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  چکیده
  

 نقش آن، ميزان از اطالع و بوده هيدرولوژي در مهم موضوعات از يکي همواره جريان، تداوم منحني از مستخرج هاي شاخص
 رودخانه، روزانه جريان هاي داده از استفاده با ،پژوهش اين در دارد. آب منابع بهينه مديريت و ريزي برنامه در سزايي به

 فيزيوگرافي پارامترهاي GIS محيط در شد. تعيين خزري، حوضه سنجي آب ايستگاه هجده در جريان تداوم هاي شاخص
 بين از عاملي تحليل آزمون روش شد. محاسبه نيز اراضي کاربري و شناسي زمين اقليمي، مختلف عوامل و استخراج ها زيرحوضه

 متغيره چند و تک رگرسيون روابط سپس شدند. انتخاب مستقل عوامل ترين مهم عنوان به عامل شش مؤثر، پارامتر کيو ستيب
 هاي عامل بين از چندمتغيره هاي رگرسيون روش در دند.ش تعيين درصد ١ داري معني سطح در نمايي تواني، خطي،
 متوسط شيب و اصلي رودخانه طول مورفومتري، عوامل بين از آبرفتي، و کربناته سخت سازندهاي مشخص طور به شناسي زمين

 جريان،  تداوم شاخص ي کننده برآورد بهترين عنوان به کشاورزي، کاربري سطح عامل نيز اراضي يکاربر جنبه از و حوضه
 ثرترينؤم عنوان به حوضه متوسط بارش پارامتر نمايي، و تواني متغيره تک هاي مدل به توجه با همچنين شدند. داده تشخيص

 داد نشان رگرسيوني روابط سنجي اعتبار نتايج شد. داده تشخيص ها رودخانه جريان تداوم هاي شاخص تخمين در اقليمي عامل
 عامل مشارکت آمده، دست به يا منطقه روابط به توجه با .است نرمال شده، استخراج يها مدل يتمام در ها خطا عيتوز که

 انيجر تداوم نيمأت در ها آن ثرؤم نقش از نشان ،يکواترنر يها نهشته با ها آن يهمراه زين و کربناته سخت يسازندها
  .دارد منطقه يها رودخانه

  
   .اي منطقه  مدل ها، کربنات جريان، تداوم هاي شاخص شناسي، سنگ آبرفت، کلیدي: هاي واژه
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 مقدمه
 توزيع از آگاهي نيازمند آبخيز هاي حوضه جامع مديريت

 هاي هضحو شامل ها، حوضه تمام در جريان مکاني و زماني
 هاي حوضه هاي داده تعميم .است آمار بدون و آمار داراي
 و پژوهش نيازمند آمار، بدون هاي حوضه به آمار داراي

 ثابت پارامترهاي و جريان هاي لفهؤم بين روابط بررسي
 مانند ها حوضه هيدرولوژيکي هاي مؤلفه .است حوضه

 عوامل با جريان، تداوم منحني از مستخرج هاي شاخص
 برآورد قابل مختلف، مورفومتري پارامترهاي و اقليمي
 پارامترهاي است ممکن خصوص اين در هستند.

 دشو استفاده نيز هيدروژئولوژي ديدگاه از شناسي زمين
  .)١٩٩٢ ماهون، مک و (ناتان

 روزانه جريان يک که را هايي صدک جريان، تداوم منحني
 تاريخي دوره يک در زماني) هاي گام ديگر (يا ماهانه يا

 کند مي تجاوز مشخص مقداري از خاص، حوضه يک براي
 رودخانه دبي تجمعي رسم از منحني اين دهد. مي ارائه را

 آيد مي دست به وقوع احتمال حسب بر يا و زمان به نسبت
 هاي حوضه جريان هاي رژيم مقايسه براي دائم طور به و

 از انعکاسي نيز منحني شکل د.شو مي استفاده مختلف
 جريان بر فيزيوگرافي و هوايي و آب هاي لفهؤم ثيرأت

 (عليزاده، است حوضه هيدرولوژيکي پاسخ و رودخانه
 يک مشاهدات کل از کالسيک طور به منحني اين ).١٣٨٦
 فنسي و وجل .شود يم گرفته نظر در تاريخي دوره

ر يبرای اجتناب از تاث که اند کرده پيشنهاد )١٩٩٤(
 سال هر براي جريان تداوم منحني نوسانات دوره رکورد،

 شاخص هر ميانگين سپس و شود محاسبه جداگانه
   د.شو محاسبه جداگانه
 مربوط جريان تداوم منحني از استفاده موارد ترين قديمي

و  کاستالرين از (نقل است )١٨٨٠هرشل ( يها پژوهش به
 در منحني اين از استفاده امروزه البته ).٢٠٠٤ ،همكاران
 شده فراگير وابسته علوم و هيدرولوژي مختلف هاي گرايش

 همکاران و ريد يها پژوهش به توان مي جمله از که است
 طراحي و آبي برق انرژي توليد با ارتباط در )١٩٩٩(

 در جريان تداوم منحني کرد. اشاره آبي هاي سامانه
 و رودخانه در آلودگي مديريت با مرتبط يها پژوهش
 مختلفي گران پژوهش يسو از فرسايش و گذاري رسوب
 براث و) ١٩٨٢( ريچارد )؛١٩٩٧( گونزالس و کردوآ مانند

 اين کاربرد موارد ديگر از است. شده استفاده نيز )٢٠٠١(
 جمله از آب، منابع ريزي برنامه در آن استفاده منحني،

 يها پژوهش و ماهي پرورش کشاورزي، شرب، آب مينأت
 همکاران، و (هيسدال است اکوسيستم از حفاظت با مرتبط
 همکاران، و لي  ؛٢٠٠٩ همکاران، و بلومنفلد ؛٢٠٠٤
 موارد از ديگر يکي ).٢٠١٣ همکاران، و داريو و ٢٠١٣
 واسنجي در استفاده جريان، تداوم هاي شاخص کاربرد

 و وستربرگتوسط  که است هيدرولوژيکي هاي مدل
پژوهش  مورد )٢٠١٤( همکاران و وبرو ) ٢٠١١( همکاران

