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Abstract
In this research, the baseflow at the Gol Gol station, as a part of the Ilam dam
watershed from 1991 to 2015, was separated from the entire river flow. For
this purpose, WETSPRO methods, one-parameter and two-parameter
numerical filters for continuous flow with porous and rocky aquifers, and
using flow index and WHAT software with different filtration coefficients
was used. To compare the methods and to select the most appropriate method,
the BFI index was used as an observational baseflow. Based on the results
obtained, the baseflow occupies a major part of the total flow. The mean of
the total flow rate was 1.945 m3/s and the mean of the baseflow index was
1.445 m3/s, which indicates the permeability of the watershed. RMSE, MAE,
and Nash-Sutcliffe criteria were used to evaluate the efficiency of the
methods. The results showed that the Lyne and Hollick method based on
WHAT software had the best result and then followed by Eckhart for
continuous flow with a porous aquifer with a significance level of 0.742,
mean 1.250 m3/s, with a confidence level of more than 95%. Therefore, the
Eckhart method can be considered suitable for continuous flow with a porous
aquifer with a filter coefficient of 0.990 due to the proximity of the mean
baseflow in it to the mean of the baseflow index.

© Authors, Published by Environment and Water Engineering journal. This is an open-access
article distributed under the CC BY (license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Introduction
Because of the water crisis in the world, planning
for conservation and optimum use of water is one
of the most important plans and priorities. In the
Middle East and Iran, because of the geographic
location, most of the areas have arid and semiarid
climates, and nowadays water resources faced
several limitations. Because of the importance of
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base flow for planning and usage of low flows,
base flow separation is one of the most important
issues of hydrograph analysis, because of
topographical, geological, climatological, and
human activity variations. Between different
parts of hydrology, hydrograph analysis of base
and surface flows is one of the applied and
important ones. Since base flow separation using
chemical and radioactive tracers methods is
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costly and time-consuming, statistical models are
common. Ilam dam as a source of fresh water for
Ilam city is located at the outlet of the catchment,
it has an important role in the drinking water
supply. There are several methods for baseflow
separation and in this study, some methods have
been evaluated for this aim and the best method
has been suggested for the Gol-Gol subcatchment as a part of the Ilam dam catchment
and similar catchments.
Materials and method
In the current study, baseflow has been separated
at Gol-Gol station, as a part of the Ilam dam
watershed over a 25-year period (1991-2015). To
this end, WETSPRO methods, Lyne-Hollick
based on flow index (LHBFI), Lyne-Hollick
based on software (LHWHAT) Eckhart for the

perennial stream with porous aquifer based on
flow index (EPBFI), Eckhart for the perennial
stream with rocky aquifer based on flow index
(ERBFI), Eckhart for the perennial stream with
porous aquifer based on software (EPWHAT),
Eckhart for the perennial stream with rocky
aquifer based on software (ERWHAT) with
different filtering coefficients have been used.
Due to the lack of observed data of baseflow in
the catchment, the BFI index was used as the
observed baseflow for comparing the methods,
and selecting the most appropriate ones. In the
end, the performance of the applied methods was
evaluated using graphical and statistical methods
and techniques (Root Mean Square Error, Mean
Absolute Error and Nash-Sutcliffe efficiency) for
baseflow separation.

Table 1 The characteristic criteria of base flow by different methods using different filters
Base flow (m3/s)
Method
Total flow (m3/s)
Statistical criteria
0.925 0.95 0.975 0.99 0.995

0.9
1.582
43.19
0.013
1.5
41.6
0.013
0.484
13.11
0.01
1.508
76.08
0.01
0.481
13.59
0.006
1.49
74.86
0.012

1.546
36.75
0.013
1.45
34.04
0.013
0.483
10.87
0.01
1.49
66.89
0.013
0.48
10.82
0.007
1.48
65.52
0.012

1.49
27.8
0.013
1.382
25.4
0.013
0.481
8.46
0.01
1.48
56.21
0.013
0.47
8.46
0.008
1.45
55.15
0.012

1.369
16.7
0.01
1.228
14.41
0.013
0.479
5.17
0.01
1.43
38.58
0.013
0.47
5.17
0.010
1.39
36.78
0.012

1.21
8.73
0.01
0.981
7.74
0.013
0.47
2.65
0.01
1.33
21.87
0.013
0.43
2.64
0.011
1.25
19.97
0.012

1.14
6.06
0.01
0.78
4.6
0.013
0.46
1.7
0.01
1.219
13.19
0.013
0.385
1.684
0.012
1.105
12.07
0.012

1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013

Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum

LHBFI

LHWHAT

ERBFI

EPBFI

ERWHAT

EPWHAT

50
45
40
35

(m3/s) یان

30
25
20

15
10
5
0

زمان روز
یان

ERBFI (0.9)

ERBFI (0.925)

ERBFI (0.950)

ERBFI (0.975)

ERBFI (0.990)

ERWHAT (0.9)

ERWHAT (0.925)

ERWHAT (0.950)

ERWHAT (0.975)

ERWHAT (0.990)

ERWHAT (0.995)

ERBFI (0.995)

Fig. 1 A sample of base flow separation by Eckhart method using different filters and rocky aquifer
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Results
Results indicated that the base flow in this basin
comprises a large portion of the total flow.
Results also show that in the studied catchment,
the mean total flow has been calculated as 1.945
m3/s while, the average baseflow index was
calculated as 1.245 m3/s showing a permeable
condition in the catchment. In this research
RMSE, MAE, and Nash-Sutcliffe criteria have
been used for statistical evaluation of the
efficiency of the methods. The results revealed
that the LHWHAT method with a coefficient of
0.975 and the Eckhart method for porous aquifer
(WHAT) with a 0.990 coefficient, with a
significance level of 0.742, a mean of 1.250, with
a confidence level greater than 0.095 had the best
results. Table1 shows the characteristic criteria of
base flow by different methods using different filters.
Moreover, Fig. 1 dipcts a sample of base flow
separation by Eckhart method using different filters
and rocky aquifer.

Conclusion
Baseflow as the amount of water which flows all
of the times, it is important for environmental
engineers and also for water resources managers,
and need more attentions. Referring other related
studies, methods for baseflow separation are
different and every catchment has specific

Environment and Water Engineering
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Baseflow Separation Methods

condition which need to be investigated to
specify suitable method of baseflow separation.
As the main result of this research, it can be
concluded that the EPWHAT method with a
coefficient of 0.990, because of the closeness of
mean base flow (1.25 m3/s) to mean base flow
index, can be introduced as an appropriate
method for baseflow separation in Gol-Gol and
other similar catchments. Therefore, base flow
separation and calculation of its contribution can
be considered in river flow regime and surface
water utilization.
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مقاله پژوهشی

ارزیابی کارایی روشهای جداسازی جریان پایه در حوضه آبخیز گلگل ،ایالم
3

فروزان آذرینوند ،1محسن توکلی*2و حاجی کریمی

1دانشجوی ارشناس ارشد ،گ وه مهندسی م تع و آبخیزداری ،دانشکده شاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ای ان
2دانشیار ،گ وه مهندسی م تع و آبخیزداری ،دانشکده شاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ای ان
3استاد ،گ وه مهندسی م تع و آبخیزداری ،دانشکده شاورزی ،دانشگاه ایالم ،ایالم ،ای ان

