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 چکیده
نزدیک برای الش تاست.  آبروان–بارش  فرایند ترواقعی هر چه سازیشبیه، مستلزم حوضه آبروانیابی به برآورد دست

در سطح  آبرواناولین نقطه شروع موقعیت چگونگی ، همواره مورد نظر محققین بوده است. فرایندبه واقعیت  سازیشبیهنمودن 

الگوی . استموثر  ،فرایند سازیشبیهدر میزان دقت  ،و در نتیجهشده جریان گیری دلیل شکلبهمنجر به الگوهای مختلف حوضه، 

 سازیشبیهدر  متعارف خالف الگویفرض تشکیل جریان از مرکز سطح، بردلیل هجریان در حوضه آبریز، ب گیریشکل تأخیری

در حوضه ، تأخیریدر تحقیق حاضر برای ارزیابی الگوی  رسد.نظر میهتر ب، نزدیکشروع جریانبه واقعیت ، HMS-HECنظیر

خالف بر ،تأخیریداد الگوی نشان  نتایج پرداخته شد. HMS-HEC سازشبیهبه مقایسه آن با الگوی متعارف در زرد،  آبریز رود

ترتیب به PWRMSو  Nash هدف ابعوت، به ازای سه واقعه بارش، دارای مقادیر افزایش تعداد پارامترهادلیل هب ،الگوی متعارف

، 96/6، 03/1، و 43/0، 68/0، 57/0ها که در مقایسه با مقادیر نظیر آن باشدمی 41/6 ،35/8، 49/2و  -08/0 ، 37/0،  -13/0

در  ،نوع الگو، حلیل حساسیت پارامترها نشان دادن در حالی است که تای بود.تری دقت پاییندارای  ،در الگوی متعارف 87/3

از حساسیت بیشتری  CNدر مقایسه با پارامتر  ،kپارامتر ، تأخیریکه در الگوی طوریهحساسیت نسبی پارامترها، متفاوت است. ب

الگوی  نشان داد که برآورد حجم سیالب،در  مقایسه دو الگوی انتخابی. ها در الگوی متعارف، برخوردار استنسبت به حساسیت آن

 تری نسبت به الگوی متعارف دارد.عملکرد مناسب تأخیری

 

 .آبروانتشکیل ، سازی، بهینهتأخیریگوی متعارف، الگوی ، ال HEC-HMS مدل  :هاکلید واژه

 

 مقدمه 
چند فاکتوره و پیچیده و شامل  فرایندک ی آبروانتولید 

ی مرزهای که در محدوده استای های بهم پیوستهفرایند
. لذا (Vinogradov, 2009) پیونددبه وقوع مییز رآب یحوضه

. در سطح حوضه بسیار مشکل است آبروانتعیین مقادیر توزیع 
(Vivoni et al., 2007)حاصل از  آبروان . از سوی دیگر

 های توسعهاساس بسیاری از مطالعات مربوط به طرحپایه و  ،بارش
صدد قین همواره درمحقلذا  منابع آب می باشد. برداریو بهره

 هاتعیین عدم قطعیت آنمختلف و  سازهایشبیهتوسعه و بهبود 
 طوربه آبروان -بارش  یهامدل خروجی نتایج که جاآن از. اندهبود

 و سیالب کنترل آب، منابع مدیریت قبیل از مسائلی در مستقیم
 گیرد،می قرار استفاده هیدرولیکی مورد یهاسازه طراحی

 برخوردار سزاییبه اهمیت از آبروان-بارش فرایند سازیمدل

ی مکانی در هافرایند .(Chow et al., 1988). باشدمی

برای  آبریز یحوضه یجهت ارائه ایوسیله آبروانی هامدل
ی ورودی هابر داده هافرایندن ای آورد. اساسمیفراهم  سازیمدل

، شودمیابی یدر سطح حوضه تولید و روند آبروانکه چطور نای و
شناسی، خاک، پوشش گیاهی و توپوگرافی زمین قرار دارند. تغییرات

دهند و لذا میقرار  تأثیررا تحت  آبروانروابط بین بارش و 
 .(Beven, 2012)مد نظر قرار گیرند  سازیمدلبایستی در 

 تواندمی آبروان-بارش سازیمدل در آبریز یحوضه ارساخت
-Semi) توزیعینیمه ،(Lumped) پارچهکی ورتصبه

Distributed) و توزیعی (Distributed) در  شود.بندی طبقه
و از فرض شده  کپارچهی یزربآ یحوضهپارچه ساختار کی یهامدل

 Moradkhan and) شودمینظر ی مکانی صرفهاتفاوت

Sorooshian, 2008). هایی، خروجیهاک چنین مدلی در 
دهی مکانی، الگوها و سازمان یهافرایندبدون در نظر گرفتن 

ی توزیعی سطح هاآیند. در مدلمی دستبهیز رآب یحوضه
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ی هاا المانی ی مجزای مربعی، مثلثیهایز به واحدرآب یحوضه
سپس پارامترهای ورودی و خروجی غیرمنظم تقسیم شده و 

ی سلولی که جاد شبکهای . در واقعندنکمیصورت مکانی تغییر به
، نوع خاک و پوشش اراضی در آن توپوگرافی، بارندگیپارامترهای 

تر را فراهم دقیق سازیشبیهامکان  ،کندمیصورت مکانی تغییر به
سو استفاده از مدل توزیعی کی ، ازتفسیرهان ای با تمام آورد.می
دلیل کمبود اطالعات با محدودیت مواجه است و از سوی دیگر به

کاربری، وابسته به  سادگی و سهولتکپارچه در عین ی یهامدل
لذا محققین همواره در پی  ،ای هستندکنندهفرضیات محدود

ن ای .اندتوزیعی بودهنیمه ی هایی موسوم به مدلهامدل یتوسعه
مطابقت  هاکپارچه در زیرحوضهی یهاممکن است با مدل هامدل

مکانی در ی هاداشته باشند و تنها قادر به نمایش برخی از تفاوت
  تری هستند.مقیاس کوچک

