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 چکیده

پایه و شاخص آن  جریان جمله، از يمختلف یهاداده به ازین زیآبخ یهاحوزه آب مدیریت بهینه منابع و یزیربرنامه

همواره یکي از موضوعات مهم در  هیدرواقلیمي است،شناسي و فومتری، زمینرعوامل مو ثر ازأکه مت این پارامتر دارد.

های بارش و دما به روش دو مارتن ابتدا نقشه اقلیم نمای ایران با استفاده از داده پژوهشدر این  است. هیدرولوژی بوده

رقومي برگشتي فیلتر از روش  ،پایه و شاخص آن جریان ،رودخانه روزانهجریان  هایداده با استفاده از ،تهیه شد. سپس

منطقه اقلیمي خشک،  ششهای انتخابي در حوضه سازی اطلاعاتو آماده پس از کنترل سری زمانيی دو پارامتر

 اقلیمي هیدرولوژیکي و پارامترهای استخراج شد. ایمرطوب، بسیار مرطوب و مدیترانه، نیمهمرطوب ،خشکنیمه

عاملي برای شناخت  تجزیه و تحلیل .شد استخراجرقومي  محیطدر  فیزیوگرافيو عوامل  برآورد و محاسبه هاحوضه

سپس عوامل  .طور مجزا انجام شددر هر منطقه اقلیمي به پارامتر 04 با استفاده از پایه جریانمستقل موثر بر  عوامل

ها را درصد واریانس داده 51های مورد استفاده بیش از نتایج نشان داد که پارامتر موثر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

ها در تمام اقلیمدرصد در  46 با وزن بیش از خاک، عوامل ذاتي مرتبط با نفوذ و نگهداشت آب در .ندکنميتوجیه 

-های منحني تداوم جریان در مناطق اقلیمي، بسیار مرطوب، مرطوب، نیمهشاخص .قرار داشتگذاری تأثیرمرتبه اول 

ای و منطقه خشک و در مناطق مدیترانه درصد 69 و 62، 69، 46با درصد وزني ترتیب خشک، بهمرطوب و نیمه

 ،همچنینرا بر جریان پایه را دارند. گذاری تأثیربیشترین  65و  43ترتیب با درصد وزني داشت بهپارامتر ظرفیت نگه

 کند.وزن عوامل موثر بر جریان پایه، متناسب با نوع اقلیم تغییر مي نتایج نشان داد که

 

 يمیاقل مناطق رقومي، فیلتر مارتن، دو روش هیدروگراف، تفکیک عاملي، تحلیل کلیدی: هایهواژ

 

 مقدمه

عوامل موثر بر جریان پایه در اقالیم آگاهي از 

توزیع مکاني وضعیت  مختلف ایران و اطلاع از

های آبخیز کشور، نقش حوزهپایه در سطح جریان

آب دارد. با  منابع بندیاولویت ریزی ومهمي در برنامه

شده، تعمیم گیری اندازههای توجه به محدودیت داده

و  پژوهشفاقد آمار نیازمند های هضحوها به داده

های ثابت و بررسي جامع در خصوص ارتباط ویژگي

میم روابط به عجریان برای تهای با دادهها هضحوپایدار 

 ).Smakhtin)  ،2110فاقد آمار را داردهای هضحو

عبارت است از بخشي از جریان پایه حسب تعریف 

سطحي زمیني و زیرجریان رودخانه که از منابع آب زیر

ها، ها، دریاچهمانند مخازن ساحلي رودخیری أت

یکي از گیرد. ها و ذوب برف و یخ، سرچشمه ميتالاب

___________________________ 

 ra_hkazemi@yahoo.comمسئول مکاتبات: * 
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های هیدروژئولوژیکي که در ترین مشخصهمهم

های مختلف بر آن تأکید شده، شاخص پژوهش

یک  ،پایه شاخص جریاناست.  (BFI) 1پایهجریان

پایه به کل  نسبت بدون بعد است که از نسبت دبي

-هرواناب برای هر مقطع زماني یا کل دوره آماری ب

ها هضحوهیدرولوژیکي  هایمشخصه. آیددست مي

 وسیلهبههای جریان پایه، یا سایر مؤلفه مانند جریان

فیزیکي مختلف،  کلیماتولوژیکي وهیدرو پارامترهای

 .(Mahon، 0331و  Nathan) قابل برآورد است

هیدروکلیماتولوژیکي عمدتاً شامل بارش،  هایمشخصه

فیزیکي شامل  عوامل دما، تبخیر و تعرق است و

بوده و ممکن ه ضحوو ثابت  پارامترهای فیزیوگرافي

 شناسي ازشناسي و خاکاست پارامترهای زمین

دیدگاه هیدروژئولوژی نیز مورد استفاده قرار گیرد. در 

بیانگر اطلاعاتي در خصوص ، این شاخصاین میان 

 استهای سطحي های زیرزمیني در آبمشارکت آب

قرار ه ضحوشناسي زمین تأثیرکه ممکن است تحت 

اطلاع از . (Mc Mahon ،0332 و Nathan) داشته باشد

پایه برای مقاصد متعددی مانند مدیریت  رژیم جریان

آبي، تولید انرژی، های سازگانبومآب، حفاظت  منابع

های کمینه اهمیت بیني جریاننقل و پیش و حمل

 ،و همکاران Cyr ؛2111 ،و همکاران Brauman) دارد

فاقد های هضحوچنین اطلاعاتي در خصوص (. 2100

-منطقه تحلیلیند افرآمار در دسترس نیست، بنابراین 

دارای های هضحوهای ای برای انتقال روابط پارامتر

 Blöschl) فاقد آمار مورد نیاز استهای هضحوآمار به 

، (2116و همکاران ) Mazvimavi(. 2109 ،و همکاران

Brandes ( 2116و همکاران) ،Longobardi  وVillani 

(2115)، Santhi ( 2115و همکاران) ، Peña-

Arancibia( 2101و همکاران)، Krakauer و Temimi 

(2100)، Ahiablame ( 2109و همکاران)  وBeck  و

های متعددی مبتني بر پژوهش (2109) همکاران

های برآورد جریان ای برای ایجاد مدلمنطقه تحلیل

های، هیدرولوژیکي، پایه با استفاده از مشخصه

های آبخیز انجام هزکلیماتولوژی و فیزیوگرافي حو

وما مع ،شناسي و خاکزمین بارش، هایپارامتر .اندداده

های مهم عنوان مشخصهبه هاپژوهشدر تمام این 

                                                           
1 Base Flow Index 

 ،همچنین .مورد استفاده قرار گرفته است گذارتأثیر

-به نیز پوشش های توپوگرافي، اقلیم ومولفه اهمیت

ای از موارد به پاره و مفید درگذار تأثیر عواملعنوان 

های طور مشخص، روابط پارامتربه اثبات رسیده است.

