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 ای ژئومورفولوژی برآورد رواناب حوضه آبریز با استفاده از هیدروگراف واحد لحظه

 

 *فاطمه بیاتی، دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه شهرکرد

 دانشگاه شهرکردرسول میرعباسی نجف آبادی، استادیار گروه مهندسی آب 

Email:fbayati95@gmail.com 

 

 چکیده:

 تعیین و رواناب –بارش فرایند کمی سازیمدل آبخیز، های حوضه در هیدرولوژی مطالعات مهم اهداف از یکی

 فراهم را امکان این هیدرولوژی و ژئومورفولوژی بین ارتباط وجود. باشد می آبخیز حوضه خروجی عبوری در دبی

 برآورد دو، این بین روابط ایجاد با دارد، وجود تشابه ژئومورفولوژی نظر از کههایی  حوضه در تا آورد یم

ای  دست آورد. تحقیق حاضر به منظور بررسی هیدروگراف واحد لحظه به را آمار فاقد حوضه های در هیدرولوژی

به منظور بدست  با استفاده از دو روش نش و روسو در حوضه کسیلیان انجام گرفت. (GIUH) یژئومورفولوژ

استفاده شد. مقایسه هیدروگراف شبیه سازی  Arc Hydro 9.3آوردن پارامترهای مدل مذکور از برنامه الحاقی 

( نشان داد که   ) یفساتکل -و ضریب نش   شده با هیدروگراف مشاهداتی با استفاده از دو معیار ضریب تبیین

هیدروگراف شبیه سازی با روش نش در برآورد دبی اوج سیالب خطای کمتری نسبت به روش روسو داشته است. 

 اند، نشده ثبت هیدرومتری ایستگاه در که هایی سیالب هیدروگراف سازی شبیه برای توان می مذکور روش ازلذا 

به طبع سیل بر روی سطح کشت محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته و منجر به تغییر عملکرد  نمود. استفاده

 شود که این موضوع برای حوضه فاقد آمار بررسی شود. محصوالت کشاورزی خواهد شد و پیشنهاد می

 نهیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی، ناش، روسو، حوضه کسیلیاواژه های کلیدی: 
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 مقدمه:

مانند رطوبت خاک،  متعددیعوامل از فرآیندهای هیدرولوژی است که  ترین پیچیده جمله ازرواناب  –پدیده بارش

 سازی مدلمناسب برای  های روشو استفاده از  تاثیر می پذیردکاربری زمین، ژئومورفولوژی، تبخیر و نفوذ حوضه آبریز 

 مستقیم طور به رواناب -بارش های مدل خروجی نتایج ازآنجاکه[1]. بر این پیچیدگی فائق آید تواند میرواناب  -بارش

 ،گیرد می قرار استفاده موردهیدرولیکی  های سازه طراحی و سیالب کنترل آب، منابعمدیریت  قبیل از مسائلی در

 های مدل جمله از رواناب –بارش مفهومی های مدل .برخورداراست سزایی به اهمیت از رواناب -بارش فرایند سازی مدل

ترکیب  از استفاده با ها مدل این. گیرد می کار به رواناب –بارش سازی شبیه در را سیستم مفاهیم که باشند میریاضی 

 پیوستگی معادله و ذخیره –دبی معادالت اساس بر دو، هر از یا ترکیبی سری موازی، صورت به غیرخطی یا خطی مخازن

 حوضه رفتار ریاضی توصیف هایی مدل چنین در. باشند می حوضه خروجی و بین ورودی ای رابطه یافتن درصدد ای گرده

 پاسخ تابع حوضه، تبدیل تابع ترین رایج .پذیرد می صورت تبدیل تابع یک قالب در به رواناب، بارش تبدیل فرایند در

 های حوضه برای را واحد هیدروگراف روش مرتبه اولین [2]اشنایدر. باشد می واحد هیدروگراف یا همان واحد پالس

