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 بررسي روشهاي تفكيك اجزاء هيدروگراف و كاربرد آن در هيدرولوژي

 **    محمد رضا قنبر پور           * فاطمه گلپايگاني
 com.golpaygani_f@yahooدانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران : *

 ضو هيات علمي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه مازندران ع**:

 :چكيده

ايـن روشـها بـراي تعيـين        . هاي جداسازي آب پايه به عنوان يكي از مطالعات پايه در علم هيدرولوژي ميباشـد                تكنيك

در ايـن  . باشد  اهميت مي، بدست آوردن هيدروگراف واحد و همچنين در ارتباط با ذخاير اكولوژيكي حائز    φشاخص  

تحقيق روشهاي مرسوم در تفكيك اجزاء هيدروگراف و جداسازي روانـاب مسـتقيم از آب پايـه مـورد بررسـي قـرار                       

هاي مقعر، دبي ثابت و شيب ثابت و نيز روش تحليل شاخه خشكيدگي با ارائه مثالهاي             در اين مقاله روش   . گرفته است 

ثابت و شيب ثابـت بـه منظـور تعيـين      در مقايسه سه روش مقعر، دبي       . فته است عددي مورد مقايسه و ارزيابي قرار گر      

كند و روش شيب ثابت هـم بيشـترين حجـم روانـاب مسـتقيم را                  دبي پايه روش مقعر دبي پيك بيشتري را برآورد مي         

. دهـد  تري به ما مي هبا وجود اينكه روش مقعر به تالش بيشتري نياز دارد ولي در نهايت برآورد واقع بينان. كند ايجاد مي 

هاي كمتـري نيـاز دارد در علـم هيـدرولوژي      روش دبي ثابت به علت سادگي و هم چنين به اين دليل كه به تعداد داده   

هـاي    شاخه خشكيدگي هيدروگراف با وجود داشتن دقت بيشتر، اما به دليل اينكـه بـه داده               روش  . كاربرد بيشتري دارد  

تـرين روش تفكيـك       تـوان دقيـق     حال آنرا مـي   نه و دقت بيشتري است و در عين         بيشتري نياز دارد، مستلزم صرف هزي     

 .اجزاء هيدروگراف تلقي نمود

 :هاي كليدي واژه

 تجزيه هيدروگراف، دبي پايه، رواناب مستقيم، شاخه خشكيدگي هيدروگراف
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 :مقدمه

ف نموداري است كه تغييـرات دبـي        هيدروگرا. ها يكي از مطالعات پايه در علم هيدرولوژي است        بررسي هيدروگراف   

تجزيه هيدرونگراف جدا ساختن جريان پايه كه معموال قبل از وقـوع            منظور از   . دهد  رواناب را نسبت به زمان نشان مي      

آب پايه يكي از اجزاء مهم در پيدايش هيـدروگراف سـيالب            ). 77عليزاده(، از هيدروگراف است   سيل در رودخانه بوده   

هيـدروگراف  تواند به وسـيله       آب پايه مي  . شود  رزميني يا ذخاير كم عمق زير سطحي ناشي مي        است، كه از جريانات زي    

تخراج شـده، توصـيف     كلي، اسـ   مختلف جداسازي آب پايه از هيدروگراف سيالب        هاي    مربوط به خودش كه با روش     

گراف سيالب از آب    هيدروگراف كه ارائه شده است، عمدتا بر نحوه جداسازي  هيدرو          عد جداسازي   روشهاي مت . شود

 .)Smakhtin,2001(كه در برآورد بخش رواناب سطحي يك واقعه سيل به كار رفته استپايه تمركز دارد

محـدوده زمـاني جابجـا شـونده و حـداقل            و    محدوه زماني ثابت    روشهايبا  استفاده از       ) 1384(ارفع نيا و همكاران     

را تفكيك كردند و در نهايت با مقايسه آنها دريافتنـد           ه رود   هيدروگراف  يك رودخانه در حوزه كارستي زايند       موضعي  

