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 1کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 2استاد ،دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطالعات مکانی دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 3دانشیار ،دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
(دریافت ،1400 /06/03 :پذیرش)1400 /09 /02 :

چكيده
سیل یکی از وقایع طبیعی است که خسارتهای جانی ،مالی و زیست محیطی فراوانی بر جای میگذارد .بررسی وضعیت ذخیره آب زمین ی ()TWS
در حوضه های آبریز برای کاهش تأثیرات این خسارت ها از اهمیت زیادی برخوردار

استTWS .

عبارت است از مجموع تمام ذخایر آبهای زیر و

روی سطح زمین .این آبها شاملِ آبهای سطحی ،رطوبت خاک ،آبهای زیرزمینی ،برف ،یخ و آب های موجود در گیاهان است .در این مطالعه با
استفاده از دادههای آنومالی ذخیره آب زمینی ( (TWSAحاصل از دادههای جفت ماهواره  GRACEظرفیت ذخیرهسازی حوضه آبریز محاسبه شد
سپس با استفاده از آن و همچنین دادههای بارش ماهانه که از دادههای پروژه جهان ی اقلیم بارندگ ی ( )GPCPبهدستآمدهاست ،شاخص پتانسیل
سیل ( ) FPIبرای پتانسیل وقوع سیل محاسبه و از آن برای ارزیابی پتانسیل وقوع سیل استفاده شد  .هرچه مقدار  FPIبه عدد یک نزدیکتر باشد،
احتمال وقوع سیل ،بیشتر افزایش مییابد .با توجه به سیالبهای رخ داده در فروردین ماه  ، 1398نتایج این شاخص در حوضه آبریز رود کارون در
بازه زمانی ماه اکتبر  2018تا ماه اوت  2019بررسی شده است .مقادیر  FPIدر ماه مارس ( )FPI=0/21و آوریل ( )FPI=0/42نشاندهنده وقوع
سیل در این ماه ها است .همچنین در برخی موارد ممکن است  FPIافزایش پیدا کند و به اشتباه سیل تشخیص داده شود .همچنان که در بازه زمانی
مورد بررسی FPI ،در ماههای مه ( )FPI=0/68و ژوئن ( )FPI=0/27مثبت بوده اما سیلی رخ نداده است؛ بنابراین بهطور قطعی نمیتوان اظهار کرد
که این شاخص بهتنهایی میتواند سیل را پیشبینی کند و به اطالعات مکمل با استفاده از منابع و روشهای دیگر برای پایش و پیشبینی دقیقتر
سیالبها نیاز است.
واژههای کلیدی  :سیل ،پیشبینی ،آنومالی ذخیره آب زمینی ،گریس ،شاخص پتانسیل سیل ،کارون

* نگارنده رابط:

rahim.rezvani@ut.ac.ir
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 1مقدمه
سيل يکی از حوادث طبيعی است که باعث خسارتهای

است ،بلکه تحت تأثير شرايط آبوهوايی نيز هست .اين

اقتصادی ،اجتماعی و زيست محيطی میشود .ارزيابی سيل

پايشهای ميدانی به هزينههای محاسباتی زياد و منابع مالی

نقش مهمی در تدوين برنامههای کاهش بحران دارد و

فراوانی نياز دارد .عالوهبراين ،با توجه به اينکه اغلب،

برای کاهش تأثير فجايع ناشی از سيل ،درک متغيرهای

توزيع ايستگاههای هيدرولوژيکی و هواشناسی يکنواخت

مؤثر بر وضعيت هيدرولوژيکی حوضههای آبگير مهم

نيست ،بهدستآوردن اطالعات کافی میتواند پيچيده

است .عوامل زيادی باعث ايجاد سيل میشوند که با

باشد.

مطالعه و بررسی دقيق آنها و فراهم آوردن تمهيداتی مانند

از سال  2002با شروع مأ موريت جفت ماهواره

ساخت سد و ...میتوان تا حدود زيادی از وقوع آنها

( GRACE

جلوگيری کرد .همچنين با پيشرفت علوم گوناگون و

 ) Experimenمشکالت روشهای سنتی پايش

مأموريتهای مختلف ماهوارهای هواشناسی ،هيدرولوژی،

مرتفع شده است .ماهواره  GRACEشامل دو ماهواره

گرانیسنجی و ...امکان پيشبينی سيل با درصد احتمال

است که در هفدهم ماه مارس سال  2002ميالدی به فضا

زيادی فراهم شده است.

