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تاریخ دریافت1395/11/29:

مقدمه
یکی از انواع خشکسالیها ،خشکسالی هیدرولوژیک است که
در ادامه خشکسالی هواشناسی و با تاخیر زمانی به وقوع میپیوندد.
خشکسالی هیدرولوژیک از طریق کاهش میزان ذخیره آب دریاچهها،
پایین رفتن سطوح آبهای زیرزمینی و کاهش دبی جریان رودخانهای
تشخیص داده میشود و معموال” بر منطقه وسیعی تاثیر میگذارد
[ .]8روشهای متعددی برای تعیین خشکسالی هیدرولوژیک وجود
دارد (جدول شماره) 1
متداولترین تعریف کمی خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس
تبیین یک حد آستانه میباشد که اگر جریان رودخانه کمتر از آن
باشد به عنوان خشکسالی هیدرولوژیک در نظر گرفته میشود [.]21
میجوسکویچ -سوتینوویچ و ماریسیک در تحقیقی به تجزیه و تحلیل
جریان حداقل در پایین دست رودخانه دراوا پرداختند .آنها براي این
تحقیق از دادههاي دبی روزانه ایستگاه دانجی میهولجاك طی دوره
آماری 2007- 1980استفاده کردند سپس با استفاده از روش حد
آستانه  75Qپارامترهاي خشکسالی حجم کمبود ،تداوم ،حداکثر حجم
کمبود و حداکثر تداوم را استخراج نمودند ،نتایج آنها نشان داد توزیع
پیرسون در سطح اطمینان  95درصد بهترین برازش را با دادههای
جریان حداقل دارد[ .]17جريان حداقل يا جريان کم رودخانهای يکي
از شاخصهای مورد استفاده در مطالعه خشکسالي هيدرولوژيک
است .فرهنگ بينالمللي هيدرولوژي جريان کم را به عنوان جريان
آب رودخانه در طول آب و هواي خشک طوالني مدت تعريف میکند
[.]19ولي تعريف عمو میتر آن کمترين جريان متوسط در چند روز
پياپي از قبيل  ،...،180 ،60 ،۳۰ ،۵،۷روزه در طول يک سال است.
علت محاسبه جريان کم براي روزهاي پياپي به حداقل رساندن اثر
تغييرها و نوسانات جريان است [ 1و  2و  .]19در تخمين جريان
حداقل در حوزههایی با طول دورة آماري کوتاه مدت و حوزههای
فاقدايستگاههای اندازهگيري جريان همواره با مشکالتي روبرو هستيم.
در تحليل فراواني سيالب براي کاهش برخي از اين مشکالت از
روشهای منطقهای کردن تحليل فراواني استفاده میکنند و اين در
حالي است که در مورد تخمين جريان حداقل در حوزههاي فاقد
آمار مناسب نيز میتوان از روش منطقهاي بهره برد [ .]7درتحليل
منطقهای روابط يا منحنيهایی براي کل منطقه به دست میآيد و با
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تاریخ پذیرش1396/09/22 :

چکيده
خشكسالي یک پدیده خزنده محیطی است .اين پديده موجب
كمبود آب براي برخي فعاليتها ،گروهها و محيطزيست میشود.
خشكسالي بايستي در مقايسه با شرايط اقلیمی و هيدرولوژيكي
متوسط در دراز مدت مورد ارزيابي قرار گيرد .خشکسالی
هیدرولوژیک از طریق کاهش میزان ذخیره آب دریاچهها ،پایین
رفتن سطوح آبهای زیرزمینی و کاهش دبی جریان رودخانهای
تشخیص داده میشود و معموال” بر منطقه وسیعی تاثیر میگذارد
متداولترین تعریف کمی خشکسالی هیدرولوژیکی بر اساس
تبیین یک حد آستانه میباشد که اگر جریان رودخانه کمتر از
آن باشد به عنوان خشکسالی هیدرولوژیک در نظر گرفته میشود
در این مطالعه از روش حد آستانه ثابت ( 70Qو  )90Qبه منظور
بررسی خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد کرج استفاده
شده است نتایج نشان میدهد که سال  1377یکی از خشکترین
سالها در این حوزه بوده و در ایستگاه کرج در سال 1377
خشکسالی  284روز و در ایستگاه گچسر با  255روز تداوم
داشته است .نتایج نشان میدهد مجموع کمبود آب در آستانه
 70Qدر ایستگاه گچسر برابر با  11/68میلیون مترمکعب ،در
ایستگاه کلوان برابر با  2/75میلیون مترمکعب و همچنین در
ایستگاه کرج  42/44میلیون متر مکعب میباشد همچنین تابع
مقادیر حدی تعمیم یافته ( )GEVبهترین برازش به پارامترهای
خشکسالی را دارد .نتایج این تحقیق میتواند در مدیریت منابع
آب منطقه و همچنین برنامه ریزیهای الزم در جهت جلوگیری و
یا کاهش اثرات خشکسالی منطقه موثر باشد.
 .1استاد ،گروه احياي مناطق خشک و کوهستاني ،دانشکده منابع طبيعي ،تهران
 .2نویسنده مسئول و استادیار دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،پست
الکترونیکtmesbah@alumni.ut.ac.ir :
 .3عضو هیئت علمی ،مربی دانشکده منابع طبیعی  ،دانشگاه جیرفت
 .4دانشجوی دکتری بیابانزایی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
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جدول ( :)1برخی از روشهای استفاده در تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی
Table2. some of method in hydrological drought analysis

