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  چكيده

وژي مناطق كوهستاني برف يكي از اشكال مهم بارش در چرخه هيدرول
بوده كه در تامين منابع آب شرب و كشاورزي به صورت جريانهاي تاخيري 
در فصول پرآبي و جريانهاي حداقل در فصول كم آبي و توليد انرژي نقش 

ي ها سازي هيدرولوژيكي در حوضه هدف اساسي مدل. كند ارزنده ايفا مي
حاكم بر چرخه آب و  درك بهتر از روند چرخه آب نظير فرآيندهاي ،آبخيز

منطقه پوشيده از برف پارامتري اساسي در سيكل  .باشد منابع آب مي
در اين تحقيق رواناب حاصل . هيدرولوژي و اقليم شناسي زيست كره است

از ذوب برف در حوضه آبخيز سد كرج با استفاده از مدل هيدرولوژيكي 
1SRM  سازي شده است مدل 81-82و  80-81در دو سال آبي .SRM 

روز است ـ  سازي جريان رواناب حاصل از ذوب بر پايه درجه يك مدل شبيه
پارامتر و متغير ورودي نظير بارش، دما، دبي و سطح پوشش برف  14كه از 

به صورت روزانه و ضريب فروكش، ضريب رواناب برف و باران، فاكتور 
 درجه روز و همچنين خصوصيات فيزيكي مانند طبقات ارتفاعي استفاده

متغيرهاي دما و بارش روزانه با توجه به معادله گراديان به طبقات . نمايد مي
خصوصيات فيزيكي حوضه نيز با استفاده از سيستم . ارتفاعي توزيع گرديد

اصل از اين تحقيق نشان نتايج ح. يايي به مدل اضافه گرديداطالعات جغراف
خيز سد كرج در حوضه آب) SRM(دهند مدل رواناب حاصل از ذوب برف  مي

به خوبي قادر به مدل كردن فرآيند رواناب  94/0و  47/0با ضريب تبيين 
 .حاصل از ذوب برف مي باشد

  
  .كرج حوضه، آبخيز، SRMسازي، بارش،  برف، مدل :كلمات كليدي
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Abstract 
Snowfall is one important form of precipitation in hydrology 
cycle in mountainous basin which plays reliable role on 
agricultural and domestic water supply in low and high flow 
seasons as well as on energy production. The main objective 
of hydrological modeling in watersheds is the better 
understanding of the hydrology cycle including governing 
processes in water cycle. Snow covered area is a basic 
parameter in global hydrology cycle and climatology. In this 
research snow melt runoff was simulated in Karadj dam 
watershed, using SRM model in water year 2001-2002 and 
validated for water year 2002-2003. SRM, a degree-day 
model which simulates snow melt runoff, needs 14 
parameters and variables.  These include rain, temperature, 
discharge, daily surface of snow, recession curve, snow and 
rain runoff coefficients, and degree-day factor.  Model also 
needs physical parameters such as elevation boundary. 
Temperature and rain were distributed using gradient 
equation in elevation boundaries. Also physical parameters of 
the watershed were added to the model using geographic 
information system. The R2 and the deviation of the runoff 
volume in 2001-2002 were calculated as 0.4678, 0.1292%, 
respectively. These values for 2002-2003 are 0.935, 6.7736%, 
respectively. SRM model can effectively be used to modeling 
of snow melt runoff. 
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  مقدمه -1
برف يكي از اشكال مهم بارش در چرخه هيدرولوژي مناطق 
كوهستاني بوده كه در تامين منابع آب شرب و كشاورزي به صورت 

هاي تاخيري در فصول  هاي تاخيري در فصول پرآبي و جريان جريان
حداقل در فصول كم آبي و توليد انرژي نقش هاي  پرآبي و جريان
از سوي ديگر رواناب حاصل از ذوب برف به دليل . كند ارزنده ايفا مي

ي آب زيرزميني و در ها نقش تاخيري آن منبع اصلي تغذيه سفره
بروز  ءي بهاره منشاها برخي از موارد به دليل همزماني با بارش

گردد  مي ها رودخانه سيالبهاي مخرب با حجم جريان بيش از ظرفيت
)Ghanbarpour et al, 2007 .( منطقه پوشيده از برف پارامتري

با . اساسي در سيكل هيدرولوژي و اقليم شناسي زيست كره است
وجود ظرفيت گرمايي باالي برف، پوشش برف سطح خاك را از 
برخورد مستقيم با هوا و افت فرآيند گرم شدگي زمين در بهار حفظ 

اين برف اثري مستقيم بر جريان اتمسفري با تأثير بر بنابر ؛كند مي
حضور برف در يك . جذب انرژي و گرم شدن دماي حوضه دارد

حوضه بر رطوبت ذخيره شده در سطح مؤثر بوده و تاثير تاخيري در 
وقوع بارندگي به شكل برف يا ). Maurer et al, 2003( رواناب دارد

آبخيز نسبت به  حوضهژيكي تعيين كننده نحوه پاسخ هيدرولو ،باران
زيرا برف در سيكل هيدرولوژي به  ؛باشد مي حوضهورودي اصلي 

