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مقدمه
تعيين دبي پيک ساالنه دقيق براي دوره بازگشتهاي مختلف با
استفاده از روشهاي جديد تقريبا در تمامي حوضهها امري ضروري
و اجتنابناپذير ميباشد .هاسكينگ و واليس با گسترش روش
گشتاور وزني احتمال ،آمارههاي گشتاور خطي را به عنوان رهيافتي
جديد در تحليل تناوب سيل حوزههاي آبخيز ارائه نمودند که اخيرا
در بسياري از پروژههاي تحقيقاتي مورد استفاده قرار گرفته و نتايج
بسيار خوبي داشته است .ملکينژاد و همکاران [ ،]7کارآيي دو مدل
رگرسيون چندمتغيره و شاخص سيل را با استفاده از گشتاورهاي
خطي مقايسه کرده و نتيجه گرفتند که روش شاخص سيل از دقت
باالتري در برآورد دبي پيک سيالب براي دوره بازگشتهاي مختلف
برخوردار است .شامکوئيان و همکاران [ ،]10تحليل منطقهاي
سيالب را براي حوضههاي آبريز استان خراسان با استفاده از روش
گشتاورهاي خطي و سيالب نمايه انجام دادند و توابع توزيع لوگ
نرمال سه پارامتري ( ،)LN3مقادير حدي تعميميافته (،)GEV
پارتو تعميميافته ( ،)GPAلجستيک تعميميافته ( )GLOو پيرسون
تيپ )PE3( 3را براي نواحي همگن مختلف مناسب دانسته و نتيجه
گرفتند که توزيع مقادير حدي تعميميافته براي تمام نواحي همگن
از دقت مناسبي برخوردار است .هدف از انجام تحقيق حاضر،
ارائه روابطي براي برآورد دبي اوج سيالب درحوضههاي فاقد آمار
استان قزوين با استفاده از روش شاخص سيل و بکارگيري تکنيک
گشتاورهاي خطي ميباشد که الزمه آن شناسايي حوضههاي همگن
هيدرولوژيک ،انتخاب بهترين توزيع و تعيين منحني رشد منطقهاي
و نيز ارائه روابط همبستگي بين ميانگين سيالب و ساير پارامترهاي
فيزيکي و هيدرولوژيکي حوضهها ميباشد.
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چکيده
در روش تحليل منطقهاي سيالب ،به جاي استفاده از آمار يک
ايستگاه ،آمار و ويژگيهاي مجموعهاي از ايستگاهها مورد استفاده
قرار ميگيرد .هاسكينگ و واليس با گسترش گشتاورهاي وزني
احتمال ،آمارههاي گشتاور خطي را به عنوان راهکاري جديد در
تحليل تناوب سيل حوزههاي آبخيز ارائه نمودند که اين رهيافت،
اساس پژوهش حاضر را براي ايستگاههاي هيدرومتري استان قزوين
تشكيل ميدهد .تحليل عاملي مشخص نمود که  5عامل محيط ،قطر
دايره معادل ،زمان تمرکز ،طول آبراهه اصلي و مساحت حوضه،
مهمترين عوامل موثر بر حداکثر سيالب در استان قزوين ميباشند.
بر اساس نتايج تحليل خوشهاي ،ايستگاهها به دو منطقه همگن تقسيم
شدند .همگني اين دو ناحيه با استفاده از آزمون همگني گشتاورهاي
خطي تاييد شد .بر اساس معيار نكوئي برازش( ،)Zdistبراي نواحي
همگن يک و دو به ترتيب توزيعهاي ،لجستيک تعميميافته و پارتو
تعميميافته داراي بهترين برازش بودند .مقادير پارامتر هر يک از
توزيعهاي منتخب با استفاده از روش گشتاورهاي خطي محاسبه
گرديد و دبي با دوره بازگشتهاي مختلف براي تمام ايستگاهها
با استفاده از توزيع مناسب منطقهاي برآورد شد .در نهايت منحني
رشد ترسيم و روابط رگرسيوني بين دبي متوسط و مساحت حوضه
آبخيز هر منطقه استخراج شد که بر اساس آن ميتوان مقدار دبي با
دوره بازگشتهاي مختلف را در حوضههاي فاقد آمار با استفاده از
روش سيل شاخص برآورد نمود.

