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چکیده
در محاسـبات هيدرولوژيکي يـک حوضه تعيين ارتباط بين بارش -رواناب بسيار مـهم است.
محاسبهي دقيق بارش-رواناب در سطح حوضه به شناخت مؤلفهها و متغيرهاي شکلدهندهي
آن و همچنين استفاده از يک مدل مناسب وابسته است .در اين مطالعه ،بارش-رواناب پيوستهي
حوضهي شهرچاي اروميه با استفاده از مدل هيدرولوژيکي  HEC-HMSشبيهسازي شد .براي
اين منظور ابتدا مدل حوضهي آبخيز با استفاده از نقشهي  DEMمنطقهي مورد مطالعه با
استفاده از الحاقيهي  HEC-GeoHMSدر محيط  GISساخته شد .بعد از ايجاد مدل حوضه،
براي محاسبهي پارامترهاي تأثيرگذار در مدل  HEC-HMSاقدام شد و براي تلفات از روش
رطوبت خاک ) ،(SMAبراي رونديابي رودخانه از روش ماسکينگهام و براي جريان پايه از روش
بازگشتي استفاده شد .با به دست آمدن مدل حوضه و ايجاد مدلهاي هواشناسي ،کنترل و وارد
کردن ساير پارامترهاي الزم ،مدل اجرا شد .شبيهسازي در دورهي  ،2110-2169انجام شد که

 -6استاد گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -2استاد گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -9استاديار گروه آب و هواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران.
 -0دانشجوي دکتري رشته آبوهواشناسي دانشگاه تبريز ،تبريز ،ايران (نويسنده مسئول).
Email:aalineghad63@yahoo.com
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دورهي پايه به دو دورهي واسنجي ( )2110-2161و اعتبارسنجي ( )2166-2169تقسيم شد.
مدل با دقت نسبتاً بااليي شبيهسازي را انجام داد .بهطوري که ضريب تعيين براي دورهي
واسنجي  1/12و براي دورهي اعتبارسنجي  1/11بود .نتايج پژوهش حاضر داللت بر توانايي
مدل  HEC-HMSدر شبيهسازي رفتار هيدرولوژيک حوضهي شهرچاي و همچنين قابليت
استفاده از سامانهي اطالعات جغرافيايي به منظور دقت در تأمين وروديهاي مدل را دارد.
کلمات کلیدی :بارش-رواناب ،شبيهسازي پيوسته ،HEC-HMS ،حوضهي شهرچاي.

مقدمه
شبيهسازي پيوستهي بارش-رواناب در بسياري از مطالعات هيدرولوژيکي ،از جمله بررسي
اثر تغييراقليم بر جريان رودخانه ،پيشبيني سيالب و برنامهريزي منابع آب ،از اهميت ويژه
برخوردار است .اين پديده ،مستلزم شناخت مؤلفهها و متغيرهاي شکل دهندهي آن است.
يکي از مهمترين محاسبات هيدرولوژيکي براي يک حوضه ،تعيين ارتباط بين بارش و رواناب
است (کارآموز و عراقينژاد .)611 :6939 ،ميزان تبديل آب حاصل از بارش ،به حجم
رواناب ،وابسته به پارامترهاي اقليمي و فيزيکي حوضه است .طبق معادلهي پيوستگي ،ميزان
رواناب حاصل از بارش با مجموع جبري آب سطحي ،نفوذ و تبخير برابر ميباشد .تخمين
ناصحيح هر يک از مؤلفههاي ذکر شده ،موجب عدم دستيابي به نتيجهي درست در
شبيهسازي بارش -رواناب ميشود (مدرسي و عراقينژاد .)29 :6939 ،ميزان ذوب برف
زماني در شرايط محيطي که بارشهايي به صورت برف نازل شده باشد ،بايد در مدلسازي
تخمين زده شود .براي شبيهسازي در حوضههاي کوهستاني که عمدهي بارش به صورت
بـرف بر زمين مـيبارد ،محاسبهي اين پارامتر ضـروري است .نـرمافزار  HEC-HMSيـک
نرمافزار مدلسازي هيدرولوژيکي از نوع شبيهسازي (با قابليت بهينهسازي پارامترها) است
که توسط مرکز مهندسي هيدرولوژيکي ارتش آمريکا توليد شدهاست .اولين نسخهي آن در
سال  6311ارائه شده است ) .(Hydrologic Engineering Center, 2000: 4همچنين
اين مرکز مهندسي در راستاي افزايش دقت اطالعات ورودي به نرمافزار ،HEC-HMS
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الحاقيهاي را با عنوان  HEC-GeoHMSايجاد کرده است .(Users Manual of HEC-

