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چکیده
ویژگي هاي بارش در زمان و مكان متغیر بوده و این موضوع 
مكاني  توزیع  گرفتن  نظر  در  لذا  مي  گذارد.  تأثیر  روان آب  روي 
مهم  عامل  یک  روان آب  بارش-  شبیه سازي  در  بارش  زماني   و 
به  آبخیز  حوزه  یک  بارش  زماني  و  مكاني  توزیع  مي  باشد. 
یكسان  آن،  سطح  در  اقلیمي  و  بلندي  و  پستي  تغییرات   دلیل 
نمي  باشد. این موضوع در اغلب مطالعات براي سادگي محاسبات 
در نظر گرفته نمي  شود كه مي  تواند منجر به برآورد كمتر یا بیشتر 
دبي اوج روان آب شود. بنابراین ابتدا با استفاده از مقدار بارش 
سد  آبخیز  حوزه  روزانه  سنج  باران  ایستگاه  هاي  در  ثبت شده 
آن  حوزه هاي  زیر  از  یک  هر  در  بارش  مكاني  توزیع  امیركبیر، 
زماني  توزیع  محاسبه شد.   )IDW( فاصله  مربع  با روش عكس 
بارش در دو حالت بررسي شد. در حالت اول كه روش متداول 
براي مناطق فاقد ایستگاه است، رگبار مورد استفاده در تمام زیر 
یكسان  ثبات  سنج  باران  ایستگاه  نزدیک ترین  مشابه  حوزه ها، 
حوزه ها  زیر  در  بارش  وقوع  زمان  دوم،  حالت  در  شد.  فرض 
ایستگاه  نزدیک ترین  از  ثقل زیر حوزه ها  فاصله مركز  اساس  بر 
ثبات به منطقه مطالعاتي و زمان وقوع رگبار در ایستگاه هاي ثبات 
دیگر برآورد شده و بر اساس آن هیتوگراف بارش زیر حوزه ها، 
انتقال داده شد. براي ارزیابي اثر اعمال انتقال زماني بارش روي 
و  رگبار ساكن  در دو حالت  شبیه  سازي شده  اوج، جریان  دبي 
رگبار متحرک مقایسه شد. شبیه سازي آب نمود با استفاده از مدل  
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HEC-HMS انجام شد. نتایج شبیه سازي روان آب براي 5 واقعه 
رگبار انتخابي نشان داد كه انتقال   زماني بارش )حالت دوم( باعث 
بهبود معني دار برآورد دبي و زمان اوج روان آب نسبت به حالت 

اول شده است.
سد  روان آب،  شبیه سازي  متحرک،  رگبار  كلیدي:  واژه هاي 

.HEC-HMS امیركبیر و

مقدمه
عامل  هاي  كه  است  پیچیده  اي  فرآیند  روان آب  بارش  شبیه  سازي 
و  تجربیات  به  بنا  پژوهشگران  لذا  مي  باشند.  دخیل  آن  در  زیادي 
هدف پژوهش هایي، تعدادي از عامل هاي مدل شبیه سازي روان آب 
را به عنوان عامل  هاي اصلي در مدل  سازي دخالت داده و برخي نیز 
تعدادي از عامل  هاي مدل را نادیده گرفته یا حذف مي  كنند. انتخاب 
تخصص  تجربه،  اساس  بر  مدل  یک  ورودي  حساس  عامل  هاي 

كارشناس و تحلیل انجام مي  شود ]20[.
مي  باشد. روان آب  بارش-  مدل  هاي  ورودي  مهم  ترین  بارندگي 
و11[   4[ متغیراست  مکان  و  زمان  بعد  در  طبیعت  در  بارش  توزیع 
و این موضوع روي روان آب سطحي حوزه اثر مي  گذارد. به عبارت 
 دیگر تغییرات بارندگي در زمان و مکان كه جابه  جایي رگبار نامیده 
و  ]1 و 10 و 11 و 12  دارد  معني دار  تأثیر  مي  شود، روي روان آب 

