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فشٍـ گلىاس ،1ػْشاب حدام ،2ؾلي خليلي
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ّذف اص ايي پظٍّؾ ،تشسػي تؿييي الگَّاي تَصيؽ صهاًي تاسؽ دس چٌذ ًوًَِي الليوي فشاخـه ،خـهً ،يوِ خـه ٍ
ًيوِ هشطَب ايشاى(تن ،تْشاى ،ؿيشاص ٍ گشگاى) هيتاؿذ .تشاي ايي هٌػَس ،اتتذا تَصيؽ فشاٍاًي سگثاس اص لحاظ تذاٍم تاسؽ(ػاؾت)،
ٍ ّوچٌيي استفاؼ تاسؽ(هيليوتش) تؿييي گشديذ .ػپغ تا دس ًػش گشفتي ػْن تاسؽّاي ّش ايؼتگاُ دس تَليذ آب لاتل رخيشُ
ػاالًِ ،ووتشيي استفاؼ تاسًذگي(آػتاًِ) خْت تشسػي دس تؿييي تَصيؽّاي صهاًي تاسؽ هـخق گشديذ .ايي حذالل تشاي
ايؼتگاّْاي تن ،تْشاى ،ؿيشاص ٍ گشگاى تِتشتية 10/0 ٍ 10/12،0/5 ،7/0هيليوتش تِدػت آهذ وِ ايي هماديش  ٪50آب آى
حَهِ سا تاهيي هيوٌٌذ .دس اداهِ الگَّاي تَصيؽ صهاًي تاسؽ دس ايؼتگاُّاي تحت تشسػي تا سٍؿْاي تدشتي ّاف ٍ پيلگشين
تؿييي گشديذًذ .هؿادلِي سياهي الگَّاي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تِ كَست هياًگييگيشي(سٍؽ پيلگشين) ٍ احتواالتي(سٍؽ ّاف)
دس هختلات تذٍى تؿذ هحاػثِ گشديذ .همايؼِي هماديش حاكل اص الگَّاي پيـٌْادي تا دادُّاي ٍالؿي ًـاى داد وِ سٍؽ
ّاف ٍ الگَّاي تَصيؽ صهاًي احتواالتي اسائِ ؿذُ تشاي ايؼتگاُّاي تحت تشسػي ًؼثت تِ سٍؽ پيلگشين تطاتك تيـتشي سا
داسًذ.
ًوَداس سگثاس تدوؿي تذٍى تؿذ ،تاتؽ چگالي احتوال ،سگثاس.

 -1واسؿٌاع اسؿذ َّاؿٌاػي وـاٍسصي ،گشٍُ هٌْذػي آب داًـگاُ تْشاى.
 -2داًـياس گشٍُ َّاؿٌاػي هَػؼِ طئَفيضيه داًـگاُ تْشاى.
 -3اػتاد گشٍُ هٌْذػي آب داًـگاُ تْشاى.

