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چكيده
تحلیل کمي آورد رودخانهها و برآورد جریان در مناطق اندازهگیری شده و تعمیم آن به نقاط فاقد آمار در برنامهریزی
منابع آب ،مدیریت حوزههای آبخیز و اراضي زراعي پاییندست دارای اهمیت ویژهای است .همچنانکه جانمایي و
طراحي بهینه سازههای کنترلي و انحراف جریان در نقاط برداشت و بهرهبرداری از بندها و سدها ،نیازمند آگاهي از
اطالعات آبدهي در سطوح مختلف احتماالتي دارد .در این پژوهش ،آمار آبدهي ایستگاههای هیدرومتری واقع در
رودخانههای حوزههای آبخیز استانهای اصفهان ،مرکزی ،قم ،تهران ،همدان و قزوین جمعآوری و مورد بررسي قرار
گرفت .ایستگاههای آبسنجي دارای آمار مناسب از نظر کمي و کیفي ،در یک دوره زماني مشترک انتخاب شدند .آزمون
تحلیل خوشهای با توجه به پارامترهای تأثیرگذار ،سه گروه همگن از حوزههای آبخیز را در منطقه نشان داد .با توجه به
تحلیل احتماالتي آبدهي متوسط ساالنه بر مبنای توزیع آماری مناسب برازش داده شده ،مقادیر آبدهي با دورههای
بازگشت مختلف برآورد شد .با استفاده از پارامترهای هیدرولوژیکي و مورفومتری ،روابط منطقهای آبدهي با دورههای
بازگشت مختلف برای مناطق همگن استخراج شد .سپس برای ارزیابي و دقت روابط رگرسیوني بهدست آمده ،تعدادی
ایستگاه آبسنجي شاهد ،در هر منطقه انتخاب شد .در منطقه پژوهش ،عوامل مساحت ،شیب متوسط ،شیب آبراهه
اصلي ،طول و ضریب گراویلیوس حوضه از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در تخمین آبدهي تشخیص داده شد .میزان
خطای برآوردی بر اساس معیار جذر میانگین خطا ،بیانگر کمترین خطای در برآورد آبدهي با دوره بازگشت دوساله
معادل  5 ،1/2و  7/6و بیشترین میزان خطا در برآورد آبدهي 188ساله معادل  12/8 ،14/4و  18بهترتیب در گروه
همگن یک ،دو و سه بهدست آمد.
واژههای کليدی :ایستگاه آبسنجي ،برآورد آبدهي ،پارامترهای هیدرولوژیکي ،حوضههای همگن ،مورفومتری
مقدمه
در تحلیل منطقهای آبدهي رودخانهها از روشهای
تجربي که اغلب در کشورهای آسیایي نظیر هـند
پـیشنهاد شـده ،استفاده ميشود که از جمله آنها
ميتوان به بررسي  )2888( Subramanayaاشاره
نمود .طي این پژوهش ،رابطه آبدهي ساالنه با بارش
ساالنه در حوضههای کوچک بهصورت خطي و در
___________________________
* مسئول مکاتبهeslamiar72@gmail.com :

حوضههای بزرگ به حالت نمایي گزارش شده است.
بهطور کلي ،در خصوص مدلسازی منطقهای جریان
رودخانهها و استخراج روابط آن نسبت به ویژگيهای
موثر حوضه با افزایش دقت و کارایي بیشتر در برآورد،
تعیین و تفکیک حوزههای آبخیز همگن هیدرولوژیکي،
در اکثر پژوهشها مورد توجه قرار گرفته است.
بررسيهای ،)1385( Wiltshires ،)1381( Mosely