مواد و روشها
استان قزوين (منطقه مورد مطالعه) در حوزه آبريز مركزي ايران،
با مساحتي معادل  15624كيلومتر مربع قرار دارد .ميانگين بارندگي
استان  330ميليمتر در سال است که بارانيترين ماه سال فروردين
و خشكترين ماه تير ميباشد .عموم ًا تحليل منطقهاي سيالب شامل
 5مرحله تهيه دادههاي مشاهداتي ،تعيين مناطق همگن ،انتخاب يک
توزيع تناوب منطقهاي ،تخمين پارامترهاي توزيع ،برآورد سيل در
مناطق بدون ايسـتگاه و يا داراي آمار محدود ميباشد .در تحقيق
حاضر ابتدا خصوصيات مختلف فيزيوگرافي (زمان تمرکز به روش
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هر دوره بازگشت ،مقدار ميانگين اعداد بدون بعد سيالب براي تمام
ايستگاهها محاسبه و منحني رشد هر منطقه همگن رسم گرديد .در
مرحله بعد براي تعيين دبي سيالبي در حوضههاي فاقد آمار ،معادله
همبستگي بين ميانگين سيالب و مساحت حوزه تعيين شد که با
استفاده از اين روابط ميتوان ميانگين سيالب هر حوضه فاقد آمار را
برآورد ،و با ضرب آن در ضريب رشد ،دبي پيک سيالب براي هر
دوره بازگشت را تعيين نمود.

حوضه ،ارتفاع متوسط ،اختالف ارتفاع حوضه ،قطر دايره معادل،
مساحت ،ضريب گراوليوس و تراکم زهکشي) ،اقليمي (درجه
حرارت متوسط ساليانه ،بارندگي متوسط ساالنه) و هيدرولوژيکي
(دبي حداکثر با دوره بازگشت دو سال) حوضهها استخراج و پس
از انجام تحليل عاملي بر روي آنها مهمترين عوامل موثر بر سيالب
در استان قزوين استخراج شد .اهميت مناطق همگن هيدرولوژيك
در تحليل جريان و اثر آن در افزايش دقت برآورد ،توسط محققين
مختلفي از جمله گرينو وود [ ،]1هاسكينگ و همكاران [ ،]3لتنماير
و همکاران [ ]5مورد بحث قرار گرفته است .بنابراين با استفاده از
مهمترين عوامل موثر بر سيالب در استان قزوين ،حوضههاي موجود
با بهکارگيري روش تحليل خوشهاي همگنبندي شدند و در مرحله
بعد همگني اين مناطق با استفاده از روش گشتاورهاي خطي كه
نسبت به دادههاي پرت حساس نيستند واليس و همکاران [ ]12و
همگني را بر اساس دادههاي پيک ساالنه آزمايـش ميکند بررسي
گرديد .سپس از روش گشتاورهاي خطي كه دامنه گستردهتري
از توابع توزيع را نسبت به گشتاورهاي معمولي مشخص کنند
هاسکينگ و همکاران[ ،]4براي تشخيص توزيعهاي آماري مناسب
براي مناطق همگن و نيز تعيين پارامترهاي توزيعهاي آماري منتخب
استفاده شد.
مادسن و رسبجرگ[ ،]6فوايد روش شاخص سيل را براي سري
پيك ساالنه شرح دادند .از مطالعاتي كه در زمينه شاخص سيل
صورت گرفته است ميتوان به مطالعه اشتدينگر و لو[ ،]11پايروند
و همکاران [ ]8و هانيز و اشتدينگر [ ]2اشاره كرد.
در مرحله بعد پس از تهيه دوره مشترك آماري از ايستگاههاي
آبسنجي موجود در منطقه و رفع نواقص آماري آنها ،دبي پيک
لحظهاي براي دوره بازگشتهاي مختلف ،با استفاده از تابع توزيع
احتمال مناسب منطقه همگن ،برآورد شد .پس از به دست آوردن
دبي متوسط سيالب ،نسبت سيالب با دوره بازگشتهاي مختلف به
دبي متوسط سيالب هر ايستگاه محاسبه شد .در نهايت نسبتهاي
به دست آمده براي هر ايستگاه (نسبت بدون بعد) مرتب و بعد در