 ماند حوضه باقي ميها در  عنوان يك متغير تاخيري مدت
)Rango,2003 .( هيدرولوژيكي در سازي  مدلهدف اساسي

درك بهتر از روند چرخه آب نظير فرآيندهاي  ،هاي آبخيز  حوضه
   ). Fergousen,1999( باشد ع آب ميحاكم بر چرخه آب و مناب

Martinec and Rango مدلSRM   در سال را براي اولين بار
بيني رواناب روزانه حاصل از ذوب  سازي و پيش به منظور شبيه 1975
 Martinec)ند هاي كوچك كوهستاني اروپا ارائه نمود حوضهبرف 

and Rango, 2003).  Landesa et al. (2000) با استفاده از 
 42را براي پيش بيني در  SRMهاي سنجش از دور، مدل  داده

اسپانيا به كار گرفته و نتيجه گيري نمودند مدل براي پيش  حوضه
. ي مختلف روبروستها حوضهدرصد خطا در  9/6بيني حجمي با 

Schaper et al. (1999)  با استفاده از تصاوير ماهواره ايTM  و
MSS وضه رواناب حاصل از ذوب برف در ح  

Massa-Blaten  كيلومتر مربع را محاسبه نمودند 196با مساحت .
سازي جريان رواناب حاصل از ذوب برف در  نتايج حاصل از شبيه

نشان از دقت   -%6/31و تفاضل حجم  64/0منطقه با ضريب تبيين 
ايشان  .دارند SRMباالي محاسبات در شبيه سازي جريان با مدل 

ي آلپ ها حاصل از ذوب برف در حوضهجهت مطالعه جريان رواناب 
ايستگاه بدست  3ي ثبت شده در ها مقدار متغير دما را از طريق داده

  .اند ريك هر زون برون يابي نمودهآورده و به ميانگين ارتفاع هيپسومت

  
 Swamy and Brivio, (1996) اي  با استفاده از تصاوير ماهواره

شمال ايتاليا را  ه كوردول درضسطح تحت پوشش برف حو ،لندست
رواناب ناشي از ذوب برف را  SRMبدست آورده و با استفاده از مدل 

 Mukkoth .شبيه سازي نمودند 89/0و %  6/4با تفاضل حجمي 

و با استفاده از  SRMرواناب حاصل از ذوب برف را با مدل  (2004)
واقع در ايالت  Elhaoآبخيز  حوضهدر  MODISي سنجنده ها داده

British colombia  در اين تحقيق . نموده استسازي  مدلكانادا
ي چند ها ي ارتفاعي و مناطق پوشش برفي با بكارگيري دادهها زون

تعيين  MODISسنجنده  TERRAطيفي سنجش از دور ماهواره 
گيري شده دبي روزانه در خروجي  هاي اندازه مدل با داده. شده است

 43/0ن با ضريب تبيين اعتبار سنجي شده و نتايج حاصل از آ حوضه
 .Emre et al .بر اساس ميانگين دبي روزانه محاسبه شده است

كارگيري شاخص  هو با ب MODISي ها با استفاده از داده (2005)
، نقشه سطح تحت پوشش برف را با ضريب NDSIپوشش برفي 

هاي  از سرشاخه Karasu ه آبخيزضدر حو% 82تا % 62تبيين كلي 
واقع در شرق تركيه جهت استفاده در مدل  Euphratesرودخانه 

  .رواناب حاصل از ذوب برف تخمين زده اند
  

Gupta et al (2007) ي ها با تحليل نواحي ذوب برف در حوضه
رف به ــاند كه ذوب ب هاي هيماليا به اين نتيجه رسيده رشته كوه

گراد وابسته  يــدرجه سانت 0-5دوده ـشدت به توزيع دما در مح
خرسان بكار برده  حوضهرا در   SRMمدل) 1381(همت  پر .تــاس

و نتيجه گرفته است كه اين مدل در پيش بيني رواناب روزانه در 
گير با استفاده از سطح تحت پوشش برف كه از  ي برفها حوضه

بيني  باشند داراي قابليت پيش اي قابل دسترسي مي اطالعات ماهواره
عالوه اينكه مدل داراي به . باشد رواناب حاصل از ذوب برف مي

همچنين نتيجه گرفته . قابليت تبديل بارش به رواناب روزانه نيز است
است كه مدل حجم ساالنه جريان ناشي از ذوب برف و باران را با 

در تحقيقي ) 1383(و همكاران نجف زاده . كند دقت بااليي برآورد مي
سازي جريان رودخانه با مدل ذوب برف،  تحت عنوان شبيه

ي ها آبخيز پالسجان با استفاده از داده حوضهرا در   SRMدلم
كار برده و رواناب حاصل از ذوب برف را با ضريب   هاي نوآ ب ماهواره

. شبيه سازي كرده است% 25/0و تفاضل حجمي  95/0همبستگي 
آبخيز ميرآباد  حوضهرا در  SRMدر تحقيقي مدل ) 2003(نجفي 

واناب حاصل از ذوب برف را با ضريب كار برده و ر  هدرياچه اروميه ب
. شبيه سازي نموده است% 75/3و تفاضل حجمي  81/0همبستگي 
سعي شده است كارايي مدل شبيه ساز رواناب حاضر در تحقيق 

