت. اگر توزیع تعداد داده nانحراف معیار و  Sمیانگین،  Xض ــاهداتی اس هاي مش

صورت  شد، در این  سري زمانی نرمال با صفر و انحراف معیار  γآماري یک  نیز داراي توزیع نرمال با میانگین 

6/n  طاي پذیرش خ با  نابراین،  هد بود. ب ماد αخوا بازه ســـطح اعت  ،α)-(1 ماره بر به صـــورت  γاي آ

1 /2 1 / 2
6 6[ , ]U U

n n   1شــود. که در آن تعریف می / 2U   مقدار متغیر نرمال اســتاندارد نظیر احتمال

شد. بنابراین، چنانچه می (α/2-1)کمتري  سري γبا شاهدات  شده از م سبه  زمانی در محدوده بازه مذکور محا
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شده و ها پذیرفته میبر نرمال بودن دادهقرار گیرد، فرض صفر مبنی  صفر رد  صورت، فرض  شود. در غیر این 

). چنانچه 1384شـــود (کارآموز و عراقی نژاد، ها فاقد توزیع نرمال هســـتند) پذیرفته میفرض مخالف (داده

  کرد. سازيها را نرمالهاي مختلف دادهها فاقد توزیع نرمال باشند الزم است با استفاده از روشداده

  نرمال سازي یک سري زمانی -5-6-2

سري زمانی مورد مطالعه از توزیع نرمال در اغلب روش ست که  هاي تخمین پارامترهاي آماري، فرض بر این ا

باشد. بنابراین، الزم است تا با استفاده از یک کند. در بسیاري از مسائل واقعی این فرض درست نمیپیروي می

سريسري توابع انتقالی یا توابع تبد شود. توابع انتقالی مختلف در نرمال زمانی قبل از مدلیل،  سازي نرمال 

ها به سـري هاي متداول براي تبدیل این سـريهاي زمانی به کار گرفته شـده اند. یکی از روشسـازي سـري

  ).1384نرمال استفاده از رابطه زیر است (کاراموز و عراقی نژاد، 

)5-2 (  ( )Y Log x  

گیري از آنها، یک ســـري نرمال حاصـــل یعنی در حالت تبعیت ســـري اولیه از توزیع لوگ نرمال، با لگاریتم

ساالنه از توزیع احتماالتی گاما پیروي کند، براي تبدیل آن می سري  شود. به عنوان یک روش دیگر، اگر یک 

  ). 1384توان از رابطه زیر استفاده کرد (کاراموز و عراقی نژاد، به نرمال می

)5-3 (  Y x  

هاي تبدیل براي نرمال کردن سري زمانی نرمال شده است. از دیگر روش Yسري زمانی اولیه و  xکه در آن 

  توان به توابع پیشنهاد شده زیر اشاره نمود:اطالعات می

  1964و کاکس (باکس، تابع تبدیل باکس:( 

)5-4 (  
1

1

2
1( 1)

1

( ) 1
, 0t

t

x
Z

g








 

 
   

)5-5 (  2 1.ln( ), 0t tZ g x      

مقادیر مشاهداتی اولیه و تبدیل  tZو  txمیانگین هندسی سري،  gهاي مدل، پارامتر 2و   1در رابطه باال 

  باشند. شده می
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 1964(به نقل از باکس،  ١٢تابع هاشینو و دلور:( 

)5-6 (  ( ) ( ) 1
, 0t

t

x c
Z  



 
   

)5-7 (  ( ) ( ), 0t tZ Ln x c     

  گردند.پارامترهاي مدل بوده و بقیه متغیرها همانند رابطه باکس و کاکس تعریف می c,در این معادالت 

  ،1384تابع کاراموز و دلور (به نقل از کاراموز:( 

)5-8 (  ( ) , 0b
t tZ x a b    

)5-9 (  ( ), 0t tZ Log x a b    

هاي ارائه شده در روابط باشند. الزم به توضیح است که مقدار پارامترهاي تبدیل شده میپارامتر bو  aکه 

تر باشد. در مطالعه حاضر از روش فوق باید طوري به دست آید که سري تبدیل شده به توزیع نرمال نزدیک

  هاي جریان رودخانه استفاده گردید.سازي دادهگیري جهت نرماللگاریتم

   ایستاییتحلیل و  آزمون -5-6-3

یستا باشد. یک سري زمانی نسبت به اهاي زمانی این است که سري زمانی سريتحلیل مهم در  شرایطکی از ی

پارامترهاي آماري خود ایستاست زمانی که امید ریاضی آن پارامتر مستقل از زمان باشد. با توجه به اینکه اغلب 

عوامل ایجاد ناایستائی شناسائی شده و از سري زمانی حذف سري هاي زمانی ناایستا هستند الزم است که 

شوند، عبارتند از روند، پرش، پریودیک یا فصلی بودن شوند. عوامل مهمی که سبب ناایستایی سري زمانی می

   ).1384 و عراقی نژاد، (کارآموز

ییر نسبت به زمان تغ هدف از آزمون ایستایی مشخص کردن این موضوع است که آیا مقادیر میانگین و واریانس

هاي زمانی خطی یا غیرخطی، سري زمانی ایستا فرض هاي تحلیل سريکنند یا خیر. تقریباً در تمام روشمی

هاي زمانی هیدرولوژیکی بنا به دالیل مختلف ناایستا هستند که قبل از شود در حالی که اغلب سريمی

سازي صورت گیرد (ساالس و همکاران، ده و سپس مدلها به حالت ایستا تبدیل شسازي بایستی سري دادهمدل

                                                   
Hashino and Delloure function - 12 
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تواند کمک مؤثري در درك مکانیسم فیزیکی ). از طرفی در برخی مواقع بررسی ناایستایی در سري می1980

دهد هاي زمانی هیدرولوژیکی نشان میموجود داشته باشد که این امر اهمیت آزمون ایستایی را در آنالیز سري

  ). 2005(وانگ و همکاران، 

 رایج در این مطالعه جهت تحلیل ایستائی از روشاند که هاي مختلفی جهت آزمون ایستایی ارائه شدهروش

ADF روش .است استفاده شده ADF 1979فولر ( توسط دیکی و و بوده 13از آزمون هاي ریشه واحد یکی (

  . است ) تصحیح شده1984و توسط سید و دیکی (ارائه 

  )14ADF(فولر  -ریشه واحد دیکی آزمون -5-6-3-1

شد به طوري شاره  شه واحد زآکه ا سط دیکی و فولر ( ADFمون ری سط  و) ارائه 1979در ابتدا تو سپس تو

حد دیکی فولر از طریق تخمین اصـــالح) 1984ســـید و دیکی ( ـــه وا عات  گردید. آزمون ریش قل مرب حدا

که یک مدل  AR(1)هاي رگرســـیونی با وجود یک روند خطی بوجود آمده اســـت. مدل یا مدل 15OLSرایج

  باشد عبارت است از:خودهمبسته با تأخیر یک می

)5-10 (  t=1, 2,…, n             1.t t tx x    

ستاندارد وسري تصادفی نرمال  tتعداد مشاهدات،  n که در آن صفر و واریانس ا  مستقل با میانگین 
2 و 

  پارامتر مدلAR(1) ابتدا مقدار پارامتر مدل باشد. می(P) 1در صورتیکه  شود.تخمین زده می   ،باشد

}سري  }tx  ستا بوده و صورتای ست.  در غیر این  ستا ستفاده از روش حداکثر در این مطالعه، سري ناای با ا

  ).2005د (وانگ و همکاران، یگردزیر برآورد  شرحبه  ̂درست نمایی مقدار 

)5-11 (  2 1
1 1

2 2

ˆ ( ) .
n n

t t t
t t

x x x 
 

 

    

  ):2005(وانگ و همکاران، گردید  برآورداز رابطه زیر شود و نمایش داده می t̂با  ADFآماره آزمون 

)5-12 (  
ˆ

ˆ 1ˆ
ˆ

t







  

                                                   
13 - Unit Root Tests 
14 - Augmented Dickey - Fuller 
15 - Ordinary Least Square 
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از رابطه کهبوده  ̂ پارامتربراي  OLSاستاندارد  انحراف ˆˆکه در آن 
1 2

2
ˆ 1

2

ˆ
n

e t
t

S x





 
  

 
 محاسبه شد .

