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چکيده
یک شبکه بارانسنجی بهینه برآورد واقع گرایانهای از میانگین یا پراکنش بارش نقطهای حوزه آبخیز دارد .گرچه افزایش تراکم شبکه باارانسانجی
موجب کاهش خطای برآورد میگردد اما تعداد ایستگاههای بیشتر بهمعنای هزینه نصب و نظارت بیشتر است .هدف از مطالعاه حارار ارزیاابی وراعیت
ایستگاههای بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روشهای زمینآمار و تئوری آنتروپی است .بدین منظور ورعیت آماری ایستگاههاای
این استان مطالعه و دوره آماری  9731تا  9711بهعنوان پایه زمانی مشترک انتخاب و همگنای ،وجاود روناد در ساری زماانی دادههاا و کفایات تعاداد
بارانسنجها در شبکه بارانسنجی بررسی شد .سپس با استفاده از روش کریجینگ ،نقشههای درونیابی بارش ساالنه و خطای اساتاندارد آنهاا در دوره
موردمطالعه تهیه و سهم هر ایستگاه در کاهش یا افزایش خطا در شبکه بارانسنجی با حذف هر ایستگاه بررسی شد .با استفاده از مفهوم آنتروپی ،کارایی
شبکه بارانسنجی منطقه موردمطالعه ارزیابی و مقادیر شاخصهای آنتروپی محاسبه گردید .در نهایت ارزش و اهمیت ایستگاههای بارانسنجی با استفاده
از شاخص اطالعات خالص تبادلی سنجیده شد .نتایج این مطالعه ،همگنی دادهها و عدم وجود روند معنیدار در سری دادهها را نشان داد .نتایج محاسابه
خطای کریجینگ نشان داد که با حذف ایستگاه آب ترکی مقدار خطا  3/37و با حذف هریک از ایستگاههای شهرکرد ،بروجن و باارز مقادار خطاا 3/39
افزایش مییابد ،لذا از اهمیت باالتری نسبت به سایر ایستگاهها برخوردارند .طبق نتایج شاخص اطالعات خالص تبادلی ایستگاههای باارده ،باره مارده و
دزکآباد بهترتیب با رتبههای  9تا  7دارای انتقال و دریافت اطالعات و ارزش حفظ بیشتری نسبت به سایر ایستگاهها بودند.
واژههای کليدی :انتقال اطالعات ،بارش ساالنه ،درونیابی ،زمینآمار ،شبکه بارانسنجی
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دادههای بارندگی ،کاربردهای مختلفای در مادیریت مناابع آب از
جمله تجزیهوتحلیل و ارزیابی بودجه آب ،تجزیهوتحلیل و پایشبینای
فرکانس سیل ،تخمین جریان رودخانه و طراحی سازههای هیدرولیکی
دارند .هیدرولوژیستها معموالً ملزم به تخمین میزان متوسط بارش در
گستره حوره آبریز و/یا بارندگی نقطهای در مکانهای نموناهبارداری
نشده ،از اندازهگیریهای نمونه مشاهده شده در مکاانهاای همساایه
هستند .این کار با یک شبکه بارانسنجی طراحای شاده امکاانپاذیر

 9و  -2بهترتیب دانشجوی دکتری و استادیار گروه مهندسی طبیعت ،دانشکده منابع
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است ( .)9تراکم و توزیع بهینه بارانسنجها در شبکه بارانسنجی نقش
بهسزایی در موفقیت بیشتر طرحهای آبی و استفاده مؤثر از اطالعاات
ایفا میکند ( .)92یک شبکه باارانسانجی قابال اطمیناان ،دادههاای
بارندگی سریع و دقیق را ارائه میدهد کاه بارای طراحای ساازههاای
هیدرولیکی قابل اجرا و اقتصادی در کنترل سیل بسیار مهم است (.)9
بنابراین شبکه بارانسنجی با طراحی خوب بایاد شاامل تعاداد کاافی
بارانسنج باشد که نشاندهنده تنوع مکانی و زماانی بارنادگی ( )73و
قادر به تخمین بهتر بارش با تعداد مناسب ایستگاهها در حوره آبریاز
باشد ( .)29این درحالی است که استفاده از دادههاای نادرسات باارش
ممکن است منجر به خطاهای قابل تاوجهی در طراحای پاروژههاای
منابع آب و در نهایت منجر به خسارات جاانی و ماالی قابال تاوجهی
شود .بنابراین ،شناسایی و انتخاب بهترین پیکربندی شبکه باا داشاتن
تعداد و مکانهای مطلاوب ایساتگاههاای باارانسانجی ،تنهاا هادف
طراحی شبکه است ( .)9میتوان با حذف ایستگاههای ارافی برای به