 کردن مرتفع خصوص در مناسبي نتايج و گرفته قرار
 حساسيت تفاوت و ها داده قطعيت عدم از ناشي مشکالت

 اسماختين است. شده ارائه استفاده مورد هاي داده اندازه به
 در كم جريان خصوصيات بين روابط )١٩٩٨( تولوز و

 مختلف هاي شاخص و دندکر يبررس را آفريقا هاي رودخانه
 دبي آمار بر اساس را جريان تداوم منحني از مستخرج

 دادند. قرار آزمون مورد هيدرومتري ايستگاه ۲۰۰ روزانه
 كم جريان هاي شاخص از زيادي تعداد كه داد نشان نتايج

 نتيجه همچنين ايشان دارند. بااليي همبستگي يكديگر با
 طريق از توان مي را كم جريان شاخص يك که گرفتند
 دست به ها شاخص ديگر با رگرسيوني همبستگي روابط
 اي منطقه تخمين به يك پژوهش در )٢٠٠٥( نياداس آورد.

 در آمار بدون کوچک هاي حوضه در جريان -تداوم منحني
  پژوهش اين ت. درپرداخ يونان شرق شمال و شرق
 يبرا جريان واقعي هاي داده با جريان اي منطقه هاي داده

 براي شد. ترکيب روزانه جريان تداوم منحني استخراج
 هاي حوضه در آبي کم معيار عنوان به Q95 شاخص تخمين

 ۵ شامل روشي اتريش، آمار بدون هاي حوضه و آمار داراي
 شد. ارائه )٢٠٠٧بلوسچل ( و الها يسو از مرحله
 هاي زيرحوضه براي Q95 شاخص اي منطقه هاي نقشه

 بوده نظر مورد  پژوهش هاي خروجي از اتريش در موردنظر
 هاي حوضه براي کم جريان تخمين هاي روش ارزيابي است.
 شاخص از استفاده با رگرسيوني مدل طريق از آمار بدون
 بارندگي ميانگين پايه، جريان شاخص حوضه، سطح هاي

 )٢٠٠٧( پاتل يسو از Q95 و Q10 هاي شاخص و ساالنه
 مورد روش که داد نشان  پژوهش اين نتايج شد. انجام

 تر سريع و ساده مناسب، ديگر ايه شرو به نسبت استفاده
  است.

 ريتأث درخصوص ياديز يها يبررس گذشته، دهه کي در
 و ياراض يکاربر خاک، ،يکيدرولوژيه ،يهندس يپارامترها

 انجام ان،يجر تداوم يمنحن شکل بر يسطح يشناس نيزم
، همکاران و براون و ٢٠١٢واسنلدر،  (بوکر است شده
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 دو در و است يتجرب صورت به ها يبررس نيا عمده ).٢٠١٣
 يرو ،يکيگراف روش که دارد قرار يآمار و يکيگراف دسته

 شکل بر ييهوا و آب و کيوگرافيزيف يها مشخصه ريتأث
 در ).٢٠٠٨ (موحمود، دارند تمرکز انيجر تداوم يمنحن
 يبرا ،يآمار يها عيتوز يرو يآمار يها روش که يصورت

 به ها برازش نيا ارتباط و انيجر تداوم يمنحن به برازش
 و ي(ل هستند متمركز حوضه يکيزيف يها مشخصه
 ياديز يپارامترها ،يکيگراف يها يبررس ).٢٠١٠ همکاران،

 اند دانسته ثرؤم يمنحن شکل در را يمياقل و يکيوگرافيزيف
 از شده منتشر يها پژوهش نتايج هب توان مي جمله از كه
 در آنان كرد. اشاره )٢٠١٣( يالنيو و يالنگوبارد يسو

 در انيجر تداوم يمنحن شکل ينيب شيپ يبرا که يپژوهش
 و خاک نقش است، داده انجام باال يرينفوذپذ با يا منطقه

 روابط است، دانسته ثرؤم يمنحن شکل بر را يشناس نيزم
 ١٨ يخطا يدارا شانيا يسو از شده ارائه يونيرگرس
 و يسانت توسط شده انجام يها پژوهش در .است درصد

 شکل رييتغ در ،يشناس نيزم نقش )٢٠٠٨( همکاران
 ساده و يکل طور به ان،يجر -تداوم يمنحن يانيپا بخش
 است. شده ليتحل ،يفيک طور به آن ريتأث و يبررس شده

 يواحدها کننده، کنترل نقش ن،يهمچن خصوص نيا در
 حوضه کي در ،يونيرگرس روابط از استفاده با يشناس سنگ

 همکاران و لديف بلوم يسو از انگلستان کشور در ز،يآبخ
 به نسبت را يونيرگرس مناسب يها مدل و يبررس )٢٠٠٩(
 کردند. ارائه ،يشناس سنگ يواحدها يسطح پوشش زانيم

 شکل رييتغ در ياهيگ پوشش راتييتغ نقش نيهمچن
 به )٢٠٠٥( همکاران و نيال توسط جريان -تداوم يمنحن
 )٢٠٠٧( همکاران و ژانگ يها پژوهش است. دهيرس اثبات

  يکاربر راتييتغ که داد نشان ن،يچ در زرد رود حوضه در
 در و انيجر ميرژ يرو تواند يم گياهي، پوشش و ياراض
   بگذارد. ريتأث انيجر -تداوم يمنحن شکل تينها
 به برازش يبرا يدايز يها عيتوز ،يآمار يها روش در

 از که است، شده برده کار به انيجر -تداوم يمنحن شکل
 مانند رفته کار به ياحتماالت يها عيتوز كاربرد ها، آن جمله

 يوني(م است کيلجست و بتا گاما، نرمال، لوگ عيتوز
 اگر ).٢٠١٣ همکاران، و يل و ٢٠١٠همکاران، و راکوليپ

 يها پارامتر ريتأث ،يآمار و يکيگراف روش دو هر چه
 انيجر -تداوم يمنحن شکل در را يمياقل و يکيوگرافيزيف

