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واسنجی روشهای مختلف برآورد تلفات بارش در مدل
 HEC- HMSبهمنظور شبیهسازی رواناب سطحی
(مطالعة موردی :حوزة آبخیز کن)
 قباد رستمیزاد :دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 شهرام خلیقی سیگارودی* :استادیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 محمد مهدوی :استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده
پارامترهايي همچون برگاب ،نفوذ ،ذخيرة آب در چاالبهاي سطح زمين و پروفيل خاك ،و تبخير و تعرق از مجموعۀ عواملي است كه در
يك حوضه سبب تلفات و مانع تبديل مستقيم بارش به رواناب ميشود .در اين تحقيق ،سعي بر آن شد تا با استفاده از مدد

HEC- HMS

و مقايسۀ نتايج حاصل از روشهاي مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفاتنمايي ،شرايط اوليه و ميزان ثابت تلفدات ،گدرين و آم،دت،
شمارة منحني ) ،)SCSكمبود اوليه و ميزان ثابت تلفات) و برازش به وسيلۀ تابع هدف درصد خطاي حداكثر روشهدا بدراي شدبيهسدازي
رواناب اولويت بندي شود .بر همين اساس ،روشي كه كمترين ميزان درصد تغييرات دبي مشاهداتي نسبت بده دبدي محاسدباتي داشدت در
اولويت او قرار گرفت و روشهاي ديگر در اولويت بعدي .نتايج نشان داد روشهاي بهينه بدراي بدرآورد تلفدات بدارش حوضدۀ مدورد
مطالعه ،بهترتيب اهميت عبارتاند از تلفاتنمايي ،گرين و آم،ت ،شرايط اوليه و ميزان ثابت تلفات ،شمارة منحني ،كمبدود اوليده و ميدزان
ثابت تلفات.

واژگان کلیدی :تلفات اوليه ،تلفات بارش ،شمارة منحني ،گرين و آم،ت ،مد .HEC- HMS

* نويسندة مسئو :

تلفن630-33394323 :

Email: sh_khaligh@yahoo.com
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مقدمه
آب ضروريترين و مهدمتدرين زدز مجموعدۀ مندابع
طبيعي مورد نياز براي بقاي زندگي انسدان ،پيشدرفت و
بهبود آن بدهشدمار مديرود .آب ،صدرفنظدر از ارزش
حيدداتياش ،يکددي از عوامددل ضددروري در صددنعت،
تجارت ،كشاورزي ،تفريحات سالم ،و زيباسازي محيط
اسددت .در مطالعددات حوضددههدداي فاقددد ايسددتگاه
هيدددرومتري ،از مددد سددازي بددارش -رواندداب بددراي
شبيهسازي هيدروگراف ناشدي از هدر رگبدار و تعيدين
ساير پارامترها ،از زمله دبي حداكثر ،زمدان تدا او  ،و
تعيين حجم رواناب خروزي از حوزة آبخيدز ،اسدتفاده
ميشود .مد

HMS

 HEC-يکي از مد هداي راياندهاي

براي شبيهسازي بارش -رواناب اسدت .ايدن مدد  ،بده
داليل مختلدف ،از زملده تواندايي شدبيهسدازي وقدايع
كوتاه مدت ،راحتي كاربرد ،و استفاده از مد هاي رايدج
در شبيهسازي و كاربرد آن ،در ايران بسيار متداو شده
است .در اين مد براي شدبيهسدازي روانداب سدطحي
زيرمد هاي متنوعي وزود دارد كه ،معمدوال در ايدران،
كارشناسان ،با توزه به ميزان آشنايي خدود ،يدك روش
را بددراي شددبيهسددازي انتخدداب مدديكننددد و اسددتفاده از
زيرمد هاي مختلف (تلفات بارش و رواناب) در مدد
 HEC- HMSنتايج مختلفي به دست ميدهد.
مد هداي بدارش -روانداب يکدي از روشهداي
تخمين رواناب و ابزاري اسدت مناسدب بدراي مطالعدۀ
فرايندهاي هيدرولوژيکي و ارزيابي مندابع آبدي ] .[7دو

كاربرد مهم مد هاي بارش– رواناب عبدارت اسدت از:
پيشبيني سيالب؛ شبيهسازي فرايندهاي هيدرولوژيکي

] .[3شبيهسازي هيدرواقليمي مد هاي بارش– روانداب
در حوزههاي آبخيز زنوب غربي ايران در حوزة آبخيز

رودخانههداي خدر آبداد– كشدکان در اسدتان لرسدتان
مطالعه شد .هدف از اين مطالعه ارزيابي تواندايي مدد

