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  مقدمه
كارشناسان و متخصصان منابع آب همواره در پي آن 

بين مقادير بارندگي و رواناب را  معادلهبتوانند  كهاند  بوده
هاي آبخيز و در شرايط مختلف زماني و مكاني  در حوضه

ها  رواناب فراواني با قابليت –بارشهاي  تا امروز مدل. بيابند
بيني سيالب ساخته و  هاي متفاوتي جهت پيش و پيچيدگي

اطالع از خصوصياتي مانند حداكثر دبي . اند كار برده شدهبه
هاي آبي، مانند سدها، سرريزها،  سيل براي طراحي سازه

-ها و زيرگذرها در جهت كاهش خسارات احتمالي و همپل
هاي  رسيدن به دبي اوج در بازه بيني زمانچنين پيش

بهادري . دست در بحث هشدار سيل ضروري است پايين
در تحقيق خود در حوضه آبخيز ) ۱۳۷۰(خسرو شاهي 

كيلومتر مربع و  ۱۷۷۴رودخانه جاجرود با وسعت حدود 
کارگيري  تيپ كوهستاني نتيجه گرفته است كه به

ايسه با ها در مق هيدروگراف واحد اشنايدر در تعيين سيالب
SCS  و ساير موارد تجربي از هماهنگي مطلوبي برخوردار و

نشان ) ۱۳۷۷(موسوي و همکاران . قابل استفاده است
در  SCSهاي هيدروگراف واحد مثلثي و  دادند روش

ساخت هيدروگراف واحد در حوضه آبخيز زاينده رود 
) ۱۳۸۲(رعيت پيشه . دهستنداراي تطابق بهتري 

احد مصنوعي را از نظر کمي و هاي هيدروگراف و روش
هاي سيالبي رودخانه مارون مناسب  کيفي در برآورد دبي

به بررسي کارائي ) ۱۳۸۵(غياثي و روغني . ارزيابي نمود
اي ژئومورفولوژي و مقايسه آن با  هيدروگراف واحد لحظه

در  SCSهاي مصنوعي اشنايدر، مثلثي و  هيدروگراف
يج نشان داد بر اساس نتا. حوضه آبخيز کسيليان پرداختند

هاي مختلف اختالف قابل  هاي آماري بين روش تحليل
برخورداري و همکاران . اي وجود نداشته است مالحظه

هاي تهيه هيدروگراف واحد  در ارزيابي روش) ۱۳۸۵(
هرمزگان به اين  مصنوعي در حوضه آبخيز سيخوران استان

ي  هاي کوهستان روش اشنايدر در حوضه نتيجه رسيدند که
هاي دشتي و  و مثلثي در حوضه SCSهاي  و روش  شيب پر
خالقي و همکاران . نمايد ه ميبرآورد بهتري را اراي  شيب کم

اي  هاي هيدروگراف واحد لحظه کارايي روش) ۱۳۸۹(
ژئومورفولوژي را در برآورد دبي اوج سيالب در حوضه 

ق نتايج اين تحقيق روش بر طب. كردندکسيليان بررسي 
، مثلثي، SCSهاي اشنايدر،  ولوژيک نسبت به روشژئومورف
Rosso  و ژئومورفوکليماتيک از کارايي باالتري برخوردار

در تحقيقي نشان داد که در ) ۱۹۹۱(قيتو . باشد مي
به  SCSهاي بزرگ دبي سيالبي حاصل از روش  حوضه

 ماتيوسرينتجس و . تر است اي نزديک مقادير مشاهده
اي  ي هيدروگراف واحد لحظهبراي تهيه و بررس) ۲۰۰۶(

ژئومورفولوژي در کشور ويتنام اقدام نمودند و به اين نتيجه 
هاي مورد  رسيدند که اين روش نسبت به ساير روش
سارانگي و . استفاده از کارايي بيشتري برخوردار است

هاي ژئومورفولوژي و  با مقايسه روش) ۲۰۰۸(همکاران 
آمار براي هاي فاقد  در حوضه) CN(شماره منحني 

محاسبه هيدروگراف رواناب مستقيم دريافتند که در 
هاي آبخيز کوچک با خصوصيات ژئومورفولوژي  حوضه

  . است تر صحيحمشابه، روش ژئومورفولوژي 
 HEC-HMS در مطالعه ديگري واسنجي و ارزيابي مدل 

در حوضه آبخيز رود زرد توسط راد منش و همکاران 
تباط مقايسه آبدهي در اين ار. صورت گرفت) ۱۳۸۵(

هاي مختلف نشان  اي در روش سازي شده و مشاهده شبيه
بهترين نتيجه را در بر داشته است،  SCSداد که روش 

در ) ۱۳۸۷(همين نتيجه نيز توسط ميرمهدي و جهانگير 
در دانشگاه برکلي . دست آمده است حوضه آبريز مارون به

