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چکیده
شاخۀ خشکیدگی نشاندهندۀ توازن شبکۀ رودخانه بین دریافتیها و هدررفتهای رودخانهه اسهت .منحنهی خشهکیدگی رابطهۀ
ذخیرهه خروجی را برای خوشه نشان میدهد .هدف از پژوهش حاضر بررسی روند ،مهد سهازی خشهکیدگی و بهرآورد عهدم
قطعیت مد سازی خشکیدگی در ایستگاه شاهمختار روی رودخانۀ بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد است .بهراسهاس نتهای
آزمون منه کندا دبی در ایستگاه مطالعهشده روند بسیار جزئی افزایشی دارد ،اما روند معناداری مشاهده نشهد .په

از تعیهین

روند قطعات خشکیدگی تعیین و مد های مایلت ،بارنز ،بوزین  ،هورتن ،کوتانگ ،دراگ و مخزن توانی بهه آنهها بهراز
شد .در این زمینه ابتدا قسمتهای مختلف قطعات خشکیدگی (در مد های چندمخزنهی) تعیهین و سهس

داده

مقهادیر پارامترههای

مد های مختلف برآورد شد .برای کالیبرهکردن ضرایب معادالت عالوه بهر روی هها انهداختن هیهدروگرافههای بهرآوردی و
مشاهداتی (ترسیمی) از معیار جمع مربعات خطا نیز استفاده شد .مقایسۀ نتای مد ها در مهد سهازی خشهکیدگی نیهز بیهانگر
عملکرد مد ها بهترتیب دراگ (ویتنبرگ و کوتانگ) ،بارنز ،هورتون ،بوزین  ،مخزن توانی و مایلت بود.
کلیدواژگان :رودخانۀ بشار ،روند ،شاخۀ خشکیدگی ،هیدروگراف ،کهگیلویه و بویراحمد.

