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چکيذُ:
بسياري از هعادالت ٍ رٍابط هَرد استفادُ در َّاضٌاسی آبطٌاسی از ضرایبی استفادُ هی ًوایٌذ کِ هعوَال خاظ
هٌاطقی است کِ رٍابط یاد ضذُ بر اساض هطالعات ٍ پصٍّص ّاي اٍليِ در آًْا غَرت گرفتِ است ٍ در ایي هياى تَجِ
بِ هَضَع ٍاسٌجی ٍ ّوچٌيي اعتبار سٌجی هذلْا ٍ رٍضْا اهري هْن ٍ ضرٍري است .از ایي دست هعادالت ٍ رٍابط هی
تَاى بِ ضریب برفی اضارُ ًوَد ،ایي ضریب در بردارًذُ ًسبت ریسضْاي جَي بِ غَرت برف بِ کل ریسش ّا در یک
فاغلِ زهاًی هطخع بَدُ ٍهعوَال با بْرُ گيري ازهَلفِ ّاي اغلی دها تعييي هی ضَد .ازآًجائيکِ ایي ضریب بِ عٌَاى
یکی از پاراهترّاي هَرد ًياز در هذیریت برف ٍ ّوچٌيي هطالعات آبطٌاسی هطرح هی باضذ ٍ از سَي دیگر بارش برف
بِ خػَظ در ًقاط هرتفع استاى چْارهحال ٍ بختياري سْن قابل تَجِي از هجوَع بارش ّا را بِ خَد اختػاظ
هيذّذ ،ایي هَضَع هَرد تَجِ قرار گرفت .در ایي تحقيق با استفادُ از آهار ٍ اطالعات ایستگاُ َّاضٌلسی سيٌَپتيک
کَّرًگ ضریب برفی ایستگاُ یاد ضذُ در هاّْاي ّوراُ با بارش بِ ضکل ٍاقعی هحاسبِ ٍ هيساى دقت رٍش هرسَم در
برآٍرد ضریب برفی کِ بِ ضریب چاًذرا هعرٍف است هَرد ارزیابی قرار گرفت ً .تایج حاغل از اًجام ایي هطالعِ بياًگر
دقت قابل قبَل ایي رٍش در برآٍرد هتَسط ضریب برفی ایستگاُ بَدُ ٍ بْتریي ضریب تجربی هَرد استفادُ براي
ایستگاُ کَّرًگ 3..1پيطٌْاد هی ضَد.

کليذ ٍاشُ ّا :ضریب برفی ،چاًذرا ،کَّرًگ ،اعتبارسٌجیٍ ،اسٌجی

هقذهِ:
تؼیاسی اص هؼادالت ٍ سٍاتط هَسد اػتفادُ دس َّاؿٌاػی آتـٌاػی اص ضشایثی اػتفادُ هی ًوایٌذ کِ هؼوَال خاف هٌاطمی اػت
کِ سٍاتط یاد ؿذُ تش اػاع هطالؼات ٍ پظٍّؾ ّای هشتَطِ دس آًْا كَست گشفتِ اػت .هَضَع کالیثشاػیَى ٍ اػتثاس ػٌدی
هذلْا ٍ سٍاتط اص دیشتاص هَسد تَخِ ٍ تَكیِ هحممیي تَدُ اػت .اص خولِ سٍاتط هَسد اػتفادُ دس َّاؿٌاػی آتـٌاػی هی تَاى تِ
ضشیة تشفی چاًذسا اؿاسُ ًوَد کِ دس ایي هطالؼِ تا تْشُ گیشی اص آهاس ٍ اطالػات اػتخشاج ؿذُ اص دفاتش ّوذیذی ایؼتگاُ
َّاؿٌاػی ػیٌَپتیک کَّشًگ ٍ اػتفادُ اص سٍؿْای آهاسی اػتثاسػٌدی هذلْا ،تْیٌِ تشیي ضشیة تدشتی خاف هٌطمِ اسائِ ؿذُ
اػت .ضشیة تشفی دس تواهی هطالؼات َّاؿٌاػی ٍ آتـٌاػی تِ کشات تکاس تشدُ ؿذُ اػت تِ ػٌَاى هثال دس تیي هطالؼات ػٌَات
اخیش صیؼت تَم ؿیشاص ( )7831اص ػذد  2تِ ػٌَاى ضشیة تدشتی اػتفادُ ًوَدُ ٍ پذیذ آب ػپاّاى ( )7831ػْن سیضؿْای خاهذ اص

