
1 

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت نیرو
 

 ای استان آذربایجان غربیشرکت سهامی آب منطقه

 کمیته تحقیقات

 )طرح تحقیقات کاربردی(

 

 گزارش نهایی

های بینی جریان رودخانه و خشكسالی در مقیاسپیش

 های غرب دریاچه ارومیه()رودخانهزمانی مختلف 

 

 دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب: سازمان مجری

 مجری طرح: دکتر کیوان خلیلی

 و محمد ناظری تهرودی فرشاد احمدی ،هیراد عبقری ،سینا بشارت همكاران طرح:
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 دانی: سپاس و قدر

  بسی شايسته است از« الخالق من لم يشکر المخلوق لم يشکر » به مصداق        
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 چکیده پژوهش

وقوع خشکسالی یا برای مناالق  توان احتمالی خشوکسالی و با تکیه بر ممای و االعاا  مووو  می با تحلیل سووابق تایيخی پديده 

 ی اين تحقیق با  .مشکع  ناشی از من یا تا حد زيا ی کاهش  ا  های مواوهه با خشوکسوالی   مختلف برموی  نمو  و با ايجا  الرح

  سووری زمانی حجم خشووکی ایومیه )بایاندوزچای  شووهرچای و نازلوچای   یياچه غرب یو خانه 3های  بی یوزانه اسووتدا ه از  ا ه

های حجم خشووکی های موی  مطالعه با اسووتدا ه از میاننین  یازمد  سووا نه  اسووتخراد  ر يدا بعد از بریسووی اولیه   ا هیو خانه

به انوان توزي  غالب انتخاب  3با اسوتدا ه از تواب  یاي  هیدیولویی براز   ا ه و تاب     پیرسون نوع  موی  مطالعه ی هایو خانه

یو  تخمین پایامتر توزي  منتخب موی  بریسی قرای  رفت و با استدا ه از یو  تخمین پایامتر  4شدا بعد از انتخاب توزي  غالب  

 ساله استخراد  ر يدا نتاي  محاسبه  ویه باز شت نشان 01111تا  2یه باز شوت حجم خشوکی    شوتاویهای میاننین متدرقه   و 

میلیون مترمکعب  ی  ویه  222و  021  22نازلوچای به ترتیب  و های شووهرچای  بایاندوزچای  ا  که حجم خشووکی  ی یو خانه 

با استدا ه  هااين یو خانه ی مينده   بی یوزانه چنین وهت بریسی حجم خشکی و  ویه باز شت من ساله بو ا هم 01111باز شت 

های ذکر  ر يدا بعد از محاسووبه  بی یوزانه یو خانه بینیسووازی و پیشمدل یوز 0221به مد   های خطی سووری زمانیاز مدل

از نمو ایهای به نتاي  حاصل بینی  استخراد  ر يدا ها  ی  ویه ممایی به یوز شده )تایيخی و پیششده  حجم خشکی اين یو خانه

به  های نازلوچای و بایاندوزچای و افزايش حجم خشکی یو خانه شهرچای بو ایوز یسوانی نشوان از کاهش حجم خشوکی یو خانه   

سال  حجم موی  خشکی  ی  01111یوزه با  ویه باز شت  01 ی نمو ایهای به یوزیسوانی شده و  ی مد   وا  مشتر    الویی که

میلیون  7میلیون مترمکعب کاهش و  ی یو خانه شووهرچای حدو   02و  22و نازلوچای  به ترتیب حدو   بایاندوزچای هاییو خانه

های متی  ای  های بایاندوزچای و نازلوچای  ی سووالمترمکعب افزايش خواهد  اشووتا که اين نتاي    لت بر افزايش  بی یو خانه

حقابه زيسووت محیطی و پايین  سووت یو خانه و اوامل مسووااد  ينر   که اين مهم احتما  با افزايش یيز  نزو   ووی  افزايش

های متی یو خانه شوووهرچای حاکی از کاهش  بی یو خانه شوووهرچای  ی پذير خواهد بو ا افزايش حجم خشوووکی  ی سوووالامکان

 های متی  ای  و لذا  ز  است تمهیداتی  ی وهت بهبو  اين وض  صوی   یر اسال

    پیرسون   یياچه ایومیهویه باز شت     بینیپیشی  کلما  کلیدی: منالیز خشک
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 فهرست مطالب

 انوان                                                                                                                صدحه

 31 ....................................................................................................... اول فصل -0

 04 ....................................................................................................... مقدمه 0-0

 01 ........................................................................................... پژوهش نهیشیپ 0-2

 01 ..................................................... یو خانه انيور ینیبشیپ یهایو  0-2-0

 22 .................................. یکيدیولوییه یزمان یهایسر ینیب شیپ و یسازمدل 0-2-2

 32 ..................................................... یزمان یها یسر یرخطیغ یهامدل 0-2-3

 32 ................................................................................ یخشکسال 0-2-4

 11 .................................................................................... رانيا  ی قیتحق سابقه 0-3

 11 .................................. یزمان یهايسر از استدا ه با یو خانه انيور ینیب شیپ 0-3-0

 14 ...................................................................... یخشکسال مطالعا  0-3-2

 31 ......................................................................................................  و  فصل 2

 04 ....................................................................................................... مقدمه 2-0

 04 ......................................................... استدا ه موی  های ا ه و مطالعه موی  منطقه 2-2
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 02 .................................................................................... مقدمه 2-3-0

 71 ............................................................................... یوند لیتحل 2-3-2

 74 .................................................................. ايستايی لیتحل و مزمون 2-3-3

 72 .................................................... یو خانه وريان غیرخطی سازی مدل 2-3-4

 ARMA  ............................................ 20) خو همبسته متحر  میاننین مدل -ب
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 22 ........................................................................ خشکی های ویه استخراد نحوه 2-4

 49 ..................................................................................................... سو  فصل 3

 21 ....................................................................................................... مقدمه 3-0

 20 ..................................................... زمانی هایسری اساسی خصوصیا  مزمون نتاي  3-2

 20 ......................................................................... یوند مزمون نتاي  3-2-0

 013 ................................................................... ايستايی مزمون نتاي  3-2-2

 BDS ..........................................................................010 غیرخطی مزمون نتاي  3-3
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 012 ............ یو خانه وريان  بی سا نه سری برای زمانی سری هایمدل براز  نتاي  3-4-0

 001 .. یو خانه وريان  بی ماهانه سری برای زمانی سری غیرخطی هایمدل براز  نتاي  3-4-2

 020 ........... یو خانه وريان  بی یوزه01 سری برای زمانی سری هایمدل براز  نتاي  3-4-3

 020 .............. یو خانه وريان  بی یوزانه سری برای زمانی سری هایمدل براز  نتاي  3-4-4

 030 .................................................................................................ینیبشیپ 3-1

 033 ................................................. مطالعه موی  یهایو خانه یخشکسال لیتحل  ينتا 3-0

 043 .............................................................................................  ينتا و بحث 3-7

 371 .......................................................................................................... مناب  4
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 فهرست نمودارها و اشکال

 02 ............................................................................................................ یبایاندوزچا و یشهرچا  ینازلوچا یها یو خانه تیموقع 0-2 شکل

 27 .................................................  0312-0322) میاننین وخط هیایوم بایاندوزچای یو خانه سا نه وريان  بی تغییرا  -0-3 شکل

 27 ......................................................  0312-0322) میاننین وخط هیایوم شهرچای یو خانه سا نه وريان  بی تغییرا  -2-3 شکل

 22 .......................................................  0312-0322) میاننین وخط هیایوم نازلوچای یو خانه سا نه وريان  بی تغییرا  -3-3 شکل

 22 ........................................................................................................................ یبایاندوزچا یو خانه سا نه انيور را ییتغ یوند -4-3 شکل

 011........................................................................................................................... یشهرچا یو خانه سا نه انيور را ییتغ یوند -1-3 شکل

 011........................................................................................................................... ینازلوچا یو خانه سا نه انيور را ییتغ یوند -0-3 شکل

 -0322) یبایاندوزچا یو خانه انيور سا نه یسر یبرا AR(1) مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -7-3 شکل

0372  002 

 -0322) یشهرچا یو خانه انيور سا نه یسر یبرا AR(1) مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  نمو ای  -2-3 شکل

0321  002 

 -0322) یبایاندوزچا یو خانه انيور سا نه یسر یبرا AR(1) مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -2-3 شکل

0321  003 

 003.........  0372 -0322) یبایاندوزچا یو خانه سا نه انيور یبرا یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -01-3 شکل

 004..............  0321 -0322) یشهرچا یو خانه سا نه انيور یبرا یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -00-3 شکل

 004............. 0321 -0322) ینازلوچا یو خانه سا نه انيور یبرا یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای  -02-3 شکل

 انيور ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط یمدلها از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -03-3 شکل

 007.................................................................................................................................................................................................. یبایاندوزچا یو خانه

 انيور ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط یمدلها از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -04-3 شکل

 007....................................................................................................................................................................................................... یشهرچا یو خانه

 انيور ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط یمدلها از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -01-3 شکل

 002....................................................................................................................................................................................................... ینازلوچا یو خانه

 یو خانه ماهانه یسر یبرا یخط مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -00-3 شکل

 002 یبایاندوزچا

یبایاندوزچا یو خانه ماهانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -07-3 شکل

 002 
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 002 یشهرچا یو خانه ماهانه یسر یبرا یخط مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -02-3 شکل

 یو خانه ماهانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -02-3 شکل

 021 یشهرچا

 021 ینازلوچا یو خانه ماهانه یسر یبرا یخط مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -21-3 شکل

 یو خانه ماهانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -20-3 شکل

 020 ینازلوچا

 یو خانه انيور یوزه 01 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -22-3 شکل

 023..................................................................................................................................................................................  0372 -0322) یبایاندوزچا

 یو خانه انيور یوزه 01 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -23-3 شکل

 024.......................................................................................................................................................................................  0321 -0322) یشهرچا

 یو خانه انيور یوزه 01 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقا ير و یمشاهدات ريمقا  نمو ای -24-3 شکل

 024.......................................................................................................................................................................................  0321 -0322) ینازلوچا

 یو خانه یوزه 01 انيور یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -21-3 شکل

 021 یبایاندوزچا

یشهرچا یو خانه یوزه 01 انيور یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -20-3 شکل

 021 

ینازلوچا یو خانه یوزه 01 انيور یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -27-3 شکل

 020 

 -0322) یبایاندوزچا یو خانه یوزانه انيور یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات رينمو ایمقا  -22-3 شکل

0372  022 

 0321 -0322) یشهرچا یو خانه یوزانه انيور یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات رينمو ایمقا  -22-3 شکل

 022 

 -0322) ینازلوچا یو خانه یوزانه انيور یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات رينمو ایمقا  -31-3 -3 شکل

0321  022 

 یو خانه یوزانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -30-3 شکل

 022 یبایاندوزچا

 031... یشهرچا یو خانه یوزانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -32-3 شکل

 031... ینازلوچا یو خانه یوزانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ريمقا  یپراکند  نمو ای -33-3 شکل
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 030........................................................ 0324 تا 0321 سال از یبایاندوزچا یو خانه یوزانه انيور شده ینیشبیپ ريمقا  -34-3 شکل

 032............................................................. 0324 تا 0321 سال از ینازلوچا یو خانه یوزانه انيور شده ینیشبیپ ريمقا  -31-3 شکل

 032............................................................. 0327 تا 0323 سال از یشهرچا یو خانه یوزانه انيور شده ینیشبیپ ريمقا  -30-3 شکل

 037................................................................................ هیایوم یشهرچا یو خانه یخشک فرکانس و مد -شد  یهایمنحن -37-3 شکل

 037......................................................................... هیایوم یبایاندوزچا یو خانه یخشک فرکانس و مد  -شد  یهایمنحن -32-3 شکل

 032..............................................................................هیایوم ینازلوچا یو خانه یخشک فرکانس و مد  -شد  یهایمنحن  -32-3 شکل

 032.....  0324 سال تا) شده ینیشبیپ ريمقا  یبرا یبایاندوزچا یو خانه یخشک فرکانس و مد  -شد  یهایمنحن -41-3 شکل

 032..........  0324 سال تا) شده ینیشبیپ ريمقا  یبرا ینازلوچا یو خانه یخشک فرکانس و مد  -شد  یهایمنحن -40-3 شکل

 032..........  0327 سال تا) شده ینیشبیپ ريمقا  یبرا یشهرچا یو خانه یخشک فرکانس و مد  -شد  یهایمنحن -42-3 شکل

 041................................................................................ یوزه کي  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -43-3 شکل

 041................................................................................. یوزه سه  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -44-3 شکل

 040............................................................................. یوزه شش  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -41-3 شکل

 040.................................................................................. یوزه  ه  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -40-3 شکل

 042........................................................................... یوزه ستیب  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -47-3 شکل

 042............................................................................... یوزه یس  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -42-3 شکل

 043............................................................................. یوزه چهل  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -42-3 شکل

 043........................................................................... یوزه شصت  وا  مد   ی یبایاندوزچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -11-3 شکل

 044..................................................................................... یوزه کي  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -10-3 شکل

 044...................................................................................... یوزه سه  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -12-3 شکل

 041................................................................................... یوزه شش  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -13-3 شکل

 041........................................................................................ یوزه  ه  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -14-3 شکل

 040 ................................................................................. یوزه ستیب  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -11-3 شکل

 040 ..................................................................................... یوزه یس  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -10-3 شکل

 047................................................................................... یوزه چهل  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -17-3 شکل

 047................................................................................. یوزه شصت  وا  مد   ی ینازلوچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -12-3 شکل
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 042..................................................................................... یوزه کي  وا  مد   ی یشهرچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -12-3 شکل

 042...................................................................................... یوزه سه  وا  مد   ی یشهرچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -01-3 شکل

 042................................................................................... یوزه شش  وا  مد   ی یشهرچا یو خانه یخشک حجم مميماکز -00-3 شکل
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 مقدمه 3-3

المی های هواشووناسووی و هیدیولویيکی به انوان االعاا  پايه و اسوواسووی  ی الراحی و مديريت     ا ه

 ها وبسوویایی از زمینه ها  یبه کای می یوندا کمبو  االعاا  و  ا ه ی نقاط مختلف وهان مناب  مب  هایپرویه

های هايی وهت تولید االعاا  مصوونوای از یوی  ا ههای فرميندهای هیدیولویيکی  منجر به ایائه یو تحلیل

سدها نیازمند م اهی از موی  وريان بر ایی  ی زمان واقعی از مخازن مشواهداتی شده استا به انوان ماال بهره 

بینی سری زمانی وريان یو خانه امکان باشود که اين امر به وسیله پیش به مخزن  ی مينده مییو خانه ویو ی 

  ا 0324  نژا پذير است )کایمموز و اراقی

اب  مب مد   ی مديريت منمد  و بلندهای زمانی کوتاه مد   میانبینی وريان یو خانه  ی مقیاسپیش

 ی اين زمینه مطالعا  اهمیت فراوانی  ای ا  هر منطقه مسوائل مربوط به خشوکسوالی و سیعب    تحلیل  قیق و

  هبا تووه به اهمیت موضوع و وسعت مطالعهای مختلف صوی   رفته استا بنابراين زيا ی با اسوتدا ه از یو  

  یرند:وی  بریسی قرای میبریسی مناب  و پیشینه تحقیق تحت اناوين ودا انه به شرح زير م

  های پیش بینی وريان یو خانهیو 

 های هیدیولویيکیهای زمانی  ی فرميندتحلیل سری 

 های زمانی هیدیولویيکیبینی سریسازی و پیشمدل 

 های زمانی مختلفپايش خشکسالی وريان یو خانه  ی مقیاس 

 هایتحلیل سری  وريان یو خانههای پیش بینی یو  ی قسومت پیشوینه پژوهش  مطالعا  مربوط به   

 غیرخطیهای های زمانی هیدیولویيکی  مدلبینی سریسازی و پیشمدل   زمانی  ی فرميندهای هیدیولویيکی

 سپسسری زمانی و  ی نهايت تحلیل خشکسالی وريان یو خانه  ی نقاط مختلف وهان و ايران ایائه شده استا 

ه استا  ی اين يدهای موی  اسوتدا ه االعاا  کاملی ایائه  ر  و  ا ه ی فصول  و   یبایه یو خانه موی  مطالعه  

های موی  استدا ه های غیرخطی و مدلهای زمانی  مزمون ی تحلیل سری فصل یوابط و معا    موی  استدا ه

 تحلیل خشووکسالی  ی نهايت  ی فصول سوو   نتاي  حاصول از یوشوهای موی  اسوتدا ه  ی       بیان  ر يده اسوتا 

 های زمانی به همراه بحث و پیشنها ا  ایائه شده استا بینی سریزی و پیشسامدل
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 پیشینه پژوهش 3-2

 بینی جریان رودخانههای پیشروش 3-2-3

به  و  سوووته  ی ی حالت کل توانییو خانه ووو   ای  که م يوان ور ینیب یشپ یبرا يوا ی ز یهوا یو 

 که بر اساس یهائو  سته  و  یو   ميندیها بدست ماست که بر اساس  ا ه یهائنمو ا  سته اول یو  یمتقس

 نیشوند  ایتباط ب یها حاصل مکه براساس  ا ه یهائیو  ينرا به ابای     ر ندیموی  نظر حاصول م  يندفرم

 انیب ياضیبه صوی  ی یز حوضه مبخ یستم یون س یزيکیف یسوم یا بدون  ی نظر  رفتن مکان یو خروو یویو 

یو خانه یا به انوان  يانور يندفرم  ر ند یموی  نظر ایائه م يندکه بر اساس فرم یهائکه یو  یا  ی حالکندیم

 يانرو يندکه بتواند فرم کنندیم یانب ياضیبه صوی  ی یمن یا الوی ل اخ يندهای ی نظر  رفته و فرم یخروو

  ا0223قرای  هد )لتنماير  من حوضه تحت پوشش  یزيکیف یا خصوص ییو خانه یا بر مبنا

 آیندهائی که بر اساس داده ها به دست میروش 3-2-3-3

 یزهای سووا ه ایائه کر ه و کایبر  منها یا نیو خانه یا  ی قالب مدل يانور یچیدهپ يندهایها فرمیو  ينا

 ی قبال  یدیها اغلب االعاا  مدمدل ينا یسووواختای و پایامترها یلو تحل يها اعوه بر من تجزکندیسوووا ه م

ها اين  ونه یو  یراخ یوتریکامپ یشوورفتهایا با تووه به پ هدیوريان مب  ی یو خانه ایائه م يدهپد ينامیک 

و مدل  یدیولویی ی حل مسائل مختلف ه توانندیاند  مبنا شده یو خروو یها به انوان ویو که بر اساس  ا ه

  ا2112 ین نند )سولوماتک یداپ یو اموم یواق  شده و ونبه کایبر  یدسازی مد

 های رگرسیونی مدل -الف

 های موی های ی رسویونی سا ه و چند متغیره به انوان يکی از قديمی ترين و پرکایبر ترين یو  یو 

توانند موی  استدا ه ها سوا ه بو ه و به سا  ی می دا اين یو ناسوتدا ه  ی پیش بینی وريان یو خانه می باشو  

ی و های  رافیکی و ترسیمی بو ند )لینسلهای ی رسیونی  ی ابتدا بر مبنای تکنیکیو  قرای  یرندا بسیایی از
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)مایسدن و  يويس  0های اصولی تجزيه به مؤلدهنظیر  چند متغیره های ممایی ا پس از من یو 0212همکایان 

نر و همکایان استدين  0222نا  و فولی   0271 ونی چند متغیره )زوزال و همکایانیهای ی رس  و یو 0202

های   معرفی شووودندا کایبر  یو 0220پایامتری )اسووومیت و ی رسووویون غیرو یو    0222  این و 0222

 فراوانی مشاهده نمو ا مختلف المی توان  ی مناب ی رسیونی یا می

حوضه یا می توان به انوان يک یالوبتی يک    پیشنها  کر ند که ذخیره0270تاننبوین و یاسوموسون )  

با   2قاهره انشناه  0221از بای  حوضوه از شروع  سال مبی تا  ا ه پیش بینی برموی  کر ا  ی سال   تاب  خطی

برای پیش بینی وريان ماهانه  4 ا  به  ا یو  ی رسوویون خطی چند متغیره یا به صوووی   3WMPP همکایی

  برای 0221است ) ا فWMPP 0223  0221  به کای بر ند )کویی و براس Aswanیو خانه  ی مخزن مسوان )

ذوب برف  بای  و  یوه حرای  از یو  ی رسیون  های ا هپیش بینی حجم وريان فصلی ویو ی با استدا ه از 

که  ی من  یوه حرای   بای  و یواناب حاصل از ذوب برف به انوان متغیرهای  خطی چند متغیره استدا ه نمو 

های ا  ی حال حاضر نیز استدا ه از یو ی نظر  رفته شدمستقل و وريان فصلی ویو ی به انوان متغیر وابسته  

ها مشاهده می شو ا پیش بینی پتانسیل یواناب حاصل از ذوب برف ی رسویونی  ی بسیایی از مطالعا  و پرویه 

  انجا  2113و همکایان ) ماهابیرهای ی رسوویونی توسووط  و زير حوضووه  ی ونوب غربی کانا ا بر مبنای یو 

چین یا الی  ویه غیر سیعبی با   ی 1  وريان ویو ی به مخزن یو خانه زی 2110و همکایان ) رفته استا هیو 

 بینی کر نداپیشمتوسط حوضه یو خانه و بای  اين های ی رسیونی و به کمک ایقا  وريان استدا ه از مدل

 ه:ابایتند از اين کترين منها بايستی به سوا   زير پاسخ  ا  که مهم های ی رسیونی ی استدا ه از یو  

 ؟  اشته باشند ایی ایتباط معنی توانندمی يک از پایامترها با فرميند وريان یو خانه موی  نظر کدا  -0

  ایی  ایند؟  ی چه مقیاس زمانی پایامترهای منتخب با فرميند وريان یو خانه موی  نظر یابطه معنی -2

                                                 
1 - Principle Components 
2 - Cairo University 
3 - Water Master Plan Project 
4 - Step Wise 
5 - Yellow 
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 ی پیش بینی پاسخ خواهد  ا  چقدی خواهد بو ؟ هازمان تاخیری که وريان یو خانه به مولده – 3

مد  یو خانه بیشتر با پایامترهای محلی و شرايط اولیه منطقه مد  و میانهای کوتاهکه وريان  ی حالی

های یاه  وی و وريان یو خانه  ی بازه زمانی الو نی مد  به برخی از مولده اموماموی  نظر ایتبواط  اینود ولی   

ا یابطه بین فرميند وريان یو خانه و  مای سطح مب  یيا  0227)ممایاسکرا  لی بستنی  ای خاید از شرايط مح

شوناخته شده  ی  هه  ذشته شده  ی مطالعا  زيا ی موی  بریسی قرای  رفته استا   0که به انوان پديده انسوو 

   پیه چوتا 0227یان )   ممایاسکرا و همکا0222   مچوسو )0221هاستنرا  ) کایهایبه توان  ی اين زمینه می

 اشایه کر ا  2111   شرستا و کوستاسچو  )2110    یوتیرز و  یاکاپ )0222و همکایان ) 

های مدلممکن اسووت که  های خطی اسووتدا ه شووده  ی حالی  ی بیشووتر مطالعا  انجا  يافته از مدل

ماتین و ا سولوباشندبیشتری برخوی ای  پذيری فرميند وريان یو خانه از انعطاف توصیف ی رسیونی غیرخطی  ی

های سااتی بای   با استدا ه از  ا ه ايتالیا 3اق   ی منطقه توسکانیو 2 ی حوضوه یو خانه سویو    2113 و ل )

و شووبکه اصووبی  4MTخطی  ا ه  مدل ی رسوویون غیر 2001تبخیر و  بی سووااتی به مد  سووه ماه و ومعا  

بینی کر ند و به اين نتیجه یسیدند که مدل ی رسیون غیرخطی ا پیشمصونوای  یواناب سوااتی و  و سااته ی  

  از مدل ی رسوویونی 2114سووولوماتین و زو )چنین هم کندا سووا ه و سووري  بو ه و نتاي  منطقی تری ایائه می

 مختلف هاییو  بین ای  مقايسه2114) زا هلو  اکر ندیواناب استدا ه  -بینی بای برای پیش TRغیرخطی 

خطی  ی رسوویون هاییو  با مرکزی البرز منطقه  ی زمانی مقاال  مختلف  ی بایند ی ممایی خألهای سووازیباز

 منظوی اين به ا ا  انجا  ممایی زمین هاییو  و فاصله مجذوی اکس نرمال    نسوبت  مسوتقل  متغیر 3 و 2  0)

هر  ممای  یصد 21 حذف  ر يدا با انتخاب بو  خأل بدون و کامل ممایی ساله 27  ویه يک که  ایای ايسوتناه  18

 و فصلی سا نه  زمانی مقاال  مصنوای   ی خأل )ايجا  تر و نرمال های خشک سال بین مساوی الوی به ايسوتناه 

                                                 
1 - ENSO 
2 -Sive 
3 -Tuscany 
4 - Model Trees 
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 ی  نرمال نسبت  ا  یو    نشان RMSEمعیای با ایزيابی نتاي   ر يدا بازسازی شده ايجا  ممایی خألهای ماهانه

 باشدا  می یو  ترين انوان مناسب به موای   یصد 3/13 ی  همبستنی ضريب معیای با و موای   یصد 2/02

   0شبکه عصبی مصنوعی مدل -ب

توسط وان مکایتی و به  0210سال  شوبکه اصوبی مصونوای نامی نوين  ی الو  مهندسوی است که  ی    

بهبو  يافته  2پرسپترونکلند با ابداع و ایائه مدل های  و مکتوسط یومل 0220شکل ودی و تأثیر ذای  ی سال 

و هوشمند با النوبر ایی مناسب از  3 ا اين شویوه از سواختایی نرونی  0321  ايلین یيچو به وهان معرفی شود ) 

 یهانرونسلولی کند تا از الريق تواب  تعريف شده یياضی یفتای  یونهای مووو   ی مغز انسوان سوعی می  نرون

های مصنوای  املکر  محاسباتی مووو   ی خطوط ایتباالی نرونهای سوازی کند و از الريق وزن ا شوبیه ی مغز

شو  تا  ی موی ا ماهیت و ذا  تجربی و منعطف اين یو  بااث میهای البیعی به مدل  ییا  ی نرون 4سیناپسی

شو  و از یفتایی غیرخطی و ها مشاهده میبینی که يک چنین ننرشی  ی ساختای منمسوائلی مانند مقوله پیش 

   به خوبی قابل استدا ه باشدا سیخته برخوی ای هستند لجا  

 مفاهیم پایه در شبکه های عصبی مصنوعی 

با يک وزن سیناپسی خاص به نرون  1هاهای خو  که از الريق  ندیيتيک نرون بیولویيک با وم  ویو ی

  دباشحد مستانه می ا اين حد معین که همانکند  با یسیدن به يک حد معین تولید خرووی میشونداامال می

ک سازی يتوان  دت که  ی مدل ی حقیقت اامل فعالیت نرون يا غیر فعال بو ن من استا با توضیحا  فوق می

 بايست به سه اامل تووه شو  : نرون بیولویيک به الوی مصنوای می

 نرون يا فعال است يا غیر فعالا  ا0

 های نرون بستنی  ای ا خرووی تنها به ویو ی ا2

                                                 
1 - Artificial Neural Network 

2 - Perceptron 

3 - neuron 

4 - Synaptic function 

5 - Dendrites 
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  ا0321)البرزی   ها بايد به حدی برسند تا خرووی ايجا   ر  ویو ی ا3

  شبکه عصبی پرسپترون ساده 

ها به الريقی سا ه پرسپترون یا ايجا  و ابداع کر  و برای    با اتصوال اين نرون 0202فرانک یوزن بع  )

یسمی تحلیل نمو  )البرزی   ها یا به الویسوازی و من نخسوتین بای اين مدل یا  ی کامپیوترهای  يجیتال شوبیه  

  ا 0321

  شبکه عصبی پرسپترون چند الیه) MLP (3 

ای که   ولی قضیهتوانند با هر تعدا   يه ساخته و به کای  رفته شوندهای پرسپترون چند  يه میشوبکه 

ايی یا وع فض يه قا ی است هر نکند که يک شوبکه پرسپترون سه وا بدون اثبا  می پذيريم  بیان میما  ی اين

توان  ی شو   بیاننر مدهو  بسیای مهمی است که مینامیده می 2تدکیک کندا اين قضویه که قضی  کولمو ویوف 

های اصبی چند  يه به نا   ا نوع خاصی از شبکه0321)البرزی   های اصبی از من استدا ه کر سواخت شوبکه  

باشدا اين شبکه از يک  ي  ویو ی و يک  ي  خرووی تشکیل شده استا هیو می SLP 3پرسوپترون تک  يه ) 

وضعیت  4از يک مدل شبکه اصبی تطبیقی خطی  هادبا است  ی مطالعه خو  ی اسوت که  از ومله افرا  0204)

های میاننین   یو  شووبکه اصووبی مصوونوای و مدل 0223کانگ و همکایان ) ا مونبینی وايی یا پیشهمب و 

به کای بر ندا های کره ونوبی یو خانهيکی از  بینی یوزانه و سااتی وريانهمبسوته یا وهت پیش ر  خو متح

 ی زمینه هیدیولویی نشوان  ا  که یو  شبکه اصبی   تحقیقا  انجا  يافتهاولین يکی از اين مطالعه به انوان 

های اصبی مصنوای شبکه   ه ازتدا ايده اسو  تواند مدید باشودا های یو خانه میبینی وريانمصونوای  ی پیش 

ی اين زمینه می توان به  از ومله مطالعا  انجا  شووده  ا 0222)زانگ  بینی چندان وديد نیسووت وهت پیش

ی ايا   متحده  ای مشخص واناب یوزانه حوضهیی اين مطالعه   انمو اشایه   0222توکای و وانسوون ) پژوهش 

 ینی شدب رسیونی  پیشیمی و يک النوی وهده م مصنوای  يک مدل سا های اصبیه از شبکه ادممريکا با است

                                                 
1 -Multilayer Perceptron 

2 - Kolmogrov Theorem 

3 - Single Layer Perceptron 

4 - Adaptive Linear Network 
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ی  های مذکوی و توانايی مدل دبندی شدنی به سوه نمونه سوال خشوک  متوسوط و تر تقسیم     های ویو ا ه که

که   ا رفتا نتاي  مطالعه نشووان مقايسووه قرای   ها  مویهای مختلف به تنهايی يا تلدیقی از منبینی نمونهپیش

نیز از   0222)مکایان هو  يامتیهندا  می تری بدستقیق های بینیهای ترکیبی سوال خشوک و تر پیش  ه ا 

العه از ی اين مط ندا  مودا ه نخانه نیل است بی وريان یو بینی میاننین شوبکه اصوبی مصنوای با هدف پیش  

 که به منظوی  ا ي  مطالعه نشوووان شووودا نتا دا هی شوووبکه اسوووت هوای قبل بعنوان ویو ویه بی  هوای  ه ا 

بینی به شو اين پی  بینی سالیانه تهیه شوهای بلند مد   نظیر سوا نه  بهتر اسوت مدلی برای پیش  بینیپیش

 رسیونی یا یشبکه اصبی مصنوای و یو    لکر  ام2111)مکایان هو  الشویبا یا  صوی  يک وا صوی   یر

ی اين مطالعه یو  ی رسیون ا  ند ا ایزيابی قرای   موی ا نااونوب کشوی کی  خانه سرخ  واناب یویبینی ی پیش 

 ا پس از مندمقايسه قرای  رفتن  ی موی های ویوه ا شبکه اصبی مصنوای با شش ساختای متداو  از و  خطی

 اوسووون و     2111)    توکای و مایکوس2111) و  اندی نظیر ماير توسووط محققین مختلف مطالعا  فراوانی

   b2112   میرال و همکایان ) 2112   بیريکانداوی و همکایان )2110    يبايک و سولوماتین )2110يلبای )و

   الشافی و 2101   تیوایی و چاتروه )2101   م مووسوکی و سوان )  2101   بوچر و همکایان )2112مدیس )

ا انجا   رفت  a2100  2102الشووافی و همکایان )   a2100  b2100   سوولیمان و همکایان )2100نوالدين )

ه از دا   با است 2114)مکایان هو  مندزکاستعنو ااندهمدید بو ن اين یو  یا تائید کر  تقريبا همه اين مطالعا  

خانه  واناب ماهانه و یوزانه یویشووبکه اصووبی مصوونوای   و  ونکینز - ی قالب یو  باکس زمانی  مدل سووری

 بی وريان بینی ی زمینه پیش ی ايران نیز مطالعا   ونا ونی   ندا مونبینی ی کشووی اسپانیا یا پیش  ا س سو 

وی و پتوان به مطالعه اکبرمی ه از شووبکه اصووبی مصوونوای انجا   رفته اسووتا از من ومله  دا با اسووت یو خانه

از مدل  هدا ی اسووتان خوزسووتان با اسووت ز  خانه  بی یوزانه یو ی اين تحقیق  ا  موناشووایه   0322) مکایانه

ی اين پژوهش از ممای بایند ی شش ايستناه  بینی شدا پیش  HEC-HMSشوبکه اصوبی مصنوای و يک مدل  

  رملکااکی از حيدا نتاي  مطالعه  ر ه دا ی مدل است بی یوز قبل همان ايسوتناه بعنوان ویو  بایان سونجی و  

 باشدا بینی متغییر مذکوی میی پیش مناسب شبکه اصبی 
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 شبکه هوشمند سویستم  با  اماسویاب  یو خانه وريان بینیپیش   به مطالعه0321کایان )سولمانی و هم 

 و بی  ویو ی سازی پایامترهایمدل  ی مدل با ی قابلیت بیاننر حاصله مصونوای پر اختند که  نتاي   اصوبی 

تحقیقی  ی موی    0321منش ) باشدا نیکمی خرووی یو خانه نقطه  ی تبخیر و با  ست هایايسوتناه  بای 

مريز چ ايستناه محل  ی کر یو خانه یوزانه متوسط  بی بینیپیش  ی مصونوای  هو  تلدیقی یوشوهای  کایبر 

   ذونعمت 0322انجا   ا ا مطالعا   ينری که  ی اين یاسوووتا انجا  شوووده  نظیر تحقیقا  کريمی ماسووووله )

هایا نشان ها قابلیت با ی اين مدلين پژوهشباشد که تمامی ا  می0321   ابراهیمی محمدی )0321کرمانی )

  هدامی

 3منطق فازی  -ج

 از کایبر هايی و کر  یا بیان فازی هایمجمواه مداهیم 1965 سووال  ی زا ه لطدی بای اولین برای      

 بین  0224) و ال  و   و یا ن0222) همکایان  و  ا ا تاناکا پیشوونها  ی رسوویون های مدل  ی یا های فازی ا ه

کر ندا  اشایه نیز معمولی و فازی ی رسیون تداو  بین و به انجا   ا ند مقايسه فازی ی رسیون مختلف هایمدل

 هیدیولویی الو  وای  فازی مباحث اخیر های سال  ی.  ا ند  سوتر    2113 ومز ) و یا سوانچز  مطالعا  اين

  به مطالعه 0322ايران نیز پرويز و همکایان )  ی اسوووت شوووده  رفته کای به مختلف هایزمینه  ی  ر يده و

 ینمیانن تجمعی بسته خو هم مدل از استدا ه با ایومیه  یياچه مبريز یو خانه حوضوه  سوا نه  وريان بینیپیش

 یو  پایامترها  تخمین هاییو  بین  ی که  ا  نشووان فازی پر اختا نتاي  مطالعا  ی رسوویون و متحر 

   مقايسووها باشوودمی ARIMA مدل پایامترهای تخمین  ی کایممد یو  انوان به شوورالی غیر  یسووتنمايی

 مانند معیایهايی براسوواس فازی ی رسوویون و ARIMA هایمدل توسووط شووده بینیسووا نه پیش هایوريان

RMSE  اب ت بهتر املکر ا  اشت زمانی سری مدل به نسوبت  فازی ی رسویون  یهیافت بهتر املکر  بر   لت 

 سازیدلم مسئله بر حاکم قطعیت اد   رفتن  ینظر حیث از من نامتقاین نوع به نسبت متقاین مالای اضويت

های منطق فازی   از یو 2111   نايا  و همکایان )2112هان و همکایان ) اباشدتحقیق می اين نتاي   ينر از

                                                 
1 - Fuzzy Logic 
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ها  ی پیش بینی یو   از اين 2113سووویعب اسوووتدا ه کر ندا همچنین یو و همکایان ) وقوعنی یببرای پیش

های   یو 2113وريانهای یو خانه  ی مقیاس زمانی الو نی و متوسووط سووو  وسووتندا ماها بیر و همکایان ) 

فصول بهای توسوعه  ا ندا نتاي  منها نشان  ا  که پیش بینی    یو خانه  ی منطق فازی یا برای پیش بینی یواناب

 دستبهای ی رسیونی ي  قابل ااتما تری نسبت به مدلهای منطق فازی نتایواناب فصول بهای به وسویله یو   

ها ها مانند یو  شبکه اصبی مصنوای که براساس  ا هتوان با  ينر یو های منطق فازی یا می هدا یو می

ايوب  و به مطالعا   ينری نظیر چنگ توان ی اين زمینه میترکیب کر ا   هندامل مدل سوووازی یا انجا  می

   0322مقد  )   یضووايی0322نیا )   معتمد2101) همکایان و    پرويز2112همکایان ) و نژا    شووايان 2110)

 انمو  اشایه

 آیندبدست می تولید جریانهایی که براساس فرآیند روش 3-2-3-2

 تولیدبینی وريان یو خانه ووو   ای  که بر اساس فرميند سوازی و پیش به الوی کلی  و یو  برای مدل

باشووودا می 0یفت وريان های کممدل پس  ينرییواناب و  –مدل بای ها از منکی ينودا   یرانجوا  می وريوان  

توان به انوان منشای از زهکشی ذخیره مب زيرزمینی يا یفت وريان  ی يک سیستم البیعی یو خانه یا میپس

منحنی پس یفت یفت  بی وريان یو خانه یا با يک توان پسمی  ا0202  مناب  تاخیری  ينر بیان نمو  )هال

با استدا ه از  2یفت وريان برای یو خانه نیل مبیبینی پس  يک مدل پیش2113) نشوان  ا ا میشرا و همکایان 

تحقیقا  برای اين های  ز   ی  یریپییسد ا به نظر میخرووی حوضه ایائه  ا ند –خطی ذخیرهالنویيتم غیر

  ا0221است )تا کسن  نشدهانجا  های مختلف ضهها  ی حووريان مب یو خانه یفتتعیین خصوصیا  پس

 سری های زمانی 3-2-3-1

به شمای مب هیدیولویی و مناب  الو  مختلف از قبیل های زمانی ابزای مهمی  ی سازی سریتحلیل و مدل

توان  ا ه های مصنوای هیدیولویيکی تولید کر   نی میزما هایسازی یياضی سریميدا با استدا ه از مدلیم

                                                 
1 - Low Flow Recession Model 
2 - Blue Nile 
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 ی  ا ه ها یا مشخص نمو  و يا خعء ممایی یا تکمیل و  2و پر  0هیدیولویيکی یا پیش بینی کر   یوندوقاي  

های مصنوای تولید شده وريان یو خانه برای مطالعا  خشکسالی و سیعب   ویه ممایی یا تطويل کر ا سری

و اهداف بیشمای  ينر قابل  بر ایی از سیستم مخازن  الراحی ظرفیت سیستم های تامین مبسازی بهرهبهینه

 ا به انوان نمونه تعیین خصوصیا  خشکسالی 0223  و سا س 0221  باشد )سا س و همکایاناستدا ه می

 ر شد  و مد  من با  ویه باز شتهای مختلف و استدا ه از اين االعاا  برای الراحی استراتژییهیدیولویيکی نظ

های مصنوای تولید شده با استدا ه از از کایبر های مهم  ا ه های تامین مب وانبی  ی مواق  اضطرایی يکی

را يهای سری زمانی  ی بیان خصوصیا  وريان یو خانه بسیای مدید است زهای زمانی استا استدا ه از مدلسری

های هیدیولویيکی که ماهیت تصا فی نیز  ی منها مستتر است های وبری قا ی به بیان ماهیت واقعی وريانمدل

مدل تشکیل  مولده تصا فی واصلی شامل مولده های زمانی از  و بخش يا مولده های سرید بو ا مدلنواهنخ

 3تیکهای مختلف استوکاسبا استدا ه از یو  یاند که مولده مدل با استدا ه از ایقا  مشاهداتی و مولده تصا فشده

های هیدیولویيکی  ی صوی  با ساختای سریتواند های سری زمانی میميندا بنابراين ساختای مدلبدست می

  ا0223ای  اشته باشد )سا س انتخاب  یست مدل و محاسبا  صحیح من ساز ایی و مطابقت ويژه

 های زمانیایستائی در سری 3-2-3-9

های زمانی اين است که وهت مدل سازی بايستی سری زمانی شرايط کی از پایامترهای مهم  ی سریي

ت اسا ايست )مانند میاننین و وایيانس  ممایی خو های مشخصه اشته باشدا يک سری زمانی نسبت به  4ايستا

رميند مربوط به ف های زمانیمستقل از زمان باشدا با تووه به اينکه اغلب سری مشخصهزمانی که امید یياضی من 

از سری زمانی حذف شوندا اوامل مهمی شناسائی و من ناايستا هستند  ز  است که اوامل ايجا   وريان یو خانه

 و اراقی نژا   يا فصلی بو ن )کایمموز 1شوند  ابایتند از یوند  پر   پريو يککه سبب ناايستايی سری زمانی می

                                                 
1 - Trend 
2 - Shift 
3 - Stochastic 
4 - Stationary 
5 - Periodic 
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  ا0324

 های زمانی تحلیل ایستائی سری -الف

 . یرندمسائل مهندسی مب بر مبنای فرضیه ايستائی يا ايستا بو ن سری زمانی موی  مطالعه قرای می بیشتر

های زمانی هیدیولویيکی بنا به   يل مختلف نظیر تغییرا  مب و بسیایی از سریممکن است که   ی حالی

