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  اشل –  رابطه دبی تعیینتعیین مناسب ترین زمان اندازه گیري دبی به منظور 
  

  3یمعصومه فراست ،2سید مرتضی سیدیان ،1مجتبی کاشانی ،*1مریم سلیمانی

استادیار گروه  -3مربی گروه آمار و ریاضی دانشگاه گنبد کاووس، - 2 ،آمل -کارشناسی ارشد آبخیزداري، گروه آبخیزداري، دانشگاه هرازدانشجوي . *1
 دانشگاه رازي کرمانشاه، گروه مهندسی آب استادیار -4مرتع و آبخیزداري دانشگاه گنبد کاووس 

 
 
 

  چکیده         

هاي ز آنجایی که اندازه گیري دایمی دبی رودخانه ها کاري پرهزینه و مشکل می باشد به همین دلیل در ایستگاه
با ایجاد رابطه بین دبی و اشل، دبی مواقعی که اندازه گیري انجام نمی شود را  هیدرومتري قرائت دایمی اشل انجام شده و

در این تحقیق با استفاده  .شودرابطه دقیقتر میهاي دبی و اشل بیشتر باشد گیريههر چه تعداد انداز .به دست می آورند
ایستگاه هیدرومتري حاجی ، در سه دارند اشل-هایی از سال که بیشترین تأثیر را بر رابطه دبیماهاز روش تحلیل عاملی 

با تعیین . شدبررسی  1390تا  1381هاي قوشان، قره شور و تنگراه واقع در حوزه آبریز گرگانرود با استفاده از آمار سال
نتایج نشان . شودگردد و در وقت و هزینه صرفه جویی میگیري کمتر نتیجه مطلوب حاصل میها با تعداد اندزهاین ماه

 متفاوتهاي ماه هاي مختلفبراي ایستگاه اشل -ترین زمان براي اندازه گیري دبی به منظور تهیه رابطه دبیاد مناسبد
  .باشندهاي فروردین، آذر، دي و بهمن در هر سه ایستگاه داراي اهمیت میتوان گفت ماهاما به طور کلی می باشدمی

  
  ایستگاه هیدرومتري ،لیل عاملیتح ،اشل ،دبی:  واژه هاي کلیدي

  
  مقدمه - 1

بور به خصوص در مشکالت مز .ها حتی در شرایط عادي امري مشکل و هزینه بر است اندازه گیري دائمی دبی رودخانه
هاي  شرایط نامناسب امکان اندازه گیريیابد و چه بسا به دلیل وقوع  به طور فوق العاده اي افزایش می ها هنگام وقوع سیالب

که امري کم هزینه و آسان  شود با اندازه گیري دائمی اشل سعی می معموالً. از میان خواهد رفت برخی موارد کالًمستقیم در 
  .)1381حمادي، ( بدست آوردباشد، دبی مواقعی که اندازه گیري در آن صورت نگرفته،  می

توان رابطه ساده اي بین  هاي مورد نظر در دسترس باشد، می مقدار قابل توجهی از داده کههنگامی، فرایندبا توجه به این 
توان دبی متناظر را تعیین  آب و قرار دادن در این رابطه می با اندازه گیري منظم رقوم سطح .مقادیر دبی و تراز آب برقرار نمود

هاي سالهاي صورت گرفته در  رفتبه هرحال با پیش .باشد استفاده از مدل هاي رگرسیونی می هاي موجود از راه حل یکی. نمود
و هم چنین نرم افزارهاي پیشرفته براي حل این مشکل بهره گرفته شده (هاي عصبی مصنوعی  شبکههایی مانند  اخیر از مدل

                                                                         ).٢٠٠٠، Bhattacharya( است
  اشل که منطبق با قوانین هیدرولیکی باشد، توسط سازمان استاندارد جهانی -منحنی دبیبهترین معادله ریاضی 

)International Standard Organization( )6 ( و همچنین سازمان هواشناسی جهانی)WMO ( توصیه  1به صورت رابطه
  ):5(شده است 

Q = a (H-Ho)b             )١  (  

  .اعداد ثابت هستند bو  aو ارتفاع اشل متناظر با دبی صفر  Hoارتفاع اشل،  Hدبی جریان،  Q: که در آن

                                                        
 mm.soleymani@yahoo.com مسئولنویسنده  ١
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با استفاده را اندازه گیري دبی در ایستگاه هیدرومتري سد تنظیمی زاینده رود  مناسب ترین زمان) 3( شجاعی و وفاخواه
رگرسیون ساده و تجزیه و تحلیل عاملی و  بدین منظور از روش آماري .دادندمورد بررسی قرار  1382تا  1369هاي  آمار سال از