 HEC-بددا روش هيدددروگراف واحددد  SCSدر

حوزههاي آبخيدز بدزرب بدود .نتدايج ارزيدابي تواندايي
بهكارگيري اين مد بهطدور يکنواخدت در سدطح ايدن
حوضۀ بزرب نشان داد كه در هيدروگرافهاي طبيعدي
به شکل زنگولهاي (نرما ) ايدن خطاهدا بسديار انددك
است ] .[12در مطالعۀ ديگري ،در حوزة آبخيز رود زرد
مد  HEC- HMSواسدنجي و ارزيدابي شدد .واسدنجي
مد و بهينهسازي پارامترهاي آن بدر اسداس دادههداي
بارندگي و آبدهي انجا شد .در اين مورد شدش رگبدار
مشاهدهاي در محدودة مورد مطالعه و ندواحي اطدراف
آن به همراه شش سيل همزمدان در خروزدي حوضده
انتخاب شد .نتايج بهدستآمده حاكي از برازش مناسب
دبددددي او هيدددددروگرافهدددداي مشدددداهدهاي و
هيدروگرافهاي شبيهسازيشده بدود .مقايسدۀ آبددهي
شبيهسازيشدده و مشداهدهاي در روشهداي مختلدف
نشان داد كه روش  SCSبهترين نتيجه را در بدر داشدت
] .[11به منظور تعيين دبي او سيالب حوضدۀ مدارون،
تحقيقي با عنوان «واسنجي مد رياضي

HMS

 HEC-و

ارزيابي اين مد در پاسخگويي به سيالب حوزة آبريدز
مددارون» انجددا گرفددت .نتددايج بررسددي واسددنجي و
بهينهسازي مد نشان داد كه روش  SCSداراي كمترين
اختالف در دبي او سيالب و زمان رسديدن بده دبدي
او در هيدروگراف مشاهدهاي و شبيهسازيشده است
] .[9در تحقيق ديگري ،كه در آن به مد سازي بدارش-
رواناب با استفاده از مد

HMS

 HEC-پرداختده شدده،

نتايج حاصل از ازراي مد نشان داد كه سطوح ذخيره
مقدار پيك زريان را براي واقعۀ رگبار كاهش ميدهندد
] .[2كاربرد مد

HEC- HMS

براي تعيدين دبدي او و

حجم رواناب در دو حوزة كشاورزي در زنوب شدرق
ايالت داكوتاي زنوبي بررسي شد .براي محاسبۀ تلفات
در ايددن حوضددههددا از روش  SCSو بددراي تعيددين
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اسدتفاده

 12تا  12 33شرقي و عرض زغرافيايي  31 90و 15

شد .بررسي پارامترهاي مد نشان داد كه مقدار شدمارة

 31شمالي واقع شده اسدت .ارتفدام متوسدط حوضده

منحني داراي حساسيت بااليي اسدت ،در صدورتي كده

 3935/1متددر از سددطح دريددا ،شدديب متوسددط 93/9

مقدار تلفات اوليه داراي حساسيت كمتدري نسدبت بده

درصد ،و متوسدط بارنددگي  031/9ميلديمتدر اسدت.

تغيير مقدار تابع هدف در مد  HEC- HMSاست ].[6

مهمترين رودخانۀ اين منطقۀ كوهستاني رود كن است

SCS

هدف از اين تحقيق مقايسۀ روشهاي مختلدف

كه از شما حوضه و از زنوب غربي كوههاي توچا

برآورد تلفات بارش و انتخاب اولويت در اسدتفاده از

سرچشمه ميگيرد .اين رودخانه به سبب عبور از كدن

اين روشها به منظور شبيهسازي رواناب براي منطقدۀ

رودخانۀ كن ناميده شده اسدت و وارد دشدت تهدران

مورد مطالعه اسدت .پدا از انجدا دادن ايدن تحقيدق،

ميشود ] .[10اقليم حوزة آبخيدز كدن در گدروه سدرد

نتايج آن را ميتوان در مناطق مشابه تعميم داد.

قرار ميگيرد ،ولي چون بارنددگي حوضده از عوامدل
ديگري تبعيت ميكند ،اثر ارتفام در ترازهاي يکسدان

روششناسی

براي تما حوضه يکسان نيست .خاك حدوزة آبخيدز

موقعیت جغرافیایی

كن ،بر اساس تقسديمبنددي سدازمان حفا دت خداك

حوزة آبخيزكن ،در اسدتان تهدران ،بدا مسداحت 241

امريکا و روشهاي فائو ( ،)F.A.Oبه سه گدروه ،C ،B

كيلومتر مربع ،در فاصلۀ بين طو هاي زغرافيدايي 26

و  Dتقسيم ميشود.

