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ه در این تحقیق ب .هم و پیچیده در هیدرولوژی استارزیابی روابط میان بارندگی و رواناب از جمله مباحث م      
 -HECرواناب  -مدل هیدرولوژیکی بارشدر غرب استان اردبیل به واسنجی منظور تخمین سیالب حوضه آبخیز نیر 

HMS .روش شماره منحنی نفوذ برای محاسبه تلفات بارش و روش هیدروگراف واحد  پرداخته شدSCS  جهت
شماره منحنی نفوذ و گیرش اولیه حوضه  مانندمدل اصلی تکیه بر برآورد پارامترهای  محاسبه رواناب انتخاب گردید.

(CN و Ia)  مشاهده ای و شبیه سازی شده با استفاده از روابط تجربی و روشهای معمول تطابق ضعیفی بین رواناب
 و (CN)اقدام به تغییر مقادیر  در مرحله واسنجی  برای بارش مشخص نمایان کرد و ضرورت واسنجی را اثبات نمود.

(Ia) حوضه نیر چای گردید. کاربری اراضی و پوشش گیاهی  ای هیدرولوژیک خاک زیر حوضه ها،هسری  بر اساس
به  (Ia) و (CN) اهده ای و شبیه سازی شده درنتایج نشان داد بیشترین همپوشانی بین هیدروگراف راواناب مش

ه سازی شده از دو . جهت مقایسه نکویی برازش هیدروگراف های مشاهده ای و شبیرخ می دهد 202/0و 8/57 ترتیب
معیار درصد خطا در دبی اوج و درصد خطا در خجم جریان استفاده گردید بطویکه مقادیر این دو معیار برای داده 

مدل خوب واسنجی  محاسبه شد.% 11و % 5و بعد از واسنجی بترتیب % 20و % 88های قبل از واسنجی بترتیب برابر 
  ه مورد مطالعه دارد.حوضداللت بر کارایی مدل مذکور در برآورد 
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 مقدمه  -1
توسط بخش هیدرولوژی  1998در سال  استرواناب -جمله مدلهای ریاضی درتحلیل فرایند بارش ازکه  HEC-HMS مدل

هینه سازی آن شود. از مزیت های این مدل قابلیت ب فه میارتش آمریکا به بازار عرضه شد و هرسال قابلیت جدیدی به آن اضا

باید در نظر داشت که مقدار داده های هر حوضه محدودیت های زیادی در . (1882،)اکبرپور و همکاران .پس از اجرا است

ترها، تابع هدف پارامکند و نتایج کالیبراسیون نیز متاثر از داده های انتخاب شده، حدس اولیه برای  کالیبراسیون مدل ایجاد می

صورت  HEC-HMSتا کنون مطالعات متعددی در زمینه مدل سازی حوضه ها با . (Yapo, 1996).و فرایند جستجو است

برای توسعه مدل هیدرولوژیکی حوضه سانگای کیوارا در پراک و  HEC-HMS( از 2009)و همکاران زورکفلیگرفته است. 

-HECتغییرات کاربری اراضی بر اساس داده های موجود استفاده کردند آنها از مدل  ارزیابی جواب هیدرولوژیکی این حوضه به

Geo HMS  برای تبدیلDEM به ورودی های مدلHEC-HMS  ا داده های استفاده کردند. تطابق مدل شبیه سازی شده ب

ی و ش یوارا است.مدل مناسبی برای پیش گویی تغییرات هیدرولوژیکی حوضه ک HEC-HMSکه  مشاهده شده نشان داد

را در تجزیه و تحلیل بارش و رواناب در سه منطقه گورجیس چین  (SCS-CN)( میزان نگهداشت اولیه مدل 2009)همکاران

مورد مطالعه قرار دادند. نتایج نشان داد که رابطه بین رواناب مشاهده ای با مقدار برآوردی بر اساس ضریب نگهداشت اولیه 

باشد. می 80/0دارای همبستگی  07/0بوده و با ضریب نگهداشت اولیه اصالح شده برابر 551/0، دارای همبستگی 2/0

برآورد خودکار مشخصات حوضه با استفاده از خصوصیات هیدروگراف "( در تحقیقی با عنوان 1889)و همکاران شاهوردی

ان هرمزگان را مورد استفاده قرار رودخانه مهران است 1851سیل سال  " AutoIt، الگوریتم ژنتیک و HEC-HMSمشاهده ای،

بدون در دست  HEC-HMSهای واحد مورد مطالعه توسط ابزار واسنجی داده و نتیجه گرفتند که واسنجی روش هیدروگراف

رش ا( مدلی برای پیش بینی ب2001و همکاران ) خلفیبودن حدس های اولیه از پارامترهای مدل عمالً غیر ممکن می باشد. 

