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تعیین سهم مشارکت مؤلفههای هیدروگراف در جریان رودخانهای برخی از
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ایستگاههای هیدرومتری استان اردبیل
ابراهیم عسگری ،1رئوف مصطفیزاده ،2اباذر اسمعلیعوری
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چکیده
تفکیک اجزای هیدروگراف جریان امکان تحلیل دبی جریان پایه ،حجم سیالب و تعیین سهم آبهای زیرزمینی در
تداوم جریان رودخانه را فراهم میسازد .روش تحلیل منحنی فروکش از روشهای قابل قبول و پرکاربرد در تفکیک
اجزای هیدروگراف جریان رودخانه ای است و استخراج منحنی فروکش شاخص در تفکیک مؤلفههای هیدروگراف امکان
تعیین سهم مؤلفههای مختلف جریان را فراهم مینماید .روش ساده تفکیک اجزای هیدروگراف بر اساس تحلیل منحنی
فروکش سریهای زمانی دبی میتواند به تشخیص و بیان کمی نسبت هریک از اجزای هیدروگراف جریان کمک نماید.
هدف پژوهش حاضر تعیین سهم مؤلفههای جریان سطحی ،جریان زیرسطحی و جریان پایه و ارزیابی تغییرات زمانی
آن در تعدادی از ایستگاههای استان اردبیل میباشد .بدین منظور از دادههای دبی روزانه ایستگاههای هیدرومتری و
مجموعه  HydroOfficeدر قالب برنامههای  RCو  FlowCompبرای تحلیل منحنیهای فروکش و تفکیک اجزای
هیدروگراف جریان استفاده گردید .بر اساس نتایج ،مقادیر درصد میانگین مولفههای جریان در همه ایستگاههای مورد
مطالعه شامل رواناب سطحی ،رواناب زیرسطحی و دبی پایه بهترتیب برابر  45/25 ،40/21و  50/12درصد میباشد .بر
اساس نتایج ،بیشترین درصد دبی پایه مربوط به ایستگاه ویالدرق ( 75درصد) و کمترین آن مربوط به ایستگاه
کوزهتوپراقی ( 72درصد) است .بیشترین و کمترین درصد مؤلفه رواناب زیرسطحی مربوط به ایستگاههای ننهکران و
اربابکندی با مقادیر بهترتیب  20و  10درصد میباشد .مقدار حداکثر و حداقل سهم مؤلفه رواناب سطحی جریان
مربوط به ایستگاه کوزهتوپراقی ( 77درصد) و هیر ( 2درصد) می باشند .براساس نتایج تغییرات زمانی ساالنه در سهم
مؤلفههای هیدروگراف جریان ،تشخیص یک روند غالب افزایش یا کاهش در مولفههای جریان برای همه ایستگاهها
ممکن نیست .همچنین بیشتر مقدار و سهم مشارکت بهترتیب مربوط به مؤلفههای دبی پایه ،رواناب زیرسطحی و
رواناب سطحی میباشد.
واژههای کلیدی :تفکیک جریان ،دبی پایه ،رواناب زیرسطحی ،رواناب سطحی ،منحنی فروکش
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مقدمه
تفکیک اجزای هیدروگراف 1جریان امکان تحلیل دبی
جریان پایه ،4حجم سیالب و نیز سهم آبهای
زیرزمینی در جریان پایه را فراهم میسازد .از طرف
دیگر ،جریان پایه بخش مهمی از جریان رودخانهها را
تشکیل میدهد که آن را میتوان بخشی از جریان
آبهای زیرزمینی در نظر گرفت (قنبرپور و همکاران،
 .)1787از طرفی افزایش جمعیت و محدودیت منابع
آب سطحی و زیرزمینی ،مدیریت بهینه در بهرهبرداری
از منابع آب را امری ضروری نموده است ،بنابراین
تعیین سهم مؤلفههای جریان رودخانه میتواند در
مدیریت منابع آب کمک نماید (جاویدان و بهرهمند،
 .)1752رودخانهها و نهرها بهدلیل تبادل آبی ،با
آبهای زیرزمینی در چرخه هیدرلوژیکی نقش مهمی
دارند .مشارکت حوضه در تولید رواناب سطحی به
مقدار بارش ،تبخیر و تعرق و ویژگیهای منطقه شامل
توپوگرافی ،مورفولوژی ،زمینشناسی ،ظرفیت ذخیره،
رطوبت خاک ،پوشش گیاهی و کاربری اراضی بستگی
دارد (سمیعی و ملکیان .)1785 ،بر اساس زمان
واکنش و مشارکت در رواناب خروجی ،هیدروگراف
جریان را شامل (جریان سریع ،حدواسط ،طوالنی)
بهشمار میآورند .در یک تقسیمبندی جزئیتر،
مولفههای جریان به بخشهای  )1بارش کانالی)4 ،
رواناب ناشی از سطوح نفوذناپذیر  )7رواناب سطحی
ناشی از جریان اشباع )2 ،جریان زیرقشری )5 ،جریان
پایه کم عمق و  )2جریان پایه عمیق تفکیک میشوند.
بیالن آب در واقع ،مطالعه میزان ورود و خروج،
هدررفت بهصورتهای مختلف و ذخیره آب از هنگام
ورود به سیستم آبخیز بهصورت بارش ،رواناب ،تبخیر
و تعرق و ذخیره آب در خاک و فرآیندهای موثر بر آن
را شامل میشود که اطالع از آن ابزار الزم و اساسی در
مدیریت اصولی حوزه آبخیز است (برخورداری،
 .)1757تجزیه هیدروگراف جریان در ایستگاههای
هیدرومتری میتواند برآورد مناسبی از میزان تغذیه
آب زیرزمینی ارائه نماید ( .)Eckhardt, 2008یک
1

