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چکيده
هغالؼِ ٍ تشسػي فشآيٌذ سػَبصايي تِػٌَاى يىي اص هؼضالذ اػاػي ٍ هغشح دس هذيشير حَضِّاي آتشيض ،تذٍى
ؿٌاخر هاّير خيچيذُ ٍ ػَاهل هؤثش دس ٍلَع آى اهىاىخزيش ًيؼر .دس زحميك حاضش تا ّذف تشسػي ايي ػَاهل دس
حَضِي آتشيض ليمَاى چاي ،اتسذا دتي سػَب هؼلك ،تشاي سٍصّايي تذٍى دادُتشداسي تا اػسفادُ اص هذلػاصي ساتغِي
تيي دتي خشياى ٍ دتي هؼلك سػَب دس تشًاهِ سيضي طًسيه تشآٍسد ؿذ .ػدغ تشاصؽ زَاتغ سگشػيًَي تيي خاساهسشّاي
دتي هسَػظ خشياى ٍ تاسؽ تا دتي سػَب هؼلك دس هحيظ تشًاهِي  ٍ SPSSهذلػاصي دس تشًاهِسيضي طًسيه دس
تاصُ ي صهاًي فللي اًدام گشفرً .سايح ًـاى داد وِ تيي هسغيش دتي هسَػظ خشياى ٍ دتي سػَب هؼلك اثش هؼٌيداس
ّوشاُ تا ّوثؼسگي تاالي ٍ % 90خَد داؿسِ ٍ تيي هسغيش تاسؽ ٍ دتي سػَب هؼلك اثش هؼٌيداس ّوشاُ تا ّوثؼسگي
خاييي ًؼثر تِ دتي هس َػظ خشياى تشلشاس اػر .تاالزشيي هيضاى ّوثؼسگي تيي تاسؽ ٍ دتي سػَب هؼلك دس فلل تْاس
ٍ خايييزشيي هيضاى ايي ّوثؼسگي تشاي فلَل خاييض ٍ صهؼساى تَدُ اػر .دس تشًاهِسيضي طًسيه اص  3زيح هذل اػسفادُ
ؿذ ٍ تا زَخِ تـِ هؼياسّاي اسصياتي ،هذل دٍم (دتي هسَػظ خشياى ٍ دتي سػَب هؼلك) دلـيكزشيي هذل ًؼثر تِ
هذل ّاي اٍل (تاسؽ ٍ دتي سػَب) ٍ ػَم (دتي هسَػظ خشياى ٍ تاسؽ تا دتي سػَب هؼلك) ؿٌاػايي ؿذ .دس تيـسش
هَاسد ٍاسد وشدى هسغيش تاسؽ ّوشاُ تا دتي هسَػظ خشياى دس هذل ،اص دلر آى واػسِ اػر.
واشههاي کليدي :حَضِي آتشيض ،دتي سػَب ،ليمَاى چاي ،تشًاهِسيضي طًسيه.

1ـ داًـياس داًـىذُي خغشافيا ٍ تشًاهِسيضي (ًَيؼٌذُ هؼيَل)
2ـ واسؿٌاػي اسؿذ اللينؿٌاػي

Email:mrbanafsheh@yahoo. com
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تحليل روابط حاکم بر بارش ،دبي جريان و دبي رسوب حوضوي آبريس
ليقوانچاي با استفاده از...