شاخص حد آستانه

Threshold Level Index

لشنی زند ( ،)1383سمیعی و همکاران( ،)1385اسدی و همکاران (،)1388بایزیدی و همکاران ( ،)1389بایزیدی
و سی و سه مرده ( ،)1390اسالمیان و همکاران ( ،)1391تی آ لو ( ،)1991جلدسن و همکاران( ،)2000هیسدال
و تاالکسن( ،)2000هیسدال و همکاران ( ،)2001جنگ تی زونک و سی ون ( ،)2001هیدال و همکاران (،)2001
فالیگ(،)2004توکارسزیک و همکاران( ،)2005سالس و همکاران( ،)2005رادیک و میهایلوویچ( ،)2005فالیگ و
همکاران( ،)2006پاندی و همکاران ( ،)2008استروژیک و همکاران ( ،)2009بایزیدی ( ،)2011بایزیدی و همکاران
( )2012و وان اون و وان التن()2012

شاخص SDI
SDI Index

خزایی و همکاران( ،)1389پاندی و همکاران( ،)2008نلبنتیس و ساکیریس ( )2009و طبری و همکاران(2012

شاخص EDI
EDI Index

مقدسی و همکاران(،)1384نصرتی و کاظمی( ،)1390کیم و همکاران ()2009

شاخص ذخیره آب سطحی SWSIعلوی نیا و همکاران ( )1387و بابایی و عبدکالهچی()1390
SWSI Index

شاخص جریان سطحی SFI
SFI Index
شاخص استاندارد روانابSRI
SRI Index

ون و همکاران()2011
غفوریان و همکاران( ،)1390وود و شاکال ( )2008و شماعی زاده و همکاران()1389

 2000-2003رخ داده است [ .]4یاراحمدي در تحقیقی به بررسی
خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبخیز گمبرچاي در استان آذربایجان
شرقی پرداخت و عمده ترین شاخصهای کمبود جریان را با استفاده
از  75Qروش حد آستانه استخراج نمود .نتایج نشان داد که سالهای
 1989 ،1996و  2005به عنوان خشکترین سالها در منطقه مشخص
شدند و با استفاده از آزمون کاي مربع ،توزیع پوآسون و توزیع نمایی
دوگانه جهت محاسبه به ترتیب براي تعداد رخدادهاي خشکی و طول
مدت خشکی مناسب تشخیص داده شدند [ .]22بایزیدي و همکاران
در تحقیقی در حوزه رودخانه کرخه ،با استخراج منحنی تداوم جریان
از سري زمانی دادههای روزانه ایستگاههای هیدرومتري ،دورههای
خشکسالی هیدرولوژیکی را به روش حد آستانه ثابت استخراج و
نتایج را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و در نهایت فراوانی وقوع
خشکسالی هیدرولوژیکی و همزمانی وقوع آن را در زیرحوزههای
مختلف بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که بر اساس تعریف
حد آستانه در بیشتر سالهاي آماري خشکسالی ولو براي دوره کوتاهی
اتفاق افتاده است [ .]3طهماسبی پور و همکاران در تحقیقی با
استفاده از آمار دبیهای متوسط ساالنه طی دوره آماري  37ساله به
بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی در استان لرستان پرداختند و سپس
با استفاده از نرمافزار  HYFAتوزیعهای آماري مختلف را مورد آزمون
قرار دادند که توزیع پیرسون تیپ سه به عنوان توزیع برتر انتخاب
گردید و با مقایسه دبی جریان ساالنه و محاسبه احتمال وقوع در طول
دورههای آماري وضعیت ترسالی و خشکسالی هر یک از ایستگاهها
مشخص گردید [ .]20مفیديپور و همکاران در تحقیقی با استفاده از
شاخصهای ( )SDIو ( )SPIبه بررسی رابطه خشکسالی هواشناسی

