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 SCS واحد آبنمود و روسو ک،يماتيژئومورفوکل ک،يژئومورفولوژ اي لحظه واحد آبنمود سهيمقا
  منشاد) زيآبخ حوزه :يمورد (مطالعه

  
   ٢نژاد يملک نيحسو  *١زاده يزک بايفر

  
  

  چکيده
  

 يژئومورفولوژ نظر از که ييها حوزه در تا کند يم فراهم را امکان نيا ،يدرولوژيه و يژئومورفولوژ يپارامترها نيب ارتباط وجود
 مشابه يها حوزه به آن ميتعم  و آمار يدارا يها حوزه در البيس برآورد به اقدام دو، نيا نيب روابط جاديا با دارد، وجود تشابه
 اطمينان درجه و صحت دقت، سهيمقا ها، روش نيا انيم از است. شده شنهاديپ ياديز يها روش نهيزم نيا در د.کر آمار بدون
 آبنمود مشخصات برآورد در ،SCS واحد آبنمود و روسو ک،يماتيژئومورفوکل ژئومورفولوژيك، اي لحظه واحد آبنمود يها روش
 يريکارگ هب با ،يبرآورد و يمشاهدات يها دروگرافيه سهيمقا .است پژوهش نيا هدف منشاد، زيآبخ حوزه خروجي رواناب
 در ها روش يتمام يباال ييکارا ديؤم ف،يساتکل نش بيضر و خطا مربعات نيانگيم مجذور ،ينسب يخطا نيانگيم يها شاخص
 درصد (با کيژئومورفولوژ روش اوج، يدب برآورد در نتايج نشان داد كه است. )١٢ از کمتر يخطا درصد (با البيس حجم برآورد
 در مذکور يها روش داشتند. ها روش ريسا به نسبت يبهتر عملکرد )۳۵/۴۲ يخطا درصد (با روسو روش و )٠٣/٣٩ يخطا

 زمان و يدب برآورد در زين SCS و کيماتيژئومورفوکل يها روش داشتند. ينييپا ييکارا دروگرافيه شکل و اوج تا زمان برآورد
  .داشتند ينييپا ييکارا دروگرافيه شکل و اوج تا
  

  .يا لحظه واحد دروگرافيهرواناب، مدل ژئومورفولوژيکي،  -هاي بارش حوزه آبخيز منشاد، مدل :كليدي يها واژه
  

(مطالعه موردي:  SCSاي ژئومورفولوژيک، ژئومورفوکليماتيک، روسو و آبنمود واحد  مقايسه آبنمود واحد لحظه. ١٣٩٥. نژاد ح زاده ف. و ملكي زكي ارجاع:
  .١٠٦-٩٧: ٢٠مجله پژوهش آب ايران. حوزه آبخيز منشاد). 
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  مقدمه
 از يناش ليس دروگرافيه نييتع در متداول هاي روش از

 از استفاده ز،يآبخ حوزه کي در مشخص هاي بارش
 شرمن يسو از بار نياول روش نيا است. واحد دروگرافيه
 به تاکنون، آن ارائه زمان از و دش شنهاديپ ۱۹۳۲ سال در

 کار به رواناب -بارش ليتبد در دييکل مفهوم کي عنوان
 را واحد هيدروگراف ).۱۳۸۸ ،يلطف و (قهرمان است رفته
 يعيطب شکل به و رواناب -بارش هاي داده از توان مي

 خصوصيات از آمار، بدون هاي حوزه در .كرد استخراج
 واحد يها دروگرافيه قالب در آبخيز حوزه فيزيكي
 نسبت العمل عكس دهنده نشان عامل عنوان به ،يمصنوع

 بودن ثابت ليدل به شود. مي استفاده آن، هاي ورودي به
 امکان و زيآبر يها حوزه يکيژئومورفولوژ يپارامترها

 يها دروگرافيه به يابيدست ها، آن قيدق و عيسر يريگ اندازه
 و ي(صادق است ارزشمند اريبس يتيريمد نظر از مزبور

 هيته يبرا يمختلف يها روش ).١٣٨٩ همکاران،
 آن از که است شده شنهاديپ يمصنوع يها دروگرافيه

 واحد دروگرافيه در،ياشنا يها روش به توان يم جمله
 يها دروگرافيه و کايآمر خاک حفاظت اداره روش ،يمثلث
 نهيزم در .)۱۳۶۷ ،يي(نجما کرد اشاره يا لحظه واحد
 داخل در يمختلف يها پژوهش ها، روش نيا ييکارا يبررس

 ،)۱۳۸۸( يلطف و قهرمان است. شده انجام کشور خارج و
 اعتماد تيقابل و دقت يبررس به جنگ، زيآبخ حوزه در
 ک،يژئومورفولوژ اي لحظه واحد دروگرافيه

 ،SCS واحد دروگرافيه و روسو نش، ک،يماتيژئومورفوکل
 هاي حوزه در البيس دروگرافيه اتيخصوص نييتع در

 برآورد در که دنديرس جهينت نيا به و پرداختند آمار بدون
 حجم و اوج زمان اوج، يدب شامل البيس مهم مشخصات

