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 چکیده
یكی از رودخانه های مهم آب های سطحی یكی از منابع مهم تامین آب می باشد. برآورد دبی رودخانه سیوند به عنوان 

استان فارس، همواره مورد توجه بوده است. برآورد نوسان جریان رودخانه میتواند کمك شایانی به برنامه ریزی و تصمیم 

گیریها جهت تامین آب شرب و کشاورزی نماید. هدف اصلی این تحقیق براورد دبی های ماهانه در ایستگاه چمبیان 

های آماری بهترین رابطه برآورد رواناب با استفاده از شاخص از روابط تجربی و ریاضی بوده است.رودخانه سیوند با استفاده 

ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی تعیین شد. در بین روابط مختلف مورد بررسی در این تحقیق، رابطه 

 0.84و  1.38ضریب همبستگی بترتیب های آماری ریشه میانگین مربعات خطا و غیرخطی سه متغیره با مقادیر شاخص

های آماری ریشه میانگین دقیق ترین و مناسب ترین رابطه برآورد رواناب انتخاب گردید و رابطه خوزال با مقادیر شاخص

 نامناسب ترین رابطه در منطقه مورد مطالعه بوده است.  0.66و  11.83مربعات خطا و ضریب همبستگی بترتیب 

 روابط ریاضی، رواناب و غیرخطی چند متغیره ی،تجربد متغیره، روابط خطی چن کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

یكی از مهمترین پدیده های مخرب طبیعی که خسارات گاهاً جبران ناپذیر را به محیط های طبیعی و غیره طبیعی وارد 

جاری شدن سیالب قرار گرفته و در  ها وهر ساله سطح وسیعی از کشور تحت تاثیر طغیان رودخانهمی کند سیل می باشد که 

رویه از منابع استفاده بی گردد.شهرها و روستاها تخریب می های کشاورزی،زمین امكانات ارتباطی، سیسات عمرانی،أاثر آن ت

ها سال به سال چه از نظر طبیعی و تخریب آن افزون بر اقلیم خشك و نیمه خشك حاکم بر بر کشور موجب گردیده تا سیالب

 .داد دفعات و چه از نظر شدت خسارات افزایش چشمگیری داشته باشدتع

یزیوگرافی و ف مختلف یهایژگیاست که بسته به و جهان بارندگی یهامنبع تولید رواناب در اکثر حوضه نیترعمده

به رواناب، به پارامترهای متعدد دخیل در تبدیل بارش  .شودیآبخیز به مقدار مشخصی رواناب تبدیل م یهاحوضه اقلیمی

سیستم  یهایو خروج هایهمچنین با ورود زیاد و روابط غیرخطی بین این پارامترها با یكدیگر و یهایدگیچیپ همراه وجود

گذشته به دلیل وجود  یهادر دهه باشد. دقیق مقدار رواناب حاصل از هر بارندگی بسیار مشكل ینیبشیپ آبخیز، باعث شده

و محاسبه  ینیبشیتجربی را برای پ شده وهای سادهاند مدلت ها و محققان سعی کردههیدرولوژیس چنین مشكالتی

 . رندیکارگرواناب مانند دبی اوج سیالب، زمان وقوع دبی اوج و غیره به خصوصیات مختلف و مهم

ده است. با توجه در این تحقیق جهت برآورد رواناب رودخانه سیوند در استان فارس از روابط تجربی و ریاضی استفاده ش

 عنوانبهی بارش، دما میانگین، دمای حداکثر، دمای حداقل و تبخیر هادادهبه اطالعات موجود در حوضه آبریز این رودخانه از 

خروجی استفاده شده است. الزم به ذکر است که اطالعات ورودی با  عنوانبهشده در رودخانه یجاراطالعات ورودی و رواناب 

 ای در دسترس در حوضه آبریز انتخاب گردید.هتوجه به داده

در این تحقیق، میزان رواناب حوضه، براساس پارامترهای مختلف هواشناسی با استفاده از مدل های مختلف ریاضی خطی 

-انگلیتجربی مختلف )تورک، کوتاین،  مدلهای بستن و غیرخطی چند متغییره تعیین و بهترین مدل انتخاب شده است. بكار

از اهداف    حوضه این در ها آبراهه و ها رودخانه رواناب ساالنه برآورد جهت مناسب روش انتخاب ( ولیسی، خوزال و سوزادی 

  . این پژوهش می باشد.