* نویسنده مسئول

Email: mehdibahrami121@gmail.com

558

مقدمه
زماني كه ورودي حوضه ،تبخيرـ تعـر و برداشـ از آبهـاي
زیرزميني نـايي باشـد ،منحنـي خشـييديي جریـا رابطـۀ
ذخيرهـ خروجي را براي حوضه بيا مـيكنـد .شـناخ ایـ
رابطه ميتواند در مسائلي مانند پيشبيني جریا هاي كمينـه،
مدیری و تصميمييري منابع آب ،تخمي پارامترهاي زهيشي
حوضۀ آبخي در مدلهاي مفهومي حوضـه ،انـريي بـر آبـي،
كاليبرهكرد مدلهاي هيدرولويیيي ،تشخيص مناطق تغذیـه
و فرایندهاي غالبي كه سبب توليد رواناب مـيشـود و تخمـي
آب ذخيرهشده در حوضههاي یخچالي مفيد باشد ] 1و  .[2نوع
منبع ذخيرۀ موجود در یك حوضۀ مشخص ،يگونگي ارتبـا
ای منابع و همچني تأثير هدررف ها سـبب پيچيـديي دبـي
پایه و شاخۀ خشييديي هيدرويراف ميشود و در اغلـب مـوارد
موجب ميشود كه رابطۀ ذخيرهـ دبي در یك حوضه بهصورت
غيرخطي باشد.
مسئلۀ دیگري كه سبب پيچيديي مدلكرد خشييديي
شده اس  ،تغيير خصوصـيات خشـييديي متناسـب بـا زمـا
اس كـه در تغييـر شـي قطعـات خشـييديي هيـدرويراف
رودخانه نمایـا مـيشـود .ایـ امـر مميـ اسـ بـهدليـ
تغييرپذیري فاكتورهایي ماننـد توزیـع ميـاني بـار ،،ذخيـرۀ
باقيمانده در بدنۀ آبي متص بههم ،رطوب حوضـه ،ضـخام
آبخوا اشباع یا عمق نفـوذ رودخانـه در داخـ آبخـوا باشـد.
همچني جریا پایه ممي اس بر اثر عواملي مثـ بـار ،و
تبخيرـ تعر داراي تغييرات فصلي باشد ] 3و .[4
یك شاخۀ خشييديي بـهعنـوا قسـمتي از هيـدرويراف
شناخته ميشود كه از پيك جریا یـا از نقطـهاي روي شـاخۀ
پایي روندۀ هيدرويراف شروع ميشود كـه منطبـق بـا توقـ
بار ،اس و تا زماني ادامه دارد كه دبي یا بار ،افـ ایش یابـد
] .[4شـي منحنـي خشـييديي تحـ تـأثير خصوصـيات
هيدرودینامييي آبخـوا ماننـد هـدای هيـدرولييي ،ضـریب
ذخيره ،شيب هيدرولييي و خصوصيات يئومورفولويیيي حوضۀ
آبخيـ از قبيـ يئـومتري ،شـيب و طـول رودخانـه اسـ .
تأثيريذاري فاكتورهاي مختلـ سـبب پيچيـدهشـد شـاخۀ
خشييديي ميشود.
براي مدلسازي شاخۀ خشييديي راه ح اسـتاندارد و
مدوني وجـود نـدارد .بـهطـوري كـه برخـي محققـا آ را
بهصورت تحليلي و برخي دیگر بهصورت تجربي مدلسازي
كردهاند ] 5 ،3و .[6
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با توجه به پژوهشهاي انجامشده ،استفاده از معادلۀ سـادۀ
تواني نميتواند بهخوبي منحنـي خشـييديي را تحـ دامنـۀ
وسيعي از جریا ها مدلسـازي كنـد ،بنـابرای بایـد بـهدنبـال
روابطي بود كه بتواند منحني خشييديي را بهصورت غيرخطي
یا مفهومي توسط بيش از یـك مخـ مـدلسـازي كنـد كـه
زما هاي پاسـ متفـاوت دارنـد ] 3و  .[5نخسـتي مطالعـات
مختص به شاخۀ خشييديي برمييردد به تحقيقات بـوزین
( )1877كه یكسري كارهاي تئوریيي روي مياني م زهيشـي
آبخوا انجام داد .مور ( )1997به بررسي عمليـرد مـدلهـاي
مختل تكمخ ني (شام مدل خطي ،ذخيرۀ تـواني ،ذخيـرۀ
روانــاب غيــرخطــي) و ينــدمخ نــي (مــدل مخــاز مــوازي و
سریالي) در حوضۀ  South Creekآمریيا با مساح  17هيتار
اقدام كرد .نتایج نشـا داد مـدلهـاي ينـدمخ نـي عمليـرد
بهتري نسب بـه مـدلهـاي تـكمخ نـي دارنـد ] .[1يـمم
( )1999كارایي دو مدل كوتانـ و مایلـ را در مـدلسـازي
خشييديي در منطقۀ كوئي لند و نيـوسـوول اسـتراليا بررسـي
كــرد .نتــایج پــژوهش او نشــا داد هــي يونــه رابطــهاي بــي
پارامترهاي مدلهـاي مختلـ و دبـي شـروع وجـود نـدارد و
كمتـری و بيشــتری مقـادیر بــهدسـ آمــده بـراي پــارامتر a
بــهترتيــب  1/62و  3/24بودنــد ] .[12دونــدل و هميــارانش
( )2003كارایي دو رو ،مایل و بـوزین را در مـدلسـازي
شاخۀ خشييديي یك يشمه در كشور عما بررسـي كردنـد.
نتایج تحقيق آنها نشـا داد در حـالتي كـه در آبخـوا جـ
عمودي جریا غالب باشد ،رابطۀ مایل و زماني كه ج افقـي
جریا غالب باشد ،رابطۀ بوزین عمليرد بهتري دارند ].[7
هدف از پـژوهش حاضـر مـدلسـازي خشـييديي در
ایستگاه شاهمختار بر رودخانۀ بشار در اسـتا كهگيلویـه و
بویراحمد بود .بهطور خالصه ،در ای پـژوهش اهـداف زیـر
پيگيري شد .1 :بررسي روند دادههاي دبي رودخانـۀ بشـار؛
 .2تعيي بهتری رابطۀ ذخيرهـ خروجي و تعيي خطي یـا
غيرخطي بود رابطۀ دبيـ ذخيره در حوضۀ مطالعـهشـده؛
 .3بهدس آورد یك ثاب خشييديي واحد براي حوضـه و
 .4برآورد عدم قطعي مدلهاي خشييديي جریا .
مواد و روشها
منطقۀ مطالعهشده

حوضۀ آبری رودخانۀ بشار از زیرحوضههاي كارو اس كـه از
كوههاي سميدا واقع در استا فارس سريشـمه مـيييـرد و
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سرانجام به رودخانۀ مـاربر مـيپيونـدد و رودخانـۀ خرسـا را
تشــيي مــيدهــد .حوضــۀ آبریــ رودخانــۀ بشــار تقریبــا
مستطي شـي بـا طـول حـدود  100كيلـومتر اسـ كـه در
محدودۀ طولهـاي جغرافيـایي  51○05′تـا  51○53′شـرقي و
عرضهاي جغرافيایي  30○16′تا  31○02′شمالي قـرار يرفتـه
اس  .بيشتری ارتفاع حوضه  4437متر از سطح دریا (قلۀ دنـا)
و كمتری آ  1357متر و ارتفاع متوسط آ  2199متر اس .
حوضۀ آبری رودخانۀ بشـار بسـيار مرتفـع و كوهسـتاني اسـ
بهطوري كه در زمستا ها همۀ حوضه پوشـيده از بـرف اسـ .
پوشش يياهي محدوده را بيشتر در مناطق مرتفـع درختـا و
درختچههاي بومي ناحيۀ زايـرس و در منـاطق پسـ عمـدتا
زمي هاي كشاورزي تشيي ميدهد.
بررسي روند

