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 چکیده

ل شود. در طول فصوناشي مي يرسطحیعمق ززیرزمیني یا ذخایر كم یهاانیاست، كه از جر جریان دروگرافیه لیاز اجزاء مهم در تشک کيی هیپاآب

لیل تحمطالعه  نیا هدف از است. يسطح انیو جر هیپا يرودخانه شامل هر دو مؤلفه دب يفصول مرطوب، دب يرودخانه و در ط يهمان دب انیسال جرخشک

-1198ساله از سال  22بدین منظور، تغییرات دبي پایه و رواناب در مقیاس ساالنه در یک دوره  .مختلف در استان اردبیل است فصول در پایه دبي تغییرات

گراف روزانه جریان با روش الگوریتم یک پارامتره و وابتدا دبي پایه از هیدرحوضه آبخیز در استان اردبیل مورد بررسي قرار گرفت.  22در  1189

مکاني  غییراتدر همین راستا، ت محاسبه گردید.در فصول مختلف دبي پایه متوسط رواناب كل و سپس مقدار ، افزار اكسل محاسبه شدنویسي در نرمبرنامه

ر قابل توجه های مختلف نشان داد كه مقادیتهیه گردید. مقایسه مقادیر رواناب كل و دبي پایه در ایستگاه نموداردبي پایه در فصول مختلف نیز به صورت 

به  مربوطتر ه بیشك سوالو  ، ویالدرقكران، نمینهای اكبرداود، ننهایستگاه ترین مقدار دبي پایه مربوط بهها كاهش یافته، كه كمدبي پایه در همه ایستگاه

به غرب  ربوطمترین مقدار دبي پایه چنین بیش، در نزدیکي استان گیالن به دلیل باال شیب و رواناب سطحي زیاد مشاهده شد. هماردبیل مناطق شرقي استان

در  اد كهاست. نتایج تغییرات دبي پایه در فصول مختلف نشان دهای پرآب قابل تفسیر و جنوب غربي استان است كه با كوهستاني بودن و داشتن رودخانه

البته قابل ذكر  ید.ترین مقدار دبي پایه در سه ماه بهار مشاهده گردچنین بیشپاییز مقادیر دبي پایه بسیار كم بوده است، هم تابستان و در فصل هااكثر ایستگاه

 مرتبط است. طحيس و با تاخیر زماني در تولید رواناب های هیر، سوال و ایریل مشاهده گردیدایستگاهدبي پایه در فصل تابستان فقط در ترین بیشاست كه 

 

 فیلتر عددی برگشتی ،دبی پایه هیدروگراف ،تغییرات فصلی، تفکیک هیدروگراف روزانهکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
ها و عوامل ایجاد كننده آن ضروری است. رواناب سطحي یکي آنها یکي از منابع آب مصرفي هستند برای مدیریت بهتر این منابع اطالع از روند دبي رودخانه

همیت و آشامیدني حائز اترین منابع آبي است كه برای مصارف كشاورزی، صنعتي ای و یکي از مهمترین اجزاء چرخه هیدرولوژیکي و جریان رودخانهاز مهم

 .]1[باشد مي

طور معمول با آب تخلیه شده از ذخیره آب دهد و بهنیز بخشي از جریان كلي رودخانه بوده كه نسبت به بارندگي واكنش نشان مي 1جریان پایه

باشند. بخش عمده این تغییرات در اثر عوامل جوی . جریان رودها دارای تغییرپذیری زیادی در مقیاس زماني و مکاني مختلف مي]2[زیرزمیني مرتبط است 

 هایروش. ]4[ است جریان كل از رودخانه در جاری جریان تفکیک هیدروگراف، تجزیه از . منظور]1[است، بنابراین تغییرپذیری جزء ذاتي جریان رودهاست 

 عمدتاً بر است، دهش ارائه كه هیدروگراف تفکیک متعدد هایروش. كنندمي تفکیک تأخیری مؤلفه و سریع مؤلفه به را آبراهه جریان هیدروگراف، تفکیک

