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چکیده
با توجه به اینکه بخش مهمی از جریان رودخانههای دائمی را آبهای زیرزمینی تشکیل میدهند با دانستن سهم جریان پایه میتوان نقش
آبهای زیرزمینی را در حفظ حیات رودخانهها و برقراری تعادل بومشناسی حوزه آبخیز تعیین کرد .همچنین ،شناخت فرآیندهای تولید رواناب
برای ارزیابی اثرات تغییرات اقلیمی و کاربری اراضی برای پاسخ هیدرولوژیکی حوضه نیز بااهمیت میباشد .در این پژوهش تفکیك آبپایه در حوزه
آبخیز دورود واقع در استان لرستان با شش محدودهی مطالعاتی تیره دورود ،بیاتون ،سیالخور ،آبسرده ،سراب سفید و گلهرود طی سالهای
 1390-1361بهوسیله روشهای  ،PARTفیلتر عددی برگشتی یك پارامترِ ( ) Lyne-Hollickو دو پارامترِ ( ) Eckhardtبا فیلترهای ،0/925
 0/975 ،0/95و  0/99انجام شد .سپس نتایج حاصل از این روشها بهمنظور تعیین مناسبترین روش با نتایج حاصل از روش  ،BFIمقایسه شد.
نتایج نشان داد در حوزه آبخیز تیره دورود روش  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/975بهترین روش برای جداسازی آبپایه از رواناب مستقیم میباشد.
در زیرحوزه آبخیز بیاتون روش  Eckhardtبا فیلتر  ،0/99در زیر حوزه سیالخور روش  Lyne-Hollickبا فیلتر  ،0/975در زیرحوزه آبسرده
روش  PARTو  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/975بهصورت یکسان ،در زیرحوزه سراب سفید روش  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/95و در زیرحوزه
آبخیز گلهرود روش  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/925روش مناسب جهت تجزیهی هیدروگراف میباشد .با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه ،با
داشتن آمار روزانهی دبی این حوزه آبخیز در سالهای آتی میتوان روشهای مذکور را برای تجزیهی هیدروگراف بهکار بست.

واژههای کلیدی :استان لرستان؛ شاخص جریان پایه؛ فیلتر عددی برگشتی؛ هیدروگراف.
.
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 -1مقدمه
آبپایه ،دبی قبل از شروع سیالب بوده و پس از فروکش
سیل نیز تا مدتی ادامه مییابد که مربوط به تخلیه
آبهای زیرزمینی از راه رودخانه است و در رودخانههای
غیردائمی ممکن است صفر باشد (.)Mahdavi 2007
آبپایه نقش اساسی در پایداری جریان در طول
دورههای خشك و تنظیم سطوح آب زیرزمینی ایفا
میکند .همچنین در انتقال مواد غذایی و حفظ عملکرد
اکوسیستم نقش اصلی را دارد (.)Hong et al. 2015
توسعهی سریع مناطق شهری ،صنعتی و افزایش
نیازهای آب کشاورزی ،فشارهایی را بر منابع آب وارد
میکند که همواره در حال افزایش است .آب زیرزمینی
اغلب نقش کلیدی در تخفیف اثرات بد خشكسالی در
آینده یا حتی حل مشکالت منابع آب را دارد ( Hall
1968; Tallaksen 1995 and Rivard et al.
 .)2013بنابراین ،مطالعه در مورد آبهای زیرزمینی و

تفکیك آن از آبهای سطحی در برنامهریزی منابع آب
اهمیت ویژهای دارد .در برآورد میزان جریان پایه از
روشهای ردیاب محور و روشهای غیر ردیاب محور
استفاده میشود که دقیقترین روش در برآورد میزان
جریان پایه روشهای ردیاب محور است ( Chapman
.)and Maxwell 1996; Mul et al. 2008
بهدلیل وقتگیر و هزینهبر بودن این روشها بیشتر از
روشهای غیر ردیاب محور از نوع گرافیکی و اتوماتیك
استفاده میشود ( .)Arnold and Allen 1999در بین
این دو روش ،روش خودکار نسبت به روش گرافیکی از
دقت باالتر و صرف وقت کمتری برخوردار است؛ بنابراین
امروزه روشهای خودکار برای برآورد جریان پایه
توسعهیافته است ( ;Ghanbarpour et al. 2008
Ahiablame et al. )2012( .)Hasani et al. 2012
آبپایه را در  22حوزه آبخیز در هند با استفاده از روش
فیلتر عددی برگشتی تفکیك کردند .شاخص آبپایه
بین  0/4تا  0/88با میانگین  0/6متغیر بود که نشان
داد  %60از جریان طوالنیمدت در هند بهاحتمالزیاد
بهوسیله دبی آب زیرزمینی و جریان زیرسطحی کمعمق
تأمین میشودSmakhtin and Watkins)1997( .
الگوریتم فیلتر عددی را برای برآورد جریان ماهانه در

