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 واحد هیدروگرافبا استفاده از مدل  زآبری هضحوسیالب مشخصات تخمین 

 ریزآب هحوض) مطالعه موردی:  ییغرافیاجسامانه اطالعات  و کالرکای لحظه

 (شاپور
رباز نخبه ز و سی دکترای منابع آب دانشگاه شهید چمران اهوادانشجوی دوره ،سعید شکری کوچک

 شرکت آب منطقهای فارس1 

گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار، زارعی حیدر  

  شهید چمران اهوازکارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه حسن هژبر، 

  Seed.shokri88@yahoo.comT            ,09171033998نویسنده مسئول: تلفن همراه:  -1

 
 

 

 

 چکیده

 .باشدمهترین وظایف متخصصین هیدرولوژی و منابع آب میاز  یزآبر هضحودر  مشخصات سیالب برآورد

دهد. در این راستا به موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می گیری آبنمود سیالبچگونگی شکلبنابراین 

 هیدرولوژیکی مدلاز  آبسنجی چیتیرودخانه شاپور تا محل ایستگاه  یزرآب هحوضمنظور تخمین سیالب 

ای هدف این تحقیق ارزیابی روش هیدروگراف واحد لحظهشد.  استفاده HEC-HMS رواناب -بارش

تکیه بر د ندهنتایج نشان میباشد. کالرک به عنوان یک روش مصنوعی در تولید هیدروگراف سیالب می

-تطابق ضعیفی بین رواناب مشاهدههای معمول و روش با استفاده از روابط تجربی برآورد پارامترهای مدل

سازی شده به بار خواهد آورد. اما استفاده از این مدل بعد از عملیات واسنجی و اعتبارسنجی شبیهای و 

تواند نتایج قابل قبولی ارئه دهد. در مرحله اعتبارسنجی نتایج در مورد اختالف دبی پیک هیدروگراف می

سازی شده نتایج مناسب است اما نتایج در مورد ای و شبیهاوج  مشاهده سیالب و زمان رسیدن به دبی

باشد و در نهایت نتایج اعتبارسنجی مدل در ارتباط با حجم صحت برآورد حجم سیالب غیر قابل قبول می

  باشد.رواناب مورد پذیرش نمی

 رودخانه شاپوریز ه آبر، حوضHEC-HMS، واسنجی و اعتبارسنجی : سیل، مدل هیدرولوژی،های کلیدیواژه
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 قدمه م

ی و اراضی که خسارت زیادی به جوامع انسانی، تاسیسات، مراکز صنعتاست انواع خطرهای طبیعی، یکی از سیل 

تحقیقات  است.توجه به این پدیده طبیعی شده جلب اهمیت سیالب و نقش آن در زندگی بشر باعث  کند.کشاورزی تحمیل می

های مختلفی جهت برآورد ارتفاع رواناب ابداع و روشانجام شده و زمان وقوع سیل  زرگیبمتعددی در راستای شناخت 

 ای کالرکروش هیدروگراف واحد لحظه مانندهای مبتنی بر تئوری هیدروگراف واحد و روشآن از جمله  .ه استدیگرد

روندیابی بارش مازاد به دست آورد. این  ای را باتوان هیدروگراف واحد لحظهنشان داد که می 1945کالرک در سال  .باشدمی

ای را معرفی روش مدلی است یکپارچه و تک واقعه. در واقع کالرک اولین شخصی بود که مفهوم هیدروگراف واحد لحظه

 های آبریز در تقریبات خود بکاربرد که عبارتست از :کرد. وی دو نظریه در مورد حوضه

کند و بنابراین زمان پیمایش از ل از اینکه به خروجی حوضه برسد طی میالف: هر قطره آب یک فاصله مشخصی را قب

 مناطق مختلف حوضه باید مورد توجه قرار گیرد.