داشتن برخي از ويژگيهای حوزه در محلهایی که اندازه گيري جريان
صورت ن میگيرد جريان در محل مورد نظر تعيين میشود .بنابراين در
برنامه ريزيهای مديريت منابع آب و مسائل زيست محيطي بايستي
به تحليل منطقهای خشکسالي و جريانهای کم رودخانهای توجه ويژه
مبذول داشت .برخي از شاخصهای جريان کم از منحني تداوم جريان
استخراج میشوند و برخي ديگر شاخصهای استخراجي از سريهای
زماني هستند [ ]10محققین دیگری با استفاده از روش حد آستانه،
خشکسالی هیدرولوژیکی را در  10رودخانه زیمباوه بررسی نمودند و
اعالم کردند بهترین توزیع جهت تحلیل سریهای جزیی تداوم و حجم
کمبود خشک سالی توزیع نمایی دو گانه میباشد [ .]16در پژوهشی
دیگر محققین با آنالیز فراوانی و ریسک خشکسالی هیدرولوژیکی
از طریق روش حد آستانه توانستند زمان وقوع خشکسالی را به
صورت تصادفی برآورد نمایند که در برنامهریزی و مدیریت منابع
آب کاربرد دارد [ .]13هیسدال در سال  2002با استفاده از سریهای
تداوم جزیی ( )PDSو از طریق مدل سازی مقادیر حدی ( )EVنتیجه
گیری نمودند که مدل سازی حجم کمبود خشک سالی هیدرولوژیک
موفقیت آمیز است[ .]12فالیگ و همکاران در تحقیقی با استفاده از
روش حد آستانه به بررسی پارامترهاي خشکسالی هیدرولوژیکی
پرداختند و سپس آنالیز فراوانی را براي سريهای حداکثر ساالنه حجم
کمبود و تداوم خشکسالی انجام دادند [ .]10بایزیدي در تحقیقی
به بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از روش حدآستانه
در سطح( 70درصد) در  54ایستگاه هیدرومتري واقع در جنوب
غربی ایران پرداخت .براي این آنالیز از دبیهای روزانه استفاده شد،
نتایج نشان داد شدیدترین و طوالنی ترین خشکسالیها در سالهاي
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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تا 36°11´9واقع شده است .این حوزه در تقسیم بندی حوزههای
آبخیز کشور زیر مجموعه حوزههای دریاچه نمک میباشد مساحت
کل محدوده مورد مطالعه  728/83کیلومتر مربع هست .ارتفاع در
این حوزه از بلندترین نقطه آن در دیزین با ارتفاع  4307متر تا
خروجی به ارتفاع 1864متر از سطح دریا متغیر است .متوسط ارتفاع
حوزه با توجه به ارقام نقشه رقومی ارتفاع 2827متر از سطح دریا
محاسبه شده است تراکم زهکشی حوزه کرج 1/7km/km2است.
حوزه آبخیز سد کرج از شمال به حوضه آبخیز چالوس -هراز –
طالقان رود ،از غرب به حوزه آبخیز کردان ،از شرق به حوزههای در
برگیرنده رودخانههای منتهی به تهران و رودخانه جاجرود ،محدود
میشود .رودخانه کرج از شاخههای والیت رود(گاجره) ،وارنگه
رود ،شهرستانک ،ارنگه ،آزادبر ،کندوان ،کسیلنسا ،آسارا ،سپهساالر
تشکیل شده است که همگی از ارتفاعات البرز سرچشمه میگیرند.
بهطورکلی در داخل منطقه مطالعاتی سه ایستگاه هیدرومتری گچسر،
کلوان سیرا ،کرج سیرا وجود دارد که فعال میباشند .مشخصات

و هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترك پرداختند .براي این منظور از
آمار ماهانه  23ایستگاه بارانسنجی و  7ایستگاه هیدرومتري در حوزه
آبخیز اترك استفاده شد .نتایج نشان داد در سطح  99درصد رابطه
زمانی وقوع خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با یکدیگر معنی
دار است و این همبستگی در بازه  3ماهه حداکثر است [ .]18هدف
از این تحقیق تحلیل و بررسی خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه
سد کرج میباشد در این راستا از روش حد آستانه ثابت که یکی
از پرکاربردترین روشهای تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی میباشد،
استفاده شده است.
مواد و روشها
موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه
حوزه آبخیز باالدست سد کرج قسمتی از دامنه جنوبی ارتفاعات
البرز را شامل میشود .در شمال غرب استان تهران و بین طول
شرقی ˝ 51° 5' 38تا ˝ 51°30' 57و عرض شمالي˝35° 52´ 56

جدول -2مشخصات ایستگاههای هیدرومتری در حوزه سد کرج

Table 2. hydrometric stations specifications in Karaj dam basin

مشخصات

Specifications

رودخانه

River

كد

code

طول

length

عرض

width

ارتفاع(متر)

)m( Height

نوع ایستگاه
station

طول دوره آماری(سال)

)year( length period Statistical

نام ايستگاه
گچسر

گاجره

Gachsar

Gajereh

کلوان(سیرا)

