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 ۱۶۵    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 
تحليل فراواني منطقه اي سيالب به روش هيبريد در شرق و شمال شرق 

 ٢و١ايران
 
 

 ٦مرضا زهتابيان      غال            ٥      عبدالرسول تلوري        ٤روحاني       حامد      ٣محسن محسني ساروي   

 

 چكيده

اين روش براي غلبه بر مشكالت . استهيبريد اي سيالب در مناطق خشك و نيمه خشك روش  ها در تحليل منطقه يكي از روش

هدف از اين تحقيق . ستها، مناسب ا كافي در ايستگاهنبود آمار يا  هاي هيدرومتري كم و  با تعداد ايستگاهها هكمبود آمار در منطق

وش سيل شاخص  از ريادشده ارزيابي روش براي كه استبرآورد دبي اوج در شرق و شمال شرق ايران براي بريد هيآزمون روش 

هاي  اي با دوره برگشت  لحظهبيشينه دبي دارهايمق) توزيع لوگ پيرسون(با انتخاب بهترين تابع توزيع منطقه اي .استفاده شده است

اين متغيرها شامل مساحت، ارتفاع . ندشدكار بردن تجزيه تحليل عاملي متغيرهاي مستقل و با اهميت تعيين  هبا ب. دشمختلف برآورد 

مناطق همگن هيدرولوژيك در روش سيل شاخص با استفاده از روش . ستتراكم زهكشي و بارندگي متوسط ساليانه امتوسط، 

  . همگن ارائه گرديدهاي هي برا ي منطقيها سپس دو دسته مدل براي كل منطقه و مدل. اي تعيين شد تجزيه و تحليل خوشه

اي سيالب طبق روش هيبريد  هاي منطقه سپس مدل .گن تقسيم شدبندي بر اساس مساحت به سه گروه هم در روش هيبريد گروه

در مرحله بعد براي بررسي اعتبار دو روش هيبريد و سيل شاخص، آزمون خطا انجام گرفت،  مقايسه، نشان داد فقط در . تعيين شد

رد ولي در دو ايستگاه شش ايستگاه فريزي در دوره بازگشت باالتر از ده سال، روش سيل شاخص از روش هيبريد دقت بيشتري دا

  .ها دقت بيشتري دارد طراز و شصت دره، روش هيبريد نسبت به روش سيل شاخص در تمامي دوره بازگشت

 

سيل شاخص، مناطق همگن، تجزيه و تحليل عاملي، تجزيه و  روش هيبريد،, شرق وشمال شرق ايران :هاي كليدي واژه

 .اي تحليل خوشه

                                                 
 ۲۲/۲/۸۲: ، تاريخ تصويب نهايي۲۴/۱۱/۸۰:  تاريخ دريافت‐١

 . اين طرح با حمايت هاي مالي معاونت پژوهشي دانشگاه تهران انجام شده است-٢
  (E-mail: saravi@nrf.ut.ac.ir) دانشيار دانشكده منابع طبيعي دانشگاه  تهران‐٣
 كارشناسي ارشد بيابانزدايي دانشگاه تهرانآموخته   دانش‐۴

  دانشيار پژوهشي مركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري‐۵

  استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران‐۶
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 مقدمه

 آمار بدون با آمار محدود يا هايي هنطقي اوج در مببرآورد د
ل مهم در مديريت منابع آب و طراحي ييكي از مسا

اي  يك مسأله اساسي در تحليل منطقه .استهاي آبي  سازه
يابي براي تخمين  نياز به برون هاي مرسوم، سيالب در روش

هاي با دوره بازگشت بزرگتر است كه بر اساس روابط  دبي
 تواند منشأ د كه اين مسأله خود ميگير اي صورت مي منطقه

 در روش هيبريد با تركيب آمار خطااين  .خطاي بزرگي شود
هاي همجوار و همگن كه با استفاده از  ناقص ايستگاه

،  تا اند فاكتورهاي مؤثر بر دبي سيالب استاندارد شده
داده هاي بزرگ و كوچك با هم . يابد حدودي كاهش مي
شود و   پايداري توليد ميو آمار مركب تركيب مي شوند

 .هاي آماري بهتر صورت گيرد شود برازش توزيع باعث مي
اي سيالب مطالعات زيادي صورت  رابطه با تحليل منطقه در

. توان به بعضي اشاره نمود گرفته كه از آن جمله مي
براي اولين بار روش هيبريد را براي ) ۱۹۹۰(جالمارسون

نوب غربي ايالت اي سيالب در ج مطالعه روابط منطقه
اي سيالب  كار برد، در اين روش روابط منطقه همتحده ب

      پتي اليك . براساس عوامل سطح و ارتفاع تعيين شدند
، بيشينههاي  منظور بررسي روابط بين جريان هب) ۱۹۹۴(

اي در پنج منطقه  بارندگي و عوامل سطح حوضه، مطالعه
 گرفت كه سطح كوهستاني در غرب آمريكا انجام داد، نتيجه

حوضه و متوسط ساالنه بارندگي از مهمترين عوامل مي 
اي سيالب را به دو  منطقه آناليز) ۱۳۷۴(هنربخش . باشند

روش سيل شاخص و رگرسيون چندگانه در حوزه هاي 
به اين نتيجه رسيد كه  آبخيز درياچه نمك انجام  داد و

