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 مهمخشک  ک و نيمهبرداري از منابع آبي به ويژه در مناطق خش بهره ريزي و کنترل ميزان برنامه برايهاي حداقل  جريان بررسي
روزه  ٧د و کمترين جريان شسد سفيدرود انتخاب  حوزهايستگاه در  ٢٦هاي هيدرومتري مربوط به  داده بررسياست. در اين 

د. متغيرهاي فيزيوگرافي و کاربري اراضي شهاي مزبور محاسبه  در هر سال به عنوان شاخص جريان کم در هر يک از ايستگاه
د. با استفاده از آزمون نکوئي برازش گشتاورهاي خطي، توابع توزيع پيرسون نوع شمحاسبه  GISفزار ا نيز در محيط نرم حوضه

قزل اوزن و شاهرود) در  حوضهسه و لجستيک تعميم يافته به عنوان بهترين تابع توزيع در دو بخش همگن هيدرولوژيک (
با استفاده از تحليل فراواني محاسبه شد. نتايج هاي بازگشت مختلف  ر جريان حداقل در دورهداد سپس مقشمنطقه مشخص 

و  حوضه، نوع کاربري اراضي، شيب متوسط حوضهنشان داد مساحت  چندمتغيرهسازي جريان کم با استفاده از رگرسيون  مدل
  ند.هست حوضهثيرگذار بر ميزان جريان حداقل در أاز عوامل اصلي ت حوضهضريب گردي 
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  مقدمه
مختلف هيدرولوژيک از  هاي بررسيجريان کم در  محاسبه

جمله مديريت کيفيت آب، تعيين حداقل جريان آبي مورد 
هاي  براي توليد برق، سيستم دست پاييننياز در 

ثير أهاي آبياري و ارزيابي ت کننده، طراحي سيستم خنک
هاي آبي  مدت روي اکوسيستم  هاي طوالني خشکسالي

هايي که  حوضهاي جريان کم در  نقطهبرآورد ضروري است. 
ها کار دشواري  آمار موجود است براي هيدرولوژيست

ها  در بعضي از ايستگاهبا اين وجود  )٢٠٠٨(مدرس،  نيست
دليل عدم وجود آمار ه امکان انجام تحليل فراواني ب

هاي هيدرومتري با طول دوره آماري  هيدرومتري و يا داده
). براي رفع ٢٠١٠همکاران، کم ميسر نيست (اسالميان و 

شود. در  اي به کار گرفته مي اين مشکل تحليل منطقه
هاي همگن تعيين شده و  حوضهاي ابتدا  تحليل منطقه
اي براي مناطق همگن به کار  هاي منطقه سپس مدل
در  به تازگيهايي که  شود. يکي از روش گرفته مي

 اي بارش، سيالب و مربوط به تحليل منطقه هاي بررسي
شود استفاده از تئوري  هاي حداقل به کار گرفته مي جريان

) است. رائو ١٩٩٣گشتاورهاي خطي (هاسکينگ و واليس، 
 براي) از روش گشتاورهاي خطي ٢٠٠٦و اسرينيواس (

بررسي همگني هيدرولوژيک از نظر وقوع سيالب در 
) ٢٠١٠مناطقي از هند استفاده کردند. مدرس و سرحدي (

در  چندمتغيرهخطي و رگرسيون  از روش گشتاورهاي
هاي  تعيين مناطق همگن هيدرولوژيک از نظر طول دوره

در جنوب  ها ثر بر وقوع اين دورهؤخشکسالي و عوامل م
شرق کشور بهره گرفتند. پس از تعيين مناطق همگن 
هيدرولوژيک بر اساس روش گشتاورهاي خطي، معادالت 

ان متغير پاسخ ثر بر ميزؤکارگيري عوامل مه اي با ب منطقه
با  )١٩٩٢ووگل و کرول ( شود. در هر بخش بسط داده مي

 حوضههاي حداقل در  ايجاد يک مدل مفهومي براي جريان
ها و  حوضهآبخيز، نشان دادند مساحت و شيب متوسط 

بر  مؤثرضريب ثابت رکود جريان پايه از عوامل اصلي 
  ند.هستهاي جريان کم  آماره

  
  ها مواد و روش

آبخيز سد سفيدرود، با بارش متوسط ساالنه در  حوضه
هاي  حوضهترين  مهم يکي از به عنوان متر، ميلي ٤١٥ حدود

کشور است که از نظر تقسيمات سياسي کشور در 
استان است و از دو شاخه رودخانه اصلي،  ٩برگيرنده 

