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 چكیده
 

های بیرویه و تغییرات اقلیم تحت تاثیر قرار گرفتند، و این اشتدر سال های اخیر منابع آب به علت برد

ها گذاشته است. وضعیت اثرات گوناگونی بر روی جریان آب های سطحی به ویژه جریان حداقل رودخانه

ای مبتنی بر پارامترهای و ارایه روابط منطقهروزه  7 ای جریان حداقلهدف این پژوهش تحلیل منطقه

، جریان حداقل را در نقاط فاقد آمار مناسببتوان با استفاده از این روابط با دقتی  ات مورفولوژیک است

. بدین منظور پس از دریافت نمود های محدوده مطالعاتی کویر مرکزی و دریاچه نمک را محاسبهحوضه

رسی های آبدهی ایستگاه های هیدرومتری واقع در دو حوزه آبخیز کویر مرکزی و دریاچه نمک و بر داده

ایستگاه که دارای نواقص آماری کمتر بودند، و در پایین دست سد ها قرار  39ایستگاه های هیدرومتری، 

نداشتند، انتخاب گردید. پس از تعیین ایستگاه ها، مرز حوضه ها ترسیم شد. آمار این ایستگاه به روش 

ی زیاد یا خیلی کم و مشكوک ی خیلها دادهی دیگر مورد بازسازی قرار گرفت، و ها ایستگاههمبستگی با 

ساخته  ها ایستگاهروزه بر روی آمار این  60، 30، 15، 10، 7، 5زمانی ی ها یسربه خطا حذف شد. سپس 

حوضه، دمای متوسط ، شیب متوسط حوضه، ارتفاع  شد. سپس متغیرهای مساحت حوضه، بارش متوسط

تحلیل عاملی متغیر های بارش متوسط،  متوسط حوضه، زمین شناسی وتراکم آبراهه محاسبه شد. با انجام

زمین شناسی، مساحت و تراکم آبراهه به عنوان مهمترین متغیرها، انتخاب شدند. با استفاده از نتایج 

ش رگرسیون تحلیل عاملی، جهت تعیین مناطق همگن از تحلیل خوشه ای استفاده گردید. در ادامه با رو

 7با تداوم  مدل های مناسب جهت برآورد جریان حداقلبرای هر یک از گروه های همگن  چند متغیره

بارش مهمترین عامل در دبی حداقل بوده و زیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، ارایه گردید، و مورد ار روزه

  عمیم منطقه ای می باشد.بیانگر کارائی این روش در ت 7/0دقت رگرسیون نیز با ضریب همبستگی 

 
 کویر مرکزی، ،تحلیل خوشه ایقل، تحلیل منطقه ای، تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیرهجریان حداها:  کلید واژه
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های مختلف، افزایش مصرف آب بخش شهری،  با توجه به روند رشد جمعیت کشور و تشدید نیاز بخش

رهنگی کشور نقش ناپذیر خواهد بود. آب در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و ف روستایی و صنعتی اجتناب

معیت شهری و روستایی، عمده و کلیدی دارد. افزایش تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی، توسعه مراکز ج

های الزم و هماهنگ در ابعاد مختلف توسعه و  بهبود و ارتقای کیفیت زندگی در گرو انجام سرمایه گذاری

نیمه خشک جهان قرار گرفته است و از منابع کشور ایران در کمربند خشک و  برداری از منابع آب است. بهره

زمانی به ایران می رسند، که بخش زیادی از رطوبت خود را  زا بارشاز این رو سامانه های  .رطوبتی دور می باشد

میزان بارش اندک از دست داده و توان ایجاد بارش کافی در بخش های مرکزی و شرقی ایران را ندارند. همین 

نمایند. در این  اختی نداشته و مناطق کویری فالت مرکزی سهم ناچیزی از آن را دریافت مینیز پراکندگی یكنو

ظم بارندگی نامنتبخیر شده و مجددا به جو باز می گردد. رژیم  مناطق به دلیل تبخیر زیاد، بخش عمده بارندگی

، کو نیمه خش کاحی خشی در نوطحسنمی نماید. ناچیز بودن جریانات  بعیتتبوده و عموماً از قاعده خاصی 