 شناسایي با كه ت،اس مستقیم رواناب و پایه دبي جداسازی فرآیند جریان، هیدروگراف تفکیک. دارد تمركز سیالب هیدروگراف از پایه جریان تفکیک نحوه

 هایجریان ،كنندمي تغذیه زیرزمیني آب سفره از بارانكم و خشک فصول طول در معموالً هارودخانه .است محاسبه قابل مستقیم رواناب خاتمه و شروع نقطه

                                                 
1- Base Flow 
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 زیادی میزان به كه) بارش و هارودخانه جریان هایمولفه تغییرات. ]5[ باشدمي هایخچال یا و هامرداب و هادریاچه یا زیرزمیني آب تخلیه از ناشي معموالً كم

  بسیاری اقتصادی آثار دارای ،(است آن از متاثر رودها جریان

 

 در آن نقش و املعو این تغییرپذیری یواسطه به. آیندمي حساب به هاخشکسالي و هاسیالب اصلي علت زماني مختلف هایمقیاس در تغییرپذیری این و است

  .است كرده معطوف خود به رو زیادی پژوهشگران توجه اقتصادی مشکالت و طبیعي مخاطرات از بسیاری

 قرار ارزیابي مورد مازندان استان در واقع ایستگاه 18 آمار از استفاده با را، رودها جریان مکاني و زماني تغییرپذیری ]1[ 1181، همکاران و یوسفي

 1181، همکاران و حسني .است افتاده اتفاق پاییز و بهار فصل در استان رودهای در ماهانه دبي ترینبیش كه داد نشان ایشان تحقیق نتایج راستا، این در. دادند

 تندپرداخ رود حبله آبخیز حوزه در خشک نیمه و خشک مناطق هایرودخانه در پایه جریان جداسازی هایروش از برخي كارایي بررسي به ایمطالعه در ]2[

 نمرود یستگاها بجز هاایستگاه همه در كه داد نشان نتایج و شد استفاده محلي حداقل و پارامتره دو و پارامتره یک برگشتي عددی روش از ایشان، تحقیق در

  .است رودخانه كلي جریان از پایه دبي برآورد برای مناسبي روش محلي، حداقل روش

اند. اده نمودهدر انگلستان استف هیپا انیجر کیتفک یهاروش سهیمقا یو ساده برا يبرگشت یعدد لتریدو روش ف قیاز طر ]8[ 1881، 1ناتان و مک ماهان

 دبي و بارندگي تغییرات روند ]2[ 2112، همکاران و دست یافتند. جیانگانگلستان  طیآن با شرا ترشیها و تطابق بروش رینسبت به سا یلتریروش ف یبرتربه 

 هایداده در را دارمعني مثبت روند یک هاآن نتایج. دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد 2111 تا 1881 آماری دوره در تسهیانگ رودخانه حوضه در را رودخانه

تاالرم  است. یافته افزایش داریمعني طوربه سال 41 آماری دوره در هاایستگاه تربیش در رودخانه دبي كه دادند نشان چنینهم. داد نشان تابستان فصل بارندگي

 و با انیجر دروگرافیاز ه هیپا انیجر کیاز تفک يرواناب سطح بیدر برآورد ضر رشانیو تاث هیپا انیجر یجداساز یهادر مطالعه روش ]9[ 2119، 2و الهه

اطالعات  از دروگرافیه کیتفک منظوربهدر تحقیقي  ]8[ 2115، 3د. مي و آناگاستوش يروش معرف نیعنوان بهتربه لتریروش ف α بیضر مناسبانتخاب مقدار 

 اند.گرفتهر راقهای كم، مورد ارزیابي های یکنواخت با دادههای فیزیکي كه تركیبي از جریان پایه و جریان. روشاندنمودهاستفاده رواناب  و بارش شده ثبت

