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   چکیده

هاي هیدرولیکی زي هیدروگراف سیالب و طراحی سازهسایکی از عوامل بسیار موثر در شبیهالگوي توزیع بارش 

آنچه امروزه شاهد آن هستیم تأثیر تغییر می باشد. این الگو غالبا در مناطق اقلیمی متفاوت به یک گونه نیست. 

گوي بارش در باشد. مطمئنا تغییر در نوع توزیع المیهاي الگوي توزیع زمانی بارش در دنیا اقلیم بر نوع یا تیپ

بررسی تغییرات حداکثر دبی و حجم سیالب ناشی از مطالعه حاضر با هدف ثیر خواهد داشت. مقدار و حجم سیالب تأ

 البیس دروگرافیو ه یدب سازيهیشببراي پژوهش  نیدر اتغییر در الگوي توزع زمانی بارش در استان اردبیل انجام شد. 

، SCS ،WMO ،Huff1stبارش ( یزمان عیتوز يالگو تیپشش گیري از با بهره )SCS( روش شماره منحنیاز 

Huff2nd ،Huff3rd ،Huff4th( .69 با فرض رطوبت خاك متوسطحوضه متوسط شماره منحنی  استفاده شد 

 یزمان عیتوز يالگوها سهیمقا نتایجسال بدست آمد.  25سازي حداکثر دبی براي دوره بازگشت شبیهبه دست آمد. 

سبب برآورد کمتر و  Huff-1st تیپنشان داد استفاده از  البیس ايحداکثر لحظه یدب سازيهیبارش در شب مختلف

بارش از تیپ یک به سمت تیپ چهار، . تغییر الگوي دشویم البیس شتریسبب برآورد ب Huff-4th ياستفاده از الگو

همچنین نتایج نشان داد تغییر در نوع الگوي بارش منجر به تفاوت قابل توجهی در  شود.افزایش دبی سیالب را منجر می

  شود. شبیه سازي هیدروگراف سیل می

  

  .WMO ،SCS، Huff، سیستم مدلسازي حوضهواژگان کلیدي: 
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  مقدمه  - 1

طرح شامل مقدار، تداوم و هاي باران هاي هیدرولیکی غالبا نیازمند ویژگیسازي هیدروگراف سیالب و طراحی سازهشبیه 

). الگوي توزیع زمانی بارش در واقع نحوه تغییرات شدت بارش در طول Tung and Wong ،2013( باشدتوزیع زمانی بارش می

سازي رخدادهاي  کند. تاثیر خصوصیات بارش به ویژه توزیع زمانی بارش و شدت آن بر روي شبیه مدت بارندگی را معرفی می

بخش بزرگی از  .)2004و همکاران،  Andreassian؛ Saulnier and Le Lay ،2009تر است ( ه شدهاختسیالب حوضه شن

 تریناصلی از یکیباشد.  اي الگوي توزیع بارش حوزه میه رواناب مربوط به عدم قطعیت-هاي بارش سازي مدل خطاهاي شبیه

-می بارش زمانی الگوي توزیع شناخت، آبخیز هايحوضه سازي هیدرولوژیکیها و شبیهمدل توسعه و تهیه در نیاز مورد عوامل

 خیزيسیل پتانسیل تعیین سیالب، برآورد الگوهاي توزیع زمانی و نیز کاربرد موثر آن در از استفاده سادگی به توجه باشد. با

 هايحوضه هیدرولوژیکیسازي شبیه در دقت افزایش موجب آن بنابراین کاربرد کشیزه سیستم طراحی و همچنین رگبارها

در داخل و خارج از کشور صورت گرفته  مختلفی). در این راستا مطالعات 1389، شود (خاك سفیدي و همکارانمی آبخیز

سازي دبی و هیدروگراف  آبخیز آتشگاه در استان اردبیل تحت عنوان شبیه در حوزهرا )، بررسی 1394ی و همکاران (میرزائاست. 