 .كه هرسه اين روشها  تطابق بسيار خوبي با يكديگر دارند

هـاي    اي كه بايد به مفهوم توسعه پايدار بشـود، بررسـي روش             محيطي و توجه ويژه     امروزه با توجه به مشكالت زيست     

 تا اندازه كمتر از دبي  پايه كاهش          ن اگر چنانچه دبي آب رودخانه     پايه بايد با دقت بيشتري انجام شود، چو       تفكيك آب   

هـاي تجزيـه      مطالعـه روش  . شـود   محيطـي بـراي ذخـاير آبزيـان و گياهـان زيـاد مـي                ايجاد مسائل زيست  يابد احتمال   

اي هـا و نيـز بـر        بيولوژيكي، همچنين براي تحليل هيـدروگراف     هيدروگراف به ما براي مطالعه مخاطرات اكولوژيكي و         

هيـدروگراف و  هدف اصلي در اين مقالـه بررسـي روشـهاي مرسـوم در تفكيـك اجـزاء         . كند  تعيين شاخص كمك مي   

در اين مقاله پس از معرفـي روشـهاي         . باشد  مقايسه آنها و معرفي نقاط ضعف و قوت هر يك از روشهاي كاربردي مي             

 .يك مثال عددي روشها مورد مقايسه قرار گرفته استمختلف با ارائه 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 3

 

 روش تحقيق

 اجزاء مختلف هيدروگراف جريان -1

يك بخش مهـم در يـك هيـدروگراف         . مشاهده كرد توان    هاي مختلفي را از نظر رواناب مي         بخش در يك هيدروگراف  

هـايي هسـتند    مستقيم آبرواناب . باشد مي) overland flow, surface flow(رواناب مستقيم يا هرز آب سطحي 

و در نتيجه، عامل شوند و فوري خود را به شبكه هيدروگرافي رسانده، از حوزه خارج ميكه در سطح زمين جاري شده 

زيـر قشـري يـا هيپودرميـك     دومـين بخـش جريـان       . آينـد   مهمي در تشكيل سيالب و ايجاد فرسـايش بـه شـمار مـي             

)Interflow,Subsurface flow (نفـوذ،   قابل است كه آبهايي هستند كه پس از نفوذ در خاك و رسيدن به اليه غير

بنـا بـراين    . گردند  در عمق كمي از سطح زمين به صورت مايل تا افقي حركت كرده و در شبكه هيدروگرافي تخليه مي                  

 ).81-مهدوي( و در رودخانه كمتر از هرز آب سطحي استسرعت ورود آنها به داخل آبراهه

آب . اسـت ) Groundwater flow, Base flow(پايـه    زيرزميني يـا آب هاي  بخش مهم ديگر در هيدروگراف آب

هاي غيردائمـي، برابـر صـفر باشـد و پـس از فـروكش           دبي قبل از شروع سيالب بوده و ممكن است در رودخانه          پايه،  

يابد كه مربوط بـه تخليـه آبهـاي زيرزمينـي از راه رودخانـه                 تا چندين ماه ادامه مي    سيالب نيز تا مدتي كوتاه و يا حتي         

ها، چنانچـه بـا شـبكه     زيرزميني رسيده و با افزايش سطح اين سفرههاي آب  قي خود به سفرهآب پايه با نفوذ عم   . است

مسـلم اسـت طـي چنـين مسـيري          . كنـد   اضافي خود را از اين راه تخليه مي       هيدروگرافي ارتباط داشته باشند آب هاي       

هـا پـس از قطـع         هستند كه مـدت   ها    همين آب . باشد  كه گاهي بيشتر از يك سال مي      طوالني، نياز به زمان زيادي داشته       

 ).81-مهدوي(نمايدها را تغذيه  توانند رودخانه بارندگي مي

 )Hydrograph separation(هاي تفكيك اجزاء هيدروگراف  روش -2

از بارندگي را به دست آوريم الزم است ابتدا دبي قبلـي رودخانـه    اگر در يك رودخانه بخواهيم هيدروگراف سيل پس         

