
 

 

 BFI_3.0های فیلتر دیجیتال بازگشتی و نرم افزار پایه با استفاده از روشد جریانوربرآ

 (بختگان-مطالعه موردی بخشی از حوضه مهارلو)
 

 4، ابوالفضل مساعدی3، کامران داوری2، علیرضا فریدحسینی1آبادینرگس خاتون دولت
  dolatabadi.narges@yahoo.com                               کشاورزی، دانشگاه فردوسیدانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده 1
 afaridh@yahoo.com                                                                                              استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی2
 K.davari@gmail.com                                                                                            شاورزی، دانشگاه فردوسیدانشیار ، دانشکده ک3
 mosaedi@yahoo.com                                                                       زیست، دانشگاه فردوسیدانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط4

 

 :چکیده

در این مطالعه  .استاز اهمیت زیادی برخوردار رودخانه منظور شناسایی سهم آب زیرزمینی در جریان پایه به  جداسازی جریان

بختگان شامل چهار محدوده مطالعاتی و -در بخشی از حوضه آبریز مهارلو( BFI)پایه جریانبا عنوان شاخص  ،پایهسهم جریان

های جداسازی فیلتر دیجیتال بازگشتی و هدف اصلی این مطالعه مقایسه بین روش. ه استچهار ایستگاه هیدرومتری برآورد شد

های  عنوان پارامتری از روشبه این منظور از روشی ساده جهت تعیین پارامتر فیلتر، به.باشدترین روش میانتخاب مناسب

صورت گرافیکی و عددی مورد مقایسه قرار نتایج به. جداسازی فیلتر دیجیتال با استفاده از تحلیل منحنی فروکش استفاده شد

حاظ لاز سویی دیگر به . رسدتر به نظر میمناسباکهاردت فیلتردر هر دو روش مقایسه نتایج، مشخص شد که روش. گرفت

ضمن . باشدمی( BFLOW)معیار نسبت به الگوریتم چامپمن و روش لین و هولیک اری دارای کمترین انحرافهای آم بررسی

تر بودن علت مناسب .های ذکر شده استبا روش 82/0و  22/0ترتیب  دارای مقدار همبستگی اکهاردت به آنکه روش فیلتر

در حوضه شناسی تا حدودی خصوصیات هیدرولوژیک و زمینروش  در اینکه باشد دلیل بهمی تواند به این اکهاردت  روشفیلتر

 . شودرفته میگنظر 

 

پایه، فیلتر دیجیتال پایه، شاخص جریانجریانجداسازی ، پارامتر فیلتر و تحلیل منحنی فروکش :های کلیدی واژه

  .بازگشتی

 

 :مقدمه

باشد که امکان بررسی بسیاری از موارد را در در هیدرولوژی، بررسی هیدروگراف جریان می موضوعاتترین از کاربردی

پایه و رواناب مستقیم است؛ که با تجزیه شامل دو مؤلفه جریاندر رودخانه جریان هیدروگراف . سازدحوضه آبریز فراهم می

جریان را  (2012)منبع منتشر شده توسط دولت استرالیا  در. توان این دو مؤلفه جریان را از یکدیگر مجزا نمودهیدروگراف می

های زودگذر، های پایه و یا کم، جریانهای جریان، جریانوقفه در دوره: های محیطی گسسته از رژیم جریان شاملبه مؤلفه

 .کردهای باالتر از مرز تقسیم های مرزی کامل و جریانجریان

ی قبلی جریان آب وجود داشته و یا این که حوضه در مرحله فروکش  سیل قبلی ها چه در رودخانه به دلیل بارندگیانچن

بخشی از دبی رودخانه مربوط  ابراینبنشود و  می ه جریان رودخانه اضافهبار دیگر بارندگی صورت گیرد، رواناب جدید بو باشد، 

بنابراین در صورت نیاز به تعیین هیدروگراف سیل جدید، الزم است ابتدا دبی قبلی رودخانه که تحت . به رواناب قبلی است

-فالح)گویند1این فرآیند را مجزا کردن یا جداسازی هیدروگراف. شود از آن کسر گردد عنوان دبی پایهشناخته می

جریان پایه نقش مهمی در مطالعات هیدرولوژی مانند مدل سازی های کمی بارش رواناب، مدل سازی جداسازی .(1330تفتی،

وتی نیز برای آن دارد که الگوریتم های متفا... کیفیت آب، بررسی تاثیر مدیریت های مختلف اراضی در جریان آب زیرزمینی و 

اطالعاتی را راجع و سیالب هیدروگراف جریان  تحلیلطریق جداسازی اجزای جریان پایه از .(1321تیموری،)پیشنهاد شده است

