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شبيهسازی پيوسته فرآيند بارش -رواناب با بکارگيری مدل تلفات  SMAدر حوضه ابوالعباس با استفاده از مدل
HEC-HMS
2

اعالء منيشداوی ،3عليرضا نيکبخت شهبازی ،*2حسين فتحيان
.1کارشناس ارشد مهندسی منابع آب ،گروه علوم و مهندسی آب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اهواز ،اهواز
 .2استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 .3استادیار ،گروه علوم و مهندسی آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -1331 /1 /11 :تاریخ بازنگری -1331 /1 /8 :تاریخ تصویب)1331 /1 /12 :

چکيده
آگاهی از توان طبيعی توليد رواناب در حوضههای آبریز یکی از نيازهای اساسی جهت برنامهریزی برای بهرهبرداری بهينه
از رواناب میباشد .در این مقاله ،از مدل  HEC-HMSبه همراه مدل تلفات محاسبه رطوبت خاک ) (SMAکه قابليت
شبيه سازی پيوسته جریان را دارد به عنوان یک مدل مفهومی جهت شبيهسازی جریان در حوضه آبریز ابوالعباس استفاده
گردید تا سهم جریان پایه و رواناب مستقيم در رواناب کل مشخص گردد .با تفکيک سهم جریان پایه و رواناب مستقيم در
رواناب کل ،میتوان در بهرهبرداری از منابع آب مدیریت و برنامهریزی کرد .مدل تلفات  ،SMAبا استفاده از یک سری
الیه های ذخيره کننده شامل ذخيره برگابی ،ذخيره چاالبی ،ذخيره پروفيل خاک (ذخيره الیه فوقانی و ذخيره کششی
خاک) و ذخيره سفرههای آب زیرزمينی ،تلفات را در حوضه آبریز در نظر میگيرد .برای کاليبراسيون مدل از آمار روزانه
بارش ،دبی جریان ،تبخير و تعرق و دمای هوا از سال  1381تا  1388و برای صحتسنجی مدل از سال  1383تا 1331
استفاده شد .نتایج بيانگر آن است که مدل  HEC-HMSبه همراه مدل تلفات  SMAاز قابليت خوبی در شبيهسازی
پيوسته رواناب کل روزانه در دورههای خشک و تر متوالی در حوضه ابوالعباس برخوردار میباشد .نتایج نشان میدهد که
به علت کارستی بودن سطح وسيعی از حوضه  ،سهم جریان پایه در رواناب کل حوضه نسبت به رواناب مستقيم خيلی
بيشتر است .بطوریکه متوسط درصد رواناب مستقيم و جریان پایه در رواناب کل به ترتيب برابر با  3/10و  31/30درصد
است .همچنين نتایج نشان می دهد که بطور متوسط درصد ضریب رواناب در طول دوره آماری در کل حوضه ابوالعباس
برابر با  1/1درصد است.
واژههای کليدی :شبيهسازی پيوسته ،بارش-رواناب ،حوضه ابوالعباس ،مدل  ،HEC-HMSمدل تلفات .SMA

مقدمه

3

استفاده و مدیریت بهينه منابع آب ،مستلزم شناخت پدیدههای
هيدرولوژیکی میباشد که رواناب سطحی یکی از مهمترین
فازهای این چرخه به شمار میآید .رواناب سطحی در برگيرنده
بخشی از آب حاصل از بارش است که مازاد بر ذخيره برگابی،
ذخيره گودالی و نفوذ و تبخير میباشد .در بسياری از موارد،
جریانهای سطحی مبنای احداث طرحهای هيدروليکی و
پروژههای آبی از قبيل تأمين آب مصرفی شهری و صنعتی،
طراحی مخازن سدها ،کنترل سيالبها و پروژههای تأمين آب
برای بخش کشاورزی میباشد .از طرفی توزیع ناهمگون مکانی و
زمانی بارندگی در سطح کشور و تنوع آب و هوایی هر از چند
گاهی در برخی نقاط باعث طغيان آب رودخانهها و وقوع
* نویسنده مسئولar_nikbakht@yahoo.com :