ب: با افزایش مقدار آب ورودی از نقاط مختلف حوضه به آبراهه اصلی حجم ذخیره کانال افزایش یافته و باعث افزایش 

جایی و نظریه دوم گردد. نظریه اول را تاثیر جابهطرات آب تا خروجی حوضه میدبی شده و این خود باعث تغییر زمان پیمایش ق

 نامند. را تاثیر ذخیره می

توان به موارد زیر های آبریز میای کالرک در حوضهاز جمله تحقیقات که در زمینه کاربرد روش هیدروگراف واحد لحظه

 اشاره کرد. 

 

 مواد و روشها 

 منطقه مورد مطالعه 

باشد. اه آبسنجی چیتی در پایاب منطقه مورد مطالعه قرار دارد و در واقع آخرین نقطه آن و به منزله خروجی حوضه میایستگ

نماید. متوسط شیب کیلومترمربع را زهکشی می 1/2496ای به وسعت رودخانه شاپور تا محل ایستگاه آبسنجی چیتی محدوده

متر و در زیرحوضه  3000باشد. بیشترین ارتفاع این زیرحوضه درصد می 3/18با  کل حوضه آبریز تا ایستگاه آبسنجی چیتی برابر

کیلومتر است.  118درصد و طول آن  9/0باشد. شیب رودخانه از سراب تا محل ایستگاه آبسنجی چیتی برابر رودخانه رنجان می

درصد از کل حوضه را شامل  28/61ع و کیلومتر مرب 7/1529بیشترین نوع پوشش گیاهی این زیرحوضه جنگل با وسعتی معادل 

دهد. ایستگاه آبسنجی چیتی در ( نقشه حوضه آبریزرودخانه شاپور تا ایستگاه آبسنجی چیتی را نشان می20-4شود.  شکل )می

( نمایی از 1متر از سطح دریا قرار دارد. شکل )483عرض جغرافیایی و در ارتفاع  29°36′طول جغرافیایی  51°18′مختصات 

 دهد.ه آبریز رودخانه شاپور در محل ایستگاه چیتی را نشان میحوض
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ش

موقعیت منطقه مورد مطالعه در ایران و استان فارس  -1کلش

 روش تحقیق 

رواناب در  به هیدرولوژیکی در تبدیل بارشسیل خروجی از روش شبیه سازی  آبنمودبه منظور استخراج در این تحقیق  

 به شرح زیر است. تحقیقمراحل  .های اصلی استفاده شده استروندیابی آبرههها و حوزهسطح زیر 

 منطقه مورد مطالعه  آبریز هضحواز  نقشه رقومی ارتفاعیتهیه  (1

 شرکتاز  چیتی و ایستگاه آبسنجی معمولین سنجی ثبات و اطالعات بارندگی و رواناب از کلیه ایستگاه بارا آمار و تهیه (2

 فارسای استان آب منطقه

 فارسطبیعی و آبخیزداری استان اداره کل منابع های کاربری اراضی پوشش گیاهی از تهیه نقشه (3

برنامه استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و کاربرد دو  ها باحوزهتفکیک زیرو  کامل فیزیوگرافیتهیه اطالعات  (4

 HEC-GEO HMS و  Arc Hydroالحاقی

 برآورد اولیه پارامترهای مدل (5

  مدل اعتبارسنجیو  ی مدلواسنج  (6

چیتیایستگاه آبسنجی   

عنوان نقشه: زیرحوضه رودخانه 

 ایستگاه چیتی –شاپور 

 WGS84 :   بیضوی مرجع

  UTM Zone 39: سامانه تصویر

 سعید شکری کوچک:   تهیه کننده
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  حوزهمطالعات فیزیوگرافی (1

منطقه مورد  یزآبر هحوضجهت مطالعات فیزیوگرافی  بتداا های الزم برای انجام این تحقیقبه منظور فراهم نمودن داده

عات جغرافیایی از سیستم اطال گردید. سپس با استفاده تهیه (Dem)مدل رقومی ارتفاعی مطالعه و اطراف محدوده مورد مطالعه 

پارامترهای  1جدول  شد. هاهاقدام به استخراج شبکه آبراه HEC-GEOHMS و  Arc Hydroبرنامه الحاقیو کاربرد دو 

