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  چکیده

 ها ترین آنمتداول .شوندهاي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی استفاده مییی هستند که در اکثر مدل پارامترهاي زمانی از جمله پارامترها
 ي آبخیز حوزهاي از  بازهدر رابطه تجربی برآورد زمان تمرکز13با استفاده از زمان تمرکز تعیین هدف از این تحقیق  .زمان تمرکز است

 مدل ارتفاعی، شیب حوزه،: از جمله ي مورد نظر بازه خصوصیات فیزیوگرافی بررسیبدین منظور  .در استان اردبیل استبالخلوچاي 
 نشان داد که براورد زمان تمرکز تجربی روابطبررسی .شد تهیهARCGISدر محیط...و شیب آبراهه اصلیهاي جغرافیایی، جهت

عامل  کسزن با در نظر گرفتن ی-هاکتانیر به طوري که رابطه تري را به همراه دارد کارگیري تعداد پارامترهاي بیشتر نتایج مطلوبب
و  چاو، اسپی - ینکارتر،  دهد که روابط پاسینی، ونتورا، باسو،نتایج برآورد زمان تمرکز نشان می استبراورد بیشتري ارائه کرده 

دهد که عامل مساحت حوزه مؤثرترین  بررسی بیشتر روابط نشان میهمچنین  د نزدیک به هم را ارائه نموده اندورکالیفرنیا داراي برآ
  .باشدپارامتر در برآورد زمان تمرکز حوزه می

  
  . GISتجربی، روابط تمرکز، زمان:کلمات کلیدي

  
  مقدمه

باشد که تخمین دقیق آن بر افزایش دقت رواناب می- هاي بارندگیترین پارامترهاي مدلآبخیز یکی از مهمهاي زمان پاسخ حوزه
مچنین زمان تمرکز در طراحی سرریزها، برآورد حجم سیالب، تهیه هیدروگراف سیل و بسیاري ه. گذاردتخمین سیالب اثر مستقیم می

هاي تجربی به علت هاي برآورد زمان تمرکز استفاده از فرمولدر میان روش. ] 2[باشدهاي هیدرولوژي مورد نیاز میاز دیگر تحلیل
سهولت در بین طراحان رواج بیشتري دارد، لیکن این روابط تحت تاثیر عواملی خاص و غیر قابل اجتناب جوابی بسیار متفاوت از 

ه با توجه به وسعت حوزه آبخیز، وضعیت مسیل هاي زیادي براي تعیین زمان تمرکز پیشنهاد شده است ک روش. دهندواقعیت می
جهت ) 1392(دستورانی و همکاران باشد  وژیک حاکم بر جریان آب متفاوت میجریان از نظر پوشش گیاهی، نوع خاك و عوامل هیدرول

را با مشاهداتی مقایسه  هاي برآورديرابطه تجربی زمان تمرکز در دو حوضه منشاد و ده باال واقع در استان یزد داده 6ارزیابی کارایی 
) 2012( .ه دادنداي نتایج بهتري نسبت به سایر ارائسزن، کالیفرنیا و زمردي دار-هاي هاکتانیزها نشان داد که رابطهنتایج آن. کردند

Sadatinejad et al اي محاسبه براي را  زیر حوضه رودخانه کارون در جنوب غرب ایران رابطه 6هاي هیدرومتري در کارگیري دادهبا ب
ه دادند این رابطه که مدل شهرکرد نام دارد براساس دو پارامتر محیط حوضه و طول آبراهه اصلی زمان تمرکز را زمان تمرکز حوضه ارائ

حوضه و زیر حوضه در استان خراسان رضوي  72رابطه برآورد زمان تمرکز در  9به بررسی ) 2011( شریفی و حسینی. کندبرآورد می
ها نشان داد که از بین روابط مورد مطالعه به ترتیب رابطه کالیفرنیا، کرپیچ و آریزونا برآورد مناسبی را نتایج آن. داختنددر ایران پر

