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  چکیده

با توجه به اینکه مقدار واقعی جریان پایه نامشخص است، . شودهاي جریان روزانه انجام میپایه، اغلب با استفاده از دادهفرآیند جدا سازي جریان
هزینه بر و زمان بر بودن . مختلف و معرفی روش مناسب تفکیک جریان نموده اندمحققین مختلفی اقدام به کالیبره کردن و مقایسه روش هاي 

در این تحقیق، شاخص جریان پایه با . کندهایی را براي برآورد جریان پایه و شاخص مربوطه ایجاد میها، محدودیت هاي مبتنی بر ردیاب روش
، فیلتر رقومی برگشتی 4پارامتره، فیلتر رقومی برگشتی یک3متحرك، فواصل2تثاب، فواصل1محلیهاي حداقلاستفاده از جریان روزانه، به روش

استخراج شد، نتایج با استفاده از شاخص جریان پایه مستخرج از داده هاي روزانه فصل خشک  6 ، و فیلتر رقومی برگشتی لینه و هالک5پارامترهدو
 نتایج نشان داد که. هاي توصیفی تحلیل شدین مطلق خطا، خطاي نسبی وسایر آمارهاز جمله، انحراف معیار، میانگ سال و معیارهاي مختلف آماري،

 52محلی با درصد خطا و حداکثر آن به روش حداقل 10ثابت  و لینه هالک با حداقل خطاي نسبی داده  هاي مربوط به دبی روزانه، به روش فواصل
خطا دلیل خطاي نسبی کم، حداقل میانگین مطلقروش فیلتر رقومی تک پارامتره بهثابت و در جمع بندي کلی روش فواصل. درصد خطا تعلق دارد

 .پایه  در منطقه مورد مطالعه تشخیص داده شدهاي مناسب براي استخراج جریان عنوان روشو ریشه میانگین مربعات خطا به
  

  هاي رقومی،گام زمانیفیلتر پایه،هاي فصل خشک سال، شاخص جریانهاي روزانه، دادهداده: هاي کلیدي واژه
  

 
 
 
   

                                                        
1 Local Minimum   
2 Fixed Interval 
3 Sliding Interval 
4 One Parameter Recursive digital filter(Chapman & Maxwell, 1996) 
5 Two parameter Recursive digital filter(Boughton two parameter algorithm )  
6 Lynie & Hollick  
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  مقدمه 
مقاصد مختلف مطالعاتی،  براي معرفی شده است و هاي سطحی،در آب سطحیهاي زیرمشارکت آبسهم  عنوانجریان پایه، به

زمینی در هاي زیربر آورد میزان مشارکت آب. توسعه استراتژي مدیریت کیفی و کمی منابع آب، مورد نیاز است پژوهشی از جمله
آبی و هاي کمریزي زماناي مورد نیاز است، از جمله براي برنامههاي گستردههاي سطحی در یک حوزه آبخیز براي فعالیت آب

مباحث آلودگی آب رودخانه و چگونگی پخش آلودگی از  هاي آب شرب،ریزي نیازمنديسیستم، برنامهسالی، بررسی وضعیت اکو خشک
هاي با تداوم سی ساله یا بیشتر، اغلب داده. هاي زمانی تا حد ممکن باید طوالنی باشدهاي هیدرولوژیکی، سريبراي تحلیل  .این طریق

هاي ها مجبور هستند دادهاما عمالً هیدرولوژیست). 2004و همکاران، Tallaksen(عنون حداقل طول داده ثبت شده توصیه می شودبه
-بینی و تحلیلبررسی، پیش براي. شودساله توصیه می 5این خصوص معموال حداقل طول داده با تداوم کوتاهتر را مدیریت کنند و در 

جمله  از هیدرومتري، اطالعات و آمار کمبود که درحالی است این است، ضروري مناسب آماري طول با هايداده هاي هیدرولوژیکی،
-روش بنابراین، .آیدبه شمار می آبخیزداري و عمرانی هايامهبرن اجراي هاي هیدرولوژیکی جهتبرآورد در اساسی معضالت و مشکالت

