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 شده طبیعی ۀماهانتدقیق جداسازی جریان پایه با استفاده از آبدهی 

 *4حسین یوسفی ،3، اکبر شکراللهی2امیر پورحقی ،6پور امین عیدی

 اهواز مشاور دزآب نشرکت مهندسيارشد کارشناس  .3 و 1

 دانشگاه شهيد چمران اهواز ،مهندسی علوم آبدانشکدۀ دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، . 2

 علوم و فنون نوین دانشگاه تهراندانشکدۀ استادیار  .4

 (22/23/1336 تصویب تاریخ ؛22/12/1332 دریافت تاریخ)

 چکیده

در  دیگر مصارف صنعت و کشاورزی وتوسعۀ دليل  هکه ب شود می طبيعی در نظر گرفتهرودخانۀ در مطالعات هيدرولوژی رژیم 

 رودخانته، پایتۀ  جداستازی جریتان   زمتۀ  ال .يستت انی چنين فرضی صحيح نهای مي حوضهویژه  بههای کشور  حوضهبسياری از 

آبتدهی   ،ستازی  طبيعتی هتای   روشزمانی روزانه است که با توجه بته محتدودیت   دسترسی به رژیم طبيعی رودخانه در مقياس 

رودخانته بتا   یتۀ  پاشتده تممتين جریتان    سبب . این مسئله ماهانه قابل محاسبه استدرنهایت ساالنه و زمانی طبيعی در مقياس 

ستب از آن در بستياری از   تممتين منا  ،آب ستطحی و آب زیرزمينتی   ارتبتا  دليتل پيييتدگی    هبمشکل مواجه شود. از طرفی، 

از استفاده شتد و   از روش حذف روند بلبرماهانۀ حوضۀ آبدهی  سازی طبيعیمنظور  به، در این پژوهشاست. مشکل ها  آبموان

سازی  بهينهو قابليت جریان پایه  ۀمحاسبخصوصيات آبموان در  دليل درنظرگرفتن هب اکهاردتفيلتر دیجيتال بازگشتی الگوریتم 

هتای ماهانته در شترای      آبتدهی شاخص جریان پایته بترای    بيشترینو  ثابت بازگشتپارامترهای  .شد استفاده  پارامترهای فيلتر

جریان پایه با برای محاسبۀ از آبدهی طبيعی ماهانه  توان میکه نتایج نشان داد شد ماهانه محاسبه پایۀ بهينه شد و جریان طبيعی 

 .کرددقتی مشابه آبدهی طبيعی روزانه جریان پایه را محاسبه 

 .، فيلتر دیجيتال بازگشتی، سد بلبرجریان پایهآبموان سنگی، آبدهی طبيعی،  :واژگانکليد 
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 مقدمه
دسترسی  ،مطالعات هيدرولوژیکییکی از ضروریات مهم در 

دليت  قدتدان    هبت ستاانه  أمت .به رژیم طبيعی رودخانه است  

هتا    حوضته مدادیر حجمی آب برداشتی و آب برگشتی در 

هيتدرومتر  کمتتر از   ها   کشور مدادیر آبدهی در ایستگاه

 ۀجوستع ستئله بتا جو ته بته     کته ایتم م   است  مددار واقعی 

 ها  اخير اثر چشتمگير  در  .. در دهه.کشاورز ، صنع  و

 ستاز   طبيعتی  ،رو میا از اس .داشته ولوژ  مطالعات هيدر

اوليتته در جتتریم اقتتدامات  بتتدهی رودخانتته از مهتتم آرژیتتم 

ز آمتتار ا کتتهروش بتتي ن آبتتی  مهندستی منتتابب آب استت . 