 دبی ان کم در طراحیریج ویژگیهای برآورد .تبه منابع آب زیرزمینی گردیده اس باعث اتكای بیش از حد

 مجاز برآورد بار ،ها رودخانهکیفیت آب در  آستانه تعیین  آبی، های برق تأمین آب نیروگاههای انحراف آب،  سازه

در سال های اخیر تحقیقات زیادی در زمینه  .سیار مهم استب شهری و صنعتی تأمین آببرای دفع فاضالب، 

دبی های حداکثر و متوسط در نقاط فاقد ایستگاه هیدرومتری )دارای آمار ناقص(و تعمیم آمار نقاط و ایستگاه 

ر های دارای آمار، به نقاط فاقد آمار )دارای آمار ناقص( با استفاده از تحلیل منطقه ای، انجام گرفته است، ولی د

صورت گرفته و نیازمند تحقیق بیشتر در این زمینه می باشد.  کمتریخصوص دبی های حداقل، پژوهش های 

به دلیل اهمیت آن در تامین آب مورد نیاز بخش های دائمی  آگاهی از جریان حداقل و پایه در رودخانه های 

 مختلف کشاورزی، صنعت و شرب بسیار ضروری است.

در نقاط فاقد ایستگاه  های کم مدل رگرسیونی چند متغیره برای برآورد جریاناز  ]1[ثقفیان و همكاران

 ایستگاه هیدرومتری 35 با استان گیالن دست های باال محدوده حوضه در پژوهشاین  پرداختند. استان گیالن،

ع های مختلف با استفاده از تحلیل فراوانی و مقابسه توزی .طوالنی مدت انجام گرفت نسبتادبی روزانه با آمار 

ها تشخیص داده  مناسب ترین توزیعو توزیع آماری لوگ نرمال   3توزیع آماری لوگ پیرسون تیپ آماری، 

نه، شیب حوضه، ارتفاع مساحت حوضه، متوسط بارش ساال پارامتر 5عاملی تحلیلاز شدند. سپس با استفاده 

 تحلیل خوشه ای وسیلهسپس ب ند.مستقل شناخته شد هایمتوسط و تراکم زهكشی به عنوان پارامتر

، با استفاده از رگرسیون گام به گام و پس از آن نمودندتقسیم  به دو گروه همگن را، های منطقه حوضه

. نتایج حاصله نشان می دهد  که پارامترهای شدند شناسایی کمهای  جریانتخمین  مترها درامؤثرترین پار

عوامل مؤثر اصلی در مقدار جریان های کم ساالنه و  مساحت، شیب متوسط و بارش متوسط ساالنه از جمله

 .همجنین مدل رگرسیونی چند متغیره مدل دقیق تری نسبت به مدل دبی مساحت می باشد

به همگن بندی و تخمین آبدهی حوزه های آبخیز فاقد آمار شمال غرب کشور،  ]2 [رحمتی و همكاران

ن ترتیب که آمار آبدهی ایستگاه های منطقه جمع آوری با استفاده از منحنی رشد منطقه ای پرداختند، بدی

شد. ایستگاه های دارای آمار کافی که در یک دوره مشترک بودند را، انتخاب نمودند و آبدهی متوسط ساالنه 

محاسبه شد. تحلیل همگنی حوضه ها با توجه به آبدهی و پارامتر هایی که تاثیر گذار بودن صورت گرفت. 

دهی متوسط ساالنه انجام شد، و عالوه بر آن تحلیل احتماالتی نیز انجام گرفت و دبی با تحلیل منطقه ای آب
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ساله را برآورد نمودند. با استفاده از مساحت حوضه، روابط منطقه ای آبدهی  100ساله تا  2دوره بازگشت های 

ن می دهد که، روابط ساله برای مناظق همگن استخراج شد. نتایج این پژوهش نشا 2محتمل با دوره بازگشت 

رگرسیونی به دست آمده برمبنای میانه، از دقت بیشتری نسبت به روابط به دست آمده بر مبنای میانگین 

برخوردارند. و همچنین، همگن بندی با استفاده از منحنی رشد در تخمین آبدهی تاثیر گذار نیست، اما می 

 .توان آبدهی حوضه ها را بادقت خیلی خوبی به دست آورد

روزه  30و 1،7نقشه های منطقه ای و معادالت برای مقدار و فرکانس جریان کم  ]3[همكاران و  مامون 

 منحنی که همسایه های حوضه رودخانه سنجش های ایستگاه مشتق شده و در این مقاله  ارائه شده است.