) GeoHMS, 2010: 3يکي از مهمترين کاربردهاي اين نرمافزار کاليبره کردن و تخمين
پارامترهاي هيدرولوژيکي در حوضههاي آبخيز است .به جهت اهميت و وسعت استفاده از
اين نرم افزار در سطح دنيا مطالعات زيادي صورت گرفته است که به بعضي از آنها اشاره
ميشود.
کتول 6و همکاران ( ،)2119بهمنظور تعيين دبي اوج و حجم رواناب در دو حوضهي
کشاورزي ،در جنوب شرق ايالت داکوتاي جنوبي با استفاده از مدل  ،HEC-HMSبه اين
نتيجه رسيدند که مقدار شمارهي منحني داراي حساسيت بااليي است ،در صورتي که
مقدار تلفات اوليه داراي حساسيت کمتري نسبت به تغيير مقدار تابع هدف در مدل
2
 HEC-HMSاست .شيعه و همکاران ( ،)2111از نرمافزارهاي  HEC-HMSو HEC-
 RASبهمنظور شبيهسازي جريان و بررسي اثر احداث بند تنظيمي در حوضهي تسنگون
تايوان استفاده کردند .نتايج نشان داد که تأثير احداث سازه بر خصوصيات جريان در
سطح اطمينان  %31معنادار بوده است .زي فنگ و استينمن ،)2113( 9در مطالعهاي بر
روي حوضهي درياچهي مونو ميشيگان با مدل  HEC-HMSاقدام به شبيه سازي رواناب
حوضه در دو نوع پيوسته و رخدادي نمودند .آنها در شبيهسازي پيوسته از روش تلفات
 0SMAو در شبيهسازي رخدادي از روش  1SCSاستفاده کردند .در مطالعهاي با عنوان
1
تأثير تغييراقليم بر هيدرولوژي حوضهي آبخيز رودخانهي تونگا در هند که توسط مينو
و همکاران ( )2162انجام گرفت ،از مدل  HEC-HMSبراي شبيهسازي رواناب استفاده
شد .وردهن 1و همکاران ( ،)2169در مطالعهاي توانايي مدل  HEC-HMSدر شبيهسازي
رواناب ناشي از ذوب برف در يکي از زيرحوضههاي هيماليا با استفاده از شاخص دما و
1- Kathol
2- Shieh
3- Xuefeng and Steinman
4- Soil Moisture Accounting
5- Soil Conservation Service
6- Meenu
7- Verdhen
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تجزيه و تحليل فضايي و زماني پارامترهاي مدل را بررسي کردند .نتايج شبيهسازي با
ضريب تعيين 1/1 ،حاکي از رضايتبخش بودن روش بوده است ،همچنين آنها نتيجه
گرفتند که مدل ذوب برف  HEC-HMSحساسيت زيادي به پارامتر ميزان ذوب سرد
) (ATI Cold Melt rate functionsدارد .چودري 6و همکاران ( ،)2160تعداد  20رخداد
بارش رگباري بين سالهاي  2161الي  2169در حوضهي آبخيز اوديشاي هند را با
استفاده از مدل  HEC-HMSشبيهسازي کردند .آنها براي محاسبهي تلفات از روش
 ،SCSبراي محاسبهي بارش به رواناب از روش هيتوگراف واحد  ،SCSبراي محاسبهي
جريان پايه از روش بازگشتي 2و براي رونديابي جريان از روش ماسکينگام 9بهره بردند.
داريان و همکاران ( ،)2161بهمنظور شبيهسازي سيالب در حوضهي آجي چاي از مدل
 HEC-HMSاستفاده کردند .آنها همچنين مدل حوضه را از الحاقيهي HEC-
 GEOHMSترسيم نمودند .در ادامه براي واسنجي مدل عالوه بر دو روش موجود در
نرمافزار شامل روشهاي نلدر ميد ) (NMو تکمتغيره ) ،(UGبا استفاده از الگوريتم
ژنتيک اقدام به يک مدل خودکار نمودند که نتايج اين مطالعه بيانگر دقت باالتر روش
مذکور نسبت به دو روش مرسوم بود.
مـطالعات انجام شـده در داخل کـشور بيشتر بـه تعيين سـيلخيزي زيـرحوضههاي
مختلف با استفاده از مدلهاي هيدرولوژيک و پهنهبندي سيالب با استفاده از مدلهاي
هيدروليکي پرداخته است که مطالعات شقايي فالح ( )6911در حوضهي محمدآباد