ابتدا بـا اسـتفاده از رو ،مرسـوم مـ ـ كنـدال كـه در آ
خودهمبستگي در نظر يرفته نمـيشـود (رابطـۀ  )1وجـود
روند بررسي شد .در ای آزمو با فرض  H0دادههـا از یـك
سري يرفته شدند كه مستق و توزیع یيسا دارد .مراح
آزمو م ـ كندال بهصورت معادلههاي زیر اس :
 x i ),

()1

كه واریان

()5

j

i 1 j  i 1

 1, x  0

where .sgn( x )  0, x  0
 1, x  0


فرایند از رابطۀ  2تعيي ميشود:
1

N (N  1)(2N  5)  t i (t i  1)(2t  5) 
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m
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كه در آ  mتعداد دستهها با دادههـاي يـرهدار و  tiتعـداد
داده هاي يرهدار در هر دسته  mاس  .در نهای  ،ضـریب z
م ـ كندال از رابطۀ  3محاسبه شد:
()3

(s  1) /  s , ifs  0

z  0, ifs  0
(s  1) /  , ifs  0
s

آمده بـا رابطـههـاي یادشـده بـا مقـادیر z

مقدار  zبهدس
بهدس آمده از جدول توزیع نرمال استاندارد با سطح اطمينـا
مد نظر مقایسه شد .ينانچه  zمحاسباتي ب رگتر از  zجـدول
باشد فرض صفر مبني بر نبود روند با سطح اطمينا مـد نظـر
رد ميشود .در صورت وجود روند مقادیر  zمثب نشا دهنـدۀ
روند مثب و مقادیر منفي  zنشا دهندۀ روند منفي اس .
در يام بعدي با استفاده از سه رویيرد ارائهشده توسـط و
اســترو( ( ،)1995حامــد و راو ( )1998و یــو و هميــارانش
( )2002خودهمبستگي در بررسي رونـد لحـا شـد ] 9 ،8و
.[10
براي حذف تأثير خودهمبستگي در سريهـاي سـاليانه
رو pre_whitened ،بهصورت رابطۀ  4توسط و اسـترو(
( )1995ارائه شده اس ]:[8
()4
Y t  X t  r1X t 1
در ای رابطه  r1مقادیر خودهمبستگي در تـأخير اول و
 Xtدادۀ مشاهداتي در زما  tاس  .پ از بـهدسـ آورد
مقادیر باقيماندهها ( ،)Ytتسـ مـ ـ كنـدال روي مقـادیر
بـاقيمانــدههـا صــورت يرفـ  .حامــد و راو ( )1998تــأثير
خودهمبستگي را از طریق تعيـي انـدازۀ بهينـه و اصـال
واریان محاسباتي م ـ كنـدال از بـي بردنـد ] .[9انـدازۀ
بهينۀ نمونۀ واریان اصالحي با استفاده از رابطههاي ()19
و ( )20تعيي شد:

n 1
2
(n  k )(n  k  1)(n  k  2)rkR

n (n  1)(n  2) j 1

n
*n

()6
در ای رابطهها  rkRمقدار خودهمبستگي رتبـههاسـ .
یو و هميارانش ( )2002براي حذف تـأثير خودهمبسـتگي
بر دادههاي ساالنه ،الگـوریتم ينـدمرحلـهاي زیـر را ارائـه
دادند ] :[10ابتدا با استفاده از رو( TSA ،رابطۀ  )7شيب
روند در سري دادهها تخمي زده ميشود ] .[11اير شـيب
برابر صفر باشد ل ومي براي ادامۀ آنالي روند نيسـ  ،و ايـر

n n *  1

) V * (S ) V (S

صفر نباشد ،فرض ميشود كه روند خطي اسـ و رونـد بـا
استفاده از رابطۀ  8از بي ميرود:
()7

)

X j X l
j l

( b  Median

X t'  X t Tt  X t  bt

()8
كه در آ  bشيب روند و  Xlمشاهده  lاس .
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مقدار خودهمبستگي مرتب اول سري بـدو رونـد

' X tمحاســبهشــده و ســم مقــدار ضــریب خودهمبســتگي
مرتبۀ اول ) AR(1از دادهها حذف ميشـود .ایـ رو ،حـذف
خودهمبستگي بعد از حذف رونـد بـهعنـوا رو)TFPW( 1،
اس  .باقيماندهها بعد از حذف روند باید یك سري مسـتق را
تشيي دهند.
'
'
'
()9
Y t  X t  rX t 1
در يام بعد مقادیر روند حذفشـده در يـام نخسـ بـا
مقادیر باقيماندهها جمع ميشود:
()10
Y t Y t ' T t
در نهای  ،آزمـو مـ ـ كنـدال روي سـري  Ytاعمـال
ميشود.
انتخاب شاخۀ خشکیدگي