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران

روش تحقیق

تهيهشده در دفتر مطالعات منابع طبيعدي اسدتان تهدران،

تبديل بارش به زريان سطحي ،با استفاده از مدد هداي

آمار دبي ايستگاهها (دبي روزانه ،دبي ساعتي سيالبها

مختلددف ،و رونددديابي سدديل در رودخاندده ،بدده روش

در ايسدتگاههدداي هيدددرومتري منطقدده) ،و آمددار بددارش

ماسددکينگا  ،در محدديط نددر افددزار

HMS

 HEC-انجددا

گرفت .براي رسيدن به اهداف مورد نظر اين تحقيق ،از
نقشۀ توپوگرافي با مقياس ،2:16666نقشۀ خاكشناسي

روزانه و ساعتي ايستگاههاي بارانسدنجي و سدينوپيتك
در داخل و اطراف منطقۀ مطالعاتي استفاده شد.
براي ازراي مد بايد زيرمد حوضده ،زيرمدد
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اقليمي ،و شاخصهاي كنترلي تکميل شود .در زيرمدد

مد اقليمي به مد معرفي ميشود .دادههداي بارنددگي

حوضه روشهايي وزود دارد براي تعيين تلفات اوليده،

بايد داراي توزيع مکاني و زماني در سطح حوزة آبخيدز

محاسبۀ رواناب سطحي ،محاسبۀ آب پايده ،و روندديابي

باشد؛ بدين منظور ،روشهايي براي محاسدبۀ بارنددگي

سيل در رودخانه .زيرمد اقليمي ،در كنار مد حوضه،

وزود دارد .در بخش شاخصهاي كنترلي ،بايد تاريخ و

يکددي ديگددر از م لفددههدداي الز بددراي شددبيهسددازي

ساعت شدروم و پايدان شدبيهسدازي و فواصدل زمداني

هيدددرولوژيکي حوضدده در HMS

 HEC-اسددت .كليددۀ

موردنظر وارد شود.

دادههاي بارندگي و تبخير و تعريق در حوضه از طريدق

شکل  .2زیرمدل حوزة آبخیز کن

محاسبة زمان تمرکز

كه در آنْ  Tcزمان تمركز بر حسب سداعت اسدت،

S

براي محاسبۀ زمان تمركز در حوضۀ مدورد مطالعده از

شيب متوسط آبراهۀ اصلي بر حسب متر بر متدر ،و

L

روش كرپيچ استفاده شد .اين روش براي حوضههاي

طو آبراهۀ اصدلي بدر حسدب متدر .زددو  1نتدايج

كوچك كارايي زيادي دارد .زمان تمركدز بدا رابطدۀ 2

محاسددبات زمددان تمركددز ،بددا روش كددرپيچ ،را نشددان

محاسبه ميشود:

ميدهد [.]2
Tc  0.0195L0.77 S 0.385

()2

جدول  .1محاسبة زمان تمرکز زیرحوضهها با روش کرپیچ (دقیقه)
زیرحوضه

رندان

سنگان

کشار

کیگا

سولقان

زمان تمركز (دقيقه)

06/1

10/4

16/0

91/3

45/3
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محاسبة جریان در بازهها

1

و در آن  Iشيب رودخانه است n ،ضدريب مانيندگ ،و

در مد سازي زريان در آبراهههاي حوزة آبخيدز كدن
از دو المدددان بدددازه اسدددتفاده شدددد.كليۀ فراينددددهاي
شبيهسازي زريان بده ندوم روش انتخدابي روندديابي
زريدددان بسدددتگي دارد .در ايدددن مطالعددده از روش
ماسددکينگا اسددتفاده شددد .بددراي بددرآورد پارامترهدداي
ماسکينگا استفاده از مشخصدات مقطدع رودخانده در
ايستگاهها و سرعت حركت آب الز است .عالوه بدر
آن ،شيب طولي رودخانه در محل ايستگاه و ضدريب
زبددري مددواد بسددتر رودخاندده بددر اسدداس دبدديهدداي
اندازهگيريشده تعيين شد.
با استفاده از اين اطالعاتْ سدرعت حركدت آب
براي مقطع پُرزريان ،با استفاده از رابطۀ مانينگ ،برآورد
شد .س،ا ،با استفاده از رابطههاي  3و  3مقدار  Xو

K

در هر بازه تعيين شد .مقدار  ،Kاز نظر تئوريدك ،زمدان

 Pمحيط خياشده به متر ].[8
روشهای محاسبة تلفات
در تحقيق حاضر پنج روش از روشهداي موزدود در
HMS

 ،HEC-كدده بددراي محاسددبۀ تلفددات در حوضدده

بهكاررفته ،ارائه شده و نحوة محاسبۀ پارامترهداي الز
در هر يك از روشها تشريح شده است.
الف) زیرمدل سازمان حفاظت خاک امریکا

اين روش ميزان بدارش مدازاد را بده عندوان تدابعي از
بارش تجمعدي ،پوشدش گيداهي ،كداربري اراضدي ،و
رطوبت قبلي خاك حوضه با استفاده از رابطۀ  9بيدان
ميكند:
()9

