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  چکیده
تواند نقش مهمی در بهبود مدیریت منابع آب داشته های ناشی از آن می نابهنگام سیالب و ویرانیپدیدهبررسی وقوع 

این کار بدون . تواند در برآورد شدت سیل کمک کندمیبارندگی و ذوب برف رواناب ناشی از  -سازی پدیده بارششبیه. باشد
های آبریز شناخت حوزهبسیاری از در آبسنجی های نبود شبکه اما .عملی نخواهد بود و روانابآبشناختی های  شناخت پدیده

ای جایگاه ویژه رواناب برآوردتقیم برای مسناهای از این رو استفاده از روش. سازد همراه میهاییدشواریها را با این پدیده
 های آبریز حوزهآبنمودسازی برای شبیهشبه دوبعدی   هدف این پژوهش برآورد دقت یک مدل ریاضی.پیدا کرده است

. پیشامد بارش را تولید نمایدآبنمود هر  GIS در محیط  پارامترهای ژئومرفولوژیکی حوزهپردازشبا تواند میمدل . باشد می
های نمایهعنوان  ه بدر قالب رستری یصورت کم  هحوزه ب های توپوگرافی و هیدروژئومرفولوژیکیویژگین راستا ایدر

مدل ارتفاع  مسیر جریان هر سلول از ADEQUATE  شبه دوبعدیبا استفاده از الگوریتم. شوندتعریف می توپوگرافی
1)رقومی(ای شماره

2 )DEM (های  مقدار جریان توزیع شده هر سلول به سلول،همچنین .گردد تا خروجی محاسبه میحوزه
عنوان موج  به حجم آب تخصیصی سلول مورد مطالعه. شود هر سلول مشخص می تخصیصیمجاور و در نهایت حجم کل آب

2سینماتیک
 تمام  این فرآیند برایرا محاسبه نموده و با انجام  آن زمان تعادلمدل .رسدبه خروجی می هاز طریق مسیر مشخص 3

 نموده و با استفاده از روش همزمان پیمایش سپس اقدام به تولید خطوط نماید، میایجادیک نقشه زمانی حوزه، های سلول
 خروجی مدل با چهارآبنمود ثبت شده حوزه امامه مقایسه گردید که .گرددمیسازی  آبنمود سیل شبیه،مساحت ـ معروف مدت
 خروجی مدل با چند آبنمود ثبت شده حوزه امامه .باشدمیرواناب  -سازی بارشیه دقت باالی مدل در شبنتایج حاکی از
. رواناب نشان داد که مدل توانایی باالیی در برآورد دبی سیل دارد -سازی چهار پیشامد بارندگینتایج شبیه. مقایسه گردید

گیری شده دیده های اندازهسازی شده و دادهههای شبیمیان داده) P>001/0؛ r = 99/0 تا 98/0(داری همبستگی باال و معنی
در نتیجه، این مدل قادر است با . های برآورد شده با مدل دیده نشدگیری شده و دادهها اندازهداری میان دادهتفاوت معنی. شد

  .سازی کندرواناب را شبیه ـ دقت باالیی پیشامدهای بارندگی
  

  مساحت -روش مدتهای توپوگرافی،  ، نمایهADEQUATEوریتم ، الگGISسینماتیک، موج  :های کلیدیواژه
  

                                                 
  m.raeini@umz.ac.ir :همسئول مکاتب*

1- Digital Elevation Model 
2- Diffusive wave 
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  مقدمه
آگاهی از چگونگی ارتبـاط بـین بارنـدگی و روانـاب            

های آبی  های آبریز بخش جدا نشدنی مطالعات طرح      حوزه
دلیـل نبـود       رواناب به  -های کافی بارش  نبود داده . باشدمی

ــستگاه ــه ای ــت ب ــسنجی مناســب، اهمی ــای آب ــارگیری   ه ک
هـای  ی نامستقیم برای برآورد میزان رواناب حوزه      ها  روش

) 1980(آخـان   . سـازد   آبریز را بـیش از پـیش نمایـان مـی          
 رواناب  -صورت نامستقیم رابطه بارش     درصدد برآمد تا به   

وی یک مـدل ریاضـی را براسـاس حـل           . دست آورد   را به 
و لحـاظ پارامترهـای حـوزه       ) پخـشی (» 1موج سینماتیک «

  .دست داد  ز بهبرای محاسبه زمان تمرک
تـوان اقـدام    هر چند با مشخص شدن زمان تمرکز مـی        

نگری بـه   سازی سیالب نمود، اما این موجب کالن      به شبیه 
ای که ممکن است روند تغییرات      شود، به گونه    موضوع می 

سیل و میزان برآوردی به کلی با واقعیـت متفـاوت باشـد،             
بیعـت  بنابراین به منظور نزدیک کردن نتایج به آنچـه در ط          

