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Abstract
This study assessed the satellite rainfall data as input for
developing a reliable rainfall-runoff model to provide
information for early warning flood in the Voshmgir Dam
basin in Iran. Two satellite based rainfall estimates (TRMM
and PERSIANN) were assessed to evaluate which rainfall
product better represents the actual rainfall pattern and
intensity of the basin. After evaluation based on statistical
parameters such as the Root Mean Square Error (RMSE),
Mean Average Error (MAE), Mean Bias Error (MBE) and
Correlation coefficient (R2), TRMM were selected for rainfallrunoff simulations. Among six years of available discharge
data from 2002 to 2007, period of 2002 to 2004 was used for
calibration whereas data from 2005 to 2007 were used for
validation. In additional to continuous daily rainfall-runoff
model development using HEC-HMS, an event based flood
model was also developed. Also simulations based on daily
TRMM versus 3-hourly TRMM were compared to evaluate the
effect of input time-step on the results. Results showed that the
deficit constant loss method successfully predicted gauged
catchment runoff and peak flows for calibration (NSE= 0.413,
R2=0.482, RVE= -0.246 %) and validation (NSE= 0.621,
R2=0.670, RVE= -0.329 %) periods. Also the developed model
estimated the rainfall-runoff process for the monthly or longer
time scales better than the daily scale. In addition, the event
based HEC-HMS model developed using TRMM data with
shorter time steps (3-hourly) showed good capability to
simulate daily peak discharges. The study demonstrated the
suitability of HEC-HMS for continuous runoff simulation in a
complex watershed. Therefore, this work will have a
significant contribution for the future development of water
resources programs in this catchment in particular as well as in
other data-scarce catchments.
Keywords: HEC-HMS, GIS, TRMM, PERSIANN, Flood
Forecasting, Voshmgir Dam.
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چکیده
این مطالعه به ارزیابی پتانسیل اطالعات بارش ماهوارهای برای توسعه مدل
رواناب جهت تولید اطالعات هشدار سیالب در حوضه سد-معتبر بارش
)PERSIANN  وTRMM(  دو محصول بارش ماهوارهای.وشمگیر میپردازد
مورد ارزیابی قرار گرفتند تا مشخص شود که کدام محصول الگوی بارش
 بعد از انجام ارزیابی.واقعی و شدت آن را در این حوضه بهتر نشان می دهد
 تخمینهایR2  وMBE ،MAE ،RMSE بر پایه پارامترهای آماری همچون
 در میان شش سال.رواناب انتخاب شد- برای شبیهسازی بارشTRMM
 برای واسنجی و1114  تا1111  بازه،)1111  تا1111( حاوی اطالعات دبی
 عالوه بر توسعه مدل. برای صحتسنجی استفاده شد1111  تا1112 بازه
. مدلی بر پایه رخداد نیز توسعه یافت،HEC-HMS رواناب در-روزانه بارش
 در مقابل اطالعاتTRMM همچنین شبیهسازی بر اساس اطالعات روزانه
 ساعته آن نیز مورد مقایسه قرار گرفت تا بتوان تأثیر گامهای زمانی در نتایج۳
Deficit Constant  نتایج نشان داد که مدل تلفات.را نیز مورد ارزیابی قرارداد
) و بازهNSE= 0.413, R2=0.482, RVE= -0.246 %( در بازه واسنجی
) مقدارNSE= 0.621, R2=0.670, RVE=-0.329 %( صحتسنجی
 همچنین.رواناب و همچنین مقدار دبی حداکثر روزانه را بهتر تخمین میزند
مدل کاربردی مقیاسهای ماهانه و بزرگتر را بهتر از مقیاس روزانه تخمین
 بر پایه رخداد در گامهایHEC-HMS  بهعالوه مدل کاربردی.خواهد زد
 این مطالعه بیانگر مناسب.زمانی سهساعته دبی حداکثر را بهتر تخمین میزند
 برای شبیهسازی رواناب پیوسته در حوضههایHEC-HMS بودن مدل
.پیچیده میباشد
 پیشبینی،PERSIANN ،TRMM ،GIS ،HEC-HMS :كلمات كلیدی
. سد وشمگیر،سیالب
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هدف از این مطالعه کاربرد مدل بارش-رواناب برای پیشبینی خطر
سیالب برای حوضه آبریز سد وشمگیر واقع در استان گلستان به کمک
اطالعات بارش استخراج شده از ماهوارههای  TRMM1و الگوریتم
 PERSIANN2میباشد .بهطورکلی مدلهای حوضههای آبریز برای
رسیدن به دو هدف به کار میروند .هدف اول بهدست آوردن درک
بهتر نسبت به رفتار حوضه و شناخت عواملی است که تغییر آنها
رفتارهای حوضه را تغییر میدهد .هدف دوم تولید اطالعات
هیدرولوژیکی ترکیبی برای سهولت طراحی پروژههای مدیریت منابع
آب ،حفاظت سیالب و انتقال آلودگی میباشد .راه ساده و معمول برای
پیشبینی سیالب ثبت اطالعات بارش توسط ایستگاههای بارانسنجی
و سپس بهکارگیری این بارش برای پیشبینی دبی در نقطه مورد نظر
به کمک مدل بارش-رواناب میباشد (.)Burlando et al., 1993

 -0مقدمه
از مهمترین متغیرهای هیدرولوژیکی که کاربرد فراوانی در
برنامهریزیهای منابع آب دارد رواناب میباشد .اطالعات دقیق از
مقدار و شدت رواناب از سطح زمین به داخل رودخانهها برای مدیریت
منابع آب ضروری میباشد .این اطالعات برای بیشتر مسائل
مدیریت و توسعه حوضهها مورد نیاز میباشد .تخمین رواناب و جریان
رودخانه مطالعات هیدرولوژیکی مهمی برای توسعه منابع آب،
برنامهریزی و مدیریت آن میباشند .مدلهای بارش-رواناب که
پاسخ حوضه و هیدروگراف جریان را شبیهسازی میکنند بهطور وسیعی
بــرای پیـــشبینــــی سیــــالب ( )Nayak et al., 2013و
( )Ghafouri., 2013و مدیریت منابع آب ( ;Laurent et al., 1998
;Agbonkhese et al., 2014; Babatolu et al., 2014

 )Dube et al., 2014به کار میروند .پیشبینی سیالب و دستگاههای
هشدار ابزار بسیار مهمی برای مدیریت سیالب و خطرات ناشی از آن
میباشند ( .(Burlando et al., 1993مــدلهای هیدرولوژیک
فیزیکی برای پیشبینی دبی رودخانه نیاز بـــه اطالعات هیدرولوژیک
و هواشناسی قابلتوجهی دارند ) .(Goharnejad et al., 2017روند
معمول برای پیشبینی سیالب تخمین رواناب به کمک اطالعات
بارش و دیگر پارامترهای هواشناسی به کمک مدلهای بارش-رواناب
میباشد ;(Fotopoulos et al., 2010; Gumindoga et al., 2014
;Kibena et al., 2014
.)Pappenberger et al., 2015