2نیز از رابطه  eSمقدار 2
1

2

1
ˆ( )

2

n

e t t
t

S x x
n

 


 

 یک توزیع محدود را 1976دیکی و فولر (د. مآ بدســت (

صفر  ADFبراي آماره آزمون  ستایی پذیرفته می H)0(در نظر گرفتند. فرض  شد اگر مقدار آماره مبنی بر نا ای

t داري محاسبه شده بزرگتر از مقادیر بحرانی در سطح معنیα  باشد. در غیر این صورت فرض صفر رد شده و

و  5، 1داري در سطوح معنی ADFشد. مقادیر بحرانی آزمون (ایستایی سري) تایید می H)1(فرض مخالف یا 

  ست. ) ا1979(دیکی و فولر،  -57/2و  -86/2، -44/3درصد به ترتیب برابر با  10

  زمانی هاي خطی سريمدل -5-7

 ARMAو  ARهاي خطی مدل -5-7-1

سريمیالدي، مدل 60از اوایل دهه  سته در پیشهاي  سیعی به زمانی خودهمب بینی جریان رودخانه به طور و

شده سترده از این مدلکار گرفته  ستفاده گ صلی ا ستگی بین مقادیر اند. دلیل ا ها، توانایی آنها در ایجاد همب

باشد. توماس هاي پیشین از یک طرف و سادگی ساختار مدل از طرف دیگر میزمان حال با زماندبی جریان 

) 1976باکس و جنکینز ( 70هاي مذکور را براي اولین بار به کار بردند و در دهه ل) مد1962و فیرینگ (

ی مدل توسعه دادند. ) ارزیاب3ها و )تخمین پارامتر2) تشخیص مدل 1ها را در سه مرحله شامل بسط این مدل

ــته جهت مدلمدل ــريهاي خودهمبس ــلی س ــاالنه دبی جریان رودخانه و یا فص ــازي س هاي زمانی به کار س

با مقادیر  tزمانی در زمان است که مقادیر متغیرهاي سري ١٦ها برپایه زنجیره مارکفروند. اساس این مدلمی

)آن در زمان قبل  1)t   و بعد( 1)t  ستند. این مدل سته ه ست پارامترهاي ثابت یا متغیر در واب ها ممکن ا

هاي کوچکتر از سازي بازهها ثابت و در مدلهاي ساالنه، معموال پارامترسازي سريزمان داشته باشند. در مدل

شود. به طوري که اشاره شد از فرضیات اولیه این یر و ثابت در نظر گرفته میها متغیر یا توام متغسال، پارامتر

ــريمدل ــت. بنابراین س ــري زمانی اس زمانی مورد نظر حتما باید با توابع تبدیل الزم به یک ها نرمال بودن س

                                                   
16 - Markov Chain 
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و  ، انحراف معیار با میانگین زمانی با توزیع نرمال یک سري txسري نرمال تبدیل شود. در صورتی که 

شد، مدل خود همبسته از درجه  شکل کلی زیر می pداراي همبستگی زمانی با توان نوشت (کارآموز و را به 

  ):1384عراقی نژاد، 

)5-13 (  1 1( ) ... ( )t t p t p tx x x              

  یا:و 

)5-14 (  
1

( )
p

t j t j t
j

x x   


     

tبه صورت یک متغیر نرمال استاندارد شده ( tZدر صورتیکه متغییر 
t

x
Z






سازي به کار رود ) در مدل

) فرم کلی معادله همبسته  )AR p:به صورت زیر خواهد بود  

)5-15 (  
1

p

t j t j t
j

Z Z 


   

نشان دهنده مرتبه  pسري تصادفی مدل و  tپارامتر مدل،  سري نرمال استاندارد شده،  tZدر روابط باال 

  باشد.مدل خودهمبسته می

هاي زمانی هیدرولوژیکی وجود دارد، سازي سريهاي خودهمبسته براي مدلمشکالتی که در مدلیکی از 

تغییرات در شرایط خاص است. به عنوان مثال جریان رودخانه در شرایط کم آبی و پر آبی از رفتار خاصی 

خواهد نوبی مدل هاي خودهمبسته به تنهایی، این تغییرات به خکند که در صورت استفاده از مدلتبعیت می

اي هشد. جهت رهایی از این مشکل، بخش دیگري تحت عنوان میانگین متحرك به رابطه ارائه شده براي مدل

به  (ARMA)خودهمبسته اضافه شده و یک مدل ترکیبی تحت عنوان مدل خودهمبسته میانگین متحرك 

ا داراي تعداد پارامتر کمتري در ه، این مدلARMAهاي آید. عالوه بر مزیت ذکر شده براي مدلوجود می

باشند که این خود مزیت دیگري بر این مدل هاي خودهمبسته با درجات باال میسازي نسبت به مدلمدل

  ):1384توان به شرح زیر در نظر گرفت (کارآموز و عراقی نژاد، را می qاست. رابطه میانگین متحرك از درجه 

)5-16 (  1 1 2 2 ...t t t t q t qZ               

,سري نرمال استاندارد شده،  tZدر رابطه باال  1,2,3....i i q  هاي مدل، پارامترt  سري تصادفی مدل وq 
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)نشان دهنده مرتبه مدل میانگین متحرك ( )MA qباشد. بدین ترتیب ترکیب یک مدل خودهمبسته از ) می

 qو  p، یک مدل خودهمبسته میانگین متحرك از درجه qو یک مدل میانگین متحرك از درجه  pدرجه 

  آورد که رابطه کلی آن به صورت زیر است:را به وجود می

 )5-17 (  1 1 2 2 1 1 2 2... ...t t t p t p t t t q t qZ Z Z Z                        

 ١٨و خودهمبستگی جزئی ١٧هاي ذکر شده، الزم است ضرایب خودهمبستگیهاي مدلالزمه محاسبه پارامتر

قق تاخیر و تجربه محترین مدل رسم نمودار ضرایب مذکور تابعی از شماره محاسبه شود. براي تشخیص مناسب

  کند. نقش مهمی را ایفا می

  ضرایب خودهمبستگی و خودهمبستگی جزئی  -5-7-1-1

ساس تخمین پارامترهاي مدل سريا ستگی یک  ضرایب خودهمب سته،  شد. در یک زمانی میهاي خودهمب با

ستگی سري ضریب خودهمب سم اتوکواریانس kبا تاخیر  kزمانی،  سري kC، از تق ، به 0C، بر واریانس آن 

  ):1384آید (کارآموز و عراقی نژاد، بعد به دست میصورت یک عدد بی

)5-18 (  1

2 0

1

( )( )

( )

n k

t t k
t k

k n

t
t

Z Z
C

C
Z

 












 

 






  

باشد. در صورتی که براي تعیین ضرایب میانگین آنها می هاي مشاهداتی و تعداد داده nدر رابطه فوق 

دهند. هر نشان می krزمانی (و نه جمعیت) استفاده شود، این ضرایب را با اي از سريخودهمبستگی از نمونه

)مدل  )AR k  دارايk  پارامتر یا ضرایب مدل است که آنها را با( )j k دهیم. نشان می  

زمانی و مشهور است ارتباط بین توابع خودهمبستگی سري ١٩واکر -معادله زیر که به معادله یول

  ):1384کارآموز و عراقی نژاد، ؛ 1993دهد (ساالس، پارامترهاي مدل همبسته را به شکل زیر نشان می

)5-19 (  
1

( ) , 0
k

k j k j
j

k k   


   

                                                   
17 - Auto Correlation Coefficients 
18 - Partial Auto Correlation Coefficients 
19 - Yule-Walker 
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)براي سري مورد نظر و پارامتر  kضریب خودهمبستگی با تاخیر kدر رابطه باال  )k k  تابع خودهمبستگی

گردند. توابع خودهمبستگی از حل معادالت حاصل از روابط فوق حاصل می ARهاي مدل باشد. پارامترجزئی می

)جزئی ( )k kباشد. دستگاه معادالت زمانی میهاي بیان ساختار همبستگی براي یک مدل سري) یکی از راه

  ): 1384موز و عراقی نژاد، توان به صورت ماتریسی به شرح زیر نشان داد (کارآواکر را می -حاصل از رابطه یول

)5-20 (  

1 1 1 1

1 2

1

1 1

1 . . . ( )

1 . . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . .

. . . 1 ( )

k

k

k k k

k

k

   

 



   







     
     
     
     

     
     
     
     
          

  

در نظر  kهایی از درجه معادالت فوق به صورت ماتریس kبراي محاسبه توابع خودهمبسته جزئی با تاخیر 

)گرفته شده و از حل هر دستگاه یک  )k k آید.به دست می  

  یجزئ هو خودهمبست هخودهمبست خواص توابع -5-7-1-2

هاي تعیین بهترین مدل آماري براي یک سري زمانی، بررسی تغییرات توابع خودهمبسته و از مهمترین روش

گیري هاي مختلف زمانی اســت. همانگونه که پیش از این اشــاره شــد، اندازهخودهمبســته جزئی در تاخیر

 kبه عنوان تخمینی از  krبا استفاده از ضرایب  kزمانی در تاخیر همبستگی خطی بین اطالعات یک سري

هاي در زمان kبا تاخیر  (ACF)آید. از ترســیم توابع خودهمبســته (ضــریب خودهمبســتگی) به دســت می

سوم به همبستگی ست می ٢٠نگارمختلف و متوالی، نموداري مو نزدیک به نرمال با متوسط  krآید. توزیع به د

1صفر و واریانس  n )n 2درصد احتمال وقوع براي آن برابر با  95باشد. محدوده هاست) میتعداد داده n 

ـــت. براي تشـــخیص مدل این داخل این  qقبل از تاخیر زمانی  krکنند: اگر تمام مقادیر چنین عمل میاس

زمانی مورد مطالعه از یک فرآیند میانگین متحرك مرتبه که سـريتوان نتیجه گرفت محدوده قرار بگیرند، می

q کند. اگر نمودار تبعیت میACF توان نتیجه گرفت که فرآیند یک فرآیند خودهمبسته است. میرا شود، می

ــت یا قطع می ACFتوان با قطعیت نظر داد که هنگامی که نمی ــود، آنگاه میمیراس ــی توابع ش توان از بررس

                                                   
20 - Correlogram 
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ستفاده نمود (کارآموز و  خودهمبسته جزئی با تاخیرهاي مختلف به عنوان معیاردیگري براي تعیین نوع مدل ا

  ).1384عراقی نژاد، 

  تعیین مرتبه مدل -5-7-1-3

از نمودار تابع  ARMAهاي و ...) براي تعیین مرتبه مدل AR ،ARMAپس از تشخیص نوع مدل (

شود. پس از محاسبه (تست آکایکه اصالح شده) استفاده می AICCو یا روش  (PACF)خودهمبستگی جزئی 

تابع خودهمبستگی جزئی، منحنی تابع خودهمبستگی جزئی نسبت به تأخیرهاي مختلف ترسیم شده و با رسم 

گردد. از نقطه مزبور حدود اطمینان، آخرین نقطه متوالی که خارج از حدود احتمالی قرار گیرد، مشخص می

گردد. این تأخیر، مرتبه مدل را مشخص ها به صورت عمود وارد شده و تأخیر مربوطه قرائت میxبر محور خطی 

باشد که آماره آن به شرح زیرمحاسبه شد می (AICC)کند. روش دوم استفاده از تست آکایکه اصالح شده می

  ):1998(ساالس، 

)5-21 (  2 2( 1)
( , ) ( )

( 2)

p q n
AICC p q nLn

n p q


 
 

  

  

مرتبه مدل در بخش میانگین متحرك و  qمرتبه مدل در بخش خود همبسته،  pها، تعداد داده nکه در آن 

2

 باشد که از رابطه زیر به دست آمد:ها یا خطاها میواریانس مانده  

)5-22 (  
2 2

2 1
2

1 1 1

(1 )

(1 2 )

s





 




 




    

کاندیدا مقدار که در بین مدل این روش با اســـتفاده از آزمون و خطا بوده و هر مدلی کمتري  AICCهاي 

  گردد.داشته باشد، برازش بهتري داشته و به عنوان بهترین مدل انتخاب می

  هاي مدل تعیین پارامتر -5-7-1-4

شود. روابط از مقادیر ضرایب خودهمبستگی استفاده می ARهاي مدل به طوري که اشاره شد محاسبه پارامتر

)میانگین متحرك  (هاي هاي مدلتعیین پارامتر )MA qهاي خودهمبســـته میانگین متحرك در این ) و مدل

ضرایب خوهمبستگی و پارامتربخش بیان می صورت زیر  jهاي مدل میانگین متحرك گردد. ارتباط بین  به 

  ):1384است (کارآموز و عراقی نژاد، 
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0در رابطه باال  1   باشـــد. رابطه فوق جهت تخمین پارامترهاي میانگین متحرك مورد اســـتفاده قرار می

با تاخیر می 1q، با قرار دادن 1گیرد. به عنوان مثال براي مدل میانگین متحرك     1وk   به رابطه زیر 

  ):1384آید (کارآموز و عراقی نژاد، دست می

)5-24 (  1
1 2

11










  

ــاوي و حل آن براي  1 با قرار دادن مقدار عددي  ــریب  1در طرف چپ تس ــت  1مقدار عددي ض به دس

  آید.می

   ARMAهاي بینی اطالعات با استفاده از مدلروابط ساخت و پیش -5-7-1-5

ــري ARMA(p,q)هنگامی که یک مدل  ــد، پارامترهاي مدل میبر روي یک س تواند هم زمانی برازش داده ش

سط مدل و هم  پیش ساخت اطالعات رابطه براي ب ستفاه قرار بگیرد. براي  بینی اطالعات و تولید داده مورد ا

  ):1384گیرد (کارآموز و عراقی نژاد، متوالی مورد استفاده قرار میزیر به طور 

)5-25 (  
1 1

p q

t i t i i t j t
i j

Z Z    
 

     

p,سري نرمال استاندارد شده،  tZدر رابطه باال  q  به ترتیب مرتبه بخش خود همبسته و بخش میانگین

i,متحرك مدل،  i   پارامترهاي مدل وt باشد. براي ساخت اطالعات، تعداد سري تصادفی نرمال میp 

هاي قبلی به عنوان اطالعات اولیه مورد توالیهاي مدل در ماندهاز باقی qو تعداد  Zزمانی متغییر از سري

  گیرد.استفاده قرار می

)توان استفاده نمود. اگر بینی یک سري تا چندین گام زمانی میبراي پیش ARMAهاي از مدل )tZ L  مقدار

 ARMA(p,q)هاي بینی یک سري با استفاده از مدلباشد، رابطه زیر براي پیش Lدر افق زمانی  tZبینی پیش

  ):1384گیرد (کارآموز و عراقی نژاد، مورد استفاده قرار می
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Lبراي  q  

)5-26 (  1 1 2 2

1 1 2 2

( ) ( ) ( ) ... ( )

( ) ( ) ... ( )

t t t p t p t

t t q t q

Z L Z L Z L Z L

L L L

   

     

  

  

    

   
  

Lبراي  q  

)5-27 (  1 1 2 2( ) ( ) ( ) ... ( )t t t p t p tZ L Z L Z L Z L           

  زمانیهاي سريآزمون نکویی برازش مدل -5-7-1-6

شود. یکی از این دو روش رسم تابع هاي سري زمانی براي آزمون نکویی برازش از دو روش استفاده میدر مدل

 ٢١نگار) و دیگري روش پورت مانتئوهاي حاصل از مدل برازشی (یا همبستگیباقیمانده (ACF)خودهمبستگی 

). با توجه به اینکه روش پورت مانتئو با ارائه مقادیر کمی در تشخیص نکویی 1980 باشد (ساالس و همکارانمی

تواند بسیار سودمند باشد، در مطالعه حاضر از این روش استفاده گردید. بدین منظور ابتدا سري برازش می

ستفاده ا گردید. سپس باباقیمانده مدل بدست آمده و براي تاخیر مشخص ضرایب خودهمبستگی سري محاسبه 

  شد:محاسبه  (Q)از رابطه زیر آماره پورت مانتئو 

)5-28 (  2

1

L

kk
Q n r


   

سري  tام و  kدر تاخیر  ضریب همبستگی krحداکثر تاخیر در نظر گرفته شده،  Lتعداد داده،  nکه در آن 

2)(باشد. در صورتی که باقیمانده مدل می qpLxQ   با درجه آزادي( )L p q   باشد، آزمون مورد

ینی بشود و بنابراین مدل کفایت الزم را براي پیشقبول بوده و سري باقیمانده هاي مدل مستقل از هم تلقی می

). به منظور ارزیابی عملکرد 1980باشند (ساالس و همکاران نیز مرتبه مدل برازشی می qو pدارد. مقادیر

به شرح زیر استفاده  22ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطا هاي مورد استفاده از دو معیارمدل

)5-29 (  

 0.5

2

1

( )
n

ii
i

P P

RMSE
n



 
 

 
 
  

  

                                                   
21 - Porte Manteau 
22 - Root Mean Square Error 
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،iPکه در روابط فوق


iP ،P  ــباتی، میانگین بارش و ــاهداتی، بارش محاس تعداد  nبه ترتیب مقدار بارش مش

) بود به Rو یا بیشــترین مقدار ضــریب همبســتگی ( RMSEباشــد. مدلی که داراي کمترین مقدار ها میداده

  شود.عنوان مدل مطلوب شناخته می

  هاي زمانی تحلیل خصوصیات اساسی سري -5-8

  نتایج آزمون چولگی -5-8-1

هاي بارش محاسبه گردید. در صورتی که مقدار آن خارج از حد الزم در این مطالعه مقدار ضریب چولگی سري