فقط در دوره بازگشت صد ساله، روش رگرسيون چندگانه 
اي سيالب به روش هيبريد  آناليز منطقه. قت بيشتري داردد

در ) ۱۳۸۰(و سيف)۱۳۷۸(نجاتي, )۱۳۷۸(توسط چاوشي
هدف از اين مطالعه . مناطق مختلف ايران مطالعه شده است

هاي پيك  برآورد دبيي روش هيبريد در يبررسي و كارا
مقايسه روش هيبريد و  خشك سيالبي مناطق خشك و نيمه

  شاخص سيالب در شرق و شمال شرق ايرانبا روش مرسوم
 .باشد مي

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

منطقه مورد مطالعه در شرق و شمال شرق ايران بين 
  طول شرقي وَ ۶۱° ۱۱َ′  تا ۵۶°  ۱۲َ′ جغرافيايي مختصات

قسمتي از .  واقع است عرض شمالي۳۸° ۱۶َ′ تا °۳۴  ′۴۹
 هيرمند و كوير ‐دكشف رو, سه زير حوضه اصلي اترك
حوزه رودخانه اترك داراي . نمك در آن واقع شده است

از ديد كلي اين  .باشد متر مي  ميلي۴۰۰‐۲۵۰بارش بين 
. دشو حوضه از نظر آب وهوايي نيمه خشك ارزيابي مي

اي كوهستاني و كم   هيرمند ناحيه‐حوزه آبخيز كشف رود 
صالح شده بندي دو مارتن ا كه در سيستم طبقهاست ارتفاع 

. باشد  مي)ب(واجد اقاليم فرا خشك تا خيلي مرطوب نوع 
بندي دومارتن  حوزه آبخيز كوير نمك در سيستم طبقه

 )ب(اصالح شده واجد اقاليم فرا خشك تا مرطوب نوع 
 .باشد و اقليم غالب منطقه اقليم خشك مي باشد مي

 بازسازي و تطويل آمار

فاده از آزمون ران هاي دبي پيك با است ابتدا همگني داده
بررسي و اطمينان ) هاي منتخب در مورد ايستگاه(تست 

 سپس براي روش .ها همگن هستند حاصل شد كه داده
 ۱۳۵۳‐۵۴ازسال آبي, ساله۲۳سيل شاخص، دوره آماري

ها بيشترين مقدار و به  آن آمار ايستگاه   كه در۱۳۷۶‐۷۷تا
 به عنوان دوره مشترك, زمان حال نزديكتر بوده است

ها به روش   آماري ايستگاههاي نقص. آماري انتخاب شد
هاي مجاور انجام  همبستگي يا روش نسبت نرمال با ايستگاه

 .پذيرفت
 اليز فراواني سيالبنآ

هاي حداكثر  اي دبي  لحظهبيشينههاي دبي  براساس داده
 در هر ۱۰۰ تا  سال۲هاي بين  لحظه اي با دوره بازگشت

ت توزيع نرمال، لوگ نرمال دو و ها براي هف يك از ايستگاه
سه پارامتره، گاماي دو پارامتره، پيرسون و لوگ پيرسون 

مبل نوع يك تعيين و با استفاده از انوع سوم و توزيع گ
آزمون ميانگين انحراف نسبي توزيع غالب منطقه ، توزيع 

 . لوگ پيرسون نوع سوم  انتخاب گرديد
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 ۱۶۷    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 

 تعيين مناطق همگن

  روش سيل شاخص تعيين مناطق همگن در

اي سيالب تعيين مناطق همگن  اولين گام در تحليل منطقه
در روش سيل شاخص همگن بندي به روش  تجزيه . است

ابتدا با اعمال روش ). ۹( اي انجام گرفت و تحليل خوشه
منظور شناخت  هتجزيه و تحليل عاملي كه روش مناسبي ب

ستخراج  متغير ا۱۷باشد،  متغيرهاي مستقل و با اهميت مي
هاي مورد مطالعه به چهار متغير مساحت،  شده از حوضه

ارتفاع متوسط حوضه، تراكم زهكشي و بارندگي متوسط 
 در صد واريانس را شرح ۸۴/۸۷د، كه شساليانه خالصه 

 همگن هاي هاز اين متغيرها در تفكيك منطق. دهند مي
براي . شدهيدرولوژيك در روش سيل شاخص استفاده 

كه در فاصله  .اي استفاده شد ا از روش خوشهه تعيين گرو ه
. آيد  منطقه همگن حاصل مي۲ گروه يا ۲،۱۹تشابه 
صورت زير  ههايي كه در هر گروه قرار گرفتند ب حوضه
 :باشند مي

دركش، شيرآباد، اريه، حطيطه، بيدواز،  :گروه همگن يك
 .روئين، صنوبر، باغ عباسي، بردو، رادكان، موشنك، ارداك 

 كالساالر، ششطراز، بابا امان، دربند،  قتلش، :ن دوگروه همگ
 .جاغرق
دسته مدل با توجه به  در دو هاي برآوردي نيز مدل

, دشمتغيرهاي حاصل شده از تجزيه و تحليل عاملي ارائه 
هائي براي كل منطقه بدون در نظر گرفتن  كه شامل مدل

