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  چکیده:

باشد. امروزه در چند دهه اخیر می کشور کالن هايمدیریتهاي دغدغه از یکی رواناب کیفی و کمی وضعیت برآورد درست و به موقع از
 به هاي آبریز توسعه یافته است. باتوجههاي هیدرولوژیکی به منظور درك بهتر عوامل موثر در چرخه هیدرولوژیکی در حوضهاستفاده از مدل

 مدیریت و ریزيبرنامه وريبهره جهت از ضهبراي حو مناسب رواناب - بارش مدل یک انتخاب دسترس، در رواناب - بارش هايمدل تنوع
از مدل  مقاله این در این رو، از. دارد حوضه هیدرولوژي هايمحدودیت مدل و قابلیت تشخیص به نیاز مدل، انتخاب .باشدمی مهم آب منابع

سیالخور استفاده شده است. براي واسنجی و اعتبار سنجی به -در برآورد جریان روزانه حوضه رحیم آباد SIMHYDیکپارچه و مفهومی 
رهاي ارزیابی در این استفاده شد. از جمله معیا 2006 -2008ي زمانی و دوره 2002- 2005ي دبی در دوره زمانی ترتیب از داده هاي روزانه

و براي دوره  779/0و  634/0باشد. که این ضرایب براي دوره واسنجی به ترتیب برابر با ) میR2)، و ضریب تعیین (Eمطالعه، ضریب نش(
  محاسبه شد. 610/0و  620/0اعتبار سنجی برابر با

  SIMHYDسیالخور، مدل -مدل هیدرولوژیکی، رواناب، حوضه آبریز، رحیم آباد: هاي کلیديواژه
  
  

  :مقدمه و هدف
- باشد، لذا روشالعمل حوضه میسر نمیهاي مورد نیاز جهت بررسی عکسگیري تمام کمیتآبریز امکان اندازههاي از آنجایی که در حوضه

تر با استفاده از رایانه اعمال محاسبات پیچیده و تر،جامع و تربرآورد دقیق طبیعی، هايسازي سیستمشبیه براي متعددي مستقیمغیر هاي
هاي هیدرولوژي با مبناي فیزیکی متفاوتی براي سازي هیدرولوزیکی است. مدلسازي یا شبیهمدلها ابداع شده است. یکی از این روش

اند از این رو انتخاب مدلی که بتواند در عین سادگی هاي مکانی و زمانی متفاوت طراحی شدهرواناب تحت مقیاس –سازي رابطه بارش شبیه
). 1383بینی با دقت مورد نظر را ارائه کند، امري ضروري است (شریفی و همکاران،شساختار و با استفاده از حداقل اطالعات ورودي، پی

). Anderson and Burt, 1985باشد (می اتفاقات جزئی برآورد در هاسیستم مهارتی هايجنبه سازيساده هیدرولوژیکی هايمدل هدف
سنجی مدل ارزیابی هیدرولوژي با آنالیز حساسیت پارامترها، واسنجی و صحتهاي سازي دقیق فرآیندهاي هیدرولوژي توانایی شبیهدر مدل

هاي مختلفی از جمله ارزیابی و تخمین اثرات هیدرولوژي در تخمین پوشش و مدیریت زمین، بررسی اثرات شود و داراي قابلیتمی
 توسعه ايگسترده طور به امروزه که هیدرولوژیکی هايمدل مزایاي از یکی .باشند هیدرولوژي نوسانات اقلیمی، آنالیز مدیریت سیالب، می

 این مستلزم هیدرولوژیکی بهترفرآیندهاي سازيشبیه. است آبریز هايحوضه هیدرولوژیکی هايفرآیند در موثر عوامل بهتر درك اند،یافته
) از مدل Mishra et.,al,2009کند. ( بیان را آبریز حوضه واقعی شرایط خوبی به بتوانند هیدرولوژیکی هايمدل ورودي هايداده که است

SIMHYD سازي شده رواناب استفاده کردند، نتایج حاصل نشان داد که مدل فوق در صورت وجود دادههاي شبیهبراي بدست آوردن داده-
)، در تحقیقی با عنوان تحلیل حساسیت متوسط رواناب ساالنه به N.Jones et.,all 2004هاي قابل اعتماد در منطقه عملکرد خوبی دارد. (