ارزیاتي آلَدگي ًیتراتي خاک تر اثر هیساى آب آتیاري ٍ كَد ًیترٍشى

الگَي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تِ هؿٌي تشسػي تغييشات
ؿذت تاسؽ دس تاصُي صهاًي سخذاد سگثاس اػت .آگاّي اص
ايي الگَّا دس هطالؿات وـاٍسصي ،آتخيضداسي ،ػذػاصي،
ؾوشاى ٍ هٌْذػي آتياسي ٍ صّىـي حائض اّويت تؼياس
اػت .تَصيؽ صهاًي تاسؽ دس هطالؿِي فشػايؾ خان ٍ
تَاى ػيل خيضي اًَاؼ هختلف سگثاسّا ًيض ًمؾ داسد.
تشاي هحاػثِ تذُ ػيل ًياص تِ هـخق ؿذى صهاى
تيـتشيي همذاس تاسؽ دس سگثاسّاي ... ٍ12 ، 6 ، 3
ػاؾتِ اػتّ .وچٌيي تؿييي سًٍذ تغييشات ؿذت تاسؽ
دس ايي فَاكل صهاًي الصم اػت .سٍؿْاي هتفاٍتي خْت
تؿييي الگَي تَصيؽ صهاًي سگثاس ٍخَد داسد وِ تِطَس
ولي تِ ػِ تخؾ سٍؽّاي هـاّذُاي ،آهاسي ٍ تلفيمي
لاتل تفىيه هي تاؿٌذ(پلتيش ٍ ّوىاساى  .)2009 ،اص آى
خولِ تِ سٍؽّاي اػتفادُ اص سٍاتط ؿذت_ هذت_
فشاٍاًي( )IDF1دس تؿييي الگَي صهاًي تاسؽ ،تؿييي
الگَي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تا واستشد سٍؽ ًػشي اٍلؼَى
ٍ تشًذػَى( ،)1998هحاػثِي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تا
واستشد سٍؽ صًديشُاي تشٍتوي( ،)2001اًتخاب يىي اص
الگَّاي ًَؼ هَخَد تشاي هٌطمِي طشح ٍايغ هي ٍ
ّوىاساى( ،)1996تؿييي الگَي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تا
اػتفادُ اص دادُّاي هـاّذُاي ،سٍؽ الگَي تشػيوي ٍ
هحاػثاتي اػتشاليا  -اهشيىا ّشؿفيلذ ( ٍ )1962پيلگشين
ٍ ّوىاساى( ٍ )1991سٍؽ اػتفادُ اص احتوال تدشتي
ّاف( )1990هيتَاى اؿاسُ وشد .دس سٍؽّاي ًَيي
هحاػثِي الگَّاي تغييشات ؿذت سگثاس ،اص تلفيك
دادُّاي هـاّذُاي ٍ سٍؿْاي ًَيي تحليل آهاسي هاًٌذ
تحليل خَؿِاي ٍ تشوية آى تا ؿثىِي ؾلثي اػتفادُ
هيؿَد .دس ايي هياى هيتَاى تِ هحاػثات الگَي سگثاس
طشح دس تحميمات پلتيش ٍ ّوىاساى( )2009تشاي طشاحي
فاهالب ؿْشي دس ايالت وثه واًادا ،اؿاسُ وشد وِ دس
آى تا تشوية سٍؽ چاسوي ّاف تشاي سگثاسّاي حذي 1
ػاؾتِ ٍ اػتفادُ اص تحليل خَؿِاي تِ ايي هْن پشداختِ
ؿذُ اػت.
دس حال حاهش دس وـَس ها تِ دليل ًثَد تحميمات
تؼٌذُ دس صهيٌِي تَصيؽ صهاًي تاساى طشح ،تيـتش اص
Intensity- Duration- Frequency
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الگَّاي اسائِ ؿذُ تٍِػيلِي ػاصهاى حفاغت خان
آهشيىا( ٍ )scsيا هٌاتؽ خاسخي ديگش اػتفادُ هيؿَد وِ
هؿلَم ًيؼت ايي الگَّا وِ هخلَف اللين آى ًَاحي
هي تاؿٌذ تا چِ اًذاصُ تِ الگَّاي ٍالؿي هٌطمِ ها
ؿثاّت داؿتِ داسًذ .تِ ؾٌَاى هثال هالىي()2004
الگَّاي اسائِ ؿذُ تِ ٍػيلِ ػاصهاى تحميمات آب
آهشيىا سا تشاي هٌطمِي خشاػاى وِ اص لحاظ ؾشم
خغشافيايي هٌطثك تا ايالت اليٌَي ايي وـَس اػت ،لاتل
تؿوين ًويداًذ.
هطلة لاتل تَخِ ديگش آى وِ تا تَخِ تِ واستشدّاي
هتٌَؼ تَصيؽ صهاًي سگثاس دس تخـْاي وـاٍسصي،
آتخيضداسي ،ؾوشاًي ٍ  ، ...دس اتتذا ايي ػؤال پيؾ هيآيذ
وِ دس آهاس هَخَد تشاي ّش ايؼتگاُ حذ پاييي يا
آػتاًِي سگثاسّا اص لحاظ اًذاصُي تاسؽ چِ ؾذدي
اًتخاب گشدد؟ گشچِ دس اهَس ؾوشاًي تيـتش ،تاسؽّاي
تحشاًي(ػٌگيي) ٍ يا تِ ؾثاست تْتش تاسؽّاي تيؾ اص
حذ هياًگيي هَسد ًػش هيتاؿذٍ ،لي تاسؽّاي ووتش اص
ايي همذاس ًيض دس وـاٍسصي ٍ تٍِيظُ دس هٌاطك خـه ٍ
ًيوِ تياتاًي حائض اّويت اػت .تش ايي اػاع اًتخاب
ووتشيي همذاس سگثاسّا(آػتاًِ) دس ّش ايؼتگاُ(تا تَخِ
تِ اّذاف تحميك) هشٍست هيياتذ.
ّذف پايِاي تحميك حاهش تؿييي ٍ اسائِي الگَّاي
صهاًي تاسؽ دس تذاٍهْاي هؿياس تشاي ايؼتگاُّاي هؿشفي
ؿذُ هيتاؿذ .دس ايي ساػتا دس گام ًخؼت تحليل آهاسي
سگثاسّاي ثثت ؿذُ دس ايؼتگاّْاي هٌتخة اص دٍ
خٌثِي تذاٍم ٍ همذاس سگثاس اًدام گشفت .تش پايِي ًتايح
حاكلِ ٍ تا تَخِ تِ پشؿواسي سگثاسّاي ثثت ؿذُ،
دػتِتٌذي سگثاسّا تش اػاع تذاٍم ٍ اًذاصُ تا دس ًػش
داؿتي هاّيت طثيؿي سگثاسّا تحمك يافتِ ،ػپغ
آػتاًِي هٌاػثي تشاي همذاس تاسؽ تشاي ّش ايؼتگاُ
هحاػثِ ٍ دس ًػش گشفتِ ؿذ .دس گام تؿذ ،اص هياى
سٍؽّاي هَخَد تشاي تؿييي الگَي صهاًي سگثاس،
سٍؽّاي هـاّذُاي پيلگشين ٍ ّاف اًتخاب گشديذًذ.
دسًْايت ،سٍؽ هٌاػثتش اًتخاب ٍ الگَّاي آى سٍؽ
تشاي هٌطمِّاي تحت تشسػي پيـٌْاد ؿذ .الصم تِ روش
اػت وِ هدْض تَدى ايؼتگاّْاي هٌتخة تِ دػتگاُ
تاساى ًگاس ٍ ًيض هتؿادل تَدى تؿذاد سگثاسّاي تشگضيذُ
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ايشاى سا پَؿؾ هيدٌّذ ،خْت هطالؿِ حاهش تشگضيذُ
ؿذًذ .ايؼتگاّْاي تن ،تْشاى ،ؿيشاص ٍ گشگاى ّش يه تِ
تشتية داساي اللين دٍهاتي فشاخـه ،خـهً ،يوِخـه
ٍ ًيوِ هشطَب ّؼتٌذ .طَل دٍسُي آهاسي ايؼتگاّْاي
هٌتخة دس خذٍل ( ٍ )1هَلؿيت آًْا دس وـَس دس ؿىل
( )1آهذُ اػت.