                                                           
1. Hydrograph separation 



 

 

باشد جریان پایه جزئی از جریان رودخانه می. دهدکند در اختیار قرار میبه خصوصیات ذخائرطبیعی که رودخانه را تغذیه می

دانستن جریان . باشددهد و معموال مرتبط با آب تخلیه شده از ذخیره آب زیرزمینی میکه نسبت به بارندگی واکنش نشان می

های هیدرولوژی بکار تواند برای کالیبراسیون و اعتبارسنجی مدل پایه در ارزیابی کیفیت آب و شرایط جریان مفید است و می

پایه جداسازی جریانو دهد پایه در رودخانه بخش مهمی از جریان را تشکیل میجریانبنابراین  .(1330عالیشوندی،)گرفته شود

 .(1328قنبرپورو1324نیاارفع)نظور شناسایی سهم آب زیرزمینی در جریان استمبهعمدتاً 

هایش براساس  هدف تجزیه هیدروگراف به مؤلفهای با در حوضه رودخانه کنتاکی مطالعه( 2001)استرینیوساال جین و 

دهد که ارتباط بین بارش و رواناب در حوضه آبریز  می دست آمده از این مطالعه نشانمفاهیم فیزیکی انجام دادند؛ نتایج به

 .بزرگ مرتبط با عوامل پویا بر پایه مفاهیم فیزیکی است

ها در اطراف رودخانه زرد از مانده آنیکی و یا باقیژبرای تشخیص روندها در متغییرهای هیدرولو( 2004) وآنگ و ژانگه

پایه و یا سهم نشان داد که شاخص جریانهاآننتایج . ی استفاده کردندغیرپارامترهایآزمونکندال پارامتری و -آزمون من

طور پایه با انجام اقدامات حفاظتی قابل افزایش است؛ و در واقع رژیم هیدرولوژیکی حوضه با توجه به اقدامات حفاظتی بهجریان

 .توجهی تغییرپذیر است قابل

وهوایی، توپولوژی و  پایه و با توجه به شرایط آبریاناطالعات موجود از جای با استفاده از مطالعه( 2002)و همکاران سیسان

را از جریان ثبت شده روزانه و با استفاده از روش فیلتر دیجیتال بازگشتی  2(BFI)پایه شناسی، شاخص جریانهای زمینویژگی

شدت  بهپایه نشان داد که شاخص جریانهاآننتایج نحقیق . آمریکا انجام دادندهای یابی جهت تولید نقشه رستری مرزو درون

 .تواند به شیب و مقدار بارش موثر مرتبط باشدپایه میو میزان حجم جریان باشدمی وابسته به درصد شن و ماسه

پایه از های جداسازی جریانبیان نمودند که، عملکرد بیشتر روشکنگ ای در هنگمطالعه با انجام( 2001)چن و همکاران

بنابراین، . شناسی، هیدرولوژی و مورفولوژی حوضه استی کل جریان بدون در نظر گرفتن شرایط و فاکتورهای زمینسری دب

تجزیه . های خشکسالی در نظر گرفتن تغییرات این عوامل و فاکتورها استپایه و برآورد جریانایده اساسی در جداسازی جریان

طور رت عددی بیانگر این نکته است که شاخص هیدرولیکی و سایر عوامل بهسازی شده به صوپایه شیبهو تحلیل دبی جریان

در نتیجه جداسازی . باشندپایه مؤثر بوده و با توجه به این نکته که این عوامل در حوضه ثابت نمیای در مقدار جریانگسترده

 .پایه بدون در نظر گرفتن سیستم جریان و آبخوانه یک خطای بزرگ استجریان

گیری درجه حرارت و بار برای اندازهطور مستمر هر دو هفته یکدر رودخانه دی، در اسکاتلند به( 2001)و همکارانوی جا

در  عنوان ردیاب های کیفیت آب را بهردند؛ و شاخصبرداری کهای کیفیت آب از رودخانه نمونهبا توجه به دادهجریان هدایت 

نتایج جداسازی هیدروگراف نشان داد که آب زیرزمینی سهم مهمی در . بردند کارهایش بهجداسازی هیدروگراف به مؤلفه

 .رودخانه دی استباالدست حوضه  ونهیدرولوژیکی درمخازن فعالبزرگو دلیل وجود به کهجریان دارد، 

فیلتر  همراه با روش جداسازی با 3(UKIH)پایه با هیدروگراف واحد از روش جداسازی جریان( 2003)آکسوی و همکاران 

ارائه نمودند؛   (FUKIH)پایه حداقل هموار شده استفاده نموده و روشی با عنوان جداسازی جریان 4(RDF)دیجیتال بازگشتی 