 اشتن  بنابراينباشندا ناايستا  و غیره  ی مولده های ممایی خو  نظیر میاننین و انحراف معیای   خشکسالیهوائی

واند مدید تايستا بو ن سری زمانی میهای تعیین ايستايی  حذف ناايستايی و یو م اهی و بینش کافی  ی موی  

 و يا ضرویی باشدا 

  و  ی اکار مطالعا اهای زمانی هیدیولویيکی مطالعا  زيا ی انجا  نشده استیسی ايستائی سریر ی موی  ب

ایان از سری حذف شو ا وانگ و همک بو ن ايستائی سعی شده اوامل ايستائی مانند یوند يا پريو يکبدون بریسی 

(b2111اکار  نتاي  اين مطالعا  حاکی از من است کهسی کر ه که ی  ايستائی یو خانه های غرب ایوپا یا بر

های یوزانه وريان یو خانه  و تنها سری ه ایی مشاهده  ر يدهای ماهانه و سا نه وريان ايستائی معنیسری

  یوند و ايستايی وريان یو خانه شهرچای 0322خلیلی و همکایان ) انوب ايستا بو ه و بقیه نا ايستا بو ندا 

های سا نه بریسی کر ندا نتاي  اين تحقیق نشان  ا  که سری ADFو  KPSSایومیه یا با استدا ه از  و یو  

های ماهانه وريان  یصد ايستاستا برای سری 1 ایی  ی سطح معنی KPSSو  ADF بی وريان  از  و یو  

سری  ی سطح   00سری ايستا بو ه و  ی تاخیر  1 ی تاخیر  ADFسری ايستا بو ه و  ی یو   KPSS ی یو  

های يک سو  ماه و یوزانه  یصد ايستاستا برای سری 01 ایی  یصد ناايستا و  ی سطح معنی 1و0 ایی معنی

 و بو ه 0از مزمون های یيشه واحد ADFیو   ی تما  تاخیرها سری ايستاستا  KPSSو  ADFیو   با هر  و

استدا ه  ADFیو  از  وهت تحلیل ايستائینیز  ی اين مطالعه    ایائه  ر يده استا0272فولر ) توسط  يکی و

 شده استا 

 

                                                 
1 - Unit Root Tests 
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 تحلیل روند  -ب

 ی  يکنواخت ا کاهشيیوند ابای  از افزايش يکی از اوامل ناايستايی  ی يک سری زمانی یوند استا 

های یوند  ی البیعت  افزايش يا کاهش متوسط ماهیانه بای  باشدا يکی از مااليک سری زمانی میهای  ا ه

یوند به الوی کلی به  و یو  پایامتری  ا 0324  و اراقی نژا  باشد )کایمموزک منطقه بر اثر تغییرا  اقلیم میي

هدف از تحلیل یوند اين است که ووو  و يا اد  ووو  سیر صعو ی يا نزولی و غیرپایامتری قابل مطالعه استا 

 بریسی  ر  ا از نظر ممایی  ا ه  یسر  ی

 -ان ی يک منطقه با یو  غیرپایامتری میوند کیدیت مب یو خانه یا همننی   0224بله و هو س )ناو

  0224موی  بریسی قرای  ا ند که نقطه اطدی  ی مطالعا  یوند  ی هیدیولویی بو ا لتنماير و همکایان )کندال 

  0221مطالعه کر ندا تویکس و همکایان )حوضه موی  بریسی با  ست  ی یو خانه یا  بی وريان وی یوند نال

ساله میاننین  یوه حرای  ترکیه به کای  03های یا وهت تعیین یوند  ی  ا ه  0های مختلف غیر پایامتریمزمون

 های تبخیرسنجیهای میاننین سا نه  یوه حرای  ايستناه  با استدا ه از  ا ه0220چنین تویکس ) هم ابر ند

وی نن و الوی  و ب2110یوند افزايش  یوه حرای  یا  ی اين مناالق مشاهده نمو ا یانگ و همکایان )  ترکیه

  با استدا ه از 2112یو خانه های کانا ا یا موی  مزمون و تحلیل قرای  ا ندا بوین و النوی )یوند وريان   2112)

های کانا ا یابطه بین اين متغیرها با حوضه از یو خانه 242متغیرهای هیدیولویيکی موثر  ی چرخه مبی برای 

کندال نشان  ا  که وريان  -یو  مانوريان یو خانه یا موی  بریسی قرای  ا ندا نتاي  اين تحقیق با استدا ه از 

ها  ی ونوب کانا ا یوند کاهشی و  ی شمال من یوند افزايشی  ایند هم چنین وريان حداکار سا نه یو خانه

ها  ی ماههای مایس و مویيل به  لیل ذوب برف یوند افزايشی و  ی ماه وون یوند کاهشی  ایندا ماهانه یو خانه

  0222 هندا لینز و اسلک )شمال افزايش و  ی غرب یوند کاهشی از خو  نشان می  ی ماه اکتبر نیز  ی شرق و

 سی کر ندا ون  لدییامريکا یا با  ی نظر  رفتن تغییرا  اقلیمی بر یها  یوند وريان یو خانه2112مک کابه )و 

  بین یوند افزايش  بی وريان یو خانه یاين  ی ایوپا با تغییرا  اقلیمی یوابط معتبری نیافتندا 2111و همکایان )

                                                 
1 - Nonparametric  



26 

 

 ا ه های  بی وريان یو خانه های بلژيک یا مطالعه کر ه و مشاهده یوند تغییرا    2110 ی ويت و همکایان )

 ااست و فصلی یو خانه ها  ی قرن اخیر به شد  یوند افزايشی  اشته نمو ند که  ا ه های  بی متوسط سا نه

  بی های حداقل تابستان   بی حداکار یوزانه  ی زمستان افزايش يابد یفت  ی اين منطقهانتظای میکه   ی حالی

ترکیه کشوی  ی  مبخیز حوضه 20های وريان یو خانه بی   یوند 2114افزايش نشان  ا ه استا کايا و کا يچی )

 اهوريان یو خانه یوند ی ترکیههاکه  ی بیشتر حوضه ا نتاي  تحقیق منها نشان  ا یا موی  مطالعه قرای  ا ند

تواند به   يلی نظیر کاهش  ی میزان بایند ی و افزايش می یکاهشیوند نتیجه  رفتند که اين ی بو ه و کاهش

های سوئیس یا بریسی کر ه و خانه وريان یوتغییرا     یوند2114باشدا بیرسان و همکایان ) هوا  یوه حرای 

هم چنین نتاي  اين افتندا ي ست  هوا بایند ی و  یوه حرای  افزايش وريان یو خانه و افزايشبین  یبه یوابط

مطالعه نماياننر یوند افزايشی  ی یواناب سا نه و وريان حداکار سا نه بو ه و بین یوند وريان یو خانه و میاننین 

  یوند یو خانه b2111وانگ و همکایان )ایتداع حوضه و امق متوسط خا  همبستنی زيا ی مشاهده  ر يدا 

  یوند تغییرا  وريان 2112موی  بریسی قرای  ا ندا کای  و همکایان ) 0کندال –یو  من  باهای غرب ایوپا یا 

پی یسسیکه  ی یو خانه می حاکی از من استندا نتاي  تحقیق اين  انشمندان سی کر یامريکا یا بر یهایو خانه

 ی مقا ير  بی یوزانه وريان  ییوند کاهشامريکا  ينر مناالق  ی و  ی بو هافزايشتغییرا   بی یوزانه یوند 

حوضه  01های    ی نیمه  و  قرن بیستم یوند وريان یو خانه2112ا بیرسان و همکایان )ها ووو   ای یو خانه

و به یوابطی بین یوند وريان یو خانه با  قرای  ا هبریسی ساله موی   11و  41  31های ممایی یا  ی  ویه یومانی 

و خصوصیا  فیزيکی حوضه نظیر مساحت  ایتداع و شیب متوسط حوضه  تراکم تغییرا  بای  و  یوه حرای  

 افتنداي ست مبراهه  ضريب شکل حوضه  میاننین امق خا  و  ينر متغیرها 

  2ج( پرش

ر  پتواند ووو  پر   ی من سری زمانی باشدا  ينر از اوامل ايجا  ناايستايی  ی يکی سری زمانی میيکی 

                                                 
1 - Mann- Kendall 
2 - Jump 
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د ی اوامل متع باشداهای زمانی میابای  از يک تغییر نا هانی افزايشی يا کاهشی  ی مقا ير مشاهده شده سری

ابی اضافه شدن يک وريان انشعاواملی نظیر  توانند سبب ايجا  پر   ی يک سری زمانی هیدیولویيکی  ر ندامی

  احداث سد و بند انحرافی  ايجا   یز و شکاف به   يلی مانند وقوع زمین لرزه  تغییر به سیستم وريان یو خانه

 یری کایبری ایاضی موی  استدا ه  تغییر مکان ايستناه يا ايستناههای هیدیومتری مووو   تغییر یو  اندازه

 تواند مووب ايجا  پر می  یری  بی وريان و اواملی نظیر اين موای نه  تغییر متصدی اندازه بی وريان یو خا

  ا0324 نژا و اراقی)کایمموز  یو خانه شو وريان  ی سری زمانی تایيخی 

 یا تناوب  دد( پریو

ه مشخص ب الویی که  ی يک بازه زمانیه باشد بسری زمانی می  یای پريو  يا تناوب شامل تغییرا   ویه

های تعیین معا    حاکم بر اين تغییرا  و حذف یفتای الوی متناوب اين تغییرا  تکرای  ر  ا يکی از یو 

باشدا  ی فویيه می سری بسط بر مبنای سری زمانی است که اساس اين یو  0تناوبی  استدا ه از تحلیل الیدی

های های سینوسی و کسینوسی و فرکانساز مودزمانی  یفتای يک سریکه شو  فرض میچنین تحلیل الیدی 

   ر مختلف تشکیل شده است که ضرايب و پایامترهای اين مود ها با استدا ه از تجزيه فویيه محاسبه می

  ا 0324  و اراقی نژا  )کایمموز

 توان سری تناوبی یا از معا له فوق بدست موی ا ازبا بدست ممدن ضرايب معا له اخیر و وا ذایی  ی من می

و  کایمموزباشد )ميد که  ایای یفتای تناوبی نمیها بدست می  سری باقیماندهیتداضل سری اصلی با سری تناوب

  ا0324  اراقی نژا 

 های زمانی هیدرولوژیکیخصوصیات سری 3-2-3-5

ل بدان ذياست به الوی مختصر  ی يک يا چند مولده اصلی  تحت تاثیرهیدیولویيکی  یهای زمانساختای سری

  ا0223 )سا س شو  میاشایه 

                                                 
1 - Spectral Analysis 
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عین  ينر نظیر پر   ی سری زمانی هیدیولویيکیا اثرا  البیعی و يا فعالیتهای مووو  یوند يا تغییرا   -0

سبب ايجا  یوند يا پر   ر  ا وهت ممکن است الوی تدیيجی  ی سری های زمانی هیدیولویيکی  هبشری ب

   مراوعه نمو ا0223و  0221) توان به کتب سا سمطالعه و تحقیق بیشتر  ی اين زمینه می

 هیدیولویيکی هایوريان هیدیولویيکی نظیر ایقا  صدر يا  ينر  ا ه هایسری  ا هووو  ایقا  تکرایی  ی  -2

 مشابها

 ویوزانه  هدتنی و ماهیانه  ی مقیاس زمانی کی ي ا ه های هیدیولوی سریای  ی تغییرا  تناوبی يا  ویه -3

ای  که مشخصا  ممایی فرميند  ی الول يک سال به الوی تناوب يا  ویه ا منظوی از تناوب اين استنهسا 

بهای میاننین  فصل همیشه انتظای  ایيم که  ی تغییر نمايندا به انوان نمونه  ی  ا ه های وريان یو خانه

باشد بنابراين همبستنی  ا ه های وريان  بیشترفصل تابستان مقدای متناظر  ی نسبت به  یو خانهیواناب 

و  فصل تابستان تدا یفصل بهای ممکن است نسبت به همبستنی  ی ماههامختلف خانه  ی بین ماههای یو 

  اشته باشدا

 های زمانی هیدیولویيکیا  ی فرميند سری 0تغییرا  تصا فی -4

ها و مدل افتند ولی بیشتر تحلیلکی  ی يک زمان پیوسته اتداق میيهای هیدیولویفرميند ا رچه اساسا 

  یر اانجا  می يا یوز هدته  ماه  زمانی مشخص مانند سال مقیاسا مشخص کر ن يک ها بسازی

ميندا به انوان ماال های پیوسته فرميند هیدیولویی میزمانی موی  نظر معمو    از مجموع زمان هایمقیاس

ی های زماناکار سریا ميدمیبدست  ه یوز متوالی وريان یوزانه  با میاننین  رفتن از  بییوزه 01سری وريان 

  ر ندایوزه   ماهانه  فصلی و يا سا نه تعیین می01مختلدی نظیر سااتی  یوزانه  هدتنی   های ی مقیاس

های مدید برای نمايش خصوصیا  اصلی سری زمانی هیدیولویيکی ترسیم  رافیکی من استا کی از یو ي

 یییرا  سری  یوند و تناوب من پی بر ا تغییرا  پريو توان به تغبا استدا ه از مشاهده  رافیکی سری زمانی می

  های سری زمانی مشاهده نمو  اما تغییرا   ينر پایامترها نظیر وایيانستوان  ی نمو ای ی میاننین یا می

                                                 
1 - Stochastic 



29 

 

  ا0223)سا س  کووایيانس و چولنی نیاز به محاسبا  ممایی  ایند

 های زمانی هیدرولوژیکیسازی و پیش بینی سریمدل 3-2-2

 ی مقیاس های زمانی مختلف ایائه  ر يده  یهای زيا ی برای مدل سازی سری های زمانی هیدیولویيکو ی

ن است که ابتدا ي ا یو  یاي   ی مدل سازی های ایائه شده ا0224و هیپل و مک لئو   0223است )سا س 

و  شو  )سا س ا ه می سپس مدل مناسب برای سری تغییر يافته براز شده سری زمانی موی  نظر استاندای  

ا استاندای  يا فیلتر  2112 چن و 0223سا س   0221کچیا   و0221تامپسون و همکایان   0221همکایان 

ميدا ها از مقدای میاننین و تقسیم حاصل اين تداضل بر انحراف معیای بدست میها معمو   از تداضل  ا هکر ن  ا ه

های نشان  ا  که استدا ه از تئویی ممای و احتما    ی تحلیل سری  0227  و سا لر )0204مطالعا  هیزن )

 باشدا مدید تواندان یو خانه میيور

بر یوی یو خانه نیل بر یوی  ا ه های الو نی مد  وريان  0   ی پرویه مطالعاتی سد مسوان0210هرست )

و املی  یتئویيک   مبنایين تحقیقیو خانه و  ينر سری های زمانی یئوفیزيکی مطالعاتی انجا   ا  که نتاي  ا

  با استدا ه از ودول اادا  تصا فی و بسط 0214باینز ) تحلیل سری های زمانی هیدیولویيکی یا فراهم نمو ا

یا به منظوی مدل توانست ايده تولید اادا  مصنوای   0227) و سا لر  0204) هیزنتوسط مطالعا  انجا  يافته 

  با ایائه 0200یوزنر و يووويچ )   و0203   يووويچ )0202رينگ )ايتوماس و ف اوريان یو خانه ایائه کندبندی 

های سا نه و فصلی وريانهای یو خانه سبب توسعه و کایبر  منها وهت مدل سازی سری 2های خو  همبستهمدل

تحقیقا  زيا ی  ی یاستای توسعه و بسط مداهیم  به بعدهای احتما تی  ی هیدیولویی شدندا از من زمان مدل

های چنین کایبر  یو  های وانبی  ينر  همها  ایائه مدلهای سری های زمانی  تعديل و تصحیح مدلو مدل

ها  ی الراحی و مديريت سیستم ها و مطالعه تاثیر اين مدلتخمین پیشرفته نظیر مزمون های نکوئی براز  مدل

  رفته استا های مناب  مب انجا 

                                                 
1 - Aswan 
2 - Autoregressive Models 
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 های زمانی هیدرولوژیکیهای خطی سریمدل 3-2-2-3

اولین کایبر  های غیرخطی می باشندا به نظر می یسد  های خطی نیز خو  حالت خاصی از مدلمدل

 ی من که  ه  انجا   رفت0202های خطی سری های زمانی  ی هیدیولویی توسط توماس و فیرينگ )مدل

خیر يک یا وهت مدل سازی سری های وريان یو خانه به کایبر ندا مک با تا ARمدل خو  همبسته نامبر  ان 

برای مدل سازی وريان ماهانه یو خانه استدا ه کر ا با انتشای کتاب تحلیل  ARMA  از مدل 0270کرچای )

های مختلف سری های زمانی وهت   مدل0270زمانی )پیش بینی و کنترل  توسط باکس و ونکیز ) یسری ها

با  ARMA 0های میاننین متحر  خو  همبستهمدلها شامل اين مدلپیش بینی معرفی  ر يدا مدل سازی و 

و میاننین متحر   MA 2  میاننین متحر ARهای خو  همبسته پایامترهای ثابت و مشتقا  من شامل مدل

ا استهای تخمین پایامترهای مدل و مزمون های نکوئی براز  به همراه یو  3ARIMA خو  همبسته تجمعی

ندهايی که  ی منها خاصیت يثابت نیستند برای فرم ی مدلهای پريو يک که  ی منها پایامترهاچنین مدل هم

و پريو يک  PARهای پريو يک خو  همبسته نظیر مدل تناوب يا پريو يک  ی پایامترها مشاهده می  ر   

 معرفی و ایائه شدا  PARMAمیاننین متحر  خو  همبسته 

  0277) یدیولویی و مناب  مب توسعه يافتا به انوان ماال مک لئو هها  ی اين مدل استدا ه ازاز من به بعد 

های وهت شناسايی نوع مدل  تخمین پایامترها و مزمون نکويی براز  سری 4ونکیس-های باکسبر اساس یو 

طالعه قرای  ا ا  ی اين تحقیق واق   ی شهر نیويوی  امريکا یا موی  م 1سینت  ینس وريان سا نه یو خانه زمانی 

وهت براز   0ساله  بی متوسط سا نه وريان یو خانه  ی محل ايستناه هیدیومتری او دنسبر  22از ممای 

استدا ه شده که شناسايی نوع مدل بر اساس نمو ایهای تواب  خو همبستنی و  ARMAو  ARهای مدل

                                                 
1 - Autoregressive Moving Average 
2 - Moving Average 
3 - Autoregressive Integrated Moving Average  
4 - Box-Jenkis 
5 - Saint Lawrence 
6 - Ogdensburg 
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ا سپس سا س و صوی   رفته است (AIC) 0ايکهخو همبستنی وزئی و تعیین یسته مدل بر مبنای تست مک

های زمانی هیدیولویيکی  پس از بحث و بریسی خواص پايه های کایبر ی سری   ی کتاب مدل0221همکایان )

همچنین  ARIMAو AR  MA  ARMAهای و تئویيک سری های زمانی هیدیولویيکی  شکل یياضی مدل

 ی یا و نحوه کایبر  من  2های شکننده  و مدلARMA (PARMA  و پريو يک AR (PARهای پريو يک مدل

یوند انجا  کای نامبر  ان هیدیولویی با ایائه ماال های کایبر ی از  ا ه های وريان یو خانه تشريح نمو ندا الم 

کار مانند حداتخمین پایامترهای مدل )های مختلف یو يکی از ابتدا با استدا ه از  هک کر ند ونه معرفی  اينیا 

پایامترهای مدل تخمین ز ه شده و مرتبه يا یسته مدل نیز با استدا ه از یو  تست مکايکه   3 یست نمائی

(AIC4  و يا نمو ایهای تواب  همبستنی(ACF1  و همبستنی وزئی(PACF  مزمون  من پس از  ر  امی  برموی

نی تولید ممای و پیش بی مدل نهايی  انجا  می  یر ا با انتخاب نکوئی براز  وهت انتخاب مدل برتر و تائید من

پس از من  ی زمینه مدل سازی  اپذير یم صوی با استدا ه از تولید اادا  تصا فی و اضافه کر ن من به مدل 

ه توان بهای زمانی با پایامترهای ثابت و پایامترهای متغیر تحقیقا  فراوانی صوی   رفته است که میسری

   0220کچیا و بالرينی )  و b0221و  a 0221وکچیا )   0221و  0222  0220مطالعا  سا س و همکایان )

و 0227  مندیسون و میرشائو  )0221   م امز و  و وين )2113و  0227   او  و صمدی )0223و  0221او  )

   تسدای و همکایان 2110هو و همکایان )يه   به2114   وانگ و همکایان )2114   لوند )2111و  0222

 اشایه کر ا  2117  و مندیسون و همکایان )2110)

 : تعیین مدل 0221)سا س و همکایان    از سه مرحله تشکیل شده استهای زمانی اموماتحلیل سری 

های تر از مدلسا ه ARMAهای و مزمون نکوئی براز ا برموی  پایامترهای مدل ی مدل  تخمین پایامترهامناسب

PARMA های است زيرا تعدا  پایامترهای تخمینی  ی مدلPARMA ( 0222بیشتر استا مندیسون و همکایان  

                                                 
1 - Akaike Test 
2 - Desegregation Models 
3 - Maximum Likelihood  
4 - Autocorrelation Function 
5 - Partial Autocorrelation Function 
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  2113اندا همچنین مندیسون و میرشائر  )ایائه نمو ه PARMAهای النویيتمی وهت تخمین پایامترهای مدل

اند که تخمین  ا ه انجا تحقیقاتی  PARMAهای    ی زمینه تخمین پایامترهای مدل2110همکایان ) تسدای وو 

و تقسیم  0بندی  با استدا ه از یو  خوشه2114ها یا سا ه تر نمو ه استا وانگ و همکایان )پایامترهای اين مدل

های یوزانه وريان راز  و پیش بینی  ا هسری زمانی بیا برای  PARمدل   های همننهای یوزانه به خوشه ا ه

 یا انجا   ا ندایو خانه 

 های زمانی یی غیرخطی سرهامدل 3-2-1

اصی های خخطی بو ه ا رچه ونبههای البیعی نسبت به زمان غیرسیستمفرميندهای مربوط به بسیایی از 

 باشندا به هر حال ماهیت غیر های  ينر به فرميند خطی نز يکترها ممکن است نسبت به ونبهاز اين سیستم

های البیعی  فرميند وريان یو خانه  ا  ی میان سیستم2110  مشکای نیست )تسونیس  خطی بو ن برای ما کامع

 داخطی باشغیرتواند می یو مکان یزمانهای مختلف  ی مقیاس بی وريان هايی است که  ی من يکی از سیستم

 یتحقیقا  مرتبط با ممای  اقتصا  و یياضیا  موی  بحث قرا  ممای الو  مرتبط با  یبیشتر های غیرخطی مدل

اکار اين ا   مراوعه نمو 0221  و تانگ )0222ی )لتوان به منابعی نظیر پريستاند که میتوسعه يافته رفته و 

 2112)فرانسیس و ون  يجک  نداهای زمانی اقتصا ی کایبر   اشتهبینی سریسازی و پیشمدل زمینه ها  یمدل

 ی مقايسه با  بینیتحلیل و پیشهای زمانی  ی های غیرخطی سریمدلتعدا  مطالعا  مربوط به   ا2صدحه 

نه مشهو تر یهای زمانی خطی بسیای اند  است و  ی موی  وريان یو خانه خعء انجا  مطالعه  ی اين زمسری

زمانی خطی سریهای غیرمدلکایبر  ای  ی زمینه  ی ايران مطالعهیسد  تاکنون به نظر میکه  الوییه استا ب

 تعدا ی مطالعا  مزبوی اننشت شمای بو ه استانیز وريان یو خانه ووو  نداشته و  ی سطح وهانی  هایفرميند

  :2112ابایتند از )تسای های یاي  غیرخطی از مدل

  معرفی شد و تحقیقا  فراوانی پس از من 0272توسط  راننر و مندیسون )ر لینیبیيا  2خطی و مدل -الف 

                                                 
1 - Clustering  
2 - Bilinear Models  
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یا موی  بریسی و تووه قرای  ا ندا  BL)1,1,0,1(اين محققان خصوصیا  ممایی مدل یوی اين مدل به امل ممدا  بر

),0,,1(مدل   0022سوبایائو ) ppBL های یا تجزيه و تحلیل کر ه و به نتاي  والبی  ی یابطه با خصوصیا  سری

ه اين مدل مباحای انجا   ا  یکایبر هایوی برخی خصوصیا  و    بر0224سوبایائو و  ابر )زمانی  ست يافتا 

لینیر یا موی  های امومی بی  مدل0222لیو و براکول ) و نمايش ماتريسی و فضايی اين مدل یا ایائه نمو ندا

لینیر انجا   ا ا های بی  تحقیقی بر یوی خصوصیا  پايه و محاسبا  ممایی مدل0223فا  ) مطالعه قرای ا ندا

  وهت تخمین 0222  و سیسی و سوبا یائو )0220   لیو و چن )0221همکایان )محققانی مانند کیم و 

  مشکل تخمین پایامترهای مدل فضايی 2113لینیر مطالعاتی انجا   ا ندا  ای و بیعی  )پایامترهای مدل بی

مايی با ت نلینیر یا موی  تووه قرای  ا ه و با فرض ايستا بو ن سری  یوشی به نا  تخمین شرالی حداکار  یسبی

  منشا 2110استدا ه از النویيتم اد ی نیوتن یافسون  وهت تخمین پایامترهای مدل ایائه نمو ندا لیدشیتس )

های زمانی با ماهیت غیرخطی ضعیف یا موی  تحقیق قرای  ا  و به یوابط و معا    لینیر  ی سریتغییرا  مدل بی

بینی وريان یو خانه  ی الو  سازی و پیشیسد  وهت مدلیياضی حاکم بر اين شرايط  ست يافتا به نظر می

 مرتبط با هیدیولویی از اين مدل استدا ه نشده استا

توسط  TAR مدل ا  معرفی  ر يد0272که توسط تانگ ) TAR)(0مدل خو همبستنی مستانه يا حدی -ب

  0223و0221) تانگهای زمانی ایائه و توسط سریيک   به انوان يک مدل مکمل وهت توصیف 0272تانگ )

های   با استدا ه از نظريه مایکف سويچنیگ مدل0227کالوچ و تسای )توسعه يافتا چن  مک  0222تسای ) و

اين است که معا له  SETARمعايب مدل  کی ازي ا ندا  ییا موی  مقايسه قرا 2SETARلینیر و خطی نظیر بیغیر

ا برای یف  اين ايرا   باشندمی اپیوسته از تاب  میاننین نقاط ن  مستانهمیاننین موضعی من پیوسته نیستا 

های   مدل0222ا چان و تسای )  ایائه  ر يد0224  و تراسويرتا )0220توسط چان و تانگ ) 1STAR مدل

 خو همبستنی مستانه با تواب  ی رسیونی پیوسته یا ایائه کر ندا

                                                 
1 -Threshold Autoregressive Model (TAR) 
2 - Self –Exciting Threshold Autoregressive (SETAR) 
3 - Smooth Transition Autoregressive 

 irt
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  ایائه  ر يدا که هدف اصلی 0222نل )توسط ان 0ARCHوایيانس شرالی ناهمسان خوهمبسته مدل  -د

 ARCHهای اين محقق از ایائه اين مدل  مدل سازی وایيانس نرخ توی   ی اننلیس بو ا  ی واق  ايده اصلی مدل

از مطالعا  اقتصا ی نشا   رفته و برای مدل سازی پديده های ناپايدای نظیر نرخ بهره و سها  به کای  رفته شده 

 هایشو ا انواع  ينر مدلها وایيانس ثابت نبو ه و نسبت به زمان متغیر  ی نظر  رفته میاستا  ی اين مدل

ARCH 2تعمیم يافته اهمسان خوهمبستهاند که مهمترين منها مدل وایيانس شرالی نایائه شده (GARCH  

های  ينری نظیر مدل نمايی وایيانس شرالی ناهمسان   ایائه  ر يده استا مدل0220است که توسط بولرسلف )

  ایائه  ر يده  هم چنین مدل وایيانس شرالی 0220  که توسط نلسون )EGARCH) 1تعمیم يافته خوهمبسته

  و مدل  یوه 0223  توسط اننل و انجی )Nonlinear GARCH) 9طیغیرخ ناهمسان خوهمبسته تعمیم يافته

اند   ایائه  ر يده0221  توسط سانتانا )QGARCH) 1 و  وایيانس شرالی ناهمسان خو همبسته تعمیم يافته

  ا2113)فان و يائو 

 ه تعدا یهای غیرخطی  ينری نیز ووو   ایند که بهای فوق مدلهای زمانی اعوه بر مدلبرای تحلیل سری

های زمانی غیرخطی  ی تحلیل سریمن که نظريه استدا ه از  0سويچینگ مدل مایکف ر  ا از منها اشایه می

  با يک نظريه مشابه 0222شده استا همیلتن ) به کای رفته  0222توسط همیلتن ) و  ایائه 0223توسط تانگ )

یا ایائه نمو ا اين تغییر و تبديل با استدا ه از  7MSAمدل   اما تأکید بر تغییر پريو يک شرايط مختلف  ی اقتصا 

 2ایکفمزنجیره    يک یو  مونت کایلو0224دا مک کالوچ و تسای )يمبدست می یيک زنجیره مایکف  و وضعیت

(MCMC)  یا برای تخمین يک مدل امومیMSA  به کای بر ندا مک کالوچ و تسای  ی مدل امومیMSA 

 تعريف کر ندا t-1مووو   ی زمان  یوی  توابعی از برخی متغیرهای توصیدیا به ص و  احتمال تبديل 

                                                 
1 - Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model (ARCH) 
2 - Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastic Model 
3 - Exponential GARCH 
4 - Power ARCH 
5 - Quadratic GARCH 
6 -Markov Switching Model 
7 - Markov Switching Autoregressive   
8 - Mont Carlo Markov Chain 

1w2w
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مبنای المی  اپیدا کر   0224همیلتن ) کتاب یا می توان  یاالعاا  بیشتر  ی زمینه مدل مایکف سويچینگ 

 یامتریخطی سا ه پامبنای برخی تواب  غیر نسبت به زمان بر ها اين است که میاننین و پايه  ی تما  اين مدل

های محاسباتی پیشرفته تر و ابزایهای کامپیوتری قابل استنتاد و استخراد باشدا  ی حال حاضر با استدا ه از یو 

  a 0223توسط چن و تسای ) 0تابعی -ضريبخطی بیشتری نظیر مدل خو همبستنی تجمعی های غیرمدل

برای مطالعا  اولیه و کمک به انتخاب يک مدل غیرخطی  موای های غیرپایامتری  ی برخی ایائه شده استا یو 

خو همبستنی    برای ایائه مدلa 0223یوندا اين موضوع یوشی است که چن و تسای )می پایامتری به کای

تاب    از یو  ی رسیون خطی موضعی برای تخمین 0222) يائو کای  فان و ابه کای رفتند 2FAR ضريب -تابعی

رپایامتری و نیمه پایامتری  ينری نیز غییرخطی غ یوشهای استدا ه قرای  ا ندا موی  FAR ی مدل  صدر

  اين تحقیق خاید استااز اهداف  ووو   ایند که ذکر منها های اصبی مصنوایو شبکه 3نظیری رسیون کرنال

طی غیرخ های زمانیمطالعا  انجا  يافته  ی زمینه الو  مرتبط با هیدیولویی و مناب  مب برای تحلیل سری

و  AR(2)  از ترکیب مدل 0220 ر  ا تول )اند  استا با اين حال  ی اينجا به برخی از مهمترين منها اشایه می

GARCH ی هلند استدا ه کر ا  4بیلتهای یوزانه  یوه حرای  و وایيانس شرالی ناحیه  یوهت براز   ا ه 

او وایيانس شرالی يک مشاهده یا به الوی خطی به وایيانس شرالی مشاهدا  قبلی ایتباط  ا ا نامبر ه از مدل 

GARCH(1,1)  برای مدل بندی سری زمانی استدا ه نمو ه و نشان  ا  که  ی مدل مذکوی وایيانس شرالی  ی

بینی چنالی   نتاي  پیش2114بستنی  ای ا تیلوی و بويزا ) t-1به خطای تخمینی و وایيانس نظیر  ی زمان  tزمان 

های اتمسدری موی  و مدل GARCH یوه حرای  پن  ايستناه هواشناسی  ی اننلیس یا با استدا ه از مدل 

های اتمسدری نتاي  بهتری ایائه نسبت به مدل GARCHمقايسه قرای  ا ندا نتاي  اين تحقیق نشان  ا  که مدل 

برای براز  وایيانس و میاننین  GARCHو مدل  ARMAاز ترکیب مدل  )a2111وانگ و همکایان )کندا می

                                                 
1 - Functional- Coefficient Autoregressive Model 
2 - Functional – Coefficient AR Model 
3 - Kernal Regression   
4 - De Bilt 

t
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نتاي   ARMA-GARCH یوزانه وريان یو خانه زی   ی چین استدا ه کر ا نتاي  اين مطالعه نشان  ا  که مدل

  املکر  2110ایان )کندا کوموینیک و همکسازی سری یوزانه وريان یو خانه ایائه میبسیای سو مندی  ی مدل

های هیدیولویيکی موی  مقايسه قرای  ا ندا  ی اين تحقیق بینی فرميندهای غیرخطی سری زمانی یا  ی پیشمدل

 ی کشوی  0های میاننین ماهانه وريان یو خانه واق   ی هدت ايستناه هیدیومتری حوضه یو خانه ملپايناز  ا ه

استدا ه شده استا نتاي  اين تحقیق نشان  ا  که  SETARو  TARهای غیرخطی اسلواکی وهت براز  مدل

های   املکر  مدل2117نمايدا کايا و )تری ایائه میهای  قیقبینیپیش SETARنسبت به مدل  TARمدل 

های یوزانه و هدتنی اسپانیا از سال بینی میزان مب مصرفی  ی مقیاسهای زمانی یا  ی پیشيک پایامتری سری

های بر یوی سری  ا ه GARCHو  ARIMAهای موی  بریسی قرای  ا ندا  ی اين تحقیق مدل 2110الی  2110

ها موی  ایزيابی و تايید قرای  رفتا  ی ضمن وهت بهبو  نتاي  مشاهداتی براز   ا ه شده و کایميی اين مدل

  با استدا ه از مدل 2100های ترکیبی استدا ه  ر  ا  ئوکس و همکایان )بینی پیشنها  شده که از مدلپیش

سازی شبیه های منتخب  ی منطقه ملپ ملمان های ايستناهبا ایزيابی بریوی  ا ه 2قایچ -زمانی میماسری خطیغیر

  اين مدل یا برای 3سازی بای بای  بایان تصا فی انجا   ا ندا و منها با تمرکز یوی ودت مابت مشاهده و مدل

های سری زمانی غیرخطی یسد  هنوز از مدلها به کای  رفتندا به نظر میپا يش محلی  ی وهت اصعح  ا ه

 بینی  ی هیدیولویی و مناب  مب استدا ه نشده استاسازی و پیشلینیر وهت مدلبی

 های غیرخطی بودنآزمون 3-2-1-3

ی غیرخطمیزان تشخیص استا سیستم های البیعی نسبت به زمان غیرخطی  واضح است که بسیایی از

اهمیت فراوانی  ای ا ا رچه ممکن است   ی بسیایی از مسائل المی سازیوهت مدل فرميند موی نظربو ن 

ها نیز بو ه و برخی ونبهنز يکتر  یهای  ينر به فرميند خطها نسبت به ونبههای خاصی از اين سیستمونبه

های زمانی متداو  یمقیاسوريان یو خانه ممکن است  بندی فرميند مدلا فرميند غیرخطی منها مشهو  باشد

                                                 
1 - Alpine 
2 - ARMA–GARCH 
3 - RCM 
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ا  اشتن االعاا  کافی از ماهیت غیرخطی انجا  شو هدتنی و يا یوزانه   یوزه01نظیرسا نه  فصلی  ماهانه  

که سیستم وريان  ها خواهد  اشتا به انوان ماال  ی صویتیسیستم یو خانه کمک شايانی  ی انتخاب نوع مدل

های خطی به واقعیت نز يک بو ه و نیازی به براز  ر باشد  براز  مدلای به فرميند خطی نز يکتماهانه یو خانه

  يک یو  ابتکایی وهت تعیین  یوه غیرخطی بو ن 0222) و زيا یاورز های پیچیده غیرخطی نمی باشدامدل

 ایائه نمو ندا یواناب –های زهکشی با استدا ه از  ا ه های بای  حوضه

خطی بو ن ایائه شده است    0222) هینیشکه توسط  0الیدی  ومون   با استدا ه از مز0221) یائو و يو

قرای  ا ندا براساس نتاي   مزمونهای سا نه وريان یو خانه  بای  و  یوه حرای  یوزانه یا موی  مشخصا  سری

های سا نه وريان یو خانه ماهیت های یوزانه هواشناسی غیرخطی بو ه ولی سریحاصله از تحقیق منها  ا ه

زمانی هیدیولویيکی های   نیز با استدا ه از مزمون هینیش غیرخطی بو ن سری2113یائو ) خطی  اشتندا چن و

یا موی  مطالعه قرای  ا ندا نتاي  تحقیق منها نشان  ا  که تما  بای   وريان یو خانه و  یوه حرای  ماهانه 

های بو ند  ماهیت خطی  اشتند و برخی سریهای ماهانه  یوه حرای  و بای  که ايستا و استاندای  شده سری

های پایامتری و غیر پایامتری زيا ی برای مزمون غیرخطی یو  استاندای  ماهانه وريان یو خانه غیرخطی بو ندا

های و یو  2BDSهای غیرپایامتری نظیرمزمون چند الیدی و مزمون بو ن فرميند موی  مطالعه ووو   ای ا یو 

ميندا از های مهم و یاي  به شمای میاز ومله یو  4و مزمون مستانه F  مزمون 3ستن ییپایامتری مانند مزمو

که پاترسون واشلی  وییبه ال ها کایميی بیشتری  ای انسبت به  ينر یو  BDSهای ذکرشده  مزمون میان یو 

 کای بر ند و  شش یو  مختلف یا برای هشت سری غیرخطی که به الوی مصنوای تولید شده بو ند به 2113)

 BDS  توان و کایمئی مزمون 2111بهترين یو  استا کیم و همکایان ) BDSبه اين نتیجه یسیدند که مزمون 

های برازشی بای  ماهانه های مدلماندهیهای غیرپایامتری  ينر یا مقايسه کر ه و برای منالیز باقو برخی مزمون

                                                 
1 - Bispectrum 
2 - Brock, Dechert, And Scheinkman Stationarity Test 
3 - Reset Test 
4 - Threshold Test 
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ا  ی ايی بیشتری  ای ها کاینسبت به ساير مزمون BDSمون ل منها نشان  ا  که مزیکای بر ند و نتاي  تحلبه

و یو  همبستنی نمائی غیرخطی بو ن  BDS  با استدا ه از مزمون c2111هیدیولویی نیز وانگ و همکایان )

قرای  ا ند و به اين نتیجه یسیدند که هر چه  یهای زمانی مختلف موی  بریسفرميند وريان یو خانه یا  ی مقیاس

های های یوزانه نسبت به  بیکه  بی الوییه يابد بشو   غیرخطی بو ن افزايش میمقیاس زمانی کوچکتر می

  هندا های ماهانه نسبت به سا نه ماهیت غیرخطی بیشتری ازخو  نشان میماهانه و  بی

 خشکسالی 3-2-9

 مقدمه 3-2-9-3

 اين پیشنیری از من ووو  ندای ا امکان که است بعيای البیعی ومله از خشکسالی پديده

 هايیتداو  های مختلفاز ونبه غیره و الوفان زلزله  سیل  قبیل از البیعی حوا ث  ينر با پديده

بتدیي  هم  ی زمان و هم  ی مکان  من وتاثیر شو می شروع کندی به پديده اين اينکه نخست  ای ا

 کشاویزی  مب  مناب  مانند مختلف هایبخش اينکه اثرا  نامطلوب اين پديده  یيابدا  ينر  ستر  می

شو  و اعوه بر خو  منطقه ساير نواحی االراف یا می ظاهر غیره و محیطی زيست اقتصا ی  اوتماای 

به مسانی قابل  خشکسالی خاتمه و شروع زمان  قیق تعیین  هدا سو  اينکهنیز تحت تاثیر قرای می

های خشکسالی  ی زمینه .کنندمی توصیف خزنده ایپديده یا خشکسالی بینی نیست  به همین  لیلپیش

های مختلف اوتماع و محیط مختلف  هم به الوی مستقیم و هم به الوی غیر مستقیم اثرا  زيانبخشی یا بربخش

یر مبی منطقه  ی  کندا مهمترين اثر مستقیم خشکسالی تاثیر مندی من بر کمیت و کیدیت مناب وای  می

ها  مزایع و  ينر مناب  البیعی به خشکسالی استا با کم شدن بایند ی برای يک مد  الو نی  مرات   وننل

وی های وهای سطحی و زيرزمینی نیز که از یيز بینندا مناب  مبالوی مستقیم  چای کمبو  مب شده و زيان می

کشاویزی  هایا  بروز خشکسالی و حتی بعد از من کلیه فعالیتشوندا بهننشوند  با کمبو  مب مواوه میتغذيه می

  ا0371)کر وانی  وتاسیسا  وابسته به منها چه شهری و یوستايی و چه صنعتی و غیره خسای  می بینند
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ه  ی ها ککه از مهمترين شاخص های متعد ی برای پايش پديده خشکسالی پیشنها  شدهتاکنون شاخص

  شاخص استاندای  (PDSI)0توان به شاخص شد  خشکسالی پالمرشو  میاستدا ه می هاتحقیقا  مختلف از من

که از بین   شاخص  هک  شاخص  یصد نرمال اشایه کر ا (EDI)موثر خشکسالی شاخص  (SPI)2شده بایند ی

بیشتر از همه موی  استدا ه   PDSI)و شاخص شد  خشکی پالمر   SPI)بای  ها  و شاخص استاندای  من

 استا قین واق  شده محق

يک  بروز خشکسالی  ی غیرمستقیم و مستقیم ی صو به که مختلدی متغیرهای  لیل به

 سازمان استا نشده انوان من برای هنوز قبولی قابل و وام  تاکنون تعريف  ایند  حوضه  خالت