در مدلسازي شاخۀ خشييديي ابتدا نياز اس تـا قطعـات
خشييديي تعيـي و جداسـازي شـوند .در ایـ پـژوهش
منظور از شاخۀ خشييديي آ قسم از هيدرويراف اس
كه از دبي پيك شروع شده اس و تا زماني ادامـه دارد كـه
دبي اف ایش ميیابد .همچني منظور از قطعات خشييديي،
آ قسم از شاخۀ خشييديي اس كـه برخـي از مقـادیر
دبي آ حذف و آمادۀ تج یه و تحلي و بـراز ،مـدلهـاي
مختل اس .
یيي از مسائ مهـم در بررسـي منحنـي خشـييديي،
تعيي نقطۀ شروع و دوام خشييديي اس  .در حال وجود
یك مخ خطي مقادیر بهدس آمده خشييديي مستق از
جریا یا زما شروع اس و انتخاب یك قطعۀ خشييديي
بهساديي انجام ميشود .در عم ایـ حالـ كمتـر اتفـا
ميافتد و براي تعيي خشييديي از دادههاي دبي متـوالي
رو ،مـدوني وجـود نـدارد .بـدی منظـور بـراي تعيـي
شاخههاي خشييديي ابتدا از دادههاي دبي و بار ،بهطور
همزما استفاده ميشود .بـراي یـك حوضـه ،دبـي شـروع
ميتواند ثاب یـا متغيـر باشـد .همچنـي بسـته بـه تعـداد
قطعات خشييديي در نظر يرفتهشده ميتوا یك یا ينـد
دبي شروع در نظر يرف  .در حال دبي شروع ثابـ مقـدار
دبــي ابتــداي خشــييديي بــهعنــوا دبــي شــروع انتخــاب
مـيشـود .در حالـ دبـي شـروع متغيـر ،هماننـد سـایر

1. trend-free pre-whitening

پارامترهاي منحني خشييديي مقدار دبي شروع بـهعنـوا
یك پارامتر در نظر يرفته و مقدار آ بهينهسازي ميشـود.
معموال بهمنظور كاهش تأثير رواناب سطحي قسم ابتدایي
دورۀ خشييديي در نظر يرفته نميشود و در برخي مواقـع
قسم انتهایي آ براي جلوييري از تأثير بار،هاي بعدي
در نظر يرفته نميشود كه ای تعداد روز متناسب با پاسـ
حوضه اس ].[3
حذف ای تعداد روز بهدلي آ اس كه از ورود دادههـایي
كه بهطور مستقيم متأثر از بار ،هسـتند در تج یـه و تحليـ
جلوييري شود ] .[1با توجه به نتایج سایر پـژوهشهـا در ایـ
پژوهش تعداد روزهاي حذفي دو روز در نظـر يرفتـه شـد ] 2و
 .[5براي براز ،و برآورد پارامترهاي مـدلهـاي مختلـ نيـاز
اس تا شـاخۀ خشـييديي دوامـي بيشـتر از یـك تعـداد روز
مشخص داشته باشد .در تحقيقات تاالكسو ( )1988حـداق
دوام را برابر هف روز ،يریفيت و هميـارانش ( )1997برابـر
 ،14مـور ( )1997برابـر پــنج روز ،و ويـول و كــرول (،)1992
يمم ( )2003و ری و هميارانش ( ،)2004برابـر ده روز در
نظــر يرفتنــد ] 16 ،15 ،3 ،2 ،1و  .[17بــر ایــ اســاس ،در
تحقيق حاضر حداق دوام شاخۀ خشـييديي برابـر ده روز در
نظر يرفته شد.
برازش مدلهای مختلف

پ از تعيي قطعات خشييديي اقدام به براز ،مدلهـاي
مایل (رابطۀ  ،)11بارن (رابطۀ  ،)12بوزین (رابطـۀ ،)13
هورت (رابطۀ  ،)14دراگ (رابطۀ  ،)15كوتان (رابطۀ )16
و مخ تواني (رابطۀ  )17شد:
at
()11
Qt  Q0e
()12
()13