 همواره دهد، قرار اختیار در آبی هاياجراي پروژه جهت را تريصحیح مراتببه هايداده و مرتفع ساخته را پایه آمار نواقص که هایی
 انجام پذیرفته روزانه، ماهانه و ساالنه متوسط هايدبی بازسازي با در رابطه زیادي هايبررسی تاکنون .است بوده نیاز کارشناسان مورد
 بر مروري). Vahidiyan ، 2009(است  گسترش زیادي یافته هاشبیه سازي داده براي مصنوعی هوش هايمدل از استفاده .است

 مرتبط پارامترهاي بین بهترارتباط آشکارسازي امکان جدید، هايروش توسعه که سازدمی را روشن مسئله این شده انجام هايپژوهش
 عملیات با هاي محاسباتیروش از استفاده توان بهها میاز جمله این روش. است کرده پذیرامکان گیريطور چشمرودخانه را به جریان با

 جریان ایستايغیر و غیرخطی فازي فرآیند عصبی هايروش مصنوعی و عصبی خوارزمیک ژنتیک شبکه همچون فراوان، تکراري
-اما نکته). Nath ،2001و Abraham. (شوداشاره کردمی مدلسازي رودخانه، جریان مؤثر بر محیطی عوامل به نیاز بدون رودخانه، که

با توجه به . ها استعنوان یک چالش فراروي هیدرولوژیست ها قرار دارد، عدم قطعیت ناشی از این شبیه سازياي که همچنان به
پایه انجام پذیرفته مختلف استخراج جریان يها مطالعات متعددي در خصوص ارزیابی روش ،پایهریاننامشخص بودن مقدار واقعی ج

مورد بررسی ) McMahon،1990و  Nathan(، توسط استفاده از روش همبستگی با آنالیز جریان مختلف يها روش". است
را با حاصل از این روش  را پیشنهاد دادند و نتایج 925/0پارامتره با ضریب پارامتر روش ساده فیلتر رقومی یک هاگرفت، آنقرار

یرزمینی ز يها سطح آب یتورینگاستفاده از مان باپایه جریان روش جدید جداسازي .اند و گرافیکی متناسب دانسته قدیمی يها روش
ي حاصل از ها دادهبا  آن راو نتایج گرفت مورد بررسی قرار ) 2005، ناو همکار Peters(و ) 2014، و همکاران Meshgi(توسط 

 توسط الکتریکیاستفاده از هدایت جریانبا ،رقومی یلترهايمبتنی بر ف يها روش .قابل اعتماد دانستند ین روش راو اها مقایسه  یابرد
)Smakhtin  ،2001 ( دند و رقومی مناسب تشخیص دا يها روش واسنجیاین روش را براي  ایشان. گرفتقرار  پژوهش و ارزیابیمورد

 .اند داده کردن آن را با این روش جدید پیشنهاد یبرهو کال  ها نادرست دانسته براي تمام حوزهرا  HYSEPروش  کاربرد طور خاصبه
) 2018، و همکاران Zhang(چهار روش مختلف تفکیک جریان، موسسه هیدرولوژي انگلستان، لینه و هالیک، چاپمن و اکهارد توسط 

ها نیاز مند کالیبراسیون  گرفتند که این روش مورد مقایسه قرار گرفت و نتیجه در استرالیا انجام شد تحلیل آمارياي و  به روش مقایسه
و با ) 2018، و همکاران Lee(ارزیابی برآوردهاي جریان پایه با توجه به مشخصات شاخه خشکیدگی توسط  .هاي واقعی هستند با داده

از جمله موارد پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور  .سازي را توصیه کردند به انجام رسید و این روش شبیه SWATاستفاده از مدل 
هاي مختلف ساده و چند روش مبتنی بر فیلترینگ را در  ایشان روش. اشاره کرد) 1395، کاظمی و قرمزچشمه(می توان به پژوهش 

اي منحنی تداوم جریان مورد بررسی و مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که ه حوضه واقع در شمال کشور با استفاده از شاخص 22
رسد در نظر میعمل آمده، بههاي بهبررسی با. باشد برگشتی بی فلو روش مناسبی براي مناطق مورد مطالعه می رقومی فیلتر روش روش