 ۀهمت از  کنتد  متی  هتا  آب استتااده   ها و برگشت   برداش 

آمتتار متتن م و  امتتا احتيتتا  بتته ،جتتر استت  هتتا دقيتت  روش

متنتتا ر بتتا آمتتار  ۀدوردر   آب هتتا برداشتت سيستتتماجي  

 بنتابرایم،  .آبدهی دارد که معموالً چنيم آمار  و ود ندارد

ایم روش در شترای  ختاب بترا  متوارد ميتدود  قابت        

ی همچون حذف جرند و یها روش ایم و ود با  .استااده اس 

در  ریتان   ستاز   طبيعتی  يت  شتده قابل  اص ححذف جرند 

 ۀپایت ریتان  جخمتيم    بترا  اما  .[1] را داردمدياس ساالنه 

شده در مدياس روزانته متورد    طبيعیرودخانه، رژیم آبدهی 

 ریان پایه را در بسيار   ۀمياسب موضوعنياز اس  که ایم 

. کرده است  رو  ه   د  روبها  کشاورز  با مشک از حوضه

ها را جشکي   رودخانهبخش مهمی از  ریان در  پایه   ریان

هتتا   آب جتتوان جدریبتی از  ریتتان  متتیرا  دهتتد کته آن  متی 

 برختتی ،از ستتو  دیگتتر [.3و  2] دکتترزیرزمينتتی قلمتتداد 

جوانتد بترا  جخمتيم     متی پایته    ریان نشان دادندن اميدد

تت  4] کار رود بهها  زیرزمينی نيز  آب ۀجغذیميزان متوس  

؛ ناجتتان و متت  1991 دانشتتمندانی همچتتون مچتتاپمم، [.6

( با درن رگرقتم سر  1999هولي ،  ؛ ليم و1991ماهان، 

صورت جرکيبی از  ریان پایه متشابه با  بهنی دبی روزانه زما

اموا  صوجی با قرکانس پایيم و  ریتان ستریب متشتابه بتا     

استتااده از   عنوان پيشتگامان  بهاموا  صوجی با قرکانس باال 

تت  9] اند روش قيلتر دیجيتال بازگشتی در هيدرولوژ  بوده

 یبچتارچو  ( در پژوهش خود1991م م  ماهان ناجان و [.9

 نتد و نشتان داد  نتد کلی را بترا   ریتان پایته جعریتد کرد    

ستریب و   929/1 داساز   ریان پایته بتا ثابت  بازگشت      

بتا قترا اینکته  ریتان      (2119م هدقمند اس . اکهتاردت 

 ،خطتی دارد  ۀخرو ی از آبخوان آزاد با ذخایر آبخوان رابط

ی  الگوریتم قيلتر  را برا   داساز   ریان پایه معرقتی  

( در ایم الگوریتم از دو پارامتر ثاب  بازگش  م کرد. و 

و  ( استتااده کترد  BFImaxم حتداکرر  ۀپایو شاخص  ریان 

هتتا  ستتنگی  آبختتوانرا بتترا   BFImaxو  پارامترهتتا 

اکهتتاردت  [.11] پيشتتنهاد داد 29/1و  929/1 رجيتت ج بتته

د کرهاردت را آناليز حساسي  ( پارامترها  قيلتر اک2112م

 بتترا شتتيميایی و ایزوجتتوپی  هتتا   و نشتتان داد ردیتتاب 

کاليبراستتيون قيلتتتر دیجيتتتال بازگشتتتی اکهتتاردت قابتت   

( با استااده 2119م شگونزالس و همکاران .[11اند ] استااده

کردنتد  قيلتر اکهاردت را بهينه  BFImaxپارامتر  ،از ردیاب

   ریان پایه از آبتدهی  (  داساز2111اسماختيم م .[12]

ماهانتته بتتا استتتااده از قيلتتتر دیجيتتتال بازگشتتتی در ستته  

جغييتترات  و نشتتان دادد کتترجستت   را ستتنجی ایستتتگاه آب

ماهانته   ۀپایبلي  انطباق بهتر  ریان اپارامتر قيلتر مو   ق

طتور   همتان  .[13] مجموع روزانه شده اس  ۀپایبا  ریان 

ختوبی در  يدتات  جيد ،دهتد  که مطالعات گذشته نشان متی 

امتا  ، رودخانته انجتاش شتده است      ۀپایبرآورد  ریان  ۀزمين

برآورد  ریان پایه در شرای  آبتدهی طبيعتی کمتتر متورد     

اقتزایش دقت     هدف از ایم مطالعته  جو ه قرار گرقته اس .

