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  چکيده
  

هاي کوهستاني  . در حوضهستيتر از باران بوده و معموالً به صورت مستقيم در توليد رواناب اثرگذار ن هيدرولوژي برف پيچيده
يابي دو پارامتر  ، به واسنجي و صحتيبررسدر اين  پس .استبرگيرنده بخش اصلي جريان كل در خروجي حوضه ذوب برف در

هاي کوهستاني ايران پرداخته  ترين حوضه عنوان يکي از مهمدرجه حرارت بحراني و ضريب درجه روز در حوضه آبريز کارون، به 
روز و درجه حرارت بحراني براي منطقه  . بهترين مقدار ضريب درجهانجام شد HEC-HMSافزار  سازي سيالب با نرم شد. شبيه

به  سلسيوسدرجه  ٥/٢روز و  سلسيوسمتر بر درجه  ميلي ٢/٣حوضه آبريز رودخانه كارون تا خروجي پل شالو به ترتيب برابر 
و ارزيابي مقادير به دست آمده بر اساس  يبررسهاي منتخب در اين  دست آمد. بررسي خصوصيات هيدروگراف سيل

 هاي آماري مجذور مربعات خطا و ضريب تبيين نشان داد که با واسنجي پارامتري درجه حرارت بحراني و ضريب درجه شاخص
سازي شده حاصل  اي و شبيه ثر بر رواناب حاصل از ذوب برف برازش خوبي بين هيدروگراف مشاهدههاي مؤ روز به عنوان پارامتر

ثر در ؤخير و تلفات اوليه به عنوان پارامترهاي مأزمان ت ،شده است. همچنين با در دست داشتن مقادير بهينه شماره منحني
در  HEC-HMSمدل  بااي و محاسباتي  اف مشاهدهتوان برازش دقيقي بين هيدروگر پيدايش رواناب مستقيم در حوضه مي

  د.کرسازي رواناب حاصل از ذوب برف و بارش در منطقه ايجاد  شبيه
  

  .HEC-HMSروز، هيدروگراف سيل، -درجه حرارت بحراني، ضريب درجه :ي كليديها واژه
  

. نگار سيل در حوضه آبريز کارون يند ذوب برف در تخمين آبآتعيين پارامترهاي اساسي در فر. ۱۳۹۵. ابراهيمي ك . وپرهمت جكارانديش ف.  ارجاع:
  .۱۴۲-۱۳۳: ۲۱مجله پژوهش آب ايران. 

 
 
 

                                                
  آب، دانشكده آب و خاک، دانشگاه زابل.استاديار گروه مهندسي  -١
  دانشيار پژوهکشده حفاظت خاک و آبخيزداري، تهران.-٢
  .دانشگاه تهرانپرديس کشاورزي و منابع طبيعي،  ،يو آبادان ياريآب يمهندسگروه  اريدانش -٣
   F.karandish@uoz.ac.irنويسنده مسئول:  *

  ١٨/٠٨/١٣٩٣: تاريخ پذيرش                                   ١٠/١٠/١٣٩٢ تاريخ دريافت:

 

mailto:F.karandish@uoz.ac.ir


 نگار سيل در حوضه آبريز کارون يند ذوب برف در تخمين آبآتعيين پارامترهاي اساسي در فر                                                            ١٣٤

  مقدمه
خشک دنيا، منابع آبي  در بسياري از مناطق خشک و نيمه

به دليل افزايش نياز در راستاي افزايش جمعيت و مصارف 
(بودهار و  استباالتر در صنايع و کشاورزي محدود 

در  يپ در يپهاي خشک  ). وقوع سال٢٠٠٩همکاران، 
اي (کودنک  بسياري از مناطق دنيا همچون نواحي مديترانه

ا در نتيجه ه ) و احتمال افزايش اين سال٢٠٠٧و همکاران، 
) نقش ٢٠٠٨تغيير اقليم در آينده (کبالوس و همکاران، 

مناطق کوهستاني را در توازن آب يک منطقه مشخص 
هاي  ). در حوضه٢٠٠٣د (خزايي و همکاران، کن مي

کوهستاني و مرتفع بخش عمده نزوالت آسماني به شکل 
ذوب و رواناب حاصل  ژهيو  برف بوده و هيدرولوژي برف، به

ک يبارش در باشد. وقوع  مي شتريبدر اين مناطق از برف 
العمل حوضه  نحوه عكسا برف، يصورت باران و به  منطقه

، زيرا کند ين مييرا تع هاي خروجي حوضه آبريز در سيالب
اي سرد تا  برف قبل از تبديل به رواناب به شكل ذخيره

). ٢٠٠٦ماند (اسالتر و کالرک،  ها در حوضه باقي مي مدت
انباشته در حوضه بر بيالن انرژي و آب اثرگذار  وجود برف

باشد. افزايش ضريب بازتاب امواج كوتاه رسيده به سطح  مي
توان از جمله  زمين و كاهش گرما در سطح زمين را مي

ثيرات دانست. شايان ذكر است كه برف تازه، داراي أاين ت
درصد بوده كه با ضريب بازتاب  ٨٠ضريب بازتابي بيش از 