 جينتا ميتعم اما اند، دهيرسان اثبات به ايدن مختلف نقاط در
   ار،ذگريتأث عوامل تنوع ليدل به گريد نقطه به يا نقطه از

  بود. نخواهد ديمف
 در جريان -تداوم هاي شاخص از استفاده خصوص در

 هاي جريان بندي پهنه به توان مي کشور داخل يها پژوهش
 هيدرولوژيک خشکسالي بندي پهنه نقشه تهيه و حداقلي

 آبخيز حوضه در )١٣٨٨( همکاران و زاده شماعيتوسط  که
 مشابهي پژوهش کرد. اشاره هشد پژوهش شمالي کارون

 بندي ناحيه براي )١٣٩١( همکاران و اسالميانتوسط  نيز
 حوضه در خشکسالي هدور تعيين و کم جريان هاي شاخص

 است. شده انجام جريان تداوم منحني از استفاده با کرخه
 سطحي هاي جريان وضعيت )١٣٩٢( شکوهي و اسالمي
 شاخص نام به جديدي شاخص از استفاده با را رودخانه

 دند.کر تحليل محيطي زيست -هيدرولوژيکي خشکسالي
 مهم هاي قابليت بر مبتني قتيحق در مذکور شاخص
 و فهم قابل سادگي، هاي ويژگي با جريان تداوم منحني
 اين در .است تاريخي دسترس قابل هاي داده از استفاده
 به ورود انهآست عنوان  به Q70 تا Q50  هاي شاخص پژوهش
 در است. شده معرفي هيدرولوژيکي ساليخشک شرايط
 باتوجه هيدرولوژيکي يها خشکسالي وقوع شدت آن نتيجه

 در )Q95 تا Q70( جريان تداوم هاي شاخص ساير به
 کمبود اند. شده بندي طبقه پژوهش مورد هاي رودخانه

 تمام در مشترک مسئله يک جريان، روزانه هاي داده
 هاي حوضه در جريان تداوم منحني با مرتبط يها پژوهش

 همکاران و کاستالرين است. آمار کمبود داراي يا بدون
 -تداوم منحني اي منطقه آناليز که معتقدند )٢٠٠٤(

 هاي حوضهمطالعه  براي کارآمد و ضروري ابزار يک جريان،
 تاکنون آمده عمل به هاي بررسي با .است آمار بدون

 در ليتولوژي ثيرأت بررسي خصوص در کافي يها پژوهش
 داخل در جريان تداوم هاي شاخص بيني پيش و برآورد
 اثرات خصوص در  پژوهش است. نشده مشاهده کشور

 حوضه يک در جريان -تداوم هاي شاخص بر ليتولوژي
 در استفاده براي اطالعاتي به دستيابي بسب ،مشخص
 اين از هدف شد. خواهد حوضه آب منابع بهينه مديريت
 مورفومتري، اقليمي، ثيرگذارأت مهم عوامل تعيين پژوهش،

 ليتولوژي نقش بر کيدأت با اراضي کاربري و شناسي زمين
 منحني هاي شاخص از يک هر برآورد در نظر، مورد منطقه
 .است ها آن مابين روابط بررسي همچنين و جريان -تداوم
 ترين مهم تعيين در عاملي تحليل روش منظور، بدين

 براي چندمتغيره رگرسيون تحليل و ثرؤم مستقل عوامل
   جريان هاي مشخصه با مذکور عوامل ارتباط هنحو شناخت
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  .شد استفاده
  

  ها روش و مواد
  مطالعه مورد منطقه

 نوار در آبخيز حوضه هجده تعداد پژوهش نيا انجام يبرا
 عرض ٣٨ ،٤٨َ تا  ٣٦ ،١١َ بين که خزر درياي ساحلي

 ،است شده يشرق طول ٥٣ ،١٣َ  تا ٤٨ ،٤٨َ و يشمال
 و آب از ثرأمت پژوهش مورد منطقه .)١ (شكل شد انتخاب

 داراي هعمد طور به و است اي مديترانه و خزري هواي
 حداکثر و حداقل .است کشاورزي و مرتعي جنگلي، کاربري
 دريا سطح از متر ٢٣٧٥ و ٧٣٥ ترتيب به منطقه ارتفاع
-١٣٧٥( پژوهش مورد دوره در ساالنه بارش حداکثر است.

 آبخيز حوضه به متعلق متر ميلي ١١٣١ ميزان با )١٣٦٥
 با توتکابن آبخيز حوضه به مربوط آن حداقل و سرا خطبه
  ).١٣٩٢ اسالمي، و (کاظمي است متر ميلي ٤٢٧

  

  
  منطقه مورد مطالعه -1شکل 

  
 گسترش داراي کربناته سخت سازندهاي منطقه اين در

 مورد منطقه سطح درصد ٢٨ حدود و ندهست مناسب
 سطحي پوشش حداکثر دهند. مي پوشش را پژوهش

 هراتبر سموش آبخيز حوضه به متعلق کربناته سازندهاي
 سخت سازندهاي .است درصد ٧٥ سطحي پوشش با

 آندزيت شيل، سنگ، ماسه شامل، عمده طور به غيرکربناته
 درصد ٦٤ متوسط طور به و است بازالتي هاي توف و

 اين در اند. داده تشکيل را پژوهش منطقه سطحي پوشش
 چوبر آبخيز حوضه در آن سطحي پوشش حداکثر خصوص

 سازندهاي است. سطحي پوشش درصد ٩٩ با (باالمحله)
 و پادگانه هاي نهشته شامل عمده طور به چهارم دوره

 بادي ماسه هاي نهشته و قديم و جوان هاي افکنه  مخروط
 در پژوهش مورد هاي هضحو پايه هاي مشخصه است.

