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 چكیده
 یکره نقاط از بسياری در خشکسالي مانند مياقلي ناگوار رخدادهای هوايي و آب تتغييرا اثر در

 در توانمند ابزاری عنوانبه مصنوعي عصبي هایشبکه از تحقيق، اين در. است شده تشديد زمين

 8در  خشکسالي هيدرولوژيکي سيکل بينيپيش منظوربه نامعين، و غيرخطي سازی فرآيندهای مدل

 ،هستند  ماهانه آمار سال 04 دارای استان لرستان که هيدرومتری و کليماتولوژی تيك،سينوپ ايستگاه

شاخص  های هيدرومتری،ايستگاه دبي ماهانه آمارابتدا با استفاده از  امر اين جهتشد.  استفاده

سازی خشکسالي محاسبه شد. در اين تحقيق جهت مدل SDIخشکسالي هيدرولوژيکي 

 SDIعنوان ورودی مدل و شاخص خشکسالي ای اقليمي بزرگ مقياس بهههيدرولوژيکي، سيگنال

 هایداده عنوانبه هاداده درصد  04سازی عنوان خروجي مدل در نظر گرفته شد. برای مدلبه

سنجي مدل ها برای صحتدرصد داده 31و  آزمايش هایداده عنوانبه درصد 31 ،آموزش مرحله

 الگوريتم با فعال سيگموئيدی تابع و انتشار پس نوع از استفاده مورد هایشبکه. شد گرفته نظر در

. نتايج اين تحقيق نشان داد که مدل شبکه عصبي مصنوعي با دقت خوبي باشنديم خطا انتشار پس

های دره تخت و . مدل تهيه شده در ايستگاهباشديمبيني خشکسالي هيدرولوژيکي قادر به پيش

درصد دارای بيشترين و کمترين ضريب تبيين بودند.  8/00و  88ن ونايي به ترتيب با ضريب تبيي

بيشترين تأثير  TSA های تهيه شده نشان داد که سيگنال اقليميعالوه بر اين تحليل حساسيت مدل

-داده و عصبي یشبکه مدل نتايج مقايسهرا در وقوع خشکسالي هيدرولوژيکي استان لرستان دارد. 

هيدرولوژيکي همه  خشکسالي بينيپيش در عصبي یشبکه ناييتوا و دقت بر های مشاهداتي

 داللت دارد. استان لرستان های مورد مطالعه درايستگاه

 های اقليمي، شبکه عصبي مصنوعي، تحليل حساسيت.استان لرستان، سيگنال: کلیدی واژگان
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تعریف موضوع و ضرورت انجام تحقیق 1-1  

هززای اخيززر را بززا حززاالت مختلفززي از    افزززايش تقاضززای آب و وقززوع تغييززر اقلززيم، سززال    

 رسزميت  بزه  محيطزي زيسزت  فاجعزه  يزك  عنزوان  بزه  خشکسالي روبرو کزرده اسزت خشکسزالي   

هززا، هواشناسززان،  شناسززان، هيدرولوژيسززت شناسززان، بززوم زيسززت توجززه و شززده شززناخته

 .(2434،  3)سينگ و ميشراکشاورزی را جلب نموده است دانشمندان و شناسانزمين

 طوريکزه هبز  اسزت  بزوده  روبزرو  آن بزا  االيزام يمقزد  از بشزر  کزه  اسزت  هزايي پديزده  از خشکسالي

 ايزران  ماننزد  خشزك نيمزه  و خشزك  منزاطق  مخصوصزا   هزا کشزور  اقتصزاد  بزه  سزنگين  هزای زيان

 هزای اخيزر  خشکسزالي  اجتمزاعي  و اقتصزادی  زيزاد  خسزارات  آن بزارز  هزای نمونه سازد.مي وارد

 بزه  توجزه  بزا  .اسزت  يزده پد ايزن  صزحيح  شزناخت  آن بزا  مقابلزه  راه بهتزرين  .باشزد مي کشور در

 کززه کززرد ايجززاد هززایمززدل بايسززتي هززاداده توليززد روزافزززون افزززايش و تکنولززوژی پيشززرفت

 خسزارات  تزوان مزي  صزورت درايزن . کنزد  بينزي  پزيش  وقزوع  از قبزل  را هزا پديزده  گونهاين بتواند

 مززواردی از نيززز خشکسززالي مززدت طززوالني بينززيپززيش .کززاهش داد حززداقل بززه را آن از ناشززي

 آن بزه  تحقيزق  ايزن  در کزه  اسزت  برخزوردار  خاصزي  اهميزت  از آب منزابع  مزديريت  در که است

 در مزد آکار مزديريت  نتزوان  تزا  اسزت  شزده  باعزث  تزاکنون  کزه  مزواردی  از يکي. شودمي پرداخته

از  ،اسزت  بزوده  خشکسزالي  مزدت  طزوالني  بينزي پزيش  عزدم  شزود  گرفتزه  کزار هبز  هزا خشکسالي

 در نيزز  هزا خشکسزالي  وقزوع  اسزت  برخزوردار  متفزاوتي  هزوايي  و آب تنزوع  از کشزور  کزه  جاآن

 .است متفاوت منطقه ره

ايزن اسزت کزه سزطح تحقيقزات کزاربردی در ايزران در         ،رسزد واضزح بزه نظزر مزي     کزامال  چه آن

هرحزال بزا توجزه    مقايسه با جهان در اين خصوص بسزيار کزم بزوده و قابزل مقايسزه نيسزت. بزه       

هزای بززرگ مقيزاس بزر اقلزيم      سزيگنال  يرتزأث بينزي  بررسزي و پزيش   ،به اهميت باالی تغيير اقلزيم 

هزای کزم آبزي جلزوگيری نمزوده و قبزل از       توانزد از بزروز بحزران   ايران بسيار حياتي بزوده و مزي  

 بروز بحران کشور را آماده مقابله با آن نمود.

تززوان پزنج نزوع خشکسزالي هواشناسززي،    آورنزده خشکسزالي، مزي    بزه وجززود بزر اسزاس عناصزر    

(. در ايززن 2444، سززميتابنززدی کززرد )را دسززته 2هيززدرولوژيك، کشززاورزی، اقتصززادی و ادافيززك
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-باشزد. از عناصزر اقليمزي تزأثير    ميان خشکسالي هواشناسزي و هيزدرولوژيك حزائز اهميزت مزي     

، بززارش بيشززترين نوسززان را دارد. کشززور ايززران بززه علززت قززرار  هززابززروز خشکسززالي گززرار در

هزای  گرفتن در منطقه خشزك و نيمزه خشزك و بارنزدگي معزادل يزك سزوم ميزانگين بارنزدگي         

تزر نسززبت بززه  آب وضززعيتي نززامطلوبابززل سزه برابززر تبخيززر جهزاني از نظززر منزابع    جهزان در مق 

هززا و نوسززانات زيززاد در بززارش نظمززيايززن بززي (.3183دنيززا دارد )صززمدی بروجنززي،  متوسزز 

 يامزدهای از جملزه پ  دهزد. شزود کزه هرسزاله ري مزي    ساليانه باعزث وقزوع خسزارات زيزادی مزي     

شززامل کززاهش اخززاير مخززازن سززدها،   کززاهش اخززاير آب سززطحي  ي،مهززم خشکسززال ياربسزز

هزا، پيشزروی بيابزان، کزاهش پوشزش گيزاهي، افزت سزطح آب         هزا و قنزات  خشك شدن چشزمه 

هزا، مشزکالت   اتزع، کزاهش نفواپزريری خزاا، کزاهش آب رودخانزه      زيرزميني، خشك شزدن مر 

شززدن روسززتاها هسززتند. )کززارآموز و    يو خززال رزانمهززاجرت کشززاو  ي،اجتمززاع -یاقتصززاد

 (.3180 نژاد،يعراق

 توأمززا هززای هيززدرولوژيکي هززای هواشناسززي بززا خشکسززالي در بسززياری از مززوارد خشکسززالي 

(. از خشکسززالي هيززدرولوژيکي بززه عنززوان    3384و همکززاران،  3دراکززا افتززد )اتفززام مززي 

هزای سزطحي، منزابع آب زيرزمينزي و اخزاير آبزي       شزود کزه جريزان   خشکسالي واقعزي يزاد مزي   

 .(3180نژاد، دهد )کارآموز و عراقير قرار ميها را تحت تأثيها و سددرياچه

هززای اقليمززي ري داده در اسززتان لرسززتان مميززد ايززن مطلززب اسززت کززه     بررسززي خشکسززالي 

گيرنزد در  درصزد از سزطح اسزتان را در بزر مزي      84هزای کزه بزيش از    احتمال وقزوع خشکسزالي  

ر چنزين  . به عبزارتي طزي هزر سزه سزال ممکزن اسزت يزك بزا         باشديمدرصد  10هر سال حدود 

هززای فراگيززر در اسززتان لرسززتان روی دهززد. حززال اگززر احتمززال وقززوع خشکسززالي  يخشکسززال

)خشکسالي کزه تمزامي اسزتان لرسزتان را تحزت تزأثير قزرار دهزد( را مزورد توجزه قزرار دهزيم،             

سززال ممکززن اسززت چنززين اتفززاقي ري دهززد. بنززابراين عليززرغم  8خززواهيم ديززد کززه در کمتززر از 

شزود لزيکن بزا عنايزت بزه      جمله مناطق پزر بزارش کشزور محسزوب مزي     استان لرستان از  که ينا

کنزيم کزه وقزوع خشکسزالي در ايزن اسزتان نزه تنهزا نزادر و          های انجام شده مشزاهده مزي  بررسي

 ای معمول و بازگشت کننده است.تصادفي نيست بلکه پديده
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تحقیق اهداف 1-2  

هززای مززورد يسززتگاههززای تززر و خشززك اسززالتعيززين خشکسززالي هيززدرولوژيکي و  بررسززي -

 .بررسي

تعيين مزدل بهينزه شزبکه عصزبي مصزنوعي جهزت پزيش بينزي خشکسزالي هيزدرولوژيکي در            -

 هر ايستگاه.

 

و مفاهیم اتیکل 1-3  

تعاریف و مفاهیم خشكسالی با توجه به اهمیت موضوع 1- 1-3  

اند، فراواني هقرار داد يرتأثهای انساني را تحت های اخير در بين حوادث طبيعي که جمعيتدر دهه

، تلفات جاني، خسارات اقتصادی يرتأثپديده خشکسالي از نظر درجه شدت، تداوم، فضای تحت 

اجتماعي و اکولوژيکي دراز مدت در جامعه، بيشتر از ساير باليای طبيعي بوده است. همچنين  –

و  يجبه تدرديده تمايز اين پديده با ساير باليای طبيعي در اين است که بر خالف ساير باليا اين پ

 يرتأخدر يك دوره زماني نسبتا  طوالني عمل کرده و اثرات آن ممکن است پس از چند سال و با 

بيشتری نسبت به ساير حوادث طبيعي ظاهر شود. بنابراين چون تعيين دقيق زمان شروع آن کار 

سالي بر دانند. از سويي چون خشکرا يك پديده و بليه خزنده ميمشکلي است تا حدودی آن

شود، مديريت بحران و کمك خالف ساير باليای طبيعي کمتر منجر به خسارات ساختاری مي

 ترمشکلها مثل سيل پيچيده تر و رساني در هنگام وقوع اين پديده در مقايسه با ساير پديده

مداخله بيش از حد انسان در طبيعت،  به خاطرهای محيطي های اخير خشکساليباشد. در دههمي

ترين ترين و زيانبار(. خشکسالي يکي از مزمن2441، 3نيز شده است )بانگالپديا تريمو وخر دتب

شود که از دير باز در پهنه وسيع کشورهای مختلف به خصوص باليای طبيعي محسوب مي

ها اثرات قابل توجه آن را کشورهای مستقر در مناطق گرم و خشك به کرات وقوع يافته و انسان

 ياراحمدی) اندکرده تجربه اجتماعي –های اقتصادیآب، کشاورزی، محي  زيست و جنبهبر منابع 

 (.2433 سينگ و ميشرا، ؛3188 عزيزی، و

                                           
2-

Banglapedia 
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از  تريينپاخشکسالي بس  يك دوره زماني است که طي آن آب قابل دسترس به طور قابل توجهي 

ها )بسته به شراي  ويژه الها و حتي سها، ماهحد معمول است. اين دوره زماني ممکن است هفته

(. تعيين زمان دقيق 2432و همکاران،  3گالتسو؛ 3184، و خرميان زندمکاني( به طول انجامد )لشني

تواند کوتاه مدت باشد و فق  برای شروع و خاتمه خشکسالي امری دشوار است. خشکسالي مي

اين حالت اثرات زيان بخش آن تا چند ماه به طول انجامد و يا چندين سال متوالي ادامه يابد که در 

(. يك رخداد خشکسالي ممکن است تا موقعي 2444، 2بعد تداوم خواهد داشت )ويليهت هاسال

ميليون افرادی که تحت  2/0از ميان  3380-3332 یهاسالکه اتفام نيفتاده، شناخته نشود. در بين 

 که نفری ميليون 1/1 بين از و داشته قرار خشکسالي يرتأث تحت آنها ٪14باليای طبيعي بودند  يرتأث

ها قرباني پديده خشکسالي بودند آن از نفر ميليون 1/3 حدود سپردند جان طبيعي باليای نتيجه در

و  حساس العادهفوم خشکسالي برابر در جهان جمعيت پر نواحي از ٪14(. حدود 3330، 1)اباسي

 يو) اندشده واقع مناطق اين در شاورزیک نواحي و اراضي اغلب عمده طور به و هستند پريريبآس

(. خشکسالي يك اختالل موقتي در سيستم اقليمي است و با خشکي تفاوت دارد 3330 ،0آ دی اس

باشد، به چرا که خشکي صرفا  محدود به مناطقي با بارندگي اندا است و حالتي دائمي از اقليم مي

ای و بر همين اساس اقليمي منطقه عبارت ديگر خشکي جزء اات منطقه بوده و فطرت و هويت

اند ولي خشکسالي بندی مناطق خشك ناميدههای طبقههايي از زمين را بر اساس کليه سيستمبخش

دهد و بنا به داليلي از جمله کاهش بارندگي در تمام اقاليم جهان ري ميت جزء اات منطقه نيس

به موضوع، هنوز يك تعريف دقيق و (. به هر صورت با توجه به پيچيدگي همه جان2444، 1)روسي

های جهاني از پديده خشکسالي که مورد پريرش همگان باشد ارائه نشده است. هر يك از رشته

تعريف از  314اند. تاکنون بيش از علوم، پديده خشکسالي را از ديدگاه خود تعريف نموده

وسته و پايدار که در آن خشکسالي ارائه شده است که در همه اين تعاريف، خشکسالي يك دوره پي

 ،8ويلهيت و گالنتزد )شويابد، بيان ميمقدار موجود در يك منطقه به طرز قابل توجهي کاهش مي

 (.2433،  سينگ و ميشرا؛ 3381

                                           
3 Goltsev 

1-Wilhite 

2-Obasi 
3-Usda 
5-Rossi 
1-Glantz 



6 

 

واژه مستمر به تداوم  ،خشکسالي عبارت است از: کاهش رطوبت مستمر و غير طبيعي 3از نظر پالمر

نظر از شراي  طبيعي يا ميانگين اطالم د نحراف نمايه مورحالت کمبود و واژه غير طبيعي به ا

هايي دانست که در آن مقدار بارش توان دورهتر خشکسالي را ميشود، به صورت ديگر و سادهمي

(. گاهي تعاريف واژه 3333، 2نسبت به ميزان دراز مدت آن کمتر باشد )هدينگاوس و سابل

د که آنها بر اساس تخصص و ديدگاه خود يا کنخشکسالي از طرف محققان مختلف مشخص مي

های آب و هوايي مانند بارش، دما، رطوبت نسبي، تبخير و ... يا ميزان توجه خود به متغير

های های گياهي و يا متغيرمتغيرهای کشاورزی مانند رطوبت خاا و شراي  تطبيق گونه

اقتصادی مانند ميزان محصوالت های های سطحي و زير زميني يا متغيرهيدرولوژيك مانند جريان

به هر . (3108اند )فرج زاده، را بررسي و تعريف کرده مسئلهکشاورزی و يا ترکيبي از اين متغيرها، 

های از ديدگاه آن يمعنحال عدم وجود يك تعريف جامع و دقيق از خشکسالي و متفاوت بودن 

های بر کليه جنبه خشکسالي که حال از آنجا ت.ه اسمختلف مانع از درا مفهوم خشکسالي شد

مستقيم و غير مستقيمي دارد،  يرتأثتغيير محي  طبيعي  خصوصا های مختلف جامعه زندگي و بخش

-ياستسمختلف اقتصادی، مديريتي و  یهابخشعدم درا مفهوم آن موجب ترديد و رکود در 

تعريف عمومي از  توان دو نوعشود. اما بر اساس بررسي منابع علمي به طور کلي ميمي یاررگ

 .1خشکسالي ارائه نمود: مفهومي و عملي

 

تعریف مفهومی خشكسالی 2- 1-3  

کند تا مفهوم شود به افراد کمك ميتعاريف مفهومي که در قالب اصطالحاتي کلي بيان مي

عنوان مثال خشکسالي عبارت است از يك دوره ممتد کمبود بارش که خشکسالي را درا کنند. به

های سطحي و به محصوالت زراعي و کاهش عملکرد، کاهش سريع جريانزدن  منجر به صدمه

 (.3183زاده، شفيع؛ 3181زارع ابيانه و محبوبي، ) گرددافت مخازن زيرزميني مي

در زمينه خشکسالي نيز حائز اهميت است. کشور  گراریياستستعاريف مفهومي در تبيين 

زماني  به خصوصاستثنايي  هایيخشکسالدر رخداد  های مالي به زارعان را صرفا استراليا، کمك

                                           
2-Palmer 
2 Heddinghaus and sabol 

1 Conceptual and Operational 
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جزئي از ريسك عادی مديريت پروژه  به عنوانکه شراي  خشکسالي حاد تر از مواردی است که 

 (.2442، 3کند )جياسالن و چندراسکرارائه مي ،شوددر نظر گرفته مي

 

های مختلفانواع خشكسالی از دیدگاه 3- 1-3  

ای با کاهش باشد. در شرايطي که منطقهمختلف به طور يکسان نميهای خشکسالي بر بخش يرتأث

آن بر منابع آب هنوز ملموس  يرتأثمحسوس بارندگي مواجه شده باشد، اين امکان وجود دارد که 

(، 3333بر توليدات کشاورزی نداشته باشد )تمپسون،  يریتأثنشده و يا کاهش منابع آب سطحي 

شود که بسته به شراي  موجود هر بخش تعريف خاص يشود که سبب ماين وضعيت سبب مي

های کادری مختلف موجب شده وجود نيازها و زمينه رويناخود را از خشکسالي داشته باشد. از 

خشکسالي را مورد مطالعه قرار دهند.  یخود مسئلهاست که هر يك از محققين از ديدگاه خاص 

هيدرولوژی،  ،شکسالي هوا و اقليم شناسيتوان در چهار طبقه عمده خاين مطالعات را مي

، 2انجمن هواشناسي آمريکا؛ 3183زاده، اجتماعي تقسيم نمود )شفيع –کشاورزی و اقتصادی 

2440.) 

 

 3هوا و اقلیم شناسی یخشكسال 1-3-3-1

بر اساس تئوری  شونديمهای آماری که امروزه در مورد خشکسالي به کار برده تحليل

(. در اين روش با تقسيم دوره آماری به 3188همکاران ر هستند )عرب و ( استوا3380)0چيوجوي

های ها کمتر است به عنوان دورههايي که بارندگي آندو دوره بيشتر و يا کمتر از ميانگين، دوره

شوند. خشکسالي هواشناسي کمبود مقدار بارندگي را نسبت به شراي  خشکسالي در نظر گرفته مي

نمايد. عامل بارندگي به عنوان پارامتر مهم و اصلي در محاسبه ن بررسي ميميانگين دراز مدت آ

شود. از طرفي به منظور حصول نتايجي دقيق و قابل های خشکسالي محسوب ميبسياری از نمايه

های توليد روش يریکارگبهباشد. اين کمبود از طريق اعتماد نياز به آمار طوالني مدت بارندگي مي

                                           
3-Jeyaseelan and chandrasekar 
2 American Meteorological Society 

1 Meteorological and climatic drought 

2-Yevjevich 
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های زماني و يا شبکه سری یهاروشهای ديگر داده کاوی مانند ات با روشمصنوعي اطالع

 (.3183، زادهشفيعشود )های بارش مرتفع ميعصبي در توليد داده

 ينمعکاهش غير منتظره بارش در مدتي  ،از ديدگاه هوا و اقليم شناسي خشکسالي عبارت است از

ش آن قدر است که روند عادی رشد را در ای که لزوما  خشك نيست. ميزان اين کاهدر منطقه

درنگ و مضر بر کشاورزی (. خشکسالي اثرات بي3188کند )عليجاني و کاوياني، منطقه مختل مي

گرارد. بنابراين خشکسالي ويژگي دائمي يك ميا و اثرات دراز مدت بر عرضه منابع آب به ج

(. اهميت ديدگاه هوا 3184تد )کاوياني، تواند اتفام بيافمنطقه نيست و در هر رژيم آب و هوايي مي

های جوی اولين نشانه بروز خشکسالي ها و ثبت دادهگيریو اقليم شناسي در اين است که اندازه 

هايي طوالني بدون بارندگي امری عادی است، تعريفي مبتني باشند. در مناطقي که وجود دورهمي

خاص، غير واقعي است. در ساير تعاريف  بر تعداد روزهايي با بارش کمتر از يك حد آستانه

شود ای بين ميزان انحراف واقعي بارش و مقادير متوس  ماهانه، فصلي يا ساالنه برقرار ميرابطه

 (.3181)مسعوديان، 

 

 1هیدرولوژیكیو هیدروژئولوژیكی  یخشكسال 1-3-3-2

مل برف( بر منابع های جوی )شاهايي از کمبود ريزشدوره يراتتأثخشکسالي هيدرولوژيکي با 

ها و آب زير ها، مخازن، درياچهجريان رودخانهد )شوهای زير زميني يا سطحي همراه ميآب ينتأم

افتد که ها خشکسالي زماني اتفام مياز ديدگاه هيدرولوژيست(. 2434،  سينگ و ميشرا) زميني(

باشد. خشکسالي تر سطحي و زير زميني از حد معمول خود پايين یهاآب يراخاسطح تراز 

افتد. عالوه های مياني بر اثر کمبود و فقدان بارش زمستاني اتفام ميهيدرولوژيك اغلب در عرض

بر بارش فاکتورهای اقليمي ديگر مانند دماهای باال، بادهای قوی و رطوبت قوی و رطوبت نسبي 

؛ 2441، 2ون النن )دارند  يرتأثخشکسالي هيدرولوژيك ای بر روی کم نيز به طور قابل مالحظه

 (.3183زاده، شفيع

 

                                           
1-Hydrological drought 
2 Van Lanen 
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 1کشاورزی یخشكسال 1-3-3-3

پيوندد که مقدار رطوبت خاا برای محصول خاصي که در اين نوع خشکسالي زماني به وقوع مي

گردد، کافي نباشد. خشکسالي کشاورزی از اين يك زمان معين و در شراي  نرمال کشت مي

نيازهای رطوبتي متفاوتي دارند. برخي از  که محصوالت مختلف، گيرديم نشئتحقيقت 

ای به ، برخي ديگر مانند ارزن و ارت خوشهکه يصورتمحصوالت، نياز زيادی به آب دارند در 

عرب و ؛ 2442، و دراکا  2کيانتش) گردديمطور نسبي در برابر خشکسالي کشاورزی مطرح 

و روش بارش  1مانتيث -من(. از ديدگاه کشاورزی درجه خشکسالي به روش پن3183همکاران، 

به عنوان بهترين روش برای  FAOمانتيث از طرف  -. همچنين روش پنمنشوديمممثر انجام 

 (. 3183زاده، ؛ شفيع3181تعيين درجه خشکسالي کشاورزی معرفي شده است )مسعوديان، 

 

 4اجتماعی -اقتصادی یخشكسال 1-3-3-4

از عرضه و تقاضای کاالهای با اجزاء  اجتماعي خشکسالي تلفيقي است -تعاريف اقتصادی

خشکسالي هواشناسي، هيدرولوژيکي و کشاورزی. اين مورد با ساير انواع خشکسالي اکر شده 

قبلي تفاوت دارد، زيرا وقوع آن بستگي به فرايندهای زماني و مکاني عرضه و تقاضا برای تعريف 

دی مانند آب، علوفه، غالت، ماهي ها دارد. عرضه بسياری از کاالهای اقتصايا تشخيص خشکسالي

اقتصادی، خشکسالي يعني  -و نيروی برم آبي به وضعيت جوی وابسته است. از ديدگاه اجتماعي

های اجتماعي و اقتصادی شود. گاه شرايطي که کمبود آب برای نيازهای بشر موجب نابهنجاری

گاه يك دوره طوالني گردد و ی کوتاه چند هفته ای خشکسالي موجب صدمات جدی مييك دوره

صدمات زيادی به همراه نداشته باشد. اين مطلب بيانگر آن است که با  توانديمخشکسالي 

ريسك خسارات خشکسالي را به صورت قابل  توانيمبرای مطالبات آب ح ريزی صحيبرنامه

که ميزان تقاضای يك  يابديماجتماعي هنگامي بروز  -توجهي کاهش داد. خشکسالي اقتصادی

ناشي از  توانديمکاالی اقتصادی بيشتر از عرضه آن باشد که اين عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا 

 (. 3183زاده، شفيع؛ 3188مرادی و همکاران، کمبود منابع آب در ارتباط با وضع هوا باشد )

                                           
1-Agricultural Drought 
2 Keyantash 
3-Penman- Monteith 
4-Socio- Economical Drought 
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 های هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژیكیخشكسالی توأماثرات  امدیپ 1-3-4

بخشي از فرآيندهای جوی است و به وضعيت خشك و غير نرمال جوی خشکسالي در واقع 

پيامدهای آن عمدتا  به صورت که به عدم توازن شراي  هيدرولوژيکي انجاميده و د شواطالم مي

. تأثير گردديمدر محصوالت زراعي و کمبود آب مورد نياز مردم، گياهان و حيوانات نمايان  کاهش

بستگي به اين دارد که تا چه حد آن جامعه زندگي و معيشت خود اين پديده بر يك جامعه خاص 

. از اين رو، جوامع ساده مانند عشاير در وهله بيشترين اندنمودهرا به شراي  اقليم وابسته و متکي 

سخت   با شراي کننديمش تأثير را از آن پريرفته و با استفاده از دانش بومي و تجارب سنتي تال

 (.3183زاده، ؛ شفيع3331، 3نوعي سازش و مقابله نمايند )الکساندر ناشي از خشکسالي به

تشخيص و تفکيك بحث خشکسالي کشاورزی از خشکسالي هيدرولوژيکي بدين علت است که 

بخشي از باران که بتواند در ناحيه ريشه نفوا  به عنواندر مطالعه خشکسالي کشاورزی، باران ممثر 

در خشکسالي هيدرولوژيکي باران ممثر بخشي از بارندگي است  کهيدرحال باشديمکند مورد نظر 

بلکه در سطح زمين يا در زير زمين جاری شده و به  کندينمريشه در خاا نفوا ه که به ناحي

. زماني که خشکسالي آغاز انجامديم هاحوضچهو  هاياچهدرها، جويبارها، افزايش آب در چشمه

تگي بيش از حد به اخيره رطوبتي خاا، معموال  نخستين وابس يلبه دلشود، بخش کشاورزی مي

ممتد خشکي، چنانچه کمبود بارش  ی. در طي دوره هاگيرديمبخشي است که تحت تأثير قرار 

مردم به ساير منابع آبي  اتکادر اين صورت  شوديمادامه يابد، رطوبت خاا به سرعت تخليه 

سطحي )نظير  یهاآبکه متکي به منابع  ييهاآن بايستي تأثيرات اين کمبود را مرتفع سازد. مثال 

زير زميني هستند معموال  ديرتر از سايرين تحت تأثير قرار  یهاآب( و هاياچهدرمخازن و 

، بسته به خصوصيات انجامديمماه به طول  8تا  1. يك خشکسالي کوتاه مدت که گيرنديم

به همراه دارد  هابخشاندکي بر اين  يراتثتأهيدرولوژيکي سيستم و نيازهای مصرف آب، احتماال  

 (.3183زاده، )شفيع

 

                                           
1- Alexander 
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 خشكسالی 3زمانی -فضایی یهایژگیو 1-3-5

 آغاز، تداوم و پایان خشكسالی 1-3-5-1

بسيار مشکلي است. اصوال  زمان آغاز  مسئلهکلي تشخيص زمان آغاز و خاتمه خشکسالي  به طور

بسته است. بديهي است که اين زمان با توقف آخرين خشکسالي عمدتا  به تعريف مورد استفاده وا

شود بلکه ممکن است تا زمان اتمام اخيره رطوبت خاا به طول انجامد. در بارش مفيد آغاز نمي

. کنديمخاصي پيدا  يهر چند اندا در زمان آغاز خشکسالي، پيچيدگ یهابارشاين حالت نيز 

خشکسالي، زماني است که اخيره رطوبتي چه در گفت زمان آغاز  توانيمبنابراين در حالت کلي 