057

نشریه آب و خاك ،جلد  ،35شماره  ،5آذر  -دي 1400

حداقل رساندن هزینه یا با گساترش شابکه باا نصاب ایساتگاههاای
ارافی برای کاهش عدم قطعیت برآورد ،مشاکالت را برطارف نماود
(.)29
بااهطااور کلاای باارای ارزی اابی و طراح ای شاابکه ایسااتگاههااای
بارانسنجی از روشهای آماری ،درونیابی مکانی ،تئاوری مبتنای بار
اطالعات و ترکیبی استفاده میگردد ( .)22کاربرد روشهای درونیابی
زمینآمار در سه دهه گذشته با استفاده از مقاادیر نقطاهای یاا مقاادیر
منطقهای ،با در نظر گرفتن کوواریانس بوده است .تکنیک درونیاابی
مکانی ،امکان تخمین دادهها را در هر مکاان در حاوزه آبخیاز فاراهم
میکند ( 93 ،1و  .)91روشکریجیناگ 9باهدلیال کااربردی باودن و
فراهم نمودن واریانس تخمین بیشتر موردتوجاه باوده اسات ( )9و باا
توجه به مختصات مکانی میتواند بهصورت غیرخطای اساتفاده گاردد
( .)3این روش در طراحی شبکه بارانسانجی کاربردهاای گساتردهای
دارد .از ویژگیهای مهم این روش ارائه خطای کریجیناگ اسات کاه
مبنای طراحی شبکه بارانسنجی تشکیل میدهاد .پیکربنادی بهیناه
شبکه را میتوان با به حداقل رساندن خطاای کریجیناگ کاه شاامل
یک فرآیند جستجوی علمی برای یافتن ترکیبی بهینه از تعداد و مکان
مناسب ایستگاههای تولیادکنناده حاداقل خطاای کریجیناگ اسات،
بهدست آورد ( .)9چهار هدف مختلا در طراحای و ارزیاابی مطلاوب
شبکه بارانسنجی با استفاده از روش زمین آماری مبتنی بر کریجینگ
شامل گسترش شبکه بارانسنجی موجود با ایستگاههای ارافی بارای
دستیابی به تراکم شبکه مناسب برای کاهش عدم قطعیت بارآورد (،2
 23 ،1و  ،)77شناسایی و استقرار مکان بهینه ایستگاههای بارانسنجی
ارافی در شبکه برای بهباود دقات تخماین ( 1و  ،)23اولویاتبنادی
ایستگاههای بارانسنجی با توجه به ساهم آنهاا در کااهش خطاا در
شبکه ( 92 ،93و  )73و انتخاب زیرمجموعهای از ایستگاههای بهیناه
از شبکه بارانسانجی متاراکم موجاود بارای دساتیابی باه اطالعاات
2
مطلوب بارندگی ( )21میباشند .روش پرکاربرد دیگر ،تئوری آنتروپی
است که بهطور خاص از دهه  9133بهطور گستردهای بارای طراحای
شابکه جمااعآوری دادههااای هیادرولوژیکی و ارزیاابی عاادم قطعیات
پذیرفته شده است ( .)91در بسیاری از مطالعات ،روش کریجیناگ باه
تنهایی برای طراحی شبکه بارانسنجی استفاده شاده اسات (،92 ،93
 23و  .)77برخ ای مطالعااات نیااز از روش کریجینااگ در ترکی اب بااا
روشهای دیگر مانند آنتروپی ( 1و )73و تحلیل عااملی چناد مت یاره
( )21برای طراحی شبکه استفاده کردند .کسایی رودسری و همکااران
( )97تراکم شبکه ایساتگاههاای باارانسانجی اساتانهاای خراساان
رروی ،شمالی و جنوبی را در دو حالت مجزا و پیوساته باا اساتفاده از

روش زمااین آماااری بررساای نمودنااد .زناادکریمی و همکاااران ()71
بهمنظور تحلیل مکانی و بهینهسازی شبکه ایستگاههای باارانسانجی
استان کردستان از روشهای زمینآماار بار مبناای واریاانس خطاای
کریجینگ استفاده نمودند .شهیدی و همکاران ( )73در طراحی شبکه
پایش ایستگاههای بارانسانجی حوراه آبریاز دریاچاه ارومیاه ،روش
آنتروپی را به کار بردند و با رتبهبندی ایساتگاههاای شابکه ،انتقاال و
دریافت اطالعات ایستگاهها را بررسی نمودناد .در مطالعاه ولایپاور و
همکاران ( )72بهمنظور بهینهسازی شبکه بارانسانجی حوراه آبریاز
شرق دریاچه ارومیاه از آنتروپای اطالعاات اساتفاده و ایساتگاههاای
مهمحوزهآبخیز را تعیین نمودند .میشرا و کولیبالی ( )22باا اساتفاده از
سه اصطالح آنتروپی (حاشیهای ،مشترک و انتقال اطالعاات) طراحای
شبکه ایستگاههای اندازهگیری جریان رودخانه را در حوزههاای آبخیاز
مختل کانادا بررسی کردند .یه 7و همکااران ( )73باهمنظاور اصاالح
شبکه بارانسنجی در تایوان از دو روش آنتروپی و کریجینگ اساتفاده
نمودند .شقاقیان و عابادینی ( )21بارای اولویاتبنادی ایساتگاههاای
بارانسانجی از نظار محتاوای اطالعاات در منطقاه دشاتی واقاع در
استانهاای کهکیلویاه-بویراحماد و خوزساتان ،ترکیبای از ابزارهاای
زمینآماری و تجزیه به عامل را همراه با یک روش خوشهبندی بهکار
بردند .آدهیکاری و همکاران ( )9با اساتفاده از روش کریجیناگ یاک
شبکه بارانسنجی مطلاوب در حوراه آبریاز رودخاناه یاارا میاناه در
ویکتوریاا ،اساترالیا طراحای نمودنااد کاه کااهش خطاای کریجینااگ
بهعنوان شاخصی برای موقعیت مکانی بهینه ایستگاهها در نظر گرفته
شد .خو و همکاران ( )71رویکردی را براساس کریجیناگ و آنتروپای
برای تعیین یک طراحای مطلاوب شابکه در شاهر شاانگهای ،چاین
پیشنهاد کردند .این رویکرد نه تنها از روش کریجینگ بهعناوان یاک
روش درونیابی برای تعیین دادههای بارندگی در مکانهای فاقد آماار
استفاده میکناد بلکاه دارای حاداقل خطاای اساتاندارد کریجیناگ و
حداکثر محتوای اطالعات خالص ( 2)NIاست.
کاربردهای متعددی در تئوری آنتروپی در علوم زمین موجود است
اما در این مطالعه به حالت مقایسهای این تئاوری در کناار زماینآماار
برای شناخت طرح شبکههای بارانسجی استفاده شده است .در استان
چهارمحال و بختیااری باهعناوان سرمنشااد دو رود بازرا کاارون و
زایندهرود بارش عنصر علمی مهمی است و باه لحااک کااربرد نیاز در
بخشهایی از استان تراکم ایساتگاهی ناامطلوب و در برخای منااطق
ایستگاههای مازاد وجود دارد که من حیث هزینه سااخت و نگهاداری
قابل توجه است .لذا هدف از مطالعه حارر ،ارزیابی شبکه ایستگاههای
بارانسنجی با استفاده از روشهای زماینآماار و تئاوری آنتروپای در
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بیاتی و عبدالهی ،ارزیابی مقایسهاي شبکه ایستگاههاي بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاري با استفاده از كریجینگ و آنتروپی

استان چهارمحال و بختیاری میباشد .با حاذف هار ایساتگاه و تهیاه
نقشههای خطای درونیابی کریجینگ ،سهم هر ایستگاه در کاهش یا
افزایش خطا در شبکه بارانسنجی بررسی و در مناطق با خطای زیااد
نصب ایستگاه جدید پیشنهاد میگردد .همچناین باا محاسابه مقاادیر
شاخصهای آنتروپی و شاخص اطالعات خالص تبادلی ایساتگاههاای
دارای انتقااال و دریافاات اطالعااات و ارزش حفااظ بیشااتر مشااخص
میشوند.