;2014

al.,

et

روش  PERSIANNدستگاهی است که الگوریتم شبکه عصبی
مصنوعی را برای تخمین میزان بارندگی در هر پیکسل  1/12در 1/12
درجه و با استفاده از تصاویر بازتابش شده مادون قرمز توسط
ماهوارههای زمین مرجع ،بکار میگیرد .این الگوریتم ابتدا بر اساس
تصاویر مادونقرمز از ماهوارههای زمین مرجع بود ،سپس به نسخه
جدید آنکه در حال حاضر استفاده میشود دادههای مایکروویو نیز
اضافه شد که این دادههای جدید برای واسنجی و تنظیم پارامترهای
الگوریتم بهکار میروند .الگوریتم در سه مرحله تصاویر مادون قرمز با
طولموج بلند را به تخمینهای بارندگی تبدیل میکند:
مرحله  :1محاسبه کمیتهای میانگین و واریانس مربوط به دماهای
بازتابش شده از سطح باالیی ابر در نزدیکی پیکسل هدف؛
مرحله  :1دستهبندی ویژگیهای استخراجشده؛
مرحله  :۳تبدیل ویژگیهای دستهبندیشده به نرخهای بارندگی

Habib

بارش اصلیترین فاکتور هر مدل
هیدرولوژیکی میباشد که کیفیت و کمیت آن نقشی اساسی در اجرای
مدل بازی میکند (.)Bhattarai, 2013

در بسیاری از حاالت شبکه ایستگاههای اندازهگیری بارش مخصوص ًا
در کشورهای درحال توسعه پراکنده میباشد که این امر تخمین رواناب
را با مشکل مواجه میسازد .سنجش از دور ( )RSمیتواند کمبود
اطالعات در دسترس و مورد نیاز مدلهای بارش-رواناب را جبران
نماید ( .)Stisen et al., 2008پایشهای انجام گرفته از بارش بر پایه
تصاویر ماهوارهای به دلیل پوشش جهانی رو به افزایش بهطور گسترده
مورد استفاده قرار میگیرد .تخمینهای ماهوارهای در مناطق دارای
اطالعات محدود مانند کشور ایران اهمیت زیادی در اجرای اهداف
کاربردی دارند .همچنین این تخمینها به دلیل بهنگام بودن ،قیمت
پایین و پوشش خوب میتوانند بهعنوان یک ورودی خوب برای
مدلهای هیدرولوژیک باشند ( .(Teo & Grimes, 2007با این وجود،
انتخاب مناسب اطالعات بارش برای مدلسازی هیدرولوژیک همچنان
بهعنوان چالشی در میان محققان مطرح است.

همچنین ،هر زمان که دادههای مایکروویو جدید در دسترس باشند،
پارامترهای شبکه عصبی توسط تکنیکی هوشمند بهروز میشوند.
نسخه کاربردی الگوریتم  PERSIANNدر دو روش موازی زیر اجرا
میشود:
● روش شبیهسازی؛ که تخمینهای بارش را در وضوح مکانی 1/12
در  1/12درجه و زمانی  ۳1دقیقه بر اساس دادههای مادون قرمز
ماهوارههای زمین مرجع به دست میآورد.
● روش بهروز نمودن بهطور پیوسته؛ که بهطور پیوسته پارامترهای
الگوریتم را بر اساس پیکسلهایی که دارای تخمینهای بارش
لحظهای مایکروویو غیرفعال هستند ،بهروز میکند .این روش برای
بهبود کیفیت تخمینهای بارش بهدست آمده از مادون قرمز ،طراحی
شده است .الگوریتم برآورد بارش  PERSIANNبهطور کاربردی از
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واقعی  3B42RTنامیده میشود و  )1محصول برآورد بارش بعد از
زمان واقعی 4که خطای آنها تا حدی تصحیح شده 2است و TMPA-
 3B42V7نام دارد ،در دسترس میباشند .درواقع محصول TMPA-
 3B42V7آخرین نسخه از محصوالت بارش ماهانه مربوط به
ایستگاههای زمینی را از مرکز اقلیمشناسی بارش سرتاسری)GPCC( 6
جهت تصحیح خطای برآورد بارش ماهواره  TRMMبهکار میگیرد.
فرآیند تصحیح خطا شامل جمعکردن محصوالت بارش ماهوارهای ۳
ساعته برای به دست آوردن محصول ماهانه میباشد ،سپس نسبت
برآورد بارش  3B42V7به مقدار اندازهگیری شده توسط ایستگاه زمینی
به دست می آید .این نسبت در هر مقدار تخمین زده شده در گامهای
زمانی سه ساعته توسط  3B42V7ضرب میشود تا خطای برآورد آن
را تصحیح کند .بنابراین در فرآیند مذکور که نسبت بهدستآمده
توسط دادههای ماهانه در مقادیر سه ساعته ضرب میشود ،نمیتواند
بهطور قابل قبول و مطمئنی منجر به تصحیح خطا گردد .همچنین،
مطالعات متعددی عدم قطعیت مربوط به محصول  3B42V7را در
منــاطــق مختـــلفی گزارش کردهاند ( ;Jiang et al., 2012
 TRMM .)Aghakouchak et al., 2011, Yong et al., 2012دو
مشخصه منحصر به فرد دارد که آن را برای مشاهده دستگاههای بارش
حارهای ایدهآل میسازد و این شامل گروهی از ابزارهای مشاهداتی
(رادار) و مشخصات مدار آن (عرض جغرافیایی پایین و غیر خورشید
آهنگ) میباشد که دارای پوشش مکانی زیادی است TRMM .سه
وسیله اصلی به نامهای رادار بارش ( ،)PR7تصویر گیرنده مایکروویو
 )TMI( TRMMو اسکنکنندههای مریی و مادون قرمز دارد که برای
اندازهگیری مقدار بارش حارهای و زیر حارهای بهکار میروند.

سال  1111با پوشش سرتاسری از  61درجه شمالی تا  61درجه جنوبی
و با دقت زمانی  ۳ساعته و مکانی  1/12در  1/12درجه در دسترس
میباشد .با این حال به خاطر متغیر بودن فاکتورهای زیادی مانند
وضعیت اتمسفر ،نوع ابر ،ارتفاع و ضخامت ابر ،این الگوریتم با عدم
قطعیتهای زیادی همراه است .درواقع  PERSIANNروش شبکه
عصبی را برای به دست آوردن روابط میان دادههای مادون قرمز و
مایکروویو غیرفعال که برای تولید تخمینهای بارش استفاده میشوند،
به کار میبرد.
 TRMMاولین ماهوارهای بود که با هدف اندازهگیری بارش ساخته
شد .این ماهواره محصول یک پروژه تحقیقاتی مشترک بین سازمان
ناسا از ایاالت متحده آمریکا و آژانس ملی توسعه فضایی ژاپن میباشد.
 TRMMدر مرکز پرواز فضایی  Goddardدر ناسا ساخته و بهطور
موفقیتآمیزی در  11نوامبر  1991از ژاپن به فضا پرتاب شدTRMM .
برای تخمین بارش حارهای توسط سنجندههای فضایی و استفاده از
مجموعهای از الگوریتمهای بازیابی بارش بهکار میرود .سیستم
رصدخانه شامل یک رادار بارش ،یک رادیو متر مایکروویو چند
فرکانسی و یک رادیو متر مادونقرمز مرئی میباشد .رادیومتر
مایکروویو چند فرکانسی ،اطالعاتی را مانند مقدار بارش ،شدت بارش
و توزیع سطحی آن تهیه میکند .این مدل چند فرکانسی در پنج
فرکانس مختلف ( ۳1 ،11/1۳2 ،19/۳2 ،11/62و  92/2گیگاهرتز) با
دقت افقی از  2کیلومتر ( 92/2گیگاهرتز) تا  42کیلومتر (11/62
گیگاهرتز) عمل میکند .اسکنر مادون قرمز مرئی ( )VIRSاطالعات
با دقت باالیی را از انواع ابر ،منطقه زیرپوشش آن و دماهای باالی ابر
با استفاده از پنج کانال رادیومتری ( 11/9 ،۳/12 ،1/6 ،1/6۳و 11
میکرون) تهیه میکند .اسکنر مادونقرمز مریی بارندگی را از دماهای
باالی ابر در یک دقت افقی  1/1کیلومتر تخمین میزند .دادههای
بارش چند ماهوارهای  TRMMبر اساس الگوریتمی است که
مشاهدات مایکروویو و مادون قرمز را با هم ترکیب میکند.
تخمینهای مایکروویو خیلی دقیقتر از تخمینهای مادون قرمز
هستند .از طرف دیگر ،نمونهبرداری ماهواره مادون قرمز از نمونهبرداری
مایکروویو دارای فراوانی بیشتری است .هنگام تولید شبکهای از
دادههای  ،TRMMابتدا تخمینهای مایکروویو که دقیقترند
استفادهشده ،سپس خأل تخمینهای مایکروویو با دادههای مادون قرمز
پر میشود .نسخه  1محصوالت بارش چند ماهوارهای  ۳TRMMکه
مورد استفاده در این تحقیق میباشند ،با دقت مکانی 1/12 ×1/12
درجه و زمانی  ۳ساعته درون  21درجه شمالی و  21درجه جنوبی
عرض سرتاسری جغرافیایی در دسترس هستند .برآوردهای بارش
 TMPAبه دو صورت شامل  )1محصول برآورد بارش در نزدیک زمان

