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مقایسه روشهای تحلیل منطقهای برآورد دبی پیک سیل
(مطالعه موردی :حوزههای اصفهان -سیرجان و دشت یزد -اردکان)
 مژده محمدی خشویی*؛ دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه یزد ،ایران.
 حسین ملکینژاد؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی دانشگاه یزد ،ایران.
 محمدتقی دستورانی؛ دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ،ایران.
چکیده
کمبود ایستگاههای آب سنجی ،کوتاهی دوره آماری و عدم دقت در برآوردهای ایستگاهی ،مهمترین مشکالت در برآورد تناوب سیل در
منطقۀ مورد مطالعه است که استفاده از روشهای منطقهای را ناگزیر میسازد .روش تحلیل منطقهای یک روش کارآمد بررای بررآورد
دبی سیل در مناطق فاقد داده یا دارای آمار کوتاه مدت میباشد .این روش متکی به ویژگیهای فیزیکی و اقلیمری وروزههرای آبییرز
بوده و از روابط آماری در بررسی دادههای مشاهداتی جریان استفاده میکند .تحلیل منطقهای سیالب دارای روشهای متعددی اسرت
که انتیاب هر کدام از این روشها در هر منطقه ،بستگی به شرایط اقلیمی منطقه ،تعداد و نوع داده و همچنرین دوره بازگشرت مرورد
انتظار دارد .هدف از پژوهش واضر ،مقایسۀ کارایی چهار روش تحلیل منطقهای هیبرید ،گشتاور خطی ،رگرسیون چنردمتییره و روش
 CCAدر برآورد دبی پیک ووزه اصفهان -سیرجان و دشت یزد -اردکان است .به این منظرور تعرداد  16ایسرتگاه آبسرنجی منطقره
انتیاب و دبی وداکثر لحظهای آنها استیراج شد .از نتایج روش هیبرید و رگرسیون چندمتییره که قربالا در منطقرۀ مطالعراتی و برا
همین منظور انجام شده بود نیز استفاده گردید و مقایسه چهار روش با یکدیگر از طریق دو آماره  RRMSEو میانگین خطرای مطلرق
( )MAEانجام یافت .نتایج نشان داد که روش  CCAبه نسبت سایر روشها از مقادیر خطای کمتری برخوردار بوده و مناسبتر اسرت.
برتری روش  CCAدر تمام دوره برگشتها قابل توجه میباشد و روش رگرسیون چندمتییره در گزینۀ بعردی تحلیرل منطقرهای قررار
دارد.
کلید واژگان :هیبرید ،گشتاورهای خطی ،رگرسیون چندمتییره ،تحلیل فراوانی منطقهای سیل ،روش .CCA
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 .1مقدمه
مطالعۀ منابع آبی در هر منطقه یکی از ضرروریات مهرم
در برنامهریزیهای توسعه اقتصادی و اجتمراعی جوامرع بره
شمار میرود .تحلیل فراوانری سریل معمرو ا بررای بررآورد
مقادیر سیل با دوره برگشرتهرای میتلرد در پررو ههرای
کنترل سیل و طراوی سازههای مربرو بره آنهرا صرورت
میگیرد .در عمل ،تحلیل فراوانی در ووزههرای دارای آمرار
کافی با برازش چند تابع نظری به سریهای وداکثر سا نه
جریان انجام میشود .اما مشکل عمده ،عدم وجود دادههای
جریان و کوتاهی طول دوره آماری در مناطق مورد مطالعره
است .راه ول این مشکل تحلیرل منطقرهای اسرت .تحلیرل
منطقهای سیل که به منظور تعمیم نتایج واصل از تحلیرل
فراوانی نقطهای به یک ناویه مورد استفاده قرار مریگیرنرد،
معمو ا بر اساس شباهت عوامل مؤثر بر بروز سریل صرورت
میگیرد .در طول دو دهه اخیر ترالشهرای زیرادی جهرت
تحلیل و توسعه روشهای منطقهای صورت گرفته است که
متأسفانه در وال واضر هیچ روشی به صورت جهانی مرورد
قبول واقع نشده است .به طور کلی از مهمتررین روشهرای
تحلیل منطقهای سیالب میتوان به روش رگرسریون چنرد
متییره [ ،]13،14روش شبکههای مربعی [ ،]16منطقه اثرر
[ ،]5شرراخس سرریل [ ،]12،11،27هیبریررد [،]14،15،21
تحلیل مؤلفههای اصرلی [ ]26و روش همبسرتگی متعرارف
[ ]20،14اشاره کرد .در میان روشهای تحلیرل منطقرهای،
روش شاخس سیل جزء پیشگامان روشهای منطقرهای بره
وساب میآید ،این روش در سال  1960توسط دالریمپرل1
ارائه شد .در سال  ،1989برای اولین برار روش همبسرتگی
متعارف )CCA( 2توسط کاوادیاس 3جهت تیمرین مقرادیر
ماکزیمم سا نه سیل در استان نیوفوندلنرد کانرادا اسرتفاده
گردید .سرپ روش  CCAجهرت تعیرین منراطق همگرن
توسعه داده شد و از آن برای منطقهای کرردن جریرانهرای
سیل استفاده شد [ .]2،4با استفاده از این تکنیک دبیهرای
پیک و وجم آنها در بیرش شرمالی اسرتان کبرک کانرادا
بهدست آمد [ .]20سپ از روش  CCAبررای پریشبینری

