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 5دانشیار ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت5334/50/51 :

تاریخ پذیرش5331/02/21 :

چکيده
هدف از این پژوهش ارزیابي مدلهای منطقه ای در برآورد دبي جریان ساالنه در سطوح مختلف احتمال ميباشد .بددین
منظور حوضههای کرخه ،کارون و دز در جنوب غرب ایران انتخاب شد .سپس در این منطقه ،آمار مشداهدهای دبدي در
 508ایستگاه هیدرومتری و بارندگي در  208ایستگاه بارانسنجي مورد استفاده قرار گرفت .همچنین ،پارامترهای مورد
استفاده در تحلیل منطقهای شامل مساحت ،طول مستطیل معادل ،شیب ،ضریب گراویلیدو ،،بارنددگي ،طدول آبراهده
اصلي ،شیب آبراهه اصلي ،ارتفاع متوسط حوضه ،تراکم زهکشي و محیط حوضه ميباشد .در بررسدي و تحلیدل همگندي
حوضههای هیدرولوژیک از روش آنالیز خوشهای و تابع تشخیص استفاده شد .برای ارزیابي مدلهای بهدست آمده از هر
منطقه همگن ،دادههای مشاهدهای یک حوضه که در واسنجي این مدلها استفاده نشده بودند ،بهکار گرفته شد .نتدایج
تحلیل مدلهای همبستگي چند متغیره نشان داد که دبي جریان در سطوح مختلف احتمال دارای ضدریب همبسدتگي
باالیي با  50عامل منتخب بوده ،ولي رابطه دبي با چهار عامل اول مستقیم و با شش عامدل بعددی معکدو ،مديباشدد.
نتایج پژوهش نیز نشان داد که شدت جریان با بارندگي رابطه معکو ،داشته ولي عمد جریدان دارای رابطده مسدتفیم
است .بعالوه ،روابط یک متغیره و دو متغیره دبي با مساحت و دبي با مساحت و بارندگي همبستگي باالیي با ضریب بین
 0/12تا  0/8را نشان داد.
واژههاي کليدي :تحلیل خوشهای ،روابط آبدهي ،مناط همگن ،منطقهبندی هیدرولوژیکي ،همبستگي هیدرولوژیکي
مقدمه
متوسط آبدهي سداالنه هدر حوضده مدورد نیداز در
برنامه ریزی ،طراحي و مدیریت پروژه هدای آبخیدزداری
بدهخصدو پدروژههدای مدرتبط بدا آبیداری مديباشدد
( Hawleyو  .)5382 ،Richardاز طرفي ارزیابي جدامع
از منابع آب قابل دسدتر ،در هدر منطقده ،موضدوعي
اساسي برای یدافتن راهحدل پایددار در حدل مشدکالت
کمي و کیفي مرتبط با منابع آب آن منطقه و یا حوضه
___________________________
* مسئول مکاتباتporhemmat81@areo.ir :