Qt  Q0i e ai t
Q0
(1  at )2

Qt 

()14

Qt  Q0e at
Q0
Qt 
(1  at )n

()16

) Qt  Q0[1  (n  1)t ]n (1n
Q0
Q
) (1  Q0t

()15

()17

m

در ای روابط  Qtمقـدار دبـي در زمـا  Q 0 ،tمقـدار
دبي در شروع خشييديي t ،زما از شروع خشـييديي بـه
روز n ، a ،و  پارامترهاي مدلهاي مختل هستند .ابتـدا
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با لگاریتمييري از دادههاي دبي قسم هاي مختلـ قطعـات
خشييديي (در مدلهاي ينـدمخ نـي) تعيـي شـد .سـم
روابــط هــریــك از مــدلهــا در نــرماف ـ ار اكس ـ نوشــته و بــا
درنظريرفت معيار جمع مربعات خطا پارامترهـاي هـریـك از
مدلها با استفاده از  Solverنرماف ار اكس بهينهسازي شد.
پــ از بــراز ،مــدل مناســب بــه هــریــك از قطعــات
خشييديي بهمنظور براز ،مدل خشييديي واحد حوضه ،در
رو Matching straip ،همـۀ قطعـات خشـييديي روي یـك
نمودار با هم ترسـيم و بـهصـورت بصـري تـابعي كـه بهتـری
براز ،را به دادههاي مشاهداتي داش بهعنوا بهتـری مـدل
انتخاب شد .در رو ،مور ( )1997همـۀ قطعـات خشـييديي
در یك ستو قرار يرفته و با درنظريرفت مقادیر دبـي شـروع
مشاهداتي و معيار جمع مربعات خطـا مقـادیر پارامترهـاي آ
بهينه شد ].[1
پ از براز ،هریك از مدلهـا و تخمـي پارامترهـاي
آنها آنالي عدم قطعي انجـام يرفـ (در ایـ پـژوهش از
رو ،يلو استفاده شد) .بدی منظور هيدرويراف یك سـال
انتخاب و دامنۀ عدم قطعي برآورد شد .بـهمنظـور بـرآورد
دامنۀ عدم قطعيـ بـا اسـتفاده از رو ،يلـو مراحـ كـار
بهشر زیر اس :
 .1با درنظريرفت تابع توزیع یينواخ بهعنوا توزیـع
پيشي  ،اقدام به شبيهسازي مجموعه پارامترهـا بـه تعـداد
زیاد شد.
 .2مجموعه پارامترهاي توليـدشـده در يـام قبـ را در
مــدل قــرار داده و بــا درنظــريــرفت مقــادیر معيــار نــا،ـ
ساتيلي بهدس آمده مجموعه پارامترها را به پارامترهـاي
كارآمد و ناكارآمد تقسيم شدند.
)  Xˆ i

()18

m

i

 (X
i 1
m

)  (X i  X

ME  1 

i 1

كه در آ  :MEضریب كارایي مدل X ،ميـانگي مقـادیر
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دبي اندازهييريشده Xˆ i ،مقـدار دبـيiام بـرآوردي و X i

مقدار دبي  iام مشاهداتي و  mتعداد دادههاي دبي هستند.
 .3با استفاده از رابطۀ ( )19براي هر مجموعه پارامترها
یك وز احتماالتي محاسبه شد:
) L (i

()19

N

)

k

 L (

Wi 

k 1

كــه  Nتعــداد مجموعــه پارامترهــاي رفتــاري ) L(θiتــابع
احتمال براي پارامتر  θiاس .
 .4بــا اســتفاده از وز هــاي احتمــاالتي پارامترهــاي
رفتاري ،تابع توزیع تجمعي تعيـي و يـار هـا و فواصـ
اطمينا مشخص ميشود.
معیارهای ارزيابي

در هر مرحله براي مقایسۀ مدلهاي مختلـ از معيارهـاي
( RMSEميانگي مربعات خطا) و معيـار ( AAREمتوسـط
مقادیر مطلق خطاي نسبي) استفاده شد:
()20

1 n
 (Qt0  Qtc )2
n i 1

RMSE 

1
N

AARE 

Qt0  Qct
100
Qt0

()21

n


i 1

كه در آ  nتعداد دادهها Qt0 ،دبي مشـاهداتي و  Qctدبـي
شبيهسازيشده اس .
نتايج و بحث
بررسي روند

در شي  1مقادیر دبي ساالنه و خـط سـ بـراي ایسـتگاه
مطالعه شده آورده شده اس  .مالحظه ميشود در ایسـتگاه
مطالعه شده روند بسيار ج ئي اف ایشي وجود دارد (در ایـ
ایستگاه مقدار شيب س برابر با  0/0882بهدس آمد) .در
جدول  1نتایج مختص به آزمو هـاي مختلـ آورده شـده
اس  .با توجه به نتایج ای جـدول هـي یـك از رو،هـاي
بررسي شده روند معناداري را بـراي ایسـتگاه بررسـيشـده
تشخيص ندادند.

