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 چكیده
-تواند منجر به تولید اطالعاتی برای استفاده در طرحای میمنطقههای بارش با جريان پايه در سطح شناخت روابط مولفه

های آبخیز رتبه هفت و با های مرتبط با استحصال آب باران شود. در اين تحقیق با تهیه نقشه مناطق اقلیمی و مرز حوضه

با آمار طوب ونیمه مرطوب از  دو منطقه اقلیمی مر ايستگاه 30 ، تعدادسنجیآبهای های دبی روزانه ايستگاهبررسی داده

های های بارش، متوسط تعداد روزسپس با بررسی داده .انتخاب شد1390-1355هایآماری سال مناسب و دوره مشترک

های روزانه جريان به روش بارانی و بارش متوسط ساالنه هر حوضه محاسبه شد. شاخص جريان پايه با استفاده از داده

های بارانی و بارش متوسط الیك استخراج شد. روابط بین شاخص جريان پايه و تعداد روزلینه و ه-فیلتر رقومی بی فلو

-درصد حوضه 73های منطقه مرطوب ودرصد حوضه 66ساالنه محاسبه و نتايج تحلیل و تفسیر شد. نتايج نشان داد که 

بین بارش متوسط ساالنه با هستند. رابطه همبستگی  50/0مرطوب دارای شاخص جريان پايه بیش از های منطقه نیمه

های بارانی با جريان پايه در جريان پايه در هر دومنطقه اقلیمی، يك رابطه مثبت ولی ضعیف است. رابطه تعداد روز

و  34/0مرطوب يك رابطه با همبستگی مناسب و به ترتیب دارای ضريب تبیینهای منطقه اقلیمی مرطوب و نیمهحوضه

 .است 36/0
 ارش ساالنه، سطوح آبگیر باران، شاخص جريان پايه، مديريت منابع آب، مديريت جامع آبخیز.بها: کلید واژه

 
Investigating the relationship between rainfall and base flow at regional 

scale, humid and semi humid areas 

 
Abstract 

Understanding the relationships of rainfall components and the base flow at the regional level can lead to 

the production of information for use in rainwater harvesting projects. In this study, by preparing the map of 

climatic areas and 7th order catchments boundaries and by analyzing daily stream flow data of hydrometric 

stations, 30 hydrometric stations from each climatic area were selected with common period of 1976-2011. 

Then, average annual rainfall and number of rainy days in each catchment were calculated. The base flow 

was separated using daily stream flow data and using B-Flow-Lynie and Holick algorithm. The relationships 

between base flow index and number of rainy days and average annual rainfall in different climate calculated 

and the results were analyzed and interpreted. The results showed that baes flow index in 66% of the humid 

and 73% of semi- humid area were more than 50%. The correlation between annual rainfall and base flow in 

the humid and semi-humid climatic areas have a positive coefficient. Correlation of the number of rainy days 

with the base flow in the catchments of both climatic areas showed a positive correlation with coefficient of 

determination of 0.34 and 0.36 respectively. 
 

Keywords: Annual rainfall, Rain water catchment, Base flow index, Integrated watershed 

management, water resource management. 
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 مقدمه

تواند منجر به تولید اطالعاتی شود که در های موثر بر پاسخ هیدرولوژيكی حوضه، میشناخت مولفه

های مرتبط با استحصال آب باران، قابل استفاده است. پاسخ هیدرولوژيك يك مديريت منابع آب حوضه و طرح

كی و اقلیمی است. محققین های فیزيكی، هیدرولوژيهای مختلف از جمله مشخصهحوضه، متاثر از مشخصه

اند. خصوصیات مختلف خاک ها و پاسخ هیدرولوژيكی حوضه را مطالعه کردهمختلفی روابط بین اين مشخصه

های ژئومورفولوژيك مانند :مساحت، شیب، جهت، پذيری، تخلخل، رطوبت، عمق خاک و مشخصهمانند: نفوذ

ی قرار گرفته و روابط مربوطه ارائه شده است. در ( مورد بررس2004طول حوضه، چگالی زهكشی توسط )محمود،

( بررسی و روبط جريان پايه با مشخصه های 1392زمینه خصوصیات زمین شناسی نیز توسط کاظمی و اسالمی )

زمین شناسی مانند: سنگ شناسی و زمین شناسی ساختمانی مشخص و روبط رگرسیونی برآورد جريان در 

