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  خالصه

و اموال  یزندگ به یادیو خسارات ز بیباعث تخرترین مخاطرات طبیعی در سراسر جهان است که سیل یکی از شایع 

یل، همچنین کاهش اثرات از سهای ناشی برای مدیریت، رواناب ریاخ یهادر دههتحقیقات متعدد،  بر اساس. شودیمردم م

آنی های های ایستگاهدر این تحقیق، با استفاده از دادهباشد. ی سطح آب اولین گام میسازمدلبینی و پیش بار سیل،یانز

این منظور از مدلی است که برای  شدهپرداختهدارلینگ استرالیا  –ی سطح آب در حوضه مورای سازمدلیش بینی و پبه

کاربرد  هدف از پژوهش حاضر درواقعباشد. می IoTو  GIS است، این مدل ترکیبی از شدهاستفاده GoTمبتنی بر 

؛ است آنی یهاستگاهیا توسطشده ثبت یهاداده یخیتار وابقس روابط مکانی و زمانی استخراجدر  GoT نوظهورفناوری 

ی هالیتحلالزم به ذکر است  .پرداخته شدآب  ی سطح ترازنیب شیپبه هامدل استنتاجی حاصل از این داده هیپا بنابراین بر

بعد از  ی آن،هاستگاهیاو  موردمطالعهجستجوی منطقه  منظوربهکه در فاز نخست  باشدیمفاز عملیاتی  2شامل  گرفتهانجام

در فاز بعدی پس از  استفاده گردید. GISاز منابع اینترنتی، از ابزار تحلیلی  ازیموردنی اطالعاتی هاهیالی سازآمادهتهیه و 

کشف رابطه منطقی بینشان انجام شد.  منظوربه موردنظری زهایآنالی آنی، هاستگاهیا دریافت مشاهدات سوابق تاریخی

با توجه به  صرفاًی داده بندطبقهاول بدون  درروشاست که  شدهارائهی سازمدلتعیین این رابطه، دو روش برای  منظوربه

ی شدند. بندطبقه SPEIکمک شاخص دوم مشاهدات به  درروشی انجام شد و سازمدلرفتار مشاهدات روی نمودار، 

ی متفاوت سالخشکی عادی، ترسالی و هادورهنسبت به هم در  هاستگاهیارفتار  ی مشخص گردیدسازمدلچراکه در فرآیند 

ی دارند انتخاب شدند و در مرحله بعد مدل سازمدلیی که قابلیت هادادهاست. سپس با توجه ضریب همبستگی، مجموعه 

بهتر از روش اول است چراکه  مراتببهمدل حاصل از روش دوم  دهدیمبرازش گردید. نتایج نشان  هاآنخطی مطلوب بر 

با توجه به  ی دارد.ترمطلوبشرایط  RMSE ،R-Squareی آماری هاشاخص ازنظرعالوه بر پوشش حداکثری مشاهدات، 

ار پایین برآورد شده است، لذا تعریف مدل ی ضریب همبستگی بسیسالخشکی موسوم به هادورهنتایج حاصل از تحقیق در 

ی بین دو ایستگاه شناسایی نشده است و سوابق اقلیمی منطقه اوستهیپجریان  اساساًمنطقی نیست. چراکه  هابازهدر این 

  .باشدیمنیز گواهی بر این موضوع 
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 مقدمه   .1

است.  اجتنابرقابلیسیل یک پدیده طبیعی است که در هنگام بروز، مانند هر بالی طبیعی دیگری دارای آثار تخریبـی غ

قرار دارند. ازآنجاکه مخاطرات  لیتوسعه در معرض خطر سدرحال ایو  یصنعت یاز جهان، اعم از کشورها یعیمناطق وس

 انی[. در م2،1]دینما دیها را تهدهمواره جان و مال انسان تواندیمبه همراه دارد  را یعیطب یهافاجعه نیدتریشد لیس

رودخانه  یمقدار دب د،یشد یبارندگ کیپس از  ایهاست. معموالً در خالل آن نیتراز مخرب لیس زین یعیمخاطرات طب

که  ردیگیرا دربر م فو مناطق اطرا یبالینموده و دشت س زیخود سرر یآب از بستر عاد جهیو درنت افتهیشیسرعت افزابه

هستند که از  لیدخ لیدر وقوع س ی[. عوامل متعدد4،3]دیمجاور، خسارت وارد نما سأتیو تاس هانیبه زم تواندیم نیا

منطقه و سطح  بیو ش یداخل و اطراف رودخانه، توپوگراف یاهیاندازه و بستر رودخانه، پوشش گبه توانیها مآن نیترمهم

 تیجمع عیسر شیو افزا ییآب و هوا راتییتغ رگذار،یعوامل تأث گری[. از د6،5اشاره نمود] زیآبر یحوضه دستنییپا تراز

 .[7]توأم بوده است نیزم بیو تخر یاراض یکاربر رییمناطق با تغ شتریمسئله در ب نیاست که ا

ینفوذ بیشتر آب به داخل خاک م سطحی را کاهش داده و سبب یهاانیپوشش گیاهی در هر منطقه سرعت جر وجود

خواهد  البیو گسترش س نیرواناب در سطح زم دنیبرود سبب سرعت بخش نیاز ب یاهیبالعکس هر چه پوشش گ گردد،

 یهاارزش یاشاره نمود که دارا یموجود در مناطق تاالب یاهیبه پوشش گ توانیم یاهیبارز پوشش گ یهاشد. از نمونه

ها مانند از تاالب یآب هستند، درواقع برخ هیو تخل رهیآب، ذخ هیو تصف شیپاال الب،یهش سازجمله کنترل و کا یدیکل

