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چكيده
پايه ى  بر  مصنوعى  واحد  آبنمود  استخراج  روش هاى  اغلب 
دستورالعمل و روابط فردى، براى يك آبنمود از طريق داده هاى 
آمارى كم، استوارند. از اينرو همواره اين مشكل كه آبنمود واحد 
بدست آمده براى حجم رواناب واحد اصالح نشود، وجود دارد. 
براى از بين بردن اين مشكل، يك توزيع گاماى دو عاملى ساده 
شده، براى استخراج يك آبنمود واحد مصنوعى، بكار گرفته شده 
با ديگر روش هاى موجود راحتتر و دقيقتر  مقايسه  است كه در 
روابط  دقيق،  تقريب  يك  ارايه  با  يافته  تغيير  مدل  اين  مى باشد. 
بعد)  بى  واحد  آبنمود  (فاكتور شكل   β برآورد  براى  را  تجربى 
از عامل n (تعداد مخازن) مدل ناش توسعه مى دهد. در توسعه 
الگوريتم مارگارت استفاده شده است.  از  اين روابط غير خطى 
در اين پژوهش، اين مدل ساده شده در حوضه آبريز ليقوان بكار 
از طريق   SCS نتايج روش  با  آمده  بدست  نتايج  و  گرفته شده 
كل،  در  است.  شده  مقايسه   STDER استاندارد  خطاى  معيار 
روش حاضر، عالوه بر سادگى، آبنمودهاى مشاهداتى را با دقت 

بيشترى، نسبت به روش SCS، شبيه سازى كرده است. 
حوضه  عتامل،  گاما،  توزيع  واحد،  آبنمود  كليدى:  واژه هاى 

SCS آبريز ليتوان و

1- نويسنده مسئول و فوق ليسانس آبيارى و زهكشى از دانشگاه تبريز
2- دانشيار گروه مهندسى آب دانشكده كشاورزى دانشگاه تبريز

3- استاديار گروه مهندسى آب دانشكده كشاورزى دانشگاه تبريز 

مقدمه
 [7] توسط شرمن  بار در سال 1932  اولين  آبنمود واحد  مفهوم 
ارائه گرديد. بطور معمول آبنمودهاى واحد براى مدل كردن رواناب-

بارش و برآورد سيالب طرح بكار گرفته مى شوند. روش هاى زيادى 
بهينه سازى  و  مفهومى  مدل هاى  مربع،  متوالى، حداقل  تقريب  مانند 
[5] ناش  است.  شده  برده  بكار  واحد  آبنمودهاى  استخراج  براى 

مخازن  بصورت  بوسيله ى تصور حوضه  را  لحظه اى4  واحد  آبنمود 
خطى آبشارى يكسان استخراج كرد. دوج [3] مدل ناش را بوسيله 
نشان دادن يك حوضه با يك شبكه مخازن خطى و كانال هاى خطى 
توسعه داد. اس. كا. سينگ [8] نشان داد كه يك توزيع گاماي دو 
واحد  آبنمود  استخراج  براي  مدل  يك  عنوان  به  مي تواند  عاملى 
مصنوعى5 باشد. براى استخراج SUH، توزيع گاماى دو عاملى بطور 
معمول در شكل هاى مختلف وابسته به شرايط مرزى مانند دبى اوج 
و زمان اوج بكار برده شده است. SUH  در تعيين دبى اوج و حجم 
رواناب بويژه از حوضه هاى بدون داده بكار برده  مى شود [6]. بيشتر 
فردى خاص  روابط  و  با دستورالعمل  را   SUH موجود،  روشهاى 
تعيين مى كنند. بهمين خاطر اين مشكل كه آبنمود واحد ايجاد شده 
براى حجم رواناب واحد اصالح نشود، وجود دارد [2]. در پژوهش 
حاضر، توزيع گاماى دو عاملى براى (1) از بين بردن مسأله نظرات 
شخصى در مورد مؤلفه هاى آبنمود و اصالح حجم رواناب واحد و 
(2) استخراج كردن SUH با يك اصالح منطقى، تجديد نظر و ساده 
سازي شده است و براى ارزيابى آن اين مدل ساده شده در حوضه 
نتايج  با  آن  نتايج  و  بكار گرفته شده   SUH استخراج  براى  ليقوان 

روش SCS [9] مقايسه شده است.