استفاده شد [ ]10و اخیراا کاربرد این روش در پدیردههرای
النینو است .برخالف ویژگیهای برجستهای که ایرن روش
دارد ولی کمتر در هیدرولو ی و منابع آب بره کرار مریرود
[1 .]16سپ 2روش3گشتاورهای خطی 4توسط هاسرکین 5
در سال  ،1990به صورت کنونی ارائه شد .مطالعات بسیاری
در زمینه روش گشتاورهای خطی در دنیا انجام شده اسرت
[ .]22،3،23،9،7سپ در سال  ،1992روش هیبرید برای
اولین بار برای مطالعۀ روابط منطقرهای سریالب در جنروب
غربی ایا ت متحده به کار گرفته شد .این روش برای غلبره
بر مشکالت موجود در مناطق خشرک از قبیرل سرالهرای
خشک و کمبود آمرار ارائره شرده اسرت .ایرن روش ضرمن
استفاده از کلیه دادهها به دلیل برازش توزیعهای آماری بره
دادههای ترکیبری ،دقرت بیشرتری دارد .هردف از پرژوهش
واضر مقایسه عملکرد چهار روش تحلیل منطقرهای شرامل
روشهای هیبرید ،گشتاورهای خطی ،رگرسیون چندمتییره
و همبستگی متعارف مریباشرد .از مطالعراتی کره پیرامرون
عملکرد روش های تحلیرل منطقرهای صرورت گرفتره تنهرا
مطالعه  ،]6[ GREHYSاکثر روشهای تحلیل منطقهای را
مورد بررسی قرار داده است .در ارتبرا برا مطالعرات انجرام
گرفته در ایران میتوان به موارد زیرر اشراره نمرود .بررسری
روش هیبرید و شاخس سریل در وروزه کرخره نشران داد،
روش هیبریررد نسرربت برره روش شرراخس سرریل در تمررامی
دورهبرگشتها دقت کمترری دارد و روش هیبریرد تنهرا در
ووزههای با مساوت کم و با دوره برگشرت  50سرال قابرل
بررسی است [ .]18نتایج واصل از بررسری و مقایسره سره
روش تحلیل منطقهای هیبرید ،شاخس سریل و رگرسریون
چندمتییره نشان داد که مدل هیبرید دارای بیشترین دقت
در برآوردهای با دوره برگشتهای کوتاهمردت اسرت [.]25
در تحقیقی دیگر ،روش منطقرهای رگرسریون چنردمتییرره
برای تیمین مقادیر چندکهای سیالب مناسرب تشرییس
1-Dalerymple
)2-Canonical Correlation Analysis(CCA
3- Cavadias
4-Linear Moment
5-Hosking
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داده شد ،چرا که این روش در مقایسه برا دو روش شراخس
سیل و هیبرید از عملکررد بهترری برخروردار اسرت و روش
هیبرید در دوره برگشرتهرای پرایین (کمترر از  50سرال)
کارایی بیشتری نسبت به روش شاخس سیل از خود نشران
میدهد [ .]1همچنین ،بررسی روشهای برآورد دبی اوج در
قالب تحلیل منطقهای (روش هیبرید ،رگرسیون چندمتییره
و گشتاورهای خطی) در ووزههای کرم داده نشران داد کره
برای دوره برگشرتهرای کوتراه (کمترر از  10سرال) روش
رگرسیون چندمتییره و سپ روش هیبرید نسبت به روش
گشتاورهای خطی برتری دارد .اما برای دوره برگشرتهرای
با تر (بیشتر از  25سال) روش گشتاورهای خطی مناسبتر
میباشد [ .]14با توجه به آنچه گفته شد ،تحقیقات زیرادی
در ارتبا با روشهای تحلیل منطقهای انجرام شرده اسرت
ولی تا کنون مقایسهای بره منظرور بررسری عملکررد چهرار
روش تحلیررل منطقررهای هیبریررد ،گشررتاورهای خطرری،
رگرسرریون چنرردمتییره و  CCAدر منطقرره مررورد مطالعرره
صورت نگرفته است .از این رو این تحقیق با هردف مقایسره
عملکرد چهار روش مذکور به اجرا در آمده است ،بره عرالوه

روش  CCAنیررز برره عنرروان یکرری از روشهررای تحلیررل
منطقهای مورد نظر به صرورت جرامعترر نسربت بره سرایر
روشها بیان شده ،چرا که این روش بررخالف ویژگریهرای
برجستهای که دارد کمتر در هیدرولو ی و منابع آب به کرار
گرفته شده است .به طور کلری از ذکرر جزئیرات روشهرای
مورد اسرتفاده (بره جرزء روش  )CCAصررف نظرر شرده و
بیشترین تأکید بر روی مقایسه و بررسی کارایی هر یرک در
تحلیل منطقهای سیالب میباشد.

 .2روششناسی تحقیق
پژوهش واضر از سه بیرش اصرلی تشرکیل شرده کره
شامل :شامل آماده سازی دادهها و بررسی همگنری منطقرۀ
مورد مطالعه ،بیش دوم ،شامل برآورد چندکهای سریالب
با اسرتفاده از روشهرای رگرسریون چنردمتییره ،هیبریرد،
گشتاور خطی و همبستگی متعارف میباشد و بیرش سروم
که ،به ارزیابی عملکرد چهار روش تحلیل منطقهای توسرط
آمارههای  RRMSEو  MAEپرداخته است.

شکل .1موقعیت ایستگاههای آبسنجی منطقه
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ورروزههررای مررورد مطالعرره در ایررن پررژوهش شررامل،
ووزههای اصفهان -سیرجان و دشت یزد -اردکران اسرت.
ووزۀ اصفهان -سیرجان یا ووزۀ باتالق گراوخونی و کرویر
سیرجان ،از جمله زیر ووزههای بزرگ مرکزی ایران است.
مساوت این ووزه  99300کیلرومتر مربرع و خرود بره 2
زیرووزۀ اصلی زاینده رود و ابرقو -سیرجان با وسعتهرای
به ترتیب  41521و  57779کیلرومتر مربرع تقسریم مری
شرررود .وررروزۀ دشرررت یرررزد -اردکررران برررا مسررراوت
1995/07کیلومتر مربع در بیش شمالی استان یزد واقرع
شده است .ووزۀ زایندهرود دارای اقلیم فراخشک تا بسیار
مرطوب ،ووزه ابرقو -سریرجان دارای اقلیمری برا ویژگری
بارنردگی کم،دامنررۀ نوسرران ورارتری کررم و برریش زیرراد و
خشک و ووزۀ دشت یزد -اردکان دارای اقلریم فراخشرک
است [ .]16شکل ( )1موقعیرت منطقره مرورد مطالعره را
نشان میدهد.

 .1.2آماده سازی داده و بررسی همگنی
در بیش اول ،تعرداد  16ایسرتگاه آبسرنجی منطقره
انتیراب و  17عامرل اقلیمری (متوسرط بارنردگی سررا نه،
وداکثر بارش  24ساعته و متوسط درجه ورارت سا نه)،
فیزیکی (طول و عرض جیرافیایی ،مساوت ،شریب ،طرول
آبراهۀ اصلی ،ضریب گراولیوس ،قطر دایرۀ معادل ،ترراکم
زهکشی ،کاربریاراضی ،زمرانتمرکرز و شریب متوسرط) و
هیدرولو یکی (متوسرط دبری سرا نه و ورداکثر سریالب
سا نه با دوره بازگشت  50 ،25 ،10 ،5 ،2و  100سراله)
از ایستگاههای آبسنجی منطقۀ مرورد مطالعره اسرتیراج
گردید که به طور خالصه در جدول ( )1آورده شده اسرت.
هدف از تحلیل منطقهای سیالب تیمین مقادیر جریران و
تناوب وقوع آن در یک منطقه است .وابسته برودن مکرانی
داده های سیالب ،خطای بررآورد چنردکهرای سریالب را
افزایش میدهد ولی میزان ایرن افرزایش کمترر از اریبری
است که به خاطر ناهمگنی ناویه به چندکهرای سریالب
اعمال میشود [ .]19در کلیه روشهای تحلیل منطقرهای
سیالب ابتدا بایستی مهمترین عوامل مرؤثر برر سریالب را

