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آبدهی در دقت برآورد ها حوضههواشناسی و فیزیوگرافی اي منطقهتأثیر عوامل بررسی 
  ساالنه درسطح کشور ایرانمحتمل 

  
    ر پرهمتجهانگی

  )porhemmat@scwmri.ac.ir( دانشیار پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري
 
 
 
 

  چکیده
هـا حـائز اهمیـت     در سرشـاخه  کـه  ،از جمله آبدهی و نوسانات آن دارد متعددي هاي آبخیز نیاز به آگاهی و تحلیل عوامل ریزي مدیریت حوزه برنامه

هـاي   مقادیر آبدهی متوسط با دوره بازگشـت . دارد محتملها نیاز به اطالعات آبدهی  ها بر روي رودخانه هاي سازه بسیاري از طراحی. بیشتري است
از طرفـی آبـدهی متوسـط سـاالنه     . ریزي براي بهره برداري از سدهاي کوچک و بزرگ مورد نیاز است ها و برنامه مختلف براي تخمین آورد رودخانه

اطالعات موجود بطور جامع مورد بررسی و تحلیل ولی تاکنون بر اساس  .ریزي و مدیریت اراضی زراعی پایین دست مهم و ضروري است براي برنامه
آوري و  هاي هیدرومتري در سطح  هر منطقه جمع منطقه تقسیم شد و آمار آبدهی ایستگاه 8بدین منظور در این تحقیق ایران به . قرار نگرفته است

ل مستطیل معادل، شیب حوضه، شیب رودخانـه  ، طول آبراهه اصلی، طوترهاي مساحت، محیط، ارتفاع متوسطپارام سپس. مورد بررسی قرار گرفت
اي مـورد اسـتفاده قـرار    هاي مختلف براي تحلیل منطقـه  اصلی، تراکم زهکشی، ضریب گراویلیوس و متوسط بارندگی ساالنه حوضه با دوره بازگشت

هـاي مبنـا بـراي اسـتخراج روابـط       ایسـتگاه  هاي شاهد براي ارزیابی و تعدادي بـه عنـوان   ها در هر منطقه بعنوان ایستگاه تعدادي از ایستگاه. گرفت
گانه کشور از بین عوامل متعدد فیزیوگرافی عامـل مسـاحت و    8نتایج نشان داد که در تمامی مناطق . انتخاب شدو تعدادي براي ارزیابی اي  منطقه

چنین نتایج ایـن تحقیـق نشـان     هم.  باشند را مینیز عامل اقلیمی بارندگی سالیانه، مهمترین نقش را در تعیین آبدهی نسبت به سایر عوامل موثر دا
اي با متغیر بارندگی و مساحت نسبت به دبی از همبسـتگی بیشـتري برخـوردار     داد که عمق متوسط دبی ساالنه در سطح حوضه در تحلیل منطقه

  . باشد می
  
  هشت گانه ایرانآبدهی ساالنه، روابط آبدهی، تحلیل همگنی، تحلیل منطقه اي، مناطق  :کلیدي هاي واژه
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  مقدمه 
در برآورد ارتفاع رواناب ساالنه و یا آبدهی صورت گرفته که بخشی از آنها مربوط به بررسی  1960تا  1900هاي  مطالعات زیادي در دهه

اي را براي بـرآورد آبـدهی سـاالنه بـا اسـتفاده از بارنـدگی سـاالنه،         رابطه) Justin  ،1914(توسط . رابطه بین آبدهی و بارندگی میباشد
روابط بین بارش و دبی و ضریب تبدیل بین آنهـا را  ) 1928، استرانگنس(. درجه حرارت متوسط ساالنه و شیب متوسط حوضه ارائه نمود

کارهـائی را کـه تــوسط    ) 1970،گـري (). Gray ،1970(هاي بـا شـدتهاي مختلـف ضـرایبی را ارائـه کـرد       محاسبه کرده و براي بارش
)Justin، 1914(. )ي روابط آبدهی با بارش و دما قـرار  انجام شده است، در دسته .)1945، تـورك( .)1937، واندت( .)1922،گرانـسکی