و   داساز   ریان پایه با استااده از آبدهی طبيعی ماهانته 

ستنجی   آبهتا    در ایستتگاه درن رگرقتم وضعي  آبخوان 

سهم  ریان پایه از کت   ریتان   مياسبۀ سد بلبر و حوضۀ 

 .اس 

 ها مواد و روش

 شده مطالعه ۀمنطق

و چم گردالن جتا ستد   گاران  ،ها  آزاد آبریز رودخانه ۀحوض

و از ن تر   ردداها  کردستان و کرمانشاه قرار  در استانبلبر 

- 03 "جتا  46ْ -2-΄ 6" بيم ۀميدودی در یموقعي   غراقيا

 39ْ –49-΄12" جا 39ْ  -16-΄ 94" طول شرقی و 46ْ –91΄

مو تود در   هتا   سنگعمده  اس .ده ش عرا شمالی واقب

از  .ندهستت  دگرگونی و آذریم درونی سد بلبر از نوعحوضۀ 

. استت از ليتتاه هيتتدروژژولوژ  آبختتوان ستتنگی   ،رو ایتتم

ها  آهکی یکپارچه و شتي ،   ها  رسوبی مانند سنگ سنگ

هتا   ، مواد خوبی بترا  جشتکي  آبختوان   دگرگونی و گراني 

هتا   داستاز     استتااده از روش بنتابرایم،  . [14يستند ]ن

هتا  ستنگی را     ریان پایه که قابليت  جطبيت  بتا آبختوان    

   .يس پذیر ن امکانندارند در ایم حوضه 
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 آبریز سد بلبر  ۀحوضموقعیت  .6شکل 

 تکمیل، تطویل و بازسازی آمار 
 ۀستاالن هتا  ماهانته و    آبتدهی  آمتار   ۀدور با جو ه بته اینکته  