ه منظور ترین زمان براي اندازه گیري دبی ب نتایج نشان داد مناسب. کردنداستفاده  هم چنین معیار آماري درصد خطاي نسبی
  .باشد تیر، آذر و اسفند می هاي اشل ماه -تهیه رابطه دبی
در این تحقیق . شودباعث صرفه جویی در وقت و هزینه میاشل دارند - هایی که تأثیر بیشتري بر رابطه دبیتعیین ماه
هاي مناسب ماه تنگه راه، قره شور و حاجی قوشان با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی ایستگاه هیدرومتري 3سعی شده در 

  .گیري دبی تعیین شودبراي اندازه
  
  ها  مواد و روش -2

 از بیش جمعیت با روستا 1067 و شهر 21 شهرستان، 11 شامل مربع کیلومتر 20438 مساحت با گلستان استان
 میلیمتر 450 حدود استان ساالنه بارندگی متوسط. است شده واقع خزر دریاي شرقی ضلع و کشور شمال در نفر 627000

 حدود در مرزي نوار و استان شمال در واقع مناطق دشتی در و مترمیلی 700تا جنوبی ارتفاعات در که طوري به باشد می
تا  استان شمال در و گراد سانتی درجه 10 حدود مناطق جنوبی در ساالنه متوسط حرارت درجه. دنک می تغییر میلیمتر 200

 گلستان استان آبریز هاي حوضه، باال نکارود و گرگان خلیج سو، قره اترك، گرگانرود، آبریز هاي حوضه. رسد درجه می 5/17
   .باشند می

 رودخانه گرگانرود. قرار گرفته است 37 47تا 36 36شمالی  عرض و 56 29تا  54شرقی  طول در گرگانرود آبریز حوضه
 .دگرد می بوستان وارد سد به و گیرد می شکل کالله شهرستان شمال در قرناوه و زاو هاي رودخانه پیوستن هم به از ابتدا در

 و گلستان سد درمحل اوغان و شور قره ،)مادرسو (دوغ هاي رودخانه و گلستان سد از قبل قوشان حاجی رودخانه سپس
 و گلستان سد از دبع خرمالو رودخانه به الحاق از پس نرماب و چاي چهل مجموع ،ممستقی طور به تپه قلی هاي رودخانه

 سد به و پیوندد می رودخانه گرگانرود به ارازکوسه هیدرومتري ایستگاه از گذر با و سو قره رودخانه تشکیل با گنبد شهرستان
 ـ قرن و آباد محمد کبودوال، ،دآبا تقی زرین گل، ،دآبا شیر رامیان، چاي قره هاي رودخانه .دشون می وارد )گرگان سد( وشمگیر

 دریاي به نهایت در و شوند می گرگانرود اصلی وارد رودخانه قال آق هیدرومتري ایستگاه از قبل و وشمگیر سد از بعد نیز آباد
  .شوند می منتهی خزر

  
  هاي مورد استفاده شخصات ایستگاهم -1-2

ها  استفاده شده است که این ایستگاه حاجی قوشان وایستگاه تنگراه، قره شور  3 آمار و اطالعات دبی در در این تحقیق از
ها  هریک از آنمشخصات . باشد می km2  11000مساحت حوزه گرگانرود به طور تقریبی  .واقع در حوزه آبریز گرگانرود هستند

  .آمده است) 1( لدر جدو
  

   هاي مورد استفاده مشخصات ایستگاه - 1جدول

  
  ردیف

  
حوزه 
  آبریز

  
  رودخانه

  
  نام ایستگاه

  
  نوع ایستگاه

  
  مساحت ایستگاه

Km2 

    مختصات متریک
ارتفاع از 
  سطح دریا

 

  
سال 
    تاسیس

X 
  

  
Y 

  1362  45  4142789  356169  2212.5  هیدرومتري  حاجی قوشان  گرگانرود  گرگانرود  1
  1380  90  4133371  355151  78.7  هیدرومتري  قره شور  قره شور  گرگانرود  2
  1344  330  4139557  393541  1791.72  هیدرومتري  تنگراه  )مادرسو(دوغ  گرگانرود  3
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  روش کار  -3
به حوزه آبخیز گرگانرود، ار مربوط این آم. تهیه شد 1390تا  1381هاي  دبی و تراز آب مربوط به سال آمار ابتدا
در این تحقیق . باشد تنگراه و قره شور می ،هاي هیدرومتري حاجی قوشان یستگاهو ا ، مادرسو، قره شورهاي گرگانرود رودخانه