 روش نيبرتر کيژئومورفولوژ روش مجموع در الب،يس
 تحت يپژوهش در )،۱۳۹۰( ياحمد و يمحمد .است
 در يا لحظه حداکثر يدب برآورد مدل هئارا عنوان
 واحد دروگرافيه يها مدل بر يمبتن آمار بدون يها حوزه
 حوزه در يمثلث و SCS در،ياشنا ،يژئومورفولوژ يا لحظه
 به که دنديرس جهينت نيا به سولقان)، (رودخانه کن زيآبخ
 ،يژئومورفولوژ يا لحظه واحد دروگرافيه يها مدل بيترت
 يدب از برآورد نيبهتر يدارا يمثلث و SCS در،ياشنا

 در )،٢٠١١( همکاران و گومان اند. بوده يا لحظه حداکثر
 يا لحظه واحد دروگرافيه کاربرد عنوان تحت يپژوهش

 حوزه در بزرگ، زيآبخ حوزه کي يبرا يکيژئومورفولوژ

 واحد دروگرافيه کاربرد با پاکستان، در کاها زيآبخ
-GIUH( نش مدل يمبنا بر يکيژئومورفولوژ يا لحظه

Nash( در مذکور مدل ييکارا که دنديرس جهينت نيا به 
 نيبد است. %٩٠ يباال خشک، مهين و خشک منطقه نيا

 واحد دروگرافيه يتئور توان يم که کردند انيب بيترت
 بزرگ يها حوزه يبرا را )GIUH( کيژئومورفولوژ يا لحظه

 و يچودهار برد. کار به خشک مهين تا خشک مناطق در
 مادهارا زيآبخ حوزه دو در يپژوهش در )،٢٠١٢( نانگتومبام

 دروگرافيه روش سهيمقا به هندوستان، کشور در گاگرا و
 واحد دروگرافيه روش و کيژئومورفولوژ يا لحظه واحد
SCS، .روش در و پژوهش نيا در پرداختند SCS، از فقط 

 (با تمرکز زمان برآورد يبرا حوزه طول و بيش يها يژگيو
 دهش استفاده )ياراض يکاربر تيوضع از کردن نظر صرف
 روش دو مشابه ييکارا از نشان آمده دست به جينتا است.
  .است مذکور

 دقت، سهيمقا ،يمصنوع واحد يها دروگرافيه انواع از
 يا لحظه واحد آبنمود يها روش اطمينان درجه و صحت

 واحد آبنمود و روسو ک،يماتيژئومورفوکل ژئومورفولوژيك،
SCS و هدف خروجي، رواناب آبنمود مشخصات برآورد در 
 کاربرد توسعه يبرا تواند يم جينتا است. پژوهش نيا بستر

 برآورد و يزير برنامه ،يقاتيتحق اهداف در ها مدل نيا
 يبرا آمار، بدون زيآبخ يها حوزه يکيدرولوژيه رفتار
  .شود استفاده مورد البيس تيريمد
  

  ها روش و مواد
  يبررس مورد منطقه يمعرف
 زدي استان جز يکشور ماتيتقس نظر از منشاد زيآبخ حوزه

 است. انکوهيم زيآبخ يها رحوزهيز از يکي و شده محسوب
 مختصات يدارا هکتار ۶۰۱۰بر بالغ يمساحت با حوزه نيا

و  يشرق طول ۵۴° ۱۶΄۱۶˝ تا ۵۴° ۹΄۵۶˝ي يايجغراف
 حداکثر است. يشمال عرض ۳۱°۳۵΄٤٢˝ تا °۳۱ ۲۸΄۵۹˝

 حداقل و يشرق جنوب قسمت در متر ۳۶۵۰ حوزه ارتفاع
 بزرگ بخش .است يشرق شمال قسمت در متر ۱۹۷۰ آن

 سرچشمه حوزه يشرق جنوب و جنوب قسمت از ها آبراهه
 ياصل آبراهه ليتشک و گريکدي به الحاق از پس که گرفته

 خارج حوزه از پنج درجه با لومتريک ۵۴/۱۴ طول به
 ۱۱ ساالنه متوسط يدما ،يبررس مورد منطقه در شود. يم

 در متر يليم ۸۶/۳۰۰ متوسط بارش و گراد يسانت درجه
  .است سال
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 روش كار
 ۱ شکل در خالصه طور به پژوهش، نيا انجام يکل مراحل
 طور به پژوهش انجام روش ز،ين ادامه در و داده نشان
  است. دهش بیان کامل

 هاي كميت حوزه، خصوصيات شناخت يبرا -۱
 و حوزه متوسط شيب مساحت، محيط، شامل مورفومتريك

 هاي  آبراهه شبكه نقشه شد. محاسبه اصلي آبراهه طول
 و ١:٥٠٠٠٠ مقياس با توپوگرافي نقشه از استفاده با حوزه
 سيستم بر اساس و ليتکم منطقه Google earth ريتصاو