های مختلف کاربری ست. همچنین پاسخ هیدرولوژيك حوضه با سناريوحوضه های فاقد آمار ارائه شده ا

سازی هیدرولوژيكی بررسی و میزان تاثیر تغییر کاربری در ( با روش مدل2011) اراضی، توسط فاهرر و همكاران

های حوضه را به طور نسبی کم ای، بر بیالن آبی را به علت جبران اثرات آن توسط پیچیدگیمقیاس منطقه

( در يك 2018ابی کردند. مطالعات ديگری با همین منظور و در مقیاس حوضه توسط سانتوس و همكاران )ارزي

درصدی مراتع، منجر به افزايش  57حوضه بزرگ آمازون به انجام رسیده است که نتايج نشان داد که افزايش تا 

ی اقلیم مانند هامؤلفهبه تغییر  شود. روابط بین رواناب سطحی و جريان پايهدرصد می  5/6جريان رودخانه تا

ی هامؤلفهاست و متناسب با تغییرات  قرارگرفتهی موردبررسبارش، دما و تبخیر توسط محققین مختلفی 

اند. برای مثال نتايج تحقیقات )ژانگ و های مختلف و گاه متناقض را گزارش کردهمختلف حوضه، پاسخ

در میزان رواناب  %82-67میزان بارش، شاهد افزايش در  %14-7( نشان داد که با کاهش 2005نیرينگ،

های توپوگرافی، تغییرات پوشش جنگل، خواهیم بود که اين تفاوت را عمدتاً در نتیجه تفاوت در مشخصه

، نتايج الذکرفوق. برعكس پژوهش اندی حوضه، تفسیر کردههامؤلفهشرايط خاک، درجه حرارت و ساير 

های واقع در آمريكا مورد بررسی ( که رابطه بارش و رواناب را در حوضه2007) تحقیقات چاپلوت و همكاران

 راتیتأث. شودافزايش در رواناب می %170در میزان بارش، موجب  %40 افزايشقرار داده است، نشان داد که 

و همكاران  ای توسط کاسیسازی رايانهتغییر اقلیم بر تغذيه منابع زيرزمینی و جريان پايه رودخانه توسط مدل

( مورد پژوهش قرار گرفت و نتايج نشان داد که میزان تغذيه و جريان پايه روند کاهشی را در نتیجه 2018)

های برآورد جريان پايه، با های فراوانی برای ايجاد مدلتغییر اقلیم نشان دادند. در دهه گذشته پژوهش

است که از  شدهانجامهای آبخیز يوگرافی حوزههای، هیدرولوژيكی، کلیماتولوژی و فیزاستفاده از مشخصه

( اشاره کرد.  2013(؛ و بك و همكاران،208های انجام شده توسط سانتی و همكاران )توان به پژوهشجمله می

ی مختلف حوضه و اقلیم را بررسی و به منظور محاسبات هامؤلفهبین جريان پايه و  کنشبرهماين محققین 

های ترين مشخصهاند. يكی از مهمقرار داده مورداستفادههای فاقد آمار همربوط به برآورد در حوض

است. بر اساس تعريف ناتان  1هيپا انيجرهای مختلف بر آن تأکید شده، شاخص هیدروژئولوژيكی که در پژوهش

                                                 
1 Base Flow Index 
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هر  پايه به کل رواناب برایاست که از نسبت دبی ینسبت بدون بعد ،هيپا انيجرشاخص ( 1990و مك ماهون )

های جريان روزانه طور معمول از سری زمانی داده. جريان پايه بهآيددست میهمقطع زمانی يا کل دوره آماری ب

از:  اندعبارتطور کلی ها بهشود. اين تكنیكهای تفكیك جريان استخراج میها و با استفاده از تكنیكرودخانه

های فیلتر و روش 5، جرم مضاعف4ایهای تجزيهروش ،3های منحنی افت، روش2های ترسیمی يا گرافیكیروش

لینه و هالیك برای  -(. در اين پژوهش از روش فیلتر رقومی بی فلو1995) تاالکسن،6رقومی جريان پايه

وسیله محققین مختلفی از جمله )ژانك و است. اين روش به شدهاستفادهاستخراج شاخص جريان پايه 