 .معرفی نمود کیلومترمربع ۰۳۳۳۳ تا ۰۳ های مساحت با( آپاالشین های کوه) آمریکا کوهستانی های ضهحو در آمار فاقد

برای بدست آوردن کوچک است.  نهایت بیزمان بارشی واحد با  ناشی از ، روانابای لحظههیدروگراف واحد 

مختلفی مانند ژئومورفولوژیکی، موج سینماتیک و موج سینماتیک کاذب و ...  های روش ای لحظههیدروگراف واحد 

ارتباط عوامل ژئومورفولوژی و  بر اساس(، GIUH)1 ژئومورفولوژیکی ای لحظهوجود دارد. روش هیدروگراف واحد 

 ژئومورفولوژی پارامترهای اساس بر روش ارائه گردید. این [3]اتیورب و همکاران -توسط رودریگوز اقلیم و هیدرولوژی،

 در سرعت و بارش شدت آبراهه، درجه باالترین طول مساحت، نسبت طول، نسبت انشعابات، نسبت مانند ها حوضهکمی 

در یک تحقیق رابطه بین  [4]کودنس و همکاران  .کند می استخراج را ای لحظه واحد هیدروگراف سیالب، اوج دبی

پارامترهای ژئومورفولوژیک و هیدروگراف واحد از طریق توزیع پارامتری گاما را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند 

 و . سارانگیژیک آنی رابطه مستقیمی وجود داردکه بین پارامترهای ژئومورفولوژیک حوضه آبریز و پاسخ هیدرولو

 محاسبه برای آمار فاقد ایه ضهحو در (CN)2شماره منحنی  و ژئومورفولوژی های روش مقایسه با [5] همکاران

 مشابه، ژئومورفولوژی خصوصیات با کوچک آبخیز ایه ضهحو در که ( دریافتندDRH)3 مستقیم رواناب هیدروگراف

مختلفی در رابطه با بحث هیدروگراف واحد و  ایه صحت بیشتری است. در ایران نیز پژوهش دارای GIUHروش 

 روش رازیش کوهک پس حوضه در [6] زارع و انیمیرح ست.ا شده انجامژئومورفولوژیکی  ای لحظههیدروگراف واحد 

 با سهیمقا در GIUHکه نتایج نشان داد روش  ندقرارداد شیمورد آزما را ژئومورفولوژی ای لحظه واحد دروگرافیه

                                                           
1
 Geomorphologic Instantaneous Unit Hydrograph 

2
 Curve Number 

3
 Direct Runoff Hydrograph 
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هیدروگراف واحد  [7]دیندار سوها  .داشت ای مشاهده دروگرافیه با ، مطابقت بیشترییمثلث دریاشنا و SCS های روش

های واحد طبیعی و  . در این تحقیق هیدروگرافداد قرارای ژئومورفولوژی را در حوضه آبخیز لیقوان مورد ارزیابی  لحظه

های  و نوع گامای آن را با استفاده از مجموعه داده ای ژئومورفولوژی و مثلثی( و همچنین لحظه SCSمصنوعی )اشنایدر، 

سه روش تهیه هیدروگراف  هیدرولوژیکی تعیین شد. های تحلیل و  تجزیهو هیدرومتری و با  سنجی بارانژئومورفولوژیکی، 

ای ژئومورفولوژیکی نسبت به هیدروگراف واحد طبیعی حوضه  واحد مصنوعی و دو روش تهیه هیدروگراف واحد لحظه

زمان تا اوج و حجم  لحاظ ازدبی پیک و نیز روش اشنایدر  نظر از GIUH رد مقایسه قرار گرفت و مشخص شد روشمو

و مثلثی، برازش  SCSهای واحد اشنایدر،  همچنین هیدروگراف .شتندهای مشاهداتی دا سیالب بهترین تطابق را با داده

 واحد هیدروگراف مدل ییاكار بررسی به [8]د. گلکاریان و همکاران دادنتری با هیدروگراف طبیعی نشان  منطقی

و مثلثی  SCS اشنایدر، های مدل با آن عملكرد مقایسه و سیالب هیدروگراف تهیه در( GIUHژی )ژئومرفولو ای لحظه

در  Arc Hydro9.3ابتدا خصوصیات فیزیوگرافی حوضه کسیلیان با استفاده از برنامه الحاقی  تحقیق در این پرداختند.