سيالبهای بزرگی میگردد که از بابت خسارتهای جانی و
مالی ،قابل توجه است .بنابراین تخمين و پيشبينی مقدار جریان
رودخانهای و سيالب از اهميت خاصی برخوردار است .مطالعات
انجام شده با بکارگيری مدل  HEC-HMSبا اهداف متفاوتی
صورت گرفته است )2006( Radmanesh et al. .با استفاده از 1
واقعه همزمان رگبار و رواناب به ارزیابی و واسنجی مدل HEC-
 HMSدر حوضه آبریز رودزرد به مساحت  870کيلومترمربع
پرداختند .نتایج حاصل از شبيهسازی یکپارچه بارش-رواناب
نشان داد که این مدل بویژه در خصوص پيشبينی دبی اوج و
زمان مربوط به آن میتواند نتایج قابل قبولی را ارائه نماید.
 )2012(Karimi et al.با استفاده از مدل  HEC-HMSو هفت
واقعه بارش -رواناب متناظر در حوضه آبخيز چهلگزی واقع در
شهرستان سنندج ،به ارزیابی روشهای هيدروگراف واحد
مصنوعی  ،SCSاشنایدر و کالرک پرداختند .نتایج نشان داد که
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روش  SCSنسبت به روش کالرک و اشنایدر کارایی بهتری
دارند )2009( Akhondali and Kaboli .با استفاده از مدل
 HEC-HMSو بيست و چهار واقعه بارش-رواناب در حوضه آبریز
معرف کسيليان ،به ارزیابی روشهای هيدروگراف واحد مصنوعی
 ، SCSکالرک پرداختند .نتایج حاکی از برتری نسبی روشSCS
بود )2002( Mahmoodian shooshtari et al. .به کاربرد مدل
 HEC-HMSدر رودخانههای کر و سيوند استان فارس نتایج
حاصل از واسنجی مدل نشان داد که هيدروگرافهای شبيه-
سازی و مشاهدهای تا حد زیادی بر هم منطبق شدند .در نتيجه-
گيری نهایی مدل  HEC-HMSرا مدلی با قابليت خوب جهت
استفاده در پروژههای آبی خصوصاً پروژههای هشدار سيل معرفی
کردند )2007( Ashouri et al. .جهت بررسی اثرات توسعه
شهری بر افزایش رواناب از ترکيب سامانه اطالعات جغرافيایی و
الحاقيه  HEC-GeoHMSبا مدل  HEC-HMSاستفاده کردند.
نتایج تحقيق آنها نشان داد که تغيير کاربری اراضی ناشی از
توسعه شهری باعث افزایش پتانسيل سيلخيزی این حوضه
گردیده و اثرات تغيير کاربری اراضی بر دبی اوج با افزایش دوره
بازگشت کم میشود)2005( Khosroshahi and Saghafian .
تأثير سيلخيزی زیرحوضهها را با استفاده از مدل HEC-HMS
و روش تکرار حذف انفرادی زیرحوضهها در حوضه آبریز دماوند
مورد بررسی قرار داد .نتایج تحقيق آنها نشان داد زمانی که تأثير
دبی زیرحوضهها در دبی اوج خروجی کل حوضه مد نظر قرار
میگيرد ،نسبت تأثير آنها به کوچکی و بزرگی دبی در محل
زیرحوضه بستگی ندارد .بلکه اثر متقابل عوامل مؤثر از جمله
موقعيت مکانی زیرحوضهها میتواند تعيينکننده باشد.
 )2009(Ghafori et al.به شبيهسازی درازمدت جریان روزانه در
حوضه کارون  3با استفاده از مدل تلفات  SMAمربوط به مدل
هيدرولوژیکی  HEC-HMSپرداختند .نتایج آنها بيانکننده
قابليت خوب مدل HEC-HMSبه همراه مدل محاسبه تلفات
 SMAبرای شبيهسازی پيوسته جریان روزانه در دورههای
خشک و تر متوالی در حوضه کارون میباشدYaghobi and .
 )2014(Massahسه مدل  IHARCES ،HBVو  HEC-HMSرا
برای شبيهسازی پيوسته بارش-رواناب در حوضههای نيمهخشک
بررسی نمودند .در تعيين عملکرد مدلها از معيار عملکرد ضریب
نش ،ضریب تعيين و معيار  RMSEاستفاده کردند .پارامترهای
ذخيره آب خاک ،نفوذ و تنش ذخيره بهعنوان پارامترهای
حساس مدل  HEC-HMSمشخص شدند که تأثير زیادی بر
نتایج خروجی مدل دارند ،این در حالی است که مدل
 IHARCESبه ميزان یکسان از خود حساسيت نشان داده است.
 )2012(Omidvar and Ajhdarpourکارآمدی شبکههای عصبی

مصنوعی در شبيهسازی فرآیند بارش-رواناب و مقایسه نتایج آنها
با مدل  HEC-HMSدر حوضه آبریز رودخانه اعظم هرات در
استان یزد را بررسی نمودند .مقایسه زمان اوج آبنمودهای واقعی
با موارد پيشبينی شده شبکههای عصبی مصنوعی و HEC-
 HMSنشان میدهد که دقت شبکههای عصبی از مدل HEC-
 HMSبيشتر است .نتایج نشان داد اختالف معنیداری ميان
اندازههای مشاهدهای و شبيهسازی شده مربوط به همه
پارامترهای مورد بررسی مشاهده نشدGarmeh and .
 )2015(FaridHoseiniپارامترهای حساس مدل بارش رواناب
 HEC-HMSبه وسيلة الگوریتم فراکاوشی بهينهسازی PSO
بهينهسازی نمودند .برنامهنویسی مدل و فراخوانی HEC-HMS
در محيط برنامة  MATLABانجام گرفت .نتایج بر خاصيت عدم
امکان حصول پارامترهای منحصر به فرد برای یک حوضة آبخيز
تأکيد داشت .این روش ،با توجه به مشکل غيرمنفرد بودن
مجموعه جوابهای مسئلة واسنجی به منزلة یک مسئلة معکوس،
میتواند در محدودکردن تعداد جوابهای کاندید مؤثر باشد.
 )2012(Ebrahimian and Ghaderiمدل  HEC-HMSو WMS
در حوضه آبریز سد مهاباد ارزیابی و واسنجی نمودند .فرآیند
شبيهسازی با استفاده از روشهای شماره منحنی  SCSو مقدار
اوليه و نرخ ثابت تلفات برای محاسبه ميزان تلفات و روشهای
هيدروگراف واحد کالرک و هيدروگراف واحد اشنایدر جهت
برآورد ميزان رواناب انجام گرفته است و کارآیی آنها با استفاده از
معيارهای آماری ،مجذور ميانگين مربعات خطای وزنی PRMSE
و ضریب همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است .بررسی نتایج
شبيهسازی حکایت از انطباق بهتر روش شماره منحنی SCS
نسبت به روش نرخ ثابت و مقدار اوليه برای محاسبه ميزان تلفات
داشت )2016( Razmkhah et al. .با روش تلفات نفوذ  SMAدر
نرمافزار  HEC-HMSدر حوضه آبریز سد کارون  3بارش و
رواناب را مدلسازی نمودند .نتایج مدلسازی نشان داد که با
توجه به معيار ناش-ساتکليف روش  SMAبرآورد مناسبی از
نفوذ ارائه میکند .نتایج آناليز حساسيت مدل نشان داد که
ضریب هدایت هيدروليکی ،ضریب ذخيره کالرک و زمان تمرکز
مهمترین پارامترها برای شبيهسازی حداکثر سيالب استet al. .
 )2016( Gumindogaمدلسازی بارش-رواناب را در  11زیر
حوضه آبریز مختلف دارای آمار و بدون آمار رواناب (فاقد
ایستگاه) با نرمافزار  HEC-HMSدر زیمبابوه بررسی نمودند.
همچنين سهم هر یک از زیر حوضههای فاقد آمار در توليد
رواناب خروجی حوضه بررسی و محاسبه شد .نتایج نشان داد که
مدل ميزان رواناب و دبی پيک حوضه را در حوضههای دارای
آمار بطور مناسبی پيشبينی میکندMasomzade and .