 مساحت و طول تعداد، آن از پس شد، بندي رتبه استراهلر
 هاي نسبت محاسبه يبرا رده هر يها آبراهه زيآبخ حوزه

 )طول نسبت و انشعاب نسبت مساحت، نسبت( هورتوني
  .)٢و  ١ يها (جدول دش تعيين

 ستگاهيا در شده ثبت البيس يها داده به توجه با -۲
 شده ثبت يها بارش و حوزه) يخروج (در دره يدرومتريه
 به متعلق حوزه) داخل (در منشاد يسنج باران ستگاهيا در

 منفرد البيس واقعه شش زد،ي استان يا منطقه آب شرکت
 و داشته يباالتر صحت و دقت ها البيس هيبق به نسبت که
 را هيپا يدب سپس د.ش نييتع است، نبوده يبرف طيشرا در
 ارتفاع و دهکر جدا ها دروگرافيه از ميمستق خط روش به

 تينها در د.ش مشخص البيس هر براي ميمستق رواناب
 نييتع SCS روش به واقعه هر در مازاد بارش توگرافيها
  .)۳ (جدول شد
  انيجر اوج سرعت برآورد -۳
 سرعت محدوده در رگبار، کي از يناش رواناب شترحجميب

 -گوئزي(رودر کند يم عبور حوزه يخروج از انيجر اوج
 انيجر اوج سرعت برآورد براي ).١٩٨٢ ،همکاران و توربيا

 شده ارائه ))١( معادله( ياستدالل روش از يانتخاب عيوقا در
 يتوان فرمول و )١٩٨٢( همکاران و توربيا -گوئزيرودر

  شد: استفاده ))٢( معادله(
)١(                                 V = α  . (i A ) .    
)٢(                                                 V = mQ   

)٣(                                                 α = √  √     
vΩ ؛ه)يثان بر (متر انيجر اوج سرعت Q البيس اوج يدب 

 ir ؛لومترمربع)ي(ک حوزه تمساح AΩ ؛ه)يبرثان (مترمکعب

 يجنبش موج پارامتر Ωα ؛ه)يثان بر (متر مازاد بارش شدت
)1 ⁄ S(m) / (؛ S متر ياصل آبراهه بيش) ؛لومتر)يک به n 

 به شده سيخ طيمح P و نگيمان يزبر بيضر متوسط
   .است متر
 از کيژئومورفولوژ يا لحظه واحد دروگرافيه يتئور در

 اي لحظه واحد دروگرافيه تئوري در و معادله رابطه
 -گوئزيرودر ياستدالل رابطه از روسو و کيماتيژئومورفوکل

 استفاده اوج سرعت برآورد براي همکاران، و توربيا
 يبرا يتوان معادله در ).١٣٨٨ ،يلطف و (قهرمان شود يم
 انيجر سرعت و يدب به مربوط آمار ،nو  m ريمقاد نييتع

 يرو سپس د،ش يآور جمع سال هر يبرا شده يريگ اندازه
 ريمقاد yيتميلگار محور و يدب ريمقاد x يتميلگار محور

 از استفاده با برازش خط نيبهتر و رسم انيجر سرعت
 معادله بيترت نيبد د.ش ميترس Excel يوتريکامپ برنامه

 يهمبستگ بيضر مقدار و رابطه يپارامترها نظر، مورد يتوان
 يبرا البيس کيپ در انيجر سرعت چون شد. نييتع

 اوج يدب ريمقاد است، ازين اوج تا زمان و اوج يدب محاسبه
 معادله، در دادن قرار با و استخراج يا مشاهده دروگرافيه

 است. شده نييتع رگبار، هر اوج يدب در سرعت
رابطه  ايجاد با توان مي را Ωαهمچنين پارامتر موج جنبشي 

 استفاده بدون ،خيس شده مقطع سطح و جريان بين دبي
پور و  به دست آورد (حشمت nو مقدار ) ۳( معادله از

  ):١٣٨١همکاران، 
)٤                     (                )   m=(  Q = a × A    
)٥           (               Q = 1.1957A          R = 0.93  

استداللي و تواني ارائه شده  در حوزه آبخيز منشاد روابط
توان  ميزير   براي برآورد سرعت اوج جريان را به صورت

  نوشت:
)٦                     (                 V = (1.1957) . Q .   
)٧    (              V = 1.0026Q .              R = 0.77  

دبي اوج  Qسرعت اوج جريان (متر برثانيه) و  Vکه در آن 
هاي  جريان (مترمکعب بر ثانيه) است. بر اين اساس سرعت

محاسبه شده  ۴جدول  اساسبر اوج براي وقايع انتخابي 
  است.
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پژوهش انجام مراحل فلوچارت -۱ شکل
 
 
 