  طور  بهدرصد)  ١٥شيده از گياه (ضريب بازتاب سطوح پو
هيدرولوژي برف  ).١٣٨٤كامل متفاوت است (پرهمت، 

تر از باران بوده و معموالً صورت مستقيم در توليد  پيچيده
هاي اصلي  لفهؤ. ذوب برف يكي از مستينرواناب اثرگذار 

ر مناطق زيادي از دنيا بوده و سيكل هيدرولوژي د
برگيرنده بخش اصلي جريان كل در بسياري از مناطق در

). در ١٩٧٧، و رنگو ١٩٨٩(ليوسلي،  استكوهستاني دنيا 
هاي کوهستاني و مرتفع که بخش عمده نزوالت  حوضه

، ذوب برف از جمله منابع اصلي استآسماني به شکل برف 
گرم سال بوده و پايش زماني  يها رواناب سطحي در فصل

هاي مناسب از  بيني انجام پيش سبباند تو و مکاني آن مي
 درنظرد. برآورد مقدار ذوب برف و شوشرايط آبي هر سال 

از  شهيآن در ميزان رواناب حوضه آبريز هم گرفتن
بوده است. در اين راستا برخي  ها يبررسمجهوالت 

هاي هيدرولوژيکي  اند تا با مدل تالش نموده گران پژوهش
آب معادل برف را ميزان عمق  SRM موجود همچون

  ).٢٠٠٦ند (کالرک و همکاران، کنسازي  شبيه

افزاهاي توانا در  يکي از نرم HEC-HMS افزار نرم
اثر ذوب  گرفتن درنظرسازي هيدروگراف سيل با  شبيه

 يها با هدف يايه پژوهشبرف بوده که کارايي آن در 
توان  ، ميها پژوهشاست. از جمله اين  شدهمتفاوت بررسي 

نقش خصوصيات بارش در پيدايش سيل  به بررسي
هاي  ثير حوضچهأ)، بررسي ت٢٠٠٤(ماسکي و همکاران، 

خيري در دبي اوج هيدروگراف (امرسون و همکاران، أت
گيري براي تخمين  )، تهيه سيستم پشتيبان تصميم٢٠٠٣

هدررفت آب ناشي از تبخير از سطح حوضه (موگز و 
رش رادار در هاي با ) و بررسي نقش داده٢٠٠٣همکاران، 

سازي هيدروگراف سيل در مقايسه با  افزايش دقت شبيه
) اشاره ٢٠٠٤اي بارش (نيري و همکاران،  هاي نقطه داده
  .دکر

پارامترهاي درجه حرارت بحراني و ضريب درجه روز، از 
ثر در برآورد رواناب حاصل از ؤهاي م لفهؤترين م جمله مهم

ذوب برف بوده که تعيين مقدار آن در هر منطقه بايد به 
. آگاهي از مقدار اين دو پارامتر، گانه انجام شودجداصورت 
در راستاي پايش زماني و مکاني رواناب  ياديزکمک 

با د. کرحاصل از ذوب برف در مناطق کوهستاني خواهد 
کارون به عنوان يکي از حوضه آبريز  توجه به مهم بودن

، به يبررسهاي کوهستاني ايران، در اين  ترين حوضه بزرگ
تعيين پارامترهاي درجه حرارت بحراني و ضريب درجه 

براي اين منطقه  HEC-HMS روز با استفاده از مدل
، پس از واسنجي يبررسدر اين  پسپرداخته شده است. 

درجه پارامترهاي حوضه، به واسنجي پارامترهاي ضريب 
  HEC-HMSافزار روز و درجه حرارت بحراني با نرم

  پرداخته شد.
  

  ها مواد و روش
  منطقه مطالعاتي

بخشي از حوضه آبريز كارون در  يبررسمنطقه مورد 
و  ، در داخل ارتفاعات زاگرس ميانيغربي ايران جنوب

 ٣٧ دقيقه و ٢٣درجه و  ٥٠محدود به مختصات جغرافيايي
ثانيه طول شرقي و  ٢٩دقيقه و  ٥٤ درجه و ٥١ثانيه تا 

 ٣٢ درجه و ٣١ثانيه تا   ٤٠/٥٠دقيقه و  ١٦درجه و  ٣٠
). منشأ ١(شکل  استثانيه عرض شمالي  ٣/١٨دقيقه و 

عمده بارندگي در حوضه مورد نظر جريان هواي مرطوبي 
است كه به همراه مراكز كم فشار مهاجر از سمت مديترانه، 

لي و درياي سياه به فارس، درياي سرخ، اطلس شما خليج
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رسد. پديده برف در مناطق مرتفع شرقي مياني  منطقه مي
حوضه حدود نيمي از بارش را به خود اختصاص داده و 
بنابراين در هيدروكليماتولوژي منطقه اثرات تلفيقي برف و 

درصد بارش در  ٩٦باران نيازمند توجه ويژه است. حدود 

حداكثر بارش  و استارديبهشت  تاهاي آبان  فاصله ماه
دهد  هاي بهمن يا اسفند رخ مي در يكي از ماه شتريب

  ).١٣٨٤(پرهمت، 

  