دليل تْشُگيشي اص ايي سٍؽ تِ خاي سٍؿْاي آهاسي ٍ
تلفيمي تَدُ اػت.

اتتذا چْاس ايؼتگاُ تن ،ؿيشاص ،تْشاى ٍ گشگاى تا دس ًػش
گشفتي طيف الليوي هتٌَؼ اص فشاخـه تا هذيتشاًِاي(تش
اػاع طثمِ تٌذي دٍهاستي) وِ دس ٍالؽ  %82اص خان

جذٍل -0تارضْاي ثثت ضذُ طي دٍرُي آهاري هَجَد در ایستگاّْاي تحت تررسي
حذاوثشهمذاس
تاسؽ()mm

حذالل همذاس
تاسؽ()mm

حذاوثش
تذاٍم()hr

حذالل
تذاٍم()hr

تؿذاد تاسؿْا

طَل دٍسُي
آهاسي(ػال)

ًام ايؼتگاُ

46/6
53/3
90/3
75/6

0/1
0/2
0/1
0/1

64/8
84/3
91/1
67/3

0/16
0/08
0/16
0/16

202
480
763
1812

41
39
30
16

تن
تْشاى
ؿيشاص
گشگاى

ضکل -0هَقعیت ایستگاّْاي هٌتخة

فشاٍاًي
هطلك

فشاٍاًي
هطلك

اًذاصُي تاسؽ (هيليوتش)

تذاٍم تاسؽ (ػاؾت)

ضکلً -2وَدار هیلِ اي دادُ ّاي خام تذاٍم ٍاًذازُي تارش در ایستگاُ تن
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اتتذا اطالؾات خام هشتَط تِ اًذاصُ تاسؽ ٍ تذاٍم آى دس
سگثاس ثثت ؿذُي ّش ايؼتگاُ تشسػي ٍ تَاتؽ چگالي
احتوال آًْا تؿييي ؿذ(ؿىل  2تشاي ايؼتگاُ تن اسائِ
گشديذُ اػت) .پغ اص ايي هشحلِ ،تا دسًػش گشفتي سًٍذ
تغييشات فشاٍاًي همذاس ٍ تذاٍم سگثاسّاي ّش ايؼتگاُ ،تِ
دػتِتٌذي اطالؾات اًذاصُ ٍ تذاٍم سگثاس تشاي ّش ايؼتگاُ
تا ّذف واّؾ تؿذاد سخذادّاي تحت تشسػي الذام
گشديذ .تِ لحاظ آهاسي ,طثمِ تٌذي دادُّاي يه خاهؿِ
دس ؿشايطي كحيح اػت وِ سًٍذ تغييشات فشاٍاًي ٍ
هـخلِي ولي خاهؿِ پغ اص طثمِ تٌذي حفع ؿذُ ٍ دس
ٍالؽ ،ؿىل ولي ًوَداس هيلِاي فشاٍاًي ٍ ػتًَي فشاٍاًي
تفاٍت صيادي ًذاؿتِ تاؿٌذ .تٌاتشايي ،پغ اص اؾوال
طثمِتٌذيً ،ياص تِ ػٌدؾ اًطثاق سًٍذ تغييشات فشاٍاًي
دػتِّاي تذاٍم ٍ همذاس سگثاسّاي ّش ايؼتگاُ تا ؿىل
ولي دادُّاي خام تذاٍم ٍ اًذاصُي تاسؽ تشاي آى ايؼتگاُ
هيتاؿذ .پغ اص اطويٌاى اص دسػتي دػتِتٌذي اؾوال
ؿذُ ،تا دس ًػش گشفتي تاسؽّايي وِ دس تيؾ اص %50
آبدّي ايؼتگاُّاي تحت تشسػي ًمؾ داسًذ ،حذالل يا
آػتاًِي تاسؿْاي هَسد هطالؿِ دس تؿييي الگَّاي تَصيؽ
صهاًي سگثاس تشاي ايي تحميك هحاػثِ گشديذًذ.
تشاي ايي هٌػَس دس ّش ايؼتگاُ تش پايِي اطالؾات
خذٍل( ٍ )1دادُّاي خام هَخَد تشاي دٍ هَلفِي استفاؼ
تاسؽ (هيليوتش) ٍ تذاٍم آى دس خذٍل(ً )2يض تْتشيي
تاتؽ چگالي احتوال هَلفِّاي روش ؿذُ اسائِ گشديذُ
اػت .دس گام تؿذ ًوَداس ػتًَي دسكذ فشاٍاًي ًؼثي
هماديش طثمِتٌذي ؿذُ تذاٍم هؿياس تاسؽ تِ ؿشح
خذٍل( )3تْيِ ٍ تْتشيي هٌحٌي لاتل تشاصؽ تش آى
تؿييي ؿذ .ؿاياى روش اػت وِ دػتِتٌذي اؾوال ؿذُ
تش هماديش تذاٍم سگثاس ،دػتِتٌذي هتؿاسفي اػت وِ دس
تيـتش واسّاي آيـٌاػي اص آى اػتفادُ هيؿَد .تِؾٌَاى
هثال تاساى  6ػاؾتِ تِ تاساًي اطالق هيؿَد وِ دس
دػتِي تذاٍهي  4/5تا  9ػاؾت سخ دادُ تاؿذ(وٌذي ٍ
ّوىاساى .)1991،ؿىل( ،)3تشاي ًوًَِ ًوَداس ػتًَي

