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 مندبرداري از منابع آبی موجود، نیازاي قابل اطمینان براي بهرهمنابع آب و دستیابی به برنامهبهینه مدیریت 
پیشبینی  در پارامترهاترین یکی از اصلیورودي به سد ؛ رواناب باشدحجم آب قابل دسترس میمنطقی از بینی پیش

- ور براورد رواناب توسعه داده شدهبه منظرواناب بسیاري  -هاي بارش مدلتاکنون باشد. می در دسترس حجم آب

بلند مدت بارندگی در  هاينیازمند در اختیار داشتن پیشبینیعالوه بر پارامترهاي ورودي متعدد  هااین مدلاما اند، 
ر از یک هفته هاي بیشتشبینی شده بارش براي دورههاي پیکه به دلیل دقت بسیار پایین دادهباشند حوضه سد می

  .ها با عدم اطمینیان باالیی همراه استاستفاده از این مدل
یک مدل ساده  ،ه منظور پیشبینی کوتاه مدت و بلند مدت رواناب ورودي به سد سفید روددر این پژوهش ب

هاي ورودي به مدل، دادهعه داده شد. هیدرولوژیکی که بر پایه آزمون هاي روندیابی و فرکانس می باشد توس
هاي خروجی از مدل، رواناب ورودي به سد در هاي اول هر سال آبی و دادهاي به سد در ماهرواناب ورودي مشاهده

بینی با دو روش فرکانس و روندیابی و به دوصورت پیش بینیباشد. این پیشمیماه هاي بعدي تا پایان سال آبی 
کوتاه مدت  هايبینیدت صورت گرفته است. نتایج حاکی از آن است که مدل در پیشکوتاه مدت و بلند م

تري را ارائه داده نتایج مطلوب  R^2=0/63با  بلند مدت، هايبینیودر پیشهمبستگی پایینی با داده هاي مشاهداتی دارد 
اناب ورودي به مدل به دو روبینی، عملکرد بهتري را داشته است. از طرف دیگر، روش فرکانس، در پیش است.

  .را در بر داشتند هاي شش ماهه نتایج بهتريکه داده صورت چهار ماهه و شش ماهه بوده است،
  

  نرم افزار،پیشبینی، روندیابی، فرکانس، روانابکلید واژه ها: 
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  1    رواناب و پیش بینی جریان ورودي به سد سفید رود - مدلسازي بارش

 

  فصل اول: کلیات

Ĥ-Ĥ - ǴǭƴǢǭ  

که قرارداد آن است سفید رود مربوط به مطالعات پیش بینی جریان ورودي به مخزن سد گزارش حاضر 

طرح پژوهشی  دانشگاه گیالن در قالب یک(کارفرما) و استان گیالن بین شرکت سهامی آب منطقه اي 

در پیش بینی پردازشهاي پارامترهاي موثر مطالعات گزارش حاضر مربوط به نتایج  منعقد گردیده است.

آورد ساالنه جریان، شاخص هاي اقلیمی جهانی استاندارد و تاثیر آن بر آورد داده هاي شامل جریان 

ت جغرافیایی ضمن معرفی موقعیدر این گزارش است.  هاي سفید رود و شاهرودرودخانه ماهانه و ساالنه 

  گیرد. ث و بررسی قرار میمتدولوژي انجام تحقیق و نتایج بدست آمده مورد بحو تشریح محدوده طرح، 

از احداث سفید رود که نقش مهمی درتامین آب کشاورزي استان گیالن و دشت سفید رود دارد نزدیک 

نطقه، مخصوصا تامین آب کشاورزي جلگه دهه می گذرد.اهمیت و جایگاه این سد در منابع آب م 4به 

هاي آبی و افزایش مصرف آب در حوضه باالدست این سد به هایی را از احداث سازهگیالن، نگرانی

هاي باالدستی پیش بینی و وجود آورده است. هر چند که در طراحی اولیه، احتمال احداث بعضی از سازه

جه به پیچیدگی موضوع از یک طرف، کاهش چشمگیر هاي کلی صورت گرفته است، لیکن با توارزیابی

حجم مفید مخزن ناشی از رسوبگذاري از طرف دیگی ایجاد و توسعه ابزارهاي مناسب براي تصمیم 

نماید و از گیري و بهره برداري بهینه از سد را به ویژه در دوره هاي خشک سالی را اجتناب ناپذیر می

یا عدم وجود بسیاري از طرح هاي توسعه شرایط حاکم بر دشت طرف دیگرمیتوان با بررسی تاثیر وجود 

  پائین دست را به گونه اي دقیق تر بررسی نمود.



 2    فصل اول ـ کلیات

وضعیت بارندگی، رواناب و بهره برداري از منابع آب در کل حوضه در مقدار جریان ورودي به سد سفید 

عات پایه منابع و مصارف باشد. از طرف دیگر، مشکالت موجود در تهیه اطالرود تاثیر زیادي دارا می

  آب حوضه آبریز سفید رود، موجب نگرانی از عدم بهره برداري موثر و مفید از مخزن این سد شده است.

با پیشرفتهاي اخیر در مدل سازي و شبیه سازي فرآیندهاي هواشناسی و هیدرولوژي، امکان تعیین دقیق تر 

ایستگاههاي اندازه گیري پارامترهاي هواشناسی و هاي آبریزي که به بارندگی، دما و رواناب در حوضه

باشند نیز فراهم آمده است. بطوریکه در حال حاضر، از نظر عملی و فنی، امکان هیدرولوژي مجهز نمی

آماده سازي سامانه پیش بینی رواناب ورودي به سد سفید رود براي پیش بینی میان مدت (ماهانه ) و بلند 

  باشد.ذیر میمدت (فصلی) رواناب امکان پ

پیش بینی هیدرولوژیکی جریان ورودي به سد سفید رود بر اساس مدلهاي پایه داده اي نظیر مدل هاي 

  فرکانس، روند، آرما و آریما

پیش بینی ماهانه ورودي به مخزن بر اساس تحلیل سریهاي زمانی، شبکه عصبی و همچنین وضعیت 

عمال سناریو هاي مختلف دما و تغییرات آن در موجود بودجه برفی و شرایط هواشناسی بخصوص با ا

  حوضه 

 هاي پیش بینی فصلی و تعیین سناریوي مناسب بهره برداري تحلیل عملکرد مخزن در دوره

  

Ĥ-ĥ - ǭƟƘǖǩƘǎǭ ǫƘƪǱƗ ƟƷǷƸǉ Ƿ ƫƸǍ ƠǾǖǡǸ  

 شهر از تر پایین کمی خزر دریاي کیلومتري 100 و تهران شمالغربی کیلومتري 200 در سفیدرود سد

سفیدرود با  -اوزنحوضه آبریز قزل .است گرفته قرار شاهرود و اوزن قزل رودخانه دو تالقی محل در یلمنج



  3    رواناب و پیش بینی جریان ورودي به سد سفید رود - مدلسازي بارش

 

هاي مهم کشور است که به لحاظ اقتصادي و اجتماعی تأثیرات کیلومترمربع از حوضه 59000مساحت تقریبی 

تهران، قزوین و گیالن دارد  کردستان، همدان، زنجان، آذربایجان شرقی، اردبیل،هاي قابل توجهی بر استان

  ). )1-1((شکل 

 سد در محل که است یافته تشکیل و شاهرود اوزن قزل نام به اصلی ايرودخانه شاخه دو از حوضه این

طور که اشاره شد، با  همان .))1- 1( دهند (شکل  می تشکیل را سفیدرود رودخانه و پیوندند می هم به سفیدرود

اي در منطقه افزایش یافته است. به همین جهت عالوه بر سدهاي ضه رویکرد سازهتوجه به افزایش تقاضا در حو

برداري در حوضه، سدهاي بسیاري در حال مطالعه و یا در دست ساخت قرار دارند. در ادامه در حال بهره

  ها ارائه خواهد شد.اطالعات بیشتري از طرح

  

  
  سفیدرود -اوزنل قز آبریز حوضه درهاي واقع ها و رودخانهموقعیت استان -) 1-1(شکل 

  

 و M3/S 2000 حداکثر دبی با گرفته، سرچشمه آذربایجان و کردستان کوههاي از اوزن قزل شاخه 

 از که باشدمی شاهرود دیگر شاخه و سد دریاچه وارد کیلومتر 500مسافت طی از پس M3/S 4 حداقل

 از پس M3/S 6 حداقل و M3/S 800 ـرحداکثـ دبــی با گرفته سرچشمه طالقان و الموت کوههاي

 با دار، پایه بتنی سدهاي نوع از سفیدرود سد. گردد می سد دریاچه کیلومتر وارد 180 مسافت طی
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 سال از که گردید، اجرا و طراحی ساسر فرانسوي شرکت توسط مکعب متر میلیارد 76/1گنجایش مخزن 

 مورد عمالً گیالن حاصلخیز دشت آبیاري آن تبع به رودخانه سفید رود و طغیانهاي مهار جهت 1341

   .گرفت قرار برداري بهره

 1341 سال در سد از برداري بهره. رسید پایان به 1340 سال در و شد شروع 1335 از سد این ساخت کار

 تولید واحد پنج سفیدرود سد. است متر 425 آن تاج طول و متر 92 رودخانه کف از سد ارتفاع. شد آغاز

 کند می تولید برق مگاوات 87 از بیش مجموع در هک دارد برق

 پایه با ها پایه از یک هر. باشد می متر 14 ها پایه مرکز به مرکز فاصله و تشکیل پایه 30 از سفیدرود بدنه سد

 (Waterstop) آببندي نوار یک و شکل Zمسی نوار یک از متشکل مناسبی آببندي وسایل با مجاور

 مکعب متر میلیارد 2/1 حاضـــر حــال در رسوبات شدن نشین ته مخزن با یفعل حجم. است گردیده متصل

 پایداري کنترل اصولی، نگهداري و برداري بهره با که شده بینی پیش سال 110 سد مفید عمـــر باشد،می

 سفید رودحوضه ) موقعیت 2-1در شکل( .یافت خواهد افزایش مدت این رسوبات بموقع تخلیه و سازه

  شان داده شده است.ندر کشور 
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   سد سفید رودحوضه آبریز ) موقعیت 2-1شکل(

امکان پیش بینی  ،يدرولوژیو ه یهواشناس يندهایفرآ يساز هیو شب يدر مدل ساز ریاخ يشرفتهایپ با

این سد بدون نیاز به داده هاي بهنگام  زیآبر يها¬پارامترهاي هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه

آماده  ،یو فن یعملدر حال حاضر، از نظر  کهیالدست حوضه نیز وجود دارد. بطوربازمینی  يستگاههایا

تشریح روشها و داده هاي . باشدی م ریامکان پذسفید رود به سد  يرواناب ورود ینیب شیسامانه پ يساز

  گزارش حاضر و در ادامه آمده است.بکار رفته براي پیش بینی رواناب در 

Ĥ-Ħ -  ƿǷƷ Ƿ ƳǷƴƭƩ ŮǲĠƛ ǀĠřǯƘĠƸ   

باشد که در واقع کلیه  میورودي به سد سفید رود پیش بینی جریان گزارش حاضر، گزارش تحت عنوان 

ارائه شده است. این این گزارش در پیش بینی هیدرولوژیکی سازي و  افزاري شبیه اقدامات مطالعاتی، نرم

  می باشد: به شرح زیر  فصلهايگزارش شامل 
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  موقعیت طرح شامل اهداف و  کلیات –فصل اول 

رواناب ، پیش بینی  -ژي و مبانی مدلسازي شامل روشهاي مختلف شبیه سازي بارش متدولو –دوم فصل 

  کوتاه مدت و بلندمذت جریان، معرفی نرم افزارهاي موجود و روش شبیه سازي ذوب برف 

اس روشهاي پیش بینی بر اسپیش بینی هاي اقلیمی شامل تشریح شاخصهاي اقلیمی و  –فصل سوم 

  شاخص هاي اقلیمی

  مدل هیدرولوژي شامل روشها و مدلهاي انتخابی در مطالعات حاضر –فصل چهارم فصلی 

راي پیش بینی رواناب ورودي به نتایج شامل نتایج مدلهاي استفاده شده درمطالعات جاري ب –فصل پنجم 

  و نتایج بدست آمده سد
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  افزار هادوم: شبیه سازي هیدرولوژي مبانی، مدلها و نرم فصل 

ĥ-Ĥ - ǴǭƴǢǭ  

تواند رفتارهاي طبیعی  سازي روشی است که در شرایط مناسب با کاربرد توابع ریاضی که می شبیه

است که صحت بدیهی گیرد.  هیدرولوژیکی یک حوضه را ارزیابی و برآورد نماید، مورد استفاده قرار می

تعداد روابطی که در مدل مورد سازي هیدرولوژیکی به فرضیات مدل و  هاي شبیه و دقت عمل در مدل

  هاي با تقریب متفاوت وجود دارد. گیرد بستگی داشته و لذا امکان تهیه مدل استفاده قرر می

سازي هیدرولوژیکی در حالتی که کلیه فرآیندهاي حاکم بر سیکل هیدرولوژي را در بر بگیرد و  شبیه

ترین نتایج را به دنبال  ترین و صحیح دقیق چنین با وجود آمارهاي مورد نیاز براي کالیبراسیون مدل، هم

سازي هیدرولوژیکی، در صورت کفایت تعداد پارامترهاي آزاد، تقریباً کلیه  خواهد داشت. در شبیه

توان آنچنان با شرایط یک حوضه تطبیق داد که بتواند با دقت بسیار خوبی شرایط  ها را می مدل

سازي براي  هاي شبیه ممکن است توسعه کاربرد مدل بینی نماید. هرچند هیدرولوژیکی حوضه را پیش

اي دیگر،  هاي تاریخی و یا انتقال پارامترهاي مدل به حوضه خارج از دامنه کالیبراسیون و محدوده داده

سازي  هاي شبیه نتایج چندان دقیقی را به دنبال نداشته باشد. در واقع الزمه کسب دقت در مدل

سازي  هاي شبیه ع بینانه رفتارهاي هیدرولوژیکی حوضه است. مدلهیدرولوژیکی، بیان و تشریح واق

هاي مختلف  هیدرولوژیکی داراي انواع مختلف و متنوعی هستند که هر کدام باتوجه به نیازها و دیدگاه

توان به شرح زیر  سازي هیدرولوژیکی را می هاي شبیه اند. مهمترین زمینه کاربرد مدل تهیه و توسعه یافته

   برشمرد:

 رواناب  –سازي بارش  هاي شبیه مدل  
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 هاي روندیابی جریان رودخانه  مدل  

 هاي نفوذ آب در خاك  مدل  

 سازي آب زیرزمینی  هاي شبیه مدل  

معرفی نرم افزار موجود در این به رواناب  –بارش روشهاي شبیه سازي مبانی و تشریح در ادامه ضمن 

  زمینه پرداخته می شود.

ĥ-ĥ - ŭƹƘƽ ǴĠƜǁ  ƿƷƘƛ- ǷƷƙƘǱƗ  

روش هاي پیش بینی جریان در زمان واقعی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول شامل 

روشهایی است که بصورت مفهومی و بر مبناي قوانین حاکم بر فرایندهاي تشکیل رواناب در حوضه هاي 

ند. دسته دوم روشهایی هستند آبخیز توسعه یافته اندکه میتوان آنها را مدلهاي تبدیل بارش به رواناب نیز خوا

که با استفاده از تکنیک هاي آماري و مفاهیم سري هاي زمانی سعی می کنند بر مبناي وقایع قبلی 

مدلهاي تبدیل بارش به رواناب به لحاظ اینکه ). Kisi, 2005رویدادهاي آتی را پیش بینی نمایند (
ضه را در نظر می گیرد، جوابهاي قاب اعتمادي به فرایندهاي تولید رواناب و به بیان دیگر شرایط واقعی حو

هایی نیز  ). ولی این دسته از روش ها داراي محدودیتKitiandis and Bras, 1980دست می دهد (
هست که از جمله می توان به وابسته بودن آنها به حل معادالت پیچیده ریاضی، تعدد پارامترهاي دخیل در 

الیبراسیون مدل و هزینه بر بودن تهیه اطالعات اولیه مدل اشاره کرد فرایندهاي هیدرولوژیکی، دشواري ک

)Hsu et al., 1995 .( 

رواناب وجود ندارد ولی دقت در انتخاب –در دسته دوم اگرچه محدودیت ها و دشواري هاي مدلهاي بارش 
به پیدایش روش  مدل آماري مناسب و ارزیابی داده هاي مورد استفاده حائز اهمیت بوده و امروزه با توجه

هاي نوین همبستگی نظیر مدل هاي شبکه عصبی مصنوعی، استفاده از روش هاي این دسته مورد توجه 

  زیادي قرار گرفته است. 
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) براي تعدادي از رودخانه هاي امریکا و ترکیه با استفاده از دو روش شبکه عصبی مصنوعی و 2003کیسی (

ساله پیش بینی  4ان رودخانه ها را بصورت روزانه در یک دوره اتورگرسیو (روش هاي آماري) سعی نمود جری

نماید. نتایج نشان داد روش شبکه هاي عصبی مصنوعی نتایج بهتري از روش اتورگرسیو بدست می دهد. در 

) با کاربرد مدل اتورگرسیو براي پیش بینی جریان رودخانه پاچنگ کریک در 1996حالیکه یو و تسینگ (

ده از احتمال افزایش دبی ویژه براي لحاظ نمودن عدم قطعیت در انجام پیش بینی ها دریافتند تایوان، با استفا

با تلفیق مدل هاي احتماالتی می تواند در پیش بینی زمان واقعی  5که نتایج حاصل از مدل اتورگرسیو مرتبه 

رواناب باالتر  -ل هاي بارشسیالب کارائی مطلوبی داشته باشد، آنها معتقد بودند حتی کارایی این روش از مد

  از مدل اتورگرسیو براي پیش بینی جریان استفاده شده است. HEC-4است. قابل ذکر است که در مدل 

ورودي مشخص بارندگی بوده و خروجی مدل رواناب خواهد بود. در این مدل  HEC-HMSدر مدل هاي 
روندیابی سیل در رودخانه وجود دارد و روش هایی براي محاسبات تلفات بارندگی، رواناب، آبدهی پایه و 

  هیدروگراف شبیه سازي شده در حوضه هاي مورد مطالعه استخراج می شود.

هستند، جزو مدل هاي ریاضی محسوب می شوند.  HMSمدل هایی که در دسته برنامه کامپیوتري 

HEC-HMS اب می باشد. مدلی رایانه ایست که داراي روش هاي مختلفی جهت پیش بینی و برآورد روان

از جمله آناه می توان به مدل هاي تک واقعه اي و پیوسته، یکپارچه و توزیعی، مفهومی و تجربی و مدل هاي 

  احتمالی اشاره کرد. 

)، شبیه سازي جریان در رودخانه کر و سوند استان فارس را با استفاده از مدل 1381محمودیان و همکاران (

HEC-HMS د که نتایج حاصل از مدل با مقادیر اندازه گیري شده همبستگی انجام دادند و نشان دادن

را براي تعیین دبی اوج و حجم رواناب در  HEC-HMS) نیز مدل 2003کتول و همکاران (مطلوبی دارد. 

دو حوضه کشاورزي در جنوب شرق ایالت داکوتاي جنوبی به کار بردند. آنها براي محاسبه تلفات در این 

استفاده نمودند. نتایج  SCSو براي تعیین هیدروگراف از روش هیدروگراف واحد  SCSحوضه ها از روش 
نشان داد که مقدار شماره منحنی داراي حساسیت باالیی می باشد، در حالی که مقدار جذب اولیه داراي 

  حساسیت کمتري نسبت به تغییر مقدار تابع هدف دارد.
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یدروگراف خروجی حوضه مطابق با شرایط واقعی می باشد، چون هدف از اجراي مدل تولید ه:کالیبراسیون مدل

لذا باید بتوان تمام پارامترهاي مدل را براي حوضه مورد مطالعه بطور دقیق محاسبه نمود تا نتـایج حاصـل بیشـتر    

به مقادیر واقعی نزدیک باشد. این فرایند را کالیبراسیون یا واسنجی مدل می گویند. عمل واسنجی زمـانی میسـر   
که داده هاي مشاهده اي باران و جریان موجود باشـد. واسـنجی از طریـق داده هـاي هیـدرومتئورولوژیکی      است 

مشاهده اي و براي پارامترهاي مورد نظر، بهترین برازش را از نتایج محاسبه شده رواناب به مقـادیر مشـاهده اي   

ص را تولید می کنـد تـابع هـدف    که بهترین مقدار از هر شاخ HEC-HMSارائه می کند. الگوریتم جستجو در 

نامیده می شود. هدف تمام الگوهاي موجود در واسنجی، یافتن پارامترهاي قابل قبولی است مقدار تـابع هـدف را   

 -بارندگی را بـه دو طریـق مـی تـوان در واسـنجی مـدل بـارش        HEC-HMSبه حداقل برساند. در نرم افزار 
نحنـی تجمعـی بـارش اسـتفاده نمـود. در روش دوم بارنـدگی بـه        رواناب به کار برد. روش اول این است که از م

  صورت مجزا و درهر ساعت به کار گرفته می شود.

مفاهیم و تعاریف: سیکل هیدرولوژي به معنی فرآیند طبیعی ناشی از عمل و ارتباط منطقی عناصـر تشـکیل   

ل ک) سـی 1-2ل (باشـد در شـک   هـاي زمـانی و مکـانی مختلـف مـی      دهنده گردش آب در طبیعت در مقیـاس 

  شود. هیدرولوژي به صورت نمادین دیده می
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  ): سیکل هیدرولوژي1-2شکل (

 

اي تصـادفی در قالـب سـیکل هیـدرولوژي کـه بـه صـورت تـابع          واقعـه  -یکی از اجزاء سیکل هیدرولوژي 

وسیله تابع ورودي در حد فاصـل زمـانی معمـوالً پیوسـته بـه وقـوع        خروجی ناشی از تحرك سیستم عامل به

) 2-2شـکل ( ) در Black Boxجعبـه سـیاه (   پیوندد. فرایند شبیه سازي به روش یکپارچه تحت عنـوان  یم

  نشان داده شده است.  

  

  )Black Box): فرایند شبیه سازي هیدرولوژیکی به صورت جعبه سیاه (2-2شکل (

  در این فرآیند تعاریف به شرح زیر می باشند:  

کـامالً تـابع    ل ممکن یا مورد نظر یـک پدیـده کـه ابعـاد اجـزاء آن     نهایت شک واقعه تصادفی: هر یک از بی

  قوانین تصادفی است.

  و دما تابع ورودي: مقدار، شکل و الگوي توزیع زمانی و مکانی بارش
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  تابع خروجی: روند تغییرات زمانی دبی یا حجم جریان آب در طول وقوع سیالب

و عوامـل   تبدیل تابع ورودي به تابع خروجی اسـت سیستم عامل: محدوده جغرافیایی حوضه آبریز که عامل 

  متعدد فیزیوگرافی، زمین شناسی، پوشش گیاهی و ... را در بر می گیرد.

    پارامترهاي مورد جستجو:

   دبی اوج(QP) - حجم جریان 

  شکل هیدروگراف -زمان وقوع 

ضـه آبریـز) تـابع    رواناب در واقع بررسی فرآینـدي اسـت کـه در آن سیسـتم عامـل (حو      -سازي بارش شبیه

) سـاختار  3-2کنـد. در شـکل (   ) تبدیل مـی رواناب) را به تابع خروجی (هیدروگراف و دما  ورودي (بارش

شـود. عوامـل و شـرایط مختلـف در      ها مشاهده می سازي هیدرولوژي و نحوه کاربرد این مدل هاي شبیه مدل

وجی از طرف دیگر موجـب تفـاوت   فرایند تبدیل از یک طرف، نوع و ساختار اطالعات تابع ورودي و خر

  گردد. رواناب می -سازي بارش هاي شبیه در ساختار مدل
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  سازي هیدرولوژي هاي شبیه ): ساختار مدل3-2شکل (

تـوان   گروه کلی و به شرح زیـر مـی   4رواناب را در  -سازي بارش هاي شبیه طور کلی تفاوت ساختار مدل به

  بررسی نمود.

هـاي بـارش روانـاب را بـه      بر این اساس مدل -رهاي ورودي و نتایج خروجیالف) تفاوت در ماهیت پارامت

  کنند. بندي می تقسیم (Probabilistic)و احتماالتی  (Deterministic)هاي قطعی  دو دسته کلی مدل

روانـاب را بـه دو    -هـاي بـارش   بر ایـن اسـاس مـدل    -ب) تفاوت در ماهیت زمانی نتایج ورودي و خروجی

اي یـا   هـاي تـک واقعـه    و مـدل  (Long scale- Continuse)پیوسته یـا بلنـد مـدت     هاي دسته کلی مدل

  کنند. بندي می تقسیم  (Short scale- Single Event)مدت  کوتاه

رواناب را بـه دو دسـته کلـی     -هاي بارش بر این اساس مدل -سازي حوضه آبریز ج) تفاوت در ساختار شبیه

  کنند.   بندي می تقسیم  (Distributed)وزیعی هاي ت و مدل (Lumped)هاي یکپارچه  مدل

رواناب را بـه سـه گـروه     –هاي بارش  بر این اساس مدل –رواناب  –سازي بارش  د) تفاوت در فرآیند شبیه

ــا مبنــاي فیزیکــی   کلــی مــدل و  (Conceptual)هــاي مفهــومی  ، مــدل(Physically Based)هــاي ب

سـاختار  دسـته بنـدي   ) 4-2کننـد. در شـکل (   دي میبن تقسیم  (Empirical Methods)هاي تجربی  مدل

  رواناب آمده است.   –هاي بارش  مدل
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  رواناب –سازي بارش  ): روش هاي شبیه4-2شکل (

ĥ-ĥ -Ĥ- ǧƴǭ ǼơȅƘǮƢƭƗ ƘĠ Ůǖǎǡ ǻƘǵ  

بنـدي   هـا بـه دو دسـته قطعـی و احتمـاالتی تقسـیم       هاي هیـدرولوژیکی از نظـر ماهیـت نتـایج و پـارامتر      مدل

هـا را متنـاظر بـا عـدم قطعیـت       هـاي احتمـاالتی، تصـادفی بـودن و عـدم قطعیـت در خروجـی        شوند.مدل می

هـاي قطعـی یـک     گیرند. ولی مـدل  متغیرهاي ورودي، شرایط مرزي و همچنین پارامترهاي مدل در نظر می

هـا نیـز    هـایی از مـدل   دهنـد. البتـه نمونـه    سري خروجی از یک سري ورودي و پارامترهاي مدل را نتیجه می

کننـد.   هـاي مـدل هیـدرولوژیکی قطعـی اضـافه مـی       بینـی  جود دارند که خطاي احتماالتی مدل را به پـیش و

برد ولـی   هایی هستند که توابع توزیع احتماالتی متغیرهاي حالت مدل را بکار می همچنین در این رابطه مدل

انچـه متغیرهـاي خروجـی    توان گفت کـه چن  دهند. بنابراین در حاالت کلی می هاي قطعی ارائه می بینی پیش
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ها در نتایج مـدل ارائـه گـردد مـدل احتمـاالتی       بینی مدل همراه با واریانس تغییرات باشند یا پراکندگی پیش

  خواهد بود.

ها، پارامترها و فرآیندها در مدل داراي تغییرات تصادفی نبوده و بـا قطعیـت مشـخص     چنانچه تمامی ورودي

تغیر تصادفی تعریـف کنـد و ایـن متغیـر در خروجـی مـدل در نظـر        چه مدل م باشند، مدل قطعی است. چنان

  گرفته شود مدل احتماالتی خواهد بود.

و ازجملـه   MIKE SHE, Sacramento,TR20, HEC1هاي  توان مدل هاي قطعی می از جمله مدل

ــی  مــدل ــوان مــدل هــاي احتمــاالتی م   ، ESP (Ensemble Stream flow Prediction)هــاي  ت

PDM (Probability Distributed Moisture)  ــدل ــرد. م ــام ب ــدتاً در   را ن ــاي احتمــاالتی عم ه

 ESPشوند. بـه عنـوان مثـال مـدل      ها داراي عدم قطعیت باالیی هستند استفاده می بینی سیل که ورودي پیش

  است. NWSRFSبینی سیل در سیستم  هاي اصلی پیش یکی از مدل

ĥ-ĥ -ĥ- ǧƴǭ Ǥơ Ƿ ǴƢƽǸǾř ǻƘǵ ǴǖǡƗǷ ǻƗ  

اي  سازي تک واقعـه  سازي پیوسته و مدل توان به مدل رواناب را می -سازي بارش هیت زمانی، مدلاز نظر ما

سـازي پیوسـته، سـري زمـانی اطالعـات ورودي بـه صـورت پیوسـته وارد مـدل           بندي کـرد. در مـدل   تقسیم

گردد. در این روش کـه عمـدتاً بـه صـورت مخـازن سـریال        شوند و سري زمانی خروجی مدل تعیین می می

هـاي مختلـف خـاك و وضـعیت      شود، رطوبت خاك براساس روابط حـاکم بـین الیـه    سازي انجام می مدل

شـود و در زمـان وقـوع بـارش، شـدت نفـوذ بـارش         هاي زیرزمینی در زمان عدم وقوع بارش تعیین مـی  آب

گردد. سـپس آب مـازاد بـر نفـوذ، جریـان سـطحی حـوزه را شـکل          براساس شرایط اولیه معلوم محاسبه می

  دهد. می
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در اینگونه مدلها براساس حل فیزیکی قوانین شباهت ظاهري و حل ریاضی معادالت حاکم بر پدیده مورد 

کنند. مهمترین مسئله در کاربرد این مدلها تعیین پارامترهاي ورودي مدل به ویژه  بینی می نظر را پیش

گونه مدلها براي برآورد آبدهی سازي پدیده است. اطالعات مورد نیاز این مقیاس زمانی مناسب براي شبیه

  باشد. حوضه به شرح زیر می

ها با دقت زمانی مناسب که براساس  ها و زیرحوضه مقادیر سري زمانی بارش در هر کدام حوضه - الف

  تحقیقات انجام شده این دقت زمانی نباید بیشتر از یک هفته باشد.

با دقت زمانی مناسب که براساس   ضهها و زیرحو مقادیر سري زمانی دما در هر کدام از حوضه -ب

  هفته بیشتر باشد. 1تحقیقات انجام شده این دقت زمانی نباید از 

ت یگیرند، حساس در مدلهاي پیوسته که به منظور برآورد آبدهی بلندمدت حوضه مورد استفاده قرار می

هاي  گیرد. به دلیل طوالنی بودن دوره یمورد بررسی قرار م�tمدل نسبت به فاصله زمانی اجراي مدل 

افتد، عموماً  تغییرات به ویژه تغییرات فیزیکی که در حوضه در یک دوره بیش از یک هفته اتفاق می

  سازد. خطاي محاسبات در اینگونه مدلها افزایش یافته و عمالً کاربرد مدل را با محدودیت مواجه می

بینی شرایط  باشد. پیش می (Lead time)زمانی پیش اطالع سازي، فاصله  نقطه ضعف دیگر مدلهاي شبیه

پذیر است. از اینرو،  اي امکان اي یک هفته آب هوایی مورد نیاز مدل شامل دما و بارش حداکثر براي دوره

ریزي منابع آب در  زمان پیش اطالع در این مدلها حداکثر به یک هفته محدوده بوده و عمالً امکان برنامه

  شود. م نمیبلندمدت فراه
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گیري زمینی با تعداد و تراکم  هاي اندازه ها نیاز به ایستگاه از مهمترین نقاط ضعف دیگر اینگونه مدل

هاي شبیه حوضه سد دولتی  باشد که براي حوضه سازي عددي وضع جود می مناسب و یا مدلهاي شبیه

  تقریباً کاري غیرممکن است.

