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چکيده
در روش تحلیل منطقه اي سیالب، به جاي استفاده از آمار یک 
ایستگاه، آمار و ویژگي هاي مجموعه اي از ایستگاه ها مورد استفاده 
وزني  گشتاورهاي  گسترش  با  والیس  و  قرار مي گیرد. هاسکینگ 
احتمال، آماره هاي گشتاور خطي را به عنوان راه کاري جدید در 
تحلیل تناوب سیل حوزه هاي آبخیز ارائه نمودند که این رهیافت، 
اساس پژوهش حاضر را براي ایستگاه هاي هیدرومتري استان قزوین 
تشکیل مي دهد. تحلیل عاملي مشخص نمود که 5 عامل محیط، قطر 
دایره معادل، زمان تمرکز، طول آبراهه اصلي و مساحت حوضه، 
مهم ترین عوامل موثر بر حداکثر سیالب در استان قزوین مي باشند. 
بر اساس نتایج تحلیل خوشه اي، ایستگاه ها به دو منطقه همگن تقسیم 
شدند. همگني این دو ناحیه با استفاده از آزمون همگني گشتاورهاي 
خطي تایید شد. بر اساس معیار نکوئي برازش)Zdist(، براي نواحي 
همگن یک و دو به ترتیب توزیع هاي، لجستیک تعمیم یافته و پارتو 
تعمیم یافته داراي بهترین برازش بودند. مقادیر پارامتر هر یک از 
توزیع هاي منتخب با استفاده از روش گشتاورهاي خطي محاسبه 
گردید و دبي با دوره بازگشت هاي مختلف براي تمام ایستگاه ها 
با استفاده از توزیع مناسب منطقه اي برآورد شد. در نهایت منحني 
رشد ترسیم و روابط رگرسیوني بین دبي متوسط و مساحت حوضه 
آبخیز هر منطقه استخراج شد که بر اساس آن مي توان مقدار دبي با 
دوره بازگشت هاي مختلف را در حوضه هاي فاقد آمار با استفاده از 

روش سیل شاخص برآورد نمود.
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مقدمه  
تعیین دبي پیک ساالنه دقیق  براي دوره بازگشت هاي مختلف با 
استفاده از روش هاي جدید تقریبا در تمامي حوضه ها امري ضروري 
روش  گسترش  با  والیس  و  هاسکینگ  مي باشد.  اجتناب ناپذیر  و 
گشتاور وزني احتمال، آماره هاي گشتاور خطي را به عنوان رهیافتي 
جدید در تحلیل تناوب سیل حوزه هاي آبخیز ارائه نمودند که اخیرا 
در بسیاري از پروژه هاي تحقیقاتي مورد استفاده قرار گرفته و نتایج 
بسیار خوبي داشته است. ملکي نژاد و همکاران ]7[، کارآیي دو مدل 
از گشتاورهاي  استفاده  با  را  و شاخص سیل  رگرسیون چند متغیره 
خطي مقایسه کرده و نتیجه گرفتند که روش شاخص سیل از دقت 
باالتري در برآورد دبي پیک سیالب براي دوره بازگشت هاي مختلف 
منطقه اي  تحلیل   ،]10[ همکاران  و  شامکوئیان  است.  برخوردار 
سیالب را براي حوضه هاي آبریز استان خراسان با استفاده از روش 
گشتاورهاي خطي و سیالب نمایه انجام دادند و توابع توزیع لوگ 
 ،)GEV( تعمیم یافته  حدي  مقادیر   ،)LN3( پارامتري  سه  نرمال 
پارتو تعمیم یافته )GPA(، لجستیک تعمیم یافته )GLO( و پیرسون 
تیپPE3( 3( را براي نواحي همگن مختلف مناسب دانسته و نتیجه 
گرفتند که توزیع مقادیر حدي تعمیم یافته براي تمام نواحي همگن 
حاضر،  تحقیق  انجام  از  هدف  است.  برخوردار  مناسبي  دقت  از 
ارائه روابطي براي برآورد دبي اوج سیالب درحوضه هاي فاقد آمار 
استان قزوین با استفاده از روش شاخص سیل و بکارگیري تکنیک 
گشتاورهاي خطي مي باشد که الزمه آن شناسایي حوضه هاي همگن 
هیدرولوژیک، انتخاب بهترین توزیع و تعیین منحني رشد منطقه اي  
و نیز ارائه روابط همبستگي بین میانگین سیالب و سایر پارامترهاي 

فیزیکي و هیدرولوژیکي حوضه ها مي باشد. 