و  Bloomfield وسیلهبه، سطحي شناسيزمین

روابط  ،( مورد پژوهش قرار گرفته2113همکاران )

ساختمان  تأثیر مربوطه ارائه شده است. رگرسیوني

و  Delinom وسیلهبهتکتونیک  و شناسيزمین

های مرز بین واحدنقش ( و 2113) همکاران

های کنش آبهمبرهای مهم عنوان زونبهشناسي زمین

وسیله بهسطحي و زیرزمیني بر روی جریان پایه 

( به اثبات 2113) و همکاران Arnottهای پژوهش

عنوان یک های سخت کربناته بهرسیده است. سازند

-در حوضه بیني کننده موثر جریان پایهپارامتر پیش

 و Kazemi وسیلهبههای جنگلي شمال کشور ایران 

Eslami (2109 .معرفي شد )مستقیم و ات تأثیر

 وسیلهبهپایه  غیرمستقیم توپوگرافي بر روی جریان

Tetzlaff ( بررسي و گزارش شده 2113و همکاران )

است و موارد استثناء مانند وجود پدیده کارست که 

کند توپوگرافي را مختل ميو روابط مشخص ات ثیرتا

( به اثبات رسیده 2100و همکاران )Price  وسیلهبهنیز 

 سطحي واهمیت و نقش توپوگرافي زیر است.

-های خاک، از جمله رطوبت، بافت و نفوذمشخصه

بیني عنوان پیشپایه و نقش آن به پذیری بر جریان

قشری در نتایج های زیررطوبت و جریان کننده

و همکاران  Chaplot وسیلهبهمنتشر شده  یهاپژوهش

ترکیبي  تأثیر ( به اثبات رسیده است.2119)

نقش تغییرات  و توپوگرافي و خاک بر جریان پایه

مکاني رطوبت خاک در طي شرایط غیر اشباع بین 

وقایع بارش، بر جریان پایه در نتایج منتشر شده 

قرار کید أتمورد  (2116) و همکاران Kimوسیله به

 متعددی نیز در خصوص هایپژوهش گرفته است.

های ناشي از دخالت انساني بر جریان پایه کاربری تأثیر

بر  سازیو شهر اراضي کاربریتغییرات  تأثیر شامل

به انجام رسیده که از  هضحوروی پاسخ هیدرولوژیک 

و Woltemade  توان به نتایج پژوهشجمله مي

اشاره Eslami (2109 ) و Kazemi و (2101همکاران )

اقلیم  تأثیرهای بسیاری نیز برای بررسي پژوهش کرد.

تفسیر  بر روی جریان پایه طراحي و اجرا شده است.
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نتیجه  ( در2115) ناو همکارJuckem  بسیار مهمي را

تجربي تغییرات جریان پایه در حوضه رودخانه  تحلیل

 ندو نتیجه گرفت ندکیکاپو در ایالت ویسکانسن ارائه داد

 تأثیرطور غالب بر روی جریان پایه که تغییر اقلیم به

را  تأثیرکاربری میزان بزرگي این  ولي تغییر ،دارد

کند. علاوه بر این، تغییر اقلیم ممکن است با تشدید مي

 تأثیرتغییر در شدت بارش همراه باشد که 

تغییر اقلیم در شکل  وسیلهبهتواند هیدرولوژیک آن مي

و افزایش سطح غیر قابل نفوذ متراکم شدن خاک 

 تشدید شود.

پایه از  های متعددی برای جداسازی جریانروش

 سه جریان رودخانه توسعه یافته است که عمدتا در

های مبتني و روش فیلترینگ ،گرافیکي هایروش گروه

 Brodie) بندی استهای شیمیایي قابل طبقهردیاب بر

روش  پایه به جداسازی جریان .(Hostetle ،2116 و

دقیق است و نتایج گرافیکي اغلب زمان بر و غیر

یکسان متخصصین مختلف  وسیلهبهدست آمده هب

ها دقیق و قابل های مبتني بر ردیابروش .نیست

بر و مستلزم صرف وقت و هزینه اعتماد است ولي زمان

های مبتني بر الگوریتمهای روش باشد.زیادی مي

فیلترینگ، علاوه بر سهولت و قابلیت  رقومي و

حساسیت بالایي  ،پایه تشخیص مناسب در تعیین دبي

دلیل قابلیت به ،. همچنیننسبت به پارامترها دارد

خواني نتایج کردن، مشکلات ناشي از عدم هم خودکار

دلیل پیچیدگي و است. به شدهتا حدودی برطرف 

پایه در  دن میزان واقعي مشارکت دبينامشخص بو

های مبتني بر هزینه بر بودن روش ،رواناب و همچنین

ها، محققین بسیاری نسبت به ارزیابي و مقایسه ردیاب

های مختلف تفکیک هیدروگراف جریان اقدام روش

های رقومي مختلفي را پیشنهاد و الگوریتم اندنموده

 از روش فیلتر رقومي برگشتي پژوهشدر این  اند.داده

برای استخراج شاخص جریان پایه  ی پارامتر دو

محققین  وسیلهبهاستفاده شده است. این روش 

 (،2116) و همکاران Neff مختلفي از جمله

Ghanbarpor (2115) و همکاران، Welderufael و 

 (2100) و همکاران Teimouri ( و2101) همکاران

 توصیه شده است.