در سطح کشور  هاي فصل خشک سالبا استفاده از داده مربوطههاي مختلف استخراج جریان پایه و شاخص روش نتایج رابطه با مقایسه
تفکیک هاي مختلف مطالعه روشنظر به اهمیت جریان پایه و شاخص مربوطه در مطالعات منابع آب، . تحقیق کافی انجام نشده است

هاي مناسب تفکیک جریان  از روش براي استفاده دانشیموجب دستیابی به و مقایسه نتایج حاصله با داده هاي فصل خشک،  جریان
پایه در به کل رواناب به عنوان شاخص جریان سطحیهاي زیردر این تحقیق، سهم مشارکت آب .پایه خواهد شدبراي استخراج جریان 
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، و هاي آماريو بر اساس تحلیل شاخص شد استخراج ،هاي مختلفروش به ایستگاه هیدرومتري دیشام واقع در حوضه آبخیز خزر
  .مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است با شاخص جریان پایه فصل خشکمقایسه 

  
این شاخص یک نسبت بدون بعد است که از نسبت دبی پایه به کل رواناب براي هر مقطع زمانی یا کل دوره  :شاخص جریان پایه

هاي هیدرولوژیکی حوزه یکی از مشخصهعنوان این شاخص به. توسعه یافته است )1979،لوویچ(آید واولین بار توسطآماري بدست می
 McMahonو  Nathan (.باشدهاي سطحی میزمینی در آبهاي زیرشود و بیانگر اطالعاتی در خصوص مشارکت آبمحسوب می

،1990.(    
  

 در گروه توسعه یافته است که عمدتاً ،پایه از جریان رودخانههاي متعددي براي جداسازي جریانروش :پایهآبسازي جریان جدا
جدا سازي جریان پایه به  ).Smakhtin ،2001(بندي  هاي شیمیایی قابل طبقهروش ردیاب و هاي فیلترینگروش، گرافیکی هايروش

هاي مبتنی بر روش .باشدروش گرافیکی اغلب زمان بر و غیردقیق است و نتایج بدست آمده توسط متخصصین مختلف غیرمشابه می
هاي هاي مبتنی بر الگوریتمولی روش، باشدها دقیق و قابل اعتماد است ولی زمان بر و مستلزم صرف وقت و هزینه زیادي میردیاب

 و به دلیل ها داردفیلترینگ، عالوه بر سهولت و قابلیت تشخیص مناسب در تعیین دبی پایه ،حساسیت باالیی نسبت به پارامتر رقومی و
دلیل پیچیدگی و نامشخص بودن به. قابلیت اتوماتیک کردن، مشکالت ناشی از عدم همخوانی نتایج را تا حدودي بر طرف کرده است

ها، محققین بسیاري نسبت به ارزیابی و هاي مبتنی بر ردیابمیزان واقعی مشارکت دبی پایه در رواناب و همچنین هزینه بر بودن روش
ولی با توجه به ، اندهاي رقومی مختلفی را پیشنهاد دادهو الگوریتم اندتفکیک هیدروگراف جریان اقدام نمودههاي مختلف مقایسه روش

ها، از ماهیت جریان و نامشخص بودن مقدار واقعی جریان پایه، در این تحقیق به منظور بررسی نتایج استخراج دبی استقالل این روش
و  پارامترهفیلتر رقومی برگشتی دو، پارامترهفیلتر رقومی برگشتی یک ،فواصل متحركثابت، اصل، فومحلیاقلالگوریتم حد ششپایه، از

  .لینه و هالک استفاده شده استفیلتر رقومی برگشتی 
  

  ها مواد و روش
  ویژگی  و موقعیت منطقه تحقیق

 49، 45َْ و عرض شمالی    37، 01َْتا   38، 17َْ  بین که استشامل حوزه دیشام  محدوده این پژوهش واقع در نوار ساحلی دریاي خزر
و عمدتاً داراي  اي استمنطقه مورد پژوهش متاثر از آب و هواي خزري و مدیترانه .)1(، شکلواقع شده استشرقی  طول  49، 50َْتا  

  .متر استمیلی 1080حداکثر بارش سالیانه در دوره مورد پژوهش به میزان  .باشدکاربري جنگلی، مرتعی و کشاورزي می
  .ارائه شده است) 1(مشخصه هاي اصلی حوزه مورد نظر در جدول 