ي ها آبخيز سد كرج كه يكي از حوضهحاصل از ذوب برف در حوضه 
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از رواناب حوضه را بخود اي  برفگير كشور بوده و سهم عمده
مورد بررسي قرار گرفته و همچنين كارايي تصاوير  ،دهد مياختصاص 

 ،كه در اين تحقيق بهره گرفته شده است MODISاي  ماهواره
  .  طور ضمني آشكار گردد هب

  
  ها مواد و روش -2
  حوضه مورد مطالعه -2-1

كيلومتر  660/841با مساحت) سد اميركبير(آبخيز سد كرج  حوضه
تا  35° 53' 2" البرز مركزي بين مربع  در پهنه جنوبي رشته كوه

طول  51° 35' 24"تا  51° 3' 6"عرض شمالي و  °36 10' 38"
حوضه آبخيز سد كرج از ارتفاع رقوم ارتفاعي  .شرقي واقع شده است

متر از سطح دريا  1700متري قله كهار تا ديواره سد كه حدود  4500
ن كرج، ي مهمي چوها و در آن رودخانه باشد متغير مي ،واقع است

شهرستانك، آب ورزن، مورود، سبدك، وارنگه رود، وليت رود جريان 
متر  2000در ارتفاع بيش از  حوضهاز سطح % 5/96بطور كلي . دارند

موقعيت منطقه مورد مطالعه را نشان  1شكل . واقع شده است
   .دهد مي
 

در برآورد سطح تحت پوشش  2MODISدر اين تحقيق از تصاوير 
آبخيز  حوضهازي رواناب حاصل از ذوب برف در برف جهت شبيه س

كار رفته در اين  هسري زماني تصاوير ب. است شدهكرج استفاده 
يكي از  MODISسنجنده . آورده شده است 1تحقيق در جدول 

هاي سيستم مشاهدات زميني سازمان فضايي آمريكا  دقيقترين پروژه
در محدوده د بان 36داراي  MODISسنجنده . آيد به شمار مي) ناسا(

ميكرومتر بوده و قدرت تفكيك آن در زاويه  5/14تا  41/0طيفي 
باند و  5متر در  500باند طيفي،  2متر در  250عمود به سطح زمين 

  .باشد باند طيفي مي 29متر در  1000
  
  سنجي سنجي و دما هاي هيدرومتري، باران ايستگاه -2-2

يلقان، گاجره، سيرا، نشت هاي ب در اين تحقيق از آمار روزانه ايستگاه
هاي هيدرومتري و از آمار  رود، پل خواب، كلوان به عنوان ايستگاه

آباد، سيرا، شهرستانك،  روزانه آسارا، بيلقان، رندان، سد اميركبير، سعيد
هاي باران  ، كريم آباد، پرندك، كرج به عنوان ايستگاهءمورود، نسا

ء و كرج شهرستانك، نساهاي سد اميركبير،  سنجي و از آمار ايستگاه
  . هاي برداشت روزانه دما استفاده شده است به عنوان ايستگاه

 
  موقعيت حوضه آبخيز سد كرج و ايستگاههاي مورد استفاده -1شكل 
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  سازي ذوب برف استفاده در مدل موردMODIS سري زماني تصاوير  -1جدول 
 روز ماه سال رديف

 25  دسامبر 2001 1
 6  ژانويه 2002 2
 2  فوريه 2002 3
 2  مارس 2002 4
 30  آوريل 2002 5
 5  دسامبر 2002 6
 30  ژانويه 2003 7
 10  فوريه 2003 8
 19  مارس 2003 9
 24  آوريل 2003 10

  
  : SRMساختار مدل رواناب حاصل از ذوب برف  -2-3

 ش باران بهبراي محاسبه جريان ناشي از ذوب برف و بار SRMمدل 
) 1(مطابق رابطه در هر زون ارتفاعي ورودي ير پارامتر و متغ 14

   . نيازمند است
  

به صورت رابطه رياضي ساختار اصلي مدل در حالت نيمه توزيعي 
   :)Martinec and Rango, 1996(شود  ذيل بيان مي

  

)1(  
  

  :كه در آن
 Q : متوسط دبي روزانه بر حسب  
 Cs : ضريب رواناب برف  
 CR :ضريب رواناب باران  

  α: روز كه عمق ذوب ناشي از يك درجه روز را  -شاخص درجه
  نشان مي دهد بر حسب 

 T : تعداد درجه روز بر حسب  
 T∆ : بر  حوضهتعديل دما با استفاده از گراديان دما به متوسط ارتفاع

   حسب 
 S : حوضهنسبت پوشش برف به كل   
 P :بارشي كه در رواناب شركت مي كند بر حسب  
 A :احيه انتخابي بر حسبمساحت ن  
 K : ضريب فروكش جريان  

n : شرح هر كدام از . باشد ميتوالي روزها در طي دوره محاسبه
فلوچارت  .متغيرها و پارامترهاي مذكور در ذيل ارائه شده است

  .ارائه شده است 2در شكل نيز مدل الگوريتم 
  
  سطح پوشش برف -2-4

تدريج   هرفته و بپوشش برفي فصلي در طول فصل زمستان شكل گ
پوشش برفي موقتي از . شود در طول فصل بهار و تابستان ذوب مي