ياد شده هائي براي دو منطقه همگن  مناطق همگن و مدل
 .شدبا مي

 همگن بندي در روش هيبريد

بندي بر اساس فرضيات زير انجام  در روش هيبريد همگن
 .مي گيرد

 انجام برايدر روش هيبريد حداقل سه طبقه همگن 
 . استاي سيل مورد نياز تحليل منطقه

يابي و به منظور افزايش دقت در   پرهيز از برونبراي
 هاي پيشنهادي، حداقل صد ايستگاه سال داده مدل

 براي. استمشاهداتي در هر طبقه همگن مورد نياز 

 ويژگيبندي حوضه به مناطق همگن از مهمترين  تقسيم
 .شود فيزيوگرافي استفاده مي

اساس  بندي بر گروه )۱( بر اساس اين فرضيات و رابطه
 هيدرولوژيكي است انجام عاملمساحت كه مهمترين 

 .گرفت

 )۱(     
100
NFJ ≤  

 سه طبقه jكمترين مقدار ( تعداد طبقات jاين رابطه در 
 .هاي آماري در هر طبقه است  تعداد كل دادهNFو ) است

به سه گروه ) ۱(  منطقه مورد مطالعه بر اساس رابطه
 كيلومتر مربع، ۱۵۰هاي كمتر از  همگن بر اساس مساحت

هاي   كيلومتر مربع و مساحت۱۵۰‐۵۵۰هاي بين  مساحت
كه گروه اول شامل  .يلومتر مربع تقسيم شد ك۵۵۰بيشتر از 

 ۱۵ سال آماري، گروه دوم شامل ۲۴۶ ايستگاه و داراي ۱۷
 ۱۷ سال آماري، گروه سوم شامل ۲۵۰ايستگاه و داراي 
هايي كه  حوضه. ندهست سال آماري ۲۵۲ايستگاه و داراي 

 :دهستنصورت زير  ههاي همگن قرار گرفتند ب در گروه
ب رومان، بار، نشيب،  دركش، فارو:گروه اول

 مجموع، طاغون، ‐كمايستان، روئين، صنوبر، خروكمر، خرو
قلندرآباد، بردو، گلمكان، زشك، دهبار، طرق، كرتيان، 

 .گرني
 شي شي چاي، بارزو، فيروزه، شيرآباد، :گروه دوم

بيدواز، روئين، فريمان، تيمنك، دادكان، فريزي، ارادك، 
 .طبسجاغرق، الئين سو، ماه نساء، نياز 

 بابا امان، قتليش، دربند، ايرقايه، قره قانلو، :گروه سوم
قلعه بربر، سنخواست، ششطراز، سنگرد، مشكان، خوشبخت، 

 محمد، ايرقايه، ‐قائن، چهچهه، قوزقان چاي، درونگر
 . سنگ‐درونگر
 اي اي برآورد دبي حداكثر لحظه هاي منطقه مدل

 هاي روش سيل شاخص مدل

   شاخص ابتدا در كل منطقه در اين تحقيق روش سيل
در . و سپس براي دو منطقه همگن انجام شد)  ايستگاه۱۸(

روش شاخص سيل در كل منطقه پس از بررسي مدل 
هاي اختالف لگاريتم مشخص   و ماندهQt=f(A)رگرسيوني 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

...رتحليل فراواني منطقه اي سيالب به روش هيبريد د     168 

هاي  د كه دو زيرحوزه باباامان و دربند  با بقيه زيرحوضهش
 بر اساس Qt=f(A)بنابراين مدل . منطقه غيرهمگن هستند

 به عنوان مدل نهايي در روش سيل يادشده زيرحوضه ۱۶
 :شاخص به شرح زير بدست آمد

)۲ (Q2=0.0365A-14.239 ,  R2=0.759 ,   Se=24.473  

   ؛ ساله۲دبي پيك با دوره بازگشت =  Q2 :در اين روابط
 R2 =؛ضريب تعيين   Se = خطاي استاندارد تخمين
 .ندهست

 ايستگاه رابطه ۱۲ك با توجه به  در گروه همگن ي
ها نشان مي دهد كه   ايستگاهQ2رگرسيوني بين مساحت و 

هاي اختالف لگاريتم گوياي  مانده. دار نيست اين رابطه معني
اين است كه دو ايستگاه دركش و روئين با بقيه تفاوت 

دست  هلذا در روش سيل شاخص و نيز ب,  دارندزيادي
ايستگاه از آناليز رگرسيوني  اين دو Qt=f(A)آوردن مدل 

 :حذف و نهايتاً مدل به شرح زير ارائه مي شود
) ۳(ََQ2=0.3379A+17.89 , R2=0.761 , Se=6.468      

همين مراحل براي گروه دو با شش ايستگاه انجام شد و 
مدل رگرسيوني براي اين گروه به شرح زير به دست خواهد 

 :آمد

)۴(   َQ2=0.733A-38.271 , R2=0.830 , Se=9.458 

 هاي روش هيبريد مدل

 سال  است كه از تمام ‐ اين روش براساس روش ايستگاه
 غلبه بر مشكالت كمبود برايها   دسترس ايستگاهدرآمار 

مدل مورد استفاده در اين روش به  .آمار استفاده مي شود
 :شكل زير است 

 )۵(         ...dcb
T CBaAQ = 

در مرحله اول سطح حوضه , دلدست آوردن م هبراي ب
 به عنوان نخستين عامل انتخاب Aيا ) مهمترين پارامتر(