امکان  HEC-HMS هیدرولوژیکی سازیمدلقابلیت سیستم 
پارچه و هم کی صورتهم به سازیمدل برایاستفاده از آن را 

کنون مطالعات گوناگونی تا و کندمیتوزیعی فراهم صورت نیمهبه
 Hosseini et al. ده است.یبه انجام رس سازشبیه نای توسط

حاصل از  آبروانمیزان  HEC-HMSبا کمک مدل  2015))
نموده و  سازیمدلکشکان استان لرستان  یحوضهبارش را در 

 آبروان سازیشبیهن مدل کارایی باالیی در ای نشان دادند که
به  ایچنین در حداکثر دبی لحظهترسالی و هم یروزانه طی دوره

 Zolfaghari et.سال دارد.  300ی کمتر از هاازای دوره بازگشت

al ((2014 کشکان در  یزرآب یحوضه آبروان-روابط بارش
و  HEC-HMSگیری مدل هیدرولوژیکی کارلرستان را با به استان
نمودند. نتایج بررسی نشان داد که مدل  سازیشبیه SCSروش 

HEC-HMS آبروانبینی درصد قادر به پیش 94ا دقتی حدود ب 
را در تخمین  HEC-HMSمدل  Noori et al. ((2012است. 

بردند و با  کاربهقروه واقع در استان کردستان  یحوضهسیالب 
، هیدروگراف سیل را و اشنایدر SCS هایاستفاده از روش

نشان داد روش  ن مطالعهای و واسنجی نمودند. نتایج سازیشبیه
SCS  های مشاهداتی دادهسازی دبی اوج هیدروگراف با شبیهدر

توانمندی مدل  Karimi et al. (2011) .تطابق بهتری دارد
HEC-HMS  هیدروگراف سیل و مشخصات  سازیشبیهرا در

و زمان اوج با استفاده از سه  آبروانسیل شامل دبی اوج، حجم 
، اشنایدر و کالرک در SCSروش هیدروگراف واحد مصنوعی 

رگبار مورد  یواقعه 7چهل گزی و با استفاده از  آبریز یحوضه
مطلوب و  سازیشبیهحاکی از  ،نتایج یبررسی قرار دادند. مقایسه

. بودنسبت به دو روش دیگر  SCSکارایی بهتر روش 
Akhound-Ali و Seyyed Kaboli (2009)  چهار روش

پیوسته و شماره منحنی -تلفات نسبی، تلفات پیوسته، تلفات اولیه
SCS  ساز توسط شبیهراHEC-HMS  در حوضه آبریز کسیلیان

روش شماره که  نشان دادها نتایج آن مورد بررسی قرار دادند. 
و پس از آن برتری نسبی داشته  هابر سایر روش SCSمنحنی 

پیوسته، تلفات پیوسته و تلفات -های تلفات اولیهترتیب روشبه

دو مدل  Benaabidate  (2016)و Brirhet .نسبی قرار گرفتند
در  را ATHYS و توزیعی HEC-HMS یپارچهیک میمفهو
در طول  Aguenzaآبریز  یحوضهرفتار هیدرولوژیکی  بینیپیش

گیری میزان سازگاری اندازه هابردند و هدف آن کاربهسیالب 
منظور تعمیم آن به کل مورد مطالعه به یبرای منطقه هامدل

وده و ب بخشآمده از هر دو مدل رضایت دستبه حوضه بود. نتایج
 .خوردمیبه چشم ن NSبه ویژه در شاخص  هاتفات چندانی بین آن

تواند میک مدل توزیعی خوب ی پیشنهاد نمودند که هاچنین آنهم
. حجم حاصل از سیالب شود سازیشبیهباعث بهبود 

Choudhari et al. (2014)  آبروانرگبار،  24با استفاده از 
کردند  سازیشبیهواقع در هند را  Baljore Nala یحوضهخروجی 

بارش  تبدیل برای SCSاز هیدروگراف واحد  سازیشبیهن ای و در
ابی یجهت روند (Muskingum) و روش ماسکینگام آبروانبه 

اعتبارسنجی مدل نشان  و استفاده نمودند. نتایج حاصل از واسنجی
 .شده است سازیشبیهه نحو مطلوبی ب آبروان-داد که بارش

Franchini و Pacciani (1991) مفصلی از هفت  یمقایسه
شامل مدل خطی  که (sieve) آبریز یحوضهدر  میمدل مفهو

عمل آوردند. شد، بهمی فوردناست یپیچیدهمخزن تا مدل  یساده
بعد از کالیبراسیون با دقت  هامدل میافتند که تمایدر هاآن

ی مشاهداتی تطابق دارند و نتیجه گرفتند با هامشابهی با داده
وقت  ایطور قابل مالحظهی ساده بههامدل ،کسانی توجه به نتایج

  .et al.ارنددن به نتایج مناسب نیاز دیکمتری برای رس

Laganier (2014( پژوهشی با رویکرد اجرای زوج  طی
سازی مدلهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی مناسب برای روش

با و  های تند حوضه رودخانه گاردن فرانسههیدروگراف سیالب
)روندیابی  یک روش ساده شده روندیابی ی کاراییمقایسههدف 

سازی مدلیک روش هیدرولیکی کامل برای  با( تأخیری
این به های تند حوضه رودخانه گاردن فرانسه سیالبهیدروگراف 

روش  نتیجه رسیدند که هر دو روش دارای نتایج مشابه بوده و
دخانه برای تخمین جریان در پایین دست رو تأخیریروندیابی 

بدون  Alavi et al. (2010)گاردن مناسب تشخیص داده شد.  
در  تأخیریروش روندیابی کارگیری به ساز، اقدام بهاستفاده از شبیه

برای ها آن، نمودند در استرالیا Eastern creekحوضه تحقیقاتی 
، راههآبجای استفاده از طول ه، بهبین هر دو باز kپارامتر محاسبه 

روش ها نتایج آندر  د.دننمو استفادهاز عامل جذر مساحت حوضه 
  ی بهتری داشت.نتیجه روش اصلی در مقایسه باپیشنهادی 

