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-کنش بین مولفهفاقد آمار و درک برهمهای در حوضه هابینيهای تاثیرگذار بر منحني تداوم جريان به بهبود و توسعه پیششناخت مولفه 

های کند. در اين پژوهش ابتدا با تهیه نقشه اقلیم کشور و تقاطع آن با مرز حوزههای مختلف حوضه و پاسخ هیدرولوژيک آن کمک مي

ناسب و دوره با آمار مآبسنجي  ايستگاه حداقل سي تعدادهای واقع در هر منطقه اقلیمي تفکیک شد. سپس آبخیز رتبه چهار، حوضه

های دبي روزانه ترسیم و منحني تداوم جريان با استفاده از داده .شدانتخاب هر منطقه اقلیمي  در1531-1511هایآماری سال مشترک

روابط رگرسیوني  .های باراني برای هر حوضه محاسبه شداستخراج شد. سپس تعداد روز Q2,Q5, Q10,Q15,Q20,Q50,Q75, Q90,هایشاخص

های باراني سال در مناطق مختلف اقلیمي استخراج و تحلیل شد. نتايج نشان داد که در تمامي مناطق های منحني و تعداد روزبین شاخص

 66/1با میانگین ساالنه تعداد روزهای باراني تقريباً برابر و به میزان   Q75 ,Q90 های کم آبي شاملاقلیمي میانگین ضريب تبیین شاخص

شود در مناطق همبستگي مناسبي را نشان نمي دهد. لذا پیشنهاد مي Q50الي  Q2های های باراني با شاخصتعداد روزولي رابطه  باشد.مي

های بخش انتهايي منحني تداوم بیني کننده برای برآورد شاخصعنوان پارامتر پیشخشک از مولفه تعداد روزهای باراني بهخشک و نیمه

 شود.ها توصیه نميی برآورد ساير شاخصجريان استفاده شود و استفاده برا

 

  های بارانيهای هیدرو لوژيکي، تعداد روزمنحني تداوم جريان، مناطق اقلیمي، پارامتر واژگان کليدي:
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 مقدمه  -1
منحني تداوم جريان، ابزار بسیار مفیدی در هیدرولوژی کاربردی است و اطالعات دقیق، شفاف و با جزئیات را در باره 

های ها در حوضهبینيبهبود و توسعه پیش (.castellarina،2112)دهدها و تغییرات آن ارائه ميدر دسترس رودخانه جريان

(. Wagener،2112های حوضه و پاسخ هیدرولوژيک در اقالیم مختلف است)کنش بین مولفهفاقد آمار نیازمند فهم و درک برهم

های مختلف هندسي، هیدرولوژيکي و اقلیمي تاثیر پارامتر و شناخت بررسيخصوص در يک دهه گذشته، مطالعات متعددی در

 ،(Robinson،1331 و Wardتوان به نتايج تحقیقات )جريان، انجام شده است. در اين میان ميحوضه بر منحني تداوم 

(Lane،2111و همکاران)  و متغییرهای فیزيکي  گیاهيپوشش،شناسيزمین ،نقش خاکدر خصوص   (1531کاظمي و غیاثي)و

بیني، پارامتر بارش ساالنه های پیش. در مرور منابع، مهمترين پارامتر اقلیمي مورد استفاده در مدلاشاره کرد و هیدرولوژيکي

(، خسروبیگي و 1532چاهوکي و همکاران)زارع های انجام شده توسط، از جمله پژوهش ،های مختلفپژوهشبوده است که در 

و  Puglieseهای انجام شده توسط )در پژوهشمورداستفاده قرارگرفته است.  (،1532(، کاظمي و همکاران)1531همکاران)

از پارامتر میانگین  (2116و همکاران،Lee)و (Burgan،2112) ،(2112،و همکاران Costa،2112( ،)Atieh(، )2116همکاران،