چکیده

اطالعات مقاله

در این پژوهش آبپایه در ایستگاه گ گ  ،بهعنوان بخشی از حوضه آبخیز سد ایالم از سال
رودخانه تفکیک شد .بدین منظور روشهای ،WETSPRO
 1991تا  2015از یان
فیلت عددی یکپارامت ی و دوپارامت ی ب ای یان دائمی با آبخوانهای متخلخ و سنگی و
با استفاده از شاخص یان و ن مافزار  WHATبا ض ایب فیلت ینگ مختلف ،مورداستفاده
ق ار گ فتند .ب ای مقایسه روشها و انتخاب مناسبت ین روش از شاخص  BFIبهعنوان
آبپایه مشاهداتی استفاده شد .ب اساس نتایج بهدستآمده ،آبپایه بخش عمدهای از
یان  1/945 m3/sو
یان را به خود اختصاص داده است .بهطوری ه میانگین
میانگین شاخص یان پایه  1/245 m3/sبدست آمد ه نشان از نفوذپذی بودن آبخیز دارد.
ب ای ارزیابی ارایی روشها از معیارهای  MAE ،RMSEو  Nash-Sutcliffeاستفاده شد.
نتایج نشان داد ه روش  Lyne and Hollickب اساس ن مافزار  WHATبهت ین نتیجه و
سپس  Eckhartب ای یان دائمی با آبخوان متخلخ با سطح معناداری  ،0/742میانگین
 ،1/250 m3/sبا سطح اطمینان بیشت از  %95بهت ین نتیجه را داشتند .بناب این ،میتوان
روش  Eckhartرا ب ای یان دائمی با آبخوان متخلخ با ض یب فیلت  0/990بهدلی
نزدیک بودن میانگین یان پایه در آن به میانگین شاخص یان پایه ،مناسب در نظ
گ فت.
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شاخص یان پایه
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 -1مقدمه
مدی یت منابع طبیعی ،پایه و اساس توسعه پایدار بوده و از
این دیدگاه ،مدی یت منابع آب در شوری مث ای ان ه در
منطقه پ تنش و مآب خاورمیانه ق ار دارد ،اهمیت زیادی
دارد .ب اساس آمار ،دوسوم از پهنه شور دارای آبوهوای
خشک و نیمهخشک است و ام وزه مدی یت منابع آب شور
به خاط خشکسالی با محدودیتهایی روب و است Rezaei
 . Tavabea et al. 2007ب اساس تع یف ،آبپایه قسمتی از
محیطزیست و مهندسی آب
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یان رودخانه است ه از منابع آب زی زمینی و یا دیگ
منابع تأخی ی س چشمه میگی د Tallaksen et al.
 . 2004ب این اساس هیدرولوژیستها استفاده از یان آب
زی زمینی ،یان حداق و نفوذ نیافته را یان نشتی آب و
یان پایدار نامگذاری دهاند Zare Bidaki et al.
یان پایه بهعنوان یان رودخانه
 . 2019از ط ف دیگ
حاص از آبهای زی زمینی و سای منابع ذخی هشده ،تع یف
Environment and Water Engineering
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میشود  . Bosch et al. 2017آبپایه در رودخانه از نظ
مکانی و زمانی تحت تأثی عوام مختلفی از مله زمین-
شناسی ،توپوگ افی ،ش ایط آبوهوایی و فعالیتهای انسانی،
متغی است  . Smakhtin 2001بناب این درک تغیی ات
زمانی در یان پایه ب ای مدی یت پایدار منابع آب بسیار
یان در فص خشک به میزان
مهم است .اگ چه
قاب تو هی اهش مییابد و در بعضی از رودخانهها به صف
نزدیک میشود ،اما این آب ب ای مو وداتی ه به آن وابسته
هستند ،میتواند منبع حیاتی مهمی ب ای بقا باشد .ب آورد
میزان مشار ت آبهای زی سطحی در آبهای سطحی در
یک حوضه آبخیز ب ای فعالیتهای گست دهای از مله ب نامه-
ریزی زمانهای مآبی و خشکسالی ،ب رسی وضعیت بوم-
سازگان ،ب نامهریزی نیازمندیهای آب ش ب ،مباحث آلودگی
آب رودخانه و چگونگی پخش آلودگی از این ط یق موردنیاز
بوده و از ض وریات است . Kazemi et al. 2017
روشهای زیادی ب ای ب رسی یان پایه و ود دارد ه می-
توان به دو دسته روشهای سنتی و میدانی و روشهای
گ افیکی طبقهبندی نمود .روشهای سنتی شام
تجزیهوتحلی هیدروگ اف داسازی یان پایه Mei ،
 ، and Anagnostou 2015آنالیز ف انس Chimtengo
 ، et al. 2014نقشهب داری هیدروژئولوژیکی Bloomfield
 ، et al. 2009مدلسازی و تعادل م Capesius and
 Arnold 2012است .به دلی وقتگی و هزینهب بودن
روشهای میدانی ،بیشت از روشهای گ افیکی و خود ار
استفاده میشود  . Arnold and Allen 1999در بسیاری
از پژوهشهای روش تحلی هیدروگ اف ارب د بیشت ی
داشته ،یان پایه را از دادههای یان رودخانه مو ود دا
می نند و تخمین یان پایه را بدون نیاز به مدلسازی
پیچیده ،با استفاده از ویژگیهای خاک انجام میدهند
 . Kelly et al. 2019یکی از مهمت ین مشخصههای
هیدروژئولوژیکی ه در پژوهشهای مختلف ب آن تأ ید
شده ،شاخص یان پایه  1 BFIبهعنوان نسبت بدون بعدی
یان سطحی ب ای
است ه از نسبت دبی پایه به دبی
دوره آماری بهدست میآید Nathan
ه مقطع زمانی یا
. and McMahon 1990
در زمینه تفکیک یان پایه پژوهشهای داخلی و خار ی
متعددی صورت گ فته است؛ در پژوهشی از روشهای حداق
1