روش هیدروگراف واحد شامل . روش هیدروگراف واحد برای سری زمانی روزانه بکار گرفته شد مرتبهکه در آن برای اولین 

پایه حذف مکانیسم ایجاد هیدروگراف جریان FUKIHدر روش  .با خطوط مستقیم استلی هیدروگراف های محاتصال حداقل

تعدادی از در ها با بکارگیری این روش آن. و ایجاد هیدروگرافی هموارتر است UKIHهای روش های تیز و فرورفتگیقله

یابی یل عدم استفاده از دروندلبه FUKIHو  RDFه، روش در غرب دریای سیاه به این نتیجه رسیدند کهای واقع حوضه

 .دهندپایه را ارائه میتری از جریان خطی ساختار واقعی

-های شیمیایی و ایزوتروپی سبب شناسایی مسیر جریان میکه ترکیبی از ردیاببا توجه به این( 2001)و همکاران ودوچهل

شیمیایی و  هایجریان را با استفاده از ردیاب ایمتری اجزمیلی 40در حوضه آبریز کوچکی در شرق فرانسه برای بارشی شوند،

                                                           
2.Base Flow Index 
3. United Kingdom Institute of Hydrology 
4. Recursive Digital Filter 
5. First separated by the UKIH method 



 

 

در هر  هیدروگراف ایزوتروپی نشان داد کهجداسازی  .نمودندایزوتروپی با تمرکز بر تغییرات مکانی و زمانی منابع، مشخص 

واقع این  در.  باشدمربوط به سایر منابع تأخیری میبقیه آن ، و باشد میج جریان درصد جریان سهم او 13تا  2واقعه تنها 

های هیدرومتری، ردیابی ژئوشیمیایی و ایزوتروپی در شناسایی اجزای دهد که ترکیبی از انواع مختلف دادهمطالعه نشان می

 .جریان مفید خواهد بود

های  به برآورد رواناب، سیالب و جریانپایه در مطالعات مربوط پایه و شاخص جریانجا که محاسبه مقادیر جریاناز آن

پایه که بتواند تا حدودی عوامل نیاز به روشی برای جداسازی جریان بنا بر این، .ار ضروری استهای فاقد آمدر حوضه حداقل

های مختلف نتایج متفاوتی را هم به دنبال که روش شوددر نظر بگیرد، احساس میهیدرولوژیکی و خصوصیات حوضه را 

ترین های جداسازی فیلتر دیجیتال بازگشتی و انتخاب مناسبسه بین روشاین مطالعه مقایهدف اصلی رو،ایناز . اندداشته

 .باشدمیبختگان -های حوضه آبریز مهارلو در تعدادی از زیر حوضهروش 

 

 :هامواد و روش
 مورد مطالعهمنطقه 

این حوضه در . بختگان شامل چهار محدوده مطالعاتی انتخاب گردیده است-یز مهارلوردر این مطالعه بخشی از حوضه آب

-1382آبی  ساله از سال 10ایستگاه هیدرومتری با دوره آماری  4مار روزانه آدر این مطالعه از . استان فارس قرار گرفته است

 موقعیت 2شکل  ودر کشور بختگان -مهارلوموقعیت حوضه آبریز  1شکل.استفاده شده است 1322-1323سال آبی  تا 1388

 .دهدنشان میدر حوضه های مورد مطالعه را ایستگاه

 

 
 آبریز بختگان در کشورموقعیت حوضه : (1)شکل

 
  های هیدرومتری مورد بررسیایستگاه بخشی از حوضه آبریز مهارلو و بختگان و : (2)شکل

 (آباد رحمت. 4بیدگل و . 3دشتبال، . 2خان، پل. 1)



 

 

-محدودههیدرومتری مورد برسی شامل مساحت، ارتفاع،  هایایستگاهخصوصیات و موقعیت جغرافیایی  1در جدول 

گونه که در جدول آمده است، همان.است ارائه شدهای که ایستگاه برروی آن واقع شده است، اتی و نام رودخانهمطالعهای

یکی شناسی و هیدرولوژخصوصیات زمین. کیلومتر مربع متغییر است13200تا  40 های مورد بررسی بین مساحت محدوده

جریان )شناسی و نوع جریان از جمله خصوصیات زمینعوامل هیدرولوژیکی و خصوصیات حوضه های مورد مطالعه محدوده

 . آمده است 2 در جدول، (گذرا، سیالبی و یا چندساله و پیوسته
 

 های مورد مطالعهموقعیت جغرافیایی ایستگاه: (1)جدول

 (متر)ارتفاع  محدوده مطالعاتی رودخانه (کیلومتر مربع)مساحت های هیدرومترینام ایستگاه ردیف

