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 چندگانه رگرسيون روش با گاماسياب رودخانة ةحوض سيالب تحليل

 ایران ،کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،ژئومورفولوژی ارشدکارشناس - *خزایی نبی

 ایران ،کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،ژئومورفولوژی یاراستاد - طالقانی عالیی محمود

 ایران ،کرمانشاه ،رازی دانشگاه ،آمار استادیار - جعفری حبیب
 

  10/70/1900 پذيرش:  70/70/1901 وصول:

 چكيده
 و آبيي  هايسازه احيطرّ در مهم مسائل از يكي آمار فاقد يا و محدود آمار با مناطق در سيالب برآورد

نوشيتار   از هيد   .دشومي محسوب خشك و نيمه خشك مناطق در ويژه به آب منابع ةبهين مديريت

 بيا  هيا  آن وقوع و تناوب حداكثر هايسيالب بيني و پيش گاماسياب ةرودخان سيالب برآورد پيش رو

 روش دو از هيد   ايي   بيه  دسيتيابي  بيراي  .اسيت  سييالب  وقوع در مؤثّر محيطي عوامل بر تكيه

 افياار نرم محيط در ابتدا منظور بدي  است. شده استفاده لگاريتمي و ساده چندگانة يخطّ رگرسيون

GIS و سيس   مشيّّص  آن يهيا زيرحوضيه  از هرييك  و رودخانة گاماسيياب  آبگير حوضة حدود 

 از بودنيد  عبارت هااليه اي  .است دهش هتهيّ سيالب وقوع در مؤثّر عوامل عنوانبا نياز مورد هاي اليه

 بيراي  اقليميي  هياي داده و آبراهيه  تيراكم  الية اراضي، كاربري ،شناسي زمي  ژئومورفولوژيكي، الية

 يهيا  ستگاهيا مةه همچني  شد؛ استّراج جداگانه طور به ها حوضهزير از هركدام و گاماسياب حوضة

 آميار  سيال  ده حداقل داراي كه ايستگاه شش ميان اي  در ،شد بررسي منطقه در موجود يسنج آب

 شياناده  مشيتر   آمياري  پاية ها ستگاهيا از بعضي براي آمار چند بازسازي از پ  و انتّاب ،اندبوده

 تيابع  بهتيري   نميايي درست حداكثر روش و Hyfa افاارنرم از استفاده با درادامه د.ش انتّاب سال

 حوضيه  هير  بيراي  پيارامتري  3 نرميال  لوگ غالب توزيع از استفاده با شد. مشّّص ايمنطقه توزيع

 بيا  دبي مقادير بي  سس  محاسبه، سال 911و  75 ،51 ،25 ،21 ،91 ،5 ،2 يها بازگشت دوره با سيالب

 ،هيا  آن باالدست در سيالب بر مؤثّر عوامل و يادشده يها ستگاهيا محلّ در مّتلف يها بازگشت دوره

و  رو پي   رو،پييش  يهيا  روش از اسيتفاده  بيا  و لگياريتمي  و ساده چندگانة رگرسيون از استفاده با

 يا لحظيه  حداكثر دبي در مؤثّر عامل  يتر مهم كه داد نشان نتايج د.ش ارائه ها مدل و روابط ،گام به گام

 از پي   و دارد وجود% 11 سطح در داريمعني رابطة حوضه مساحت و سيالب بي  كه ،است مساحت

   دارند. سيالب دررا  تأثير بيشتري  آبراهه، تراكم و ساليانه توسّطم بارش حوضه، مساحت

 .چندگانه يخطّ رگرسيون بازگشت، ةدور سيل، ،گاماسياب كليدي: واژگان
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 مهمقدّ

 خاا   و فاراوان  آب باه  نیااز  دارد. وجاود  رودخاناه  و انساان  بین ینابرابر ةمبارز که است سال هزار چندین از یشب

 از اساتفاده  باا  بتوانناد  شاده،  مساتقر  گیار سای   هاای دشات  و ها رودخانه کنار در هاانسان که دهش باعث حاصلخیز

 آب پاساخگوی  نتوانناد  هاا رودخاناه  دالیلای باه  کاه  وقتی ولی ؛آورند بیرون زمین دل از را خویش غذای ،وخا  آب

 امکاناا   و زنادگی  و هکرد سرریز ها آن ظرفیت بر اضافه آب مقدار ،باشند باالدستشان آبخیز یها حوضه از دشدهیتول

 دبای  ساری   افزایش حاص  که سی  .دشو یم آغاز رودخانه با انسان درگیری اینجا از ؛ وکند یم تهدید را ها آن زیست

 سانگین  هاای باار   مواقا   در رودخاناه  یا   رفتار نمایانگر درواق  است، جریان بستر از یمشخّص ةفاصل در جریان

 انساانی  جوام  رد را هنگفتی خسارا  دنیا در ساالنه که رودمی شمارهب طبیعی خطر ویرانگرترین سی  امروزه است.

 و کنتارل  رو نیا ا از .کند یم وارد کشور وخا  آب مناب  بر یریناپذ جبران یها صدمه وضعیّت این تداوم ورد.آمی وارد

 هرگوناه  از قبا   ،دیگار  عبار به ؛دارد زیادی بسیار اهمّیّت سیالب بر مؤثّر پارامترهای و عوام  و پدیده این با مبارزه

 از آگااهی  راساتا  نیا در ا (.1000 ،1)اسامیت  شاناخت  را آن فراینادهای  رفتاار  بایاد  سای   کنترل برای ریزیبرنامه

و  سای   مادیریت  باه  شاایانی  کما   تواناد  یما  مشاخّ   بزرگی با آن وقوع احتمال و سی  مکانی و فصلی تغییرا 

 و شادید  یهاا  باار   مواقا   در پدیاده  ایان  هرچناد  (.1940 همکاران، و )سرحدی دنک آن از ناشی خطرا  کاهش

 محیطای  هاای تغیّرم و مرفولوژی ساختار در تفاو  دلی به مختلف یها در حوضه آن شدّ  ولی ،دهد یم روی متواتر

 الزم مهندسای  یهاا  پاروژه  از بسایاری  بارای  سیالب از اطمینان قاب  برآورد است. متفاو  آن بر حاکم جغرافیایی و

 شارای   ایان  در .هساتند  تار  کوتااه  خیلای  نآ بازگشت ةدور از که شده ثبت یها آبراهه جریان از ها داده یشترب است.

 از سایالب  برآورد برای .شود برده کارهب سیالب تراطمینان قاب  و بهتر وضوح برای تواند یم سیالب ایمنطقه واکاوی

 رو  در شاود. مای  اساتفاده  بیشتر ایمنطقه رگرسیون رو  و (1097) 0مپ  لریدا ةشنهادشدیپ سی  هایشاخ 

 رو  دارد. قارار  سای   رژیام  همان درون مختلف مناطق در سی  هایهقلّ توزی  که است این بر فرض سی  شاخ 

 شاود  یما  استفاده فیزیوگرافی هایویژگی از تابعی مثابةبه سیالب بینی پیش هایمدل ساختن برای بیشتر رگرسیون

 .(1000 ،9بنسون و تامس)

 باه  زیاادی  پژوهشاگران  گذشته، هایسال در آبخیز یها حوضه در سیالب وضعیّت بینیپیش اهمّیّت به توجّه با 

 یهاا   یتوز یافتن برای (0770) آبیدا و ایلوزی اند.پرداخته گوناگون مناطق در سیالب رفتار سازیشبیه و سازیمدل

 .اناد  دهکار  استفاده L یخطّ یگشتاورها رو  از تونس کشور در سیالب یا منطقه فراوانی تحلی  و مناسب یا منطقه