 شودیعمل باعث م نی[ ، ا8] کنندیخشک رها م یهاو در دوره رهیمرطوب ذخ یهااسفنج عمل نموده و آب را در دوره

معنا که مقدار آب جاری در  نیبه ا ابدی کاهش بارهایدر زمان ورود به رودخانه و جو لیحجم و سرعت رواناب حاصل از س

از اثرات مخرب  دستنییهـای ساکن در پاموجـودات و انسـان یوزندگ افتهیشیافزا یرودخانه به آهستگ دستنییپا

 .ماندیدر امان م هاالبیس

 نیان، مهندسدر جه ریچند دهه اخ یط لیباال آمدن سطح آب و جاری شدن س یناش یو مال یخسارت جان یشیافزا روند

 تیریجهت کنترل و مد دیجد یهاحلمربوطه را بر آن داشته است که با اتکا به ابزار مدرن، به راه نیمتخصص گریآب و د

 توانیم یداتیاست و تنها با تمه رممکنیامری غ البیس ملاست که کنترل کا یهیبد شند،یندیب یعیطب دهیپد نیا

 .[10،9]ادرا کاهش د لیشدن س یاز جار یخسارت ناش

 اریموقع در اخترا به هیاطالعات هشداردهنده اول توانیسطح آب رودخانه م یآن ینیبشیپ ستمیس کیارائه  با

و کاهش  یبردارمنظور بهرهبه یبهتر تیریمد لیمربوطه قرارداد تا در صورت محتمل بودن س یهابخش رندگانیگمیتصم

واقع شود تا  دیمف کنندیم یزندگ زیخلیدر معرض مناطق س هک یجوامع یبرا تواندیم نی. همچنندیآن اعمال نما سکیر

 .[11]منتقل شوند یترقبل از وقوع حادثه به مکان امن

بر  زین ییهایساز[. مدل12اند]استفاده کرده یمتعدد یآمار یهاآب از روش انیجر ینیبشیپ یپژوهشگران برا راً یاخ

[ و... در 16] کیژنت تمی[، الگور15] یمصنوع یعصب یها[، شبکه14] ینرو فاز استنتاج ستمی[، س13] یاساس منطق فاز

اند شدهگسترش داده هیاول یهاها نسبت به مدلمدل نیمورداستفاده قرارگرفته است که باگذشت زمان ا ریاخ یهاسال یط

گذشته  یهادر دوره یمشاهدات یهاسوابق داده لی[. استفاده از علم داده و تحل17حاصل گردد ] یبا صحت بهتر جیتا نتا

 لیکاهش آثار مخرب س ای یریمنظور جلوگسطح آب، به ینیبشیپ جهیو درنت نشانیب یو زمان یمنظور کشف روابط مکانبه

سطح  ینیبشیپ یهابه دنبال توسعه روش زی[. پژوهش حاضر ن12دارد] ییبسزا تیبهتر منابع آب اهم تیریمد نیو همچن

 است. دیآب با نگرش جد
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 و بیان مسأله ضرورت پژوهش  .2

دهد و خرابی به بار در میان مخاطرات طبیعی سیل بیشتر از سایر بالیای طبیعی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می

ر هو جغرافیایی ، طبیعی شرایط اقلیمیبه بسته  است کهناشی از عوامل متعددی و تکرار سیل آورد. رویداد، اندازه می

موقع وقوع آن، کاهش یابد. بینی بهتواند با پیشحال شدت خرابی و تأثیر ناشی از سیل میکند، بااینتغییر میمنطقه 

شده و هرساله های کالن مالی و در هر کشوری تبدیلگذاریهای سطحی به یکی از سیاستهمچنین اهمیت مهار آب

تواند باعث کاهش اعتماد از سطح آب میبینی قابلیک مدل پیش دهد.های هنگفتی به خود اختصاص میگذاریسرمایه

 خیز شود.تأثیر سیل بر روی زندگی و سالمت مردم، به عبارتی کاهش خسارت وارده به اموال مردم در مناطق سیل

است. یکی با رشد روزافزون شهرنشینی و افزایش سریع جمعیت جهان، نیاز بشر به زمین و منابع طبیعی افزایش پیداکرده 

ها است، این امر باعث های ارتباطی به مزارع، مراتع و جنگلاز پیامدهای این مسئله تجاوز مناطق مسکونی، صنعتی و راه

های شهری و باعث خسارت فراوان به زیرساخت و درنتیجه و حجم سیالب شده افزایش مناطق نفوذناپذیر، افزایش سرعت

ته برای کاهش خسارات ناشی از سیل در یک نقطه، غالباً از طریق طراحی و ساخت [. درگذش20،19]شود تلفات انسانی می

جای تمرکز به بر روی نواحی که امروزه بهگرفت، درحالیهای کنترل سیل بر روی رودخانه در محل موردنظر انجام میسازه

با [. 21نواحی باالدست حوضه است ]دست، تأکید بر شناسایی و کنترل سیل در سرمنشأ آن در مورد تهدید سیل در پایین

موقع در اختیار توان اطالعات هشداردهنده اولیه را بهبینی آنی سطح آب رودخانه میارائه یک سیستم پیش

برداری و کاهش منظور بهرههای مربوطه قرارداد تا در صورت محتمل بودن سیل مدیریت بهتری بهگیرندگان بخشتصمیم

کنند مفید واقع شود تا خیز زندگی میتواند برای جوامعی که در معرض مناطق سیلهمچنین میریسک آن اعمال نمایند. 