مواد و روشها
منطقه موردمطالعه

استان چهارمحالو بختیاری باا مسااحت  93721کیلومترمرباع در
جنوب غربی ایران و بین ʹ 21°21تا ʹ 19°21طول شارقی و ʹ79°31
تا ʹ 72°21عرض شمالی قرار دارد (شاکل  .)9ایان منطقاه از سامت
شمال و شرق به استان اصفهان ،از غرب به استان خوزستان ،از جنوب
به استان کهگیلویه و بویراحمد و از شمال غارب باه اساتان لرساتان
محدود شده است .حداقل و حداکثر ارتفاع در این منطقه  333و 2913
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متر میباشد .براساس تقسیمبندی کوپن ،اقلیم این اساتان در ناواحی
شرقی معتدل و سرد با تابستانهای گرم و خشک ،در ارتفاعات 2133
تا  7333متری معتدل سرد و تابستانهای خشاک ،در ناواحی غربای
نیمه گرمسیری با تابستانهای گرم و خشک و در ارتفاعاات بایش از
 7333متری اقلیم ارتفاعات میباشد که پوشیده از بارفهاای دائمای
است .در مرکز استان (شاهرکرد)  93روز از ساال هماراه باا بارف یاا
مخلوط برف و باران و بیشترین فراوانی این پدیده در کوهرنگ باا 17
روز از سال میباشد .تعداد روزهای یخبندان در سال در نواحی مختل
استان متفاوت است ،کمترین آن باه مادت  17روز باهطاور متوساط
سالیانه در لردگان و بیشاترین آن در دزک باا  923روز مایباشاد (.)3
همچنین میانگین بارندگی ساالنه  133میلیمتر است که میتواند بین
 213میلیمتر در شرق و جنوب شارقی و  9233میلایمتار در شامال
غربی استان مت یر باشد .میانگین دمای ساالنه نیز بین  1تا  21درجاه
سانتیگراد ،حداکثر دمای مطلق  23درجه ساانتیگاراد (در لردگاان) و
حداقل دمای مطلق  -77درجه سانتیگراد (در چلگرد) میباشد (.)71

شکل  -1نقشه موقعيت منطقه موردمطالعه و ایستگاههای بارانسنجی
Figure 1- The location map of rain gauge stations in the study area

بهمنظور انجام این مطالعه دادههاای باارش در مقیااس روزاناه از
شرکت سهامی آب منطقهای استان چهارمحاال و بختیااری واقاع در
شهرکرد جمعآوری و بعد از آزمونهای آماری ،ساری زماانی سااالنه
دادهها تهیه شد .با بررسی وراعیت آمااری ایساتگاههاا ،دوره آمااری

 9731تا  9711بهعنوان پایه زمانی مشترک و  23ایستگاه بارانسنجی
دارای آمار کاملتر برای انجام پژوهش انتخاب شدند .همگنی دادههاا
با استفاده از روشهای آزمون جارم ماااع و رسام هیساتوگرام در
نرمافزارهای اکسل و  SPSSبررسی شد .در هیساتوگرام دادههاا ،اگار
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تعداد دادههایی که در یک بازه مشخص قرار میگیرند از بقیه باازههاا
بیشتر باشد ،هیستوگرام تک نمایی میباشد که نشان میدهاد دادههاا
همگن و مربوط به یک جامعه آماری هستند .نماا ،باازهای اسات کاه
بیشترین تعداد دادهها را در خود جای میدهد ( .)2سپس وجود یا عدم
وجود روند در سری زماانی دادههاا بررسای شاد .در اغلاب مطالعاات
هیدرولوژیکی روشهای ناپارامتری بهدلیل مناسب بودن بارای ساری
دادههای با توزیاع غیرنرماال و یاا دارای دادههاای گمشاده اساتفاده
شدهاند .این روشها بر خالف روشهای پارامتری حساسیت زیادی به
دادههای پرت ندارند که این یکی دیگر از مزایای این روشها میباشد
( .)21یکی از آزمونهای ناپاارامتری ،آزماون اساپیرمن اسات کاه در
اوایل دهه 9133میالدی توسط چارلز اسپیرمن توسعه داده شد .در این
آزمون ،بعد از مرتبسازی دادهها بهصورت صعودی ،بارای هار کادام
رتبه از  9تا  nدر نظر گرفته میشود .سپس دادهها بهصورت تااریخی
مرتب و رتبههای هر کدام () )R(Xiمقابل آنها درج میشاود .مقادار
آماره  Dبرای مجموعه دادهها و آمااره اساپیرمن ( )ZSRباا اساتفاده از
روابط زیر محاسبه میشاود کاه در آن  Dدارای توزیاع نرماال اسات
(:)73
()9
()2
()7

6 ∑ni=1[R(Xi ) − i]2
)n(n2 − 1
1
= )V(D
n−1
D
= ZSR
)√V(D
D=1−

فرض صفر یکنواختی توزیع و مستقل بودن دادهها و فرض مقابل
آن روند افزایشی یا کاهشی دادههاا در نظار گرفتاه مایشاود .بعاد از
مقایسه مقدار آماره  tبا مقدار بحرانی حاصله از جادول (باا توجاه باه
درجه آزادی  n-2و سطح معنیداری) چنانچه مقادار قادرمطلق آمااره
اسپیرمن از مقدار  tجدول بزرگتر بوده فرض صافر رد شاده و دادههاا
دارای روند خواهد بود ،در غیراینصاورت دادههاا فاقاد روناد معنایدار
هستند .در مرحله بعد ،کفایت تعداد بارانسنجها در شبکه بارانسانجی
بررسی میگردد .تعداد کام باارانسانجهاا در یاک منطقاه ،تخماین
غیردقیق بارندگی و تعداد بیش از حاد ،مخاارج اراافی را در بار دارد
خواهند داشت .بسته به درجه دقت تخمین بارندگی ،رابطاه ( )2بارای
تعیین تعداد مطلوب ایستگاههای بارانسنجی استفاده میشود (:)2
()2
()1
()3
()3
()1

Cv
N = ( )2
E
100 S
= Cv
̅
P
∑(𝑃 − 𝑃̅ )2
̅𝑛 ̅̅̅2
√=S
√ = ] [𝑃 − (𝑃̅ )2
𝑛−1
𝑛−1
∑ P2
n
∑P
̅
=P
n
̅̅̅
= P2

که در آن N ،تعداد ایستگاههاای باارانسانجی الزم Cv ،راریب
ت ییرات بارندگی منطقه بر اساس تعداد ایستگاههای موجود و دادههای
آماری آنها E ،درصد اشتباه مجاز در تخمین میانگین بارندگی منطقه،
 Sانحراف از معیار و ̅ Pمتوسط بارندگی ساالنه n ،تعداد ایستگاههاای
̅̅̅ متوساط مجاذورات بارنادگی سااالنه P ،مقادار بارنادگی
موجود𝑃2 ،
ساالنه در هر ایستگاه و  ∑ Pمجموع بارندگی ساالنه در ایستگاههاای
موجود میباشند (.)2
روش زمینآمار