ي ناگهاني و طوفاني برف حاصل مي شود كه ممكن است ها بارش
). Amelin,2003( چند ساعت و يا حتي كمتر از چند روز باقي بماند

جهت استخراج سطح پوشش برف در اين تحقيق از شاخص پوشش 
گوريتم استخراج كننده سطح پوشش برف از تصاوير به منزله ال 3برفي

از  NDSIشاخص . استاستفاده شده  MODISاي  ماهواره
باند مرئي و بازتاب پايين آن باالي بازتاب طيفي  درهاي برف  مزيت

در محدوده طيفي مادون قرمز جهت بارزسازي برف از ابر و نواحي 
 ).Nolin and Liang, 2000( كند بدون پوشش برفي استفاده مي

Hall et al. (1995)  شاخص NDSI  اختالف كه ) 2(را طبق رابطه
باند مادون قرمز آن  به مجموع نسبت به بازتاب طيفي در باند مرئي 

  :اند است بيان كردهدو باند مذكور 
)2 (  

  
  
  بارش -2-5

تعميم بارش براي يك سطح وسيع و كوهستاني بسيار مشكل و 
حاره كه اليه پاييني جو سرشار از در مناطق . پيچيده مي باشد

ي مياني از نظر رطوبتي بسيار فقير هستند ها رطوبت است ولي اليه

sec
3m

11.. −− dccm
dC.

dC.

cm
2km

)64/1()555/0(
)64/1()555/0(

mBandmBand
mBandmBandNDSI

µµ
µµ

+
−

=
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  )Najafi et al, 2003اقتباس از ( SRMفلوچارت مدل  -2شكل 
  

شوند و در نواحي  ي پايين جو محدود ميها حركات همرفتي به اليه
متري افزايش و از آن پس رو به  1900تا  1000اع حاره بارش تا ارتف

 5000اما در نواحي برون حاره مقدار بارش تا ارتفاع  .گذارد كاهش مي
). Barry and Charley,1982( يابد متري افزايش مي 5500تا 

به اينكه محدوده ارتفاعي حوضه آبخيز سد كرج از  بنابراين با توجه
ه از رابطه گراديان، اختاللي در باشد و استفاد متر مي 4300-1700

ميزان بارش روزانه ايستگاههاي باران سنجي كند  انتقال بارش نمي
  . انتقال داده شددر مدل رابطه بارش و ارتفاع به نواحي ارتفاعي توسط 

  دما -2-6
ي اساسي در تخمين و برآورد جريان ناشي از ها دما يكي از متغير
ي با مساحت زياد ها حوضهاي در  رود و اهميت ويژه ذوب به شمار مي

همچون يي ها در مدل). Martinec and Rango, 1996( دارد
SRM گيري شده و  ب اوقات در يك يا چند ايستگاه اندازهلدما در اغ
يابي مطابق گراديان حرارتي  با روش برون حوضهبه كل  معموالً

تفاده از ها نيز با اس متغير دماي روزانه ايستگاه. شود تعميم داده مي
  . تقل گرديدني ارتفاعي مها رابطه دما و ارتفاع استخراج شده به زون

 صحيح

 بيان مسئلهمسئله

 مباني نظري

 جمع آوري داده

 متغيرها

 دما بارش سطح برف

 پارامترها

ضريب 
 رواناب

  سازي مدل

 كاليبراسيون

 ارزيابي

شبيه سازي

 نادرست

ضريب 
  فروكش

زمان 
 تاخير

سطح 
  برف

دماي 
 بحراني

ن ايدارگ
يترارح

 - درجه 
 روز
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  دماي بحراني -2-7
اين پارامتر به عنوان معيار تشخيص   SRMدر مدل هيدرولوژيكي 

نوع بارش در هر واقعه بارندگي بر حسب دماي روزانه مورد استفاده 
بارش به  اگر دماي محيط بيشتر از دماي بحراني. گيرد قرار مي

بارش  ،صورت باران و اگر دماي محيط كوچكتر از دماي بحراني باشد
در اين تحقيق نيز براساس . گردد صورت برف منظور ميه ب

مورد  حوضهي پديد آورندگان مدل و با توجه به اينكه در ها توصيه
نظر اطالعات دراز مدت سينوپتيك جهت تعيين دقيق دماي بحراني 

درجه سانتيگراد به عنوان دماي بحراني براي  5/2دماي  ،موجود نبود
  .آبخيز سد كرج انتخاب گرديد حوضه

  
  سطح مشاركت كننده در بارش  -2-8

دو نوع رفتار در مدل  ،موقعي كه بارش به صورت بارش باران باشد
در نوع اول باران بر روي برف پشته باريده و : قابل بررسي خواهد بود

رف خشك و عميق باشد در اين حالت در آن نگهداري مي شود اگر ب
عمق بارش نسبت به سطح بدون پوشش برف به كل سطح كاهش 

در نوع دوم سطح پوشش برفي رسيده و پرآب است و تمامي . يابد مي
آب باران بدون دست خوردگي به رواناب حاصل از ذوب برف اضافه 