موادوروشها
     استان قزوین )منطقه مورد مطالعه( در حوزه آبریز مرکزي ایران، 
با مساحتي معادل 15624 کیلومتر مربع قرار دارد. میانگین بارندگي 
استان 330 میلي متر در سال است که باراني ترین ماه سال فروردین 
و خشک ترین ماه تیر مي باشد. عمومًا تحلیل منطقه اي سیالب شامل 
5 مرحله تهیه داده هاي مشاهداتي، تعیین مناطق همگن، انتخاب یک 
برآورد سیل در  پارامترهاي توزیع،  تناوب منطقه اي، تخمین  توزیع 
آمار محدود مي باشد. در تحقیق  داراي  یا  ایسـتگاه و  بدون  مناطق 
حاضر ابتدا خصوصیات مختلف فیزیوگرافي )زمان تمرکز به روش 
کرپیچ، درصد شیب آبراهه اصلي، طول آبراهه اصلي، شیب متوسط 
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معادل،  دایره  قطر  حوضه،  ارتفاع  اختالف  متوسط،  ارتفاع  حوضه، 
)درجه  اقلیمي  زهکشي(،  تراکم  و  گراولیوس  ضریب  مساحت، 
هیدرولوژیکي  متوسط ساالنه( و  بارندگي  متوسط سالیانه،  حرارت 
)دبي حداکثر با دوره  بازگشت دو سال( حوضه ها استخراج و پس 
از انجام تحلیل عاملي بر روي آنها مهم ترین عوامل موثر بر سیالب 
در استان قزوین استخراج شد. اهمیت مناطق همگن هیدرولوژیک 
در تحلیل جریان و اثر آن در افزایش دقت برآورد، توسط محققین 
مختلفي از جمله گرینو وود ]1[، هاسکینگ و همکاران ]3[، لتنمایر 
و همکاران ]5[ مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین با استفاده از 
مهمترین عوامل موثر بر سیالب در استان قزوین، حوضه هاي موجود 
با به کارگیري روش تحلیل خوشه اي همگن بندي شدند و در مرحله 
که  خطي  گشتاورهاي  روش  از  استفاده  با  مناطق  این  همگني  بعد 
نسبت به داده هاي پرت حساس نیستند والیس و همکاران ]12[ و 
همگني را بر اساس داده هاي پیک ساالنه آزمایـش مي کند بررسي 
گسترده تري  دامنه  که  خطي  گشتاورهاي  روش  از  سپس  گردید. 
کنند  مشخص  معمولي  گشتاورهاي  به  نسبت  را  توزیع  توابع  از 
هاسکینگ و همکاران]4[، براي تشخیص توزیع هاي آماري مناسب 
براي مناطق همگن و نیز تعیین پارامتر هاي توزیع هاي آماري منتخب 

استفاده شد.
مادسن و رسبجرگ]6[، فواید روش شاخص سیل را براي سري 
سیل  شاخص  زمینه  در  که  مطالعاتي  از  دادند.  شرح  ساالنه  پیک 
صورت گرفته است مي توان به مطالعه اشتدینگر و لو]11[،  پایروند 

و همکاران ]8[ و هانیز و اشتدینگر ]2[ اشاره کرد. 
 در مرحله بعد پس از تهیه دوره مشترک آماري از ایستگاه هاي 
پیک  دبي  آنها،  آماري  نواقص  رفع  و  منطقه  در  موجود  آب سنجي 
لحظه اي براي دوره بازگشت هاي مختلف، با استفاده از تابع توزیع 
از به دست آوردن  احتمال مناسب منطقه همگن، برآورد شد. پس 
دبي متوسط سیالب، نسبت سیالب با دوره بازگشت هاي مختلف به 
دبي متوسط سیالب هر ایستگاه محاسبه شد. در نهایت نسبت هاي 
به دست آمده براي هر ایستگاه )نسبت بدون بعد( مرتب و بعد در 

