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چکيده
تخمين متغيرهای هيدرولوژيکي از نظر ايمني سازههای هيدروليکي و تاسيسات ،برنامهريزی و مديريت منابع آبهای سطحي از
اهميت ويژهای برخوردار ميباشند .جريان رودخانهای يکي از متغيرهای مهم هيدرولوژيکي است که اندازهگيری آن دارای
محدوديتهای مختلفي ميباشد .به همين دليل استفاده از مدلهای هيدرولوژيکي با بهکارگيری متغيرهای قابل دسترس و
اندازهگيری آسان مي تواند رويکردی مهم و ضروری باشد .اين تحقيق درصدد بررسي امکان استفاده از متغيرهای اقليمي قابل
دسترس (بارش و دما) بهمنظور تخمين دبي در مقياس ساالنه و فصلي ميباشد .برای انجام اين تحقيق از دادههای بارش ،دما و
دبي حوزههای باالدست سد مخزني بوکان به مدت  11سال بين سالهای آماری  1931تا  1933استفاده گرديد .مدلهای
رگرسيوني چندمتغيره و گام به گام در مقياس زماني ساالنه و فصلي برای هر يک از حوزهها در محيط نرمافزار  SPSS17تهيه،
و واسنجي و اعتبارسنجي هر يک از مدلها صورت پذيرفت .به منظور ارزيابي مدلها از معيارهای آماری مجذور ميانگين
مربعات خطا ،خطای نسبي و ضريب کارايي استفاده گرديد .بررسي نتايج نشان داد که اکثر مدلهای تهيه شده در حد قابل
قبولي بوده و رگرسيون گام به گام نتايج بهتری نسبت به رگرسيون چندمتغيره ارائه داده است .همچنين محدودهی خطای
نسبي در مقياس ساالنه از  12/31تا  44/13درصد و در مقياس فصلي از  11/32تا  31/11درصد تغيير ميکند .تغييرات
مجذور ميانگين مربعات خطا در مقياس ساالنه از  2/93تا  3/93و در مقياس فصلي از 2/20تا  3/09ميباشد و مقدار ضريب
کارايي مدلهای تهيه شده نيز در مقياس ساالنه از  2/3تا  2/34و در مقياس فصلي از  2/91تا  2/31متغير ميباشد .نسبت
تاثيرگذاری بارش روی دبي در فصل تابستان بر خالف ساير فصول بسيار کم ميباشد که استفاده از مدل ساالنه جهت تخمين
دبي فصل تابستان نتايج قابل قبولي ارائه نخواهد داد .همچنين با افزايش مساحت حوزه دقت مدلها در تخمين دبي کاهش
مييابد.
واژههاي کليدي :جريان رودخانهاي ،سد مخزني بوکان ،متغيرهاي اقليمي ،مدل رگرسيوني.
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مقدمه
رشد روز افزون جمعيت و محدوديت منابع آب سطحي
در کشور ،تعيين و تخمين متغيرهای هيدرولوژيکي از نظر
ايمني سازههای هيدروليکي و تاسيسات ،برنامهريزی و
مديريت منابع آبهای سطحي را امری اجتنابپذير
مينمايد ( ليتل وود و همکاران1223 ،؛ پرويز و همکاران،
 .)1933جريان رودخانهای يکي از متغيرهای مهم
هيدرولوژيکي است که اندازهگيری آن دارای
محدوديتهای مختلفي ميباشد که استفاده از مدلهای
هيدرولوژيکي با بهکارگيری متغيرهای قابل دسترس و
اندازهگيری آسان ميتواند رويکردی مهم و ضروری باشد
(دستوراني1931 ،؛ خيرفام و صادقي .)1931 ،با توجه به
کمبود ايستگاههای هيدرومتری در حوزههای کوچک يا
باالدست ،توسعهی آزمونهايي که بتواند آبدهي جريان را
در مقياس زماني مورد نياز و در مکان دلخواه برآورد نمايد
از موارد ضروری است که به بهبود اطالعات مورد نياز برای
اهداف مديريتي مرتبط با منابع آب منجر ميگردد .مدلها
و روابط متعددی برای تخمين جريان ارائه گرديده است،
ليکن در مناطق مختلف نتايج مشابهي ارائه نميدهند،
بنابراين ارائه مدلهای هيدرولوژيک برای هر منطقه بر
اساس خصوصيات و شرايط جوی حاکم در قالب
تحليلهای هيدرومتئولوژی ضروری است (صادقي و
همکاران .)1934 ،در حوزههايي که ايستگاه سنجش دبي
وجود دارد ،آمار و اطالعات مربوطه کمک مؤثری در
تحليل دادهها و تعيين مقادير دبي جريان خواهد داشت.
ولي به دليل محدوديت ،امکان اندازهگيری دبي جريان در
زمان و مکان و عدم گسترش و ايجاد وسيع ايستگاههای
هيدرومتری و عدم اندازهگيری مستمر ،استفاده از مدلها
ميتواند ابزاری مناسب و قابل اعتماد برای پيشبيني و
تخمين جريان باشد که در نهايت به تصميمگيری مناسب
در مديريت منابع آب سطحي کمک خواهد نمود (بوون و
همکاران .)1221 ،از آنجا که در حوزههای آبخيز امکان
اندازهگيری تمام کميتهای مورد نياز برای بررسي عکس
العمل حوزه ميسر نميباشد لذا ارائه مدلي که بتواند در
عين سادگي ،با استفاده از حداقل اطالعات ورودی مورد
نياز و قابل دسترس ،پيشبيني با دقت قابل قبولي را ارائه
کند امری ضروری به نظر ميرسد (شريفي و همکاران،
 .)1939مدلسازی منطقهای جريان رودخانهای از دو
دههی پيش در مطالعات و تحقيقات منابع آب شروع شده
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و به طور گسترده مورد استفاده قرار ميگيرد (لوگان و