هـایی تقـسیم    های آبریز بـه گـره     دهد بایستی حوزه  رخ می 
  . هر گره به پدیده بارش مشخص شودشوند و پاسخ

آبشناختی های امروزه گرایش به استفاده از مدل
محسوب  های فیزیکی با پایهیهای مدلکه غالبا  2پخشیده

 بیشترعلت این گرایش . امری فراگیر شده است شوندمی
توزیع مکانی دارای   بایت که فرآیندهایبه خاطر آن اس

. )1992دمنت، یما (باشدمی آبشناختی مفاهیمی بنیادی در
های توزیعی در کنار های مدلتوجه به این مهم و توانایی

های امانهو سای های رایانهدانشپیشرفت روزافزون 
 کیت و همکاران سبب شده است که 3اطالعات جغرافیایی

تالشی آبشناختی یک مدل  «:دنمای اظهار نظر ن)1996(
برای تعریف فرآیندهای طبیعی تبدیل بارش به رواناب 

 ،ها در دسترس استاز این مدلشمار بسیاری  ».باشدمی
 به 4ای فله-های مفهومیاز مدلهمگانی ولی یک گرایش 

 کیت (شودهای توزیعی با پایه فیزیکی دیده میسوی مدل

                                                 
1- Kinematic wave  
2- Distributed Hydrologic Models 
3- Geographic Information System  
4- Conceptual - Lumped 

ی از حد پیشامدهای ر مورد این امر د). 1996و همکاران، 
استفاده از  .)1985ب وین،  (اهمیت بیشتری برخوردار است

یابی ها، برونهای توزیعی با توجه به مبنای فیزیکی آنمدل
های مدل. سازدنتایج حاصله را در زمان و مکان میسر می

کیفیت آب، همانند بینی مواردی مورد استفاده برای پیش
 ،یوهای کاربری اراضی در یک منطقهفرسایش یا تأثیر سنار
و نمایش دقیق آبشناختی پخشیده نیازمند پارامترهای 

در ارتباط با پارامترهای مزبور آبشناختی فرآیندهای 
توجه به فرآیندهای . )1991کوین و همکاران،  (باشد می

 سازد که برای کاربرد مؤثر مشخص میآبشناختی پخشیده
باید به بررسی نخست وهلۀ  در ، با پایه فیزیکییهایمدل

 مور.  آبخیز پرداختههای توپوگرافی حوزو تعیین ویژگی
که توپوگرافی نقش بر این باور است باره  در این) 1992(

ارش ـه بـوزه بـحی ـشناختـآببسیار اساسی در پاسخ 
، اختیـآبشندهای ـرآینـش را در فـرین نقـه و بیشتـداشت

حوزه آبریز  ر سطحدشناختی زیست و کیژئومورفولوژی
  .کند میبازی

های توزیعی بر مبنای تعیین میزان و نحوه کار مدل
های مجاور در مسیر حرکت رواناب از هر سلول به سلول

جهت محاسبه زمان پیمایش هر سلول تا خروجی حوزه 
حرکت جریان از هر نقطه وابسته به وضعیت . باشدمی

دارد، بنابراین ارتفاعی آن نقطه نسبت به نقاط پیرامونش 
های روندیابی و توزیع جریان با استفاده از مدل الگوریتم

موویچ  کیرما. ای زمین به این مهم پرداختندارتفاع شماره
 مدل ارتفاعهای سلولی شبکه) 1993(و پرودانوویچ 

های آبریز بهتر از سازی حوزه را برای شبیهزمینای شماره
سرعت جریان را ) 1992(دمنت یما. برداری دانستند انواع

هایی که بر حوزه مورد مطالعه برازش ای از گرهدر شبکه
دست آورد و با استفاده از الگوریتم هشت داده بود، به

منظور  مسیری و توزیع جریان را به) D8 (5ایگره
.  مساحت به انجام رسانید-استخراج هیستوگرام مدت

به آنچه های روندیابی جریان طورکلی تقرب الگوریتم به
سازی را به  دهد، تطابق نتایج شبیهکه در طبیعت رخ می

                                                 
5- Deterministic eight node 
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گزارش نمود که ) 1992(مور . سازدواقعیت بیشتر می
که مضربی  هایی ای جریان را در جهتالگوریتم هشت گره

کند، از این رو در عبور باشند هدایت می می درجه45از 
. شودقطری، سطح مقطع جریان صفر در نظر گرفته می

) 1992(ای، لی دلیل اشکاالت الگوریتم هشت گره به
الگوریتمی را مطرح نمود که بتواند به کمک آن مشکل 

ای را محدود بودن مسیر جریان در الگوریتم هشت گره
برطرف کند، و جریان را در امتداد شیب دامنه واقعی 