دتاً براي تعیین جریان روزانـه رودخانـه جهـت مـدیریت منـابع      رواناب، عم -سازي پیوسته زمانی بارش شبیه

روانـاب داراي   -هـاي پیوسـته بـارش    گردد. اکثر مدل هاي آبی استفاده می آب و مدیریت مخازن و نیروگاه

تـوان بـه مـدل     هـاي پیوسـته مـی    باشـند. از جملـه مهمتـرین مـدل     فواصل زمانی روزانه تا هفتگی و ماهانه می

سـازي   شاره کرد. مدل استانفورد داراي حـداقل فواصـل زمـانی روزانـه جهـت مـدل      ا (SWM)استانفورد 

باشـد کـه در دانشـگاه اسـتانفورد تهیـه شـده        رواناب می -هاي بارش رواناب بوده و جزو اولین مدل -بارش

هاي ذخیره، توابع تبـدیل و   معرفی شدند که داراي تعداد المان ESMAها تحت عنوان  است. این نوع مدل

  تاً تعداد و نوع پارامترهاي الزم متفاوت هستند.  نهای

هاي فیزیکی حـوزه و مـابقی از    ها براساس مشخصه پارامتر است که تعدادي از آن 35داراي  SWMمدل  

در  SAC- SMA, SSARR, HSPEهـاي مشـابه نظیـر     گـردد. مـدل   طریـق کالیبراسـیون تعیـین مـی    

ــادا و مــدل  UBCدل در ژاپــن، مــ TANKدر ســوئد، مــدل  HBVآمریکــا، مــدل  در  RORBدر کان

العمـل واحـدهاي    در حال حاضر بـراي تعیـین عکـس    ESMAهاي نوع  چنین مدل اند. هم استرالیا تهیه شده

تـوان بـه مـدل     هـا مـی   اند. همچنین از ایـن دسـته از مـدل    کاربرد فراوان یافته GISهیدرولوژیکی حاصل از 

SLURPروانــاب  -ســازي بــارش ، سیســتم مــدلUSGS  نــام بــهPMRS  و مــدلUSDA- ARS 

SWAT        اشاره کرد. الزم به ذکر اسـت حـداقل فواصـل زمـانی محاسـبات مـدلSAC- SMA   پـس از
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بینـی ایـن سـازمان     تبدیل از روزانه به شش ساعته توسط سازمان خدمات هوایی ملی امریکا در سیستم پـیش 

(NWSRFS) رواناب به خدمت گرفته شده است. -سازي بارش جهت مدل  

گیـرد و شـرایط اولیـه حـوزه در زمـان       اي، محاسبات براساس وقوع بارش انجام می واقعه سازي تک دلدر م

گردد لذا این شرایط به عنوان یکی از پارامترهـاي ورودي، وارد   وقوع بارش به صورت مستقم محاسبه نمی

ر این حالت متکـی  هاي مورد استفاده جهت تبدیل بارش مازاد به رواناب د گردد. اکثر روش سازي می مدل

کنـد. تـداوم    سازي می اي یک سیل منفرد را شبیه واقعه  باشند. مدل تک هاي هیدروگراف واحد می بر روش

سـازي   تـري را شـبیه   تواند ادامه داشته باشد. مدل پیوسته، پریود طوالنی طوفان از چند ساعت تا چند روز می

، HEC1کنـد.   بینـی مـی   ها پـیش  ش و بین بارشالعمل و وضعیت حوزه را در زمان وقوع بار کرده و عکس

TR20  وHEC-HMS اي هستند. هاي تک واقعه از جمله مدل  

ĥ-ĥ -Ħ- ǧƴǭ ǼǖǽƹǸơ Ƿ ǴšƷƘŚǦǽ ǻƘǵ  

هـا را   ، مدلی است که تغییرات مکانی (ژئوگرافیکی) خصوصیات و پروسـه ) Distributed( مدل توزیعی

این تغییرات به صورت متوسـط بـوده   ) Lumped(ه گیرد. در حالی که در مدل یکپارچ صریحاً در نظر می

  شود. نظر می یا صرف

باشند کاربرد دارد. اساس این روش، بـر   هایی که داراي آمار جریان نمی سازي توزیعی در حوزه روش مدل

هـاي مـؤثر در ایجـاد جریـان سـطحی در حـوزه        سـازي کلیـه مؤلفـه    فیزیک جریان متکی بوده و شامل مدل

هـاي بـا مبنـاي     سـازي میـدان جریـان در مـدل     هـاي عـددي در گسسـته    به اسـتفاده از روش  باشد. با توجه می

نماینـد و اصـوالً در تئـوري، در     ها به صورت توزیعی عمل مـی  ، این مدل(Physically based)فیزیکی 

 سازي کالیبراسیون و اصالح پارامترها الزم نیست. چنانچـه معـادالت بکـار رفتـه بـراي پروسـه       این نوع مدل
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رواناب صحیح باشند اغلب پارامترهاي این معادالت مربوط به خصوصیات فیزیکـی سـطح حـوزه،     -بارش

گیري ایـن پارامترهـا وجـود دارنـد ولـی       هایی براي اندازه خاك، سنگ و پوشش گیاهی خواهد بود. روش

که رونــد مقیــاس بسـیار کــوچکتري از شــب  گیـري کــه بــراي ایـن منظــور بکــار مـی    هــاي انــدازه اکثـر روش 

سـازي الزم اسـت مقـادیر     دهـد. در ایـن نـوع مـدل     سازي بکار رفته در حل معادالت را پوشـش مـی   گسسته

پارامترها در هر یک از مربعات شبکه مشخص باشند. چنانچه پارامترهاي مورد استفاده در حوزه یکنواخـت  

در سـطح حـوزه   باشد، این موضوع زیاد حاد نخواهد بود. ولی از آنجـا کـه نـوع خـاك و پوشـش گیـاهی       

اي بـا پارامترهـاي مربعـات همـواره      هـاي نقطـه   گیـري  باشد، لذا در انطبـاق انـدازه   معموالً غیر یکنواخت می

هاي توزیعی، کمتر از ایـن نـوع    هاي ورودي و زمان اجراي مدل مشکل وجود دارد. به دلیل حجم زیاد داده

  ود.ش بینی سیل استفاده می افزاري پیش هاي نرم ها در سیستم مدل

هـاي   روانـاب از دیـدگاه برخـورد بـا بعـد مکـانی در سیسـتم        -سـازي بـارش   روش دیگري که جهـت شـبیه  

هـایی کـه آمـار     باشـد. ایـن روش در حـوزه    بینی سیل کاربرد فراوان داشته اسـت، روش یکپارچـه مـی    پیش

ناب از طریـق  دست آوردن پارامترهاي روش تبدیل بارش به روا هیدروکلیماتولوژي وجود دارد یا امکان به

سازي مفهومی حوزه آبریـز اسـت و    کالیبراسیون میسر است، کاربرد فراوان دارد. پایه روش یکپارچه، مدل

باشد. بدین معنی که روابـط حـاکم بـین ورودي سیسـتم و      منطق این روش جعبه سیاه یا جعبه خاکستري می

گردد. ورودي سیسـتم در   فاده میسازي از این روابط است شود و جهت مدل خروجی در این روش تعیین می

رواناب شـامل اطالعـات کلیمـاتولوژي و خروجـی آن، جریـان یـا سـیالب در         -سازي یکپارچه بارش مدل

هـاي متفـاوتی در ایـن زمینـه وجـود دارنـد کـه روش هیـدروگراف واحـد، روش           باشـد. روش  رودخانه می

روانـاب   -سازي بـارش  ش یکپارچه شبیهها در رو ترین روش اي سریال و شبکه عصبی از شناخته شده ذخیره

  باشند. می
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، HEC1 ،TR20هـــاي یکپارچـــه  و ازجملـــه مـــدل MIKE SHEهـــاي تـــوزیعی،  ازجملـــه مـــدل

Sacrameto  وSWM توان نام برد.   را می  

ĥ-ĥ -ħ- ǧƴǭ ǼǦǽƺǾǝ Ƿ ǼǭǸǶǞǭ ǻƘǵ  

باشـد. مـدل    مـی  انـد،  شـده   هـاي ریاضـی براسـاس آن سـاخته     که مـدل  اي بندي براساس دانش پایه این دسته

هـاي بیولـوژیکی، شـیمیایی و     براساس دانش پروسه) Conceptual stream flow models(مفهومی 

دهـد بنـا شـده اسـت. مـدل تجربـی،        فیزیکی ساخته شده که بر ورودي عمل کرده و خروجی را شـکل مـی  

  اند.   براساس مشاهدات از ورودي و خروجی بدون در نظر گرفتن نحوه پروسه تبدیل ساخته شده

هـاي داراي آمـار کـاربرد دارنـد امکـان کالیبراسـیون خودکـار         هاي مفهومی که اکثراً بـراي حـوزه   در مدل

سـازي   هـاي متعـدد بهینـه    سازي وجود دارد. در این رابطـه، روش  هاي بهینه پارامترهاي مدل براساس تکنیک

رواناب استفاده گردیـده اسـت.    -هاي بارش با توابع هدف تک پارامتري یا چندگانه براي کالیبراسیون مدل

افزارهـاي مجهـز    توان به دو دسته تقسیم کرد، نرم افزارهاي آماده را می کالیبراسیون پارامترهاي مدل، در نرم

افزارهایی که قابلیـت کالیبراسـیون    افزارهاي فاقد کالیبراسیون خودکار در نرم به کالیبراسیون خودکار و نرم

سـازي پارامترهـاي مـدل طـوري تعیـین       هـاي بهینـه   ه، بـا اسـتفاده از تکنیـک   ها گنجانده شد خودکار در آن

سـازي   اي حـداقل شـود. ایـن قابلیـت کـه در مـدل       اي و مشاهده گردد که اختالف هیدروگراف محاسبه می

سـازي   گیـري سـبب افـزایش دقـت مـدل      اي برخوردار اسـت بـه نحـو چشـم     رواناب از اهمیت ویژه -بارش

روانــاب کــه قابلیــت کالیبراســیون خودکــار وجــود نــدارد، اصــالح  -ي بــارشهــا شــود. در ســایر مــدل مــی

  گیرد. اي صورت می اي و مشاهده پارامترهاي مدل از طریق سعی و خطا و مقایسه هیدروگراف محاسبه
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سـازي تـوزیعی حـوزه وجـود دارنـد کـه از        هایی با هدف شبیه همانطور که اشاره شد از نظر نوع مدل، مدل

رواناب وجود دارد کـه در آن   -سازي بارش کنند. نگرش دیگري در رابطه با مدل تفاده میتوابع توزیعی اس

تـر را بـدون نیـاز بـه      هـاي سـاده   العمل حوزه است. ایـن نگـرش روش   سعی در تعریف توابع توزیعی عکس

رواناب استفاده کرده است. در حوزه آبریـز منـاطقی وجـود دارنـد کـه داراي       -پردازش دقیق پروسه بارش

بنــدي ایــن منــاطق براســاس وضــعیت   خصوصــیات هیــدرولوژیکی مشــابه هســتند. بنــابراین امکــان کالســه 

العمل هیـدرولوژیکی   تر مدل براساس توابع توزیعی عکس هیدرولوژیکی یکسان وجود داشته و شکل ساده

  تواند بکار رود. بدون نیاز به محاسبه هر یک از مناطق به صورت مجزا می

برنـد.   سازي جریان همراه با تغییرات مکانی بکار می تاً شکل توابع توزیعی را براي شبیهها عمد این نوع مدل

العمـل   براي این منظـور سـه روش وجـود دارد. روش اول روش آمـاري اسـت کـه در آن محـدوده عکـس        

گـردد. در ایـن روش خصوصـیات فیزیکـی کـه       حوزه براساس توزیع احتماالتی ذخیـره مفهـومی بیـان مـی    

شـود. نـوع دیگـر مـدل تـابع       کند به صورت صریح در نظـر گرفتـه مـی    العمل حوزه را بیان می توزیع عکس

 HRUالعمـل هیـدرولوژیکی یـا     ژیکی براساس واحدهاي عکس    توزیعی،تعریف تشابهات صریح هیدرولو

باشد. روش سوم تعریف تشابهات هیدرولوژیکی منـاطق مختلـف حـوزه براسـاس منطـق فیزیکـی سـاده         می

باشـد. از توابـع تـوزیعی براسـاس تعریفهـاي کـامالً        تفاده از اطالعات توپوگرافی و نـوع خـاك مـی   نظیر اس

، واحـدهاي  Xingjian / ARNO /VIC، شـکل تـابع سـاده نظیـر مـدل      PDMتوان به مدل  آماري می

و یا منطق فیزیکی سـاده و توزیـع شـاخص تشـابه سـازي هیـدرولوژیکی نظیـر         GISالعمل حاصل از عکس

  اشاره کرد. TOPMODELمدل 
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توانـد در   روانـاب مـی   مهمترین محاسن این روش اینست که توابع غیرخطی حاکم در پروسـه تبـدیل بـارش   

هـاي   تابع توزیعی منعکس گردد. بدین ترتیب بدون نیاز بـه تعریـف تعـداد زیـادي پـارامتر الزم نظیـر مـدل       

اي نیـز آسـان تـر     هـاي مشـاهده   ادهتوزیعی، با کـم شـدن تعـداد پارامترهـاي مـدل، کالیبراسـیون براسـاس د       

  گردد. می

هـاي اطالعـات جغرافیـایی جهـت      اند و بـا سیسـتم   تر شده تر و پیچیده هاي توزیعی دقیق در حال حاضر مدل

اند. وجود پیچیدگی و تعداد زیاد پارامترها سـبب مشـکالت    وارد کردن اطالعات و ارائه نتایج عجین گشته

شـود. از طـرف دیگـر مشـکالت کالیبراسـیون باعـث افـزایش عـدم          مـی  هـا  زیادي در کالیبراسیون این مدل

گـردد.   هاي خـارج از کالیبراسـیون مـی    هاي حاصل از مدل بخصوص در محدوده داده بینی قطعیت در پیش

سازي یکپارچه که امکان کالیبراسیون مدل وجـود دارد   هاي شبیه بینی سیل مدل هاي پیش بنابراین در سیستم

هـاي تـابع تـوزیعی در     دهنـد. در رابطـه بـا مـدل     هاي پیچیده پایه فیزیکی ارائه می به مدل نتایج بهتري نسبت

هـاي بهتـري نسـبت بـه مـدل تـابع تـوزیعی         بینـی  هاي توزیعی پـیش  حال حاضر مطالعاتی که نشان دهد مدل

کـه مسـئله کالیبراسـیون زمـان      دهد، انجام نشده اسـت. ضـمن ایـن    نتیجه می TOPMODELتر نظیر  ساده

تواند بـه عنـوان محـدودیت بزرگـی      بینی سیل می هاي پیش رفته در سیستم  هاي بکار اقعی با توجه به روشو

  هاي توزیعی مطرح باشد. گیري مدل در بکار

هاي موج سینماتیکی ویرایش ساده معادالت جریان سطحی و زیر سطحی هستند کـه بـا اضـافه کـردن      مدل

هاي مـوج سـینماتیک ترکیـب معادلـه      اند. تمام مدل اصل شدهح St.Venantتقریبهاي بیشتر در معادالت 

هاي مـوج سـینماتیک    هاي مهم کاربرد مدل باشند. یکی از محدودیت ذخیره می –پیوستگی با رابطه جریان 

حتی در حالت یک بعدي، ناتوانی آن در محاسبه مجدد شرایط مرزي جریان در پایین دسـت اسـت. اخیـراً    
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روانـاب از ایـن نـوع، براسـاس مکـانیزم روانـاب جریـان سـطحی          -هاي بارش حل عددي در برخی از مدل

هـا   شود. این نوع مـدل  شود و در مدلسازي توزیعی حوزه آبریز استفاده نمی تعیین می GISحاصل از طریق 

ــه داده ــین درك چگــونگی تبــدیل  هــاي ســنجش از دور و هــم و داده GISهــاي  در نتیجــه دسترســی ب چن

هـاي   اند. در این رابطـه ابـزار سـنجش از دور نیـز بـراي تخمـین داده       کی حاصل شدهفرآیندهاي هیدرولوژی

ورودي مدل (شامل توپوگرافی، شدت بارش، تبخیر و...)، متغیرهاي حالت نظیـر رطوبـت خـاك، پوشـش     

برفی، آب معادل برف و مناطق پخش سیل و پارامترهاي مدل از طریق کالسه بندي نـوع خـاك و پوشـش    

گـردد. مهمتـرین کـاربرد سـنجش از      ذخیـره مـی   GISرود. این اطالعات عمدتاً در محیط  گیاهی بکار می

بینی سیل شـامل تخمـین بـارش (عمـدتاً بـا اسـتفاده از رادارهـاي زمینـی)، پارامترهـاي           دور در سیستم پیش

هـاي پوشـش برفـی حاصـل از      چنـین نقشـه   پوشش گیاهی، رطوبت خاك و پوشش برفی حوزه اسـت. هـم  

اي به صورت کاربردي جهت مدلسازي هیدرولوژي حوزه در آمریکا به خدمت گرفتـه   اهوارههاي م  عکس

  اند. شده

از مفهوم جعبه سیاه، همواره نیاز به کالیبراسیون دارند. بایستی توجه  ي مفهومیها باتوجه به استفاده مدل

عه اطالعاتی دارد که برداري موثر یک مدل مفهومی بستگی به مجمو نمود که کالیبراسیون موفق و بهره

گیرد. آن اطالعات بایستی قابل اعتماد، دقیق، باثبات، پیوسته و  در کالیبراسیون مورد استفاده قرار می

باشند و معموالً  داراي طول مدت کافی باشند. اطالعات موجود که واجد تمامی شرایط فوق باشند نادر می

باشد. یک هدف بلند مدت  ها می از به افزایش این دادهبینی، نی هاي مفهومی در پیش کارگیري مدل براي به

دست آوردن تعادل میان مدل حوزه و کمیت، کیفیت و به هنگام بودن  ها به در استفاده از این مدل

هاي روزمره باید در کالیبراسیون  باشد. اطالعات جمع شده در طی عملیات اطالعات ورودي مورد نیاز می
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هاي مفهومی  هاي اخیر موارد استفاده متعددي از مدل کار رود. در سال آن به دوباره مدل و بهبود عملکرد

  بینی هیدرولوژیکی صورت گرفته است.  براي پیش

بینی  که پارامترهاي مدل و متغیرهاي وضعیت داراي مقادیر مربوط به زمان ارائه پیش حصول اطمینان از این

سازي  هاي مدل شبیه علت خطاهاي اطالعات و کاستیباشند، بسیار مهم است. حتی در این شرایط به  می

شده، رواناب مشاهده شده متفاوت خواهد بود. بنابراین خروجی از مدل بایستی براي کاهش اختالف 

  روز شود. سازي شده به اي و شبیه رواناب مشاهده
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  )مشخصات مدلهاي بارش رواناب و روشهاي بکار رفته در آنها1-2جدول (
کاربرد در سیستم  کاربرد  فواصل زمانی اجزاء مدل  سال توسعه
پیش بینی سیل  در کشور بهینه سازي پارامترها روشهاي روندیابی در رودخانه   هیدروگراف جریان سطحی روش محاسبه نفوذ و تلفات محاسبات نوع مدل   تهیه کننده نام مدل

سیل کلرادو - پروژه هاي  سدسازي  روش بهینه سازي  چند متغیره چهار روش روندیابی هیدرولوژیکی روشهاي هیدروگراف واحد مصنوعی پنج روش نفوذ محتلف ساعتی تک واقعه أي مفهومی -  1998 HEC-1

تگزاس ( PMFمحاسبه)  qaudratic  و روش موج سنماتیک
- - روش کانوکس هیدروگراف واحد SCS روش ساعتی تک واقعه أي مفهومی -  1990 سازمان حفاظت  TR-20

(CN) خاك آمریکا و شماره  منحنی
- روش رزنبروك روش انتقال موج هیدروگراف واحد کالرك روش فیلیپ - USGS

- - روش ضریب ذخیره مدل ناش  SCS روش - HYMO

- - روندیابی هیدرولیکی (دینامیکی) روش هیدرولیکی (توزیعی) روش هورتن  توزیعی - تک واقعه أي 1980 SWMM

- روش رزنبروك روش مخزن خطی هیدروگراف واحد روش فیلیپ - WAHS

- روش بهینه سازي غیر خطی روش روندیابی غیر خطی ذخیره أي روش روندیابی غیر خطی ذخیره أي روشهاي نفود ثابت ومتغیر - RORB

- روش بهینه سازي پارامتریک روش روندیابی ذخیره أي روش روندیابی خطی مخزن شاخص نفوذ - WENM

- - HYMO روش روش زمان- سطح و روش کانولوشن روش اصالح شده هورتن - FHSM

- - روش ماسکینگام هیدروگراف واحد منحنی ظرفیت ذخیره - XJM

- - HYMO روش روش زمان- سطح و روش کانولوشن روش هورتن  - GAWSER

- روش بهینه سازي پارامتریک کانال خطی  روش ترکیبی کانال و مخزن خطی روشهاي مختلف  - MIT

- - روش موج سینماتیکی  روش هورتن  - HM

- - روش تا خیري روندیابی روش رطوبت خاك  - KANSAS

- - SAIN VENANT معادالت SAIN VENANT معادالت روش ریچارد - HIM

- - روزانه توزیعی -  - OWLS

- - - دینا میکی موج سینماتیکی دوبعدي  Canopy Storge روزانه توزیعی  - پیوسته 2002 DHI MIKE SHE

- - - - هیدروگراف واحد ساعتی 1965 HYDROCAD

هند، بنگالدش - بهینه سازي  چند پارامتري - روش مخزنی در دو الیه ذخیره أي ساعتی مفهومی - پیوسته 2001 DHI NAM

ژاپن ، بنگالدش - ندارد هیدروگراف واحد  بیش از سه روش بیش از پنج روش محاسبه   ساعتی تک واقعه أي مفهومی -  1965 DHI UHM

دارد روش مخزنی مفهومی - پیوسته 1980 دانشگاه استانفوذد Kentaky

- ندارد روش مخزنی مفهومی - پیوسته 1960 دانشگاه استانفوذد (1)  SWM

1- Stanford Watershed Model

رسته مهندسی 
ارتش آمریکا
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  خصات مهمترین مدلهاي بارش رواناب و روشهاي بکار رفته در آنها)مش1-2جدول (
محدودیت زبان کامپیوتري خروجی داده هاي ورودي تعداد  نوع مدل سال توسعه هدف از محاسبات نام مدل و اختصار تهیه

سایر داده ها داده هاي فیزیکی حوزه پتانسیل نفوذ دبی بارش پارامترها کننده

فرترن فرضیات هیدروگراف واحد سري زمانی دبی - مساحت حوزه و پراکندگی متوسط و  ساعتی تا  بارندگی ساعتی  9 هیدرولوژیک 1970 پیش بینبی کوتاه  استرالیا مدل هواشناسی

براي حوزه هاي بزرگ ایستگاههاي ماهیانه روزانه و روزانه   مدت ترازسیل (CBM)

فرترن مخصوص حوزه هاي با چند دبی روزانه نقشه هاي بارندگی مساحت حوزه و نقشه هاي نفوذ الیه أي روزانه روزانه 12 هیدرولوژیک اهداف  فرانسه Griard-1

توپوگرافی  مخزن یا حوزه هاي نا منظم 1975 هیدرولوژیکی

از نظر هیدرولوژیکی

فرترن ندارد دبی روزانه و دماي روزانه (وقتی مساحت حوزه و نقشه هاي روزانه یا  روزانه روزانه مفهومی - پیوسته پیش بینی دبی براي  ژاپن         مدل مخازن سریال

هیدروگراف ذوب برف در نظر  توپوگرافی- پوشش گیاهی  میانگین ماهیانه 12-14 1980 مدیریت منابع أب (TANK-1)

گرفته شود) خاك و صخره

فرترن ندارد سري زمانی دبی - مساحت حوزه روزانه یا  روزانه روزانه 3 مفهومی - پیوسته 1982 پیش بینی دبی براي  ژاپن      Kizuqawa مدل

میانگین ماهیانه مدیریت منابع أب (TANK-2)

فرترن براي حوزه هاي کمتر از  هیدروگراف سیل  - مساحت حوزه - سري زمانی  شدت متوسط  13 مفهومی -  محاسبه سیالب  رومانی    مدل پیش بینی سیل         

،3000-2000 کیلومتر مربع دبی mm/ hr برحسب  تک  واقعه أي 1970 حاصل از بارش (IMH2-SSVP)

فرترن در فواصل زمانی روزانه با تراز آب در مخزن دماي حوزه - پوشش مساحت حوره - تراز سیل  روزانه  ساعتی تا  بارندگی ساعتی  مفهومی - پیوسته هشدار سیل براي  ارتش آمریکا جریان مصنوعی و

در نظر گرفتن ذوب برف  و رودخانه و رسم گیاهی -مساحت غیرقابل و پراکندگی ایستگاهها روزانه یا روزانه بهره برداري    تنظیم مخزن

نمی تواند بکار رود  هیدروگراف در صدشیب منحنی  نفوذ-  1970 مخزن  (1)  SSARR

نفوذ آب در خاك

فرترن ندارد هیدروگراف پیوسته ذوب برف ، مورفولوژي  مساحت زهکشی و روزانه میانگین  بارش 6 ساعته 18 مفهومی - پیوسته هشدار سیل براي  آمریکا مدل هیدرولوژیکی

سیل یا دبی میانگین توصیفی زمین روزانه داده هاي  ژئومورفولوژي 1980 مدیریت منابع آب خدمات هواي ملی

روزانه SACRAMENTO

ALGOL 60 مساحت حوزه 200-1500 سري زمانی دبی اگر کاهش  سري زمانی  بارش از یک  11 پیوسته پیش بینی  کوتاه  روسیه مدل بارش- رواناب مرکز 

کیلومتر مربع فواصل زمانی - مساحت حوزه رطوبت هوا  دبی ساعت تا یک  1970 مدت سیالب  آب و هواشناسی شوروي

از یک ساعت تا یک روز موجود نباشد روز   حاصل ازبارش
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ĥ-Ħ - ǫƸǱ ǴǾƜǁ ǻƘǵƷƗƺǝƗ  ƿƷƘƛ ǻƹƘƽ– ƙƘǱƗǷƷ  

رواناب حوضه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. بـا هـدف         –سازي بارش  افزارهاي شبیه در این قسمت نرم

افزار تشریح و در پایان ایـن   ها و اجزاء هر نرم افزارها، ابتدا ویژگیها، توانائی انتخاب و مقایسه قابلیت این نرم

سـازي بـارش    افزار(هاي) شبیه ها، نرم ها و قابلیت افزار و توانایی قسمت باتوجه به امکان در دسترس بودن نرم

  رواناب مورد استفاده در مدل هشدار سیل معرفی خواهند شد.   –

ĥ-Ħ -Ĥ-  ǧƴǭHEC1   

بـوده و   آبریز  حوزه  رواناب -  سازي بارش و شبیه  تحلیل  ارد براياستاند  کامپیوتري  مدل  یک HEC1  مدل

  وقـوع   بـه   هـاي  سـیالب   بازسـازي   قـادر بـه    مدل  این . استتوسط مرکز هیدرولوژي ارتش آمریکا تهیه شده 

  روش  لمـد   ایـن   رواناب -  بارش  محاسباتی  باشد. اصول می  هواشناسی  از اطالعات  با استفاده  فرضی  پیوسته

  سـازي  شـبیه   قادر بـه   مدل  که  معنی  باشد. بدین می (Single Event)اي  ک واقعه) تLumped(  یکپارچه

  عنـوان   تحـت   مـدل   ایـن   دلیـل   همـین   باشـد. بـه   می  و ایجاد سیل  بارش  وقوع  در صورت  فقطزه حو  رواناب

  .   است  معروف  افزار سیل نرم

  شـده   شـناخته   هـاي  از روش HEC1  ، مـدل  حوزه  موثر در سطح  از بارش  ناشی  هحوز  رواناب  محاسبه  براي

  بـه   تـوان  را مـی   مـدل   روانـاب  -  سـازي بـارش   از اجـزاء شـبیه  هریـک  نماید.  می  واحد استفاده  هیدروگراف

  کرد.    بندي زیر دسته  صورت

ĥ-Ħ -Ĥ-Ĥ - ƿƷƘƛ  ƿƺǽƷ Ƿ  Ƙǵǻ  ǻǸƩ    

  حـوزه   در سـطح   و بـاران   بـرف   از بـارش   گیـر ناشـی    بـرف   هـاي  در حـوزه   ستانیزم  هاي  سیالب  از آنجا که

  از اهمیـت   روانـاب  -  بارش  سازي در شبیه  حوزه  مختلف  در مناطق  و باران  برف  بارش  باشد. لذا تفکیک می
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انـد.   تفکیـک   لقابـ   و بـرف   بـاران   صورت  به  جوي  هاي ، ریزشHEC1  باشد. در مدل برخوردار می  زیادي

  حـوزه   تقسـیم   بـه   عمدتاً مربـوط   که  برف  سازي ذوب شبیه  براي  الزم  اطالعاتاز   با استفاده  مدل  قابلیت  این

سـیالب    سـازي   شـبیه   قـادر بـه    مـدل   کـه   شـده   ، سـبب  اسـت   نـواحی   دمـا در ایـن    و توزیع  ارتفاعی  نواحی  به

  هئـ ارا  برف  ذوب  در بخش  برف  بارش  سازيمدل  نحوه  به  مربوط  یحاتگیر باشد. سایر توض  برف  هاي حوزه

  .  است  شده

  ذوب  نقـش  اسـت.   از سـال   خاصـی   هـاي  گیر در ماه  برف  هاي درحوزه سیل ایجاد  از منابع  یکی  برف  ذوب

از   حـوزه   برفـی   ذخیـره  وجود  علت  به  و اردیبهشت  فروردین  هاي ماهآغاز  رعمدتاً د  حوزه  در سیالب  برف

  باشـد. در مـدل   مـی   توجـه   قابـل   سال  هاي سایر ماه  به  دیگر نسبت  از طرف  حوزه  دماي  و افزایش  طرف  یک

HEC1 عبارتند از:   باشد که موجود می  برف  ذوب  محاسبه  دو روش  

  )degree - dayروز (  درجه  روش -  الف

  )  Energy - budget(  انرژي بیالن  روش -  ب

آبریـز    هـاي  اکثر حـوزه  در  باشد که می  حوزه  به  مربوط  دقیق  اطالعاتنیازمند   انرژي بیالن  از روش  استفاده

 10حـداکثر    هـا بـه   از زیرحـوزه   روز هـر یـک   -  درجـه   . در روش پذیر نیسـت   امکان  آن  به  کشور دسترسی

  در نظـر گرفتـه    یکنواخـت   صـورت   بـه   یارتفاع  نواحی  از این  هر یک  مايدشوند.  می  تقسیم  ارتفاعی  ناحیه

کـاهش    ابتـدا نـرخ    که  ترتیب  این  گردد. به می  تعیینحوزه   خروجی  نقطه  دماي  زمانی  سري  و از طریق  شده

بـا    آن  تتغییرا  و نحوه  در هر ماه  حوزهآماري دماي   هاي از تحلیل  ) با استفادهLapce Rate(دما با ارتفاع 

  مـدل   بـه   سـیل   وقـوع   در زمـان   حوزه  خروجی  نقطه  دماي  زمانی  سريمراه ه  و به  شده  تعیین  ارتفاع  تغییرات

در هـر    ارتفـاعی   از نـواحی   دما را در هر یـک   توزیع  اطالعات  از این  با استفاده  مدل  شوند سپس می  تعریف
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در هـر    ارتفاعی  نواحی  از دماي  دهد. با استفاده می  ) انجام طوفان  خاتمه و  شروع  زمانی  (در دوره  زمانی  گام

  گردد. می  تعیین  جوي  هاي ریزش  از کل  برف  بارش  سهم  و همچنین  برف  ذوب  میزان  زمانی  گام

ĥ-Ħ -Ĥ-Ħ - ƿƸǾū   ƵǸǞǱ Ƿ  

بـارش    تلفـات   عنـوان   تحـت   مجمـوع   صـورت   و نفـوذ بـه    ، تبخیر و تعـرق  سطحی  گیرش HEC1 در مدل

  ها عبارتند از:   روش  گردد. این می  نفوذ متعدد محاسبه  يها روش  و در قالب  شده  تعریف

    نفوذ یکنواخت  روش -

     نفوذ نهایی  روش -

    SCS  روش -

    هورتن  روش -

     مپاو   گرین  روش -

  هـاي  بـا روش  باشـد،  آبریز مـی   از حوزه  خاصی  که نیازمند اطالعات بر این  عالوه  فوق  هاي  از روش  یک هر

  بـراي  SCS  روش  مثـال   عنـوان   دارنـد. بـه    متفـاوتی   انطبـاق   رواناب -  سازي بارش سایر اجزاء شبیه  مختلف

  باشـد. توضـیحات   نمـی   اسـتفاده   قابـل   اسـت   همراه  برف  و ذوب  سازي بارش با شبیه  گیر که  برف  هاي حوزه

و   موجـود بـوده   HEC1  مـدل   در راهنمـاي   مورد استفاده  روابط  همراه  به  فوق  هاي ز روشا  هر یک  مفصل

  گردد.   می  خودداري  گزارش  در این  آن  هئاختصار از ارا  جهت

ĥ-Ħ -Ĥ-ħ - ǛƗƸūǷƷƴǾǵ   ƴƭƗǷ  

  اشـد. البتـه  ب مـی   بـارش   از الگـوي   و مستقل  بوده  حوزه  ذاتی  خصوصیات  کننده  واحد منعکس  هیدروگراف

کـه   ایـن   علـت   ، بـه  و باران  برف  تاثیر بارش  تحت  هاي  گیر در سیالب  برف  هاي در حوزه  ذکر است  به  الزم
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  از حـوزه   بخـش   ایـن ، این گفته صادق نیست. دراین مـوارد  باشد می  برف  تاثیر بارش  تحت  از حوزه  بخشی

  بـه   واحـد نسـبت    هیـدروگراف   پارامترهـاي گیـر   هاي برف وزهبنابراین در ح ندارند.  موثري  نقش  در سیالب

هـا،   حـوزه   در ایـن   خواهد کرد. بنـابراین   گیري چشم  باشد تفاوت می  تاثیر بارش  تحت  حوزه  کل  که  حالتی

  دارد.    نیز بستگی  سیالب  اقلیم  به  حوزهزیکی یف  بر خصوصیات  عالوه  هیدروگراف

  سـیالب   هیـدروگراف   بـه   برف  موثر و ذوب  بارش  تبدیل  واحد براي  روگرافهید  ، روشHEC1  در مدل

هـاي   داده از  واحـد بـا اسـتفاده     هیـدروگراف   پارامترهـاي   کالیبراسیون  قادر به  مدل  رود. این کار می به  حوزه

ــا اســتفاده  در حــوزه  شــده  ثبــت  هواشناســی  و اطالعــات  ســیالب ــ  از ایــن  و ی ســازي  شــبیه  رايپارامترهــا ب

  هیـدروگراف   هـاي   کـارگیري روش  ، بـه  مدل  در این  بسیالسازي  شبیه  باشد. براي می  سیالب  هیدروگراف

  ، تنهـا تعیـین   در کالیبراسـیون   باشـد ولـی   پذیر مـی   امکان  حوزه  واحد واقعی  یا هیدروگراف  واحد مصنوعی

  در مـدل   واحـد مصـنوعی    هیـدروگراف   روش  سـه  . میسـر اسـت    واحـد مصـنوعی    هیدروگراف  پارامترهاي

HEC1 زیر موجود است  شرح  به   .  