  
  ها (ب) موقعيت محدوده مطالعاتي (الف) و زيرحوضه -١شکل 

  

  HEC-HMS هاي مدل تعيين ورودي
در  ٨٥هاي  با استفاده از مدل رقومي ارتفاع رادار با پيکسل

، مدل HEC-Geo HMS متر و کاربرد برنامه جانبي ٨٥
 GISحوضه و خصوصيات فيزيوگرافي آن در محيط

باران  نقشه هم ب). -١ شد (شکل گرفته درنظر پردازش و
و مقدار بارش متوسط در کل تهيه روش کريجينگ با 

برآورد شد. همچنين با استفاده از اطالعات منطقه 
ياسوج و چلگرد،  يها ستگاهثبات در اي ينگارها باران

ساعته با فاصله زماني يك  ٧٢و  ٤٨ بعد يب يها هيتوگراف
مدل، با واسنجي  يضمن اجرا. به دست آمدساعته 

خير و تلفات اوليه از أپارامترهاي شماره منحني، زمان ت
هاي بدون برف، اختالف بين  سيالبحوضه با استفاده از 

اي و محاسباتي به حداقل رسيد.  هاي مشاهده هيدروگراف
معيار ارزيابي سه خصوصيت اصلي هيدروگراف شامل: دبي 

اي، عمق متوسط سيل و زمان رسيدن  حداکثر لحظه
گرفته شد. پس از واسنجي  درنظرهيدروگراف به نقطه اوج 

اي ذوب برف بر خصوصيات حوضه، به واسنجي پارامتره
که در آن سطح  ١٣٧٦اسفند  ٢٨تا  ٢٦ رخداداساس 

شده بود، پرداخته شد. در  دهوسيعي از حوضه از برف پوشي
 ١٣٧٧سنجي مدل بر اساس سيل فروردين  نهايت صحت

  .انجام شد

  رواناب حاصل از ذوب برف سازي شبيه
سازي رواناب حاصل از ذوب برف، نياز به ورود  شبيه يبرا

در  جمله عمق آب معادل برف هايي از دادهمجموعه 
بارش منتخب،  رخدادسطوح ارتفاعي مختلف و در شروع 

مساحت هر يك از سطوح ارتفاعي مورد نظر، متوسط 
درجه حرارت روزانه در اين سطوح و الگوي ذوب برف در 

. بدين منظور، ابتدا بر اساس مدل رقومي استمنطقه 
متري  ١٠٠ارتفاعي  منطقه، نقشه هيپسومتريک با فواصل

ها محاسبه شد. سپس با روابط ارتفاع  تعيين و مساحت آن
هاي همدما و مقادير  و دما در منطقه مطالعاتي، نقشه

متوسط دماي روزانه در هر يک از باندهاي ارتفاعي و دماي 
ترين نقطه هر زيرحوضه تعيين و  متوسط روزانه در پايين

  .شدوارد مدل 
 ٢٨تا  ٢٦استفاده از روابط دما و ارتفاع در روزهاي  با

، مقدار متوسط نرخ كاهش حرارت در منطقه ١٣٧٦اسفند 
درجه در هر کيلومتر به دست آمد. الگوي سه  -٥/٥برابر با 

ساعته توزيع حرارت نيز با استفاده از اطالعات دما در 
کدام از  هر يترين ايستگاه سينوپتيك به خروج نزديك

هاي ايذه،  بدين منظور از ايستگاه تهيه شد. ها رحوضهيز
كرد، عدل، امام قيص، لردگان، عدالت و كوهرنگ، شهر
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ياسوج استفاده شد. با استفاده از اين الگوها، الگوي بدون 
  .بعد حرارت در هر ايستگاه به دست آمد

  
  حرارت بحراني و ضريب درجه روز درجه

برف، به واسنجي و  سازي رواناب حاصل از ذوب شبيه يبرا
يابي دو پارامتر مهم درجه حرارت بحراني و ضريب  صحت

رت بحراني درجه روز در منطقه پرداخته شد. درجه حرا
 يا باران يا برف) و تعيين محدودهبراي تعيين نوع بارش (

نشان داد رود. بررسي منابع مختلف  كار مي هريزش برف ب
 سلسيوس محدوده اين پارامتر بين صفر تا سه درجه

، مقدار آن را SRM توصيه شده است. مدل هيدرولوژيكي
پيشنهاد كرده است (رنگو و  سلسيوسدرجه  ٧٥/٠برابر 

پارامتر مذکور با فرض  پژوهش). در اين ١٩٩٨مارتينک، 
گرفته و سپس با  درنظر سلسيوسدرجه  ٧٥/٠اوليه 

  .واسنجي مقدار آن تعيين شد
طول فصل ذوب برف معمول در   طور  بهدرجه روز  ضريب

كند و به تدريج از اوايل فصل ذوب برف به سمت  تغيير مي
). مقدار ١٩٩٨يابد (رنگو و مارتينک،  افزايش مي آنپايان 

) به ١٩٩٨مارتينک ( واين پارامتر بر اساس توصيه رنگو 
 سلسيوسمتر بر درجه  ميلي ٢/٣عنوان فرض اوليه برابر 