.]17
در بیشتر پژوهش هاي آب شناختي، فرض مي  شود كه ویژگي هاي 
زماني و مکاني رگبار در سطح حوزه ثابت مي  باشد. به عبارت دیگر 
براي سادگي محاسبات، اثر جابه  جایي رگبار در نظر گرفته نمي  شود. 
این موضوع مي  تواند منجر به تخمین كمتر یا بیشتر دبي اوج شود 
]2 و 3 و 11 و 14[ تاكنون پژوهشگران زیادي، اثر جابه  جایي رگبار 

روي روان آب و شکل آب نمود را مورد بررسي قرار داده  اند.
لي و هوانگ ]7[ تأثیر رگبارهاي در حال حركت را روي دستیابي 
به دبي متعادل مطالعه كردند و به این نتیجه رسیدند كه رگبار  هاي در 
حال حركت به سمت پایین دست حوزه مي  توانند باعث دست  یابي 

به دبي متعادل شوند.
میزومورا و ایتو ]10[ اثر سرعت جابه جایي رگبار را روي تغییرات 
نتایج آزمایشگاهي  با استفاده از روش موج سینماتیک و  عمق آب 
و محاسبات عددي مطالعه كردند. نتایج نشان داد كه تغییرات دبي 

حداكثر به سرعت وجهت جابه جایي رگبار وابسته است. 
در اغلب پژوهش هاي انجام شده، براي شبیه سازي بارش متحرک از 
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مدل آزمایشگاهي استفاده شده است و كمتر به استفاده از بارش واقعي در 
حوزه آبخیز در شرایط طبیعي پرداخته شده است. نونس و همکاران ]11[ 
براي ارزیابي تأثیر جابه جایي رگبار بر روي روان آب و فرسایش از یک مدل 
فرسایش توزیعي فیزیکي استفاده كردند. در تمام آزمایشات به این نتیجه 
رسیدند كه رگبار  هاي در حال حركت به سمت پایین دست، فرسایش و 
 روان آب باالتري نسبت به رگبارهاي در حال حركت به سمت باالدست دارا 

مي  باشند.
لیما ]2[ نتایج حاصل از تجارب آزمایشگاهي تأثیر حركت رگبار 
را  برعکس  و  پایاب  و  سراب  جهت  دو  در  را  سطحي  جریان  بر 
مطالعه كرد. نتایج نشان داد كه تفاوت هاي قابل مالحظه اي در حجم 
در  رگبارهاي  براي  جریان سطحي  آب نمود  اشکال  در  و  روان آب 
حال حركت به سمت باالدست و پایین دست در سرعت  هاي مختلف 

وجود دارد.
سو و همکاران ]13[ اثر رگبار  هاي متحرک را روي دبي حداكثر 
سیالب بررسي كردند و بدین نتیجه رسیدند كه بین مدت بارش و 
باعث  این همبستگي  دارد و  پیمایش رگبار همبستگي وجود  زمان 
به  نسبت  متحرک  رگبارهاي  براي  حداكثر  دبي  رفتار  كه  مي  شود 

رگبارهاي ساكن متفاوت باشد.
در اغلب پژوهش هاي انجام شده، براي شبیه سازي بارش متحرک 
از مدل آزمایشگاهي استفاده شده است و كمتر به استفاده از بارش 

واقعي در حوزه آبخیز در شرایط طبیعي پرداخته شده است. 
كاربري  تغییر  اثرات  بررسي  براي   ]6[ سیگارودي  خلیقي 
اساس  بر  را  ارومیه  باراندوزچاي  آبخیز  حوزه  رفتار   اراضي، 

 HEC-HMS نرم افزار  محیط  در  ثبت شده  آب نمود هاي  و  بارش  ها 
شبیه  سازي كرد و توزیع زماني بارش را در دو حالت رگبار ساكن 
و رگبار متحرک بررسي كرد و به این نتیجه رسید كه در اكثر موارد 
و  مشاهداتي  آب نمود  بهتر  تطابق  باعث  بارش  زماني  جابه  جایي 

شبیه  سازي مي  گردد. 
بر  رگبار  جابه  جایي  تأثیر  بررسي  منظور  به   ]21[ شعاع  زینتي 
اساس  بر  را  حوزه  رفتار  امامه،  آبخیز  حوزه  از  خروجي  آب نمود 
داد  نشان  نتایج  كرد.  شبیه  سازي  ثبت شده  آب نمود هاي  و  بارش  ها 
كه در اكثر موارد جابه جایي زماني بارش باعث تطابق بهتر آب نمود 