در اين . انجام شد) ۲۰۰۳(تحقيقي توسط کريک و ويليام 
هاي حوضه تامسون کريک در شرايط  بررسي جريان

کنوني، براي آينده و قبل از گسترش شهر با استفاده از 
يکي از نتايج اين . سازي شد شبيه  HEC-HMS مدل 

که اين مدل  دهند ميتحقيق اين بود که اگر چه ترجيح 
تواند  هاي واسنجي نشده آن نيز مي واسنجي شود اما مدل

هاي مختلف اراضي  نتايج نسبي براي کاربريدر ارزيابي 
سازي  به مدل) ۲۰۰۳(امرسون و همكاران . بکار برده شود

. پرداختند HEC-HMSرواناب با استفاده از مدل  -بارش
نتايج حاصل از اجراي مدل نشان داد كه سطوح ذخيره 

 .دهند مقدار پيك جريان را براي واقعه رگبار كاهش مي
هم، به منظور تعيين دبي اوج و ) ۲۰۰۳(کتول و همکاران 

حجم رواناب در دو حوضه کشاورزي در جنوب شرق ايالت 
به اين  HEC-HMS داکوتاي جنوبي با استفاده از مدل 

داراي حساسيت  منحنينتيجه رسيدند که مقدار شماره 
که مقدار تلفات اوليه داراي  ، در صورتياستبااليي 

ابع هدف در حساسيت کمتري نسبت به تغيير مقدار ت
به ) ۲۰۰۴(فودي و همكاران . است HEC-HMS مدل 

اي منظور شناسايي مناطق حساس به سيل آني در منطقه
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سازي  به منظور شبيه HEC-HMSدر غرب مصر از مدل  
دند، كه منجر به شناسايي دو منطقه كرسيالب استفاده 

از نرم افزارهاي ) ۲۰۰۷(شيعه و همكاران . دشحساس 
HEC-HMS  وHEC-RAS سازي جريان و  به منظور شبيه

بررسي اثر احداث بند تنطيمي، در آبخيز تسنگون تايوان 
نتايج نشان داد كه تأثير احداث سازه بر . استفاده كردند

دار بوده  معني) P<0.05(خصوصيات جريان، در سطح 
  .است

در  HEC-HMSهدف از اين تحقيق بررسي كارايي مدل 
چنين تعيين و ب و همسازي هيدروگراف سيال شبيه

مقايسه مشخصات آبنمودهاي سيل شامل دبي اوج، حجم 
رواناب و زمان اوج با استفاده از سه روش هيدروگراف واحد 

-، اشنايدر و كالرك  در حوضه آبخيز چهلSCSمصنوعي 
  .استگزي واقع در استان کردستان 

  
  هامواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
 ۰۲۵/۲۷۰عتي معادل گزي با وس چهل  حوضه آبخيز

كيلومتر مربع يكي از سه زير حوضه اصلي سد قشالق 
سنندج، در حدود ده كيلومتري شمال غربي شهرستان 

اين حوضه به لحاظ داشتن شرايط  سنندج واقع شده است، 
خاص اقليمي و توپوگرافي همواره در معرض وقوع 

هاي سنگين ناشي از آن  هاي مخرب و خسارت سيل
  ). ۱ شكل(باشد  مي

  
  غرب ايران موقعيت منطقه مورد مطالعه در شمال - ١شکل

  

 ۴۶،ْ ۵۹،َ ۲۹تا ً  ۴۶،ْ  ۴۶َ، ۲۳اين حوضه بين طول جغرافياييً 
شمالي  ۳۵،ْ ۳۷َ، ۵۸تا ً  ۳۵،ْ ۲۵،َ ۱۱شرقي و عرض جغرافياييً 

شيب متوسط حوضه . در شمال شهر سنندج واقع شده است
سط ارتفاع آن به ترتيب درصد و حداقل، حداكثر و متو۵۷/۱۷

  . هاي آزاد است متر باالتر از سطح آب ۲۲۰۰و  ۲۸۵۰، ۱۵۵۰
-HEC رواناب در نرم افزار -سازي بارش روند مدل 

HMS   
رواناب، حوضه  -سازي بارش براي شبيه HEC-HMSمدل 

هاي هيدرولوژيکي و هيدروليکي نمايش  آبخيز را با مؤلفه
ايجاد حداقل يک مدل ها با  اجراي تمامي پروژه. دهد مي

حوضه، يک مدل هواشناسي و يک مشخصه کنترل 
هاي  در مدل حوضه پس از معرفي المان. پذير است امکان

هيدرولوژيکي، در هر زيرحوضه سه بخش تلفات، رواناب 
بدين ترتيب براي . مستقيم و آب پايه تعيين گرديد