) 1991(ای که کوین و همکاران در مقایسه. هدایت نماید
اند، ای داشتهو هشت گره) MD (1یاز دو روش چندسوی
دار روش  های شیباند که در دامنهبه این نتیجه رسیده

چندسویی مقرون به واقعیت، و به همان نسبت روش 
ترین  بزرگ. ای دور از واقعیت بوده استهشت گره

آن بود ) 2000(مشکل روش چندسویی از نظر تاربوتون 
با ارتفاع کمتر، های همسایه، که جریان را به تمام سلول

توزیع نموده و بدین لحاظ میزان پراکندگی جریان را بیش 
منظور افزایش تطابق بین  به. دهداز واقعیت به دست می

های بررسی رواناب، ثقفیان و جولیان طبیعت و الگوریتم
سازی  ایی، مدلبا تفکیک جریان روزمینی و آبراهه) 1995(

شکوهی . ودندتر نم آبشناختی را به واقعیت نزدیک
پس از مسیریابی و توزیع جریان با فرض ) 2001(

های حوزه زمان تعادل سلول» موج سینماتیک«گیری  شکل
  .دست آورد مورد مطالعه را به

هدف طراحی الگـوریتمی اسـت کـه        در این پژوهش،    
ل وهـای توپـوگرافیکی مـورد اسـتفاده در مـد          بتواند نمایه 
 .کن بـرآورد نمایـد     را با کمترین خطای مم     خود آبشناختی

هایی اسـت کـه     های توپوگرافیکی، شاخص  منظور از نمایه  
صـورت    حوزه آبریز را بـه    های  ویژگیتوان  بها  به کمک آن  

شیب، زاویـه   : ها عبارت از  این شاخص . ی تعریف نمود  کم 
شیب دامنه، مقدار جریان انباشته شده در هر سلول، جهت          

 آبـشناختی های     کلیه مدل  .باشندجریان و زمان پیمایش می    
پارامترها این  نیاز به برآورد    ساز  رواناب   شبیهو هیدرولیکی   

ت ها به ماهی  ها به این نمایه   مدلاین  شدت وابستگی   . دارند

                                                 
1- Multiple directions 

 بـه حـل مـسئله       هـا  و نوع معادالتی که بـه کمـک آن          مدل
آبـشناختی مـدل بـا      ل  ومـد  سـپس    .گردد برمی ،پردازند  می
ا استفاده از روش مـدت      آرایه زمان پیمایش ب    گیری از   بهره

دسـت    هـای بارنـدگی را بـه       پیـشامد  2 مساحت، آبنمـود   -
  .دهد  می
  

  هامواد و روش
ای در آغاز حوزه آبریز انتخاب و مدل ارتفاع شماره

)DEM ( آن برای استفاده در مراحل بعدی در محیط
GISگیری از الگوریتم با بهره. شود  ایجاد می

Adequateو نقشه بندی شیب در حوزه،  طبقه 
ای زمین تهیه  های شیب حوزه از مدل ارتفاع شماره کالس

دست  شود، و با استفاده از آن نقشه زاویه شیب دامنه بهمی
برای برآورد حجم جریان سطحی و در گام بعدی . آیدمی

های ناشی از رگبارهای مختلف در حوزه آبریز تحلیل سیل
کز های آماری این حوزه که توسط مرامامه، گزارش

دوین شده است تتحقیقات منابع آب وزارت نیرو تهیه و 
 و تعداد چهار سیل که ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت

 کمرخانی به ثبت رسیدهآبسنجی  در ایستگاه هامقادیر آن
 با مشخص شدن آمار بارندگی و .انتخاب گردید است،

حوزه که در ) CN (3ایی، شماره منحنیسیالب مشاهده
در مدل  .رود، تعیین شدکار می ورد میزان نفوذ بهمدول  برآ

توزیعی تهیه شده امکان ورود اطالعات مکانی  شدت 
 -های مربوط به نفوذ، برای سه روش گرینبارش و داده

 و ثقفیان، نآگد(و ضریب رواناب  ، شماره منحنی4امپت
صورت  ها را بهتوان آنوجود دارد، به نحوی که می) 1997
 افزود، و مدل Arcviewری به محیط های رستالیه

. کند  دریافت میGIS این اطالعات را از محیط مستقیما 
های مزبور نیز از طریق دریافت چند تغییرات زمانی داده

  .باشدپذیر می های زمانی مختلف امکانالیه برای بازه
 را با استفاده از روش شماره منحنی بارشمدل تلفات 

)CN (با الگوریتم روندیابی خود نماید و محاسبه می 

                                                 
2- Hydrograph 
3- Curve Number 
4- Green and Ampt Loss Model 
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های مقدار انباشت جریان و مسیر جریان را برای  نقشه
دست  استفاده در مدول هیدرولیکی  تعیین زمان پیمایش به