Hydrograph Separation
2 Base Flow

بخش مهم در یک هیدروگراف ،رواناب مستقیم
حاصل از بارش بوده که تاثیر این مؤلفه بر روی دبی
خروجی بهسرعت قابل مشاهده است و عامل مهمی در
تشکیل سیالب و ایجاد فرسایش به شمار میآید
) .)(Owuor et al. 2016رواناب مستقیم میتواند
ناشی از رواناب سطحی ،ذوب برف سریع ،جریان
2
زیرسطحی سریع و بارش مستقیم بر روی رودخانه
باشد (مصطفیزاده و شیخ .)1750 ،دومین بخش
هیدروگراف ،جریان زیرسطحی 5یا زیرقشری است که
در مسیر تقریباً افقی الیههای خاک و سطح مشترک
الیه سنگی زیرین حرکت میکند (مهدوی1781 ،؛
گلپایگانی و قنبرپور .)1782 ،جریان زیرسطحی خود
به دو مؤلفه سریع و تاخیری 2تقسیمبندی میشود
) .)(Raghunath, 2006بخش دیگر هیدروگراف
جریان را آبپایه تشکیل میدهد که از فروکش آب
زیرزمینی 7یا سایر منابع به رودخانه تخلیه میشود
)(Erickson and Stefan, 2008؛ صادقی و
همکاران .)1755 ،این مؤلفه شامل جریان حاصل از
تخلیه آبهای زیرزمینی ،جریان حاصل از ذخیره
ساحلی ،جریان زیرسطحی تاخیری میباشد.
(Rutledge, 1998؛ ارفعنیا و سامانی .)1782 ،تعیین
جریان پایه میتواند در ارزیابی کیفیت آب ،جریانهای
کمینه ،واسنجی و اعتبارسنجی مدلهای هیدرولوژیکی
بهکار گرفته شود ( .)Eckhardt, 2008پوشش گیاهی
حاشیه رودخانه نیز از طریق تبخیر و تعرق ممکن است
در دبی پایه اثرگذار باشد ( Erickson and Stefan,
2008؛ صادقی و همکاران .)1755 ،برنامهها و
روشهای کامپیوتری متعددی برای تجزیه و تحلیل
خشکسالیهای هیدرولوژیکی ( Tallaksen and Van
 (lanen, 2004آسیبپذیری آبهای زیرزمینی
(Kullman, 2000؛ ) ،)Malik, 2007جداسازی
اجزای رواناب  )(Malik, 2010و  ...توسعه داده شده )
است (Lamb and Beven, 1997؛ Rutledge),
1998؛  .Posavec et al. 2006تفکیک جریان
3

Surface Flow
4 Channel Preciptation
5 Subsurface Flow
6 Prompt & Delayed Interflow
7 Groundwater Recession
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پایه)یکی از گامهای اصلی در تعیین هیدروگراف سیل
بهشمار میرود ().(Deitch and Dolman, 2017
یکی از کاربردهای تجزیه هیدروگراف تعیین مقدار
متوسط تلفات بارش در طول بارندگی و برآورد میزان
بارش موثر است (سیدکابلی و آخوندعلی.)1788 ،
تهیه هیدروگراف واحد آبهای زیرزمینی و نیز تعیین
سهم جریان زیستمحیطی رودخانهها از دیگر
کاربردهای تجزیه هیدروگراف میباشد ( Smakhtin,
2001؛ جاویدان و بهرهمند .)1752 ،روشهای
متعددی برای جداسازی اجزای هیدروگراف جریان
رودخانه توسعه یافته است (McCuen, 1989؛
) Hanzel et al. 1998تالشها در جهت توسعه
روشهای عددی و برنامههای کامپیوتری برخی از
محدودیتهای روشهای دستی و گرافیکی را رفع
نموده است و زمان موردنیاز برای تفکیک را کاهش
داده است ( .)White and Soloto, 1990روشهای
متعددی برای تفکیک هیدروگراف جریان ارائه شده
است که میتوان به روشهای ایزوتوپی و ژئوشیمیایی
( ،)Nathan and McMahon, 1990روش دبی
ثابت ،)McCuen, 1989( 1روش شیب ثابت( 4مهدوی،
 ،)1781روش مقعر( 7گلپایگانی و قنبرپور،)1782 ،
روش تحلیل شاخه خشکیدگی یا تجزیه تحلیل
2
منحنی فروکش (Bates and Davies, 1988؛
5
 ،))(McCuen, 1989روش فیلتر عددی برگشتی
(( )RDFمهری و همکاران )1752 ،اشاره نمود.
مجموعه نرمافزارهای کاربردی  HydroOfficeدر
گروه هیدرولوژی و آبهای زیرزمینی دانشگاه
براتیسالوا اسلواکی در سال  4001ایجاد و توسعه پیدا
کرده است .این مجموعه نرمافزاری شامل تعدادی
زیربرنامه کاربردی در زمینههای تحلیل منحنی
فروکش ،تداوم جریان ،کیفیت آب میباشد .از
قابلیتهای اصلی این مجموعه نرمافزاری میتوان به
پردازش و تجزیه و تحلیل سریهای زمانی ،تجزیه و
تحلیلهای آماری و هیدرولوژیکی ،ارزیابیهای
1 Constant Discharge Method
2 Constant Slope Method