  ا0271و همکایان  3قبول کر ه است )هونا  خشکسالی اوامل زير یا مرتبط با وهانی هواشناسی

 وتعرق تبخیر -4محصول   نوع و خا  یالوبت -3 ما   میاننین با بای  -2بای    -0

 انواع خشکسالی و تعاریف آن 3-2-9-2

 برای بخش باشد هرنمی يکسان مختلف وامعه هایبخش بر با تووه به اينکه تاثیر خشکسالی

 با ایمنطقه که شوورايطی  ی  ا0372 یر  )امین   ی نظر می خاصووی یا از خشووکسووالی خو  تعريف

 مناب  بر  ينر من تاثیر که  ای  ووو  امکان اين باشد  شوده  مواوه بایند ی کاهش محسووس 

 نداشووته کشواویزی  تولیدا  بر تاثیری سوطحی  مب مناب  کاهش يا و ملموس نشوده  هنوز مب

ها نتواند ها تا مد  ا حتی ممکن است کاهش بای  و متعاقب من خشک شدن یو خانه 0222باشد )تامسون  

بااث افت مب زير زمینی  ی يک  شووت شووو ا  ی حالت کلی احسوواس خشووکی ابتدا  ی کاهش بای  و بعد  ی 

شووو ا بر اين اسوواس  ها و سوودها و  ی نهايت  ی کاهش تراز مب زير زمینی ظاهر میهای وایی  ی یو خانهمب

کشاویزی و  ویيکی  خشکسالیهیدیول خشوکسوالی   ،هواشوناسوی   خشوکسوالی به چهای  سوته خشوکسوالی     

خشکسالی هواشناسی  ی  یاز مد  منجر به انواع بندی استا اقتصوا ی قابل  سته  و اوتماای خشوکسوالی  

                                                 
1 - Palmer  Drought  Severity  Index (PDSI) 
2- Standardized Precipitation Index (SPI) 
3 -Hounam 
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هواشناسی  موضوع موی  نظر  ی اين مطالعه خشکسالی  ا0221شو ) یاکوب و همکایان  ينر خشوکسالی می 

 استا

 هواشناسی خشکسالی 3-2-9-2-3

شو   الول مد   ستر ه با به خشکسالی هواشناختی نا  بر ه می خشکسالی هواشناسی که  اهی از من

شو ا خشکسالی هواشناسی  ی اين بایند ی زير حد نرمال است و معمو  پیش از ساير انواع خشکسالی ظاهر می

پیشوونها   ر يده اسووت   0223)مطالعه با اسووتدا ه از شوواخص اسووتاندای  بای  که توسووط مکی و همکایان  

  اشوشناسايی می

 خشکسالی هیدرولوژیکی 3-2-9-2-2

به    هواشوناسوی   خشوکسوالی   همان ا امه يا وقوع از هیدیولویيکی ابای  اسوت   اه يده از خشوکسوالی  

 های زيرزمینیمب مناب  و مب مخازن ها   یياچه ها  یو خانه مانند سطحی مب مناب  کمبو   ی بااث الویيکه

 .شو 

 کشاورزی خشکسالی 3-2-9-2-1

مقدای  ووابنوی که شووو  کم قدیی به خا  یالوبت مقدای که افتدمی اتداق زمانی خشووکسووالی اين نوع

 نباشدا کافی  یاهان یشد برای  یخا  مووو  یالوبت نتیجه  ی و نباشد تعرق و تبخیر

 اقتصادی   و اجتماعی خشکسالی 3-2-9-2-9

چون تولید برخی از کا های اقتصووا ی نیز تابعی از مب اسووت )مانند انریی برق مبی يا تولید  وشووت که 

اوتماای یا بر من  اشته تا خشکسالی یا برپايه شرايط  و خو  به تولید  یاه بسوتنی  ای   کایشناسان اقتصا ی 

باشد الویی که خشوکسالی اقتصا ی وووو اوتماای به مدهو  کمبو  مب می  ااوتماای و اقتصوا ی تعريف کنند 

 ر  ا بعبای   ينر زمانیکه مناب  مب مووو  به حد تولید و ارصوه محصوو   اقتصا ی متاثر از خشکسالی می  

 هی کامع  منطبق با تقاضاهای ووام  صوی  ننیر  خشکسالی کافی نیازهای ووام  یا برموی ه نساز  و سرويس
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 پیوند ا قتصا ی و اوتماای بوقوع میا

 تاثیر خشکسالی در سراسر جهان طی دهه اخیر 3-2-9-1

های اخیر خشکسالی  ی سرتاسر کره زمین اثرا  نامطلوبی  اشته است و  ی هر ناحیه اثرا  سويی الی  ه

ا قريبشو  که بدانیم تهای اوتماای و اقتصا ی وای  کر ه استا اهمیت اين موضوع زمانی مشخص میبر بخش

اندا  ی میان همه اتداقا  البیعی قرن های کشاویزی بزی   ی مناالق مستعد به خشکسالی واق  شدهتما  زمین

د   ی های شديد بلند مهای اخیر خشکسالیبیستم  خشکسالی بیشترين اثرا  زيان بای یا  اشته استا  ی سال

مسیا  استرالیا  ممريکای ونوبی  ممريکای مرکزی  ها مشاهده شده است  که مناالق وسیعی یا  ی ایوپا تما  قایه

های با ی اقتصا ی و اوتماای یا  ی پی  اشته که منجر به و ممريکای شمالی تحت تاثیر قرای ا ه است و هزينه

  ولب تووه بیشتر به خشکسالی شده استا

 آمریکای شمالی 3-2-9-1-3

چشمنیری افزايش يافته استا اين اثرا   ی الی  و  هه  ذشته اثرا  خشکسالی  ی ايا   متحده بطوی 

ها  ظاهر شده استا برای ماال اثر خشکسالی ها و يا افزايش  ی شد  منهمراه با افزايش تعدا  خشکسالی

برابر زيان وای ه از زمین لرزه سان  3تا  2بیلیون   ی تخمین ز ه شده که  41 ی اقتصا  ممريکا 0222سال

  العاا  مب و هوايی ملی ممريکاستا برپايه االعاا   ی  سترس از مرکز ابو ه ا 0222فرانسیسکو  ی سال 

را  )میش یصد کل مساحت ايا   متحده  ی الول قرن  ذشته خشکسالی شديد یا تجربه کر ه است  01نز يک 

 ا 2100

 استرالیا 3-2-9-1-2

کسالی استرالیا خشترين منها که  ی خشکسالی به انوان يک پديده تکرای شونده شناخته شده استا  ی تازه

هزایه نامیده شده تقريبا يک  هه به الول انجامیدا اين خشکسالی سخت  بیشتر نقاط ونوبی و شرقی استرالیا یا 

 ها وريانا ها  ی اين ناحیه محسوب شد و بسیایی از یو خانهتحت تاثیر قرای  ا  و يکی از بدترين خشکسالی
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 یصد زير وريان نرمال  41ها تقريبا تا ای موای   بی یو خانهایهکمی  ی الول اين مد   اشتند  بطویی که  ی پ

 ا 2100)میشرا  ثبت شده است

 اروپا 3-2-9-1-1

شرايط خشکسالی  ی بسیایی از نواحی ایوپا شديدتر شده استا تجزيه و تحلیل وامعی از اثرا  احتمالی 

برای نواحی انتخاب شده تحت ها ها  ی مينده و تکرای خشکسالیتغییرا  وهانی مب و هوا یوی فراوانی سیل

ای همطالعه  ی ایوپا انجا  شده استا نواحی که اکارا متمايل به افزايش تعدا  تکرای سیل هستند محدو  به قسمت

های ونوبی تا ونوب شرقی ایوپا افزايش قابل تووهی  ی شمالی تا شمال شرقی ایوپا است   ی حالی که قسمت

بینی شها پی هدا  ی مناالق شمالی ایوپا نیز افزايش  ی میزان متوسط بایند یتعدا  تکرای خشکسالی یا نشان می

های بزی تر است   ی حالی که بای  کمتر از حد نرمال  مد  خشکی یا  ی شده است  که حاکی از خطر سیل

 تا ه اسها یا افزايش  امناالق ونوبی اين قایه الو نی کر ه و  ی نتیجه تبخیر و  ی این حال شمای خشکسالی

سال  ذشته ایوپا تحت تاثیر شمایی از حوا ث خشکسالی بزی  قرای  رفته  که  31مشاهده  ر يده که  ی الول 

)اکار مناالق ایوپا  0220)اکار مناالق ایوپا   0222)شمال و غرب ایوپا   0270از مهم ترين منها خشکسالی سال 

بیلیون يویو برموی   3/1ها  ی ایوپا اثر خشکسالی  میاننین سا نه خسای  اقتصا ی 0220بو ه استا از سال 

)میشرا  بیلیون يویو یسید 7/2 ی ایوپا اين مبلغ به  2113شده است که با خسای  اقتصا ی خشکسالی سال 

 ا 2100

 آسیا 3-2-9-1-9

های مسیا بواسطه افزايش تنش های  ذشته  ی بسیایی از قسمتمیزان تولید برن   ذی  و  ند   ی  هه

کمبو  مب کاهش يافته  که بخشی از من ناشی از افزايش  ما  افزايش تعدا  حوا ث النینو و کاهش تعدا  ناشی از 

میلیون ندر  ی مرکز و ونوب غربی مسیا  01  0222-2111های یوزهای بایانی استا برای ماال  ی الول سال

ی بو ا ها از منظر وهانن خشکسالیهای با  وا  چند ساله قرای  رفتند که يکی از بزی تريتحت تاثیر خشکسالی
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کشویهای ايران   افغانستان  غرب پاکستان  تاویکستان  ازبکستان و ترکمنستان شديدترين تاثیرا  یا از 

 2112تا  0222  0227های شديد  ی سال های ها تجربه کر ندا  ی ماال  ينر تکرای شدن خشکسالیخشکسالی

های  ستر ه اوتماای و اقتصا ی به مر   اين منطقه وای  د تا زيان ی بسیایی از مناالق شمالی چین بااث ش

میلیون هکتای تخمین  41مناالق کشاویزی که تحت تاثیر خشکسالی قرای  رفتند  افزون بر  2111شو ا  ی سال 

های شن و مب و هوای خشک  ی مناالق یوستايی و شهری مووب تشديد ز ه شدا کمبو  مب  بیابانزايی و الوفان

یو خانه زی   ی چین شرايط خشکی  0222-0227های ی زيانبای خشکسالی  ر يدا برای ماال  ی الی سالمثا

 ی شمال چین بااث شد که یو خانه زی  به  0227کامل )وريان صدر  یا تجربه کر ا خشکسالی سخت سال 

 ی تایيخ اين  ترين زمان ثبت شدهیوز شرايط خشکی کامل یا  اشته باشد که اين مد  الو نی 220مد  

ی باشدا حداقل يک خشکسالی  باشدا هند يکی از مسیب پذيرترين مناالق به خشکسالی  ی  نیا مییو خانه می

-باشد افزايش تعدا  خشکسالیهر سه سال  ی الی پن   هه  ذشته  زای  شده استا منچه که والب تووه می

اند و اين  ی حالی است که پی  یپی یخ  ا ه های  ستر ه هر ساله بصوی خشکسالی 02هاستا از اواسط قرن 

 ا 2100)میشرا  های اخیر افزايش يافته است ها  ی زمانتعدا  خشکسالی

 آفریقا 3-2-9-1-5

  ساحل ) يک منطقه نیمه خشک  ی غرب مفريقا بین بیابان ساهایا و وننل استوايی  0201 ی اواخر سال 

کر ا خشکسالی اثرا  ويراننری یا یوی اکولویی مسیب سابقه یا تجربه سواحل  ینه  يک خشکسالی شديد بی

پذير اين ناحیه اامال کر  و اننیزه مهمی برای برپايی اوعس ملی مقابله با خشکسالی و بیابانزايی شدا  ی حالی 

افزايش يافت  سه خشکسالی بلند مد  اثرا  اوتماای و  02ها  ی اين ناحیه از اواخر قرن که تعدا خشکسالی

 ا 2100)میشرا  ای یا یوی مر   ساحل  اشتیطی نایاحت کنندهزيست مح

نظر به اهمیتی که مسئله خشکسالی  ای   تحقیقا  فروانی برای مطالعه من صوی   رفته استا هريک از 

های مختلف انجا  شده  ی مناالق مختلف های خاص از من یا مدنظر قرای  ا ه استا  یپژوهشاين تحقیقا  ونبه
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کای رفته شده و به تب  من نتاي  مختلدی نیز بدست ممده ای متداوتی برای مطالعه خشکسالی به هوهان  یو 

  شو :استا  ی ا امه به موای ی از منها اشایه می

موی  مطالعه قرای  PDSI و SPIهای ايالت متحده یا با استدا ه از  و مدل    خشکسالی0222) 0 اتمن

 SPI هد  یحالی که های مختلف ممريکا نتاي  متداوتی ایائه میالمر  ی بخش ا ندا نتاي  نشان  ا  که شاخص پ

ی ابندی پیچیده هد که شاخص پالمر  ایای ساختای فرمولاين  ونه نبو ه استا همچنین اين تحقیق نشان می

ناحیه  000یو   باشدا  اتمن با استدا ه از اين  و  ایای ساختای فوق العا ه سا ه می SPIبو ه است   یحالی که 

 ماهه   یايا   متحده بریسی کر ه استا 30 24 02 0 3 2 0های زمانی )یا  ی مقیاس

 چهای  ی یا Z-Score (ZSI)و  SPI  China-z (CZI)   سه شاخص خشکسالی 2110هونگ وو و همکایان)

   ی 0210تا 0222بایند ی) ممای سال 42 از استدا ه با  اشتند یا مرالوب تا خشک شرايط که چین  ی نقطه

مبنا قرای  ا ه شده و ساير  SPIتحقیق شاخص   اين  ی کر ندا ایزيابی ماهه  02و  2  0  3  0های ها و  ویهمن

 بریسی اين های خشک و تر نسبت به اين شاخص ایزيابی  ر يدا برایها  ی سالها و اکس العمل منشاخص

نشان  CZIو  SPI استدا ه شدا اين همبستنی بین مقا ير SPIها با  شاخص اين مقا ير بین خطی همبستنی از

 هایمقیاس  ی خشک  یابطه خوبی بسیای شرايط  ی و ماهه 3 زمانی مقیاس  ی بجز معمو   CZIو  SPI ا  که 

  هدا مقايسه یابطهنشان می SPIشرايط بسیای خشک یا بهتر از  CZIها نشان  ا ند که من . ایند مختلف زمانی

SPI  وCZI  با یابطهSPI  و ZSI نشان  ا  که یابطهSPI  و ZSIباشد  هر چند که قوی تر میZSI  قدیی شرايط

 کندا زای  می SPIیا مرالوب تر نسبت به 

ای با استدا ه از نظريه های بخش ونوبی پرتغال یا به صوی  ناحیه   خشکسالی2112و همکایان ) 2پائلو

 هدکه زمانی سه ماهه و  واز ه ماهه موی  بریسی قرای  ا ندا نتاي  حاصل نشان میهای برای  ویه SPIو  3یان

شوندا لذا میزان  یر  ظاهر میهای خشکی امدتا   یالول نیمه  و  سال مبی که فصل بهای یا نیز  یبر می ویه

                                                 
1-Guttman 
2 -Paulo 
3 -Run Theory 
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 یر ا اين بریسی مويد اين مطلب است که های خشک قرای میهای مبی شديدا  تحت تاثیر  ویهمحصول زیاات

 هایباشندا اعوه بر اين  نشان  ا ند که بوسیله اين  و یو   خشکسالیمکمل همدينر می SPI و یو  یان و 

 توان تحت مطالعه قرای  ا ا ای یا نیز میای و منطقهناحیه

برای مطالعه خشکسالی  0210-2111ايستناه چین  ی  ویه ممایی  001از ممای    2113)بر ی و همکایان 

یا برای ایزيابی شرايط خشکسالی بکایبر ندا برای بدست  (SPI)ها شاخص استاندای  بای  استدا ه کر ندا من

بهره بر ندا نتاي   SPIبرای سری زمانی  (PCA)0موی ن النوی زمانی اين پديده از تجزيه به مولده های اصلی 

ناحیه اصلی قابل تقسیم است که شامل: نواحی حوضه یو خانه زی    3به  نشان  ا  که کل منطقه موی  مطالعه

 یصد وایيانس کل یا  70ناحیه حدو   3می باشدا اين  3يه يا یوویانگ2حوضه یو خانه يانگ تسه و حوضه هوم

شرايط خشکی یا تجربه کر ه است  0271توویه می کندا همچنین ايشان نشان  ا ند که شمال حوضه از سال 

شده استا اعوه بر اين  تجزيه به مولده های اصلی  SPIزيرا مووب ايجا  یوند مندی  ی  ا ه های سری زمانی 

 اندا شان  ا  که شمال و بخش های شرقی شرق چین خشکسالی شديدتری یا تجربه کر ه  نSPIسری زمانی 

های وزيره سیسیل  ی ايتالیا یا  ی  ویه خشکسالی SPI  با استدا ه از شاخص 2113و همکایان ) 4مین

تمال  ی موی  بریسی قرای  ا ندا برای مطالعه نوسانا  خشکسالی  ی  یاز مد  از تحلیل اح 0220-0220زمانی 

استدا ه کر ندا نتاي  اين تحقیق نشان  ا  که  ی کل سطح وزيره مذکوی تغییرا  خشکسالی قابل  SPIشاخص 

 تشخیص استا

های خشکسالی و کایبر  من  ی مفريقا یا موی  بریسی قرای  ا ند و برای    شاخص2113و همکایان ) 1انتال

نتاي  حاصله نشاننر  استدا ه کر نداSPI و  (BMI)ولی   بالمی م(PDSI)بریسی خشکسالی از سه شاخص پالمر 

تدا ه  هدا با استری یا  ی شرق مفريقا نسبت به ممريکا نشان میاين واقعیت است که شاخص پالمر نتاي  واقعی

                                                 
1 - Principal Component Analysis (PCA)  
2 - Huaihe  
3 - Zhujiang 

4 -Min 
5 -Ntale 
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معیای برای ایزيابی بهترين شاخص  ی منطقه شرق مفريقا  ی نظر  رفتندا مطالعه شاخص پالمر  2از سه شاخص  

  ی شرق مفريقا کایايی خوبی  ای ا  SPIو مولی نشاننر اين حقیقت بو ه که شاخص 

   تجزيه و تحلیل خشکسالی یا با استدا ه از شاخص استاندای  بایند ی  ی 2113بوناکویسو و همکایان )

ن سن  که به بایا 43 ی وزيره سیسیلی انجا   ا ندا ايشان اين کای یا با استدا ه از  0220-0220هایخعل سال

الوی يکنواخت  ی تما  منطقه موی  مطالعه پراکنده شده بو  انجا   ا ندا به منظوی بریسی تغییرپذيری بلند مد  

های محاسبه شده اامال نمو ندا نتاي  نشان  ا  که کل وزيره سیسیلی  ی یر  SPIیا یوی  PCAخشکسالی  

 21بعد از چرخش   PCAعوه بر اين با استدا ه از یو به بعد بو ه استا ا 71های بلند مد  از  هه خشکسالی

 ای محویها  سه منطقه مشخص که از نظر مب و هوايی مشابه بو ند شناخته شدا  یوه

های    مطالعا  النوی خشکسالی یا  ی ناحیه والنسیای اسپانیا  ی خعل سال2114و همکایان )0وايسنت سرانو

انجا   ا ند و  ستر  امومی خشکسالی یا  ی   SPI  ماهانه و شاخصسری بای 21با استدا ه از  2111-0210

های مختلف مطالعه کر ندا  ی اين مطالعه مشخصه  (PCA)های اصلیمنطقه موی  مطالعه با استدا ه از منالیز مولده

مالی شهای میانی مناالق خشکسالی مطالعه  ر يد و نشان  ا ه شد که خشکسالی به الوی معنی  ایی  ی قسمت

تغییر پذيری  یسد که ستر  يافته ولی  ی بقیه نواحی النوی مکانی خشکسالی بسیای پیچیده بو ه و به نظر می

باشدا نتاي  منالیز نشان  ا  که هننا  مديريت مب  ی خشکسالی مهمترين خصوصیت مرتبط با اوامل محلی می

 بندی خشکسالی شو اپهنههای خشکسالی بايد تووه زيا ی به زير مناالق مربوط به زمان

   شاخص استاندای  بایند ی یا برای منالیز مکانی و زمانی قابلیت مسیب پذيری 2111سونمز و همکایان )

های مهم و با اهمیت  ی اين ترکیه از خشکسالی یا موی  استدا ه قرای  ا ندا ايشان نشان  ا ند که خشکسالی

نیز ا امه  اشته استا که  ی نتیجه من  بخش  0221 هه مشاهده شده که تا  0221منطقه  ی خعل  هه 

یوشی بو  که  SPIاندا شاخص های پی  ی پی بو هکشاویزی اين کشوی و مناب  مب تحت فشای شديد خشکسالی

های زمانی مختلف موی  استدا ه قرای  رفتا نتاي  نشان  ا  که  ی مقیاس برای متغیرهای وغرافیايی   ی  ا 

                                                 
1 - Vicente-Serrano 
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 است  ی حالیب شرق و شرق منتالیا   ی مقیاس زمانی کوتاه مد   ی یر خشکسالی معيم بو ه ای  ونوناحیه

    های شديد  ی نواحی غیر ساحلی اين کشوی مشاهده شده استاکه خشکسالی

   از شاخص استاندای  بای  به منظوی منالیز مکانی و زمانی خشکسالی  ی يونان 2117لیوا ا و همکایان )

ايستناه که به خوبی  ی منطقه پراکنده شده بو   ی يک  23های بایند ی ماهانه و ندا ايشان از  ا هاستدا ه نم

بندی خشکسالی بر پايه شد  و مد  من استدا ه نمو ندا نتاي  نشان  ا  که ساله برای  سته 10 ویه زمانی 

ماهه کاهش يافته است  ی  0و  3های معيم از شمال به ونوب و از غرب به شرق  ی مقیاس زمانی خشکسالی

های شديد تعدا   فعا  خشکسالی  ی مناالق ونوبی يونان بیشتر از  ينر مناالق حالی که برای  سته خشکسالی

ماهه  ی سراسر منطقه بسیای  02اين کشوی بو ه استا اعوه بر اين تعدا   فعا  تکرای خشکسالی  ی مقیاس 

 پايین بو ه استا

یا برای مطالعه  0ADI   يک شاخص خشکسالی تراکمی مناسب موسو  به 2112بایوم و همکایان )

 ی ايالت ويکتویيای کشوی 2برای ایزيابی حوضه یو خانه يایا یا ADIخشکسالی استدا ه کر ندا نامبر  ان شاخص 

اامل مهم  1استرالیا که به انوان موی  مطالعاتی انتخاب شده است بکای بر ندا برای اين منظوی از 

ومتئویولویيکی شامل بایان  تبخیرتعرق   بی وريان مب یو خانه  حجم مب مربوط به ذخاير سطحی )سدها  هیدی

 و محتوای یالوبت خا  استدا ه کر ندا یو  موی  استدا ه ايشان تجزيه به مولده های اصلی بو ا

شاخص استاندای  های هواشناسی یومانی یا با استدا ه از  و    خشکسالی2112پال تینینو و همکایان )

بای  و کمبو  مب  مطالعه نمو ندا متغیرهای مهم مب و هوايی که شامل بایند ی   ما و تبخیر تعرق  یاه مرو  

ايستناه هواشناسی که  ی نقاط مختلف یومانی پراکنده بو ند وم  مویی و يا محاسبه شدندا ايشان  022است از 

مانتیث استدا ه نمو ند و به اين نتیجه -ایائه شده توسط پنمنبرای محاسبه تبخیر تعرق  یاه مرو  از فرمول 

 یر  و همچنین  ی  سته خشکسالی بسیای شديد قرای می SPIیسیدند که مشکع  مناب  ابی  ی وايی که مقدای 

                                                 
1 - Aggregated Drought Index(ADI) 
2 - Yarra 
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 يابدا  ای افزايش میمیلیمتر  ی سال است  بطوی قابل معحظه 211مقدای کمبو  مب زير 

   خشکسالی هواشناسی یا  ی تايوان بوسیله  ا ه های بایند ی بلند مد  بریسی 2112چن و همکایان )

ايستناه  22های بایند ی ماهانه و یوزانه یا از استدا ه کر ه و  ا ه SPIکر ندا برای اين منظوی از شاخص 

که وقوع خشکسالی هواشناسی  ی ساله وم  مویی نمو ندا نتاي  نشان  ا  011هواشناسی  ی الول  ویه ممایی 

کاهش و  ی مرکز و ونوب تايوان افزايش  اشته استا همچنین سری  0201شمال شرقی تايوان  ی حدو  سال 

  هدابایند ی بلند مد  یوزانه یوند افزايشی یوزهای خشک یا برای سراسر تايوان نشان می

ونوبی یا با شاخص خشکسالی موثر     خشکسالی هواشناسی سئول پايتخت کره2112کیم و همکایان )

(EDI)  های وديد برای تشخیص و ایزيابی شد  خشکسالی بکای موی  ایزيابی قرای  ا ندا  ی اين مطالعه یو

 خشکسالی موثر و شاخص استاندای   رفته شده استا به منظوی انتخاب يک شاخص خشکسالی مدید   و شاخص

های سال از سال 211ماهه به منظوی پايش خشکسالی  ی الول  24و  02  2  0  3  0های زمانی بای   ی مقیاس

 ی شرايط سئول بسیای  EDIبرای سئول با هم مقايسه  ر يدندا نتاي  نشان  ا  که  شاخص  2110تا  0217

 کندامد  خشکسالی امل می های زمانی بلند مد  و يا کوتاه ی ایزيابی مقیاس SPIکایممدتر از 

   پاسخ هیدیولویيکی حوضه به خشکسالی هواشناسی یا با استدا ه از شاخص 2112ن )واسیلید و همکایا

های هیدیولویيکی  ی بده یو خانه و تخلیه یالوبتی خا   ی مرات  خشکسالی پالمر به منظوی پايش خشکسالی

های یا به انوان شاخصشاخص خشکسالی  4مووو   ی منطقه تسلی يونان موی  بریسی قرای  ا ندا ايشان 

شناسايی شد  خشکسالی هواشناسی موی  استدا ه قرای  ا ندا شد  خشکسالی هیدیولویيکی از خرووی مدل 

های یواناب مشاهداتی   موی  ایزيابی قرای  رفتا مدل فوق با استدا ه از  ا ه(UTHBAL)0مدهومی تعا ل مب 

استدا ه نمو ندا متغیرهای  2112تا  0201های های ممایی سال ی  سترس واسنجی شدا برای اين منظوی از  ا ه

کاکس استاندای  شدندا متغیرهای هیدیولویيکی استاندای  شده به  -هیدیولویيکی با استدا ه از تبديل باکس

های شد  خشکسالی هیدیولویيکی با شاخص خشکسالی پالمر مقايسه شدندا نتاي  نشان  ا  که انوان شاخص

                                                 
1 -The University of Thessaly Water Balance Model 
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به تريتب وضعیت  بی وريان یو خانه و تخلیه یالوبتی خا  یا بهتر توصیف  Zوزنی و شاخص  PDSIبطوی کلی  

های پالمر  ی شناسايی شد  خشکسالی بسیای موفق است ولی قا ی به شناسايی  قیق کنندا ا ر چه شاخصمی

 الول مد  خشکسالی نیستا

را  خشکسالی  ی    شاخص بای  استاندای  یا به منظوی بریسی النوی تغیی2101و همکایان ) 0 و ینز

موی  مطالعه قرای  رفته است که  SPIسری زمانی  2چهای ايستناه کنیا بکای بر ندا  ی مطالعه مذکوی نقطه تغییر

  و فواصل االمینان 3خطی- ی من نقطه تغییر النوی خشکسالی بطوی محسوسی تغییر کر ه استا مدل لنایيتمی

نقطه تغییر سری  ر وضعیت خشکسالی بکای بر ه شده استابرای تخمین نقطه تغیی 1های فر و نسبت 4چند انه

های تغییر حالت از يک کعس خشکسالی به کعس  ينر  موی  نظر تحقیق مذکوی بويژه  ی ماتريس SPIزمانی 

 بو ه استا

های خشکسالی یا  ی حوضه یو خانه ولتا  ی غرب مفريقا با استدا ه    مشخصه2101کاسئی و همکایان )

ايستناه هواشناسی موی  مطالعه قرای  ا ا ايشان شد  خشکسالی  وسعت نواحی  ی یر خشکسالی  12 از االعاا 

مطالعه کر ندا  2111تا  0200 ی  ویه ممایی  SPIها یا با استدا ه از یو  و فراوانی مربوط به تعدا  خشکسالی

 چای خشکسالی شده استا  ی  2110و  0222  0223  0200ها نشان  ا ند که ناحیه مذکوی  ی سال های من

 بو ه استا  -2کمتر از  SPIهای بسیای شديد با  یصد مساحت منطقه  ی یر خشکسالی 71ها بیش از اين سال

   با استدا ه از شاخص بای  استاندای  و شاخص تبخیر و تعرق و بای  2101 کراز و همکایان )-لوینزو

های های با  ست یو خانه تا اس واق   ی قسمتاب  مب قسمتاثر تغییر اقلیم یا یوی من SPEI0  استاندای 

 ی اين حوضه حاکم بو ه  0271مرکزی اسپانیا بریسی کر ندا نتاي  نشان  ا  که وضعیت خشکسالی از اوايل 

است و نیز اذاان نمو ند که  رچه بایند ی نقش مهمی  ی توصیف تغییرا  زمانی پایامترهای موی  نظر  ای  

                                                 
17-Duggins 
18- Change point 
3-Log-linear 
20-Multiple confidence  intervals 
21-Odds ratios 
6-Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI)  
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  یوه حرایا  هوا  ی خشکسالی نیز قابل چشم پوشی نیستا   ولیکن اثر 

بایند ی -   شاخص خشکسالی هواشناسی وديد  بنا  شاخص تبخیر تعرق2101بنویيا و همکایان )

های بایند ی و تبخیر تعرق استوای بو ه و قابلیت   بر پايه  ا هSPEI  یا پیشنها  نمو ندا شاخص SPEIاستاندای  

اثیر متغیرهای  مايی یا یوی خشکسالی ایزيابی نمايدا  ی اين یو  تراز مب )کاهش يا افزايش من یا  ای  که ت

های زمانی مختلف   ی نظر  رفته شده و توزي  احتما تی لو  لجستیک برای من براز  تجمعی مب  ی  ا 

نکه  ی شاخص کند بجز اي  امل میSPIاز نظر یياضی شبیه شاخص استاندای  بای   SPEIشو ا شاخص می

SPEI  های زمانی مختلدی یا یوی يک سری از خصوصیا  متداو  مب و هوايی  ما نیز نقش  ای ا ايشان  ا

ی ا با هم مقايسه کر ندا  PDSIو   SPEI  SPIمشاهده شده  ی نقاط مختلف  نیا اامال نمو ند و سه شاخص

شد  خشکسالی یا با تووه به SPEI و  PDSIهای نتاي  نشان  ا  که  رمای وهانی بااث شده است که شاخص

  افزايش تقاضای مب بواسطه تبخیر تعرق  بیشتر از وضعیت نرمال نشان  ا ندا 

   شاخص استاندای  بای  یا برای خشکسالی يونان موی  استدا ه قرای  ا ندا 2100کایاواتیز و همکایان )

بیان نمو ند که منجر به  SPIص خشکسالی  مانند ايشان مهمترين هدف از اين مطالعه یا استدا ه از يک شاخ

شو ا تحقیق  ی  بهتری از مد   مقدای و  ستر  مکانی خشکسالی  ی مناالق نیمه خشک مانند يونان می

های یا برای همه مناالق يونان موی  مزمايش قرای  ا ا برای اين منظوی از  ا ه SPIحاضر کایبر ی بو ن شاخص 

ماهه  24و  02  0  3  0های زمانی و برای مقیاس 0247-2114های ند ی  ی خعل سالايستناه بای 40بایند ی 

 SPIبهره بر ندا نتاي  نشان  ا  که  Surfer-9از نر  افزای  SPIاستدا ه نمو ندا ايشان برای نمايش مکانی مقا ير 

 بینی خشکسالی  ای ا      قابلیت با يی  ی ااع  خطر و پیش

 یرانسابقه تحقیق در ا 3-1

 های زمانیبینی جریان رودخانه با استفاده از سریپیش 3-1-3

های زمانی و کایبر  منها  ی هیدیولویی و مناب  مب  مطالعاتی صوی   رفته های سری ی ايران  ی زمینه مدل
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بینی شیها  ی پبینی و تولید ممای ماهانه و سا نه بو ه و استدا ه از اين مدلاستا بیشتر مطالعا   ی یاستای پیش

های یسد همه اين مطالعا  مدل ر  ا ا رچه به نظر میهای کوتاه مد  یو خانه کمتر مشاهده میوريان

های زمانی غیرخطی و يا مزمونهای های سریهای زمانی خطی یا موی  بریسی قرای  ا ند و  ی زمینه مدلسری

خطی سری زمانی نیز خو  حالت خاصی از های های زمانی تحقیقی انجا  نشده استا البته مدلغیرخطی سری

  ر  اهای غیرخطی است که  ی اين قسمت به برخی از کایهای انجا  شده  ی اين زمینه اشایه میمدل

تا ی یا  ی محل ايستناه شیر اه  ساله وريان سا نه یو خانه 31   بی متوسط 0371الیزا ه و صلوی تبای )

موی  مطالعه  (AR)نوب  یيای خزی با استدا ه از مدل خو همبستنی واق   ی شمال یشته کوههای البرز و و

ی های سری زمانیسد  اين مطالعه يکی از اولین تحقیقاتی باشد که  ی زمینه کایبر  مدلقرای  ا ندا به نظر می

سازی فرميند وريان یو خانه  ی ايران انجا  شده استا  ی اين تحقیق مراحل ساخت يک مدل سا ه  ی مدل

شناسايی نوع و یسته مدل با استدا ه از نمو ایهای  -0ری زمانی به صوی  زير موی  بریسی قرای  رفته است: س

های تولید  ا ه -3مزمون نکويی براز  و تايید نهايی مدل  -2تواب  خو همبستنی و خو همبستنی وزئی 

 استا  ا ه از مدل معرفی شده  ایائه ننر يدهبینی با استدتصا فیا متاسدانه  ی مطالعه نامبر  ان تولید ممای و پیش

 های زمانی  تغییرا   یازمد   بی متوسط سا نه وريان یو خانه کایون یا با استدا ه از سری0372صدقی )

 موی  بریسی قرای  ا ا 

  (AR)های خو همبستنی    بی متوسط ماهانه یو خانه شهرچای ایومیه یا با استدا ه از مدل0321خلیلی )

و میاننین متحر  خو همبسته تجمعی  (ARMA)  میاننین متحر  خو همبسته (MA)اننین متحر  می

(ARIMA) سازی کر ه و وضعیت خشکی  ی مينده یا با استدا ه از ممای تولید شده موی  بریسی قرای  ا ا مدل 

ساله  33ممایی    یوند خشکسالی هواشناسی ايستناه سینوپتیک ایومیه یا  ی  ویه0323خلیلی و حصایی )

وهت مدل  AR(2)های زمانی مطالعه کر ندا نتاي  اين تحقیق نشان  ا  که مدل با استدا ه از مدل سازی سری

 1بینی بایند ی ماهانه ايستناه ایومیه مناسب بو ه و با استدا ه از اين مدل  ممای بایند ی به مد  سازی و پیش

 شده بریسی  ر يدا سال تولید و وضعیت خشکسالی  ی ممای تولید 
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   ی تحقیق مشابهی وضعیت خشکسالی هواشناسی  ی ايستناه تبريز یا با استدا ه 0321قنبرزا ه و یضايی )

 ساله مطالعه کر ه و به نتاي  مشابهی  ست يافتندا  31از تحلیل سری های زمانی  ی  ویه ممایی 

ونیای یو خانه موی چای تبريز یا با استدا ه ساله ايستناه  13   بی وريان ماهانه 0323سعیديان و ابا ی )

بینی وريان اين یو خانه یا برای تولید ممای و پیش AR(2)های زمانی مطالعه کر ه و مدل های سریاز مدل

برای تکمیل ممای وريان سا نه ايستناههای  AR(1)  از مدل 0324پیشنها  کر ندا ابريشمچی و همکایان )

ز و کایون که فاقد ممای بو ه و يا  ایایی ممای کم هستند  سو  وستندا  ی اين مطالعه هیدیومتری یو خانه های  

 سال ممایی موی  استدا ه قرای  رفتندا  07ايستناه با حداقل  24

ساله  بی ماهانه وريان ویو ی به مخزن سد شهید  47های   بر یوی  ا ه0321مطالعه کمالی و همکایان )

بینی وريان ماهانه اين یو خانه از کایميی وهت تولید ممای و پیش ARIMA(1,1,1) اباسپوی نشان  ا  که مدل

  ز  برخوی ای استا 

چمريز  -بینی وريان یوزانه و سااتی خرووی از حوضه کر  وهت پیش0321کدیل و ضیاء تبایاحمدی )

و به اين نتیجه یسیدند و ی رسیون چند انه مقايسه کر ه  ARیو  شبکه اصبی مصنوای یا با مدل سری زمانی 

که  ها بو ه  ی حالیبینی وريان یوزانه با استدا ه یو  شبکه اصبی مصنوای بهتر از  ينر یو که  قت پیش

و ی رسیون چند انه از کایميی بیشتری برخوی ای بو ه  ARبینی وريان سااتی نتاي  حاصل از مدل برای پیش

 استا 

ساله  02های برای  ا ه ARMAهت تخمین پایامترهای مدل و 0GP  از یو  2110محمدی و همکایان )

 بی وريان یو خانه کایون  ی محل ايستناه پل شالو استدا ه کر ندا نتاي  بدست ممده نشان  ا  که وهت 

یو  وديد  ی مقايسه با یو  معمول حداکار  یست نمايی نتاي  مطلوبتری  ARMAتخمین پایامترهای مدل 

 نمايدا ایائه می

وريان یو خانه شهرچای ایومیه یا  ی  ویه  ARMA(1,2)  با استدا ه از مدل 0320خلیلی و همکایان )

                                                 
1 -Goal Programming 
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سال تولید کر ندا  ی اين مطالعه با  2ساله بریسی کر ه و  بی ماهانه وريان یو خانه یا به مد   20ممایی 

 قرای  رفته استا ممده موی  تايید مقايسه نتاي  مدل با ممای واقعی کایميی مدل موی  بدست 

  وهت برموی  مصرف یوزانه مب تهران  و مدل ایائه و موی  مقايسه قرای  ا ندا  ی 0327تابش و همکایان )

مدل اول با تجزيه سری زمانی مصرف یوزانه مب شهر تهران به مولده های یوند  تغییرا  فصلی و تغییرا  تصا فی 

 یبیهای ترکبینی انجا  شدا  ی مدل  و  نیز از مدلی رسیونی  پیشو تعیین هر يک از منها با استدا ه از یو  

مب  ی  بینی مصرفخو همبستنی و میاننین متحر  فصلی  النوی مصرف  ذشته شناسايی شده و وهت پیش

مينده موی  استدا ه قرای  رفتا  ی نهايت نتاي   و مدل با نتاي  واقعی مقايسه شده که مدل  و  با خطای کمتر 

 بینی مصرف مب تهران پیشنها   ر يدا پیش برای

زمانی و های سری   بی وريان ماهانه یو خانه کرخه یا با استدا ه از یو 0327الرازکای و صدق ممیز )

بی شبکه اص "ولو یر" ی ايستناه هیدیومتری  رچه نشان  ا  که نتاي  بینی کر ندا هو  مصنوای پیش

با تووه به تغییر ییيم  "پای پل"زمانی  ای  اما  ی ايستناه سری هایمصنوای خطای کمتری نسبت به یو 

  ابو زمانی  ی مقايسه با یو  شبکه اصبی مصنوای از  قت بیشتری برخوی ای وريان  یو  سری

های و سری 0ANFIS  2MLPهای شبکه اصبی مصنوای   با استدا ه از یو 0327فتح مبا ی و همکایان )

العه بینی کر ندا  ی اين مطان یو   ی محل ايستناه  لینک یا  ی يک  ا  زمانی مينده پیشزمانی  بی ماهانه الالق

 نشان  ا ندا  ANFISهای شبکه اصبی مصنوای و زمانی املکر  بهتری یا نسبت به مدلهای سریمدل

یو خانه بینی وريان سا نه و ی رسون فازی یا وهت پیش ARIMAهای   مدل0322پرويز و همکایان )

به کای بر ندا نتاي  نشان  ا  که یو  ی رسیون فازی با تاب  اضويت مالای متقاین املکر  بهتری نسبت به 

 زمانی  اشتا مدل سری

وريان یو خانه سومبای یا  3ونکینس -  با استدا ه از مدل فصلی و ضربی باکس0322نخعی و میر اربی )

                                                 
1 - Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 
2 - Multi Layer Perceptron (MLP)  
3 - Box-Jenkins 
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یا با تووه به معیای مزمون و خطا به انوان  ARIMA(1,1,0)(2,1,1)*12بینی کر ه و مدل ماه پیش 24برای 

 مدل مناسب معرفی نمو ندا 

برای شبیه سازی  بی وريان  0DARMAو  ARIMA زمانیهای سری  از مدل2101پوی و همکایان )قربان

 ARIMA لیو خانه کایستی سنگ سویاخ که يک یو خانه کایستی است  استدا ه کر ندا نتاي  نشان  ا  که مد

 سازی وريان هدتنی و ماهانه اين یو خانه کایستی  ای ا املکر  بهتری  ی مدل

های مختلف پایامتر و بریسی یوند سازییا برای مدلفصلی  2ARIMA   مدل0032)  و اننه و همکایان

اي  اين نت ندا کایبر اقلیمی از قبیل  ما  سرات با    یصد یالوبت نسبی  تبخیر و سااا  مفتابی  ی مينده به

ای هبینی و تعیین یوند پایامترزمانی  ی مطالعا  مناب  مب از الريق پیشهای سریتحقیق سو مند بو ن مدل

