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چکیده:
زمینه و هدف :آشفتگيهاي اکوسيستم ناشي از عوامل اجتماعي بر تغييرات محيطزيست ،دما ،تبخير و تعرق ،توليد رواناب و دبي جريان
تأثير ميگذارند .در همين راستا ،شاخص هرست براي تحليل تغييرات فرآيندهاي هيدرولوژي ناشي از عوامل مختلف بهکار برده شده است.
شاخص هرست بهعنوان يک ويژگي مهم براي تحليل اثرات هيدرولوژي شناخته شده است .يکي از مناسبترين آزمونها براي تشخيص
حافظه بلندمدت ،آزمون دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sاست .آزمون دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sامکان محاسبه پارامتر خود همانندي H
(هرست) را ايجاد ميکند که شدت وابستگي بلندمدت در يک سري زماني را ميسنجد .بنابراين پژوهش حاضر با هدف تعيين حافظه
طوالنيمدت سريهاي زماني بارش و دبي ايستگاههاي منتخب استان اردبيل واقع در شمال غرب ايران با استفاده از شاخص هرست انجام شد.
روش پژوهش :در پژوهش حاضر ،به بررسي کاربرد شاخص هرست در تعيين حافظه طوالنيمدت سريهاي زماني بارش و دبي
ايستگاههاي منتخب استان اردبيل حافظه بلندمدت در دادههاي بارش و دبي ساالنه ( )1370-92در  17ايستگاه بارانسنجي و  28ايستگاه
آبسنجي استان اردبيل پرداخته شد .مقادير محاسباتي شاخص هرست از لحاظ ميزان وابستگي و مقياس ناپايداري در سري زماني به پنج
طبقه خيلي ضعيف تا خيلي قوي طبقهبندي شدند .تجزيه و تحليل همبستگي مکاني شاخص هرست با استفاده از شاخص موران انجام شد.
در ادامه مقادير شاخص هرست به روش وزني معکوس فاصله ( )IDWدر محيط  ArcMap 10.8درونيابي شد.
يافتهها :در حالت کلي از  17ايستگاه مورد بررسي به ترتيب  17/65 ،29/41 ،23/53و  23/53درصد در مقياس پايداري خيلي ضعيف
( ،)0/5>H>0/55نسبتاً ضعيف ( ،)0/55>H>0/65نسبتاً قوي ( )0/65>H>0/75و قوي ( )0/75>H>0/80قرار گرفتند .در اين ميان،
تنها  5/88درصد مربوط به ايستگاه شمسآباد در مقياس ناپايداري خيلي ضعيف ( )0/45>H>0/55دستهبندي شد .طبق تجزيه و تحليل
 28ايستگاه آبسنجي مورد بررسي به ترتيب  50 ،25و  21/ 42درصد در مقياس پايداري نسبتاً ضعيف ،نسبتاً قوي ،قوي و  3/58درصد در
مقياس ناپايداري خيلي ضعيف قرار گرفتند .در اين بين ،تنها ايستگاه عموقين در مقياس ناپايداري خيلي ضعيف دستهبندي شد .بر اساس
نتايج ايستگاههاي بارانسنجي هير ،کوزهتپراقي و شمسآباد و احمدکندي داراي مقادير مثبت شاخص موران هستند ،بهعبارتي داراي مقادير
مشابه از نظر مکاني هستند .در بقيه ايستگاهها مقدار شاخص موران منفي هستند که به معني عدم مشابهت مقادير متغيرهاي مورد بررسي
بود و در حقيقت تشکيل خوشه ندادهاند .نتايج خوشهبندي در ايستگاههاي آبسنجي نشان داد که ايريل در طبقه خوشهبندي زياد-زياد قرار
گرفت و آتشگاه در خوشههاي کم-کم و مقادير مثبت شاخص موران طبقهبندي شد .بقيه ايستگاههاي مورد مطالعه ،خوشههاي مشخصي
تشکيل ندادند.
نتیجهگیري :نتايج نشان داد که شاخص هرست براي ايستگاههاي بارانسنجي مورد بررسي با ميانگين  0/64و انحراف معيار 0/11
بهدست آمد .همچنين شاخص هرست در ايستگاههاي آبسنجي با ميانگين  0/74و انحراف معيار  0/12بهدست آمد .در مجموع ،دامنه
مقادير شاخص هرست و تغييرات مکاني آن در مورد دادههاي بارش ساالنه نشان داد که مقادير بارش در دوره مورد مطالعه داراي پايداري
مناسبي نيست .تغييرات مکاني شاخصهاي مذکور نشان داد که تفاوت مشخصي بين مناطق مختلف استان از نظر پايداري مقادير بارش و
دبي وجود دارد .اين در حالي است که بر اساس نمودار جعبهاي ،دامنه تغييرات و نيز پراکنش مکاني ايستگاههايي با پايداري قوي و نسبتاً
قوي ،بيشتر ايستگاههاي واقع در محدوده مرکزي استان داراي پايداري در مقادير دبي هستند که ميتواند بيانگر تداوم جريانهاي پرآبي و
هم وقوع دبيهاي حداکثر باشد.
کلید واژهها :تجزيه و تحليل پراکندگي ،تحليل سري زماني ،دامنه مقياسبندي شده ( ،)R/Sنمايه تغيير اقليم
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يک سري زماني را ميسنجد .امروزه ،شاخص هرست