ها باشد براي کاهش چولگی از توابع تبدیل مختلف مانند جذر، لگاریتم، تابع توانی و براي نرمال بودن داده

هاي جدید محاسبه گردید. به این شد. پس از تبدیل، دوباره ضریب چولگی براي سريکاکس استفاده -باکس

)lnترتیب ضرایب چولگی قبل و بعد از تبدیل محاسبه شدند و در نهایت تابع تبدیل )t tY X    با داشتن

ضریب چولگی  2-5ها بارش انتخاب گردید. جدول ساز سريکمترین مقدار ضریب چولگی به عنوان تابع نرمال

توان استنباط دهد. به طوري که از جدول مذکور میسازي نشان میهاي ماهانه بارش را قبل و بعد از نرمالداده

  اي کاهش داده است. را به طور قابل مالحظه γکرد تابع تبدیل مورد استفاده مقدار ضریب 

  

  

  

  

  

  .استان زیآبر هاي	حوضه بارش هاي	يسر ساز	نرمال تابع و یچولگ آزمون جینتا -2-5جدول 

  حوضه آبریز
ضریب چولگی قبل 

  از نرمال کردن
  سازتابع نرمال

ضریب چولگی بعد از 

  کردننرمال 

نتیجه آزمون 

  چولگی

  مورد قبول  Y=Ln(X+5.52)  000/0  515/1  حوضه آبریز ارس

حوضه آبریز 

  دریاچه ارومیه
076/1 Y=Ln(X+14.03) 000/0  مورد قبول  

  مورد قبول  Y=Ln(X+13.73) 000/0 108/1  حوضه آبریز ذاب
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  نتایج آزمون ایستایی -5-8-2

هاي هاي نرمال و استاندارد ماهانه بارش حوضهرا براي سري ADFنتایج آزمون ایستایی  3-5جدول 

هاي نرمال و استاندارد ایستا بوده و دهد. با توجه به این جدول، در مقیاس ماهانه سريآبریز استان نشان می

  هاي مورد مطالعه شده است. هاي بارش موجب بهبود ایستایی سرياستاندارد سازي سري

 هاي آبریز استان.حوضه بارش استاندارد و نرمال هاييسر يبرا ADF آزمون جینتا -3-5جدول 

  حوضه آبریز  نوع سري  تاخیر  آماره آزمون P-Value  نتیجه آزمون

  نرمال  4  -26/8 02/0  ایستا
  حوضه آبریز ارس

  استاندارد  3 -34/9 02/0  ایستا

حوضه آبریز دریاچه   نرمال  6  -43/6  04/0  ایستا

  استاندارد  4  -05/7  03/0  ایستا  ارومیه

  نرمال  3  -38/5  00/0  ایستا
  حوضه آبریز ذاب

  استاندارد  1  -36/8  00/0  ایستا

 

  سازي سري بارش ماهانه حوضه آبریز ارسنتایج مدل -5-9

توان از بنابراین میدهد که سري ماهانه بارش حوضه آبریز ارس ایستا بوده و نشان می ADFنتایج آزمون 

 ARMAو  ARاي استفاده کرد. بدین منظور دو مدل بینی بارش ماهانه منطقهزمانی براي پیشهاي سريمدل

هاي برازش شده بر روي تعدادي از مدل 4-5اي برازش داده شد. جدول هاي ماهانه بارش منطقهبر روي سري

، AR(1) توان نتیجه گرفت مدلي که از این جدول میدهد. به طوربارش حوضه آبریز ارس را نشان می سري

بارش  بینیمناسب براي پیش کمترین مقدار معیار آکایکه را به خود اختصاص داده و بنابراین، به عنوان مدل

  حوضه آبریز ارس تشخیص داده شد. 

بینی بارش حوضه آبریز ارس آزمون نکویی برازش انجام جهت برازش و پیش AR(1) قبل از استفاده از مدل

دهد. به طوري که از نتایج آزمون نکویی برازش را با استفاده از روش پورت مانتئو نشان می 5-5شد. جدول 

براي مدل منتخب کمتر از مقدار کاي اسکور جدول در  Qتوان نتیجه گرفت مقدار آماره جدول مذکور می

را تایید  AR(1) باشد. بنابراین، نتایج حاصل از این روش صحت و کفایت مدلد میدرص 5داري سطح معنی

) استفاده گردید 1345-1381درصد داده (دوره آماري  85نماید. در مطالعه حاضر براي تخمین پارامترها از می
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  ) نیز براي تست مدل انتخاب شد. 1382-1391درصد بقیه (دوره آماري  15و 

  حوضه آبریز ارس ايمنطقه بارش ماهانه يسر يرو بر شده برازش هايمدل از يتعداد -4-5جدول 

  مدل  AICCمعیار 

87/1223  AR(1) 

10/1225  AR(2)  

52/1225  ARMA(1,1)  

28/1227  ARMA(1,2)  

03/1227  ARMA(2,1) 

81/1228  ARMA(2,2) 

  

  .حوضه آبریز ارس يامنطقه بارش ماهانه يسر برازشی AR(1) مدل مانتئو پورت آزمون نتایج  -5-5جدول 

  مدل
تعداد 

 داده
 رتاخی

درجه 

  آزادي

سطح معنی 

 داري

پورت  مارهآ

  مانتئو

 مقدار جدول

)2( 
 نتیجه آزمون

AR(1) 444  100  99 5 مورد قبول  3/124  95/94 درصد 

  

بارش ماهانه  براي سري AR(1) بینی شده حاصل از مدلنمودار مقادیر مشاهداتی و مقادیر پیش 3-5 شکل

توان نتیجه دهد. به طوري که از این شکل مینشان می 1382-1391حوضه آبریز ارس را در دوره آماري 

بوده و مدل مذکور مقادیر بارش ماهانه حوضه آبریز ارس را با دقت قابل  702/0معادل  2Rگرفت، مقدار آماره

پراکندگی نقاط مربوط به مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل  نمودار 4-5 بینی کرده است. شکلقبولی پیش

دهد. لعه نشان میبارش ماهانه حوضه آبریز مورد مطا را در محورهاي عمود بر هم براي سري AR(1) از مدل

  ارائه شده است.  6-5در جدول  AR(1)نتایج تحلیل آماري مدل 

  

  اي حوضه آبریز ارسسري ماهانه بارش منطقه سازيمدل دقت يآمار لیتحل -6-5جدول 

  مدل برازشی RMSE (mm)  ضریب همبستگی

838/0  56/9  AR(1)  

  باشد. اي حوضه آبریز ارس نیز به صورت زیر میبارش ماهانه منطقه سري AR(1)رابطه ریاضی مدل 

)5-31 (  10.1694t t tZ Z    

ر د باشد.سري تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت می tسري نرمال استاندارد و  tZکه در آن 

t.نهایت مدل بارش با توجه به فرمول  tQ Q S Z  آید که در آن به دست میQ  ،میانگین دبی جریانS 
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  مشخص شده است.  31-8در رابطه  tZانحراف معیار و تابع 

  

 ي بارش ماهانهسر يبرا AR(1) مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -3-5شکل 

 1391تا  1382حوضه آبریز ارس در دوره آماري 

  

در دوره  AR(1) خطی مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد به مربوط یپراکندگ نمودار -4-5شکل 

 1391تا  1382آماري 

 

به عنوان مدل مناسب، از این مدل جهت تولید آمار و  AR(1)پس از آزمون نکویی برازش و انتخاب مدل 

 1392در مقیاس ماهانه بهره گرفته شد. بدین منظور دوره آماري  اي حوضه آبریز ارسبینی بارش منطقهپیش

ارائه و نمودار  7-5بینی گردیده و نتایج حاصل در جدول زمانی پیشبا استفاده از مدل منتخب سري 1401تا 

  نشان داده شده است.  5-5گرافیکی این نتایج در شکل 
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  .1401 تا 1392 يآمار دوره در ارس زیآبر حوضه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -5-5شکل 

 حوضه يبرا 1401 تا 1392 يآمار دوره در AR(1) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -7-5جدول 

  (میلی متر) ارس زیآبر

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  سال

1392 16.15 19.74 32.38 6.64 5.14 23.86 
1393 29.12 9.15 25.86 8.58 14.17 12.77 
1394 19.92 19.69 2.37 11.44 7.26 12.95 
1395 18.08 45.72 25.65 16.26 17.33 14.42 
1396 4.74 14.01 11.31 8.61 32.73 13.99 
1397 18.87 26.14 18.95 12.21 17.52 30.34 
1398 17.72 22.94 21.39 15.73 19.65 16.35 
1400 15.24 14.09 15.53 8.05 7.84 17.75 
1401 4.44 16.18 12.13 10.58 6.68 19.55 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
12.06 16.63 12.21 12.70 13.16 14.44 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
14.83 23.34 17.55 13.62 14.84 20.66 
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 يبرا 1401 تا 1392 يآمار دوره در AR(1) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -7-5ادامه جدول 