تحلیل منطقهای آبدهي رودخانههای حوضه مرکزی ایران

 Cunderlikو  )2811( Ghiasi ،)2882( Burnو
 Eslamiو  )2888( Saghafianبیانگر چنین مطلبي
است .بهعنوان مثال ،در کشور تانزانیاMuhara ،
( )2881بر اساس دیاگرام گشتاورهای خطي12 ،
منطقه همگن هیدرولوژیکي را شناسایي نمود .تعیین
مدل ریاضي (روابط رگرسیوني) برآورد بده ساالنه با
استفاده از ویژگيهای کمي در زیر حوضههای همگن
با دوره بازگشتهای مختلف و کارایي آنها برای
حوضههای بدون آمار و دستیابي به روابط منطقهای
آبدهي متوسط ساالنه از جمله اهداف پژوهش یادشده
بوده است.
 Samieeو همکاران ( )2885آنالیز منطقهای
جریانهای کم را در تعدادی از حوزههای آبخیز تهران
مورد بررسي قرار دادند .در این بررسي ،پس از همگن-
بندی هیدرولوژیکي حوضهها ،با استفاده از مدل
ریاضي رگرسیون چند متغیره خطي و شاخص جریان
کم ،میزان حجم جریان کم را با دوره بازگشتهای
متفاوت در  12حوضه شبیهسازی نمودند .نتیجه
تجزیه و تحلیل عاملي در پژوهش آنان ،تعداد چهار
پارامتر مستقل موثر بر فرآیند هیدرولوژی شامل
مساحت ،بارش متوسط ساالنه ،متوسط وزني
نفوذپذیری و شیب متوسط حوضه را در برآورد کمینه
مقدار جریان نشان داد .نتایج این پژوهش گویای
برتری و دقت بیشتر روش رگرسیون چند متغیره
نسبت به روش شاخص جریان کم ،در برآوردها
ميباشد.
در پژوهش  Eslamiو  ،)2885( Telvariاز میـان
عوامل مـوثر در ایجـاد جریانهای سیـالبي در
حـوزههای آبـخیز شمال کشور ،عامل مساحت حوضه
مهمترین متغیر اثرگذار تشخیص داده شده است.
همچنین ،بررسيهای نامبردگان نشان داد که
برآوردهای مربوط به مـدل گروههای همـگن از دقـت
بیشتری نسبـت به مدل کل منطقه ،برخـوردار است.
همچنین  Massah Bavaniو  )2886( Moridبرای
مدل نمودن رژیم ماهانه جریان در رودخانه زایندهرود
اصفهان ،از روش شبکه عصبي مصنوعي و با استفاده از
متغیرهای بیشینه و کمینه دما و بارندگي ماهانه ماه
مورد نظر و ماه قبل و میزان تشعشع همان ماه
استفاده کردهاند Mirabbasi Najafabadi .و
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 )2818( Dinpajohدر پژوهشي روند تغییرات آبدهي
رودخانههای شمال غرب ایران در سه دهه اخیر را
تحلیل کردند .نتایج آنان در سه مقیاس ماهانه ،فصلي
و ساالنه با روش  Mann-Kendalنشان داد که جریان
رودخانههای شمالغرب ایران در مقیاس ساالنه در
همه ایستگاهها روند نزولي دارند.
رواناب متوسط سالیانه و ضریب جریان در
رودخانههای واقع در حوزه آبخیز کرخه توسط
 Porhemmatو همکاران ( )2811با استفاده از مدل-
های منطقهای مورد تحلیل قرار گرفت .در بررسي آنان
با استفاده از روابط منطقهای مولفههای جریان،
تغییرات ضریب جریان در سطح حوضه و همچنین،
سهم هریک از زیرحوضههای کرخه در تولید جریان
بررسي شد .نتایج این پژوهش نشان داد که عمق