استان گلستان ،خسروشاهي ( )6912در حوضهي آبخيز دماوند ،جوکار ( )6916در
رودخانهي شاپور با مدل  HEC-HMSاز مطالعاتي ميباشد که کارايي مدل مذکور را
تأييد مينمايند .جهانگير و همکاران ( ،)6911در مطالعهاي رواناب ناشي از چند واقعهي
سيل در حوضهي معرف کارده در استان خراسان را با دو روش شبکهي عصبي مصنوعي
) (ANNsو مدل  HEC-HMSشبيهسازي کردند .آنها در شبکه از روش پرسپترون
1- Choudhary
2- Recession
3- Muskingum
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چند اليه و در مدل از روش  SCSاستفاده کردند .نتايج نشان از قابليت هر دو روش در
شبيهسازي داشت با اين وجود شبکهي عصبي مصنوعي در تمامي موارد نسبت به روش
ديگر از دقت نسبتاً باالتري برخوردار بود .کارانديش و همکاران ( )6913در مطالعهاي
رواناب ناشـي از ذوب بـرف در زيرحوضهي پل شالو کارون را با مدل HEC-HMS
شبيهسازي کردند .نتايج آنها نشان داد که مدل مذکور قابليت بااليي در تفکيک رواناب
برف از باران را دارد .کمالي و موسوي ( ،)6913بهمنظور واسنجي مدل HEC-HMS
مطالعهاي را در حوضهي آبخيز تمر از زيرحوضههاي سد گرگانرود انجام دادند ،نتايج
حاصل بيانگر اهميت انتخاب تابع هدف در مقادير بهينه از پارامتر مدل بود .کريمي و
همکاران ( ،)6931در حوضهي آبخيز چهلگزي سنندج با استفاده از مدل ،HEC-HMS
هيدروگراف  1واقعه سيل را با استفاده از روشهاي هيدروگراف واحد مصنوعي ،SCS
اشنايدر و کالرک شبيهسازي کردند .آنها بيان کردند که نتايج بيانگر اين واقعيت است
که روش  SCSنسبت به روشهاي کالرک و اشنايدر از قابليت بهتري برخوردار بود.
يعقوبي و مساح بواني ( ،)6932به تحليل حساسيت و عملکرد سه مدل هيدرولوژيکي
 IHARCES ،HIVو  HEC-HMSدر شبيهسازي رواناب پيوسته پرداختند .در اين
بررسي ،پارامترهاي مربوط به روش تلفات  SMAدر مدل  HEC-HMSبه عنوان
پارامترهاي حساس معرفي شدند .اميراحمدي و همکاران ( ،)6930در مطالعهاي بر روي
حوضهي هونجان در استان اصفهان به شبيهسازي هيدرولوژيکي اين حوضه با استفاده از
مدل  HEC-HMSپرداختند .نتايج بيانگر حساسيت سه پارامتر شمارهي منحني )،(CN
شيب و مساحت در سيلخيزي حوضه بود.
رودخانهي شهرچاي نقش مهمي در تأمين آب مورد نياز در بخش تأمين آب شهري،
کشاورزي و صنعت منطقه ايفا ميکند .آگاهي از ميزان رواناب براي برنامهريزي دقيق و
مديريت منابع آب منطقه ضرورت دارد .با توجه به اينکه جريان اين رودخانه نقش
حياتي در کشاورزي ،صنعت و گردشگري منطقه دارد ،هدف اين مطالعه ،شبيهسازي
رواناب با استفاده از مدل  HEC-HMSدر حوضهي شهرچاي اروميه است.
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مواد و روشها
حوضهي شهرچاي اروميه در قسمت غربي درياچهي اروميه واقع شده است .مساحت
تقريبي آن  611/11کيلومترمربع است ،موقعيت جغرافيايي آن بين ´ 00° 12تا ´00° 11
طول شرقي و´ 91° 92تا ´ 91° 01عرض شمالي واقع شده است .ارتفاع ايستگاه آب
سنجي بردهسور  6136متر و حداکثر ارتفاع حوضه ،معادل  9110متر (واقع در مرز
ايران و ترکيه) ميباشد .شکل ( )6موقعيت حوضهي آبخيز شهرچاي اروميه را در ميان
حوضههاي آبخيز کشور و حوضهي آبخيز درياچهي اروميه نشان ميدهد.

