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 (5/11/1331تاريخ تصويب:  – 7/5/1331)تاريخ دريافت: 

 چکيده

اطالعات از حوضه داراي ايستگاه با استفاده از  هاي فاقد آمار، انتقال راهکار عملي جهت برآورد دبي سيل در حوضه

که نياز است تا در هر منطقه با  شده  ارائههاي مختلفي براي اين منظور  اي است. تاکنون روشهاي آناليز منطقه روش

ق اقدام به برآورد سيالب در سه يدر اين تحقهاي در دسترس و شرايط منطقه روش مناسب تعيين گردد.  توجه به داده

فاقد آمار با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در غالب رگرسيون  يها حوضهساله در  111و  51، 11وره بازگشت د

به عنوان ايستگاه فاقد آمار در  ها هاي البرز جنوبي گرديد. در هر مرحله هر يک از ايستگاه دار در رودخانه وزن چند متغيره

ها مقادير پارامترهاي تابع وزني توسط الگوريتم ژنتيک بهنيه و در  ت ساير ايستگاهنظر گرفته شد و با استفاده از اطالعا

هاي مختلف برآورد  ها با حوضه مورد نظر مقادير دبي در دوره بازگشت نهايت با در نظر گرفتن شباهت هر يک از حوضه

و کريجينگ در فضاي  ند متغيرهچ ونگرديد. در ادامه نتايج حاصل از رويکرد مبتني بر عمق داده با دو روش رگرسي

فيزيوگرافي مقايسه شد. نتايج نشان داد رويکرد مبتني بر عمق داده از نظر تمام معيارهاي ارزيابي عملکرد بهتري نسبت 

همچنين روش کرجينگ در فضاي  به دو روش رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي داشت.

مقادير ضريب کارايي ن چند متغيره توانسته مقادير سيل را در حوضه فاقد آمار برآورد کند. فيزيوگرافيکي بهتر از رگرسيو

و  51، 11براي دوره بازگشت هاي ) بيني دبي با دوره بازگشتساتکليف در روش مبتني بر عمق داده براي پيش_ناش

در اين روش نسبت خطا به مساحت  .است مشابه مختلف تقريباً بدست آمدند( 45/1و  45/1، 41/1سال به ترتيب  111

 بزرگتر بوده است. يها حوضهدر حوضه کوچک بيشتر از مقادير آن در 

 ، آناليز همبستگي کانونيگاي سيل، کرجين عمق داده، آناليز منطقه کليدي: يها واژه
 

 *مقدمه
آب، سدسازي، کنترل سيالب، برداري از منابع  هاي بهره در طرح

مختلف  هاي عمليات آبخيزداري، مقادير دبي در دوره بازگشت

اهميت بسزايي دارند. در اغلب موارد به داليلي مانند هزينه 

احداث، کمبود نيروي متخصص، دسترسي سخت و غيره احداث 

باشد؛  پذير نمي ها امکان ايستگاه هيدرومتري در همه زير حوضه

گيري و عدم وجود آمار  هاي اندازه عداد کم ايستگاهلذا به دليل ت

هاي ديگر و تعميم  هاي ايستگاه و اطالعات کافي، استفاده از داده

باشد. در  هاي فاقد آمار بهترين راهکار مي نتايج آنها به حوضه

هاي فاقد  اي، پارامترهاي هيدرولوژيکي در حوضه آناليز منطقه

اقليمي و پارامترهايي  آمار با استفاده خصوصيات فيزيکي،

هاي داراي آمار برآورد  هيدرولوژيکي محاسبه شده در حوضه

 گردند. مي

                                                                                             

 fathbabadi@ut.ac.ir نويسنده مسئول: *

اي سيالب روشي است که در يک  منطقه در واقع تحليل

توان اطالعات يک مجموعه ايستگاه داراي آمار را به  منطقه مي

 ,.Burn, 1990; Ouardra et al) هاي فاقد آمار تعميم داد ايستگاه

هاي مختلفي از قبيل سيل شاخص  بدين منظور روش (.2000

(and lu, 1995; Javelle et al., 2002; Saf, 2008 Stedinger )

 Gingras and)رگرسيون خطي، غيرخطي و ناپارامتريک

Adamowski, 1992; Pandey and Nguyen, 1999; Grover et 

al., 2002) 1آناليز همبستگي کانون
(Ouarda et al., 2001)  ارائه

  ها براي برآورد دبي اوج با دوره در اين روشاند.  شده

هاي مختلـف در يک حوضه فاقد داده هيدرومتري  بازگشـت

هايي با رفتار هيدرولوژيکي مشابه، تشکيل منطقه  ابتدا حوضه

دهند و در گام بعد مقادير سيالب در داخل هر  همگن را مي

در اين روش،  .(Grehys, 1996)گردند منطقه همگن برآورد مي

                                                                                             
1  . Canonical Correlation Analysis 
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برآورد دبي در يک حوضه فاقد آمار توسط ايستگاه داخل هر 

ها  منطقه همگن و بدون در نظر گرفتن اطالعات ساير ايستگاه

شود. از طرف ديگر با توجه به روش مورد استفاده،  انجام مي

اند  هايي که بر اساس آنها مناطق همگن تعريف شده محدوده

احتمال قرارگيري دو حوضه مشابه در کند و در نتيجه  تغيير مي

دو منطقه همگن متفاوت وجود دارد که اين مسئله به عنوان 

 ,.Grehye, 1996; Ouarda et al) شود مي ذکر 1تأثير مرزها

2008; Wazneh et al., 2013a).  بدين منظور جهت کاهش

در فضاي  2هايي مانند کرجينگ مشکالت فوق، روش

رگرسيون  (Chokmani and Ouarda, 2004)فيزيوگرافيکي 

 ;Chebana and Ouarda, 2008) 3ها وزني مبتني بر عمق داده

Wazneh et al., 2013a) هاي مبتني بر هوش مصنوعي دو رويکر

(Shu and Ouarda, 2007) .ها  در اين روش ارائه شده است

هاي مختلف از اطالعات  جهت تخمين مقادير سيالب در ايستگاه

 Chebana and Ouarda (2008) .شود يماستفاده ها  تمام ايستگاه

با استفاده از مفهوم عمق داده در غالب رگرسيون وزني اقدام به 

کانادا  1استان کبک هاي اي سيل در برخي ايستگاه تحليل منطقه

کردند. در اين تحقيق روش مبتني عمق داده عملکرد بهتري 

از مفهوم عمق  نسبت به روش تحليل همبستگي کانوني داشت.