  . خواهد گرديد
  
  زمان تأخير -2-9

ارت است از نصف زمان حركت آب از از لحاظ فيزيكي زمان تأخير عب
به سمت نقطه خروجي براي يك رگبار معين  حوضهتمام سطح 

ساعت  6كه در اين تحقيق بر اساس رابطه پيشنهادي اشنايدر  ؛است
  . محاسبه و در مدل منظور گرديده است

  
  ضريب رواناب -2-10

ضريب رواناب اختالف بين آب در دسترس و جريان خروجي از 
مقادير ضريب رواناب را براي برف و  SRMمدل . اشدب مي حوضه

  . پذيرد همچنين براي بارش باران بصورت مجزا مي
  
  ضريب فروكش -2-11

   SRMي در مدل ـــر بسيار مهمــارامتــش پــــب فروكــــضري
  ضريب . گردد ي حل ميـع نمايــه توابـــه وسيلـــه بــباشد ك يــم

. در شرايط عادي ذوب برف است هحوضفروكش نشان دهنده رفتار 
Rango and Martinec (2003)  محاسبه را جهت  )3(رابطه

ارائه آبخيز  هاي حوضهدر را ضريب فروكش براي شرايط عادي ذوب 
  :اند كرده

 )3 (  
دبي : Qnضرايب معادله، : yو  Xضريب فروكش، : Kn+1: كه در آن
  روز معين

  
  روز –فاكتور درجه  -2-12

روز و يا به عبارت ديگر شاخص ذوب به صورت مقدار  -فاكتور درجه
 )4(صورت رابطه روز بوده و به - عمق ذوب شده به تعداد درجه

  : )Rango and Martinec, 2003( گردد تعريف مي
 )4(  
-cm.˚Cروز  - شاخص درجه: cm ،aذوب روزانه به :  M:كه در آن 

1.d-1  ،T :روز -تعداد درجه˚C.d  كه مقدارa محاسبه  )5(طه از راب
  ): Rango and Martinec,2003( شود مي

 )5(  
  

Sρ : ، چگالي برفWρ : چگالي آب  
  
  ارزيابي دقت مدل -2-13

و از دو  ها از يك معيار كيفي مشاهده تطابق هيدروگراف SRMمدل 
، )DV(، تفاضل حجم )R(معيار دقت كمي شامل ضريب تبيين 

محاسبه  )7(و ) 6(الت اين ضرايب از طريق معاد. كند استفاده مي
  : گردند مي
  :ساتكليف -ضريب تبيين يا رابطه ناش) الف

)6        (                    
( )

( )∑

∑

−

′−
−= =

2

1

2

2 1
QQ

QQ
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IQ :دبي محاسبه شده روزانه، : گيري شده روزانه،  دبي اندازه
 گيري شده در سال مورد نظر يا فصل ذوب، متوسط دبي اندازه: 

n :گيري  اي اندازهتعداد روزهاي دار  
  
  انحراف حجم ) ب
 )7(  
  

VR :؛  گيري شده حجم ساالنه يا فصلي رواناب اندازهR
 َV:  حجم

  شدهساالنه يا فصلي رواناب محاسبه 
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  نتايج -3
  خصوصيات فيزيوگرافي -3-1

آبخيز سد كرج، مساحت  حوضهجهت استخراج منحني هيپسومتري 
 GISمحيط نرم افزاري  طبقه ارتفاعي تقسيم گرديد و در 5آبخيز به 

منحني هيپسومتري . مقدار مساحت هر طبقه ارتفاعي بدست آمد
  .ارائه شده است 3حوضه آبخيز سد كرج در شكل 

  
  طبقات ارتفاعي -3-2

طبقه  5به  متر بوده كه 4300متر الي  1700حدود ارتفاعي حوضه از 
ده تقسيم شمتر در سيستم اطالعات جغرافيايي  500با حدود ارتفاعي 

ي ارتفاعي در حوضه آبخيز سد كرج را نشان ها زون 4شكل  .است
.دهد مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحني هيپسومتري حوضه آبخيز سد كرج  -3شكل 

  
  ي ارتفاعي در حوضه آبخيز سد كرجها زون -4شكل 

020406080100

درصد تراكمي 

عي
تفا
ت ار

بقا
ط

2200-1700 

2700-2200  

3200-2700 

3700-3200 

4300-3700 

عي
تفا
ت ار

بقا
ط
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هاي ذوب  هاي حاصل از اجراي الگوريتم استخراج نقشه -3-3
  برف

اقدام به  MODISاي  ير ماهوارهبعد از زمين مرجع نمودن تصاو
شاخص پوشش (اجراي الگوريتم تفكيك كننده برف از ابر و زمين 

  در اين تحقيق از الگوريتم پيشنهادي . گرديد) برفي
Hall and Riggs  به عنوان الگوريتم استاندارد و شاخص تشخيص

. برداري گرديد بهره MODISاي  پوشش برفي در تصاوير ماهواره
آبخيز سد اميركبير توسط  حوضهش برف در سطح تحت پوش

 MODISماهواره اي  يابي از سري زماني تصاوير يابي و برون درون
بر اساس  .بر اساس الگوريتم ارائه شده توسط مالچر محاسبه گرديد