 دهد.را نشان می حوزهفیزیوگرافی هر زیر

 ایدنک آبخیزهای حوزه( مشخصات فیزیوگرافی زیر1جدول)

مساحت 

 حوضه

(2Km) 

 محیط حوضه

(Km) 

شیب متوسط 

 حوزه)%(

 یب ش

 آبراهه اصلی)%(

طول آبراهه 

 (Km) اصلی

1/2496 8/300 3/18 9/0 118 

 مدل تعیین مقدار تلفات حوضه (2

با توجه به روابط  SCSمقدار تلفات اولیه از روش استفاده شده است.   SCS-CNدر این تحقیق از مدل تلفات شماره منحنی 

 .(18)آیدزیر بدست می

                                                                                                                                      (1رابطه )
SIP

IP
P

a

e

a






 )(
2

 

SI                                                                                                                                                        ( 2) رابطه a
a
 

                                                                                                                                   (3) رابطه
CN

CN
S

25425400


 
به  حوزهحداکثر پتانسیل ذخیره   Sمتر،ارتفاع بارندگی به میلی Pمتر، به میلی (ارش موثر )روانابارتفاع ب ePکه در آنها 

 ((1)برای خاک های خشک 3/0های مرطوب تا برای خاک 1/0)بین که در هر شرایط متفاوت است ضریبی است   aمتر ومیلی

در  2/0برای برآورد اولیه آن  اما (.19باشد)تایج مطلوب میکردن این ضریب در هر منطقه جهت دستیابی به ن واسنجیو نیاز به 

موجود از جمله کاربری اراضی و پوشش گیاهی و جداول های یا شماره منحنی با استفاده از نقشه CNنظر گرفته شده است. 

 شود. ب هیدرولوژی برآورد اولیه میموجود در کت

 ای کالرک( روش هیدروگراف واحد لحظه3

هیدروگراف . استفاده شده است ای کالرکلحظهواحد  هیدروگرافاز روش و انتقال مستقیم  ارش به روانابتبدیل ب جهت

 باشد. واحد کالرک به طور مشخص با دو فرآیند محدود کننده در انتقال رواناب مواجه می

 جابجایی یا حرکت باران مازاد از سر منشاء خود در سراسر حوضه آبریز تا نقطه خروجی -1

 تقلیل یا کاهش حجم رواناب به خاطر ذخیره باران مازاد در سراسر حوضه آبریز  -2

ای به روش کالرک فرض بر این است که یک مخزن خطی در با عنایت به مطلب فوق جهت محاسبه هیدروگراف واحد لحظه

د. بنابراین اختالف بین ورودی، انتهای جریان رودخانه وجود دارد به طوریکه حجم ذخیره با خروجی در آن نسبت مستقیم دار

I  ،و خروجی ،O ،برابر با نرخ تغییر در میزان ذخیره این مخزن ،S  .است 
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                                                                                                                             (     4)رابطه 

                                                                                                                                                    ( 5)ابطه ر زیرا

                                                                                                             (     6)رابطه 

                                                                                                                                                (            7)رابطه 

                                                                                                                      (              8)رابطه 

 و بطور کلی

                                                                                                           (      9)رابطه  

 : دوره زمانی محاسباتی∆i ،tورودی در انتهای دوره : i ،iI: خروجی در انتهای بازه iOکه در رابطه فوق 

 ساعته با استفاده از فرمول زیر :∆tای به هیدروگراف جهت تبدیل هیدروگراف واحد لحظه

                                                                                                             (           10)رابطه 

                                                                                                                                       (             11)رابطه 

پارامتر با  زمان تمرکز حوضه، این cTگردد جهت استفاده از روش کالرک الزم است.  که در زیربیان می اتیاطالع

استفاده از روش صحرایی، روابط تجربی و یا مطالعاتی فیزیوگرافی انجام شده در حوضه استفاده کرد. : ضریب ذخیره حوضه یا 