 دادنتایج این مطالعه نشان  .باشديشدن رواناب م یزمان جار و هیپا يشامل دبي خروج و هیتخل يزمان یهایمتوسط زمان بارش حوزه و سر یورود هایهداد

 راتییوابسته به تغو تغییرات آن  يزمان طوالن در مدت هیپاآبتفکیک كه چنین و هم ردیساالنه صورت گ ماهانه و یهاداده براساسید با حیصح يابیكه ارز

 یپارامترهاو  ابدیيم شیمنطقه افزا درآبخیز  یریرپذییتغو زمان  شیوابسته به زمان با افزا یپارامترهانشان داد كه  تحلیل رخدادها موردمطالعه است. آبخیز

 . باشديم هیپا آب شاخصو  هیپاحجم آب بارش،شامل  نیمعتحلیل  کی یبراآب  النیببه  وابسته

 استان رد را ایرودخانه جریان از ایعمده بخش پایه جریان گیرند،مي سرچشمه ییالقي ارتفاعات از كه پرآب و متعدد هایرودخانه وجود به توجه با

هدف لذا  .است یتاهم دارای متوالي زماني هایدوره در و مختلف فصول در آن رفتار تحلیل و پایه دبي جریان تغییرات تعیین اینبنابر. دهدمي تشکیل اردبیل

 است. اردبیل استان آبخیز هایحوزه در مختلف، فصول در پایه مکاني دبي تغییرات حاضر، پژوهش از
 

 

 مواد و روش  .2

 

  منطقه مورد مطالعه
 

 النهار گرینویچ واقع شدهطول شمالي از نصف 49˚ 55΄ تا 42˚ 1΄ عرض شمالي و 18˚ 42΄ تا 12˚ 45΄غربي فالت ایران بین مختصاتاستان اردبیل در شمال

جوار از قسمت شرق با استان گیالن از جنوب با استان زنجان و از غرب با استان آذربایجان شرقي هماز شمال با جمهوری آذربایجان همسایه بوده  است كه

متر در سال در میلي 811تا  251شود و میزان نزوالت جوی در استان اردبیل به طور متوسط بین است. استان اردبیل جزء نواحي سردسیر كوهستاني محسوب مي

 دارد.های مختلف استان نوسان بخش

های واقع در آبخیز 1198-1181تا  1189-1188ساله از سال آبي  22های هیدرومتری با دوره آماری در این مطالعه از آمار دبي جریان روزانه ایستگاه

های مورد مطالعه پایه حوزهدبي وسط مقادیر دبي برای تحلیل تغییرات متاز كردن نواقص آماری،  رفع وآمار از بررسي  عدب استان اردبیل استفاده شده است.

های ( مشخصات ایستگاه1چنین در جدول )هم های هیدرومتری مورد مطالعه در استان اردبیل نشان شده است.( موقعیت ایستگاه1استفاده گردید. در شکل )

 انتخابي ارائه شده است.

                                                 
1- Natan & Mc Mahan 

2- Tularam & Ilahee 

3- Mei & Anagaost 
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های هیدرومتری مورد استفاده درموقعیت ایستگاه -1شکل   

استان اردبیل تغییرات مکانی در  
 

اردبیل استان ها درو مورد استفاده، تحلیل های هیدرومتری منتخبایستگاه مشخصات -1 جدول  

 نام زیرحوزه نام رودخانه ردیف
مساحت حوزه 

 )كیلومترمربع(
 نام زیرحوزه نام رودخانه ردیف

مساحت حوزه 

 )كیلومترمربع(

 1121 پل الماس بالخلوچای 12 211 اكبرداود سارقمیش 1

 89 پل سلطاني خیاوچای 11 22 آالدیزگه قره سو 2

چاییدی بولیک 1 سوقره 14 111 عموقین   4114 سامیان 

چایسقزچي 4  129 شمس آباد آغ چای 15 9 ایریل 

 84 ویالدرق ویالدرق چای 18 88 باروق شهریورچای 5

سوقره 8 بیگلودوست   44 سوال سوالچای 12 2111 

 152 حاجي احمدكندی برزندچای 19 159 دورود شاهرود 2

 1819 گیالنده بالخلوچای 18 1515 فیروزآباد فیروزآبادچای 9

چایقوری 8 تپراقيكوزه   5/912  44 نمین نمین چای 21 

چاینرگس 11 كرانننه  سوقره 21 41  كندیارباب   4911 

 129 هیر هیرچای 22 258 نیر نیر چای 11

 