کیلـومتر   100کوچـک تـا   هـاي   اي را براي برآورد آبدهی در حوضـه  رابطه) ICAR(کمیته تحقیق کشاورزي هند ). Gray ،1970(داد 
در این رابطه، آبدهی ساالنه با استفاده از بارنـدگی سـاالنه، مسـاحت حوضـه و درجـه حـرارت سـاالنه        ). ICAR ،1971(مربع ارائه داد 

و ) 1380،ضـیائی (همچنین روابط دیگـري نیـز توسـط سـایر محققـین ارائـه شـده کـه توسـط          ).  1374علیزاده، (برآورد گردیده است 
  . اند مورد بررسی قرار گرفته) 1384،مهدوي(

کل آبدهی یک رودخانه عبارت است از مقدار کـل آب جریـان یافتـه از مقطـع خروجـی یـک       ) Subramanaya،2000(بر اساس نظر 
اي  مــنطقه هاي تجربی و یا روابط  اي آبدهی ساالنه از روش براي آنالیز منطقه.  ساالنه معروف است) آبدهی(رودخانه در سال که به آورد 

معتقـد  )  Subramanaya ،2000(.است استفاده شـده اسـت، که اغـلب روابط تجربی در کشورهاي آسیایی نظیر هـند پـیشنهاد شـده
هـاي بـزرگ، بـه صـورت نمـایی       هاي کوچک به صـورت خطـی و در حوضـه     است که رابطه آبدهی با بارش در مقیاس ساالنه در حوضه

  . باشد می
)Mosely،1981 (گیري نمودند که علیـرغم   بندي نواحی مختلف انجام داده و نتیجه نیوزیلند تحقیقاتی را در این زمینه براي همگن در

بـه منظـور   ) Wiltshire ،1986(. شـود  ها، بعضاً عدم هماهنگی در رفتـار هیـدرولوژیکی آنهـا دیـده مـی      نزدیکی جغرافیایی بین حوضه
هـاي   اي را پیشنهاد نمود که در یک جستجوي تکراري بین ویژگـی  حلیل فراوانی سیل رویههاي همگن براي ت بندي حوضه به گروه طبقه

) Burn ،2002و  Cunderlik(. هـاي همگـن بهینـه را انتخـاب نمـود      ها، گـروه  هاي منطقه با بهینه نمودن آماره ها از بانک داده حوضه
توانـد یکـی از    اي در رژیـم بـارش مـی    هاي بدون آمار با فرض این که تشابه حوضه بدنبال توسعه تکنیک تخمین فراوانی سیل در حوضه

هاي همگن جریانهاي سطحی و به تبع آن فراوانی سیل باشد، رابطه بـین رژیـم بـارش و رژیـم سـیالب را مـورد        هاي تعیین گروه گزینه
. شـود  اي جریانهاي سطحی بر اساس بارندگی منـتج بـه گروههـاي همگـن زیـادي مـی       یجه گرفت که رابطه منطقهبررسی قرار داد و نت

اي براي تخمین شـاخص جریـان پایـه حوضـه کـارون اسـتفاده        هاي بدون آمار از تحلیل منطقه براي حوضه) 2003،قنبرپور و همکاران(
  . داري معرفی شده است ابطه معنیدر این تحقیق شاخص دبی پایه با مساحت داراي ر. نمودند

هاي همبستگی تک و چند متغیره بین آبدهی ساالنه و بارش و عوامل دیگر نظیر دما، شیب حوضه،  هاي تجربی، روش عالوه بر روش
 با بررسی روند وقایع حدي هیدرولوژیکی در .)2010،و همکاران Dsa ،2000 .() Burn(نوع خاك و پوشش گیاهی استفاده شده است 

گیري نمودند که تعداد روندهاي موجود خارج از انتظار بوده و جریانهاي حداکثر ساالنه و فصل بهار هم در  هاي آبخیز کانادا نتیجه حوزه
آبی هم روند افزایشی و هم روند کاهشی را  باشند ولی جریانهاي شرایط کم مقدار جریان و هم در زمان وقوع داراي روند کاهشی می

در تانزانیا بر اساس دیاگرام گشتاورهاي خطی نواحی همگن هیدرولوژیکی را تعیین کرده و براي ) Muhara،2001( .دهند نشان می
براي تهیه مدل پیش بینی جریان ) 1383،مهدوي و آذرخشی(. هاي احتماالتی مناسب را معرفی نمودند منطقه همگن، توزیع 12