رسد در رابطه با تاثیر نظر ميعمل آمده، بههای بهاستفاده شده است. با بررسي پارامتر پیش بیني کننده عنوانبارش ساالنه به

پژوهش کافي انجام  منطقه ایهای مختلف منحني تداوم جريان در سطح و مقیاس های باراني بر روی شاخصمولفه تعداد روز

های مستخرج از منحني تداوم اراني با شاخصهای بنشده باشد. لذا هدف از اين پژوهش، بررسي و تحلیل رابطه بین تعداد روز

 باشد.  مي ناطق خشک و نیمه خشکمحوضه های  جريان در

 

 ها مواد و روش-2

 منطقه مورد پژوهش-2-1
 انتخاب شد خشکدو منطقه اقلیمي خشک و نیمه ازهای رتبه چهار در گستره کشور ايران و منطقه مورد پژوهش در حوضه

 251521حوضه با کد  درمتر  2263حداکثر ارتفاع است. منطقه استان فارس در اکثراً خشک،اقلیم نیمه از حوضه22 .(1شکل)

 2کیلومتر مربع است و شیب متوسط از  2311تا 162مساحت از  .251522حوضه با کد درمتر از سطح دريا   1121و حداقل

جنوب، شرق و جنوب شرق کشور واقع شده است.  در مناطق مرکز، خشک حوضه منتخب منطقه اقلیمي22 درصد است. 21تا 

 282و مساحت  231215حوضه با کد درمتر  5112و حداکثر  211حوضه با کد درمتر از سطح دريا  125حداقل ارتفاع 

 درصد است. 38/51تا 21کیلومتر مربع و شیب متوسط حوضه ها از  26115تا

 

 
 (1931پژوهش بر اساس روش دومارتن) کاظمي و همکاران،منطقه مورد پژوهش، نقشه اقليم منطقه مورد  -1شکل
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 روش پژوهش-2-2

های واقع در هر های آبخیز رتبه چهار، حوضهدر اين پژوهش ابتدا با تهیه نقشه اقلیم کشور و تقاطع آن با مرز حوزه

هر  در1531-1511هایآماری سال با آمار مناسب و دوره مشترک ايستگاه حداقل سي تعدادمنطقه اقلیمي تفکیک شد. سپس 

های منتخب در يک منطقه اقلیمي واقع شده باشد. منحني تداوم دقت شد که سراب و پاياب حوضه .شدانتخاب منطقه اقلیمي 

استخراج شد. سپس  Q2, Q5,Q10, Q15,Q20,Q50,Q75,Q90,هایهای دبي روزانه ترسیم و شاخصجريان با استفاده از داده

های منحني و سرانجام روابط رگرسیوني بین شاخص .های باراني برای هر حوضه محاسبه شدمدت تعداد روزمیانگین دراز 

 میانگین ساالنه تعداد روزهای بارني در مناطق مختلف اقلیمي استخراج و تحلیل شد.

 

 

 و بحث  نتايج-9
( 2استخراج شد. جدول) Q2, Q5,Q10, Q15,Q20,Q50,Q75,Q90 هایپس از ترسیم منحني تداوم جريان، شاخص

 دهد. های واقع در هر منطقه اقلیمي را نشان ميهای حوضهمقاديرحداقل، حداکثر و میانگین شاخص

 
 هاي مورد پژوهشهاي منحني تداوم جريان در حوضهمشخصات  صدک -2جدول
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 11 12 18 81 82 82 82 88 نیانگیم
 68 81 23 38 38 38 38 38 حداکثر
 22 25 51 12 11 12 58 18 حداقل

ه 
یم

ن

ک
خش

 

 53 55 21 61 31 31 83 31 نیانگیم

 61 12 36 31 38 38 32 32 حداکثر
 21 22 51 21 21 21 66 62 حداقل

 

ها با نقشه اقلیم نشان داد که اين منطقه اقلیمي دارای تقاطع مرز حوضههای حاصل از نتايج نقشه منطقه اقليمي خشك:

های واقع بیشترين گستره در جغرافیای کشور است و کل مناطق مرکز، جنوب، شرق و جنوب شرق را پوشش داده است. حوضه

ین تعداد روزهای باراني با شود. رابطه بهای آبخیز درجه چهار کشور را شامل ميدرصد حوزه 51/18در اين منطقه تقريباً

 ( نشان داده شده است.5)جدولهای منحني تداوم جريان درشاخص

 
 خشك اقليمي منطقه در جريان تداوم منحني هاي رابطه بين ميانگين ساليانه بلند مدت تعداد روزهاي باراني و شاخص -9جدول

 شاخص رابطه ضريب تبيين شاخص رابطه ضريب تبيين

1185/1                  02Q 

 
1255/1                  Q2 

 5621/1                  50Q 

 
1321/1 Y=0.6095X+51.634 

 
5Q 

 6513/1 Y=0.7831X+11.089 75Q 

 
1235/1                  10Q 

 1518/1                  90Q 

 
1266/1                  15Q 

  

-اين منطقه اقلیمي در گستره شمال شرق، غرب و شمال غرب کشور پراکنده است و بخش خشك:منطقه اقليمي نيمه

های خراسان شمالي و رضوی، گلستان، فارس، مرکزی، همدان، قزوين، زنجان، آذربايجان شرقي و غربي، ايالم، هايي از استان

ين اقلیم واقع شده است رابطه بین تعداد های کشور در ادرصد از حوضه 21/25لرستان و کرمانشاه گسترش دارد. حدود

 ( نشان داده شده است.2)جدولهای منحني تداوم جريان در روزهای باراني با شاخص
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 خشك اقليمي نيمه منطقه در جريان تداوم منحني هاي رابطه بين ميانگين ساليانه بلند مدت تعداد روزهاي باراني و شاخص -4جدول

تبيينضريب  شاخص رابطه ضريب تبيين  شاخص رابطه 

1613/1                  02Q 

 
2255/1                 Q2 

 5281/1                   50Q 

 
2262/1 Y=0.5756X+69.58 

 
5Q 

 212/1 Y=0.7007X+9.5442 75Q 

 
215/1                  10Q 

 2226/1                  90Q 

 
5228/1                  15Q 

( قابل دريافت 2های مستخرج از منحني تداوم جريان مندرج در جدول)از مشاهده روند تغییرات مقادير میانگین شاخص 

 Q20های واقع در منطقه اقلیمي خشک، اولین شکست بزرگ بر روی منحني حدفاصل است که در منحني تداوم جريان حوضه

قابل مشاهده است. در منطقه نیمه  Q50و Q75اتفاق افتاده است و سپس يک نقطه عطف با شیب کمتر، حد فاصل  Q50تا 

 Q50به  Q20و يکي هم در گذر از   Q20به  Q15خشک، دو نقطه عطف بزرگ قابل مشاهده است، يک شکست در حد فاصل

های های اقالیم مختلف، انعکاسي از تاثیر مولفهحوضهشود. تغییرات موقعیت نقاط عطف منحني تداوم جريان در مشاهده مي

همانطور که از گزارش شده است. نیز ( 1532کاظمي و همکاران) توسط است که مختلف هندسي، هیدرولوژيکي و اقلیمي

در  مندرج اقالیم مختلفهای منحني تداوم جريان با متوسط ساالنه تعداد روزهای باراني هرحوضه در مربوط به شاخص روابط

انتهايي منحني  آبي مربوط به بخشهای کماست، روابط همبستگي در دو گروه مختلف شاخص قابل استتنتاج ( 2و  5جداول)

های پرآبي است قابل تفکیک است. و بخش ابتدايي منحني که موسوم به شاخص Q90و   Q75هایتداوم جريان، شامل شاخص

طور مستقیم متاثر از مشخصه شدت و مدت به Q2, Q5,Q10, Q15,Q20,،آبي از جملههای پر با توجه به اينکه رفتار شاخص

