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 .1کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران
 .2استاديار گروه مهندسی آب ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران
 .3استاديار گروه مهندسی منابع آب ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشیار گروه آب و هواشناسی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه کردستان
(تاریخ دریافت 0931/10/10؛ تاریخ تصویب )0931/10/01

چکیده
دادههای بارش پايگاههای واکاویشدۀ اقلیمی بهدلیل شبکهبندی منظم و پوشش مکانی و زمانی زياد در همۀ نقاط ،برای انجاا
پژوهشهايی مانند پیشبینی اقلیمی ،مدلسازی تغییر اقلیم ،مديريت منابع آب و مادلساازی هیادرولوکيکی ،باهخصاو

در

مناطق بدون دادههای مشاهداتی ،کاربردهای زيادی دارند .از اينرو ،در اين پژوهش ،شبیهسازی هیدرولوکيکی با بهرهگیاری از
مدل  SWATو پايش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص  SPIو  SDIدر منطقۀ درياچاۀ مهاارلو و ارزياابی دقات زماانیا
مکانی پايگاه دادۀ ملی اسفزاری در مقايسه با ايستگاههای مشاهداتی بهعناوان مرعاع روی ايان گساترۀ مکاانی ارزياابی شاد.
يافتههای بهدستآمده از شبیهسازی رواناب روی گسترۀ واکاویشده بیانکنندۀ دقت بسیار زياد اين پايگاه در مقايسه با مقاادير
رواناب شبیهسازیشده توسط ايستگاههای مشاهداتی اسات .ضاري

تبیاین و کاارايی ناش باهطاور متوساط دقات  0/6را در

شبیهسازی از خود نشان دادهاند .دقت پايگاه دادۀ يادشده در فصول سرد و بارانی بسیار بیشاتر از فصال گار ساال اسات .در
ماههای پربارش ضري

همبستگی حدود  0/58و شاخص  PODبیش از  0/9را نشان مایدهاد .همچناین ،از آنجاا کاه دقات

برآورد پايش خشکسالی در اين پايگاه طی بازۀ زمانی واکاویشده بسیار زياد است ،میتوان گفت که از اين پايگاه داده میتوان
به عنوان يک پايگاه قابل اعتماد و عايگزين در شبیهسازی رواناب و خشکسالی برای مناطقی بهره گرفت که سریهاای زماانی
بارش همراه با کمبودهای آماری هستند.
کلیدواژگان :پايگاه واکاویشده ،درياچۀ مهارلو ،شاخصهای  SPIو  ،SDIمدل .SWAT

 نویسنده مسئول

Email: Javadis@ut.ac.ir
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مقدمه
بارش مهمترین سنن ۀ جنوی اسن هن هنارهریی مهنم
اساسننی یر چرخننۀ هینندر لوژی ر ییهننای منندلهننای
قابل اطمینان بنوین
هیدر لوژیکی یاری ] .[1بنابراین ،یق
یایههننای مربننو بن ن یر مقیناس زمننانی مکننانی بننرای
شبی سازیهای تغییر اقلیم ،پیشبینی سیالب مدلسنازی
بننارش ر اننناب اهمی ن ارا انننی یاری .سیس ن مهننای سننن ی
اننندازهگیننری بننارش بنن یایننل مخ لفننی نظیننر ،خطننای
اندازهگیری ،هزینۀ زیای صعبالعبنور بنوین برخنی منناط
قابلی راهاندازی یر همۀ مناط را ندارند ] .[2با جنوی اینن
مشکالت پیشرا انا ری یر یه هنای اخینر پایگناههنای
جهانی بسیار زیایی برای ارائۀ اطالاعات مربو بن بنارش یر
جهان توسع یاا ن انند ،از مینان اینن پایگناههنا محصنوات
ماهوارهای نظیر  TRMM ،PERSIANN-CDRپایگاههنای
اها یشنده نظینر  NCEP CFSR CRUیقن تواننایی
زیایی یر بر ری بارش نشنان یایهانند ] .[3یر اینن مینان یر
هشور ایران برای از میان بریاش ن مشکالت یایشده یر سنال
1
 1331یانشگاه اصفهان اقندا بن سناخ پایگناه اسنفزاری
هریه اس ] .[1ارزیابی این پایگاهها ب منظنور یقن بنر ری
بارش نها یر ابعای مخ لفی قابل ان ا اسن  .بن طنور مثنال،
اعال ه بر مقایسۀ ماری این پایگاهها بنا یایههنای مشناهداتی
میتوان ب بررسی اعملکری این پایگاهها برای بر ری ر اناب
پایش مکانی خشکسالی هواشناسی اشاره هری.
یر خصوص ارزیابی پایگاههای اهنا یشنده منیتنوان بن
پژ هش اوها همکارانش ] [5اشاره هری هن ن ی ن گرا نند
یایههننای  NCEP CFSRیر شننبی سننازی ر اننناب یر منندل
 SWATبه ر از شبکۀ یایههنای مشناهداتی اعمنل منیهننند.
همین ن ی توسط ا رباچ همکارانش ] [6یر پورتوریکو برای
پایگاه  NCEP CFSRثب شده اس  .ییل سرینیواسنان ][7
با بررسی یایههنای  NCEP CFSRمقایسنۀ نهنا بنا شنبکۀ
مشاهداتی یر مناط مخ لف سنیعی یر حوضنۀ برینز ر ی
نیل ،ه شبکۀ جمع ری مشاهداتی نها تراهم همی یاشن ند،
ب این ن ی رسیدند ه تفا ت چشمگیری بنین اینن یایههنا
جننوی نننداری .مون وریننو همکننارانش ] [3یر شننبی سننازی
حوض ای یر برزیل توسط مدل  SWATب مقایسن ترهینب
محصننوات  NCEP SFSR ERAبننا یایههننای مشنناهداتی
(یانشگاه اصفهان) 1. Asfazari

