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 هاترین یافتهمهم

سازی رواناب در حوضه آبریز امامه ای کالرک در شبیهل هیدروگراف واحد لحظهدر این مطالعه کاربرد مد

مورد ارزیابی قرارگرفته است. تعداد شش رویداد در این مطالعه مد نظر قرار گرفت که چهار رویداد برای دوره 

دهد شان میطور تصادفی انتخاب شدند. نتایج مرحله واسنجی نسنجی بهواسنجی و دو رویداد برای دوره صحت

برآورد مقدار دبی اوج، خطا در برآورد حجم رواناب و معیار کارایی  شده مدل، خطا درپارامترهای واسنجی

سازی هیدروگراف دارای دامنه تغییرپذیری باالیی هستند در حالی که خطا در برآورد زمان دبی اوج شبیه

ی پایین رونده هیدروگراف بهتر از بازوی باالرونده همواره بسیار کم بوده است. در رویدادهای دوره واسنجی بازو

سنجی رویدادهای منتخب با استفاده از پارامترهای بهینه شده صحتسازی شده است. وگراف رواناب شبیههیدر

رفته با مدل های صورت گبینیدهد پیشسنجی نشان میدر مرحله واسنجی صورت گرفت. تحلیل نتایج صحت

سازی بازوی پایین رونده ی کالرک در برآورد زمان دبی اوج، برآورد حجم رواناب، شبیهاهیدروگراف واحد لحظه

هیدروگراف به مراتب بهتر از برآورد دبی اوج و شکل هیدروگراف رواناب و نیز بازوی پایین روده هیدروگراف 

حساسیت بیشتر  دهندهای کالرک نشانبوده است. نتیجه تحلیل حساسیت پارامترهای هیدروگراف واحد لحظه

مدل نسبت به پارامتر ضریب ذخیره در مقایسه با زمان تمرکز بوده است. ترتیب حساسیت معیارهای دفت و 

صورت کارایی شبیه سازی هیدروگراف، خطا در برآورد دبی اوج، سازی نسبت به پارامترهای مدل بهصحت شبیه

توان نتیجه گرفت در این در مجموع می بوده است. خطا در برآورد زمان دبی اوج و خطا در برآورد حجم رواناب

تر بینی زمان دبی اوج و نیز حجم رواناب مناسبای کالرک در پیشمطالعه کاربرد مدل هیدروگراف واحد لحظه

 بینی شکل هیدروگراف و نیز برآورد مقدار دبی اوج بوده است. از پیش
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 مقدمه )شرح مساله(

دهد. در این زمینه مطالعنات سازی در هیدرولوژی را تشکیل میسازی رواناب بخش مهمی از مطالعات مدلمدل

های بندی نمنود کنه مندلهای پیوسنته تقسنیمرویدادی و مندلهای تکتوان از به دو دسته مدلسازی را میمدل

های ررسی کنارایی و صنحت و دقنت مندلروند. بسازی هیدروگراف رواناب به کار میرویدادی عموماً برای شبیهتک

شنود بتنوان در منورد کنارایی ینک مندل خنا  در متفاوت در مناطق مختلف یک امر ضروری است که موجب می

سنازی های مهم در زمینه مدلای کالرک یکی از مدلمدل هیدروگراف واحد لحظه ای مشخص قضاوت نمود.منطقه

ورد هیدروگراف رواناب نیاز به تعیین دو پارامتر زمان تمرکنز و ضنریب هیدروگراف رواناب است و این مدل برای برآ

های مناسب و کنافی های متنوعی برای برآورد این دو پارامتر وجود دارد اما زمانی که دادهذخیره دارد. اگر چه روش

ارایی مندل در اینن مطالعنه کن توانند منورد توجنه قنرار ب.ینرد.سازی معکوس میدر دسترس باشد استفاده از مدل

روانناب در حوضنه آبرینز امامنه  -های ثبت شده همزمان بارشای کالرک با استفاده از دادههیدروگراف واحد لحظه

منظور بررسی بزرگی اثر هر پارامتر انجام همچنین تحلیل حساسیت پارامترهای مدل کالرک نیز به شود.ارزیابی می

 شود.  می

 اهمیت موضوع

های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، پارامترهای حجنم و حنداکثر دبنی روانناب حیاری از طررغم آنکه در بسیاعلی

ای نیاز به تخمنین های سازهای و نیز روشهای غیر سازههای مهار سیالب، اعم از روشمورد نیاز است، ولی در طرح

ها انتخناب مندلشنود و م میها انجناها با استفاده از مندلتخمین هیدروگراف سیالبباشد. هیدروگراف سیالب می

هنا در برآوردهنای متننوع در منناطق ها انجام شود اما الزم است تا کارایی انتواند بر اساس مطالعات مبانی مدلمی

ای کنالرک ینک مندل های واقعی ثبت شده ارزیابی شود. مدل هیندروگراف واحند لحظنهمختلف با استفاده از داده

این مندل در مرحلنه واسننجی و  دقتروگراف سیالب است بنابراین باید جزییات شناخته شده در زمینه برآورد هید

سنجی در برآورد شکل هیدروگراف سیالب، شکل بازوی باالرونده و پایین رونده هیدروگراف، زمنان دبنی اوج، صحت

ل نسنبت بنه مقدار دبی اوج و حجم رواناب مورد بررسی قرار گیرد. به عالوه تحلیل حساسیت برآوردهای متنوع مند

ای کنالرک های مختلف کاربرد مدل هیدروگراف واحد لحظهن باید بررسی شود تا بتوان در مورد جنبهآپارامترهای 

 گیری نمود. نتیجه