دادههای بارانسنجی ،مربوط به اندازهگیری باران در یاک نقطاه
بوده (بارش نقطهای) که این دادهها باید به کل محدوده پوششدهنده
تعمیم داده شاوند .از خطاهاایی کاه بار روی دادههاای نقطاهای باار
میشود ،خطای نحوه درونیابی آنها برای تهیه نقشههای رساتری و
بیشتر باهدلیال انتخااب روش نامناساب درونیاابی اسات .از جملاه
روشهای درونیابی شاامل درونیاابی خطای ،9وزندهای معکاوس
فاصله ،2کریجینگ و کوکریجینگ 7مایباشاد .ایان روشهاا توساط
محققان بسیاری بررسی شده است که غالب آنها روش کریجینگ را
مناسبترین روش معرفی کردهاند ( .)7ویژگی منحصربهفرد این روش
برآورد خطا عالوه بر تخمین مت یر است .با مشخص شدن قسمتهای
دارای خطای بیشتر ،برای کاهش خطا میتوان در این قسامتهاا از
دادههای بیشتری اساتفاده کارد ( .)23کریجینگیاک برآوردگرخطای
است که رابطه آن بهصورت زیر است:
n

()1

) Z = ∑ wi z(xi
i=1

که در آن Z ،مقدار مت یر مکانی برآوردشاده z(xi) ،مقادار مت یار
مکانی مشاهده شده در نقطه و  wiوزن آماری اختصاص داده شده باه
نمونه  xiو  nتعداد نمونههای قرار گرفته در همسایگی نقطه ماوردنظر
میباشند .بهمنظور درونیاابی دادههاای باارش از نارمافازار سیساتم
اطالعات جامع آب و زماین  2ILWISو روش کریجیناگ سااده و از
بین مدلهای مختل دایرهای ،نمایی ،گاوسی ،توانی ،درجه دوم گویا،
کروی و موجی از مدل کروی استفاده شد .مزیت استفاده از این روش
و نرمافزار  ILWISایجاد نقشههای رستری خطای درونیاابی اسات.
در مجموع  313نقشه بههمراه نقشههای خطای آنها برای  93ساال
تهیه و برای بررسی سهم هر ایستگاه در مقدار خطا ،در هر گام یکای
از ایستگاهها حذف و نقشهها تهیه شدند .سپس میاانگین نقشاههاای
1- Linear Interpolation
2- Inverse Distance Weighted
3- Co- Kriging
4- Integrated Land and Water Information System
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خطااا بااا اسااتفاده از اباازار  Mean Calcدر ناارمافاازار باایالن آب
 WetSpass-Mمحاسبه شد.

مفهوم آنتروپی برای اولین بار توسط شانون در سال  9121معرفی
شد که طبق تعری برای دو مت یر گسسته  xو  yکاه xi, i=1,2,3,
 …, nو  ،yj, j=1,2,3, …, mدر هماان فااای احتماال باشاند،
هرکدام یک احتمال گسسته وقوع ) ،p(xiاحتمال وقاوع مشاترک ،xi
) yjp(xi, yjو احتمال رخ دادن  xiبهشرط ) yjp(xi│yjدارند (.)79
()93

i=1

)) E(I(xامید ریاری دادهها و ) H(xمعیاری برای سنجش عدم-
قطعیت دادهها است .اگر  Xیک مت یار قطعای باشاد ،احتماال اینکاه
مقدار خاصی را به خود اختصاص دهاد یاک و احتماال ساایر مقاادیر
جایگزین دیگر صفر است .لذا  H(x)=0میتواند بهعناوان حاد پاایین
مقادیر توابع آنتروپی فرض شود ،یعنای عادم قطعیات وجاود نادارد و
سیستم کامالً نظمیافته است ( .)72آنتروپی مشترک بیانگر اطالعااتی
است که در  xو در  yوجود دارند و بهصورت زیر محاسبه میشود:
()99

∞

i=1 j=1

()92

∞

)H(x|y

∞

) = − ∑ ∑ p(xi |yj ) ln p(xi |yj
i=1 j=1

آنتروپی انتقال اطالعات ،کاهش در عدم قطعیت در  xبا توجه باه
آگاهی از مت یر تصادفی yاست و میتواناد باهعناوان اطالعااتی از x
تعری شود که در  yموجود هستند (.)27
∞

()97

∞

) p(xi , yj
( T(x, y) = − ∑ ∑ p(xi , yj ) ln
)
) p(xi )p(yj
i=1 j=1

) p(xاحتماال وقاوع  xو ) p(x,yاحتماال وقاوع مشااترک  xو y

هستند .الزم به ذکر است که ) )99( T(x,y)=T(y,xکه بهصورت زیر
محاسبه میشود:

)T(y, x) = H(y) + H(x) − H(y, x

)T(x, y
)H(x, y

= ITI

اطالعات دریافتی  xاز  yبهصورت ) R(x,yو اطالعات ارساالی از
 xبه  yبهصورت ) S(x,yو اطالعات دریافتی و ارساالی ایساتگاه  iام
) R(iبهصورت زیر بیان میشود:
()91

)T(x, y
)H(x

= )R(x, y

()23

)T(x, y
)H(y

= )S(x, y

()29

))𝑖(̂𝑥 R(i) = R(x(i).
𝐼−1

()22

∞

آنتروپی شرطی برای دو مت یر تصادفی  xو  yبیانگر اطالعااتی از
مت یر  xاست که در مت یر  yموجود نمیباشد (.)27

)T(y, x) = H(y) − H(y|x

()91

)H(x, y

) = − ∑ ∑ p(xi , yj ) ln p(xi , yj

)T(x, y) = H(x) + H(y) − H(x, y

انتقال اطالعات با استفاده از شاخص انتقال اطالعات نرمال ()ITI
نیز بیان میشود که نشاندهنده میزان اطالعات استاندارد منتقل شده
از یک مکان به مکان دیگر است .طبقهبندی میزان انتقاال اطالعاات
در جدول  9مشاهده میشود.