جنوب آفریقا به کاربرد که نتایج با مقادیر شاهد
همبستگی زیادی نشان دادند.
( Santhi et al. )2008با استفاده از فیلتر دیجیتالی
برگشتی در محاسبه جریان آبپایه در امریکا گزارش
کردند که شیب و میزان بارش مؤثر ،در برآورد جریان
پایه نقش زیادی دارند O Brien et al. )2013(.در
بررسی مسیرهای هیدرولوژیك در رودخانههای ایرلند،
به این نتیجه دست یافتند که روش فیلتر عددی
برگشتی دو پارامترِ  Eckhardtباوجود سریع و سادهتر
بودن پاسخهای مناسبتری دارد .همچنین ()2014
 Rimmer and Hartmannپیشنهاد کردند که در
جداسازی آبپایه از جریان کل ،ترکیب استفاده از
روشهای فرایند مبنا با روشهای ریاضی نتایج بهتری
خواهد داشت.
( Alishvandi et al. )2011برای تفکیك مؤلفه اصلی
جریان رودخانهی باباحاجی در حوزه آبخیز مهارلو از
مدل رایانهای  PARTدر دوره زمانی  ،15 yاستفاده
کردند .در نهایت نتایج حاصله نشان داد که حدود %73
از جریان رودخانه را جریان پایه تشکیل میدهد و میزان
همبستگی جریان پایه با جریان رودخانه باال میباشد
که این مطلب ضرورت و اهمیت مدیریت تلفیقی
آبهای سطحی و زیرزمینی را نشان میدهد.
( Teimouri et al. )2011در تعدادی از رودخانههای
استان آذربایجان غربی با روشهای مختلف ،هیدروگراف
جریان را تجزیه کردند .هدف آنها تشخیص
مناسبترین روش تفکیك هیدروگراف جریان و برآورد
دبی پایه بود .نتایج نشان داد که جریان پایه در
روشهای مختلف بخش زیادی از کل جریان را تشکیل
داده و دارای نوسانات زیادی نیز میباشد .اگرچه روش
فیلتر رقومی دو پارامترِ از لحاظ هیدرولوژیك
انعطافپذیرتر از دیگر روشهاست ،ولی روش فیلتر
رقومی یك پارامترِ نیز مشروط به انتخاب پارامتر
فیلترینگ مناسب ،دارای صحت برآورد مناسب میباشد.
همچنین شاخص دبی پایه نیز در حوزههای آبخیز
موردمطالعه با استفاده از روش منتخب فیلتر رقومی دو
پارامترِ بین  0/54تا  0/78متغیر بود.
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( Tamaskani et al. )2013بهمنظور انتخاب روش
مناسب برای برآورد آبپایه در حوزه باالدست سد
بوستان در استان گلستان ،در یك دورهی  21ساله
روشهای  HYSEP3 ،HYSEP2 ،HYSEP1و
 BFLOWبا پنج فیلتر را برای تفکیك هیدروگراف به
کاربردند .آنها با استفاده از معیارهای مقایسهی
 MAE ،RMSEو  ،NASH-SUTCLIFFEروش
 BFLOWبا فیلتر  0/9را بهعنوان مناسبترین روش
برای برآورد آبپایه در حوزه موردمطالعه تشخیص
دادند .نتایج آنها نشان داد شاخص آبپایه با این روش
 89%میباشد .در برآورد آبپایه از جریان کل در
رودخانه تیره لرستانZare Bidaki et al. )2015( ،
روش فیلتر عدد برگشتی یك پارامترِ را مناسبترین
روش برای تفکیك جریان پایه از جریان کلی رودخانه
در حوضه مورد مطالعاتی خود معرفی کردند)2018( .
 Soltani and Soltaniاز روشهای حداقل محلی،
بازهی زمانی متحرک ،بازهی زمانی ثابت ،فیلتر عدد
برگشتی یك پارامترِ و روش فیلتر عدد برگشتی دو
پارامترِ برای جداسازی دبی پایه در چهار ایستگاه
هیدرومتری حوضه رودخانه کرج استفاده کردند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد روش فیلتر عدد برگشتی یك

پارامترِ از سرعتباال در تفکیك هیدروگراف جریان
برخوردار بوده و مناسبترین روش برای تفکیك جریان
پایه در حوضه رودخانه کرج میباشد)2010( .
 Sameie and Malekianاز روشهای فیلتر عددی و
 PARTبرای جداسازی دبی پایه رودخانه دهکده سفید
واقع در سد درودزن در استان فارس استفاده کردند.
آنها بیان کردند که دو روش فیلتر عددی و  PARTدر
برآورد دبی پایه رودخانه دهکده سفید همبستگی باالیی
باهم دارند .همچنین (Ghanbarpour et al. )2008
در مطالعهای در حوزه آبخیز کارون ثابت کردند که روش
فیلتر عددی برگشتی با فیلتر  0/925با شاخص جریان
محاسبهشده  0/88-0/79مناسبترین روش برای
تفکیك جریان پایه در حوزه آبخیز کارون میباشد.
تفکیك آبپایه به روشهای Lyne-Hollick ،PART
و  Eckhardtدر حوزه آبخیز دورود با شش محدودهی
مطالعاتی تیره دورود ،بیاتون ،سیالخور ،آبسرده ،سراب
سفید و گلهرود یکی از اهداف پژوهش حاضر است.
همچنین مقایسهی نتایج حاصل از این روشها و در
نهایت انتخاب بهترین روش برای هر ایستگاه از دیگر
اهداف این مطالعه میباشد.