برای محاسبه زمان حرکت جریان هر سلول تا . دهدمی
خروجی حوزه، با توجه به تغییرات مکانی و زمانی 

. گیردر بهره میبارندگی، مدل از معادالت جریان ناپایدا
توان معادالت پیوستگی و اندازه می  براین اساس،

صورت  ام در آبراهه به-jحرکت ساده شده را برای سلول 
  :)2001ژ ین،  (زیر نوشت

)1 (                         j
j

b
j Li

x
Q

t
h

a 01 2
1

.=
∂
∂

+
∂
∂

   

 )2 (                                             m
jj hQ α=   

 Qj ،ام آبراهه-jارتفاع جریان در سلول   hjکه در آنها

  ضرایب تجربی هستندb1 و a1،  امj-دبی جریان سلول 
1در رابطهکه 

1
bhaA  ارتباط عمق آب با سطح مقطع =

طول صفحه جریان  L0jکنند، جریان را مشخص می
معرف پارامتر α،  ام-nمنتهی به آبراهه درجه روزمینی 

 شدت  i زمان، و t اشل، -مقدار جریان در منحنی دبی
  .باشدبارش می

عنوان رابطه  در صورت استفاده از فرمول مانینگ به
، دبی جریان از رابطه زیر محاسبه معرف اصطکاک

   :شود می

)3 (                               3
22

1
2132

21 bbf h
n

Saa
Q +=   

توان ضرایب معـرف      می) 3(و   )2( التاز مقایسه معاد  
  :مقدار جریان را به شکل زیر نشان داد

)4  (                                                                        
n

Saa f
2132

21=α   

)5(                                                                   3
2 2

1
bbm +=   

 دبی هـر سـلول      ،برای کانال مستطیلی در حالت تعادل     
  :برابر است با

)6(                                                                               Qj=2iL0Lc  
 ام اسـت کـه      -j طول آبراهه برای سلول      Lcکه در آن    

دادن   با مساوی قـرار    .باشد می iWبرابر طول سلول یعنی     
 و پارامترهـــای  hjای میـــان   رابطـــه 66 و  و 22معـــادالت معـــادالت 

  :یدآدست میهمرفولوژیکی و هندسی حوزه ب

)7(                                       m
j

c
e

LiLh
102 )(

α
=  

 ام در حالت تعـادل      -j دبی خروجی از سلول      Qeگر  اا
مجموع دبی ورودی از    : خواهد بود با  برابر  دبی  این   ،باشد

ــلول  ــان   - j-1س ــق جری ــده از طری ــافه ش ــی اض ام و دب
که در این حالت از مقدار بارشـی   باید گفته شود  .روزمینی

دلیل انتخاب بازه      به ریزدبراهه می آی  طور مستقیم رو    ههکه ب 
بر این اسـاس    . نظر شده است     صرف زمانی نزدیک به صفر   

  :داریم
)8(           jc

m
jjje LiLhQQQ )( 011 2+=+= −− α   

 برای هر سلول واقع در آبراهه همان Lcباال در رابطه 
 )4(از معادله  αبا جایگذاری مقدار  .باشدسلول میعرض 

صورت زیر  هتوان برا می 8معادله ، 2و استفاده از معادله 
  :نوشت

)9(             
m

j
f

cm
jeje Saa

nLiLhh

1

2132

21

0
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+= − ).()()(  

صـورت زیـر      ههبرای مقطع مستطیلی عریض ب     9 معادله
  :شودساده می
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jeje BS

nLiLhh
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1
2












+= − ).()()(   

 در حـال    hj مقدار   2 و   1از طرف دیگر حل معادالت      
  :دهدست مید  صورت زیر به  ههتعادل را برحسب زمان ب

)11 (                                         eLe tqh =   
  : مساوی است باqLکه در آن 

)12 (                                      
32

21

2
aa
iLqL =   

  :زمان تعادل برابر است بابر این اساس 

)13  (              
m

j
f

cm
jee Saa

nLiLh
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که موج سینماتیک از      ان تعادل یا مدت زمانی     زم عادلهمم
بـرای یـک    رسـد،   سلول مورد مطالعه به سلول مجاور مـی       

  :  صورت زیر در خواهد آمد  ههآبراهه مستطیلی عریض ب
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صورت سلول به  ه جریان بصریح عددیبرای حل      
 از teدار مق -1 :صورت عمل نمود سلول باید به این

دست را به hj-10 برای سلول شماره یک با )13(معادله 
-Qj مقدار 6 معادله با استفاده از  -2، )شرط مرزی( دورآ

 )2( همعادلاز را  hj-1مقدار  -3کرد، محاسبه را  1
ه معادلاز را  برای سلول دوم teمقدار  -4دست آورد،  به