)Base Flow Index (BFI
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محلی و روش فیلت عددی یکپارامت ه و دوپارامت ه بهمنظور
ب آورد دبی پایه یان روزانه تعدادی از رودخانههای استان
آذربایجان غ بی در یک دوره  31 yrاستفاده شده است ه
نتایج نشان داد ه روش فیلت عددی دوپارامت ه ازلحاظ
هیدرولوژیکی انعطافپذی ت از دیگ روشها است Taimori
 . et al. 2012درحالی ه در مطالعهای دیگ به ب رسی و
مقایسه روشهای داسازی یان پایه رودخانه و تغیی ات
فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبی با استفاده از
روشهای ت سیمی شام محدوده زمانی ثابت ،محدوده
زمانی ابه اشونده و حداق محلی ،روشهای فیلت
دیجیتال ب گشتی شام الگوریتم یکپارامت ه ،دوپارامت ه و ...
پ داخته شده ه نتایج آنها نشان داد ه روشهای ت سیمی
و فیلت ی با تحلی ف و ش ،روش تفکیک فیلت ی الگوریتم
یکپارامت ه با ض یب ارایی  0/84مناسبت ین روش در این
آبخیز است  . Mehri et al. 2017اخی اً نیز در مطالعهای
دیگ به مقایسه روشهای داسازی آبپایه از رواناب
مستقیم در حوضه آبخیز دورود با استفاده از روشهای
 ،PARTفیلت عددی ب گشتی یکپارامت ه لین  -هولیک2
و دوپارامت ه ا هارت 3با فیلت های  ،0/975 ،0/95 ،0/925و
 0/99پ داخته شده ه نتایج نشان داد ه روش لینهولیک
با فیلت  0/975بهت ین روش ب ای داسازی آبپایه از
رواناب مستقیم است . Zare Bidaki et al. 2019
همچنین در  22حوضه آبخیز در هند آبپایه از یان با
استفاده از روش فیلت عددی ب گشتی تفکیک شده ه نتایج
نشان داد ه مدلها بهصورت منطقی آبپایه را با خطاهای
نسبی ) (REدر محدودهای از صف تا  %30تخمین میزنند،
به ز در یک آبخیز ه  REآن در طول دورهی اعتبارسنجی
 %50بود  . Ahiablame et al. 2013در ب خی پژوهشها
از روشهای فیزیکی نیز هت تفکیک یان پایه استفاده
شده است ه در این مورد Mei and Anagnostou
 2015در مطالعه خود هت تفکیک هیدروگ اف ،از
اطالعات بارش و رواناب با داده م پ داختند ه نتایج نشان
داد تفکیک آبپایه در مدتزمان طوالنی و تغیی ات آن
وابسته به تغیی ات حوزه آبخیز است .در حوزههای آبخیز
شورمان نیز در این زمینه پژوهشهایی انجام شده است.در
مطالعهای به ب رسی روشهای حداق محلی ،بازه زمانی
متح ک ،بازه زمانی ثابت ،فیلت عدد ب گشتی یکپارامت ه و
Lyne-Hollick
Eckhardt
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آذرینوند و همکاران1401 ،

دوپارامت ه هت داسازی دبی پایه چهار ایستگاه
هیدرومت ی حوضه رودخانه ج پ داخته شده است
 . Soltani and Soltani 2018همچنین Kazemi and
 Fourod (2017در پژوهشی با استفاده از دادههای یان
روزانه ،شاخص و مقدار یان پایه  19ایستگاه آبسنجی
استان مان را با استفاده از روش فیلت رقومی ب گشتی
دوشاخصه استخ اج دند .آنها پس از محاسبه عوام
اقلیمی و توپوگ افی ،با استفاده از روش آزمون تحلی عاملی
از بین  11پارامت مؤث در شاخص یان پایه ،شش عام
مؤث را انتخاب نمودند .ب اساس نتایج بهدستآمده ،از بین
عوام موردب رسی ،روش رگ سیونهای چندمتغی ه بهعنوان
بهت ین ب آورد ننده شاخص یان پایه رودخانهها تشخیص
داده شدند .در زی حوضههای خه ،شاخص یان پایه با
استفاده از یان روزانه و ماهیانه به روشهای حداق محلی،
فواص ثابت ،فواص متح ک ،فیلت رقومی ب گشتی یک-
پارامت ه ،فیلت رقومی ب گشتی دوپارامت ه و فیلت رقومی
ب گشتی لینهولیک استخ اج و نتایج را نیز با استفاده از
معیارهای مختلف آماری تحلی نمودند .نتایج نشان داد ه
حداق خطای نسبی داده ماهانه نسبت به روزانه ،به روش
فیلت رقومی ب گشتی دوپارامت ه و بیشینه آن به روش لین-
هولیک تعلق دارد .درنهایت ،روش فیلت رقومی دوپارامت ه به
دلی خطای نسبی م ،مینه میانگین مطلق خطا و ریشه
میانگین م بعات خطا بهعنوان روشهای مناسب ب ای
استخ اج یان پایه با استفاده از دادههای ماهانه در غیاب
دادههای مناسب روزانه ،شناخته شد Kazemi et al.
 . 2017در پژوهشی دیگ  ،آمار  11ایستگاه آبسنجی حوضه
خه انتخاب و روند تغیی ات یان در طی ماههای سال را
ت سیم و خشکت ین ماه سال تعیین شد .در م حله بعد
واسنجی شش الگوریتم رقومی ب گشتی را با استفاده از داده-
های درازمدت خشکت ین ماه سال انجام و پس از بهدست
آوردن پارامت های بهینه مدلها ،تفکیک یان پایه ب ای
دوره انجام دادند .نتایج نشان داد ه قسمت اعظم یان
رودخانه در این منطقه ،م بوط به یان پایه است ه بیش
از  %63منابع آبهای زی سطحی را به خود اختصاص داده
است .ب اساس نتایج ،مت ین خطا م بوط به روش لین-
هولیک و بیشت ین خطا ،م بوط به فیلت رقومی یکپارامت ه
میباشد . Kazemi and Porhemat 2020
و ود سد ایالم ،بهعنوان منبع تأمین آب ش ب شه ایالم در
پاییندست آبخیز موردمطالعه ،ض ورت مطالعه و ب رسی
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

یان پایه را در آبخیز گ گ بهعنوان یکی از س شاخههای
اصلی آبخیز سد ایالم را نشان میدهد .با تو ه به و ود
روشهای مختلف در تفکیک یان پایه از یان  ،هدف
از این پژوهش استفاده از چندین روش ب ای تفکیک یان
پایه رودخانه گ گ با ض ایب مختلف فیلت ینگ هت تعیین
یان پایه در حوضه آبخیز
بهت ین روش تفکیک
موردمطالعه است تا بتوان مناسبت ین روش را در منطقه
مع فی نمود.

 -2مواد و روشکار
 -1-2منطقه مورد مطالعه
حوضه آبخیز گ گ یکی از زی حوضههای اصلی سد ایالم با
مساحت حدود  24950 haاست ه در شه ستانهای ایالم و
ملکشاهی و در موقعیت غ افیایی بین ʹ 46° 26تا 46° 39′
طول ش قی و  33° 24′تا  33° 44′ع ض شمالی واقع شده
است .ازنظ هیدرولوژیکی این زی حوضه یکی از س شاخههای
تأمین ننده آب سد ایالم بوده ه شک  1موقعیت حوضه
آبخیز را در ای ان و ایالم نشان میدهد .حدا ث ارتفاع حوضه
 2605 mو حداق ارتفاع آن  1052 mاز سطح دریا می-
باشد .متوسط بارش در حوضه آبخیز موردمطالعه ب اساس
ایستگاههای مو ود در منطقه ،حدود  456 mmاست و
دول  1خصوصیات بارش ایستگاههای محدوده را نشان
میدهد .متوسط ارتفاع  1828 mو شیب متوسط حوضه
 %20است و یان مو ود در رودخانه بهصورت دائمی بوده
و دبی متوسط ساالنه حوضه حدود  1/9 m3/sاست ه عمده
آن در فصول پ آبی از حوضه خارج میشود .همچنین
ب اساس مطالعات انجام شده ،آبخیز موردمطالعه پتانسی
وقوع یانهای حداق و حدا ث را دارد Tavakoli et al.
 . 2018وضعیت زمینشناسی منطقه نشان میدهد ه
حوضه آبخیز موردمطالعه در زاگ س چینخورده در بخش
غ بی شور ،از ش ق به زون سنندج –سی ان و زاگ س
م تفع ،از شمال به زون سنندج-سی ان و از نوب به زون
مک ان محدود میگ دد .لیتولوژی غالب منطقه شام آهک
دولومیتی و مارنی ،آهک رسی-مارن ،آهکرسی و شی -
مارن ،گچ ،آهکرسی و انیدریت و رسوبات آب فتی وات ن
میباشد .عناص تکتونیکی مو ود در حوضه آبخیز شام
چینخوردگیها ،گس ها ،شکستگیها و درزهها میباشند ه
امتدادهای متفاوتی داشته و منطقه را فعال نمودهاند .در این
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یان اندازهگی ی شده ایستگاه گ گ

توسط ش ت آب منطقهای استان ایالم استفاده شد.