  
  هاي اصلی حوزه مورد پژوهش مشخصه) 1(جدول
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 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد پژوهش) 1(شکل

  روش پژوهش
آمار  طول دوره با ایستگاه دیشام، موجود در منطقه هاي هیدرومتريهاي دبی روزانه ایستگاهتحقیق، ابتدا با بررسی داده این براي انجام

کامل   روزانه، داراي آمار ایستگاه ،کوشش شده است توجه به اهمیت صحت و دقت آمار در مطالعات هیدرولوژي، با .شدانتخاب  مناسب
 براي کل دوره مطالعه و براي فصل جریان هاي روزانهپایه با استفاده از دادهسپس شاخص جریان .سازي انتخاب شودو بدون نیاز به باز

 .هاي رقومی برگشتی استخراج شدهاي مختلف فیلترینگ و الگوریتمپس از کنترل سري زمانی، به روش خشک سال به طور مجزا،
الگوریتم جداسازي به شرح ذیل استفاده  ششدر این پژوهش از . انجام شد SPSSنرم افزار در محیط  ،تحلیل آماري مقادیر مستخرج

  .شده است
تفکیک هیدروگراف بوده و عملکرد آن به طبیعت جریان بستگی  يها روش ینتر عنوان یکی از سادهروش بهاین : محلیروش حداقل

  ).2007و همکاران، Stewart(کند  یپنج روزه بدون همپوشانی استفاده م يها ندارد و از حداقل مقادیر دبی در دوره
و از پیوستگی مقادیر  دهد یآن گام نسبت م يبه تمام روزهااین روش حداقل مقادیر دبی در هر گام زمانی را  :ثابتروش فواصل

تشخیص  گام زمانی پنج روزه با 9/0 پارامتر فیلتر بهینه در این روش برابر. کند یپایه را تعیین منسبت داده شده، هیدروگراف جریان
   .داده شد

در یک   [days(2N-1)0.5]از یک روز خاصدبی یافت شده در قبل و بعد  ترین ییناین روش بر اساس پا :متحركروش فواصل
بهینه  ،گام زمانی پنج روزه براي این روش. دهد یپایه نسبت مدوره زمانی ثابت، به هر رکورد روزانه در هیدروگراف، یک جریان

  .شدتشخیص داده 
با  هاي یگنالس(و فیلتر کردن رواناب سطحی پردازش ،روش فیلتر رقومی برگشتی براي تحلیل :هپارامترفیلتر رقومی برگشتی یک

اولین  ،)1(، رابطه پارامتره با الگوریتم ذیلمعرفی شده است، فیلتر رقومی یک )پایین اوانیفر سیگنال هاي با(جریان پایهاز )باال فراوانی
  ). Eckhardt،2008(به نقل از. شد یمعرف) Maxwell ،1996و  Chapman( بار توسط

)1            (                                                        

( ) ( 1) ( )
1

2 2b i b i i
k kq q q
k k


 

   
)()( iib qq   
k منحنی هیدروگراف پارامتر فیلتر، قابل تعیین توسط ثابت افت  
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 ( 1)qb i    iپایه فیلتر شده براي زمان قبل از  یانجر 
( )iq  جریان اصلی رودخانه براي زمانi  
( )b iq  جریان پایه فیلتر شده، براي زمانi ام  

  ..استدست آمده  به 925/0مورد استفاده در این روش برابر) k(پارامتر فیلتر بهینه
  

جریان و همچنین قابلیت  يها از داده باره یکقابلیت عبور  )2(با رابطه  الگوریتم معرفی شده :فیلتر رقومی برگشتی دو پارامتره
  ).Hostetler،2005و Brodie( را دارد C  را با تغییر پارامتر ها یابمبتنی بر رد يها ها مانند روش دیگر روش يها با داده واسنجی

 )2                                                                (         

  
  .انتخاب شده است =5/0Cو  α= 975/0 پارامتر فیلتر بهینه مورد استفاده در این روش برابر

