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چکیده
بررسی ارتباط بین متغیرهای اندازهگیری شده در ایستگاههای هواشناسی با رواناب سطحی حوضههای
کوهستانی میتواند در مدلسازی جریان مفید واقع شود .در این مطالعه بهمنظور بررسی تأثیر سریهای زمانی
متغیر های هواشناختی ثبت شده در ایستگاه سینوپتیک سهند بر میزان ذوب برف و رواناب ناشی از آن در حوضه
لیقوان ،همبستگی این متغیرها با میانگین دمای روزانه ( 1380الی  )1388مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردید
متغیرهایی که همبستگی مناسبی با دما داشتند ،انتخاب شوند .سپس چهار بازه زمانی شاخص در فصل ذوب برف ،در
حد فاصل اول دی تا آخر خردادماه مشخص شد .همبستگی متغیرهای مربوطه با رواناب روزانه ،با تأخیرهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفته و متغیرهایی که بیشترین همبستگی را با رواناب داشتند انتخاب شدند .بین متغیرهای انتخاب
شده و رواناب حوضه ،روابط رگرسیونی بسط داده شد و این روابط با رواناب اندازه گیری شده ایستگاه هیدرومتری
لیقوان صحتسنجی شد .با توجه به نتایج بهدست آمده ،متغیر دمای عمق  20سانتیمتری زمین ،بیشترین همبستگی
( )0/911را با رواناب اندازهگیری شده در بازه زمانی حد فاصل اول دیماه الی  31خردادماه بدون لحاظ تأخیر زمانی در
سری مربوطه دارا بود .کمترین همبستگی ( )-0/476را رطوبتهای ساعت  3بامداد در طی همان دوره ولی با تأخیرهای
زمانی  4و  5روزه نشان داد .نتایج اعتبارسنجی مدلهای رگرسیونی نشان داد که مدل رگرسیونی گام به گام از دقت
نسبتا خوبی ( )CE =0/61در تخمین جریان رودخانه در فصل ذوب برف برخوردار است.
واژههای کلیدی :ایستگاه سینوپتیک سهند ،ایستگاه هیدرومتری لیقوان ،حوضه لیقوان ،ذوب برف ،رطوبت
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Abstract
Study of the relations between measured variables at meteorological stations and mountain basins’
surface runoff is useful in flow modeling. In this study, to investigate the effects of time series of
the recorded meteorological variables at Sahand synoptic station on the amount of snowmelt and
runoff in the Lighvan basin, the correlation between these variables and average daily temperature
(2001 - 2009) were reviewed to choose the variables those having appropriate correlation with the
temperature. Then four index intervals in snowmelt season were determined during the period of
Dec. 22nd to Jun. 21st. The correlation between the related variables and daily runoff with different
lag times were examined and the variables with the highest correlation were selected. Regression
equations were applied on the selected variables and then they were validated with the Liqvan
hydrometry station measured runoff values. Due to the optained results, the underground
temperature at the depth of 20cm had the best correlation (r = 0.911) with runoff measured values
during the period of Dec. 22nd to Jun. 21st while no lag time was considered the relevant series.
Also, the lowest correlation (r = -0.476) was obtained for the humidity at time of 3am in the same
period with lag times of 4 and 5 days. The results of validatation of the regression models showed
that the stepwise regression model had an admissible accuracy (CE = 0.61) in estimation of
streamflow in snowmelt season.
Keywords: Humidity, Lighvan basin, Liqvan hydrometry station, Sahand synoptic station,
Snowmelt
بردهاند اما این سوال مطرح است که کدام متغیرها و با
چند تأخیر برای مدلسازی جریان آب رودخانه مناسب
.)1392 میباشد (شریفی و همکاران

مقدمه
 متغیرهای،در فرآیند تشکیل رواناب حوضه
 از طرفی برای آنکه بتوان یک مدل.متعددی دخالت دارد

 ذوب برف،در حوضههای کوهستانی و برفگیر

مناسب برای پیشبینی میزان دبی جریان آب رودخانه

و رواناب ناشی از آن عامل مهم تغییرات رژیم جریان

 الزم است تا حد امکان تمامی عوامل مؤثر،تهیه نمود

به شمار میآید و سهم مهمی در تولید جریان و منابع

 بیشتر محققان.اندازهگیری و در مدل دخالت داده شود

 پیشبینی توزیع زمانی جریان رواناب ناشی از.آب دارد

برای مدلسازی از دادههای دبی رواناب و بارش (با

 در عرصههای،ذوب برف با توجه به وضعیت اقلیم

،تأخیرهای مختلف زمانی) استفاده کردهاند و گروه دیگر

 کشاورزی و،گوناگونی از جمله در تأمین آب شرب

عالوه بر متغیرهای مذکور دیگر دادههای هواشناسی

 پیشبینی، مدیریت مخازن تولید برقابی،صنعت

نظیر درجه حرارت هوا را برای مدلسازی بهکار
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خشکسالی ،کیفیت آب و غیره کاربرد دارد (رئیسیان و

سانتیگراد و افزایش رواناب در زمستان و کاهش آن در

پرهمت  .)1392بررسیهای انجام شده در کشور نشان

سایر فصلها خواهد شد .پراساد و ری ( ،)2005مدل
بیس 1در

هند بهکار بردند.