مشاهداتي و شبیه سازي شده گردیده است.
براي در نظر گرفتن جابه  جایي  ارائه روشي  این پژوهش،  هدف 
در  بارش  داده  هاي  از  استفاده  با  ایستگاه  فاقد  مناطق  در  رگبار 
بهبود  در  رگبار  جابه  جایي  تأثیر  مي  باشد.  مجاور  ایستگاه هاي 
شبیه سازي روان آب، برآورد دبي حداكثر و شکل آب نمود ناشي از 
تحلیل  و  تجزیه  مورد  امیركبیر  سد  آبخیز  در حوزه  مجزا  رگبار   5
مدل از  استفاده  با  بارش-روان آب  شبیه سازي  است.  گرفته   قرار 
HEC-HMS در دو حالت رگبار ساكن و متحرک انجام شده و نتایج 

هر حالت با یکدیگر و مقادیر آب نمود مشاهده  اي مقایسه شدند.

مواد و روش  ها
1-موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

البرز  ارتفاعات  جنوبي  دامنه  از  قسمتي  كرج  سد  آبخیز  حوزه 
 كه در شمال غرب استان تهران و بین طول شرقي ˝38 '5 °51 تا 

شكل1- موقعیت جغرافیایي حوزه آبخیز سد امیركبیر در ایران
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شده  واقع   36°11'49˝ تا  '30°51 و عرض شمالي56'35°52   57˝
جزیي  كشور  آبخیز  حوزه  هاي  تقسیم بندي  در  حوزه  این  است. 
كیلومترمربع   778 آن  وسعت  و  دارد  قرار  نمک  دریاچه  حوزه   در 
مي  باشد. ارتفاع در این حوزه از بلندترین نقطه آن در دیزین با ارتفاع 
4368 متر تا خروجي به ارتفاع 1836 متر از سطح دریا متغیر است 
و متوسط ارتفاع حوزه برابر 2827 متر و تراكم زهکشي آن برابر 7/1 

كیلومترمربع در كیلومتر مي  باشد.
امیر  كبیر  سد  ایستگاه  به  مربوط  سالیانه  بارندگي  مقدار  كمترین 
418/33 میلي  متر و بیش ترین میزان آن مربوط به ایستگاه نسا 667/43 
میلي متر است. اقلیم منطقه با توجه به روش دومارتن از نوع مرطوب 

است و طي یک  ارتفاعات  اقلیم  نوع  از  آمبرژه  اساس روش  بر  و 
ارزیابي كلي در گروه سرد قرار مي گیرد و رژیم بارندگي منطقه از 
در  مطالعه  مورد  منطقه  در  متوسط  شیب  مي  باشد.  مدیترانه  اي  نوع 
حدود 43/84 درصد است. خاک  هاي منطقه اغلب از نوع لیتوسل و 
رگوسل مي باشند و عمق خاک در بیش از نیمي از اراضي، كم عمق 
سنگریزه دار مي باشد. نیمرخ خاک ها تحول كم تا ناچیز دارد و داراي 
مواد مادري توف، سازند كرج، ماسه سنگ، كنگلومرا مي  باشند. بافت 

خاک  در منطقه مورد مطالعه، به  طور عمده لومي شني مي  باشد.
حوزه آبخیز سد امیركبیر به لحاظ داشتن آب و هواي كوهستاني 
و پستي و بلندي شدید و گاهي داشتن اراضي مسطح بیشتر داراي 

شكل2-موقعیت ایستگاه  هاي مورد مطالعه روي نقشه مدل رقومي ارتفاع

طول دوره آماري)سال( نوع ایستگاه ارتفاع)متر( عرض طول رودخانه مشخصات نام ایستگاه

56-78 آب سنجي 2200 36-07 51-20 گاجره  گچسر

69-88 آب سنجي 1790 36-01 51-09 كلوان  كلوان)سیرا(

33-88 آب سنجي 1790 36-02 51-09 كرج  كرج)سیرا(

جدول1- مشخصات ایستگاه هاي آب سنجي در حوزه سد امیركبیر
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كاربري هاي مرتع، تفرجي و باغداري مي باشد. در شکل 1 موقعیت 
منطقه مورد مطالعه در ایران و موقعیت ایستگاه هاي باران سنجي و 
آب سنجي واقع در داخل و بیرون حوزه سد امیركبیر نشان داده شده 

است.