 1433 زرقان-بیضا کر 13230 خانپل 1

 1800 فاروق-سیدان سیوند 1100 دشتبال 2

 1131 خرامه-مرودشت مائین 40  بیدگل 3

 1811 آبادسعادت سیوند 00 4 آبادرحمت 4

 
 

 مطالعات های موردحوضهشناسی های هیدرولوژیکی و زمینویژگی: (2)جدول
 نوع جریان شناسیخصوصیات زمین نام ایستگاه هیدرومتری نام زیرحوضه ردیف

 جریان چندساله گروه بنگستان-کواترنری-آبرفت خانپل زرقان-بیضا 1

 های اخیر جریان زودگذردر سال بندی خوبسنگ آهک با الیه-کواترنری-آبرفت دشتبال فاروق-سیدان 2

 های اخیر جریان زودگذردر سال کواترنری-آبرفت بیدگل خرامه-مرودشت 3

 جریان چندساله کواترنری-آبرفت آبادرحمت آبادسعادت 4

 : فیلتر دیجیتال بازگشتی

است؛ که با انتخاب یک آستانه مناسب فیلترهای دیجیتال بازگشتی ابزاری معمول در تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنال 

در پردازش سیگنال، .(2010گرگور،)ای دارای فرکانس پایین جدا نمودههای دارای فرکانس باال را از سیگنالتوان سیگنالمی

های مهم سیگنال  ه شامل استخراج قسمتعملکرد یک فیلتر تنها محدود به حذف یک قسمت ناخواسته از سیگنال نیست؛ بلک

کند که محاسبات عددی را بر روی مقادیر نمونه یک فیلتر دیجیتال از یک پردازشگر دیجیتالی استفاده می. باشدمینیز 

 .(1330پور،موسوی)شودسری اعداد نشان داده می در فیلتر دیجیتال سیگنال به وسیله. دهدسیگنال  صورت می

فیلتر دیجیتال بازگشتی، با هیدروگراف مانند یک سیگنال پایه با های جداسازی جریانشود که در روش خاطر نشان می

شده فرکانس تبدیل  زهابتدا به معادل آن در حو ،زمان زهاست که سیگنال حو ایگونهها بهروشاین  عملکردشود؛ و برخورد می

 .شود فرکانس انجام می زهبرروی تبدیل شده آن در حو،جداسازی سپسو 

های سریع دارای فرکانس باال  های جریانهای سریع با فیلتر دیجیتال بازگشتی، سیگنالجریانپایه از در جداسازی جریان

 .شوداستخراج می از هیدروگراف جریان ،پایه دارای فرکانس پایینهای جریانحذف و سیگنال

 :پایهتئوری جداسازی جریان

عموماً  هااین روش. رودکار میوگراف بهجداسازی هیدرهای بسیاری در تکنیک ،های جریانبرای شناسایی تمامی مؤلفه

جریان تأخیری با استفاده از جداسازی برپایه زمان و به  که جداسازیکنند؛ جریان را به دو جزء سریع و تأخیری تقسیم می

 .باشدیک حوضه انهدر آبخوپویایشناسایی رفتار  درابزاری مفید تواند میسری زمانی جریان پایه . شود انجام می خودکارصورت 

 :پایهشاخص جریان

عنوان شاخصی برای نشان دادن توانایی حوضه برای ذخیره و آزادسازی آب در طول پایه به کل جریان بهنسبت جریان

رساند که حوضه دارای رژیم جریان پایداری است و در طول دوره پایه باال این مفهوم را میشاخص جریان. ها استخشکسالی

های کم عنوان توصیفی رضایت بخش در مطالعه جریانپایه بهشاخص جریان. ای است ادر به حفظ جریان رودخانهخشکی ق

پایه جریان شاخص. دهد تا حد زیادی عملکرد را افزایش میسازی انجام شده است؛ زیرا حتی یک برآورد کلی از خواص ذخیره



 

 

سازی های مرتبط با ذخیرهشناسی و سایر ویژگیخاک، زمینبسیاری به خصوصیات هیدرولوژیکی عموماً وابستگی 

 .(2010گرگور،)دارد

 

 : ی مورد استفادههاروش

عنوان  به( 1383)8برای نخستین بار توسط لین و هولیکبا استفاده از روشی که ( 1333آرنولد و آلن ) 1BFLOWنامهبر

 :ه بودمعادله فیلتر به صورت زیر پیشنهاد شد

(1)  (yk – yk-1) .bk=  .bk-1 + 
   

 
 

 .bk ≤ ykبا شرطشمارنده گام زمانی است؛  kو  پارامتر فیلتر   ، پایهجریان bکل جریان،   yکه در آن 