منيشداوی و همکاران :شبيهسازی پيوسته فرآيند بارش – رواناب ...

 (2016) Fathianبا بکارگيری مدل  HEC-HMSبه همراه مدل
تلفات محاسبه نفوذ ) (SMAبه شبيهسازی جریان در حوضه
آبریز دز از سال  1377تا سال  1381پرداختند .نتایج بيانگر آن
بود که مدل  HEC-HMSبه همراه مدل تلفات  SMAاز قابليت
خوبی در شبيهسازی پيوسته رواناب کل روزانه در دورههای
خشک و تر متوالی در حوضه دز برخوردار است .نتایج نشان
میدهد که سهم جریان پایه در رواناب کل حوضه دز نسبت به
رواناب مستقيم خيلی بيشتر میباشد .بطوریکه متوسط درصد
رواناب مستقيم و جریان پایه در رواناب کل به ترتيب برابر با
 22/3و  77/7درصد میباشد .متوسط درصد ضریب رواناب در
کل حوضه دز در طول دوره آماری کاليبراسيون و صحتسنجی
مدل برابر با  18/1درصد میباشد )2017( Fathian et al. .با
استفاده از مدل هيدرولوژیکی  HEC-HMSبه همراه مدل تلفات
محاسبهکننده رطوبت خاک ) (SMAبه شبيهسازی جریان
ورودی به مخزن سد مارون پرداختند .برای واسنجی و
صحتسنجی مدل به ترتيب از دادههای روزانه دبی مربوط به
سالهای  1371-1380و  1380-1331در ایستگاه هيدرومتری
ایدنک استفاده کردند .نتایج نشان داد که ضریب ناش-ساتکالیف
و ضریب تعيين برای دوره صحتسنجی مدل به ترتيب برابر با
 1/10و  1/8میباشد که بيانگر دقت خوب مدل  HEC-HMSبه
همراه مدل تلفات  SMAدر شبيهسازی پيوسته جریان روزانه در
حوضه مارون میباشد .با توجه به مطالعات انجام شده تاکنون
میتوان دریافت که در زمينه شبيهسازی تکواقعه بارش-رواناب
در حوضههای آبریز ،تأثير توسعه شهری بر دبی اوج سيل و
تعيين پتانسيل سيلخيزی زیرحوضهها در حوضههای مختلف
کشور مطالعاتی انجام شده است .اما در زمينه شبيهسازی
پيوسته بارش-رواناب و برآورد دراز مدت رواناب روزانه در این
حوضه و در بسياری از حوضههای کشور انجام نشده است.
بنابراین هدف از این مقاله شبيهسازی پيوسته بارش-رواناب در
حوضه ابوالعباس با بهينهسازی مدل تلفات  SMAمربوطه به
مدل  HEC-HMSاست که میتواند مبنای مقایسه با سایر
حوضههای مشابه قرار گيرد .عالوه بر این سهم جریان پایه و
رواناب مستقيم در آورد کل حوضه نيز تعيين میگردد.

مواد و روشها
حوضه ابوالعباس واقع در استان خوزستان ،بزرگترین زیرحوضه
رودخانه زرد میباشد این حوضه به مساحت  283کيلومترمربع
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در محدوده  13 01تا  01 10طول شرقی و  31 12تا
 31 11عرض شمالی واقع شده است .ایستگاه آبسنجی پل
منجنيق با مختصات جغرافيایی  13 01طول شرقی و
 31 31عرض شمالی در خروجی حوضه قرار دارد .تجهيزات
اندازهگيری نصبشده در ایستگاه شامل اشل یکپارچه چهار
متری ،پل تلفریک و ليمنوگراف است .ارتفاع این حوضه آبریز
کوهستانی از  311تا  3211متر از سطح دریا با ارتفاع متوسط
 1113متر از سطح دریا تغيير میکند و ساختاری پيچيده با زیر
حوضههایی با اندازههای مختلف دارد .سازندهای آهکی ضخيم
الیه با گستردگی  31درصدی در سطح حوضه ،آب و هوای
مساعد توسعه کارست و تکتونيک فعال ،شرایط مناسبی برای
ایجاد و گسترش کارست در محدوده مورد مطالعه فراهم آورده
است .اشکال مختلف کارستی از جمله کارن ،فروچاله و
چشمههای کارستی در حوضه آبریز مشاهده میگردد13 .
چشمه در حوضه آبریز وجود دارد که بزرگترین آن چشمه مال
آقا با دبی متوسط  2131ليتر بر ثانيه میباشد .تغييرات آبدهی
چشمه مال آقا نسبت به زمان نشان میدهد که حداکثر آبدهی
این چشمه با مقدار تقریبی  3211ليتر بر ثانيه در اردیبهشت
ماه اتفاق افتاده است .همچنين در حدود  11درصد از آبدهی
چشمه مربوط به جریان سریع است که این امر نشان دهنده
توسعه سيستم مجرایی در حوضه آبگير چشمه است .همچنين
نسبت دبی حداکثر به حداقل برابر با  1/33نيز مؤید این مطلب
است .وجود این اشکال کارستی نشان دهنده پتانسيل باالی
توسعه کارست در اعماق میباشد .بر اساس نقشههای پایه
توپوگرافی ،شبکه رودخانهها و موقعيت ایستگاههای
هيدرومتری ،مرز حوضه ابوالعباس در محل ایستگاه آبسنجی
پل منجنيق بسته شد .سپس حوضه ابوالعباس به تعدادی
زیرحوضه تقسيمبندی شد .حوضه ابوالعباس با توجه به محل
تقاطع رودخانهها و نقاط با اهميت به شش زیرحوضه تقسيم
شد .شکل ( )1نقشه موقعيت حوضه ابوالعباس را نشان میدهد.
شکل ( )2نقشه زیرحوضهبندی حوضه ابوالعباس در محل
ایستگاه هيدرومتری پل منجنيق و موقعيت ایستگاهها را نشان
میدهد .شکل ( )3شماتيک مدل هندسی حوضه ابوالعباس در
محيط مدل  HEC-HMSرا نشان میدهد .خالصه مشخصات
فيزیوگرافی و ارتفاعی حوضه ابوالعباس و زیرحوضههای آن در
جدول ( )1آمده است.
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شکل  .3موقعيت حوضه ابوالعباس در کشور و نقشه رقومی حوضه (.)Akhondali et al., 2013