 افتاه ی میتعم لجستی  توزی  ،دیگر همگن ةنقط سه برای و افتهی میتعم یحدّ مقادیر توزی  همگن ةمنطق هفت برای

 آماار  بدون یا آمار با یا حوضه در رگرسیون یها مدل و یمراتبسلسله یکردهایرو همگن ةمنطق هر برای شد. انتخاب

 پاارامتر  و هاا  ساتگاه یا در شاده یریا گ انادازه  یها داده از استفاده با ها  یتوز این لاوّ پارامتر دو .است هشد داده توسعه

   .اند دهکر تعیین ایمنطقه ایستگاه( هر آماری ةدور طول با برابر وزنیوزنی ) میانگین ةلیوس به سوم

 پنجااب  ایالات  در ایستگاه هفت یها داده از استفاده با را سیالب یا منطقه فراوانی تحلی  (0774) پاشا و حسین 

 هاا  ساتگاه یا ایان  یها داده غربالگری برای رو  این ناجوری معیار دادند. انجام L یخطّ یگشتاورها رو به پاکستان

 توزیا   باا  شاده  انجاام  یسااز  هیشاب  077 از آماده  دست به یناهمگن معیار ةلیوس به یا نقطه همگنی تست رفت. کارهب

 انتخااب  منظاور باه  شاد.  هداد تشاخی   همگن ایستگاه هفت این شام  منطقه و گرفت انجام پارامتری چهار کاپای

                                                                                                                                                                          
1- Smith 

2- Dalrymple 

3- Thomas. & Benson 
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 نرماال  ،افتاه ی میتعما  یحادّ  رمقاادی  ،افتاه ی میتعم لجستی  یها  یتوز میان از ها چند  انتخاب برای مناسب  یتوز

 کاار هبا  ztist رةآما و یخطّ یگشتاورها رانمود پارامتری، پنج بی وی  و یافته تعمیم پارتو ،9 نوع پیرسون ،افتهی میتعم

 یا منطقاه  هاای توزیا   مثاباة باه  یافتاه  تعمایم  یحادّ  مقادیر و یافته تعمیم پارتو ،یافته تعمیم نرمال توزی  سه و رفت

 ماورد  ةناحیا  بارای  قدرتمند توزی  منزلة به را یافته تعمیم نرمال توزی  ها یساز هیشب ةمطالع از پس ها آن شد. انتخاب

   دند.کر ترسیم را یا منطقه نمو یها یمنحن و دادند تشخی  مطالعه

حوضاة   در ایساتگاه  80 بارای  سایالب  فراوانای  یها نیتخم تعیین و همگن مناطق تعیین برای (0774) 1ساف 

 کارد.  اساتفاده  L یخطّا  یگشاتاورها  پارامتر تخمین رو  و شاخ  سیالب رو  از ترکیه در مدیترانه غرب آبخیز

 پیرساون  توزیا   شاد.  تعیین یخطّ یگشتاورها ةآمار پنج و K میانگین رو  و یا خوشه تحلی  با همگن ةمنطق سه

 باا  ساوم  ةمنطقا  برای را براز  بهترین یافته تعمیم جستی ل توزی  و همگن ةمنطق دو برای را براز  بهترین 9 نوع

 و L یخطّا  هاای  گشاتاور  رو  گیریکاار باه  ابا  (0774) 0یاا جلوال و نوتو داد. نشان براز  نکویی آزمون از استفاده

 را ایمنطقاه  فراوانی تحلی  ایتالیا، سیسی  در دبی گیریاندازه ایستگاه 07 از بیش ساالنه اوج دبی حداکثر های داده

 رو  از اساتفاده  باا  همگان  ةمنطقا  پانج  دادناد.  انجاام  سای   فراوانای  ایمنطقاه  هاای منحنای  استخراج منظور به

 یافتاه  تعمایم  یحادّ  مقادیر توزی  شد. داده تشخی  موجود، یناهمگن اریمع و ایخوشه تحلی  و یخطّ هایگشتاور

 سایالب  باین  ایطقاه من رابطاة  ،توزیا   ایان  از استفاده با شد. انتخاب ها آن ةمطالع مورد ةمنطق غالب توزی  مثابةبه

 ،مسااحت حوضاه   :از اند عبار  خصوصیا  این شد. برقرار هاحوضه یشناخت نیزم و ییوهواآب خصوصیا  و شاخ 

 اسات.  9منحنای  ةشامار  حوضاه،  شایب  توسّا  م اصلی، ةآبراه طول حوضه، ارتفاع توسّ م ساالنه، بارندگی توسّ م

 یافتاه  زیاادی  اهمّیّات  گذشاته  هایسال در آبخیز یها حوضه در سیالب وضعیّت بینیپیش ،شد اشاره که طور همان

 خاناة رود حوضاة  یها البیس وقوع در مؤثّر عوام  شناساییافزون بر  شودمی سعیحاضر  پژوهش در رو نیا از ؛است

 هاای زیرحوضاه  و بینی پیش گاماسیاب ة رودخانةدر حوض ها آن وقوع تناوب و ساالنه حداکثر یها البیس ،گاماسیاب

 .شوند مقایسه حداکثر یها البیس وقوع ازنظر رودخانة گاماسیاب

 بررسي مورد منطقة فيمعرّ

 واقا   شامالی  عارض  90° 70' تاا  99° 80' و شارقی  طول 80° 70' تا 80° 00' ا مختصّ در مطالعه مورد ةضحو

 سیساتم  ةلیّا اوّ و اصالی  یهاا  از سرشااخه  یکای  ةدربرگیرناد  و کرمانشاه همدان هایاستان در حوزه این است. شده

 .اناد  شاده  واقا   صحنه و کنگاور تویسرکان، مالیر، نهاوند، هایشهرستان ضهحو این قلمرو در .است کرخه یا رودخانه

 ،آب منااب   مالکیات  و یباردار  بهاره  ةنیدرزم مشکالتی جادیاافزون بر  مختلف هایشهرستان بین ضهحو این تقسیم

 و رودمخارّ  رود(قلقا  ) سارکان یتو مالیار،  رودهای ضهحو نیدر ا بیانجامد. نیز آن علمی مطالعة دشواری به تواند یم

 طریاق  از منطقاه  تحدیاد  باا  گاماسیاب آبریز وضةح مساحت تعیین .وندندیپ یم گاماسیاب اصلی رود به صحنه آبشار

باا   برابار  حوضاه  کا ّ  مساحت .شد انجام و یریگ اندازه 1:07777 توپوگرافی یها نقشه یبر رو ها آب خطوط سیستم

باا   برابار  اصالی  آبراهاة  شایب  و %44/0باا   برابر محاسبا  براساس حوضه توسّ م شیب .است کیلومتر مرب  4048

 ناواحی  در شایب  ایان  اامّ؛ دشو یم منطقه در هیدرولوژیکی آرام جریان سبب اصلی آبراهة و حوضه کم شیب 00/1%

 و عاوارض  فرساایش  ساطحی،  هاای جریاان  شادّ   بار  نااخواه  خاواه  ایان  و یابد% افزایش می00بیش از  کوهستانی

 و گااه  رسایده  خاود  حداق  به حوضه شیب صحنه چمچمال دشت و نهاوند دشت در .گذارد یم ریتأث مواد جایی هجاب
                                                                                                                                                                          
1- Saf 

2- Noto & La Loggia 

3- Curve number (CN) 
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 باار  برجاگذاشاتن  و قمعلّا  ماوادّ  حما   قادر   کااهش  و جریاان  کندی سبب امر این ؛ وشودمی نزدی  %1 رقم به