نتایج حاصله . اند خیر و تعرق ماهانه نسبت به ایجاد معادالت رگرسیون اقدام کردهماهانه از روش بیالن آبی و بر اساس بارندگی و تب
سازي نماید و نیز متغیرهاي دخیل در معادالت  تواند رواناب ماهانه را شبیهدرصد موارد این روش می 70بیانگر آن است که در بیش از 

شبیه سازي رواناب سطحی و تبخیر و تعرق حوزه ) 1381(زبهانی امین و غفوري رو. باشند هاي مختلف متفاوت می رگرسیون در حوضه
هاي  بررسی و تحلیل سیالب) 1389(و خدمتی و همکاران ) 1388(انجام دادند و خدمتی  4- آبخیز معرف رود زرد را با مدل استانفورد

با ) 1384(سمیعی و همکاران . دندجنوب شرق کشور را با روش همگن بندي انجام داد، ولی براي آبدهی پیشنهاد مشخصی ارائه ننمو
تر از روش  هاي آبخیز تهران نشان دادندکه روش رگرسیون چند متغیره، دقیق هاي کم در تعدادي از حوزهاي جریان آنالیز منطقه

ژیم ماهانه براي مدل نمودن ر) 1384(بوانی و مرید . باشد شاخص جریان کم بوده و این یافته سازگار با نتایج سایر تحقیقات نیز می
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کمینه دما و بارندگی ماهانه  جریان در رودخانه زاینده رود اصفهان از روش شبکه عصبی مصنوعی و با استفاده از متغیرهاي بیشینه و
 2000AWBMاي  ارزیابی مدل رایانه) 1383،شریفی(چنین، هم. اند ماه مورد نظر و ماه قبل و میزان تشعشع همان ماه استفاده کرده

هاي آبخیز ایران را انجام ولی براي آبدهی با دوره برگشت پیشنهاد مشخصی  سازي فرآیندهاي هیدرولوژیکی تعدادي از حوضهدر شبیه 
 ).1391،همکاران قرمزچشمه و(). 1387رضایی،(اي آبدهی نیز در سطح کشور مورد بررسی قرار گرفته است هروابط منطق. ارائه ننمودند

اي روابط آبدهی منطقه) 1395 ،پرهمت(چنین، هم). 1393اسالمی و همکاران،(). 1391زاده،حیدريپرهمت و (). 1391پرهمت،(
 مختلف سطوح در جریان گیري نمود که دبی هاي کرخه، دز و کارون را بررسی و نتیجه محتمل ساالنه در واحدهاي هیدرولوژیک حوضه

 طول بارندگی، گراویلیوس،، ضریب شیب، معادل، مستطیل طول ،عامل شامل مساحت 10 با همبستگی باالیی ضریب داراي احتمال
 اول عامل چهار با دبی چنین، رابطههم. باشدحوضه می محیط و زهکشی تراکم حوضه، متوسط ارتفاع اصلی، آبراهه شیب آبراهه اصلی،

   .باشد می معکوس بعدي عامل شش با و مستقیم
هاي بدون آمار، در این مقالـه سـعی   از پارامترهاي اقلیمی و فیزیکی قابل دسترس در حوضهبا توجه به ضرورت برآورد آبدهی با استفاده 

  . هاي آبخیز کشور مورد بررسی قرار گیرد شده است تأثیر  این عوامل بر آبدهی، در سطح حوزه
   

  روش کار
تقسـیم و سـپس در هـر    ) 1(منطقه مطابق شکل  8هاي اصلی به به منظور دستیابی به اهداف این تحقیق، ابتدا کشور  بر اساس حوضه

هاي مختلف آن منطقه اجراء اي در برآورد آبدهی ساالنه با دوره بازگشتمنطقه طرح تحقیقاتی موضوعی براي دستیابی به روابط منطقه
  : باشد گانه در این تحقیق به شرح زیر می 8مناطق . گردید