محاسبه ميزان تلفات و آب پايه به ترتيب از روش شماره 
مقدار . شد ني و روش خشکيدگي يا فروکش استفادهمنح

رواناب مستقيم نيز بر اساس سه روش هيدروگراف واحد 
، اشنايدر و كالرك مورد مقايسه و تحليل SCSمصنوعي 

رونديابي سيالب در مقاطع مختلف  برايقرار گرفت و 
رودخانه از روش رونديابي هيدرولوژيکي ماسکينگام 

اشناسي با مولفه مدل هواشناسي هاي هو داده. استفاده شد
اين مؤلفه شامل اطالعات بارندگي و  شود و تحليل مي

هاي  با توجه به اينکه داده. تعرق و ذوب برف است-تبخير
رواناب انتخاب شده براي مدل به صورت  –بارش 

، لذا ميزان تبخير و تعرق  در استرگبارهاي کوتاه مدت 
 –سازي بارش  محدوده مطالعاتي نقش چنداني در شبيه

هاي انتخاب شده  چنين سيالب هم. رواناب ندارد
د و با توجه به اينکه دارنهيدروگراف با تاج کامل 

دهنده تأثير ذوب برف  هاي با تاج پهن نشان سيالب
منظور ساده كردن مدل از مقدار  باشد، بنابراين به مي

  .نظر شده است تعرق و ذوب برف آن صرف-تبخير
  SCSدروگراف واحد يه
ن يا. باشد يم يبعد و تک اوج ي، بSCSدروگراف واحد يه
دروگراف واحد در هر يه يهاين دبيدروگراف نسبت بيه

دن به ي، در زمان رسUpدروگراف واحد،يه يزمان و دب
ن دو عامل در ين ايارتباط ب. دهد ي، نشان مTpاوج، 
  : ده استن شيير تعيز معادله
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است  يمقدار ثابت: Cو  A :مساحت حوضه ه فوق،معادلدر 

 ۴۸۴ يسيستم انگليو در س SI  ،۰۸/۲ستم يکه در س
 ۲ معادلهدروگراف هم با يدن به اوج هيزمان رس. باشديم

    :شوديمشخص م

lagttTp +
∆

=
2                                            )۲(  

ر يزمان تأخ: lagtمازاد و يتداوم بارندگ: ∆tکه در آن 
). ۲۰۰۰کا، ين ارتش امريگروه مهندس. (استحوضه 

 يوگرافيزيات فيسازمان حفاظت خاک با توجه به خصوص
را  ياز پارامترها يه بعضير اوليبه مقاد يحوضه دسترس

ن زمان يب ۳  معادلهن ارتباط يدر ا. ه استسر نموديم
: Ctکه درآن . شنهاد شده استير پيتمرکز و زمان تأخ

 يورود. باشند ير حوضه ميزمان تأخ: lagtزمان تمرکز و
lagt رين روش پارامتر زمان تأخيدر ا HEC-HMSمدل   
    .است

)۳(  Clag tt 6.0=  
  دريدروگراف واحد اشنايمدل ه 

دروگراف را به يه هياوج و زمان پا ير، دبيدر زمان تأخياشنا
. کرد يدروگراف واحد معرفيک هي يعنوان مشخصات اصل

با  يبارندگ يدروگراف واحد استاندارد برايک هي يو
با استفاده از  lagtريداد که در آن زمان تأخ ارايه rtتداوم
 ،کاين ارتش امريگروه مهندس(شود  يمحاسبه م ۴ه معادل
۲۰۰۰.(  

)۴          (    rlag tt 5.5=  
ر هر واحد يدر، زمان تأخيدروگراف استاندارد اشنايدر ه

 ۵ معادلهطبق ز يبارش مازاد در واحد سطح حوضه آبخ
دروگراف ياوج ه يدب: pUآنکه در . شود يمحاسبه م

ب يضر: pCز،يمساحت حوضه آبخ: Aواحد استاندارد،
 ۷۵/۲(ل يثابت تبد: Cدروگراف واحد استاندارد وياوج ه
) يسيستم انگليس يبرا ۶۴۰و  يالملل نيستم بيس يبرا

  .است

 )۵(                              
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  دروگراف واحد کالرکيمدل ه 
ز را به صورت يک حوضه آبخيدروگراف واحد يکالرک، ه

ل بارش مازاد به رواناب يدر تبد يند اصليح با دو فرايصر
تا نقطه  ياز نقطه اصل يا حرکت بارش اضافيشامل انتقال 

به  يا کاهش مقدار دبي ييرايو مز يحوضه آبخ يخروج
. کند يم يز معرفيره مازاد در سراسر حوضه آبخيمنزله ذخ
ستوگرام زمان يازمند خواص هيمدل کالرک ن يريبه کارگ