مقدمه
خلَكياذ تاسًذگي ؿاهل همذاس ،ؿذذ ،زذاٍم صهاًي ،اًذاصُي لغشاذ ،زَصيغ اًذاصُي لغشاذ ،ػشػر حذ
تاسًذگي ،زَصيغ صهاًي ،خشاوٌؾ هىاًي تاسًذگي ٍ خشاوٌؾ ؿذذ حيي تاسًذگي ًمؾ ٍ اّوير صيادي دس هيضاى
فـشػايؾ آتي ،زَليذ سػَب ٍ هيضاى دتي سػـَب حول ؿذُ زـَػظ سٍدخاًِّا داسد .لذسذ فشػايؾ تاساى
هْوسشيي ًيشٍي هحشن اوثش فشآيٌذّاي ّيذسٍلَطيىي ٍ فشػايؾ تِ حؼاب هيآيذ (تيضًٍايغ ٍ ّوىاساى،1
 .)2001تاسؽ تِ ػٌَاى يىي اص ػٌاكش هْن آب ٍ َّايي دس تيالى آب ،ايداد خشياىّاي ػغحيٍ ،ضؼير
ػفشُّاي آب صيشصهيٌي ٍ ًيض دس زغزيِي سٍدخاًِّا داساي اّوير ٍيظُاي اػر ٍ ًمؾ اػاػي دس ّيذسٍلَطي
سٍدخاًِّا وِ ػشچـوِي آًْا اص ًَاحي هشزفغ هيتاؿذ ،ايفا هيوٌذ (لليًظاد .)1389 ،دس هياى ػَاهل صهيٌي
ٍ خَي هؤثش دس زَليذ سػَب ،ػَاهل ػٌگؿٌاػي ٍ تاسؽ اص اّوير ٍيظُاي تشخَسداسًذ ٍ تْسش اػر واسوشد
ّش وذام تِ كَسذ خذاگاًِ هَسد تشسػي لشاس گيشد (ّوسي ٍ ّوىاساى.)1380 ،
فشػايؾ آتي داساي دٍ خذيذُ واهالً هسفاٍذ اػر ،دس هشحلِي اٍل رساذ خان ػغحي دس اثش تشخَسد
لغشاذ تاساى تِ ػغح خان هسالؿي هيؿًَذ ٍ دس هشحلِي دٍم سٍاًاب ػغحي حاكل اص تاساى ايي رساذ
هسالؿي ؿذُ سا تا خَد حول هيوٌذ .تاسًذگي تا ايداد فشػايؾ تاساًي اٍليي هشحلِي فشػايؾ آتي اػر.
ػدغ زَػظ فشػايؾ ٍسلِاي ،لـش ًاصوي اص خان ؿؼسِ ؿذُ ٍ تا افضايؾ سٍاًاب ػغحيّ ،شصآتْا دس داخل
ؿياسّا هسوشوض گشديذُ ٍ فشػايؾ ؿياسي ٍ تِزذسيح خٌذلي سا تِ ٍخَد هيآٍسد .دس سٍدخاًِّا فشػايؾ
وٌاسي ٍ حشورّاي زَدُاي ًيض تِ آًْا اضافِ ؿذُ ٍ دس ًْاير تاس سػَتي خشياى آب سا تِ ٍخَد هيآٍسًذ وِ
دس ايؼسگاُّاي ّيذسٍهسشي زحر ػٌَاى دتي سػَب هَسد اًذاصُگيشي لشاس هيگيشًذ (احوذي .)1378 ،حَضِي
آتشيض ليمَاىچاي دس ؿشق دسياچِي اسٍهيِ ،يىي اص صيشحَضِّاي هْن آخيچاي اػر ،وِ دس داهٌِي ؿوالي
زَدُي وَّؼساًي ػٌْذ ٍالغ ؿذُ اػر .اص سٍدخاًِّاي هْن آى هيزَاى تِ ليمَاىچاي اؿاسُ ًوَد .ايي حَضِ
داساي ايؼسگاُّاي ّيذسٍهسشي ٍ تاساىػٌدي تا دادُّاي عَالًي هذذ ليمَاى ٍ ّشٍي هيتاؿذ.
زخشية ٍ فشػايؾ خان تش اثش تاسؽ يىي اص خذيزشيي هـىالذ صيؼر هحيغي ػلش حاضش اػر .تشآٍسد
سػَب سٍدخاًِّا اص هْنزشيي ٍ هـىلزشيي هؼايلي اػر وِ ًمؾ تؼياس هْوي دس تشًاهِسيضي ،عشاحي،
ػولياذ حفاظر خان ،ػاهاًذّي سٍدخاًِ ،وٌسشل ػيالب ،خشٍطُّاي آتخيضداسي ٍ زَػؼِي هٌاتغ آب ٍ
احذاش ػاصُّاي آتي ٍ ّيذسٍليىي داسد .اص آًدا وِ تشٍص تاسًذگي ٍ تِزثغ آى ايداد سٍاًاب ػغحي دس حَضِّاي
1- Bissonnis et al.,
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آتشيض ّوَاسُ تا فشػايؾ خان ٍ حول هَاد سػَتي ّوشاُ اػر ،يىي اص هٌاػةزشيي سٍؽّاي اعالع اص هيضاى
سػَبخيضي يه حَضِي آتشيض خلَكاً دس حَضِّاي فالذ ايؼسگاُّاي سػَبػٌدي ،زحليل هٌغمِاي
سٍاتظ تاسًذگي -دتي سػَب اػر .دس ايي زحميك ػؼي تش ايي اػر وِ تا فشم ٍخَد ساتغِي تيي خاساهسشّاي
تاسًذگي هسَػظ ٍ دتي هسَػظ خشياى تا دتي سػَب سٍدخاًِّا ،سٍاتظ حاون تيي تاسًذگي هسَػظ ٍ دتي آب
تا دتي سػَب ايؼسگاُّاي ّيذسٍهسشي ،زحليل هٌغمِاي زأثيش ايي ػَاهل الليوي ٍ ّيذسٍلَطي تش سػَبصايي
حَضِي آتشيض ليمَاى چاي تشسػي ؿَد زا تسَاى اص ًسايح آى خْر خيؾتيٌي دس عشحّاي هخسلف اخشايي دس
حَضِّاي داسا يا فالذ دادُّاي دتي سػَب تْشُتشداسي وشد .خالكِاي اص هْنزشيي زحميماذ اًدام گشفسِ
هشزثظ دس ريل آهذُ اػر.
فشتَدًام ٍ ّوىاساى ( ،)1388تا اػسفادُ اص سٍؽ تشًاهِسيضي طًسيه ،خشياى سٍصاًِي سٍدخاًِي ليمَاى سا
خيؾتيٌي وشدُ ٍ ًسايح سا تا ؿثىِّاي ػلثي هلٌَػي همايؼِ ًوَدًذً .سايح ًـاى داد ،سٍؽ  GPاص دلر
تؼياس تااليي دس خيؾتيٌي خشياى سٍصاًِي سٍدخاًِ ًؼثر تِ سٍؽ ؿثىِّاي ػلثي هلٌَػي تشخَسداس اػر.
ػلغاًي ٍ ّوىاساى ( ،)1389دس زحميماذ خَد تا ػٌَاى هذلػاصي تاسؽ -سٍاًاب دس حَضِي اّشچاي تياى
داؿسٌذ وِ ّش دٍ هذل (تشًاهِسيضي طًسيه ٍ هؼادالذ ديفشاًؼيلي زلادفي) فشآيٌذ تاسؽ -سٍاًاب سا تا دلر
لاتل لثَلي هذلػاصي هيوٌذ ،اها دلر هذل حاكل اص تشًاهِسيضي طًسيه ًؼثر تِ هؼادالذ ديفشاًؼيلي
زلادفي تيـسش اػر .آيسهّ ٍ 1وىاساى ( ،)2008دٍ سٍؽ ؿثىِّاي ػلثي هلٌَػي ٍ GEP2سا تشاي
هذلػاصي تاسؽ-سٍاًاب دس حَضِي سٍدخاًِي يًَيازا 3دس ايالر خٌؼيلَاًياي آهشيىا تِواس تشدُ ٍ خْر
همايؼِ ًسايح اص هياًگيي هشتؼاذ خغا ) ٍ (RMSEضشية زثييي ) (R2اػسفادُ ًوَدًذ .تشسػي اًدام ؿذُ ًـاى
داد وِ تشًاهِسيضي طًسيه دس همايؼِ تا ؿثىِّاي ػلثي هلٌَػي تْسش ػول ًوَدُ ٍ واهالً واسآهذ اػر.
آيسه ٍ ويـي ( ،)2008تشاي فشهَلِ ًوَدى ساتغِي سػَتاذ هؼلك ٍ دتي سٍصاًِ دس دٍ ايؼسگاُ سٍدخاًِ زاًگَ