به ترتيب  (Chebana and Ouarda, 2011a,b)داده در تحقيقات

هاي  تخمين نقاط پرت و تشخيص مقادير حدي در نمونه براي

 ;Bardossy and Singh, 2008)استفاده شده است. چند متغيره

Kraube and Cullmann, 2012; Kraube et al., 2012)  از

هاي  رامترهاي مدلپا يساز نهيبهمفهوم عمق داده در 

از  (Wazneh et al., 2013a,b)هيدرولوژيکي و در تحقيقات 

اي سيل استفاده کردند.  مفهوم عمق داده در تحليل منطقه

Wazneh et al (2013a) سازي  هاي بهينه با استفاده از روش

هاي تابع  وزن يساز نهيبهاقدام به  4مد-و نلدر 5جستجوي الگو

توابع وزني در رويکرد مبتني بر عمق داده وزني و مقايسه انواع 

کردند.  (Chokmani and Ouarda, 2008) ارائه شده در تحقيق

در اين تحقيق روش مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت 

، آناليز همبستگي يرخطيغهاي رگرسيون خطي و  به روش

کانوني، کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي، شبکه عصبي 

نوروفازي و ترکيبات مختلف شبکه عصبي با تحليل مصنوعي، 

بيان   Chokmani and Ouarda (2004)همبستگي کانوني داشت

                                                                                             
1. Border Effect 

2. Kriging 
3. Data Depth 

4. Quebec 

5. Pattern Search 
6. Nelder–Mead 

کردند که روش کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي بر روش 

اي همبستگي کانوني جهت محاسبه مقادير دبي  تحليل منطقه

ايستگاه کبک کانادا  151هاي مختلف در  سيل در دوره بازگشت

 يت دارد.ارجح

هاي  هاي سيالبي در سال با توجه به نوسان تغييرات دبي

، تخمين مقادير دبي در خشک مهينمختلف در مناطق خشک و 

تر است. از هاي فاقد آمار نسبت به مناطق مرطوب پيچيده حوضه

هاي مختلف جهت تخمين مقادير دبي  آنجا که عملکرد روش

منطقه  ايط هرهاي فاقد آمار بسته به شر سيالب در حوضه

است تا در هر منطقه کارايي  متفاوت است؛ لذا ضروري

هاي مختلف بررسي و روش مناسب براي هر منطقه انتخاب  روش

گردد. بدين منظور در اين تحقيق کارايي روش مبتني بر عمق 

البرز هاي مناطق خشک و نيمه خشک  داده در برخي از حوضه

هاي کريجينگ  شتعيين و عملکرد اين روش نسبت رو جنوبي

 گردد. ارزيابي مي و رگرسيون خطي فيزوگرافيکيدر فضاي 

 هامواد و روش 

 منطقه مورد مطالعه

هاي  اي سيل در تعدادي از ايستگاه در اين تحقيق تحليل منطقه

اي ساالنه مربوط  کثر دبي لحظهاالبرز جنوبي انجام شد. آمار حد

 1355از سال ايستگاه هيدرومتري منتخب البرز جنوبي  51به 

ها کمترين داده مشاهداتي  که در بين تمام ايستگاه 1331تا 

سال  34سال و حداکثر تعداد داده مشاهداتي برابر با  15برابر با 

ها از نظر وجود روند و همگني مورد  بود، گردآوري شد. داده

ايستگاه مورد بررسي  51بررسي قرار گرفت و در نهايت از بين 

شدند که برخي خصوصيات فيزيوگرافيکي،  ايستگاه انتخاب 24

 ارائه شده است. (1اقليمي و هيدرولوژيکي آنها در جدول )

 روش تحقيق

ها به عنوان  ها در هر گام هر يک از ايستگاه در هر يک از روش

ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شده و با استفاده از خصوصيات 

حوضه داراي آمار مقادير دبي  يها دادهفيزيوگرافيکي و اقليمي و 

 هاي مختلف برآورد گرديد. در دوره بازگشت

 رگرسيون

با در نظر گرفتن مقادير دبي در   در روش رگرسيون چند متغيره

عنوان متغير وابسته و خصوصيات  هاي مختلف به دوره بازگشت

برازش داده  (1مستقل رابطه ) فيزيوگرافيکي به عنوان متغير

 شد.

      ( 1)رابطه 
    

     
     

                                   

                                                                                         



 365  ...اي سیل با استفاده از رویکرد  آبادي و همکاران: آنالیز منطقه فتح  

مقدار سیل در دوره بازگشت  ��در این رابطه 

 ��ه جهت تخمین سیل، امین ویژگی مورد استفادi  ��مشخص،

i که باید برآورد گردد، هاي رابطه امین پارامترn  تعداد کل

است. جهت  مقدار ثابت ضربی aخصوصیات مورد استفاده و 

لگاریتم گرفته و با استفاده  ها دادهتخمین پارامترهاي مدل از 

رگرسیون چند متغیره خطی مقادیر آنها برآورد گردید.  

  

  هاي مورد مطالعه مشخصات فیزیوگرافیکی و اقلیمی حوضه .1جدول 

ارتفاع متوسط 

 (متر)

شیب آبراهه 

 اصلی (درصد)

طول آبراهه 

 اصلی (کیلومتر)

ضریب 

 گراویلیوس

میانگین بارندگی 

 )متر یلیم(

طول حوزه 

 (کیلومتر)

شیب متوسط 

 (درصد)