شکل  -1موقعیت ایستگاههای هیدرومتری حوزه آبخیز دورود در استان لرستان
Fig. 1 Position of hydrometric stations in Dorood watershed in Lorestan province

 -2مواد و روشها
 -1-2منطقه موردمطالعه

حوزه آبخیز تیره دورود با مساحتی حدود 3400 km2
و با مختصات  22ʺ ،35´ ، 48°تا  1ʺ ،11´ ،49°طول
شرقی و  4ʺ ،28´ ،33°تا  57ʺ ،54´ ،33°عرض شمالی
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در شمال شرق استان لرستان واقعشده است .این حوزه
آبخیز دو شهرستان دورود و بروجرد را در برمیگیرد.
بهمنظور تفکیك آبپایه در شش ایستگاه هیدرومتری
حوزه آبخیز دورود ،از آمار شش ایستگاه هیدرومتری
طی دورهی آماری  30yاز سال آبی  1361تا 1390

استفاده شده است .موقعیت این ایستگاهها در شکل ()1
نمایش دادهشده است .مشخصات شش ایستگاه
هیدرومتری انتخابشده در حوضهی موردمطالعه در
جدول ( )1ارائهشده است.

جدول  -1مشخصات ایستگاههای هیدرومتری انتخابی در حوضهی موردمطالعه
Area
) (km2
3400
120
1000
223
4.64
60.4

Table 1 Specifications of selected hydrometric stations in the studied basin
Total annual
Elevation
Slope
Length of the
Station
)flow (m3/s
)(m
)(%
)Waterway (km
Tire Dorood
13.81
2012
2.26
100
Biatoon
0.4
19.01
4.83
55
Silakhor
5.45
18.48
3.97
150
Absardeh
2.5
2191
9.93
35
Sarab Sefid
1.71
2785
11.78
13
Galeh Rood
2.08
2190
21.22
11

 -2-2شاخص جریان پایه
نسبت جریان پایه بهکل جریان بهعنوان شاخصی برای
نشان دادن توانایی حوضه برای ذخیره و آزادسازی آب
در طول خشكسالیها است .شاخص جریان پایه 1این
مفهوم را میرساند که حوضه دارای رژیم جریان پایداری
است و در طول دوره خشکی قادر به حفظ جریان
رودخانه است .شاخص جریان پایه بهعنوان توصیفی
رضایتبخش در مطالعه جریانهای کم انجامشده است؛
زیرا حتی یك برآورد کلی از خواص ذخیرهسازی تا حد
زیادی عملکرد را افزایش میدهد .شاخص جریان پایه
عموماً وابستگی بسیاری به خصوصیات هیدرولوژیکی
خاک ،زمینشناسی و سایر ویژگیهای مرتبط با
ذخیرهسازی دارد ( Gregor 2010a and Gregor
.)2010b
 -3-2مدل PART

برنامه  PARTجریان پایه را از هیدروگراف جریان
محاسبه میکند .این برنامه مبتنـی بـر تشـخیص
آخـرین نقطـه یـال نزولی قبـل از نقطـه اوج و تعیـین
نقطـهای از یـال نزولـی بعدی از نقطه اوج که دارای
فاصلهای برابـر بازمان پایـه حوضه بوده است .این برنامه
آمار روزانه روزهایی که رواناب سطحی ناچیز است را
مشخص میکند و جریان پایه را -که در آن روزها برابر

Base Flow Index

با جریان رودخانه است بین نقطهها برازش میکند.
سپس درونیابی خطی را برای آمار روزانه جریان پایه
برای روزهایی که با شرایط پیشین برازش نیافته است
انجام میدهد (.)Rutdledge 1998
 -4-2روش فیلتر عددی برگشتی یک پارامترِ
این روش اولین بار توسط (Lyne and Hollick)1979

ارائه گردید که فقط نیاز به تعیین پارامتر ثابت بازگشت
(∝) دارد .رابطه این فیلتر ( ) Lyne-Hollickدر رابطه
( )1ارائهشده است:
() 1

) (𝑦𝑘 + 𝑦𝑘−1

)∝(1−
2

𝑏𝑘 =∝. 𝑏𝑘−1 +

که در این رابطه 𝑘𝑏 ،جریان پایه فیلتر شده در مرحله
زمانی 𝑏𝑘−1 ،)m3.s-1( kجریان پایه فیلتر شده در
مرحله زمانی  ،∝ ،)m3.s-1( k+1پارامتر فیلتر مرتبط با
حوزه آبخیز ،که تحقیق حاضر از پارامتر فیلتر (∝)
 0/975 ،0/95 ،0/925و  0/99استفاده شد ،yk .جریان
کل در مرحله زمانی  )m3.s-1( kو  ،k1جریان کل در
مرحله زمانی .)m3.s-1( k-1
 -5-2فیلتر عددی برگشتی دو پارامترِ
این روش اولین بار توسط  (2005) Eckhardtارائه
شد که در آن ابتدا باید دو پارامتر ثابت بازگشت ( )αو

1
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بیشینه شاخص جریان پایه (  )BFImaxتعیین شــود
(رابطه .)2
()2

𝑘𝑦(1−𝐵𝐹𝐼𝑚𝑎𝑥 ).∝.𝑏𝑘−1 +(1−∝)𝐵𝐹𝐼𝑚𝑎𝑥 .
𝑥𝑎𝑚𝐼𝐹𝐵1−∝.