  (میلی متر) ارس زیآبر حوضه

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  سال

1392 39.71 43.29 57.42 26.54 4.00 2.84 277.73 
1393 23.00 61.95 29.28 15.33 26.49 4.51 260.21 
1394 19.46 38.24 21.92 3.63 6.32 5.15 168.35 
1395 45.65 55.27 11.41 38.21 24.68 7.35 320.02 
1396 51.06 98.74 18.73 29.97 7.65 5.91 297.44 
1397 24.19 44.55 40.19 18.10 0.88 7.66 259.62 
1398 35.31 30.23 15.15 6.70 2.04 17.04 220.24 
1400 25.15 57.35 40.77 11.34 16.55 2.60 232.25 
1401 44.81 51.62 30.98 7.16 7.98 26.28 238.39 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
37.87 49.99 39.09 20.43 11.33 9.23 249.13 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
35.39 53.17 36.02 19.15 10.30 11.07 269.94 

  

  دریاچه ارومیه یزبارش ماهانه حوضه آبر يسر سازيمدل یجنتا -5-10

اي حوضه آبریز دریاچه ارومیه ایستا بوده و بنابراین دهد که سري بارش منطقهنشان می ADFنتایج آزمون 

بینی بارش ماهانه  این حوضه استفاده کرد. بدین منظور دو مدل زمانی براي پیشهاي سريتوان از مدلمی

AR  وARMA هاي تعدادي از مدل 8-5اي برازش داده شد. جدول هاي ماهانه بارش منطقهبر روي سري

دهد. به طوري که از این جدول بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه را نشان می برازش شده بر روي سري

، کمترین مقدار معیار آکایکه را به خود اختصاص داده و بنابراین، به عنوان AR(3) مدلتوان نتیجه گرفت می

  بینی بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه تشخیص داده شد. مناسب براي پیش مدل

بینی بارش حوضه آبریز دریاچه ارومیه آزمون جهت برازش و پیش AR(3) قبل از استفاده از مدل

نتایج آزمون نکویی برازش را با استفاده از روش پورت مانتئو نشان  9-5نکویی برازش انجام شد. جدول 

براي مدل منتخب کمتر از مقدار  Qتوان نتیجه گرفت مقدار آماره دهد. به طوري که از جدول مذکور میمی

باشد. بنابراین، نتایج حاصل از این روش صحت و کفایت درصد می 5داري کاي اسکور جدول در سطح معنی

-1381درصد داده (دوره آماري  85نماید. در مطالعه حاضر براي تخمین پارامترها از را تایید می AR(3) مدل

  ) نیز براي تست مدل انتخاب شد. 1382-1391درصد بقیه (دوره آماري  15) استفاده گردید و 1345
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  .هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه ايمنطقه بارش ماهانه يسر يرو بر شده برازش هايمدل از يتعداد -8-5جدول 

  مدل  AICCمعیار 

38/1195  AR(3) 

23/1587  AR(4)  

20/1589  AR(5) 

42/1586  ARMA(1,1)  

30/1588  ARMA(1,2)  

89/1587  ARMA(2,1) 

96/1589  ARMA(2,2) 

83/1587  ARMA(3,1) 

88/1587  ARMA(3,2) 

  

حوضه آبریز دریاچه  يامنطقه بارش ماهانه يسر برازشی AR(3) مدل مانتئو پورت آزمون نتایج  -9-5جدول 

  .ارومیه

  مدل
تعداد 

 داده
 رتاخی

درجه 

  آزادي

سطح معنی 

 داري

پورت  مارهآ

  مانتئو

 مقدار جدول

)2( 
 نتیجه آزمون

AR(3) 444  100  97 5 مورد قبول  3/124  33/88 درصد 

  

بارش ماهانه  براي سري AR(3) بینی شده حاصل از مدلنمودار مقادیر مشاهداتی و مقادیر پیش 6-5 شکل

توان طوري که از این شکل میدهد. به نشان می 1382-1391حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در دوره آماري 

بوده و مدل مذکور مقادیر بارش ماهانه حوضه آبریز دریاچه ارومیه  726/0معادل  2Rنتیجه گرفت، مقدار آماره

پراکندگی نقاط مربوط به مقادیر مشاهداتی و  نمودار 7-5 بینی کرده است. شکلرا با دقت قابل قبولی پیش

بارش ماهانه حوضه آبریز دریاچه  را در محورهاي عمود بر هم براي سري AR(3) حاصل از مدل محاسباتی

  ارائه شده است.  10-5در جدول  AR(3)دهد. نتایج تحلیل آماري مدل ارومیه نشان می

  اي حوضه آبریز دریاچه ارومیهبارش منطقهسري ماهانه  سازيمدل دقت يآمار لیتحل -10-5جدول 

  مدل برازشی RMSE (mm)  ضریب همبستگی

852/0  51/15  AR(3)  
  

  باشد. اي حوضه آبریز دریاچه ارومیه نیز به صورت زیر میبارش ماهانه منطقه سري AR(3)رابطه ریاضی مدل 

)5-32 (  
1 2 30.1208 0.0418 0.0937t t t t tZ Z Z Z        
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ر د باشد.سري تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت می tسري نرمال استاندارد و  tZکه در آن 

t.نهایت مدل بارش با توجه به فرمول  tQ Q S Z  آید. به دست می  

  

 ماهانه بارش يسر يبرا AR(3) مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -6-5شکل 

  1391 تا 1382 يآمار دوره در هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه

  

 

 دوره در AR(3) یخط مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد به مربوط یپراکندگ نمودار -7-5شکل 

 .1391 تا 1382 يآمار
  

به عنوان مدل مناسب، از این مدل جهت تولید آمار و  AR(3)پس از آزمون نکویی برازش و انتخاب مدل 

اي حوضه آبریز دریاچه ارومیه در مقیاس ماهانه بهره گرفته شد. بدین منظور دوره بینی بارش منطقهپیش
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-5بینی گردیده و نتایج حاصل در جدول زمانی پیشبا استفاده از مدل منتخب سري 1401تا  1392آماري 

 نشان داده شده است. 8-5ارائه و نمودار گرافیکی این نتایج در شکل  11

  

 تا 1392 يآمار دوره در دریاچه ارومیه زیآبر حوضه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -8-5شکل 

1401.  

 حوضه يبرا 1401 تا 1392 يآمار دوره در AR(3) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -11-5جدول 

  .)متر یلیم( هیاروم اچهیدر زیآبر

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  سال

1392 14.29 38.85 38.41 32.17 33.22 38.59 
1393 18.37 59.81 54.24 30.25 48.34 37.48 
1394 24.61 54.31 28.11 38.58 43.63 44.06 
1395 16.84 92.33 44.10 23.01 35.62 32.99 
1396 11.50 51.71 28.50 34.35 37.03 52.94 
1397 12.94 48.08 33.05 26.80 44.21 39.89 
1398 18.74 42.12 43.67 38.78 28.29 59.45 
1400 22.75 98.94 40.92 33.30 36.52 41.67 
1401 10.80 25.45 38.33 35.50 29.67 48.34 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
19.47 30.38 18.28 33.39 49.22 57.24 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
15.65 46.62 38.10 35.50 39.03 50.54 
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 يبرا 1401 تا 1392 يآمار دوره در AR(3) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -11-5ادامه جدول 

  .)متر یلیم( هیاروم اچهیدر زیآبر حوضه

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  سال

1392 55.64 55.49 16.22 0.68 3.48 7.49 334.52 
1393 54.92 45.47 18.26 0.82 1.20 12.24 381.40 
1394 67.47 76.22 7.77 10.42 1.82 0.26 397.27 
1395 64.65 48.38 22.32 12.23 3.91 3.58 399.97 
1396 27.91 72.14 24.74 4.87 0.21 2.76 348.66 
1397 47.65 59.64 6.94 1.30 5.10 5.24 330.84 
1398 71.65 64.76 8.25 11.31 1.43 5.81 394.25 
1400 59.29 61.77 1.63 1.52 1.88 2.80 403.01 
1401 81.55 45.07 20.62 10.35 1.96 0.33 347.99 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
76.32 83.04 16.81 4.32 3.43 3.76 395.66 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
63.29 61.12 17.96 4.98 2.23 3.51 378.53 

  

