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 نام پدیدآور: و عنوان

استان  آمارهای فاقد حوضهکمینه در  جریانهای و شاخص جریانمنحنی تداوم  سازیمدل

 لیال بابایی /اردبیل

 زادهدکتر رئوف مصطفی /اسمعلی عوری دکتر اباذر: راهنماان استاد

 پریسا فرضیمهندس خانم  /دکتر محمد احمدی ان مشاور:استاد

 دفاع: تاریخ

 ص 107ات: صفح تعداد
 منابع طبیعی :نام گروه

 چکیده: 

ضر برا  تحقیق هدف: ضه  یحا ستان اردب آبخیز  یهاحو ستا  یلا  یهاشاخص  یبرا یمدل کل یکارائه  یدر را

 .بدون آمار استان انجام شده است یزهایآبخ یانتداوم جر یمنحن

با  یوکاربر یمیاقل یزیوگرافی،ف یهامتغیر یینو تع یابتدا به بررس   یقتحق یندر ا :شننناسننی پ وه روش

 یپارامترها یعامل یلو تحل یساز از مراحل نرمال پسپرداخته شد.   Excel، و ArcGIS یافزارهااستفاده از نرم 
شده در ا    سبه  س  یلتحل یقاز طر یانتداوم جر یمنحن یامنطقه یهاپژوهش مدل ینمحا گام  یرةچندمتغ یونرگر

انجام  یخطنظرگرفتن مدل  مطالعه با در ینگام به گام مورد اس  تفاده در ا یونبه گام به دس  ت آمد. رور رگرس  
مدل را  ینبهتر یمتوال یهامستقل با آزمون  یرهایمتغ یثابت برا یروابسته را با استفاده از مقاد   یرکه متغ یرفتپذ

 تمربعاریشه ( RMSE) ،ییکارا یب( ضرCE)ها در کل و صحت مدل ی.و به منظور بررسدهدیبرازر م
  برآورد شد. )ME(، ضریب کارایی ) MAEمیانگین قدر مطلق خطا ) ،(۲R) تبیین ضریب ،خطا

 یرمقاد یگام به گام برا یرةچندمتغ یونرگرس   یلتحل یقاز طر یانتداوم جر یمنحن یامنطقه یهامدل ها:یافته

 یمعرف یها آماره  یل تحل یقمناس   ب از طر  یها انجام گرفت و مدل    SPSSافزار نرم یقش   ده از طردر نظرگرفته 
محیط، ش  یب،  ش  امل یانتداوم جر یمنحنس  ازی ش  ده معادالت مدلبر  تأثیرگذار پارامترهای ینتربیش ند.ش  د

 کاربرده ش  ده اس  ت. ، اما پارامترهای دیگری هم در تعدادی از معادالت بهباش  دیم هاحوض  هو ارتفاع  بارندگی
 .به دست آمده است 9/0 بیس از مقدار ضریب تعیینمیزان صحت معادالت بر اساس میانگین 

اما  باش  د،یها محوض  هو ارتفاع  بارندگی یب،ش   یط،مح یانتداوم جر یبر منحن یرگذارامل تأثوع گیری:نتیجه

ست   کاراز معادالت به یهم در تعداد یگرید یهامتغیر شده ا ستا می برده  توان گفت که با افزایش . در این را

نیز رابطه موثر و  و محیط بارندگیخواهد شیید و همینین متریرهای  تربیششیییب مقدار دبی جریان 

  در درصدهای مختلف منحنی تداوم جریان دارند. مستقیمی با مقادیر دبی جریان

شه FDC یهاشاخص  یان،تداوم جر یمنحن  های کلیدی:واژه سله    یبند، خو جریان کمینه، رژیم  ی،مراتبسل

 ، احتمال وقوع دبی جریانجریان
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و بیان مسئله -1-1

ضه وقتی در مورد  صحبت می حو گیرد شود، اولین پارامتری که مورد توجه قرار می های آبخیز 
 انتقال و آوریجمع طبیعی مجاری عنوانهب هاها هس   تند. رودخانهش   ریانات آبی یا همان رودخانه

 توجه مورد دور یهاگذش  ته از همواره ،یابندمی جریان خاکی کره س  ط  در که جوی هایبارندگی
 حیات  یها پدیده   این کنار  در تاریخ  طول در ،کوچک  و گربز های تمدن  و اند بوده انس   انی جوامع
ستمرار  و ظهور، طبیعی بخش صیات    .اندیافته ا صو  دامنه و پویایی ،میناآرا نظیر هارودخانه ویژه خ
 نظارت ،کنترل ،حفاظت امکان ،دارند ادامه هادشت تا و شده شروع هاناکوهست از که هاآن گسترده

ستره  در حتی را هاآن تخمین دبی و ستم    یک عنوانهب ملی قلمرو گ سی سیار  اکو شوار  ب  .سازد می د
و با زهکش  یابدمی جریانپایین  س  مت به و ش  وندرودها از بلندترین نقطه یک منطقه ش  روع می

خارج    حوض   هنقطه خروجی از  و در نهایت در    ش   وند تر میاز نهرها و رودهای دیگر بزرگ   کردن
ساس دریا یا دریاچه منتهی می    هانهایت همه رودخانهدر  شود، می سط  ا گردند. تغییرات و به یک 

های دبی صورت دادهو بهشود گیری میهای هیدرومتری اندازهها توسط ایستگاه میزان دبی رودخانه
 گیرد.در موارد مختلف مورد استفاده قرار می

صلی  جریان اطالعات  ،منابع آب مدیریت و طراحی آب، منابع ریزیبرنامه برای اطالعات ترینا
 جریان اطالعات حال، این با. اس  ت اکوس  یس  تم س  المت حفظ و س  یل کنترل آبیاری، آب، تامین
 در .نیس  تنددس  ترس  قابل دورافتاده و دور از دس  ترس مناطق در ییهابرنامه اجرای برای معموالً

  کافیمیک و کیفیت لحاظ از یا و نبوده در دس  ترس یا دبی مش  اهداتی هایداده موارد، از بس  یاری
ستند  شکل  با را آب منابع مدیریت هایطرح عامل این. نی ست آوردن  برای به سازد. می روروبه م د
 از مناطق  برخی در آلهاید  ایس   تگاهی  ش   بکه  ایجاد  آمار های مورد نیاز در مناطق بدون     داده

اراضی   کاربری تغییر با نیز، قبل هایایستگاه  هایاست داده  ممکن این، بر عالوه نیست.  پذیرنامکا
ست  سائل،  سایر  و باالد سب  م ستفاده  منا شد  ا سط انجمن بین . بهنبا المللی  همین خاطر این نیاز تو