مي باشد ( Xuو  .)2004 ،Singhآبدهي و توزیع زمداني
و مکدداني آن ،یکددي از م لفددههددای اصددلي در مدددیریت
آبخیزهددا اسددت .از طرفددي آمددار و اطالعددات پایدده در
دستر ،برای تعیین آبدهي در سطح حوضه بهصدورت
نقطه ای بوده و تعمیم اطالعات حوضههای دارای آمدار
به حوضههای بدون آمار ،نیاز به تحقی و بررسي کامل
از تغییددرات مکدداني ایددن عوامددل و ارتبددا آنهددا بددا
ویژگيهای ثابت و پایدار حوضههدا دارد ،تدا بتدوان بدر
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اسا ،آنها در حوضههای بدون آمار ،برآوردی منطقي
از آنهددا داشددت .سدداالنه هزیندده قابددل تددوجهي صددرف
عملیات سازهای و بیولوژیکي آبخیدزداری شدده کده در
طراحي اغلب آنها ،آبدهي ساالنه و محتمل مورد نیداز
است .دقت در برآورد این ارقام در بهینهسدازی ابعداد و
کیفیت اجرایي این پروژه ها نقش بسدیار زیدادی دارد.
بهطوری که هر چه برآوردها بتواند با اطمینان بیشتری
صورت گیرد ،از برآورد بیش از حد و یدا کمتدر از حدد
ابعاد این سازهها جلوگیری ميشود .پدیشبیندي رفتدار
هیدرولوژی حوزههای آبخیدز و تخمدین دبدي و حجدم
جریانهای دائمي و سیالبي ،بدرای طراحدي و ارزیدابي
پروژههای آبي و جلوگیری از فرسایش خاک و حفاظت
منددابع آب مددورد نیدداز اسددت ( Aminو Ghafoori
.)2003 ،Roozbehani
مطالعات زیادی در دهدههدای  5300تدا  5360در
برآورد ارتفاع رواناب ساالنه و آبدهي صورت گرفته کده
اغلددب آنهددا بددر پایدده رابطدده ب دین آبدددهي و بارندددگي
مدددديباشددددد ( Demuthو 5334 ،Hagemann؛ ،Gray
5390؛  .)5354 ،Justinهمچنین برآورد آبدهي ساالنه
با استفاده از بارندگي ساالنه ،مساحت حوضده و درجده
حرارت ساالنه نیز مورد توجه محققین مختلف بدوده و
روابددط تجربددي بددرای آن ارائدده شددده اسددت (،Zeiaee
2000؛ 5331 ،Alizadeh؛  Mahdaviو ،Azarakhshi
2004؛  .)2001 ،Mahdaviکل آبددهي یدک رودخانده
عبارت است از مقدار کدل آب جریدان یافتده از مقطدع
خروجي یک رودخانه در سدال کده بده آورد (آبددهي)
سدداالنه معددروف اسددت ( .)2000 ،Subramanayaبددرای
آنالیز منطقهای آبدهي ساالنه از روشهای تجربي و یدا
روابط مددنطقهای اسدتفاده شددده اسددت ،کده اغددلب
روابددط تجربددي در کشددورهای آسددیایي نظیددر هدددند
پدیشنهاد شدده است .رابطه آبدهي با بارش در مقیدا،
ساالنه در حوضه های کوچدک بده صدورت خطدي و در
حوضدددههدددای بدددزرر ،رابطددده نمدددایي مددديباشدددد
( .)2000 ،Subramanayaدر تحلیل آبددهي عدالوه بدر
روابددط تجربددي موجددود روابددط همبسددتگي دو و چنددد
متغیره بین آبدهي با بارندگي و پارامترهایي مثل دمدا،
شیب ،نوع خاک و پوشش گیاهي توصدیه شدده اسدت
( .)2000 ،Dsaنتیجه پژوهشي در ایالت متحده نشدان
داد کدده نددوع کدداربری روی آبدددهي تددبثیر گددذار بددوده،
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بهطوری که در حوضههای بری-بحری ایداالت متحدده
قطع درختان برای برداشت چوب تبخیر و تعدر را تدا
 10درصد کاهش داده و به عوض این بخدش از م لفده
بارش به رواناب و رطوبت خداک و یدا آب زیدر زمیندي
اضافه شده که خود افزایش آبدهي ميباشد (Hubbart
و همکاران.)2009 ،
در طول قرن اخیر روابدط عمدومي بدین آبددهي و
پوشددش گیدداهي در مقیددا ،حوضددههددای کوچددک در
رژیمهای مختلف اقلیمي بهخوبي ارائه شددهاندد ،ولدي
بکارگیری این نظریهها برای ارزیابي تبثیرات منطقدهای
تغییر پوشش زمین بدر آبددهي و مندابع آب هندوز بده
دلیددل پیچیدددگي ارتبددا بددین پوشددش و فرایندددهای
هیدرولوژیکي و تغییر اقلیم بهعنوان یک چالش اصلي
بددر جددای مانددده اسددت ( Fengو همکدداران .)2052 ،در
نیوزیلنددد تحقیقدداتي در زمیندده همگددنبندددی نددواحي
مختلف انجام و نتیجهگیری شد که عليرغدم نزدیکدي
جغرافیایي بین حوضه ها ،بعضا عدم هماهنگي در رفتار
هیدرولوژیکي آنها دیده مدي شدود (.)5385 ،Mosely
در تحقیقات دیگری آنالیز آماری برای بدرآورد آبددهي
 601حوضه مورد استفاده قرار گرفت و پس از تقسدیم
آنها به پنج دسته بر اسا ،تشابه هیدرولوژیکي ،پدنج
رابطدده بددرای آنهددا ارائدده شددد ( Hawleyو ،Richard
 .)5382همچنین ،در مشدابهي بدرای تحلیدل فراواندي
سیل ،طبقهبندی حوضه به گروههای همگن پیشنهاد و
بر اسا ،آن در یک جستجوی تکراری بین ویژگيهای
حوضدده از بانددک دادههددای منطقدده بددا بهیندده نمددودن
آمددارههددا ،گددروههددای همگددن بهیندده انتخدداب شددد
( .)5386 ،Wiltshiresرابطه بین رژیدم بدارش و رژیدم
سیالب در تخمین فراواني سیل در حوضههدای بددون
آمار با فرض تشابه حوضهای در رژیم بدارش بدهعندوان
مبنددایي در گزینددههددای تعیددین گددروههددای همگددن
جریانهای سطحي ميتواند مورد اسدتفاده قدرار گیدرد
( Cunderlikو  .)2002 ،Burnدر تحقیقدددددي بدددددرای
حوضههای بدون آمار از تحلیل منطقهای برای تخمین
شدداخص جریددان پایدده حوضدده کددارون اسددتفاده و
نتیجه گیری شد که شاخص دبي پایه با مساحت دارای
رابطه معنديدار مديباشدد ( Ghanbarpouو همکداران،
 .)2003برای تخمین پارامترهای مدلهای آماری نیدز
روشهای مختلفي ارائه شده اسدت ،کده بده دو دسدته
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شددامل روشهددای متددداول بددرازش و گشددتاورهای ال