پریاخ ند .یر ن ی  ،ترهیب این س پایگاه توانسن بن خنوبی
یق شبی سازی را بهبوی بخشند .یارنند همکنارانش ] [9بنا
بررسی اعملکری بارش مناهوارهای  TMPAر ی اینران ،ن ی ن
گرا ند ه این پایگاه یایۀ ماهوارهای یر غرب ایران ب یژه یر
رش هوه زاگرس اعملکری قابل قبولی را نشان یایه ح نی یر
ی رههای پربارش اعملکری به ری یاش اس  .حاجی حسنینی
همکننارانش ] [11پایگنناه  CRUیر حوضنن هننای مننرزی
ارامرزی هشور ،ه ایس گاههای مشاهداتی با تراهم هم موجوی
هس ند ،را بررسی شبی سازی هیدر لوژیکی هریند ن ی ن
گرا ند هن اینن پایگناه تنا حند زینایی قابنل ااع منای اسن .
مسعوییان همکارانش ] [11بنا مقایسنۀ پایگناه بنارش ملنی
اسفزاری با پایگاههنای جهنانی  GPCP CMAP ،2GPCCیر
سرتاسر ایران ،مشخص هریند ه همبس گی زیایی بنین اینن
پایگاهها یر ماههای پربنارش جنوی یاری .یر تحقیقنی مشناب ،
یارننند همکننارانش ] [12بننا مقایسنۀ نسننخۀ نخسن پایگنناه
1
3
اسننفزاری بننا پایگنناههننای APHRODITE ، GPCP ،GPCC
مشننخص هریننند هن بننین مقنناییر بننارش پایگنناه اسننفزاری
مشاهداتی با سایر پایگاههای یایشده اخ الف معننایاری جنوی
یاش  ،ب طوری ه این پایگاه یر بر ری بارش بن خصنوص یر
ماههای مرطوب یق زیایی یاری .یر پژ هشنی ییگنر یارنند
زندهریمی ] [1نسب ب ارزیابی یق بارش پایگناه  GPCCبنا
نسخۀ ی پایگاه اسفزاری یایههای مشاهداتی اقدا هریهانند
ه ن ایج نشنان یای پایگناه  ،GPCCبن خصنوص یر مناههنای
پربارش یر سطح هشور ایران ،یق زیایی یاری.
یر ایران رضیئی همکنارانش ] [13بنا اسن فایه از پایگناه
 NCEP NCAR GPCCب بررسنی خشکسنالی بنا شناخص
 5SPIپریاخ اند ه ن ایج ب یسن منده بینانهننندۀ یقن
همخوانی بیش ر پایگاه  GPCCبا ایسن گاه مشناهداتی بنوی .یر
پژ هشی مشاب ه یرائی بر جنریی همکنارانش ] [11یقن
چهننار پایگنناه جهننانی MERRA ،APHRODITE ،GPCC
 GLDASیر پننایش خشکس نالی یر ی رۀ  1931تننا  2111یر
ایران را ارزیابی هریند .ن ایج ،ضعف این مدلهنا را یر سنواحل
یریای خزر یق زیایی را یر غرب رش هوه زاگنرس نشنان
مییهد.
)2. Global Precipitation Climatology Center (GPCC
)3. Global Precipitation Climatology Program (GPCP
4. Asian Precipitation Highly-Resolved Observational
Data Integration Towards Evaluation of the Water
)Resources (APHRODITE
)5. Standard Precipitation Index (SPI

عینی و همکاران :ارزیابی دادههای بارش پایگاه ملی اسفزاری در برآورد رواناب و پایش خشکسالی منطقهای

