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آناليز منطقهاي سيل با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده
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 .1استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه گنبد کاووس ،استان گلستان.
 .2استاديار ،گروه مرتع و آبخيزداري ،دانشگاه گنبد کاووس ،استان گلستان.
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چکيده
راهکار عملي جهت برآورد دبي سيل در حوضههاي فاقد آمار ،انتقال اطالعات از حوضه داراي ايستگاه با استفاده از
روشهاي آناليز منطقهاي است .تاکنون روشهاي مختلفي براي اين منظور ارائه شده که نياز است تا در هر منطقه با
توجه به دادههاي در دسترس و شرايط منطقه روش مناسب تعيين گردد .در اين تحقيق اقدام به برآورد سيالب در سه
دوره بازگشت  51 ،11و  111ساله در حوضههاي فاقد آمار با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در غالب رگرسيون
چند متغيره وزندار در رودخانههاي البرز جنوبي گرديد .در هر مرحله هر يک از ايستگاهها به عنوان ايستگاه فاقد آمار در
نظر گرفته شد و با استفاده از اطالعات ساير ايستگاه ها مقادير پارامترهاي تابع وزني توسط الگوريتم ژنتيک بهنيه و در
نهايت با در نظر گرفتن شباهت هر يک از حوضهها با حوضه مورد نظر مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف برآورد
گرديد .در ادامه نتايج حاصل از رويکرد مبتني بر عمق داده با دو روش رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در فضاي
فيزيوگرافي مقايسه شد .نتايج نشان داد رويکرد مبتني بر عمق داده از نظر تمام معيارهاي ارزيابي عملکرد بهتري نسبت
به دو روش رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي داشت .همچنين روش کرجينگ در فضاي
فيزيوگرافيکي بهتر از رگرسيو ن چند متغيره توانسته مقادير سيل را در حوضه فاقد آمار برآورد کند .مقادير ضريب کارايي
ناش_ساتکليف در روش مبتني بر عمق داده براي پيشبيني دبي با دوره بازگشتهاي (براي دوره بازگشت  51 ،11و
 111سال به ترتيب  1/45 ،1/41و  1/45بدست آمدند) مختلف تقريباً مشابه است .در اين روش نسبت خطا به مساحت
در حوضه کوچک بيشتر از مقادير آن در حوضههاي بزرگتر بوده است.
واژههاي کليدي :عمق داده ،آناليز منطقهاي سيل ،کرجينگ ،آناليز همبستگي کانوني

مقدمه

*

در طرحهاي بهرهبرداري از منابع آب ،سدسازي ،کنترل سيالب،
عمليات آبخيزداري ،مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف
اهميت بسزايي دارند .در اغلب موارد به داليلي مانند هزينه
احداث ،کمبود نيروي متخصص ،دسترسي سخت و غيره احداث
ايستگاه هيدرومتري در همه زير حوضهها امکانپذير نميباشد؛
لذا به دليل تعداد کم ايستگاههاي اندازهگيري و عدم وجود آمار
و اطالعات کافي ،استفاده از دادههاي ايستگاههاي ديگر و تعميم
نتايج آنها به حوضههاي فاقد آمار بهترين راهکار ميباشد .در
آناليز منطقهاي ،پارامترهاي هيدرولوژيکي در حوضههاي فاقد
آمار با استفاده خصوصيات فيزيکي ،اقليمي و پارامترهايي
هيدرولوژيکي محاسبه شده در حوضههاي داراي آمار برآورد
ميگردند.
* نويسنده مسئولfathbabadi@ut.ac.ir :

در واقع تحليل منطقهاي سيالب روشي است که در يک
منطقه ميتوان اطالعات يک مجموعه ايستگاه داراي آمار را به
ايستگاههاي فاقد آمار تعميم داد ( Burn, 1990; Ouardra et al.,
 .)2000بدين منظور روشهاي مختلفي از قبيل سيل شاخص
()Stedinger and lu, 1995; Javelle et al., 2002; Saf, 2008
رگرسيون خطي ،غيرخطي و ناپارامتريک (Gingras and
Adamowski, 1992; Pandey and Nguyen, 1999; Grover et

) al., 2002آناليز همبستگي کانون (Ouarda et al., 2001)1ارائه
شدهاند .در اين روشها براي برآورد دبي اوج با دوره
بازگشـتهاي مختلـف در يک حوضه فاقد داده هيدرومتري
ابتدا حوضههايي با رفتار هيدرولوژيکي مشابه ،تشکيل منطقه
همگن را مي دهند و در گام بعد مقادير سيالب در داخل هر
منطقه همگن برآورد ميگردند) .(Grehys, 1996در اين روش،