مشیس و سپ بره دسرتهبنردی وروزه بره دو یرا چنرد
منطقه همگن اقدام نمرود کره از نظرر خصوصریات تولیرد
سیل و به طور کلری خصوصریات هیردرولو یکی شرباهت
بیشتری دارند .از آنجایی که تعداد پارامترهرا بسریار زیراد
میباشند جهت کاهش تعرداد آنهرا از تکنیرک تجزیره و
تحلیل عاملی استفاده شد تا مهمترین پارامترها شناسرایی
شوند بررای انجرام تجزیره و تحلیرل عراملی از نررم افرزار
 Minitab .14استفاده گردیرد .در طری تجزیره و تحلیرل
عاملی مشیس شد که اطالعات با اختصاص دادن وول 4
محور می توانند خالصه شوند .دلیل بر  4محور ،با برودن
ریشۀ پنهان ماتری همبستگی بیش از یک است .در این
روش هر چقدر مقردار همبسرتگی داخلری برین متییرهرا
نزدیکتر باشد تعداد عاملهای پدید آمرده کمترر خواهرد
بود .بنابراین از بین  17پارامتر مذکور ،چهار مؤلفه اصرلی
که در مجموع  86/7درصد از واریران داده هرا را تبیرین
میکنند بهعنوان مهمترین متییرهرای تأثیرگرذار در نظرر
گرفترره شرردند (جرردول  .)2مسرراوت ( ،)Aطررول آبراهرره
اصررلی( ،)Lمتوسررط بارنرردگی سررا نه ( )Paو بررارش 24
ساعته ( )P24بهعنوان فاکتورهای اصلی مورد بررسری قررار
گرفتند(جدول  .)1پ از تعیین عوامل مؤثر برر سریالب،
به منظور تحلیل منطقهای بایستی ووزۀ مرورد مطالعره را
به مناطق همگن تقسیم نمود .نتایج تحلیل منطقرهای ،در
صورتی معتبر خواهد بود که منطقۀ مورد بررسری همگرن
باشد .با تقسریم منطقره بره نرواوی همگرن ،از دادههرای
ایستگاههای موجود با دقت بیشتری مریتروان در منراطق
فاقد داده یا دارای آمار کوتاه مدت در هر منطقره همگرن
استفاده نمرود .روش هرای میتلفری بررای تعیرین نرواوی
همگن وجود دارد .در این تحقیرق از سره روش همگنری،
شررامل روش آنررالیز خوشررهای برره روش خوشررهبنرردی
وارد ،]14[1گشرررتاور خطررری[ ]16و روش ]20،4[ CCA
استفاده شده است که دقت هر کدام برا اسرتفاده از معیرار
 RMSEدر ادامه بررسی گردید.

1-Ward’s Cluster

519

مقایسه روشهای تحلیل منطقهای برآورد دبی پیک سیل

جدول .1موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای ایستگاههای آبسنجی منتخب
مشیصات جیرافیایی
طول

عرض

A
( ) km 2

L
((km

P24
mm

Pa
mm

ََ32◦ 28

430

32/75

94/82

1494/48

1917/5

66/5

57/52

568/66

ردید

کدایستگاه

نام ایستگاه

1

42-001

چهلگرد

َ50◦ 07

2

42-003

قلعه شاهرخ

َ50◦ 28

َ32◦ 39

3

42-005

اسکندری

◦

َ50 26

◦

َ32 49

1600

4

42-009

زمانیان

◦

َ50 54

◦

َ32 30

5766

◦

◦

58/83

41/5

43/82

130/5

421/43
472/61

5

42-029

بندپایین

َ54 05

َ29 55

1011/5

35

43/16

276/42

6

42-035

دره در

َ50◦ 17

َ32◦ 45

32

9/25

92/56

1474/1

7

42-039

تاجو مدوار

◦

َ55 11

◦

َ30 20

47/7

8

42-047

مندرجان

◦

َ50 39

◦

َ32 47

119/5

◦

◦

47/24

14

46/06

16/5

363/93
432/29

9

42-061

آبدرمیان

َ55 17

َ30 15

46/3

12/75

46/23

356/18

10

42-063

رمرزج

َ58◦ 08

َ29◦ 22

120

7

28/36

152/43

11

42-065

سوچ

◦

َ56 15

◦

َ29 18

21/02

12

42-101

کرخنگان

◦

َ53 58

◦

َ30 09

9/1

◦

◦

31/97

25/25

54/87

5/5

243/26
405/11

13

46-051

باغستان

َ54 07

َ31 36

66/22

12/7

54/2

338/45

14

46-061

طزرجان

َ54◦ 11

َ31◦ 35

29/85

8/2

40/82

245/61

15

46-063

دره

◦

َ54 13

◦

َ31 32

52/57

16

46-101

فیرآباد

◦

◦

205/2

َ54 15

َ31 37

56/5

16

25/14

24/5

366/41
140

جدول .2مقادیر ریشه پنهان ماتریس همبستگی
محور

ریشه پنهان

درصد پراش

درصد تجمعی پراش

1

5/13

33/7

33/7

2

4/03

27

60/7

3

2/45

16/4

77/1

4

1/081

9/6

86/7

 .2.2تحلیل فراوانی منطقهای سیالب
در پژوهش واضر از چهرار روش تحلیرلفراوانریسریل
شامل رگرسیون چندمتییره ،هیبرید ،گشتاورهای خطی و
همبستگی متعارف استفاده و چندکهای سریالب بررآورد
میشوند.

 .1.2.2روش رگرسیون چندمتغیره
روش رگرسیون چندمتییره از جمله روشهای سرنتی

در تحلیل منطقهای سیل به وساب میآید .در ایرن روش
یررک رابطررۀ ترروانی بررین  2یررا چنررد پررارامتر فیزیکرری و
هیدرواقلیمی ووزه برهعنروان متییرهرای مسرتقل و دبری
پیک جریان بهعنوان متییر وابسته به دست میآید (رابطه
 )1که میزان دقت رابطه به مقدار ضرریب همبسرتگی ()r
بستگی دارد [.]14
() 1