یر مدلهای هیدر لوژیکی توزیعی نیم توزیعی مانند
 SWATموقعی مکانی ایس گاه بنارش یر هننار یقن ن
هارهری ارا انی یر زیایشدن یق شبی سازی یاری .یر حال
حاضر ،بررسی تفا تهای ماری این پایگناههنا چگنونگی
تأثیرگذاری ر ی خر جیهای مندل یر شنبی سنازیهنای
مخ لف هیدر لوژیکی حائز اهمین اسن ]15ن  .[13اینن
پژ هشها یر مناط بد ن یایههای مشاهداتی یا یایههنای
مشناهداتی هنم از نظننر مکنانی طننول ی رۀ زمنانی بننرای
تخمننین یننا تنندقی یننا تکمیننل یایههننای بلندمنندت یر
شنبی سنازیهننای هیندر لوژیکی بننا مندل  SWATبسنیار
بااهمی اس ].[21 19
با توج ب بررسی مطالعات ان ا شده یر ایران مشخص
شد ه از پایگناه اسنفزاری یر شنبی سنازی هیندر لوژیکی
مدل  SWATاسن فایه نشنده اسن  .همچننین ،یر پنایش
خشکسالی منطق ای با اس فایه از  SPIاصنالحشنده ،یقن
این پایگاه ملی سن یده نشده اس  .از ایننر  ،یر پنژ هش
حاضر برای نخس ینبار اب ندا مندل  SWATبنرای حوضنۀ
یریاچ نۀ مهننارلو توسننط یایههننای مشنناهداتی اسننن ی
سنس بنا تغیینریاین یایههنای
ااع بارسن ی شده اس
بارش اس فایه از پایگاه اسفزاری ن ایج شبی سازی ارزیابی
شنده اسن هن از نننو ری اصنلی ایننن تحقین محسننوب
می شوی .همچنین ،از شاخص  SPIاصنالحشنده شناخص
 SDIبننرای پننایش منطقنن ای خشکسننالی هواشناسننی
هیدر لوژیکی مقایسنۀ ن نایج اینن ی شناخص بنرای ی
پایگاه اس فایه شده اس .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ یرجۀ  3یریاچۀ مهارلو ب سنع  1271هیلوم رمربنع
یر اس ان اارس اقع شده اسن  .اینن محند یۀ مطالعناتی یر
حوضۀ بریز االت مرهزی یر تقسیمات حوضۀ برینز اراعنی
یریاچ های طشك بخ گان مهارلو قرار یاری .حوضنۀ یریاچنۀ
مهارلو بین اعرضهای جغراایایی  29یرج یك یقیق تنا 31
یرج  6یقیقۀ شمالی طولهای  52یرج  12یقیق تنا
 53یرج  23یقیقۀ شرقی اقع شده اس  .م وسنط بنارش
ثب شده یر این منطق برابر با  363میلیم ر یمای م وسنط
این منطق  17/1یرجۀ سلسنیوس اسن  .یر پنژ هش حاضنر
سن ایسن گاه مشنناهداتی بسننن ی یر ایننن منطقن بننرای
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اسن ی ااع بارسن ی مدل ب هار گرا شدهاند .همچننین،
محصوات اعمدۀ منطق نظیر گنند  ،زی نون انگنور یر اینن
شننبی سننازی اری منندل شنندهاننند .یر شننکل  1موقعینن
ایس گاههای اقلیمی ،پایگاه اسفزاری موقعین ایسن گاههنای
بسن ی یر منطق شنبکۀ براهن ای منده اسن  .یر اینن
پژ هش طول ی رۀ ماری اسن فایهشنده بنرای ارزینابی یقن
مدلهای اها یشدۀ اقلیمی ،از سنال  1931تنا سنال 2113
ان خاب شده اس  .برای مندلسنازی از سنال  1931تنا سنال
 1933بننرای ی رۀ  Warm upاسنن فایه از سننال  1933تننا
 2111برای ی رۀ اسنن ی از سنال  2111تنا  2113بنرای
ااع بارسن ی اسن فایه شنده اسن  .نقشن هنای مندل رقنومی
ارتفااعی ،هاربری اراضنی ( )GLCC1خنا ( )FAO v1.22یر
شکل  1مده اس .
پایگاه دادۀ ملی اسفزاری ()Asfazari

پایگاه یایۀ ملی اسفزاری توسط یانشگاه اصفهان ای ای شنده
اس ] .[11نسخۀ نخس این پایگاه یایه ب همك یایههنای
بارش ر زانۀ  1137ایس گاه همدید (سنینوپ یك) ،اقلیمنی
بارانسن ی طی ی رۀ زمنانی  1961/3/21تنا 2111/12/31
اراهم شده اس (شنکل-2النف) .بنرای ان نا یر نینابی از
ر ش زمین ماری هری ینن اسن فایه شنده اسن  .مقناییر
بارش ب ابعای  15×15هیلوم ر ر ی اینران بنر ری شندهانند.
نسخۀ ی اینن پایگناه یایه برپاینۀ یایههنای ر زاننۀ 1121
ایس گاه همدید (سینوپ یك) ،اقلیمنی بنارانسنن ی بنرای
بننازۀ زمننانی  2115/1/1تننا  2113/12/31ب ن همننان ر ش
بن هارگرا ن شننده یر نسننخۀ ا ل بن ر زرسننانی شننده اسن
(شکل-2ب) .ب بیانی ییگر ،مقاییر بارش  3237ر ز ییگر بن
نسخۀ نخس پایگاه یایۀ اسنفزاری اضناا شند یر نهاین
ماتریسی با بزرگی  19279×7137ب یس مد ].[1
ارزیابی دقت دادههای بارش پایگاه ملی بارش اسفزاری

ب منظور بر ری یق این پایگاه بارش نسب بن یایههنای
مشاهداتی ،از یایههای بارش پایگاه مشناهداتی یایههنای
بارش پایگاه ملی اسفزاری ،م وسنطگینری زننی (تیسنن)
ان ا شده سس با هفن شناخص مناری یر مناههنای
مخ لننف ،یق ن پایگنناه بننر ری شنند .ایننن هف ن شنناخص
اعبارت اند از ضریب همبس گی ( ،)3CCریشۀ ی مینانگین
1. https://lta.cr.usgs.gov/glcc/globdoc2_0
2. http://www.fao.org/soils-portal/en/
3. Correlation coefficient
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شکل  .1محدودۀ مطالعاتی ،الیههای رقومی استفادهشده و شبکهبندی پایگاه اسفزاری

شکل  .2موقعیت مکانی یاختهها و ایستگاههای همدید (سینوپتیک) ،اقلیمی و بارانسنجی روی ایران در نسخۀ نخست پایگاه دادۀ
اسفزاری (الف) و نسخۀ دوم (ب) (])1935 ،111،[4