دسكذ فشاٍاًي ًؼثي سػن ؿذُ تشاي ايؼتگاُ تن سا ًـاى
هيدّذً .وَداسّاي ػتًَي سػن ؿذُ ّش ايؼتگاُ تا
ًوَداسّاي هيلِاي تذاٍم تاسؽ _ فشاٍاًي ٍ ّوچٌيي
تاتؽ چگالي احتوال آى همايؼِ ؿذ ٍ هيضاى اًطثاق
دػتِ تٌذي ّاي اؾوال ؿذُ تا دادُّاي خام هطالؿِ
گشديذ .دس اداهِ ،دادُّاي خام اًذاصُي تاسؽ (هيليوتش)
دس دػتِّاي  5هيليوتشي دػتِتٌذي ؿذُ ،خذٍل
فشاٍاًي دسكذ ًؼثي آًْا تْيِ ٍ ًوَداس ػتًَي هشتَطِ
سػن گشديذ .تِؾٌَاى ًوًًَِ ،وَداس ػتًَي هشتَط تِ
ايؼتگاُ تن دس ؿىل( )4آهذُ اػت .دس ايي لؼوت ًيض
تـاتِ ًوَداس ػتًَي فشاٍاًي دادُّاي دػتِتٌذي ؿذُ
تا ًوَداس هيلِاي دادُّاي خام دػتِتٌذي همايؼِ گشديذ
ٍ تِدليل پيشٍي سًٍذ تغييشات فشاٍاًي دادُ ّاي
دػتِتٌذي ؿذُ تا دادُّاي خام ايي دػتِتٌذي ًيض
پزيشفتِ ؿذ.
هـاّذُ ؿذ وِ دػتِتٌذي تذاٍم تاسؽ هؿياس ٍ استفاؼ
تاسؽ تا دادُّاي خام تطاتك داؿتِ ٍ اؾوال ايي
دػتِتٌذيْا دس هطالؿِ ٍ تْيِي الگَّاي تَصيؽ صهاًي
سگثاس دس ايؼتگاُّاي تحت تشسػي تالهاًؽ اػت.
حذالل يا آػتاًِي تاسؽ ّش ايؼتگاُ ،تاسؿي دس ًػش
گشفتِ ؿذ وِ اص لحاظ آتذّي دس خذٍل فشاٍاًي تدوؿي
همذاس آب ،تيؾ اصً %50مؾ داؿتِ تاؿذ .تذيي تشتية،
تا هشب حذ ٍػط دػتِّا دس فشاٍاًي آى دػتِ ،آتذّي
دػتِ دس حَهِي هَسد ًػش تؿييي گشديذ .ػپغ دسكذ
تدوؿي ايي دادُّا تؿييي ٍ ؾذد هشتَط تِ  %50آتذّي
حَهِ(هياًِ) تِؾٌَاى ؿاخق يا حذالل تاسؽ ،دس ًػش
گشفتِ ؿذ .تشاي هثال ،هحاػثِّاي ايؼتگاُ تن دس
خذٍل( )4آهذُ اػت .تش ايي اػاع ،ؾذد حذالل ٍ يا
هياًِ دس ايؼتگاُ تن  7/0هيليهتش هيتاؿذ .تِ ّويي
تشتية ،تشاي ايؼتگاّْاي تْشاى ،ؿيشاص ٍ گشگاى ًيض
آػتاًِي تؿييي ؿذُ تِ تشتية 10/0 ٍ 12/5 ،10/0
هيليهتش هحاػثِ گشديذ.
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جذٍل -2تاتع چگالي احتوال تذاٍم ٍ اًذازُي تارش ّوراُ تا فراسٌجْاي هرتَطِ
فشاػٌدْا
λ

β

α

-

1/09
13/18
β 2=4.52
11/43
5/30

1/39
0/68
α2=0.49
0/708
0/67

ؿاخق واي هشتؽ

تْتشيي تاتؽ چگالي احتوال تشاصؽ
دادُ ؿذُ تش تذاٍم تاسؽ

ًام ايؼتگاُ

0.084
0/0507
0/087
0/109

Phase_Bi Weibull
Gamma
Weibull
Weibull

تن
تْشاى
ؿيشاص
گشگاى

فشاػٌدْا
λ

β

α

ؿاخق واي
هشتؽ

تْتشيي تاتؽ  PDFتشاصؽ دادُ
ؿذُ تش همذاس تاسؽ

ًام
ايؼتگاُ

0/611

1/06
7/85
β 2=4.0 2
1/02

1/82
0/78
α2=0.66
2/05

0/0742
0/0369
0/123

Phase_Bi Weibull
Gamma
Phase_Bi Weibull

تن
تْشاى
ؿيشاص

β 2=8.95

α2=0.62

0/108

Phase_Bi exponentiall

گشگاى

λ2=0.201
جذٍل  -9حذٍد دستِ ّا در طثقِ تٌذي هعیار تذاٍم تارش
...<36

9_36

9_18

4/5_9

1/5_4/5

...>1/5

حذٍد دػتِ ()hr

48

24

12

6

3

1

ؿاخق دػتِ()hr

هيستوگرام ساعات تداوم هاي استاندارد در ايستگاه بم
100
80

40
20
0
24-48

تذاٍم (ػاؾت)

12.-24

3-6.
6-12.
تداوم(ساعت)

1-3.