 و ارس    شامل حوضه هاي آبخیز مرزي غرب، ارومیه 1منطقه  -1
 غرب ایران  شامل حوضه سفیدرود تا مقطع سد واقع در منطقه شمال 2منطقه  -2
   ، زاینده رود، جاجرود و کرج)رازین(واقع در مرکز ایران شامل حوضه هاي آبخیز قهرود قم، مزلقان  3 منطقه -3
 هاي کرخه، دز و کارون شامل حوضه 4منطقه  -4
هاي  ه شمال شرقی ایران و همچنین حوضههریررود در منتهی الی -رود قوم یا کشف هاي آبخیز قره در برگیرنده حوضه 5منطقه -5

 اترك و کویر مرکزي
 مهران و بختگان-ششپیر، کل- دالکی، مند - جراحی، شاپور- هاي هندیجان نیز شامل حوضه 6منطقه  - 6
در  6و  5، 3با مرز  مناطق بخش جنوب شرقی ایران واقع در محدوده حدفاصل مرز کشورهاي پاکستان و افغانستان  7منطقه  -7

 بندي این تقسیم
 نکا -نور و هراز -هاي آبخیز ناحیه خزري از جمله تالش، مرداب انزلی، الهیجان شامل حوضه  8منطقه  -8

هـاي   هاي مورد نیاز ابتدا ایستگاههاي هواشناسی و هیدرومتري مورد بررسی و سپس بر اساس آنها آمار آبدهی ایستگاه براي بررسی داده
هایی که داراي آمار کافی از نظر کمـی و کیفـی    بر این اساس ایستگاه. آوري و مورداستفاده قرار گرفت درومتري در سطح کشور جمعهی

هـاي   سـپس بـراي ایسـتگاه   . هاي اصلی بر اساس آنها صـورت گرفـت   در یک دوره مشترك بودند انتخاب و پیکر بندي تقسیمات حوضه
شیب متوسط، طول آبراهـه   مساحت، محیط، ارتفاع متوسط،فیزیوگرافی مانند بارش متوسط ساالنه،  منتخب، پارامترهاي هیدرولوژیکی و

سـپس بـا اسـتفاده از    . و آبدهی متوسط ساالنه تعیـین و یـا بـرآورد شـد     اصلی، شیب متوسط آبراهه، تراکم زهکشی، ضریب گراویلیوس
ساله بـرآورد   100تا  2هاي  وسط ساالنه انجام و دبی با دوره بازگشتتحلیل احتماالتی آبدهی متهاي آماري و برازش مدل مناسب،  مدل

هاي محتمل با پارامترهاي هیدرولوژیکی و فیزیوگرافی تـأثیر مشـترك و منفـرد    در نهایت با بررسی روابط و ضرایب همبستگی دبی. شد 
هـاي  براي اطمینان از روابط حاصـل از تحلیـل   شایان ذکر است که. هاي محتمل در سطح هر منطقه تعیین شدآنها در دقت برآورد دبی

استفاده نشده و سپس براي ارزیابی دقت روابط همبستگی مورد اسـتفاده  ها در هر منطقه در تعیین روابط اي، تعدادي از ایستگاهمنطقه
  .نتایج تحلیل شده است طور جداگانه و تفصیلی انجام و سپسگانه روش یاد شده بهبراي هر کدام از مناطق هشت .اندقرار گرفته
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گانه کشور در نقشه ایراننمایش موقعیت مناطق هشت - 1شکل   
  

 نتایج و بحث
عامل منتخب روبـط   10هاي هیدرومتري بر اساس آبدهی و هاي هیدرولوژیکی منتهی به ایستگاهپس از بررسی و تحلیل همگنی حوضه

طـور کـه قـبالً یـادآوري     همان. گانه در سطح کشور انجام شدمناطق همگن به تفکیک مناطق هشتو ضرایب همبستگی در هر کدام از 
ب یل معـادل، شـ  ی، طـول مسـتط  یا، طول آبراهه اصـل یط، ارتفاع متوسط از سطح دریمورد استفاده شامل مساحت، مح يپارامترهاشد، 

  .باشند یساالنه در سطح حوضه م یرندگوس و متوسط بایلیب گراوی، ضری، تراکم زهکشیب رودخانه اصلیحوضه، ش
. باشـد یمتوسط ساالنه حوضـه مـ   یزان دبین نقش در میمهمتر يدارا یوگرافیزیک عامل مهم فین عوامل فوق، مساحت به عنوان یدر ب