  .گرفته و سپس واسنجي شد درنظر
  

   SWE روزانه ذوب برف و تعيين سباتمحا
ل فقدان ي، به دليکه در منطقه مطالعات يياز آنجا

عمق  يبرا يکاف يا ، آمار مشاهدهيسنج برف يها ستگاهيا
ل با يس يساز هيبازه شب ي) در ابتداSWEآب معادل برف (

ر ين پژوهش، مقاديوجود ندارد، لذا در ا HEC-HMSمدل 
SWE  بر اساس آمار  يارتفاع يها ک از محدودهيدر هر

به منطقه  يسنج برف يها ستگاهين ايتر کيموجود در نزد
رابطه عمق آب  ن منظور، ابتدايبدمحاسبه شد.  يمطالعات

ها  ستگاهين ايبر اساس آمار وجود در امعادل برف و ارتفاع 
با  . سپس با محاسبه مقادير روزانه ذوب برفبه دست آمد

معادل برف در هر يک از ، ميزان عمق آب )١(رابطه 
 هب يمورد بررس يها در شروع سيالب يارتفاع يها محدوده

  ).١٩٩٨(رنگو و مارتينک،  دست آمد 
)١                             (            ).( bTTaM −= 

 T، )متر ميلي(در آن عمق آب حاصل از ذوب برف  كه
درجه  Tb)، سلسيوسدرجه حرارت متوسط روزانه (درجه 

 سبب) كه دماي بيشتر از آن سلسيوسحرارت پايه (درجه 
متر بر درجه  ميلي(روز -ضريب درجهشود و  ذوب برف مي

 ودهدر حدفاصل محد فقط. ذوب برف است )سلسيوس
اي كه در آن عمق آب معادل برف و دما  خط برف و منطقه

ابتدا، محدوده مستعد  پس دهد. ، رخ مياستبرابر صفر 
ريزش برف در هر يک از روزهاي مورد بررسي تعيين و 

  .انجام شدبرف  بسپس محاسبات ذو
  

  و بحث نتايج
 ١٠٠هاي ارتفاعي  نقشه هيپسومتريک با محدوده بررسي

متري نشان داد که محدوده ارتفاعي در منطقه مطالعاتي 
ن ). همچني٢(شکل  استمتر  ٤٤١٥تا  ٦٩٣در حدفاصل 

درصد از کل منطقه  ٢٢، ر اساس منحني فراوني مساحتب
 ٧٠متر،  ٢٠٠٠تا  ٦٩٣مطالعاتي در محدوده ارتفاعي 

 فقطمتر و  ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠درصد در محدوده ارتفاعي 
قرار متر  ٣٠٠٠هشت درصد در محدوده ارتفاعي باالتر از 

  ).٢(شکل  دارد

  
  متري در نقشه هيپسومتريک منطقه مطالعاتي ١٠٠هاي ارتفاعي  ارتفاع رادار و مساحت محدوده مدل رقومي -٢شکل 
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هاي  رابطه عمق آب معادل برف و ارتفاع در ايستگاه
اسفند  ١٨سنجي موجود در منطقه مطالعاتي در روز  برف

نشان  ٣درصد در شکل  ٩٢ي با ضريب همبستگ ١٣٧٦
از مناسب  نشان. باال بودن ضريب همبستگي داده شد

بودن مقادير ارتفاع به عنوان يک متغير کمکي در تعيين 
  .استگستره برف انباشته در طول دوره محاسبات 

روزهاي مورد بررسي در جدول در روابط دما و ارتفاع نيز 
تمام روزهاي  درهمبستگي  هاي خالصه شد. ضريب ١

درصد بوده و ميزان مجذور  ٩٥مورد بررسي بيشتر از 
 سلسيوسها کمتر از يک درجه  مجموع مربعات خطا در آن

درنظر روابط  خوباز دقت  نشانکه اين نتيجه،  است
  .استشده در منطقه مطالعاتي  گرفته

  