کل تاسؽ ػاالًِ ایؼتگاُ چلگشد سا  17دسكذ تشآٍسدکشدُ اػت .تا ایي ٍخَد ًتایح هٌتـش ؿذُ ای دس خلَف ٍاػٌدی ضشیة یاد
ؿذُ دس تیي هطالؼات دیذُ ًوی ؿَد.

هَاد ٍ رٍضْا:
ًؼثت سیضؿْای خَی تِ كَست تشف تِ کل سیضؽ ّا سا دس یک فاكلِ صهاًی هـخق ضشیة تشفی هی گَیٌذ .اص آًدائیکِ
ایي ضشیة تِ ػٌَاى یکی اص پاساهتشّای هَسد ًیاص دس هذیشیت تشف ٍ ّوچٌیي هطالؼات آتـٌاػی هطشح هی تاؿذ ٍ اص ػَی دیگش
تا تَخِ تِ ػْن لاتل تَخِ تاسؽ تشف دس هدوَع تاسؽ ػاالًِ تؼیاسی اص هٌاطك هشتفغ اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی هَضَع حاضش
هَسد تَخِ ٍ تشسػی لشاسگشفت .دس ایي تحمیك تا اػتفادُ اص آهاس ٍ اطالػات ایؼتگاُ َّاؿٌلؼی ػیٌَپتیک کَّشًگ (دس دٍسُ
آهاسی  7813تا  )7833ضشیة تشفی ایؼتگاُ یاد ؿذُ دس هاّْای ّوشاُ تا تاسؽ تِ كَست ٍالؼی ٍ سٍؽ چاًذسا هحاػثِ گشدیذ.
ایؼتگاُ َّاؿٌاػی کَّشًگ دس استفاع  2811هتشی اص ػطح دسیاّای آصاد ٍ دس82دسخِ ٍ  21دلیمِ ؿوالی ٍ  15دسخِ ٍ  1دلیمِ
ؿشلی لشاس داسد .تشاػاع طثمِ تٌذی اللیوی دکتش کشیوی اللین کَّشًگ دس طثمِ تؼیاس هشطَب تا تاتؼتاى هؼتذل ٍ صهؼتاى تؼیاس
ػشد لشاس هی گیشد.
خْت هحاػثِ هیضاى ٍالؼی ضشیة تشفی (  ) Paاصساتطِ 7تْشُ گشفتِ ؿذ .دس ایي ساتطِ  W Sآب حاكل اص رٍب تشف ٍ  Pخوغ تاسؽ
ّش هاُ تشحؼة هیلی هتش هی تاؿذ.
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دس ساتطًِ 2حَُ هحاػثِ ضشیة تشفی چاًذسا اسائِ ؿذُ اػت .دس ایي ساتطِ  Pcضشیة تشفی  T max ،دهای هتَػط تیـیٌِ و T min

دهای هتَػط کویٌِ تِ دسخِ ػاًتی گشاد ٍ Tsضشیة هثیي دهای هخلَف سیضؽ تشف هی تاؿذ .تاصُ ضشیة یاد ؿذُ  7.11تاا 2.2
رکش ؿذُ اػت.
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Pc  100