     واحد کالرك  هیدروگراف -  الف

  واحد اشنایدر    هیدروگراف -  ب

    SCSبعد   واحد بی  هیدروگراف -  ج

  باشد.   می  دسترسقابل   در راهنماي مدل  فوق  هاي  از روش  در هر یک  حاکم  روابط

ĥ-Ħ -Ĥ-Ĩ - ƠǾǪƛƘǡ  ǯǸǾƽƗƸƜǾǩƘǥ    

  بــه  مــدل  توســط  حــوزه  هیــدرولوژیکی  پارامترهــاي  در آن  کــه  اســت  نــديرو HEC1مــدل   کالیبراســیون

  بـراي   مـدل   کنـد. در ایـن    را بازسـازي   حـوزه   خصوصـیات   تـا حـد ممکـن     شـود کـه   می  تغییر داده  اي گونه
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ــا، روش  کالیبراســـیون ــبیه  پارامترهـ  Quadratic Linear(  خطـــی  شـــبه  یـــزير  ســـازي برنامـــه شـ

Programingگیـر بـودن   (بـرف   حوزه  سیالبی  ماقلی  به  بستگی  کالیبراسیون  . پارامترهاي است  کار رفته ) به  

در   مثـال  عنوان  دارد. به  رواناب -  از اجزاء بارش  سازي هر یک در شبیه  مورد استفاده  هاي ) و روش یا نبودن

  بـراي   ترتیـب   روز به -  و درجه  و کالرك  نفوذ نمایی  يها روشاز   و استفاده  حوزه  بودن گیر  برف  صورت

  نـه   . ایـن  وجـود خواهـد داشـت     کالیبراسـیون   پارامتر براي  ، نه برف  واحد و ذوب  ، هیدروگراف نفوذ حوزه

  واحـد و یـک    پـارامتر هیـدروگراف  ، دو  برف  ، دو پارامتر نفوذ ذوب چهار پارامتر نفوذ بارش  پارامتر شامل

  و کمیـت   بـوده  Single Object  صـورت   بـه   مـدل   سازي  بهینه  هدف  خواهد بود. تابع  برف  پارامتر ذوب

  بخـش   بـراي   ضریبی  اعمالهمراه   به  هیدروگراف  اي و مشاهده  اي محاسبه  دبی  اختالف  مربعات  مجموع  آن

از   یکـی   در هـر مرحلـه    کـه   بـوده   اي مرحله  صورت  به  مدل  کالیبراسیون  لوباشد. اص می  هیدروگراف  پیک

  شود.   می  در نظر گرفته  ثابت  کالیبراسیون  پارامترهاي

ĥ-Ħ -Ĥ-ĩ - ǼƛƘǽƴǱǷƷ  ǨǾƽ  ǴǱƘƱƳǷƷ ƷƳ  ǯƺƲǭ Ƿ    

اسـتوار    کیهیـدرولی   روش  و یک  هیدرولوژیکی  روندیابی  چهار روش بر  در مدل  سیل  روندیابی هاي روش

  و رونـدیابی   بـوده   بعـدي   یـک بـه صـورت   و   سـینماتیکی   مـوج   ، روش رونـدیابی   هیـدرولیکی   روش . است

  باشد:   زیر می  صورت  به  هیدرولوژیکی  روندیابی  هاي باشد. روش نمی  کامل  هیدرودینامیکی

     کانج -  ماسکینگام  روش -  الف

     ماسکینگامروش  -  ب

  استگر   -ادل استر -  ج

     اي ذخیره  روندیابی -د 
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موجـود   HEC1  در راهنمـاي مـدل    مورد اسـتفاده   و روابط  فوق  هاي  از روش  هر یک  به  مربوط  توضیحات

  باشد.   می

ĥ-Ħ -ĥ-  ǧƴǭTR20  

باشـد کـه    رواناب حوزه آبریـز مـی   -سازي بارش  شبیه (Lumped)هاي یکپارچه  از نوع مدلTR20مدل 

رود. این مدل قادر به محاسبه سـیالب   کار می به  به سیالب حاصل از حوزه (تک واقعه اي)صرفاً براي محاس

هـاي زمـانی عـدم     باشد. قابلیت محاسبه پیوسته نفـوذ طـی دوره   حاصل از بارش مصنوعی یا واقعی حوزه می

دد. مـدل  وقوع بارش در این مدل وجود نداشته و شرایط اولیه طوفان باید توسط کاربر به مدل تعریـف گـر  

قادر به محاسبه هیدروگراف سیل حاصل از رواناب حـوزه بـوده و هیـدروگراف حاصـله را در رودخانـه و      

  کند.   مخزن روندیابی می

براي برنامه ریزي مناطق شـهري و غیرشـهري در    SCSاي توسط مهندسان  به صورت گستردهTR20مدل 

شامل بیمـه سـیل،    TR20ات انجام شده توسط آمریکا مورد استفاده قرا ر گرفته است. عمده اهداف مطالع

  هاي سدهاي مخزنی و کانال بوده است.   مطالعات خطرپذیري سیل و همچنین طراحی پروژه

هـاي تهیـه    هاي محلی متعددي مورد تایید قرار گرفته است. در رابطه با مدل توسط سازمان SCSهاي  روش

روانـاب را بـراي    –ه مدل سـازي بـارش   بوده ک TR20ویرایش ساده مدل  TR55مدل  SCSشده گروه 

  دهد.   حوزه آبریز به صورت ساده انجام می

توان به صـورت زیـر خالصـه     را می TR20رواناب براساس مدل  –اطالعات الزم براي مدل سازي بارش 

  کرد:  
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    خصوصیات فیزیکی و هیدرولوژیکی حوزه آبریز شامل مساحت، شـماره منحنـیSCS  شـرایط ،

  هاي رودخانه   زمان تمرکز و طول بازهاولیه رطوبت خاك، 

 هاي هیدروگراف شامل هیدروگراف بی بعد  دادهSCS   هیدروگراف واحد واقعی حـوزه و دبـی ،

 پایه  

 هاي بارش شامل عمق بارش تجمعی در فواصل زمانی ثابت یا توزیع بی بعد بـارش بـه همـراه     داده

 عمق کل بارش و تداوم آن  

 درولیکی  هاي هی هاي مربوط به سازه داده 

 هـاي مقـاطع عرضـی موجـود باشـد ضـرایب رونـدیابی         هاي مقاطع عرضی رودخانه. اگر داده داده

گردد. در غیر این صورت ضـریب رونـدیابی بایـد توسـط کـاربر تعریـف        جریان از آنها تعیین می

 گردد.  

 هاي کاربري اراضی و نوع خاك براي تعیین شماره منحنی رواناب براي هر زیرحوزه  داده 

 رایط رطوبت خاك در شروع سیالب  ش 

ĥ-Ħ -ĥ-Ĥ -  ƺǽƸƛƋ ǳƹǸƭ ǤǾǦǞơ  

حوزه آبریز باید به چندین زیرحـوزه بـراي تعریـف هیـدرولوژیکی و      ،TR20سازي براساس مدل  در شبیه

هاي هیدرولیکی موجود تقسـیم شـود. معیـار هیـدرولوژیکی بـراي تفکیـک        همچنین با در نظر گرفتن سازه

ها، یکنواختی شـماره منحنـی    شکل حوزه، تغییرات شیب رودخانه  هاي فرعی، خانهحوزه، بسته به تعداد رود

(CN) هـا،   شود. پس از تفکیـک زیرحـوزه   هاي هیدرولیکی موجود و پیشنهادي در حوزه تعیین می و سازه

شـود. در تقسـیم بنـدي حـوزه آبریـز مسـاحت        هر زیرحوزه از لحاظ هیدرولوژیکی یکنواخـت فـرض مـی   

  کیلومترمربع) بیشتر باشد.   65مایل مربع ( 25ید از ها نبا زیرحوزه
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ĥ-Ħ -ĥ-ĥ -  ƿƷƘƛ ǔǽƹǸơ  

توزیع بارش مصنوعی یا واقعی حوزه به صورت تجمعی در مدل قابل تعریف است. توزیـع تجمعـی بـارش    

توانـد بـراي    باید طوري باشد که این توزیع نمایانگر توزیع بارش در کـل سـطح حـوزه باشـد. ایـن امـر مـی       

  ا یا براي کل حوزه صادق باشد.  ه زیرحوزه

ĥ-Ħ -ĥ-Ħ -  ƙƘǱƗǷƷ Ǭƪƭ  

براي محاسبه رواناب، منحنی تعادل حجمی رواناب براي هر زیرحوزه قابـل تعریـف اسـت. شـماره منحنـی      

متغیرهاي ورودي الزم براي تعیین منحنی تعادل حجمـی    ، احجام بارش و توزیع بارش جزء(CN)رواناب 

  هستند.  

حـوزه بـراي هـر     CNشود. متوسـط   محاسبه می SCSاد براساس روش شماره منفی در این مدل بارش ماز

یک حوزه براساس نوع خاك، کاربري اراضی و اطالعات مربوط به شرایط هیـدرولوژیکی توسـط کـاربر    

شـود. چنانچـه    محاسـبه مـی   SCSتعیین گردیده و حجم رواناب بر حسب اینچ با استفاده از معادله روانـاب  

اصـالح   SCSبراي شرایط رواناب حـداکثر و حـداقل مطـابق بـا جـدول       CNز داشته باشد، کاربر مدل نیا

  یا بارش نیز اصالح گردد.   CNشود. در صورت اصالح رواناب، الزم است که  می

  

ĥ-Ħ -ĥ-ħ -  ǨǾƽ ǛƗƸūǷƷƴǾǵ  

در این مدل قابل محاسـبه اسـت. هیـدروگراف     SCSهیدروگراف واحد براي هر زیرحوزه براساس روش 

شـود. در ایـن مـدل روش     توسط پارامتر ساده زمان تاخیر و مساحت حوزه تعریف مـی  SCSد بی بعد واح

کار رفتـه در مـدل نـه تنهـا در کـاربرد       هاي به استانداردي براي محاسبه زمان تاخیر حوزه وجود دارد. روش
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توســط ســاده مــدل مــوثر اســت بلکــه نتــایج ســاده حاصــل از مــدل بــه علــت اســتاندارد بــودن متــدولوژي   

  ها به راحتی قابل استفاده است.   هیدرولوژیست

شود که هم پیـک و هـم حجـم هیـدروگراف      فواصل زمانی هیدروگراف واحد در مدل طوري محاسبه می

ضـرب در زمـان    1333/0تا حد ممکن صحیح محاسبه شود. این فواصل زمانی کوچکترین مقدار دو عـدد  

شـود. چنانچـه تعـداد فواصـل      و یا توسط کاربر تعریف میتمرکز و فواصل زمانی بارش درنظر گرفته شده 

شـود کـه خطـایی در     عدد) باشد، فواصل زمانی طوري اصـالح مـی   1200زمانی بیش از محدودیت برنامه (

کل حجم رواناب ایجاد نشود. پس از محاسبه هیـدروگراف واحـد در فواصـل زمـانی فـوق، هیـدروگراف       

شـود. مقـدار دبـی اوج     روع سیل منطبق است، در نظـر گرفتـه مـی   سیل در فواصل زمانی که ابتداي آن بر ش

شود. در این برنامـه، از فرمـول تفاضـل     هیدروگراف با استفاده از برنامه تفکیک سازي دبی پایه محاسبه می

استفاده شده و براي این منظور سه مقدار بزرگتر دبی هیـدروگراف   Gregory – Newtonرو به جلوي 

هاي چنـد پیکـه حـداکثر تـا ده دبـی پیـک قابـل محاسـبه          رود. در هیدروگراف ار میک به صورت متوالی به

  باشد.   می

ĥ-Ħ -ĥ-Ĩ -  ǧƴǭ ǯǸǾƽƗƸƜǾǩƘǥ  

درصورت امکان، کاربر مدل باید پارامترهاي مدل را براساس اطالعات ثبت شده کالیبره یـا اعتبـار سـنجی    

تري واقع در حوزه یـا معـادالت رگرسـیون    هاي هیدروم تواند مربوط به ایستگاه کند. اطالعات ثبت شده می

  هاي هیدرومتري خارج حوزه باشد.   اي حاصل از ایستگاه منطقه

اي است که خروجی مدل بـا مقـادیر ثبـت شـده      کالیبراسیون مدل، اصالح پارامترهاي ورودي مدل به گونه

بـدون اصـالح پارامترهـا     اي منطبق گردد. اعتبار سنجی عبارت از انطباق مقادیر ثبت شده با مقـادیر محاسـبه  
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هـاي سـیل حاصـل از آمـار      باشـد. کالیبراسـیون مـدل در یـک محـدوده طوفـان براسـاس هیـدروگراف         می

هـاي   هاي هیدرومتري واقع در حوزه مورد مطالعـه، معمـول اسـت. اگـر آمـار کـافی بـراي ایسـتگاه         ایستگاه

باشـند. مـدل    قابـل محاسـبه مـی    هـاي آمـاري   دبی براساس روش –هیدرومتري موجود باشد، روابط فراوانی 

TR20  تواند کـالیبره گـردد.    سال می 100تا  2دبی در محدوده دوره بازگشت  –براي تعیین رابطه فراوانی

تواند بسیار سودمند باشد. چرا کـه   می TR20ساله حاصل از مدل  100این کالیبراسیون در محاسبه سیالب 

  افتد.   اشد، در واقعیت اتفاق نمیساله ب 100اي که نزدیک به سیالب  دبی مشاهده

پــذیر نیســت. امکــان   کالیبراســیون پارامترهــاي مــدل براســاس آمــار ایســتگاه هیــدرومتري همیشــه امکــان  

کالیبراسیون پارامترهاي مدل، به صورت خودکار میسر نبوده و تعیین این پارامترها باید به صـورت سـعی و   

دل شامل اصالح پارامترهـاي ورودي توسـط کـاربر تـا     خطایی صورت گیرد. بدین معنی که کالیبراسیون م

باشـد. دبـی پیـک، حجـم و      اي بر هیدروگراف سیل ثبت شده در هر طوفان می انطباق هیدروگراف محاسبه

  روند.   کار می هاي مشاهد اتی هستند که براي مقایسه به شکل هیدروگراف، داده

شود. با مشـاهده اخـتالف بـین هیـدروگراف      می تفکیک جریان پایه هیدروگراف قبل از کالیبراسیون انجام

تواند پارامترهاي مناسب را بـراي بهبـود نتـایج انتخـاب کنـد. اصـالح        اي کاربر مدل می ثبت شده و محاسبه

  پارامترهاي مدل باید در محدوده تغییرات مجاز و منطقی این پارامترها صورت گیرد.  

ĥ-Ħ -ĥ-ĩ -  ǯƺƲǭ Ƿ ǴǱƘƱƳǷƷ ǼƛƘǽƴǱǷƷ  

شود. فواصـل   یدروگراف سیل در رودخانه با استفاده از روش تعدیلی موج سینماتیک انجام میروند یابی ه

هـاي رونـدیابی بایـد توسـط کـاربر       زمانی روندیابی مشابه فواصل زمانی هیدروگراف سیل بوده و طول بازه

  تعریف گردد.  
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ي رونـدیابی براسـاس ایـن    شـود. بـرا   اي روندیابی می هیدروگراف سیل در مخزن با استفاده از روش ذخیره

ــار   ــی ک ــد       (Working Curve)روش، منحن ــی فرآین ــار ط ــه ک ــاي آن معادل ــه ج ــده و ب ــتفاده نش اس

شود. تراز شروع رونـدیابی یـا بـه عبـارت      ارتفاع براي مخزن حل می –دبی  –هاي حجم  انترپوالسیون داده

  شود.   دیگر تراز مخزن در شروع سیل توسط کاربر تعریف می

ĥ-Ħ -Ħ- ǧƴǭ  HEC-HMS 

سـازي   این مدل با قابلیت گرافیکـی بـاال، قـادر بـه شـبیه      باشد. می HEC1نسخه تحت ویندوز  HMSمدل 

هیدروگراف سیالب با استفاده از روش هیدروگراف واحد و موج سـینماتیک اسـت. در ایـن مـدل برخـی      

ر یـک از  مجزایـی را بـراي هـ    يهـا  مـدل  HMSنیز مرتفع شده اسـت.   HEC1محدودیتها و نواقص مدل 

که بـه طـور خالصـه در ادامـه تشـریح شـده اسـت. مـدل محاسـبه           برد کار می مؤلفه بارش ـ رواناب مشابه به 

 می باشد.   )5-2(جدول مطابق روشهاي حجم رواناب 

ها بیانگر فرآیندي هسـتند کـه بـر     . این مدل(Interflow)هاي رواناب جریان سطحی و جریان جانبی  مدل

-2افتد روشهاي مورد استفاده مطـابق جـدول (   ه و جایی در سطح حوضه اتفاق میآب مازاد و یا آب ذخیر

 ) می باشد.  6

ها، جریـان زیرسـطحی خروجـی از سیسـتم بـه رودخانـه را        . این مدل(Base Flow)هاي جریان پایه  مدل

  آمده است.   )7-2کنند که روشهاي مورد استفاده در جدول ( سازي می شبیه

ها جریان تـک بعـدي روبـاز را     . این مدل(River Flood Routhg)ن رودخانه هاي روندیابی جریا مدل

) موارد کاربرد و روشهاي مورد اسـتفاده خالصـه شـده    8-2کنند که در جدول ( سازي می در رودخانه شبیه

  است.
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  HMSهاي حجم رواناب در  ): مدل5-2جدول (
دسته بندي مدل

سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده  سرعت ثابت و اولیه  
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده   SCS(CN) شماره منحنی
سیالب، توزیعی، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده   SCS(Modclark) شبکه اي CN
سیالب، توزیعی، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده  Green & AMPT
پیوسته، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده  سرعت ثابت و کمبود رطوبت    
پیوسته، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده  (SMA)  محاسبه رطوبت خاك
پیوسته، توزیعی، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده    SMA شبکه اي

  
  HMSهاي رواناب سطحی در  ): مدل6-2جدول (

دسته بندي مدل
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده (محاسبه اي از مشاهدات) (UH) هیدروگراف واقعی حوزه
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده (محاسبه اي از مشاهدات) هیدروگراف واحد کالرك 
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده (محاسبه اي از مشاهدات) هیدروگراف واحد اشنایدر 
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده (محاسبه اي از مشاهدات) SCS هیدروگراف واحد

سیالب، توزیعی، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده  ماد کالرك 
سیالب، یکپارچه (یا نیمه توزیعی)، مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده    موج سینماتیک 

  
  HMSهاي جریان پایه در  مدل ):7-2جدول (

دسته بندي مدل
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده ثابت ماهانه 
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده فروکش نمایی
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده   مخزن خطی

  HMSهاي روند یابی در  ): مدل8-2جدول (
دسته بندي مدل

سیالب، یکپارچه،مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده موج سینماتیک
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده تاخیري
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده پالس اصالح شده
سیالب، یکپارچه، تجربی، پارامترهاي کالیبره شده ماسینگام

سیالب، یکپارچه، نیمه مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده ماسکینگام – کانج – مقطع استاندارد
سیالب، یکپارچه، نیمه مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده ماسکینگام – کانج – مقطع 8 

پیوسته، مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده تالقی
پیوسته، مفهومی، پارامترهاي اندازه گیري شده Birfurcation  
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ĥ-Ħ -ħ- ǧƴǭ  WMS  

تهیـه   BOSS Internationalتوسـط شـرکت    WMS (Watershed Modeling System)مدل 

و تـوزیعی   (Lumped)هاي بـارش روانـاب یکپارچـه     به مدل GISشده است. در این مدل با افزودن بستر 

(Distributed)، روناب افـزایش یافتـه اسـت. ایـن مـدل از زمـان تهیـه داراي         –سازي بارش  قابلیت شبیه

بیش از چندین ویرایش است که به مرور زمان نقاط ضعف آن برطرف شده است. در آخـرین نسـخه قابـل    

افزایش یافتـه اسـت    XP)، انعطاف پذیري مدل براي سازگاري با محیط ویندوز 7دسترس این مدل (نسخه 

  فراهم شده است.  HEC-RASهاي روندیابی هیدرولیکی بخصوص مدل  باط مدل با مدلو ارت

  این مدل داراي ماجولهاي زیر براي محاسبات است:

) بـراي  TINو  DEMهـاي رقـومی (شـامل     هـا: در ایـن بخـش امکـان پـردازش داده      ماجول پردازش داده

 گردد.   مدلسازي هیدرولوژیکی و هیدرولیکی فراهم می

و  DEMهـاي رقـومی شـامل     که زهکشی: در این مدل شبکه زهکشی حوضه بـا اسـتفاده از داده  ماجول شب

TIN شود.   گیرد و محاسبات مربوط به فیزیوگرافی حوضه آبریز انجام می شکل می 

 گردد.   هاي منطقه در فرمت مختلف فراهم می ماجول نقشه: در این بخش امکان نمایش نقشه

 (Lumped)هـاي یکپارچـه    ي هیدرولوژیکی حوضه با بکارگیري مـدل مدلسازي هیدرولوژیکی: مدلساز

فراوانی سـیالب   و (Rational)منطقی روش  ،HEC1 ،TR20 ،HSPF ،TR55روناب نظیر  –بارش 

(NFF)  و همچنین مدلMODRAT روانـاب فـوق بـا     –هـاي بـارش    شود. امکان ارتباط مـدل  انجام می

ها و سـایر   هاي فیزیکی حوضه ود دارد بطوري که دادهوج WMSهاي رقومی در مدل  بخش پردازش داده

 هاي رقومی به مدل مربوطه منتقل گردد.   نتایج بخش پردازش داده



 40  وم ـ شبیه سازي هیدرولوژي مبانی، مدلها و نرم افزارهادفصل 

قابـل   HEC-RASافـزار   بـا اضـافه شـدن نـرم     WMSمدلسازي هیدرولیکی: این قابلیت در نسخه جدیـد  

اري تهیه کننـدگان مـدل   در برنامه ک BRI-STARDهاي روندیابی نظیر  دسترس است. ارتباط سایر مدل

هاي ژئـومتري رودخانـه و سیالبدشـت، تعیـین تـالوگ       قرار دارد. در این ماجول از مدل امکان نمایش داده

محاسـبه مشخصـات مقطـع    ، هـاي مهـم   رودخانـه و سـواحل آن، تولیـد مقـاطع عرضـی کمـانی در موقعیـت       

لیکی رودخانـه و در  و اجـراي مـدل یـک بعـدي هیـدرو      TINقـاطع عرضـی از طریـق    ، استخراج معرضی

 گردد.   فراهم می GISهاي  و انتقال آن به سایر محیط GISها در فرمت  نهایت ارائه خروجی

شـود و امکـان انتقـال و یـا      هاي آبریز انجام مـی  در حوضه GIS: در این بخش کلیه محاسبات GISماجول 

  وجود دارد. ArcViewافزار  ورود اطالعات به نرم

روانـاب   –شبکه براي پـردازش سـطحی حوضـه و توسـعه مـدل تـوزیعی بـارش         مدل شبکه دو بعدي: مدل

هـاي آبریــز بـه شـبکه مربعــات تقسـیم گــردد و      رود. بـراي مثــال حوضـه   بکــار مـی  GSSHAشـامل مـدل   

 آماده گردد.   GSSHAهاي در هر مربع براي اجراي مدل  محاسبات بارش، نفوذ و مشخصات آبراه

): این مـدل بـراي درون یـابی از گـروه از نقـاط پراکنـده بـراي        Scatter pointاي ( ماجول پراکنش نقطه

ــی TINشــبکه و  ــه    بکــار م ــارش نقط ــق ب ــارش متوســط از طری ــدل در محاســبه ب ــن م ــین ای اي  رود. همچن

  هاي بارانسج کاربرد دارد.   ایستگاه

ĥ-Ħ -Ĩ-  ǧƴǭMike 11  

  بـه   تجـاري   هـاي  و جـزو مـدل    شده  تهیه (DHI)افزاري توسط انستیتوي هیدرولیک دانمارك  بسته نرم  این

ژاپـن   CTI شـده در مـدل کـه بعضـاً بـا همکـاري شـرکت         بینـی  شهاي پـی  با توجه به قابلیترود.  شمار می

هـاي   رسد که این مدل ابزار مناسبی در مدیریت سیالب و تصـمیم گیـري در پـروژه    تدوین شده، به نظر می
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، انتقـال  (HD)، هیـدرولیک  (RR)اي هیـدرولوژي  هـ  شامل زیربرنامه Mike11مهندسی رودخانه باشد. 

و مونیتورینـگ حـوزه    (FF)بینـی سـیل    ، پـیش (WQ)، کیفیت آب (TD)، انتقال و انتشار (ST)رسوب 

(FW) هاي  بینی سیل نیاز به مدل باشد که جهت پیش می(RR) ،(HD) ،(FF) ،(FW)    است. ایـن مـدل

بـرداري   و هـم اکنـون بهـره    شـده   بکـار گرفتـه  تلـف  مخ  کشـورهاي بینی سیل متعـدد در   هاي پیش در پروژه

مـورد نیـاز در     از ماجولهـاي   در هـر یـک    مورد استفاده  هاي ها و روش قابلیت  بهحاضر   در گزارششود.  می

  گردد.  ارائهدراین زمینه  Mike11 از مدل  کلی  سیماي  که  است  شده  و سعی  شده  پرداخته  سیل  بینی پیش

ĥ-Ħ -Ĩ-Ĥ - ǧǸƩƘǭ  ƙƘǱƗǷƷ ƿƷƘƛMike 11-RR  

  باشد.   زیر می  شرح  ) بهRainfall - Runoff(  ـ رواناب  بارشهاي  اجولم  شامل  مدل  این

  NAM اجولمالف) 

را بـا    ـ روانـاب    فرآینـد بـارش    کـه   اسـت حـوزه    یکپارچـه   مفهـومی   ـ روانـاب   بـارش   ، مدلNAM ماجول

عملکـرد المانهـاي    و  داده  انجـام   با هـم   و مرتبط  مختلف  ار مخزندر چه  آب  ذخیره  زمانی  پیوسته  محاسبات

  ، ذخیـره  سـطحی   ، ذخیـره  یرفـ ب  ذخیـره   شـامل   فرضـی   زنامخـ   کنـد. ایـن   می  را بیان  حوزه  مختلففیزیکی 

و   میمفهـو   ماهیـت   داراي  مـدل   اکثر پارامترهاي  باشند. از آنجا که می  زیرزمینی  آبهاي  و ذخیره  زیرسطحی

  کالیبراسـیون   قابلیـت   و از طریـق   امکانپـذیر نبـوده    حـوزه   فیزیک  آنها براساس  تعیین  هستند بنابر این  تجربی

  در کالیبراسـیون   شـده   در نظـر گرفتـه    هـدف   شوند. توابـع  می  تعیین  الزم  پارامترهاي ، در مدل  شده  گنجانده

  شـکل   ، انطبـاق  اي و مشـاهده   اي محاسبه  رواناب  متوسطدبی   انطباق عبارتند از  باشند که می  چهار تابع  شامل

  جریـان   و انطبـاق   و حجـم اوج   ، دبـی  پیـک   به  رسیدن  در زمان  هیدروگرافدبی اوج   ، انطباق هیدروگراف

باشـند بنـابر    مـی   انتخـاب   قابل  فوق  از توابع  هر یک  در روند کالیبراسیون . اي و مشاهده  اي محاسبهو پایه   کم
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رونـد    باشـد. از طرفـی   کـاربر مـی    برعهـده   مـدل   در کالیبراسـیون   هـدف   از توابع  هر یک  اولویت  تعیین  این

  از روش  بـا اسـتفاده    دستی  . در کالیبراسیون است  انجام  و خودکار قابل  دستی  در دو بخش  مدل  کالیبراسیون

  کالیبراسـیون   شـوند. بـراي   مـی   اصـالح   بخـش  رضـایب   نتیجـه   بـه   دنتـا رسـی    مـدل   پارامترهاي ،و خطا  سعی

  گردنــد. برنامــه مــی  تعیــین  ســازي بهینــه  هـاي  روش  از طریــق  پــارامتر وجــود دارد کــه 9خودکـار، حــداکثر  

  و اهــداف  شــده  گــذاري ایــهپ (Multi-Object)  چندهدفــه  ســازي بهینــه  تکنیــک  براســاس  کالیبراســیون

  گردند.  بهینه  همزمان  صورت  توانند به می  وقف  چهارگانه

  UHM  ماجولب) 

واحـد    هیـدروگراف   شـده   شناخته  هاي از روش  را با استفاده  طوفان  از یک  حاصل  ، روانابUHM  ماجول

  سـازي  شـبیه   بـراي   انتخـابی   هـاي  از گزینـه   یکـی   عنـوان   بـه  NAM  در مدل  ماجول  کند. این می  سازي شبیه

  رودخانـه بـازه    به  ورودي  جانبی  جریان  عنوان  به UHM  از ماجول  حاصل  . نتایج است  شده  استفاده  یالبس

  شود. می  آبریز استفاده  حوزه  کل  سازي در شبیه (HD)  هیدرودینامیک  در ماجول

، نفـوذ  (Proportional) نفـوذ تناسـبی    هـاي  روش  موثر شامل  بارش  محاسبه  نفوذ جهت  ، مدلUHMدر

 در  واحـد بکـار رفتـه     هیـدروگراف   هـاي  باشـند. روش  مـی  SCS ،f1-RSa , Nakayasu  ، روش ثابـت 

UHM مثلثی  هیدروگراف  شامل  SCSبعد  بی  ، هیدروگرافSCS و   بـوده   حـوزه   واقعـی   و هیدروگراف

ــین ــایی روش  همچن ــابع   ه ــر ت ــره  نظی ــابع اي ذخی ــبه  ، ت ــی  ش ــره  خط ــی و ر Nakayasu،  اي ذخی وش منطق

(Rational)   ایـن   باشـند.  مـی   دسترسـی   قابـل   مـاجول   در ایـن براي محاسبه دبی اوج یا هیدروگراف سـیل

  باشد.   ماجول داراي قابلیت کالیبراسیون نمی

  SMAPاجول مج) 
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SMAP ،بـه   مـدل   ایـن . باشـد  مـی   یکپارچـه   مفهـومی   از نوع  هیدرولوژیکی  رواناب  بارش  سازي شبیه  مدل  

  ارتبـاط   و همچنـین   زیرزمینـی   و آبهاي  زیر سطحی  را در ناحیه  خاك  رطوبتی  ذخیره  محاسبات  طور پیوسته

گیـرد.   درنظـر مـی    حوزه  تبخیر و رواناب  محاسبه  را در نحوه  و تأثیر هر یک  داده  را انجاممخزن دو   این  بین

SMAP  ماهانـه   و دبـی   سـازي  شـبیه   دوره  در کـل   پتانسـیل   تعـرق و تبخیـر    بـارش   پیوسـته   سـریهاي   نیاز بـه  

  سـازي  شـبیه   بـراي  SMAP  دارد. مـدل   کالیبراسـیون   جهـت   سـاله   چهار تـا هشـت    دوره  از یک  اي مشاهده

  . است  شده  ریزي پایه  ماهانه  اطالعات

ĥ-Ħ -Ĩ-ĥ - ǀǾř ǧǸƩƘǭ  ǨǾƽ ǼǲǾƛMike 11-FF  

  در حـوزه   بـارش   از وقوع  حاصل  و تراز آب  دبی  تغییرات  بینی پیش  براي Mike 11  سیل  بینی پیش  ماجول

 خطاهـا در مـاجول    سـازي   گیـرد. بهنگـام   قـرار مـی    مـورد اسـتفاده  حوزه از   و خروجی  ورودي  یا جریانهاي

Mike11-FF کـه   ایـن   بـه   بسـته   بینـی  پـیش   سـازي  بهنگام  هاي و روش  گرفته  صورت  اتوماتیک  صورت  به

  باشد. می  شوند، متفاوت  اصالح  جیروخ  و متغیرهاي  مدل  و یا پارامترهاي  یا متغیر حالت  ورودي  هاي داده

 NAMES11 ،NAMKAL  دو مـدل   بـه   سـازي  بهنگـام   جهت NAM  مدل  ،Mike 11-FFدر مدل 

  خطـاي   گـوریتم ال  یـک   را براسـاس هیدروگراف سـیل    سازي  بهنگام NAMS11  . مدل است  شده  اصالح

فیلتـر    را براسـاس   تمتغیـر حالـ    سـازي  بهنگـام  NAMKAL  مـدل   کـه   دهـد، در حـالی   می  انجام  بینی پیش

  کند. می  محاسبه (Extended Kalmen Filter)من توسعه یافته کال

  صـحیح ت  کـامپیوتري   برنامه  شامل  شده  گرفته  خدمت  به Mike11-FFدر  سازي استاندارد که بهنگام  روش

از   (ناشـی   فـازي   خطاهاي  قادر است  برنامه  ). این مدل  خروجی  سازي  (بهنگام  استحاصل از مدل   خطاهاي
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  در مـدل   سـازي  بهنگـام   روش ودهد. د  ) را تشخیص دبی  از اختالف  (ناشی  نوسانی  ) و خطاهاي تاخیر زمانی

FF باشند. زیر می  هاي روش  شامل  

و   اشـل   دبـی   هـاي  از منحنـی   بـا اسـتفاده    دبی  روش  . در این یا دبی  تراز آب  روي  یمتقسم  سازي بهنگامالف) 

و   گیـري  انـدازه   خطاهـاي   قطعیـت   تـاثیر عـدم    تحـت   اي محاسـبه   شـود. دبـی   می  محاسبه  شده  ثبت  تراز آب

را در   بینـی  پـیش   دقـت   تـراز آب   روي  مسـتقیم   سازي  دارد. بهنگامقرار   و غیره  سیل  اشل  دبی  بودن  اي حلقه

  دهد. می  افزایش  توجهی  قابل  صورت  به  قبل  با حالت  مقایسه

،  سـنتی   سـازي  بهنگـام   هـاي  شـود. روش  مـی   انجـام   با هم  و نوسانی  فازي  خطاهاي  اصالح  دوم  در روشب) 

  خطاهـاي   در اصـالح   کنند ولی می  دیلتعبه خوبی را   نوسانی  یا خطاهاي  حجم  از اختالف  حاصل  خطاهاي

  در ترازهـاي   سـیل   متغیـر مـوج    از سـرعتهاي   ناشـی   است  ممکن  فازي  کنند. خطاهاي می  عمل  ضعیف  فازي

  بیافتد.  اتفاق  حوزه  خروجی  به  نسبت  طوفان  یا تغییر موقعیت  رودخانه  باالتر از سواحل

  باشد. زیر می  هاي قابلیت  داراي Mike11-FF  ماجولدر حالت کلی 

     سیل  بینی پیش  پایه  پارامترهاي  تعریف -1

     بینی پیش  د زمانیودر پری  مرزي  شرایط  تعریف -2

     بینی پیش  هاي ایستگاه  تعریف -3

     بینی پیش  دقت  اصالح  براي  سازي  بهنگام  برنامه -4

  زمـانی   . حالـت  اسـت   اسـتفاده   قابـل   تـاریخی   شـده   ثبـت   و اطالعـات   واقعـی   زمان  در دو حالت FFل ماجو

  آب  زمان واقعـی   از اطالعات  با استفاده  حوزه  سازي شبیه  براي Mike11-FFمدل  که است  ، حالتی واقعی
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آمـار و    شده  ثبتدوره   براي  واقعی  زمان  اطالعات  پردازش  حالت  شود. در این می  بکار گرفته  و هواشناسی

  شود. می  انجام  بینی پیش  زمان

قــرار   هــا مــورد اســتفاده مــدل دمجــد  کالیبراســیون  جهــت  و هواشناســی  آب  هــاي ، داده تــاریخی  در حالــت

  از شـروع   شـده   شـود، پریـود سـپري    اجـرا مـی    تـاریخی مـد  در  Mike11-FF  مـدل   کـه   گیرند. وقتـی  می

  تعریـف   بینـی  پـیش   زمان  عنوان  به  سازي شبیه  و انتهاي Mindcast  عنوان  به  سازي شبیه  تا انتهاي  سازي شبیه

  شود. می

ĥ-Ħ -Ĩ-Ħ -  ǧǸƩƘǭFlood Watch  

این مدل یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیري است که ماجولهاي بانک اطالعاتی سریهاي زمانی، مدلسـازي  

در آن گنجانـده   )Arcveiwبینی و سیسـتمهاي اطالعـات جغرافیـایی (مـدل      هیدرودینامیکی، ماجول پیش

  باشد.   هاي زیر می با ماجولهاي فوق داراي قابلیت Flood Watchشده است. 