پرتاب شد و بعد از گذشت زمانِ مأموريتِ اسمیِ آن که

Climate

and

Recovery

Gravity
TWS

با مطالعه و بررسی تغييرات در وضعيت ذخيره آب

پنج سال بود ،باز هم به کار خود ادامه داد تا زمانی که

زمينی (،)Terrestrial/Total Water Storage, TWS

خرابی باتری آن ،باعث پايان اين مأ موريت علمی در سال

میتوان ظرفيت ذخيرهسازی يك حوضه آبريز و

 201۷شد .دو ماهواره گريس در يك مدار تقريباً دايرهای

بهدنبال آن پتانسيل آن حوضه را برای وقوع سيل بررسی

با زاويه ميل  89/5درجه ،پشت سر هم و با فاصله حدودی

کرد TWS .عبارت است از مجموع تمام ذخاير آبهای

 200کيلومتر در ارتفاع  450- 500کيلومتری از زمين قرار

زير و روی سطح زمين .اين آبها شاملِ آبهای سطحی،

دارند .بعد از پايان يافتن مأموريت  GRACEدر سال

رطوبت خاک ،آبهای زيرزمينی ،برف ،يخ و آبهای

 ،201۷جفت ماهواره گريس فالوآن در تاريخ  22ماه مه

موجود در گياهان است (رادل و فاميگليتی 2001 ،و النگ

سال  2018ميالدی ،با همان مأموريت ماهواره گريس به

و همکاران .) 2015 ،تغييرات در ذخاير آب در گياهان

فضا پرتاب شدند .گريس را ناسا و مرکز هوا فضای آلمان

کمتر از ساير اجزای تشکيلدهنده  TWSاست؛ ازاينرو

) (DLRبهطور مشترک اداره میکنند .فاصله ميان دو

بهطور معمول فرض میشود که در تحليل منابع

ماهواره در حدود  200کي لومتر است و در هنگام حرکت

تشکيلدهنده  TWSاز ذخاير آب در گياهان میتوان

حول زمين ،با تغيير گرانش در محلی که ماهواره از آن

چشمپوشی کرد (رادل و همکاران.)2005 ،

عبور میکند ،تغيير میکند که همين موضوع اساس

پايش آنومالی  TWSبا استفاده از روشهای سنتی و

اندازهگيری تغييرات گرانش است .مراکز پردازش و

توصيف رويدادهای هيدرولوژيکی شديد بدون داشتن

ذخيرهسازی داده های مشاهدات ماهواره گريس ،فاصله

دادههای کافی چالش مهمی بوده است .روشهای سنتی

بين دو ماهواره را به ضرايب هارموني ك کروی تبديل

استفادهشده برای نظارت بر سيالبها مبتنی بر دسترسی به

میکنند .با استفاده از اين ضرايب میتوان پتانسيل و جاذبه

دادههای کافی هواشناسی مانند ميزان تخليه و بارندگی

را در يك نقطه اختياری روی سطح زمين را بهدستآورد

است که جمعآوری و پردازش اين دادهها نه تنها زمانبر

(ماگيونی .) 2019 ،با پردازش دادههای دريافتی از ماهواره
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 GRACEمیتوان پتانسيل گرانشی زمين را ترسيم و با

میکند .همچنين استفاده از  TWSAمبتنی بر گريس،

بهکارگيری اين نقشه های گرانشی ،تغييرات جهانی و

کاهش هزينههای محاسباتی را در پی خواهد داشت (سان

منطقه ای ذخاير آب زمينی را بررسی کرد .تغييرات ماهانه

و همکاران.)201۷ ،

آنومالی ذخيره آب زمينی (

Terrestrial/Total Water

اين مطالعه بر اساس شاخص پتانسيل سيل (

Flood

 ) Storage Anomaly, TWSAرا بر اساس هارمونيك

 ) Potential Index, FPIاست .ريگر و فاميگليتی ()2009

های کروی  RL06در سه مجموعه داده ،شامل مرکز

اين شاخص را برای تعريف ظرفيت ذخيرهسازی کمّی

Center for Space

حوضه آبريز تعريف کردند .ظرفيت ذخيرهسازی حوضه

،)Research at the University of Texas, CSR

آب ريز ،ميزان گنجايش آب را در يك حوضه آبريز

Jet Propulsion

بيان میکند .ظرفيت ذخيرهسازی در يك حوضه آبريز

 )Laboratory, JPLو مرکز تحقيقات جغرافيايی پوتسدام

عامل بسيار مهمی در مطالعه ويژگیهای آن حوضه،

در آلمان ( ،)Geo ForschungsZentrum, GFZدر اختيار

ازجمله تشخيص پتانسيل آن حوضه برای وقوع سيل و در

کاربران اين سامانه قرار میدهد (گوپتا و دانيا.)2020 ،

پی آن مهار سيالب ها خواهد بود .با افزايش ميزان آب

ضرايب هارمونيك کروی درجه دو (  ) C20با مشاهدات

ورودی به حوضه آبريز و رسيدن به ميزان بيشينه ظرفيت

ژئودتي ك (Satellite SLR

ذخيرهسازی ،آن حوضه به حالت اشباع درخواهدآمد و

C20

مستعد وقوع سيل خواهد شد .برای محاسبه شاخص ،FPI

بهدستآمده از دادههای گريس ،به علت هندسه مدار

از اختالف بين بارش و  TWSAبهدستآمده از گريس

ماهوارههای گريس که نسبت به اين ضريب حساسيت

استفاده میشود .پتانسيل سيل را میتوان مقدار آب بيش از

کمتری دارد ،دقت خوبی ندارد (ژو و همکاران.)2016 ،

ذخيره احتمالی آب تفسير کرد (ريگر و فاميگليتی،

برای حذف خطای نواری ،ي ك في لتر ديگر نيز به دادهها با

.)2009

تحقيقات فضايی دانشگاه تگزاس (

آزمايشگاه پيشرانش جت کاليفرنيا (

فاصلهيابی ليزری ماهوارههای

) Laser Rangingجايگزين شدهاند؛ زيرا ضريب

شعاع ميانگين گاوسی  300کي لومتر اِعمال شده است تا اثر

مفهوم پتانسيل سيل ،برای برجسته کردن اطالعات

خطاهای همبسته و واريانس سيگنال به حداقل برسد (رادل

مربوط به سيلهای منطقهای در مقاديرِ زياد

و همکاران .) 2005 ،زوج ماهواره  GRACEتغييرات

معرفی میشود .اين مقادير از ماهواره گريس بهدست -

ميدان گرانش زمين را با توان تفکيك مکانی چند صد

آمده اند .اگر مقدار  TWSAبه مقدار بيشينه نزديك باشد،

کي لومتر و توان تفکيك زمانی در حدود يك ماه

میتواند نشان دهنده وقوع سيل در چند ماه آينده باشد .از

اندازهگيری میکند .دادههای حاصل از اين ماهواره تحول

مفهوم پتانسيل سيل در چندين مطالعه برای تجزيه و تحليل

چشمگيری در تحقيقات مربوط به منابع آب جهان در

خطر وقوع سيل در حوضههای آبريز مختلف جهان

زمين ،يخها ،اقيانوسها و همچنين تأثير آنها بر زمين لرزهها

استفاده شده است (ماگيونی .) 2019 ،مو لُتسُوا و همکاران

TWSA

( ) 2015به ارزيابی پتانسيل سيل در اياالت متحده آمريکا با

مبتنی بر دادههای ماهواره  GRACEابزاری جديد برای

استفاده از دادههای ماهواره  GRACEپرداختند .آنها در

پايش سيل فراهم کرده که هم سريع است و هم میتواند

مقاله خود اثربخشی  FPIدر ارزيابی خطر سيل را در قاره

منطقه بزرگی را پوشش دهد .عالوهبراين بسياری از

آمريکا بررسی کردند و با استفاده از مشاهدات سيلهای

محدوديتهايی را حذف میکند که جوّ آنها را تحميل

چند ساله از سال  2003تا  2012که سازمان زمينشناسی

و تغيير شکل پوسته ايجاد کرده است .معرفی

TWSA
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اياالت متحده ( ) USGSو رصدخانه سيل دارتموث انجام