  
بر  ٧٦اسفند  ١٨رابطه عمق آب معادل برف در روز  -٣شکل 

  هاي برف سنجي موجود در منطقه مطالعاتياساس ايستگاه 
  

  
١٣٧٦اسفند  ٢٨تا  ١٨روابط دما و ارتفاع در روزهاي  -١جدول   

RMSE (oC) Rدما و ارتفاع رابطه ٢  تاريخ 
٣٠/٠  ٩٨/٠  T* = (- ٠٠٥٤/٠ ) * (H) + ٢٦٢/١٤ ١٣٧٦اسفند  ١٨   
٣٢/٠  ٩٧/٠  T = (- ٠٠٦٤/٠ ) * (H) + ١٩١/١٥ ١٣٧٦اسفند  ١٩   
٣٦/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٧٣/٠ ) * (H) + ٥٦٨/١٧ ١٣٧٦اسفند  ٢٠   
٤٠/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٦٨/٠ ) * (H) + ٤٠٠/١٨ ١٣٧٦اسفند  ٢١   
٤٤/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٦٦/٠ ) * (H) + ٩٣٦/١٩ ١٣٧٦اسفند  ٢٢   
٤٦/٠  ٩٨/٠  T = (- ٠٠٦٣/٠ ) * (H) + ٣٠٠/٢٠ ١٣٧٦اسفند  ٢٣   
٣٩/٠  ٩٧/٠  T = (- ٠٠٥٥/٠ ) * (H) + ٣٢٩/١٧ ١٣٧٦اسفند  ٢٤   
٤٢/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٦٣/٠ ) * (H) + ٨٣٣/١٨ ١٣٧٦اسفند  ٢٥   
٤٤/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٥١/٠ ) * (H) + ٧٧١/١٨ ١٣٧٦اسفند  ٢٦   
٥٠/٠  ٩٦/٠  T = (- ٠٠٥٢/٠ ) * (H) + ٧٣٦/٢٠ ١٣٧٦اسفند  ٢٧   
٣٢/٠  ٩٧/٠  T = (- ٠٠٤٧/٠ ) * (H) + ١٨١/١٤ ١٣٧٦اسفند  ٢٨   

 

با در دست داشتن روابط دما و ارتفاع و رابطه عمق آب 
)، ١٣٧٦اسفند ١٨معادل برف در شروع محاسبات (

اسفند  ٢٥ تا ١٨ روزهاي درمحدوده ارتفاعي ذوب برف 
محاسبات ذوب روزانه برف  ).٤دست آمد (شکل  ه ب ١٣٧٦

هاي ذوب برف و مقادير عمق آب  با استفاده از محدوده
. انجام شدمتري  ١٠٠هاي ارتفاعي  محدودهمعادل برف در 

اين روند به صورت روزانه تکرار و در نهايت مقدار عمق آب 
هاي  در محدوه ١٣٧٦اسفند  ٢٦معادل برف در شروع روز 

متري به عنوان ورودي مدل تعيين شد.  ١٠٠ارتفاعي 
 ٢٦تا  ١٩و ذوب برف در حدفاصل روزهاي  SWEمقادير 
ه ئب ارا -٥الف و  -٥هاي  کلش به ترتيب در ٧٦اسفند 

  .شده است
آيد، مقدار ذوب برف در برخي  برمي ٥گونه از شکل  همان

هاي ارتفاعي معادل صفر بوده و در اين  از محدوده

ها، تغييري در محدوده برف انباشته رخ نداده  محدوده
له در ارتفاعات باالتر بيشتر محسوس است ئاست. اين مس

تر بودن دما در ارتفاعات  پايين توان به آن را مي دليلکه 
باالتر و عدم رسيدن آن به حد دماي بحراني براي شروع 

د. باالتر بودن مقادير ذوب برف در دا نسبتذوب برف 
برخي روزها و کاهش مقادير برف انباشته در اين روزها 

کند. همچنين  را تأييد مي ٤نتايج به دست آمده در شکل 
منطقه مطالعاتي در محدوده  زيادي ازنظر به اينکه بخش 

توان ادعا  )، مي٢متر است (شکل  ٢٠٠٠ارتفاعي باالتر از 
از بارش در منطقه مطالعاتي به شکل  زياديکه بخش  کرد

که نتايج مربوط به محاسبات عمق آب معادل  استبرف 
 ،برف و گستره برف انباشته در روزهاي مورد بررسي نيز

  ).٦و  ٥هاي  کند (شکل اين نتيجه را تأييد مي
شده در  درنظر گرفتهالف گستره برف انباشته  -٦شکل 
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ب مقدار عمق آب معادل برف را  -٦و شکل  GISمحيط 
) نشان ١٣٧٦اسفند  ٢٦در شروع رخداد مورد بررسي (

 ٢٦گوياي اين واقعيت است که در روز  ٦دهد. شکل  مي
برف محدود به ارتفاعات باالتر احتمال وقوع  ١٣٧٦اسفند 

 ١٨متر بوده و احتمال ذوب آن نيز برخالف روز  ٢٠٠٠از 
تا ارتفاع باالتري وجود دارد. بررسي دماي  ١٣٧٦اسفند 

دست آمده را به  ه روزانه منطقه مطالعاتي صحت نتايج ب
قادر به  HEC-HMSرساند. نظر به اينکه مدل  اثبات مي

 ،استمدت وقوع سيل  درمحاسبه ذوب روزانه برف در 
 ٢٨تا  ٢٦روزهاي  دربرف  محاسبات عمق آب معادل پس

آن در ميزان رواناب خروجي  درنظر گرفتنو  ١٣٧٦اسفند 
به عهده مدل گذاشته و ميزان عمق آب معادل برف در روز 

به عنوان ورودي مدل استفاده شده  ١٣٧٦اسفند  ٢٦
   است.