ایستگاه هواشناسی
ایالم

شک  -1موقعیت غ افیایی حوضه آبخیز گ گ در شور و استان ایالم
Fig. 1 Geographic location of Gol-Gol watershed in Iran and Ilam Province

دول  -1میانگین و درصد بارندگی فصلی ایستگاههای منطقه
Annual
100
480.2
100
472.1
100
573
100
100

Table 1 The mean and percentage of seasonal precipitation of local stations
Precipitation
Season
Autumn
Winter
Spring
Summer
Mean
122.2
213.4
19
0.3
Percent
29.5
51.3
93.3
3.7
Mean
147.7
235.5
19.4
0.7
Percent
30.7
49
93.1
4.1
Mean
152.4
222.5
19.7
0.8
Percent
32.2
47.1
101.4
0
Mean
172.4
299.2
17.7
0
Percent
30.1
52.2
19
0.3

Station
Ilam
Gol-Gol
Mishkhas
Malekshahi

 -2-2روش پژوهش

 -1-2-2شاخص جریان پایه

تاااا نون چنااادین روش با ا ای داساااازی دبااای پایاااه از
یاااان ااا توساااط محققاااین مختلاااف ارائاااه شاااده
اسااات .در پاااژوهش حاضااا باااهطور لی از چهاااار روش
زیاا بااهمنظااور داسااازی آبپایااه بااهدلیاا عمومیاات
باایشتاا و سااازگاری بااا منطقااه موردمطالعااه ،اسااتفاده
شد.

شاخص یان پایه  BFIیک روش بدون بعد است ه از
رواناب طی یک دوره آماری
تقسیم یان پایه به حجم
مشت ک ب ای نشان دادن توانایی حوضه آبخیز هت ذخی ه و
آزادسازی آب در طول دورههای خشک استفاده میشود ه
مقدار زیاد شاخص نشاندهنده پایداری رژیم یان حوضه و
حفظ یان پایه رودخانه طی دوره خشک است Zare

1

Base Flow Index

محیطزیست و مهندسی آب
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 Bidaki et al. 2019این شاخص توسط Lodouche

) (2001در سال  1972ارائه و در سال  1980توسعه پیدا
ده است  . Taimori et al. 2012شاخص یان پایه،
نمونهای ب ای اندازهگی ی و مقایسه متغی هاست ،ه ب
مبنای آن میتوان تغیی ات ایجاد شده در متغی های معینی
در طول یک دوره را ب رسی نمود . Santhi et al. 2008
ب ای محاسبۀ شاخص یان پایه ،دبی روزانه به فواص زمانی
پنجروزه بدون همپوشانی تقسیم میشود و ب ای ه دوره
پنجروزه مت ین مقدار یان انتخاب و سپس  %90آن
محاسبه میشود .چنانچه ه یک از حداق های پنجروزه از
مقادی قب و بعد آن وچکت باشد ،بهعنوان مقدار آبپایه
در نظ گ فته میشود و سپس با گ فتن میانگین از این
مقادی  ،دبی پایۀ یان به دست میآید رابطه . 1
b

n

i =1 i
n

1

d
i =1 i


=


BFI

در این رابطه  biمقدار یان پایه در روز  iام و  diمقدار
یان روز  iام است . Zare Bidaki et al. 2019
 2-2-2نرمافزار WETSPRO

ن مافزار  1WETSPROتحت ن مافزار ا س ا ا میگ دد
ه شام صفحات استاندارد ب ای وارد دن ،نمایش نتایج و
نمودارهای استاندارد ب ای نمایش نتایج با الگوریتمهایی در
زبان ب نامهنویسی  Visual Basicاست .ورودیهای این
ن مافزار شام س یهای زمانی پیوسته و متغی های
هیدرولوژی دبی یان ،سطح آب ،شدت بارش ،غلظت
آلودگی و  ...میباشند ه متغی هیدرولوژیکی در این
پژوهش دبی یان است .این ن مافزار قادر است هیدروگ اف
یان سطحی از یان
یان رودخانه را به ا زای آن
زی سطحی تجزیه ند .همچنین میتواند دبیهای حداق و
حدا ث را ب اساس شاخصهای م تبط انتخاب و تفکیک ند.
از دیگ قابلیتهای این ن مافزار دا دن هیدروگ افهای
یان س یع و ند دادهها و تجزیهوتحلی دادههای یان
حدی میباشد . Willems 2009
 3-2-2فیلتر عددی برگشتی

فیلت های عددی ب گشتی 2روشی ب ای تجزیهوتحلی و
پ دازش سیگنال است ه با انتخاب یک آستانه مناسب می-

توان سیگنالهای دارای ف انس باال را از سیگنالهای دارای
ف انس پایین دا نمود .در پ دازش سیگنال ،عملک د یک
فیلت فقط محدود به حذف یک قسمت ناخواسته از سیگنال
نمیباشد بلکه شام استخ اج قسمتهای مهم سیگنال نیز
میباشد . Mosavipor and Saied Tabtabaei 2011
بهطور لی این روش به دو صورت یکپارامت ه و دوپارامت ه
انجام میشود.
 -1-3-2-2فیلتر عددی برگشتی یکپارامتره

این روش ابتدا توسط  Lyne and Hollick (1979ارائه
شده و نیازمند پارامت ثابت بازگشت  aاست .رابطه 2
فیلت عددی یکپارامت ه را نشان میدهد.
2