روش بررسي
خاک شناسي  و  بلندي  و  پستي  نقشه  هاي  از  پژوهش،  این  در 

تهران،  استان  طبیعي  منابع  كل  اداره  توسط  1:50000تهیه شده 
داده هاي آب سنجي )دبي ساعتي و دبي روزانه(، بارندگي ساعتي و 
روزانه درون و بیرون منطقه مطالعاتي و مجاور حوزه استفاده شد. 
ایستگاه  هاي باران  سنج ثبات )رگبار ثبت شده با فاصله زماني 15دقیقه( 
و باران  سنج روزانه براي داده  هاي بارش و ایستگاه آب سنجي كرج 
سیرا )دبي با فاصله زماني1ساعته( براي روان آب سطحي ایجادشده 
آمار و اطالعات موجود،  بررسي  با  استفاده شدند.  به وسیله رگبار 

دوره آماري موجود)سال( متوسط بارندگي ساالنه )میلی متر( نوع ایستگاه ارتفاع )متر( عرض طول ایستگاه

65-88 641/5 باران سنج معمولي 2300 36-10 51-04 گته ده 

64-88 573/7 باران سنج ثبات 1990 36-11 50-54 جوستان 

64-88 636/8 باران سنج معمولي 2200 36-02 51-09 سیرا

63-88 418/33 باران سنج ثبات 1558 35-57 51-06 سد امیركبیر

66-88 404/8 باران سنج معمولي 1450 35-44 51-18 كن 

65-88 610/6 باران سنج معمولي 2060 35-58 51-35 فشم 

63-88 649/13 باران سنج معمولي 2400 36-02 51-12 آسارا

70-88 667/43 باران سنج معمولي 2800 36-05 51-20 نساء

67-88 632/45 باران سنج معمولي 2150 35-58 51-21 شهرستانک 

67-88 598/7 باران سنج معمولي 2000 35-51 51-18 كیگــا

67-88 602/4 باران سنج ثبات 2040 35-53 51-17 رنـدان 

67-86 543/3 باران سنج معمولي 1800 35-49 51-13 كشــار

64-88 632/45 باران سنج معمولي 2150 36-01 51-09 مورود

65-87 720/6 باران سنج معمولي 3100 36-14 51-50 آزادكوه

68-88 349/4 باران سنج معمولي 1250 35-44 51-10 چیتگر

69-88 628/4 باران سنج معمولي 2065 36-00 51-30 شمشک

67-87 463/2 باران سنج معمولي 1661 36-23 52-03 گلندوک

66-86 638/06 باران سنج معمولي 2203 36-04 51-45 آهار

61-88 568/23 باران سنج معمولي 1953 36-12 51-11 كندر

65-88 410/2 باران سنج معمولي 1530 36-01 51-14 سیجان

62-88 652/4 باران سنج معمولي 2600 36-05 51-39 دیزین

67-88 635/7 باران سنج معمولي 2180 36-20 51-49 میگون

65-88 399/26 باران سنج معمولي 1430 35-47 51-16 سولقان

جدول2- مشخصات ایستگاه هاي باران سنجي مورد استفاده
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وقایع یا رخدادهاي بارش ایجاد شده به صورت باران انتخاب شده و 
رخدادهاي بارش ایجادشده به وسیله برف به علت ذوب دیرهنگام 
بارش كه  تعداد 5 رخداد  نهایت  قرار نگرفت. در  آن مورد مطالعه 
بود  ثبت شده  آن ها در خروجي حوزه  متناظر  روان آب و آب نمود 
انتخاب شد. به طور كلي در داخل و اطراف منطقه مورد مطالعه 23 
ایستگاه باران سنجي و 3 ایستگاه آب سنجي وجود دارد كه مشخصات 
آن ها در جداول 1 و2 آورده شده است. شکل 2 موقعیت ایستگاه  هاي 