نتايج
از کل  23ايستگاه هيدرومتري موجود در استان قزوين،
ايستگاههاي الت ،رجاييدشت و شيرکوه بدليل احداث سد طالقان
در باالدست آنها و نيز ايستگاههاي نهران ،سنگان ،بورمانک ،استلج
و يارفيع به دليل تعداد کم دادهها از تجزيه و تحليل حذف و تحليل
منطقهاي سيالب با استفاده از پانزده ايستگاه آبسنجي باقيمانده
انجام شد(شکل يک).
نتايج تحليل عاملي مشخص نمود كه اطالعات با اختصاص دادن
حول دو محور ميتوانند خالصه شوند .دليل بر دو محور ،باال بودن
ريشه پنهان ماتريس همبستگي بيش از يك است و اين دو محور
 83.15درصد از تغييرات دادههاي اصلي را بيان ميكنند .در نهايت
پنج عامل محيط ،قطر دايره معادل ،زمان تمرکز ،طول آبراهه اصلي و
مساحت به عنوان مؤثرترين پارامترها شناخته شدند.
آناليز خوشهاي به روش خوشهبندي وارد ،منطقه مورد مطالعه
را به دو ناحيه همگن هيدرولوژيك تقسيم نمود که ناحيه همگن
اول شامل ايستگاههاي باغکاليه ،حاجيعرب ،خوبان ،ارتشآباد،
تونل آوج ،شترک ،بهجتآباد ،اميرآباد ،پلاروان ،باراجين ،دهاروان و
ناحيه همگن دوم شامل ايستگاههاي دشتک ،آبگرم ،رحيمآباد و پل
شاهعباسي ميباشد.
براي تشخيص ايستگاههاي ناسازگار در هر منطقه همگن،
گشتاورهاي خطي و نسبت آنها محاسبه شد و آماره غيرهمگني ()Di
براي كليه ايستگاههاي مورد بررسي به دست آمد .از آنجا كه مقدار
اين آماره براي تمام ايستگاهها كمتر از سه ميباشد ،بنابر تعريف هيچ
کدام از ايستگاهها به عنوان ايستگاه ناسازگار شناخته نشد.
مقادير آمارههاي آزمون همگني هاسكينگ شامل  H2 ،H1و
 ،H3هنگاميکه ايستگاههاي کل استان به دو ناحيه همگن تقسيم
ميشوند حکايت از همگني اين دو ناحيه دارد .مقادير معيار نكوئي
برازش ( )Zdistتوزيعهاي آماري مختلف ،نشان داد كه در ناحيه
همگن اول توزيع لجستيک تعميميافته و در ناحيه همگن دوم توزيع
پارتو تعميميافته بهترين توزيع ميباشند .پس از محاسبه پارامترهاي
توزيع منتخب (جدول يك) با استفاده از روش گشتاورهاي خطي،
مقادير دبي حداكثر لحظهاي با دوره بازگشتهاي معين با استفاده
از نرمافزار  Rو بکارگيري پکيج تحليل منطقهاي سيالب (روش
شاخص سيل) محاسبه گرديد.
براي تخمين دبي در حوضههاي فاقد آمار ،ابتدا نسبت سيالب