جدول  .1نتايج آزمونهای مختلف کندال در ايستگاه شاهمختار
MK
اِيستگاه

R

P

Z

شاهمختار

0/1148

0/6664

0/4311

MK-VCA
Z
P
0/6664

0/4311

MK-PW

TFPW
P

Z

P

Z

0/9037

0/121

0/9037

0/121

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،3شمارۀ  ،4زمستان 1395

562

شکل  .1مقادير دبي مشاهداتي و شیب خط سن در ايستگاه

شکل  .2هیدروگراف ساالنۀ ايستگاه شاهمختار در سال آبي

شاهمختار

1354ـ 1355

تعیین ضرايب خشکیدگي قطعات خشکیدگي

هما طور كه بيا شد ابتدا با رسـم هيـدرويراف سـاالنه ،بـه
تعيي و انتخاب قطعات خشييديي اقدام شد .معمـوال در هـر
سال یك شاخۀ خشييديي اصـلي وجـود داشـ كـه از دوام
زیادي برخوردار و نشا دهندۀ منابع ذخيره شام ذخایر برفـي
و یخچــالي و آبخــوا هــاي عميــق حوضــه بــود .در شــي 2
نمونهاي از شاخۀ خشييديي مخـتص بـه سـال آبـي 1354ـ
 1355آورده شــده اســ  .ســایر خشــييدييهــا دوام كــافي
(حــداق  10روز) نداشــتند و تخمــي مقــادیر پارامترهــاي
مختل ممي نبود.
پ از تعيـي قطعـات خشـييديي بـه هـر یـك از آنهـا،
مدلهاي مختلـ بـراز ،داده و مقـادیر پارامترهـاي آنهـا بـا
درنظريرفت معيار جمع مربعات خطـا بـرآورد شـدند .همـا
طور كه در قسم قب بيا شد در مـدلسـازي خشـييديي
یك پارامتر مهم مقـدار دبـي ثابـ اوليـه شـروع خشـييديي
اس  .در ای رابطه فقط در پـژوهش يـمم ( )1999صـریح
بيا كرده اس كه دبي اوليـۀ بهينـهسـازي شـده و در سـایر
پژوهشها ای مسئله بيا نشده اس ] .[12با توجـه بـه ایـ
مسئله پارامترهاي مدل در دو حال بررسي شد :الـ ) مقـدار
دبي شروع هما مقدار دبي مشاهداتي هيدرويراف يرفته شـد
و ب) دبي شروع بهينه شد.
بهمنظور شناسایي رفتار خشييديي جریا و تعيي تعداد
منـــابع تغذیـــهكننـــدۀ قطعـــات خشـــييديي روي كاغـــذ
نيمهلگاریتمي ترسيم شدند .در ای حال هر خط نشا دهندۀ
منبع تغذیۀ متفاوت اس  .در حوضۀ بررسيشده مشاهده شـد
در اغلب سالهـا بـراي شـاخۀ خشـييديي سـه خـط راسـ
ميتوا براز ،داد .در شي  3نمونـهاي از هيـدرويرافهـاي

مشاهداتي در ایستگاه مطالعـهشـده و تعـداد خطـو بـراز،
دادهشده (با استفاده از رو ،بارن ) آورده شده اس .
پ از تخمي پارامترهاي مدلهاي مختل با اسـتفاده از
معيارهاي ارزیابي عمليرد آنها با یيدیگر مقایسـه شـد .پـ از
براز ،مدلهاي مخـ غيـرخطـي شـام مـدلهـاي دراگ،
كوتان و ویتنبرگ مشاهده شد شي تـابع بـراز ،دادهشـدۀ
آنها كامال شبيه هم هسـتند .بـا دقـ بيشـتر در روابـط ایـ
مدلها مشاهده شد هریك از ای مدلها را بـا كمـي عمليـات
جبري ميتوا به یيدیگر تبدی كرد .بنابرای  ،در ای تحقيـق
فقط پارامترهاي مدلهاي دراگ و كوتان تخمي زده شـدند
و مدل ویتنبرگ بررسي نشد.
در جدول  2عمليرد مدلهاي مختل با توجه بـه مقـادیر
 AARE ،RMSEو مجمــوع مربعــات خطــا بــراي شـــاخۀ
خشييديي در ایـ ایسـتگاه آورده شـده اسـ  .بـا توجـه بـه
عمليرد مشابه دو مدل دراگ و كوتانـ فقـط رو ،دراگ در
مقایس ـۀ مــدلهــا اســتفاده شــد .در ای ـ جــدول رتب ـۀ ی ـك
بدی معناس كه در بي همۀ مدلها مـدل مـد نظـر بهتـری
عمليرد را داشته اس  .در هر سلول منتهـي بـه مـدل و رتبـه
تعداد دفعاتي كه مدل رتبۀ مد نظر را داشته ذكر شـده اسـ .
در ای ایستگاه در طول دورۀ آمـاري بررسـيشـده  14شـاخۀ
خشييديي بلندمدت مناسب تشخيص داده شد .بـا توجـه بـه
جدول  1مالحظه ميشود مدل دراگ بهتـری عمليـرد را بـه
خود اختصاص داده اس و بعد از آ بهترتيب مدلهـاي بـارن
و هورت قرار دارنـد .بـدتری عمليـرد نيـ مخـتص بـه مـدل
بوزین  ،مخ تواني و مایل اس  .ای در حالي اس كـه در
تحقيقـات مـور ( )1997و اميـ و هميـارانش ( )2004رو،
بارن عمليرد بهتري نسب به مدلهاي بـا مخـ غيـرخطـي
داشته اس ] 1و .[13
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شکل  .3برازش روش بارنز در ايستگاه شاهمختار

