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  مدل سازي شاخه خشکیدگی جریان 
 

  ١حسن فتح آباديالابو
  استادیار گروه مرتع و آبخیزداري، دانشگاه گنبد کاووس

  
  
  

 چکیده
مدل  مطالعاتی از قبیل براي. می باشدنشان رفتار حوضه و خصوصیات منابع ذخیره   در مواقع بدون بارش منحنی خشکیدگی

سازي بارش رواناب، مطالعات ژئوهیدرولوژیکی و آنالیز جریان هاي کم آبی الزم است تا منحنی خشکیدگی مدل سازي شده و 
دین منظور در این تحقیق اقدام به مدل سازي شاخه خشکیدگی در سه ب. ثابت خشکیدگی براي هر حوضه محاسبه گردد

در ابتدا با بررسی هیدروگرف هاي ساالنه در هر یک از حوضه ها اقدام به . طالقان و خرم دره  گردیدرودخانه جاجرود، 
سپس با انجام پیش پردازش هاي الزم هر یک از شاخه هاي خشکیدگی آماده برازش  ؛جداسازي شاخه خشکیدگی گردید

نتایج نشان داد در بین مدل هاي مختلف مدل هاي . گردید همپوشانیو  گیري، مورمدل هاي با استفاده از سه روش میانگین 
همچنین نتایج بدست آمده توسط روش مور  و  روش . بارنز و هورتون عملکرد بهتري نسبت به سایر روش ها داشته اند

شبیه هم بوده اما بین نتایج بدست آمده توسط روش میانگین گیري و روش مور  اختالف معنی داري وجود داشت  همپوشانی
با توجه به نتایج . می باشد ري که مقادیر بدست آمده از روش میانگین کمتر از مقادیر بدست آمده توسط روش موربطو

  .بدست آمده روش مور عملکرد بهتري نسبت به دو روش دیگر در تعیین ضرایب خشکیدگی واحد داشته است
  

  ش همپوشانی، روش مور و رومیانگین گیريخشکیدگی، جریان رودخانه، : کلمات کلیدي
  

  مقدمه- 1
- رهیان رابطه ذخیجر یدگیخشک یز باشد منحنیناچ ینیر زمیز ير و تعرق و برداشت از آبهایحوضه، تبخ يکه ورود یزمان

ت و یرینه، مدیکم يان هایجر ینیش بیل پیاز قب یتواند در مسائل ین رابطه میشناخت ا. کند یان میحوضه ب يرا برا یخروج
 يبره کردن مدل هایکال، حوضه یمفهوم يز در مدل هایحوزه آبخ یزهکش ين پارامترهایمنابع آب، تخم يریم گیتصم

 يره شده در حوضه هاین آب ذخیشود و تخم ید روانآب میکه باعث تول یغالب يندهایه و فرآیص مناطق تغذی، تشخیکیدرولوژیه
  ).Clausen  ،1997و  Griffiths وMoore  ،1997(د باشد یمف ییخچال

آب در  يها ير ورودیاست که باعث انتقال بارش و سا یمختلف ينده هایفرآ ییجه نهایدروگراف رودخانه و چشمه ها نتیه
 یشکل منحن). Stevanovic ،2010و  Kresic( گردند یدر چشمه و رودخانه م یینها یک خروجیرودخانه به  یحوضه زهکش

و  یکیدرولیب هیره، شیب ذخی، ضریکیدرولیت هیل هدایآبخوان از قب یکینامیدرودیات هیرخصوصیتحت تاث یدگیخشک
م و فصل و ین دو عامل اقلیهمچن. باشد یب و طول رودخانه می، شيل ژئومتریز از قبیحوضه آبخ یکیات ژئومورفولوژیخصوص

ده یچیمختلف باعث پ يور هافاکت ير گذاریتاث. ر داردیآن تاث يخاك بر رو يو سطح اشباع زون ها مکانیع یعت، ضخامت، توزیطب
  . شود یم یدگیشدن شاخه خشک

                                                             
١ ahfathabadi@yahoo.com 
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. باشد یمتناسب با زمان م یدگیات خشکیر خصوصییشده است تغ یدگیمدل کردن خشک یدگیچیکه باعث پ يگریمسئله د
 يریر پذییل تغین امر ممکن است به دلیا. شود یان میدروگراف رودخانه نمایه یدگیر شکل قطعات خشکیین امر در تغیکه ا

ا عمق یمتصل به هم، رطوبت حوضه، ضخامت آبخوان اشباع  یمانده در بدنه آب یره باقیبارش، ذخ ییع فضایل توزیاز قب ییفاکتورها
رات ییتغ ير و تعرق دارایمثل بارش و تبخ یه ممکن است در اثر عواملیان پاین جریهمچن. باشد ینفوذ رودخانه در داخل آبخوان م