= 𝑘𝑏

با شرطbk ≤ yk :؛ که در آن  BFImaxحداکثر مقدار
شاخص میباشد که بهوسیله الگوریتم میتواند مدل
شود Eckhardt .پیشنهاد کرد برای جریانهای
چندساله با آبخوان متخلخل (دارای تشکیالت
زمینشناسی نفوذپذیر)  BFImaxبرابر با  ،0/8برای
جریانهای زودگذر با آبخوان متخلخل  0/5و برای
جریانهای چندساله با آبخوان سنگی سخت  0/25در
نظر گرفته شود.
در مطالعه  Eckhardtفرض بر آن است که اگر بیآبی
کمتر از  %10از زمان باشد؛ جریان چندساله است ( et
)Dolatabadi al. 2012؛ بنابراین ،مقدار پارامتر
𝑥𝑎𝑚𝐼𝐹𝐵 برای کل حوزه آبخیز دورود  0/8و پارامتر

فیلتر ∝  0/975 ،0/95 ،0/925و  0/99در نظر گرفته
شد (.)Eckhardt 2005
 -6-2ارزیابی عملکرد روشها
ارزیابی نتایج حاصل از روشهای  ،PARTروش فیلتر
عددی برگشتی یك پارامترِ و فیلتر عددی برگشتی دو
پارامترِ با روش  BFIبا استفاده از شاخصهای نش–
ساتکلیف ( ،)ENSمیانگین مربعات خطا ( )RMSEو
میانگین مطلق خطا ( ،)MSEانجام شد
( Mostafazadeh et al. 2009 and Shirzadi et al.
 .)2013شاخص نش– ساتکلیف ( )ENSحالتی استاندارد
از تابع حداقل مربعات خطاست که نسبت واریانس
باقیمانده به واریانس دبیها را نشان میدهد (رابطه :)3
()3

2

2
𝑛∑
)𝑖1 (𝑄𝑠𝑖𝑚,𝑖−𝑄𝑜𝑏𝑠,

𝑛∑
)𝑖𝑖=1(𝑄𝑜𝑏𝑠,𝑖−𝑄𝑜𝑏𝑠,

𝐸𝑁𝑆 = 1 −

میانگین مربعات خطا نیز یك تابع تناسب یا تابع هدف
است و درواقع مجذور شاخص میانگین مطلق خطا
( )MESاست (رابطه :)4

1

(𝑅𝑆𝑀𝐸 = √𝑁 ∑𝑛𝑖=1(𝑄𝑠𝑖𝑚, 𝑖 − 𝑄𝑜𝑏𝑠, 𝑖)2 )4

که در معیارهای ارزیابی باال Qsim,i ،جریان
شبیهسازیشده Qobs,i ،جریان مشاهدهشده̅ ،
𝑄 obs,i
میانگین جریان مشاهدهشده i ،گامهای زمانی و  nتعداد
کل گامهای زمانی استفادهشده طی دوره اعتبارسنجی
است.

موردمطالعه در دورهی آماری  30ساله برای تمام
ایستگاههای حوزه آبخیز دورود محاسبه شد .جدول ()2
شاخص آبپایه و جدول ( )3آبپایه تفکیكشده برای
حوزه آبخیز دورود را در کل دوره با روشهای مختلف
نشان میدهد.

بدین طریق که نتایج حاصل از روش  BFIبهعنوان
مقادیر مشاهدهشدهی آبپایه در نظر گرفته شد و از
نتایج روشهای  ،PARTروش فیلتر عددی برگشتی
یك پارامترِ و فیلتر عددی برگشتی دو پارامترِ بهعنوان
مقادیر برآورد شده استفاده شد .در نهایت روشی که
کمترین مقدار خطای  RMSEو  MSEو بیشترین
مقدار  ENSرا داشته باشد بهعنوان مناسبترین روش
محاسبه آبپایه معرفی شد.

بر اساس نتایج حاصل از روش  BFIمقدار آبپایه در
ایستگاه تیره دورود ،بیاتون ،سیالخور آبسرده ،سراب
سفید و گله رود به ترتیب بهطور متوسط ،73% ،75%
 95% ،73% ،77%و  %89از جریان کل رودخانه میباشد
(جدول .)3

 -3یافتهها و بحث

با توجه به جدول ( )3آبپایه تفکیكشده با روش
 PARTدر ایستگاههای تیره دورود ،بیاتون ،سیالخور،
آبسرده ،سراب سفید و گله رود به ترتیب ،%86 ،%93
 98% ،85% ،90%و  %97از جریان کل رودخانه بود.

با استفاده از برنامه  BFIکه در محیط اکسل نوشتهشده
شاخص جریان پایه و آبپایه کل حوزه آبخیز
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جدول  -2مقدار شاخص آبپایه حوزه آبخیز دورود با روشهای مختلف جداسازی آبپایه با فیلترهای ،0/95 ،0/925
 0/975و  0/99طی سالهای 1361-1390
Table 2 The value of the base water index of the Drood watershed using base flow share methodes with
0.925, 0.95, 0.975, and 0.995 filters during 1982-2011
Eckhardt
Lyne-Hollick
PART
BFI
0.99
0.975
0.95
0.925
0.99
0.975
0.95
0.925
Station
0.698
0.761
0.786
0.793
0.623
0.719
0.801
0.837
0.877
0.745
Tire Dorood
0.671
0.732
0.759
0.769
0.598
0.629
0.769
0.807
0.806
0.226
Biatoon
0.724
0.774
0.789
0.794
0.686
0.769
0.833
0.862
0.837
0.772
Silakhor
0.713
0.765
0.778
0.783
0.639
0.730
0.798
0.827
0.792
0.726
Absardeh
0.793
0.796
0.798
0.799
0.906
0.928
0.945
0.955
0.968
0.945
Sarab Sefid
0.774
0.794
0.797
0.798
0.748
0.818
0.877
0.904
0.937
0.889
Galeh Rood