رواناب همبستگي باالیي با بارندگي و شیب حوضهها
دارد .همچنین )2888( Rezaee ،در حوزههای آبخیز
سفیدرود Abbasi ،و  )2883( Porhemmatدر قرهقوم
و کشفرود Ghiasi ،و همکاران ( )2811در ناحیه
خزری Mahdian ،و همکاران ( )2811در حوضههای
واقع در استان اصفهان و همدان و
 Ghermezcheshmehو  )2812( Porhemmatدر
حوضه دریاچه ارومیه ،روابط آبدهي رودخانههای واقع
در حوزههای آبخیز مورد نظر را مورد بررسي و تحلیل
قرار دادند .نتیجه مهم و مشترک این بررسيها گویای
این مطلب است که برآورد آبدهي براساس ویژگيهای
فیزیوگرافي بهویژه مساحت و پارامتر اقلیمي بارش از
دقت خوبي برخوردار است )2811( Farajzadeh .در
پژوهشي با تحلیل وضعیت عوامل هواشناسي دما و
بارندگي ماهانه با استفاده از  18مدل  ،AOGCMاثرات
تغییر اقلیم بر میزان آبدهي را برای رودخانه ششپیر
در افق سالهای مختلف مورد بررسي قرار داد.
همچنین ،برآورد میزان آورد جریان برای افقهای
مورد نظر با استفاده از مدل هیدرولوژیکي  AWBMو
دادههای روزانه بارندگي و آبدهي رودخانه در سطح
حوضه ،حاکي از کاهش شدید آوردها در دورههای آتي
بوده است.
در پژوهش  Dsaدر سال  ،2888بهمنظور برآورد و
تحلیل آبدهي عالوه بر روشهای تجربي ،روشهای
رگرسیوني تک متغیره و چند متغیره بین آبدهي
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ساالنه و بارش و نیز سایر پارامترها از جمله دما ،شیب
حوضه ،نوع خاک و پوشش گیاهي مورد استفاده قرار
گرفته است ( Ren .)2812 ،Ghermezcheshmehو
همکاران ( )2811مدل  ANFISرا برای پیشبیني
جریان ماهانه ایستگاه  Yichangرودخانه یانگتسه
کشور چین بر پایه تحلیل موجک تهیه کردند .آنان
دریافتند که با استفاده از مدل مذکور روند قابل
پیشبیني است ،اما مدل مربوطه به تغییرات ناگهاني
بارش حساس است Zhang .و همکاران در سال
 ،2811تغییرات بارش و جریان رودخانه را برای کشور
چین مورد بررسي قرار دادند .در این پژوهش کاهش
شدید بارندگي در فصل بهار و افزایش بارش در پاییز و
زمستان مالحظه شد .بر اساس این تغییرات ،تغییرات
شدیدی در رواناب فصول بهار و پاییز مالحظه شد
( .)2811 ،Farajzadehالزم به توضیح است که در
سالهای اخیر کارایي روش شبکه عصبي مصنوعي و
نروفازی نیز در برآورد و پیشبیني جریان رودخانه
مورد توجه محققان از جمله  Keskinو Taylan
( )2883و  Bakshiو  )2812( Bharقرار گرفته است.
 Daiو همکاران ( )2811تغییرات آبدهي ماهانه و
فصلي رودخانه  Xiaoyangqiواقع در شمال شرق چین
را در بازه زماني  1332-2818با استفاده از روش
همبستگي کندال مورد بررسي قرار دادند .در این
پژوهش همبستگي ارتباط بین جریان فصل بهار با
پارامترهای اقلیمي درجه حرارت و بارش با استفاده از
رگرسیون چند متغیره در محیط نرمافزار SPSS
استخراج و مورد تحلیل قرار گرفت.