  است. شده ارائه ١ جدول

  روش پژوهش
هاي دبي  پژوهش، ابتدا با بررسي دادهاين براي انجام 

ايستگاه با آمار  هجده ، تعدادسنجي آبهاي  روزانه ايستگاه
 ١٣٦٥-١٣٧٥ آبي هاي سال آماري مناسب و دوره مشترک

توجه به اهميت صحت و دقت آمار در  با انتخاب شد.
هاي داراي آمار کامل و  ايستگاه هيدرولوژي، هاي بررسي

هاي منحني  شاخص شدند.بدون نياز به بازسازي انتخاب 
در هاي روزانه جريان  استفاده از داده با تداوم جريان نيز

جريان  -اي از منحني تداوم مونهن ۲ . شکلشد نظر گرفته
ها را نشان  دو حوضه با درصد پوشش متفاوت کربنات

  .دهد مي
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  طالعههاي مورد م هاي حوضه مشخصه -1جدول 
 (mm) بارش متوسط ساالنه  (m) ارتفاع متوسط شاخص جريان پايه  هيدرومتري شماره ايستگاه  نام حوضه

 ٦٥٧ ٢٠٩٥ ٥٢/٠ ١٣-٠١٩ تجن -سليمان تنگه

 ٩٧٩ ١٨٣١ ٥٩/٠ ١٤-٠٠٥ (کسيليان) شيرگاه

 ٩٧١ ١٦٩٢ ٥١/٠ ١٤-٠١١ (قران طاالر) بابلرود

 ٥٠٥ ٢٧٢٢ ٥١/٠ ١٥-٠١٥ نور

 ٥٣٦ ٢٩٨٩ ٥٠/٠ ١٥-٠١٧ کره سنگ

 ٥٤٤ ٢٣٧٨٠ ٥٣/٠ ١٦-٠٢١ چالوس

 ٦٢٥ ٣٠٣٠ ٥١/٠ ١٦-٠٢٣ کالردشت -سردابرود

 ٦٢٠ ٢٤١٠ ٥٠/٠ ١٦-٠٤١ هراتبر -چشمه گيله

 ١٠١٩ ١٨٦٦ ٦٣/٠ ١٦-٠٥٩ (هراتبر) سموش

 ٤٢٧ ١٤٤٠ ٥٦/٠ ١٧-٠٤٥ توتکابن

 ٧٢٧ ١٤١٣ ٦٥/٠ ١٧-٠٥١ (شهر بيجار) زيلکي

 ١٠٨٠ ٧٣٥ ٦٩/٠ ١٧-٠٥٥ (پاشاکي) ديشام

 ١١١٠ ١٣٦٤ ٥٩/٠ ١٨-٠١٩ رود چاف -رودبارسرا

 ١٠٧٤ ١٥٠٤ ٥٦/٠ ١٨-٠٢١ (پونل) شفارود

 ٨٤٥ ١٦٣٩ ٥٤/٠ ١٨-٠٢٩ (گرگانرود) کرکانرود

 ٩٤٢ ١٥٥١ ٦٠/٠ ١٨-٠٣٥  شيرآباد

 ١٠١٥ ١٢٠٣ ٦٠/٠ ١٨-٠٣٩ چوبر(باال محله)

 ١١٣١ ١١٩٠ ٥٩/٠ ١٨-٠٥٥ خطبه سرا

          

  
  منحنی تداوم جریان حوضه سموش هراتبر و چشمه گیله هراتبر -2شکل 

  
 تعيين و ١:٥٠٠٠٠ مقياس با توپوگرافي هنقش از استفاده اب

 و مشخص پژوهش مورد محدوده ها، ايستگاه موقعيت
 اطالعات سامانه از استفاده با حوضه اوليه پارامترهاي
 با شناسي سنگ واحدهاي شد. استخراج ،)GIS( جغرافيايي

 مقياس با شده، رقومي شناسي زمين نقشه از استفاده
 ديدگاه از و کارشناسي نظرات بر اساس و ١:٢٥٠٠٠٠

 تحت مساحت و تقسيم عمده طبقه ٤ به هيدروژئولوژي

 کاربري نقشه شد. محاسبه حوضه هر در واحد هر پوشش
 کشاورزي، مرتع، جنگل، گياهي پوشش تقسيمات با اراضي
 اساسبر  و سنگي هاي زدگي بيرون و سطحي هاي آب منابع
 تحت مساحت و تهيه اي ماهواره يها تصوير مبناي نقشه

 محاسبه باال در شده ذکر طبقه پنج در ها کاربري پوشش
 مستقل عوامل شناخت براي عاملي تحليل و تجزيه شد.

 يهمگن تعيين و جريان تداوم هاي برشاخص ثرؤم
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 و تجزيه روش از استفاده با ها زيرحوضه يهيدرولوژيك
 رگرسيوني روابط سپس و شد انجام ١اي خوشه تحليل
 نيز و برآوردي هاي مدل دقت ميزان .شدند گرفته درنظر
 و تعيين ضريب معيارهاي بر اساس ها آن برآوردي خطاي
 با آماري نظر از نهايت در و شد بررسي استاندارد، خطاي
 ترين مناسب درصد، پنج و يک داري معني سطوح به توجه
 با ها رگرسيون سنجي اعتبار .شدند گرفته درنظر ها مدل

 آزمون و خطاها بودن نرمال بررسي آزمون از استفاده
   .شد ارزيابي خطاها، استقالل

  
 مستقل عوامل شناخت براي عاملی تحلیل و تجزیه

  جریان تداوم هاي شاخص بر ثرؤم
 روش به يعامل تحليل و تجزيه روش ،پژوهش اين در

 ميزان کاهش يبرا يروش به عنوان ياصل يها لفهؤم تحليل
 ٢١ يبرا SPSS افزار نرم با متغيرهاست تعداد يا ها داده

 ارتفاع زهکشي، تراکم محيط، مساحت، شامل ،متغير
 بارش اصلي، آبراهه طول حوضه، متوسط شيب و متوسط
 مساحت درصد تمرکز، زمان اصلي، آبراهه شيب متوسط،

 سخت سازندهاي مساحت درصد ،کربناته سخت سازندهاي
 کواترنر، آبرفتي سازندهاي مساحت درصد غيرکربناته،

 مساحت درصد تبخيري، سازندهاي مساحت درصد
 درصد جنگل، مساحت درصد کشاورزي، هاي زمين

 و سطحي آب منابع مساحت درصد مرتع، مساحت
 ضريب باراني، روزهاي تعداد سنگي، هاي زدگي بيرون