محي  خاا )خشکسالي کشاورزی( و چه در مخازن آبي )خشکسالي هيدرولوژيك( خاتمه يافته 

. پايان خشکسالي شوديمقابل توجهي محسوب  مسئلهباشد. از طرف ديگر انتهای خشکسالي نيز 

شکسالي، زماني است که نزول است. در امر کشاورزی، پايان خ ترمحسوسنسبت به زمان آغاز 

باران، رطوبت مورد نياز خاا را تأمين نمايد. در هيدرولوژی، زماني که جريان رودخانه مجددا  

 .شوديمدر نظر گرفته  يو مخازن زيرزميني تغريه مجدد شوند زمان پايان خشکساله برقرار شد

 

 2یشدت خشكسال 1-3-5-2

آن است و اهميت آن به حدی است که پايش،  های خشکسالي شدتويژگي ينترمهميکي از 

ارزيابي و پيش بيني اين پديده بدون توجه به شدت آن چندان مفيد نيست. بر اساس تعريف هر 

قدر ميزان کمبود بارندگي نسبت به شراي  ميانگين کمتر باشد، به همان اندازه تأثير خشکسالي 

ن استمرار حالت خشکسالي تنها برای يك ماه . عالوه بر اين، ميزاکنديمنمود عيني بيشتری پيدا 

ماه بعد، ميزان کمبود ماه مزبور را جبران نمايد، ولي اگر ماه ش استمرار داشته باشد احتمال دارد بار

بعدی نيز خود نسبت به شراي  طبيعي کمبود داشته باشد، به مراتب در شدت بخشيدن به حالت 

متغير مورد مطالعه و همچنين زمان استمرار آن بيانگر خشکسالي ممثر خواهد بود. ميزان کاستي در 

شدت خشکسالي است. به همين منظور برای مشخص ساختن اين عامل در مطالعه خشکسالي، 

کنند درجه ناهنجاری منفي متغير مورد مطالعه را محققان با استفاده از نمايه های مختلف سعي مي

                                           
1-Tempo- Spatial 
2-Drought Severity 
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پژوهش حاضر عمدتا  به همين دليل بوده است. زيرا  در 3DISنيز مد نظر قرار دهند. انتخاب نمايه 

در محاسبه آن فاکتورهای متعدد اقليمي که هر يك به نوعي بيانگر شدت خشکسالي هستند استفاده 

 . شونديم

 

 2ای خشكسالیوسعت منطقه 1-3-5-3

مهمي  مسئلهخشکسالي در چه وسعتي روی دهد و اثرات آن تا چه حدی فراتر رود خود  که ينا

در منطقه ای با وسعت چند صد کيلومتر مربع اتفام افتد  توانديماست. اصوال  رخداد خشکسالي 

ای که ولي ممکن است شدت و دوره تداوم آن در سراسر منطقه يکسان نباشد. خشکسالي قاره

افتد در ناحيه وسيعي که صدها، بلکه هزاران کيلومتر مربع را خصوصا  در مناطق خشك اتفام مي

کند. در خصوص وسعت تحت شعاع پيامدهای ناشي از خشکسالي به وشاند، گسترش پيدا ميپمي

ها، توان اشاره نمود. به عنوان مثال در نتيجه شدت و تداوم خشکساليهای متعددی مينمونه

از چنان قدرت و سرعتي برخوردار  3304های گرد و غبار صحرای بزرگ آفريقا در دهه طوفان

ر های ناشي از آن با طي هزاران کيلومتر مسير به اروپای غربي و مرکزی رسيدند. شدند که ريز غبا

ورود اين ريز غبارها و گسترش آنها در اين مناطق اثرات مهمي بر شراي  تابشي و تغيير در تابش 

 (.2440، 1خورشيدی دريافت شده به سطح زمين داشته است )وارنر

 

 0فراوانی خشكسالی 1-3-5-4

آيد که در مهم مورد مطالعه در بررسي خشکسالي به شمار مي هایيژگيوسالي نيز از فراواني خشک

های شود. با توجه به وجود شدتهای مختلف زماني )ساالنه، ماهانه و فصلي( محاسبه ميمقياس

ها به طور جداگانه صورت برای هر يك از اين شدت توانديممختلف خشکسالي، بررسي فراواني 

در ارزيابي قابليت منطقه  توانديممختلف  یهاشدتمحاسبه توزيع فراواني در  گيرد. همچنين

های اخير تعدادی های مختلف خشکسالي کاربرد داشته باشد. در سالمورد مطالعه نسبت به شدت

                                           
3 Stream-flow Drought Index (SDI) 

2-Regional Extent Of Drought 
3- Warner 
4-Frequency Of Drought 
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و  3)ژورنل اندکردهها ارائه هايي را برای محاسبه دوره بازگشت خشکسالياز محققين روش

 (. 2441همکاران، 

 2دوره تناوبی رخداد خشكسالی 1-3-5-5

های طبيعي به صورت رخداد های ها و ساير پديدهمربوط به احتمال تکرار خشکسالي هایيبررس

نامنظم، بخش زيادی از تحقيقات محققان را به خود اختصاص داده است، به طوری که بيش از 

 1های خورشيدیل يازده ساله کلفهای آب و هوايي با سيکمقاله در رابطه با ارتباط رخداد 3444

(. امروزه رابطه ميان لکه های خورشيد با برخي از پديده های 3381، 0تهيه شده است )بران و رادير

های خشکسالي، (. در رابطه با تناوب رخداد3180زميني به اثبات رسيده است )جعفری بهي، 

(. 3383، 1)بالم و مولي اندبرده يپساله  22ساله به دوره  33برخي از محققان عالوه بر تناوب 

( برای تغييرات بارندگي در فرانسه برای 3310ای نيز به وسيله سانسون )ساله 00ای چرخه دوره

محققان نيز به دوره تناوبي بيشتری  ي(. برخ3383منطقه مديترانه عنوان شده است )بران و رادير، 

اين زمينه انجام شده است هنوز قانونمندی علمي . با توجه به مطالعات زيادی که در اندکردهاشاره 

شديدی در اين مناطق روی  هایيخشکسالکه هنگام کاهش لکه های خورشيدی يا به دنبال آن، 

 داده است. 

 

 8های خشكسالینمایه 1-3-2

چنين بيان کرد که خشکسالي، کمبود آب ناشي از بارش کم،  توانيمبا توجه به مطالب اکر شده 

. به باشديمعرم زياد، افزايش بيش از حد برداشت از منابع آب و يا ترکيبي از اين موارد تبخير و ت

که هر يك  اندآمده، پديد شونديمها محسوب کمك اين تعريف، سه پارامتر اصلي خشکسالي

بندی خاص خود را در خشکسالي ارائه و طبقه نظر گرفتهپارامتر های مخصوص به خود را در 

های پايش خشکسالي به ها مواردی هستند که امروزه در سيستمها و نمايهروش دهند. اينمي

. جهت مقايسه و مطالعه تطبيقي شونديمها به کار برده منظور تأمين کارکردهای اين سيستم

                                           
1-Journal 
2-Period of Drought Occurrence 
3-Solar Calf 
4-Beran and Rodier 
5-Bhalme and  Mooly 
6-Drought Indices 
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خشکسالي از يك ناحيه به ناحيه ديگر و از زماني به زمان ديگر، برخي از معيارهايي را  هایيژگيو

 ينچن 3332در سال  3(WMOما بر اساس نظر سازمان هواشناسي جهاني )، اسازديممشکل 

 ( :2443خصوصيت زير باشند )ويلهيت،  0هايي بايد دارای حداقل معيارها يا شاخص

نمايه مورد استفاده بايد در چهارچوب مقياس زماني طوالني انتخاب شده از کارايي کافي  -3

 برخوردار باشد.

ای تا از شراي  خشکسالي در مقياس زماني طوالني و در ابعاد وسيع از ناحيهنمايه بايد بياني  -2

 ای ارائه دهد. سياره

از  به خصوصمورد مطالعه  مسئلهنمايه بايد به گونه ای انتخاب شود که برای بررسي دقيق  -1

 ديدگاه آمار و داده های مورد نياز قابل استفاده باشد. 

ت بررسي شراي  خشکسالي را حداقل از يکي از جهات پايش، نمايه مورد نظر بايد قابلي -0

 ارزيابي و پيش بيني دارا باشد. 

 

 های خشكسالیتعریف و کاربرد نمایه 1-3-7

های اقليمي و هيدرولوژيکي برای نمايه های خشکسالي فهم ارتباط اطالعات را درباره بي نظمي

و  های اقليميتا کميت بي نظمي دهديمازه و به دانشمندان اج کنديمتر کاربران گوناگون آسان

را در رواب  شدت، مدت، فراواني و گسترش مکاني برآورد و مطالعه کنند  هيدرولوژيکي

اطالعات مهم و مفيدی را برای برنامه ريزی، طراحي و  هايهنما(. 8244و همکاران،  2)تساکريس

 . دهنديممديريت استفاده از منابع آب در اختيار کاربران قرار 

خشکسالي يك پديده متناوب طبيعي است که همراه با کمبود منابع آب در دسترس در يك منطقه 

جغرافيايي وسيع و در يك دوره زماني قابل مالحظه باشد. بر اساس اين تعريف، خشکسالي يك 

(. بنابراين 2444روسي، ) شوديمعد شدت، مدت و وسعت مشخص پديده مکاني است که با سه ب

محدود به يك  توانينمهای اقليمي تابع عوامل مختلفي بوده و آن را لي مانند ساير پديدهخشکسا

های مختلفي برای بيان وقوع اين پديده پيشنهاد شده پارامتر خاص کرد. از همين رو است که نمايه

 است. 

                                           
1-World Meteorological Organization 
2-Tsakiris 
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 هابررسی چند نمایه خشكسالی مهم همراه با مزایا و معایب آن 1-3-1

های پايش خشکسالي با توجه به هدف برنامه پايش در مناطق و توسعه نمايه در روند پيدايش

فرد طبيعي هر منطقه، نمايه های متفاوت و در طبقه  مختلف و همچنين خواص منحصر به

تنها به منظور پايش  3CSDI. به عنوان مثال نمايه خشکسالي اندگشتهمختلفي پديدار  هاییبند

( توسعه يافته است. نمايه های 3331( و محصول لوبيا )سال 3331خشکسالي محصول ارت )سال 

قبل اکر گرديد استفاده نموده و به سه گروه تقسيم  یهابخشمختلفي که در  یهاروشمختلف از 

شامل نمايه های هواشناسي، نمايه های کشاورزی و نمايه های  هاگروهگردند. اين بندی مي

در گروه های ياد شده  هايهنمابرخي از پرکاربردترين  هيدرولوِژيکي هستند. که در اين بخش

معرفي شده است. پايش خشکسالي اقتصادی اجتماعي، به دليل وابستگي به پارامترهای اجتماعي، 

آمده در  به وجوداقتصادی و فرهنگي دارای نمايه خاصي نبوده و معموال  از طريق ميزان اختالل 

 گردد.  خشکسالي بيان مي و اجتماعي در اثر یاقتصادساختارهای 

 

 2نمایه های هواشناسی 1-3-1-1

های بارندگي بوده و از مبنای محاسبات در نمايه های هواشناسي بر اساس روش تحليل داده

 توان به موارد زير اشاره کرد:  های هواشناسي مينمايه ينترمهم

 

 3نمایه بارش استاندارد 1-3-1-1-1

مکي و همکارانش ارائه شد که بر اساس تفاوت بارش از ميانگين  توس  3331اين نمايه در سال 

و تنها فاکتور  آيديمبرای يك مقياس زماني مشخص و سپس تقسيم آن بر انحراف معيار به دست 

زماني  هایياسمقدر  توانيم. اين نمايه را باشديمممثر در محاسبه اين نمايه عنصر بارندگي 

 کرد. ماهه محاسبه  08و  1،8،32،20

                                           
3 Crop Specific Drought Index (CSDI) 

2- Metorogical Drought  
1 Standardizied Precipitation Index (SPI( 
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های خشکسالي است و بسياری از محققين به ترين نمايهو کاربردی ينترمهماين نمايه يکي از 

(. اين نمايه به دليل 3338)هايس و همکاران،  اندداشتهقابليت انعطاف پريری اين روش اشاره 

گيرد مي نرمال بودن نسبت به شراي  زمان و مکان به طور گسترده ای در جهان مورد استفاده قرار

 (. 2440)هونگ وو و همکاران، 

های گسسته و تبديل شده بارش که بر انحراف داده هایينظماين نمايه بدون بعد بوده و از بي 

(. اين نمايه 3330؛ ادوارد و مکي، 3244)اگنيو،  شوديممعيار بارندگي تقسيم شده است، محاسبه 

 شود:به صورت زير نوشته مي

 

                                           (       3-3رابطه )


PP
SPI i  

 متوس  بارندگي در دوره زماني مورد مطالعه و  i   ،Pمقدار بارندگي در زمان  Piکه در آن 

ختلف خشکسالي مربوط های مانحراف استاندارد بارندگي در دوره زماني مورد نظر است. کالس

 نشان داده شده است.  3-3به اين نمايه در جدول 

سادگي آن  SPIاولين مزيت  - ( :3181عبارتند از )آسيابي  SPI هایيتمحدودبعضي از مزايا و 

اصطالح در  88باشد و پيچيده مي PSDI، در حالي که محاسبه باشديمبر پايه بارندگي  SPIاست، 

 آن بايد تعريف شود.

 برای هر مقياس زماني محاسبه شود توانديم SPIچند کاره بودن آن است.  SPIدومين مزيت  -

فق  بر پايه داده های بارندگي بوده و به شراي   SPIاين است چون محاسبه  SPIسومين ويژگي  -

 های زمستان نيز استفاده کرد. از آن برای ماه توانيمرطوبت خاا بستگي ندارد بنابراين 

SPI ند محدوديت نيز دارد که در هنگام استفاده از آن بايد مورد توجه قرار بگيرد: چ 

 به اندازه صحت و اعتبار داده های مورد استفاده است.  SPIصحت و اعتبار  -

)ويلهيزت   باشزد يمز برای يك ايستگاه اطالع از اقليم ناحيه مورد نظر نياز  SPIقبل از استفاده از  -

2444  .) 

                                           
3- Agnew 
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و از ديگزر عوامزل مزمثر ديگزر      کنزد يمز دگي برای محاسبه خشکسالي استفاده تنها از عامل بارن -

 (. 2448. )تساکريس و همکاران، کنديمهمچون تبخير و تعرم چشم پوشي 

 

 

 SPIتعیین خشكسالی و تر سالی با استفاده از نمایه بارش استاندارد شده : 1-1جدول 

بندی خشکساليطبقه ص مقدار شاخ   SPI 

وب  خيلي خيلي مرط 2 از یمساو ياتر بزرگ   

33/3تا  1/3 خيلي مرطوب  

کمي مرطوب  1/3تا  3   

33/4تا  -33/4 نزديك به نرمال  

کمي خشك  -03/3تا  -3   

شديدي خشک -33/3تا  -1/3   

-2يا مساوی  ترکوچك بسيار زياد خشك  

 

 1RDIشاخص 1-3-1-1-2

های بررسي شدت، فراواني و ديگر جنبهبرای تعيين خشکسالي اقليمي و  2441اين نمايه در سال 

(. اين شاخص برای 2441، 2ساکيريس و ونجليستي؛3183زاده، شفيعخشکسالي ارائه شده است )

؛  2441،ساکيريس و ونجليستيماهه کاربرد دارد ) 32و  3، 8، 1تعيين وضعيت خشکسالي 

 (.2443همکاران،  و 1آيجليسيز

های که برای های بارشي خشکسالي )شاخصگر شاخصمزيت اين شاخص نسبت به دي ينترمهم

های محاسبه فق  به پارامتر بارش نياز دارند(، نياز به تبخير و تعرم پتانسيل ماهانه و ساالنه ايستگاه

همکاران،  و ساکيريستي؛ 3183زاده، است )شفيع RDIمطالعاتي برای محاسبه شاخص خشکسالي 

2448.) 

                                           
3 Reconnaissance Drought Index (RDI) 

2 Tsakiris and Vangelis 

1
 Iglesias   
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و  SPI ،PDSI 3های ت خشکسالي توس  آن شبيه به شاخصمقادير اين شاخص و تعيين شد

SWSI 2  ،و همکاران، آيجليسيز ؛ 3188؛ اسدی و همکاران، 3180است )بدام جمالي و همکاران

 (. 3180دهد )بدام جمالي و همکاران، اين مقادير را نشان مي 2-3(. جدول 2443

 RDIنمایه : طبقه بندی خشكسالی و تر سالی با استفاده از 2-1جدول 

بندی خشکساليطبقه ص مقدار شاخ   RDI 

2 از یمساو ياتر بزرگ خيلي خيلي مرطوب    

33/3تا  1/3 خيلي مرطوب  

کمي مرطوب  1/3تا  3   

33/4تا  -33/4 نزديك به نرمال  

کمي خشك  -03/3تا  -3   

يدخشك شد -33/3تا  -1/3   

-2يا مساوی  ترکوچك بسيار زياد خشك  

 
 ه های هیدروژئولوژیكی و هیدرولوژیكینمای 1-3-1-2

های بر اساس روش تحليل دادههيدروژئولوژيکي و هيدرولوژيکي مبنای محاسبات در نمايه های 

توان به موارد زير يهای هواشناسي منمايه ينترمهمبوده و از  سطح آب زيرزميني و جريان سطحي

 .اشاره کرد

 

 3(SDIشاخص خشكسالی جریان سطحی ) 1-3-1-2-1

( مورد بررسي قرار 2-3اين شاخص وضعيت خشکسالي هيدرولوژيکي را بر اساس رابطه )

 دهد.مي

 

SDI(            2-3رابطه ) =
Vk−V̅k

sk
 

                                           
3  Palmer Drought Severity Index (PDSI) 

2 Surface Water Supply Index (SWSI) 

1
. Streamflow Drought Index  
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Vkحجم تجمعي جريان رودخانهV̅K  وSK های درازمدت ميانگين و انحراف از معيار داده يببه ترت

 است. SPIکالس و مانند شاخص  1در  SDIبندی شاخص . طبقهباشنديم يسطحجريان 

 

 1(GRI) یشاخص منبع آب زیرزمین 1-3-1-2-2

را به عنوان شاخص مفيد و قابل اعتماد برای پايش  GRI( شاخص 2448و همکاران )2مندسينو   

و پيش بيني وضعيت خشکسالي هيدروژئولوژيك برای منطقه مديترانه پيشنهاد دادند. مقدار اين 

 شود:خص از رابطه زير محاسبه ميشا

GRI                                                             (1-3رابطه ) =
Dy,m−μD,m

σD,m
 

 m  ،μD,mو ماه yهای پيزومتری در سال ارتفاع سطح آب زيرزميني چاه Dy,mدر اين رابطه 

باشد. طبقات مختلف رطوبتي مي mاز معيار اين مقادير در ماه  انحراف σD,mميانگين ماهانه آنها و 

 (. 1-3)جدول  باشندمي SPIهمانند شاخص  GRIدر شاخص 

 

 GRIو   SPI یهاطبقه بندی شاخص 3-1جدول 

 GRIمقادیر  SPIمقادیر  طبقات خشكسالی

 >4 >4 بدون خشکسالي

 -33/4تا  4 -33/4تا  4 خشکسالي ماليم

 -03/3تا  -3 -03/3تا  -3 خشکسالي متوس 

 -33/3تا  -1/3 -33/3تا  -1/3 خشکسالي شديد

 و کمتر -2 و کمتر -2 خشکسالي بسيار شديد

 

 (SWI) 3شاخص سطح آب استاندارد 1-3-1-2-3

های آب توس  بويان جهت پايش نوسانات سطح سفره 2440شاخص سطح آب استاندارد در سال 

 شود:يدرولوژيك ارائه شده است و با روش زير محاسبه ميهای هزيرزميني در بررسي خشکسالي

                                                 0-3رابطه 


imWijW
SWI


 

                                           
3 Groundwater Resource Index 

2 Mendicino 

1 Soil Water Index (SWI) 
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: ميانگين ماهانه آنها و  j  ،wimتا  iهای پيزومتری : سطح ايستابي چاهwijکه در رابطه فوم  

جهت تعيين شدت خشکسالي هيدرولوژيکي در  SWIتلف باشد. مقادير مخانحراف از معيار مي

نشان دهنده خشکسالي و مقادير منفي نشان  SWIمقادير مثبت  .تآورده شده اس (0-3جدول )

 . باشدميدهنده عدم خشکسالي و شراي  نرمال 

 

 SWIهای بندی شدت شاخص طبقه 4-1جدول 

 SWIمقادیر     طبقه خشكسالی                                        

 <4بدون خشکسالي                                                  

 33/4تا  4خشکسالي ماليم                                              

 03/3تا  3خشکسالي متوس                                            

 33/3تا  1/3                خشکسالي شديد                            

 و بيشتر 2خشکسالي بسيار شديد                                    

 

 مدل 1-3-8

توان به هر نمايشي از يك سامانه اطالم کرد. با اين تعريف حتي تصويری واژه مدل را مي

شود يك مدل استنباط ميچه امروزه از مفهوم از يك پديده نيز مدلي از آن پديده خواهد بود. امّا آن

مرج، کند )فاتحيسامانه انتزاعي است که رفتار يك سامانه واقعي را تقليد يا شبيه سازی مي

هايي از آن را به مدل، خواصّ مکاني و زماني يك سامانه يا بخش يك يگرد يبه عبارت(.3183

 (.2443 ،2کرسيك ) کنديم سازیيهشب 3صورت فيزيکي )واقعي( يا رياضي )انتزاعي(

 

 هامدل انواع 1-3-11

وجود  خشکسالي هيدرولوژيکي و هيدروژئولوژيکيازی های فراواني برای شبيه سمدل

، شاو مدل هله، الکتريکي هایمدل، قياسي هایمدل، فيزيکي هایتوان به مدلاز جمله مي دارد.

 محور يندفرآ یهامدل و تحليلي یهامدل، معلولي و علت هایمدل، تجربي مدل، رياضي مدل

                                           
1-Abstract 

2 kresic 
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 عددی است، به صورتها فرآيند محور که روش حل آن های، مدلهامدلاز ميان اين  .اشاره کرد

 ای برخوردارند. العادهفوماهميت  از

 

 عددی یهامدل 1-3-11-1

برای  آن کهباشند، به شرط زمان ميهم به طورتوصيف کننده تمام ميدان جريان مورد نظر 

-های عددی بر اساس روشس  کاربر، حل رياضي وجود داشته باشد. مدلنقاط مشخّص شده تو

های حل عددی به چند گروه معادالت ديفرانسيل جريان و روش 3سازیهای مختلف تقريب

به اختصار توضيح داده  ست کههاآن مدل شبکه عصبي مصنوعي يکي ازشوند که بندی ميتقسيم

 (.2443،  کرسيكشود )مي

 
 2عصبی مصنوعی شبكه 1-3-11-2

 شبكه عصبی مصنوعی خچهیتار 1-3-11-2-1

-به اوايل قرن بيستم و اواخر قرن نوزدهم بر توانيمهای عصبي را های شبکهبعضي از پيش زمينه

توس  علمايي چون  1های اساسي در فيزيك، روانشناسي و نروفيزيولوژیگرداند. در اين دوره کار

 صورت پريرفت. 8ايوان پاولف و 1، ارنست ماي0هرمان فون هلمهلتز

های اند و اصال  به مدلهای کلي، بينايي و شرطي تاکيد داشتههای اوليه عموما  بر تئوریاين کار

 اند.ای نداشتهها اشارهمشخص رياضي عملکرد نرون

و  0قرن بيستم آغاز شد زماني که وارن مك کلوث 04های عصبي در دهه ديدگاه جديد شبکه

را محاسبه نمايند.  3توانند هر تابع حسابي و منطقيهای عصبي مينشان دادند که شبکه 8والترپيتز

های عصبي مصنوعي ناميد و اين موضوع با توان نقطه شروع حوزه علمي شبکهکار اين افراد را مي

کالسيك را که توس  پاولف مطرح شده بود  33گراریادامه يافت. ايشان عمل شرط 34دونالد هب

                                           
1-Approximating 
2Artificial Neural Network(ANN) 
3Neuro-Physiology 
4Hermann von Helmholtz 
5Ernst Mach 
6Ivan Pavlov 
7Warren McCulloch 
8Walter Pitts 
9Logical Function 
10Donald Hebb 
11Conditioning 
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های بيولوژيکي ها معرفي نمود و سپس مکانيسمي را جهت يادگيری نرونخواص نرونبه عنوان 

 ارائه داد.

قرن بيستم مطرح شد، زماني که فرانك  14های عصبي در اواخر دهه نخستين کاربرد شبکه

ای ساختند شبکه پرسپترون را معرفي کرد. روزنبالت و همکارانش شبکه 3318در سال  3روزنبالت

 3384در سال  2ها را از هم شناسايي نمايد. در همين زمان بود که برنارد ويدروود الگوکه قادر ب

را با قانون يادگيری جديد مطرح کرد که از لحاظ ساختار شبيه  1شبکه عصبي تطبيقي خطي آدالين

رسپترون و آدالين( دارای اين محدوديت بودند که )پها شبکه پرسپترون بود. هر دوی اين شبکه

شدند. ويدرو و غير خطي از هم متمايز مي به طورها را نداشتند، که بندی الگوايي طبقهتوان

های عصبي تك روزنبالت هر دو بر اين امر آگاه بودند، چون آنها قانون يادگيری را برای شبکه

 ها توانستندتوانايي محدودی برای تخمين توابع داشتند. هر چند آن؛ لرا اليه مطرح نموده بودند

های تك اليه را های يادگيری شبکههای چند اليه را مطرح کنند لکن نتوانستند الگوريتمشبکه

 بهبود بخشند.

و  0تئوکوهنن 3302قرن بيستم ادامه يافت. در سال  04های عصبي تا دهه پيشرفت شبکه

د که های عصبي جديدی را معرفي نمودنطور مستقل و بدون اطالع از هم شبکهبه 1جيمزاندرسون

های در اين دهه روی شبکه 8گراسبرگقادر بودند به عنوان عناصر اخيره ساز عمل نمايند. استفان

قرن بيستم در قياس با  84های عصبي در دهه کرد. فعاليت در زمينه شبکهفعاليت مي 0دهخود سامان

زی( کمرنگ بود. ساهای سريع جهت پيادههای جديد و نبود رايانه)به علت عدم بروز ايده 84دهه 

ها روند صعودی داشت و تحقيقات روی رشد تکنولوژی ميکروپروسسور 84لکن در خالل دهه 

های جديد و تکنولوژی های بسيار جديدی مطرح شدند. ايدههای عصبي فزوني يافت و ايدهشبکه

های شبکهرسيد. در اين زايش دوباره مي به نظرهای عصبي کافي باال برای تحول دوباره در شبکه

باشد. استفاده از مکانيسم تصادفي جهت توضيح عملکرد مي تأملعصبي دو نگرش جديد قابل 

توان آنها را جهت اخيره سازی اطالعات استفاده های بر گشتي که مييك طبقه وسيع از شبکه

                                           
1Ferank Rosenblalt 
2Bernurd Widrow 
3ADAptive LINear Element 
4Teo Kohonen 
5James Anderson 
6Stefan Grossberg 
7Self-Organizing 
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هم مطرح شد. دومين ايده م 3382فيزيکدان آمريکايي در سال  3نمود. اين ايده توس  جان هاپفيلد

باشد که توس  مي 2شد، الگوريتم پس انتشار خطا 84های عصبي در دهه که کليد توسعه شبکه

های مطرح گرديد. با بروز اين دو ايده، شبکه 3388در سال  0و جيمزمکلند 1ديويد راملهارت

های نوشته شده است و شبکه باره يناعصبي متحول شدند. در ده سال اخير هزاران مقاله در 

های عصبي در هر دو اند. شبکههای مختلف علوم پيدا کردههای زيادی در رشتهاربردعصبي ک

باشند. اما اين روند رشد آهسته و مطمئن نبوده، جهت توسعه تئوريك و علمي در حال رشد مي

های ها در شبکههای کند مشاهده شده است. بيشتر پيشرفتهای بسيار سريع همراه با دورهدوره

 (.3183شود )منهاج، های يادگيری جديد مربوط ميهای نوين و روشختارعصبي به سا

 تعریف و مزایای شبكه عصبی مصنوعی 1-3-11-2-2

شبکه عصبي مصنوعي يك مکانيسم محاسباتي است که قادر است با گرفتن اطالعات و محاسبه 

ه سعي بر اين است (. در اين شبک3183سری اطالعات جديد را ارائه دهد )منهاج، ها يكکردن آن

که ساختاری مشابه ساختار بيولوژيکي مغز انسان و شبکه اعصاب بدن ساخته شود تا همانند مغز 

بندی ( و يك پهنه3181گيری داشته باشد )رحماني و سدهي، دهي و تصميمقدرت يادگيری، تعميم

(. روش 2448، 1و جين رينواسلوس)آورد  به وجوداز يك فضای چند متغيره با اطالعات دريافتي را 

هايي است. از آن جمله روش شبکه های ديگر دارای مزيتشبکه عصبي مصنوعي نسبت به روش

های آماری نياز های کمتری در قياس با روشها به بررسيداده صحت يزآنالعصبي مصنوعي برای 

دهد ر مي(. روش شبکه عصبي مصنوعي مسائل و مشکالتي را مورد بررسي قرا3188دارد )فاست، 

ها نيستند )قرباني و گويي به آنشان قادر به پاسخدليل محدوديت تئوریهای آماری بهکه روش

(. اين مدل با بررسي سابقه و خصوصيات وقايع ري داده در منطقه قادر است که 3180همکاران، 

 (.3183احتمال وقوع رخدادهايي را در آينده نشان دهد )منهاج، 

 

 زیستی شبكه عصبی مصنوعیمبانی  1-3-11-2-3

                                           
1John Hopfield 
2Error Back-Propagation 
3Daivid Rummelhart 
4James Mcland 
5 Srinivasulua, Jain 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494605000190
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494605000190
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494605000190


24 

 

ها رايانه نيستند شوند، ولي در واقع آنهای عصبي خوانده ميهای عصبي اغلب به نام رايانهشبکه

طور که مغز انسان نتايج کنند. درست همانهايي هستند که نتايج را حفظ ميبلکه اساسا  حافظه

ش مبتني بر حافظه اخيره های عصبي مصنوعي اطالعات را به روکند. شبکهخاص را حفظ مي

باشد. مي يرترپرانعطافکنند که با اخيره اطالعات در يك جدول جستجو متفاوت بوده و از آن مي

های عصبي مصنوعي از گردد. شبکههای زيستي بر ميهای عصبي در واقع به شبکهاصطالح شبکه

های زيستي از قبيل غير رونهای نو بسياری از ويژگي اندشدههای زيستي الهام گرفته مدل نرون

های زيادی های محاسباتي و قابليت يادگيری را دارند. تاکنون تالشخطي بودن، سادگي واحد

گير ای از عملکرد مغز تقليد نمايند. هر چند اين نتايج چشمهای رايانهصورت گرفته است تا مدل

 است ولي در مقايسه با عملکرد مغز انسان کامال  کمرنگ است.