تقسددیم مدديشددوند .در پژوهشددي در مددورد روشهددای
تخمین پارامترهای مدلهای آماری در هیدرولوژی بدر
اسا ،جذر میانگین مربعات خطا نتیجهگیری شد کده
در شددرایط چددولگي ضددعیف ،روشهددای متددداول بددر
دادههای هیدرولوژیکي برازش بهتدری داشدته ولدي در
چولگي باال و بهخصو در شدرایط تعدداد کدم نمونده
گشدددتاورهای ال دارای بدددرازش بهتدددری هسدددتند
( Sankarasubramanianو .)5333 ،Srinivasan
عددالوه بددر روشهددای تجربددي سدداده ،روشهددای
همبستگي تک و چند متغیدره بدین آبددهي سداالنه و
بارش و عوامل دیگر نظیر دما ،شیب حوضه ،نوع خداک
و پوشش گیاهي استفاده شده است ( .)2000 ،Dsaدر
تحقیقي در حوضههای کاندادا بدا بررسدي روندد وقدایع
حدددی هی ددرولوژیکي نتیجددهگی دری ش دد کدده تعددداد
روندهای موجود خدار از انتظدار بدوده و جریدانهدای
حداکثر ساالنه و فصل بهار هم در مقدار جریدان و هدم
در زمان وقدوع دارای روندد کاهشدي مديباشدند ،ولدي
جریانهای شرایط کمآبي هم روند افزایشي و هم روندد
کاهشي را نشان ميدهندد ( Burnو همکداران.)2050 ،
همچنین در تحقی فو دریافتندد کده تندوع شدرایط
هیدرولوژیکي فرایندهای تولید جریان متفاوتي را ایجاد
مي نمایند .تحلیل منطقه ای جریان های کم با اسدتفاده
از مدل رگرسیون چندمتغیره خطي و شاخص جریدان
کم در برخي از حوضه هدای اسدتان تهدران نیدز مدورد
بررسي قرار گرفت و بر این اسا ،حجم جریانهای کم
در  52حوضه برآورد شد ( Samieو همکداران.)2006 ،
بعاله در تحقی دیگری از میان عوامل مد ثر در ایجداد
جریانهای سدیالبي در شدمال ایدران ،عامدل مسداحت
مهمتددرین عامددل تبثیرگددذار معرفددي شددد ( Eslamiو
.)2001 ،Telvari
روش شددبکه عصددبي مصددنوعي در بددرآورد مقددادیر
آبدددهي سدداالنه در دوره بازگشددتهددای مختلددف بددرای
حوضههای منتخب استان خراسان رضوی استفاده شد
( Mooshakhianو همکاران .)2052 ،در این تحقی از
پارامترهای فیزیوگرافي ،زمینشناسدي و اقلیمدي بدرای
تعیین روابط منطقهای برآورد آبدهي ساالنه اسدتفاده و
L-moments
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نتیجه نشان داد که در این منطقه سدریهدای آبددهي
ساالنه از یک مدل منطقهای واحدد تبعیدت مديکنندد
( Mooshakhianو همکدددداران .)2052 ،در تحقیدددد
دیگری ،رواناب متوسط ساالنه حوضه کرخه با استفاده
از مدلهای منطقه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
و نتایج نشان داد که جریان سطحي حوضه بدر حسدب
عم  ،همبستگي باالیي با بارندگي و شیب حوضده دارا
مدديباشددد ( Porhemmatو همکدداران .)2052 ،تحلیددل
منطقهای برای برآورد روابط آبدهي بدرای حوضدههدای
فاقد آمار شمال غرب کشور ایران با استفاده از منحندي
رشددد منطقددهای در اسددتانهددای آبربایجددان شددرقي،
آبربایجان غربي ،اردبیل ،ایالم و کردستان انجدام و بدر
این اسا ،روابط مناسبي برای این منداط ارائده شدد
( Rahmatiو همکاران.)2055 ،
همچنددین ،در حوضدده سددفیدرود ،)2003( Rezae
حوضه قرهقوم  Abbasiو  ،)2050( Porhemmatناحیده
خددزری  Gheiasiو همکدداران ( ،)2052حوضددههددای
مرکزی ایران  Mahdianو همکداران ( ،)2055حوضده-
های کارون ،دز و کرخه  ،)2053( Porhemmatحوضه
دریاچدده ارومیدده  Ghermezcheshmehو Porhemmat
( )2053و نیز برای ابرحوضه های هشدت گانده ایدران
 Porhemmatو همکاران ( )2052روابط آبددهي مدورد
بررسي قدرار گرفتده و نتدایج متفداوتي را بدرای دسدته
پارامترهای اقلیمي و فیزیوگرافي در روابدط منطقده ای
نشان دادند .در همه این تحقیقات ،روابط تجربي بدرای
آبدهي مناط همگدن بدا اسدتفاده از مسداحت ،شدیب
متوسط ،شیب آبراهه اصلي ،طول و ضریب گراویلیو،
بهدست آمد ( Eslamiو همکاران.)2054 ،
با عنایت به مطالب فو الذکر ميتوان اظهدار نمدود
که نتایج پژوهشهای گذشته نشان ميدهد کده کمدي
کددردن م لفددههددای مختلددف هیدددرولوژیکي در سددطح
حوضه هندوز بدهدلیدل اینکده سیسدتم هیددرولوژیکي
ب دهوسددیله عوامددل داخلددي و خددارجي در حددال تغییددر
ميباشد ،در رأ ،چالش های اصلي بداقي ماندده اسدت
( Fisehaو همکدداران .)2053 ،بددا ایددن وصددف ،روابددط
منطقه ای آبدهي بهدلیل پیچیدگي و تغییدرات عوامدل
م ثر بر آن ،بهعندوان رابطدهای ثابدت و یدا فرمدولي بدا
ضرایب معین و ثابتي قابل ارائه نبوده و تعمیم ضدرایب
و ثابتهای بهدست آمده از منطقهای به منطقده دیگدر
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همراه با خطدای زیدادی مديباشدد .بندابراین ،پدژوهش
حاضددر بددهدنبددال ی دافتن روابددط مناسددب آورد سدداالنه
محتمل با عوامل مورفومتریک و اقلیمي در حوضههای
جنوب غرب ایران ميباشد.
مواد و روشها
موقعيت منطقه مورد پژوهش :منطقه پژوهش
شامل حوضههای اصلي کرخه ،دز و کارون ميباشد که
شامل تمام و یا بخشي از استانهای کردستان،
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کرمانشاه ،همدان ،کهگیلویه و بویراحمد ،خوزستان،
ایالم ،چهارمحال و بختیاری ،لرستان و اصفهان
ميباشد .شکل  5موقعیت این منطقه را بهعنوان
منطقه چهار در نقشه ایران که حاوی تقسیمبندی
حوضههای کشور به هشت واحد هیدرولوژیک ميباشد،
نشان ميدهد .این منطقه در جنوب غرب ایران واقع
شده است و بخشي از ابر حوضه خلیج فار ،و دریای
عمان ميباشد.