مقدمه
شناخت نسبي از اثرات پيچيده تغييرات اقليمي و

براي اندازهگيري حافظه بلندمدت سريهاي زماني در

فعاليتهاي انساني بر مديريت منابع آب و توسعه پايدار

پژوهشهاي متعددي استفاده شده است که مربوط به

جامعه اهميت زيادي دارد ( .)Liu et al., 2019طي  5تا 10

همبستگيهاي خودکار سري زماني است و با افزايش

دهه گذشته ،چرخه هيدرولوژيکي که جريان رودخانهها

تأخير بين جفت مقادير ،مقادير آن کاهش مييابد

(Farzin et al.,

( .)Koutsoyiannis, 2003تصور بر اين است که شاخص

) ،2020بهشدت تحت تأثير تغييرات آب و هوايي و

هرست در همه جنبههاي هيدرولوژي شامل بارندگي،

فعاليتهاي انساني قرار گرفته است (.)Tian et al., 2019

رواناب و دبي جريان رودخانه قابليت استفاده دارد .از اين

يکي از متغيرهاي مهم آن به شمار ميرود

در حال حاضر ،عوامل اجتماعي نقش اصلي را در تغيير

4

شاخص بهعنوان «شاخص وابستگي » يا «شاخص
5

رژيم جريان رودخانه و خدمات تنظيمي هيدرولوژيک ايفا

وابستگي در دامنههاي بلندمدت » نيز در مطالعات علمي

ميکنند و ممکن است بهطور غيرمستقيم بر تغييرات اقليمي

ياد شده است .يک مقدار  Hدر محدوده  0/5-1نشانگر

ناشي از انسان تأثير بگذارند .حتي در اکوسيستمهاي آب

يک سري زماني با همبستگي بلندمدت مثبت است

شيرين نيز عوامل اجتماعي ازجمله پويايي جمعيت ،توسعه

(.)Koutsoyiannis, 2003

اقتصادي ،درگيريهاي سياسي و سياستهاي استفاده از

تجزيه و تحليل آماري و ارزيابي شاخص هرست براي

منابع باعث ايجاد اختالل در اکوسيستم ازجمله تخريب

سري زماني بارش ساالنه و ماهانه  Dobrudjaدر جنوب

جنگل ،چراي مفرط ،توسعه بيرويه کشاورزي ،معدنکاري

شرقي روماني انجام شده است .همچنين ،تحليل آماري و
6

و آتشسوزي ميشوند .اينگونه اختالالت بهنوبه خود بر

نتايج تحليل  LRDبراي برخي از سريهاي زماني بارش

تغييرات محيطزيست ،دما ،تبخير و تعرق ،توليد رواناب و

در دوره زماني  41ساله ( )1965-2003با روشهاي

دبي جريان تأثير ميگذارند ( .)Jones et al., 2012از اينرو

8

7

واريانس تجمعي  ،گشتاورهاي مطلق  ،تحليل نوسان با

بررسي تغييرات دبي رودخانه در طول زمان از طريق

9

شاخصهاي مختلف ميتواند آثار تغيير يا عدم تغيير در

نسبت واريانس باقيمانده

حذف روند ( ،)DFAدامنه مقياسبندي شده (،)R/S
10

و نمودار تناوبنگار

11

مورد

( Garberchet et

بررسي قرار گرفت .نتايج نشان داد که  LRDبستگي به

 .)al., 2004در همين راستا ،شاخص هرست 1براي تحليل

روش مورد استفاده دارد و هميشه با نتايج آزمونهاي

تغييرات فرآيندهاي هيدرولوژي ناشي از عوامل مختلف

آماري مطابقت ندارند .بنابراين ،استفاده از روشهاي

Hurst, 1951; Koutsoyiannis,

مختلف تجزيه و تحليل  LRDبا احتياط توصيه ميشود،

شرايط اقليمي يک منطقه را مشخص کند

بهکار برده شده است (

زيرا گاهي اوقات آمارهاي منتج از آنها داراي ويژگيهايي

.)2003; Munshi, 2017; Millán et al., 2021
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شاخص هرست بهعنوان يک ويژگي مهم براي تحليل

هستند که فقط براي برخي از سريهاي زماني بهخوبي

اثرات هيدرولوژي شناخته شده است .يکي از مناسبترين

اثبات شده يا ويژگيهاي آنها مشخص نيست

آزمونها براي تشخيص حافظه بلندمدت ،آزمون دامنه

( .)Barbulescu et al., 2010عالوه بر اين ،در پژوهشي

مقياسبندي شده )R/S( 2است .آزمون دامنه مقياسبندي
شده ( )R/Sامکان محاسبه پارامتر خود همانندي

3

H
4

(هرست) را ايجاد ميکند که شدت وابستگي بلندمدت در
1

Hurst index
Rescaling range
3
Self- similarity
2

Index of dependence
5
Index of long-range dependence
6
Long range dependence
7
Aggregated variance
8
Absolute moments
9
Detrended fluctuation analysis
10
Ratio of variance of residuals
11
Periodogram
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ديگر فرايند دو بعدي هرست-کلموگروف (HK) 1و

آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .نتايج نشان داد

کاربرد آن در ارزيابي بارندگي مورد تجزيه و تحليل قرار

که تجزيه و تحليل شاخص هرست براي مقياسهاي

HK

زماني مختلف ،در مقياس زماني کوچک ،تمايل به افزايش

در زمينههاي هيدرولوژيکي ازجمله توپوگرافي ،بارش و

دارد .بنابراين ،اين مجموعه رفتار پايدار قويتري را ارائه

دما پرداخته شد .ضمن ارائه روابط دقيقي از ويژگيهاي

ميدهد ( .)López-Lambraño et al., 2018در منطقه

آماري ،فرآيند  HKتکبعدي به دو بعدي بسط داده شد و

آمازون نيز به تجزيه و تحليل شاخص بارش-تبخير و

در خصوص مسئله برآورد پارامترها با تأکيد بر عدم

تعرق استاندارد شده )SPEI( 3و هرست با استفاده از

قطعيتها و سوگيريها بحث شد .در نهايت ،يک طرح

مجموعه دادههاي  15ايستگاه هواشناسي پرداخته شده

توليد تصادفي دو بعدي پيشنهاد شد که قابليت نمايش

است .بههمين منظور ،روشهاي هيدرولوژيکي در منطقه

رفتار  HKرا داشت .اين طرح براي توليد ميدانهاي

جنگلهاي باراني برزيل از طريق  SPEIدر مقياس نه ماهه

بارشي ،مطابق با موارد مشاهده شده ،به کار گرفته شد

و جستجوي همبستگي بلندمدت يا کوتاهمدت متوسط

(.)Koutsoyiannis et al., 2011

بارش ماهانه بررسي شد .مقادير  SPEIبا سريهاي زماني

گرفته است .همچنين ،در اين مطالعه به وجود رفتار

RH-24

بارش و دماي ماهانه محاسبه شد و شاخص هرست از

مکزيک با استفاده از هرست انجام شده و رفتار تغييرات

طريق سري زماني کاهش يافته با تجزيه و تحليل دامنه

بارندگي در دورههاي مختلف با استفاده از تجزيه و تحليل

مقياسبندي شده ( )R/Sتعيين شد .درصد مقادير

SPEI

همبستگي مورد بررسي قرار گرفت .در مطالعه آمار

تقريباً نرمال و از  59/8درصد تا  69/7درصد متغير بوده

ايستگاههاي بارندگي با تجزيه و تحليل نيمتغيير نماها 2و

است و شاخص هرست نيز بين  0/38تا  0/63بهدست

 R/Sامکان ارزيابي همبستگيها و خوشهبنديهاي

آمد .نتايج نشاندهنده روند مداوم الگوهاي مرطوب در

بلندمدت در سريهاي زماني هيدرولوژيکي فراهم شد

آينده در برخي مناطق است .تجزيه و تحليل شاخص

( .)Benavides-Bravo et al., 2015همچنين ،تجزيه و

هرست براي روزهاي با بارندگي ماهانه ميتواند بهعنوان

تحليل ماهانه بارش در انگلستان و ولز ( )2016-1766در

ابزاري مفيد براي تفسير تغييرات اقليمي معرفي شد

مقياس زماني ساالنه و براي  12ماه انجام شده است .نتايج

(.)Vega et al., 2019

خوشهبندي ايستگاههاي بارندگي در منطقه

بلندمدت يا تداوم يافت نميشود .مقادير محاسباتي

تبخير در دوره زماني  40ساله ( )2004-1979مطالعه شده

شاخص هرست بارش ماهانه  H≈0.5نشاندهنده تصادفي

4

است .از آزمون من-کندال براي تشخيص معنيداري

بودن گوسي بود .بنابراين خوشههاي غير دورهاي سالهاي

روند استفاده شد و روند آينده با استفاده از روش دامنه

سيالبي مشاهده شده در اين منطقه بيشتر از اثرات پديده

مقياسبندي شده ( )R/Sمحاسبه شد .نتايج نشان داد که در

هرست پديدههاي چرخهاي نامنظم طبيعت هستند

سال  2004تغيير قابل توجهي در بارش ،تبخير و رواناب

( .)Munshi, 2017در پژوهشي ديگر ،رفتار فراکتال

رخ داده است ،بهطوريکه پس از سال  2004در مقايسه

رخدادهاي بارشي در يک منطقه نيمهخشک واقع در شمال

با نتايج بهدست آمده بين سالهاي  1979تا  2004روند

غربي مکزيک با استفاده از مفاهيم هرست و بر اساس

افزايشي داشته است .شاخص هرست در اين مطالعه برابر

دادههاي  92ايستگاه هواشناسي با حداقل  30سال دوره

با  0/92بهدست آمد .بنابراين ميتوان بيان کرد که بارش،

1

3

Hurst-Kolmogorov
Semivariograms

2

Standardized precipitation evapotranspiration index
Man-Kendall

4
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نشان داد که هيچ شواهدي مبني بر وابستگي ،حافظه

در شمال غرب چين روند تغييرات بارش ،رواناب و
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تبخير و رواناب در شمال غرب چين احتماالً گرايش

يک رابطه خطي متفاوت بين هرست و پارامترهاي

مثبت را در آينده حفظ خواهد کرد ،زيرا شاخصهاي

اختالف کسري وجود دارد (.)Ding et al., 2021

Tian et al.,

در ايران نيز فتحيان و مريد به ارزيابي و مقايسه

 .)2019عالوه بر اين ،شاخص هرست براي مقادير

روشهاي تخمين شاخص هرست در بررسي روند و

خشکسالي در بلم و مانائوس ،برزيل در بازه زماني 59

فصلي بودن متغيرهاي اقليمي در حوضه درياچه اروميه

ساله ( )2019–1961محاسبه شده است .قبل از تجزيه و

پرداختند .در پژوهش ايشان با استفاده از شاخص کندال

تحليل دامنه مقياسبندي شده ( ،)R/Sويژگيهاي

فصلي ،روند تغييرات در سريهاي زماني مورد بررسي

غيرخطي هر سري زماني خام و باقيمانده از طريق خطي و

قرار گرفت ،همچنين مقدار شاخص هرست ،بهعنوان يك

غيرخطي بررسي شد .نتايج حاکي از اين بود که مقادير

عامل تأثيرگذار بر روند و فصلي بودن سريهاي زماني با

مثبت  SPEIميتواند در بلم در آينده باقي بماند ،در

استفاده از روشهاي واريانس R/S ،و تحليل نوسان با

حاليکه اثر حافظه مقادير منفي  SPEIدر مانائوس

حذف روند ( )DFAارزيابي شد .نتايج تحليل روشهاي

نشاندهنده تقويت روند خشکساليهاي مختلف است

تخمين شاخص هرست نشان دادند كه سريهاي زماني

( .)Millán et al., 2021در پژوهشي ديگر ،نه روش

بارش و دبي داراي حافظه بلندمدت نسبتاً متوسطي

برآورد نمايي شاخص هرست مقايسه شده است .اکثر

( )0/65هستند ( .)Fathian and Morid, 2012روند جريان

روشهاي مذکور از شيب انحراف براي برآورد پارامتر

در يک منطقه نيمهخشک ايران (کرخه) طي  38سال

هرست مانند محدوده مقياسبندي شده ( ،)R/Sواريانس

گذشته ( )1974-2011با در نظر گرفتن ساختار همبستگي

تجمعي )AV( 1و گشتاور مطلق )AM( 2استفاده ميکنند و

خود ،ماندگاري بلندمدت و هرست تجزيه و تحليل شد.

برخي به روش فيلتراسيون مانند تغييرات گسسته)DV( 3

در اين پژوهش براي شناسايي روند جريان در  20ايستگاه

متکي هستند ،واريانس در مقابل سطح با استفاده از

هيدرومتري و  11ايستگاه اندازهگيري بارندگي واقع در

موجک )VVL( 4و مشتق گسسته مرتبه دوم با استفاده از

حوضه رودخانه کرخه در مقياسهاي زماني ماهانه ،فصلي

موجک )SODDW( 5مقايسهاي بود که در يک شبيهسازي

و ساالنه انجام شد که با استفاده از دو نسخه از آزمونهاي

براي يافتن کارآمدترين روش از طريق ميانگين خطاي

من-کندال ازجمله  )1آزمون من-کندال با در نظر گرفتن

مطلق مقياسبندي شده ( 6)MASEانجام شد .نتايج

تمـام ساختار خودهمبستگي قابل تـوجه ( )MK3و

شبيهسازي نشان داد که عملکرد روشها نسبتاً نزديک به

 )2آزمون من-کندال با در نظر گرفتن تداوم طوالنيمدت

8

هم است ،بهجز روش  SODDWدر  MASEکارآمدترين

( )LTPو شاخص هرست ( )MK4انجام شده است .نتايج

بود ( .)Hamza and Hmood, 2021اخيراً نيز کارايي

نشان داد که روند جريان ( KRBبا استفاده از هر دو نسخه

روشهاي برآورد فرآيند حافظه بلندمدت بر اساس رابطه

آزمايشي) در هر سه مقياس زماني کاهش يافته است .روند

خطي بين هرست ( )Hو پارامتر اختالف کسري ( 7)dکه

کاهشي قابل توجهي در  78و  73درصد موارد ماهانه

دو رويکرد مورد استفاده براي شناسايي فرايند حافظه

بهترتيب با استفاده از آزمونهاي  MK3و  MK4وجود

بلندمدت هستند ،بررسي شده است .نتايج نشان داد که

دارد ،در حالي که اين درصدها در مقياسهاي زماني

هرست اين متغيرها بزرگتر از  0/5هستند (
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فصلي و ساالنه بهترتيب به  80و  70درصد تغيير کرده
1

Aggregate variance
Absolute moments
3
Discrete variations
4
Variance versus level
5
Second-order discrete derivative using wavelets
6
Mean absolute scaled error
7
Fractional differencing
2

است (.)Zamani et al., 2017

Long-term persistence

8
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در پژوهشي ،حافظه بلندمدت و رفتار ديناميکي
سيگنال سري زماني جريان روزانه رودخانه خرمآباد با