برای استخراج خصوصیات فیزیوگرافی حوضه  HEC-Geo HMSضه توسعه دادند که در آن از برنامه اضافی در سطح حو

در این با این مقدمه  .ت آمده حاکی از دقت باالی مدل بوداستفاده شده است که پس از واسنجی و اعتباریابی مدل، نتایج بدس

 نیر چای پرداخته شد.در حوضه  HEC-HMSبه واسنجی مدل  موضوعمطالعه با توجه به اهمیت 

 

 مواد و روشها: -2

 منطقه مورد مطالعه -2-1

حوضه آبخیز نیر در شهرستان نیر و در غرب استان اردبیل واقع شده است. این حوضه یکی از زیرحوضه های رودخانه 

  88°17"الی   88°00"طول شرقی و  28°01"الی  25° 27"کیلومتر مربع بین  118بالخلوچای بوده و با مساحتی در حدود 

 ایستگاههای هیدرومتری حوضه را نمایش می دهد. موقعیت 1شکل .ن قرار داردعرض شمالی در دامنه جنوب شرقی سبال

 
 موقعیت آبراهه ها و ایستگاههای هیدرومتری حوزه آبخیز نیر. -1شکل
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 :HEC-HMSمدل  -2-2
HEC-HMS ندین زیر مدل در بخشهای رواناب، جریان سطحی، آب از انواع مدلهای ریاضی کامپیوتری بوده که خود دارای چ

دربخش مدل حوضه، باید قسمت های هیدرولوژیک یک حوضه آبخیز مانند زیر . (1890پایه و جریان کلی می باشد)جهانبخش،

س باید حوضه ها، محل تالقی دو آبراهه، بازه رودخانه، مخازن، کانالهای انحراف آب و ... به صورت شماتیک ترسیم گردد. سپ

روشهای مناسبی برای تعیین تلفات اولیه، رواناب سطحی حوضه، آب پایه و روندیابی سیل در رودخانه انتخاب شده و اطالعات 

فیزیکی حوضه آبخیز وارد گردد. در بخش مدل اقلیمی باید داده های بارندگی و تبخیر و تعرق برای شبیه سازی حوضه وارد 

در سازی و فواصل زمانی مورد نظر وارد گردد. ، باید تاریخ و ساعت شروع و پایان شبیههای کنترلی گردند. در بخش شاخص

 که در این تحقیق از لفات استیکی از ورودی های اصلی در بخش مدل حوضه تعیین روش محاسبه ت HEC-HMSمدل 

ین تحقیق از روش هیدروگراف در ا برای محاسبه رواناب روش  شماره منحنی بدلیل توصیه اکثر محققان استفاده می شود.

در حوضه های متوسط و بزرگ روشهای معمول برای  استفاده می شود که بر زمان تمرکز حوضه استوار است. SCSواحد 

 SCSروش با ( 1887) علیزاده، باشدمی SCSگردد، روشهای کرپیچ و برآورد زمان تمرکز که منجر به نتایج منطقی تری می

 ساعت محاسبه گردید. 1ضه نیرچای زمان تمرکز برای کل حو

 واسنجی یا کالیبراسیون مدل -2-3
در یک بررسی سیستماتیک، داده های هیدرو اقلیمی مشاهده شده را به کار می برد تا HEC-HMS کالیبراسیون مدل 

ید. اگر برازش، ده، بدست آپارامترها را طوری تعیین کند که بهترین برازش بین نتایج مشاهده شده و نتایج شبیه سازی ش

تواند برای محاسبه  . فرض اولیه این است که مقادیر بهینه شده پارامترها میوباره تکرار می شوداینکار د رضایت بخش نبود،

بارش گزارش شده در ایستگاه بارانسنجی و  رواناب –رواناب یا روندیابی به کار رود. در این تحقیق از اطالعات بارش 

اولیه و گیرش  (CN)در این تحقیق واسنجی مدل با تغییر در پارامترهای شماره منحنی نفوذ ری نیر استفاده گردید.هیدرومت

(Ia ) حوضه صورت گرفت بطوریکه ابتدا با در دست بودن داده های مشاهداتی بارش و هیدروگراف رواناب خروجی آن اقدام به

ید و هیدروگراف خروجی مدل با هیدروگراف مشاهداتی مقایسه شد گرد HEC-HMSمدل سازی همان مقادیر بارش با مدل 

تا حصول بهترین برازش در محدوده معقول پارامترها  Iaو  CNاختالف معنی دار در هیدروگرافها، پارامتر های  با توجه به وجود

در حجم جریان استفاده می جهت اطمینان از میزان برازش ها از دو شاخص درصد خطا در دبی اوج و درصد خطا  ادامه یافت.