) (1 − a
) ( y k + y k −1
2

b k = a.b k −1 +

ه bk ،یان پایه فیلت شده در م حله زمانی ،k m3/s
 ،bk-1یان پایه فیلت شده در م حله زمانی a ،k-1 m3/s
پارامت فیلت م تبط با حوضه آبخیز yk ،یان در م حله
در م حله زمانی  k-1است.
زمانی  yk-1 ،kیان
پارامت فیلت  aدر پژوهش حاض بهت تیب ب اب با ،0/9
 0/975 ،0/950 ،0/935و  0/995استفاده شده است.
ب ای محاسبه میزان یان پایه ب اساس فیلت عددی
ب گشتی یکپارامت ی از محاسبه ب اساس رابطه  1ه در
این پژوهش بهصورت  3LHBFIنشان داده شده و همچنین
ب ای این روش ن مافزار تحت وب  WHATنیز استفاده شده
است ه در این پژوهش بهصورت  4LHWHATنشان داده
شده است .روش  WHATیک ب نامه آنالین تحلی
هیدروگ اف تحت وب است ه ب اساس الگوریتمهای خاص
خود محاسبات را انجام میدهد .آخ ین نسخه این ب نامه با
یان دا می ند ه شام ،
سه روش ،آبپایه را از
حداق محلی ،روش فا تور فیلت عددی و روش فیلت عدد
ب گشتی است .در این سیستم روش حداق محلیWHAT ،
 5– LMMخوانده میشود ه هیدروگ اف را ب ای یافتن
یان رودخانه در طی یک مدت ستجو می ند
حداق
 . Lim et al. 2005این روش بهعنوان یکی از سادهت ین
روشهای تفکیک هیدروگ اف بوده و عملک د آن به طبیعت
یان بستگی ندارد و از حداق مقادی دبی در دورههای پنج
روزه بدون همپوشانی استفاده می ند .ابتدا حداق مقادی
3

1

Water Engineering Time Series PROcessing tool
Recursive digital filter

2
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Lyne and Hollic Base Flow Index
Lyne and Hollic WHAT
5
Local Minimum Method
4
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دبی در طول مقاطع زمانی پنجروزه تعیین میشود ،سپس در
یانهایی ه  1/11ب اب مت یا مساوی
بین این مقادی
مقادی قب و بعد باشد را انتخاب می ند .مقادی انتخابی
بهعنوان نقاط مبنا در نظ گ فته میشوند Stewart et al.
. 2007

 2-3-2-2فیلتر عددی برگشتی دوپارامتره

این روش نیز توسط  Eckhartدر سال  2005ارائه شد .این
روش ب اساس دو پارامت بازگشت  aو ما زیمم شاخص
یان پایه  BFImaxتعیین میشود .معادله این فیلت
بهصورت رابطه  3است.
1(1 − BFI max )a.b k −1 + (1 − a )BFI max − y k
1 − a.BF I max
در تمامی روشهای فوق ب اساس ش ایط هیدرولوژیکی
= bt

3
ه bk ،یان پایه فیلت شده در م حله زمانی )،k (m3/s
 ،bk-1یان پایه فیلت شده در م حله زمانی )،k-1 (m3/s
در
 aپارامت فیلت م تبط با حوضه آبخیز yk ،یان
م حله زمانی  BFImax ،kما زیمم شاخص یان پایه
است .پارامت های ض وری در این فیلت  aو  BFImaxهستند
ه مقادی  BFImaxبهصورت دول  2ارائه شده است.
دول  -2مقادی  BFImaxب ای حوضههای آبخیز با خصوصیات
متفاوت Hasani et al. 2012
Table 2 The amounts of BFImax for different
watersheds with differentcharacteristicss
BFImax characteristicsStream and watershed
0.8
Perennial streams with porous aquifers
0.5
Ephemeral streams with porous aquifers
0.25
Perennial stream with hard rock aquifers

یان پایه،
 Eckhartب ای ب رسی و محاسبه مقدار
آبخوانها را به دو دسته یان دائمی در آبخوان سنگی و
یان دائمی در آبخوان متخلخ تقسیم نمود .در این
پژوهش عالوه ب استفاده از رابطه  3و محاسبه یان از
ط یق شاخص مع فیشده ،از روش و ن مافزار تحت وب
 WHATنیز استفاده شد است.
بناب این در این مطالعه نتایج چهار روش شام فیلت عدد
ب گشتی دو پارامت ی  Eckhartب اساس شاخص ب ای
یان دائمی آبخوان سنگی ،1ERBFI ،ب اساس شاخص
ب ای یان دائمی آبخوان متخلخ  ،2EPBFI ،ب اساس
یان دائمی آبخوان سنگی،
روش  WHATب ای
 3ERWHATو ب اساس روش  WHATب ای یان دائمی
آبخوان متخلخ  4EPWHAT ،محاسبه و باهم مقایسه
شدند.

1

Eckhart Rocky Base Flow Index
Eckhart Porus Base Flow Index
3
Eckhart Rocky WHAT
4
Eckhart Porous WHAT
2
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منطقه و همچنین سوابق پژوهشهای مشابه از فیلت های
عددی مشابهی استفاده شده است ه در قسمت نتایج به
آنها اشاره شده است.
 4-2-2ارزیابی عملکرد مدلها

ارزیابی عملک د مدلها نیازمند مقایسه یان پایه مشاهداتی
با مقادی ب آوردی ب اساس مدلهای مورداستفاده است .به
دلی نبود دادههای یان پایه واقعی ،در این پژوهش نتایج
شاخص  BFIبهعنوان آبپایه مشاهداتی در نظ گ فته شده
است  . Zare Bidaki 2019این روش مقدار یان در
روزهایی ه دارای یان حداق با بیشت ین تک ار در طول
سال است را بهعنوان مقادی آبپایه در نظ میگی ند .آبپایه
حاص از روشهای ،LHWHAT ،LHBFI ،WETSPRO
 ERWHAT ،EPBFI ،ERBFIو  EPWHATبهعنوان
مقادی ب آوردی در نظ گ فته شده است .هت مقایسه
مقادی شاخص  BFIبا روشهای ذ شده از خطاهای مجذور
میانگین م بعات  ، RMSEمعیار میانگین مطلق خطا
 MAEو تعیین ض یب ارایی  Nash-Sutcliffeاستفاده
شد روابط  4و . 5
n

/ 2

)

4

 ( yi − yi

= RMSE

i =1

n
n

)

5

/

 ( yi − yi
i =1

n

= MAE

ه 𝑦𝑖 ،مقدار مشاهدهشده آبپایه 𝑦𝑖′،مقدار ب آورد شده
آبپایه و  nتعداد دادهها است.
ض یب ارایی  Nash-Sutcliffeمقداری است با دامنه
خطای بین  1تا منهای بینهایت ه ه چه این مقدار به یک
نزدیکت باشد ،نشاندهنده ارایی بهت مدل است .رابطه 6
نشاندهنده رابطه این معیار است.
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n

2

6

)  ( yo − ye
i
n

_

2

)  ( yo − ye

NSC = 1 −

i

ه yo ،آبپایه مشاهدهشده ye ،مقدار ب آورد شده آبپایه و-
 yoمیانگین دادههای ب آورد شده است .ب ای این معیار
مقدار  1نشاندهنده تطبیق ام هیدروگ اف شبیهسازی
شده و مشاهداتی است.