، دارا  ندتص  ستد بلبتر  حوضتۀ  آبستنجی   ها  مو ود ایستگاه

: 1394تت  1332شاخص مطالعتات م  ۀدورجر از  کوجاهیا  و آمار 

پارامترهتا  آمتار     ۀمدایس ،از طرف دیگر ند وهست(  سال 96

شتاخص   ۀدورصترقاً در یت     ،هتا  ایستتگاه  ۀماهانت ها   آبدهی

من تور جکميت  و گستترش     بته  بنابرایم  ،اسمطالعاجی ميسر 

شتاخص مطالعتات، از    ۀدورها جا حد  آمار  ایستگاه ۀدورطول 

 شتده جوست  گتروه مهندستی     مجهيته  HEC-4اقزار   نرش ۀبست

 اعتتداد دوراقتتتاده در ستتر  . شتتداستتتااده  ارجتتش امریکتتا( 

متدل نيتز شناستایی و     برآوردشتده جوست   ۀ ماهانت ها   آبدهی

 .[19] اص ح شدند

 ۀسدانن و  ماهانده  هدای  آبددهی  آماریۀ دوردن کر یعطبی

 سد بلبر  باندست سنجی های آب ایستگاه

ۀ ميتدود  آب در برداشت   اقتزایش  کشتاورز  و  ۀجوسع دلي  هب

 ۀمنطدت  در هتا  رودخانته اغل   آبدهی ،شده مطالعه آبریز ۀحوض

 من تتور بتته. دهنتتد متتی نشتتان را ميسوستتی طتترح کتتاهش

درازمتدت   ها  آبدهی زمانی سر  در موضوع ایم درن رگرقتم

 C شتاخص  روش از ،شتده  مطالعته  ها  ه ایستگاۀ ساالنماهانه و 

ها  ستاالنه   دن آبدهیکر برا  طبيعی شده( جعدی  محذف روند

هتا و روش حتذف    ایستگاه طبيعی غيریاقته و  گسترش ۀدوردر 

 من تور  یمبد د.ش ها  ماهانه استااده آبدهیروند معمولی برا  

گتذار  و جخيتيص آب    رالعم  گتروه سياست   دستو بر اساس

آمتار    ۀدور ۀجهيت ابتدا با  وزارت نيرو    امور آب و آباامعاون

آبریتز ستد بلبتر و     ۀحوضت ستنجی   ها  بتاران  مشترک ایستگاه

هتا    ستد در ستال   ۀحوضت  ۀستاالن جرسيم خ  روند بارنتدگی  

 .دشمختلد مشخص 

 جداسازی جریان پایه

درن رگترقتم   دليت   هبت قيلتر اکهتاردت   حاضر مطالعات در

عنتوان   بته ستاز   ریتان پایته     خيوصيات آبخوان در مدل

بار  اوليمایم روش  روش مناس  در ایم حوضه انتخاب شد.

آن باید دو پارامتر  ( اراژه شد که در2119جوس  اکهاردت م

 پایتته ( و متتاکزیمم شتتاخص  ریتتان ثابتت  بازگشتت  م

 :صورت زیر اس  بهآن  ۀمعادل. دشوجعييم  (BFImaxم

 (1م 
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 k-1زمتانی   ۀمرحلشده در  قيلتر ۀپای:  ریان bk-1 که در آن

 ریتان   :yk، ثاب  بازگشت  : پارامتر ،مکع  بر ثانيه( ممتر

 :BFImax، مکعت  بتر ثانيته(    متتر م kزمانی  ۀمرحلک  در 

بيشتریم نتتای  قابت  قبتول    . ماکزیمم شاخص  ریان پایه
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 99/1تت  9/1 ۀدامندر  ثاب  بازگش زمانی اس  که پارامتر 

 .پيشنهاد شده اس  1 در  دول BFImax مدادیر .باشد

BFIمقادیر  .6 جدول max برای آبخوان با خصوصیات متفاوت 

BFI های آبخوان و رودخانه ویژگی max 

 2/1 داژمی با آبخوان متخلخ رودخانۀ 

 9/1 داژمی با آبخوان متخلخ  رودخانۀ غير

 29/1 ها  داژمی با آبخوان سنگی رودخانه

 بحث و نتایج

 ۀستاالن متوست  بارنتدگی    شاخص، ۀدورمن ور انتخاب  بهابتدا  

بتر  طترح مياستبه و    ۀميتدود ها  هواشناسی داخت    ایستگاه

 ۀحوضت  ۀستال  پتن  اساس آنها نمودار ميانگيم متيترک بتارش   

با جو ه  اراژه شده اس . 2 در شک که د شآبریز سد بلبر جهيه 

هتا  جرستالی و    دورهد کته  شتو  یبه ایتم نمتودار مشتخص مت    

تتت 1332ۀ دور بنتتابرایم، .ندهستتتخشکستتالی جدریبتتاً متعتتادل 

 .  شدشاخص انتخاب دورۀ عنوان  هب 1394

 