ترین الگوي بارش انجام دادند و از شش تیپ الگوي بارش از جمله چهار روش هاف، روش  از مناسب گیري سیالب با بهره

هاي بارش رواناب کالرك، شماره منحنی و اشنایدر اقدام به برآورد دبی  توسط مدل SCSسازمان هواشناسی جهانی و روش 

 -با مدل بارش WMOن بود که الگوي بارش کی از آسال کردند. نتایج حا 100و  50، 25، 10، 5، 2سیالب با دوره بازگشت 

اي  با داشتن حداقل مقادیر درصد خطاي نسبی و ریشه میانگین مربعات خطا در برآورد حداکثر دبی لحظه SCSرواناب 

پور و مرادي .شدعنوان مدل پیشنهادي براي حوضه آتشگاه انتخاب  مترمکعب برثانیه، به 57/1درصد و  7ترتیب برابر  به

یالب را در طالقان انجام دادند، نتایج حاکی از تطابق سسازي هیدروگراف ، شبیهWetSpa)، با استفاده از مدل 1392مکاران (ه

سیستم مدلسازي از  ايدر مطالعه) 2017و همکاران ( Khidir بود. شده و مشاهده شدهسازي هاي شبیهقابل قبول بین داده

از دو واقعه طوفان در شمال عراق  یناش مصنوعی دروگرافیه نیتخم يبرا HEC-1 یکیدرولوژیهمدل ) و WMS( حوضه

 هايروش ،)NRCS( طبیعی منابع از حفاظت هاي سرویس از استفاده با مستقیم باروان هاي هیدروگراف .کردنداستفاده 

با توجه به اینکه  Snyderنشان داد روش  Nash کارایی آزموننتایج  .شد تعیین Clark و Snyderمصنوعی  هیدروگراف واحد

را داشت، بهترین روش براي منطقه مورد مطالعه  و مشاهده شده سازي شدهشبیه مصنوعی هیدروگرافخوانی بین هم ینبیشتر

   بود.

  

  هامواد و روش - 2

  موردمطالعهمشخصات منطقه  -1 -2

دقیقه طول شرقی و از  3درجه و  48دقیقه تا  51درجه و  47حوضه نوران چاي در شمال شهرستان اردبیل در موقعیت 

هاي این حوضه از ارتفاعات سبالن در سرشاخه واقع شده است.دقیقه عرض شمالی  18درجه و  38دقیقه تا  14درجه و  38

متر از سطح  1893کیلومترمربع با متوسط ارتفاع وزنی  125گیرد. مساحت این حوضه در حدود غرب حوضه سرچشمه می

  دهد.هاي هیدرومتري را نشان میي آبخیز نوران چاي به همراه ایستگاهنمائی از موقعیت حوضه )1(شکل  دریاست.
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   در کشور و استان اردبیل مطالعه موردموقعیت منطقه ) 1(شکل 

  روش تحقیق -2 -2

هاي ایستگاه بارانسنجی، حداکثر بارش روزانه براي ، در مرحله اول با استفاده از دادهباشدمیاین تحقیق شامل سه مرحله 

 3پارامتره، نرمال، لوگ نرمال، گمبل، گاما و لوگ نرمال  3ساله با هفت تابع توزیع پیرسون، لوگ پیرسون  25دوره بازگشت 

). سپس 2(شکل  هاي زمانی بارش براي زمان شش ساعته تهیه شدپارامتري مورد بررسی قرار گرفت. در مرحله دوم انواع توزیع

سال  25اي) براي دوره بازگشت  سازي حوضه هیدروگراف سیالب (حداکثر دبی لحظهبا سیستم مدل  SCSبا استفاده از روش

سازي سیالب شامل مدل فیزیکی (که سازي حوضه آبخیز جهت انجام شبیهطور کلی ورودي سیستم مدلبهسازي شد. شبیه

ي ها گروهرکز حوضه است. جهت تهیه شماره منحنی نیاز به نقشه کاربري اراضی و نقشه تمزمان شامل شماره منحنی حوضه و 

 10بارش حوضه از آمار  ،ساعته) به مدل 24ها (بارش جهت ورود داده) و  مدل بارش حوضه است که هیدرولوژیکی خاك است

به نواقص  توجه باساله استفاده شد.  23مناسب اي به دلیل پراکنش مناسب با طول دوره آماري  سنجی آب منطقهایستگاه باران