مورد مطالعه روي نقشه مدل رقومي ارتفاع را نشان مي  دهد.
خروجي  نقطه  در  رگبار  هر  از  ناشي  روان آب  شبیه سازي  براي 
شد  استفاده   HEC-HMS نرم افزار  از  امیركبیر  سد  آبخیز  حوزه 
از  گرفت،  قرار  اعتبارسنجي  و  واسنجي  مورد  مدل  ابتدا   .]19[
تحلیل  از  واسنجي،  جهت  مناسب  عامل  هاي  تعیین  جهت  این  رو 
تحلیل  از  پس  منحني  شماره  عامل  گردید.  استفاده  حساسیت 
واسنجي  جهت  و  شناخته شده  حساس  عامل  عنوان  به  حساسیت 
سیالب   ها  مدل،  اعتبارسنجي  و  واسنجي  براي  شد.  گرفته  نظر  در 
به دو گروه تقسیم شدند كه در مجموع از 5 سیالب مورد مطالعه، 
مدل  اعتبارسنجي  براي  سیالب  یک  و  واسنجي  براي  سیالب   4
انتخاب اعتبارسنجي  براي  رویدادي  گرفت.  قرار  استفاده   مورد 
اختالف  آن  مشاهداتي  و  شده  شبیه سازي  آب نمود  كه  مي  شود   
زیادتري نسبت به سایر وقایع دارد. تابع هدف واسنجي حداقل سازي 
اختالف دبي اوج مي  باشد و در مرحله اعتبارسنجي هیچ عاملي تغییر 
داده نشده است. مقادیر شماره منحني زیر حوزه ها بین 69 تا 78/8 

واسنجي شد.
به  سیل  روندیابي  و   SCS روش  وسیله  به  شبیه سازي  فرآیند 
بارندگي  ویژگي هاي  تأثیر  ارزیابي  براي  ماسکینگام  روش  وسیله 
حالت  در  شد.  گرفته  نظر  در  زماني  و  مکاني  توزیع  قبیل  از 
هر  براي  ایستگاه  نزدیک ترین  بارش  یا  رگبار  مشخصات  اول، 
در  بارش  مکاني  توزیع  و  شد  گرفته  نظر  در  حوزه ها  زیر  از  یک 
بارش(  توده  بودن  ثابت  )فرضیه  شد  فرض  یکسان  حوزه  سطح 
نظر  در  با  حوزه  زیر  براي  رگبار  مشخصات  دوم،  حالت  در  و 

در  رگبار  وقوع  زمان  اساس  بر  آن  زماني  جابه  جایي  میزان   گرفتن 
ایستگاه  هاي ثبات محاسبه شده و در مدل سازي استفاده گردید. نقشه 
ایستگاه هاي  در  ثبت شده  بارش  اساس  بر  نیز  بارش  مکاني  توزیع 
براي هر زیر حوزه محاسبه  به روش عکس مربع فاصله  روزانه و 

شد ]20[.
توزیع زماني بارش یکي از فاكتورهاي موثر روي شکل آب نمود 
زماني  الگوي  بدون  كه  روزانه  باران سنج  ایستگاه هاي  براي  است. 
بارش بودند، الگوي زماني باید تعریف شود و به همین دلیل از الگوي 
بارش ثبت شده در نزدیک ترین ایستگاه ثبات استفاده شد. براي مطالعه 
اثر توزیع مکاني و زماني بارش روي روان آب، رگبارهاي همزمان 
)فراگیر( در ایستگاه  هاي ثبات در منطقه مورد مطالعه استخراج شدند. 
با توجه به الگوي زماني متفاوت بارش در این ایستگاه  ها، براي تعیین 
زمان وقوع بارش در هر ایستگاه، از تئوري مركز ثقل استفاده شد. 
مركز ثقل بارش زماني است كه گشتاور اجزا زماني باش حول آن 
صفراست و با تقریب مي  توان تمام بارندگي را در آن زمان متمركز 
فرض كرد ]21[. مركز ثقل بارش براي همه رگبارها در سه ایستگاه 

ثبات حوالي منطقه با رابطه زیر محاسبه شد.