) ( P  Ia
P  Ia  S
2

Pe 

الز براي عبور يك مو از طو بازه است .اگر در دو

كه در آنْ  Peبارش مازاد تجمعي در زمدان  tاسدت،

انتهاي بازه هيدروگراف وزود داشته باشد ،تقريبدا  Kرا

بارش تجمعي در زمان  Ia ،tتلفات اوليه ،و  Sحداكثر

ميتوان فاصلۀ زماني بين دبي او ورودي و خروزدي

گيرش بالقوه [.]4
از تجزيه و تحليل نتايج چنددين حدوزة آبخيدز

در نظر گرفت كه مقدار آن از رابطۀ  3براي بازة يدك و

آزمايشي كوچك  SCSرابطۀ تجربي بين  Iaو  Sرا بده

دو بهترتيب  2/00و  3/99بهدست آمد.
()3

0 / 6L
V

اين صورت بيان ميكنند.

 

كه در آن  Lطو بدازة رودخانده اسدت و  Vسدرعت
زريان به متر بر ثانيه.
پارامتر  Xبا استفاده از رابطۀ مانينگ ،كه يکي از
روابط برآورد  Xاست ،به صورت زير بهدست ميآيدد
كه مقدار آن  6/3در نظر گرفته شد.
2

()3

3

1

2

I

P

بنابراين ،بارش مازاد تجمعدي در زمدان  tبرابدر
است با:

Ia  0.2S

()1
2

()0

) ( P  0.2 S
P  0.8S

Pe 

كه در آنْ  Peارتفام روانداب بده سدانتيمتدر اسدت،

X 

P

ارتفام بارندگي  39ساعته ،و  Sحداكثر توان نگهداري

np

نفوذ در خاك و ذخيرة سطحي.
در بازة زماني افزايش مازاد به منزلۀ اختالف بين
1. Reach

مازاد تجمعي در ابتدا و انتهاي بازه محاسدبه مديشدود.
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حداكثر گيرش  Sو خصوصيات حوزة آبخيدز بده يدك

اشبام باشد Ia ،به سمت صفر پيش ميرود .اگر حوضده

پارامتر بدون بُعد به نا شمارة منحني بستگي دارد.

خشك باشد ،آنگاه  Iaافزايش مييابد و حداكثر ارتفدام

25400
 254
CN

()1

بارشي را ،كه نميتواند به روانداب تبدديل شدود ،نشدان

S

ميدهد .اين امر به كاربري اراضي و رفتار خاك بستگي
دارد .بر اساس استانداردهاي امريکدايي محددودة  Iaدر

كه در آنْ  Sبر حسب ميليمتر است.

مناطق زنگلي بين  26الي  36درصد بارندگي و تدا 6/2

مقدار  CNدر يك حوضه بده عندوان تدابعي از
كاربري اراضي ،نوم خداك و رطوبدت قبلدي حوضده

الي  6/3اينچ در مناطق شهري متغير است.
ميزان ثابت تلفاتْ رفيت نهايي نفوذ خداكهدا

برآورد ميشود [.]4

را نشان ميدهد .روش  SCSخداكهدا را ،بدر اسداس
ب) زیرمدل شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات

مد شرايط اوليه و ميزان ثابت تلفات در واقع شامل دو

رفيت نفوذ آنها ،به چهار گروه طبقهبندي مديكندد.
9

3

اسکاژ و خليل ميزان نفوذ براي گروههاي مختلف را

پارامتر است :ميزان ثابت2؛ تلفات اوليده 3كده بدهترتيدب

محاسبه و در سا  2453منتشر كردندد .در زددو 3

نشاندهندة خواص فيزيکي خاك در حوضه با كداربري

طبقهبندي انوام خاكها و ميزان نفوذپذيري آنها ارائه

آن و شرايط قبلي حوضه است .اگر حوضده در شدرايط

شده است.

جدول  .2طبقهبندی خاكها به روش  SCSو میزان نفوذپذیری آنها
گروههای خاک

شرح

دامنة میزان تلفات ()In/hr

دامنة میزان تلفات )(mm/hr

A

شن عميق ،لا عميق ،سيلت متراكمشده

0/30-0/45

7/62-11/43

B

لا كمعمق ،لومي شني

0/15-0/30

3/81-7/62

C

لومي رسي ،لومي شني كمعمق ،خاكهاي با مواد

15/05-0/0

1/25- 3/81

0/00-0/05

0-1/25

D

آلي كم ،خاكهاي با مقدار رس باال
خاكهايي كه موقع مرطوبشدن متور شده،
خاكهاي سنگين و پالستيکي

2. initial loss
4.Khaleel

1. constant rate
3. Skaggs
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ج) زیرمدل کمبود جریان و میزان ثابت تلفات

اقتباس از استانداردهاي مهندسي امريکا

مد  HEC- HMSداراي يك زيرمد شبهپيوسته محاسبۀ

 )1417-تخمينزدني است.