  

 
  ١٣٧٦اسفند  ٢٥تا  ١٨محدوده ذوب برف در روزهاي  -٤شکل 
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  اسفند ٢٦تا  ١٨) (ب) در روزهاي SM) (الف) و ذوب برف (SWE( مقادير عمق آب معادل برف -٥شکل 
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 ٢٨تا  ٢٦متري (ب) در شروع رخداد  ١٠٠هاي ارتفاعي  گستره برف انباشته (الف) و مقدار عمق آب معادل برف در محدوده -٦شکل 

  ١٣٧٦اسفند 
  

قبل از تعيين پارامترهاي ذوب برف در منطقه مطالعاتي، 
يکبار مدل بر اساس دو هيدروگراف سيل بدون واقعه برف 

 انجاميابي  در منطقه اجرا و بر اساس سيالب ديگري صحت
ثير پارامترهاي حوضه بر ميزان أان ت. بررسي همزمشد

واسنجي  هنگامتغييرات خصوصيات هيدروگراف سيل 
 سببنشان داد که در مجموع افزايش شماره منحني 

اي و عمق متوسط سيل و  افزايش دبي حداکثر لحظه
کاهش آن منتج به کاهش خصوصيات مذکور شده است. 

ثير أت در حالي است که افزايش و يا کاهش تلفات اوليه اين

اي و عمق متوسط سيل  معکوس در دبي حداکثر لحظه
توان چنين نتيجه گرفت که  داشته است. بنابراين مي

چه شماره منحني بيشتر و تلفات اوليه کمتر باشد، هر
اي بيشتر  ميزان عمق متوسط سيل و دبي حداکثر لحظه

ثير زمان أدليلي بر صحت محاسبات است. ت خواهد شد که
است و با  مهمخير بر زمان بروز نقطه اوج هيدروگراف أت

خير لحظه بروز نقطه اوج هيدروگراف زودتر أکاهش زمان ت
د. مقادير واسنجي شده پارامترهاي حوضه در ده مي رخ

  .ه شدئارا ٢جدول 
  

  مقادير واسنجي شده خصوصيات منتخب حوضه -٢جدول 
  (دقيقه) خيرأزمان ت  متر) (ميلي تلفات اوليه شماره منحني نام زيرحوضه
٠٢/٥ ۴۲/۸۳ دزک آباد  ١٥٥ 
٢/٨  ۱/۸۶  سولکان  ١٢/٥٧١  
٦٥/١٠  ۹۱  ارمند  ١٢/٥٧١  
٥/١٣ ۲/۸۸  کتا  - 

٩٦/١٣  ۱/۷۹  پاطاوه  ١/٥٦٠  
١١/٢٠٠ ١٧  ۷۹  بارز  

١٢/٥٠٠ ١٢ ۶/۷۶  مرغک  
٥/١٣  ۷۹ پل شالو  ٢١٠ 

  
يابي پارامترهاي حوضه بر اساس  پس از واسنجي و صحت

اي، به واسنجي پارامترهاي ذوب  هاي مشاهده هيدروگراف
برف شامل درجه حرارت بحراني و ضريب درجه روز 

اسفند  ٢٨تا  ٢٦منظور، هيدروگراف  پرداخته شد. بدين
هاي واقع شده در  ترين سيالب به عنوان يکي از مهم ١٣٧٦

حوضه کارون که در آن بخش وسيعي از ارتفاعات باالتر از 

متر در منطقه مطالعاتي پوشيده از برف بود،  ٢٠٠٠
 سلسيوسدرجه  ۷۵/۰ . ابتدا از مقادير اوليهشداستفاده 

براي ضريب درجه روز  ۱/۳ براي درجه حرارت بحراني و
رت نتايج مربوط به واسنجي درجه حرا د.استفاده ش

بحراني در تغيير مقادير سه خصوصيت اصلي هيدروگراف 
ها در منطقه  هاي خروجي در هر يک از زيرحوضه سيالب
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ه شده است. اين نتايج ئارا ٣و جدول  ٧مطالعاتي در شکل 
هاي سولکان، کتا، بارز،  دهد که در زيرحوضه نشان مي

ثير را به ترتيب أشالو، بيشترين و کمترين ت مرغک و پل
خير داشت. افزايش ميزان أدبي حداکثر سيل و زمان تروي 

درجه  ٥/٢به  ٥/٠ضريب درجه حرارت بحراني از 
کاهش دبي اوج هيدروگراف و افزايش  سبب، سلسيوس

زمان رسيدن هيدروگراف به اوج شد. اين نتيجه در حوضه 
. افزايش درجه حرارت بحراني شود يمشاهده مپاطاوه نيز 

وب برف و باقيمانده برف انباشته به تاخير انداختن ذ سبب
د. به اين شو تري در سطح حوضه مي در بازه زماني طوالني

مستقيم در دبي خروجي از حوضه ترتيب، سهم رواناب غير
کاهش يافته و در نهايت، منتج به کاهش دبي اوج 

د. با اين وجود نتايج نشان داد که شو هيدروگراف سيل مي

نه الزم براي افزايش دبي افزايش درجه حرارت بحراني زمي
ده است. کراوج هيدروگراف در زيرحوضه ارمند را فراهم 

د. زيرحوضه دا نسبتتوان به مساحت  له را ميئاين مس
 ٢٦کيلومترمربع، حدود  ٦٣٤٧ارمند با سطحي معادل 

درصد از سطح حوضه را به خود اختصاص داده و به طور 
ير تر از سا برابر وسيع ١٦تا  ٦/١متوسط، بين 

