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 چكيده
آوري و هاي مرتبط با جمعحشناخت ميزان و توزيع فراواني جريان پايه در دسترس، پيش نياز طر

نقشه مناطق ابتدا استحصال آب باران به منظور مديريت بهينه و جامع منابع آب است. در اين تحقيق 

هاي واقع کشور تقاطع داده شد. و حوضه هفتهاي رتبه اقليمي کشور به روش دومارتن با اليه مرز حوضه

 50 ، تعدادسنجيآبهاي دبي روزانه ايستگاههاي بررسي داده در هر منطقه اقليمي تفكيک شد. با

 .انتخاب شد 1390-1355هايآماري سال با آمار مناسب و دوره مشترکاز هر منطقه اقليمي  ايستگاه

هاي روزانه جريان به روش فيلتر رقومي لينه و هاليک سپس شاخص جريان پايه با استفاده از داده

ريان پايه در اقاليم مختلف ترسيم و تحليل شد. نتايج استخراج شد. نمودار فرواني مقادير شاخص ج

خشک نيمه (؛7/0تا6/0) هاي اقليم خشک در بازهحوضه شاخص جريان پايه حداکثر فراوانينشان داد که 

 در بازه مرطوب(؛نيمه6/0تا5/0)در بازه  مرطوب (؛7/0تا6/0) بسيار مرطوب در بازه (؛6/0تا5/0در بازه )

با شاخص جريان پايه  يها( قرار دارند. بيشترين فراواني حوضه6/0تا5/0) اي دربازهنهمديتراو  (6/0تا5/0)

با شاخص جريان پايه  يهاحوضهحداکثر فراواني  و مرطوب  در اقليم درصد 34با فراواني درصد 50کمتر از

 قرار دارند.درصد 78خشک با  فراواني درصد در اقليم 50بيش از 

 مديريت آبخيز،  مناطق اقليمي، باران، آوري آبجمع مايش منابع آب،آ، آب پايهها: کليد واژه

 

Recognizing and analyzing base flow capacities of the 

 catchments in different climatic areas 

 
Abstract 

Understanding the amount and frequency of available base flow is a prerequisite for rainwater collection 

plans for optimal and comprehensive water resources management. In this research, the Domartan climatic 

area map of the country were intersected with the boundary layer of the seven order catchments. And the 

catchments in each climatic area were separated. Then by investigating daily stream flow data of hydrometric 

stations, 50 stations from each climatic area with appropriate statistics and common statistical period of 

1976-2011were selected. Base flow index was then extracted using daily stream flow data by Lynie and 

Holick digital filter method. The frequency of base flow index values was plotted and analyzed in different 

climates. The results showed that the maximum frequency of base flow index was as follow; dry zone in the 

interval of (0.6 to 0.7); semi-arid (0.5 to 0.6); very humid (0.6 to 0.7); Humid and semi-humid (0.5 to 0.6) 

and Mediterranean (0.5 to 0.6). The maximum frequency of catchments with base flow index, less than 0.50 

was in humid area with 34% and base flow index more than 0.50 in dry zone with 78%. 

Keywords: Base flow, Climate areas, Rainwater collection, Watershed management, Water resource 

planning,  
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 مقدمه

هاي نياز طرحهاي آبخيز و پيشاصلي مديريت حوزه پايه، عنصر هاي منابع آبشناخت و تحليل ظرفيت

هاي منابع و استحصال آب باران است. توجه به موضوع آمايش منابع آب و تحليل ظرفيت آوريمرتبط با جمع

 زيست آب،  به منظور  ايجاد اطالعات پايه براي مديريت جامع منابع آب براي اولين بار در کنفرانس محيط

که  کنفرانس منابع آب (. و سپس در2008)ماير و همكاران، شد مطرح شهر استكهلم در ملل سازمان

(. 2008)پارتو و همكاران، پيگيري شد جدي صورت شد، مورد اقبال قرار گرفت و به برگزار دوبلين در1992در

 و سطحي هايآب منابع با توجه به آب منابع براي تقاضا با منابع آب موجود پيگيري مفهوم تعادل بين

شد )لودويک و  مطرح 1980در دهه آب مصرف هاي مرتبط باسازي طرحبه منظور بهينه زيرزميني،

 هايضرورت از (،  آمايش منابع آب و شناخت و تحليل منابع آب، يكي1397(. از نظر شعاعي، )2014همكاران،

 از است و يكي آبخيز حوزه جامع مديريت هايبسته به دستيابي جهت ناپذير،ابزاري اجتناب و کليدي