هيدرولوژی مانند ميزان بارندگی ماهانه در بازه زمانی

داده بودند ،به بررسی روش کاربردی خود پرداختند و به

 2003تا  2014محاسبه و بر مبنای آن ،شاخص خطر وقوع

ارتباط خوبی ميان شاخص پتانسيل سيل ريگر و سيلهای

سيل را در اين رودخانه مطالعه کردند .در اين مطالعه نشان

مشاهدهشده در مقياسهای منطقه ای و حتی محلی دست

داده شد برآوردها از ذخيره آب زمينی مبتنی بر دادههای

پيدا کردند .بررسی آنها نشان داد پيشبينی با استفاده از

ماهواره گريس ،که برای محاسبه  FPIاستفاده میشود،

روش  FPIرضايتبخش است و روش خوبی برای نظارت

برای پيشبينی سيل حياتی هستند .سيل سال  2010که

بر سيل ،هم در مقياس قاره ای و هم در مقياس حوضهای

مهمترين فاجعه در طول دوره مطالعه بود ،با  FPIپيشبينی

است .اين روش بهويژه برای حوضههای بزرگ

شده است .طبق تحقيقات آنها FPI ،میتواند تغييرات

رودخانهای مانند حوضه رودخانه میسیسیپی که در

شديد هيدرولوژيکی را با اعتماد زيادی ارزيابی کند (سان

مناطق مسطح واقع شدهاند ،بسيار خوب عمل میکند.

و همکاران .)201۷ ،گوپتا و دانيا ( )2020کاربرد تخمين

همچنين آنها در مطالعه خود برای ارزيابی بيشتر کاربرد

ذخاير آب زمينی مبتنی بر دادههای ماهواره  GRACEرا

اين روش ،سيل ناشی از ي ك رويداد بارشی شديد را در

برای نظارت بر حوادث سيل در رودخانههای شبهجزيره

حوضه رودخانه ژوبا  -شابل در اکتبر  2006بررسی کردند

هند بررسی کردند که منطقهای با ناهمگونی

که ي ك حوضه  ۷83000کي لومتر مربعی مشترک بين

هيدرولوژيکی زياد است .در اين مطالعه با استفاده از

داد شاخص FPI

تخمين ذخيره آب زمينی از دادههای ماهواره گريس و

سومالی و اتيوپ ی است .آن مطالعه نشان

به درستی اين سيل را يك ماه قبل از وقوع آن پيشبينی

دادههای بارندگی و دما از اداره هواشناسی هند (

کرده است (ملتسوا و همکاران .) 2015 ،وانگ و همکاران

 )Meteorological Department, IMDو سيلهای

( ) 2016با استفاده از آنومالی ذخيره آب زمينیِ مبتنی بر

گزارششده ،پتانسيل سيل در شش حوضه بزرگ رودخانه

دادههای  GRACEو مشاهدات بارندگی دادههای

بررسی

اين حوضهها ويژگیهای

ماهوارهای مأموريت سنجش بارندگی گرمسيری

هيدرولوژيکی خاصی دارند .در مطالعه يادشده ،پتانسيل

(  ،) TRMMبه ارزيابی سيلهای منطقه ای در افغانستان

سيل برای اين حوضههای بزرگ در شبهجزيره هند با

پرداخته اند .نتايج نشان داد با استفاده از اين روش ،تخمين

استفاده از شاخص پتانسيل سيل ريگر ارزيابی و ميزان

ذخيره آب زمينی و پتانسيل سيل بهبود يافته است .ايشان

کارايی روش  FPIبرای اين حوضهها برای دوره  2003تا

شاخص پتانسيل سيل را با ترکيب دادههای ماهواره

 2016بررسی شده است .نتايج حاکی از تغييرات چشمگير

 GRACEو  TRMMمحاسبه و نتايج مطا لعه خود را با

در ذخيره آب زمينی و برآورد  FPIاز اين حوضهها است

National Climate Center

که نشاندهنده رفتار متنوع هيدرولوژيکی حوضهها است.

 ) of China, NCCCمقايسه کردند و نشان دادند نتايج از

حوضه ماهانادی مقادير  FPIمثبت بسيار بزرگی را نشان

نظر زمانی و مکانی با يکديگر سازگار هستند .سان و

میدهد که بيانگر سيل است و حوضه کاوری مقادير منفی

همکاران ( ) 201۷ذخاير آب زمينی و پتانسيل سيل را با

 FPIرا نشان میدهد که نشاندهنده خشکسالی است .بر

استفاده از داده های گريس در حوزه رودخانه يانگ تسه

مبنای اين بررسی FPI ،ويژگیهای مستعد سيل و

چين مطالعه کردند .آنها در مقاله خود  FPIرا با استفاده از

خشکسالی در منطقه مورد مطالعه را تأييد میکند (گوپتا و

 TWSAمبتنی بر داده های گريس و همچنين دادههای

دانيا.) 2020 ،

مرکز ملی هواشناسی چين (

شده

است.

India
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با توجه به کارايی روش يادشده ،اين روش در حوضه

اين مجموعه داده جديد را برای حذف ناهماهنگیهای

آبريز رود کارون به منظور ارزيابی احتمال وقوع سيل در

منطقهای و ايجاد ي ك شاخص پتانسيل سيل جهانی نرماليزه

اين منطقه بهکارگرفتهشد .در فروردين ماه سال  1398در

کردند .مقدار پتانسيل سيل حاصل ،مقدار آب ورودی

حوضه آبريز کارون سيل های وسيعی رخ داد که خسارات

است که بيش از ظرفيت ذخيرهسازی آب زمينی برای ماه

فراوانی را نيز درپی داشت .در اين مطالعه با استفاده از

جاری بر اساس بيشينه آنومالی ذخيرهسازی آب منطقه

دادههای ماهواره گريس و شاخص  FPIبه بررسی

مشاهده شده است .بر اساس مدل سنتی باکت ،وقتی اين

وضعيت و شرايط هيدرولوژيکی حوضه آبريز رود کارون

مقدار از صفر تجاوز میکند ،احتمال بروز سيل وجود

و سيلهای رخ داده در اين حوضه پرداخته میشود .انتظار

دارد .مدل باکت ،پتانسيل و تلفات واقعی آب را با تبخير و

میرود که استفاده از  FPIبرای ارزيابی موارد

بهروزرسانی سطح آب در يك سطل  ساده به نمايش

هيدرولوژيکی ،روزنههای جديدی را برای مديريت منابع

می گذارد که نشاندهنده ذخيره رطوبت خاک است .مدل

آب در اين منطقه آشکار کند و مرجعی مفيد برای

با استفاده از اين سطح در سطل ،نفوذ و رواناب را محاسبه

مطالعات سيل باشد.