. افزايش استهاي موجود در منطقه مطالعاتي  زيرحوضه
 ومساحت زمينه الزم براي افزايش دبي حاصل از رواناب 

ده است. همچنين نظر به اينکه عمق کرذوب برف را فراهم 
گيري نداشته است، اين نتيجه  متوسط سيل تغيير چشم

سرعت خروج سيل از منطقه را افزايش داده و زمينه الزم 
  .ده استکرخير را فراهم أکاهش زمان تبراي 

  

بعد از واسنجي پارامترهاي ذوب برف ٧٦اسفند  ٢٨تا  ٢٦پارامترهاي هيدروگراف سيل  -٧شکل   
 

١٣٧٦ اسفند ٢٨تا  ٢٦متوسط تغييرات خصوصيات هيدروگراف سيل  -٣جدول   
 ايستگاه هيدرومتري دزک آباد سولکان ارمند کتا پاطاوه بارز مرغک پل شالو

 )%سازي شده ( متوسط تغييرات دبي شبيه -٧/٤* -٩/١٧ ٧/١ -٤/٤ -٧/٣ ٤/٣ -٤/١ -٤/٣٣
١٣  ٤٨  ٢٤  ١٠٠  ٢٦  ٣٣٠  ۲  ١٦  RMSE (m3)  

٩٥/٠  ٩٩/٠  ٩٩/٠  ٩٥/٠  ٩٧/٠  ٩٥/٠  ٩٨/٠  ٩٢/٠  R۲ 

سازي شده  متوسط تغييرات عمق شبيه ٥/٢ -٢/١٤ ٨/١٣ -٦/٢ ٥/١٢ ٥/٣ -٣٥/٠ -٨/١٩
)%( ٨/٠  ٣/٠  ٨/٠  ٤/١  ٦٤/٠  ٥/٢  ٥  ٢/٠  RMSE (mm)  

٩٩/٠  ٩٨/٠  ٩٧/٠  ٩٦/٠  ٩٩/٠  ٩٠/٠  ٩٢/٠  ٩٩/٠  R۲ 

 )%متوسط تغييرات زمان اوج هيدروگراف ( ١/٢٥ ٦٩/٠ -١/٢١ ٢/١ ٢/٩ -٢/١ ٧٤/٠ ٤/١٦

۰۷/۱  ٠٤/٠  ٥/٢  ٢٢/٠  ٢٥/١  ٠٥/١  ٤  ٨٣/١  RMSE (hr)  

٥٧/٠  ٩٩/٠  ٨٩/٠  ٥٦/٠  ٨٦/٠  ٥/٠  ٨٢/٠  ٦٣/٠  R۲ 
  است.بعد از واسنجي آن مقدار مثبت افزايش و مقدار منفي نشان دهنده کاهش پارامتر  *

  

سازي  اي و شبيه خصوصيات هيدروگراف مشاهده ٤جدول 
قبل و بعد از واسنجي  ١٣٧٦اسفند  ٢٨تا  ٢٦شده سيالب 

دهد. ارزيابي نتايج مدل  درجه حرارت بحراني را نشان مي
نشان داد که  R2 و RMSE هاي ارزيابي بر اساس شاخص

اختالف خصوصيات مورد نظر در دو هيدروگراف 
سازي شده در هر سه خصوصيت بسيار  اي و شبيه مشاهده

پرهمت  ياز سوکه  يبررسبوده است. بر اساس  يکم
) در حوضه خرسان، که بخشي از حوضه کارون ١٣٨١(

شده است، مقدار درجه حرارت بحراني بر  ، انجاماست
) برابر ١٩٨٨رنگو و مارتينک، ( SRM اساس توصيه مدل

گرفته شده است. در اين  درنظر سلسيوسدرجه  ٧٥/٠با 
، ضمن واسنجي اين پارامتر مشخص شد که مقادير يبررس
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اي و عمق متوسط سيل در نهايت، به  دبي حداکثر لحظه
درصد نسبت به  ٩/١٤و  ٧/١٤ترتيب با اختالف 
که  سازي شده است. در حالي اي شبيه هيدروگراف مشاهده

به ترتيب برابر  ن پژوهشيااين اختالف در خروجي حوضه 
هاي  . همچنين بررسي شاخصاستدرصد  ٤/٣و  ٥/٤

از آن است که اين اختالف بين  نشان R2 و RMSE آماري

سازي شده سيالب با درجه  اي و شبيه مقادير مشاهده
 پس. است کم سلسيوسدرجه  ٥/٢ ت بحرانيحرار
شده درجه حرارت  که مقدار واسنجيان کرد يبتوان  مي

) براي حوضه آبريز کارون سلسيوسدرجه  ٥/٢بحراني (
ديگر  يها يبرستر از ساير مقادير گزارش شده در  مناسب

  .است
  

  در خروجي حوضه قبل و پس از واسنجي پارامترهاي برف ٧٦اسفند  ٢٨تا  ٢٦ سيل مقايسه خصوصيات هيدروگراف -٤جدول 
 زمان رسيدن هيدروگراف به اوج عمق متوسط سيل اي دبي حداکثر لحظه پارامترهاي حوضه