تر و شاهرود از شرق کيلوم ٨٠٠اوزن از غرب به طول  قزل
در ). ١ کيلومتر تشکيل شده است (شکل ١٨٠به طول 

آبياري  سفيدرودسد  احال حاضر كل مساحتي كه ب
  .استهزار هكتار  ٢٤٠ شود مي
  

  
هاي هيدرومتري در منطقه مورد  موقعيت ايستگاه -١ شکل

  گشتاورهاي خطيبررسي 
  

گشتاورهاي وزنـي احتمـال    )١٩٧٩گرين وود و همکاران (
)١PWMs:را به شکل زير تعريف کردند (  

)۱                                  ([ ]{ }rXFXEr )(=β  
و  Xتابع توزيع تجمعي مربوط به مقدار  F(X)که در آن 

βr، r امين مرتبه گشتاور وزني احتمال است. هاسکينگ و
)، گشتاورهاي خطي را به عنوان ترکيبات ١٩٩٧واليس (
معرفي کردند. گشتاورهاي خطي نسبت  PWMsخطي از 

به گشتاورهاي معمولي حساسيت کمتري نسبت به 
مشاهدات بزرگ دارند و بنابراين نمايش بهتري از توابع 
توزيع تئوري مربوط به نمونه مشاهده شده از يک متغير 

). با توجه ٢٠٠٢دارند (اسالميان و سلطاني،  (X)تصادفي 
ولي در عمل از معادل  مربوط به جامعه است βrبه اينکه 

 βrاي  شود بنابراين برآورد نمونه اي آن استخراج مي نمونه
شود و به شکل زير محاسبه  نشان داده مي brبه شکل 
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1- Probability Weighted Moments (PWMS) 
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br اي از  برآورد نمونهβr است .N  اندازه نمونه وxj:n   نشان
از توزيع  x1:n ≤ x2:n ≤…xn:nبندي شده  نده نمونه رتبهده

ترکيبات  (lr). گشتاورهاي خطي نمونه است Xمتغير 
 ،l1=b0 ند:هستخطي از گشتاورهاي وزني احتمال نمونه 

l2=2b1–b0، l3=6b2–6b1+b0، l4=20b330b2+12b1–b0، 
)، بر اساس گشتاورهاي τrنسبت گشتاورهاي خطي نمونه (

 l4/l2 τ4 LCK= ،LCS= τ3=l3/l2 ،=l2/l1= شکلخطي نمونه به 
τ2 LCV= شود که  محاسبه ميτ2  ضريب تغييرات خطي

 τ4و  (LCs)ضريب چولگي خطي نمونه  τ3، (LCv)نمونه 
  ند.هست (LCk)ضريب کشيدگي خطي نمونه 

  
  و بحث نتايج

(کافمن و  اي ابتدا با روش تحليل خوشه بررسيدر اين 
به دو بخش شرقي  رد بررسيموکل منطقه  )١٩٩٠روسيو، 

  ).٢ د (شکلشو غربي تقسيم 

  

 
  بررسيبراي (الف) بخش شرقي و (ب) غربي منطقه مورد  LCk–LCsنسبت گشتاورهاي خطي  -٢شکل 

  
سبت گشتاورهاي خطي کارگيري دياگرام نه سپس با ب

) و توزيع P3، توابع توزيع پيرسون نوع سه()٢نمونه (شکل 
) به ترتيب، به عنوان GLOG(لجستيک تعميم يافته

اي در بخش همگن غربي و  بهترين توابع توزيع منطقه
ر دادستيابي به مق براي پسدند ششرقي مشخص 

هاي بازگشت مختلف از توابع  هاي حداقل در دوره جريان
توزيع مذکور در دو بخش همگن غربي و شرقي استفاده 

ترکيبات ر برآورد شده به عنوان متغير وابسته و داد و مقش
شناسي  مختلفي از مشخصات فيزيوگرافيک، اقليمي، زمين

باالدست اين  حوضههاي کاربري اراضي مربوط به  و طرح
. مشخصات شدنداستفاده  مستقل عنوان متغير به ها ايستگاه

نشان داده  ١هاي برازش داده شده در جدول  آماري مدل
 km2 ،(BS( حوضهنشان دهنده مساحت  Aشده است. 