ن یمهمتـر ر موثر مسـتقل،  یک متغین است که عامل مساحت حوضه به عنوان یز نشان دهنده ایقات گذشته نیاز تحق يارینکه بسیکما ا
همگن و  يها حوضه يبند ص و خوشهیدر تشخ یاز طرف.  بازگشت مختلف دارد يهاها با دورهالب حوضهینقش را در برآورد رواناب و س
ـ  ی، شـ یطـول آبراهـه اصـل    يرهایعالوه بر عامل مساحت حوضه، متغ یکیدرولوژیالعمل ه متشابه از نظر رفتار و عکس ، یب متوسـط وزن

 يابه روابط منطقـه  یابی ن عوامل خصوصاً در دستینقش ا. برخوردارند یت خاصیمتوسط ساالنه حوضه از اهم یدگارتفاع متوسط و بارن
  . با دقت و اعتبار مناسب کامالً مشهود است یآبده
ـ  یدر منطقه  یکیدرولوژیهمگن ه يها گروه هـا عـالوه بـر     رحوضـه یز یدر برخـ  ين عوامـل مرفـومتر  یک نشان دهنده آن است کـه از ب

 ید آبـده یـ در تول يبـارش نقـش مـوثر    یمیدر کنار عامل اقل یو طول آبراهه اصل یگر تراکم زهکشید یب و در برخیمساحت، عامل ش
بـا   یهمبسـتگ  يک و سـه، دارا یـ همگـن   يها گروه يها رحوضهیساله ز 100تا  2 يها با دوره بازگشت ین منطقه، آبدهیدر ا. اند داشته

است کـه بـا دخالـت     يبه نحو 2گروه همگن  يت براین وضعیا. باشند و بارش می یوگرافیزیا عوامل فب 78/0تا  7/0در محدوده  یبیضر
 100سـال بـه    2ش دوره بازگشت از ین عوامل با افزایبا ا یآبده یب همبستگیب در کنار مساحت و بارش، ضریوس و شیلیب گراویضر

 .افته استیکاهش  68/0به  88/0ساله، از 
ها تغییرات معنی داري را  بندي حوضه هاي همگن ها با استفاده از روش بندي حوضه نشان داد، گروه 2انجام گرفته در منطقه  يهایبررس
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ـ    يها رحوضهیص زیرگذار در تشخیعوامل تأث یبررس. نماید ها ایجاد نمی رحوضهیدر  برآورد آبدهی ساالنه ز ن یهمگن نشـان داد کـه از ب
عنـوان  هرچند با تجزیه و تحلیل عاملی مشخص شد که ارتفاع متوسط حوضه نیز به .دارد يدیت نقش کلعامل مساح يعوامل مرفومتر

هـاي همگـن    توانـد یـک عامـل اثرگـذار بـراي انتخـاب زیرحوضـه        یک متغیر مستقل از مساحت و وابسته به مقدار بارندگی ساالنه مـی 
نسـبت بـه    2هـاي مختلـف منطقـه     ل داشتن دامنه کم تغییرات در حوضـه دلیرسد که بارندگی ساالنه به به نظر می. هیدرولوژیکی باشد

همچنـین سـایر عوامـل    . تواند به یک عامل مهم در تغییر دبی نسبت به مسـاحت خـود را نشـان دهـد     تغییرات وسیع سطح حوضه نمی
بنـدي   خوشـه  2ئی اینکـه در منطقـه   نتیجه نهـا . گیري اعضاء هر خوشه همگن نبودند گذاري در نحوه شکل فیزیوگرافی نیز قادر به تأثیر

بینـی جریـان سـاالنه     ها و متغیر مساحت، مدل ریاضی پیش نتیجه بخش نبوده و تنها بر اساس کل داده) سنجی هاي آب ایستگاه(ها  داده
  . شود می ، ، قابل قبول و توصیه2با دقت قابل قبول مورد حصول است، و لذا مدل ریاضی مبتنی بر تنها عامل مساحت در کل منطقه 

) ایستگاه قهـرود (براساس سه ایستگاه آبسنجی شاهد نشان داد که در حوضه آبخیز قم  3اي آبدهی در منطقه  بررسی دقت روابط منطقه
ن خطاهـا  ایـ .  کنـد  ساله تغییر می 100درصد براي دوره بازگشت  4/14سال تا 2درصد براي دوره بازگشت  2/1مقادیر خطاي روابط از 