 -ن زمانيب معادله. است) R(ره يب ذخيمساحت و ضر –
درج شده است، به صورت   HEC-HMSمساحت که در 

  : ر استيز

)۶(  


≤













=

2
414.1

5.12
c

c

t
t

t
t

A
A

             

 

≥













−−=

2
1414.11

5.1
2

c

c

tt
t
t

A
A

    
: t ،Aاست در زمان  يمساحت تجمع: tAکه در آن

ز يزمان تمرکز حوضه آبخ: ctز  و يمساحت کل حوضه آبخ
  .باشد يم

 يفقط معرف HEC-HMSن روش در مدل يدر استفاده از ا
که مقدار آن با استفاده از . ضرورت دارد ctپارامتر
ب يضر. ديآ يبرآورد زمان تمرکز به دست م يها روش
بارش مازاد است  يره زمانيشاخص ذخ) R(ره حوضه يذخ

ن با توجه به يچن هم. شود يم يز زهکشيکه در حوضه آبخ
ز ين يق واسنجيواند از طرت يرواناب، م -بارش يها داده

  ).۲۰۰۰ ،کاين ارتش امريگروه مهندس. (برآورد شود
  مدل يابيل خطا و ارزي، تحليواسنج

اطالعات حوضه آبخيز، بارندگي، سيالب  از در اين تحقيق
بدين صورت . است شدهها استفاده  و تجزيه و تحليل آن

مورد هيدروگراف سيالب مشاهده  هفتكه ابتدا تعداد 
ها از  هاي آنهاي مولد آن انتخاب و دادهيتوگرافشده و ه

سازي رواناب ابتدا  جهت شبيه. روي نمودار استخراج شد
، ياز جمله شماره منحن يمورد نياز ورود يپارامترها
ب يدر، ضريب اوج اشناير، ضريه، زمان تأخيتلفات اول

ان ير پارامترها آماده شد، بعد از پايره کالرک و سايذخ
جهت تعيين مقدار بهينه اين پارامترها  يساز هيمرحله شب

رواناب  –رويداد بارش پنجعمليات واسنجي مدل براي 
ح مکرر يمدل، تصح يند واسنجيفرا يط. انجام گرفت

دروگراف ين هين برازش بيپارامترها و محاسبه بهتر
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محاسبه شده و مشاهده شده تحت تابع هدف انحراف 
د انجام يلدر و من ياوج و روش جستجو يدب يار وزنيمع

شود که  يحاصل م ين مقدار تابع هدف، زمانيکمتر. گرفت
ن و يبه کار رفته در مدل، بهتر ير پارامترهايمقاد
دروگراف مشاهده شده يدروگراف را به هين هيکترينزد
در صورت مناسب بودن برازش، مقدار پارامتر . د کنديتول
ه ص داديمدل قابل قبول تشخ يدست آمده از واسنج به

 يابي دست يبرا يساز هيات شبين صورت عملير ايشد در غ
مدل از  يسپس اعتبارسنج. ج بهتر از سر گرفته شديبه نتا
داد يرو دو يشده برا نهيبه يمدل با پارامترها يق اجرايطر
    . رواناب انجام شد –گر بارشيد
  ت مدل نسبت به پارامترهايز حساسيآنال 
ارامترها و مشاهده پ يسازنهيمدل و به يج واسنجينتا
نشان  ياشده و مشاهده يسازهيدروگراف شبيرات هييتغ

ه و زمان ي، تلفات اوليشماره منحن يداد که پارامترها
ر مقدار تابع ييت را نسبت به تغين حساسيشترير بيتأخ

ر دو پارامتر يشتر تأثيب يمنظور آشکارسازبه. هدف دارند
ات يع هدف، عملر بر مقدار تابيه و زمان تأخيتلفات اول

 يبرا. ن دو پارامتر انجام گرفتيا يت بررويز حساسيآنال
ک از ير در هر يو زمان تأخ) Ia(ه ين منظور تلفات اوليا
ج ير داده شد و نتاييها به روش آزمون و خطا تغ رحوضهيز

ن دو ين صورت مقدار ايبد. شد يحوضه بررس يدر خروج
ر داده شد و ييتغ% ۵با فواصل %+ ۲۰تا  -%۲۰پارامتر از 

ن ييتع يبرا. دين گردييل تعياوج س ياثر آن بر دب
استفاده  ۷ه معادلر پارامترها از ييت مدل به تغيحساس
: SENکه در آن، ). ۱۳۸۳ ،يگاروديس يقيخل(د يگرد

ر در اندازه ييت تابع هدف حاصل از تغيمقدار حساس
مدل حاصل از پارامتر  يد خروجيمقدار جد: Newپارامتر، 