K: منحنی هیدروگراف،  پارامتر فیلتر، قابل تعیین توسط ثابت افت   ( )b iq  جریان پایه فیلتر شده، براي زمانi  ام،  ( )iq  جریان

)   ،  iاصلی رودخانه براي زمان  1)b iq  یرواناب مستقیم فیلتر شده در مرحله زمان i-1     
                                                                                                                                                                        

قابلیت  معرفی شده که) 1979، لینه و هالیک(وسیله به )3(با رابطهالگوریتم معرفی شده  :لینیه و هالیک فیلتر رقومی برگشتی
کننده به استفاده  و شود یپایه میانجریان باعث پایین آوردن جر يها جریان را دارد و چند بار عبور از داده يها باره از دادهعبور سه

 - 90/0بیشترین نتایج قابل قبول زمانی است که پارامتر فیلتر در دامنه  .دهد یپایه را مدبی تر یقدر جدایش دق یريپذ نعطافا قابلیت
  ).1990ناتان و مک ماهون،(تشخیص داده شد925/0روش برابر در این پارامتر فیلتر بهینه مورد استفاده. باشد 95/0

 )3(                                                                                                 ( ) ( 1) ( ) ( 1)
1( )

2f i f i i iq q q q   


  
  

     qf(i) ≥0:که در آن
( )f iq  رواناب مستقیم فیلتر شده در مرحله زمانیi  ،( 1)f iq  یرواناب مستقیم فیلتر شده در مرحله زمان i-1   ،α   پارامتر فیلتر

)، مرتبط با حوزه )iq جریان کل در مرحله زمانیi ،( 1)iq   جریان کل در مرحله زمانیi-1   ،b fq q q  جریان پایه.  
 

   نتایج
استفاده از  هر روش و با توجه به بهترین پاسخ داده شده به تغییرات ضرایب و با یازفیلترهاي استفاده شده در محدوده موردن یبضرا

پایه در بعد از استخراج مقادیر میانگین شاخص جریان .شدو مقایسه چشمی انتخاب  Hydro Office افزار قابلیت نمایش گرافیکی نرم
و سه روش مبتنی بر فیلترهاي رقومی  متحركفواصل ثابت،، فواصلمحلیحداقلتفاده از سه روش ساده طول دوره مطالعه، با اس

. ارائه شد) 2(و روش لینه و هالک، نتایج حاصل از داده هاي روزانه کل دوره و فصل خشک، در جدول  پارامترهدو، پارامترهیک برگشتی
تغییرات میانگین سالیانه . نمایش داده شده است) 2(هاي فوق الذکر درشکلوشاي تصویري از نحوه تفکیک هیدروگراف در رنمونه

هاي مختلف تفکیک شده است و به روش) خشک( هاي روزانه و ماهبا استفاده از داده پایه در ایستگاه مورد پژوهش کهشاخص جریان
  .ارائه شده است) 3(در شکل

  
 

)()1()( 11 iibib q
C
Cq

C
kq
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  )پاشاکی(خالصه اي از نتایج تحلیل آماري ایستگاه دیشام - 2جدول 

 روش
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  روزانه  فصلی  روزانه  فصلی  روزانه  فصلی  روزانه  فصلی  روزانه  فصلی  روزانه  فصلی گام زمانی
Mean .65 .73 .65 .79 .28 .59 .62 .70 .86 .75 .77 .90 
Std. .367 .296 .367 .247 .321 .330 .312 .275 .181 .302 .496 .221 

Skewnes -.450 -.892 -.450 -1.076 1.360 -.199 .143 -.405 -1.015 -.820 -7.432 -2.259 
SE. Skewnes .213 .041 .213 .041 .237 .041 .212 .041 .212 .041 .212 .041 

RMSE   0.007 0.012  0.027  0.007  0.0096  0.011  
MAE  0.061 0.001  0.002  0.061  0.0008  0.001  

  %14  %12  %11  %52  %17 %10  خطاي نسبی

  

  
  تغییرات میانگین سالیانه شاخص جریان پایه در ایستگاه دیشام-2شکل 
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  هاي روزانه در بخشی از دوره مطالعهپایه از دادههاي مختلف تفکیک جریان نمایش گرافیکی روش) 3(شکل 
  