بهطورکلي بهدلیل پیچیدگي سیستم هیدرولوژیکي
حوضه و تنوع عوامل مؤثر در ایجاد رواناب ،بهکارگیری
روابطه آبدهي بهعنوان فرمول یا مدل منطقهای حاوی
ضرایب معین و ثابتي که در دیگر نقاط جهان استخراج
و ارزیابي شده است ،برای حوزههای آبخیز ایران
خطای برآوردی قابل توجهي را به همراه خواهد
داشت .در این پژوهش ،هدف شناسایي عوامل موثر
منطقهای در تولید آبدهي و دستیابي به روابط
منطقهای آبدهي ساالنه با دوره بازگشتهای مختلف و
کارایي آن برای مناطق فاقد آمار ميباشد.
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مواد و روشها
منطقه مورد پژوهش :منطقه مورد پژوهش شامل
حوزههای آبخیز واقع در استانهای اصفهان ،مرکزی،
قم ،تهران ،همدان و قزوین ميباشد .شکل 1
پراکندگي تـمام ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسي
ایـن منطقه را نـشان ميدهد .اطالعات مربوط به
بارش ساالنه و رواناب ساالنه از زمان تاسیس
ایستگاههای هیـــدرومتری و هواشناسي بهدست آمد.
در منطقه مورد نظر ،تعداد  185ایستگاه
هیـــدرومتری و  125ایستگاه هواشناسي وجود دارد.
در ابتدا آمار بارش ایستگاههای هواشناسي و آبدهي
ایستگاههای آبسنجي واقع در منطقه جمعآوری و
مورد بررسي قرار گرفت .با توجه به هدف اصلي
پژوهش (تحلیل آبدهي) ،ایستگاههای آبسنجي دارای
آمار کافي از نظر کمي و کیفي در یک دوره مشترک
28ساله ( )1165-1185انتخاب شدند .در این
خصوص آبدهي متوسط ساالنه رودخانههای منتهي به
ایستگاههای آبسنجي برآورد شد.
از سوی دیگر ،پارامترهای موثر فیزیوگرافي،
مورفومتری و اقلیمي (بارش) حوزههای آبخیز باالدست
ایستگاههای آبسنجي ،در محیط  GISاستخراج شد.
بارش منطقهای با توجه به فرآیند تعمیم از نقاط
ایستگاهها به سایر مناطق بهصورت مکاني با استفاده از
روشهای زمین آماری بر مبنای نقشههای رقومي با
مقیاس 1:258888کشور ،در مقیاس زماني ساالنه
برای هر یک از زیرحوضههای مورد نظر استخراج شد.
برای محاسبه میزان بارندگي ساالنه زیرحوضهها ،ابتدا
مقادیر بارش در تمام ایستگاهها در هر دوره بازگشت
بهدست آمد .برای تهیه نقشه همبارش با استفاده از
روش اسپالین در نرمافزار  GISاستفاده شد .در نهایت،
با استفاده از  Zonal Statisticsمقادیر بارش در هر
حوضه و هر دوره بازگشت استخراج شد .در مرحله
بعد ،با استفاده از پارامترهای اقلیمي و فیزیوگرافي
مانند بارش متوسط ساالنه و مساحت حوضه و شیب،
روابط منطقهای آبدهي محتمل با دورههای بازگشت
مختلف برای مناطق همگن استخراج شد .سپس ،بر
اساس ایستگاههای شاهد ،روابط بهدست آمده مورد
ارزیابي و برای هر منطقه روابط مناسب ارائه شد.
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شكل  -1منطقه مورد پژوهش ،موقعیت ایستگاههای هواشناسي ( )aو آبسنجي ( )bمورد استفاده