0-1.

فشاٍاًي ًؼثي()%

ضکلً -9وَدار ستًَي درصذ فراٍاًي ًسثي تذاٍم تارش هعیار ٍ تْتریي هٌحٌیْاي قاتل ترازش در ایستگاُ تن

درصد فراواني

60

ارزیاتي آلَدگي ًیتراتي خاک تر اثر هیساى آب آتیاري ٍ كَد ًیترٍشى
هيستوگرام بارش دسته ب ندی شده 5ميليمتري در ايِ ستگاه بم
100
80

40

درصد فراواني

60

20
0
25-50.

20-25.

10-15.
15-20.
مقدار بارش(ميليمتر)

5.-10

0-5.

ضکل ً -4وَدار ستًَي درصذ فراٍاًي ًسثي هقذار تارش ( در دستِ ّاي آخر تِ دلیل هعٌي دار ًثَدى فراٍاًي دستِ ّا ،ترخي دستِ ّا
ادغام ضذُ اًذ) در ایستگاُ تن
جذٍل -4آتذّي ٍ درصذ فراٍاًي ًسثي دستِ ّاي  5هیلیوتري در ایستگاُ تن
دسكذ آتذّي ًؼثي

آتذّي ّش دػتِ()mm

هياًِي دػتِ

 %فشاٍاًي

فشاٍاًي هطلك ّش دػتِ

حذٍد دػتِ ّا

30/5
30/7
14
8
6
10/8

327/5
330
150
87/5
67/5
82/5

2/5
7/5
12/5
17/5
22/5
27/5

64/9
21/8
7/9
2/5
1/5
1/4

131
44
12
5
3
3

0-5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-50

تعييه الگًهاي زماوي بارش
ريش پيلگريم
دس ايي سٍؽ ،الگَي تَصيؽ صهاًي تاسؽ دس تذاٍمّاي
هؿياس تِ كَست هياًگيٌي اص سگثاسّا هحاػثِ
هيگشدد(پيلگشين ٍ ّوىاساى .)1991،دس سٍؽ هضتَس دس
هياى سگثاسّا تمؼينتٌذي تِ لحاظ صهاى ٍلَؼ تيـتشيي
ؿذت تاسؽ اًدام ًگشفتِ ٍ تِ تواهي سگثاسّاي اًتخاتي
تِ ؾٌَاى سخذادي هـاتِ تميِ سگثاسّا سفتاس هيؿَد.
هشاحل واس دس ايي سٍؽ تذيي كَست اػت وِ سگثاسّاي
اًتخاتي پغ اص دػتِتٌذي تش هثٌاي تذاٍمّاي صهاًي
هؿياس(خذٍل ،)5تِكَست تيتؿذ تشػين هيؿًَذ .تذيي
هؿٌي وِ هحَس  xتِ دسكذ تدوؿي تذاٍم تاسؽ ًؼثت
تِ ول آى تذاٍم ٍ هحَس  yتِ دسكذ تدوؿي همذاس تاسؽ
ًؼثت تِ ول همذاس آى تاسؽ اختلاف هيياتذ .ػپغ
ًوَداس تدوؿي سگثاسّاي هشتَط تِ ّش تذاٍم ،كشف ًػش
اص ايي وِ ؿذت تاسؽ حذاوثش دس وذام تخؾ سگثاس
تاؿذ ،دس يه ػاهاًِي هختلات سػن هيؿَد .دس
ًْايت ،الگَي تَصيؽ صهاًي هياًگيٌي تشاي ّش يه اص
تذاٍمّاي هؿياس اسائِ گشدد .تذيي هٌػَس ،الصم اػت وِ
اًذاصُي تاسؽ دس ّش سگثاس دس گامّاي صهاًي  5دسكذ

هحاػثِ ؿَد .تشاي ايي اهش ،يه سٍؽ سػن هٌحٌي
اؾذاد ثثت ؿذُ ،تِدػت آٍسدى هؿادلِي هٌحٌي ٍ
اػتخشاج دسكذ همذاس تاسؽ تشاي صهاى دس تاصُي كفش تا
 100دسكذ تا گامّاي  5دسكذي اػت وِ تؼياس
ٍلتگيش تَدُ ٍ ؾوالً تا تَخِ تِ حدن واس لاتل اًدام
ًيؼت .لزا ،اص سٍؿْاي هياى ياتي تْشُ گشفتِ ؿذ .اًدام
هياىياتي خطي تِ ؿشح خذٍل(ً )6ـاى داد وِ ايي
سٍؽ هياىياتي هطلَب ًثَدُ ٍ خطاّايي سا ًـاى
هيدّذّ .واى گًَِ وِ دس خذٍل( )6هـاّذُ هيؿَد
دسكذ تدوؿي همذاس تاسؽ تيي  25 ٍ 20دسكذ صهاًي
ًاگْاى اص تيؾ اص  %48تِ حذٍد  %29واّؾ هيياتذ.
ّوچٌيي ،دس فاكلِي  75تا  85دسكذ صهاًي همذاس
تاسؽ اص  %92تِ %89واّؾ هيياتذ .تِ ّويي هٌػَس اص
1
سٍؽ هحاػثات ؾذدي چٌذ خولِايّاي الگشاًظ
اػتفادُ ؿذ(وَستيغ ٍ پاتشيه .)1997 ،الگَسيتن
دسًٍياتي الگشاًظيىي اص دليكتشيي ٍ پشاػتفادُتشيي
الگَسيتنّا دس صهيٌِي دسٍى ياتي ٍ تمشية تَاتؽ اػت.
دس اييسٍؽّ ،ش تاتؽ تِ كَست تشويثي خطي اص