Azizpour et al.  (2017)ساز استفاده از شبیه باHEC-HMS 
، در فرایند تأخیریروندیابی توزیعی کارگیری مدل نیمهسعی در به

مزبور را  تأخیریلیکن در عمل مدل  داشت. ،آببارش به روان
افزار و در واقع مطابق با با استفاده از امکانات موجود نرم ً  صرفا

 روش متعارف، اجرا نمود. 
مورد نظر است، نزدیک نمودن  تأخیریچه در استفاده از مدل آن

چه در ها به آنگیری جریان در زیرحوضهی شکلسازی نحوهشبیه
که روش متعارف در جاییباشد. از آندهد، میطبیعت رخ می

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002216949190178K#!
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آب را در خروجی هر یک از ی تشکیل روانساز، اولین نقطهشبیه
دهد، لذا با توجه به مورد مطالعه قرار می های محدودهزیرحوضه

آب، محلی است که بارش ی شروع روانکه در واقعیت، نقطهاین
کند لذا بر این آب شدن را پیدا میرسیده به سطح، قابلیت روان

ی شروع جریان در محلی در نقطه رسد انتخابنظر میاساس، به
رو از اینتری، ارائه نماید. سازی دقیقدست خروجی، بتواند شبیهباال

تواند تر میسازی دقیقبرای دستیابی به شبیه تأخیریاجرای مدل 
با استفاده از  تأخیریمورد نظر باشد. از سویی دیگر اجرای مدل 

اعمال برخ تغییرات نیاز به  ،HEC-HMSساز متداولی نظیر شبیه
دهد که مرور منابع نشان می باشد.در نحوه کار با آن می

گیری جریان با لحاظ نمودن الگوی شکل تأخیریگیری مدل کاربه
 رد ، تا کنون استفاده نشده است. لذاHEC-HMSساز در شبیه

 ساز، با استفاده از شبیهتأخیریتحقیق حاضر با هدف ارزیابی مدل 

HEC-HMSگردید. تأخیریسازی ام به مدل، اقد 

 

 هامواد و روش
 مورد مطالعه یخصوصیات منطقه

آبریز  یحوضه ،ن پژوهشای آبریز مورد مطالعه در یحوضه
ترین بزرگ حوضهن ای .باشدمیاستان خوزستان در ابوالعباس واقع 

جغرافیایی   یزرد بوده و در محدوده رود یرودخانه یحوضهزیر
 50° 05'تا   49° 54'عرض شمالی و  31° 44'تا    °31  42'

کیلومتر  283ن حوضه ای مساحت. شرقی واقع شده استطول 
و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا کیلومتر  4/87محیط آن مربع، 

متوسط دمای حوضه در ایستگاه باغملک برابر  .باشدمیمتر  1885
بندی اس طبقهاساقلیم منطقه بر گراد وی سانتیدرجه 6/21

معتدل  ایسرد تا مدیترانهشده از خیلی مرطوب فرادومارتن اصالح
 64 ی ضخیم آهکیهاو سازنددرصد  8/48شیب آن متغیر است. 

 ن تحقیق ازای در انجام پوشانده است. درصد مساحت حوضه را
قرار دارد و  حوضهجی وستگاه هیدرومتری پل منجنیق که در خرای

و در  حوضهخارج ملک که در سنجی باغبارانستگاه ای همچنین
را  حوضهکه کل  شودمیو فرض  قرار دارد نزدیکی این ایستگاه

 در ن حوضه در کشور وای موقعیت .استفاده شد ،دهدمیپوشش 
 ( نشان داده شده است.1در شکل ) خوزستان استان

 

 HEC-HMSمدل 

سازی های پرکاربرد در شبیهیکی از مدلHEC-HMS  مدل
 این مدلاست. درختی ی شاخههادر حوضهآب روان-بارش

تلفات  یی ریاضی است که قابلیت محاسبههااز مدل ایمجموعه
 از طریق روابط مختلف در آبروانتبدیل بارش به  بارش،

همچنین  و مخازن ،هارودخانه در روندیابی جریان و هازیرحوضه
 اصلی بخش چهار دارای مدل این طورکلیبه .را دارد آبی یهاسازه

 یهاهواشناسی، مشخصه یهاداده تحلیل و ، تجزیهمدل حوضه
 مدل یک مدل حوضه، یک حداقل و باشدمیکنترلی و واسنجی 

کنترل برای اجرای پروژه مورد نیاز  مشخصه یک و هواشناسی
 است. 
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 HEC-HMSابی جریان در مدل یالگوی متعارف روند

معرفی شده  الگویابی جریان همان یالگوی متعارف روند
ی مختلف است. هاتوسط مدل و مورد استفاده در پژوهش

(Scharffenberge, 2016). ا مقدار ن صورت است که ابتدای به

گیرد میقرار  حوضهزیرتبدیل شده و در خروجی  آبروانبارش به 
یرحوضه زی رودخانه از خروجی هاا بازهی راههآبابی در یو روند
ی پایین ادامه پیدا هاحوضهزیرو به همین ترتیب در  شودمیآغاز 

در خروجی  و مجموعافته یو سرانجام هیدروگراف تغییر کندمی
پس از مورد مطالعه  یحوضه. بنابراین در شودمیمحاسبه  حوضه

 یحوضهزیربارش در  ،جداسازی آب پایه به روش خط مستقیم
 یتبدیل شده و در ادامه در بازه آبروانبه  (Subbasin 1) یک
 دو یحوضهزیردر خروجی  و شودمیابی یروند (Reach 1) یک

(Subbasin 2)  در محل(junction 1)  تولید شده  آبروانبه
 هابه همین ترتیب مجموع دبی. پیونددمی دو یحوضهزیرتوسط 

در  ً  ابی شده و نهایتایروند (Reach 1) دو یدر بازه ن محلای در
 یحوضهزیرحاصل از  آبروانبا  (Outlet) حوضهمحل خروجی 

 یشده سازیشبیهجمع شده و هیدروگراف  (Subbasin 3) سه
در  آبروانتبدیل بارش به  .الف( 2)شکل  آیدمی دستبهنهایی 