دستور کار    عنوانبه آمارهای آبخیز بدونحوضه بینی در هیدرولوژی به رسمیت شناخته شده و پیش   
ست. نام    پژوهش برای دهه سیده ا صویب ر بینی به پیش ۲003 - ۲01۲گذاری دهة های آینده به ت

با  ۲(IAHS) هیدرولوژیعلوم المللی ط انجمن بین، توس  1(PUB) آمارهای آبخیز فاقد حوض  هدر 
و نیرو  میمناس   ب، برای درگیر کردن جوامع عل  میهای عل مند کردن و اجرای برنامه   هدف قانون  

                                                                                                                               
1-Prediction of Ungauged Basins (PUB)  

2-International Association of Hydrological Sciences (IAHS) 
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یابی به   برای دس   ت PUB. انجمن اس   ت ابتکاری جدید    داربخش   یدن به آن طی روندی جهت    
المللی هیدرولوژی  توس  ط انجمن بین آمارهای فاقد حوض  هبینی در های عمده برای پیشپیش  رفت

های حوض ه در جهان بس یاری از   چنینهم (.۲003و همکاران،  1س یواپلن ) آغاز به کار کرده اس ت 
بینی در این های بش  ر، پیشی هس  تند، با توجه به دس  تکاریآماریا دارای نواقص  آمارآبخیز فاقد 

ضه  سخت می   حو سیار  شد، هیدرولوژی های آبخیز ب شکالت از ابزاری با  هست با ا برای حل این م
به  آماردارای های حوض  هاطالعات هیدرولوژیکی  کنند، انتقالای اس  تفاده میعنوان تحلیل منطقه

ضه  ضه های دبی ویژگی برآوردناقص و یا  آماریا دارای  آمار فاقد  هایحو  آمارهای آبخیز بدون حو
قال اطالعات از آبخیزهای دارای        فاده از انت مار با اس   ت یل منطقه  آ یده    جریان ای منحنی ، تحل نام

 جریانای کردن در تداوم ترین رور برای منطقه(. متداول1395خس  روبیگی و وفاخواه، ) ش  ودمی
 هتوسع  برای مفید روشی  چند متغیره تحلیل رگرسیون  .است  چندمتغیره یا دو رگرسیون  هیدرولوژی
 (.139۲زارع و همکاران، ) است آمار های فاقدحوضه کردن ایمنطقه در نظر عوامل مورد

 ایتعمیم منطقه -1-2

یان  یها ویژگی بودن ایمنطقه   که   که  اس   ت اس   توار فرض این بر جر ناطقی  حاظ   از م ل
سی،  زمین شش  شنا ضی  کاربری گیاهی، پو شابه  توپوگرافی و ارا ستند به  م  هوایی و آب الگوهای ه

 یا س  یل ایجاد باعث که هوایی و آب الگوی یک مثال عنوانبه. دهندمی پاس  خ مش  ابهمش  خص، 
سالی    شک ضه  یک در بزرگ خ سانی  تأثیر احتماالً شود،  حو   رور .دارد نزدیک مناطق روی بر یک

شد  مناطق درافتد ی که کم اتفاق میحوادث برآورد تقویت برای ایمنطقه تحلیل و تجزیه  ه،مطالعه 
تاه  مدت    و مدت کو ند له  کردن فراهم همچنین و بل یان  های ویژگی برآورد برای ایوس   ی  در جر

 در ناهنجاری تش  خیص برای هاآن از توانمی این، بر عالوه. اس  ت مفید بدون آمار هایحوض  ه
 .کرد استفاده جریان هایداده

محلی مانند حوادث ناشی از اثرات  تاکند این امکان را فراهم می ایتداوم جریان منطقهمنحنی 
فاق می      ر یک حوض   ه ات که در  تد و  عد و برق  فاق نمی حوض   ه در اف تد از بین برود. دیگر ات  اف

  ینهو جریان کمبه حالت س  یالبی  س  بت( ن50Q) میانه Q هایدر ش  اخص ایی منطقههامنحنی
 .دارد یتربیشاطمینان 

توان از حوض  ه، را می منحنی این هایش  اخص ،ای جریانمنحنی منطقه تهیهبس  ته به نحوه 
ست کانال  سیون چندگانه، برای منحنی فاده از روریا عوامل اقلیمی با ا ستفاده  های رگر های دبی ا
 .(۲004، نانسی و همکاران) کرد

                                                                                                                               
3-Sivapalan 
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 آمار یامنطقه یمتعم یهاروش 1-2-1

 :اندبندی شدهبه چند طبقه زیر تقسیمآمارای یا تعمیم منطقه برآوردهای رور
 آمارفاقد  هایدر حوضه جریانهای تداوم بینی منحنیی برای پیشآمارهای ورر

 رگرسیون هایرور •

 جریان زمانی سری هایرور •

 شناسی زمین هایرور •

 کوتاه هایدوره از برآورد •
 آمارهای فاقد در حوضه جریانهای بینی منحنیهای مبتنی بر فرآیند پیشرور

 متوالی توزیع هایرور •

 مداوم هایمدل •

 مقیاس ارزیابی •

  چند متغیرهرگرسیون  -1-3

از  بود، منتشر کرده میانگین به بازگشتکه درباره  یادر مقاله 1گالتون یسفرانس 1۸۷۷در سال 
ستفاده کرد    سیون ا شت به  یدهگالتون پد یبترتینبه ا رگر مورد  یشهان را در دادهیانگیطرف مبازگ

س  یبرا داد. قرار یدتأک ست ز میمفهو یونگالتون رگر شت، اما کارها  شناختی ی سط کارل   یدا او تو
بازگش  ت به » یدهبر پد یدتأک یش  د. گرچه گالتون برا توس  عه داده یآمار یممفاه یبرا 2یرس  ونپ

 یونرگرس  یلکرد، اما به هر حال امروزه واژه تحل دهاستفا  یونرگرس  یلاز تحل« سمت مقدار متوسط  
 .(1391 ی،بازرگان الر) شودیم کار بردهبه  یرهامتغ ینجهت اشاره به مطالعات مربوط به روابط ب

مدل  مار های  در  یک فر   آ یل رگرس   یون  ند  آی، تحل مار ی ها  آ ی برای تخمین روابط بین متغیر
و تحلیل متغیرهای خاص و منحصر   سازی مدلهای زیادی برای باشد. این رور شامل تکنیک  می
ستقل    با تمرکز بر رابطه بین متغیر فرد،هب سته و یک یا چند متغیر م ش می واب سیون   د.با تحلیل رگر
سترده برای پیش   به ست.     صورت گ شده ا ستفاده  شناخت ارتباط میان   چنینهم بینی ا متغیر برای 