مربعات خطا ( ،)1RMSEشاخص اریبنی ( ،)BIASاح منال
تشنننخیص ( ،)2PODمینننزان هشننندار اشنن باه ()3FAR
شاخص بحرانی مواقی ( .)1CSIهریك از این شناخصهنا
ب تنهایی بینان هننندۀ ینك یژگنی خناص از پایگناه ملنی
اسفزاری هس ند ه باید یر بر ری یقن پایگناه سنن یده
1. Root mean squared error
2. Probability of detection
3. False alarm ratio
4. Critical success index

شننوند CC .بیننانهنننندۀ همبس ن گی خطننی بننین پایگنناه
اها یشده یایههای مشاهداتی هس ند RMSE .خطنای
م وسننط بننین بننارش تخمننین زیهشننده مشنناهداتی بننا
یرنظرگرا ن زن بیش ر بنرای خطاهنای زینای را محاسنب
میهند BIAS .نسبی ،خطای سیس ماتیك یایههای بارش
را محاسب میهند .س شاخص طبق بنندی FAR ،POD
 CSIبیانهنندۀ تناظر بین بارش رخیایه تخمین زیهشده
را نشان مییهد ] .[3شاخص  PODنسب بارش تخمیننی
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صحیح ب هل بارشهای ثب شنده یر ایسن گاه مشناهداتی
مقدار بهینۀ ن یك اسن  .شناخص  FARنسنب
اس
تعدای بارش ثب شدۀ زمینی نایرس بن هنل بنارشهنای
ثب شده اس ه ایس گاه اسفزاری ن را ثب هریه اما یر
ایس گاه مشاهداتی بارش ثب نشده اس  ،این شناخص یر
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به رین حال مقدار صفر را خواهد یاش  .شاخص  CSIیر
صورتی ب حال بهین میرسد هن مقندار ن ینك شنوی،
یعنی هر ی پایگاه همزمان بنارشهنا را یرسن تشنخیص
یایه باشند .یر جد ل  1ر ابط این شاخصها مده اس .

جدول  .1شاخصهای آماری استفادهشده
شماره

شاخص

واحد

1

ضریب همبس گی

-

2

ریشۀ ی میانگین مربعات خطا

mm

3

شاخص اریبی

%

1

اح مال تشخیص

-

5

میزان هشدار اش باه

-

6

شاخص بحرانی مواقی

-

رابطه





N

avg

i

avg

i

مدل  SWATبا توج ب گس ریگی معایات حناهم بنر ن
از قویترین پیچیندهتنرین مندلهنای هیندر لوژیکی بن
حساب می ید .یر اعین حال ،این مدل بنا توجن بن ان نا
پر ژههای م عدی یر سطح بینالمللی نشان یایه اسن هن
یق بسیار زینایی یاری .مندل  SWATاز سنال  1993تنا
سال  2112یر ایارۀ تحقیقات هشا رزی مریکنا (USDA-
 )ARS1توسع یاا ن اسن ] .[21بنا اسن فایه از رابطنۀ 7
بیالن بهای سطحی توسط  SWATمحاسب میشوی .یر

1

2

2

N

avg

i

avg

i

 Oi 

 M

100

1

1

N

i

1

N

مدل هیدرولوژیکی SWAT



CC  


 O  O  M  M 
 O  O   M  M 
2

یر ر ابننط یایشننده  Nارا انننی یایههننا i ،ر ز Oi ،مقنناییر
بارش مربو ب یایههای مشاهداتی Mi ،مقاییر بارش مربنو
ب یایههای پایگناههنای اهنا یشنده Oavg ،م وسنط بنارش
یایههننای مشنناهداتی  Mavgم وسننط بننارش یایههننای
پایگاههای اها یشده  Hارا انی ر زهای همراه با بارش هن
توسط هر ی پایگاه ثب شده اس  M ،ارا انی ر زهای همنراه
با بارش اس ه مشاهده شده ،لی پایگاه یایه اسفزاری ثبن
نکننریه  Fارا انننی ر زهننای بارشننی اس ن ه ن پایگنناه یایه
اسفزاری ثب هریه اس  ،لنی ر ی ایسن گاه بنارش مشناهده
نشده اس .

مقدار بهینه

 Oi 

RMSE 

صفر

BIAS 

صفر

 M
N

i

1

N
H
H M

POD 

1

F
FAR 
H F
H
CSI 
H F M

صفر
1

مینزان
میزان ب باقیمانده یر خا ،
این رابط
بارش ر زان
ا لیۀ رطوب خا  t ،زمان برحسب ر ز،
م موع ر اناب ر زانن بنرای ر ز  iا ،
برای ر ز  iا ،
تبخینر تعنر بن یسن منده از ر ش پننمن مننان ی ،
نفوذ ب از پر ایل زیرین خا بنرای ر ز iا ،
جریان ب بازگش ی برای ر ز  iا .
SW t  SW o    Rday  Qsurf  E a W seep  Q gw 
t

()7

i 1

بنننرای ارزینننابی ن نننایج اسنننن ی ااع بارسنننن ی از
شاخصهای ضریب تبیین ( )R2هارایی ننشن سناتکلیف
( )NSیر هنننار  P-factor R-factorاسنن فایه مننیشننوی.
هیفین بننرازش بننا تعیننین یرصنند مربننو بن م غیرهننای
مشاهدهشده ه یر ن باند اعند قطعین  95یرصند قنرار
منیگیرنند ( )P- factorهمچننین م وسنط ااصنل بنین
باندهای باا پایین ( )R – factorتعیین میشوی .ر ابنط 3
 9ب ترتینب بینان هننندۀ ضنریب تبینین هنارایی ننش
هس ند ه اجزای این ر ابط همانند ر ابط  1تا  6هس ند.
2