. و تحلیل عاملی استفاده شد روش تجزیهو  SPSS نرم افزار براي اندازه گیري دبی از ین زمانبراي بدست آوردن مناسب تر
 تعدادي از استفاده با توان می را ها پدیده این .ندتصادفی هست هاي پدیده طبیعی طور به هیدرولوژیکی هاي پدیده تمامی
 همزمان تحلیل و تجزیه منظور به .دباشن زیادي همبستگی داراي یکدیگر با ها رمتغی این است ممکن کرد که تعیین متغیر
 که متغیره چند يآمار هاي روش از یکی .ودش می استفاده متغیره چند آماري هاي روش از متغیر چند به مربوط هاي داده

 به هاي داده از بزرگ اي مجموعه بین روش این. تاس عاملی تحلیل روش گیرد، می قرار استفاده مورد وسیعی طور به امروزه
 هاي عامل از خطی ترکیب صورت به را متغیر سپس هر کند، می برقرار فرضی مدل یک تحت را خاصی رابطه ارتباط،      بی ظاهر
  .است رفته دست از اطالعات کمترین با ها داده ابعاد کاهش روش این اصلی هدف .کند می تبدیل پنهان
  

  تجزیه و تحلیل عاملی -3-1
 توان می را متغیرها از زیادي تعداد آن وسیله به که چند متغیره است آماري هاي روش جمله از عاملی تحلیل و تجزیه

 متغیرها بین داخلی همبستگی چه مقدار هر .ودنم تهیه اصلی هاي داده از خالصه اي طریق این به و داد کاهش عامل چند به
عامل اهمیت و وزن هر توان  تفاده از تجزیه و تحلیل عاملی میبا اس .بود خواهد کمتر آمده پدید هاي تعداد عامل باشد، بیشتر

  ).1370ارقامی، ( درا تعیین کر
 .ها است ها و خالصه کردن آن عاملی کاربرد دارد کاهش حجم دادهکه در تحلیل ) PCA(هاي اصلی  هدف از تجزیه مولفه 

کوواریانس  به عنوان ماتریس واریانس ∑شود و  نمایش داده می  xصفت که در یک بردار مانند P در این روش با فرض وجود
داراي شرایط زیر   aiام است که در آن بردار  iبیانگر مولفه اصلی   yi = ai1 px1 +…..+aip xpهاي خطی  صفت، ترکیب  Pاین

  :است

ͣʹi  ai =1    )2(  
 ∀i, j ; j ≠ i    ;    ai aj = 0       )3(  

  :یعنی داریم .هاست هاي ارائه شده بر اساس بزرگی مقدار واریانس آن و ترتیب مولفه
Y1 = a11 x1 +…..+ a1p xp  هرگاه مولفه اصلی اول است:  

∀푖 و 푖 = و2 و1 … 푝 ∶ Max var(yi) =  푣푎푟 (푦1) 
  

که محاسبه این بحث از طریق ارائه مقادیر ویژه و بردار مقادیر ویژه در هاي اصلی دیگر نیز این گونه اند؛  و همین طور مولفه
هاي  بردار  y وباشند  ∑مقادیر ویژه ماتریس  λ ١ ≤  λ ٢≤  ... ≤   p > 0λ ریعنی اگ. ماتریس واریانس کوواریانس خواهد بود

Ɣ ها باشند و  i λویژه متناظر با 
′
푖  Ɣ푗 = 1       i = j  

0       푖 ≠ 푗   
اما چون  yi = Ɣ 'i  x :از ام عبارتند iهاي اصلی  آن گاه مولفه �

صلی بر حسب میزان پوشش تغییرات ها و عوامل ا کاهش فاکتورلی خواهیم داشت براي مولفه اص ،ها به تعداد پارامتر معموالً
  : وجود دارد هاي زیر براي کاهش تعداد مقادیر ویژه روش توسط مقادیر ویژه) واریانس(

 )پوشش  ٪80یا  ٪70براي مثال باالي (  با درصد تغییرات خاصی تعیین کنیمها را  تعداد مولفه ـ1