3 Concave Method
4 Recession Analysis Method
5 Recursive Digital Filter Method
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خشکسالیها ،تجزیه و تحلیل اجزا رواناب و  ...اشاره
فروکش در
مطالعهپاییز 6931
بیست ونهم•
منحنی شماره
تحلیلهشتم •
نمود .تجزیه و سال
هیدرولوژی آبخیز و تعیین واکنش رواناب یک حوزه
میتواند مورد استفاده قرار گیرد .روشهای آنالیز
منحنی فروکش معادالت جریانهای پایه ،روشهای
مخزنهای خطی و رابطههای تجربی هستند ( Aksoy

and Dakova, 1998؛
 .)2000منحنی فروکش در بسیاری موارد توسط یک

Aksoy and Bayazit,

معادله نمایی توصیف میشود که با مفهوم مخزنهای
خطی در جایی که تخلیه مستقیما با ذخیره در مخزن
متناسب است برابر میباشد (صادقی و همکاران،
.)1755
منحنی فروکش کمشیب در حوزههایی با مشارکت
باالی آبهای زیرزمینی و منحنی فروکش شیبدار
مربوط به حوزههایی با ذخایر کمتر آبهای زیرزمینی
معمول است ( .)Tallaksen, 1995استخراج منحنی
فروکش شاخص در تفکیک مؤلفههای هیدروگراف
امکان تعیین سهم مؤلفههای مختلف جریان را فراهم
مینماید .روش ساده تفکیک اجزای هیدروگراف بر
اساس تحلیل منحنی فروکش سریهای زمانی دبی
میتواند به تشخیص و بیان کمی نسبت هریک از
اجزای هیدروگراف جریان کمک نماید ( Gregor and
.)Malik, 2012a

در راستای اهمیت مؤلفههای جریان پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است که در زیر به برخی از
آنها اشاره شده است .سمیعی و ملکیان ()1785
بهمنظور تفکیک هیدروگراف جریان به دو بخش
رواناب مستقیم و دبی پایه از روش فیلتر عددی و
روش مدل  PARTدر ایستگاه سفید استان فارس با
طول دوره آماری  12سال ( )1774-1785استفاده
کردند و نتیجه گرفتند که روش فیلتر عددی و مدل
 PARTدر برآورد جریان پایه همبستگی باالئی
( )r=0/84با هم دارند .عالیشوندی و همکاران ()1750
با هدف تفکیک جریان پایه از رواناب مستقیم در
رودخانه بابا حاجی ،حوزه مهارلو از مدل رایانهای
 PARTدر یک دوره زمانی  15ساله استفاده کردند.
نتایج ایشان نشان داد که سهم دبی پایه حدود 77
درصد از جریان رودخانه است و میزان همبستگی
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جریان پایه با جریان رودخانه باال میباشد .ماچلیکا و
همکاران ( )4011برآورد دبی پایه را با استفاده از دو
مدل  BFI+3.0و  FlowComp2.0در شرایط فقدان
آب زیرزمینی مقایسه نمودند و بر استفاده از دادههای
اقلیمی در تفکیک جریان تاکید کردند (Machlica et
) .al. 2011لی و همکاران ( )4014ویژگیهای اجزای
هیدروگراف یک حوزه آبخیز رودخانه تاموشی در
تایوان را با مدل سه مخزن ردیفی و یک مخزن موازی
مشخص نمودند .نتایج ایشان نشان داد که در
رویدادهای یک اوجه زمانهای اوج اجزای هیدروگراف
یک تابع توانی افزایشی از زمان اوج بارندگی هستند،
دبی اوج اجزای هیدروگراف نسبت خطی با رواناب کل
دارد ،و نسبت رواناب سریع و آهسته به ترتیب حدود
 87٪و  17٪کل رواناب است ،مقدار کل مؤلفه رواناب
سریع  54٪و رواناب آهسته  47٪از کل رواناب
میباشد )(Li et al. 2012
مالیک و وجتکووا ( )4014از تحلیل منحنی
فروکش برای تخمین درجه کارستی شدن و ارزیابی
پرآبی/کم آبی در اطراف  5چشمههای کارستی بخشی
از آبخوان اسلواکی را استفاده نمودند .ایشان برای هر
چشمه ،معادالت مختلف تخلیه هیدروگراف بر اساس
جریان آب زیرزمینی ارائه نمودند .نتایج نشان داد که
مجموع حجم جریان چشمههای سطحی و زیرزمینی
باعث تشابه منحنیهای فروکش جریانهای نامنظم در
زیررژیمها شده است (Malik and Vojtkova,