مین ترتیب، جزابر شبه شدند. به ه ترکیب یكدیگر با کردند می را تولید هم با جریان مشابه فرکانس های

 جزیره مالزی به هفت منطقه جریان کم تقسیم شده است. معادالت منطقه ای با استفاده از تكنیک رگرسیون

منطقه  عملكرد عنوان ساالنه جریان حداقل به میانگین برای تجربی شده است. روابط داده توسعه متغیره چند

 تعیین ضریب که منطقه معادالت. شد داده توسعه تبخیر ساالنه متوسط و ساالنه بارش میانگین حوضه، ای

 و متوسط کم، های محدودیت دهنده نشان کم جریان فرکانس هایمنحنی را نشان داد. (R2 > 0.90)خوب 

 آبریز، حوضه دانستن. است شده پیشنهاد تكنیک گرافیكی ترین مناسب اساس بر منطقه هر برای باالتر

های فاقد  حوضه برای راحتی به توان می را کم های جریان طراحی منطقه، در یرتبخ و ساالنه بارندگی میانگین

تجزیه و تحلیل منطقه ای جریان های کم یک  ]4[و همكاران  زد. تیساکیریس تخمین آمار و شناسایی نشده

در این گام مهم، در حل مسایل مدیریت منابع آب و تعیین قوانین و الزامات در این زمینه میباشد. عنصر مهم 

تجزیه وتحلیل، تعیین زیر مجموعه های همگن بر اساس خصوصیات فیزیوگرافی حوضه مربوطه است. هدف از 

این مقاله بررسی استفاده از روش همبستگی کانونی برای پراکندگی مجموعه ای از، حوضه های زهكشی یک 

گرافی و جریان کم در هر حوضه زیر منطقه به تعدادی از زیرمجموعه های همگن و تعیین رابطه بین آمار فیزیو

مجموعه میباشد. این روش همچنین برای طبقه بندی یک حوضه نابود شده و یا فاقد آمار مورد استفاده قرار 

 افتهی میتعم یشیافزا یدل هاماز  یمنطقه ا یابیارز یمطالعه برا نیدر ا ]5[ اوآردا و همكاران می گیرد.

 یبا روش ها سهیو در مقا فاقد آمار، یکم در حوضه ها انیجر یها یگژیوبرای تحلیل  استفاده شده است.

انعطاف مدل های افزایشی تعمیم یافته شده است.  یشود، معرف یمنظور استفاده م نیا یکه معموال برا گرید

مانند  کیکالس یبا مدل ها سهیدر مقا ی،حیتوض یرهایمتغپاسخ و  نیدر شكل روابط ب یشتریب یریپذ

 ،یسلسله مراتب یخوشه ا لیو تحل هیتجز یکند. با استفاده از روش ها یچندگانه فراهم م یخط ونیرگرس

مدل های افزایشی شوند. سپس  یم فیو منطقه نفوذ، مناطق همگن تعر یکانون یهمبستگ لیو تحل هیتجز

 یقرار مدر کل منطقه مورد مطالعه  نیچنچندگانه در مناطق مشخص شده و هم یخط ونیو رگرستعمیم یافته 

 یا منطقه یابیارز یمختلف برا یشود. مدل ها یم شیآزما زین ییفضادرونیابی روش  کی ن،ی. عالوه بر ارندیگ

 یدهد که برا ینشان م جیشود. نتا یکبک، کانادا استفاده م یها ستگاهیکم تابستان و زمستان در ا انیجر

رگرسیون خطی با  سهیدر مقا ید بهترعملكرمدل های افزایشی تعمیم یافته  ،یروش مشخص منطقه ا کی