میدهد که حدود  60درصد آبهای سطحی و 57

ذوب برف را برای حوضه

درصد آبهای زیرزمینی کشور در مناطق برفگیر

آنها حوضه مورد نظر را به  12تراز ارتفاعی با فاصله

جریان دارند .این رقم در برخی مناطق غرب کشور تا

 500متری کالسبندی نموده و دما را با درونیابی

حدود  90درصد فزونی مییابد (ابدام و فتح زاده

تغییرات ارتفاع در  7ایستگاه واقع در داخل حوضه به

 .)1392سیل ناشی از ذوب برف یکی از ویژگیهای

دست آوردند .رواناب و سطح پوشش برف حوضه

برجسته هیدرولوژیکی مناطق کوهستانی میباشد و

مذکور را برای هر ناحیه ارتفاعی بهطور جداگانه

میتواند یکی از نگرانیهای مهم برای مدیران آب باشد

محاسبه کرده و رواناب را شبیهسازی نمودند .هریچ و

(بیقز و وایتکر  .)2012بنابراین مطالعه در مورد

همکاران ( )2007اثر تغییر اقلیم را در حوضههای آبریز

هیدرولوژی مناطق برفی و رواناب حوضههای

لبنان بررسی کردند .نتایج نشان داد که افزایش  2درجه

کوهستانی بهخصوص در فصل ذوب برف از اهمیت

سلسیوسی دما باعث میشود دبی بیشینه دو ماه زودتر

خاصی برخوردار است.

رخ دهد .لی و ویلیامز ( ،)2008با استفاده از تصاویر

مطالعات محدودی در خصوص هیدرولوژی

ماهواره مودیس توانستند سطح پوشش برف در

برف بهویژه رواناب ناشی از آن تاکنون انجام گرفته

حوضه تاریم 2در چین را بهدست آورده و رواناب

است .لورایی و سچی ( )1995ضمن شبیهسازی بارش

سالهای  2003و  2004را با مدل ذوب برف

رواناب با شبکه عصبی ،کارآیی این مدل را تایید کرده و

شبیهسازی کنند .جین و همکاران ( )2010رواناب ذوب

عنوان کردند مدل حتی در مواردی که تنها اطالعات

برف را با استفاده از سنجش از دور تخمین و اثر تغییر

مربوط به بارش و دما در دسترس باشد تخمین

اقلیم را بر رواناب بررسی کردند .نتایج نشان داد که

مناسبی از رواناب انجام میدهد .توکار و جوهانسون

افزایش درجه حرارت بر میزان کل رواناب اثری نداشته

( )1999جریان روزانه حوضه آبریز پاتوزنت را در

ولی باعث تغییر در توزیع زمانی رواناب شدهاست .نبی

ایالت مریلند آمریکا با استفاده از بارندگی ،درجه

و همکاران ( ،)2011با استفاده از تصاویر ماهواره

حرارت و ذوب برف شبیهسازی کردند .نتایج نشان داد

لندست سطح پوشش برف را در حوضه استر3واقع در

که مدلسازی بارش – رواناب با استفاده از شبکه

شمال پاکستان بهدست آورده و حوضه را به پنج ناحیه

عصبی نتایج مطلوبتری نسبت به مدلهای معادله

ارتفاعی کالسبندی نموده و با استفاده از دادههای

همبستگی و مفهومی ارائه مینماید .میلر و همکاران

هواشناسی جریان روزانه حوضه را در سال 2000

( )2003با در نظر گرفتن تغییر اقلیم در حوضههای

شبیهسازی کردند .فرانز و کارستن ( )2013در حوضه

ایالت کالیفرنیای آمریکا پیشبینی کردند که تا پایان قرن

رودخانه فرک در شمال آمریکا ،با استفاده از سطح

حاضر ذوب برف هر سال زودتر آغاز میشود.

پوشش برف به دست آمده از تصاویر ماهواره مودیس،

استوارت و همکاران ( )2004در شمال غرب آمریکا

چهار متغیر اصلی مدل برف (درجه حرارت بحرانی،

رواناب حاصل از ذوب برف را پیشبینی کردند .نتایج

فاکتور ذوب برف ،ضریب تصحیح برف ،بیشینه انباشت

نشان داد با توجه به تغییر دما و بارش در قرن  21در

برف فصلی) را واسنجی کرده و توانستند نتایج حاصل

منطقه مورد مطالعه ،رواناب ناشی از ذوب برف حدود

از شبیهسازی رواناب را بهبود ببخشند.