  .شدبه كار برده  پايه جريان شاخص و بارش تغييرات
 يراب و يعامل تحليل از حاصل نتايج پيچيدگي به توجه با

 روش با يعامل يمحورها عاملي، ساختار تفسير در تسهيل
 کردن ساده يبرا استاندارد و مناسب روش که ٢واريماكس

 بين يهمبستگ رابطه رساندن حداکثر به و ها عامل ساختار
 مدل روش از استفاده با سپس يافت. دوران ،است متغيرها
 .شد گرفته درنظر يعامل امتيازات ماتريس ،يرگرسيون

 به توجه و يغيرضرور يمتغيرها گذاشتن کنار يراب
 و Anti-image يهمبستگ ماتريس از جزئي، همبستگي

 مـاتريس قطـر روي عناصـر .شد استفاده ٣MSA آماره
 نماد با گيـري نمونـه دقـت انـدازه مقـادير ،يهمبستگ

MSA متغيـر هـر براي که معيار اين د.شو مي ناميده 

                                                
1- Cluster Analysis 
2- Varimax Rotation 
3- Measure of Sampling Adequacy 

 متغير آيا که کند مي بيان شود، مي تحليـل جداگانـه
 عـاملي تجزيه مدل به شدن وارد جهت از خاصي

 ييدأت جهت در MSA بزرگ مقادير نه؟ يا دارد صـالحيت
 انتخاب از پس .کنند مـي تحرک مـدل به متغير ورود

 صورت متغيرها اين بر اساس يعامل تجزيه ،مهم يمتغيرها
 مستقل عوامل عنوان به پارامترها ترين مهم و گرفت

   شد. مشخص
  

 تداوم هاي شاخص بین همبستگی روابط بررسی
  ثیرگذارأت عوامل با جریان

 عدم احتمال ري(مقاد Q99 تا Q50 متغيرهاي قسمت اين در
 نظر در وابسته عامل عنوان به درصد) ٩٩ تا ٥٠ تجاوز
 منحني شاخص وابسته عامل بين روابط سپس شد. گرفته
 رگرسيوني روش با مستقل، عوامل ساير با جريان تداوم

 نمايي، و تواني خطي، مختلف هاي حالت در ))١( (رابطه
  .شد بررسي

)١(         FDCI =  р Clim + q Mr +  r Li +  c 
 c پارامتر و مستقل عوامل يها ضريب r و p، q آن در که

 Mr اقليمي، عامل Clim همچنين هستند. رابطه ثابت عدد
 نيز FDCI و شناسي زمين عامل Li مورفومتري، عامل

 پارامتر عنوان به که است جريان تداوم منحني شاخص
 ند.هست شونده برآورد

ها با دو روش آزمون استقالل  اعتبارسنجي رگرسيون
  خطاها و آزمون نرمال بودن خطاها، ارزيابي شد. 

يکي از مفروضات رگرسيون،  :آزمون استقالل خطاها
همان تفاوت  هامستقل بودن خطاها از يکديگر است (خطا

بيني شده با معادله  بين مقدار واقعي و مقدار پيش
رگرسيون هستند.) بدين منظور از آزمون دوربين واتسون 

نشان دهيم  ρاستفاده شد. اگر همبستگي بين خطاها را به 
ه کمک رابطه واتسون ب-در اين صورت آماره دوربين

DW=2(1- ρ) شود. محاسبه مي  
خواهد بود که  DW=2 آنگاه مقدار آماره ρ = 0الف) اگر 

نشانه استقالل خطاها از يکديگر است (عدم همبستگي 
  خطاها).

خواهد بود که نشان  DW=0باشد آنگاه  ρ =1ب) اگر 
 دهد خطاها داراي خود همبستگي مثبت هستند. مي

خواهد بود  DW=4باشد آنگاه مقدار آماره  ρ =-1ج) اگر 
 ها است.که نشانه همبستگي منفي بين خطا
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از آنجايي که وضعيت مطلوب بر عدم همبستگي بين 
 ٥/٢تا  ٥/١خطاها تأکيد دارد، چنانچه اين آماره در بازه 

قرار گيرد، فرض عدم همبستگي بين خطاها پذيرفته 
مبستگي وجود شود و در غير اين صورت بين خطاها ه مي

  دارد.
يکي ديگر از مفروضات در  :بررسی نرمال بودن خطاها

ها داراي اته شده در رگرسيون اين است که خطگرف نظر
برقراري اين ال باشد. بديهي است در صورت عدم توزيع نرم

توان از رگرسيون استفاده کرد. بدين  گزيده، نمي پيش
منظور بايد مقدار استاندارد خطاها محاسبه شود و نمودار 

ها رسم شود و سپس  ها و نمودار نرمال آن توزيع داده
اي بين دو نمودار صورت گيرد (کاترجي و  مقايسه

 ).٢٠١٣سيمونوف، 
 

 و بحث نتایج
 عوامل جمله از متغيرها بين همبستگي ماتريس بررسي

 محيط و طول مانند عواملي که داد نشان مورفومتري
 اديز همبستگي حوضه، اصلي هآبراه طول عامل با حوضه
  به نسبت را عوامل اين همبستگي ٣ شکل دارند. داخلي

  دهد. مي نشان يکديگر
  

  
 و روابط همبستگی بین پارامترهاي انتخابی -3شکل

  
 قالب در متغيرها کليه که داد نشان عاملي تحليل آزمون
 دربرگيرنده مجموع در که شوند مي بندي طبقه عامل شش
 عوامل ).٢ (جدول باشند مي ها داده واريانس از درصد ٩٥

 و مرتعي و جنگلي پوشش مساحت درصد متوسط، ارتفاع
 سازندهاي اول، عامل قالب در ساالنه متوسط بارش نيز

 در شناسي زمين عوامل ميان از غيرکربناته و کربناته سخت
 در حوضه متوسط شيب و اصلي رودخانه طول دوم، عامل
 پوشش چهارم، عامل در حوضه زهکشي تراکم سوم، عامل
 کواترنري هاي نهشته و پنجم عامل در کشاورزي هاي زمين