سته    ستقل و واب ستفاده     م شکل این روابط ا سیونی   .شود میو  برای  یآمار رورو فن تحلیل رگر
سی و   ست.   سازی مدلبرر سیون تقریباً در هر زمینه ارتباط بین متغیرها ا سی ای از جمله رگر ، مهند
صاد ، فیزیک ستی ، مدیریت، اقت ست ، علوم زی سی   زی بینی و پیش برآوردبرای  علوم اجتماعیو  شنا

 گیرد.صورت می جریانسیونی محنی تداوم رگر سازیمدلکه در این مطالعه  ،مورد نیاز است

های آشنا همچون  است. رور های زیادی برای انجام تحلیل رگرسیون توسعه داده شده   تکنیک

                                                                                                                               
Francis Galton-1 

2 - Karl Pearson 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D9%88_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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قع در آن تابع رگرس  یون تحت یک و حداقل مربعات که پارامتری هس  تند، در وا رگرس  یون خطی
شناخته از داده  شده  هاتعداد محدودی از پارامترهای نا سیون غیر   تخمین زده  ست. رگر پارامتری به ا

شاره می رور سیون اجازه می هایی ا شخص از توابع  کند که به توابع رگر دهد تا در یک مجموعه م
 با احتمال پارامترهای نامحدود قرار گیرند.

 یونانجام شده است که در آن از رگرس  یادیمطالعات ز متغیرهچند یونرگرس  یکردهایرودرباره 
اس تفاده ش ده اس ت. در     یکانال و بارندگ ،حوض ه  یهایژگیاز و یهتخل ینیب یشپ یبرا متغیرهچند
 برآورد یمش   ترر برا یکردرو یک  ،وجود ندارد  حوض   ه یک در  جریان ای ازداده یچکه ه  ییجا 
 یا هابه دس  ت آمده از نقش  ه  پارامترهایو  ثبت ش  ده یهاداده ینب روابط یجادا ،جریان هایهآمار
 است. یدانیم یهایریگاندازه

و  3پری؛ ۲003 ،2فلنی ؛۲00 ،1رایس و فیریس)تحقیقات های مبتنی بر رگرسیون در رور
و 7لینهارت ؛۲010، 6اسرالو و اسمیت ؛۲010 ،و همکاران 5آرچفیلد؛ ۲010 ،4آهیرن؛ ۲004همکاران، 
 (.۲016 و همکاران،10زگوید ؛۲015 ،9گازوریان ؛۲01۲ و همکاران،8بنت  ؛۲010 همکاران،

  (FDC) جریانمنحنی تداوم  -1-4

 نس   بت  رور جمله  از ،آمار  بدون  مناطق  در جریان  تخمین برای متعددی  های رور اگرچه 
ما  دارد، وجود ایمنطقه  جریان  زمان  یها منحنی و منطقه  زهکش   ی هیدرولوژیکی   جریان  دقت  ا

 برای مطالعات   اکثر در( FDC) توس   عه یافته    رور یک  .اس   ت کم ها آن در ش   ده زده تخمین
ضه  سعه  آمار بدون هایحو شان  ،شد  داده تو سبت  بهتری عملکرد یافته بهبود FDC که دهدمی ن  ن

یک رور   )FDC(11جریانمنحنی تداوم  .دارد مطالعه مورد مناطق در س  نتی یهارور س  ایر به
ترین اس  ت و یکی از مناس  ب جریانکالس  یک برای نمایش گرافیکی روابط بین فراوانی و بزرگی 

روزانه، ماهانه یا دیگر  جریانباش  د و درص  د  می های نمایش پاس  خ هیدرولوژیک حوض  ه ررو
کند. این منحنی از رس   م  های زمانی مربوط به یک دوره تاریخی رودخانه معینی را بیان می         گام 
آید و مکرراً برای دس  ت میمعی دبی رودخانه نس  بت به زمان و یا بر حس  ب احتمال وقوع به تج

                                                                                                                               
1- USGS Ries and Friesz 

2- Flynn  

3-Pery 

4- Ahearn 

5- Archfield 

6- Esralew and Smith 

7- Linhart 

8-Bent  

9- Gazoorian 

10- Ziegeweid 
11- Flow Duration Curve (FDC)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%AE%D8%B7%DB%8C
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سه رژیم   ست.  حوضه  جریانمقای ستفاده قرار گرفته ا ترین یکی از مفید چنینهم های مختلف مورد ا
ی س   یالبی اس   ت که رابطه بین هاجریانهای کمینه تا  های نمایش محدوده کاملی از دبی  رور

 دهدرود، نش   ان میی معین و درص   د زمانی را که این دبی برابر یا از حد معینی فراتر میمقدار دب
 .(1395، گودرزی و فرجی)

  
 

 نمودار منحنی تداوم جریان -1-1 شکل

 جریانتاریخچه کاربرد منحنی تداوم  -1-4-1

ی هاکند که روند اکولوژیکی در اکوس   یس   تم میرا تنظیم  جریانپنج مؤلفه مهم هیدروگراف   
سرعت تغییر. نکته مهم این   ،مدت زمان ،فرکانس ،کنند: بزرگیمیرودخانه را تنظیم  زمان بندی و 

سیاری از این متغیرها با یکدیگر     ست که ب ستگی دارند و برای جلوگیری از  ا ها در تحلیل خطاهمب
  تا حدودی فرکانس و مدت زمان ممکن اس  ت، ،(. کمیت مقدار۲003 ،1الدن و پوف) باید دقت کرد

از میان  د.نشو  برآورد( FDC) جریانمنحنی تداوم نام به رودخانه یهندس توسط یک ابزار سنتی از م  
شنهاد  آمار بدون مناطق در جریان برآورد که برای های متعددیرور ست،  شده  پی  و ترینمحبوب ا
  .است  جریانمنحنی تداوم  شد  پیشنهاد  19۸5 سال  میمیکو در توسط  ابتدا در که رور، رینتعملی

در این زمینه  میبا کاربرد عمو   هیدرولوژی ای طوالنی در علم دارای س   ابقه  جریان  منحنی تداوم 
 جریانی بلند مدت هابا استفاده از داده  زمانی برای یک مکان معین از لحاظ نآتوسعه  که باشد  می
یی را هادانیل مید رور ،190۸در اوایل س  ال  ،خاص انجام ش  ده اس  ت. با این حالیک زمان  در