55

) .2012چنگ و همکاران ( )4017شکل و ویژگیهای
اجزای هیدروگراف حوزه آبخیز  Wu-toدر تایوان را با
دادههای بارندگی و دبی مورد ارزیابی قرار دادند .از
مدل  7مخزن ردیفی با یک مخزن موازی جهت
مدلسازی استفاده شد و نتایج حاصله نشان داد که
زمانهای پیک اجزای هیدروگراف همبستگی
غیرخطی مثبتی با زمان اوج بارش دارند ،دبی اوج
اجزای هیدروگراف با هیدروگراف جریان رودخانه
نسبت خطی دارد ) .(Cheng et al. 2013جاویدان و
بهرهمند ( )1752بهمنظور تفکیک مولفههای جریان
سیل توسط مدل هیدرولوژیکی-توزیعی  WetSpaدر
حوزه آبخیز زیارت گرگان ،از دادههای بارش ،تبخیر و
تعرق و دما (از سال  1782تا  )1750بهعنوان داده
ورودی مدل استفاده کردند نتایج نشان داد که در یک
واقعه سیل  57درصد سیل را آب پایه تشکیل داده و
تاثیر جنگل و پوشش گیاهی بر هر یک از این سه
مولفه متفاوت است .در مجموع بر اساس سوابق
تحقیق ،تعیین میزان مشارکت مؤلفههای مختلف
هیدروگراف و تغییرات زمانی آنها در مطالعات چندان
مورد توجه قرار نگرفته است لذا هدف تحقیق حاضر
تعیین سهم مؤلفههای جریان سطحی ،جریان
زیرسطحی و جریان پایه در تعدادی از ایستگاههای
استان اردبیل میباشد .در همین راستا ارزیابی
تغییرات زمانی مؤلفههای هیدروگراف جریان از دیگر
میباشد.
حاضر
تحقیق
اهداف
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جدول ( :)6مشخصات ایستگاههای هیدرومتری منتخب استان اردبیل
دبی متوسط
حوزهپاییز 6931
سطحنهم•
شماره بیست و
ارتفاع سال هشتم •

کد ایستگاه

ایستگاه

رودخانه

طول جغرافیایی

عرض جغرافیایی

S1

ارباب کندی

قرهسو

28-01-58

78-45-21

1112

S2

باروق

شهریورچای

28-10-02

78-18-17

1210

0/175

S3

دوستبیگلو

قرهسو

27-74-18

78-77-04

780

7/75

7711

S4

گیالنده

بالیخلوچای

28-41-27

78-18-42

1774

4/4

1278

S5

هیر

هیرچای

28-70-48

78-02-55

1575

0/7

178

S6

ایریل

سقزچای

28-72-70

78-17-47

1775

0/45

72

S7

کوزه تپراقی

قوریچای

28-44-01

78-07-48

1752

0/51

814/5

S8

نمین

نمینچای

28-45-02

78-45-25

1255

0/05

22

S9

ننه کران

نرگسچای

28-71-74

78-44-17

1750

0/08

8

S10

نیر

نیرچای

27-55-78

78-04-04

1242

1/44

452

S11

پل الماس

بالیخلوچای

28-11-15

28-08-12

1220

7/02

1070

S12

پل سلطانی

خیاوچای

27-21-75

78-47-52

1240

0/81

58

S13

سامیان

قرهسو

28-12-28

78-44-57

1450

5/7

2002

S14

سوال

سوالچای

28-45-02

78-47-12

1754

0/17

20

S15

ویالدرق

ویالدرقچای

28-07-15

78-10-78

1800

0/07

8

(مترمکعب بر ثانیه)

(کیلومتر مربع)

4/17

2800
52
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شکل ( :)6موقعیت ایستگاههای هیدرومتری مورد مطالعه در ایران و استان اردبیل