 ا اقلیمی  ی مينده یا نشان  ا 

های خطی سری زمانی   ما و بای  ايستناه   با استدا ه از مدل0322ناظری تهرو ی و همکایان )

از  بینی قرای  ا ند و نتاي  حاکیسازی و پیشتغییر اقلیم منطقه موی  مدل سینوپتیک سنندد یا وهت بریسی

 افزايش  ما و کاهش بایند ی بو ا

های متوسط  مای ماهانه ايستناه سینوپتیک ایومیه یا با استدا ه از    ا ه2104خلیلی و همکایان )

سال  ی  1اين ايستناه یا به مد  های  مای سازی و با استدا ه از مدل منتخب  ا همدل PARMAهای مدل

 بینی کر ندامقیاس ماهانه پیش

 مطالعات خشکسالی 3-1-2

های اخیر تا حدو ی  ستر  يافته  ولی غالبا  محدو  به نواحی مطالعه خشکسالی  ی ايران  رچه  ی  هه

شوی مان بو ه که کهای کم و يا ونبه توصیدی  اشته استا مطالعا  غالبا محدو  به اوقاتی از زمختلف  يا با  ا ه

 ا غافل از شو ی یر مسئله خشکسالی بو ه است و غالبا مطالعه خشکسالی با بروز بای  به فراموشی سپر ه می

                                                 
1 - Deseasonalized Auto Regressive Moving Average (DARMA) 
2 - Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA)  



55 

 

 ا 0322اينکه اين پديده بطوی تناوبی هموایه  ی اين کشوی و کشویهای  ينر باز هم اتداق خواهد افتا  ) ين پژوه  

 یسد بریسی ايناست هموایه موی  تووه محققین قرای  یر ا بنظر میهای مختلف اين پديده  ز  بریسی ونبه

های مختلف از قبیل مناب  مب  کشاویزی  هوا های مختلف  انشمندان  ی زمینهپديده بايستی با تووه به  يد اه

 اشناسی  یياضی  سنجش از  وی و کامپیوتر انجا  شو و اقلیم شناسی  هیدیولویی  هیدیومتئویولویی  زمین

های بای  غرب ايران یا با استدا ه از  ا ههای مرالوب وخشک شمال    ویه0377موحد انش و همکایان )

  موی  بریسی قرای  ا ند و با استدا ه از 0201-0222سال ) 33ايستناه هواشناسی  ی  ویه زمانی  21ماهانه 

به انوان مرز بین ماه خشک و مرالوب   میلیمتر 01ای بای  ماهانه به میزان متغیر بای  و تعیین حد مستانه

غرب ايران یا به سه های خشک و مرالوب کر ندا نتاي   نشان  ا  که اقلیم بای  شمالاقدا  به مطالعه  ویه

توان تدکیک کر ا نتاي  بریسی حاکی از البقه مشتمل بر اقلیم مناالق مرالوب  نیمه مرالوب  ونیمه خشک می

های واق   ی حوضه ایس و  یياچه ایومیه حالت خشکی هیچ يک از ايستناهاين بو  که  ی الول  ویه ممایی 

 مطلق ظاهر نشده استا 

های خشکسالی های ايران با تکیه بر مشخصه   برای بریسی یوند بای 0321 ين پژوه و همکایان )

  موی  تجزيه 0210-0222سال ) 42ايستناه هواشناسی یا  ی  ویه زمانی  11های ماهانه متئویولویيکی  بای 

ای خشکسالی از قبیل  ویه تداو   مجموع مقدای کمبو   شد  های نقطهو تحلیل قرای  ا ندا همچنین مشخصه

ای  ی سطح کشوی موی  بریسی قرای  ا ندا نتاي  نشان  ا  خشکسالی و نیز وسعت خشکسالی یا به الوی منطقه

-اههای خشکی  ی ايستنخلخال و کمترين تعدا   ویه های خشکی  ی شهرکر   بابلسر وکه بیشترين تعدا   ویه

های ای بیل  سنندد  ولدا و زاهدان مشاهده شده استا ضمنا  نتاي  ثابت کر  که مناالق وسیعی از ونوب شرق 

اندا  ی مناالق ونوب شرق ايران با ووو  های الويل المد  یا به  فعا  تجربه کر هو مرکزی ايران خشکسالی

میلیمتر  حداکار شد  خشکسالی و  ویه تداو  خشکسالی  ی من نواحی چشمنیرتر  021و حدو  بای  نسبتا  کم 

کمبو  نشان  ا ه است که النوی اين  های هم متوسط شد باشدا مطالعه منحنیاز  ينر نواحی ايران می

تر حداکار متوسط کند يعنی  ی مناالق با بای  بیشهای هم میاننین بای  سا نه پیروی میها از منحنیمنحنی
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باشدا اعوه بر اين نشان  ا ند که به وز مشخصه  ویه تداو    و مشخصه  ينر خشکسالی کمبو  نیز بیشتر می

 ای با میاننین  یاز مد  بای  یابطه مستقیم  ای انقطه

-کای یری شاخص به با یا لرستان استان  ی اقلیمی خشکسالی بندی   پهنه0321) خرمیان و زند لشنی

 هایاز ايستناه استدا ه با اقلیمی هایخشکسالی بندیپهنه منظوی به مطالعه اين  ی  ا ندا انجا  ممایی های

 بو ند   ایا یا شرايط مطلوبی ممایی  ویه الول و مکانی موقعیت لحاظ به که ايستناه پانز ه هواشناسی  فعال

 اين از بعد .شدند محاسبه هاتمامی ايستناه برای سا نه بای  از ممایی شاخص چهای سپس شدندا انتخاب

 کای یری به با نظر موی  هایسال الی توصیف خشکسالی و بندیپهنه وهت مناسب شاخصی انتخاب برای مرحله

 هایايستناه تمامی  ی نظر موی  شاخص چهای برای تحلیل وایيانس و چند انه همبستنی وداول SPSSافزای  نر 

 اقلیمی بندیپهنه برای مناسب شاخصی انوان به سا نه بای  انحراف استاندای  شاخص و تهیه منتخب

 کای یری به با سا نه خشکسالی بندیپهنه هاینقشه نهايت  ی .شد  ا ه استان تشخیص سطح  ی خشکسالی

ترسیم  SURFERافزای  نر  از استدا ه با خشکسالی  شد  بندی  یوهالبقه پايه بر و بای  استاندای  شده اادا 

  ر يدا

 02های مرالوب و خشک یا برای    تحلیل فضايی توزي  احتمال وقوع ماه0320وهانبخش و قويدل )

   و براساس 0201-2111ساله ) 40های ماهانه ايستناه استان مذیبايجان شرقی  با استدا ه از میاننین بای 

های مرالوب  ی های خشک نسبت به تعدا  ماهتعدا  ماهاندا نتاي   نشان  ا  که موی  بریسی قرای  ا ه SPIمدل 

 های موی  مطالعه بیشتر استاايستناه

با  SPI   نیز پايش خشکسالی یا  ی استان خراسان با استدا ه از نمايه خشکسالی 0320 یويشی باينی )

های سینوپتیک ايستناه  برای 0200-2111ساله ) 41ماهه  و برای  ویه ممایی  24و02  0  3های زمانی )مقیاس

های ونوبی و مرکزی استان  هد که  ی قسمتاستان خراسان موی  بریسی قرای  ا ه استا نتاي  حاصله نشان می

ها نسبت به ابتدای  ویه موی  بریسی  لیل باشد  کاهش شد  خشکسالیتر مییوند به سمت شرايط مرالوب

 اين امر ذکر شده استا
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از  استدا ه با خراسان استان خشکسالی وضعیت بندیپهنه و پايش  ی   0320) همکایان و ومالی بداق

SPI 0کريجینگ و  یو  يابی   یون هاییو  بین از نشان  ا ند کهIDW  های مناسبی برای  یون يابی یو

 باشداهای خشک میشد   ویه

  استدا ه کر ا 0210-0222)ايستناه هواشناسی کشوی  ی  ویه ممایی  77های    از  ا ه0322 ين پژوه )

 2اههای تجزيه به ااملبندی اقلیمی از یو او خشکسالی یا با یو  منالیز النوها مطالعه کر ا همچنین برای پهنه

بندی اقلیم اقلیم متمايز  ی سطح کشوی بو ا برای پهنه 01بهره  رفت که حاصل من تشخیص  3ایو تجزيه خوشه

استدا ه نمو ا نتاي  نشان  ا   4 یازمد  متغیرهای منتخب به یو  پروکراستیس های میاننینبای  نیز از  ا ه

ناحیه بایشی کامع  همنن و تنها يک ناحیه غیر همنن ووو   ای ا همچنین سواحل  یيای امان  1که  ی ايران 

و خلی  فایس بیشترين و سواحل  یيای خزی کمترين شیب منحنی یشد بای  سا نه بی بعد یا به خو  اختصاص 

 ناحیه خشکی ووو   ای ا  1خشکی نیز نشان  ا  که  ی ايران بندی  هندا نتاي  حاصل از پهنهمی

ساله  31برای  ویه ممایی  1   خشکسالی  ی مذیبايجان شرقی یا به یو  هربست0322مقايی يوسف مبا  )

سنجی بریسی نمو ه استا وی منالیز فرکانس خشکی یا به یو  هربست و برای کلیه ايستناه بایان 04 ی 

ساله  71  11  21  01های باز شتهای شد   مد  وفرکانس خشکی یا برای  ویه ا  و منحنیها انجا  ايستناه

ترسیم نمو ا نتاي  اين تحقیق نشان  ا ه است که خشکسالی  ی سطح استان مذیبايجان شرقی از نظر شد  

 همنن نبو ه و شد  من از شمال به ونوب یو به افزايش استا

  مربوط به 0202-0222ساله ) 32تدا ه از ممای بایند ی یوزانه يک  ویه    با اس0322خلیلی و همکایان )

نه ايستناه هواشناسی سینوپتیک  کایايی هدت نمايه خشکسالی یا بریسی کر ندا نتاي  حاصل از اين تحقیق 

 ی بایندهای بایند ی مقاین با سال وقوع کمینه   نمايه معیای بایند ی سا نه ونمايه  هک0نشان  ا ه است که: 

                                                 
1 - Inverse Distance Weighted 

2 -Factor Analysis 

3 -Cluster Analysis 

4 -Procrustes 

5 - Herbst 
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ی های تحت مطالعه قابل پیشنويبو ه و  ی نتیجه با اين نمايه  یخدا  خشکسالی بسیای شديد  ی تما  ايستناه

های بسیای شديد هواشناسی کایايی بیشتری نسبت به ساير باشدا ضمنا  اين نمايه از نظر تصوير خشکسالیمی

 ی  ها با نوسانا  بایند ی سا نهای نمايههمبستنی یتبه   بریسی میاننین و انحراف معیای ضرايب2ها  ایند نمايه

ا هاز میاننین با تر و انحراف معیای کمتری نسبت به ساير نمونه 0(SIAP)ها نشان  ا  که نمايه تمامی ايستناه

به انوان نمايه کایممد برای پايش خشکسالی هواشناسی  SIAPبرخوی ای استا نهايتا  براساس نتاي  مذکوی  

 عرفی  ر يده استام

برای مقیاس  SPI   پايش خشکسالی  ی ايران مرکزی یا با استدا ه از شاخص 0322یضیئی و همکایان )

های بایند ی ماهه موی  بریسی قرای  ا ندا اين بریسی با استدا ه از  ا ه 24و  02  0  3زمانی مختلف شامل 

ساله انجا   ا ندا نتاي   41اصدهان  ی يک  ویه ممایی  های يز  وايستناه هواشناسی واق   ی استان 22ماهانه 

تحقیق نشان  ا ه است که پديده خشکسالی از غرب به شرق از يک یوند تقريبا  افزايشی پیروی نمو ه و  ی 

 یسداها به حداکار میحاشیه شرقی استان يز  خشکسالی

کایون به کمک شاخص بای  های حوضه بندی فراوانی خشکسالی   پهنه0322صددیی و همکایان )

ايستناه واق   ی  اخل و خاید حوضه  22یا مطالعه کر ندا برای اين منظوی از  GIS2 ی محیط  (SPI) استاندای 

ماهه استدا ه کر ندا  02و 0  3   ی سه مقیاس زمانی 0272-0222ساله ) 22کایون با الول  ویه ممایی مشتر  

ونوب شرق و شمال حوضه نسبت به ساير نواحی بیشتر است  لذا اين  نتاي  نشان  ا  که فراوانی خشکسالی  ی

مناالق به انوان مناالقی با پتانسیل حساسیت به خشکسالی معرفی شدندکه  ی مواق  خشکسالی بايستی تووه 

 ای به مناب  مب من  اشتاويژه

 ه از شاخص ممایی بندی خشکسالی اقلیمی  ی حوضه مایون یا با استدا   پهنه0322محمدی و همکایان )

SIAP  موی  بریسی قرای  ا ندا به نظر ايشان شاخص معیای بایند ی سا نه(SIAP) بهترين یو  برای تبديل  

                                                 
1 - Standard Index of Annual Precipitation 

2 - Geoghraphical Information System 
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بی بعد و مقدای من معمو  به الوی  SIAPاستاندای  نرمال استا بنابراين شاخص  Zهای بایند ی به مقا ير  ا ه

د باشای اد ی اين شاخص کوچکتر باشد خشکسالی شديدتر میکندا هر چه مقد+ تغییر می3و  -3تجربی بین 

اشدا از بوبالعکسا نتاي  نشان  ا  که شاخص مذکوی برای تعیین خشکسالی  ی منطقه موی  مطالعه  مناسب می

ر بایند ی بینی مقا يشو   با پیشالرفی به  لیل اينکه شاخص مذکوی با استدا ه از االعاا  بایند ی تعیین می

های زمانی مختلف توان  ستر  ی  شد  و تداو  خشکسالی یا  ی  ویههای فصلی و يا سا نه  میویهبرای  

 بینی نمو اپیش

های اقلیمی و هیدیولویيک     به منظوی بریسی شد  خشکسالی و ایتباط بین خشکسالی0322ازيزی )

 هد که تعدا  ي  حاصله نشان میهای زيرزمینی  شت قزوين استدا ه نمو ندا نتاهای بای  و مباز  ا ه

های انسانی  ی های مندی بای  الی  ویه بیش از تعدا  ناهنجایهای مابت بو ه و تاثیر فعالیتناهنجایی

های زيرزمینی با  و الی سه ماه های زيرزمینی بسیای چشمنیر استا خشکسالی  ی مبهای مندی مبناهنجایی

سانتیمتر  21کند و بطوی متوسط الی  ویه مطالعاتی  ی هر سال بروز میهای اقلیمی تاخیر نسبت به خشکسالی

 سطح مب زيرزمینی افت  اشته استا

ايستناه منتخب  ی  ویه ممایی  2   برای بریسی پايش خشکسالی استان مازندیان از ممای 0323اابدپوی )

ماهه استدا ه  02و  3ای زمانی ه ی مقیاس SPI  استدا ه کر ه استا برای اين بریسی از نمايه 2110-0271)

ها يک سال و از نظر  یوه شد  ها تداو  خشکسالی هد که  ی اکار ايستناهشده استا نتاي  تحقیق نشان می

ها از نوع خشکسالی متوسط و پس از من خشکسالی معيم وشديد بو ه استا خشکسالی  ی اين ناحیه  غالب من

ا از ه هد که  ی سطح استان وقوع اين  ویهسا نه ايستناه نشان می های خشکسالی فصلی وهمچنین وقوع  ویه

 باشداهمزمانی و هماهننی خوبی برخوی ای نیست و  ایای همزمانی و هماهننی ضعیدی می

سنجی ايستناه بایان 20   شاخص بای  استاندای  یا بر اساس بایند ی ماهانه 0320مرا ی و همکایان )

 مکانی تغییرا  مطالعه  ی استان فایس محاسبه کر ندا برای  0342-0372له)سا 32 ی الی  ویه ممایی 

 هاخشکسالی شد   ا  نشان نمو ند که نتاي  استدا ه کريجینگ يابی یو  میان از استان سطح  ی هاخشکسالی



61 

 

 وز به مطالعه موی  هایايستناه کلیه  ی یوند است و ووو  بیشتر نواحی ساير به نسبت استان نواحی مرکزی  ی

 .مشکای  ر يد  اننه چهای ايستناه

بندی خشکسالی  ی   به منظوی پهنه(SPI)    از نمايه بای  استاندای  شده0320سلطانی و همکایان )

های مووو   ی استان اصدهان و های بای  ايستناهاستان اصدهان استدا ه نمو ندا ايشان پس از وم  مویی  ا ه

ماهه یا   24و  02  2  0  3های زمانی ممای ناقص  سری زمانی اين نمايه  ی مقیاس های  ایایحذف ايستناه

های  ستره فراوانی خشکسالی  ی مقیاس زمانی های زمین امای  نقشهبدست موی ندا سپس با استدا ه از یو 

 های غربقسمتهای متوسط و شديد به الوی امده  ی ماهه یا ترسیم نمو ندا نتاي  نشان  ا  که خشکسالی 02

های شرق و شمال شرقی های بسیای شديد  ی بخشهای  ایان  فريدونشهر وخشکسالیاستان  ی االراف ايستناه

 استان و غرب شهرستان اصدهان اتداق افتا ه اندا

 SPIهای خشک  ی استان سیستان و بلوچستان یا با استدا ه از شاخص     ویه0320یضیئی و همکایان )

بریسی نمو ندا ايشان شد  و تداو   0201-2111ی سه و شش ماهه و بر مبنای  ویه ممایی  ی مقیاس زمان

های خشک یا برای هر  و مقیاس زمانی تعیین و موی  تجزيه و تحلیل قرای  ا ندا نتیجه اين بریسی نشان  ویه

ای هخشکسالی  ی تداو  ترين وقاي  ا  که با افزايش تداو  از تعدا  یخدا های خشکسالی کاسته شده و فراوان

سه و شش ماهه حاکی از امکان  SPIای بر یوی سری زمانی  هدا انجا  تحلیل خوشهيک تا سه ماهه یوی می

غییرا   هد که تالبقه بندی استان به نواحی همنن شمالی و ونوبی استا نتاي  بریسی ايشان همچنین نشان می

های شمالی و ونوبی استان نمايد و ايستناهیايی پیروی می ی سطح استان از ارض وغراف SPIهای زمانی سری

ای هها کمتر از ساير نواحی استان بو ه و  ویهباشندا  ی ناحیه ونوبی تداو  خشکسالی ایای النوهای متداوتی می

های خشک شوند   ی حالی که  ی ناحیه شمالی تداو   ویههای تر و نرمال واينزين میخشک به سرات با  ویه

 ها اثرا  نامطلوب بیشتری  ی پی  اشته باشدا ر   که خشکسالیبیشتر بو ه که خو  سبب می

   برموی  ایز  خسایا  ناشی از خشکسالی بر تولید  ند   يم  ی استان 0327)  یيجانی و همکایان

 لستان یا موی  مطالعه قرای  ا ندا نتاي  اين مطالعه نشان  ا  که با کاهش يک  یصدی یالوبت خا   املکر  
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کیلو ر   ی هکتای   اشته استا  ی مجموع ایز  افت املکر  ناشی از 031محصول  ند  کاهش ودی )

ا  همیلیای  یيال برای کل استان ایزيابی  ر يدا بر اساس يافته 01هزای یيال  ی هکتای و  302کسالی معا ل خش

سازی و پايش اقتصا ی مثای خشکسالی بر بخش کشاویزی و استدا ه از النوی تولید محصول ايجا  مرکز شبیه

 شدا کم نها ه بر)مب  برای کاهش مثای خشکسالی بر بخش کشاویزی پیشنها 

بینی خشکسالی محدو ه شهرستان سمنان     ی مطالعه خو  به پايش و پیش0322یحیمیان و همکایان )

وهت تحلیل وضعیت بایند ی و مدل زنجیره  SPIپر اختندا برای اين منظوی از تلدیق نتاي  حاصل از شاخص 

با تووه به شرايط  ذشته است   ی بینی بایند ی  ی مينده های احتمالی برموی  و پیشمایکوف که از ومله یو 

 31ايستناه بایانسنجی و تبخیرسنجی منطقه برای  ویه  0الی ماه و سال مينده استدا ه شدا نتاي  ممای بایند ی 

یا که بیاننر تعدا  انحراف معیای هر یخدا   SPIها  شاخص ساله وم  مویی و بریسی  ر يدا با نرمال کر ن  ا ه

باشد  محاسبه نمو ندا نتاي  نشان  ا  احتمال اينکه وضعیت مب و هوايی به صوی  بایند ی از میاننین می

  یصد خواهد بو ا 72/32و  37  27/31خشک  نرمال و تر باشد به صوی  میاننین به ترتیب برابر

پرسپترون  مصنوای اصبی شبکه نوع  و از خشکسالی  بینیپیش منظوی    به0322) ایوضی و همکایان

های بایند ی ايستناه نو ه با  ویه استدا ه نمو ندا بدين منظوی از  ا ه  (RBF)و تاب  شعاای (MLP) چند  يه

ساله  ی حوضه مبخیز  ر ان یو  استدا ه نمو ندا ايشان وضعیت یالوبتی یا با استدا ه از شاخص  40ممایی 

ماهه   42و  24  02ه  و بلند مد  )ماه 2و  0  3  0 ی  ویه زمانی کوتاه مد  ) (SPI)بایند ی استاندای  شده 

با  قت  RBFنسبت به شبکه اصبی مصنوای MLPمحاسبه نمو ندا نتاي  نشان  ا  که شبکه اصبی مصنوای 

کندا همچنین مقايسه نتاي  با نتاي  حاصل از بکای یری بینی میو مقا ير خشکسالی یا پیش SPIبا تری مقا ير 

 باشداا ی اين یو  مینشان  هنده  قت ب ARIMAسری زمانی 

   برای بریسی تغییرا  بای  از یو  نمايه بای  استاندای  استدا ه نمو ه و 0322منتظری و همکایان )

های استان سیستان و بلوچستان بکای بر ند و با اامال اين شاخص یا به صوی  ماهانه برای هر يک از زير حوضه

های استان یا به سه زير حوضه انه و نمايه بای  استاندای   حوضههای بای  ماهای بر ماتريس  ا هتحلیل خوشه
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 تقسیم نمو ندا

 PNIو      SPI  DIهای برای مقايسه پايش خشکسالی با استدا ه از شاخص   0322) محمديان و همکایان

 سازمان هواشناسی به متعلق هایايستناه بایند ی ماهانه های ا ه بندی منها  ی استان خراسان شمالی ازو پهنه

های و مقايسه قابلیت بریسی منظوی به همچنین نمو ندا استدا ه 2111 تا 0220 سال استان از  یاين واق  کشوی

نه ها  ی مقیاس سا های فوق  بسته به قابلیت شاخص   شد  و مد  خشکسالی برای هر يک از ايستناهشاخص

 تهیه نمو ندا نتاي  IDWبندی با یو های پهنهنقشه محاسبه نمو ندا ايشان برای بریسی وسعت خشکسالی 

 شمالی خراسان استان سراسر  ی که  ا  نشان مطالعه موی   ویه الی خشکسالی شد  بندیپهنه از حاصل

-اتداق افتا ه استا همچنین الو نی 2110و  0221 های سال  ی ترتیب به هاخشکسالی شديدترين و ترينوسی 

 محاسبه شده استا SPIباشد که با تووه به قابلیت می 0224-0227به سال های  ها مربوطترين خشکسالی

های خشکسالی های زمانی و شاخصسازی سری  با استدا ه از مدل0323) ناظری تهرو یخلیلی و 

 بینی کر نداهای هواشناسی ايستناه سینوپتیک بم یا پیشهواشناسی  خشکسالی
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 فصل دوم 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامواد و روش
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 مقدمه 2-3

های موی  مطالعه معرفی شده و خصوصیا  فیزيکی و هواشناسی حوضه و  ی اين فصل ابتدا یو خانه  

های موی  استدا ه به همراه خصوصیا  هیدیولویيکی و ممایی منها موی  بریسی قرای  رفته استا سپس با  ا ه

های سری ريان یو خانه  خصوصیا  پايه و اساسی مدلهای سا نه  ماهانه و یوزانه  بی واستدا ه از سری  ا ه

کندال  -های مختلف بریسی شده استا هم چنین  ی اين فصل مزمون من زمانی شامل یوند و ايستايی از یو 

وهت تحلیل ايستايی معرفی و موی  استدا ه قرای  KPSSو  ADFهای و کندال فصلی برای تحلیل یوند و مزمون

های زمانی  ی مقاال  زمانی نیز وهت مزمون میزان غیرخطی بو ن سری BDSرخطی  رفته استا مزمون غی

های خطی و يا غیرخطی  مختلف معرفی و موی  استدا ه قرای  رفته و بر اساس نتاي  حاصل از اين مزمون  مدل

  لینیر و معا  اندا مدل بیهای کوتاه مد  یو خانه موی  استدا ه قرای  رفتهبینی وريانسازی و پیشوهت مدل

های و یوابط یياضی حاکم بر اين مدل به همراه یو  تخمین پایامترهای من  ی اين فصل ایائه شده استا یو 

موی  استدا ه وهت تخمین خطا  واسنجی مدل و مزمون نکويی براز  و انتخاب مدل مناسب نیز ایائه شده و 

های شهرچای  بایاندوزچای و نازلوچای ایومیه موی   خانههای سا نه  ماهانه و یوزانه یوسازی وريانوهت مدل

 استدا ه قرای  رفته استا

 های مورد استفادهمنطقه مورد مطالعه و داده 2-2

 مشخصات حوضه آبریز دریاچه ارمیه 2-2-3

 –باشدا اين  یياچه  ی وهت شمالی یياچه ایومیه بزی ترين و شویترين  یياچه  ائمی و  اخلی ايران می

های مذیبايجان شرقی و مذیبايجان غربی قرای  رفته استا حوضه مبريز  یياچه ونوبی و  ی امتدا  مرز استان

های منطقه ای ايران است که  ی بخش شمال غرب ايران واق  شده استا اين ایومیه يکی از مهمترين حوضه
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 31مساحت کل کشوی  بین مدای  یصد  20/3کیلومتر مرب  و مساحتی معا ل  12711حوضه با وسعتی برابر 

 13 یوه و  47 قیقه تا  03 یوه و  44 قیقه ارض شمالی و نصف النهای  22 یوه و  32 قیقه تا  41 یوه و 

 ا قیقه الول شرقی قرای  رفته است

های تبريز  مهابا   ایومیه  میاندومب  سلماس  مراغه  نقده  های اين حوضه می توان  شتاز مهمترين  شت

 یصد سطح حوضه می  40/22کیلومتر مرب  معا ل  00232اشنويه و سراب یا نا  بر  که مساحت منها برابر 

های اصلی يا  شده  بطوی پراکنده ایاضی نسبتا  مسطح و  شتی نیز ووو   ایند که باشدا همچنین اعوه بر  شت

 امی یسد %41وم  وسعت منها به حدو  

 :ایدبی حوضه و تقسیمات زیرحوضه 2-2-2

شاخه  7سیمینه یو  با  -زيرحوضه تقسیم می شو  که زيرحوضه زیينه یو  2حوضه مبريز  یياچه ایومیه به 

های  ينر اين حوضه به ترتیب وسعت ابایتند از: باشدا زيرحوضهشاخه کوچک  بزی ترين منها می 4اصلی و 

وسط حجم مب حاصل از یيز  نزو   چای و تسودا متچای  نازلوچای  مهابا چای  زو چای  شبستر  صوفیموی

ها میلیای  مترمکعب بو ه استا  بی سالیانه یو خانه 74/21  0347-0370سال ) 24ووی اين حوضه  ی الول 

یو   های مهم اين حوضه می توان به زیينهباشدا از یو خانهمیلیای  مترمکعب می 1/4بطوی متوسط حدو  

 اچای و مهابا چای اشایه نمو چای  صوفیبایاندوزچای  یوضهچای  نازلوچای  یو   مویسیمینه

 های غرب دریاچهمشخصات زیرحوضه 2-2-1

زيرحوضه نازلوچای  ی قسمت غربی  یياچه ایومیه واق  شده و از نظر وسعت سومین زيرحوضه از حوضه 

زيرحوضه  ب بهباشدا حدو  وغرافیايی من از شمال به زيرحوضه زو چای  از ونومبريز  یياچه ایومیه می

 قیقه تا  21 یوه و  44 ر   و بین مهابا چای  از غرب به کشوی ترکیه و از شرق به  یياچه ایومیه محصوی می

 قیقه ارض شمالی قرای  ای ا  17 یوه و  32 قیقه تا  10 یوه و  37 قیقه الول شرقی و  20 یوه و  41

ا  مسطح و  شتی من وريان  ایند و منب  تغذيه منها های اين زيرحوضه  ی ولنه ایومیه و ایاضی نسبتیو خانه
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کیلومترمرب  است  1011مساحت زيرحوضه نازلوچای  اباشدنزو   ووی و برفهای انباشته شده  ی ایتدااا  می

کیلومترمرب   ی سطوح  1/0702متر   0211تا  211کیلومترمرب   ی سطوح ایتداای  1/3202که از اين مقدای 

از ا متر واق  شده است 2711کیلومترمرب   ی سطوح ایتداای با تر از  021متر و  2711تا  0211ایتداای 

 01کیلومتر   بایاندوزچای ) 72کیلومتر  شهرچای ) 21توان به نازلوچای به الول های مهم من مییو خانه

 انمو کیلومتر  اشایه  31کیلومتر  و برا وست ) 14کیلومتر   شیوبرو ) 10چای )کیلومتر   یوضه

 رودخانه شهرچای 2-2-1-3

باشد که  ی ونوب و ونوب غرب مرکز های مستقل زيرحوضه ی نازلوچای مییو خانه شهرچای از یو خانه

متر و زیينابوتان با  3320متر  کمال با ایتداع 3011های زیينه با ایتداع شهرستان ایومیه وريان  ای   از کوه

های بر ه ونوب غربی شهرستان ایومیه سرچشمه می  یر  و مبا یکیلومتری 44متر واق   ی حدو  3302ایتداع 

سوی  سیلوانه  میرمبا   ملویی  ورمی  نوشان الیا و سدلی  پیرها ی  بند  بزوه  شهر ایومیه  مغچه قلعه  قره 

حسنلو  پشت  ل  هسپستا  کشتیبان و قشعق میرزا الی یا مشروب ساخته   ی نهايت به  یياچه ایومیه می 

کیلومتر  شیب  72منب  تغذيه یو خانه نزو   ووی و  یوهت غرب به شرق وريان  ای ا الول یو خانه  ا یيز

 یصد و  ی مناالق بی کربناته  بی کربناته کلسیک  بی کربناته سولداته بصوی  پراکنده و  2متوسط بستر من 

ای تنها منب  مب سطحی  شت یو خانه شهرچ اناپیوسته و بی کربناته  ی سازندهای سیلیکاته وريان  ای 

شهرچای می باشدا اين یو خانه به انوان منب  اصلی تأمین کننده مب شرب شهر ایومیه و حومه  مب کشاویزی 

موی  نیاز ایاضی تحت پوشش و مب سد مخزنی شهرچای  همچنین به انوان يکی از ویو ی های مهم  یياچه 

 اایومیه   ایای اهمیت زيا ی می باشد

 اراندوزچایرودخانه ب 2-2-1-2

 و ايران مرز و ایومیه  یياچه بین کشوی غرب شمال  ی کیلومترمرب  0213 مساحت با بایاندوزچای حوضه

 الول شرقی و 41°04´تا  44°41´از حوضهاين   ستر  ی وغرافیايی ااست شده واق  ترکیه و اراق کشویهای
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 3111 حوضه اين ایتداع حداکارکیلومتر بو ه   71الول مبراهه اصلی . ارض شمالی است 37°22´تا  10°37´

 ايستناه  ایای چهای اين حوضه .باشدمی هامب مزا  سطح از متر 0211 معا ل خرووی  ی ایتداع حداقل و متر

  ا0324است )حصایی و همکایان   بکرانبی و قاسملو  يزد  بابایو   مناالق هیدیومتری  ی

 رودخانه نازلوچای 2-2-1-1

 اين مهم ٔ مه یر ا سرچشسرچشمه می ترکیه و ايران های مرزیبلندی الرأسهای خطاز مب چایوازلن

 ی  . یرنداز ترکیه سرچشمه می برا وست نیز از  و شاخه سرو و است و خو  اين یو خانه سِروچای یو خانه 

پس از الی  ایساندچای میونازل خو  یا به  ی  ا وريان ترکیه خا  از مهمن که مایمیشو ٔ یاه یو خانه الول

ها و ایی باغیو خانه به مصرف مبی شو ا بخشی از مبیو  تبديل میبه مذیين مایمیشو مسافتی نا  یو خانه

مسیر  چایونازل یسدامی نازلو  هستان حبوبا  و غع  و قندچغندی  توتون کشتزایهای و هاتاکستان

 . ر  مازا  مب من تشکیل  لتايی یا  ا ه و  ی  و شاخه وای   یياچه ایومیه می  یا قط  کر ه ایومیه به تبريز وا ه

  هداموقعیت یو خانه های نازلوچای  شهرچای و بایاندوزچای یا نشان می 0-2شکل 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%90%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%BA%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%82%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87
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 یباراندوزچا و یشهرچا ،ینازلوچا یها رودخانه تیموقع 3-2شکل 

 های مورد استفاده  ایستگاه هیدرومتری و داده 2-2-1-9

الی  0312ساله ايستناه هیدیومتری میرمبا  از سال مبی  30های یوزانه  ماهانه و سا نه  ی اين تحقیق از  ا ه

به  لیل شروع املیا   0323واق   ی با  ست حوضه یو خانه شهرچای استدا ه  ر يده استا از سال  0322

های بایاندوزچای و نازلوچای ث سد شهرچای  اين ايستناه به مکان  ينری انتقال يافته استا برای یو خانهاحدا

ساله ايستناههای هیدیومتری تپیک و  يزد استدا ه شده استا  ی ودول  32های یوزانه  ماهانه و سا نه از  ا ه

 های موی  مطالعه موی ه شده استا مشخصا  وغرافیايی و ممایی هريک از ايستناه 2-0
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 مطالعه مورد یها رودخانه جریان هایسری آماری مشخصات3-2جدول 

ضریب 

 چولگی

انحراف 

 s)3(m/معیار

میانگین 

دبی 
/s)3(m 

مقیاس 

 زمانی

طول 

 جغرافیایی

عرض 

 جغرافیایی

دوره 

 آماری

 رودخانه ایستگاه

      یوزانه 01/1 14/7 95/2

 شهرچای میرمبا  0312-22 13-44 20-37 ماهانه 12/1 22/0 31/2

      سا نه 12/1 22/0 529/1

      یوزانه 22/7 22/2 25/1

 باراندوزچای  يزد 0312-22 41 -14 37-23 ماهانه 22/7 13/2 41/3

      سا نه 23/7 12/3 321/1

      یوزانه 12/00 22/00 31/1

 نازلوچای تپیک 0312-22 44-14 37-41 ماهانه 10/00 31/01 51/2

      ساالنه 59/33 73/5 22/3

 

 جریان رودخانهتحلیل سری های زمانی در فرآیند  2-1

 مقدمه   2-1-3

با اين حال ممکن است  ی  های زمانی  ايستايی سری استايکی از فرضیا  اساسی  ی مدل سازی سری

زمانی اين فرض  یست نباشدا اوامل متعد ی  ی ناايستا شدن يک سری زمانی نقش  ایند های برخی از سری

های وريان یو خانه ووو  یوند يکی از مهمترين که  ی مبحث بریسی مناب  به منها اشایه شده استا  ی  ا ه

ا تغییرا    اقلیمی بتوان به یابطه تغییراشو  و از اين شاخص میاواملی است که سبب ناايستايی سری زمانی می

وريان یو خانه نیز پی بر ا لذا  ی اين تحقیق سعی شده ابتدا با استدا ه از یوشهای مختلف  ووو  یوند بریسی 

ها اوامل شده و موی  مزمون و تحلیل قرای  یر ا همچنین  ز  است  ی صوی  معنی  ای بو ن یوند  ی سری  ا ه

و  تا از ايستا بو ن سری وريان یو خانه  ی مقاال  مختلف زمانی ناايستايی ناشی از یوند  ی سری حذف ش

های زمانی معرفی شده و اين های متعد  مزمون ايستايی  ی سریاالمینان حاصل شو ا  ی اين مطالعه یو 
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 های زمانی مختلف موی  استدا ه قرای  رفته استا ها برای سری وريان یو خانه شهرچای ایومیه  ی مقیاسمزمون

 یل روند تحل 2-1-2

ها بریسی  ر   هدف از مزمون یوند اين است که ووو  و يا اد  ووو  سیر صعو ی يا نزولی  ی سری  ا ه

 ا یو  های پایامتری نسبت به یو  های غیرپایامتری توان بیشتری  ی مزمون یوند b2111)وانگ و همکایان 

ها ر نرمال بو ن  ايستايی و مستقل بو ن  ا ههای پایامتری فرضیاتی نظی ایند ولی با تووه به اين که  ی یو 

از هم ووو   اشته و ممکن است اين فرضیا  برای متغیرهای هیدیولویيکی  یست نباشد  از یو  غیرپایامتری 

که کایبر  بیشتری  ی مطالعا  هواشناسی و هیدیولویی نیز  اشته و نیازی به مدروضا   (MK)کندال  –من 

های غیرپایامتری وهت بریسی یوند  ا  ی ضمن یو 2110ه است )یانگ و همکایان  مذکوی ندای   استدا ه شد

توان چنین مزمون غیرپایامتری یا میهای پایامتری حساسیت کمتری نسبت به مقا ير پر   ایندا هماز یو 

اد   MKبرای سری زمانی بدون  ی نظر  رفتن خطی يا غیرخطی بو ن یوند  به کای بر ا فرض اساسی  ی یو  

  اb2111هاست )وانگ و همکایان  معنی  ایی ضريب خو همبستنی  ی بین  ا ه

 (MK)کندال  -آزمون من  2-1-2-3

)  متغیر0232کندال ) )τ tauیری یابطه همبستنی بین یا وهت اندازه x  وy ( با 0241ایائه کر  و من  

ها موی  استدا ه از مزمون کندال يکی از متغیرها یا مولده زمانی  ی نظر  رفت تا ووو  یوند یا  ی سری  ا ه

)( هندا  ی اين مزمون فرض صدرنیز نشان می MKمزمون قرای  هدا اين مزمون یا به صوی   0H  اين است که

},,...,{مجمواه مشاهدا  نمونه 21 Nxxx مستقل از هم بو ه و به صوی  تصا فی توزي  شده و  ی نتیجه یوند

)( ها ووو  ندای ا  ی حالی که فرض مخالف  ی بین  ا ه 1Hباشد )يو و همکایان  ها میبیاننر ووو  یوند  ی  ا ه

 به صوی  زير است:  MK ا مزمون ممایی 0223

[2-0                ]                                                              2 [ ( 1)]τ S N N= - 

 شو :به صوی  زير تعريف می S ی اين یابطه 
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[2-2          ]                                                           
1

1 1

sgn( )
N N

j i

i j i

S x x
-

= = +

= ه-  ه

های متوالی   ا ه jxو  ixکه  ی من 
1, 0

sgn( ) 0, 0

1, 0

θ

θ θ

θ

+ى >ïïïï= ي=
ïï - <ïïî

   ( )j iθ x x= های تعدا   ا ه Nو  -

 مشاهداتی ممایی استا

) S صدر بو ه و انحراف معیای  S میاننین ممایه  )Ssر  :به صوی  زير محاسبه می  

 [2-3  ]                             
1

1
[ ( 1)(2 5) ( 1)(2 5)]

18

m

S i i i

i

σ N N N t t t
=

= - + - -  ه+

باشدا  ی شرايطی که ها  ی من تکرایی میا  بو ه که  ا هi 0های يکسان  ی  ستهتعدا   ا ه itکه  ی من 

ميد ) و عس و همکایان  از یابطه زير بدست می Zبزی تر باشد  مقدای متغیر نرمال و استاندای   01تعدا  نمونه از 

  ا2111

 [2-4 ]                                                              

1)
( 0

0 0

( 1)
0

S

S

S
if S

Z if S

S
if S

ى -ï >ïïïïï= ي=
ïï +ïï <ïïî

s

s

  

با تووه به مزمون ممایی  والرفه کای اسکوئر  ا ر
2 2 2

1

P

j

j

X Z PZ
=

=  α ایی معین  ی سطح معنی ه-

)( باشد  فرض صدر  0H پذيرفته شده و یوند ووو  ندای ا مقدایP  می باشدا مقا ير  02تا  0برای سری ماهانه

 هندا مطالعا  نشان  ا ه که ووو  همبستنی یوند صعو ی و مقا ير مندی نیز یوند نزولی یا نشان می Sمابت 

کندال و افزايش امکان اد  یوند خواهد بو  )ون  – ی مزمون من  S ی سری زمانی سبب تغییر وایيانس  2متوالی

ووو  ندای   3هايی که  ی منها خاصیت تناوب يا فصلی ا  همچنین اين یو  برای سری  ا ه0221استویچ  

                                                 
1 - Tie 
2 - Serial correlation 
3 - Seasonality 
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هايی نظیر  بی ماهانه وريان و مقیاس زمانی کوچکتر که  ی منها تناوب ووو   ای   مناسب است و برای  ا ه

  ا 0224و هیر  و اسلک  0222ن از یو  کندال فصلی استدا ه کر  )هیر  و همکایان  توامی

های متوسط سا نه وريان یو خانه کندال برای بریسی کلی یوند  ی  ا ه- ی اين تحقیق از مزمون من

 ایای تغییرا هايی که  شهرچای ایومیه استدا ه شده است و با تووه به اينکه اين یو  برای مزمون یوند  ی  ا ه

یوزه استدا ه  ر يده و از 01های ماهانه و فصلی هستند کایبر ی ندای  از مزمون کندال فصلی برای مزمون  ا ه

های هر ماه به الوی ودا انه استدا ه شده های سا نه و  ا هکندال فقط برای بریسی یوند  ی  ا ه-مزمون من

 استا 

 (SK)آزمون کندال فصلی  2-1-2-2

یو  که نیازی به نرمال بو ن سری زمانی نیز ندای  ی زمانی با تغییرا  فصلی به کای میاين یو  برای سر