 برنامه رابط خودکار به همراه پردازش اطالعات ارسالی در شبکه تله متري 

 هـاي   گیـري شـده از ایسـتگاه    هـاي بـارش انـدازه    برنامه رابط خودکار به همراه قابلیت دریافت داده

 هاي هواشناسی   بینی شده حاصل از مدل هواشناسی و بارش پیش هاي بارانسنجی، داده

  هـاي زمـان    قابلیت گزارش گیري که شامل جداول و گرافهاي مشخص براي تحلیل و کنتـرل داده

 باشد.   واقعی می

 هاي ریاضی   امکانات اجراي مدل 

 ها بینی قابلیت نمایش گرافیکی و ارائه جدول پیش 
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هــاي اطالعــاتی  هــاي شــماتیک و نقشــه باشــد کــه کلیــه نقشــه مــی F.W ،Arcveiwمــدل  GISسیســتم 

بانک اطالعات سـریهاي زمـانی بـه صـورت      F.Wباشند. با نصب  جغرافیایی از طریق آن قابل دسترسی می

هـا در شـبکه تلـه متـري قابـل       هاي شماتیک حوزه با مشخص کردن موقعیت ایستگاه خودکار از طریق نقشه

اي خطا و اخطـار درهـر موقعیـت روي نقشـه بـه صـورت خودکـار ظـاهر         حالته F.Wباشد. در  استفاده می

  شود.   بینی سیل از طریق این مدل منتشر می شود و اعالم پیش می

نیاز به داده هاي وسیع ایستگاههاي زمینی به صورت بهنگـام مـی باشـد.      MIKE-FFبراي راه اندازي مدل 

ز مجهز به شـبکه تلـه متـري و سیسـتم خودکـار      این داده هاي در صورتی در دسترس هستند که حوضه آبری

  انتقال داده هاي باشد.  

ĥ-Ħ -ĩ-  ǧƴǭFlood Work 

سـازي هیـدرولیکی و هیـدرودینامیکی و     هـا، شـبیه   افزار شامل مـدیریت و پـردازش داده   هاي این نرم قابلیت

اي کلـی و  باشـد. سـیم   هـا در یـک محـیط سـاده مـی      تحلیل گرافیکی و بانک اطالعاتی ذخیـره داده   کامل،

  توان به صورت زیر خالصه کرد: افزار را می هاي این نرم قابلیت

  قابل کاربرد در مسایل عمومی  

  استفاده در شرایط زمان واقعی  

 سازي سریع و ملموس شبیه  

   انعطاف پذیري در انتخاب مدل  

 هاي متعدد و استفاده از مدلاي  ساختار شبکه   

 ها و نتایج توسط چند کاربر ات، مدلسرور شبکه براي دسترسی همزمان به اطالع  
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  رابط کاربر در محیطWindow هاي شماتیک و واقعی با قابلیت گرافیکی روي نقشه 

  کنترل و ارزیابی  

  قابلیت ارتباط باGIS 

 سازي حوزه رودخانه  قابلیت ارتباط با سیستم مدلRS  تهیه شده توسط)Infoworks  ( 

 مدل بارش ـ رواناب 

روش استانداردي براساس توزیـع احتمـاالتی رطوبـت     Flood Worksاب در مدل روان مدلسازي بارش ـ 

(PDM) باشد که توسط  میCEH Wallingford       (انستیتوي هیـدرولوژي انگلسـتان) تهیـه شـده اسـت

هـا نیـز بـه صـورت      هاي مختلف بلکه بین فصل محاسبات رطوبت خاك را نه تنها بین سیالب ، PDMمدل 

هـاي   ي تغییـرات جریـان، مناسـب بـوده و در سیسـتم      بینی محدوده ین مدل براي پیشدهد. ا پیوسته انجام می

یـک   PDMتوانـد کـاربرد داشـته باشـد. مـدل       بینی سیل مـی  هاي پیش مدیریت خشکسالی به اندازه سیستم

 -سـازي بـارش    افـزار بـراي شـبیه    باشد. این نـرم  رواناب حوزه می -سازي بارش  مدل مفهومی یکپارچه شبیه

  باشد. ب در اشل زمانی طوالنی مناسب میروانا

ISIS PDM  مدل ترکیبیISIS  وPDM      بوده که داراي قابلیت کالیبراسـیون و تعریـف شـرایط مـرزي

حاصـل از مـدل    ISISباشد. شرایط مرزي شـامل تعیـین جریانهـاي جـانبی ورودي بـه       می ISISبراي مدل 

  باشد. می PDMکالیبره شده 

سمش مشخص است، نمایانگر ذخیره رطـوبتی خـاك بـه صـورت تغییـرات      گونه که از ا همان PDMمدل 

باشد. در این مدل، رواناب از ناحیه اشباع به سـمت   ظرفیت ذخیره حوزه آبریز براساس توزیع احتماالتی می

دهد یا تخلیه ناحیـه اشـباع بـه آبخـوان صـورت       ذخیره سطحی حوزه حرکت و رواناب حوزه را تشکیل می
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کـل جریـان خروجـی مـدل در نقطـه خروجـی        رت جریان سطحی یا جریان زیرزمینی، گیرد. چه به صو می

، کالیبراسـیون آن اسـت کـه امکـان تخمـین      ISIS PDMباشـد. قابلیـت اصـلی     حـوزه قابـل محاسـبه مـی    

آورد. در  پارامترها را به صورت سعی و خطـا و یـا بهینـه سـازي خودکـار پارامترهـاي متعـدد را فـراهم مـی         

ون کاربر مدل قادر به مشاهده اثرات تصحیح هر پارامتر روي نتایج مـدل از طریـق قابلیـت    ماجول کالیبراسی

  باشد. گرافیکی ومعیارهاي آماري می

پارامترهاي مدل به صورت خودکار با استفاده از روش بهینه سـازي سـمپلکس (برنامـه ریـزي خطـی) قابـل       

ــه ســازي، کــاربر کنتــرل کــاملی    ــین هســتند. در ایــن روش بهین ــه شــده داشــته و  تعی روي پارامترهــاي بهین

  گردند. پارامترهاي نهایی توسط کاربر تعیین می

بـه عنـوان مـاجول هیـدرولوژیکی تـک       ISISرواناب به همراه مدل  سازي بارش ـ   روش دیگري براي شبیه

باشـد. در ایـن مـاجول روش هیـدروگراف واحـد       قابل دسترسـی مـی   Flood Worksاي طوفان در  واقعه

کـه در انگلسـتان نیـز کـاربرد فـراوان داشـته، گنجانـده شـده اسـت.           FSRزارش مطالعات سیل براساس گ

 Flood Worksنیـز در مجموعـه    )  (خـدمات حفاظـت خـاك انگلسـتان     USSCSهـاي   همچنـین روش 

افـزار تهیـه شـده امکـان تهیـه       هـاي مـورد اسـتفاده در مدلسـازي بـارش، نـرم       باشد. بـه جـز روش   موجود می

بینی شـده و مشـاهداتی و همچنـین هیـدروگراف واحـد واقعـی حـوزه را بـه کـاربر           رش پیشهاي با پروفیل

  دهد. می

ĥ-Ħ -ĩ-Ĥ - ǛƸƛ ƙǷƵ ǧƴǭ  
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اسـت کـه توسـط     FloodWorksروانـاب در    سازي بارش ـ  مدل ذوب برف، مدل استانداردي براي شبیه

CHE Wallingford  کنـد.   سـازي مـی   شبیهتهیه شده است. این مدل ذوب برف را به صورت واقع بینانه

  رواناب به صورت زیر خالصه شده است.  مشخصات این بخش از مدل بارش ـ

 سازي فرآیند ذوب برف براساس ذخیره برفی موجود حوزه و ذخیره برف ذوب شده. شبیه  

      آب ذوب شده وارد ذخیره ذوب برف شده و به صورت آهسـته از طریـق اوریفـیس از آن خـارج

  شود.   می

 در تراز باالتري قرار گرفتـه، اجـازه خـروج آب از ذخیـره برفـی را در سـرعت        یک اوریفیس که

  دهد. باالتر می

 کند. ارتفاع اوریفیس با کل آب معادل برف حوزه تغییر می  

 ،دهد. امکان ذوب سریع ذخیره برفی را در حالتهاي خاص می  متغیر بودن ارتفاع اوریفیس  

 ناقص در سطح حوزه از لحـاظ عمـق بـرف و     وجود ماجولهاي دیگري براي تعریف پوشش برفی

  قدمت برف نشسته.  

 هاي گرادیان حوزه براي محاسبه سطح پوشش برفی حوزه و تعیـین سـهم بـارش     استفاده از منحنی

 رواناب  برف از کل بارش و ارائه نتایج به مدل بارش ـ

 

ĥ-Ħ -ĩ-ĥ - ǯƘǽƸƩ ǼƛƘǽƴǱǷƷ ǧƴǭ  

تهیـه   CEHه روش مـوج سـینماتیک بـوده کـه توسـط      یک مدل استاندارد روندیابی جریان بـ  KW1مدل 

اي را بـدون اثـرات برگشـت آب بـه روش مـوج سـیناتیک        شده است. این مدل محاسبات جریان رودخانـه 

                                                
1 - Kinematic Wave 
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هـاي فرعـی بـه صـورت ورودي یـا بـه صـورت نسـبتی از          انجام میدهد. جریانهاي جانبی حاصل از رودخانه

این مدل توابع متعددي براي محاسـبه تـاثیرات ذخیـره و     شود. در جریان باالدست در مدل در نظر گرفته می

برد. سرعت موج در ایـن مـدل بـه صـورت تـابعی از دبـی        کار می تلفات جریان مازاد بر ظرفیت رودخانه به

کند. در این مدل جهت کالیبراسیون زمان واقعـی، تصـحیح متغیـر حالـت وجـود نداشـته و بهنگـام         تغییر می

 KWشـود. مـدل    هاي مختلف انجام می با درجه ARMAبینی  ه از مدل پیشسازي خروجی مدل با استفاد

  باشد. هاي تند می با شیب آبراه ,هاي باالدست حوزه قادر به روندیابی جریان در بازه

داراي  ISISتکمیـل شـده اسـت.مدل     ISISبـا اسـتفاده از    Hydrodynamic Flood Worksماجول 

سـازي بـوده و بـا اسـتفاده از الگـوریتم خـاص در        ون و شـبیه جهـت کالیبراسـی   Offlineهـاي   ساختار مـدل 

Flood Works بینی زمان واقعی سیل بکار گرفته شده است کد محاسـبات هیـدرودینامیکی و    براي پیش

  باشد. فایلهاي ورودي مدل در هر دو حالت مشترك می

ĥ-Ħ -Ī-  ǧƴǭNWSRFS 

ه اسـت  ه صورت کاربردي مورد استفاده قـرار گرفتـ  بینی سیل که ب یشافزارهاي پیشرفته پ نرماز جمله اولین 

متـولی تهیـه و اسـتفاده از آن اسـت.      (NWS)باشد که موسسه هواشناسـی آمریکـا    می NWSRFSمدل 

هاي مختلف این مدل از زمان پایـه گـذاري آن انجـام گردیـد. هـم اکنـون ایـن         تحقیقات متعددي در زمینه

شود. در حـال حاضـر،    ز بزرگ آمریکا به خدمت گرفته میهاي آبری بینی سیل حوزه مرکز پیش 13مدل در 

باشد که در واقع توسـعه مـدل قبلـی     می AHPSموسسه هواشناسی آمریکا، در حال تحقیق بر روي سیستم 

  رود   این سازمان به شمار می
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و بینی سیل با زمان پیش هشدار کوتاه مدت (ساعتی و روزانه) تا بلند مدت (چنـد روزه، ماهانـه    جهت پیش

اقـدام بـه سـرمایه گـذاري در زمینـه مـدرن کـردن سیسـتم          1995فصلی) سازمان هواشناسی آمریکا از سال 

هاي کامپیوتري و نمایش گرافیکـی و   روز کردن قابلیت ها، به سنجش از دور، سیستم خودکار پردازش داده

بینـی   تم پـیش همچنین مدلسازي هیدرولوژیکی و هیـدرومتئولوژیکی کـرده اسـت. بـراي ایـن منظـور سیسـ       

در  AHPSباشـد. سیسـتم    ین سازمان تهیه شد و در حال تکمیل میادر  (AHPS)هیدرولوژیکی پیشرفته 

عملکـرد خـوبی از خـود نشـان داد. ایـن سیسـتم        Des Moinesحـوزه   1997هاي بهـار   بینی سیالب پیش

بینـی رودخانـه    م پـیش بینی هیدرولوژیکی وسیعی است که پایه و اساس آن را سیسـت  هاي پیش داراي قابلیت

(NWSRFS) هـاي مهـم    دهد. یکی از بخش تشکیل میNWSRFS  بینـی جـامع جریـان     ، سیسـتم پـیش

(ESP) باشد.   می  

ESP موجـود  بینی جریان با استفاده از شرایط  هاي مفهومی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی را براي پیش مدل

هـاي هواشناسـی    زن بـه همـراه داده  امخـ و  هـا  حوزه از نظر پوشش برفی، رطوبت خاك، وضعیت رودخانـه 

سـت کـه رخـدادهاي هواشناسـی کـه در گذشـته اتفـاق        ا برد. در این روش فرض بـر ایـن   تاریخی بکار می

هـاي   بینـی  پـیش  ESPاند نمایانگر رخدادهایی هستند که در آینده اتفاق خواهند افتاد. با ایـن فـرض،    افتاده

هـاي پـیش هشـدار     داکثر، حـداقل، حجـم) در مـدت زمـان    احتماالتی براي هر یک از متغیرهاي جریان (ح

کـه   هگیر کاربرد داشـت  در مناطق برفجریان رودخانه بینی  دهد. این روش در اصل براي پیش معین ارائه می

بینی هیدروگراف سـیل نیـز بـه خـدمت گرفتـه       هاي بهاره، در پیش بینی سیالب به علت کارآیی آن در پیش

هاي محتمل جریان با بکـار گیـري    ، ابتدا مجموع هیدروگرافESPهاي  وشبینی براساس ر شد. براي پیش

(شرایط اولیه) حوزه و استفاده از سـري زمـانی    موجودهاي  هاي هیدرولوژیکی و در نظر گرفتن حالت مدل

اي  هاي آماري، یک توزیع آماري بـه نمونـه   گردد. سپس با استفاده از روش دما و بارش تاریخی محاسبه می
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بینـی کوتـاه مـدت و     شـود و پـیش   هاي جریان در پریود زمانی آتی برازش داده می ع هیدروگرافاز مجمو

  گیرد.   بلند مدت سیل با احتماالت مختلف براساس این توزیع انجام می

هـاي هواشناسـی بلنـد     دارد کـه در آن پـیش بینـی    دکارآیی دیگـري وجـو   ESPعالوه بر قابلیت فوق، در 

شوند. ایـن روش عمـدتاً    بینی زمان واقعی بکار گرفته می می جهت اصالح پیشهاي اقلی مدت و پیش گویی

شامل اصالح بارش متوسـط ثبـت شـده در حـوزه و سـري زمـانی دمـا بـا اسـتفاده از نتـایج خروجـی مـدل             

هاي هیـدرولوژیکی   هواشناسی و دورنماي اقلیمی حوزه قبل از استفاده این اطالعات به عنوان ورودي مدل

هـاي   وقوع همزمـان داده  ،اي هاي زمان واقعی ثبت شده براساس مقایسه احتماالت حاشیه دادهاست. اصالح 

بـا   AHPSبینـی سـیل در    شـود. بنـابراین پـیش    ثبت شده در زمان واقعی و دورنماي اقلیمی حوزه انجام می

یش و پـ  QPFشـود کـه عمـدتاً شـامل      انجـام مـی   ESPهاي اسـتاندارد متعـدد موجـود در     استفاده از روش

  باشد. هاي اقلیمی تحت عنوان کوپل اقلیم می گویی

ĥ-Ħ -Ī-Ĥ -  ƿƷƘƛ ǧƴǭ–  ƙƘǱǷƷ  

بـه   SMA) و مدل پیوسته بـارش از نـوع   UHمدل بارش این سیستم بر پایه یک مدل هیدروگراف واحد (

روانـاب بـا اسـتفاده از مفهـوم      –سـازي پیوسـته بـارش     باشد. این مدل قـادر بـه شـبیه    می Sacramentoنام 

  باشد. اي می زن ذخیرهمخا

هاي مختلـف خـاك را بـه عنـوان مخـازن       کند، الیه مخزنی عمل میسازي  شبیهاین مدل که براساس روش 

ی دارد. در سیسـتم  یهـاي جعبـه سـیاه از نـوع خطـی کـارآیی بـاال        گیرد و نسـبت بـه مـدل    متوالی در نظر می

NWSRFS هاي روندیابی سیل، بـارش   مدل صورت موثري به همراه متغیرهاي حالته فیلترهاي آماري ب

  ند.ا بینی بارش جهت بهنگام سازي در زمان واقعی مورد استفاده قرارگرفته رواناب و همچنین مدل پیش –
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ĥ-Ħ -Ī-ĥ -  ǼǖǡƗǷ ǯƘǭƹ ǯǸǾƽƗƸƜǾǩƘǥ ǧƴǭ  

هاي تئوریـک و مـدرن و بکـارگیري اطالعـات ثبـت شـده        در کالیبراسیون زمان واقعی، با استفاده از روش

تا حد زیـادي خطـاي حاصـل از مدلسـازي و انـدازه گیـري را کـاهش داد. ثابـت شـده اسـت کـه             توان می

دهنـد.   نتیجـه مـی  ی را سـري پارامترهـاي بهینـه مختلفـ     ،متفاوت در حالـت کلـی   اهدافمعیارهاي عملکرد 

نـه  بنابراین تا حد ممکن معیارهاي عملکرد باید منعکس کننده اهداف مدلسازي باشد. سري پارامترهـاي بهی 

  بینی مدل هستند.   به تنهایی نشان دهنده بخش ناچیزي از عدم قطعیت موجود در پیش

بینی سیل جهـت کالیبراسـیون زمـان واقعـی مـورد اسـتفاده        هاي پیش هایی که در اکثر سیستم یکی از روشی

 Extendedی نظیـر یهـا  بـوده اسـت. روش   (Kalman Filter)قـرار گرفتـه اسـت، روش فیلتـر کـالمن      

Kalman Filter      ــی ــان واقع ــیون زم ــراي کالیبراس ــز ب ــوس نی ــر گ ــیش و فیلت ــتم پ ــیل   در سیس ــی س بین

NWSRFS اند. استفاده شده  

ĥ-Ħ -ī-  ƙƘƲƢǱƗƷƗƺǝƗ ǫƸǱ  ŭƹƘƽ ǴĠƜǁ Ɵƴǭ ǳƘơǸǥ  

روانـاب مـورد بررسـی و ارزیـابی قـرار       –سازي بارش  افزارهاي شبیه ترین نرم مهماین فصل از گزارش،  در

افزار معرفی گردیـد. باتوجـه    هاي شاخص هر نر افزارها، ویژگیها و توانایی م از نرمگرفت. در معرفی هر کدا

افزارهـاي   جـزء نـرم   HEC-HMSو  HEC1افزارهـاي   افزارهـاي مـذکور، نـرم    که در مجموعه نرم به این

 Public)افزارها به صورت عمـومی   اند و از طرفی این نرم سازي بارش رواناب شناخته شده استاندارد شبیه

Domain) اسـتفاده  جریان بینی  افزارهاي فوق براي توسعه مدل پیش و رایگان در اختیار قرار دارند، از نرم

 HEC-1رواناب بـا اسـتفاده از مـدل     –سازي بارش  که در آن شبیه WMSافزار  خواهد شد. همچنین نرم
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نمـایش نتـایج مـورد اسـتفاده      افزار وجود داشته و نتایج به صورت گرافیکی قابل مشاهده است. به عنوان نرم

  گیرد. قرار می

  هاي جويبینی ریزشپیش -2-4

 پیش بینی بارش -2-4-1

عنوان   ِي آبریز، به بینی بارندگی و برآورد میزان آن در هر ماه (و یا سال) و براي هر منطقه و حوضه پیش

ریزي در  زیرزمینی، براي برنامه هاي سطحی و ي آب ترین پارامترهاي جوي و منبع اصلی تامین کننده یکی ازمهم

  ي بهینه از منابع آبی برخوردار است.  اي در استفاده امورات مختلف زندگی اجتماعی انسان، از اهمیت ویژه

باشند،  ي مشاهداتی است که بر حسب زمان و در فواصل مساوي از آن مرتب شده ، مجموعه 2سري زمانی

هاي  جه به ابعاد دیگري چون فاصله نیز باشد. تجزیه و تحلیل سريها ممکن است با تو هر چند مرتب شدن داده

 3باکس و جنکینس "طور نظري و عملی از زمان شروع کار اصلی زمانی موضوعی نسبتا مشکل است. این کار به

هاي زمانی  است. دو هدف عمده و اساسی در تجزیه و تحلیل سري ، به سرعت توسعه پیدا نموده1970، در سال "
شود و  ي سري می دارد که عبارتند از: درك، یا به مدل درآوردن مکانیسم تصادفی که منجر به مشاهدهوجود 

بسته بودن  ي آن. طبیعت ذاتی یک سري زمانی، وابسته یا هم ي سري، بر مبناي گذشته بینی مقادیر آینده پیش

شاهدات متوالی نامستقلند، مقادیر مشاهدات آن است و بنا بر این، ترتیب مشاهدات، داراي اهمیت است. وقتی م

بینی کنیم، آن  بینی کنیم. اگر یک سري زمانی را بتوانیم کامال پیش توانیم از مشاهدات گذشته، پیش آینده را می

ي  ها فقط تا حدي آینده به وسیله هاي زمانی تصادفی هستند که در آن را غیرتصادفی گویند. لیکن بیشتر سري

  شود. مقادیر گذشته، تعیین می

  

  

  
                                                

Č     Time Series  
č     Box  and  Jenkins  
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  الگوهاي سري زمانی ایستا  -2-4-1-1

 1Φ1=π  ،2Φ2=πمخالف صفر باشند، یعنی πچنانچه تعدادي متناهی از وزنهاي الف) فرایندهاي اتورگرسیو:  

 ،.....،nΦn=π  وk>p ،k=0π  آن گاه فرایند حاصل را یک فرایند اتورگرسیو از مرتبه ،p گویند که با  میAR(p) 

  به صورت: شود نشان داده می

)1                                                                        (tptptt aZZZ  
  ...11  

  یا:

)2                                                                                               (ttp aZB )(  

)1....(داده می شود که :  1
p

pp BB    

چون:  






p

j jj j 11
 پذیر است. براي ایستایی باید ریشه هاي  لذا فرایند، همواره وارون

0)( Bp  خارج دایره واحد واقع شوند. فرایندهايAR  در بیان وضعیتهایی مفید است که در آن مقدار حال

براي  AR) از یک فرایند 1926ضربه تصادفی بستگی دارد. یال (سري زمانی به مقادیر قبلی آن به عالوه یک 

  توصیف پدیده تعداد لکه هاي خورشیدي و رفتار یک پاندول ساده استفاده نمود.

ACF فرایند کلیAR(p) : براي پیدا کردن تابع اتوکوواریانس از رابطه ذیل به صورت خالصه می توان

  استفاده نمود:

)3           (                                                              
p

k
iik kGAp .0,  

11براي یک فرایند ایستا  
iG  1وiG بنابراین ،ACF ،pk  به صورت ترکیبی از تنزلهاي نمایی و

)(0یا موجهاي سینویس میرا که به ریشه هاي  Bpته است، دنباله دار می شود. موجهاي سینوسی وابس

  وقتی ظاهر میشود که ریشه ها مختلط باشند.

PACF  فرایند کلیAR(p) : با استفاده از این حقیقت که برايk>0 ،

pkpkkk pppp    به  Φkkستون آخر ماتریس صورت  k>pبسهولت می توان دید براي  2211...

 pبعد از تاخیر  Φkkیعنی  PACFریس می توان نوشت. بنابراین شکل یک ترکیب خطی ستونهاي قبلی آن مات
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است که در ساختن الگوي سري زمانی مورد  ARصفر می شود. این یک خاصیت مفید در تشخیص یک الگوي 

  استفاده قرار می گیرد.

اي در نمایش میانگین متحرك یک فرایند، اگر فقط تعداد متناهی از وزنهب) فرایندهاي میانگین متحرك: 

Ψ مخالف صفر باشند، یعنی=-θ1  1Ψ ،=-θ2  2Ψ ،...... ،=-θq  qΨ  و برايk>q ،=0  kΨ  آنگاه فرایند

گردد. این الگو  مشخص می MA(q)شود و به صورت  نامیده می qحاصل یک الگوي میانگین متحرك از مرتبه 

  به شکل:

)4               (                                                                      qtqttt aaaZ    ...11
  

  یا:

)5                             (                                                                        tt aBZ )(  

)()1....( که: 1
q

qBBB   .داده می شود  

چون  )....1( 22
2

2
1 qایند میانگین متحرك، همواره ایستا خواهد بود. اگر ریشه لذا یک فر

خارج دایره واحد باشد، فرایند میانگین متحرك وارون پذیر است. الگوهاي میانگین متحرك در  0θ=(B)هاي 

کنند که براي دوره هاي کوتاه مدت  توصیف پدیده اي مفید هستند که در آن، پیشامدها یک اثر آنی را تولید می

) روي اثر میانگین متحرك پیشامدهاي 1937ماند. این فرایند به صورت نتیجه اي از مطالعه سالتزکی (باقی می 

  تصادفی واقع می شود.

  این الگو عبارت است از:: qفرایند میانگین متحرك مرتبه 

)6                                                                               (t
q

qt aBBBZ )...1 2
21    

  عبارت است از : MA(q)واریانس این فرایند 

)7                                                                         (



q

j
jak

0
0

22 .1,   

  و کوواریانس هاي دیگر عبارتند از :

)8                                        (









 

.,0
,....,2,1),....( 11

2

qk
qkqkqkka

k
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  راین تابع خودهمبستگی به صورت زیر در می آید:بناب

)9                                                 (


















.,0

,....,2,1,
....1

....
22

1

11

qk

qk
q

qkqkk

k 


  

شود. از این خاصیت براي تشخیص اینکه آیا  قطع می qبعد از تاخیر  MA(q)تابع همبستگی یک الگوي 

  شده است می توان استفاده نمود. سري زمانی معلوم به وسیله یک فرایند میانگین تولید
  :ARMA(p,qج) فرایندهاي اتورگرسیو میانگین متحرك (

پذیر را به شکل میانگین متحرك یا به صورت  یک فرایند ایستا و وارون: ARMA(p,q)فرایند مرکب کلی 

رهاي بسیار اتورگرسیو می توان نمایش داد. با این وجود مشکل در هر دو صورت این است که ممکن است پارامت

زیادي داشته باشد. این موضوع حتی براي یک میانگین متحرك با مرتبه متناهی و یک الگوي اتورگرسیو با 

گیرد. بطور  پارامتر متناهی، درست است. زیرا اغلب یک الگوي با مرتبه باال را براي یک تقریب خوب، در نظر می

ن، کم می کند. بنابراین در ساختن الگو لحاظ کردن جمالت کلی تعداد پارامترهاي زیاد کارایی را در برآورد کرد

اتورگرسیو و میانگین متحرك در یک الگو، ممکن است الزم شود؛ که به فرایند مرکب اتورگرسیو میانگین 

  ) مفید زیر منتهی می شود:ARMAمتحرك (

)10(                                                                                     
q

qq

p
pp

tqtp

BBB

BBB

aBZB













...1)(

...1)(

,)()(

1

1



  

)(0پذیري فرایند باید ریشه هاي  براي وارون Bq  خارج دایره واحد، واقع شود. براي ایستایی الزم

)(0است ریشه هاي   Bp  0خارج دایره واحد قرار گیرد. همچنین فرض می شود که)( Bq  و

0)( Bp  .ریشه مشترك نداشته باشد  

  را به صورت یک اتورگرسیو محض می توان نشان داد، یعنی: ARMAپذیر  فرایند ایستا و وارون

)11                                                                                          (tt aZB )(  

  که 
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  توان نوشت: این فرایند را به صورت یک میانگین متحرك محض نیز می

)13(                                                                                                tt aBZ )(  
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AFC  فرایندARMA(p,q) ::تابع اتوکوواریانس، به صورت زیر نوشته میشود  

)15              (                                         ).1(,...11   qkppp pkpkk   

باشد. بنابراین تابع خود همبستگی یک الگوي  می pله یک معادله تفاضلی همگن مرتبه که این معاد

ARMA(p,q)  بعد از تاخیرq کند، درست مانند فرایند  به سمت صفر میل میAR(p)  که فقط به

ي به پارامترها pq  ،pq-1 ،…،  p1خودهمبستگی اول  qپارامترهاي اتورگرسیو الگو بستگی دارد. با وجود این 
شوند. این وجه  اتورگرسیو و میانگین متحرك الگو بستگی دارد و به عنوان مقادیر اولیه طرح  در نظر گرفته می

  تمایز در شناخت الگو مفید است.

PACF  فرایندARMA(p,q) : چون فرایندMA  حالت خاص فرایندARMA  است لذاPACF  آن
)(0 یرا می باشد که به ریشه هاي هاي نمایی و یا موجهاي سینوسی م نیز ترکیبی از تنزل Bq  و

0)( Bp .بستگی دارد  

  
  الگوهاي سري زمانی نا ایستا -2-4-1-2

هاي زمانی ناایستا نسبت به رده فرایندهاي ناایستایی کوواریانس، به طرق مختلفی می توانند رخ  سري

  دهند. 

ایند ایستاي در میانگین می تواند یک مساله بسیار جدي را براي برآورد یک فرالف) ناایستایی در میانگین: 
تابع میانگین وابسته به زمان بدون مصادیق چندگانه مطرح کند. دو سري از الگوها هستند که در به الگو در 

وند تصادفی آوردن سریهاي زمانی ناایستا در میانگین مفید هستند که عبارتند از: الگوهاي روند قطعی، الکوهاي ر

  و تفاضلی کردن.
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در چنین حالتی از یک  تابع میانگین یک فرایند ناایستا را با یک روند قطعی از زمان می توان نشان داد.

  الگوي رگرسیون استاندارد براي بیان پدیده می توان استفاده نمود.