QT   Aa Bb C c ... M m
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 .2.2.2روش هیبرید
روش هیبرید یکی از روشهای تحلیل منطقرهای اسرت
که بر اساس روش ایستگاه-سال مریباشرد .مردل اسرتفاده
شده در روش هیبرید مثل انواع مدلهایی که در روشهای
میتلد تحلیرل منطقرهای سریل مرورد اسرتفاده اسرت بره
صورت رابطه ( )1بوده که در آن  αمقداری ثابرت Qt ،دبری
برا دوره بازگشررت معررین و  B ،Aو  Cپارامترهررای مسررتقل
ووزه و  b ،aو  cمؤلفههای رگرسیون میباشند .مهمتررین
مزایای روش هیبرید در مقایسه با سایر روشهرای معمرول
عبارت است از-1 :ایرن روش تمرامی دادههرای مشراهدهای
موجود در سطح اعتماد مرورد نظرر را مرورد اسرتفاده قررار
مرریدهررد-2 .بررا ترکیررب دادههررای مشرراهده شررده در
ایستگاههای همگن یک آمار طو نیمدت به دست مریآیرد
که برازش توزیعهای آماری برا آن بهترر انجرام گرفتره و از
دقت بیشتری برخوردار اسرت-3 .اسرتفاده از طرول آمراری
بلندمدت ،نیاز به برونیرابی روابرط بره دسرت آمرده بررای
برآورد دبیهای نادر مثرل  100سراله را برطررف مریکنرد.
-4تأثیر قضراوتهرای شیصری در تطبیرق روابرط فروق برا
مقررادیر مشرراهده شررده برره وررداقل مرریرسررد [ .]15روش
هیبرید شامل دو بیش است که در بیش اول منطقۀ مورد
مطالعه برا اسرتفاده از روش تجزیره و تحلیرل عراملی و برر
اساس مهمترین پارامترهای ووزه به مناطق همگن تقسریم
و آمار سیالبهای اوج در هر طبقه با هم ترکیب میشروند.
در بیش دوم ،آمار دبریهرای اوج سرالیانه برر اسراس یرک
فاکتور تقریبی ،استاندارد میشوند و سپ در مرولۀ نهایی
فرآیند هیبرید ،عامل تقریبی استاندارد برر اسراس تکنیکری
مرکب از رگرسیون و تحلیل فراوانی سیل اصالح میشود.

 .3.2.2روش گشتاورهای خطی
روش گشتاورهای خطی از جمله روشهایی اسرت کره
برررای انتیرراب توزیررعهررای مناسررب آمرراری ،تیمررین
پارامترهررای توزیررع و منطقررهای کررردن برررای دادههررای
هواشناسی و هیردرولو یکی بره کرار مریرود .پارامترهرای
آماری که از روی گشتاورهای خطی بره دسرت مریآینرد،

میتوانند برای محاسبه دبی وداکثر با دوره بازگشتهرای
میتلررد از توزیررعهررای آمرراری میتلررد مررورد اسررتفاده
قرارگیرنررد .گشررتاورهررای خطرری و گشررتاورهای وزنرری
اوتمالی 1شربیه بره گشرتاورهای عرادی هسرتند کره بره
صررورت خالصرره توزیررعهررای تئرروریکی اوتمررالی برررای
نمونه های مشاهداتی تعرید میشرود .گشرتاورهای وزنری
اوتمالی را میتوان به صورت رابطۀ ( )2نمایش داد [:]16
() 2

 r  EX F ( X ) r 

که در آن ) F(Xتابع توزیع تجمعی ( )cdfبررای  xو
)X(Fمعکوس تابع توزیع تجمعی از  xمحاسبه شده برای
اوتمال  Fو … r=0,1,2,یرک عردد صرحیح غیرر منفری
است که برای   0 ،r=0برابرر برا میرانگین توزیرع اسرت.
هاسکینک ( )1990گشتاورهای خطی را پیشنهاد کرد که
ترکیباتی خطی از گشتاورهای وزنی اوتمرالی اسرت .ایرن
ترکیبات عبارتند از:
() 3

1   0

() 4

 2  2 1   0

() 5

3  6 2  61   0

() 6

4  20  3  30  2  12 1   0

 1یا میانگین گشتاورهای خطری  ،معیراری از تمایرل
به مرکز و   2انحراف معیار گشرتاورهای خطری معیراری از
پراکندگی است .نسبت   2به  1یرا  بره عنروان ضرریب
تیییرات 2گشتاورهای خطی ،نسربت   3بره   2یرا  3بره
عنوان ضریب چولگی 3گشتاور خطی و نسبت   4به   2یرا
  4به عنوان ضریب کشیدگی خطی 4نامیده میشود [.]24
)1-Probability Weighted moment (PWM
)1- Linear coefficient of variation (L-CV
)2-Linear coefficient of Skewness (L-Cs
)3- Linear coefficient of Kurtosis (L-CK
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 f1, f 2 , ..., f pبردارهرررررررای ویرررررررژه مررررررراتری

 .4.2.2روش CCA

روش  ،CCAیررک روش آمرراری چنررد متییررره اسررت
کرره بررا اسررتفاده از زوج متییرهررای متعررارف و روابررط
میان آنها ،ایستگاههرای مشرابه بره ایسرتگاه فاقرد آمرار
را شناسررایی مرریکنررد .در ایررن روش ،دو متییررر جدیررد
برره دسررت مرریآیررد کرره دارای بیشررترین همبسررتگی
می باشند ،یکری ترکیرب خطری از متییرهرای وروزه (یرا
خصوصرریات فیزیرروگرافی) کرره برررای تمررامی ایسررتگاههررا
از جملرره ایسررتگاه فاقررد آمررار قابررل محاسرربه اسررت و
دیگررری ترکیررب خطرری از متییرهررای جریرران مرریباشررد
کرره برررای ایسررتگاه فاقررد آمررار بررا اسررتفاده از روابررط
رگرسرریونی بررین ایررن دو متییررر جدیررد قابررل محاسرربه
است .در اینجا ایسرتگاهی برا ایسرتگاه فاقرد آمرار تشرابه
دارد کرره مقرردار عررددی متییررر جریرران آن ایسررتگاه
نزدیررک برره ایسررتگاه فاقررد آمررار باشررد [ .]19برررای
اسرررتیراج ایرررن متییرهرررا نیررراز بررره  Xمتییرررر وررروزه
(مررراتری  ) N  pو  Yمتییرررر جریررران (مررراتری
 ) N  qداریرررم .روش  ،CCAتوابرررع خطررری برررین دو
مجموعرره از متییرهررای ( X1,…,Xpمتییرهررای ورروزه)
و ( Y1,…,Yqمتییرهرررای جریررران) را بررره گونرررهای
تولیررد مررینمایررد کرره ضررریب همبسررتگی بررین توابررع
متنرارر وروزه و جریران برره بیشرینه مقردار خرود برسررد
(  .) q  pترکیبررات خطرری (زوج متییررر متعررارف  kام)
بررررای متییرهرررای وررروزه ( )Ukو متییرهرررای جریررران
( )Vkعبارتند از [:]4
() 7

U k  ek XX X

() 8

Vk  f kYY Y

1/ 2

1/ 2

در اینجررا  12  22  ...   2pمقررادیر ویررژه مرتررب
شرررده بررررای مررراتری

    

1/ 2
XX

بردارهررررای ویررررژه مرررراتری

1

YX

YY

1/ 2

XY

XX

برررا

 e1, e2 ,..., e pبرررروده و

    