دارد .دول  3نتایج ویژگیهای آماری این روش و سای
روشهای مورداستفاده را نشان میدهد .با مشاهده نمودار
شک  2و نتایج دول  3مشخص میشود ه دبی پایه
در روزهای  3و  5سالهای  1991و  1992دارای بیشت ین
مقدار خود بوده و از ط ف دیگ نتایج گ افیکی این روش
یان را به
نشان میدهد ه آبپایه درصد باالیی از
خود اختصاص نمیدهد.
دول  -3مقادی آماری آبپایه با روش WETSPRO
Table 3 The statistical values of base flow by
WETSPRO method

 -3یافتهها و بحث

Base flow
)(m3/s
0.587
4.291
0.038

 -1-3نتایج روش WETSPRO

نتایج این روش نشان داد ه با دا دن یانات زی سطحی
از یان لی ،روند یان پایه از منطق مناسبی ب خوردار
بوده است ،گ چه در مورد مقادی آن تفاوت معنیداری و ود

Total flow
)(m3/s
1.945
152.07
0.013

Statistical
criteria
Mean
Maximum
Minimum

50
یان

آب پایه

45
40
35
25
20

15

یان )(m3/s

30

10
5
0

زمان روز

شک  -2نمونهای از تفکیک آبپایه به روش WETSPRO
Fig. 2 A sample of base flow separation by WETSPRO method

 -2-3روش فیلتر عددی برگشتی
 -1-2-3فیلتر عددی برگشتی یکپارامتره

نتایج شاخص  Lyne and Hollickب ای دوره  25ساله آمار
ایستگاه مو ود در خ و ی آبخیز بهعنوان شاخصی ب ای
تعیین ظ فیت حوضه آبخیز نشان داده شده است .با افزایش
ض یب فیلت  ،یان پایه اهش مییابد ،بدین معنی ه
ض یب فیلت  0/9دارای بیشت ین یان پایه و فیلت 0/995
مت ین یان پایه را دارد .در شک  3تغیی ات ض یب
فیلت و تأثی آن ب اهش دبی نشان داده شده است .نتایج
یان با آبپایهی ب آوردی با این روش در
میانگین
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

دول  4نشاندهنده این است ه با افزایش ض یب فیلت ،
یان ب آوردی نیز اهش مییابد .چند
میانگین و حدا ث
بار عبور فیلت از دادههای یان بهطور سامانمند ف انس
دادههای هیدروگ اف را اهش داده و در ه عبور مقداری از
یان رواناب سطحی حذف شده و درنهایت یان پایه باقی
میماند.
نتایج استفاده از روش  LHWHATبا فیلت های ،0/9
 0/99 ،0/975 ،0/95 ،0/925و  0/995در حوزه آبخیز
موردمطالعه نشان از اهش دبی پایه در اث افزایش ض یب
فیلت دارد .بدینصورت ه ض یب فیلت  0/9دارای بیشت ین
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یان پایه و فیلت  0/995مت ین یان پایه را دارد .نتایج
یان با میانگین آبپایه ب آوردی در این روش در
آماری

دول  4و شک  3نشان میدهد ه با افزایش ض یب
یان ب آوردی اهش مییابد.
فیلت میانگین و حدا ث

دول  -4خصوصیات آماری آبپایه به روشهای متفاوت و فیلت های مختلف
Table 4 The characteristic criteria of base flow by different methods using different filters
)Base flow (m3/s
Method
)Total flow (m3/s
Statistical criteria
0.925 0.95 0.975 0.99 0.995
LHBFI

LHWHAT

ERBFI

EPBFI

ERWHAT

EPWHAT

1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013
1.945
152.07
0.013

Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum
Mean
Maximum
Minimum

1.14
6.06
0.01
0.78
4.6
0.013
0.46
1.7
0.01
1.219
13.19
0.013
0.385
1.684
0.012
1.105
12.07
0.012

1.21
8.73
0.01
0.981
7.74
0.013
0.47
2.65
0.01
1.33
21.87
0.013
0.43
2.64
0.011
1.25
19.97
0.012

1.369
16.7
0.01
1.228
14.41
0.013
0.479
5.17
0.01
1.43
38.58
0.013
0.47
5.17
0.010
1.39
36.78
0.012

1.49
27.8
0.013
1.382
25.4
0.013
0.481
8.46
0.01
1.48
56.21
0.013
0.47
8.46
0.008
1.45
55.15
0.012

1.546
36.75
0.013
1.45
34.04
0.013
0.483
10.87
0.01
1.49
66.89
0.013
0.48
10.82
0.007
1.48
65.52
0.012

0.9
1.582
43.19
0.013
1.5
41.6
0.013
0.484
13.11
0.01
1.508
76.08
0.01
0.481
13.59
0.006
1.49
74.86
0.012
50
45
40
35
30

20

یان )(m3/s

25

15
10
5
0

زمان روز
)LHBFI (0.995

)LHBFI (0.990

)LHBFI (0.975

)LHBFI (0.950

)LHBFI (0.925

)LHBFI (0.9

یان

)LHWHAT (0.995

)LHWHAT (0.990

)LHWHAT (0.975

)LHWHAT (0.950

)LHWHAT (0.925

)LHWHAT (0.9

شک  -3نمونهای از داسازی

یان پایه به روش فیلت عددی ب گشتی یکپارامت ی با روشها و فیلت های متفاوت

Fig. 3 A sample of base flow separation by Lyne and Hollick using different methods and filters

 -2-2-3فیلتر عددی برگشتی دوپارامتره
 1-2-2-3آبخوان متخلخل

نتایج روش فیلت دوپارامت ه عددی ب گشتی در محیط
آبخوان متخلخ و با استفاده از شاخص یان نشان داد ه
مقدار میانگین ،حدا ث شاخص یان پایه با ض ایب فیلت
 0/99 ،0/975 ،0/95 ،0/925 ،0/9و  0/995ب اب با 0/8
هت تفکیک آبپایه حوضه آبخیز است .همچنین نتایج
محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

تفکیک آبپایه ایستگاه موردمطالعه در دول  4و شک
 4نشان داده شده است.
یان با میانگین آبپایه
از ط ف دیگ نتایج میانگین
ب آوردی در روش  EPWHATدر دول  4نشان میدهد
یان
ه با افزایش ض یب فیلت  ،میانگین و حدا ث
ب آوردی اهش مییابد .این نیز دلی ب اهش دبی پایه با
افزایش ض یب فیلت است .شک  4نمودار تغیی ات و
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یان پایه از

داسازی

یان

را ب اساس روش فوق را

نشان میدهد.
50
45
40
35

یان )(m3/s

30
25
20

15
10
5

0

زمان روز
)EPBFI (0.995

)EPBFI (0.990

)EPBFI (0.975

)EPBFI (0.950

)EPBFI (0.925

)EPBFI (0.9

یان

)EPWHAT (0.995

)EPWHAT (0.990

)EPWHAT (0.975

)EPWHAT (0.950

)EPWHAT (0.925

)EPWHAT (0.9

شک  -4نمونهای از داسازی آبپایه به روش فیلت عددی ب گشتی دوپارامت ی با فیلت های مختلف ب ای آبخوان متخلخ
Fig. 4 A sample of base flow separation by Eckhart method using different filters and porous aquifer
 -2-2-2-3آبخوان سنگی

نتایج نمودار و داول بهدستآمده از فیلت دوپارامت ه در
محیط آبخوان سنگی ب اساس شاخص یان نشان داد ه
افزایش ض یب فیلت باعث اهش یان پایه در نتایج
ایستگاه میشود ،طوری ه ض ب فیلت  ،0/9یان پایه
بیشت ی نسبت به فیلت  0/995دارد .با افزایش ض یب
یان ب آوردی اهش مییابد ه
فیلت  ،میانگین و حدا ث
این مقدار در مقایسه با آبخوان متخلخ اختالف زیادی
داشته و خود نشاندهنده متخلخ بودن حوضه آبخیز
موردمطالعه با تو ه به میانگین شاخص یان پایه به مقدار
 1/245 m3/sدارد .دول  4و شک  5مقدار تغیی ات
دبی پایه را نسبت به تغیی فیلت نشان میدهد.