 .شود یم

 
 گاماسيابحوضة  موقعيّت .9 شكل

 
 رودخانة گاماسياب هايزيرحوضه ةنقش .2 شكل

 ؛اسات  ساال  در ثانیه بر مترمکعب 19/01 با برابر گیری اندازه ایستگاه در رودخانة گاماسیاب آبدهی سالیانة معدل 

 .از معدل سااالنه کمتار اسات    یو تابستان آبده زییدر پا و شدیدتر ها انیجر بهار و زمستان در و بوده معدل این هالبتّ

 محا ّ  باه  نقطاه  دورتارین  از آب قطاره  یا   کاه  یتمرکاز  یزماان  مدّ  ،کیلومتر 70/099با  برابر اصلی آبراهة طول

را  حوضاه  باودن سیالبی که است 10/1با  برابر حوضه این در آبراهه تراکم و است ساعت 0/10با  برابر ،برسد خروجی

 .دهدمی نشان

 هاروش و مواد
باروز   در اراضای  کااربری  و جانس سان    ژئومورفولاوژیکی،  عناصار  وهوا()آب اقلیمی عناصر ازجمله مختلفی ام وع

 و سایالب  دبای  ضاعف  و شدّ  ،رواناب ضریب روی حوضه فیزیکی و ژئومورفولوژیکی های ویژگی .دارند تأثیرسیالب 

 بررسای  مطالعاه  ایان  در کاه  حوضه یوگرافییزف یها یژگیو از زیادی تعداد دارند. فراوانی تأثیر حوضه ی  آبی بیالن

 تاراکم  گراویلیاوس( شاک  )  ضاریب  فشاردگی،  ضاریب  اصلی، آبراهة طول محی ، ،مساحت :است ذی  شرح به شد

 باار   ،ساالیانه  توسّ م بار  آبراهه، تراکم تمرکز، زمان حوضه، توسّ م شیب اصلی، اهةرآب توسّ م شیب ،زهکشی

 یهاا  ناام  باه  گاماسایاب  حوضاة زیر پانج  و نظار  مورد حوضة برای اراضی کاربری و شناسیزمین (،ساعته 08) روزانه

 یهاا  هیال ةتهیّ به نیاز باال عوام  محاسبة برای د.ش محاسبه جداگانه طور به صحنه و کنگاور تویسرکان، نهاوند، مالیر،
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 افازار  نارم  محای   در 1:07777 توپاوگرافی  ةنقش از فیلد 80 حدود منظور همینبه .است نظر مورد حوضة از مختلف

Global mapper محی  در نظر مورد منطقة حدود و ص متّ همبه GIS ماورد  یهاا  نقشاه  ةتهیّا  از پس ؛دش دیتحد 

 بارای  نیااز  ماورد  اراضای  کاربری و شناسی زمین ،اقلیمی ژئومورفولوژی، فیزیوگرافی،های  ویژگی GIS محی  در نیاز

 د.ش ثبت 1 جدول و در دش محاسبه جداگانه هازیرحوضه ریو سا گاماسیاب حوضة

            
 گاماسياب حوضة شناسي زمي  ةنقش .2 شكل                            بگاماسيا ةحوض ارتفاعي سطوحة نقش .3 شكل

 گاماسياب ةحوض اراضي يو كاربر شناسي زمي  اقليمي، ژئومورفولوژيكي، هاي ويژگي .9 جدول

 ها حوضه
 هاويژگي

 صحنه تويسركان كنگاور نهاوند مالير گاماسياب همشّّص عالمت

km2مساحت 
 

A 4048 9700 1974 0997 000 000 
 km L 4/041 00/918 84/094 10/040 04/109 70/180 محی 
 FF 0/1 0/1 0/1 0/1 8/1 8/0 گراویلیوس ضریب
 C 19/7 19/7 00/7 10/7 10/7 81/7 هورتون ضریب
 m H 0807 0777 0100 1000 0707 1000 توسّ م ارتفاع
 LR 70/099 90/184 04/109 70/117 79/08 90/89 اصلی آبراهة طول

 TC 0/10 9/0 9/0 0/9 9/1 0/1 تمرکز زمان
 D 10/1 98/1 10/1 79/1 09/1 4/7 آبراهه تراکم
 CR 00/1 79/9 9/1 00/0 08/9 08/9 اصلی آبراهة شیب
 C 44/0 00/0 0/4 44/0 00/4 00/11 حوضه توسّ م شیب
 PA 811 910 800 944 810 844 سالیانه توسّ م بار 
 P (24) 0/97 0/94 8/00 9/09 0/90 9/94 ساعته( 08) روزانه بار 
 Q 9/000 9/09 88/90 9/00 00/01 10/00 یا لحظه حداکثر دبی

 های ویژگی
 شناسی زمین

)%( 

 HNZ 80/7 90/7 89/7 00/7 99/7 91/7 زیاد ریپذینفوذ
 MNZ 14/7 10/7 97/7 18/7 18/7 10/7 توسّ م نفوذپذیری

 LNZ 18/7 19/7 74/7 10/7 07/7 18/7 کم نفوذپذیری
 VLNZ 09/7 94/7 19/7 10/7 91/7 74/7 کم خیلی نفوذپذیری

 اراضی یکاربر
)%( 

 /HNA 90/7 04/7 90/7 94/7 90/7 08 زیاد ریپذینفوذ
 MNA 01/7 09/7 00/7 89/7 90/7 00/7 توسّ م نفوذپذیری

 LNA 18/7 19/7 10/7 10/7 00/7 10/7 کم نفوذپذیری
 VLNA 70/7 70/7 770/7 71/7 71/7 71/7 کم خیلی نفوذپذیری
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 رودخانة گاماسياب ةحوض طولي نيمرخ 5 شكل

 حوضاه  در سانجی آب هاای ایساتگاه  ا اطاّلعا  ابتادا  نوشتار پیش رو در: منطقه در موجود يسنج آب هاي ايستگاه

 بارای  باقیمانده ایستگاه 9 سال، 17 از کمتر ساالنه حداکثر دبی آمار دارای هایایستگاه حذف از پس شد. یآور جم 

   است. شده ارائه ها آن ا مشخّص 0 جدول در که ؛گرفتند قرار استفاده مورد تحلی 

 گاماسياب حوضه يسنج آب يها ستگاهيا اتمشّّص. 2 جدول
 همشّّص

 ايستگاه نام
m2مساحت  mارتفاع  جغرافيايي عرض جغرافيايي طول حوضه نام

 

 4048 1047 98 ،09 80 ،09 گاماسیاب چهر پ 

 400 1970 98 ،00 80 ،81 صحنه آبشار

 0997 1870 98 ،00 80 ،08 کنگاور رود خرم

 000 1897 98 ،91 84 ،98 تویسرکان آباد یعل پ 

 9700 1809 98 ،99 84 ،80 مالیر وسج

 1974 1879 98 ،10 84 ،11 نهاوند گاماسیاب سراب

 دیگار،  طارف  از ؛اسات  متفااو   یکدیگر با منطقه ی  در ها ایستگاه سیتأس تاریخ: آماري نواقص بازسازي و تكميل

 آماار  مجموعاه  از و اسات  شاده  کنتارل  ارشاد  کارشناسان توسّ  که اشتباه آمار برداشت ها، دستگاه احتمالی نقای 

 ةپایا  انتخااب  از پس تا دشون می موجب زلزله سی ، مانند طبیعی سوانح اثر در ها ایستگاه رفتنازبین شوند، می حذف

 بازساازی  بارای  مختلفای  یهاا  رو  .0ندشو تطوی  هاداده یا شده یبازساز 1شدهگم هایداده اپتیمم، مشتر  زمانی

 باین  همبساتگی  رو  ،9نرماال  نسابت  رو  ف،معرّ ایستگاه از استفاده رو  مانند سنجی آب های ایستگاه هایداده

 شاده  استفاده ها ایستگاه بین همبستگی رو  از نوشتار پیش رو در که دارد وجود ا مختصّ محور رو  و ها ایستگاه

 1909 هاای ساال  از ها ستگاهیا یا لحظه دبی حداکثر سالهشانزده دادة ها،داده نواق  تکمی  و بازسازی از پس است.

