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طرق با استفاده از روش رودخانه بررسی سهم آب پایه در هیدروگراف بلندمدت حوزه آبخیز 
  مخزن غیرخطی

  
  *1زهرا نامقی

  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان آبخیزداري دانشجوي کارشناسی ارشد1
  
 
  

  چکیده 
هاي زیرزمینی داشـته  برآورد منطقی از دبی آبتواند   ها است که میهاي اصلی جریان رودخانهجریان پایه یکی از مؤلفه

هیدروگراف پرداخته  کل از پایه آب تفکیک و تخمین منظور در این پژوهش ابتدا به معرفی برنامه کامپیوتريبدین. باشد
 براي این برنامه. و سپس سهم آب پایه در هیدروگراف بلندمدت رودخانه طرق با استفاده از برنامه مذکور تفکیک گردید

تخمین و تفکیک آب پایه از کل هیدروگراف با استفاده از مدل هاي خطی یا غیرخطی مخزن طراحی و به زبان فرتـرن  
احت آن تـا سـد طـرق    حوزه آبخیز رودخانه طـرق، در جنـوب شـرق شـهر مشـهد قرارداشـته و مسـ       . نوشته شده است

ایستگاه هیدرومتري کرتیان در باالدسـت سـد    هاي روزانهسال اخیر دبی 14در این پژوهش از آمار . هکتار است16300
براي اجراي این برنامه . استفاده شد 1387تا  1374هاي  طرق که در خروجی حوزه طرق قرار دارد، در فاصله زمانی سال

سري زمانی دبی روزانه جریان در . باید منحنی شاخه نزولی اصلی را از هیدروگراف بلند مدت حوزه آبخیز استخراج نمود
برنامه  با اجراي. به عنوان ورودي برنامه محسوب می شوند ولی اصلی به صورت مجزاه زمانی مذکور و منحنی شاخه نزدور

سـهم   بر طبق نتـایج،  .ایجاد می گردد که در آن کل جریان ورودي و دبی آب پایه موجود می باشدآب پایه، یک فایل 
  .درصد برآورد شد 65برابر  ،شاخص جریان پایه ساسبر اجریان تفکیک شده در طول دوره آماري مورد مطالعه 

  
  شاخص جریان پایه  ،ي تخمین آب پایهبرنامه کامپیوتر جریان پایه، دبی آب زیرزمینی،: هاي کلیدي واژه

  
  همقدم - 1

ها و هاي هیدرولوژیستها، یکی از مسائل مهم در بررسیهاي زیرزمینی از جریان رودخانهبرآورد میزان سهم آب
تواند برآورد منطقی از   ها است که میهاي اصلی جریان رودخانهجریان پایه، یکی از مؤلفه. هاي آبخیز استریزان حوزه مهبرنا

توان به کمی کردن   از کاربردهاي مهم دیگر جداسازي جریان پایه می). Smakhtin ،2001(هاي زیرزمینی داشته باشد دبی آب
جداسازي جریان پایه، نقش مهمی در . ها اشاره نمودلوژیکی و برآورد میزان تغذیه آبخوانمؤلفه آب زیرزمینی در بیالن هیدرو

هاي مختلف اراضی در جریان رواناب، مدل کیفیت آب، بررسی تأثیر مدیریت-سازي کمی بارشمطالعات هیدرولوژي مانند مدل
خصوصیات ). 1387قنبرپور و همکاران، (شده است  هاي متفاوتی نیز براي آن پیشنهاددارد که الگوریتم... آب زیرزمینی و 

هاي به طور معمول روش. سازد  هاي زیرمینی و در نتیجه جریان پایه را متأثر میکاربري اراضی و تغییرات آن، ذخیره آب
ي زیادي در بنابراین داراي خطا. روند  گرافیکی، خط مستقیم و پایه ثابت و شیب متغیر براي جداسازي جریان پایه به کار می

-شود، نشان  ها تعیین میخصوصیات جریان پایه که توسط این روش). 2008و همکاران،  Aksoy(تفکیک جریان پایه هستند 
      .شناسی خاص هر حوزه در رژیم هیدرولوژیکی آن استندهنده تأثیر زمی

ورد سهم دبی پایه جریان استفاده از به دلیل پیچیدگی نحوه مشارکت دبی آب زیرزمینی در رواناب، تنها راه دقیق برآ
البته این روش به دلیل محدودیت اجرایی و اقتصادي ). Maxwell ،1996و  Chpman(هاي رادیواکتیو و شیمیایی است ردیاب