عامل ذوب تابعي از درجه حرارت بحراني و  Malcherالگوريتم 
  ود ش بيان مي) 8(ست و طبق رابطه روز ا-فاكتور درجه

)Malcher and Heidinger, 2001:(  
)8 (  

  :كه در آن
M∆ :متر،  عمق تجمعي ذوب برف به سانتيa :روز، -فاكتور درجهT :

  گراد دماي بحراني به درجه سانتي
  

آبخيز سد كرج به تفكيك  حوضهمقادير سطح تحت پوشش برف در 
با استفاده  81-82و همچنين  80-81هر زون ارتفاعي در سال آبي 

آورده شده  3و  2طبقه بندي شاخص پوشش برفي طبق جدول از 
  .است

  منحني فروكش -3-4
هاي  مورود از جمله ايستگاه و ي سيرا، گاجره، نشت رودها ايستگاه

منحني . باشند آبخيز سد اميركبير مي حوضههيدرومتري روزانه 
به بارش بويژه  حوضهفروكش نشانگر نحوه پاسخ هيدرولوژيكي 

از قطع بارش و برگشت به حالت عادي  پس حوضهشرايط 
 و هاي سيرا، مورود با توجه به اينكه ايستگاه. باشد هيدرولوژيكي مي
در ابتدا  ،قرار داشتند حوضههاي ارتفاعي پايين  نشت رود در زون

اما . ي فروكش سه ايستگاه ياد شده گرديدها اقدام به محاسبه منحني
يستگاه سيرا كه هم در پايين با توجه به طوالني بودن و معرف بودن ا

قرار داشته و معرف بهتر خصوصيات و نحوه پاسخ  حوضهدست 
ي فروكش ها مي باشد و نيز با بررسي منحني حوضههيدورولوژيكي 

هاي هيدرومتري، جهت محاسبه  دست آمده از ساير ايستگاه  هب
از آمار دبي روزانه ايستگاه سيرا استفاده  حوضهضريب فروكش 

اي محاسبه ضريب فروكش از رابطه ارائه شده توسط رانگو بر. گرديد
ايستگاه منحني شاخه خشكيدگي هيدروگراف . و مارتينك استفاده شد

نيز با توجه به هيدوروگراف روزانه در ساليان متمادي به روش سيرا 
 دست آمد  هگراف و انتقال دبي هيدروگراف روي محور لگاريتمي ب

  .)5شكل (
  

انتقال دبي روز معين به : Qn+1بي روز معين و د :Qnدر اين شكل 
  .باشد يك روز پس از آن مي

  
  به كيلومتر مربع MODISدر تصاوير  80-81سطح برف در سال آبي  -2جدول 

  5زون ارتفاعي   4زون ارتفاعي   3زون ارتفاعي  2زون ارتفاعي 1زون ارتفاعي  تاريخ
4/10/80  20/434 221/605 281/175 136/337 32/995 

16/10/80  33/185 155/915 234/772 133/303 32/731 

13/11/80  73/822 229/876 255/631 133/305 31/652 

11/12/80  33/438 227/127 277/212 136/104 32/939 

10/2/81  0/816 3/244 45/996 111/484 32/683 

  
  به كيلومتر مربع MODISدر تصاوير  81-82سطح برف در سال آبي  -3جدول 

  5زون ارتفاعي   4زون ارتفاعي   3زون ارتفاعي  2زون ارتفاعي 1زون ارتفاعي  تاريخ
14/9/81  11/032 164/650 238/488 128/557 32/574 

10/11/81  82/143 266/567 267/929 128/557 32/574 

21/11/81  40/835 243/180 263/215 118/910 31/229 

28/12/81  3/036 250/180 349/916 129/910 45/229 

3/2/82  0 16/465 171/813 135/539 32/939 

( ) ( )∑=∆
2

1

21,
t

t

aTttM
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  منحني فروكش در ايستگاه سيرا -5شكل 

  
  فاكتور ذوب -3-5

براي هر زون ارتفاعي از طريق روز و يا شاخص ذوب - فاكتور درجه
 z1 تر يابي ايستگاهها و برون يابي آن به دو زون ارتفاعي پايين درون

اين فاكتور با توجه به مقدار . ه استمحاسبه شد z5 وz4  و باالتر
  . داردافزايش دما در طي فصل ذوب افزايش تدريجي 

  
  4شبيه سازي -3-6

ي مدل به ها شبيه سازي فرآيند محاسبه جريان بر اساس پارامتر
اي مطابقت و رفتارهاي هيدرولوژيكي را  اي كه با جريان مشاهده گونه

سازي جريان حاصل از ذوب  فرآيند شبيه. تقليد نمايد ناميده مي شود
ي مورد ها آبخيز سد كرج با محاسبه فاكتورها و پارامتر حوضهبرف در 

مقادير دبي شبيه  6شكل  .صورت پذيرفت 80- 81لزوم در سال آبي 
گيري شده  در مقايسه با مقادير اندازه SRMسازي شده توسط مدل 

  . دهد را نشان مي
  

  5كاليبراسيون -3-7
اي تغيير  ي مدل به اندازهها يون مقادير پارامتردر فرآيند كاليبراس