رواناب  -تغییرات اقلیم، تغییر در درصد متوسط رواناب را که ناشی از تغییرات اقلیمی بوده است به کمک دو مدل توده اي بارش 
SIMHYD  وAWBM  د تا گرم و مرطوب تا خشک را تحت حوضه آبریز در استرالیا که تنوع اقلیمی سر 22تخمین زد. این تغییرات در
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و SIMHYD هاي )، با مقایسه مدل1392سازي کردند. (بهمنش و همکاران، هاي سال شبیهپوشش رواناب منطقه در دوره آتی در تمام ماه
AWBM براي هر سنجی را واسنجی و صحت 224رواناب در حوضه آبریز نازلو چاي استان آذربایجان غربی مجموع  - سازي بارشدر مدل

ها نتایج قابل قبولی با شرایط منطقه مورد مطالعه دارند. (روحانی و فراهی مقدم، مدل انجام دادند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که مدل
- خصبا استفاده از الگوریتم ژنتیک و تحلیل نتایج با استفاده از شا SIMHYDرواناب تانک و  -)، با واسنجی خودکار دو مدل بارش 1392

از تانک بهتر است. به دلیل کمبود   SIMHYDبه این نتیجه رسیدند که کارایی مدل   RMSEساتکلیف و  -هاي آماري ضریب ناش
رواناب براي برآورد  -هاي بارشهاي هیدرومتري در منطقه و لزوم اطالع از میزان رواناب حوضه از طرف دیگر، استفاده از مدلایستگاه

 - آبادرواناب در حوضه رحیم - رسید. لذا این تحقیق تالشی در به کارگیري رابطه بارشامري ضروري به نظر می میزان رواناب در منطقه
تواند در مدیریت مسائل توسعه کشاورزي باشد که نتایج آن میسیالخور به منظور برآورد آب قابل استصحال با استفاده از مقادیر بارش می

  منطقه مورد توجه قرار گیرد. 
  

   :هامواد و روش
  معرفی منطقه مطالعاتی

شود که حوضه آبخیز هایی تقسیم میحوضههاي آبخیز به زیري حوزه آبخیز دز قرار دارد. هر یک از حوضهشهرستان بروجرد در محدوده
 33دقیقه تا  7درجه و  34ي دز بین سیالخور در شمال حوضه -هاي دز است. حوضه آبخیز رحیم آبادسیالخور از زیر حوضه -رحیم آباد
-دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویج قرار گرفته است. مهم 29درجه و  48دقیقه تا  57درجه و  48دقیقه عرض شمالی و  45درجه و 

 3474یب کیلومتر مربع و حداکثر و حداقل ارتفاع آن به ترت 81/1019ترین رودخانه این حوضه، سیالخور نام دارد. مساحت حوضه آبخیز آن 
گراد است. بنابرین بر اساس روش درجه سانتی 86/14متر و متوسط دماي ساالنه میلی 8/453متر است. متوسط بارندگی ساالنه آن  1475و 

  دومارتن اقلیم نیمه خشک است. 

  
  سیالخور -آبادي آبخیر رحیمموقعیت جغرافیایی حوضه - 1شکل 

  
   SIMHYDمدل 

SIMHYD هاي بارش و تبخیر و تعرق پتانسیل است که جریان روزانه را با استفاده از داده روزانه رواناب -بارش ساده مفهومی مدل یک
و  1972در سال  HYDROLOGرواناب  -ي مدل مفهومی بارشنسخه ساده شده SIMHYDسازي می کند. روزانه شبیه

MODHYDROLOG  است ( 1991در سالChiew, 2002عمل کرده و در مطالعاتی همچون تخمین  )، این مدل به صورت یکپارچه
) به کار برده شده Chiew et.,all, 2005اي () و آنالیز منطقه Chen et.,all,2005اثر تغییر اقلیم بر رواناب ()، Peel et.,all,2002رواناب (
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 ضریب: شامل که شودمی استفاده پارامتر هفت از SIMHYDمدل  هاي بسیار معمول در استرلیا است. دریکی از مدل SIMHYDاست. 
- می خاك رطوبت ذخیره ظرفیت و تغذیه بارش، ضریب قطع ذخیره ظرفیت نفوذ، کسر سطحی، ضریب رواناب نفوذ، ضریب پایه، جریان
 در آنها شده ساده روابط که آیندمی به دست واسنجی طریق از و شوندمی مربوط یکدیگر به معادالت مختلفی وسیله به هاپارامتر این. باشند