(. اکثر 1959 ،یس  رس  ی) ارائه داد آماربدون ی هادر حوض  ه جریانتداوم  یهامنحنی تهیهبرای 
بدون   مناطق  رویکردهایی که تأکید بر    به   توانمیرا  جریان  تداوم  یها تحقیقات در مورد منحنی 

                                                                                                                               
2- Olden and Poff 

ی روزانه
دب

 

 درصد احتمال

 رودخانه دائمی

 رودخانه فصلی و تناوبی



 در ینهکم یانجر یهاو شاخص یانتداوم جر یمنحن یسازمدل 24

 

 تقسیم کرد. ،دارد آمار
ستفاده   سترده از  ا شده       FDCگ شان داده  سیاری از مطالعات ن ستم در ب ها در نیمه اول قرن بی

( 195۷) 1عنوان مثال، میچل  به  U.S.Aبرای مناطق خاص    FDCاس   ت که به دنبال توس   عه      
 .در ایلینوی ایجاد کرد آماری بدون هاهحوضدر  FDC برآوردیی را برای هارور

ستین  سی    را جریان تداوم منحنی روی بر جامع مطالعه نخ  انجام میالدی، 1995 سال  در، سار
 کانادا،   آمریکا،  یونان،  فیلیپین، کش   ورهای  در ترتیب، به  جداگانه،    مطالعاتی   در (۲003) کروکر. داد
 برای آبخیز حوزة هیدرومتری ایس   تگاه چندین جریان تداوم منحنی از پرتغال و تایوان ایتالیا، هند، 
 سه( ۲004همکاران ) و کاستالرین. کردند استفاده آمار بدون مناطق جریان تداوم منحنی مدل ارائه
مار  مختلف رور قه  برای را گرافیکی و پارامتری  ی،آ یان  تداوم  منحنی کردن ایمنط  در جر

ضه   ایمنطقه جریان تداوم منحنی قطعیت عدم محققان این. بردند کار به آمار بدون آبخیز هایحو
یا   مرکز در وس   یعی، منطقة  در را نایف  جک  متقاطع  ارزیابی  رور و کردند،  ارزیابی  را تال  کار به  ای

  بدون آبخیز هایحوض  ه در ایمنطقه جریان تداوم منحنی محققان، ارزیابی نتایج اس  اس بر. بردند
سب  آمار ست  منا ستفاده  مورد رور سه  و ا شابه  ا ستند  م صیت   51( ۲010) پالیو و لکازارآ. ه صو   خ

 متغیرهای  و تعیین آبخیز حوزة 46 برای را اس   پانیا   در Ebro آبخیز حوزة فیزیکی و هیدرولوژیکی 
  هایمؤلفه تحلیل به هاداده کاهش برای سپس، . کردند بررسی  همگن گروه پنج در را بررسی  مورد
صلی  صلی  هایمؤلفه از و پرداختند، گروه هر ا ستفاده  ایخوشه  تحلیل در شده  مشخص  ا  و کردند ا
 برابر یا بزرگتر  دبی یا 95Q استخراج  با سپس، . نمودند تعیین گروه 4 در را مشابه  آبخیز هایهحوض 
شد،  از روز 34۷ ست  بهحقا جریان تداوم منحنی از با ض  در را محیطیزی   فاقد و آمار دارای هایهحو
 زدند. تخمین آمار

 FDCکاربرد -1-4-2

،  3فنسی و2ووگل) است هیدرولوژیعلوم  در یااز هر شاخه تربیش ،یانجرتداوم  یکاربرد منحن
سا  FDC تعمیم یرا برا ییهارور( 1995 شان دادند.  هاییمنحن یربه  را   FDC هاآن مربوطه ن

ممکن است با اتصال این شاخص  چنینهم کنند.می یفتعر "شاخص منابع آب تداوم یهایمنحن"
FDC  مرحله  یا  ،جریان عمق  ،مثال  عنوانبه . بیان ش   ود  یگرد یرو متغ یه تخل ینب ارتباط  با (H)، 

صورت منحن  یهاغلب با تخل  باطدر ارت H = f(Q))) ینمقطع مع یک یمرحله برا یهدرجه تخل یبه 
. اگرچه محاس  به ش  ودر تداوم یاعمال ش  ود تا منحن FDC یرابطه ممکن اس  ت برا یناس  ت. ا
ص  یشاخص آب برا  تداوم یهایمنحن ستم س  یندهایمدت زمان فرآ یفتو س  ی  یدمف یارمربوطه ب

                                                                                                                               
1 -Michel 
1- Vogel 

2- Fennessey 
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و  ریمتغ ینب یبندها فقط به اندازه رتبهیمنحن یناس  ت که ا ینکته ض  رور ینتوجه به ا ،هس  تند
 (.1995 ،یفنس )ووگل و هستند یقدقو در نظر گرفته شده  یهتخل

  اند از:عبارت هاآنمشتقات  یا FDCبالقوه  یاز کاربردها یادیز تعداد

 ستم س  یاییپو ستفاده از   یماقدامات ترم دلیلبهکانال  یدر مورفولوژ ییراتتغ ینیبیشپ: ی با ا

 یدرولوژیکی.ه ، تعادلموثر یهتخل یلو تحل یهتجز

 بر تحمل به مدت زمان  یمبتن یساحل  طرح ایجاد یطراح: یترسوب و شخص    فرآیندهای

 رطوبت کم خار

  شتیبانی بر تحمل نس  بت به مدت زمان  یمبتن یطرح کاش  ت س  احل یطراح :یولوژیکیب پ

 یندهایو فرآ مسیرها ، طول مرحله یبا استفاده از منحن  یستگاه ز یدسترس   یزانم یابیرزیان، طغ
حمل و  یابیارز، دما یهایبا اس   تفاده از منحن جریان یس   ممتابول ییراتتغ یابیرزیمیایی، اش   
ستفاده از تجز  هایندهالنقآل شک  یک یاثربخش  یلو تحل یهبا ا عنوان به) مشخص دهنده یلماده ت
 (.۲006 ،1فیشنیخ) (یتراتن ،مثال

 شش گ  یوران غوطهمدت زم) یچهار برنامه کاربرد سبه تخل  ،یساحل  یاهیپو  یرتأث ،مؤثر یهمحا
سعه   صالح آب و ارز  یشهر تو ستگاه ز یابیو ا شان دادن کاربرد و تنوع رو  یبرا( ی  FDC یکردن