که با استفاده از روش نش و  ای محاسبه با هیدروگراف های ای مشاهدهبدست آمد. سپس ابعاد هیدروگراف  GIS افزار نرم

های نش و روسو  مقایسه روش هدف از این پژوهش، عبارتی به .بدست آمدند، مقایسه شدند نظر موردروسو برای حوضه 

 ژئومورفولوژی در حوضه کسیلیان می باشد.در ایجاد هیدروگراف واحد لحظه ای 

 

 :ها روشمواد و 

 منفرد سیل: ایه و انتخاب رویداد موردمطالعهمعرفی منطقه  -1

موقعیت  شد.شروع  1331سال  آمار برداری دقیق از آن از حوضه آبریز کسیلیان دومین حوضه آبریز معرف کشور است که

34جغرافیایی ایه آن بین عرض
 
45

 
34

 
3تا 

 
470

 
33

 
37جغرافیایی ایه شمالی و طول 

 
17

 
43

 
37تا 

 
10

 
43

 
شرقی  

 577اقلیم منطقه بر اساس نقشه اقلیمی ایران معتدل خزری است و میانگین بارندگی سالیانه آن  .(1)شکل  است شده واقع

 استفاده منطقه خاک نقشه از مطالعه مورد حوضه در خاک هیدرولوژیکی ایه گروه نقشه تهیه منظور به. باشد می متر میلی

 یها الیه صورت به ها آن تلفیق همچنین و اراضی کاربری ،شناسی خاک گیاهی، پوشش مطالعات بررسی با. گردید

شکل )قرار دارد  B، A و C خاک، خاک منطقه در سه گروه هیدرولوژیکی ایه گروه نقشه ،GISمحیط  در اطالعاتی

 7برای انجام این تحقیق  .[9]است جنگل مرتع و زراعت بوده عمده منطقه از نوع ، کاربری1جدول  به با توجههمچنین  .(2

باتوجه به داشتن یکسری شرایط مانند دارا بودن هایتوگراف متناظر سیل،  28تا  22 ایه رویداد بارش رواناب مربوط به سال

عدم مشارکت ذوب برف در هیدروگراف ابتدا و انتهای کامال مشخص برای هر واقعه سیل، دارا بودن تاج کامال مشخص و 

 انتخاب شده است.
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  موقعیت حوضه آبریز کسیلیان -1شکل                                                   نقشه کاربری اراضی حوضه آبریز کسیلیان -2شکل   

 

 کسیلیان حوضه اراضی کاربریدرصد مساحت . 1جدول 

 
 

 :Arc Hydro افزار نرمتعیین خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبخیز با استفاده از  -2

و  کند میعمل  Arc GISزمین مکانی برای منابع آب است که در محیط  ای دادهیک مدل  Arc HYydroنرم افزار 

 عنوان بهاز مدل ارتفاع رقومی  افزار نرم. این شود می کاربرده بههیدرودینامیک و هیدرولوژیک  ایه مدل سازی شبیه منظور به

 Terrainبا استفاده از دو دستور  .کند میاستفاده  ای آبراههتنها پارامتر ورودی جهت استخراج پارامترهای حوضه و شبکه 

Preprocessing  وWatershed Processing  در محیطArc Hydro  خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز مانند

بدست برای حوضه کسیلیان  و...(  [10])باتوجه به روش استراهلربندی رتبهاصلی، طول آبراهه  مساحت، محیط،

براورد شد. رتبه بندی بر  162۳۳و  1/826۰1، 66828866.مساحت، محیط و طول زهکش اصلی به ترتیب برابر با آمد

  بدست آمد. 2اساس جدول 
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 کسیلیان رتبه بندی حوضه آبریز -2جدول 