یان با میانگین
از ط ف دیگ دول  4میانگین
آبپایه ب آوردی با روش  ERWHATرا نشان میدهد .نتایج
این روش نیز نشان میدهد ه با افزایش ض یب فیلت
یان ب آوردی اهش مییابد .شک 5
میانگین و حدا ث
نیز نشان میدهد ه مقدار یان پایه ب ای ض ایب مختلف
به ف ض سخت و سنگی بودن آبخوان و نفوذپذی ی م در
مقایسه با آبخوان متخلخ بهشدت اهش یافته است .نتایج
همچنین اهش یان پایه با افزایش ض یب فیلت را نشان
میدهد ،بدین معنی ه ض یب فیلت  0/9دارای بیشت ین
یان پایه و فیلت  0/995مت ین یان پایه را دارد.

50
45
40
35
30

20

یان )(m3/s

25

15
10
5
0

زمان روز
)ERBFI (0.995

)ERBFI (0.990

)ERBFI (0.975

)ERBFI (0.950

)ERBFI (0.925

)ERBFI (0.9

یان

)ERWHAT (0.995

)ERWHAT (0.990

)ERWHAT (0.975

)ERWHAT (0.950

)ERWHAT (0.925

)ERWHAT (0.9

شک  -5نمونهای از داسازی آبپایه به روش فیلت عددی ب گشتی دوپارامت ی با فیلت های مختلف ب ای آبخوان سنگی
Fig. 5 A sample of base flow separation by Eckhart method using different filters and rocky aquifer
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 -3-3مقایسه جریان پایه با روشهای مختلف
 1-3-3مقایسه شاخص  BFIبا روش WETSPRO

نتایج آزمون مقایسه نتایج یان پایه بین شاخص  BFIو
روش  WETSPROنشان داد ه میانگین معیار ب اساس این
روش ب اب با  0/586بوده و در سطح خطای مت از 0/05
معنادار است ،یعنی تفاوت بین معیار  WETSPROو
شاخص  BFIمعنادار است ه نشاندهنده نامناسب بودن این
روش ب ای تفکیک یان پایه در این حوضه و حوضههای
مشابه است.
 -2-3-3مقایسه شاخص  BFIو روشهای فیلتر
عددی برگشتی یکپارامتره
مقایسه نتایج شاخص یان پایه با روش  ،LHBFIبا ض ایب
مختلف نشان داده است ه میانگین یان پایه اختالف
زیادی با میانگین شاخص یان پایه دارد .از ط ف دیگ
مقایسه نتایج نشان داد ه میانگین یان پایه در روش
 LHWHATبا ض یب فیلت  0/975دارای میانگین 1/22
بوده و دارای اختالف معنادار نبوده است .نتایج شاخص BFI
در سطح  95درصد در ایستگاه هیدرومت ی موردمطالعه با
روش  LHWHATبا ض یب  0/975دارای ارتباط معناداری
است.
 -3-3-3مقایسه شاخص  BFIو روشهای عددی
برگشتی دوپارامتره
الف-آبخوان متخلخل
نتایج مقایسه نشان داد ه مقدار شاخص یان پایه با نتایج
روش  EPWHATو ض یب فیلت  0/990دارای ارتباطی
معنادار بوده و با سای روشها اختالف زیادی را نشان می-
دهد .همچنین نتایج حاص از شاخص  BFIدر سطح
اطمینان  0/95در ایستگاه گ گ با نتایج روش  EPBFIبا
ض یب فیلت  0/99و میانگین  1/21ب ای یان دائمی با
آبخوان متخلخ  ،اختالف معناداری نداشته و در بقیه موارد
دارای اختالف میباشند.
ب -آبخوان سنگی
با تو ه به ماهیت و ش ایط زمینشناسی و هیدرولوژیکی
حوضه مورد مطالعه ،نتایج استفاده از روشهای تجزیه یان
پایه نشان داد ه ف ض سنگی بودن آبخوان با ش ایط مو ود
همخوانی نداشته و نتایج بهدستآمده با واقعیتهای مو ود
اختالف زیادی را نشان میدهد.

محیطزیست و مهندسی آب
دوره  ،8شماره  ،2تابستان 1401

مقایسه نتایج عددی و گ افیکی میانگین دبی یان پایه و
یان اصلی در تمامی روشهای بکار گ فته شده نشان می-
دهد ه درصد باالیی از یان اصلی رودخانه به آبپایه
اختصاص دارد .دلی این ام را میتوان در میت و یفیت
بارش منطقه ،زمینشناسی و عوام تکتونیک منطقه و
تغیی ات ارتفاع حوضه ستجو د ،بهطوری ه میانگین
بارش ساالنه در حوضه موردمطالعه در ایستگاه گ گ به
مقدار  456 mmو سنگشناسی غالب حوضه تشکیالت
آهکی بوده ه قابلیت نفوذ باالیی داشته و ارتفاع حوضه نیز
دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده است .از ط ف دیگ
تناسب نسبتاً مناسبی از ارب ی اراضی در حوضه ب ق ار بوده
و پوشش گیاهی نگلی و م تعی و همچنین باغات متعدد و
اراضی دیم از مله مهمت ین ارب یهای غالب منطقه است
ه باعث نفوذ یان و تقویت آبهای زی زمینی شده و
بخش عمدهای از یانهای سطحی را به یان آبپایه
تبدی می نند.
 -4-3ارزیابی کارایی روشهای تفکیک جریان پایه
نتایج تفکیک دبی پایه با روشهای مختلف نشان داد ه
روشهای تفکیک یان پایه در ایستگاه گ گ  ،نتایج با
دقتهای متفاوتی را نشان میدهد .مقدار ض یب ارایی
 NSبا سه مقدار  0/887 ،0/9و  0/872به ت تیب ب ای
روشهای  EWHAT ،LHWHATو  EPBFIنتایج
مناسبی را نشان دادند .روشهای تعیینشده با مقادی خطا
نیز ب رسی شدند ه روشهای  LHWHATو EPWHAT
به ت تیب با ض ایب  0/9 ،0/975و  0/995دارای مت ین
خطا هستند .از نظ معیار  RMSEنیز روش  LHWHATبا
ض یب  EPWHAT ،0/975با ض یب  0/995و  EPBFIبا
ض یب  ،0/995به ت تیب 0/63 ،0/60 ،و  0/87خطا را نشان
دادند .بهطور لی با مقایسه مقادی خطاها ،روش
 LHWHATبا ض یب  ،0/975مناسبت ین روش ب ای
داسازی یان پایه در حوضه آبخیز گ گ است .نتایج
آزمون خطا در دول  5نشان داده شده است.
در این راستا ،نتایج پژوهش Combalicer et al. (2008