 

 روش تحقیق .3

 
ساله، استفاده شده است. ابتدا دبي پایه از  22ایستگاه هیدرومتری با طول دوره آماری  22های دبي روزانه ثبت شده در پژوهش حاضر، از داده جهت انجام

 افزار اكسل محاسبه شد. و برنامه نویسي در نرم 1هیدرگراف روزانه جریان با روش الگوریتم یک پارامتره

                                                 
1- One-Parameter Algorithm 
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های دبي جریان استفاده كه در تحلیل و پردازش سیگنال شوندمحسوب مي 1های فیلتر عددی برگشتيروش روش الگوریتم یک پارامتره جزدر 

های جریان پایه های جریان سریع دارای فركانس باال حذف و سیگنالهای سریع با فیلتر دیجیتال بازگشتي، سیگنالدر جداسازی جریان پایه از جریان ،شوندمي

 .]11[شود ز هیدروگراف جریان استخراج ميدارای فركانس پایین، ا
این تحقیق با استفاده از تحلیل شاخه فروكش جریان دارد كه در  k))الگوریتم یک پارامتره: فیلتر یک پارامتره فقط نیاز به تعیین پارامتر ثابت بازگشت 

 ی زیر ارائه شده است:رابطهمحاسبه شده است، در 
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بي پایه در ادامه، ارتباط میان فراواني مقادیر دبي كل و د .های منتخب در مقیاس فراواني ساالنه محاسبه گردیدسپس متوسط مقادیر دبي پایه ایستگاه

ختلف با همدیگر مهای فصل بندی آمار موجود به فصول مختلف سال، تغییرات زماني آن درهای مختلف مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با تقسیمدر ایستگاه

 منظور ارزیابي تغییرات مکاني رواناب كل و دبي پایه به صورت نقشه تهیه گردید.چنین بهمقایسه و مورد ارزیابي قرار گرفت. هم
 

 

 نتایج  .4

 
( ارائه شده 1( و )2های )ایستگاه هیدرومتری استان اردبیل به ترتیب در شکل 22فراواني رواناب كل، دبي پایه و دبي پایه در فصول مختلف برای  تغییرات نتایج 

 است.

 

 
 استان اردبیل های مختلفساالنه در ایستگاهدبی پایه و دبی کل متوسط مقایسه  - 2شکل 

 
 

 

 

                                                 
1- Recursive Digital Filter, RDF 
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ترین مقدار دبي بیشرابطه میان دبي پایه و رواناب كل مستقیم است، با افزایش رواناب كل، مقدار دبي پایه نیز افزایش یافته است.  2اطالعات شکل  براساس

ترین مقدار ین كاهش یا كمترها كاهش یافته، كه بیشولي مقادیر قابل توجه دبي پایه در همه ایستگاهباشد، بیگلو ميكل و دبي پایه مربوط به ایستگاه دوست

 باشد.مي كران، نمین، ویالدرق و سوالههای اكبرداود، نندبي پایه مربوط به ایستگاه

 

   

   

   

   

 های استان اردبیلها و فصول مختلف در حوزهتغییرات متوسط دبی پایه در ایستگاه - 3شکل 
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 های استان اردبیلها و فصول مختلف در حوزهتغییرات متوسط دبی پایه در ایستگاه - 3شکل  ادامه

 

 

ه در سه ماه ترین مقدار دبي پایچنین بیشهای در فصل پاییز مقادیر دبي پایه بسیار كم بوده است. همایستگاه اكثردر  1اطالعات ارائه شده در شکل  براساس