 شدند. شناخته پارامترها مؤثرترين عنوان به ششم عامل در
 در مستقل عوامل بر اساس ها حوضهزير يهمگن يبررس
 فاصله در که داد نشان ،١وارد يا خوشه تحليل روش

 در اما دارد. وجود همگن گروه دو ١٠ تا ٥ بين يقليدسا

                                                
1- Ward Method 

 عنوان به ها حوضهزير همه ١٥ تا ١٠ بين ياقليدس هفاصل
 .هستند همگن منطقه يک

  
 بر اساسمقادیر کل درصد از واریانس توصیف شده  -2جدول 

  عوامل مستقل انتخابی در آزمون تحلیل عاملی
 عامل  واريانس از درصد  تجمعي واريانس درصد

١  ٦٦٨/٤١  ٦٦٨/٤١ 
٢  ١١٦/٢١  ٧٨٤/٦٢  
٣  ٧٣٠/١٣  ٥١٤/٧٦ 
٤  ٧٢١/٩  ٢٣٥/٨٦  
٥  ٢٦٩/٥  ٥٠٤/٩١  
٦  ٦١٥/٣  ١٢٠/٩٥  

  

   جریان -تداوم هاي شاخص برآورد رگرسیونی روابط
 نشان ها، زيرحوضه تمامي دخالت با استخراجي روابط نتايج

 برابر در جريان تداوم منحني هاي شاخص رامقد که داد

Lb= 0.6991Lr + 4.5575
R² = 0.9814

Pr = 2.784Lr - 6.223
R² = 0.9521
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 و اصليه رودخان طول و اراضي کاربري ليتولوژي، عوامل
 ١ سطح در را داري معني همبستگي حوضه متوسط بارش
 و چندمتغيره رگرسيوني هاي مدل صورت به و درصد

 هاي شاخص عامل دادند. نشان خود از تواني و نمايي
 روش با مستقل متغيرهاي به نسبت جريان تداوم منحني
Enter و Backward است. شده ارائه ٣ جدول در ترتيب به 

  
 پژوهش منطقه در جریان تداوم يها شاخص رگرسیونی يها مدل -3 جدول

  به دست آمده رابطه  ضريب همبستگي خطاي برآورد استاندارد

٨٣/٠  ٩١/٣ 50 0.162 0.004 0.411 0.084 0.206Q Lr R Agri CHF= + − + −  
٦٥/٠ ٠٤٧/٠ 0.0008

50 29.065 RQ e−= ×  
٦٣/٠  ٠١٢/٠ 6 1.947 

50 1.378 10Q R−= ×  
٨١/٠ ٥٨/٣ 70 0.117 0.262 0.099 0.046 3.379Q Lr QA NCHF CHF= + + + −  
٨٠/٠  ٠٢٤/٠  7  2.334

70 1.128 10Q R−= ×  
٨١/٠ ٠١٩/٠  0.008

70 28.26 RQ e−= ×  
٨٢/٠ ٠١٧/٠ 75 0.114 0.260 0.045 3.389Q Lr QA CHF= + + −  
٦٤/٠ ٠١٥/٠ 7 2.374

75 1.388 10Q R−= ×  
٦٧/٠ ٠١٦/٠ 0.008

75 27.659 RQ e−= ×  
٨٤/٠  ٦٤/٢  85 0.107 0.002 0.335 28.1 3.15Q Lr R Sb QA= − + + −  
٦٤/٠ ٠١٥/٠ 7   2.717

85Q 9.357 10 R−= ×  
 

٦٧/٠ ٠١٥/٠ 0.004
85 27.857 RQ e−= ×  

٧٦/٠  ٠١٥/٠ 90 0.103 0.231 0.040 3.344Q Lr QA CHF= + + −  
٦٤/٠  ٠١٥/٠ 7   2.722

90 9.644 10Q R−= ×  
 

٦٧/٠  ٠١٥/٠ 0.004
90 27.74 RQ e−= ×  

 
٨٣/٠  ٨٣/٢ 95 0.116 0.002 0.394 29.16 4.33Q Lr R Sb QA= − + + −  

 
٦٤/٠  ٠١٥/٠ 8  2.93

95 3.158 10Q R−= ×  
 

٦٦/٠  ٠١٥/٠ 0.004
95 28.843 RQ e−= ×  

 
٩٣/٠  ٢٦/١ 99 0.0916 0.250 19.26 9.084 4.61Q Lr Sb QA Agri= − + − −  

 
٥٥/٠  ٠١٥/٠ 9  3.547

99 6.169 10Q R−= ×  
 ٥٨/٠  ٠١٥/٠ 0.005

99 19.184 RQ e−= ×  
   

 ،Q50، Q70، Q75 ،Q85 ،Q90 ،٣در معادالت مندرج در جدول 
Q95 و Q99 جريان، داومت منحني هاي شاخص NCHF: 

 سازندهاي CHF غيرکربناته، سخت هايسازند
 اراضي Agri کواترنر، سازندهاي QA ،کربناته سخت

 متوسط بارش R اصلي، هرودخان طول Lr کشاورزي،
  ه هستند.حوض متوسط شيب Sb حوضه،

 آزمون روش با رگرسيوني روابط سنجي اعتبار نتايج
 اين است. شده آورده ٤ جدول در هاخطا استقالل
 خطاها رگرسيون، با برآوردي ةآمار به مربوط ها خروجي

 خطاي و شده استاندارد برآوردي رامقد (باقيمانده)،
 ةآمار مقدار دهد. مي نشان را شده استاندارد (باقيمانده)

 قرار ٥/٢ تا ٥/١ فاصله در پژوهش اين در واتسون -دوربين
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   کرد. استفاده رگرسيون هاي مدل اين از توان مي که است اين هدهند نشان و دارد
  

  واتسون -خالصه نتایج آزمون دوربین -4 جدول
 واتسون -ضريب دوربين خطاي برآورد استاندارد مدل تعديل شده ضريب تعيين  ضريب تعيين ضريب همبستگي  مدل