برابر يك در نظر ... ) , ارتفاع, بارندگي(شد و ساير پارامترها 
 تبـديل QT=Abدر نتيجه مدل به صورت . گرفته شدند

 در مدل نخست ميانگين وزني Aبـراي وارد كردن . شد
استاندارد شده ) ۶( رابطه سطح حوضه را در هر طبقه طبق

 معادل يك در نظر گرفته شد، و bدر اولين تكرار مقدار  و
ين ترتيب در هر طبقه يك آمار مركب و درازمدت  ا هب

 .اي سيالب به دست آمد استاندارد شده جهت تحليل منطقه

)۶(      

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=
∑∑
==

gh

Aijk
antiA

h

k

h

j
i

11
log

log 

 :در اين رابطه 

iA = ه در هر طبقهضين وزني سطح حوميانگ  i،Aijk = 
 و در j و در ايستگاه iه در طبقه ضسطح حوميانگين وزني 

ها  تعداد سال :f, k. (J...,1,2(تعداد طبقات:i  سال ‐ايستگاه
 در ي آمارياه تعداد سال: Kو ). …,J=1,2 (  ام jهدر طبق

سپس براساس توزيع  ).h…,1,2( باشد  مي امjايستگاه 
هاي با  ب سيال) توزيع غالب منطقه(سون نوع سوم لوگ پير

 ساله در هر طبقه ۲ ,۵ ,۱۰ ,۲۰ ,۵۰ ,۱۰۰دوره برگشت 
.  ناميده مي شوند Sijkدست آمده  همقادير ب. دشاستخراج 

 ساله در هر tاي  حال به منظـور تعيين دبي حداكثر لحظه
 .دشو تعيين مي) ۷(طبق رابطه ) Qtiمقادير (طبقه 

)۷(                      b
ijk

ijk
ijk A

Q
S = 

 :در اين رابطه
Sijk  = دبي اوج ساليانه استانداردk در طبقه i و ايستگاه j ،
Qijk  = دبي اوج ساليانه ايستگاهj  در طبقه iو ايستگاه ‐ 

   k سال ‐ميانگين وزني سطح در ايستگاه = k ،ijkAسال 
 .مي باشد j و ايستگاه iو طبقه 
) ساله tسيالب استاندارد شده با دوره برگشت  (Sijk مقادير

هاي تناوب سيل و يا با  در هر طبقه با برازش منحني
سپس براي . استفاده از يك فرمول تجربي تعيين خواهد شد

 Sijk  ساله، مقادير  tمحاسبه دبي اوج با دوره برگشت
 :د شددست آمده از رابطه زير غير استاندارد خواه هب

)۸ (   bASQ ititi )(= 
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 ۱۶۹    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 i در طبقه t دبي سيالب با دوره برگشت Qti, در اين رابطه
 دبي سيالب Sti و i   ميانگين وزني سطح در طبقهiAو 

ميانگين وزني سطح در .  مي باشدiاستاندارد شده در طبقه 
ر هر تكرار  دQtiطول تكرار ثابت خواهد ماند ولي مقادير 

توان جديد در هر . تغيير خواهد كرد تا توان ثابت گردد
 :دست مي آيد هدوره برگشت طبق رابطه زير ب

 
 

)۹(              

F

Ai
A

F

OtiAi
iQA

bt
F

i
F

i
i

F

i

F

i

F

i
ti

2

1

1

2

1

1 1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−

−
=

∑
∑

∑
∑ ∑

=

=

=

= =

 

شروع مي شود و در ) ۷(تكرار دوم فرايند هيبريد از رابطه 
كه قبأل يك بود مقادير , bاين مرحله به جاي مقادير 

مقدار ) ۹(اي آن فرض مي شود و از رابطه جديدي بر
 btدر مرحله بعد .  محاسبه خواهد شدbtجديدي براي 

 قرار داده فرايند تكـرار به b=1محاسبه شده را به جاي 
يا به ( ثابت شود bهمين صورت ادامه پيدا مي كند تا توان 

در اين حالت مقدار ) برسد% ۱ به حدود btعبارتي تغييرات 
اگر .  عنوان توان سطح در نظر گرفته مي شود را بهbآخري 

نرسيد و از يك % ۱ به btبعد از چندين مرحله تغييرات 
عامل مربوطه كه در اينجا سطح , روند منطقي پيروي نكرد

توان  و مي. است از ادامه عمليات كنار گذاشته خواهد شد
نتيجه گرفت رابطه خطي بين عوامل مربوطه و دبي وجود 

 بعد از سه تكرار ثابت bدر اين تحقيق مولفه . نخواهد داشت
 .آمده است) ۱(شد كه مقادير نهايي آن در جدول 

 

  در تكرار آخر در مناطق مورد مطالعهb مقادير‐۱جدول

 دوره بازگشت ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰

۱۷۷۷/۰۱۴۱۵/۰۱۰۷۵/۰۰۹۷۲/۰۰۶۷۴/۰۰۴۱۶/۰۰۱۴۶/۰B 

 

 

كه در اينجا ارتفاع ) عامل دوم (Cبه منظور تعيين توان 
مانند حالت قبل , متوسط حوضه  در نظر گرفته شده است

فقط عامل .  انجام شد اجرا خواهد شدbكه در تعيين 
مساحت و توان آن را كه در حالت قبل محاسبه كرده در 