 [.11تری منتقل شوند ]قبل از وقوع حادثه به مکان امن

های مهم اکوسیستم را همراه با مزایا آبریز اساساً برای مدیریت حوضه بسیار مهم است زیرا کارکرد درک هیدرولوژی حوضه

آرامی در اثر تجمع باران که تواند بههای آبریز بزرگ، سیل میدهد. در حوضهی مربوطه برای انسان شکل میو تهدیدها

ها توجهی رخ دهد که مناطق وسیعی از زمین را برای روزها، هفتههای قابلشود، رخ دهد و درنتیجه سیالبباعث رواناب می

ها وهوایی متنوع دارد و بیشتر مساحت این کشور را بیابانازنظر اقلیمی، آبکشور استرالیا  [.18.6گیرد ]ها آب فرامییا ماه

تری نسبت به مناطق عموماً خشک و بیابانی است. مناطق شرقی و جنوب شرق این کشور شرایط آبی مناسب تشکیل داده

این کشور موسوم به حوضه  های کشاورزی استرالیا در منطقه جنوب شرقمرکزی و غربی دارد. از همین رو، عمده فعالیت

های چندساله را تجربه کرده است. سالیتازگی خشکاین حوضه آبریز به، پذیردصورت می« دارلینگ-مورای»آبریز 

. [ 22( به وقوع پیوسته است]19، 2017سال ) 3سالی شدید طی و دوره دیگری از خشک( 2010، 1997سالی )خشک

زیست منظور حفاظت و تأمین آب برای محیطرای دارلینگ، چند اصالحات کلیدی را بهچند دولت ایالتی، حوضه آبریز مو

های مورای و دارلینگ برای تأمین آب های آبگیر و رودخانههای سطحی بسیاری از شاخهاند، در حال حاضر، آبانجام داده

شده است که حجم ها گزارشها و مدیریتشوند. درنتیجه این پیشرفتموردنیاز انسان که اغلب آبیاری هستند، مدیریت می

های گذشته دهه[. در 23یافته است ]درصد کاهش 40و  62دارلینگ به ترتیب -های مورای جریان در خروجی رودخانه

عمدتاً برای تأمین آب کافی برای آبیاری، باعث  دارلینگ،-های مورایای تغییرات هیدرولوژیکی در رودخانهطور فزایندهبه

های آبریز جهان [. هیدرولوژی حوضه آبریز مورای دارلینگ در میان حوضه24زیست نیز شده است]عمده محیط تخریب

 [.26،25متغیرترین است]
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یک سیستم  (2015)در سال [ 27] فانگ و همکاران شود:پرداخته می  IOTدر این بخش به چندین تحقیق در زمینه

روش  این اند،مورد بررسی قرار داده ای هشدار زودهنگام سیل ناشی از ذوب برف براساس اینترنت اشیااطالعاتی یکپارچه بر

های ، سیستم(RSبرای مثال سنجش از راه دور )یکپارچه برای هشدار سیالب ناشی از ذوب برف بر اساس اطالعات مکانی 

 دهد.های ابری ارائه میو سرویس(IoT، اینترنت اشیا )(GPS)یابی جهانی های موقعیتو سیستم(GIS)اطالعات مکانی 

و کاربردهای  IoTگرهای مبتنی بر بینایی کامپیوتر و حسدر مقاله ای مروری به  (2019)در سال [ 28] ارشد و همکاران

جامع از  یک بررسی (2019) در سال [29می و همکاران ] پرداختند. برداری سیلبینایی کامپیوتری در نظارت و نقشه

آکره و  .انددادهکاررفته در پیشگیری از مخاطرات محیطی ارائه به IoTهای تکنولوژیکی تحقیقات مرتبط و پیشرفت

و  تشخیص نزدیک به زمان واقعی یک رویداد سیل مروری بر اینترنت سیل:در تحقیق  (2019)در سال [ 30] همکاران

های تجهیزات سنجش یا ( روشی ایدئال برای گردآوری دادهIoTاشیا )اینترنت ،  به این نتیجه رسیدند که  تاثیر آن

بر  یمروردر پژوهش  (2021در سال )[ 31] گلپیرا و همکاران های شبکه و پردازش است.قابلیت شناسایی ابزارهایی با

ت اخیر برای ترسیم یک مرور جامع و سیستماتیک از مقاال ،ندهیآ قاتیو دامنه تحق یفعل ی: روندهاکیلجست ایاش نترنتیا

در  (2021) در سال [32]ونگ و همکاران اند.انجام دادهچارچوبی از گذشته و روشن کردن مسیرهای بالقوه برای تحقیقات 

، موضوعات تحقیقاتی اصلی آن IoTبرای آشکار کردن منشأ  سال گذشته 20در طول  (IoTتکامل اینترنت اشیا )تحقیق 

 IoTسنجی از ، این مقاله یک مطالعه کتابانددادهدر آینده را موردبحث قرار  IoTپیش روی  هایرا ارزیابی کرده و چالش

 .باشدمی 2019تا  2000از سال 

 مبانی نظری   .4

که رقومی  طورهمان .کندیم بهتر هدایت تیفیک با یسمت زندگ را بهبشر  زهیانگ ها،یآورتکامل در فن تال،یجیدر عصر د

 مکانیاطالعات ی هاستمیو س ایاش نترنتیا برسند. قتیبه حق رممکنیکه تصورات غاست عث شده با درگذشتهسازی 

(GIS)  اینترنت .[33اند]شدهگرفتهبهتر شدن زندگی بشر به کار  که در راستای هستند ییهایآورازجمله فننیز 