  زاب یزبارش ماهانه حوضه آبر يسر سازيمدل یجنتا -5-11

ز توان ااي حوضه آبریز زاب ایستا بوده و بنابراین میدهد که سري بارش منطقهنشان می ADFنتایج آزمون 

و  ARبینی بارش ماهانه  این حوضه استفاده کرد. بدین منظور دو مدل زمانی براي پیشهاي سريمدل

ARMA هاي برازش تعدادي از مدل 12-5اي برازش داده شد. جدول ماهانه بارش منطقههاي بر روي سري

توان نتیجه گرفت دهد. به طوري که از این جدول میبارش حوضه آبریز زاب را نشان می شده بر روي سري

 ناسبم ، کمترین مقدار معیار آکایکه را به خود اختصاص داده و بنابراین، به عنوان مدلARMA(1,1) مدل

  بینی بارش حوضه آبریز زاب تشخیص داده شد. براي پیش

بینی بارش حوضه آبریز زاب آزمون نکویی برازش جهت برازش و پیش ARMA(1,1) قبل از استفاده از مدل

 دهد. به طورينتایج آزمون نکویی برازش را با استفاده از روش پورت مانتئو نشان می 13-5انجام شد. جدول 

براي مدل منتخب کمتر از مقدار کاي اسکور جدول  Qتوان نتیجه گرفت مقدار آماره مذکور میکه از جدول 

 ARMA(1,1) باشد. بنابراین، نتایج حاصل از این روش صحت و کفایت مدلدرصد می 5داري در سطح معنی

) 1345-1381ي درصد داده (دوره آمار 85نماید. در مطالعه حاضر براي تخمین پارامترها از را تایید می

  ) نیز براي تست مدل انتخاب شد. 1382-1391درصد بقیه (دوره آماري  15استفاده گردید و 

  زاب زیآبر حوضه ايمنطقه بارش ماهانه يسر يرو بر شده برازش هايمدل از يتعداد -12-5جدول 
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  مدل  AICCمعیار 

65/1196  AR(1) 

28/1197  AR(2)  

15/1196  AR(3) 

55/1193  ARMA(1,1)  

72/1195  ARMA(1,2)  

14/1198  ARMA(2,1) 

45/1200  ARMA(2,2) 

  

  زاب زیآبر حوضه يامنطقه بارش ماهانه يسر برازشی AR(3) مدل مانتئو پورت آزمون نتایج  -13-5جدول 

  مدل
تعداد 

 داده
 رتاخی

درجه 

  آزادي

سطح معنی 

 داري

پورت  مارهآ

  مانتئو

 مقدار جدول

)2( 
 نتیجه آزمون

ARMA(1,1) 444  100  98 5 مورد قبول  3/124  7/105 درصد 

  

بارش  براي سري ARMA(1,1) بینی شده حاصل از مدلنمودار مقادیر مشاهداتی و مقادیر پیش 13-3 شکل

توان نتیجه دهد. به طوري که از این شکل مینشان می 1382-1391ماهانه حوضه آبریز زاب را در دوره آماري 

بوده و مدل مذکور مقادیر بارش ماهانه حوضه آبریز زاب را با دقت قابل  795/0معادل  2Rگرفت، مقدار آماره

پراکندگی نقاط مربوط به مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل  نمودار 9-5 بینی کرده است. شکلقبولی پیش

دهد. نتایج بارش ماهانه حوضه آبریز زاب نشان می را در محورهاي عمود بر هم براي سري AR(3) از مدل

  ارائه شده است.  14-5در جدول  ARMA(1,1)تحلیل آماري مدل 

 اي حوضه آبریز زابسري ماهانه بارش منطقه سازيمدل دقت يآمار لیتحل -14-5جدول 

  مدل برازشی RMSE (mm)  ضریب همبستگی

891/0  76/25  ARMA(1,1)  
  

  باشد. اي حوضه آبریز زاب نیز به صورت زیر میبارش ماهانه منطقه سري ARMA(1,1)رابطه ریاضی مدل 

)5-33 (  
1 10.5632 0.44428t t t tZ Z       

ر د باشد.سري تصادفی نرمال با میانگین صفر و واریانس ثابت می tسري نرمال استاندارد و  tZکه در آن 

t.نهایت مدل بارش با توجه به فرمول  tQ Q S Z  آید. به دست می  



	 هاي آبریز استان آذربایجان غربیاي حوضههاي منطقهبینی بارشپیش – پنجمفصل 

 

277 

 

 

 بارش يسر يبرا ARMA(1,1) مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -9-5شکل 

  .1391 تا 1382 در دوره آماري زاب زیآبر حوضه ماهانه

 

  

 در ARMA(1,1) یخط مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد به مربوط یپراکندگ نمودار -10-5شکل 

  .1391 تا 1382 يآمار دوره

  

به عنوان مدل مناسب، از این مدل جهت تولید آمار  ARMA(1,1)پس از آزمون نکویی برازش و انتخاب مدل 

بدین منظور دوره آماري اي حوضـــه آبریز زاب در مقیاس ماهانه بهره گرفته شـــد. بینی بارش منطقهو پیش

ارائه  15-5بینی گردیده و نتایج حاصل در جدول زمانی پیشبا استفاده از مدل منتخب سري 1401تا  1392
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  نشان داده شده است. 11-5و نمودار گرافیکی این نتایج در شکل 

  

  .1401 تا 1392 يآمار دوره در زاب زیآبر حوضه ماهانه بارش شده ینبیشیپ و یمشاهدات ریمقاد -11-5شکل 

  

 يبرا 1401 تا 1392 يآمار دوره در ARMA(1,1) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -15-5جدول 

  .)متر یلیم( زاب زیآبر حوضه

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر  سال

1392 22.86 81.43 62.78 68.39 88.33 96.02 
1393 18.27 42.29 111.15 53.06 127.54 154.24 
1394 5.98 25.87 45.40 74.83 116.99 86.45 
1395 17.57 36.93 70.03 61.94 60.71 67.41 
1396 28.72 92.95 83.81 65.02 60.42 85.79 
1397 18.68 60.19 97.16 79.46 47.72 71.81 
1398 7.10 78.67 53.87 51.77 81.96 78.72 
1400 8.46 106.97 112.35 89.08 100.27 139.27 
1401 0.88 46.53 98.24 59.48 88.58 116.29 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
4.08 86.95 112.74 73.12 90.09 96.49 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
17.99 68.91 77.68 71.75 84.63 96.86 
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 تا 1392 يآمار دوره در ARMA(1,1) مدل از حاصل شده ینبیشیپ ماهانه بارش ریمقاد -15-5ادامه جدول 

  .)متر یلیم( زاب زیآبر حوضه يبرا 1401

 ساالنه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین  سال

1392 117.56 99.89 4.06 2.13 0.10 2.89 646.44 
1393 78.15 44.91 1.81 0.89 0.82 4.42 637.55 
1394 45.70 57.78 11.90 0.26 2.12 0.25 473.53 
1395 76.74 38.77 7.73 2.52 0.42 3.09 443.86 
1396 80.08 29.65 0.21 1.43 0.46 0.49 529.04 
1397 98.48 52.80 3.11 3.48 1.11 0.90 534.89 
1398 72.94 41.62 5.60 0.38 1.42 0.95 474.62 
1400 81.74 18.88 9.45 1.95 2.50 2.16 673.06 
1401 86.15 20.81 0.93 1.14 2.34 2.86 524.23 

  (mm)بارش  میانگین

 (دوره مشاهداتی)
131.66 34.32 1.93 0.64 1.56 2.82 636.40 

  (mm)بارش  میانگین

  بینی)(دوره پیش
95.10 56.46 8.44 1.17 1.06 1.33 581.35 
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  منابع

هاي استوکاستیک منطقه اي جریان ساالنه حوضه هاي . مدل1384نگار ب. ابریشمچی ا. تجریشی م. چهره

 .48-57): 1(1آبریز غرب ایران. مجله منابع آب ایران. 

