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و  کاظم آباد فساه آبخیز زدر برآورد زمان تمرکز حوو کالیفرنیا تجربی کرپیچ  وابطهدف از اين پژوهش استفاده از ر      

اصلی و اختالف حداکثر و حداقل ارتفاع  طول آبراهه ،گذار بر آن يعنی شیبحساسیت پارامترهای تاثیرمیزان بررسی 

و با استفاده شد  Arc GISپارامترهای فیزيوگرافی آن از نرم افزار محاسبهه آبخیز و زمرز حو تعیین برایبود.  حوزه

، زمان تمرکز محاسبه گرديد. در ادامه به بررسی آنالیز حساسیت و نقش و کالیفرنیا تجربی کرپیچ استفاده از معادالت

ه پرداخته شد. نتايج نشان داد که زمان رسیدن بارش مازاد از ززمان تمرکز حو مقدارگذار هر يک از پارامترها بر تاثیر

 11ساعت و  2و کالیفرنیا به ترتیب تجربی کرپیچ  از معادالت با استفادهه  به قسمت خروجی، زدورترين نقطه حو

های کم حساسیت بیانگر آن بود که تغییرات جزئی در شیبهمچنین نتايج آنالیز دقیقه بود.  11ساعت و  2دقیقه و 

و شود. اين در صورتی است که آهنگ تغییرات متغیر طول آبراهه سبب تغییرات زيادی )کاهش( در زمان تمرکز می

 به صورت خطی است.اختالف ارتفاع 

 زمان تمرکز، معادالت تجربی، حوضه آبخیز، آنالیز حساسیت، فسا.کلیدی:  گانواژ

 مقدمه  -1
 ه های آبخیز يکی از مهمترين و متداول ترين پارامترهای موثر در مطالعات هیدرولوژيکی، خصوصاًززمان تمرکز حو

مطرح  1811(. اين واژه نخستین بار توسط مولوانی در سال 1331ها در مطالعات آبخیزداری است )مقدم نیا، محاسبه دبی طرح

ه به خروجی تعريف کرده است )سینگ، زم برای رسیدن بارش مازاد از دورترين نقطه حوشد. وی زمان تمرکز را مدت زمان الز

زمان  Akan(. در تعريفی ديگر SCS ،1811(. سازمان حفاظت خاک آمريکا نیز تعريف مشابهی از زمان تمرکز دارد )1831

ی خروجی تعريف کرده است ه آبخیز در دبزتمرکز را مدت زمان الزم برای مشارکت همزمان تمامی بخش های يک حو

(Akan ،2003). 

زمان تمرکز به پارامترهايی نظیر طول آبراهه اصلی، شیب آبراهه و شرايط هیدرولیکی کانال نظیر ضريب زبری، شعاع 

ها سبب شده (.  وجود پارامترهای متفاوت و پیچیدگی در روابط آنNelson ،2002و   Greenهیدرولیکی و ... بستگی دارد )

هايی معادالت و روابط تجربی گوناگونی در نقاط مختلف دنیا شکل بگیرد. کاربرد اين معادالت نتیجه سازش رياضی داده است تا
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است که در يک دوره محدود و برخی مناطق با آب و هوايی معین جمع آوری شده است که ممکن است برای مناطق ديگر 

 شده است که به برخی از آن ها اشاره می شود:بسیار متفاوت باشد. در اين زمینه مطالعاتی انجام 

های آبخیز بیان داشتند که ( در بررسی آنالیز حساسیت چهار رابطه برآورد زمان تمرکز حوزه1318کوثری و همکاران )

در ( 1381پارسامهر و خسروانی )های کم، تاثیر زيادی بر افزايش زمان تمرکز دارد. تغییرات جزئی میزان شیب به ويژه شیب

محاسبه زمان تمرکز حوزه آبخیز خرمنکوه از معادله کرپیچ استفاده کردند. نتايج نشان داد که زمان رسیدن بارش مازاد از 

کشد. همچنین نتايج آنالیز حساسیت پارامترهای اين معادله نشان دقیقه طول می 112دورترين نقطه حوزه به قسمت خروجی، 

 کند.رات طول آبراهه اصلی به صورت خطی و با تغییر مقدار شیب به صورت نمايی تغییر میداد که تغییرات زمان تمرکز با تغیی

و  فسا ه آبخیز کاظم آبادزهدف از اين تحقیق استفاده از معادالت تجربی کالیفرنیا و کرپیچ در تعیین زمان تمرکز حو

 است.  حوزه کزهمچنین بررسی حساسیت و میزان تاثیر پارامترهای موثر در برآورد زمان تمر

 