 مطالعات ،کنون تا عمل آمدههای بهبررسيبا 

 بررسي و تحلیل عوامل موثر بر در خصوص جامعي

مشاهده ایران  کشوردراقالیم مختلف در  پایه جریان

 حسب نتایج مطالعات کهاین بهبا توجه  .نشده است

Stuckey (2115) و Delin (2111 ) جریان پایه

بارش، اقلیم، مل مختلف مانند اات عوتأثیرعلت به

پوشش، توپوگرافي و  اراضي، خاک، کاربری

 .شناسي از نظر زماني و مکاني متغیر استزمین

عوامل موثر بر جریان پایه  شناخت در خصوص پژوهش

موجب دستیابي به اطلاعاتي مختلف،  هایدر اقلیم

 ای جریان پایه و استفاده دربرآورد منطقهبرای 

هدف از این  خواهد شد.ه ضحوآب مدیریت منابع

عوامل مختلف موثر بر  و مقایسه  ، بررسيپژوهش

 در اقالیم مختلف کشور است.جریان پایه 

 

 هامواد و روش

در گستره  بررسيمنطقه مورد : پژوهشمنطقه مورد 

 شامل (0)شکل منطقه اقلیمي ششکشور ایران و در 

 مرکز کشور و در واقع در اقلیم خشک حوضه 14

حوضه واقع در اقلیم  41استان کرمان،  محدوده

حوضه  65 تعداد ،محدوده استان فارسخشک نیمه

 در محدوده استان کرمانشاه، ایاقلیم مدیترانه واقع

 آذربایجان شرقي و غربي، تعداد چهار محال بختیاری،

 در استان مازندران،اقلیم مرطوب  حوضه واقع در 46

در  واقع مرطوبحوضه واقع در اقلیم نیمه 95 تعداد

و  و کرمانشاه بختیاری ، چهار محالاستان لرستان

حوضه واقع در اقلیم بسیار مرطوب استان  64تعداد 

سنجي مورد های آبدارد. کد ایستگاه گیلان قرار

 ارائه شده است. 0 هش در جدولپژو

های بارش استفاده از داده ابتدا با: روش پژوهش

اقلیمي کشور به روش و دمای کل کشور نقشه مناطق 

های دبي بررسي داده با ،دومارتن تهیه شد. سپس

، سنجي در هر منطقه اقلیميآبهای روزانه ایستگاه

با آمار مناسب و دوره  ایستگاه 91 کمدست تعداد

در در هر  0966-0951 هایآماری سال مشترک

با استفاده از نقشه  .شدانتخاب منطقه اقلیمي 

 و تعیین موقعیت 0:61111 با مقیاس توپوگرافي

 04 ها، محدوده مورد پژوهش مشخص وایستگاه

ارتفاع متوسط  پارامتر موثر بر جریان پایه شامل،

حوضه، مساحت حوضه، متوسط شیب حوضه برحسب 

 شد.  محاسبه درصد و طول رودخانه اصلي
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 پژوهشمنطقه مورد  -1 شکل

 

 سنجي مورد پژوهشهای آبایستگاه کد -1جدول 

 سنجيکد ایستگاه آب اقلیم

 بسیار مرطوب

0221-025-0226-0224-0229-0222-0203-0205-0201-0205-0206-0204-0209-0202-04040-

0404-0409-0402-0400-09092-09090-09022-09020-09002-09000-0223-0225-0425-04264-

04269-04262-04260-0424-0422-0420-04052-04069-04062-04060-06299-06292-06229-04904-

04909-04902-04232-04259-04252-04212-04210-0696-0694-0699-0606 

 مرطوب

04254-2222-2004-2009-2000-0640-0692-0690-0624-0620-0602-0600-0495-292990-

292920-229492-91204-25220-29922-29920-06429-06422-06290-06222-299902-299900-

292410-292450-292469-292462-2924409-292994-292999-292992-2999299-406946-406944-

406949-299994-299999-299992-299906-299904-299909-2999294- 

 مرطوبنیمه

229499-229490-229429-229422-2221-2229-20200-06420-04922-04235-04236-2999220-

299920-299901-299905-292460-292440-292922-29290-229692-229690-40629-24255-24256-

24254-24259-299990-2999292-2999290-2999222- 

 خشک

466-453-4492-4440-4442-4444-4600-4604-4620—4560-4642-4555-21064-21066-21065-

25292-25242-25249-25244-25246-44249-44490—44499-44492-46022-46029-46090-46092-

46099-46094-46040-46042-46049-46046-46069-45400-45402—45420-45620-45409-45622-

45629-45624-45626-45690-45699—45502-45500-45509-45504-45506-45505-45501-45520-

45522-45599-45590-45110-43022-43029-43024-43092-43099-43094-43096-442420-430260-

430262-430250-430252-430259 

 

 

 خشکنیمه

4922-4929-4924-24250-24252-26224-26226-26299-26294-26296-26291-25094-25096-

25095-25050-25052-25059-25012-25019-25014-25016-25015-49091-49200-49202-49209-

49204-250560-250550-250100-250102-490009-490920-490929-490924-490926-490925-

490990-490992-490999-490940-490942-490960-490962-490950-490952-442422- 

 ایمدیترانه

09232-4203-2225-2226-2224-2090-2026-0520-0660-0056-0041-0020-050-22944-22940-

22996-22999-22926-22924-22929-20242-20240-04234-04239-91409-91909-91209-91092-

91004-25011-26295-29222-22964-22962-22960-292419-292449-292929-229669-229420-

91654-91659-91652-91650-91669-4022449-4022442-4022440-2924140-2924122-2924120-

420524-406942-406999-4022462- 
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های کلیماتولوژیکي و هیدرولوژیکي شامل پارامتر

متوسط بارش سالانه و تبخیر سالانه، ضریب افت 

پذیری هیدروگراف جریان، شماره منحني، ضریب نفوذ

داشت، برای هر حوضه متوسط حوضه و ظرفیت نگه

با  آن شاخص جریان پایه و ،سپس .محاسبه شد

های روزانه جریان و پس از کنترل استفاده از داده

با استفاده از  ،سازی اطلاعاتو آماده سری زماني

رقومي  فیلتربه روش Hydro Office(2102 ) افزار نرم

با ترسیم منحني  استخراج شد. ،یدو پارامتر برگشتي

های سنجي، درصدتداوم جریان برای هر ایسستگاه آب

 ،سپس .محاسبه شد 36 و 16 ،31 عدم تجاوز وقوع

مستقل  عاملي برای شناخت عوامل تجزیه و تحلیل

طور مجزا پایه در هر منطقه اقلیمي به جریانموثر بر 

بندی شده مورد انجام شد. سرانجام عوامل موثر طبقه

 و تحلیل قرار گرفت.تجزیه 

سازی آماده منظوربه: اطلاعات سازیآماده و بررسی

 منطقه در دبي آمار بازسازی و اصلاح به اقدام اطلاعات

 آزمون از، پرت هایداده شناسایي برای .شد پژوهش

دو  هر برای مربوطه آزمون .شد پرت استفاده هایداده

برای  که شد انجام، پایین و بالای هاداده وضعیت

 برای و )0رابطه ) از بالا پرت هایداده آستانه تعیین

 (2) رابطه از پایین پرت هایداده تعیین آستانه

 .شد استفاده

yH nY SY K                                             )0( 
yL nY SY K                                         )2( 

 صورتبه بالا پرت هایداده آستانه HY در آن، که

 صورتبه پایین پرت هایداده آستانه LY، لگاریتمي

 به مربوطه جداول از که است ضریبي nK، لگاریتمي

 معیار از انحراف ySو  شودمي ها انتخاب داده تعداد

 باشد.مي هاداده
 با بود،ده شن ثبت دبي هایداده که هایيسال در

با  همبستگي رابطه و همبستگي ماتریس از استفاده

 26تا  هاایستگاه کلیه دبي نواقص ،دیگر هایایستگاه

 .دش تکمیل مشترک آماری سال

 سامانهکه این بهبا توجه : تهیه نقشه اقلیم کشور

 مطالعات برای "دومارتن" اقلیمي بندیطبقه

. (Alizade، 2112) شده است ریزیطرح هیدرومتری

در این پژوهش برای تعیین مناطق اقلیمي کشور  ،لذا

منظور بررسي جریان پایه از این روش استفاده شده به

خطوط های رقومي لایهابتدا  ،منظور بدیناست. 