كلوان

کرج(سیرا)

كرج

Kalvan ) Sira( Kalavan
)Sira( Karaj

Karaj

254-41

51-20

37-07

2200

هیدرومتری

936-41

51-09

36-01

1790

هیدرومتری

101-41

51-09

36-02

1790

هیدرومتری

hydrometric
hydrometric
hydrometric

87-56
88-69
88-60

شکل -1حوزه آبخیز سد کرج وزیر حوزههای آن
Fig1. Karaj dam watershed and its sub basins
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خشکسالی تداوم داشته است مجموع این توالیها بزرگی یا حجم
کمبود خشکسالی را نشان میدهد .تداوم خشکسالی( )diو حجم
کمبود یا بزرگی ( )Siبه عنوان پارامترهای خشکسالی نقطه ای در
نظر گرفته شدهاند .با در نظر گرفتن سری زمانی دبی روزانه ()Qk
میتوان رابطه بین پارامترهای مدل را به صورت زیر بیان نمود:
()1
DQ = {(Qa-Qk if Qk <Qa

ایستگاههای هیدرومتری منطقه در جدول  2آورده شده است.
روش تحقیق
بررسی همگنی دادههای ایستگاهها
در این پژوهش ابتدا اقدام به جمعآوری آمار دبی روزانه
ایستگاههای هیدرومتری واقع در حوزه گردید .و سپس همگنی و
کیفیت دادههای سری زمانی با آزمونهای آماری ران تست و من-
ویتنی بررسی شد .سپس با استفاده از روش حد آستانه اقدام به
بررسی وضعیت خشکسالی هیدرولوژیک گردید.
روش حد آستانه
روش حد آستانه پرکاربردترین روش براي تحلیل خشکسالی و
کم آبیها بوده به عبارتی این روش پایه و اساس تعریف مشخصات
خشکسالیها و کم آبیها میباشد.
در این روش اگر مقادیر دبی از یک حد آستانه کمتر باشد
خشکسالی و یا کم آبی رخ میدهد .در این روش دورههای باال
و پایین آستانه مشخص شده مورد بررسی قرار میگیرند و در واقع
به این روش ،روش تئوري دنبالهها گفته میشود .مهمترین زمینه
کاربرد تحلیلهای آستانه ي خشکسالی طراحی نیروگاههای آبی،
مدیریت منابع آب ،سیستمهاي تأمین آب ،برنامهریزي آبیاري و
حفظ کیفیت آب میباشد .در این تحقیق سطح آستانه مناسب جهت
استخراج دورههاي خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از منحنی
تداوم جریان( )FDCکه نشاندهنده رابطه بین دبیهای روزانه
و احتمال وقوع آنها ( ≤ ) میباشد ،انتخاب گردید .سطح آستانه
میتواند دبیهایی از منحنی تداوم جریان روزانه بین  95-70درصد
در نظر گرفته شود .اگر تفاضل و مقدار دبی مرجع (حد آستانه) منفی
شود ( )QK-Qa<0بیانگر وقوع خشکسالی است و برای تحلیل
خشکسالی باقی ماندههای منفی مورد استفاد قرار میگیرد .طول
توالی منفی بیانگر تداوم خشکسالی یعنی تعداد روزهایی است که

})Qk≥Qa

∩

if

di

Si= 86/4 ∑j=1 DQ

()2

که در آن  DQکمبود دبی روزانه (متر مکعب بر ثانیه) و  Siبرابر
با حجم کمبود خشکسالی ( iبه 1000متر مکعب) و  86/4ضریب
تبدیل مربوط به مقیاس زمانی است شکل ( 6()2و .)14
گام زمانی به رژیم هیدرولوژیکی منطقه تحت مطالعه بستگی دارد.
با وجود این استفاده از مقیاس روزانه با دو مشکل مواجه میباشد،
اول وابستگی بین خشکسالیها و دیگری وجود خشکسالیهای
جزیی در طی یک دوره خشک طوالنی است .در رابطه با مورد
دوم میتوان گفت در طول یک دوره خشکسالی دبی جریان برای
یک دوره زمانی کوتاه از حد آستانه تجاوز نموده و باعث میشود
خشکسالی به تعداد خشکسالیهای کوچکتر و وابسته تفکیک گردد.
به منظور رفع این مشکل باید از برخی روشهای ادغام سازی استفاده
نمود .روشهای ادغام سازی به سه دسته الف -معیار داخلی()IC
ب -میانگین متحرک ( )MAج -الگوریتم دبی اوج متوالی ()SPA
تقسیم میشوند [ .]8در روش  ICبرای حذف خشکسالیهای جزیی
و ادغام خشکسالیهای وابسته از ضرایب  dmin،αو  tcاستفاده
میگردد α .ضریبی است که برای حذف موارد خشکسالی جزیی به
کار میرود بدین ترتیب اگر در یک خشکسالی حجم کمبود کمتر از
حاصلضرب  αدر حداکثر کمبود مشاهده شده باشد ()si<α-Smax