1. Canonical Correlation Analysis
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برآورد دبي در يک حوضه فاقد آمار توسط ايستگاه داخل هر
منطقه همگن و بدون در نظر گرفتن اطالعات ساير ايستگاهها
انجام ميشود .از طرف ديگر با توجه به روش مورد استفاده،
محدودههايي که بر اساس آنها مناطق همگن تعريف شدهاند
تغيير ميکند و در نتيجه احتمال قرارگيري دو حوضه مشابه در
دو منطقه همگن متفاوت وجود دارد که اين مسئله به عنوان
1
تأثير مرزها ذکر ميشود (Grehye, 1996; Ouarda et al.,
) .2008; Wazneh et al., 2013aبدين منظور جهت کاهش
مشکالت فوق ،روشهايي مانند کرجينگ 2در فضاي
فيزيوگرافيکي ) (Chokmani and Ouarda, 2004رگرسيون
3
وزني مبتني بر عمق دادهها ;(Chebana and Ouarda, 2008
) Wazneh et al., 2013aو رويکردهاي مبتني بر هوش مصنوعي
) (Shu and Ouarda, 2007ارائه شده است .در اين روشها
جهت تخمين مقادير سيالب در ايستگاههاي مختلف از اطالعات
تمام ايستگاهها استفاده ميشودChebana and Ouarda (2008) .
با استفاده از مفهوم عمق داده در غالب رگرسيون وزني اقدام به
تحليل منطقهاي سيل در برخي ايستگاههاي استان کبک 1کانادا
کردند .در اين تحقيق روش مبتني عمق داده عملکرد بهتري
نسبت به روش تحليل همبستگي کانوني داشت .از مفهوم عمق
داده در تحقيقات) (Chebana and Ouarda, 2011a,bبه ترتيب
براي تخمين نقاط پرت و تشخيص مقادير حدي در نمونههاي
چند متغيره استفاده شده است(Bardossy and Singh, 2008; .
) Kraube and Cullmann, 2012; Kraube et al., 2012از
مفهوم عمق داده در بهينهسازي پارامترهاي مدلهاي
هيدرولوژيکي و در تحقيقات ) (Wazneh et al., 2013a,bاز
مفهوم عمق داده در تحليل منطقهاي سيل استفاده کردند.
) Wazneh et al (2013aبا استفاده از روشهاي بهينهسازي
جستجوي الگو 5و نلدر-مد 4اقدام به بهينهسازي وزنهاي تابع
وزني و مقايسه انواع توابع وزني در رويکرد مبتني بر عمق داده
ارائه شده در تحقيق) (Chokmani and Ouarda, 2008کردند.
در اين تحقيق روش مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت
به روشهاي رگرسيون خطي و غيرخطي ،آناليز همبستگي
کانوني ،کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي ،شبکه عصبي
مصنوعي ،نوروفازي و ترکيبات مختلف شبکه عصبي با تحليل
همبستگي کانوني داشت ) Chokmani and Ouarda (2004بيان
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
تحليل منطقهاي همبستگي کانوني جهت محاسبه مقادير دبي
سيل در دوره بازگشتهاي مختلف در  151ايستگاه کبک کانادا
ارجحيت دارد.
با توجه به نوسان تغييرات دبيهاي سيالبي در سالهاي
مختلف در مناطق خشک و نيمهخشک ،تخمين مقادير دبي در
حوضههاي فاقد آمار نسبت به مناطق مرطوب پيچيدهتر است .از
آنجا که عملکرد روشهاي مختلف جهت تخمين مقادير دبي
سيالب در حوضههاي فاقد آمار بسته به شرايط هر منطقه
متفاوت است؛ لذا ضروري است تا در هر منطقه کارايي
روشهاي مختلف بررسي و روش مناسب براي هر منطقه انتخاب
گردد .بدين منظور در اين تحقيق کارايي روش مبتني بر عمق
داده در برخي از حوضههاي مناطق خشک و نيمه خشک البرز
جنوبي تعيين و عملکرد اين روش نسبت روشهاي کريجينگ
در فضاي فيزوگرافيکي و رگرسيون خطي ارزيابي ميگردد.

مواد و روشها
منطقه مورد مطالعه

در اين تحقيق تحليل منطقهاي سيل در تعدادي از ايستگاههاي
البرز جنوبي انجام شد .آمار حداکثر دبي لحظهاي ساالنه مربوط
به  51ايستگاه هيدرومتري منتخب البرز جنوبي از سال 1355
تا  1331که در بين تمام ايستگاهها کمترين داده مشاهداتي
برابر با  15سال و حداکثر تعداد داده مشاهداتي برابر با  34سال
بود ،گردآوري شد .دادهها از نظر وجود روند و همگني مورد
بررسي قرار گرفت و در نهايت از بين  51ايستگاه مورد بررسي
 24ايستگاه انتخاب شدند که برخي خصوصيات فيزيوگرافيکي،
اقليمي و هيدرولوژيکي آنها در جدول ( )1ارائه شده است.
روش تحقيق

در هر يک از روشها در هر گام هر يک از ايستگاهها به عنوان
ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شده و با استفاده از خصوصيات
فيزيوگرافيکي و اقليمي و دادههاي حوضه داراي آمار مقادير دبي
در دوره بازگشتهاي مختلف برآورد گرديد.
رگرسيون

در روش رگرسيون چند متغيره با در نظر گرفتن مقادير دبي در
دوره بازگشتهاي مختلف بهعنوان متغير وابسته و خصوصيات
فيزيوگرافيکي به عنوان متغير مستقل رابطه ( )1برازش داده
شد.
(رابطه )1

ﻓﺘﺢآﺑﺎدي و ﻫﻤﮑﺎران :آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﺳﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد 365 ...

ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻞ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ

ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و  aﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺿﺮﺑﯽ اﺳﺖ .ﺟﻬﺖ

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ

ﻣﺸﺨﺺ i ،اﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺳﯿﻞ،
 iاﻣﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد n ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ

ﺗﺨﻤﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل از دادهﻫﺎ ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺧﻄﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺟﺪول  .1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻤﺎره
اﯾﺴﺘﮕﺎه
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آﺑﺸﯿﻨﻪ

9
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59
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13
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1/17

13/2

5/75

2425

19

ﻧﺎرون

اﻓﺠﻪ

35

45/8

8/7
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1/16

9/3

8/15

3730

20

ﮔﭽﺴﺮ

ﮔﺎﺟﺮه

21

ﺳﯿﺮا )ﮐﻠﻮان(

ﮐﻠﻮان

207
80

44/8
31

23/8
12/5

750
565

1/26
1/12

28/5
14

6
9/23

3100
2772

22

ﭘﻞ ﺧﻮاب )ﻧﺸﺘﺎرود(

ﻧﺸﺘﺎرود

23

ﻓﯿﺮوزﮐﻮه

ﻓﯿﺮوزﮐﻮه

24

ﻧﻤﺮود )ﻧﻤﺮود(

ﻧﻤﺮود

28
570
567

29/2
22/7
39

7/5
33/8
36/3

519
396
444

1/17
1/55
1/58

5/3
39/7
31/8

8/76
3
4/3

2425
2744
2776

ﺣﺒﻠﻪ رود

2064

30/7

65

372

1/69

90

1/88

2542

دﻟﯿﭽﺎي

344

44

35

369

1/57

51/7

3/7

2390

25
26

ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺷﺖ
)ﺣﺒﻠﻪرود(
ﺳﯿﻤﯿﻦ دﺷﺖ
)دﻟﯿﭽﺎي(

ﮔﻠﻨﺪوك

ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ

روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮ درونﯾﺎﺑﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﻀﺎي ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺮﺟﯿﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ آن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
درونﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪلﺳﺎزي ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد در ﮐﺮﺟﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰوﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اول و دوم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮاي آن اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد )و ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺘﺼﺎت  xو  yآن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد( و ﻣﯿﺎنﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در روش ﮐﺮﯾﺠﯿﻨﮓ در ﻓﻀﺎي ﻓﯿﺰﯾﻮﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ
ﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎلﺳﺎزي دادهﻫﺎ ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ اول و دوم آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ )در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰوﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ و اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﺑﯽ در دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺳﭙﺲ
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در فضاي فيزيوگرافيکي ساخته شده از مؤلفههاي اول و دوم
همبستگي کانوني براي هر دوره بازگشت سيل ،مدلهاي
مختلف نيم تغير نما برازش داده شده و بهترين مدل نيم تغير
نما که به دادههاي مشاهداتي برازش بهتري داشت انتخاب
ميشود .در اين تحقيق مدلهاي نيم تغير نما گوسي (رابطه
( ،))2تواني (رابطه ( ،))3خطي (رابطه ( ))1و بيضوي (رابطه
( ))5مورد بررسي قرار گرفت.

بيشترين عمق و حوضهاي که کمترين شباهت را با حوضههاي
ديگر دارد کمترين عمق نسبت داده ميشود .چنانچه دادههاي
يک متغيره باشند مانند مقادير مساحت در حوضههاي مختلف،
حوضهاي که مقدار مساحت آن ميانه ساير حوضهها باشد
بيشتري عمق را دارا ميباشد.
در منابع مختلف توابع عمق مختلف مثل تابع توکي،
ماهاالنوبيس ،1عمق  ،و غيره ارائه شده است .در اين تحقيق
تابع ماهاالنوبيس براي محاسبه عمق دادهها استفاده شد ،در
واقع اين روش بر اساس فاصله ماهاالنوبيس پايهگذاري شده
است .فاصله ماهالنوبيس بر اساس ميانگين و ماتريس کواريانس
متغيرها بنا گذاشته شده است .براي يک تابع تجمعي مشخص F

) (𝛾

روي  ،ℜعمق ماهاالنوبيس ( )MHDنقطه  xبصورت رابطه
( )7تعريف ميشود.

(رابطه )2

})

(

{

) (𝛾

(رابطه )3

})

(

{

) (𝛾
) (𝛾

(رابطه )1
(رابطه)5

{ {

})(

در اين روابط C ،سيل ،دامنه h ،فاصله بين نمونهها و
شيب خط هستند.
پس از تعيين بهترين نيم تغير نما مقادير دبي در حوضه
فاقد آمار به عنوان متوسط وزني ساير ايستگاهها با استفاده از
وزنهاي بدست آمده توسط کريجينگ معمولي رابطه ()4
برآورد گرديد.
(رابطه )4

) (

∑

) (
∑

{

در اين رابطه  Zمقدار دبي در دوره بازگشتهاي مختلف،
) ( مقدار برآورد شده در نقطه  ( ) ،مقدار دبي در n
ايستگاه داراي آمار و وزن مربوط به ايستگاه  iهستند.
عمق داده

در حالتي که دادههاي مشاهداتي يک متغيره باشند بهراحتي
ميتوان دادهها را رتبهبندي کرد ،در صورتيکه با افزايش بعد
دادهها رتبهبندي دادهها با روشهاي معمول امکانپذير نيست.
لذا براي حل اين مشکل مفهوم عمق داده براي رتبهبندي چند
متغيره توسط ) (Tukey, 1974معرفي شد که در علوم مختلف
بکار برده شده است ،و در علوم آب توسط (Chebana and
) Ouarda, 2008معرفي شد.
)(N – 1) × (N – 1

در واقع در عمق داده چنانچه  nمجموعه داده چند
متغيره وجود داشته باشد به هر داده يک عمقي نسبت داده
مي شود که اين عمق متناسب با مرکزيت آن نقطه نسبت به
نقاط اطراف آن است .به عنوان مثال فرض ميشود در يک
منطقه  nحوضه وجود داشته و در هر يک از اين حوضهها d
پارامتر فيزيوگرافيکي اندازهگيري شده است .با استفاده از عمق
داده به هر حوضه يک عددي نسبت داده ميشود بهطوري که به
حوضهاي که خصوصيات آن بيشتر شبيه ساير حوضهها است