 (.1882شود)موسوی ندوشنی، 

 نتایج و بحث -3
پرداخته شد. برای  HEC-HMSدر این تحقیق ابتدا به مدل سازی هیدروگراف رواناب حاصل از بارندگی مشاهداتی با مدل 

به رواناب انتخاب جهت محاس SCSبرای محاسبه تلفات بارش و روش هیدروگراف واحد شماره منحنی نفوذ روش  این منظور

گردید. طبق محاسبات صورت گرفته برای سری های هیدرولوژیک خاک زیر حوضه ها و کاربری اراضی و پوشش گیاهی آنها 

برآورد شد. پس از اجرای مدل مشاهده شد که هیدروگراف رواناب  21/0و  88به مدل بترتیب وارده اولیه  Iaو  CNمقادیر 

در این مرحله مدل سازی شده  هیدروگراف های 2. شکلاختالف فاحشی استدارای اهداتی خروجی از مدل با هیدروگراف مش

و برآورد  HMS، نسبت به واسنجی مدل سیالب مشاهداتی-ع بارندگیبا استفاده از وقایرا نمایش می دهد. در مرحله بعد 

نشان داده  (Ia)و گیرش اولیه (CN)نی پارامترهای اساسی آن اقدام شد که نتایج حاصل از این واسنجی در مورد شماره منح

، راستا هیدروگراف دبی مشاهده ای شد تغییر هر کدام از پارامترهای ذکر شده تاثیر قابل توجهی در برآورد دبی دارد. در این

معیار راستی آزمایی محاسبات مدل انتخاب گردید. نتیجه نشان داد بهترین هیدروگراف منطبق بر هیدروگراف مشاهداتی، 
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 8شکل  گردید. . لذا این ارقام در شبیه سازی جدید وارد مدلبرای حوضه است( =202/0Ia( و )  =8/57CNارای میانگین )د

شاخص های در صد خطا در دبی اوج و درصد خطا را بعد از واسنجی مدل نمایش می دهد. مدل سازی شده  هیدروگراف های

محاسبه گردید. % 11و % 5و بعد از واسنجی مدل بترتیب برابر  %20و %88در حجم جریان قبل از واسنجی مدل بترتیب برابر 

خوب مدل را  شده، کارایی شبیه سازی شده با مدل واسنجی گرافیکی هیدروگراف هایشاخص های نکویی برازش و نمایش 

 برای حوضه نیر چای تصدیق می کنند.

 

 
 مدل هیدروگراف مدل سازی شده حوضه نیرچای قبل از واسنجی -2شکل

 

 
 هیدروگراف مدل سازی شده حوضه نیرچای بعد از واسنجی مدل -2شکل
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Calibration of HEC-HMS Model for Estimating Runoff 

from Neirchay Basin 
 

Abstract 

Assessment of the relationship between rainfall and runoff is one of the most 

important and complex issues in hydrology. In this study, HEC-HMS rainfall-

runoff hydrological model was calibrated to estimate the flood of Neir basin in 

west of Ardabil province. In the modeling of the curve number method, for 

calculating precipitation losses and SCS unit hydrograph method, for calculating 

runoff were selected. Relying on the estimation of the main parameters of the 

model, such as the curve number of penetration and base interception (CN and Ia), 

revealed empirical relationships and the usual methods reached poor match 

between observed and simulated runoff for specific rainfall, and proved the 

necessity of calibration. In the calibration stage, the values of (CN) and (Ia) were 

changed based on hydrological series of subbasin soils, land use and vegetation 

cover of Neir chay basin. The results showed that the highest overlap between 

observed and simulated hydrographs of (CN) and (Ia) was 75.8 and 402, 

respectively. In order to compare the niche fitting of observed and simulated 

hydrographs, percentages of error in peak discharge and error rate in flow were 

used so that the values of these two criteria for the pre-calibration data were 38% 

and 40%, respectively, and after calibration, respectively 7% and 16% were 

calculated. The good calibration of the model implies the performance of the 

model in estimating the studied basin. 
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