میکند (مگيونی 2019 ،و ريگر و فميگليتی.)2009 ،
پس از انتخاب منطقه مطالعاتی و بازه زمانی مورد نظر،

 2روش مطالعاتی

برای محاسبه شاخص پتانسيل سيل مراحل زير انجام

روش پيشنهادی در اين پژوهش بر اساس شاخص پتانسيل

خواهد شد:

سيل ريگر و فاميگليتی ( ) 2009مبتنی بر دادههای

در ابتدا داده های ذخيره آب زمينی مبتنی بر دادههای

 GRACEاست که اين شاخص مبنايی برای بررسی ميزان

گريس از مراکز پردازش داده اين ماهواره استخراج

خطرپذيری منطقه مورد نظر خواهد بود .اين شاخص از

میشود .در اين مطالعه از دادههای سطح سوم  RL06از

پارامترهای زير بهدستخواهدآمد:

مجموعه دادههای  GRACE Tellusاستفاده شده است

 دادههای  TWSAکه از مشاهدات ماهواره

GRACE

بهدستخواهندآمد؛
 اطالعات ميزان بارش ماهانه حاصل از دادههای .GPCP

(  )http://grace.jpl.nasa.govکه بهصورت ارتفاع معادل
آب با توان تفکيك زمانی يك ماه و توان تفکيك مکانی

 1° 1°جغرافيايی بيان شده است .سپس از اين دادهها برای

ريگر و فاميگليتی ( )2009فرض کردند ظرفيت ذخيره

محاسبه ظرفيت حوضه آبريز استفاده میشود .به عبارت

آبی منطقهای را میتوان با رکورد تاريخی بيشينه آنومالیِ

ديگر ،در ابتدا به محاسبه  Sdefپرداخته شده است که

 TWSبهدستآمده از ماهواره گريس در سری زمانی

بيانگر کمبود آب تا ظرفيت کامل يك حوضه آبريز است.

مورد نظر تخمين زد تا برآوردی کمّی (به سانتی متر) از

اين پارامتر با استفاده از دادههای  TWSAمحاسبه میشود

نقطه اشباع سطح زمين ارائه دهد .بهطور خالصه ،میتوان

و يك پتانسيل را برای پيشبينی سيل ايجاد میکند .پارامتر

از سریهای زمانی گريس برای محاسبه حداکثر ظرفيت

 Sdefبرای هر ماه با رابطه ( ) 1محاسبه میشود (ريگر و

ذخيره آب زمينی در هر منطقه استفاده کرد .ريگر و

فاميگليتی2009 ،؛ مو لُتسُوا و همکاران2015 ،؛ سان و

فاميگليتی ( ،) 2009از نظر زمانی و مکانی ،ماههايی را

همکاران 201۷ ،و گوپتا و دانيا:)2020 ،
)Sdef (t ) = SMAX − S (t − 1

بهدستآوردند که درصد ظرفيت ذخيرهسازی در آنها

()1

زياد است يا بارندگی زياد ادامه دارد .در نهايت ،ايشان

که  SMAXبيشينه مقدار آنومالی ذخيره آب زمينی در سری
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زمانی مورد نظر است و ) S (t − 1آنومالی ذخيره آب

از  ،GPCPنوبت به تعريف و محاسبه پارامتر

زمينی (  ) TWSAماه قبل از ماه جاری است که نشاندهنده

می رسد؛ زيرا برای محاسبه اين پارامتر به داشتن  Sdefو

Sdef

داده های بارش ماهانه نياز است و بهاينترتيب میتوان

SMAX

پارامتر  FPAرا برای هر ماه با رابطه ( ) 2بهدستآورد

ذخيره شود؛ به عبارت ديگر ،بزرگترين تغيير مجاز

(ريگر و فاميگليتی2009 ،؛ مو لُتسُوا و همکاران2015 ،؛

ذخاير برای ماه آتی است Sdef .بيان میکند که چه مقدار

سان و همکاران 201۷ ،و گوپتا و دانيا:) 2020 ،

شرايط اشباع خاک از ماه قبل است .کسری ذخاير
مقدار آبی است که میتواند قبل از رسيدن به

FPA

)FPA (t) = PMON − Sdef (t

آب اضافی در يك ناحيه خاص میتواند قبل از رسيدن به

()2

حداکثر ظرفيت نگهداری شود .اين کميت با استفاده از

که  PMONميزان بارش ماهانه است .مقدار پتانسيل سيل

داده های ماه قبل محاسبه میشود و يك پتانسيل برای

(  ،) FPAميزان بارندگی بيش از ظرفيت ذخيرهسازی

پيشبينی ايجاد میکند (گوپتا و دانيا2020 ،؛ سان و

موجود را تعريف میکند و درنتيجه ،ممکن است به جاری

همکاران201۷ ،؛ ريگر و فاميگليتی 2009 ،و مو لُتسُوا و

شدن سيل منجر شود.
احتمال وقوع سيل زمانی است که  FPAمقدار مثبتی

همکاران.)2015 ،
پس از محاسبه پارامتر  ،SMAXدادههای بارش ماهانه بايد

د اشته باشد؛ بنابراين پارامتر  ،FPAورودی مرحله بعد است

استخراج شوند .در اين پژوهش برای استخراج و استفاده

که مرحله نهايی ،يعنی محاسبه شاخص پتانسيل سيل است.

از داده های بارش ماهانه ،از داده های پروژه جهانی اقليم

 FPAبا بيشينه هايش در طول دوره مطالعه نرمال میشود

GPCP Precipitation Climatology Project,

تا تغييرات هيدرولوژيکی منطقه ای برای هر شبکه محاسبه

 ) GPCPاستف اده شده است .پروژه جهانی اقليم بارندگی،

شود سپس با استفاده از آن ،شاخص پتانسيل سيل ( )FPIبا

National Oceanic

رابطه ( ) 3بهدستخواهدآمد (ريگر و فاميگليتی2009 ،؛

) ) and Atmospheric Administration, NOAAاست

مو لُتسُوا و همکاران2015 ،؛ سان و همکاران 201۷ ،و

که يك آژانس علمی آمريکايی در وزارت بازرگانی

گوپتا و دانيا:)2020 ،

اياالت متحده است که بر وضعيت اقيانوسها ،آبراههای

()3

بزرگ و جوّ متمرکز است .در پروژه جهانی اقليم

مقدار  FPIنمیتواند بزرگتر از يك باشد .هرچه مقدار

بارندگی (

پروژه اداره ملی اقيانوسی و جوّی (

بارندگی ،دادهها از ايستگاههای اندازه گيری باران ،ماهواره

)FPA(t
])max [FPA(t

= FPI

 FPIبه يك نزديكتر باشد ،احتمال وقوع سيل بيشتر

و مشاهدات اندازهگيریشده برای برآورد بارش ماهانه در

است.