∑

∑
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رابطه )1(                                                 

بارش  كل  ثقل  مركز  زمان   tx و  نظر  مورد  ایستگاه  بیانگر   x كه 
جزیي  بارش  ثقل  مركز  زمان   :txi )دقیقه(،  بارش  شروع  به  نسبت 
 i زماني  در جز  بارش  میزان   :Pi و  )دقیقه(  بارش  به شروع  نسبت 
در  مورخ87/8/13  رگبار  ثقل  مركز   3 شکل  مي  باشد.  )میلي متر( 

ایستگاه باران سنجي سد امیركبیر را نشان مي  دهد.
به همین طریق براي هر واقعه بارش، زمان وقوع مركز ثقل بارش 
مشخص  منطقه  در  امیركبیر  سد  رندان،  جوستان،  ایستگاه  سه  در 
گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS معادله صفحه  ي زماني بارش 

]21[ كه از ایستگاه هاي مذكور مي  گذرد به دست آمد )رابطه2(.

شكل3- مركز ثقل رگبار مورخ87/8/13 در ایستگاه باران سنجي سد امیركبیر 
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رابطه )2(                                        
كه در آن tx.y زمان وقوع مركز ثقل بارش در موقعیت x و y نسبت 
y ،UTM وx: مختصات جغرافیایي  به ایستگاه مبنا در سامانه تصویر

محل  در  باران  پوشش  تحت  سطح  ثقل   مركز 
ایستگاه  هاي ثبات در سیستم UTM مي  باشد.

A. B. C: ضرایب معادله صفحه مي  باشند كه در جدول 2 مقادیر 
این ضرایب و معني  داري آن ها در سطح 5 درصد براي تمامي رگبارها 

نشان داده شده است.
صفحه  ي زماني بارش، صفحه  اي سه بعدي است كه ارتفاع نقاط 
نقطه مي  باشد  بارش در آن  ثقل  مختلف آن مبین زمان وقوع مركز 
)شکل4(. براي به دست آوردن معادله صفحه زماني بارش باید از 
مطالعه  مورد  منطقه  اطراف  و  داخل  در  موجود  ثبات  ایستگاه  هاي 
استفاده گردد. با وجود وسعت زیاد محدوده مورد مطالعه، تنها سه 
ایستگاه ثبات در حوالي منطقه موجود مي  باشد و ناچارا از این سه 
ایستگاه استفاده گردید و این به دلیل كمبود تعداد ایستگاه  هاي ثبات 

شكل4- صفحه زماني بارش در رویداد 77/01/8

جدول 3- ضرایب معادله صفحه زماني بارش در رویداد  هاي مختلف
سطح معني داريضرایب معادلهتاریخ