ول تکرار  تا آخرین سل،4 تا 2مراحل  -5محاسبه کرد،  13
  .شوندمی

شیب ) 2001ژ ین، (با توجه به معادله سنت و نانت 
 از رابطه اصطکاک

x
hSS f ∂
∂

−= آید و تا دست می  به0
اشد این حلقه  ادامه  از مقدار مجاز کمتر ب∂hکه  زمانی

  .خواهد یافت
توانایی تقسیم  ADEQUATEکه الگوریتم  یالدر ح
تنها یک مسیر د، ولی به دو سلول مجاور داررا  جریان

 کنداصلی را برای روندیابی جریان انتخاب می
 با مشخص شدن حجم آبی که .)2004محمدصالحی، (

باید از هر سلول به خروجی برسد، و مسیر 
فردی که جریان هر سلول ناچار به پیمایش آن  همنحصرب

ج سینماتیک، توان از حل معادله زمان تعادل مواست را می
با انجام . دست آوردزمان پیمایش سلول مورد مطالعه را، به

های نقشه رستری حوزه، نقشه این کار برای همه سلول
آید که زمان پیمایش همه نقاط دست می رستری نوینی به

توان خطوط حال می. باشدحوزه در آن مشخص می
مساحت،  -همزمان تمرکز را استخراج و از روش مدت

  .دست آورد ود سیل را برای حوزه آبریز امامه بهآبنم
: رای واسنجی مدل ریاضیببرگزیده حوزه مشخصات 

 روی یک حوزه آبریز طبیعی، حوزه آبریز مدلآزمون 
مساحت تقریبی با شرق تهران،  معرف امامه واقع در شمال

 O35 57' 04" و O35 51' 50" زهبا، در مربع کیلومتر5/37
طول  O51 38' 33" و O51 32' 30"در و  عرض شمالی

های شمالی رودخانه امامه که از بلندی.  انجام شدشرقی
گیرد تمام طول حوزه را پیموده و در تنگ سرچشمه می

به رودخانه جاجرود ) پایین  دهکده کلوکان(کمرخانی 
ای در ایستگاه آبسنجی های مشاهدهآمار دبی. پیوندد می

  .ه استگیری شداندازه) کلوکان(کمرخانی 

های بارندگی و دبی چهار سیل  در این پژوهش داده
 7، 1365 اردیبهشت 15های گزارش شده در تاریخ

بهشت  اردی15، و 1372 اردیبهشت 9، 1367اردیبهشت 
  . مورد بررسی قرار گرفت1373

هـای  یابی مدل و تعیین میزان مطابقت خروجی      صحت
 - Tهـای   مونگیری از آز   با بهره  ایهای مشاهده آن با داده  

انجـام   SASافـزار     استودنت و همبستگی پیرسون بـا نـرم       
  ).12/6، نسخه SASافزار نرم(پذیرفت 

  
  نتایج

  بـاران همراه    سیل به چهار  هر یک از    ای  مشاهدهآبنمود  
ــود ــای  1نم ــهرگباره ــود  ب ــده   وج ــاآوردن ــود ،آنه  و آبنم
 های  در شکل ،   از مدل ریاضی این پژوهش     سازی شده   شبیه

دهند  یاد شده نشان میهایشکل .شده استورده  آ 4 تا    1
سازی شده همگام با مقادیر     که روند تغییرات رواناب شبیه    

باشد و آبنمود تولید شده با آبنمود ثبت شده        ای می مشاهده
  .مشابهت دارد

، در دو ســاعت آغــاز 1365 اردیبهــشت 15در تــاریخ 
و پـس از آن     ) 1شـکل   (بارندگی، شدت بارش بـاال بـود        

 ساعت بارنـدگی قطـع      12تدریج کاهش یافت و پس از         به
.  ساعت پس از آغاز بارندگی بود      11شد ولی اوج سیالب     

های دبی سیل از ساعت      ساعت از داده   23در این پژوهش    
 سـاعت پـس از      8صفر، یک ساعت پیش از بارندگی، تـا         

سازی شـده از    های شبیه داده. کار رفت   بارندگی در مدل به   
گیری شده داشـتند    های اندازه مدل همبستگی باالیی با داده    

)99/0 = r  001/0؛ < P .( گیری از آزمـون مقایـسه      با بهره
داری میـان    اسـتیودنت، تفـاوت معنـی      tها، آزمون   میانگین

. سازی شـده دیـده نـشد      گیری شده و شبیه     های اندازه داده
توان گفت که مدل    ی اعتماد م   درصد  درصد 99بنابراین، با احتمال    

  .کندهای واقعی را بازسازی میداده
                        

                                                 
1- Hyetograph 
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  و آبنمود برآورد شده)  ت هی مستطیلخط با (ای ، آبنمود سیل مشاهده)ها مستطیل(نمود حوزه آبریز امامه  باران-1شکل 
  .1365 اردیبهشت 15برای ) خط  با مثلث توپ ر(