شکل  .2نقشه زيرحوضهبندی حوضه ابوالعباس در محل ايستگاه هيدرومتری پل منجنيق و موقعيت ايستگاهها.

شکل  .1شماتيک مدل هندسی حوضه ابوالعباس در محيط مدل .HEC-HMS
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انتخاب مدلهای محاسبه تلفات ،جريان پايه ،تبديل رواناب و
رونديابی
1

به منظور شبيهسازی فرایند بارش-رواناب ،برای مدل تلفات
روش محاسبه رطوبت خاک ( )SMAاستفاده شد .مدل SMA
تنها مدل پيوسته در این نرمافزار بوده و عالوه بر جدید بودن
آن ،توانایی مدلسازی سيستمهای هيدرولوژیکی را برای دوره-
های طوالنی مدت به صورت پيوسته دارا میباشد ( USDA,
 .)2000همچنين از بين مدلهای مختلف تبدیل بارش به

123

رواناب ،2مدل هيدروگراف واحد کالرک به دليل استفاده
عمومیتر در حوضههای بزرگ و عملکرد قابلقبول آن استفاده
گردید .همچنين بنابر توصيههای صورتگرفته به همراه مدل
 SMAاز مدل جریان پایه مخزن خطی 3برای برآورد جریان پایه
0
بهره گرفته شد .برای روندیابی 1هيدروگراف در طی بازههای
رودخانه نيز روش روندیابی ماسکينگام 1انتخاب شد.
2. Transform
3. Liner reservoir
4. Routing
5. Reach
6. Muskingum Routing

1. Loss Model

جدول  .3خالصه مشخصات فيزيوگرافی و ارتفاعی حوضه ابوالعباس و زيرحوضههای آن.
شيب خالص وزنی
آبراهه اصلی (متر
بر متر)

طول آبراهه
اصلی
(کيلومتر)

شيب متوسط
حوضه (درصد)

ارتفاع
متوسط
(متر)

حداکثر
ارتفاع
()m

حداقل ارتفاع
()m

محيط
(کيلومتر)

مساحت
(کيلومتر مربع)

شماره زیر
حوضه

11/21
3/17
3/13
8/71
2/31
1/11

10/23
11/01
11/20
1/18
8/37
28/03

11/88
12/01
00/08
17/21
23/11
10/01

2731
2211
1827
1130
1188
1001

3280
3280
3121
2118
2108
3110

1378
1210
311
311
717
188

00/32
38/02
11/18
27/00
31/81
111/31

18/01
27/30
31/71
17/11
33/13
80/81

1
2
3
1
0
1

انتخاب مدلهای محاسبه تلفات ،جريان پايه ،تبديل رواناب و
رونديابی
7

به منظور شبيهسازی فرآیند بارش-رواناب ،برای مدل تلفات
روش محاسبه رطوبت خاک ( )SMAاستفاده شد .مدل SMA
تنها مدل پيوسته در این نرمافزار بوده و عالوه بر جدید بودن آن،
توانایی مدلسازی سيستمهای هيدرولوژیکی را برای دورههای
طوالنی مدت به صورت پيوسته دارا میباشد (.)USDA, 2000
همچنين از بين مدلهای مختلف تبدیل بارش به رواناب ،8مدل
هيدروگراف واحد کالرک به دليل استفاده عمومیتر در حوضه-
های بزرگ و عملکرد قابلقبول آن استفاده گردید .همچنين بنابر
توصيههای صورت گرفته به همراه مدل  SMAاز مدل جریان پایه
3
مخزن خطی برای برآورد جریان پایه بهره گرفته شد ( Bennett,
 .)1998برای روندیابی 11هيدروگراف در طی بازهها 11رودخانه نيز
روش روندیابی ماسکينگام 12انتخاب شد.
7. Loss Model
8. Transform
9. Liner reservoir
10. Routing
11. Reach
12. Muskingum Routing