رفتار بخش هاي  گرچه بسیاري از سري هاي زمانی ناایستا هستند ولی بخاطر برخی نیروهاي تعادلی

مختلف این سري ها شبیه هم می باشد و اختالف آنها در سطوح میانگین محلی است. باکس و جنکینس 

فرایندي ناایستاست  ARMA) این نوع رفتار ناایستایی را ناایستایی همگن نامیدند. با توجه به الگوهاي 1976(

نشود. با وجود ابن بنا به طبیعت همگن بودن  آن خارج دایره واحد واقع ARکه اگر ریشه هاي چند جمله اي 
رفتار این نوع سري هاي ناایستاي همگن مستقل از سطح آن است. یک سري نا ایستاي همگن با تفاضلی 

ناایستاست لیکن سري  {Zt}کردن مناسب سري کلی به یک سري ایستا تبدیل می گردد. در واقع سري 

  ایستاست. d≥1براي عدد درست   {dZt(B-1) }ام یعنی dتفاضلی شده مرتبه 
  

  )ARIMAب) الگوهاي اتورگرسیو میانگین متحرك تلفیق شده (

واضح است که فرایند ایستاي حاصل از یک سري ناایستاي همگن تفاضلی شده الزاما یک فرایند تصادفی 

  محض نیست. بنابراین داریم:

)16               (                                                         tqt
d

p aBZBB )()1)(( 0    

)()1...(ایستاي   ARکه در آن عملگر  1
p

pp BBB    و عملگرMA پذیر  وارون

)...1()( 1
q

qq BBB    1≤ داراي ریشه مشترك نیستند. وقتی d 0θ .را جمله روند قطعی می نامند  

گرسیو تلفیق شده با میانگین متحرك از ) را یک الگوي اتور29الگوي ناایستاي همگن حاصل در رابطه (

  نشان داده می شود. p, d, q(ARIMA) می نامند که به صورت ( p, d, qمرتبه (

را که معموال با آن مواجه هستیم را می توان الگوي گام برداري تصادفی و    ARIMAچند الگوي 

  معرفی نمود. IMA(1,1)یا  ARIMA(0,1,1)الگوي 
  نس و اتوکوواریانسج) ناایستایی در واریا
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فرایندي که ایستاي در میانگین است الزاما ایستاي در : ARIMAواریانس و اتوکوواریانس الگوهاي 

کوواریانس و اتوکوواریانس نیست. با وجود این یک فرایند ناایستاي در میانگین ناایستاي در واریانس و 

  ان وابسته است. به زم ARIMAکوواریانس نیز خواهد بود. تابع میانگین الگوي 

  
  بینی در سري زمانی پیش -2-4-1-3

هاي کامل، غیرممکن بوده و بایستی این ایده به جاي آن قرار گیرد  بینی هاي تصادفی، پیش براي سري 

ي آن است. باکس و جنکینس در فراهم  ي یک توزیع احتمالی، مقید به آگاهی از مقادیر گذشته که مقادیر آینده

ها با تاکید بر تفاضلی کردن،  اند. آن هاي زمانی سهم بسزایی داشته بینی سري براي پیشآوردن یک روش کلی 

شود.  ها نسبت داده می به آن ARIMAهاي ناایستا بسازند و رده کلی الگوهاي  توانند الگوهایی را براي سري می

این پارامترها را الگوسازي و  اند تا اخیرا دانشمندان به منظور تحلیل تغییرات پارامترهاي اقلیمی تالش نموده

) و آریماي فصلی ARIMA)، آریما(ARMAهاي آرما( سپس شبیه سازي نمایند. الگوسازي در خانواده

  هاي اقلیمی است.  سازي فراسنج هاي مهم و معتبر در شبیه )، یکی از شیوه4SARIMAضربی(

  است.  الصه شده) خ5-2بینی باکس و جنکینس در شکل ( مراحل اصلی درساختن الگوي پیش

  

  
  

  مراحل اصلی در ساختن الگوي باکس و جنکینس –) 5-2شکل (
  

                                                
1      Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average  
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بینی باکس و جنکینس با  هاي پیش مدل :5هاي زمانی و معرفی تبدیل باکس و کاکس ایستا نمودن سري

ان تو ي آن می وسیله هایی است که اغلب به  هاي زمانی ایستا سروکار دارد. تفاضلی کردن یکی از روش سري

یک سري ناایستا در میانگین را به سري ایستا، تبدیل نمود. با این حال استفاده از تبدیل توانی باکس وکاکس 

  توان براي برطرف کردن ناایستایی در واریانس اقدام کرد. ) می 30(رابطه 

)17                                                                                (                                           

)(پارامتر تبدیل و t ،مقدار اولیه واقعه در زمان  tzکه در آن
tz  مقدار تبدیل

  بدیل لگاریتمی است. متناظر با ت 0یافته نظیر است. در تبدیل توانی باکس وکاکس مقدار

  آید. آزمون بارتلت و لون یک روش متداول براي تشخیص ناایستایی در واریانس به شمار می

  

به صورت زیر  p, q, d, D, P ,Qالگوي عمومی باکس و جنکینس از مرتبه : الگوي عمومی باکس وجنکینس 

  شود:  نوشته می

)18                                            (           t
L

Qqt
dD

L
L

Pp aBByBB )()()()(   

  

  مشهور است و در آن: "آریماي فصلی ضربی باکس و جنکینس"که به مدل 

1 - )1()( 2
21

p
pp BBBB     گر اتورگرسیو غیر فصلی از مرتبه  عملp  

2 - )1()( ,
2

,2,1
PL

LP
L

L
L

L
L

P BBBB     فصلی از مرتبه اتورگرسیو گر عملP  

3 - )1()( 2
21

q
qq BBBB     میانگین متحرك غیر فصلی از مرتبه  گر عملq  

4 - )1()( ,
2

,2,1
QL

LQ
L

L
L

L
L

Q BBBB    میانگین متحرك  فصلی از مرتبه  گر عملQ  

5 - )()( L
Pp BB   شود که در آن  و مقدار ثابت مدل نامیده می  میانگین واقعی سري زمانی

  ایستایی است که مدل شده است.

6 - ,..., 1tt aa کنند. جمالت اغتشاش و تصادفی هستند که از توزیع نرمال پیروي می  
                                                

č  Box and Cox  
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7 - LQLLqLPLLp ,,2,121,,2,121 ,..,,,,...,,,,...,,,,...,,  و  پارامترهاي نا معلوم و مجهول
  هاي نمونه برآورد گردند. هستند که بایستی از داده

8 – B رو که به شکل  گر پس عملktt
k yyB  شود.  یف میتعر  

9 –  شود و به شکل  گر غیر فصلی نامیده می عملB   شود. تعریف می 1

10 - L شود و به شکل  گر فصلی نامیده می عملL
L B   شود. تعریف می 1

 نس همیشه با هم مقداري همبستگی دارند، اما همبستگی باکس و جنکی  پارامترهاي برآورد شده در مدل

باشد. به عنوان یک قاعده عملی، هرگاه  ها نشان دهنده کیفیت پایین و عدم کفایت مدل می زیاد بین آن

باشد، آن همبستگی را باید بزرگ درنظر  9/0تر از  قدرمطلق همبستگی بین دو پارامتر برآورد شده بزرگ

  شود. میگرفت و کفایت الگو رد 

براي بررسی هاي تفاضلی فصلی و غیرفصلی :  بررسی ایستائی سري زمانی تبدیل یافته و تعیین مرتبه

) بهره گرفت. با تفاضلی کردن مناسب، SACتوان از نمودار تابع خودهمبستگی ( ایستائی سري زمانی می

دست آوردن سري تفاضلی مناسب،  توان یک سري زمانی ناایستا را به یک سري ایستا تبدیل نمود. براي به می

فصلی) تعیین نمائیم تا  گیري غیر (مرتبه تفاضل dگیري فصلی) و  (مرتبه تفاضل Dباید مقادیر مناسبی را براي 

کمینه کردن واریانس سري تفاضلی  dو  Dسري تفاضلی، ایستا شود. یک روش مناسب براي تعیین مقادیر

و مقایسه واریانس سري تفاضلی  dو Dبر این با اختیار نمودن مقادیر مختلف براي ) است. بنا2حاصل (
عبارت  فصلی تعیین نمود. به ي تفاضلی را براي مراتب فصلی و غیر توان درجه شده به ازاي مقادیر مزبور، می

شوند که واریانس سري تفاضلی  طوري انتخاب می Dو dدیگر مقادیر 
  t

dD
t

dD
Lt yBByw )1()1( ترین مقدار خود باشد. سپس مدل مناسب باکس و  اراي کمد 12

  شود.  جنکینس بر روي سري زمانی تفاضلی برازش داده می

جهت شناسایی الگوي مناسب فصلی ضربی باکس جنکینس که به صورت       

12),,)(,,( QDPqdpSARIMA شود، باید مقادیر  نمایش داده میp ،q ،P  وQ دست آورد. براي این  را به
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) سري تفاضلی شده SPACنگار جزئی (نمودار  ) و همبستگیSACنگار (نمودار  توان از همبستگی ار میک

  کمک گرفت.
  برآورد ذوب برف - 2- 4- 2

قسمت عمده اي از جریان ورودي به دریاچه سد، از ذوب برف ذخیره  براي سدهاي در حال بهره برداري،

مخزن سد ،  دد . اغلب پیش بینی جریانهاي ورودي بهارتفاعات مشرف به در یاچه سد حاصل می گر شده در

انتهاي فصل بارش برف انجام می  طی ماههاي مختلف سال ازمطالعه برف ذخیره شده در کوهستانها و در

 - گیرد اغلب پیش بینی آبدهی رودخانه با استفاده از آمار ذخیره برف بر اساس مراحل مختلفی شامل: : 

پراکنش آن در مناطق مختلف حوضه آبریز رودخانه در ارتفاعات مختلف با کمک اطالع از میزان برف جامد و 

منحنی هاي هیپسومتري، میانگین حداقل دماي ماهانه و نزوالت جوي در هر یک از محدوده هاي ار تفاعی 

ه تعیین مرز تغییر برف از جامد ب -حوضه با استفاده از گرادیان موضعی دما و میزان نزوالت جوي ماهانه. 

تعیین در صد  -هاي مختلف سال.  مایع و مقدار برف به تفکیک میزان برف در ارتفاعات مختلف طی ماه

هاي  تعیین زمان ذوب برف و تغییر خط ذوب برف طی ماه -سطح زیر پوشش برف در فصل وقوع برف. 
ل میزان حجم آبدهی مختلف. تعیین احجام ماهانه برف و ذوب ماهانه در حوضه آبریز رودخانه. کاربرد این مد

  ماهانه ورودي به مخزن سد ها را معموالً با دقت مناسبی بدست می دهد. 

توسعه مدل هاي پیش بینی رواناب حاصل از ذوب برف  به تعیین پارامترهاي مکانی زیادي نیاز دارد. توزیع 

الزم هستند. با این  بارندگی به ویژه توزیع زمانی و مکانی بارش برف، رطوبت خاك براي شکل گیري رواناب

وجود این اطالعات اغلب اندك و پراکنده بوده و داراي کیفیت پایینی هستند و براي رفع این کمبود ها 

آوري سنجش از دور داراي پتانسیل مطلوبی است. از آنجا که انباشت برف در مناطق کوهستانی در طول  فن

یدرولوژیکی سطح تحت پوشش برف به عنوان یکی فصل سرما یکی از منابع مهم انرژي بوده و نیز متغیر ه

از متغیر هاي اساسی مدل به شمار می رود، لذا دستیابی به اطالعات مربوط به برف حائز اهمیت فراوانی است 

و این مهم از طریق تصاویر سنجش از دور قابل دستیابی است. برداشت هاي زمینی این اطالعات نیاز به 

ي برف سنجی دارد که عالوه بر اینکه با محدودیت هاي اجرایی مواجه است، از شبکه متراکمی از ایستگاهها

نظر اقتصادي به لحاظ نگهداري و سرویس آنها مقرون به صرفه نیست. اندازه گیري و سنجش برف در حوزه 
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هاي کوهستانی و شناخت تغییرات آن به دلیل عدم دسترسی مناسب، تاثیر تنوع ویژگی هاي توپوگرافی و 

یوگرافی در برآورد پارامترهاي هیدرولوژیکی و ناکافی بودن ایستگاههاي هواشناسی در این مناطق، فیز

  ضرورت کاربرد روش هاي غیر مستقیم از جمله تحلیل داده هاي دورسنجی را ایجاب می نماید.

قت مناسب با استفاده از تصاویر ماهواره اي و الگوریتم هاي موجود می توان سطح تحت پوشش برف را با د

استخراج نمود. برآورد سطح تحت پوشش برف با استفاده از تصاویر سنجش از دور به طور معنی داري روند 

). براي نخستین بار Singh an Jain, 2003محاسبه و کارایی مدل هاي ذوب برف را بهبود می بخشد (

. پس از آن این امر با ، برف سنجی انجام شدTIROS-1در خاور کانادا توسط ماهواره  1960در سال 

) و GEOS ) Geostationary Operational Envisatماهواره هایی با قدرت تفکیک باالتر مانند 

روش  Engman et al., 1992 .(Baron et al., (2001)سري هاي لندست انجام پذیرفت (
سطح تحت پوشش برف  رگرسیون چندگانه را با استفاده از تصاویر ماهواره اي سنجنده مودیس براي برآورد

با آستانه گذاري طیفی بین باندهاي انعکاسی و مادون قرمز با  Hall and Riggs (2002)به کار بردند. 
متر و همچنین نسبت گیري طیفی میان باندهاي یاد شده، برف و ابر را در تصاویر  500قدرت تفکیک مکانی 

با استفاده از تصاویر ماهواره اي  Songwen et al., (2003)سنجنده مودیس جداسازي نمودند. 

رواناب حاصل از ذوب برف حوزه هاي ریوگراند و ریواجو را با تفاضل حجمی به ترتیب   NOAAمودیس و 

 Salomonson and Appelشبیه سازي کرده اند.  89/0و  7/0و با ضریب همبستگی  3/10و  1/12

نقشه صحت زمینی درصد تحت پوشش برف را  متر لندست به عنوان 30با استفاده از داده هاي  (2004)

با استفاده از  Embreeths et al., (2005)متر سنجنده مودیس محاسبه کردند.  500براي داده هاي 

، نقشه سطح تحت پوشش برفی را با NDSIداده هاي مودیس و با به کار گیري شاخص پوشش برفی 
رشاخه هاي رودخانه ائوفراتیس واقع در خاور ترکیه در حوزه آبخیز کاراسو از س 82/0تا  62/0ضریب تبیین 

  براي استفاده در مدل رواناب حاصل از ذوب برف برآورد کردند. 

براي شبیه سازي رواناب حاصل از ذوب برف مدل هایی اندکی وجود دارند که از داده هاي سنجش از دور به 

سطح تحت پوشش برف را از طریق تصاویر عنوان ورودي اطالعات استفاده می کنند. یکی از این مدلها که 

می باشد  SRMماهواره اي به عنوان یک متغیر اساسی وارد مدل می کند، مدل هیدرولوژیکی 
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)Martinec and Rango, 1996 این مدل براي اولین بار توسط .(Martinec (1975)  به منظور

و نسخه تحت ویندوز آن در سال مدیریت صحیح منابع آب در حوزه هاي کوهستانی آلپ ارائه شده است 

 14ارتقا یافته است. در این مدل براي محاسبه جریان ناشی از بارش باران و ذوب برف نیاز به ورود  2003

پارامتر و متغیر به ترتیب ذیل می باشد: مساحت و ارتفاع هیپسومتریک حوزه، نواحی ارتفاعی به عنوان ویژگی 

تحت پوشش برف، جریان اندازه گیري شده به عنوان متغیرهاي هاي فیزیکی حوزه و دما، بارش، سطح 

ورودي و ضریب جریان برف،  ضریب رواناب باران، فاکتور ذوب، گرادیان دما، دماي بحرانی، سطح مشارکت 

  کننده در بارش، ضریب فروکش جریان و زمان تاخیر.

ĥ-ħ -ĥ-Ĥ -  ǼǝƸƛ ǳƸǾƱƵ ǻƹƘƽ ǴǾƜǁ(Snow Pack)  ǛƸƛ ƙǷƵ Ƿ  

روانـاب تعیـین بودجـه برفـی حوضـه اسـت.        –هـاي بـارش    زهاي مهم اطالعاتی در رابطه با مدلیکی از نیا

تغییـر  بـارش  بودجه برفی حوضه در واقع پارامتر متغیري است که با گذشت زمان در طی فرآیند وقوع یک 

یکی از روشهاي تعیین این متغیر بر اساس سطح و عمـق بـرف در حوضـه اسـت. سـطح بـرف بـر        نماید.  می

قابل تعیین است ولی تعیین عمق آن با استفاده تصاویر امکان پـذیر نیسـت.    اساس تحلیل تصاویر ماهوره اي

براي تعیین عمق برف از اندازه گیـري زمینـی در نقـاط ارتفـاعی مختلـف اسـتفاده مـی        در مطالعات معمول 

نـدازه گیـري در ایـن    دقت برآورد بودجه از این روش به تعـداد ایسـتگاههاي بـرف سـنجی و تـواتر ا     شود. 

عمـالً ایسـتگاههاي بـرف سـنجی کـه بتوانـد بـر اسـاس آنهـا           ایستگاهها دارد. در مورد حوضه مورد مطالعـه 

  بودجه بودجه برفی کل حوضه را محاسبه کرد ، وجود ندارد.

فرآیند بارش و ذوب بـرف در طـول هـر سـال آبـی      پیوسته تعیین بودجه برفی همچنین بر اساس شبیه سازي 

بنابراین با توجه به داده هاي موجود مناسب ترین روش استفاده از ایـن فرآینـد و کـالیبره     پذیر است.امکان 

مطالعـات بـر اسـاس شـبیه سـازي پیوسـته در       در این نمودن آن بر اساس تصاویر پوشش برفی حوضه است. 
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شـده  تهیـه   پیش بینی ذخیره برفی حوضه توسط برنامه هاي محاسـباتی کـه بـا روشـهاي مختلـف     طول سال، 

  گردد. ، تعیین و کالیبره میاست

ĥ-ħ -ĥ-ĥ - ƸǞǅ ǻƘǭƳ Ǭǵ ǌƱ ǠǽƸǍ ƹƗ ǳƹǸƭ ƷƳ ǛƸƛ ǓƘǞơƷƗ ƳƷǷƋƸƛ  

با در نظر گرفتن این که تقریباً نزوالت جوي در مناطق داراي درجه حـرارت زیـر صـفر بـه صـورت بـرف       

تفـاع بـرف را بـه    است و با تعیین خطوط هم دماي صفر درجه و مشـخص کـردن بارنـدگی ایـن منـاطق، ار     

براي برف، هر میلـی متـر بارنـدگی بـه صـورت       1/0دست می آید. با در نظر گرفتن وزن مخصوص حدود 

  باران معادل یک سانتی متر برف خواهد بود.

ĥ-ħ -ĥ-Ħ - ǻƗ ǳƷƗǸǵƘǭ ƸǽǷƘǆơ ǠǽƸǍ ƹƗ ǼǝƸƛ ǴƩƳǸƛ ƳƷǷƋƸƛ  

ازه گیري هاي زمینی در حوضه هـاي  از طریق این اطالعات می توان سطح پوشیده از برف را تعیین و با اند

داخلی از نظر ضخامت و آب معادل در نقاط مختلف میزان آب موجود در حوزه را کـه بـه صـورت بـرف     

ذخیره شده است، تعیین نمود. یکی از نقاط ضعف این روش، عدم وجود تعداد ایسـتگاههاي بـرف سـنجی    

بـرآورد صـحیح بودجـه برفـی و حجـم آب       و پراکنش آنها براي تعیین ارتفاع آب معادل بـرف مـی باشـد.   

. بـدیهی اسـت کـه از آب ناشـی از ذوب     حائز اهمیـت اسـت  معادل برف در حوضه در بهره برداري از سد 

برف و همچنین از خود برف مقداري به صورت تبخیر و تصعید به اتمسفر بازگشـته و بخشـی نیـز در زمـین     

  نفوذ می کند.

ĥ-ħ -ĥ-ħ - ǛƸƛ ƚǽƸǉ  

ارتفاع آب معادل برف را به بارندگی ساالنه، ضریب بـرف مـی گوینـد و بـدیهی اسـت       در هر منطقه نسبت

که این ضریب در دشت ها کم و در ارتفاعات زیاد می باشد. میزان ایـن ضـریب را یـا مـی تـوان از طریـق       
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اندازه گیري مستقیم محاسبه و یا از میزان بارندگی نازل شده در زمان هائی کـه درجـه حـرارت زیـر صـفر      

ست به کل بارندگی ساالنه برآورد نمود که این امر همان طوري که ذکـر شـد بـا اسـتفاده از خطـوط هـم       ا

دماي صفر درجه میسر خواهد بود. به عنوان مثال مطالعاتی کـه در کـوه هـاي آلـپ فرانسـه انجـام شـده در        

 ) آمده است.9-2جدول (

  اي آلپ فرانسه): تغییرات ضریب برف بر حسب ارتفاع در کوهستان ه9-2جدول (
Snow Coef . H MSL( )

% m
10 500
20 1000
34 1500
51 2000
68 2500
85 3000  

ĥ-ħ -ĥ-Ĩ - ǜǪƢƲǭ ǌǽƗƸǁ ƷƳ ǛƸƛ ƙǷƵ ǯƗƺǾǭ  

ذوب برف بستگی زیادي به خصوصیات برف هنگام بارش، شرایط آب و هوائی بخصوص درجه حـرارت  

هوا و بارش هاي گرم و همچنین شرایط جغرافیائی حوزه دارد. قسمت زیادي از بازتاب هاي با طـول مـوج   

ن، توسـط ارهـا و ذرات مختلـف موجـود در اتمسـفر مجـدداً بـه سـطح         میکرون از سطح زمی 10بلند حدود 

  زمین بازگردانده شده و نقش زیادي در ذوب برف مخصوصاً در شب هاي ابري دارند.

با توجه به دخالت فاکتورهاي زیادي در میزان ذوب برف، در اکثر مطالعات هیـدرولوژي، از فرمـول هـاي    

ی که براي ذوب برف توسط واحد مهندسی ارتش آمریکـا ارائـه   تجربی استفاده می شود. فرمول هاي تجرب

  شده به صورت زیر است:
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/)(            در مناطق باز و یا غیر جنگلی: 40930  THm 

)(/ max 259020  THm

  

/)(               در مناطق جنگلی: THm 90250  

)(/ max 509020  THm
 

  که در آنها:

mHارتفاع ذوب روزانه به سانتی متر :  

T درجه 19: دماي متوسط روزانه به سانتی گراد بین یک و  

  درجه سانتی گراد است. 25تا  5/6دماي حداکثر روزانه که بین  maxTو 

یکی دیگر از عومل مهم در ذوب برف، ریزش باران هاي گرم روي آن اسـت. میـزان آب حاصـل از ایـن     

  ده توسط فرمول زیر که گروه مهندسی ارتش آمریکا به دست آورده قابل محاسبه می باشد.پدی

1012030             در مناطق جنگلی:  TPHm )//(  

28012000         در مناطق باز و یا غیر جنگلی:  TKuPHm )///(  

  که در آن:

mH به میلی متر.: ارتفاع آب حاصل از ذوب برف در اثر بارش گرم  

P.ارتفاع بارش به میلی متر :  

T.درجه حرارت متوسط روزانه با سانتی گراد :  

K براي فضاي باز تغییر می کند. 1/0در جنگل نیمه انبوه تا  3/0: ضریب حوزه که بین  
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  متري می باشد. 10سرعت متوسط باد به متر در ثانیه در ارتفاع  uو 

ĥ-ħ -ĥ-ĩ - ǛƸƛ ƿƺǽƷ Ƿ ƘǭƳ ǴǎƛƗƷ  

مال ریزش باران یا برف و شکل و اندازه آنها بستگی به شرایط محـل و پروفیـل حرارتـی اتمسـفر دارد.     احت

) احتمال ریزش برف و یا باران را بر مبنـاي دمـاي مجـاور زمـین نشـان مـی دهـد (مهندسـی         9-2در شکل (

  ).1956ارتش آمریکا 

  

 ): احتمال ریزش برف و یا باران بر حسب دما6-2شکل (

  

باشـد. ایـن روش یکـی از مهمتـرین و      روز مـی  –تعیین ذخیره برفـی حوضـه روش پیشـنهاي درجـه     مبناي  

اي در اینگونـه مطالعـات مـورد اسـتفاده      باشد. و به طور گسترده هاي محاسبه ذوب برف می مفیدترین روش

ه  ادهتـوان بـه سـازگاري روش و دقـت آن بـا شـرایط کمبـود د        قرار گرفته است. که مهمترین دلیل آنرا مـی 
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باشـد.   باشد. در روش درجه روز، میزان ذوب برف به صورت یک تابع خطی درجه حرارت روزانه مـی  می

  فرم عمومی معادله ذوب به صورت 

)DD(KM   

 Kدرجه حـرارت محـیط،    Dدرجه حرارت آغاز ذوب برف (نقطه انجماد)،  Dشود که در آن  نوشته می

  باشد.   میزان ذوب روزانه برف می Mذوب برف و ضریب 

کند، ایـن امکـان    هاي محاسباتی ارائه می باتوجه به اینکه مدل هواشناسی مقادیر دما و بارش را در کلیه گره

  وجود دارد که در مدل ذوب برف بتوان تشکیل و یا ذوب برف را محاسبه نمود.  

در شرایطی که  DD گیـرد. بـا    انچه بارش صورت پذیرد، مدل آنرا به عنوان برف درنظـر مـی  باشد، چن

شود و به این ترتیب اطالعات کـل   بینی محاسبه می هاي زمانی پیش تغییرات دما تغییرات خط برف در دوره

مثـل ابتـداي    –گونه بارشی در حوضـه اتفـاق نیافتـاده     سازي (زمانی که هنوز هیچ دوره از ابتداي دوره شبیه

روانـاب محاسـبه    –شود. ضریب ذوب برف که از طریق کالیبراسـیون روابـط بـارش     ز) به مدل وارد میپانی

باشد. نقطه کنترل براي اصالح ضریب برف همپوشانی مناسب حـط بـرف    شده در این مدل قابل اصالح می

  باشد.   می NOAAاي  محاسبه شده توسط مدل با تصاویر ماهواره

  

ĥ-ħ -ĥ-Ī - Ɨ Ƙƛ ƘǭƳ ƟƗƸǾǾǚơ ǓƘǞơƷ(Lapce Rate)   

چنین ذوب بـرف   یکی دیگر از پارامترهاي مورد نیاز مدل که براساس آن تفکیک بارش برف و باران و هم

  پذیرد، روند تغییرات دما با ارتفاع است.  صورت می
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نماید. براین اساس شـیب گرادیـان    سازي ارائه می مدلهاي عددي جو، سري زمانی دما را در کلیه نقاط شبیه

باشـد. بـرخالف ایـن موضـوع در مـدل هیـدرولوژي و        ا در حوضه نیز داراي یک سري زمانی متغیـر مـی  دم

فقـط امکـان وارد نمـودن یـک      (Lumped)باتوجه به استفاده از مدلهاي هیدرولوژي با ساختار یکپارچـه  

  عمل نمود.  توان به دو روش زیر  مقدار ثابت براي گرادیان دما وجود دارد. براي اصالح این ساختار می

  استفاده از میانگین حسابی گرادیان دما با ارتفاع  

  استفاده از میانگین وزنی گرادیان دما با ارتفاع 

تـر از فرآینـد تشـکیل بـرف اسـت و از طرفـی مـدل         باتوجه به اینکه فرآیند ذوب بـرف بـه مراتـب طـوالنی    

ماً در فرآینـد تولیـد سـیل دخالـت     حساسیت زیادي روي میزان دقیق بارش دارد (به دلیل آنکه بارش مسـتقی 

شـود در مـدل اسـتفاده خواهـد      کند) از میانگین وزنی گرادیان دما با ارتفاع که به شکل زیر محاسبه مـی  می

  شد.  
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  سازي بلندمدت جریان شبیه - 2-5

ه در ایسـتگاه یـا محـل    ت جریان رودخانه شامل تعیین رواناب ماهانـه یـا سـاالنه رودخانـ    دبرآورد دبی بلندم

شود. از آنجـا کـه مشخصـات     سازي بلندمدت جریان شناخته می خاصی از رودخانه تحت عنوان فرایند شبیه

ها و نفوذپذیري یـک حوضـه بـا گذشـت زمـان       فیزیکی حوضه نظیر ارتفاع، مساحت، شکل و طول آبراهه

ه بـین بـارش، دمـا و روانـاب اسـتفاده      سـازي بلندمـدت جریـان از رابطـ     نسبتاً ثابت است، معموالً براي شـبیه 

هاي داراي رژیـم طبیعـی (چـه بـه صـورت       ها به عمل آمده نشان داده است که در رودخانه شود. بررسی می
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تـوان بـا    فصلی و ماهانه و چه به صورت ساالنه)، رابطه مستقیمی بین بـارش و روانـاب وجـود دارد کـه مـی     

  اسبی بر نقاط مشاهداتی برازش داد.ترسیم این دو عامل در مقابل یکدیگر تابع من

بـارش  تلفـات  آیـد را   و مقداري که بـه صـورت روانـاب (بـارش مـوثر) در مـی       (P)تفاوت بین بارش کل 

(Loss) نامند. چنانچه بارش از حدي کمتر باشد، رواناب خروجی از حوضه ناچیز خواهد بود. بـه ایـن    می

و شـکل  وقوع بارش نیز از بـارش کـه تـابع    حین شود در  گفته می (initial loss)میزان بارش تلفات اولیه 

 (Secondary loss)شود. این بخـش از تلفـات، تلفـات ثانویـه      باشد به تلفات تبدیل می شدت بارش می

 95/0 شود. معموالً شیب این خط کمتـر از  شود و با شیب رابطه بین بارش و رواناب نشان داده می نامیده می

دالت بـرآورد  اشـود. فـرم عمـومی معـ     رش در حوضه به تلفات ثانویـه تبـدیل مـی   % از با5باشد و حداقل  می

  توان به شرح زیر نوشت: رواناب بلندمدت را می

)( Pip
s

Q 
1

  
  که در این رابطه

 dQ
dpS 

 
اهمیـت قابـل    بینـی آورد جریـان ماهانـه و سـاالنه از     هاي منابع آب، پیش برداري از سیستم در طراحی و بهره

بینـی   سازي و سنتز اطالعات براي پیش اي برخوردار است. به این ترتیب روشهاي ریاضی نظیر شبیه مالحظه

سازي بلندمدت عبارتسـت از بیـان    گیرد. در واقع شبیه استفاده قرار میمورد جریان طی سناریوهاي متفاوتی 

این بیان تحلیلی در سیستم منـابع آب بـا    .بارشواکنش تحلیلی یک سیستم منابع آب به تعبیر وقایع از جمله 

  پذیرد که عبارتند از: روشهاي متفاوتی صورت می

  منحنی جرم .1

 منحنی تداوم جریان .2
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 منحنی دبی فرکانس .3

 هاي تولید تصادفی تکنیک .4

 روشهاي تولید مارکو .5

  روشهاي فوق براي جریانهاي ماهانه، فصلی یا ساالنه قابل کاربرد هستند.

  (Double mass curve Dmc)م منحنی جر -2-5-1

یکی از روشهاي تعیین آبدهی بلندمدت (ساالنه و فصلی) کاربرد توام منحنی جـرم بـارش و جریـان اسـت.     

هاي شاخص به صـورت تجمعـی ترسـیم     در این روش مقادیر تجمعی بارش یا دبی (حجم آورد) درایستگاه

هنده وجود تغییر در شرایط رژیم آبدهی یـا  گردد. هرگونه انحراف یا تغییر منحنی جرم مضاعف نشان د می

  .گذارد بارش در حوضه است که مستقیماً بر روي آورد تاثیر می

  (Flow Duration Curve-FDC)ن امنحنی تداوم جری -2- 2-5

توانـد از حـد    منحنی تدام جریان نشان دهنده درصد اوقاتی اسـت کـه دبـی جریـان در یـک سـال آبـی مـی        

دهـد امـا در    تداوم جریان تسلسـل زمـان رویـدادها را نشـان مـی       د. گرچه منحنیمشخصی کمتر یا بیشتر باش

هـایی کـه داراي رژیـم طبیعـی هسـتند (تنظیمـی نیسـتند)،         تعیین پتانسیل تـامین آب بخصـوص در رودخانـه   

  تواند به خوبی مورد استفاده قرار گیرد. می

در رژیم آبـدهی رودخانـه اسـت و ایـن      شیب تند و سراسري منحنی تداوم جریان نشان دهنده تغییرات زیاد

رودخانـه از  تغذیـه  کنـد منحنـی بیـانگر     و یـا  کند. شیب مالیـم   رودخانه عمدتاً از رواناب سطحی تقدیم می

رودخانـه از ذوب  تغذیـه  باشد. شیب مالیم در انتهاي باالیی منحنی نشان دهنـده   ذخایر زیرزمینی یا برف می

سـیل  شـاخص  دبـی   نقطـه مهـم وجـود دارد کـه عبارتنـد از:      7ان برف است. در تحلیل منحنی تـداوم جریـ  
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(Flood Index discharge)  خشکسـالی  شـاخص  ، دبـی(Dry index discharge)   دبـی متوسـط ،

نقطـه مهـم    7در تحلیـل منحنـی تـداوم جریـان      .دبی شاخص پرآبی و دبی شاخص کم آبـی  دبی نما، میانه،

  گیرد که عبارتند از: مورد بررسی قرار می

روز از سـال دبـی جریـان از آن     10مقداري از دبی جریان رودخانه اسـت کـه فقـط     -دبی شاخص سیل -1

  بیشتر است.