مساحت حوضه 

 )لومترمربعیک(
 ایستگاه هیدرومتري رودخانه

شماره 

  ستگاهای

1964 28/0  7/166  51/1  406 6/118  5/11   1 بیانلو (یساول) اوزن  قزل 5237 

1919 28/0  2/104  37/1  391 9/84  9/7   2 مهرآباد)( آباد سالمت تلوار 6243 

2733 13/2  9/47  39/1  532 7/41  23/41   3 (شاهرود)  گلینک شاهرود 828 

2493 96/3  7/40  29/1  375 2/35  3/44   4  باغکالیه  الموت 648 

1917 95/0  9/211  04/2  387 5/160  7/35   5  لوشان شاهرود 4885 

2384 41/1  2/113  39/1  463 8/89  15/40   6  دشت  سیاه  الموت 2336 

2150 35/0  115 86/1  343 1/88   7  دوآب  پل شراء 2721 13 

2490 3 5/22  2/1   8  یالفان  آبشینه 165 22 17 418 

2657 82/7  1/10  26/1  442 5/7   9  آب  تقسیم  محل آباد  عباس 31 17 

1951 05/1  75 29/1  376 5/68  9/11   10  رازین  مزلقان 1655 

2162 65/4  5/12  07/1  425 2/11  5/41   11  اروان  پل  اروان 96 

2342 6/10  5/7  08/1  456 25/7  4/29   12 دربند (فشند) فشند 34 

2184 38/3  35 14/1  500 3/26  5/20   13 ) صومعه (کردان  ده  کردان 360 

2859 31/2  7/53  37/1  710 40 7/36   14 ) کرج( سیرا  کرج 717 

2440 25/5  20 3/1  535 5/19   15  سولقان  کن 196 44 

2758 3 27 06/1  677 5/23  8/39   16  رودك جاجرود 421 

2803 2/14  5/7  4/1  492 5/9   17 ) درکه( حوض  هفت  درکه 25 60 

2425 75/5  2/13  17/1  544 13 5/44  59 
ـ  کندرود

  گلندوك
  18 نجارکال

3730 15/8  3/9  16/1  562 7/8  8/45   19  نارون  افجه 35 

3100 6 5/28  26/1  750 8/23  8/44   20 گچسر  گاجره 207 

2772 23/9  14 12/1  565 5/12   21 سیرا (کلوان)  کلوان 80 31 

2425 76/8  3/5  17/1  519 5/7  2/29   22 (نشتارود)  خواب  پل نشتارود 28 

2744 3 7/39  55/1  396 8/33  7/22   23  فیروزکوه  فیروزکوه 570 

2776 3/4  8/31  58/1  444 3/36   24 نمرود (نمرود) نمرود 567 39 

2542 88/1  90 69/1  372 65 7/30  رود  حبله 2064 
  دشت  سیمین

 رود) (حبله
25  

2390 7/3  7/51  57/1   دلیچاي 344 44 35 369 
دشت   سیمین

 ) (دلیچاي
26  

 

  کریجینگ

یابی متغیرهاي  بر درون در فضاي فیزیوگرافیکیروش کریجینگ 

جاي فضاي جغرافیایی  هیدرولوژیکی در فضاي فیزیوگرافی به

. در حالتی که در کرجینگ معمولی براي هر معمول تأکید دارد

شود و  ایستگاه مختصات موقعیت مکانی آن در نظر گرفته می

سازي بر اساس این موقعیت مکانی صورت  یابی و مدل درون

گیرد در کرجینگ در فضاي فیزوگرافیکی به جاي موقعیت  می

اول و دوم بدست آمده از آنالیز  يها مؤلفهمکانی هر ایستگاه 

شود (و به  تگی کانونی براي آن ایستگاه در نظر گرفته میهمبس

یابی  ) و میانشود یمآن در نظر گرفته  yو  xعنوان مختصات 

متغیرهاي هیدرولوژیکی بر اساس این موقعیت فیزیوگرافیکی 

در روش کریجینگ در فضاي فیزیوگرافیکی  .گیرد صورت می

آنالیز همبستگی اول و دوم  ها مؤلفهها،  سازي داده پس از نرمال

(در این حالت متغیرهاي فیزوگرافیکی و اقلیمی به عنوان  کانونی

هاي مختلف به  متغیرهاي مستقل و مقادیر دبی در دوره بازگشت

گردد. سپس  محاسبه می عنوان متغیر وابسته قرار داده شدند)
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اول و دوم  يها مؤلفهدر فضاي فيزيوگرافيکي ساخته شده از 

هاي  اي هر دوره بازگشت سيل، مدلهمبستگي کانوني بر

برازش داده شده و بهترين مدل نيم تغير  مختلف نيم تغير نما

هاي مشاهداتي برازش بهتري داشت انتخاب  که به داده نما

گوسي )رابطه  هاي نيم تغير نما شود. در اين تحقيق مدل مي

(( و بيضوي )رابطه 1((، خطي )رابطه )3((، تواني )رابطه )2)

 رد بررسي قرار گرفت.(( مو5)

( )𝛾                              (2)رابطه    {      (
    

  
)} 

( )𝛾                           ( 3)رابطه    {      (
   

 
)} 

( )𝛾                                                 ( 1)رابطه      

( )𝛾       (  5)رابطه  { {   
 

 
    (

 

 
)
 

}         

           

 

  و  ها نمونهفاصله بين  hدامنه،   سيل،  Cدر اين روابط، 

 شيب خط هستند. 

مقادير دبي در حوضه  پس از تعيين بهترين نيم تغير نما

ها با استفاده از  فاقد آمار به عنوان متوسط وزني ساير ايستگاه

(  4هاي بدست آمده توسط کريجينگ معمولي رابطه ) وزن

 برآورد گرديد. 

}                               ( 4رابطه )
  (  )  ∑    (  )

 
   

∑      
   

 

هاي مختلف،  مقدار دبي در دوره بازگشت Z در اين رابطه

 nمقدار دبي در  (  ) ،   مقدار برآورد شده در نقطه  (  )  

 هستند. iوزن مربوط به ايستگاه    ه داراي آمار و ايستگا

 عمق داده

 يراحت بههاي مشاهداتي يک متغيره  باشند  در حالتي که داده
کرد، در صورتيکه با افزايش بعد  يبند رتبهها را  داده توان يم

پذير نيست.  هاي معمول امکان ها با روش بندي داده ها رتبه داده
چند  يبند رتبهلذا براي حل اين مشکل مفهوم عمق داده براي 

معرفي شد که در علوم مختلف   (Tukey, 1974)متغيره  توسط
 Chebana and)بکار برده شده است، و در علوم آب توسط 

Ouarda, 2008)  .معرفي شد 
 (N – 1) × (N – 1)  

مجموعه داده چند  nدر واقع در عمق داده چنانچه 
جود داشته باشد به هر داده يک عمقي نسبت داده متغيره و