 30الی  40روز زودتر جاری میشود .پاین و همکاران
( )2004به بررسی تغییر اقلیم در حوضه رودخانه
کلمبیا برای دوره  2040الی  2060پرداختند .نتایج نشان
داد تغییر اقلیم باعث افزایش دما به میزان  1/2درجه

1

Beas
Tarim
3
Astor
2
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زارعزاده مهریزی و بزرگ حداد ( )1389مؤثر

فصلی برای هر یک از حوضهها تهیه ،و واسنجی و

بودن یا نبودن هر یک از عوامل دما ،بارش ،آبدهی و

اعتبارسنجی شد .بررسی نتایج نشان داد که بیشتر

تأخیرهای زمانی این متغیرها را در شبیهسازی و پیش

مدلهای تهیه شده در حد قابل قبولی بوده و رگرسیون

بینی آبدهی رودخانه حوضه آبریز مورد بررسی قرار

گام به گام نتایج بهتری نسبت به رگرسیون چندمتغیره

دادند .نتایج تحقیق نشاندهنده تأثیرعامل دما و

ارائه داده است .ضمنا عامل دما یکی از متغیرهای مؤثر

تاخیرهای زمانی آن در تعیین میزان آبدهی حوضههای

بر جریان رودخانه میباشد.

برفی میباشد .انوری تفتی و همکاران ( )1390در

دما متغیر تأثیرگذاری بر رواناب حوضههای

پیشبینی جریان رودخانه حوضه آبخیز کارون با

کوهستانی در فصل ذوب برف میباشد و مطالعات

استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ،اعالم نمودند

انجام گرفته قبلی نیز این امر را تائید کردهاند .از آنجا که

متغیرهای دمایی (دمای میانگین و کمینه) بیشترین تأثیر

برخی متغیرهای هواشناختی ثبت شده در ایستگاههای

را بر جریان رودخانه دارد .دالور و همکاران ()1390

هواشناسی رابطه مستقیم و یا عکس با تغییرات دما

در حوضه امامزاده داوود(ع) با استفاده از الگوریتم

دارند لذا این متغیرها میتوانند بهطور مستقیم یا

ذوب برف  ،SRMبودجه برفی منطقه را بهصورت

غیرمستقیم بر رواناب حوضه در دوره ذوب برف

توزیعی محاسبه کردند .آنها بهمنظور افزایش دقت نتایج

تأثیرگذار باشند .بنابراین هدف این مطالعه ابتدا بررسی

در محاسبه ذوب برف از تابش تصحیح شده بر مبنای

ارتباط بین دما و متغیرهای هواشناختی ثبت شده در

شیب و جهت ،استفاده کردند .مقایسه نتایج حاصل از

ایستگاه سینوپتیک سهند خواهد بود .سپس متغیرهایی

مدل با دادههای مشاهداتی در حوضه حاکی از دقت

که بیشترین همبستگی را با دما دارند بههمراه با بارش

قابل قبول و کارآیی مناسب آن در حوضههای

حوضه لیقوان ،دمای میانگین ،دمای کمینه سطح زمین و

کوهستانی بود .فتحزاده و زارع بیدکی ( )1391از مدل

میانگین دمای خاک در اعماق 10 ،و  20سانتیمتری

درجه -روز جهت برآورد آب معادل برف در لحظه اوج

زمین برای بررسی با رواناب حوضه مورد استفاده

انباشت برف در حوضه آبخیز شمشک استفاده کردند.

قرار گرفتند .با مشخص شدن متغیرهای مؤثر بر

اختالف  13درصدی دادههای برآورد شده با دادههای

رواناب ،روابط رگرسیونی برای تخمین جریان روزانه

مشاهداتی نشان داد که مدل درجه -روز توانسته است

حوضه مورد مطالعه بسط داده شدند.

با دقت قابل قبولی توزیع مکانی آب معادل برف را در
مناطقی که امکان نمونهبرداری در آنها وجود ندارد را

مواد و روشها

برآورد نماید .رحیمی و داناپور ( )1391در منطقه

منطقه مورد مطالعه

کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری دادههای

منطقه مورد مطالعه حوضه آبریز لیقوان چای،

اقلیمی و ارتفاع برف آن را برای یک دوره  20ساله به

یکی از زیرحوضههای فرعی حوضۀ آبریز دریاچۀ

کمک روشهای زمین آماری ،رگرسیون چندمتغیره و

ارومیه بوده که دارای وسعتی معادل  76کیلومتر مربع

تحلیل عاملی بررسی کردند .با توجه به روشهای

و ارتفاع متوسط  2720متر از سطح دریا میباشد و در

استفاده شده ،دمای متوسط روزانه ،دماهای خشک و

استان آذربایجان شرقی واقع شدهاست .این حوضه در

تر ساعت  9صبح ،بهترتیب بهترین ضریب همبستگی به

دامنههای

مختصات

طور متوسط در حدود  -0/65را با ارتفاع برف داشتند.

جغرافیایی˝ 46˚ 20´30تا ˝ 46˚ 27´30طول شرقی و

خیرفام و همکاران ( )1391از متغیرهای اقلیمی قابل

˝ 37˚42´55تا ˝ 37˚49´30عرض شمالی قرار دارد

دسترس (بارش و دما) بهمنظور تخمین دبی در مقیاس

(فاضل مدرس و همکاران  .)1391موقعیت حوضه آبریز

ساالنه و فصلی استفاده کردند .مدلهای رگرسیونی

لیقوانچای در شکل  1آورده شده است .بهطور کلی

چندمتغیره و گام به گام در مقیاس زمانی ساالنه و

حوضه آبریز لیقوان بهعلت وجود پوششهای برفی در

شمالی

کوه

سهند

در
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ارتفاعاتِ آن دارای رژیم برفی بوده و ذوب برف در
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حسین زاده .)1389

جریان دائمی آن مؤثر و قابل مالحظه است (اعلمی و

شکل  -1موقعیت حوضه آبریز لیقوانچای.