يک  منابع از کامل اطالعات به دسترسي آبخيز، زهحو مديريت جامع منطبق با هايبرنامه تدوين ابزارهاي

 حو جامع مديريت با مرتبط هاي متعددبرنامه تدوين جهت پتانسيل، تدابير الزم اين به توجه با تا بوده حوضه

هاي مختلف از هاي مبتني بر آب در حوزهنياز طرحپيش شناخت جامع منابع، ضرورت به شود. توجه اتخاذ ضه

( عدم توجه به اين موضوع، منجر به 2017زاده و موسوي )رب و صنعت است. و به نظر بزرگجمله کشاورزي، ش

با مشكل مواجه شود. جريان پايه حسب تعريف،  آب محور کشور هايپروژه از اين شده است که بسياري

منشاء  سطحي کم عمق تاخيري،سطحي عميق و جريانات زيربخشي از جريان رودخانه است که از جريانات زير

است ) هاي سطحي در آبسطحي زير هايمشارکت آب ميزان بيانگر اطالعاتي در خصوصگيرد و مي

هاي مختلف بر اهميت آن تأکيد شده هاي هيدروژئولوژيكي که در پژوهش(. يكي از مشخصه2001اسماختين ،

پايه به کل نسبت دبي يک نسبت بدون بعد است که از باشد. اين شاخصمي (BFI) 1پايهاست، شاخص جريان

و  ميزان(. آگاهي از 1990،مک ماهون و ناتان) آيددست ميهرواناب براي هر مقطع زماني يا کل دوره آماري ب

-مدل از جمله براي  ياگسترده هاييتفعال درپايه در دسترس و شاخص مربوطه جريان توزيع مكاني و زماني

و مديريت   يزير، بررسي وضعيت اکوسيستم، برنامهيسالخشک وي آبکم يهازمانيزي ربرنامهها و سازي

هاي عنوان پيش نياز طرح، بهآلودگي آب رودخانه و چگونگي پخش آلودگي مرتبط با مباحث شرب،آبمنابع 

آوري و استحصال آب کاربرد هاي مرتبط با تعادل بخشي و همچنين جمعمديريت جامع منابع آب حوضه و طرح

هاي متعددي براي تفكيک جريان پايه از هيدروگراف اکنون روش(. 2007؛براومن و همكاران،2011)سير،دارد 

هاي و روش فيلترينگ ،گرافيكي هايکلي روش گروه سهدر (1995تاالکسن ) پيشنهاد شده است که توسط

ش گرافيكي به رو پايهجداسازي جريان. که در اين ميان است شده بنديهاي شيميايي طبقهردياب مبتني بر

هاي روش .باشديكسان نميوسيله متخصصين مختلف اغلب زمان بر و غير دقيق است و نتايج بدست آمده به

و  باشدبر و مستلزم صرف وقت و هزينه زيادي ميها دقيق و قابل اعتماد است ولي زمانمبتني بر ردياب

 هاي رقومي وبتني بر الگوريتمهاي مروشهمچنين قابل اعمال بر داده هاي سال هاي گذشته نيست. 

حساسيت بااليي نسبت به پارامترها  ،پايهفيلترينگ، عالوه بر سهولت و قابليت تشخيص مناسب در تعيين دبي

 شدهدليل قابليت اتوماتيک کردن، مشكالت ناشي از عدم همخواني نتايج تا حدودي برطرف  به . همچنيندارد

                                                 
1 Base Flow Index 
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پايه در رواناب و همچنين هزينه بر بودن ن ميزان واقعي مشارکت دبيدليل پيچيدگي و نامشخص بوداست. به

هاي مختلف تفكيک ها، محققين بسياري نسبت به ارزيابي و مقايسه روشهاي مبتني بر رديابروش

در اين پژوهش از  اند.هاي رقومي مختلفي را پيشنهاد دادهو الگوريتم اندهيدروگراف جريان اقدام نموده

يلتر رقومي لينيه و هاليک استفاده شده که توسط محققين مختلف از جمله کاظمي و قرمز چشمه الگوريتم ف

بندي مرور منابع قابل توجه اينكه از منظر نگاه جامع به منابع آب، توجه ( نيز توصيه شده است. در جمع1395)

بط با منابع آب قرار گيرد. لذا با نياز ساير مطالعات مرتتواند به عنوان نقشه راه و پيشبه منابع آب پايه مي

آوري آب باران، از منظر ايجاد تعادل در منابع و مصارف، هاي مرتبط با استحصال و جمعتوجه به اينكه طرح

هاي توزيع مكاني و فراواني جريان پايه در حوضهارتباط مستقيم با منابع آب پايه دارد، لذا بررسي و تحليل 