عوامل مورفواقلیمی هر یک از حوضه ها و بررسی به طور کلی هدف از این تحقیق،  دهد. یارائه مچندگانه 

باشد تا بتوان به وسیله به وسیله روش رگرسیونی میایجاد ارتباط میان عوامل مورفواقلیمی و حریان حداقل 

 اقل در نقاط فاقد امار پرداخت.این روابط به شبیه سازی جریان حد
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 ها مواد و روش

 

 باشد یمکویر مرکزی و دریاچه نمک رتبه حوزه آبخیز  دو مطالعات صورت گرفته در این تحقیق بر روی 

-که در زیر به معرفی این دو حوزه آبخیز  با استفاده از دستور العمل و ضوابط تقسیم بندی و کد گذاری حوزه

 وده های مطالعاتی پرداخته شده است:های آبخیز و محد

ایران،  خیزهای آب بندی حوضه است که در تقسیم ایران ی های بسته حوضه کویر مرکزی یكی از حوضه

حوضه کویر مرکزی بزرگترین  .است فالت مرکزیی آبخیز هزحو ی رمجموعهیزرود و  شمار می ی فرعی به حوضه

 قرار داردهایی است که وارد دشت کویر ل رودها و مسیلفالت مرکزی است و شام ی حوضه ی رمجموعهیز

های تهران، اصفهان،  هایی از استان بخش و خراسان رضوی های سمنان آن در استان ی شوند. بخش عمده می

 و ادامه های البرز شمالی آن، کوه ی محدوده و خراسان شمالی یزد، خراسان جنوبی نیز جزء این حوضه هستند.

سطح آن مناطق کوهستانی درصد  35 دهند. در مجموع مرز حوضه را شكل می ی هیاع بقارتف های کم کوه

این حوضه از شمال به رشته کوه البرز شرقی، از غرب و جنوب به ارتفاعات  .هستند رهایکوو  ها دشتومابقی 

ی جام و ها کوهی قره قوم و نمكزار خواف از شمال شرق به ها حوضهپراکنده، غرب کویر مرکزی، از شرق به 

عرض شمالی  37 ̊ 28ʹتا  32 ̊ 50ʹطول شرقی و  59̊ 58ʹتا  51̊ 39ʹو بین مختصات  گردد یمبینالود محدود 

 کیلومتر مربع است 226526واقع شده است. مساحت این حوضه

گاهی با دریاچه که  است ایران ای در منطقه کویر مرکزی دریاچه نمک یا دریاچه نمک مسئله نام دریاچه

این حوضه بین مختصات جغرافیایی موقعیت  .گردد واقع است اشتباه می و تهران که میان قم لطانحوض س

این دریاچه مابین  .عرض شمالی واقع شده است 36̊ 22ʹتا  33̊ 00ʹطول شرقی و  52̊ 30ʹتا  48̊ 08ʹجغرافیایی 

 شهرستان آران و بیدگلکیلومتری شمال شرقی  35واقع است و در فاصله  و سمنان سه استان اصفهان، قم

های سفیدآب و سیاه کوه و منطقه پارک ملی کویر، از شمال و غرب به  واقع است. این دریاچه از غرب به کوه

کیلومتر  3000سعت این دریاچه در حدود و .محدود است و بند ریگ و از جنوب به کویر مرنجاب کویر مسیله

س آن به سمت شمال است. طول قاعده این أث دارد که رباشد. این دریاچه شكلی شبیه به یک مثل می مربع

 می باشد.موقعیت جغرافیایی منطقه مورد ( 1)شكل  .باشد کیلومتر می 38کیلومتر و ارتفاع آن  35مثلث 
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 موقعیت جغرافیایی دو حوضه کویر مرکزی و دریاچه نمک -1شکل 

 

با توجه به کیفیت  ایستگاه  39 ،العهطایستگاه هیدرومتری دو حوضه مذکور برای م 200از میان حدود 

در نهایت با توجه به اینكه بیشترین تراکم سال های  و تعداد سال های آماری انتخاب شدند. های موجودداده