شکل  -1موقعیت منطقه مورد پژوهش در نقشه ایران

آمار و اطالعات مورد استفاده و آمادهسازي
دادهها :در این تحقی

از آمار آبدهي تعداد 593

ایستگاه هیددددرومتری و بارندگي  263ایستگاه
هواشناسي تحت پوشش وزارت نیرو استفاده شد .آمار
و اطالعات مربو به بارش و رواناب ساالنه از زمان
تبسیس ایستگاههای هیددددرومتری و هواشناسي تا
سال آبي  5384-81مورد استفاده قرار گرفت.
بهمنظور بررسي آمار دبي ،ابتددا ،آمدار و اطالعدات
آبسنجي جمعآوری ،سپس پردازش و تجزیه و تحلیل
این داده ها در محیط نرمافزاری  Excelانجدام شدد .در
این رابطه ،آمار و اطالعداتي کده دارای خطدا بدوده ،بدا
استفاده از روشهای معمول مثل خطي و تواني اصالح،
و در صورتي که امکدان اصدالح آن وجدود نداشدت ،در
تحلیل دبي متوسط سالیانه مورد استفاده قرار نگرفدت.
بر این اسا ،،از  593ایستگاه هیددرومتری تنهدا آمدار
 508ایستگاه بدهمنظدور تجزیده و تحلیدل آبددهي و از
 263ایستگاه هواشناسي در اختیار ،آمار  208ایسدتگاه

برای بارندگي مورد استفاده قدرار گرفدت .شدایان بکدر
است ،بهدلیل این کده آمدار ایسدتگاههدای وابسدته بده
سازمان هواشناسدي بدر حسدب سدال مدیالدی و آمدار
ایستگاههای وابسدته بده وزارت نیدرو بدر حسدب سدال
شمسي ارائه شده است و ایستگاههای وابسته به وزارت
نیرو از پراکنش مناسبتری برخوردار بدودهاندد ،لدذا در
این تحقی برای بارنددگي تنهدا از آمدار ایسدتگاههدای
وابسته به وزارت نیرو استفاده شد .با توجه به اطالعات
موجود ایستگاههای آبسنجي و هواشناسي موجدود در
زیر حوضههای این منطقه ،طول دوره آماری مشدترک
20ساله و از سال آبي  5361-5366برای هر دو گدروه
ایستگاه های آبسنجي و بارانسدنجي در نظدر گرفتده
شد.
همچنین ،از دو روش گرافیکي شامل روش آزمدون
جرم مضداعف و غیرگرافیکدي شدامل روش ران تسدت
برای صحت و دقت آمار استفاده و دادههای پرت حذف
و یا اصالح شد.
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روش محاسبات و تجزيه و تحليل دادهها :تجزیه و
تحلیل فراواني و انتخاب مناسبترین تابع توزیع برای
هر یک از ایستگاهها از طری توابع توزیع احتمال
شامل توزیعهای نرمال ،لور نرمال دو پارامتری ،لور
نرمال سه پارامتری ،لور پیرسون سه پارامتری،
گامبل و گامای دو پارامتری انجام شد .همچنین
شاخص میانگین مربع انحرافات نسبي ( )MSRDبرای
برازش و انتخاب توزیع استفاده شد .همچنین ،با
استفاده از نقشههای رقومي حاصل از نقشههای
 5:210000توپوگرافي کشور ،ویژگيهای فیزیوگرافي
و نیز با استفاده از نقشه رقومي بارندگي ،متوسط
ساالنه آن در سطح زیر حوضههای منتهي به ایستگاه-
های هیدرومتری استخرا شد .برای محاسبه میزان
بارندگي ساالنه زیرحوضهها ،ابتدا مقادیر بارش در تمام
ایستگاهها در هر دوره بازگشت بهدست آمد ،برای تهیه
نقشه هم بارش پس از بررسي و ارزیابي روشهای
زمینآمار روش  TPSSانتخاب و سپس با استفاده از
مدل اسپالین منتخب در نرمافزار  GISنقشه همبارش
ساالنه برای سالهای مختلف دوره آماری تهیه شد.
بررسی همگنی حوضهها :برای تهیه مدل توزیع
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تحلیل خوشهای برای همگنبندی بهکار گرفته شدند.
نتیجه بررسي همگني حوضهها نشان داد که در
مجموع تمام حوضههای منتخب در دو گروه همگن
قرار ميگیرند .بهمنظور اعتباریابي گروههای همگن از
روش تابع تشخیص استفاده و ارزیابي و تصحیحات
الزم صورت گرفت.
نتايج و بحث
بر اسا ،نتدایج تحلیدل احتمداالتي دبدي متوسدط
سدداالنه و بررسددي همبسددتگي آن بددا ویژگدديهددای
فیزیوگرافي و اقلیمي شدامل مسداحت ،محدیط ،طدول
مستطیل معادل ،ارتفاع متوسط ،طدول آبراهده اصدلي،
شیب متوسط حوضده ،شدیب متوسدط آبراهده اصدلي،
تراکم زهکشي ،ضدریب گراویلیدو ،و بدارش متوسدط
ساالنه در هر حوضه ،روابط همبستگي در هدر کددام از
دو گروه همگن مورد بررسي قدرار گرفدت .نتدایج ایدن
بررسيها برای زیرحوضههدای خوشده یدک بدهصدورت
روابددط ( )5تددا ( )9و بددرای زیرحوضددههددای خوشدده دو
بهصورت روابط ( )8تا ( )54بهدست آمده است .شدایان
بکر است ،ایدن روابدط در سدطح  31درصدد معنديدار
ميباشدند .بدهمنظدور بررسدي صدحت و اعتبدار روابدط
بهدست آمده از هدر گدروه یدک ایسدتگاه هیددرومتری
(برای گروه یک ایستگاه با شماره کد  22-049و بدرای
گروه دو ایستگاه با کدد  )25-289کده از دادههدای آن
در مرحله تعیین روابط استفاده نشده است ،انتخداب و
دبي آنها با دوره برگشتهای مختلف بر اسا ،روابدط
بهدست آمده در مدل رگرسیون چند متغیره از روابدط
( )5تا ( )54به شرح زیر محاسبه شد.