 ٠٢:٥٠ساعت  ١٩٩٨مارس  ١٩ ٥/٣٢ ٥٦٠٠ قبل از واسنجي

RMSE ٧٥/٢  ٦/٠  ٦٣٠  
R٥٣/٠  ٩٠/٠  ٧٠/٠ ٢  

 ٠٥:٠٤ساعت  ١٩٩٨مارس  ١٩ ٧/٣١ ٥٩٨٠ بعد از واسنجي

RMSE ٠٧/١  ٢/٠  ٣٣٠  
R٧٣/٠  ٩٩/٠  ٩٢/٠ ٢  
       

پس از تعيين مقدار بهينه درجه حرارت بحراني، در ادامه 
روز نيز واسنجي شد. مقدار اين پارامتر در -ضريب درجه

 سلسيوسمتر بر درجه  ميلي ٢/٣ پيش فرض اوليه برابر با
تعريف شد. محدوده اين پارامتر در منطقه مطالعاتي  روز

متر بر درجه  ميلي ٢/٣در منابع مختلف بين سه تا 
روز تعريف شده است. نتايج به دست آمده با  سلسيوس

اجراي مدل به ازاي مقادير متفاوت ضريب درجه روز نشان 
ثير چنداني روي نتايج أداد كه تغيير مقدار اين پارامتر ت

براي آن، بسيار  ٢/٣و مقدارپيش فرض  حاصل نداشته
بررسي صحت  يبرا .استمقادير  تر از ساير مناسب

پارامترهاي واسنجي شده، سيالب ديگري که تحت بارش 
 ١٤تا  ٩در فاصله زماني  ١٣٧٧فروردين سال  ١٠تا  ٩

، با بوددر خروجي پل شالو مشاهده شده  ١٣٧٧فروردين 
سازي شد.  شبيه استفاده از پارامترهاي واسنجي شده،

سازي شده با استفاده  اي و شبيه هيدروگراف سيل مشاهده
و خصوصيات  ٩در شکل  HEC-HMS از مدل

ه شده ئارا ٥هاي به دست آمده در جدول  هيدروگراف

است. بر اساس اين جدول، مشخص است که اختالف 
اي در  سازي شده و مشاهده خصوصيات هيدروگراف شبيه

. به اين ترتيب، مقادير استدرصد  ٥هر سه مورد کمتر از 
واسنجي شده پارامترهاي درجه حرارت بحراني و ضريب 

توان در  درجه روز در منطقه مطالعاتي مقبول بوده و مي
  د.نيز از آن استفاده کر ها پژوهشساير 

  

  
شده واقعه  يساز و شبيه يا هيدروگراف مشاهده -٩شکل 

  ١٣٧٧فروردين 

  
  ٧٧شده در سيالب فروردين  يساز اي و شبيه خصوصيات هيدروگراف مشاهده -٥جدول 

 زمان رسيدن هيدروگراف به اوج متر) يليعمق متوسط سيل (م ه)ي(مترمکعب در ثاناي  دبي حداکثر لحظه دروگرافيات هيخصوص

 ٧٧ن يفرورد ١٠ ٢٥ ٤٧٣٦ يا مشاهده

 ٧٧ن يفرورد ١٠  ٩/٢٣  ٤٥٣٠ شده يساز هيشب

RMSE ١/١  ٢٠٦  -  
R٩٤/٠ ٩٥/٠ ٢ - 
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  گيري تيجهن
نظر به اهميت تعيين پارامترهاي ذوب برف در مناطق 

سيالب  سازي چند ، ضمن شبيهين بررسياکوهستاني، در 
درجه  روز و-مهم در حوضه کارون مقادير ضريب درجه

كارون تا   بحراني براي منطقه حوضه آبريز رودخانهحرارت 
خروجي پل شالو واسنجي و صحت يابي شده و به ترتيب 

درجه  ٥/٢روز و  سلسيوسمتر بر درجه  ميلي ٢/٣برابر 
دست آمد. بررسي خصوصيات هيدروگراف   به سلسيوس

در خروجي منطقه  يبررسهاي منتخب در اين  سيل
مطالعاتي (پل شالو) و ارزيابي مقادير به دست آمده بر 

نشان داد که با  R2 و RMSE هاي آماري اساس شاخص
-واسنجي پارامتري درجه حرارت بحراني و ضريب درجه

هاي مؤثر بر رواناب حاصل از ذوب  روز به عنوان پارامتر
اتي اي و محاسب برف برازش خوبي بين هيدروگراف مشاهده

توان از اين  مي پسحاصل شده است.  HEC-HMS مدل با
مقادير در برآورد هيدروگراف سيل در مناطقي با شرايط 

د. همچنين کررطوبتي مشابه منطقه مطالعاتي نيز استفاده 
خير أدر دست داشتن مقادير بهينه شماره منحني؛ زمان ت

اب ثر در پيدايش روانؤو تلفات اوليه به عنوان پارامترهاي م
توان برازش دقيقي بين هيدروگراف  مستقيم در حوضه مي

در  HEC-HMS مدل بااي و محاسباتي  مشاهده
سازي رواناب حاصل از ذوب برف و بارش در منطقه  شبيه
  .دکرايجاد 
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