  گیرينتیجهبحث و  

گفت،  توان یشده نم یريگ با مقادیر اندازه واسنجیبدون  ،پایه و شاخص مربوطه ناشناخته استکه مقدار واقعی جریانبا توجه به این
مختلف  یارهايدر این پژوهش از مع گیري شده،هاي اندازهلذا به دلیل عدم دسترسی به داده .برآورد را دارد ینتر کدام روش مناسب

پایه شاخص جریان. استفاده شدهاي روزانه و ماهه خشک سال استفاده از دادهمختلف با يها آماري براي مقایسه نتایج مستخرج از روش
، قابل جدولمندرجات  طور که از همان. استطور جداگانه ارائه شده ها محاسبه و بههاي مختلف، استخراج و میانگین سالیانه آن از روش

پایه است و میانگین سالیانه شاخص مربوطه در مربوط به جریان پژوهشدر منطقه مورد  ها قسمت اعظم جریان رودخانه دریافت است،
ترتیب متعلق به روش که به داردنوسان  90/0و حداکثر  59/0 بین حداقل ، با استفاده از داده هاي روزانهمختلف يها کل دوره از روش

برآورد شده است  28/0 هاي ماه خشک سال به میزانحداقل مقدار برآوردي با استفاده از داده .حداقل محلی و روش لینه و هالک است
 این مقدار .به روش فیلتر رقومی برگشتی دوپارامتره مربوط است 86/0محلی تعلق دارد و حداکثر آن نیز با مقدار که به روش حداقل

و  یدهنده یک آستانه حداقلهمچنین نشان. باشدمی جریان رودخانهتامین در  یرسطحیز يها نشان دهنده مشارکت باالي آب
میانگین  توان یم ،بدین معنی که با فرض عدم اعتماد به نتایج یک روش .است پژوهش پایه در منطقهحداکثري براي شاخص جریان

عنوان مقادیر با قابلیت اعتماد بیشتر براي مطالعات منابع آب آمده از چند روش را نیز بهبه دستسالیانه طوالنی مدت حداقل و حداکثر 
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، )1جدول( بگذارند یرپایه و شاخص مربوطه تأثبر روي جریان توانند یآبخیز که م يها حوزه يها مقادیر باالي مشخصه. در نظر گرفت
در  این ارتباط .استنظر  مقدار باالي شاخص مورد یدفیزیوگرافی مؤ يها فهبارش و سایر مؤل ، پوشش گیاهی،تراکم زهکشیمانند 

تغییرات مقادیر حاصله  .باشد یم) 2009،و همکاران Bloomfield( .)2008، و همکاران Santhi(، توسط تطابق با نتایج منتشر شده
این تطابق روندها  .)2(،شکل کردندمشابه را تجربه یباً تقر يو فراز و فرودها کردمختلف ، از یک روند مشابه پیروي  يها از روش

همچنین قابلیت اعتماد به نتایج کلی  .ها از ماهیت جریان باشد مختلف و استقالل این روش يها دهنده تشابه مبانی روشنشان تواند یم
صرف نظر از برآورد  ،مورد پژوهش يها بدین معنی که مقادیر مستخرج از کلیه روش .دهد یها را مستقل از میزان آن نشان م این روش

با توجه  به اینکه مبانی الگوریتم سه روش ساده فیلترینگ  .نماینده جریان واقعی باشد تواند یکمتر یا بیشتر از حد تا حدود زیادي م
امتره و لینه و شامل، فواصل ثابت، حداقل محلی و فواصل متحرك از یک سو و سه روش فیلترینگ رقومی برگشتی تک پارامتره، دو پار

لذا براي احتراز از نتیجه گیري . هالک، داراي تشابه هستند، از این رو مقایسه تمام روش ها با همدیگر فاقد منطق علمی است
قابل  )2(طور که از جدول همان. غیرمنطقی، نتایج معیار هاي مختلف آماري را به طور جداگانه براي این دو گروه مقایسه می کنیم

برآورد شده  65/0، میانگین سالیانه شاخص جریان پایه به روش حداقل محلی و با استفاده از داده هاي روزانه به میزان دریافت است
هاي ماه خشک سال داراي کم میانگین همین شاخص با استفاده از داده. باشدمی 295/0است که داراي انحراف معیاري برابر با 