()3






 O  O  M  M 
 O  O   M  M 
N

avg

i

avg

2

2

avg

avg

i

1. U.S. Department of Agriculture’s Agricultural Research
Service

i

1


 Oi  M i  
NS  1   N1
2


 1 O i  Oavg  
2

()9

i

1

N



2
R 


N
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ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی

نتایج و بحث

از یایههای م موع بارش ماهانۀ س ایسن گاه مشناهداتی
 21یاخ ۀ پایگناه ملنی اسنفزاری بنرای پنایش خشکسنالی
اس فایه شده اس  .خشکسنالی هواشناسنی بنا اسن فایه از
شاخص بارش اسن انداری ی ازیهماهن بررسنی شنده اسن .
شاخص  SPIاصالح ا لی ب ار زینر اسن هن اسناس ن
اح ماات بارندگی برای هر مقیاس زمانی اس ].[22

ارزیابی دادههای بارش پایگاه ملی اسفزاری

P P 
SPI   i

 SD 

()11

 :بارش یر یك سال معنین : ،مینانگین بنارش ی رۀ
انحراف معیار.
معین،
محاسبۀ شاخص  SPIاصالحشده یا  ،SPImodرا هائو
گوینداراجو یر سال  [23] 2111پیشنهای هریند ه یر ن
نشان
را با ماه من هی ب ن جمع ب صورت
نشانیهندۀ یکنی
یایه میشوی ه یر ن ر نوی
از ماههای سال اس  .با برازش یاین توزیع ماری گامنا بنر
مشناب بنا  SPIم ندا ل از
هر گر ه ب طور م زا،
رابطۀ  11محاسب میشوی.



()11

SPI wmonth  1 uwmonth

مقاییر  SPIمثب نشانیهندۀ بارش بیش ر از مقدار بارش
م وسط مقاییر  SPIمنفی بیانهنندۀ بنارش هم نر از مقندار
بارش م وسط اس  .ب یلیل نرمالبوین  ،SPIاقلیمهای خشك
مرطننوب را مننیتننوان بن یننك ر ش نشننان یای ی رههننای
مرطوب را نیز میتوان با اس فایه از شناخص  SPIپنایش هنری.
یر جد ل  2طبقن بنندی خشکسنالی براسناس شناخص SPI
مده اس  .شاخص  SDIنیز مانند شاخص  SPIقابل محاسنب
اس  .این شناخص بنرای خشکسنالی هیندر لوژیکی بن هنار
میر ی یلیل اس فایه از ن اح یاج هنم بن یایههنای ر یی
(ر اناب) سایگی قابنل یر بنوین ارائنۀ خر جنیهاسن .
برای محاسبۀ این شاخص از سری بلندمدت ر اناب یر منطقن
اس فایه شده اس ].[21
جدول  .2طبقهبندی خشکسالی براساس شاخص  SPIو SDI

شدت خشکسالی
خشکسالی مالیم
خشکسالی م وسط
خشکسالی شدید
خشکسالی خیلی شدید

 SPIو SDI

 -1/99تا 1
 -1/19تا -1
 -1/99تا -1/5
هم ر از -2

پ از م وسطگیری زنی با ر ش تیسن از یایههای بارش
مشاهداتی پایگاه ملی اسفزاری ،یایههای ر زاننۀ هنر مناه
با یکدیگر مقایسن شندند .ن نایج شناخصهنای مناری یر
جد ل  3مده اس  .ضریب همبس گی یر ماههای تابس ان،
ب خصوص یر ماه سس امبر ،بیانهنندۀ همبس گی خطی هم
نسب ب سایر ماههاس  ،هم نرین مینزان اینن ضنریب بنا
 1/11یر ماه سس امبر رخ یایه اسن  .ریشنۀ ی مینانگین
مربعات خطا یر ماههای پربارش منطقن خطنای بیشن ری،
ب خصوص یر ماه ژانوی  ،بنا مقندار  5/12نشنان منییهند.
مقاییر یرصد اُریبی مثب نشانیهندۀ بر ری بیش ر بنارش
توسط پایگاه ملی اسنفزاری مقناییر منفنی هنمبنر ری را
نش نان مننییهننند ،یر حال ن هلننی مقنناییر یرصنند اُریبننی
نشان یهندۀ یق زیای پایگناه اسنفزاری یر بنر ری مقناییر
بارش اس  .شاخصهای طبق بندی نشنان یاینند اح منال
تشخیص بارش ( )PODیر ماه سس امبر هم نرین مقندار را
یاری همچنان یر ماههنای اصنل تابسن ان ،یقن پایگناه
هم ر از ماههای پربارش اس  .میزان هشدار اش باه ()FAR
سس امبر نشنان یایه اسن هن یر
یر ماه ژانوی  ،گوس
این ماهها ،تعدای بارش ثب شده توسط پایگاه هن مشناهده
نشده اس  ،بیش ر از سایر مناههنا بنویه اسن  .یر نهاین ،
مقاییر شاخص بحرانی مواقی یر ماههای ژانوی  ،گوسن
یقن بنارش
سس امبر هم رین مقاییر را یاشن اسن
پایگاه اسفزاری یر این ماههنا هم نر از سنایر مناههناسن .
مقایسننۀ مقنناییر ماهاننۀ بننارش هننر ی پایگنناه بننا یکنندیگر
مشخص هری ه یر ماههای پربارش طی  31سال ،م وسط
بارش بیشبر ری شده اس  .م موع بارش سالیان طی 31
سال ،یر شکل  3ب نمایش یر مده اس  .پایگناه اسنفزاری
ب جز سالهای  2112 2111 ،1992ه هم نر از مقندار
مشاهداتی بارش را بر ری هنریه اسن  ،یر سنایر سنالهنا
نزییکی زیایی با یایههای مشاهداتی یاری.
پیکرهبندی و آمادهسازی مدل SWAT