4

دس هًَساًا 5سٍؽ خذيذ  GEPسا تِواس گشفسٌذ .هذلّاي تِدػر آهذُ تا اػسفادُ اص  GEPتا دٍ سٍؽ سگشػيَى
خغي ٍ ًوَداسّاي ؿذذ سػَب دس زخويي تاس سػَتاذ هؼلك همايؼِ ؿذً .سايح ًـاى داد وِ فشهَل
خيـٌْادي  ،GEPدس هـمايؼِ تا دٍ سٍؽ ديگش تـِ خَتي ػول ًوَدُ اػر ٍ ايي سٍؽ تـِ ػٌَاى اتضاسي هـفيذ

1- Aytek
2ـ تشًاهِسيضي تياى طى
3- Juniata River
4- Tongue River
5- Montana
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دس حل هؼاي ل ٍيظُ دس ّيذسٍلَطي اص لثيل زخويي سػَتاذ هؼلك واسآهذ اػرٍ .اًگ ٍ ّوىاساى،)2009( 1
ػولىشد چٌذيي سٍؽ فشاواٍؿي دس خيؾتيٌي ػشي صهاًِي دتي هاّاًِ تش هثٌاي هـماديش خيـيي سٍاًاب سا دس
دٍ هحل ،ػذ هي ٍاى 2سٍي سٍدخاًِي لٌىي خياًگ 3دس آػيا ٍ ػذ ٌّگ خيادٍ 4سٍي سٍدخاًِي ٍٍخياًگ

5

دس چيي همايؼِ ًوَدًذ .دس ايي هغالؼِ  GP7 ٍ ANFIS6تا اػسفادُ اص هـاّذاذ عَالًي هذذ دسخِي حشاسذ
حشاسذ سٍصاًِ تشسػي ؿذُاًذً .سايح ًـاى داد وِ تْسشيي ػولىشد اص  GP ٍ ANFISسا هيزَاى دس ؿشايظ
اسصياتي هخسلف دس عَل هشاحل آهَصؽ ٍ زؼر تِ دػر آٍسد .تَفالَ ٍ ًاَّى ،)1992( 8تِ تشسػي فشآيٌذ
زَليذ سػَب ػِ آتىٌذ دس هٌاعك ّضاسدسُاي آتشيضي دس فشاًؼِ خشداخسٌذ .آًْا هيضاى فشػايؾ خان ٍ تاسًذگي
ػاالًِ سا تِ زشزية  190زي دس ّىساس ٍ  840هيليهسش گضاسؽ دادُ ٍ تِ هٌظَس تشآٍسد همذاس زَليذ سػَب
تشاػاع ؿاخق اًشطي خٌثـي هؤثش ساتغِاي سا اسايِ دادًذ.
معرفي محدوده مورد مطالعه

حَضِي آتشيض ليمَاى چاي دس  40ويلَهسشي خٌَبؿشلي زثشيض دس سٍي ؿيةّاي ؿوالي وَُّاي آزـفـاًي
ػٌْذ تيي هخسلاذ خغشافيايي خٌَب ؿشلي زثشيض دس سٍي ؿيةّاي ؿوالي وَُّاي آزـفـاًي ػٌْذ تيي
هخسلاذ خغشافيايي عَل ؿشلي  ٍ 46 27 30 ٍ 46 20 30ػشم ؿوالي 37 49 30 ٍ 46 42 55
ٍ تيي اسزفاػاذ  2140زا  3420هسش (اسزفاع هسَػظ  2692هسش) ،زمشيثاً هؼسغيل ؿىل تِ عَل  13ويلَهسش ٍ
ػشم  6ويلَهسش لشاس گشفسِ اػر .خيشاهَى حَضِ  35ويلَهسش ٍ هؼاحر آى حذٍد  76ويلَهسش هشتغ هيتاؿذ.
ؿىل ( )1هَلؼير حَضِي آتشيض ليمَاى سا ًـاى هيدّذ.

1- Wang etal
2- Manwan
3- Lancangjiang River
4- Hongjiadu
5- Wujiang River
6- Adaptive Neure-Fuzzy Inference System
7- Genetic Programming
8- Bufalo & Nahon
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ضکل ( )1موقعيت حوضهي آبريس ليقوانچاي