زمان حال ادغام شده اند .ترکيبی دقيق از برآورد بارش

 3مطالعه موردی :حوضه آبریز رود کارون

ماهوارهای ،کاملترين تحليل باران موجود تاکنون در

حوضه آبريز رود کارون ،يکی از زيرحوضههای حوضه

اقيانوس های جهانی را فراهم میکند و جزئيات مکانی

آبريز درجه يك خليج فارس و دريای عمان است .حوضه

الزم را به تجزيه و تحليل ميزان بارش در خشکی

آبريز رود کارون با مساحت  6۷29۷کيلومتر مربع،

میافزايد.

بزرگترين حوضه آبريز در کشور ايران است که در

يك شبکه جهانی  2/5درجه در  2/5درجه از سال  19۷9تا

پس از محاسبه پارامتر  Sdefبا استفاده از دادههای

کوههای ميانی رشتهکوه زاگرس و در محدوده جغرافيايی

 TWSAو همچنين استخراج داده های ميزان بارش ماهانه

 48- 52درجه شرقی و  30- 34درجه شمالی واقع شده
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است (عابدی و همکاران( )2020 ،شکل  .)1عرض اين

در پژوهش حاضر برای انتخاب مناسبترين داده ،از

رودخانه در قسمتهای کوهستانی بين  25تا  40متر و در

دادههای مبتنی بر  GRACEسه مرکز

 GFZ ،CSRو JPL

باالدست دشت اهواز  250تا  400متر است .رودخانه

پردازششده در سلول به ابعاد يك درجه برای محاسبه

کارون پس از تالقی رودخانههای دز ،شطيط و گرگر در

 TWSAاستفاده شد .نتايج نشان میدهد از تفاوت اين سه

منطقهای به نام بند قير ،باالی شهر مالثانی شکل میگيرد

دسته داده میتوان چشمپوشی کرد (شکل ) 2؛ بنابراين

(ظهيری و همکاران .)2020 ،بارش ساالنه در اين حوضه

برای محاسبه  ،TWSAدادههای  CSRانتخاب شدند.

با توجه به تغييرات مکانی ،از  50تا  1800مي لی متر است و

دادههای  TWSAاز آوريل  2002تا ژوئن  201۷و از

يکی از مهمترين منابع آبی واردشده به خليج فارس و

ژوئن  2018تا فوريه  2020استخراج شدند .در اين

دريای عمان است (عابدی و همکاران .) 2020 ،رودخانه

مجموعه داده ،ماه هايی هستند که برای آنها داده وجود

کارون منبع اصلی تأمين آب کشاورزی و آب آشاميدنی

ندارد؛ بنابراين دادههای اين ماه ها با استفاده از درونيابی

چندين شهر و روستا ازجمله شهر اهواز است (راستمنش

بازيابی شدند.

و همکاران .)2020 ،تاکنون اغلب برای مديريت و مهار

دادههای  TWSAدر محدوده جغرافيايی  48- 52درجه

سيالب ها و همچنين توليد برق و مصارف کشاورزی،

شرقی و  30- 34درجه شمالی ،شامل شانزده سلول 1° 1°

سدهای مختلفی ازجمله مسجد سليمان ،گتوند و کارون ،1

است .برای نمونه و به منظور نمايش نتايج مرحله به مرحله

 3و  4در حوضه آبريز رود کارون ساخته شده است .در

استخراج داده های تغييرات ذخيره آب زمينی ،محاسبه

اين پژوهش ،حوضه آبريز رود کارون منطقه مطالعاتی

پارامتر  ،Sdefاستخراج داده های بارش ماهانه و در نهايت،

است.

محاسبه پارامتر شاخص پتانسيل سيل در اين حوضه ،يك

شکل  .1موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز کارون.
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شکل  .2دادههای  T WSAحاصل از داده های ماهواره گریس و گریس فالوآن در گرید با مختصات  48- 49شرقی و  31- 32شمالی.

گريد يك درجه در يك درجه از اين مجموعه ،با

 TWSAبهدست آمده از گريد با مختصات جغرافيايی - 32

مختصات جغرافيايی  31- 32درجه شمالی و  48- 49درجه

 31درجه شمالی و  48- 49درجه شرقی در شکل  3نمايش

شرقی بررسی شد .در ادامه ،نتايج مرحله به مرحله روش

داده شده است.

تحقيقاتی در اين گريد به نمايش گذاشته میشود .اين

همانطورکه در شکل  3مشاهده میشود ،مقدار

گريد در شهر شوشتر واقع شده است که در سالهای

 TWSAدر ماه مارس  -آوريل در بازه زمانی  2018تا

اخير ،سيل های فراوانی در اين منطقه رخ داده است.

 2020به بيشترين مقدار خود رسيده است.

شكل  .3تغییرات ذخیره آب زمینی ( ) T WSAبهدستآمده از گرید با مختصات جغرافیایی  31- 32درجه شمالی و  48- 49درجه شرقی.
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شکل  .4نتایج مربوط به دادههای  T WSAو پارامتر  Sdefمحاسبه شده در گرید با مختصات جغرافیایی  31- 32درجه شمالی و  48- 49درجه شرقی.

پس از محاسبه پارامتر  ،Sdefبه استخراج دادههای بارش

يك درجه در يك درجه هستند؛ بنابراين

ماهانه نياز است .همانطورکه اشاره شد ،در اين

استخراجشده با استفاده از يك الگوريتم تغيير درجه ،به

پژوهش برای استخراج و استفاده از دادههای بارش

شبکه های يك درجه در يك درجه تبديل شد .شکل 5

ماهانه ،از دادههای  GPCPاستفاده شده است .اين

نتايج مربوط به دادههای  TWSAو پارامتر

Sdef

دادهها در شبکههای  2/5درجه در  2/5درجه هستند

محاسبهشده و دادههای بارش ماهانه را در گريد مورد نظر

و دادههای  TWSAاستخراجشده ،بهصورت شبکههای

نشان میدهد.

دادههای GPCP

شکل  .5نتایج مربوط به دادههای  T WSAو پارامتر  Sdefمحاسبهشده و داده های بارش ماهانه در گرید با مختصات جغرافیایی  31- 32درجه شمالی و 48- 49

درجه شرقی.
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شكل  .6نتایج مربوط به شاخص پتانسیل سیل محاسبهشده ( ) FPIدر گرید با مختصات جغرافیایی  31- 32درجه شمالی و  48- 49درجه شرقی.