% از ایـام سـال دبـی جریـان از آن بیشـتر      20مقداري از دبی جریان است که فقـط   -دبی شاخص پرآبی  -2

  است.

  ي  هاي روزانه در طول سالهاي آمار عبارتست از میانگین دبی -دبی متوسط  -3

حسب دبی به صورت یکنواخت به تعدادي طبقه تبـدیل شـود،    رچنانچه منحنی تداوم جریان ب -دبی نما -4

  ها است که داراي باالترین فراوانی نسبی است. از دبیکالسی دبی نما معرف دبی میانگین 

وم جریـان  % روي منحنـی تـدا  50کـه داراي فراوانـی نسـبی    است دبی میانه عبارتست از دبی  -دبی میانه -5

  است.

% از ایـام سـال دبـی جریـان از آن کمتـر      20اسـت کـه فقـط در    دبـی  ري از امقد -کم آبیشاخص دبی  -6

  است.

روز از سال دبـی جریـان از    10مقداري از دبی جریان رودخانه است که فقط  -خشکسالیشاخص دبی  -7

  آن کمتر است.

  منحنی دبی فرکانس -2-5-3

دهـد بـه دلیـل در بـر      العات مناسبی از وضعیت آبدهی رودخانه ارائه مـی منحنی تدام جریان ضمن آنکه اط

تسلسـل   ،منحنـی دبـی فرکـانس    .باشـند  تواند بیانگر زمان وقوع رویـدادها  ها، نمی نداشتن تسلسل وقوع داده
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ه هاي دبی به صورت ماهانه یا سـاالنه، مقـادیر دبـی بـ     گیرد. براي تعیین فرکانس ها را نیز در بر می وقوع داده

یپـول  وصورت صعودي یا نزولی مرتب و براي هر کدام احتمال وقوع براسـاس رابطـه   
1


n
mp  محاسـبه

  گردد. می

  بهره برداري از مخزن -2-6

بهره برداري از مخزن و میزان تامین نیازها با استفاده از روش و مدل مناسب با توجه به شرایط و اطالعات 

زي می شود. در این مدل، بایستی منحنی فرمان بهره برداري از مخزن تهیه شده و موجود حوضه آبریز مدلسا

تلفات تبخیر از سطح مخزن، تلفات مربوط به بهره برداري از مخزن و انتقال آب، مصرف آب و جریانهاي 

  برگشتی نیز در نظر گرفته شوند.

  
  مدل هاي بهره برداري - 1- 6- 2

ن چند رابطه اصلی حاکم است. براي این شرح این روابط فرض کنید به طور کلی در سیستم هاي داراي مخز

St ،Qt ،Et و ،Rt  به ترتیب حجم ذخیره ابتداي دورهt جریان ورودي، میزان تبخیر خالص و خروجی در طول ،

، از رابطه پیوستگی به شرح ذیل حاصل می t+1 ،St+1، یا ابتداي دوره tدوره باشد. حجم ذخیره انتهاي دوره 

  :شود

)19                                                                                      (   
  همچنین حدود ذخیره مخزن باید به صورت زیر رعایت شود:

)20                                                                                                  (  

)21  (                                                                                                    
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 33می باشند. از رابطه  tبه ترتیب حجم ذخیره حداکثر و حداقل در انتهاي دوره  Smint+1و  Smaxt+1در این روابط 

از حداکثر آب ممکن موجود در مخزن در انتهاي دوره  بدیهی است حجم ذخیره انتهاي دوره باید برابر و یا کمتر

  باشد.

)22                                                                            (  

بر اساس نوع احتمال و نوع جریان ورودي در نظر گرفته شده به عنوان متغیر حالت هیدرولوژیکی، چهار ساختار 

اي استوکاستیک به شرح ذیل وجود دارد که با توجه به نوع مدل، مقادیر متغیرهاي مختلف برنامه ریزي پوی

حالت و تصمیم گسسته می شوند. هدف در تمامی مدل ها حداقل سازي تابع خسارت در نظر گرفته شده است. 

  شرح بیشتر این مدل در ادامه ارائه شده است:

متغیر حالت و فرض وابستگی درون جریان جریان ورودي دوره فعلی به عنوان  -نوع اول SDPمدل  -1
  ها

جریان ورودي دوره فعلی به عنوان متغیر حالت و فرض عدم وابستگی درون  -نوع دوم SDPمدل  -2
 جریان ها

جریان ورودي دوره قبلی به عنوان متغیر حالت و فرض وابستگی درون جریان  -نوع سوم SDPمدل  -3

 ها

 ی تمام جریان هافرض عدم وابستگی درون -نوع چهارم SDPمدل  -4

به عنوان متغیر حالت در نظر گرفته شده  tهمچنین در تمام مدل ها، حجم ذخیره مخزن در ابتداي دوره  

  نوع اول به صورت زیر خواهد بود: SDPاست. رابطه بازگشتی مدل 

)23                                (  

به ترتیب تابع  PQt+1/Qtو  Losstاست.  tدوره متغیر تصمیم حجم ذخیره مخزن در انتهاي  St+1در اینجا 

در  Qtبه شرط وقوع جریان  t+1  در دوره  Qt+1و احتمال وقوع شرطی جریان  tخسارت سیستم در دوره 
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Fnمی باشند.  tدوره 
t(St,Qt)  مجموع مقدار مورد انتظار خسارت سیستم درn   دوره آخر با ذخیره ابتداي

ی برابر است. در روند برنامه ریزي پویاي استوکاستیک فرض می شود که دوره و جریان  ورودي دوره فعل

جریان هاي ورودي گسسته سازي شده و احتمال هاي انتقالی این جریان ها از یک فرایند مارکفی تبعیت 

نموده و تنها تابعی از دوره قبل باشند. همچنین میزان این احتمال ها در سیکل هاي مختلف تغییر ننموده و 

همراه تابع هدف از یک سال به سال بعد ثابت بماند. چنانچه بین جریان هاي ورودي در دوره متوالی به 

همبستگی وجود نداشته یا چنین فرض شود، احتمال انتقالی شرطی تبدیل به احتمال غیر شرطی شده و 

  نوع دوم به صورت زیر در می آید: SDPرابطه بازگشتی 

)24                         (                      

است. در صورتی که براي متغیر حالت  t+1در دوره  Q(t+1)احتمال وقوع جریان  PQ(t+1)در این رابطه 

هیدرولوژیکی از جریان ورودي دوره قبل به جاي جریان ورودي دوره فعلی استفاده شود، رابطه بازگشتی 

SDP :نوع سوم به صورت زیر خواهد بود  

)25            (                                        

در  Qtاحتمال وقوع شرطی جریان  PQt/Qt-1بوده و  tمتغیر تصمیم میزان برداشت در طول دوره  Rtدر اینجا 

مجموع مقادیر مورد  است. همچنین  t-1در دوره  Qt-1به شرط وقوع جریان  tدوره 
  می باشد. Qt-1و جریان ورودي دوره قبل  Stاي دوره دوره آخر با ذخیره ابتد nانتظار خسارت سیستم در 

در حالت مستقل بودن جریان ها در دوره فعلی و قبلی، احتمال انتقال شرطی تبدیل شده و رابطه بازگشتی 

SDP :نوع چهارم به صورت زیر خواهد بود  

)26                                                (  
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، با ذخیره tدوره باقیمانده، شامل دوره  nانتظار خسارت سیستم در مجموع مقادیر مورد  که 

  می باشد. tدر دوره  Qtاحتمال وقوع جریان  PQtبوده و  Stابتداي دوره 

نوع سوم و چهارم در مواقعی که حجم ذخیره انتهاي دوره محاسبه شده از رابطه  SDPدر دو مدل 

یز و یا کمبود قرار گیرد، حجم ذخیره انتهاي دوره اصالح پیوستگی، در نواحی غیر مجاز یا ناحیه هاي سرر

  می شود.

به طور معمول از جریان هاي میانگین هر دوره استفاده می شود که رابطه بازگشتی آن به  DPدر مدل 

  صورت زیر است:

)27                                              (  

یزان حجم ذخیره انتهاي دوره خارج از حد مجاز قرار گیرد، ، اگر مDPنوع اول و دوم و  SDPدر مدلهاي 

نوع اول و  دوم به دلیل  SDP آن حالت غیر مجاز بوده و از روند محاسبات حذف می گردد. در مدل هاي

اینکه متغیر حالت هیدرولوژیکی جریان ورودي دوره فعلی می باشد، در بهره برداري واقعی الزم است تا 

علی پیش بینی شود. ولی در مدل نوع سوم به علت در نظر گرفتن جریان ورودي دوره جریان ورودي دوره ف

و در مدل نوع چهارم به دلیل آنکه حجم ذخیره ابتداي دوره تنها  قبل به عنوان متغیر حالت هیدرولوژیکی 

، نوع متغیر تصمیم SDPمتغیر حالت مدل است، نیازي به پیش بینی جریان نمی باشد. در مدل هاي 

را متغیر تصمیم در نظر  St+1نوع اول و دوم  SDPتاثیري در سیاست بهینه بدست آمده ندارد. اگر در 

بگیریم، از حجم محاسبات بسیار کاسته می شود. اما در نوع سوم و چهارم با اینکه حجم محاسبات باال می 

و مدل متغیر تصمیم باشد، در این د St+1باید متغیر تصمیم باشد و این به علت آن است که اگر  Rtرود، 

  براي بدست آوردن جریان خروجی در بهره برداري واقعی دوباره احتیاج به پیش بینی جریان می باشد.
  در تمامی مدلها رابطه کلی تابع خسارت به صورت زیر است:

)28                                       (  
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)29(                                          

  

وزنی است که براي هر بخش از تابع خسارت می تواند متفاوت باشد. در این مقاله تمامی وزنها  Wدر این رابطه 
می باشد که برابر نیاز در نظر گرفته  tمیزان خروجی مطلوب در دوره  TDtمساوي و برابر یک فرض شده اند. 

حجم ذخیره  Stو  tمیزان خروجی در دوره  Rtاست.  tمیزان حجم ذخیره مطلوب در ابتداي دوره  TStشده و 

نوع سوم و چهارم اگر حجم ذخیره انتهاي دوره در نواحی کمبود و یا  SDPمی باشد. در مدلهاي ُ tابتداي دوره 

سرریز قرار بگیرد، خسارت بیشتري در نظر گرفته می شود تا از انتخاب شدن این حالتها تا حد امکان جلوگیري 

  کند.
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  یش بینی هاي اقلیمیسوم: پفصل 

Ħ-Ĥ -  ǴǭƴǢǭ  

از بینـی میـزان جریـان رودخانـه      پیشو شود هاي اصلی منابع آب محسوب می جریان رودخانه یکی از مولفه

کنـد   از اهمیت خاصی برخوردار است. این موضوع زمانی اهمیت بیشتري پیدا میقبل چند ماه یا چند فصل 

 منـابع آب،  تیریمدمحدودیت و باشد نیمه خشک قرار داشته اقلیم در منطقه مورد نظر که از لحاظ اقلیمی 

روشـهاي مـوثر    یکـی از . اجتناب ناپـذیر باشـد  ها  ینیب شیپاز آب با استفاده از نتایج  يبهره وربهینه سازي 

هـاي اقلیمـی    از شـاخص بلندمدت استفاده از پیش بینی هاي اقلیمـی اسـت. در ایـن روش    هاي  بینی پیشدر 

  زیر است.مهمترین آنها به شرح رند که گی متعددي بهره می

1- SOI (Southern oscillation Index) 

2-  PDO (Pacific decadal oscillation) 

3-  PNA (Pacific North America) 

4-  NAO (North Atlantic oscillation) 

5-  NOI (North oscillation Index) 

مناسـب  منطقه مورد مطالعـه   با توجه موقعیت PDO ,NAO ,SOI فوق، شاخصهاي هاي میان شاخص از

هـاي درجـه حـرارت و فشـار هـوا در نقـاط        گیـري  ها با استفاده از انـدازه  این شاخص تشخص داده شده اند.

و مفهوم ایـن   گیري زهبه نحوه اندادر ادامه به صورا خالصه شود که  و استاندارد می هیمختلف اقیانوس ها ته

  شود. ها اشاره می شاخص



  81   رواناب و پیش بینی جریان ورودي به سد سفید رود - مدلسازي بارش

 

  مدل هاي اقلیمی - 2- 3

خشـک تـأثیرات منفـی قابـل تـوجهی       هاي آبـی واقـع در منـاطق خشـک و نیمـه     پدیده تغییر اقلیم بر سیستم

از طرفـی  . (IPCC, 2007)کند ید مییرا تا خواهد داشت و مواجهه بیشتر با وقایع حدي مانند خشکسالی

ري را بـراي  هـاي بزرگتـ  توانـد چـالش  مـدخالن، مـی  هاي بزرگتر بـه دلیـل وجـود ذي   این پدیده در حوضه

هـا اسـت کـه    اي از این سیستمسفیدرود نیز نمونه -اوزنمدیریت منابع آب به همراه داشته باشد. حوضه قزل

هـا، شـرایط سـختی را بـر آن تحمیـل      اي و وقوع خشکسـالی هاي متعدد توسعهاستان در آن، طرح 8حضور 

  کرده است.

و  Christensen. ت متنـوعی بـوده اسـت   هـاي آبـی موضـوع تحقیقـا    بررسی اثرات این عوامل بر سیسـتم 

مـورد  را ) اثرات تغییر اقلیم بـر هیـدرولوژي و منـابع آب حوضـه آبریـز رودخانـه کلـرادو        2004همکاران (

) نشـان دهنـده   2070-2098و  2040-2069، 2010-2039براي سه دوره (این کار . نتایج دادندبررسی قرار 

درصـد   10رصـد کـاهش در متوسـط بـارش سـاالنه و نیـز       د 1درجه افزایش در متوسط دمـاي سـاالنه،    5/0

که گویاي صدمات غیر خطـی ایـن پدیـده بـر منـابع آبـی        باشدکاهش در رواناب ایجاد شده در حوضه می

لفـه اصـلی   ؤ) نیز براي منطقه کالیفرنیا اثرات پدیده تغییر اقلیم را بـر سـه م  2006و همکاران ( Joyceاست. 

یــان ورودي ســالیانه بــه مخــازن، تغییــرات زمــانی جریــان و اســتمرار  منــابع آب حوضــه شــامل مقــادیر جر

ند. در مجموع، اثر این پدیـده  دخشکسالی و تأثیر اقدامات تطبیقی در برخورد با آن را مورد ارزیابی قرار دا

روانـاب حاصـل از    هنگـام  و وقـوع زود  21هاي پایـانی قـرن   ویژه در سال موجب کاهش جریان رودخانه به

  گردد.ذوب برف می
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 Maurer )2007    را تحـت دو سـناریوي انتشـار     6) اثر تغییر اقلـیم بـر هیـدرولوژي نـواداA1  وB2   مـورد

سـازي مـدل   جهـت شـبیه   AOGCM-AR4مـدل   11بررسـی قـرار داد. وي در ایـن تحقیـق از خروجـی      

ینـده  استفاده کـرد. نتـایج نشـان داد کـه سـناریوهاي انتشـار آ       2071-2100در دوره  VIC7هیدرولوژیکی 

بـر هیـدرولوژي و منـابع     این پدیده کنند. اثراتنقش بارزي در شدت تغییرات میزان منابع آب نوادا ایفا می

) مـورد بررسـی قـرار    2010و همکـاران (  Veijalainenدر شرق فنالند نیز توسـط   Vuoksiآب حوضه 

سـازي اثـرات آن   ظور شـبیه سناریوي تغییر اقلیم به من 14گرفته است. در این تحقیق از یک مدل مفهومی و 

استفاده شـده   2070-2099و  2040-2069، 2010-2039هاي حوضه در دورهموجود در این بر سه دریاچه 

بر میزان برف و ذوب آن اثر گذاشته و سبب بروز تغییرات فصـلی در  این پدیده است. نتایج نشان دادند که 

  گردد.  ها میمیزان رواناب و تراز آب دریاچه

کـار  تـوان بـه   مـی در کشـور  انجام شده به منظور مدیریت تخصیص آب در یک حوضه آبریـز  عات مطالاز 

Morid   وMassah )2010 .در حوضه زاینـده رود  در این تحقیق اثرات پدیده تغییر اقلیم ) اشاره داشت

افـزایش کمبودهـاي    بین. نتایج مشدمورد بررسی قرار گرفته  HADCM3مدل  B2و  A2تحت سنایوي 

آن هـا در مقابلـه بـا    به تغییر الگوي کشت به عنوان یکی از کارآمدترین روش حوضه بود که د آب درشدی

  .توصیه شد

هـاي  باشد کـه یکـی از پرکـاربردترین آنهـا داده    هاي متنوعی براي بررسی پدیده تغییر اقلیم موجود میداده

پـارامتر   2فاده از این مدل، محاسبه با است 8باشد. براي محاسبه سناریوهاي تغییر اقلیممی HADCM3مدل 

باشـند کـه توسـط    باشد. یکی از آنها، متغیرهاي اقلیمی براي دوره گذشته (مثال دما و بارندگی) میالزم می

                                                
6- Nevada  

7- Variable Infiltration Capacity 
8 . Climate Change Scenarios 
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هـاي آتـی نسـبت بـه دوره     اند و دیگري محاسبه تغییرات آنها در دورهمحاسبه شده HADCM3هاي مدل

-2039هـاي آتـی (مـثالً    سـاله در دوره  30اختالف بین میانگین  گذشته است. به همین منظور، براي دما، از

شـود. بـراي بارنـدگی نیـز     ) استفاده مـی 1971-2000سازي شده پایه توسط همان مدل () و دوره شبیه2010

  رود.نسبت بین دو متغیر به کار می

  ):1385قابل مشاهده هستند (مساح،  2و  1این مراحل در روابط 

)1(  )( ,,, BaseGCMFutGCMBaseobs TTTT   

)2(  )(
,

,
,

BaseGCM

FutGCM
Baseobs P

PPP 
  

ــه در آن  BaseobsTک ــا     , ــه (در اینج ــاهداتی در دوره پای ــاي مش ــانی دم ــري زم FutGCMT)، 1971-2000س , 

AOGCM  ،BaseGCMTهـاي  دسـت آمـده از مـدل    ساله دما که در دوره آتی بـه  30میانگین   30میـانگین   ,

سري زمانی مربوط بـه سـناریوي اقلیمـی     Tو  AOGCMهاي دست آمده از مدل دما در دوره پایه بهساله 

  باشند.  می 1ها همانند رابطه باشد که در آن زیر نویسنیز مربوط به بارندگی می 2باشد. رابطه دما می

بی تـأثیر  در مطالعـات ارزیـا   AOGCMهـاي   مـدل   هاي عمده در اسـتفاده از خروجـی  یکی از محدودیت

هاي محاسـباتی آنهـا اسـت کـه بـه منظـور        اي، بزرگ بودن مقیاس مکانی سلول تغییر اقلیم در سطوح منطقه

یابی اطالعـات   شود. روش درونها استفاده میهاي مختلف ریز مقیاس کردن دادهرفع این مشکل، از روش

 9دهـی عکـس فاصـله   روش وزنهاي تولید ریز مقیاس کردن است که بـا اسـتفاده از   سلول مجاور از روش

(IDW) دهی عکس فاصله گیرد. در روش وزنانجام می(IDW)   فرض بر این است که نقاط نزدیک بـه

                                                
9- Inverse Distance Weighting 
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نقطه مورد نظر تاثیر بیشتري را نسبت به نقاط دورتر بر مقدار کمیت مورد نظر دارند. در این روش، کمیـت  

-) تخمـین زده (درون 3با به کارگیري رابطه (مورد نظر بر اساس مقادیر این کمیت در دیگر نقاط محدوده 

  شود.  یابی) می

)3(  













)(
1

)(
)(

)(*

Sh

Sh
xZ

xZ

ij

ij

i

j

  

*)(که در آن 
jxZ مقدار کمیت تخمین زده شده در نقطه :jx ،)( ixZ گیـري شـده   : مقدار کمیت انـدازه

*)(فاصله بین نقاط  ix ،ijhدر نقطه 
jxZ  و)( ixZ ،S و  10فاکتور همواري باشـد.  دهی مـی نماي وزن

  ) قابل دسترس است.  1389زاده مهریزي () و زارع1388کرمی (ها در مراجع شاهشرح بیشتر این روش

و برخـی   رونـد صـعودي تقاضـا در باالدسـت    سفیدرود محدودیت منـابع آب و   -اوزنلدر حوضه آبریز قز

سـازمان آب اسـتانی،    8اي گـیالن بـه   تغییرات سیاسی در منطقه از جمله تبدیل محدوده سازمان آب منطقـه 

هاي متعـدد سدسـازي در   مدیریت سیستم منابع آب حوضه را با تغییراتی مواجه ساخته است. از طرفی طرح

استان در دستور کار قرار گرفته است. با توجه به این مقدمه، باید بتوان به نحو مناسب پدیده تغییر اقلـیم   این

اوزن مورد بررسی قرار داده و از طرفی تأثیر احـداث سـدهاي در دسـت اجـرا و     را بر منابع آبی حوضه قزل

انـدازي را از آینـده   ین روش بتوان چشمهاي استانی در آن مورد ارزیابی قرار گیرد. تا بدمطالعه را در برش

هـاي سـناریوهاي   هـاي تغییـر اقلـیم خواهـد بـود کـه از داده      حوضه به ترسیم کشید. بدین منظور نیاز به داده

  می توان در آن استفاده نمود. HADCM3مدل  B2و  A2مختلفی از قبیل، 

                                                
10- Smoothing 
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تـابع مکـانی و زمـانی از متغیرهـاي      هاي اخیر شناسایی سیگنالهاي بزرگ مقیاس اقلیمی که در واقـع  در دهه

بینـی   شـوند، بـه عنـوان پـیش     گیري تغییرات نسبی این متغیرها معرفی می هواشناسی هستند و معموالً با اندازه

هـا و ابـزار    اند. در سالیان اخیر مدل ها بوجود آورده بینی هاي هیدرولوژیکی، تحول عظیمی را در پیش کننده

هاي عـددي پیشـنهاد شـده اسـت و      هاي تجربی و آماري در کنار مدل ه روشبینی هیدرولوژیکی بر پای پیش

هـاي   هـاي بیشـتر در مـدل    به عنوان ابزاري براي مدیریت بهتر منابع آب به کار گرفتـه شـده اسـت. پیشـرفت    

هـاي اقلیمـی و رویـدادهاي هیـدرولوژیکی، بهبـود و توسـعه        بینی منوط به شناخت بیشتر ارتباط پدیده پیش

  باشد. هاي جدید می پیشنهاد مدلها و  مدل

شود که تغییرات اقلیمـی جهـان و چرخـه جـو را تحـت تـاثیر        هاي بزرگ مقیاسی گفته می سیگنال به پدیده

توانـد اثـرات    قرار دهند. یک سیگنال هواشناسی با توجه به تعامل و اثرپذیري پارامترهاي مختلـف جـو مـی   

از سـیگنالهاي بـزرگ    ENSO ،PDO ،NAOی نظیـر  هـای  متفاوتی در نقاط مختلف داشته باشـد. پدیـده  

مقیاس شناخته شده می باشند که در مورد نحوه تاثیر آنها بر اقلیم نواحی مختلف جهـان تحقیقـات وسـیعی    

  انجام شده است.  

) و یکـی  EL Nino South Oscillationانسو از دو واژه النینو و نواسانات جنوبی گرفته شـده اسـت (  

هـاي بـزرگ آب و هـوایی در نقـاط مختلـف       هایی است که باعث ایجاد ناهنجـاري ترین رویداد از شاخص

گیـري شـدت پدیـده انسـو، گرادیـان فشـار در امتـداد شـرقی غربـی           شود. یکی از شاخص هـاي انـدازه   می

شـود. مقـادیر    بیـان مـی    )SOI )South Oscillation Indexباشد که توسط شاخص  اقیانوس آرام می

) همزمان با گرم شدن بیش از معمول آبهـاي شـرقی و مرکـزي    El Ninoرم انسو منفی این شاخص (فاز گ

) همزمان با سرد شـدن سـواحل غربـی امریکـا و     La Ninoاقیانوس آرام و مقادیر مثبت آن (فاز سرد انسو 
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بـر اسـاس     SOIدهـد. شـاخص    هاي هوا از شرق اقیانوس به سـواحل شـرقی اسـترالیا رخ مـی     حرکت توده

ارومتري هواي سطح دریا در داروین استرالیا و جزیره تاهیتی در منطقه جنـوب شـرقی آسـیا    اختالف فشار ب

) نیـز یـک   PDO )Pacifiv Decadal Oscillationاي اقیـانوس آرام   شود. نوسانات دهـه  محاسبه می

ولـی بـا رفتـار زمـانی متفـاوت مـی باشـد.         ENSOالگوي ده ساله با اثرات مکانی آب و هـوایی مشـابه بـا    

PDO     به طور قابل توجهی ب روي منابع آب مانند پوشش برف و آب شرب مناطقی ماننـد شـمال امریکـا

بیــانگر  NAOو سـواحل شــمال کالیفرنیــا تــا خلـیج آالســکا  تــاثیر دارد. پدیــده نوسـانات اطلــس شــمالی    

کـه بـه   وضعیت تکرار پذیر در توده هاي اتمسفري میان مراکز پرفشار استوایی و کم فشار قطبی مـی باشـد   

دلیل حاالت نسبتاً پایدار دهه اي مـی توانـد بـه تغییـرات آب و هـوایی در نـواحی مختلـف از جملـه شـمال          

امریکا تا اروپا و حتی شمال آسیا منجر شود. ایـن پدیـده بـر اسـاس نوسـانات فشـار هـوا در مقیـاس نصـف          

ــاخص        ــد. ش ــی باش ــلند م ــار ایس ــم فش ــار آزور و ک ــین پرفش ــاري ب  NOA )North Atlanticالنه

Oscillation    بینـی جریـان    ) به صورت مقادیر استاندارد شده اختالف میـانگین فشـار سـطح آب در پـیش

ها به طور گسترده در امریکا و استرالیا صورت گرفتـه اسـت. بـه طـوري کـه تغییـرات اقیانوسـی و         رودخانه

  جوي به صورت شاخص هاي عددي  فشار و دماي آب در نواحی مختلف تعریف میشود.  

هـا در مـدل    ي مـورد مطالعـه، مقـادیر شـاخص     پس از بررسی ارتباط این پدیده ها بـا تغییـرات آورد منطقـه   

  گیرد. بینی صورت می بینی جریان گنجانده شده و پیش پیش

مـارس   -) بیانگر وابستگی تغییرات دما و بـارش و جریـان دوره دسـامبر   2002نتایج تحقیق کاپلن و کولین (

نه از پدیده اقلیمی نوسانات اطلس شمالی اسـت. در مطالعـه دیگـري توسـط بـارلو و      رودخانه هاي خاور میا

با پدیده انسو بررسـی شـده و نشـان     2001تا  1998هاي سال هاي  )، ارتباط میان خشکسالی2002همکاران (
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داده است که در طول دوره هاي سرد شمالی، ارتباط معکوسی میان بارنـدگی در شـرق اقیـانوس هنـد مـی      

. او این موضوع را مرتبط با پدیده النینو نوسانات جنـوبی دانسـت و بیـان کـرد کـه دمـاي گـرم آبهـاي         باشد

بـه افـزایش شـدت     2001تـا   1998نواحی غربی اقیانوس آرام و وقوع فـاز سـرد انسـو (النیـا) طـی سـالهاي       

  خشکسالی در این دوره کمک کرده است.

ارتباط آن را بـا   NOAAوسط تصاویر ماهواره اي ) پس از تخمین سطح برف ت1387فتاحی و همکاران (

ــوبی (   ــانات جن ــاخص نوس ــاي ش ــمالی ( SOIداده ه ــانات ش ــده NAO)، نوس ــاطق  PDO) و پدی در من

NINO4 ،NINO1.2 ،NINO3  وNINO3.4       براي بازه هاي زمانی همزمـان، سـه مـاه و شـش ماهـه

بـه عنـوان    NINO4و  NAO ،SOI ،NINI1.2بررسی کردنـد و نشـان دادنـد کـه سـیگنالهاي اقلیمـی       

موثرترین سیگنالها بر سطح پوشش برف حوزه کرخه مطرح بوده و براي پـیش آگـاهی از سـطوح پوشـش     

  برف این حوزه از این سیگنالها می توان استفاده کرد.

در سالهاي اخیر تعداد زیادي از مدلهاي تولید سناریوهاي اقلیمی شکل گرفته و توسعه یافته اسـت. ترکیـب   

تولیـد کننـده سـناریوي     SCENGENو پایگاه داده سـناریوهاي اقلیمـی    MAGICCیمی ساده مدل اقل

MAGICC SCENGEN    ــدل مــذکور از دو بخــش اصــلی و   MAGICCرا تشــکیل میدهــد. م

SCENGEN    ،هــر چنـد  1997تشـکیل شــده اســت (هـاروي و همکــاران .(MAGICC   مــدل تولیــد

لهاي اقلیمی استفاده می کند تـا رفتـار مـدل هـا را بـر روي      سناریوي اقلیمی نیست اما از داده هاي برخی مد

مناطق مختلف جهان شبیه سازي کند. این مدل متوسط دمـاي هـواي سـطح زمـین و متوسـط سـاالنه دمـاي        

سطح دریا را از سـناریوهاي انتشـار گازهـاي گلخانـه اي و دي اکسـید گـوگرد محاسـبه مـی کنـد (راپـر و           

سناریوي انتشار پیش فرض وجود دارد که قابل ویرایش نیـز مـی باشـد     18). در این بخش 1996همکاران، 
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و امکان بروز شدن را نیز داشته و کاربر می تواند سناریوي خودش را نیز به مدل وارد کند. در حقیقت ایـن  

بخش شامل مجموعه اي از داده هاي اقلیمی مشاهده اي و خروجی مدل هـاي گـردش عمـومی جـو اسـت      

بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف عدم قطعیت دربـاره اقلـیم آینـده را میدهـد. در حقیقـت       که به کاربر امکان

شامل مجموعه اي از مدل هاي جفت شده است که در یـک بسـته نـرم افـزاري تلفیـق       MAGICCبخش 

شده و کاربر می تواند تغییرات در غلظت دي اکسید کربن جو، دماي متوسـط سـطح زمـین و دریـا را بـین      

  ).2000تعیین کند (واگلی و همکاران،  2100تا  1990سالهاي 

نام داشت کـه پایگـاه داده اي از نتـایج تعـداد زیـادي از مـدلهاي گـردش         SCENGENبخش دوم مدل 

عمومی جو، داده هاي مشاهداتی جهانی و چهار مجموعه از داده هاي اقلیمی اروپا، جنوب آسیا، امریکـا و  

ندین سـال شـکل گرفتـه اسـت بـه تنهـایی نیـز مـی توانـد مـورد           افریقاي جنوبی است. این بخش که طی چ

سـناریوهاي گازهـاي گلخانـه اي و دي      SCENGENو   MAGICCاسـتفاده قـرار گیـرد. دو بخـش     

اکسید کربن را تبدیل به برآوردهایی از تغییر دماي متوسط سطح زمـین و سـطح دریـا مـی کنـد (هولمـه و       

  ن مدل ارائه شده است.ساختار کلی ای 2). در شکل 2000همکاران، 
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  MAGICC- SCENGENساختار مدل  )1-3شکل (

  

درجه طول و عرض جغرافیایی براي سـه   5در این مدل مجموعه داده هاي اقلیمی جهانی با قدرت تفکیک 

متغیر اقلیمی دماي میانگین، بارش و پوشش ابر وجـود دارنـد، امـا داده هـاي مشـاهداتی اقلیمـی بـا قـدرت         

منطقه بزرگ اروپا، جنوب آسیا، امریکـا و افریقـاي جنـوبی در     4جغرافیایی فقط براي  درجه 5/0تفکیک 

دسترس می باشد. این مدل عالوه بر دماي مینگسن و بارش و پوشش ابر، مـی توانـد دمـاي حـداقل، دمـاي      

ران، حداکثر، فشار بخار، سرعت باد و میزان تغییرات شبانه روزي دما را نیز مدلسازي کند (کووي و همکـا 

2003.(  
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انـد. از   هاي اقلیمی و جریان رودخانـه پرداختـه   محققان بسیاري در سراسر جهان به بررسی ارتباط بین پدیده

زمانی که مشخص شد رابطه معنی داري بین شاخص هاي اقلیمی همزمان و یا با تـاخیر بـا جریـان رودخانـه     

) Sokoup )2009و  Tootleوف شـد.  وجود دارد ، توجه بسیاري از محققان روي پیش بینی جریان معطـ 

و  ENSO ،PDOدر امریکــا عــالوه بــر بکــارگیري  North Platteجهـت پــیش بینــی آورد رودخانــه  

MJO  میلی بـار جـو    500به کمک داده هاي دماي سطح آب اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس و ارتفاع فشار

در  Churchill fallه اي در حـوزه آبریـز   و یافتن مناطق موثر، دقت پیش بینی را افزایش دادند. در مطالعـ 

کانادا عملکرد مدلهاي مختلف در پیش بینی آورد فصـل بهـار مـورد ارزیـابی قـرار گرفـت و در نهایـت بـا         

مقایسه عملکرد مدل اتورگرسیو با بکارگیري سري زمانی آورد سالهاي گذشته به عنوان پیش بینـی کننـده   