 که است افرادی یا حیوانات اشیاء، دیجیتال، و کانیکیم ابزارهای ای،رایانه تجهیزات از وستهیپهمبه یاسامانه ،(IoT)اشیاء

انسان با  تعامل به نیاز بدون شبکه یک روی هاداده انتقال قابلیت از و اندیافته هویت 1(UID) فردمنحصربه هایشناسه با

است که اجازه اتصال ظاهر شده یارتباط یالگو کیبه عنوان  ایاش نترنتیا .[34]هستند برخوردار انسان با رایانه یا انسان

و  کنندیم یآورها را از آن جمعتعامل دارند، داده طیها با محکنندهحسگرها و فعال قیکه از طر دهدیرا م ییهادستگاه

شده توسط  دیتول یهااز داده یتوجهبخش قابل .دهندیانتقال م یبه تعامل انسان ازیشبکه بدون ن کیها را در داده نیا

IoT یمکان یهابا داشتن جنبه ،مکانی توزیع شده یهاتوسط حسگرها و دستگاه شدهیآورجمع یطیمح یهاشامل داده 

هوشمند  تیریمد یبه طور خاص برا IoT یریپذباال، دقت و انعطاف ییکارا .[35] .و جهت است تیمانند بعد، شکل، موقع

 بیبا ترکو  .کندیادغام م وتریکامپ یآوررا با فن کیگراف یآورو فن دادهگاهیپا یآورفن  GIS باشد.میمناسب  حوادث

و  لیو تحل هیتجز GISافزار نرم ،یوتریکامپ ستمیافزار سبا استفاده از نرم یاطالعات به صورت مکان مکانی، داده گاهیپا

                                                

 
1 unique identifier 
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 IoT (Internet ofو  GIS( ترکیبی از علوم Geospatial of Things) GoT در واقع .[36]شودیپردازش م

Things[33] (می باشد. 

 ،ینشانآتش زاتیتجه تیریمد ،یسوزآتش هیهشدار اول یبرا در سطح دنیا IoT یآورفن از کاربردهای در حال حاضر

 قیباالتر از طر یهاسکیر نییتع یرا برا هیاقدامات اول توانمی نیهمچن، نظارت بر آتش و خدمات، و نظارت بر خطر است

 شدهیآورجمعهای با دادهکمک خواهد کرد تا  یشهر زانیامر به برنامه ر نیا .نموداتخاذ  ،لیس رویداد یسازهیشب لیتحل

 .[29کنند] یطراح عینوع فجا نیبردن ا نیاز ب یرا برا یبهتر یشهرها ،IoTو  GIS قیاز طر

سی به چنین اطالعاتی را دستر IoTبه کمک فناوری  توانیم است که این واقعیتشده در این زمینه گویای تحقیقات انجام

 یهادر سال .نمود تسهیل و داده ارتقاء ایمالحظهقابل طوربه را بحران مدیریت چارچوب این از استفاده با؛ و فراهم نمود

 افتهیشیافزا یتوجهطور قابلبه یعیطب یایدر مورد بال1(NRT) یبه زمان واقع کیاطالعات نزد یبرا یجهان یتقاضا ر،یاخ

و  کیاکولوژ ،یاقتصاد ی ودر معرض خطر، به حداقل رساندن اثرات اجتماع ریپذبیافراد آس هیمنظور تخلبه .[38،37است]

 یعیطب یایبال ازجمله ،دادیرو کیزمان در طول  ،یجامعه به حالت عاد ترعیو بازگرداندن هر چه سر دادیرو نیا یفرهنگ

 .[39است] یاتیح

 محدوده مورد مطالعه  .5

شده است. منطقه واقع ایاسترال یاست که در جنوب شرق( NSWولز ) وساوثین قیتحق نیوردمطالعه در امنطقه م

 ایاسترال یکشاورز یکمربندها نیتراز مهم یکی نی[. همچن40انتخاب شد] یسالخشک یسابقه طوالن لیموردمطالعه به دل

 یاقتصاد ری[. تأث41در جهان است ] یقاره مسکون نیترو خشک کندیرا تجربه م یسالخشک طیکشور اغلب شرا نیاست. ا

متحمل سه  1900منطقه از سال  نی[. ا42دالر برآورد شده است ] اردیلیم 8.1برابر با  2019تا  2017از سال  یسالخشک

 نیعنوان بدتربه (2009-2001هزاره ) یسال[. خشک43شده است ]کوچک یسالخشک نیعمده و چند یسالخشک

شدت و فرکانس  شیرا با افزا NSWدر  یسالخشک تیوهوا وضعآب رییتغ ری. تأثشودیکشور در نظر گرفته م یسالخشک

 یاهیپوشش گ ،یسالخشک طیمنطقه با شرا نیدر ا ریاخ یهایسوز[. آتش44کرده است] دیگرم تشد یدر طول روزها

 [.45شده است] دیدما تشد شیخشک و افزا

                                                
1 near real-time 
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 ینگدارل-یمورا یزآبر یحوضهدر  یآن هاییستگاها یتموقعمطالعه و  نقشه منطقه مورد  -1شکل 

 روش تحقیق  .6

قرارگرفته است. درروش اول  یدو روش موردبررس ،یبا استفاده از مشاهدات آن یعدد یسازمنظور مدلپژوهش به نیدر ا

رفتار  ریتأث یها و بررسداده نیب یستگهمب لیاز قب ییهاپردازششیها و البته پداده عیتوز یصرفاً با توجه به نحوه

 نییتع یاصورت بازهدر دو کالس به ییحوضه رودخانه الچالن، مدل نها دستنییباالدست و پا ستگاهیمشاهدات در دو ا