پس از آنکه پارمتر  Sdefبا دادههای  ،TWSAمحاسبه و

بهدستخواهدآمد .همانطورکه پيش از اين گفته شد،

داده های ميزان بارش ماهانه از پروژه  GPCPاستخراج شد،

مقدار  FPIنمیتواند بزرگتر از يك باشد .هر چه مقدار

نوبت به تعريف و محاسبه پارامتر مقدار پتانسيل سيل

 FPIبه يك نزديكتر باشد ،احتمال وقوع سيل بيشتر

(  )FPAخواهد شد؛ زيرا برای محاسبه اين پارامتر به داشتن

است .شکل  6نتايج مربوط به مقدار  FPIدر گريد مورد

 Sdefو دادههای بارش ماهانه نياز است .مقدار پتانسيل سيل

نظر را نشان میدهد.

(  )FPAبا بيشينههای آن در طول دوره مطالعه نرمال

همچنين برای بررسی دقيقتر نتايج مراحل ذکرشده،

میشود تا تغييرات هيدرولوژيکی منطقهای برای هر شبکه

شکل  ۷دادههای  ،TWSAپارامتر  Sdefمحاسبهشده،

محاسبه شود و سپس شاخص پتانسيل سيل ( ) FPIاز

داده های بارش ماهانه ،مقدار  FPAو مقدار  FPIرا در

حاصل

تقسيم

FPA

بر

])max [FPA(t

گريد مورد نظر نشان میدهد.

شكل  .7نتایج مربوط به دادههای  ، T WSAپارامتر  Sdefمحاسبهشده ،داده های بارش ماهانه ،مقدار  FPAو مقدار  FPIدر گرید با مختصات جغرافیایی 31- 32
درجه شمالی و  48- 49درجه شرقی.
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جدول  .1میزان  ، Sdef ، T WSAبارش ماهانه ،مقدار پتانسیل سیل ( ،) FPAمقدار شاخص پتانسیل سیل (  ) FPIبا مختصات جغرافیایی  31- 32درجه شمالی و
 48- 49درجه شرقی در بازه ماه های اکتبر  2018تا اوت .2019

FPI

FPA

بارش ماهانه ( )cm

)𝐦𝐜( 𝐟𝐞𝐝𝐒

)TWSA (cm

ماه

ردیف

- 1/70

- 0/2342

0/344

26/86

- 15/44

اکتبر

1

- 1/13

- 0/1559

0/517

20/76

- 9/34

نوامبر

2

- 0/81

- 0/1115

0/464

15/79

- 4/36

دسامبر

3

- 0/20

- 0/0280

0/958

12/38

- 0/96

ژانویه

4

0/0151

0/0021

1/038

10/17

1/25

فوریه

5

0/2169

0/0298

1/315

10/17

1/25

مارس

6

0/4231

0/0581

1/369

7/87

3/55

آوریل

7

0/6881

0/0945

1/085

1/40

10/02

مه

8

0/2719

0/0374

0/823

4/50

6/92

ژوئن

9

- 0/4305

- 0/0591

0/261

8/53

2/89

ژوئیه

10

- 0/8341

- 0/1146

0/266

14/12

- 2/70

اوت

11

مقادير بيشتر شاخص  ،FPIهشداری برای وقوع
سيلهای شديدتر است .بر اساس روش پيشنهادی ،روند

 48- 49درجه شرقی را در بازه ماههای اکتبر  2018تا اوت
 2019در حوضه نشان میدهد.

افزايشی مقدار شاخص پتانسيل سيل ،بيانگر ميزان

در ماه اکتبر  2018تمام مناطق موجود در حوضه آبريز

خطرپذيری بيشتر رخداد سيل است .مقادير مثبت و

رود کارون FPI ،کم را ثبت کردند؛ زيرا ميزان  TWSAو

بزرگتر شاخص  ،FPIبا بارشهای بيشتر مرتبط است.

ميزان بارندگی کم است (شکل  .)8پس از ورود يك

FPI

جريان مرطوب از ماه اکتبر به بعد ،خطر سيل بيشتری در

نشان دهنده ميران خطرپذيری کمتر وقوع سيل در اين

حوضه آبريز رود کارون ايجاد شده است ،بهطوریکه در

ماهها است.

ماه مارس ( ) FPI=0/2169و آوريل ( )FPI=0/4231به

همچنين طبق روش پيشنهادی ،روند نزولی شاخص

ازآنجاکه توزيع مکانی  FPIمیتواند روند توسعه سيل

بيشترين ميزان خطر وقوع سيل میرسد .بر اساس

را نشان دهد ،در اين پژوهش سيل گسترده ماه مارس

مشاهدات و گزارش های موجود در اين بازه زمانی تمام

( 2019فروردين  )1398در حوضه آبريز رود کارون،

حوضه دچار سيل های وسيعی شده است .گفتنی است با

جهت مطالعه موردی برای تجزيه و تحليل مکانی انتخاب

اينکه ميزان  FPIدر ماههای مه ( ) FPI=0/6881و ژوئن

شده است که در آن الگوی خشك  -مرطوب  -خشك در

( ) FPI=0/2۷19نيز مقدار زياد و مثبت است ،اما در

يك بازه زمانی از اکتبر  2018تا اوت  2019رخ داده

ماه های مه و ژوئن سيلی رخ نداده است .شکل  8نتايج

است .جدول  1ميزان  ،Sdef ،TWSAبارش ماهانه FPA ،و

مربوط به دادههای  ،TWSAپارامتر  Sdefمحاسبهشده،

در نهايت FPI ،مربوط به سلول نمونه (از بين شانزده سلول

داده های بارش ماهانه ،مقدار  FPAو مقدار  FPIرا در

موجود) با مختصات جغرافيايی  31- 32درجه شمالی و

شانزده گريد واقع در حوضه رود کارون نشان میدهد.
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شکل  .8نتایج مربوط به دادههای  ، T WSAپارامتر  Sdefمحاسبهشده ،داده های بارش ماهانه ،مقدار  FPAو مقدار  FPIدر شانزده گرید واقع در حوضه رود کارون.