تانگ .)1330 ،در اين روش با استفاده از آمار ايستگاهها و
ويژگيهای حوزه آبخيز باالدست مدلهايي ارائه ميشود
که به کمک آن در هر نقطه از حوزه که فاقد آمار و
اطالعات هيدرومتری باشد ،ميتوان ميزان دبي جريان را
بهدست آورد (توکلي و رستمينيا .)1930 ،در مدلسازی
منطقهای جريان رودخانهای عوامل فيزيوگرافي و
هيدرولوژيکي عوامل موثر ميباشند و بارش ،مساحت و
طول آبراههی اصلي مهمترين عوامل ميباشند (تلوری و
اسالمي1221؛ صلواتي و همکاران .)1933 ،البته عالوه بر
بارش که اصليترين عامل ايجاد روانآب است ،ميتوان از
ساير متغيرهای اقليمي از قبيل تبخير و دما نام برد که
روی مقدار و تغييرات جريان رودخانهای تاثيرگذار
ميباشند .تبخير عالوه بر کاهش مقدار روانآب سطحي،
مقدار رطوبت بارش پيشين در خاک را کاهش داده و
ظرفيت نفوذ خاک را برای بارش بعدی باال برده و باعث
کاهش روانآب حاصل از بارش ميشود .استفاده از متغير
دما به عنوان جايگزين متغير تبخير در مدلهای
هيدرولوژيکي در مواردی به کار برده شده است .از جمله از
اين مدلها ميتوان از مدل بارش-روانآب IHACRES
(کروک و همکاران )1220 ،را نام برد .استفاده از مدلهای
رگرسيوني و همچنين استفاده از متغيرهای اقليمي برای
تخمين روانآب توسط محققين متعددی صورت پذيرفته
است .هس ( )1339برای تحليل منطقهای سيالب ايالت
جورجيای آمريکا با استفاده از آمار  411ايستگاه،
رگرسيون خطي چند متغيره بين متغيرهای فيزيکي و
اقليمي حوزه ،به منظور برآورد دبي سيالبي حوزه ،ارائه
دادند و مساحت را عامل مهم موثر بر دبي سيالبي معرفي
کردند .جيانگ و همکاران ( )1224در مطالعهای ميزان
تغييرات روانآب ساالنه در حوزهی آبخيز رود زرد را با
استفاده از رگرسيون چند متغيره با اجزای پيشگويي
کننده بارش و دمای هوا بررسي نمودند و نتيجه گرفتند
که مقادير دبي دارای ارتباط معناداری با دمای هوا
ميباشد به نحوی که مقدار روانآب با افزايش پنج درجه
دمای هوا ده درصد افزايش مييابد .يه ( )1223از مدل
شبکه عصبي و رگرسيون برای تخمين دبي جريان استفاده
کردند و نتايج رضايت بخشي گرفتند .مقايسهی نتايج
حاکي از دقت تخمين باالی شبکهی عصبي نسبت به مدل
رگرسيوني بود .ژو و دی ( )1223ارتباط جريانهای
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رودخانهای ،زيرزميني و رواناب را در پنسيلوانيا با مدل
رگرسيوني بررسي کردند و به ضريب تبيين باالی 2/34
دست يافتند .نوری و همکاران ( )1212نيز با استفاده از
شبکه عصبي و رگرسيون اقدام به تخمين جريان
رودخانهای صوفيچای تبريز نمودند و شبکه عصبي را به
عنوان مدل با دقت بيشتر انتخاب کردند .مطالعات برک
سليک اوغلو و کرم سيگيز اوغلو ( )1223نيز برتری شبکه
عصبي به رگرسيون را برای تخمين جريان رودخانهای در
استانبول تاِِييد کردند .در ايران نيزدر زمينهی تخمين
جريان رودخانهای کمالي و همکاران ( )1930بهمنظور
تخمين جريان ورودی به سد شهيد عباسپور از
مدل  SARIMAاستفاده کردند و نتايج را قابل قبول
دانستند .توکلي و رستمنيا ( ،)1930به منظور ارائهی مدل
منطقهای سيالب در استان ايالم از رگرسيون چند متغيره
با بهکارگيری متغيرهای فيزيکي حوزه برای دوره
بازگشتهای مختلف سيالب مدلهای مناسبي ارائه دادند.
فاتحي مرج و همکاران ( )1930با استفاده از شش شاخص
اقدام به پيشبيني جريان چند رودخانهی ورودی
درياچهی اروميه کرده و شاخص  1PDOبه عنوان شاخص
مناسب انتخاب گرديد و اعالم کردند که دقت برآورد و
پيشبيني جريان برای حوزههای کوچک دقت باالتری از
حوزههای بزرگ دارد .دستوراني ( )1931با استفاده از سه
نوع شبکهی عصبي ،جريان رودخانهی  Drewentدر
انگلستان را شبيهسازی کرد و نتايج قابل قبولي ارائه داد.
صلواتي و همکاران ( )1933به منظور تخمين رواناب
حوزههای آبخيز استان کردستان از رگرسيون استفاده
کردند و برای سيالب با دوره بازگشتهای مختلف به
مدلهای متفاوتي دست يافتند .عظيمي و همکاران
( )1933با برقراری رابطهی رگرسيوني بين حجم جريان
ورودی به سد دز و سيگنالهای اقليمي و بارندگي ،به
نتايج قابل قبولي دست يافتند .انوری تفتي و همکاران
( )1932با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي جريان
رودخانهای حوزهی آبخيز کارون را پيشبيني کرده و اعالم
نمودند متغيرهای دمايي بيشترين تاثير را بر جريان
رودخانهای دارند .خيرفام و صادقي ( )1931نيز با استفاده
از پارامترهای اقليمي دما ،تبخير و بارش اقدام به
مدلسازی رگرسيوني رفتار هيدرومتئولوژی حوزهی آبخيز