احتماالتي منطقهای ،ابتدا زیرحوضههای همگن
هیدرولوژیکي تعیین شد .همگنبندی حوضهها بر
اسدا ،ویدژگيهای فیزیوگرافي و اقلیمي شامل
مساحت ،محیط ،طول معادل ،ارتفاع متوسط ،طول
آبراهه اصلي ،شیب متوسط حوضه ،شیب متوسط
آبراهه اصلي ،تراکم زهکشي ،ضریب گراویلیو ،و
بارش متوسط ساالنه صورت گرفت .بدین منظور
عوامل فو الذکر در نرمافزار  SPSSو با استفاده از
()5
Q2  0.11A  0.051El  2.92Sb  211Dd 0.23P  0.57Lb  58G  2.89Sr  0.25Lr  0.008Pa2  57
Q5  0.008A  0.07El  4.56Sb  0.129Lr  3.89Sr  0.095Pa5 131
()2
Q10  0.009A  0.08El  5.22Sb  0.107Lr  4.3Sr  0.086Pa10 136
()3
()4
Q20  0.009A  0.089El  5.82Sb  0.068Lr  4.65Sr  0.073Pa20 134
Q25  0.009A  0.09El  6.03Sb  0.055Lr  4.75Sr  0.069Pa25 133
()1
Q50  0.009A  0.1El  6.77Sb  0.013Lr  5.13Sr  0.061Pa50 132
()6
()9
Q100  0.009A  0.112El  8.15Sb  0.025Lr  5.61Sr  0.057Pa100 133
(Q2  0.022Lr  0.036A 0.34Lb  0.009Pa2  0.295Sr  0.63Sb  3.5Dd  0.008El  0.303P  38.7G  45 )8
(Q5  0.58Lr  0.047A  0.79Lb  0.029Pa5 1.67Sr  0.32Sb  54.4Dd  0.007El  0.177P 16.7G 12.7 )3
(Q10  1.128Lr  0.064A 1.1Lb  0.035Pa10  3.28Sr 1.1Sb 81.5Dd  0.004El  0.15P 16.4G  23.2 )50
(Q20  1.68Lr  0.081A 1.37Lb  0.043Pa20  4.9Sr 1.9Sb 113.6Dd  0.001El  0.13P 18.3G  33.9 )55
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(Q25  1.86Lr  0.086A 1.47Lb  0.046Pa25  5.5Sr  2.2Sb 124.8Dd  0.001El  0.12P 19.1G  37.8 )52
(Q50  2.45Lr  0.105A 1.77Lb  0.055Pa50  7.2Sr  3.09Sb 161Dd  0.005El  0.11P  24G  52.2 )53

(Q100  3.1Lr  0.124A  2.1Lb  0.065Pa100  8.98Sr  4.04Sb  203Dd  0.01El  0.11P  30G  65 )54

 2نتایج مقایسه دبي مشداهده ای و دبدي بدرآورد شدده
به وسیله روابط چندمتغیره را برای صحت سنجي مددل
رگرسیون چندمتغیره ،در دوره بازگشدتهدای مختلدف
نشان ميدهد .شکلهای  2و  3بهترتیب نمودار مقادیر
مشاهده ای و محاسدباتي را در ایدن ایسدتگاههدا نشدان
ميدهند.
با توجه به ضریب همبستگي بداالیي کده دادههدای
مشاهدهای و محاسباتي دارا ميباشند (بهترتیدب 0/38
و  0/33و هر کدام با هفت زو داده) ،بیانگر این اسدت
که روابط بهدست آمدده از کدارایي بداالیي در تخمدین
دبددي متوسددط سدداالنه در دوره برگشددتهددای مختلددف
برخوردار ميباشند.

که در آنها Q ،دبي متوسط جریان ساالنه بدا دوره
بازگشت دو تا 500ساله که اندیسهای دو تا  500دبي
معرف دوره برگشت دبي ميباشد (مترمکعب بر ثانیده)،
 Aمساحت حوضه (کیلومتر مربع) P ،محیط حوضده و
 Elارتفاع متوسط حوضه از سطح دریا (متدر) Lr ،و Lb
بهترتیب طول آبراهه اصلي و طول حوضده (کیلدومتر)،
 Sbو  Srبددهترتیددب شددیب حوضدده و شددیب رودخاندده
(درصددد) Pa ،بارندددگي سدداالنه (میلدديمتددر) بددا دوره
بازگشددت معددین Dd ،تددراکم زهکشددي و  Gضددریب
گراویلیو ،ميباشد.
جدددول  5نتددایج ضددریب همبسددتگي و سددطوح
معنيدار این روابط را نشان ميدهد .همچنین ،جددول