 هيآوری اطالعات پا جمع

 مياقل توپوگرافی کاربری اراضی شناسی خاک شناسی نيزم

 ين شماره منحنييتع
 يها تين کمييتع

 ک يمورفومتر

 يبند ل و رتبهيتکم
 حوزه  يها شبکه آبراهه

 يها ن نسبتييتع
 حوزه  يهورتون

  حوزه  SCSدروگراف واحدين هييتع

های بارش و  آوری داده جمع
 رواناب

 الب منفردينش شش واقعه سيگز

برآورد سرعت اوج 
 عيان در وقايجر

توگراف ين هاييتع
ع، به يبارش مازاد وقا

  SCSروش 

 يع انتخابيوقا يبرا يا واحد لحظه يها دروگرافين هييتع

 يا واحد لحظه يها دروگرافيدروگراف واحد از هياستخراج ه

  مختلف يها ع در روشيوقا يان سطحيدروگراف جرين هييتع

  ها مدل ييکارا يابيارز يع برايوقا يو محاسبات يمشاهدات يها دروگرافيسه هيمقا

  يينها يبند جمع
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  حوزه يا آبراهه يها هرتب از کي هر باالدست سطح و طول ،تعداد -١ جدول

 
  هاي مورفومتري حوزه آبخيز منشاد کميت -٢جدول

  نسبت مساحت  نسبت طول  نسبت انشعاب
۲۹/۵  ۴۰/۲  ۰۹/۶  

 
  هاي انتخابي براي تجزيه و تحليل هاي سيالب ويژگي -۳ل جدو

  
  برآورد سرعت اوج جريان با روابط استداللي و تواني براي وقايع انتخابي -٤جدول 

  دبي اوج (مترمکعب برثانيه)  تاريخ سيالب
  سرعت اوج جريان در وقايع انتخابي (متر برثانيه)

  بر اساس رابطه استداللي  بر اساس رابطه تواني
۱۵/۹/۱۳۸۲  ۲۲/۸  ۴/۲  ۵۹/۲  
۱۹،۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ۱/۱۰  ۶۱/۲  ۸۱/۲  
۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ۹۷/۰  ۹۹/۰  ۱۰/۱  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ۷/۲۵  ۸۵/۳  ۰۸/۴  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ۵/۲۱  ۵۸/۳  ۸۰/۳  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ۷۵/۰  ۸۹/۰  ۹۹/۰  

  
 عيوقا يبرا يا لحظه واحد يها دروگرافيه نييتع

   يانتخاب
  کيژئومورفولوژ يا لحظه واحد دروگرافيه

 نييتع يبرا )۱۹۷۹( والدس و توربيا -گوئزيرودر
 را ريز معادالت کيژئومورفولوژ يا لحظه واحد دروگرافيه

  دادند: ارائه

)٨(                                    .     .   Ω
(V)     qP =  

)٩       (                 V-1)  (0.44LΩ(    ) .  R   .   tP=  
)١٠           (                                     q × t = 2  

 زمان اوج (ساعت)؛ tp (بر ساعت)؛ دبي اوج qp در روابط باال
LΩ  طول رودخانه با بيشترين رتبه در حوزه آبريز

، RB ،RA سرعت اوج جريان (متر بر ثانيه)؛ V(کيلومتر)؛ 
RL و نسبت طول  ترتيب نسبت انشعاب، نسبت مساحت به

  هستند.

 
 

 

  آبراهه طول  براههآ تعداد  براههآ رتبه
)Km(  

 آبراهه طول متوسط
)Km(  

 آبراهه باالدست زيآبخ مساحت
)Km2( 

 آبراهه باالدست زيآبخ مساحت متوسط
 )Km2(  

۱  ۶۶۸  ۰۳/۲۴۲  ۳۶/۰  ۹۶/۴۲  ۰۶/۰  
۲  ۱۳۷  ۲۵/۶۱  ۴۵/۰   ۸۲/۳۵  ۲۶/۰  
۳  ۳۳  ۱۰/۳۳  ۰۰/۱  ۰۱/۳۴  ۰۳/۱  
۴  ۸  ۸۷/۲۰  ۶۱/۲  ۶۴/۴۳  ۴۶/۵  
۵  ۱  ۲۳/۹  ۲۳/۹  ۱۱/۶۰  ۱۱/۶۰  

  مدت تداوم بارش مؤثر (ساعت)  متر) مقدار بارش مؤثر (ميلي  متر) مقدار بارش اوليه (ميلي  سيالبتاريخ 
۱۵/۹/۱۳۸۲  ۸/۱۳۴  ۵/۲  ۵/۵  
۱۹-۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ۶/۷۵  ۵۷/۸  ۵/۱۱  

۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ۵/۱۱  ۶/۰  ۷۵/۱  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ۷/۱۳۲  ۱۳  ۲۵/۱۷  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ۲/۴۶  ۸/۱۰  ۲۵/۹  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ۷۳/۵  ۳/۰  ۱  
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  کيماتيژئومورفوکل يا لحظه واحد دروگرافيه
 يها هيپا قبول با )۱۹۸۲( همکاران و توربيا -گوئزيرودر
 سرعت ک،يژئومورفولوژ يا لحظه واحد دروگرافيه ياصل
 از است، باران مدت و شدت از يتابع که را انيجر اوج

 درنظر روابط در را باران مدت و شدت و حذف روابط
 يا لحظه واحد دروگرافيه يتئور و گرفتند