Pacific Decadal Oscillation
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آق قال نمودند و نتايج نشان داد که متغير دما و بارش
تاثير بيشتری بر ميزان جريان رودخانهای دارد.
هدف از اين مطالعه ،ارائهی مدل(های) رگرسيوني
برای تخمين جريان رودخانهای در حوزههای باالدست سد
مخزني بوکان ميباشد .براساس گزارشات موجود مديريت
سد بوکان ،روابط مورد استفاده برای تخمين دبي جريان
رودخانه در منطقهی مورد مطالعه تجربي بوده و به اين
دليل که اين روابط بر اساس ويژگيهای منطقهی ارائهی
مدل تهيه شدهاند ،استفاده از اين روابط نتايج
غيرقابلقبول و دارای خطای تخمين باال ارائه داده است
که بر اين اساس ميتوان اهميت و لزوم انجام اين تحقيق
را توجيه نمود .بهدليل اهميت اقتصادی اجتماعي سد
بوکان در منطقه و نياز به برنامهريزی دقيق و با اطمينان
بيشتر در مديريت اين سد ،ارائهی مدلي با اطالعات و آمار
قابل دسترس امری ضروری و کاربردی به نظر ميرسد .در
اين مطالعه با استفاده از اطالعات اقليمي (دما و بارندگي)
و هيدرولوژيکي (دبي) مدل رگرسيوني تخمين جريان
رودخانهای برای حوزههای باالدست منتهي به سد مخزني
بوکان در مقياس فصلي و ساالنه ارائه شده است.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه
حوزه آبريز سد مخزني بوکان با مساحت 1332
کيلومتر مربع در طول جغرافيايي َ 40ْ 40تا َ43ْ 10
شرقي و عرض جغرافيايي َ 90ْ 92تا َ 91ْ 40شمالي در
استان آذربايجانغربي واقع شده است .اين حوزه به چهار
زير حوزهی جيغاتوچای ،سقزچای ،ساروقچای و
خرخرهچای تقسيم شده که جريان خروجي از آنها وارد
مخزن سد بوکان ميشود .در هر يک از زيرحوزهها يک
ايستگاه هواشناسي در باالدست و يک ايستگاه هيدرومتری
در خروجي حوزه وجود دارد که در جدولهای ( )1و ( )1و
شکل( )1موقعيت ايستگاههای هواشناسي و هيدرومتری
ارائه شده است .تغييرات مقادير بارندگي ،دما و دبي ساالنه
هر يک از زيرحوزههای مورد مطالعه نيز در شکل( )1ارائه
شده است.
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شکل( :)1موقعيت جغرافياي حوزههاي آبخيز مورد مطالعه
جدول( :)1موقعيت و خصوصيات ايستگاههاي هواشناسي
حوزه آبخيز