 

 استفاده از شبكه عصبی مصنوعی 1-3-11-2-4

گومز و  توانايي شبکه عصبي مصنوعي در حل معادالت چند متغيره به اثبات رسيده است )

 (. 2448و همکاران،  لي؛ 2441، 3گلووکاز

 مراحل ساخت شبكه عصبی 1-3-11-2-5

 گيرد:برای ساخت شبکه عصبي مصنوعي مراحل زير مورد استفاده قرار مي

 مسئلهمشخص کردن توپولوژی  1-3-11-2-5-1

ها در هر اليه، نوع شبکه و توابع پايه و ورودی و تعداد نرون ها در اليهدر اين مرحله تعداد نرون

 (.2،2440لي؛ 3180؛ محمدی و همکاران، 3180پور، ابراهيم شوند )احمدی ومحرا انتخاب مي

 

 آموزش شبكه 1-3-11-2-5-2

های شبکه باشد. منظور از آموزش شبکه، اصالح مقادير وزنراسيون مياين مرحله شبيه به کاليب

-های آموزشي به شبکه معرفي ميهای متعدد است. اطالعات مورد نظر به عنوان دادهبرای نمونه

                                           
1
 Gomez and Kavzoglu 

2
 Lee 
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شوند و شبکه در جريان فرآيند يادگيری، بر اساس اشتباه يا تفاوت بين خروجي شبکه و 

کند. پس از تکرار اين کار برای دفعات های خود را اصالح ميوزنمورد انتظار، مقادير  العملعکس

دهند شوند که با ديدن اطالعات جديد جواب مناسبي ارائه ميهنگام ميها طوری بهزياد وزن

(. اما به هر حال خطر آموزش بيش از حد شبکه وجود داشته و 2448، 3ريورا؛ 3181)جکسون، 

های شبکه برای گروه اطالعات آموزشي خيلي هماهنگ نشده افتد که پارامترهنگامي اتفام مي

دهد که مناسب کردن اطالعات در مرحله تالش برای باشد. همچنين اين حالت موقعي ري مي

 (.3182مهد و يثربي، يادگيری شبکه صورت پريرد )بني

 2الگوریتم پس انتشار خطا 1-3-11-2-5-3

نتيجه آن کاهش خطا در مرحله آموزش مورد استفاده  ها و دراين الگوريتم جهت اصالح وزن نرون

های شبکه گيرد. اين الگوريتم شامل دو مرحله رفت و برگشت است. در مسير رفت پارامترقرار مي

کند. اما در ها عمل ميتغيير نکرده و توابع محرا روی تك تك نرون در خالل محاسبات رفت

شوند. به عبارت ديگر به اليه اول برگشت داده ميهای حساسيت از اليه آخر مسير برگشت بردار

در مسير برگشت شروع کار از اليه آخر يعني اليه خروجي است، جای که بردار خطا در اختيار 

شود و گراديان محلي، نرون به نرون با است. سپس بردار خطا از اليه آخر به اليه اول توزيع مي

های وزن و ميزان خطا در اين دو مرحله نهايتا  ماتريسشود. بعد از الگوريتم بازگشتي محاسبه مي

-های اليههای نرونکند. محدوديت استفاده از اين الگوريتم برای محاسبه حساسيتشبکه تغيير مي

بايستي توابعي ؛ لرا ها احتياج استگيری از توابع تبديل نرونهای مختلف در شبکه به مشتق

پريری توابع تنها محدوديت اين الگوريتم ه عبارت ديگر مشتقاستفاده شود که دارای مشتق باشد، ب

 (.3181؛ جکسون، 3183نهاج، )ماست 

 تابع تبدیل 1-3-11-2-5-4

های شبکه )قرار دادن نتايج مرحله قبل منظور تنظيم پارامتردر قانون يادگيری دلتا الزم است که به

آيد. از عمل ميها مشتق گيری بهون( از توابع تبديل نر-3و  3در يك محدوده عددی خاص مثل 

مهد و پرير و غير خطي باشند )بنيبايست توابعي مورد استفاده قرار گيرند که مشتقاين رو مي

 (.3182يثربي، 

                                           
1Rivera 
2Back Propagation 
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 آزمایش شبكه 1-3-11-2-5-5

شود مرحله آموزشي شبکه تکميل شد شبکه برای سری اطالعات معلوم امتحان مي که يناپس از 

شود. اين گردد. پس از تکميل اين مرحله شبکه آماده استفاده ميي بر طرف ميو نواقص احتمال

؛ احمدی 3182مهد و يثربي، باشد )بنيهای رگرسيوني ميمرحله شبيه مرحله معتبر سازی در روش

 (.3180پور، ابراهيم و

 اجزاء شبكه عصبی مصنوعی 1-3-11-2-5-2

-تشکيل مي 1و خروجي 2، پنهان3های اليه ورودیهر شبکه عصبي مصنوعي از سه نوع اليه به نام

مورد نظر مشخص  مسئلههای موجود در اليه ورودی و خروجي با توجه به شود و تعداد نرون

های موجود در اليه پنهان با نظر طراح و به وسيله سعي و ها و تعداد نرونشود. البته تعداد اليهمي

 .(3183، منهاج، 2440، ليشود )خطا مشخص مي

کند و اليه مورد بررسي را دريافت مي مسئلههای در شبکه عصبي مصنوعي اليه ورودی متغير

ها ها )نروننمايد. پردازش اطالعات در نرونخروجي مقادير تخمين زده شده را ارائه مي

واحد پردازشگر اطالعات در شبکه عصبي مصنوعي است که اساس عملکرد شبکه را  ينترکوچك

های شبکه ها در امتداد خطوط اتصال اليههای بين نرونگيرد. سيگنال( صورت ميدهدتشکيل مي

گردد که نمايش دهنده الگوی کنند. شبکه عصبي به وسيله ساختار آن مشخص ميحرکت مي

 3-3(. شکل 3183نهاج، )مهای اتصال و تابع محرا است ها، روش تعيين وزناتصال نرون

 دهد.نشان ميساختار شبکه عصبي مصنوعي را 

 

 ساختار شبكه عصبی مصنوعی 1-1شكل 

 

 

                                           
1Input layer 
2Hiden layer 
3Output layer 

I nput  Hi dden Out put  
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 های عصبی مصنوعیمعرفی چند نوع از شبكه 1-3-11-2-2

 1(MNNشبكه عصبی مصنوعی پیش خور ) 1-3-11-2-2-1

های های هم سطح خودش و يا نروندر اين شبکه هيچ نروني از اليه پنهان يا اليه ورودی به نرون

طور مستقيم يا غير مستقيم و ها بهنرون ازاين شبکه خروجي هيچ کدام باشد. در باالتر متصل نمي

شوند. بيشترين استفاده های همان نرون پس خورانيده نميهای ديگر به ورودیيا از طريق نرون

 (. 3183نهاج، د )مباشاز شبکه پيش خور با الگوريتم پس انتشار خطا مي ،شبکه عصبي

 

 2(RNN) یعی پس خور یا برگشتشبكه عصبی مصنو 1-3-11-2-2-2

تر و يا از هر اليه به همان های قبلهای برگشتي از اليه جلويي به اليهها مسيردر اين نوع شبکه

ها از ورودی به خروجي و ها در همه مسيراليه وجود دارد. در اين شبکه، اطالعات در سراسر گره

باطات مجازی است. اين نوع از شبکه يابد. شبکه عصبي بازگشتي دارای ارتبالعکس جريان مي

خور را به عنوان ورودی جديد مورد استفاده معموال  با دوباره طي کردن مسير، خروجي شبکه پيش

 (.3183نهاج، )مدهد قرار مي

 

 3(MLPه )شبكه عصبی پرسپترون چند الی 1-3-11-2-2-3

ل سازی است که در دهه در کاربردهای مد به خصوصشبکه های عصبي  ينترپراستفادهاز جمله 

فاست، ي مورد استفاده قرار گرفته است )های اخير و در زمينه های گوناگون علوم و مهندس

يك نگاشت غير خطي را با  هاها و نرونها قادرند با انتخاب مناسب تعداد اليهاين شبکه (.3188

مهندسي به عنوان راه دقت دلخواه انجام دهند و اين همان چيزی است که در بسياری از مسائل 

ها با قانون يادگيری پس انتشار خطا روندی است شود. توپولوژی اين شبکهحل اصلي مطرح مي

شوند. الگوريتم پس انتشار خطا از های باياس شبکه تنظيم ميها و بردارکه توس  آن ماتريس وزن

ر بردار ورودی به شبکه باشد که در اين مسيدو مسير تشکيل يافته است. مسير اول مسير رفت مي

يابد و بردار خروجي از طريق اليه پنهان به اليه خروجي انتشار مي يراتشتأثشود و اعمال مي

های دهد. در اين مسير پارامتررا تشکيل مي MLPتشکيل يافته در اليه خروجي پاسخ واقعي شبکه 

                                           
1Multi layer Feed forward neural network 
2-Recurrent or Feedback neural network 
3-Multi layer perceptron neural network 
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-بدون تغيير در نظر گرفته ميباشند ثابت و ها و بردار باياس ميهای وزنشبکه که شامل ماتريس

های شبکه تغيير باشد که در اين مسير عکس مسير رفت پارامترشوند. مسير دوم، مسير برگشت مي

 .(3188فاست،  ؛3181؛ جکسون، 3183نهاج، )مشوند يافته و تنظيم مي

 

 شبكه عصبی هاپفیلد 1-3-11-2-2-4

اين شبکه از مفهوم کمينه کردن سطح توس  جان هاپفيلد معروف شد.  3382اين شبکه در سال  

که هر گره از نوع طوری. بهکنديمدر فيزيك و يا مجموعه ای از گره های مرتب  با هم استفاده 

. از جمله کاربردهای آن در شوديمگرفته  در نظر+ 3 ،-3های باينری است که متداوال  اعداد داده

 (.3188است، )فمسائل ارتباطات است 

 

 1های خود انجمنی دو جهتهشبكه حافظه 1-3-11-2-2-5

خود انجمني تعلق دارند. اين شبکه بين يك جفت بردار مانند  یهامدلاين روش نيز به خانواده  

a3 ،b3  جلوسو  یهاوزنقسمت برگشتي معکوس  یهاوزنکه طوری. بهکنديمارتباط برقرار

 (.3188است، )ف شوديمهستند، در نتيجه يك شبکه متقارن ساخته 

 

 شبكه کوهنن 1-3-11-2-2-2

در اليه  هاگرهاين شبکه جزء دسته شبکه های بي ناظر است. که هر گره در اليه ورودی با همه 

های مختلف خروجي ارتباط دارد و با دادن ورودی جديد به شبکه، فاصله اين ورودی با دسته

تيجه گره خارجي مربوط به آن طبقه به ترين طبقه به آن توس  شبکه پيدا و در نمحاسبه و شبيه

 (.3183)منهاج،  شوديمعنوان گره برنده نشان داده 

 

 های عصبیهای شبكهکاربرد 1-3-11-2-7

 ارائهپريری بر اساس های عصبي از دو ويژگي اساسي يادگيری يا نگاشتبا عنايت به اينکه شبکه

باشد اين مي برخوردارپريری موازی تارپريری( و ساخدرت و توانايي تعميم)قهای تجربي داده

ها يا ميسر سازی اين سيستمهای پيچيده که مدلالخصوص سيستمها برای مسائل کنترل عليشبکه

                                           
1Bi-directtional memory associative 
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شود بسيار مناسب است. الزم به توضيح است که آناليز همگرايي نيست يا به سختي انجام مي

 باشد.ث روز ميهای حلقه بسته هنوز بحهای کنترل کننده سيستمپارامتر

ارائه شده است. يك  3381در سال  3ويدرو ها توس های عصبي در سيستمنخستين کاربرد شبکه

بيند آن گونه که يك پاندول معکوس را کنترل نمايد. در خالل شبکه عصبي ساده خطي آموزش مي

های برای کنترل بالدرنگ بازو 1البوس توس  2CMACهای عصبي به نام شبکه 3384تا  3304

ها سازی سيستمسازی و شبيههای عصبي در مدلربات معرفي و مورد استفاده قرار گرفت. از شبکه

های غير خطي به کرات استفاده شده است. هر چند دوباره الزم به ترکر الخصوص سيستمعلي

حال است که اگر چه از ساختن چيزی شبيه مغز انسان از ديدگاه مهندسي خيلي دور هستيم، با اين 

های تحقيقاتي متنوع های مناسبي را برای مسائل مختلف در حوزههای عصبي حقيقتا  راه حلشبکه

های زير را توان زمينه کاربرددر دنيای علوم فني مهندسي ارائه نموده است. به طور خالصه مي

ال، پيش ها، پردازش سيگنالگو يصتشخهای عصبي ارائه نمود: طبقه بندی، شناسايي و برای شبکه

های خبره و فازی، مسائل مالي، سازی، سيستمسازی و کنترل، بهينههای زماني، مدلآگاهي سری

بيمه، امنيتي، بازار بورس و وسايل سرگرم کننده، ساخت وسايل صنعتي، پزشکي و امور حمل و 

 نقل.

-ها و الگوريتمتر خواهد نمود، سرعت باالی رايانههای عصبي را در آينده محبوبچه که شبکهآن

های عصبي را در مسائل صنعتي و فني مهندسي باشد که استفاده از شبکهتر ميهای يادگيری سريع

 (.3183نمايد )منهاج، با محاسبات زياد ياری مي

 

 های اقلیمیسیگنال 1-3-11

های فشار در مناطق مختلف کره زمين محققين علم هواشناسي با استفاده تغييرات ميدان

را در مناطق  ای از عناصر اقليميپارهد پراکندگي نتواناند که ميهای متعددی را يافتهسيگنال

 توان به موارد زير اشاره کرد.های هواشناسي ميثر کند. از جمله اين سيگنالأمختلف مت

                                           
1 Widrow 
2Cerebellar Model Articulation Controller 
1 Albus 
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 (PNA) شمالی آرام آمریكای 1-3-11-1

کره تغييرات اقليمي نيم های برجستهيکي از شاخص 3آمريکای شمالي الگوی اقيانوس آرام. 

ارتباط زيادی با درجه حرارت و بارندگي در شمال   PNAشمالي، مخصوصا  در زمستان است.

با استفاده از متوس   PNAاست. شاخص  تريدر خالل زمستان طوالن PNAآمريکا دارد. الگوی 

           1فشار راکي و )W)304-N00/3 2آلوسين یدر منطقه ی سطح درياماهانه استاندارد شده فشار هوا

(03N-333W)  و جنوب شرقي اياالت متحده(23/0N-88/1W) شود.محاسبه مي 

دمای باالتر از ميانگين دراز مدت در مجاورت  آمريکای شمالي آراممشخصه فاز مثبت الگوی 

 تر از ميانگين دراز مدت درهای ناحيه آمريکای شمالي و دمای پايينهاوايي و در سرتاسر کوه

با دوام موقعيت  آمريکای شمالي آرامباشد. الگوی جنوب ايسلند و جنوب شرقي اياالت متحده مي

های شود. فاز مثبت مربوط به تقويت جت استريمهای آسيای شرقي تخمين زده ميجت استريم

کند. فاز ها را در جهت شرقي به طرف شرم اياالت متحده شيفت ميباشد که آنآسيای شرقي مي

ها برای ها به سوی آسيای شرقي و مسدود کردن آني مربوط به عدم گسترش اين جت استريممنف

های قوی در بندی وزشدر اقيانوس منجمد شمالي و شکل باالترهای جغرافيايي فعاليت در عرض

به دمای باالی  آمريکای شمالي آرامباشد. فاز منفي سرتاسر مرکز اقيانوس منجمد شمالي مي

چنين دمای زير ميانگين راز مدت در کانادای غربي و بخش وسيعي از آمريکای غربي همميانگين د

شود. اين پديده به تغييرات کوچکي در دمای سطح دراز مدت در شمال شرقي آمريکا مربوط مي

های بارش باالتر از ميانگين دريا در سرتاسر شمال آمريکا در طول تابستان تمايل دارد. تا هنجاری

دت را در خليج آالسکا و محدوده وسيعي از شمال شرقي اياالت متحده و زير ميانگين بلند دراز م

ناشي  آمريکای شمالي آرام. اگر چه الگوی آورديممدت در ميانه غربي اياالت متحده را به همراه 

نينو )انسو( از پديده نوسانات جنوبي/ال متأثراما قويا   ،باشديماز يك فرآيند طبيعي از تغييرات اقليم 

تمايل دارد تا جريانات گرم اقيانوس اطلس  آمريکای شمالي آراماست. فاز مثبت روند الگوی 

)النينو( اتفام بيفتد و فاز منفي آن تمايل دارد تا به جريانات سرد اقيانوس اطلس )النينا( مربوط 

 گردد. 

                                           
3 Pacific North American Pattern 

2 ALEUTIAN 

3 ROOKIES 
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 (TNH)شمالی کره نیمنواحی حاره ای  1-3-11-2

به شناسايي شد.  3388در سال  2اولين بار توس  مو و ليوزی 1کره شمالينيم ایالگوی نواحي حاره

باشد. در فاز مثبت نواحي های دسامبر تا ژانويه برجسته ميرسد اين الگو در زمستان در ماهمي نظر

کره شمالي دمای سطح دريا در آمريکای شمالي و مرکزی کانادا به زير ميانگين ای نيمحاره

ای به زير ميانگين بلندمدت رسد. مقدار بارش در قسمت مرکزی و شرقي جنب حارهبلندمدت مي

ای از مرکز رسيده و بارش در آمريکای شرقي و قسمتي از کوبا و جزيره باهاما و قسمت عمده

ای کند. فاز منفي الگوی نواحي حارهمدت تنزل پيدا مي اطلس شمالي به زير ميانگين بلند يانوساق

که در اقيانوس اطلس فاز گرم های دسامبر و ژانويه، هنگاميلي اغلب در طول ماهکره شمانيم

در فصل زمستان وقتي که  31/3330عنوان نمونه در سال شود به)انسو( حاکم است مشاهده مي

از شراي  نرمال در جهت  تريفضعها با ميانگيني اطلس در فاز گرم بود، جت استريم يانوساق

 تریقوهای اقيانوس اطلس استريمعالوه جتشيفت پيدا کردند. به 1اليرادور به طرفشمال شرقي 

ای کنند. فاز منفي نواحي حارهطرف مرکز کاليفرنيا شيفت پيدا مياز نرمال شده و در جهت غربي به

کره شمالي باعث افزايش دما به باالتر از حد نرمال در مرکز آمريکای شمالي و بارش باالتر از نيم

 گردد. نرمال در جنوب غربي اياالت متحده ميحد 

 (AO) شمال قطبنوسان  1-3-11-3

را مطرح  1قطب شمالهکتوپاسکالي به نام نوسان  3444( يك الگوی پيوند از دور 2440) 0واالس

درجه شمالي  24کرد که الگوی حاکم غير فصلي تغييرات فشار سطح دريا در عرض جغرافيايي 

های اقليمي فصل زمستان محسوب يب اصلي نائو در شکل دهي ويژگيباشد. اين نوسان رقمي

گردد. با توجه به محدوده فعاليت و اثرات مشابه دو پديده نائو و نوسان اقيانوس منجمد شمالي مي

گاهي هر دو پديده را يکي دانسته و يا نوسان اقيانوس منجمد شمالي را بخشي از الگوی نائو 

گيرد و مجال ها در يك فاز مثبت قوی قرار ميلگان در برخي سالکنند. نوسان شمامحسوب مي

های پرفشار و آنتي يابد، در چنين وضعيتي سامانهتر جغرافيايي را ميهای پايينانتقال به عرض

                                           
1- Tropical Northem Hemisphere(TNH)  
2- Mo& Livezey 
3- Labrader  
4- Wallace 
5- Arctic Oscillation(AO)  
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ويژه ناحيه تر بههای پايينهای بسيار قوی حاکم بر شمالگان امکان انتقال به محدوده عرضسيکلون

آورند. اگر در چنين همراه ميرا پيدا کرده و شراي  سرد و خشکي را با خود به اطلس و حتي ايران

د، نوسانات شمالگان با ايجاد پديده بلوکينگ مانع ششرايطي پديده نائو در فاز منفي قرار گرفته با

های اطلس شمالي شده و در نتيجه مانع انتقال استريمجت ياناتجرالنهاری جابجايي نصف

ها شوند و به اين علت است که در برخي سالزا و مرطوب به سمت شرم ميبارشهای سيکلون

دو پديده نائو و ر يابد. اگر هعليرغم قرار گرفتن نائو در يك فاز منفي، بارش در ايران افزايش نمي

توان بارش زمستاني يا احتماال  ساالنه نوسان اقيانوس منجمد شمالي در فاز منفي قرار گيرند، مي

ي را در ايران انتظار داشت. بر اساس ميزان و نوع بارش )باران يا برف( در يافتي منطقه مورد خوب

مطالعه در مقاطع ساالنه و زمستاني تا حدود زيادی بستگي به موقعيت و شراي  )شدت و ضعف( 

د در شوهم دارد. بنابراين ديده ميزمستاني دو پديده نائو و نوسان اقيانوس منجمد شمالي نسبت به

هايي که حتي نائو به شدت وارد فاز منفي شده است، باز هم بارش )برف يا باران( حتي در سال

شود. نوسان منجمد شمالي دارای دو فاز قوی و ضعيف فصل زمستان در کشورمان ديده نمي

ای است که فشار در زير فشار نرمال در اقيانوس منجمد شمالي قرار باشد. فاز قوی آن دورهمي

و  ترگرمو شراي   شوديمرد. در اين هنگام به وزش بادها در سطح اقيانوس اطلس افزوده دا

کند. اين حالت فاز گرم نوسان منجمد شمالي ناميده را برای اروپای شمالي ايجاد مي یترمرطوب

 شود. مي

 (NAO) نوسان اطلس شمالی 1-3-11-4

بيت مناطق برون حاره و جنب قطبي اقيانوس )نائو( به تغييرات جرم اتمسفر  3نوسان اطلس شمالي

 3314تا  3324های شود. اين سيگنال اولين بار توس  سرگيلبرت واکر در سالاطلس اطالم مي

النهاری در جرم جو است که مرکز اثر آن از سواحل شرقي ارائه شد. اين پديده نوساني نصف

باشد. نوسان تا بخش استوايي آن مياياالت متحده تا سيبری و از بخش شمالگان اقيانوس اطلس 

و ايستگاهي در منطقه استوايي اقيانوس اطلس شمالي  2اطلس شمالي از اختالف فشار بين ايسلند

و يا  1الطارم، ليسبونهای جبلايستگاه زدر نزديکي سواحل اروپای جنوب غربي )معموال  يکي ا

                                           
1 - North Atlantic Oscillation  
2-Iceland  
3- Lisbon 
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ربي بوده و سراسر اروپای شمالي و غ-شود. کم فشار ايسلند دارای محور شرقي( ايجاد مي3آزر

گيرد. در فصل زمستان و با گسترش پر فشار سيبری به سمت غرب، وسعت اين غربي را قرار مي

شود. ميدان پرفشار آزور در سامانه به سمت غرب کاهش يافته و مجددا  از اواخر بهار تقويت مي

نوس اطلس شمالي قرار دارد. اين درجه و در جنوب اقيا 14تا  24منطقه جنب حاره در بين مدار 

روی مديترانه و يا به سمت شمال اقيانوس اطلس نيز  ،اروپاالگوی فشار در مواردی تا مناطق شرم 

 (. 3320يابد )واکر، گسترش مي

همانند انسو با تغييرات فشار در مناطق مورد اشاره تعيين کرد. در حقيقت  توانيمشاخص نائو را 

ای و بين مناطق جنب حاره 2از نائو است بر اساس اختالف فشار سطح دريامعياری که نمايانگر ف

آيد. قرائت فشار اين دو ايستگاه دو بار در روز صورت گرفته و سپس دست ميجنب قطبي به

شود )الف( ديده مي 2-3طور که در شکل گيرد. همانميانگين گيری بين اين دو قرائت صورت مي

فشار ايسلند و سراسر کم هاییناهنجاردهد که به هنگام کاهش ميفاز مثبت نائو هنگامي ري 

تر از حد معمول در آزرو ايجاد شود. در چنين وضعيتي افزايش اختالف شمالگان، پرفشار قوی

و موجب ظهور زمستاني گرم و  رانديمشديد جنوبي را به طرف شمال اطلس  ياناتجرفشار، 

-شمالي( و شراي  سرد و خشك در شمال کانادا و گرينلند ميويژه در اروپای مرطوب در اروپا )به

شود، مرکز پرفشار )ب( مشاهده مي 2-3(. در فاز منفي نائو، که در شکل 2443شود )شهابار، 

از حد معمول  تريفضعفشار ايسلند نيز کم و مرکزتر از حد معمول جنب حاره ای ضعيف

تری را همراه خواهد داشت. در اين يانات ضعيفشود. کاهش گراديان فشار به دنبال خود، جرمي

شود. سوی مديترانه و هوای سرد به سمت شمال اروپا منتقل ميوضعيت، هوای مرطوب به

ميانگين فصلي  0-3گيری فاز مثبت و منفي نائو، شکل موقعيت شکل 1-3 ( . شکل2441)سانتوز، 

تا  NAOماه متوالي شاخص  1ده ميانگين استاندارد ش 1-3 و شکل NAOاستاندارد شده شاخص 

 دهند. را نشان مي 2434سپتامبر 

                                           
1- Azores 
2- SLP 
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 (CDC ،2434) نائوفاز مثبت و منفي شاخص  2-3شکل 

 

 
 (CDC ،2434يك نگاه ) رد نائوفاز مثبت و منفي شاخص  1-3شکل 



35 

 

 
 NAOميانگين فصلي استاندارد شده شاخص  0-3شکل 

فصل سرد )خ  آبي( توس  ميانگين  در خالل NAOميانگين فصلي استاندارد شده شاخص 

آيد. خ  سياه ميانگين استاندارد دست ميبدر ژانويه، فوريه و مارچ هر سال  NAOروزانه شاخص 

 3314-2444باشد. هر دو منحني بر مبنای دوره آماری مي NAOيال متوالي شاخص  1شده 

 . اندشدهاستاندارد 

 

 
 (CDC ،2434) 2434تا سپتامبر  NAOالي شاخص ماه متو 1ميانگين استاندارد شده  1-3شکل 
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 (PDO)ای اقیانوس آرام نوسانات دهه 1-3-11-5

الگوی نوساني تغييرات اقليمي مانند النينو است که مرکز تغييرات  3ای اقيانوس آرامنوسانات دهه

نوس ای اقياتغييرات نوسانات دهه، آن روی اقيانوس آرام و شمال آمريکا است. در شمال آمريکا

طور قابل ای اقيانوس آرام بهآرام در زمستان و بهار از انرژی بيشتری برخوردار است. نوسانات دهه

توجهي بر روی منابع آب مانند پوشش برف و آب شرب مناطقي مانند شمال آمريکا و ساحل 

بار در سال  ای اقيانوس آرام اوليندارد. اصطالح نوسانات دهه يرتأث آالسکاشمال کاليفرنيا تا خليج 

ای اقيانوس آرام شمال آمريکا در استفاده شد. تغييرات نوسانات دهه 2توس  استون هير 3338

 ENSOاست، اما سه ويژگي عمده نسبت به   ENSOی مشابه زمستان و بهار شديد است. پديده

 (: 2442، 1مانتوا دارد )

3- PDO ماه دوام دارد.  38تا  8انسو ساله دوام داشته در حالي که  14تا  24ی در يك دوره 

در شمال اقيانوس آرام و شمال آمريکا به خوبي قابل مشاهده است و عاليم ثانويه در  PDOاثر  -2

 ای وجود دارد، اما عکس آن در مورد انسو صادم است. مناطق حاره

 طور نسبي خوبتاکنون شناخته نشده در حالي که علل انسو به PDO. مکانيسم علت پديده 1

 شناخته شده است.