روش تحقیق

شدن شرایط ذوب برف در منطقه مورد مطالعه و این

الف -شناسایی عوامل هواشناختی

که بیشترین رواناب حاصل (با توجه به آمار دبی

با توجه به مطالعات قبلی که تاثیرگذاری دما بر

حوضه لیقوان که در شکل  2بهعنوان نمونه آورده

رواناب حوضه را در فصل ذوب برف نشان دادهاند

شده) تقریبا در محدوده زمانی اول دی تا آخر خرداد

ابتدا ارتباط بین دما و متغیرهای هواشناختی ثبت شده

اتفاق میافتد ،در این تحقیق چهار بازه در محدوده

در ایستگاه سینوپتیک سهند (دمای میانگین ،دمای کمینه

زمانی اول دی تا  31خرداد (جدول  )1برای تعیین اثرات

سطح زمین و میانگین دمای خاک در اعماق 10 ،و 20

متغیرهای ثبت شده ایستگاه سینوپتیک سهند بر رواناب،

سانتیمتری زمین ،متغیرهای ذکر شده در جدول  )2در

در هر سال آبی بهطور جداگانه بررسی شد .در چنین

طی سالهای  1380الی  1388بررسی شد .سپس

شرایطی مشخص خواهد شد که کدام یک از متغیرهای

متغیرهایی که همبستگی خوبی را با دما داشتند برای

مورد مطالعه در چه بازه زمانی ،و با چه تاخیری،

بررسی ارتباط بین این متغیرها و رواناب حوضه از

بیشترین همبستگی را با رواناب حوضه داشتهاند.

آنها استفاده گردید.
ب -تفکیک دادهها

با توجه به وضعیت اقلیمی و وضعیت پوشش
برف (با توجه به نقشههای پوشش برفی استخراج شده
از تصاویر سنجنده  MODISماهواره  )Terraو فراهم

در این مطالعه ،عالوه بر دادههای روزانه ایستگاه
سینوپتیک سهند ،از دادههای ایستگاه هیدرومتری و
بارانسنجی لیقوان به مدت هشت سال (سالهای آبی
 80-81الی  )87-88که دارای دادههای کامل بودند نیز
استفاده شد.
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شکل -2نمودار دبی متوسط ماهانه حوضه لیقوان در چهار سال آبی.
جدول  -1بازههای زمانی مورد بررسی.
بازه زمانی

تعداد روز

 1دی الی  31خرداد

182

 1دی الی  31اردیبهشت

151

 1بهمن الی  31خرداد

152

 1بهمن الی  31اردیبهشت

121

ج -ایجاد سریهای زمانی و تحلیل آنها

برای اینکه بتوان تأثیر یک سری زمانی را بر
سری زمانی دیگر به دست آورد باید از تابع همبستگی
متقابل استفاده کرد .در این تحقیق نیز از تابع همبستگی
متقابل 1برای تحلیل همبستگی و ارتباط متغیرهای ذکر
شده با رواناب روزانه حوضه مورد مطالعه استفاده
شد .رابطه  1معادله ریاضی این تابع و رابطه  2بازه
زمانی مؤثر تاخیرها میباشد (دلبارت و همکاران ،2014
واندیل .)1983
) Cov( xt , yt k

][1

1
2

]) [var( xt )  var( yt

واریانس سریهای  x tو  y tمیباشند .از ترسیم مقدار
تابع در مقابل تأخیرهای زمانی مختلف ،نمودار
همبستگینگار حاصل میشود که از آن برای تعیین
میزان همبستگی و میزان تأخیر دو سری استفاده
میشود .اگر میزان همبستگی دو سری بدون تأخیر
باشد ،نشاندهندة همزمانی مقادیر اوج دو سری زمانی
است .در صورت عدم همزمانی مقادیر بیشینه ،بیشترین
مقدار همبستگی در یکی از تأخیرهای مثبت یا منفی
اتفاق میافتد که میزان آن نشاندهنده میزان تقدم و

( xy) 

k

تأخر این اوج در دو سری میباشد.

r

برای تعیین همبسته بودن دو سری از آزمون
استقالل اندرسون در سطح اطمینان  95درصد استفاده
شد .رابطه  3برای بهدست آوردن باند اطمینان مربوطه

][2

)  (10  n )  k  (10  n

به کار گرفته شد ( ساالس و همکاران .)1980

در رابطه فوق  nتعداد دادههای سری زمانی،

)  ، Cov ( xt , yt  kکوواریانس متقابل دو سری  x tو y t
در تأخیر  kاست var( xt ) .و )  var( y tبهترتیب
1

Cross correlation function

][3

 1  1.96 n  k  1
nk
برای محاسبه همبستگی با تأخیرهای مختلف و

r k (95%) 