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

استفاده از شاخص هرست بررسي شده است .نتايج

منطقه مورد مطالعه در اين پژوهش استان اردبيل با

شاخص هرست برابر  0/8بهدست آمد که اين مقدار نشان

مساحت  17953کيلومتر مربع است که در شمال غربي

از وجود حافظه بلندمدت و رفتار ديناميکي و غيرخطي

فالت ايران به مختصات جغرافيايي ˝ 47˚ 46´ 26تا ˝34

دارد ( .)Farzin et al., 2020در ادامه ،ارزيابي تغييرات

´ 48˚ 5طول شرقي و ˝ 37˚ 51´ 53تا˝38˚ 14´ 33

زماني-مکاني شاخصهاي فصلي منحني تداوم جريان

عرض شمالي واقع شده است (شکل  .)1تغييرات ارتفاعي

( )FDCSIطي چهار دهه در حوزه آبخيز درياچه نمک

آن از  40تا  4811متر متغير است .ارتفاع حداکثر در قله

صورت گرفت .براي اين منظور 18 ،ايستگاه با حداکثر

سبالن ،ارتفاع حداقل در شهرستان پارسآباد و ارتفاع

آمار بلندمدت ( 43سال) انتخاب و مقادير  FDCSIبر

متوسط در دشت اردبيل بهترتيب  40 ،4811و  1850متر

اساس دو فصل تابستان (خرداد تا آبان) و زمستان (آذر تا

باالتر از سطح دريا است (مهري و همکاران.)1396 ،

ارديبهشت) استخراج شد .از آزمونهاي ناپارامتري من-

موقعيت خاص جغرافيايي اردبيل سبب شده است که اين

کندال ،من-کندال اصالح شده و برآوردگر شيب سن

استان در فصلهاي سرد سال تحت تأثير تودههاي هواي

جهت شناسايي روند زماني و توان هرست جهت بررسي

مهاجر از شمال ،شمال غرب و غرب قرار گيرد .غرب

حافظه بلندمدت استفاده شد .بر پايه نتايج هرست ،اغلب

استان اردبيل داراي بيشترين مجموع بارش ساالنه است.

سريهاي زماني داراي حافظه بوده ولي الگوهاي

در اين مناطق ميانگين بارش ساالنه بين  400تا 500

يکپارچهاي تبيين نشد (.)Sheikh et al., 2019

ميليمتر برآورد ميشود .مناطق جنوبي استان اردبيل

محدوديت منابع آب و افزايش نياز به آب ناشي از
افزايش جمعيت ،توسعه شهرها و سياستهاي جديد

(شهرستان خلخال) داراي بارش ساليانه در حدود 350
ميليمتر است ).(Mostafazadeh and Mehri, 2018

مديريت جوامع در ايران منجر به استفاده بيرويه و نيز
غيراصولي از اين منابع شده و مناطق مختلفي را با چالش

دادههاي مورد استفاده

شده ( )R/Sهرست يکي از ابزارهاي پايش اين نوع از

ايستگاههاي آبسنجي و بارانسنجي استان اردبيل استفاده

مشکالت در بلندمدت توسط تعداد زيادي از مطالعات

شد .از بين  41ايستگاه آبسنجي و  70ايستگاه

Feng et al., 2008; Peng el

بارانسنجي موجود در استان ،آمار  28ايستگاه آبسنجي و

 ،)al, 2012; Tian et al, 2019بنابراين در پژوهش حاضر،

 17ايستگاه بارانسنجي به دليل دارا بودن طول دوره

وجود حافظه طوالنيمدت در سريهاي زماني بارندگي و

آماري بلندمدت استفاده شد (شکل  .)1بر همين اساس،

دبي ساالنه ايستگاههاي بارانسنجي و آبسنجي منتخب

به دليل انتخاب آماري مشترک و اينکه ايستگاهها در بازه

در استان اردبيل ارزيابي شد .در ادامه ،وابستگي و پايداري

مذکور داراي داده کامل هستند ،دوره آماري  23سال در

در رفتار رژيم بارش و دبي جريان با استفاده از شاخص

ايستگاههاي مورد مطالعه از سال  1370تا  1393در نظر

هرست تعيين و ضمن ارزيابي تغييرات مکاني ،همبستگي

گرفته شد.

تجربي پيشنهاد شده است (

مکاني آن با استفاده از شاخص موران مورد بررسي قرار گرفت.
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روبهرو کرده است .با توجه به اينکه دامنه مقياسبندي

در اين پژوهش از دادههاي ساالنه بارش و دبي
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شکل  .1موقعيت ايستگاههاي آبسنجي و بارانسنجي مورد استفاده در استان اردبيل

محاسبه شاخص هرست

به کار گرفته شده است ( .)Hurst, 1951هرست با مطالعه

شاخص هرست در هيدرولوژي براي اندازهگيري ميزان

تراز آبي رودخانه نيل ،آزموني براي بررسي حافظه

سيالب رود نيل و شرايط خشکسالي که در يک دوره

بلندمدت ارائه داد که بهعنوان شاخص هرست ناميده

Hmood and

ميشود ( .)Hurst, 1951اين آزمون در مطالعه حاضر

1

بهعنوان ابزاري جهت بررسي حافظه بلندمدت سري زماني

( )1880-1978اقتباس شده است ( .)Hurst, 1951در سال

داده بارش و دبي در ايستگاههاي داراي آمار استان اردبيل

 ،1906هارولد ادوين ،مفهوم هرست را براي پيشبيني

مورد استفاده قرار گرفته است .نگرش دامنه مقياسبندي

سطح طغيان ساالنه رود نيل ارائه داد .ايشان همبستگيهاي

شده ( )R/Sقديميترين نگرش به شاخص هرست است.

درازمدت قابل توجهي بين نوسانات خروجي رود نيل

به كمك اين شاخص ،تغييرات در تغييرپذيري ظاهري

يافت و اين همبستگيها را از نظر قانون تواني 2توصيف

سري زماني در طول دوره زماني ارزيابي ميشود .دامنه

کرد .پس از آن ،مطالعات مربوط به شاخص هرست در

مقياسبندي شده ( )R/Sتوسط تقسيم دامنه مقادير در

هيدرولوژي براي تعيين اندازه بهينه سد براي شرايط

بخشي از سري زماني بر انحراف معيار مقادير در همان

ناپايدار باران و خشکسالي رودخانه نيل براي مدت زمان

(Ghahraman,

طوالني مشاهده شد ،ارائه شده است (

 .)Hamza, 2021نام «هرست» از هارولد ادوين هرست
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طوالني انجام شد

(Barbulescu et al., 2010; López-

بخش از سري زماني محاسبه ميشود
).2013

با

اتخاذ

يک

سري

زماني

رواناب

 .)Lambraño et al., 2010; Millán et al., 2021کاربرد

( ،)x=x_1.x_2.….x_nابتدا مقياس دادهها با استفاده از

شاخص هرست در هيدرولوژي کامالً اثبات شده و

رابطه ( )1نرمال شده که در آن xk ،مقدار ساالنه،

xm

بهعنوان يک ويژگي مهم براي تحليل اثرات هيدرولوژي

ميانگين سري زماني و  Zkمقدار رواناب نرمال شده است
(.)Hurst, 1951

Harold Edwin Hurst
Laws of power

1
2

()1

) Zk = (xk − xm
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در مرحله بعد سري زماني تجمعي محاسبه ميشود (رابطه