شود که اين عمق متناسب با مرکزيت آن نقطه نسبت به  مي
شود در يک  نقاط اطراف آن است. به عنوان مثال فرض مي

 dها  حوضه وجود داشته و در هر يک از اين حوضه nمنطقه 
 گيري شده است. با استفاده از عمق پارامتر فيزيوگرافيکي اندازه

که به  يطور بهشود  داده به هر حوضه يک عددي نسبت داده مي
ها است  اي که خصوصيات آن بيشتر شبيه ساير حوضه حوضه

هاي  اي که کمترين شباهت را با حوضه بيشترين عمق و حوضه
هاي  شود. چنانچه داده ديگر دارد کمترين عمق نسبت داده مي

هاي مختلف،  يک متغيره باشند مانند مقادير مساحت در حوضه
ها باشد  اي که مقدار مساحت آن ميانه ساير حوضه حوضه

 باشد. بيشتري عمق را دارا مي

در منابع مختلف توابع عمق مختلف مثل تابع توکي، 

، و غيره ارائه شده است. در اين تحقيق   ، عمق 1ماهاالنوبيس

در  استفاده شد،ها  محاسبه عمق داده تابع ماهاالنوبيس براي

شده  يگذار هيپا ماهاالنوبيسين روش بر اساس فاصله واقع ا

فاصله ماهالنوبيس بر اساس ميانگين و ماتريس کواريانس  است.

 Fبراي يک تابع تجمعي مشخص متغيرها بنا گذاشته شده است. 

ℜروي 
 

بصورت رابطه  x(  نقطه MHD، عمق ماهاالنوبيس )

 . شود يم( تعريف 7)

(   )           (7)رابطه   (    
 (   ))            ℜ

 

 

  ن، ميانگي η در اين رابطه    
 (   )  (   )    (   ) 

خصصويات  xماتريس کواريانس و  Σ ،فاصله ماهاالنوبيس

 ;Cunderlik and Burn, 2006)هستند ايستگاه مورد مطالعه،

Wazneh et al., 2013a). 

 رگرسيون چند متغيره وزني:

تخمين مقادير سيل در دوره هاي متداول جهت  يکي از روش

دار است. اين مدل  بازگشت مختلف، رگرسيون چند متغيره  وزن

ساده و سريع است و فرض داشتن توزيع يکسان در تمام 

 شود ميفرض . (Ouarda et al., 2001)ها نياز نيست ايستگاه

مقدار دبي در دوره بازگشت مشخص است. همچنين  QTکه

متغير هيدرولوژيکي و  عنوان به QTشود که رابطه بين  فرض مي

(  Ar، . . . و A1 ،A2)متغيرهاي اقليمي و خصوصيات حوضه 

 ( است.1داراي فرم تواني به شکل رابطه )

تعداد  Nو هاي مورد بررسي  تعداد دوره بازگشت sچنانچه 

در اين حالت يک ماتريسي  باشندهاي مورد بررسي  کل ايستگاه

  (             )  از متغيرهاي هيدرولوژيکي به شکل 

 ( داريم:1وجود دارد که با لگاريتم گيري از رابطه ) Nхsبا ابعاد 

 Log Y= (log X)B+ε(                                       2)رابطه 

يک  (                    )     در اينجا  

تشکيل  يمتغير فيزيکي و اقليم rاست که از  N×(r+1)ماتريس 

εپارامترها و  s×(r+1)ماتريس  B، است شده  (ε
 
   ε

 
) 

ها با ميانگين صفر و ماتريس  باقيمانده N×sيک ماتريس 

 ( است.3رابطه )به صورت  واريانس کواريانس

                                                                                             
1. Mahalanobis 



 164 ...اي سيل با استفاده از رويکرد  آبادي و همکاران: آناليز منطقه فتح 

( )                      (3رابطه )  (     )          

(

 
 

   (  )       (     )
                                   
                                     
                                     

   (     )      (  ))

 
 

 

 

بصورت  دار وزنبا استفاده از حداقل مربعات  Bبردار پارامترهاي 

 شود. مي( تخمين زده 11و 11) يها رابطه

 (11)رابطه 

      ̂  (
      

 
) (          )  (          ) 

 ( 11)رابطه 
                           ((    )       )  ((    )        

يک ماتريس قطري با  (       )      در اينجا 

( ستگاهيااختصاص يافته براي هر  يها وزن)   قطري  يها هيدرا

( 12تواند توسط رابطه ) مي Гاست. ماتريس  i ايستگاهبراي 

 تخمين زده شود.

Г                  ( 12رابطه )
̂

 
 

(          ̂ )
 
(          ̂ )

     
 

تخمين دبي استفاده از مفهوم عمق داده در قالب رگرسيون 

 وزني

هاي مختلف با  جهت تخمين مقادير دبي در دوره بازگشت

داده در قالب رگرسيون وزني مراحل کار استفاده از مفهوم عمق 

يک  ،1به شرح زير است:  ابتدا با استفاده از رويکرد جک نايف

ها حذف و به عنوان ايستگاه فاقد  ايستگاه از مجموعه ايستگاه

شود. سپس با در نظر گرفتن يک تابع آمار در نظر گرفته مي

هاي  تها مقادير دبي در دوره بازگشوزني و آمار ساير ايستگاه

شود. پارامترهاي اوليه  مختلف براي اين ايستگاه تخمين زده مي

Гو     ̂ که به صورت 
̂

   
با استفاده از  شود يمنشان داده  

        و         در نظر گرفتن و  12تا  2 هاي رابطه

Ωو  و         . در اينجا شوند يممحاسبه       

اقليمي و  -پارامترهاي فيزيوگرافيکي بيبه ترت        

     ايستگاه مورد نظر و  غيراز بههيدرولوژيکي تمام ايستگاه 

به     ̂ با جايگذاري     ̂ يک ماتريس واحد  است. مقدار اوليه 

که  K. سپس براي هر تکرار ديآ يم( بدست 3در رابطه ) Bجاي 

رابر با ب      )در اين تحقيق تعداد تکرارها                

(( 7قرار داده شد( است مقدار عمق ماهالبونيس )رابطه ) 25

با استفاده  lهاي داراي آمار نسبت به ايستگاه فاقد آمار  ايستگاه

 گردد.  ( محاسبه مي13از رابطه )

 

                                                                                             
1. jackknife 

 (13رابطه )
   (   (   ))     ( ̂     )