بهدست آوردن همبستگینگار برای متغیرهای مربوطه
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با رواناب روزانه در دورههای زمانی مختلف از نرم
افزار  SPSSاستفاده شد.
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 Qm ) 2

][4

د -تهیه مدل رگرسیونی

برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و
وابسته از روابط رگرسیونی استفاده میشود .در
مباحثی مانند جریان رودخانهای که تحت تأثیر چندین
متغیر میباشد از روابط رگرسیونی چند متغیره استفاده
میگردد (خیرفام و همکاران  .)1391همچنین با توجه به
اینکه متغیرهایی که بر جریان رودخانه تأثیرگذار هستند
دارای ضریب تأثیرگذاری متفاوتی میباشند نیاز به
استفاده از روشی است که عالوه بر بررسی نوع رابطه
بین متغیرهای مستقل ،میزان تأثیر آنها بر دبی را تعیین
کند .رگرسیون گام به گام بهعنوان یکی از روشهای
مدلسازی رگرسیونی میباشد که با اهمیتترین
متغیرهای مستقل را یک به یک وارد مدل کرده و این
عمل را تا هنگامی که خطای مدل به سطح معنیداری
مورد نظر برسد ادامه میدهد (فاراوی .)2002
تولید مدلهای رگرسیونی چندمتغیره و گام به
گام بر اساس متغیرهای تأثیرگذار (متغیرهای مستقل)
بر دبی (متغیر وابسته) در محیط نرمافزار  SPSSانجام
شد.

n

 (Q

O

n

i 1

RMSE 

1 n
1 n
(QO  QO ) 2   (QO  Qm ) 2

n
n i 1
][5
CE  i 1
n
1
 2
)  (QO  QO
n i 1

که در آن n ،تعداد دادههای مشاهداتیQo ،
*

دادههای مشاهداتی Qo ،میانگین دادههای مشاهداتی و
 Qmداده های تخمین حاصل از مدل میباشد.
نتایج و بحث
در این مطالعه همبستگی سری زمانی روزانه
متغیرهای هواشناختی ثبتشده در ایستگاه سینوپتیک
سهند با میانگین دما بررسی شد .در جدول  2ضریب
همبستگی متغیرهای مورد بررسی ،با مقدار دما آورده
شده است .با توجه به این جدول ،بهجز متغیرهای
میانگین ،کمینه و بیشینه فشارسطح ایستگاه ،میانگین
سرعت باد و بیشینه سرعت باد ،بقیه متغیرها همبستگی
خوبی را با دما نشان دادند .متغیرهای ذکر شده که
همبستگی ضعیفی با دما داشتند بدیندلیل کنار گذاشته
شدند و بقیه متغیرها همراه با بارش حوضه لیقوان،
دمای میانگین ،دمای کمینه سطح زمین و میانگین دمای

و -اعتبار سنجی مدلهای رگرسیونی

با مشخص شدن متغیرهای مؤثر بر رواناب،
دادههای  6سال اول دوره آماری برای بسط مدلهای
رگرسیونی و دادههای دوسال آخر برای اعتبارسنجی
مدلها انتخاب گردید .برای اعتبارسنجی و مقایسه
مدلها ،معیارهای متعددی ارائه گردیده که از جمله آنها،
معیارهای جذور میانگین مربعات خطا 1و ضریب
کارآیی (روابط  4و  )5میباشد .در معیار جذور میانگین
مربعات خطا ،مقادیر کمتر نشاندهنده خطای کمتر مدل
در برآورد دبی جریان میباشد .در معیار ضریب
کارآیی هر چه مقدار عددی ضریب مذکور به عدد یک
نزدیکتر باشد ،حاکی از توانایی باالی مدل در تخمین
دبی خواهد بود (خیرفام و همکاران .)1391

1

Root mean squared error

خاک در اعماق 10 ،و  20سانتیمتری زمین برای
بررسی با رواناب حوضه مورد استفاده قرار گرفتند .در
شکل  3برای نمونه نمودار همبستگی بعضی از متغیرها
با دما آورده شده است.
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جدول  -2ضریب همبستگی متغیرهای مورد بررسی با میانگین دما.
متغیر*

ضریب همبستگی ()r

متغیر*

ضریب همبستگی ()r

رطوبت میانگین

-0/748

بیشینه فشارسطح ایستگاه

-0/206

رطوبت کمینه

-0/746

میانگین فشار معادل سطح دریا

-0/839

رطوبت بیشینه

-0/667

کمینه فشار معادل سطح دریا

-0/802

رطوبت ساعت 3

-0/593

بیشینه فشار معادل سطح دریا

-0/860

رطوبت ساعت 9

-0/727

میانگین سرعت باد

0/349

میانگین فشارسطح ایستگاه

-0/147

سرعت باد بیشینه

0/367

کمینه فشارسطح ایستگاه

-0/087

ساعات آفتابی

0/612

*کلیه متغیرها در سطح  0/01معنیدار میباشند

شکل  -3نمودار همبستگی دما با متغیرهای میانگین رطوبت و بیشینه فشار معادل سطح دریا.
الف -تعیین تأخیرهای زمانی با بیشترین ضریب