تلفات بارش به نا زيرمد كمبود زريان و يزان ثابت

EM-1110-2-

0

د پتانسيل مکش خاك در زبهۀ رطوبدت  :ايدن

تلفات 2است كه مشابه مد شرايط اوليه با ميدزان ثابدت

پارامترها تابعي از توزيع اندازة پوكي خاك اسدت كده

تلفات است ،اما تلفات اوليه پا از پريود طوالني دورة

ميتواند به بافدت خداك وابسدته باشدد .مقدادير ايدن

خشك بازيافت ميشود .براي استفاده از مدد فدوق در

پارامتر نيز در زدو  3ارائه شده است.

HMS

 HEC-الز است تلفات اوليه و ميدزان ثابدت بده

عالوة ميزان بازيابي مشخص شود.

د كمبود حجم رطوبت :1عامل ( )ø - θiتفاضل

تخلخل خاك را از حجم آب اوليه نشان ميدهدد .در
4

5

مد  HEC- HMSكمبود رطوبت را به صدورت

سا  2453رالز و باركنزيك يدك هدمبسدتگي بدين

پيوسته در نظر ميگيرد و آن را محاسبه ميكند .حجم

تخلخل و بافت خداك ايجداد كردندد؛ زددو  3ايدن

اوليۀ زذب كمتر از حجدم بدارش بده عدالوه حجدم

رابطه را نشان ميدهد .حجم آب اوليه بايد بدين  6تدا

بازيافتي در طو دورة بارش محسوب ميشود .ميزان

 øواقع شدود؛ بدراي مثدا  ،اگدر خداك اشدبام باشدد

نفوذ برآورد شود.

پيشنهاد شده است .حجم آب ممکن است به اندديا

بازيافتي 3ميتواند به عنوان مجموم ميزانهاي تبخير و

بارش قبلي مرتبط باشد.

4

د) زیرمدل گرین 3و آمپت

مد نفوذ گرين و آم،دت در

 θi = øو براي خداك كدامال خشدك  θiبرابدر صدفر

HMS

 HEC-يدك مدد

10

ه) زیرمدل تلفاتنمایی

مفهومي براي محاسبۀ تلفات ناشي از بارندگي اسدت.

روش تلفات نمايي روشدي تجربدي اسدت كده بددون

بهطور خالصه ،اين مد تلفات ناشي از بدارش را در

كاليبراسيون قابل استفاده نيست .در اين روش سرعت

سطوح نفوذپذير در يك بازة زمداني خداص محاسدبه

نفوذ هنگامي كه خاك خشك است افدزايش و مقددار

ميكند .پارامترهداي الز در مدد گدرين و آم،دت و

رواناب كاهش مييابد .در اين مد پارامترهاي مد ثر

چگونگي برآورد آنها به شرح زير است:

به شرح زير است:

د تلفدات اوليده :تدابعي از رطوبدت حوضده در

دامنۀ اوليه :22مقداري از نفوذ اوليه است كه ،در

شروم بارندگي است كه مديتواندد شدبيه روشهداي

طي آن ،ميزان هدررفت افزايش مييابد .ايدن پدارامتر

محاسبۀ زذب اوليه (در ساير روشها) محاسبه شود.

به عنوان نقش كمبود رطوبت قبلي خاك و وابسته بده

د ضريب هدايت هيدروليکي :1اين پارامتر ،كده

مقدار سيالب است.

تابعي از بافت خاك است ،با استفاده از زدو ( 3بده
2. recovery rate
4. Ampt
6. wet front suc
8. Rawls
10. Exponental

1. deficit/ constant loss
3. green
5. Conductivity
7. vol moisture deficit
9. Barkensiek
11. initial range

366

واسنجی روشهای مختلف برآورد تلفات بارش در مدل ... HEC-HMS
جدول  .3جدول تخمین مقادیر پارامترهای روش گرین و آمپت
پتانسیل مکش خاک در جبهة
رطوبت ) (cm

ضریب هدایت هیدرولیکی
)(cm/hr

تخلخل خاک)(cm3/cm

شني

10/6

21/00

0/437

شني لومي

14/2

6/11

0/437

لومي شني

22/2

2/59

0/453

لومي

31/5

1/32

0/463

لومي سيلتي

40/4

0/68

0/501

لومي رسي شني

44/9

0/43

0/398

لومي رسي

44/6

0/23

0/464

لومي رسي سيلتي

58/1

0/15

0/471

رسي شني

63/6

0/12

0/430

رسي سيلتي

64/7

0/09

0/479

رسي

71/4

0/06

0/475

بافت خاک

ضريب اوليه :2شروم ميزان هدررفت در منحني

روش محاسبة رواناب مستقیم

نفوذنمايي را مشخص ميكند .به نظر مديرسدد يدك

در اين تحقيق براي محاسبۀ رواناب مسدتقيم از روش

نقش عملکرد خصوصيات نفوذ ممکن اسدت بدا ندوم

هيدددروگراف واحددد  ،SCSكدده بددا روشهدداي مددورد

خدداك ،كدداربري اراضددي ،پوشددش گيدداهي ،و ديگددر

استفاده براي برآورد تلفات در حوضه سازگاري دارد،

خصوصيات حوضه وابسته باشد.