در اقيانوس آرام شمالي در موقعيت ( SLP )1فشار سطح دريا و(  SST )0دمای سطح دريا مقادير

N.24شود و سپس استاندارد شده و با استفاده از گيری مي، در شمال اياالت متحده آمريکا اندازه

درجه  ،PDOگرم  شود. در فازمعرفي مي PDOشاخص  به صورت 8(PCAاصلي ) یهامملفهآناليز 

کند و همزمان با آن در حرارت سطح دريا در مرکز اقيانوس آرام شمالي شروع به سرد شدن مي

های اساسا  با استفاده از شاخص PDOشود. روند تغييرات مريکای جنوبي گرم ميآغرب ساحل 

 3344های را در سال PDOنوسانات شاخص  8-3شود شکل انجام مي SSTو  SLPتهيه شده از 

  دهد.را نمايش مي 2433تا 

                                           
1- Pasefic Decadal Oscillation 
2- Stoven Hare. 
3 Mantua 
0 Sea serface Temperature 

1 Sea Level Pressure 

6 - Principal Component Analysis(PNA) 
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 2433تا  3344های را در سال PDOنوسانات شاخص  8-3شکل 

 (NOI)پدیده نوسان شمالی  1-3-11-2

ی داروين استراليا به در اثر اختالف فشار هوا در شمال اقيانوس آرام و منطقه 3پديده نوسان شمالي

فاوت بين فشار هوا در پر فشار شمال که از ت NOIمتغير  به صورتاين پديده . آيدوجود مي

دارای  SOIنظر  يرمتغ يناشود. آن و داروين استراليا محاسبه مي شرم واقع در شمالاقيانوس آرام 

کره يك شاخص جديد از تغييرات اقليم در عرض مياني نيم NOIباشد. فاز مثبت و منفي مي

ي دارد. اين شاخص در استراليا و مناطق ای با اکوسيستم دريايشمالي است که رواب  قابل استفاده

دهد. وزش بادهای گرم های محلي را نشان ميی وسيعي از سيگنالکند و دامنهای بازتاب ميحاره

شود تا دما شمال و جنوب اقيانوس آرام به سمت کم فشار در غرب اقيانوس  باعث مي از پرفشار

تدريج سرد آيد. اين هوای گرم به وجودبه واکر  -يلده يستمسو رطوبت هوا افزايش يابد و 

ی هوای پر فشار  را تقويت کند و تودهجنوب شرم حرکت مي شود و به سمت شمال شرم ومي

 کند.مي

باشد. در زمان النينا اين چرخش قوی و بر عکس در های تجاری مياين توده هوا منبع اصلي باده

ای در شمال ندونزی با دو منطقه پر فشار حارهزمان النينو ضعيف است. يك منطقه وسيع کم فشار ا

شود. در مقياس درون سالي، ناهنجاری پرفشار شمال و و جنوب شرم اقيانوس آرام ترکيب مي

با استفاده از ناهنجاری فشار هوا سطح دريا در  NOIگيرند. پرفشار جنوب در مقابل هم قرار مي

                                           
3 Northen Oscillation Index(NOI) 
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غرب و داروين استراليا در  314مال و ش 11( در موقعيت NPHپرفشار شمال اقيانوس آرام )

 شود.( محاسبه مي1-3جنوب مطابق معادله ) 34شرم و  314موقعيت 

NOI=SLP(H)-SLP(L)                                                                         (1-3) معادله      

فشار هوا در کم فشار  SLP(L) ، فشار هوا در پرفشار شمال اقيانوس آرام وSLP(Hکه در آن )

 داروين است.

  (ENSO)انسو 3-3-11-7

از ترکيب دو واژه نوسان جنوبي و النينو گرفته شده که النينو مولفه اقيانوسي و نوسزان   1واژه انسو

جنوبي مولفه جوی اين پديده مي باشد.اين پديده که با ايجاد نا بهنجاری های دمايي و فشار مناطق 

وس آرام شروع مي شود مي تواند با ايجاد ناهنجاری در چرخش واکر از طريق فرايند حاره ای اقيان

های ارتباط از دور بر سامانه های جريان هوا در نقزاط حارهزای و ورای حزاره ای تزاثير بگزرارد.      

و مرحلزه سزرد آن   گر النينزو نکه مرحله گرم آن بيزا  ،است گرم و سرد دارای دو مرحلهانسو پديده 

که معموال اثرات متفاوتي را بر شراي  اقليمي و اقيانوسي نواحي مختلف کره  باشد مي ينابيانگر الن

پديده انسو دارای يك الگوی ارتباط ازدور در مقياس جهاني است که بر روی .زمين باقي مي گرارد

نيمکره جنوبي و بخش وسيعي ازنيمکره شمالي گسترده شده است؛ اين الگزو بيشزتر در نوسزانات    

 .نه فشار سطح دريا, دما و بارش مشخص مي شودساليا

آن فراتر از يك قاره يا يك کشور است. با يرات انسو نشانگر يك ساز و کار جهاني بوده و لرا تأث

 های هوا در آغاز و اثنای دوره النينو )شاخص پايين( و النيناجابجايي و تغيير جهت جريان

چرخه وقوع  3-3. در شکل گيرنديقرار م دگرگوني ير)شاخص باال( مناطق مختلف تحت تأث

 شود.فازهای گرم و سرد پديده نوسان اطلس شمالي مشاهده مي

                                           
1- El Niño Southern Oscillation (ENSO) 
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 (CDC ،2434فاز مثبت و منفي شاخص انسو ) 8-3شکل 

 (El Niño)النینو 1-3-11-7-1

النينو جريان آب گرمي است که در زمان تضعيف بادهای تجارتي جنوب شزرقي در نيمکزره          

به سمت جنوب و در طول ساحل جنوبي اکوادور و سزاحل شزمالي پزرو در طزي تابسزتان      جنوبي 

نيمکره جنوبي جريان مي يابد. اين جريان توس  ماهيگيران  وبوميان  النينو ) پسربچه( ناميده شزده  

و علت اين نامگراری بخاطر اعتقادات ساکنين مي باشد زيرا معموال  اين رويداد در انزدا زمزاني   

 (.3330ريسمس اتفام مي افتد)ترنبرث،بعداز ک

رويداد النينو شارشي اقيانوسي و ساليانه به سمت جنوب مي باشد که سکنه ساحل نشين بنزا بزر     

( را بر آن نهاده اند اين رويداد گزاهي سزبب   3عقايد سنتي و موروثي خويش نام) آی کورن دل نينو

                                           
1
 -Ia Corren Del Nino 
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مي شزود و بزه دنبزال     2نهای مرتفع آندينو زمي 3بارش های سنگين روی بيابان مجاور يعني سچورا

اين بارش ها محصوالت کشاورزی ناحيه لطمات جبرن ناپريری متحمل مي شود ضزمن اينکزه در   

 صنعت ماهيگيری منطقه نيز خلل بسيار به وجود مي آورد.     

بهای ( را عطف به استمرار و گرمايش غير معمول آ1دانشمندان پرويي عبارت)ال فنومنو دل نينو      

 ساحلي که همراه با جريان نابهنجار است را به کار برده اند.

در سالهای عادی که هوا صاف و آفتابي منطقه پر فشار شرم اقيانوس آرام سواحل کشورهای       

پرو واکوادور در غرب آمريکای جنوبي را در بر گرفته ،آبهای سرد مملو از مواد مغری برای ماهيان 

ساحل به وفور وجود دارند از اعمام اقيزانوس بزه طزرف بزاال در سزواحل دو      که در آبهای  0کولي

کشور فوم جريان  پيدا مي کند. مردم پرو و اکزوادور بزا صزيد عظزيم مزاهي کزولي و اسزتفاده از        

فضوالت پرندگان بيشماری که در سطح اقيانوس به شکار ماهي مشزغولند،با توليزد خزوراا دام و    

انبوه اين مواد به خارج از کشور،درآمد سرانه بسيار خزوبي کسزب    کود برای کشاورزی و صادرات

مي کنند و به همين دليل شغل اصلي مردم ساکن در اين نواحي صيادی و اشزتغال در صزنايع کزود    

 سازی و ماهي گيری است.

در رويداد النينو آبهای گرم نواحي مرکزی اقيانوس آرام از نزديك استوا بزه طزرف سزواحل غربزي     

جنوبي رانده شده و باالآمدن آبهای سرد از اعمام اقيانوس متوقف مزي شزود.آبهای گزرم     آمريکای

انباشته شده در سواحل پرو و اکوادور هنگام وقوع النينو باعث دور  شدن ماهيها از منطقه سزاحلي  

و پناه بردن آنها به اعمام اقيانوس که سرد تر است ،مي شوند.  در بعضي از سالهای هجوم آبهزای  

رم به طرف سواحل همراه با ناپايداری شديد هوا،رعد و برم و طوفان دريايي است که عالوه بزر  گ

دور کردن ماهيها از منطقه ساحلي باعث خسارات جاني و مالي بسياری نيز در ايزن دوکشزور مزي    

شود.در حقيقت گرم شدن فصلي آبهای سواحل پرو و اکوادور که هر چند سال يك مرتبه با شدت 

اتفام مي افتد واکنش طبيعي جو در برابر اقيانوس است.از نظر اقليم شناسان اثزرات النينزو    بيشتری

تنها به مسائل اقتصادی دو کشور فوم محدود نيست بلکه بازتاب اين رويداد به صورت دگرگوني 

                                           
1
 -Sechura 

2
 -Andean 

3
-el fenomeno del Nino  

4
 -Anchorites 
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ر های اقليمي در سرتاسر جهان بويژه نواحي استراليا ،هندوستان،آفريقا،اندونزی و آمريکا نيزز ظزاه  

.در طول رويداد النينو تغيير سمت و سرعت باد در سطح دريا و تغييزر دمزای   (3-3شکل) مي شود

آب در سطح اقيانوس آرام که همراه با تغيرات فشار در سطح دريزا اسزت بزه صزورت دينزاميکي      

وضعيت کلي جو را متاثر کرده و اثرات آن در بيشتر نقاط دنيا به صورت نابهنجاری دمزا و بزارش   

   (.3338ي شود)فيلندر،ظاهرم

 

وضعيت دمای سطح دريا،عمق ترموکالين و گردش عمومي جودرشراي  عادی و النينو  -3-3شکل

 (/www.pmel.noaa.gov/tao/proj_over/diagramesدراقيانوس آرام )

 ينونشانه های فيزيکي ظهور الن -

http://www.pmel.noaa.gov/tao/proj_over/diagrames/
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افزايش ناهنجاری مثبت در دمای سطح دريا در شرم اقيزانوس آرام حزاره ای در امتزداد سزواحل      -

درجه جنوبي با حداکثر ناهنجاری در دو دوره آوريزل تزا ژوئزن و     32آمريکای جنوبي از استوا تا 

 دسامبر

گسترش ضعيف سطح آب گرم اقيانوس آرام حاره ای به سمت غرب تا خ  زمان )نصزف النهزار    -

 درجه( با حداکثر گسترش در ماه دسامبر 384

غربي اقيانوس آرام حارهای از نرمال به منفي شدن با حزداکثر شزاخص   -تمايل شيب فشار شرقي -

 نوسان جنوبي منفي در ماه سپتامبر

جابجايي در امتداد شرم کمربند بارش )که به طور نرمال در اندونزی قرار دارد( بزه طزرف مرکزز     -

مه شروع مزي   _ه صورت عادی کم باران مي باشد. اين جابجايي از ماه آوريل که ب  آرام اقيانوس

 (.0-1شود و در ماه دسامبر به حداکثر مي رسد)شکل

حاره ای بر روی  حاشيه پزر     آرام اقيانوسافزايش ناهنجاری های بادهای غربي سطحي در غرب  -

 (.3،2442باران اقيانوس آرام)گلنتز

 (La Niño)النینا 1-3-11-7-2

نواحي شرقي اقيزانوس آرام تزا انزدازه ای سزردتر از معمزول و       در دمای سطح آب به شرايطي که 

گفته مزي   النينا فاز سرد انسو يا گردد،مي فشار هوا نيز به ميزان زيادی بيشتر از ميانگين دراز مدت 

شزده و  شود.در وضعيت النينا دمای آبهای شرقي اقيانوس حارهای سردتر از ميزانگين دراز مزدت   

بنابراين حرکت توده های هوا از شرم اين اقيانوس به سوی سزواحل شزرقي انزدونزی و اسزتراليا     

  تقويت شده و موجب بوجود آمدن استخر عظيمي از آب گرم در مجاورت اين سواحل ميگردد.

حوادث سرد انسو در اقيانوس آرام حاره ای به چندين نام معرفي شده است: يکزي از معروفتزرين   

،منطقه سزرد انسزو ،شزريك     2عناوين النينا است. نامهای ديگر عبارتند از : فاز سرد ، ال ويجواين 

 سرد النينو ، معکوس النينو، خواهر النينو ، دختر بچه.

مزي  انجزام   تدريجيطور  هتجمع بيش از حد معمول آبهای گرم در نواحي غرب اقيانوس آرام که ب

ادامه نداشته و طزي فراينزد هزای     شههمي ولي اين شراي د، اثر پديده النينا تشديد مي شو درگيرد 

پيچيده ای آبهای اخيره شده در اين استخر عظيم شروع به تخليه شدن مي نمايد. فرايند تخليزه بزا   

                                           
1 -Glantz 
2 -El  Viejo 
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ايجاد يك جريان موجي شکل ضعيف از آبهای اين ناحيه به سمت نواحي شرقي آغاز مزي گزردد.   

بزه حرکزت    ناميده ميشوند.جريان معکوس با 3معکوس اين امواج رو به شرم آب اصطالحا جريان

درآوردن آبهای گرم مناطق غربي به سمت سواحل شرقي ، در واقع جرياني بر خزالف حرکزت رو   

نيزز   2به  غرب آبهای سطحي را بوجود مي آورند. تقويت جريان معکوس،که به موجهزای کلزوين  

م اقيزانوس از شزدت زيزادی    ف است،موجب مي گرددتاحرکت آبهای گرم از غرب بزه شزر  رومع

فزراهم گردد.بزا تضزعيف جريزان      النينووشروع  النينابرخوردار گرديده وشراي  الزم برای تضعيف 

بادهای شرقي،امواج کلوين از شدت بيشتری برخوردار شده و در حرکت رو به شزرم خودضزمن   

در ايش ميدهنزد. در نواحي شرقي اقيانوس آرام را افزز  1گرم نمودن آبهای سطحي،عمق تر موکالين

شراي  النينا، معموال حوضچه آب گرمي در غزرب اقيزانوس آرام حزاره ای مسزتقر مزي شزود.اين       

حوضچه آب گرم رطوبت مورد نياز جو را از طريق فرايند تبخير فزراهم مزي کنزد، کزه منجزر بزه       

قزه  تشکيل ابرهای همرفتي وتوليد باران در منطقه مي شود .اين بارش سنگين  کزه بزرای ايزن منط   

نسبتاٌ معمولي محسوب مي شود منابع آب مورد نياز کشورهای شرم، جنوب و جنوب شرقي آسيا 

)شکل وجزاير اقيانوس آرام برای کشاورزی ، نيروی آب ، منابع آب و حمل ونقل را فراهم مي کند

. شراي  مرکور در حالي است که جريان باالآيي آب خيلي سرد در امتزداد سزواحل شزرقي    (3-34

 (.2442وس آرام حاره ای )ساحل پرو( فرونشيني چوی را ايجاد مي کند)گلنتز،اقيان

 نشانه های فيزيکي ظهور النينا: -

 دمای سرد غير معمول در مرکز اقيانوس آرام حاره ای -

فشارهای پايين غير معمول در غرب خ  زمان و فشار زياد در شرم خ  مرکور در عرضهای  -

 آرام جنوبيجنب استوايي پايين اقيانوس 

 شاخص نوسان جنوبي مثبت -

 بادهای شرقي قويتر از نرمال -

                                           
1 -Counter Current 
2-kelvin wave  

ازپروفيل قائم آب دريا گفته مي شود كه گراديان شديد  محدوده كوچكيبه   -1

 حرارتي وجود داشته و دما از باال به پائين با آهنگ زيادي سرد مي گردد
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وضعيت دمای سطح دريا،تغييرات عمق ترموکالين و گردش عمومي جو درشراي   -34-3شکل 

 (ao/proj_over/diagrames/www.pmel.noaa.gov/t)عادی و النينا دراقيانوس آرام 

باالآيي آبهای عميق سرد به سطح اقيانوس در امتداد سواحل پرو و اسزتوا در مرکزز و شزرم     -

 اقيانوس آرام حاره ای

 بارش سنگين بر روی آبهای گرم غرب اقيانوس آرام حاره ای -

 رامافزايش ارتفاع سطح دريا در اقيانوس آرام غربي و کاهش آن در شرم اقيانوس آ -

http://www.pmel.noaa.gov/tao/proj_over/diagrames/
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 (1-1ترموکالين عميق در غرب اقيانوس آرام حاره ای)شکل -

 کوچکتر شدن منطقه همرفت در نواحي غرب اقيانوس آرام   -

انتقال مقادير بزرگي از آبهای گرم سطحي به طرف غرب اقيانوس آرام توس  بادهزای قزوی    -

 (.2442سطحي  )گلنتز،

 زمینتاثیر انسو بر بارش مناطق مختلف کره  1-3-11-7-3

پيش از آنکه به بررسي تاثيرات پديده انسو در مناطق مختلف کره زمين بپردازيم بايد بزه ايزن   

نکته توجه کرد که هرگونه تغيير درموازنه انرژی بين اجزا تشکيل دهنزده سزامانه اقلزيم منجزر بزه      

اد. بخش واکنش سامانه شده و تغييراتي را در جهت رسيدن به يك نقطه توازن ديگر ادامه خواهد د

ها و بويژه در اقيزانوس آرام حزاره ای   بسيار عظيمي از کل انرژی رسيده به سطح زمين در اقيانوس

جرب شده و به صورت گرمای نهان وارد جو مي گردد. اين انرژی بسيار زيزاد بزه عنزوان موتزور     

حرکت جو زمين و اقيانوس های آن محسوب مي گردد. چون وقوع پديزده انسزو، بزرهم خزوردن     

راز معمولي انرژی بين جو، خشکي و اقيانوس های جهان را در پزي دارد باعزث تغييزر در تزوازن     ت

 گردد.اقيانوس مي -انرژی در اين منطقه و سبب ايجاد برهمکنش های زيادی در جو

تغيير در تراز انرژی مناطق مختلف زمين موجب نوسان زياد در ويژگي امزواج بلنزد راسزبي     

نتقال ماده و انرژی در جو زمين را بزه وجزود مزي آورد. بزا توجزه بزه ايزن        شده و اغتشاشاتي در ا

خصوصيات ، جريان عمومي جو و شراي  اقليمي نقاط مختلف جهان با شدت و ضزعف متفزاوت   

متاثر از شراي  جوی و آب و هوايي اقيانوس آرام حاره ای مي باشد. بنابراين رخداد انسومي تواند 

واج بلند راسزبي، سزامانه موسزمي هزا، جريانزات اقيانوسزي و رودبادهزا        با تحت تاثير قرار دادن ام

 برميزان بارش درمناطق مختلف تاثير گرار باشد.

اثرات رخداد فاز های مختلف انسو) النينو والنينا( بر آب و هوای کره زمين  در مواردی کزه   

در شراي  حزداکثری  در  حالت اوج يا نهای خود قرار دارند بسيار مشخص و واضح تر مي باشد. 

پديده انسو ناهنجاريهای آب و هوايي حوزه اقيانوس های آرام و هند به ميزان بيشزتری بزه ديگزر    

 سيستم های اقليمي جهان نفوا مي نمايد.
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اثرات  انسو گاه بالفاصله پس از شروع آن قابل رؤيت است و گاه با تاخير چند هفته يا چنزد  

نيز اثرات انسو در طول چند سال يا چند دهه بزه وقزوع مزي     ماه پس از وقوع مشاهد مي شود. گاه

پيوندد و  به کنشهای متقابل محيطي در دوره ای طوالني که در نهايزت موجزب انهزدام و تخريزب     

 محي  فيزيکي و زيستگاه انساني مي شود منتهي خواهد شد. 

قيزانوس آرام و  مهمترين مناطق تحت تاثير انسو سواحل کشورهای واقع در ناحيه حزاره ای ا  

جزاير نزديك به محدوده وقوع انسو است. در حزالي کزه فزاز گزرم در بيشزتر کشزورها از جملزه        

( همزمزان يزا بزا تزاخير     33-3اندونزی ،شمال استراليا،هند و آفريقا خشکسالي ايجاد ميکند)شزکل  

ازد)شزکل  زماني معيني در نقاط ديگر بارشهای استثنايي ، رطوبت زياد و سيل و طوفان جاری ميس

(.اثرات النينو روی کشور های مختلزف متفزاوت بزوده و بعضزي از کشزورهای      32-3و 33-3های 

 جهان از وقوع النينو بوفور بهره مند شده اند.

 (2443)ديويس، جدول اثرات جهاني پنج  رخداد بزرگ النينو -0-3جدول 

3800-3808 مناطق  3344-3833  3301-3302  3381-3382  3338-3330  

خشكسالی شددید   انهندوست

)شدددددددیدترین 

 خشكسالی قرن(

خشكسالی شددید  

)دومین خشكسالی  

 شدید قرن(

خشكسالی شددید  

)دومین خشكسالی  

 شدید قرن(

عدددددم وجددددود  خشكسالی متوسط

حددوادا اقلیمددی 

خدداا از قبیددل   

 خشكسالی یا سیل 

خشكسالی شددید   خشكسالی متوسط خشكسالی شدید خشكسالی متوسط فيليپين

)شدددددددیدترین 

 شكسالی قرن(خ

 خشكسالی متوسط

خشكسالی شددید   خشكسالی شدید استراليا

)شدددددددیدترین 

 خشكسالی قرن(

 خشكسالی شدید خشكسالی شدید خشكسالی شدید

خشكسالی شددید   شمال چين

)شدددددددیدترین 

 خشكسالی قرن(

خشكسالی شددید  

)دومین خشكسالی  

 شدید قرن(

 خشكسالی متوسط خشكسالی متوسط خشكسالی شدید

وضه چين)ح

 (3رودخانه يانگزی

عدددددم وجددددود  سیالب شدید

حددوادا اقلیمددی  

خدداا از قبیدددل   

 خشكسالی یا سیل

عدددددم وجددددود 

حددوادا اقلیمددی  

خددداا از قبیدددل  

 خشكسالی یا سیل

 سیالب شدید سیالب شدید

                                           
3 -Yangzi  
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 خشكسالی شدید خشكسالی شدید خشكسالی شدید خشكسالی متوسط خشكسالی شدید جنوب افريقا 

 خشكسالی شدید خشكسالی شدید خشكسالی شدید خشكسالی متوسط وسطخشكسالی مت شرم افريقا

خشكسالی شددید   خشكسالی شدید خشكسالی متوسط مناطق صحرا

)شدددددددیدترین 

 خشكسالی قرن

عدددددم وجددددود  خشكسالی شدید

حددوادا اقلیمددی 

خدداا از قبیددل   

 خشكسالی یا سیل

 خشكسالی شدید ی شدیدخشكسال خشكسالی شدید خشكسالی متوسط خشكسالی شدید شمال شرم برزيل

عدددددم وجددددود  فقدان آمار فقدان آمار جنوب برزيل

حددوادا اقلیمددی  

خددداا از قبیدددل  

 خشكسالی یا سیل

عدددددم وجددددود  سیالب شدید

حددوادا اقلیمددی 

خدداا از قبیددل   

 خشكسالی یا سیل

 

ضعيف شدن موسمي تابستاني در آسيا و اقيانوسيه که با خشکسالي منجر  مي شود با رخزداد  

درصزد از رويزداد خشکسزالي در سزالهای      84نسو همزمان مي باشزد . در هنزد بزيش از    فاز گرم ا

شبه قزاره   33و  38با وقوع النينو تقارن زماني دارد. شديدترين خشکسالي های قرون 3382تا3800

نيززز بززا   33و دومززين خشکسززالي شززديد قززرن    3302-3800،3301-3808هنززد بززا النينوهززای  

 ه است .همزمان بود 3833-3344النينوی

تقريباٌ تمامي خشکسالي های فيليپين نيز مصادف با وقوع النينو همراه بوده اسزت. شزديدترين   

همزمان بوده است . به طور کلي وقوع فاز گزرم   3382-3381فيليپين با النينوی  33خشکسالي قرن 

د، انزدونزی  انسو همراه با خشکسالي فرا گير در نواحي وسيعي از استراليا، جنوب آفريقا، شمال هن

 (.0-3و جنوب شرقي آسيا مي باشد)جدول 

-3رويدادهای النينو با خشکسالي همراه است وهمچنان که از جدول) %81در استراليا بيش از 

همزراه بزوده    3833 -3344( مشخص مي باشد، شديدترين خشکسالي قرن در استراليا با النينوی 1

 است. 

ن مي دهد در بيشتر دوره های همراه بزا النينزو   ( نشا0-3درشمال چين نيزهمچنان که جدول )

شزمال    38خشکسالي های شديد اتفام افتاده است بطوريکه شديدترين خشکسزالي هزای قزرون    

همراه  3833-3344نيز با النينوی 38و دومين خشکسالي شديد قرن  3800-3808چين با النينوهای 

ين با خشکسالي های متوس  همراه در شمال چ 3330-3338و  3382-3381بوده است. النينوهای 

بوده است.برخالف شراي  آب وهوايي در شمال چين که در بيشتر دوره هزای همزمزان بزا النينزو،     
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خشکسالي های شديد بر منطقه حاکم شده در حوضه رودخانه يانگزی چين دوره هزای النينزو بزا    

 سيالب های شديد همراه بوده است.

آفريقا بطور کلي شراي  خشکسالي حاکم مي شود وهمچنان  همزمان با فاز گرم انسو  در قاره

( مشخص مي باشد در بيشتر دوره های همراه با النينو خشکسالي های شزديدی  0-3که از جدول )

در مناطق مختلف قاره آفريقا اتفام افتاده است. شديدترين خشکسالي قزرن اخيزر قزاره افريقزا  در     

 ادف بوده است.مص 3302 -3301منطقه صحراه با النينوی 

 

وضعیت بارش در مناطق مختلف کره زمین در فاز گرم انسو)النینو(   -11-1شكل

(www.coaps.fsu.edu/lib/booklet/) 
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وضعیت بارش در مناطق مختلف کره زمین در فاز سرد انسو)النینا(  -12-1شكل 

(www.coaps.fsu.edu/lib/booklet/) 

 

وره های همراه با النينو خشکسالي های شديد اتفام افتاده درشمال شرم برزيل نيز در بيشتر د

است. در فصل پاييز ،به دنبال رويداد النينو بارشزهای بسزيار شزديدو توفزاني در مرکزز آرژانتزين ،       

اروگوئه،پاراگوئه و جنوب برزيل ري مي دهزد. ايسزتگاههای واقزع در امتزداد سزواحل کارائيزب ،       
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اهش بارش را نشان مي دهند. وقوع هاريکن همزمان با النينو در اين ونزوئال و کلمبيا هم با النينو ک

نواحي به حداقل مي رسد.ميزان بارش در جنوب شرم اياالت متحده و خليج مکزيك افزايش مزي  

 يابد . آمريکای شمالي از ابتدای پاييز و سرتاسر زمستان مرطوبتر از نرمال است.

متضاد با وضعيتي اسزت کزه در فزاز گزرم انسزو       در فاز سرد انسو شراي  آب و هوايي عموما

مشاهد مي گردد. شراي  کامال مرطوب در نواحي شرم استراليا ، جنوب آفريقا شمال هند و جنوب 

شرقي آسيا و شراي  خشك در سطح وسيعي از نواحي مرکزی تا سواحل شزرقي اقيزانوس آرام از   

 (.2442ويژگي های فاز سرد انسو مي باشد)گلنتز،

ا نظززرات پژوهشززگران بسززيار متفززاوت اسززت. مطالعززات فززردريچ و همکززاران      در اروپزز

(نابهنجاری مثبت دما و بارش را در زمستان بخش غربي و مرکزی اروپا نشان ميدهد.بعضي 3332)

 از محققين ادعا مي کنند النينو اثر خاصي روی آب و هوای اروپا ندارد.