تعيين زيرحوضههای همگن هيدرولوژيكی:

ارزيابی دقت روابط آبدهی رودخانهها :بهمنظور

تحلیل همگني حوضهها با توجه به آبدهي و
پارامترهای تأثیرگذار منتخب (عوامل مورفومتریکي و
اقلیمي) از طریق آزمون خوشهای 1بهروش  Wardو
تفکیک گروههای همگن حاصل از آزمون فوق با
2
استفاده از توابع تشخیص با استفاده از نرمافزار SPSS
صورت گرفت.

ارزیابي کارایي روابط بهدست آمده ،حوزههای آبخیزی
با مساحتهای متفاوت که دارای ایستگاه آبسنجي با
آمار کافي مشاهداتي بوده و همچنین ،در تعیین روابط
استخراجي نیز دخالت نداشتند ،برای هر یک از
گروههای همگن در نظر گرفته شدند .در ابتدا آبدهي
متوسط سالیانه با دوره بازگشتهای مختلف آنها از
طریق تابع توزیع احتماالتي مناسب بهعنوان مقادیر
مشاهداتي محاسبه شد .همچنین ،با توجه به عوامل
دخیل در روابط گروه همگن مربوطه ،مقادیر آبدهي
حوزه آبخیز مورد نظر با دخالت پارامترهای آن ،برآورد
شد .دقت مدلهای مورد نظر نیز با استفاده از معیار
جذر میانگین مربع خطا ( )RMSEمطابق رابطه (،)1
مورد ارزیابي قرار گرفت.

برآورد آبدهی ساليانه رودخانه با دوره بازگشت-
های مختلف :تحلیل احتماالتي بر روی آبدهي
متوسط ساالنه با استفاده از نرمافزار  SMADAو
بهکارگیری هفت توزیع احتماالتي شامل نرمال ،لوگ
نرمال دو پارامتری ،لوگ نرمال سه پارامتری ،پیرسون
تیپ سه ،لوگ پیرسون تیپ سه ،گامبل تیپ یک
حدی و توزیع حد تعمیم یافته ( )GEVبرای هر کدام
از ایستگاههای منتخب ،برازش سری دادهها در طول
دوره آماری انجام شد .سپس ،بر مبنای کمترین
میانگین مجموع مربع خطا ( ،)MSEدبي با دوره
بازگشت دو تا 188ساله بر اساس مناسبترین توزیع
احتماالتي برای هر سری از دادههای ایستگاههای
آبسنجي استخراج شد.
Cluster Analysis

1

Discriminate Analysis

2

()1

(X obs,i  X mo del ,i ) 2
n
که در آنXobs ،

n
i 1



RMSE 

و  Xmodelبهترتیب مقادیر

مشاهداتي و برآوردی مدل و  nنیز تعداد ميباشد.
نتايج و بحث
شکل  ،2نقشه همبارش برای دوره آماری  28سال
و دوره بازگشــت  25ســال را بــهعنــوان نمونــه نشــان
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ميدهد .در واقع این نقشه نتیجه تعمیم مقادیر بـارش
در محل ایستگاههای هواشناسي (بهصورت نقطـه) بـه
منطقه مورد پژوهش در قالب تغییرات مکاني ميباشد.
تعيين

حوزههای

آبخيز

همگن:

تعیین

زیرحوضههای همگن هیدرولوژیکي در روش
خوشهبندی زنجیرهای با انتخاب فاصله اقلیدوسي
معادل هفت ،منجر به تفکیک سه گروه همگن
هیدرولوژیکي بهترتیب گروه یک دارای  48زیرحوضه،

جلد  ،6شماره 1131 ،1

گروه دو دارای  111زیرحوضه و گروه سه شامل 26
زیرحوضه شد .در این خصوص صحت تفکیک کامل
همگنبندی حوضهها بهروش تابع تشخیص بهطور
 188درصدی صورت گرفته که نشان از دقت خوب
همگنبندی ميدهد (شکل  .)1همچنین ،شکل 4
نقشه پراکنش حوضههای همگن هیدرولوژیکي را
نشان ميدهد.