برانسبی  ،کرپیچ در این تحقیق از میان فرمول هاي تجربی موجود از روابط .هاي مورد مطالعه دارندجهت برآورد زمان تمرکز در حوضه
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و کالیفرنیا براي  سزن-جیاندوتی، باسو، کارتر، هاکتانیر ،هیدروگراف استداللی ،درماتمک-پیلگریم اسپی، ونتورا،، چاو-ین ،ویلیامز
  .محاسبه زمان تمرکز استفاده شده است

 
  مواد و روش ها

 48ْ‚ 22َ  تا 48ْ‚08َ و یشمال عرض 38ْ‚18َ  تا38ْ‚09َ  ییایجغراف مختصات باکیلومتر مربع  33/154با مساحت ي مورد نظر محدوده
  .)1شکل (است شده واقعدر استان اردبیل  شرقی طول

ابتدا مرز منطقه مورد نظر با استفاده از نقشه . گیري زمان تمرکز در حوضه، آبراهه اصلی به دقت مورد ارزیابی قرار گرفتبراي اندازه
نقشه  ARCGIS متر سازمان نیروهاي مسلح کشور مشخص و جدا گردید سپس با استفاده از نرم افزار  20توپوگرافی با فاصله تراز 

1DEM مورد مطالعه و همچنین روابط تجربی  ي بازهمشخصات فیزیوگرافی  )1( در جدول شماره.تهیه شدحوزه و از آن نیز نقشه شیب
  .]3[ارایه شده است ) 2(ها در جدول مورد استفاده جهت براورد زمان تمرکز همراه با پارامترهاي آن

  

  
  موقعیتحوزهآبخیزمورد مطالعهدرکشور)1(شکل    

  
  مورد مطالعهی منطقهمشخصات فیزیوگرافی ) 1(جدول    

  مقدار  پارامتر  مقدار  پارامتر

 1829  متر) Hmax(حداکثر ارتفاع حوزه 33/154  کیلومترمربع) A(مساحت

 1319  متر) Hmin(حداقل ارتفاع حوزه 47/66  کیلومترمربع) P(محیط

 104.63  متر) ΔH(اختالف ارتفاع آبراهه اصلی 6/6  درصد)S(متوسط شیب حوزه

 510  متر) ΔH(اختالف ارتفاع حوزه 85/26  کیلومترمربع)L(طول آبراهه اصلی

 44/0  )درصد(شیب متوسط آبراهه اصلی 1464  متر) H(میانگین ارتفاع حوزه 

  
  
  
  
  

                                                             
Digital Elevation Model١ 
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  روابط تجربی برآورد زمان تمرکز - 2جدول 

 رابطه تجربی  فرمول  پارامتر

Tc =زمان تمرکز به دقیقه، L =طول مسیر جریان به متر، S=کرپیچ    متربر متر شیب مسیر آب به 

L =طول آبراهه اصلی به کیلومتر، D  =قطر دایره معادل بر حسب کیلومتر، M2= مساحت
  )درصد(شیب متوسط آبراهه= F ، )کیلومترمربع(حوزه

  ویلیامز-برانسبی
  

L =طول آبراهه اصلی برحسب متر، H = نقطه آبراهه اصلی و محل اختالف ارتفاع بین بلندترین
  خروجی برحسب متر

  چاو-ین
  

L =طول آبراهه بر حسب متر،S =اسپی  )درصد(شیب متوسط آبراهه  
 

A =مساحت برحسب کیلومتر مربع،S =ونتورا  )درصد(شیب متوسط حوزه  
 

A =درماتمک-پیلگریم  مساحت حوزه بر حسب کیلومتر مربع  
 

L = ،طول ابراهه به مترS = ،شیب حوزه به متر بر متر  
M=  057/0مقدار ثابت برابر ،Tc =زمان تمرکز به ساعت  

  هیدروگراف استداللی

A =کیلومترمربع(مساحت( ،L =طول آبراهه اصلی)کیلومتر( ،H =جیاندوتی  ارتفاعمتوسطحوزهمتر  