 (6334د 6331آبریز سد بلبر) ۀحوض ۀسال پنجدار میانگین متحرک بارش نمو .2شکل 

ستنجی   هتا  بتاران   آمار  مشترک ایستتگاه  ۀدور ۀجهيبا 

 ۀستاالن آبریز سد بلبتر و جرستيم خت  رونتد بارنتدگی       ۀحوض

در رگرستيون   آزمتون  روند با استتااده از  و جيلي سد  ۀحوض

نۀ الستا آمتار  بتارش    ۀدورکه د شها  مختلد مشخص  سال

اراژته   3نمتودار آن در شتک     .است  قاقد روند  1326ت 1332

ها   آبدهی ایستگاه بودن آمار مو ود با جو ه به اما ،شده اس 

جيميم گرقتته شتد    ،1394ت1393 طرح جا سال آبی ميدودۀ

آمتار  آبتدهی    ۀدوردن کر طبيعیبرا   1394ت1332 ۀدورجا 

 ر رود.کا هطرح ب ۀميدودسنجی  ها  آب ایستگاه ۀساالن

 ۀدورهتا  ستاالنه در    آبدهیسر   ۀادامدر  ،بر ایم اساس

 Cبتتا روش شتتاخص  هتتا ایستتگاه  ميتتنوعییاقتتته و  گستترش 

رژیتم   ۀماهانت هتا    آبتدهی جوزیتب  ۀ جهيت طبيعی شدند. بترا   

هتتا  ماهانتته  آبتتدهیهتتا، ستتر   طبيعتتی هریتت  از ایستتتگاه

یاقتته و   گستترش  ۀدورصتورت یت  ستر  یکپارچته( در      همب

. سپس برا  هتر  دندشطبيعی حذف روند  با روش طبيعیغير

بتته جاکيتت ، ميتتانگيم  هتتا  ستتال هتتر ایستتتگاه یتت  از متتاه

هتا    آبتدهی آمده از ستر    دس  هبطبيعی ۀ ماهانها   آبدهی

 متدت  دراز ۀساالن ميانگيم آبدهی شده نسب  به طبيعی ۀماهان

ستاالنۀ  هتا    آبتدهی ستر   از جرکيت    گتاه  آن. شدندبعد  بی

 ،هتا  ایستگاه ۀشد بعد بی ۀماهانها   آبدهیمدادیر  وشده  طبيعی

در  هتا  هریت  از ایستتگاه   ۀماهانت هتا    آبدهیمدت  درازسر  

 96: 1394تت 1332مطالعات مشاخص  ۀدور شرای  طبيعی در

 مياسبه شد. سال(

ر دسترس اس  و طبيعی د ۀماهانآبدهی  با جو ه به اینکه

 ریان پایه از آبتدهی ماهانته دقت  کتاقی را نتدارد،       ۀمياسب

 و طبيعی غير ۀروزانورود  آبدهی  .1  ریان پایه در دو حال :

ورود  آبدهی  .2؛ مجموع روزانه(م ماهانه ۀپایخرو ی  ریان 

 مياستبه شتد  ماهانه  ۀپایو خرو ی  ریان  طبيعی غير ۀماهان

 نمایش داده شده اس .  2ت 4ها   که نتای  آن در شک 

از آبتدهی ماهانته     ریان پایته  ۀمياسباقزایش دق   برا 

 خطتا  ستاز    ساز  پارامترها  قيلتر با کمينه بهينهاقداش به 
1

RMSE  .ۀ پایتتبتتا استتتااده از  ریتتان   من تتور یمبتتدشتتد

 ۀپایت تتر در  ریتان   پارامترهتا  قيل  1 آمتده از حالت    دس  هب

در ميتتي  اکستت  بتتا   SOLVER ۀبرنامتتجوستت   2 حالتت 

آمتده در   دس  هب. نتای  ریز  غيرخطی بهينه شده اس  نامهبر

همتتۀ در  نمتتایش داده شتتده استت .   9 و شتتک  2  تتدول

حتداکرر برابتر   پایۀ شاخص  ریان  ۀشد بهينهها مددار  ایستگاه

بت  بازگشت    ثاشتده   بهينه جغييرات پارامتربازۀ و  اس  26/1

ييترات بيشتتر پتارامتر    جغ کننتدۀ  بيانکه  اس  39/1جا  31/1

 ساز  اس . بهينهیند اثاب  بازگش  در قر

 