مواد و روشها
تشاي زحليل سٍاتظ حاون تش تاسًذگي ٍ دتي سػَب ،آهاس هسَػظ تاسًذگي ايؼسگاُّاي تاساىػٌح ثثاذ ليمَاى ٍ
هؼوَلي ّشٍي وِ داساي عَل آهاسي هٌاػثي تَدًذ ٍ دس خاييي دػر آًْا ،ايؼسگاُ ّيذسٍهسشي ليمَاى ٍ
ّشٍي تا عَل آهاسي هٌاػة اص ػاصهاى آب هٌغمِاي آرستايداى ؿشلي اخز گشديذ .خْر زحليلّاي آهاسي
دادُّا ،دٍسُي آهاسي هـسشن هاتيي ػالّاي آتي ( 1366-1367زا  )1386-1387تِػٌَاى دٍسُي خايِي 21
ػالِ دس تاصُي فللي اًسخاب ؿذ .تشاي تاصػاصي دادُّاي سٍصاًِي دتي هسَػظ آب ايؼسگاُ ّشٍي ،وِ زٌْا
دتي هسَػظ ػال آتي ( )1372-1373سا ًذاؿر ،اص ساتغِي ّوثؼسگي ٍ سگشػيًَي تيي دادُّا تِ كَسذ هاُ
تِ هاُ اص سٍي دادُّاي ّواى ػال ايؼسگاُ ؿاّذ (ليمَاى) اػسفادُ گشديذ .تشاي تشآٍسد دتي هسَػظ سػَب ،وِ
اص دادُّاي اكلي زحميك تَد ،اتسذا سٍصّايي وِ دس ّش دٍ ايؼسگاُ ّيذسٍهسشي ليمَاى ٍ ّشٍي دتي هسَػظ
سػَب اًذاصُگيشي ؿذُ تَد ،اًسخاب ؿذُ ٍ ػدغ اص دٍ هذل هٌحٌي ػٌدِ ٍ هذلػاصي دس تشًاهِسيضي طًسيه
اػسفادُ ؿذ .دس ًْاير تِهٌظَس اًسخاب تْسشيي هذل اص ؿاخق سيـِي هياًگيي هشتؼاذ خغا اػسفادُ ؿذ وِ
دس ّش دٍ ايؼسگاُ ّيذسٍهسشي ،دتي سػَب تشآٍسد ؿذُ زَػظ ) (GPداساي ووسشيي سيـِي هياًگيي خغاي
هشتؼاذ ًؼثر تِ هٌحٌي ػٌدِي سػَب تَدُ ٍ تِ ػٌَاى تْسشيي هذل دس تشآٍسد دتي هسَػظ سػَب هٌغمِ
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اًسخاب ؿذُ اػر .هشاحل تاصػاصي دتيّاي خشياى ٍ سػَب هسَػظ تا اػسفادُ اص ًشمافضاسّاي ٍ Eexcel
 SPSS 16اًدام ؿذ.
تشاي هحاػثِي همذاس دتي سػَب هسَػظ سٍصاًِ دس ايي هغالؼِ اص فشهَل زَاًي هٌحٌي ػٌدِ تشآٍسد
سػَب وِ دس آى دتي سػَب تِ دتي خشياى ػثَسي دس ّش ايؼسگاُ اسزثاط دادُ هيؿَد ،اػسفادُ ؿذُ اػر.
فشهَل زَاًي اص ساتغِي ( )1تِ دػر هيآيذ (ّاسيؼَى.)2000 ،1
ساتغِ ()1