. ساله به عنوان پایه زمانی مشترک انتخاب گردید45باشد این بازه می 1395الی  1350بین سال های  آماری

هفت روزه به عنوان یكی از پایه سری زمانی با تداوم و  دش ماری پرداخته پس از آن به بازسازی نواقص آ

 د.جریان کم ساخته شهزمانیهای مهم در 

پس از آن متغیرهای  د.یترسیم گرد گانه 39آبخیز های مرز های حوزه ArcGISنرم افزار در محیط 

د. با مدست آبرای هریک از حوضه های باالدست ایستگاههای هیدرومتری منتخب بمورفولوژیک و اقلیمی 

تحلیل خوشه ای صورت  ها ،این متغیر انتخاب گردیده و به وسیلهم تحلیل عاملی متغیر های مستقل انجا

به وسیله رگرسیون چند متغیره، مدل های منطقه  در نهایت. دشدنو حوضه ها به مناطق همگن تقسیم گرفت 

 د.شساخته ای مناسب برای برآورد جریان حداقل 
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 نتایج و بحث

  

میازان   منتخاب اساتخراج و   هاای   پارامتر فیزیوگرافیكی ویک پارامتر اقلیمی حوضه 7در این تحقیق، 

رتناد از مسااحت حوضاه، شایب     ها مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها عبا تأثیر آنها در جریان کم رودخانه

( خالصاه مشخصاات   1جادول ) در . ، ارتفاع متوسط، بارش متوسط، دماا، زماین شناسای   تراکم آبراهه، حوضه

 ضه منتخب  منطقه ارائه شده است.  حو39فیزیوگرافی 

 
 آبخیز منتخبحوزه  39متغیرهای فیزیوگرافی  -1جدول 

 نام ایستگاه کد
 مساحت

(km
2) 

شیب 

 متوسط

)%( 

ارتفاع 

 (mمتوسط)

 بارش متوسط

(mm) 