استفاده شده است.

نسددبت ضددريب :3ميزانددي اسددت كدده در آن

بددراي اندددازهگيددري بهتددرين بددرازش بددين

كاهش نمايي با ميزان افزايش نفوذ سازگار است .ايدن

هيدروگراف مشاهدهشده و محاسبهشده از تدابع هددف

ضريب ممکن اسدت بده عندوان خداك سدطحي يدك

درصد خطاي دبي او

اسدتفاده شدد .ايدن تدابع فقدط

حوضه در زذب بارندگي مدنظر قدرار گيدرد و بايدد

خدددوبي بدددرازش را بدددراي دبدددي او هيددددروگراف

براي يك سطح وسديع همگدن ثابدت در نظدر گرفتده

محاسبهشده و مشاهدهشده نشان ميدهدد و بدرازش را

شود .دامنۀ اين پارامتر بين  6-2است.

به صورت مقدار قدر مطلق اخدتالف بده درصدد بيدان

9

نمددداي بدددارش :3تدددرثير ميدددزان بدددارش را در

ميكند .بنابراين ،زياد يا كدم بدرآوردكدردن را بده يدك

خصوصيات هدررفت زيرحوضه منعکا مي كند .اين

اندازه ،نامطلوب در نظر ميگيرد .اين تدابع نمديتواندد

پددارامتر حالددت منطقدده را كدده در آن سدديالب اتفدداق

خطا را در حجم زريان يا در زمان او بيان كندد .اگدر

ميافتدد ،و خصوصديات يدك منطقدۀ ويد ه را نشدان

اطالعات موردنياز براي طراحي يا برنامهريزي بده دبدي

ميدهد.

او يا مرح لۀ او محدود شود ،تابع درصدد خطدا در
دبي او تابعي منطقي است.
2. Coefficient Ratio
4. Percent Error In Peak

1. Initial Coefficient
3. Precipitation Exponent
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در ايددن تحقيددق از پددنج روش بددراي بددرآورد تلفددات

نتایج

اسددتفاده شددده اسددت ،بددراي هددر كدددا از روشهددا،

با تکميل اطالعات الز  ،مدد بدراي وقدايع مختلدف

زداگانه ،آناليز حساسيت انجا گرفدت و پارامترهداي

ازددرا شددد .بددا بررسدديهدداي صددورتگرفتدده تعددداد

حساس براي كاليبراسيون مشخص شد.

رويدادهاي قابدل شدبيهسدازي شدش واقعده و تعدداد
رويداد براي اعتبداريدابيْ يدك واقعده اسدت .پدا از

آنالیز حساسیت زیرمدل روش گرین و آمپت

ازراي مد براي وقايع مختلف ،آناليز حساسيت هدر

براي اين منظور مقدار هدايت هيددروليکي خداك 2و

مد انجا شد و ،پا از مشدخصشددن پارامترهداي

پتانسيل مکش خاك 3در هر يك از زيرحوضهها كم و

حساس هر مد  ،بهينهسازي و كاليبراسيون نيز انجدا

زياد شد و نتدايج در خروزدي حوضده بررسدي شدد.

پذيرفت .به منظور مقايسۀ روشهاي مختلف ،با توزه

بدين صورت ،مقدار اين دو پارامتر از  -%21تا +%21

به تابع هدف درصد خطاي پيك ،مد براي هر روش

با فواصل  1درصد تغيير داده شد و اثر آن بر دبي او

ازددرا شددد و زدددو هدداي  4و  0نتددايج آن را نشددان

سيل تعيين گرديد .نمدودار  2منحندي تغييدرات نتدايج

ميدهد.

مد را به ازاي تغييدر در دو پدارامتر يدادشدده نشدان
ميدهد .همان طور كه ديده ميشود ،مد  ،حساسديت

آنالیز حساسیت مدل به پارامترها

بيشتري به تغييرات هدايت هيدروليکي خداك نمايدان

براي تعيين پارامترهداي مناسدب زهدت كاليبراسديون

ساخته ،بنابراين ،كاليبراسيون بدر اسداس ايدن پدارامتر

مد از آناليز حساسيت استفاده شد .با توزه به اينکده

انجا ميشود .در زددو هداي  9و  1نتدايج بررسدي
حساسيت مد ارائه شده است.