شكل  -2نقشه همبارش برای دوره آماری  28سال و دوره بازگشت  25سال

شكل  -3گروههای همگن زیرحوضههای انتخابي بهروش توابع تشخیص کانونیک
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شكل  -4موقعیت سه گروه همگن هیدرولوژیکي در منطقه پژوهش

روابط منطقهای آبدهی :روابط آبدهي با استفاده از
تحلیل همبستگي چند متغیره بر اساس پارامترهای
حوضهای و بارندگي و برای زیرحوضههای همگن یک
و دو در جدولهای  1و  2ارائه شده است .روابط
مربوطه برای گروه سه همگن عمال با دخالت همان

پارامترهای دخیل در روابط گروه دو با جایگزیني
فاکتور ضریب گراویلیوس بهجای تراکم زهکشي
بهدست آمد که برای اختصار از ارائه آن صرفنظر شده
است.

جدول  -1روابط آبدهي با دوره بازگشتهای مختلف در زیر حوضههای همگن گروه یک (سطح معنيداری کمتر از یک درصد)

()1
()2
()1
()4
()5
()6
()7

Q 2  0.02832Pa2  0.02148A - 0.17973Lb  0.23802S r - 0.10658S b -15.23283 ,

, Sig  0.001

R  0.935

Q 5  0.02588Pa5  0.03151A - 0.30901Lb  0.29535S r - 0.16063S b -15.72185 ,

, Sig  0.000

R  0.954

Q10  0.02388Pa10  0.03656A - 0.37085Lb  0.29755S r - 0.16391S b -15.3583 ,

, Sig  0.000

R  0.963

Q 20  0.02205Pa20  0.04037A - 0.41537Lb  0.28414S r - 0.15346S b -14.80191 ,

, Sig  0.000

R  0.969

Q 25  0.0215Pa25  0.04139A - 0.42694 Lb  0.27772S r - 0.14831S b -14.60606 ,

, Sig  0.000

R  0.971

Q 50  0.01992Pa50  0.04412A - 0.4651Lb  0.25434S r - 0.12927S b -13.98567 ,

, Sig  0.000

R  0.975

Q100  0.01651Pa100  0.04536A - 0.46585Lb  0.16746S r - 0.07486S b -11.63022 ,

, Sig  0.000

R  0.977
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جدول  -2روابط آبدهي با دوره بازگشتهای مختلف در زیرحوضههای همگن گروه دو )سطح معنيداری کمتر از یک درصد)

Q 2  0.0007 A  0.00628Pa2 - 2.14654 Dd  0.34413S r - 0.23296S b - 0.656 ,

()8

, Sig  0.001

R  0.676

Q 5  0.00129A  0.00555Pa5 - 3.63085D d  0.38306S r - 0.24919S b - 0.15754 ,

()3

, Sig  0.001

R  0.75

Q10  0.00171A  0.00473Pa10 - 4.63315Dd  0.37425S r - 0.23671S b - 0.44202 ,

()18

, Sig  0.000

R  0.78

Q 20  0.00212A  0.00393Pa20 - 5.57435Dd  0.35071S r - 0.21732S b  1.12085 ,

()11

, Sig  0.000

R  0.811

Q 25  0.00225A  0.0037 Pa25 - 5.86771D d  0.34131S r - 0.21061S b  1.34676 ,

()12

, Sig  0.000

R  0.819

Q 50  0.00264A  0.00305Pa50 - 6.75503Dd  0.30821S r - 0.18948S b  2.05489 ,

()11

, Sig  0.000

R  0.837

Q100  0.00301A  0.00177 Pa100 - 7.54214D d  0.24263S r - 0.14822S b  3.2111 ,

()14

, Sig  0.000

R  0.848

که در آنها Q ،دبي جریان متوسط ساالنه با دوره
بازگشت tساله (مترمکعب بر ثانیه) Pa ،بارندگي
ساالنه با دورهبازگشت ( tمیليمتر) A ،مساحت
حوضه (کیلومترمربع) Sb ،شیب حوضه (درصد)Sr ،
شیب رودخانه اصلي (درصد) L ،طول حوضه و Dd
تراکم زهکشي ميباشد.
t