 -8روش تحقیق
روش به کار رفته در این تحقیق برای تخمین رواناب حاصل از بارش
در حوضه سد وشمگیر به کمک ترکیب تکنیکهای  GISو  RSو
نرمافزار  HEC-HMSانجام میگیرد .برای این منظور از محصوالت
بارش ماهواره  TRMMو  PERSIANNبرای واسنج 9و
صحتسنجی مدل  HEC-HMSاستفاده شد .مدل اولیه HEC-
 HMSتوسط نسخه  ArcHydro 10.3و نرمافزار  WMS10.1تولید
شده و سپس وارد  HEC-HMSشد و مدل بارش-رواناب برای فاصله
زمانی  2ساله ( )1111-1111توسعه یافت .برای شبیهسازی مناسب
رواناب سعی شد تا بهترین بارش ماهواره که دارای بیشترین همبستگی
با بارشهای اندازهگیری شده در ایستگاههای اندازهگیری میباشد،
انتخاب شود .بر همین اساس بارشهای  TRMMو  PERSIANNبا
بارشهای اندازهگیری شده در  2ایستگاه بارانسنجی مقایسه شد تا
بهترین محصول برای اینکار انتخاب شود .برای شبیهسازی رواناب از
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(سد گرگان) یکی از سدهای اصلی بنا شده بر روی رودخانه گرگان
رود میباشد که دارای حوضهای به وسعت  2149 km2بوده و در
قسمت شرقی حوضه گرگانرود و در فاصله  21کیلومتری شهر گرگان
واقع شده است .هدف اولیه احداث سد ،تنظیم و تقسیم  ۳12میلیون
مترمکعب آب زراعی ساالنه برای آبیاری  12111هکتار اراضی تحت
کشت بوده است.

روش تلفات شماره منحنی ( )SCS-CNدر کنار روش هیدروگراف
واحد  ،SCSو روش تلفات  Deficit and Constantبه همراه
هیدروگراف واحد اشنایدر استفاده شد و بهترین روش از طریق واسنجی
انتخاب گردید .سپس روش انتخابشده برای شبیهسازی رواناب و دبی
حداکثر سیالب بهکار برده شد .شکل  1نمودار گردشی روش کار در
این تحقیق را نشان میدهد.

طول بلندترین رودخانه در حوضه این سد حدود  29کیلومتر بوده و
ارتفاع حوضه از  1تا  1962متر باالی سطح دریا متغیر میباشد .حوضه
سد وشمگیر از نظر آب و هوایی و توپوگرافی غیر یکنواخت بوده و
دارای شیب زیاد میباشد که آن را مستعد فرسایش خاک و سیالب
نموده است.

 -1منطقه موردمطالعه
حوضه رودخانه گرگانرود با آبوهوای غالباً نیمهخشک و مساحت
تقریبی  1۳161 km2در شمال کشور و در جنوب شرقی دریای خزر
قرارگرفته است (شکل  .)1در این حوضه چهار سد با نامهای بوستان،
گلستان ،وشمگیر و نومل در حال بهرهبرداری میباشند .سد وشمگیر
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Fig. 1- The flowchart of the method used in this research to simulate the precipitation-runoff process

شکل  -0نمودار گردشی روش بهكاررفته در اين مطالعه برای شبیهسازی فرآيند بارش-رواناب
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Fig. 2- Voshmgir Dam basin on Gorganrud River

شکل  -8موقعیت حوضه سد وشمگیر بر روی رودخانه گرگان رود

رقومی به قسمتهای کوچکتر که دارای ابعاد یک درجه طولی و یک
درجه عرضی میباشند و اندازه هر پیکسل آن  91متر بود ،تقسیم شدند.

بارش در این حوضه دارای تغییرات شدید مکانی و زمانی بوده و
میانگین ساالنه ارتفاع آن به  6۳4میلیمتر میرسد و از  141میلیمتر
در ایستگاه تیلآباد تا  1191میلیمتر در ایستگاه گالیکش متغیر است
( .)Arabkhedri et al., 2010روند بارش در حوضه وشمگیر نشان
میدهـــد که  %61تمام بارش از ماه ژانویه تا ژوئن رخ میدهد و
دمــای میــانگیـــن ساالنه حدود  11/9درجه سانتیگراد است
( .)Mostafazadeh and Sheikh, 2012بارش در حوضه وشمگیر به
شدت تحت تأثیر توپوگرافی بوده و بیشتر آن در قسمت غربی حوضه
رخ میدهد و از قسمت غرب منطقه تا شرق آن سیر نزولی دارد.

در این مطالعه از بارشهای تخمینی توسط ماهواره  TRMMو
الگــوریتم  PERSIANNبرای توسعه مدل بارش روانــاب در
 HEC-HMSاستفاده شد .دادههای ماهواره  TRMMبهصورت فرمت
 NetCDFو در سه بازه زمانی سه ساعته ،روزانه و ماهانه باقدرت
تفکیک مکانی  12کیلومتر (  ) 25  25و در بازه زمانی ژانویه 1111
تا اکتبر  1111از پایگاه https://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/
 giovanniدانلود شد .اطالعات بارش روزانه ،ماهانه و ساالنه الگوریتم
 PERSIANNنیز از پایگاه  http://chrsdata.eng.uci. edu/در بازه
زمانی ژانویه  1111تا اکتبر  1111دانلود شد .دادههای بارش این
الگوریتم نیز مانند ماهواره  TRMMدارای قدرت تفکیک مکانی 12
کیلومتر (  ) 25  25میباشد که درنتیجه همپوشانی پیکسلهای آن
با منطقه مورد مطالعه مانند  TRMMخواهد بود.