ايستگاه

عرض جغرافيايي

طول جغرافيايي

جيغاتوچای
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َ49
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َ 99

جدول( :)2موقعيت و خصوصيات ايستگاههاي هيدرومتري
حوزه آبخيز
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مساحت باالدست (کيلومتر مربع)
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شکل( :)3ميانگين متحرک سه ساله براي زير حوزههاي مورد مطالعه

روش تحقيق
گردآوري دادهها
برای انجام تحقيق حاضر از دادههای فصلي و ساالنه
مجموع بارندگي (ميليمتر) و ميانگين دما (درجه
سانتيگراد) ،در ايستگاههای هواشناسي و ميانگين دبي
(مترمکعب بر ثانيه) موجود در ايستگاههای هيدرومتری
ثبت شده توسط سازمانهای مربوطه استفاده گرديد .با
توجه به آمار موجود بارش ،دما و دبي فصلي و ساالنه11 ،
سال پايهی آماری مشترک از سال  1931تا  1933انتخاب

گرديد .بهمنظور اطمينان از وجود دورههای خشک و تر در
طول دورهی آماری از ميانگين متحرک سه ساله جهت
تعيين دورههای خشک و تر در محدودهی زماني مورد
مطالعه استفاده گرديد (سلطاني و مدرس .)1930 ،نمودار
ميانگين متحرک سه سالهی مقادير بارندگي ساالنهی هر
يک از زير حوزههای مورد مطالعه در شکل  9ارائه شده
است .با توجه به اين شکل سالهای  1931تا  1930و
 1931تا  1930ترسالي و  1931تا  1932و  1931تا
 1933خشکسالي هستند .با توجه به اين امر که
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ايستگاههای هواشناسي تقريباً در مرکز ثقل هر زيرحوزه
قرار دارند ،نياز به استفاده از روشهای تعميم مقادير بارش
و دما به کل سطح زيرحوزه وجود ندارد .بهمنظور
مدلسازی رگرسيوني  11سال ابتدايي دادهها برای ساخت
مدلها که شش سال ترسالي و پنج سال خشکسالي و
پنج سال بعدی دادهها برای اعتبارسنجي مدلها (صادقي و
همکاران )1934 ،استفاده گرديد که سه سال ترسالي و دو
سال خشکسالي ميباشد.
تهيه مدل رگرسيوني
برای بررسي رابطه و ميزان همبستگي بين متغيرهای
مستقل و وابسته از رابطهی رگرسيوني استفاده ميگردد.
در مباحثي همچون جريان رودخانهای که تحت تاثير
چندين متغير ميباشند ،از روابط رگرسيوني چند متغيره
استفاده ميگردد (زارع چاهوکي .)1933 ،همچنين با
توجه به اينکه متغيرهايي که بر دبي رودخانه تاثيرگذار
هستند دارای ضريب تاثيرگذاری متفاوتي هستند نياز به
استفاده از روشي است که عالوه بر بررسي نوع رابطهی
بين متغيرهای مستقل ،ميزان تاثير آنها بر ميزان دبي را
تعيين کند .رگرسيون گام به گام به عنوان يکي از
روشهای مدلسازی رگرسيوني ميباشد که با اهميتترين
متغيرهای مستقل را يک به يک وارد مدل کرده و اين
عمل را تا هنگامي که خطای مدل به سطح معنيداری
مورد نظر برسد ادامه ميدهد (فاراوی .)1221 ،به منظور
ارائهی مدل رگرسيوني ابتدا بايد موارد زير مورد بررسي
قرار گيرد (هلسل و هيرسچ1221 ،؛ زارع چاهوکي،
.)1933
 نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسپيرونوف انجام گيرد که با توجه به مقدار احتمال بيش
از  2/20دادهها دارای توزيع نرمال هستند.
 آزمون عدم خود همهمبستگي بين خطاها با استفاده ازآمارهی  Durbin – Watsonانجام شود .در اين آزمون
مقادير نزديک دو قابل قبول ميباشند.
 آزمون همگني واريانس خطاها با استفاده از رسم نمودارمقادير خطای استاندارد شده در مقابل مقادير پيشبيني
استاندارد شده صورت پذيرد که يکنواختي پراکنش دادهها
نشان از قابل قبول بودن آزمون ميباشد.
با توجه به تاييد تمام فرضيههای فوق مدلهای رگرسيوني
چند متغيره و گام به گام بر اساس دادههای بارندگي و دما
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(متغيرهای مستقل) و دبي (متغير وابسته) در محيط
نرمافزار  SPSS17انجام شد .سپس مدلهايي که دارای
ضريب همبستگي در سطح  33و  30درصد بودند انتخاب
گرديدند (مهدوی.)1931 ،
واسنجي و اعتبار سنجي مدل
با تجزيه و تحليل آمار هيدرومتری ايستگاهها،
دورههای  1931تا  1931و  1939تا  1933به ترتيب
برای واسنجي و اعتبارسنجي مدلهای رگرسيوني انتخاب
گرديد .فرايند واسنجي مدل شامل تخمين متغيرهايي
است که حداقل تابع هدف را مشخص مينمايند (يه و
همکاران .)1333 ،لذا پس انجام مدلسازی ،با تغيير در
مقادير ضرايب متغيرها تا دستيابي به کمترين ميزان خطا
و بيشترين ميزان دقت بر اساس معيارهای آماری،
مدلهای نهايي فصلي و ساالنه انتخاب گرديد .از طرفي
برای اينکه ميزان کارايي مدلهای ساخته و واسنجي شده
برای دادههای غير از دادههای مورد استفاده در ساخت
مدل مورد ارزيابي قرار گيرد ،نياز به اعتبارسنجي دارد.
شرط الزم جهت تعيين اعتبار يک مدل مقايسهی نتايج
مدل با دادههای واقعي ميباشد .برای اعتبارسنجي و
مقايسه مدلها ،معيارهای متعددی ارائه گرديده که از
جمله آنها ،معيارهای خطای نسبي ،1مجذور ميانگين
مربعات خطا 1و ضريب کارايي( 9روابط  1تا  )9ميباشد .در
معيار خطای نسبي ،قدر مطلق اختالف نسبي مقادير
مشاهداتي و تخميني شده بهصورت درصد بيان ميگردد.
در هر دو معيار مذکور ،مقادير کمتر ،نشاندهنده خطای
کمتر مدل در برآورد دبي جريان ميباشد .در معيار ضريب
کارايي (رابطه ،)9هر چه مقدار عددی ضريب مذکور به
عدد يک نزديکتر باشد ،حاکي از توانايي باالتر مدل در
تخمين دبي خواهد بود (صادقي و همکاران.)1934 ،
() 1
() 1