يابند كه هيدروگراف مشاهداتي و محاسباتي بهترين برازش را  مي
  . ايجاد كند

  
  6اعتبارسنجي -3-8

به منظور ارزيابي نحوه كاركرد مدل مقادير تصحيح شده به سال آبي 
. انتقال داده شد و فرآيند شبيه سازي جريان تكرار گرديد 82-81
در مقايسه  SRMمقادير دبي شبيه سازي شده توسط مدل  7ل شك

  . دهد گيري شده در مرحله اعتبار سنجي را نشان مي با مقادير اندازه
  

ميزان همبستگي ميان جريان محاسبه شده توسط مدل  9و  8اشكال 
را نشان  81-82  و 80-81گيري شده در سالهاي آبي  و جريان اندازه

  .دهد مي

  81-82و  80-81ي آبي ها ابي مقادير شبيه سازي و اعتبار سنجي مدل در سالارزي -4جدول 

∆V % RMSE Nash 
q محاسباتي

)m3(  
q مشاهداتي

)m3(  
Qمحاسباتي 

)s/m3(  
Q مشاهداتي

)s/m3(  
  سال آبي

1292/0  898/6  4678/0  29/326  76/326 49/11 5/11  81-80  
7736/6  6036/3  9385/0  69/13  69/14 85/431 23/463 82-81  

  

1

10

100

1 10 100

Qn

Q
n+

1

M3s-1)(  

M
3 s-1

)
(  
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  80 -81سازي جريان حوضه آبخيز سد كرج در سال آبي  شبيه -6 شكل

  

  
  81 -82اعتبارسنجي مدل در حوضه آبخيز سد كرج در سال آبي  -7 شكل
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  80-81مشاهداتي در سال آبي  همبستگي مقادير جريان محاسباتي و -8شكل 

y = 0.995x - 0.9222 
R² = 0.9456 
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 )مترمكعب بر ثانيه(دبي مشاهداتي 
  

  81-82همبستگي مقادير جريان محاسباتي و مشاهداتي در سال آبي  -9شكل 
  
  بحث و نتيجه گيري -4

، داراي دو معيار ارزيابي ميزان SRMمدل رواناب حاصل از ذوب 
با توجه به . باشد دقت شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف مي

توان نتيجه گرفت كه مدل  مدل مي ضريب تبيين ارائه شده توسط
SRM سازي جريان رواناب حاصل از ذوب برف در  توانايي شبيه
را به خود  حوضهي آبخيزي كه برف عمده آورد ساالنه ها حوضه

همچنين مدل قادر است جريان . اختصاص داده است را دارد
سازي شده و جريان مشاهداتي را بصورت گراف خروجي نمايش  شبيه

توان نتيجه گرفت كه مدل در فرآيند  ه لحاظ بصري نيز ميدهد كه ب
ي ها نمودار همبستگي. شبيه سازي جريان موفق عمل كرده است

  .نمايد ارائه شده نيز مطالب ذكر شده را تائيد مي

ين افتادگي هيدروگراف شبيه سازي شده نسبت به هيدروگراف پاي
ه دليل فرض ب 80- 81مشاهداتي در ماه ژانويه و فوريه  سال آبي 

باشد كه اين خود  نمودن نوع بارش به صورت برف توسط مدل مي
در . باشد نتيجه پائين بودن دما نسبت به دماي بحراني فرض شده مي

نتيجه بارش در محاسبات رواناب وارد نشده و توسط مدل به عمق 
تجمعي برف افزوده شده تا در روزهاي گرم بعدي وارد چرخه 

در ماههاي بعدي و بويژه در فصل ذوب مدل  .محاسبه رواناب گردد
ميزان جريان  كه دهد توانايي خود را در شبيه سازي جريان نشان مي

سازي شده و ميزان رواناب مشاهداتي در فصل ذوب و بعد از آن  شبيه
گر  هيدروگراف خروجي در ابتدا بيان. تطابق كامل و قابل قبولي دارد

آبخيز سد كرج از  حوضهبي باشد كه عمده بودجه آ اين مطلب مي
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برف انباشته شده در فصل بارش برف . بارش برف تامين مي شود
ي سهمگيني را ايجاد ها تواند هنگام ذوب در فصل بهار سيالب مي

تواند  بنابراين خالي نگهداشتن بخشي از حجم مخزن سد مي ؛نمايد
روند سيل را كاهش داده و از بروز خسارت و بازگشايي ناگهاني 

جريان در اواخر . ي سد هنگام بروز سيالب جلوگيري نمايدها چهدري
و  ها شود كاهش به دبي پايه برگشت داده مي) تير(ماه ژوالي 

ي جزئي هيدروگراف مي تواند از اين علت ناشي ها ي پيكها افزايش
برف محاسبه شده بود  ءگردد كه بارشهايي كه در اوايل سال آبي جز

  . گردد رخه رواناب ميبه تدريج توسط مدل وارد چ
  

نيز اين مطلب را كه  81- 82نمودار هيدروگراف خروجي در سال آبي 
باشد را  عمده بودجه جريان ساالنه رواناب حاصل از ذوب برف مي