باشد و از تقسیم جریان در نقطه خمیدگی انال بر روی هیدروگراف میاین پارامتر نشان دهنده اثر ذخیره ک Kثابت میرایی

آید. به این صورت که با لگاریتم گیری از بازوی پایین هیدروگراف مستقیم بر نرخ تغییرات مخزن در همان زمان به دست می

طه مقدار ضریب ذخیره رونده هیدروگراف مشاهداتی نقطه عطف بدست آمده، حال با داشتن دبی و شیب منحنی در این نق

شود. البته برای این پارامتر روابط تجربی وابسته به پارامترهای فیزیوگرافی حوضه نیز ارائه شده است واز محاسبه می  Kحوضه 

( ارائه شده 1385)به نقل از صفوی،  1ای است که توسط لینسلیگیرد رابطهجمله مهمترین آنها  که زیاد مورد استفاده قرار می

  است.

                                                                                                                              (              12)رابطه 

b : تشخیص داده شده است، 03/0تا  015/0ضریبی است که بین L :طول آبراهه اصلی برحسب کیلومتر ،A : مساحت حوضه

در این تحقیق از این رابطه جهت برآورد اولیه پارامتر ضریب . : شیب آبراهه اصلی بر حسب درصدcS، بر حسب کیلومتر مربع

 گردد.ذخیره حوضه استفاده شده و سپس این پارامتر برای حوضه واسنجی می

 مدل  اعتبارسنجی( واسنجی و 4

تعیینمقدار بهینه آنها که بایدهستند پارامترهاییدارایگیرندمیقرارهاستفادموردروانابتعیینجهتکههاییمدل

-مشاهدههایداده کهاستمیسرزمانیواسنجیعمل شود.مدل شناخته میعنوان واسنجی ه سازی بحله از مدلاین مرو  دنگرد

مدل ای کالرک از یدروگراف واحد لحظهسازی و کاربرد هشبیهبرای  مطالعهایندر باشدموجودجریانوبارانمتناظر ای

                                                           
1 - linsly 
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HMS-HEC استفاده  2هاتقسیم نمونهاز روش واسنجی و اعتبارسنجی سازی سیالب استفاده شده است. جهت جهت شبیه

ها و با استفاده از شوند. پارامترهای مدل با یک گروه از دادهای به دو گروه تقسیم می(. در این روش، سیالبهای مشاهده4شد)

مدل از طریق اجرای مدل با پارامترهای بهینه شده برای  . سپس اعتبارسنجیدنگردسازی خطا واسنجی میع هدف حداقلتواب

پارامترهایواسنجیبرایبنابراینشوند.سازی شده با یکدیگر مقایسه میشبیه هایشود و آبنمودها انجام میگروه دوم داده

 وهای اطرافهحوضو  هضحومعمولی و ثبات در داخل  یسنجناهای باراز کلیه ایستگاه بارندگیایمشاهدههایدادهابتدامدل،

 ،خطا حداقل سازی واسنجیشایان ذکر است که تابع .شداستخراج چیتیسنجی آبهای ثبت شده در ایستگاهای سیالبهداده

یر بودن آن در شرایط و متغ لیل حساس بودندشماره منحنی به پارامترهای،  در واسنجی مدل باشد.مجموع مربعات باقیمانده می

( Tcزمان تمرکز ) (aI)پارامتر تلفات اولیهو  های موجودرطوبتی مختلف و فصول مختلف و همچنین عدم اطمینان از دقت نقشه

ه است، کمقایسه چشمی عملکرد مدل  اعتبارسنجیاولین گام برای انتخاب شدند.  جهت بهینه نمودنضریب ذخیره حوضه   Kو 

ارهای آماری نیز مدل از معی اعتبارسنجیسازی شده است. برای ای و شبیههای مشاهدهاغلب یک طرح گرافیکی از جریان

 شود، که عبارتند از:استفاده می

 (PEP)ی اوج جریاندرصد خطا (1

                                                                                                                                 (13)رابطه 
Q

QQ

po

pops
PEP


  