                                                           
1. Root Mean Square Error 
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 آبریز سد بلبر ۀحوض ۀساننبارندگی  روندنمودار  .3شکل 

 
 BFImax=0.25و  925.0نتایج جداسازی جریان پایه در ایستگاه سروآباد با پارامترهای فیلتر  .4 شکل

 
 BFImax=0.25و  925.0با پارامترهای فیلتر  )کوماسی( در ایستگاه نگلنتایج جداسازی جریان پایه  .9شکل 
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 BFImax=0.25و  925.0با پارامترهای فیلتر  در ایستگاه سرچشمهنتایج جداسازی جریان پایه . 1شکل 

 
 BFImax=0.25و  925.0با پارامترهای فیلتر  ایستگاه تفلی درنتایج جداسازی جریان پایه . 7 شکل

 
 BFImax=0.25و  925.0با پارامترهای فیلتر گل )شویشه( نایستگاه  درنتایج جداسازی جریان پایه  .1 شکل
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 RMSEسازی  پارامترهای فیلتر اکهاردت با کمینهبهینۀ مقادیر  .2 جدول

RMSE BFImax   نام رودخانه نام ایستگاه آماریدورۀ  

21/1  26/1  31/1 96ت 62   دوآب سروآباد 

92/1  26/1  36/1  69-99  کوماسی نگ  

14/1  26/1  33/1  21-22  گاران سرچشمه 

23/1  26/1  32/1  64-96  گاران جالی 

12/1  26/1  39/1  21-94  شویشه نگ  

 

 

 
 مجموع روزانه ۀپایجریان  در مقابل شده بهینهۀ ماهان ۀپایجریان  مقادیرنمایش پراکنش . 3 شکل
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 ۀبهينت با پارامترها   1394ت 1332 ۀیاقت گسترش ۀدور

استااده   ریان پایه ۀمياسب برا  2 آمده در  دول دس  هب

سنجی  آبها   ماهانه در ایستگاهپایۀ با بررسی  ریان . شد

بيشتتریم و کمتتریم مدتادیر     (9جا  3 ها  ول  دمسد بلبر 

کته   اس ماه  مهرجرجي  مربوط به قروردیم و  به ریان پایه 

همچتون ذوب  جتأخير   ن ناشی از اثربخشتی منتابب   جوا می

پایتۀ  ررسی  ریتان  ببرف در رژیم آبدهی ایم حوضه باشد. 

نشتان   1394تت  1332یاقته  دورۀ گسترشبلندمدت در ک  

رودخانتتۀ نگتت  در ميتتانگيم  ریتتان پایتته در ایستتتگاه داد 

رودخانتۀ   و در (9 م تدول  مترمکع  بر ثانيه 61/1شویشه 

 م تدول اس  مترمکع  بر ثانيه  1/3ایستگاه نگ   کوماسی

آمتار   بيستاران کته  رودخانتۀ  از الياق ایم دو رودخانه و  (6

شتود کته ميتانگيم     متی دوآب جشکي  رودخانۀ  ندارد کاقی

 93/4ایستتتگاه ستتروآباد دوآب رودخانتتۀ  ریتتان پایتته در 

گتاران  رودخانۀ (. 9 م دول دس  آمد هب مترمکع  بر ثانيه

 دارد 49/1م  ریان پایه برابتر  در ایستگاه سرچشمه ميانگي

که نزدی  به گاران ایستگاه جالی رودخانۀ ( و در 3 م دول

ميتانگيم  ریتان    اس  دوآب و گارانرودخانۀ ج قی  مي 

ميتانگيم  ریتان    ( مجموع4 م دول رسد می 64/3پایه به 

کتته  استت  39/2پایتته در ایستتتگاه ستتروآباد و جالتتی برابتتر 

ورود  به ستد بلبتر در ن تر    ۀ پایجوان جدریبی از  ریان  می

 گرقته شود.