تأخیرهای زمانی مثبت  4و  5روزه نشان دادند .این امر

همبستگی

نشان میدهد تغییرات رواناب حوضه نسبت به تغییرات

متغیرهای مربوطه در بازههای زمانی چهارگانه
جداگانه برای هر سال مرتب شده و همبستگی این
متغیرها با رواناب روزانه حوضه ،با تأخیرهای مختلف
مورد بررسی قرار گرفت و همبستگینگار برای
متغیرهای مربوطه در تمام بازههای زمانی چهارگانه در
هر سال ترسیم گردید .تأخیر زمانی مثبت نشاندهنده
تقدم فاز تغییرات متغیرهای مربوطه نسبت به تغییرات
رواناب و تأخیر زمانی منفی نشاندهنده تأخیر فاز
تغییر متغیرها نسبت به تغییر رواناب میباشد .با توجه
به نتایج بهدست آمده ،در اغلب بازههای زمانی،
متغیرهای میانگین ،کمینه و بیشینه رطوبت ،رطوبت
ساعت  3و  9صبح بیشترین همبستگی را با رواناب ،با

متغیرهای رطوبت 4 ،یا  5روز تاخیر دارد .یعنی بعد از
افزایش یا کاهش رطوبت  4الی  5روز طول میکشد تا
اثرات این تغییرات در رواناب نمایان شود.
متغیرهای میانگین ،کمینه و بیشینه فشار معادل
سطح دریا ،بیشترین همبستگی را با رواناب در اغلب
بازهها ،در تاخیر  1روزه و صفر (بدون تاخیر) نشان
دادند .برای ساعات آفتابی و بارش نیز بیشترین
همبستگی با رواناب در اغلب بازههای زمانی بهترتیب با
تأخیر  2روزه و بدون تاخیر بهدست آمد .دمای میانگین
و دمای کمینه سطح زمین ،بیشترین همبستگی را با
رواناب بهترتیب با تأخیر  2و  1روزه نشان دادند .ولی
برای دمای عمقهای  10و  20سانتیمتری زمین
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بیشترین همبستگی را با رواناب در اغلب بازههای

با توجه به نتایجی که در جدول  3آورده شده

زمانی بدون تأخیر بهدست آمد .در جدول  3تأخیرها و

است ،بهجز متغیرهای بارش ،ساعاتآفتابی و متغیرهای

دورههایی که متغیرهای مورد بررسی بیشترین

دما بقیه متغیرها همبستگی معکوس با رواناب دارند.

همبستگی را با رواناب داشتند آورده شده است.
جدول  -3همبستگی (مقادیر کمینه و بیشینه) بین رواناب و متغیرهای هواشناختی با تأخیرهای مشاهده شده در
بازههای زمانی چهارگانه.
متغیر*

بازه زمانی

**K

همبستگی متقابل ()rk

()day

بیشینه ()Max

کمینه ()Min

میانگین رطوبت

 1دی الی  31خرداد

4و5

-0/591

-0/289

کمینه رطوبت

 1دی الی  31خرداد

4و5

-0/578

-0/324

بیشینه رطوبت

 1دی الی  31خرداد

4و5

-0/547

-0/235

رطوبت ساعت 3

 1دی الی  31خرداد

4و5

-0/496

-0/172

رطوبت ساعت 9

 1دی الی  31خرداد

4و5

-0/566

-0/292

میانگین فشار معادل سطح دریا

 1دی الی  31خرداد

0و1

-0/634

-0/515

کمینه فشار معادل سطح دریا

 1دی الی  31خرداد

0و1

-0/587

-0/488

بیشینه فشار معادل سطح دریا

 1دی الی  31خرداد

0و1

-0/662

-0/517

ساعات آفتابی

 1دی الی  31خرداد

2

0/536

0/304

 1بهمن الی  31اردیبهشت

0

0/520

0/246

دمای میانگین

 1دی الی  31خرداد

2

0/823

0/728

بارش
دمای کمینه سطح زمین

 1دی الی  31خرداد

1

0/788

0/590

دمای عمق  10سانتی زمین

 1دی الی  31خرداد

0

0/905

0/725

دمای عمق  20سانتی زمین

 1دی الی  31خرداد

0

0/911

0/727

* کلیه متغیرها در سطح  0/01معنی دار میباشند.

**

تاخیر زمانی بین رواناب و عوامل هواشناختی

متغیر ساعات آفتابی همبستگی مستقیم با

ضمناً با توجه به نتایج بهدستآمده ،بهجز بارش

رواناب دارد .علت این امر میتواند ناشی از افزایش

بقیه متغیرها در اغلب موارد بیشترین همبستگی را در

اشعههای خورشیدی دریافتی توسط پوشش برف و باال

دوره اول دی تا  31خرداد نشان دادند .که نشاندهنده

رفتن دمای برف انباشته در حوضه در روزهای با
ساعات آفتابی طوالنی باشد که با باال رفتن دمای برف،
ذوب برف تشدید شده و باعث افزایش رواناب خروجی
از حوضه میگردد .بارش هم نظیر ساعات آفتابی
همبستگی مستقیمی با رواناب دارد .با افزایش بارشها
بهخصوص در ماههای فروردین ،اردیبهشت و اواخر
اسفند که اغلب بارشها بهصورت باران است ،هم
رواناب مستقیم حاصل از بارش باعث افزایش رواناب
خروجی از حوضه شده و هم اثری که این بارشها در
افزایش ذوب برف حوضه دارند سبب میشود که بارش
همبستگی مستقیم خوبی با رواناب داشته باشد.