 را برابر يك در نظر (D,C,...)معادله قرارداده و ساير عوامل 
 .ند قبل خواهد بودگيريم و همه مراحل عمليات همان مي

يك تفاوت ديگر كه اين قسمت با مرحله قبلي دارد اين 

 محاسباتي در مرحله قبل Qijk جاي مقادير هاست كه بايد ب
كه در آخرين تكرار ) ۲جدول (Sijk حالت مقادير در اين

مطابق روش . كار برد هدست آمده  ب هب) مساحت(عامل اول
ن تكرار توان مربوط  ادامه پيدا كرد كه پس از چندييادشده

فقط در دوره بازگشت دو سال ) C(به ارتفاع متوسط حوضه 
ها ثابت  پنج سال ثابت گرديد و در بقيه دوره بازگشت و

 ).۳جدول(نگرديد
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  درنواحي مورد مطالعه در تكرار آخرSijk  مقادير‐۲جدول

 Sijk طبقه يك طبقه دو طبقه سوم

۴۴۹/۳۱ ۶۲۶/۲۶ ۶۳۹/۱۴ ۲ 

۰۷۸/۷۲ ۷۰۶/۶۱ ۴۹۴/۳۵ ۵ 

۰۵۹/۹۸ ۱۱۲/۸۶ ۷۸۱/۵۲ ۱۰ 

۸۱۸/۱۱۶ ۸۴۵/۱۰۵ ۰۹۸/۷۰ ۲۰ 

۱۲۷/۱۲۱ ۰۵۵/۱۱۱ ۵۰۵/۷۵ ۲۵ 

۲۲۱/۱۲۹ ۳۳۱/۱۲۳ ۳۳۶/۹۱ ۵۰ 

۹۲۳/۱۲۹ ۶۸۷/۱۲۹ ۱۲۷/۱۰۵ ۱۰۰ 

 

  در نواحي مورد مطالعه در تكرار آخرc مقادير‐ ۳جدول

 دوره  بازگشت ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ۰۷۴۰۷/۰‐ ۰۴۱۷/۰‐ C 

 

،كه در اينجا بارندگي متوسط )D)eبه منظور تعيين توان
 dساليانه در نظر گرفته شده بود مانند روند تعيين مؤلفه 

هاي  دست آمده براي تمام دوره هانجام شد كه مقادير ب
بازگشت مقادير غير منطقي و غير معقول بودند و تكرار فرا 

 ثابت e تكرار ، مؤلفه ۶يند هيبريد نشان داد كه حتي بعد از
عالوه بر اين عوامل شيب متوسط حوضه، ضريب . گردد نمي

ها، تراكم زهكشي و طول حوضه نيز  گراوليوس، طول آبرا هه
هاي در نظر  هاي اين مؤلفه مورد بررسي قرار گرفت كه توان

كه اين مسئله  گرفته شده بعد از چندين تكرار ثابت نشد،
طح در منطقه مزبور و ست كه عامل س انشانگر اين

هاي دو و  همچنين ارتفاع متوسط ساليانه در دوره بازگشت
 ؛پنج سال از درجه اهميت بيشتري برخوردار است

كه اين دو اجازه ورود عوامل ديگر را در مدل  طوري هب
 . اند نداده

 تعيين شدند مقدار ثابت c  وb       پس از اينكه عوامل

aكه با در نظر گرفتن يك به اين ترتيب . تعيين گرديد

ايستگاه و وارد كردن مشخصات آن در هر مدل براي دوره 

 :هاي مختلف معادله اي به صورت برگشت

)١٠(   
cb

t BAaQ ××= 

آيد و در نهايت ضريب ثابت براي هر مدل  دست مي هب
اي برآورد دبي  هاي منطقه سپس مدل. دشو تعيين مي

 ۵۰،۲۵،۲۰،۱۰،۵،۲هاي  زگشتاي با دوره با حداكثر لحظه
 ).۴جدول(دند ش سال طبق روش هيبريد تعيين ۱۰۰و
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 ۱۷۱    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 اي سيالب به روش هيبريد هاي منطقه  مدل‐۴جدول

 مدل دوره بازگشت

۲  Q۲= ۹۶۰۴/۳۸ A ۰۱۴۶۸۸/۰ H ۰۴۱۷۶/۰‐

۵    Q  ۷۱۸۱ /۶۵= A ۰۴۱۶۵۵/۰ H ۰۷۴۴۰۷/۰‐

۱۰   Q۱۰= ۶۷۸۵ / ۷۳ A ۰۶۷۴۰۵/۰

۲۰   Q۲۰= ۱۳۲۳ / ۹۱ A ۰۹۷۲۵۲/۰

۲۵   Q۲۵= ۷۸۴۹ / ۹۶ A ۱۰۷۵۸۲/۰

۵۰   Q۵۰= ۳۲۹۷ / ۱۱۵ A ۱۴۱۵۶۹/۰

۱۰۰   Q۱۰۰= ۲۱۲۹ / ۱۳۷ A ۱۷۷۷۵/۰

A       = كيلومتر مربع(مساحت حوضه             (H = ارتفاع متوسط حوضه )متر(Q      =هاي مختلف دبي پيك با دوره بازگشت)متر مكعب بر ثانيه( 