  بیان شوند.توانند می

توس   عه کاربرد قابل   یهایتمنابع آب و فعال   یزیردر برنامه یانجرتداوم  یهایمنحنچنین هم
 مهم عبارتند از: یاز کاربردها ی. برخدارند یتوجه
 یمنابع آب یمهندس یهاپروژه یزیرمختلف در برنامه هاییانجر یابیارز .1
 رودخانه یآب یلپتانس هاییژگیو یابیارز .۲
 یزهکش یهایستمس یطراح .3
 یلدر مطالعات کنترل س .4
 یانمحلول در جر یمادهمحاسبه بار رسوب و حجم  .5

 .(۲00۸ ،و همکاران گراو)یانجر یهامجاور با هدف گسترر داده یهاحوضه یسهمقا .6

 FDCعوامل موثر بر  -1-4-3

شته، مطالعات  یکدر  صوص تأث  متعددی دهه گذ س  یردر خ   یدرولوژیکیو ه یپارامترهای هند
 این (. عمده۲01۲ و همکاران،2)بوکرانجام ش  ده اس  ت   یان،جر تداوم یبر ش  کل منحن حوض  ه

  یکی،قرار دارد که رور گراف آماری و یکیاس  ت و در دو دس  ته گراف  یص  ورت تجربمطالعات به

                                                                                                                               
3- Fischenich 
2 - Booker 
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  تمرکز یانجر تداوم یش  کل منحن روی ییو آب و هوا فیزیوگرافیک هایمش  خص  ه  یربرروی تأث
آماری، برای   های توزیعهای آماری بر   که رور  ی(. در ص   ورت۲00۸و همکاران،   1موداح ومدارند ) 

 ه متمرکزض  حو یزیکیهای فها به مش  خص  ه برازر ینا ارتباط و یانتداوم جر یبرازر به منحن
کاربری  مانند عوامل مختلف یراتبه علت تأث یانتداوم جر ی(. منحن۲010و همکاران،  2)لی هستند 
اس ت.    یرمتغ یو مکان یاز نظر زمان ش ناس ی  زمین و یوا، پوش ش، توپوگراف خار، آب و ه ی،اراض  
تداوم    یش   کل منحن  با  هض   حو یدرولوژیکی و ه یزیکیپارامترهای ف   ینروابط ب چگونگی مطالعه  

  یاطالعات  به  یابی موجب دس   ت  یزیوگرافی،و ف هیدرولوژیکی  منطقه همگن از نظر  یک در  یان جر
 ه خواهد شد.ضمنابع آب حو بهینه یریتو استفاده در مد یانتداوم جر یمنحن تریقدق یرتفس برای

 جریانبر  یزیوگرافیو ف ییآب و هوا یرهاغیتم یراز تأث یانعکاس   تداوم جریان یش  کل منحن
سخ ه  ست. عوامل متعدد ض حو یدرولوژیکیرودخانه و پا شکل منحن  یه ا و روند   جریانتداوم  یدر 

 یزیوگرافیکی،ف یمی،اقل یب  ه پ  ارامتره  ا توانیم ه  اآنآن نقش دارن  د ک  ه از جمل  ه  ییراتتغ
سی،   ینزم سازه  یرزمینی،ز یرذخا ضی، ارا کاربری شنا شش گ  یطشرا  ی،ااقدامات  منطقه،  یاهیپو

سان عوامل ستق  یهااعم از دخالت یان سقیم، و غ یمم صم  یرم س    یماتدولت و ت شکل هند   یآن و 
 هاآن یو بزرگ یاز مقدار دب یمامس  تق جریانتداوم  یمنحن کهینتوجه به احوض  ه اش  اره کرد. با  

،  حوضه طول  ی،مساحت، طول رودخانه اصل   یط،مح) یزیوگرافیف ایمسلماً پارامتره  آیدیدست م به
 ینتره هستند، مهم ض حو ییرتغ یرقابلو غ یه( که جزء صفات ذات ض زمان تمرکز و ارتفاع متوسط حو 

  یاراض   یو کاربر مییاقل یرهاغیمتخواهد بود، البته  جریانتداوم  یمنحن یبر رو یرگذارعوامل تأث
 قرار خواهند گرفت. یمورد بررس جریان یبر منحن یتاًرواناب و نها میزانعنوان عوامل موثر بر به

ستگی  جریانتداوم  منحنی یک شیب  صله  به ب  مثال، عنوانبه. دارد شده  انتخاب هایداده فا
 هایداده اس  اس بر رس  م ش  ده منحنی یک از تندتر روزانه جریان هایداده ش  ده بانی رس  م منح

 ماهانه هایداده در کوچک نقاط اوج ش  دن هموار دلیل به این. باش  دمی جریان همان برای ماهانه
 را تداوم جریان طبیعی منحنی توجهی قابل طورهب جریان، مسیر  در سد  یک حضور همچنین  .است 
  (.۲-1 شکل) دهدمی تغییر
 

                                                                                                                               
1 - Mohamoud 

2 - Li 
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 طبیعی یانجر یمبرتنظ  سد اثر -2-1شکل 

 
 از. است شده خارج با سرعت باال از حوضه جریان که دهدمی نشان تداوم جریان منحنی تند شیب
 قسمت. استتخلیه جریان  به حوضه آهسته واکنش دهنده نشان مسط  شیب یک دیگر، طرف
منحنی در  فوقانی قسمت در مسط  قسمت .دهدمی نشان را پایه جریان منحنی، انتهای در مسط 
 بارندگی دارای که هاییرودخانه همچنین و یسیالب بزرگ هایدشت دارای که استهایی هحوض

 .(۲00۸ ،و همکاران 1گراو) هستند مرطوب فصل یک طی زیاد برف

 ینهکم یهاجریان -1-5

صو  کردن به رودخانه معموال فکر س  یریت سطوح باال  یلاز  شان   یو  دهد. عالوه بر میآب را ن
نیاز به اطالعاتی درباره       یبآو منابع   یس   تز یطمحافظت از مح   یبرا که  ها دولت از  یادی ز تعداد 
از جوامع به شدت با در دسترس بودن آب ارتباط    یاریبس  یزندگ چنینهم ،های کمینه دارندجریان

در همین راس   تا،   هس   تند. یاتیمنابع آب ح  یریتمد یبرا جریانکم  یهادوره ینه زم یندارد. در ا
  یقتاست. در حق  یاهداف مختلف اساس   یو مقدار آب در دسترس برا  جریانکم  یهادوره شناخت 