t

b

ارزيابی دقت و کارايی روابط آبدهی :شکل 5
نمودار مقایسهای مقادیر آبدهي مشاهداتي و برآوردی
روابط استخراجي با دوره بازگشتهای مختلف را برای
سه حوزه آبخیز نمونه انتخابي یعني قهرود-حسینآباد،
مزلقان-رازین و زایندهرود-پل زمانخان بهترتیب با
مساحت های  1773/1 ،448/6و 4635/1
کیلومترمربع در هر یک از گروههای همگن نشان
ميدهد.
میزان خطای برآوردی روابط نیز برای هر یک از سه
گروه همگن به تفکیک در جدول  1ارائه شده است .بر
اساس نتایج این جدول ،خطای برآورد در حوضه قم
قهرود-حسینآباد بین  1/2تا  14/4درصد است که
نسبت به دو حوضه دیگر از خطای کمتری برخوردار
است .برای حوضه مرکزی ،مزلقان-رازین ،خطای
برآورد برای دبيهای با دوره برگشتهای مختلف بین
 5تا  12/8درصد است که نسبت به دو حوضه دیگر ،از
محدوده خطای بیشتری برخوردار است.

شكل  -5نمودار مقادیر آبدهي مشاهداتي ( )Qobsدر مقابل
مقادیر برآوردی ( )Qestبا دوره بازگشتهای مختلف برای سه
حوزه آبخیز شاهد
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بــرای حوضــه اصــفهان ،زاینــدهرود-پــل زمانخــان،
خطای برآوردی بین  6/8تا  18درصـد محاسـبه شـده
است .از طرفي براساس مقادیر جدول  ،1بهطـور کلـي
با افزایش دوره بازگشت در هر سه گروه میزان خطـای
برآوردی نیز افزایشي است.
جدول  -3میزان خطای برآوردی روابط استخراجي سه گروه
همگن برای سه حوضه شاهد
گروه یک

گروه دو

گروه سه

دوره بازگشت
(سال)

قم
قهرود-
حسینآباد

مرکزی
مزلقان-
رازین

اصفهان
زایندهرود-پل
زمانخان

2

1/2

5/8

7/6

5

5/8

18/8

6/8

18

8/8

8/8

8/4

28

18/2

23/8

18/2

25

18/3

28/8

18/3

58

12/1

11/6

14/2

188

14/4

12/8

18/8

در منطقــه مــورد پــژوهش ،تعــداد  67ایســتگاه
آبسنجي و  275ایستگاه هواشناسي دارای آمار کامل و
یا با بازسازی نواقص آماری شناسـایي و مـورد بررسـي
قرار گرفت .با توجه به اطالعات ایستگاههای آبسنجي و
هواشناسي موجـود در منطقـه و مشـارکت حـداکثری
ایستگاههای آبسنجي ،طـول دورة آمـاری 28سـاله در
نظر گرفته شد .تعیین گروههای همگن بر مبنای روش
خوشهبندی زنجیرهای ،نشان از وجود سه ناحیه همگن
مجزا داشت بهگونه ای که هر یک بهترتیب مشتمل بـر
 48زیرحوضه 111 ،زیرحوضه و  26زیرحوضه همگـن
بودند.
نتایج صحت همگنبنـدی حوضـههـا نیـز بـهروش
 ،Discriminateتفکیـــک کامــــل و  188درصــــدی
گروههای بهدست آمده را بـا دقـت بـاال نشـان داد .در
واقــع وجــود ســه گــروه همگــن هی ـدرولوژیکي بــرای
حوزههای آبخیز در منطقه مورد پژوهش ،گویای تنـوع