1/ 2

YY

1

XY

XX

1/ 2

YX

YY

مرریباشررد .از آنجررا کرره 
2
1

بزرگترررین مقرردار ویررژه مرریباشررد ،اولررین زوج متییررر
متعررارف ( )U1,V1دارای بیشررترین همبسررتگی برروده و
دومررررین زوج متییررررر متعررررارف ( )U2,V2از نظررررر
همبسررتگی در مرتبرره دوم قرررار دارنررد و در مقابررل بقیرره
زوج متییرهررای متعررارف در مقایسرره بررا دو زوج متییررر
متعرررارف اول دارای همبسرررتگی نررراچیزی مررریباشرررد
[ .]17برررای تعیررین ناویرره مربررو برره ایسررتگاه فاقررد
آمررار بررا اسررتفاده از روش  ،CCAاز رابطرره ماهررا نوبی
به شرکل رابطره ( )9و بررای ایسرتگاههرای دارای آمرار از
رابطررره ( )10اسرررتفاده مررریشرررود [ .]6کررره در آن U0
بررردار متییرهررای متعررارف ورروزه در ایسررتگاه هرردفV0 ،
بردار متییرهرای متعرارف جریران بررای ایسرتگاه هردف،
 I pمرراتری همررانی و  مرراتری قطررری از ضرررائب
همبستگی متعرارف مریباشرند .در مطالعرۀ واضرر بررای
تعیین ناویرۀ مربرو بره ایسرتگاه فاقرد آمرار ،از دو زوج
متییرررر متعرررارف اول ( )U1,V1و دوم ( )U2,V2اسرررتفاده
مرریگررردد .از آنجررایی کرره در ایسررتگاه فاقررد آمررار،
مشیصررههررای جریرران وجررود نرردارد مقرردار متییرهررای
متعرررارف جریررران  Vˆ1و  Vˆ2قابرررل محاسررربه نیسرررت.
جهت محاسربه مقردار  Vˆ1مریتروان از رابطره رگرسریون
خطی بین  U1و  V1اسرتفاده نمرود و بره همرین ترتیرب
مقرردار متییررر  Vˆ2را از رابطرره رگرسرریونی بررین  U2و
 V2بررررآورد نمرررود .سرررپ فاصرررله نقرررا دو متییرررر
متعررارف جریرران ( )V1,V2در ایسررتگاههررای میتلررد
نسررربت بررره نقطررره (  ) Vˆ1 ,Vˆ2در ایسرررتگاه فاقرررد آمرررار
محاسرربه شررده و برره ترتیررب صررعودی مرتررب مرریشررود.
این فاصله برا اسرتفاده از رابطره ( )9محاسربه مریگرردد
[.]6،21
() 9

2

,p

 V  ˆ U   
1

0

ˆ
ˆ


p

V  ˆ U  I
0

522

مرتع و آبییزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،70شماره  ،2تابستان 1396

V  V0  I p  ˆ ˆ  V  V0    2, p
1

()10

روش تجزیه و تحلیل عاملی مساوت ،طول آبراهه اصرلی،
وداکثر بارنردگی  24سراعته برا دوره بازگشرت  2سرال و
متوسط بارش سرا نه بره عنروان مهرمتررین و مرؤثرترین
پارامترها شناخته شدند که این عوامرل در مجمروع 86/7
درصد واریان را توجیه مینمودنرد .برا اسرتفاده از نترایج
تجزیه و تحلیل عاملی ،همگنی در منطقۀ مورد مطالعه به
روش خوشهبندی وارد تشییس داده شد .در این پژوهش
نتایج روش هیبرید و رگرسیون چندمتییرره کره قربالا در
منطقررۀ مطالعرراتی و بررا همررین منظررور انجررام شررده ،نیررز
استفاده گردید .بر پایه نتایج بره دسرت آمرده از تجزیره و
تحلیل عاملی ،برای دو روش هیبرید و رگرسریون خطری،
فرمولهای محاسبه دبی برای دوره برگشتهای  2ترا 50
سال برآورد گردید (جداول 3تا .)5
به این ترتیب ،سه مدل به دست آمد که شامل مدل،1
محاسرربه دبرری اوج توسررط مسرراوت ورروزه ( ،)Aمرردل،2
محاسبه دبی اوج توسط طول آبراههاصرلی( )Lو متوسرط
بارنرردگی سررا نه ( )Paو مرردل سرروم ،محاسرربه دبرری اوج
توسط طول آبراهه اصلی ( )Lو بارندگی  24ساعته ()P24
میباشد [ .]14در ادامه ،جهت تحلیل منطقرهای سریالب
با استفاده از روش گشتاورهای خطی ،ابتدا بایستی نسبت
گشتاورهای خطری (ضرریب تیییررات ،ضرریب چرولگی و
ضریب کشیدگی گشتاورهای خطی) بررای ایسرتگاه هرای
منطقررۀ مررورد مطالعرره محاسرربه گررردد .برره ایررن منظررور
برنامهای در محیط  MATLABنوشته شد.

 .3.2ارزیابی عملکرد روشهای تحلیل منطقهای
برره منظررور ارزیررابی عملکرررد چهررار روش تحلیررل
فراوانرری منطقررهای ،از دو معیررار  RRMSEو میررانگین
خطررای مطلررق ( )MAEاسررتفاده گردیررد .عررالوه بررر آن
از معیررار  RMSEنیررز برررای ارزیررابی روشهررای همگنرری
به کرار رفتره در ایرن پرژوهش اسرتفاده شرده اسرت کره
در روابط فروق Pi ،مقردار دبری پریش بینری شردهQi ،
مقدار دبی مشاهداتی میباشند.
 1 n  Q   P  2 
i

RRMSE     i
 n i 1  Qi   



()11

()12

n

 Pi

n

Q

i

MAE 

i 1

1 p
2 
RMSE    Qi   Pi  
 n i 1


()13

 .3نتایج
شر اصلی تحلیل منطقرهای ،همگرن برودن منطقرۀ
مورد مطالعه است که برای همگنبنردی ابتردا برا اعمرال

جدول .3فرمولهای استخراج شده جهت محاسبه دبی پیک توسط مساحت ( )Aبه روش هیبرید و رگرسیون خطی []14
R2

دوره بازگشت

روش هیبرید

روش رگرسیون خطی

2

Q2  41.09 A0.02

Q2  4.13 A0.33

0/8

5

Q5  47.5 A0.03

Q5  8.87 A0.26

0/78

0/82

10

Q10  60.5 A0.04

Q10  15.48 A0.22

0/7

0/75

25

Q25  100.6 A

Q25  34.67 A

0/59

0/61

50

Q50  147.9 A0.071

Q50  66.06 A0.16

0/5

0/52

0.04

0.18

هیبرید

رگرسیون خطی
0/83
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جدول .4فرمولهای استخراج شده جهت محاسبه دبی پیک توسط طول آبراهه اصلی ()L
و متوسط بارندگی ( )Paبه روش هیبرید و رگرسیون خطی []14