شکل -2بر اساس روش حد استانه ثابت  Siحجم کمبود خشکسالی و  diمولفههای تداوم

)Fig 2. regard to Constant Threshold Level method ,drought deficit valium )si(and continuation components )di

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

92

سال یازدهم -شماره  -39زمستان 1396

مقدار دبی است .دادههای دبی جریان آب ،به شکل منحنی تداوم
جریان ،به عنوان پیشنیاز ،برای طرحهای مدیریت منابع آب ،از
قبیل طراحی سدها ،نیروگاههای برقآبی ،اجرای عملیات آبخیزداری،
ارزیابی خطر خشک سالی ،و بررسی سالمت زیستبوم رودخانه،
مورد نیاز است در این مطالعه با استفاده از روش ترسیمی و با
استفاده ازدادههای روزانه و رابطه ویبول ()Weibullکه به صورت
زیر بیان میشود منحنی تداوم جریان برای هر ایستگاه ترسیم گردید.
()5
%p= m ×100

آن مورد حذف خواهد شد و مقدار آن معموال” بین 0/005- 0/01
در نظر گرفته میشود  dminنیز حداقل فاصله زمانی است که
خشکسالی جزیی با تداوم مساوی یا کمتر از آن ( )di≤dminحذف
میگردد و معموال” کمتر از  5روز در نظر گرفته میشود  tcزمان
بحرانی نامیده میشود و به نحوی اگر دو واقعه خشکسالی وابسته با
فاصله زمانی  ti<tcبه وقوع بپیوندد با هم ادغام خواهند شد به جای
 tcمیتواند حجم کمبود بحرانی ()scدر نظر گرفته شود .در هر دو
حالت تداوم و حجم کمبود وقایع ادغام شده (  Spoolو  )Dpoolبه
صورت زیر محاسبه میگردد [.]8
dpool=di+di+1+ti
()3
Spool= Si+Si+1
()4
در این تحقیق جهت استخراج خشکسالیها از نزم افزار
 NIZOWKA2003استفاده شد به منظورحذف خشکسالیهای
کوچک و ادغام خشکسالیهای وابسته روش معیار داخلی ( )ICبه
کار رفت که با توجه به تحقیقات فالیگ مقدار  αبرابر با  0/005و
 dminبرابر با  2و  tcبرابر با  5روز در نظر گرفته شد و همچنین با
استفاده از نرمافزار  Easyfitبهترین تابع برازشی از میان توزیعهای
احتماالتی به سریهای حداکثر حجم کمبود و تداوم خشکسالی نیز
رتبهبندی و انتخاب شد.

)(n+1

که در آن  :%pدرصد احتمال تراکمی تجربی برابر یا بیشتر از
داده مشخص
 :mشماره ردیف داده مورد نظر
 :nتعداد دادهها میباشد.
پس از رسم منحنی تداوم جریان برای هر ایستگاه که در شکلهای
( 3،4و  )5نشان داده شده است مقدار  70Qو  90Qبه عنوان آستانه
ثابت جهت بررسی خشکسالی هیدرولوژیک برای هر ایستگاه
استخراج شد و در جدول 3نشان داده شده است.
در ادامه پس از محاسبه مقادیر آستانههای ثابت ( 70Qو )90Q
پارامترهای خشکسالی از قبیل تداوم خشکسالی ،حجم کمبود
و همچنین حداکثر تداوم خشکسالی در یک دوره آماری که
به صورت روز در سال بیان میشود نیز محاسبه گردید و در
جداول( 4و  )5نشان داده شدهاند و همچنین نمودارهای مربوط به
پارامترهای خشکسالی در ایستگاههای مطالعاتی حوزه سد کرج به
منظور بررسی و تحلیل بهتر و دقیق تر در هر دو آستانه انتخابی
یعنی  70Qو  90Qترسیم گردید که در شکلهای ( 6و  )7نشان
داده شده است.
آزمون نکویی برازش پارامترهای خشکسالی هیدرولوژیک
آزمون نکویی برازش جهت تعیین مناسبترین توزیع آماری به
هیدرولوژیک براي هر ایستگاه استخراج شد و در
منظور پیش بینی رفتار دادهها میباشد که در این تحقیق از نرمافزار
است.است.
شده شده
نشان داده
جدول9استفاده
EasyFit
پارامترهای خشکسالی از قبیل مجموع تداوم خشکسالی ،سری