 -2اطالعات مورد استفاده
 -0-2دادههای ماهوارهای

برای استخراج حوضه آبریز سد وشمگیر و همچنین تولید اطالعات
بارش برای شبیهسازی فرآیند رواناب نیاز به اطالعات ماهوارهای
مختلف میباشد که در ادامه شرح داده خواهد شد.

 -8-2اطالعات ايستگاههای اندازهگیری زمینی

برای استخراج خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز از اطالعات
برداشت شده توسط  SRTMاستفاده شد SRTM .با استفاده از روش
اندازهگیری  Radar Interferometryمدل رقومی زمین ( )DEMرا
برای تمام سطح کره زمین فراهم میکند .در طول این مدت SRTM
نقشه ارتفاعی کره زمین را از  61درجه شمالی تا  26درجه جنوبی تهیه
کرد که تقریباً  %91سطح کل زمین را در برمیگیرد .سپس نقشههای
DEM

برای واسنجی و صحتسنجی مدل  ،HEC-HMSاز دادههای ایستگاه
ثبت دبی روزانه در محل سد وشمگیر از ژانویه  1111تا اکتبر 1111
استفاده شده است (شکل  .)1از دبی روزانه ایستگاه هیدرومتری سد
وشمگیر ثبتشده در فاصله  1111تا  1111برای شبیهسازی بارش-
رواناب در حالت پیوسته استفاده شد .حداقل و حداکثر دبی ثبتشده در
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ماهانه بارش ماهوارهای نیاز به پردازش تصاویر بسیار زیادی بود (برای
مثال در مقیاس روزانه میبایست  1111تصویر از هر محصول
ماهوارهای پردازش میشد) .به همین دلیل و برای سهولت انجام
پردازش محصوالت بارش ماهوارهای و تولید ورودیهای مورد نیاز
برای مدل  HEC-HMSاز ابزار  Model Builderنرمافزار ArcGIS
استفاده شد .بدینصورت که به کمک قابلیت Iterate Raster Tool
تمام محصوالت بارش ماهوارهای به کمک پردازش دستهای 9مورد
پردازش قرارگرفته و اطالعات مورد نیاز (میانگین بارش در هر تصویر)
برای ورود به مدل  HEC-HMSاز آنها استخراج شدند.

این ایستگاه بین  1تا  ۳11مترمکعب بر ثانیه میباشد .همانطور که
در شکل  ۳میتوان دید سیالبی با دبی  ۳11مترمکعب در ثانیه در روز
11ام ژانویه سال  1111در این ایستگاه ثبتشده است که از آن برای
شبیهسازی جریان بر پایه رخداد استفاده شد .بارش تخمینی توسط
ماهواره دارای خطا میباشد که از اینرو برای صحتسنجی نتایج آن
باید از اندازهگیریهای صورت گرفته در ایستگاههای هواشناسی
استفاده کرد ( .)Habib et al., 2014برای صحتسنجی نتایج حاصل
از تخمین بارش منطقهای توسط ماهواره  TRMMو ،PERSIANN
از اطالعات بارش روزانه ثبتشده توسط  2ایستگاه هواشناسی موجود
در منطقه در فاصله زمانی ژانویه  1111تا اکتبر  1111استفاده شده
است .موقعیت ایستگاههای هواشناسی در شکل  1و اطالعات آماری
آنها در جدول  1نمایش داده شده است.

 -2-2پیکربندی مدل  HEC-HMSبه كمک ArcHydro10.2
و WMS10.1

اولین گام در ترسیم حوضه آبریز به کمک  ArcHydroنقطه خروجی
محل ایستگاه هیدرومتری سد وشمگیر در نظر گرفته شد .سپس
 ArcHydroاز  DEMحوضه آبریز استفاده کرد .بعد از تعیین محدوده
حوضه ،تعریف زیر حوضهها نیز در این محدوده ضروری میباشد.

 -1-2پیشپردازش محصوالت بارش ماهواره  TRMMو
الگوريتم PERSIANN

در این مطالعه به دلیل شبیهسازی فرآیند روزانه بارش-رواناب در مدل
 HEC-HMSدر بازه زمانی  2ساله و استفاده از دادههای روزانه و
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Fig. 3- The hydrograph of the daily discharge measured at Voshmgir dam station from January 2002 to
October 2007

شکل  -1هیدروگراف روزانه اندازهگیری شده در ايستگاه سد وشمگیر در بازه زمانی ژانويه  8008تا اكتبر 8005
Table 1- The statistical parameters recorded by the weather stations

جدول  -0پارامترهای آماری ايستگاههای هواشناسی
Standard deviation
)(mm
47.11
61.96
44.92
31.47
24.88

Average annual
(mm) rainfall
507.5
762.9
947.5
1199
946

Operational
since
1966
1964
1968
1959
1963

Longitude

Latitude

55.05
55.19
55.22
55.35
55.48

37.13
36.54
37.14
37.01
37.24
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بدین ترتیب حوضه آبریز مذکور به  ۳2زیر حوضه تقسیم شد که
مساحت آنها از  1/11تا  619کیلومترمربع متغیر میباشد .در کنار
مساحت زیر حوضهها  ArcHydroطول هر رودخانه در هر زیر حوضه
و محل تقاطع زیر حوضهها را نیز به کمک  DEMترسیم میکند .با
توجه به محاسبات انجامشده توسط این نرمافزار طول آبراهههای
حوضه از  ۳تا  29کیلومتر متغیر میباشد.

نوع اطالعات دارد )1 .مدل حوضه که شامل پارامترها و اتصال
اطالعات برای اجزاء هیدرولوژیکی میباشد .این اجزا شامل زیر حوضه،
روندیابی آبراههها ،11تقاطع ،مخزن ،1۳منبع ،14زهکش 12و بند
انحرافی 16میباشند )1 .مدل بارش که شامل اطالعات هواشناسی و
اطالعات الزم برای اجرای آنها میباشد )۳ .تعیین کنترل 11که شامل
اطالعات تعیین بازه زمانی شبیهسازی میباشد.

پس از رسم خصوصیات فیزیکی حوضه توسط  ArcHydroاین
اطالعات وارد نرمافزار  WMS10.1شد تا به کمک آن بتوان مدل
اولیه  HEC-HMSرا تولید نمود WMS .قابلیت محاسبه پارامترهای
مدل  ،HEC-HMSرا از روی اطالعات مکانی دارا میباشد،
بهطوریکه بعد از محاسبه این پارامترها میتوان آن را به فرمت HEC-
 HMSذخیره نموده و آن را در  HEC-HMSبرای انجام محاسبات
بعدی باز نمود .همانطور که در شکل  4نشان داده شده است ،مدل
 HEC-HMSتولید شده توسط  WMSدارای  ۳2زیر حوضه19 ،
تقاطع( 11محل اتصال آبراهه) و  11آبراهه 11میباشد.