 دما

 )درجه(

تراکم 

 آبراهه

زمین 

 شناسی

 0.37 0.73 8.80 426.49 2714.06 35.89 58.51 بن رود-قمصر 41005

 0.50 0.30 10.63 350.12 2320.28 26.53 129.63 گبرآباد 41007

 0.25 0.26 9.88 371.38 2478.88 16.96 819.63 سراب هنده 41009

 0.58 0.28 11.22 347.06 2111.39 17.52 2767.90 جوشیران -خنداب 41033

 0.31 0.56 6.22 492.97 2652.81 39.64 33.71 محا تقسیم آب 41039

 0.45 0.47 10.58 386.79 2012.24 8.55 409.54 زهتران 41051

 0.56 0.32 11.63 346.56 1902.46 10.39 17504.92 جالیر 41055

 0.47 0.31 13.68 277.55 1951.08 15.04 1787.33 رازین 41059

 0.40 0.43 9.41 429.96 2167.72 17.83 316.07 پل اروان 41063

 0.55 0.45 10.38 401.73 1926.97 10.08 2434.53 خررود -آبگرم 41067

 0.56 0.34 9.60 423.01 2151.67 12.44 457.03 ارتش آباد 41069

 0.56 0.42 11.78 354.34 1921.55 10.74 5004.18 خر رود -رحیم آباد 41071

 0.52 0.33 10.43 403.36 1884.63 11.74 1926.08 ابهر رود -قروه 41073

 0.42 0.24 10.84 380.43 1965.64 11.90 82.90 حاجی عرب 41079

 0.55 0.69 8.84 480.90 2401.12 40.75 34.46 فشند -دربند 41093

 0.31 0.24 7.87 470.04 2420.82 46.25 204.18 سولقان 41109

 0.43 0.22 5.54 537.16 2755.25 48.14 439.60 رودک 41117

41127 
 -شریف آباد

 جاجرود
2684.38 11.99 1375.59 256.42 14.15 0.19 0.70 

 0.40 0.24 11.34 325.92 2219.15 13.08 3405.96 چم اسفند 41130

 0.33 0.79 5.38 524.67 2715.44 52.92 23.64 هفت حوض درکه 41143

 0.37 0.33 6.97 477.81 2469.51 40.20 30.95 نارون 41161

 0.39 0.21 8.02 441.76 2301.19 37.47 107.25 لوارک -علی آباد  41163

 0.40 0.40 2.76 633.72 3220.20 48.93 234.28 گچسر 41253

47005 
فیروز  -جبله رود 

 کوه
658.59 22.42 2443.78 457.29 7.75 0.30 0.53 

 0.64 0.35 8.63 419.45 2224.64 18.60 175.53 نمرود 47007

47011 
حبله  -سیمیندشت

 رود
2248.26 26.50 2462.22 461.33 7.63 0.22 0.54 

47013 
سیمین  -دلیچای

 دست
336.44 36.45 2457.28 456.18 7.69 0.20 0.48 



 

7 

 نام ایستگاه کد
 مساحت

(km
2) 

شیب 

 متوسط

)%( 

ارتفاع 

 (mمتوسط)

 بارش متوسط

(mm) 

 دما

 )درجه(

تراکم 

 آبراهه

زمین 

 شناسی

 0.48 0.21 8.40 434.93 2339.84 28.34 3268.20 ینکوه 47015

 0.44 0.22 9.65 393.67 2048.67 22.59 1345.67 لبرود 47029

 0.57 0.24 5.95 543.12 2850.64 40.43 150.15 مجن بند انحرافی 47033

 0.37 0.59 5.97 527.29 2705.77 35.99 137.13 فرحزاد 47035

 0.54 0.28 13.01 254.00 1627.40 9.03 4049.80 روح آباد 47039

 0.51 0.38 8.69 396.56 2180.26 26.67 128.38 چهارباغ -اریه 47043

 0.48 0.21 10.44 357.53 1857.36 12.13 87.82 آبشار -ینگجه 47049

 0.44 0.43 9.96 371.60 1925.61 15.49 113.05 نشیب 47051

 0.35 1.01 9.98 332.68 2105.18 28.95 84.18 صنوبر 47071

 0.45 0.31 12.35 276.28 1795.22 17.42 812.49 ششطراز -ایرج آباد 47073

 0.40 0.22 7.34 425.89 2415.97 45.68 58.85 چشمه علی 47081

 0.63 0.26 8.96 410.93 2281.56 34.91 101.00 طاغان 47093

 

های آبخیز منطقه، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل  پس از تعیین پارامترهای فیزیوگرافی حوضه

گردیدند. به طور کلی برای تعیین متغیرهای  مستقل،  ، پارامترهای مستقل  شناساییSPSSافزار  عاملی در نرم

 .شد اجرا  و چرخش عامل عاملی در دو مرحله استخراج عاملی تحلیل

های اصاالی  را بر اساااس روش مااؤلفه مقدار ارزش ویژه دبای یهای استخراج برای تعیین تعداد عامل

( نتایج محاسبات استخراج عامل اولیه 2جدول ) به منظور ارزیابی مقدار نسبی و مطلق پارامترها بدست آورد.

ماتریس  .شود  ( مشاهده می3متغیرها بر مبنای عامل، همانگونه که در جدول )  درصد واریانس. دهد را نشان می

های بین  شود. این ماتریس بارگذاریهای عامل را که همبستگی ( مشاهده می3عامل چرخش شده در جدول )

دهد. نسبت واریانس   هستند، نشان می (Varimax)ها برای یک چرخش ورماکس  لهر یک از متغیرها و عام

منظور شده برای هر عامل چرخش شده در اغلب مقاالت برای نشان دادن اهمیت نسبی هر عامل گزارش 

همانگونه که  مشاهده  شد .ارائه ( 3در جدول )انجام و این محاسبات  SPSSافزار  شود. با استفاده از نرم می

و در مجموع  واریانس درصد 41/14و 85/14، 85/15 ،68/49های اول تا چهارم بترتیب  عامل شود،  می

  درصد واریانسها را به خود اختصاص داده اند. 80/94

 
 توضیح واریانس کل -2دولج

 مقادیر ویژه استخراچی همراه با چرخش مقادیر ویژه استخراجی بدون چرخش مقادیر ویژه اولیه متغیر