(رابطه )7

ℜ

))

در اين رابطه  ηميانگين) ،

(
(

(
)

)
(

(
)

(

فاصله ماهاالنوبيس Σ ،ماتريس کواريانس و  xخصصويات
ايستگاه مورد مطالعه ،هستند ;(Cunderlik and Burn, 2006
).Wazneh et al., 2013a
رگرسيون چند متغيره وزني:

يکي از روشهاي متداول جهت تخمين مقادير سيل در دوره
بازگشت مختلف ،رگرسيون چند متغيره وزندار است .اين مدل
ساده و سريع است و فرض داشتن توزيع يکسان در تمام
ايستگاهها نياز نيست) .(Ouarda et al., 2001فرض ميشود
که QTمقدار دبي در دوره بازگشت مشخص است .همچنين
فرض ميشود که رابطه بين  QTبهعنوان متغير هيدرولوژيکي و
متغيرهاي اقليمي و خصوصيات حوضه ( . . . ،A2 ،A1و ) Ar
داراي فرم تواني به شکل رابطه ( )1است.
چنانچه  sتعداد دوره بازگشتهاي مورد بررسي و  Nتعداد
کل ايستگاههاي مورد بررسي باشند در اين حالت يک ماتريسي
(
از متغيرهاي هيدرولوژيکي به شکل )
با ابعاد  Nхsوجود دارد که با لگاريتم گيري از رابطه ( )1داريم:
Log Y= (log X)B+ε
(رابطه )2
يک
(
در اينجا )
ماتريس ) N×(r+1است که از  rمتغير فيزيکي و اقليمي تشکيل
ε (ε
شده است B ،ماتريس  (r+1)×sپارامترها و ) ε
يک ماتريس  N×sباقيماندهها با ميانگين صفر و ماتريس
واريانس کواريانس به صورت رابطه ( )3است.
1. Mahalanobis
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)

(رابطه )3

)

(

(

) (

(رابطه )13

) (

)

)) (

))

(

(

)

(

)

(رابطه )11

)

(( )

)

((



(رابطه )12

) ̂

( ) ̂

̂(

)



l



)'  k ,l  log X
l

'



ماتريسقطري با
(
در اينجا )
 
 يک 
l
l
رابطهlog
Y (  log X
  )15
 B k ,l  
 
درايههاي قطري (وزنهاي اختصاص يافته 
براي هر ايستگاه)
براي ايستگاه  iاست .ماتريس  Гميتواند توسط رابطه ()12
تخمين زده شود.
(

(

̂

(

(

)) (

(

در تکرار kام ماتريس وزنها (ماتريس رابطههاي  11و
 ) 11با اعمال تابع وزن لجستيک به عمقهاي محاسبه شده در
اين تکرار حساب ميشود .پارامترهاي رگرسيون چند متغيره در
تکرار  kام به صورت زير تخمين زده ميشود:

بردار پارامترهاي  Bبا استفاده از حداقل مربعات وزندار بصورت
رابطههاي (11و  )11تخمين زده ميشود.
1
' l
)11 X
رابطه
( )  k ,l  logY l
(log
(رابطه )11
()

̂

k ,l

̂

  B

l





k ,l

l



B k ,l  (log X

)'  k ,l  logY



 log X

  B

l

l

l

1

(log X


Г k ,l   logY




 log X

l


 logY


Г

تخمين دبي استفاده از مفهوم عمق داده در قالب رگرسيون
وزني

جهت تخمين مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف با
استفاده از مفهوم عمق داده در قالب رگرسيون وزني مراحل کار
به شرح زير است :ابتدا با استفاده از رويکرد جک نايف ،1يک
ايستگاه از مجموعه ايستگاهها حذف و به عنوان ايستگاه فاقد
آمار در نظر گرفته ميشود .سپس با در نظر گرفتن يک تابع
وزني و آمار ساير ايستگاهها مقادير دبي در دوره بازگشتهاي
مختلف براي اين ايستگاه تخمين زده ميشود .پارامترهاي اوليه
̂

که به صورت ̂ و  Гنشان داده ميشود با استفاده از
و
رابطههاي  2تا  12و در نظر گرفتن
و
 Ωمحاسبه ميشوند .در اينجا
و
به ترتيب پارامترهاي فيزيوگرافيکي -اقليمي و
هيدرولوژيکي تمام ايستگاه بهغيراز ايستگاه مورد نظر و
يک ماتريس واحد است .مقدار اوليه ̂ با جايگذاري ̂ به
جاي  Bدر رابطه ( )3بدست ميآيد .سپس براي هر تکرار  Kکه
برابر با
(در اين تحقيق تعداد تکرارها
 25قرار داده شد) است مقدار عمق ماهالبونيس (رابطه ())7
ايستگاههاي داراي آمار نسبت به ايستگاه فاقد آمار  lبا استفاده
از رابطه ( )13محاسبه ميگردد.