هاي روزانه تقریبا ا به نمایش گذاشته است، ولی انحراف معیار آن با انحراف معیار مربوط به دادهر 31/0برآوردي بسیاري است  و مقدار 
بدین صورت که در این دو روش اخیر . ثابت نیز دقیقاً تکرار شده استمتحرك و فواصلهمین روند در خصوص روش فواصل. برابر است

   هاي ماه خشکهاي روزانه است، ولی انحراف معیار دادهمقادیر مربوط به داده هاي ماه خشک سال کمتر ازنیز مقادیر مستخرج از داده
هاي سه گانه فوق  بسیار کم و در یک محدوده خطا در روشآماره میانگین مطلق. هاي روزانه استکمی بیشتر از انحراف معیار داده

حداقل خطاي نسبی . می باشد 02/0تا  01/0قابل قبول  خطا در حد است و همچنین میزان ریشه میانگین مربعات 002/0تا  001/0
هاي روش .شودمحلی مربوط میدرصد خطا تعلق گرفته است و حداکثر آن به روش حداقل 10ثابت با در این دسته به روش فواصل

طه که مبتنی بر تحلیل، پارامتره، دو پارامتره و لینه و هالک به دلیل ماهیت عملکرد الگوریتم مربوفیلترینگ رقومی برگشتی تک
است با همدیگر قابل ) سیگنال هاي با فراوانی پایین( از جریان پایه) سیگنال هاي با فراوانی باال( پردازش و فیلتر کردن رواناب سطحی

ل هاي ماه خشک ساپایه با استفاده از دادهمشخص است میانگین سالیانه شاخص جریان) 2(همانطور که از جدول. مقایسه هستند
-هاي ماه خشک در دو روش تکانحراف معیار داده. دهدهاي روزانه نشان میدراین سه روش، مقادیر کم برآوردي را نسبت به داده

میانگین  .پارامتره صدق نمی کندپارامتره و لینه و هالک از روش روزانه براي کل دوره بیشتر است، ولی این مورد در خصوص روش دو
. پارامتره کمتر استاي این آماره براي روش تکطور مقایسه گین مربعات خطا نیز در حد قابل قبول است و بهخطا و ریشه میانمطلق

درصد خطا تعلق  14درصد خطا و حداکثر آن به روش لینه و هالک با  11پارامتره با حداقل خطاي نسبی این سه روش، به روش تک
این . قرار دارد) -2، 2(ها به استثناء روش لینه و هالک در محدودهشده براي تمام روش ، مقدار مشاهدههااز منظر چولگی داده. دارد

. هاي ذکر شده نرمال بوده و از توزیع متقارن برخوردار استبدین معنی است که از لحاظ چولگی متغییر شاخص جریان پایه در روش
قرار دارد از توزیع نرمال برخوردار ) -2، 2(چولگی آن خارج از بازه  هاي مربوط به روش لینه و هالک به دلیل اینکه مقدارالبته داده

درصد انجام  5اسمیرنوف در سطح -ها، آزمون کولموگرافها، پس از بررسی چولگی توزیع دادهبراي اطمینان از توزیع نرمال داده. نیست
است،  05/0ها بزرگتر از ه آماره این آزمون در خصوص آنها به علت اینکو نتایج نشان داد که به استثناء روش لینه و هالک بقیه روش

خطا، معیار، میانگین مطلقدر جمع بندي کلی نتایج، با در نظر گرفتن مقادیر آماره انحراف .باشدنشان دهنده نرمال بودن توزیع داده می
هاي ساده فیلترینگ، روش ، از میان روشاسمیرنوف-نسبی، نحوه چولگی ونتایج آزمون کولموگرافخطا، خطايریشه میانگین مربعات

خطاي کم و ریشه دلیل خطاي نسبی کم، میانگین مطلقپارامتره بههاي فیلترهاي رقومی برگشتی، روش تکثابت و از میان روشفواصل
  .شودپایه، پیشنهاد میعنوان روش مناسب براي استخراج جریانمیانگین مربعات خطاي کمتر به
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