  
، شـدت بارنـدگی در      1367در سیل هفتم اردیبهـشت      

 ساعت بارنـدگی    13ساعت دوم و سوم باال بود، و پس از          
 سـاعت پـس از      5در این پیـشامد اوج سـیل در         . قطع شد 

آغاز بارندگی، یا دو ساعت پس از شدیدترین بـاران ثبـت       
مدل، دبی سیل این پیـشامد را نیـز بـا دقـت             . شده رخ داد  

های ان داده می). 2شکل  (سازی کرده است    داری شبیه معنی
گیــری شــده دبــی هــای انــدازهســازی شــده و دادهشــبیه

 001/0؛  r = 95/0(داری دیـده شـد        همبستگی باال و معنی   
< p .( گیـری  های اندازه  مدل و داده   های برآوردی بین داده

دهـد   نشان مـی   2شکل  . داری دیده نشد  شده تفاوت معنی  
ای هـ که حوزه پس از رسیدن به نقطه اوج مواجه با بارش          

رسد آبنمود ثبت شـده ایـن       نظر می   شود، اما به    شدیدی می 
رغـم افـزایش    اثرات را نادیده انگاشته است، چرا که علـی        

بارندگی پس از رسیدن بـه نقطـه اوج، شـاخه نزولـی کـه           
که مـدل     دهد، در حالی    رسد را نمایش می   مقدار ثابتی می    به

سازی کـرده   صورت نقاط اوج موضعی شبیه      این مورد را به   
  .است
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   و آبنمود برآورد شده»توپ رمستطیل خط با «ای ، آبنمود سیل مشاهده)هامستطیل(نمود حوزه آبریز امامه  باران-2شکل 
  .1367 اردیبهشت 7برای ) خط  با مثلث توپ ر(
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ــدگی ن ــشت  در بارن ــم اردیبه ــاعت  1372ه ــنج س ، پ
بارنــدگی پیوســته مــشاهده شــد کــه در نخــستین ســاعت 

پیشامد سـیل ناشـی از      . ارندگی رخ داده است   شدیدترین ب 
این بارندگی چهار ساعت پس از آغاز بارش به اوج خـود            

سـازی دبـی    کار رفته بـرای شـبیه       مدل به ). 3شکل  (رسید  
. خوبی این پیـشامد را بازسـازی کـرد          سیل این بارندگی به   

هـای  بینی شده و دادههای پیشضریب همبستگی میان داده  
؛ r = 98/0(دار  بـی سـیل بـسیار معنـی       گیری شـده د   اندازه
001/0 < P (   هـا  داری میـان ایـن داده     بود، و تفاوت معنی

  .دیده نشد
ای شود که آبنمود مـشاهده     مالحظه می  3مطابق شکل   

کـه    دهـد در حـالی    با زاویه تندی شاخه نزولی را شکل می       
دهنده بارش چشمگیری در زمان       نمود بارندگی نشان      باران

رود کـه شـاخه نزولـی       باشد، انتظار مـی   یرسیدن به اوج م   
چنین تر با نقاط اوج مقطعی باشد که این       دارای شیب مالیم  

ده این اثرات را لحاظ     سازی ش نشده است، اما آبنمود شبیه    
  .کرده است

  -سـازی بـارش   آخرین سیل مورد بررسی بـرای شـبیه       
در .  رخ داد  1373رواناب در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه       

پنج ساعت بارندگی سبب افـزایش دبـی جریـان          این روز   

شـدیدترین بارنـدگی در ایـن روز    . ایستگاه کلوکان گردید 
در ساعت نخـست رخ داد، ولـی اوج دبـی ایـستگاه سـه               

داری دبی سـیل را     طور معنی   مدل به . ساعت بعد پیش آمد   
هـای  سازی شده و داده   های شبیه بین داده . سازی نمود شبیه
دسـت آمـد     داری بهتگی باال و معنی   گیری شده همبس  اندازه

)99/0 =r  001/0؛< P(   داری میان ایـن دو     ، و تفاوت معنی
شــود کــه از اثــرات مــشاهده مــی. ســری داده دیــده نــشد

های شدید، بعد از رسیدن به اوج آبنمود ثبـت شـده              بارش
پوشی شده است، اما خروجی مـدل نقـاط اوجـی را              چشم

ـ       برای آن  ا شـدت نظیرشـان     ها در شاخه نزولی متناسـب ب
  .دهد  ارایه می

و حجم روانـاب آبنمـود هـر سـیل          های   داده 1جدول  
کمترین ریشه میانگین    ،شدهرواناب برآورد   حجم  های  داده

را نـشان   ) TE(و درصـد خطـا      ) RMSE(مربعات خطا   
های ثبـت شـده و      آزمون مقایسه تفاوت میان داده    . دهد  می
  .ادداری را نشان ندسازی شده تفاوت معنیشبیه
  