هیبرید

R2
رگرسیون خطی

2

0.42

Q2  0.35 L0.69 Pa

0.54

Q2  0.12 L0.66 Pa

0/83

0/86

5

0.25

Q5  1.55 L0.62 Pa

0.39

Q5  0.68 L0.52 Pa

0/8

0/82

Q10  6.04 L0.56 Pa

0.24

Q10  3.07 L0.44 Pa

0/72

0/76

25

Q25  28.8 L0.47

0.04

Q25  23.9 L0.36 Pa

0/68

0/70

50

Q50  60.3 L0.41

0.07

Q10  93.32 L0.33 Pa

0/60

0/65

دوره بازگشت

10

روش هیبرید

0.11

روش رگرسیون خطی

جدول .5فرمولهای استخراج شده جهت محاسبه دبی پیک توسط طول آبراهه اصلی ( )Lو بارندگی ( )P24به روش هیبرید و رگرسیون خطی []14
هیبرید

R2
رگرسیون خطی

Q2  0.11 L0.694 P24h

0.64

Q2  0.03 L1.19 P24h

0/84

0/87

Q5  0.85 L0.62 P24h

0.51

Q5  0.33 L0.79 P24h

0/80

0/82

Q10  2.04 L0.47 P24h

0/73

0/78

Q25  22.09 L0.07 P24h

0/69

0/70

Q50  109.6 L0.15 P24h

0/60

0/65

دوره بازگشت

روش هیبرید

2

0.925

5

0.55

10

0.24

Q10  4.7 L0.56 P24h

25

Q25  28.8 L0.47

50

Q50  60.3 L0.41

بررررای تعیرررین همگنررری از روش خوشرررهبنررردی
سلسلهمراتبی وارد استفاده گردید .سپ همگنی اولیه برا
اسررتفاده از معیررار نرراهمنوائی هاسررکین و والرری ]2[ 1
بررسی شد .با استفاده از این معیار در ابتدا مکانهایی کره
در فضای   3و   4نسبت به کل گروه ناهماهن هسرتند،
تعیررین مرریشرروند ،ایررن مکررانهررا دارای  Diبیشررتر از 3
می باشند .محاسبه ایرن معیرار بررای کلیره ایسرتگاههرای
منطقۀ مورد مطالعه نشان داد که تنها ایسرتگاه دره در بره
جهت داشتن میزان  Diبیشرتر از  ،3ناهماهنر برا سرایر
ایستگاههاست و به همین خاطر ایرن ایسرتگاه ورذف و از
سایر مراول مطالعاتی کنار گذاشته شد .نتایج واصرله در
جدول ( )6نشان داده شده است.

روش رگرسیون خطی

0.44

0.36
0.33

سررپ معیررار همگنرری1هاسررکین  ]20،22،23[ 2بررا
برازش توزیع کاپا به دادههای  15ایسرتگاه آبسرنجی در
منطقۀ مورد مطالعه محاسبه گردید .جدول ( )7نتایج هرر
یررک از آزمررونهررای همگنرری هاسررکین ( )Hرا نشرران
میدهد ،نتایح وراکی از نراهمگنی منطقرۀ مرورد مطالعره
است چرا که مقادیر آمارههرای  ،Hبیشرتر از  1بروده کره
نشان از ناهمگنی ناویه بره دسرت آمرده از روش خوشره
بندی وارد دارد .از این رو برای به دسرت آوردن ناویرهای
همگن ،اقدام به ورذف ایسرتگاههرای موجرود در منطقرۀ
مورد مطالعه گردیرد (ایسرتگاههایی کره مقردار  Diآنهرا
)1- Discordancy measure (Di
)2- Homogeneity measure (H
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نزدیک به  3بود) تا در نهایت ،ناویهای همگن واصل شد
که شامل ایستگاههای شماره 15 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3
و  16است .در ادامه معیار ناهمگنی هاسکین برا بررازش
توزیع کاپا به داده های این  9ایسرتگاه بررآورد شرد .نترایج
مربو بره همگنری در جردول ( )7آورده شرده اسرت .برا
استفاده از آزمون نکوئی برازش ،بهترین توزیع منطقرهای

انتیاب گردید .بر اساس نترایج واصرل از آزمرون نکروئی
 ]2[ Z DISTتوزیع پیرسون نوع سوم بهعنوان بهترین تابع
توزیررع منطقررهای معرفرری شررد و مقررادیر دبرری بررا دوره
برگشتهای میتلد برای منطقۀ مورد مطالعره بره دسرت
آمد.

جدول .6مقادیر نسبت گشتاورهای خطی ایستگاههای منطقۀ مورد مطالعه
کدایستگاه

سال آماری

میانگین

ضریب تیییرات
L-CV

ضریب چولگی
L-CS

ضریب کشیدگی
L-CK

Di

42-001

12

27/48

0/4226

0/3481

0/3151

0/27

42-003

12

26/48

0/4403

0/3747

0/3162

0/26

42-005

14

15/5

0/5399

0/3930

0/2030

0/22

42-009

12

43/01

0/5168

0/4026

0/0906

1/03

42-029

6

4/99

0/4797

0/3635

0/1597

0/25

42-035

8

14/33

0/4577

0/3310

0/1647

0/17

42-039

13

58/74

0/1319

-0/0760

0/3296



3/21

42-047

18

26/69

0/1072

0/3531

0/4595

2/64

42-061

35

324/78

0/3001

0/2707

0/1977

0/63

42-063

19

103/10

0/2765

0/4263

0/3498

1/20

42-065

37

39/65

0/5038

0/4915

0/3390

0/52

42-101

21

31/91

0/5221

0/4247

0/2445

0/17

46-051

10

12/55

0/3199

-0/0241

0/739

1/95

46-061

6

5/70

0/4642

0/2526

0/0318

1/28

46-063

28

10/6

0/5460

0/4518

0/2696

0/35

46-101

19

10/81

0/7054

0/5884

0/3041

1/84

-

0/543

0/4431

0/277

-

میانگین منطقهای

جدول .7معیار ناهمگنی هاسکینگ برای منطقۀ مورد مطالعه
منطقه همگن

آماره H 1

آماره H 2

آماره H 3

واصل از ( Ward’s Clusterکل منطقه مورد مطالعه)

5/02

1/63

-0/92

واصل از ( L-Momentدارای  9ایستگاه آبسنجی)

0/92

-1/17

-1/97

واصل از CCA

-0/06

-1/34

0/177
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در نهایررت ،برره منظررور تحلیررل منطقررهای سرریالب بررا
استفاده از روش همبستگی متعرارف ( ،)CCAنیراز بره X
متییررر ورروزه (مسرراوت ،طررول آبراهررۀ اصررلی ،وررداکثر
بارندگی  24ساعته و متوسط برارش سرا نه) و  Yمتییرر
جریان (وداکثر سیالب با دورۀ برگشت  2سرال و نسربت
وداکثر سیالب سرا نه برا دوره بازگشرت  100سرال بره
وداکثر سیالب سا نه برا دورۀ بازگشرت  2سرال) داریرم.

روش  ،CCAتوابع خطی برین دو مجموعره از متییرهرای
( X1,…,Xpمتییر ووزه) و ( Y1,…,Yqمتییر جریان) را
به گونهای تولید مینماید که ضریب همبستگی بین توابع
متنارر وروزه و جریران بره بیشرینه مقردار خرود برسرد.
ترکیبات خطی (زوج متییر متعارف  kام) برای متییرهای
ووزه ( )Ukو متییرهای جریان ( )Vkدر شرکلهرای ( )2و
( )3آورده شده است.