حــدود  9روش مختــلف بـــرای محاسبه تلفات در

HEC-HMS

قرار داده شده است که بعضی از این روشها برای شبیهسازی پیوسته19

و برخی نیز برای شبیهسازی بر پایه رخداد 19طراحی شدهاند
( )Gumindoga et al., 2014از میان روشها ،دو روش SCS-CN
و  Deficit and Consntatبــرای مطــالعات شبیــهسازی به دلیل
ســادگی و نیــاز بــه پـــارامتـــرهای کمتر ،زیاد استفاده شدهاند
( ;Fotopoulos et al., 2010; Gumindoga et al., 2014
;2014

al.,

et

Kibena

;2014

al.,

et

 .)Pappenberger et al., 2015از سوی دیگر  1روش انتقال در
 HEC-HMSوجود دارد که بعضی از این روشها به دلیل نیاز به
ورودیهای متعدد که غالباً در دسترس نیستند ،سخت و پیچیده هستند
( .)Habib et al., 2014در میان این روشها روش هیدروگراف واحد
اشنایدر (Fang et al., 2005; Yilma and Moges, 2007
; )Hunukumbura et al., 2008بهطور موفقی برای شبیهسازی
جریان رودخانهای در مطالعات مختلفی مورد استفاده قرار گرفتهاند.

 -0-2كاربرد HEC-HMS

مدل  HEC-HMSروشهای متنوعی را برای شبیهسازی فرآیند
بارش-رواناب مهیا ساخته که محاسبات از جهت باالدست به
پاییندست انجام میگیرد .اجرای مدل  HEC-HMSنیاز به تعیین سه

Fig. 4- A schematic of the HEC-HMS model with sub-basins and reaches developed in WMS10.1

شکل  -2شمايی از مدل

Habib

 HEC-HMSتوسعهيافته با زير حوضهها و آبراهههای آن توسط WMS10.1
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دیگر ضریب پرکاربرد مورد استفاده در آمار ضریب تعیین میباشد که
از معادله ( )1قابل محاسبه است:

بنابراین این مطالعه با استفاده از دو روش تلفات شماره منحنــی
( )SCS-CNدر کنار روش هیدروگراف واحد  ،SCSو روش تلفات
 Deficit and Consntatبه همراه هیدروگراف واحد اشنایدر استفاده
کرد.

2

()1

در ایــن مطالعه در حالت پیوسته مــدل بـارش-رواناب در حوضه
مورد مطالعه واسنجی شد ( .)Habib et al., 2014از بــازه اول
( )1114-1111برای فرآیند واسنجی و از بازه دوم ()1111-1112
برای صحتسنجی مدل استفاده شد .اطالعات روزانه بارش در فاصله
ســه ساله ( )1114-1111و دبی اندازهگیری شده در این فاصله
بـــرای شبیـــهسازی وارد مدل شد و مدل با دو روش  SCSو
 Deficit and Constantدر گامهای زمانی یکروزه اجرا و واسنجی
شد تا بتوان مدل مناسب را جهت مطالعه فرآیند بارش-رواناب حوضه
انتخاب نمود .مدل انتخاب شده برای شبیهسازی سیالب رخداده در
روز 11ام ژانویه سال  1111با دبی  ۳11مترمکعب در ثانیه در حالت بر
پایه رخداد استفاده شد .برای اجرای مدل بارش-رواناب از بارش
ماهوارهای استفاده شد که بر اساس معیارهای  MBE ،RMSEو
 MAEبیشترین همبستگی را با بارشهای اندازهگیری شده داشت.

()1

× 100

) )∑(Q sim (t) − Q obs (t
)∑ Q obs (t

= RVE

که در این معادله ) Qobs(tدبی مشاهده شده در زمان  tو ) Qsim(tدبی
شبیهسازیشده در زمان  tمیباشد RVE .از ∞ -تا ∞ +متغیر میباشد.
شبیهسازی مدل زمانی خوب است که  RVEدر محدوده  %-2تا %+2
قرار گیرد ،درحالیکه مقادیر بین  %-11تا  %-2و  %2تا %11
نشاندهنده شبیهسازی قابلقبول با توجه به خطای حجمی میباشد.
 -0نتايج و بحث

چگونگی اجرای مدل در این مطالعه برای شبیهسازی دبی روزانه و
ماهانه به کمک دبی مشاهدهشده ارزیابی شد .سه شاخص آماری
راندمان نش-ساتکلیف ،)NSE( 11ضریب تعیین )R2( 11و خطای
حجــمی نسبـــی )RVE( 11برای این ارزیــابی استفاده شد
(.)Fotopoulos et al., 2010
الف) راندمان نش-ساتکلیف
این ضریب بهصورت معادله ( )1محاسبه میشود:
̅ sim )2
∑(Q obs − Q

2

()۳

 -8-0-2ارزيابی مدلها

2

2

̅ obs ) ∑ (Qsim − Q
) ̅ sim
∑ (Qobs (t) − Q
)(t
)(t

که در این معادله  Qobsو  Qsimدبی مشاهده شده و شبیهسازی شده،
Qو ̅ sim
̅ obs
 Qمیانگین دبی مشاهدهشده و محاسبه شده میباشند.
ضریب تعیین از  1تا  1متغیر است و مقادیر باالتر نشاندهنده برازش
بهتر خط رگرسیون میان دبی شبیهسازیشده و مشاهده شده میباشد.
وقتی دبی شبیهسازی شده و مشاهده شده کامالً منطبق بر هم باشند
مقدار  1به دست خواهد آمد.
ج) خطای حجمی نسبی
خطای حجمی نسبی از معادله زیر به دست آید ( Fotopoulos et al.,
:)2010

 -0-0-2واسنجی مدل

) )∑ (Q obs(t) − Q sim (t

̅ obs ) ∑(Qsim − Q
)) ̅ sim
(∑(Qobs (t) − Q
)(t
)(t

= R2

 -0-0صحتسنجی بارش ماهوارهای

برای استفاده از بارشهای ماهوارهای در مدل  HEC-HMSابتدا نیاز
است تا صحت بارش تخمینی توسط ماهواره به کمک اندازهگیریهای
زمینی بررسی شود .ازاینرو از اطالعات روزانه بارش اندازهگیری شده
در  2ایستگاه موجود در سطح منطقه برای صحتسنجی بارش روزانه
 TRMMو  PERSIANNاستفاده شد .مطابق با نتایج صحتسنجی
ارائه شده در جدول  ،1مشاهده میشود که هیچکدام از دو بارش
ماهوارهای در مقیاس روزانه عملکرد مناسبی را با توجه به مقادیر
 MAE ،MBE ،RMSEو  R2از خود نشان نمیدهند .این نتیجه
مشابه نتایج بهدست آمده توسط ) Li et al. (2012میباشد که در
مطالعه خود در مقیاس روزانه به همبستگی باالیی میان بارش
 TRMMو بارش اندازهگیری شده دست نیافتند و نتایج آنها نشان
داد که در مقیاس ماهانه  TRMMدارای عملکرد بهتری نسبت به
مقیاس روزانه با بارش اندازهگیری شده نشان میدهد .نتایج
بهدستآمده توسط ) Arias-Hidalgo et al. (2012نیز این امر را
تأیید میکند که مقیاس ماهانه در مورد مقیاس روزانه همبستگی
بهتری را با دادههای بارش اندازهگیری شده دارد .همانطور که در