l Lagrangian Polynomial
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هثال لثل آهذُ اػتّ .واى گًَِ وِ دس ؿىل()6
هـاّذُ هيؿَد ،اؾذاد هحاػثِ ؿذُ تا سٍؽ الگشاًظيي
تِ اؾذاد ٍالؿي تؼياس ًضديه هيتاؿٌذ .ؿىل()7
الگَّاي هياًگيي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تذاٍمّاي اػتاًذاسد
سا تشاي ايؼتگاُّاي تحت تشسػي تِ سٍؽ پيلگشين ًـاى
هيدّذ.

چٌذخولِايّاي هضتَس هَػَم تِ چٌذخولِايّاي
الگشاًظ 1تمشية صدُ هيؿَد.
ؿىل( )5لضٍم اػتفادُ اص ايي سٍؽ سا هـخق
هيػاصد .هؼيش ' ABBهٌحٌي تشاصؽ دادُ ؿذُ تش
اؾذاد ٍالؿي ٍ 'ً ACBماط حاكل اص هياىياتي خطي ٍ
'ً ADD'Bماط حاكل اص ًمطِياتي الگشاًظيي هيتاؿذ.
دس خذٍل(ً )7يض اؾذاد هحاػثِ ؿذُ تا ايي سٍؽ تشاي

جذٍل  -5ضوار تارضْاي ثثت ضذُ ٍ تحت تررسي در طَل دٍرُ آهاري در تذاٍم ّاي هعیار ایستگاّْاي تحت تررسي
 48ػاؾتِ
6
15
27
7

تؿذاد ول
51
136
288
326

 12ػاؾتِ
7
40
95
124

 24ػاؾتِ
22
40
109
85

 3ػاؾتِ
7
14
8
31

 6ػاؾتِ
8
23
41
70

تذاٍم تاسؽ
ايؼتگاُ تن
ايؼتگاُ تْشاى
ايؼتگاُ ؿيشاص
ايؼتگاُ گشگاى

 1ػاؾتِ
1
4
9
9

جذٍل  -6تخویي هقذار تارش در گاهْاي  %5زهاًي یک رگثار تا رٍش تٌاسة
45
52/7
100
100

40
46/8
95
98/1

35
40/9
90
94/4

30
35/1
85
89/1

25
29/2
80
90/5

20
48/4

15
32/5

75
92/3

70
89/4

'B

10
3/0

5
1/7

65
76/1

دسكذ تدوؿي تذاٍم تاسؽ%
دسكذ تدوؿي همذاس تاسؽ%
60
70/2

55
64/4

50
58/5

C

'D
B

A

D

ضکل  –5هقایسِ ًقاط ٍاقعي رگثار تا هیاى یاتي خطي ٍ هیاى یاتي تا رٍش هحاسثات عذدي
جذٍل -7هقادیر هحاسثِ ضذُ هقذار تارش در گام  %5زهاًي یک رگثار تا كارترد هحاسثات عذدي
45
78/3
100
100

40
78/2
95
97/48

35
78/1

30
78/09

90
96/16

85
94/66

25
52/98
80
93/52

20
47/61
75
92/38

15
23/23
70
88

10
3/23

5
2/09
65
78/7

دسكذ تدوؿي تذاٍم تاسؽ%
دسكذ تدوؿي همذاس تاسؽ%
60
78/6

55
78/5

50
78/4

ارزیاتي آلَدگي ًیتراتي خاک تر اثر هیساى آب آتیاري ٍ كَد ًیترٍشى
100
80
واقعی

40
20
0
100

75

50

25

درصد تجمعی بارش

محاسبه شده

60

0

درصد تجمعی زمان

ضکل  -6هقایسِي ًقاط تِ دست آهذُ از هحاسثات عذدي ٍ اعذاد ٍاقعي

ضکل ً -7وَدار الگَّاي هیاًگیي تَزیع زهاًي تارش تذاٍم ّاي استاًذارد در ایستگاّاي تحت تررسي

ريش هاف
دس سٍؽ تدشتي ّاف ،ؾالٍُ تش تمؼينتٌذي سگثاسّاي
اًتخاتي تشاػاع تذاٍمّاي هؿياس ،دس ّش يه اص دػتِّا،
دػتِتٌذي ديگشي ًيض تش اػاع صهاى ٍلَؼ حذاوثش
ؿذت تاسؽ كَست هيگيشد(ّاف .)1990 ،ؿيَُي واس
تذيي كَست اػت وِ سگثاسّا سا تِ چْاس دػتِ تمؼين
هيوٌٌذ .ايي دػتِتٌذي تش ايي اػاع اػت وِ تيـتشيي
ؿذت تاسؽ دس وذام چاسن صهاًي تِ ٍلَؼ پيَػتِ تاؿذ.
دس ّش يه اص دػتِّاي خذيذ همذاس ٍ ديشپايي تي تؿذ
ؿذُي سگثاسّا تِ كَست دسكذ تدوؿي سا دس يه ًوَداس
سػن هيوٌٌذ .ػپغ هماديش تاسؽ تِ دػت آهذُ دس گام
صهاًي  5دسكذ(دس تاصُي كفش تا  100دسكذ صهاًي)