 مورد توجه اين پژوهش بوده است.مناطق اقليمي مختلف کشور 

   

 هامواد و روش

( 1در گستره کشور ايران و در شش منطقه اقليمي شكل) هفتهاي رتبه منطقه مورد پژوهش در حوضه

متر از سطح  543هاي واقع در اقليم خشک باشد. حداقل ارتفاع حوضهاز هر منطقه اقليمي مي حوضه 50شامل:

کيلومتر مربع است و محدوده شيب متوسط  26113تا 287ها از دوده مساحت حوضهو مح 3104دريا و حداکثر 

 1145متر و حداقل 2769خشک حداکثر ارتفاعدرصد است. حوضه واقع در اقليم نيمه 98/30تا 21ها از حوضه

شيب کيلومتر مربع است و محدوده  2905تا 162هاي مورد بررسي در اين اقليم از متر و محدوده مساحت حوضه

 811متر و حداقل 2797اي، حداکثر ارتفاعهاي اقليم مديترانهدرصد است. حوضه 25تا  2ها از متوسط حوضه

ها از کيلومتر مربع است و شيب متوسط حوضه3461تا 73متر از سطح دريا و محدوده مساحت اين اقليم از 

 3067تر از سطح دريا و حداکثر هاي اقليم مرطوب، حداقل ارتفاع شش مدرصد است. حوضه 58/44تا  68/1

کيلومتر مربع است و محدوده شيب  4116تا 79هاي مورد بررسي در اين اقليم از متر و محدوده مساحت حوضه

از سطح  88مرطوب، حداقل ارتفاع هاي واقع در اقليم نيمهدرصد است. حوضه 9/49تا  4/0ها از متوسط حوضه

کيلومتر  2316تا   108هاي مورد بررسي در اين اقليم از حت حوضهمتر و محدوده مسا 2823دريا و حداکثر 

هاي واقع در اقليم بسيار درصد است. حوضه 86/46تا  04/1ها از مربع است و محدوده شيب متوسط حوضه

هاي مورد بررسي در اين متر و مساحت حوضه 3224متر از سطح دريا و حداکثر  5/16مرطوب، حداقل ارتفاع 

درصد است )  12/48تا  24/0ها از کيلومتر مربع است و محدوده شيب متوسط حوضه 2125تا  42اقليم از 

 (. 1398کاظمي و شريفي،
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 (1397قشه اقليم منطقه مورد پژوهش بر اساس روش دومارتن ) کاظمي و همكاران،ن -1شكل

 

 روش پژوهش

تن وش دومارنقشه مناطق اقليمي کشور به رهاي واقع در هر منطقه اقليمي  با استفاده از تقاطع حوضهابتدا 

سنجي کل آبهاي هاي دبي روزانه ايستگاهبررسي داده کشور تفكيک شد. با هفتهاي رتبه با اليه مرز حوضه

-1355هايآماري سال با آمار مناسب و دوره مشترکاز هر منطقه اقليمي  ايستگاه 50 ، تعدادکشور

 و هاليک هاي روزانه جريان به روش فيلتر رقومي لينهستفاده از دادهجريان پايه با ا سپس .انتخاب شد1390

هاي هاي مختلف و در حوضهاستخراج  و شاخص جريان پايه محاسبه شد. فراواني شاخص جريان پايه در بازه

 اقاليم مختلف محاسبه  و نتايج تحليل و تفسير شد.

وسيله ( به1با رابطه )الگوريتم معرفي شده : 2هاليکلينيه و  روش فيلتر رقومي برگشتيتفكيک جريان پايه به 

( نيز توصيه 2016معرفي شده و توسط محققين مختلف از جمله کاظمي و قرمز چشمه ) (1979لينيه و هاليک )

جريان باعث  يهاچند بار عبور از داده .جريان را دارد يهاباره از دادهقابليت عبور سه شده است. اين فيلتر

پايه را دبي تريقدر جدايش دق يريپذنعطافا به استفاده کننده قابليت و شوديپايه ميانجر پايين آوردن

باشد.  95/0 -90/0زماني است که پارامتر فيلتر در دامنه  ،ترين نتايج قابل قبولبيشدر اين روش  .دهديم

  تشخيص داده شد.925/0برابر در اين پژوهش پارامتر فيلتر بهينه مورد استفاده

 

 (1) 
 

                                                 
2 B-Flow-Lynie & Holick 
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روانااب مساتقيم فيلتار      ، iرواناب مستقيم فيلتر شده در مرحله زماني        که در آن:

)،  پارامتر فيلتر مرتبط با حاوزه   i-1   ،α يشده در مرحله زمان )iq
)، iجرياان کال در مرحلاه زمااني       1)iq  

 ،   است.i-1جريان کل در مرحله زماني 

   

  نتايج و بحث

گذاري و مديريت جامع منابع نياز سياستعنوان پيشتواند بهشناخت ميزان و توزيع فراواني آب پايه، مي

آوري و استحصال آب باران در مناطق مختلف کشور، مورد هاي جمعآب به ويژه در موارد مربوط به طرح

هاي توزيع مكاني و فراواني جريان پايه در حوضهاستفاده قرار گيرد. لذا هدف از اين پژوهش، بررسي و تحليل 

هاي منابع عنوان يكي از مهمترين مولفهمناطق اقليمي مختلف کشور بوده است. به اين منظور جريان پايه به

کند، مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته مي سطحي را نيز نمايانآب سطحي که اطالعاتي از وضعيت منابع زير

توزيع مكاني و فراواني جريان پايه در مناطق اقليمي که نتايج آن در ادامه ارائه شده است. نتايج بررسي 

هاي مناطق اقليمي مختلف در دوره مختلف کشور، حاکي از آن است که دامنه شاخص جريان پايه در حوضه

است. به منظور ايجاد شرايط الزم براي مقايسه و تحليل منطقي، فراواني  9/0تا 3/0مطالعاتي اين پژوهش، بين 

( ارائه 7تا 2هايي به فواصل يک دهم در اشكال)هاي واقع در اقاليم مختلف در گامشاخص جريان پايه حوضه

 شده است.

است.  33/0ان و حداقل آن نيز به ميز 84/0هاي منطقه خشک برابر با حداکثر شاخص جريان پايه درحوضه

درصد  60دهنده اين است که بيشتر از است و نشان 61/0ميانگين شاخص جريان پايه در اين منطقه به ميزان 

( قابل 2گيرد. همانطور که از شكل)هاي زيرزميني و زيرسطحي منشاء ميهاي سطحي در اين منطقه از آبآب

هاي اقليم خشک، بدين صورت است که وضهدريافت است، توزيع مقادير شاخص جريان پايه ساالنه در ح

در محدوده )  ٪16( و 6/0تا5/0در محدوده ) ٪23( و 7/0تا6/0ها در محدوده )حوضه ٪41بيش ازجريان پايه 

از  ٪78اند. در مجموع حدود واقع شده 8/0( و يک درصد نيز باالتر از4/0تا3/0در محدوده) ٪18و  0(8/0تا7/0

باشند. باال بودن ميانگين اين شاخص بيانگر اين است که در مي 50/0پايه بيش ازها داراي شاخص جريان حوضه

هاي سطحي دارند. تفسير هاي زيرسطحي نقش بيشتري در تامين جريانهاي واقع در اقليم خشک، آبحوضه

-يهاي سطحي در اين مناطق را تقويت و تاييد مهاي زيرزميني در تامين جريانکارشناسي، نقش بيشتر آب

و حداقل به ميزان  81/0خشک به ميزان هاي منطقه اقليمي نيمهکند. حداکثر شاخص جريان پايه در حوضه

زميني درصدي منابع زير 50دهنده سهم بيش از نشان 57/0است. ميانگين شاخص جريان پايه به ميزان  42/0

هاي منتخب در از کل حوضه ٪34هاي سطحي در اين منطقه اقليمي است. حدود و زيرسطحي در تامين جريان

 ٪70( و مابقي باالتر از 5/0تا6/0در بازه ) ٪30( و5/0تا4/0در بازه ) ٪30( و 5/0تا6/0اين منطقه اقليمي در بازه)

مي باشند. مقايسه فراواني  ٪50ها داراي شاخص جريان پايه باالتر از حوضه ٪74قرار دارند و در مجموع حدود 

درصد از  70اخص جريان پايه : در دو منطقه خشک و نيمه خشک، نشان داد کهها از منظر محدوده شحوضه

 79باشند ودر مناطق خشک،مي 50/0خشک داراي شاخص جريان پايه باالتر از هاي واقع در منطقه نيمهحوضه

 36ها در مناطق خشک به ميزان هستند. باالترين تعداد حوضه 50/0ها داراي شاخص باالتر از درصد از حوضه
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درصد و  34خشک به ميزان ( هستند و اين مولفه در مناطق نيمه7/0تا /6ها در محدوده )درصد از کل حوضه

 (.6/0تا5/0متعلق است به محدوده )
 

 
 ها از منظر محدوده شاخص جريان پايهمقايسه فراواني حوضه  -2شكل

 