 .تواند توسط آنالیز شاخه خشکیدگی تعیین گرددپارامتر فیلتر در تمامی معادالت فیلتر بازگشتی می

ارائه نتایج درست نظری مورد انتقاد قرار داد و معادله فیلتر دیگری ارائه الگوریتم لین و هولیک را جهت ( 1331)2پمنامچ

 :نمود

(2   )bk=
    

   
 . bk-1+ 

 

   
 . (yk –  .yk-1) 

 
 :                                                         پمن حالت خاص الگوریتم زیر استامنشان داد که فیلتر چ(  200)3تدو اکهار

(3  )bk= 
                                 

          
 

 
 .تواند مدل شود که توسط الگوریتم میباشد میپایه جریانشاخص حداکثر مقدار  BFI max؛ که در آن bk ≤ yk: شرطبا 

برابر BFI max(شناسی نفوذپذیردارای تشکیالت زمین)ان متخلخلوهای چندساله با آبخت پیشنهاد کرد برای جریانداکهار

= 0/ 2ان سنگی سختوهای چندساله با آبخو برای جریانBFI max =0/ ان متخلخل وهای زودگذر با آبخ، برای جریان2/0با 

BFI max از زمان باشد؛ جریان چندساله % 10آبی کمتر از اکهاردت فرض بر آن است که اگر بی در مطالعه. در نظر گرفته شود

 .است

اکهاردت با دو روش دیگر فیلتر دیجیتال ذکر  فیلتربا توجه به مطالب ذکر شده در بخش مقدمه، هدف این مطالعه مقایسه 

 .شودهای هیدرولوژیک جریان و حوضه در نظر گرفته میاکهاردت تا حدودی ویژگی فیلترشده است؛ چرا که در 

 

 : 1آنالیز شاخه نزولی یا منحنی فروکش

با قطع  پیکپس از رسیدن به . بازوی پایین رونده هیدروگراف بستگی به فرایندهای زهکشی و تخلیه آب از حوضه دارد

با شدت نسبتاً زیاد کاهش یافته اما پس از مدتی در منحنی بازوی پایین رونده هیدروگراف تغییر  ببارندگی ابتدا دبی سیال

سیل از این نقطه به بعد مستقل از خصوصیات بارش بوده و فقط بستگی به  فروکش کردن. شودشیب یا نقطه عطف ایجاد می

داشته شده در سطح های دیررس و زیرسطحی و خارج شدن آب نگهوضعیت زهکشی حوضه از نظر تخلیه آب زیرزمینی، رواناب

 .این بخش از هیدروگراف را منحنی فروکشگویند. حوضه دارد

جریان یک روز بعد را در مقابل جریان  بنابراین.متوسط روزانه استجریان زمانی  سری زمانی در این مطالعه شامل سری

 .بگذرند  ای که همه نقاط از مبدا و با شیب  گونه امروز در نمودار  پراکندگی رسم کرد، به

                                                           
6.Base Flow 
7
. BFLOW (Lynie&Holick algorithm) 

 
8.Champmanalgoritm 
9.Eckhardt Filter 
10.recession curve 



 

 

 برازش داده شد؛رسم و خطی بر نقاط خان جریان یک روز بعد در مقابل جریان امروز در نمودار پراکندگی در ایستگاه پل

مقادیر دبی هر روز دهنده نمودار نشان 3شکل  .باشدمی34/0گذرد و دارای شیب ای که خط برازش یافته از مبدا میگونهبه

 . نسبت به دبی روز قبل می باشد

 
  )فروکش  شاخهدر هر روز نسبت به جریان روز قبل  جریانهمبستگی نمودار : (3)شکل

 
 (99-98خان در سال آبی ایستگاه پل) ، (

 : باشدزیر میفرضیات در این مطالعه به شرح

به  yk+1و  ykدر نظر گرفتن معیاری به شرح زیر، که چنین شرطی به قدر کافی طوالنی است که جریان  .1

 .پایه را شامل شوندطور کامل جریان
     (4)  yk-3>yk-2>yk-1>yk>yk+1>yk+2 

 شمارنده گام زمانی kکل جریان و  yکه در آن 

 .شودنمی تغذیه انجامk+1و kهای زمانی آب زیر زمینی در طول گام .2

 .فرض شود که آبخوان دارای مخزنی خطی است .3

 . شودبه صورت زیر در نظر گرفته می   رابطهبنابراین 
 (5) yk+1=   yk 

 . اندپارامتر فیلتر بوده و سایر متغییرها معرفی شده:  که در آن 

 

 (3نسخه ) BFIافزار نرم

پایه در آن تعبیه شده شاخص جریانبه منظور تعیین است که  HydroOfficeافزار ای از نرمزیر شاخه BFIنرم افزار 