دهد. زماني که بارش است، رابطه همبستگي مناسبي را با تعداد روزهای باراني که نماينده توزيع زماني بارش است، نشان نمي

ها با تعداد روزهای همبستگي شاخصکنیم، های کم حرکت ميهای پرآبي به سمت انتهای منحني يعني شاخصاز شاخص

يابد. همین روند افزايشي برای افزايش مي Q20برای  51/1تا  Q2برای  18/1يابد و از ضريب تبیین میانگین باراني افزايش مي

تواند يابد. با توجه به اينکه پراکندگي روزهای باراني و توزيع آن مينیز ادامه مي  Q90و Q75و شاخص کم Q50 شاخص نرمال 

-ها با میانگین تعداد روزها تامین کند، لذا اين روند افزايشي همبستگي بین شاخصتداوم جريان را در طول زمان در رودخانه

 های باراني، به لحاظ منطق علمي قابل انتظار است.

 

 گيرينتيجه-4
آبي منحني ابتدايي و موسوم به پرهای بخش بندی کلي نتايج  قابل ذکر است که روابط همبستگي بین شاخصدر جمع

های اقالیم خشک و نیمه خشک، يک رابطه ضعیف و غیر تداوم جريان با میانگین ساالنه تعداد روزهای باراني، در تمامي حوضه

يک  Q90 و  Q75هایباشد. ولي اين رابطه برای بخش انتهايي منحني شامل شاخصبیني و برآورد ميقابل اعتماد برای پیش

عنوان باشد که اين امر اهمیت پارامتر تعداد روزهای باراني را بهمي 66/1رابطه قوی با ضريب تبیین تقريباً برابر و به میزان 

 دهد.های کم آبي مربوط به بخش انتهايي منحني تداوم جريان را نشان ميبیني کننده شاخصپارامتر پیش
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Investigation of the importance of rainy days in predicting the 

flow duration curve of arid and semi-arid regions 
Abstract 

Improvement and development of predictions in ungagged catchments requires 

recognizing effective factors and understanding the interactions between different components 

of the catchments and hydrological response in different climate zones. In this research, the 

catchments in each climatic region were first separated by intersecting of climatic map and 

the border map of the watersheds. Then, at least thirty hydrometric stations with appropriate 

statistics and common period of 1976-2011 were selected from each climatic region. FDC 

extracted using daily flow data and then indicators of Q2, Q5, Q10, Q15, Q20, Q50, Q75, and Q90 

were selected. Then, the average of rainy days for each catchment was calculated. Finally, the 

regression relations between the FDC indicators and the average of number of rainy days in 

different climatic regions were extracted and analyzed. The study of the trend of the mean 

values of FDC indices from the different climatic zone can be found that in FDC of the 

catchments in very humid zone, the first major inflection point occurred on the Q20 to Q50 

indices. And in the wet zone, the first inflection point was in the Q75 and Q90. In the semi-

humid area, two inflection points can be observed, one between Q15 and Q20, and the second 

one passing through Q20 to Q50. The same trend can be seen in FDC of the semi-arid and the 

dry zone between Q20 to Q50. Changes in the position of the inflection point of FDC in 

different climates are the reflection of the influence of various geometric, hydrological and 

climatic components. These changes necessitate attention to the exact recognition of the type 

of parameters and their effectiveness. The results showed that the average coefficient of 
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determination for low flow indices (Q75 and Q90) with the average annual rainy days in 

catchments of different climatic zones was approximately equal to 0.66.However, the 

relationship between the numbers of rainy days with the Q2-Q50 indices does not show a good 

correlation.Therefore, it is suggested that in arid and semi-arid regions, the number of rainy 

days as a predictive parameter for estimating the indices of the end section of FDC should be 

used and the use for estimating other indices is not recommended. 

 

Keywords: Flow duration curve, climate region, Hydrologic parameters, Number of rainy days,  
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