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 چكیده
آبخیز است و بررسي و تحلیل آن در مقیاس منحني تداوم جریان نماینده پاسخ هیدرولوژیكي حوزه 

 های مرتبط با استحصال و مدیریت منابع آب است. هدف از این پژوهش، بررسي ونیاز طرحای پیشمنطقه

مرطوب های و اقع در دو اقلیم مرطوب و نیمههای منحني تداوم جریان در حوضهتحلیل تغییرات شاخص

های هم گذاری آن با مرز حوزه. در این پژوهش ابتدا با استفاده از نقشه اقلیم کشور و رویاستکشور 

با  سنجيآب ایستگاه 30 تعدادهای واقع در دو منطقه اقلیمي تفكیک شد. سپس آبخیز رتبه هفت، حوضه

منحني تداوم جریان  .شدانتخاب ( از هر منطقه اقلیمي 1390-1355آماری ) آمار مناسب و دوره مشترک

,Q2Q,5 ,های( ترسیم و شاخص2015) Hydro Officeافزار نرم توسط های دبي روزانهبا استفاده از داده

90, Q75,Q50,Q20,Q15,Q10Qجریان در طول منحني محاسبه و تغییرات ستخراج شد. شیب منحني تداوم ا

تغییرات شیب منحني  شیب منحني ترسیم شد. سپس نتایج تحلیل و تفسیر شد. نتایج نشان داد که

( 48مرطوب از بازه )صفر تادرصد( و در اقلیم نیمه 39تداوم جریان در اقلیم مرطوب، در بازه )صفر تا 

ها مربوط به بخش ابتدایي و انتهایي تفاوت بین شاخص ترینهای اقلیم مرطوب، کمدرصد است. در حوضه

 باشد. ( مي20Qو15Q( است و حداکثر تغییرات مربوط به بخش میاني منحني)90Qو 2Qمنحني)
 ، منحني تداوم جریان، های سطوح آبگیر باران، آب پایه، سامانهها: کلید واژه
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Abstract 
the purpose of this study was to analyze the indices to be extracted from flow duration curve (FDC) in the 

different climate areas. In this research, the catchments in each climatic region were first separated by 

intersecting of climatic map and the border map of the watersheds. Then, 30 hydrometric stations with the 

common period (1976-2011) in two climate areas were selected. FDC using daily flow data were extracted 

by Hydro Office - software (2015) and then indices of Q2, Q5, Q10, Q15, Q20, Q50, Q75, and Q90 were 

computed. The slope of FDC were computed and finally the results were analysed and interpereted. The 

results showed that variation of FDC slope in the catchments of humid area was in the interval of (0 to 39%) 
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and in the semi-humid climate in the interval (0 to 48%). In humid catchments, the minimum difference 

between the indices is related to the beginning and end of FDC (Q2 and Q90) and the maximum changes were 

in the middle part of FDC (Q15 and Q20).  
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 مقدمه

-های جمع آوری آب باران، شامل سه بخش، منطقه استحصال، سیستم انتقال و مخزن ذخیره ميسیستم

(. در خصوص منطقه استحصال آب باران که بخش اصلي و حیاتي این سیستم 1391باشد )رشیدی مهر آبادی،

یدار و سطوح طبیعي و های منطقه از لحاظ وجود بارش مناسب، وجود  تداوم جریان پااست، شناخت پتانسیل

انسان ساخت قابل استفاده برای استحصال آب باران از ضروریات است. اطالعات به دست آمده از بررسي و 

های آبخیز و اصلي مدیریت حوزه به عنوان عنصر  ،1انجری تداوم يمنحنپایدار و  های منابع آبتحلیل ظرفیت

 روزانه، انیجر درصد ان،جری تداوم يمنحنآب باران است. آوری و استحصال های مرتبط با جمعنیاز طرحپیش

 رسم از يمنحن نیا. کندمي انیب را ينیمع رودخانه يخیتار دوره کی به مربوط يزمان هایگام گرید ای ماهانه

 میرژ سهیمقا یبرا مكرراً و دیآيم آمدهدستبه وقوع احتمال برحسب ای و زمان به نسبت رودخانه يدب يتجمع