( نزاظم  3100( خزوش اخزالم )  3108بر اساس پژوهش های انجام شده توس  مزدرس پزور)  

( درباره ارتباط بارش هزای ايزران بزا پديزده     3188( و ياراحمدی)3103( عزيزی ) 3108السادات)

 .انسو، در فاز های گرم انسو بارش های ايران بيشتر ودر فاز سرد انسو کمتر از حالت نرمال است

 (SOI)نوسان جنوبیشاخص   1-3-11-1

فشزار   کزه  نشان دادطي پژوهشي برای اولين بار 3320در سال  يسي واکر دانشمند انگلگيلبرت     

او توضزيح داد   .نمايد يکلنگي نوسان م آلهآرام به صورت  سبي اقيانوغرو  رقيهوا بين نواحي ش

)کمتزر( از   تري اقيانوس آرام حاره ای بيشز قزمانهائي که فشار هوای سطح آب در نواحي شر که در

بي اين اقيانوس، واقع در سواحل استراليا ، اين فشار کمتر)بيشتر( از معمول مي گردد، در نواحي غر

ميانگين دراز مدت مي باشد. چنين پديده ای را واکر در گستره نواحي حاره ای اقيانوس هنزد نيزز   

. او نوسان فشار بين نواحي شرقي و غربزي اقيزانوس آرام جنزوبي را    کرده استمشاهده و گزارش 

که خود اوبه وجزود   2ميد تا با نوسان فشار در حوزه اقيانوس اطلس شماليان 3پديده نوسان جنوبي

 آن پي برده بود اشتباه نشود.

که توس  واکر به  استفاده مي شود( SOI) 3يشاخص نوسان جنوب برای سنجش نوسان جنوبي از

 ( محاسبه شده است:0-3شرح معادله )

                                           
1 - The Southern Oscillation (SO)  
2 -North Atlantic Oscillation(NAO) 
3-Sorthen Ocsillation Index 



50 

 

 SOI=Pt-Pd                                                             (              0-3معادله )

 فشار سطح دريا در داروين است. pdنشانگر فشار سطح دريا در تاهيتي و  ptکه در آن 

 از شرم به غزرب  هوافشار نشان وجود شيب است  که بيانگر فاز سرد انسوSOI مقادير مثبت    

تشديد شزده و هزوای حزاوی رطوبزت از شزرم       مي باشد. در اين وضعيت بادهای شرقي اقيانوس

معمزول در شزرم    حزد   بزيش از  ش هزای اقيانوس آرام به سمت غرب به حرکت در مي آيد . بزار 

 1مثبزت بزوده و عمومزا از    SOI استراليا و اندونزی مربوط به دورانهايي اسزت کزه مقزدار عزددی     

در  شود ، احتمال وقوع بزار تجاوز نمايد. هر چه مقدار ماهيانه اين شاخص بزرگتر ش هکتوپاسکال

 استراليا زيادتر مي گردد. وشمال شرقي نواحي شرقي

منفي است. در اين زمانهزا بزر حسزب شزدت      SOIفاز گرم انسو مربوط به دورانهايي است که     

پديده النينو، دمای سطح آب در نواحي شرقي اقيانوس آرام در خ  جنوب خ  استوا بيشتر از حد 

 –منفي مي گردد. در اين شزراي  ، شزيب طبيعزي شزرقي     SOI ن سبب مقدار معمول گرديده وبدي

غربي فشار هوا تضعيف شده و حتي ممکن است معکوس گردد.بدين ترتيب حرکزت  بزه سزمت    

غرب هوا در منطقه از شدت کافي برخوردار نبوده و به اين دليل بارش در مناطق شرقي اسزتراليا و  

کسالي افزايش مي يابد. در مقابل فازسرد ، وقوع فزاز گزرم   اندونزی کاهش يافته و خطر وقوع خش

انسوموجب مي گردد که مقدار بارش در سواحل آمريکزا  مخصوصزا آمريکزای جنزوبي و جزايزر      

مرکزی اقيانوس آرام افزايش يافته و خطر وقوع سيالبهای شديد، افزايش مي يابد.بنابراين شاخص 

منفي معرف ضعيف شدن جريان واکر اسزت .بزه   مثبت انسو نشانگر شدت جريان واکر و شاخص 

که شزديدترين رويزداد النينزو در قزرن گرشزته مزي باشزد        3382-3381عنوان نمونه در طول سال 

رسيده بود.همچنين در دوره فوم در نقزاطي از شزرم اقيزانوس آرام دمزای       -14به  SOIشاخص 

 يد.درجه سلسيوس نسبت به حالت نرمال رس 1به بيش از (SST)  سطح آب 

 

 

 (MEI )انسو تغیرهشاخص چند م 1-3-11-8
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ژانويه( تنظيم -که اصوال  به صورت دو ماهه )دسامبر 3انسو تغيرهشاخص چند مهای مربوط به داده

شده است از طريق اينترنت و از وب سايت مرکز )تشخيص اقليمي( ناسا اخر و در اين مطالعه 

رين نمايه پديده انسو محسوب گرديده و معتبرت MEIمورد استفاده قرار گرفته است. شاخص 

را  (0 ينوو ن 1،0 ينو، ن1 ينو، ن3+2های انسو )شاخص نوسانات جنوبي، نينو مزيت اين شاخص

تر بودن آن جستجو کار گرفته شده در ساختار شاخص و در نتيجه دقيقهتوان در کثرت عناصر بمي

 گردد عبارتند از:ها محسوب ميز آنانسو تابعي ا MEIگانه که شاخص نمود. اين عوامل شش

 -0بادی سطحي،  یالنهارمملفه نصف -1(،Uمملفه باد سطحي ) -2(، Pفشار سطح دريا ) -3

اصزطکاا در ميززان ابرنزاکي کلزي      -8(، aدمای هوای سطحي ) -1(، sدمای سطح دريا )

-را بزه  MEIتزوان معادلزه تزابعي شزاخص     ( هستند. با توجه به مطالب فوم ميcآسمان )

 ( نوشت:8-3صورت معادله )

MEI =f(p+u+v+s+a+c                                                                     (8-3) معادله

هم ه، شاخص مرکور ماهيت ب MEIدليل کثرت عناصر مورد استفاده در ساختار به  

ت اشکاال. سازدمي نمايان هااخصش ديگر از بهتر را، انسو اقيانوس–پيوسته و پيچيده سامانه جوی 

های جديد و يا به هنگام کردن وارده به سنجدهای پيوند از دور به ويژه در هنگام اضافه کردن داده

کمتر صادم است. در اين شاخص  MEIهای اتفاقي در خصوص شاخص شاخص و مورد داده

نوسانات  31-3باشند. شکل ميمقدار منفي معرف پديده النينا و مقادير مثبت بيانگر حالت النينو 

MEI  دهد.را نمايش مي 2434تا  3314از سال 

 
 2434تا  3314از سال  MEIنوسانات  31-3شکل 

                                           
3 Multivariate ENSO Index(MEI) 
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 (INT)شاخص انتقالی انسو 1-3-11-11

نشان داده مي شود   INTکه توس  ترنبرث ارائه گرديد و به صورت  3انتقالي انسو شاخصي 

های سرد و گرم انسو به کار گرفته مي شود.اين شاخص شاخص جديدی است که برای نمايش فاز

بدست  0و منطقه نينو  3+2از اختالف ناهنجاری های استاندارد شده دمای سطح دريا در منطقه نينو

 مي آيد.مقادير مثبت آن فاز گرم)النينو( و مقادير منفزي آن  فزاز سزرد )النينزا( را نشزان مزي دهزد.        

درجه جنوبي تا استوا را شزامل مزي    34درجه غربي و از  314تا درجه غربي 84از  3+2منطقه نينو 

درجزه شزمالي    1درجه جنوبي تا  1درجه غربي و از  34درجه شرقي تا  314از  0شود ومنطقه نينو

( محاسزبه  8-3از رابطه ) ن وزماني آ سری هایبا استفاده از داده اين شاخص..(2443است)ترنبرث،

 شود: مي

                                                                                   TNI=NINO3,2-NINO0 (8-3رابطه )

 

 (NINO3/4) 4/3شاخص نینو  1-3-11-11

از جمله شاخص های است که برای مشخص کردن فازهای انسو اسزتفاده   0/1 2شاخص نينو

بدست مي آيد.منطقه نينو  0/1نينومي شود.اين شاخص از اندازگيری دمای سطح اقيانوس در منطقه 

درجه شمالي را شزامل مزي    1درجه جنوبي تا  1درجه شرقي و از  324درجه غربي تا  304از  0/1

شود.در اين شاخص فازهای گرم انسو با مقادير مثبت و فازهای سرد با مقادير منفي مشخص مزي  

 (.2443گردند. )ترنبرث،

ا از دمزای سزطح آب در منزاطقي از آقيزانوس آرام      برای مشخص کردن رخداد النينو  و النين 

حاره ای نيز ا ستفاده مي شود که به مناطق نينو معروف هستند .موقعيت جغرافيايي ايزن منزاطق در   

 آورده شده است.  1-3جدول 

 

 

موقعیت ریاضی مناطق مختلف نینو در مناطق حاره -5-1جدول  

 مناطق نينو عرض جغرافيای طول جغرافيای

                                           
3 Trans-Nino Index 

2 Nino 
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81°W - 11°W 11°S - 1°  3منطقه نينو  

151°W -  81°W 5°S - 1°  2منطقه نينو  

151°W -  81°W 5°S - 5°N  1منطقه نينو  

171°W -121°W 5°S - 5°N  0/1منطقه نينو  

111°W -121°W 11°S - 5°N 1/1مننطقه نينو  

151°E -  81°W 5°S - 5°N 0منطقه نينو  

     

 (SW.MON ) غرب مونسون های جنوبشاخص  1-3-11-12

محاسبه  NCDCکه توس  پايگاه اطالعات آب و هوايي  های جنوب غرب اياالت متحدهمونسون

آريزونا و  مناطقاين بادها را برای  منتج ازشوند. در واقع اين پايگاه ميزان بارندگي ماهانه مي

 1مونسون های جنوب غربشاخص  نيومکزيکو محاسبه کرده و طي شاخصي به نام

(SW.MON) دهد.ارائه مي 

 

 (TSA)  ایشاخص اطلس جنوبی حاره 1-3-11-13

( اين شاحص بر اساس سنجش دمای سطح دريا در بين TSA)  2شاخص اطلس جنوبي حاره ای 

درجه  14درجه شرقي تا  34درجه جنوبي و طول  جغرافيايي  24عرض های جغرافيايي استوا تا 

 غربي محاسبه مي شود.

 

 (WP)ام غربیشاخص آر 1-3-11-14

 يتمزام  در شمالي آرام اقيانوس فراز تغيير پريری کم بر از یيهاول حالت (WP)  1الگوی آرام غربي

 (3383)1( و والس و گزالتزار  3380) 0برانستون  و ليوزی  توس  قبال  . اين الگواست ی سالهاماه

  جنزوبي  -شزمالي  طبزي ق هنجزاری دو نا از اين الگزو  بهار، و زمستان طول در. است شده داده شرح

                                           
1 -SW.Monsoon region rainfall 
2 Tropical Southern Atlantic Index 

3 West Pacific (WP) 
4
 Barnston and Livezey 

1 Wallace and Gutzler 
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 با آن يگرد گسترده مرکز قرار دارد و کامچاتکا جزيره شبه آن بر روی مرکز که يك شوديمتشکيل 

آرام شمالي  غرب اقيانوسجنب حاره مناطق   و شرقي جنوب آسيای از هاييبخش مخالف عالمت

 و مزداری  تغييرات هبازتاب کنند الگو اين قوی منفي يا مثبت هایفاز. دهديمرا تحت پوشش قرار 

 (آسيا شرم يا) آرام اقيانوس جت استريم از ورودی منطقه شدت و مکان شديدی در یالنهارنصف

 کزه  شزود مي تابستان به زمستان در گرر شمال سوی شديد جابجاييها باعث ناهنجاری اين. است

 مرکزز  .تاسز  ، هماهنگآسيای شرقي جت استريم جريان شده در مشاهده جابجايي شمال سوی با

 تمزام  در متحزده  ايزاالت  غربزي  جنزوب  و آرام اقيانوس شرقي شمال بر روی نيز سومي ناهنجاری

  .شودديده مي سال فصول

 اقيانوس غربي شمال های پايينيبر روی عرض دمای بيش از ميانگين با آرام غربي الگوی مثبت فاز

 تمزام  در شزرقي  سزيبری  بزر روی  نميزانگي  دمای کمتزر از  با و بهار و زمستان فصل دو هر در آرام

 بزر روی  سزال  فصول تمام در متوس  از باالتر بارش با همچنين واين الگ. سال همراه است فصول

 اقيانوس مرکز سراسر در متوس  از بارش کمتر شمالي و آرام اقيانوس باالی جغرافيايي یهاعرض

 .است همراه بهار و زمستان طول در ويژه به شمالي آرام



 

 ومفصل د

 مروری بر تحقیقات گذشته

 



 تحقیق سابقه 2-1

کننده مطالعات مختلف، در ادامه سير بخش و تکميل بررسي سوابق تحقيقات انجام شده، تسريع

-حسب نوع تحقيق استفاده از منابع معتبر، راه؛ لرا گرددتحقيقي موضوعات مختلف محسوب مي

 باشد. گشای انجام مطالعات بعدی مي

 

 انجام شده در خارج از کشور اتمطالع 2-1-1

و با استفاده از  PDO, ENSOهای اقليمي ( در اين تحقيق از شاخص3333هملت و لترن ماير )

يك مدل ساده جريان رودخانه کلمبيا را پيش بيني کردند. برای شاخص انسو سه حالت سرد و 

 ازن ترتيب شش اقليم دو حالت سرد و گرم را در نظر گرفتند. به اي PDOگرم و نرمال و برای 

برای هر اقليم جريان و  های اين دو شاخص در منطقه مورد نظر قرار گرفتندترکيب حالت

 مجزا شبيه سازی و پيش بيني شد. به طوررودخانه 

را با  3وينتر پارا، فريزر، لويس فورا، دايلون و سات پليت یها( جريان رودخانه2443کنلي )

 ,NAOهای بررسي کرد. در اين تحقيق همبستگي بين شاخصهای اقليمي استفاده از شاخص

PDO, NINO1   وSST های آوريل تا جوالی بررسي شد. نتيجه ها در ماهبا جريان رودخانه

ها ها بيشتر از ساير شاخصها در اين ماهو جريان رودخانه  SSTاينکه همبستگي بين شاخص 

 باشد.مي

يني جريان رودخانه کلمبيا از همبستگي چند متغيره ( برای پيش ب2442هسيه و جينگ يانگ )

 ,PDO, PNAهای عصبي استفاده کردند. متغيرهای مورد استفاده در اين تحقيق خطي و شبکه

SSt ز بين سه شاخص اقليمي که استفاده شد اثر د. او بارندگي محلي بوPDO  از همه بيشتر و

 ت.از بقيه روی جريان رودخانه کمتر بوده اس SSTنقش 

( رابطه خشکسالي و الگوهای چرخشي اتمسفر را در نيوانگلند 2442ن )برادباری و همکارا

و درجه   NAO, PNA, SOIباران محلي، های اقليميبررسي کردند. در اين تحقيق از شاخص

 حرارت برای پيش بيني جريان رودخانه استفاده شد.

                                           
3 Dillon, Lius Fork, Fraser, Winter Park , South Platte 
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واشناسي و هيدرولوژيکي در ( به تخمين خصوصيات خشکسالي ه2441هيستال و تاالکسن )

ها در اين تحقيق به تعيين احتمال وقوع خشکسالي در مناطق مختلف دانمارا پرداختند. آن

پرداختند و خصوصيات هر دو خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي را در اين مناطق مشخص 

وقوع، کردند. مقايسه خصوصيات خشکسالي هواشناسي و هيدرولوژيکي نشان داد که فراواني 

 يمدت زمان و مساحت در بر گيرنده خشکسالي هيدرولوژيکي نسبت به خشکسالي هواشناس

 کمتر بوده است.

( به بررسي و تخمين خصوصيات خشکسالي هواشناسي با استفاده از 2440اسماختين و هيوس )

(، DI) ها برای انجام اين تحقيق از شاخص توزيع دهگانههای ماهانه بارندگي پرداختند. آنداده

ها با کردند. آن استفاده( SPI( و شاخص استاندارد بارش )EDI) 3شاخص خشکسالي ممثر

های فوم خصوصيات و احتمال وقوع خشکسالي هواشناسي را پيش بيني استفاده از روش

 کردند.

( به تغيير اقليم و وقوع خشکسالي در منطقه آلپ پرداختند. در اين تحقيق از 2440کاالنکا )

ای برای تعيين وقوع و شدت آستانه خشکسالي استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان هروش ساد

درصد کاهش يافته و وقوع خشکسالي  24داد که فراواني روزهای مرطوب )در تابستان( حدود 

 درصد بيشتر خواهد بود. 14تا  31در منطقه آلپ در آينده 

بکه عصبي مصنوعي پرداخت. برای انجام ( به پيش بيني خشکسالي با استفاده از ش2448ريورا )

اين تحقيق يك مدل تجمعي غير خطي مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي تهيه شد. کاليبره کردن 

های جريان ماهانه در مرحله آموزش با الگوريتم پس انتشار خطا صورت مدل با استفاده از داده

ه انجام شد. با استفاده از مدل تهيه جريان ماهانه رودخانز گرفت. اعتبار سنجي شبکه با استفاده ا

 شده جريان ماهانه رودخانه پيش بيني و در نهايت خشکسالي ساالنه پيش بيني شد.

 244( برای EDI)شاخص خشکسالي ممثر ( به بررسي، اصالح و کاربرد 2443کيم و همکاران )

( و EDI)ر شاخص خشکسالي ممثسال خشکسالي اقليمي در سئول پرداختند. در اين تحقيق از 

ماهه استفاده شد. مقايسه اين دو روش در  3 ،2 ،1 ،8 ،3 ،32(SPIشاخص بارش استاندارد )

شاخص خشکسالي ( صورت گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که 2448-3840سال ) 244طول 

                                           
1 Effective Drought Index 



21 

 

( در هر دو دوره کوتاه و بلند مدت نتايج SPI( نسبت به شاخص بارش استاندارد )EDI)ممثر 

 دهد.رائه ميبهتری ا

 

 انجام شده در کشور مطالعات 2-1-2

 پيش را دز رودخانه دبي عصبي مصنوعي شبکه از استفاده ( با3182همکاران ) و مرج فاتحي

 و گرديد استفاده آداالين شبکه و اليه چند شبکه پرسپترون از تحقيق اين کردند. در بيني

 رابطه همچنين .است ترمناسب هرودخان دبي بيني پيش برای آداالين شبکه گرديد مشخص

 درياچه حوضه در اقليمي هایيدهپد از بعضي با گياهي پوشش و هارودخانه جريان بارش،

 رسيده است. اثبات به اروميه

( به مقايسه هفت شاخص خشکسالي هواشناسي در نمونه های هواشناسي ايران 3180برر افشان )

و در مقياس ساالنه شاخص  SPIای ماهانه شاخص هپرداخت و به اين نتيجه رسيد که در مقياس

مختلف  هایيماقلهای هواشناسي معيار بارندگي ساالنه، بهترين کاربرد را برای ارزيابي خشکسالي

 ايران دارد.

 کشاورزی، هایيخشکسال انواع عصبي شبکه از استفاده با (3181) و همکاران موزآکار

 کردند. بيني پيش اصفهان استان در حوضه گاوخوني در را زراعي و هيدرولوژی

 شبکه و هواشناسي هایسيگنال از استفاده با را مدت بلند ( بارش3181) همکاران و کارآموز

 از درصد 04 در دهديم نشان بيني پيش نمودند. اين بيني ايران پيش شرقي جنوب در عصبي

 دارد. قرار شده تعريف دامنه در بيني پيش هاسال

تزرين شزاخص   ( طزي ارزيزابي چنزد شزاخص هواشناسزي و تعيزين مناسزب       3188انصافي مقدم )

بنزدی و تحليزل وضزعيت خشکسزالي     در حوضه درياچه نمك به ايزن نتيجزه رسزيد کزه در پهنزه     

 کمينزه  وقزوع  سزال  بزا  ، مقزارن SPIهزا و  در يك دوره طوالني مدت، بزه ترتيزب شزاخص دهزك    

 مطالعزه  تحزت  هزای ايسزتگاه  مزام را در ت شزديدی  بسزيار  و شزديد  خشکسزالي  بارندگي، رخزداد 

 هززاینمززايش خشکسززالي جنبززه از هززاشززاخص سززاير بززه نسززبت بيشززتری ييکززاراو  نشززان داده

 شديد را دارند.

 يرتأثو شمال غرب کشور ايران تحت  ( شبيه سازی و پيش بيني بارش غرب3188پيره )

در اين تحقيق برای های عصبي را به انجام رساند. شبکه  بزرگ مقياس اقليمي توس هایيگنالس
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های بزرگ مقياس در کشور ايران سيگنال يرتأثاولين بار شبيه سازی بارش به طور گسترده تحت 

 بررسي شد.

هيدرولوژيك در  ( در بررسي شدت خشکسالي هواشناسي و3134نژاد و سليماني مطلق )ملکي

ن من کندال به منظور و استفاده از آزموSPI و  SWIهای ی چغلوندی با استفاده از شاخصحوزه

بررسي روند خشکسالي، به اين نتيجه رسيدند که در اين منطقه بين خشکسالي هواشناسي يك 

 زماني يکساله وجود دارد. يرتأخ

( در تحقيق خود اثرات خشکسالي بر نوسانات سطح آب زيرزميني دشت بهاباد با 3134) يايمان

های مختلف منطقه در بخش SPI( رفتار 3داد: پرداخت نتايج نشان  GRIو  SPIاستفاده از شاخص 

( با افزايش تأخير ميزان 2. باشديممورد مطالعه به دليل يکسان بودن الگوی بارش منطقه مشابه 

در هر يك از  GRI( رفتار شاخص 1يابد. همبستگي هر شاخص نسبت به خودش کاهش مي

( 0ناسي مختلف، متفاوت است منطقه مورد مطالعه با ساختار زمين شناسي و سنگ ش یهابخش

شود و در ده ماهه مشاهده مي 08در مقياس زماني  GRIو  SPIبيشترين همبستگي بين دو شاخص 

 سال اخير افت شديد سفره آب زيرزميني در منطقه مشاهده شده است.

های اقليمي و شبکه بيني خشکسالي با استفاده از سيگنالپيش ( به3133لشني زند و همکاران )

های سيگنال ينممثرترغرب ايران اقدام نمودند. در اين تحقيق ابتدا  در جنوببي مصنوعي عص

های با ضريب همبستگي پايين حرف شدند. در ادامه از روش بزرگ مقياس انتخاب و سيگنال

سازی استفاده شد. نتايج حاصل حاکي از آن است که بارش شش شبکه عصبي مصنوعي برای شبيه

درصد کاهش و نسبت به  24اول ساله شش ماهه  14نسبت به ميانگين  83-34ي ماهه اول سال آب

دهد. نتيجه نهايي اين تحقيق منجر به توليد درصد کاهش نشان مي 0شش ماهه مشابه سال قبل 

ها با نتايج بسيار مدل شبکه عصبي با توان بسيار باال در شبيه سازی بارش و جريان رودخانه

 شده است. ر از نظر اقليميمطلوب در جنوب غرب کشو
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 موقعیت جغرافیای استان لرستان 3-1

 14˚ 3˝تا  08˚ 14˝غربي ايران بين کيلومتر مربع در ناحيه جنوب 28310لرستان با مساحتي حدود 

درصد  0/3واقع شده و  3-1عرض شمالي مطابق شکل  10˚ 12˝تا   12˚ 04˝طول شرقي و 

متر از سطح دريا  2244کشور را به خود اختصاص داده است. ميانگين ارتفاع آن بيش از مساحت 

های استان و بلندترين قله آن اشترانکوه با متر در دشت 213ترين نقطه استان با ارتفاع است. پست

 متر از سطح دريا در ميان رشته کوه زاگرس قرار دارد. 0484ارتفاع 

 

 

 یایی استان لرستانموقعیت جغراف 1-3شكل 

 منابع آب تیوضع 3-1-1

شوند. زميني تقسيم ميهای زيرهای سطحي و آبمنابع آب موجود در منطقه به دو دسته کلي آب

زميني که های زيرباشند و آبهای آبگير ميها، کانونها، درياچههای سطحي شامل رودخانهکه آب

ای ها، قنوات با غنای قابل مالحظهها، چاهل چشمهزميني هستند و در اشکاهای آب زيرهمان سفره

های (. کل آب3183گيرند )ياراحمدی، برداری کشاورزی، شرب و ساير مصارف قرار ميمورد بهره

های باشد که از کل آبميليارد متر مکعب مي 21و  341سطحي و زير زميني کشور به ترتيب 

زميني هم رستان جريان دارد و در بخش آب زيرميليارد متر مکعب در استان ل 1/31سطحي کشور 

درصد از  1/33باشد. در مجموع استان لرستان ميليارد متر مکعب آن متعلق به استان لرستان مي 1/3

ميليارد متر  01های سطحي کشور گيرد. از کل آبهای سطحي و زير زميني کشور را در بر ميآب
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ميليارد متر مکعب به استان لرستان تعلق دارد  8/2ار باشد که از اين مقدمکعب قابل استحصال مي

 (.3183ای استان لرستان، )سايت شرکت آب منطقه

 

 های سطحیآب 3-1-1-1

ميليون متر مکعب برآورد  0881برابر با  3182های سطحي استان لرستان در سال ظرفيت بالقوه آب

 شده است. 

 

 زیر زمینی یهاآب 3-1-1-2

زير زميني استان لرستان در سال  یهاآبای استان ظرفيت بالقوه آب منطقهبر اساس آمار شرکت 

زميني در های آب زير. منابع آب زير زميني يا سفرهباشديمميليون متر مکعب  1488برابر با  3182

زميني که در رسوبات آبرفتي نفوا پرير دوران منابع آب زيرشوند، استان به دو دسته تقسيم مي

های آهکي کرتاسه و آسماری سنگ به خصوصدارند و منابع آبي که در مخازن آهکي  چهارم قرار

توانند مقدار قابل مي وهايي ايجاد شده ارها و مجاریغد که بر اثر انحالل سنگ آهك نقرار دار

 (.3182، )اداره کل امور آب استان توجهي آب در خود اخيره کنند

 

 طقه مورد مطالعهبررسی و تحلیل عناصر اقلیمی من 3-1-2

 تجزیه و تحلیل دمای دراز مدت استان لرستان 3-1-2-1

( استفاده 3101-3133ايستگاه سينوپتيك، ) 34ساله  32منظور تحليل دمای استان لرستان از آمار به

های دمای حداقل، حداکثر، های سينوپتيك استان لرستان پارامترگرديد. در تحليل دمای ايستگاه

صورت ماهانه و فصلي و ساالنه بحث گرديد حداقل مطلق و حداکثر مطلق بهمتوس  روزانه، 

 است.

های سينوپتيك خرم آباد، بروجرد، اليگودرز، دورود، ازنا، کوهدشت، در بررسي آماری در ايستگاه

 23 يزانبه مبيشترين ميانگين حداکثر دمای دوره آماری مربوط  دخترپلنورآباد، الشتر، سيالخور و 

لسيوس بوده است. باالترين ميانگين حداکثر دمای دوره آماری مربوط به ازنا به ميزان درجه س

 3/10درجه سلسيوس بوده است. باالترين ميانگين حداکثر دمای استان لرستان در مرداد ماه  3/38

های سينوپتيك استان باشد. در بررسي حداکثر مطلق دما نيز که در ايستگاهدرجه سلسيوس مي
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درجه سلسيوس رسيده است. در  00-08دما به  دخترپلده در مرداد ماه در ايستگاه انجام ش

با ميانگين حداقل دمای دراز مدت  دخترپلهای مرکور، ميانگين دراز مدت دمای حداقل ايستگاه

چنين الشتر با ميانگين حداقل دراز مدت درجه سلسيوس باالترين ميانگين حداقل دما و هم 8/38

لسيوس کمترين دما را دارا بوده است که دامنه تغييرات ميانگين حداقل دمای نرمال درجه س 8/1

طور کلي در استان لرستان بهمن ماه باشد. بهدرجه سلسيوس مي 2/31های اکر شده در بين ايستگاه

های النامه)سشود درجه سلسيوس سردترين ماه سال محسوب مي 1/2با ميانگين حداقل 

های سينوپتيك استان انجام شده در رسي حداقل مطلق دما نيز که در ايستگاههواشناسي(. در بر

درجه سلسيوس رسيده است. در ميانگين متوس   -13های اليگودرز و ازنا به ماه دما در ايستگاهدی

چنين نورآباد درجه سلسيوس باالترين و هم 3/22با ميانگين ساليانه  دخترپلدمای دراز مدت نيز 

دارا  الرکرفومهای ترين مقدار را در ايستگاهدرجه سلسيوس پايين 3/33دمای دراز مدت با متوس  

باشد درجه سلسيوس مي 33باشد. تغييرات دامنه نوسانات ميانگين متوس  دمای دراز مدت نيز مي

باشد. با چنين توپوگرافي خاص استان لرستان ميکه حاکي از تأثيرات ميکروکليمای استان و هم

های هواشناسي در سطح کند. با توجه به اين که ايستگاهايش ارتفاع دمای هوا کاهش پيدا ميافز

ها و ارتفاع استان در مناطق دشتي وجود دارند، برای پيدا کردن دمای ارتفاعات، بين دمای ايستگاه

استان معادله گراديان دما استفاده شود و سپس معادله مرکور در نقشه ارتفاعي  بايستيمها آن

صورت ساليانه و فصلي حاکي از گانه دما بههای پنجهای حالتضرب شود. بررسي همه نقشه

که طوریباشد، بهگير بين شمال و شرم استان با جنوب غرب استان مياختالف دمای نسبتا  چشم

ده رسد. اين اختالف دمای شديد نشان دهنمي گراديسانتدرجه  24اين اختالف بعضا  به بيش از 

باشد. در شرايطي که شمال و شرم استان اقليم نسبتا  سردی را دارا تنوع اقليمي بين اين مناطق مي

باشد. اين تنوع اقليمي در استان دارای اقليم معتدل تا گرمي مي جنوب غربباشد، غرب و مي

فراهم کند های خوبي را برای کشاورزی استان تواند کاربردهای آن ميصورت استفاده از پتانسيل

 های هواشناسي(. )سالنامه

 

 وضعیت بارش استان لرستان 3-1-2-2

وجود هر دو عامل هوای مرطوب و عامل صعود بارش  به علتدر فصل زمستان در استان لرستان 

علت استقرار مراکز پر فشار جنب حاره عامل که در فصل تابستان بهکنيم حال آنرا مشاهده مي
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-باشد لرا در تابستان بارندگي ري نميضمن رطوبت کافي نيز موجود نميصعود وجود نداشته، در 

 دهد.