  
، کمترین ریشه میانگین مربعات خطا و درصد خطای کـل بـرای چهـار پیـشامد سـیل در                    سازی شده   شبیهثبت شده و    حجم رواناب    -1جدول  

  ..ایستگاه کلوکان  امامه
 حجم رواناب سطحی

m3 
  درصد خطا

)TE( 
 کمترین ریشه میانگین مربعات خطا

(RMSE) گیری شدهاندازه هبرآورد شد 
 رخدادشماره  تاریخ رخداد  سیل

4/4+  305/0  3/279899  268036  15/2/65  1  
1/5+  187/0  95/20905  19893  7/2/67  2  

7+  191/0  33/33271  31104  9/2/72  3  
3/6+  165/0  2/22006  20700  15/2/73  4  
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   و برآورد شده»رطیل توپ تخط با مس«ای ، آبنمود سیل مشاهده)هامستطیل(نمود حوزه آبریز امامه  باران-3شکل 
  .1372 اردیبهشت 9برای ) خط  با مثلث توپ ر(

  
  گیریبحث و نتیجه
های دیگری گیری از مدلپژوهندگان دیگری، با بهره

جهانگیر و . اند رواناب نموده-سازی بارشسعی بر شبیه
های عصبی گیری از شبکهبا بهره) 2005(همکاران 

 آبریز کارده رواناب حوزه -مصنوعی پیشامدهای باران
جهانگیر . سازی نمودند خراسان را با دقت باالیی شبیه

 رواناب -در ارزیابی دیگری دقت برآورد بارش) 2005(
های عصبی مصنوعی را در مقایسه با مدل توسط شبکه

HEC-HMSها  داری بین آن بررسی نمود و تفاوت معنی
های عصبی گرچه نویسنده گزارش کرد که شبکهانیافت، 
تر از  رواناب دقیق-عی، در برآورد رخدادهای بارشمصنو
برای تعیین زمان تعادل، . کند عمل میHEC-HMSمدل 

موج «گیری  مدلی را با فرض شکل) 2001(شکوهی 
با توجه به ماهیت فرضیه این مدل، . ارایه نمود» سینماتیک

0SSیعنی  f ، درستی نتایج مدل وابسته )2001ژ ین،  (=
از این . باشدگیری جریان یکنواخت در حوزه میبه شکل

رو برای آزمون مدل، نویسنده مجبور به استفاده از یک 
 شکل، با مساحتی در Vحوزه آرمانی بسیار کوچک 

ارتفاع این حوزه خطوط هم.  هکتار، گردید5/15حدود 
دهند و ضریب زبری جریان شیب یکنواختی را نشان می

). 2001شکوهی، (تقریبا  ثابت است نیز در سراسر حوزه 

موارد یاد شده برای اطمینان از وقوع جریان یکنواخت در 
» موج سینماتیک«حوزه رعایت شد، از این رو نتایج مدل 

 در طبیعت وجود خارجی ای که تقریبا فقط در شرایط ویژه
اما مدل این پژوهش از . باشد ندارد، قابل پذیرش می

ی در حل معادله زمان گیری جریان پخش فرض شکل
رو محدودیت مدل ذکر شده  تعادل استفاده نمود، از این

توان از آن با اطمینان را نداشته و می) 2001شکوهی، (
های آبریز واقعی و ناهمگن  کافی در برآورد رواناب حوزه

 برآورد شده در این مدل دقت یهاداده. استفاده نمود
شامد بارندگی را در سازی آبنمود سیل چهار پیباالی شبیه

سازی هر  در شبیه. هدیک حوزه آبریز واقعی نشان می
 پائین، بین چهار پیشامد سیل درصد کل خطای مدل نسبتا 

  . درصد بود7 تا 4
پذیرد، با اثرات ذوب برف که به آهستگی انجام می

ای در برآورد های مشاهدهاستخراج دبی پایه سیالب
چنانچه . دیده استرواناب ناشی از بارش ملحوظ گر

های پس از ای اثر بارشهای مشاهدهاشاره شد سیالب
رو با توجه به  اند، از این زمان اوج آبنمود را نادیده گرفته

سازی کامل مدل حجم سیل تولیدی مدل در  فرآیند شبیه
  .دست آمد ای بهتمام موارد بیشتر از مقدار مشاهده
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   و آبنمود برآورد شده»طیل توپ رتخط با مس«ای ، آبنمود سیل مشاهده)هامستطیل(ه نمود حوزه آبریز امام باران-4شکل 
  .1373 اردیبهشت 15برای ) خط با مثلث توپ ر(

  
های آبریز برای مدل در نظر امکان واسنجی حوزه

گرفته شده است، این قابلیت از طریق کادرهای تبادلی که 
جود نها وامکان تغییر ضرایب مربوط به معادالت در آ