V2 = 0.607U2-0.011
R² = 0.6071

V1 = 0.719U1+0.023
R² = 0.7197

V1
شکل .2مقادیر اولین زوج متغیر متعارف منطقۀ مورد مطالعه

سپ با استفاده از زوج متییرهای متعارف بره دسرت
آمده ،همگنی منطقۀ مورد مطالعه از رابطه ماهرا نوبی 1
بررسی گردید .نترایج بره دسرت آمرده نشران داد کره 11
ایسررتگاه آبسررنجی موجررود در منطقررۀ مررورد مطالعرره
(ایسرررتگاههرررای  15 ، 14 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،5 ،3و
 )16در یک ناویه همگن قرار دارند .عالوه بر این همگنی
برره دسررت آمررده از روش  CCAتوسررط تسررت نرراهمگنی
هاسکین بررسی شد و نتایج نشان داد که در این ناویره
سه آماره نراهمگنی ( H2 ،H1و  )H3کمترر از یرک بروده و
منطقه همگن است (جدول  .)7بعد از تأیید همگنی ،دبی
برا دوره برگشرتهرای میتلرد (  2ترا  50سرال) برررآورد
گردید .در نهایت میزان صحت و دقرت دبریهرای بررآورد
شررده بررا دوره برگشررتهررای میتلررد توسررط آمررارههررای
)1- Mahalanobis Distance (MD

V2

U1

U2
شکل .3مقادیر دومین زوج متغیر متعارف منطقۀ مورد مطالعه

 RRMSEو  MAEارزیابی گردید .به منظور مقایسه بهتر،
مجموعه نمررات داده شرده (رتبره هرا) بررای هرر یرک از
روشهای تحلیل فراوانی منطقهای به دست آمرد .در ایرن
روش بره کمترررین مقردار خطررا نمررره یرک و روشرری کرره
بیشترین مقردار خطرا را دارا اسرت ،برا ترین نمرره و بره
مجموع مقدار خطاهای مساوی نمرات یکسان داده شرد و
مجموع این نمررات بررای هرر یرک از روشهرای تحلیرل
منطقهای به دست آمد .بر این اساس روشی مناسب اسرت
که کمترین نمره را دارا میباشد (جدول  8و .)9
در کلیرره روشهررای تحلیررل منطقررهای سرریالب ابترردا
بایستی مهمترین عوامرل مرؤثر برر سریالب را مشریس و
سپ به دسته بندی ووزه به دو یا چنرد منطقره همگرن
اقدام نمود که از نظر خصوصیات تولیرد سریل و بره طرور
کلی خصوصیات هیدرولو یکی شباهت بیشتری دارند.
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جدول . 8مقایسۀ آماری نتایج حاصله از سه مدل هیبرید و دو مدل رگرسیون خطی برای محاسبه دبی پیک
دوره برگشت

رگرسیون خطی مدل 1

هیبرید مدل 1

رگرسیون خطی مدل 2

هیبرید مدل 2

RRMSE

MAE

RRMSE

MAE

RRMSE

MAE

RRMSE

MAE

2
5
10
25
50

3/86
2/42
1/92
1/62
1/52

44/30
56/45
51/97
76/48
126/25

1/23
1/01
0/93
0/9
0/92

32/39
37/19
47/07
76/98
126/97

1/92
1/42
1/40
1/40
1/43

37/34
42/47
51/37
82/42
137/20

1/03
0/83
0/86
0/93
1/05

30/54
34/99
44/52
73/95
61/54

مجموع رتبهها

36

30

17

22

30

28

15

11

جدول . 9مقایسۀ آماری نتایج حاصله از مدل سوم رگرسیون خطی ،گشتاور خطی و روش همبستگی متعارف
دوره برگشت

رگرسیون خطی مدل 3

هیبرید مدل 3
RRMSE

MAE

RRMSE

MAE

L-moment
MAE
RRMSE

CCA
RRMSE

MAE

2
5
10
25
50

1/78
1/39
1/39
1/40
1/43

37/65
42/58
51/41
82/42
137/20

0/59
0/62
0/82
1/34
2/13

32/29
36/75
43/92
76/36
149/19

1/15
1/34
1/22
0/8
0/5

36/7
72/36
90/86
109/31
108/63

0/16
1/48
0/83
0/65
0/89

8/81
26/75
24/33
26/50
32/76

مجموع رتبهها

27

31

16

18

15

32

12

5

ناویه بندی مربو به روش  CCAبروده کره ایرن نشران-
دهندۀ برآورد دقیقتر این روش نسبت بره دو روش دیگرر
میباشد .چررا کره در تحلیرل منطقرهای سریالب ،هردف
ناویهبندی بر پایره شرباهت هیردرولو یکی اسرت و روش
 CCAبه علت استفاده توأم از متییرهای جریان و ووزه از
عملکرد بهتری در تعیین شباهت هیدرولو یک ایستگاههرا
نسبت به  Ward’s Clusterو  L-Momentبرخوردار است.

روش های میتلفی برای ناویهبندی استفاده مریشرود
کرره کررارایی ایررن روشهررا بسررتگی برره شررناخت کامررل
متییرهررای ورروزه و وزن آنهررا دارد .برره منظررور بررسرری
دقیقتر ناویهبنردی بره سره روش L- ،Ward’s Cluster
 Momentو  RMSE ،CCAچندک های سیالب برای هرر
کدام از روشهای ناویهبندی بهدست آمد .بر پایره نترایج
جررردول ( ،)10کمتررررین مقررردار  RMSEدر سررره روش