طور کلي در زمستان و اوايل بهار و همچنين در پاييز است که بيشتر نامنظم و دارای زمان بارش به

صورت برف بوده که اغلب در ها در فصل زمستان بهچنين بيشتر ريزشپريری بوده و همتغيير

ماند و با گرم شدن هوا اوب گشته و باعث پر آب شدن رودها و اواس  بهار باقي ميها و تا دامنه

 (.2-1گردد )شکل مي هاآنای مواقع طغيان در پاره

 
 نمودار تغییرات بارندگی استان لرستان 2-3شكل 

 

 رطوبت نسبی 3-1-2-3

ايستگاه سينوپتيك  34ساله  32های منظور بررسي و مطالعه متوس  درصد رطوبت نسبي از دادهبه

های های صورت گرفته از دادهدر استان لرستان استفاده شده است. بر اين اساس و طبق بررسي

-غرب استان به سمت شرم، شمال و شمالچه از قسمت غرب و جنوبرطوبتي استان لرستان هر

غرب و شود. يکي از داليلي که منجر شده، رويم به مقدار رطوبت نسبي افزوده ميشرم مي

غرب استان لرستان رطوبت کمتری نسبت به شرم و شمال داشته باشد، ارتفاع کمتر و دمای جنوب

دليل وجود ارتفاعات و شرم و شمالي استان بههای شرم، شمالباالی اين مناطق است. در قسمت

-سي در ماهها و آمار مورد بررکند. براساس دادهپايين بودن دما مقدار رطوبت نسبي نيز افزايش مي

ترين ماه سال محسوب ترين و مرداد ماه خشكماه مرطوبهای مختلف سال در استان لرستان دی

 های هواشناسي(.گردد )سالنامهمي
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 تبخیر 3-1-2-4

های تبخير استان لرستان بيشترين مقدار ماهانه تبخير در های صورت گرفته از دادهطبق بررسي

باشد. الزم به يادآوری است که متر ميميلي 0/4ترين آن بهمن ماه با متر و کمميلي 181مرداد ماه با 

 شود.گيری نميهای هواشناسي مقدار تبخير اندازهدر زمستان در ايستگاه

 

 تعداد روزهای یخبندان 3-1-2-5

روز بيشترين روزهای يخبندان و ايستگاه  348های صورت گرفته، ايستگاه نورآباد با طبق بررسي

های دی و بهمن هر کدام باشند. ماههای يخبندان را در استان دارا ميروز کمترين روز 3با  دخترپل

روز يخبندان بيشترين فراواني و ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد، شهريور و مهر بدون يخبندان  33با 

 (.1-1باشند )شکل مي

 

 
 نمودار تغییرات روزهای یخبندان استان لرستان 3-3شكل 

 

 ساعات آفتابی 3-1-2-2

-1های سينوپتيك استان لرستان مشخص شد )شکل در بررسي آماری تعداد ساعات آفتابي ايستگاه

ترتيب دارای ساعت به 2831ساعت و بروجرد با  3/1212( که کوهدشت با متوس  ساالنه 0

ابر با چنين متوس  ساالنه استان بربيشترين و کمترين ساعات آفتابي در سطح استان هستند. هم
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کمترين ساعات  2/381ساعت بيشترين و آار ماه با  0/180باشد. که تيرماه با ساعت مي 2/1481

 های هواشناسي(.اند )سالنامهآفتابي را داشته

 

 
 نمودار تغییرات ساعات آفتابی استان لرستان 4-3شكل 

 

 طبقه بندی اقلیمی 3-1-2

غربي که به اين منطقه هواشناسي غرب و جنوبهای طور کلي تحت تأثير سيستماستان لرستان به

های اند که از سيستمای واقع شدهشوند، قرار دارد. ارتفاعات منطقه مورد مطالعه به گونهوارد مي

آورند و عمل ميهای جوی استفاده بهنحو قابل توجهي در جهت ريزشباران زای وارده به منطقه به

باشند. نقاط رد مطالعه دارای اقليمي با باران نسبتا  مناسب ميهای منطقه موبه اين لحاظ اکثر قسمت

شوند. اين مناطق پرفشار در فصل زمستان های سرد منطقه محسوب ميو کوهستاني، قسمت مرتفع

مرز با دهد. اما در مناطق همبا پرفشار سيبری ادغام شده و تشکيل يك منطقه وسيع پرفشار مي

ها نسبت به نقاط مرتفع و های دمايي و بارندگي آني در رژيماستان خوزستان تغييرات محسوس

-گردد، استان لرستان تقريبا  در تمام صفحات جنوبي خود با استان خوزستان همسردتر مشاهده مي

های جنوبي استان لرستان تحت های گرم سال بخشگردد تا در ماهمرز است و اين امر موجب مي

های حرارتي که در فصل گرم بر روی گيرد. عالوه بر آن کم فشارتأثير هوای گرم خوزستان قرار 

صورت هوای گرم و شود، بههای ايران تشکيل ميهای عربستان و آفريقا و حتي کويرصحرا
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دهند و موجب های گرم سال تحت تأثير قرار ميهای جنوبي استان لرستان را در ماهخشك، بخش

 گردند.گرمي و خشکي اين نواحي از استان مي

توان گفت که مناطق وسيعي از لرستان متأثر از سلسله جبال زاگرس بوده که در اين طور کلي ميبه

های جوی قابل مالحظه، پوشش جنگلي و گياهي مناسبي وجود دارد. بخشي از مناطق ريزش

هايي از ای است و بخشهای بر آمده از منطقه فشار مديترانههای استان لرستان از سيکلونبارندگي

گيرد. مرکز کم فشار سودان نيز در فصول ها قرار مياين منطقه در معرض تخليه اوليه اين سيستم

آورند اما کم های آن را به وجود ميسرد سال بر اين منطقه ممثر واقع شده و بخشي از بارندگي

مال و شمال غربي تواند در اين منطقه تأثير چنداني داشته باشد مراکز پر فشار شفشار موسمي نمي

دهند )اطلس اقليمي هايي از منطقه را مورد تأثير قرار مينيز گاهي اوقات فصل سرد و بخش

 (. 3188لرستان، سازمان هواشناسي استان لرستان، 

 شود: ی آب و هوايي ديده ميطور کلي در لرستان سه ناحيهبه

اليگودرز و ازنا در اين  -الشتر -آباد نور -خشك و سرد کوهستاني: بروجرد  يمهنی ناحيه -3

 گيرند.قلمرو قرار مي

آباد و حوالي آن در اين قلمرو قرار ی نيمه خشك و معتدل مرکزی: شهر کوهدشت خرمناحيه -2

 گيرند.مي

دختر و پاپي و نواحي مجاور آن دارای اين نوع آب و ی نيمه گرم و خشك جنوبي: پلناحيه -1

 (.3188ستان، سازمان هواشناسي استان لرستان، هوا هستند )اطلس اقليمي لر

های هواشناسي و طول دوره آماری در ايران با توجه به عناصر مورد اندازه گيری در ايستگاه

های اقليمي مرسوم شده و مورد استفاده قرار گرفته است. عمده اين بندیها برخي از طبقهايستگاه

دليل تنوع عناصر مورد استفاده در های ژنتيکي بهبندیهای اقليمي تجربي بوده و طبقه طبقه بندی

اند. های هواشناسي چندان رايج نبودهگيری در ايستگاهبندی و فقدان اطالعات مورد اندازهطبقه

بندی کوپن، دمارتن، آمبرژه، سليانينوف، ايوانف، بلور، های رايج در ايران عبارتند از طبقهبندیطبقه

بر روی  2-1و  3-1ها در جدول بندیدر ايل نتايج حاصل از اين طبقهدکتر کريمي و ... که 

 (.3188های سينوپتيك استان آورده شده است )اطلس اقليمي لرستان، ايستگاه
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 های مختلفبندی اقلیمی استان لرستان به روشخالصه نتایج طبقه 1-3جدول 

 سلينانينوف گورزنيسکي دومارتن بلور نام ايستگاه

 خشك بحری با زمستان ماليم و نيمه مرطوب نيمه خشك نيمه مرطوب خرم آباد

 نيمه خشك سرد سرد و نيمه خشك نسبتا بحری با زمستان  نيمه خشك نيمه خشك بروجرد

سرد و نيمه خشك نسبتا بحری با زمستان  نيمه خشك نيمه خشك اليگودرز  فرا خشك 

يم و نيمه خشكبحری شديد با زمستان مال نيمه خشك نيمه خشك کوهدشت  خشك 

دخترپل  خشك بحری با زمستان گرم و نيمه خشك نيمه خشك نيمه خشك 

كسرد و نيمه خش نسبتا بحری شديد با زمستان  مديترانه ای نيمه خشك الشتر  نيمه خشك سرد 

 نيمه خشك سرد بحری با زمستان ماليم و نيمه مرطوب نيمه مرطوب نيمه مرطوب دورود

وبنيمه مرط نورآباد سرد و نيمه مرطوب نسبتا با زمستان  یبحر نيمه مرطوب   فرا خشك 

خشك يمهو نبحری با زمستان سرد  مديترانه ای نيمه خشك ازنا  خشك 

سرد و نيمه خشك نسبتا بحری با زمستان  نيمه خشك نيمه خشك سيالخور  خشك 

 

 های مختلفبندی اقلیمی استان لرستان به روشخالصه نتایج طبقه 1-3ادامه جدول 

اهنام ايستگ  ايوانف کوپن آمبرژه دکتر کريمي 

سرد نسبتا نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان  خرم آباد  بياباني  Csaمعتدل با تابستان خشك  نيمه خشك سرد 

سرد نسبتا نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان  بروجرد  استپي Csaمعتدل با تابستان خشك  نيمه خشك سرد 

يگودرزال ردنيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار س   استپي Csaمعتدل با تابستان خشك  خشك سرد 

 بياباني Csaمعتدل با تابستان خشك  خشك سرد نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان سرد کوهدشت

دخترپل ردنيمه خشك با تابستان بسيار گرم و زمستان کمي س  بستان خشك معتدل با تا خشك سرد  Csa بياباني 

 استپي Csaمعتدل با تابستان خشك  نيمه خشك سرد نيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان سرد الشتر

ياستپي جنگل Csaمعتدل با تابستان خشك   اقليم ارتفاعات نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان سرد دورود  

ردان بسيار سنيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمست نورآباد  استپي Csaمعتدل با تابستان خشك  نيمه خشك سرد 

ردنيمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسيار س ازنا  استپي Csaمعتدل با تابستان خشك  نيمه خشك سرد 

 بياباني  Csaمعتدل با تابستان خشك  خشك سرد نيمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان سرد سيالخور

 

 
 حقیقروش ت 3-2

 ها بازسازی داده آوری وجمع 3-2-1

 هيزدرومتری  هایدبي رودخانه در ايستگاه -آمار اشلهای دادهها و اطّالعات مورد نياز تحقيق داده

 جمزع آوری مرکز تحقيقزات کشزاورزی و منزابع طبيعزي     منابع آب و  یهاسازمان مطالعه ازمورد 

 گرديد. 
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 دبیانتخاب دوره آماری  3-2-2

های اينترنتزي، سزازمان هواشناسزي و وزارت    حاضر ابتدا با استفاده از اطالعات سايت در پژوهش

ون، هزدف  د. چآوری گرديجمع هيدرومتریهای ايستگاه دبيها و های سيگنالنيرو به ترتيب داده

 شزبکه  و اقليمزي  هزای سزيگنال  از استفاده با هيدرولوژيکيخشکسالي  بيني از تهيه اين آمار، پيش

هزای موجزود در اسزتان، تنهزا     نوعي در استان لرستان بود لرا الزم بود از ميان ايسزتگاه مص عصبي

های طوالني باشند، در نتيجه از بين هايي انتخاب شوند که دارای آماری کامل در طول دورايستگاه

 انتخاب شدند.  1-1و شکل  2-1مطابق جدول  ايستگاه 8های موجود در استان، هايستگا

 

 های مورد استفاده در این تحقیقفهرست ایستگاه 2-3 جدول

 ارتفاع جغرافیایی عرض طول جغرافیایی نام ایستگاه

 3844 10,3 08 بادآور

 3304 11/0 08/2 چم انجير

 824 11/1 00/3 کشکان افرينه

 084 11/1 00/8 ماديان رود

 3034 11/8 08/8 سيالخور

 3804 11/0 03/0 چم زمان

 3234 11/0 03/4 چم چيت

 004 11/3 08/8 سرخاب
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 مورد بررسی در منطقه مورد مطالعه هیدرومتری هایموقعیت ایستگاه 5-3شكل 

 

های های آماری مورد نظر برای استان لرستان با توجه به سالسال ،با توجه به مطالب گفته شده

در  2434تا سال  3388آماری موجود تعيين شد. محدوده زماني بارش برای شبيه سازی از سال 

 گرفته شد. نظر

 

 های اقلیمیبررسی اولیه سیگنال 3-2-3

تا  43/43/3304ساله ) 04های دوره های که دارای دادهها، فق  سيگنالاوليه سيگنال در بررسي

 ( بودند برای انجام تحليل در نرم افزار شبکه عصبي مصنوعي انتخاب شدند.43/43/2432

 

 یهای اقلیمسیگنالانتخاب دوره آماری  3-2-4

سيگنال در نظر گرفته شد. بر  12های بزرگ مقياس اقليمي مورد نظر برای شبيه سازی اوليه سيگنال

تا  3304( از سال 3134 ،اساس معيار تکميل بودن آمار و بر پايه تحقيقات انجام شده )لشني زند

 ي انتخاب شد.( برای شبيه سازی نهاي1-1سيگنال مطابق جدول ) 3ميالدی،  2432سال 
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 شهای نهایی انتخاب شده برای پیش بینی بارسیگنال 3-3جدول 

ینهای یهاگنالیسنام  نهایی یهاگنالیسنام  ردیف   ردیف 

NINO0 8 TSA 3 

WP 0 SW.MONSOON 2 

NINO3 8 AO 1 

PNA 3 NINA1-0 0 

NINO1 1 

 

توانست اقليمي که ميتوان گفت که در اين تحقيق هر سيگنال بزرگ مقياس در نهايت مي

منبع آمار و اطالعات  روی شبيه سازی و پيش بيني داشته باشد انتخاب شد يریتأث ينترکوچك

 باشد.مي (/http://www.noaa.gov)های اقليمي سايت داده

 
 های خشكسالیمحاسبه شاخص 3-2-5

 جريان سطحير استان لرستان در اين تحقيق از شاخص دهيدرولوژيکي برای تحليل خشکسالي 

 استفاده شد.

 

 1(SDIخشكسالی جریان سطحی )  شاخص 3-2-5-1

 دهد.( مورد بررسي قرار مي1اين شاخص وضعيت خشکسالي هيدرولوژيکي را بر اساس رابطه )

 

SDI                                                                                       3-1رابطه  =
Vk−V̅k

sk
 

Vkحجم تجمعي جريان رودخانهV̅K  وSK های درازمدت ترتيب ميانگين و انحراف از معيار دادههب

 است. SPIکالس و مانند شاخص  1در   SDIبندی شاخص باشند. طبقهمي جريان سطحي

 

                                           
3
. Streamflow Drought Index  

http://www.noaa.gov/
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 استفاده از شبكه عصبی مصنوعی 3-2-2

؛ (3188يي شبکه عصبي مصنوعي در حل معادالت چند متغيره به اثبات رسيده است )فاست، توانا

در اين تحقيق از شبکه عصبي مصنوعي برای ارائه مدل بهينه پيش بيني خشکسالي در منطقه لرا 

 مورد مطالعه استفاده شد.

 

 ساخت شبكه عصبی مصنوعی در این تحقیق 3-2-7

ين کار تعيين نوع شبکه است. در اين تحقيق از شبکه عصبي در ساخت شبکه عصبي مصنوعي اول

مصنوعي با ساختار پرسپترون چند اليه به دليل کارايي بهتر نسبت به ديگر انواع شبکه عصبي 

( استفاده 2432و همکاران،  گالتسو؛ 2440، لي ) 3انتشار به عقب مصنوعي و الگوريتم يادگيری

يه برای تفکيك هر نوع فضايي مناسب است و هرگز شد. طبق قضيه کولموگوروف، يعني سه ال

 3-3اليه مطابق شکل  1(، در اين تحقيق از 3183های بيشتر نيست )منهاج، نيازی به استفاده از اليه

 استفاده شد.

 8-1ای مبتني بر شبکه عصبي مصنوعي مطابق شکل برنامه 34 2متلب ابتدا در محي  نرم افزار

بي مصنوعي در اين برنامه پرسپترون چند اليه با الگوريتم يادگيری نوشته شد. ساختار شبکه عص

ها دادهبود که در آن تعداد نرون در اليه ورودی، تعداد نرون در اليه خروجي، تعداد  انتشار به عقب

آموزش و آزمايش شبکه، تعداد نرون در اليه پنهان، نسبت يادگيری، تعداد تکرار و خطای  یبرا

 داشتند. هدف قابليت تغيير
 

 

                                           
3 Backpropagation 

2 MATLAB 
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 متلبافزار بخشی از برنامه نوشته شده در نرم 2-3شكل 

 

 ها در الیه ورودی و الیه خروجیتعداد نرون 3-2-7-1

به  SPI( به عنوان نرون اليه ورودی و مقادير 1-0جدول سيگنال انتخاب شده ) 3در اين تحقيق 

 عنوان نرون اليه خروجي تعيين شدند.

 

 هت آموزش و آزمایش شبكهها جتعداد داده 3-2-7-2

ترتيب از طور تصادفي و بهو آزمايش شبکه بايستي به ، صحت سنجيبرای آموزشدر اين تحقيق 

 .ها استفاده شددادهدرصد  31و  31، 04

 

 تعداد نرون در الیه پنهان 3-2-7-3

ها و وش(. ر3183باشد )منهاج، با توجه به مسائل مختلف تعداد نرون در اليه پنهان متفاوت مي

ها برای تعيين تعداد ترين روشهای زيادی برای تعيين آن وجود دارد ولي يکي از مناسبفرمول

نرون اليه پنهان برای داشتن کمترين مقدار خطا، استفاده از روش سعي و خطا است )جکسون، 

يين (. در اين تحقيق از روش سعي و خطا برای تعيين تعداد نرون در اليه پنهان برای تع3181

ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي با کمترين خطا استفاده شد. در تحقيق حاضر تعداد نرون در 

 تغيير داده شد. 31تا  3اليه پنهان بين 

 

 1نسبت یادگیری 3-2-7-4

ها را تحت کنترل دارد و هر چه بزرگ نسبت يادگيری از صفر تا يك متغير است و تغييرات وزن

گيرد. مقدار کم نسبت يادگيری موجب کاهش شتاب بيشتری صورت ميها با باشد تغييرات وزن

شود. در اين تحقيق مقدار نسبت ها و در نتيجه کاهش سرعت همگرايي ميدر ميزان تغييرات وزن

 در نظر گرفته شد. 3/4يادگيری 

                                           
1Learning Rate 
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 تعداد تكرار 3-2-7-5

به شبکه معرفي  3د تکراربايست تعداای که برای انجام اين تحقيق نوشته شده بود ميدر برنامه

شود ولي شود. در شبکه عصبي مصنوعي با زياد کردن تعداد تکرار خطای مرحله آموزش کم مي

کاهش خطای مرحله آزمايش، خطا افزايش  یبه جااين امکان وجود دارد با افزايش تعداد تکرار 

تکرار در نظر گرفته  0444تا  3(. در اين تحقيق تعداد تکرار در مرحله آموزش 3183يابد )منهاج، 

 شد.

 

 2تابع فعال 3-2-7-2

) 1خطي سيگموئيد، از تابع غير2-1ای که برای انجام اين تحقيق نوشته شده طبق معادله در برنامه

fهای مبتني بر شبکه عصبي پرير بودن، سادگي و کاربرد آن در بيشتر تحقيق( به دليل مشتق

 .مصنوعي استفاده شد

pinetpi
e

netf





1

1
)(  رابطه )2-1(                                                          

، Leeسازی، قرار دادن خروجي هر نرون در يك محدوده خاص است ) دليل استفاده از تابع فعال

2440.) 

 4نرمالیزه کردن 3-2-7-7

صورت خام باعث ها بهند. زيرا وارد کردن دادهها نرمال شوها به شبکه بايد آنقبل از ارائه داده

سازی ها عمل نرمالبرای يکسان کردن دامنه تغييرات آن؛ لرا شودکاهش سرعت و دقت شبکه مي

 34متلب  افزار(. در برنامه نوشته شده در نرم3180گيرد )قرباني و همکاران، ها صورت ميداده

نرمال کند. در اين تحقيق  3/4تا  3/4ها را بين دادهبرای انجام اين تحقيق دستوری نوشته شد که 

 شد:استفاده  1-1سازی از رابطه برای عمل نرمال

                                           
1Epoch 
2Activation Function 
3Sigmoid Function 
4Normalization 
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(min)(                                                               1-1رابطه )

(max) (min)

i i

i

i i

z z
x

z z





 

 iz(max)برابر با کمترين وزن فاکتور مورد نظر، iz(min)برابر با وزن پيکسل مورد نظر، izکه در آن

، 3يلمزبرابر با وزن نرمال شده فاکتور مورد نظر است ) ixبرابر با بيشترين وزن فاکتور مورد نظر و 

2443.) 

 مراحل تعیین وزن در شبكه عصبی مصنوعی  3-2-7-1

ها به صورت در شبکه عصبي مصنوعي شامل دو مرحله است. در مرحله اول وزن تعيين وزن

ها به (. در اين تحقيق در مرحله اول وزن2448،  و جين رينواسلوسشوند )تصادفي تعيين مي

 با توابع توزيع گوسين انتخاب شدند. 0/4و  -0/4بين  0-1صورت تصادفي و با استفاده از رابطه 

 3w3= (rand(s3) - 0/4/0/4 ;                                                 (       0-1رابطه )

مرحله دوم، مرحله تعيين وزن نهايي است. در مرحله يادگيری شبکه در هر تکرار با استفاده از 

مقادير وزن را تغيير داده تا به مقادير وزن مطلوب برسد. جهت تعيين وزن نهايي در  1-1رابطه 

 (.Lee ،2440شود )افزار استفاده ميبي مصنوعي از رواب  ايل در نرمشبکه عص

net = ∑ wijoii (                                                                           1-1رابطه )   

 ه از رابطهاست ک jخروجي واحد پردازشگر  oiو  i،jوزن بين واحد پردازشگر  wij در معادله باال 

 .آيديمدست به 1-8

oj = f(netj) (                                                                             8-1رابطه )   

 یهاوزنيك تابع غير خطي که برای قرار دادن مجموع  معموال تابع فعال است که  fدر رابطه باال 

 استفاده 2وئيدیمتابع سيگاز  معموال اين منظور به شوديمستفاده خروجي از هر اليه به اليه بعدی ا

 قابليت مشتق پريری دارد. 0-1های اين تابع آن است که مطابق رابطه . يکي از مزيتشوديم

f ′(netj) = f(netj)(3− fnetj) (                                                  0-1رابطه )   

                                           
3 Yılmaz 

2 Sigmoid function 
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که اولين اليه آن، اليه ورودی  باشديمدر اين رابطه استفاده شده است شامل سه اليه شبکه ای که 

اليه پنهان و سومين اليه شبکه، اليه خروجي نام دارد. هر واحد پردازشگر از  ،است. دومين اليه

 ارتباطات وزني متصل شده است. يلهبه وساليه پنهان به اليه قبلي و بعدی 

( و بردار dيك الگوی مشخص ورودی تابعي از بردار مطلوب خروجي )ميزان خطای شبکه برای 

 . آيديمدست به 8-1رابطه  يلهبه وسخروجي واقعي است که 

E =
3
2

∑ (dkk − ok) (                                                                        8-1رابطه )   

. باشنديممقادير مشاهده شده  okمقادير پيش بيني شده و  dkخطای کل شبکه،  Eدر اين رابطه 

 یهاوزنفرآيند تنظيم  يلهبه وسو  يابديمخطا در جهت برگشت در سراسر شبکه پس انتشار خطا 

 .شوديمبيان  3-1ها به صورت رابطه . تنظيم وزنرسديمبه حداقل  هايهالبين 

wij(n + 3) = η(δjoi) + α∆wij (                                                   3-1) رابطه   

شتاور( است. )گپارامتر متمم  αشاخص نسبت تغييرات خطا و  δjضريب يادگيری  ηدر اين رابطه 

δj  (، برای مثال:33-1و  34-1وابسته است )رواب   هايهالبه نوع 

δj،         (                                   34-1رابطه ) = (dk − ok)f ′(netk) های پنهاناليه 

های خروجي، اليه δj = (∑ δkwjk)f ′(netj) (                                        33-1رابطه )  

زيادی تا موقعي که خطای کل شبکه حداقل شده يا به  خطا به طورر فرآيند پيشرو و پس انتشا

هر  یهاوزن. الگوريتم پس انتشار خطا برای تعيين کردن شوديمرد نظر برسد تکرار مقدار مو

 .شوديمبرای طبقه بندی استفاده  هادادهفاکتور و استفاده از اين 

-دست ميبه 32-1باشد توس  رابطه ( که خروجي از هر نود اليه خروجي ميojاهميت خروجي )

 آيد

δok

δoj
= f ′(netk) ×

δ(netk)

δoj
= f ′(netk) × wjk (                                 32-1رابطه )   

. اگر اندازه اثرات دلخواه باشد، آنگاه کنديمهم مقادير مثبت و هم مقادير منفي توليد  32-1رابطه 

هان ممکن است به در اليه پن ojمتناسب با واحد پردازشگر ديگر  jپردازشگر اهميت )وزن( واحد 

 محاسبه شود. 31-1عنوان نسبتي از قدر مطلق مشتق رابطه 

|δok|

|δoj|

|δok|

|δoj|

|δok|

|δojo|

|δok|

|δojo|
=

|f′(netk)wjk|

|f′(netk)wjok|
=

|wjk|

|wjok|
⁄            (                  31-1رابطه ) 

دهد که وزن نشان مي 31-0برای يك واحد پردازشگر مشخص در اليه خروجي نتايج رابطه  

نسبي يك واحد پردازشگر در اليه پنهان نسبتي از قدر مطلق وزن ارتباط بين واحد پردازشگر اليه 
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های خروجي با بيش از يك واحد و اليه خروجي است. هنگامي که شبکه شامل اليه يمخف

برای مقايسه دو واحد پردازشگر در اليه پنهان  تواندينم 31-1ازشگر باشد آن گاه رابطه پرد

-0و  30-0 رواب استفاده شود. در صورتي چند واحد پردازشگر در اليه خروجي داشته باشيم از 

 شود. استفاده مي 31

wjok =
3
j

∑ |wjk|J
j=3                                         (                         30-0رابطه ) 

tjk =
|wjk|

3
j

∑ |wjk|
J
j=3

=
J|wjk|

∑ |wjk|
J
j=3

(                                                      31-0رابطه )   

يا  تربزرگهر واحد پردازشگر در اليه پنهان دارای ارزشي  ،kبنابراين با توجه به واحد پردازشگر 

باشد. بسته به اينکه آيا ارزش آن بيشتر يا کمتر از ارزش ميانگين باشد، تمام از يك مي ترکوچك

 38-1رابطه  يلهبه وسکنند، که های پردازشگر مشابه در اليه پنهان يك ارزش کل دريافت ميواحد

 .شوديممحاسبه 

∑ tjk
J
j=3 = J                                                             (                        38-1رابطه )

-به 30-1رابطه  يلهبه وسهای پردازشگر در اليه خروجي، با توجه به تمام واحد jدر نتيجه اهميت 

 آيد.دست مي

tj =
3
K

∑ tjk
K
j=3                   (                                                          30-1رابطه )

در اليه پنهان درجه اهميت نرماليزه شده واحد  j به روش مشابه، با توجه به واحد پردازشگر 

 بدست آيد. 38-1رابطه  يلهبه وس توانديمدر اليه ورودی  j پردازشگر 

sij =
|ωij|

3
I

∑ |ωij|I
i=3

=
I|ωij|

∑ |ωij|I
i=3

                                                   (        38-1رابطه )

 آيد.دست ميبه 33-1با توجه به اليه مخفي از رابطه   j اهميت نهايي واحد پردازشگر

si =
3
J

∑ sij
J
j=3 (                                                                            33-1رابطه )  