تا کنون  آمدهعملبههای . با بررسیاست شدههیتوصاستفاده و  (1395شمه،و کاظمی و قرمز چ 2017همكاران،

ای و ملی در ی بارش در سطح منطقههامؤلفهمطالعات جامعی در خصوص بررسی و تحلیل پاسخ جريان پايه به 

-نطقهکشور ايران مشاهده نشد. با توجه به اينكه شناخت و تحلیل عوامل موثر بر جريان پايه در سطح ملی و م

های تر شرايط هیدرولوژيكی حوضه و استفاده در طرحاطالعاتی برای تفسیر دقیقيابی به ای، موجب دست

برداری و مديريت منابع آب خواهد شد. لذا  هدف از اين پژوهش، شناخت تاثیر مرتبط با استحصال، بهره

 مرطوب کشور است.ی مرطوب و نیمههای منتخب از دو منطقه اقلیمهای بارش بر جريان پايه در حوضهمولفه

   

 هامواد و روش

و  رتبه هفت کشور است که دارای آمار مناسب جريان روزانه حوضه 30منطقه مورد تحقیق شامل تعداد 

ر از های واقع در اقلیم مرطوب، عبارتند از: حداقل ارتفاع شش متهای عمومی حوضهبارش بودند.  مشخصه

احت و محدوده مس 14284 کدمتر مربوط به حوضه با  3067و حداکثر  26221 کده با سطح دريا مربوط به حوض

 4/0ز اها است و محدوده شیب متوسط حوضه لومترمربعیک 4116 تا 79های مورد بررسی در اين اقلیم از حوضه

وضه به حاز سطح دريا مربوط  88های حوضه های نیمه مرطوب: حداقل ارتفاع درصد است.  و مشخصه 9/49تا 

سی های مورد بررو محدوده مساحت حوضه 232322 کدمتر مربوط به حوضه با  2823و حداکثر  15421 کدبا 

رصد د 86/46تا  04/1ها از است و محدوده شیب متوسط حوضه لومترمربعیک 2316تا  108در اين اقلیم از 

 است. شدهارائه( 1های منتخب در هر منطقه اقلیمی در جدول ). کد حوضهاست

 

 روش پژوهش

 های رتبه هفت( به روش دومارتن را با اليه مرز حوضه1397نقشه مناطق اقلیمی کشور)کاظمی و همكاران،

های دبی روزانه بررسی داده های واقع در هر منطقه اقلیمی تفكیك شد. باتقاطع داده و حوضه کشور

از هر  1390-1355 یهاآماری سال ترکبا دوره مش ايستگاه 30 ، تعدادسنجی کل کشورآبهای ايستگاه

هر  های بارانی و بارش متوسط ساالنه درهای بارش، تعداد روزسپس با بررسی داده .شد انتخاب منطقه اقلیمی

لینه -های روزانه جريان به روش فیلتر رقومی بی فلوحوضه محاسبه شد. شاخص جريان پايه با استفاده از داده

                                                 
2 Graphical methods  
3 Recession-curve methods 
4 Analytical methods 
5 Mass-balance methods 
6 Digital baseflow filter methods 
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-های بارانی و بارش متوسط ساالنه در حوزهط بین شاخص جريان پايه و تعداد روزو هالیك استخراج شد. رواب

 های هر اقلیم محاسبه و نتايج با روش کارشناسی تحلیل و تفسیر شد.

 (1( با رابطه )1979توسط لینیه و هالیك) شدهیمعرفالگوريتم : 7كیهال و نهیل-فلو یب یبرگشت یرقوم لتریف

های جريان باعث پايین های جريان را دارد و چند بار عبور از دادهر سه باره از دادهقابلیت عبو و شدهیمعرف

 .دهددبی پايه را می ترقیدقدر جدايش  یريپذانعطافقابلیت  ،کننده استفادهبه  شود وريان پايه میجآوردن 

 ارائه( 1در شكل ) و هالیكلینه -نمايش گرافیكی تفكیك جريان پايه با الگوريتم فیلتر رقومی برگشتی بی فلو

 است. شده

 

) که در آن: )f iq  رواناب مستقیم فیلتر شده در مرحله زمانی(i ؛)( 1)f iq   رواناب مستقیم فیلتر شده در(