(      (    ̂     )) 
و  11هاي  رابطه  )ماتريس ها  ام ماتريس وزنkدر تکرار 

محاسبه شده در  يها عمقبا اعمال تابع وزن لجستيک به (  11

. پارامترهاي رگرسيون چند متغيره  در شود يماين تکرار حساب 

 :شود يمام به صورت زير تخمين زده  kتکرار 
 

( 11رابطه )     
1

' '
, , ,(log ) log (log ) log

l l l l
k l k l k lB X X X Y


   

   

     
1

' '
, , ,(log ) log (log ) log

l l l l
k l k l k lB X X X Y


   

   

  

(15رابطه )   
'

, , ,log log log log
l l l l

k l k l k lГ Y X B Y X B
         

        
      

 

   
'

, , ,log log log log
l l l l

k l k l k lГ Y X B Y X B
         

        
      

 

 

در  lها براي حوضه  وزن ماتريس قطري     که در اينجا 

 [((     )   )]𝜑[(   (   ))]   𝜑هاي  درايهبا   Kتکرار  

هاي مختلف براي  است. در نهايت مقادير دبي در دوره بازگشت

 برابر است با  Kدر تکرار  lايستگاه 

            (14رابطه ) , ,exp logk l k llY X B
    

    
    

 

دو، در و  در گام يک           ( ̂ )بعد از محاسبه 

)که در اين تحقيق از  يساز نهيبهگام سوم با استفاده از الگوريتم 

استفاده شد( و در  (2113b) الگوريتم ژنتيک در محيط متلب

φنظر گرفتن معيار جمع مربعات خطا مقدار 
       

محاسبه  

φگردد که  مي
       

مقادير بهينه ضرايب تابع وزن است. در  

 ,.Wazneh et al)( فلوچارت مراحل کار آورده شده است1شکل )

2013a) . 

φبه منظور يافتن وزن بهينه 
       

اي  در تحليل منطقه  

گرديد  استفادهسيالب با روش عمق داده، از تابع وزن لجستيک 

براي مطالعه رشد جمعيت  (Verhulst, 1938) که اين تابع توسط

 ( است.17ارائه گرديد. اين تابع بصورت رابطه )

( )φ         ( 17رابطه )  
 

       
                     

مقادير پارامترهاي ثابت هستند که در  cو  a ،bدر اينجا 

اين تحقيق با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک مقدار آنها 

سازي شدند. اين تابع افزايشي، منعطف، پيوسته و حول  بهينه

 نقطه )

 
 ،   

 
( متقارن است. الزم به ذکر است که تمامي مراحل 

 نويسي شد. برنامه (2009b)کار در محيط متلب
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 فلوچارت مراحل اجراي رويکرد مبتني بر عمق داده در قالب رگرسيون وزني چند متغيره  -3شکل 

خ

 ري

𝐾  𝐾𝑖𝑡𝑒𝑟 

(�̂�𝑙)⬚  (�̂�𝑘𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑙)⬚ 

 

K

=2=2 

ند
رآي

ر ف
کرا

ا ت
𝑌ب 𝑙

خم
ت

ني
 

 

ف
ناي

جک
رد 

يک
رو

 

 

𝑙  𝑁 

 يابيار ارزيمحاسبه مع

 آموزشي الگوريتم از استفاده باپارامترها  سازي بهينه

φ: يخروج
       

 و مقدار معيار ارزيابي مربوطه 

 شروع

                 𝑌  (𝑌)𝑁×𝑆 
𝑌   ي    ورود يداده ها  (𝑌)𝑁×(𝑟+ ) 

 

 ، نوع تابع وزني، معيار ارزيابي و روش بهينه سازي𝐾𝑖𝑡𝑒𝑟انتخاب 

    ستگاه ين ايشروع اول

𝑌                      درLايستگاهحذف   (𝑌  𝑙 )(𝑁  )×𝑆 

𝑋                           ميدارنهايت                    (𝑋  𝑙 )(𝑁  )×(𝑟+ ) 

β̂محاسبه 
   

Г̂و   
   

Ωو  12تا  8 با استفاده از روابط 
   

      

⬚(   ̂ ) تخمين اوليه     [(     )β̂    

𝐷𝑘محاسبه    (𝑖  )  𝑀𝐻𝐷Г𝑘  
(   𝑌𝑖  𝑙𝑜𝑔�̂�𝑘   𝑙) 𝑖      𝑁    

D، Ω و φتابع وزنی با استفاده  Ωبه روز کردن 
𝑘 𝑙

 d   (φ(   (   ))   φ(   (     ))) 

β̂ن دوباره  يتخم
   

Г̂و   
   

Ωبا استفاده از  
   

 

 

β̂  با استفاده از    ̂ به روز کردن 
   

Г̂و   
   

 

 

K

 
 

  
 

 

 انيپا

 له

 له

 خير

K=2 

K
=

K
+

1
 

 بله

 خِر

 خِر

 بله
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 ها ارزيابي مدل

پس از برآورد مقادير سيالب در دوره بازگشت مختلف با  

هاي مختلف با  هاي مختلف، عملکرد مدل استفاده از روش

(، ناش ساتکليف Rاستفاده از معيارهاي ضريب همبستگي )

(( 21)رابطه ) BIASr(( و   13)رابطه ) RMSE((،12)رابطه )

 ارزيابي شد.

               (12رابطه )
∑ (    ̂ )

  
   

∑ (    ̅)  
   

 

√           (13رابطه )
 

 
∑ (    ̂ ) 

 
    

              (21رابطه )
 

 
∑ (

    ̂ 

  
) 

   (    ̂ ) 

به    و   ̂ ها،  تعداد ايستگاه  که در روابط ارائه شده 

ام با   iاي متعلق به ايستگاه  اي و منطقه ترتيب دبي مشاهده

 باشد. بازگشت ميدوره 

 نتايج و بحث

 تجزيه و تحليل نتايج روش رگرسيون چند متغيره 

ابتدا با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره گام به گام براي 

هاي مختلف مهمترين  ها در دوره بازگشت هر يک از دبي

پارامترهاي مستقل تعيين و سپس مقادير سيل در سه دوره 

ديد. در روش گام به گام در اغلب بازگشت مورد نظر محاسبه گر

موارد از بين هشت پارامتر فيزيوگرافيکي و اقليمي مورد استفاده 

در نهايت چهار پارامتر مساحت، ضريب گراويليوس، طول آبراهه 

اصلي و شيب به عنوان پارامتر اصلي انتخاب شدند. مقادير 

هاي بازگشت مختلف در  ي متناظر با دوره هاي برآورد شده دبي

( مالحظه 2( ارائه شده است. با توجه به جدول )2جدول )