 عمومی طوربه. دارند های کمینهنجریااطالعات  نیاز به وجود دارد که هاحوض  هاز  یعیوس   یفط
 اس   ت. طول دوره میعمو یآب رس   ان یها طرح یو اجرا یطراحدر  ها کاربرد  ینتر یجاز را یکی
 است. یازشده ن ینیبیشآب پ یاحتمال تقاضا یابیارز یآب در دسترس برا دارو مق کمینه جریان

صنعت      میزان یابیارز ،کمینه یهاجریان یهااز کاربرد یگرد یکی ست که از منابع  ساب ا  یا یپ
کاهش   یلبه دل جریانکم  یهادر طول دوره هایستم اکوس  ینعالوه بر ا رسد. میبه رودخانه  یداخل

                                                                                                                               
1- Graw 

 جریان  طبیعی

 جریان تنظیمی

ی روزا نه
دب

 

 درصد احتمال
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. در معرض خطرات هستند  اهیستگ به ز یآب، کاهش دسترس   یفیتمدن کآ یینحل شده، پا  یژناکس 
و س  رعت کم   یینهس  تند و س  ط  پا یحیتفر یهایتفعال یبرا یعیمنابع طب ،هارودخانه یتدر نها
ند  میآب    یچیده مختلف و پ فرایندهای  طور عمده  به  را کاهش دهد.   یعیطب یطمح ینا قابلیت  توا
ضه  یاسدر مق یعیطب سط  شود میرودخانه  یککم در  جریانباعث  یاحو سوبات که تو  یاجامد ) ر
و  یشناس   ینزم یهایژگیبه وآب  یهو تخل یساز یرهکه ذخ است  یدر حالاین  شود، یانجام م (یعما
ضه  یزیوگرافیف ستگ  هاحو صل  یب شک، مهم  یهادارد. در طول ف  یرهذخ آبتوزیع  یند،فرا ینترخ

 شده است.
  یعیطب ی. فاکتورهادارند یرتاث رودخانه مینهک جریان یمبر رژ نیو انس  ا یعیمختلف، طب عوامل 
  ،نفوذ خار یهایژگی، وهاناآبخو تعدادو  یدرولیکیه یهایژگیش   امل وگذارند یم منفی یرتاثکه 
  یاهی پوش   ش گ یعنوع و توز وآب و هوا  ی،از حوض   ه، توپوگراف یرتبخمیزان  ،دبی یزانو م تعداد 
های زیرزمینی، تغییر اس  تفاده از خار و آبرس  انی آب بر، این موارد . عالوه بر اثرات منفیباش  دمی

ست نیز حائز  پوشش گیاهی، احداث سدها   مورد توجه قرار  کمینه در تحلیل جریان که باید اهمیت ا
اده کرد. مختلف استف ی هاتوان از شاخص می، ینهکم جریان یهایمرژ ینو تخم یلتحل برای د.نگیر

تا   مینه ک های دوده تخلیه رودخانه از جریان    برای نش   ان دادن کل مح   های پرکاربرد  یکی از رور
است    یشده و درصد زمان   یهتخل آب مقدار ینرابطه ب یناست. ا  جریان، منحنی تداوم بیسیال  مواقع
  یمقدار و فراوان  ینرابطه ب  عنوانبه توان میرا باش   د که آن   می آناز  یشب یا برابر  یه تخل ینکه ا 

 یناما مطمئنا ا شود برآورد می رودخانه شده  یریگاندازه یهاداده از هایمنحن ین. اکرد یانب جریان
  جریان ندارند طالعاتاثبت  یهایس  تمکه س   ییهاآب در رودخانه یریتاهداف مد یرااطالعات ب

 است. یضرور
 یهواشناس یخالصه شود. سازمان جهان کمینه جریان یفدر تعر تواندینم ینهکم جریان مطالعه

کند. می یفتعر "آب و هوایی خشکی دورهدر  موجودآب  یزانم" عنوانبهکم را  یهاجریان( 19۷4)
 یدادرو یک و متفاوت است یخشکسال یدهاست و از پد یفصل یدهپد یککم  جریانحال،  ینبا ا

 یلو تحل تجزیه (. ۲00، 1اسماختین) مشخص شود ینهکم یهاجریان تواند بامیو است  یعیطب

کم در واقع مربوط به موضوعات مختلف مانند مقدار آب موجود در رودخانه در طول فصل  جریان
 یهاجریانشناخت  یقت،. در حقدوره است ینا یفراوان یا یالبیس یعوقا ینب فاصله در یاخشک سال 
 یفمخازن و تعر یاسدها  ی، طراحیآبرسان یهاطرحمانند توسعه  یمختلف مهندس یهاینهکم در زم

ذوب  ین،از آب زم هاجریاناین  کاربرد دارد. یحیاستفاده تفر یاری وآب یآب برا یفیتو ک یزانم
 یکم عموما برا یهاجریاند. دوره نشومیحاصل  هایاچهاز در یسطح یهاآب یا هایخچالشدن 
کم، از  جریان(، مطالعات ۲001) یناسماختدهد. طبق نظر میمنطقه مشابه است و هر ساله رخ  یک

                                                                                                                               
1 -Smukhtin 
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 یکو  اتفاق ینا دورهو  جریان که مربوط به اندازه ،یزمان بخش یکشده است:  یلتشک بخشدو 
  .است یینپا جریان ایمنطقه یعاست که مربوط به توز مکانیجزء 

توان می مختلف را یرکرد. مقاد یفتعر یصورت نسبهتوان بمیکم را  جریان یهایریگمحدوده اندازه
 یانگینشود، م یینبا دقت تع یدبا جریانمقدار کم  یانتخاب کرد. ول جریان یباال یمرزها یبرا

به  یابیسال، ممکن است به منظور دست یکدر  هایهثان کل تعداد بر یم( تقسMAR) ساالنه رواناب
 شود.  یف( تعرMDF) روزانه جریان یانگینم عنوانبهروزانه،  دبیمدت یطوالن یانگینم

مختلف  یکاربرد یهابرنامه یلو تحل یهکم و تجز جریان یبررس یمقاالت مختلف با بررس
مرتبط هستند.  (۲001) 5دکاستارو  4اسماختین ( و19۷۷( 3بران( و 19۷6) ۲ماهون، (19۷۲) 1ریجس

 جریان یلو تحل یهتجز یکه برا یمتعدد یهایککم اشاره دارد، تکن یهاجریانمقاالت به علل  ینا
 ین،. عالوه بر ایرخ یااست  یکاربرد یلو تحل یهتجز ینا یاکند که آمی یفشود و تعرمیکم استفاده 