با استفاده از روش هیدروگراف واحد مصنوعی  هاحوضهزیر میتما
SCS به روش ماسکینگام انجام  هاابی جریان در بازهیو روند

ک ی پیک، پارامتر دبی SCS هیدروگراف مصنوعی در .شودمی
ن روش مختصات نقاط هیدروگراف ای پارامتر بدون بعد است. در

𝑡)واحد از جدول بدون بعد که در آن مقادیر نسبت زمان 
𝑡𝑝

در ( ⁄

𝑄)مقابل دبی 
𝑄𝑝

آید. لذا می دستبه ،دروگراف داده شده استهی (⁄

آوردن مختصات نقاط هیدروگراف واحد بایستی باید  دستبهبرای 
ل وو به کمک جد هادر دست باشند تا از روی آن  𝑄𝑝و   𝑡𝑝 مقادیر

 یهااز رابطه 𝑄𝑝و   𝑡𝑝د. مقادیر یآ دستبه 𝑄و  𝑡 مربوطه مقادیر
 (Alizadeh, 2007)0آید:می دستبه (2) و (1)

 

 

Q
p
= 0.208A

tp⁄  (1          )                                       

 

tp= D
2⁄ +tl (2)                                                        

 

مساحت حوضه  A)ساعت(، تداوم بارش  Dکه در آن 
دبی پیک هیدروگراف واحد برحسب مترمکعب  pQ)کیلومتر مربع(، 

دبی زمان رسیدن به  ptو  است آبروانمتر ک میلیی بر ثانیه برای
گیری اندازه هازمان تاخیر آن که ییهاحوضه یابر .باشدمیپیک 
( 3) یکمک رابطهیق زمان تمرکز و بهتوان آن را از طرمی ،نشده

 :محاسبه کرد
 

tl=0.6tc (3                 )                                             

ه ضحوو زمان تمرکز  مان تاخیرترتیب زبه 𝑡𝑐و  𝑡𝑙که در آن 
در تحقیق  هازمان تاخیر زیرحوضه باشند. الزم به ذکر استمی

 آید.می دستبه HEC-GEO HMS یپیش رو از طریق الحاقیه

ل روندیابی ماسکینگام مد هاابی جریان در بازهیبرای روند
عنوان مقدار ذخیره، باید به در روش ماسکینگامگرفته شد.  کاربه

 هارودخانهتابعی از جریان ورودی و خروجی بیان شود.  ذخیره، در 
است. ذخیره منشوری از رابطه  ایشامل دو بخش منشوری و تیغه

 :شودمیمحاسبه  (4)

 

 

prism S=O * K  (4)                                                        
 

 ی منشوریذخیره =prism S  که

O  =جریان خروجی 
 ایذخیره تیغه زمان پیمایش در طول بازه مورد نظر است.=  Kو 

 :شودمیحساب  (5) یمطابق رابطه
 

wege S=(I-O) * K * X (5)                                   
 

تفاوت جریان  (I-O) ای،ی تیغهذخیره wege S که در آن
ضریب وزنی بدون بعدی است که میزان  Xو ، ورودی و خروجی

 .کندمیجریان ورودی و خروجی را بر مقدار ذخیره مشخص  تأثیر
 (7( و )6روابط )ازی ماسکینگام به قرار سبنابراین معادله ذخیره

 است:
 

 

S=O * K+(I-O) *K * X (6)                                      
 

S= K [ XI+(1-X) O] (7 )                                             
 

زمانی که و  X=0زمانی که ذخیره فقط تابع خروجی باشد، 
کسانی در ذخیره سازی داشته ی جریان ورودی و خروجی سهم

از ترکیب معادله فوق با معادله پیوستگی، . باشدمی. =5/0Xباشند، 
 آید:می دستبهمعادله روندیابی ماسکینگام 

 

 

O2=C1I1+C2I2+C3O1 (8  )                                  
 

 که در آن:

C1=
Δ t-2KX

2K(1-X)+Δ t
 (9     )                                             

 

C2=
Δ t+2KX

2K(1-X)+Δ t
(10)                                                 
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C3=
2K(1-X)-Δ t

2K(1-X)+Δ t
(11           )                                      

 
با داشتن هیدروگراف ورودی، گام زمانی مشخص و در نهایت 

 دستبهوگراف جریان خروجی ، هیدر kو  xتخمین پارامترهای 
 هاماسکینگام بازه kو  xالزم به ذکر است که پارامترهای  آید.می
 .آیدمی دستبهمتعارف از طریق واسنجی مدل  الگوی در

 

 HEC-HMSابی جریان در مدل یروند تأخیریالگوی 

مازاد آن به  ،زمانی که شدت بارش بیشتر از شدت نفوذ باشد
           بر روی سطح زمین جاری خواهد شد آبروانت صور

(Mahdavi, 2003). ی سطح هان آب پس از پر کردن گودیای
 یزمین در امتداد شیب جریان پیدا کرده و از طریق شبکه

 شودمیاصلی از حوضه خارج  یو سپس روخانه هاراههآب
Alizadeh, 2007) .نه تنها در خروجی در  جاد آنای لذا امکان

خالف بر وجود دارد.آبریز  یحوضهتمام سطح بلکه در  حوضه
تبدیل بارش به  تأخیریدر الگوی  ،الگوی متعارف شرح داده شده

نه در خروجی  شودمیمحاسبه  هاحوضهزیردر مرکز ثقل  آبروان
ن ای در .تر استکه به واقعیت نزدیک رسدمیه نظر و لذا ب هاآن

تبدیل  آبروانبارش به  (Sub basin 1) کی یحوضهزیردر  الگو
در خروجی  ،هیدروگراف قرار گرفتنولی به جای  شودمی
 یراههآبدر روی  ضهدر روی تصویر مرکز ثقل زیرحو حوضهزیر

 Reach)ک یی ن جریان در بازهای جاگیرد و از آنمیاصلی قرار 

دوم  یحوضهزیراول را به مرکز ثقل  حوضهزیرکه مرکز ثقل  (1
برسد. در  (Junction 1)  تا به  شودمیابی یروند ،کندمیوصل 