 نتايج 

  سيل شاخصهاي روش مقايسه مدل

يابيم  مي با يك ديد كلي به دو دسته رابطه ارائه شده در 
ضريب تعيين  كه روابط ارائه شده در مناطق همگن مقادير

باالتر و اشتباه استاندارد تخمين كمتر نسبت به رابطه ارائه 
 . شده براي كل منطقه دارند

 استفاده RMSEها از روش   همچنين براي ارزيابي مدل
 ايستگاه آيرقايه، دهبار و سنگ ديوار  ۳ن منظور ي ا هب. شد

)  ۵(با بررسي جدول.  انتخاب گرديد به عنوان ايستگاه شاهد

خوبي مشهود است كه مقدار خطا  هبراي سه ايستگاه شاهد ب
 سنگ ديوار و آيرقايه در مناطق ‐در دو ايستگاه الئين سو

ولي در مورد ايستگاه دهبار خطاي دبي . همگن كمتر است
برآوردي در مدل كلي منطقه كمتر از خطاي مدل 
گروهبندي شده آن است و حتي مقادير دبي برآوردي 

خوبي شاهد اين  هد و بشمنفي نيز در بين آنها مشاهده 
ه شده در  مناطق همگن براي يهاي ارا مدعاست كه مدل

 .برآورد جريان براي اين حوضه كاربرد ندارد

 شاخص در كل منطقه و مناطق همگن روش سيل  RMSE مقادير‐ ۵جدول 

 كد ايستگاه منتخب كل منطقه مناطق همگن
 الئين سو ۴۷۹۴/۲ ۶۷۸۷/۱
 دهبار ۵۶۲۷/۲ ۶۳۷۵/۳
 آيرقايه ۲۸۵۴/۲ ۹۲۴۷/۱

 

 اي سيالب  هاي آناليز منطقه مقايسه مدل

اي  مقايسه دو روش شاخص سيالب و هيبريد در سه طبقه
به طور جداگانه كه براي روش هيبريد مشخص شده بود 

ين صورت بود كه از  ا همراحل انجام عمليات ب. انجام گرفت
هر طبقه يك ايستگاه را كه وضعيت آماري مناسبي داشت 

انتخاب  )اي كافي و كمترين كمبود آمار هاي مشاهده داده(
:  عبارتند ازيادشدههاي منتخب در سه طبقه  ايستگاه. دش

طبقه ( موشنك‐،فريزي)در طبقه مساحتي يك(شصت دره
سپس در سه ) طبقه مساحتي سه(و ششطراز ) مساحتي دو

ايستگاه مذكور اقدام به برآورد مقادير تخميني دبي بر 
 با استفاده از آزمون خطا. اساس سه روش ارائه شده گرديد

هاي سيل شاخص و هيبريد در  مقادير متوسط خطاي مدل
 سه ايستگاه مزبور به طور جداگانه تعيين شد كه در

 :آورده شده است) ۶،۷،۸ (هاي جدول

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

...رتحليل فراواني منطقه اي سيالب به روش هيبريد د     172 

 

 در ايستگاه شصت دره هيبريد  مقايسه مقادير خطاي متوسط مدلهاي سيل شاخص و‐۶جدول

دوره بازگشت ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰

سيل  /.۹۲۷ ۶۸۵/۰ ۸۵۷/۰ ۱۳۴/۱ ۴۲۹/۱ ۱۶۷/۲ ۶۷۴/۲

 يدهيبر ۴۴۶/۰ ۰۹۱/۰ ۲۴۲/۰ ۱۵۵/۰ ۱۳۱/۰ ۱۸۲/۰ ۱۸۰/۰

 

 موشنك‐ مقايسه مقادير خطا ي متوسط مدلهاي سيل شاخص و هيبريد در ايستگاه فريزي‐۷جدول

 دوره بازگشت ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰

 سيل شاخص ۶۶۵/۰ ۵۴۲/۰ ۶۵۸/۰ ۸۷۶/۰ ۹۶۷/۰ ۶۸۷/۱ ۱۴۷/۲

 هيبريد ۰۰۷/۰ ۰۴۳/۰ ۷۲۲/۰ ۰۸۰/۱ ۲۱/۱ ۷۰۹/۱ ۴۵۱/۲

  در ايستگاه ششطراز هيبريد اي سيل شاخص و مقايسه مقادير خطاي متوسط مدله‐۸جدول

 دوره بازگشت ۲ ۵ ۱۰ ۲۰ ۲۵ ۵۰ ۱۰۰

۸۵۴/۲ ۳۸۷/۳ ۱۰۲/۲ ۸۷۹/۱ ۹۵۴/۱ ۳۶۴/۱  سيل شاخص ۳۲۸/۱

۹۱۹/۰ ۷۵۱/۰ ۶۹۰/۰ ۶۸۶/۰ ۷۰۲/۰ ۲۱۷/۰  هيبريد ۹۲۶/۰

 

 بحث و نتيجه گيري
هاي ارائه شده به روش سيل شاخص،  در مورد مدل

ر مناطق همگن داراي خطاي استاندارد معادالت ارائه شده د
شده براي  كم و ضريب تعيين باالتري نسبت به مدل ارائه

 سه RMSEهمچنين در مقايسه. باشند كل منطقه مي
ايستگاه شاهد، اهميت و ضرورت ايجاد مناطق همگن در 