 . است

روش محدوده زمانی ثابت، محدوده : ها عبارتند ازاین روش .دهدرا انجام میپایه جداسازی جریان ،روش 11به  افزاراین نرم

الگوریتم در این مطالعه سه روش . روش با استفاده از فیلتر دیجیتال بازگشتی 2جا شونده، روش حداقل موضعی و زمانی جابه

 .استفاده شده استاکهاردت فیلترلین و هولیک، الگوریتم چامپمنو 

 :نتایج

به منظور  (اکهاردت فیلترالگوریتم لین و هولیک، الگوریتم چامپمن و )در این مطالعه سه روش فیلتر دیجیتال بازگشتی 

مقایسه  3جدول . استگرفته شدهبختگان بکار -تری در حوضه آبریز مهارلودر چهار ایستگاه هیدروم سیالبراف تفکیک هیدروگ

-نشان می 1322-23ر سال آبی خان دخان با هر سه روش فیلتر دیجیتال را در ایستگاه پلشاخص جریان پایه در ایستگاه پل

عنوان این شکل به. دهدنشان میخان پایه را در ایستگاه پلیانای از تفکیک هیدروگراف جریان و برآورد جرنمونه 4شکل  .دهد

اکهاردت  فیلترمشخص است شکل  درگونه که همان. افزار در این مطالعه استمقایسه گرافیکی برای ارزیابی عملکرد نرم

نیز مشخص  3در جدول  های جریان پایه مقایسه شاخصاین موضوع با و کند پایه را بیش از دو روش دیگر برآورد میجریان

 . است

y = 0.9776x 
R² = 0.9434 
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 99-98از سال آبی خان در بخشی های فیلتر دیجیتال در ایستگاه پلمقادیر شاخص جریان پایه بر اساس روش: (3)جدول 

 فیلتر اکهاردت چامپمن روش هولیک-روش لین (مترمیلی)بارش  (مترمکعب بر ثانیه)جریان رودخانه  (روز)تاریخ 

 0/ 8/1399 133/0 14 32/0  13/0  32/0  

 9/ 8/1399  4/1 1  21/0  13/0  21/0  

 8/ 8/1399 19/1  2/0  13/0  23/0  

1 / 8/1399 19/1  22/0  1 /0  34/0  

11/ 8/1399 19/1  24/0  11/0  33/0  

12/ 8/1399 19/1  21/0  12/0  43/0  

13/ 8/1399 1/1  23/0  21/0   /0  

14/ 8/1399 1/1  31/0  22/0   3/0  

11/ 8/1399 1/1  32/0  23/0   1/0  

11/ 8/1399 1/1 1/8 34/0  24/0   2/0  

10/ 8/1399 11/1 1 24/0  2 /0  44/0  

19/ 8/1399 11/1  21/0  13/0  42/0  

18/ 8/1399 11/1  22/0  21/0   1/0  

2 / 8/1399 12/1  31/0  23/0   8/0  

21/ 8/1399 12/1  33/0  24/0   3/0  

22/ 8/1399 12/1  34/0  2 /0  11/0  

23/ 8/1399 12/1 2 31/0  28/0  13/0  

24/ 8/1399  1/2  22/0  21/0   1/0  

21/ 8/1399  1/2  3/0  22/0   4/0  

21/ 8/1399  4/2  31/0  23/0   1/0  

20/ 8/1399 11/4 9 1 /0  12/0  31/0  

29/ 8/1399 28/1 1  13/0  1/0  22/0  

28/ 8/1399 24/1  18/0  14/0  33/0  

3 / 8/1399 14/4  22/0  18/0  48/0  

 1/1 /1399 14/4  23/0  13/0   1/0  

 2/1 /1399 14/4  2 /0  2/0   4/0  

 3/1 /1399 84/3  31/0  2 /0  1 /0  

 4/1 /1399 00/3  34/0  28/0  13/0  

 

 



 

 

 
 (99-98سال آبی )خان پلتفکیک هیدروگراف جریان به هر سه روش مورد بررسی در ایستگاه : (4)شکل 

 
در این مطالعه در هر چهار ایستگاه هیدرومتری و هر سه روش فیلتر دیجیتال بازگشتی مقدار میانگین و انحراف معیار 

 فیلترانحراف معیار در   گردید کهدست آمده مشخصتایج  بهاز مقایسه ن. آمده است 4؛ که در جدول ه استمحاسبه شد

 .اکهاردت کمترین مقدار است

 
 های مورد بررسی و در ایستگاه مورد مطالعهبراساس روش BFIمیانگین و انحراف معیار مقادیر : (4)جدول 