  ای است.دبی ماکزیمم مشاهده poQدبی ماکزیمم شبیه سازی شده،  psQکه در آن 

 ( ضریب تبیین2

                                                                                                                    (14رابطه )
  

 


)(
2

)(
2

))((
2

Qs
QsQo

Qo

QsQsQoQo
R  

 یا ناش شاتکلیف( شاخص تاثیر 3

                                                                                                                       (15)رابطه 
 

 


)(
2

)( 2

1

Qo
Qo

QsQoNSE
 

Qکه در دو رابطه اخیر 
o

Qای، دبی مشاهده
s

دبی شبیه سازی،


Q
o

ای و متوسط دبی مشاهده  

Q
s

سازی متوسط دبی شبیه 

 باشد.می

 نتایج

واقعه سیالب ثبت شده در ایستگاه آبسنجی چیتی مورد  64لف تعداد های مخترواناب با روش –سازی بارش جهت مدل

واقعه سیالب و باران متناظر و  10های تئوری هیدروگراف واحد تعداد بررسی قرار گرفت و از این تعداد با توجه به محدودیت

واقعه دیگر را نیز جهت  2و رواناب  انتخاب  -واقعه جهت واسنجی مدل بارش 8واقعه تعداد  10فراگیر حاصل شد و از این 

 8مربوط به  هایآبنموددر ابتدا باشد. ها میحاوی اطالعات این سیالب 2جدول رواناب منتخب شد.   -ارزیابی مدل بارش

بسیار نتایج نشان دهنده اختالف . ددنهم مقایسه گردی سازی باای و شبیههای مشاهدهآبنمودشد.  سازیشبیه واسنجی  رویداد

                                                           
2 - Simple- Split Sample Test 
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-آبنمود 9الی  2 هایشکل بنابراین نسبت به واسنجی پارامتر اقدام گردید.. باشدسازی شده میای و شبیهمشاهده آبنمود بین زیاد

باشد. ها مینتایج حاصل از واسنجی سیالب 5و  4 ،3های جدول دهد.سازی بعد از واسنجی را نشان میای و شبیهمشاهدههای 

باشد اما در مورد در درصد می 14کمتر از به طور متوسط ها کلیه سیالب اوجف در دبی اختال که شودمشاهده می 3در جدول 

توان بنابراین میباشد. می درصد 86/11 زمینه زمان رسیدن به دبی اوجدرصد و در   44/8به طور متوسط اختالف حجم سیالب 

-سازی میشبیهسیالب  دن به دبی اوجدبی اوج و زمان رسیرا بهتر از سیالب  حجمHEC-HMS مدل هحوضگفت در این 

بر اساس مقایسه بین مقادیر شماره منحنی و تلفات . دهدرا نشان میپارامترهای حاصل از واسنجی  مقادیر بهینه 4 جدولنماید. 

اختالف ل به دلیبه روش معمول و با استفاده از ضرایب توصیه شده تلفات اولیه ابتدایی جهت برآورد اولیه قبل و بعد از واسنجی 

 باشد.مینقابل قبول زیاد 

های متناظر انتخابی( مشخصات بارندگی و سیالب2جدول)

 تاریخ سیالب ردیف
تاریخ 

 بارندگی

نام ایستگاه 

 آبسنجی

شرایط 

رطوبت 

 قبلی

دبی پیک 

 سیالب

(/s3m) 

حجم 

 روآناب

)میلیون 

 مترمکعب(

بارندگی 

کل حوضه 

(mm) 

بارش 

پیشین 

(mm) 