و تفــاوت شــرایط هیــدرولوژیکي و نیــز تــا حــدودی
مورفومتریکي آنها است.
نتایج مربوط به تحلیل روابط آبدهي نشان داد کـه
عوامل مهم و موثر در ایجاد رواناب سطحي رودخانههـا
در حوزههای آبخیز گروه یک همگن ،مسـاحت ،شـیب
حوضه و طول ،شیب رودخانه اصلي به همراه بارنـدگي
بــا دوره بازگشــت متنــاظر م ـيباش ـند .همچن ـین ،در
حوزههای آبخیز همگن گروه دوم و سوم نیز عـالوه بـر
این عوامل (بهجز طول حوضه) عامل تراکم زهکشـي و
پـــارامتر ضـــریب گراویلیـــوس از اهمیـــت خاصـــي
برخوردارند .همچنانکـه سـایر پژوهشـگران (از جملـه
 Porhemmatو همکاران 2811 ،و  Ghiasiو همکاران،
 )2811در این خصوص به نتـایجي مشـابه آن دسـت
یافتهاند .از آنجا که تحلیل جریان سطحي رودخانهها با
توجه به اهداف کار در برنامـهریـزی منـابع آبـي بـرای
فعالیتهای مختلف کشاورزی ،صنعتي ،زیستمحیطي
نقش مهمي را ایفاء ميکند ،بررسي و تحلیـل آبـدهي
متوسط در مقیاسهای زماني مورد نظر بهویژه بـرآورد
آن در مناطق فاقد آمار با استفاده از روابط منطقهای با
دقت الزم ،کارایي و اهمیت خاص خود را در تخمین و
آگاهي از پتانسیل منابع آب (سطحي) منطقه دارد.
پژوهش حاضر نشان داد که بهکارگیری روشهـای
آمــاری و رگرســیوني چنــدمتغیره ابــزاری مناســب و
کارآمد در این راستا ميباشد ،کما اینکه در تـازهتـرین
پژوهش های مرتبط از جمله  Daiو همکـاران ()2811
نیز این موضوع مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت .ضـمن
آنکه استفاده از سایر روشها بهمنظور تحلیل آبـدهي
ساالنه از جمله روشهایي نظیر هیبرید و شبکه عصبي
مصنوعي نیز برای پژوهشهای بعـدی مـورد پیشـنهاد
است.
تشكر و قدردانی
بدین وسیله از کلیه همکاران بهویژه آقای دکتر
محمدحسین مهدیان برای همفکری در موضوعات
پیرامون این پژوهش و نیز از مسئولین پژوهشکده
حفاظت خاک و آبخیزداری کشور بهسبب در اختیار
گذاشتن امکانات پژوهش  ،تشکر و قدرداني مينماییم.

1131 ،1  شماره،6 جلد
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Abstract
Quantitative analysis of runoff and estimates of stream flow in gauged basins and its
transferring to ungauged sites has special importance for water resources planning,
watershed and agricultural lands management, as the layout and optimal design of
diversion structures and flow control need runoff information with different probability
levels. In this research, runoff information of hydrometric stations which located in
river catchments of Isfahan, Markazi, Qom, Tehran, Hamadan and Qazvin provinces
was collected and investigated. In this regard, such stations which included data with
the appropriate quality and quantity were selected in a common period of time. In this
case study, results of cluster analysis concluded three homogeneous regions of
watershed based on independent variables. According to mean annual runoff probability
analysis; the best statistical distribution was fitted and runoff values were determined
with return periods of 2 to 100 year. Also, regional runoff models based on hydrological
and morphometric parameters were extracted with different return periods for each
homogeneous region. In each homogeneous region, evaluation of regression models
obtained was carried out using a number of hydrometric stations control. In this case
study, area, average slope, main river slope, length and gravilus coefficient of watershed
were detected as the most influential parameters in estimation of runoff. Root Mean
Square Error (RMSE) for models represented minimum values of 1.2, 5, 7.6 with two
years return period and maximum values of 14.4, 32.8 and 18 with 100 years return
period in the first, second and third homogeneous groups , respectively.
Key words: Homogeneous basins, Hydrological parameters, Hydrometric station,
Morphometric, Regional analysis, Runoff Estimation
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