 بـه ايـن فرآينـد مجـزا كـردن يـا جداسـازي         كـه شـود از آن كسـر شـود    ناميده مي) base flow( كه به نام دبي پايه

هاي سـطحي و زيـر قشـري و زيرزمينـي از            با توجه به آنكه در طبيعت، جداسازي دقيق جريان        . گويند  هيدروگراف مي 

ختلفي كـه در بعضـي از       هاي م   در زير روش  . باشند  هاي تجزيه هيدروگراف نيز تقريبي مي       يكديگر ممكن نيست، روش   
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رواناب سـطحي بـا آب زيرقشـري و         آنها، هيدروگراف به دو بخش رواناب سطحي و آب زيرزميني و يا به سه بخش                

 :دهيم شرح ميدر اينجا هريك از روشهاي مذكور را به اختصار . اند گردند، ذكر شده آب زيرزميني تقسيم مي

 

 

 

 ) :Constant discharge method( روش دبي ثابت -2-1

اي در حداقل مقدار دبي در محل شروع روانـاب سـيل    در اين روش خط جدا كننده آب پايه و رواناب مستقيم از نقطه      

را قطع كند ) شاخه نزولي(يابد تا شاخه خشكيدگي  شود و در يك خط مستقيم موازي با محور زمان ادامه مي    شروع مي 

)1989 McCuen .(       چنين مشكلي محققين را به ارائه روشهاي ديگر        . شود  الني مي در اين روش زمان پايه سيالب طو

 .رهنمود كرده است

 ) :Constant slope method( روش شيب ثابت -2-2

اي روي منحنـي خشـكيدگي    سفره آب زيرزميني از نقطهاي در نظر گرفته شود كه جريانات   اگر فرآيند رواناب به شيوه    

ستفاده شده براي روش دبي ثابت ادامه يابـد، پـس تنهـا ضـرورت در ايـن             هيدروگراف شروع شود و تا نقطه آغازين ا       

كه آن نقطه را نقطه عطف گويند       . باشد  روش، انتخاب نقطه روي منحني خشكيدگي، جايي كه رواناب تمام ميشود، مي           

ول در ايـن روش از يـك فرمـ        . آيد  اي است كه در آن هيدروگراف از وضعيت مقعر به وضعيت محدب در مي               كه نقطه 

 :شده استشود استفاده  هاي آبخيز بزرگ پيشنهاد مي چون معادله زير كه براي همه حوزه تجربي، هم

 )1(    2.0AN =ِ 

 مساحت حوزه آبخيز به مايـل       A از زمان اوج تا پايان رواناب مستقيم در هيدروگراف جريان و             روزها تعداد   Nدر آن   

ظر گرفتن مساحت حوزه آبخيز به كيلومتر مربع بـه صـورت زيـر مـورد اسـتفاده قـرار                    همين رابطه با در ن    . مربع است 

 :گيرد مي

)2        (2.08.0 AN = 
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سيل را به نحوي امتداد داد تا شاخه نزولي هيدروگراف را توان شيب منحني خشكيدگي قبل از شروع         در اين روش مي   

) 1(شكل  ). 81 -مهدوي«باشد  ال در طوالني شدن زمان پايه سيالب مي       اول اشك در اين روش هم مثل روش       . قطع كند 

 .دهد نحوه تفكيك آب پايه جريان بر اساس روش شيب ثابت با ادامه دادن شاخه خشكيدگي قيلي را نشان مي

 
 ) :Concave method( روش مقعر -4-3

بـه هـر    . مستقيم با روش دبي يكسان هستند     نقطه آغاز و پايان براي خط جدا كننده آب پايه و رواناب             . در روش مقعر  

در آن زمان بين آن نقطـه و  . يابد ان دبي اوج هيدروگراف سيالب كاهش ميحال، براي روش مقعر، آب پايه مرتبا تا زم   

نحوه تفكيك دبي پايه جريان بـه روش مقعـر   ) 1(شكل . شود روي منحني خشكيدگي خطي جدا كننده مي نقطه عطف   