مدل تلفات SMA

این مدل با استفاده از یک سری الیههای ذخيره کننده بصورتی
که در شکل ( )1نشان داده شده است ،حوضه آبریز را معرفی
مینماید .ذخيره برگابی 13ميزان بارش گرفته شده توسط
درختان ،بوتهها و چمنزارها که به سطح زمين نرسيده است را
نشان میدهد .هنگامیکه بارش صورت میگيرد ،اولين الیهای
که ظرفيت آن پر میگردد ذخيره برگابی است .دومين الیه
ذخيرهای ،ذخيره چاالبی است که نشاندهنده حجم آب نگه
داشته شده در چاالبها و گودالهای سطح زمين است که نمی-
تواند تا تکميل شدن نهایی این ذخيره در سطح جاری گردد.
ج ریان ورودی به این ذخيره از بارش مازاد بر ذخيره برگابی و
همچنين در شدت بارش بيش از نرخ نفوذ صورت میگيرد و
همچنين آب مازاد بر آن رواناب سطحی را تشکيل میدهد.
سومين الیه ،ذخيره پروفيل خاک میباشد که در حقيقت نشان
دهنده ميزان آب نگه داشته شده در الیههای فوقانی 11خاک
میباشد و منطقه کششی 10تشکيل شده است .منطقه فوقانی
13. Canopy
14. Upper zone
15. Tension zone
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شامل بخشی از پروفيل خاک است که در اثر نفوذ عمقی و یا
تبخير و تعرق آب خود را از دست میدهد در حالی که در ناحيه
کششی تنها عامل از دست رفتن رطوبت تبخير و تعرق میباشد
(.)USDA, 2000
جریان ورودی به این الیه در اثر نفوذ از ذخيره گودالی
است و همچنين در اثر نفوذ عمقی به الیههای آب زیرزمينی و
تبخير و تعرق ،آب آن خارج میگردد .آخرین الیه ،بخش ذخيره
سفرههای آب زیرزمينی است .الیههای آب زیرزمينی در مدل
 SMAنشان دهنده فرآیندهای جریان درون الیهای 1است .آب
از پروفيل خاک به ذخيره آب زیرزمينی نفوذ میکند .تلفات آب
از این ذخيره میتواند در اثر جریان آب زیرزمينی ،نفوذ به الیه
دیگر و یا نفوذ عمقی صورت گيرد که در حالت نفوذ عمقی ،آب
از سيستم مدلسازی خارج میگردد و جریان درون سفره آب
زیرزمينی در  SMAمدلسازی نمیگردد.

شکل  .9طرح شماتيک و مفهومی مدل تلفات )HEC, 2000( SMA

معرفی مشخصات حوضه و دادههای بارش-رواناب به مدل

بر اساس شبکه آبراههای و توپوگرافی ،حوضه آبریز ابوالعباس به
شش زیرحوضه کوچکتر تقسيم شده و در این راستا ابتدا
ایستگاههای با آمار مناسب و دراز مدت شناسایی شده و توزیع
مناسب آنها در حوضه و اطراف آن بررسی که در نهایت تعداد
 11ایستگاه انتخاب گردید .دادههای بارندگی از آمار ایستگاههای
1. Interflow

بارانسنجی متعلق به وزارت نيرو تهيه گردید .مقادیر دبی
جریان در ایستگاه هيدرومتری پل منجنيق متعلق به وزارت نيرو
به عنوان خروجی مدل استفاده شده و عالوه بر این دادههای
تبخير و دمای هوا از ایستگاههای سينوپتيک سازمان هواشناسی
تهيه گردید.
کاليبراسيون و صحت سنجی مدلHEC-HMS