پیکرۀ مدل  SWATبا اس فایه از نقش های رقومی ارتفااعی،
هاربری اراضی (شکل  )1یر حوضۀ یایشنده ان نا
خا
شد .بر این اساس ،منطقۀ مطالع شده بن  22زیرحوضن
 159احد همگن هیندر لوژیکی تفکینك شند اطالاعنات
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جدول  .9نتایج شاخصهای آماری
شاخص آماری
CSI

FAR

POD

)BIAS (%

)RMSE(mm

CC

1/23
1/65
1/66
1/65
1/71
1/65
1/53
1/32
1/11
1/39
1/73
1/31

1/71
1/33
1/31
1/11
1/11
1/53
1/12
1/51
1/63
1/21
1/35
1/21

1/91
1/95
1/91
1/37
1/91
1/63
1/63
1/71
1/53
1/97
1/91
1/91

-1/11112
-1/11173
-1/11137
-1/11135
-1/11217
1/11112
1/11112
-1/11239
-1/12157
-1/11193
-1/11195
-1/11192

5/12
1/67
1/36
1/75
1/13
1/13
1/13
1/55
1/13
1/97
2/11
1/39

1/33
1/33
1/31
1/39
1/32
1/53
1/53
1/53
1/11
1/63
1/35
1/36

ماه میالدی
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec

شکل  .9سری زمانی بارش مشاهداتی و برآوردشدۀ پایگاه اسفزاری

اقلیمی مدیری ی منناط هشنا رزی بن مندل معرانی شند.
اسن ی تحلینل اعند قطعین ن نایج مندل بنا اسن فایه از
الگوری م  SUFI21یر ننر اانزار  SWAT-CUPان نا شند .یر
ر ش  ،SUFI2اعد قطعی پارام رها یربرگیرنندۀ همنۀ مننابع
اعد قطعی ر ییها ،مدل مفهومی پارام رهای موجنوی یر
بحث مدلسازی اسن  .خالصنۀ ن نایج ی رههنای اسنن ی
ااع بارسن ی یر جد ل  1ارائ شده اس  .یر شکلهنای 5 1
سری زمانی ر اناب شبی سازیشده توسط هر ی پایگاه بنارش
مده اس .
اسن ی ااع بارسن ی بنرای پایگناه اقلیمنی مشناهداتی
مشخص هری ه پارام رهای مربو ب جریانات پاین ر انناب
سطحی حساسنی زینایی یارنند .مندل توانسن بنرای سن
ایس گاه بسن ی مقاییر ضریب تبیین را بنیش از  1/6بنرای
ی رۀ اسن ی بیش از  1/65بنرای ی رۀ ااع بارسنن ی نشنان
یهد .به رین ن ی مربو ب ایس گاه چنارسوخ ۀ خشنك بنا
مقننندار  1/72یر اسنننن ی  1/31یر ی رۀ ااع بارسنننن ی
1. Sequential Uncertainty Fitting

همچنین ضریب نشن ساتکلیف  1/72بنرای ی رۀ اسنن ی
 1/73ی رۀ ااع بارسن ی بوی.
ن ایج اسن ی ااع بارسن ی توسط پایگاه بارش اسفزاری
مشنخص هنری هن به ننرین ن ی ن یر ایسن گاه چنارسننوخ ۀ
خشك ییده شد بسنیار نزیینك بن ن نایج شنبی سنازی بنا
یایههای مشناهداتی بنوی ،بیشن رین مقندار ضنریب تبینین
هارایی نشن ساتکلیف یر ایس گاه چنارسوخ ۀ خشك با 1/69
ییده شنده اسن  .هم نرین مقناییر شناخصهنای مناری یر
ایس گاه باغ صفا بویه اس  .ب طور هلی ،میتوان گفن هن بنا
توج ب ن ایج مشخصشنده ،پایگناه اسنفزاری توانسن اسن
بر ری خوبی از ر اناب یاش باشد .یای ری این نک شایسن
اس ه مدل اب ندا بنا یایههنای مشناهداتی اسنن ی شند
سس با تغییریاین ر ییهای بارش مدل ثاب نگ یاشن ن
سایر پارام رهای اسن یشده ،بند ن اسنن ی م ندی بنرای
پایگاه اسفزاری اس فایه شند .یر جند ل  5برخنی پارام رهنای
حساس مدل مده اس .
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جدول  .4نتایج شاخصهای آماری مدل SWAT
NS