NSE = 1 −

که در این معادله  NSEراندمان نش-ساتکلیف̅ obs(t) ،
 Qدبی
مشاهدهشده در زمان ̅ sim ،t
 Qدبی شبیهسازیشده در زمان  tو
)(t
̅ obs
 Qمیانگین دبی مشاهدهشده میباشد (Nash &Sutcliffe,
) .1970مقادیر ضریب  NSEاز ∞ -تا  1متغیر میباشد .با افزایش
دقت مدل این مقدار افزایشیافته و در حالت ایدهآل زمانی که دبی
شبیهسازی شده و دبی مشاهده شده کامالً با هم تطابق داشته باشند
به عدد  1میرسد (.(Bhattarai, 2013
ب) ضریب تعیین ()R2
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تعدیل مقدار  CNتا جایی ادامه پیدا نمود تا مقادیر پارامترهای ذکرشده
در حد مطلوب خود قرار گیرند .جدول  ۳مقدار پارامترهای آماری
بهدست آمده را برای مقادیر مختلف  CNنشان میدهد .مقادیر
پارامترهای آماری در اجرای مدل با  CNوزنی بهدست آمده از نقشه
 CNنشان داد که مدل نتیجه مطلوبی را با  CNوزنی نخواهد داشت.
مطابق جدول  1هرچه مقدار  CNکاهش مییابد مقدار پارامترهای
آماری بهبود یافته تا اینکه بهترین نتیجه در  CN=41با مقادیر ،NSE
 R2و  RVEبه ترتیب  1/۳6۳ ،1/112و  -1/621به دست آمد .در
 CN=00نیز نتایج مانند نتایج CNهای با مقادیر باال مطلوب نبود.
نتایج بهدست آمده توسط روش  CNمطابقت زیادی با نتایج بهدست
آمده توســط ( Najim (2012دارد که در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند که  CNوزنی یک مقدار اولیه بوده و مدل در همه موارد نتیجه
مطلوبی را با مقادیر آن در شبیهسازی رواناب نشان نخواهد داد.

جدول  1میتوان دید  TRMMبا مقادیر میانگین  MBE ،MAEو
 R2به ترتیب برابر با  1/11 ،1/4۳و  1/126دقت بیشتری را نسبت به
 PERSIANNدر تخمین بارش از خود نشان میدهدPERSIANN .
فقط در مقادیر  RMSEدقت بهتری را نسبت به  TRMMدارا
میباشد .در مقایسه ایستگاهی بهترین مقادیر  MBE ،MAEو  R2در
ایستگاه اراز کوسه ،مینودشت و جنگل گلستان در بارش  TRMMرخ
میدهد و بهترین مقدار  RMSEنیز در ایستگاه اراز کوسه و در بارش
 PERSIANNاتفاق میافتد.
مقادیر مثبت پارامتر  MBEنشان میدهد که هر دو محصول تمایل به
تخمین کمتر از حد بارش در منطقه دارند که این میزان برای TRMM
کمتر از  PERISANNاست .مقایسه دو محصول بارش ماهوارهای
نشان میدهد بهطورکلی  TRMMدقت بهتری را نسبت به
 PERSIANNدر تخمین بارش از خود نشان میدهد .ازاینرو در ادامه
مطالعه و برای شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب از بارشهای روزانه
 TRMMدر مدل  HEC-HMSاستفاده شد.

از نتایج بهدستآمده (جدول  )۳میتوان نتیجه گرفت که استفاده از
جداول استاندارد  SCSمنجر به ایجاد خطاهای باال در تخمینهای
رواناب میشود .قبل از کاربرد روش استاندارد  SCSمیبایست مناسب
بودن آن مورد بررسی قرارگرفته یا توسط روشی که مقادیر  CNرا از
اطالعات رواناب محلی استخراج میکند ،جایگزین شود
( Senay and Verdin (2004) .)Muzik,1993بیان کردند که
استفاده از روش  SCSدر حوضههای بزرگ هنگامیکه هدررفتهای
طبیعی در نظر گرفته نمیشوند ،ممکن است باعث تخمین بیش از حد
رواناب شود.

 -8-0واسنجی مدل
 -0-8-0روش تلفات  SCS-CNو روش هیدروگراف واحد
SCS

مطابق شکل  2از روش شماره منحنی ( )CNبرای تخمین رواناب
حوضه مورد استفاده قرار گرفت .مقادیر  CNبر اساس نقشه کاربری
اراضی پهنهبندی و برای هر منطقهای اعمال گردید .مقادیر باالی CN
نشاندهنده رواناب بیشتر بوده و  CNبرابر با  111یعنی تمام بارش
تبدیل به رواناب میشود .مقدار  CNحتی برای سطوح نفوذ ناپذیر از
مقدار  99تجاوز نمیکند ،ازاینرو مقدار کمی از بارش توسط سطح
نگهداشته میشود (.)Hunukumbura et al., 2008

 -8-8-0روش تلفات  Deficit and Constantو روش
هیدروگراف واحد اشنايدر

به دلیل وجود عدم قطعیت درروش  SCSروش تلفات
 constantبا روش هیدروگراف واحد اشنایدر مورداستفاده قرار گرفت.
این روش به مقادیر تلفات اولیه ( ،)mmذخیره حداکثر ،)mm( 1۳نرخ
ثابت )mm/h( 14و نفوذناپذیری )%( 12نیازمند میباشد.
Deficit and

فرآیند واسنجی در بازه زمانی  1111تا  1114و با تعدیل نمودن مقدار
 CNادامه پیدا کرد .مدل ابتدا با مقدار اولیه  CNوزنی اجرا شده و
مقادیر پارامترهای آماری  R2 ،NSEو  RVEمحاسبه شدند .فرآیند

Table 2- A statistical comparison of precipitation estimated by TRMM and PERSIANN in the five stations
over the study area

جدول  -8مقايسه آماری بارش اندازهگیری شده با بارش  TRMMو  PERSIANNدر پنج ايستگاه موجود در منطقه
TRMM
RMSE
4.79
4.79
4.66
4.45
4.7
4.76

MAE
1.59
1.67
2.38
3.39
3.16
2.43

MBE
-0.85
-0.74
0.32
1.90
1.13
1.11

PERSIANN
R2
0.055
0.044
0.049
0.062
0.072
0.056

RMSE
3.67
4.34
4.22
4.26
4.16
4.13

MAE
3.05
3.63
3.53
3.59
3.49
3.45

MBE
2.62
3.22
3.14
3.17
3.07
3.04

Station Name
R2
0.023
0.018
0.017
0.015
0.026
0.019
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Araz kooseh
Gheshlagh
Minoodasht
Naraab
Jangal Golestan
Mean

Table 3- The values of the NSE, R2, and RVE
statistical parameters for different CN values in the
)calibration phase (2002 to 2004

روش از سعی و خطا و تغییر اعداد با گام  1/1و اجرا کردن مدل تا
رسیدن به بهترین حالت پارامترهای نش-ساتکلیف و  PVEاستفاده
کردیم .شایان به ذکر است حدود  11سعی و خطا انجام شد.
ازآنجاییکه روش تلفات  Deficit and Constantدر کنار روش
هیدروگراف واحد اشنایدر دارای نتایج بهتری نسبت به بهترین حالت
روش  )CN=41( SCSمیباشد در مراحل بعدی از این روش برای
شبیهسازی فرآیند بارش-رواناب و همچنین تخمین دبی حداکثر
سیالب استفاده شد.