 مواد و روشها

29رودخانه سیوند در مختصات جغرافیایی  51 38o    30تا 36 25o    52عرض شمالی و 46 14o   52تا 53 26o   

از ارتفاعات  وندیرود س. هستکیلومتر  111است. طول این رودخانه در این استان حدود  شدهواقعطول شرقی در استان فارس 

و با  وستهیه رود کر پب وندیو س یو پس از عبور از دشت پاسارگاد و تنگه بالغ ردیگیفارس سرچشمه م دیدر اقل نیریخسرو ش

منبع آب جاری در استان فارس است. مساحت  نیترمهماین رودخانه  .زدیریبختگان م اچهیرود پلوار )کلوار( به در لیتشك

، سعادت شهر، صفاشهری اقلید، هاشهرستانبوده و محدوده آن در  لومترمربعیک 0111حوضه آبریز رودخانه سیوند حدود 

کیلومتر است. بیشترین ارتفاع حوضه مربوط به ارتفاعات اقلید  424. محیط حوضه مذکور برابر دردا قرارسپیدان و مرودشت 

 متر از سطح دریا است.  0011بوده و در حدود 

 



 

 توپوگرافی حوضه رودخانه سیوند موقعیت منطقه مورد مطالعه و -1شکل

 

 سیوند زیمشخصات حوضه آبخ  -1 جدول

 نام حوضه
 مساحت

(2km) 

 محیط

(km) 

حداکثر 

 (m)ارتفاع

حداقل 

 (m)ارتفاع

متوسط 

 (m)ارتفاع
 (km)طول آبراهه اصلی

رودخانه 

 سیوند
0111 244 0011 1011 2112 111 

 

 ستگاهیها اآمار آنی رواناب و بررسی سازهیشببرای  ازیموردنموجود در منطقه پس از تهیه آمار های در بین ایستگاه

 ها عالوه بر وجود نواقص زیاد آماری، دورهایستگاه سایردر  کافی بوده و یمناسب و با طول دوره آمار یهادارای دادهچمبیان 

در حوضه آبخیز  آن همچنین موقعیت مناسبه چمبیان ایستگا برداشت آمار نیز بسیار کوتاه بود. طول دوره آماری مناسب در

و متوسط دما ، یستگاه استفاده گردد . در این ایستگاه آمار رواناب، بارشآمار این ا از یسازمطالعه، باعث شد که برای مدل مورد

  وجود دارد .سال  21 طول دوره آماری باماهانه تبخیر تشتك 

 



 

 موردمطالعهچمبیان در حوضه  ستگاهیاموقعیت جغرافیایی   -2شکل

 نتایج

 توجه با ولی. کرد بینیپیش را دبی رودخانه توانمی باشند کافی آمار با هیدرومتری هایایستگاه دارای که هاییحوضه در

 نیاز که کرد پیشنهاد را هاییروش دبی منطقی و علمی تخمین در توانمی کشور هایحوضه اکثر در اطالعات و آمار کمبود به

 موجود هایداده آمار بر مبتنی دیگر بعضی و تجربی کامالً هاروش این از بعضی. باشد داشته هیدرولیكی آمار به کمتری

ها و... دارای های آبی مختلف مانند سدها، پلها برای طراحی سازههای سیالبی رودخانهبرآورد دقیق و درست جریان .باشدمی

های ها، تجزیه و تحلیل دادههای سیالبی رودخانهباشد. روش مناسب و بهینه برای برآورد دقیق جریاناهمیت بسیار باالیی می

های دائمی های جریان محدود به رودخانهگیری و ثبت دادهبطور معمول اندازه باشد.هایی استوار مین جریانثبت شده چنی

های ها وقتی سرشاخههای کوچكتر، سیلهای سیالبی در اکثر رودخانههای جریانبزرگ و پرآب بوده و لذا دسترسی به داده

های فاقد آمار و اطالعات بایستی های سیالبی چنین رودخانهای برآورد جریانپذیر نبوده و برهای دائمی و بزرگ امكانرودخانه

های سیالبی نقاط مشخصی در دنیا توسعه داده های جریانهای تجربی بر اساس دادهروش های تجربی استفاده گردد.از روش

های تر جریانهای دقیقخواهد بود. لذا برآورد شده و لذا استفاده از آن در سایر نقاط دیگر دنیا دارای خطا و تردید قابل توجهی

 آبریز ضروری است. سیالبی در هر حوضه

 نشان داده شده است. ماهانهو تبخیر تشتك متوسط دما ، بارشمقادیر رواناب در مقابل   (0) در شكل

 

 

 

 

 



 

 
 ماهانه بارشمقادیر رواناب در مقابل  -3شکل 

( ماهانه و نیزز تحلیزل Q( و رواناب )E) و تبخیر تشتك (T) متوسط دما(، P) بارشبین مقابل  همبستگیمقادیر ضرایب 

 ارائه شده است.   (2) جدولدار بودن ضرایب همبستگی فاکتورها در معنی

 و رواناب و تبخیر تشتکمتوسط دما ، بارشمقادیر ضرایب همبستگی بین مقابل  -2جدول 

Correlations 

 P T E Q 

P 

Pearson Correlation 1 -.564** -.528** .452** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 