∞

) E(I(x)) = H(x) = − ∑ p(xi ) ln p(xi

)T(x, y) = H(x) − H(x|y

()92
()91
()93
()93

روش تئوری آنتروپی
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)𝑖( 𝑗𝑏 × )𝑖( 𝑗𝑦 ∑ x(i) = a(i) +
𝑗=1

که ) y(iماتریس دادهها از تمام ایستگاههای دیگار و ) a(iو
پارامترهای رگرسیون بین ایساتگاه  iام و تماام ایساتگاههاای دیگار
ماایباشااد کااه بااهصااورت خطاای باارازش داده شااده اساات .مقااادیر
بزراتر )R(iو ) S(iبهترتیب نشااندهناده دریافات و ارساال بیشاتر
اطالعات بین ایستگاه  iام و سایر ایستگاههای شابکه و ارزش بیشاتر
ایستگاه یاد شده هستند که حفظ و نگهداری ایساتگاه مزباور توصایه
میگردد ( .)21در نهایت شاخص اطالعات خالص تبادلی () )N(iاست
که ارزش هر ایستگاه را میسنجد .کمترین میزان ) ،N(iکمترین رتبه
و اهمیت را در شبکه پایش به خود اختصاص خواهد داد (.)91
()27
)N(i) = S(i) − R(i
در این پژوهش باا اساتفاده از تئاوری آنتروپای ،ارزش و اهمیات
ایستگاههای بارانسنجی استان چهارمحال و بختیااری ماورد ارزیاابی
قرار گرفت.
)b(i

جدول  -1طبقهبندی مقادیر شاخص انتقال اطالعات
Table 1- Classification of information transfer index values

درجه اهميت منطقه

مقادیر شاخص

The degree of importance for the region
کمبود شدید Severe deficit

Index values
0-0.2

کمبود Deficit

0.2-0.4

متوسط Medium

0.4-0.6

باالی متوسط Above average

0.6-0.8

مازاد Surpluse

<0.8
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بدین ترتیب تعداد ایستگاههای بارانسنجی بهینه در منطقه ماورد
مطالعه جهت سنجش ت ییرات بارندگی در منطقه مشخص مایگاردد.
اولین گام صورت گرفته در این قسمت ،تعیین رابطه خطای باین هار
ایستگاه با سایر ایستگاهها بود که باا اساتفاده از روش حاداقل کاردن
مربعات خطا با روش برنامهریزی خطای در نارمافازار اکسال صاورت
گرفت .بنابراین برای هار ایساتگاه باارانسانجی یاک رابطاه خطای
بهصورت  y= B + C1X1 + C2X2 + … + Cn Xnبهدست آمده کاه
در آن  yمقدار تخمینی بارش در ایستگاه موردنظر برحسب میلایمتار،
 X1, X2,…, Xnمقادیر بارش در سایر ایستگاهها برحسب میلیمترB ،
و  C1, C2,…,Cnنیز ررایب ثابت هر معادله میباشند .سپس مقاادیر
شبیهسازی شده بارندگی ساالنه هر ایستگاه با استفاده از رابطه مربوط
به همان ایستگاه محاسبه شاد .در مرحلاه بعاد ،کاد محاسابات روش
آنتروپاای در ناارمافاازار برنامااهریاازی  Matlabاجاارا و بااا اسااتفاده از
خروجیهای این برنامه ،شااخصهاای آنتروپای در نارمافازار اکسال
محاسبه شد.

نتایج و بحث
نتااایج بررساای همگناای دادههااا بااا دو روش هیسااتوگرام و جاارم
مااع همگنی دادههاای بارنادگی هماه ایساتگاههاا را نشاان داد.
بهدلیل زیاد بودن تعداد ایستگاهها از هر روش یک نمودار در شاکل 2
ارائه شده است .طبق شکل هیستوگرام ایستگاه بهشتآباد تک نماایی
و نشاندهنده همگنی دادهها میباشد .در بررسای همگنای دادههاا باا
اسااتفاده از روش جاارم مااااع فاارض شااده اساات کااه دادههااای
ایستگاههاای ساینوپتیک همگان هساتند .نماودار بارنادگی تجمعای
ایستگاه هاای گنادمان و ایساتگاه ساینوپتیک مجااور خاود (ایساتگاه

بروجن) نشان داد که با وصل کاردن نقااط حاصاله ،خطای مساتقیم
حاصل میشود که نشاندهنده همگنای دادههاای بارنادگی ایساتگاه
گندمان ،نسبت به ایستگاه مجاور خود بود.
طبق نتایج آزمون اسپیرمن ،دادههاای هماه ایساتگاههاا در دوره
آماری موردبررسی ،در سطح اطمینان  11درصد فاقاد روناد معنایدار
بودند .از آنجا که دادههای بارش بازسازی نشدند و در برخی ساالهاا
بهدلیل سال تأسیس متفاوت آنها فاقد آمار بودناد ،باتوجاه باه تعاداد
دادههای هر ایستگاه و متفااوت باودن درجاه آزادی آنهاا ،مقاادیر t
متفاااوتی داشااتند .باارای درجااه آزادیهااای  92 ،97 ،99 ،93و 91
بهترتیب  tبرابر  2/11 ،7/39 ،7/99 ،7/93و  2/13بود .باهطاور کلای
محدوده مقادیر  Dبین  -3/39تاا  3/27و  ZSRباین  -2/13تاا 3/31
بود که از  tجدول کوچکتر و نشاندهنده یکناواختی توزیاع و مساتقل
بودن دادههای این ایستگاهها بود .نتایج بررسای تعاداد ایساتگاههاای
بارانسنجی الزم نیاز باا مقاادیر متوساط بارنادگی سااالنه  327/2و
رریب ت ییرات  71/92نشان داد کاه اگار درصاد اشاتباه مجااز را 1
درصد در نظر بگیریم ،تعداد  39ایستگاه باارانسانجی الزم اسات .باا
توجه به اینکه  23ایستگاه برای این پژوهش موجود بوده 91 ،ایستگاه
بارانسنجی دیگر مورد نیاز است.
ارزيابی شبکه ايستگاههای بارانسنجی با روش آنتروپی

جدول  2مقادیر محاسباتی شاخصهای آنتروپی را نشان میدهاد.
بیشترین مقدار ) H(xدر دادههای ایساتگاه ارمناد ( )7/23و کمتارین
مقدار آن در ایستگاه عباسآباد ( )2/21مشاهده شد.