)؛ پارامتر فیلتر مرتبط با حوضه= α(؛ i-1مرحله زمانی )iq کل در مرحله زمانی  = جريانi ؛( 1)iq   جريان کل =

b؛     i-1در مرحله زمانی fq q q 
 (جريان پايه)  

 
 در پژوهش مورداستفادههای کد حوضه -1 جدول

یم
اقل

 

 کد 

ب
طو

مر
 

14284-2222-2114-2113-2111-1532-1531-1524-1522-1512-1511-1438-23231-232321-223432-30214-26221-

23322-23321-15423-15422-15231-15222-233312-233315-232471-232461-232453-232452-415343 

ب
طو

مر
ه 

یم
ن

 

 

23243-223433-223431-223423-223422-2227-2223-21211-15421-14322-14296-14295-2333221-233321-233317-

233316-232451-232441-232322-23231-223532-223531-41523-24266-24265-24264-24263-233331-2333232-

2333231-2333222- 

 

 
 لینه و هالیك -نمايش گرافیكی تفكیك جريان پايه با الگوريتم بی فلو -1 شكل

 

   

                                                 
7 B-Flow-Lynie & Holick 
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  نتايج و بحث

اسخ پو  است( 9/0 تا 3/0نتايج تفكیك جريان حاکی از اين است که دامنه شاخص جريان پايه در محدوده )

های نیاز طرحاه و پیشعنوان نقشه ربه استفادهقابلهای بارانی، شايان توجه و تعداد روز مؤلفهجريان پايه به 

د. در باشسنجی استحصال آب باران با نگاه به مديريت متوازن منابع آب حوضه میمطالعات مرتبط با امكان

 است. شدهارائهايه ی بارش و جريان پهامؤلفهادامه بررسی و تحلیل، روابط بین 

-های منتخب از منطقه مرطوب در شمال، غرب و شمال غرب کشور گسترش دارد و عمدتاً در استانحوضه

درصد از  87/3است. حدود  شدهواقعبختیاری و کهگیلويه و بوير احمد  چهارمحالهای مازندران، کردستان، 

االنه به ساين منطقه اقلیمی حداکثر بارش متوسط در  .اندهای رتبه هفت کشور در اين اقلیم قرارگرفتهحوضه

 وضهحمتر مربوط به میلی 308 میزانو حداقل نیز به  15222 کدمتر مربوط به حوضه با میلی 1078میزان 

داکثر حو  233315 کدی با سنجآبمربوط است به ايستگاه  54/0است. حداقل جريان پايه به میزان  415343

ه میزان . میانگین شاخص در اين منطقه باست 23231 یسنجآببه ايستگاه با کد  مربوط 86/0به میزان  آن

ای از رودخانه هایدرصد جريان 50اين است که در اين منطقه اقلیمی نیز بیش از  دهندهنشانباشد و می 54/0

نطقه اين مها در گیرد. توزيع فراوانی شاخص جريان پايه حوضهمی منشأی نیرزميزسطحی و های زيرجريان

ثر باشند و حداکمی 50/0ها دارای شاخص جريان پايه بیش از درصد حوضه 66بدين صورت است که بیش از 

ی با هاضهحو( و حداقل نیز مربوط به 50/0تا  /40با محدوده شاخص جريان پايه ) هایفراوانی متعلق به حوضه

، يك النه و شاخص جريان پايه در اين منطقه. رابطه بین بارش متوسط سااست 80/0شاخص جريان باالتر از 

ك روند های بارانی با شاخص جريان پايه ي(. رابطه بین تعداد روز2رابطه ضعیف با روند نزولی است )شكل 

 (.3است )شكل  34/0صعودی با ضريب تعیین 

 

 
       های بارانی و شاخص جريان پايهعداد روزرابطه ت -3شكل          رابطه بارش متوسط ساالنه و شاخص جريان پايه -2شكل        

     

های استان های کوهستانی شمال و غرب کشور در محدودهمرطوب، عمدتاً در بخشهای منطقه نیمهحوضه

درصد از کل  34/3ها به میزان و کمترين تعداد حوضه شدهواقعلرستان، کردستان، کرمانشاه و مازندران 

متر به میلی 1430شود. حداکثر بارش متوسط ساالنه در اين منطقه به میزان یهای کشور را شامل محوضه

است، متوسط  15421متر مربوط به حوضه با کد میلی 206 میزانتعلق دارد و حداقل نیز به  24263حوضه با کد 