نشان داد ه روشهای  WHATو  BFIاز مناسبت ین
یان پایه میباشند ،همچنین
روشها ب ای تفکیک
 Taimori et al. (2012روشهای حداق محلی و روش
فیلت عددی یکپارامت ه و دوپارامت ه بهمنظور ب آورد دبی
پایه یان روزانه را ب رسی و اهش آبپایهی ب آوردی را با
Environment and Water Engineering
Vol. 8, No. 2, 2022

392

آذرینوند و همکاران1401 ،

دند ه با نتایج پژوهش

افزایش ض یب فیلت ینگ مشاهده
حاض تطابق نسبی دارند .در حالی ه Zare Bidaki et al.
 (2019در ایستگاه آبس ده رودخانه تی ه ل ستان ،روش لین
هولیک  BFIبا فیلت  0/975را با تو ه به معیار  RMSEو
 NSمناسبت ین روش هت تفکیک آبپایه در طول 30 yr

آماری انتخاب دند ه تطابق مت ی با نتایج مطالعه حاض
دارند .بناب این میتوان نتیجه گ فت ه با تو ه به ش ایط
لیتولوژی و توپوگ افی و حتی موقعیت غ افیایی حوضهها،
روشهای متفاوتی میتوانند ب ای حوضههای موردمطالعه
مناسب باشند.

دول  -5مقایسه نتایج ارزیابی ارایی روشهای مختلف ب آورد دبی پایه با استفاده از معیارهای آماری
MAE
1.63
1.60
1.60
1.70
2.00
2.22
3.91
3.19
2.33
1.23
0.48
0.40
1.63
1.60
1.60
1.78
2.06
2.34

Table 5 Comparison the results of different methods for base flow separation using statistical criteria
NashNashMethod
RMSE MAE No.
Method
RMSE
Sutcliffe
Sutcliffe
WETSPRO
0.55
1.27
1.62 20
)ERBFI (0.9
0.54
1.27
)LHBFI (0.9
0.53
1.30
1.70 21
)ERBFI (0.925
0.55
1.26
)LHBFI (0.925
0.63
1.14
1.13 22
)ERBFI (0.950
0.55
1.26
)LHBFI (0.950
0.75
0.95
0.90 23
)ERBFI (0.975
0.52
1.30
)LHBFI (0.975
0.86
0.71
0.50 24
)ERBFI (0.990
0.44
1.41
)LHBFI (0.990
0.86
0.69
0.48 25
)ERBFI (0.995
0.38
1.49
)LHBFI (0.995
0.82
0.80
0.64 26
)EPWHAT (0.9
-0.07
1.97
)LHWHAT (0.9
0.61
1.18
)0.40 27 EPWHAT (0.925
0.11
1.78
)LHWHAT (0.925
0.72
0.99
)0.99 28 EPWHAT (0.950
0.35
1.52
)LHWHAT (0.950
0.82
0.78
)0.62 29 EPWHAT (0.975
0.65
1.11
)LHWHAT (0.975
0.90
0.60
)0.36 30 EPWHAT (0.990
0.86
0.69
)LHWHAT (0.990
0.84
0.75
)0.57 31 EPWHAT (0.995
0.88
0.63
)LHWHAT (0.995
0.7
1.03
1.07 32
)ERWHAT (0.9
0.54
1.27
)EPBFI (0.9
-0.12
2.01
)4.07 33 ERWHAT (0.925
0.55
1.26
)EPBFI (0.925
0.74
1.83
)3.35 34 ERWHAT (0.950
0.55
1.26
)EPBFI (0.950
0.31
1.57
)2.49 35 ERWHAT (0.975
0.50
1.33
)EPBFI (0.975
0.60
1.19
)1.43 36 ERWHAT (0.990
0.42
1.43
)EPBFI (0.990
0.82
0.80
)0.64 37 ERWHAT (0.995
0.35
1.53
)EPBFI (0.995
0.87
0.67
1.95

 -4نتیجهگیری
در این پژوهش ،سه روش متفاوت و م سوم ،WETSPRO
فیلت عددی ب گشتی یکپارامت ی و فیلت عددی ب گشتی
دوپارامت ی ب ای حاالت مختلف و ض ایب فیلت متفاوت با
استفاده از روشهای شاخص یان پایه و ن مافزار تحت وب
 ،WHATیان پایه ایستگاه هیدرومت ی گ گ در استان
ایالم ب ای یک دوره  25 yrآماری از یان اصلی رودخانه
تفکیک و نتایج بهدستآمده موردب رسی ق ار گ فتند.
ب اساس محاسبات و تحلی های انجام شده ،موارد زی حاص
شده است:
 -1آبپایه در این ایستگاه بخش عمدهای از یان اصلی را
یان
به خود اختصاص داده است ،طوری ه میانگین
 1/945 m3/sو میانگین شاخص یان پایه 1/245 m3/s
است.
 -2روش  LHWHATاز بین سای روشهای بکار ب ده شده
دارای مت ین انح اف و خطا را نسبت به سای روشها را
محیطزیست و مهندسی آب
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No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

دارد .ازنظ انح اف میانگین یان پایه نسبت به شاخص
یان پایه نیز پس از روش  ،LHWHATروشهای
 EPWHATبا ض یب  0/995و سپس  EPBFIبا ض یب
 0/995بهدلی بیشت ین تک ار در بین سای روشها،
مناسبت ین میباشند.
 -3روش  EPWHATبا ض یب فیلت  0/990بهدلی نزدیک
بودن میانگین یان پایه آن  1/25 m3/sبه میانگین شاخص
یان پایه  1/24 m3/sرا روش مناسبی در نظ گ فت.
بناب این نتایج این پژوهش نشان میدهد ه روش WHAT
روش مناسبی ب ای تخمین آبپایه در این حوضه و حوضه-
های مشابه میباشد.
 -4روشهای تأیید و مع فیشده فوق ب ای حوزه آبخیز گ -
گ و حوضههای نزدیک مشابه از ارایی مناسبی ب خوردار
بوده و میتواند مورداستفاده ق ار گی د.
الزم به ذ است ه با تو ه به تغیی ات شدید اقلیمی و
خشکسالیهای دورهای ای ان و منطقه مورد پژوهش ،ارزش-
دهی به آبهای یان پایه بهعنوان آب موردنیاز فعالیتهای
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یان پایه

دسترسی به دادهها
دادههای مورد استفاده این پژوهش م بوط به ش ت آب
.منطقهای ایالم است

تضاد منافع نویسندگان
نویسندگان این مقاله اعالم می دارند ه هیچ تضاد منافعی
.در رابطه با نویسندگی و یا انتشار این مقاله ندارند

روشهای داسازی

محیطزیستی از اهمیت باالیی ب خوردار بوده و بایستی مدنظ
.تصمیمگی ندگان ق ار گی د

سپاسگزاری
این مقاله در راستای اهداف هسته پژوهشی مدی یت حوزه
آبخیز معاونت پژوهشی دانشگاه ایالم تهیه شده ه از ایشان
 دادههای این تحقیق از ش ت آب.قدردانی بعم میآید
منطقهای ایالم تهیه شده است ه همکاری ایشان شایسته
.تقدی است
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