هر دوره بازگشت، مقدار میانگین اعداد بدون بعد سیالب براي تمام 
ایستگاه ها محاسبه و منحني رشد هر منطقه همگن رسم گردید. در 
مرحله بعد براي تعیین دبي سیالبي در حوضه هاي فاقد آمار، معادله 
با  که  شد  تعیین  مساحت حوزه  و  سیالب  میانگین  بین  همبستگي 
استفاده از این روابط مي توان میانگین سیالب هر حوضه فاقد آمار را 
برآورد، و با ضرب آن در ضریب رشد، دبي پیک سیالب براي هر 

دوره بازگشت  را تعیین نمود.

نتایج
قزوین،  استان  در  موجود  هیدرومتري  ایستگاه   23 کل  از 
ایستگاه هاي الت، رجایي دشت و شیرکوه بدلیل احداث سد طالقان 
در باالدست آنها و نیز ایستگاه هاي نهران، سنگان، بورمانک، استلج 
و یارفیع به دلیل تعداد کم داده ها از تجزیه و تحلیل حذف و تحلیل 
باقیمانده  آب سنجي  ایستگاه  پانزده  از  استفاده  با  سیالب  منطقه اي 

انجام شد)شکل یک(.
 نتایج تحلیل عاملي مشخص نمود که اطالعات با اختصاص دادن 
حول دو محور مي توانند خالصه شوند. دلیل بر دو محور، باال بودن 
پنهان ماتریس همبستگي بیش از یک است و این دو محور  ریشه 
83.15 درصد از تغییرات داده هاي اصلي را بیان مي کنند. در نهایت 
پنج عامل محیط، قطر دایره معادل، زمان تمرکز، طول آبراهه اصلي و 

مساحت به عنوان مؤثرترین پارامترها شناخته شدند.
منطقه مورد مطالعه  به روش خوشه بندي وارد،  آنالیز خوشه اي   
ناحیه همگن  که  نمود  تقسیم  هیدرولوژیک  ناحیه همگن  دو  به  را 
ارتش آباد،  خوبان،  حاجي عرب،  باغ کالیه،  ایستگاه هاي  شامل  اول 
تونل آوج، شترک، بهجت آباد، امیرآباد، پل اروان، باراجین، ده اروان و 
ناحیه همگن دوم شامل ایستگاه هاي دشتک، آبگرم، رحیم آباد و پل 

شاه عباسي مي باشد.
همگن،  منطقه  هر  در  ناسازگار  ایستگاه هاي  تشخیص  براي 
 )Di( گشتاورهاي خطي و نسبت آنها محاسبه شد و آماره غیرهمگني
براي کلیه ایستگاه هاي مورد بررسي به دست آمد. از آنجا که مقدار 
این آماره براي تمام ایستگاه ها کمتر از سه مي باشد، بنابر تعریف هیچ 

کدام از ایستگاه ها به عنوان ایستگاه ناسازگار شناخته نشد.
و   H2  ،H1 شامل  هاسکینگ  همگني  آزمون  آماره هاي  مقادیر 
تقسیم  همگن  ناحیه  دو  به  استان  کل  ایستگاه هاي  هنگامي که   ،H3

مي شوند حکایت از همگني این دو ناحیه دارد. مقادیر معیار نکوئي 
ناحیه  در  که  داد  نشان  مختلف،  آماري  توزیع هاي   )Zdist( برازش 
همگن اول توزیع لجستیک تعمیم یافته و در ناحیه همگن دوم توزیع 
پارتو تعمیم یافته بهترین توزیع مي باشند. پس از محاسبه پارامترهاي 
توزیع منتخب )جدول یک( با استفاده از روش گشتاورهاي خطي، 
استفاده  با  بازگشت هاي معین  با دوره  مقادیر دبي حداکثر لحظه اي 
)روش  سیالب  منطقه اي  تحلیل  پکیج  بکارگیري  و   R نرم افزار  از 