جدول  .2عملکرد مدلهای مختلف مدلسازی شاخۀ خشکیدگي در ايستگاه شاهمختار

مایل
بارن
بوزین
هورت
دراگ
مخ تواني

1

2

3

4

5

6

0
3
0
4
7
0

0
3
3
0
6
2

0
2
5
3
1
3

0
4
1
7
0
2

2
2
5
0
0
0

12
0
0
0
0
2

در جدول  3برخي پارامترهاي آماري (ميانگي  ،كمتـری ،
بيشتری و انحراف معيار) مقادیر ضرایب بـهدسـ آمـده بـراي
ایستگاه مطالعهشده آورده شده اس  .در ای جدول منظـور از
 A2 ،A1و  A3پارامترهاي مدل اس  .بـهطـور مثـال ،در مـدل
بارن منظور مقادیر ضرایب بـراي سـه خـط بـراز ،دادهشـده
اس  .در ای جدول منظور از یك مربو به حالتي اسـ كـه
برآورد پارامترها با درنظريرفت دبي مشاهداتي بهعنـوا دبـي
شروع صورت يرفته و  2مخـتص بـه حـالتي اسـ كـه دبـي
شروع بهينه شده اس  .براي رو ،بارن  ،ناتـا و مـك ماهـا
( )1990دامنه (0/2ـ  )0/8براي روانـاب سـریع0/7( ،ـ )0/94
زیر قشري و (0/93ـ  )0/995آب پایه بـهدسـ آوردنـد ][14

كه با مقایسۀ مقادیر متوسط  Kبراي سه خط براز ،دادهشده
كه برابر  0/985 ،0/963و  0/993بهدس آمد ،ميتـوا دیـد
كه هي یك از ضرایب بهدس آمده در بازۀ رواناب سریع و زیـر
قشري قرار نميييرند .بنابرای  ،مقادیر ضرایب بهدس آمـده را
ميتوا به سایر مخاز مانند برف ،ی و مخاز آب زیرزمينـي
نسب داد.
در شــي هــاي  4و  5عمليــرد مــدلهــاي مختلـ در
ایستگاه شاهمختار در سال آبـي 1357ـ  1358آورده شـده
اس كه در آ عمليرد مدلها بهترتيب عبارتاند از :دراگ
(ویتنبرگ و كوتان ) ،بـارن  ،هورتـو  ،مایلـ  ،بـوزین و
مخ تواني.
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جدول  .3پارامترهای آماری ضرايب روشهای مطالعهشده در ايستگاه شاهمختار
روش

مایل

بارن
بوزین

هورتو


1

2

1
كوتان



2

مخ



1

تواني











0/0153
0/0098
0/0280
0/0049
0/0171
0/0120
0/0280
0/0048








0/6793
0/8971
0/5533
0/1130
0/5735
0/7898
0/4013
0/1283









0/0073
0/0030
0/0150
0/0036
0/0071
0/0026
0/0140
0/0034

















دراگ



پارامتر
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار

A1
0/0204
0/0150
0/0260
0/0039
0/0151
0/0100
0/0190
0/0029
0/0383
0/0210
0/0580
0/0119
0/0337
0/0200
0/0550
0/0109
0/0237
0/0379
0/0129
0/0070
0/0220
0/0319
0/0126
0/0059
0/1141
0/2136
0/0359
0/0558
0/2157
0/5067
0/0538
0/1404

A2

A3

روش

2

پارامتر
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار
ميانگي
حداق
حداكثر
انحراف معيار

A1
0/0447
0/1049
0/0075
0/0302
0/0428
0/1097
0/0099
0/0333
0/0013
0/0024
0/0006
0/0006
0/0035
0/0321
0/0006
0/0082
0/0140
0/0278
0/0044
0/0087
0/0157
0/0285
0/0006
0/0085