QO  Qm
100
QO
 Qm ) 2

RE 

i 1

 (Q

O

n

n

RMSE 

1

- Relative Error
- Root Mean Squared Error
3
- Coefficient of Efficiency
2

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال دوم  شماره هفتم بهار 1931

111

1 i 1
1 i 1
(QO  QO ) 2   (QO  Qm ) 2

n n
n n
CE 
1 i 1
 (QO  QO ) 2
n n

( )9

که در آن Q0 ،دادههای مشاهداتي QO ،ميانگين
دادههای مشاهداتي Qm ،دادههای تخمين حاصل از مدل
و  nتعداد دادههای مشاهداتي است.

نتايج و بحث
پس از تهيه و واسنجي مدلها در بازهی زماني ساالنه
و فصلي برای حوزههای باالدست سد مخزني بوکان و
اعتبارسنجي مدلها با استفاده از دادههای مشاهداتي
ايستگاههای هيدرومتری ،مدلهای ساالنه و فصلي به
ترتيب در جدولهای ( )9و ( )4ارائه شده است .به دليل
خالصه کردن نتايج ،از ارائهی مقادير معيارههای آماری در
مرحلهی واسنجي صرف نظر گرديد.
بررسي نتايج اعتبار سنجي مدلهای ساالنهی تهيه شده
در جدول( )9برای حوزههای مورد مطالعه نشان ميدهد،
تمام مدلها در سطح پنج درصد معنيدار بوده ،خطای
نسبي تخمين از  12/31تا  44/13درصد متغير ميباشد
که مدل تهيه شده با استفاده از روش گام به گام برای
حوزهی سقزچای کمترين خطای نسبي تخمين را دارد.
هم چنين با توجه به اين که خطای نسبي تخمين تا چهل
درصد قابل قبول ميباشد (داس ،)1221 ،تمام مدلها به
جز مدل چند متغيره حوزه ساروق چای قابل قبول