شاخص سیل( محاسبه گردید.
ابتدا نسبت سیالب  آمار،  فاقد  براي تخمین دبي در حوضه هاي 

شکل1- موقعیت ایستگاه هاي منتخب
Fig1. Location of the selected stations
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ایستگاه  هر  سیالب  متوسط  دبي  به  مختلف  بازگشت هاي  دوره  با 
محاسبه و مقدار میانگین اعداد بدون بعد سیالب در هر ناحیه همگن 

محاسبه و منحني رشد رسم گردید )جدول 2(.
 در مرحله بعد رابطه همبستگي بین دبي متوسط سیالب و مساحت 
حوضه آبریز در نواحي همگن یک و دو تعیین گردید )جدول 3(. 

واقع  آمار  فاقد  آبریز  حوضه  مساحت  به  توجه  با  مي توان  حال 
در هر منطقه، میانگین سیالب را براي آن تعیین نموده و با استفاده 
از نمودار تغییرات عدد بدون بعد سیالب و دوره بازگشت، مقدار 
معلوم  با  و  قرائت  را  بازگشت هاي مختلف  دوره  با  نسبت سیالب 
بودن میانگین سیالب، مقدار دبي سیالبي براي دوره بازگشت هاي 

مختلف تعیین مي شود.

بحثونتيجهگيري
این  مقادیر  که  نمود  آزمون همگني گشتاورهاي خطي مشخص 
استان بصورت  بوده و کل  از عدد 3  بزرگتر  استان  براي کل  آماره 
یک منطقه غیرهمگن مي باشد اما مقادیر آماره همگني در دو منطقه 
مي باشد.  مناطق  این  همگني  از  حاکي  خوشه اي  تحلیل  از  حاصل 
معیار نکوئي برازش روش گشتاورهاي خطي )Zdist( مشخص نمود 
براي کل استان توزیع نرمال تعمیم یافته بهترین توزیع مي باشد. اما 
در ناحیه همگن اول توزیع لجستیک تعمیم یافته و در ناحیه همگن 
که  مي باشند  مناسب تري  توزیع هاي  یافته  تعمیم  پارتو  توزیع  دوم 
رهنما]9[ و شامکوئیان ]10[ نیز به نتایج مشابهي در مورد مناسبت 

توزیع پارتو تعمیم یافته با دبي هاي پیک ساالنه دست یافته بودند.
 پس از تعیین پارامترهاي توزیع با استفاده از روش گشتاورهاي 
خطي، مقادیر پیک لحظه اي با دوره بازگشت هاي معین با استفاده از 
روش شاخص سیل محاسبه شد. براي تخمین دبي در حوضه هاي 
فاقد آمار نیز  منحني رشد در هر منطقه همگن استخراج و روابط 

ارائه  رگرسیوني بین دبي متوسط سیالب و مساحت حوضه آبخیز 
گردید.

تشکر
استان  منطقه اي  آب  اعتبارات شرکت  از  استفاده  با  پژوهش  این 
قدرداني  و  تشکر  بدین وسیله  که  است  درآمده  اجرا  به  قزوین، 

مي گردد.
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جدول1- مقادیر پارامتر براي بهترین توزیع منتخب
Table1. Parameters of the best distributions

توزیع منتخب
مقادیر پارامتر توزیع

Distributions parameters

Selected distributionxialphak

Whole regionGNO0.6430.676-0.868
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Region2GPA-0.1131.2820.151

جدول2- مقادیر ضریب رشد براي مناطق همگن
Table2. Growth coefficient values for homogenous regions

5102550100
Return 
periodدوره بازگشت

1.342.013.244.566.36Region11منطقه
1.722.383.153.674.14Region22منطقه

جدول3- روابط رگرسیوني بین مساحت حوضه هاي آبخیز و دبي متوسط سیالب هر حوضه
Table3. Regression equations between area and flood average of catchments
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Peak flow Estimation in Ungauged Catchments Using Flow Index 
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    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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