های دراز که بر اساس داده دماخطوط همو  بارانهم

-تهیه شده بود و نقاط ایستگاه 0951مدت منتهي به 

 دریافت شد. با روش های هواشناسي از شرکت جاماب

1IDW یابي و با کمک نقاط ایستگاهي جدید میان

( 9) مارتن رابطهوانجام و بر اساس رابط اقلیم نمای د

بر اساس  لایه مربوطه تهیه و در شش منطقه اقلیمي

 بندی شد.طبقه 2 ضرائب دو مارتن جدول

/ 10)(I P T                                          )9( 

بارندگي  P، ضریب خشکي دومارتن I ،که در آن

( گرادسانتي) درجه حرارت سالانه T، (مترمیلي)سالانه 

 باشد.مي

پایه،  جداسازی جریان: پایه جداسازی جریان آب

جریان و با شناسایي  یند تفکیک هیدروگرافاطي فر

مستقیم قابل انجام است. نقطه شروع و خاتمه رواناب 

ای است که جریان، روند صعودی نقطه شروع، نقطه

کند و نقطه خاتمه، زماني است که لگاریتم پیدا مي

نزولي در برابر زمان به خط راست تبدیل  شاخه

منظور تفکیک های مختلفي بهشود. روشمي

های جریان توسعه یافته و در پژوهش هیدروگراف

ه قرار گرفته است. در این پژوهش، گذشته مورد استفاد

پایه و  جریان و استخراج جریان تفکیک هیدروگراف

محاسبه شاخص مربوطه با استفاده از الگوریتم فیلتر 

سازی و پس از بررسي و آماده یرقومي دو پارامتر

 Hydro افزار نرموسیله های روزانه جریان و بهداده

Office(2102 انجام شد. با استفاده ) از قابلیت نمایش

کار بردن مقادیر مختلف پارامتر و افزار و بهگرافیکي نرم

کالیبراسیون آن، مقدار پارامتر بهینه مورد نیاز، تعیین 

 پایه و شاخص مربوطه استخراج شد.و میزان آب

روش فیلتر  :2یفیلتر رقومی برگشتی دو پارامتر

های با نالگرقومي برگشتي برای تحلیل و پردازش سی

فرکانس بالا از فرکانس پایین معرفي شده است، فیلتر 

بار اولین ،زیربا الگوریتم  یپارامتر دو برگشتي رقومي

معرفي ( 4و با رابطه ) Boughton (0339) وسیلهبه

 شد.

                                                           
1 Inverse Distance Weighting 
2 Tow Parameter Recursive Digital Filter 
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)()( iqibq 
                                        )4( 

وسیله پارامتر فیلتر، قابل تعیین به K که در آن،

هیدروگراف است. این پارامتر برابر  منحني افت ثابت

که  شیب شاخه نزولي منحني هیدروگراف است با

در  واسنجيدست آمده برای های بهمحدوده پارامتر

 316/1 و متوسط آن 353/1تا  350/1 پژوهش این

ن، شکل پارامتری است که با تغییر آ Cاست. پارامتر 

کند و قابلیت سازی تغییر مينمایش گرافیکي جدا

کند. با استفاده از قابلیت مدل را تامین مي واسنجي

کار بردن مقادیر مختلف افزار و بهنمایش گرافیکي نرم

 آن، مقدار متوسط پارامتر بهینهواسنجي پارامتر و 

پایه  جریان b(iq-(1 .انتخاب شده است C=0.5 مورد نیاز

جریان اصلي  i ،(i)qفیلتر شده برای زمان قبل از 

پایه فیلتر شده،  جریان b(i)q و iرودخانه برای زمان 

  است. امiبرای زمان 

برای : پارامتر فیلتر مدل و محاسبه یواسنج

-دست آوردن مقادیر صحیح پارامترو به مدل واسنجي 

به های جریان مربوط های آن،  با این فرض که داده

دلیل عدم وجود )تیر و مرداد( به های خشک سالماه

ها بارندگي، تقریباً برابر با جریان پایه است. ابتدا مدل

های در محدوده مورد نیاز هر روش با استفاده از داده

های تیر و مرداد شده مربوط به ماه گیریواقعي و اندازه

هر ایستگاه اجرا شد. سپس با روش سعي و خطا و 

ها تا زماني که هیدروگراف جریان ر دادن پارامترتغیی

پایه با هیدروگراف جریان کل ازنظر گرافیکي همسان 

عنوان شوند، اجرای مدل متوقف و پارامتر مربوطه به

ها اجرا و پارامتر بهینه برای سری زماني کل داده

 جریان پایه برای کل دوره مورد پژوهش، تفکیک شد.