ها بر اساس شده، دادهدر مطالعات انجام دیمورد تأک یو ترسال یسالخشک یهادوره تی. درروش دوم با توجه به اهمدیگرد

درروش اول جهت  ادهابزار مورداستف ریو سا یزمان همبستگشدند و هم یبنددسته 1(SPEI) یشاخص معتبر جهان کی

 قرار گرفتند. یموردبررس ییها و مدل نهاداده یبندپروسه دسته یاعتبارسنج

 

 سازیمدل .7

ها انجام شد. در آن یوابستگ زانیم ها ومنظور کشف رفتار دادهها که بهداده پردازششیبعد از انجام مراحل مختلف پ

ها را انجام داد که بر اساس داده یسازبه دو روش مدل توانیکه م دیشده مشخص گردانجام یهالیمطالعات و تحل انیجر

 .شودیدر ادامه به آن پرداخته م

 نشده یبندطبقه یهابر اساس داده 7-1

                                                
1 Standardized Precipitation Evapotranspiration Index 
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 کیها از درصد داده 90که حدود  شودی. مشاهده مدهدیها را نشان مادهو تراکم د یارتفاع عی( که توز2با توجه به شکل ) 

دو مدل به  توانیم هیفرض نیبر طبق ا نیبنابرا کنند؛یم تیتبع یگرید یدرصد آن از الگو 10 یعنی یمشابه و مابق یالگو

در نظر گرفت.  یگرید یاضیدسته دوم مدل ر یو برا یاضیمدل ر کیدسته اول  یبرا یعنیمشاهدات نسبت داده شود 

 ی( دسته بند4( و ) 3) ی. شکل هاشودیها استخراج مو رفتار مشابه داده بیبر اساس ش یبندمیتقس نیدرواقع ا

 بیضر شودی( مشاهده م3-4طور که در جدول )دهد. همان یاز آنها را نشان م کیمشاهدات و مدل برازش شده بر هر 

رابطه،  کی فیتعر یشده است. ازآنجاکه شرط اول برامحاسبه 62/0و در دسته دوم  37/0ها در دسته اول داده یهمبستگ

 یهمبستگ بیها است. البته ضرداده نیب فیدهنده رابطه ضعنشان بیضر نیبودن ا نییپا نیباالست بنابرا یعدد همبستگ

با توجه  نیباشد. بنابرا یم ستگاهیمشاهدات دو ا نیصورت نشان دهنده رابطه معکوس ب نیدر ا کهباشد  زین یتواند منف یم

برقرار  یتر یرابطه قو جهیدر نت ،یباالتر همبستگ بیمشاهدات دسته دوم بعلت ضر نیکه ب افتیتوان در ی( م1به جدول )

 است.  

 مشخصات آماری دسته اول و دوم مشاهدات  -1جدول 

Num Class Corrlation Min_S1 Max_S1 Mean_S1 Min_S2 Max_S2 Mean_S2 

1 PART1 0.37 1.44 2.10 1.72 0.22 1.12 0.56 

2 PART2 0.62 2.11 7.09 4.12 0.88 3.10 2.04 

 

 یهاشکل و مؤلفه نیشده است. با توجه به اها نشان دادهآن نیمشاهدات دسته اول و رابطه موجود ب تی( وضع3در شکل )

طور که در شکل همانکرد.  فیتعر ریصورت زن را بهآ یاضیرابطه ر توانی( م1در جدول ) نهیو کم نهیشیب یمحاسبات

آن با توجه به تعداد  ینسب یاست که حداکثر خطا شدهنییمحدوده تع کیصورت قسمت به نیضابطه ا شودیمشاهده م

 درصد است. %5کل مشاهدات حدود 

 
 منتخب هاییستگاهوضه در اسطح تراز ح یارتفاع یدادها یعنمودار نحوه توز -2شکل 
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 دسته اول مشاهدات و مدل برازش شدهنمودار  -3شکل 

شکل و  نیشده است. با توجه به اها را نشان دادهآن نیمشاهدات دسته دوم و رابطه موجود ب تی( وضع4در شکل )

 زانیم نیکرد. همچن فیتعر ریزصورت آن را به یاضیرابطه ر توانی( م1در جدول ) نهیو کم نهیشیب یمحاسبات یهامؤلفه

RMSE  وR-Square شده است.محاسبه 39/0و  43/0برابر با  بی( به ترت2) ولرابطه مطابق با جد نیا یبرا 

 برای روش اول شدهفیتعری هامدلمشخصات  -2جدول 

Num Model P1 P2 RMSE R-Square 

1 Part1 - - - - 

2 Part2 0.24 1.04 0.43 0.39 

 

 
 دسته دوم مشاهدات و مدل برازش شدهنمودار   -4شکل 

سطر اول این  ؛ کهبا استفاده از رابطه زیر مقادیر مجهول یعنی سطح تراز ایستگاه دوم را تعیین نمود توانیم تیدرنها

ضابطه مربوط به دسته اول مشاهدات است که حداکثر خطا نسبی برآورد شده با توجه به تعداد مشاهدات تحت پوشش در 
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قابل تعریف است. و همچنین رابطه تعریف شده در این دسته از نوع بازه ای و در محدوده است؛  %5قسمت حدود  این

 10/2باالتر از  S1مقادیر تراز ایستگاه  کهیدرصورتکه  شودیمسطر دوم ضابطه سایر مشاهدات یعنی دسته دوم را شامل 

متر  43/0( درج گردیده، برابر 4-4د شده معادله مذکور همان طور که در جدول )دقت برآور ؛ وشودیمرا شامل  متر باشد