شکل  -2نمودارهای هيستوگرام بارندگی ایستگاههای بهشتآباد و گندمان
Figure 2- Rainfall histogram charts for the Beheshtabad and Gandoman stations
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از آنجا که ) H(xمعیاری برای سنجش عدم قطعیت دادههاسات،
لذا عادم قطعیات در دادههاای ایساتگاه ارمناد بیشاتر و در ایساتگاه
عباسآباد کمتر است .کمتارین مقادار شااخص  ،Niکمتارین رتباه و
اهمیت را در شبکه بارانسنجی دارد .لذا مقادیر این شاخص بهترتیاب
نزولاای مرتااب و بااه هاار ایسااتگاه یااک رتبااه اختصاااص داده شااد.
ایستگاههای بارده ،بره مرده و دزکآباد بهترتیب رتبههای  9تا  7را در
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مورد انتقال اطالعات بارندگی دریافت کردند که نشاندهنده انتقاال و
دریافت اطالعات بیشتر یا ارزش حفظ بیشتر نسبت باه ایساتگاههاای
دیگراست .از طرفای ایساتگاههاای دورک انااری ،آب ترکای و چلاو
کمترین ارزش و اعتباار را از نظار تباادل اطالعاات بارنادگی کساب
کردند.

جدول  -2مقادیر برخی شاخصهاي آنتروپی و رتبهبندی ایستگاههای بارانسنجی متعلق به سازمان هواشناسی در منطقه بر اساس شاخص Ni
Table 2- Values of some entropy indices along with ranking of rain gauge stations related to the Meteorological Organization
in the area based on the Ni index

رتبه
Rank
38
13
42
27
19
1
33
17
2
11
30
10
8
41
23
35
3
31
20
43
21
14
6
4
9
7
18
22
40
37
5
24
16
29
25

Ni

ITI

)T(x,y

)H(x

-0.037
0.01
-0.055
-0.004
0
0.093
-0.016
0.001
0.084
0.014
-0.005
0.014
0.021
-0.048
-0.001
-0.025
0.038
-0.008
0
-0.064
0
0.006
0.024
0.035
0.016
0.023
0.001
0
-0.047
-0.036
0.024
-0.001
0.001
-0.005
-0.002

0.76
0.87
0.84
0.76
1.00
0.62
0.73
0.67
0.63
0.63
0.80
0.86
0.86
0.62
0.73
0.66
0.63
0.85
0.71
0.63
0.85
0.71
0.68
0.72
0.55
0.83
0.81
0.74
0.92
0.79
0.55
0.93
0.62
0.86
0.77

2.32
3.01
2.56
2.70
3.12
2.33
2.55
2.51
2.14
2.39
2.72
2.56
2.87
2.05
2.32
2.16
2.32
2.67
2.28
2.05
2.82
2.55
2.19
1.99
2.19
2.50
2.46
2.65
2.68
2.71
1.59
2.64
2.40
2.82
2.74

2.63
3.26
2.71
3.13
3.12
3.23
3.00
3.13
2.93
3.13
3.06
2.80
3.14
2.59
2.75
2.67
3.09
2.89
2.76
2.54
3.08
3.09
2.75
2.44
3.13
2.78
2.75
3.12
2.72
3
2.28
2.74
3.13
3.05
3.14

نام ایستگاه
Station name
ابواسحاق
Abooeshagh
ارمند
Armand
آب ترکی
Abtorki
آلونی
Aloni
آورگان
Avargan
بارده
Bardeh
بارز
Barez
بروجن
Borujen
بره مرده
Bare mordeh
بن
Ben
بهشت آباد
Beheshtabad
جونقان
Joneghan
چلگرد
Chelgerd
چلو
Chelo
خراجی
Kharaji
دره زری
DareZari
دزک آباد
Dezakabad
دستنا
Dastena
دشتک
Dashtak
دورک اناری
Dorak anari
زرین درخت
Zarin derakht
سرخون
Sarkhoon
سردشت
Sardasht
سورشجان
Soresgjan
سولگان
Solegan
 seyed mohammadسید محمد
شاه نج
Shah najaf
شهرکرد
Shahrekord
شیخ شبان
Sheikh shaban
صمصامی
Samsami
عباس آباد
Abasabad
عزیزآباد
Azizabad
فارسان
Farsan
قلعه تک
Ghaletak
کردشامی
Kordshami

شماره ایستگاه
Station number
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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ادامه جدول  -2مقادیر برخی شاخصهاي آنتروپی و رتبهبندی ایستگاههای بارانسنجی متعلق به سازمان هواشناسی در منطقه بر اساس
شاخص Ni
Continuation of Table 2- Values of some entropy indices and ranking of rain gauge stations related to the Meteorological
Organization in the area based on the Ni index

رتبه

نام ایستگاه

شماره ایستگاه

Station name
Gandoman

Station number
گندمان
38

Rank
39

Ni

ITI

)T(x,y

)H(x

-0.038

0.73

2.57

2.98

26

-0.002

0.76

2.66

3.08

Lordegan

15

0.005

0.64

2.38

3.04

Lirabi

12

0.014

0.60

2.29

3.09

Malkhalifeh

26

-0.027

0.68

2.39

2.90

Marghmalek

34

-0.019

0.73

2.60

3.06

monj

32

-0.016

0.56

2.11

2.92

Miheh

28

-0.004

0.70

2.57

3.11

Hirgan

لردگان
لیرابی
مالخلیفه
مرغملک
منج
میهه
هیرگان

39
40
41
42
43
44
46

شکل  -3نقشه درونیابی بارش و خطای آن مربوط به ایستگاههای بارانسنجی استان چهارمحال و بختياری در سال 1331
Figure 3- Rainfall interpolation map and its error related to rain gauge stations in Chaharmahal and Bakhtiari
province in 2007

تحلیل نتايج روش زمینآمار

بهدلیل زیاد بودن تعداد نقشههای تولیاد شاده در ایان پاژوهش،
بهعنوان نمونه ،نقشههای درونیابی بارش سال  9713و خطای آن در
شکل ( )7ارائه شده است .از منظر پاراکنش مکاانی بیشاترین مقادار
بارش در ساال  9713در بخاش شامال غربای اساتان (بخاشهاای
کوهستانی) با مقادار  131/77میلایمتار و کمتارین مقادار در بخاش
شرقی استان (ناواحی مساطح و دشاتی) باا مقادار  11/31میلایمتار
میباشد .همچنین کمترین مقدار خطا در محل بارانسنجهاا و ناواحی
نزدیک به آنهاست و بیشترین مقدار خطا در قسمتهاایی اسات کاه
هیچ ایستگاه بارانسنجی وجود ندارد (شمال غربی استان چهارمحال و
بختیاری).