اسفزاری
1/51
1/11
1/69
1/57
1/15
1/51

R2

مشاهداتی
1/52
1/6
1/72
1/73
1/61
1/66

اسفزاری
1/56
1/53
1/69
1/67
1/55
1/51

مشاهداتی
1/63
1/73
1/72
1/31
1/61
1/65

دوره
اسن ی
ااع بارسن ی
اسن ی
ااع بارسن ی
اسن ی
ااع بارسن ی

ایستگاه

چنارسوخ ۀ ااعظم
چنارسوخ ۀ خشك
باغ صفا

جدول  .5برخی پارامترهای حساس و دامنۀ مقادیر نهایی آنها
1

واحد

توضیحات

پارامتر

دامنۀ تغییرات

روش جایگزینی

اعم ا لیۀ ایۀ زیرسطحی
زمان تأخیر نفوذ ب ب زیرزمینی
ضریب مربو ب تبخیر از ایۀ باایی سطح ایس ابی
ضریب مربو ب باندهای ارتفااعی (بارش)
ضریب مربو ب باندهای ارتفااعی (یما)
شمارۀ منحنی نفوذ یر شرایط م وسط رطوب ی
م وسط تندی شیب
زمان تأخیر ب سطحی
چگالی ظاهری خا یر ایۀ سطحی
ضریب پاسخ جریان پای برای ب زیرزمینی
ظرای ب قابل یس رس

SHALLST.gw

]3ن [127

v

mm

]11ن [21

v

day

]1/115ن [1/116

v

-

]1ن [3

v

-

]7ن [11

v

-

]-1/11ن [1/33

r

-

]1/75ن [1/31

v

m.m

]22ن [32

v

day

] -1/19ن [1/5

r

-

]1/16ن [1/63

v

-

][-1/3 - -1/5

r

-

GW_DELAY.gw
GW_REVAP.gw
PLAPS.sub
TLAPS.sub
CN2.mgt
HRU_SLP.hru
LAT_TTIME.hru
SOL_BD.sol
ALPHA_BF.gw
SOL_AWC.sol

شکل  .4سری زمانی رواناب شبیهسازیشده برای دادههای مشاهداتی بارش

1. v = Replace, r =Relative
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شکل  .5سری زمانی رواناب شبیهسازیشده برای دادههای بارش پایگاه اسفزاری

پایش خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی
ای بنا شناخص SPI

یر بررسی خشکسالی هواشناسنی منطقن
اصننالحشننده ،اب نندا شنناخص  SPIاصننالحشننده بننرای همننۀ
ایس گاههای مشاهداتی یاخ های بارش پایگاه ملی اسفزاری
محاسب شد سس از نها م وسطگیری زنی شند .بن اینن
منظور ب گزارش خشکسالیهایی ه بیش از نُ ماه بن طنول
ان امیده توج شده اس  .همان طور ه یر جد ل  6مشخص
اس  ،تعدای خشکسالی مشاهدهشده یر منطق توسنط پایگناه

مشاهداتی ینك ی ره بیشن ر اسن  .بیشن رین مقندار همبنوی
توسط پایگاه مشاهداتی  -3/37توسط پایگاه ملنی اسنفزاری
 -3/1محاسب شده اسن  .یر جند ل  6اطالاعنات بیشن ری از
ی ا خشکسالی یر منطق مده اسن  .شنکل  6سنری زمنانی
خشکسالی ی ازیهماه یر هنار م موع بارش ی ازیهماه مده
اسن  .یر هننر ی پایگنناه مشننخص اسن هن منندت شنندت
خشکسالی یر سالهای اخیر بیش ر شده اس .

جدول  .1ویژگیهای خشکسالی هواشناسی محاسبهشده توسط دو پایگاه اقلیمی
پایگاه مشاهداتی
م وسط
-1/21
-1/61
-1/33
-1
-1/3
-1/35
-1/13

م موع شدت
-1/92
-29/2
-9/97
-11
-3/5
-21/6
-53/2

بیش رین همبوی
-1/12
-2/17
-1/16
-1/52
-1/15
-1/39
-3/37

دورۀ خشکسالی
مدت (ماه)
21
15
12
11
11
21
15

پایگاه اسفزاری
-1/72
-1/59
-1/23
-1/15
-1/31
-1/26

-27
-6/5
-13/6
-1/5
-21/3
-63/1

-2/11
-1/66
-1/6
-1/59
-1/67
-3/1

پایان
1932/19
1936/11
1991/11
1991/11
1997/12
2112/11
2111/11

شر ع
1931/12
1933/13
1939/12
1991/11
1997/12
2111/12
2113/12

دورۀ خشکسالی
35
11
11
11
21
51

1936/11
1939/12
1991/11
1997/12
2112/11
2112/11

1933/12
1939/12
1991/11
1997/12
2111/12
2117/12
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شکل  .1سری زمانی متوسط خشکسالی هواشناسی و مجموع بارش دوازدهماهه برای هر دو پایگاه

شکل  .1سری زمانی متوسط خشکسالی هیدرولوژیکی ،مدلشده توسط هر دو پایگاه

یر شکل  7تغیینرات خشکسنالی هیندر لوژیکی توسنط
شنناخص  SDIمننده اسنن  .یر محاسننبات ایننن شنناخص
خشکسننالی از مقنناییر ر اننناب منندلشننده توسننط پایگنناه
مشاهداتی پایگاه اسفزاری اس فایه شده اس  .اینن مقناییر
ن ی ننۀ م وسننطگیننری زنننی از مسنناح زیرحوضنن هننا
ایس گاههای هید رم ری یایشده اسن  .بنا ارزینابی شناخص
 SDIمشخص شد ه این ی شاخص طی سنالهنای 2111
تا  2115تفا ت زیایی با یکدیگر یاش اند .این امر بن یلینل
هم ر بر ریشدن ر اناب طی این مدت اس هن یر ایامن
یر شکل  3نشان یایه شده اس  .شاخص  SDIمحاسب شده
توسط پایگناه اسنفزاری طنی اینن مندت بن خنالف پایگناه
مشاهداتی ،همبوی جریان ر یخان را نشان مییهد .یر ایام ،
یر خصوص تناسب شاخص  SDI SPIبحث شده اس .
بررسی همزمان خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی

ارزیننابی خشکسننالی هینندر لوژیکی هواشناسننی یر هنننار
یکننندیگر نشنننان یای شننناخص  SDI SPIی ازیهماهننن

همبس ن گی زیننایی بننا یکنندیگر یارننند .الب ن  ،خشکسننالی
هیدر لوژیکی با ینك سنال تنأخیر نسنب بن خشکسنالی
هواشناسی رخ یایه اس  .یلیل این امر میتواند ذ ب بنرف
تأخیر یر جاریشدن ر اناب زمان تأخیر حوضن باشند.
شاخص  SDIیر سالهایی ه خشکسالی هواشناسی شدت
بیش ری یاش اسن  ،بنا ایامنۀ ر نند طنوانیتنرشندن
خشکسالی هواشناسی ،خشکسالی هیدر لوژیکی شدیدتری
را نشان مییهد ،این امر یر سالهای پایانی مطالع بیشن ر
مشهوی اس  .همچنین ،یر سالهای پایانی با برطرفشندن
شرایط خشکسالی هواشناسی بازگش ب شرایط نرمنال،
همچنان خشکسالی هیدر لوژیکی جوی یاری .با توجن بن
ارزیابی  SDIه مس قیم از ر اناب شبی سنازیشنده منن ج
شده اس  ،مشخص شد ه هر ی مقدار شبی سنازیشنده،
همخوانی خوبی با یکندیگر نینز بنا شناخص خشکسنالی
هواشناسی یارند این ارزیابی نیز نشنان یای منیتنوان بن
پایگاه ملی اسفزاری یر شبی سازی ر اناب ااع مای هری.

عینی و همکاران :ارزیابی دادههای بارش پایگاه ملی اسفزاری در برآورد رواناب و پایش خشکسالی منطقهای
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ن ایج ییگر پژ هشهای ان ا شده با پایگاههای اقلیمنی
اها یشدۀ جهانی نشان یایهاند یر شنبی سنازی بنا مندل
 SWATاین پایگاهها میتوانند با یق ی نزییك ب یایههنای
مشاهداتی اقلیمی ر اناب را شبی سنازی هننند ] 15ن .[13
پننایش مکننانی خشکسننالی یر ایننران هن توسننط ه یرایننی
بر جریی همکارانش ] [11رضیئی همکنارانش ][13
برای پایگاههای اها یشده ماهوارهای ان نا یایه بوینند
یر مناط مرهزی ایران ن ای ی مشاب بنا اینن پنژ هش را
گزارش هریهاند هن منیتنوان از اینن پایگناههنا یر پنایش
منطق ای خشکسالی اس فایه هری.
خالصه و جمعبندی
یر پژ هش حاضر با ارزینابی یایههنای بنارش پایگناه ملنی
اسفزاری یر خصوص میزان بر ری بارش مشخص شند هن
این پایگاه یر اصل سری ه حد ی  91یرصد بارش یر اینن
منطق ب قوع میپیوندی؛ میتواند با اطمینان زیای اس فایه
شوی یا یر حوض هایی ه همبوی ایس گاه یارند یا از نظنر
زمانی ی رهای هوتاه یارند میتنوان از اینن پایگناه اسن فایه
هننری .شننبی سننازی ر اننناب بننا اس ن فایه از ای نن پایگنناه بننا
یرنظرگننرا ن ضننریب تبیننین هننارایی نننشن سنناتکلیف
م وسط  1/6را نشان یای.
برپایۀ یاا های این پژ هش طی سالهای اخیر (از سال
 2115ب بعد) ،یق پایگاه اها یشنده یر بنر ری ر انناب
پایش خشکسالی هواشناسنی هیندر لوژیکی ر ی گسن رۀ

مکانی مطالعن شنده نسنب بن ی رۀ قبنل از ن بن نسنب
اانزایش یاا ن اسن  .یرنهاین  ،منیتننوان تأهینند هننری هن
مقایسن هنای منناری ،شنبی سنازی ر اننناب شناخصهننای
خشکسننالی همگننی بیننانهنننندۀ یق ن زیننای بننارش پایگنناه
اسفزاری یر این منطق بویه اس  .بنابراین ،پیشنهای میشوی
ه پایش زمانین مکانی خشکسالی ر اناب یر سایر منناط
ایرانزمین یر مقایس با یایههای مشاهدهشده ارزینابی شنوی
تا یر صورت قابل ااع منای بنوین هنارایی از اینن پایگناه،
ب وان از مقاییر بر ریشدۀ این پایگاه یایه برای مناطقی بهره
گرا ه سری زمانی مقاییر ثب شدۀ بارش خألهای ماری
یارند یا منناطقی هن بن هنر یلیلنی بنا نبنوی یایۀ بنارش
مواج اند .همچنین ،برای بررسیهای بیش ر از اس یقن
این پایگناه یایه یر مقایسن بنا سنایر پایگناههنای جهنانی
منطق ای بارش اها ی ارزیابی بیش ری شوی.
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