جدول  -1نتایج ضریب همبستگي و سطوح معنيدار
رابطه
گروه اول

ضریب همبستگي
سطح معنيدار
رابطه

گروه دوم

ضریب همبستگي
سطح معنيدار

() 5

() 2

() 3

() 4

() 1

()6

() 9

0/866
0/005

0/819
0/005

0/816
0/005

0/81
0/005

0/843
0/005

0/843
0/005

0/83
0/005

() 8

() 3

()50

()55

()52

()53

()54

0/866
0/005

0/383
0/005

0/866
0/005

0/33
0/005

0/33
0/005

0/38
0/005

0/38
0/005

با وجود بررسي کارایي روابط چنددمتغیره و نتدایج
فو الذکر ،بررسي تبثیر هر کدام از متغیرها نیدز مدورد
توجه قرار گرفدت .در دوره برگشدت دوسداله ،دبدي بدا
عوامل اصلي شامل مساحت ،طدول مسدتطیل معدادل،
شیب حوضه و ضریب گراویلیو ،دارای رابطه مستقیم
بوده ولي با عوامل دیگر شامل بارندگي ،طدول و شدیب
آبراهه اصلي ،ارتفاع متوسط حوضه ،تدراکم زهکشدي و
محیط حوضه رابطه معکو ،نشان داده است .در دسته
پارامترهایي که رابطه مستقیم نشان ميدهند ،طبیعدي
است که مساحت هر چه بیشتر باشد ،آبدهي حوضه به
نسبت سدطح افدزایش یابدد .همچندین ،شدیب حوضده
ضددریب آبدددوی را بیشددتر نمددوده و تلفددات را کدداهش
مي دهد ،لدذا تدبثیر مسدتقیم آن بدر دبدي غیرطبیعدي
نمي باشد .طول مسدتطیل معدادل بده ندوعي بده ابعداد
حوضه مربو ميباشد و بزرگدي آن مديتواندد موجدب
افزایش دبي شود ،ولي ضریب گراویلیدو ،قابدل بحد

مي باشد .از میان دسته پارامترهایي که در گروه اول بر
دبددي تددبثیر معکددو ،داشددتهانددد ،عمدددتاغ غیرطبیعددي
ميباشند ،از جمله مهمترین آنها بارندگي ميباشد که
هر چه بارندگي افزایش یابد ،انتظدار افدزایش دبدي بده
نسبت آن نیز ميباشد ،ولي در کلیه روابط چنددمتغیره
گروه اول بارندگي تبثیر معکدو ،بدر دبدي نشدان داده
است که کامالغ غیرطبیعي ميباشد.
در دوره برگشتهای پنج 10 ،21 ،50 ،و 500ساله
تنهددا پارامترهددای مسدداحت ،ارتفدداع متوسددط و شددیب
حوضه ،طول آبراهه و شیب رودخانه اصدلي و بارنددگي
در روابط ظاهر شده و بقیه عوامل شامل محیط ،طدول
مستطیل معادل ،تراکم زهکشي و ضدریب گراویلیدو،
حذف شددهاندد .همچندین ،دبدي تنهدا از شدش عامدل
باقيمانده با دو عامل مسداحت و شدیب حوضده رابطده
مستقیم داشته و با بقیه عوامل رابطه معکو ،دارد که
در اینجا نیز عواملي مثل بارندگي بهطور خدا جدای
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دو ،پنج 10 ،21 ،50 ،و  500ساله بدهترتیدب ،0/819
 0/843 ،0/843 ،0/810 ،0/866و  0/830ميباشد که
همگي در سطح آلفای یک درصد معنيدار ميباشند.

ابهام دارد .با وجود ناهمداهنگيهدایي کده بدین دبدي و
عوامل موثر بر آن از جمله بارندگي مشاهده مديشدود،
ولي ضریب همبستگي روابط دبي در دورهبرگشتهدای

جدول  -2صحتسنجي مدل رگرسیون چندمتغیره ،در دوره بازگشتهای مختلف (دبي به مترمکعب در ثانیه)
گروه

کد ایستگاه

مساحت (کیلومتر مربع)

5

22-049

6889

2

25-289

دوره بازگشت (سال)

دبي مشاهدهای

دبي محاسباتي

2
1
50
20
21
10
500

93
501
524
540
541
560
594

96
36
558
536
543
562
530

میانگین جذر مربعات خطا
2
1
50
20
21
10
500

20
29
30
34
31
38
45

میانگین جذر مربعات خطا

در کلیدده روابددط گددروه دو هددر  50پددارامتر شددامل
مساحت ،محیط ،طول آبراهه اصدلي ،طدول مسدتطیل
معددادل ،شددیب حوضدده ،شددیب آبراهدده اصددلي ،تددراکم
زهکشددي ،ارتفدداع متوسددط حوضدده از سددطح دریددا،
ضددریبگراویلیددو ،و بارندددگي در دوره برگشددتهددای
مختلددف مدد ثر بددوده و هیچکدددام حددذف نشدددهانددد.
همچنین ،بارندگي بهعنوان عامل اصلي تولیدد جریدان،
تنها بر دبي بدا دوره برگشدت دوسداله تدبثیر مسدتقیم
نشان داده ،ولي بر دبي با سایر دورههای برگشت تدبثیر
معکو ،نشان داده است .در این گدروه شدیب حوضده،
طول مستطیل معدادل و ضدریب گراویلیدو ،همانندد
مساحت تبثیرگذار بوده و بر دبي تبثیر مسدتقیم نشدان
داده اند .همچنین ،ارتفاع در همه دوره برگشدتهدا بده
استثناء  10و 500ساله تبثیر مستقیم داشدته ولدي در
سایر دورههای برگشدت تدبثیر معکدو ،داشدته اسدت.
بارندگي ،محیط ،طول آبراهه اصلي ،شیب آبراهه اصلي
و تراکم زهکشي بر دبي در دوره برگشتهدای مختلدف
باستثناء دوره برگشدت دوسداله تدبثیر معکدو ،نشدان
داده اند .با این وصف ،عواملي مثل بارندگي کده نیدروی