هتتا   دادهمدتتادیر شتتاخص  ریتتان پایتته در ستتر     

هتتا   ایستتتگاه ۀکليتتدر  1394تتت 1332یاقتتته  گستتترش

دستت  آمتتد کتته   هبتت 29/1جتتا  29/1 ۀبتتازستتنجی در  آب

زیرزمينتی در    درصتد  آب  29جا  29اثربخشی  کنندۀ بيان

 .(14 ت11ها   مشک اس  آبدهی رودخانه 

 ۀدور د یسنجی سرچشمه در شرایط طبیع گاران در ایستگاه آب ۀرودخان آماریدورۀ کل ۀ ساننماهانه و  ۀپایجریان میانگین  .3 جدول

 ر ثانیه(ب)مترمکعب  6334د 6331شاخص 

دورۀ کل 

 آماری
 ساننه شهریور مرداد یرت خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

99/1 حداکرر  12/1  93/1  14/2  99/2  43/6  19/11  26/9  69/3  99/1  13/1  99/1  39/3  

39/1 متوس   49/1  69/1  29/1  29/1  21/2  42/4  42/3  99/1  99/1  49/1  41/1  49/1  

19/1 حداق   19/1  12/1  16/1  24/1  92/1  23/1  64/1  31/1  14/1  19/1  12/1  29/1  

 

شاخص  ۀدور - طبیعیسنجی تفلی در شرایط  گاران در ایستگاه آب ۀرودخانآماری دورۀ کل  ۀساننماهانه و  ۀپایجریان  ینمیانگ. 4 جدول

 ه(ر ثانیب)مترمکعب  6334د 6331

دورۀ کل 

 آماری
 ساننه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

91/1 حداکرر  41/3  32/9  31/9  93/11  11/21  9/31  24/21  92/9  61/4  11/3  91/2  13/11  

24/1 متوس   26/1  93/1  61/2  24/3  91/9  14/11  99/9  41/3  69/1  19/1  29/1  64/3  

19/1 حداق   19/1  34/1  49/1  91/1  36/1  11/2  32/1  62/1  31/1  21/1  16/1  66/1  

 

 ۀدور - طبیعیسنجی نگل در شرایط  شویشه در ایستگاه آب ۀنرودخا آماریدورۀ کل ۀ ساننماهانه و  ۀپایجریان میانگین . 9 جدول

 ر ثانیه(ب)مترمکعب  6334د 6331شاخص 

دورۀ کل 

 آماری
 ساننه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

91/1 حداکرر  22/1  94/1  14/1  19/1  91/1  49/2  19/2  43/1  19/1  91/1  23/1  22/1  

39/1 متوس   41/1  44/1  49/1  99/1  91/1  16/1  92/1  69/1  91/1  42/1  39/1  61/1  

14/1 حداق   14/1  16/1  19/1  12/1  14/1  12/1  19/1  11/1  12/1  19/1  16/1  19/1  
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 ۀدور - طبیعیسنجی نگل در شرایط  کوماسی در ایستگاه آب ۀرودخان ماریآ ۀدورکل  ۀساننماهانه و  ۀپایجریان میانگین . 1 جدول

 ر ثانیه(بمکعب )متر 6334د 6331شاخص 

دورۀ کل 

 آماری
 ساننه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

39/1 حداکرر  19/2  19/3  21/4  22/9  96/12  22/19  11/14  93/6  42/3  12/2  92/1  43/6  

99/1 متوس   14/1  93/1  11/2  22/2  21/6  21/9  99/6  22/3  64/1  19/1  29/1  11/3  

16/1 حداق   19/1  39/1  42/1  62/1  91/1  22/2  63/1  92/1  41/1  29/1  21/1  94/1  

 

 ۀدور - طبیعیسنجی سروآباد در شرایط  دوآب در ایستگاه آب ۀرودخان آماریدورۀ کل ۀ ساننماهانه و  ۀپایجریان  میانگین. 7جدول 

 ر ثانیه(بمکعب )متر 6334 د6331 شاخص

دورۀ کل 

 یآمار
 ساننه شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دی آذر آبان مهر