نتایج
بررسی کیفیت دادهها با استفاده از آزمون ران تست
قبل از اقدام به تحليل دادهها الزم است که از کيفيت دادهها
اطمينان حاصل نمود چر ا که بدون ارزيابي صحيح دادهها ،از انجام
تحليلهای آماري نتايج قابل اطميناني به دست ن میآيد .لذا همگني
دادههای سري زماني دبی روزانه در هر ايستگاه با استفاده از آزمون
ران تست بررسی شد که نتایج نشان داد که دادهها از همگنی قابل
قبولی برخوردار هستند.
پس از رسم منحني تداوم جریان براي هر ایستگاه كه در
استخراج دورههای خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از
ثابت( 9،2و  )1نشان داده شده است مقدار Q 09
آستانه هاي
روش شكل
منحنی تداوم جریان ( )FDCنشاندهندة رابطۀ بین فراوانی و
و  Q29به عنوان آستانه ثابت جهت بررسي خشكسالي
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Fig 3- flow continuation curve (FDC) in Gachsar station

93

سال یازدهم -شماره  -39زمستان 1396
دبی (متر

180
160
140
120

شکل  -3منحنی تداوم جریان ( )FDCدر ایستگاه گچسر

Fig 3- flow continuation curve (FDC) in Gachsar station

دبی (متر مکعب بر ثانیه)
دبی (متر مکعب بر ثانیه)

180
Fig 3- flow continuation curve (FDC) in Gachsar station
160
180
140
160
120
140
100
12080
10060
8040
6020
40 0
20 0 5 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 57 62 67 72 77 81 86 91 96
0
درصد احتمال وقوع
0 5 10 14 19 24 29 34 38 43 48 53 57 62 67 72 77 81 86 91 96
درصد احتمال وقوع

شکل -4منحنی تداوم جریان ( )FDCدر ایستگاه کرج

ایستگاه
( ()FDCدر
جریان
منحنی-4تداوم
کرج کرج
ایستگاه
 )FDCدر
تداوم جریان
منحنی
شکل -4شکل

Fig 4- flow continuation curve (FDC) in Karaj station
Fig 4. flow continuation curve(FDC) in Karaj station
Fig 4- flow continuation curve (FDC) in Karaj station

20
دبی(متر مکعب بر ثانیه)
دبی(متر مکعب بر ثانیه)

20
15
15
10
5

0

5

0
3
6
10
13
16
19
23
26
29
32
36
39
42
45
49
52
55
58
62
65
68
71
75
78
81
84
87
91
94
97

0

0
3
6
10
13
16
19
23
26
29
32
36
39
42
45
49
52
55
58
62
65
68
71
75
78
81
84
87
91
94
97

درصد احتمال وقوع

10

وقوع )FDCدر ایستگاه کلوان
جریان (
تداوماحتمال
شکل -5منحنیدرصد

Fig5.کلوان
flowایستگاه
 )continuationدر
curveجریان (FDC
) (FDCتداوم
 in-5Karajمنحنی
 stationشکل
شکل -5منحنی تداوم جریان ( )FDCدر ایستگاه کلوان

جدول  -3برآورد آستانههای هیدرولوژیک با استفاده از منحنیهای تداوم جریان
Table 3. hydrological thresholds estimate using flow continuation curves

نام ایستگاه

رودخانه

name Station

River

گچسرGachsar

گاجرهGajereh

کلوان(سیرا))Sira( Kalvan
کرج(سیرا) )Sira( Karaj

كلوان

1.6

1.14

41-936

0.65

0.48

41-101

4.9

3.7

کد

Kalvan

كرجKaraj

بررسی خشکسالی هیدرولوژیک نیازمند دقت محقق و بررسی
آماری دقیق میباشد زیرا که بهره بردن از مقیاس روزانه با دو مشکل
مواجه میباشد ،اول وابستگی بین خشکسالیها و دیگری وجود
خشکسالیهای جزیی در طی یک دوره خشک طوالنی است .از
طرفی انتخاب سطح استانه نیز میتواند بسیار حائز اهمیت باشد
زیرا با نتایج به دست آمده سطح آستانه در تداوم خشکسالی و
حجم کمبود آب بسیار موثر میباشد بنابراین ضروری است که
با بررسیهای دقیق مقدار حدآستانه را انتخاب نمود همچنین با

حداکثر تداوم خشکسالی ساالنه و تعداد دوره پیوسته خشکسالی
ساالنه در ایستگاههای مورد مطالعه مورد تحلیل قرار گرفت و بهترین
توزیع آماری با استفاده از روشهای کلموگراف-اسمیرونوف،
کایسکوئر در هر حوزه در آستانههای مختلف تعیین گردید
(جدول.)6
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان میدهد استفاده از دادههای روزانه در تحلیل و
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