                                                        
*1 znameghi@yahoo.com  
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هاي گرافیکی براي تعیین نقطه بنابراین روش). 2009و همکاران،  Gonzales(پذیري اندکی دارد آن در سطوح وسیع امکان
  . خاتمه رواناب مستقیم و تفکیک اجزاي هیدروگراف توسعه یافته است شروع و

، سه روش برآورد دبی پایه را بر اساس تفکیک هیدروگراف جریان در حوزه آبخیز کارون مورد )1387(قنبرپور و همکاران 
استخراج مقادیر دبی پایه ترین روش در  ارزیابی و مقایسه قرار دادند و نتیجه گرفتند که روش فیلتر عددي برگشتی، دقیق

ارائه شد که در آن از ) Crouse )1996 و Soltoبراي تفکیک جریان پایه توسط  HYSEPکامپیوتري   برنامه .است
، ترکیب دو روش تفکیک )2009(و همکاران  Aksoy. گردد اي و حداقل استفاده می هاي دامنه ثابت، دامنه قطعه الگوریتم

ین جریان پایه در رودخانه فیلیوس در کشور ترکیه ارزیابی نمودند و نتیجه گرفتند که نتایج فیلتري و حداقل را براي تعی
  .تر است هاي مذکور به تنهایی واقعیحاصل از روش ترکیبی، از هر یک از روش

ب با توجه به تحقیقات اندك در زمینه متناسب با این تحقیق، نیاز به توسعه و معرفی روش مناسب تفکیک دبی روانا
در این پژوهش ابتدا به معرفی . سطحی و جریان پایه در مطالعات هیدرولوژیک و تحلیل جریان رودخانه کامالً مشهود است

هیدروگراف پرداخته و سپس سهم آب پایه در هیدروگراف بلندمدت حوزه  کل از پایه آب تفکیک و تخمین برنامه کامپیوتري
  .کیک گردیدآبخیز طرق با استفاده از برنامه مذکور تف

  
  مواد و روش -2
  منطقه مورد مطالعه - 1- 2

هاي حوزه آبخیز رودخانه طرق، در جنوب شرق شهر مشهد قرارداشته و محدوده حوزه آبخیز این رودخانه بین طول
این رودخانه از . شمالی واقع شده است 10 °36تا  9 °36هاي جغرافیایی شرقی و عرض 33 °59تا  17 °59جغرافیایی 

سپس تغییر جهت داده و در     جریان دارد، هاي بینالود سرچشمه گرفته و در جهت غرب به شرقهاي شمالی رشته کوهامنهد
 16300حوزه تا سد طرق مساحت . گرددرود متصل میشمالی از شرق شهر مشهد به رودخانه کشف - جنوبی  نهایت با جهت

شیب متوسط حوزه آبخیز رودخانه . است آزاد هايآب سطح از متر 1230آن  حداقل ارتفاع و متر 2625حداکثر  ارتفاع هکتار،
، موقعیت حوزه آبخیز طرق در ایران و )1(در شکل . درصد محاسبه شده است 2/27طرق تا محل ایستگاه هیدرومتري کرتیان، 
  .استان خراسان رضوي نشان داده شده است

  

  
  تان خراسان رضويموقعیت حوزه آبخیز طرق در ایران و اس - 1شکل 
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  برنامه تفکیک آب پایه و رواناب سطحی - 2- 2
هاي خطی یا غیرخطی مند براي تخمین و تفکیک آب پایه از کل هیدروگراف با استفاده از مدلاین برنامه توسط لیو و بهره

، )Chapman )1999هاي مورد استفاده در این برنامه در الگوریتم. مخزن طراحی و به زبان فرترن نوشته شده است
Tallaksen )1995(، Wittenberg )b1999 ( وWittenberg و همکاران )a1999 (معادله عمومی آب . شرح داده شده است

  :پایه مخزن به این صورت است
)1(  baSQ   

مخزن تنها در صورتی . تتوان اس bضریب افت و  aذخیره آب پایه،  S (m3)دبی آب پایه،  Q (m3s-1)که در این معادله، 
رابطه . است) s-1(ثانیه  داراي بعد بر aو  براي این مخازن، . خطی است که شاخه نزولی به صورت یک خط راست باشد