مواد و روش ها
 IUH براى  الزم  عمومى  داراى شكل  عاملى  دو  گاماى  توزيع 
اينكه عمل حوضه در  با فرض   ،IUH آوردن  بدست  براى  است. 
برابر يك بارش لحظه اى معادل جريان از تعدادى مخازن خطى باشد 
[5]، حوضه به صورت يك سرى از n مخزن در نظر گرفته مى شود 
كه هر يك از مخازن داراى ذخيره S=KQ  هستند، S ذخيره مخزن 
در هر زمان t ، و Q ميزان دبى خروجى از مخزن در همان زمان، و 
K يك ضريب ثابت (با واحد زمان) است كه ضريب مخزن يا زمان 
تأخير مخزن ناميده مى شود. با استفاده از مدل ناش و با بكار بردن 

4 - Instantaneous Unit Hydrograph
5- Synthetic Unit Hydrograph 
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 و  مى توان يك آبنمود واحد استخراج كرد [2]: 
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است،    β از  غيرخطى  تابع  يك   n اينكه  فرض  با  را،   n مقدار 
 ،β مى توان بر اساس الگوريتم مارگارت]4[ بر حسب فاكتور بي بعد

از معادالت زير به دست آورد:
    35.001.0 �� �04.153.5 75.1 �� �n  

      (3)
                                  

       35.0��  157.129.6 998.1 �� �n                 (4)
معادله هاى آبنمود واحد بى بعد در محدوده هاى مشخص، با يك 
عامل مجهول كه اين عامل را مى توان از معادله هاى باال بدست آورد، 

در زير آورده شده است[2]: 
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                                 (6)            نكته:    
     

براى كاربرد مدل حاضر، بر اساس بررسى هاى انجام يافته در مورد 
آمار و اطالعات آبنمودهاى ثبت شده در حوضه ليقوان، پنج رويداد 
آبنمودهاى  شدند.  انتخاب  متفاوت  تاريخ هاى  در  بارش-رواناب 
بارش هاى جريان ساز با كسر شاخص φ از آبنمودهاى بارش و ابعاد 
آبنمود مشاهده اي با كسر دبي پايه از ابعاد آبنمود سيالب، مشخص 
ماتريسي  معادله  به  توجه  با  مشاهداتي  واحد  آبنمود  ابعاد  شده اند. 
[Pe][U]=[Q] براى هر يك از رويدادها استخراج شده [1] و  
رويداد،  هر   ((h) (برحسب  و    ((mm/h/mm) حسب  (بر 
و   به   توجه  با   ،k و   n برآورد مى گردد. سپس عامل هاى 
هررويداد، از طريق روابط ارايه شده، برآورد مى شوند و شكل كلى 
استخراج مى شود و  بعد  بى  آبنمودهاى  UH بر اساس معادله هاى 
درنهايت نتايج حاصل با نتايج بدست آمده از روش SCS بر اساس 
معيار خطاى استاندارد (STDER) مقايسه شده اند. STDER براي 
مقايسه اجراي دو يا چند روش به كار مي رود و پائين بودن آن نشان 
دهنده ى سازگارى خوب، بين محاسبه ها و مشاهده ها، است و اغلب 

بصورت درصد نشان داده مى شود. 