 همکاران، و پور (حشمت دادند ارائه را کيماتيژئومورفوکل
 اوج يدب محاسبه براي ).۱۳۸۸ ،يلطف و قهرمان و ۱۳۸۱

  د:ش ارائه ريز معادالت مدل نيا در اوج زمان و
)١١(                                           Π   .  qp=1.971  
)١٢(                                          t = 0.2587Π  .   

qp ؛(برساعت) اوج يدب tp است. (ساعت) اوج زمان iП 
 مياقل از يتابع عنوان به که است کيماتيژئومورفوکل پارامتر
 نقش ه،زحو ژئومورفولوژي و ثر)ؤم بارش مدت و (شدت
 اي لحظه واحد دروگرافيه هاي يژگيو در ياساس

  د:يآ يم دست به ريز معادله از و داشته کيماتيژئومورفوکل

)۱۳(                                      Π =    .   .  .  . Ω .   
 ؛لومتر)ي(ک رتبه نيتر بزرگ با آبراهه طول LΩ رابطه نيا در
ir ؛برساعت) متر ي(سانت ثرؤم بارش شدت AΩ مساحت 

 Ωα و هورتون طول نسبت RL ؛لومترمربع)ي(ک زيآبر هزحو
1)( واحد با يجنبش موج پارامتر ⁄ S(m) /  است 
  ).۱۹۸۲ همکاران، و توربيا -گوئزي(رودر

  
  روسو يا لحظه واحد دروگرافيه

 از که يپارامتر دو يگاما مدل پارامترهاي )١٩٨٤( روسو
 برازش طريق از را بود، شده ارائه )١٩٥٤( نش يسو

 اي لحظه واحد آبنمود اوج زمان و دبي مقادير
 هاي نسبت از تابعي صورت  به گاما توزيع با ژئومورفولوژيك

 را (گاما) روسو اي لحظه واحد آبنمود تابع و معرفي هورتون
  :كرد ارائه زير صورت  به
)۱۴(                                  h( ) =    ( ) (   )   e     
)۱۵(                                  α = 3.29(    ) .  R  .    

)۱۶(                                    =  . (     .  ) .             
 ؛ساعت) (بر گاما اي لحظه واحد آبنمود لفهؤم h(t) آن در که
K ؛مقياس(ساعت) پارامتر α ؛شكل پارامتر RB  نسبت 

 پارامتر V ؛طول نسبت RL ؛مساحت نسبت RA ؛انشعاب
 آبراهه طول LΩ و )برثانيه (متر اوج سرعت ديناميكي
  است. (متر) حوزه رتبه باالترين

 واحد يها دروگرافيه از واحد دروگرافيه استخراج
  يا لحظه
 يها روش ساعته کي يا لحظه واحد آبنمود نکهيا از پس

 يرگبارها يبرا ساعت)، (بر زمان عکس حسب بر مختلف
 ابعاد در ساعت کي اندازه به بار کي شد. محاسبه يانتخاب

 انجام يريگ نيانگيم عمل و شد داده ريتاخ ها دروگرافيه
 ساعته کي واحد دروگرافيه ابعاد بيترت نيبد گرفت.

 ابعاد ).۱۳۷۷ ،يباقر ري(م آمد دست به يانتخاب عيوقا
 زمان عکس حسب بر آمده دست به واحد يها دروگرافيه

 بر واحد يها دروگرافيه ابعاد نييتع يبرا است. (برساعت)
  د:ش استفاده ريز معادله از هيثان بر مکعب متر حسب

)۱۷(                                             U( ) =  برحسب t زمان در واحد دروگرافيه يدب مقدار( )          .  .( )  
 مساحت A ؛مختلف هاي روش در )ساعت بر( زمان عکس
 مقدار U(t) ؛)متر( مازاد بارش ارتفاع Pe ؛)مترمربع( حوزه

   .)هيبرثان مترمکعب( t زمان در واحد دروگرافيه يدب
  
 SCS واحد دروگرافيه
 هاي حوزه در واحد دروگرافيه نييتع يها روش از يکي

 به موسوم کايآمر خاك حفاظت سازمان روش آمار بدون
 واحد يها دروگرافيه هيپا بر روش نيا است. SCS روش
 کا،يآمر زيآبر يها حوزه از ياديز تعداد در شده يريگ اندازه
 است شده ارائه اند، بوده الزم اطالعات و آمار يدارا که
 دروگرافيه نييتع يبرا روش نيا در .)۱۳۸۵ ،يفو(ص

 و اوج يدب به دنيرس زمان است يکاف يمصنوع واحد
 دروگرافيه نقاط مختصات شود. محاسبه اوج يدب مقدار
 شده هيته منظور نيدب که بعد بدون نمودار جدول از واحد
 دروگرافيه در موجود معادالت د.يآ يم دست به است،
  است: ريز قرار به بعد بدون واحد

)١٨(                                              = 2.083  .     

)١٩(                                                 t =   + t   

)٢٠(                                              =   . (   ) .       .   