1. jackknife

که در اينجا

ماتريس قطري وزنها براي حوضه  lدر

تکرار  Kبا درايههاي ]) ) ( ([𝜑 ]) ) ( ([𝜑
است .در نهايت مقادير دبي در دوره بازگشتهاي مختلف براي
ايستگاه  lدر تکرار  Kبرابر است با






(رابطه )14
Y k ,l   exp  log X l   B k ,l  





) ̂ ( در گام يک و دو ،در
بعد از محاسبه
گام سوم با استفاده از الگوريتم بهينهسازي (که در اين تحقيق از
الگوريتم ژنتيک در محيط متلب ( )b2113استفاده شد) و در
نظر گرفتن معيار جمع مربعات خطا مقدار

 φمحاسبه

 φمقادير بهينه ضرايب تابع وزن است .در
ميگردد که
شکل ( )1فلوچارت مراحل کار آورده شده است (Wazneh et al.,
).2013a
 φدر تحليل منطقهاي
به منظور يافتن وزن بهينه
سيالب با روش عمق داده ،از تابع وزن لجستيک استفاده گرديد
که اين تابع توسط ) (Verhulst, 1938براي مطالعه رشد جمعيت
ارائه گرديد .اين تابع بصورت رابطه ( )17است.
(رابطه )17



l

log X

) (φ

در اينجا  b ،aو  cمقادير پارامترهاي ثابت هستند که در
اين تحقيق با استفاده از روش الگوريتم ژنتيک مقدار آنها
بهينه سازي شدند .اين تابع افزايشي ،منعطف ،پيوسته و حول
نقطه (  ) ،متقارن است .الزم به ذکر است که تمامي مراحل
کار در محيط متلب( )2009bبرنامهنويسي شد.

'






 B k ,l




l
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شروع

داده هاي ورودي

𝑆×𝑁)𝑌(
(𝑌)𝑁×(𝑟+

)

𝑌
𝑌

انتخاب 𝑟𝑒𝑡𝑖𝐾 ،نوع تابع وزني ،معيار ارزيابي و روش بهينه سازي

شروع اولين ايستگاه
حذف ايستگاهLدر

𝑁()

𝑆×)

نهايت داريم

محاسبه

𝑌(
𝑙

𝑁()

) )×(𝑟+

̂ βو

𝑙

𝑌
𝑋

𝑋(

̂ Гبا استفاده از روابط  8تا  12و

تخمين اوليه ̂)β

Ω

⬚) ̂(

([

=2=2

محاسبه

به روز کردن  Ωبا استفاده تابع وزنی  φو ،D

)) )

K=K+1

̂ βو

تخمين دوباره

(

(φ

))

((φ

(

̂ Гبا استفاده از

d

𝑙 𝑘Ω

Ω

K

به روز کردن ̂ با استفاده از

̂ βو

̂Г

بله
𝑟𝑒𝑡𝑖𝐾

له
خِر

𝐾

خير

⬚) 𝑙̂𝑌(

⬚) 𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑘̂𝑌(
بله
له

𝑁

خِر

𝑙

خ
ير

محاسبه معيار ارزيابي
بهينه سازي پارامترها با استفاده از الگوريتم آموزشي

خروجي:

 φو مقدار معيار ارزيابي مربوطه

پايان
شکل  -3فلوچارت مراحل اجراي رويکرد مبتني بر عمق داده در قالب رگرسيون وزني چند متغيره

تخمين 𝑙𝑌با تکرار فرآيند

𝑁

𝑖

)𝑙

𝑘̂𝑌𝑔𝑜𝑙 𝑖𝑌

( 𝑘𝑀𝐻𝐷Г

)

𝑖( 𝑘𝐷

رويکرد جکنايف

K=2

K
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ارزيابي مدلها

پس از برآورد مقادير سيالب در دوره بازگشت مختلف با
استفاده از روشهاي مختلف ،عملکرد مدلهاي مختلف با
استفاده از معيارهاي ضريب همبستگي ( ،)Rناش ساتکليف
(رابطه (( RMSE،))12رابطه ( ))13و ( BIASrرابطه ())21
ارزيابي شد.
(رابطه )12

)̂

(

∑

)̅

(

∑

(رابطه )13

)̂

(رابطه )21

)̂

()

∑ √

(
̂

(

∑

که در روابط ارائه شده تعداد ايستگاهها ̂ ،و به
ترتيب دبي مشاهدهاي و منطقهاي متعلق به ايستگاه iام با
دوره بازگشت ميباشد.

نتايج و بحث
تجزيه و تحليل نتايج روش رگرسيون چند متغيره

ابتدا با استفاده از روش رگرسيون چند متغيره گام به گام براي
هر يک از دبيها در دوره بازگشتهاي مختلف مهمترين
پارامترهاي مستقل تعيين و سپس مقادير سيل در سه دوره
بازگشت مورد نظر محاسبه گرديد .در روش گام به گام در اغلب
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
دبيهاي برآورد شدهي متناظر با دورههاي بازگشت مختلف در
جدول ( )2ارائه شده است .با توجه به جدول ( )2مالحظه
ميگردد که در اين روش بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  51سال و سپس  111سال است .در مجموع با
توجه به مقادير ضريب ناش و ساير ضرايب خطاي بدست آمده
عملکرد اين روش قابل قبول نميباشد.
تجزيه و تحليل نتايج روش کريجينگ در فضاي اقليديسي

در روش کريجينگ در فضاي اقليديسي پس از
نرمالسازي دادهها ،با استفاده از پارامترهاي مستقل و وابسته دو
مؤلفه اول در روش آناليز همبستگي کانوني محاسبه و پس از
برازش ،نيمه نيم تغير نما مناسب با استفاده از روش کريجينگ
در ايستگاه فاقد آمار محاسبه گرديد .در شکل ( )2نمودارهاي
مقادير سيالب در فضاي فيزيوگرافيکي بدست آمده از دو مؤلفه
اصلي اول آناليز همبستگي کانوني ارائه شده است .با توجه به