Code
253-41

Q70

Q90
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آبی  1385از شرایط نرمالی برخوردار بوده و خشکسالی مشاهده
نشده است .اما در بقیه سالهای آماری ایستگاه گچسر بین یک تا
چهار دوره خشکسالی در هر سال مشاهده شده است .حداکثر تعداد
دورههای خشک که در این ایستگاه اتفاق افتاده است  4دوره که
مجموعا”  142روز خشکسالی تداوم داشته است و در سال 1365
نیز این حالت رخ داده است .با بررسی صورت گرفته در سطح
آستانه  90Qسال  1377دارای بیشترین تداوم خشکسالی میباشد
و همچنین سالهای  1368و  1369در هر دو آستانه جز خشک
ترین سالها در طول دوره آماری بوده اند .بررسی نتایج در ایستگاه
هیدرومتری کرج نشان میدهد که بیشترین تداوم خشکسالی با 284
روز در سال  1377در طی  5دوره در این ایستگاه اتفاق افتاده است
همچنین سال  1379با 240روز و سالهای  1375و  1368و 1369
نیز جزء خشک ترین سالها قرار داشته اند در این ایستگاه تعداد

توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص شد در ایستگاه کرج در
سطح آستانه  34 ،70Qدرصد فراوانی خشکسالی میباشد و در سطح
آستانه  15 ،90Qدرصد فراوانی خشکسالی میباشد و در ایستگاه
گچسر در سطح آستانه  27 ،70Qدرصد و در آستانه  10 ،90Qدرصد
فراوانی خشکسالی بود با بررسی دورههای خشکسالی در سریهای
زمانی مشخص میگردد که تعداد دورههای خشکسالی(از گذشته
تا حال) در حال کاهش هستند اما تداوم آنها در حال افزایش است
به عبارتی تعدد خشکسالیها کم میشود اما هر واقع خشکسالی
مدت تداوم بیشتری دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که در ایستگاه
هیدرومتری گچسر سال  1377بیشترین تداوم خشکسالی در طی سه
دوره پیوسته را دارا بوده است .همچنین فراوانی یک ،دو و سه دوره
خشکسالی در کل سری آماری این ایستگاه باالتر بوده که نشان از
تداوم خشکسالی در هر بار وقوع را دارد و در آستانه  70Qفقط سال

جدول  -4محاسبه حداکثر تداوم خشکسالی در آستانههای مختلف در یک دوره در یک سال در حوزه سدکرج
Table 4. estimate of drought continuation maximum in different thresholds in Karaj dam basin in a year

نام ایستگاه

name Station

حداکثر تداوم خشکسالی در سطح
( Q70روز)

سال مورد نظر

year Intended

حداکثر تداوم خشکسالی در سطح ( Q90روز)

سال مورد نظر

drought continuation maximum in Q90

Intended

)level (day

year

drought continuation maximum
)in Q70 level (day
گچسرGachsar

255

1377

152

1375

کلوان(سیرا)

120-110

1378-1377

95-90

1379-1377

)Sira( Kalvan
284

کرج(سیرا)

1377

202

1377

)Sira( Karaj

جدول -5محاسبه تداوم خشکسالی و مجموع کمبود در آستانههای مختلف در ایستگاههای مطالعاتی در حوزه سدکرج

Table 5. estimate of drought continuation and deficit total in different thresholds in studied stations in Karaj dam basin

نام ایستگاه

name Station

مجموع کمبود در آستانه
(Q70متر مکعب)

مجموع تداوم در آستانه
(Q70روز)

Continuation total in Q70

مجموع کمبود در آستانه
(Q90متر مکعب)
deficit total in Q90

(روز)

threshold

threshold

threshold

threshold

1168.65

2875

174.43

1071

275.57

1821

70.29

608

4244.95

3589

835.5

1607

deficit total in Q70

گچسر

Gachsar

کلوان(سیرا)

)Sira( Kalvan

کرج(سیرا)

)Sira( Karaj

مجموع تداوم در آستانه Q90

علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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4244.95

کرج(سیرا) Karaj

3589

1607

835.5

)(Sira

دوره های خشکسالی در ایستگاه گچسر

تداوم خشکسالی ایستگاه گچسر

250
200
150
100

50
1374

1381

1367

1360
1362
1364
1366
1368
1370
1372
1374
1376
1378
1380
1382
1384
1386

0

دوره خشکسالی

6
5
4
3
2
1
0

1360

سال
دوره های خشکسالی ایستگاه کرج
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آزمون نكویي برازش پارامتر هاي خشكسالي

پارامتر هاي خشكسالي از قبیل مجموع تداوم خشكسالي ،

هیدرولوژیک

سري حداكثر تداوم خشكسالي ساالنه و تعداد دوره

جدول  -6آزمون نکویی برازش پارامترهای خشکسالی و انتخاب بهترین توزیع آماری

Table 6. drought parameters fitness test and select of the best statistical distribution