  شده است. ارائه زیر
1)PET = a real potential evapotranspiration (input data)       
2)IMAX = lesser of {INSC, PET} 
3)INT = lesser of {IMAX, RA.IN}  
4)INR = RAIN – INT                
5)RMO = lesser of {COEFF exp (-SQ × SMS/SMSCINR}                              
6)IRUN = INR – RMO                         
7)SRUN = SUB × SMS/SMSC × RMO  
8)REC = CRAK × SMS/SMSC × (RMO - SRUN)                                     
9)SMF = RMO - SRUN – REC          
10)POT = PET – INT                            
11)ET = lesser of {10 × SMS/SMSC, POT}                                                     
12)BAS = K × GW                               
13)RUNOFF = IRUN + SRUN + BAS                                                             

 نفوذ ضریب حداکثر COEFFمتر، میلی برحسب بارش قطع ذخیره ظرفیت INSC واقعی، پتانسیل تعرق و تبخیر PETها رابطه این در 
 رواناب ضریب CRAK ضریب تغذیه، SUBمتر، میلی برحسب خاك رطوبت ذخیره ظرفیت SMSCنفوذ،  کسر SQمیلی متر،  برحسب
 باشد.پایه می جریان ضریب K و سطحی

شود وارد تابع نفوذ می مازاد بارش سپس، .کندشود پر میبرگاب را که روزانه توسط تبخبر تخلیه میمدل بارش روزانه ابتدا ذخیره  این در 
- می نازل سطح حوزه بر که ها،بارندگی تمام. شودمی تبدیل رواناب سطحی به نفوذ ظرفیت کند و بارش مازاد ازکه ظرفیت نفوذ راتعیین می

نواحی  و شده اشباع نواحی از فقط سطحی بنابراین جریان کند،می نفوذ در خاك است، نشده سطح اشباع آن جزء که زمانی تا ، شود
 اشباع)، مازاد رواناب و زیرقشري رودخانه (جریان به را آب خاك، رطوبت تابع به با توجه خاك، به نفوذ یافته بارش. شودمی ایجاد نفوذناپذیر

 خاك رطوبت از تابع خطی یک عنوان به نخست جریان داخلی. هدایت می کند خاك رطوبت ي ذخیره و (تغذیه)، آب زیرزمینی مخزن
 مخزن رطوبت به آب ماندةباقی و شودمی محاسبه رطوبت خاك از خطی تابع یک عنوان به زیرزمینی تغذیۀ آب سپس، شود،تخمین زده می

 مقدار از که تیصور به ، شودزده می تخمین خاك رطوبت از خطی تابع به صورت خاك رطوبت مخزن تعرق از تبخیر و .یابدمی انتقال خاك
. یابدمی انتقال آب زیرمینی مخازن به و است محدودي ظرفیت خاك داراي رطوبت مخزن. نباشد مازاد اتمسفري شده تبخیر و تعرق کنترل

تولید رواناب را از سه منبع بررسی کرده و بنابراین مدل . شودزده می تخمین مخزن از خطی افت صورت به آب زیرزمینی مخازن از پایه آب
رواناب در شکل  –. ساختار این مدل بارش اب مازاد بر اشباع و جریان پایهزند: رواناب مازاد بر میزان نفوذ، جریان داخلی و روانتخمین می

  زیر آمده است.
  