هاي حداکثر بارش پس از بررسی و بهبود کیفیت داده آن از روش همبستگی استفاده شد.به منظور رفع  هاآماري برخی ایستگاه

  ساعته به بررسی تحلیل فراوانی، تغییرات مکانی پرداخته شد.  24

  

 
  بارش شش ساعته يانواع الگوها بعدیب یمنحن )2(شکل
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  نتایج و بحث - 3

ها همگن و طبق شدند. تمامی داده SPSSها بعد از بازسازي وارد نرم افزار هاي حداکثر بارش روزانه ایستگاهداده در این مطالعه

تابع توزیع احتماالتی مورد بررسی قرار گرفتند. تابع  7و توسط  EasyFitآزمون کلموگراف اسمیرنوف نرمال بودند. با نرم افزار 

براي منطقه انتخاب و براساس این توزیع حداکثر بارش روزانه در دوره بازگشت حداقل خطا پارامتري با  3توزیع لوگ پیرسون 

 ، متوسط وزنی حداکثرGISافزار  پس از ترسیم نقشه همباران با استفاده از نرم دست آمد.ها بهسال براي هریک از ایستگاه 25

پس از تلفیق نقشه کاربري اراضی و نقشه گروه س متر شد. میلی 47نوران چاي برابر با  بارش روزانه در حوضه محاسبه و براي

 69. متوسط وزنی شماره منحنی حوضه ) ارایه شده است.3که در شکل ( نهایت نقشه شماره منحنی تهیه شد هیدرولوژیکی در

 یشماره منحن حوضه استفاده شد. سازيمدل ستمیدر س SCS حوضه به روش نیا البیحداکثر س نیجهت تخم .دست آمدبه

  حوضه شد. سازيمدل ستمی) با فرض رطوبت خاك متوسط، وارد ساشدبیم 69حوضه (که متوسط آن برابر با 

  

  
   نوران چاي  حوضهشماره منحنی  نقشه )3( شکل

  

  
 

   سال. 25در دوره بازگشت  بارشانواع توزیع زمانی  با هیدروگراف سیالب يسازهیشب) 4( شکل

شود. به زمان تا اوج هیدرگراف می سبب کاهش Huff1stسازي با الگوي توزیع زمانی بارش با تیپ شبیه نشان داد نتایج

رسد و با تغییر در نوع الگوي بارش به سمت چارك ه میرواناب زودتر به خروجی حوضکه در این نوع الگوي بارش، طوري
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یابد. همچنین از تیپ یک بارش به سمت تیپ چهار، زمان پایه هیدروگراف افزایش چهارم، زمان تا اوج هیدروگراف افزایش می

الگوهاي نسبت به سایر  SCSن هست که الگوي بارش افزوده شده است. نتایج حاکی از آ داشته و بر میزان دبی اوج آن نیز

مقدار حداکثر دبی براساس انواع توزیع  )1(در جدول  .دهدبارش برآورد متفاوتی از هیدروگراف سیل و حداقل دبی را نشان می

  زمانی بارش ارائه شده است.

 

  بر ثانیه) (مترمکعب الگوهاي مختلف بارشاي با )  مقادیر حداکثر دبی لحظه1جدول (

  

 مدل

 الگوي بارش    

 
  دوره بازگشت 

 

WMO  SCS  Huff1st Huff2nd  Huff3rd  Huff4th  

SCS  

  25  54/30  40/23 19/29 03/32 10/33 22/34  

  

   ريیگنتیجه - 4

هاي نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده آن بود که الگوي توزیع زمانی بارش نقش بسزایی در تولید سیالب و مولفه

 سازي شده وجود دارد.هاي شبیههیدروگرافاي بین تفاوت قابل مالحظه به طوریکههیدروگراف در حوضه نوران چاي دارد. 