جدول  -1مقدار پارامترهای آماری  R2 ،NSEو  RVEبرای
مقادير مختلف  CNدر مرحله واسنجی ()8008-8002
NSE
-0.082
-0.004
0.057
0.112
0.158
0.191
0.205

RVE
-0.385
-0.427
-0.465
-0.507
-0.551
-0.598
-0.650

R2
0.310
0.328
0.336
0.344
0.351
0.358
0.363

CN
71
65
60
55
50
45
40

-0.038

-0.893

0.316

20

 -1-0صحتسنجی مدل

در این مرحله برای صحتسنجی نتایج حاصل از روش
 Constantبرای شبیهسازی بارش-رواناب در سطح حوضه در مرحله
واسنجی ( )1114-1111از اطالعات دبی روزانه مشاهدهشده در فاصله
مهرومومهای  1112تا  1111استفاده شد .نمودار  6دبی مشاهده شده
و محاسبه شده توسط مدل را در مهر و مومهای  1116 ،1112و 1111
نشان میدهد.
Deficit and

روش هیدروگراف واحد اشنایدر نیز به تأخیر استاندارد( 16ساعت) و
ضریب حداکثر 11نیاز دارد .مدل ابتدا با مقادیر پارامترهای محاسبه شده
توسط خود مدل اجرا شد و مقادیر پارامترهای آماری  R2 ،NSEو
 RVEبرای بررسی دقت آن محاسبه شدند .برای رسیدن به بهترین
نتایج که همراه با مقادیر مناسب پارامترهای آماری میباشد،
پارامترهای روش  Deficit and Constantشامل تلفات اولیه ،ذخیره
حداکثر و نرخ ثابت و پارامتر ضریب حداکثر روش اشنایدر تغییر یافتند.

نتایج حاصل از صحتسنجی با مقادیر  R2 ،NSEو  RVEبه ترتیب
 1/611 ،1/611و  -1/۳19نشان میدهد که در مرحله صحتسنجی
مدل نتایج بهتری را نسبت به مرحله واسنجی نشان میدهد .نتایج دبی
محاسبه شده در مرحله صحتسنجی به دلیل داشتن الگوی یکسان با
دبی مشاهده شده نتایج بهدست آمده از واسنجی را تأیید میکند.

حالت (R2 ،NSE

جدول  4مقادیر پارامترهای ذکر شده را در بهترین
و  RVEبه ترتیب  )-1/146 ،1/491 ،1/41۳نشان میدهد .ما در این

(ب)

(الف)

Fig. 5- A) The land use map produced by the Landsat ETM+ satellite, and B) CN map

شکل  -0الف) نقشه كاربری اراضی استخراج شده از ماهواره  Landsat ETM+و ب) نقشه شماره منحنی
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Table 4- The parameters of the deficit and constant loss method and Snyder's unit hydrograph method for
the best values of NSE, R2, and RVE in the calibration period (2002-2004)

،NSE  و روش هیدروگراف واحد اشنايدر در بهترين مقادير پارامترهایDeficit and Constant  پارامترهای روش تلفات-2 جدول
)8008-8002(  در مرحله واسنجیRVE  وR2
Standard Lag
(hour)
5.94

a) 2005

Snyder hydrograph
Peaking
Constant Rate
Coefficient
(mm/h)
0.48
0

Deficit and Constant
Maximum Storage
Initial loss
(mm)
(mm)
25
20

Simulated flow _____ Observed flow _____

160

Discharge (m3/s)

140
120
100
80

60
40
20
0

b) 2006

Simulated flow _____ Observed flow _____

c) 2007

Simulated flow _____ Observed flow _____

Discharge (m3/s)

300
250
200
150
100

50
0

Discharge (m3/s)

350
300
250
200
150
100
50

0
Jan-07 Feb-07 Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Aug-07 Sep-07
Fig. 6- The observed and calculated daily flow rates: a) year 2005, b) year 2006, and c) year 2007
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مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که در مقیاس ماهانه دبی
شبیهسازی شده نتایج بهتری را در مقایسه با دبی شبیهسازی شده
روزانه نشان میدهد.

) Fang et al. (2005بیان نمود که درروش اشنایدر فرض میشود که
زمان تأخیر برای یک حوضه خاص ثابت میباشد و تحت تأثیر تغییر
در شدت بارش نمیباشد Hunukumbura et al. (2008) .از روش
هیدروگراف واحد اشنایدر بهعنوان روش انتقال برای تخمین رواناب در
حوضه کوتماله 19استفاده کرد و نتیجه گرفت که با وجود تخمینهای
منطقی جریان مدل قادر به تخمین دقیق جریان در مقابل تغییرات
کاربری اراضی در این حوضه نخواهد بود.

 -2-0شبیهسازی سیالب بر پايه رخداد

در این بخش از مطالعه سعی شد تا توانایی کاربرد مدل را برای تخمین
سیالب مشخص مورد بررسی قرارداد .برای این منظور از سیالب رخ
داده در روز  11ام ژانویه سال  1111بهعنوان دبی مشاهدهای
استفادهشده و توانایی مدل در تخمین مقدار دبی حداکثر و زمان آن در
مقایسه با دبی مشاهده شده مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این کار
شبیهسازی جریان عالوه بر گامهای زمانی یکروزه در گامهای زمانی
 ۳ساعته نیز انجام شد تا بتوان سیالب را با دقت بیشتری تخمین زد.
شکل  9مقایسه میان دبی سیالب مشاهده شده و محاسبه شده در
بازههای زمانی یکروزه و  ۳ساعته را توسط بارش روزانه و  ۳ساعته
 TRMMنشان میدهد .همانطور که در این شکل دیده میشود در
حالت شبیهسازی  ۳ساعته مدل دبی سیالب را بهتر از حالت روزانه
تخمین میزند ،بهطوریکه در حالت  ۳ساعته دبی سیالب با  1روز
تأخیر نسبت به دبی مشاهده شده در  19ام ژانویه  1111رخ میدهد
درحالیکه در حالت روزانه دبی سیالب با  ۳روز تأخیر نسبت به دبی
مشاهده شده در  ۳1ام ژانویه  1111رخ میدهد .نتایج مقایسه عددی
نشان داده شده در جدول  2بیانگر این مطلب میباشد که در حالت
شبیهسازی  ۳ساعته دبی سیالب بسیار نزدیک به دبی مشاهده شده
میباشد ،درحالیکه هر دو شبیهسازی تمایل به تخمین کمتر از حد
دبی دارند.

) Yilma and Moges (2007از مدل  HEC-HMSبرای شبیهسازی
رواناب کوتاهمدت و بلندمدت حوضه رودخانه نیل در اتیوپی استفاده
کرد .روش هیدروگراف واحد اشنایدر و جریان پایه بهترین مدل برای
تخمین سیالب کوتاهمدت شناخته شدند .مطابق با معیاری همسان
روش  Deficit and Constantو هیدروگراف واحد اشنایدر برای
شبیهسازی سیالب نتایج مطلوبی را برای شبیهسازی طوالنیمدت
حاصل نمودند Kalita (2008) .نیز از مدل  HEC-HMSبرای
تخمین سیالب در جنوب  Brahmaputraبه کمک روش هیدروگراف
واحد اشنایدر استفاده کرد.
شکل  1مقایسه دبی ماهانه مشاهدهشده و شبیهسازی شده توسط مدل
را در فرآیند صحتسنجی ( )1111-1112نشان میدهد .مطابــق این
شکل میتوان مشاهده کرد که در مقیاس ماهانه دبی شبیهسازی شده
نسبت به حالت روزانه مطابقت بهتری با دبی اندازهگیری شده نشان
میدهد .بهطوریکه مقدار  NSEاز  1/611به  R2 ،/664از  1/611به
 1/91۳و  PVEاز  -1/۳19به  -1/۳11ارتقا مییابند .این نتایج
مطابــق نتایج بهدست آمده توسط ( ;Fotopoulos et al., 2010
 )Gumindoga et al., 2014; Habib et al., 2014میباشد که در
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Fig. 7- The observed and calculated monthly flow rates recorded from 2005 to 2007
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اشنایدر با مقادیر  R2 ،NSEو  RVEبه ترتیب  1/491 ،1/41۳و
 -1/146دارای نتایج بهتری نسبت به بهترین حالت روش SCS
( )CN=00با مقادیر R2 ،و  RVEبه ترتیب  1/۳6۳ ،1/112و 1/621
میباشد.