قدر مطلق درصد : PCه مدل و ياول يخروج: Old د،يجد
  .استرات در پارامتر ييتغ

)۷                         (
 PCOld

OldNewSEN −
= 100  

  ج ينتا ييکارا يابيارز
ج حاصل از ينتا يابيو ارز يمنظور بررس ق بهين تحقيدر ا
از دو  يساز نهيل پس از بهيدروگراف سيه يساز هيشب

ن مربعات خطا يانگيشه ميو ر) R2( يب همبستگيآماره ضر
)RMSE( ن دو آماره يا يفرمول کل. دياستفاده گرد

ت يدر نها .ش داده شده استير نمايب در روابط زيترت به
مم ياست که ماکز يها متعلق به رگبار يساز هين شبيبهتر
 راRMSE از  ير کوچکتريا مقاديرا داشته باشد و  ييکارا
  . دينما ارايه
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ر مربوط به يب مقاديبه ترت: Piو  oiه اخير معادلدر 
ن يانگيم: شده است،  يزسا هيو شب يمشاهدات يها داده
  .هست تعداد داده: nو  يمشاهدات يها داده

  
  ج و بحثينتا
ت مدل نسبت به دو پارامتر يز حساسيج حاصل از آنالينتا

. شده است ارايه ۲و  ۱ر در جداوليه و زمان تأخيتلفات اول
 ر در دوييتغ يج مدل به ازايرات نتاييتغ يمنحن ۲شکل

شتر يب خط بيهر چه ش. دهد ياد شده را نشان ميپارامتر 
ر کوچک در پارامتر مورد نظر، باعث ييک تغيباشد، 

ن صورت، مدل را يشود و در ا يدر مدل م ياديرات زييتغ
ب يند، بر عکس اگر شينسبت به آن پارامتر حساس گو

اد در مقدار پارامتر مربوطه، يرات زييکم باشد، تغ يمنحن
مقدار جواب مدل خواهد داشت و مدل را  يور ياثر کم

  ). ۱۳۷۵ يتلور(ند يگو يحساس م رينسبت به آن پارامتر غ
را  يشتريت بيشود مدل حساس يده ميطور که د همان

ان ساخته و لذا ينما Ia)(ه يرات تلفات اوليينسبت به تغ
در . شود ين پارامتر انجام ميبر اساس ا يواسنج اتيعمل

،  سيل در وقايع  اوج  دبي  لحاظ اهميت  به   واسنجي مرحله 
واسنجي   شاخص عنوان  به  بهتر است مقادير حداكثر دبي 

اوج و زمان  ين آبدهيسه بيمقا ۳جدول . مد نظر قرار گيرد 
و  يا دروگراف مشاهدهيه يدن به نقطه اوج برايرس

استفاده شده در  يمحاسبه شده مربوط به رگبارها
، اشنايدر و SCSاده از سه روش مدل با استف يساز نهيبه

  .دهد كالرك را نشان مي
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هير در پارامتر تلفات اولييت مدل به تغيج حساسينتا -١جدول 
تيحساس رات ييدرصد تغ 

اوج يدب  
دبي اوج 

)CMS(  
  )mm(ر حوضه يه هر زيتلفات اول

C3                 C1                   C2 
رات ييدرصد تغ

 پارامتر

٦٥/٠  ١/١٣  ٥/٩  ١٢/٧  ٤/٨  ٧٦/٩  ٢٠-  
٤٨/٠  ٥/٩  ٢/٩  ٥٧/٧  ٩٣/٨  ٣٧/١٠  ١٥-  
٣٠/٠  ٩/٨ ٦  ٠١/٨  ٤٥/٩  ٩٨/١٠  ١٠-  
١٢/٠  ٤/٢  ٦/٨  ٤٦/٨  ٩٨/٩  ٥٩/١١  ٥ -  
٠/٠  ٠/٠  ٤/٨  ٩٠/٨  ٥٠/١٠  ٢٠/١٢  ٠ 
٠٦/٠ -  ٢/١ -  ٣/٨  ٣٥/٩  ٠٣/١١  ٨١/١٢  ٥ 
١٨/٠-  ٦/٣-  ١/٨  ٧٩/٩  ٥٥/١١  ٤٢/١٣  ١٠ 
٣٠/٠-  ٦-  ٩/٧  ٢٤/١٠  ٠٨/١٢  ٠٣/١٤  ١٥ 
٣٦/٠ -  ١/٧ -  ٨/٧  ٦٨/١٠  ٦٠/١٢  ٦٤/١٤  ٢٠ 