جدول  .4خالصة نتایج حساسیت مدل به تغییر در پارامتر هدایت هیدرولیکی خاك
درصد تغییرات پارامتر

هدایت هیدرولیکی خاک

دبی اوج

درصد تغییرات دبی اوج

حساسیت

-15

6/36
6/38
6/40
6/43
6/45
6/47
6/49

7 /5

36/36

1/73

6 /9

25/45

1/56

6 /4

16/36

3/27

5 /5

0

0

4 /9

-10/9

-2/18

4 /4

-20

-2/04

3 /8

-30/9

-2/72

-10
-5
0
5
10
15

2. Suction

1. Conductivity
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جدول  .5خالصة نتایج حساسیت مدل به تغییر در پارامتر پتانسیل مکش خاك

درصد تغییرات پارامتر

پتانسیل مکش خاک

دبی اوج

درصد تغییرات دبی اوج

حساسیت

-15

38/16

7

27/27

1/53

-10

40/41

6 /5

18/18

1/66

-5

42/65

6

9/09

1/81

0

44/9

5 /5

0

0

5

47/14

5

-9/09

-1/81

10

49/39

4 /6

-16/36

-1/6

15

51/63

3 /9

-29/09

-3/04

نمودار  .1منحنی تغییرات نتایج مدل به ازای تغییر هدایت هیدرولیکی خاك و پتانسیل مکش خاك

به همين ترتيب ،براي ساير روشها پارامترهاي
حساس را مشخص ميكنند و زيرمد ها را بر اسداس

اوليۀ پارامترها ازرا شد ،س،ا ،با توزه به هيدروگراف
مشاهداتي در ايستگاهها بهينه گرديد.

آن ها كاليبره و بهينهسازي مديكنندد كده نتدايج آن در
زدو  1آمده است.

اعتباریابی نتایج مدل
بددراي اعتباريددابي مددد از رويدددادهاي 10/22/25،24

بهینهسازی (کالیبراسیون) مدل

استفاده شد؛ بدين صورت كه زيرمدد هدا بدراي ايدن

پا از ازراي مد براي وقايع مختلف ،زهت حصو

بارش پا از بهينه سازي و با به كداربردن پارامترهداي

نتيجۀ بهتر ،مد ْ كاليبره شد .براي بهينهسازي مد براي

كاليبرهشده ازرا گرديد .ذكر اين نکنه الز اسدت كده

هر روش پارامترهايي استفاده گرديدد كده ،طبدق نتدايج

دامنۀ درصد تغييرات دبدي بدراي اعتباريدابي بايدد در

آناليز حساسيت ،ترثير بيشدتري نسدبت بده پارامترهداي

محدودة  -%16تا  +%16باشد.

ديگر داشتند .بدين صورت كه نخست مد براي مقدار
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جدول  .6نتایج مدل با تابع هدف درصد خطای پیک ،روشها ،و وقایع مختلف
روش

کمبود و میزان ثابت

تلفاتنمایی

اولیه

گرین و آمپت

تلفات و میزان

شمارة منحنی

ثابت اولیه

()scs

وقایع

obs2

sim3

obs

sim

Obs

sim

obs

sim

obs

sim

56/26/25،21

3/4

3/2

3/4

3/4

4/3

3/4

3/4

3/5

3/4

3/4

52/2/29،23

4/1

31/4

4/1

4/0

4/1

31/3

4/1

26/3

4/1

4/1

52/2/39،33

36/1

32/1

36/1

32/3

36/1

36/1

36/1

36/1

36/1

30/5

52/2/32،36،34

33/3

39/3

33/3

33/1

33/3

33/3

33/3

33/3

33/3

32/3

53/2/35،31

35/3

92/9

35/3

35/3

35/3

92/5

35/3

35/3

35/3

25/1

53/23/33،32

12/9

12/0

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

93/3

جدول  .7نتایج حاصل از بهینهسازی زیرمدلهای مختلف
روش

پارامتر حساس

كمبود اوليه و ميزان ثابت تلفات

كمبود اوليه

شمارة منحني ()SCS

CN

مقدار بهینه

مقدار اولیه

زيرحوضۀ
2و 3

زيرحوضۀ
3و9و1

زيرحوضۀ
2و3

زيرحوضۀ
3و9و1

23

4/53

22/91

4/31

53

51

13

11

تلفاتنمايي

ضريب اوليه

3

2/50

گرين و آم،ت

هدايت هيدروليکي

6/93

6/93

شرايط اوليه و ميزان ثابت تلفات

ميزان ثابت تلفات

3/31

3/03

جدول  .8نتایج حاصل از اعتباریابی زیرمدلهای مختلف
روش

دبی

درصد تغییران دبی

مشاهدهشده

محاسبهشده

كمبود اوليه و ميزان ثابت تلفات

26/69

23/3

32/91

تلفاتنمايي

26/69

29

34/99

گرين و آم،ت

26/69

29/9

93/93

شرايط اوليه و ميزان ثابت تلفات

26/69

23/0

31/90

شمارة منحني )(SCS

26/69

23/3

32/91

2. Simulation

1. Observation
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بعد از اعتباريابي ،براي اولويتبنددي روشهدا،
درصددد تغييددرات دبددي مشدداهداتي نسددبت بدده دبددي

محاسباتي در هر واقعه براي هر روش برآورد تلفدات
محاسبه شدكه نتايج آن در زدو  4آمده است.