ارتباط بیشتر این متغیرها بر رواناب حوضه در این
بازه زمانی میباشد.
در مورد بارش ،نتایج بهدست آمده در بیشتر
سالهای مورد بررسی ،نشاندهنده تأثیر بیشتر این
متغیر بر رواناب در بازه  1بهمن الی  31اردیبهشت
میباشد .این امر نشان میدهد که رواناب دورههای
شامل فروردین و اردیبهشت تا حد زیادی وابسته به
بارش در همین ماههاست و بارشهای بهاره نقش
بهسزایی درتولید رواناب (به طور مستقیم یا غیرمستقیم
از طریق تأثیر بر روند ذوب برف حوضه) در این
دورهها دارد .در حالی که با گرم شدن هوا در ماههای
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بعدی ،بارش کمتر شده و رواناب حاصل از بارشهای

کمتر شده و رواناب بهطور محسوس کمتر به بارش

همزمان کاهش مییابد .بنابراین میزان تأثیر بارش بر

همزمان وابستگی نشان میدهد .در شکل ( 4به عنوان

رواناب در دورههای زمانی کوتاه مدت مشتمل بر

نمونه) همبستگینگار رواناب با ساعات آفتابی و بارش

فروردین و اردیبهشت ماه ملموستر است و هر چه

ارائه شدهاست.

دوره زمانی طوالنیتر میشود سهم جریان این دو ماه

شکل  -4همبستگینگار رواناب با ساعات آفتابی و بارش.

میدهد که کمترین جذور میانگین مربعات خطا ()0/563
ب -تولید مدلهای رگرسیونی و اعتبارسنجی آنها

با توجه به نتایج مراحل قبل پارمترهای دمای
میانگین ،دمای کمینه سطح زمین ،دمای عمقهای  10و
 20سانتیمتری زمین ،بیشینه فشار معادل سطح دریا،
ساعات آفتابی و بارش که بیشترین تأثیر را بر رواناب
در فصل ذوب برف داشتند ،با تأخیرهای مربوطه به
عنوان متغیر مستقل و متغیر دبی بهعنوان متغیر وابسته
برای تولید روابط رگرسیونی در بازه زمانی یک دی تا
 31خرداد انتخاب شدند .اعتبارسنجی مدلها با استفاده
از دادههای مشاهداتی ایستگاه هیدرومتری لیقوان در
دو سال آبی  86-87و  87-88انجام شد .مدلهای
رگرسیونی گام به گام و چند متغیره در جدول  4ارائه
شده است .بهدلیل خالصه کردن نتایج ،از ارائه مقادیر
معیارههای آماری در مرحله واسنجی صرفنظر گردید.
بررسی نتایج اعتبار سنجی مدلهای روزانه تهیه
شده در جدول 4برای حوضه مورد مطالعه نشان

مربوط به مدل گام به گام شماره  3است .معیار ضریب
کارآیی مدلهای تهیه شده متغیر میباشد ،برای این
معیار آماری نیز مدل گام به گام شماره  3با میزان
ضریب کارآیی ( )0/610دارای بهترین عملکرد است .بر
اساس مقادیر معیارهای آماری ،مدلهای گام به گام
تهیه شده برای حوضه مورد مطالعه دارای عملکرد
بهتری نسبت به مدل چندمتغیره میباشند .با توجه به
مدلسازی که توسط رگرسیون گام به گام صورت
گرفته است این نتیجه استنباط میشود که تأثیرگذاری
متغیرهای دما روی دبی خروجی بیشتر از بارندگی
بوده که مطابق با نتایج انوری تفتی و همکاران ()1389
میباشد .این امر میتواند بهعلت برخورداری حوضه
مورد مطالعه از پوشش برف و تأثیر بیشتر دما بر
رواناب ناشی از ذوب برف در دوره زمانی مورد
بررسی ( 1دی الی  31خرداد) باشد .از روابط
رگرسیونی گام به گام و چند متغیره ،این نتیجه را
میتوان گرفت که متغیرهای ساعات آفتابی و بیشینه

تخمین جریان رودخانه در فصل ذوب برف با استفاده از عوامل هواشناختی (مطالعه موردی :حوضه آبریز لیقوان)
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فشار معادل سطح دریا کمترین تأثیر را بر رواناب

(دقیقترین مدل) آورده شده است .چنانچه از شکل 5

حوضه دارا میباشند.