 .است

 

 شدهیبندطبقه یهابر اساس داده 7-2

ی منطقه نیز سالخشکالزم است مطالعات اقلیمی و  هاداده ترقیدقارزیابی رفتار  منظوربهکه در باال اشاره شد  طورهمان

ی و مطالعه بنددستهی سایت مرجع برای نمایش، هادادهخاص  طوربهو  SPEIخص بررسی شود. در این پژوهش از شا

نمونه شکل  عنوانبهی بعدی آمده است. هابخشدر  لیتفصبه( SPEIکه توضیح آن )شاخص  شودیماستفاده  هادادهرفتار 

که با  دهدیمماهه را نشان  6ی و ترسالی در بازه زمانی سالخشکشدت  ازنظررا  2021الی  2013ی هاسالوضعیت  17

 است. آمدهدستبه https://spi csic.es تیساوبی دریافتی از هادادهتوجه به 

ی و ترسالی سالخشکی بازگشت هادورهی سطح آب ممکن است الزم باشد نیبشیپی سازمدل منظوربهاست  به ذکرالزم 

 در  ؛ کهسبه و تحت عنوان قیودی به مدل نهایی اعمال شونداست، محا شدهپرداختهبه آن  [46]ی که در مطالعهاوهیشبه 

 باشدیممقادیر فوق بروز  ازآنجاکه. شودیماستفاده  دهندهسیسرو تیساوباز مقادیر مشاهداتی  صرفاًپژوهش حال حاضر 

 کرد. نظرصرفاز محاسبات آن  توانیم. باشدیمکافی  موردنظرو دقت آن برای آنالیز 

است که این نوسانات باعث  شدهاشارههم  [47]که در مطالعه طورهماننوسانات اقیانوسی  ریتأثاعمال  منظوربهالبته  

ی دیگری همچون شبکه عصبی، روش پیشنهادی در هاروش به. الزم است شودیمتشدید و دوره نفوذ آن در منطقه 

 صرفاًو  شودینمن مطالعه به آن پرداخته در ای ؛ کهالزم روی مقادیر مشاهداتی اعمال شود تاحیتصح [46،43]مطالعه

 ی بعدی تشریح شده است.هابخشدر منطقه در  راتیتأثاطالعات تفصیلی مربوط به این 
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 2021 یال 2012ماهه از  6 یهادر بازه SPEIنمودار شاخص   -5شکل 

ی سالخشکتعیین وضعیت  منظوربهکه در ادامه به توضیح آن پرداخته خواهد شد یکی از معیارهای جهانی  SPEIشاخص 

الی  2012ی هاسالدر بازه زمانی بین  موردمطالعه( وضعیت در منطقه -5نمونه شکل ) عنوانبهکه  باشدیمو ترسالی 

 ی قرار بگیرد.سازمدلی هادورهمبنایی برای تفکیک  تواندیماست که  شدهدادهنشان  2021

 SPEIها بر اساس شاخص داده یبندطبقه 7-2-1

 ییاست که با در نظر گرفتن پارامترها یجهان اریمع کی SPEIقبل شرح داده شد شاخص  یهاطور که در قسمتهمان

 یسالو خشک یماه درجات ترسال 48 یال 1 یزمان یهااسیآن در مق یساز یکم تیو درنها قیو تعر ریتبخ ،یبارندگ رینظ

 شده است.نشان داده اریمع نی( طبقات مختلف ا3) رهل شما. در جدوکندیموردنظر مشخص م یرا، در بازه زمان

 SPEI [48،46]و  SPI یهاطبقات مختلف شاخص -3جدول 
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 آنی یستگاهسطح تراز آب در ا یهاو داده SPEIنمودار شاخص   -6شکل 

مشخص  طبقههفت(در 3بر اساس جدول ) SPEIطبقات شاخص  شودیممشاهده  (6)که در شکل  طورهماندر واقع 

یی که هرجااست. با توجه به شکل،  شدهدادهگردیده است. سپس مشاهدات سطح تراز آب در دو ایستگاه بر روی آن نشان 

ی آبریز نوسانی شده است و از این حوضهرفتار مشاهدات سطح تراز  دهدیمدرجاتی از ترسالی را نشان  SPEIشاخص 

مبنایی برای  تواندیمدریافتی  SPEIی هادادهنتیجه گرفت،  توانیمبنابراین ؛ شودیممنظر انطباق مناسبی مشاهده 

 ی مشاهدات قرار گیرد.بندطبقه

. به کمک این مشخصه اتصال باشدیم هادادهمشترک این  مؤلفه SPEIی مشاهداتی و هادادهمشخصه تاریخ  کهییازآنجا

( 3طبقه مطابق با جدول ) 7در  هاستگاهیامشاهدات  یبندطبقهبین این دو گروه داده در محیط متلب برقرار گردید سپس 

 است. شدهداده( نشان 7ی در شکل)بنددستهانجام گردید. نتیجه این 
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 طبقهدر هفت SPEIبر اساس شاخص  یستگاهمشاهدات دو ا یبندنمودار طبقه  -7شکل 

مقدار ماکسیمم، مینیمم، میانه و میزان  (، اطالعات آماری از قبیل8با توجه به طبقه بندی اعمال شده مطابق با شکل )

میزان  شودیمکه مالحظه  طورهماناست.  شدهداده( نشان 4همبستگی مشاهدات دو ایستگاه محاسبه و در جدول )

است که از ملزومات تعریف یک  %80ی باال سالخشکی هادوره جزبهی بین دو ایستگاه در همه طبقات هادادههمبستگی 