همچنـین در  . درصد برآورد شده اسـت  8/32درصد تا  5ساله از  100تا  2براي دوره بازگشت ) ایستگاه مزلقان(مرکزي  ه آبخیزدر حوز
سـال از   100تـا   2هـاي   اي آبدهی در دوره بازگشت مقادیر خطاي روابط منطقه) ایستگاه پل زمانخان زاینده رود( حوضه آبخیز اصفهان 

نتیجه گیري کلی در این ارتباط گویاي آنست که بطورکلی خطاي روابط استخراجی با توجـه  . درصد بدست آمده است 18درصد تا  6/7
عبارتی از دقت روابط بدسـت آمـده    به عوامل موثر دخیل در روابط بدست آمده رفته رفته با افزایش دوره بازگشت نیز افزایش یافته و به

  . درصد به لحاظ آماري معتبر هستند 5وابط در سطح معنی داري ساله این ر 100کاسته شده است، هر چند که تا دوره برگشت 
در آبدهی با دوره بازگشت مختلف نشان داد که در مواردي دبی با عوامـل مرفـومتري از جملـه     مؤثربررسی نوع متغیرهاي  4در منطقه 

هر چنـد  . عکوس از خود نشان داده استمساحت و شیب حوضه داراي رابطه مستقیم بوده ولی با برخی عوامل از جمله بارندگی رابطه م
یابـد و   اند از جمله مساحت که هر چه بیشتر باشد آبدهی حوضه بنحوي افزایش می در آن دسته از متغیرها که رابطه مستقیم نشان داده

ا از میـان دسـته   امـ . دهد، لذا تأثیر مستقیم بر دبی متصور اسـت  یا شیب حوضه که ضریب آبدوي را بیشتر نموده و تلفات را کاهش می
باشد که هرچه بارندگی افزایش یابد انتظـار   اند، مهمترین آنها بارندگی می پارامترهایی که در گروه اول بر دبی تأثیر  معکوس نشان داده

ایـن  . باشد، ولی در کلیه روابط چند متغیره گروه اول بارندگی تأثیر معکوس بر دبـی نشـان داده اسـت    افزایش دبی به نسبت آن نیز می
دلیل داشتن دامنـه کـم تغییـرات    رسد که بارندگی ساالنه به نیز روي داده است، و همانطور که ذکر شد، به نظر می 2موضوع در منطقه 

تواند به یک عامل مهم در تغییر دبـی   نسبت به تغییرات وسیع مساحت حوضه نمی 2نیز همانند منطقه  4هاي مختلف منطقه  در حوضه
اسـالمی و  (و نیـز  ) 2002،و همکـاران  Gerald( اي با نتایج برخی تحقیقـات از جملـه   چنین نتیجه. را نشان دهدنسبت به مساحت خود 

کما اینکه اثر متقابل دو عامل بارندگی و مساحت بطور همزمان در ایجاد آبدهی در این منطقه نشان داد .  مشابهت دارد) 1387 ،ثقفیان
ي مستقیم ولی با بارندگی رابطه معکوس داشـته و نیـز در روابـط نـوع دوم قضـیه بـرعکس        در روابط نوع اول، دبی با مساحت رابطه که

دبـی   یره همبسـتگ یـ ن نشان داد که رابطه تک متغیهمچن یآبده يا مربوط به استخراج روابط منظقه يها بررسیي دیگر در  نکته. است
برخـوردار هسـتند کـه     یاز اعتبار خـوب  يبه لحاظ آمار 85/0تا  79/0ن یهاي مختلف با ضریب همبستگی ببازگشت با مساحت در دوره 

اسـت   ين خصوص بـه نحـو  یدرا یاما نحوه همبستگ. باشد یها م ان رودخانهین جریعامل مساحت در تخم يار باالینقش بس يایخود گو
ژه در دوره یـ ان بـه و یـ جرجـاد  یر عوامـل در ا یانگر لزوم توجه بـه سـا  یکه با افزایش دوره بازگشت ضریب همبستگی کاهش یافته، که ب