در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین سهم هریک از
مؤلفههای هیدروگراف جریان از دو نرمافزار مجموعه
 HydroOfficeاستفاده شده است .نرمافزار ،RC1
برای پردازش و تحلیل ضریب فروکش که با استفاده از
پیوند الگوریتم ژنتیک و روشهای هوش مصنوعی و
 17مدل ضریب فروکش پرکاربرد محاسبه میگردد
( .)Gregor and Malik, 2012bاصول تفکیک
مؤلفههای هیدروگراف بر اساس منحنی فروکش اصلی
میباشد .روش تفکیک و تجزیه مؤلفههای هیدروگراف
نیازمند مطالعات دقیق منحنی فروکش (خشکیدگی)
هریک از سیستمهای هیدرولوژیکی یا آبخوان برای
تعیین منحنی فروکش اصلی به عنوان بهترین نماینده
میباشد ( .)Gregor and Malik, 2012aبرای انجام
تحقیق حاضر ابتدا دادههای دبی روزانه ایستگاههای
منتخب تهیه شده پس از آماده سازی وارد نرمافزار
 RCشد .پس از تعیین منحنیهای فروکش مربوط به
دورههای مختلف هر ایستگاه و واسنجی منحنیهای
فروکش ،منحنی فروکش اصلی با استفاده از

فرآیندهای تکراری و الگوریتمهای ژنتیک مختلف
تعیین و پس از واسنجی منحنی فروکش اصلی مقادیر
 Qو  kبرای هر ایستگاه در زیررژیمهای مختلف تعیین
گردیدند .مقادیر فوق برای اجرای نرمافزار
 FlowComp2مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نرمافزار  FlowCompجهت جداسازی مؤلفههای
رواناب براساس تحلیل منحنی فروکش کاربرد دارد که
این اطالعات از نتایج حاصل از نرمافزار  RCبدست
میآید .روش تفکیک اجزای هیدروگراف با استفاده از
فرآیند تکرار شونده که متشکل از چندین معادله
خطی و نمایی میباشد توسط مالیک ( )4010توسعه
داده شده است .این روش با استفاده از مجموعهای از
معادالت نمایی و خطی عمل میکند ( Gregor and
 .)Malik, 2012aسپس نرمافزار  FlowCompاجرا و
دادههای دبی روزانه آماده شده وارد این نرمافزار
گردید .پس از این مرحله مقادیر  Qو  αباید برای
نرمافزار  FlowCompتعریف شوند که این مقادیر از
نتایج و خروجی نرمافزار  RCبدست آمده است .پس از
اجرای نرمافزار  ،FlowCompنرمافزار خروجیهایی

1

2 Flow Comp nent

روش تحقیق

Recession Curve

o
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بهصورت جداول و نمودار (هم بهصورت ساالنه و هم
برای طول دورهی آماری) بدست میدهد که در این
نتایج مقادیر هر یک از اجزای هیدروگراف (شامل
رواناب سطحی ،زیرسطحی و دبی پایه) بهصورت مقدار
کمی تعیین و بر روی نمودار نیز بهتفکیک قابل
تشخیص است .در ادامه با استفاده از خروجیهای
نرمافزار  FlowCompدرصد مؤلفههای هیدروگراف
جریان در هر سال و در کل طول دوره آماری برای
ایستگاههای مورد مطالعه محاسبه شده است سپس در
کل ایستگاههای مورد مطالعه متوسط مقادیر هریک از

سال هشتم • شماره سی ام• زمستان 6931

مؤلفههای جریان بر اساس آمار دراز مدت ارائه شده
است.
سال هشتم • شماره بیست ونهم• پاییز 6931
نتایج و بحث
تغییرات زمانی هر یک از مؤلفههای هیدروگراف
جریان در سه ایستگاه گیالنده (الف) ،کوزهتوپراقی
(ب) و نیر (ج) در طول دورهی آماری مورد مطالعه در
است
شده
ارائه
4
شکل

.