تبدیل شده  آبرواننیز بارش به  (Sub basin 2) دوم یحوضهزیر
عنی ی اصلی یراههآبروی  حوضهو در تصویر مرکز ثقل 

(Junction 1)  ن ای ن دو جریان درای آبروانمقادیر . گیردمیقرار
از که  (Reach 2)دوم  یو در بازه شودمیمحل به هم ملحق 

تصویر مرکز تا  راههآبروی دوم  یحوضهزیرمرکز ثقل تصویر 
 (Junction 2)و در محل  راههآبسوم روی  یحوضهزیرثقل 

 آبروانن محل است که ای . درشودمیابی یامتداد دارد روند
نیز به آن اضافه  (Sub basin 3)سوم  یحوضهزیرحاصل شده از 

 از محل (Reach 3) سوم یابی در بازهیو نهایتا روند شودمی

(Junction 2 ) لذا در ب(.  2)شکل  یابدمیادامه  حوضهتا خروجی
ر در محل هیدروگراف خروجی عالوه بر تغیی تأخیری الگوی

 یجدید ی، بازههاو تغییر محل بازه هاشده برای زیرحوضهمحاسبه

ن الگو نیز ای به مدل اضافه خواهد شد. همانند الگوی متعارف در
ی هاابی با استفاده از روشیو روند آبروانتبدیل بارش به 

 پذیرد.میو ماسکینگام صورت  SCSهیدروگراف واحد مصنوعی 
مدل  سازیبهینهاز طریق  هابازهماسکینگام  xمچنین پارامتر ه
ن ای به هاماسکینگام بازه kپارامتر  یآمده و برای محاسبه دستبه

 افزارنرمهیدروگراف هر بارش در که ابتدا  شودمیصورت عمل 

Excel آبروانشده و سطح زیر آن به عنوان حجم م یرست 
 حوضهبر سطح کل  آبروانحجم  سپس . گرددمیمحاسبه 

د. در یآ دستبهحاصل از آن بارش  آبروانتقسیم شده تا ارتفاع 
با  (φ) یتلفات ثانویه ،تلفات اولیهی بعد پس از محاسبه یمرحله

نمودار  برازشو سعی و خطا و نهایتا  آبرواناستفاده از ارتفاع 
. مرکز ثقل گرددمیرسم  بارش مازاد محاسبه شده و هیتوگراف

گردد میو هیدروگراف محاسبه شده و از هم کسر مازاد بارش 
آید. در گام می دستبههر بارش برای  Kپارامتر ن ترتیب ایبه

با استفاده از سطح  (𝑝) حوضهزیربعدی ارتفاع بارش موثر برای هر 
. شودمیحساب  حوضهزیرزیرهیدروگراف و تقسیم آن به سطح 

نیز قبال  (d) حوضهتا خروجی کل  هاحوضهزیرمرکز ثقل  یفاصله
لذا  آمده است. دستبه HEC-GEO HMS یبا استفاده از الحاقیه

 قبل ضریب ثابت یحاصل از مرحله K( و 12) یبه کمک رابطه
k  بین مرکز  یگردد که در فاصلهمیبه ازای هر بارش محاسبه

ماسکینگام در مدل  kضرب شده و به عنوان  هاحوضهزیری هاثقل
 .گیردمیقرار 

 

 

 (12            )                                  𝐾=
k ∑  AiR id i

n
i=1

∑ Ri
n
i=1  Ai

  

 

 ن رابطه:ایدرکه 
𝑖 شماره زیرحوضه 

𝑛 هاتعداد زیرحوضه 
𝐾 )زمان تاخیر کل حوضه)ساعت 
𝐴𝑖 )مساحت هر زیرحوضه)کیلومترمربع 
𝑅𝑖 متر(باران مازاد هر زیرحوضه)میلی 

اصلی هر زیرحوضه به  راههآبترین نقطه فاصله نزدیک 𝑑𝑖 و
 .باشدمیبه کیلومتر مرکز ثقل زیرحوضه تا خروجی زیرحوضه 

 

 



 پذیرفته شده پیش از انتشار

 
 تأخیریجریان الف( متعارف   ب(  الگوهای -2شکل 

 
 سنجی مدل واسنجی و اعتبار

و با  آبروان -بارش واقعی یهاداده از واسنجی در مرحله
 مدل برآورد پارامترهای برایک سری توابع هدف ی استفاده از

ی هاداده نتایج بین برازش بهترین نحوی که به ،شودمی استفاده
 نکه دوای با توجه به .گردد حاصل ایمشاهده وشده  ازیسشبیه
ی متفاوتی هادارای بازه راههآبابی در یجریان از نظر روندی شبکه

 تأثیرهستند و به منظور تعیین میزان حساسیت مدل به تغییر و 
که  CN ی مذکور به همراه پارامترهاپارامتر kو  xی هاپارامتر
واسنجی انتخاب  جهت ،باشدمی SCSی حساس در روش پارامتر

 یدر واسنجی نتیجه پارامترشدند. قابل ذکر است که تعداد زیاد 
به گردد. میخروجی ن معکوس داشته و باعث بهبود هیدروگراف

مید  نلدر الگوریتم ،در بهینه سازی ،ک پارامتریبیش از وجوددلیل 
(Nedler Mead Algorithm )جستجو استفاده  الگوریتم به عنوان

 الگوریتم در هر تکرار برای اطمینان از قابل قبول بودنن ای شد.