 

 بندی دو مارتنب طبقهیمحدوده ضرا -2جدول 

I < 10 19.9 >I > 10 23.9 >I > 20 27.9 >I > 24 28 > I > 34.9 I > 35 

 بسیار مرطوب مرطوب مرطوبنیمه ایمدیترانه نیمه خشک خشک

 

 برای شناخت عواملعاملی  تجزیه و تحلیل

 این در: پایه موثر بر شاخص جریان مستقل

 PCA0 به روش يعامل تحلیل و تجزیه روش ،پژوهش

 متغیر 04 یبرا SPSSافزار نرم با استفاده از

 یهاهضحودر اقلیمي هیدرولوژیکي و  فیزیوگرافي،

شد.  برده کاربه اقالیم مختلف درواقع  منتخب

مختلف  یهاویژگي شامل ،ی مورد استفادهمتغیرها

 افت منحني ثابتپایه،  شاخص جریان از جمله، هضحو

 ظرفیت ذخیره، پذیریمیزان نفوذ، هیدروگراف

، ارتفاع متوسط هضحو، بارش، تبخیر، مساحت سطحي

، متوسط حوضه ، طول آبراهه اصلي، شیبهضحو

 درصد و متوسط 16و  36 ،31 وقوعدرصد عدم تجاوز 

 روش با يعامل یمحورها است.ه ضحو شماره منحني

روش مناسب و استاندارد برای ساده که  2واریماکس

رساندن رابطه  بیشینهها و به کردن ساختار عامل

                                                           
1 Principal Component Analysis 
2 Varimax Rotation 

 سپس با یافت. دورانباشد، همبستگي بین متغیرها مي

امتیازات  ماتریس ،يرگرسیون مدل روش از استفاده

تعیین متغیرهایي که خروج  یرا. باستخراج شد يعامل

به روند بهتر شـدن کیفیت  يها از مدل تجزیه عاملآن

 يهمبستگ ماتریس، از کندعاملي کمک مي تجزیه

MSA آماره و 9آنتي ایمیج
روی  عناصـر .استفاده شد 4

، مقـادیر انـدازه دقـت همبستگي قطـر مـاتریس

 این معیارد. شونامیده مي MSA با نماد گیـرینمونـه

شود، بیان مي که برای هـر متغیـر جداگانـه تحلیـل

شدن به  وارد منظوربهکند که آیا متغیر خاصي مي

 دارد یا نه؟ مقادیر بزرگ عـاملي صـلاحیت مدل تجزیه

MSA مـي تورود متغیر به مـدل حرکیید أت برای-

 بر يعامل تجزیه ،مهم یمتغیرها انتخاب از پس .کنند

ترین پارامترها مهم ،هگرفت صورت متغیرها اساس این

                                                           
3 Anti-image 
4 Measure of Sampling Adequacy 

)()1()( 11 iibib q
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C
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و مورد تحلیل قرار  عنوان عوامل مستقل مشخصبه

  گرفت.

 

 بحث و نتایج

نتایج خروجي اجرای روش دومارتن برای 

ارائه شده است.  2شکل  بندی اقلیمي کشور، درطبقه

گونه که از نقشه قابل دریافت است، کشور به همان

دومارتن تقسیم شش منطقه اقلیمي، مطابق با ضرائب 

ای و گستره هر نوع اقلیم در شده است و توزیع منطقه

های نقشه نشان داده شده است. از نظر میزان حوضه

طقه اقلیمي، منطقه خشک با تقریبا واقع در هر من

درصد،  16/29 خشک با حدوددرصد، نیمه 90/65

درصد، منطقه بسیار  39/4ای با حدود منطقه مدیترانه

درصد و  51/9درصد، مرطوب با حدود  51/6مرطوب با

درصد،  94/9 مرطوب با حدودمنطقه اقلیمي نیمه

 اند.تشکیل داده های آبخیز مرتبه چهار راهازحوز

 

 
 نقشه اقلیم منطقه مورد پژوهش بر اساس روش دومارتن -2 شکل

 

های مورد هپایه و شاخص مربوطه در ایستگاجریان

فیلتر  روش به 0966-0951آبي هاینظر برای سال

ب یضرا .شدمحاسبه  یپارامتررقومي برگشتي دو 

و با  شده در محدوده مورد نیاز هر روش فیلتر استفاده

توجه به بهترین پاسخ داده شده به تغییرات ضرایب و 

 Hydro افزارگرافیکي نرماستفاده از قابلیت نمایش  با

Office  برای استفاده و مقایسه چشمي انتخاب و نتایج

 ،9 شکل .عاملي مورد استفاده قرار گرفتدر تحلیل

 جریان برآورد و جریان هیدروگراف تفکیک از اینمونه

ا کد در ایستگاه ب در بخشي از دوره پژوهش را پایه

-مي نشان مرطوب رامربوط به اقلیم نیمه 200-20

 دهد.

توزیع شاخص جریان پایه در مناطق اقلیمي 

طور که از ارائه شده است. همان 4 مختلف در شکل

شاخص جریان در  کمینهنمودار قابل دریافت است، 

قرار دارد و  4/1تا  9/1کلیه مناطق اقلیمي در محدوده 

شاخص جریان پایه در کلیه مناطق  بیشینهمیانگین و 

ای، نیز در یک اقلیمي به استثناء منطقه مدیترانه

-مي 5/1تا  6/1محدوده نزدیک به هم و در محدوده 

 باشد.

های منحني تداوم جریان، پس از ترسیم شاخص

های منحني تداوم جریان محاسبه شد. سایر مولفه

 هیدروکلیماتولوژی و فیزیوگرافي محاسبه و برای

تحلیل عاملي مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل عاملي 
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طور جریان پایه به پارامتر موثر بر 04با استفاده از 

هر منطقه اقلیمي  های منتخب درمجزا برای حوضه

-انجام و نتایج آن مورد تحلیل واقع شد. توزیع پارامتر

بندی عوامل تفکیک های موثر بر جریان پایه در دسته

صورت موردی در یند تحلیل عاملي بهافر وسیلهبهشده 

ای بین مناطق طور مقایسههر منطقه اقلیمي و به

گیری قرار مختلف به شرح ذیل، مورد تحلیل و نتیجه

 گرفت.

ز نتایج حاصل ا: منطقه اقلیمی بسیار مرطوب

های آبخیز کشور و نقشه اقلیمي در هتقاطع نقشه حوز

بسیار "اقلیمي محیط رقومي، نشان داد که منطقه 

، در مناطق شمال و غرب کشور مستقر است "مرطوب

کردستان،  ،های گیلان، مازندرانو مناطقي از استان

چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد را 

های آبخیز هدرصد از حوز 51/6 تقریبا پوشش داده و

 ،کشور در این اقلیم واقع شده است. در این منطقه

حوضه با آمار  64 تعداد ،عاملي منظور تحلیلبه

مناسب و دوره مشترک مورد آزمون قرار گرفت. آزمون 

عاملي نشان داد که کلیه متغیرها در قالب  تحلیل

شوند که در مجموع در بندی ميچهار عامل طبقه

 هستند هادرصد از واریانس داده 59/55برگیرنده 

های شماره منحني، ضریب افت پارامتر. (9 جدول)

های ، تعداد روز75Q ،90Q ،95Q، منحني هیدروگراف

ه در قالب ضداشت حوپذیری و ضریب نگهباراني، نفوذ

بندی شدند که در این میان عوامل عامل اول دسته

90Q  95وQ  گذاری قرار دارند و تأثیردر بالاترین مرتبه

ها را درصد از  تغییرپذیری داده 46به تنهایي حدود 

 دهند.توضیح مي

 

 
  20-200ایستگاه  در بخشي از دوره پژوهش یپارامتربه روش فیلتر رقومي برگشتي دو  جریان هیدروگراف تفکیک -3 شکل

 

 
 توزیع شاخص جریان پایه در مناطق مختلف اقلیمي -4 شکل
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تفکی  جریان پایه با ال وریتم فیلتر رقومی برگشتی دو پارامتره
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قرار گرفتند،  عامل اول کلیه عواملي که در قالب

ارتباط ذاتي با وظیفه تامین و تداوم جریان پایه دارند. 