  :به عنوان مثال. تخمین زده شود Sو  Qتواند براي تغییرات مداوم ارتباط بین می Sبه عنوان تابعی از  bبا ) 1(
)2(    

  .یک ضریب است qاین معادله، که در 
 نزولی هاي شاخه ارتباط). Wittenberg ،1993(رود به کار می 1فرمول مخزن تنها گاهی اوقات در تحلیل شاخه نزولی

 ،Kienzle ؛Hostetler، 2005 و Brodie( است نزولی شاخه تحلیل روش اصلی هدف پایه، جریان منحنی و هیدروگراف
روند افت به طور معمول در شرایط  .است ارتباط در فروکش منحنی با مستقیم طور به ایهپ جریان دقیق تخمین). 2006

  .توان به وسیله ترکیب با معادله پیوستگی به دست آوردشود که معادله افت را میبندي میخروجی مخزن فرمول
)3(  I –Q = dS/dt  

  ):Nieber ،1977و  Brutsaert(است ) 4(و معادله آن به صورت رابطه  b≠1براي مخازن غیرخطی 
)4(     bb

t taQQ  1/
10 1  

ضریبی است که به وسیله رابطه  و  است،  tآب پایه در نقطه آغاز و زمان  Qt (m3s-1)و   Q0که در این معادله،
  :محاسبه می شود) 5(

)5(      bbbQaba /1
01 1   

تر از یک باشد، تقعر به سمت باال کوچک bه نزولی به سمت پایین تقعر خواهد داشت و اگر تر از یک باشد، شاخبزرگ bاگر 
 2معموالً برابر با  bدر این مخازن، . ها مقدار بیشتر از یک استدهند و در اکثر حوزهمقادیر کمتر به ندرت رخ می. خواهد بود

تابعی از مساحت حوزه،  aثابت . مشتق شود bبراساس مقادیر مختلف تواند می aبنابراین، بعد . است m-3s-1داراي بعد  aبوده و 
هاي هیدرولوژیکی در اکثر مدل aبراي سادگی، . شکل، شیب و چگالی جریان بوده و ممکن است با شدت جریان تغییر یابد

  . شودثابت در نظر گرفته می
  :نمایی بیان کرد، معادله افت را می توان به صورت یک معادله b=1براي مخازن خطی که 

)6(   

، به 1مقدار نزدیک به  bبا این حال در این برنامه براي مدل سازي مخزن خطی، . ضریب افت است  این معادله،که در 
این برنامه با زبان برنامه نویسی فرترن نوشته شده است و می توان به آسانی آن را در ویندوز . را دارا می باشد 01/1عنوان مثال 

  .اجرا نمود
در این . را از هیدروگراف بلند مدت حوزه آبخیز استخراج نمود 2براي اجراي این برنامه ابتدا باید منحنی شاخه نزولی اصلی

هاي روزانه ایستگاه هیدرومتري کرتیان در باالدست سد طرق که در خروجی حوزه طرق قرار سال اخیر دبی 14پژوهش از آمار 

                                                        
1.- Recession analysis 
2 - Master recession curve   
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منحنی شاخه نزولی اصلی از این هیدروگراف به دست آمد، . استفاده شده است 1387تا  1374هاي  دارد، در فاصله زمانی سال
سپس منحنی شاخه . تمام سیل هاي این دوره جدا و و به صورت نیمه لگاریتمی رسم گردید بدین صورت که شاخه هاي نزولی

  ).2شکل (نزولی میانی به صورت بصري و گرافیکی استخراج گشت 
ذخیره  txt.سري زمانی دبی روزانه جریان در دوره زمانی مذکور و منحنی شاخه نزولی اصلی به صورت مجزا و با فرمت 

ایجاد می گردد که در آن  qb.txtبا اجراي برنامه آب پایه، یک فایل به نام . ورودي برنامه محسوب می شوندگشته و به عنوان 
  .موجود استmmd-1 و   m3s-1کل جریان ورودي و دبی آب پایه به دو واحد

  شاخص جریان پایه - 3- 2
این . مطرح و توسعه یافت) Institute of Hydrology )1980، یک نسبت بدون بعد است که توسط 1شاخص جریان پایه

شناسی هاي جریان آبراهه یا زمیناي و همچنین دادهشاخص بیانگر اطالعات در مورد نسبت رواناب مشتق شده از منابع ذخیره
  ). 2009و همکاران،  Aksoy(ه است زحو