تعداد  رده آبراهه

 انشعابات

  

    
 

طول متوسط 

هررده آبراهه 

 متر()

هر  متوسط مساحت

 متر(آبراهه )رده 

   
 

      

1 82 21/۰ 16۳۳ ۰2826۳۳۳ 62/1 ۰1/8 27/1 

2 11 66/۰ 176۳ 8268۳۳۳    

۰ ۰ ۰ 2۳78۳ 62288۳۳۳    

8 1  868۳ 672۳۳۳۳۳    

 

 (:𝛗نفوذ )تعیین دبی پایه و شاخص  -۰

از آن جایی که هدف نهایی این پژوهش بررسی هیدروگراف رواناب مستقیم مشاهداتی با هیدروگراف های محاسبه شده 

سپس شاخص نفوذ را بدست  ،ها محاسبه کرد ، ابتدا باید دبی پایه را برای تمامی رویدادمی باشدبا دو روش روسو و نش 

از آن به طور کامل به رواناب تبدیل شده و برابر با حجم بیش عبارت است از میانگین شدت بارشی که  𝛗آورد. شاخص 

با استفاده از حجم رواناب خروجی از منطقه و نیز  برای محاسبه مقدار شاخص نفوذ رواناب خروجی منطقه است.

 گردد. دهد، مقدار حجم تلفات با کسر حجم بارش از حجم رواناب حاصل می هیتوگراف بارندگی که حجم بارش را می

 نش: ای لحظهیدروگراف واحد ه -8

 مشخصات با متوالی یکسان خطی مخازن یکسری شابهم به آبریز را ی حوضه یک خود، مفهومی مدل در [11]نش

 و فرضی است که با دبی خروجی رابطه مستقیم خطی دارد: غیرواقعیدر نظر گرفت. مخزن خطی یک مخزن    ی ذخیره

 

     1                                               )                                                                                                                 

وگراف واحد بر اساس تئوری هیدرزمان است. بعد و دارای  شود میثابت مخزن یا ضریب ذخیره نامیده   در این رابطه  

 زیر بیان کرد: صورت بهمخزن خطی را    ای لحظههیدروگراف واحد  توان می، ای لحظه

     
 

   
 
 

 
      

   

 2   )                                                                                                                               

بر       ی مؤلفهبرابر با یک است.  نهایت بی صفرتاکه انتگرال آن از  باشد میتابع توزیع احتمال گاما  درواقع      

 :است شده استفادهاست. برای بدست آوردن پارامترهای مدل نش از روابط زیر   و   تابع مقادیر  ،اساس معادله فوق

           ۰                                    )                                                                                                   
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                       8)                                                                                                 

 .باشد می مبدأاول و دوم رواناب و بارش مازاد حول  ایه به ترتیب گشتاور     و    ،    ،   ، که در آن

 ژئومورفولوژیک بر مبنای روش نش: یا لحظههیدروگراف واحد  -8

 توان به صورت زیر بیان کرد: را می [11]نشمدل 

       
 

   
 
 

 
      

   

 8                                )                                                                                            

تعداد مخازن خطی )پارامتر   ضریب ذخیره حوضه )پارامتر مقیاس( و   تابع گاما،   ،    مقادیر        که در آن 

مقدار دبی پیک برای هیدروگراف واحد   باشد. با مشتق جزئی گرفتن معادله باال نسبت به زمان و حل آن برای  شکل( می

 :بدست می آیدای ژئومورفولوژی به صورت زیر  لحظه

   
 

  
                6                    )                                                                                                 

      
     

  
                7                       )                                                                                   

برحسب خصوصیات فیزیوگرافی       در نتیجه مقدار زمان اوج )ساعت( است.    و (بر ساعت)دبی اوج     مقدار

از یک واقعه بارش به واقعه دیگر ثابت است و فقط تابع   دهد که مقدار  بود. معادله زیر نشان می  حوضه به فرم زیر خواهد

 باشد.  خصوصیات فیزیوگرافی حوضه می
     

  
                           

      
        

    2      )                                                 

عالوه بر خصوصیات فیزیوگرافی به پارامتر دینامیکی سرعت بستگی دارد که از یک بارش به   همچنین مقدار پارامتر 

 بارش دیگر متفاوت است.