-1رابطه  يلهبه وس kبا توجه به واحد پردازشگر خروجي  jرودی واحد پردازشگر درجه اهميت و

 آيد.دست ميبه 24

stj =
3
J

∑ sij
J
j=3 tj (                                                                           24-1رابطه )   

خطا کم شده و هر طبقه از عوامل ورودی  0-1در طي هر تکرار با انجام رواب  فوم مطابق شکل 

 شود.دارای وزن نهايي جهت پيش آگاهي مي
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 کاهش خطا در طول مرحله آموزش 7-3شكل 

 

 ارزیابی روش شبكه عصبی مصنوعی برای انتخاب مدل بهینه 3-2-1

( مطابق رابطه RMSEدقت مدل شبکه عصبي مصنوعي با استفاده از ريشه ميانگين مربعات خطا )

گيرد. ريشه ميانگين مربعات خطا مبّين اختالف کلي بين مقادير مورد ارزيابي قرار مي 0-24

های مرکور (. از بين مدل3134گيری شده و مقادير تخميني است. )سپهوند و همکاران، اندازه

ترين مدل عنوان مناسبمدلي که از ريشه ميانگين مربعات خطا نزديك به صفر برخوردار باشد به

 پيش بيني خشکسالي در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای

(                                                 24-0رابطه ) 
2

1

1




n

i

ii PO
N

RMSE 

نگين مقادير مشاهده شده و ميا Oمقدار مشاهده شده،  iOمقدار برآورد شده،  iPدر رواب  فوم، 

N گيری نفوا است.های اندازهتعداد داده 

 



 

 چهارمفصل 

 نتایج و بحث
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 و بحث نتایج -4

 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه 4-1

محاسززبه شززد  SDIدر هززر ايسززتگاه خشکسززالي هيززدرولوژيکي سززاالنه بززا اسززتفاده از شززاخص 

 شده است.که در زير بر اساس هر ايستگاه هيدرومتری آورده 

 

 افرینه 4-1-1

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری افرينه را نشان مي 3-0شکل 

 

 

 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری افرینه 1-4شكل 

و  2448های سال، در ايستگاه افرينه دهد که در طول دوره مورد مطالعهنشان مي 3-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه 3330

 

 ایستگاه بادآور 4-1-2

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری بادآور را نشان مي 2-0شکل 
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 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری بادآور 2-4شكل 

و  3301های ، سالبادآوروره مورد مطالعه در ايستگاه دهد که در طول دنشان مي 2-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه 3333

 

 انجیرچمایستگاه  4-1-3

 دهد.را نشان مي انجيرچمخشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری  1-0شکل 

 

 

 انجیرچمیستگاه هیدرومتری خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ا 3-4شكل 

 2433های ، سالانجيرچمدهد که در طول دوره مورد مطالعه در ايستگاه نشان مي 1-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه 2448و 
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 چیتایستگاه چم 4-1-4

 دهد.چيت را نشان ميمخشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری چ 0-0شکل 

 

 

 چیتخشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری چم 4-4شكل 

 3333های ، سالچيتچمدهد که در طول دوره مورد مطالعه در ايستگاه نشان مي 0-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه 3333و 

 

 نایستگاه کشكا 4-1-5

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری کشکان را نشان مي 1-0شکل 
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 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری کشكان 5-4شكل 

و  3380های ، سالکشکاندهد که در طول دوره مورد مطالعه در ايستگاه نشان مي 1-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهو مرطوب ترينعنوان خشكترتيب بهبه 2448

 

 ایستگاه ونایی 4-1-2

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری ونايي را نشان مي 8-0شکل 

 

 

 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری ونایی 2-4شكل 

 3304و  3331های ال، سوناييدهد که در طول دوره مورد مطالعه در نشان مي 8-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه
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 ایستگاه سرخاب 4-1-7

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری سرخاب را نشان مي 0-0شکل 

 

 

 خشكسالی هیدرولوژیكی ساالنه ایستگاه هیدرومتری سرخاب 7-4شكل 

 3338و  2433های ، سالسرخابدهد که در طول دوره مورد مطالعه در مينشان  0-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه

 

 ایستگاه دره تخت 4-1-1

 دهد.خشکسالي هيدرولوژيکي ساالنه ايستگاه هيدرومتری دره تخت را نشان مي 8-0شکل 
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 االنه ایستگاه هیدرومتری دره تختخشكسالی هیدرولوژیكی س 1-4شكل 

و  2433های ، سالدره تختدهد که در طول دوره مورد مطالعه در نشان مي 8-0نتايج شکل 

 اند.ترين سال شناخته شدهترين و مرطوبعنوان خشكترتيب بهبه 3303

 

 بكه عصبی مصنوعیشسازی مدل 4-2

 ایستگاه افرینه 4-2-1

 در ایستگاه افرینه هینهتعیین تعداد تكرار ب 4-2-1-1

بايست تعداد تکرار جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

فزايش تعداد تکرار، طور معمول با اثبت گرديد. بهصحت سنجي پايان هر مرحله خطای آموزش و 

تکرار کاهش  212حدود ابتدا تا تعداد صحت سنجي شد. ولي خطای خطای مرحله آموزش کم مي

 3-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

صحت مرحله  در 443/4با ميانگين مربعات خطای  212مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 انتخاب شد.سنجي 
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 در ایستگاه افرینه نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه 8-4شكل 

 

 در ایستگاه افرینه تعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی 4-2-1-2

با نسبت  31تا  3جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي، تعداد نرون اليه مياني از 

 تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين مربعات خطا 0/4ممنتم  يبضرو  3/4يادگيری 

عنوان ساختار بهينه انتخاب شد محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به

ريشه ميانگين مربعات  34-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  3-0توان در جدول که نتايج آن را مي

 دهد.شان ميمدل بهينه را ن

 

 در ایستگاه افرینه ها جهت انتخاب ساختار بهینه شبكهنتایج تكرار 1-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error R 

1-1-8 4,408 4,414 4,318 4,300 4,323 4,443 4,111 4,848 

1-2-8 4,402 4,412 4,318 4,303 4.321 4,443 4,180 4,181 

1-3-8 4,404 4,410 4,311 4,301 4,328 4,442 4,114 4,812 

1-4-8 4,410 4,410 4,318 4,308 4,328 4,443 4,114 4,838 

1-5-8 4,411 4,484 4,311 4,308 4,323 4,443 4,104 4,884 

1-2-8 4,414 4,410 4,311 4,308 4,321 4,443 4,113 4,812 

1-7-8 4,412 4,411 4,318 4,303 4,328 4,442 4,128 4,133 
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1-1-8 4,428 4,400 4,381 4,388 4,313 4,440 4,113 -4,440 

1-8-8 4,428 4,482 4,318 4,300 4,321 4,442 4,188 4,842 

1-11-8 4,433 4,402 4,318 4,303 4,312 4,443 4,114 4,803 

1-11-8 4,438 4,482 4,313 4,384 4,312 4,440 4,123 4,132 

1-12-8 4,438 4.443 4,310 4,308 4,328 4,443 4,108 4,888 

1-13-8 4,424 4,330 4,318 4,308 4,323 4,441 4,112 4,832 

1-14-8 4,438 4,480 4,318 4,303 4,328 4,441 4,108 4,112 

1-15-8 4,431 4,341 4,382 4,381 4,323 4,443 4,180 4,100 

 

 

 در ایستگاه افرینه های میانی مختلف( در تعداد نرونRMSEین خطای شبكه )منحنی کمتر 11-4شكل 

نرون در اليه  32) 3-32-3مدل گردد مشاهده مي 34-0شکل و  3-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به (مياني

شبکه  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  32و تعداد  3/4دگيری شخص گرديد که با نسبت يا

که اين مدل در  دهدعصبي مصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه مي

بيني خشکسالي هيدرولوژيکي عنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشايستگاه افرينه به

نشان داده شده  33-0مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل  بينيکه نتيجه پيش انتخاب شد

 است.
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( در SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 11-4شكل 

 افرینهایستگاه 

 

 در ایستگاه افرینه ضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی 4-2-1-3

دست آمده از خروجي شبکه های بهزش و آزمايش، جواببرای تعيين درجه همبستگي مرحله آمو

-های شاهد بهموجود مقايسه شدند. ضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده 3های شاهدبا داده

 يجنتاهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با دادهدست آمد بيانگر همبستگي باالی بين داده

و   2R=008/4يب تبيين در مرحله آزمايش برابر نشان داده شده است. ضر 33-0شکل حاصله در 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه ها ميسری داده دو ينابهترين خطي که بين 

 y = 4,408x + 4,1101                                                                 3-0رابطه 

 

 افرینه در ایستگاه تحلیل حساسیت مدل بهینه 4-2-1-4

مدل  متغيرهای خروجي از متغيرهای ورودی يك يرپريریتأثبه مطالعه  2تحليل حساسيت

های يك مدل آماری به به عبارت ديگر روشي برای تغيير دادن در ورودی شود.گفته مي آماری

                                           
3 Target  

2 Sensitivity Analysis 
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بيني اين تغييرها را در خروجي مدل پيش يراتتأثيافته )سيستماتيك( است که بتوان صورت سازمان

. در اين تحقيق برای بررسي تأثير هر نرون ورودی بر روی خروجي مدل، تحليل حساسيت کرد

درصد  2-0 ( و جدول3-32-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  32-0مدل انجام شد. شکل 

بر روی خروجي  )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( ميزان تأثير هر نرون در اليه ورودی

 دهد.را نشان مي در ايستگاه افرينه مدل

 

 

 در ایستگاه افرینه تحلیل حساسیت مدل بهینه 12-4شكل 

 

 در ایستگاه افرینه (SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  2-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
3,33 8,30 8,12 31,11 8,01 1,21 33,81 13,82 8,01 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي هيدرولوژيکي ميزان تأثير سيگنال 2-0و جدول  32-0نتايج شکل 

(SDI )های دهد که مطابق نتايج به دست آمده سيگنالرا نشان مي در ايستگاه افرينهTSA  و

PNA  باشند.دارای بيشترين و کمترين تأثير مي درصد 21/1و  82/13به ترتيب با ميزان تأثير 
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 ایستگاه بادآور 4-2-2

 در ایستگاه بادآور تعیین تعداد تكرار بهینه 4-2-2-1

بايست تعداد تکرار افزايش خطا در شبکه ميجهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و 

تغيير داده شد و در  0444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، ثبت گرديد. بهصحت سنجي پايان هر مرحله خطای آموزش و 

تکرار کاهش  31ابتدا تا تعداد حدود  صحت سنجيشد. ولي خطای خطای مرحله آموزش کم مي

 31-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

صحت در مرحله  480/4با ميانگين مربعات خطای  31مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 انتخاب شد. سنجي

 

 

 در ایستگاه بادآور عداد تكرار بهینهنتایج آزمایش جهت انتخاب ت 13-4شكل 

 

 در ایستگاه بادآور تعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی 4-2-2-2

تا  3، تعداد نرون اليه مياني از در ايستگاه بادآور جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي

ريشه ميانگين تغيير داده شد و در هر مرحله  0/4ممنتم  و ضريب 3/4با نسبت يادگيری  31
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عنوان ساختار بهينه محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به مربعات خطا

ريشه  30-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  1-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 در ایستگاه بادآور اب ساختار بهینه شبكهها جهت انتخنتایج تكرار 3-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error R 

1-1-8 4.4801 4.4800 4,381 4,380 4,323 4,442 4,802 -4,413 

1-2-8 4.48013 4.48088 4,3838 4,3814 4,3243 4,4400 4,8012 4,8331 

1-3-8 4.4801 4.4808 4,382 4,388 4,323 4,440 4,801 4,183 

1-4-8 4.4801 4.4800 4,382 4,381 4,323 4,434 4,801 4,041 

1-5-8 4.4801 4.4800 4,382 4,388 4,323 4,443 4,803 4,810 

1-2-8 4.4801 4.4808 4,381 4,380 4,323 4,443 4,813 4,123 

1-7-8 4.4800 4.4800 4,381 4,383 4,321 4,443 4,813 -4,488 

1-1-8 4.4802 4.4808 4,383 4,380 4,323 4,442 4,802 4,880 

1-8-8 4.4802 4.4808 4,383 4,380 4,323 4,443 4,804 4,883 

1-11-8 4.4804 4.4802 4,384 4,381 4,324 4,443 4,813 4,043 

1-11-8 4.4802 4.4808 4,383 4,380 4,323 4,440 4,804 4,832 

1-12-8 4.4802 4.4808 4,383 4,381 4,323 4,443 4,800 4,812 

1-13-8 4.4802 4.4808 4,383 4,380 4,324 4,444 4,804 4,881 

1-14-8 4.4803 4.4801 4,383 4,381 4,324 4,444 4,804 4,813 

1-15-8 4.4803 4.4808 4,384 4,381 4,324 4,441 4,811 4,048 
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 در ایستگاه بادآور های میانی مختلف( در تعداد نرونRMSEی شبكه )منحنی کمترین خطا 14-4شكل 

نرون در اليه  34) 3-34-3مدل گردد مشاهده مي 30-0شکل و  1-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به (مياني

شبکه  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  34و تعداد  3/4شخص گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در  دهدعصبي مصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه مي

ي خشکسالي هيدرولوژيکي بينعنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشبه بادآورايستگاه 

نشان داده شده  31-0هينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل بيني مدل بانتخاب شد که نتيجه پيش

 است.
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( در SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 15-4شكل 

 بادآورایستگاه 

 

 در ایستگاه بادآور ضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی 4-2-2-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادهشاهد به هایضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  30-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با داده

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=142/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 2-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,4282x + 4,1181                                                                 3-0ه رابط

 

 

 در ایستگاه بادآور تحلیل حساسیت مدل بهینه 4-2-2-4

درصد ميزان تأثير هر  0-0( و جدول 3-34-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  38-0شکل 

ر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به ه

 دهد.مي
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 در ایستگاه بادآور تحلیل حساسیت مدل بهینه 12-4شكل 

 

 در ایستگاه بادآور (SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  4-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
31,10 31,13 8,00 34,03 0,13 3,08 4,00 28,31 33,10 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي هيدرولوژيکي ميزان تأثير سيگنال 0-0و جدول  38-0نتايج شکل 

(SDI) های دهد که مطابق نتايج به دست آمده سيگنالرا نشان مي در ايستگاه بادآورtsa  و

nino3 باشند.دارای بيشترين و کمترين تأثير ميدرصد  00/4و  3/28ميزان تأثير  به ترتيب با 

 

 

 ایستگاه چم انجیر 4-2-3

 تعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه چم انجیر 4-2-3-1

بايست تعداد تکرار جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3انجام اين کار تعداد تکرار از بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، ثبت گرديد. به صحت سنجيپايان هر مرحله خطای آموزش و 

تکرار کاهش  313ابتدا تا تعداد حدود صحت سنجي شد. ولي خطای خطای مرحله آموزش کم مي

 30-0توان در شکل ايش گراشت. نتايج اين مرحله را مييافت ولي بعد از آن خطا شروع به افز

صحت در مرحله  482/4با ميانگين مربعات خطای  313مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 انتخاب شد.سنجي 
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 در ایستگاه چم انجیر نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه 17-4شكل 

 

 ه عصبی مصنوعی در ایستگاه چم انجیرتعیین ساختار بهینه شبك 4-2-3-2

جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه چم انجير، تعداد نرون اليه مياني از 

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين  0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31تا  3

عنوان ساختار بهينه ی کمترين خطا بود بهمحاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارا مربعات خطا

ريشه  38-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  1-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 ها جهت انتخاب ساختار بهینه شبكه در ایستگاه چم انجیرنتایج تكرار 5-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,408 4,413 4,222 4,211 4,308 4,448 4,801 4,832 

1-2-8 4,400 4,402 4,224 4,211 4,308 4,441 4,808 4,828 

1-3-8 4,413 4,413 4,223 4,210 4,300 4,443 4,880 4,848 

1-4-8 4,418 4,411 4,222 4.211 4,308 4,442 4,032 4,444 
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1-5-8 4,418 4,400 4,238 4,213 4,300 4,434 4,814 4,841 

1-2-8 4,411 4,414 4,223 4,211 4,300 4,443 4,880 -4,441 

1-7-8 4,414 4,418 4,221 4,210 4,300 4,441 4,831 4,810 

1-1-8 4,428 4,413 4,233 4,212 4,301 4,442 4,888 4,810 

1-8-8 4,421 4,410 4,238 4,213 4,308 4,442 4,818 4,418 

1-11-8 4,420 4,411 4,233 4,212 4,300 4,448 4,810 4,814 

1-11-8 4,422 4,404 4,238 4,213 4,301 4,441 4,813 4,880 

1-12-8 4,423 4,481 4,231 4,228 4,300 4,443 4,801 4,000 

1-13-8 4,433 4,401 4,230 4,213 4,300 4.443 4,802 4,831 

1-14-8 4,430 4,480 4,224 4,211 4,308 4,443 4,813 4,823 

1-15-8 4,438 4,403 4,238 4,212 4,301 4,443 4,880 4,840 

 

 

 های میانی مختلف در ایستگاه چم انجیر( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 11-4شكل 

نرون در اليه  32) 3-32-3مدل گردد مشاهده مي 38-0شکل و  1-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به (مياني

شبکه  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  32و تعداد  3/4شخص گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در  دهدهترين جواب را ارائه ميعصبي مصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و ب

بيني خشکسالي هيدرولوژيکي عنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشايستگاه افرينه به

نشان داده شده  33-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل که نتيجه پيش انتخاب شد

 است.

0.21

0.212

0.214

0.216

0.218

0.22

0.222

0.224

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

طا
 خ

ت
بعا

مر
ن 

گی
یان

ه م
یش

ر

تعداد نرون الیه پنهان



74 

 

 

 

( در SDIعصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی ) بینی با مدل بهینه شبكهنتایج پیش 18-4شكل 

 ایستگاه دره تخت

 

 

 ضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه چم انجیر 4-2-3-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  38-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با داده

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=118/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,4048x + 4,1103                                                                 3-0رابطه 

 

 تحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه چم انجیر 4-2-3-4

درصد ميزان تأثير هر  8-0( و جدول 3-32-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  24-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي
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 ایستگاه چم انجیرتحلیل حساسیت مدل بهینه در  21-4شكل 

 

 ( در ایستگاه چم انجیرSDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  2-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
0,38 1,13 33,08 2,14 8,03 1,03 33,31 13,3 1,83 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي هيدرولوژيکي ميزان تأثير سيگنال 8-0ول و جد 24-0نتايج شکل 

(SDI) های دهد که مطابق نتايج به دست آمده سيگنالرا نشان مي در ايستگاه چم انجيرTSA  و

NINO0  باشند.دارای بيشترين و کمترين تأثير ميدرصد  1/2و  33/13به ترتيب با ميزان تأثير 

 

 تایستگاه چم چی 4-2-4

 تعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه چم چیت 4-2-4-1

بايست تعداد تکرار جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، ثبت گرديد. به پايان هر مرحله خطای آموزش و صحت سنجي
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تکرار کاهش  38شد. ولي خطای صحت سنجي ابتدا تا تعداد حدود خطای مرحله آموزش کم مي

 23-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

در مرحله صحت  411/4ميانگين مربعات خطای با  38مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 سنجي انتخاب شد.

 

 

 نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه در ایستگاه چم چیت 21-4شكل 

 

 تعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه چم چیت 4-2-4-2

نرون اليه مياني از در ايستگاه چم چيت، تعداد  جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين   0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31تا  3

عنوان ساختار بهينه محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به مربعات خطا

ريشه  22-0هايت شکل مشاهده کرد و در ن 0-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 ها جهت انتخاب ساختار بهینه شبكه در ایستگاه چم چیتنتایج تكرار 7-4جدول 
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ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,411 4,411 4,300 4,300 4,310 4.441 4,133 4,020 

1-2-8 4,403 4,418 4,300 4,300 4,311 4,441 4,118 4,088 

1-3-8 4,401 4,401 4,301 4,301 4,311 4,441 4,182 4,083 

1-4-8 4,413 4,411 4,300 4,300 4,318 4,441 4,108 4,023 

1-5-8 4,418 4,411 4,301 4,301 4,312 4,443 4,100 4,038 

1-2-8 4,418 4,400 4.380 4,380 4,300 4,443 4,183 4,882 

1-7-8 4,411 4,418 4,300 4,300 4,310 4,443 4,108 4,018 

1-1-8 4,410 4,412 4,308 4,308 4,311 4,443 4,110 4,013 

1-8-8 4,411 4,401 4,301 4,301 4,310 4,444 4,100 4,082 

1-11-8 4,428 4,481 4,300 4,300 4,310 4,441 4,103 4,022 

1-11-8 4,428 4,483 4,301 4,301 4,311 4,443 4,110 4,011 

1-12-8 4,421 4,408 4,300 4,300 4,311 4,443 4,108 4,080 

1-13-8 4,433 4,438 4,300 4,300 4,313 4,444 4,111 4,000 

1-14-8 4,424 4,431 4,301 4,301 4,311 4,442 4,108 4,018 

1-15-8 4,441 4,321 4,303 4,303 4,310 4,443 4,130 4,022 

 

 

 های میانی مختلف در ایستگاه چم چیت( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 22-4شكل 

 (نرون در اليه مياني 1) 3-1-3مدل گردد مشاهده مي 22-0شکل و  0-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده شخص  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به

شبکه عصبي  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  1و تعداد  3/4گرديد که با نسبت يادگيری 

0.165

0.17

0.175

0.18

0.185

0.19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

طا
 خ

ت
بعا

مر
ن 

گی
یان

ه م
یش

ر

تعداد نرون الیه پنهان



78 

 

که اين مدل در ايستگاه  دهدمصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه مي

سالي هيدرولوژيکي بيني خشکعنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشبهچم چيت 

نشان داده شده  21-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل که نتيجه پيش انتخاب شد

 است.

 

 

در ( SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 23-4شكل 

 ایستگاه چم چیت

 

 گاه چم چیتضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی در ایست 4-2-4-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  22-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با داده

ها دهسری دا دو يناو بهترين خطي که بين   2R=811/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,4003x + 4,1023                                                                 3-0رابطه 
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 تحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه چم چیت 4-2-4-4

يزان تأثير هر درصد م 8-0( و جدول 3-1-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  20-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي

 

 

 تحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه چم چیت 24-4شكل 

 

 ( در ایستگاه چم چیتSDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  1-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
3,80 38,83 13,03 38,82 8,01 1,03 30,88 4,33 3,30 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي هيدرولوژيکي ميزان تأثير سيگنال 8-0و جدول  20-0نتايج شکل 

(SDI) های ج به دست آمده سيگنالدهد که مطابق نتايرا نشان مي در ايستگاه چم چيتNINO1 

 باشند.دارای بيشترين و کمترين تأثير ميدرصد  33/4و  03/13به ترتيب با ميزان تأثير  TSAو 
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 دره تختایستگاه  4-2-5

 دره تختتعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه  4-2-5-1

يست تعداد تکرار باجهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، پايان هر مرحله خطای آموزش و صحت سنجي ثبت گرديد. به

تکرار کاهش  212شد. ولي خطای صحت سنجي ابتدا تا تعداد حدود خطای مرحله آموزش کم مي

 21-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

در مرحله صحت  410/4با ميانگين مربعات خطای  212مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 سنجي انتخاب شد.

 

 

 ستگاه دره تختدر ای نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه 25-4شكل 

 

 دره تختتعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-5-2

، تعداد نرون اليه مياني از دره تختجهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه 

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين   0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31تا  3

عنوان ساختار بهينه محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به ت خطامربعا
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ريشه  28-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  3-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 دره تختكه در ایستگاه ها جهت انتخاب ساختار بهینه شبنتایج تكرار 8-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,428 4,410 4,318 4,318 4,348 4,444 4,010 4,838 

1-2-8 4,428 4,411 4,318 4,318 4,340 4,442 4,003 4,832 

1-3-8 4,420 4,404 4,318 4,318 4,340 4.441 4,008 4,881 

1-4-8 4,421 4,403 4,318 4,318 4,348 4,441 4,011 4,828 

1-5-8 4,433 4,402 4,318 4,318 4,341 4,443 4,082 4,800 

1-2-8 4,422 4,413 4,313 4,313 4,348 4,443 4,001 4,881 

1-7-8 4,433 4,418 4,301 4,301 4,332 4,441 4,034 4,833 

1-1-8 4,430 4,410 4.313 4,313 4,343 4,444 4,020 4,821 

1-8-8 4,431 4,403 4,302 4,302 4,333 4,441 4,013 4,188 

1-11-8 4,431 4,408 4,313 4,313 4,348 4,440 4,048 4,810 

1-11-8 4,432 4,413 4,312 4,312 4,341 4,443 4,180 4,848 

1-12-8 4,431 4,408 4,311 4,311 4,342 4,443 4,028 4,030 

1-13-8 4,434 4,481 4,310 4,310 4,348 4,448 4,188 4,843 

1-14-8 4,434 4,401 4,318 4,318 4,342 4,444 4,012 4,028 

1-15-8 4,443 4,484 4,310 4,310 4,433 4,443 4,020 4,013 
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 ه تختدرهای میانی مختلف در ایستگاه ( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 22-4شكل 

 (نرون در اليه مياني 8) 3-8-3مدل گردد مشاهده مي 28-0شکل و  3-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده شخص  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به

ي شبکه عصب 0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  8و تعداد  3/4گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در ايستگاه  دهدمصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه مي

ي خشکسالي هيدرولوژيکي بينعنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشبهدره تخت 

نشان داده شده  20-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل انتخاب شد که نتيجه پيش

 است.
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( در SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 27-4ل شك

 ایستگاه دره تخت

 

 دره تختضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-5-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  28-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. با دادههای شاهد 

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=88/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,311x + 4,1231                                                                 3-0رابطه 

 

 دره تختتحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  4-2-5-4

درصد ميزان تأثير هر  34-0( و جدول 3-8-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  28-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي

 

 

 دره تختتحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  21-4كل ش
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 دره تخت( در ایستگاه SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  11-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
2,80 20,40 30,12 4,81 34,03 8,28 32.10 3,00 33,31 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي ميزان تأثير سيگنال 34-0و جدول  28-0نتايج شکل 

دهد که مطابق نتايج به دست آمده را نشان مي دره تختدر ايستگاه  (SDIهيدرولوژيکي )

دارای بيشترين درصد  81/4و  40/20به ترتيب با ميزان تأثير  NINO0و  NINO1/0های سيگنال

 باشند.ترين تأثير ميو کم

 

 

 دخترپلکشكان ایستگاه  4-2-2

 دخترپلکشكان تعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه  4-2-2-1

بايست تعداد تکرار جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، پايان هر مرحله خطای آموزش و صحت سنجي ثبت گرديد. به

تکرار کاهش  131شد. ولي خطای صحت سنجي ابتدا تا تعداد حدود خطای مرحله آموزش کم مي

 23-0در شکل توان يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

در مرحله صحت  428/4با ميانگين مربعات خطای  131مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 سنجي انتخاب شد.
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 دخترپلدر ایستگاه کشكان  نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه 28-4شكل 

 

 دخترپلکشكان تعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-2-2

، تعداد نرون اليه دخترپلکشکان جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه 

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه   0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31تا  3مياني از 

وان عنمحاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به ميانگين مربعات خطا

مشاهده کرد و در نهايت شکل  33-0توان در جدول ساختار بهينه انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ريشه ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي 0-14

 

 دخترپلکشكان ها جهت انتخاب ساختار بهینه شبكه در ایستگاه نتایج تكرار 11-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,400 4,423 4,388 4,388 4,318 4,443 4,114 4,048 

1-2-8 4,402 4,428 4,333 4,333 4,384 4,440 4,141 4,001 

1-3-8 4,413 4,423 4,331 4,331 4,382 4,442 4,142 4,020 

1-4-8 4,418 4,413 4,388 4,388 4,310 4,441 4,138 4,018 

1-5-8 4,412 4,403 4,332 4,332 4,384 4,444 4,143 4,043 
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1-2-8 4,414 4,418 4,334 4,334 4,384 4,448 4,122 4,038 

1-7-8 4,423 4,428 4,381 4,380 4,311 4,441 4,141 4,083 

1-1-8 4,428 4,484 4,388 4,388 4,310 4,443 4,030 4,021 

1-8-8 4,428 4,400 4,380 4,380 4,318 4,441 4,031 4,018 

1-11-8 4,422 4,408 4,334 4,334 4,313 4,443 4,110 4,888 

1-11-8 4,422 4,402 4,383 4,383 4,318 4,434 4,128 4,018 

1-12-8 4,433 4,403 4,388 4,388 4,318 4,448 4,130 4,023 

1-13-8 4,430 4,401 4,334 4,334 4,313 4,440 4,113 4,808 

1-14-8 4,430 4,488 4,383 4,383 4,313 4,430 4,148 4,033 

1-15-8 4,431 4,402 4,381 4,381 4,311 4,442 4,138 4,003 

 

 

کشكان های میانی مختلف در ایستگاه ( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 31-4شكل 

 دخترپل

نرون در اليه  0) 3-0-3مدل گردد مشاهده مي 14-0شکل و  33-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به (مياني

شبکه  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  32و تعداد  3/4شخص گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در  دهدا ارائه ميعصبي مصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب ر

بيني خشکسالي عنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشبه دخترپلکشکان ايستگاه 

 13-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل که نتيجه پيش هيدرولوژيکي انتخاب شد

 نشان داده شده است.
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( در SDIمصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی ) بینی با مدل بهینه شبكه عصبینتایج پیش 31-4شكل 

 دخترپلکشكان ایستگاه 

 

 دخترپلکشكان ضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-2-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  14-0در شکل حاصله  يجتانهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با داده

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=103/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,4840x + 4,1332                                                                 3-0رابطه 

 

 دخترپلکشكان تحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  4-2-2-4

درصد ميزان تأثير هر  32-0( و جدول 3-0-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  12-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي
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 دخترپلکشكان بهینه در ایستگاه  تحلیل حساسیت مدل 32-4شكل 

 

کشكان ( در ایستگاه SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  12-4جدول 

 دخترپل

نرون الیه 

 ورودی
AO NINO-3/4 NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TS

A 

SW.MONSO

ON 

 8,80 31,44 3,83 33,80 30,84 32,82 34,13 حساست مدل
33,

84 
0.00 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي ميزان تأثير سيگنال 32-0و جدول  12-0نتايج شکل 

دهد که مطابق نتايج به دست آمده را نشان مي دخترپلکشکان در ايستگاه  (SDIهيدرولوژيکي )

دارای بيشترين و کمترين درصد  83/3و  8/33به ترتيب با ميزان تأثير  WPو  TSAهای سيگنال

 باشند.تأثير مي

 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06
S

en
si

ti
v

it
y

Input Name

Sensitivity About the Mean

SDI



89 

 

 کشورایستگاه  4-2-7

 کشورتعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه  4-2-7-1

بايست تعداد تکرار جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه مي

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، حله خطای آموزش و صحت سنجي ثبت گرديد. بهپايان هر مر

تکرار کاهش  23شد. ولي خطای صحت سنجي ابتدا تا تعداد حدود خطای مرحله آموزش کم مي

 11-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

در مرحله صحت  413/4با ميانگين مربعات خطای  23تعداد تکرار بهينه  مشاهده کرد. در نتيجه

 سنجي انتخاب شد.