نظار   مورد یها ستگاهیا یا لحظه دبی حداکثر آمار .قرار گرفت استفاده مورد تحلی  در پایه یها سال مثابةبه 1944 تا

 است. دهش ثبت 9 جدول در
                                                                                                                                                                          
1- Missing data 

2- Data generation 

3- Normal ratio method 
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 (m3) يا حداكثر لحظه دبي .3 جدول

 ايستگاه
 آبي سال

 گاماسياب
 چهر پل

 مالير
 وسج

 نهاوند
 سراب

 كنگاور
 رود خرم

 تويسركان
 آباد علي پل

 صحنه
 آبشار

09-00 907 89/00 00 9/08 80/8 00/80 

08-09 977 4/00 70/01 0/80 9/07 49/90 

00-08 109 4/89 04 0/07 00 89 

09-00 097 01/9 0/17 9/98 0/8 08 

00-09 0/99 0/04 40 0/09 0/19 9/19 

04-00 997 0/8 79/0 0/00 04/0 0/07 

00-04 117 78/00 40/19 9/00 0/1 8/09 

47-00 007 14/0 00/10 9/90 1/9 9/00 

41-47 0/078 0/10 90/9 0/00 0/9 1/00 

40-41 9/177 4/97 4 9/00 00/17 0/00 

49-40 4/907 00 08/11 9/40 19/00 4/90 

48-49 0/970 9/00 0/08 8/10 0/0 0/9 
40-48 0/078 09/80 0/09 9/00 9/8 8/07 

49-40 0/97 90 9/81 0/18 0/9 9/19 

40-49 0/97 8/0 99/9 0/10 0/1 0/9 
44-40 9/107 04/9 00 10/97 00/1 9/10 

 لاذا ؛ گیارد مای  انجاام  توزیا   یا   براساس ایمنطقه سیالب فراوانی واکاوی که آنجا از: 9برازش نيكويي هايآزمون
 سایالب  فراوانی آنالیز HYFA افزار نرم از استفاده با منظوربدین .الزم است منطقه برای فراوانی توزی  بهترین انتخاب

 انحاراف  و کاای  مرب  ،یادشده افزار نرم در استفاده مورد براز  نیکویی آزمون د.ش انجام هیدرومتری هایایستگاه در
 نیکاویی  آزماون  از حاضار  پاژوهش  در روایان  از .اسات  داده 00 حاداق   وجود کای مرب  آزمون اجرای شرط .است

 نسابی  انحاراف  مرب  میانگین و نسبی انحراف میانگین رو  دو به انحراف آزمون است. دهش استفاده انحراف براز 
 در گفتاه پایش  رو  (1908 هناربخش، ) نسابی  انحاراف  مربا   میانگین رو  مزایای به توجّه با که گیردمی انجام
 مربا   میاانگین  رو  اجارای  عادم  تعلّا باه  معادودی  موارد در هالبتّ ؛است رفته کاربه فراوانی توزی  بهترین انتخاب
 است. گرفته قرار مدّ نظر نسبی انحراف میانگین رو  نسبی، انحراف
 فراوانای  هاای توزیا   مقایساة  برای HYFA افزار نرم از استفاده با انحراف براز  نیکویی آزمون حاضر پژوهش در 

 ،0 ،0 هاای بازگشت هدور با سیالب دبی د.ش انتخاب برتر توزی  مثابةبه پارامتری سه نرمال لوگ توزی  و شد استفاده
 است. شده آورده توزی  این از استفاده با مختلف هایایستگاه برای ساله 177و  07،00 ،00 ،07 ،17

 (m3پارامتري ) سه نرمال لوگ توزيع از استفاده با آمده دست به مّتلف هايبازگشت دوره .2 جدول

 ها حوضهريز
 دورة برگشت

 صحنه تويسركان كنگاور نهاوند مالير گاماسياب

 71/09 4/8 70/80 19/19 40/90 07/017 ساله 0

 44/80 04/18 99/90 78/87 08/04 00/994 ساله 0

 90/90 74/04 00/09 00/98 40/09 90/809 ساله 17

 94/01 99/84 0/49 0/00 98/40 01/078 ساله 07

 00/00 94/09 79/40 99/170 40/01 01/097 ساله 00

 90/108 00/40 89/00 40/180 89/178 00/970 ساله 07

 00/187 0/118 71/170 49/140 00/111 10/909 ساله 00
 40/100 40/190 10/170 90/071 80/119 44/944 ساله 177

                                                                                                                                                                          
1- Goodness-of-fit tests 
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 گیارد،  مای  صاور   تغیّرم دو بین همبستگی ضرایب از استفاده با که تحلیلی هایرو  ربیشت در: 9رگرسيون تحليل

 در اامّا ؛ اسات  چقدر آن شدّ  ،رابطه وجود صور  در و خیر یا دارد وجود رابطه تغیّرم دو بین الًاوّ که فهمید توانمی

 بداناد  نیاز  و دباشا  داشاته  تغیّار م چناد  یا و دو بین شدّ  و رابطه از بیشتری ا اطاّلع دبخواه پژوهشگر که صورتی

  xi تغییارا   ازایباه  را y) شاود  مای  حاص  Y وابسته تغیّرم در یرتغیی چه Xi مستق  هایتغیّرم در تغییرا  ازای به

 (.1901 عامله، احمدیشود ) می استفاده رگرسیون تحلی  از (کند بینی پیش
 ضاریب  دارد. رگرسایون  خ ّ و پراکندگی نمودار ها،تغیّرم بین همبستگی ضریب با تنگاتنگی رابطة رگرسیون تحلی 

 :(1)رابطه   از است عبار  چندگانه رگرسیون ةمعادل و است رگرسیون خ  شیب از عبار  b)(رگرسیون

kk           1رابطة  xbxbxbby  ...22110 

 ixy تغییار  واحاد  یا   ازای)باه  است y بر مستق  تغیّرم ی  تأثیر مقدار ةدهند نشان b)( رگرسیون ضریب 

 باا  متناساب  نیاز  bواحادهای  هساتند،  مختلفی گیریاندازه واحدهای دارای هاتغیّرم چون کند( می تغییر مقدار چه

 B باا  راآن  و شاوند  مای  مشابه واحدهای دارای هاb،شوند استاندارد واحدها این که صورتی در است. مختلف ،ها آن

 گویند. می استاندارد رگرسیون ضریب آن به و دهند می نشان بتا( )وزن

kk صور  به استاندارد ضرایب با رگرسیون معادلة  zBzBzBy   zi) شاود مای  داده نشاان  2211...