 مواد و روش ها -2

 معرفی منطقه مورد مطالعه -2-1
با مساحت نام دارد کاظم آباد ه آبخیز زکه حوه زحومنطقه مورد مطالعه در دشت فسا و در استان فارس قرار دارد. اين 

 13تا  قهیدق 21درجه و  13 يیایمختصات جغراف در که استان فارس است ه مند در جنوبزبخشی از زيرحوهکتار  1111

 زانی. م(1)شکل  قرار گرفته است یعرض شمال قهیدق 1درجه و  28تا  قهیدق 13درجه و  21و  یطول شرق قهیدق 31درجه و 

بر اساس آمار ايستگاه هواشناسی سینوپتیک فسا، میانگین  است. متر یلیم 210در حدود  اندک، نامنظم ومنطقه  نيبارش در ا

 متر است.میلی 2110گراد و درجه سانتی 2/18تبخیر ساالنه به ترتیب حدود  ورارت متوسط درجه ح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( حوزه آبخیز مورد مطالعه1شکل )

 روش پژوهش -2-2
 استفاده از معادالت تجربی -2-2-1
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معادالت زيادی جهت تعیین زمان تمرکز حوزه وجود دارد. در اين پژوهش از معادالت تجربی کرپیچ و کالیفرنیا استفاده شد. 

محاسبه شد. علت مورد نیاز فیزيوگرافی محدوده حوزه تعیین و پارامترهای  Arc GISبرای اين منظور با استفاده از نرم افزار 

گیری بودن و فاقد هر گونه ابهام در مفهوم آن بود. اين معادالت به  وه بر سادگی، قابل انداراستفاده از اين معادالت تجربی عال

 شرح زير تعريف می شود:

 

 الف: معادله تجربی کرپیچ 

 

          
                                                                                                                      (1)  

 

شیب متوسط حوزه بر حسب متر به   طول آبراهه اصلی بر حسب متر و   زمان تمرکز بر حسب دقیقه،    که در آن 

 (.1311)مهدوی، متر

 

 ب: معادله تجربی کالیفرنیا
 

   (     
  

 
)
     

(2    )                                                                                                                 

 

اختالف ارتفاع بین پايین ترين و   طول آبراهه اصلی بر حسب کیلومتر و   زمان تمرکز بر حسب ساعت،    که در آن 

 (.1311وی، )مهدباالترين نقطه حوزه بر حسب متر 

 

 آنالیز حساسیت -2-2-2

پردازد و همچنین تاثیر تغییرات هر يک آنالیز حساسیت فرآيندی است که به تجزيه و تحلیل روابط و يا مدلی خاص می

 ترند و نیاز به توجهاز پارامترها را به تنهايی و نیز در ارتباط با هم، در خروجی مدل بررسی کرده و نیز پارامترهايی که حساس

ای است که بین حد . مقادير مربوط به هر پارامتر شامل گستره(1381بیشتری دارند را مشخص می کند )قادری و همکاران، 

پايین و باالی دامنه تغییرات آن پارامتر قرار گرفته است. البته اين دامنه تغییرات بايد به صورت منطقی بوده و در واقعیت قابل 

سیت پارامترها در هر يک از معادالت تجربی، با ثابت بودن يکی از متغیرهای مستقل در رخداد باشد. برای محاسبه حسا

میانگین خود، متغیر مستقل ديگر در بازه دامنه تغییرات خود تغییر کرده و بر اساس اين تغییرات، مقادير زمان تمرکز جديد 

جی )زمان تمرکز( را به دست آورد. با توجه به اينکه شود. بدين ترتیب توان اثرات تغییر يک پارامتر بر روی خرومحاسبه می

با يکديگر متفاوت هستند، لذا نمايش همزمان تغییرات زمان ابعاد هر يک از پارامترهای مورد نیاز برای برآورد زمان تمرکز 

ودی را بايد تمرکز با تغییرات پارامترهای ورودی بر روی يک محور مختصات مشکل خواهد بود. بنابراين پارامترهای ور

 (:1318ها از فرمول زير استفاده شد )کوثری و همکاران،  استاندارد نموده و برای استانداردسازی داده

 

  
(    ̅)

   
(3                                                                                                                            )   

 نتها نتايج حساسیت زمان تمرکز نسبت به تغییر پارامترها به صورت گرافیکی نمايش داده شد.در ا

 

 نتایج و بحث-3
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بدست آمد  Arc GISآن با استفاده از نرم افزار پارامترهای فیزيوگرافی ، ن مرزهای حوزه آبخیر مورد مطالعهپس از تعیی

های آبخیز در برآورد مدت هزعالوه بر خصوصیات بارش، خصوصیات فیزيوگرافی حو که قبال نیز ذکر شد گونههمان(. 1)جدول 