 . باشند فرض می شوند 1اي که باالي   ـ مقادیر ویژه2
  .ها از میانگین حسابی کل مقادیر ویژه باالتر باشد هاي اصلی را که مقدار ویژه آن ـ تعدادي از مولفه3
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  فاکتور آنالیز -3-2
ر اساس اما ب. هاي موثر است و فاکتورهاي اصلی تجزیه و مشخص کردن عوامل  این روش نیز در ادامه بحث مولفه هدف

هاي اصلی تعداد عوامل  در واقع در مولفه .هاي ارائه شده است ا و بر اساس مقادیر ویژه و مولفهه مشاهده همبستگی بین متغیر
 )متغیر هایی(هایی  گفت که هر عامل بر اساس چه شاخص توان شوند و در تحلیل عاملی، بر اساس همبستگی می مشخص می

شوند که  ها و عوامل مذکور مشخص می ها یا مولفه هاي باالي این متغیر همبستگیحاصل گردیده که این امر از طریق میزان 
  . فاکتورهاي اصلی نام دارند

  روش کار  -3-3

نتیجه قطعی اینکه روش تحلیل عاملی مناسب   KMOدر ابتدا براي استفاده بهینه از روش تحلیل عاملی باید از ضریب 
  .روش مناسب است ٪70باالي   KMOکه بر اساس آن براي ضریب . یا خیر را مورد بررسی قرار داداست 

                                                                                                퐾푀푂 =
∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑  
                                                                      

  : که در آن
              rij = xj , xi    ضریب همبستگی بین متغیر

 aij = xj  , xi ضریب همبستگی جزئی بین 

در هر  ٪60باالي  هاي با مشخص شدن عوامل اصلی از طریق همبستگی  PCAبق مقادیر ویژه ارائه شده در روشسپس بر ط
  .هایی در ارتباط است متغیرشود که هر عامل با چه  ، مشخص میمولفه

شته یاشند که این امر توانند همبستگی دا ها می هاي مورد بحث مولفه ممکن است که به دلیل وجود متغیر در این بین
شوند تا متغیرهاي موثر هر عامل ها سبب میو این دوران. برد ر را از بین میهاي متعامد قابل حل بوده و این اثتوسط دوران

  . دیگر عوامل جدا شوند تغیرهاي موثرکامال از م
  .است varimaxها روش  که متداول ترین آن varimax ،equimax ،quartimax هاي دوران عبارتند از روش

  
  و بحث نتایج - 4

با استفاده از روش  اشل -به منظور تعیین رابطه دبی هادر رودخانه براي تعیین مناسب ترین زمان اندازه گیري دبی
  . اقدام شد SPSSبا استفاده از نرم افزار  و حاجی قوشان  تنگه راه، ایستگاه قره شور 3هاي روي داده تحلیل عاملی بر

شده است  574/0برابر با   KMO ایستگاه ضریب  این در. دهدنتایج مربوط به ایستگاه قره شور را نشان می) 2(جدول 
فاکتورهاي اصلی و سهم هر کدام از  )2(از اینرو بر اساس جدول . دارد فاکتورهاي ارائه شده را بیان می مناسب که پوشش نسبتاً

  .گردد کل پوشش میزان دبی در هر ایستگاه  به ترتیب اولویت در جدول  ارائه می
  

  نتایج مربوط به ایستگاه قره شور  - 2جدول
  اولویت   فاکتورماههاي مشمول   میزان همبستگی  درصد پوشش فاکتور

  1  بهمن ، فروردین  798/0،  839/0  35/18
  2  آبان ، مهر ، شهریور  592/0،  714/0،  794/0  97/11
  3  اردیبهشت ، دي ، تیر  483/0،  525/0،  766/0  70/9
  4  مرداد ، اسفند ، آذر  485/0،  - 415/0،  736/0  97/8
  5  خرداد  917/0  49/8
  مجموع      48/57

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8 

 
 

  
  

هاي بهمن و فروردین بوده در ماه اشل-بر رابطه دبی دبی تأثیر جدول در ایستگاه قره شور بیشترین میزان با توجه به این
این جدول نشان . باشدماه مرداد، اسفند و آذر می 3ماه اردیبهشت، دي و تیر؛ و  3پوشش فاکتور ماه خرداد تقریباً برابر . است
کل این فاکتورها حدود  در .باشداشل می-خرداد مهمترین ماه در تعیین رابطه دبیهاي بهمن و فروردین، ماه دهد بعد از ماهمی
  .از تغییرات دبی را پوشش می دهند درصد 58