 BL، حوضهضريب گردي  BC(%)،  حوضهشيب متوسط 
 مساحت اراضي باير km ،(Brs( حوضهطول متوسط 

)km2 و (Rg مساحت اراضي مرتعي )km2 (تمامي است .
اند. آماره  مشخص شده ٨/٠ها با ضريب تعيين باالي  مدل

دهنده تصادفي بودن  ) نشان١٩٥٠واتسون ( -دوربين
) و آزمون ٢بر و نزديک به زان آماره براها (مي باقيمانده

) ١٩٧٢ ،يوجويچاسميرنوف ( -ناپارامتريک کلوموگروف
. از استهاي مدل  نشان دهنده نرمال بودن باقيمانده

هاي به دست آمده در دو بخش شرقي و غربي  بررسي مدل
مشخص شد که مساحت، شيب، شکل  بررسيمنطقه مورد 

و نيز نوع پوشش اراضي باالدست ايستگاه  حوضه
بر مکانيزم توليد جريان حداقل  مؤثردرومتري از عوامل هي

هاي وگل و کرال  ييدي بر يافتهأند که تهست حوضهدر 
   .است) ١٣٨٦) و سرحدي (١٣٨٧زاده ( )، شماعي١٩٩٢(
  

  گيري نتيجه
در اين مقاله براي بررسي خشکسالي هيدرولوژيک در 

ترين  حوضه آبخيز سد سفيدرود، به عنوان يکي از مهم
هاي هيدرومتري مربوط به  هاي آبخيز کشور، داده حوضه

ايستگاه در حوضه استفاده شد. با استفاده از نمودار  ٢٦
نسبت گشتاورهاي خطي، توابع توزيع پيرسون نوع سه و 
لجستيک تعميم يافته به عنوان بهترين تابع توزيع 

اوزن و شاهرود مشخص شد.  اي در دو بخش قزل منطقه
اد که مساحت، شيب، شکل حوضه همچنين نتايج نشان د

و نيز نوع پوشش اراضي باالدست ايستگاه هيدرومتري از 
عوامل مؤثر بر مکانيزم توليد جريان حداقل در حوضه 

  هستند. 
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  اي برازش داده شده در دو بخش غربي و شرقي هاي منطقه مشخصات آماري مدل -١جدول 
K-S  D-W  R2   RMSE (m3/s) BIAS  منطقه  وره بازگشتد  ونيرگرس يها مدل  
٩١/٠  ٠٢/٢  ٩٤/٠  ٨٣/٠  ٢٢/٠  Q2 = 2.68 + 1.05 (A) – 0.824 (BS)  ٢  

  شاهرود

٨٤/٠  ٩/٢  ٩١/٠  ٦٣/٠  ١٩/٠  Q5 = 1.66 + 0.472 (A) – 0.672 (BS)  ٥  
٩٨/٠  ٦/٢  ٩٦/٠  ٣٤/٠  ٠٤/٠  Q10 = 1.46 – 1.14 (BS) – 0.463 (BC)  ١٠  
٨١/٠  ٩٧/٠ ٢  ١٦/٠  ٠١/٠  Q20 = 0.966 – 0.797 (A) – 1.54 (BS) – 0.764 (BC)  ٢٠  
٧٥/٠  ٤/٢  ٩٢/٠  ٢٨/٠  ٠١/٠  Q50 = 0.743 – 1.04 (A) – 1.58 (BS) – 0.810 (BC)  ٥٠  
٩٩/٠  ٣/٢  ٨٨/٠  ٣٧/٠  ٠٠٨/٠  Q100 = 0.589 – 119 (A) – 1.63 (BS) – 0.854 (BC)  ١٠٠  
٧٢/٠  ٥٨/٢  ٨٩/٠  ١٢/٠  ٠٣/٠  Q2 = 0.28 + 0.30 (BL)  ٢  

  اوزن قزل

٨٨/٠  ٣/٢  ٨٨/٠  ٢٧/٠  ٢٠/٠  Q5 = 0.124 + 0.13 (Brs) + 0.13 (BL) + 0.079 (BC)  ٥  
٨٣/٠  ٧٧/١  ٩١/٠  ١٤/٠  ٠٣/٠  Q10 = 0.069 + 0.088 (Brs) + 0.1(Rg)  ١٠  
٩٣/٠  ٨٧/١  ٩١/٠  ١٩/٠  ٠٥/٠  Q20 = 0.066 + 0.09 (Brs) + 0.1(Rg) + 0.04 (BC)  ٢٠  
٧٨/٠  ٨٣/١  ٩٣/٠  ١٩/٠  ٠٤/٠  Q50 = 0.057 + 0.095 (Brs) + 0.1(Rg) + 0.04 (BC)  ٥٠  
٦٦/٠  ٧٤/١  ٩٤/٠  ١٨/٠  ٠٤/٠  Q100 = 0.051 + 0.095 (Brs) + 0.1(Rg) + 0.045 (BC)  ١٠٠  
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