Q s=a. Qwb

دس ساتغِي فَق:
 ;Q Sدتي سػَب تش حؼة زي دس سٍص؛
 ;Q wدتي خشياى تش حؼة هسش هىؼة دس ثاًيِ؛
 ;aفاكلِي هحل زماعغ خظ تا هحَس لاين اص هثذا هخسلاذ؛
 ;bؿية خظ.
تشاي تشآٍسد دتي سػَب اتسذا سٍصّايي وِ دتي خشياى ٍ دتي سػَب ّوضهاى دادُتشداسي ؿذُ دس يه فايل
ايىؼل تِ كَسذ دٍ ؿير خذاگاًِ -ؿير اٍل تِػٌَاى دادُّاي آهَصؽ ( 80دسكذ دادُّا) ٍ ؿير دٍم تِ
ػٌَاى دادُّاي كحرػٌدي ( 20دسكذ دادُّا) -ثثر ؿذُ ،ػدغ دادُّاي آهَصؿي ٍ كحرػٌدي ٍاسد
تشًاهِ ؿذُ ٍ تا زَخِ تِ زَاتغ تشاصؿي تشًاهِ ،فشهَلي خْر تشآٍسد دتي سػَب تِػٌَاى خشٍخي اخز گشديذ.
تشًاهِسيضي طًسيه تشاي اٍليي تاس زَػظ  Kozaاسيِ ؿذُ اػر ٍ خضٍ سٍؽّاي الگَسيسن گشدؿي هحؼَب
هيؿَد وِ هثٌاي زواهي آًْا تش اػاع ًظشيِي زىاهلي داسٍيي اػسَاس اػر .الگَسيسنّاي ياد ؿذُ الذام تِ
زؼشيف يه زاتغ ّذف دس لالة هؼياسّاي ويفي ًوَدُ ٍ ػدغ زاتغ ياد ؿذُ سا تشاي اًذاصُگيشي ٍ همايؼِي
سٍؽّاي هخسلف حل وشدُ ٍ دس فشآيٌذ گام تِ گام زلحيح ػاخساس دادُّا تِ واس گشفسِ ٍ دس ًْاير ،سٍؽ
حل هٌاػة سا اسايِ هيًوايٌذ .تشًاهِسيضي طًسيه خذيذزشيي ؿيَُ اص تيي سٍؽّاي الگَسيسن گشدؿي اػر وِ
تِ دليل داسا تَدى دلر وافي ،تِ ػٌَاى يه سٍؽ واستشدي هغشح اػر .دس تشًاهِسيضي طًسيه اتسذا تلَنّاي
هَخَد وِ ؿاهل هسغيشّاي ٍسٍدي ٍ ّذف ٍ ًيض زاتغ اسزثاطدٌّذُي آًْا هيتاؿٌذ ،زؼشيف گشديذُ ٍ ػدغ
1- Harrison
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ػاخساس هٌاػة هذل ٍ ضشاية آى زؼييي هيؿَد .ايي سٍؽ ؿاهل يه هؼادلِي اسزثاط دٌّذُ تيي هسغيشّاي
ٍسٍدي ٍ خشٍخي تَدُ ٍ ،لادس تِ اًسخاب خَدواس هسغيشّاي هٌاػة هذل ٍ حزف هسغيشّاي غيشهشزثظ اػر؛
وِ ايي اهش ػثة واّؾ اتؼاد هسغيشّاي ٍسٍدي خَاّذ ؿذ (الَيؼي ٍ ّوىاساى.)2005 ،1
تشًاهِسيضي طًسيه ( )GPدس ػال  1985زَػظ وشاهش (وشاهش )1985 ،اتذاع ٍ ػدغ زَػظ وَصا (وَصا،
 )1992گؼسشؽ تيـسشي يافر .تشًاهِسيضي طًسيه زٌاٍتي اص ساُحلّاي تا عَل ثاتر سا اص عشيك اتذاع
ػاخساسّاي غيشخغي (ًوَداس دسخر) تا اًذاصُّا ٍ اؿىال هسفاٍذ اسايِ هيوٌذ .الفثاي هَسد اػسفادُ دس ايداد
چٌيي ػاخساسّايي هسٌَعزش اص  1 ٍ 0افشاد  GAاػر ٍ ػيؼسن ًوايؾ زغثيكخزيشزش ٍ غٌيزشي سا ايداد
هيوٌذ .تِ سغن فمذاى طًَم ػادُ ٍ هؼسمل ،ػاخساسّاي غيشخغي اص افشاد ً GPيض هاًٌذ وشٍهَصٍمّاي خغي
 ،GAزىثيشوٌٌذُّاي ػادي تا ًمؾ دٍگاًِي طًَزيح -فٌَزيح ّؼسٌذ .لاتل زَخِ اػر وِ ًوَداس دسخسي
 ،GPتِ هَلىَلّاي خشٍزييي دس اػسفادُ اص الفثاي غٌي ٍ ًوايؾ هشزثِاي تيًظيش ٍ خيچيذُؿاى ؿثاّر داسًذ.
دس حميمر ًوَداس دسخسي لادس تِ ًوايؾ ػَاهل هسٌَع صيادي ّؼسٌذ .هـىل چٌيي زىثيشوٌٌذُّاي خيچيذُ
ايي اػر وِ دس آًْا زَليذهثل تا اكالحاذ ،تِ ؿذذ دس ضَاتظ زىاهلي هحثَع ؿذُ اػر .چَى تْؼاصيّا
ٍالؼاً تايذ سٍي خَد ًوَداس دسخسي سخ دّذ ٍ دس ًسيدِ زٌْا داهٌِي هحذٍدي اص تْؼاصيّا اهىاىخزيش اػر.
ايي ػولگشّاي طًسيىي  GPدس ػغح دسخسي ّؼسٌذ وِ تْؼاصيّا يا زثادالذ ؿاخِّاي خاف تيي دسخساى سا
اداسُ هيوٌٌذ (فشيشا.)2006 ،
دس  GPػولگشّا هؼسميواً سٍي ًوَداس دسخسي ػول هيوٌٌذ ٍ اگشچِ ايي هَضَع تِ ظاّش داساي هضايايي
اػر ،اها زىٌيه  GPسا تِ همذاس صيادي هحذٍد هيوٌذ (ّواًغَسي وِ دس عثيؼر ًيض هحذٍديرّايي تشاي
خيًَذ ٍ ّشع ٍخَد داسد) .دس اداهِ خالكِاي اص چٌذ ػولگش طًسيىي اسايِ ؿذُ اػر.
ػولگش زـ شوية ،تيـسشيي ٍ دس اغلة هَاسد ،زٌْا ػولگش واٍؿـي هَسد اػسفادُ دس  GPاػر (ؿىل.)2
خيىاىّا ًـاىدٌّذُي ًماط زشوية ّؼسٌذ .دس ايي هَسد ؿاخِّايي وِ تِ عَس زلادفي اًسخاب ؿذُاًذ ،تيي
دٍ ًوَداس دسخسي ٍالذ ،هؼاٍضِ هيؿًَذ زا فشصًذ خذيذي سا تِ ٍخَد آٍسًذّ .ذف اص اخشاي آى ،هؼاٍضِي
ساُحلّاي هشزثِاي وَچهزش ،زـىيل ؿذُ اص ٍاحذّاي ػاخسواًي ػادُزش (اص لحاػ سياضي تلَنّاي
هخسلش) تشاي اػسٌساج اًَاع ساُحلّاي خيچيذُزش اػر وِ دس ػيي حال ػاخساسّاي كحيحي سا ًيض اص ًظش
لَاػذ داؿسِ تاؿٌذ (فشيشا.)2006 ،2
1- Alvisi et al.,
2- Ferreira
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ضکل ( )2نمودار درختي در برنامهريسي شنتيك

ضکل ( )3نموار درختي در برنامهريسي شنتيك

ػولگش خْؾ ،دس ً GPيض خيلي هسفاٍذ اص خْؾ ًمغِاي عثيؼي اػر .ايي ػولگش ،يه گشُ 13دس ًوَداس
دسخسي سا اًسخاب هيوٌذ ٍ ؿاخِي صيشيي آى سا تا يه ؿاخِي خذيذ زَليذ ؿذُ تِ كَسذ زلادفي ػَم
هيوٌذ (ؿىل  .)3لاتل زَخِ اػر وِ تا ايي ًَع خْؾ ؿىل ولي دسخر چٌذاى زغييش ًويوٌذ ،تِ خلَف
اگش گشُّاي خايييزش تِ ػٌَاى ّذف خْؾ اًسخاب ؿًَذ (فشيشا.)2006 ،
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خايگـر ،14ػَهيي ػولگش هَسد اػسفادُ دس  ٍ GPهحافظِواسزشيي ًَع ،اص هياى ػِ ػولگش اػر .دس عي
ايي فشآيٌذ ،خاي هسغيشّاي يه زاتغ وِ تِ عَس زلادفي اًسخاب ؿذُ اػر ،تِ كَسذ ازفالي تا ّن ػَم
هيؿَد (ؿىل  .)4دس ايي هَسد ؿىل ولي دسخر تذٍى زغييش تالي هيهاًذ (فشيشا)2006 ،