جدول  -3خصوصیات آبپایه کل دوره (مترمکعب بر ثانیه) حوزه آبخیز دورود با روشهای مختلف جداسازی آبپایه با
فیلترهای  0/975 ،0/95 ،0/925و  0/99طی سالهای .1361-1390
Table 3 Characteristics of the base of the whole priod (cubic meters per second) in the Drood watershed
.using using base flow share methodes with 0.925, 0.95, 0.975, and 0.99 filters during 1982-2011
Total
flow
)(m3/s

PART BFI

Station
Tire
Dorood
Biatoon
Silakhor
Absardeh
Sarab Sefid
Galeh Rood

Eckhardt

Lyne-Hollick
0.925

0.95

0.975

0.99

0.925

0.95

0.975

0.99

13.81

*10.32a

12.1fb

11.57c

11.06d

9.93e

8.61f

10.95g

10.85gh

10.52ah

9.63e

0.39
5.44
2.50
1.70
2.08

0.30a
4.21a
1.81a
1.61a
1.85a

0.32b
4.56b
1.98b
1.61b
1.95b

0.32b
4.69c
2.06c
1.63c
1.88ac

0.31c
4.53b
1.99b
1.61a
1.83a

0.27e
4.19ad
1.82a
1.58d
1.70d

0.24f
3.74e
1.59e
1.54f
1.56e

0.31c
4.32a
1.95bf
1.36g
1.66g

0.30ac
4.30a
1.94bf
1.36g
1.66g

0.29a
4.21a
1.91bfg
1.36g
1.65g

0.27e
3.95g
1.78a
1.35g
1.61h

* حروف مشابه کوچك نشاندهنده عدم اختالف معنیدار در سطح  %95بین روشهای مختلف میباشد.

با در نظر گرفتن پارامترهای فیلتر ،0/95 ،0/925
 0/975و  0/99روش فیلتر عددی برگشتی یك پارامترِ
 ، Lyne-Hollickآبپایه در حوزه آبخیز تیره لرستان
تفکیك شد .نتایج این روش نشان داد که آبپایه
تفکیكشده در ایستگاه تیره دورود بهطور متوسط مقدار
آبپایه ( %74بین  59تا  ،)%86در ایستگاه بیاتون %71
(بین  56تا  ،)%83در ایستگاه سیالخور ( %78بین 66
تا  ،)%88در ایستگاه آبسرده ( %74بین  60تا  ،)%84در
ایستگاه سراب سفید ( %93بین  89تا  )%96و در
ایستگاه گله رود مقدار آبپایه ( %83بین  72تا )%92
از جریان کل رودخانه را تشکیل میدهند (جدول .)3
مقایسه نتایج روش فیلتر عددی برگشتی یك پارامتر

 Lyne-Hollickدر کل حوزه آبخیز حاکی از این است
که مقدار آبپایه در ایستگاههای مختلف بین  56تا %96
از کل جریان متفاوت است و ایستگاه سراب سفید با
مقدار متوسط  ،%93بیشترین مقدار آبپایه رادار است.
همچنین با استفاده از پارامترهای فیلتر ،0/95 ،0/925
 0/975و  0/99روش فیلتر عددی برگشتی دو پارامترِ
 ، Eckhardtآبپایه در حوزه آبخیز تیره لرستان
تفکیك شد .نتایج این روش نشان داد که آبپایه
تفکیكشده در ایستگاه تیره دورود بهطور متوسط 74%
(بین  62تا  ،)%80در ایستگاه بیاتون ( %72بین  60تا
 ،)78%در ایستگاه سیالخور ( %76بین  66تا  ،)80%در
ایستگاه آبسرده ( %75بین  65تا  ،)%79در ایستگاه
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سراب سفید ( %80بین  79تا  )%80و در ایستگاه گله
رود مقدار آبپایه ( %78بین  73تا  )%80از جریان کل
رودخانه را تشکیل میدهند (جدول  .)3مقایسه نتایج
روش  Eckhardtدر کل حوزه آبخیز حاکی از این است
که مقدار آبپایه در ایستگاههای مختلف بین  60تا %80
از کل جریان متفاوت است و ایستگاه سراب سفید با
مقدار متوسط  ،%80بیشترین مقدار آبپایه رادار است.
باال بودن مقدار آبپایه در ایستگاه سراب سفید در هر
چهار روش  ،BFI ،PARTفیلتر عددی برگشتی یك
پارامتر  Lyne-Hollickو فیلتر عددی برگشتی دو
پارامتر  Eckhardtنشانگر سهم باالی آب زیرزمینی در
دبی رودخانه میباشد .بهطورکلی ،نتایج دو روش فیلتر
عددی برگشتی یك پارامتر  Lyne-Hollickو فیلتر
عددی برگشتی دو پارامتر  Eckhardtبا پارامترهای
فیلتر مختلف نشان میدهد هر چه پارامتر فیلتر بیشتر
میشود مقدار آبپایه برآوردی از این روش کاهش
مییابد .نتایج مطالعه (Esmali and )2011
 Samieeنیز نشان میدهد که آبپایه  %87جریان
رودخانهی حنیفقان را تشکیل میدهد.
بهطورکلی شاخص آبپایه در سه ایستگاه دورود،
سیالخور و سراب سفید به ترتیب مقدار  0/76 ،0/74و
 0/80به دست آمد .درحالیکه انتظار میرفت به سمت
سراب حوزه ،آبپایه کمتر و جریان سطحی بیشتر باشد
و به سمت خروجی حوزه خالف این امر صادق باشد.
این امر را میتوان در جنس سنگهای حوزه جستجو
کرد .در سراب حوزه تیره لرستان ،دو چشمهی سراب
سفید و گله رود قرار دارند که هر دو از تشکیالت آهکی
شمال و شمال غرب روستای ونائی و ارتفاعات گرین و
میش پرور سرچشمه میگیرند .سنگهای آهکی همراه
با درز و شکافهای فراوان نفوذپذیری زیادی دارند،
همچنین به دلیل ارتفاع زیاد این منطقه مقداری از
نزوالت جوی بهصورت برف در ارتفاعات ذخیره میشود
و با ذوب تدریجی از طریق درز و شکافهای موجود به
مخازن وارد میشود؛ بنابراین در سراب حوزه ،مقدار
آبپایه زیاد و جریان سطحی کمتر است .درحالیکه به
سمت خروجی حوضه ،از درز و شکاف و نفوذپذیری و