نتايج روش پيشنهادی در منطقه مطالعاتی نشاندهنده

1- 3

بررسی آنومالی ذخیره آب ( )TWSAحاصل

اين است که مقادير بيشتر شاخص  ،FPIهشداری برای

از دادههای ماهواره  GRACEدر حوضه کارون

وقوع سيلهای شديدتر است .روند افزايشی مقدار شاخص

وضعيت اوليه  TWSAعامل مهمی است که در تشکيل

پتانسيل سيل ،بيانگر ميزان خطرپذيری بيشتر رخداد سيل

سيل تأثيرگذار است (ريگر و فاميگليتی،

TWSA .) 2009

است .همچنين بر اساس روش پيشنهادی ،روند نزولی

بزرگ ممکن است به اين معنی باشد که پتانسيل سيالب

شاخص  ،FPIنشان دهنده ميزان خطرپذيری کمتر وقوع

زيادی در فصل بارندگی وجود دارد؛ زيرا سطح زيرِ زمين

سيل در اين ماه ها است .نتايج حاکی از آن است که

نمیتواند آب اضافی ذخيره کند .دادههای گريس برای

مقادير مثبت و بزرگتر شاخص  FPIبا بارشهای بيشتر

مطالعه رخدادهای هيدرولوژيکی در مقياسهای بزرگ

مرتبط است و مقادير کوچكتر شاخص  FPIبا بارشهای

مفيد است؛ بااينحال ،برای مقياسهای کوچكتر و

کمتر مرتبط است .بر اساس نتايج ،در بازه زمانی اکتبر

بهويژه برای مطالعات زيستمحيطی شهری ،دادههای

 2018تا اوت  ،2019با توجه به مثبت شدن و افزايش عدد

کافی بهدستآمده از ايستگاههای هواشناسی و

شاخص پتانسيل سيل در ماههای فوريه ،مارس و آوريل،

هيدرولوژيکی

شرايط

خطر وقوع سيل بيشتر بوده است و بر اساس مشاهدات و

هيدرولوژيکی مطمئنتر باشند .اگر چنين دادههايی در

گزارش های موجود ،در اين زمان سيلهای وسيعی در اين

دسترس نبود ،به دادههای  TWSAدقيقتر يا ساير دادههای

منطقه رخ داده است.

سنجش از دور نياز است (سان و همکاران.)201۷ ،

میتوانند

برای

مطالعه
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ضرايب همبستگی زياد ( 96/66درصد در دادههای

بررسی نتايج  Sdefنشان میدهد در بازه زمانی نوامبر 2018

گريس و  98/66درصد در دادههای گريس فالوآن) که

تا اوت  ،2019ميزان پارامتر  Sdefدر ماههای مارس،

برای سه محصول شبکهبندیشده از مراکز پردازش

آوريل و مه که ميزان  TWSAافزايش داشته است ،کاهش

()CSR, GFZ, JPL

چشمگيری داشته است .بر اساس تعريف پارامتر ،Sdef

بهدستآمدهاند ،مطمئن بودن دادههای گريس را نشان

کاهش مقدار  Sdefنشاندهنده اين است که حوضه در اين

میدهد .به طورکلی ،نتايج حاکی از دقت و اطمينان زياد

ماه ها ،مقدار آب زيادی دارد و مقدار آب اضافی بيشتری

در بهکارگيری اين داده ها برای استفاده در منطقه مطالعاتی

که بتواند وارد حوضه شود و از آن سرريز نشود ،مقدار

است.

کمی خواهد بود .به همين دليل است که پس از

ماهواره

دادههای

گريس

بررسی دادههای  TWSAدر حوضه آبريز رود کارون
در بازه زمانی اکتبر  2018تا اوت ( 2018که سيلهای

بارشهايی که در اين ماهها رخ داد ،ظرفيت حوضه تکميل
و موجب بروز سيل شده است.

وسيع در آن رخ داده است) حاکی از آن است که حوضه
پس از يك دوره خشك ،روند افزايشی در دادههای

3- 3

 TWSAداشته است ،بهطوریکه در ماههای مارس،

استفاده از شاخص پتانسیل سیل ()FPI
ميزان  FPIمیتواند پتانسيل وقوع يا عدم وقوع سيل را در

نزولی آن آغاز میشود .با توجه به دادههای بارش ماهانه،

يك حوضه بهوضوح نشان دهد .با افزايش مقدار

میتوان نتيجه گرفت ميزان  TWSAبا مقدار بارش ماهانه

حوضه مستعد وقوع سيل میشود و با کاهش آن ،خطر

مرتبط است؛ يعنی ميزان بارش ماهانه در روند افزايش يا

وقوع سيل نيز کاهش میيابد .همانطورکه در بخش نتايج

کاهش  TWSAتأثير دارد.

نشان داده شد ،در بازه زمانی بررسیشده (اکتبر  2018تا

آوريل و مه به بيشترين مقدار خود میرسد و سپس روند

بررسی سیل در حوضه آبریز کارون با

FPI

از نظر توزيع مکانی ،نتايج ثبتشده مقدار  TWSAدر

اوت  ،) 2019ميزان  FPIدر ابتدا منفی و بهتبعآن ،ميزان

اين بازه زمانی نشان داد تمامی سلولهای موجود روی

خطرپذيری وقوع سيل نيز بسيار کم بوده است .پس از آن،

حوضه رود کارون پس از يك دوره خشك ،يك دوره

ميزان  FPIيك روند افزايشی را طی میکند که

مرطوب را با توجه به افزايش بارندگی سپری کردهاند و

نشاندهنده وقوع سيالب است (سيلهای گسترده در

در اين بازه زمانی ،حوضه رود کارون مقدار فزايندهای از

نوروز  .) 1398سپس ميزان  FPIروند نزولی داشته که

آب را در خود جمع کرده که همين موضوع پتانسيل وقوع

حاکی از خطرپذيری کمتر در وقوع سيل بوده است.

سيل و رواناب را ايجاد کرده است .پس از گذر از دوره

شايان ذکر است در برخی موارد ممکن است  FPIنيز

مرطوب ،مقدار آب موجود در حوضه روند کاهشی

افزايش پيدا کند و به اشتباه سيل تشخيص داده شود.

داشته است و بنابراين مقدار  TWSAنيز کاهشی بوده

همچنان که در منطقه مورد مطالعه و در بازه زمانی

است .يکی از عوامل مهم و مؤثر که سبب کاهش مقدار

بررسیشده FPI ،در ماههای مه ( ) FPI=0/68و ژوئن

 TWSAبوده است ،کاهش ميزان بارندگی است.

( ) FPI=0/2۷مثبت بوده اما سيلی رخ نداده است.
 FPIحاصل از دادههای ماهواره گريس ،میتواند

2- 3

بررسی 𝐟𝐞𝐝𝐒 محاسبه شده برای حوضه آبریز

رود کارون

پتانسيل سيل را شناسايی کند و برای بهبود پيشبينی سيل
بسيار ارزشمند است (النگ و همکاران)2014 ،؛ زيرا

رضوانی فائزی فر و همکاران
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میتواند بهطور مناسب ويژگیهای چنين حوادثی را در

کمتر در وقوع سيل بوده اسات .شاايان ذکار اسات ميازان

مقياسهای بزرگ مکانی و زمانی ازجمله فصلی ثبت کند

بارندگی در افزايش و کاهش ميزان  FPIمؤثر بوده است.