شکل ( )1موقعیت حوضهی شهرچای در میان حوضههای کشور و دریاچهی ارومیه

در اين مطالعه جهت شبيهسازي رواناب سطحي از مدل  HEC-HMSو براي ترسيم
مدل حوضه ،از الحاقيهي  HEC-GEOHMSاستفاده شد .براي اين منظور از دادههاي
دما و بارش ايستگاه سينوپتيک اروميه و ميزان دبي روزانهي جريان رودخانه ،در ايستگاه
هيدرومتري بردهسور (واقع در خروجي حوضه) استفاده شد.
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ـ مدل HEC-HMS
براي شبيهسازي در مدل  HEC-HMSابتدا مدل حوضهي با استفاده از نقشهي DEM

منطقهي مورد مطالعه ،با استفاده از الحاقيهي  HEC-GeoHMSدر محيط  GISساخته
شد .براي اين منظور ،ابتدا مراحل پيش پردازش مدل ،شامل تهيهي نقشهي جهت
جريان ،جهت تجمعي جريان ،تعيين مسير جريان ،و در نهايت اسـتخراج زيرحوضهها و
استـخراج اليهي خطي آبـراهه انجام شـد .در مرحلهي بـعد با معرفي موقـعيت ايستگاه
آبسنجي بردهسور به عنوان خروجي حوضه ،محدودهي پروژه مشخص شد .برخي از
پارامترهاي مورد نياز مدلسازي از جمله مساحت ،طول و شيب رودخانه ،شيب حوضه
و مرکز ثقل حوضه ،تعيين زمان تمرکز و زمان تأخير حوضه توسط نرمافزار مذکور
محاسبه شد ).(User’s Manual of HEC-GeoHMS, 2010:35
بعد از ايجاد مدل حوضه ،براي محاسبهي تلفات آب در حوضه ،جريان پايه ،رونديابي
رودخانه و چندين پارامتر ديگر اقدام شد .براي تلفات از روش رطوبت خاک )،(SMA
براي رونديابي رودخانه از روش ماسکينگهام و براي جريان پايه از روش بازگشتي استفاده
شد.
مدل  SMAدر  HMS-HECبر اساس مدل بارندگي ليوزلي و همکاران ()2112
طراحي شده است .اين مدل حرکت آب و ذخيره آن را در گياهان ،سطح خاک و عمق
خاک و اليههاي زيرزميني شبيهسازي کرده و با داشتن مقدار بارش و تبخير و تعرق
پتانسيل ) (ETمدل جريان سطحي و جريان آب زيرزميني ،تلفات ناشي از تبخير و
تعرق پتانسيل و نفوذ را در کل حوضه محاسبه ميکند .مدل  SMAشامل يکسري اليه
هاي ذخيرهکنندهي و جريان است که در شکل ( )2نمودار مفهومي آن آورده شده است.
از لحاظ مفهومي الگوريتم  SMA-HMSمسير بارش را به پنج زون در يک حوضهي
آبخيز تقسيم ميکند 62 .پارامتر براي مدلسازي فرايند هيدرولوژيک گيرش گياهي،
ذخيرهي چاالبي ،نفوذ ،ذخيرهي خاک ،نفوذ عمقي و ذخيرهي آب زيرزميني الزم است.
عمقهاي بيشينه هر زون ذخيره ،درصدي که هر زون ذخيره در آغاز شبيهسازي پر
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ميشود و نرخ انتقال مانند نرخ نفوذ بيشينه براي شبيهسازي حرکت آب درون زونهاي
ذخيره مورد نياز است .تبخير و تعرق پتانسيل است .افزون بر بارش ،تنها ورودي ديگر
براي الگوريتم  ، SMAنرخ تبخير و تعرق پتانسيل است.