گردد که در اين روش بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب  مي

سال است. در مجموع با  111سال و سپس  51با دوره بازگشت 

توجه به مقادير ضريب ناش و ساير ضرايب خطاي بدست آمده 

 باشد.  عملکرد  اين روش قابل قبول نمي

 تحليل نتايج روش کريجينگ در فضاي اقليديسي تجزيه و 

در روش کريجينگ در فضاي اقليديسي پس از 

ها، با استفاده از پارامترهاي مستقل و وابسته دو  سازي داده نرمال

اول در روش آناليز همبستگي کانوني محاسبه و پس از  مؤلفه

مناسب با استفاده از روش کريجينگ  برازش، نيمه نيم تغير نما

( نمودارهاي 2ايستگاه فاقد آمار محاسبه گرديد. در شکل ) در

 مؤلفهمقادير سيالب در فضاي فيزيوگرافيکي بدست آمده از دو 

اصلي اول آناليز همبستگي کانوني ارائه شده است. با توجه به 

در هر سه دوره بازگشت مورد  شود اين نمودارها مالحظه مي

 يها يبزرگر بررسي يک تفکيک مشخص بين مقادير دبي د

مختلف در فضاي فيزيوگرافيکي وجود دارد. البته در اين 

که در  هستند مبدأها در اطراف  پراکنش اغلب ايستگاه نمودارها 

( نيم تغير 2در شکل ) کمتري است. يابي بروناين حالت نياز به 

ها با  مشاهداتي براي سيالب يها دادهبرازش داده شده به  نما

هاي  اند که در تمام ايستگاه مختلف آورده شدههاي  دوره بازگشت

گوسي بهترين برازش را به  مورد بررسي نيمه نيم تغير نما

 Chokmani and ) در تحقيقات نيز  هاي مشاهداتي داشتند. داده

Ouarda, 2004; Archfield et al; 2013)  نيم تغير نما گوسي

 يها داده نيم تغير نما به يها مدلبرازش بهتري نسبت به ساير 

 سيالب در فضاي فيزيوگرافي داشت.

، +5GS  افزار نرمهاي تجربي در  بر اساس تغيير نماي

ساختار مکاني کميت هيدرولوژيکي )سيالب با دوره 

(. با توجه به شکل 3هاي مختلف( شناسايي شد )شکل بازگشت

شود که پراکنش ايستگاه اطراف خط نيم تغير  ( مشاهده مي3)

هستند، که نشان دهنده وجود يک الگوي مکاني برازش داده  نما

هاي سيل در دوره بازگشت مختلف در منطقه مورد  خوب از داده

مطالعه است. همچنين مطابق شکل با افزايش دوره بازگشت 

يابد که به دليل  آن کاهش مي ريتأثسطح آستانه افزايش و دامنه 

افزايش دبي با افزايش دوره بازگشت قابل توجيه است. در روش 

شوند که  آناليز همبستگي کانوني محورها به شکلي محاسبه مي

همبستگي بين متغيرهاي فيزيوگرافيکي و اقليمي با متغيرهاي 

شود تا همبستگي  هيدرولوژيکي حداکثر شود؛ که اين باعث مي

غيرهاي هيدرولوژيکي در فضاي فيزيوگرافيکي بدست مکاني مت

آمده از آناليز همبستگي کانوني بهتر تعريف شوند. با توجه به 

شود در فواصل کم مقدار واريانس  ها مالحظه مياين شکل

محاسباتي کم است و با افزايش فاصله مقدار واريانس محاسباتي 

له به اندازه افزايش پيدا کرده تا در نهايت زماني که اين فاص

رسد. از طرف  مشخص رسيد )دامنه( به مقدار آستانه خود مي

 باًيتقرهاي براي هر سه دوره بازگشت  ديگر الگوي پراکنش داده

هاي مربوط به نيم  ( آماره3در جدول ) مشابه يکديگر هستند.

 شود يماند. با توجه به اين جدول مالحظه  تغير نماها آورده شده

اي و سيل افزايش پيدا کرده  زگشت اثر نقطهبا افزايش دوره با

است. اين در حالي است که بزرگترين دامنه مربوط به سيالب 

سال و کمترين دامنه مربوط به سيل با دوره  11با دوره بازگشت 

ديد  توان يمسال است. با توجه به اين جدول  51بازگشت 

ها  مبه ترتيب مربوط به واريوگرا RSSمقدار  نيشتريبکمترين و 

 سال هستند. 11و  111دوره بازگشت  يها البيس
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 جدول 2. دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با  روش رگرسيون چند متغيره  گام به گام

 معيار خطا سال 11دوره بازگشت  سال 51دوره بازگشت  سال 111دوره بازگشت 

41/123 15/111 72/143 RMSE 

13/1 57/1 22/1 R 

11/1 21/1 13/1- NASH 

11/1- 35/1- 17/1- BIASr 

 

 
  

 
 

شکل2. پراکنش مقادير سيالب در دوره بازگشتهاي مختلف در فضاي فيزيوگرافيک ) در اين شکلها هر يک از عالئم نشان دهنده مقادير دبي )متر مکعب بر 

ثانيه( کمتر از يک مقدار مشخص است، در هر يک از شکلها v1 اولين مؤلفه همبستگي کانوني و v2 دومين مؤلفه همبستگي کانوني هستند( 
 

     
 

 
 شکل1. نيم تغير نماهاي برازش داده شده به دادههاي سيل در سه دوره بازگشت مورد مطالعه در فضاي فيزيوگرافيکي



 143 ...اي سيل با استفاده از رويکرد  آبادي و همکاران: آناليز منطقه فتح 

 جدول 1. خصوصيات آماري نيم تغير نماها در سه دوره بازگشت مورد بررسي

RSS دوره بازگشت سيل يا اثر نقطه دامنه سيل ضريب همبستگي 

 سال 11 171/1 517/5 35/3 375/1 241/1

 سال 51 221/1 121/5 152/2 37/1 217/1

 سال 111 213/1 114/5 512/2 373/1 145/1

 