پیداست مدل مربوطه مانند دیگر مدلهای شبیهسازی

در شکل  5نمودار پراکندگی دبیهای مشاهداتی

رواناب ،دبیهای اوج را خوب شبیهسازی نمیکند

و دبیهای محاسبه شده با مدل گام به گام شماره 3
جدول -4ارزیابی مدلهای روزانه تهیه شده برای دوره زمانی یک دی تا  31خرداد.
نوع مدل

شماره مدل

مدل تهیه شده

1

Q=1/0+01/106T20

RMSE
0/606

CE
0/557

2

Q=1/0+109/367T200-/254T10

0/584

0/588

3

Q=1/0+049/32T20-0/21T10+0/026P

0/563

0/610

4

Q=0/0+808/266T20-0/135T10+0/032P-0/027Ts

0/579

0/596

5

Q=0/0+777/31T20-0/192T10+0/035P-0/033Ts+0/021Ta

0/581

0/594

6

Q=-1/0+782/308T20-0/188T10+0/035P-0/033Ts+0/022Ta -0/003Sh+0/003Ps

0/782

0/263

گام به گام

چند متغیره

تمام مدلها در سطح  5درصد معنیدار میباشند T20 ،و  T10بهترتیب دمای عمق  20و  10سانتیمتری زمین P ،بارش Ts ،دمای کمینه سطح
زمین Ta ،میانگین دمای روزانه Sh ،ساعات آفتابی Ps ،بیشینه فشار معادل سطح دریا

شکل  -5نمودار پراکندگی دبیهای مشاهداتی و دبیهای محاسبه شده با مدل مناسب.

نتیجهگیری کلی

تا با استفاده از آمار و اطالعات اقلیمی دبی حوضه

حوضه آبریز لیقوان یکی از حوضه برفگیر

مورد مطالعه در فصل ذوب برف مورد بررسی قرار

کشور میباشد ولی تاکنون مطالعات اندکی در زمینه

گیرد .نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که همه

هیدرولوژی برف و ارتباط عوامل هواشناسی با رواناب

متغیرهای مورد بررسی ،بهطور نسبی دارای همبستگی

ناشی از آن در این حوضه و حتی در سطح کشور

قابل قبولی با میزان رواناب حوضه مورد مطالعه در

صورت گرفته است .در تحقیق حاضر سعی شده است

فصل ذوب برف میباشند که در سطح  0/01معنیدار
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میباشد .خیرفام و همکاران ( )1391نیز در تخمین

تاخیر  4و  5روزه نشان داد .رحیمی و داناپور ()1391

جریان رودخانهای در حوضههای باالدست سد مخزنی

نیز در بررسی اثر داده های اقلیمی بر ارتفاع برف در

بوکان با استفاده از متغیرهای اقلیمی دما و بارش نشان

منطقه کوهرنگ نشان دادند که رطوبت ساعت  3کمترین

دادند بارش ارتباط معنیداری با رواناب دارد .ضمنا

اثر را برارتفاع برف و به تبع آن بر ذوب برف دارا

بارش بیشترین همبستگی را با رواناب بدون تاخیر

میباشد .طبق نتایج بهدستآمده متغیرهای دمایی

زمانی دارا بود .نبیزاده و همکاران ( )1391نیز در

بیشترین تاثیر را بر رواناب در فصل ذوب برف داشتند

پیشبینی آبدهی رودخانه لیقوان با استفاده از مدلهای

که با نتایج مطالعه انوری تفتی و همکاران (،)1390

مبتنی بر منطق فازی نشان دادند که تأثیر متغیر

زارعزاده مهریزی و بزرگ حداد ( )1389مطابقت دارد.

بارندگی روز جاری از متغیر دبی دو روز قبل بیشتر

نتایج اعتبار سنجی مدلهای رگرسیونی نشان

بوده و این متغیر یکی از مؤثرترین متغیرها در

داد که مدل گام به گام شماره  3از دقت نسبتا خوبی در

پیشبینی جریان روزانه رودخانه لیقوان میباشد .در

تخمین جریان رودخانه در فصل ذوب برف برخوردار

بررسیهای انجام شده مشخص شد که میزان تأثیر

است و مدلهایی که با روش گام به گام تهیه شدهاند

بارش بر رواناب در دورههای زمانی کوتاه مدت مشتمل

دارای خطای تخمین کمتر و ضریب کارایی باالیی نسبت

بر فروردین و اردیبهشت ماه بیشتر است .باقرینیا و

به مدل رگرسیونی چندمتغیره میباشند که با نتایج

برهانیداریان ( )1392هم در بررسیهای به عمل آمده

صادقی و همکاران ( )1384مطابقت دارد.

نشان دادند که بارش نقش ویژه در جریان ماههای

با توجه به اینکه مدلهای هوشمند نسبت به

فروردین و اردیبهشت حوضه دز دارد و استفاده از

مدلهای رگرسیونی از دقت خوبی در تخمین متغیرهای

بارش همزمان بهعنوان متغیر پیشبینی کننده رواناب در

هیدرولوژیکی مثل رواناب برخوردار هستند میتوان با

این ماهها ،میتواند نتایج روش رگرسیون را از  16تا

استفاده از متغیرهای هواشناختی موثر به دست آمده و

 55درصد و روش شبکهعصبی را از  9تا  30درصد

کاربرد مدلهای هوشمند ،رواناب روزانه حوضه مورد

بهبود ببخشد .کمترین همبستگی را رطوبت ساعت  3در

کرد.

مطالعه
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با
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