شكل -1موقعيت ايستگاههاي منتخب

Fig1. Location of the selected stations
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جدول -2مقادير ضريب رشد براي مناطق همگن

جدول -1مقادير پارامتر براي بهترين توزيع منتخب

Table2. Growth coefficient values for homogenous regions
Return

Table1. Parameters of the best distributions

مقادير پارامتر توزيع

توزيع منتخب

5

Distributions parameters
xi

alpha

k

Whole region

GNO

0.643

0.676

-0.868

Region1
Region2

GLO
GPA

0.64
-0.113

0.359
1.282

-0.461
0.151

Selected distribution

10

50

25

100

period

دوره بازگشت

1.34

2.01

3.24

4.56

6.36

Region1

منطقه1

1.72

2.38

3.15

3.67

4.14

Region2

منطقه2

جدول -3روابط رگرسيوني بين مساحت حوضههاي آبخيز و دبي متوسط سيالب هر حوضه
Table3. Regression equations between area and flood average of catchments
Region1

Q index = 1.424(A)0.608

R² = 0.837

Region2

Q index = 0.021(A) + 23.74

R² = 0.967

رگرسيوني بين دبي متوسط سيالب و مساحت حوضه آبخيز ارائه
گرديد.

با دوره بازگشتهاي مختلف به دبي متوسط سيالب هر ايستگاه
محاسبه و مقدار ميانگين اعداد بدون بعد سيالب در هر ناحيه همگن
محاسبه و منحني رشد رسم گرديد (جدول .)2
در مرحله بعد رابطه همبستگي بين دبي متوسط سيالب و مساحت
حوضه آبريز در نواحي همگن يک و دو تعيين گرديد (جدول .)3
حال ميتوان با توجه به مساحت حوضه آبريز فاقد آمار واقع
در هر منطقه ،ميانگين سيالب را براي آن تعيين نموده و با استفاده
از نمودار تغييرات عدد بدون بعد سيالب و دوره بازگشت ،مقدار
نسبت سيالب با دوره بازگشتهاي مختلف را قرائت و با معلوم
بودن ميانگين سيالب ،مقدار دبي سيالبي براي دوره بازگشتهاي
مختلف تعيين ميشود.

تشکر
اين پژوهش با استفاده از اعتبارات شرکت آب منطقهاي استان
قزوين ،به اجرا درآمده است که بدينوسيله تشکر و قدرداني
ميگردد.
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Abstract (Technical Note)

Peak flow Estimation in Ungauged Catchments Using Flow Index
J. Mosaffaie1 and H. Malekinezhad2
Received: 2013/03/12 Accepted: 2014/02/18

In regional flood frequency analysis, instead of using the data from a single station, it considers the
data and characteristics of a group of similar stations. This study was carried out in Qazvin province and
is based on linear momentum that Hosking and Wallis are provided this method as a new approach to
flood frequency analysis. The results of factor analysis showed that perimeter, equivalent diameter, time
of concentration, length of main waterway and area were the main variables affected flood magnitude.
Based on cluster analysis and using the factors affected flood peak, the remaining 15 stations, were divided
into two homogenous regions. Homogeneity of these two regions was confirmed using homogeneity test
of L-moments. Based on the best-fit criteria of Zdist, GNO distribution is the best fit for the entire region
but for one and two homogeneous regions, GLO and GPA distributions were the best fit, respectively.
Parameter values for each of the selected distributions were calculated using linear moments and discharges
with different return periods were estimated using the best regional distribution for all stations. Finally,
after drawing of growth curves, the regression relation between average discharges and watershed areas
were obtained at each region. Based on these relationships, at un-gauged locations, peak discharges can be
estimated using index flood method for different recurrence interval.
Keywords: Region flood analysis, L-moments, Cluster analysis, Annual maximum flood, Qazvin
province.
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