ریزي ژنتیک و . ارزیابی دقت برنامه1391قربانی م. ع.  .خلیلی ك .فاخري فرد اپژوه ي. احمدي ف. دین

(مطالعه موردي رودخانه باراندوزچاي). بینی جریان روزانه رودخانه شبکه عصبی مصنوعی در پیش

 بهمن، دانشگاه شهید چمران، اهواز. 5تا  3نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی رودخانه، 

سازي دبی جریان رودخانه با . مدل1391قربانی م. ع.  .خلیلی ك .فاخري فرد اپژوه ي. احمدي ف. دین

: رودخانه باراندوزچاي). اولین کنفرانس ملی زمانی (مطالعه موردي هاي خطی سرياستفاده از مدل

  )، تهران.هاي کشوربزرگ وزارت کشور(مرکز همایشاسفند، تاالر  20دستیابی به توسعه پایدار، 

بینی جریان رودخانه با استفاده . پیش1392قربانی م. ع.  .خلیلی ك .فاخري فرد اپژوه ي. احمدي ف. دین

العه موردي: رودخانه باراندوزچاي ارومیه). دومین کنفرانس بین زمانی (مطهاي غیرخطی سرياز مدل

  اردیبهشت، دانشگاه باهنر کرمان، کرمان. 19و  18المللی آب و خاك و گیاه و هوا، 

در  یسنجباران هايیستگاها ینهانتخاب به.  1390 ی، م.واقف ي، م.،جز يساالر م.، مسلم زاده، .،آ یب،اد

 نیچهارم یتم،الگور یکو ژنت یستیکتوسط روش ژئواستات موجود یسنجباران هايیستگاها ینب

  .یرکبیرام یتهران، دانشگاه صنعت یران،منابع آب ا یریتکنفرانس مد

 هايیستگاها سازيینهو به یابیمکان .1389 ی، ح.زارعت یستهو شا یرینی، ا.ابش م.، مکرم، ع.، ي،ازغد یاعم

 ي، تهران، سازمان نقشه بردار89 یکژئومات یشخوزستان)، هماشمال شرق  ي(مطالعه مورد یسنجباران

 .کشور

  . الگوریتم ژنتیک. موسسه انتشارات دانشگاه صنعتی شریف.1388البرزي م. 

حوضه آبریز دریاچه ارومیه. جلد اول، انتشارات سازمان  -. فرهنگ جغرافیایی رودهاي کشور1381بی نام. 

  روهاي مسلح، چاپ اول.جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نی
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بینی جریان ساالنه رودخانه با استفاده از مدل خود همبسته . پیش1388پرویز ل. خلقی م. فاخري فرد ا. 

 .65-82):1(19تجمعی میانگین متحرك و رگرسیون فازي. مجله دانش آب و خاك (دانشگاه تبریز). 

استان  یهواشناس یستگاههايا یمکان یلتحل. 1389 ی، د.و نوراله ، ب.پروانه ، م.،زند یلشن آ.، یی،پورطوال

 یالملل ینکنفرانس ب ین)، اولWMO( یجهان یسازمان هواشناس يلرستان براساس استانداردها

  طی.یو علوم مح یشرفتهپ يعلوم و تکنولوژ یالملل ینآب، خاك و هوا، کرمان، مرکز ب یاه،گ يمدلساز

. برآورد مصرف روزانه آب شهر تهران با استفاده از 1387ب. تابش، م. دینی، م. خوش خلق، ع ج. زهرائی، 

  . 57-65): 2(4سري زمانی. مجله تحقیقات منابع آب آیران. 

  ص. 314)، انتشارات دانشگاه تهران، یستیکآمار (ژئواستات ین. زم 1377پاك، ع. ا.  یحسن

درونیابی در مطالعات منابع هاي مختلف . تحلیل روش 1387حسینی شفیع، ر.، علی محمدي سراب، ع. 

قهاوند). دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، -آبهاي زیرزمینی (مطالعه موردي دشت رزن

  .334-314اهواز، صفحات 

)، انتشارات جهاد دانشگاهی GISسیستم اطالعات جغرافیایی ( .1387ع. و بیدخوري، س ر. حسین زاده

  .مشهد

غربی با تکنیک . تعیین بیالن آبی استان آذربایجان1384قهرمانی ا.  حصاري ب. خلیلی ك. غنی پور ر،

GIS.طرح تحقیقاتی سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان آذربایجان غربی . 

. تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه در 1391خلیلی ك. احمدي ف. عبقري ه. بشارت س. 

ودخانه باراندوزچاي). نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی هاي زمانی مختلف (مطالعه موردي رمقیاس

 بهمن، دانشگاه شهید چمران، اهواز. 5تا  3رودخانه، 

. تحلیل روند و ایستایی جریان رودخانه به منظور 1389خلیلی ك. فاخري فرد ا. دین پژوه ي. قربانی م. ق. 

  .61-72): 1(20انشگاه تبریز).هاي زمانی هیدرولوژیکی. مجله دانش آب و خاك (دسازي سريمدل
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سازي هاي غیرخطی جهت مدل. کاربرد مدل1389خلیلی ك. فاخري فرد ا. دین پژوه ي. قربانی م. ق. 

هاي کوتاه مدت رودخانه (مطالعه موردي رودخانه شهرچاي ارومیه). پایان نامه دکترا، دانشکده جریان

 کشاورزي، دانشگاه تبریز.

) تحلیل روند تغییرات بارندگی ساالنه، فصلی و ماهانه پنج ایستگاه 1383واد (خلیلی، علی و بذرافشان، ج

 .33-25ص  1قدیمی ایران در یکصد و شانزده سال گذشته، مجله بیابان، جلد نهم، شماره 

. آنالیز فرکانس خشکسالی و طرح مخازن براي مصارف کشاورزي وشرب (مطالعه موردي 1380خلیلی ك. 

  ارومیه). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تبریز.رودخانه شهرچاي 

هاي سري زمانی (مطالعه بینی روند خشکسالی هواشناسی توسط مدل. پیش1383خلیلی ك. حصاري ب. 

آبان،  27الی  26موردي ایستگاه سینوپتیک ارومیه). اولین کنفرانس ساالنه مدیریت منابع آب ایران. 

  ، دانشگاه تهران.دانشکده فنی

مدت و فراوانی خشکسالی و طرح  –. آنالیز منحنی هاي شدت 1386خلیلی ك. فاخري فرد ا. حصاري ب. 

 اردیبهشت، دانشگاه تبریز. 13الی  11مخازن براي کشاورزي و شرب. سومین کنگره عمران 

رآیند جریان رودخانه . بررسی غیرخطی بودن ف1390دین پژوه ي. قربانی م. ع.  .فاخري فرد ا .خلیلی ك

 .25-37): 2(21. مجله دانش آب و خاك دانشگاه تبریز. BDSبا استفاده از آزمون 

هاي زمانی به منظور تعیین روند پارامترهاي سري. کاربرد مدل1391دودانگه ا. عابدي کوپایی ج. گوهري ع. 

رزي و منابع طبیعی (علوم آب اقلیمی در آینده در راستاي مدیریت منابع آب. مجله علوم و فنون کشاو

  .59-74): 59(16و خاك). 

بررسی تغییرات سرعت باد در ارتفاع ده متري ). 1385رحیم زاده، ف.، محمدیان، ن. و اکبري نژاد، س. ج. (

  .21-7. ص 63-62. مجله نیوار شماره از سطح زمین

سنجی بر مبناي بارش ي بارانهابهینه سازي شبکه ایستگاه.  1389، ب. ثقفیان، س.، رحیمی بندرآبادي

  .36-27):12(4 ;1389مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران پاییز ، ماهانه و ساالنه
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ه مطالع يآمار ینزم يهاروش یريبکارگ ساالنه با یبارندگ یلو تحل یبررس .1392 ي، م.و دلبر ا. ی،رسول

سالم، همدان، شرکت  یستز یطو مح يکشاورز یدارتوسعه پا یمل یشهما یندوم یالم،استان ا يمورد

 .فردا یستز یطمح یشاناندهم

آماري و آمارکالسیک در ترسیم هیدروگراف هاي زمین. مقایسه روش1386زارعی، ح. و آخوندعلی، ع.م. 

  ص.71واحد آب زیرزمینی. طرح پژوهشی سازمان آب و برق خوزستان. 

هاي آبخیز، نشریه شماره العات فیزیوگرافی در حوضهسازمان برنامه و بودجه، وزارت نیرو، دستورالعمل مط

160 ،1375. 

هاي کریجینگ و کوکریجینگ در . کاربرد و ارزیابی روش 1388ساالري جزي، م.، زارعی، ح.، تقیان، م. 

). دومین همایش ملی اثرات 86-85(سال آبی آب ي تراز سطح آب زیرزمینی دشت میانمحاسبه

  یت آن، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی اصفهان.خشکسالی و راهکارهاي مدیر

هاي دبی جریان. دومین کنفرانس ملی . تعیین مدل سري زمانی داده1383سعیدیان ي. عبادي ح. 

 اردیبهشت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شیراز. 24تا  23دانشجوئی منابع آب و خاك. 

 پارامترهاي بررسی براي جدید آبی بیالن روش یک ارائه. 1390مهدیان م. ح.  خزایی م. مالیی ع. شفیعی ا.