 نوع عملیات

 واسنجی 1/18 9/81 31/27 2/795 متوسط چیتی 14/09/1382 15/09/1382 1

 واسنجی 00 4/69 40/14 8/363 خشک چیتی 05/10/1383 05/10/1383 2

 واسنجی 6/27 3/53 98/15 5/518 متوسط چیتی 21/10/1383 21/10/1383 3

 اعتبارسنجی 00 5/56 72/6 4/286 خشک چیتی 30/10/1383 30/10/1383 4

 واسنجی 00 2/54 88/6 3/88 خشک چیتی 18/10/1384 19/10/1384 5

 واسنجی 9/6 3/45 16/6 5/131 خشک چیتی 26/09/1385 26/09/1385 6

 واسنجی 00 1/33 17/1 03/19 خشک چیتی 30/09/1386 01/10/1386 7

 اعتبارسنجی 6/16 1/50 31/5 4/153 متوسط چیتی 06/09/1388 06/09/1388 8

 واسنجی 5/15 5/37 51/7 5/238 متوسط چیتی 25/10/1389 26/10/1389 9

 واسنجی 00 2/40 43/2 6/64 خشک چیتی 19/12/1389 20/12/1389 10
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 05/10/1383واسنجی سیالب مورخه   -3شکل       15/09/1382واسنجی سیالب مورخه  -2شکل    

      
 19/10/1384اسنجی سیالب مورخه و -5شکل      21/10/1383واسنجی سیالب مورخه  -4شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


   

 
 01/10/1386واسنجی سیالب مورخه  -7شکل                  26/09/1385واسنجی سیالب مورخه  -6شکل 
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 20/12/1389واسنجی سیالب مورخه  -9شکل                  26/10/1389واسنجی سیالب مورخه  -8شکل 

اختالف در زمان رسیدن دبی پیک پیک و تعیین درصد خطا در حجم و دبی  -3جدول

 سازی شدهای و شبیهمشاهده آبنمود

تاریخ وقوع 

 سیالب

 درصد اختالف

 اوجدر دبی 

 درصد اختالف

 در حجم روآناب

اختالف در زمان 

 اوجرسیدن دبی 

 )ساعت(

15/09/1382 28/1 12/27 31/15 

05/10/1383 26/7 77/6 58/10 

21/10/1383 95/8 32/2 04/1 

19/10/1384 59/7 90/1 60/15 

26/09/1385 53/7 94/2 81/4 

01/10/1386 11/22 74/2 17/4 

26/10/1389 53/17 17/20 50/22 

20/12/1389 47/39 58/3 83/20 

 86/11 44/8 96/13 متوسط
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 آبخیزهای حوزهپارامترهای بهینه مدل برای زیر پارامترهای بهینه شده حاصل از واسنجی -4جدول 

تلفات  ره منحنی شما

 اولیه

(mm)  

زمان 

 تمرکز

 ( ساعت)

 ضریب ذخیره

 ( ساعت)

23/7056/2170/998/7

کنند یا خیر؟ حال پاسخ به این سوال مهم است که پارامترهای برآورد شده حاصل از عملیات واسنجی صحیح عمل می

 2ب در حوضه رودخانه شاپور و ایستگاه چیتی، روانا -جهت انجام عملیات اعتبارسنجی مدل بارشپاسخ به این سوال برای 

انتخاب گردید. مشخصات این وقایع در جدول  1388، ششم آذرماه 1383ام دی ماه سال واقعه متناظر بارش و رواناب مورخ سی

اقعه سازی هر و( مشخصات مدل5جدول ) و  11و  10های رواناب هر شکل -بارشمدل  اعتبارسنجینتایج ( ارائه شده است. 2)

شده را از قبیل دبی اوج سیالب، حجم سیالب، زمان رسیدن به دبی اوج و های مختلف و مقادیر مشاهده با استفاده از روش

 -دهد. این اختالف به صورت درصد اختالف و همچنین  شاخص نشها با مقادیر مشاهده شده نشان میهمچنین اختالف آن

رواناب ارائه  -سازی بارش هایی جهت شکل هیدروگراف و ارزیابی شبیهخصبه عنوان شا 2Rشاتکلیف و ضریب همبستگی 