  
  رواناب -سازي روزانه بارشدر شبیه SIMHYDساختار مدل  -1شکل
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    نتایج:
از آمار روزانه بارش میانگین حوضه، رواناب مشاهداتی ایستگاه رحیم آباد و تبخیر تعرق پتانسیل روزانه میانگین حوضه  SIMHYDدر مدل 

 استفاده شد.
ي واسنجی و صحت سنجی براي بهترین دوره  SIMHYDسیالخور براي مدل  - آبادي حوضه رحیمرواناب روزانه -سازي بارشدر شبیه 

-) بین رواناب مشاهداتی و شبیهE) و ضریب نش (R2سازي انتخاب شد. این انتخاب بر اساس ضریب تعیین(ل رساندن خطاي شبیهبه حداق
-سنجی شبیه) براي صحت31/12/2008- 1/1/2006) براي واسنجی و دوره (31/12/2005- 1/1/2002سازي شده صورت گرفت. دوره (

  دهد. را نشان میSIMHYD عملکرد مدل  4و  3، 2هاي سازي انتخاب شدند. شکل
  

  
  در دوره واسنجی و دوره صحت سنجی SIMHYDنمودار پراکندگی عملکرد مدل  - 2شکل 

  
دهد. با توجه به نتایج عملکرد مدل سیالخور نشان می -سازي رواناب حوضه رحیم آبادرا در شبیه SIMHYDعملکرد مدل  - 2شکل 

SIMHYD سنجی الگوي تغییرات رواناب حوضه را هاي واسنجی و صحتبه ترتیب براي دوره 61/0و  63/0با ضرایب نش ، این مدل
  باشد. قابل قبول می SIMHYDسازي کرده و نتایج نهایی مدل خوب شبیه

  

  
  در دوره واسنجی SIMHYDسري زمانی رواناب مشاهداتی و مدل شده  - 3شکل 
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  در دوره صحت سنجی SIMHYDسري زمانی رواناب مشاهداتی و مدل شده  - 4شکل 

  
کند. عالوه بر تطبیق قابل قبول مقایسه می SIMHYDسري زمانی رواناب مشاهداتی را با رواناب محاسبه شده از مدل  4و  3هاي شکل
هاي مشاهداتی، مقدار ها در سري دادهیعنی با افزایش مقدار داده ها تقریبا مشابه هست.ها با هم روند کلی افزایش یا کاهش نیز در دورهداده
هاي هاي مشاهداتی، دادهیابد و عکس این مطلب صادق است یعنی با کاهش مقدار دادههاي محاسباتی نیز افزایش میها در سري دادهداده

  یابد.محاسباتی نیز کاهش می
  

  مدل واسنجی مرحلۀ در بهینه و حداقل، حداکثر، مقادیر - 1جدول 
  مقدار بهینه  محدوده ي تغییر پارامتر  پارامتر

  057/0  0-1  ضریب جریان آب پایه
  0  0-5  آستانه نفوذ ناپذیري

  230  0-400  ضریب نفوذ
  4/2  0-10  شکل نفوذ

  0  0-1  ضریب جریان ورودي
  98/0  0-1  سهم نفوذپذیر

  mm(  5-0  1/0ظرفیت ذخیره برگاب (
  603/0  0-1  ضریب تغذیه

  mm(  500-1  382ظرفیت ذخیره رطوبت خاك (
  

  :گیري و نتیجه بحث
کند. وري دشوار میترین مدل براي هر کار مخصوصی را به دلیل افزایش بهرههاي هیدرولوژي در دسترس، انتخاب مناسبتنوع مدل

 - در این مقاله از مدل بارش  .دارد مطالعاتی منطقه در هاي حوضهمدل محدودیت قابلیت تشخیص براي ايارزیابی مقایسه به نیاز بنابراین،
هاي آماري و نموداري به کار رفته شده در این مطالعه، مدل در مقیاس روزانه استفاده شد. بر اساس شاخص  SIMHYDرواناب 

SIMHYD سیالخور داشت.( ضریب  –سازي قابل قبولی از رواناب حوزه رحیم آباد هم در دوره واسنجی هم در دوره اعتبار سنجی شبیه
هاي با اقلیم متفاوت و رواناب در حوضه -هاي مختلف بارش). همچنین باید توجه داشت که کاربرد مدل6/0نش و ضریب تعیین باالي 

   گیرد.  هاي دیگر مورد مطالعه قرار میترین مدل تاثیر گذار باشد. که طی تحقیقمقایسه عملکرد آنها، می تواند در تعیین مناسب
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