برای هر فصل به الوی ودا انه محاسبه شده   MKمانند یو   S ا  ی اين یو  ممایه 0223)يو و همکایان  

 ميداسپس مجموع منها بدست می

 [2-1 ]                                                                
1

1,2,...,
n

j

j

S S j n
=

¢=       ه=

 ا  استا jممایه من کندال برابر ماه jS تعدا  ماهها يا فصل و nکه  ی من 

Sها وایيانس ی صوی  اد  ووو  همبستنی متوالی  ی  ا ه بدست ممده و ا ر  ی  6]-2[از یابط   ¢

Sوایيانس 7]-2[های سری زمانی همبستنی متوالی ووو   اشته باشد  از یابط   ا ه  قابل محاسبه خواهد بو ا ¢

[2-0         ]                                                                           2

1

( )
P

jS

j

σ Var S¢

=

=  ه

[2-7           ]                                                  
1

2

1 1 1

( )
P P P

j ghS

j g h g

σ Var S σ
-

¢

= = = +

= ه+ ه  ه

تعدا  فصول موی  نظر یا نشان  Pو  hو فصل  gکووایيانس بین ممایه کندال  ی فصل  ghsکه  ی من 

  هدامی



73 

 

)cov توان فرض کر  کهبا فرض استقعل  ا ه ها می  , ) 0g hs s Z ی اين صوی  مقدای ممایه=    از یابط

 باشدا زير بدست ممده که  ایای توزي  نرمال و استاندای  می

[2-2                               ]                                            

( 1)
0

0 0

( 1)
0

S

S

S
if S

σ

Z if S

S
if S

σ

¢

¢

ى ¢-ïï ¢>ïïïïï¢ ¢= ي=
ïï ¢ï +ï ¢<ïïïî

 

ميد )وانگ و همکایان  کندال بدست می-فصل از یو  من Pها برای  jtنیز از میاننین وزنی  tمقدای 

b2111ا  

]2-2[                                                                                       1

1

P

j j

j

P

j

j

n τ

τ

n

=

=

=

ه

ه
 

ها يا فصول  ی يک وهت باشدا به ابای   ينر مزمون کندال فصلی  ی صویتی ااتبای  ای  که یوند تما  ماه

له و باشدا مزمون همننی ووو  یوند  ی  و وهت متضا   ی الول فصول مختلف سال توسط ون به 0یوند همنن

   به شرح زير ایائه شد:0224هو س )

]2-01[                                                                2 2 2

hom

1

P

ogeneous j

j

X Z PZ
=

=   ه-

 که  ی من 

]2-00[                                                                          
1/2

1

( )

[ ( )]

1

j j

j

j

P

j

j

S E S
Z

Var S

Z Z
P =

ى -ïï =ïïïï
ي
ïïï =ïïïî

ه
 

ogeneousXا  است و  jبرای فصل )يا ماه   Zممایه  مقدای jZ ها  وتعدا  فصل ها يا )ماه Pکه  ی من hom
2 

                                                 
1 - Homogeneity 
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 2Xکوچکتر از 01-2محاسبه شده از یابطه  2Xباشدا ا ر مقدایمی  P-1)زمون کای اسکوئر با  یوه مزا ی م

ها همننی یوند  ی يک وهت معین باشد   ی اين صوی   ی تما  فصول يا ماه ودول  ی سطح معنی  ایی

فصلی برای مزمون همننی یوند  ی فصول يا ماههای موی نظر  توان از کندالپذيرفته می شو  و بنابراين می

 استدا ه کر ا

یوزه وريان یو خانه  ایای تغییرا  فصلی است   ی اين تحقیق 01با تووه به اين که سری زمانی ماهانه و 

ا ه یوزه وريان یو خانه شهرچای ایومیه استد01های ماهانه و از یو  کندال فصلی برای مزمون یوند  ی  ا ه

  ر يده استا

   ایستاییتحلیل آزمون و  2-1-1

يستا باشدا يک سری زمانی اهای زمانی اين است که سری زمانی سریتحلیل مهم  ی  شرايطکی از ي

نسبت به پایامترهای ممایی خو  ايستاست زمانی که امید یياضی من پایامتر مستقل از زمان باشدا با تووه به 

هستند  ز  است که اوامل ايجا  ناايستائی شناسائی شده و از سری زمانی  اينکه اغلب سری های زمانی ناايستا

شوند  ابایتند از یوند  پر   پريو يک يا فصلی حذف شوندا اوامل مهمی که سبب ناايستايی سری زمانی می

   ا0324 و اراقی نژا   بو ن )کایمموز

ر میاننین و وایيانس نسبت به زمان هدف از مزمون ايستايی مشخص کر ن اين موضوع است که ميا مقا ي

های زمانی خطی يا غیرخطی  سری زمانی ايستا فرض های منالیز سریکنند يا خیرا تقريبا   ی تما  یو تغییر می

سازی های زمانی هیدیولویيکی بنا به   يل مختلف ناايستا هستند که قبل از مدلشو   ی حالی که اغلب سریمی

 ا از 0221سازی صوی   یر  )سا س و همکایان  ه حالت ايستا تبديل شده و سپس مدلها ببايستی سری  ا ه

تواند کمک مؤثری  ی  ی  مکانیسم فیزيکی مووو   اشته الرفی  ی برخی مواق  بریسی ناايستايی  ی سری می

  د )وانگ و همکایان ههای زمانی هیدیولویيکی نشان میباشد که اين امر اهمیت مزمون ايستايی یا  ی منالیز سری

  ا 2111
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ای ه ی اين مطالعه وهت تحلیل ايستائی از یو اند که یوشهای مختلدی وهت مزمون ايستايی ایائه شده

فولر  توسط  يکی و و بو ه 0از مزمون های یيشه واحد يکی ADF یو  .است استدا ه شده KPSSو  ADF یاي 

و  یکوفسکتايتوسط کوونیز  KPSSیو  ا است شده  تصحیح 0224و توسط سید و  يکی )  ایائه 0272)

  استا  رفته ی   ی مطالعا  اقتصا ی ایائه و موی  استدا ه قرا0222همکایان )

 (2ADF)فولر -ریشه واحد دیکی آزمون 2-1-1-3

  ایائه  ر يد سپس توسط سید و  يکی 0272 ی ابتدا توسط  يکی و فولر ) ADFزمون یيشه واحد م

های ی رسیونی با ووو  يا مدل 3OLSفولر از الريق تخمین  –  تصحیح  ر يدا مزمون یيشه واحد  يکی 0224)

 باشد ابای  است از:که يک مدل خو همبسته با تأخیر يک می AR(1)يک یوند خطی بووو  ممده استا مدل 

]2-02[                        t=1,2,…,N                                        1.t t tx ρ x ε-= + 

t,...,1,2 که  ی من N= وtε 2 مستقل با میاننین صدر و وایيانس سری تصا فی نرمال استاندای  وσ

نیز بازنويسی نمو ا  ی صویتیکه  AR(P)يا  Pتوان برای مدل خو همبسته مرتبه باشدا اين معا له یا میمی

1ρ   باشد  سری}{ tx  1ايستا بو ه و ا رρ يا بزی تر از يک باشد  سری ناايستاستا با استدا ه از یو   =

  اb2111 ر   )وانگ و همکایان  به صوی  زير برموی  می ρ̂حداکار  یست نمايی مقدای 

]2-03[                                                                2 1

1 1

2 2

ˆ ( ) .
N N

t t t

t t

ρ X X X-

- -

= =

= ه´  ه

)(ممایه موی  استدا ه وهت تست فرض صدر 0H  0که  ی اين مزمون  فرض صدر به صوی : 1H ρ = 

  شو :نمايش  ا ه شده و از یابطه زير محاسبه می t̂باشد  با می

]2-04[                                                                                          
ˆ

ˆ 1ˆ
ˆ

t
-

=
r

r

s
 

                                                 
1 - Unit Root Tests 
2 - Augmented Dickey - Fuller 
3 - Ordinary Least Square 
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ˆکه  ی من 
ˆ

rs   خطای استاندایOLS  برای ضريبρ̂  بو ه که از یابطه
1 2

2

ˆ 1

2

ˆ
N

ρ e t

t

σ S x

-

-

=

ِ و
÷ç= ÷ç ÷ç ÷è ّ

محاسبه  ه

2نیز از یابطه  eSشده و مقدای 2

1

2

1
ˆ( )

2

N

e t t

t

S x x
N

-

=

= -
-
ه r يکی و فولر حد توزي  مزمون  ميدابدست می t 

و  0Hیا  ی شرايط فرض 
1H : موی  بریسی قرای  ا ند که ابایتند از 

]2-01[                                                                                       0

1

: 1

: 1

H ρ

H ρ

ى =ïï
ي
ï <ïî

   

سری ناايستا بو ه و  ی شرايط فرض  0H ی صوی  احراز شرايط فرض
1H  سری ايستا خواهد بو ا برای

),(های امومیتوان مرتب  خو همبستنی یا افزايش  ا  تا ايستايی سری با مدلمزمون یيشه واحد می qpARMA 

  ا 0224ا همیلتن  0224های نامعین تطبیق  ا ه شو  )سید و  يکی  با مرتبه

  KPSSآزمون  2-1-1-2

  ایائه  ر يد که ايستايی حول يک یوند معین و 0222)اين مزمون توسط کووياتکوفسکی و همکایان 

توان به صوی  يک مزمون یيشه واحد نیز تصحیح کندا اين مزمون یا میايستايی حول يک سطح ثابت یا مزمون می

های وهت مزمون ايستايی الراحی شده و وهت مزمون KPSS  نشان  ا ند که 0222کر  که شین و اشمیت )

}{باشدا سری های یيشه واحد نمیوبی مزموناستاندای   ينر به خ tX  1,2یا که  ی من,...,t N= باشد   ی می

و يک خطای ايستايی با  ی نظر  2  یند  وا 0نظر بنیريدا فرض کنید بتوان سری یا به مجموع يک یوند وبری

  رفتن مدل ی رسیونی خطی زير تجزيه نمو ا

]2-00[                                                                                 t t t tX r β ε= + + 

1tکه  ی من  t tr r U-= خطای ايستايی باشدا  ی اين مزمون  tεیوند معین و  tbبه صوی  یند  وا    +

ها حول يک یوند وبری ايستا بو ه و فرض صدر به صوی   ایای يک یوند وبری باشد  سری tXا ر سری 

                                                 
1 - Deterministic Trend  
2 - Random Walk 
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2 0u =s  خواهد بو ا  ی حالت  ينر ايستايی  ايستايی حول يک سطح ثابت بو ه که  ی اين شرايط فرض صدر به

0βصوی   که  ی من  teهای خواهد بو ا بنابراين  ی حالت ايستايی حول يک یوند معین  باقیمانده =

1,2,...,t N= از ی رسیون باشدمی  X  و زمان بو ه وt te = e  خواهد بو   ی حالی که  ی ايستايی حول يک

tبه صوی   teهای سطح ثابت  باقیمانده te X X= نمايش  Sیا به صوی  زير با  teميدا مجموع بدست می -

  هیم:می

]2-07[                                                                                       
1

t

j

j

S e
=

=  ه

 باشد  خواهیم  اشت: teوایيانس  2ا ر 

]2-02[                                                                          2 1 2lim [ ]NN E S-=s 

 ها به صوی  زير محاسبه نمو :تخمینی یا با استدا ه از باقیمانده 2توان حال می

]2-02[                                     2 2

1

1 1 1

1 2
ˆ ( ) ( ) .

N P N

t j t t

t j t j

σ P e ω P e e
N N

-

= = = +

= + ه´ ه   ه

)مقدای تأخیر و  Pکه  ی من  )j Pw 0211ای بو ه که  ی اين تحقیق از یابطه بایتلت )تاب  وزنی مؤلده  

)به صوی   ) 1
( 1)

j

j
ω P

P
= -

+
 به صوی  زير قابل محاسبه خواهد بو : KPSSاستدا ه شده استا نهايتا  مزمون  

]2-21[                                                                     
2

2

2
1 ( )

ˆ

N
t

t P

S
KPSS N

σ

-

=

=  ه

0برخعف  ينر مزمون ها فرض صدر به صوی  KPSS ی مزمون  : 1H ρ p باشد که  ی اين شرايط می

  ایائه  ر يده 0222توسط کووياتکوفسکی و همکایان ) KPSSمقدای حدی و محاسبا  ممایی  سری ايستاستا

 استا

تی باشند  بايسبا تووه به اينکه هر  و یو  مزمون ايستايی بر مبنای ی رسیون خطی و توزي  نرمال می

  و ) یمنو و همکایان 0224های واقعی لنایيتم بنیريم تا یوند نمايی به خطی تبديل شو  )همیلتن  از سری  ا ه
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ها حذف های زمانی بايستی تناوب از  ا های  ی سریهمچنین به  لیل ووو  خاصیت تناوب يا  ویه ا 0222

یوزه  ماهانه و سا نه  و تقسیم 01ها )یوزانه  شو  که اين امر با استاندای  کر ن  ا ه ها يعنی کسر میاننین  ا ه

باشد می Pهای ايستايی تعیین مقدای تأخیر نبر انحراف معیای منها بدست ممده استا يکی از مسائل مهم  ی مزمو

 ایندا به الویيکه مقدای ممایه  Pحساسیت زيا ی نسبت به مقدای انتخابی  KPSSزيرا اين یوشها به ويژه مزمون 

خیلی کوچک باشد  خطای باقیمانده همبستنی بااث خطای مزمون  Pيابد و ا ر کاهش می Pمزمون با افزايش 

  و کووياتکوفسکی و همکایان 0222شوای  ) P ا برای تعیین مقدای 0222 ر   )کووياتکوفسکی و همکایان می

  یابطه ای به صوی  0222)
1

4int ( )
100

N
P X

é ù
ê ْ=
ê ْ
ë û

تیب می باشدا که به تر 02و  4برابر  xایائه کر ند که  ی من  

توان براساس براز  بهترين مدل یا می Pیا  ایائه می نمايدا همچنین مقدای بهینه  Pحداقل و حداکار مقدای 

AR با کمترين مقدای معیای مکايکه نیز انتخاب کر  که  ی تحقیق حاضر از اين یو  استدا ه شده استا 

   PPآزمون   2-1-1-1

  يک یو  غیر پایامتری وهت کنترل همبستنی متوالی  برای مزمون یيشه واحد 20فیلیپس و پرون )

نرخ  αtضريب تخمینی   âیابطه اين مطرح شده استا که  ی  20-2یابطه ایائه کر ندا ممایه اين مزمون به صوی  

  باقیمانده  ی فرکانس صدر که تاب 0fخطای استاندای  ی رسیون   â  sضريب خطای استاندای )â  )âseتغییرا  

تعدا  ی رسویها  Kميد که  ی من به  ست می 22-2از یابطه  0γهای مووو  محاسبه شو  و بايستی با یو 

 باشدا می

]2-20[                                     
1

0 0 02
1

2
0

0

ˆ( )( ( ))ˆ ( )
2

α α

γ T f γ se α
t t

f f s

-
= - 

]2-22[                                                                    2( )γο T K S T= - 

 مدل سازی غیرخطی جریان رودخانه 2-1-9

های غیر خطی سری زمانی وريان یو خانه استدا ه شو    ز  است از که نسبته به قبل از اينکه از مدل
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برای  BDSا  ی اين مطالعه از مزمون کر های زمانی مختلف م اهی پیدا ماهیت فرميند وريان یو خانه  ی مقیاس

 های زمانی مختلف استدا ه شده استاشناسايی میزان غیرخطی بو ن وريان یو خانه شهرچای ایومیه  ی مقیاس

  BDSآزمون غیرخطی 2-1-9-3

یوزه و 01های  بی وريان سا نه  ماهانه  و ن  ا هبرای مزمون غیرخطی ب  BDS ی اين تحقیق از یو 

یوزانه وريان شهرچای ایومیه استدا ه شده استا به  لیل ووو  خاصیت تناوبی يا فصلی  ی فرميندهای وريان 

های وريان یو خانه  ی  و مرحله ای بو ن  ی مزمون غیرخطی  ی سرییو خانه  وهت منالیز نقش فصلی يا  ویه

 ر  ا ها حذف میای بو ن از  ا هها لنایيتم  رفته شده و سپس با استاندای  کر ن خاصیت  ویهابتدا از  ا ه

های اندا سرینامیده شده Log-DSو  Logهای های تغییر يافته لنایيتمی و استاندای  یا به ترتیب سریسری

Log-DS  ر از  ا ه لنایيتمی موی  نظر تقسیم ب از تداضل میاننین لنایيتمی فصل يا  ویه )مانند یوزانه يا ماهانه

یوزه و یوزانه 01های ماهانه  ميدا همبستنی متوالی خطی از تما  سریانحراف معیای سری لنایيتمی بدست می

شو ا پس از اين امل مکانیسم خطی حذف شده و سری باقیمانده  ایای حذف می ARبا استدا ه از مدل 

نیز با استدا ه از یو   ARهای  ا یسته يا مرتبه مدل0220همکایان مکانیسم غیرخطی خواهد بو  )برا  و 

ها بدست محاسبه  ر يده استا با استدا ه از اين مدلهای برازشی سری باقیمانده (AICC)مکايکه اصعح شده 

 بر یوی منها اامال شده استا  BDSممده  سپس مزمون 

  توسعه يافتا اين مزمون يک یو  غیرپایامتری است که 0220توسط برا  و همکایان ) BDSمزمون 

برای مزمون همبستنی متوالی و ساختای غیرخطی مووو   ی يک سری زمانی بر مبنای مجموع همبستنی موی  

یرخطی نشا  و   ينامیک غ 0از مطالعا  انجا  يافته بر یوی تئویی مشدتنی BDSاستدا ه قرای می  یر ا ممایه 

ی مزمون تواند به انوان ابزای تشخیصی مناسبی   رفته و فقط برای تشخیص مشدتنی معین مناسب نبو ه بلکه می

ها ايستا سری BDSنکويی براز  مدل تخمینی نیز بکای یو ا به  لیل اينکه  ی مزمون خطی يا غیرخطی بو ن 

                                                 
1 - Chaos 
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 ها موی  بریسی قرای  یر ا فرض می شوند  قبل از انجا  مزمون بايستی ايستايی سری

}{به منظوی بریسی ايستايی  سری زمانی اسکالر  tx  که  ایای الولN   و ابعاm باشد   ی نظر  رفته می

}{و سری وديد  tX   به صوی( 1)( , ,... ), m

t t t t m tX x x x X R- - -= tخ t  تولید می شو ا مقدای)(, rC Mm  که

   ایائه شده از یابطه زير محاسبه می شو اa 0223توسط  راسبر ر و پروساشیا )

]2-32[                                                 ( )
1

,

1

( )
2

m M i j

i j M

M
C r H r X X

-

£ £ £

ِ و
÷ç ÷= - -ç ÷ç ÷çè ّ

              ه

و  iXشعاع کره ای به مرکز   rبعدی و  mتعدا  نقاط محاط  ی فضای  m-M=N   τ)-(1 که  ی من 

)(uH 0بو ه که مقدای من برای   0تاب  هويسايدu  معا ل( ) 1H u 0uو برای = )برابر  £ ) 0H u = 

,)(نیز نشانه نر  بر ای استا باشدا اعمتمی rC Mm  تعدا  نقاط یا  ی فضایm  بعدی که  ی شعاعr  کره

اين  0H  برای  ستیابی به 0220نمايدا  ی اين مزمون فرض صدر برا  و همکایان )قرای می  یر   محاسبه می

  فرض نرمال 0220است که سری زمانی نمونه از يک فرميند مشخص مستقل تبعیت نمايدا برا  و همکایان )

,)(بو ن  rC Mm  یا تحت شرايط فرض صدر به کای بر ند که  ی من}{ tx  سری تحت مزمون بو ه که به نرمال

,)(لید شده فرميندهای ايستايی  اشته باشند   ی اين صوی  حدهای تو ر  ا ا ر سریواحد متمايل می rC Mm 

),به صوی   ) lim ( )m N m MC r C r®  باشد:مووو  خواهد بو ا  ی اين حالت حد ابای  فوق به صوی  زير می =¥

]2-42[                                          
, ( ) ( ) ( ) ( )m M m mC r H r X Y dF X dF Y= - - ٍ  ٍ          

}{تاب  توزي  غالب بر سری زمانی  mFکه  ی من  tx  یا نشان می  هدا زمانیکه فرميند مستقل بو ه و

یابطه 
, ,1

( ) ( )
m

i j i k j kk
H r X Y H r X Y

=
- - = - به معنای  ]22-2[برقرای باشد  یابطه  ص-

1( ) ( )m

mC r C r= 1]خواهد بو  که اين ابای  يعنی( ) ( )m

mC r C r-]   ایای توزي  نرمال با میاننین صدر و 

 وایيانس به صوی  زير خواهد بو :

                                                 
1 - Heaviside function 
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[2-12               ]1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

,
1

1
( ) ( 2) ( ) 2 [ ( ) ( )]

4

m
m m m j m j m j m

m M
j

σ r m m C K C K C C K C mC K C
-

- - - -

=

= - - + - + - -                                   ه-

 زير برموی  نمو :توان به صوی   ی معا له فوق یا می K و Cمقا ير ثابت 

و
2

1 1

1
( ) ( )

M M

M i J

i j

C r H r X X
M = =

= - ه-  ه

3
1 1 1

1
( ) ( ) ( )

M M M

M i j j k

i j k

K r H r X X H r X X
M = = =

= - - - ه- ه   ه

}{ ی شرايط فرض صدر برای سری  tx  ممایهBDS  1برایm   ر  :به صوی  زير تعريف می <

]2-02[                                                1
,

,

( ) ( )
( )

( )

m

m
m M

m M

C r C r
BDS r M

r

-
=

s
 

Mزمانی که  ®  ر   مشروط بر اينکه به توزي  نرمال واحد متمايل می BDSمايل شو   ممایه  ¥

 ا که پیشنها  0220 اشته باشیم )برا  و همکایان  1و کوچکتر از  2بزی تر از  mهای بزی تری با ابعا  نمونه

)بین يک  و  تا  و سو  انحراف معیای rشده  )σ ( به اين 2111 ا ه ها  ی نظر  رفته شو ا وانگ و همکایان  

ها  ی نظر  رفته شو    یاين صوی  تعدا  نقاط مووو   ی يک  و  انحراف معیای  ا ه rنتیجه یسیدند که ا ر 

های هايی که  ا ه  بسیای کم خواهد بو  به ويژه برای سریm=5بزی  باشد )ماع  mبعدی زمانیکه   mفضای 

برابر سه  و  انحراف معیای  ی  r ا ه ا از الرف  ينر  ی صویتی که  011کمتری  ایند )به انوان ماال کمتر از 

  بسیای زيا  و به هم m=2کوچک باشد )مانند  mزمانیکه  mنظر  رفته شو   تعدا  نقاط مووو   ی فضای 

,)(باشد که محاسبه مینز يک  rC Mm  یاتحت تاثیر قرای خواهد  ا ا بنابراين مقدایr  معا ل با يک برابر انحراف

 معیای پیشنها  شده استا

 های غیر خطی مبنای تئوریکی مدل 2-1-9-2

 ا  ی صویتیکه یابطه زير برقرای باشد مدل رفته شو  ی نظر  ی ی فواصل زمانی مساو سری زمانی ا ر 

  :2112)تسای  سری زمانی خطی است

t
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[2-72]                                                                           

 باشندا{ سری تصا فی مستقل میو } ی با حقیق  اادا ضريب ثابت   که  ی من 

خواهد  هشدن معا ل غیرخطیبااث که شرايط معا له فوق یا نقض نمايد   يا تصا فی هر شرايط استوکاستیکی

  :2112)تسای  توان به صوی  تاب  زير نمايش  ا ا  ی حالت کلی يک مدل سری زمانی استوکاستیک یا میشد

 [2-22]                                                                              

 و زيرا پایامترهای زيا ی  ای  اموی  استدا ه قرای ا معا له غیر خطی فوق یا نمی توان به صوی  مستقیم 

      :2112)تسای  کنیمتر میسا هبشرح زير یا  های غیر خطی یا کایبر ی کنیم  مدل که مدل برای اين

        [2-22       ]                           

   و     و   که  ی من 

های غیرخطی توسعه مدل کندایا بیان می و  مجمواه ترکیبا  خطی اناصر 

 ی مقدای وایيانس غیرخطی  باشد  سری زمانی  یخطغیر g(0)ا ر  باشداشامل بسط و توسعه معا    فوق می

  ا 2112)تسای  باشدمی

نسبت به زمان برمبنای برخی  است که میاننین  غیرخطی اين هایمدل یمبنای المی و پايه  ی تمام

های کایبر ی و یاي  سری خطی سا ه پایامتری قابل استنتاد و استخراد باشدا  ی اين تحقیق مدلتواب  غیر 

  ر  امیاشایه   ی اين تحقیقها مدلساختای یياضی و کایبر  اين زمانی موی  تووه قرای  رفته است که به 

 های مورد استفاده  مدل 2-1-9-1

میزان غیرخطی بو ن سری زمانی وريان یو خانه  ی مقاال  زمانی سا نه  ماهانه   BDSمزمون غیرخطی 

 هدا واضح است که هرچه بازه زمانی کوچکتر شو   سری زمانی خاصیت غیرخطی یوزه و یوزانه یا نشان می01

غیرخطی قابل برای بازه های زمانی مختلف  نوع مدل خطی و يا  BDSبیشتری  ای ا با استدا ه از نتاي  مزمون 

نوع مدل انتخاب شده استا  یصویتی که مزمون  BDSانتخاب خواهد بو ا  ی اين تحقیق با تووه به نتاي  مزمون 
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بینی وهت براز  و پیش ARMAو  ARهای خطی یاي  نشان  هد سری زمانی موی نظر خطی است  از مدل

لینیر و ا  یغیراين صوی  از مدل غیرخطی بیشهای وريان یو خانه  ی مقیاس زمانی موی نظر استدا ه می ا ه

 وهت براز  سری وريان یو خانه استدا ه شده استا 

مدل غیرخطی بی لینیر  ی شاخه های مختلف الو  نظیر اقتصا  به کای رفته شده استا ولی به نظر می 

يران و  ينر کشویها بینی وريان یو خانه  ی اسازی و پیشیسد تحقیقی یاو  به استدا ه از اين مدل  ی مدل

های غیرخطی مووو  از مدل غیرخطی صوی  ننرفته باشدا به همین  لیل  ی اين تحقیق سعی شده از بین مدل

باشد  استدا ه شده و بیشتر به معرفی و کایبر  من پر اخته لینیر که مدل وديدی  ی مطالعا  مناب  مب میبی

های سری زمانی موی  استدا ه و   ساختای یياضی مدلشو ا  ی اين بخش مراحل ساخت يک مدل سری زمانی

 ای مدل موی  تووه قرای  رفته استایو  تخمین پایامتره

 (AR) خودهمبستگی مدل -الف

به صوی  زير  ARیا  ی نظر بنیريدا شکل کلی مدل خو همبستنی  tZسری زمانی نرمال و استاندای  

 خواهد بو :

[2-31                                                                         ]
1

( . )
P

t i t i t

i

Z Z -

=

= ه+ j e                       

یسته يا مرتبه مدل و  p من که  ی
i ها ضرايب مدلAR باشندا می

t   نیز سری تصا فی نرمال و استاندای

 باشدامی

 ی مرحله اول با تووه به فرض اساسی ايستابو ن سری زمانی  قبل از مدل سازی بايستی از ايستا بو ن 

های یوند و ايستايی که  ی بخش های قبلی سری زمانی االمینان حاصل کر ا بدين منظوی با استدا ه از مزمون

 یر ا  یصوی  اد  ايستا بو ن سری زمانی از یو  ی زمانی موی  بریسی قرای میتوضیح  ا ه شد ايستايی سر

های زيا ی برای مدل سازی یو سازی بر یوی من صوی   یر ا استاندای  کر ن سری ايستا شده و سپس مدل

و هیپل و مک  0223های زمانی مختلف ایائه  ر يده است )سا س  ی مقیاس یسری های زمانی هیدیولویيک
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شده ن است که ابتدا سری زمانی موی  نظر استاندای  يهای ایائه شده اسازی ا یو  یاي   ی مدل0224لئو  

تامپسون و همکایان   0221شو  )سا س و همکایان سپس مدل مناسب برای سری تغییر يافته براز   ا ه می

ها و ا استاندای  يا فیلتر کر ن  ا ه ها معمو   از تداضل  ا ه 2112 چن و 0223سا س   0221چیا ک  و0221

ميدا  ی اين تحقیق به  لیل ووو  اد  صدر  ی میاننین و تقسیم حاصل اين تداضل بر انحراف معیای بدست می

)lnهای یوزانه  بی وريان  از تاب   ا ه )t tY X=  نرمال کر ن سری استدا ه شده که  ی منبرایtX  سری زمانی

)باشدا سپس از تاب  اصلی وريان یو خانه می )t t
t

Y Y
Z

SD
-

برای استاندای  کر ن سری نرمال استدا ه شده  =

 SDمیاننین سری زمانی نرمال  ی  ویه ممایی مووو  و  tYسری زمانی نرمال شده   tYاستا  ی اين یابطه 

 باشدا انحراف معیای سری زمانی نرمال می

شو ا محاسبه و ترسیم می (PACF)و تاب  خو همبستنی وزئی  (ACF) ی مرحله  و  تاب  خو همبستنی 

  سری زمانی موی  نظر یا  ی نظر  رفته و ضرايب همبستنی یا (ACF)برای بدست موی ن تاب  خو همبستنی 

  :0221)سا س و همکایان شو  مویيما بدين منظوی از یابطه زير استدا ه میبرای تأخیرهای مختلف به  ست می

[2-30                                              ]1

1/2

2 2

1 1

( ).( )

( ) ( )

N K

t t t k t k

t
k

N K N K

t t t k t k

t t

x x x x

r

x x x x

-

+ +

=

- -

+ +

= =

- -

=
é ù
ê ْ- - -
ê ْ
ë û

ه

ه ه

                                                                                               

 

tتأخیر بو ه و  Kها و تعدا   ا ه Nکه  ی من  K-Nمیاننین اولین مقا ير  txکه  ی فرمول فوق  kx + 

 باشدامی N-Kمیاننین مخرين مقا ير 

شو  که  ی تجزيه ها ترسیم میxبرای تاب  خو همبستنی حدو  االمینان به صوی   و خط موازی محوی 

توان از یابط  تقريبی  یر ا برای بدست موی ن حدو  االمینان میهای بعدی موی  استدا ه قرای میو تحلیل

1.96

N
  ا0221)سا س و همکایان کر   باشد  استدا هها میتعدا  کل  ا ه Nکه  ی من  ±
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های  بی وريان یو خانه یا به صوی  ستونی ابتدا  ا ه (PACF)وهت تعیین تاب  خو همبستنی وزئی 

 ر  ا برای بدست موی ن تاب  خو همبستنی زير هم و به ترتیب وقوع مرتب کر ه و از یابطه زير استدا ه می

 شو اا  به صوی  زير امل میKوزئی مرتبه 

[2-23     ]                                 1 1 2 2( ). ( ). ... ( ).j j j k j kp φ k p φ k p φ k p- - -= + + +                                                                                                                                             

باشدا یابط  فوق یا نهايتا  می Kا  از مدل مربوط با تأخیر  jضريب خو همبستنی  kj)(که  ی من 

 توان به صوی  زير نوشت:می

[2-33                                                             ]

1

1

1

1

1

( 1).

( )

1 ( 1).

k

k k k

j

k k

j j

j

p k p

k

k p

-

-

=

-

=

- -

=

- -

ه

ه

j

j

j

                                                                                                                                             

و  (PACF) ر  ا بدين منظوی از تاب  خو همبستنی وزئی  ی مرحله سو  یسته يا مرتبه مدل تعیین می

شو ا پس از محاسبه تاب  خو همبستنی وزئی  منحنی تاب  )تست مکايکه  استدا ه می AICCيا یو  

خو همبستنی وزئی نسبت به تأخیرهای مختلف ترسیم شده و با یسم حدو  االمینان  مخرين نقطه متوالی که 

  وای  شده ها به صوی  اموx ر  ا از نقطه مزبوی خطی بر محوی خاید از حدو  احتمالی قرای  یر   مشخص می

کندا  ی اين تحقیق برای محاسبه و ترسیم  ر  ا اين تأخیر  یست  مدل یا مشخص میو تأخیر مربواله قرائت می

استدا ه شده استا یو   و  استدا ه از تست  ITSM2000و  SAMS2007از نر  افزایهای  PACFو  ACFتواب  

 (AICC)ه شده که نهايتا  یابطه تصحیح شده من   ایائ0222باشد که اين یو  توسط تسای )می (AIC)مکايکه 

 به صوی  زير ایائه  ر يده استا

[2-43                                ]
( , ) 2( 1)

2 ln ( , , )
2

p q

p q

S φ θ p q n
AICC L φ θ

n n p q

+ +
= - +

- - -
                                                                                                                                                                                                     

يا میاننین متحر  یسته  MAو مدل  Pيا خو همبستنی یسته  ARضرايب مدل  qو  p ی اين یابطه 

q  وn باشدا همچنین ابای  ها میتعدا   ا ه( , , ( , ) / )p q p qL φ θ S φ θ n  پایامترهای ماکزيمم  يکلیهو  نامیده
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 شو :شده و به صوی  زير محاسبه می

[2-13         ]
22

1 11 1

( )1 1
( , , ( , ) / ) exp

2(2 )( ... )

n

i
p q p q

j jn

x x
L S n

rr r = --

é ù--ê ْ= ê ْ
´ ´ ê ْë û

jه q j q
sps

                                                                                                                                                                                                                                     

که  ی من 
2

( , )p qS φ θ
σ

n
 باشدامی =

کمتری  اشته باشد  براز  بهتری خواهد  AICCاين یو  با استدا ه از مزمون و خطا بو ه و هر مدلی که 

 ی اين  AICCکنندا وهت محاسبه  اشتا ضرايب تاب  خو همبستنی وزئی نیز ضرايب مدل یا مشخص می

 استدا ه شده استا ITSM2000تحقیق از نر  افزای 

بینی انجا  می  یر ا  ی اين  ی مرحله چهای  پس از تست مدل و مزمون نکويی براز  تولید ممای و پیش

)(بینی  پایامترهای تصا فی مدل تحقیق نیز وهت تولید ممای مصنوای  بی وريان یو خانه و پیش t  با استدا ه

 بدست ممده استا Excelاز  نر  افزای 

توان با تووه به شکل مدل و با  اشتن ضرايب مدل و يک  ا ه تصا فی نرمال و استاندای  می بدين ترتیب

باشند که  ز  است به   میZهای تولید شده به صوی  نرمال و استاندای   يک  ا ه مصنوای تولید کر ا  ا ه

تی های حقیقی  ابتدا بايسبه  ا ه های تولید شده نرمال و استاندای تبديل شوندا برای تبديل  ا ه Xاادا  حقیقی 

ها به کای یفته است به الوی معکوس ها از حالت استاندای  خاید شوند  سپس یوشی که برای نرمال کر ن  ا ه ا ه

های تولید شده به  بی وهت تبديل  ا ه 0اورا شو ا که  ی اين تحقیق  ی حالت معکوس بايستی از تاب  نمايی

 وريان استدا ه  ر  ا

 (ARMA) میانگین متحرك خودهمبسته مدل -ب

یا  ARMA(p,q)مدل میاننین متحر  خو همبسته  tZبا  ی نظر رفتن سری زمانی نرمال و استاندای  

 توان به صوی  زير نوشت:می

                                                 
1 -Exponential 
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[2-03                                                      ]
1 1

( . ) ( . )
qP

t i t i j t j t

i j

Z φ Z θ ε ε- -

= =

= - ه+                             ه

و  MAمرتبه مدل  q و ARمرتبه مدل  p که  ی من
i  وj  نمونه  ی به انوان ضرايب مدل می باشندا

1pبه صوی   ARMAصویتی که مرتبه های مدل  2q و  = توان به صوی   یا می ARMA 1 2) مدلباشند  =

1 1 1 1 2 2. . .t t t t tZ φ Z θ ε θ ε ε- - -= - -  .نوشت +

باشدا  ی اين مدل نیز برای يافتن مرتبه يا یسته مراحل کای  ی اين مدل مشابه مدل خو همبستنی می

یا  اشته باشد   AICCاستدا ه شده استا یسته مدلی که کمترين مقدای  (AICC)مدل از یو  تست مکايکه 

یا مشخص خواهد کر ا برای تخمین پایامترهای مدل نیز از تاب  خو همبستنی وزئی  ARMAیسته مدل 

 استدا ه شده استا

 (Bilinearبی لینیر )دوخطی یا  مدل -ج

لی صا ايده ا 2112باشند )تسای می 0خطی سری زمانی  ی واق  بسط مرتبه اول سری های تیلوی هایمدل

ه صوی  زير ب لینیرباشدا شکل کلی مدل بیمی  و  سری تیلوی غیرخطی بو ن بسط مرتبه مدل بی لینیر نیز

  :2112)تسای  شو میتوصیف 

[2-73                     ]
1 1 0 1

( . ) ( . ) ( . . )
p q QP

t j t j k t k jk t j k t k t

j k j K

X b X a ε c X ε ε- - - - -

= = = =

= - + ه+ ه ه                        ه

که  ی من
tX  سری زمانی موی نظر وp  q  P  وQ که یسته يا مرتبه مدل  باشنداادا  صحیح مابت می

),,,(به صوی  مدل   2113مانند )فان و يائو  مناب برخی ا مدل فوق  ی  هندلینیر یا نشان میبی QPqpBL 

باشندا لینیر میضرايب مدل بی cو a bا شو می نیز نمايش  ا ه
tε باشدا نیز سری تصا فی نرمال و استاندای  می

1Pلینیر نمونه  ی صویتی که مقا ير یسته مدل بیبه انوان  Q q p= = =  وخطی به صوی   مدلباشد   =

)1,1,1,1(BL با توزي  نرمال  تصا فی مستقلسری    یمن  که انوشتزير  توان به صوی می نمايش  ا ه شده و

 :است و استاندای 

                                                 
1 -Taylor Series  

t
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  1 1 1 1(1,1,1,1) . . . .t t t t t tBL X b X a ε c X ε ε- - - -= = - + +  

باشد که ابای  غیرخطی)خطی  بسط  ا ه شده می ARMAلینیر  ی واق  مدل مدل بی

0 1

( . . )
QP

jk t j k t k

j K

c X ε- - -

= =

ه  ی اين ابای  حاصلضرب  و   ا2114به سمت یاست من اضافه شده است )مينکایان  ه

که هر  و نبست به زمان متغیرند  بااث شده معا له از حالت خطی خاید شده و مدل غیرخطی  tXو  tεمتغیر

های غیرخطی سری زمانی اضافه کر ن يک ابای  به مدل شو ا شايد يکی از بهترين یاهها وهت معرفی مدل

لینیر یا به ا ر بخواهیم مدل بی  ا2113 ر   )فان و يائو نیر مشاهده میلیخطی باشد که اين امل  ی مدل بی

 های خطی سری زمانی نمايش  هیم خواهیم  اشت:همان یوال قبلی مدل

[2-23                            ]
1 1 1 1

( . ) ( . ) ( . . )
p q m s

t i t i i t i ij t i t j t

i j i j

Z φ Z θ ε β Z ε ε- - - -

= = = =

= - + ه+ ه ه                        ه

بو ه و فقط ابای  ARMAکه  ی اين مدل پایامترها مانند مدل 
1 1

( . . )
m s

ij t i t j

i j

β Z ε- -

= =

ه به من اضافه  ه

),,,(شده استا  srqp  یسته مدل و, ,j q b باشند که  ی اين تحقیق و  ی بخش لینیر مینیز ضرايب مدل بی

 لینیر استدا ه شده استانتاي  و بحث از اين اعئم برای نمايش نتاي  مدل بی

 نمایش مارکفی:

لینیر استدا ه از نمايش فضايی استا های غیرخطی بیيکی از یاههای سا ه وهت نمايش پیچید ی مدل

بدين شکل که ضرايب مدل خو همبستنی با مرتبه يک به انوان يک بر ای  ینظر  رفته شوند که اين همان 

ند کسری زمانی از زنجیره مایکف تبعبت می  ا زيرا بر اساس تعريف يک2113باشد )فان و يائو زنجیره مایکف می

با زمان قبل و بعد از خو  مرتبط باشد )کایمموز و اراقی نژا    tا ر هر واقعه ثبت شده سری زمانی  ی زمان 

اين  توان ازلینیر یا میشو  و خصوصیا  مدل بی ا به همین  لیل اين نمايش  نمايش مایکدی نامیده می0324

  یريم:لینیر یا به صوی  زير  ینظر می ا مدل بینمايش استنتاد نمو

[2-23                   ]
1 1 0 1

( . ) ( . ) ( . . )
p q QP

t j t j k t k jk t j k t k t

j k j K

X b X a ε c X ε ε- - - - -

= = = =

= - + ه+ ه ه                        ه
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,1برای مقا ير  ji  مقدایmax{ , , }n p P q P Q= + }maxو  + , }m n q Q= یا  ی نظر رفته و فرض  -

pکنیم  می j q j P ib a c+ + += 0Qبو ه و  = j+ توان به یا می tX  نشان  ا  که 0223و 0221فا  ) باشدا =

 صوی  زير نمايش  ا :

[2-41    ]                                                                           1

τ

t t tX h Z ε-= +                       

 و

[2-40    ]                                                         2

1( )t t t t tZ A Bε Z cε dε-= + + +                       

tبا  ´1nبر ای با ابعا  tZکه  یمن متغیر فضايی  m iX - 1 ا ه شامل - 2, ,t tX X- - Kباشد  میh  يک بر ای

1n´  با( 1)m +  c  1بر ای با ابعاn´  1باm nبر ای با ابعا  B ا ه و  mبا  ´1nبر ای با ابعا  d ا ه   - n´ 

 باشد:به صوی  ماتريس زير می

1 01

, 0,

m

m n m n m

c c

c c- -

ِ و
÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ّ

K

M M M

K

 

A  بر ای با ابعاn n´  و( , 1)i i ,1اضو بو ه که  + , 1i n= -K اين معا له مشابه مدل  باشدامیAR(1) 