مقادیر خطای نقشههای درونیابی بارندگی ساالنه در حالت بدون
حذف هیچ ایستگاه و حذف تک ایستگاه در جدول  7ارائه شده اسات.
یک بار بدون حذف هیچ ایستگاهی خطای درونیابی کریجینگ برای
دادههای بارش در هر سال محاسبه شده ،سپس در هار مرحلاه فقاط
یک ایستگاه حذف شاده و باا محاسابه خطاا ،ساهم هار ایساتگاه در
افزایش یا کاهش خطا نسبت به حالت بادون حاذف ایساتگاه تعیاین
میشود .بهعنوان مثال در مورد ردی دوم جدول ایستگاههای  9و 23
باهم حذف نمیشوند بلکه یک بار ایستگاه  9حذف و مقاادیر خطاا در
نقشههای ساالنه محاسبه میگردد و بار دیگر ایستگاه  23و باهدلیال
یکسان بودن نتایج برخی از ایستگاهها با هم در یک ردیا مشاخص
شدهاند.

بیاتی و عبدالهی ،ارزیابی مقایسهاي شبکه ایستگاههاي بارانسنجی استان چهارمحال و بختیاري با استفاده از كریجینگ و آنتروپی
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جدول  -3مقادیر خطای نقشههای درونیابی بارش ساالنه ایستگاههای بارانسنجی
20152016

20102014

0.64
0.64
-

0.61
0.61
0.64

0.64

0.61

0.64

0.62

0.61

0.61

0.64
0.64
0.64
0.65
-

0.62
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61
0.61

0.64

0.61

0.64
0.64

Table 3- Error values after interpolating the spatial distribution of annual rainfall data
2000200320052002
2007 2008 2009
2001
2004
2006
Remove station
1, 20
0.61
0.61
0.61
0.61 0.61 0.61
2
0.63
0.61
0.61
0.61
0.62 0.62 0.59
3
0.67
0.64
0.64
0.64
0.65 0.65 0.64
4, 5, 6, 12, 19, 23, 24, 27, 31, 32, 35, 36,
0.63
0.61
0.61
0.61
0.62 0.62 0.61
37, 38, 42, 45 , 46
7
0.63
0.62
0.62
0.62
0.62 0.62 0.62
8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29 ,
0.61
0.61
0.61
0.62 0.62 0.61
34
9, 30
0.64
0.62
0.62
0.62
0.62 0.62 0.62
11
0.63
0.62
0.62
0.61
0.62 0.62 0.61
41
0.64
0.61
0.61
0.61
0.62 0.62 0.61
16
0.62
0.61
0.61
0.61
26
0.61
0.61
0.61
0.62 0.62 0.61
33
0.61
0.61 0.62 0.61
14, 39, 40, 43, 44
0.63
0.61
0.61
0.61
0.61 0.61 0.61

حذف ایستگاه

0.61

0.61

0.61

0.61

0.61

البته برخی ایستگاهها در برخی سالها داده ندارند که با خط تیاره
مشخص شدهاند و ایستگاههای فاقد داده در این سالها در مقدار خطا
اثر میگذارند ،زیرا نداشتن داده به منزله نبود ایستگاه است .باهمنظاور
نمایش سادهتر نتایج ،بیشترین افزایش خطا با رنگ سبز ،افزایش خطا
با رنگ آبی و کاهش خطا با رنگ قرمز مشخص شده است .در ساال
 9711با حذف ایستگاه ارمند مقدار خطا  3/32کاهش یافته اسات .در
حالت کلی با حذف ایستگاههاای شاهرکرد ،باروجن و باارز میاانگین
خطای نقشههاای درونیاابی بارنادگی نسابت باه حاالتی کاه هایچ
ایستگاهی حذف نشده ،به میزان  3/39و با حذف ایساتگاه آب ترکای
به مقدار  3/37و در سالهایی که بعای ایستگاهها فاقاد داده هساتند
به مقدار  3/32افزایش یافته است .بنابراین ،در درجه اول ایساتگاه آب
ترکی و سپس ایستگاههای شهرکرد ،بروجن و بارز از اهمیت بااالتری
نسبت به سایر ایستگاهها برخوردارند .طبق شکل  9ایستگاه آب ترکی
در شمال غرب منطقه موردمطالعه که کمبود ایستگاه وجود دارد ،واقاع
شده است لذا این ایستگاه در شبکه بارانسنجی باید حفظ گردد.

نتيجهگيری
استان چهارمحال و بختیاری منطقهای کوهساتانی اسات کاه در
این مناطق تراکم شبکه بارانسنجی بیشتری مورد انتظار است .در این
مطالعه ،به روش مقایسهای شبکه باارانسانجی ایساتگاههاای وزارت
نیرو در ایان اساتان باا اساتفاده از روشهاای زماینآماار مبتنای بار
کریجینگ و تئوری آنتروپی مورد ارزیابی قارار گرفات .بادین منظاور
نقشههای بارش ساالنه و خطای کریجینگ در این اساتان طای دوره

0.61

0.63

بدون حذف
No removal

آماری  9731تا  9711تهیه شدند .مزیت نقشه خطا ،شناسایی منااطق
با خطای زیاد است که بعد از بازدیدهای صحرایی و بررسی منطقاه از
نظر شیب ،کاربری و توپوگرافی اقدامات الزم جهت نصب باارانسانج
جدید صورت گیرد .همانطور که نتایج نشان داد با توجاه باه وساعت
منطقه و در نظر گرفتن درصد اشتباه مجاز  1درصد ایستگاههاای ایان
منطقه کافی نیستند لذا حذف هیچ ایستگاهی توصیه نمیشود ،هرچند
برخی ایستگاهها در فرآیند حذف و محاسبه خطای کریجیناگ نشاان
دادند که سهم قابل توجهی در افزایش خطاا ندارناد .در ماورد اراافه
نمودن ایستگاههای ارافی با توجه به اینکه  91ایستگاه بارانسانجی
دیگر موردنیاز است ،توصیه میشود با توجه به نقشههای خطا و پاس
از بازدید صحرایی برای بررسی شارایط منطقاه از نظار توپاوگرافی و
استاندارهای فنی ایان امار صاورت گیارد .بهتار اسات در درجاه اول
ایستگاههایی در قسمت شمال غربی (مناطق دارای بیشاترین خطاای
درونیابی) در اولویت قرار داده شود .در درجه بعاد در بخاشهاایی از
شمال شرقی ،شرق ،جنوب شرقی ،غارب و جناوب غربای کاه فاقاد
ایستگاههای باارانسانجی هساتند ،اقادام باه احادات ایساتگاههاای
بارانسنجی ارافی گردد .در مناطق با تراکم کم ایساتگاههاا اهمیات
قابل توجهی دارند مانند ایستگاه آب ترکی (واقع در شمال غرب استان
چهارمحال و بختیاری) ،لذا در درجاه اول ایان ایساتگاه و پاس از آن
ایستگاههای شهرکرد ،بروجن و بارز در شابکه باارانسانجی اهمیات
باالیی دارند .ایستگاههای چمنگلی و بن را نیاز باا توجاه باه تاراکم
ایستگاهها در منطقه و نقشههای خطا میتوان جزو ایستگاههای ماؤثر
در خطا در نظر گرفت .بهطور مشابه نتایج روش تئوری آنتروپی نیز در
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) نیز جهت بررسی و پایش شبکه بارانسنجی73( شهیدی و همکاران
حوره آبریز دریاچه ارومیه باا اساتفاده از شااخص اطالعاات خاالص
 ایستگاههاای باا ارزش و انتقاال و دریافات اطالعاات بیشاتر،تبادلی
 کاربرد نتایج مطالعاه حارار باهمنظاور برناماهریازی.مشخص شدند
صحیح و مدیریت منابع آب توسط سازمانهای ذیرباط مانناد وزارت
 در، لاذا پیشانهاد مایشاود. مایباشاد...  سازمان هواشناسای و،نیرو
مطالعات آتی از سایر روشهای زمین آماار در ترکیاب باا روشهاای
دیگر بهمنظور افزایش دقت و ترکیب ایستگاههای بارانسنجی متعلاق
.به سازمان هواشناسی و وزرات نیرو استفاده گردد