77/1/8

A-0/000050/004*

B-0/0003698720/026*

C1514/9314870/003*

79/7/26

A0/0003586940/0065*

B0/0004144170/014*

C-1829/9438010/008*

82/1/27

A0/0001227280/048*

B0/000103150/007*

C-464/50736970/046*

87/8/13

A-0/0000530/004*

B-0/0000570/022*

C264/818420/008*

88/2/10

A-0/000040/017*

B-0/000070/004*

C338/02575320/003*

*معني  داري در سطح 5 درصد
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بارش  هیتوگراف  این مشکل  براي رفع  موجود در كشور مي  باشد. 
این ایستگاه  ها به ایستگاه  هاي باران سنج روزانه مجاور )فاقد ایستگاه 
اساس  بر  ایستگاه  ها  این  بارش  شد،  داده  تعمیم  ثبات(  سنج  باران 
ایستگاه  هاي ثبات نزدیک آن ها تحلیل شد و زمان وقوع مركز ثقل 
آوردن  دست  به  براي  نقاط  تعداد  و  محاسبه  مناطق  این  در  بارش 
معادله صفحه زماني بارش افزایش یافته و بر اساس آن، معادله مذكور 
ثبات  ایستگاه  داخل حوزه  در  آمد.  به دست  مطالعاتي  منطقه  براي 
به  ایستگاه  نزدیک ترین  امیركبیر  ثبات سد  ایستگاه  اما  ندارد  وجود 
محدوده مورد مطالعه مي  باشد لذا براي تجزیه هیتوگراف بارش زیر 
حوزه  ها از این ایستگاه استفاده گردید، هیتوگراف بارش زیر حوزه  ها 
به دست آمد و با استفاده از صفحه زماني بارش و معادله مربوط به 
آن )رابطه 2(، زمان وقوع مركز ثقل بارش در مركز ثقل هر زیر حوزه 
ثقل  مركز  وقوع  زمان  بین  اختالف  محاسبه  با  سپس  شد.  محاسبه 
بارش در ایستگاه مبنا )سد امیركبیر( با زمان وقوع مركز ثقل بارش 
در هر زیر حوزه، مقدار اختالف زماني الزم محاسبه و بر اساس آن 

دست  به  زماني  اختالف  میزان  به  حوزه  زیر  هر  بارش  هیتوگراف 
آمده جابه  جایي داده شد و مدل براي هر واقعه رگبار اجرا گردید. 
براي تجزیه و تحلیل نتایج شبیه سازي از معیار ارزیابي خطاي نسبي 

استفاده شد ]13[:

رابطه )3(                                 

مقدار   xs مشاهداتي،  مقدار   :x0 نسبي،  خطاي   :RE آن  در  كه 
محاسباتي

نتایج
شبیه سازي براي تمامي رگبارهاي انتخابي در دو حالت مختلف 
انجام شد: الف- شبیه سازي قبل از شیفت زماني )فرضیه رگبار ساكن( 
ب- شبیه سازي بعد از جابه  جایي زماني )فرضیه رگبار متحرک(. به 
طور كلي 10 مدل آب شناختي ایجاد شد و روش  هاي ذكرشده براي 

 شكل5- شبیه  سازي آب نمود خروجي در ایستگاه-كرج سیرا 
بدون جابه  جایي زماني1377/01/08

 شكل6- شبیه  سازي آب نمود خروجي در ایستگاه-كرج سیرا با 
جابه  جایي زماني1377/01/08

شكل7- شبیه  سازي آب نمود خروجي در ایستگاه-كرج سیرا 
بدون جابه  جایي زماني1387/08/13

شكل8- شبیه  سازي آب نمود خروجي در ایستگاه-كرج سیرا با 
جابه  جایي زماني1387/08/13
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هر رخداد بارش انجام شد. نتایج 4 مدل آب شناختي در اشکال 5 تا 
8 نشان داده شده است.

است.  شده  داده  نشان  و4  جداول3  در  بارش  رخداد   5 نتایج 
همانطوركه نتایج نشان مي دهد جابه  جایي رگبار به طور معني داري 
روي روان آب تأثیر گذاشته و باعث تخمین بهتر دبي حداكثر شده 

است.

بحث و نتیجه گیري
متحرک  رگبار  و  ساكن  رگبار  حالت  دو  در  آب نمود  ها  مقایسه 
نشان داد كه در نظر گرفتن جابه  جایي رگبار باعث تخمین بهتر دبي 
زمان  و  مقدار  روي  رگبار  ثقل  زمان  جابه  جایي  تأثیر  مي  شود.  اوج 
در  با  پژوهشگران  سایر  توسط  خروجي،  آب نمود  اوج  دبي  وقوع 
پایین دست  به سمت  باالدست  از جهت  رگبار  گرفتن حركت  نظر 

جدول4- درصد اختالف دبي اوج آب نمود مشاهده  اي و شبیه سازي شده براي رگبارهاي انتخابي در دو حالت ساكن و متحرک
رگبار متحرک رگبار ساكن وضعیت

خطاي نسبي )RE(واقعه بارش دبي اوج  )RE( خطاي نسبي دبي اوج*

5/660
5/3

11/320
5/3 مشاهداتي

1377/01/105 4/7 شبیه سازي شده

-16/603
7/89

-35/6147
7/89 مشاهداتي

1379/07/279/2 10/7 شبیه سازي شده

-9/8360
12/2

-18/032
12/2 مشاهداتي

1382/01/2813/4 14/4 شبیه سازي شده

1/028
7/78

4/8843
7/78 مشاهداتي

1387/08/137/7 7/4 شبیه سازي شده

-1/948
42/08

-12/4049
42/08 مشاهداتي

1388/02/1042/9 47/3 شبیه سازي شده

 *مقدار دبي اوج بر حسب مترمکعب بر ثانیه مي  باشد.