1tZباشدا بنابراين  ی اين معا له ی رسوی با ضرايب تصا فی می )مستقل از ضرايب  - )tA B+ e  2و( )t tcε dε+ 

لینیر یابه صوی  زير توان مدل بیباشد  میيک زنجیره مایکف می tZباشدا  ی نتیجه با  ی نظر  رفتن اينکه می

  :2113ایائه نمو  )فان و يائو 

  [2-24    ]                                                                           1

T

t t tX h Z ε-= +                       

[2-34    ]                                                                   1( ) ( )t t t tZ A ε Z c ε-= +                       

به ترتیب ماتريس ثابت و تواب   c(.)و  A(.)يک بر ای ثابت و  hبر ای فضايی تعريف شده و  tZمن که  ی 

  ا2113بر ایی می باشند )فان و يائو 

 لینیر به روش حداکثر درست نمایی:تخمین پارامترهای مدل بی
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لینیر شامل  و ونبه مهم است: يکی تعیین یسته يا مرتبه های براز  يک مدل سری زمانی غیرخطی بی

),,,(مدل شامل  srqp و  ينری تخمین ضرايب مدل شامل مقا ير, ,φ θ β باشدا تعیین یسته مدل با می

برای یسته های  AICCانجا  می  یر ا مقدای  AICCو  AICهای شناخته شده مانند معیای استدا ه از یو 

کمتری  اشته باشد  به انوان یسته مدل انتخاب خواهد شدا  AICCمختلف محاسبه شده و هر یسته که مقدای 

ان باشد که اين موضوع به  لیل فقدلینیر بریسی نشده و ناشناخته میها  ی مدل بیالبته هنوز املکر  اين یو 

  ا 2113باشد )فان و يائو لینیر میهای بیتخمین حداکار  یست نمايی برای مدلایائه تئویی 

),,,(با  اشتن یسته مدل  srqp توان از یو  استاندای  تاب  تخمین   يکلیهو  برای تخمین لینیر میبی

tZZکنیم ضرايب مدل استدا ه کر ا فرض می ,,1  هداتی باشند که به حالت ايستا تبديل های مشاسری  ا ه

1کنیم اندا فرض میشده 2( , )τ τ τθ θ θ= :باشد که  ی من 

2 11 1 21( , , , , )τs rsθ c c c c= K K          1و 1 1( , , , , )p qb b a a= K K tq 

  :2113یا به صوی  زير نوشت )فان و يائو  0توان تاب  لنایيتم  يکلیهو  )ضمنی می

[2-44                                      ]       2 2 2

2
1

1
ˆ( , ) log ( )

2 2

T

t

t p

N p
l θ σ σ ε θ

σ ¢= +

¢-
= - -                        ه

}maxکه در آن , }p p P¢=  1و مقا ير
ˆ ˆ( ), ( ),...

p p
ε θ ε θ¢ }maxبا  ی نظر  رفتن شرايط  +¢ , }q q Q¢=  و با

 لینیر قابل محاسبه خواهند بو ااستدا ه از مدل امومی بی

 

 آزمون نکویی برازش مدل :

شو ا يکی ترسیم تاب  های سری زمانی برای مزمون نکويی براز  از  و یو  استدا ه می ی مدل

)سا س و همکایان  2های حاصل از مدل برازشی و  ينری یو  پوی  مانتئوباقیمانده (ACF)خو همبستنی 

ای سو مند تواند بسیتشخیص نکويی براز  می  یبا تووه به اينکه یو  پوی  مانتئو با ایائه مقا ير کمی  ا 0221

                                                 
1 - Conditional Log Likelihood Function  
2 - Porte Manteau 
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رای ب وابتدا سری باقیمانده مدل بدست ممده  بدين منظویا یو  استدا ه  ر يداين از  مطالعه حاضر  ی  باشد

 ر  ا سپس با استدا ه از یابطه زير ممایه پوی  مانتئو به میتاخیر مشخص ضرايب خو همبستنی سری محاس

(Q) شو :به صوی  زير محاسبه می 

[2-14 ]                                                                              2

1

L

kK
Q N r

=
=    ه

حداکار تاخیر  ی نظر  رفته شده   Lتعدا   ا ه   Nکه  ی من 
kr ی تاخیر  ضريب همبستنی K  ا  و

t 

2باشدا  ی صویتی که سری باقیمانده مدل می ( )Q x L p q£ - باشد  مزمون موی  قبول بو ه و سری باقیمانده  -

مقدای کای اسکوئر ودول به ازای  یوه مزا ی  2xهای مدل مستقل بو ه و مدل کدايت  ز  یا  ای ا که  ی من 

( )L p q-  ا  ی اين تحقیق 0221باشند )سا س و همکایان نیز یسته مدل برازشی می qو pمقا ير باشدامی -

)لینیر  یوه مزا ی به صوی   برای مدل بی )L p q r s- - - )( ی نظر  رفته شده استا سری باقیمانده  - t 

qtttمدل برازشی با معلو  بو ن یسته و ضرايب مدل و با  ی نظر  رفتن مقا ير اولیه برای    ,..., که  ی  21

  ر  :به صوی  زير محاسبه می اين تحقیق صدر  ی نظر  رفته شده 

[2-04                        ]
1 1 1 1

{ ( . ) ( . ) ( . . )}
p q m s

t t i t i i t i ij t i t j
i j i j

ε Z φ Z θ ε β Z ε- - - -
= = = =

= - - ه+ ه ه                        ه

 

 مدل ایزيابی

استدا ه  ر يدا  0ضريب همبستنی و وذی میاننین مربعا  خطا به منظوی ایزيابی املکر  مدل از  و معیای

و يا بیشترين مقدای ضريب همبستنی یا  اشته باشد به انوان مدل مطلوب  RMSEمدلی که کمترين مقدای 

 شو ا شناخته می

[2-74                                                                      ]

0.5

2

1

( )
n

i i
i

Q Q

RMSE
N

=

é ù
-ê ْ

ê ْ= ê ْ
ê ْ
ê ْë û

  ه

                                                 
1 - Root Mean Square Error 



92 

 

[2-24                                                                             ]
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به ترتیب  بی وريان مشاهداتی   بی وريان محاسباتی  میاننین  بی وريان  iQ iQ  Qکه  ی یوابط فوق

 باشداها میتعدا   ا ه nو 

 های خشکینحوه استخراج دوره 2-9

به صوی  زير  ی همان الوی که قبع  ذکر  ر يد   ویه خشکی موی  مطالعه از  يد اه هیدیولویيکی بو ه و 

 اين مطالعه موی  استدا ه قرای  رفته است:

 ویه خشکی يک فاصل  مشخص زمانی )يک ماه يا چند ماه متوالی  است که  ی من مقدای وريان یو خانه »

 «از متوسط وريان یو خانه  ی يک  ویه زمانی الو نی کمتر باشدا

های شهرچای  وسط ماهانه  بی وريان یو خانهبر مبنای تعريف ایائه شده  ی اين مطالعه کلی  ممای مت

ها هیدیومتری میرمبا    يزد و تپیک پس از بریسی صحت بایاندوزچای و نازلوچای به ترتیب  ی محل ايستناه

 37ساله یو خانه شهرچای و ممای  بی ماهانه  31ممای موی  استدا ه قرای  رفتا  ی اين یاستا از ممای  بی ماهانه 

 های بایاندوزچای و نازلوچای استدا ه  ر يداساله یو خانه

های موی  میاننین تحت انوان سال میاننین از  ا ه 301پس از کنترل صحت ممایی و تکمیل ممایی يک 

میاننین شامل میاننین مختص هر یوز از سال است که از یابطه زير که انوان  301استدا ه استخراد  ر يدا اين 

  ر  :انه نازلوچای موی ه شده است  محاسبه میهای یو خنمونه برای  ا ه
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 12+  بی يکم مهر سال  13+ ااا +  بی يکم مهر سال  22 بی يکم مهر سال 
  بی متوسط يکم مهرماه =

31 

 

 12+  بی  و  مهر سال  13+ ااا +  بی  و  مهر سال  22 بی  و  مهر سال 
  بی متوسط  و  مهرماه =

31 

 

: 

: 

: 

 12+  بی سی شهريوی ماه  13+ ااا +  بی سی شهريوی ماه  22سی شهريوی ماه  بی 
 ا  شهريویماه بی متوسط سی =

31 

هايی که  ایای خع ممایی های مختلف  سالهای وريان یو خانه  ی مد   وا پس از اسوتخراد خشوکی  

فرکانس خشووکی بر یوی مد  و  -های شوود خشووکی هسووتند بايسووتی تکمیل  ر ندا وهت ترسوویم منحنی 

شووو ا وهت براز  توزي  های مختلف  توزي  ممایی مناسووب براز   ا ه میزمانی خشووکی با مد   وا سووری

و  01افزایها به ترتیب  ایای اسوتدا ه شوده است که اين نر    Hyfranو  EasyFitافزایهای ممایی مناسوب از نر  

  ی هیدیولویی موی  استدا ه قرای  رفتا های یاي  و مناسبتوزي  ممایی هستند که توزي  04

های يک تا شووصووت یوز و با  ویه  با اسووتدا ه از توزي  ممایی منتخب  شوود  خشووکی برای مد   وا  

سال  استخراد  ر يدا با  01111و  2111  0111  111  211  011  11  21  21  01  1  3  2های باز شوت 

مد  و فرکانس خشووکی برای سووه یو خانه موی  مطالعه  - های شوود اسووتدا ه از نتاي  بدسووت ممده  منحنی

 ترسیم شدا
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 فصل سوم 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج 
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 مقدمه 1-3

سازی های زمانی  ی مدلغیرخطی سری خطی هایهدف از اين تحقیق بریسی کایبر ی بو ن برخی از مدل

توان باشدا بر اساس نتاي  بدست ممده میمی و خشکسالی های کوتاه مد  یو خانهبینی فرميند وريانو پیش

د هايی که بتواننهای کوتاه مد  یو خانه به فرميند غیرخطی نز يکتر بو ه و کایبر  مدلبیان نمو  که وريان

های کوتاه مد  یو خانه یا توصیف نمايند  از اهمیت فراوانی برخوی ای استا  ی اين بخش شرايط غیرخطی وريان

های زمانی شامل یوند و ايستايی ایائه  ر يده استا صل از تحلیل خصوصیا  اساسی سریابتدا نتاي  حا

ها برای بریسی ايستايی سری KPSSو  ADFهای کندال و کندال فصلی برای بریسی یوند و مزمون-های منمزمون

 های وريان ن سریاندا پس از حذف یوند و ايستا شدن سری زمانی میزان غیرخطی بوموی  استدا ه قرای  رفته

موی  بریسی قرای  رفتا بر اساس نتاي  حاصل  BDSیوزه و یوزانه با استدا ه از مزمون 01یو خانه سا نه  ماهانه  

بینی سازی و پیشلینیر برای مدلهای غیرخطی بییوزه و یوزانه مدل01های ماهانه  از اين مزمون  برای وريان

 وريان یو خانه به کای  رفته شدندا

ساله ايستناه هیدیومتری میرمبا  واق  بر  30های یوزانه  ی اين فصل نتاي  بدست ممده بر اساس  ا ه

های های هیدیومتری  يزد و تپیک واق  بر یو خانهساله ايستناه 32های یوزانه یو خانه شهرچای ایومیه و  ا ه

اندا با به صوی  نمو ای و ودول ایائه شدههای بسط  ا ه شده ها و مدلبایاندوزچای و نازلوچای برای مزمون

های خطی و غیرخطی نقاط قو  و ضعف ها با مقا ير واقعی وخطای هر مدل  همچنین مقايسه مدلمقايسه مدل

 های غیرخطی هد که توسعه و کایبر  مدلشو ا نتاي  نشان میها بدست ممده و میزان کایائی منها معلو  میمدل

های کوتاه مد  و  ی  بهتر های یو خانه به ويژه وريانبینی وريانسازی و پیشی مدلتواند  زمانی میسری

 باشدامدید  فرميندهای هیدیولویيکی موثر و
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 های زمانینتایج آزمون خصوصیات اساسی سری 1-2

 نتایج آزمون روند 1-2-3

های زمانی سریها اشایه  ر يد  يکی از اوامل مهم  ی ناايستا شدن همان الویی که  ی بخش موا  و یو 

-های زمانی وريان یو خانهباشدا بدين منظوی یوند  ی سریهای زمانی هیدیولویيکی ووو  یوند میبه ويژه سری

های و نازلوچای ایومیه موی  بریسی قرای  رفته استا اولین مرحله  ی منالیز سریشهرچای   بایاندوزچایهای 

محل  های موی  مطالعه   بی وريان متوسط سا نه یو خانههاستا یوند تغییرازمانی مشاهدة  رافیکی  ا ه

ل یوند اشکاين انشان  ا ه شده استا با تووه به  3-3تا  0-3 های ی شکل و تپیکمیرمبا     يزد هایايستناه

  ر  ا ها مشاهده مینزولی نامحسوسی  ی  ا ه

های متوسط سا نه وريان کندال ووو  يا اد  ووو  یوند  ی سری - بدين منظوی با استدا ه از مزمون من

برای هر  0-3متوسط سا نه  ی ودول  هایکندال برای سری –موی  بریسی قرای  رفته استا نتاي  مزمون من 

یوند نزولی یا نشان می  هدا  S ر   که مقدای مشاهده می 0-3ایائه  ر يده استا با تووه به ودول  خانه وسه ی

به ترتیب  و نازلوچای شهرچایهای یو خانهبرای مقا ير  بی متوسط سا نه وريان محاسبه شده  Zولی چون 

  کمتر است پس یوند  ی سطح α=%01)نظیر  041/0بو ه که قدیمطلق من از  -423/0و  -202/1معا ل 

 Z  از -01/2محاسبه شده ) Zنه بایاندوزچای با تووه به اينکه اما برای یو خا ای نیستا معنی α=0/1 ایی معنی

 ا  یر ای موی  تايید قرای میووو  یوند معنی بنابراين   یصد از نظر قدیمطلق بزی تر است 01ودول  ی سطح 

هر سه زمانی سا نه نمو ای سری ایی  ای ا به ابای   ينر  بی وريان یو خانه بایاندوزچای یوند نزولی معنی

 نشان  ا ه شده استا 0-3تا  4-3ل اشکایو خانه به همراه خط یوند  ی 
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 (3152-3112) میانگین وخط هیاروم چایباراندوز رودخانه ساالنه جریان دبی تغییرات -3-1شکل 

 
 (3152-3114) میانگین وخط هیاروم چایشهر رودخانه ساالنه جریان دبی تغییرات -2-1شکل 
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 (3152-3114) میانگین وخط هیاروم چاینازلو رودخانه ساالنه جریان دبی تغییرات -1-1شکل 

 

 

 های مورد مطالعهکندال جریان متوسط ساالنه رودخانه -زمون من آنتایج  -3-1جدول 

Tau S P Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی 

 بایاندوزچای  يزد 0312 -0322 -01/2 13/1 -002 -232/1

 شهرچای میر مبا  0312 -0322 -22/1 31/1 -11 -002/1

 نازلوچای تپیک 0312 -0322 -42/0 03/1 -002 -002/1
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 باراندوزچایروند تغییرات جریان ساالنه رودخانه  -9-1شکل 
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 چایشهرروند تغییرات جریان ساالنه رودخانه  -5-1شکل 

 

 

 روند تغییرات جریان ساالنه رودخانه نازلوچای -3-1شکل 

های ماهانه به  لیل تغییرا  فصلی  تناوب ووو   ای  از یو  کندال فصلی وهت با تووه به اينکه  ی  ا ه

ي  اين ودول ایائه شده استا نتا 2-3های ماهانه استدا ه شده استا نتاي  حاصل  ی ودول بریسی یوند  ی  ا ه

موی  قبول نیست و  ی وريان هر سه یو خانه یوند نزولی مشخصی  0H هد که  ی مقیاس ماهانه فرضنشان می

به ترتیب   و نازلوچایشهرچای   بایاندوزچایهای برای یو خانه محاسبه شدههای  Zووو   ای ا زيرا قدیمطلق 

  بیشتر استا وهت بریسی بیشتر برای هر 041/0ودول ) Zاز اد   بو ند که -717/3و  -21/1  -114/0معا ل 

 4-3  3-3ول انتاي  مزمون  ی ود وکندال یوند بریسی شده  –ماه به صوی  ودا انه و با استدا ه از مزمون من 

 ایائه  ر يده استا برای هر سه یو خانه  1-3و 

های مهر  مذی   ی  بهمن  فروی ين  تیر  مر ا  زچای  ی ماهیو خانه بایاندو هد که نشان می 3-3دول و
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 4-3البق نتاي  بدست ممده  ی ودول  ایی یا  ی وريانا  ماهانه خو  تجربه کر ه استا و شهريوی یوند معنی

مشاهده شد و  ی ماه  %01 ایی  ی سطح های مهر  مذی و شهريوی یوند نزولی معنیبرای یو خانه شهرچای  ی ماه

ا  و  ی و بهمن نیز یوند نزولی ووو   ای  ولی معنی  ای نیستا  ی  ينر ماههای سال یوندی ووو  ندای ا مر 

های مهر  مذی   ی   ی ماهیا برای یو خانه نازلوچای  ای ووو  یوند معنیتوان می 1-3ل وهمچنین با تووه به ود

 بهمن  تیر  مر ا  و شهريوی یا مشاهده کر ا 

های ماهانه به  لیل ووو  خاصیت تناوب يا فصلی از یو  کندال یوزه نیز همانند  ا ه01های برای  ا ه

برای محاسبه شده  Zیوزه مقدای 01های برای  ا ه 0-3فصلی استدا ه شدا البق نتاي  بدست ممده از ودول 

باشد که قدیمطلق یم -772/3و  -227/0  -11/7معا ل های شهرچای  بایاندوزچای و نازلوچای به ترتیب یو خانه

بیشتر استا پس یوند نزولی معنی  ایی  ی  33/2معا ل  α=10/1ودول  ی سطح معنی  ایی  Zمن از مقدای 

موی   0Hمشاهده استا به ابای  بهتر فرض  قابل    يزد و تپکمیرمبا  هاییوزه  ی ايستناه01های سری  ا ه

است  یوند معنی  ای ووو   ای  که بازهم  0نز يک به صدر بو ه و  Pقبول نبو ه و با تووه به اينکه مقدای 

 باشدا  ی وهت کاهش مقدای  بی وريان  یو خانه می

 

 های مورد مطالعهرودخانهماهانه جریان  هاینتایج آزمون کندال فصلی سری -2-1جدول 

Tau S P adjP Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی 

 بایاندوزچای  يزد 0312 -0322 -11/0 12/1 11/1 -0122 -217/1

 شهرچای میر مبا  0312 -0322 -12/1 13/1 11/1 -0120 -024/1

 نازلوچای تپیک 0312 -0322 -70/3 00/1 11/1 -222 -022/1
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 یچاباراندوزکندال سری ماهانه جریان رودخانه  -نتایج آزمون من  -1-1جدول 

Tau S P Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی ماه 

 مهر -77/2 10/1 -222 -300/1

 بایاندوزچای تپیک 0312 -0322

 مبان -07/1 42/1 -11 -172/1

 مذی -02/2 10/1 -201 -310/1

  ی -24/2 12/1 -072 -211/1

 بهمن -27/0 14/1 -012 -211/1

 اسدند 20/1 23/1 02 120/1

 فروی ين -22/0 14/1 -012 -220/1

 ای يبهشت 32/1 74/1 27 132/1

 خر ا  -32/0 00/1 -022 -022/1

 تیر -21/2 11/1 -230 -330/1

 مر ا  -02/4 11/1 -374 -132/1

 شهريوی -12/2 13/1 -007 -232/1

 
 

 یچاشهر رودخانه انیجر ماهانه یسر کندال - من آزمون جینتا-9-1جدول 

Tau S P Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی ماه 

 مهر -71/2 10/1 -003 -310/1

 شهرچای میر مبا  0312 -0322

 مبان -21/1 42/1 -40 -010/1

 مذی -20/0 10/1 -012 -242/1

  ی -42/0 03/1 -24 -023/1

 بهمن -12/0 00/1 -21 -217/1

 اسدند 11/0 11/1 0 -112/1

 فروی ين -22/1 32/1 -10 -022/1

 ای يبهشت 00/1 10/1 -32 -127/1

 خر ا  -20/0 22/1 -02 -012/1

 تیر -01/0 20/1 -03 -041/1

 مر ا  -10/0 02/1 -22 -022/1

 شهريوی -01/2 13/1 -022 -221/1
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 یچانازلو رودخانه انیجر ماهانه یسر کندال - من آزمون جینتا -5-1جدول 

Tau S P Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی ماه 

 مهر -12/2 10/1 -210 -223/1

 نازلوچای تپیک 0312 -0322

 مبان 12/1 10/1 -47 -107/1

 مذی -07/2 10/1 -204 -314/1

  ی -20/2 13/1 -077 -212/1

 بهمن -12/2 14/1 -002 -231/1

 اسدند 12/1 22/1 2 100/1

 فروی ين -42/0 03/1 -002 -002/1

 ای يبهشت 70/1 02/1 17 120/1

 خر ا  -22/0 02/1 -010 -001/1

 تیر -07/2 10/1 -022 -222/1

 مر ا  -22/3 11/1 -302 -412/1

 شهريوی -41/2 10/1 -022 -273/1

 

 مطالعه مورد هایرودخانه روزه 31 انیجر هاییسر یفصل کندال - من آزمون جینتا -3-1جدول 

Tau S P adjP Z یو خانه ايستناه هیدیومتری  ویه ممایی 

 بایاندوزچای  يزد 0312 -0322 -23/0 11/1 11/1 -0222 -223/1

 شهرچای میر مبا  0312 -0322 -11/7 14/1 11/1 -2007 -012/1

 نازلوچای تپیک 0312 -0322 -72/3 11/1 11/1 -0142 -024/1

 

 

 نتایج آزمون ایستایی 1-2-2

بر یوی  ARبراز  بهتری مدل یوزه و یوزانه بر مبنای 01های سا نه  ماهانه  برای سری Pمقدای تاخیر 

های    ی اکار سریشد مشخصهمانطویی که  ی نتاي  مزمون یوند های نرمال و استاندای  انتخاب  ر يدا سری

یوند نزولی ووو   اشته که يکی از اوامل مهم ناايستايی  و نازلوچایشهرچای   بایاندوزچای هایوريان یو خانه
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قبل از حذف یوند  موی  مزمون  )نرمال  های لنایيتمیهای زمانی به حساب می ميدا بنابراين يک بای سریسری

یو  استاندای کر ن )همانطویی که  ی فصل موا  و قرای  رفته اند و يک بای هم پس از حذف یوند از  ا ه ها با 

 تا 7-3های زمانی موی  بریسی قرای  رفته است که نتاي  حاصل  ی وداول ها ذکر  ر يد  ايستايی سرییو 

 ر   که با حذف یوند از شاهده می 2-3 تا 7-3ایائه  ر يده استا با تووه به نتاي  بدست ممده از وداول  3-2

های سا نه سبب افزايش ايستايی شده استا استاندای  ها به غیر از سریاف معیای  ی بیشتر سریمیاننین و انحر

ووو   معنی  ایی های سا نه یوندسری اکار زيرا  ی  های سا نه وريان یو خانه نداشتهکر ن تاثیری  ی سری

نرمال و  های سا نهيستايی  سریهای مزمون اممده نشان می  هد با استدا ه از همه یو  ندای ا نتاي  بدست

های ها ايستايی حاصل شده استا برای سریهای ماهانه نیز  ی تما  یو ايستا هستندا  ی سری استاندای 

های سری  یا اما ها بهبو  يافته استتما  یو یوزه نیز پس از حذف یوند به یو  استاندای  کر ن ايستايی  ی 01

ها برای هر سه یو خانه سبب بهبو  چشمنیر ايستايی شده و تغییرا   ی میاننین و استاندای  کر ن  ا هیوزانه 

 وایيانس یا به شد  کاهش  ا ه استا 

 چایباراندوزهای جریان رودخانه نتایج آزمون ایستایی سری -7-1جدول 

 های ايستايیمزمون
 تاخیر

مقیاس 

 زمانی
  ویه ممایی وع سرین

ايستناه 

 هیدیومتری
 یو خانه

PP ADF KPSS 

 سا نه 0 37/1 -24/3 -01/3

 نرمال

 بایاندوزچای  يزد 0312 -0322

 ماهانه 21 03/1 -42/2 -00/7

 یوزه 01 20 03/0 -40/1 -22/0

 یوزانه 20 21/3 -32/2 -21/2

 سا نه 0 37/1 -20/3 -01/3

 استاندای 
 ماهانه 2 24/0 -11/3 -24/01

 یوزه 01 00 71/0 -22/4 -12/01

 یوزانه 20 02/01 -03/2 -72/01
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 یچاشهر رودخانه انیجر هاییسر ییستایا آزمون جینتا -1-1جدول 

 های ايستايیمزمون
 تاخیر

مقیاس 

 زمانی

نوع 

 سری
  ویه ممایی

ايستناه 

 هیدیومتری
 یو خانه

PP ADF KPSS 

 سا نه 0 21/1 -02/2 -14/3

 نرمال

 شهرچای میرمبا  0312 -0322

 ماهانه 20 33/1 -71/2 -21/1

 یوزه 01 20 41/1 -17/1 -22/1

 یوزانه 21 21/1 -02/2 -24/7

 سا نه 0 21/1 -02/2 -14/3

 استاندای 
 ماهانه 4 23/0 -30/4 -72/7

 یوزه 01 00 47/0 -74/4 -40/00

 یوزانه 20 22/2 -14/2 -32/01

 

 یچانازلو رودخانه انیجر هاییسر ییستایا آزمون جینتا -4-1جدول 

 های ايستايیمزمون
 تاخیر

مقیاس 

 زمانی
  ویه ممایی نوع سری

ايستناه 

 هیدیومتری
 یو خانه

PP ADF KPSS 

 سا نه 0 30/1 -20/2 -12/3

 نرمال

 نازلوچای تپیک 0312 -0322

 ماهانه 20 20/1 -71/2 -47/0

 یوزه 01 20 43/1 -30/1 -00/0

 یوزانه 20 12/0 -20/2 -01/2

 سا نه 0 30/1 -20/2 -12/3

 استاندای 
 ماهانه 00 10/1 -12/3 -24/7

 یوزه 01 4 02/2 -30/7 -02/2

 یوزانه 20 41/4 -11/2 -73/00
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 BDSنتایج آزمون غیرخطی  1-1

های زمانی است که با تووه به نتاي  بدست ممده از فرض ايستايی سری BDSيکی از شرايط اولیه مزمون 

بر یوی منها  BDSیوزه و یوزانه مزمون 01های سا نه  ماهانه  های ايستايی و فرض ايستا بو ن تما  سریمزمون

  ر  ا اامال می

ها یا به ترتیب نرمال منها  ها اشایه  ر يد  وهت حذف تناوب از سریکه  ی فصل موا  و یو الوییهمان

یوزه و یوزانه از براز  01های ماهانه  وهت حذف همبستنی متوالی خطی از همه سری کنیماو استاندای  می

یوزه و 01های سا نه  ماهانه  بر یوی سری  ARهای  ر  ا نتاي  حاصل از براز  مدلاستدا ه می ARمدل 

ایائه شده  01-3 ی ودول  (AICC)اه مقدای مکايکه اصعح شده های موی  مطالعه به همریوزانه وريان یو خانه

 هدا با استدا ه بهترين مرتبه مدل یا نشان می AICC  کمترين مقدای ARاستا البق نتاي  حاصل از براز  مدل 

 BDS ر  ا نتاي  مزمون بر یوی منها اامال می BDSها بدست ممده  سپس مزمون ها سری باقیماندهاز اين مدل

 ایائه  ر يده استا 03-3الی  00-3رای یو خانه های شهرچای  بایاندوزچای و نازلوچای  ی وداول ب

نتاي  حاصل نشان می  هد که سری سا نه وريان  ی هر سه یو خانه  خطی بو ه و با تووه به اينکه خاصیت 

باشد )وانگ و ای  کر ن نمیهای سا نه ووو  ندای   ی اين سری نیازی به امل استاندفصلی يا تناوب  ی سری

به سختی  ی سطح معنی  BDS ا برای سری لنایيتمی ماهانه وريان یو خانه شهرچای  مزمون c2111همکایان 

 یصد  0 یصد موی  قبول قرای  رفت  ی حالی که برای سری لنایيتمی و استاندای  ماهانه حتی  ی سطح  1 ایی 

های بایاندوزچای و نازلوچای خانه   یویایيتمی و لنایيتمی استانداهای ماهانه لنهم  ی مزمون قبول نشدا سری

یوزه و یوزانه هر سه  01های  یصد هم نتوانستند  ی مزمون پذيرفته شوندا برای سری 0نیز حتی  ی سطح 

نشان  هنده ووو  ماهیت  BDSتوان نتیجه  رفت که نتاي  مزمون یو خانه نیز مزمون موی  قبول واق  نشدا می

ها بو ه و سری یوزه و یوزانه حتی پس از حذف اثر تناوب يا فصلی از سری 01های غیرخطی شديد برای سری

باشدا به ابای   ينر هرچه مقیاس زمانی ماهانه ماهیت غیرخطی شديدی نداشته و سری سا نه وريان خطی می
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  c2111ابد که اين موضوع با تحقیق وانگ و همکایان )يشو   شد  غیرخطی بو ن افزايش میکوچکتر می

 مطابقت  ای ا

                        

 های مورد مطالعهبرازشی بر روی جریانات رودخانه ARهای مدل -31-1 -1جدول 

 استاندای  سری نرمال سری پایامترهای مدل سری یو خانه

 بایاندوز چای

 سا نه
AICC 23/27-  24/013  

 0 0 مرتبه مدل

 ماهانه
AICC 31/300  13/210  

 2 21 مرتبه مدل

 یوزه 01
AICC 23/720  23/2210  

 00 20 مرتبه مدل

 یوزانه
AICC 00/00001-  34/1301  

 20 20 مرتبه مدل

 شهرچای

 سا نه
AICC 2/44  7/20  

 0 0 مرتبه مدل

 ماهانه
AICC 01/322  22/772  

 4 20 مرتبه مدل

 یوزه 01
AICC 70/242  02/0224  

 00 20 مرتبه مدل

 یوزانه
AICC 0/4302-  7/02020  

 20 21 مرتبه مدل

 نازلوچای

 سا نه
AICC 41/013  01/40  

 0 0 مرتبه مدل

 ماهانه
AICC 24/014  13/227  

00 20 مرتبه مدل  

 یوزه 01
AICC 10/0320  12/2101  

 4 20 مرتبه مدل

 یوزانه
AICC 32/0223-  41/0013  

02 مرتبه مدل  20 

 

 

 

 



118 

 

 مختلف زمانی هایمقیاس در یچاباراندوز رودخانه جریان هایسری برای BDS  آزمون نتایج -33-1جدول 

 تغییر يافته  سری ابعا  2 3 4 1
مقیاس 

 زمانی
 یو خانه

140/1 141/1 104/1 110/1- BDS Statistic 
 نرمال 

 سا نه

 بایاندوزچای

120/1 000/1 420/1 047/1 p-value 

140/1 141/1 104/1 110/1- BDS Statistic 
 استاندای  

120/1 000/1 420/1 047/1 p-value 

124/1 121/1 172/1 110/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 ماهانه
111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

141/1 143/1 131/1 120/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

010/1 121/1 141/1 132/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 یوزه 01
111/1 111/1 1111/1 111/1 p-value 

024/1 123/1 112/1 131/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

044/1 030/1 011/1 100/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 یوزانه
111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

032/1 002/1 123/1 113/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

 

 مختلف زمانی هایمقیاس در یچاشهر رودخانه جریان هایسری برای BDS  آزمون نتایج -32-1جدول 

 تغییر يافته  سری ابعا  2 3 4 1
مقیاس 

 زمانی
 یو خانه

111/1 112/1 133/1- 107/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 سا نه

 شهرچای

224/1 221/1 041/1 231/1 p-value 
142/1 114/1 102/1 144/1 BDS Statistic 

 استاندای  
000/1 111/1 110/1 112/1 p-value 
104/1 101/1 107/1 102/1 BDS Statistic 

 نرمال 

 ماهانه
171/1 141/1 117/1 112/1 p-value 
114/1 113/1 111/1 131/1 BDS Statistic 

 استاندای  
111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 
117/1 113/1 141/1 123/1 BDS Statistic 

 نرمال 

 یوزه 01
111/1 111/1 1111/1 111/1 p-value 
172/1  017/1  113/1  122/1  BDS Statistic 

 استاندای  
111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 
012/1 127/1 171/1 140/1 BDS Statistic 

 نرمال 

 یوزانه
111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 
010/1 030/1 013/1 110/1 BDS Statistic 

 استاندای  
111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 
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 مختلف زمانی هایمقیاس در یچانازلو رودخانه جریان هایسری برای BDS  آزمون نتایج -31-1جدول 

 تغییر يافته  سری ابعا  2 3 4 1
مقیاس 

 زمانی
 یو خانه

112/1- 100/1 112/1 113/1- BDS Statistic 
 نرمال 

 سا نه

 نازلوچای

020/1 121/1 122/1 740/1 p-value 

112/1- 100/1 112/1 113/1- BDS Statistic 
 استاندای  

020/1 121/1 122/1 740/1 p-value 

141/1 142/1 113/1 100/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 ماهانه
111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

120/1 127/1 120/1 100/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

000/1 121/1 102/1 133/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 یوزه 01
111/1 111/1 1111/1 111/1 p-value 

014/1 123/1 112/1 122/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1 111/1 111/1 111/1 p-value 

017/1 042/1 002/1 103/1 BDS Statistic 
 نرمال 

 یوزانه
111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 

004/1 012/1 172/1 142/1 BDS Statistic 
 استاندای  

111/1  111/1  111/1  111/1  p-value 

 

 های سری زمانی غیرخطینتایج برازش مدل 1-9

 های سری زمانی برای سری ساالنه دبی جریان رودخانهنتایج برازش مدل 1-9-3

و  شووهرچای  بایاندوزچای هاینشووان  ا  که سووری سووا نه وريان یو خانه   BDSنتاي  مزمون 

توانند های غیرخطی سری زمانی میهای خطی به انوان حالت خاصی از مدلخطی بو ه و مدل نازلوچای

های بر یوی سری ARMAو  ARنمايندا بدين منظوی  و مدل  یفماهیت وريان سا نه یو خانه یا توص

 های براز   ا ه شووده برای یو خانه های موی  مطالعه به همراهمدلشوودا  هسووا نه وريان براز   ا 

وی ه شوده اسوتا با تووه به اين ودول مشاهده مینر   که مدل   م 04-3مقا ير معیای مکايکه  ی ودول 

AR(1) باشدا با  اشتن کمترين مقدای معیای مکايکه  مدل منتخب هر سه یو خانه می 
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 کهیآکا اریمع ریمقاد همراه به مطالعه مورد یها رودخانه یبرا شده داده برازش هایمدل -39-1جدول 

AICC یو خانه  ویه ممایی مدل برازشی 

30/21 AR(1) 

 بایاندوزچای 0312 -0322
12/22 AR(2) 

20/003 ARMA(1,1) 

11/037 ARMA(1,2) 

72/22 AR(1) 

 شهرچای 0312 -0322
01/22 AR(2) 

21/22 ARMA(1,1) 

22/22 ARMA(1,2) 

03/21 AR(1) 

 نازلوچای 0312 -0322
32/22 AR(2) 

71/003 ARMA(1,1) 

24/003 ARMA(1,2) 

 

   بایاندوزچایهای یو خانه سا نهبینی وريان وهت براز  و پیش AR(1) قبل از استدا ه از مدل

نتاي  مزمون نکويی براز  یا با استدا ه  01-3مزمون نکويی براز  انجا  شدا ودول  و نازلوچایشهرچای 

برای  Qتوان نتیجه  رفت مقدای ممایه  هدا به الویی که از ودول مذکوی میاز یو  پوی  مانتئو نشان می

باشدا بنابراين  نتاي  حاصل  یصد می 1 ایی کمتر از مقدای کای اسکوی ودول  ی سطح معنیمدل منتخب 

 نمايداتايید میبرای هرسه یو خانه یا  AR(1)رازشی ب از اين یو  صحت و کدايت مدل
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 های مورد مطالعهبرای سری ساالنه جریان رودخانه AR(1)نتایج آزمون نکویی برازش مدل  -35-1جدول 

 رتاخی تعدا   ا ه یو خانه
 یوه 

 مزا ی

سطح معنی 

  ایی
 Q مزمون

مقدای 

 ودول
 نتیجه مزمون

 موی  قبول 34/40 12/20  یصد 21 22 22 32 بایاندوزچای

 موی  قبول 34/40 73/24  یصد 21 22 22 30 شهرچای

 موی  قبول 34/40 22/30  یصد 21 22 22 32 نازلوچای

 

 شوووهرچای های برای سوووری سوووا نه وريان یو خانه AR(1)بوا توووه بوه تايید مدل منتخب    

های مذکوی با تووه به االعاا  ثبت شده  ی  ویه ممایی موی    پایامترهای مدلبایاندوزچای و نازلوچای

برای یو خانه  0322تا  0372 مبی هایهای مربوط به سووالمطالعه محاسووبه شوودا  ی اين مطالعه  ا ه 

سال   1)به مد  ی برای یو خانه های بایاندوزچای و نازلوچا0322تا  0321 های مبی شوهرچای و سال 

نمو ای مقا ير مشوواهداتی و مقا ير  2-3تا  7-3های انتخاب شوودا شووکل بینی و ایزيابی مدلوهت پیش

همانطوی  هدا نشان میهر سه یو خانه وريان  سا نه برای سرییا  AR(1) بینی شده حاصل از مدلپیش

موی  مطالعه یا به خوبی  هاییو خانه نهسوووا ان يمدل مذکوی مقا ير  بی ورشوووو  ه میدکوه مشووواه 

های پراکند ی نقاط مربوط به مقا ير مشاهداتی نمو ای  02-3تا  01-3های بینی کر ه استا شکلپیش

وريان  سوووا نههای برای سوووریبه یا  ی محویهای امو  بر هم  AR(1) و محاسوووباتی حاصووول از مدل

کنش نقاط مقا ير اتوان نتیجه  رفت پرها میل هندا به الویی که از اين شوووکنشوووان می هایو خوانوه  

ا نتاي  ایزيابی قرای  رفته است 0:0تقريبا یوی خط  سا نهبینی شده با مقا ير محاسباتی برای سری پیش

با تووه به اين ایائه  ر يده اسووتا  00-3بسووط  ا ه شووده برای وريان سووا نه  ی ودول   املکر  مدل

به خوبی توانسته با  قت زيا  و خطای کم  وريان  AR(1)دل برازشی توان نتیجه  رفت که مودول می

 سازی نمايداشهرچای   بایاندوزچای و نازلوچای یا مدلهای سا نه یو خانه
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چای باراندوزبرای سری ساالنه جریان رودخانه  AR(1)نمودار مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل  -7-1شکل 

(3112- 3171) 

 
 -3114) یچاشهر رودخانه انیجر ساالنه یسر یبرا AR(1) مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد نمودار  -1-1شکل 

3115) 

 



113 

 

 
 یباراندوزچا رودخانه انیجر ساالنه یسر یبرا AR(1) مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد نمودار -4-1شکل 

(3114- 3115) 

 
 (3171 -3112چای )باراندوزنمودار پراکندگی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی برای جریان ساالنه رودخانه  -31-1شکل 
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 (3115 -3114) یچاشهر رودخانه ساالنه انیجر یبرا یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -33-1شکل 

 

 

 (3115 -3114) یچانازلو رودخانه ساالنه انیجر یبرا یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار  -32-1شکل 
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 های مورد مطالعهساالنه رودخانه سازیمدل دقت یآمار لیتحل -33-1جدول 

 یو خانه مدل برازشی RMSE ضريب تبیین ضريب همبستنی

22/1 22/1 32/1 AR(1) شهرچای 

22/1 22/1 30/1 AR(1) بایاندوزچای 

22/1 22/1 32/1 AR(1) شهرچای 

22/1 22/1 37/1 AR(1) نازلوچای 

 

 های غیرخطی سری زمانی برای سری ماهانه دبی جریان رودخانهنتایج برازش مدل 1-9-2

 نازلوچایی و بایاندوزچا های شووهرچای نشووان  ا  که سووری ماهانه وريان یو خانه  BDSنتاي  مزمون 

های خطی نیز وهت براز  وريان ماهانه یو خانه استدا ه از مدل توانیخاصیت غیرخطی شديدی نداشته و م

 ااست هنمو ا  ی اين قسمت از هر  و مدل خطی و غیرخطی استدا ه شده و نتاي  حاصل موی  مقايسه قرای  رفت

های موی  مطالعه به همراه مقا ير خانهماهانه یو  های برازشووی خطی و غیرخطی سووری مدل 07-3 ی ودول 

های خطی و غیرخطی منتخب یا نیز نتاي  مزمون نکويی براز  مدل 02-3مکايکه منها موی ه شده استا ودول 

ی   کنداهای برازشی یا تايید می هدا با تووه به اين ودول  مزمون پوی  مانتئو صحت و کدايت مدلنشوان می 

تا  0321های مبی  برای یو خانه شهرچای و سال 0322تا  0372های مبی به سال های مربوطاين مطالعه  ا ه

های خطی و بینی و ایزيابی مدلسال  وهت پیش 1های بایاندوزچای و نازلوچای )به مد  برای یو خانه0322

بینی پیش نمو ای مقا ير مشاهداتی و مقا ير 01-3تا  03-3های شکل انتخاب شودندا   غیرخطی وريان ماهانه

 هندا همانطوی ماهانه وريان هر سه یو خانه نشان می برای سرییا  های خطی و غیرخطیشوده حاصل از مدل 

مدتری مقا ير  بی وريان مهای خطی  به صوووی  کایهای غیرخطی نسووبت به مدلشووو  مدلکه مشوواهده می

های پراکند ی نقاط نمو ای  20-3تا  00-3های اندا شوووکلبینی کر ههای موی  مطالعه یا پیشماهانه یو خانه