9/6
53
21
30
36
33
44
46
3/1

محرکه اصلي حوضه برای تولید جریدان مديباشدد ،در
این روابط با تبثیر معکو ،ظداهر شددهاندد کده کدامالغ
غیرطبیعي ميباشد .ایدن در حدالي اسدت کده ضدریب
همبستگي روابط دبي در دورهگشتهای دو ،پدنج،50 ،
 10 ،21و 500ساله بهترتیب ،0/866 ،0/866 ،0/383
 0/38 ،0/33و  0/38بوده که همگي در سدطح آلفدای
یک درصد معنيدار ميباشند.
بررسي روابط دبي در دوره برگشتهای مختلف بدا
مساحت بهعنوان رابطده همبسدتگي یدک متغیدره نیدز
انجام شده است .جدول  3روابدط همبسدتگي دبدي در
دوره برگشتهای مختلف را با مسداحت حوضده نشدان
ميدهد .همانطور که این جدول نشان ميدهد ،رابطده
دبي با مساحت از همبسدتگي بداالیي برخدوردار اسدت.
همچنین ،جدول فو نشان مي دهد که رابطه دبدي بدا
مساحت بهترتیب در دورهبرگشدتهدای دو ،پدنج،50 ،
 10 ،21و 500ساله دارای ضدریب همبسدتگي ،0/83
 0/85 ،0/82 ،0/84 ،0/81و  0/93ميباشدد .نتدایج بدا
وجود این که نشان دهنده این است که دبدي محتمدل
در دوره برگشددتهددای مختلددف بددا مسدداحت از رابطدده
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همبستگي نسبتاغ باالیي برخوردار است ،ولي با افدزایش
دوره برگشت ضریب همبستگي کاهش یافته است.
جدول  4نتایج تحلیل همبستگي دو متغیدره دبدي
با مساحت و بارندگي را نشان ميدهد .همدانطدور کده
این جدول نشان مي دهد ،مجدذور ضدریب همبسدتگي
بدددرای دبدددي (مترمکعدددب در ثانیددده) بدددا مسددداحت
(کیلومترمربع) و بارندگي (میلديمتدر) از  0/133بدرای
دوره برگشددت دوسدداله تددا  0/69بددرای دوره برگشددت
500ساله در تغییر اسدت .مجدذور ضدریب همبسدتگي
برای رابطه فدو در شدرایطي کده دبدي معدادل عمد
ساالنه جریان (دبي در واحد سدطح) در سدطح حوضده
فرض شدود از  0/633بدرای دوره برگشدت دوسداله تدا
 0/292برای دوره برگشت 500ساله تغییر کرده است.
عالوه بر این دبي با مسداحت در روابدط ندوع اول داری
رابطه مستقیم و با بارندگي رابطه معکدو ،و بدالعکس
در روابددط نددوع دوم بددا مسدداحت رابطدده معکددو ،و بددا
بارندگي رابطه مسدتقیم نشدان داده اسدت .همچندین،
ضریب همبستگي در روابط ندوع اول بدا افدزایش دوره
برگشددت افددزایش ولددي در نددوع دوم کدداهش را نشددان
ميدهد.
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شکل  -2دبي مشاهدهای و محاسباتي (مترمکعب در ثانیه) در
ایستگاه 22-049

شکل  -3دبي مشاهدهای و محاسباتي (مترمکعب در ثانیه) در
ایستگاه 25-289

جدول  -3روابط همبستگي دبي در دوره برگشتهای مختلف (مترمکعب در ثانیه) با مساحت حوضه (کیلومتر مربع)
شماره پیاپي رابطه

مجذور ضریب همبستگي

رابطه همبستگي

دوره برگشت

()51

Q=0.006A+10.47

0/83

2

()56

Q=0.008 A +14.67

0/81

1

()59

Q =0.009 A +20.58

0/84

50

()58

Q =0.009 A +29.35

0/82

21

()53

Q =0.009 A +36.69

0/85

10

()20

Q =0.01 A +46.86

0/93

500

که در آنها Q ،دبي (مترمکعب در ثانیه) و  Aمساحت (کیلومتر مربع) ميباشد.

نتيجهگيري
روابددط منطقددهای دبددي متوسددط سدداالنه بددا دوره
برگشت های مختلف بدا متغیرهدای مختلدف اقلیمدي و
فیزیوگرافي حوضه مورد بررسي قرار گرفت .پارامترهای
مورد استفاده شامل مساحت ،محیط ،ارتفاع متوسط از
سطح دریا ،طول آبراهه اصلي ،طول مسدتطیل معدادل،
شیب حوضه ،شیب رودخانه اصدلي ،متوسدط بارنددگي
سدداالنه در سددطح حوضدده و در دوره بازگشددتهددای

مختلف ،تراکم زهکشي و ضریب گراویلیو ،مي باشند.
همچنین ،همگنبندی حوضه نیز بر اسا ،ویژگيهای
فیزیوگرافي و اقلیمي شدامل مسداحت ،محدیط ،طدول
معددادل ،ارتفدداع متوسددط ،طددول آبراهدده اصددلي ،شدیب
متوسط حوضه ،شدیب متوسدط آبراهده اصدلي ،تدراکم
زهکشي ،ضریب گراویلیو ،و بارش متوسط ساالنه بدا
اسددتفاده از نددرمافددزار  SPSSانجددام شددد .در تحلیددل
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خوشهای و با استفاده از روش تابع تشخیص ،حوضههدا
در دو گروه همگن قرار گرفتند.
نتددایج تحلیددل همبسددتگي روابددط چندددمتغیره بددا
استفاده از همه عوامدل فدو بدرای دو حوضده کده در
تحلیل همبستگي مشارکت داده نشده بودند ،نشان داد
کدده دادههددای مشدداهدهای و محاسددباتي دارای ضددریب

همبستگي باالیي مي باشند (بهترتیدب  0/38و  0/33و
هر کدام با هفت زو داده) .این ضریب باال بیانگر ایدن
ميباشد که روابط بهدسدت آمدده از کدارایي بداالیي در
تخمددین دبددي متوسددط سدداالنه در دوره برگشددتهددای
مختلف برخوردار ميباشند.