Q50 ٦٩١/١ ٥٨٩٥٨/٣ ٥٤٧/٠ ٦٥٣/٠ ٨٠٨/٠ 

Q70 ٦٩١/١ ٥٨٩٥٨/٣ ٥٤٧/٠ ٦٥٣/٠ ٨٠٨/٠ 

Q75 ٦٨٠/١ ٣٢٤٩٣/٣ ٥٧٨/٠ ٦٧٧/٠ ٨٢٣/٠ 

Q85 ٢٨٨/٢ ٤١١٠٤/٢ ٦٧٣/٠ ٧٨٩/٠ ٨٨٨/٠ 

Q90 ٦٥٥/١ ٩١٤٢١/٢ ٥٩٢/٠ ٦٨٨/٠ ٨٢٩/٠ 

Q95 ٢٤٨/٢ ٦٥٣٧٠/٢ ٦٤٣/٠ ٧٦٩/٠ ٨٧٧/٠ 

Q99 ٤٣٠/٢ ٩٧١٩٧/٠ ٨٨٠/٠ ٩٣٠/٠ ٩٦٤/٠ 
  

نمودار و خطاها فراواني توزيع نمودار مقايسه با
 مشاهده خطاها، بودن نرمال آزمون از حاصل نرمال توزيع

 گرفته درنظر هاي مدل تمامي در خطاها توزيع که شد
 ميانگين مقدار همچنين است. نرمال يتقريب طور به شده،
 بسيار خطاها توزيع نمودار راست سمت در شده ارايه

 تقريباً نيز ها آن معيار انحراف و صفر) به (نزديک کوچک
 از يکي براي را خطاها توزيع ٤شكل  است. يک با برابر

براي بررسي  دهد. مي نشان نمونه عنوان به )Q90( ها شاخص
-٠٥٥بيشتر کارايي روابط استخراجي، براي ايستگاه با کد 

هاي آبي  که داراي آمار مشاهداتي مناسب بين سال ١٦
هاي مختلف  بود، مقادير برآوردي شاخص ١٣٨٥-١٣٧٥
هاي رگرسيوني  تداوم جريان حاصل از مدل  منحني

 هاي مشاهداتي به دست آمد. نتايج مقايسه آن با داده به
  .ارائه شد ٥صورت گرافيکي در شكل 

  
  Q90 شاخص براي ها خطا نرمال توزیع -4 شکل

  
 16-055 ستگاهیا براي انیجر -تداوم یمنحن مختلف يها شاخص یمشاهدات با يبرآورد رامقد سهیمقا -5 شکل

  
  گیري نتیجه

ها، از  هاي انجام شده در بيشتر پژوهش توجه به بررسي با
هاي مورفومتري حوضه و عوامل هيدرواقليمي به  ويژگي

جريان،  هاي منحني تداوم عنوان عوامل مؤثر بر شاخص
 استفاده شده است. در اين پژوهش عالوه بر موارد باال،

هاي کاربري اراضي از اخصشناسي و نيز ش عوامل زمين

y = x
R² = 1

y = 0.8539x - 0.0478
R² = 0.9849

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 0.5 1 1.5

ي 
ورد

برآ
ي 

 دب
دير

مقا
)

نيه
ر ثا

ب ب
کع

ترم
م

(

)مترمکعب بر ثانيه(مقادير دبي مشاهداتي 

Q(obs) Q(est)



  .ي ..تولوژیل و یمیدرواقلیه عوامل اساس بر انیجر تداوم يها شاخص برآورد و یبررس                                                                         66

 

 و تجزيه نتايج است. نظر مد آب، منابع بر آن تأثير ديدگاه
 بر ثرؤم مستقل عوامل که داد نشان عاملي تحليل

 که هستند عامل شش جريان، تداوم منحني هاي شاخص
 آن به اين دهند. مي توضيح را ها داده واريانس از درصد ٩٥

 قابل واريانس كل از درصد ٥ حدود فقط كه معناست
 زمينه در اضافي متغيرهاي بررسي با كه نيست تبيين
 از است. افزايش قابل غيراقليمي، و اقليمي هاي ويژگي

ه رودخان طول تغييرات درصد وزن انتخابي، عوامل ميان
اصلي و بارش متوسط به ترتيب به عنوان اولين و دومين 

 طول وزن بودن باال عوامل تأثيرگذار مشخص شدند.
 هاي آب مشارکت امکان افزايش از انعکاسي اصلي، هدخانرو

 در ثيرأت نهايت در و رودخانه جريان در زيرسطحي
 در اين که به توجه با است. جريان تداوم هاي شاخص
 که ينقش دليل به بارش که ستا اين انتظار عادي، شرايط

ن عامل يبه عنوان اول دارد، سطحي هاي جريان تغذيه در
 نقش گرفتن نظر در با تفاوت اين ولي شود ظاهرثرگذار أت

 سطحي هاي جريان مينأت در زيرزميني هاي آب مشارکت
 جريان از بخشي مينأت بر ديأييت و است تفسير قابل

 زيرزميني هاي آب با پژوهش مورد منطقه هاي رودخانه
 سازندهاي شناسي، زمين عوامل ميان از است.
 عوامل از پس يکواترنر سازندهاي و کربناته سخت

 قرار اهميت بعدي درجه در هيدرولوژيکي و مورفومتري
 نشان شناسي، زمين عامل تأثيرگذاري ميزان اين گرفت.
 همچنين و جريان تداوم مينأت در سازندها اهميت دهنده

بر  ها آن تجميع و شناسي زمين واحدهاي تفکيک نوع
  است. هيدروژئولوژيکي رفتارهاي اساس
مؤيد  ،٢ شکل در شده ارائه انيجر-تداوم يمنحن

 عامل نيدوم عنوان به يشناس نيزم عامل تأثيرگذاري
 يمنحن بيش ،منحني شكل به توجه با .باشد مي گذارريتأث

 با ١٦-٠٥٩ کد با  هراتبر سموش ستگاهيا انيجر-تداوم
 در درصد، ٧٥ زانيم به کربناته يسازندها يسطح پوشش
 يحال در نيا شود، يم صفر برابر Q99 تجاوز عدم احتمال