 - ورهاي ارائه شده را بیان میمناسب فاکت شده است که پوشش نسبتاً 604/0برابر با KMO در ایستگاه تنگراه ضریب 
فاکتورهاي اصلی و سهم هر کدام از کل پوشش میزان دبی در هر ایستگاه  به ترتیب اولویت  )3(از اینرو بر اساس جدول . دارد

  .دردگدر جدول  ارائه می
      

  نتایج مربوط به ایستگاه تنگراه -3جدول
  اولویت   ماههاي مشمول فاکتور  میزان همبستگی  درصد پوشش فاکتور

  1  بهمن ، فروردین ،دي  685/0،  705/0،  711/0  96/20
  2  آذر ، خرداد ، آبان    531/0،  - 648/0،  797/0  77/10
  3  اسفند    781/0  60/9
  4  اردیبهشت ، شهریور ، مرداد    433/0،  -657/0،  677/0  17/9
  5  مهر ، تیر  917/0  80/8
  مجموع      3/59

  
بعد از آن . باشدمی، فروردین و دي هاي بهمندبی در ماه تأثیر میزانبا توجه به این جدول در ایستگاه تنگراه بیشترین 

 درصد آذر، خرداد، آبان؛ اسفند؛ اردیبهشت، شهریور، مرداد؛ مهر، تیر تقریباً داراي یک اندازه: هايشامل ماه 5تا  2هاي اولویت
هاي مهر و تیر داراي ماه اسفند و سپس ماههاي بهمن، فروردین و دي، دهد بعد از ماهاین جدول نشان می. باشندپوشش می

  .ددرصد از تغییرات دبی را پوشش می دهن 60درکل این فاکتورها حدود  .باشنداهمیت زیادي می
مناسب فاکتورهاي ارائه شده را بیان  که پوشش نسبتاًباشد می 596/0برابر با KMO در ایستگاه حاجی قوشان ضریب 

فاکتورهاي اصلی و سهم هر کدام از کل پوشش میزان دبی در هر ایستگاه  به ترتیب ) 4(از اینرو بر اساس جدول . دارد می
  .رددگ یارائه مل اولویت در جدو

هاي دي، بهمن و آذر ماه اشل-دبیها در رابطه تأثیر ماهبا توجه به این جدول در ایستگاه حاجی قوشان  بیشترین میزان 
کل این  در .باشدبعد از اولویت اول ماه شهریور مهمترین ماه می. تقریباً یکسان استها ترکیبدرصد پوشش دیگر . باشدمی

  .بی را پوشش می دهنداز تغییرات د درصد 55فاکتورها حدود 
  
  گیرينتیجه -5

گیري دبی براي هاي مناسب جهت اندازهبا استفاده از روش آماري تجزیه و تحلیل عاملی مهمترین ماهدر این تحقیق 
براي هر سه ایستگاه طول دوره آماري . اشل در سه ایستگاه حاجی قوشان، تنگراه و قره شور تعیین گردید- استخراج رابطه دبی

هاي هاي بهمن و فروردین؛ در ایستگاه تنگراه ماهها نشان داد در ایستگاه قره شور ماهتجزیه و تحلیل. در نظر گرفته شد یکسان
  .باشنداشل می-بهمن، فروردین و دي؛ و در ایستگاه حاجی قوشان بهمن، دي و آذر داراي اهمیت بیشتري در برازش رابطه دبی

  

  منابع  
  .چاپ اول، انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد. تالیف سریواستا و کارتر. آمار چند متغیره کاربردي.1370.بزرگ نیا. و ا. ارقامی، ق  - 1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  مجموعه مقاالت اولین  همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
  ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8 

 
 

  
  

ششمین سمینار بین المللی . اشل و بررسی تداوم آن ها در سیستم رودخانه اي کارون بزرگ –ارزیابی روابط دبی . 1381. حمادي، ك  - 2
  .نشگاه شهید چمران اهواز، دا1381مهندسی رودخانه، بهمن ماه 

  .اشل در ایستگاه سد تنظیمی زاینده رود –تعیین مناسب ترین رابطه دبی. 1386. شجاعی.و غ. وفاخواه، م  - 3
 
4- Bhattacharya, B. and D. P. Solomatine. 2000. Application of artificial neural network in stage-discharge 
relationship. 4th International Conference on Hydroinformatics, Iowa City, USA. 
5- Subramanya, K. 2003. Engineering Hydrology. Second Edition, McGraw-Hill, New Delhi  
6- USGS. 1982. Measurement and computation of streamflow: Volume 2. Computation of discharge. US 
Geological Survey Water-Supply Paper 2175,US Government Printing Office, Washington, DC.     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