ه و مـدل رگرسـیون خطـی کـه مولفـه هـاي اصـلی متغیرهـاي         و مدل اتورگرسیو با بارش و روانـاب گذشـت  

اتمسفري و اقیانوسی را به عنوان پیش بینـی کننـده بـه کـار بـرده بـود، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه بـه              

بـر روي   PDOو  ENSOکارگیري این سیگنالها دقت پیش بینی را افزایش می دهـد. تـاثیر پدیـده هـاي     

ر حـوزه هـاي اسـکندري و قلعـه شـاهرخ توسـط عاشـوري و همکـاران         آورد زمستان و بهـار زاینـده رود د  

) ارزیابی شده و تغییر در میانگین و واریانس جریـان ورودي بـه زاینـده رود در گـروه هـاي اقلیمـی       1387(

) نسـبت بـه حالـت خنثـی بررسـی گردیـد و در       PDOو  ENSOمختلف (حاصل از ترکیب هاي فازهاي 

) رابطـه معکـوس و بـا شـاخص     SOIود با شاخص نوسانات جنـوبی ( نهایت مشخص شد که آورد زاینده ر

چـی و تجریشـی در مطالعـه اي بـا اســتفاده از      نوسـانات ده سـاله اقیـانوس آرام رابطـه مسـتقیم دارد. ابریشـم      

در جهت بهبود نتایج به پیش بینی آورد حوزه آبریـز زاینـده رود پرداختنـد.     NAOو  ENSOسیگنالهاي 

روي آورد زاینـده رود   ENSO) با استفاده از تحلیل طیفی در بررسی تـاثیر  1382(نگهدار و کارآموز  حق
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نشان دادند که وقوع النینو و النینا به ترتیب سبب افزایش و کاهش جریان می شوند که تاثیر در زمـان النینـا   

  هاي النینو بوده است. تقریبا دو برابر سال

  RegCMاي  مدل اقلیمی منطقه 1- 2- 3

اي است که براي انجام مطالعات اقلیمی و ریزمقیاس نمایی  هاي منطقه ترین مدل کی از متداولی RegCMمدل 

گیرد. تاکنون مطالعات زیادي در زمینه  هاي گردش عمومی جو مورد استفاده قرار می دینامیکی خروجی مدل

. در هر کدام از این سازي رفتار اقلیم مناطق مختلف کره زمین با استفاده از این مدل انجام شده است مدل

  هاي متفاوتی از فیزیک مدل بررسی شده است. مطالعات جنبه

) 2000) و پاول (1999) ارائه گردید و سپس توسط جورجی و شیلد (1993این مدل توسط جورجی و همکاران (

 )RegCM4اي مرکز فیزیک نظري عبدالسالم ( توسعه یافت. در این مطالعه نسخه چهارم مدل اقلیم منطقه

  ) عرضه گردید. RegCM4.1نسخه کامل آن ( 2011گیرد که در سال  مورد بررسی و استفاده قرار می

تکامل یافته نسخه قبلی  RegCMهمان طور که مطرح گردید، نسخه چهارم مدل توصیف مدل: 

  باشد. می  )RegCM3آن(
  مشخصات دینامیکی مدل:

باشد (جورجی و همکاران،  می RegCM2و  RegCM3هاي قبلی آن در  اصول دینامیکی مدل مشابه مدل 

1993a,b از این رو مدل .(RegCM4  یک مدل هیدرواستاتیکی، قابل تراکم و داراي سامانه مختصات عمودي

می باشد که روي یک شبکه که در آن باد و متغیرهاي  MM4پ  همانند  مدل هواشناسی میان مقیاس -سیگما

سطح است  18گرفته اند اعمال می شود. قدرت تفکیک قائم مدل شامل ترمودینایمیکی در گریدهاي افقی قرار 

  هکتوپاسکال قرار دارد.  800سطح آن زیرالیه  7که 

معادالت مورد استفاده در این مدل، معادله اندازه حرکت افقی، معادالت پیوستگی و تغییرات فشار، معادله 

  می باشد. ترمودینامیک، معادالت امگا، معادله هیدرواستاتیک و ...
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  معادالت اندازه حرکت افقی: 

)4( 

)5( 
ازپرتفاع  Φدماي مجازي،  y ،Tvو  xهاي سرعت در جهت  به ترتیب مولفه vو  uکه در این معادالت  

فاکتور مقیاس نقشه براي هر یک از  mثابت گازها براي هواي خشک و  Rپارامتر کوریولیس،  fژئوپتانسیل، 

  برت یا استریوگرافیک قطبی است. هاي تصویر مرکاتور، الم سامانه

  FH  وFV  دهند.  تاثیرات افقی و عمودي انتشار را نشان میP* تفاوت  معادلPs  وPt باشد ( میPs- Pt و (
*=dσ/dtσ   است که در آنهاPs  وPt  وσ  به ترتیب فشار در باالترین الیه، فشار سطح زمین و مختصه فشاري

  بعد است. بی

  
  تغییرات فشار:  معادالت پیوستگی و

)6(   
  انتگرال عمودي معادله فوق براي محاسبه تغییرات زمانی فشار سطحی در مدل مورد استفاده قرار می گیرد:

)7(   
پس از محاسبه گرادیان فشار سطحی 

t
p

 *

، سرعت عمودي در سامانه مختصات سیگما در هر سطحی از 

  شود. میمحاسبه  6مدل از انتگرال عمودي معادله 

)8(   
)0(0متغیر ساختگی انتگرال و  σ/که در آن 

.
 .  
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  ):ωاي براي امگا ( معادله ترمودینامیک و معادله

  معادله ترمودینامیک عبارت است از:

)9(   

  
تاثیرات افقی  FHTگرمایش دیاباتیک،  Qگرماي ویژه هواي مرطوب در فشار ثابت،  cpmکه در آنها 

عبارت است  ωبیانگر تاثیرات عمودي تصحیح همرفتی خشک و مخلوط و  FVTدهد،  ن میانتشار را نشا
  از:

)10(   
  که 

)11(   
 qvگرماي ویژه در فشار ثابت براي هواي خشک است و  cpکه در آن   معادله 

  باشد. نسبت اختالط بخار آب می

  
  معادله هیدرواستاتیک:

  شود: ) استفاده میTvل از دماي عمودي (از معادله هیدرواستاتیک جهت محاسبه ارتفاع ژئوپتانسی

)12(   
اختالط  هاي عبارتند از بخار آب، آب یا یخ ابر و نسبت qrو  Tv=T(1+0.608qv) ،qv ،qcکه در آن 

  آب باران یا برف.

  

  
  مشخصات فیزیکی مدل:
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شود. به طور خالصه اجزا  استفاده می NSRR CCM3واره تابش مدل  از طرح RegCM4در مدل 

بکار می رود از تقریب سیگما ادینگتون کیل و  O2و  O3 ،H2O ،CO2راي محاسبه تاثیر آفتابی که ب
میکرومتر است. پرمایش تابش مدل  5تا  2/0فاصله طیفی از  18کند که شامل  ) پیروي می1996همکاران (

). پارامترهاي جذب و پراکنش ابرها از آنچه در 1996است (کیل و همکاران،  CCM3مشابه مدل 

هایی از  کند که به موجب آن خصوصیات نوري قطرات ابرها در ترم ) آمده است پیروي می1989نگو(اسلی

  گردد. مقدار آب مایع ابر و یک شعاع موثر قطره بیان می

محاسبه  BATS1Eمبادله انرژي، رطوبت، اندازه حرکت بین سطح زمین و اتمسفر با استفاده از مدل 

یک بسته سطحی طراحی شده براي نقش پوشش  BATS). 1993شود (دیکینسون و همکاران،  می
گیاهی و تاثیر متقابل رطوبت خاك در بهبود مبادله اندازه حرکت بین زمین و اتمسفر، انرژي و بخار آب می 

متر یا  سانتی 10باشد. مدل داراي یک الیه پوشش گیاهی، یک الیه برف، الیه خاك سطحی، ضخامت 

باشد. معادالت  متري می 3ضخامت و یک الیه خاك عمیق سوم تا عمق متر  2تا  1الیه ریشه گیاه، 

) 1978دیردوف ( force-restoreآگاهی براي دماهاي الیه هاي خاك با استفاده از تعمیم روش  پیش

  شود. حل می

هاي شهري و  افزوده شده است تا محیط BATS، دو کاربري جدید اراضی به مدل RegCM4در 
  گیرد.  زیرشهري را نیز در بر

 RegCM تدوین شده است، 1990اي که توسط هالستاگ و همکاران ( واره الیه مرزي سیاره از طرح (

  کند. استفاده می

) و 1977، کو اصالح شده (آنتز، FC، گرل ASواره گرل  بارش همرفتی با استفاده از یکی از چهار طرح
؛ هاگان و همکاران، 2003وا و اسکوبرت، ؛ آرکا1993گردد (گرل،  ) محاسبه می1991امانوئل (امانوئل، 

واره گرل دو جریان همرفتی  ). در طرح2006، راچر و همکاران، 2005؛ راچر و همکاران، 1986؛ بتز، 1974

هاي مذکور، در هیچ  شود: جریان صعودي و جریان نزولی. به جز جریان غالب براي ابر در نظر گرفته می

دهد. شارش جرم نسبت به ارتفاع ثابت است و در طول  رخ نمیجهتی بین ابر و هواي محیط اختالطی 

شود که بسته هواي صعود  واره گرل زمانی فعال می دهد. طرح هاي ابر نفوذ و خروج جریان هوا رخ نمی لبه
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). در 1994؛ جورجی و همکاران 1989کرده، رطوبت الزم براي همرفت را بدست آورد (جورجی و همکاران، 

از آستانه مشخصی  Mشود که در یک ستون، همگرایی رطوبت  فت زمالنی آغاز میواره کو، همر طرح

، ستون را βسنجی عمودي، ناپایداري همرفتی را نشان دهد. کسر همگرایی رطوبت  بیشتر شود و ژرف
  شود: مانده آن بر طبق رابطه ذیل به بارش تبدیل می کند و باقی مرطوب می

)13                            (                                       )1(  MPcu       

β  کسري از میانگین رطوبت نسبیRH  ،واره ك. بر  ). طرح1991در ژرف سنجی قائم است (جورجی

هاي ابر را  واره گرل، عالوه بر دو جریان صعودي و نزولی، نفوذ و خروج جریان هوا در طول لبه خالف طرح

  گیرد. ر مینیز در نظ

هاي ورودي و خروجی دارد که از  بینی شارش جرم به همراه نرخ جریان واره امانوئل، یک معادله پیش طرح

واره تبدیل آب ابر به بارش بر مبناي فرایندهاي  شود. در این طرح این طریق نیروي شناوري مشخص می

هاي آب موجود در  دفیزیک تبدیل قطرهاي است. استفاده از این فرایند موجب درك بهتر فرایند خر کاتوره

  ).2003، هوگان و همکاران، 1986گردد (بتز،  ابر به بارش می

باشدکه شار گرماي نهان روي اقیانوس در شرایط باد  می BATS1Eواره شار سطحی اقیانوس،  طرح

 SUBEXاي  واره رطوبت زیرشبکه اي با طرح هاي زیر شبکه زند. بارش ضعیف یا قوي را تخمین می

  ).2000شوند (پال و همکاران،  بررسی می

داراي چهار گزینه مختلف سامانه تصویر شامل المبرت، استریوگرافی قطبی، مرکاتور  RegCMمدل 

نرمال و مرکاتور چرخشی است که در آن فاکتور مقیاس نقشه به صورت فاصله نقاط در شبکه محاسباتی به 

  شود. فاصله آنها در زمین تعریف می

ین میزان اثر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهاي هواشناسی دما و بارش و ارتباط متغیر هیدرولوژیکی با تعی

توان تغییرات ناشی از پدیده تغییر اقلیم را بر میزان جریان رودخانه نیز تعیین جریان با این دو پارامتر، می

  استفاده گردد. رواناب -سازي بارشنمود. به همین منظور الزم است از یک مدل شبیه
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Ħ-ĥ -ĥ- ǳƴǽƴř ǻƘǵ ǼǱƘǶƩ ǼǮǾǪǡƗ  

Ħ-ĥ -ĥ-Ĥ - ) ǼƛǸǲƩ ƟƘǱƘƽǸǱ ǄƱƘǁSOI(  

 Laninaو فـاز سـرد آن    Elninoاي اقلیمی است که فازم گـرم آن را   )، پدیدهENSOجنوبی ( نوسانات

باشـد کـه باعـث گـرم و سـرد شـدن ادواري        د ، این پدیده، حاصل اندرکنش اتمسفر و اقیانوس مـی نناممی 

گیـرد   در بـر مـی   راشود که تأثیرات اقلیمی آن مناطق وسیعی از جهـان   اي می سطح آب اقیانوس آرام حاره

) و جزیـره  D) در دارویـن اسـترالیا (  Pاین شاخص براساس اختالف بارومتر (فشار سنج) هواي سطح دریا (

  شود. ) به صورت زیر تعریف میTتاهیتی در منطقه جنوب شرق اقیانوس آرام (

SOI=P(T)-P(D) 

Ħ-ĥ -ĥ-ĥ - ) ǼǩƘǮǁ ƼǪǍƗ ƟƘǱƘƽǸǱ ǄƱƘǁNAO(  

نوسانات شمالی به صورت گرایش فشار براي پایین بودن در زمسـتان در نزدیکـی ایسـلند هنگـامی      شاخص

شود و بر پایه اختالف فشـار نرمـال شـده سـطح      است تعریف می که فشار در آزور و جنوب غرب اروپا باال

به صـورت زیـر    ه) بنا شده است کIب قطبی (ایسلند، و) و کم فشار جنAر، ) بین منطقه حاره (آزوPدریا (

  شود. تعریف می

NAO=P(A)-P(I) 

Ħ-ĥ -ĥ-Ħ - ǴǵƳ ƟƘǱƘƽǸǱ ) ǫƗƷƋ ƻǸǱƘǾǡƗ ǻƗPDO(  

باشد که مرکـز تغییـرات آن روي اقیـانوس آرام و شـمال      می Elninoنوسانی تغییرات اقلیمی مانند  الگوي

به طور قابل توجهی بر روي منابع آب مانند پوشـش بـرف و    PDOیرات آمریکاست. در شمال آمریکا تغی

  .داردآب شرب مناطقی مانند شمال آمریکا و سواحل شمال کالیفرنیا تا خلیج آالسکا تأثیر 
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Ħ-Ħ - ƳƷƗǸǭ  ǬǾǪǡƗ ǼǲǾƛ ǀǾř ǻƳƸƛƷƘǥ  

بـراي   یمـ یاقل يشـاخص هـا   و ماهانه انجام شده بـا اسـتفاده از   یفصل ایدراز مدت نمونه اي پیش بینی هاي 

 ,South platte , winter parkهـاي   جریـان رودخانـه   بینـی  پـیش مـی تـوان بـه    رودخانـه هـا    انیـ جر

franser, livs fark, Dillon    ــا ــیش بینــی ه ــن پ ــین شــاخص اشــاره کــرد. در ای ــا همبســتگی ب  يه

)SST,Mino3,4,PDO,NAOو ایـن  شـده  هاي آوریل تـا جـوالي بررسـی     ) با جریان رودخانه در ماه

  ها بیشتر است.   با آورد رودخانه در این ماه SST مبستگیکه ه ه استنتیجه حاصل شد

شـده اسـت   هاي دجله و فـرات و منـاطق اطـراف بررسـی      بر جریان رودخانه NAOتأثیر شاخص همچنین 

هـاي دسـامبر تـا مـارس      مـاه  NAO) و شـاخص زمسـتانه   1964-1995سـال (  30براي این کار از اطالعات 

عـراق   ردر کشو NAOکه رابطه و همبستگی دبی با شاخص  ه استاین مطالعات نشان داد د.استفاده کردن

بـوده   -42/0برابـر   NAOباشد فقط همبستگی جریان رودخانـه دجلـه و فـرات بـا شـاخص       قابل توجه نمی

  است.

بــراي بـا جریـان رودخانــه کلمبیـا واقـع در آمریکــاي جنـوبی       PDOو  ENSOهــاي  از ترکیـب شـاخص  

سه حالت سـرد، گـرم، نرمـال و بـراي شـاخص       ENSO  براي شاخصجریان استفاده شده است.  بینی پیش

PDO  بینی جریان رودخانـه در سـال آبـی آینـده، ابتـدا       براي پیششده است. گرم در نظر  ودو حالت سرد

) PDOوضعیت اقلیمی براي یکی از شش حالت (سه حالت سرد و گرم و نرمال و دو حالت سـرد و گـرم   

  شده است.انجام  با توجه به اطالعات هواشناسی سال مشابهجریان بینی  پیششده است و سپس  بررسی

به صـورت مـورد   هاي اقلیمی  گیري شده و شاخص آمریکا، از آمار اندازههاي  رودخانه یبینی دب براي پیش

ــتفاده  ــت اس ــده اس ــه  ش ــن رابط ــتگی . در ای ــاخص   همبس ــک از ش ــر ی ــا ه ــه ب ــی رودخان ــی   دب ــاي اقلیم ه
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SOI,PDO,SST  ــی ســه ماهــه آ ه اســت. ایــن شــدبرقــرار ــراي دب ــا   وریــل،همبســتگی ب ــن ب مــی و ژوئ

دهد کـه مجمـوع دبـی سـه      . نتایج بدست آمده نشان میگرفته استماه قبل انجام  12هاي اقلیمی تا  شاخص

مـاه   PDO ،8) و بـا شـاخص   R= 45/0ماه قبل همبستگی بیشتري ( 6تا  SOI 5بهار با شاخص فصل ماهه 

  ) دارد.R= 5/0همبستگی بیشتري ( قبل

که متغیرهاي مـورد  شده است بینی جریان رودخانه کلمبیا از همبستگی چند متغیره خطی استفاده  براي پیش

هـاي   دادهبـراي ایـن منظـور از    بـوده اسـت.    SSTو شـاخص   یبارندگی محل PNA,PDOاستفاده شامل 

،  ان دادکه از سه شـاخص اقلیمـی کـه اسـتفاده شـده     . نتایج بدست آمده نششده استسال استفاده  50ماهانه 

کمتـر بـوده   سـایر شاخصـها   از  SSTبر جریان رودخانه از همه بیشـتر و نقـش شـاخص     PDOاثر شاخص 

  است.

بـا اسـتفاده   شده اسـت.  بینی  پیش SOIو شاخص  SSTهاي حوزه کلرادو با استفاده از  دبی فصلی رودخانه

. در ایـن  بـوده اسـت  بینـی   پـیش آتی قابـل  بی فصل زمستان سال فصل بهار، د SOIو  SSTهاي  از شاخص

  حاصل داده است.براي سالهاي انسو (منفی) دقت باالتري  SOI شاخصمطالعات 

Ħ-ħ -  Ɵƴǭ ƴǲǪƛ ǧƴǭ  

Ħ-ħ -Ĥ- ǧƘǲŬǾƽ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗǼƽƘǲǁƗǸǵ ǻƘǵ  

ي پـیش بینـی   بـرا بر بارنـدگی   ENSOمانند 11هاي بزرگ مقیاس اقلیمی تاثیر سیگنالمطالعات از در این 

جریان در مقیاس بلندمدت استفاده شده است. از این روش در حوضه آبریز مختلف در سطح دنیـا اسـتفاده   

                                                
11-Large Scale Climate Signals  
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، ENSO ،SOIشده اسـت. از جملـه سـیگنالهاي هواشناسـی اسـتفاده شـده در سـطح دنیـا مـی تـوان بـه            

NAO ،SST .اشاره نمود    

هـاي  هـاي مختلـف در سـال   اخص بـارش در مـاه  هاي نوسان جنوبی و شـ نتایج نشان می دهد همبستگی داده

 ٪95) ودر سـطح  -=31/0Rمتفاوت (بدون توجه به فصل) که بطور تصـادفی انتخـاب شـدند منفـی بـوده (     

    باشد.معنی دار می

در سواحل جنوبی ایران وجود نـدارد در حالیکـه بارنـدگی     SOIارتباط معنی داري بین بارندگی پاییزه و 

یکسـان  قرار دارد. در نـواحی شـمالی شـرقی ایـران نتـایج       SOIیشتر تحت تأثیر پاییزه مناطق شمال غرب ب

ضـعیف، در   SOIهـاي مشـهد و سـبزوار بـا      همبستگی بین بـارش پـاییزه ایسـتگاه    باشد. به عنوان مثال,نمی

بـر   ENSOر و بیرجنـد قابـل توجـه بـوده اسـت. تـأثیر       وهـاي نیشـاب   حالیکه ایـن همبسـتگی بـراي ایسـتگاه    

ییزه نواحی ساحلی دریاي خزر از شرق به غرب کاهش یافتـه و همچنـین تـأثیر آن بـر بارنـدگی      بارندگی پا

در سیستان و بلوچسـتان در شـرایط معمـولی ارتبـاط      باشد. هاي جنوبی می یال شمالی البرز کمتر از کوهپایه

ی ضـعیف  وجـود نـدارد. در سـایر منـاطق ایـران عمومـاً همبسـتگ        SOIداري بـین بارنـدگی پـاییزه و     معنی

  .باشد می

Ħ-ħ -ĥ- ǴŨƜǁǼǕǸǲǆǭ ǼƜǆǕ ǻƘǵČč  

میالدي توسـط مـک کـالچ و پیتـز معرفـی       1943) اولین بار در سال ANNروش شبکه عصبی مصنوعی (

رغم بکارگیري یک ساختمان ساده از این مـدل، سـرعت و قـدرت محاسـباتی آن بـه شـدت        گردید و علی

                                                
12 -Artificial Neural Networks  



 100    سوم ـ پیش بینی هاي اقلیمیفصل 

 ١٠٠

هاي متعدد علوم از جمله منابع آب کارآیی خـود را بـه    این روش تدریجاً در شاخه مورد توجه قرار گرفت.

 اثبات رساند و مورد استفاده قرار گرفت.

مورد استفاده قرار گرفتـه و از آن پـس    Frenchتوسط  1992در مطالعات منابع آب شبکه عصبی از سال 

تـوان   را مـی  هـاي شـبکه عصـبی    علت اسـتقبال از مـدل   است.  بطور روز افزونی در این علم بکار گرفته شده

سازي مدل در فرآیندهایی که تعریف دقیق و درك خاصـی از آنهـا وجـود نـدارد و حساسـیت       قدرت شبیه

بینـی بطـور   ها دانست که این ویژگی باعـث شـد در مباحـث پـیش     کمتر آن نسبت به وجود خطا در ورودي

  اي مورد توجه قرار گیرد.گسترده

ین رابطه بین سیگنالهاي هواشناسی و جریـان ورودي بـه سـد    در این مطالعات از مدل شبکه عصبی براي تعی

  استفاده شده است. سفید رود

Ħ-ħ -Ħ- ǼǕǸǲǆǭ ǼƜǆǕ ǴŨƜǁ ǧƴǭ ƙƘƲƢǱƗ  

رواناب براي پیش بینـی کوتاهمـدت، مـدلهاي شـبکه عصـبی نیـز در پـیش بینـی          –عالوه بر مدلهاي بارش 

ست. که در ادامه مدل مورد اسـتفاده تشـریح   بلندمدت جریان با استفاده از شاخصهاي اقلیمی استفاده شده ا

  شده است. 

براي پیش بینی بلندمدت از روشهاي مختلف استفاده شده است که نتایج آن در سایر گزارشـهاي مطالعـات   

آمده است. پیش بینی اقلیمی بر اساس شاخصهاي اقلیمی یکی روشـهاي مـوثر بـراي پـیش بینـی بلندمـدت       

صبی استفاده شده است. مدل مـورد اسـتفاده بـراي شـبکه عصـبی مـدل       است که در آن از روشهاي شبکه ع

Qnet  ) نشان داده شده است. 1-3است که سیماي کلی مدل در شکل (  
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 Qnet) سیماي کلی مدل شبکه عصبی 2-3شکل (

) تعریـف مـی شـود. شـبکه عصـبی      2-3در این مدل، تعداد الیه و گره هاي متعدد مطـابق شـکل (  

یک یا چند الیه پنهان و یک الیه خروجی است. در این ساختار، ارتباط بـین گـره    شامل یک الیه ورودي،

هاي الیه هاي مجاور براي انتقال سیگنال خروجی از یک الیه به الیه بعدي وجود دارد. شبکه هاي ارتبـاط  

الیـه  کامل در شرایطی به وجود می آیند که تمام گره ها در هر الیـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا تمـام گـره هـاي        

  بعدي داشته باشند.  

چهـار   Qnetنرمال می کند. در  1و  0)، سیگنال خروجی گره را بین 2-3تابع انتقال در گره مطابق شکل (

  ، گوس، تانژانت هایپربولیت و سکانت هایپربولیت است.  Sigmoidتابع انتقال وجود دارد که شامل 
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  ) توپولوژي و توابع گره شبکه عصبی3-3شکل (

Ħ-ħ -ħ-  ǧƴǭQnet 2000 

هاي این مدل  این مدل کامپیوتري براساس معادالت تشریح شده نوشته و توسعه یافته است. بعضی پنجره

  گردد. در اینجا تشریح می

باشد. بسته به اینکه شبکه جدید قرار است ایجاد  ) می3- 3اولین پنجره پس از شروع مدل بصورت شکل (

استفاده نمود. اگر هدف آموزش مدل  Openیا  Newهاي توان از کلید شود و یا شبکه قدیمی می

در این پنجره  Flun Networkجدیدي است و یا ادامه آموزش یک شبکه موجود در اینصورت بخش 

ماند و اگر هدف کنترل یک سري جدید داده با یک شبکه موجود باشد در  روي بخش آموزش باقی می

  گردد.  فعال می Recall Modeاینصورت قسمت 



  103  رواناب و پیش بینی جریان ورودي به سد سفید رود - مدلسازي بارش

 

  
  انتخاب شبکه - ) اولین پنجره پس از شروع مدل4-3شکل (

  )4-3گردد شکل ( پس از شروع کار مدل با قسمت آموزش و ایجاد شبکه، پنجره دیگري باز می

) که با استفاده از 5-3پنجره دیگري باز شده (شکل  Network Designکردن روي کلید  Clickبا  

  حی نمود.توان شبکه مورد نظر را طرا این پنجره می

  
  ) پنجره استقرار و تعریف ساختار مدل شبکه عصبی 5-3شکل (
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  ) نحوه طراحی شبکه عصبی مورد نظر6-3شکل (

هاي پنهان و تعداد نود در الیۀ خروجی قابل تنظیم و  تعداد نودها در الیۀ ورودي و پنهان، تعداد الیه 

 Transferتوان به کمک کلید  نیز میها از یک الیه به الیه بعد  طراي است. براي انتقال داده

Functions  نوع تابع را مشخص نمود. تابع زیگموند تابع تعریف شده براي مدل است ولیکن کاربر

انواع توابع مورد استفاده توسط مدل را نشان  )6- 3(تواند نوع تابع را تغییر دهد. شکل  مدل خود نیز می

  دهد. می

  
 ال) نحوه انتخاب تابع انتق7-3شکل (
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تواند نماي کلی شبکه  کاربر می View Networkبعد از اینکه شبکه طراحی گردید به کمک کلید 

هاي ورودي و خروجی مدل  جهت تعریف فایل) 7-3(در شکل  Trainingخود را بازبینی نماید. کلید 

خوانده شده هائی است که توسط مدل  گیرد. منظور از فایل ورودي اطالعات و داده مورد استفاده قرار می

گردد و فایل خروجی اطالعاتی است که براي الیۀ خروجی توسط  و براي متغیرهاي ورودي منظور می

شود. همانطوریکه قبالً اشاره گردید جوابهاي خروجی مدل که براساس عملیات  مدل خوانده می

خروجی مقایسه و  گردند با مقادیر واقعی در فایل هاي ورودي حاصل می محاسباتی تشریح شده براي داده

) با 8- 3گردند. شکل ( با توجه به میزان درجه دقت مورد نظر و براساس تکرارهاي متوالی تصحیح می

را نشان  (Training test Data)هاي ورودي و خروجی  هاي مربوط به معرفی فایل توجه به پنجره

  دهد.  می

  
  ي مدلپنجره اطالعات ورود) 8-3شکل (

ها به فرمت و شکل  باشند. این فایل می extension.txtهاي ورودي و خروجی داراي  معموالً فایل

ASCII  باید تهیه گردند که هر ستون از فایل ورودي نشان دهنده یک متغیر ورودي و هر ستون از فایل
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ها  عداد دادهیا خروجی است. تعداد سطرها در هر فایل بیانگر ت Outputخروجی نشان دهنده یک 

  باشد. می

  
  ) پارامتر هاي مختلف یک مدل شبکه عصبی9-3شکل (

باشند. تعداد تکرار مورد  طه با شبکه عصبی از طریق این پنجره قابل کنترل میبپارامترهاي مختلف در را

شود. در سطر دوم این پنجره با انتخاب  به مدل داده می Max iterationنظر در سطر اول تحت عنوان 

 learn Rate Control (LRC)عدد که مبناء شروع تکرار براي فعال شدن سیستمی تحت عنوان  یک

گردد که تغییرات شدت آموزش را کند و در نتیجه از واگرائی جوابهاي  باشد. این سیستم باعث می می

ون باعث گیرد چ هاي معمولی این سیستم مورد استفاده قرار نمی شبکه جلوگیري نماید. در شرایط و شبکه

ها در ابتدا  ها بدلیل انتخاب تصادفی وزن شود که سرعت همگرائی نیز کاهش یابد. در اکثر شبکه می

مفید  LRCتغییرات خیلی زیاد است و همین امر ممکن است منجر به واگرائی جوابها شود و در نتیجه 

  ر اول در نظر بگیریم.توان عددي را بزرگتر از سط واقع شود اگر نخواهیم این سیستم فعال گردد می
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بیانگر عددي است که مدل بعد از آن تعداد تکرار بطور  (Auto save Rate)سطر دوم در این پنجره 

  پذیر است. ها امکان نماید و بنابراین بعد از این تعداد تکرار کنترل خروجی اتوماتیک نتایج را حفظ می

کند. عدد کم این قسمت  نمایشگر تغییر میسطر چهارم بیانگر تعداد تکراري است که پس از آن صفحۀ 

نشان  Learning Rate (ETA)تواند روي سرعت محاسبات تاثیر بگذارد. سطرح پنجم با نام  می

هاي اتصاالت و تغییرات  باشد. این مقدار در وزن دهنده شدت و درجه سرعت پذیري آموزش مدل می

  اي دارد. آنها نقش تعیین کننده

باشد. فاکتور (آلفا) یا  بوسیله دو سطر بعد در این پنجره قابل کنترل می  حداقل و حداکثر مقدار

Momentum Factor (Alpha)  ضریبی است که توسطQnet 2000  مورد استفاده قرار گرفته و

اده قرار دارد براي پایداري و همگرایی محاسبات مورد استف 9/0تا  8/0این ضریب که معموالً مقدار بین 

نیز توسط این مدل مورد استفاده قرار  Fast prop Coefficientگیرد. ضریب دیگري تحت عنوان  می

هاي آماري  ها و الیه دهد و قادر است در بعضی از انواع شبکه انجام می گرفته است که عملی مشابه 

شرایط عادي صفر تعریف شده است. تعداد سرعت و شتاب آموزش را افزایش دهد. مقدار آن براي 

تواند روي  هاي جدید تصحیح شده می الگوهاي آموزش جهت پردازش کردن نسبت به هر بار وزن

  همگرائی جوابها و فرآیند آموزش مؤثر باشد. مقدار آن در مدل صفر تعریف شده است.

(Patterns Reweight Update Cycle) وزن کلید اتصاالت  معنی آن این است که در هر تکرار

براي نمایش نتایج آموزش است. در طی آموزش  Toleranceگردد. مقدار  تغییر نموده و تصحیح می

شوند.  شوند محاسبه شده و نشان داده می تعریف شده واقع می Toleranceدرصد حالتی که در محدودة 

ر براي آن مقدار صفر منظور تواند مفید واقع شود. اگ اگر قدت مشخصی مورد نظر است این فاکتور می
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 Root Meanگیرد. آخرین پارامتر در این پنجره مقدار خطاي شود این پارامتر مورد استفاده قرار نمی

Square  یاRMS گردد تا تا دقت کار بستگی به تعداد  باشد. معموالً مقدار آن صفر منظور می می

محاسبه شده توسط مدل به آن  RMSنیکه تکرارها داشته باشد اگر مقداري براي آن منظور گردد زما

  کند. مقدار برسد قبل از پایان تکرارها مدل ادامه محاسبات را متوقف می

) مربوط به حفظ نتایج نهایی محاسبات است 8- 3(شکل  Trainings Setupآخرین کلید در پنجره 

  تواند نگهداري شود. می extension.netکه بنام یک فایل با 

روي صفحه کامپیوتر ظاهر شده  Training windowاي تحت عنوان  بات پنجرهبا شروع کار محاس

باشد. پس از انجام تمامی تکرارها از طریق این  ) که نمایانگر نحوه و روند محاسبات می9- 3(شکل 

ضبط نماید و یا اینکه روابط بین  ASCIIهاي  تواند جوابهاي مدل را بصورت فایل پنجره، کاربر می

  ابها و همچنین مقایسه جوابهاي مدل با مقادیر واقعی را بررسی نماید.متغیرها و جو

شود و این  دیده می RMS Errorو  Correlation Coefficientدر این پنجره ضریب همبستگی 

امکان براي کاربر وجود دارد که ضمن ادامه محاسبات و انجام تکرارها توسط مدل شرایط پیشرفت 

  محاسبات را بررسی کند.
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  Training window) 10-3کل (ش

Ħ-Ĩ -  ŮǮĠǪǡƗ ŮǲĠƛ ǀĠř ŮƜǆǕ ǴŨƜǁ ǧƴǭ  

) نمایش 10- 3این مدل از طریق منوي نرم افزار قابل دسترس است. پس از بارگذاري مدل نموي شکل (

داده می شود. دراین منو امکان ایجاد فایل جدید و یا استفاده از فایل آماده قبلی وجود دارد. از آنجاکه 

ساخته شده است ، کافی کاربر مدل این فایل با استفاده از  SOIورودي مدل بر اساس شاخص فایلهاي 

  به روز نماید.  سد راآخرین شاخصهاي اقلیمی موجود و داده هاي ماهانه جریان ورودي به مخزن 
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  پس از بارگذاري  Qnet) منوي اصلی 11-3شکل (

در بخش از  ) ظاهر می شود.11- 3دل منوي شکل (و انتخاب فایل ورودي به م openبا انتخاب پنجره 

مدل کاربر می تواند طراحی شبکه، داده هاي آموزش، پارامترهاي آموزش را تغییر داده و شبکه را مجدد 

  ذخیره نماید. 