 آبادرحمت بیدگل دشتبال خانپل -

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین -

 2313/0 8404/0 2431/0 0/ 842 2814/0 831/0  1824/0 8334/0 فیلتر اکهاردت

 2223/0 4231/0 2221/0 3/0 43 4002/0 3224/0 1/0 23 388/0  الگوریتم چامپمن

 3213/0 8111/0 4101/0 1380/0 1313/0 0/ 323 0/ 288 8240/0 روش لین و هولیک

 

خان محاسبه شد؛ که در ایستگاه پلسه روش فیلتر دیجیتال بازگشتی پایه در شاخص جریاناز سویی دیگر همبستگی بین 

که توانسته تا حدودی خصوصیات هیدرولوژیکی را اکهاردت در حالی فیلتردهد که این مقادیر نشان می. آمده است  در جدول 

الگوریتم چامپمن و روش لین و  معیار نسبت بههای آماری دارای کمترین انحرافلحاظ بررسیاز سویی دیگر به در نظر بگیرد 

ترتیب به( BFLOW)های از قبیل الگوریتم چامپمن و روش لین و هولیک است؛ و همچنین با روش( BFLOW)هولیک 

 .است 82/0و  22/0دارای مقدار همبستگی 
 

 

 خاندر ایستگاه پل BFIهای مختلف مقادیر همبستگی بین مجموعه: (1)جدول 

 الگوریتم چامپمن و هولیک  روش لین فیلتر اکهاردت 

 - - 00/1 فیلتر اکهاردت

 - 00/1 82/0 روش لین و هولیک

 00/1 21/0 22/0 الگوریتم چامپمن

 

 :گیریبحث و نتیجه

به منظور ( اکهاردت فیلترالگوریتم لین و هولیک، الگوریتم چامپمن و )در این مطالعه سه روش فیلتر دیجیتال بازگشتی 

الگوریتم نتایج . بختگان بکار رفته است-تری در حوضه آبریز مهارلوجریان در چهار ایستگاه هیدرومراف تفکیک هیدروگ
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تر است از نظر هیدرولوژیکی قابل قبوللیروش اکهارت تفاوت زیادی ندارند؛ و(  200)اکهارت فیلتر و معادله ( 1331) چامپمن

توان بنابراین نمی. استBFIمشکل اساسی در یافتن مقدار واقعی .برد کارتوان با اطمینان در آن بهو گام زمانی روزانه را می

در حوضه فیشی در  BFIاز یک ردیاب شیمیایی برای بررسی ( 2004)بی و همکارانسولس. تر استگفت کدام روش مناسب

برای  ،ایشانسنگی به طور مثال در حوضه. متغییر است% 1 و % 0 بین BFIها اسکاتلند استفاده کردند؛ براساس تحلیل آن

BFImax  این مثال . نموده استرا پیشنهاد  0/ 2گونه موارد مقدار اکهارت در ایندر حالی که ند اهدنمورا گزارش  22/0مقدار

با این حال روشن است . داشته باشدای اکهارت احتماالً نتایج مشابهفیلتر گیری با ردیاب با معادله دهد که نتایج اندازهنشان می

های ناهمگون از میانگین در حوضه توانو می بودهیدروژئولوزی حوضه وابسته به شرایطهیدرولوژی و هBFImaxپارامتر فیلتر که 

را BFImaxهای ردیابی برای کالیبره کردن پارامتر استفاده از داده( 2002)همچنین اکهارت .وزنی با وزن مساحت استفاده کرد

 .های مورد نیاز وجود نداردوی داده ، اما در مطالعهنموده استپیشنهاد 

باشند و براساس اند، و صرفاً تحلیلی میهای بر پایه فیلتر دیجیتال بازگشتی از تئوری پردازش سیگنال اقتباس شدهروش

دقت، ابراین ارزیابی نهیچ اساس هیدرولوژیکی ندارند، ب هابرخی از این فیلتر. باشند کی در حوضه جریان نمییفرایندهای فیز

از طرفی با توجه به اینکه روش اکهارت خصوصیات زمین شناسی و نوع جریان را دخالت  .سازدصحت و روند فیلتر را دشوار می

 .تر دانستتوان این روش را با توجه به نتایج این تحقیق مناسبدهد بنا بر این میمی

 

 :منابع

-هیدروگراف رودخانه در حوضه آبریز کارستی زایندهترسیم منحنی جدایش . 1324. ن.ر، سامانی.نیاارفع .1

  2 -100، 3شماره- جلد -رود، نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم

ودوم، صفحه ، چاپ بیست(ع)اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا. 1321. ، اعلیزاده .2

 23. 