جدول5- اختالف زمان وقوع دبي اوج روان آب آب نمود مشاهداتي و محاسباتي )ساعت( براي رگبارهاي انتخابي در دو حالت ساكن و متحرک

رگبار متحرک رگبار ساكن وضعیت
اختالف زمانيواقعه بارش زمان اوج )ساعت( اختالف زماني زمان اوج)ساعت(

1
11:10

1/083
11:10 مشاهداتي

1377/01/1012:10 12:15 محاسباتي

0
15:10

3
15:10 مشاهداتي

1379/07/2715:10 18:10 محاسباتي

0
23:00

1
23:00 مشاهداتي

1382/01/2823:00 00:00 محاسباتي

0/5
11:00

1/25
11:00 مشاهداتي

1387/08/1310:30 09:45 محاسباتي

1/5
10:00

1/75
10:00 مشاهداتي

1388/02/1008:30 08:15 محاسباتي
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 9 و   8 و   5 و   2[ است  گرفته  قرار  بررسي  مورد  نیز  آبخیز  حوزه 
و 10 و 16[. در این پژوهش، نشان داده شد كه در سایر جهت  ها 
اینکه زمان عکس العمل زیر حوزه ها متفاوت مي  باشد،  نیز به علت 
جابه  جایي رگبار باید در نظر گرفته شود. همانطور  كه نشان داده شد 
از  ناشي  اوج روان آب  دبي  مقدار  زمان وقوع و  این موضوع روي 
رگبار تأثیر معني دار داشته و در نظر نگرفتن آن باعث كاهش كارایي 
رگبار مي  شود.  در شبیه  سازي آب نمود روان آب   HEC-HMS مدل 
نتایج نشان داد كه راه  حل ریاضي و تحلیلي كه از تئوري مركز ثقل 
انتقال زماني الزم براي جابه  جایي توده بارش  به دست آمد، مقدار 
مدل  كارایي  معني  دار  افزایش  باعث  و  كرده  محاسبه  خوبي  به  را 
تراكم  كه  صورتي  در  بارش  زماني  صفحه  معادله  از  استفاده  شد. 
بود  خواهد  بیشتري  دقت  داراي  باشد  زیاد  ثبات  ایستگاه  هاي 
امکانات  به  توجه  با  منطقه  ثبات در یک  ایستگاه  هاي   ]21[. كمبود 
مي  تواند قابل پذیرش باشد و مي  توان انتظار داشت كه با بهره  گیري 
ایستگاه و  بارش نزدیک ترین  بر اساس  بارش  از تجزیه هیتوگراف 
استفاده از معادله صفحه زماني بارش، در مناطق بدون ایستگاه بتوان 

آن را جبران كرد. 
گرفتن  نظر  در  كه  مي  دهد  نشان  نیز  پژوهشگران  سایر  نتایج 
آب شناختي  پاسخ  متغیرهاي  شبیه  سازي  در  رگبار  جابه  جایي 
شکل  و  اوج  تا  زمان  سیالب،  اوج  )دبي  آبخیز  حوزه 
اوج  دبي  مطلوب تر  برآورد  به  منجر  و  مي  باشد  موثر   آب نمود( 
مي  شود ]3 و 7 و 10 و 13 و 17[. نتایج این پژوهش نشان داد كه 
دبي اوج و زمان اوج به میزان زیادي به توزیع زماني و مکاني بارش 
بستگي دارد و با در نظر گرفتن توزیع مکاني و زماني بارش مي  توان 
دبي اوج و زمان وقوع اوج سیالب را با خطاي پایین تري برآورد كرد 
كه یافته  هاي این پژوهش با نتایج پژوهش هاي خلیقي ]6[ و زینتي 

]21[ مطابقت دارد.
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