شکل ( )2الف :تغییرات زمانی مؤلفههای هیدروگراف در جریان رودخانهای در ایستگاه

شکل ( )2ب :تغییرات زمانی مؤلفههای هیدروگراف در جریان رودخانهای در ایستگاه

گیالنده

کوزهتوپراقی

شکل ( )2ج :تغییرات زمانی مؤلفههای هیدروگراف در جریان رودخانهای در ایستگاه نیر

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
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تعیین سهم مولفههای جریان در زمانهای
مختلف ،امکان درک تغییر فرآیند تولید رواناب و نیز
تغذیه منابع آب زیرزمینی را فراهم مینماید .قابل ذکر
است که عوامل متعدد اقلیمی (نوع و میزان بارندگی)،
انسانی (تغییر کاربری اراضی) و مدیریتی (بهرهبرداری
از منابع آب) میتواند سهم مشارکت مولفههای جریان
را تغییر دهد .تعیین دقیق علت تغییرات مولفههای
جریان نیازمند مطالعات جامعی است که بتواند همه
عوامل فوق را مدنظر قرار دهد .در تحقیق حاضر،
رواناب سطحی در طول دورهی آماری در ایستگاه
گیالنده (شکل -4الف) دارای روند افزایشی بوده است.
نوع تغییرات در سهم مولفههای جریان میتواند
راهنمای مناسبی در جستجوی علت بروز تغییرات
باشد .افزایش رواناب سطحی را میتوان به تغییر
کاربری به زمینهای کشاورزی و مناطق مسکونی که
به مرور زمان تولید رواناب را در سالهای اخیر تشدید
کرده است نسبت داد .در ایستگاه کوزهتوپراقی (شکل
-4ب) رواناب سطحی در طول دورهی آماری دارای
تغییر کاهشی میباشد این روند تغییر کاهشی ممکن
است بهدلیل بهرهبرداری بیش از حد از رواناب سطحی
رودخانه در بخشکشاورزی در سالهای اخیر باشد.
روند تغییرات رواناب سطحی در ایستگاه نیر (شکل -4
ج) تقریبا ثابت میباشد ،تغییرات کم میزان بارندگی
در سالهای مختلف کمبارش و پربارش را میتوان
دلیل این امر بیان نمود .قابل ذکر است که احداث
سدهای متعدد بر روی رودخانهها ،رژیم طبیعی جریان
را تغییر داده و خود میتواند یکی از دالیل تغییر سهم
مولفههای جریان در زمانهای مختلف باشد .درصد
سهم هر یک از مؤلفههای هیدروگراف جریان در طول
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دورهی آماری در ایستگاههای مورد مطالعه در شکل 7
ارائه گردیده است.
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)(b

)(a

)(h

)(g

)(f

)(e

)(l

)(k

)(j

)(i

)(o

)(n

)(m

( bاربابکندی)a ،شکل ( :)9درصد سهم هریک از مؤلفههای جریان در طول دورهی آماری در ایستگاههای مورد مطالعه:
( lپلالماس)( k ،نیر)( j ،ننهکران)( i ،نمین)( h ،کوزهتوپراقی)( g ،ایریل)( f ،هیر)( e ،گیالنده)( d ،دوستبیگلو)(c ،باروق)،
(ویالدرق)( o.سوال)( n ،سامیان)(m ،پلسلطانی)،

سهم مولفههای جریان در آبخیزهای مختلف از
خصوصیاتی مانند نوع بارش ،شکل حوضه ،شیب،
کاربری اراضی و نوع خاک تاثیر میپذیرد .در بیشتر

ایستگاههای مورد مطالعه کاربری اراضی باالدست از
نوع مرتع خوب میباشد همین عامل باعث شده است
تا درصد مؤلفه دبیپایه در اکثر ایستگاهها نسبت به
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سایر مؤلفهها بیشتر باشد (شکل  )7که در بین
ایستگاهها بیشترین درصد دبیپایه را ایستگاه ویالدرق
( 75درصد) و کمترین درصد این مؤلفه را ایستگاه
کوزهتوپراقی ( 72درصد) دارا میباشد .پس از دبیپایه
در اکثر ایستگاهها بیشترین درصد سهم مربوط به
مؤلفه رواناب زیرسطحی میباشد .کاربریهای مرتعی
در اغلب ایستگاهها و پوشش گیاهی موجود در آن
مناطق فرصتی برای تشکیل رواناب سطحی زیاد
نمیدهد بنابراین مقداری از رواناب بهصورت
زیرسطحی جریان مییابد .ایستگاه ننهکران بیشترین
درصد ( 20درصد) و ایستگاههای اربابکندی و
ویالدرق ( 10درصد) کمترین درصد مؤلفه رواناب
زیرسطحی را دارند .در اکثر ایستگاهها کمترین درصد
مؤلفهها مربوط به مؤلفه رواناب سطحی است .در این

25

خصوص میتوان بیان نمود که واکنش هیدرولوژیک
اکثر حوزههای مورد مطالعه آهسته بوده و در این
خصوص کاربری مرتعی و پوشش گیاهی مناسب
باالدست و جلوگیری از تشکیل رواناب سطحی باعث
شده است تا درصد این مؤلفه نسبت به سایر مؤلفهها
در بیشتر ایستگاهها کمتر باشد .در بین ایستگاهها،
ایستگاه کوزهتوپراقی بیشترین درصد ( 77درصد) و
ایستگاه هیر کمترین درصد ( 2درصد) مؤلفه رواناب
سطحی را دارا میباشند.
درصد سهم مشارکت و مقادیر میانگین هر یک از
مؤلفههای هیدروگراف جریان در طول دورهی آماری
در ایستگاههای مورد مطالعه در شکل  2ارائه شده
است.