اي  هاي مشاهده مناسب به داده ش نيم تغير نمازپس از برا

با استفاده از روش کريجينگ، مقدار سيالب در دوره 

هاي مختلف براي ايستگاه فاقد آمار برآورد گرديد. در  بازگشت

اين حالت مقدار دبي در ايستگاه فاقد آمار ميانگين وزني از 

ها  هاي داراي آمار است که اين وزن ب در ايستگاهمقادير سيال

متناسب با همبستگي مکاني بين ايستگاه فاقد آمار و 

هاي داراي آمار است. نتايج مربوط به روش کريجينگ  ايستگاه

باشد که با  ( مي1در فضاي فيزيوگرافيکي به صورت جدول )

ب توجه به مقادير معيارهاي خطا، بهترين نتايج مربوط به سيال

سال است. در اين روش  51سال و سپس  11با دوره بازگشت 

است که  55/1بهترين مقدار ناش ساتکليف بدست آمده برابر 

 Chokmani and)در تحقيقکمتر از مقادير به دست آمده 

Ouarda, 2004)   در تحقيق مذکور مقدار ناش ساتکليف بين (

توان به دليل  بدست آمد( است. اين موضوع را مي 72/1تا  71/1

تعداد کم ايستگاه مورد مطالعه، تغييرات زياد در اندازه حوضه 

هاي مورد بررسي )در اين حالت مدل براي برآورد سيالب در 

کند  يابي مي خيلي کوچک برون يها حوضهحوضه خيلي بزرگ و 

يابي است( و  يابي بيشتر از خطاي درون خطاي برون معموالًکه 

همچنين تغييرات زياد شرايط هيدرولوژيکي در مناطق خشک و 

 دانست. خشک مهين
 

 جدول7. دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با استفاده از کريجينگ فضاي فيزيوگرافيکي

 معيار خطا سال 11دوره بازگشت  سال 51دوره بازگشت  سال 111ره بازگشت دو

73/123 51/113 14/71 RMSE 

73/1 72/1 77/1 R 
51/1 17/1 55/1 NASH 

17/1- 11/1- 33/1- BIASr 

 

 تجزيه و تحليل نتايج رويکرد عمق داده 

 عنوان بهها به ترتيب  در رويکرد عمق داده هر يک از ايستگاه

ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شد و با استفاده از آمار ساير 

هدف جمع مربعات خطا،  جينتاايستگاه ها و در نظر گرفتن 

، کروموزوم 21و جمعيت اوليه  4/1، تزويج 1/1مقدار جهش 

تابع وزني براي آن ايستگاه صورت  پارامترهاي يساز نهيبه

ها براي هر ايستگاه با در نظر گرفتن  گرفت. پس از محاسبه وزن

خصوصيات فيزيوگرافيکي و اقليمي، مقدار سيالب در دوره 

هاي مختلف در ايستگاه مورد نظر برآورد گرديد که  بازگشت

توجه به اين جدول ( آورده شده است. با 5نتايج آن در جدول )

معيار ناش ساتکليف در ساير  از غير  بهشود  مشاهده مي

خطا، بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب با دوره  يارهايمع

در سال است.  51سال و سپس 11بازگشت 

 ,Chokmani and Ouarda, 2004; Shu and Ouarda)تحقيقات

2007; Wazneh et al., 2013; Archfield et al., 2013)   نيز با

افزايش دوره بازگشت تفاوت بين مقادير برآورد شده و 

اين موضوع به اين دليل است که با  مشاهداتي بيشتر گرديد.

ها براي  افزايش دوره بازگشت، خطاي ناشي از برازش توزيع داده

ها با احتمال وقوع کم، زياد شده و وقتي اين خطا در هر يک  دبي

سازي نيز  شود خطاي مدل ي وارد ميا هاي آناليز منطقه از مدل

ها با  به آن اضافه شده و منجر به خطاي بزرگي براي سيالب

عملکرد اين  NASHگردد. بر اساس معيار  دوره بازگشت باال مي

برآورد گرديد،  45/1ها بيشتر از  ي دوره بازگشت روش در همه

تر برآورد  و قابل قبول تر قيدقهاي  بيني دهنده پيش که نشان

هاي بدون آمار است. از آنجا که مقادير دو  يالب در حوضهس

يابد؛ در  با دوره بازگشت افزايش ميBIASr و RMSEشاخص 

اي  نتيجه با افزايش دوره بازگشت عدم قطعيت برآوردهاي منطقه

 يابد.  افزايش مي
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 جدول 9. نتايج برآورد سيالب در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در قالب رگرسيون چند متغيره  وزني

 معيار خطا سال 11دوره بازگشت  سال 51دوره بازگشت  سال 111دوره بازگشت 

35/112 54/32 33/42 RMSE 

21/1 22/1 23/1 R 

45/1 45/1 41/1 NASH 

22/1- 23/1- 12/1- BIASr 

 

  مختلف يها روشعملکرد  ارزيابي

هاي رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در  در مقايسه با روش

فضاي فيزيوگرافيکي در روش مبتني بر عمق داده، مقادير 

 BIASr، ضريب همبستگي و RMSEمعيارهاي ناش ساتکليف، 

توان  براي هر سه دوره بازگشت نزديک به هم بوده و به نوعي مي

هاي  گفت که عملکرد روش مبتني بر عمق داده در برآورد دبي

( و 3(، )2سيالبي تقريباً شبيه هم بوده است. با مقايسه جداول )

شود در هر سه دوره بازگشت با توجه به  ( مشاهده مي1)