66/2 حداکرر  39/4  94/6  61/2  36/12  49/29  36/39  34/29  29/12  39/6  19/4  29/3  66/12  

19/1 متوس   69/1  61/2  21/3  61/4  42/9  92/13  19/11  21/4  39/2  92/1  21/1  93/4  

22/1 حداق   29/1  49/1  99/1  22/1  62/1  49/2  21/1  29/1  42/1  29/1  22/1  24/1  

 

 
 در ایستگاه سروآباد 6334د 6331 طی دورۀ یافته گسترشآمده از آبدهی طبیعی  دست پایۀ ماهانۀ بهجریان . 61شکل 

 
 )کوماسی( نگلدر ایستگاه  6334د 6331 طی دورۀ یافته گسترشآمده از آبدهی طبیعی  دست هب ۀماهان ۀپایجریان . 66 شکل
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 در ایستگاه سرچشمه 6334د 6331 طی دورۀ یافته گسترشاز آبدهی طبیعی  آمده دست هب ۀماهان ۀپایجریان  .62 شکل

 
 در ایستگاه تفلی 6334د 6331 طی دورۀ یافته گسترشآمده از آبدهی طبیعی  دست پایۀ ماهانۀ بهجریان . 63 شکل

 
 نگل )شویشه(ایستگاه در  6334د 6331 طی دورۀ یافته ترشگسآمده از آبدهی طبیعی  دست هبماهانۀ  ۀپایجریان . 64 کلش

 گیری نتیجه

ۀ ميتدود  آب در برداش  اقزایش کشاورز  و ۀجوسع دلي  هب

 ۀمنطد در ها رودخانهاغل   آبدهی ،شده مطالعه آبریز ۀحوض

 من تور  بته  دهنتد.  متی  نشتان  را ميسوستی  طترح کتاهش  

 هتا   آبتدهی  ستر  زمتانی   در موضتوع  ایتم  درن رگترقتم 

حتذف  روش  از، شتده  مطالعته  ها  ایستگاه ۀماهاندرازمدت 

جتریم   دقي د. البته ش ها  ماهانه استااده آبدهیروند برا  

امتا ایتم    ،روش بي ن آبی اس  ،آبدهی ساز  طبيعیروش 

  آب ها برداش حتيا  به آمار من م و سيستماجي  روش ا

متنا ر با آمار آبدهی دارد که معموالً چنيم آمار   ۀدوردر 
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هتا    بته حساستي  روش   با جو همن ور  بدیمو ود ندارد. 

بتا استتااده از آبتدهی     ها دادهبرآورد  ریان پایه به مدياس 

ستاز  پارامترهتا  قيلتتر     بهينته طبيعی ماهانته اقتداش بته    

 مجموع روزانه شد. ۀدیجيتال بازگشتی بر مبنا   ریان پای

 ۀحوضت ستنجی   آبها   هپارامتر ثاب  بازگش  برا  ایستگا

ارامتر حتداکرر شتاخص   و پت  39/1-31/1 ۀبتاز سد بلبتر در  

 26/1ستتنجی  آبهتتا   هایستتتگا ۀکليتت ریتتان پایتته بتترا  

طبيعتی بتا    ۀماهانت آبتدهی  نتتای  نشتان داد   دس  آمتد.   هب

آبدهی مجموع روزانه شده بر مبنا   بهينهپارامترها  قيلتر 

ضری  جبيتيم   سد بلبر ۀحوضسنجی  آبها   هبرا  ایستگا

در  یتان پایته  مدادیر شتاخص  ر  .ددار 92/1-96/1در بازه 

تت  29 ستهم کننتدۀ   بيان 1394ت 1332یاقته  گسترش ۀدور

هتا    از کت   ریتان در ایستتگاه    درصد   ریان پایته  29

 .اس بلبر سد  ۀحوضسنجی  آب
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