مرطوب و بسيار مرطوب، نشان ب، نيمهها در اقاليم مرطوبررسي و مقايسه فراواني شاخص جريان پايه حوضه

درصد مربوط به  68درصد با فراواني  50هاي داراي شاخص جريان پايه بيش از داد که بيشترين فراواني حوضه

درصد حاکي از اين  50هاي با شاخص جريان پايه کمتر از اقليم مرطوب است همچنين بررسي فراواني حوضه

ها مربوط به اقليم بسيار مرطوب است و حداقل نيز به اقليم فراواني حوضه ( حداکثر4/0تا3/0است که در بازه )

خشک و ها مربوط به اقليم نيمه( حداکثر تعداد حوضه5/0تا4/0(.  و در بازه )3خشک تعلق دارد )شكلنيمه

 (.4حداقل نيز مرتبط با اقليم بسيار مرطوب است )شكل

 

 
 4/0-3/0توزيع فرواني شاخص جريان پايه ساالنه در بازه-3شكل    5/0-4/0نه در بازهتوزيع فرواني شاخص جريان پايه ساال-4شكل

 

باشند، بدين صورت است که درصد مي 50هايي که داراي شاخص جريان پايه بيش از وضعيت توزيع کلي حوضه

به اقليم خشک  ( مربوط به منطقه اقليمي مرطوب و کمترين فراواني مربوط6/0تا5/0بيشترين فرواني در بازه )

( بيشترين فراواني مربوط به اقليم خشک و کمترين نيز به اقليم 7/0تا6/0(. همچنين در بازه )5است )شكل

 (. 6مرطوب تعلق دارد )شكل

 



 

 

7 

 
  7/0-6/0توزيع فرواني شاخص جريان پايه ساالنه در بازه-6شكل    6/0-5/0توزيع فرواني شاخص جريان پايه ساالنه در بازه-5شكل

 

خشک و ( نيز بيشترين فراواني در اقليم خشک ديده شده و کمترين نيز به اقليم نيمه8/0تا 7/0در بازه) و

مرطوب ديده شده و ( نيز بيشترين فراواني در اقليم نيمه9/0تا 8/0(. در بازه )7اي تعلق دارد )شكلمديترانه

شاخص  حداکثر فراوانيداد که نشان  بندي کلي نتايج(. جمع8کمترين نيز به اقليم خشک تعلق دارد )شكل

 (؛7/0تا6/0) بسيار مرطوب در بازه (؛6/0تا5/0خشک در بازه )نيمه (؛7/0تا6/0) هاي اقليم خشک در بازهحوضه جريان پايه

ن بيشتري همچنين ( قرار دارند.6/0تا5/0) اي دربازهمديترانهو  (6/0تا5/0) در بازه مرطوب(؛نيمه6/0تا5/0)در بازه  مرطوب

حداکثر فراواني  و مرطوب  در اقليم درصد 34با فراواني درصد 50با شاخص جريان پايه کمتر از يهاحوضه فراواني

 قرار دارند.درصد 78خشک با  فراواني درصد در اقليم 50با شاخص جريان پايه بيش از  يهاحوضه

 

   
 9/0-8/0توزيع فرواني شاخص جريان پايه ساالنه در بازه-8شكل    8/0-7/0توزيع فرواني شاخص جريان پايه ساالنه در بازه-7شكل

 

   

 گيرينتيجه

هاي آبخيز کشور، نيازمند مديريت سطحي در حوزهآب سطحي و زير منابع بر کاهش فشارهاي وارده براي

ب سطحي منابع آ باشيم. در اين راستا مهمترين مولفهمندي متناسب و متوازن، ميجامع منابع آب براي بهره

دهد، ها را نشان ميسطحي در جريان رودخانهسطحي و ميزان مشارکت منابع زيرکه اطالعاتي از وضعيت منابع 

 است. شناخت وضعيت توزيع مكاني و فراواني مولفه جريان پايه است که در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته

گزيني هاي مبتني بر آب به منظور مكانهمچنين طرح نياز مديريت جامع حوزه آبخيز وعنوان پيشبهآب پايه، 

. شودپيشنهاد ميهاي استحصال آب باران، با نگاه مديريت متوازن منابع و تعادل در منابع و مصارف طرح

هاي واقع در ها در حوضهبندي نتايج اين پژوهش وضعيت توزيع مكاني و فراواني جريان پايه رودخانهجمع
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که توجه به آن موجب مديريت  دادهاي مختلف شاخص جريان پايه نشان ه تفكيک بازهاقاليم مختلف را ب

 هاي آبخيز کشور خواهد شد.متوازن منابع آب در حوزه
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