اين نمودارها مالحظه ميشود در هر سه دوره بازگشت مورد
بررسي يک تفکيک مشخص بين مقادير دبي در بزرگيهاي
مختلف در فضاي فيزيوگرافيکي وجود دارد .البته در اين
نمودارها پراکنش اغلب ايستگاهها در اطراف مبدأ هستند که در
اين حالت نياز به برونيابي کمتري است .در شکل ( )2نيم تغير
نما برازش داده شده به دادههاي مشاهداتي براي سيالبها با
دوره بازگشتهاي مختلف آورده شدهاند که در تمام ايستگاههاي
مورد بررسي نيمه نيم تغير نما گوسي بهترين برازش را به
دادههاي مشاهداتي داشتند .در تحقيقات نيز ( Chokmani and
) Ouarda, 2004; Archfield et al; 2013نيم تغير نما گوسي
برازش بهتري نسبت به ساير مدلهاي نيم تغير نما به دادههاي
سيالب در فضاي فيزيوگرافي داشت.
بر اساس تغيير نمايهاي تجربي در نرمافزار ،GS+5
ساختار مکاني کميت هيدرولوژيکي (سيالب با دوره
بازگشتهاي مختلف) شناسايي شد (شکل .)3با توجه به شکل
( )3مشاهده ميشود که پراکنش ايستگاه اطراف خط نيم تغير
نما برازش داده هستند ،که نشان دهنده وجود يک الگوي مکاني
خوب از دادههاي سيل در دوره بازگشت مختلف در منطقه مورد
مطالعه است .همچنين مطابق شکل با افزايش دوره بازگشت
سطح آستانه افزايش و دامنه تأثير آن کاهش مييابد که به دليل
افزايش دبي با افزايش دوره بازگشت قابل توجيه است .در روش
آناليز همبستگي کانوني محورها به شکلي محاسبه ميشوند که
همبستگي بين متغيرهاي فيزيوگرافيکي و اقليمي با متغيرهاي
هيدرولوژيکي حداکثر شود؛ که اين باعث ميشود تا همبستگي
مکاني متغيرهاي هيدرولوژيکي در فضاي فيزيوگرافيکي بدست
آمده از آناليز همبستگي کانوني بهتر تعريف شوند .با توجه به
اين شکلها مالحظه ميشود در فواصل کم مقدار واريانس
محاسباتي کم است و با افزايش فاصله مقدار واريانس محاسباتي
افزايش پيدا کرده تا در نهايت زماني که اين فاصله به اندازه
مشخص رسيد (دامنه) به مقدار آستانه خود ميرسد .از طرف
ديگر الگوي پراکنش دادههاي براي هر سه دوره بازگشت تقريباً
مشابه يکديگر هستند .در جدول ( )3آمارههاي مربوط به نيم
تغير نماها آورده شدهاند .با توجه به اين جدول مالحظه ميشود
با افزايش دوره بازگشت اثر نقطهاي و سيل افزايش پيدا کرده
است .اين در حالي است که بزرگترين دامنه مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  11سال و کمترين دامنه مربوط به سيل با دوره
بازگشت  51سال است .با توجه به اين جدول ميتوان ديد
کمترين و بيشترين مقدار  RSSبه ترتيب مربوط به واريوگرامها
سيالبهاي دوره بازگشت  111و  11سال هستند.
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جدول  .2دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با روش رگرسيون چند متغيره گام به گام

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

143/72
1/22
-1/13
-1/17

111/15
1/57
1/21
-1/35

123/41
1/13
1/11
-1/11

R
NASH
BIASr

شکل .2پراکنش 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  v1اولين مؤلفه همبستگي کانوني و  v2دومين مؤلفه همبستگي کانوني هستند)

شکل .1نيم تغير نماهاي برازش داده شده به دادههاي سيل در سه دوره بازگشت مورد مطالعه در فضاي فيزيوگرافيکي
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جدول  .1خصوصيات آماري نيم تغير نماها در سه دوره بازگشت مورد بررسي

دوره بازگشت سيل

اثر نقطهاي

دامنه

سيل

ضريب همبستگي

RSS

 11سال
 51سال
 111سال

1/171
1/221
1/213

5/517
5/121
5/114

3/35
2/152
2/512

1/375
1/37
1/373

1/241
1/217
1/145

پس از برازش نيم تغير نما مناسب به دادههاي مشاهدهاي
با استفاده از روش کريجينگ ،مقدار سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف براي ايستگاه فاقد آمار برآورد گرديد .در
اين حالت مقدار دبي در ايستگاه فاقد آمار ميانگين وزني از
مقادير سيالب در ايستگاههاي داراي آمار است که اين وزنها
متناسب با همبستگي مکاني بين ايستگاه فاقد آمار و
ايستگاههاي داراي آمار است .نتايج مربوط به روش کريجينگ
در فضاي فيزيوگرافيکي به صورت جدول ( )1ميباشد که با
توجه به مقادير معيارهاي خطا ،بهترين نتايج مربوط به سيالب
با دوره بازگشت  11سال و سپس  51سال است .در اين روش

بهترين مقدار ناش ساتکليف بدست آمده برابر  1/55است که
کمتر از مقادير به دست آمده در تحقيق (Chokmani and
) ( Ouarda, 2004در تحقيق مذکور مقدار ناش ساتکليف بين
 1/71تا  1/72بدست آمد) است .اين موضوع را ميتوان به دليل
تعداد کم ايستگاه مورد مطالعه ،تغييرات زياد در اندازه حوضه
هاي مورد بررسي (در اين حالت مدل براي برآورد سيالب در
حوضه خيلي بزرگ و حوضههاي خيلي کوچک برونيابي ميکند
که معموالً خطاي برونيابي بيشتر از خطاي درونيابي است) و
همچنين تغييرات زياد شرايط هيدرولوژيکي در مناطق خشک و
نيمهخشک دانست.