اما به  . حالي كه روش مقعر ممكن است نسبت به دو روش ديگر كوشش بيشتري نياز داشته باشيم               در  . دهد  ميرا نشان   

شـايد وانمـود    . دهـد   تري را در تعيين دبي پايه جريان بر اساس فرآيند فيزيكي نشان مي              بينانهرسد برآورد واقع      نظر مي 

دهد را كنتـرل      ي كه در طي آن سيالب روي مي       فرآيندهاي فيزيكي كه جريان   اي از تفكيك جريان به وسيله         واقع گرايانه 

 .كند، را تعيين كند مي

هر يك از روشهاي ذكر شده      . دهد  نشان مي هاي مذكور در فوق را        نحوه جداسازي دبي پايه جريان در روش      ) 2(شكل  

ده اسـت   نشـان داده شـ    ) 2(همانگونه كه در شكل     . در اين شكل در اين مقاله مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است            

 .كنند ارائه مي  رابرآورد متفاوتي را از دبي پايه جريان  روشهاي مقعر، دبي ثابت و شيب ثابت هر يك 
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 )Recession analysis method(وش تحليل شاخه خشكيدگي4-4

نزولـي يـا شـاخه خشـكيدگي     در اين روش، هيدروگراف روي محور مختصات نيمه لگـاريتمي رسـم شـده و شـاخه         

جريان سطحي و زير قشري يا تاخيري و        آيد و محل خاتمه       راف به صورت خطوط مستقيم ولي شكسته در مي        هيدروگ

نقاط به دست آمـده از شـاخه خشـكيدگي          با انتقال   . گردد  هاي زيرزميني يا دبي پايه جريان معلوم مي         شروع جريان آب  

هيدروگراف را به سـه بخـش       رزميني  توان سطح زي    روي هيدروگراف كه در محور مختصات عادي رسم شده است مي          

تـوان بـراي ايجـاد يـك      هيدروگراف مياز روش تحليل خشكيدگي . نشان داده شده است تقسيم كرد   ) 3(كه در شكل    

نشان داده اسـت    ) 1989(وئين  كهمانگونه كه مك    در اين روش    . هاي زيرزميني استفاده نمود     مدل از جريان ذخيره آب    

در . باشـد  هاي مختلف مورد نياز مي هاي مشاهداتي در زمان هاي سيل رگبار    از هيدروگراف گيري تعداد مناسبي      به اندازه 

ريتمي، لگاريتم مقادير دبي در برابر زمان رسم شده، منحني خشكيدگي براي            لگابا استفاده از كاغذ نيمه      اين روش ابتدا    

اصلي كه يك سيستم لگاريتمي دبي در برابر محـور  سپس بر روي يك برگه . شود هر رويداد بارش ـ رواناب تعيين مي 

واقعـه بعـدي بـا      . شـود   ترسيم مي زمان داشته باشد منحني خشكيدگي رويدادي كه كمترين مقدار لگاريتم دبي را دارد              

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 7

شكسـتگي شـاخه    شـود كـه بـه نحـوي در راسـتاي              كمترين مقدار لگاريتم دبي روي كاغذ نيمه لگاريتمي قرارداده مي         

 بزرگتـرين لگـاريتم دبـي را ادامـه داده، تـا همـه               ازاين مراحل به صـورت متـوالي        . قبلي قرار بگيرد   خشكيدگي واقعه 

اصلي را كه با وجود كاهش رويدادهاي توفاني مشاهده شده، گسـترش            يك منحني خشكيدگي    . رويدادها ترسيم شوند  

 :شود داده مياصلي برازش سپس يك مدل رياضي به صورت زير براي منحني خشكيدگي . شود مي يابد ساخته مي

kteqq −= 01 

هـر  ا اسـتفاده از     ب kميزان  .  يك ضريب مناسب است    k دبي درزمان اوليه است و       0q است، tزمان  ، دبي در    tqدر آن   

 .تواند تعيين شود دو نقطه از شاخه خشكيدگي اصلي مي

 