اسفند،  11تا 10کشور،  خاك و آب منابع مدیریت و آبخیزداري سراسري کنفرانس آبی. پنجمین بیالن

  کرمان، کرمان. باهنر شهید دانشگاه

بارش ماهانه و  يامنطقه ییراتتغ یبررس .1385 ز. مقدم، يزواره ا ی، ر.،مومن.، ه م. فر،ينظر م.، ی،شقاق

از منابع  يبهره بردار يامنطقه یشهما ینآمار، اول ینزم يهاساالنه حوضه کارون با استفاده از روش

 .دانشگاه شهرکرد کرد،ها)، شهرها و چالشرود (فرصت یندهکارون و زا يآب حوضه ها

. آماريین هاي زمبارش با استفاده از روش یمکان یعتوز ینآمار در تخم یلتطو یر. تأث 1390ر.  راد،یصادق

 چمران اهواز. یدارشد، دانشگاه شه یکارشناس نامهیانپا



	منابع

 

284 

 

- پیش و رودخانه جریان سازيدرشبیه اتفاقی هايمدل از استفاده. 1388 م. ب.شریفی  . ج. ور صباغیان 

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت  .زمانی هايسري تحلیل توسط رودخانه ساالنه متوسط دبی بینی

  ، شاهرود.دانشگاه صنعتی شاهرودمرداد،  27تا  25، منابع آب

بینی دبی جریان ماهانه رودخانه کرخه با استفاده از ایسه پیش. مق1387طرازکار م ح. صدق آمیز ع. 

  .51-58: 80زمانی و هوش مصنوعی. مجله پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی. هاي سريروش

 .اصول هیدرولوژي کاربردي، انتشارات آستان قدس رضوي .1384ا.  علیزاده،

هاي نروفازي جریان رودخانه با استفاده از روشبینی دبی . پیش1387فتح آبادي ا. سالجقه ع. مهدوي م. 

 . 21-30): 5(2زمانی. مجله علوم و مهندسی آبخیزداري ایران. هاي سريو مدل

ریزي ژنتیک بینی جریان رودخانه با استفاده از برنامه. پیش1388فربودنام ن، قربانی م ع، اعلمی م ت، 

  .107-123): 4(19و خاك (دانشگاه تبریز). (مطالعه موردي: رودخانه لیقوان). مجله دانش آب 

. تخمین بیشینه، متوسط و کمینه دماي شهر تبریز با استفاده از 1389قربانی م ع. شیري ج. کاظمی ه. 

  .87-104): 1(20هاي هوش مصنوعی. مجله دانش آب و خاك (دانشگاه تبریز). روش

مانی سرعت باد در گستره اقلیمی ایران. مجله ). بررسی روند تغییرات ز1389قهرمان، ن. و قره خانی، ا. (

  .43-31): 4( 1آبیاري و زهکشی ایران. 

). تغییرات شدید بارندگی در نقاط مختلف کشور در ده سال اخیر، اولین کنفرانس 1375کمالی، غ. ع (

 منطقه اي تغییر اقلیم، تهران.

انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر چاپ اول،  .. هیدرولوژي پیشرفته1384 ش.. عراقی نژاد مکارآموز 

   .صفحه 464. (پلی تکنیک تهران)

هاي باران سنجی با بررسی تراکم شبکه ایستگاه.  1389، م.ب. شریفی، ب.، قهرمان، ب.، کسایی رودسري

مجله ، هاي زمین آماري (مطالعه موردي: استان هاي خراسان رضوي، شمالی و جنوبی)استفاده از روش

 .44-35):10(4 ;1389ی آبخیزداري ایران بهار علوم و مهندس
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 بینی. مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سري زمانی در پیش1385کفیل م. ضیاء تبار احمدي م. 

بهمن، دانشکده مهندسی عمران،  4الی 3میزان جریان رودخانه. دومین کنفرانس مدیریت منابع آب. 

  دانشگاه صنعتی اصفهان.

جنکینز در  -هاي باکس. مقایسه دقت مدل1393پور م. علی ع م، رادمنش ف، و کاشفیگالبی م ح، آخوند 

 .61-72): 3(29. نامه تحقیقات جغرافیاییفصلسازي بارندگی فصلی. مدل

 ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، واحد تفرش، انتشارات مبانی زمین آمار.  1373مدنی، ح. 

  ص. 659

هاي سنجی با استفاده از روشبهینه سازي شبکه باران.  1387، ع. رحیمی خوب، ا.، درویشی، م.، مشعل

 .52-43):2(2 ;1387مجله آبیاري و زهکشی ایران ، زمین آماري (مطالعه موردي: استان خوزستان)

 ز روشسنجی استان گلستان با استفاده ا. ارزیابی تراکم شبکه باران1390زاده، ر. و شیخ، و.ب. مصطفی

(پیاپی  4(24 ;1390زمستان  ،همبستگی مکانی. پژوهش هاي آبخیزداري (پژوهش و سازندگی)

93:((79-87.  

  . مهندسین مشاور جاماب.1384). 3تا  1مطالعات برنامه جامع سازگاري با اقلیم (جلدهاي 

صادقی سافر ن، و ایلدرومی ع. معروفی ص،  سال بینییشپ. 1393فر م، پار شک ستفا یخ سريبا ا  ده از 

شاخص ، SARIMA یزمان ستان همدان یهناح در SPIو  شاورزي. مرکزي ا شریه پژوهش آب در ک ، ن

28)1 :(225-213. 

 .1381هیدرولوژي کاربردي، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران،  .1381م.  مهدوي،

هاي یابی در تخمین دادهبررسی روشهاي مختلف میان.  1382، م. موسوي نژاد، ن.ق.، غیاثی، م.ح.، مهدیان

 ;1382علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعی بهار ، مجله بارندگی ماهیانه در ناحیه مرکزي ایران

7)1:(33-46. 
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 . کاربرد روش هاي زمین آمار در مطالعات توزیع مکانی بارش 1390میرموسوي، س.ح. و میریان، م. 

، 16ی جغرافیا و برنامه ریزي(دانشگاه تبریز)، سال پژوهش-(مطالعه موردي: استان کرمان)، نشریه علمی

 .178-153، صفحات 1390، زمستان 38شماره 

اولین . زمانی دبی ماهیانه رودخانه طرق مشهدهاي سريتحلیل داده. 1390س.  ق. پ. و آرام میرزایی

 .دانشگاه آزاد ابرکوهبهمن،  13، همایش منطقه اي توسعه منابع آب

غرب ایران در سه هاي شمال). تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه1389پژوه ي (میرعباسی ر. و دین

  .757-768): 4( 24دهه اخیر. نشریه آب و خاك، 

). ارزیابی خصوصیات زمانی روند بارش (مطالعه موردي: شمال غرب ایران). گزارش 1389میرعباسی، ر (

  ان شرقی.اي استان آذربایجطرح تحقیقاتی، شرکت سهامی آب منطقه

هاي شمالغرب ایران در سه دهه . تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه1389ي.  پژوهو دین  میرعباسی ر.

  . 757-768): 4(24اخیر، مجله آب و خاك (دانشگاه فردوسی مشهد). 

براي آمار . ارزیابی برخی روشهاي جدید زمین 1389نادي، م. خلیلی، ع.، پورطهماسبی، ك.، بذرافشان، ج. 

هاي بارندگی در منطقه چهارباغ گرگان. چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران، تهران. میانیابی داده

 .13-10موسسه ژئوفیزیک، فیزیک فضا، صفحات 

 یزماني سر مدل با استفاده ازرودخانه  انیجر ینیبشیپ. 1391ناوه ه، خلیلی ك، اعلمی م ت، بهمنش ج. 

خاك  و آب . نشریه)ي ارومیهشهرچا و يباراندوزچا هايرودخانه يمورد مطالعه( دوخطی یخطریغ

  .1299-1307): 5(26(دانشگاه فردوسی مشهد). 

زمانی دبی رودخانه سومبار با هاي سريبینی سیالب از طریق داده. پیش1389نخعی م. میرعربی ع. 

  .901-915): 1(4جنکینز. نشریه زمین شناسی مهندسی.  -استفاده از مدل باکس

در  یسنجباران هايیستگاها یابیمکان یسهمقا .1392 ح. سبکبار، یفرج.، ه یمند، م يمحمود س.، یف،نظ

 یمهندس یکنگره مل ین، هفتمGIS یطخطا در مح یانسو وار یآنتروپ یارحوضه کرخه با استفاده ازمع

  .و بلوچستان یستانعمران، زاهدان، دانشگاه س
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تحلیل پیشبینی روند بارش و دما با استفاده . 1389صحنه ب، و یوسفی ي.  پور ح، سماکوش ج م،ویسی

 .63-77): 12(4نامه جغرافیا. . فصلARIMA هاي سري زمانیمدل از
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