باعث کاهش  يدار یتواند بطور معن یفعال م یاهیا فصول با رشد گیگرم سال  يتعرق باال در طول ماهار و یتبخ. باشند یفصل
  ).Tallaksen ،1995و  Hostetler ،2007و  Brodie( ه گرددیان پایزان جریم

ر طی و بطور خالصه د. در این تحقیق اقدام به مدل سازي خشکیدگی در سه ایستگاه رودك، گلینک و آران غرب گردید
مقایسه ) 2ها  ي هر یک ایستگاه ها در هر یک از سالبرا بدست آوردن قطعات خشکیدگی) 1. گیري شدتحقیق اهداف زیر پی

  .خشکیدگی واحد براي هر یک از حوضه هاضریب یک  برآوردعملکرد مدل هاي مختلف خشکیدگی و 
 

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

هاي جاجرود در باالدست سد لتیان، طالقان در محل ایستگاه گلینک و خرم دره در خشکیدگی رودخانهدر این تحقیق منحنی 
کیلومتر  7770و  80428،  69800مساحت هر یک از این حوضه ها به ترتیب .  محل ایستگاه آران غرب مورد بررسی قرار گرفت

  . استفاده گردید 1384- 1383تا سال  1340-1339در این تحقیق دوره آماري از سال آبی . مربع می باشد
  حوضه يواحد برا یدگیب خشکین ضرییتع -2-2

 یکه در هنگام بررس یدر صورت. باشند یم یمتفاوت یدگیخشک یمنحن يک متفاوت دارایبا پ يهادروگرافیره هیر ذخیبه علت تاث
 يها یژگینشان دهنده و شاخص و ان کرد کهیب یدگیب خشکیک ضرییک حوضه  ياز است براییک حوضه ن یدگیب خشکیضرا

 یکل یدگیب خشکیک ضریو بدست آوردن  یدگیب خشکیضرا یرات زمانیین جهت به منظور اجتناب از تغیبد. آن حوضه باشد
. شوند یشناخته م) MRC( 2)یکل(واحد  یدگیخشک یز شده که بعنوان منحنیبا هم آنال یدگیک از قطعات خشکیهر  ،حوضه يبرا
گر یروش د. باشد یحوضه م یکل یدگید که نشان دهنده رفتار خشکیآ یبدست م یدگیکل قطعات خشک یاز همپوشان MRCک ی

 یدگیک از قطعات خشکیبدست آمده هر  ير پارامترهایاز مقاد يریحوضه متوسط گ یدگیخشک يبدست آوردن پارامترها يبرا
عبارتند از گذشته ارائه شده است  يسال ها یط MRC براي بدست آوردن که سایر روش ها ). Tallaksen،1995(باشد  یم

، کردن يروش جدول بند، )Matching strip method( )Raaii ،1995(همپوشانی  روش، )Raaii ،1995( یخط MRCروش
 1994تنبرگ یو و Moore  ،1997() 1997(روش مور و  ). Raaii ،1995( یروش همبستگ، )USGS)Rutledge ،1991روش 

  .استفاده گردید) 1997(و روش مور همپوشانی ي،ریمتوسط گکه در این تحقیق از روش هاي . اشاره کرد) Wittenberg,1999و
  
  ) Matching strip method( همپوشانی روش -2-2-1

مختلف هر  یدگیقطعات خشک يهم انداز يبا رو. شوند یکاغذ شفاف رسم م يانتخاب شده بر رو یدگین روش قطعات خشکیدر ا
 یدگیخشک یک توالیهم افتاده و  يبر رو یدگیقطعات خشک یکه قسمت اصل يفت داده بطوریش یک از قطعات بصورت افقی

  ). Raaii ،1995( شود یشناخته م MRCبه عنوان  یدگیخشک یاصل يخط برازش داده شده به قسمت ها. دیبدست آ
  روش مور  -2-2-2

                                                             
٢Master base flow recession curve (MRC) 
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 یکار م یخروج-ره یبودن رابطه ذخ یبر اساس فرض خط) Master(واحد  یدگیخشک بیبدست آوردن ضر يبرا دیگریروش ها
گر ید ياز سو. باشد یاشکال م يدارا دیگریباشد استفاده از روش ها یر خطیغ یخروج-رهیکه رابطه ذخ یکه در مواقع يبطور. کند

شروع حوضه است را به  یر در دبییو تغر و تعرق یکه منکعس کننده تبخ یدگیرات قطعات خشکییتواند تغ ینم دیگریروش ها
را ارائه نمودند  یروش) 1999(و ) 1994(Wittenbergو ) 1997( Mooreن منظور یبد). Moore  ،1997. (کند يمدل ساز یخوب