 قابل دامنه در پارامترها اگر .شودمیکنترل پارامترها  آزمون مقادیر
 به تا رسیدن را آزمون مقادیر HEC-HMSمدل  نگیرند، قرار قبول

 دهدمی کاهش حداکثر مقدار به رسیدن تا یا و داده افزایش حداقل
 میزان مقایسه برای. کندمییدا ادامه پجستجو  مجددا سپس و

مشاهداتی مقادیر  هیدروگراف با محاسباتی هیدروگراف تطابق
 در خطا درصدگیرند توابع هدف میتوابع هدف مورد بررسی قرار 

وزنی جذر میانگین  خطای ،(Percent Peak Error) اوج دبی
و  Error (Peak-Weighted RMS)اوج دبی (RMS)مربعات

Nash-Sutcliffe   ن مطالعه مورد بررسی قرار ای دربه شرح زیر
 :گرفتند
 : اوج دبی (RMS)وزنی جذر میانگین مربعات خطای

های متناظر مشاهداتی و بررسی میزان تطبیق دبی برای
و بهترین  (13ی )رابطه رودکار میشده توسط مدل بهبینییشپ

های محاسباتی دبیر است که حاکی از تطابق کامل مقدار آن صف

 است.  سازیو مشاهداتی و در نتیجه دقت باالی نتایج شبیه 

 

𝑧=√
1

n
[∑ (q

O
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n
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O
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(13) 
 

دبی  𝑞𝑠(𝑡)و  𝑡دبی مشاهداتی در زمان  𝑞𝑂(𝑡) ن رابطهایدر
دبی متوسط مشاهده  𝑞𝑂(𝑚𝑒𝑎𝑛) و نهایتا 𝑡محاسباتی در زمان 

 .باشدمیشده 
 :خطا در دبی اوجرصد د

 درصد خطای بین دبی مشاهداتی و دبی محاسباتی است
ی دبی اوج به عنوان یکی از . از آنجایی که محاسبه(14ی )رابطه

مهم ترین پارامترهای کلیدی هیدروگراف در بسیاری از مطالعات 
ی اهمیت دارد لذا مقدار درصد خطای حهیدرولوژی و مسائل طرا

باالیی برخوردار است و هر چه مقدار آن  سازی شده از اهمیتشبیه
تر خواهد تر و قابل اعتمادبه طرف صفر میل پیدا کند مدل دقیق

 بود.
 

 

𝑧= 
qs- qo

qo

×100                                            (14)        

 

دبی اوج محاسباتی  𝑞𝑠و  بی اوج مشاهداتید 𝑞𝑂ن رابطه ایدر
 باشد.می

 
 Nash – Sutcliffeشاخص 

یک شاخص نرمال شده است که  ساتکلیف -شاخص نش
بزرگی نسبی واریانس باقی مانده را در مقایسه با داده های 

 هایکند. این شاخص میزان تطابق دادهگیری میمشاهداتی اندازه
دهد. سازی شده نشان میمشاهداتی را نسبت به مقادیر شبیه
 کند.هایت تغییر مینمقدار این شاخص بین صفر و منفی بی
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NSE=1-
∑ (Qo(t) - QS(t))

2

∑ (Qo(t) - Qo(t)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2  (51)                                       

 

 ن رابطهای در
𝑄𝑂(𝑡)  دبی مشاهداتی در زمانt 
𝑄𝑠(𝑡)  دبی محاسباتی در زمانt  
𝑄𝑜(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅  باشدمیی مشاهداتی هامیانگین دبی ̅

، تناسب است که نشان می دهد 1 برابر NSE بهینه قدارم
مقدار صفر  های مشاهداتی و محاسباتی وجود دارد.کاملی بین داده

بینی این شاخص بر این واقعیت داللت دارد که دقت پیش
های بینی توسط میانگین دادههای محاسباتی، برابر دقت پیشادهد

و مقدار کمتر از صفر بیانگر این است که دقت  تمشاهداتی اس
های مشاهداتی بیشتر از دقت بینی توسط میانگین دادهشپی

های مدل مورد نظر است.  مقادیر بین صفر و یک،  به بینیپیش
باشد،  0٫75بزرگتر از  NSEاگر شوند که این صورت توصیف می

باشد، نتایج قابل  0٫75 تا 0٫36بین  خوب، اگرسازی نتایج شبیه
غیر قابل باشد، نتایج  0٫36بخش و اگر کمتر از قبول یا رضایت
 قبول خواهد بود.

از  ،شده برای دو الگوعالوه بر آن در اعتبارسنجی مدل اجرا
صد خطا در دبی اوج طبق ی درصد خطا در حجم و درهاشاخص
 نیز استفاده شد. (17( و )16روابط )

 

 

DV=
V*-V

V
×100 (61)                                                

 

z = 
qs-qo

qo

×100  (71          )                                      

 

 آبروانترتیب حجم به  𝑞𝑠و   ∗𝑉ن روابط ای که در 
ترتیب حجم به 𝑞𝑂و  𝑉و دبی اوج محاسباتی و  محاسباتی

 باشند.میو دبی اوج مشاهداتی  مشاهداتی  آبروان

 

 ی مورد نیاز مدلهاآماده کردن داده
مورد بررسی  94تا  52آماری بارندگی از سال  یدورهابتدا 

ی هامورخ هاقرار گرفته و سه رخداد بارش و هیدروگراف نظیر آن
جهت اجرای مدل و واسنجی  13/10/59و  55 /8/10 ،10/10/88

سنجی جهت اعتبار 22/9/58و  2/3/74مورخ بارش و دو رخداد 
 ArcGIS10.2زار افنتخاب شدند. در گام بعدی با کمک نرمامدل 

  هایاطالعات و پارامتر HEC-GEO HMSی همچنین الحاقیهو 
شیب حوضه، تجمع جریان، جهت  ، CNی هامورد نیاز شامل الیه

ترین مسیر جریان تا خروجی زیرحوضه و جریان، طوالنی
  برای ترین مسیر جریان از مرکز ثقل تا خروجی زیرحوضهطوالنی

برای  HEC-HMS مدل در نهایتو  اجرای مدل استخراج شدند
 اجرا شد. تأخیریمتعارف و ان یدو الگوی جر

 

 و بحث نتایج
ی مستخرج هااصل از تعیین خصوصیات حوضه و الیهحنتایج 

 (3)و شکل  (1)در جدول  HEC-GEO HMS یشده از الحاقیه
 .آورده شده است

 

 