ميباشد .مجذور ميانگين مربعات خطا از  2/93تا 3/93
تغيير ميکند که کمترين خطا برای مدل گام به گام حوزه
سقزچای است .معيار ضريب کارايي مدلهای تهيه شده
نيز از  2/32تا  2/34متغير ميباشد .برای اين معيار آماری
هم مدل گام به گام حوزه سقزچای دارای بهترين عملکرد
است .ميتوان بر اساس مقادير معيارهای آماری مدل گام
به گام تهيه شده برای حوزه سقزچای را به عنوان برترين
مدل انتخاب کرد .همچنين در مجموع بهترين عملکرد
مدلسازی جريان رودخانهای را به حوزهی سقزچای نسبت
داد .با توجه به مدلسازی که توسط رگرسيون گام به گام
صورت گرفته است اين نتيجه استنباط ميشود که
تاثيرگذاری بارندگي روی دبي خروجي از تمام زيرحوزهها
بيشتر از دما بوده که مخالف با نتايج انوری تفتي و
همکاران ( )1933ميباشد .البته دليل اين نتايج را ميتوان
به تفاوت اقليم دو منطقهی مورد مطالعه نسبت داد که در
باالدست سد بوکان متوسط دمای ساالنه پايين بوده و
موجب کاهش اثر تبخير بر ميزان رواناب حوزه ميشود.
شکل( )1که تغييرات متغيرهای مورد بررسي را نشان
ميدهد حاکي از آن است که مقدار متوسط دبي خروجي
از زيرحوزهی جيغاتوچای باالتر و با تغييرپذيری بيشتری
نسبت به ساير حوزهها بوده که تاثير اين اختالف را بر
نتايج معيارهای آماری ميتوان اشاره کرد که باعث بهوجود
آمدن رفتاری متفاوت در بين معيارهای آماری به ويژه در
مجذور ميانگين مربعات خطا شده است.

جدول( :)3ارزيابي مدلهاي ساليانه تهيه شده از فرايند مدلسازي و اعتبارسنجي
حوزه آبخيز
جيغاتوچای
سقزچای
ساروقچای
خرخرهچای

نوع مدل

مدل تهيه شده

سطح
معنيداری

درصد خطای
نسبي()RE

مجذور ميانگين
مرعات خطا()RMSE

معيار ضريب
کارايي ()CE

گام به گام

QW=2/230P+1/1

2/210

11/30

9/13

2/33

چند متغيره

QW=2/211 P -3/333 T+123/11

2/299

13/1

3/93

2/32

گام به گام

QW=2/219 P+2/330

2/291

12/31

2/93

2/34

چند متغيره

QW= 2/211 P -2/3T +1/901

2/243

14/31

1/41

2/39

گام به گام

QW= -2/113 +2/213 P -2/313

2/223

91/93

2/43

2/32

چند متغيره

QW= /213 P +2/210 T -2/131

2/291

44/13

2/01

2/32

گام به گام

QW= -1/131 +2/213 P - 1/011

2/211

14/33

2/03

2/31

چند متغيره

QW= 2/21 P -1/193 T - 11/390

2/291

14/33

1/90

2/32

 = Pمتغير بارش

 = Tمتغير دما

 = QWمتغير دبي

111

فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي آبياري و آب
سال دوم شماره هفتم بهار 1301