 پذیریهای شماره منحني، نفوذصورت که پارامتر بدین

حوضه  نعکاسي از قابلیتا داشت حوضه،ضریب نگه و

های آب از طریق برای تامین شرایط تداوم جریان پایه

های تعداد روز پارامترد و نکنسطحي را نمایان ميزیر

جریان کننده  عامل ایجاد که نمایندهاین علاوه بر باراني

 نیز عامل تداوم جریان پایه ،است ، یعني بارشپایه

این  میزان هرچه . بدین صورت کهشودمحسوب مي

دوره تداوم جریان پایه میزان و متر بیشتر باشد، اپار

جریان و های منحني تداوم شاخص .بیشتر خواهد بود

میزان و  ضریب افت منحني هیدروگراف، نمایشي از

دهند. زیرا بخش مي ارائه چگونگي جریان پایه را

-یان به نوعي نماینده جریانرانتهایي منحني تداوم ج

 ،Smakhtinست )های کمینه و از جمله جریان پایه ا

عوامل هیدرواقلیمي شامل بارش سالانه و . (2110

پذیری تأثیرعامل دوم و با میزان تبخیر سالانه در قالب 

مساحت  شامل عوامل فیزیوگرافي قرار گرفتند.یکسان، 

در  یکسانگذاری تأثیرو طول رودخانه اصلي با ضریب 

بندی شدند و عوامل توپوگرافي طبقهقالب عامل سوم 

شامل شیب و ارتفاع متوسط در عامل چهارم قرار 

پارامتر شیب دارای ضریب  در این میان، دارند که

ویژه  تصویر گرافیکي مقادیر گذاری بیشتری است.تأثیر

 در طور نمونهبه های استخراج شدهیک از عامل هر در

طور که مشخص هماننمایش داده شده است.  6 شکل

)مقدار ویژه( با  مقدار واریانس توجیه شدهاست، 

 کند.به بعد سریعا افت مي چهارمهای استخراج عامل

 

 
 "بسیار مرطوب"های منطقه اقلیمي مربوط به حوضه های استخراج شدهمقادیر ویژه عامل -5 شکل

 

بسیار "منطقه اقلیمي  آزمون تحلیل عاملي انتخابي در مستقل اساس عوامل شده بر کل درصد از واریانس توضیح داده مقادیر -3 جدول

 "مرطوب

 درصد واریانس تجمعي درصد از واریانس عامل

0 356/46 356/46 

2 513/01 544/59 

9 131/06 140/15 

4 002/5 569/55 

 

حاصل  خروجي نقشه نتایج :مرطوب اقلیمی منطقه

نشان داد که  ها با نقشه اقلیماز تقاطع مرز حوضه

در شمال، غرب و شمال  "مرطوب"منطقه اقلیمي 

-غرب کشور گسترش دارد و عمداً در محدوده استان

های مازندران، کردستان، چهارمحال بختیاری و 

 51/9حدود  .واقع شده استو بویراحمد  کهگیلویه
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اند های کشور در این اقلیم قرارگرفتهدرصد از حوضه

حوضه با آمار مناسب و  46 ها تعدادکه از میان آن

مشترک مورد آزمون و تحلیل قرار گرفته است. دوره 

مل موثر بر جریان اعو ملي نشان داد کهانتایج تحلیل ع

در قالب چهار عامل  نیز پایه در این منطقه اقلیمي

درصد از تغییرپذیری  521/31اند که بندی شدهطبقه

دهد. این میزان بالا از واریانس ها را نشان ميداده

های پوشش بسیار خوب دادهدهنده ها نشانداده

در  انتخابي برای تحلیل عاملي در خصوص جریان پایه

باشد که با افزایش اندکي در نوع مي این منطقه اقلیمي

توان این واریانس را تا موثر بر جریان ميهای پارامتر

 حد بسیار قابل قبولي افزایش داد.

بندی شده در عامل عوامل دسته ،در این منطقه

مانند منطقه اقلیمي بسیار مرطوب است  دقیقااول 

ها با منطقه بسیار مرطوب گذاری آنتأثیرولي ضرایب 

 یگذارتأثیربیشترین  ،در این دسته متفاوت است.

 396/69که  90Q ،95Q هایشاخص مربوط است به

دهد. عوامل ها را توضیح ميدرصد از واریانس داده

بارش متوسط سالانه و تبخیر در عامل دوم با میزان 

ولي کمتر از منطقه بسیار  یکسان، گذاری تقریباتأثیر

های فیزیوگرافي و توپوگرافي پارامترمرطوب است. 