پارامترهای
خشکسالی
Drought

بهترین توزیع آماری در آستانهQ90

بهترین توزیع آماری درآستانه Q70

The best statistical distribution in threshold of Q70

The best statistical distribution in threshold of Q90

حداکثر تداوم
خشکسالی

حداکثر تداوم
خشکسالی

مجموع تداوم
خشکسالی

دوره پیوسته
خشکسالی ساالنه

drought Yearly

Drought

total continuation

continuous

continuation

period

maximum

مقادیر حدی
تعمیم یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر
حدی تعمیم
یافته()GEV

کلوان(سیرا)
مقادیر حدی تعمیم
)Sira( Kalvan
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی
تعمیم یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر
حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی
تعمیم یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر حدی تعمیم
یافته()GEV

مقادیر

parameter

مجموع تداوم
خشکسالی

دوره پیوسته
خشکسالی ساالنه

drought Yearly

Drought

continuation

period continuous

continuation

Drought

نام ایستگاه

name Station

گچسر

Gachsar

کرج(سیرا)

)Sira( Karaj

total

maximum

مقادیر حدی تعمیم توزیع گاما
یافته()GEV

حدی تعمیم
یافته()GEV

و بایزیدي [ ]5نیز در تحقیقات خود به خشکی هیدرولوژیک در این
سال اشاره نموداند.

دورههای خشکسالی نسبت به ایستگاههای دیگر افزایش یافته است
که گاهی به  7دوره در طی یک سال نیز رسیده است که نشان از
نوسانات اقلیمی در منطقه دارد در این ایستگاه نیز در سالهای 1373
و  1385دوره خشکسالی مشاهده نشده و این سالها شرایط نرمال
حاکم بوده است .بیشتر خشکسالیهای اتفاق افتاده طی سه یا پنج
دوره بوده است و سالهای با دورههای کمتر یا بیشتر خشکسالی
کمتر مشاهده شده است به نوعی فراوانی سه و پنج دوره در سال
بیشتر بوده است .همچنین در آستانه  90Qنیز سال  1377با  203روز
از بیشترین تداوم خشکی و با بیشترین کمبود آب در حوزه برخوردار
بوده است .بررسیهای صورت گرفته با آستانههای ثابت  70Qو
 90Qدر ایستگاه هیدرومتری کلوان نشان میدهد که سالهای 1377
و  1378دارای بیشترین تداوم خشکسالی بوده اند در این ایستگاه
تعداد دورههای خشکسالی به نسبت دو ایستگاه دیگر بیشتر بوده و
گاهی به  7دوره نیز میرسد با افزایش دورههای خشکسالی میزان
تداوم آن کمتر شده و اثر گذاری آن نیز کمتر میشود .همچنین با
استفاده از روشهای کلموگراف-اسمیرونوف ،کایسکوئر و اندرسون
دارلینگ در هر ایستگاه در آستانههای مختلف ،پارامترهای خشکسالی
از تابع توزیح احتمال مقادیر حدی تعمیم یافته تبعیت کرده و این
تابع دارای رتبه  1و بهترین برازش را به داده داشته است .ضمنا"با
بررسی آماری ایستگاههای مطالعاتی مشخص گردید که سال 1377
جزء بحرانی ترین سالهای از نظر میزان کمبود آب قرار دارد که
کریمی و همکاران[ ]14و همچنین قاسمی و همکاران [ ،]11اسدي
و همکاران[ ،]1کریمی نظر و همکاران[ ،]15اسالمیان و همکاران[]9
علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
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Abstract

Assessment of Hydrological Drought Using Constant Threshold Level
Method (Case Study: karaj Dam Basin)
A. Salajegheh1, T. Mesbah Zade2, F. Soleimani Sardoo3 and N. Alipour4
Received: 2017/02/17 Accepted: 2017/12/13
Drought is an insidious environmental phenomenon. This phenomenon causes water shortage for some
activities, communities or environment. Drought should be compared with average climate and hydrological
Conditions for Long period of time. Hydrological drought is detected by reduced water storage in lakes,
underground water levels drawdown and reduced river flow and often will affect a large area. The most
common definition of a hydrological drought is to define a threshold limit, such that if the river is less than
that, a hydrologic drought is considered. In this study, the fixed threshold limit of Q70 was used in Karaj
drainage Basin. Results showed that Q90 of year 1998 was the driest year. The results show that 1377 year
was one of the driest years in this area and in Karaj station 284 days and for Gachsar station 255 days were
dry. Also, the results show a total lack of water in Gachsar station Q70 threshold equal to 68/11 million
cubic meters, Kalavan stations equivalent to 75.2 million cubic meters and for Karaj station equal to 44/42
million cubic. The general extreme value (GEV) best fit the parameters of the drought. The results can be
used in water resources management and planning necessary to prevent or mitigate the effects of drought
in the area.
Keywords: Hydrological drought, Threshold limit, General extreme value (GEV), Karaj dam basin
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