جدول( :)0ارزيابي مدلهاي فصلي تهيه شده از فرايند مدلسازي و اعتبارسنجي
حوزه آبخيز

فصل

بهار
تابستان
جيغاتوچای
پاييز
زمستان
بهار

سقزچای

تابستان
پاييز
زمستان
بهار
تابستان

ساروق چای
پاييز
زمستان
بهار
تابستان
خرخرهچای
پاييز
زمستان

نوع مدل

مدل تهيه شده

سطح
معنيداری

درصدخطای
نسبي()RE

مجذور ميانگين
مربعات خطا
()RMSE

معيار ضريب
کارايي()CE

گام به گام

QW=2/303P

2/22

94/01

4/42

2/33

چند متغيره

QW=2/029P +2/119T

2/22

94/01

3/09

2/32

گام به گام

QW=2/211T

2/221

91/12

2/20

2/31

چند متغيره

QW= -2/292P +2/211T

2/221

40/19

2/23

2/13

گام به گام

QW=2/149P

2/22

13/33

2/34

2/33

چند متغيره

QW= 2/132P -2/133T

2/22

31/31

1/11

2/91

گام به گام

QW=2/011P

2/22

91/99

4/43

2/31

چند متغيره

QW=2/041P +2/091T

2/22

94/43

4/93

2/39

گام به گام

QW=2/442P +1/231

2/22

92/34

1/34

2/34

چند متغيره

عدم وجود رابطه معني دار

گام به گام

QW=2/214T +2/342

_
2/22

_
43/94

_
2/23

_
2/31

چند متغيره

QW= 2/221P +2/219T

2/22

31/11

2/11

2/99

گام به گام

QW= 2/231P -2/230

2/22

91/92

2/13

2/30

چند متغيره

QW=2/231P -2/193T +1/009

2/22

41/33

2/19

2/33

گام به گام

QW=2/113P -2/449

2/223

91/04

1/11

2/33

چند متغيره

QW= 2/102P +2/921T +2/134

2/213

99/03

1/30

2/33

گام به گام

QW=2/491P

2/22

41/12

0/21

2/34

چند متغيره

QW= 2/920P +2/311T

2/22

44/11

4/30

2/34

گام به گام

QW= 2/293T

2/224

41/19

2/23

2/13

چند متغيره

QW= -2/233P +2/249T

2/213

42/94

2/23

2/11

گام به گام

QW=2/290P+ 2/342

2/221

41/92

2/91

2/30

چند متغيره

QW= 2/290P -2/212T +2/300

2/223

40/33

2/91

2/31

گام به گام

QW=2/131P -4/033

2/223

10/39

2/31

2/32

چند متغيره

QW=2/923P -2/443T -4/201

2/213

41

1/20

2/33

گام به گام

QW=2/999P

2/22

92/21

1/14

2/31

چند متغيره

QW= 2/114P +2/419T

2/22

19/19

1/13

2/31

گام به گام

QW=2 / 033 T

2/22

92/19

1/43

2/32

چند متغيره

QW= 2/439P +2/433T

2/22

11/32

2/31

2/33

گام به گام

QW=2 / 209 P -2/144

2/229

02/31

2/93

2/13

چند متغيره

QW= 2/012P -2/123T +2/311

2/210

01/12

2/93

2/14

گام به گام

QW=2 / 103 P

2/22

43/11

1/11

2/13

چند متغيره

QW= 2/131P +2/941T

2/22

02

1/12

2/01

 = Pمتغير بارش

 = Tمتغير دما

 = QWمتغير دبي
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با توجه به مدلهای فصلي تهيه شده (جدول ،)4در
حوزه جيغاتوچای مدل گام به گام فصل پاييز کمترين
خطای نسبي تخمين و بيشترين ضريب کارايي و مدل گام
به گام فصل تابستان دارای کمترين مقدار مجذور ميانگين
مربعات خطا را دارند .در حالي که مدل چند متغيره فصل
پاييز بيشترين خطای نسبي و کمترين ضريب کارايي و
مدل چند متغيره فصل بهار بيشترين مقدار مجذور
ميانگين خطا را دارد .بنابراين برای اين حوزه به جز فصل
زمستان ،استفاده از مدل رگرسيوني گام به گام نتايج قابل
قبولي ارائه داد .همچنين در فصل تابستان تاثيرگذاری دما
بر مقدار دبي بيشتر از بارش بوده که ميتوان باال بودن
دما و کمبود بارندگي را عامل اصلي دانست .در حوزه
سقزچای مدل گام به گام تهيه شده برای فصل بهار
کمترين مقدار خطای تخمين ،مدل گام به گام فصل
تابستان بيشترين مقدار ضريب کارايي و مدل گام به گام
ف صل تابستان کمترين مجذور ميانگين مربعات خطا را
نسبت به ساير مدلهای فصلي دارا ميباشند .مدل
چندمتغيره فصل تابستان بيشترين خطای نسبي و
کمترين ضريب کارايي را دارا ميباشد و مدل گام به گام
فصل بهار با اين که کمترين خطای نسبي را دارد ولي
بيشترين مقدار مجذور ميانگين مربعات خطا را دارد.
همچنين برای فصل بهار مدل چند متغيرهای به دست
نيامد .در اين حوزه نيز همانند حوزهی جيغاتوچای
مدلهای رگرسيوني گام به گام نتايج بهتری ارائه داده و
در فصل تابستان نيز دما تاثيرگذاری بيشتری نسبت به
عامل بارش دارد .در حوزه ساروقچای مدل گام به گام
فصل زمستان کمترين مقدار خطای نسبي تخمين و
بيشترين ضريب کارايي را دارد و مدل گام به گام تابستان
کمترين مقدار مجذور ميانگين مربعات خطا را دارد .مدل
گام به گام پاييز بيشترين خطای نسبي ،مدل گام به گام
بهار بيشترين مجذور ميانگين مربعات خطا و مدل چند
متغيره تابستان کمترين ضريب کارايي را نسبت به ساير
مدلها دارا ميباشند .در اين حوزه نيز همچون دو حوزه
قبلي برتری مدلهای رگرسيوني گام به گام نسبت به
مدلهای رگرسيوني چندمتغيره و تاثيرپذيری بيشتر دبي
از دما در فصل تابستان مشهود ميباشد .برای حوزه
خرخرهچای نيز مدل دو متغيره تابستان کمترين مقدار
خطای تخمين ،مدل گام به گام پاييز کمترين مقدار
مجذور ميانگين مربعات خطا و مدل چندمتغيره بهار

بيشترين مقدار ضريب کارايي را دارا ميباشند .همچنين
مدل چند متغيره زمستان بيشترين خطای نسبي ،مدل
گام به گام زمستان بيشترين مجذور ميانگين مربعات خطا
و مدل چند متغيره زمستان کمترين مقدار ضريب کارايي
را نسبت به ساير مدلهای حوزه دارا ميباشند .اما در اين
حوزه فقط در فصل پاييز و زمستان مدلهای رگرسيوني
گام به گام برتری داشتند.