های منتخب خطی و غیرخطی ماهانه برازشووی یا  ی مربوط به مقا ير مشوواهداتی و محاسووباتی حاصوول از مدل

بسووط  ا ه شده برای  های خطی و غیرخطی هندا نتاي  ایزيابی املکر  مدلمحویهای امو  بر هم نشوان می 

  ر يده استا ایائه  02-3وريان ماهانه  ی ودول 
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 مطالعه مورد هایرودخانه ماهانه یسر یرخطیغ و یخط یبرازش هایمدل -37-1جدول 

AICC یو خانه  ویه ممایی نوع مدل مدل 

21/732 AR(5) خطی 
 بایاندوزچای 0312 -0324

12/721 BL(5,0,1,1) غیرخطی 

41/777 ARMA(1,2) خطی 
 شهرچای 0312 -0377

17/720 BL(1,2,1,1) غیرخطی 

02/742 AR(3) خطی 
 نازلوچای 0312 -0324

20/731 BL(3,0,1,1) غیرخطی 

 

 

 

 

 

 برای سری ماهانه جریان منتخب یرخطیغ و یخط هایمدل برازش یینکو آزمون جینتا -31-1جدول 

 یو خانه
تعدا  

  ا ه
 مدل رتاخی

 یوه 

 مزا ی

سطح معنی 

  ایی

مقدای ممایه 

  مزمون

مقدای 

 ودول

نتیجه 

 مزمون

 41 320 بایاندوزچای
AR(5) 31 21 موی  قبول 71/11 02/22  یصد 

BL(5,0,1,1) 33 21 موی  قبول 71/11 72/21  یصد 

 41 302 شهرچای
ARMA(1,2) 37 21 موی  قبول 71/11 43/37  یصد 

BL(1,2,1,1) 31 21 موی  قبول 71/11 72/37  یصد 

 41 320 نازلوچای
AR(3) 37 21 موی  قبول 71/11 43/22  یصد 

BL(3,0,1,1) 31 21 موی  قبول 71/11 11/32  یصد 
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 انیجر ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط هایمدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -31-1شکل 

 چایباراندوزرودخانه 

 

 
 انیجر ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط هایمدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -39-1شکل 

 یچاهرش رودخانه
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 انیجر ماهانه یسر یبرا یرخطیغ و یخط هایمدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -35-1شکل 

 یچانازلو رودخانه

 
 چایباراندوزحاصل از مدل خطی برای سری ماهانه رودخانه  شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -33-1شکل 
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 رودخانه ماهانه یسر یبرا یخطغیر مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -37-1شکل 

 یچاباراندوز

 

 یچاشهر رودخانه ماهانه یسر یبرا یخط مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -31-1شکل 
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 یچاشهر رودخانه ماهانه یسر یبرا یخطغیر مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -34-1شکل 

 

 یچانازلو رودخانه ماهانه یسر یبرا یخط مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -21-1شکل 
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 ینازلوچا رودخانه ماهانه یسر یبرا یخطغیر مدل از حاصل شده بینیپیش و یمشاهدات ریمقادپراکندگی  نمودار -23-1شکل 

 

 های مورد مطالعهسری ماهانه جریان رودخانهبرای های خطی و غیرخطی برازشی تحلیل آماری دقت مدل -34-1جدول 

 یو خانه  ویه ممایی مدل برازشی RMSE ضريب تبیین ضريب همبستنی

21/1 20/1 24/2 AR(5) 0322- 

0312 
 بایاندوزچای

22/1 24/1 74/2 BL(5,0,1,1) 

20/1 22/1 72/3 ARMA(1,2) 0322- 

0312 
 شهرچای

23/1 27/1 22/0 BL(1,2,1,1) 

20/1 22/1 40/4 AR(3) 0322- 

0312 
 نازلوچای

22/1 21/1 22/3 BL(3,0,1,1) 

 

های غیرخطی با  قت بیشتر و خطای کمتری نسبت به  ر   که مدلبا تووه به ودول فوق  مشاهده می

 سازی نمايندا ها یا مدلاند سری ماهانه وريان یو خانههای خطی توانستهمدل

 دبی جریان رودخانه روزه31های سری زمانی برای سری نتایج برازش مدل 1-9-1

   بایاندوزچای و نازلوچایشووهرچای هاییوزه وريان یو خانه01نشووان  ا  که سووری  BDSنتاي  مزمون 
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های غیرخطی یوزه بايستی از مدل01سازی  بی وريان  اشته و وهت مدل نسوبتا شديدی  خاصویت غیرخطی 

های و خانهیوزه ی 01های منتخب  وخطی براز   ا ه شووده بریوی وريان مدل 21-3ودول اسووتدا ه نمو ا 

سازی بايستی مزمون نکويی براز   هدا قبل از انجا  مدلموی  مطالعه یا به همراه مقدای معیای مکايکه نشان می

ایائه  ر يده اسوووتا با تووه به اين ودول مشووواهده  20-3صووووی   یر ا نتاي  مزمون پوی  مانتئو  ی ودول 

 یصد  1ر از مقدای کای اسکوی ودول  ی سطح ااتما  شو  که مقدای ممایه پوی  مانتئوی محاسبه شده کمتمی

های مبی های مربوط به سال ی مطالعه حاضر  ا ه  ر  اهای منتخب تايید میباشد و  ی نتیجه صحت مدلمی

های بایاندوزچای و برای یو خانه0322تا  0321های مبی  برای یو خانه شوووهرچای و سوووال 0322توا   0372

انتخاب  هایوزه یو خانه 01های غیرخطی وريان بینی و ایزيابی مدلل  وهت پیشسوووا 1نوازلوچای )به مد   

 های غیرخطیبینی شده حاصل از مدلنمو ای مقا ير مشاهداتی و مقا ير پیش 24-3تا  22-3های شکل شدندا

های پراکند ی نمو ای  27-3تا  21-3های  هندا شکلیوزه وريان هر سه یو خانه نشان می 01 برای سوری یا 

 01برای وريان برازشی  های منتخب غیرخطینقاط مربوط به مقا ير مشواهداتی و محاسوباتی حاصول از مدل   

بسط  ا ه شده برای  های غیرخطی هندا نتاي  ایزيابی املکر  مدلیا  ی محویهای امو  بر هم نشان مییوزه 

 یائه  ر يده استاا 22-3های موی  مطالعه  ی ودول یوزه یو خانه 01وريان 

 مطالعه مورد هایرودخانه روزه 31 انیجرسری  یبررو شده داده برازش یدوخط منتخب هایمدل -21-1 -1جدول 

AICC یو خانه  ویه ممایی نوع مدل مدل 

72/0242 BL(1,3,1,1) بایاندوزچای 0312 -0322 غیرخطی 

21/0222 BL(1,6,1,1) یشهرچا 0312 -0322 غیرخطی 

72/0712 BL(1,2,1,1) نازلوچای 0312 -0322 غیرخطی 
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 های مورد مطالعهروزه جریان رودخانه 31های منتخب سری زمون پورت مانتئو برای مدلآنتایج  -23-1جدول 

 یو خانه
تعدا  

  ا ه
 مدل رتاخی

 یوه 

 مزا ی

سطح معنی 

  ایی

مقدای ممایه 

  مزمون

مقدای 

 ودول

نتیجه 

 مزمون

 موی  قبول 77/43 00/30  یصد BL(1,3,1,1) 34 21 41 0022 بایاندوزچای

 موی  قبول 77/43 20/30  یصد BL(1,6,1,1) 32 21 41 230 شهرچای

 موی  قبول 77/43 70/37  یصد BL(1,2,1,1) 30 21 41 0022 نازلوچای

 

 
رودخانه  انیجر روزه 31 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -22-1شکل 

 (3171 -3112چای )باراندوز

 



124 

 

 
 رودخانه انیجر روزه 31 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -21-1شکل 

 (3115 -3114) یچاشهر

 

 
 رودخانه انیجر روزه 31 یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل شده بینیپیش مقادیر و یمشاهدات ریمقاد نمودار -29-1شکل 

 (3115 -3114) یچانازلو
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روزه رودخانه  31برای سری جریان  یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -25-1شکل 

 چایباراندوز

 
 رودخانه روزه 31 انیجر یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -23-1شکل 

 یچاشهر
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 رودخانه روزه 31 انیجر یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -27-1شکل 

 یچانازلو

 

 

 

 مطالعه مورد هایرودخانه انیجر روزه 31 یسر یبرا یبرازش یرخطیغ هایمدل دقت یآمار لیتحل -22-1جدول 

 یو خانه  ویه ممایی مدل برازشی RMSE ضريب تبیین ضريب همبستنی

20/1 23/1 24/2 BL(1,3,1,1) 0322- 0312 بایاندوزچای 

27/1 71/1 
41 

/3 
BL(1,6,1,1) 0322- 0312 شهرچای 

22/1 21/1 33/4 BL(1,2,1,1) 0322- 0312 نازلوچای 

 

 های سری زمانی برای سری روزانه دبی جریان رودخانهنتایج برازش مدل 1-9-9

و نازلوچای شهرچای   بایاندوزچایهای نشان  ا  که سری یوزانه  بی وريان یو خانه BDSنتاي  مزمون 

های غیرخطی استدا ه سازی  بی وريان یوزانه بايستی از مدلبه شود  خاصیت غیرخطی  اشته و وهت مدل 

لینیر بر یوی سووری یوزانه  بی وريان یو خانه براز   ا ه شووده اسووتا  شووو ا بدين منظوی مدل غیرخطی بی
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های موی  مطالعه یا به  ه شووده بریوی وريان یوزانه یو خانه های منتخب  وخطی براز   امدل 23-3ودول 

های برازشووی نتاي  مزمون پوی  مانتئوی مدل 24-3 هدا همچنین ودول همراه مقدای معیای مکايکه نشووان می

 اين مزمون  ر   هدا با تووه به اين ودول مشووواهده میهای موی  مطالعه یا نشوووان میوريان یوزانه یو خانه

تا  0372های مبی های مربوط به سووال ی مطالعه حاضوور  ا ها کندمیتايید یا های منتخب موی  صووحت مدل

های بایاندوزچای و نازلوچای )به برای یو خانه0322تا  0321های مبی  برای یو خانه شووهرچای و سووال 0322

های انتخاب شودندا شکل  هایو خانه یوزانههای غیرخطی وريان بینی و ایزيابی مدلسوال  وهت پیش  1مد  

 برای سرییا  های غیرخطیبینی شوده حاصول از مدل  نمو ای مقا ير مشواهداتی و مقا ير پیش  31-3تا  3-22

های پراکند ی نقاط مربوط به نمو ای 33-3تا  30-3های  هندا شکلوريان هر سوه یو خانه نشوان می   یوزانه

یا  ی محویهای برای وريان یوزانه های منتخب غیرخطی برازشی مقا ير مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل

 یوزانهبسوووط  ا ه شوووده برای وريان  های غیرخطی هندا نتاي  ایزيابی املکر  مدلامو  بر هم نشوووان می

 ایائه  ر يده استا 21-3های موی  مطالعه  ی ودول یو خانه

 مطالعه مورد هایرودخانه روزانه انیجر یسر یبررو شده داده برازش یدوخط منتخب هایمدل -21-1جدول 

AICC یو خانه  ویه ممایی نوع مدل مدل 

20/3721 BL(1,11,1,1) بایاندوزچای 0312 -0322 غیرخطی 

02/0207 BL(1,18,1,1) یشهرچا 0312 -0322 غیرخطی 

02/1212 BL(21,0,1,1) نازلوچای 0312 -0322 غیرخطی 

 مطالعه مورد هایرودخانه انیجر روزانه یسر منتخب هایمدل یبرا مانتئو پورت زمونآ جینتا-29-1جدول 

 یو خانه
تعدا  

  ا ه
 مدل رتاخی

 یوه 

 مزا ی

سطح معنی 

  ایی

مقدای ممایه 

  مزمون

مقدای 

 ودول

نتیجه 

 مزمون

 موی  قبول 34/024 27/20  یصد BL(1,11,1,1) 010 21 021 02141 بایاندوزچای

 موی  قبول 34/024 37/22  یصد BL(1,18,1,1) 22 21 021 2421 شهرچای

 موی  قبول 34/024 41/22  یصد BL(21,0,1,1) 27 21 021 02141 نازلوچای
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 -3112چای )باراندوزنمودارمقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل غیرخطی برای جریان روزانه رودخانه  -21-1شکل 

3171) 

 
 -3114) یچاشهر رودخانه روزانه انیجر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات رینمودارمقاد -24-1شکل 

3115) 
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 -3114) یچانازلو رودخانه روزانه انیجر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات رینمودارمقاد -11-1 -1شکل 

3115) 

 

 
 چایباراندوزنمودار پراکندگی مقادیر مشاهداتی و محاسباتی حاصل از مدل غیرخطی برای سری روزانه رودخانه  -13-1شکل 
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 یچاشهر رودخانه روزانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -12-1شکل 

 

 
 یچانازلو رودخانه روزانه یسر یبرا یرخطیغ مدل از حاصل یمحاسبات و یمشاهدات ریمقاد یپراکندگ نمودار -11-1شکل 
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 مطالعه مورد هایرودخانه انیجر روزانه یسر یبرا یبرازش یرخطیغ هایمدل دقت یآمار لیتحل -25-1جدول 

 یو خانه  ویه ممایی مدل برازشی RMSE ضريب تبیین ضريب همبستنی

21/1 22/1 41/3 BL(1,11,1,1) 0322- 0312 بایاندوزچای 

23/1 02/1 77/0 BL(1,18,1,1) 0322- 0312 شهرچای 

20/1 24/1 70/4 BL(21,0,1,1) 0322- 0312 نازلوچای 

 بینیپیش 1-5

زمانی مشابه با یفتای  ذشته من های زمانی فرض بر اين اسوت که یفتای مينده سوری  بینی سوری  ی پیش

شو ا پس از تشخیص میهای قبل انجا  بینی براسواس االعاا  تایيخی  ی زمان باشودا به ابای  بهتر پیش می

یا به  tZ ی مدل موی  نظر  مقدای tتوان با وای  کر ن اد  تصا فی به وای مدل و  تخمین پایامترهای من می

 1ميدا  ی اين مطالعه به  ست می tXبه  ست ممد با اامال معکوس تاب  انتقال مقدای  tZ ست موی ا همین که 

تا  30-3های ها محاسبه  ر يدا شکلبینی  بی وريان یوزانه انتخاب و حجم خشکسالیسوال مينده برای پیش 

  هدا بینی شده یا نشان میا ير پیشمق 3-32

 
 3149 تا 3141 سال از یباراندوزچا رودخانه روزانه انیجر شده ینبیشیپ ریمقاد -19-1شکل 
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 3149 تا 3141 سال از یچانازلو رودخانه روزانه انیجر شده ینبیشیپ ریمقاد -15-1شکل 

 

 
 3117تا  3111 سال از یچاشهر رودخانه روزانه انیجر شده ینبیشیپ ریمقاد -13-1شکل 
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 مورد مطالعه هایرودخانه یخشکسال یلتحل یجنتا 1-3

های موی  مطالعه  حجم خشووکی با های منتخب بر یوی یو خانههای یوزانه ايسووتناهبا اسووتدا ه از  ا ه

های محاسبه شده  ی مد  های مختلف براسواس میاننین  یاز مد  وريان محاسوبه  ر يدا حجم خشکی   وا 

برای  های يک یوزه  سووه یوزه  شووش یوزه   ه یوزه  بیسووت یوزه  سووی یوزه  چهل یوزه و شووصووت یوزه   وا 

 ایائه شده استا  22-3تا  20-3های موی  مطالعه  ی وداول یو خانه
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 مترمکعب حسب بر ساله 11 دوره در یباراندوزچا مختلف هایدوام با یخشک حجم شده لیتکم ریمقاد -23-1جدول 

  
 شصت روزه چهل روزه سی روزه بیست روزه ده روزه شش روزه سه روزه یک روزه سال

3152 323911 3112432 2211991 1517191 5331991 3411357 1212372 31511593 

3151 3913542 1511172 3329211 31141421 334344111 27375391 13221211 51337991 

3159 3351133 9127331 4971119 35931731 23154331 19713253 11739399 19333452 

3155 734129 3391121 2119599 1712542 5331732 7133943 4149151 32313531 

3153 747972 2394312 9192353 3134311 31532211 33323711 31141437 37141354 

3157 391311 3713953 1144191 5934172 1331129 33227311 31332912 37124247 

3151 335331 3314312 1114339 9371531 1225211 4494129 4391253 31111119 

3154 3212421 1111172 3341531 31131473 34341113 34315419 29741521 11444953 

3131 791229 3355929 2935153 2941191 1115339 1414452 5131113 3391344 

3133 714343 2293911 1151991 9412113 3139229 3149721 7119315 1973114 

3132 3111991 1393731 3711773 31335319 34257343 27135339 11771111 93111137 

3131 193939 431353 3357352 2751473 9121173 9511911 5372731 5313131 

3139 412133 2991111 9341153 3234319 33253172 35951311 31359711 21351119 

3135 717431 2374111 1113331 5114129 4114452 33579399 32411111 33591314 

3133 3351133 9127331 4971119 35931731 11315243 91721121 51911154 71934491 

3137 3239143 1774313 7371113 33391991 22145799 13133972 11393721 53144552 

3131 3111211 2797521 5935552 1725513 35131111 21394311 22772991 23313473 

3134 3344212 1517191 3344953 31111343 34475311 21152331 15234212 93512211 

3171 342421 3732991 3471719 2392332 9137773 9991431 5143713 3923291 

3173 243331 712172 3213132 3945241 2351123 1733315 9975139 5131521 

3172 231421 321431 341111 211375 134415 952241 531459 339157 

3171 519573 3219933 3217111 3311937 2934273 1239191 1124477 9127537 

3179 922943 3115172 3153552 2717239 5911111 7155212 1511911 4311551 

3175 3217111 2171339 1117313 9337233 3291239 7727333 1432519 33391131 

3173 3173331 1951542 3114742 31371399 37977153 23777321 29734419 11933319 

3177 3111573 5237343 31257911 37313352 13143319 59212442 57451191 13531329 

3171 3545111 9313419 1432331 39532311 21932752 91917419 51344521 37133111 

3174 3131391 5911343 31752911 37117142 11951911 97931119 31115191 12539719 

3111 421331 2197311 1171291 5911111 4111321 4537172 32373152 37237419 

3113 11321 235291 593721 3194731 2533731 9311211 7191111 32911321 

3112 3175311 2323173 9523132 3531321 33234352 32412332 39579133 31145953 

3111 3351991 2745191 5232532 1511911 39449721 23145929 27197121 11251399 

3119 3517153 1533911 3745131 4913319 31373139 34251791 25917391 15111311 

3115 3137742 1129111 5391112 4132943 37323111 31394319 34219442 21151519 

3113 3139532 5972573 31393129 37573152 19344732 91174311 33212353 19722332 

3117 3339372 1117519 5152713 4911531 37513319 29279499 12591311 91541321 

3111 3139532 5972573 31393129 37573152 19344732 91174311 33212353 19722332 

3114 735142 3747419 1941531 5511152 31117352 35311121 34319399 25233719 

 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مترمکعب حسب بر ساله 13 دوره در یشهرچا مختلف هایدوام با یخشک حجم شده لیتکم ریمقاد -27-1جدول 

 شصت روزه چهل روزه سی روزه بیست روزه ده روزه شش روزه سه روزه یک روزه سال

3152 395911 3925311 2722939 9214391 7231513 4574331 33213291 31314374 

3151 141173 2913911 9535173 7357137 32317191 37173519 29199253 11217191 

3159 771311 2224321 1737742 9421413 9357129 3213742 7372139 7143143 

3155 173773 2151721 2159353 2493291 1157343 2513133 2177552 1172713 

3153 3231573 3111431 125419 3112291 3422921 2191737 9127394 3331113 

3157 115291 2113173 1522521 9111713 1117742 31134153 31191442 37959521 

3151 351542 3792311 111112 5914153 31132719 31444142 37913129 23791311 

3154 131313 2971133 1424972 5441473 4334773 31174929 31133391 39123113 

3131 571291 3979191 2114972 2734419 9191321 5342391 5341311 5332911 

3133 393111 3121991 1994452 5139939 7721719 31177519 32931211 39135333 

3132 3147211 1337929 3331431 4733972 37377319 29311599 11971939 19179447 

3131 332912 121121 993519 542914 3171451 3144131 1255371 5144321 

3139 3119211 2413339 5713431 1132599 31213542 33114233 23779521 27414742 

3135 527191 3171111 2947129 9134121 3552573 7122353 4111311 31912731 

3133 3231573 1337929 3331431 4733972 23119113 14979451 34235137 335351535 

3137 3331111 1213321 3257111 31241133 34515191 21133552 13591421 93147339 

3131 913731 3322113 2174391 1113143 9442342 3921119 7945211 1913139 

3134 3311532 1379211 3391191 31112521 31115421 25115111 12152372 11175929 

3171 313133 3427519 1331211 1333991 1132133 1792191 9721579 3157421 

3173 173719 411419 3135111 3351991 3315339 2314575 1319591 9373211 

3172 913291 3214452 2111431 1321131 5211342 3747452 7734955 33531171 

3171 532939 3991211 2713721 1351153 5317311 7927111 4713391 39717111 

3179 715173 2131473 9979353 7395211 31231531 31312719 21291713 24795742 

3175 171432 2225339 1312253 9979353 5171353 7352342 1292531 1419713 

3173 3311311 1933111 3755333 31111152 21323272 27419311 19935732 95932719 

3177 3151211 1414111 7721719 32711573 29911311 19931933 99912421 57377742 

3171 3791119 9172719 1714131 39935452 21172229 14377972 51311111 33222399 

3174 3271111 1515311 7317239 33333911 21171419 11951911 91421152 57551373 

3111 934352 3113319 2199229 2511933 9293531 9514233 1313111 9241233 

3113 12112 45191 349911 115153 313519 3342121 2145211 1914343 

3112 733253 2111111 1399152 5143713 4372911 33174799 31117111 35771125 
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 مترمکعب حسب بر ساله 11 دوره در ینازلوچا مختلف هایدوام با یخشک حجم شده لیتکم ریمقاد -21-1جدول 

 شصت روزه چهل روزه سی روزه بیست روزه ده روزه شش روزه سه روزه یک روزه سال

3152 3339931 2134199 9913911 3971111 31214173 32331211 31235173 31439141 

3151 2123111 5411943 31119372 35544521 11741131 91312191 93311112 39991573 

3159 3254732 2413512 9321991 7337312 33327732 35713143 21147519 29417142 

3155 2114431 2114129 2193133 2111532 2415172 1912372 9319291 9441411 

3153 3735352 5111311 4997191 39173143 34711499 21973311 29572331 21119393 

3157 3743413 9711911 1429253 31933172 21735319 11322531 91555431 55773119 

3151 3311752 1227191 5171353 1412399 37551912 29271233 11797331 91921431 

3154 3422911 5113421 31123721 35951311 27399599 93517929 59327239 35142143 

3131 174552 2943143 9275413 3513452 32239911 37451421 22723972 21913911 

3133 3213132 1339112 9154313 7131119 32239911 37451421 22723972 21913911 

3132 1145732 1947991 35427191 25311991 51924111 71237211 41337419 333231532 

3131 3237173 2594339 1714352 9733311 7417121 31113399 32934291 39991794 

3139 3417732 5321421 4131721 35141129 23137552 11313421 92211719 93513199 

3135 3133799 2491112 9123432 5313943 1123319 1313131 3431191 1233435 

3133 1145732 1947991 35427191 25311991 51924111 37134112 73937321 13344214 

3137 2931352 3475413 31149542 23117311 92411391 33911331 77234112 44429342 

3131 541531 3132933 2977111 1391112 5317311 7113212 7441341 1453371 

3134 2173311 3731111 32231432 34111421 11111521 59432119 34115121 13431532 

3171 712912 3741191 2711133 1115191 9113929 5117552 7234211 1191775 

3173 191172 515139 3137419 3541423 2511922 1111534 1999924 1151345 

3172 131312 753139 3933431 2253519 9121391 5912142 3393247 3494312 

3171 3121419 3333599 3431111 1339721 9391431 5752311 3375543 7921111 

3179 353391 3754319 1143211 5251521 4357742 32544732 35132319 37134195 

3175 3734131 9131211 7113191 4152442 39237212 31341912 21431419 23931531 

3173 2213353 3941131 32122329 21322133 91122211 59221773 72995513 45491139 

3177 1114972 4115521 37171531 24194233 59429911 71171111 311753112 391191331 

3171 1115212 1575211 33594421 27341499 53371912 72227111 41395291 323731421 

3174 1121442 4213191 37935731 21114142 52315291 75353331 311143333 315147991 

3111 3179133 2139331 5931911 1214431 31749329 35372143 37332752 34219442 

3113 337333 571133 3115319 3751421 1539752 5419421 31353313 33771133 

3112 3731929 9111119 1344333 32933131 23121732 22214972 17137342 57532131 

3111 2317742 7299391 31571191 22314313 93232191 51711373 77112113 315344331 

3119 3131972 2113329 5313713 1149133 33721519 29599532 13431752 92743121 

3115 2192119 3934312 33454911 31594233 13323211 91311321 54311111 19971211 

3113 1313352 4423943 34232731 13713111 33341211 17311721 331112191 351511331 

3117 2123752 3249291 33934311 37133972 13991143 95341353 55921342 11111111 

3111 1313352 4423943 34232731 13713111 33341211 17311721 331112191 351511331 

3114 3334799 1333531 3143119 4414953 37235211 21142119 21531342 23577519 
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 هیاروم یشهرچا رودخانه یخشک فرکانس و مدت-شدت هاییمنحن -17-1شکل 

 

 

 هیاروم یباراندوزچا رودخانه یخشک فرکانس و مدت -شدت هاییمنحن -11-1شکل 
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 هیاروم ینازلوچا رودخانه یخشک فرکانس و مدت -شدت هاییمنحن  -14-1شکل 

 

 

 (3149 سال تا) شده ینبیشیپ ریمقاد یبرا یباراندوزچا رودخانه یخشک فرکانس و مدت -شدت هاییمنحن -91-1شکل 
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 (3149 سال تا) شده ینبیشیپ ریمقاد یبرا یچانازلو رودخانه یخشک فرکانس و مدت -شدت هاییمنحن -93-1شکل 

 

 (3117 سال تا) شده ینبیشیپ ریمقاد یبرا یچاشهر رودخانه یخشک فرکانس و مدت -شدت هاییمنحن -92-1شکل 
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 یک روزه خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوام ماکزیمم حجم -91-1شکل 

 

 
 سه روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوام -99-1شکل 
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 شش روزه باراندوزچای در مدت دوامماکزیمم حجم خشکی رودخانه  -95-1شکل 

 

 
 ده روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوام -93-1شکل 
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 بیست روزه مماکزیمم حجم خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوا -97-1شکل 

 

 

 
 سی روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوام -91-1شکل 
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 چهل روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه باراندوزچای در مدت دوام -94-1شکل 

 

 

 
 شصت روزه در مدت دوام باراندوزچایماکزیمم حجم خشکی رودخانه  -51-1شکل 
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 یک روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -53-1شکل 

 

 

 
 سه روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -52-1شکل 
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 شش روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -51-1شکل 

 

 

 
 ده روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -59-1شکل 
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 بیست روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -55-1شکل 

 

 
 سی روزه نازلوچای در مدت دوام دخانهروماکزیمم حجم خشکی  -53-1شکل 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

51 55 57 54 33 31 35 37 34 73 71 75 77 74 13 11 15 17 14 43 41

ی 
شک

 خ
جم

ح
21

زه
رو

سال

نازلو چای

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

51 55 57 54 33 31 35 37 34 73 71 75 77 74 13 11 15 17 14 43 41

ی 
شک

 خ
جم

ح
11

زه
رو

سال

نازلو چای



147 

 

 
 چهل روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -57-1شکل 

 

 
 شصت روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه نازلوچای در مدت دوام -51-1شکل 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

51 55 57 54 33 31 35 37 34 73 71 75 77 74 13 11 15 17 14 43 41

ی 
شک

 خ
جم

خ
91

زه
رو

سال

نازلو چای

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

51 55 57 54 33 31 35 37 34 73 71 75 77 74 13 11 15 17 14 43 41

ی 
شک

 خ
جم

ح
31

زه
رو

سال

نازلو چای



148 

 

 
 یک روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -54-1شکل 

 

 
 سه روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -31-1شکل 
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 شش روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -33-1شکل 

 

 
 ده روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -32-1شکل 
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 بیست روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -31-1شکل 

 

 

 
 سی روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -39-1شکل 
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 روزه چهل شهرچای در مدت دوام ماکزیمم حجم خشکی رودخانه -35-1شکل 

 

 
 شصت روزه ماکزیمم حجم خشکی رودخانه شهرچای در مدت دوام -33-1شکل 
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 Empirical momentوهت بریسی صحت محاسبا   ویه باز شت حجم خشکی یو خانه از  و مزمون 

test   وShapiro-Wik test   چنین وهت براز  همبستنی  ا ه های ممای توصیدی نمونه و مدل استدا ه شدا هم

شده  از براز   رافیکی استدا ه شدا که نتاي  حاصل از هر سه مزمون ذکر شده  صحت محاسبا  مربوط به 

 کندابرموی  حجم خشکی یو خانه یا تايید می

 های صحت سنجی محاسبات حجم خشکی رودخانهنتایج آزمون -24-1جدول 

 آزمون رودخانه
Empirical 

moment test 

Shapiro-Wik 

test 

 اینازلوچ

p-value 1711/1 7021/1 

ُStatistics result 20/0- 27/1 

  یصد 1قبول  ی سطح   یصد 1قبول  ی سطح  نتیجه

 شهرچای

p-value 0222/1 21/1 

ُStatistics result 14/0 7021/1 

  یصد 1قبول  ی سطح   یصد 1قبول  ی سطح  نتیجه

 باراندوز

 چای

p-value 2340/1 20/1 

ُStatistics result 02/0- 7021/1 

  یصد 1قبول  ی سطح   یصد 1قبول  ی سطح  نتیجه

 

های ممای توصیدی  ا هشوده  خصوصیا   وهت براز  همبسوتنی  ا ه های ممای توصویدی نمونه و مدل  

های براز   ا ه شوده با اسوتدا ه از توزي  براز  منتخب  محاسبه شده و همبستنی بین   نمونه تایيخی و  ا ه

 شو اها مزمون میمن
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 حجم خشکی رودخانه نازلوچاینمودار داده های نمونه و داده های برازش داده شده جهت برآورد  -37-1شکل 

 

 
 نمودار داده های نمونه و داده های برازش داده شده جهت برآورد حجم خشکی رودخانه باراندوزچای -31-1شکل 
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 داده های برازش داده شده جهت برآورد حجم خشکی رودخانه شهرچای نمودار داده های نمونه و -34-1شکل 
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 حث ب 9-3

 اهمیت و کاربرد پیش بینی فرآیندهای هیدرولوژیکی 9-3-3

ز منچه که ایيزی و مديريت فرميندهای مختلف هیدیولویيکی استا اما برنامه ی  ابزایی قدیتمند بینیپیش

نی به یوشهای موی  استدا ه مطابق با ساختای که اين موضوع بست میزان  قت من است بو ه اهمیت ويژه برخوی ای 

به  لیل اينکه بیشتر فرميندهای هیدیولویيکی نظیر  بی وريان یو خانه ماهیت  ا ای  و ماهیت اين فرميندها

ممایی  دا  ی حالیکه یوشهاینتوانند  قت قابل قبولی  اشته باشیوشهای وبری و یياضی نمی  استوکاستیک  ایند

ین چن کنندابرموی  میی تبصوی  احتما  یاپایامترهای مدل عف یوشهای یياضی و وبری و استوکاستیک برخ

های زمانی که مبتنی بر یوشهای بینی  بی وريان از یو  سری ی اين تحقیق برای پیشاهمیتی بااث شده تا 

مد   مد   میان مد  و بلندبه صوی  کوتاه هابینییشپ به الوی کلی ممایی و استوکاستیک است  استدا ه شو ا

ماه استا  3تا  1بین پیش بینی حداکار   های کوتاه مد   ماهانه  هدتنی و یوزانهبینیی پیش  .شو انجا  می

با  بیش های بلندمد  غالبینیپیش وهای میان مد   بین سه ماه تا  و سال است بینیبینی  ی پیشپريو  پیش

واند تبینی پن  ساله صوی   رفته که میکه  ی اين مطالعه با تووه به  ویه ممایی مووو  پیش ااز  و سال هستند

 های  بی وريان و خشکسالی  ی مينده یا نمايان ساز اوضعیت یوند فرميند

ن و  یصویتیکه مديراباشد  چون  یيسک پذيریهنر  تواندفرميندهای هیدیولویيکی میبینی مينده پیش

ف مد  يا کوتاه مدتی که تعرياساس مينده بلند  هند و برها یا نقطه تمرکز خو  قرای بینیاين پیشکایشناسان 

یيزی کنند ممکن است به نتیجه مطلوب نرسندا بر ایی های مناب  مبی خو  یا برنامهو بهره هاشده   امنه فعالیت

یيزی مهخو  یا زو تر برنا مسايل مبی کایشناسانشوند ها به  یستی صوی   یرند  بااث میبینیا ر اين پیش اما

نه  ی زمیافزايش  هندا  مختلف نظیر سیعب و خشکسالیهای کنند و شانس خو  یا برای ابوی سالم از بحران

 ابینی و مديريت  ا ه های مختلف هیدیولویيکی  ی نقاط مختلف  نیا کایبر های متعد ی انجا  شده استپیش

بینی  ا ه  ی تراکی  کالیدرنیا و های پیشبا بکای یری یو   2112)نه یاوا وپا ن و همکایان به انوان نمو

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
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بینی و االمینان از نتاي  من مخصوصا  ی مواق   ایای که با اهمیت  ا ن به بخش پیش دحوضه کلرا و نشان  ا ن

  چنین با االمینان از نتايشت و همتوان تاثیر به سزايی  ی مديريت مناب  مب  ی اين حوضه  اسیعب شديد  می

 چنین منها به اين نتیجه یسیدند که برای مديريت بهترها به بهبو  املیا  کانال تراکی پر اختندا همبینیپیش

اين حوضه مبريز پیش بینی ذوب برف  ی فصل بهای که  ی فصل زمستان  ی اين محل انباشته شده است و 

ا  هبینی بای ها موی  نیاز استا منها با پیشبه الوی همزمان  ی ايستناه چنین پیش بینی وريان یو خانههم

های بروز بینییواناب و ذوب برف  سیعب  تقاضای مب مبیایی  ی مينده  یصد اشغال مب  ی هر حوزه یا با پیش

مزايا  ای ون حوضهها  الرح انتقال مب بیبینیسازی و پیششده  ی مينده بریسی کر ه و با االمینان از نتاي  مدل

ها فرصت مناسب از نظر زمانی وهت تصمیم  یری  ی بینیمن یا مطرح کر ندا نتاي  حاصل از پیش معايبو 

ن ها تاثیر مابتی  ی مديريت تامیبینیچنین بیان کر ند که نتاي  پیشها هممن کندامواق  ضرویی یا فراهم می

کع یو خانه کلرا و يک مرکز  های  ی حال انقراض  ای اونهمب شهری  نیروی برقآبی و وريان مزا  برای  

 یر  و اولويت های موثر بر من امل تخصیص انجا  میهای حجم مخزن و  ا هبینیبینی  ای  که با پیشپیش

  یر ابینی تامین مب صوی  میاول نیز با پیش

ای ه بی وريان یو خانه و خشکسالی های سری زمانیتوان به کمک مدلنتاي  اين مطالعه نشان  ا  که می

تواند  ستاوی  مهمی  ی مديريت صحیح بینی کر ا اين موضوع میاحتمالی  یمينده یا با  قت قابل قبولی پیش

یيزی های صحیح  ی اختیای مسوولین مربواله مناب  مبی و تخصیص مناب  مب بو ه و فرصت کافی یا برای برنامه

وی  مطالعه که بحث مينده پژوهی  یياچه ایومیه مطرح بو ه اين تحقیق و تکمیل قرای  هدا به ويژه  ی حوضه م

از الرفی مطالعا  و تحقیقا  تواند ابزای موثری  ی وهت مديريت و احیای  یياچه ایومیه باشدا و توسعه من می

سوب  تبخیر  سیل  ی متعد  نشان  ا ه که پایامترها و فرميندهای مختلف هیدیولویيکی  ينر نظیر بای    ما  با  

کیدیت مب  سطح مب زيرزمینی  تراز مب  یياچه  مب ویو ی و خرووی مخازن و غیره به اين الريق قابل 

ین بر ای یيزی ینتیک  ماشیوشهای نوين  ينر نظیر شبکه اصبی مصنوای  برنامه بینی هستنداسازی و پیشمدل
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  و بلند های میان مدبینیکنند  اما  ی پیشتری ایائه میسازی نتاي  بهپشتیبان و فازی ا رچه  ی فرميند شبیه

مد  نتاي  یضايت بخشی نداشته و  ی اين زمینه کایبر ی نیستندا که الت اين موضوع همانطویی که قبل هم 

اشایه  ر يد اد  تطابق اين مدلها با ماهیت استوکاستیک فرميندهای هیدیولویيکی و تبعیت از یوابط صرفا 

ینی بیو  تلدیق اين مدلها با مدلهای احتما تی بتواند تا حدی نتاي  پیشانتظای میری استا البته یياضی و وب

  یا بهبو  بخشدا

های زمانی سه یو خانه نازلوچای  شهرچای و بایاندوزچای ایومیه واق   ی غرب  یياچه  ی اين تحقیق سری

یسی رببینی وريان یو خانه و تحلیل خشکسالی  ی  ویه ممایی مووو  و مينده سازی و پیشایومیه به منظوی مدل

های زمانی اين مداهیم با استدا ه سازی سریشده استا  ی اين یاستا با تووه به فرض نرمال و ايستايی  ی مدل

 از یوابط کایبر ی  ی هیدیولویی تحلیل  ر يده استا 

ته شده و کایبر ی مزمون یوند هستند که از ممای کندال و کندال فصلی یوشهای شناخ-یو  من

ک ندایندا بدون مزمون یوند و حذف من از سری غیرپایامتريک نشا   رفته و نیازی به فرضیا  یوشهای پایامتري

سازی منجربه خطا  ی مدلتوان به ايستايی سری زمانی  ست يافت و اد  ايستايی سری زمانی زمانی نمی

اند شدا مزمون های ايستايی  ی اين تحقیق وهت االمینان از اين موضوع کایبر ی شدههای زمانی خواهد سری

 ا  بعدی که  ی اين پژوهش به من تووه کندا که به االمینان از صحت نتاي  حاصل از مدل سازی کمک می

است که های زمانی مختلف شده  شناسايی ماهیت وريان یو خانه از نظر یفتای خطی و يا غیر خطی  ی مقیاس

پس از شناسايی ماهیت یفتای خطی يا  ها کمک موثری  اشته باشداتواند  ی انتخاب صحیح مدلاين موضوع می

به الویيکه برای وريانهايی که ماهیت اندا های سری زمانی بر همین اساس براز   ا ه شدهغیرخطی وريان مدل

 ی  غیرخطی موی  استدا ه قرای  رفته استاهای خطی صرفنظر شده و مدل غیرخطی منها مشهو  است از مدل

بینی ها  ی  ویه ممایی مووو  و  ویه ممایی به یوز شده با استدا ه از نتاي  پیشنهايت خشکی وريان یو خانه

هدف از اين فصل  بحث و تحلیل نتاي  بدست ممده  ی قسمتهای مختلف شامل یوند  ها بریسی شده استا مدل
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های براز  شده و خشکسالی و ایائه پیشنها ا  کایبر ی و تکمیلی است که  ی مدل ايستايی  مزمون غیرخطی 

  ا امه مطالب ایائه  ريده استا

 های جریانروند داده 9-3-2

یوزه و یوزانه  ی سه یو خانه موی  مطالعه  01 های وريان  ی چهای مقط  زمانی سا نه  ماهانه یوند  ا ه

بریسی  ر يدا نتاي  حاصل نشان  ا  که وريانا  سا نه هر سه یو خانه یوند نزولی  ایند اما  و یو خانه نازلوچای 

 یصد  اشته و حجم وريانا  سا نه  ی 01و شهرچای  ی اين مقط  زمانی یوند نزولی معنی  ایی  ی سطح 

 ایی ندای  که اين موضوع ممکن است به خاالر اقلیم سر  مرالوب حوضه بایاندوز وند نزولی معنیبایاندوز چای ی

چای و ذخاير بیشتر برف و چشمه های متعد  مب زيرزمینی باشد که توانسته  ی مجموع تا حدی کاهش وريانا  

بریسی یوند وريانهای ماهانه سه یو خانه با استدا ه از کندال  ماهانه و فصلی ماههای مختلف سال یا پوشش  هدا

کندال برای تک تک ماهها نشان  ا  که برای - ای شديدی یا نشان  ا  و نتاي  مزمون منفصلی یوند نزولی معنی

ان سالی  و یو خانه نازلوچای و بایاندوزچای  ی اکار ماههای پايیز  زمستان و کل تابستان یوند وريان یو خانه  ی

استا  ی حالی که برای یو خانه شهرچای ایومیه که به  لیل احداث سد   ایی نزولی بو هاخیر به الوی معنی

 ای  ی فصل پايیز و انتهای تابستان مشاهده بو ه  فقط یوند نزولی معنی 22شهرچای ممای موی  استدا ه تا سال 

به بعد یوند نزولی وريان یو خانه به ماههای  22ال  هد  ی سالیان اخیر از سشده استا اين موضوع نشان می

ووو  خشکسالی و يا بر اشت بیشتر از مناب  مبهای سطحی یا  ی  امرزمستان و تابستان کشیده شده است و اين 

یوزه نیز بریسی شده که نتاي  حاصل  01های تر یوند وريانهای  قیقوهت بریسی  هدا هه اخیر نشان می

 زولی یا برای اين مقیاس زمانی نیز نشان  ا ه استا ای نیوند معنی

های اخیر تغییراتی  ی شکل بایشها به  لیل افزايش  یوه حرای   ی مناالق موی  مطالعه شده  یسال