ضکل ( )4جايگطت در برنامهريسي شنتيك

تِ عَس خالكِ ،ػولگشّا دس تشًاهِ سيضي طًسيه تيـسش تِ يه سياضيذاى َّؿياس ؿثاّر داسًذ زا تِ يه
سٍؽ وَس عثيؼي .اها دس ػيؼسنّاي اًغثالي ،سٍؽ وَس عثيؼي هؤثشزش اػر؛ چَى ػيؼسنّايي هاًٌذ  GPدس
ضَاتظ زىاهلي تِ ؿذذ هحذٍد هيؿًَذ .تشاي هثال اخشاي ػايش ػولگشّا دس  ،GPاص لثيل خْؾ ًمغِاي
ػادُ دس ػيي حال تا زىشاس صياد تيحاكل اػر .تِ دليل ايي وِ خْؾّاي تيـسش ،ػاخساسّاي ًاهؼسثش ٍ
ًادسػسي سا تا زَخِ تِ لَاػذ ًسيدِ هيدّذ .ؿىل (ً )5وًَِاي اص خْؾ ًمغِاي دس تشًاهِسيضي طًسيه سا
ًـاى هي دّذ وِ عي آىً ،وَداس دسخسي ايداد ؿذُ ،ػاخساس كحيح ٍ هؼسثشي اص ًظش لَاػذ ًذاسد .تذيْي
اػر وِ اخشاي ػايش ػولگشّا اص لثيل زشاًْؾ يا ٍاسٍىػاصي ًيض هـىالذ هـاتْي سا زَليذ هيوٌذ ٍ فضاي
زحميمي دس  GPتِ عَس ٍػيؼي وـف ًـذُ تالي هيهاًذ (فشيشا.)2006 ،
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ضکل ( )5مثالي از يك واقعهي فرضي در جهص نقطهاي در برنامهريسي شنتيك
(نمودار درختي ايجاد ضده ساختار نامعتبر دارد)

اگشچِ وَصا ايي ػِ ػولگش سا تِػٌَاى ػولگشّاي اكلي  GPؿشح داد ،اها ػولگش زشوية ،زٌْا ػولگش هَسد
اػسفادُ دس تيـسش واستشدّاي  GPاػر ٍ دس ًسيدِ هَاد طًسيىي خذيذي دس هٌثغ طًسيىي افشاد ٍ GPاسد
ًويؿَد .دس حميمر خوؼير تضسگي اص ًوَداس دسخسي تايذ تِ هٌظَس آهادُػاصي خوؼير اٍليِ (تا زوام
تلَنّاي ػاخسواًي الصم) اػسفادُ ؿَد؛ تِ عَسي وِ ساُحلّاي هٌاػة زٌْا تا حشور ايي تلَنّاي
ػاخسواًي دس اعشاف ،هيزَاًذ وـف ؿَد .دس آخش هيزَاى گفر تِ ػثة ًمؾ دٍگاًِ ًوَداس دسخسي (طًَزيح
ٍ فٌَزيح) ،تشًاهِسيضي طًسيه ًيض ّواًٌذ الگَسيسن طًسيه تشاي تياى ػادُ ٍ اٍليِ ًازَاى اػر .دس ّوِي هَاسد
زوام ًوَداس دسخسي تِ ػٌَاى ساُحل اػر ًِ تيـسش ٍ ًِ ووسش (فشيشا.)2004 ،
بحث و نتايج
دس تشًاهِسيضي طًسيه هؼياسّاي اسصياتي ؿاهل ضشية ّوثؼسگي ،هياًگيي هشتؼاذ خغا ٍ خغاي خزس هياًگيي
هشتؼاذ تشاي دادُّاي ايؼسگاُ ليمَاى ٍ ّشٍي دس تاصُّاي فللي تْاس ،زاتؼساى ،خاييض ٍ صهؼساى دس ػِ زيح
ٍسٍدي هذل اًدام گشفر وِ ًسايح ّش وذام اص فلَل تِ كَسذ خذٍل ( )1آهذُ اػر .ػدغ دتي سػَب
هحاػثازي ًؼثر تِ دتي سػَب هـاّذازي تِ ٍػيلِي سٍؽّاي تشاصؽ يافسِي سگشػيًَي ٍ تشًاهِسيضي
طًسيه اًدام گشفر ٍ ًسايح تِ كَسذ ًوَداس تشاي زه زه فلَل زشػين ؿذ.
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جدول ( )1نتايج مدل برنامهريسي شنتيك (بهار)
صحتسنجي

بهار

کاليبراسيون

MSE

RMSE

R

MSE

RMSE

R

مدل

6/9

99/97

54/0

05/7

65/2

46/0

)Qs= (P

89/8

98/2

98/0

19/0

44/0

98/0

)QS=(Qt

40/7

72/2

98/0

08/0

29/0

99/0

)QS=F(Qt. p

25/24

96/4

40/0

68/15

96/3

64/0

)Q s= F(P

45/0

67/0

99/0

71/0

84/0

99/0

)QS=F(Qt

75/0

87/0

97/0

71/0

84/0

98/0

)QS=F(Qt. p

ضکل ( )6-1رسوب محاسباتي و رسوب مطاهداتي بهار

ايستگاه

ليمَاى

ّشٍي
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ضکل ( )6-2رسوب محاسباتي و رسوب مطاهداتي بهار
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ضکل ( )6-3رسوب محاسباتي و رسوب مطاهداتي بهار