 

 

 کشورنتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه در ایستگاه  33-4شكل 

 

 کشورتعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-7-2

تا  3، تعداد نرون اليه مياني از کشوريستگاه جهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي در ا

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين   0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31

عنوان ساختار بهينه محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به مربعات خطا
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ريشه  10-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  31-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 کشورها جهت انتخاب ساختار بهینه شبكه در ایستگاه نتایج تكرار 13-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,412 4,414 4.311 4,311 4,324 4,442 4,122 4,132 

1-2-8 4,413 4,413 4,300 4,308 4,331 4,443 4,148 4,000 

1-3-8 4,423 4,411 4,310 4,310 4,324 4,443 4,034 4,018 

1-4-8 4,428 4,418 4,313 4,313 4,330 4,443 4,121 4,813 

1-5-8 4,428 4,404 4,300 4,300 4,331 4,443 4,031 4,882 

1-2-8 4,420 4,400 4,312 4,312 4,330 4,443 4,113 4,134 

1-7-8 4,438 4,411 4,313 4,313 4,322 4,442 4,018 4,048 

1-1-8 4,433 4,482 4,308 4,308 4,338 4,448 4,140 4,832 

1-8-8 4,438 4,402 4,311 4,311 4,320 4,440 4,111 4,148 

1-11-8 4,431 4,481 4,311 4,311 4,338 4,441 4,114 4,831 

1-11-8 4,438 4,484 4,312 4,312 4,330 4,443 4,103 4,821 

1-12-8 4,431 4,400 4,313 4,313 4,323 4,440 4,001 4,108 

1-13-8 4,432 4,402 4,308 4,308 4,338 4,443 4,080 4,830 

1-14-8 4,433 4,400 4,308 4,308 4,338 4,443 4,138 4,881 

1-15-8 4,443 4,341 4,308 4,308 4,330 4,442 4,004 4,808 
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 کشورهای میانی مختلف در ایستگاه ( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 34-4شكل 

 (نرون در اليه مياني 2) 3-2-3مدل گردد مشاهده مي 10-0شکل  ؟؟ و-0جدول در که  گونههمان

شکل ارائه شده شخص  جدول و ده است. با توجه بهبه کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسي

شبکه عصبي  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  2و تعداد  3/4گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در ايستگاه  دهدمصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه مي

بيني خشکسالي هيدرولوژيکي انتخاب رای پيشعنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي ببه کشور

 نشان داده شده است. 11-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل که نتيجه پيش شد
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در ( SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 35-4شكل 

 ایستگاه کشور

 

 کشورمصنوعی در ایستگاه ضریب تبیین در شبكه عصبی  4-2-7-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  10-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. های شاهد با داده

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=841/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,4130x + 4,1421                                                                 3-0رابطه 

 

 

 کشور تحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه چ 4-2-7-4

درصد ميزان تأثير هر  30-0ل ( و جدو3-2-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  18-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي
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 کشورتحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  32-4شكل 

 

 کشور( در ایستگاه SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  14-4جدول 

نرون الیه 

 AO ورودی
NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

حساست 

 مدل
31,40 1,33 31,11 14,33 31,83 31,30 1,44 4,08 3,84 

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي ميزان تأثير سيگنال 30-0و جدول  18-0نتايج شکل 

های مطابق نتايج به دست آمده سيگنالدهد که را نشان مي کشوردر ايستگاه  (SDIهيدرولوژيکي )

NINO0  وTSA  دارای بيشترين و کمترين تأثير درصد  08/4و  33/14به ترتيب با ميزان تأثير

 باشند.مي

 

 وناییایستگاه  4-2-1

 وناییتعیین تعداد تكرار بهینه در ایستگاه  4-2-1-1

بايست تعداد تکرار مي جهت جلوگيری از يادگيری بيش از حد شبکه و افزايش خطا در شبکه

تغيير داده شد و در  1444تا  3بهينه در شبکه تعيين گردد. جهت انجام اين کار تعداد تکرار از 

طور معمول با افزايش تعداد تکرار، پايان هر مرحله خطای آموزش و صحت سنجي ثبت گرديد. به

تکرار کاهش  811ود شد. ولي خطای صحت سنجي ابتدا تا تعداد حدخطای مرحله آموزش کم مي

 10-0توان در شکل يافت ولي بعد از آن خطا شروع به افزايش گراشت. نتايج اين مرحله را مي

در مرحله صحت  48/4با ميانگين مربعات خطای  811مشاهده کرد. در نتيجه تعداد تکرار بهينه 

 سنجي انتخاب شد.
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 وناییدر ایستگاه نتایج آزمایش جهت انتخاب تعداد تكرار بهینه  37-4شكل 

 

 وناییتعیین ساختار بهینه شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-1-2

تا  3، تعداد نرون اليه مياني از وناييجهت انتخاب ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي در ايستگاه 

تغيير داده شد و در هر مرحله ريشه ميانگين   0/4ممنتم  يبضرو  3/4با نسبت يادگيری  31

عنوان ساختار بهينه محاسبه گرديد. در نهايت ساختاری که دارای کمترين خطا بود به خطا مربعات

ريشه  18-0مشاهده کرد و در نهايت شکل  31-0توان در جدول انتخاب شد که نتايج آن را مي

 دهد.ميانگين مربعات مدل بهينه را نشان مي

 

 وناییبكه در ایستگاه ها جهت انتخاب ساختار بهینه شنتایج تكرار 15-4جدول 

 آموزش 
صحت 

 سنجی
 تست

ساختار 

 مدل
MSE MSE RMSE NRMSE MAE 

Min Abs 

Error 
Max Abs 

Error 
R 

1-1-8 4,418 4,401 4,381 4,241 4,314 4,443 4,002 4,800 

1-2-8 4,413 4,401 4,383 4,243 4,328 4,442 4,000 4,880 

1-3-8 4,401 4,482 4,383 4,243 4,328 4,444 4,008 4,042 

1-4-8 4,404 4,481 4,304 4,231 4,328 4,444 4,081 -4,411 

0
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1-5-8 4,410 4,400 4,388 4,234 4,310 4,444 4,012 4,031 

1-2-8 4,412 4,433 4,388 4,234 4,313 4,440 4,080 4,811 

1-7-8 4,410 4,483 4,304 4,232 4,313 4,441 4,144 4,882 

1-1-8 4,428 4,484 4.304 4,231 4,311 4,440 4,142 4,831 

1-8-8 4,428 4,480 4,381 4,248 4,328 4,440 4,034 4,041 

1-11-8 4,420 4,430 4,383 4,233 4,314 4,443 4,128 4,011 

1-11-8 4,421 4,480 4,303 4,221 4,318 4,443 4,082 4,002 

1-12-8 4,422 4,482 4,303 4,220 4,311 4,442 4,183 4,011 

1-13-8 4,423 4,313 4,382 4,242 4,328 4,448 4,011 4,034 

1-14-8 4,431 4.484 4,318 4,243 4,320 4,441 4,114 4,840 

1-15-8 4,431 4,328 4,384 4,244 4,322 4,443 4,034 4,002 

 

 

 اییونهای میانی مختلف در ایستگاه ( در تعداد نرونRMSEمنحنی کمترین خطای شبكه ) 31-4شكل 

نرون در اليه  30) 3-30-3مدل گردد مشاهده مي 18-0شکل و  31-0جدول که در  گونههمان

شکل ارائه شده  جدول و به کمترين مقدار خطا در مرحله آزمايش رسيده است. با توجه به (مياني

شبکه  0/4نرون در اليه مياني و نسبت ممنتم  30و تعداد  3/4شخص گرديد که با نسبت يادگيری 

که اين مدل در  دهدصبي مصنوعي مورد نظر دارای کمترين خطا و بهترين جواب را ارائه ميع

بيني خشکسالي هيدرولوژيکي عنوان مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي برای پيشبه وناييايستگاه 

نشان داده شده  13-0بيني مدل بهينه شبکه عصبي مصنوعي در شکل که نتيجه پيش انتخاب شد

 است.
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( در SDIبینی با مدل بهینه شبكه عصبی مصنوعی برای خشكسالی هیدرولوژیكی )نتایج پیش 38-4ل شك

 وناییایستگاه 

 

 وناییضریب تبیین در شبكه عصبی مصنوعی در ایستگاه  4-2-1-3

-دست آمد بيانگر همبستگي باالی بين دادههای شاهد بهضريب تبيين که بين خروجي شبکه و داده

نشان داده شده است.  13-0در شکل حاصله  يجنتاهای خروجي از شبکه بود. ادههای شاهد با د

ها سری داده دو يناو بهترين خطي که بين   2R=808/4ضريب تبيين در مرحله آزمايش برابر 

 است. 3-0توان رسم کرد مطابق با رابطه مي

 y = 4,2308x + 4,2083                                                                 3-0رابطه 

 

 

 وناییتحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  4-2-1-4

درصد ميزان تأثير هر  38-0( و جدول 3-30-3تحليل حساسيت مدل بهينه )ساختار  04-0شکل 

نرون در اليه ورودی )حساسيت مدل به هر نرون و اليه ورودی( بر روی خروجي مدل را نشان 

 دهد.مي
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 وناییتحلیل حساسیت مدل بهینه در ایستگاه  41-4 شكل

 

 وناییدر ایستگاه  (SDI)درصد میزان تأثیر هر نرون در الیه ورودی بر روی خروجی مدل  12-4جدول 

نرون الیه 

 ورودی
AO 

NINO-

3/4 
NINO3 NINO4 WP PNA NINO1 TSA SW.MONSOON 

 8,80 0.18 1,00 1,11 34,30 33,31 31,81 22,08 3,08 حساست مدل

 

های اقليمي در وقوع خشکسالي ميزان تأثير سيگنال 38-0و جدول  04-0نتايج شکل 

های دهد که مطابق نتايج به دست آمده سيگنالرا نشان مي وناييدر ايستگاه  (SDIهيدرولوژيکي )

NINO1/0  وPNA  دارای بيشترين و کمترين تأثير درصد  11/1و  08/22به ترتيب با ميزان تأثير

 باشند.مي
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 فصل پنجم

 نتیجه گیری و پیشنهادات
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 گیری جهینت 5-1

 هایزيان طوريکههب است بوده روبرو آن با االيامقديم از بشر که است هاييپديده از خشکسالي

 بهترين .سازدمي وارد ايران مانند خشكنيمه و خشك مناطق ا مخصوص هاکشور اقتصاد به سنگين

 عصبي هایشبکه کارايي به توجه بادر اين تحقيق  .است پديده اين صحيح تشناخ آن با مقابله راه

-توانايي که است واضح ها،سيکل خشکسالي بينيپيش و اقليمي عناصر سازی در مدل مصنوعي

 آن حل دنبال به که یامسئلهطبيعت  نيز و آن مختلف ساختارهای به توجه تکنيك با اين های

 آن مناسب نيز کاليبره کردن و ورودی عوامل مناسب تعداد و نوع اباست. با انتخ متفاوت هستيم،

 استان هایخشکسالي سازیمدل برای قدرتمند ومفيد  ياربس تکنيك ابزاری اين گفت، توانمي

 .است لرستان

 

 ایستگاه افرینه 5-1-1

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

 3نرون در اليه پنهان و  32ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایسيگنال کمك به تگاه افرينهايس

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و صحت 3-32-3نرون خروجي، يعني ساختار )

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مرحله  443/4و  438/4سنجي به ترتيب برابر 

شبکه عصبي  است. عالوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدل 008/4و  310/4به ترتيب برابر آزمايش 

تکرار با ميانگين مربعات خطای  212بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي نشان داد بود. تحليل حساسيت سيگنال 443/4

درصد  21/1و  82/13 به ترتيب با داشتن ميزان PNAو  TSAبزرگ مقياس  هایکه سيگنال

 اند.بيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه افرينه داشتهبيشترين و کمترين تأثير را در پيش

 

 ایستگاه بادآور 5-1-2

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

 3نرون در اليه پنهان و  34ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایسيگنال کمك به رايستگاه بادآو

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و صحت 3-34-3نرون خروجي، يعني ساختار )

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مرحله  4802/4و  480/4سنجي به ترتيب برابر 



97 

 

شبکه عصبي  است. عالوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدل 142/4و  38/4برابر آزمايش به ترتيب 

 480/4تکرار با ميانگين مربعات خطای  31بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي نشان داد که بود. تحليل حساسيت سيگنال

درصد  00/4و  3/28 به ترتيب با داشتن ميزان NINO3و  TSA های بزرگ مقياسسيگنال

 اند.داشته بيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه بادآوربيشترين و کمترين تأثير را در پيش

 

 انجیرایستگاه چم 5-1-3

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

نرون در اليه پنهان  32ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایسيگنال مكک به ايستگاه چم انجير

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و 3-32-3نرون خروجي، يعني ساختار ) 3و 

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين  481/4و  423/4صحت سنجي به ترتيب برابر 

شبکه  است. عالوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدل 118/4و  231/4مرحله آزمايش به ترتيب برابر 

تکرار با ميانگين مربعات  313بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر عصبي مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي بود. تحليل حساسيت سيگنال 482/4خطای 

 1/2و  33/13 به ترتيب با داشتن ميزان NINO0و  TSAهای بزرگ مقياس نشان داد که سيگنال

-داشته بيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه چم انجيربيشترين و کمترين تأثير را در پيشدرصد 

 اند.

 

 چیتایستگاه چم 5-1-4

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

نرون در اليه پنهان و  1ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایالسيگن کمك به چيتچمايستگاه 

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و صحت 3-1-3نرون خروجي، يعني ساختار ) 3

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مرحله  411/4و  418/4سنجي به ترتيب برابر 

شبکه عصبي  است. عالوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدل 811/4و  301/4آزمايش به ترتيب برابر 

 411/4تکرار با ميانگين مربعات خطای  38بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي نشان داد که بود. تحليل حساسيت سيگنال
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درصد  33/4و  03/13 ترتيب با داشتن ميزان به TSAو  NINO1های بزرگ مقياس سيگنال

 اند.داشته چيتچمبيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه بيشترين و کمترين تأثير را در پيش

 

 ایستگاه دره تخت 5-1-5

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

نرون در اليه پنهان  8ورودی،  اليه در نرون 3 با ليمي،اق هایسيگنال کمك به دره تختايستگاه 

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و 3-8-3نرون خروجي، يعني ساختار ) 3و 

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين  410/4و  430/4صحت سنجي به ترتيب برابر 

شبکه  الوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدلاست. ع 88/4و  313/4مرحله آزمايش به ترتيب برابر 

تکرار با ميانگين مربعات  212بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر عصبي مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي بود. تحليل حساسيت سيگنال 410/4خطای 

و  40/20 ب با داشتن ميزانبه ترتي NINO0و  NINO1/0های بزرگ مقياس نشان داد که سيگنال

 دره تختبيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه بيشترين و کمترين تأثير را در پيش درصد 81/4

 اند.داشته

 

 دخترپلایستگاه کشكان  5-1-2

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

نرون در اليه  0ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایلسيگنا کمك به دخترپلايستگاه کشکان 

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و 3-0-3نرون خروجي، يعني ساختار ) 3پنهان و 

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين  428/4و  423/4صحت سنجي به ترتيب برابر 

شبکه  است. عالوه بر اين تعداد تکرار بهينه مدل 103/4و  381/4مرحله آزمايش به ترتيب برابر 

تکرار با ميانگين مربعات  131بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر عصبي مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي بود. تحليل حساسيت سيگنال 428/4خطای 

 83/3و  8/33 تيب با داشتن ميزانبه تر WPو  TSAهای بزرگ مقياس نشان داد که سيگنال

 دخترپلبيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه کشکان بيشترين و کمترين تأثير را در پيشدرصد 

 اند.داشته
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 ایستگاه کشور 5-1-7

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

 3نرون در اليه پنهان و  2ورودی،  اليه در نرون 3 با ي،اقليم هایسيگنال کمك به کشورايستگاه 

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و صحت 3-2-3نرون خروجي، يعني ساختار )

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مرحله  413/4و  413/4سنجي به ترتيب برابر 

شبکه عصبي  وه بر اين تعداد تکرار بهينه مدلاست. عال 841/4و  300/4آزمايش به ترتيب برابر 

 413/4تکرار با ميانگين مربعات خطای  23بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي نشان داد که بود. تحليل حساسيت سيگنال

درصد  08/4و  33/14 شتن ميزانبه ترتيب با دا TSAو  NINO0های بزرگ مقياس سيگنال

 اند.داشته کشوربيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه بيشترين و کمترين تأثير را در پيش

 

 ایستگاه ونایی 5-1-1

 در سيکل خشکسالي هيدرولوژيکي بيني پيش شبکه عصبي مصنوعي برای مدل ينترمناسب

 3نرون در اليه پنهان و  30ورودی،  اليه در نرون 3 با اقليمي، هایسيگنال کمك به وناييايستگاه 

( است که ميزان ميانگين مربعات خطای آموزش و صحت 3-30-3نرون خروجي، يعني ساختار )

است. ريشه ميانگين مربعات خطا و ضريب تبيين مرحله  48/4و  431/4سنجي به ترتيب برابر 

شبکه عصبي  د تکرار بهينه مدلاست. عالوه بر اين تعدا 808/4و  318/4آزمايش به ترتيب برابر 

 48/4تکرار با ميانگين مربعات خطای  811بيني خشکسالي هيدرولوژيکي برابر مصنوعي برای پيش

های اقليمي در ساختار بهينه شبکه عصبي مصنوعي نشان داد که بود. تحليل حساسيت سيگنال

درصد  11/1و  08/22 به ترتيب با داشتن ميزان PNAو  NINO10های بزرگ مقياس سيگنال

 اند.داشته وناييبيني خشکسالي هيدرولوژيك ايستگاه بيشترين و کمترين تأثير را در پيش

 و غير خطي خاصيت داشتن علت بهنتايج کلي تحقيق نشان داد که مدل شبکه عصبي مصنوعي 

 که است اکر شايان البته، برخوردارند. اهميت بيشتری از کالسيك هایروش به نسبت نامعين
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 هایروش با تناسب به يعني شوند؛شامل مي نيز را خطي هایمدل خود در درون عصبي هایشبکه

 .هستند ترجامع ياربسکالسيك، 

 توانمندی با قدرتمندی مدلي مصنوعي، شبکه عصبي مدل که داشت اظهار توانمي ،يطور کل به

 آنجا به خصوص نگريست؛ آن هب مسايل اقليم بينيپيش در مثبت ديدگاهي با توانمي ست که باال

 اين و نمايد استخراج را های مغشوشداده حتي ها،داده بر حاکم قانون است قادر اين شبکه که

و با استفاده از  هاستمدل ساير با مقايسه در مدل اين ويژگي ترينخصوصيت، برجسته

 مايد.های اقليمي به طور قابل قبولي خشکسالي هيدرولوژيکي را برآورد نسيگنال

 

 پیشنهادات 5-2

قرار ها ها مالا تصميم گيرینتايج پيش بيني ،مديريتي در منابع آب منطقه جهت برنامه ريزی -1

 .يرندگ

طوبت ر مانند پوشش برفي، های مهم هيدرولوژيكمملفه گرهای اقليمي با ديسيگنالارتباط  -2

 مورد بررسي قرار گيرد.منطقه  ا... خا

های ترکيبي برای حصول به نتايج بهتر الزم به نظر   مدلمدل سازی در تحقيقات مشابه توس -1

 رسد.مي

اقليمي بر نوسانات بارش و جريان رودخانه  هایيگنالس يرتأثجهت بررسي  گردديمپيشنهاد  -0

 .از آناليز طيفي نيز استفاده شود
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 پیوست

صصی مرتبط با پژوهشواژگان تخ  

ADPC Asian Disaster Preparedness Center مرکز آمادگي باليای آسيا 

AH AZOR HIGH PRESSURE پرفشار آزورز 

AMJ APRIL,MAY JUNE آوريل ،مي  ،ژوئن 

AO ARCTIC OCSILLIATION نوسان قطبي 

ARCs Applied Research Centers مراکز تحقيقات کاربردی 

BOM Australia Bureau of Meteorology سازمان هواشناسي استراليا 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946
http://www.sciencedirect.com/science/journal/15684946/6/3
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CDC Climate Diagnostics Center مرکز تشخيص اقليمي امريکا 

CIRES 
Cooperative Institute for 

Research in Environmental Sciences 

 موسسه همکاری برای تحقيق در علوم محيطي

CLIPS 
Climate Information and 

Prediction Services Project 

پروژه اطالعات آب و هوا شناسي و خدمات پيش 

 بيني

CLIVAR 
Climate Variability and 

Predictability Programme 

 برنامه پيش بيني و تغيير پريری اقليمي

CMI 
Caribbean Meteorological 

Institute 

ئيبموسسه هواشناسي کارا  

COLA 
Center for Ocean, Land, 

and Atmosphere Studies 

جو -خشکي–مرکز مطالعات اقيانوس   

CPC Climate Prediction Center )مرکز پيش بيني اقليمي)نوآ 

DMC Drought Monitoring Center مرکز ديده باني خشکسالي 

EA East Atlantic اقيانوس اطلس شرقي 

ECMWF 
European Centre for 

Medium-Range Weather Forecasts 

مدت  مرکز اروپايي برای برای پيش بيني های ميان

 هوا

ENRICH 
European Network for Research in 

Global Change 

ليمشبکه اروپايي برای تحقيق درباره تغيير اق  

ENSO El Nino-Southern Oscillation النينو نوسان جنوبي 

EP East Pacific قيانوس آرام شرقيا  

ERRP ENSO Rapid Response Project پروژه واکنش سريع به انسو 

GHA Greater Horn of Africa منطقه شاي بزرگ افريقا 

GOALS 
Global-Oceanic-Atmospheric-Land 

system 

 سيستم جهاني اقيانوس،  اتمسفر، زمين

GPSS Global Precipitation Climatology Center ز اقليم شناسي بارش جهانيمرک  

I T C Z Inter- Tropical Convergence Zone منطقه همگرايي درون حاره ای 

http://www.cdc.noaa.gov/
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ICTP 
International Center for Theoretical 

Physics 
 مرکز بين المللي فيزيك نظری

IL Iceland low pressure مرکز کم فشار ايسلند 

IRI 
International Research Institute for 

Climate Prediction 
ني اقليمموسسه بين المللي تحقيقات جهت پيش بي  

IRRI International Rice Research Institute موسسه بين المللي تحقيقات برنج 

JAS July, August ,September ژوئيه،آکوست، سپتامبر 

JFM January ,February, March ،ژانويه،فوريه،مارس 

K M D Kenya Meteorological Department موسسه هواشناسي کنيا 

KW Kelvin wave امواج کلوين 

M P I - Max Planck Institute موسسه ماکس پالنگ 

MEI Multivariate ENSO Index يره انسوغشاخص چند مت  

MSLP Mean Sea Level Pressure ميانگين فشار سطح دريا 

NAO North Atlantic Oscillation اطلس شمالي نوسان  

NCAR 
National Center for Atmospheric 

Research 
 مرکز ملي برای تحقيقات جوی

NCEP 
National Centers for Environmental 

Prediction 
 مراکز ملي برای پيش بيني محي 

NINO1,0  0/1شاخص نينو  

NOAA 
National Oceanic and Atmospheric 

Administration 
اتمسفر و اقيانوساداره کل ملي   

NOAA - 

CDC 
NOAA's Climate Diagnostics Center  نوآمرکز تشخيص اقليمي  

NOAA -

CPC 
NOAA's Climate Prediction Center  نوآاقليمي  پيش بينيمرکز  

NP North Pacific اقيانوس آرام شمالي 

NVA Negative Vorticity Advection وزش تاوايي منفي 

NWS NOAA's National Weather Service خدمات رساني ملي هوا نوآ 
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NWS - PR 
NOAA's National Weather Service 

Pacific Region 
وآخدمات رساني ملي هوا برای منطقه اقيانوس آرام ن  

OG P NOAA's Office of Global Programs اداره برنامه های جهاني نوآ 

OND October- November- December ،نوامبر،دسامبراکتبر  

PDO Pacific Decadal Oscillation نوسان دهه ای اقيانوس آرام 

PEAC Pacific ENSO Application Center مرکز کاربردی انسو در اقيانوس آرام 

PFJ Polar Front Jet Stream رودباد جبهه قطبي 

PNA Pacific-North American آمريکای شمالي-الگوی آرام  

PNNL Pacific Northwest National Laboratory آزمايشگاه ملي شمال غرب اقيانوس آرام 

PNW Pacific Northwest شمال غرب اقيانوس آرام 

POL/EUR Polar/Eurasian اوراسيا-الگوی قطبي  

PVA Positive  Vorticity Advection وزش تاوايي مثبت 

SADC 
Southern Africa Development 

Community 
توسعه آفريقای جنوبيکميته   

SCPP 
Seasonal-to-Interannual Climate 

Prediction Program 
 برنامه پيش بيني اقليمي ساالنه و فصلي

SLP Sea Level Presure فشار سطح دريا 

SO Southern Oscillation نوسان جنوبي 

SOI Southern Oscillation Index شاخص نوسان جنوبي 

SPCZ South Pacific Convergences Zone منطقه همگرايي آرام جنوبي 

SPI Standardized Precipitation Index شاخص استاندارد شده بارش 

SPREP 
South Pacific Regional Environmental 

Programme 
 برنامه محيطي منطقه اقيانوس آرام جنوبي

SSTs Sea-Surface Temperatures دمای سطح دريا 

STHP Subtropical High Pressure پرفشار جنب حاره 

STJ Subtropical Jet Stream رودباد جنب حاره ای 
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SVS Standardized Verification System سيستم استاندارد شده تحقيق 

TAO Tropical Atmosphere-Ocean اقيانوس و اتمسفر حاره ای 

TNI Trans-Nino INDEX شاخص انتقالي انسو 

TOGA 
Tropical Oceans-Global Atmosphere 

Programme 
اقيانوسي حاره ای-برنامه جوی جهاني  

UK-DFID 
United Kingdom-Department for 

International Development 
بخش توسعه بين المللي-بريتانيای کبير  

UKMO United Kingdom Meteorological Office اداره هواشناسي بريتانيای کبير 

UNCED 
United Nations Conference on 

Environment and Development 
 کنفرانس سازمان ملل متحد در محي  و توسعه

UNDHA 
United Nations Department for 

Humanitarian Affairs 
 بخش سازمان ملل متحد در امور انسان دوستانه

UNDP United Nations Development Programme لل متحدبرنامه توسعه سازمان م  

USFS U.S. Forest Service  خدمات جنگل در اياالت متحده 

USGS U.S. Geological Survey بررسي زمين شناسي اياالت متحده 

WCRP World Climate Research Programme برنامه تحقيقات آب وهوای جهاني 

WHO World Health Organization سازمان جهاني بهداشت 

WMO World Meteorological Organization سازمان هواشناسي جهاني 

ZACP Zonal Atmospheric Circulation Pattern الگوی گردش مداری جوی 

ZW Zonal Winds بادهای مداری 

 