به دست آوردن اطالعات در  یشوند، برامیمحاسبه  یهتخل یهارا که با داده یمختلف یهایژگیو
 ینمقاالت مهم در ا یرکنند. سامی یلمختلف تحل یکم استفاده شده در کشورها یهاجریانمورد 
(، 19۷۷) (، کردو19۷۷) 6واسار(، 19۷6) یگز(، ر196۸) لها (،1959) رسیسیعبارتند از:  ینهزم

 (،1991) و همکاران ۷آموسجا(، 1990) ینچیست(، پونس و ل19۸9) دراست(، گ19۸6) ینمون و ممک
 .(1995) فنسیو  ووگل و1995)10تاالکسن، (1994)9دموس (،1993) ۸هیچر

 های پژوهشسوال -1-6

 گویی به سواالت زیر مد نظر قرار گرفت:پاسخ 
های با اس  تفاده از داده آمارهای بدون در حوض  ه FDCهای مش  خص  ه برآوردآیا امکان  -1

 فیزیوگرافی وجود دارد؟
های  حوضه  FDCو کاربری اراضی در تهیه   میاقلی های فیزیوگرافی،کدامیک از مشخصه   -۲

 گیرد؟مورد استفاده قرار می آماربدون 
اس   تان تحت  آمارهای فاقد در آبخیز FDCبینی آیا امکان ارایه مدلی قابل قبول در پیش -3

 هر شرایطی وجود دارد؟

                                                                                                                               
1 - Riggs 

2 - McMahon 

3 - Beran 

4 - Smakhtin 

5 - Castard 

6 - Vasak 

7 - Amusja 

8 - Heicher 

9 - Demuth 

9- Talacsen 
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 های پژوهش:فرضیه -1-7

 :، فرضیات زیر در نظر گرفته شدنددر این پژوهش
را در مناطق   FDCتوان میو کاربری اراض  ی می از پارامترهای فیزیوگرافی و اقلی با اس  تفاده -1

مس  احت، د )در این فرض  یه اس  تفاده از پارامترهای فیزیوگرافی مانن به دس  ت آورد. آماربدون 
( مدنظر مرتع( و کاربری اراض  ی ) ، دبیبارندگی(،  اقلیمی )، ش  یبآبراههمحیط، ارتفاع، طول 
 قرار خواهد گرفت.

ی  تربیشارتفاع تاثیر ، مساحت، محیط و  های فیزیوگرافی مانند شیب رسد مشخصه   نظر میبه -2
 داشته باشد.  FDC برآوردبر 

 برآوردای توان مدل منطقهی میهانهارودخهای فیزیوگرافی، اقلیمی، ز مش  خص  هبا اس  تفاده ا -3
FDC .را ارایه کرد 

 اهداف پژوهش: -1-8

 ریزی شده است:پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف ذیل برنامه
 با درصدهای مختلف احتمال تجاوز جریانهای منحنی تداوم دبی برآورد -1
 استان اردبیل آمارهای فاقد حوضه FDC برآوردهای مهم و موثر در تعیین مشخصه -۲
 استان اردبیل آمارآبخیزهای فاقد  FDCمنظور تخمین ای رگرسیونی بهارایه مدل منطقه -3

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-9

صادی                 سعه اجتماعی و اقت سی برای تو سا شرط ا سر جهان مدیریت منابع آب، یک  سرا در 
سوب می  شرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به آب،     مح سوی دیگر، با افزایش جمعیت و پی شود. از 

مشکل کمبود آب جدی بوده و برای مقابله با این مشکل باید مدیریت مناسبی در منابع آب داشت.     
شکالت  سیاری از موارد داده    یکی از م ست که در ب شاهداتی دبی در  مدیریت منابع آب این ا های م

های مدیریت منابع آب دسترس نیست، یا از لحاظ کیفیت و کمیت کافی نیستند که این عامل طرح   
شکل رو به رو می  ستگاه کند. برای جمعرا با م شد،  می هیدرومتریهای آوری اطالعات نیاز به ای با

یاز به مدت زمان زیادی برای جمع        که هزینه اح     آوری اطالعات دارد. پس داث ایس   تگاه زیاد و ن
  س  ازیمدلماند، بنابراین نیاز به می باقی آینده در همچنان اطالعات فقدانِ از مش  کالت ناش  ی

 شود.مشخص می آمارهای مناسب در مناطق بدون وردن دادهبرای به دست آ جریانمنحنی تداوم 
ی  به خألها توجه با باش   د می لقبو ردمو ریمای آهاداده ژیلوروهید تالعامط پایه و سساا
دن ر   ت نک   د ثب   ی مانن   الیلد به که خانههارود بید مانند ژیلوروهیدی هاداده غلبا در موجود

 به سترسید. ستا وریضر و زمال هاداده ن   یا آوردر   ب و ین   تخمو غیره،  لطغ رماآ ثبت را   مآ
 آوردبر موجب یگری دسو و از تمطالعا تد  م نشد ترهکوتا موجب یکسو از قیقد و کافی یهاداده
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 حطر ایجرا از ناشی یبعد راتخسا و ی  یاجرا یا  هه  هزین اهش  ک و فد  ه یا  مترهراپا ترققید
عنوان پیش نیاز،  ، به جریان  آب، به ش   کل منحنی تداوم    جریان های دبی  داده چنینهم دد.میگر

 آبی، اجرای عملیات های برق منابع آب، از قبیل طراحی س   دها، نیروگاه    مدیریت    های برای طرح

ست        سالمت زی سی  سالی، و برر ست.  آبخیزداری، ارزیابی خطر خشک  برآوردبوم رودخانه، مورد نیاز ا
ستفاده قرار می       نیز در تخمین دبی جریانتداوم  شی از آن مورد ا سارات نا سیالبی و خ گیرد، های 

کمینه را   جریان های  رودخانه، تداوم و میزان دبی    جریان ش   دن ای خش   ک ه عالوه بر این دوره
های مختلف و نیز حوض  هدر  جریانتواند در مقایس  ه ض  ریب ذخیره می FDC کند.مش  خص می

 .های زیرزمینی مورد استفاده قرار گیردتخمین خصوصیات ذخیره آب
سط  حوضه   جریان یدتول یمکان یعبه توز یازن جامع حوضه  یریتمد شور ب  یهادر  خصوص  هک

  یدر نقاط محدود یاش   ده و مش   اهده یریگکه اطالعات اندازه یدارد، در حال هادر س   رش   اخه
به  آمار یدارا یهااطالعات در دس  ترس حوض  ه یم. تعمیرندگمی( قرار یدرومتریه یهایس  تگاها)