تجزيه و تحليل پراکندگي

Y

تجزيه و تحليل پراکندگي را ميتوان يک روش مناسب

يعني  Ynصفر خواهد بود .بنابراين دامنه تعديلشده برابر

براي توصيف سريهاي زماني طبيعي دانست که عموماً

 .)2از آنجاييکه ميانگين  Zصفر است ،آخرين مقدار

همبستگي

رابطههاي ( )2و ( )3خواهد بود.

i

() 2

Yi = ∑ Zk
k=1

R n = max Yjn − min Yjn

() 3

j=1,m

j=1,m

با توجه به اينکه ميانگين  Yصفر است ،حداکثر مقدار آن
همواره بزرگتر يا مساوي صفر و حداقل آن کوچکتر يا
مساوي صفر خواهد بود .بنابراين ،دامنه تعديل شده هميشه
غير منفي است .در رابطه ( R )4دامنه تغييرات S ،انحراف
معيار سري زماني α ،عدد ثابت m ،تعداد مشاهدهها و

تعداد نقاط سري تجمع يافته بر روي يك نمودار لگاريتمي
دوگانه ) ،log (mيك خط مستقيم حاصل ميشود كه شيب
خط يك تخميني از شاخص هرست ميباشد ()Hurst, 1951
() 4
دامنه مقياسبندي

R
)log ( ) = log a + H log(m
S m
شده ( )R/Sميتواند يک دنباله تصادفي را

از يک دنباله غيرتصادفي تشخيص دهد و ميتواند فرآيند
حافظه بلندمدت سيستمهاي غيرخطي را بيان کند (

( .)Bassingthwaighte and Raymond, 1995تجزيه و
تحليل پراکندگي شامل اندازهگيري واريانس يا انحراف
استاندارد
است .رابطه ( )5نحوه محاسبه تجزيه و تحليل پراکندگي
( )Dرا نشان ميدهد.
()5

 .)2019جدول ( )1طبقهبندي شاخص هرست را نشان
ميدهد .تداوم و پايداري به پنج سطح ،از خيلي ضعيف به
خيلي قوي تقسيم ميشود که در آن درجه پايداري بهترتيب
از  +1تا  +5و درجه ناپايداري بهترتيب از  -1تا  -5بيان

)SD(m
m 1−D
) (=
)SD(m0
m0
] ) log[SD(m) /SD(m0
D= 1−
m
) ( log
m0

که در آن m ،اندازه عنصر مورد استفاده براي محاسبه
انحراف معيار ( )SDاست و  m0اندازه طول دوره مبناي
انتخابي که شامل تعداد تجمعي سالهاي مورد مطالعه است
و بر اساس طول دوره آماري هر ايستگاه انتخاب شده
(مبناي محاسبه ميانگين) بوده است.
تجزيه و تحليل همبستگي مکاني شاخص هرست

شاخص موران ،مدل متفاوتي براي اندازهگيري آماره

Tian,

ميشود (.)Tian, 2019

بلندمدت

H

مقدار توان هرست است .با رسم آماره ) m (R/Sدر برابر

.

مثبت

را

نشان

ميدهند

خودهمبستگي فضايي بهشمار ميرود (.)Fu et al, 2014
دو نوع شاخص موران جهاني و موران محلي براي
مشخص نمودن همبستگي فضايي بين متغيرها وجود دارد
که کارايي آنها از يکديگر متفاوت است .شاخص موران
( .)Legros and Dube, 2014يکي از اساسيترين
شاخصهاي جهاني همبستگي ،شاخص موران است که
طبق رابطه ( )1بهدست ميآيد.

درجه

مقياس پايداري

شاخص هرست

درجه

مقياس ناپايداري

شاخص هرست

1

خيلي ضعيف

0/5>H>0/55

-1

خيلي ضعيف

0/45>H>0/55

2

نسبتاً ضعيف

0/55>H>0/65

-2

نسبتاً ضعيف

0/35>H>0/45

3

نسبتاً قوي

0/65>H>0/75

-3

نسبتاً قوي

0/25>H>0/35

4

قوي

0/75>H>0/80

-4

قوي

0/20>H>0/25

5

خيلي قوي

0/80>H>1/00

-5

خيلي قوي

0/00>H>0/20

()Tian, 2019
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جدول  .1طبقات عددي شاخص هرست بر اساس مقياسهاي پايداري و ناپايداري
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1 n
)̅∑h=1 ∑ni=1 whi (zh − z̅)(zi − z
W
= )I(d
1 n
∑ (z − z̅)2
n i=1 i
رابطه Xi ،ضريب متغير فاصلهاي يا نسبي در

(شکل  )2تغييرات دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sمقادير

واحدهاي ناحيهاي  iو  nتعداد واحدهاي ناحيهاي است.

مجموع بارش ساالنه را در ايستگاههاي مورد بررسي نشان

ضريب موران بين  -1تا  1متغير است .ضريب  -1به

ميدهد .شکل  2از قرارگيري مقادير لگاريتم گـام زماني

معناي تعامل فضايي منفي و ضريب  1معادل تعامل

در برابر لگاريتم انحراف معيار سريهاي زماني بهدست

فضايي مثبت است و در صورت فقدان تعامل فضايي،

آمده است .شيب خط برازش برابر با توان يا شاخص

Fu et al.,

هرست بوده و خطي بودن مقادير لگاريتم اين دو متغير

 .)2014شاخص موران بين مقادير  -1تا  +1محاسبه

نشاندهنده سري تصادفي با حافظه بلندمدت است

ميشود .مقدار  +1بيانگر الگوي کامالً تکقطبي

) .(Sheikh et al., 2019ضريب تبيين در تمامي

(خوشهاي) ،مقدار صفر بيانگر الگوي تجمع تصادفي يا

ايستگاههاي مورد بررسي باالي  90درصد است .حداکثر

چندقطبي و مقدار  -1بيانگر الگوي پراکنده است .هرچه

ضريب تبيين بهترتيب در ايستگاههاي آتشگاه و سياهپوش

اين ضريب مقدار باالتري داشته باشد ،بيانگر تجمع زياد

با مقدار عددي  99درصد و حداقل مقدار آن در ايستگاه

و هر چه مقدار پايينتري داشته باشد ،بيانگر پراکندگي

گيالنده با مقدار عددي  92درصد برآورد شده است.

است ( .)Fu et al, 2014در تحليل خـوشه و ناخـوشه

(شکل  ،)3تغييرات شاخص هرست را در ايستگاههاي

بودن که به شاخص انسلين موران 1نيز شناخته ميشود

بارانسنجي نشان ميدهد.