 تغیّار م هار  همبستگی ضریب اند(.شده داده نمایش z صور  به استانداردشده چون که است zi ةاستانداردشد مقادیر

ri .شودمیداده  نمایش R با وابسته تغیّرم با هاتغیّرم ک ّ همبستگی ضریب و r  با وابسته تغیّرم با مستق 
 واریاانس  2

R و است تغیّرم هر ةلیوس به شدهتبیین
 باه  کاه  هاسات تغیّرم مجموعة ةلیوس به شدهتبیین واریانس دهندةنشان نیز 2

 گویند. می تعیین ضریب آن

و  شناسای  زماین  هیادرولوژیکی،  اقلیمای،  ژئومورفولاوژیکی،  خصوصیا ، از دسته آن ابتدا چندگانه: يخطّ رگرسيون

 مثاباة باه  باشاند،  مؤثّر حوضه سیالبی دبی میزان در دیرس یم نظربه تئوری ازنظر که زیآبر یها حوضه اراضی یکاربر

 از: اند عبار  عوام  این ؛اند گرفته قرار مدّ نظر تحلی  و در گرفته درنظر سیالب بر مؤثّر عوام 
A- مساحت (Km2  ) 

PA- سالیانه توسّ بار  م (mm) 

P24- روزانه توسّ بار  م (mm)   
S- درصد(حوضه  توسّ شیب م( 

SR- درصد( اصلی ةشیب آبراه( 

D- تراکم آبراهه (Km/ Km2) 

C- ضریب فشردگی 

L- محی (Km) 

HNZ-  نفوذپذیری زیاد با شناسی زمینسطوح 
MNZ-  توسّ نفوذپذیری م با شناسی زمینسطوح 

LNZ-  نفوذپذیری کم با شناسی زمینسطوح 

VLNZ-  کمنفوذپذیری خیلی با شناسی زمینسطوح 

HNA- نفوذپذیری زیاد اراضی با 

MNA- توسّ نفوذپذیری م اراضی با 
FF-   ضریب شک 

H- توسّ ارتفاع م (m) 

K- سالیانه توسّ دبی م (s /Km2 ) 

LR- اصلی ةطول آبراه (Km) 

LNA- نفوذپذیری کم اراضی با  

VLNA- کمنفوذپذیری خیلی اراضی با  
TC- ساعت(  زمان تمرکز( 

Q- ایدبی حداکثر لحظه 

 سااایر و وابسااته( هااایتغیّر)م سااال 177و  00 ،07 ،00 ،07 ،17 ،0 ،0  هااایبازگشاات بااا دوره ساایالب بااین 

 هاای بازگشات  دوره باا  را سایالب  تاوان  یما  هاا  از آن استفاده با کهاست  دهش تنظیم هاییمدل )مستق ( هایتغیّرم

 باا  باود کاه   خواهاد  ترتیاب بادین  شاده یاد یهاا  مدل آمدندستبه نحوة د.کر برآورد داده فاقد مناطق برای یادشده

                                                                                                                                                                          
1- Regression Analysis  
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 فای معرّ افزارنرم به مستق  هایتغیّرم همة ابتدا (SPSS افزار نرم از گیریبهره )با گام به گام رگرسیون رو  از استفاده

 در کاه  اسات  ذکر به الزم .1گرفتند قرار آزمون و بررسی مورد مدل بهترین به دستیابی تا ها آن ت ت  سپس و شد

 از دساته  آن تیا درنها کاه  دشا  محاسبه مستق  هایتغیّرم ةهم 0تولرانس مقدار مناسب مدل ی  براز  برای ابتدا

 -0 ؛مسااحت  -1 :اناد  عباار   کاه  گرفتناد  قرار ذکرشده تحلی  در بودند 0/7 از بیشتر تولرانس دارای که ییهاتغیّرم

 -0 ؛فشاردگی  ضاریب  -9 ؛آبراهاه  تراکم -0 ؛اصلی آبراهة شیب -8 ؛حوضه توسّ م شیب -9 ؛سالیانه توسّ م بار 

 باا  شناسای  زماین  ساطوح  -17 ؛زیااد  نفوذپذیری با شناسی زمین سطوح -0 ؛حوضه توسّ م ارتفاع -4 ؛شک  ضریب

 ؛کام خیلای  نفوذپذیری با شناسی زمین سطوح -10 ؛کم نفوذپذیری با شناسی زمین سطوح -11 ؛توسّ م نفوذپذیری

 نفوذپاذیری  باا  اراضی کاربری -10 ؛توسّ م نفوذپذیری با اراضی کاربری -18 ؛ادیز نفوذپذیری با اراضی کاربری -19

   .کمخیلی نفوذپذیری با اراضی کاربری -19 ؛کم

در  .شاد  بررسای  وابسته تغیّرم بر ها آن تأثیرو  گام به گام رگرسیون رو  با باقیمانده مستق  هایتغیّرم بعد مرحلة در
 است: بوده مدّ نظر زیر یها مال  مدل بهترین انتخاب

 ایان  بااالبودن  نیاز  و 7 /71و  7 /70 در ساطح  شاده  حیتصح یا شده  یتعد ةچندگان تعیین ضریب داربودنمعنی -1
   ضریب؛

 ؛70/7 در سطح حداق  مستق  یهاتغیّراز م هری  داربودنمعنی -0

 ساایر  باه  مساتق   هاای تغیّرم از برخای  که افتدمی اتّفاق وقتی یخطّهم مستق : هایتغیّرم نیماب خطیهم عدم -9

 هام  باه  نسابت  مستق  هایتغیّرم متعامدبودن یا و استقالل شرط درواق  یخطّهم .باشند وابسته مستق  هایتغیّرم

 هاای تغیّرم از هریا   باه  مرباوط  t مقادار  دارباودن معنای  یخطّا هم از جستندوری برای ساده راه .کند یم نقض را

 .است 70/7 در سطح مستق 

 بحث و نتايج

 و مساتق   هاای تغیّرم باین  رابطةلگاریتمی ) و ساده چندگانة یخطّ رگرسیون رو  از استفاده با نوشتار پیش رو در
 یهاا  ساتگاه یا یا لحظاه  حاداکثر  یهاا  یدبا  ابتادا  منظاور بادین  د.شا  بارآورد  گاماسایاب  ةدر حوض سیالب وابسته(

 شاانزده آماری  پایة پر  هایداده حذف و آماری نواق  رف  از پس د.ش یآور جم  مطالعه مورد حوضة هیدرومتری
  هاای بازگشات  دوره بارای  سایالب  زیو آناال  پارامتری 9نرمال لوگ غالب توزی  از استفاده با درادامه د.ش انتخاب سال

 هماة  بارای  ساال  شانزده مشتر  آماری پایة تیدرنها و شد انجام سال 177و  00 ،07 ،00 ،07 ،17 ،0 ،0مختلف 
  Arc GISافازار  نارم  از اساتفاده  باا  پاژوهش حاضار   در اساتفاده  مورد پارامترهای با ارتباط در د.ش انتخاب هاایستگاه

 ضاریب  اصالی،  آبراهة طول محی ، مساحت، ازقبی  شناسی زمین اراضی، کاربری اقلیمی، فیزیوگرافی، پارامتر بیست
 باار   تمرکاز،  زماان  آبراهاه،  توسّا  م شایب  حوضاه،  توسّا  م شیب زهکشی، تراکم گراویلیوس، ضریب فشردگی،

 آناالیز  رو  از اساتفاده  باا  و اساتخراج  منطقاه  شناسای  زماین  و اراضای  کااربری  ،ساعته 08 بار  سالیانه، توسّ م
 اساتفاده  با یساز مدل ؛ وشدند انتخاب سیالب دبی بر مؤثّر پارامترهای مثابةبه گام به گام رگرسیون و اصلی یها فهمؤلّ