 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.093 58.464 58.464 4.093 58.464 58.464 3.478 49.685 49.685 

2 1.013 14.467 72.931 1.013 14.467 72.931 1.110 15.851 65.536 

3 0.803 11.469 84.400 0.803 11.469 84.400 1.040 14.856 80.392 

4 0.728 10.407 94.807 0.728 10.407 94.807 1.009 14.414 94.807 

5 0.227 3.246 98.053 
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6 0.110 1.566 99.619 
      

7 0.027 0.381 100.000 
      

 

، ارش متوسطب( شش پارامتر مستقل انتخاب گردیدند که چهار عامل 3در نهایت با توجه به جدول )

ارتفاع متوسط بر اساس بیشترین ضریب همبستگی و دو عامل  تراکم آبراههو مساحت حوضه ، زمین شناسی

 بدلیل باال بودن ضریب همبستگی و مستقل بودن ماهیت آنها انتخاب گردید. شیب متوسطو  حوضه

 
 ماتریس مولفه ای عاملی بعد از دوران -3جدول 

 
1 2 3 4 

 0.966 بارش
 

-0.111 
 

 0.157 0.162 0.954- دما
 

 0.114- 0.245- 0.915 ارتفاع متوسط
 

 0.197- 0.326- 0.820 شیب متوسط
 

 0.111 0.949 0.265- زمین شناسی
 

 0.967 0.110 0.217- مساحت
 

 تراکم آبراهه
   

0.993 

 

ه از تحلیل خوشه پس از آنكه متغیر های مستقل و با اهمیت برای ایستگاه ها انتخاب گردید، با استفاد

کل منطقه، به نواحی همگن تقسیم شد. زیرا حوضه های همگن در تولید  spssای، با به کار گیری نرم افزار 

برای این منظور از روش خوشه بندی سلسله مراتبی استفاده شده است. در این  رواناب رفتاری مشابه دارند.

ها تغییرات داخل گروهی به حداقل، و تغییرات بین روش داده ها به گروه هایی تقسیم می شوند، که در آن

پس از تعیین فاصله ها که به روش اقلیدسی اندازه گیری می شود، گروه های همگن  گروهی  به حداکثر برسد.

برای آزمون صحت گروه بندی از روش تحلیل تابع تشخیص استفاده شده . استخراج گردید wardsبه روش 

ضه های همگن در محدوده حوزه های آبخیز دریاچه نمک و کویر مرکزی نشان ( موقعیت حو2در شكل ) است.

 داده شده است.
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 موقعیت حوضه های همگن -2 شكل 

 

 13حوضه و محدوده همگن سه با  19حوضه، محدوده همگن دو با  7محدوده همگن یک با  ،مجموعدر 

های ده از روش رگرسیون چند متغیره مدلپس از آن با استفا ( قابل مالحظه است.3باشد و در شكل)می حوضه

 ، و متغیرهایباشدروزه می 7منطقه ای برای هر یک از مناطق همگن ساخته شد. متغیر وایسته جریان حداقل 

در جدول  در روابط رگرسیونی به دست آمده باشند.از تحلیل عاملی متغیر وابسته در رگرسیون می خروجی

 (S(و شیب متوسط)HE(، ارتفاع متوسط)P(، بارش)GEOزمین شناسی)، (Dd(، تراکم آبراهه)Aمساحت)( 4)

 باشد.می

 
 روزه به تفكیک مناطق همگن 7معادالت چند متغیره جریان حداقل  -4جدول 

منطقه 

 همگن
 ند متغیرهچمعادله 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تشخیص

 0.0000290A-0.000147P-0.2249Dd+0.0099GEO+0.278410 0.99 0.99 منطقه یک

 منطقه دو
0.00007101A+0.00197P-0.8787Dd-1.211614GEO-

0.0003176HE+0.0143S+0.583186 0.78 0.61 

 0.000843A+0.001966P+3.523Dd+1.818271GEO-2.3805 0.77 0.6 منطقه سه
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درصد تغییرات را پوشش  99الی  60د مدل رگرسیونی در مجموع حدود شو همانطور که مشاهده می

تواند در نتایج اثر منفی ی همچون همبستگی غیر خطی میان دو متغیر و حجم کم داده ها می. دالیلدهدمی

 بگذارد.