شکل ( )2طرح کلی مفهومی الگوریتم محاسبه رطوبت خاك پیوسته

محاسبهي زمان تأخير ) :(CN Lagزمان تأخير حوضه (برحسب ساعت) عبارت است
از فاصلهي زماني ميان مدت بارش تا زمان رخ دادن دبي اوج (که براي حوضههاي کمتر
از  2111ايکرز) از رابطهي زير به دست آمد:
رابطهي ()6

شبيهسازی پيوسته بارش-رواناب حوضهی شهرچای اروميه...
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که در رابطهي فوق :L :طول آبراههي اصلي بر حسب فوت :Y ،ميانگين شيب حوضهي
آبخيز بر حسب درصد و  :Sضريب نگهداشت سطحي است که از رابطهي زير به دست
آمد.
رابطهي ()2
که در آن  :CNشمارهي منحني خاک حوضه است که بسته به نوع پوشش منطقه از 11
تا  31متغير ميباشد .براي محاسبهي زمان تمرکز (بر حسب ساعت) از رابطهي زير
استفاده شد.
رابطهي ()9
در شبيهسازي بارش-رواناب حوضهي شهرچاي به وسيلهي مدل  ،HEC-HMSدر
دورهي  ،2110-2169بهترين دورهي واسنجي و صحتسنجي براي به حداقل رساندن
خطاي شبيهسازي انتخاب شدند .بدينترتيب که دورهي پايه به دو دورهي واسنجي
( )2110-2161و اعتبارسنجي ( )2161-2169تقسيم شد .معيار عملکرد مدل در
شبيهسازيها بر اساس ضريب نش ) ،(NASHضريب تعيين ) (R2و مجذور مربعات
خطاي ميانگين ) (RMSدر نظر گرفته شد .اين مدل براي شبيهسازي نياز به مقادير
اوليهي بعضي از پارامترها را دارد و به خاطر اينکه بتوان مقادير اين پارامترها را صفر در
نظر گرفت ،شبيهسازي از اول پاييز شروع شد.
در اينـجا بـراي جزئـيات بـيشتر خوانـنده بـه منبع زيـر ارجاع داده مـيشـود
).(User’s Manual of HEC-GeoHMS, 2010:35