شکل ( )4الف :درصد سهم مشارکت مؤلفههای هیدروگراف جریان در دورهی آماری در ایستگاههای مورد مطالعه
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شکل ( )4ب :مقادیر میانگین مؤلفههای هیدروگراف جریان در دورهی آماری در ایستگاههای مورد مطالعه

بیشترین درصد سهم مشارکت (شکل  2الف) در
اکثر ایستگاهها مربوط به مؤلفه دبیپایه است ،کاربری
مرتعیای که در بیشتر ایستگاهها وجود دارد میتواند
دلیل این امر باشد .دو ایستگاه دوستبیگلو و سامیان
در ارتفاع کمتر نسبت به سایر ایستگاهها بوده و در
محدوده پاییندست قرار گرفتهاند همین امر باعث
شده است تا مقدار میانگین هر سه مؤلفه بهویژه
دبیپایه در این دو ایستگاه از سایر ایستگاهها بیشتر
باشد و کمترین مقدار میانگین مؤلفهها در دو ایستگاه
نمین و ننهکران قابل مشاهده است بارش کم و بهتبع
آن دبی کم در این دو ایستگاه به نسبت سایر
ایستگاهها را میتوان دلیل این امر بیان نمود (شکل 2
ب).
تمرکز ،پراکندگی و دامنه تغییرات مقادیر میانگین
مؤلفههای هیدروگراف جریان ایستگاههای مورد
مطالعه در شکل  5ارائه شده است.

شکل ( )1الف :مقایسه مقادیر میانگین دبیپایه
ایستگاههای هیدرومتری منتخب با نمودار جعبهای

شکل ( )1ب :مقایسه مقادیر میانگین رواناب
زیرسطحی ایستگاههای هیدرومتری منتخب با نمودار
جعبهای
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شکل ( )1ج :مقایسه مقادیر میانگین رواناب سطحی
ایستگاههای هیدرومتری منتخب با نمودار جعبهای

یشترین پراکندگی و دامنه تغییرات در مقادیر
میانگین مؤلفه دبیپایه (شکل  5الف) مربوط به
ایستگاه اربابکندی و کمترین در مقادیر میانگین
دبیپایه مربوط به ایستگاه ویالدرق میباشد و در شکل
( 5ب) بیشترین پراکندگی و دامنه تغییرات در
مقادیر میانگین مؤلفه رواناب زیرسطحی در
ایستگاههای دوستبیگلو و سامیان بوده و کمترین در
ایستگاه ویالدرق مشاهده شده است و بیشترین
پراکندگی و دامنه تغییرات در مقادیر میانگین مؤلفه
رواناب سطحی (شکل  5ج) در ایستگاه دوستبیگلو و
کمترین این مقادیر در ایستگاه ویالدرق میباشد.
سرعت واکنش آبخیز در تبدیل بارش به رواناب و نیز
فصلی یا دائمی بوده جریان رودخانه بر دامنه تغییرات
مولفههای جریان تاثیر قابل توجهی میگذارد که
نیازمند مطالعات بیشتری در جهت درک این
ارتباطات است.