N 240 240 240 240 

T 

Pearson Correlation -.564** 1 .920** -.364** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 

N 240 240 240 240 

E 

Pearson Correlation -.528** .920** 1 -.302** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 

N 240 240 240 240 

Q 

Pearson Correlation .452** -.364** -.302** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  

N 240 240 240 240 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 دار وجود دارد. بین بارش ماهیانه و رواناب رابطه مثبت و معنینتایج ارائه شده در جدول فوق بیانگر آنست که 

 ارائه شده است. (0)نتایج خالصه روابط تجربی برآورد رواناب در جدول 
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 نتایج خالصه روابط تجربی برآورد رواناب  -3جدول

 کوتاین تورک روابط
 -انگلی

دی 

 سوزا

 خوزال

 0.66 0.66 0.73 0.75 ضریب همبستکی

 3.60 2.27 8.45 11.83 (s3m/ميانگين مربعات خطا )جذر 

 

مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از روابط تجربی ارائه شده ( 0 الی 4)در شكلهای 

 است.

 
 مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از رابطه تورک 4شکل

 

 
 مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از رابطه کوتاین  -5 شکل
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 دی سوزا-انگلی مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از رابطه  -6شکل 

 

 
 آمده از رابطه خوزالمقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست   -7شکل 

 

-جمعهای آوری شد. دادهبه منظور مطالعه اثرات عوامل اقلیمی بر روی رواناب آمار هواشناسی به همراه آمار رواناب جمع

 مورد بررسی قرار گرفت.  SPSSافزار نرمدر این بررسی با استفاده از رگرسیون خطی و غیرخطی چند متغییره در  شدهآوری

غیرخطی چند متغیره نوع بسط یافته از مدل رگرسیون غیرخطی تك متغیره است که در آن سعی می شود بر مدل رگرسیون 

اساس چندین متغیر مستقل، پیش بینی یا متغیر وابسته برآورد شود. در این تحقیق این مدل بر اساس رابطۀ زیر ارائه شده 

 است:

(1 )      dEcTbQ=aP 

 

 ضرایب معادله است. dو  a، b، cو رواناب ماهانه و  ، تبخیر تشتكمتوسط دما، بارشبترتیب  Qو  P، T، E که در آن

محاسبۀ این مدل با استفاده از روشهای دستی بسیار وقت گیر است ولی خوشبختانه اغلب نرم افزارهای آماری مجهز به برنامه 

مقادیر  جام و نتیجه را در اختیار کاربر قرار می دهند.های رایانه ای محاسبۀ این معادله اند و در اسرع وقت محاسبات الزم را ان

 ارائه شده است. (4)برآورد رواناب با استفاده از رگرسیون غیرخطی سه متغییره در جدول  dو  a، b، cضرایب 

 برآورد رواناب با استفاده از رگرسیون غیرخطی سه متغییره dو  a، b، cمقادیر ضرایب  - 4جدول 
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Parameter Estimates 

Parameter Estimate Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

a 1.000E-013 .000 -1.004E-013 1.005E-013 

b 1.893 .308 1.240 2.545 

c .293 3.476 -7.076 7.662 

d 3.645 1.683 .078 7.212 

 

ارائزه شزده  ( 0)متغییره در جزدول  رگرسیون غیرخطی سه dو  a، b، cهمچنین مقادیر ضریب همبستگی بین ضرایب 

 است.

 رگرسیون غیرخطی سه متغییره dو  a، b، cمقادیر ضریب همبستگی بین ضرایب   -5جدول 

Correlations of Parameter Estimates 

 a b c d 

a 1.000 -.302 -.535 -.764 

b -.302 1.000 -.004 .232 

c -.535 -.004 1.000 -.124 

d -.764 .232 -.124 1.000 

 

مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از مدل غیرخطی سه متغییره ارائه  ( 1)در شكل 

 شده است.

 
 مقادیر رواناب مشاهداتی در مقابل مقادیر رواناب محاسباتی بدست آمده از مدل غیرخطی سه متغییره  -8شکل

 

 ارائه شده است.(0)مقادیر آماره های ارزیابی برآورد رواناب با استفاده از رگرسیون غیرخطی سه متغییره در جدول 

 مقادیر آماره های ارزیابی برآورد رواناب با استفاده از رگرسیون غیرخطی سه متغییره  -6جدول 

 

0

5

10

15

051015

  
ی
ات
سب

حا
 م

ی
دب

(
m

3
/s

)

(m3/s)دبی مشاهداتی 



 0.84 ضریب همبستکی

 1.38 (s3m/جذر ميانگين مربعات خطا )

 

 بحث

ی و برآورد رواناب استفاده شد. جهت تعیین بهترین رابطه برآورد سازمدلاز روابط ریاضی و  تجربی جهت  قیتحقاین در 

و مشزاهده شزده اسزتفاده  شدهینیبشیپرواناب از معیارهای آماری ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی بین مقادیر 

.نتزایج تحقیزق بیزانگر ماهانزه بود ریزو تبخمتوسط درجه حرارت میزانگین هانه، ورودی شامل متوسط بارش ما یپارامترهاشد. 