)٢١(                                               D = 0.133t   
qp ؛ه)يثان بر (مترمکعب اوج يدب A حوزه مساحت 
 زمان tP ؛متر يسانت به ليس ارتفاع Q ؛مربع) لومتري(ک
 ؛(ساعت) رحوزهيتأخ زمان tL ؛(ساعت) اوج يدب به دنيرس
L ؛)(فوت ياصل رودخانه طول y حوزه متوسط بيش 
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 tc ؛نچ)ي(ا هزحو سطح در آب نگهداشت هينما S ؛(درصد)

 حل يبرا .ساعت حسب بر يبارندگ مدت D و تمرکز زمان
 محاسبه بعد بدون واحد دروگرافيه به مربوط معادالت

 يها يبررس به توجه با است. الزم ) t( حوزه تمرکز زمان
 يبرانسب روش نييتع و يبررس مورد حوزه در نيشيپ
 نيا از )،١٣٨٩ ،ي(سلطان تر مناسب روش عنوان به امزيليو

 بيترت نيا به .است شده استفاده حاضر پژوهش در روش
 مقدار شد. برآورد ساعت ٧/٣ معادل حوزه تمرکز زمان
 نقشه به توجه با زين حوزه سطح در آب نگهداشت هينما

CN ،نييتع از پس د.ش نييتع نچيا ۷۱/۵ معادل حوزه 
 مختلف، يها روش به يانتخاب عيوقا واحد آبنمود ابعاد

 يها روش يريکارگ هب با عيوقا يسطح انيجر آبنمود
 مقدار به توجه با نيهمچن مجموع، دروگرافيه و يريخأت

  آمد. دست به واقعه، هر مازاد بارش
  
  ها مدل ييکارا يابيارز
 از ياستخراج يآبنمودها ييکارا زانيم يبررس يبرا

 نيانگيم يآمار يها شاخص از ،پژوهش مورد يها روش
 نيانگيم مجذور و فيساتکل و نش بيضر ،ينسب يخطا

   شد: استفاده خطا مربعات
)۲۲(                                     RE =          × 100  

)۲۳(                                       MRE =   ∑ RE       

)۲۴(                                RMSE =  ∑ (       )        

)٢٥(                                NS = 1 − ∑ (       )     ∑ (        )       
 مقدار Xe ؛پارامتر شده مشاهده مقدار XO آن در که

 برآورد هر در ينسب يخطا RE ؛پارامتر شده محاسبه
 ينسب يخطا نيانگيم MRE ؛برآورد تعداد n ؛(درصد)
 بيضر NS ؛خطا مربعات نيانگيم مجذور RMSE ؛(درصد)

 Qei ؛ليس يدب شده مشاهده مقدار Qoi ؛فيساتکل ناش
 يها داده نيانگيم    Q و ليس يدب شده برآورد مقدار

 .است يدب ريمقاد از يا شماره n و ليس يدب شده مشاهده
 تر کينزد کي عدد به فيساتکل نش اريمع مقدار هرچه
 مقدار عالوه به است مدل شتريب ييکارا دهنده نشان باشد،

 يها دروگرافيه کامل يگنهماه دهنده نشان کي
 يساز هيشب نيبهتر نيهمچن است. يمحاسبات و يمشاهدات
و  RMSE از يتر کوچک مقدار که است يشرو به متعلق
MRE د.کن هئارا را  

  بحث و جينتا
 به يا محاسبه و يا مشاهده آبنمود و) -(الف ۲ شکل در

 شده آورده يانتخاب يرگبارها يبرا شده، اشاره يها روش
 با مقایسهدر  شده محاسبه يآبنمودها يابيارز يبرا است.

 نيانگيم يآمار شاخص از ابتدا يا مشاهده يآبنمودها
 حجم و اوج زمان اوج، يدب سهيمقا يبرا ينسب يخطا
 به رينظ سهيمقا يبرا سپس شد. استفاده يسطح انيجر
 بيضر از يا مشاهده و يبرآورد يآبنمودها مختصات رينظ

 شده استفاده خطا مربعات نيانگيم مجذور و فيساتکل نش
  ).۵ (جدول است

دهد که در برآورد دبي اوج هيدروگراف  نتايج نشان مي
، ٠٣/٣٩سيالب، روش ژئومورفولوژيک با درصد خطاي 

ها دارد. روش روسو  روش بهترين عملکرد را نسبت به ساير
 ٣٢/٣با اختالف کمي نسبت به روش ژئومورفولوژيک (

و  SCSهاي  گيرد و روش درصد) در رده دوم قرار مي
ژئومورفوکليماتيک بدون کارايي الزم در برآورد اين ويژگي 

هاي  ) در حوزه١٣٨٥هيدروگراف هستند. نتايج بهرامي (
پيران، پاطاق و کنگير مبني بر کارايي بسيار پايين روش 
ژئومورفوکليماتيک در برآورد اين مشخصه، مؤيد نتايج اين 

ي ها دهد که کارايي روش پژوهش است. نتايج نشان مي
هاي اوج بهتر از  ژئومورفولوژيک و روسو در برآورد دبي

هاي تا اوج سيالب است که با  ها در برآورد زمان کارايي آن
)، در حوزه آبخيز جنگ ١٣٨٨نتايج قهرمان و لطفي (