  .دارد،  به مدل داده شده است
  باشـد،   مدل تولید شده یک مدل توزیعی کاربرپسند می       

دهـد تـا از        انجام می  GISها را در محیط     که پردازش داده  
  .فرضیات ساده کننده در بـرآورد روانـاب اجتنـاب نمایـد           

مدل با برآورد زمان تعادل هر سلول از طریق حل عـددی            
در بـرآورد  ) 2001ژ ین،  (ت و نانت    و استفاده از معادله سن    

 مساحت را به یکـی از       -زمان پیمایش جریان، روش مدت    
 رواناب  -های آبشناختی بارش  ترین مدل   ترین و دقیق    قوی

سازی شـده   های شبیه اختالف آبنمود سیل  . بدل کرده است  
ــشاهده  ــادیر م ــا مق ــیب ــاچیز م ــسئله  ای ن ــن م باشــد و ای

هـای   بـا داده   دهنـده بـرازش خـوب خروجـی مـدل           نشان
 مـدل بـا     خروجی مناسبتطابق  . باشدگیری شده می    اندازه

موجب آن است تـا در منـاطق فاقـد آمـار امکـان              طبیعت  
  . وجود داشته باشدصورت مصنوعی  ههاستخراج رواناب ب

بررسی تاریخچه روند انجام مطالعات آبشناسی نـشان        
افزارهـای     توابع تحلیلی نرم   1990دهد که تا اوایل سال      می

GIS هنــوز در مطالعــات منــابع آب مــورد اســتفاده قــرار 
هـای آبـشناختی نیـز قابلیـت مـدیریت          گرفتند و مدل    نمی

ها و نمایش اطالعات را در حد انتظار نداشـتند، اکثـر              داده
صــورت مجــزا از ســامانه   ای بــههــای حرفــهســازی  شــبیه

شد، چرا که آن تنهـا محـیط        اطالعات جغرافیایی انجام می   
شـد کـه بـا      عـات گرافیکـی محـسوب مـی       یک بانک اطال  
صـورت    های تخصصی توسط کارشناسان بـه   افزودن مدول 

در ادامه این روند مدل ارایـه شـده در          . فعلی درآمده است  
تواند با توجه به قابلیـت برقـراری ارتبـاط       این پژوهش می  

عنوان یک الحاقیه برای      ، به ArcViewافزار    مستقیم با نرم  
گرفته شود، چـرا      نظر  ر توسعه آن، در   منظو  ههافزار، ب این نرم 

عنوان مدولی قدرتمند و ساده، بدون نیـاز بـه واسـط              که به 
ارتباطی با سامانه اطالعات جغرافیایی به تبـادل اطالعـات          

  .پردازدمی
  

  سپاسگزاری
  دکتـر درویـش   در راستای انجام این پژوهش، از یاری        

و صفت، دانشیار دانشکده منابع طبیعـی، دانـشگاه تهـران،           
بانی مالی دانشگاه مازنـدران و کمـک کارکنـان گـروه           ییپشت

مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه مازندران       
  .شودسپاسگزاری می
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Abstract 
Study of uncommon flood occurrence phenomenon and its devastating losses could have important 

role on water resource managements. Simulation of rainfall-runoff originating from rainfall and snow 
thawing could be used in estimation of flood intensity and volume. This is not doable without a 
knowledge of hydrological and runoff processes. Therefore, employing of indirect methods for 
estimating rainfall- runoff processes has gained many attentions. The aim of this research is the 
evaluation of a pseudo-two dimensional mathematical model to simulate the accuracy of hydrograph 
of watersheds. This model can produce geographical parameters of watersheds in GIS medium of each 
rainfall event. In this way topographical and hydrogeomorphological characteristics are defined as 
topographic indices within raster framework. Using pseudo-two dimensional algorithm of 
ADEQUATE the path of flow of each cell of DEM of watershed to outlet is calculated. The amount of 
distributed flow of each cell to neighboring cells, and finally the total volume of water allocated to 
each cell is also determined. The allocated water volume of cell under study reaches the outlet through 
known path, as diffusive wave. The model calculates the time of equilibrium and with this process, 
based on time-area method, a time map is prepared for all map cells of the watershed. Then isochrones 
are drawn and the area of flood hydrograph is simulated using the famous time-area method. The 
model output was compared with four recorded flood hydrographs of Amameh watershed. The results 
of simulation of the four rainfall-runoff events showed that the model has a high capability in flood 
discharge rate estimation. The high and significant correlations (r = 0.98 to 0.99; p < 0.001) between 
simulated and measured data were observed. No significant difference was found between measured 
and simulated data. In conclusion, this model could precisely predict rainfall-runoff events. 
 
Keywords: Diffusion wave; GIS; ADEQUATE algorithm; Topography indices; Time-area method 
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