م و یرابطـه مسـتق   ین است که عمق متوسط ساالنه دبـی در سـطح حوضـه بـا بارنـدگ     یگر اینکته قابل ذکر د. باالتر است يبازگشت ها
ره با مسـاحت و  یدو متغ یل عمق متوسط ساالنه دبی در سطح حوضه در رابطه همبستگین اساس تحلیبر ا. دهد یرا نشان م يدار یمعن

تـوان از   یگونـه منـاطق مـ    نیـ دهد که در ا ینشان م یدر مقابل بارندگ یسه با رفتار دبیرا نشان داد که با مقا ییباال یهمبستگ یبارندگ
  .  استفاده نمود یدب يعمق متوسط ساالنه دبی در سطح حوضه بجا

رابطـه   ره،یـ چند متغ یونیروابط رگرسک نشان داد که عالوه بر یقوم، در خوشه  حوضه قره یعنی 5منطقه  يها حوضه یل همبستگیتحل
ز منطقـه  یـ بررسی روابط آبـدهی اتـرك و ن  . برقرار است% 95 یسطح همبستگ یعنیز در حد قابل قبول یبا مساحت ن یتک عامل یآبده

ه ر نشان داد که روابط متأثر از عوامل فیزیوگرافی شامل مساحت حوضه، طول آبراهه اصلی و درصـد شـیب آبراهـ   یک همگن حوضه کوی
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در گروه همگن دو درحوضه کویر بـا دخالـت عوامـل     يا اما روابط منطقه. معنی دار هستند% 99بارندگی در سطح  یمیاصلی و عامل اقل
نسـبت بـه مسـاحت     یروابط آبده یب همبستگیک همگن حوضه قره قوم ضریه یدر ناح. بدست آمد% 95اد شده، در سطح معنی دار ی
 79/0ه همگن دو حوضه قره قـوم از  یر در ناحین مقادیا. ر کردییتغ 54/0تا  8/0ن یساله ب 200اله تا س 2ر حوضه ها از دوره بازگشت یز

  .ابدی یش دوره بازگشت رفته رفته کاهش میاست که دقت روابط با افزا ین بدان معنیا. دهد یر را نشان مییتغ 67/0تا 
. تشـخثص داده شـد   یکیدرولوژیـ ، سه گـروه همگـن ه  یمیافی و اقلهاي فیزیوگر کشور، بر اساس ویژگی 6ز منطقه یآبخ يها در حوضه

 یمـ یو عامـل اقل  ی، سـه عامـل مسـاحت، طـول آبراهـه اصـل      یوگرافیزیان عوامل متعدد فینشان داد که از م یل عاملیج آزمون تحلینتا
اي دبـی بـا مسـاحت، بارنـدگی و طـول       در روابط منطقه. باشند یحوضه در هر سه گروه بعنوان عوامل مستقل و تأثیرگذارتر م یبارندگ

و بارندگی، مساحت، طول آبراهه اصلی و تراکم زهکشـی   2، بارندگی، مساحت، و ضریب گراویلیوس در گروه 1مستطیل معادل در گروه 
ل یـ ج تحلین منطقه، نتـا ین در ایه براعالو. منفی وجود داشت یمستقیم بوده ولی با سایر عوامل مؤثر همبستگ ي رابطه يدارا 3در گروه 
مشارکت داده نشده بودند، نشان داد کـه   یل همبستگیدو حوضه که در تحل يره با استفاده از همه عوامل فوق برایچند متغ یهمبستگ

هـر کـدام    هاي سه گانه و براي گروه 998/0و 957/0 992/0ب همبستگی به ترتیب معادل یضر يدارا یو محاسبات يا مشاهده يها داده
متوسـط سـاالنه در    ین دبـ یدر تخمـ  ییباال ییباشد که روابط بدست آمده از کارا ین میانگر ایب باال بین ضریا. باشند زوج داده می 7با 

 . باشد یاي م ها در بهبود روابط منطقه ر حوضهیز یکیدرولوژیبندي ه انگر مثبت همگنیمختلف برخوردار بوده و ب يها دوره بازگشت
بـر  . دهـد  یرا نشان م يدار یم و معنیرابطه مستق ین است که عمق متوسط ساالنه دبی در سطح حوضه با بارندگیگر ایقابل ذکر دنکته 