شايد . باشد هاي كلي منطقه مشهود مي مقايسه با مدل
 بندي، روش همگنجواب ندادن ايستگاه دهبار به نوع 

پراكندگي  همچنين معيارهاي تفكيك مناطق همگن،
هاي  خطاهائي كه در ثبت داده هاي مورد بررسي، ايستگاه
 . فيزيوگرافي وجود دارد، مربوط باشدهاي  ويژگيدبي و

هاي مختلف كه توسط محققين در دنيا صورت  در بررسي
گرفته اهميت مناطق همگن هيدرولوژيك در افزايش دقت 

 آمار و بدونتقال اطالعات از مناطق داراي آمار به مناطق ان

اي  هاي تحليل منطقه همچنين افزايش دقت و كارآيي مدل
 .بيان و اثبات شده است

) ۸ و۷ ،۶جداول ( مقايسه دو روش هيبريد و سيل شاخص 
طبقه ( موشنك –نشان داد كه فقط در ايستگاه فريزي 

ز ده سال روش سيل در دوره بازگشت باالتر ا) مساحتي دو
شاخص از روش هيبريد  دقت بيشتري دارد و در دو 

شصت دره روش هيبريد نسبت به روش  ايستگاه ششطراز و
.  ها دقت بيشتري دارد سيل شاخص در تمامي دوره بازگشت

 و ۶،۷هاي جدول(مقايسه مقادير خطا در مورد روش هيبريد 
ه شود كه در طبق در سه طبقه مساحتي ، مشخص مي) ۸

 روش هيبريد)  كيلو متر مربع۵۵۰‐۱۵۰(مساحتي دوم 
داراي دقت بيشتري نسبت به دو طبقه مساحتي ديگر 

توان   مياين است كههاي روش هيبريد  يكي از مزيت. است
هاي هيدرومتري بيشتري نسبت به ديگر  تعداد ايستگاه

در منطقه . اي سيالب در نظر گرفت هاي تحليل منطقه روش
يستگاه هيدرومتري براي ارايه مدل به روش  ا۵۰مطالعاتي 
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 ۱۷۳    ۱۳۸۲، سال ٣ ، شماره۵۶مجله منابع طبيعي ايران، جلد

 ۱۸هيبريد استفاده شد ولي در روش سيل شاخص از 
 .ايستگاه هيدرومتري استفاده گرديد

 مشخص ۸  و۶،۷ هاي  جدولهبنابراين با توجه به نتيج
شود كه روش هيبريد نسبت به روش سيل شاخص در  مي

ت ها دق شمال شرق ايران در تمامي دوره بازگشت شرق و
ه شده اين روش در ايهاي ار توان از مدل بيشتري دارد و مي

 .منطقه مورد مطالعه استفاده كرد
در ايالت نواداي آمريكا ) ۱۹۹۰(در تحقيقي كه جالمارسون 

 انجام داد دو عامل مساحت و ارتفاع متوسط حوزه وارد مدل
 . شدند

اي كه در مركز ايران انجام داد دو  مطالعه) ۱۳۷۸(چاوشي 
امتر مساحت و ارتفاع متوسط حوضه در تمامي دوره پار

دند و در مقايسه اين روش با شها وارد مدل  بازگشت
هاي  كه براي دوره بازگشت رگرسيون به اين نتيجه رسيد

مقادير در صد خطا طبق روش هيبريد در , كم تا متوسط
 .استمقايسه با روش رگرسيون كمتر 

هيبريد در حوزه به بررسي كاربرد روش ) ۱۳۷۸( نجاتي 
 كه در ؛كرخه در مقايسه با روش سيل شاخص پرداخت

مدل پيشنهادي هيبريد عامل سطح حوضه در تمامي دوره 
به اين نتيجه رسيد كه مدل  و دندشها وارد مدل  بازگشت

ها دقت كمتري نسبت به  هيبريد در تمامي دوره بازگشت
 سيف. روش سيل شاخص در منطقه مورد مطالعه دارد

اي كه در جنوب غربي ايران به روش  در مطالعه) ۱۳۸۰(
ارتفاع متوسط , عوامل سطح حوضه, هيبريد انجام داد

شيب متوسط حوضه و , بارندگي متوسط ساليانه, حوضه
. ندشدها وارد مدل  تراكم زهكشي در تمامي دوره بازگشت

اي كه با روش سيل شاخص و رگرسيون چند  در مقايسه
اس مقادير خطاي متوسط به اين متغيره انجام داد براس

نتيجه رسيد كه روش هيبريد در دوره بازگشت كوتاه مدت 
داراي دقت بيشتري نسبت به دو روش ديگر ) سال۲۰تا(

 .است
در تحقيق حاضر كه در شرق و شمال شرق ايران انجام 

ها و پارامتر  گرفت پارامتر مساحت در تمامي دوره بازگشت
 ساله وارد ۵ و ۲هاي  بازگشتارتفاع متوسط حوضه در دوره 

ها داراي  ند و روش هيبريد در تمامي دوره بازگشتشدمدل 
 . باشد دقت بيشتري نسبت به روش سيل شاخص مي

۱GREHYS) ۱۹۹۶ (هاي مختلف  در تحقيقي روش

 و روش تجربي bootstrapآناليز فراواني سيل را با روش 
Bayesاين در. انتاريو مقايسه كردند  در ايالت كبك و 
هاي  هاي همگن  به نام هض روش شناخت حو۶تحقيق 