 و شكل( 2007) همكاران و ژنگاز نظر . (1386)علیزاده، گیردمي قرار مورداستفاده مختلف هایحوضه انیجر

 و یآمار دوره ي،وگرافیزی، فشناختيآب مشخصات به يبستگ انیجر تداوم يمنحن هر عمومي ریتفس

 و است زیخآبحوزه يكیدرولوژیه طیشرا از يشاخص ان،یجر تداوم يمنحن شكل و. دارد حوضه هایمشخصه

 يمنحن کم انیجر بخش بیش اگر. دهدمي نشان لحظه همان در را يدب مقدار لحظه هر در يمنحن نیا بیش

 امروزه. است کم و ریمتغ هیپا انیجر انگریب آن تندتر بیش و بوده داریپا کم انیجر باشد کوچک ان،یجر تداوم

 توانمي ازجمله که است شده فراگیر وابسته معلو و هیدرولوژی مختلف هایگرایش در منحني این از استفاده

 مختلفي محققین وسیلهبه که فرسایش و گذاریرسوب و رودخانه در آلودگي مدیریت با مرتبط تحقیقات به

 این کاربرد موارد دیگر از. انجام شده است اشاره کرد( 2015) روزبرگ و( 2013) و هجداک بناسیک مانند

 تحقیقات و ماهي پرورش کشاورزی، شرب، آب ازجمله تأمین آب، منابع ریزیبرنامه در آن استفاده منحني،

 است آبي هایسامانه طراحي و آبيبرق انرژی تولید و کم انیجر مطالعات ،اکوسیستم از حفاظت با مرتبط

 استفاده از شاخص شكل منحني توسط یوکو و سیواپالن .(2017( و عثمان و همكاران،2019)النگات و همكاران)

های اقلیمي بر جریان و تفسیر شرایط هیدورولوژیكي ( برای بررسي تاثیر مولفه2012( و چن و همكاران )2011)

استفاده از شیب منحني تداوم جریان برای تحلیل شرایط  حوضه مورد استفاده قرار گرفته است.(

حوضه شرق  73( در 2018هیدرولوژیكي و بررسي اثرات اقلیمي و مشخصات حوضه توسط شعیب و همكاران)

های با شیب زیاد منحني تداوم جریان، مشارکت ایاالت متحده انجام و نتایج ایشان، نشان داد که در حوضه

-تداوم جریان در آن شیب منحني یي است کههاسطحي در جریان رودخانه باالتر از سایر حوضههای زیرجریان

های استحصال آب باران، از منظر نگاه جامع به ت که طرحبندی مرور منابع قابل ذکر اسکمتر است. در جمع ها

نیاز سایر مطالعات مرتبط با عنوان نقشه راه و پیشمنابع و مصارف آب، مستلزم توجه به منابع آب پایدار به

                                                 
1 Flow duration curve(FDC) 
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های مناطق اقلیمي مختلف های منحني تداوم جریان در حوضهمنابع آب است. لذا بررسي و تحلیل شاخص

 این پژوهش بوده است. کشور مورد توجه

   

 هامواد و روش

های های اقلیم و مرز حوضهاندازی نقشههمحوضه از منطقه مرطوب کشور که با استفاده از روی 30تعداد 

باشند که مربوط به حوضه با رده هفت انتخاب شده دارای دارای حداقل ارتفاع شش متر از سطح دریا مي

های موردبررسي در این و محدوده مساحت حوضه 14284بوط به حوضه با کدمتر مر 3067و حداکثر  26221کد

های درصد است. حوضه 9/49تا  4/0ها از کیلومترمربع است و محدوده شیب متوسط حوضه 4116تا 79اقلیم از 

و  15421از سطح دریا مربوط به حوضه با کد 88مرطوب دارای حداقل ارتفاع منتخب منطقه اقلیمي نیمه

های موردبررسي در این اقلیم از و محدوده مساحت حوضه 232322متر مربوط به حوضه با کد 2823ر حداکث

درصد است ) کاظمي و  86/46تا  04/1ها از کیلومترمربع است و محدوده شیب متوسط حوضه 2316تا   108