نتیجهگیری
با توجه به افزایش بهرهبرداری از منابع آب و نیز
محدودیت منابع آب سطحی و زیرزمینی ،تفکیک و
تعیین سهم هریک از مؤلفههای هیدروگراف جریان در
مدیریت منابع آب موجود دارای اهمیت است لذا این
تحقیق با هدف تعیین میزان مشارکت هریک از
مؤلفههای جریان سطحی ،جریان زیرسطحی و دبی
پایه هیدروگراف و تغییرات زمانی آنها در تعدادی از
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ایستگاههای استان اردبیل انجام شد .بر اساس نتایج،
تنوع رفتار و تغییرات سهم مؤلفههای مختلف جریان
در طول زمان میتواند برآیند اثر عوامل متعدد اقلیمی
و بهرهبرداری انسان باشد .تغییرات زمانی مؤلفهها که
در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است میتواند
در تعیین استراتژیهای مدیریتی مرتبط با مدیریت
کیفیت آب در فصول کمآبی مورد استفاده قرار بگیرد.
در ایستگاههایی مانند :گیالنده و پل الماس که مؤلفه
رواناب سطحی در سالهای اخیر افزایش پیدا کرده
است در خاکهای اشباع از آب ،بارندگی با شدت کم تا
متوسط ،جریان سریع ،بارش کانالی ،جریان زیرقشری
در ایجاد رواناب تاثیر دارند دلیل آنرا میتوان در تغییر
کاربری اراضی و توسعه مناطق مسکونی شهری و
روستایی که سطوح غیرقابل نفوذ بیشتری را در این
مناطق ایجاد کردهاند .از طرف دیگر ممکن است با
افزایش تعداد وقایع سیالبی در دورههای اخیر باعث
افزایش رواناب سطحی مرتبط باشد .البته بخشی از
این تغییرات را میتوان با کاهش بارش برف و افزایش
بارندگیها بهصورت باران و در نتیجه جریان سریع
رواناب و فرصت کم برای نفوذ آب در این مناطق
توجیه نمود .دامنه تغییرات در سهم مؤلفههای جریان
در ایستگاههای مورد مطالعه نشان داد که بیشترین
دامنه تغییرات به ترتیب مربوط به مؤلفه دبی پایه،
جریان زیرسطحی و رواناب سطحی بوده است .با توجه
به نتایج تحقیق ،در بیشتر ایستگاههای مورد مطالعه
مؤلفه دبی پایه بیشترین و پس از دبی پایه بیشترین
درصد و مقدار جریان مربوط به مؤلفه رواناب
زیرسطحی است .در این راستا در اکثر مطالعات انجام
شده مثل :مطالعه ارفعنیا و سامانی ( ،)1784قنبرپور و
همکاران ( ،)1787تیموری و همکاران (،)1750
عالیشوندی و همکاران ( ،)1750رضائیحصاری و
همکاران ( ،)1750سمیعی و تلوری ( )1750و
ولدریوفال و وویسا ( )4010به مقادیر باالی مؤلفهی
دبی پایه اشاره کردهاند در حالی که بهنظر میرسد که
بخشی از دبی پایه تفکیک شده در این مطالعات
مربوط به جریان زیرسطحی باشد که از مؤلفه دبی پایه
تفکیک نشده است .تفکیک مؤلفه جریان زیرسطحی از
مؤلفه دبی پایه از موارد قابل توجه در پژوهش حاضر
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میباشد که امکان تفکیک دقیق هر یک از مؤلفهها را
میسر نموده است .در تحقیق حاضر سهم مولفههای
مختلف جریان در ایستگاههای مورد مطالعه مشخص
شده است و تغییرات مولفههای در طول زمان میتواند
در شناسایی عوامل موثر بر واکنش حوضه مورد
استفاده قرار گیرد .مقادیر سهم دبی پایه بهدست آمده
در تحقیق حاضر در دامنه  72تا  75درصد است که
نسبت به درصد مولفههای دیگر (دامنه مولفه رواناب
زیرسطحی  10تا  20درصد و دامنه رواناب سطحی 2
تا  77درصد) درصد باالیی را شامل میشود ،این در
حالی است که ) Li et al. (2012مقدار  17درصد را
برای سهم دبی پایه در آبخیز  Wu-toدر تایوان گزارش
نمودهاند .باید اشاره شود که منطقه مورد مطالعه
تحقیق ایشان پرشیب و کوهستانی بوده و نیز ذکر
شده است که میزان بارندگی متوسط ساالنه برابر
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 4825میلیمتر است و بیشتر بهصورت بارشهای
مولد سیل بوده است.
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رواناب سطحی در ایستگاههای مختلف میتوان در
خصوص رفتار تولید سیل و نیز مهار آبهای سطحی
در آبخیز برنامهریزی نمود .همچنین مقادیر مؤلفههای
دبی پایه و زیرسطحی اطالعات مفیدی در خصوص
وضعیت مدیریت کیفیت آب و نیز تداوم جریان در
فصول کمآبی و پایداری اکوسیستم رودخانهای ارائه
خواهد داد .برنامهریزی بر اساس اطالعات حاصل از
نتایج این روش انجام میگیرد دارای دقت بیشتری
نسبت به سایر روشهای تفکیک اجزای هیدروگراف
باشد .در مجموع در ایستگاههای مورد مطالعه ،بیشتر
مقدار و سهم مشارکت بهترتیب مربوط به مؤلفههای
دبی پایه ،رواناب زیرسطحی و رواناب سطحی برآورد
شده است.
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Determining the Contributions of River Flow Hydrograph
Components in some River Gauge Stations of Ardabil Province
Ebrahim Asgari1, Raoof Mostafazadeh2, Abazar Esmaliouri3

Abstract
Separation of flow hydrograph components can be used to analysis of base flow, flood runoff
amount and contribution of groundwater flow in sustaining river flow regime. Flow recession
analysis method is acceptable and widely used in separation of river hydrograph and extraction
of the master recession curve in the separation of hydrograph components allows for the
estimation of the contribution of different flow components. The simple method of separating
hydrograph components based on the analysis of the recession curve of the flow time series can
be used to determine the ratio of each component of the flow hydrograph. This study aimed to
determine the contribution of surface, sub-surface and base flow and assessing their temporal
changes in some river stations of Ardabil province. Thus, the daily discharge data and
HydroOffice software packages were used through RC and FlowComp programs to recession
curve analysis and hydrograph separation, respectively. According to the results, the average
values of surface, sub-surface and base flow components over the studied stations were 20.41,
29.45, and 50.14 percent, respectively. The results showed that the highest percentage of base
flow component is determined in Viladaragh station (79%) and lowest base flow amount was
observed in Kozetopraghi station (34%). The highest and lowest percentage of subsurface
runoff component were calculated for Nanekran and Arbabkandi with 40% and 10%,
respectively. The maximum amount of surface runoff component is related to Kozetopraghi
(33%) and Hir (6%) stations. Identifying a dominant increase or decrease pattern in flow
components is not possible according to the results of temporal changes in the contribution of
hydrograph components. Also, the highest amount and contribution of flow hydrograph is
related to base flow, sub-surface flow, and surface runoff components.
Keywords: Flow separation, Base flow, Sub-surface flow, Surface runoff, Recession curve.
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