-و تبخیر تشتك با رواناب رابطه منفی و معنزیمتوسط دما دار و بین آنست که بین بارش ماهیانه و رواناب رابطه مثبت و معنی

 نیزدر ا.داراست روانابو بیشترین نقش را در ، مقدار باران می باشد روانابمهمترین عنصر هواشناسی در میزان دار وجود دارد. 

در بزین روابزط . دیلیسی استفاده گرد، خوزال و دی سوزا-انگلیتورک، کوتاین،  یتجرب روابطمنظور محاسبه رواناب از به قیتحق

و  1.94برآورد رواناب، رابطه لیسی با مقادیر معیارهای آماری ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبسزتگی بترتیزب  یتجرب

برآورد رواناب انتخاب گردید. رابطه خوزال بزا مقزادیر معیارهزای آمزاره هزای ریشزه میزانگین  یتجربمناسب ترین رابطه  0.64

نامناسب ترین رابطه تجربزی در منطقزه مزورد مطالعزه بزوده اسزت.   0.66و  11.83مربعات خطا و ضریب همبستگی بترتیب 

شایان ذکر است اگرچه رابطه خوزال دارای مقدار ضریب همبستگی بیشتری نسبت به رابطه لیسی می باشزد ولزی از آنجاییكزه 

زال اسزت بنزابراین رابطزه رابطه لیسی دارای مقدار ریشه میانگین مربعات خطای بمراتب کمتر )کمتر از یك ششم( از رابطه خو

روابط ریاضی مورد بررسی در این تحقیق شامل روابط ت برآورد رواناب انتخاب شده است.مناسب جه یتجربلیسی بعنوان رابطه 

خطی سه، دو و یك متغییره و غیرخطی سه متغیره بوده است. در بین روابط خطی برآورد رواناب، رابطه خطی سزه متغیزره بزا 

مناسزب تزرین رابطزه خطزی  0.70و   1.76آماری ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی بترتیزب  مقادیر معیارهای

برآورد رواناب انتخاب گردید. در بین تمام روابط مورد بررسی در این تحقیق، رابطه غیرخطی سه متغیزره بزا مقزادیر معیارهزای 

رابطزه بزرآورد روانزاب بزوده اسزت.  مناسب ترین 0.84و  1.38آماری ریشه میانگین مربعات خطا و ضریب همبستگی بترتیب 

می باشزند و  یتجربمقایسه روابط ریاضی و تجربی بیانگر آنست که جهت برآورد رواناب روابط ریاضی بسیار مناسب تر از روابط 

مر هم وجود روابط بسزیار قادر به برآورد مناسبی از رواناب نیستند. دلیل این ا ،یتجرب یهاروشروابط تجربی مناسب نبوده اند. 

همچنین بررسی روابط ریاضزی و تجربزی بیزانگر آنسزت کزه فقزط در مطالعه است.  پیچیده بین بارش و رواناب در حوضه مورد

رابطه خطی سه متغییره و فقط یك مقدار منفی برای رواناب بدست آمده است ولی در میان روابط تجربی مورد بررسی در ایزن 

سال مقدار رواناب منفی بدست آمده است که بیانگر اینست که این رابطزه  21سال از  14در  دی سوزا-لیانگتحقیق، در رابطه 

در منطقه ای )مناطق دشت و غیر کوهستانی با نفوذپذیری باالی خاک( که مقدار رواناب تولیدی از بارش کم است ارائزه شزده 

اناب منفی بدست آمده است. در سزایر روابزط تجربزی )خزوزال، سال مقدار رو 21سال از  10است، همچنین در رابطه تورک در 

 ( مقادیر رواناب منفی بدست نیامده است.لیسیکوتاین و 
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Abstract 

Surface water is one of the important resources in water supply. The prediction of flow of 

SIVAND River is required as one of the important river at FARS Province. The prediction 

of flow flocculation of River can help to programming and deceives in drinking and 

agriculture aspects. The main abject in this study is prediction of monthly flow using 

experimental and mathematical relationships at Chambaian hydrometric station in Sivand 

River. The best relationship in order to runoff estimating was elected using statistical 
indices including root mean square error and correlation coefficient. Among the studying 

relationships in this research the multivariate non-linear relationship was elected as the 

most accurate and most suitable relationship to estimate the runoff with statistical criteria 

0.84 R; 1.38 RMSE values. The KHOZLA relationship was elected the most unsuitable 

relationship to estimate the runoff in this case study with statistical criteria 0.66 R; 11.83 

RMSE values. 
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