 بر مبنای روش روسو: یا لحظههیدروگراف واحد  -6

 ای را به صورت زیر ارائه کرد: واحد لحظههیدروگراف دبی و زمان اوج  [12]روسو 

             
    6                             )                                                                                                    

          
  

  
       

          
  1۳                                   )                                                                    

 باشد. سرعت جریان )متر بر ثانیه( می  طول آبراهه با باالترین رتبه )متر( و    ثانیه(،اوج )زمان    ثانیه(، براوج )دبی    

 آید: نیز در روش روسو از معادالت زیر بدست می  و   مقدار 

      
  

     
          

  11                           )                                                                                             

       
  

  
        

    12                        )                                                                                                      

 باشد. سرعت جریان )متر بر ثانیه( می  طول آبراهه با باالترین رتبه )متر( و     ،که در آن

 از رابطه همبستگی بین مقادیر سرعت و دبی برای هرررویداد استفاده شد.( vدر معادله روسو برای محاسبه مقدار سرعت)
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 ها:  معیار ارزیابی مدل -7

 مختلف های از روش شده محاسبه های هیدروگراف با انتخابی وقایع در شده مشاهده های هیدروگراف ی مقایسه به منظور

  به نسبت ومشاهداتی های محاسباتی هیدروگراف مهم مشخصات تا است الزم آنها، بین خطای میزان وتعیین موردتحقیق،

 

استفاده شد.     ( و ضریب تبیینNsدو معیار ضریب نش ساتکلیف ) از خطا میزان تعیین درراستای .شوند سنجیده هم

 بیان شده است. 6نتایج در جدول 

     
∑      

 
         

 

∑      
 
     ̅  

1۰                                                                                                                           )  

   
∑        ̅ 

     

∑   
             

 18  )                                                                                                                                   

 به ترتیب مقدار دبی برآورد شده، دبی مشاهداتی و میانگین دبی مشاهداتی هستند. ̅ و      ،    که در آن، 

 بحث و نتایج: -2

 k، nروسو )مقادیر پارامترهای مدل نش و در این مطالعه به منظور ایجاد هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژی ابتدا 

با داشتن ابعاد دو مدل اقدام به تهیه هیدروگراف  سپس.آورده شده است 8در جدول محاسبه گردید که نتایج آن ها ( v و

ب -۰ ،الف -۰به طور نمونه  برای مقایسه هیدروگراف شبیه سازی شده با هیدروگراف مشاهداتی شکل  شبیه سازی شد که

ها بیانگر این  نمودارظاهری مقایسه  طور کلی به .بیان شده است(18/2/1۰28 و 22/2/1۰2۰های ) ترتیب برای رویدادبه 

 تر است. نسبت به روش روسو مناسبدر هر دو بازوی باالرونده و بازوی پایین رونده ساتکلیف  -است که روش نش

 و پارامترهای مدل نش ساتکلیف و روس -۰جدول 

 V( سرعت

برحسب متر بر 

 ثانیه(

مدل نش 

 ساتکلیف

 مدل روسو

n k n K 

1۰/7/1۰22 88/۳ 16/۰ ۳2/8 ۰6/8 ۳6/۰ 

22/2/1۰2۰ 2/۳ 67/8 1۰/6 ۰6/8 66/6 

8/6/1۰2۰ 81/۳ 66/6 ۰8/2 ۰6/8 82/۰ 

18/2/1۰28 8/۳ 16/6 62/۰ ۰6/8 82/۰ 

26/6/1۰28 22/۳ 66/۰ 1/7 ۰6/8 67/8 

17/2/1۰28 22/۳ 68/8 8/۰ ۰6/8 ۰۰/6 

28/2/1۰28 8/۳ 62/8 28/2 ۰6/8 72/2 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