 شده است.رائه( ا1های مورد پژوهش از هر منطقه اقلیمي در جدول)(. مشخصات عمومي حوضه1397شریفي،

 
 های مورد پژوهشمشخصات عمومي نمونه حوضه-1جدول

 

 روش پژوهش

های واقع در هر منطقه آبخیز رتبه هفت و نقشه اقلیم کشور، حوضههای گذاری مرز حوزههمابتدا با روی

با دوره از منطقه اقلیمي مرطوب و نیمه مرطوب  سنجيآب ایستگاه 30اقلیمي تفكیک شد. سپس تعداد

 توسط های دبي روزانه( انتخاب شد. منحني تداوم جریان با استفاده از داده1976-2011آماری ) مشترک

-های سالیانه، شاخصهای زماني سالیانه، ترسیم و از میانگین شاخص( در دوره2015)Hydro Office افزار نرم
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1438 21/52 54/36 0 1829 569 95 547 223 14/20 

1511 48/52 56/36 0 365 163 106 564 261 32/2 

1512 36/52 37/36 279 3124 1468 106 442 245 20/36 

1521 59/52 57/36 0 1524 482 135 469 299 23/18 

15222 59/52 53/36 0 3387 1444 181 1068 510 41/28 

ب
طو
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یم
ن

 

24263 64/51 17/30 1190 2743 2013 149 561 343 28/23 

24264 63/51 18/30 1192 2743 1980 145 804 389 61/18 

24265 95/51 02/30 1520 2743 2103 119 481 277 01/8 

24266 96/51 02/30 1519 3353 2324 190 966 506 52/17 

41523 10/51 96/35 1803 3962 2602 69 182 127 61/37 
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استخراج شد. شیب منحني تداوم جریان با فرمول نویسي بر ,Q75,Q50,Q20,Q15, Q10,Q5, Q2Q,90مدت های دراز

و منحني تغییرات شیب ترسیم شد. سپس نتایج تحلیل و تفسیر های منحني تداوم جریان محاسبه هروی داد

 شد. 

   

  نتایج و بحث

Q5, Q2Q,10 ,های(، شاخص2ها )شكلپس از ترسیم منحني تداوم جریان کلیه حوضه

90,Q75,Q50,Q20,Q15Q( مقادیر حداقل، حداکثر و میانگین شاخص2استخراج شد. جدول ) های تداوم جریان

دهد. نتایج محاسبه شیب منحني تداوم جریان به صورت در هر منطقه اقلیمي را نشان ميهای واقع حوضه

ها مربوط به بخش ترین تفاوت بین شاخصهای اقلیم مرطوب، کم( ارائه شده است. در حوضه4و  3نمودار )

 (20Qو15Q)نياست و حداکثر نوسان و تغییرات مربوط به بخش میاني منح (90Q و2Q)ابتدایي و انتهایي منحني

ها مشابه منطقه مرطوب، مربوط به بخش مرطوب، حداقل تفاوت بین شاخصهای اقلیم نیمهباشد. در حوضهمي

-مي (20Q)است و حداکثر نوسان و تغییرات مربوط به بخش میاني منحني (90Qو 2Qابتدایي و انتهایي منحني)

 باشد.

 
 های مورد پژوهشداوم جریان در حوضههای منحني تحداقل، حداکثر و میانگین شاخص -2جدول

یم
اقل

 

 صدک منحنی  ) مترمکعب بر  ثانیه(               

 معیار

2Q 
 

5Q 10Q 15Q 20Q 50Q 75Q 90Q 

ب
طو

مر
 

 49 60 64 76 84 91 91 90 میانگین

 74 78 86 97 97 97 98 98 حداکثر

 30 26 29 30 28 40 51 55 حداقل

ب
طو

مر
ه 

یم
ن

 

 50 62 68 79 90 94 92 92 نیانگیم

 74 81 86 98 98 98 98 98 حداکثر

 23 41 38 30 63 63 64 53 حداقل

 

   
 مرطوبهای  اقلیم مرطوب و نیمهی از منحني تداوم جریان حوضهانمونه  -2شكل
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 مرطوبهای  اقلیم نیمهی از نمودار تداوم  شیب منحني جریان حوضهانمونه  -3شكل