را  ییبـاال  یهمبسـتگ  یره با مساحت و بارنـدگ یدو متغ یل عمق متوسط ساالنه دبی در سطح حوضه در رابطه همبستگین اساس تحلیا
تـوان از عمـق متوسـط سـاالنه دبـی در       یگونه مناطق م نیدهد که در ا ینشان م یدر مقابل بارندگ یدبسه با رفتار ینشان داد که با مقا

  .  استفاده نمود یدب يسطح حوضه بجا
همگـن نشـان داد    يهـا  رحوضهیدر قالب دو دسته ز یو بارندگ یوگرافیزیف يبر اساس پارامترها یره آبدهی، روابط چند متغ7در منطقه 

همگن  يها رحوضهیدر ز. ها دارند حوضه ید آبدهیر را در تولین تأثیشتریب یو طول آبراهه اصل یساحت حوضه، بارندگکه در گروه اول م
ان یـ ب حوضـه نما یت خود را نسبت به سطح و شـ یها اهم رودخانه یگروه دوم که بارش در جنوب و نقاط پست منطقه کمتر است آبده

و  1در گـروه   یانیـ کار –چ یشـاهد راپـ   یستگاه آبسنجیبا استفاده از دو ا RMSEار یق معیاز طر يسنجش دقت روابط برآورد. کند یم
  . برخوردارند یار خوبیاز دقت بس ینشان داد که روابط استخراج 2ن در گروه یبارانت –ناب یم

بارش کـه عمومـاً    یمیاقل ر مساحت و پارامترینظ یوگرافیزینشان داد که عالوه بر عوامل ف) يه خزریناح( 8بررسی روابط آبدهی منطقه 
ر یانکارناپذ يامر یجاد آبدهیدر ا ین منطقه دخالت عامل پوشش جنگلیاند، در ا داشته يدیکشور نقش کل يها ب به اتفاق حوضهیدر قر
ر فاکتورهـا، ارتبـاط   یدر کنار سـا  یو لحاظ کردن فاکتور درصد مساحت پوشش جنگل یجنگل يها رحوضهیز يکه با جداسازیبطور. است

مختلـف   يهـا  دوره بازگشـت  يبـرا  85/0حـدود   یب همبسـتگ یو با ضـر ) درصد 1( يدار یدر سطح معن یعوامل مذکور با عامل آبده
  . دیبرقرارگرد

  
 گیرينتیجه

 یآبـده  يا ب حوضـه، روابـط منطقـه   یمانند بارش متوسـط سـاالنه، مسـاحت و شـ     یوگرافیزیو ف یکیدرولوژیه يبا استفاده از پارامترها
روابط بدست آمـده اقـدام بـه اسـتخراج      یابیپس از ارز. شد یابیمناطق همگن استخراج و ارز يمختلف برا يهامحتمل با دوره بازگشت

 یوگرافیـ زین عوامـل متعـدد ف  یگانه کشور از ب 8مناطق  یج نشان داد که در تمامینتا. دیشاهد گرد يهاستگاهیتر همراه با اروابط جامع
.  باشـند  یر عوامـل مـوثر دارا مـ   ینسـبت بـه سـا    ین آبـده یـی ن نقش را در تعیانه، مهمتریسال یبارندگ یمیعامل اقلز یعامل مساحت و ن

و مسـاحت   یر بارنـدگ یـ بـا متغ  يا ل منطقـه یساالنه در سطح حوضه در تحل یق نشان داد که عمق متوسط دبین تحقیج این نتایچن هم
  . باشد یبرخوردار م يشتریب یاز همبستگ ینسبت به دب
 

  



  
  
  1397 خرداد  30و  29 –ومین کنفرانس ملی حفاظت خاك و آبخیزداري س
  
 

877 
 

 قدردانی و تشکر
منطقـه کشـور بـا کـد      8اي برآورد آبدهی ساالنه با دوره بازگشتهاي مختلف در  این مقاله بخشی از طرح تحقیقاتی بررسی روابط منطقه

مطمئنـاً بـدون حمایـت مـالی و     . باشـد در پژوهشکده حفاظت خـاك و آبخیـزداري مـی    4-100-040000-02-0000-85008مصوب 
عمـل  بدینوسیله از مـدیران و کارکنـان آن کمـال سپاسـگزاري و قـدردانی بـه      . شدپژوهشکده تحقیق یاد شده میسر نمیپشتیبانی این 
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