جدول .7دبيهاي برآورد شده دورههاي بازگشت مختلف با استفاده از کريجينگ فضاي فيزيوگرافيکي

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

71/14
1/77
1/55
-1/33

113/51
1/72
1/17
-1/11

123/73
1/73
1/51
-1/17

R
NASH
BIASr

تجزيه و تحليل نتايج رويکرد عمق داده

در رويکرد عمق داده هر يک از ايستگاهها به ترتيب بهعنوان
ايستگاه فاقد آمار در نظر گرفته شد و با استفاده از آمار ساير
ايستگاه ها و در نظر گرفتن نتايج هدف جمع مربعات خطا،
مقدار جهش  ،1/1تزويج  1/4و جمعيت اوليه  21کروموزوم،
بهينهسازي پارامترهاي تابع وزني براي آن ايستگاه صورت
گرفت .پس از محاسبه وزنها براي هر ايستگاه با در نظر گرفتن
خصوصيات فيزيوگرافيکي و اقليمي ،مقدار سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف در ايستگاه مورد نظر برآورد گرديد که
نتايج آن در جدول ( )5آورده شده است .با توجه به اين جدول
مشاهده ميشود به غير از معيار ناش ساتکليف در ساير
معيارهاي خطا ،بهترين عملکرد مدل مربوط به سيالب با دوره
بازگشت  11سال و سپس 51سال است .در
تحقيقات (Chokmani and Ouarda, 2004; Shu and Ouarda,

) 2007; Wazneh et al., 2013; Archfield et al., 2013نيز با
افزايش دوره بازگشت تفاوت بين مقادير برآورد شده و
مشاهداتي بيشتر گرديد .اين موضوع به اين دليل است که با
افزايش دوره بازگشت ،خطاي ناشي از برازش توزيع دادهها براي
دبيها با احتمال وقوع کم ،زياد شده و وقتي اين خطا در هر يک
از مدلهاي آناليز منطقهاي وارد ميشود خطاي مدلسازي نيز
به آن اضافه شده و منجر به خطاي بزرگي براي سيالبها با
دوره بازگشت باال ميگردد .بر اساس معيار  NASHعملکرد اين
روش در همهي دوره بازگشتها بيشتر از  1/45برآورد گرديد،
که نشاندهنده پيشبينيهاي دقيقتر و قابل قبولتر برآورد
سيالب در حوضههاي بدون آمار است .از آنجا که مقادير دو
شاخص  RMSEو BIASrبا دوره بازگشت افزايش مييابد؛ در
نتيجه با افزايش دوره بازگشت عدم قطعيت برآوردهاي منطقهاي
افزايش مييابد.
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جدول  .9نتايج برآورد سيالب در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده از رويکرد مبتني بر عمق داده در قالب رگرسيون چند متغيره وزني

معيار خطا

دوره بازگشت  11سال

دوره بازگشت  51سال

دوره بازگشت  111سال

RMSE

42/33

32/54

112/35

R

1/23

1/22

1/21

NASH

1/41

1/45

1/45

BIASr

-1/12

-1/23

-1/22

نزديکي خصوصيات آن به خصوصيات حوضه فاقد آمار رتبهبندي

ارزيابي عملکرد روشهاي مختلف

در مقايسه با روشهاي رگرسيون چند متغيره و کريجينگ در
فضاي فيزيوگرافيکي در روش مبتني بر عمق داده ،مقادير
معيارهاي ناش ساتکليف ،RMSE ،ضريب همبستگي و

BIASr

براي هر سه دوره بازگشت نزديک به هم بوده و به نوعي ميتوان
گفت که عملکرد روش مبتني بر عمق داده در برآورد دبيهاي
سيالبي تقريباً شبيه هم بوده است .با مقايسه جداول ( )3( ،)2و
( )1مشاهده ميشود در هر سه دوره بازگشت با توجه به
معيارهاي ارزيابي ،کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي بهتر از
روش رگرسيون چند متغيره گام به گام و رويکرد مبتني بر
عمق داده بهتر از دو روش ديگر مقادير سيالب در دوره
بازگشتهاي مختلف را تخمين زدهاند .عملکرد ضعيف روش
رگرسيون چند متغيره گام به گام نسبت به روش کريجينگ در
فضاي فيزيوگرافيکي ميتواند به داليل

زير باشد (Sheikh et al.,

) )1 ، :2014بکارگيري فاصلهي اقليدسي بين حوضهها در فضاي
فيزيوگرافيکي و بر اساس شباهت در رژيم هيدرولوژيکي)2 ،
تمايل روشهاي زمين آمار در به حداقل رساندن ميزان خطاي
اريب در محاسبات ،و  )3طراحي فضاي فيزيوگرافي بر اساس
روش که به دنبال حداکثر رساندن همبستگي ميان متغيرهاي
اقليمي ،فيزيوگرافيکي و هيدرولوژيکي حوضههاي آبخيز
ميباشد .در تحقيقات

(Castiglioni et al., 2009; Archfield

) et al., 2013به ترتيب در برآورد دبيهاي کمآبي و سيالبي،
روش کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي عملکرد بهتري نسبت
به رگرسيون چند متغيره داشته است .در تحقيق