کنند. ضریب ها که در بخش قبل ارائه شده است، مناسب بودن مدل را تایید میدهد که کلیه شاخصنتایج نشان میشده است. 
2R 89/ 06/09و در سیالب مورخ  67/0باالتر از  30/10/83سازی شده در سیالب مورخ ای و شبیههبین هیدروگراف مشاهد 

سیالب مختلف باشد. و شاخص درصد خطای دبی اوج سیالب، حجم سیالب و زمان رسیدن به دبی اوج در می 90/0باالتر از 

در برآورد زمان رسیدن به دبی اوج مدل مناسب عمل کرده ولی در مورد دبی 30/10/83 در سیالب مورخ  باشد.متفاوت می

مدل در مورد زمان رسیدن به دبی اوج و دبی اوج مناسب  89/ 06/09اسب نبوده اما در سیالب مورخ اوج و حجم سیالب من

 سازی را اجراء نموده اما در مورد حجم سیالب خطا زیاد است. شبیه

    
 06/09/1388اعتبارسنجی سیالب مورخه ( 11شکل )     30/10/1383اعتبارسنجی سیالب مورخه ( 10شکل )

 رواناب -تبار سنجی مدل بارشاع -5 جدول

 NSE  2R زمان رسیدن به دبی اوج حجم سیالب دبی اوج سیالب 
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مترمکعب 

 برثانیه

/s)3(M 

خطای 

نسبی در 

 دبی اوج

)Qp(RE 

میلیون 

 مترمکعب

(Mcm) 

خطای 

نسبی در 

حجم 

 سیالب

)V(RE 

 ساعت

(Hr) 

خطای نسبی 

در زمان 

رسیدن به 

 دبی اوج

)Tp(RE 

شاخص 

 -نش

 شاتکلیف

عیت وض

 سازیشبیه

ضریب 

 همبستگی

 سیالب مورخ 

25/11/1378 
4/286 - 72/6 - 28 - - - - 

 55/0 04/8 25/30 83/45 80/9 81/34 7/186 روش  کالرک
رضایت 

 بخش
67/0 

 سیالب مورخ 

06/09/1388 
4/153 - 31/5 - 25 - - - - 

 92/0 خوب 80/0 3 75/25 46/34 14/7 69/10 137 روش  کالرک

 تشکر تقدیر و

ای فارس به ویژه چناب آقای دکتر سیاوش بهروز مدیر دفتر مطالعات پایه منابع شرکت آب منطقهبه این وسیله از کلیه کارکنان 

 نماییم.آب که زمینه اجرای این پژوهش را در قالب طرح تحقیقاتی نخبگان محیا نمودند، تقدیر و تشکر می

 گیرینتیجه

 ای کالرک با استفاده از مدل کامپیوتریروش هیدروگراف واحد لحظه اعتبارسنجیو محور تحقیق این پژوهش واسنجی 

HEC-HMS  ایستگاه  –رودخانه شاپور  یزرآب هحوضهای سازی آبنمود سیالبدر شبیهو کاربرد سامانه اطالعات جغرافیایی

-به روآناب را در ترکیب فرآیند بارش و تبدیل آنرویداد توان می HEC-HMS گیری از مدلبا بهرهاست.  آبسنجی چیتی

دهد که استفاده از مدل بدون واسنجی نتایج نشان میاما    .را بدست آورد حوزههای مختلف بررسی نمود و پاسخ هیدرولوژی 

 مدل بعد. این است باعث ایجاد خطای زیاد در برآورد سیالب شدهتکیه بر برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روابط تجربی و 

اختالف دبی نتایج در مورد  اعتبارسنجیمرحله  راما دتواند نتایج قابل قبولی ارئه دهد. می اعتبارسنجیاز عملیات واسنجی و 

نتایج در مورد صحت اما . نتایج مناسب استسازی شده ای و شبیهمشاهده هیدروگراف سیالب و زمان رسیدن به دبی اوج پیک 

-مدل در ارتباط با حجم رواناب مورد پذیرش نمی اعتبارسنجیباشد و در نهایت نتایج می برآورد حجم سیالب غیر قابل قبول

  باشد.
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