 اثرناحيه ,  اصالح شدهاثرناحيه , )Burnروش (ر اثناحيه 
آناليز همبستگي , گيري براي مناطق فاقد ايستگاه اندازه

آناليز همبستگي و سلسله مراتب تصاعدي و روش , كانوني
روش , يا  روش تخمين منطقه۸گشتاور وزني و همچنين 

POTآناليز گشتاور , ر اساس رگرسيون چندگانه مستقيم ب
 شاخص POT/GP ٢مدل, روش رگرسيون, اي وزني منطقه

 نتيجه و شاخص سيل مقايسه ۳POT/EXP مدل, سيل

توان انتظار داشت كه بهترين مدل  نميكه  ه شدگرفت
 .شودجهاني براي آناليز فراواني سيل پيدا 

 تقدير و تشكر

 معاونت پژوهشي دانشكده اين تحقيق با همكاري مالي
ين وسيله از  ا همنابع طبيعي دانشگاه تهران انجام شد كه ب

همچنين از سازمان . ايشان تقدير و تشكر به عمل مي آيد
دليل در اختيار گذاشتن آمار و  تحقيقات منابع آب به 

 .گردد اطالعات مورد نياز قدرداني مي

                                                 
١ -Groupe  de Recherche en Hydrologie Statistique 
(GREHYS) 
٢ -Peaks over Threshold/Generalized Pareto 
٣ - Eُxponential 
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...رتحليل فراواني منطقه اي سيالب به روش هيبريد د     174 

 منابع

موسسه چاپ و , وژيلتحليل فراواني وقايع  و ريسك در هيدرو)" مترجمان.( خياباني ح،م زاده نقيب ،عليزاده, بزرگنيا ابولقاسم ‐١
 .۱۳۶۹,مشهد. انتشارات آستان قدس رضوي

تخمين دبي سيل با تناوب مختلف در حوزه آبخيز زاينده رود طبق . ۱۳۷۸,  سيد سعيد اسالميان، چاوشي بروجني ستار‐۲
 .۱‐۱۱  ص صشماره دوم, ورزي و منابع طبيعي اصفهانمجله علوم و فنون كشا, روش هيبريد

 :مطالعه موردي( اي سيالب به روش هيبريد درمناطق خشك و نيمه خشك تحليل فراواني منطقه. ۱۳۸۰حامد،  روحاني‐۳
 .پايان نامه كارشناسي ارشد بيابانزدائي، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران). خراسان

 . ۱۳۷۰وابسته به وزارت نيرو، شركت مهندسين مشاور جاماب ,منهاده , طرح جا مع آب كشور‐ ۴
پايان نامه كارشناسي . ها در برآورد دبي سيالب بخشي از جنوب غربي كشور بررسي روش تركيبي داده. ۱۳۸۰ علي،  سيف‐۵

 . ارشد آبخيزداري، دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس 
هاي  هاي احتمالي مناسب براي دبي بررسي توزيع. ۱۳۸۰ ,و مهدي وفاخواه د رضا قنادهامحم, محمد مهدوي, غالمي عباس ‐۶

  ):۵۴( مجله منابع طبيعي ايران, )استان مازندران: مطالعه موردي (Lميانگين و حداكثر با استفاده از روش گشتاور, حداقل
۳٥٤‐۳٤٥. 
دانشكده  آبياري، ارشد نامه كارشناسي  رودخانه كرخه، پايانهاي استفاده از روش هيبريد در زير حوزه .۱۳۷۸  نجاتي آرش،‐۷

 .كشاورزي، دانشگاه تهران
نامه كارشناسي ارشد آبخيزداري،  پايان. هاي آبخيز درياچه نمك اي سيالب در حوزه آناليز منطقه. ۱۳۷۴افشين،  هنربخش‐۸

 .دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران
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Flood Frequency Analysis Using Hybrid Method 

 in Khorasan Province, Iran 
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Abstract 
In water resources management and flood forecasting, making reliable predictions become crucial. 
There are many ungauged watersheds in arid and semi-arid regions of Iran that need suitable method to 
estimate peak discharge. One of the methods for flood frequency analysis in arid and semi-arid regions 
is Hybrid Method. This study was carried out to evaluate Hybrid Method for estimating peak flows in 
east and northeast of Iran and compare this method with index flood method. At first, the test regional 
distribution function (Log Pearson) was fitted and inststaneous peak discharges with different return 
periods were calculated. Using factor analysis the independent and important variables were 
determined. These factors include: area, mean elevation, drainage density and annual average rainfall. 
At the next stage, two regional hydrologic models were obtained and hydrologically homogene areas 
were determined with cluster analysis of data for Index flood Method. 
According to Hybrid Method, the classification of groups was taken on the basis of area of each 
watershed and three homogene regions with various areas were determined. 
Comparison of Hybrid Method with Index Method in Sheshtaraz station showed that only in return 
periods higher than 10 years, Index Method gives more accurate results. But in two other stations 
(Frizi and Shast-dareh), the results Hybrid method in all return periods showed more accuracy 
comparing to index Method. 
 
Keywords: East and northeast of Iran, Hybrid method, Index flood, Homogene areas, Principal 
components analysis, Cluster analysis. 
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