ها  هماهنگي دارد. در برآورد زمان تا اوج، هيچيک از روش
 اند. روش هاي مشاهداتي نداشته هماهنگي خوبي با داده

SCSهاي روسو و ژئومورفولوژيک در  ، در رتبه اول و روش
هاي دوم و سوم از نظر ميزان دقت در برآورد اين  رتبه

ويژگي هيدروگراف قرار دارند. روش ژئومورفوکليماتيک نيز 
ترين عملکرد را در اين شبيه سازي داشته است.  ضعيف

نتايج به دست آمده نشان از آن است که، در برآورد حجم 
اند. که با  ها عملکرد مناسبي داشته الب، تمامي روشسي

، GCIUH) مبني بر دقت باالي روش ١٩٩٥نتايج سورمن (
)، مبني بر کارايي ١٣٨٣نژاد روشن و همکاران ( حبيب

و قهرمان و لطفي  GCIUHو  GIUH هاي باالي روش
در  هاي مذکور، ) مبني بر کارايي باالي تمامي روش١٣٨٨(

 ، هماهنگي دارد. روش روسو بابرآورد اين مشخصه
ها،  درصد نسبت به ساير روش ٨٠/٧ميانگين خطاي 

برآورد بهتري از اين پارامتر داشته است. اين برتري در
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بيشتر وقايع انتخابي مشهود است. روش ژئومورفولوژيک با 
درصدي خطا نسبت به روش روسو در  ٢٥/٠اختالف کم 

در  SCSهاي ژئومورفوکليماتيک و  رده دوم و روش
هاي سوم و چهارم از نظر ميزان دقت در برآورد حجم  رده

در بيشتر وقايع برآورد  SCSگيرند. روش  سيالب قرار مي
ها داشته  ين مشخصه، نسبت به ساير روشتري از ا ضعيف

هاي  تک هيدروگراف است. مقايسه مقادير دبي تک
هاي  در هيدروگرافها  اي با مقادير دبي مانند آن محاسبه

هاي آماري، مؤيد  اي، در تمامي وقايع با شاخص مشاهده
 کارايي پاييني در برآورد اين ها اين روش آن است که

ژئومورفوکليماتيک، نسبت به ساير روش اند.  داشته ويژگي
ها کمترين کارايي را در برآورد شکل کامل  روش

هاي روسو و ژئومورفولوژيک  روشهيدروگراف داشته است. 
هاي اول  تقريبي مشابه در رده  طور  نيز با داشتن کارايي به

بيني شکل کامل  و دوم از نظر ميزان دقت در پيش
  گيرند. قرار مي  هيدروگراف

  

  

  
  ۱۵/۹/۱۳۸۲سيالب  -الف

 
۱۸/۱۰/۱۳۸۲ -۱۹سيالب  -ب  

 
  ٧/١/١٣٨٦-٩سيالب  -د

  
  ۱۳/۱/۱۳۸۶-۱۴ سيالب -ه

۲۴/۱۲/۱۳۸۵سيالب  -ج  
  ۷/۱۲/۱۳۸۸سيالب  -و  

 هاي مختلف در وقايع انتخابي هاي مشاهداتي و محاسباتي روش مقايسه هيدروگراف -٢شکل 
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  هاي مختلف براي رگبارهاي انتخابی مقادیر معیارهاي ارزیابی کارایی روش -5جدول 

  
  گيري  نتيجه

روش  گيري کرد که توان نتيجه در مجموع مي
نسبت مناسب  ژئومورفولوژيک و روسو با داشتن کارايي به

توانند  در آبخيز مورد مطالعه، ميدر برآورد دبي اوج 
هايي مناسب در برآورد مشخصه مذکور، در  عنوان روش به

 .مشابه فاقد آمار مورد استفاده شوندهاي   حوزه
در برآورد تمامي  SCSهاي ژئومورفوکليماتيک و  روش

جز حجم سيالب، کارايي ه مشخصات مورد بررسي، ب
ها، براي برآورد  پاييني داشتند. بنابراين، به کارگيري آن

هيدروگراف رواناب خروجي، براي شرايط مشابه حوزه 
بيشتر  مطالعات انجام آبخيز مورد بررسي در کشور، بدون

شود. نتايج به دست آمده نشان از آن است که  توصيه نمي
ها عملکرد مناسبي  در برآورد حجم سيالب، تمامي روش

سازي دقيقي از  ، شبيه١٢داشته و با درصد خطاي کمتر از 
توانند به عنوان  اند. بنابراين، مي مقادير واقعي داشته

هاي  حوزه مذکور، درهايي مناسب در برآورد مشخصه  روش
هاي  مشابه بدون آمار استفاده شوند. کارايي پايين روش

در برآورد دبي و زمان تا اوج و  SCSژئومورفوکليماتيک و 
هاي ژئومورفولوژيک و روسو در  شکل هيدروگراف و روش

برآورد زمان تا اوج و شکل هيدروگراف، در حوزه آبخيز 
بط دانست. دخالت توان به شرايط منطقه مرت منشاد را مي