اشته   های منطقه موی  مطالعهیو خانه يانور یفصل ییرا بر تغ یمهم یرتاث تواندی ما مبای  و  ییرا تغاستا 

ه  یو يشبا افزا  هد یم یلیا تشک یسطح باز یوانا یاز ذوب برف بخش مهم یکه مب ناش يیهاباشدا  ی حوضه
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)لتنماير و همکایان   يابدذخیره برفی حوضه کاسته شده و  ی نتیجه مبدهی حوضه کاهش میحرای  از مقدای 

  و زایع 2103)    کوثری و همکایان2102   صبوحی و همکایان )2100زا ه )از الرفی البری و حسینا  0222

های سر  سال   نشان  ا ند که یوند افزايشی  ما  ی پهنه کشوی ايران به ويژه  ی ماه2104نیستانک و همکایان )

توان تغییرا   مايی یا به انوان يکی از   يل کاهش بایند ی  ی منطقه موی  مطالعه ووو   ای  و از اين یو می

ااث ذخیره بیشتر یالوبت  ی وو شده و مان   ر  هم ممدن شرايط  انست  چراکه ووو  یوند افزايشی  ما ب

های مشابهی  ست يافته و کاهش   نیز به يافته0320پژوه ) ر  ا میراباسی و  ينموی نیاز برای بای  می

 غرب کشوی یا با تغییرا   مايی منطقه مرتبط  انستندابایند ی  ی شمال

وهستانی قرای  رفته اند که بخشی از وريانا  ماهانه و فصلی  ی سه یو خانه موی  مطالعه نیز  ی مناالق ک

ای نشان  ا ند که افزايش  ما سبب کاهش    ی مطالعه0320خلیلی و همکایان )منها ناشی از ذوب برف می باشدا 

ها و ذخاير برفی حوضه ااع  کر ندا نتاي  وريانا  یو خانه شهرچای ایومیه شده و  لیل من یا کاهش بای 

های شمالغرب ايران  ای مبدهی یو خانه  نیز حاکی از یوند کاهشی معنی0322مطالعه میراباسی و  ين پژوه )

 های تحقیق حاضر مطابقت  ای ا بو  که اين نتاي  با يافته

 های زمانی جریان رودخانهایستایی سری 9-3-1

ش های مبی افزايیيزیبرنامههای هیدیولویيکی سبب خواهد شد تا اد  قطعیت  ی ووو  ناايستايی  ی سری

ایی ها و محاسبا  مميابدا به ابای   ينر  یفتای هیدیولویيکی حوضه متداو  از  ذشته خواهد بو  و انجا  تحلیل

های تایيخی بدون  ی نظر  رفتن اثرا  یوند و ناايستايی چندان مطالعا  مهندسی مناب  مب با تکیه بر  ا ه

ی های زمانی هیدیولویيکهای زمانی و ناايستايی سریفرض اساسی ايستايی سریبا تووه به صحیح نخواهد بو ا 

ای هتواند  ی یاستای افزايش  قت و صحت مدلبه ويژه  ی مقیاسهای زمانی کوچکتر از ماه  نتاي  اين تحقیق می

انی های سری زمموی  استدا ه بسیای مدید باشدا چه بسا بسیایی از مطالعا  و تحقیقا  انجا  شده بر یوی مدل

باشد  ها به نتاي   لخواه نرسیدهبه  لیل یاايت نکر ن صحیح شرط ايستايی و يا مزمون االمینان از ايستايی سری
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هم چنین  ی  ا  بعدی اين الرح که شد  غیرخطی بو ن وريان  و يا حتی نتاي  نا یستی ایائه کر ه باشندا

به  لیل اينکه  ی مزمون خطی يا غیرخطی بو ن رفته اند  موی  مطالعه قرای   BDSهای یو خانه توسط مزمون 

BDS ها موی  بریسی قرای  یر  که  ی ها ايستا فرض می شوند  قبل از انجا  مزمون بايستی ايستايی سریسری

 بند بعدی به نتاي  من اشایه شده استا

بایاندوزچای نشان  ا  که  های وريان سه یو خانه نازلوچای  شهرچای و ی اين تحقیق ووو  یوند  ی  ا ه

ها  تغییرا  های هیدیولویيکی موی  مطالعه ناايستا هستند به الویی که  ی میاننین و وایيانس سریسری

حاکی از اين موضوع بو  که قبل از استاندای   PPو  ADF  KPSSمحسوسی اامال شده استا نتاي  هر سه مزمون 

د ها ناايستايی تا حسازی با استاندای  کر ن  ا هبنابراين قبل از مدلها ناايستايی ووو   اشته استا کر ن  ا ه

های ايستايی نشان  ا  که یوزه و یوزانه نتاي  مزمون 01قابل قبولی برالرف شده و  ی سه مقط  زمانی ماهانه  

به نتاي     کهb2111های زمانی استاندای  شده ايستا هستند که اين موضوع با مطالعه وانگ و همکایان )یسر

  خوانی  اشته استاهمهای غرب ایوپا یسیدند مشابهی برای یو خانه

 آزمون غیرخطی 9-3-9

یو  غیرپایامتری برای مزمون همبستنی به انوان يک  BDSنتاي  اين تحقیق نشان  ا  که کایبر  یو  

از مطالعا  انجا  که  من یوشی موثر و مدید بو ه و ممایهمتوالی و ساختای غیرخطی مووو   ی يک سری زمانی 

تواند  ی تشخیص شد  خطی يا غیرخطی می ينامیک غیرخطی نشا   رفته  ويافته بر یوی تئویی مشدتنی 

واق   ی غرب  یياچه  نتاي  مزمون سه یو خانها بو ن سری های هیدیولویيکی نظیر وريان یو خانه کایبر ی شو 

های سا نه که ماهیت خطی سازی  ا همانی برای مدلهای خطی سری زنشان  ا  که استدا ه از مدلایومیه 

ازی سهای ماهانه که خاصیت بینابینی  ایند بهتر است برای افزايش  قت مدل ایند قابل قبول بو ه اما برای وريان

یوزه و یوزانه از شد  غیرخطی با يی  01 ی حالیکه وريانهای کوتاه مد   اهای غیرخطی استدا ه شو از مدل

  ر  اتوصیه می برای منها های غیرخطی ای بو ه و استدا ه از مدلبرخوی
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 مدل های منتخب سه رودخانه 9-3-5

خطی بر اساس های خطی و غیرهمانطویيکه  ی بخش قبلی اشایه  ر يد مدل های منتخب از بین مدل

 ه پس از کنترلهای سا نه سه یو خاننوع ماهیت وريان صوی   رفته استا لذا مدل منتخب نهايی برای وريان

 صحت مدل و مزمون نکويی براز  به شکل زير بدست ممد:

(1)1                                               نازلوچایمدل منتخب وريان سا نه ) : 0.418t t tAR Z Z  
  

(1)1مدل منتخب وريان سا نه )شهرچای                                                : 0.376t t tAR Z Z  
  

مدل منتخب وريان سا نه )بایاندوزچای                                               
1(1) : 0.464t t tAR Z Z    

کنند که از اين شو  هر سه یو خانه از مدل اتوی رسیو با یسته يک تبعیت میهمانطویی که معحظه می

ای هبینی نمو ه و از نتاي  من  ی بخشاحتی وريانهای سا نه سالهای مينده یا پیشتوان به یمدل سا ه و کایا می

های منتخب نهايی های غیرخطی استدا ه شده که مدلهای ماهانه از مدلاما برای وريان مختلف استدا ه کر ا

 باشند:به شکل زير می

 مدل منتخب وريان ماهانه )نازلوچای                                               

1 2 3 1 1(3,0,1,1) : 0.783 0.111 0.152 ( 0.200 )t t t t t t tBL Z Z Z Z Z            

 مدل منتخب وريان ماهانه )شهرچای                                               

1 1 2 1 1(1,2,1,1) : 0.896 0.335 0.163 (0.012 )t t t t t t tBL Z Z Z             

                                       مدل منتخب وريان ماهانه )بایاندوزچای         
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1 2 3 4 4 1 1(5,0,1,1) : 0.563 0.093 0.027 0.51 0.142 ( 0.100 )t t t t t t t t tBL Z Z Z Z Z Z Z               

-های نازلو و بایاندوز ی وريانهای ماهانه از سه یو خانه یفتای متداوتی مشاهده  ر يد به الویيکه یو خانه

  هد که  وچای از خاصیت وبری بیشتری نسبت به یو خانه شهرچای برخوی ای بو ه و اين موضوع نشان می

تواند شامل چشمه تری برخوی ای است که مییو خانه مزبوی به ويژه بایاندوزچای از مناب  مبی پیوسته و مطمئن

یو خانه شهرچای   هاکه  ی خشکسالی باشدمويد اين مطلب موضوع شايد اين  های متعد  مب زيرزمینی باشدا

های مبی  که اين موض  خو  به اوامل متعد   ينری نظیر بر اشت بو ههای  ينر مسیب پذيرتر از یو خانه

 ا ای افزايش ومعیت و نوع مديريت حاکم بستنی 

های غیرخطی های منتخب غرب  یياچه ایومیه با استدا ه از مدلیوزه یو خانه 01 ی  ا  بعدی وريانهای 

 یز  ی فرمولهای زير ایائه شده استا یوزه ن 01های سازی ورياننتاي  حاصل از مدلاندا سازی شدهمدل

 مدل منتخب وريان 01 یوزه )نازلوچای                                               

1 1 2 1 1(1,2,1,1) : 0.911 0.095 0.111 ( 0.100 )t t t t t t tBL Z Z Z              

 مدل منتخب وريان 01 یوزه )شهرچای                                               

1 1 2 3 4

5 6 1 1

(1,2,1,1) : 0.966 0.245 0.170 0.104 0.086

0.048 0.040 (0.070 )

t t t t t t

t t t t t

BL Z Z

Z

   

   

    

   

    

     

 مدل منتخب وريان 01 یوزه )بایاندوزچای                                               

1 1 2 3 1 1(1,3,1,1) : 0.965 0.302 0.152 0.105 (0.450 )t t t t t t t tBL Z Z Z                

یوز  01یوزه از اين لحاظ که معمو   وی مبیایی بیشتر محصو   منطقه به الوی متوسط  01های وريان

نتاي  حاصل از سه  ای برخوی ای باشدات ويژهتواند  ی مديريت و تخصیص مب کشاویزی از اهمیمی باشد  می
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های منتخب شباهت یوزه برای هر سه مدل يکسان بو ه و نوع مدل 01مدل نشان  ا  که تقريبا یفتای وريانهای 

مب  ی  یيزیتواند  ی مديريت يکپایچه سه یو خانه از نظر تخصیص و برنامهنز يکی بهم  اشتندا اين موضوع می

بر اشت از مناب  مبی سطحی مدنظر قرای  یر ا بطویيکه از مدل ها نمايان است وريان های فصول کشاویزی و 

یوزه هم به بای  و هم به  بی پايه حوضه ها شامل مب زيرزمینی  ذوب برف و يا ندوذ مب از حوضه های  011

عمل حوضه به المجاوی اراق و ترکیه بستنی  ای  و چنانچه مديريت صحیحی  ی مصایف صوی  ننیر   اکس

تواند خیلی سري  اتداق بیدتدا لذا لزو  مديريت صحیح مب  ی بخش ها و  ی نهايت  یياچه ایومیه میخشکی

 کشاویزی  ی اين سه حوضه ضرویی استا

های غرب  یياچه ایومیه با استدا ه از مدلواق   ی  یو خانهسه  یوزانهوريانهای  سازیاما نتاي  مدل

 استخراد  ر يد:يه صوی  زير غیرخطی 

 مدل منتخب وريان یوزانه )نازلوچای                                               

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17

(21,0,1,1) : 0.770 0.066 0.036 0.024 0.009

0.001 0.015 0.047 0.031 0.002 0.022

0.026 0.036 0.012 0.005 0.017 0.029

0.014

t t t t t t

t t t t t t

t t t t t t

t

BL Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z

Z Z Z Z Z Z

Z

    

     

     

    

     

    

 18 19 20 21 1 10.004 0.002 0.017 ( 0.100 )t t t t t tZ Z Z Z           

 

 مدل منتخب وريان یوزانه )شهرچای                                               

1 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

(1,18,1,1) : 0.986 0.094 0.118 0.091 0.043

0.046 0.044 0.049 0.012 0.018 0.022

0.001 0.001 0.028 0.015 0.015 0.011 0.012

t t t t t t

t t t t t t

t t t t t t t

BL Z Z    

     

      

    

     

     

    

     

       17

18 1 10.030 (0.584 )t t t tZ  



    

 

 مدل منتخب وريان یوزانه )بایاندوزچای                                               

1 1 2 3 4 5 6

7 8 10 11 1 1

(1,11,1,1) : 0.991 0.051 0.158 0.091 0.073 0.020 0.052

0.046 0.017 0.030 0.047 ( 0.350 )

t t t t t t t

t t t t t t t

BL Z

Z
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توان  ی کنترل صحت و يا های یوزانه یوشن استا از اين نتاي  میبینی وريانسازی و پیشاهمیت مدل 

لف شرب  کشاویزی و صنعت های مختیيزی های  قیق مناب  مّبی  ی بخش قت ممای  تطويل  ویه ممایی و برنامه

 هاالعمل سري  حوضهاکسا بطویيکه یوزه بو  01تقربیا مشابه وريانهای  سو  وستا نتاي  حاصل از سه مدل

ها بیشتر از شهرچای به بای  العمل یو خانهالبته اکسا نمايان استها و  ی نهايت  یياچه ایومیه به خشکی

 ر  ا  ی نهايت نه یو خانه نازلوچای خاصیت وبری بیشتری مشاهده میهای یوزاهای  ينر بو ه و  ی  ا هحوضه

یوزه  ماهانه و سا نه یا نیز بدست موی ه و نتاي  حاصل یا با 01های یوزانه می توان ممای با استدا ه از نتاي  مدل

اهمیت هر کدا  از های زمانی مقايسه و مدل برتر یا انتخاب نمو ا اما های بدست ممده برای تک تک مقیاسمدل

 بینی خواهد  اشتاسازی و نتاي  پیشها بستنی به اهداف و کایبر های مدنظر به مدلمدل

 خشکی و نتایج تحلیلی 9-3-3

های مربواله های  بی یوزانه استخراد و خشکیهای خشکی یو خانه به کمک مدل میاننین  از  ا ه ا ه

های خشکی منطقه  بهترين تاب  توزي  براز  سازی  ا هیوز  تصحیح و تکمیل شدندا قبل از مدل 01تا  وا  

-بدست ممد و با تووه به مزمون نکويی براز  کلمو روف EasyFitافزای ها با استدا ه از نر متناسب با  ا ه

دا های استدا ه شده انتخاب شاسمیرنف  تاب  لگ پیرسون نوع سه  بهترين تاب  توزي  براز  متناسب با  ا ه

ها  ایند ولی از منجا که توزي  منتخب بايد های خشکی متداو  براز  خوبی بر  ا همختلف  ی  ویه هایتوزي 

نیز  GEVبای و    اما  ويک3های لو  نرمالانتخاب شدا  توزي  3توزي  غالب باشد  توزي     پیرسون نوع 

ها مشاهده نشد که اين زيابی مدلهای  بی یو خانه  ایند و اختعف زيا ی  ی مزمون ایبراز  خوبی بر  ا ه

  مطابقت  ای ا نتاي  0322  و ناظری تهرو ی و همکایان )0322موضوع با نتاي  تحقیق مساادی و همکایان )

های سیعب معرفی کر ا بای یا برتر از توزي  بتا وهت براز   ا ه  نیز توزي  ويک0222تحقیقا   ريدیتس )

 0نان- ی چیا بایند ی پراکند ی خصوصیا   یمطالعه بایند ی فراوانی تحلیل کایبر    نیز با2114يو چین )لی

                                                 
1 - Chia-Nan 
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بهترين تاب  معرفی کر ا نتاي  حاصل  احتما تی یاي   هایتوزي  میان یا از 3تیپ  پیرسون لو  توزي  تايوان 

ناظری و خلیلی ها تقريبا قابل قبول استا های تخمین پایامترها نشان  ا  که تما  یو ممایه خی  و  ی یو 

تاب  توزي  براز     پیرسون    های حوضه  یياچه ایومیه  نیز  ی برموی   ویه باز شت خشکی یو خانه0322)

یری  استدا ه کر ند که با نتاي  تحقیق حاضر مطابقت  ای ا وهت بکایتاب  توزي   انتخاب و  01یا از بین  3نوع 

های واله   ز  است اعوه بر ممایه خی  و  همبستنی بین  ا ه قت بیشتر  ی تخمین پایامترهای توزي  مرب

  های حجم خشکی یو خانههای مدل شده نیز بدست ميد تا محاسبا  مربوط به  ویه باز شت  ا هتایيخی و  ا ه

های منطقه موی  با استدا ه از توزي  غالب  حجم خشکی یو خانه تر و با االمینان بیشتری حاصل شو ا قیق

های مختلف استخراد و نمو ای شد   مد  و فرکانس خشکی یو خانه برای هر یو خانه به عه  ی مد   وا مطال

 صوی  مجزا یسم شدا

سال و به صوی   پن های منطقه موی  مطالعه به اندازه ها   بی یوزانه یو خانهبعد از استخراد خشکی

  نمو ایهای شد   مد  و فراوانی حجم خشکی بینییشهای تایيخی و پبا استدا ه از  ا ه بینی شدایوزانه پیش

 یو خانه به یوز یسانی شدا

های نازلوچای و بایاندوزچای نمو ایهای به یوز یسانی نشان از کاهش حجم خشکی یو خانهنتاي  حاصل از 

مد   وا    ی نمو ایهای به یوزیسانی شده و  ی به الوی ماال  ی و افزايش حجم خشکی یو خانه شهرچای بو ا

بایاندوزچای و نازلوچای  به  هایحجم موی  خشکی  ی یو خانه سال  01111یوزه با  ویه باز شت  01مشتر  

میلیون مترمکعب افزايش خواهد  7میلیون مترمکعب کاهش و  ی یو خانه شهرچای حدو   02و  22ترتیب حدو  

های متی  ای  که اين ندوزچای و نازلوچای  ی سالهای بایاافزايش  بی یو خانه که اين نتاي    لت بر  اشتا

و اوامل مسااد  مهم احتما  با افزايش یيز  نزو   ووی  افزايش حقابه زيست محیطی و پايین  ست یو خانه

کاهش  بی  های متی یو خانه شهرچای حاکی ازپذير خواهد بو ا افزايش حجم خشکی  ی سال ينر امکان

البته  تمهیداتی  ی وهت بهبو  اين وض  صوی   یر اای متی  ای  و لذا  ز  است هیو خانه شهرچای  ی سال
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بايستی به اين نکته تووه  اشت که بدلیل احداث سد بر یوی یو خانه شهرچای ایومیه  ویه ممایی موی  استدا ه 

شته و شايد اين ممای  ا 0322بو ه  ی حالیکه  و یو خانه  ينر تا سال مبی  0322اين یو خانه تا سال مبی 

با تووه به کاهش حجم خشکی لذا اختعف  ی نتاي  حجم خشکی ناشی از اختعف  ویه ممایی تحلیلی باشدا 

های متی با افزايش نزو   ووی توان تقريبا نتیجه  رفت که  ی سالهای بایاندوزچای و نازلوچای مییو خانه

 یری کر  که افزايش حجم شهرچای نیز تعمیم  ا  و نتیجهتوان برای یو خانه یوبرو هستیم و اين نظريه یا می

و اد  تطابق  ویه  خشکی یو خانه شهرچای فایغ از یيز  نزو   ووی است و به الوی حتم اوامل غیر البیعی

 اه استبااث اين افزايش شد ممایی من با ساير یو خانه ها
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 یشنهاداتپ 9-2

ینی  بسازی و پیشو به منظوی افزايش  قت مدلنتاي  حاصل از اين تحقیق  ی یاستای تکمیل و توسعه 

 شو  موای  زير  ی اولويت تحقیقا  مينده قرای بنیر :میپیشنها  

 ر    ی یاستای کایبر ی کر ن اين الرح و با تووه به نیاز مينده پژوهی  یياچه ایومیه  پیشنها  می -0

  مدل های واقعی نسبت به ايجاایائه يک سیستم پويا با به یوز کر ن مدل با  ا هبا استدا ه از نتاي  اين الرح و با 

 بینی بای    بی وريان و تراز مب  یياچه ایومیه اقدا  نمو ا پیش

با  شو وهت بریسی اثرا  تغییر اقلیم بر مناب  مب حوضه به ويژه  بی وريان یو خانه پیشنها  می -2

های تایيخی و مينده   يل کاهش يا افزايش  بی و نحوه تغییر اقلیم  ی  ا ه بریسی پایامترهای بای  و  ما

 وريان یو خانه ناشی از تغییر اقلیم بریسی شده و یاهکایهای موی نظر ایائه  ر  ا

شو   ی يک سازی وريان یو خانه پیشنها  میبا تووه به نقش اوامل  ينر هیدیولویيکی  ی مدل -3

وهت مدل سازی و  (Multivariat time series)های چند متغیره سری زمانی تحقیق ودا انه از مدل

  بینی وريان یو خانه و مقايسه نتاي  منها با مدلهای خطی و غیرخطی سری زمانی استدا ه شو اپیش

های هوشمند نظیر بینی وريان یو خانه با استدا ه از مدلسازی و پیششو  نتاي  مدلپیشنها  می -4

های سری زمانی و غیره ایزيابی شده و با نتاي  مدل ANFIS  SVM  Sparse Codingیيزی ینتیک  برنامه

 مقايسه شو ا

شو  با استدا ه از مدلهای مختلف تک متغیره خطی و غیرخطی و مدلهای چند متغیره )با پیشنها  می -1

تراز مب  یياچه ایومیه استدا ه بینی سطح  ینظر  رفتن  بی وريان یو خانه و بای   سری زمانی وهت پیش

 شده و بهترين مدل وهت مديريت حوضه مبريز  یياچه ایومیه ایائه  ر  ا
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 ر    بی وريان همه ها به  یياچه ایومیه پیشنها  میی یو خانهبه منظوی کنترل بهینه وريان ویو  -0

 ی مبحث مينده پژوهی  یياچه ایومیه بینی شده و سازی و پیشهای اصلی منتهی به  یياچه ایومیه مدلیو خانه

 موی  استدا ه قرای  یر ا

های ایائه شده  ی اين تحقیق با تووه به زمان از  ست یفته ممایی الی فرميند تصويب و اورای مدل -7

 ها به یوز شونداشو  برای سالهای ممایی اخیر مدلالرح تحقیقاتی به یوز نبو ه و پیشنها  می

یو  )به انوان يک يک تحقیق  ينر یوند تغییرا   بی وريان یو خانه زیينه شو   یپیشنها  می -2

يت های مديربینی وضعیت اين یو خانه  ی مينده و هم یاستايی اين تغییرا  با برنامهیو خانه پايلو   و پیش

 موی  بریسی قرای  یر ا     و نقش من  ی احیای  یياچه ایومیه حوزه مبريز  یياچه ایومیه

قی های تلدیشو  املکر  مدلهای غیرخطی تلدیقی سری زمانی پیشنها  میا تووه به کایميی مدلب -2

های چندمتغیره پريو يک نظیر و مدل ARMA-ARCH  ARMA-GARCH  BL-ACRHنظیر 

MPAR  CARMA  PARMA های زمانی هیدیولویيکی بریسی  ر  ابینی سریسازی و پیش ی مدل 

های حوزه مبريز  یياچه ایومیه  ی مشابهی خشکسالی هواشناسی و وضعیت بای توان  ی تحقیق می -01

 قرای  ا ا تحلیل ویه تایيخی و مينده یا موی  بریسی و 

بریسی یابطه بین خصوصیا  فیزيو رافیکی حوضه نظیر مساحت  الول مبراهه   انسیته زهکشی   -00

تواند مدنظر تحقیقا  متی موضوای است که میشیب و غیره با شد  غیرخطی بو ن سیستم وريان یو خانه 

 قرای  یر ا

 ی سری زمانی ووو   ای   بهتر   TARهای غیرخطی  ينری هم نظیر مدل با تووه به اين که مدل -02

 ها هم که تاکنون  ی سطح کشوی موی  استدا ه قرای ننرفته  استدا ه شو ااست  ی مطالعا  بعدی از اين مدل
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پايان « ا مطالعه و بریسی خشکسالی  ی مذیبايجان شرقی به یو  هربست0322مقايی يوسف مبا   لا  ا0

 نامه کایشناسی ایشد یشته مبیایی و زهکشی   انشکده کشاویزی   انشناه تبريزا

سا نه حوزه های استوکاستیک منطقه ای وريان ا مدل0324ابريشمچی  اا تجريشی   ا چهره ننای  با  ا2

 ا42-17  صدحه 0های مبريز غرب ايرانا مجله المی پژوهشی مناب  مب ايرانا سال اول  شمایه 

 اولین مقا   مجمواه  «اشیراز  باوناه موی ی مطالعه خشکسالی  های نمايه ا بریسی0372 سا امین ا3

 ا0-04صدحه فایس  استان خشکسالی مسائل بریسی تخصصی و مموزشی کای اه

بینی وريان سا نه یو خانه با استدا ه از مدل خو  همبسته ا پیش0322ا خلقی  ا فاخری فر  اا پرويز ل ا4

 ا01-22 :0)02تجمعی میاننین متحر  و ی رسیون فازیا مجله  انش مب و خا  ) انشناه تبريز ا 

استدا ه  ا برموی  مصرف یوزانه مب شهر تهران با0327تابش   ا  ينی   ا خو  خلق  ع دا زهرائی  با  ا1

 ا 17-01  صدحه 2از سری زمانیا مجله المی پژوهشی تحقیقا  مناب  مب ميرانا سال چهای   شمایه 

های مذیبايجان های مرالوب وخشک  ی ايستناها تحلیل فضايی توزي  ماه0320وهانبخش  سا قويدل یا  ا0

 ا3-41  ص 1شرقیا فضای وغرافیايی  سال  و   شمایه 

ا تحلیل یوند تغییرا  بایند ی سا نه و فصلی  ی الی نیم قرن  ذشته  ی 0327  بهنیا  عا يیحسن یضا ا7

 اسدند   انشناه زابلا 01الی 03ونوب ايرانا اولین کندرانس بین المللی بحران مبا 

غربی با تکنیک ا تعیین بیعن مبی استان مذیبايجان0324حصایی ب  خلیلی    غنی پوی ی  قهرمانی اا  ا2

GIS سازمان مديريت و برنامه یيزی استان مذیبايجان غربیاا الرح تحقیقاتی 

های اقلیمی ا ایزيابی کایايی چند نمايه خشکسالی هواشناسی  ی نمونه0322خلیلی  عا بذیافشان  دا  ا2

 )بهای و تابستان ا 42و  42های مختلف ايرانا نیوای  شمایه

کشاویزی وشرب )مطالعه  ا منالیز فرکانس خشکسالی و الرح مخازن برای مصایف0321خلیلی  ا  ا01

 موی ی شهرچای ایومیه ا پايان نامه کایشناسی ایشد   انشکده کشاویزی   انشناه تبريزا
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های سری زمانی بینی یوند خشکسالی هواشناسی توسط مدلا پیش0323خلیلی  ا حصایی با  ا00

 27الی  20ايرانا  )مطالعه موی ی ايستناه سینوپتیک ایومیه ا اولین کندرانس سا نه مديريت مناب  مب

 مبان   انشکده فنی   انشناه تهرانا

مد  و فراوانی خشکسالی و  –ا منالیز منحنی های شد  0320خلیلی  ا فاخری فر  اا حصایی با  ا02

 ای يبهشت   انشناه تبريزا 03الی  00الرح مخازن برای کشاویزی و شربا سومین کننره امران 

ا بریسی تاثیر تغییر اقلیم بر یوی  مای هوا و 0320و  نژا  خلیلی    احمدی ف  بهمنش د  وی ی ا03

وريان یو خانه شهرچای واق   ی غرب  یياچه ایومیه با استدا ه تحلیل یوند و ايستايیا الو  و مهندسی 

 ا27-012  صدحا  4  شمایه 31مبیایی  ولد 

 هایسازی سریدلبینی خشکسالی با استدا ه از ما/ بریسی و پیش0323خلیلی  ا ناظری تهرو ی  ا  ا04

زمانی )مطالعه موی ی: ايستناه سینوپتیک بم ا فصلنامه بین المللی مناب  مب و توسعها سال  و  شمایه 

 ا0323  فروی ين 0)

 های خشکسالیا پايانامها پايش خشکسالی  ی استان خراسان با استدا ه از نمايه0320 یويشی باينی  نا  ا01

  انشکده الو  انسانی و اوتماای   انشناه تبريزا کایشناسی ایشد یشته وغرافیای البیعی 

-زمانی به منظوی تعیین یوند پایامترهای سریا کایبر  مدل0320 و اننه اا اابدی کوپايی دا  وهری عا  ا00

های اقلیمی  ی مينده  ی یاستای مديريت مناب  مبا مجله الو  و فنون کشاویزی و مناب  البیعی )الو  

 ا12-74شانز هم  شمایه پنجاه و نهم  صدحه مب و خا  ا سال 

 هایا بریسی یوند بای  ايران با تکیه بر مشخصه0321 ين پژوه یا فاخری فر  اا مقد  واحد  ا میرنیا  ا  ا07

خشکسالی متئویولویيکیا مجمواه مقا   اولین کندرانس ملی یاهکایهای مقابله با بحران مب  ولد  و   

 شناه زابلااسدند ماه   ان 02و 02زمان 

های هواشناختی  ی ايران با استدا ه از یو  منالیز النوهاا پايان ا بریسی خشکسالی0322 ين پژوه یا  ا02

 نامه  کتری یشته الو  و مهندسی مبیاییا  انشکده کشاویزی  انشناه تبريزا
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 ماییم یو  از با استدا ه سمنان شهرستان خشکسالی بینی پیش و ا پايش0322یحیمیان  ا قان  اا  ا02

 مبا ب  منا کیدیت و زيست محیط مایکفا فصلنامه زنجیره و SPIشاخص 

ا پايش پديده خشکسالی  ی ايران مرکزی 0322یضیئی طا شکوهی عا ثقدیان با  انش کای میاسته پا  ا21

ای و اولین کندرانس ملی تغییر اقلیم  سازمان ا سومین کندرانس منطقهSPIبا استدا ه از شاخص 

 هواشناسی کشویا

های ا بریسی النوی زمانی و مکانی خشکسالی0320یضیئی طا  انش کای میاسته پا ثقدیان با  ا20

 ا21-22  صدحه0  شمایه 31هواشناسی  ی استان سیستان و بلوچستانا مجله المی کشاویزی  ولد 

های  بی وريانا  ومین کندرانس ملی اتعیین مدل سری زمانی  ا ه0323سعیديان یا ابا ی حا  ا22

 ای يبهشت   انشکده کشاویزی   انشناه شیرازا 24الی 23ی مناب  مب و خا ا  انشجوئ

ا پهنه بندی خشکسالی  ی استان اصدهان با استدا ه ای نمايه استاندای  0320سلطانی سا سعا تی سا  ا23

 ا04-07  صدحه 2  شمایه 0بای ا مجله المی پژوهشی الو  و مهندسی مبخیز ایی ايران  سال 

ا تحلیل یوند پایامترهای اقلیمی و تاثیر من بر مناب  مب  ی 0327سا يغمائی لا  صبوحی یا سلطانی ا24

مهر   انشکده مهندسی  21الی  23شهرهای تبريز و ایومیها سومین کندرانس مديريت مناب  مب ايرانا 

 امران   انشناه تبريزا

های زمانیا از سریبینی تغییرا  الويل مد   بی یو خانه کایون با استدا ه ا پیش0372حا  صدقی ا21

 اسدند   انشناه شهید باهنر کرمانا01الی  2اولین کندرانس ملی بریسی یاهکایهای مبایزه با کم مبیا 

ا پهنه بندی فراوانی خشکسالی های حوضه 0322صددیی عا محسنی سایوی  ا ثقدیان با مهدوی  ا  ا20

کندرانس ملی تغییر اقلیم  ا سومین کندرانس منطقه ای و اولین GSI ی محیط  SPIکایون به کمک 

 ا470-472سازمان هواشناسی کشوی  ص 

بینی  بی وريان ماهانه یو خانه کرخه با استدا ه از ا مقايسه پیش0327الرازکای   حا صدق ممیز عا  ا27

 ا10-12: 21زمانی و هو  مصنوایا مجله پژوهش و سازند ی  ی مناب  البیعیا های سرییو 
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لی حوضه مرکزی  یياچه خزی)استان مازندیان ا پاياننامه کایشناسی ا پايش خشکسا0323اابدپوی  ا  ا22

 ایشد  ی یشته وغرافیای البیعی )اقلیم شناسی    انشکده الو  انسانی و اوتماای   انشناه تبريزا

های های اخیر و مناب  مب زيرزمینی  ی  شت قزوينا پژوهشا ایتباط خشکسالی0322ازيزی قا  ا22

 ا030-043حه  صد40وغرافیايی  شمایه 

ا SPI سالی خشک شاخص بینی پیش مختلف هاییو  ا مقايسه0322ایوضی  ا مساادی اا  هقانی اا  ا31

 ا041-007  صدحه 2شمایه  00 خا   ولد و مب حداظت هایپژوهش مجله

ا تولید ممای مبدهی یو خانها مجمواه مقا   اولین کندرانس 0371الیزا ه    ا صلوی تبای عا  ا30

 ا307-341نا صدحه هیدیولویی ايرا

های نروفازی بینی  بی وريان یو خانه با استدا ه از یو ا پیش0327فتح مبا ی اا سعوقه عا مهدوی  ا  ا32

 ا 20-31 : 1)2زمانیا مجله الو  و مهندسی مبخیز ایی ايرانا های سریو مدل

های زمانی ریبینی یوند خشکسالی هواشناسی با استدا ه از سا پیش0321قنبرزا ه لا یضائی حا  ا33

ای بهره بر ایی بهینه از مناب  مب حوضه های )مطالعه موی ی ايستناه تبريز ا اولین همايش منطقه

 شهريوی   انشناه شهرکر ا 01الی04کایون و زاينده یو ا 

چاپ اول  انتشایا   انشناه صنعتی امیر کبیر  اا هیدیولویی پیشرفته0324  اا اراقی نژا   کایمموز  ا34

  اصدحه 404ا )پلی تکنیک تهران 

ا سهم تغییرا  فراوانی وشد  بای  یوزانه  ی یوند بای  0320کتیرايی پ سا حجا  سا ايران نژا  پا  ا31

 ا07-23  صدحه 0  شمایه33ا مجله فیزيک زمین و فضا  ولد 2110تا  0201 ی ايران الی  ویه 

 ا خشکسالی و یاهکایهای مقابله با من  ی ايرانا انتشایا   انشناه تهران  چاپ هدتما0371 کر وانی پا ا30

ی بینا مقايسه  و یو  شبکه اصبی مصنوای و سری زمانی  ی پیش0321کدیل  ا ضیاء تبای احمدی  ا  ا37

ن  بهمن   انشکده مهندسی امرا 4الی 3میزان وريان یو خانها  ومین کندرانس مديريت مناب  مبا 

  انشناه صنعتی اصدهانا
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بینی وريان ماهانه ویو ی به مخزن سد شهید اپیش0321کمالی ا دا شوشتری    ا کمالی ن دا  ا32

ا هدتمین سمینای بین المللی مهندسی Box-Jenkinsهای سری زمانی اباسپوی با استدا ه از مدل

 بهمن   انشناه شهید چمران اهوازا 20الی  24یو خانها 

وی  ایز  خسای  ناشی از خشکسالی بر تولید  ند   يم مبرا 0327حسینی صا قربانی  ا  یيجانی عا  ا32

 ا21-23ا صدحه0327  زمستان04شمایه  شانز هم  سال توسعه  و  ی استان  لستانا اقتصا کشاویزی

 بکای یری با لرستان استان  ی اقلیمی های خشکسالی بندیا پهنه0321نا  خرمیان زند  ا لشنی ا41

 .زابل مب با بحران مقابله یاهکایهای بریسی ملی کندرانس اولین مقا   مجمواه .ممایی هایشاخص

 ا012-020ولد  و   صدحه

محمدی  ا  اواللب یا میااقی فا ا پهنه بندی خشکسالی اقلیمی  ی حوضه مایون با استدا ه از شاخص  ا40

 ویالیم  سازمان هواشناسی کشا سومین کندرانس منطقه ای و اولین کندرانس ملی تغییر اق SIAPممایی 

  SPIهای  شاخص از استدا ه با خشکسالی پايش ا مقايسه0322محمديان ما کوهی  ا م ينه بینی ما  ا42

DI  وPNI مب حداظت های پژوهش شمالی ا مجله خراسان استان موی ی منها )مطالعه بندیپهنه و 

 ا077-024اول  صدحه  شمایه هددهم  خا   ولد و

ای یوند بایند ی  ی استان اصدهانا  ومین همايش ملی اثرا  ا تحلیل منطقه0322 ا  مدیس یا خداقلی ا43

ای يبهشتا مرکز تحقیقا  کشاویزی و مناب  البیعی  30الی  31خشکسالی و یاهکایهای مديريت منا 

 اصدهانا

 های استانا تحلیل یوند و خصوصیا  مکانی شد  خشکسالی0320مرا ی ح یا یوبی  ا فرد زا ه  ا  ا44

 ا27-012صدحه   0 شمایة 04 ايران  ولد بیابان و مرت  تحقیقا  المی پژوهشی فایسا فصلنام 

های زمانی ماهانه پريو يک  ی تولید یواناب ماهانه و مديريت ا کایبر  سری0327میان مبا ی حا افشای عا  ا41

مهر   21الی  23يکپایچه مناب  مب حوضه مبريز کشف یو ا سومین کندرانس مديريت مناب  مب ايرانا 

  انشکده مهندسی امران   انشناه تبريزا
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ا تحلیل یوند تغییرا  وريان مب یو خانه های شمال 0322میراباسی نجف مبا ی  یا و  ين پژوه  یا  ا40

-702  صدحا  4  شمایه 24 ی سه  هه اخیرا مجله مب و خا   انشکده کشاویزی  ولد  غرب ايران

717. 

غرب ايران  ی نیم قرن  ذشتها مجله الو  های شمالا تحلیل بای 0320یا پژوه  میراباسی  یا و  ين ا47

 ا12-73  صدحا  4  شمایه 31و مهندسی مبیایی  ولد 

بندی مکانی بای  و خشکسالی  ی حوضه های مبی استان سیستان و ا  روه0322منتظری  ا غیوی حا  ا42

  انان وهان اسع ایبلوچستانا مجمواه مقا   چهای همین کننره بین المللی وغراف

های خشک و مرالوب  ی شمال غرب ا بریسی  ویه0377سایی صراف با ذوالدقایی حا  .موحد انش ع ا ا42

 ا007-032  ص 2و0  شمایه 2ايرانا مجله  انش کشاویزی  ولد 

های توزي  ا ایزيابی مدل0322زا ه بازایبا   یا ناظری تهرو ی  زا خلیلی   ا ناظری تهرو ی   ا غع  ا11

ا همايش ملی Hyfranهای ای با استدا ه از مدلراز   ی برموی   ویه باز شت  بی حداکار لحظهب

 های کایبر ی  ی الو  و مهندسیاپژوهش

ا معرفی یو   شتاویهای پیشرفته  ی برموی   ویه باز شت 0322ناظری تهرو ی   ا خلیلی   ا  ا10

ايش ملی تاثیر پسروی  یياچه ایومیه بر مناب  های  یياچه ایومیه ا همیو خانه )مطالعه موی ی : حوضه

  مب و خا ا

 ی  SAMS2007ا کایبر  نر  افزای 0322ناظری تهرو ی  ا احمدی فا خلیلی  ا ناظری تهرو ی زا  ا12

بینی  ما و بایند یا اولین کندرانس ملی هیدیولویی مناالق سازی اقلیم مينده کر ستان وهت پیشلمد

 نیمه خشکا سننددا

زمانی  بی یو خانه سومبای با های سریبینی سیعب از الريق  ا ها پیش0322میراربی عا نخعی  ا  ا13

 ا210-201 : 0)4ونکینزا نشريه زمین شناسی مهندسیا  -استدا ه از مدل باکس
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Forecasting River Flow and Drought in Different Time 

Scale (Western Rivers of Urmia Lake) 

Abstract 

By analyzing the historical records of drought phenomenon and with relying on available 

data, probability of drought occurrence in different areas can be estimated and by making plans 

to control and managing drought, reduced problems arising from greatly. In this research using 

daily river flow discharge series of 3 rivers that leading to the west of Urmia Lake (Nazloochai, 

Barandouzchai and Sharhrachai), drought volume time series estimated by using average long-

term method. After initial tests, river drought volume series were fitted by common hydrological 

distribution functions and the log Pearson type 3 was chosen as the best distribution function. 

After selecting dominant distribution, 4 selective distribution parameter estimation methods were 

evaluated and Sundry average (SAM) method used to extract the return period of drought from 2 

to 10,000 years. The results of return period estimation of drought volume showed that the 10000 

years return period of drought volume rivers in Shahrchai, Baranduzchai and Nazloochai rivers 

were 92, 125 and 228 million cubic meters Respectively. Also, in order to investigate the volume 

and return period of droughts in the future, Daily River flow of mentioned rivers used by linear 

time series method were predicted in 1825 days. After calculating the daily river discharge for 

aboverivers, Updated drought volume (historical and forecasted) estimated. The results of 

updated curves showed that the drought volume river in Barandouzchai and Nazloochai Rivers 

were decreased and in another river was increased. In updated curves and in in 60day period with 

1000 years return period, the drought volume river in Barandouzchai and Nazloochai rivers about 

29 and 60 (Mm3) decreased respectively and in Shahrchai river was increased about 7 (Mm3). 

This results due to increasing the flow discharge in Barandouzcjhai and Nazloochai River and 

decreasing the flow discharge in another river. That’s this results were possible by increasing the 

precipitation, increasing the Environmental water rights and etc. in future years. Increase the 

drought volume river in the coming years in Shahrchai River indicate reduced river flows in the 

coming years, so it is necessary to take measures to improve the situation. 

Keyword: Drought Analysis, Log Pearson, Predict, Return Period, Urmia Lake 
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