 
 نتايج

 :وشهاي تفكيك دبي پايه جريانمقايسه ر

ثابت و روش مقعـر و نيـز روش         در اين مقاله روشهاي تفكيك اجزاء هيدروگراف جريان شامل روش دبي ثابت شيب              

گيـري شـده    بدين منظور مقادير يك هيدروگراف اندازه. تحليل شاخه خشكيدگي جريان مورد بررسي قرار گرفته است     

آبخيـز مـورد    در صورتي كه مساحت حـوزه       . نشان داده شده است   ) 1(ت جدول   اي به صور     دقيقه 30به فواصل زماني    

ثابت شيب ثابت و روش مقعر مقادير دبـي مسـتقيم و دبـي پايـه مـورد                   با استفاده از روشهاي دبي        باشد،  آكر   74نظر  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 8

روش تحليل بر اساس . نشان داده شده است) 1(هر يك از سه روش مذكور در جدول نتايج . محاسبه قرار گرفته است

نتايج . شاخه خشكيدگي جريان نيز مقادير دبي پايه و رواناب مستقيم و رواناب تاخيري مورد محاسبه قرار گرفته است                 

 .آمده است) 2(نيز در جدول روش تحليل شاخه خشكيدگي 

 بنـابراين   . فوت مكعب بر ثانيه اسـت      40آمده است براي روش دبي ثابت، پايين ترين دبي          ) 1(همانگونه كه در جدول     

دبي پايه از كل رواناب به صورت ستون چهـارم محاسـبه   مقادير رواناب مستقيم در كل هيدروگراف بر اساس اختالف   

چنانچه مقادير دبي در واحد زمان را ترسيم كنـيم بـه هيـدروگراف              . نشان داده شده است   ) 1(شده است كه در جدول      

با توجه به هيدروگراف ايـن سـيالب   . نشان داده شده است) 4(ل يابيم كه در شك  سيل مورد نظر در اين مثال دست مي       

ايـن زمـان را     . باشـد    قابـل مشـاهده مـي      13:30توان نشان داد كه شكست تيز در شيب شاخه خشكيدگي در زمـان                مي

از اين زمان بـراي تعيـين نقطـه عطـف           . در شاخه خشكيدگي تلقي نمود    توان نقطه عطف هيدروگراف اين سيالب         مي

در روش شيب ثابت، مقادير آب پايه را با در نظر گرفتن شيب شاخه خشـكيدگي قبـل از سـيالب در               . شود  مياستفاده  

بدين منظور مقادير رواناب مستقيم و      . كنيم   تعيين مي  13:30 تا نقطه عطف در شاخه خشكيدگي در ساعت          10:30زمان  

. نشان داده شده است   ) 1( ششم در جدول     مقادير ستون پنجم و   دبي پايه جريان بر اساس روش شيب ثابت به صورت           

 12:00و نيز با توجه به زمان اوج هيدروگراف كه در زمان ) 1(در روش مقعر با توجه به مساحت حوزه آبخيز و رابطه        

امتداد داده و از محل تقـاطع       اتفاق افتاده است ابتدا شاخه خشكيدگي هيدروگراف قبل از وقوع سيالب را تا نقطه اوج                

. يابد ترسيم كرده تا شاخه خشـكيدگي را قطـع نمايـد              دقيقه ادامه مي   13:30 كه در اينجا تا زمان       Nه اندازه   آنه خطي ب  

) 4(همانگونه كه در شكل    .  نيز نشان داده شده است     )4(باشد كه در شكل       مقادير دبي پايه سطح زير منحني مربوطه مي       

 .كند ب مستقيم و دبي پيك را بيشتر برآورد مينشان داده شده است در مقايسه با سه روش، روش مقعر روانا

به منظور محاسبه اجزاء هيدروگراف با استفاده از روش تحليل شاخه خشكيدگي هيدروگراف ابتدا شـاخه خشـكيدگي    