شامل مساحت، طول رودخانه اصلي، ارتفاع متوسط و 

بندی شیب حوضه، در قالب عامل سوم و چهارم دسته

مربوط به عامل  تأثیربیشترین  ،این میانشدند که در 

ار مرطوب و یدر هر دو منطقه بس .است شیب حوضه

عوامل فیزیوگرافي و توپوگرافي در مرتبه سوم  ،مرطوب

-این امر نشان .اندگذاری جای گرفتهتأثیرارم هو چ

نقش تسهیل  عمدتاً دهنده این است که این عوامل 

کنند و را ایفا مي پایه کننده و تداوم دهنده جریان

نقش ایجادی مربوط به عامل اصلي بارش و عوامل 

سازی تدریجي جریان زادداشت و آذاتي حوضه که نگه

د که این عوامل در دسته اول باشمي ،را به عهده دارند

 اند.خود را نشان داه

این منطقه اقلیمي در : مرطوبنیمه اقلیمی منطقه

کشور استقرار دارد  از شمال و گستره غرب نوار باریکي

های لرستان، استانهایي از محدوده و شامل بخش

 94/9 باشد. حدودکردستان، کرمانشاه و مازندران مي

کشور در این منطقه قرار  های آبخیزدرصد از حوزه

حوضه برای تحلیل  95تعداد  در این پژوهش و دارند

. نتایج تحلیل عاملي نشان داده شدمورد استفاده قرار 

داد که عوامل موثر بر جریان پایه در این اقلیم نیز به 

صد از در 549/53چهار دسته تقسیم شدند که  حدود 

های واقع در کنند. پارامترها را توجیه ميواریانس داده

های واقع در دسته اول شبیه پارامتر اکامل ،دسته اول

باشد و مرطوب ميمناطق اقلیمي بسیار مرطوب و 

رای ضریب اد 36 و 31پارامترهای درصد عدم تجاوز 

عوامل مساحت و طول  گذاری بیشتری هستند.تأثیر

کنند خود نمایي مي ،دوم عامل رودخانه اصلي در قالب

. مربوط به طول رودخانه اصلي است تأثیرکه بیشترین 

یکسان در  تأثیرعوامل بارش سالانه و تبخیر با ضریب 

و عوامل ارتفاع  بندی شدنددسته مقالب عامل سو

 هستند متوسط و درصد شیب در قالب عامل چهارم

گذاری را تأثیربیشترین وزن  حوضه که درصد شیب

در این منطقه اقلیمي نسبت به دو منطقه  دارد.

مرطوب و بسیار مرطوب، عامل بارش دارای وزن 

بندی عوامل در مرتبه رتبهکمتری است و در 

شیب در هر  گذاری سوم واقع شده است. عاملتأثیر

مرطوب و بسیار مرطوب در سه منطقه مرطوب، نیمه

 مرتبه چهارم اهمیت واقع شده است.

مناطق تحت پوشش این : ایمدیترانه اقلیمی منطقه

منطقه اقلیمي در گستره غرب و شمال غرب کشور در 

های کرمانشاه، لرستان، همدان، استان محدوده

کردستان، آذربایجان شرقي و غربي و اردبیل استقرار 

های کشور در این درصد از حوضه 39/4دارند و حدود 

عاملي در این اقلیم  اقلیم واقع شده است. برای تحلیل

ه آبخیز با آمار مناسب و دوره مشترک حوز 65تعداد 

نشان داد که آماری انتخاب شد. نتایج تحلیل عاملي 

های موثر بر جریان پایه پارامتر ،به مانند سایر مناطق

درصد از  062/51که  در چهار دسته قرار گرفتند

های شماره پارامتر کنند.ها را توجیه ميوایانس داده

و تعداد  36، 31، 16 منحني، درصد عدم تجاوز

 پذیرینفوذو  داشت حوضهروزهای باراني، ظرفیت نگه

بندی شدند که پارامتر عامل اول دستهدر قالب 

به خود اری را ذگتأثیرترین وزن ابال ،داشتهظرفیت نگ

های مساحت، ارتفاع و مترا. پاراختصاص داده است

-مل دوم خود نمایي مياقالب ع طول آبراهه اصلي در

که پارامتر طول رودخانه اصلي بیشترین وزن  کنند

 هایپارامتر شامل سوم لو عام گذاری را داردتأثیر
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ضریب افت  است و ر با وزن برابرو تبخی سالانه رشاب

به تنهایي در قالب عامل چهارم  جریان هیدروگراف

در این منطقه اهمیت عامل  .کندمينقش ایفا 

توپوگرافي و فیزیوگرافي نسبت به سایر مناطق اقلیمي 

دارای  ایاقلیم مدیترانه واقع در مناطق دارد.بالاتر قرار 

های خیلي گرم های نسبتاً ملایم و تابستانزمستان

اختلاف نسبتًا کمي بین کمینه دمای و  هستند

این  .زمستان و بیشینه دمای تابستان وجود دارد

دلیل واقع شدن این مناطق در مناطق مشخصه به

 کوهستاني و ارتفاعات غرب و شمال غرب کشور است

متاثر از ذخایر  و در این مناطق عمده جریان پایه،

در ارتفاعات  باشد کهبرفي و منابع آب کارستي مي

و به این علت نقش عامل  منطقه واقع شده است

 .دکنميتر توپوگرافي را برجسته

های خروجي نتایج نقشه: منطقه اقلیمی خش 

ها با نقشه اقلیم نشان داد که این منطقه تقاطع حوضه

جغرافیای کشور اقلیمي دارای بیشترین گستره در 

کل مناطق مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق  است و

های واقع در این منطقه را پوشش داده است. حوضه

های آبخیز درجه چهار هدرصد حوز 90/65 تقریبا

 14برای این پژوهش تعداد  .شودکشور را شامل مي

. شدانتخاب  حوضه واقع در محدوده استان کرمان

 ،به مانند سایر مناطق داد کهنتایج تحلیل عاملي نشان 

های موثر بر جریان پایه در چهار دسته قرار پارامتر

ها را توجیه درصد از وایانس داده 945/55که  گرفتند

 های عامل اول شامل شماره منحني،پارامتر کنند.مي

، 16 ضریب افت منحني هیدروگراف، درصد عدم تجاوز

داشت ظرفیت نگهو  منحني تداوم جریان 36و  31

گذاری به ظرفیت تأثیرکه بیشترین وزن  است حوضه

 شود. عامل دوم شاملداشت حوضه مربوط مينگه

پارامترهای ارتفاع متوسط و بارش سالانه و تبخیر است 

. عامل سوم شامل تعلق داردبه بارش  که وزن بیشتر

ت که سهای مساحت و طول رودخانه اصلي اپارامتر

درصد پارامتر  را دارد و طول رودخانه بالاترین وزن

شیب حوضه به تنهایي در جایگاه چهارم قرار متوسط 

 گرفته است.