میزان همبستگی  به علتی سالخشکی هادورهنتیجه گرفت در  توانیمبنابراین ؛ باشدیماساس علم داده  مدل ارتباطی بر

در از حوضه آبریز که  آمدهدستبهبا توجه به اطالعات اقلیمی  ؛ که، تعریف مدل توجیه علمی نداردهاستگاهیاپایین بین 

 .رسدیمی منطقی به نظر ریگجهینتاست، این داشته  راصفر  انیبا جر ییهادوره یسابقهحتی خشک،  یهاسال

 یهاطبقات مختلف شاخصمشخصات آماری  -.Error! No text of specified style in documentجدول 

SPEI  
Num Class Corrlation Min_S1 Max_S1 Mean_S1 Min_S2 Max_S2 Mean_S2 

1 Extremely-wet 0.73 1.59 7.09 3.96 0.32 3.10 1.91 

2 Severely-wet -0.25 1.49 2.25 1.74 0.22 0.60 0.34 

3 Moderately-wet 0.88 1.49 6.95 2.39 0.27 2.88 1.01 

4 Near-normal 0.81 1.46 5.56 1.87 0.22 2.45 0.66 

5 Moderately-dry 0.42 1.48 2.07 1.71 0.33 1.00 0.56 

6 Severely-dry 0.35 1.44 2.63 1.71 0.32 0.95 0.54 

7 Extremely-dry 0.44 1.53 2.33 1.71 0.28 0.67 0.49 

ادغام گردید که نتیجه  باهمطبقات هر دسته  تاًینهای سالخشکبا توجه به نزدیکی مقادیر همبستگی بین طبقات ترسالی و 

 است. شدهدادهنشان  (8)در شکل 
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 طبقه در سه SPEIبر اساس شاخص  تگاهیسمشاهدات دو ا یبندنمودار طبقه  -8شکل 

 39/0 یسال، خشک86/0 یترسال یهامشاهدات در دوره یمقدار همبستگ شودی( هم مشاهده م5طور که در جدول )همان

است که با  نییپا یسالخشک یهادوره یبرا یمقدار همبستگحالت هم نیدر ا نیشده است بنابرامحاسبه 81/0و نرمال 

 حذف نمود. یسازها را از مدلدوره نیمشاهدات مربوط به ا توانیمحاکم بر منطقه  یمیاقل طیو شرا اریمع نیتوجه به ا

  SPEIمشخصات آماری سه طبقه اصلی شاخص   -5جدول 

Num Class Corrlation Min_S1 Max_S1 Mean_S1 Min_S2 Max_S2 Mean_S2 

1 Wet-Years 0.86 1.49 7.09 2.67 0.22 3.10 1.13 

2 Dry-Years 0.39 1.44 2.63 1.71 0.28 1.00 0.54 

3 Normal-Years 0.81 1.46 5.56 1.87 0.22 2.45 0.66 

 

است. شدهدادهی نرمال نشان هادوره( وضعیت مشاهدات نهایی و روابط بینشان با توجه به 9در شکل )  
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 مشاهدات دوره نرمال و رابطه موجود یتنمودار وضع -9شکل  

 
 و رابطه موجود ترسالیمشاهدات دوره  یتنمودار وضع -10شکل 
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 و رابطه موجود یسالمشاهدات دوره خشک یتنمودار وضع -11شکل 

مشاهدات  یت( وضع11شکل ) در ؛ واست شدهو رابطه موجود را نشان داده یمشاهدات دوره ترسال یت( وضع10شکل )و در 

همچنین پارامترهای آماری و ضرایب معادالت استخراجی با توجه به  ؛ واست شدهو رابطه موجود را نشان داده یدوره عاد

 .( آورده شده است6ی فوق در جدول )هادوره

 ی اصلیهادورهضرایب و مشخصات معادالت استخراجی  -6جدول 

Num Model P1 P2 RMSE R-Square 

1 Normal-years 0.50 -0.27 0.24 0.65 

2 Wet-years 0.48 -0.16 0.46 0.73 

3 Dry-years 0.35 -0.05 0.13 0.15 

.زیر بیان کرد صورتبهدوم  درروشتوان روابط ریاضی نهایی را یم( 6( و )5با توجه به جداول )  

 

 
 هادورهاست لزومی به تعریف مدل در این  شدهمحاسبه 39/0ی میزان ضریب همبستگی سالخشکی هادورهبرای  ازآنجاکه

 نیست

 اهمقایسه مدل .6

آمده است؛ که دسترابطه به 4پژوهش  نیموردبحث در ا یهاتوجه به روش .شودی( مشاهده م7طور که در جدول )همان

دسته دوم  یبرا 62/0 یهمبستگ بیدسته اول مشاهدات و ضر یبرا 37/0 یهمبستگ بیدرروش اول با توجه به ضر

 ینسب یاحداکثر خط وجودنیدارد. باا یشتریب نانیماط تیدسته دوم مشاهدات، قابل یبرا شدهفیمشاهدات، مدل تعر
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 فیتعرقابل حیصر یاضیها، مدل رتمام دوره یبرا نکهیدرروش دوم عالوه بر ا کهیاست. درحال %5دسته اول مشاهدات 

آن بر اساس  یبنداست طبقه نیروش دوم ا گرید تیدارد. مز یترقبولقابل تیوضع زین یآمار یهااست. ازنظر مؤلفه

 .باشد کنندهلیتکم تواندیم نیشیمطالعات پ یدر راستا ثیح نیشده است و از اانجام SPEI یشاخص جهان