سازي شده در ماههاي  افتادگي هيدورگراف شبيه. نمايد يد ميقويا تاي
ذكر شده نيز طبق مطالب ) اسفند(تا اواسط ماه مارس ) آذر( دسامبر 

بارش وارده را به صورت برف  ،تواند به اين دليل باشد كه مدل مي
با باال رفتن دما در ماههاي فصل ذوب، برف . محاسبه نموده است

گردد كه حاصل آن باال  وارد جريان رواناب مي حوضهانباشته شده در 
با توجه به دو . باشد بودن حجم رواناب در اين فصل از سال مي

مي توان نتيجه  81-82و  80-81ي آبي ها وزانه سالهيدروگراف ر
آبخيز سد كرج ناشي از ذوب برف  حوضهگرفت كه عمده جريان 

نيز در  حوضههمچنين اثر تاخيري برف بر روي جريان . باشد مي
شود كه لزوم مديريت منابع آب  ي خروجي مشاهده ميها هيدروگراف

وب برف در ي ناشي از سيل ذها را در كاهش خسارت حوضهاين 
ي گرم ها اوايل فصل ذوب و در طي فصل بهار با بارش باران در روز

. نمايد باشد را گوشزد مي اين فصل كه دماي قطرات باران باال مي
ميزان جريان را  SRMمدل شبيه سازي رواناب حاصل از ذوب برف 

برآورد  9385/0و  4678/0به ترتيب  81- 82و  80- 81در سال آبي 
سازي شده و  نمودار همبستگي ميان جريان شبيهنموده است كه 

گيري شده نيز از همبستگي باالي ميزان رواناب شبيه سازي در  اندازه
ارزيابي مدل با دو شاخص ضريب  .كند مقياس روزانه حكايت مي

به ترتيب  81-82و  80-81تبيين و تفاضل حجم در دو سال آبي 
و % 1292/0 همچنين تفاضل حجم 935/0و 4678/0ضريب تبيين 

مدل با نتايج دست آمده از   هبرآورده شده است كه نتايج ب% 7736/6
ه كوردول ايتاليا ضدر حو(Swamy and Brivio, 1996) تحقيقات 

نتايج  .تطابق دارد 89/0و ضريب تبيين % 6/4با تفاضل حجمي 
كه رواناب حاصل از (Schaper et al., 2000) حاصل از تحقيقات 
با ضريب تبيين  SRMبالتن با مدل  - ه ماساضوذوب برف را در ح

ز نتايج حاصل از بدست آمده است ني% 6/31و تفاضل حجم  64/0
 نتايج حاصل از مدل رواناب . كند يد مياين تحقيق را تاي

 حاصل از ذوب برف همچنين با نتايج حاصل از تحقيقات
(Emre et al., 2005)  همخواني  82/0تا  62/0با ضريب تبيين

ز ذوب برف در داخل سازي رواناب حاصل ا حاصل از مدل جتاين. دارد
نتايج حاصل از اين  . دهد نشان مي را SRM ي مدلكشور نيز كاراي

كه رواناب حاصل از ذوب ) 1383(زاده  تحقيق با نتايج تحقيقات نجف
و تفاضل  95/0آبخيز پالسجان با ضريب تبيين حوضه برف را در 

همچنين نتايج . كند ت مطابقت ميبدست آورده اس% 25/0حجمي 
در  (Najafi et al., 2003)اين مطالعه با نتايج حاصل از تحقيقات 

  -%79/3و تفاضل حجمي  85/0آبخيز مهاباد با ضريب تبيين حوضه 
  .نيز قرابت دارد

  
سازي رواناب  توانايي مدل SRMبا توجه به مطالب ذكر شده مدل 

هاي آبخيز  اينكه عمده حوضه نظر به. هاي برفگير را داراست حوضه
باشد، در نظر گرفتن ميزان رواناب  شمال و غرب كشور برفگير مي

حاصل از ذوب برف در مديريت منابع آب از اهميت خاص برخوردار 
هايي كه قادر به مدل كردن هر دو  سازي جريان با مدل لذا مدل. است

واهد باشند در اولويت قرار خ نوع بارش بصورت باران و برف مي
ن در زمينه ق حاضر و نتايج ساير محققيبا توجه به نتايج تحقي. داشت
توان اظهار داشت كه در صورت موجود بودن  مي SRMمدل 
هاي آبخيز برفگير كشور اين مدل  هاي هيدرولوژيك از حوضه داده

ها به صورت قابل قبول  سازي جريان و آورد رودخانه قادر به مدل
  .   باشد مي
  

 اه پي نوشت
1-Snowmelt Runoff Model 
2-Moderate Image Spectroradiometer 
3-Normalized Difference Snow Index 
4-Simulation 
5-Calibration 
6- Validation 

  
  مراجع -5

، مدل توزيعي رواناب حاصل از ذوب برف با )1381( .ج ،پرهمت
م و ي سنجش از دور، رساله دكتري، واحد علوها استفاده از داده

  تحقيقات دانشگاه آزاد تهران
سازي  ، شبيه)1383. (و تجريشي م. ا ،، ابريشم چي.ر ،نجف زاده

ي ها و با استفاده از داده  SRMجريان رواناب رودخانه با مدل
  52سنجش از دور، نشريه آب و فاضالب، شماره 
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