سپاسگزاری
 اداره کال هواشناسای،بدینوسیله از شرکت سهامی آب منطقهای
،استان چهارمحال و بختیاری جهات در اختیاار قارار دادن اطالعاات
.هماهنگی پروژه سرکار خانم زهرا اسالمی تشکر میگردد
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 بهطوری که با محاسابه شااخص.ارزیابی شبکه بارانسنجی مؤثر بود
 باره مارده و دزکآبااد، مشخص شد که ایستگاههای بارده،رتبهبندی
 لذا ارزش حفظ بیشاتری،بیشترین انتقال اطالعات بارندگی را داشتند
 نتاایج ایان مطالعاه در گازارش.نسبت به ایستگاههاای دیگرداشاتند
توانایی روشهای زماینآماار و آنتروپای باهمنظاور ارزیاابی وراعیت
ایسااتگاههااای بااارانساانجی و بررساای ارزش و اهمیاات هاار یااک از
 از جمله مطالعه چان.ایستگاهها با نتایج برخی مطالعات همخوانی دارد
 تعداد و توزیع،) که با ترکیب روش کریجینگ و آنتروپی1( و همکاران
مکانی بهینه ایستگاههای بارانسنجی در شمال تایوان را تعیاین و باا
محاسبه آنتروپی انتقال اطالعات و آنتروپای مشاترک درجاه اهمیات
) در ارزیاابی93(  همچنین مطالعه خلیفه.ایستگاهها را مشخص نمودند
شبکه بارانسنجی حوزه آبخیز زهاره فاارس کاه باا در نظار گارفتن
 اطالعات ارسال شده و دریافات، مشترک،شاخصهای آنتروپی مرزی
شده توسط هر ایستگاه و شااخص انتقاال اطالعاات و در نهایات باا
 در مطالعاه. ایستگاههای دارای اهمیت بیشتر تعیاین شادند،رتبهبندی
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Introduction: Rainfall data are required for planning, designing, developing and managing water resources
projects as well as hydrological studies. Some previous studies have suggested increasing the density of the rain
gauge network to reduce the estimation error. However, more operational stations require more installation costs
and monitoring. Some common techniques including statistical methods, spatial interpolation, information-based
theory and combination are used to evaluate and design the network. Chaharmahal va Bakhtiari province is a
mountainous region; hence, a denser rainfall network is expected in this mountainous environment. The aim of
this study was to evaluate the condition of rain gauge stations in Chaharmahal va Bakhtiari province using two
approaches, i.e. geostatistical methods and entropy theory.
Materials and Methods: The main required data set for this study is a time series of rainfall data. These data
were collected on a daily scale from the Regional Water Company of Chaharmahal va Bakhtiari. After
performing statistical tests, the annual data series was prepared for 46 rain gauge stations. A statistical period of
2000 to 2016 was used. The homogeneity of data was investigated by double mass test and histogram drawing
methods using Excel and SPSS software, and the existence of trend in the time series of data was investigated by
applying a Spearman test. Then, the adequacy of rain gauges in the gauging network was investigated. Annual
rainfall interpolation maps and their standard error maps were prepared using the kriging method. Contribution
of each station in reducing or increasing the error in the rain gauge network was investigated by removing each
station in a cross validation procedure. The efficiency of the rain gauge network was evaluated using the concept
of discrete entropy and the values of entropy indices. The value of keeping the rain gauge stations was
determined using the net exchange information index.
Results and Discussion: There was no homogeneity problem and significant trend in the data series.
Considering the permissible error percentage of 5%, there is a need to add 15 new rain gauge stations to the
network. To apply the geostatistical method, we applied it once without deleting any station; then, the kriging
interpolation error was calculated for the precipitation data. Then, only one station was removed at each stage,
and both the error and the contribution of each station in increasing or decreasing the error compared to the case
without Station deletion were obtained. The results indicated that Ab-Turki, Shahrekord, Borujen and Barez
stations were more important than other stations. Two stations namely Chaman-Goli and Ben stations can also be
considered as the influential stations in error due to the density of stations in the region and error maps.
Similarly, the results of the entropy theory method were found effective in evaluating the design of the rain
gauge network. The highest value of H(x) was observed in the data of Armand station (3.26) and the lowest
value was observed in Abbasabad station (2.28). Since H(x) shows the uncertainty of measuring data, the
maximum and minimum uncertainty were found for Armand and Abbasabad sites, respectively. Based on the
Net Exchange Information Index, Bardeh, Bareh Mardeh and Dezkabad stations were ranked 1 to 3, respectively,
indicating that they transmit and receive more information than other stations. On the other hand, a number of
stations including Dorak anari, Abtorki and Chelo stations had the lowest values.
Conclusion: Due to the vast extent of the area and also considering the permissible error percentage of 5%,
the number of the stations in this area was found to be insufficient. Thus, although calculating the kriging error
maps showed that some stations do not have a significant share in increasing the error, removing the stations is
not recommendable. Regarding the new stations, new 15 rain gauge stations are needed to check out the error
maps. According to the field observations, the higher priority should be given to the northwestern area (which
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had the largest interpolation error) in the first place. For the regions with lower error, such as northeast, east,
southeast, west and southwest that do not have rain gauge stations, additional rain gauge stations should be
constructed.
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