به منظور کاليبراسيون مدل  HEC-HMSدر شبيهسازی
درازمدت جریان از دادههای دبی روزانه از سال  1381تا 1388
و برای صحت سنجی مدل از دادههای سال  1383تا  1331در
ایستگاه هيدرومتری پل منجنيق استفاده شد .پارامترهای
کاليبراسيون برای هر زیرحوضه شامل  11پارامتر مربوط به مدل
تلفات  1 ،SMAپارامتر مربوط به مدل مخزن خطی و  2پارامتر
مربوط به مدل تبدیل بارش به رواناب کالرک میباشد.
پارامترهای کاليبراسيون برای هر آبراهه شامل  2پارامتر مربوط
به ضرایب  Xو  Kماسکينگام میباشد .با توجه به اینکه تعداد
زیرحوضهها و آبراهههای حوضه ابوالعباس به ترتيب برابر با  1و
 0میباشد ،تعداد کل پارامترها جهت کاليبراسيون مدل HEC-
 HMSبرابر با  112بدست میآید .بنابراین با توجه به تعداد زیاد
پارامتر ،کاليبراسيون مدل سخت و زمانبر میباشد .از مهمترین
پارامترها در کاليبراسيون ،پارامترهای مدل تلفات  SMAبود چرا
که کوچکترین تغييرات در پارامترها موجب تغيير در
هيدروگراف شبيهسازی میگردید .مدل مخزن خطی که برای
تهيه جریان پایه مورد استفاده قرار میگرفت با مدل SMA
رابطه مستقيم داشته و ضرایب آبهای زیرزمينی برای هر دو مدل
به یکدیگر وابسته میباشند .مقادیر بهينه اغلب پارامترها با
استفاده از کاليبراسيون تعيين شده و بعضی از پارامترها مانند
ذخيره برگابی ،ذخيره سطحی ،نرخ نفوذ ،ذخيره ناحيه کششی و
پروفيل خاک از طریق جداول راهنمای موجود در منابع مختلف
برآورد شده است (.)USDA, 2000
برای مقایسه هيدروگراف مشاهداتی با هيدروگراف
شبيهسازی شده در مراحل کاليبراسيون و صحتسنجی مدل،
شاخصهای نيکوئی برازش مختلفی را میتوان استفاده نمود.
این شاخصها به دو گروه معيارهای گرافيکی و توابع هدف
(پارامترهای سنجش خطای آماری) قابل تقسيم هستند .بطور
کلی پارامترهای آماری سنجش خطا یک شاخص عددی از
عملکرد مدل فراهم میآورند و نمیتوانند رفتارهای غيرخطی یا
عملکردهای خاص بين مدل و دادههای مشاهدهای را به نحو
مطلوب بيان نمایند .به همين دليل از تعدادی معيارهای
گرافيکی به منظور نمایش این رفتارها و روندها استفاده میشود.
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از دسته معيارهای گرافيکی میتوان به ترسيم هيدروگراف
جریان مشاهدهای و شبيهسازی شده در کنار هم و یا ترسيم
نمودارهای پراکندگی 1اشاره نمود .از شاخصهای آماری سنجش
خطا میتوان به ميانگين خطا ،2ضریب تعيين ،ریشه ميانگين
مربعات خطا ،3ميانگين قدر مطلق درصد خطا ،1ریشه ميانگين
مربعات خطای وزنی پيک ،0و پارامتر راندمان مدل 1یا ضریب
ناش-ساتکالیف 7که اخيراً در مسائل هيدرولوژی به وفور مورد
استفاده قرار گرفته است اشاره نمود که هر یک به نوعی به
ارزیابی نتایج شبيهسازی و نيکوئی برازش میپردازند .روابط
مختلف توابع هدف مورد استفاده در جدول ( )2نشان داده شده
است .در جدول ( n ،)2برابر با تعداد دادههای جریان ،و
دادههای جریان مشاهدهای و شبيهسازیشده در گام زمانی iام،
̅ دبی ميانگين مشاهدهای میباشد.
نکته قابلذکر در ارزیابی مدل در دوره کاليبراسيون
استفاده توأمان از معيارهای مختلف سنجش خطا جهت
اطمينان بيشتر از بهبود نتایج میباشد .عمليات کاليبراسيون
مدل میتواند به صورت دستی و با استفاده از قضاوت مهندسی
به روش سعی و خطا و یا بهصورت خودکار توسط مدل انجام
گيرد .چنانچه دادههای هيدرومتری در نقاط درونی حوضه و
خروجی زیر حوضهها وجود داشته باشد این امر به کاليبراسيون
تکتک زیر حوضهها کمک زیادی خواهد نمود .در حوضه
ابوالعباس به علت در دسترس نبودن این آمار ،عمل کاليبراسيون
فقط در خروجی حوضه صورت گرفته است .در این تحقيق عمل
کاليبراسيون مدل بهصورت دستی با تصحيح مکرر پارامترها در
هر بار اجرای مدل صورت گرفته است.
جدول  .2توابع هدف مختلف برای ارزيابی نيکوئی برازش.
شاخصهای آماری

معادله
)
)̅

سنجش خطا

( ∑
( ∑
∑

(Nash-Sutcliffe )NS
∑

∑
)

Percent of Total
(Volume Error )PTVE

نتايج و بحث
مقادیر نهایی پارامترهای مدل ذخيره برگابی ،مدل ذخيره
سطحی ،مدل تلفات  ،SMAمدل روندیابی ماسکينگام ،مدل
مخزن خطی ،مدل تبدیل بارش به رواناب کالرک حاصل از
کاليبراسيون  HEC-HMSبه ترتيب در جدولهای ( 3الی )1
نشان داده شده است .در جدول ( ،)1با توجه به اینکه  31درصد
سطح حوضه ابوالعباس بهصورت کارستی با الیه ضخيم میباشد،
درصد نفوذناپذیری هر زیرحوضه معادل صفر در نظر گرفته شد.
پس از هر بار اجرای مدل ،به منظور ارزیابی عملکرد مدل
و بررسی چگونگی کاليبراسيون مدل ،هيدروگراف جریان
شبيهسازی شده با مدل  HEC-HMSبا هيدروگراف جریان
مشاهداتی مقایسه گردید .همچنين شاخصهای آماری سنجش
خطای مدل محاسبه و با مقادیر شاخصهای آماری در اجرای
قبل مقایسه شد .چنانچه دقت مدل در شبيهسازی بارش-رواناب
مناسب تشخيص داده نمیشد ،عمليات شبيهسازی دوباره تا
حصول نتایج رضایتبخش از سر گرفته میشد .شکل ()1
مقایسه هيدروگراف مشاهدهاتی و شبيهسازی شده در مرحله
کاليبراسيون مدل  HEC-HMSرا نشان میدهد .همچنين شکل
( )0مقایسه هيدروگراف مشاهدهاتی و شبيهسازی شده در
مرحله اعتبارسنجی مدل  HEC-HMSرا نشان میدهد .عالوه بر
این مقادیر معيارهای آماری نيکوئی برازش برای مراحل
کاليبراسيون و صحت سنجی مدل در جدول ( )7آمده است .با
توجه به شکل ( )1میتوان دریافت که مدل  HEC-HMSدر
برآورد دبی جریان با مقادیر کم و پایه نسبت به دبیهای پيک از
دقت خوبی برخوردار است .به توجه به جدول ( ،)7درصد خطای
حجمی کل بين رواناب مشاهدهای و شبيهسازی شده در مرحله
کاليبراسيون برابر با  11/3 %بوده که نشاندهنده عملکرد
مناسب مدل در برآورد حجم کل رواناب میباشد .مقدار ریشه
ميانگين مربعات خطا بين دبی مشاهداتی و شبيهسازیشده در
مرحله کاليبراسيون مدل برابر با  3/2مترمکعب در ثانيه میباشد

Root Mean Square
(Error )RMSE

که بيانگر دقت خوب مدل در شبيهسازی بارش-رواناب میباشد.