 چشمه يآبسنج ستگاهيا به مربوط يمنحن در که است
 زانيم به کربناته يها سازند پوشش با ١٦-٠٤١ کد با لهيگ

 Q20 تجاوز عدم احتمال در يمنحن بيش ،است درصد ٣٧
 ريتفس قابل صورت نيبد موضوع نيا شود. يم صفر برابر
 منابع جاديا يباال ليپتانس با کربناته يسازندها که است
 رودخانه انيجر تداوم نيمأت در ياديز تيقابل ،يکارست آب

 شتريب کربناته يسازندها پوشش زانيم هرچه و دارند

 شود. يم شتريب زين يمنحن شکل يرو يگذارريتأث شود،
 در يشناس نيزم سازند و يمنحن شکل نيب روابط نيا

 منتشر يها پژوهش جينتا با راستا هم پژوهش، مورد منطقه
   .است )٢٠١٣( يالنيو و يالنگوباردتوسط  شده

 خطي چندمتغيره هاي مدل شده، ارائه هاي مدل ميان در
 نمايي و تواني هاي مدل به نسبت را باالتري تعيين ضريب
 خطي، روابط بيشتر کارايي نيز و سادگي دليل به و داشتند

 باال هاي مدل بين در مدل ترين مناسب عنوان  به مدل اين
 مورفومتري، مختلف عوامل دخالت شد. داده تشخيص

 خطي روابط قالب در شناسي زمين و هيدرواقليمي
 شناسي، زمين عامل اهميت دهنده نشان ،چندمتغيره

 نيز و کربناته سخت سازندهاي و کواترنر سازندهاي خصوصاً
 ثرؤم عوامل ترين مهم عنوان به اصلي، هرودخان طول عامل

 منطقه در جريان-تداوم منحني هاي شاخص برآورد در
 عامل ثيرأت خصوص در يمشابه نتايج .است پژوهش مورد
 به کربناته سخت يسازندها به خصوص ،يشناس زمين
 با پايه جريان شاخص ةکنند برآورد ترين مناسب عنوان
   است. شده گزارش نيز )١٣٩٢( ياسالم و يکاظم

 در حوضه متوسط بارش عامل پژوهش، اين نتايج بر اساس
 .است مهم جريان تداوم منحني هاي شاخص تمامي برآورد
 و (ناتان جمله از گذشته هاي پژوهش سوابق آنکه ضمن
 موضوع اين نيز )٢٠٠١) و اسماختين (١٩٩٢( ماهون مک

  است. داده نشان را
 مهم شاخص يك عنوان  به Q50 شاخص بيني پيش مدل در

 کشاورزي اراضي کاربري عامل رودخانه، هيدرولوژيكي
 هاي سازند و مورفومتري عوامل وبيشترين تأثير را داشته 

 هاي شاخص در اما دارند. قرار اهميت بعدي مرتبه در کربناته
 کواترنر هاي سازند مانند شناسي زمين عوامل ،Q50 از باالتر

 دهند. مي نشان را بارزتري نقش کربناته سخت سازندهاي و
 و واردنا يريس يها پژوهش شده منتشر جينتا با جهينت نيا

 با يپژوهش در آنان است. راستا هم )٢٠٠٦( همکاران
 که حوضه يدرولوژيه در ياراض يکاربر رييتغ ريتأث عنوان،

 رييتغ که گرفتند جهينت است، دهيرس انجام به اياسترال در
 و حوضه رواناب کاهش و شيافزا در درصد ٤٠تا يکاربر

 و است ثرؤم انيجر-تداوم يمنحن شکل رييتغ در جهينت در
 قابل شاخص نيا برآورد يبرا شده ارائه يونيرگرس روابط
 يها شاخص درخصوص پارامتر، نيا يول است. اعتماد
 زين يآب کم يها شاخص عنوان به که باالتر يها صدک

  دارد. يکمتر يگذار ريتأث ند،شو يم استفاده
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  به هاي مدل در کربناته سخت سازندهاي عامل مشارکت
 کنار در کربناته سخت سازندهاي همراهي نيز و آمده دست
 مينأت در ها آن ثرؤم نقش از نشان کواترنري، هاي نهشته
 باالي نفوذپذيري دارد. منطقه هاي رودخانه جريان تداوم

 پديده وقوع امکان ديگر سوي از و کواترنر هاي نهشته
 آب منابع تشکيل و کربناته سازندهاي در شدگي کارست

 در زيرزميني هاي آب مشارکت امکان سازندها، اين در
 افزايش را جريان تداوم مينأت نتيجه در و رودخانه جريان

 پارامتر دو اين باالي اهميت يدؤم همراهي اين دهد. مي
 در جريان تداوم هاي شاخص برآورد در شناسي زمين مهم

   است. پژوهش مورد منطقه
 از استفاده با ها رگرسيون اعتبار مينأت از حاصل نتايج

 نشان خطاها، بودن نرمال بررسي و خطاها استقالل آزمون
 توزيع داراي شده ارائه هاي مدل برآوردي خطاهاي که داد

 داراي آماري نظر از شده ارائه هاي مدل و است نرمال
 آزمون اجراي خالصه همچنين .دهستن الزم اعتبار

 دارد خطاها بين همبستگي عدم از نشان واتسون، -دوربين
 و استفاده قابليت دهنده نشان مربوطه آماره مقدار و

 روابط اعمال جينتا است. استخراجي هاي مدل به اعتماد
 ازين بدون آمار يدارا که ها ستگاهيا از يکي يبرا يونيرگرس

 کننده دييأت) ٥ شکل( است رياخ يها سال در يبازساز به
 يها سال آمار با يها ستگاهيا يبرا روابط نيا اعمال تيقابل
  است. رياخ
  

  تشکر و تقدیر
 حفاظت پژوهشکده امکانات از استفاده با پژوهش اين

 و همراهي از است. رسيده انجام به آبخيزداري و خاک
 قدرداني و تشکر پژوهشکده اين محترم مسئولين مساعدت

  د.شو مي
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