 باا  مساتق   هاای تغیّرم از هرکادام  باین  یخطّهم رابطة کنندة تعیین که تولرانس مقدار به توجّهبا  .دش انجام ها آن از
 هاای تغیّرم ساایر  با یخطّ وابستگی مستق  تغیّرم یعنی T <0/2اگر  که دهد یم نشان ،است مستق  هایتغیّرم سایر

 طاول  تمرکاز،  زماان  ساالیانه،  توسّ م دبی هایتغیّرم اساس نیبر هم شود. خارج مدل از باید و داشته دیگر مستق 
 مثاباة باه  هاا  آن از چندگانه یخطّ رگرسیون تحلی  و در داشته یخطّ هم رابطة هاتغیّرم سایر با محی  و اصلی ةآبراه

                                                                                                                                                                          
1- Stepwis mthoed 

2- Tolerance 
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 یخطّا  رگرسایون  مادل  در و نداشاته  یخطّا  هام  رابطاة  همدیگر با هاتغیّرم سایر ؛ وشودنمی استفاده مستق  تغیّرم
 باراز   ةچندگانا  یخطّا  رگرسایون  تعیاین  ضریب میزان که دهد یم نشان نتایج شود.می استفاده ها آن از چندگانه
 باه  مرباوط  تغییرا  ک ّ از 00/7 باًیتقر گفت توان یم که طوریهب ،است برخوردار باالیی اعتبار از هاداده به شده داده

 نظار  ماورد  مادل  باودن مناساب  بار  آن در که دیگری ضریب هالبتّ ؛است تعیین قاب  شده داده براز  مدل با هاداده
 نظار  ماورد  مادل  توسّا   تغییارا   کا ّ  %4/04ة کنند انیب که است شدهتعدی  تعیین ضریب مقدار ،گذاردمی صحه
R بین که ناچیزی اختالف به توجّه با ،حالت این در کهاست 

adiR و 2
2
ay  باودن مناساب  دهنادة  نشاان  دارد، وجاود 

 نتاایج  تیا و درنها دییا تأ را موضاوع  نوشاتار پایش رو   در حاصا   نتاایج  کاه  اسات  شدهداده براز  رگرسیونی مدل
 تحلیا   یاا  واریانس آنالیز نتایج .است وابسته یهاتغیّرو م مستق  هایتغیّرم بین رگرسیونی رابطة وجود کنندة تعیین

 ساطح  مقادار  حالات  ایان  در کاه  بود شده یفمعرّ مدل بودنمناسب آزمون به مربوط نتیجة دهندة نشان که واریانس
 دهاد مای  نشاان  نتایج این است. بوده مناسب نظر مورد مدل %0/7 یدار یمعن سطح در که دهدمی نشان یدار یمعن
 مشاخّ   اسات.  مسااحت  تغیّار م دارد، تاأثیر  %0/7 یدار یمعن سطح در وابسته تغیّرم بر که مستقلی تغیّرم تنها که
 خا ّ  شایب  ولای  ؛اسات  مباد   از عارض  بادون  بینی پیش رگرسیونی % مدل70 داری معنی سطح در که است شده
 :0 رابطة از بود خواهد عبار  بینی پیش مدل ،اساس همین بر ؛است 790/7 مساحت مستق  تغیّرم تأثیر به مربوط

        ̂                 0 رابطة

دورة  باه  مرباوط  بینای  پایش  مدل رو  همین به توجّه با مشابه طریقبه شده حاص  گام به گام رو  به یادشده مدل

 در ساطح کاه )  داشات  خاواهیم  گفتاه شاد   تار پیش که شده یفمعرّ هایتغیّرم به توجّه با ( وQT2) سالهدو برگشت

 :آمده است 9 ةرابطدر  که طوریهب .است آبراهه و تراکم مساحت به وابسته سالهدو بازگشت دورة (%0/7 داری معنی

        -        ̂                        9 ةرابط

باه   بینای  پایش  و مادل  رگرسایونی  تحلیا   برگشتی یها دوره سایر برای شده یو تحل تشریح موارد به توجّه با حال

 فارض  آزماون  و پارامترهاا  بارآورد  نتاایج  به توجّه با که (%0/7 داری معنی در سطحشد ) خواهند محاسبه ذی  شرح

 یهاا  رابطاه ) باود  خواهاد  زیار  شرحبه بینی پیش مدل که شد خواهد حاص  یکلّ نتیجة این هاتغیّرم تأثیر به مربوط

17-8.) 

                     -  ̂                  8 رابطة

                  -                       -   ̂                        0 رابطة

                      -   ̂                9 ةرابط

         -                                     ̂       0 رابطة

                                            -   ̂      4 ةرابط
                                          

       -                      -  ̂             0 ةرابط

           -                      -    ̂                          17 رابطة
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 مساتق   هاای تغیّرم روی بار  لگااریتمی  تبدی  موجود هایداده ازاستفاده  با(: 9)لگاريتمي چندگانه يخطّ رگرسيون

 مساتق   هاای تغیّرم صور  نیدر ا شوند،می تبدی  Ln از تاب  استفاده با مستق  هایتغیّرم که وقتی شد. داده انجام

از  مساتق   هاای تغیّرم ةهم تلرانس مقادیر و نتایج به توجّهبا  شد. خواهند تبدی  ...و Ln (p24) و Ln (PA) صور  به

 ساایر باا   داری معنای  یخطّا  رابطاة  دارای مساتقلی  تغیّار م های   نخسات  حالات  برخالف بنابراین؛ ترند بزرگ 70%

در  شاود. مای  استفاده مستق  هایتغیّرم همة از رگرسیونی مدل براز  برای بنابراین؛ نبوده دیگر مستق  هایتغیّرم

 رگاذار یتأث Qیعنای   وابساته  تغیّربر م که است مساحت لگاریتم یعنی  Ln(A) تغیّرم تنها نتایج به توجّه با حالت نیا

 (.11-10 های)رابطه %(70 داری معنی در سطح) بود خواهد ریز شرح به آن بینی پیش مدل و بوده

 ̂ 11 رابطة                                                                               -   

        10رابطة    (   )         -( )          ( )                  -  ̂  

  ̂                    ( ) 19 ةرابط                         ( )           

18رابطة                                                 ( )                  -   ̂    

10رابطة                                                       ( )                  -   ̂    

                                                 19 ةرابط     ( )                  -   ̂  

                                                              10 ةرابط         ( )            ̂  

 بااال  هاای بازگشات  دوره ماة ه در و دارد حوضاه  مسااحت  را البیدر سا  تاأثیر  بیشترین که دهد می نشان نتایج 

 نسابی  طاور  به حوضه مساحت اثر که است معتقد نیز (1004) کیتی .است حوضه مساحت تأثیر تحت بیشتر سیالب

 اساالمیان  (؛1004) همکااران  و 0پریدا نتایج با کمابیش نتیجه این .است بیشتر باال هایبازگشت دوره با سیالب برای

 بارآورد  بارای  مناساب  پارامترهاای  مثاباة به را حوضه شیب و مساحت که (0774) لوچیا و نوتا (؛1949) همکاران و

   دارد. همخوانی ،اند کرده انتخاب سیالب

 بازگشات  دورة باا  ساالیانه  توسّا  م باار   و مسااحت  پارامترهای داریمعنی سطح SPSS افزار از نرم استفاده با 

 دسات باه  %00و  %00 ترتیاب باه  مقدار آن ؛ ورسید اثبا  به چندگانه یخطّ رگرسیون رو  در )خروجی( ها البیس

 ربیشات  درگفتاه شاود کاه     اسات  الزم .اسات  سایالبی  دبای  و انتخاابی  پارامترهاای  بین قوی ارتباط بیانگر آمد که