 
ر ير در پارامتر زمان تأخييت مدل به تغيج حساسينتا  -٢جدول 

تيحساس رات ييدرصد تغ 
اوج يدب  

دبي اوج 
)CMS(  

  )min(ر حوضه ير هر زيزمان تأخ
C3                 C1                   C2 

رات ييدرصد تغ
 پارامتر

٣٦/٠  ١/٧  ٣٢/٣٢ ٩  ٢٠ ٧٦ ٨٠-  
٣٠/٠  ٠/٦  ٩/٨  ٣٤/٣٤  ٧٥/٨٠ ٨٥  ١٥-  
١٨/٠  ٦/٣  ٧/٨  ٣٦/٣٦  ٥/٨٥ ٩٠  ١٠-  
٠٦/٠  ٢/١  ٥/٨  ٣٨/٣٨  ٢٥/٩٠ ٩٥  ٥ -  
٠/٠  ٠/٠  ٤/٨  ٤/٤٠  ٠ ٩٥ ١٠٠ 
٠٦/٠ -  ٢/١ -  ٣/٨  ٤٢/٤٢  ٧٥/٩٩ ١٠٥  ٥ 
١٢/٠-  ٤/٢ -  ٢/٨  ٤٤/٤٤  ٥/١٠٤ ١١٠  ١٠ 
٢٤/٠-  ٨/٤ -  ٤٦/٤٦ ٨  ٢٥/١٠٩ ١١٥  ١٥ 
٣٠/٠-  ٠/٦-  ٩/٧  ٤٨/٤٨  ٢٠ ١١٤ ١٢٠ 

 

 
ر در تلفات ييتغ يج مدل به ازايرات نتاييتغ يمنحن -٢شکل 

ريه و زمان تأخياول  
 

دست آمده از واسنجي مدل و ارزيابي  براي بررسي نتايج به
استفاده شد كه در واسنجي لحاظ نشده  يرگبار دوآن از 

 ۲۱و  ۱۳۸۵آذر  ۷ ياين رگبارها شامل رگبارها. بودند
اوج و  ين دبيسه بيمقا ۴جدول. دندبو ۱۳۸۶ن يفرورد

و  يا دروگراف مشاهدهيه يرا برا ين دبيدن به ايزمان رس
ن يچن هم. دهد يمدل نشان م يابيمحاسبه شده در ارز

دروگراف يه يشده و مشاهدات ينيب شيج پينتا يابيارز
 ۵در و کالرک در جدول ي، اشناSCSل به سه روش يس

ز يج حاصل از آناليتانکه نيبا توجه به ا.شده است ارايه
 يه داراياست که پارامتر تلفات اول نيانگر ايت بيحساس
باشد،  ير مقدار تابع هدف ميينسبت به تغ ييت بااليحساس
 يدادهايرو ين پارامتر برايبر اساس ا يات واسنجيلذا عمل

ج مدل به يانجام گرفت كه نتا يگز مختلف در حوضه چهل
به  يو محاسبات يتالب مشاهدايس يها دروگرافيصورت ه
 در شکل يساز هين شبيج اينتا. شده است ارايهر يصورت ز

  .نشان داده شده است ۳
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مختلف يها مدل در روش يساز نهيل و بهيدروگراف سيه يساز هيشب -۳جدول   

  
     SCSروش  –مدل  يو محاسبه شده در اعتبار سنج يا دروگراف مشاهدهيه مقايسه -۴دول ج

  
ـنجي و بهينـه    هـاي   سـازي در خصـوص مقايسـه روش    نتـايج واس

SCS اشنايدر و کالرک نشان داد که روش ،SCS   در مرتبـه اول و
ـنايدر داراي کمتـرين       سپس روش کـالرک و بعـد از آن مـدل اش

ــاهده    ــدروگراف مش ـيالب در هي ــي اوج سـ ـتالف در دب اي و  اخـ
ـتند، کـه بـا نتـايج بـه      شبيه دسـت آمـده توسـط     سازي شده هس

ـبيه اسـت  ) ۱۳۸۷(ميرمهدي و جهانگير  . در حوضه آبريز مارون ش
ــ    ــادير روان ـين مق ـتالف بـ ــد اخـ ــي درص ــاهدهبررس اي و  اب مش

درصـد دقـت    ۱۳سازي شده، نشان داد که روش اشنايدر بـا   شبيه
 HEC-HMSدر مـدل  . بيشتر وتطابق بهتري با شرايط واقعي دارد
ـتقيم بـه روش    نيـاز بـه دو پـارامتر     SCSبراي محاسبه رواناب مس

باشـد و همـان طـور کـه از نتـايج       شماره منحني و تلفات اوليه مي
دست آمـد، پارامترهـاي    اليز حساسيت بهبخش واسنجي مدل و آن

ـبت بـه      ـيت بـااليي نس تلفات اوليه و شماره منحني داراي حساس
ـند، در نتيجـه بهينـه    تغيير مقدار تابع هـدف مـي   سـازي ايـن    باش