A2
1/7543
4/0293
1/0549
0/9331
1/7132
3/1316
0/9803
0/6893








6/6536
17/8613
1/3302
5/3975
15/4925
163/8978
1/4694
42/8139

شکل  .4عملکرد مدلهای دراگ ،مايلت و بوزينس در ايستگاه

شکل  .5عملکرد مدلهای بارنز ،هورتون و مخزن تواني در

شاهمختار در سال آبي 1357ـ 1358

ايستگاه شاهمختار در سال آبي 1357ـ 1358
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پارامترهاي رفتاري و غيررفتاري براي همۀ مدلها برابـر 0/97
قرار داده شد .دو رو ،دراگ و كوتانـ كـه در قسـم هـاي
قب مشابه هم عم كرده بودند در ای قسـم نيـ عمليـرد
یيساني در برآورد دامنۀ عدم قطعيـ  95درصـدي داشـته و
دامنۀ عدم قطعي  95درصدي آنها شبيه یيدیگر بود .در ایـ
دو رو ،دامنۀ عدم قطعي برآوردي بهيونهاي بـود كـه هـي
دادۀ مشــاهداتي خــار از دامنــۀ عــدم قطعيـ  95درصــدي
نيس ـ  .در ســه رو ،دیگــر دامنــۀ عــدم قطعي ـ بــرآوردي
بهيونهاي بود كه برخي از دادههاي مشاهداتي خـار از دامنـۀ
عدم قطعي  95درصدي قرار يرفتند .در دو رو ،هورتـو و
بــوزین هــم دادههــاي مشــاهداتي ابتــدا و هــم دادههــاي
مشاهداتي انتهـاي شـاخۀ خشـييديي خـار از دامنـۀ عـدم
قطعي بود در حالي كه در رو ،مخ تواني فقـط دادههـاي
ابتداي شاخۀ خشييديي خار از دامنۀ عدم قطعي  95بـود.
بهطور كلي ،در همۀ مدلهاي بررسيشده مـيتـوا دیـد كـه
دامنۀ عدم قطعي برآوردي خيلي كويك اس .

تعیین ضرايب خشکیدگي واحد برای حوضه

براي تعيي خشـييديي واحـد از سـه رو ،متوسـطييـري از
مقـــادیر خشـــييديي ،رو Matching straip ،و رو ،مـــور
( )1997استفاده شد ] .[1در رو Matching straip ،روي یـك
يراف قطعات خشييديي طوري روي هم اندازي ميشـوند كـه
قسم انتهایي آنها همپوشاني داشته باشد و سم یك منحنـي
به آنها بـراز ،داده مـيشـود .در شـي  6منحنـي Matching
 straipایستگاه مطالعهشده آورده شده اس .
در جدول  4مقادیر ضریب خشييديي واحد ایستگاه كـه بـا
اســــتفاده از دو رو Matching Stripe ،و مــــور ()1997
بهدس آمده ارائه شده اس ] .[1با اسـتفاده از روMatching ،
 Stripeفقـط مــيتــوا قسـم انتهــایي شــاخۀ خشــييديي را
مدلسـازي كـرد یعنـي آ قسـم از شـاخۀ خشـييديي كـه
مختص به آبهاي زیرزميني اس  .مالحظـه مـيشـود در ایـ
ایستگاه اختالف نسبتا زیـادي بـي مقـدار ضـریب خشـييديي
مربو به قسم انتهایي قطعـۀ خشـييديي محاسـبهشـده بـا
رو ،بـــارن (مقـــدار  )0/0058و)0/010 ( Matching striap
وجود دارد .همچني با مقایسۀ نتایج بهدس آمـده از رو،هـاي
مور ( )1997و  Matching Stripeبا نتایج متوسطييري هر یـك
از مقادیر خشييديي ،مشاهده مـيشـود بيشـتری اخـتالفهـا
مختص به ضرایب  A2كوتان و  A1مخ تواني اس .
نتايج برآورد عدم قطعیت

در شي  7نتایج مختصبه آنالي عـدم قطعيـ بـا اسـتفاده از
رو ،يلــو آورده شــده اس ـ  .در ای ـ رو ،تعــداد مجموعــه
پارامترهــاي نمونــهبــرداريشــده برابــر  15هــ ار و آســتانۀ

شکل  .6منحني  Matching straipايستگاه شاهمختار

جدول  .4مقادير ضرايب کلي روابط مختلف با استفاده از دو روش مور ( )1997و  Matching stripeدر ايستگاه شاهمختار

رو ،مور 1997

روش

A1

A2

A3

بارن
مایل
بوزین
هورتو
دراگ
مخ تواني
كوتان

0/03038

0/01446

0/00580

0/01930





0/02429


0/65303




0/03995

1/43533



0/00495


3/29719




0/0100





Matching straip

0/11648

0/01739
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نتیجهگیری
در ای ـ پــژوهش از مــدلهــاي مختل ـ بــراي مــدلســازي
خشييديي رودخانۀ بشار در ایستگاه شاهمختار اسـتفاده شـد.
نتایج نشا داد عمليرد مدلها بهترتيـب عبـارتانـد از :دراگ
(ویتنبرگ و كوتان ) ،بارن  ،هورتو  ،مایل  ،بوزین و مخـ
تواني .در رو ،بارن با توجه به مقادیر ضریب خشـييديي ()k
بهدس آمده در حال قطعات خشييديي آخر سال هـي یـك
از ضرایب خطو براز ،دادهشـده در دامنـۀ روانـاب سـریع و
زیر قشري قرار ندارد و در ای حوضـه سـایر مخـاز تغذیـه از
قبي برف و یخچال سبب ایجاد خشييديي جریا ميشوند.

در بيشتر موارد عمليرد مدلها در حـالتي بهتـر بـود كـه
دبي اوليه بهينه شود نسب به حالتي كه دبي اوليه دبي شروع
هيدرويراف در نظر يرفته شود .در ای پژوهش عمليـرد رو،
مور ( )1997نسبتا خوب بود و استفاده از آ براي مدلسـازي
خشييديي كلي حوضه پيشنهاد ميشود.
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