(Chebana

) and Ouarda, 2008رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري
نبست به روش آناليز همبستگي کانوني داشته است .در
مطالعه ) (Wazneh et al., 2013aنيز رويکرد مبتني بر عمق
داده عملکرد بهتري نسبت به روشهاي کريجينگ در فضاي
اقليديسي و رگرسيون چند متغيره نشان داد .به دليل اينکه در
روش مبتني بر عمق داده هر يک از ايستگاهها متناسب با

مي شوند و سپس مقادير دبي در ايستگاه فاقد آمار توسط بهينه-
سازي وزنهاي تابع وزني و بصورت تکراري با حداقل کردن خطا
بين مقادير مشاهداتي و پيشبيني ،برآورد ميگردد .به عبارتي
مي توان گفت در اين روش با در نظر گرفتن تابع وزني به نوعي
اثر مرزها ( که در روشهايي که در آنها در ابتدا همگنبندي
صورت ميگيرد اثر مرزها وجود دارد) در مدلسازي وارد
ميشود .همچنين از مفهوم عمق داده جهت رتبهبندي و
وزندهي ايستگاه هاي مختلف براي تخمين مقدار دبي در حوضه
فاقد آمار استفاده ميکند .در نهايت همانند روش شبکه عصبي
از يک فرآيند آموزش تکراري در بهينهسازي وزنهاي تابع وزني
و کم کردن خطاها استفاده ميکند .در هر سه روش در هر سه
دوره بازگشت مورد بررسي مقدار معيار  BIASrمنفي است که
به نوعي نشان دهنده برآورد باال از مقادير سيالب است.
در شکل ( ) 1مقادير برآورد شده سيالب با استفاده از هر
سه مدل براي هر سه دوره بازگشت آورده شده است .با توجه
به اين شکلها مالحظه ميشود دو روش کريجينگ در فضاي
فيزيوگرافيکي و روش مبتني بر عمق داده تقريباً از روند مشابهي
پيروي ميکنند .با مقايسه نمودارها مربوط به هر سه دوره
بازگشت مالحظه ميشود هر سه مدل در پيش بيني سه دوره
بازگشت سيل روند تقريباً يکسان دارند بخصوص اين موضوع
براي ر وش مبتني بر عمق داده مشهودتر است .به منظور بررسي
بيشتر تأثير اندازه حوضه بر عملکرد مدل در شکل ( )5مقادير
قدر مطلق خطا در برابر مساحت براي روش مبتني بر عمق داده
آورده شده است .با توجه به اين شکل مالحظه ميشود در برخي
حوضهها با مساحت کم مقادير خطا زياد است با توجه به اينکه
در حوضههاي کوچک کوچکترين خطا در محاسبه پارامترهاي
فيزيوگرافيکي و اقليمي منجر به خطاي زياد ميگردد ،لذا
بزرگترين نسبت خطا به مساحت مربوط به حوضههاي با
مساحت کم ميباشد.
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شکل .7مقادير پيش بيني شده در برابر مقادير مشاهداتي در سه دوره بازگشت مختلف با استفاده سه رويکرد مورد استفاده

شکل .9مقادير خطا بدست آمده از روش مبتني بر عمق داده در برابر مساحت
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 عدم-1  مفهوم عمق داده با داشتن چهار ويژگي. اقليدسي دارد
 يکنوا بودن-3  حداکثر بودن در مرکز-2 حساسيت به مقياس
 قادر، عدم تأثير در فواصل دور-1 نسبت به عميقترين نقطه
 همچنين.بوده از دادهها در مقياسهاي مختلف استفاده کند
 متناسب با دوري و نزديکي،براي تخمين دادههاي هر ايستگاه
 اين روش بدون نياز به.ايستگاههاي اطراف به آنها وزن بدهد
همگنبندي از اطالعات تمام ايستگاهها در تخمين مقادير
 همچنين در اين.سيالب در ايستگاه مورد نظر استفاده ميکند
روش نيازي به نرمال بودن دادهها نيست و وجود انواع توابع
.عمق و توابع وزني انعطافپذيري بااليي به اين روش داده است
ًدر اين روش عملکرد مدل در برآورد هر سه دوره بازگشت تقريبا
شبيه هم بود بهعالوه نتايج نشان بيشترين نسبت خطا به
مساحت مربوط به حوضههاي با مساحت کم است

نتيجهگيري
يکي از مشکالت عمده در طراحي سازههاي آبي در برخي از
.حوضهها عدم وجود ايستگاه هيدرومتري در پايين دست است
در اين حالت با استفاده از آناليز منطقهاي سيالب اطالعات
مربوط به خصوصيات هيدرولوژيکي حوضههاي داراي ايستگاه به
 تاکنون روشهاي.حوضههاي فاقد ايستگاه بسط داده ميشوند
مختلفي براي آناليز منطقهاي سيالب ارائه شدهاند که در هر
.منطقه نياز است تا روش مناسب براي آن منطقه تعيين گردد
بدين منظور در اين تحقيق اقدام به آناليز منطقهاي سيل در
،دامنه جنوبي البرز با استفاده از سه روش رگرسيون چند متغيره
کريجينگ در فضاي فيزيوگرافيکي و روش رگرسيون وزني چند
 نتايج اين تحقيق نشان داد.متغيره مبتني بر عمق داده گرديد
رويکرد مبتني بر عمق داده عملکرد بهتري نسبت به دو روش
رگرسيون چند متغيره گام به گام و روش کريجينگ در فضاي
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