در این مطالعه از مدل  HEC-HMS 4.1برای شبیهسازی رواناب و
تخمین دبی سیالب در حوضه سد وشمگیر استفاده شد .اطالعات
هیدرومتئورولوژیکی از منابع مختلف شامل مقادیر اندازهگیری شده و
پیشبینی شده توسط ماهواره به دست آمدند .درهرحال اطالعات
اندازهگیری شده بارش در منطقه بسیار محدود بوده و برای غلبه بر این
محدودیت در این مطالعه از تخمینهای بارش ماهوارهای استفاده شد.
برای این منظور از محصوالت بارش ماهواره  TRMMو
 PERSIANNبرای واسنجی و صحتسنجی مدل HEC-HMS
استفاده شد .مدل اولیه  HEC-HMSتوسط نسخه ArcHydro 10.3
و نرمافزار  WMS10.1تولید شده و سپس وارد  HEC-HMSشد و
مدل بارش-رواناب برای فاصله زمانی  2ساله ( )1111-1111توسعه
یافت .برای شبیهسازی مناسب رواناب سعی شد تا بهترین بارش
ماهواره که دارای بیشترین همبستگی با بارشهای اندازهگیری شده
در ایستگاههای اندازهگیری میباشد ،انتخاب شود .بر همین اساس
بارشهای  TRMMو  PERSIANNبا بارشهای اندازهگیری شده
در  2ایستگاه بارانسنجی مقایسه شد و نتایج نشان داد که TRMM
با مقادیر میانگین  MBE ،MAEو  R2به ترتیب برابر با 1/11 ،1/4۳
و  1/126دقت بیشتری را نسبت به  PERSIANNدر تخمین بارش
از خود نشان میدهد .ازاینرو از بارشهای روزانه این ماهواره برای
شبیهسازی بارش-رواناب در مدل  HEC-HMSاستفاده شد .برای
شبیهسازی رواناب از روش تلفات شماره منحنی ( )SCS-CNدر کنار
روش هیدروگراف واحد  ،SCSو روش تلفات Deficit and Constant
به همراه هیدروگراف واحد اشنایدر استفاده شد .برای انتخاب بهترین
روش تلفات و انتقال ابتدا عمل واسنجی دو روش ذکر شده در فاصله
زمانی سالهای  1111تا  1114صورت گرفت و نتایج نشان داد که
روش تلفات  Deficit and Constantدر کنار روش هیدروگراف واحد

ازاینرو در ادامه محاسبات و برای شبیهسازی جریان پیوسته رودخانه
و تخمین دبی حداکثر سیالب از روش  Deficit and Constantو
هیدروگراف واحد اشنایدر استفاده شد .نتایج صحتسنجی روش
 Deficit and Constantدر حالت پیوسته و در فاصله سالهای 1112
تا  1111نشان داد که در مرحله صحتسنجی مدل نتایج بهتری را
نسبت به مرحله واسنجی نشان میدهد و نتایج دبی محاسبه شده در
مرحله صحتسنجی به دلیل داشتن الگوی یکسان با دبی مشاهده
شده نتایج بهدست آمده از واسنجی را تأیید میکند .شبیهسازی دبی
ماهانه توسط مدل نشان داد که در مقیاس ماهانه دبی شبیهسازیشده
نسبت به حالت روزانه مطابقت بهتری با دبی اندازهگیری شده نشان
میدهد ،بهطوریکه مقدار  NSEاز  1/611به  R2 ،1/664از  1/611به
 1/91۳و  PVEاز  1/۳19به  -1/۳11ارتقا مییابند.
نتایج حاصل از شبیهسازی سیالب رخداده در روز  11ام ژانویه سال
 1111به کمک بارشهای روزانه و  ۳ساعته  TRMMنشان داد که
در حالت شبیهسازی  ۳ساعته مدل دبی سیالب را بهتر از حالت روزانه
تخمین میزند ،بهطوریکه در حالت  ۳ساعته دبی سیالب با  1روز
تأخیر و اختالف  14/4مترمکعب در ثانیه نسبت به دبی مشاهده شده
در 19ام ژانویه  1111رخ میدهد درحالیکه در حالت روزانه دبی
سیالب با  ۳روز تأخیر و اختالف  111/1مترمکعب در ثانیه نسبت به
دبی مشاهده شده در ۳1ام ژانویه  1111رخ میدهد.
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Fig. 8- The results of simulating the flow rate on January 27, 2007 with one-day and 3-hour time steps
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Table 5- The numerical comparison of the flow rate simulated for one one-day and one three-hour period
using TRMM precipitation data
TRMM

 مقايسه عددی دبی شبیهسازیشده در بازه زمانی يکروزه و سه ساعته به كمک بارشهای-0 جدول

Year

Dataset

2007

Daily observed
Daily simulated
3-hourly simulated

Date of
Peak
27 Jan
30 Jan
28 Jan

Hour
of Peak
21
0
15

Difference
in time(hrs)
+51
+18

17- Control Specifications
18- Continuous
19- Events Based
20- Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE)
21- Coefficient of Determination (R2)
22- Percent Volume Error (PVE)
23- Maximum Storage
24- Constant Rate
25- Imperviousness
26- Standard Lag
27- Peaking Coefficient
28- Kotmale

Discharge
(m3/s)
310.0
188.8
295.6

Difference in
Discharge (m3/s)
-121.2
-14.4

 نتیجهگیری-0
مقایسه دو محصول بارش ماهوارهای در حوضه سد وشمگیر با
 درTRMM ایستگاههای بارانسنجی زمینی نشان داد که ماهواره
 موفقتر ازR2  وMAE ،MBE ،RMSE تحلیلها در شاخصهای
 در هر دو ماهواره تجمع بارش در. عمل نمودPERSIANN ماهواره
 مدل صحتسنجی و واسنجی.قسمت شمالی حوضه اتفاق افتاد
 میتواند بهعنوان مدلی قابلاعتماد در منطقه سدHEC-HMS 4.1
 در مقایسهDeficit and Constant  مدل تلفات.وشمگیر استفاده شود
 در مقابلSnyder HU  مدل انتقال. بهتر عمل نمودSCS-CN با مدل
 مدل انتقال هیدروگراف. کارآمدتر مشاهده شدSCS HU مدل انتقال
واحد اشنایدر به همراه روش تلفات نفوذ ثابت مدلی قابلاعتمادی برای
 در مدلهای پیوسته مدلهایی.حوضه سد وشمگیر پیشنهاد میگردد
با دورههای طوالنیتر بهتر عمل نمود برای مثال مدل ماهانه دارای
 به1/61  ازR2 برتری عملکرد نسبت به مدل روزانه بوده و مقدار
 در مدلسازی بر پایه رخداد مدل با دوره کوتاهتر. افزایش یافت1/91۳
پاسخ بهتری را از خود نشان داد یعنی در حالت سه ساعته برای سیالب
.مورد مطالعه نتایج بهتری در مقابل حالت روزانه استنتاج شد
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