8 
 

 زهکشی ایران دومین کنگره ملی آبیاری و

 1395شهریور  2-4

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

 

 

 

 

 مقایسه هیدروگراف شبیه سازی شده با هیدروگراف مشاهداتی :الف و ب-۰شکل 

 

 های ارزیابی با استفاده از معیار مقایسه هیدروگراف بدست آمده با روش های نش و روسو با هیدروگراف مشاهداتینتایج  -8جدول 

NS R رویداد
2 

Nash Rosso Nash Rosso 

1۰/7/1۰22 26/۳ 72/۳ 6/۳ 27/۳ 

22/2/1۰2۰ 72/۳ 86/۳ 28/۳ 72/۳ 

8/6/1۰2۰ 62/۳ 21/۳ 6۰/۳ 66/۳ 

18/2/1۰28 26/۳ 7/۳ 61/۳ 76/۳ 

26/6/1۰28 26/۳ 68/۳ 77/۳ 68/۳ 

17/2/1۰28 68/۳ 61/۳ 66/۳ 62/۳ 

28/2/1۰28 26/۳ 21/۳ 6/۳ 77/۳ 

 

Rب مقادیر ضری ،6باتوجه به جدول  
ها  هرچه به بزرگتر باشند کارایی مدل بهتر خواهد بود. برای تمامیه رویداد  NSو  2

Rمقدار ضریب 
تواند دلیل مناسبی برای برتری  برای روش روسو کمتر از روش نش خواهد بود که این امر می NS و 2

 روش نش باشد.

 

 

 

 نتایج : -6
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های آبخیز  های مختلف در حوضه ایجاد آمار رواناب سطحی، از بارش استفاده از مدل ساده نش به عنوان یک تکنیک

همان طور که بیان شد  .[13]تواند ابزار مفیدی در مطالعات هیدرولوژیک باشد بدون آمار و فاقد ایستگاه هیدرومتری می

های مختلف متفاوت  )ضریب ذخیره( است که این ضرایب برای رویداد k)ضریب شکل( و  nمدل نش دارای دو ضریب 

و خصوصیات حوضه به خصوص مساحت، طول آبراهه  n و kدهد که همبستگی باالیی میان  است. نتایج حاصله نشان می

حوضه  با خصوصیات طبعًاهای مدل نش  اصلی و خصوصیات بارش به ویژه مقدار بارش اضافی در هر رگبار است. پارامتر

به طور مستقیم با  nها بنیان گذاشته شده است. ضریب  رابطه خواهد داشت، چرا که اصل این مدل بر مبنای این پارامتر

 پذیرد. یر میتأث ها آنبه خصوصیات فیزیوگرافی و بارش وابسته است و از  kخصوصیات فیزیوگرافی حوضه رابطه دارد و 

، مدل هیدروگراف رواناب مستقیم در هفت رویداد در مدل نش nو kهای  امتربراساس روش تحقیق بیان شده و تعیین پار

، ارزیابی مدل نش ساتکلیف در برآورد دبی اوج با دو معیار 6های بدست آمده و جدول  شبیه سازی شد. با اشاره به نمودار

هایی که توسط  قیق با پژوهش نتایج بدست آمده در این تح خواهد بود.تر ارزیابی نسبت به روش روسو بیان شده مناسب 

و ... انجام شده است مطابقت دارد. در نهایت استفاده از این مدل به دلیل تطابق با خصوصیات  ، محمودی[14]قیاسی

 شود. ی فوق پیشنهاد می های مشابه حوضه فیزیوگرافی و اقلیمی کشور در حوضه

 پیشنهادات: -1۳

رسد کاهش  های دیگر استفاده کرد. به نظر می توان از روش پایه می وردن بارش موثر و دبیآدر این پژوهش برای بدست 

شود از روش دقیق تری برای محاسبه  دقت در روش روسو به دلیل عدم دقت در تخمین سرعت است، بنابراین پیشنهاد می

 سرعت استفاده کرد.

 :راجعم
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