درصد از ایستگاه های هر یک از مناطق همگن به صورت جداگانه مورد  15الی  10برای تحلیل دقت خطا 

شود و معیارهایی یای با جریان براوردی مقایسه مجریان حداقل مشاهدهگیرند و مقدار آزمایش قرار می

که  ،گردد، میانگین قدر مطلق خطا و مجذور مینگین مربعات خطا اندازه گیری میهمچون میانگین مربعات خطا

رابطه مقادیر برآوردی و مشاهده ای نشان داد که دبیهای باال و کم  آورده شده است. (5ول )ن در جدآنتایج 

( آورده شده است مقادیر 3انگونه که در شكل )مند. هبیش برآورد و دبیها متوسط کم برآورد بدست آمد

Rبرآوردی در مجموع از دقت مناسبی برخوردار است. مقدار ضریب همبستگی )
بیانگر این  7/0( برابر با 2

 موضوع است. 
 های همگنمنطقه برای تست  مدل رگرسیونی  -5جدول 

 دبی مشاهده ای دبی برآوردی منطقه یک 
 0.03 0.05 41005 منطقه یک

41039 0.085 0.09 

 0.040 0.08 41073 منطقه دو

47029 0.57 0.42 

 2 0.60 41117 منطقه سه

47015 2.85 2.65 

 

 
برآوردی به وسیله  مشاهده ای و روزه  7جریان حداقل  رابطه -Error! No text of specified style in document.3 شكل

 رگرسیون چند متغیره
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 نتیجه گیری

 39 یها یستگاهمربوط به ا یزآبخ های¬مرز حوزه ی،گراف یزیوو ف یمیاقل یها یربه متغ یابیدست یبرا

بارش، مساحت، تراکم آبراهه، دما، ارتفاع متوسط  یها یر. و متغیدگرد یمترس ArcGISگانه در نرم افزار 

بارش و    یرمتغ یباشد که برا یآمد. اابته الزم به ذکر م تمتوسط حوضه به دس یبو ش یشناس ینحوضه، زم

با همان روش خود  یناقص مورد بازساز یبا داده ها یها یستگاها یز،آبخ های¬حوزه یبرا یرمقاد یماز تعم یشپ

 یبر رو یعامل یل، تحلSPSSاز نرم افزار  یریبهره گ با قرار گرفتند. ید،ذکر گرد یآبده یکه برا یهمبستگ

مساحت و تراکم آبراهه  ی،شناس ینارش، زمب یرمتغ 4انجام گرفت، که  812/0برابر با  KMOها با شاخص  یرمتغ

 ها شناخته شدند. یرمتغ ینبه عنوان مهمتر

، با استفاده از SPSS به مناطق همگن در نرم افزار یزآبخ های¬حوزه یمبه منظور تقس یخوشه ا تحلیل

ر آن حوضه ها در سه گروه همگن قرا یجهانجام شد، که در نت یعامل یلشناخته شده در تحل یها یرمتغ

 یاناز جر یمصنوع یو شبكه عصب یرهچند متغ یونبا استفاده از رگرس یمنطقه ا یلانجام تحل برای گرفتند.

دهد.  یرا کاهش م یانروزه، نوسانات روزانه جر 7. انتخاب مقاطع دیروزه استفاده گرد 7حداقل با تداوم 

  یها یاننسبت به جر یکمتر یتساسح یدارا یردگ یروزه انجام م 7حداقل  یانمه با جر ییها یلتحل ینهمچن

 کمتر دارد. یحداقل با تداوم ها

 یمناطق دارا یکهمگن، گروه  یگروه ها ینکننده است، و از ب یراض یسیونیرگر یلروش تحل نتایج

 یببا ضر یبدو و سه به ترت یو پس از آن گروه ها یجه،نت ینبهتر 99/0 یصتشخ یببا ضر یجهنت ینبهتر

 رار گرفتند.ق 60/0و 61/0 یصتشخ
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