 ی مورد مطالعههاخصوصیات زیرحوضه -1دول ج
 

 (h)زمان تاخیر CN (km) یطمح (2km) ساحتم
 تا خروجی ضهمرکز ثقل زیرحو یفاصله

 (km)حوضه 

 8/30 31/1 39/80 02/76 73/96 1 یحوضهزیر

 73/21 76/1 47/72 68/16 97/105 2 یحوضهزیر

 51/8 91/1 30/57 82/64 84/76 3 یحوضهزیر

 

 



 پذیرفته شده پیش از انتشار

 
 

 اجرای مدل  برای HEC-GEO HMSط ستو شدهی تهیه هابرخی الیه -3شکل 
 

برای الگوهای متعارف  HEC-HMSنتایج واسنجی مدل 

 تأخیریو 

توابع هدف برای  یرمقاد ،پس از اجرای مدل و واسنجی آن
( 2 )ی بارش طبق جدولهابرای رخداد تأخیریالگوی متعارف و 

زیر  CN  پارامترهایذکر شد از  ً  طور که قبال. همانآمد دستبه
( 2) نتایج جدول .در واسنجی استفاده شد هابازه xو  k و هاحوضه
و در برای هر دو الگو  PEPع هدف تاب مقادیر که دهدمینشان 

عملکرد مناسبی در الگو هر دو  لذامشابه بوده  هابارش میتما
باید  اند.داشته ایدبی اوج در مقایسه با مقادیر مشاهده یمحاسبه

از دبی  رغیهروگراف بن تابع از تمام مقادیر هیدای در نظر داشت که
ها بر روی مقدار دبی اوج و تمرکز تن کندمینظر اوج صرف

در هر دو  10/10/88برای بارش  PWRMSمقادیر تابع  .باشدمی
نشان بوده که  49/2و  03/1ترتیب به  تأخیریالگوی متعارف و 

با  8/10/55 ن بارش نسبت به دو بارشای سازیشبیه دهدمی
 41/6و  87/3قادیر مبا   13/10/59و  35/8و  96/6مقادیر 
 Nashبهترین مقدار تابع همچنین تر بوده است. بخشرضایت

 68/0رتیب مقدار  تبه، 8/10/55مربوط به بارش  محاسبه شده
که حالیدراست.  تأخیریبرای الگوی  37/0برای الگوی متعارف و 

و  57/0برابر   10/10/88مقدار آن در الگوی متعارف برای رخداد 
 تأخیریدر الگوی  وبوده  43/0برابر  13/10/59 یبرای واقعه

است که  08/0و   13/0ترتیب مقادیر منفی رخداد بهدو ن ای برای
 سازیشبیهی مشاهداتی بهتر از هاداده است کهاز آن حاکی 
ی مربوط به واسنجی مدل با هاهیدروگراف است. تأخیریالگوی 

تر نتایج ضعیف یارائه ( آورده شده است.4توابع هدف در شکل )
توان مربوط به میدر مقایسه با الگوی متعارف را  تأخیریالگوی 

تشریح بخش طور که در تعداد پارامتر بیشتر آن دانست. همان
 دارایبت به الگوی متعارف ن الگو نسای ،اشاره شد تأخیریالگوی 

که در نتیجه تعداد پارامترهای کالیبراسیون  باشدمیک بازه بیشتر ی
 تأخیریپارامتر در الگوی  9به  ،متعارف الگویپارامتر در  7از 

-HECکالیبره در مدل  یهایابد و افزایش تعداد پارامترمیافزایش 

HMS بعدی و به لذا در قدم  .شودمی تر مدلعملکرد ضعیف باعث
تعداد  تأثیرو تعیین  تأخیریالگوی  سازیشبیه منظور بهبود نتایج

ی هاطور متناوب از پارامتر بهها این پارامتر ،kو  x یهاپارامتر
 تأخیری الگوین روش نه تنها نتایج ایا د. بنشومیواسنجی حذف 

 و x پارامترهای تأثیریابد بلکه میزان میبهبود  ایطور قابل توجهبه
k  مشخص خواهد شد.نیز 

 

 

 



 پذیرفته شده پیش از انتشار

 در واسنجی مدل تأخیریالگوی متعارف و  مقادیر توابع هدف -2جدول 
 

 

  

 
 

  Nashب(   PWRMSالف(  در واسنجی مدل تأخیریالگوهای متعارف و  هدف توابعهیدروگراف  -4شکل 

 PEPج( 
 

 Kبدون پارامتر در واسنجی مدل الگوی متعارف و تأخیری مقادیر توابع هدف -3جدول 

 

 

 تاریخ بارش
PWRMS PEP Nash 

 تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف

10/10/88 03/1 49/2 0 0 57/0 13/0- 
8/10/55 96/6 35/8 02/0 02/0 68/0 37/0 

13/10/59 87/3 41/6 0 0 43/0 08/0- 

 تاریخ بارش

PWRMS PEP Nash 

 تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف

10/10/88 04/1 18/4 0 52/25 74/0 43/1- 

8/10/55 04/7 58/14 29/4 0 67/0 13/0 

13/10/59 67/4 89/7 0 0 38/0 01/0- 



 پذیرفته شده پیش از انتشار

 Xبدون پارامتر در واسنجی مدل الگوی متعارف و تأخیری مقادیر توابع هدف -4جدول 

 

 

در  kو  xقادیر توابع هدف پس از حذف متناوب پارامتر م
طور که نتایج نشان ن. هماآورده شده است( 4) و (3) جداول

توابع  روی نتایج بر ی جریاندر هر دو الگو k پارامترحذف  دهدمی
PEP  وPWRMS  نتایج آن برای هر دو  منفی داشته است و تأثیر

در  .تر بوده استپارامترها ضعیف میالگو حتی از واسنجی با تما
 CN مدل تنها با پارامتر سازیبهینهو  xمقابل حذف پارامتر 

در نتیجه را ارائه داده است.  بهترین هابازه k و پارامتر هاحوضه
مراتب  به xو حذف پارامتر k پارامتر  تأثیر تأخیریالگوی مورد 
  Nash و PWRMSتوابع هدف و در مورد بوده است  بیشتر
از  Nash به طوری که نتایج تابع باشدمی محسوس ً  کامال