رفتار  ییو شناسا ینیبشیهستند که پ يدرولوژیو ه یمیاقل يپارامترها نیمهم در ب ياز پارامترها البیو س یدما، دب ،یبارندگ

 رندگانیگ میمنابع آب و تصم نیمهندس يبرا یکیدرولوژیه سازيهیشب همچنین ؛باشدمیمفید  یمنابع آب تیریمد يها براآن

در این مطالعه نیز که با همین اهداف براي دارد  يادیز تیاهم یکیدرولیه يهاسدها و سازه يو اجرا یاز نقطه نظر طراح

حداکثر ، مقادیر ارایه شده مختلف بارش يبا الگوها البیس دروگرافیه يسازهیشببا توجه به  چاي صورت گرفتحوضه نوران

میانگین  )).1مقدار برآورد شد (جدول ( بیشترین Huff4thو با مدل مقدار  کمترین، Huff1stاي با استفاده از الگوي دبی لحظه

CN  شکل  باشدبه دست آمد که نشان دهنده پتانسیل متوسط به باالي تولید رواناب در حوضه می  69وزنی براي کل حوضه)

باشد و هر هاي زمانی بارش داراي نتایج متفاوتی از همدیگر میشود هر یک از توزیعمشاهده میطور که در نتایج همان .))3(

هیدروگراف در تمامی پارامترها با هم اختالف برآوردي دارند. این نتایج اهمیت بررسی الگوي توزیع زمانی بارش براي هر یک از 

نگار در بسیاري از مناطق   هاي مربوط به ایستگاه باران ه به اینکه دادهبا توجدهد. هاي مورد مطالعه را نشان میمناطق یا اقلیم

رو در صورت فقدان اینگونه اطالعات استفاده از الگوهاي سایر باشد؛ از این اقص و کوتاه مدت میدنیا به ویژه در ایران کم یا ن

اي با الگوهاي وارداتی پرداخت ي منطقهباق الگوهاتوان با انجام مطالعات به بررسی انطق اجتناب ناپذیر است که البته میمناط

حداکثر دبی  و الگوي مناسب را براي منطقه مورد مطالعه تعیین کرد. به طوریکه استفاده از یک الگوي واحد براي تعیین

  تواند برآورد مناسبی را ارائه نماید.سیالب به تنهایی نمی

  

 

  منابع مورد استفاده

 نشـریه  بلوچسـتان،  و سیسـتان  استان در بارش زمانی توزیع . الگوي1388نژاد، ع. نورا، ن.، بیرودیان، ن.، و نجفی ،خاك سفیدي، ع. .1

 .45- 61): 1( 17 خاك، و آب حفاظت هاي پژوهش

 مـدل  از اسـتفاده  بـا  روانـاب  زمـانی  -مکـانی  تـوزیعی  سازيشبیه. 1392نژاد، ع. وند، ح.، و نجفییمند، ع.، زینپور، ش.، بهرهمرادي    .2

WetSpa 55- 64): 12( 6 ،آبخیز حوزه مدیریت پژوهشنامه طالقان، آبخیز حوزه در. 
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Abstract  
The rainfall temporal pattern temporal rainfall distribution patterns is one of the most effective factors in 
the simulation of flood hydrograph and design of hydraulic structures. What we are seeing today is the 
effect of climate change on the types of rainfall distribution temporal patterns in the world. Sure 
change in the distribution of rainfall patterns will affect the amount and volume of the flood. The 
purpose of this study was to investigate changes in maximum flow rate and flood volume due to 
changes in rainfall distribution temporal pattern in Ardebil province. In this study, SCS was used to 
simulate the discharge and hydrograph of the flood using six types of rainfall temporal patterns (SCS, 
WMO, Huff1st, Huff2nd, Huff3rd, Huff4th). For the average curve number for basin, was obtained 69  
by assuming the moisture content of soil was medium.  The maximum flow rate simulation for the 
return period was 25 years. The results of comparing different rainfall temporal patterns in the 
simulation of maximum flood peak discharge showed that using Huff-1 in flood simulation couse 
under-estimation and using Huff-4th model couse over-estimation of the maximum flood flow. 
Changing the rainfall pattern from type one to type 4 leads to an increase in flood discharge. Also, the 
results showed that change in the type of rainfall pattern led to a significant difference in flood 
hydrograph simulation.  
Keywords: Watershed modeling system, WMO, SCS, Huff. 