(سان و همکاران) 201۷ ،؛ بااينحال برخی از سيلهای

بنابراين با بررسی و پايش تغييرات ذخياره آب زمينای در

کوتاه مدت و در مقياس کوچك ،در حال حاضر با گريس

يك بازه زمانی ،میتوان به روند افزايشی يا نزولی آن پای

شناسايی نمیشوند و در اين موارد FPI ،کارايی کمتری

برد و در پای آن ،باه ظرفيات ذخيارهساازی حوضاه آبرياز

دارد (سان و همکاران 201۷ ،و دات ويشواکارما و

دست يافات و در نهايات ،باا اساتفاده از شااخص پتانسايل

همکاران .)2005 ،همچنين در برخی موارد ممکن است به

سيل ،خطر وقوع ياا عادم وقاوع سايل را از چناد مااه قبال

داليل گوناگون ازجمله آب های جاریِ ناشی از سيلهای

پيش بينی کرد ،اما در برخای ماوارد ممکان اسات  FPIنياز

ماه قبل TWSA ،افزايش و در نتيجه FPI ،آن نيز افزايش

ا فازايش پيادا کنااد و باه اشاتباه ساايل تشاخيص داده شااود.

پيدا کند و به اشتباه سيل تشخيص داده شود.

همچنااان کااه در منطقااه مااورد مطالعااه و در بااازه زمااانی
بررسایشاده FPI ،در مااههاای ماه ( ) FPI=.0/68و ژوئاان

 4نتیجهگیری

( ) FPI=0/2۷مثبت بوده اما سيلی رخ نداده است؛ بناابراين

در اين پژوهش ،شرايط هيدرولوژيکی در حوضه آبريز

به طور قطعی نمیتوان اظهار کرد که اين شاخص بهتنهاايی

دادههای جفت ماهواره GRACE

میتواند سيل را پيشبينای کناد و باه اطالعاات مکمال باا

و همچنين دادههای ميزان بارش ماهانه حاصل از دادههای

استفاده از منابع و روشهای ديگر برای پاايش و پايشبينای

 ،GPCPجهت شناسايی سيالبهای رخ داده ،به ترتيب

دقيقتر سيالب ها نياز است .با توجه باه تاوان تفکياك کام

زير بررسی شد:

دادههااای  TWSAحاصاال از گااريس و دادههااای بااارش

 بررسی دادههای  TWSAدر حوضه آبريز رود کارون

ماهانه  ،GPCPمی توان به محدوديتهاای اساتفاده از ايان

در بازه زمانی اکتبر  2018تا اوت  2018حاکی از آن است

داده ها بهخصوص در مناطق کوچكتار پای بارد؛ بناابراين

که حوضه پس از يك دوره خشك ،روندی افزايشی در

استفاده از دادههای  TWSAبا توان تفکيك بيشاتر حاصال

دادههای  TWSAداشته است ،بهطوریکه در ماههای

از ساير سامانهها ،مدلهای پيشبينی هواشناسی و اطالعات

مارس ،آوريل و مه به بيشترين مقدار خود میرسد و سپس

بارش دقيقتر حاصل از ايستگاههای هواشناسی موجاود در

روند نزولی آن آغاز میشود .با توجه به دادههای بارش

منطقه مطالعاتی که توان تفکيك بيشتری نسبت به دادههای

ماهانه ،میتوان نتيجه گرفت ميزان  TWSAبا مقدار بارش

 GPCPدارناد و همچناين بررساای پوشاش گيااهی منطقااه،

ماهانه مرتبط است و اين به آن معناست که ميزان بارش

میتواند نتايج بسايار دقياق تار و بهتاری را بارای بررسای و

ماهانه در روند افزايش يا کاهش  TWSAتأثير دارد.

پايش رخدادهای هيادرولوژيکی ازجملاه سايل در اختياار

 ميزان  FPIدر بازه زماانی بررسایشاده (اکتبار  2018تاا

کاربران قرار دهد.

رود کارون با استفاده از

اوت  ،) 2019در ابتدا منفی و بهتبعآن ،ميازان خطرپاذيری
وقوع سيل نيز بسيار کم بوده است .سپس ميازان  FPIياك
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Summary

Flood is one of the natural disasters which leaves behind many humans, financial and ecosystem losses.
Consideration of situations and conditions in the basins has a high priority in reducing the effects of
these losses. Study and research on Terrestrial Water Storage (TWS) point out the capacity of water
storage in a basin and consider its potential for occurring possible floods. TWS is defined as the
summation of all water stored above and below on the earth’s surface (e.g., lakes, rivers, soil moisture,
snow, ice and waters inside the vegetation). In this study, using Terrestrial Water Storage Anomaly
(TWSA) data attained from twin GRACE satellites and using monthly precipitation data acquired from
Global Precipitation Climatology Project (GPCP), the capacity of water storage in basin and the Flood
Potential Index (FPI) are calculated. FPI is defined as a storage capacity quantity of basin and has been
utilizing in assessing the potential of flood occurrence. The more FPI is near to 1.0, the more possibility
of flood event will be. Regarding previous flood events happened during March 2019 in Iran, FPI
values related to Karun basin within interval of October 2018 and August 2019 are considered
specially. FPI values of 0.21 in March and 0.42 in April show flood events in March and April (2019),
respectively. Based on the proposed method, rising value of FPI causes more potential for occurring a
flood event. On the contrary, falling value of FPI makes flood events less likely. Concerning results
point out higher positive values of FPI connected to more precipitations and in reverse, lower values of
FPI related to lower precipitations. Therefore, using study of FPI during desired time interval and
regarding the increasing of its index value, forecasting the flood event is possible even several months
before its happening and prevents the possible losses. However, temporary and small-scaled floods are
not recognized by GRACE data and FPI is less effective. By the way, in some cases it is possible that
FPI increases and causes a wrong flood forecasting. For example, in our case study within specific time
intervals in May (FPI = 0.68) and June (FPI = 0.27) the FPI values are positive, while there has not
occurred any flood. Therefore, definitely, this index is not merely capable of flood forecasting and it is
necessary to use supplementary information utilizing other sources and methods to forecast it more
precisely.
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