انساني و ايجاد شرايط مسکوني و به دنبال آن تغيير در 

نش   رويداد  روش
  ساتکليف

مجذور مربعات 
  باقيماتده ها

خطاي نسبي زمان 
  تا اوج

خطاي نسبي دبي 
  اوج

خطاي نسبي حجم 
  جريان

 ژئومورفولوژيک

۱۵/۹/۱۳۸۲  ٨٠/٠-  ۳۱/۳  ٠٣/١  ٦٨/٢  ٥٠  
۱۹،۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ١٢/٥-  ۹۸/۶  ٤٧/٢٩  ٨٢/٣٩  ٥٤/٨٦  
۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ٣٩/٥-  ۷۱/۰  ٠٦/٢  ٧٩/١١٩  ٧٥  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ٧٦/١-  ۴۲/۸  ٤٧/١  ٠٢/٤٣  ٥٧/٩٣  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ٤١/٣-  ۸۸/۱۱  ٣٩/٠  ٨٩/٢  ٥٨/٨٩  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ٥٥/١-  ۴۳/۰  ٩١/١٣  ٩٨/٢٥  ٥/٦٢  

  ٠٥/٨  ٠٣/٣٩  ٢٠/٧٦  ۲۹/۵  -٠١/٣  -  ميانگين

  روسو

۱۵/۹/۱۳۸۲  ٩٨/٠  ٤٤/٢  ٢٥/٣١  ٣٧/٣  -٨٧/٠  
۱۹،۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ٢٠/٢٩  ٣٦/٤٠  ٠٨/٧٣  ٩٩/٦  -١٥/٥  
۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ٣٧/٢  ٤٦/١٣٤  ٦٧/٧٦  ٦٧/٠  -٠٥/٤  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ٢٣/٠  ٣١/٤٢  ٧١/٨٥  ٤٧/٨  -٨٠/١  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ٤٠/٣-  ۸۶/۱۱  ٢٤/٠  ٧٤/٢  ١٣/٧٨  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ٧٥/١٣  ٨٢/٣١  ٦٥  ٤٢/٠  -٩٠/١  

  ٨٠/٧  ٣٥/٤٢  ٣١/٦٨  ٣٠/٥  -٨٦/٢ -  ميانگين

  ژئومورفوکليماتيک

۱۵/۹/۱۳۸۲  ٨٦/٠-  ۳۷/۳  ٩٨/٠  ٦٣/٢  ١٣/٥٣  
۱۹،۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ١٢/٥-  ۹۷/۶  ٣٩/٣٠  ٩٩/٣٧  ٥/٨٧  
۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ٥٩/١٣-  ۰۷/۱  ٤٠/٢  ٢٤/٣٢٦  ٨٥  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ٧٣/١-  ۳۸/۸  ٩٩/١  ٣٢/٤٣  ٤٣/٩١  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ٣٤/٣-  ۷۸/۱۱  ٩٧/٠  ٥٠/١  ٥٨/٨٩  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ١٩/٦-  ۷۲/۰  ٧٦/١٣  ١٧/١٧٩  ٥/٨٢  

  ٤٢/٨  ٤٨/٩٨  ٥٢/٨١  ۳۸/۵  -١٤/٥  -  ميانگين

SCS  

۱۵/۹/۱۳۸۲  ١٣/١٢  ٩٧/٥  ١٣/٢٨  ٠١/٢  ٢٦/٠  
۱۹،۱۸/۱۰/۱۳۸۲  ٠٠/٢٤  ٧٩/٥٠  ٧٣/٥٦  ٧٧/٦  -٧٧/٤  
۲۴/۱۲/۱۳۸۵  ٣٩/٧  ٥٣/٢٦٣  ٣٣/٧٨  ٨٩/٠  -٨١/٧  
۹-۷/۱/۱۳۸۶  ٧٨/٩  ٥٢/٣٦  ٧١/٦٥  ٩٨/٨  -١٤/٢  
۱۴-۱۳/۱/۱۳۸۶  ٢٨/١٠  ٣٧/١٢  ٤٦/٦١  ٨٥/١١  -٣٩/٣  
۷/۱۲/۱۳۸۸  ١٢/٥  ٩٤/١٣٣  ٥/٧٢  ٦٣/٠  -٤٦/٤  

  ٤٥/١١  ٨٥/٨٣  ٤٨/٦٠  ١٩/٥  -٧٢/٣ -  ميانگين



  ... ژئومورفولوژيک، ژئومورفوکليماتيک، روسو و آبنمود واحد اي مقايسه آبنمود واحد لحظه                                                                  ١٠٦

 

وضعيت ژئومورفولوژيک حوزه، سبب تغيير در شکل 
هيدروگراف سيالب در منطقه شده است. بنابراين 

هايي که از خصوصيات ژئومورفولوژيک، در برآورد  روش
دليل  گيرند، به مشخصات هيدروگراف سيالب بهره مي

يجاد شده در شرايط ژئومورفولوژيک بکر حوزه، تغييرات ا
  کارايي بااليي نخواهند داشت.
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