 دست آورد. های آبخیز را بهزتوان با استفاده از معادالت تجربی، زمان تمرکز حوزمان تمرکز نقش اساسی دارند که می

 
 ( خصوصیات فیزيوگرافی حوضه آبخیز کاظم آباد1جدول )

 

بدست آمده از اين ر يدابرای محاسبه زمان تمرکز استفاده شد که مقو کالیفرنیا تجربی کرپیچ  در اين پژوهش از معادالت

دقیقه است. صرف نظر از میزان دقت نتايج بدست آمده، نتايج مذکور  11و  ساعت 2دقیقه و  11ساعت و  2معادالت به ترتیب 

 به خصوصیات فیزيوگرافی حوضه آبخیزکاظم آباد دارد. يکسان هر دومعادله نسبت  تقريباً نشان از پاسخ

نشان داده شده است.  3و  2های  شکل پارامترهای معادالت تجربی کرپیچ و کالیفرنیا به ترتیب درنتايج آنالیز حساسیت 

کند. ولی آهنگ اين ، با افزايش شیب آبراهه، مدت زمان تمرکز کاهش پیدا میشودمشاهده می 2همان طور که در شکل 

های کم با افزايش شیب، مقدار زمان تمرکز کاهش چشمگیری داشته و با افزايش کاهش به صورت نمايی است. يعنی  در شیب

کند. به عبارت ديگر، حساسیت زمان تمرکز نسبت به ن تغییرات به سمت تغییرات خطی میل میهای باالتر، ايشیب در شیب

های زياد، تاثیر کمتری بر روی زمان تمرکز دارد. معتمد وزيری پارامتر شیب کاهش يافته و تغییرات زياد پارامتر شیب در شیب

 .ندضوع اشاره کرده ادر مطالعات خود به اين مو( 1381و پارسامهر و خسروانی )( 1311)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (نمودار آنالیز حساسیت متغیرهای رابطه تجربی کرپیچ2شکل)

-دهد. همانطور که در اين شکل مشاهده میمی نتايج آنالیز حساسیت متغیرهای رابطه تجربی کالیفرنیا را نشان 3شکل 

شود، در بازه مورد بررسی تغییرات پارامترها خطی است. بطوريکه با افزايش طول آبراهه زمان تمرکز افزايش و با افزايش 

 زمان تمرکز کاهش می يابد.خروجی و مرتفع ترين نقطه حوزه، بین اختالف ارتفاع 

 

 طول آبراهه اصلی 
(Km) 

متوسط آبراهه شیب 

 )درصد(

 مساحت حوضه 
 (Km

2
) 

 محیط حوضه

 (Km) 

 اختالف ارتفاع

 حوضه

 (m) 

11/21 1 11/11 10 1032 
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 الیفرنیا(نمودار آنالیز حساسیت متغیرهای رابطه تجربی ک3شکل)

 

 گیرینتیجه  -4
از اين میان های گوناگونی هستند. پارامترمعادالت تجربی بسیاری برای محاسبه زمان تمرکز وجود دارد که شامل 

، بطوريکه در اکثر بودهاهمیت بیشتری برخوردار از و شیب يا هر پارامتری که نشان دهنده شیب است، طول آبراهه پارامترهای 

نسبت به پارامترهای ديگر بیشتر بوده و اين حساسیت در شود. تاثیر پارامتر شیب ها استفاده میتمرکز از آن روابط برآورد زمان

بیشتر است. لذا اين موضوع اهمیت دقت در اندازه گیری پارامترهای فیزيوگرافی را در مطالعات هیدرولوژی  ،های کمترشیب

 سازد. بیش از پیش آشکار می
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Sensitivity analysis  of some empirical equation to estimate the 

time of concentration  
Abstract   

The purpose of this study was to use the empirical method to estimate the time of 

concentration of Kazem Abad watershed and to investigation of the sensitivity of the 

parameters affecting it, namely slope length of the river and height difference. ArcGIS 

software was used to prepare the catchment area and its physiographic parameters and 

the time of concentration was calculated using the empirical Kirpich and California 

equations. In the following, the sensitivity analysis and the role of the influence of each 

of the parameters on the time of concentration were studied. The results showed that the 

time of concentration according to the Kirpich and California equations respectively 

was 136 and 138 minutes. Also, the results of the sensitivity analysis indicated that 

minor variations in the slopes caused a large change (decrease) in time of concentration. 

In the event that the variation of the length of the stream is linear. 

 

Keywords: Time of Concentration; Emperical Equation; Watershed; Sensitivity 

Analysis; Fasa. 
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