تشاي ّش تاسؽ دس دػتِتٌذي خذيذ سا تِ كَست ػتًَي
هشتة وشدُ ٍ دادُّاي ّش ػتَى سا تِ تشتية ًضٍلي
تٌػين هيوٌٌذ .دس پي آى ،تا اؾوال ساتطِي احتوال
تدشتيً ،وَداس سگثاسّاي ّش تذاٍم ،دس چاسوْاي هختلف
دس احتواالت  90.... - 20 -10سػن هيؿًَذ .ؿىل()8
ًوَداس ايي احتواالت سا دس چاسوْاي هختلف تذاٍم 12
ػاؾتِي گشگاى تِ ؾٌَاى ًوًَِ ًـاى هيدّذ.
دس اداهِ ،تشاي اًدام همايؼِّاي تيـتش ،الگَّاي تِ
دػت آهذُ دس تذاٍهْا ،چاسوْا ٍ احتوالّاي هختلف تا
تَخِ تِ اّذاف تحميك تِطَس هؼتمل دس يه دػتگاُ
هختلات سػن هيگشدًذ .دس ؿىل( )9تَصيؽ صهاًي سگثاس
دس ايؼتگاُ گشگاى تا احتوال تدشتي  50دسكذ دس
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تذاٍمّاي هختلف دس چاسنّاي هَخَد دس يه ػاهاًِي
هختلات تشاي ايؼتگاُ گشگاى سػن گشديذُ اػت .ايي
ؿىل اهىاى همايؼِي الگَي تَصيؽ صهاًي سگثاسّاي تا
احتوال  50دسكذ دس ّش چاسن سا هوىي هيػاصد ٍ
تاثيش تذاٍم تش الگَّاي تاسؽ دس چاسنّاي هختلف سا
هـخق هيوٌذ .دس گام تؿذي تشاي همايؼِ احتواالت
 50دسكذ ّش تذاٍم ٍ تشسػي ًمؾ چاسنّا تش الگَّاي
تاسؽ ،تَصيؽ صهاًي سگثاسّاي احتوال  50دسكذ

چاسنّاي ّش تذاٍم دس ايؼتگاُّاي تحت تشسػي
اًتخاب ٍ دس يه ػاهاًِي هختلات سػن هيگشدد .تشاي
ًوًَِ ،الگَّاي تِ دػت آهذُ تشاي ايؼتگاُ گشگاى دس
ؿىل( )10آهذُ اػت .دس آخش ًيض الگَّاي تَصيؽ صهاًي
سگثاسّا دس احتوال  50دسكذ ّش ايؼتگاُ كشف ًػش اص
تذاٍم دس يه ػاهاًِ هختلات سػن ؿذ وِ دس
ؿىل(ً ،)11وَداس هشتَط تِ ايؼتگاُّاي تحت تشسػي
آهذُ اػت.

ضکل ً -8وَدار الگَّاي رگثار در چاركْاي هختلف ایستگاُ گرگاى

ارزیاتي آلَدگي ًیتراتي خاک تر اثر هیساى آب آتیاري ٍ كَد ًیترٍشى

ضکل ً -9وَدار الگَّاي  % 51رگثارّا در تذاٍهْاي هعیارچارکّاي هختلف ایستگاُ گرگاى( ًوَدارّا تٌْا در چارکّا ٍ
تذاٍمّایي كِ رگثار قاتل هالحظِ داضتِ اًذ( تیص از  4رگثار) رسن ضذُ اًذ)

ضکل ً -01وَدار الگَّاي تَزیع زهاًي تارش در احتوال  51درصذ چارکّاي هختلف تذاٍمّاي هعیار ایستگاُ گرگاى
( ًوَدارّا تٌْا در چارکّایي كِ رگثار قاتل هالحظِ داضتِاًذ(تیص از  4رگثار) رسن ضذُ اًذ)
نمودار احتمال  % 05تداوم های مختلف ايستگاه گرگان
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نمودار احتمال  %05تداوم های مختلف تهران

نمودار احتمال  %05تداوم های مختلف شيراز
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ضکلً -00وَدار احتوال  51درصذ تَزیع زهاًي رگثارّا در ایستگاُّاي تحت تررسي صرف ًظر از تذاٍم ٍ چارک تارش
(ًوَدارّا تٌْا در چارکّا ٍ تذاٍمّایي كِ رگثار قاتل هالحظِ داضتِ اًذ( تیص از  4رگثار) رسن ضذُ اًذ)