 

 
 مرطوبهای  اقلیم ی از نمودار تداوم  شیب منحني جریان حوضهانمونه  -4شكل

 

های هر دو اقلیم نشان داد که اولین نقطه عطف منحني بررسي نقاط عطف منحني تداوم جریان در حوضه

های موردمطالعه در هر دو اقالیم، در بخش موسوم به پرآبي منحني تداوم جریان و تداوم جریان در حوضه

و  2ها است )جدولاتفاق افتاده است که متأثر از شرایط هیدرولوژیكي زمان پرآبي حوضه 5Qه ب 2Q درگذر از

 50Qبه  20Q(.  دومین نقطه عطف مهم دیگر که نماینده گذر از شرایط پرآبي به نرمال است، در حدفاصل2شكل

اقلیمي و  نمایان شده است. که البته شیب منحني در نقطه شكست، در هر حوضه، متناسب با منطقه

ها، متفاوت است. در این پژوهش شیب منحني های فیزیكي و هیدرولوژیكي حاکم بر حوضهمشخصه

نقطه  نیترمهمهای مناطق اقلیمي مرطوب و نیمه مرطوب، دارای شرایط تقریباً برابر و مشابه هستند. حوضه

 75Q به  50Qاز درگذر عموماً آبي مشاهده شد، آخرین نقطه عطف است کهشرایط کم بعدازآنعطف منحني که 

تدریجي است و شكست عمده  طوربهولي در خصوص منطقه مرطوب و نیمه مرطوب، تغییر شیب  افتديماتفاق 

اتفاق افتاده است. تغییرات مكاني آخرین نقطه عطف منحني تداوم جریان که در آن شیب  09Qبه  75Qاز  درگذر

-سطحي در آبوهش این نقطه به عنوان نماینده مشارکت منابع زیرمنحني تقریبا برابر صفر است و در این پژ

ارائه شده، قابل تشخیص  2عنوان نمونه در شكلشود. در اقالیم مختلف که بههای سطحي در نظر گرفته مي

،  10Qو در منطقه مرطوب در  20Qاست. آخرین نقطه عطف در منحني مربوط به منطقه اقلیمي نیمه مرطوب در

درصد( در نوسان  39است. تغییرات شیب منحني تداوم جریان در اقلیم مرطوب، از بازه )صفر تا  مشاهده شده
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ای که شیب منحني در حدود یک تا ( درصد است. محدوده48مرطوب نیز از بازه )صفر تابوده و در اقلیم نیمه

شود. ها شناخته ميخانهسطحي در منابع آب رودهای زیرای که مشارکت آبباشد، به عنوان محدودهصفر مي

شود. درصد ایام سال را شامل مي 40مرطوب، تقریباً مشابه و از حدود های اقلیم مرطوب و نیمهدر حوضه

درصد است و  20های دو اقلیم، مشابه و در محدوده احتماالتي صفر تا بیشترین تغییرات شیب منحني حوضه

 است که مربوط به شرایط سیالبي است.  های باالتفاوت فقط در میزان شیب منحني در صدک
 

   

 نتیجه گیری

برای تامین شرایط مدیریت جامع منابع آب، نیازمند نگاه جامع به مولفه های مختلف منابع آب مي باشیم. لذا 

های منابع آب پایدار از در خصوص طراحي سامانه های سطوح آبگیر باران، و مكان یابي آن ها توجه به  شاخص

شناخت و تحلیل منحني تداوم جریان ضروری است. از این رو شناخت تغییرات شیب منحني تداوم طریق 

کند. ها کمک ميتر شرایط هیدرولوژیكي حوضهجریان و نقاط عطف منحني در اقالیم مختلف، به تفسیر دقیق

فسیر و تحلیل همچنین شناخت بازه احتماالتي و مكان هندسي بخشي از منحني که دارای شیب صفر است، ت

سازد که نتایج آن قابل ها را ممكن ميهای رودخانهشرایط و میزان مشارکت منابع آب زیرسطحي در آب

-برداری با نگاه متوازن به منابع و مصارف حوضه ميهای مدیریت منابع آب، استحصال و بهرهاستفاده در طرح

 باشد.
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