علیرغم مقادیر  های هیر، سوال و ایریل مشاهده گردید. علت آندبي پایه در فصل تابستان فقط در ایستگاهترین بیشل ذكر است كه ببهار مشاهده گردید. البته قا

 باشد.كم بارندگي، ناشي از وقوع بارش در فصل بهار مي
 

 

  گیریبحث و نتیجه .5



 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

   9315 مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 7

 
لي جریان پایه كند. در این پژوهش، تغییرات فصها را فراهم ميبهینه از منابع آب سطحي رودخانهریزی بهتر برای استفاده تغییرات مقادیر دبي پایه، امکان برنامه

ایستگاه  22های زماني دبي روزانه جریان در از سری ،های آبخیز استان اردبیل مورد بررسي قرار گرفت. در این راستاو فراواني رواناب كل و دبي پایه در حوضه

 های استان اردبیل استفاده شد است. یزهیدرومتری واقع در آبخ

های دبي ا مولفهتهیه گردید. ارتباط دبي پایه ب تغییرات دبي پایه به صورت نمودارگراف روزانه استخراج گردید و سپس وابتدا مقادیر دبي پایه از هیدر

به  مربوطي پایه ترین مقدار دبهای مختلف نشان داد كه بیشر دورهفصول مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج، مقدار دبي پایه ددر  و ،كل

، يمناطق شرقهای گاهایستنیز در  پایه ترین مقدار دبيهای پرآب قابل تفسیر است. كمغرب و جنوب غربي استان است كه با كوهستاني بودن و داشتن رودخانه

ایش ها مقدار دبي پایه روند كاهشي و در برخي دیگر روند افززیاد مشاهده شد. در برخي ایستگاهدر نزدیکي استان گیالن به دلیل شیب باال و رواناب سطحي 

 در ]11[ 1181، تر مشهود است كه این نتایج با پژوهش فرخ نیا و همکارانهای مورد مظالعه استان اردبیل روند كاهشي آن بیشداشته است، كه در ایستگاه

ه آبخیز های مورد مطالعه در حوضهای دریاچه ارومیه مبني بر وجود روند كاهشي دبي پایه در ایستگاهارزیابي اثر تغییرات بارش و دما بر روند جریان رودخانه

 باشد. مي ق و سوالكران، نمین، ویالدرهای اكبرداود، ننهایستگاهترین كاهش دبي پایه مربوط به چنین بیشدریاچه ارومیه مطابقت دارد. هم

ربوط به ترین كاهش دبي پایه متوسط ممقادیر دبي پایه در فصول مختلف نشان داد كه در چهار فصل منتخب بیش در همین راستا، تغییرات زماني

ه ایستگاه هیر، سوال ان داد كه در سهای مختلف نشچنین بررسي نتایج دبي در فصلتر بوده است. همو این تغییرات در فصل بهار و زمستان كم ،فصل پاییز بوده

ولید های فصل زمستان و بهار، هم چنین وجود تاخیر زماني در تهای برف و باران در ماهترین دبي پایه در فصل تابستان است كه علت آن با بارشو ایریل بیش

 باشد. رش و تاخیر در پیوستن به جریان سطحي در این مورد تاثیر داشتهبارش به رواناب مرتبط است. عالوه بر این ممکن نفوذپذبری باال و نفوذ آب حاصل از با

تر سعي در یشهای كشاورزی بها نیز افزایش یافته است. در نتیجه انسان با ایجاد سد و زیر كشت بردن زمینبا افزایش جمعیت نیاز به استفاده از آب رودخانه

ییرات ترین تغهای مورد مظالعه روند كاهشي در مقادیر دبي پایه نیز مشاهد شد ولي بیشر مجموع در دورههای جاری نموده است. دتر آبوری و مهار بیشبهره

 باشد.مربوط به مقادیر دبي پایه در سه ماهه فصل پاییز مي
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