دس ایي هطالؼِ ػؼی ؿذ تا آصهًَی تش داهٌِ دهائی گؼتشدُ تش اص همادیش یاد ؿذُ اًدام پزیشد تا ضوي تشسػی هیضاى دلت سٍؽ
اسائِ ؿذُ تتَاى تْتشیي ضشیة ًیض تشای هٌطمِ کَّشًگ حاكل گشدد .لزا داهٌِ دهائی تاسؽ تشف اص  7.2تا  ٍ 2.1تا فَاكل 5.51
هحاػثِ ؿذ .هاتشیغ هَسد اػتفادُ دس ایي هطالؼِ اص هاتشیؼی تِ اتؼاد  782ػتَى ٍ 16ػطش تـکیل ؿذُ اػت.

هٌظَس اسصیاتی ٍاًدام همایؼِ تیي همادیش هحاػثِ ؿذُ تا اػتفادُ اص ضشایة چاًذسا تا همادیش ٍالؼی اص اتضاسّای هیاًگیي سیـِ
دٍم خطاّا ) ٍ )RMSEهمذاس هتَػط اًحشافات ( ٍ )BIASضشیة ّوثؼتگی اػتفادُ ؿذ .سٍاتط  6 ٍ 8چگًَگی هحاػثِ همادیش
فَق سا اسائِ هی ًوایذ:
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تجسیِ ٍ تحليل ٍ ًتيجِ گيري:
دس خذٍل صیش دادّْای هشتَط تِ هتَػط تاسؽ ،آب حاكل اص رٍب تشف ،ضشیة تشفی ٍالؼی ٍ تِ ػٌَاى ًوًَاِ ضاشایة هختلا
تشفی چاًذسا ( )2.71 ٍ 7..1دس هاّْای داسای تاسؽ تشف اسائِ ؿذُ اػت.
خذٍل -7هتَػط تاسؽ  ،آب حاكل اص رٍب تشف،ضشایة تشفی( ٍالؼی ٍ چاًذسا) دس هاّْای داسای تاسؽ تشف دس ایؼتگاُ کَّشًگ
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ضشیة چاًذسا تا ضشایة هختل
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تِ هٌظَس دػتیاتی تِ ضشیثی تا کوتشیي خطا دس
تشآٍسد اص ؿاخق ّای اهاسی  BIAS ٍ RMSEاػتفادُ ؿذ .دس ؿکل صیش تغییشات ضشایة ؿاخق ّای هیاًگیي سیـِ دٍم خطاّا ٍ
همذاس هتَػط اًحشافات تا تَخِ تِ تغییشات دهای هخلَف تاسؽ تشف اسائِ ؿذُ ٍ ّواًگًَِ کِ هـاّذُ هی ؿَد ،کوتشیي همادیش
ؿاخق ّای فَق الزکش کِ تِ ًَػی هثیي هیضاى دلت ساتطِ دس تشآٍسد هی تاؿذ دس دهای  7..8تِ کوتشیي همذاس خَد هیسػذٍ .
هیتَاى ایي ػذد سا تِ ػٌَاى تْیٌِ تشیي ضشیة تدشتی هؼادلِ تشای هٌطمِ کَّشًگ هؼشفی ًوَد.
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خْت تشسػی هیضاى دلت ضشیة تشفی چاًذسا ،هتَػط ضشیة یاد ؿذُ دس هاّْای هختل