با توجه به کمبود بارش در این منطقه اقلیمي، 

پارامتر  گذاری بر جریان پایه، بهتأثیربیشترین وزن 

خصوصیت ذاتي حوضه مبني بر ظرفیت مرتبط با 

که  عامل بارش. همراهي شودداشت آن مربوط مينگه

با پارامتر مساحت و طول رودخانه  است عامل مسبب

 زایش نقش آن در تامین شرایط لازماصلي موجب اف

برای دریافت ورودی بیشتر آب به حوضه و نهایتًا تداوم 

 شود.مي در این منطقه اقلیمي جریان پایه

نتایج خروجي تقاطع : خش نیمه اقلیمیمنطقه 

ها نشان داد که این منطقه های اقلیم و حوضهنقشه

اقلیمي در گستره شمال شرق، غرب و شمال غرب 

های خراسان هایي از استانو بخشاست کشور پراکنده 

مرکزی، همدان،  فارس، گلستان،رضوی،  و شمالي

قزوین، زنجان، آذربایجان شرقي و غربي، ایلام و 

درصد  16/29 نشاه گسترش دارد. حدودالرستان و کرم

ر در این اقلیم واقع شده است که های کشواز حوضه

 ه دارای آمار مناسب و دوره مشترکحوض 41 تعداد

عوامل در این منطقه . شدبرای تحلیل عاملي انتخاب 

بندی موثر بر جریان پایه در قالب سه دسته طبقه

 هادادهدرصد از تغییرپذیری  351/15شدند که حدود 

سالانه، تبخیر، دهند. پارامترهای بارش توضیح مي را

شماره منحني، ضریب افت هیدروگراف جریان، درصد 

ضریب  ،و تعداد روزهای باراني 36، 31، 16 عدم تجاوز

قرار وضه در قالب عامل اول داشت و نفوذپذیری حنگه

با وزن  31و  36اوز جکه عوامل درصد عدم ت اندگرفته

گذاری قرار تأثیرطح سگذاری یکسان در بالاترین تأثیر

ها را درصد واریانس داده 15 ه تنهایي تمامب دارند و

عنوان به 31و 36 درصد عدم تجاوز .ندکنميتوجیه 

های کمینه در این مناطق دارای اعتبار هستند شاخص

توانند انعکاسي از شرایط جریان پایه مناطق مي و

  خشک باشند.نیمه

مترهای دسته دوم شامل ارتفاع متوسط حوضه، اپار

و طول رودخانه اصلي است که پارامتر طول مساحت 

گذاری را در این تأثیروزن  دخانه اصلي بیشترینور

رهای تپارام منطقه اقلیمي به خود اختصاص داده است.

در عامل  16شیب متوسط حوضه و درصد عدم تجاوز 

سوم قرار دارند که عامل شیب دارای بیشترین وزن 

دم تجاوز جانمایي شاخص درصد ع گذاری است.تأثیر

در عامل سوم و کاهش نقش آن در نمایش جریان  16

های دلیل تمایل این شاخص به سمت شاخصبهپایه، 

نقش  ،خشک است، لذانرمال یا پر آبي در مناطق نیمه
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و رابطه آن برای تفسیر شرایط جریان پایه در این 

 یابد.مناطق کاهش مي

 

 گیرینتیجه

های روزانه با استفاده از داده ،در این پژوهش

فیلتر پایه و شاخص آن، به روش  جریان، جریان

 هایدر ایستگاه ،یپارامتررقومي برگشتي دو 

واقع در  های درجه چهارهضسنجي مربوط به حوآب

ساله استخراج  26 در یک بازهمنطقه اقلیمي  شش

پارامتر  04 عاملي با استفاده از شد. نتایج تحلیل

موثر بر جریان پایه  و هندسي اقلیمي ،هیدرولوژیکي

 داد که نشان اقلیمي در مناطق مختلف هارودخانه

داشت کلیه عواملي که ارتباط ذاتي با وظیفه نفوذ، نگه

دارند، در  را تداوم جریان پایهمین أتآب در خاک و 

شوند و عامل بارش در تمام قالب عامل اول نمایان مي

های افزایش دهنده سهم با ترکیبي از پارامترمناطق 

دریافتي، مانند مساحت و طول رودخانه همراه است. 

عوامل توپوگرافي در رده سوم و چهارم  ،همچنین

با مقایسه  جای گرفتند. بر جریان پایه گذارتأثیرعوامل 

درصد واریانس توضیح داده شده بر اساس عوامل 

ختلف، مشخص مستقل انتخابي در مناطق اقلیمي م

میزان در کلیه مناطق به استثناء منطقه این شد که 

و عوامل انتخابي  ه هم نزدیک استببسیار خشک نیمه

ها را دادهدرصد از واریانس  55طور متوسط بیش از به

د که این میزان با افزایش عوامل ندهتوضیح مي

که مستقل انتخابي قابل افزایش است. با توجه به این

یک تحلیل متناسب با واقعیت، انتخاب نیاز پیش

- به و نظر های موثر بر جریان پایه استصحیح پارامتر

استخراج و استفاده از  ،که در این سطح از پژوهشاین

های موثر بر جریان پایه مقدور نبوده برخي پارامتر

عوامل  های آینده،در پژوهش شودپیشنهاد مي است.

-های زمینمرتبط با توپوگرافي زیرسطحي و مشخصه

-های زمینشیب و جهت لایه سطحي،شناسي زیر

ها و مرز بین درز و شکاف ،هاگسل چگالي شناسي،

عنوان عوامل موثر بر جریان های لیتولوژیک نیز بهواحد

خشک مد نظر نیمه و ویژه در مناطق خشکپایه، به

 قرار گیرد.

 

 قدردانیو تشکر 

مستخرج از بخشي از نتایج طرح  این پژوهش

 ارزیابي پارامترهای هیدرولوژیکي تحقیقاتي با عنوان

خاک و آبخیزداری به پژوهشکده حفاظت در است که

انجام رسیده است. بدین وسیله از همراهي و مساعدت 

 .شودمسئولین محترم پژوهشکده تشکر مي
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Abstract 

Watershed planning and management of water resources requires various data including 

base flow and its index. This parameter is influenced by Morphometric, geologic, 

hydrologic and climatologically factors and has always been one of the most important 

issues in hydrology. In this research, the Domarton method was used to map the climate 

of Iran with the use of temperature and precipitation data. Then, using daily stream flow 

data and after controlling for time series, base flow and related index, using two 

parameter the recursive digital filter were extracted in selected catchments of six 

climatic zones including; arid, semi-arid, humid and semi-humid and very wet and 

Mediterranean. Hydrological and climatically parameters of the basins measured and 

physiographic factors were extracted in the digital environment. To identify 

independent factors affecting base flow, factor analysis were down using 14 parameters 

in each climate zone and then effective factors were analyses. The results showed that 

more than 80 percent of the variance of parameters was explained by selected 

parameters. The intrinsic factors related to the penetration and retention of water in all 

climate zones are in the first importance order with the weight more than 45 percent. 

Flow duration curve indices in very humid, humid, semi-humid and semi-dry climatic 

zones respectively with 45, 53, 52, and 53 percent and in the dry and Mediterranean 

climate zones parameter of storage capacity, Respectively with 49 and 58 percent have 

the greatest influence over the base flow. The results showed that the weight of the 

factors affecting base flow, vary depending on the type of climate. 

 

Keywords: Climate zone, Digital filter, Domarton method, Factor analysis, Hydrograph 

separation 
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