وتايج
الف) تَصيؽ آهاسي حاون تش ًوَداس هيلِاي ٍ ػتًَي اًذاصُ
ٍ تذاٍم تاسؽ دس فشاٍاًي هطلك ٍ دسكذ فشاٍاًي ًؼثي
دادُّا وواتيؾ تِ ؿىل  jهؿىَع هيتاؿذ ،يؿٌي تا
افضايؾ اًذاصُ ٍ تذاٍم تاسؽ ،اص فشاٍاًي سگثاسّا واػتِ
هيؿَد .ايي ٍهؿيت تغييشات دس دادُاي دػتِتٌذي ؿذُ
تذاٍم ٍ اًذاصُ تاسؽ ًيض هـاّذُ هيؿَد .ايي اهش هؤيذ
كحت تْشُگيشي اص طثمِتٌذيّاي اًدام ؿذُ دس ايي
هطالؿات هيتاؿذ.
ب) پشاوٌذگي ًوَداسّاي تذٍى تؿذ سػن ؿذُ دس سٍؽ
پيلگشين دس ايؼتگاُّاي تحت تشسػي تشاي اوثش تذاٍمّا تِ
حذي اػت وِ اػتفادُ اص ًوَداس هياًگيي تِ دػت آهذُ اص
ايي سٍؽ سا تِ ؾٌَاى الگَي هياًگيي دس ايي تذاٍمّا غيش
هٌطمي هيًوايذ.
ج) تِ خض ايؼتگاُ ؿيشاص دس ػايش ايؼتگاُّا الگَي
هياًگيي دس تذاٍهْاي هختلف تؼياس ؿثيِ تَدُ ٍ دس ٍالؽ
ايي الگَّا هؼتمل اص تذاٍم تاسؽ ّؼتٌذ .يؿٌي هي تَاى
دس ايي ايؼتگاُّا الگَي هياًگيي ولي سا كشف ًػش اص
تذاٍم دس ًػش گشفت وِ تا تَخِ تِ هطلة لثلي ايي ؾول
هٌطمي تِ ًػش ًويسػذ.
ت) ًػش تِ ّواٌّگي تْتش سٍؽ ّاف تا طثيؿت سگثاسّاي
ايؼتگاّْاي تحت تشسػي پيـٌْاد هيؿَد .دس ايي سٍؽ
چاسن تا تيـتشيي فشاٍاًي هَسد ًػش لشاس گيشد ٍ دس
تشًاهِسيضيّا دس كَست فمذاى آهاس وافي اص ايي الگَ
اػتفادُ گشدد.
ث) تا همايؼِ ًوَداس احتوال تدشتي  % 50دس سٍؽ ّاف
هـاّذُ هيؿَد وِ تِ خض تذاٍم  48ػاؾتِ تْشاى ،ػايش
تذاٍمّاي ايؼتگاُّاي تحت تشسػي ؿثاّت صيادي تِ ّن

ًذاسًذ؛ لزا تشاي ّش تذاٍم تايؼتي اص الگَي اسائِ ؿذُ ّواى
تذاٍم اػتفادُ وشد.
ج) دس ؾيي حال تا همايؼِ ًوَداس احتوال تدشتي%50
چاسنّا دس تذاٍمّاي هختلف ايي ًتيدِ حاكل
هيآيذ وِ ّوِ الگَّاي  % 50چاسنّاي هختلف تْشاى ٍ
گشگاى تؼياس ؿثيِ تِ ّن تَدُ ٍ هيتَاى ايي الگَّا سا دس
كَست فمذاى يىي تِ خاي ديگشي خايگضيي وشد .دس
ايؼتگاُ ؿيشاص ايي اهش تٌْا دس چاسن دٍم كادق هيتاؿذ.
دس ايؼتگاُ تن ،تِ ؾلت ون تَدى الگَّا اهىاى ايي همايؼِ
ٍخَد ًذاسد.
ذ) دس ايؼتگاّْاي تْشاى ٍ ؿيشاصً ،وَداس ولي احتوال
 %50اسائِ ؿذُ تؼياس ؿثيِ تِ الگَي ػايش تذاٍمّاػت.
ًتيدِ ايي وِ اهىاى خايگضيٌي ايي ًوَداسّا تا ّن ٍخَد
داسدٍ ،لي ايي اهش تشاي ايؼتگاُ گشگاى كادق ًيؼت

بحث ي وتيجه گيري

دس تؿييي الگَّاي تَصيؽ صهاًي تاسؽ تا اػتفادُ اص
سگثاسّاي هـاّذُاي يه ايؼتگاُ ،اػتفادُ اص سٍؽ
هحاػثات ؾذدي چٌذخولِاي ّايالگشاًظ ًؼثت تِ
هياىياتي خطي اص دلت تيـتشي تشخَسداس تَدُ ٍ اص تشٍص
خطاّاي احتوالي هيواّذ .لزا ،دس هحاػثات هـاتِ،
تْشُگيشي اص ايي سٍؽ پيـٌْاد هيگشدد .دس همايؼِي دٍ
سٍؽ هـاّذُاي پيلگشين ٍ ّاف ،سٍؽ ّاف تا تَخِ تِ
تفىيه سگثاسّا تش اػاع صهاى ٍلَؼ تيـتشيي ؿذت تاسؽ
ٍ سػن الگَّاي تاسؽ تش پايِي احتوال تدشتيً ،تايح
دليكتش ٍ هٌاػةتشي سا اسائِ هيدّذ .ايي سٍؽ ،دس ؿشايط
دػتشػي تِ آهاس طَالًي هذت سگثاس وِ دس آى اهىاى
دػتِتٌذي سگثاسّا تِ لحاظ صهاى ٍلَؼ حذاوثش ؿذت
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تاسؽ ٍخَد داؿتِ ٍ سٍاتط هحاػثِ احتوال تدشتي ًيض دس
 تِ ؾٌَاى سٍؽ تشتش دس تؿييي،آًْا لاتل اًدام تاؿذ
 ّوچٌيي ًتايح.الگَّاي صهاًي سگثاس هؿشفي هيگشدد
حاكل گَياي ًياص هٌاطك هختلف وـَس تشاي هحاػثِي
الگَّاي تَصيؽ صهاًي سگثاس تَدُ ٍ اػتفادُ اص الگَّاي
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