1. Scatter Plot
2. Bias
)3. Root Mean Square Error (RMSE
)4. Mean Absolute of Percent Error (MAPE
5. Peak-Weighted RMSE
6. Model Efficiency
)7. Nash-Sutcliffe (NS

مقدار راندمان مدل (ضریب ناش-ساتکالیف) برای مراحل
کاليبراسيون و اعتبار سنجی مدل  1/1بدست آمده که قابلقبول
است .ضریب ناش-ساتکالیف میتواند مقادیری از منفی بینهایت
تا  1را به خود اختصاص میدهد که عدد  1نشاندهنده برازش
کامل و انطباق  111%بين مقادیر مشاهداتی و شبيهسازیشده
میباشد .مقدار ضریب ناش-ساتکالیف ،ریشه ميانگين مربعات
خطا و درصد خطای حجم کل بين هيدروگراف مشاهدهای و

(∑ √
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نشاندهنده کاليبراسيون مناسب مدل و قابلقبول بودن دقت
مدل در شبيهسازی بارش-رواناب در حوضه ابوالعباس میباشد.

شبيهسازیشده در مرحله صحتسنجی مدل به ترتيب برابر با
 1/8 ،1/03مترمکعب در ثانيه و  27/1درصد بوده که

جدول  .1مقادير نهايی پارامترهای مدلهای مختلف حاصل از کاليبراسيون مدلHEC-HMS

روش تبدیل بارش به رواناب
کالرک

مدل ذخيره برگابی

مدل ذخيره سطحی

زیر حوضه

)R clark (hr

)tc (hr

Max Storage
)(mm

Initial Storage
)(%

Max Storage
)(mm

Initial Storage
)(%

3/31

1/23

7

1

1

1

1

2/82

3/33

1/3

1

0/0

1

2

3/18

1/13

0/0

1

0

1

3

2/17

2/11

1/7

1

0/2

1

1

2/30

1/33

0

1

1

1

0

1/73

7/31

8/1

1

0/3

1

1

جدول  .9مقادير نهايی پارامترهای مدل تلفات  SMAحاصل از کاليبراسيون مدلHEC-HMS

1

0

1

3

2

1

زیرحوضه

0/0

1

0

7

8

1

)Soil (%

11

11

10

11

12

11

)Groundwater 1 (%

21

28

13

21

22

21

)Groundwater 2 (%

11

13

31

13

38

00

)Maximun Infiltration (mm/hr

1

1

1

1

1

1

)Imperviouse (%

112

30

87

33

111

110

)Soil Storage (mm

11

3

11

13

17

11

)Tension storage (mm

11

8

3

11

18

11

)Soil percolation (mm/hr

131/1

111

111/1

111/1

132

121

)Groundwater 1 storage (mm

3/0

3

3

3/2

3

3/1

)Groundwater 1 percolation (mm/hr

3217

1181

313

2112

1132

2101

)GW 1 coefficient (hr

117/81

120/1

111/81

122/71

110/2

132/1

)Groundwater 2 storage (mm

1/118

1/12

1/111

1/121

1/120

1/13

)Groundwater 2 percolation (mm/hr

1030

2312

1881

1121

3213

1311

)GW 2 coefficient (hr

جدول  .5مقادير نهايی پارامترهای مدل رونديابی جريان ماسکينگام حاصل از کاليبراسيون مدلHEC-HMS

تعداد زیر بازه

X

)K (hr

بازه

1

1/30

1/78

R7

1

1/30

2/08

R8

1

1/30

1/80

R9

1

1/30

3/0

R10

1

1/30

2/13

R11
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جدول  .6مقادير نهايی پارامترهای مدل مخزن خطی حاصل از کاليبراسيون مدلHEC-HMS
GW2 Initial
)(m3/s/km2

GW 2
reservoir

GW2 coefficent
)(HR

1

1311

1/111

1

3213

1/111

1

1

1121

1/111

1

2112

1

1881

1/111

1

313

1/111

1

2312

1/111

1

1181

1/111

0

1

1030

1/111

1

3217

1/111

1

جدول ( )8مقادیر حجم رواناب مستقيم ،حجم جریان
پایه ،حجم رواناب کل برای هر زیرحوضه به ازای دوره
کاليبراسيون و صحت سنجی مدل را نشان میدهد .همچنين
مقادیر درصد رواناب مستقيم ،درصد رواناب ناشی از جریان پایه،
ضریب رواناب هر زیر حوضه در جدول ( )8نشان داده شده
است .با توجه به جدول ( )8میتوان دریافت که در تمام
زیرحوضهها درصد رواناب ناشی از جریان پایه بيشتر از درصد

GW 1
reservoir

GW1 coefficent
)(HR

GW1 Initial
)(m3/s/km2

Subbasin

1

2101

1/111

1

1132

1/111

2

1/111

3
1

رواناب مستقيم میباشد .بطوری که بطور متوسط درصد سهم
جریان پایه و رواناب مستقيم در رواناب کل خروجی از حوضه
ابوالعباس به ترتيب  31/10و  3/30درصد میباشد .همچنين
متوسط درصد ضریب رواناب در کل حوضه ابوالعباس در طول
دوره  11ساله کاليبراسيون و صحتسنجی مدل برابر با 1/1
درصد میباشد.