آهكهای کارستی کاسته میشود .همچنین بهدلیل
ارتفاع کم حوضه در این قسمت ،بارش بهصورت باران
نازل میشود .درنتیجه این عوامل نفوذ آب به درون
مخازن و سفرهها کاهش مییابد و جریان سیالبی
بهطرف خروجی حوزه تخلیه میگردد.
 -1-3ارزیابی عملکرد روشها
با توجه به جدول ( ،)3نتایج روش  BFIدر سطح
اطمینان  %95در ایستگاه تیره دورود تنها با نتایج روش
فیلتر عددی برگشتی دو پارامتر  Eckhardtبا فیلتر
 0/975اختالف معنیداری نشان نداد .در ایستگاه
بیاتون ،نتایج حاصل از روش  BFIبا نتایج روش فیلتر
عددی برگشتی دو پارامتر  Eckhardtبا فیلتر  0/95و
 0/975اختالف معنیداری نداشت و در بقیهی موارد
دارای اختالف معنیداری میباشد .همچنین در ایستگاه
سیالخور نتایج روش فیلتر عددی برگشتی دو پارامتر
 Eckhardtبا فیلتر  0/95 ،0/925و  0/975و روش
فیلتر عددی برگشتی یك پارامتر  Lyne-Hollickبا
فیلتر  0/975اختالف معنیداری با نتایج روش BFI
نشان نداد .در ایستگاه آبسرده ،اختالف معنیداری بین
نتایج روش  BFIبا نتایج روش فیلتر عددی برگشتی دو
پارامتر  Eckhardtبا فیلتر  0/99و روش فیلتر عددی
برگشتی یك پارامترِ  Lyne-Hollickبا فیلتر 0/975
مشاهده نشد .نتایج روش  BFIدر ایستگاههای سراب
سفید و گله رود ،بهترتیب با فیلتر عددی برگشتی یك
پارامتر  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/95و روش فیلتر
عددی برگشتی یك پارامتر  Lyne-Hollickبا فیلتر
 0/925و  0/95اختالف معنیداری نشان نداد .بهمنظور
انتخاب روش مناسب برای محاسبه آبپایه تفکیكشده
در ایستگاههای مختلف در محدوده موردمطالعه ،نتایج
حاصل از روشهای  ،PARTروش فیلتر عددی برگشتی
یك پارامترِ و فیلتر عددی برگشتی دو پارامترِ با روش
مبنای  BFIمقایسه شدند .مقدار RMSE ،MSE ،ENS
محاسبهشده برای ایستگاههای دورود ،بیاتون و
سیالخور ،آبسرده ،سراب سفید و گله رود در دوره
 1361-1390در جدول ( )4آورده شده است.
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جدول  -4نش–ساتکلیف ( ،)ENSمیانگین مربعات خطا ( )MSEو میانگین مجذور خطا ( )RMSEمحاسبهشده برای
ایستگاههای دورود ،بیاتون ،سیالخور آبسرده ،سراب سفید و گله رود طی سالهای .1361-1390
-

Table 4 Nash-Sutcliff (ENS), Mean Squared Error (MSE) and Absolute Error Mean (RMSE) calculated
PART
0.925

Station

for the six stations during 1982-2011
Lyne-Hollick
0.925
0.99
0.975
0.95
Tire Dorood