. كنـيم   نشـان داده شـده اسـت ترسـيم مـي          ) 5(هيدروگراف را بر روي يك كاغذ نيمه لگاريتمي مانند آنچـه در شـكل               

شكستگي . توان مشاهده نمود شود در شاخه خشكيدگي دو شكستگي بارز را مي        مشاهده مي ) 5 (كه در شكل  همانگونه  

 دقيقـه مشـاهده     14:30شكسـتگي دوم در زمـان       . دهد   دقيقه كه انتهاي رواناب مستقيم را نشان مي        13:30اول در زمان    

هاي مذكور مقادير دبي پايه       اس زمان بر اس .دهد  دبي پايه جريان را نشان مي     شود كه انتهاي رواناب تاخيري و شروع          مي
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 شـده   نتايج تفكيك اجزاء هيدروگراف مثـال داده  . محاسبه شده است  ) 2(و رواناب تاخيري و مستقيم بر اساس جدول         

نشان ) 6(بر اساس روش تحليل شاخه خشكيدگي به سه روش موءلفه دبي پايه و رواناب مستقيم و تاخيري در شكل                    

 .داده شده است

 

 تحقيق نحوه محاسبه دبي پايه جريان و رواناب مستقيم بر اساس روشهاي ارائه شده در اين )1(جدول 
 روش دبي ثابت روش شيب ثابت روش مقعر

 دبي پايه رواناب مستقيم دبي پايه رواناب مستقيم دبي پايه رواناب مستقيم

 دبي جريان
 )مترمكعب برثانيه(

 زمان
 )ساعت(

0 61 0 61 0 61 61 9:30 
0 40 0 40 0 40 40 10:00 
0 40 0 40 0 40 40 10:30 
25 31 7 47 14 40 54 11:00 
40 22 58 54 72 40 112 11:30 
140 13 92 61 113 40 153 12:00 
112 36 80 68 108 40 148 12:30 
54 59 38 75 73 40 113 13:00 
0 82 0 82 42 40 82 13:30 
0 71 0 71 31 40 71 14:00 
0 61 0 61 21 40 61 14:30 
0 59 0 59 19 40 59 15:00 
0 57 0 57 17 40 57 15:30 
0 55 0 55 15 40 55 16:00 
0 53 0 53 13 40 53 16:30 
0 50 0 50 10 40 50 17:00 
0 46 0 46 6 40 46 17:30 
0 40 0 40 0 40 40 18:00 
0 38 0 38 0 38 38 18:30 
0 37 0 37 0 37 37 19:00 
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نحوه محاسبه دبي پايه جريان و رواناب مستقيم و رواناب تاخيري بر اساس روش تحليل شاخه ) 2(جدول 
 خشكيدگي

 روش تحليل شاخه خشكيدگي
 رواناب
 مستقيم

 رواناب
 تاخيري

 دبي پايه
 دبي جريان

 )مترمكعب بر ثانيه(
 زمان

 )ساعت(

0 0 61 61 9:30 
0 0 40 40 10:00 
0 0 40 40 10:30 
7 5 42 54 11:00 
58 10 44 112 11:30 
92 14 47 153 12:00 
80 18 50 148 12:30 
38 22 53 113 13:00 
0 26 56 82 13:30 
0 12 59 71 14:00 
0 0 61 61 14:30 
0 0 59 59 15:00 
0 0 57 57 15:30 
0 0 55 55 16:00 
0 0 53 53 16:30 
0 0 50 50 17:00 
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0 0 46 46 17:30 
0 0 40 40 18:00 
0 0 38 38 18:30 
0 0 37 37 19:00 

 
 

 كاربردهاي  تفكيك اجزاء هيدروگراف

 عبـارت اسـت مقـدار       φنمايه.  در علم هيدرولوژي است    φشاخص  يكي از كاربردهاي تجزيه هيدروگراف در تعيين        

متوسط تمامي بارنـدگي اضـافي بـه روانـاب           به نحوي كه باالتر از اين مقدار         متوسطي از تلفات آب در طول بارندگي      