از ابزارهاي مفيد براي نمايش توزيع آماري پديدهها

با توجه به (شکل  ،)3شاخص هرست براي ايستگاههاي

در فضا ميباشد .همچنين محل مقادير زياد و کم خوشهها

بارانسنجي مورد بررسي با ميانگين  0/64بهدست آمد.

و ناخوشهها را در فضاي مورد مطالعه نشان ميدهد

حداکثر اين مقدار براي ايستگاه کوزهتپراقي برابر 0/89

).(Bahri and Khosravi, 2018

بوده است که نشان ميدهد مقادير بارش ساالنه در حوزه

()6
در اين

ضرايب مورد انتظار موران برابر صفر است (

نتايج و بحث


بارش

کوزهتپراقي داراي پويايي غيرخطي بوده و از حافظه

تغييرات مکاني شاخص هرست

پس از محاسبه مقادير شاخص هرست براي بارش و
دبي در  17ايستگاه بارانسنجي و  28ايستگاه آبسنجي
در منطقه مورد مطالعه ،مقادير مذکور بهروش وزني
معکوس فاصله ( )IDWدر نرمافزار

Arc Map 10.8

درونيابي شدند .در درونيابي بهروش وزندهي عکس
سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

فاصله يا  IDWفرض بر اين است که هر نقطه اندازهگيري
شده يک تأثير محلـي دارد که بـا افزايش فـاصله از آن
اين تأثير کاهش مييابد .بنابراين نقاط نزديکتر در
پيشبيني وزن بيشتري نسبت به نقاط دورتر خواهند
داشت و تأثير پديده مورد نظر با افزايش مسافت کاهش
مييابد ).(Siabi and Sanaeinejad, 2013

Anselin Local Moran I

بلندمدت برخوردار است .حداقل شاخص هرست براي
شمسآباد با مقدار عددي  0/48بهدست آمد که نشان از
عدم تداوم سري زماني دارد .ايستگاههاي پلالماس،
گيالنده ،سياهپوس و الي در مقياس پايداري خيلي
ضعيف ،نمين ،آبيبيگلو ،آتشگاه ،سرعين و نئور در مقياس
پايداري ضعيف ،ساميان ،اردبيل ،مال احمد و نير در
مقياس پايداري نسبتاً قوي و كوزهتپراقي ،هير و آالديزگه
در مقياس پايداري قوي قرار گرفتند .بر اساس ،مقادير
شاخص هرست ميتوان گفت که در استان اردبيل پايداري
بارش در ايستگاههاي مختلف از داراي مشابهت نيست که
به تغييرپذيري رژيم بارندگي ايستگاهها مرتبط است.
تغييرات مکاني شاخص هرست نشان ميدهد که مقادير

1

کاربرد شاخص هرست در تعیین حافظه طوالنیمدت سریهای زمانی بارش و دبی ایستگاههای منتخب استان اردبیل 121 /

بارش در دوره مورد مطالعه در بخشهاي مرکزي استان

داراي پايـداري نيست .امـا بايد اشاره شـود کـه در

ايستگاههاي ساميان ،اردبيل ،مالاحمد ،نير ،كوزهتپراقي،

گرايش مثبت را در آينده حفظ خواهد کرد ،زيرا مقدار

هير و آالديزگه داراي پايداري باال هستند که نشان از

شاخص هرست براي همه اين متغيرها بيشتر از 0/5

تداوم بارش و وجود حافظه بلندمدت در ايستگاههاي

بهدست آمد ) .(Tian. Et al., 2019شکل  ،4تغييرات

مذکور است .در همين راستا ،تغييرات شاخص هرست

مکاني شاخص هرست در ايستگاههاي بارانسنجي منتخب

 0/92براي شمال غرب چين بهدست آمد .آنها بيان کردند

استان اردبيل را نشان ميدهد.

که بارش ،تبخير و رواناب در شمال غرب چين احتماالً

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .2دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sحداکثر بارش ساالنه در ايستگاههاي بارانسنجي منتخب استان اردبيل
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شکل  .3تغييرات شاخص هرست در ايستگاههاي بارانسنجي منتخب استان اردبيل

با توجه به شکل  ،4نتايج حاکي از اين است که
تغييرات شاخص هرست در اکثر مناطق در مقياس پايداري

پراکندگي و ريسک  EDECدر ايستگاههاي بارانسنجي
منتخب استان اردبيل ارائه شده است.

ضعيف و بخشهايي از شمال شرقي و مرکزي در مقياس

با توجه به (شکل  ،)5ميانگين تجزيه و تحليل

پايداري نسبتاً قوي قرار گرفتهاند .در همين راستا ،تغييرات

پراکندگي براي ايستگاههاي بارانسنجي برابر با 0/50

شاخص هرست  0/65براي حوضه درياچه اروميه بهدست

محاسبه شد .حداقل و حداکثر اين مقدار بهترتيب براي

آمده است و مشخص شد که سريهاي زماني بارش و دبي

ايستگاه پلالماس برابر  0/10و ساميان با مقدار عددي

داراي تداوم بلندمدت نسبتاً متوسطي هستند

( Fathian and

 0/91بهدست آمد.

 .)Morid, 2012در شکل  5تغييرات مقادير تجزيه و تحليل

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

الف

ب

شکل  :5تغييرات مقادير تجزيه و تحليل پراکندگي (الف) و ريسک ( EDECب) در ايستگاههاي بارانسنجي منتخب استان اردبيل
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مقادير باالي شاخص مذکور بيانگر تغييرپذيري

موران هستند ،به عبارتي داراي مقادير مشابه از نظر مکاني

بيشتر مقادير بارش ساالنه در دوره آماري است که حاکي

هستند .در بقيه ايستگاهها مقدار شاخص موران منفي

از عدم قطعيت در مقادير آب در دسترس خواهد بود و نيز

هستند که به معني عدم مشابهت مقادير متغيرهاي مورد

احتمال وقوع دورههاي خشکسالي بسيار باالتر خواهد

بررسي بود و در حقيقت تشکيل خوشه ندادهاند.

بود .همچنين طبق نتايج ميانگين ريسک  EDECبراي
ايستگاههاي بارانسنجي برابر با  0/51محاسبه شد .حداقل



و حداکثر اين مقدار بهترتيب براي ايستگاه سد نئور برابر

شکل  ،7تغييرات دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sحداکثر دبي

با  0/42و کوزهتپراقي با مقدار عددي  0/65بهدست آمد.

ساالنه را در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل

در شکل  ،6نمودار گرافيکي شاخص همبستگي موران

نشان ميدهد.