ـ محاسبهی میزان ذوب برف

براي تشخيص بارش برف و باران از شاخص درجه حرارت هوا استفاده شد .اين شاخص
يکي از ملحقات روش درجه-روز براي مدلسازي برف است .در اين روش ،حوضه به
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طبقات ا رتفاعي تقسيم شد و درصد مساحت هر زيرحوضه در هر کالس ارتفاعي به مدل
معرفي شد.
فاکتور درجه-روز به صورت مقدار عمق آب ذوب شده از برف به تعداد درجه -روز
تعريف ميشود و به شکل رابطهي زير بيان ميگردد.
رابطهي ()0
در رابطهي فوق :a :عامل درجه روز ) :M ،(cm.°C-1.d-1عمق ذوب برف روزانه
( :T ،)cmتعداد درجه-روز ( )°C.dاست .در صورت نبودن داده ،فاکتور درجه-روز ميتواند
با استفاده از رابطهي تجربي زير به دست آيد.
مـقدار پارامترهاي الزم براي مدل ذوب بـرف در مطالعهي جـهانبخش و هـمکاران
( ،)6930براي حوضهي شهرچاي آورده شده است.
نتایج و بحث
شکل ( )9نقشهي تراز ارتفاعي 6منطقهي مورد مطالعه را نشان ميدهد .اين نقشه از
مدل ارتفاعي رقومي 2منطقهي مورد مطالعه با تفکيک مکاني  91متر تهيه شده است و
در جدول ( )6نتايج محاسبات ارتفاعي در حوضهي شهرچاي ارائه شده است .بهطوريکه
از جدول ( )6مي توان استنباط کرد گرچه فواصل طبقات ارتفاعي در هر کالس مساوي
با طبقات ديگر است با اين وجود بيشترين درصد مساحت متعلق به کالس (-2611
 )2119مـيباشد ،به عـبارت ديگر حدود  19درصد از مساحت حوضـه داراي ارتـفاع
مـتوسط (مابين  2611-2119متر) مـيباشد .در اين طبقه ،مساحت اراضي حدود 666
کيلومتر مربع است.

1- Hypsometric
)2- DEM (Digital Elevation Model
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شکل ( )3نقشهی مناطق ارتفاعی حوضهی شهرچای
جدول ( )1نتایج محاسبات ارتفاعی در حوضهی شهرچای
طبقهی ارتفاعی (متر) مساحت(کیلومترمربع) درصدمساحت(درصد) ارتفاع متوسط(متر)

6136-2611
2611-2119
2119-9110

96/11
666/2
90

61/11
12/36
63/20

6312
2190
9191

جمع

611/11

611

2191

در شکل ( ،)0مدل حوضه در نرمافزار  HEC-HMSنشان داده شده است .همانطورکه
از شکل مشخص است ،حوضهي مورد مطالعه به  1زيرحوضه و  1آبراههي فرعي تقسيم
شده است .تمامي محاسبات در مدل  HEC-HMSدر هر زيرحوضه و آبراههي فرعي به
صورت مجزا انجام ميشود .همچنين جدول ( ،)2مشخصات فيزيوگرافي کمينه ،متوسط
و بيشينه برخي واحدهاي هيدرولوژيکي مهم حوضه را نشان ميدهد .جدول ( ،)9مقدار
پارامترهاي مورد استفاده در زيرحوضهي  W230در قسمت خروجي حوضه و آبراهه R70
را نشان مي دهد .شايان ذکر است که اين پارامترها براي هر زيرحوضه متفاوت بوده و
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همچنين ميتوان براي به دست آوردن هر کدام از پارامترهاي مذکور از روشهاي مختلفي
در عناصر حوضه استفاده کرد .با توجه به جدول ( ،)9مقدار ثابت  kدر آبراهه براي رونديابي
 21سـاعت و مـقدار ضريب  Xدر مـدل ماسکينگهام  1/1در نـظر گرفـته شـد .با اين
مفروضات ،رونديابي جريان از ابتداي هر زير بازه از رودخانه تا انتهاي آن به انجام رسيد.
تعداد اين زيربازهها  66تا بود .پارامترهاي جريان در مدل  HEC-HMSدر جدول ()9
آمده است .مقدار پارامترهاي روش تلفات در حوضهي شهرچاي اروميه نيز در جدول
( )0آورده شده است.