. چراکه ستیمدل ن فیبه تعر یازین یسالخشک یهادوره یداده شد برا حیقبل هم توض یهاطور که در قسمتهمان و

است که در صورت  SPEI یهادرروش دوم داده یزسامدل یاست و مبنا نییپا اریها بسدوره نیدر ا لیاحتمال وقوع س

 .شودیمشاهدات اعمال م ی( مدل مربوطه بر رویترسال ،ی)عاد یهواشناس یهادوره دیتائ

 مختلف یهامورداستفاده در روش یهامدل نیب سهیمقا -7 جدول

هاانواع مدل هاداده   RMSE R-Square روابط 

اول روش  
 - *  دسته اول

 0.39 0.43  دسته دوم

دوم روش  

عادی یهادوره   0.24 0.65 

ترسالی یهادوره   0.46 0.73 

یسالخشک یهادوره  - ** نیاز به تعریف مدل نیست 

شده در محاسبه ینسب یخطا نی.؛ وهمچنشودیم فیتعر X_1و در محدوده یامربوطه به دسته اول از نوع بازه ی* رابطه

معمواًل  یسالخشک یهادر دوره نکهیشده است با توجه به اکه قبالً هم شرح داده گونههمان است. %5حالت، حدود  نیا

ها الزم دوره نیا یمدل برا فیاست، تعر 39/0دسته  نیمشاهدات ا یهمبستگ بیوجود ندارد و ضر زیدر حوضه آبر یانیجر

 .ستین

 گیرینتیجه  .12

را  ینقش مهم ی،اسازه یهاو مکمل روش یالبس یاسازه یرغ یریتمد یاز ابزارها یکیعنوان به یلو هشدار س بینییشپ

قابل  یادیاست که تا حد ز هایییدهازجمله پد یلس ین. همچنکندیم یفاو کاهش خسارات محتمل ا یالبدر کنترل س

 ید. از طرفداشته باش یلس یسکر یریتدر مد ییبسزا یرتأث تواندیم یلس ارو هشد بینییشپ ینبنابرا ،است بینییشپ

ببرد  ینطور کامل از ببه تواندینم یزرا ن یالباز س یناش یسکر ین،سنگ هایینهعالوه بر هز یلکنترل س یساتاحداث تأس

 یندبا استفاده از فرآ بینییشپ یستمس یک سازییهشب لذاگردد.  ینآفرحادثه یل،تر، سمخرب هاییالبو ممکن است در س

و  یدمف یز،حوضه آبر یدرولوژیکیه یدرک بهتر رفتارها یموجود برا یحسگرها یلهوسبه هشدیآورجمع یهاداده یلتحل

 هاییدهپد بینییشپ یکه برا شود؛یرفتار حوضه م یواقع یسازمنجر به مدل یتدرنها یندفرآ ینصرفه است؛ و ابهمقرون

و در  ؛سطح آب رودخانه، کارا است ازحدیشاز باال آمدن ب یرودخانه ناش یانمانند طغ یعیتکرارشونده طب یاییجغراف

در بستر  یااش ینترنتهمچون ا هاییو کمک گرفتن از تکنولوژ یطیمح یاز حسگرها یبا تعداد محدود یقتحق

را  یلهمچون س ییو رخدادها یسازرا مدل یسکدر معرض ر هایضهاز حو یعیمناطق وس ی،اطالعات مکان هاییستمس

 کرد. بینییشپ

 یممستق یرتأث یسازمدل یبر رو یمیاقل یط. مکان و شرادهدینشان م یسازمدل یندشده در فرآطالعات انجامو م هاتحلیل

مختلف حوضه در نظر گرفته شوند؛ و  یدرجاها یاست حسگرها ازنظر مکان یازباالتر ن ییبا کارا یسازمنظور مدلدارد؛ و به

فوق  یطانجام شود. تا در صورت تکرار شرا یو ترسال یسالشکازنظر خ لیمیمختلف اق یهامشاهدات در دوره ینهمچن

 بینییششده در پمنظور استفاده از مدل ارائهبه یگردعبارتبرخوردار باشد. به یمطلوب ییمدل از صحت و کارا بینییشپ

ها و دوره یههم یبرا جامعمدل  یک توانیو مکان مهم است؛ و نم یمیاقل یهارودخانه، نقش دوره یانسطح آب و طغ
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 یقاز طر یسازو در مدل دهد؛یمفهوم را نشان م ین( درواقع اGoTپژوهش ) ینشده در اارائه یککرد. تکن یفها تعرمکان

 یقاز طر یدبا ییها در مدل نهاالمان یناز ا یکهر  یرتأث یزاندارد؛ که م یدی، مکان و زمان نقش کلGoT یکتکن

 یکبه کمک تکن یسازمدل یشود. در پژوهش حاضر از مشاهدات سطح آب برا یابیارز متعدد یزمان یهامشاهدات در بازه

GoT یرهو دما و غ یمانند آلودگ یعیطب هاییدهاز پد یاریدر بس یکتکن یناست که ا یدر حال ینشده است؛ و ااستفاده 

معلوم است مدل  یستمدر س نیتشاکه موقع یطیمح یاز حسگرها یبا تعداد محدود توانیاستفاده شود؛ و م تواندیم

حسکر و با استفاده از مدل مربوطه  یکبعد به کمک  یتوسعه داد و در مرحله یازمتناسب باهدف پروژه را در مناطق موردن

 یعیطب یبر رخدادها یبهتر یریتنظارت، کنترل و مد یقطر ینکرد؛ و از ا بینییشرا پ یدهمؤثر در هر پد یپارامترها
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