شود که  ین روش فرض میدر ا. حوضه بدست آورد يبرا MRCباشد بتوان  یر خطیغ یخروج–ره یکه رابطه ذخ یمواقع يکه برا
ن حالت یدر ا. کند یر مییهر قطعه تغ يشروع برا یباشد و فقط دب یثابت م یدگیخشک يپارامترها یدگیتمام قطعات خشک يبرا

  . دیآ یحوضه بدست م ينه برایبه یدگیخشک ير  پارامترهایگر مقادیا هر تابع مخاطره دیبا حداقل کردن مربعات خطا 
  
 خشکیدگیو تعیین ضرایب انتخاب شاخه خشکیدگی  -2-3

منظور از شاخه . اولین مسئله در بررسی خشکیدگی جریان انتخاب شاخه خشکیدگی و قطعات خشکیدگی می باشد
خشکیدگی آن قسمت از هیدروگراف می باشد که از دبی پیک شروع می شود، و تا زمانی که که دبی افزایش می یابد، ادامه پیدا 

ز شاخه خشکیدگی است که پس از پیش پردازش هاي الزم مورد تجزیه و و منظور از قطعات خشکیدگی آن قسمت ا. می کند
بدین منظور براي تعیین شاخه خشکیدگی در وهله اول از داده هاي دبی و بارش به . تحلیل و برازش مدل هاي مختلف می گردد

راي یک دوره خشکیدگی بسته همچنین ب. دبی شروع در یک حوضه می تواند ثابت یا متغییر باشد. طور همزمان استفاده می شود
معموال براي کاهش تاثیر رواناب سطحی . به تعداد قطعات خشکیدگی مورد بررسی می توان یک یا چند دبی شروع را انتخاب کرد

و در برخی موارد قسمت انتهایی آن براي جلوگیري از تاثیر بارش هاي . قسمت ابتدایی دوره خشکیدگی در نظر گرفته نمی شود
با توجه با تحیقات قبلی ).Tallaksen،1995(که این تعداد روز متناسب با پاسخ حوضه می باشد. ظر گرفته نمی شودبعدي در ن

مسئله بعدي طول دوره خشکی می باشد که این پارامتر هم می . تعداد روز حذف شده در این تحقیق دو روز در نظر گرفته شد
انی ادامه دارد که دبی افزایش پیدا کند یا مقدار بارش بیشتر از یک آستانه قطعه خشکیدگی تا زم. تواند متغییر یا ثابت باشد

 10با توجه به تحقیقات قبلی ) فاصله زمانی بین شروع و پایان خشکیدگی(که در این رابطه حداقل دوام خشکیدگی . مشخص گردد
در این . می کنند که دبی افزایش پیدا نکند همانطور که بیان شد قطعات خشکیدگی تا زمانی ادامه پیدا. روز در نظر گرفته شد

رابطه ممکن است در طی خشکیدگی دبی افزایش پیدا کند اما بعد از آن دبی همان شیب کاهشی را داشته باشد که قبل از افزایش 
خاب قطعات در هنگام انت. در این حالت این نوسانات به عنوان جزئی از قطعه خشکیدگی در نظر گرفته می شود. دبی داشته است
وجود داده هاي دبی مساوي در اواخر دوره خشکیدگی می باشد که این مشکل از  گترین مشکلی که با آن روبرو بودهخشکیدگی بزر

آنجا ناشی می شود که در اواخر دوره خشکیدگی معموال دبی پایه پایین بوده و در ایستگاه هیدرومتري این تغییرات به دلیل ناچیز 
. هاي دبی در طی چند روز متوالی حتی تا یک ماه هم یک مقدار ثایت داشته باشدو باعث می شود که داده. دبودن ثبت نمی شون

وجود . شاید اگر همین داده ها دقیق برداشت می شد بهترین شاخص براي تعیین ضرایب خشکیدگی منابع آبخوانی در حوضه باشد
روش بارنز که در آن به هر قسمت قطعه خشکیدگی یک منحنی  هاي یکسان در هنگام برازش مدل هاي مختلف بخصوصداده

که در این تحقیق براي حل این مسئله در زمانی که داده ها بطور متوالی چند روز . برازش داده می شود، ایجاد مشکل می کند
وز سوم که داده ها یکسان هاي مربوط به سه روز اول در نظر گرفته شد و قطعه خشکیدگی تا رداراي مقدار ثابت بودند فقط داده