دبي جريان آب

با توجه به شکل  ،7ضريب تبيين در تمامي

ارائه شده است.
Z

ايستگاههاي مورد بررسي باالي  90درصد است،

و مقادير  P-Valueخوشهاي بودن توزيع فضايي هرست را

بهنحويکه حداکثر ضريب تبيين در ايستگاههاي آبگرم،

در ايستگاههاي بارانسنجي را اثبات نمود .به عبارتي

دوستبيگلو و احمدکندي با مقدار عددي  99درصد و

ميتوان گفت که مقادير دادههاي شاخص هرست در

حداقل آن در ايستگاه آتشگاه با مقدار عددي  93درصد

ايستگاههاي بارانسنجي مورد مطالعه با همديگر همبستگي

بهدست آمد .شکل  ،8تغييرات مقادير شاخص هرست را

مکاني دارند .تمامي ايستگاهها بدون الگوي مشخص

در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل نشان

خوشهبندي هستند .بر اساس نتايج هير ،کوزهتپراقي و

ميدهد.

بر اساس نتايج شکل  ،6نتايج حاصل از امتياز استاندارد

شمسآباد و احمدکندي داراي مقادير مثبت شاخص

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .6نمودار گرافيکي شاخص همبستگي موران
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شکل  .6نمودار گرافيکي شاخص همبستگي موران

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .7تغييرات دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sحداکثر دبي ساالنه در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل
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ادامه شکل  .7تغييرات دامنه مقياسبندي شده ( )R/Sحداکثر دبي ساالنه در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل

آبسنجي با ميانگين  0/74بهدست آمد .حداکثر و حداقل

اكبرداوود ،اهل ايمان ،باروق ،دوستبيگلو ،شمسآباد،

اين مقدار بهترتيب براي ايستگاه نمين برابر  0/93و عموقين

ويالدرق و هير نسبتاً ضعيف ،آتشگاه ،اربابكندي،

با مقدار عددي  0/48بهدست آمد .در همين راستا ،وگا و

پلالماس ،سد نئور ،كوزهتپراقي و الي در مقياس پايداري

همکاران بازه تغييرات شاخص هرست را بين  0/38تا 0/63

نسبتاً قوي و آبگرم ،آالديزگه ،ايريل ،بوران ،پلسلطاني،

براي جنگلهاي باراني برزيل بهدست آوردند .آنها اذعان

احمدكندي ،درو ،ساميان ،سوال ،گيالنده ،مشيران ،نمين،

کردند اين مقادير نشاندهنده روند مداوم الگوهاي مرطوب

ننهکران و نير در مقياس پايداري قوي قرار گرفتند.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

با توجه به شکل  ،8شاخص هرست در ايستگاههاي

در آينده در منطقه است ) .(Vega et al., 2019ايستگاههاي
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در مجموع بر اساس نمودار جعبهاي ،دامنه تغييرات و

رفتار ديناميکي و غيرخطي بيان نمودهاند ،همخواني دارد.

نيز پراکنش مکاني ايستگاههايي با پايداري قوي و نسبتاً

) (Ansari ghojghar et al., 2021مقدار شاخص هرست

قوي ،ميتوان گفت که بيشتر ايستگاههاي واقع در

 0/5را براي مناطق غرب و جنوب غرب کشور بهدست

محدوده مرکزي استان داراي پايداري در مقادير دبي

آوردند .آنها اذعان کردند اين مقادير در واقع از واريانس

هستند که ميتواند بيانگر تداوم جريانهاي پرآبي و هم

کافي جهت تحليل روند سريهاي زماني برخوردار

وقوع دبيهاي حداکثر باشد .اين در حالي است که

هستند( .شکل  ،)9تغييرات مکاني شاخص هرست در

پيشبيني روند تغييرات در آينده نيازمند تحليلهاي بيشتر

ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل را نشان

در خصوص روند با استفاده از پيشبينيهاي اقليمي است.

ميدهد.

بايد اشاره شود که اثر تنطيمي احداث سد و يا

با توجه به (شکل  ،)9نتايج حاکي از اين است که

برداشتهاي انساني ميتواند تغييرپذيري دادههاي دبي

تغييرات شاخص هرست در بخشهاي شمالي و

جريان را از حالت طبيعي خارج نمايد که ميتواند بر روي

قسمتهايي از شرق و جنوب شرقي استان در مقياس

مقادير محاسباتي و در نتيجه پايداري جريان تأثير داشته

پايداري قوي و در بخشهاي غربي و قسمتهايي از

باشد؛ اما تحليلها با لحاظ اين پيشفرض و وجود اثرات

شمال شرقي و مرکزي در مقياس پايداري نسبتاً قوي قرار

اثرات مذکور انجام شده است .يافتههاي پژوهش حاضر با

دارد .در (شکل  )10تغييرات مقادير تجزيه و تحليل

نتايج ) (Farzin et al., 2020که مقادير باالي شاخص

پراکندگي و ريسک  EDECدر ايستگاههاي آبسنجي

هرست برابر  0/8را نشان از وجود حافظه بلندمدت و

ارائه شده است.

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

شکل  .8تغييرات مقادير شاخص هرست در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل

کاربرد شاخص هرست در تعیین حافظه طوالنیمدت سریهای زمانی بارش و دبی ایستگاههای منتخب استان اردبیل 127 /

شکل  .9تغييرات مکاني شاخص هرست در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل

ب

الف

شکل  .10تغييرات مقادير تجزيه و تحليل پراکندگي (الف) و ريسک ( EDECب) در ايستگاههاي آبسنجي منتخب استان اردبيل

پراکندگي براي ايستگاههاي آبسنجي مورد بررسي با

براي ايستگاه اهلايمان برابر با  0/39و ساميان با مقدار

ميانگين  0/50بهدست آمد .حداقل و حداکثر اين مقدار

عددي  0/68بهدست آمد .در شکل  ،11نمودار گرافيکي

بهترتيب براي ايستگاههاي پلالماس برابر  0/10و ساميان

شاخص همبستگي موران در ايستگاههاي آبسنجي ارائه

با مقدار عددي  0/91بوده است .همچنين طبق نتايج

شده است.

ميانگين ريسک  EDECبراي ايستگاههاي بارانسنجي برابر

سال يازدهم /شماره  /2زمستان 1400

با توجه به شکل  ،10بر همين اساس ،تجزيه و تحليل

با  0/56محاسبه شد .حداقل و حداکثر اين مقدار بهترتيب
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شکل  .11نمودار گرافيکي شاخص همبستگي موران

بر اساس نتايج شکل  ،11شاخص موران مشخص شد

 23/53 ،17/65 ،29/41 ،23/53درصد در مقياس پايداري

که مقادير مثبت شاخص  zبيانگر همبستگي مکاني ميان

خيلي

مقادير شاخص هرست در ايستگاههاي مورد مطالعه است

( ،)0/55>H>0/65نسبتاً قوي ( )0/65>H>0/75و قوي

که معنيداري آنها را نشان ميدهد .مقادير  p-valueکمتر

( )0/75>H>0/80قرار گرفتند .در اين ميان ،تنها 5/88

از  0/05نشاندهنده اين است که دادهها داراي ساختار و

درصد مربوط به ايستگاه شمسآباد در مقياس ناپايداري

همبستگي مکاني هستند .نتايج خوشهبندي نشان داد که

خيلي ضعيف ( )0/45>H>0/55دستهبندي شد .همچنين

ايريل در طبقه خوشهبندي زياد-زياد قرار گرفت و آتشگاه

شاخص هرست در ايستگاههاي آبسنجي با ميانگين

در خوشههاي کم-کم و مقادير مثبت شاخص موران

 0/74و انحراف معيار  0/12بهدست آمد .طبق تجزيه و

طبقهبندي شد .بقيه ايستگاههاي مورد مطالعه ،خوشههاي

تحليل  28ايستگاه آبسنجي مورد بررسي بهترتيب ،25

مشخصي تشکيل ندادند.