ٍ تا ضشایة تدشتی هختل

هحاػثِ

گشدیذ ٍ ػپغ هتَػط طَل دٍسُ آهاسی حاكل ؿذً .تایح تیاًگش آًؼت دس كَستیکِ ضشیة تدشتی سٍؽ یاد ؿذُ تشای هٌطمِ
کالیثشُ گشدد ،ایي سٍؽ لادس اػت تا تا كحت ًضدیک تِ  ..دسكذ هتَػط ضشیة تشفی ایؼتگاُ سا تشآٍسد ًوایذ ،ضوي آًکِ
دسكَست تْشُ گیشی اص ایي سٍؽ تذٍى دس ًظش گشفتي هَضَع ٍاػٌدی ضشیة تدشتی ،خطائی دس حذ  76دسكذ سخ خَاّذ داد.
جوع بٌذي ،بحث ٍ پيطٌْادات:
تش اػاع ًتایح حاكل اص اًدام ایي هطالؼِ ،اػتفادُ اص ضشیة چاًذسا خْت تؼییي ًؼثت تشفی دس ایؼتگاُ کَّشًگ اص ًظش آهاسی
لاتل لثَل هی تاؿذ .دس ضوي تَكیِ هی گشدد خْت افضایؾ دلت دس تشآٍسد ضشیة تشفی هٌطمِ چلگشد ػذد  7..8دسخِ
ػاًتیگشاد تِ ػٌَاى ضشیة تدشتی دس ایي ساتطِ اػوال گشدد .چٌاًچِ دس تخؾ هَاد ٍ سٍؿْای همالِ ًیض رکش ؿذ ،ایي هطالؼِ تا
تْشُگیشی اص اطالػات دفاتش ّوذیذی ایؼتگاُ ػیٌَپتیک کَّشًگ اًدام پزیشفت ٍ تا تَخِ تِ ػذم ثثت دادّْای تشف سٍصاًِ ٍ
آب حاكل اص رٍب تشف دس لالة کذّای ّوذیذی ایؼتگاّْای َّاؿٌاػی کـَس ( )SDDATAفشآیٌذ ٍسٍد ٍ ثثت هدذد
اطالػات کاهال ضشٍسی تَد .تا دس ًظش گشفتي ایي ػاهل دس کٌاس هـکالت دػتشػی تِ دفاتش ّوذیذی ایؼتگاّْا ،اًدام تحمیمات
هـاتِ ٍ هشتثط ٍ دس ػطح ٍػیغ دس کـَس اهشی صهاى تش ،پش ّضیٌِ ٍ ّوشاُ تا خطا خَاّذ تَد .لزا پیـٌْاد هیؿَد هَاسد فَق ًیض دس
لالة کذّای ّوذیذی دس ػطح ایؼتگاّْای کـَس ثثت گشدد ٍ ّوچٌیي دس تاهیي تدْیضات تاساى ػٌدی ایؼتگاّْای خَدکاس ٍ
دیتاالگش خذیذ ًیض تِ هَضَع تَاى تفکیک اًَاع تاسؽ ّا تَػط ادٍات هشتَطِ تَخِ الصم تِ ػول آیذ.

هٌابع:
 .7دفاتش ّوذیذی ایؼتگاُ ػیٌَپتیک کَّشًگ
 .2تاًک اطالػات اداسُ کل َّاؿٌاػی اػتاى چْاسهحال ٍ تختیاسی
 .8تیشٍدیاىً ،ادس ،هَػَی تایگی ،هحوذ7832 ، ،تشف ٍ تْوي (هذیشیت هٌاطك تشفگیش) ،داًـگاُ اهام سضا (ع).
 .6احوذی ،حؼي ،طاّشی ،ػویِ،7831 ،کٌتشل تشف ٍ تْوي ،فائَ ،اًتـاسات داًـگاُ تْشاى.
 .1سضائی ،ػثذالودیذ ، 7831،هفاّین آهاس ٍ احتواالت(تا تدذیذ ًظش کاهل) ً ،ـشهـْذ،
 .1ػاصهاى حفاظت هحیط صیؼت ،7831 ،پشٍطُ تیي الوللی حفاظت اص تٌَع صیؼتی صاگشع هشکضی
 .1ؿشکت ػْاهی آب هٌطمِ ای چْاسهحال ٍ تختیاسی ،7831 ،هطالؼات اًتمال آب تِ دؿت صسی
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Instrument company,Lufft,Annual No.125,Precipitation –system,2010
Thies,clima,laser precipitation monitor,technical brosjor,2010