البته در مواقعی بعد از چند روز مشاهده می گردید که دبی تغییر پیدا کرده که مسئله نیز در انتخاب قطعه . بودند ادامه داشت
این مسئله بطور نمونه در ایستگاه رودك در سال هاي آخر وجود داشت و در این ایستگاه آران غرب این . خشکیدگی لحاظ می شد

  . کمتر مشاهده می شد بطوري که حتی کوچکترین تغییرات دبی نیز ثبت شده بود مشکل
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در این رابطه در ابتدا قسمت هاي مختلف قطعات . پس از تعیین قطعات خشکیدگی اقدام به برازش مدل هاي مختلف گردید
براي این منظور در ابتدا . دمقادیر پارامترهاي مدل هاي مختلف تعیین گردی سو سپ) در مدل چند مخزنی(خشکیدگی تعیین

بیان می کند اگر منحنی خشکیدگی ) 1997(در این حالت مور . قطعات خشکیدگی در روي محور نیمه لگاریتمی ترسیم گردید
اگر منحنی خشکیدگی . منطبق بر مخزن خطی باشد در روي منحنی نیمه لگاریتمی می بایستی خطوط مستقیم موازي در آیند

در مقابل زمانی می بایستی بصورت  1Qخروجی توانی باشد قطعات خشکیدگی در روي منحنی  –ره منطبق بر رابطه ذخی
و در حالت عدم وجود تغذیه و هدررفت از طریق تبخیر اگر حوضه مانند یک مخزن تکی عمل کند کل . خطوط موازي در آیند

  . قطعات خشکیدگی می بایستی داراي شکل یکسانی باشند
که در این . مختلف گردید ))1(جدول ( هايپس از ترسیم قطعات خشکیدگی در مرحله بعد اقدام به برآورد پارمترهاي مدل 

تابع زیان در نظر گرفته شده نیز . قسمت به منظور تخمین پارامترهاي مدل هاي مختلف از سولور نرم افزار اکسل استفاده گردید
  . مربعات خطا انتخاب گردید

 
  یدگیان خشکیجر يمدل ساز يبرامورد استفاده روابط ): 1(جدول 
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  نتایج-3
بدین منطور بعد از ستونی کردن داده هاي دبی . همانطور که در بخش قبلی بیان گردید در ابتدا قطعات خشکیدگی انتخاب گردید

با بررسی هیدروگراف سالیانه مشاهده گردید در هر . و رسم هیدروگراف سالیانه اقدام به تعیین و انتخاب قطعات خشکیدگی گردید
در این حالت منحنی خشکیدگی بیشتر مربوط به . ود داشته که تا پایان تابستان ادامه داردجوسال یک منحنی خشکیدگی اصلی 

و یکسري . ذوب ذخایر برفی و یخچالی در حوضه می باشد و تا زمانی ادامه می یابد که دبی پایه حداقل مقدار خود را دارا می باشد
که به طور نمونه در  .اي بزرگ بودند، وجود داشتشی از بارش همنحنی هاي خشکیدگی با تدوام پایین در باقی مواقع سال که نا

با توجه به این شکل مالحظه می شود در این . آورده شده است 1374-73هیدروگراف ساالنه ایستگاه رودك در سال آبی ) 1(شکل
ه بارش سنگین در سال دو قطعه خشکیدگی انتخاب شده است یکی خشکیدگی اصلی در پایان سال و دیگري خشکیدگی مربوط ب

برخودار نبوده و یا با حذف داده هاي دو روز بعد از ) حداقل ده روز(سایر خشکیدگی ها از دوام کافی . باقی مواقع سال می باشد
در هر یک از حوضه هاي مورد مطالعه خشکیدگی در دو حالت خشکیدگی اصلی و طوالنی . زیر قشري می باشند رواناب پیک فاقد

  . هاي کوتاه مدت که ناشی از باش هاي بزرگ می باشد مورد بررسی قرار گیردمدت و خشکیدگی 
 

  
  1374- 73هیدروگراف سالیانه ایستگاه رودك در سال آبی ): 1(شکل

  
همانطور که  همپوشانیدر روش. پس تعیین قطعات خشکیدگی اقدام به برازش مدل هاي مختلف ضریب خشکیدگی واحد گردید

قبال بیان شد در روي یک گراف قطعات خشکیدگی طوري رو هم اندازي می شوند که قسمت انتهایی آنها هم پوشانی داشته و 
 . ایستگاه آورده شده است دوهمپوشانیمنحنی  )3( و) 2(در شکل هاي . سپس یک منحنی به آنها برازش داده می شود

  
  ایستگاه رودك همپوشانیمنحنی ): 3(شکل                            ایستگاه گلینک همپوشانیمنحنی ): 2( شکل
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