برآورد دبی پایه براساس تفکیک هیدروگراف هی مقایسه روش. 1328. ع.ش.م، غالمی.ر، تیموری.م.قنبرپور .3

شماره  -سال دوازدهم -، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی(مطالعه موردی حوضه آبخیز کارون)جریان 

 وچهارمچهل

صنعتی به روش تک کاناله،  حذف بهینه نویز صوتی. 1330. س. ف، سید طبایی، س. موسوی پور ، س .4

 .  دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شاهد -ی ارشدنامه دوره کارشناسپایان

5. Aksoy, H. Kurt, I. Eris, E., 2009. Filtered Smoothed Minima baseflow    separation 

method.-  Journal of Hydrology 372: 94–101 

6. Chen, X. Chen, D, Y. Chen, X, H., 2006. Simulation of baseflow accounting for the 

effect of bank storage and its implication in baseflow separation.- Journal of hydrology. 327: 

539-549 

7. Eckhardt, K., 2008. A comparison of baseflow indices, which were calculated with 

seven different baseflowseparation methods.- Journal of Hydrology. 352: 168– 173 

8. Gonzales, A, L. Nonner, J. Heijkers, J. Uhlenbrook, S., 2009. Comparison of different 

base fl ow separation methods in a lowland catchment.- Hydrology and Earth System 

Sciences. 13: 2055-2068 

9. Gregor,M., 2010. User Manual " How to use Hydrooffice 2010" 

10. Gregor,M., 2010. User Manual " BFI+ 3.0" 

11. Huang, M. Zhang, Lu., 2004. Hydrological responses to conservation practices in a 

catchment of the Loess Plateau, China.-Hydrol. Process. 18: 1885–1898 

12. Hydrologic modeling to inform the proposed Basin plan: Methods and results,. 2012. 

Published by the Murray–Darling Basin Authority.- (Australian Government) 

13. Jain, A. Srinivasulu, S., 2006. Integrated approach to model decomposed fl ow 

hydrograph using artifi cial neural network and conceptual techniques.- Journal of Hydrology 

317: 291–306 



 

 

14. Jarvie, H, P. Neal, C. Smart, R. Fraser, D. Forber, i. Wade, A., 2001. Use of 

continuous water quality records for hydrograph separation and to assess short-term variability 

and extremes in acidity and dissolved carbon dioxide for the River Dee, Scotland.- The 

Science of the Total Environment. 265: 85-98  

15. Lodouche, A. Probst, D. Viville, S. Baque, M. Loubet, J. Probst, L. Bariac, T., 2001. 

Hydrograph separation using isotopic, chemical and hydrological approaches (Strengbach 

catchment, France).- .  Journal  of Hydrology, vol. 242: 255-274. 

16. Santhi, C. Allen, M, P. Muttian, R, S. Arnold, J, G. Tuppad, P., 2008. Regional 

estimation of base fl ow for the conterminous United States by hydrologic landscape regions.- 

Journal of Hydrology 351: 139– 153 

17. Stewart, M. Cimino, J. Ross, M., 2007. Calibration of baseflow separation methods 

with streamflow conductivity.- GROUND WATER. Vol. 45, No. 1: 17-27 

18. Tallaksen,  L.,  M.,  Van Lanen,  H.,  A.,  J.,  van  eds.,  2004:  Hydrological Drought  

–  Processes  and  Estimation  Methods  for  Streamflow  and Groundwater.  Developments  in  

Water  Science,  48.  Amsterdam, Elsevier Science B.V, ISBN 0-444-51688-3, pp. 579 

19. http://www.HydroOffice.org/ 

20. http://fallahtafti.blogfa.com/post-34.aspx 

21. http://www.farsipaper.ir/64e3204b7e464ab69b5ac05a07b5ad94 

22. http://www.farsipaper.ir/f49adfb38b9941f2b5e1b8a92dcdfa79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 

Separation base flow is of importance to identify what percentage of groundwater flow contributes 

to stream flow. In this study, portion of base flow called Base Flow Index (BFI) was estimated in part 

of Maharloo-Bakhtegan Basin which includes four sub study areas and four hydrometry stations. The 

main goal of this article was the comparison of separation base flow methods byrecursive digital filter 

and choosing the most appropriate one. To achieve this, we used simple method called recession curve 

analysis to determine filter parameter which is one of the parameters of separation methods of 

recursive digital filter. Results were shown that Eckhardt Filter is the most appropriate method due to 

hydrological and geologicalcharacteristics of the basin are considered. It, therefore, had minimum 

standard deviation with contrast to Champman algorithm and Lynie&Holick algorithm (BFLOW) as 

well as Correlation coefficients of 0 .82 and 0.78, respectively. 

 

Key Words: Base Flow Index, filter parameter, recession curve analysis, recursive digital filter,  

Separation base flow 
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