جدول  .9محاسبة درصد تغییرات دبی اوج با استفاده از تابع هدف درصد خطای پیک ،روشها ،و وقایع مختلف
روش

کمبود و میزان

وقایع

ثابت اولیه

تلفاتنمایی

گرین و آمپت

تلفات و میزان
ثابت اولیه

شمارة منحنی ()scs

56/26/25،21
52/2/29،23
52/2/39،33
52/2/32،36،34

10
168/4
-29/1
8 /8

0 /2
-0/4
2 /6
6 /6

2
285/6
0
0

-0/5
5 /9
0 /7
0

2/4
-1/5
-12/1
-4/1

53/2/35،31

8 /2

-0/1

9 /5

-0/1

-51/6

53/23/33،32

0 /4

0 /1

0

0 /1

-15/7

بحث و نتیجهگیری
رابطۀ تلفات بارش -رواناب فرايند پيچيدهاي است كده
در آن پارامترهاي زيادي دخيل است .از سويي ،دانستن
اين فرايند براي برنامهريزي و مديريت زامع در حدوزة
آبخيز ضروري اسدت .بندابراين ،بده منظدور درك ايدن
فرايند از مد سازي استفاده ميشود تا بدا سدادهكدردن،
براي حل مسائل هيدرولوژي تالش شود .درنظرگرفتن
پارامترهاي اصلي در شبيهسازي ،به عنوان يدك اصدل،
مددد نظددر بددوده اسددت ،ولددي در بعرددي مددوارد بددا در
نظرگرفتن بعري از فرايندها و كمّي كردن آنها ميتوان
مقادير شبيهسازي را به مقادير واقعي تبديل كرد.
در ايددن تحقيددق ،بددا مقايسددۀ نتددايج حاصددل از
روشهاي مختلف برآورد تلفات رواناب ،با توزه بده
تابع هدف درصد خطاي پيك ،روشها اولويتبنددي
شد .بر همين اساس ،روشي كه كمترين ميزان درصدد
تغييرات دبي مشداهداتي نسدبت بده دبدي محاسدباتي
داشت در اولويت او قرار گرفت و روشهاي ديگدر
در اولويت بعدي قرار گرفتند.

نتايج حاصدل از شدبيهسدازي در شدش واقعدۀ
موزود و مقايسۀ هيدروگرافهاي شبيهسدازيشدده و
مشاهداتي بيانگر آن است كده مدد بدا تقريدب قابدل
قبولي ميتواندد در شدبيهسدازي بدارش -روانداب در
حوضۀ مورد مطالعه بده كدار رود .نتدايج شدبيهسدازي
زيرمد  SCSبا تحقيقات ساير محققان تطابق دارد ]6؛
5؛ .[2
در مرحلددۀ آندداليز حساسدديت در روش شددمارة
منحني ،كه بين دو پارامتر شمارة منحني و زمان تدرخير
صورت گرفت ،پارامتر شمارة منحني با داشتن بيشترين
شيب پارامتر حسداس تعيدين شدد .محققدان ديگدر در
حوضۀ باراندوز چاي اروميه ] [6و در حوضۀ سيروان-
كلوان ] [5نتايج مشابهي بهدست آوردند.
با توزه به نتايج بهدستآمده از ازراي هر روش
در وقايع مختلف و برازش به وسيلۀ تابع هدف درصدد
خطاي پيك ،از شش رويداد روش تلفاتنمايي و گرين
و آم،ت هر كدا در سه رويداد داراي ميزان كمتر درصد
تغييرات دبي مشاهداتي نسبت به دبي محاسباتي بودند و
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درصددد تغييددرات كمتددر دبددي محاسددباتي نسددبت بدده

 شدمارة،روشهاي شرايط اوليه و ميدزان ثابدت تلفدات

 روشهاي بهينه بدراي بدرآورد تلفدات،مشاهداتي بود

 و كمبود اوليه و ميزان ثابت تلفات بهترتيدب در،منحني

 تلفاتنمايي؛.2 بارش حوضۀ مورد مطالعه به صورت

 نتايج واسنجي بدا تحقيقدات.رتبههاي بعدي قرارگرفتند

 شددرايط اوليدده و ميددزان ثابددت.3 ددت؛، گددرين و آم.3

 بهترين نتيجده راSCS  كه روش،]10 ؛12[ ديگر محققان

 كمبدود اوليده و.1 )؛SCS(  شدمارة منحندي.9 تلفات؛

. متفاوت است،دربرداشت

.ميزان ثابت تلفات اولويتبندي ميشود

 چدون روش تلفداتنمدايي داراي،بهطور كلدي
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