Eckhardt
0.975
0.95

0.99

RMSE

6.755

5.73

4.942

4.47

5.957

7.704

6.875

5.512

4.531

MAE

1.948

1.868

1.812

2.073

2.642

2.444

2.295

2.115

2.251

ENS

0.693

0.777

0.833

0.863

0.761

0.593

0.676

0.791

0.859

RMSE
MAE
ENS

0.192
0.05
0.759

0.193
0.059
0.754

RMSE
MAE
ENS

1.237
0.479
0.895

1.442
0.634
0.858

RMSE
MAE
ENS

0.59
0.222
0.894

0.83
0.3
0.793

RMSE
MAE
ENS

0.18
0.06
0.876

0.185
0.068
0.868

RMSE
MAE
ENS

0.429
0.137
0.909

0.377
0.159
0.929

Biatoon
0.168
0.17
0.069
0.06
0.813
0.809
Silakhor
1.21
1.255
0.651
0.601
0.898
0.892
Absardeh
0.59
0.69
0.277
0.271
0.894
0.855
Sarab Sefid
0.203
0.176
0.093
0.074
0.842
0.88
Galeh Rood
0.615
0.418
0.272
0.187
0.814
0.913

با توجه به جدول ( ،)4در ایستگاه تیره دورود روش فیلتر
عددی برگشتی یك پارامترِ  Lyne-Hollickبا فیلتر
 0/975از بین دیگر روشها کمترین مقدار  RMSEو
بیشترین مقدار  ENSرا دارد؛ بنابراین ،این روش،
مناسبترین روش برای محاسبه آبپایه در ایستگاه تیره
دورود در نظر گرفته شد .با در نظر گرفتن کمترین مقدار
خطای  RMSE ،MSEو بیشترین مقدار  ENSدر
ایستگاه بیاتون روش  Eckhardtبا فیلتر  0/99بهترین
روش تشخیص داده شد .در ایستگاه سیالخور روش

0.214
0.089
0.701

0.316
0.074
0.339

0.267
0.071
0.529

0.203
0.067
0.727

0.167
0.071
0.815

1.677
0.857
0.808

1.883
0.835
0.754

1.665
0.759
0.808

1.321
0.662
0.879

1.221
0.72
0.897

0.86
0.396
0.779

1.32
0.407
0.469

1.12
0.361
0.62

0.83
0.303
0.791

0.61
0.289
0.887

0.271
0.127
0.721

0.353
0.299
0.612

0.342
0.293
0.637

0.33
0.284
0.663

0.341
0.281
0.642

0.913
0.396
0.602

0.512
0.305
0.872

0.474
0.293
0.89

0.45
0.279
0.901

0.599
0.319
0.826

 Lyne-Hollickبا فیلتر  ،0/975ایستگاه آبسرده روش
 PARTو  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/975بهصورت
یکسان ،سراب سفید  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/95و
در ایستگاه گله رود روش  Lyne-Hollickبا فیلتر
 0/925روش مناسب جهت تفکیك آبپایه بودند .برای
مثال ،مقادیر جریان روزانه و مقدار آبپایه تفکیكشده
توسط مناسبترین روش در هر ایستگاه در سال آبی
 1371-1370در شکل ( )2نشان دادهشده است.
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شکل  -2جداسازی آبپایه با مناسبترین روش برای
ایستگاههای مختلف طی سال آبی 1370-1371
Fig 2. Basin water separation using the best
method at different stations during the water
year of 1990-1991

در این رابطه Dolatabadi et )2012( ،در حوزه
مهارلو-بختگان برای برآورد جریان پایه روش فیلتر
عددی برگشتی دو پارامترِ  Eckhardtرا مناسبتر
دانست .نتایج تحقیق حاضر با مطالعات ()2018
 Soltani and Soltaniجداسازی آبپایه در حوزه
آبخیز سد کرج et al. Tamaskani)2013( ،جداسازی
آبپایه در سد بوستان گلستانet al. Hasani)2012( ،
جداسازی آبپایه در حوزه آبخیز حبله رودet )2008( ،
 Ghanbarpour al.جداسازی آبپایه در حوزه آبخیز
کارون Aksoy )2009( ،جداسازی آبپایه در رودخانه
فیلوس در ترکیه و ( Chen et al. )2008جداسازی
آبپایه در رودخانه زرد در چین مطابقت دارد .این
تحقیقات همگی روش فیلتر عدد برگشتی یك پارامترِ
را مناسبترین روش برای تفکیك جریان پایه از جریان
کلی رودخانه در حوضه مورد مطالعاتی خود معرفی

کردند که نتیجه پژوهش حاضر را تأیید میکنند.
همچنین (; Smakhtin and Watkins )1997

( Szilagyi )2004و )Tamaskani (2013گزارش
کردند که روش فیلتر عدد برگشتی یك پارامترِ Lyne-
 Hollickاز سرعتباال در تفکیك هیدروگراف جریان
برخوردار بوده است و مقادیر پیوسته دبی پایه را میتوان
به کمك آن بهخوبی استخراج کرد در پژوهشهای
ذکرشده فیلتر مناسب برای روش فیلتر عدد برگشتی
یك پارامترِ  Lyne-Hollickرا  0/95 ،0/925و 0/975
و  0/9پیشنهاد کردند که به نتایج مطالعه حاضر نزدیك
است.