از ديگر كاربردهاي تجزيه اجـزاء      ) Unit-Hydrograph(بدست آوردن هيدروگراف واحد     ). 77-عليزاده(تبديل شود 

اط با مطالعـه  از كاربردهاي ممكن ديگر تجزيه هيدروگراف و تفكيك پيوسته آب پايه ماهيانه در ارتب        .هيدروگراف است 

 ).Smakhtin.2001(ذخاير اكولوژي است

هـاي   هاي تفكيك هيدروگراف در ارتبـاط بـا داده   كنيكتنشان داده است نتيجه كاربرد   ) 2001(همانگونه كه اسماختين    

هاي زماني ذخاير آب زيرزمينـي بـر اسـاس دبـي پايـه                سپس سري . سازد  هاي زماني آب پايه را فراهم مي        جريان سري 

در راهي به سوي تشكيل مفاهيم سري هاي زماني        پايه   تكنيكهاي پيشرفته تفكيك ماهانه آب      . شوند   محاسبه مي  ماهيانه

توان به سـمت   ها مي  با كمك اين تكنيك   . باشد  هاي زيرزميني ذخاير اكولوژي مي      روشهاي پيشرفته برآورد از كميت آب     

هـاي    با استفاده از اطالعات گسترده موجود سـري       » جنبه هيدرولوژيكي «از  حل مشكالت كمي سازي ذخاير زيرزميني       

مربـوط بـه ذخـاير      هاي پيشنهاد شده براي تفكيك آب پايه تنها بـه مسـائل               كاربرد تكنيك . جريان ماهيانه قدم برداشت   

كند كـه در آنهـا        اكولوژيكي محدود نيست بلكه در حل ديگر مسائل مربوط به ژئوهيدرولوژي و هيدرولوژي كمك مي              

 .تن از مقادير و تغييرات دبي آبهاي زيرزميني بسيار مهم استاطالع داش

 

 :گيري بحث و نتيجه

هـاي دنيـا      ي ثبت شده سيالب و تفكيك هيدروگراف، در بسـياري از رودخانـه              روشهاي جداسازي آب پايه از داده ها      

ش از نظـر كـاربرد،      تـرين رو    از بين تكنيك هاي مختلف، سـاده      ). Smakhtin.2001(مورد استفاده قرار گرفته است      

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 13

كند و هم چنين در اين روش فرض شده كه دبي  روش دبي ثابت است، ولي اين روش زمان پايه سيالب را طوالني مي

در مقايسه سه روش مقعر، دبـي ثابـت و شـيب            . پايه در طول سيل ثابت باقي بماند كه چنين فرضي صحيح نمي باشد            

كند و روش شـيب ثابـت هـم بيشـترين       بي پيك بيشتري را ايجاد مي     دتوان چنين نتيجه گرفت كه روش مقعر          ثابت مي 

با وجود اينكه روش مقعر به تالش بيشـتري نيـاز دارد ولـي در نهايـت بـرآورد      . كند حجم رواناب مستقيم را ايجاد مي 

 كـه بـه     روش دبي ثابت به علت سادگي و هم چنين به اين دليـل            . دهد  تري نسبت به دو روش قبلي به ما مي          بينانه  واقع

 .هاي كمتري نياز دارد در علم هيدرولوژي كاربرد بيشتري دارد تعداد داده

هـاي بيشـتري نيـاز دارد، مسـتلزم           اينكه به داده  روش تحليل شاخه خشكيدگي با وجود داشتن دقت بيشتر، اما به دليل             

هـاي تقريبـي هسـتند         روش رسيم كه تمام اين روشها،      صرف هزينه و دقت بيشتري است، و در نهايت به اين نتيجه مي            

. هـا سـاده تـر اسـت     ولي دقت روش تحليل منحني شاخه خشكيدگي از همه بيشتر ولي روش دبي ثابت از همه روش          

در ارتباط با ذخاير اكولوژيكي به مـا كمـك           و   ، هيدروگراف واحد  φهاي جداسازي آب پايه در تعيين شاخص        تكنيك

 .ميكند
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