ـته    پارامترها مي ـنجي داش تواند تأثير بسزايي بر نتايج حاصل از واس
ـتا پرهمـت و صـدقي     . باشد  در زيـر حوضـه  ) ۱۳۷۸(در ايـن راس

در حوضـه آبخيـز رود زرد   بازفت در کارون و رادمنش و همکـاران  
هـاي مختلـف، نيـز بـه      سازي هيدروگراف سيل بـه روش  در شبيه

کـه نتـايج    نتايج مشابه با ايـن تحقيـق دسـت يافتنـد در صـورتي     
بـا  . بهادري خسروشاهي حاکي از عملکرد بهتر روش اشنايدر است

ده در ايـن خصـوص بـه    بررسي اين نتايج و بررسي منابع انجام شـ 
ـيب  هـاي کـم   در حوضه SCSرسد که روش  نظر مي تـر و روش   ش

ـيب  هاي کوهستاني و پر اشنايدر در حوضه تـر بـرآورد بهتـري را     ش
  . كند ارايه مي

روش 
مورد 
 استفاده

خ وقوع يتار
 رگبار

تلفات 
ه ياول

)mm( 

شماره 
يمنحن  

زمان 
ريتأخ  

)min( 

زمان 
تمرکز  

)min(  

واناب ر
 يا مشاهده

)mm(  

رواناب 
 يساز هيشب

شده 
)mm(  

 يدب
 يا مشاهده

)CMS( 

 يدب
محاسبه 

شده 
)CMS( 

اختالف 
زمان 
تا اوج 

)h( 

SCS ۹/۸/۸۵  ۹/۱۱  ۸۱ ۱۵۰ - ۳۸/۰  ۲۳/۰  ۶ ۶/۵  ۰ 
۹/۸/۸۵ کالرک    ۹/۱۱  ۸۱ ۱۸۲ - ۳۸/۰  ۱۹/۰  ۶ ۹/۶  ۵/۰  

درياشنا  ۹/۸/۸۵  ۹/۱۱  ۸۱ - ۱۱۹ ۳۸/۰  ۴۵/۰  ۶ ۱/۷  ۰ 
SCS ۲۰/۹/۸۵  ۹/۱۵  ۴/۷۶  ۱۴۷ - ۴/۰  ۲۳/۰  ۵ ۲/۶  ۵/۰  
۲۰/۹/۸۵ کالرک  ۹/۱۵  ۴/۷۶  ۱۵۱ - ۴/۰  ۱۷/۰  ۵/۵  ۴ ۵/۰  

درياشنا  ۲۰/۹/۸۵  ۹/۱۵  ۴/۷۶  - ۱۳۸ ۴/۰  ۳۲/۰  ۵/۵  ۲/۶  ۰ 
SCS ۶/۱۲/۸۵  ۷/۱۲  ۸۰ ۶/۱۸۵  - ۳/۰  ۱۹/۰  ۹/۵  ۷/۵  ۵/۰  
۶/۱۲/۸۵ کالرک  ۷/۱۲  ۸۰ ۱۷۲ - ۳/۰  ۱۵/۰  ۹/۵  ۲/۴  ۱ 

درياشنا  ۶/۱۲/۸۵  ۷/۱۲  ۸۰ - ۱۴۵ ۳/۰  ۲۴/۰  ۹/۵  ۳/۵  ۵/۰  
SCS ۷/۱/۸۶  ۲/۱۵  ۷۷ ۱۷۸ - ۳/۰  ۲۱/۰  ۵/۴  ۴ ۰ 
۷/۱/۸۶ کالرک  ۲/۱۵  ۷۷ ۱۷۸ - ۳/۰  ۱۳/۰  ۵/۴  ۶/۳  ۰ 

درياشنا  ۷/۱/۸۶  ۲/۱۵  ۷۷ - ۱۱۸ ۳/۰  ۲۹/۰  ۵/۴  ۴ ۰ 
SCS ۷/۲/۸۶  ۹/۱۵  ۴/۷۶  ۷/۱۴۴  - ۵۵/۰  ۳۶/۰  ۳/۷  ۱/۷  ۵/۰  
۷/۲/۸۶ کالرک  ۹/۱۵  ۴/۷۶  ۱۴۵ - ۵۵/۰  ۳۱/۰  ۳/۷  ۴/۸  ۱ 

درياشنا  ۷/۲/۸۶  ۹/۱۵  ۴/۷۶  - ۱۲۸ ۵۵/۰  ۵۷/۰  ۳/۷  ۷/۶  ۵/۰  

خ وقوع يتار
 رگبار

تلفات 
ه ياول

)mm( 

شماره 
يمنحن  

زمان 
ريتأخ  

 )min( 

رواناب 
 يا مشاهده

)mm(  

رواناب 
 يساز هيشب

شده 
)mm(  

 يدب
 يا مشاهده

(CMS) 