L =طول آبراهه به کیلومتر،H =کالیفرنیا  اختالف ارتفاع حوزه به متر  

=S  شیب آبراهه به درصد ،L=کارتر طول آبراهه اصلی به کیلومتر  
L =طول آبراهه اصلی به کیلومتر،=H  باسو اختالف ارتفاع حوزه به کیلومتر  

L =سزن-هاکتانیر طول آبراهه اصلی به کیلومتر  
A =مساحت حوزه به کیلومتر مربع،L =طول آبراهه به کیلومتر،S=پاسینی شیب متوسط آبراهه به درصد  

  
  نتایج و بحث

نتایج متوجه اختالف زیاد این با توجه به این . در حوزه مورد نظر مقایسه شدتلف تخمین زمان تمرکز خهاي مدر این تحقیق روش
اند دانست به عنوان مثال  هایی که این معادالت کالیبره شده توان در اختالف حوزه شویم دلیل اصلی این اختالف را می ها می روش

هاي مختلف بر اساس مفاهیم مختلف و  یل دوم را می توان در این دانست که مدلمعادله کرپیچ در حوزه تنسی کالیبره شده است و دل
هاي تجربی زمان تمرکز را براي سطوح تخت با شیب کم کمتر از واقعیت  اغلب مدل. اند حتی تعاریف مختلف از زمان تمرکز بوجود آمده

  .دهد نشان می
نتایج بدست آمده مقادیر  3جدول  در .داردتایج مطلوب تري را به همراه نتایج نشان داد که به کارگیري تعداد پارامترهاي بیشتر ن

به این دلیل برآوردي باال است این موضوع سزن - و هاکتانیر درماتمک - در رابطه پیلگریم .برآوردي زمان تمرکزآورده شده است
دهد و از  نشان می تجربی نسبت به بقیه روابط اي، زمان تمرکز مقدار زیادي را از یک سو بدلیل نبود ضریب منطقهتواند باشد که  می

بدون توجه به شرایط منطقه از لحاظ کوهستانی یا دشتی بودن سبب باال رفتن  .است سوي دیگر تنها از یک پارامتر استفاده نموده
  .شود خطاي برآوردي می
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  زمان تمرکز حوزه بر حسب روابط تجربی -3جدول 

  )ساعت(زمان تمرکز   رابطه تجربی  )ساعت(زمان تمرکز   رابطه تجربی
  5 درماتمک-پیلگریم  5/4 کرپیچ

  2  هیدروگراف استداللی  9/4  ویلیامز-برانسبی
  6/1  جیاندوتی  22/2  چاو-ین

  7/3  کالیفرنیا  1/3 اسپی
  8/3  باسو  4/2 ونتورا
  7  سزن- هاکتانیر  7/3  کارتر

  
  گیري  نتیجه

به طوري که در اکثر روابط برآورد زمان تمرکز از آنها استفاده . دوپارامتر شیب و طول آبراهه از عوامل تاثیر گذار بر زمان تمرکز هستند
 .یابند پارامترهاي دیگر اهمیت بیشتري میهر چند که با افزایش مقدار پارامتر شیب اثر آن بر زمان تمرکز کمتر شده، تقریباً . می شود

اثر شیب کم بر افزایش زمان تمرکز بسیار موثر . هاي بزرگ و کشیده از اهمیت زیادي برخوردار است ارامتر شیب در حوزهپ اینبنابر
اهه اثر پارامتر شیب بر زمان تمرکز کاهش یافته و طول آبر هاي کوهستانی اتفاق می افتد حوزهولی با افزایش شیب که این امر در .است

 .این امر نشان دهنده اهمیت برآورد صحیح شیب آبراهه در حوزه هاي کم شیب و کشیده است .شود دار میاز اهمیت بیشتري برخور
چاو، اسپی، و کالیفرنیا داراي برآورد نزدیک به هم را  -دهد که روابط پاسینی، ونتورا، باسو، کارتر، یننتایج برآورد زمان تمرکز نشان می

تر در برآورد زمان تمرکز حوزه دهد که عامل مساحت حوزه مؤثرترین پارامروابط نشان میارائه نموده اند همچنین بررسی بیشتر 
  .باشد می
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