روش همگنبندی

هیبرید
Ward’s
Cluster
رگرسیون
L-Moment
CCA

مدل 1

64/5

مدل 2

62/9

مدل 3

61/4

مدل 1

57/82

مدل 2

50/6

مدل 3

52/21
68/30
31/23
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 .4بحث و نتیجهگیری
از گررامهررای اولیرره و ضررروری در تحلیررل منطقررهای
سیالب ،تعیین عوامل مؤثر بر سیالب و دستهبندی وروزه
برره دو یررا چنررد منطقررۀ همگررن مرریباشررد کرره از نظررر
خصوصرریات تولیررد سرریل و برره طررور کلرری خصوصرریات
هیدرولو یکی شباهت بیشتری دارند .روشهرای میتلفری
برای تعیین نواوی همگرن وجرود دارد .مشرکل اصرلی در
روش های همگن بندی ،عدم وجود معیرار مناسرب جهرت
تعیررین پارامترهررای مررؤثر بررر ناویررهبنرردی و وزن آنهررا
میباشد که به همین سربب ناویرهبنردی صرورت گرفتره
نمی تواند یگانه باشرد و برا تیییرر پارامترهرا و وزن آنهرا
می توان به ناویرهبنردی دیگرری دسرت یافرت [ .]19بره
همررین منظررور ،پرر از تعیررین پارامترهررای مررؤثر بررر
ناویهبندی (مساوت ،طول آبراهۀ اصرلی ،ورداکثر برارش
 24سرراعته بررا دورۀ بازگشررت  2سررال و متوسررط بررارش
سررا نه) ،همگنرری منطقررۀ مررورد مطالعرره برره سرره روش
 L-Moment ،Ward’s Clusterو  CCAمورد بررسی قرار
گرفررت .در هررر روش بعررد از تأییررد همگنرری ،برررآورد
چندک های سریالب برا اسرتفاده از روشهرای رگرسریون
چندمتییره ،هیبرید ،گشتاور خطی و همبسرتگی متعرارف
صورت گرفت .بررسیهای صورت گرفته در منطقرۀ مرورد
مطالعه نشان داد که به طور کلری روش  CCAبره نسربت
سه روش دیگر ،از مقادیر خطای کمتری برخوردار بروده و
مناسب تر است .بعد از روش  ،CCAروش رگرسیون خطی
مررردل  2و مررردل  ،3بررره لحررران داشرررتن کمتررررین
مقادیر  RRMSEو  MAEمناسب تشرییس داده شردند.
به طور کلری هرر سره مردل (مردلهرای  2 ،1و  )3روش
رگرسیون خطی نسربت بره روش هیبریرد و گشرتاورهای
خطی مقادیر خطای کمتری داشتهانرد کره در ایرن میران
مررردلهرررای  2و  ،3بررره لحررران داشرررتن کمتررررین
مقادیر  RRMSEو  MAEمناسب تشییس داده شردند و
از عملکررررد بهترررری برخررروردار هسرررتند .بعرررد از روش
رگرسرریون ،روشهررای هیبریررد و گشررتاورهای خطرری برره
ترتیب با دوره برگشتهای پایین (کمتر از  25سرال) و برا

527
دوره برگشتهرای برا (بیشرتر از  25سرال) برآوردهرای
مناسبی را دارا هستند .البته در دوره برگشتهای با (25
و  50سال) مقادیر خطای روش های تحلیل فراوانی به جز
در روش  CCAبه هم نزدیکتر شدهاند .نترایج بره دسرت
آمده از این مطالعه با مطالعرات سرید [ ،]25عباسریزاده
[ ]1و نیررز نجرراتی و همکرراران [ ]18همیرروانی داشررته و
بیررانگر عملکرررد خرروب روش  CCAدر تحلیررل فراوانرری
منطقررهای سرریالب در منطقررۀ مررورد مطالعرره نسرربت برره
روشهرای گشررتاورهای خطری ،رگرسرریون چنرردمتییره و
روش هیبرید می باشد .مقایسه بین نتایج به دست آمده از
روشهرررای تحلیرررل منطقرررهای نشررران داد کررره در
دوره برگشت های با (  25و  50سرال) روش  CCAو بره
خصوص روش گشتاورهای خطی نسبت به سرایر روشهرا
دقت برآورد بیشتری دارد امرا روش رگرسریون خطری در
دوره برگشتهای پایین (کمتر از  25سال) نسربت بره دو
روش دیگر نتایج بهتری از خود نشان داده است .عالوه برر
ایررن ،بررسرری مقررادیر  RMSEسرره روش ناویررهبنرردی
 L-Moment ،Ward’s Clusterو  ،CCAنشان داد که در
روش  ،CCAهمگنی نواوی شکل گرفته دقیرقترر اسرت.
دلیل برتری عمردۀ ایرن روش ،در نظرر گررفتن مراتری
کواریان است چرا که شکل و اندازه دادههای چندمتییره
به وسیله ماتری کواریان تعیین میشود .نترایج وراکی
از عملکرررد بررا ی روش  CCAدر ناویررهبنرردی اسررت و
قابلیت با ی روش  CCAدر تعیین مناطق همگرن کرامالا
مشهود است .نتایج به دست آمده از این پژوهش با نترایج
نوریقیرداری [ ،]19اورادا [ ]20و کاوادیراس و همکراران
[ ]4همیوانی داشته و مریتروان بیران داشرت ایرن روش
عالوه بر تعیین نرواوی همگرن ،از پتانسریل کرافی بررای
برآوردهای منطقهای در مناطق فاقد آمرار یرا دارای طرول
دوره آماری کوتاه برخوردار است و برآوردهای دقیرقترر و
قابل اعتمادتری ،نسبت به روش های مرسوم در این زمینه
میدهد.
کمبود ایستگاههای آبسنجی ،کوتاهی دوره آمراری و
عدم دقت در برآوردهای ایستگاهی ،مهمترین مشکالت در

1396  تابستان،2  شماره،70  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبییزداری
 به نسبت سایر روشهای تحلیرلCCA دلیل برتری روش
 برر خرالف سرایرCCA منطقهای در این اسرت کره روش
 عررالوه بررر خصوصرریات،روشهررای متررداول ناویررهبنرردی
 از خصوصریات جریران نیرز،فیزیوگرافی و اقلیمری وروزه
استفاده میکند و از آنجایی که میزان دقت نترایج تحلیرل
منطقهای بستگی به همگنی ایستگاههای مورد استفاده در
CCA  نتایج به دست آمده از روش.تحلیل منطقهای دارد
از میزان خطای کمتری به نسبت سایر روشها برخروردار
 در انتها باید اشاره کرد که روشهای به کرار گرفتره.است
شده در تحلیل منطقهای سیالب بستگی به شرایط منطقه
 دوره برگشت مورد انتظرار،از نظر نوع و طول دوره آماری
و شرایط اقلیمی دارد و تعمیم نتایج آنهرا نیازمنرد طرول
.دورۀ آماری مناسب در منطقه مورد مطالعه است
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برآورد تناوب سریل در منطقرۀ مرورد مطالعره اسرت کره
 روش.استفاده از روشهای منطقهای را نراگزیر مریسرازد
تحلیل منطقهای یک روش کارآمد برای برآورد دبی سریل
.در مناطق فاقد داده یا دارای آمار کوتراهمردت مریباشرد
تحلیررل منطقررهای دارای روشهررای متعررددی اسررت کرره
انتیاب هر کدام از این روشها بستگی به شررایط منطقرۀ
 در ایرن پرژوهش عملکررد چهرار روش.مورد مطالعه دارد
 رگرسریون، گشرتاورهای خطری،تحلیل منطقه ای هیبرید
 نترایج ایرن. مورد ارزیابی قرار گرفرتCCA چندمتییره و
 از قابلیت کافی برخوردارCCA بررسی نشان داد که روش
بوده و مریتروان ایرن روش را برهعنروان روش منطقرهای
مناسب در برآورد دبری پیرک در منراطق فاقرد آمرار و یرا
.دارای آمار کوتاهمدت محدودۀ ایران مرکزی بره کرار بررد
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