شکل  .9مقايسه هيدروگراف مشاهداتی و شبيهسازی شده با مدل  HEC-HMSدر مرحله کاليبراسيون
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جدول  .7معيارهای آماری نيکوئی برازش برای دوره واسنجی و صحت سنجی مدلHEC-HMS

صحت سنجی

واسنجی

معيارهای آماری نيکوئی
برازش

1/03

1/ 1

NS

1/8

3/2

RMSE

27/1

11/3

PTVE

جدول  .3مقادير حجم رواناب مستقيم ،حجم جريان پايه ،حجم رواناب کل برای هر زيرحوضه به ازای دوره کاليبراسيون و صحتسنجی
مدل HEC-HMS
درصد رواناب درصد
درصد سهم هر
ضریب رواناب
ناشی از جریان رواناب
زیرحوضه در
حوضه ()%
مستقيم
پایه
رواناب کل
21/13
11/02
13/31
7/12
13/13
28/08

7/20
3/11
8
2/13
1/21
3/10

88/8
31/3
88/2
31/3
38/2
80/1

11/2
0/1
11/8
3/1
1/8
11/3

حجم رواناب حجم جریان حجم رواناب حجم تلفات
کل ( )mmپایه ( )mmمستقيم ()mm( )mm

بارش کل
()mm

مساحت
()km2

زیرحوضه

7171/10
7331/3
1817
1311/3
1017/3
1111/1

8113/07
8381/1
7118/7
7300/1
1812/3
7118/7

18/01
27/30
31/71
17/11
33/13
80/81

1
2
3
1
0
1

0111/1
0318/2
0117/3
0720/1
1181/1
1713/1

نتایج تحقيق  )2013( Ghafori et al.در حوضه کارون
نشان داد کارایی مدل  HEC-HMSدر تخمين مقادیر دبی کم
بهتر بوده و بيشترین منبع خطای مدل در برآورد دبیهای اوج
بوده است .با توجه به نتایج این تحقيق و تحقيق حاضر علت آن
این است که اوالً دادههای موجود بهصورت پيوسته و مستمر در
هر روز شامل بارش ،دبی جریان ،دمای هوا و تبخير و تعرق
جهت شبيهسازی پيوسته فرآیند بارش-رواناب در طول حداقل
یک سال آبی بهصورت روزانه هست .در حالی که پارامترهای
زمانی برآورد شده در زیرحوضهها شامل زمان تمرکز ،زمان
تأخير و ضریب ذخيره کالرک بهصورت ساعتی است .ثانياً
هيدروگراف جریان در ایستگاه هيدرومتری در طول یک سال
آبی در اکثر روزهای سال بهصورت جریان پایه با مقادیر دبی کم
و با تعداد کم مقادیر جریان سيالبی با دبی اوج شدید است.
 (2016) Masoomzadeh and Fathianبا شبيهسازی پيوسته
بارش-رواناب در حوضه دز دریافتند که سهم جریان پایه در
رواناب کل حوضه نسبت به رواناب مستقيم خيلی بيشتر
میباشد .بطوریکه متوسط درصد رواناب مستقيم و جریان پایه
در رواناب کل به ترتيب برابر با  22/3و  77/7درصد میباشد.
همچنين متوسط درصد ضریب رواناب در کل حوضه دز در طول
دوره آماری برابر با  18/1درصد میباشد .علت آن این است که
تعداد روزهای بارندگی در هر سال کمتر از روزهای غير بارندگی
است .بنابراین رواناب خروجی از حوضه ناشی از دو مکانيسم

1801/81
0113/2
1038/1
0011/0
1031
1117/0

113/71
311/37
113/17
178/1
81/13
711/07

متفاوت میباشد .در زمانهای همراه با وقوع بارش و چند روز
بعد از آن ،رواناب خروجی از حوضه عمدتاً به صورت سيالبهای با
دبی زیاد و تداوم کم میباشد .ولی در اکثر روزهای سال که
بارندگی وجود ندارد ،رواناب خروجی بصورت جریان پایه با
مقادیر دبی کم و با تداوم زیاد میباشد .همچنين با توجه به
نتایج تحقيق حاضر عالوه بر این به علت کارستی بودن سطح
وسيعی از حوضه ابوالعباس با ضخامت زیاد ،بخش قابلتوجهی از
بارش در خاک نفوذ کرده و به سفره آب زیرزمينی پيوسته و
بهتدریج در نقاط مختلف حوضه بهصورت چشمه تخليه می-
گردد .در نتيجه بخش ناچيزی از بارش بهصورت رواناب مستقيم
درآمده و ضریب رواناب حوضه بسيار کوچک است.

نتيجهگيری کلی و پيشنهادها
نتایج حاصل از شبيهسازی بارش-رواناب در حوضه ابوالعباس
نشان میدهد که مدل تلفات شمارش رطوبت خاک )،(SMA
قابليت و دقت قابلقبول جهت شبيهسازی پيوسته فرایند بارش-
رواناب در حوضههای آبریز را دارد .با توجه به مقدار ضریب
ناش-ساتکالیف ،ریشه ميانگين مربعات خطا و درصد خطای
حجم کل بين هيدروگراف مشاهدهای و شبيهسازی شده در
مرحله صحت سنجی مدل به ترتيب برابر با 1/8 ،1/03
مترمکعب در ثانيه و  27/3درصد بوده که نشاندهنده
کاليبراسيون مناسب مدل و قابلقبول بودن دقت مدل در
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 بطوری که بطور متوسط درصد سهم جریان پایه.مستقيم است
و رواناب مستقيم در رواناب کل خروجی از حوضه ابوالعباس به
 این مطلب بيانگر آن است. درصد است3/30  و31/10 ترتيب
که نقش آبهای زیرزمينی در تأمين آورد رودخانهها نسبت به
.رواناب مستقيم با اهميتتر است
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