نتايج و بحث
و به  حاضر  مدل  عامل هاى  برآورد  براى  اينكه  به  توجه  با 

 هر رويداد نياز است، اين مقادير پس از محاسبه در جدول زير 
آورده شده اند: 

با توجه به داده هاى باال، پارامترهاى n و k و β براى هر رويداد 
از روابط ارايه شده محاسبه و در جدول 2 ارايه گرديده اند: 

بر اساس مقادير بدست آمده از جدول 2، براى هر يك از رويدادها، 
شكل كلى UH از معادله هاى بى بعد(6 و 5)، كه از توزيع گاماى دو 
عاملى بدست آمده اند، استخراج مى شود. همچنين براى بررسى ميزان 
دقت روش حاضر در مقايسه با ديگر روش هاى بى بعد استخراج 
شده  مقايسه   SCS آبنمودهاى  با  آمده  بدست  آبنمودهاى  آبنمود، 
است(شكل4). جهت ارزيابى كمى خطاهاى محاسباتى و نيز دقت 
مدل ها از معيار خطاى استاندارد (STDER) براى مقايسه اين دو 

روش (روش حاضر و روش SCS) استفاده مى شود(جدول 3).
با توجه به شكل 4 مى بينيم كه روش حاضر هم شاخه صعودى و 
هم شاخه نزولى را با دقت تاحدودى قابل قبولى شبيه سازى مى كند. 
هر دو روش(روش حاضر و روش SCS) شاخه صعودى را به خوبى 
شبيه سازى مى كنند ولى در شبيه سازى شاخه نزولى، روش حاضر 
نسبت به روش SCS از دقت بيشترى برخوردار است. اين نتيجه در 

جدول 3 نيز مشهود است.

جدول 1- مقادير  tpو  qp مشاهداتي وايع انتخابي
tp(h) qp(h1-) رويدادهاى مشاهداتى

2 0/263 1380/2/6
4 0/136 1381/2/31
2 0/237 1381/4/18
4 0/132 1382/2/25
7 0/081 1382/8/7

k و n ، β جدول 2- عامل هاى 
عامل ها رويدادهاي 

k(h)مشاهداتي β n
1/0529 1/0529 2/8995 1380/2/6
1/9795 1/9795 3/0207 1381/2/31
1/2720 1/2720 2/5723 1381/4/18
2/0912 2/0912 2/9128 1382/2/25
3/2089 3/2089 3/1815 1382/8/7
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نتيجه گيرى
در روش حاضر، عامل n مدل ناش از طريق رابطه اى كه با عامل 
β دارد، بدست مى آيد كه اين كار باعث سهولت و حذف روش سعى 
و خطا مى شود. همچنين معلوم مى شود كه  β نه تنها با خصوصيات 
فيزيكى حوضه بلكه با ويژگى هاى ذخيره اى آن نيز تغيير مى كند كه 

اين در حقيقت وابسته به ويژگى هاى رويداد(طوفان) است. با استفاده 
از داده هاى موجود حوضه ليقوان، روش حاضر براى استخراج آبنمود 
واحد بكار گرفته شده و نتايج آن با نتايج روش SCS مقايسه شد، كه 
در كل، اين روش مشاهدات را با دقت قابل قبولى شبيه سازى كرده 
و از دقت بيشترى در مقايسه با روش SCS برخوردار است. كه اين 

شكل 4- مقايسه آبنمودهاى واحد توزيع گاماى دو عاملى ساده شده (روش حاضر) با روش SCS و مشاهدات

 (STDER) با مشاهدات با استفاده از معيار خطاى استاندارد SCS جدول 3 - مقايسه آبنمودهاى روش حاضر و روش
SCS روش روش حاضر رويداد انتخابي

STDER(%) STDER(%)
89/3 25/67 1380/2/6
49/13 26/18 1381/2/31
95/2 22/24 1381/4/18
60/64 32/41 1382/2/25
34/44 15/9 1382/8/7
65/74 24/48 ميانگين



سال هفتم- شماره 20- بهار 721392 علوم و مهندسى آبخيزدارى ايران

نتايج، پژوهش هاى بيونايا و همكاران [2] را تأييد مى كند. و درنهايت 
نتيجه بدست مى آيد كه روش حاضر، روش توزيع گاماى دو  اين 
عاملى موجود براى استخراج آبنمود واحد را، با استفاده از  و 

 معلوم، بهبود داده و كار را آسانتر مى كند.
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