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  ها ترین یافته مهم
روانـاب   -مدلـسازي بـارش  هاي فاقد آمار بخش مهمی از تحقیقات در زمینه   سیالب در حوضه برآورد هیدروگراف 

 در تـرین پـارامتر  مهـم . باشدمی SCSهاي پیشنهاد شده در این زمینه مدل        ترین مدل  یکی از مهم  . گیرد را در بر می   
 ایـن پـارامتر خـود تـابعی از        اساس برآورد شماره منحنی است که     ن زمان تاخیر هیدروگراف سیالب بر     این مدل تعیی  

. باشـد  ز وضعیت رطوبت پیشین سطح حوضه مـی هاي فیزیوگرافی و آگاهی ا    پوشش گیاهی و کاربري اراضی و ویژگی      
هـایی   حوضهاما آبریز کوچک تا متوسط مورد تایید قرار گرفته است        هاي   یاري از حوضه  کارآیی نسبی این مدل در بس     

شـده اسـت تـا    در تحقیق حاضر تـالش  . کند اده از مدل را با محدودیت مواجه می     ها نیستند استف   که داراي این داده   
برآورد زمان تمرکـز بـر مبنـاي بـرآورد      اساس رابطه پیشنهادي بین زمان تاخیر و زمان تمرکز و        برآورد زمان تاخیر بر   

نتـایج مـدل   . ردعنوان راه حلی براي غلبه بر ایـن محـدودیت مـورد بررسـی قـرار گیـ           سرعت سیالب در زمان اوج به     
روانـاب در حوضـه آبریـز معـرف امامـه       -با در نظر گرفتن چهار رویداد بـارش   SCSپیشنهادي با نتایج مدل متداول      

هـا شـامل درصـد خطـا       رایـن معیا  . سازي از چهار معیار خطـا اسـتفاده شـد          براي ارزیابی نتایج شبیه   . مقایسه گردید 
اوج رواناب، درصد خطا در برآورد زمان رسیدن به دبی اوج روانـاب  دربرآورد حجم رواناب، درصد خطا در برآورد دبی    

در  SCSمقایسه با مـدل متـداول    بر این اساس دقت مدل پیشنهادي در      . و ریشه میانگین مربعات خطا استفاده شد      
کمتـر  ترتیـب بیـشتر و     بـه برآورد حجم رواناب مناسب است اما میزان دبی اوج و زمان رسیدن به دبی اوج را معموالً          

، مدل پیـشنهادي  SCSهاي مورد نیاز مدل متداول      د در صورت عدم دسترسی به داده      نتایج نشان دا  . کند برآورد می 
   .طور نسبی تخمین قابل پذیرشی از هیدروگراف رواناب ارایه دهد تواند به می

  



  ؛ 386: اونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابـان شـهید بهـشتی، صـندوق پـستی          مع
  32225989: ، نمابر49138-15739: کد پستی

 

 

 

 

  )شرح مساله(مقدمه 
ظـور  من بـه . باشـد  افتـد داراي پیچیـدگی مـی    اتفاق میزیکی دیگري که در طبیعت رواناب مانند هر پدیده فی    -فرآیند بارش 

. ها استفاده از مفهـوم هیـدروگراف واحـد اسـت     یکی از این روش . شود هاي مختلفی استفاده می    سازي این فرآیند از روش     شبیه
هـاي حوضـه   رکلیـه پارامت بـارش و نیـز   گرافی است که بیانگر تاثیر   باشد و    می بارندگی    به هیدروگراف واحد پاسخ حوضه آبریز    

، کـه  کـرد عنوان یک سیستم نگاه  هحوضه آبریز بتوان به  می.  است...ر طول آبراهه اصلی، شیب طولی، شکل حوضه و       یآبریز نظ 
ویکـرد اول  در ر. باشـد  بر این اسـاس دو رویکـرد کلـی متـصور مـی          . بارندگی ورودي آن و رواناب خروجی از این سیستم است         

هـاي مختلـف مـرتبط قابلیـت واسـنجی و       روانـاب موجـود اسـت و بـر ایـن اسـاس مـدل        -هاي بارش مجموعه مناسبی از داده 
 ثبـت  هـاي  هاي فاقد آمار است که داراي مجموعه مناسـبی از داده         رویکرد دوم معطوف به حوضه    .  داشت سنجی خواهند  صحت

بر ایـن اسـاس   .  زده شود تخمینهاي حوضه اساس ویژگیید هیدروگراف واحد برباشند پس با رواناب نمی -شده همزمان بارش  
ن ویژگـی ایـن مـدل اسـتفاده از     تری مهم. باشد یم SCSترین آنها مدل      شناخته شده  اند که تقریباً   هاي مختلفی ارائه شده    روش
هاي فیزیوگرافی حوضه ونیز اطـالع از وضـعیت پیـشین     ی در کنار استفاده از دیگر ویژگی  کاربري اراض  هاي پوشش خاك و    داده

هاي پوشش خاك و کاربري اراضی نیـز ممکـن اسـت در دسـترس        ر حال در برخی از حاالت نیز داده       به ه . رطوبت خاك است  
هـاي   مطالعـه حاضـر بـا در نظـر گـرفتن ویژگـی       . هاي دیگر مورد بررسی قـرار گیرنـد        نباشد که در این صورت الزم است مدل       

هـاي   مـدل در شـرایط عـدم دسترسـی بـه داده      بررسی یک روش پیشنهادي براي استفاده از این    SCSارزشمند مدل متداول    
    .پردازد الذکر می فوق

  اهمیت موضوع
بـی روانـاب   دهاي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، پارامترهاي حجم و حـداکثر   چند معیار طراحی در بسیاري از طرح   هر

ف است نیز مورد نیـاز  هاي آبی، تغییرات دبی نسبت به زمان که به هیدروگراف معرو          است، ولی در طراحی برخی سیستم     
اي نیـاز   هـاي سـازه   اي و نیـز روش  سازههاي غیر هاي مدیریتی یا روش ر سیالب، اعم از روشاهاي مه ویژه در طرح   هب. است

د طول مدت زمان دبی یا عمق مشخص آب نیز چقـدر اسـت، یـا اصـطالحاً        دبه هیدروگراف سیالب است، تا مشخص گر      
همچنین شکل هیدروگراف بیانگر نحوه پاسخ حوضه نسبت بـه بارنـدگی   .  استتداوم عمق جریان در طول سیالب چقدر      

هـاي آبـی اسـت کـه      نیاز بـه طراحـی سـازه    گیرد انجام نمیبارندگی گیري  اي آبریز که اندازه ه در بسیاري از حوضه   . است
ایـن  . ی قرار بگیردطور مصنوعی براي آن هیدروگراف تولید تا مبناي طراح        هنحوي بایستی براساس خصوصیات حوضه ب      هب

گیـري و نیـز    هاي انـدازه  دلیل هزینه باالي ایجاد ایستگاه هباشد چون ب هاي کوچک مطرح می خصوص در حوضه هموضوع ب 
 بنابراین برآورد هیدروگراف واحـد بـر مبنـاي    .باشد  رواناب مواجه می-وجود آمار بارش با مشکل عدم   ،نگهداري آن هزینه  
   . باشد ها می گونه از حوضهبزار مناسب براي تخمین رواناب در اینهاي فیزیکی حوضه یک ا ویژگی