 منظاور  به است. شده گرفته کارهب سیالب برآورد برای مؤثّر پارامتر مثابةبه حوضه مساحت ،گرفتهصور  های پژوهش

 داد کاه  نشاان  حاص  نتایج د.ش استفاده Hyfa افزار نرم از استفاده با براز  نیکویی از آزمون البیو س فراوانی تحلی 

 (،1908) هناربخش  هاای پاژوهش  در که است مطالعه مورد منطقة برای غالب توزی  پارامتری سه نرمال لوگ توزی 

در  برتار  توزی  مثابةبه را توزی  این (1901) عامله احمدی و (0770) 9هال و یگجین ،(1940) همکاران و سرمدیان

 در عاما   نیترماؤثّر  و نیتر مهم برنامه خروجی هایمدل در نهایتدر دادند. قرار استفاده مورد سیالب فراوانی  یتحل

   .است مساحت مختلف هایبازگشت دوره در سیالب

 باار   و مسااحت  سااله پانج  بازگشات  ةدر دور هساتند.  ماؤثّر  آبراهه تراکم و مساحت ،سالهدوبازگشت  ةدور در 

 و ساطوح  ساعته 08 بار  اصلی، هةآبرا شیب سالیانه، بار  مساحت، ،سالهده دورة در .است عام  نیتر مهم سالیانه

                                                                                                                                                                          
 صور  لگاریتمی است. وابسته به ریّرهای مستق  و متغکه ارتباط بین متغیّ استای ی چندگانهبراز  مدل رگرسیون خطّ هدفدر این بخش  -1

2- Parida 

3- Jingyi & Hall 
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 باار   و مساحت ،سالهبیست بازگشت ةدر دور .هستند عوام  نیتر مهم بیترتبه توسّ م نفوذپذیری با شناسی زمین

 باا  شناسای  زماین  ساطوح  و سالیانه بار  مساحت، ،ساله 00 بازگشت ةدر دور .هستند عوام  نیرگذارتریتأث سالیانه

 ساطوح  ساالیانه،  باار   مسااحت، سااله،  پنجااه   هاای بازگشات  دوره در .هساتند  عواما   نیتار  مهم کم نفوذپذیری

 ،سااله  177و  00 هایبازگشت دوره و در هستند عوام  نیرگذارتریتأث آبراهه و تراکم کم نفوذپذیری با شناسی زمین

 هساتند؛  سایالب  در تأثیرگاذار  عواما   نیتار  مهام  زیاد نفوذپذیری با شناسی زمین و سطوح سالیانه بار  مساحت،

 البیدر سا  هاا  آن تأثیرگاذارترین  و عواما   ترین مهم ترتیبهب شناسی زمین سطوح و سالیانه بار  مساحت، بنابراین

   .هستند

بسایار مهام    ژئومورفولاوژی  ازنظار  وهام  هیادرولوژی  ازنظار  هام  خش  و نیمه خش  نواحی در سطحی جریان 

 رودهاا خشاکه  و هاا آبراهاه  در سایالبی  تیماوقّ  جریان وجود خش  مهیو ن خش  مناطق بارز های ویژگی از .هستند

 رساوبا   هاا، افکناه مخروطاه  پاایکوهی،  اراضای  نظیار  هاایی مکان در مناطقی چنین در یجمعیّت مراکز بیشتر است.

 آبخیاز  هاای حوضاه  از خروجی سیالبی بمخرّ هایدبی معرض در ؛ بنابرایناندگرفته قرار آبرفتی هایدشت و ضخیم

 تارین  مهم به دستیابی و شناسایی نوشتار پیش رو انجام از هدف شد، گفته کهچنان .هستند خود باالدست کوهستانِی

 باا  بایاد  سایالب  مادیریت  در اسات.  گاماسایاب  حوضة آبخیز در سیالبی هایدبی دیو تشد بروز در رگذاریتأث عوام 

 باه  حوضاه  ةکنند اداره و گیرندهتصمیم کارشناسان نظرهای داشتنملحوظ و با وخا  آب مدیریت یها و رو  اعمال

 کاما   طاور  باه  تاوان  ینما  است اینکه ممسلّ آنچه یافت. دست سیالبی هایدبی فیو تخف کاهش یعنی نهایی، هدف

 را سایالبی  هاای دبی شدّ و  تکرار آبخیز هایحوضه سطح در اقداماتی یریکارگ به با توانمی ولی کرد، محو را سی 

 هاای  ویژگای  و جریاان  یو دب هاآبراهه شبکة وضعیّت شناخت با کرد. کم زیادی حدّ تا وارده خسارا  از و داد کاهش

 باالدسات  در خااکریز  مکان ساماندهی و اجرا طریق از سکونتی مراکز سازیایمن برای ریزیبرنامه حوضه مورفومتری

   پذیرد. صور  باید سیالبی یها انیجر تبدی  و انحراف منظور به آن در آبخیزداری عملیا  اجرای و

 و حاضار  شارای   در آن یامادها یپ و سای   با ساز  زندگی، جز ایچاره که موضوع این پذیر  نخست نگاه در 

 در زیاادی  ماوارد  درعما   ولی ؛رسد یم نظربه ساده موضوعی مناطقی چنین ساکنین برای ندارد، وجود آینده در نیز

 از بسایاری  بار  یافتاه جریاان  روانااب  و سایالب  یاثرگذار زیرا دهند.می قرار تأثیر تحت آن راو  دهکر دخالت امر این

 رنادگان یگ میتصام  مقابا  در را هام باه  مربوط مشکال  از یسردرگم کالف رفته هم یرو واست  هیافت نمود ساختارها

 یریخطرپاذ  براسااس  هاا  یکااربر  تعریاف  و سارزمین  آماایش  هاای برناماه  اجرای خصوص این در که .دهد یم قرار

 مادّ نظار   و علمای  محاسابا   بار  یو مبتنا  روشن دیدی با توانمی شدهارائه مطالب به توجّه با است. ممسلّ ضرورتی

 ایان  کاه  نحویبه یافت. دست آن بر مؤثّر و عوام  حوضة آبخیز هیدرولوژی وضعیّت از مهندسی مفروضا  قراردادن

 و عمرانای  هاای پاروژه  اجارای  در کاه  دهاد مای  را ییو تواناا  امکاان  این مدیریتی گیرانمیو تصم ریزانبرنامه به امر

   دهند. قرار مدّ نظر سطحی هایآب حرکت سیستم مبحث در ویژه به را موارد همة ای توسعه

 هاای  ویژگای  از یکای  و شاده  واقا   خشا   نیماه  ییوهاوا  آب منطقاة  در اینکاه  به توجّه با نیز گاماسیاب ةحوض 

 نیاز  رودخانة گاماسایاب  که است هارودخانه بودنطغیانی ایران ازجمله خش  مهیو ن خش  مناطق آبریز های حوضه

 طاور  باه  هاا  آن از تعدادی که افتد یم اتّفاق حوزه این در حداکثر یها یدب چندگاهی از هر نیست، مستثنی امر این از

و  اسات  شاده  ثبات  مکعاب  متار  077 از بایش  هایدبی ،48 ،90 ،98 ،09 ،80 هایسال در است. شده آورده مثال

 ایان  بااال  ةشاد  ثبات  آمارهای به توجّه با است. افتاده اتّفاق نیز متر 1977 از بیش حداکثر دبی 09 سال در نیهمچن

 تابساتان  فص  در است. شده ثبت بهار و زمستان فصول در نیز ها البیس بیشترین که است سیالبی ایحوضه حوضه،