شکل ( )4مدل حوضهی شهرچای ارومیه در نرمافزار HEC-HMS
جدول ( )2مشخصات فیزیوگرافی زیرحوضهها و آبراههها در حوضهی شهرچای
واحد هیدرولوژیکی

کمینه

متوسط

بیشینه

جمع

مساحت زير حوضه (کيلومتر مربع)
طول رودخانه (متر)
شيب زيرحوضه (درجه)

6/11
202
91/1

91/1
1013
01/3

16/12
69111
19/3

611/01
91261
-
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جدول ( )3پارامترهای جریان در مدل  HEC-HMSدر حوضهی شهرچای
مقدارپارامتر واحد هیدرولوژیکی

21
1/1
66

آبراهه
آبراهه
آبراهه

توضیح

پارامتر

زمان سفر در آبراهه
وزن اثرگذاري جريان بر ميزان ذخيره آبراهه
تعداد بخشهاي آبراهه

)Muskingum K(hr
Muskingum X
Subreaches

جدول ( )4مقدار پارامترهای روش تلفات در حوضهی شهرچای ارومیه
مقدارپارامتر

شرح مختصر

1/1

حداکثر سرعت نفوذ آب در اليهي بااليي به درون خاک

1/1

کل ظرفيت ذخيرهي آب در اليه خاک بر حسب ارتفاع آب.

1/1
1/1
11
1/1
111
11
1/1
111

مقدار آب ذخيره شده که تحت نيروهاي کششي که از خاک جدا
نميشود.
بيشترين سرعت تراوش آب از اليهي خاک به اليهي آب زيرزميني
باالتر.
کل آب قابل ذخيره در اليهي آب زير زميني باالتر

پارامتر (واحد)
Infiltration Max
)(mm/h
)Soil Storage (mm
)Tension Storage (mm
Soil Percolation
)(mm/h
)GW 1 Storage (mm

بيشترين سرعت تراوش آب آز اليهي باالتر به پايينتر آب
زيرزميني
مقدار تأخير زماني براي تبديل شدن آب ذخيره شده به جريان )GW 1 Coefficient (hr
کل آب قابل ذخيره در اليهي زيرزميني پايينتر
)GW 2 Storage (mm
GW1 Percolation
)(mm/h

بيشترين سرعت تراوش آب از اليهي پايينتر به اليه عميق (خارج
از اين سيستم)
مقدار تأخير زماني براي تبديل شدن آب ذخيره شده در يک مخزن
)GW 2 Coefficient (hr
خطي به جريان
GW2 Percolation
)(mm/h

ـ شبیهسازی بارش ـ روناب در حوضهی شهرچای با مدل HEC-HMS

با به دست آمدن مدل حوضه توسط الحاقيهي  HEC-GEOHMSدر نرمافزار ،ARCGIS
و ايجاد مدل هاي هواشناسي ،کنترل و وارد کردن ساير پارامترهاي الزم ،مدل اجرا شد.
شکلهاي  1و  1نتيجهي شبيهسازي بارش-رواناب را در دورهي واسنجي و اعتبارسنجي
در محل ايستگاه هيدرومتري بردهسور نشان ميدهد .در اين شکلها جريان مشاهداتي
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با رنگ آبي و جريان محاسباتي با رنگ قرمز نشان داده شدهاند .با مقايسهي اختالف
روند جريانهاي مشاهداتي و محاسباتي و همچنين با توجه به شاخصهاي عملکرد مدل
که در جدول ( )1آمده است که در آن ضريب تبيين باال و ضريب خطاي کم محاسبه
شده است ميتوان نتيجه گرفت که مدل با دقت نسبتاً بااليي شبيهسازي را انجام داده
است .مخصوصاً مدل دبيهاي اوج را به طور مناسب شبيهسازي کرده است.