جدول  -4روابط همبستگي دبي ( Qمترمکعب در ثانیه در ستون وضعیت با شماره  5و میليمتر در سطح حوضه با شماره  )2در دوره
برگشتها (اندیسهای  Qمعرف دوره برگشت) با دو پارامتر مساحت (کیلومتر مربع) و بارندگي ( Pبه میليمتر)
شماره پیاپي رابطه

مجذور ضریب همبستگي

()25

0/133

Q 2=47.1+0.0072A-0.02837P2

()22

0/633

Q 2=-1283-0.0258A+2.62P2

2

()23

0/63

Q5=100.7+0.01316×A-0.049×P5

5

()24

0/10

Q5=-1973-0.043×A+2.381×P5

2

()21

0/641

Q20=232.5+0.0232×A-0.0141×P20

5

()26

0/45

Q20=-2456-0.0458×A+3.12×P20

2

()29

0/648

Q25=261.2+0.0251×A-0.158×P25

5

()29

0/33

Q25=-2485-0.0463×A+3.11×P25

2

()28

0/66

Q50=354.4+0.0312×A-0.21×P50

5

()23

0/33

Q50=-2552-0.0465×A+3.095×P50

2

()30

0/69

Q100=448.4+0.0382×A-0.259×P100

5

()35

0/292

Q100=-2551-0.0469×A+3.046×P100

2

رابطه همبستگي

با وجود روابط همبستگي بهدست آمده بدا کدارایي
باال بدین دادههدای مشداهده ای و محاسدباتي ،دبدي بدا
مساحت ،طول مستطیل معادل ،شیب حوضه و ضریب
گراویلیو ،دارای رابطه مستقیم بوده ،ولي با بارندگي،
طول آبراهه اصلي ،شیب آبراهه اصلي ،ارتفداع متوسدط
حوضه ،تراکم زهکشي و محیط حوضه رابطه معکدو،
نشان داده است .نتایج این بخش نشان ميدهدد کده از
میددان ایددن عوامددل بارندددگي رفتدداری طبیعددي نشددان
نميدهد ،و بر عکس انتظار دارای تبثیر معکو ،بر دبي
بوده که کامالغ غیرطبیعي ميباشد.
با وجود مشاهده ناهماهنگيهای بین دبي و عوامل
م ثر بر آن از جمله بارندگي ،ولدي ضدریب همبسدتگي
روابط دبي در دورهگشتهای دو ،پدنج 10 ،21 ،50 ،و
500ساله برای دو گروه همگن بهترتیب برای گروه اول
معدددددادل  0/843 ،0/843 ،0/810 ،0/866 ،0/819و

وضعیت رابطه

دوره برگشت (سال)

5

2

1

20

21

10

500

برای گدروه دوم 0/38 ،0/33 ،0/866 ،0/866 ،0/383
و  0/38مي باشد که همگي در سطح آلفای یک درصد
معنيدار ميباشند .شایان بکر است ،برخي عوامل مثل
ارتفاع در روابط مختلف رفتار دوگانه از خود نشان داده
است .بهعنوان مثال ،ارتفاع در گروه دوم در همده دوره
برگشتها به استثناء دوره برگشتهای  10و 500ساله
بر دبي تبثیر مستقیم نشان داده اسدت ،کده ایدن خدود
جای ابهام ميباشد.
بررسي رابطده دبدي بدا مسداحت بدهعندوان رابطده
همبستگي یک متغیره در دوره برگشتهدای دو ،پدنج،
 10 ،21 ،50و  500سدداله بددهترتیددب دارای ضددریب
همبسدددتگي  0/85 ،0/82 ،0/84 ،0/81 ،0/83و 0/93
بوده ،که همبستگي باالیي را نشان مديدهدد .ولدي بدا
وجود رابطده همبسدتگي نسدبتاغ بداال ،بدا افدزایش دوره
برگشت ضریب همبستگي کاهش یافته است .از طدرف
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دوره برگشت ضریب همبستگي افزایش یافتده ولدي در
 نتدایج ایدن تحقید.نوع دوم کاهش را نشان مي دهدد
نشان داد کده همگدنبنددی حوضده در بهبدود روابدط
همبسددتگي م د ثر بددوده و دسددته عوامددل مختلددف در
.همگنبندی در مناط مختلف متفاوت ميباشند
در این تحقی دبي متوسط ساالنه با دوره برگشت
 پیشددنهاد،مختلددف مددورد بررسددي قددرار گرفتدده اسددت
مي شود که این تحقی برای سایر پایدههدای زمداني از
 در ایدن تحقید دبدي.جمله دبي ماهانه نیز انجام شود
متوسط ساالنه با دوره برگشت مختلدف مدورد بررسدي
 پیشنهاد ميشود که این تحقی برای،قرار گرفته است
روابط دبي متوسط سداالنه بددون سدطح احتمدال نیدز
.انجام شود

دیگر بررسي رابطه دبي با بارندگي بهعنوان رابطه یدک
. همبستگي مناسبي را نشان نداد،متغیره
رابطه همبسدتگي دو متغیدره دبدي بدا مسداحت و
بارندگي بهعنوان دو پارامتر موثر بدر کمیدت دبدي نیدز
 ضریب همبستگي برای دبي با.مورد بررسي قرار گرفت
 در تغییدر بدوده0/82  تدا0/93 مساحت و بارنددگي از
 ضددریب همبسددتگي بددرای روابددط، همچنددین.اسددت
همبستگي دو متغیره دبدي ویدژه در سدطح حوضده بدا
 در تغییدر بدوده0/12  تدا0/80 مساحت و بارندگي از
 دبي با مساحت در روابدط ندوع اول، عالوه بر این.است
 و،دارای رابطه مستقیم و بدا بارنددگي رابطده معکدو
 و،بالعکس در روابط نوع دوم با مساحت رابطه معکدو
 همچندین.با بارندگي رابطه مستقیم نشدان داده اسدت
 در روابدط ندوع اول بدا افدزایش،همانطور که بکر شد
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