فيزيوگرافيکي بهتر از  نگ در فضاييمعيارهاي ارزيابي، کريج

روش رگرسيون چند متغيره  گام به گام و رويکرد مبتني بر 

عمق داده بهتر از دو روش ديگر مقادير سيالب در دوره 

اند. عملکرد ضعيف روش  هاي مختلف را تخمين زده بازگشت

در  نگيجيکررگرسيون چند متغيره  گام به گام نسبت به روش 

 ,.Sheikh et al)به داليل زير باشد تواند فضاي فيزيوگرافيکي مي

ها در فضاي  ي اقليدسي بين حوضه ( بکارگيري فاصله1: ، (2014

( 2شباهت در رژيم هيدرولوژيکي،  بر اساسفيزيوگرافيکي و 

هاي زمين آمار در به حداقل رساندن ميزان خطاي  تمايل روش

 بر اساس( طراحي فضاي فيزيوگرافي 3اريب در محاسبات، و 

به دنبال حداکثر رساندن همبستگي ميان متغيرهاي  روش که

هاي آبخيز  اقليمي، فيزيوگرافيکي و هيدرولوژيکي حوضه

 Castiglioni et al., 2009; Archfield). در تحقيقات  باشد يم

et al., 2013)  و سيالبي،  يآب کمهاي  به ترتيب در برآورد دبي

ري نسبت روش کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي عملکرد بهت

 Chebana)به رگرسيون چند متغيره  داشته است. در تحقيق 

and Ouarda, 2008)  رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري

نبست به روش آناليز همبستگي کانوني داشته است. در 

نيز رويکرد مبتني بر عمق   (Wazneh et al., 2013a)مطالعه

ينگ در فضاي هاي کريج داده عملکرد بهتري نسبت به روش

دليل اينکه در   بهاقليديسي و رگرسيون چند متغيره  نشان داد. 

ها متناسب با  روش مبتني بر عمق داده هر يک از ايستگاه

بندي  نزديکي خصوصيات آن به خصوصيات حوضه فاقد آمار رتبه

-شوند و سپس مقادير دبي در ايستگاه فاقد آمار توسط بهينه مي

و بصورت تکراري با حداقل کردن خطا  تابع وزني يها وزنسازي 

گردد. به عبارتي  بيني، برآورد مي بين مقادير مشاهداتي و پيش

توان گفت در اين روش با در نظر گرفتن تابع وزني به نوعي  مي

بندي  هايي که در آنها در ابتدا همگن اثر مرزها ) که در روش

 سازي وارد گيرد اثر مرزها وجود دارد( در مدل صورت مي

بندي و  شود. همچنين از مفهوم عمق داده جهت رتبه مي

هاي مختلف براي تخمين مقدار دبي در حوضه  دهي ايستگاه وزن

کند. در نهايت همانند روش شبکه عصبي  فاقد آمار استفاده مي

هاي تابع وزني  سازي وزن از يک فرآيند آموزش تکراري در بهينه

کند. در هر سه روش در هر سه  و کم کردن خطاها استفاده مي

منفي است که  BIASrدوره بازگشت مورد بررسي مقدار معيار 

 به نوعي نشان دهنده برآورد باال از مقادير سيالب است.

( مقادير برآورد شده سيالب با استفاده از هر 1در شکل )

سه مدل براي هر سه دوره بازگشت آورده شده است.  با توجه 

دو روش کريجينگ در فضاي  شود يمظه ها مالح به اين شکل

فيزيوگرافيکي و روش مبتني بر عمق داده تقريباً از روند مشابهي 

کنند. با مقايسه نمودارها مربوط به هر سه دوره  پيروي مي

شود هر سه مدل در پيش بيني سه دوره  بازگشت مالحظه مي

بازگشت سيل روند تقريباً يکسان دارند بخصوص اين موضوع 

وش مبتني بر عمق داده مشهودتر است. به منظور بررسي براي ر

( مقادير 5بيشتر تأثير اندازه حوضه بر عملکرد مدل در شکل )

قدر مطلق خطا در برابر مساحت براي روش مبتني بر عمق داده 

شود در برخي  آورده شده است. با توجه به اين شکل مالحظه مي

با توجه به اينکه ها با مساحت کم مقادير خطا زياد است  حوضه

هاي کوچک کوچکترين خطا در محاسبه پارامترهاي  در حوضه

گردد، لذا  فيزيوگرافيکي و اقليمي منجر به خطاي زياد مي

با  يها بزرگترين نسبت خطا به مساحت مربوط به حوضه

 باشد. مساحت کم مي
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 شکل7. مقادير پيش بيني شده در برابر مقادير مشاهداتي در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده سه رويکرد مورد استفاده

 

 
 شکل9. مقادير خطا بدست آمده از روش مبتني بر عمق داده در برابر مساحت 
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 يريگ جهينت
هاي آبي در برخي از  يکي از مشکالت عمده در طراحي سازه

عدم وجود ايستگاه هيدرومتري در پايين دست است.  ها حوضه

اي سيالب اطالعات  در اين حالت با استفاده از آناليز منطقه

هاي داراي ايستگاه به  مربوط به خصوصيات هيدرولوژيکي حوضه

هاي  شوند. تاکنون روش مي بسط دادههاي فاقد ايستگاه  حوضه

اند که در هر  ئه شدهاي سيالب ارا مختلفي براي آناليز منطقه

منطقه نياز است تا روش مناسب براي آن منطقه تعيين گردد. 

اي سيل در  بدين منظور در اين تحقيق اقدام به آناليز منطقه

دامنه جنوبي البرز با استفاده از سه روش رگرسيون چند متغيره، 

کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي و روش رگرسيون وزني چند 

ر عمق داده گرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد متغيره  مبتني ب

رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت به دو روش 

جينگ در فضاي يرگرسيون چند متغيره  گام به گام و روش کر

عدم  -1. مفهوم عمق داده با داشتن چهار ويژگي دارداقليدسي 

ن يکنوا بود -3حداکثر بودن در مرکز  -2حساسيت به مقياس 

عدم تأثير در فواصل دور، قادر  -1ترين نقطه  نسبت به عميق

هاي مختلف استفاده کند. همچنين  ها در مقياس بوده از داده

هاي هر ايستگاه، متناسب با دوري و نزديکي  براي تخمين داده

هاي اطراف به آنها وزن بدهد. اين روش بدون نياز به  ايستگاه

ها در تخمين مقادير اهبندي از اطالعات تمام ايستگ همگن

کند. همچنين در اين  سيالب در ايستگاه مورد نظر استفاده مي

ها نيست و وجود انواع توابع  روش نيازي به نرمال بودن داده

پذيري بااليي به اين روش داده است.  عمق و توابع وزني انعطاف

 باًيتقردر اين روش عملکرد مدل در برآورد هر سه دوره بازگشت 

نتايج نشان بيشترين نسبت خطا به  عالوه بود بهم شبيه ه

 هاي با مساحت کم است مساحت مربوط به حوضه
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