شکل ( )5مقایسهی هیدروگرافهای مشاهداتی و محاسباتی در دورهی واسنجی ()2224-2212

شکل ( )6مقایسهی هیدروگرافهای مشاهداتی و محاسباتی در دورهی صحتسنجی ()2211-2213
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جدول ( )1نتايج مقادير محاسباتي و مشاهداتي را نشان ميدهد .با مقايسهي مقادير
مشاهداتي با محاسباتي اين جدول عملکرد خوب مدل در شبيهسازي نشان داده شده
است.
جدول ( )5شاخصهای عملکرد مدل  HEC-HMSدر دورهی واسنجی و صحتسنجی
NASH

RMSE

1/1
1/1

0/1
9/1

R2

1/12
1/11

طول دوره

عنوان دوره

دورهي واسنجي
2110/13/22 -2161/13/22
 2161/13/29 -2169/13/22دورهي اعتبارسنجي

جدول ( )6نتایج ارزیابی شبیهسازی رواناب حوضهی شهرچای با مدل  HEC-HMSدر دورههای
واسنجی و اعتبارسنجی
پارامتر

مقدار

واحد

حجم رواناب مشاهداتي در دورهي واسنجي
حجم رواناب محاسباتي در دورهي واسنجي
حجم رواناب مشاهداتي در دورهي اعتبارسنجي
حجم رواناب محاسباتي در دورهي اعتبارسنجي
ميانگين دبي مشاهداتي دورهي واسنجي
ميانگين دبي محاسباتي دورهي واسنجي
ميانگين دبي مشاهداتي دورهي اعتبارسنجي
ميانگين دبي محاسباتي دورهي اعتبارسنجي

62020/1
69260/1
0311/1
1611/1
0/1
1/2
0/1
0/1

ميليون متر مکعب
ميليون متر مکعب
ميليون متر مکعب
ميليون متر مکعب
متر مکعب بر ثانيه
متر مکعب بر ثانيه
متر مکعب بر ثانيه
متر مکعب بر ثانيه

نتیجهگیری
با توجه به نتايج شبيهسازي در دورههاي واسنجي و اعتبارسنجي و همچنين معيارهاي
ارزيابي مدل ،مشخص شد که مدل  HEC-HMSقابليت بااليي در شبيهسازي بارش-
رواناب حوضهي شهرچاي را داشته است .الزم به ذکر است که استفاده از الحاقيهي
 HEC-GEOHMSدر ترسـيم مـدل حوضه نـقش زيـادي در افـزايش دقت مـدل در
شبيهسازي بارش-رواناب داشته است بهطوريکه در مطالعه يعقوبي ( ،)6932دقت اين
مدل در شبيهسازي بارش رواناب ضعيفتر از مدلهاي ديگر بود که احتماالً يکي از
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داليل آن استفاده نکردن از الحاقيهي  HEC-GEOHMSو نبود ايستگاه سينوپتيک در
منطقهي مورد مطالعه بوده است .با اين وجود در ساير مطالعات از جمله مطالعهي
وردهن و همکاران ( )2169و برهاني داريان و همکاران ( ،)2161به علت استفاده
نامبردگان از الحاقيهي  HECGEO-HMSنتيجهي خوبي از عملکرد مدل گزارش دادهاند
که اين پژوهش نيز در انطباق با آنها ميباشد .نتايج تحقيق حاضر داللت بر توانايي
مدل  HEC-HMSدر شبيهسازي رفتار هيدرولوژيک حوضهي آبريز شهرچاي دارد.
همچنين قابليت استفاده از سامانهي اطالعات جغرافيايي به منظور دقت در تأمين
وروديهاي مدل و مشاهدهي خروجيها ،کارايي تلفيق آنها را نشان ميدهد .ترکيب
حاضر در صورتي که با دادههاي مناسب هيدرومتري و بارش همراه باشد با دقت
مناسبي قادر به شبيهسازي پديده بارش -رواناب ميباشد.
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