 باه  تبادی   صاحنه  چمچمال دشت ورودی از باال ةرودخان ها سال ربیشت و در رسیده، خود حداق  به باال رودخانة آب
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   .شود یم و خش  شده فصلی رودخانة

 آب بارای  ماردم  روساتاها  از بعضای  در صاحنه،  چمچماال  دشات  در زیرزمینای  یهاا  آب سطح افت به توجّه با 

 باوده  آن شاهد مورد چندین در 01 تابستان در نگارنده که امری .شوند یم مشک  دچار شانیها دام و خود آشامیدنی

 همچناین  و دهکر ایجاد یرسان آب کانال کیلومتر 107 از بیش دولت چمچمال دشت در که است حالی در این .است

 فصا   درعما   اامّا  شاده  احادا   باوده  کشااورزی  هاای زمین بر رودخانه آب کردن مسلّ برای منطقه در نیز بند دو

 ایان  در مشاکالتی  چنین تکرار از جلوگیری برای ،شود یم خش  رودخانه منطقه این در ؛استالزم  آبیاری تابستان،

 هاا  البیمهاار سا  افازون بار    ،رودخانة گاماسایاب  روی بر سد ایجاد ضرور  .رسد یم نظربه ضروری سد ایجاد حوضه

 .دشو یم نیز رودخانه آبی بیالن تنظیم باعث

 گيرينتيجه

 مختلاف  هاای بازگشات  دوره در سایالب  در عاما   نیترمؤثّر و ترین مهم داد نشان نوشتار پیش رو نتایج یکلّ طور به

 و عواما   تارین  مهام  بیا ترتباه  شناسای  زماین  ساطوح  و ساالیانه  باار   مساحت،افزون بر  و است حوضه مساحت

 باا  ساالیانه  توسّا  م بار  و مساحت پارامترهای داریمعنی سطح همچنین ؛ندهست البیدر س ها آن گذارترینتأثیر

و  %00 ترتیاب  باه  مقادار آن  ؛ ورسید اثبا به چندگانه یخطّ رگرسیون رو  در )خروجی( ها البیس بازگشت دورة

 پاژوهش  اهاداف  از دیگار  یکی .است سیالبی دبی و انتخابی پارامترهای بین قوی ارتباط بیانگر آمد که دستبه 00%

  یا در تحل برتار  توزیا   مثاباة به پارامتری سه نرمال لوگ توزی  داد نشان نتایج که بود سیالب فراوانی تحلی حاضر 

 .است سیالب فراوانی

 منابع

و نروفازي؛ شبكه عصبي مصينوعي   يها از روشسيالب با استفاده  يا منطقهتحليل ( 1901) ؛علیرضاا  عامله؛احمدی 

ناماة  ، پایاان ياريي و بّتبير اسيتان چهارمحيال     ديتأككارون شمالي با  ةدر حوزي چندگانه خطّ ونيرگرس

 دانشگاه شهرکرد. ،علی احمدی عامله و افشین هنربخش :استاد راهنما ارشد،کارشناسی

 انتشارا  ارکان، اصفهان. ،لچاپ اوّ ،تحليل فراواني سيل( 1941اسالمیان سیدسعید؛ سلطانی کوپائی؛ سعید؛ )

 ةحوضي حوضه )مطالعة ميوردي   يايخ ليس شدّتآبّيا در  يها حوضهتعيي  نقش زير( 1947خسروشاهی محمد؛ )

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران. بهرام ثقفیان،، استاد راهنما: دکتر دکتری رسالةآبّيا دماوند(، 

كيارون   حوضة آبّييا خياي در  بندي پتانسيل سيل اي سيالب و پهنه تحليل فراواني منطقه( 1944ذوقی، مهرداد ) 

 ارشد، دانشگاه شهرکرد.نامة کارشناسی ، پایانو بّتياري( چهارمحالشمالي )با تأكيد بر استان 

جریان سیالب حوضه آبریاز رودخاناه جااجرود باا      یساز مدل( 1907پور، مهدی )الهد؛ فیضمقدم، حسین؛ اصغری، صیارضایی

 .199-109 .(، ص 97) 0دوره جدید،  فصلنامة انجم  جغرافياي ايراناستفاده از رگرسیون چند متغیّره، 

جیرفات باا    منطقاة خیازی   یسا  زیآناال  (؛1940) رضا ،الدین؛ مدرسسیدجمال ،الدینخواجه ؛دیسعی، سلطانعلی؛  ،سرحدی

 .97-99(، ص . 9) 0، آبّياداري ايران يو مهندسعلوم  ةمجلّاستفاده از مدل دبی آستانه، 

هاای شابکه   ( مقایساة رو  1940)اله؛ محمدعساکری، حساین؛ اکبارزاده، علای     زاده مهرجردی، روحسرمدیان، فریدون؛ تقی

ماوردی: اساتان گلساتان(،     )مطالعاة بینی برخی خصوصایا  خاا    ه در پیشتغیّرعصبی؛ نروفازی و رگرسیون چندم

 .011-007(، ص . 0) 81 ايران، وخا  آبمجلّة تحقيقات 

 یهاا  یبار دبا  ( بررسای نقاش عواما  فیزیوگرافیا  حوضاه      1940نژاد، قاریرقلی )سلیمانی، کریم؛ یوسفی، عبدالرضا؛ کوچ 

 و منيابع مجلّة علوم كشياورزي  ای سیالب، ارائة مدل منطقه منظور بههای گرگانرود زیرحوضهای در حداکثر لحظه
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 .191-108(، ص . 8) 17، طبيعي

و لزوم رعایت ایان محادوده در   ی ا ماهوارهی رقومی ها داده( تعیین محدوده طبیعی نهاوند با استفاده از 1904سیاو  )شایان، 

 .07-171(، ص . 1) 1، فرهنگان فصلنامة ،ای های منطقهریزیبرنامه

هاای میادانی ژئومورفولوژیا  و    هاا و پاژوهش  ای مناساب بارای آماوز    ( حوضة گاماسایاب؛ حوضاه  1900شایان، سیاو  )

 .199-189(، ص . 09، )جغرافياييفصلنامة تحقيقات هیدرولوژی ، 

(، صا .  89) هاي جغرافيايي،پژوهشگاماسیاب،  ةافکنه حوضهای ژئومورفولوژی  مخروطه( ویژگی1940شایان، سیاو  )

119-00. 

 مشهد. ،انتشارا  دانشگاه فردوسی ،هفتم چاپ بیست و ،اصول هيدرولوژي كاربردي (1940علیزاده، امین )

هندسی آبخیزهاا بار    یژگیوبرخی  ریتأث یبررس (؛1949خدری، محمود؛ غفاری، علیرضا؛ حاتمی، حمید )غیاثی، نجفقلی؛ عرب

-17(، صا .  90) 10 ،در منابع طبيعيي  يو سازندگپژوهش  ،مختلف با دورة برگشت یا لحظهحداکثر  ها البیس

0. 

 .انتشارا  دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ،؛ چاپ اولهيدرولوژي پيشرفته( 1948نژاد، شهاب )کارآموز، محمد؛ عراقی

دانشاگاه تربیات مادرس     ارشاد کارشناسای  ةناما  انیپا ،اي سيالب در خراسانتحليل منطقه( 1900معاون هاشمی، احمد )

 .تهران

 ، انتشارا  دانشگاه تهران.0، جلد هيدرولوژي كاربردي( 1948مهدوی محمد )
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، ژئومورفوليوژي  يهيا  يژگي يوبه  توجّههاي دينور با زيرحوضه يها رواناببررسي تطبيقي ( 1949همایونی، صدیقه )

 دانشگاه رازی. ،ارشدکارشناسی ةنامپایان
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