 -4نتیجهگیری
تفکیك آبپایه نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژی
مانند مدلسازیهای کمی بارش -رواناب ،مدلسازی
کیفیت آب ،بررسی تأثیر روشهای مختلف مدیریت
اراضی بر آب زیرزمینی و بررسی کفایت جریان
زیستمحیطی دارد .با توجه به هدف مطالعهی حاضر،
آبپایه حوزه آبخیز تیره لرستان شامل ایستگاههای تیره
دورود ،بیاتون ،سیالخور ،آبسرده ،سراب سفید و گله رود
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در دورهی  30سالهی  1361تا  1390با استفاده از
و
روشهای Lyne-Hollick ،PART ،BFI
 Eckhardtبا فیلترهای ،0/975 ،0/95 ،0/925 ،0/99
 0/995 ،0/99از جریان کل تفکیك شد .بدین ترتیب
نتایج زیر بهدست آمد:
 -1آبپایه در حوزه آبخیز تیره لرستان بخش اعظم
جریان را تشکیل میدهد طوریکه شاخص جریان
پایه در ایستگاهها بیش از  %75میباشد .بدین
معنی که بیش از  %75از جریان رود را در طول
سال جریان پایه تشکیل میدهد و این موضوع
نشان از نفوذپذیر بودن حوزه و سهم بیشتر آب
نفوذ یافته در بیالن هیدرولوژی حوزه دارد.
 -2شاخص آبپایه به سمت باالدست حوزه افزایش
مییابد .مقایسهی شاخص آبپایه ایستگاههای
موجود در شبکهی هیدرو گرافی این حوزه نشان
داد که به سمت سراب حوزه مقدار آبپایه بیشتر
و جریان سطحی کمتر است .هرچه موقعیت
ایستگاه به خروجی حوزه نزدیكتر باشد مقدار
جریان سطحی افزایش مییابد .شاخص آبپایه در
سه ایستگاه دورود ،سیالخور و سراب سفید به
ترتیب مقدار  0/77 ،0/75و  0/95بهدست آمد.
درحالیکه انتظار میرفت به سمت سراب حوزه،
آبپایه کمتر و جریان سطحی بیشتر باشد و به
سمت خروجی حوزه خالف این امر صادق باشد؛
که این امر بهدلیل تفاوت در جنس سنگهای
حوزه است.
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 -3نتایج کلی این پژوهش نشان داد که در حوزه آبخیز
تیره لرستان از بین روشهای استفادهشده در
جداسازی آبپایه روش فیلتر عددی برگشتی یك
پارامتر  Lyne-Hollickبا فیلترهای ،0/925
 0/95و  0/975از جمله مناسبترین روشها
بودند ،بهجز در ایستگاه بیاتون که روش فیلتر
عددی برگشتی دو پارامتر  Eckhardtبا فیلتر
 0/99توانست بهترین جداسازی آبپایه را انجام
دهد ،هرچند روش فیلتر عددی برگشتی یك
پارامتر  Lyne-Hollickبا فیلتر  0/95هم نتایج
قابل قبولی در این محاسبه نشان داد.
در نهایت ،با علم به اینکه روشهای تحلیلی متعددی
برای تجزیه آبپایه از کل جریان توسعه دادهشده است
و انتخاب اجزای آنها اختیاری میباشد ،پیشنهاد
میشود قبل از هرگونه برنامهریزی در مدیریت منابع آب
یك حوزه آبخیز بهویژه در مناطق خشك و نیمهخشك
کشور ،به برآورد آبپایه از کل جریان آب بهوسیله
بهترین و مناسبترین روش اقدام گردد .همچنین ،با
توجه به وضعیت بحرانی برداشت آبهای زیرزمینی و
لزوم توجه بیشتر به آبهای سطحی در سالهای اخیر
در کشور ،نتایج پژوهش حاضر با آگاهی از جریانپایه
برآورد شده در حوزه آبخیز دورود در شش محدودهی
مطالعاتی تیره دورود ،بیاتون ،سیالخور ،آبسرده ،سراب
سفید و گلهرود ،میتواند در برنامهریزی آبیاری،
کشاورزی ،مدیریت خشكسالی ،تولید برقآبی و تغذیه
سفرههای آب زیرزمینی در حوزه آبخیز دورود در استان
لرستان مؤثر واقع شود.
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Abstract
As groundwaters make an important part of the permanent rivers flow, their role in maintaining the life of
rivers and creating ecological balance in watershed can be determined by knowing the base flow
contribution. Moreover, identification of runoff production processes is crucial for assessing the effects of
climate change and landuse on the hydrologic response of the watershed. In the current study, the base water
separation in Doroud watershed located in Lorestan province with 6 study areas was performed during a
period from 1982 to 2011 using PART, one parameter recursive digital filter (Lyne -Hollick) and two
parameters recursive digital filter (Eckhart) with filters value of 0.925, 0.95, 0.975, and 0.99. Then the results
obtained by these methods were compared with those of BFI method. The comparison showed that Lyne Hollick method with filter value of 0.975 was the best method to separate base water from direct runoff in
Doroud watershed. In Bayatan watershed, Silakhor sub-watershed, Ab Sardeh sub-watershed, Sarab Sefid
sub-watershed, and Gale Rood sub-watershed, the Eckhart's method with filter value of 0.975, Lyne -Hollick
method with filter value of 0.975, PART and Lyne -Hollick method with filter value of 0.975, Lyne -Hollick
method with filter value of 0.95, and Lyne -Hollick method with filter value of 0.925 were the suitable
methods for hydrograph decomposition, respectively. Considering the results obtained by this study and
having statistics of this watershed flow rate on a daily basis, the abovementioned methods can be used in
future years for hydrograph decomposition.
Keyword: Baseflow Index; Hydrogragh; Lorestan Province; Recursive Digital Filter.
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