مربوط به حوضه  35/0. حداقل جريان پايه در اين منطقه به میزان استمتر میلی 571بارش ساالنه نیز به میزان 

. میانگین شاخص جريان پايه در است 23243مربوط به حوضه با کد  84/0و حداکثر آن به میزان  24263با کد 
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ای در اين جريان پايه رودخانه نیتأمی در رسطحيزمؤيد سهم باالی جريانات  59/0اين منطقه اقلیمی به میزان 

هستند. در اين منطقه نیز  50/0ص جريان پايه بیش از ها دارای شاخدرصد از حوضه 73منطقه است. بیش از 

( و رابطه بین پراکنش زمانی 4روند رابطه بین شاخص جريان پايه با بارش متوسط ساالنه نزولی است )شكل 

 (.5)شكل  است 36/0 تعیینها با شاخص جريان پايه، صعودی با ضريب بارش

 

     
 های بارانی و شاخص جريان پايهرابطه تعداد روز -5 شكلجريان پايه          رابطه بارش متوسط ساالنه و شاخص  -4 شكل

  

 نتیجه گیری

-های زيرهای دو منطقه اقلیمی نشان داد که میانگین سهم مشارکت جريانبندی کلی نتايج در حوضهجمع

ها درصد از حوضه 66درصد است. همچنین بیش از  50ای بیش از های رودخانهزمینی در جريانسطحی و زير

 محدودهها در باشند. باالترين فراوانی حوضهمی 50/0در هر دو منطقه اقلیمی دارای شاخص جريان پايه بیش از 

های . شاخص جريان پايه در محدودهاستهای واقع در اقلیم مرطوب ( مربوط به حوضه6/0تا5/0 و 5/0تا4/0)

ها بیانگر نقش بیشتر بارش در تولید جريان پايه رودخانه "مرطوبنیمه"و  "مرطوب"در مناطق  5/0کمتر از 

 %50هايی که دارای شاخص جريان پايه باالتر از در اين مناطق اقلیمی است. همچنین باال بودن فراوانی حوضه

های آبخیز کشور است و لزوم ی در حوزهزيربرنامهقابلدهنده پتانسیل باالی جريان پايدار و باشند، نشانمی

کند. رابطه برداری و مديريت حوزه آبخیز را گوشزد میهای مرتبط با استحصال، بهرهوجه به آن از منظر طرحت

يك رابطه  "مرطوبنیمه"، "مرطوب"همبستگی بین بارش متوسط ساالنه با جريان پايه در مناطق اقلیمی ، 

های بارانی ان پايه، رابطه تعداد روزرغم رابطه متفاوت بارش متوسط ساالنه با جريمثبت ولی ضعیف است. علی

های منتخب در هر دو منطقه اقلیمی يك رابطه با همبستگی مناسب و با روند مثبت با جريان پايه در حوضه

بینی کننده جريان عنوان يك پارامتر پیشتواند بههای بارانی میو بیانگر اين است که پارامتر تعداد روز است

قرار گیرد.  مورداستفادههای بدون آمار اين دو اقلیم ای شاخص جريان پايه در حوضهههای منطقپايه در تحلیل

نیاز عنوان پیشتواند، بههمچنین نتايج اين تحقیق در حوزه شناخت فراوانی و توزيع جريان پايه و پايدار می

 قرار گیرد. مورداستفادههای، مبتنی بر شناخت منابع آبی طرح

   

 منابع فارسی
شناسی و پارامترهای هیدرولوژيكی بر شاخص جريان پايه، بررسی نقش سازندهای زمین 1392اظمی ر. و اسالمی ع .ک

 .93-85(: 2) 5مطالعه موردی: ناحیه خزری. نشريه مهندسی و مديريت آبخیز. 
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 تداوم منحنی شاخص از استفاده با پايه جريان استخراج مختلف های روش . بررسی1395کاظمی،ر.، قرمز چشمه،ب.-

 .146-131(، 2)23خاک، و آب حفاظت های خزری(، پژوهش ناحیه :موردی جريان )مطالعه

 های اقلیم در جريان تداوم منحنی شكل بر مؤثر عوامل تعیین و . بررسی1397همت، ج و شريفی، ف. پر کاظمی،ر.،-

 .105-85(، 1)25خاک، و آب حفاظت های ايران. پژوهش مختلف
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