 غیر  یمحدوده
که نای با توجه به. شودمیبخش تبدیل ه رضایتقابل قبول ب

در دو الگو با هم متفاوت است  هارولوژیکی بازهی هیدهاالمان
مدل  سازیبهینهبرای   kالگو وجود پارامترن ای توان گفت درمی

 صوص درخهبحذف آن  متعارفکه در الگوی ضرورت دارد در حالی
 .کندمیتغییر ن 8/10/55و  10/10/88و در دو بارش  Nashتابع 

شده از حاصلی های بهینهی بعد از میانگین پارامتردر مرحله
دو الگو و با سنجی صورت جداگانه برای اعتبارتوابع هدف، به

شود. استفاده می 22/9/58و  2/3/74استفاده از دو رخداد بارش 
-Nashتابع هدف  ،( آمده است5طور که در جدول )همان

Sutcliffe  عملکرد مناسبی نداشته و در هر دو رخداد بارش غیر

در  RMSترین مقدار چنین کمشود. هممیقابل قبول توصیف 
و  Nash و PWRMSای تابع بر 5به میزان  22/9/58رخداد 

در همین بارش و  تأخیریالگوی متعارف بوده در مقابل الگوی 
بررسی میزان  نماید.میرا ارائه  1/5برابر  Nash  ،RMS برای تابع

دهد که خطای قابل توجهی در برآورد خطای دبی اوج نشان می
ترین مقدار آن مربوط به رخداد این پارامتر وجود داشته و کم

و حاصل از اجرای مدل با الگوی متعارف و به میزان  2/3/74
است. اما در برآورد حجم سیالب، غیر از سه مورد، عملکرد  12/9

بخش است الگو و برای هر دو بارش رضایتهر سه تابع در هر دو 
که هر سه مورد مربوط به الگوی متعارف بوده و دو مورد آن 

درصد و  -15/28و  -23خطای با میزان  2/3/74مربوط به بارش 
و یک مورد   Nash-Sutcliffe و PWRMSترتیب برای توابع به

و برای تابع  38/21با درصد خطای  22/9/58آن برای بارش 
ی تغییرات میزان خطا که باشد. با توجه به دامنهمی  PEPهدف 

 31/2و در الگوی متعارف بین  15تا  96/2در الگوی تأخیری بین 
توان گفت الگوی تأخیری بر الگوی متعارف صد است میدر 28تا 

ها تفاوت ی شاخصکه در بقیهاین برتری دارد. لذا با توجه به
توان استفاده از الگوی می ،ودشچندانی بین دو مدل دیده نمی

  .تأخیری را برای برآورد حجم سیالب توصیه نمود

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ بارش

PWRMS PEP Nash 

 تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف تأخیریالگوی  الگوی متعارف

10/10/88 87/0 98/0 0 0 77/0 57/0 

8/10/55 96/6 65/8 02/0 0 68/0 48/0 

13/10/59 92/3 90/3 0 0 55/0 51/0 



 پذیرفته شده پیش از انتشار

 تأخیریالگوی متعارف و  اعتبار سنجیپس از  هامقادیر آماره -5جدول 

 

 نتیجه گیری
ر مدل د آبروان -بارش سازیشبیه متعارفدر کنار روش 

HEC-HMS که  متصور شد رادیگری  جریان توان الگویمی
را روی تصویر مرکز ثقل  حاصله آبروان ،خالف روش متعارفبر

چه در به آنکه  کندمیاصلی محاسبه  یراههآبروی  حوضهزیر
چنین الگویی  رسدمیبه نظر  .تر استنزدیک ،دهدواقعیت رخ می

نسبت های روندیابی و بازهجریان  یدلیل تفاوت کامل در نحوهبه
و عملکرد مدل  سازیشبیهنتایج باعث بهبود  ،به روش متعارف

HEC-HMS  .واسنجی هر دو الگو با استفاده از توابع هدف شود
PWRME ،Nash–Sutcliffe و PEP  تأخیریلگوی انشان داد 
بیشتر و در نتیجه افزایش  هایدلیل دارا بودن بازهجریان، به

تری نسبت به الگوی متعارف ینیپارامترهای واسنجی عملکرد پا
بارش  سهدر هر دو الگو و برای هر  PEPتنها تابع هدف  وداشته 

 0و  02/0، 0مقادیر یکسان   13/10/59و  8/10/55، 10/10/88
چنین و هم تأخیرینتایج الگوی  لذا به منظور بهبود را ارائه داد.

 متناوبحذف  ،هابازه kو  xهای پارامتر تأثیرمیزان  تعیین

صورت گرفت که نتایج حذف هر دو الگو در اخیر  پارامترهای
  kو  CNو کالیبراسیون مدل تنها با حضور پارامترهای  x پارامتر

و  تأخیریبرای الگوی  سازیشبیهتوجه نتایج  بهبود قابل حاکی از
 و لذا الگوی متعارف بود نتایج واسنجی توجه درقابل تأثیرعدم 
 تأخیریالگوی  سازیبهینهاساسی در عنوان پارامتر به k پارامتر

 را نسبت به الگوی متعارفن برجستگی ای توانمیمعرفی شد که 
در ادامه نتایج ن الگو مربوط دانست. ای در هااتصال بازه یبه نحوه

نشان داد شاخص  ی جریانسنجی مدل برای هر دو الگواعتبار
چنین همو قبول بوده ساتکلیف در هر دو الگو غیرقابل -نش

اوج سیالب وجود دارد. در ی دبی اسبهخطای قابل توجه در مح
برای تمامی  حجم سیالب یمحاسبه ،غیر از سه موردبه مقابل

و با توجه به  بخش بودهتوابع هدف و در هر دو بارش رضایت
در سه مورد مربوط به الگوی متعارف بوده و همچنین با هر که این

بر الگوی  تأخیریتوان گفت الگوی میزان خطا می نظر گرفتن
گو ی حجم سیالب این المتعارف برتری داشته و لذا برای محاسبه

 شود.پیشنهاد می
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