تْسشيي هذل دس تشًاهِسيضي طًسيه دس ايؼسگاُ ليمَاى تا زَخِ تِ هؼياسّاي اسصياتي هذلي اػر وِ هسغيشّاي
دتي خشياى ٍ تاسؽ تْاسٍ ،سٍدي هذل هيتاؿٌذ .ضشية ّوثؼسگي دس ايي هذل  0/99دسكذ ٍ همذاس خزس
هياًگيي هشتؼاذ تشاي دادُّاي واليثشاػيَى ٍ 0/2تشاي دادُّاي كحر ػٌدي 2/7هيتاؿذ .تشاي ايؼسگاُ
ّشٍي هذل دٍم (دتي خشياى) ،تْسشيي هذل زـخي ق دادُ ؿذّ .واًغَس وِ هـاّذُ هيؿَد هيضاى حذاوثش
هشتغ خغا دس ّش دٍ ايؼسگاُ دس هذل تاسؽ تِ هشازة خيلي تاالزش اص ٍسٍديّاي ديگش دس هذل ػَم (دتي
خشياى  -تاسؽ) هيتاؿذ.
جدول ( )2نتايج مدل برنامهريسي شنتيك (تابستان)
صحتسنجي

تابستان

کاليبراسيون

MSE

RMSE

R

MSE

RMSE

R

مدل

2/72
0/02
0/02
3/55
0/12
0/10

1/65
0/14
0/15
1/88
0/35
0/32

0/66
0/99
0/99
0/50
0/98
0/99

2/88
0/08
0/04
0/36
0/01
0/01

1/69
0/29
0/22
1/16
0/11
0/11

0/56
0/98
0/99
0/76
0/99
0/99

)Qs=F(p
)QS=F(Qt

ايستگاه

ليمَاى

)Q S=F(Q t , p
)Q s= F(P
)Q S= F(Q t
)Q S= F(Q t , p

ّشٍي
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ضکل ( )7-2رسوب محاسباتي و مطاهداتي تابستان
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ضکل ( )7-2رسوب محاسباتي و مطاهداتي تابستان

تْسشيي هذل دس تشًاهِسيضي طًسيه دس ايؼسگاُ ليمَاى تشاي فلل زاتؼساى تا زَخِ تِ هؼياسّاي اسصياتي
هذلي اػر وِ هسغيش دتي خشياى ٍسٍدي هذل هيتاؿذ .ضشية ّوثؼسگي دس ايي هذل  0/99دسكذ ٍ همذاس
خزس هياًگيي هشتؼاذ تشاي دادُّاي واليثشاػيَى  ٍ 0/2تشاي دادُّاي كحرػٌدي  0/3اػر .تشاي ايؼسگاُ
ّشٍي ًيض ،هذل دٍم (دتي خشياى) تْسشيي هذل زـخيق دادُ ؿذ .دس ايؼسگاُ ّشٍي (هذل تاسؽ) دادُّاي
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واليثشاػيَى ٍ كحرػٌدي ّوثؼسگي الصم سا ًذاؿسِ ،تٌاتشايي هذل تاسؽ تِ زٌْايي لادس تِ تشآٍسد دتي
سػَب دس تاصُي صهاًي زاتؼساى ًثَدُ اػر.
جدول ( )3نتايج مدل برنامهريسي شنتيك (پاييس)
صحتسنجي

پاييس

کاليبراسيون

MSE

RMSE

R

MSE

RMSE

R

مدل

0/21
0/04
0/05
0/21
0
0

0/46
0/21
0/22
0/46
0/06
0/07

0/52
0/98
0/98
0/18
0/99
0/99

0/08
0
0
0/42
0
0

0/29
0/07
0/07
0/65
0/06
0/08

0/38
0/97
0/96
0/45
0/99
0/99

)Qs=F(P

ضکل ( )8-1رسوب محاسباتي و مطاهداتي پاييس

)Q S= F(Q t

ايستگاه

ليمَاى

(Q S= F(Q t , p
)Q s= F(P
)Q S= F(Q t
(Q S= F(Q t , p

ّشٍي

فصلنامو ىيدروژئومورفولوژي ،سال اول ،شماره  ،4پاييس 4934

69

ضکل ( )8-2رسوب محاسباتي و مطاهداتي پاييس

تْسشيي هذل دس تشًاهِسيضي طًسيه دس ايؼس گاُ ليمَاى تا زَخِ تِ هؼياسّاي اسصياتي هذلي اػر وِ هسغيش
دتي خشياى دس خاييض ٍسٍدي هذل هيتاؿذ .ضشية ّوثؼسگي دس ايي هذل  0/97دسكذ ٍ همذاس خزس هياًگيي
هشتؼاذ تشاي دادُّاي واليثشاػيَى  0/07تشاي دادُّاي كحرػٌدي  0/21اػر .تشاي ايؼسگاُ ّشٍي ًيض،
هذل دٍم (دتي خشياى) تْسشيي هذل زـخيق دادُ ؿذ .دس ايؼسگاُ ّشٍي (هذل تاسؽ) دادُّاي واليثشاػيَى
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ٍ كحرػٌدي ّواًٌذ دادُ ّاي زاتؼساى ّوثؼسگي الصم سا ًذاؿسِ ،تٌاتشايي هذل لادس تِ تشآٍسد دتي سػَب تا
هسغيش تاسًذگي دس تاصُي صهاًي خاييض ًيؼر.
جدول ( )4نتايج مدل برنامهريسي شنتيك (زمستان)
صحتسنجي

زمستان

کاليبراسيون

MSE

RMSE

R

MSE

RMSE

R

مدل

1/52
0/01
0/08
0/57
0
0

1/23
0/13
0/28
0/75
0/05
0/06

0/39
0/99
0/99
0/91
0/77
0/77

0/04
0
0
0/25
0
0/01

0/21
0/08
0/08
0/50
0/08
0/11

0/21
0/93
0/93
0/53
0/99
0/98

)Q s= F(P
)Q S= F(Q t

ايستگاه

ليمَاى

(Q S= F(Q t , p
)Q s= F(P
)Q S= F(Q t
)Q S= F(Q t , p

ضکل ( )9-1رسوب محاسباتي و مطاهداتي زمستان
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ضکل ( )9-2رسوب محاسباتي و مطاهداتي زمستان