ین دامنه زمانی را شاخص اي در همبه حجم جریان رودخانه Δt = t2 – t1نسبت حجم جریان پایه در دامنه هاي زمانی 
  .جریان پایه گویند

)7(  




2

1

2

1

)(

)(
t

t flowstreamtotal

t

t baseflow

dttQ

dttQ
BFI

  
شاخص جریان پایه، کاربردهاي . اولین مرحله در تخمین شاخص جریان پایه، جداسازي جریان پایه از رواناب سطحی است

ه براي مقایسه خصوصیات زحوتواند به عنوان شاخص خصوصیات   سازي بارش رواناب دارد، همچنین میزیادي از جمله در مدل
  .رود  هاي مختلف به کار میهزجریان حو

  
  نتایج -3

هاي روزانه ایستگاه هیدرومتري کرتیان در باالدست سد طرق که در خروجی سال اخیر دبی 14در این پژوهش از آمار 
  .استفاده شده است 1387تا  1374هاي  حوزه طرق قرار دارد، در فاصله زمانی سال

همان  cرسم شده است که منحنی  به صورت لگاریتمی منحنی هاي شاخه هاي نزولی در دوره مورد مطالعه 2در شکل 
  .منحنی شاخه نزولی اصلی است

  

                                                        
1. Base Flow Index (BFI)  
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  منحنی هاي شاخه هاي نزولی و منحنی شاخه نزولی اصلی در دوره مورد مطالعه -2شکل 

  
اري مورد مطالعه نشان داده شده که از برنامه آب پایه به دست آمده در دوره آم پایه جریان تفکیک نمودار 3 هاي شکل در

  . تاس

  
  تفکیک دبی جریان پایه ایستگاه هیدرومتري کرتیان در دوره آماري مورد مطالعه - 3شکل 

  
  .یک سال پر آب، نمایش داده شده است ، به عنوان1376آماري   ، نمودار تفکیک جریان پایه در سال4در شکل 

  

  
  )1376سال (تفکیک دبی جریان پایه ایستگاه هیدرومتري کرتیان  -4شکل 
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-، به عنوان یک سال کم آب، که در آن رودخانه در بخش1378آماري   ، نمودار تفکیک جریان پایه در سال5هاي در شکل
  . پایه بوده است، نشان داده شده استهایی از سال بدون دبی 

  

  
  )1378سال (تفکیک دبی جریان پایه ایستگاه هیدرومتري کرتیان  - 5 شکل

  

  مقادیر شاخص جریان پایه  - 1- 3
  .، مقادیر شاخص جریان پایه برآورد شده در هر سال طی دوره آماري نمایش داده شده است1در جدول 

  
  مقادیر شاخص جریان پایه در هر سال - 1جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  1377  1376  1375  1374  سال

  93/0  60/0  82/0  15/0  81/0  50/0  52/0  54/0  74/0  96/0  62/0  42/0  80/0  74/0  شاخص جریان پایه
  96/0  حداکثر
  15/0  حداقل
  65/0  متوسط

  
  گیريبحث و نتیجه -4

هاي کم نقش اي و مطالعات جریانتواند در تعیین سهم آب زیرزمینی در جریان رودخانه  کیک مناسب جریان پایه میتف
دبی جریان پایه، داراي تغییرات زمانی و مکانی زیادي است و معموالً توسط فاکتورهاي متعددي مانند . ایفا نماید  مهمی 

  .گردد گیرد که مطالعات بیشتر در این خصوص پیشنهاد می  قرار می شناسی، اقلیمی و مورفولوژیکی تحت تأثیر زمین
در طول دوره آماري مورد مطالعه با استفاده از شاخص جریان ) در محل ایستگاه کرتیان(سهم جریان تفکیک شده رودخانه 

 88درصد تا  79دار عددي ، مق)1387(درصد برآورد شده است؛ در حالی که قنبرپور و همکاران  65پایه در این تحقیق، برابر 
البته براساس . انددرصد را براي شاخص دبی پایه معرفی نموده 90، مقدار حدود )2009(و همکاران  Gonzalesدرصد و 

اي به صورت دبی پایه در قابل ذکر است که قسمت اعظم جریان رودخانه. مناطق مختلف تحقیق، این مقدار متغیر خواهد بود
هاي مختلف از هزتوان در مقایسه حو  شاخص دبی پایه را می. ابد که نیازمند توجه بیشتر به این امر استی  رودخانه جریان می

  .نظر جریان پایه مورد استفاده قرار داد
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