 50و  21/42درصد در مقياس پايداري نسبتاً ضعيف،

ضعيف

(،)0/5>H>0/55

نسبتاً

ضعيف

نسبتاً قوي ،قوي و  3/58درصد در مقياس ناپايداري خيلي
نتيجهگيري

ضعيف قرار گرفتند .در اين بين ،تنها ايستگاه عموقين در
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در اين پژوهش بهمنظور بررسي شاخص هرست و

مقياس ناپايداري خيلي ضعيف دستهبندي شد .در مجموع،

مقايسه ميزان تغييرات آن از دادههاي آماري  28ايستگاه

دامنه مقادير شاخص هرست و تغييرات مکاني آن در مورد

آبسنجي و  17ايستگاه بارانسنجي بر اساس دوره آماري

دادههاي بارش ساالنه نشان داد که مقادير بارش در دوره

مشترک  22ساله ( 1370تا  )1392استفاده شد .پس از

مورد مطالعه داراي پايداري مناسبي نيست .تغييرات مکاني

محاسبه شاخص هرست ،مقادير آن به روش وزني

شاخصهاي مذکور نشان داد که تفاوت مشخصي بين

معکوس فاصله ( )IDWپهنهبندي شد .نتايج نشان داد که

مناطق مختلف استان از نظر پايداري مقادير بارش و دبي

شاخص هرست براي ايستگاههاي بارانسنجي مورد

وجود دارد .اين در حالي است که بر اساس نمودار

بررسي با ميانگين  0/64و انحراف معيار  0/11بهدست

جعبهاي ،دامنه تغييرات و نيز پراکنش مکاني ايستگاههايي

آمد .در حالت کلي از  17ايستگاه مورد بررسي بهترتيب

با پايداري قوي و نسبتاً قوي ،بيشتر ايستگاههاي واقع در
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 در حالت کلي تداوم.تحقيقهاي قبلي متمايز مينمايد

محدوده مرکزي استان داراي پايداري در مقادير دبي

بلندمدت در سري زماني دبي قويتر از سري زماني بارش

هستند که ميتواند بيانگر تداوم جريانهاي پرآبي و هم

است و نياز به مطالعه يك دوره بلندمدتتري از دوره در

 قابل ذکر است که ارزيابي.وقوع دبيهاي حداکثر باشد

 بهمنظور داللت بهتر بر،نظر گرفته شده در اين تحقيق

 نيازمند،تغييرات پايداري مقادير بارش و دبي در آينده

 همچنين از آنجاييکه.وجود روند را ايجاب ميكند

پيشبيني مقادير بارش و دبي حداکثر و تحليلهاي بيشتر

 ميتواند انعکاس بهتري از رژيم،ارزيابي فصلي شاخصها

 مطالعه تغييرات، در مجموع.از طريق آزمون روند است

 از.جريان رودخانهها طي دورههاي متفاوت ارائه کند

مکاني شاخص هرست در خصوص دادههاي بارش و دبي

اينرو پيشنهاد ميشود که شاخص هرست در دوره زماني

 از طرفي ارزيابي.از نقاط قوت تحقيق حاضر است

.ماهانه نيز مورد بررسي قرار گيرد

همبستگي مکاني مقادير شاخص هرست از طريق محاسبه
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Abstract
Background and Aim: Ecosystems disturbances induced from social factors affect the
environmental changes, temperature, evapotranspiration, runoff production and flow
rate. In this regard, Hurst index has been used to analyze changes in hydrological
processes due to various factors. The Hurst index is known as an important feature for
analyzing hydrological effects. One of the most appropriate tests for long-term memory
detection is the rescaling range (R/S) test. The R/S test makes it possible to calculate
the self-similarity parameter H (Hurst), which measures the severity of long-term
dependence over a time series. Towards this, the present study was conducted to
determine the long-term memory using Hurst index for precipitation and discharge time
series throughout some selected stations in Ardabil Province, NW Iran.
Method: In the present study, long-term memory for annual precipitation and
discharge time series (1991-2013) in 17 rain gauges stations and28 river gauge stations
in Ardabil Province was assessed. The Hurst index computational values were
classified into five categories from very weak to very strong in terms of dependency
and scale of instability in the time series. Spatial correlation analysis of Hurst index
was performed using Moran index. The Hurst index values were then interpolated by
the inverse weighted distance (IDW) method in Arc Map 10.8.
Results: The results showed that the among 17 study stations, 23.53, 29.41, 17.65, and
23.53% respectively were classified in the stability scale of very weak (0.50<H<0.55),
relatively weak
(0.55<H<0.65),
relatively strong (0.65<H<0.75),
and
strong
(0.75<H<0.80). Meanwhile, only 5.88% including Shamsabad station were classified as
very weak (0.45<H<0.55) in terms of instability scale. According to the analysis of 28
hydrometric stations, 25, 50, and 21.42% were respectively relatively weak, relatively
strong, and strong, and 3.58% were very weak on the instability scale, respectively. In
the meantime, only the Amuqin Station was categorized with very poorly scale.
According to the results of Hir, KoozehTapraghi, Shamsabad and Ahmadkandi rain
gauge stations, a positive value of Moran index was found indicating similar values in
terms of location. In the other stations, the Moran index values are negative, inficating
non-similar valuses and no clusters were formed. The results of clustering in
hydrometric stations showed that Iril Station was in the high-high clusters and the
Atashgah Station was classified in the low-low clusters and positive values of Moran
index. The rest of the study stations did not form specific clusters.
Conclusion: The results showed that the Hurst index was obtained for the rainfall
stations with an average of 0.64 and a standard deviation of 0.11. The Hurst index was
also obtained in hydrometric stations with an average of 0.74 and a standard deviation
of 0.12. In general, the range of Hurst index values and its spatial variations on annual
precipitation data showed that precipitation values in the study period are not stable.
Spatial changes of the mentioned indicators showed that there is a clear difference
between different regions of the province in terms of stability of precipitation and
discharge. However, according to the box diagram, amplitude of changes and spatial
distribution of stations with strong and relatively strong stability, most stations located
in the central part of the province have stability in discharge values, which can indicate
the continuation of water currents and the occurrence of maximum discharges.
Keywords: Climate change, Dispersion analysis, Rescaling range (R/S), Time series
analysis
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