نتيجهگيري
در تحقيق حاضر سعي شده است تا امکان استفاده از
آمار و اطالعات اقليمي (دما و بارش) که به آساني قابل
دسترس بوده و در اکثر حوزهها اندازهگيری ميشوند
بهمنظور تخمين دبي ورودی سد مخزني بوکان مورد
بررسي قرار گيرد .به اين منظور با استفاده از آمار  11سال
دما ،بارش و دبي موجود در حوزههای باالدست منتهي به
مخزن سد بوکان و در محيط نرمافزارهای  SPSS17و
 Excel2007اقدام به تهيه مدلهای رگرسيوني چندمتغيره
و گام به گام شد .پس از واسنجي مدلهای مذکور با
استفاده از معيارهای آماری اعتبار و کارايي مدلها مورد
ارزيابي قرار گرفت.
نتايج حاصل از اعتبارسنجي نشان ميدهد که
مدلهای تهيه شده توانايي قابل قبولي در تخمين دبي در
مقياس زماني ساالنه و فصلي داشتند .محدودهی خطای
نسبي در مقياس ساالنه از  12/31تا  44/13درصد و در
مقياس فصلي از  11/32تا  31/11درصد تغيير ميکند.
تغييرات مجذور ميانگين مربعات خطا در مقياس ساالنه از
 2/93تا  3/93و در مقياس فصلي از 2/20تا  3/09ميباشد
و مقدار ضريب کارايي مدلهای تهيه شده نيز در مقياس
ساالنه از  2/3تا  2/34و در مقياس فصلي از  2/91تا 2/31
متغير ميباشد .پايين بودن دقت تخمين دبي مدلهای
حوزه ساروقچای را ميتوان به مساحت بيشتر آن نسبت
به ساير حوزهها نسبت داد که داللت بر تاثيرپذيری رفتار
هيدرولوژيکي حوزه از متغيرهای فيزيوگرافي به ويژه
مساحت حوزه دارد که با نتايج فاتحي مرج ()1930
همراستا ميباشد .با توجه به نتايج به دست آمده
مدلهايي که با روش گام به گام تهيه شدهاند دارای
خطای تخمين کمتر و ضريب کارايي بااليي ميباشند که
با نتايج صادقي و همکاران ( )1934مطابقت دارد و
همچنين در تمام حوزهها مدلهای فصل تابستان نسبت
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تاثيرگذاری متغير دما بيشتر از متغير بارش ميباشد که
انوری تفتي و همکاران ( )1933و خيرفام و صادقي
( )1931نيز در شرايط حاکميت دمای باالی منطقه به
نتايج مشابهي دست يافتند .با توجه به اين که ايستگاههای
اندازهگيری بارش و دما در بسياری از حوزهها وجود دارد
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ميتوان با ارزيابي مدلهای مذکور و برقراری روابط
رگرسيوني مختلف بين متغيرهای اقليمي و هيدرولوژيکي
اقدام به تخمين دبي در حوزههای فاقد ايستگاههای
هيدرومتری نمود.
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Streamflow Estimation for Upstream Watersheds of Boukan Reservoir
Dam Using Precipitation and Temperature Climatic Variables
Hossein Kheirfam1, Mehdi Vafakhah2 and Saleh Hosseni3

Abstract
The hydrological variables estimation is very important for safety of hydraulic structures and facilities,
surface water resources management and planning. The streamflow measurement as one of the
important hydrological variables has various limitations. For this reason, application of the
hydrological models with available and easily measured variables is the important and necessary
approach. The aim of this research is the possibility of available climatic variables e.g. precipitation
and temperature for seasonal and annual discharge estimation. Data of precipitation, temperature and
discharge related to upstream watersheds of Boukan reservoir dam were used for 16 years period
during 1993-2007 in this study. Multiple and stepwise regression models were determined in annual
and seasonal scales for each watersheds using SPSS 17 software, then calibration and validation of
each models were examined. Root mean squared error (RMSE), relative error (RE) and efficiency
coefficient (CE) were used for models evaluation. The results showed that the most models
performance was very good and stepwise regression has more accurate results than multiple
regression. Also, the RE, RMSE and CE range criteria were changed between 20.96 to 44.69 and
22.80 to 81.11 percent, 0.37 to 7.37 and 0.05 to 7.53 m3 s-1 and 0.7 to 0.94 and 0.31 to 0.92 for annual
and seasonal scale, respectively. Ratio of precipitation influence on discharge was very low in summer
in comparison to other seasons because annual model will not be accurate for estimating discharge in
summer.
Keywords: Climatic Variables, Streamflow, Boukan Reservoir Dam, Regression.
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