 يدب
 محاسبه
 شده

 ( CMS)  

اختالف 
زمان 
تا اوج 

)h( 

٢١/١/٨٦  ٢/١٥  ٤٥/٠ ١٧٨ ٧٧  ٢٧/٠  ٣/٤ ٥  ٥/٠  
٧/٩/٨٥  ٩/١٥  ٤/٧٦  ١٤٧ ۳۹/۰  ۲۳/۰  ۵ ۲/۶  ۵/۰  
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مختلف يدادهايشده در رو يساز هيو شب يا مشاهده يها دروگرافيه -۳شکل
 

  گيري  نتيجه
ن حوضه نشـان  يدر ا يساز نهيو به يج حاصل از واسنجينتا

ــ  SCSداد کـه روش   اوج و زمــان  يدر خصــوص بـرآورد دب
 يهـا  ل نسبت بـه روش يدروگراف سياوج ه يدن به دبيرس
از لحاظ برآورد ارتفاع رواناب . دارد يدر و کالرک برترياشنا
ـ يکمتر شـده و   يسـاز  هين مقـدار روانـاب شـب   ين اختالف ب

اختالف زمـان  . باشد يم دريمربوط به روش اشنا يا مشاهده
دروگراف يــو ه يدروگراف مشــاهداتيــاوج ه يدن دبــيرسـ 
و  يشده هم در تمام موارد مورد مطالعه مسـاو  يساز هيشب

ــر از  ــا كمت ــي ــوده اســت ي ــر رو يبررســ. ک ســاعت ب  يب
و  يمدل نشـان داد کـه پـارامتر شـماره منحنـ      يپارامترها

ر باشـد د  يمـ  ييت بـاال يحساسـ  يه دارايـ مقدار تلفـات اول 

نسـبت   يت کمتريحساس ير پارامترها دارايکه  سا يصورت
در . اسـت HEC-HMS ر مقدار تابع هـدف در مـدل  ييبه تغ
ـ يـ کـه از تـابع انحـراف مع    يموارد ـ  يار وزن  ياوج بـرا  يدب
دروگراف ياوج در ه يدن به دبياوج و زمان رس يسه دبيمقا

ج ياسـتفاده شـد نتـا    يا دروگراف محاسـبه يو ه يا مشاهده
با توجه به اينكه درصـد اخـتالف بـين    . دست آمد به يبهتر
بيني زمان وقوع و اندازه حداكثر سيالب  اتفاق افتـاده   پيش

 ۱۰كمتـر از   HEC-HMSو رونديابي شده توسط نرم افزار 
 ينـ يب شيژه در خصوص پيو ن مدل بهيباشد لذا ا درصد مي

ي را ج قابل قبـول يتواند نتا ياوج و زمان مربوط به آن م يدب
  .دكنه اراي

  7/1/1386رویداد   9/8/1385رویداد 

7/2/1386رویداد   

6/12/1385رویداد    

20/9/1385رویداد   
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مختلف يها در روش يشده و مشاهدات ينيب شيج پينتا يابير مربوط به ارزيمقاد -۵جدول  
RMSE R R2 خ وقوع رگباريتار  روش مورد استفاده 

۳۵/۱  ۹۴/۰  ۸۸/۰  ۹/۸/۸۵  SCS 
۳۵/۲  ۹۲/۰  ۸۴/۰  ۹/۸/۸۵  کالرک 
۴۵/۲  ۹۱/۰  ۸۳/۰  ۹/۸/۸۵ درياشنا   
۳/۱  ۹۴/۰  ۸۹./  ۲۰/۹/۸۵  SCS 
۵۹/۱  ۹۱/۰  ۸۳./  ۲۰/۹/۸۵  کالرک 
۸/۱  ۹۱/۰  ۸۳./  ۲۰/۹/۸۵ درياشنا   
۵۶/۰  ۹۹/۰  ۹۸/۰  ۶/۱۲/۸۵  SCS 
۸۶/۰  ۹۸/۰  ۹۶/۰  ۶/۱۲/۸۵  کالرک 
۵۶/۰  ۹۵/۰  ۹۱/۰  ۶/۱۲/۸۵ درياشنا   
۴۲/۰  ۹۶/۰  ۹۲/۰  ۷/۱/۸۶  SCS 
۷۲/۰  ۹۵/۰  ۹۰/۰  ۷/۱/۸۶  کالرک 
۲/۱  ۹۴/۰  ۸۹/۰  ۷/۱/۸۶ درياشنا   
۲/۲  ۹۲/۰  ۸۵/۰  ۷/۲/۸۶  SCS 
۴۵/۲  ۹۲/۰  ۸۴/۰  ۷/۲/۸۶  کالرک 
۶/۲  ۸۹/۰  ۸۰/۰  ۷/۲/۸۶ درياشنا   
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