س  یقبه تحق یازن آماربدون  یهاضه حو با  هاآنعوامل و ارتباط  ینا ینمکا ییراتکامل از تغ یو برر
که  آماربدون  یهادر حوض   ه هاآندارد تا بتوان بر اس   اس  هاحوض   ه یدارثابت و پا هاییژگیو

 یهادر س ال  ییاجرا یهاداش ت. بخش  هاآناز  یبرآورد یس ت ن یس ر پارامترها م ینبه ا یابیدس ت 
شت  ست که در طراح  یولوژیکیو ب یسازه ا  یاتصرف عمل  یالر یلیاردهام هگذ  هاآناغلب  ینموده ا
 ینهارقام در به ینا برآوردبوده اس  ت. دقت در  یلس  االنه و با احتماالت مختلف دخ یآبده برآورد
ان  ینها بتواند با اطمبرآورددارد و هر اندازه  یادیز یاربرنامه نقش بس   ییابعاد و س  ط  اجرا یس  از
ستردگ  یاز بزرگ یردصورت گ  یتربیش  یریساالنه جلوگ  یتوان آبده یاو  یازخارج از ن یابعاد و گ

 یابیتواند برونمی هاFDC یرو و حوض  ه ییآب و هوا یاتدانس  تن کنترل خص  وص   خواهد کرد.
FDCضه      یتجرب یها ضه را به حو صل از حو شابه   منطقه یکدر  آماربدون حا کمک  همگن یام
  یشناسیناز زم یفرض استوار است که مناطق ینبر اساس ا جریان یهایژگیبودن و ایمنطقه .کند

شابه  شش گ  ،م ض  یکاربر ،یاهیپو شابه به الگوها  یو توپوگراف یارا شابه   ییآب و هوا یبه طور م م
سخ   سال    یا یلس  یجادکه باعث ا ییهواوآب یالگو یکعنوان مثال دهند. بهمیپا شک بزرگ در  یخ
 یلتحل یهااطراف خواهد داشت. رور  یهاحوضه  یبر رو یکسانی  یراحتماالً تأث ،شود  حوضه  یک

مدت  مدت و بلند  کوتاه  ،آمار بدون   مناطق در  هیدرولوژی حوادث  یها ینتخم یت تقو یبرا ایمنطقه 
 .(۲004، همکاران نانسی و) هستند یدمف

 ها آناز د توان می ،ینعالوه بر ا آمار بدون   مناطق در  جریان  یها یژگیو برآورد یبرا مدلی  ارائه 
سا    یبرامنطقه  کلدر ستند نمنطقه  آنکه متعلق به  یمناطق ییشنا شخ  یو برا ی در  نواقص یصت
  یهایشدن منحن  ایمنطقه دهدسوابق تحقیقی انجام شده نشان می    .شود استفاده   جریان یهاداده
  کاستالرین ) است  یاتیعمل یابزار ،کوتاه جریانسوابق   با آماربدون  یهاحوضه  برای ،جریان تداوم
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 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 

 مقدمه -2-1

ریزی منابع آب، طراحی و مدیریت آبی، تامین ترین اطالعات برای برنامهاصلی  جریان هایداده
سالمت     سیل و حفظ  ست. با این     آب، آبیاری، کنترل  ستم ا سی مورد نیاز  جریانحال، اطالعات اکو

مه   معموالً نا تاده      ها برای اجرای چنین بر یا دوراف تایی  ناطق روس    گاه   علت به یی در م نبود ایس   ت
سیاری  در هیدرومتری سب نبوده ودقیق    میک و کیفیت لحاظ از یا و نبوده دسترس  موارد،در از ب منا

 .سازدمی رو به رو مشکل با را آب منابع مدیریت یهاطرح عامل این. نیستند
بینی طوالنی  پیشاقدام به  (IAHS) المللی علوم هیدرولوژیکیبین، انجمن ۲003در اوایل سال 

و  هاهدف اصلی این برنامه، بررسی نظریه   .آغاز کرد (PUB) آماری بدون هادر حوضه  جریانمدت 
بنابراین،  الزم اس   ت.ی هاگیرییکی برای حل مش   کالت کمبود اندازهی جدید هیدرولوژهارور

های  روراگر چه  .بس  یار مهم اس  ت  آماربدون  مناطقدر  جریان برآوردمطالعه در مورد چگونگی 
، از جمله رور نس  بت هیدرولوژیکی زهکش  ی   آماربدون  مناطقدر  جریان متعددی برای تخمین

ا کم  هشده با این رور  برآورد جریانوجود دارد، دقت  ایمنطقه جریان تداومی هامنطقه و منحنی
ی  هاوجود دارد که عملکرد بهتری نس  بت به س  ایر رور (FDC) یافته توس  عهیک رور  اس  ت.

 مورد مطالعه داشته است.در مناطق  استفاده شده

 جریانمنحنی تداوم  سازیمدلپیشینه پژوهش در  -2-2

 آماری کمینه در مناطق بدون هاجریانو  جریانمنحنی تداوم  س  ازیمدلمطالعات متعددی در 
 در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است که به برخی از این مطالعات در زیر اشاره شده است:
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Abstract 

Research Aim: : The present study aimed to provide a general model for estimation 

of flow discharge at different exceedance of Flow Duration Curve in Ardabil 

province watersheds to estimate river flow discharge at ungauged stations. 

Research method: In this study, the physiographic, climatic and land use related 

variables were determined using ArcGIS and Excel software. In this regard, the 

normality test and factor analysis were carried out. The FDC of each river gauge 

station were drawn based on available data. In the next step, the regional flow 

duration curve models were obtained by using stepwise multivariate regression 

analysis. The linear models were examined which is the result of fitted dependent 

variable against independent variables with successive model selection procedure. 

The RMSE, coefficient of determination R2, MAE, and CE were used for model 

accuracy and assessment ..    

Findings: Regional FDC models were extracted through multivariate regression 

analysis and appropriate models were determined through statistical assessment. The 

most influential parameters on the modeled equations are slope, precipitation and 

elevation of the watersheds along with some influencing parameters in overall 

models. The accuracy of the derived models is obtained based on the acceptable 

values of statistical assessment criteria.  

Conclusion: effective variables in the final regional models for predictions of FDC 

indices were slope, precipitation, and elevation of the watersheds. In this regard, it 

can be said that with increasing slope, the flow rate will increase and also the 

precipitation and had an effective and direct relationship with the flow rate values at 

different percentages of flow duration curve.  

Keywords:  Flow Duration Curve, Hierarchical Clustering, Low Flow, Flow Regime, Flow 

Probability 
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