تْسشيي هذل دس تشًاهِسيضي طًسيه تشاي ايؼسگاُ ليمَاى (صهؼساى) تا زَخِ تِ هؼياسّاي اسصياتي هذلي اػر
وِ هسغيش دتي خشياى دس صهؼساى ٍسٍدي هذل هيتاؿذ .ضشية ّوثؼسگي دس ايي هذل  0/93دسكذ ٍ همذاس
خزس هياًگيي هشتؼاذ تشاي دادُّاي واليثشاػيَى  0/08تشاي دادُّاي كحرػٌدي  0/13اػر .دس ايؼسگاُ
ّشٍي ًيض ،هذل دٍم (دتي خشياى) تْسشيي هذل زـخيق دادُ ؿذ  .ضشية ّوثؼسگي تشاي هذل اٍل (تاسؽ)
دس ايؼسگاُ ّشٍي تيـسش اص ايؼسگاُ ليمَاى هيتاؿذ.
نتيجهگيري
زاوٌَى سٍؽ خاهغ ٍ دليك تشاي تشآٍسد دتي سػَب هؼلك حَضِّا اسايِ ًـذُ اػر .هـىالذ اػاػي عشحّاي
آتي دس زخويي هيضاى دتي سػَب هؼلك خشٍخي حَضٍِ ،خَد سٍؽّاي دليك هذلػاصي دس تشآٍسد هيضاى
دتي خشٍخي حَضِ سا الضاهي هيًوايذ .دس ايي زحميك اص زىٌيه تشًاهِسيضي طًسيه اػسفادُ ؿذ ،وِ تا ػاخساس
سياضي غيشخغي خَد ،هيزَاًذ فشآيٌذّاي غيشخغي خيچيذُاي سا وِ هياى ٍسٍدي ٍ خشٍخي ّش ػيؼسوي
اسزثاط تشلشاس هيػاصًذ ،زَكيف ًوايٌذ .هحاػثاذ اًدام يافسِ دس زخويي هيضاى دتي سػَب هؼلك حَضِي
سٍدخاًِي ليمَاىچاي تش خايِي تاسؽ ٍ دتي هسَػظً ،ـاى داد دتي هسَػظ خشياىً ،مؾ اكلي سا دس اًسمال
دتي سػَب هؼلك ايفا هيوٌذ ٍ هذلػاصي كشفاً تا خاساهسش َّاؿٌاػي تاسًذگي تا ًاديذُ گشفسي ػايش
خاساهسشّاي هؤثش دس اًسمال سػَتاذ حَضِ ،واسايي ٍ دلر هذل سا دس زـخويي همذاس سػَتاذ هـؼلك واّؾ
هيدّذ .ػليشغن ايٌىِ ٍاسد وشدى هسغيش تاسًذگي اص دلر هذل واػسِ اػر ،اها دس تيـسش هَاسد هيضاى
ّوثؼسگي دس هذل تاسؽ-سػَب تشاي ايؼسگاُ ليمَاى ًؼثساً تيـسش اص ايؼسگاُ ّشٍي تَدُ ٍ هيزَاى گفر
ايؼسگاُ ليمَاى ًؼثر تِ ّشٍيّ ،وثؼسگي صيادي دس تشآٍسد سػَب تا هسغيش تاسًذگي داؿسِ اػر ،تِ ػٌَاى
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ًوًَِ دس فلَل زاتؼساى ٍ خاييض تشاي دادُّاي ايؼسگاُ ّشٍي ،دس هذل تاسؽ-سػَب تِ ػلر ػذم ّوثؼسگي
تيي دادُّاي كحرػٌدي ٍ واليثشاػيَى ،تشًاهِ لادس تِ هذلػاصي تا هسغيش تاسًذگي ًثَدُ اػر؛ دس حالي وِ
تشاي ايؼسگاُ ليمَاى دس فلَل زاتؼساى ٍ خاييض ػليسغن واّؾ چـوگيش ّوثؼسگي تاسؽ-دتي سػَب ًؼثر
تِ دتي خشياى-دتي سػَب ،تشًاهِ لادس تِ خيؾتيٌي دتي سػَب هحاػثازي ّش چٌذ تا خغاي تيـسش تَدُ اػر.
دس يه حَضِي آتشيض ،ساتغِي تيي دتي سػَب هؼلك ٍ تاسًذگي ،هسأثش اص اثشاذ هسماتل ػَاهل دسٍى حَضِ
ٍ ٍيظگيّاي تاسًذگي اػر .زخويي فشػايؾ ٍ سػَب كشفاً تا هسغيش تاسًذگي هسَػظ ًويزَاًذ اسصياتي
دسػسي اص هيضاى فشػايؾ دس حَضِ سا ًـاى دّذ .تٌاتشايي زخويي تاس سػَب هؼلك ًاؿي اص تاسًذگيّاي
هٌفشد ٍ سگثاسي ضشٍسذ داسد .دس ايي هغالؼِ اص تشًاهِسيضي طًسيه تشاي هذلػاصي سٍاتظ حاون تش تاسًذگي ٍ
دتي هسَػظ خشياى تا دتي سػَب اػسفادُ ؿذُ اػر .هيزَاى اص ػايش هذلّاي َّؿوٌذ چَى ؿثىِي ػلثي
هلٌَػي ٍ ػيؼسن اػسٌساج ػلثي فاصي ًيض تْشُ تشدّ .وچٌيي دس زحميك حاضش اص دادُّاي سٍصاًِ تِ ػٌَاى
ٍسٍدي ػيؼسن دس تشآٍسد دتي سػَب هؼلك اػسفادُ ؿذُ اػر .دس زحميماذ آزي هيزَاى اص دادُّاي هاّاًِ
ًيض اػسفادُ وشد.
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