  
  جریان  ) منوي مربوط به تغییر پیش فرضهاي شبکه عصبی مدل پیش بینی اقلیمی12-3شکل (

  

  ) آمده است. 14-3) تا (12- 3شکال (اهر یک از بخشهاي فوق در نمونه هاي مربوط به تغییر 
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  ) منوي مربوط به تعییر مشخصات شبکه 13-3شکل (

  

  
  ) منوي مربوط به تغییر داده هاي ورودي و خروجی 14-3شکل (
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  ) منوي مربوط به تغییر پارامترهاي آموزش 15-3شکل (

پیش فرضهاي مدل، مدل اجرا می شود و نتایج به در منوي مربوط به تغییر  Okپس از انتخاب منوي 

  ) نشان داده می شود. 15- 3صورت شکل (

  
  ) منوي مدل پس از اجراي آن 16-3شکل (

نتایج اجراي مدل در جدول منوي فوق خالصه می شود و امکان نمایش پارامترهاي مختلف مربوط به 

  دارد. نتایج اجراي مدل از طریق منوي باالي صفحه منوي فوق وجود 
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  چهارم: پیش بینی هیدرولوژیکیفصل 

ħ-Ĥ -  ǴǭƴǢǭ  

ها و هشدارهاي هیدرولوژیکی، بـراي اهـداف زیـادي مـورد      بینی پیش همانگونه که در فصول قبل ذکر شد

هاي فصلی بـراي تـامین    بینی ها تا پیش بینی وقایع کوتاه مدت مثل تند سیالب گیرند، از پیش استفاده قرار می

بینـی بـراي اسـتفاده از     هـاي پـیش   هـا. تکنیـک   رانـی در رودخانـه   ي، تولید انرژي یـا کشـتی  منابع آب، آبیار

هاي پیچیده ریاضی که شامل تمامی فازهاي بـیالن   ها تا استفاده از مدل هاي ساده تجربی و همبستگی فرمول

  باشد. آب در حوضه رودخانه است، متغیر می

براي یک زمان مشـخص در آینـده، مهمتـرین تمـایز      هاي هیدرولیکی  محاسبه بزرگی عوامل مشخص رژیم

باشد که در مـورد اخیـر هیدرولوژیسـت فقـط عناصـر       هاي هیدرولوژیکی از محاسبات آماري می بینی پیش

هاي هیـدرولوژیکی ناشـی از عناصـر هواشناسـی      دینامیک پروسه دهد. مورد انتظار را مورد ارزیابی قرار می

افتد. رونـد   آورند به طور آنی اتفاق نمی مل در رژیم رودخانه به وجود میباشد ولی تغییراتی که این عوا می

هـاي هواشناسـی    هاي هیدرولوژیکی وجود دارد و تاخیر زمانی میان پروسـه  نسبتا آرامی که در ایجاد پروسه

بینی برخی از عناصر در سیکل هیـدرولوژیکی   پیش پذیري هاي هیدرولوژیکی موجب امکان سریع و پروسه

  شد.با می

رواناب مناسب با توجه به  –اي و مدل بارش جریان ورودي به مخزن با استفاده از سیستم مدل سازي رودخانه
اطالعات و داده هاي در دسترس حوضه مورد مطالعه پیش بینی می شود. مدل انتخابی بایستی داراي قابلیت 

ه در مقیاس ماهانه باشد. در این شبیه سازي بارش و ذوب برف و همچنین محاسبه میزان بودجه برفی حوض

رابطه با شبیه سازي تجمع و ذوب برف در گام زمانی مناسب در مناطق ارتفاعی مختلف حوضه ارتفاع آب معادل 
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برف به همراه سطح پوشش برفی تعیین می گردد. کالیبراسیون بودجه برفی و سطح پوشش برفی حوضه با 

ایستگاههاي برف سنجی در صورت وجود قابل انجام می باشد.  استفاده از تصاویر ماهواره اي پوشش برف و

اقلیم براي محدوده اي از حوضه که تحت پوشش قرار می گیرد، شبیه  همچنین با توجه به نتایج مدل عددي

 سازي و کالیبراسیون بودجه برفی طی چند سال از سالهاي آبی اخیر انجام خواهد شد. 

ه آبریز در محل ایستگاههاي  مهم هیدرومتري یا نقاط کلیدي بایستی رواناب، کل حوض –در مدلسازي بارش 

رواناب بایستی براي ایستگاههاي هیدرومتري کالیبره  –هایی تقسیم شود. همچنین مدل بارش به زیر حوضه
شده و نتایج آن به سایر حوضه هاي مشابه در باالدست تعمیم یابد. در صورت دسترسی به داده هاي کل استان 

  باالدست، این داده ها مستقیماً در کالیبراسیون مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  هاي

اي مناسب بر اساس داده هاي فیزیکی و هیدرولیکی قابل دسترس در این مطالعه تهیه خواهد شد. مدل رودخانه

ه مخزن سد سفید رود را ها را در رودخانه سفید رود روندیابی کرده و جریان ورودي باین مدل جریان زیر حوضه

هاي انجام شده در سد ، بایستی کالیراسیون و اعتبارسنجی کند. با استفاده از آخرین اندازه گیريمحاسبه می

  پیش بینی ها انجام شود. 

هاي میان مدت بایستی پیش بینی بلند مدت فصلی نیز انجام شود. براي این در این مطالعات عالوه بر پیش بینی

، زنجیره ماکوف و همچنین شبکه عصـبی بـا   ARIMAین روشهاي تحلیل سري زمانی نظیر مدلهاي منظور از ب

ذخیـره  توجه به اطالعات مورد نیاز در باالدست حوضه روش مناسب انتخاب خواهد شد. همچنین بـا بکـارگیري   

لیمـی محاسـبه   برفی و تغییرات دمایی حوضه، جریان ورودي به مخزن براي هر یک از سناریوهاي پیش بینـی اق 

  شده و محاسبات آماري نتایج ارائه می شود.

تـوان بـه دو گـروه زیـر      هاي هیدرولوژیکی حاکم هسـتند را مـی   عوامل اصلی که بر رواناب و دیگر پروسه

  تقسیم نمود:

تواند براسـاس   باشد و می بینی حاکم می بینی) پیش عوامل اولیه که در زمان واقعی (زمان ارائه پیش  -1

  هاي موجود محاسبه یا برآورد شود. گیري یا اندازهمشاهدات 



  115  رواناب و پیش بینی جریان ورودي به سد سفید رود - مدلسازي بارش

 

بینی، تاثیر دارد. مهمترین عوامـل   هاي هیدرولوژیکی بعد از صدور پیش عوامل آینده که بر پروسه  -2

بینـی هواشناسـی موجـود     باشد که تنهـا در صـورتی کـه یـک پـیش      طبیعی آینده شرایط آتی آب و هوا می

هواشناسـی  ه شود، اما هیچ روش قابل اعتماد براي پیش بینی دراز مدت تواند صریحا در نظر گرفت باشد، می

هشـدار بسـتگی بـه محـدوده      توسعه نیافتـه اسـت. بـه همـین دلیـل امکـان عملـی بـودن افـزایش زمـان پـیش           

(به عنوان مثال مدت: کوتاه، متوسط و بلنـد) و نیـز اثـرات بـرآورد شـرایط آب و       هاي هواشناسـی بینی پیش

  بینی شده دارد. پیش هوایی در واقعه

  باشند: آنها عمال مورد نظر است شامل موارد زیر می  بینی عناصر هیدرولوژیکی اصلی که پیش

هاي جریان زیاد و کم، ماه، فصـل،   هاي متفاوت زمانی (به عنوان مثال دوره حجم رواناب در دوره  -

  سال)،

  هیدروگراف دبی یا تراز آب،  -

  مان وقوع آن،تراز و دبی حداکثر سیالب و ز  -

که در مدیریت منابع آب مورد استفاده قرار می گیرند به شرح زیـر مـی   هاي هیدرولوژیکی  بینی طیف پیش

  :باشند

بینی مقدار آتی یک عنصـر هیـدرولوژیکی بـراي یـک      بینی هیدرولوژیکی کوتاه مدت: پیش پیش  -

  یک هفته  تر از  دوره کوتاه

بینی مقدار آتـی یـک عنصـر هیـدرولوژیکی بـراي یـک        بینی هیدرولوژیکی بلند مدت: پیش پیش  -

  روزه، 10بیش از دوره 
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بینی مقدار آتی یک عامل هیـدرولوژیکی بـراي یـک فصـل      بینی هیدرولوژیکی فصلی: پیش پیش  -

  دهد)، اي چند ماهه یا بیشتر را پوشش می (که معموال دوره

ژیکی مـورد انتظـار کـه    هشدار هیدرولوژیکی: اطالعـات اضـطراري بـراي یـک پدیـده هیـدرولو        -

  شود. خطرناك تلقی می

پرداختـه  سـفید رود  در ادامه به تشریح مدلهاي کوتاه مدت و بلندمدت پـیش بینـی جریـان ورودي بـه سـد      

  شده است.

  

ħ-ĥ -  Ɵƴǭ ǳƘơǸŧ ǧƴǭ  

را پوشـش مـی دهـد.    اي یـک هفتـه   افق  پیش بینی کوتاه مدت جریان معموالً زمان پیش هشدار حداکثر تا

 –بـارش  شـبیه سـازي   بینی کوتاه مدت جریان ، نیاز به پیش بینی هاي جـو و همچنـین مـدلهاي    جهت پیش 

جوي در دو مقیاس جهانی و منطقه اي در کشـورهاي مختلـف اجـرا مـی شـوند کـه       رواناب است. مدلهاي 

تعداد مراکزي که مدلهاي جهانی را اجرا می کنند محدود می باشد. مدلهاي منطقـه اي نیـز پوشـش دهنـده     

بینی براي محدوده هر کشور است. دقـت مـدلهاي منطقـه اي بـا توجـه بـه محـدود بـودن منطقـه           نتایج پیش

توسـط    MM5باالتر از مدلهاي جهانی است. در ایران عـالوه بـر نتـایج مـدلهاي منطقـه اي ، مـدل عـددي        

ن ، بخشـی از  سازمان هواشناسی کشور اجرا می شود و نتایج آن موجود می باشـد. در مـدل منطقـه اي ایـرا    

  مناطق خارج از مرز نیز پوشش داده می شود.  

را پوشـش دهـد وجـود نـدارد. در مطالعـات      سـفید رود  در حال حاضر مدل منطقه اي که کل حوضه آبریز 

و پیش بینی براي بخشی از حوضه آبریـز وجـود دارد.    MM5حاضر امکان استفاده از نتایج مدل منطقه اي 
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شـامل کلیـه پارامترهـاي هواشناسـی در قالـب یـک فایـل        مـدلهاي جهـانی    نتـایج الزم به توضیح است کـه  

. افـق زمـانی   گردنـد ساعته بـه روز مـی    6در مقاطع زمانی براي هر گام زمانی ارائه می شوند که کامپیوتري 

) ارائـه مـی   OUTLOOKدر دو حالت پیش بینی با دقـت بـاال و پـیش بینـی حـدي (     پیش بینی این مدلها 

از اسـت.  قبل و پـیش بینـی نـوع دوم دو هفتـه قبـل قابـل دسـترس        روز  4 حدودنوع اول شود که پیش بینی 

پـیش بینـی مـدلهاي    نتـایج  انجاکه در این مطالعات امکانات سخت افزاي و نرم افزاري الزم بـراي دریافـت   

جریـان ورودي بـه سـد در دوره کوتـاه مـدت توسـعه       جهانی مسیر نبود لذا نرم افزار پیش بینی کوتاه مدت 

  نیافته است.

مشخصات هیدرولوژیکی زیرحوضه ها معموالً بر اساس وضعیت حوضه از نظـر شـکل، پوشـش گیـاهی و     

نفوذ پذیري آن به صورت اولیه تعیین می شود و سپس بر اساس داده هاي مشـاهده اي بـارش ، دمـا و دبـی     

ده هـاي مشـاهده اي در   واسنجی و اعتبارسنجی می شود. از آنجاکه در این مطالعات امکـان دسترسـی بـه دا   

، نقشـه هـاي زمـین شناسـی و پوشـش گیـاهی       نبود بنابراین سعی شـده اسـت بـر اسـاس     سطح حوضه آبریز 

  پارامترهاي هیدرولوژیکی تعیین گردد.  

نفوذ آب در حوضه یکی از پارامترهاي مهمی است در تعیین رواناب سـطحی نقـش تعیـین کننـده دارد. از     

نفوذ آب ناشی از بارش مستقیم باران و ذوب برف استفاده می شود. یکـی از   پارامترهاي نفوذ براي محاسبه

شاخصهاي شناخته شده براي تعیین میزان نفود ، ضریب شماره منحنی است. در روشـهاي مختلـف محاسـبه    

بـراي تعیـین شـماره منحنـی     از پارامتر شماره منحنی استفاده شـده اسـت.    SCSرواناب سطحی نظیر روش 

و آیـین   FAOسـفید رود بـر اسـاس اطالعـات     هاي زمین شناسی و پوشش گیاهی حوضـه   حوضه از نقشه

  استفاده شده است. ) 4-4مطابق جدول ( SCSنامه 
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  آیین نامه محاسبه شماره منحنی بر اساس مشخصات فیزیکی حوضه)1-4( جدول

Description and Curve Numbers from TR-55

Cover Description Curve Number for Hydrologic Soil Group

Cover Type and Hydrologic Condition % Impervious Areas A B C D

Agricultural Row Crops - Staight Rows + Crop Residue Cover- Good Condition (1)  64 75 82 85

Commercial Urban Districts: Commerical and Business 85 89 92 94 95

Forest Woods(2) - Good Condition  30 55 70 77

Grass/Pasture Pasture, Grassland, or Range(3) - Good Condition  39 61 74 80

High Density Residential Residential districts by average lot size: 1/8 acre or less 65 77 85 90 92

Industrial Urban district: Industrial 72 81 88 91 93

Low Density Residential Residential districts by average lot size: 1/2 acre lot 25 54 70 80 85

Open Spaces Open Space (lawns, parks, golf courses, cemeteries, etc.)(4) Fair Condition (grass cover 50% to 70%)  49 69 79 84

Parking and Paved Spaces Impervious areas: Paved parking lots, roofs, drivesways, etc. (excluding right-of-way) 100 98 98 98 98

Residential 1/8 acre Residential districts by average lot size: 1/8 acre or less 65 77 85 90 92

Residential 1/4 acre Residential districts by average lot size: 1/4 acre 38 61 75 83 87

Residential 1/3 acre Residential districts by average lot size: 1/3 acre 30 57 72 81 86

Residential 1/2 acre Residential districts by average lot size: 1/2 acre 25 54 70 80 85

Residential 1 acre Residential districts by average lot size: 1 acre 20 51 68 79 84

Residential 2 acres Residential districts by average lot size: 2 acre 12 46 65 77 82

Water/ Wetlands 0 0 0 0 0

Land Use Description on 
Input Screen

  

ħ-Ħ -  ƟƴǭƴǲǪƛ ǧƴǭǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ   

آوردجریـان  هـاي مشـاهداتی    و داده هاسـازي سـناریو   یهبینی بلندمدت جریان براساس شب پیش دراین روش،

هواشناسـی  ، هیچکـدام از اطالعـات   قبلـی ذکـر شـده   بلندمـدت  بینـی   هاي پیش در روشصورت می گیرد. 

در ایـن  بـه عبـارتی    .اسـتفاده نمـی کردنـد   (نظیر بارش و دما) به صـورت مسـتقیم در تعیـین آورد رودخانـه     

سناریویی که احتمـال  و با توجه به گیرد صورت میلف هواشناسی هاي مختبینی براساس سناریو پیشروش، 

آوري و تکمیـل اطالعـات و    گـردد. بـا جمـع    هاي مشـاهداتی اصـالح مـی    دادهآن بیشتر از همه است  عوقو

بینی جریان ممکن اسـت سـال بـه سـال تغییـرات کمـی        افزایش طول دوره آماري در بانک اطالعاتی، پیش

    داشته باشد.

سـازي در   هـاي شـبیه   ها و به کارگیري الگـوریتم  بندي و تحلیل داده آوري، طبقه ، فرآیند جمعسازي در شبیه

هاي ورودي بـارش و   دهد. به عبارت داده افتد بهتر نشان می رفتار و فرآیندهاي طبیعی را که اتفاق می ،مدل
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بـارش و دمـا بـراي     دما در نقاط مختلف حوضه، منجر به محاسبه ذخیره برفی دوره آتی شده و سري زمانی

بینـی جریـان رودخانـه در ایـن      شود. فرایند پیش بینی براساس سناریو تحت بررسی تولید می ادامه دوره پیش

  است.به شرح زیر مرحله سه  حالت شامل

ħ-Ħ -Ĥ- ǬƢƾǾƽ ǼǽƘƽƘǲǁ  

باشـد بطوریکـه براسـاس اطالعـات مشـاهداتی       شامل مجموعه معاالت و تشریح کـارکرد و رفتـار آنهـا مـی    

ی بـارش و دمـا در   لـ ارش و دما در یک یا چند نقطه و کاربرد روابط تحلیلی یـا تجربـی بتـوان وضـعیت ک    ب

  سازي بکار گرفت. حوضه را تخمین زد و این اطالعات را در فرایند شبیه

ħ-Ħ -ĥ- ǬƢƾǾƽ ǬǾǵƘǞǭ ǰǾǾǖơ  

دهـد و اطالعـات   هایی است که بتوانـد اجـزاء سیسـتم را نشـان      این مرحله شامل انتخاب تکنیک یا تکنیک

واقعی طرح را تعیین نماید. تعیین رابطه ریاضی بین پارامترهـاي مختلـف اقلیمـی (بـارش و دمـا) بـا آبـدهی        

صـورت  روانـاب   -بـارش  سـازي   هـاي شـبیه   تواند به صورت شبکه عصبی، فازي یا با استفاده از تکنیک می

  پذیرد.

ħ-Ħ -Ħ- ǻƳƷǷ ǻƘǵ ǳƳƗƳ ǻƘǵǸǽƷƘǲƽ ǰǾǾǖơ   

علـی رغـم   شامل بارش و دما می باشند که امکان پیش بینی بلندمدت آنها وجـود نـدارد.    داده هاي ورودي

پیشرفت تکنولوژیهاي بکار گرفته شده در سطح بین المللی و ملی براي مدلسـازي جـو، امکـان پـیش بینـی      

بلندمدت بارش به صورت تحلیلی و قطعی وجود ندارد. پیش بینی ها جوي بر اسـاس مـدلهاي عـددي جـو     

) و محلی محدود به زمان پیش هشدار حداکثر یک هفتـه اي مـی گـردد    Globalصورت تمام کره اي (به 

که بر اساس نتایج این مدلها تنها امکان پیش بینی رواناب تا افق زمانی یک هفته آتی وجـود دارد. بنـابراین   
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وقـوع پارامترهـاي    براي دستیابی به پیش بینی بلندمدت جریان به روش هیدرولوژیکی، استخراج سـناریوي 

در ایـن مطالعـات ، سـناریوهاي زیـر     هواشناسی بر اساس سابقه تاریخی داده ها اجتناب ناپذیر خواهـد بـود.   

  براي این منظور در نظر گرفته شده است.  

  سناریوهاي بارش (خیلی مرطوب، مرطوب، نرمال، خشک و خیلی خشک) -الف

  خیلی سرد) -سرد -نرمال -گرم -سناریوهاي دما (خیلی گرم -ب

    .موجودهواشناسی سازي شده  هاي مشاهداتی یا شبیه استخراج سري زمان دما براساس داده -ج

با توجه به گردیان مناسب ارتفاعی دما می تـوان از آمـار ایسـتگاههاي کلیمـاتولوژي داخـل ایـران اسـتفاده        

  .بکار برد TRMMیا  CRUهاي  دادهنمود و یا 

  ذخیره برفی در هر گام زمانی.یا ذوب و مقادبر برف، و  مقادیر بارش بارانتفکیک  -د
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  پنجم: نتایج پیش بینی هیدرولوژیکیفصل 

Ĩ-Ĥ -  ǴǭƴǢǭ  

بـه دو بخـش کوتـاه مـدت و بلندمـدت تقسـیم مـی شـود. در         سـفید رود  پیش بینی جریـان ورودي بـه سـد    

م وجـود داده هـاي   با توجه بـه عـد   خصوص مدل کوتاه، که شرح آن در فصلهاي قبل گزارش ارائه گردید

. دمـا مـی   براي پیش بینی کوتاه مدت نیاز به پیش بینـی کوتـاه بـارش     مورد نیاز این مدل توسعه نیافته است.

پـیش  ژیکی قرار می گیـرد.   باشد که با استفاده از مدلهاي عددي جو این پیش بینی در اختیار مدل هیدرولو

ي کل کره زمین و توسط سـازمانهاي هواشناسـی   بینی عددي جو توسط موسسات بین المللی هواشناسی برا

کشورها براي محدوده آن کشـور انجـام مـی شـود. در ایـران نیـز مـدلهاي عـددي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار             

MM5           براي محدوده کشور اجرا می شـود. ایـن مـدل از لحـاظ گسسـته سـازي مکـانی و زمـانی از دقـت

تا مرحله تهیه ایـن گـزارش    MM5آنجاکه نتایج مدل  . ازبرخوددار استبیشتري نسبت به مدلهاي جهانی 

در اختیار این شرکت نبوده است لذا استفاده از نتایج مدل هواشناسی سازمان هواشناسی براي منطقـه مـورد   

میسر نشد. از طرف دیگر نتایج مـدلهاي جهـانی بـراي کـل کـره زمـین از طریـق سـایتهاي اینترنتـی          مطالعه 

گیگابایت براي هـر دوره پـیش    3تا  2به علت حجم بسیار باالي این داده ها ( مربوطه قابل دسترس بود ولی

  ت فراهم نگردید.  ا، امکان دانلود این اطالعبینی)

در ایـن مطالعـات بـا    ، پیش بینی بلند مدت است که  سفید رودپیش بینی جریان ورودي به سد اصلی بخش 

اري بهینه از سد مورد توجه بیشـتري قـرار گرفتـه    توجه به حساسیت و ضرورت این پیش بینی براي بهره برد

از دارد.  روانـاب بلندمـدت  شناخت از عوامل موثر در جریان رودخانه اهمیت ویژه اي در پیش بینـی  است. 

مهمترین این عوامل می تـوان بـه بـارش در سـطح حوضـه، ذخیـره برفـی حوضـه و میـزان نفـوذ، تلفـات و            
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پارامترهاي هیدرولوژیکی اسـت کـه در تعیـین     ضه آبریز یکی ازرفی حوببودجه برداشت آب اشاره نمود. 

بخصوص در مواقعی از سـال کـه نقـش ذوب بـرف در     پارامتر آبدهی رودخانه از اهمیت خاصی دارد. این 

بنـابراین در ایـن مطالعـات جهـت پـیش بینـی       میزان آبدهی حوضه زیاد است بیشتر حائز اهمیت مـی شـود.   

ان بارش و تغییرات دمایی در گامهاي زمانی آتی و ذخیره برفـی حوضـه اسـت.    جریان نیاز به آگاهی از میز

در ادامـه نتـایج   روشهاي پیش بینی بلندمدت جریان به روشهاي مختلـف در فصـول قبـل تشـریح گردیـد و      

  ارائه می گردد.  براي پیش بینی بلندمدت جریان تحلیهاي انجام شده 

Ĩ-ĥ -  ƷƳ ǳƳƘǞƢƽƗ ƳƷǸǭ ŭƘǵ ǳƳƗƳƛ ǼǲǾƛ ǀǾř ƟƴǭƴǲǪ ǯƘǽƸƩ ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ  

آبـدهی سـاالنه ورودي بـه    در سالهاي آبـی اخیـر از آمـار     سفیدرودبه منظور بررسی رواناب ورودي به سد 

کـه بـه روز تـرین دوره آمـاري      1390-91تا  1378-79سد سفید رود از آمار جریان ورودي به سد از سال 

نظور استفاده شده است. هر چند که داده هاي روزانـه  و مدل توسعه یافته براي این مسال اخیر می باشد   13

و ماهانه نیز در این مطالعات به سهولت قابل دسترس بوده اسـت ولـی بـه علـت خطـاي قابـل توجـه حـذف         

نواسات شبانه روزي، از این داده استفاده نشده است. اسـتفاده از داده هـاي سـاعتی بـه دلیـل منظـور نمـودن        

محاسبه میزان بارش توامان برف و باران، ذخیـره برفـی و میـزان ذوب بـرف در     تغییرات شبانه روزي دما در 

  مناطق مختلف حوضه از دقت باالیی برخوردار می باشد.  

ذخیره برفی حوضه عمدتاً در باالدست مراکز مصرف قرار دارنـد و بـر اسـاس نتـایج تحلیلهـاي سـال قبـل،        

شـود بسـیار نـاچیز اسـت. بنـابراین تنهـا منبـع         رودسـفید احتمال اینکه رواناب ناشی از ذوب برف وارد سـد  

باقیماندهء ایجاد رواناب، وقوع بارش در ماههاي آتـی اسـت کـه امکـان پـیش بینـی بلنـد مـدت آن وجـود          

ندارد. پیش بینهاي جوي تنها افق یک هفته آتی را پوشش می دهند که جزو پیش بینـی هـاي کوتـاه مـدت     
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ناریوي هـاي وقـوع   سـ بـا   نی رواناب ناشـی از بـارش در ماههـاي آتـی    بشمار می روند. بنابراین براي پیش بی

  بارش به شرح زیر در نظر گرفته شد:

  ) خیلی خشک  1سناریوي 

  ) خشک  2 سناریوي

  ) نرمال3 سناریوي

  ) خیلی تر  4 سناریوي

ته در سناریوي اول ، بارش پیش بینی شده براي ماههاي باقیمانده از سال آبی منطبق بـر بـارش بوقـوع پیوسـ    

در سال خیلی خشک، خشک، نرمال ، تر و خیلی تر در طول دوره آماري داده هاي ایستگاهی منظور شـده  

  است.  

سـال  هـر  در  سفیدرودبر اساس نتایج تحلیلهاي انجام شده، متوسط بارش در سطح حوضه آبریز تا محل سد 

آبـی اخیـر شـامل دبـی      يخالصه یافته تحلیل بارش رواناب در ماههـاي مختلـف سـالها   محاسبه شده است. 

 )11-5) تـا ( 1-5شـکل هـاي (  در بر اساس داده هاي تـاریخی   سفیدرودمشاهده اي در محل ورودي به سد 

  آمده است.  
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  در طول دوره آماري مورد استفاده) هیدروگراف داده هاي روزانه 1-5شکل (

  

  
  ي مورد استفاده) میانگین روزانه و انحراف معیار داده هاي در طول دوره آمار2-5شکل (
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  ) منحنی فرکانس هیدروگراف داده هاي روزانه در طول دوره آماري مورد استفاده3-5شکل (

  

  
  ) تداوم جریان داده هاي روزانه در طول دوره آماري مورد استفاده4-5شکل (
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  ) هیدروگراف لجستیک میانگین و انحراف معیار داده هاي روزانه در طول دوره آماري5-5شکل (

  

  
  ) هیدروگراف داده هاي ماهانه مشاهداتی در طول دوره آماري مورد استفاده6-5شکل (
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  ) هیدروگراف میانگین و انحراف معیار داده هاي ماهانه در طول دوره آماري7-5شکل (

  

  
  )منحنی فرکانس هیدروگراف داده هاي ماهانه مشاهداتی8-5شکل (
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  هاي ماهانه مشاهداتی در طول دوره آماري مورد استفاده ) منحنی تداوم جریان داده9-5شکل (

  

  
  ) منحنی لجستیک میانگین و انحراف معیار داده هاي ماهانه مشاهداتی10-5شکل (
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Ĩ-Ħ -  ŮƛƋ ǧƘƽ ƳƷǷƋ ŮǲĠƛ ǀĠřĬĥ -ĤĦĬĤ  

Ĩ-Ħ -Ĥ-  ǯƘǽƸƩ ƴǱǷƷ ŮǲƮǲǭ ƿǷƷ  

آورد آن در سـال جـاري آبـی ،    این روش بر اساس داده هاي تاریخی مشاهداتی آبدهی رودخانـه و میـزان   

-5( ) تـا 11-5روند جریان در ماههاي آتی را پیش بینی می کند. نتایج پیش بینی ایـن روش در شـکلهاي (  

 ) آمده است.  17

تـا   میلیـون متـر مکعـب     2550همانگونه که مالحظه می شود، بر اسـاس روش فـوق آورد سـاالنه رودخانـه     

  ی در ماه هاي مختلف براورد شده است.میلیون متر مکعب بر اساس پیش بین 3200

مـی باشـد آورد سـاالنه در محـل سـد       1392در آخرین پیش بینی انجام شده که مربـوط بـه فـروردین سـال     

  میلیون متر مکعب برآورد شده که ار کلیه ارقام قبلی دقیق تر به نظر می رسد. 1437
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  91مهر  –روند) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش 11-5شکل (

  

  
  91آبان–) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش روند 12-5شکل (

  

  
  91آذر  –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش روند 13-5شکل (
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  91دي–) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش روند 14-5شکل (

  

  
  91بهمن –ورد سد سفید رود با روش روند ) هیدروگراف پیش بینی آ15-5شکل (
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  91اسفند  –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش روند 16-5شکل (

  

  
  91فروردین  –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش روند 17-5شکل (
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Ĩ-Ħ -ĥ- ǓǸǡǷ ƼǱƘŧƸǝ ƿǷƷ  

ع داده هاي تاریخی آبدهی رودخانـه و میـزان آورد   همانگونه که ذکر شد این روش بر اساس فرکانس وقو

آن در سال جاري آبی ، روند جریان در ماههاي آتی را پیش بینی می کند. نتایج پـیش بینـی ایـن روش در    

  ) آمده است.  24-5) تا (18-5شکلهاي (

تـا   میلیـون متـر مکعـب     2700همانگونه که مالحظه می شود، بر اسـاس روش فـوق آورد سـاالنه رودخانـه     

  میلیون متر مکعب بر اساس پیش بینی در ماه هاي مختلف براورد شده است. 3800

مـی باشـد آورد سـاالنه در محـل سـد       1392در آخرین پیش بینی انجام شده که مربـوط بـه فـروردین سـال     

  میلیون متر مکعب برآورد شده که ار کلیه ارقام قبلی دقیق تر به نظر می رسد. 1417

  

  
  91مهر –روگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس) هید18-5شکل (

  

  



 134    ششم ـ منابعفصل 

 ١٣٤

  
  91آبان  –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس19-5شکل (

  

  
  91آذر –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس20-5شکل (
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  91دي  –ش فرکانس) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با رو21-5شکل (

  

  
  91بهمن –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس22-5شکل (
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  91اسفند –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس23-5شکل (

  
  92فروردین  –) هیدروگراف پیش بینی آورد سد سفید رود با روش فرکانس24-5شکل (

 

Ĩ-ħ - ƠǡƳ ŮƛƘĠƹƷƗ  

هاي مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتنـد. ایـن رونـدیابی    اي ارزیابی دقت مدل ارائه شده، هر یک از روشبر

،  1391-92هاي موجـود از سـال   تا آخرین داده 1387-88هاي بینی رواناب ورودي به سد براي سالو پیش
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ش ماهـه و چهـار ماهـه    هاي ورودي شبه دو صورت کوتاه مدت (یک ماهه) و بلند مدت (سه ماهه) و با داه

) 5-1در جـدول (  انـد. ) این نتایج آورده شده2-5( ) و1-5(مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه طی جداول 

انـد و در  هاي ورودي به مدل شش ماهه بوده و از ابتـداي سـال آبـی تـا پایـان اسـفند مـاه امتـداد داشـته         داده

  اند.هاي چهار ماهه آورده شده) داده5-2جدول (

Ʃ ǧǷƴ)Đ- Č( ǀĠř Ƿ ǳƴǁ ǳƴǵƘǂǭ ŭƳǷƷǷ ƙƘǱƗǷƷǳƳƗƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ Ûǳƴǁ ŮǲĠƛǴǵƘǭ ǀǁ ŭƳǷƷǷ ŭƘǵ  

ǧƘƽ ǳƘǭ 
ǳƴǵƘǂǭ ƙƘǱƗǷƷ -
ŭƗ  

ř ƙƘǱƗǷƷǾǀƛǾǳƴǁ Ůǲ 
ƴǱǷƷ ƿǷƷ ƼǱƘŧƸǝ ƿǷƷ 

87-88 

ƳƷǷƸǝǽǰ  5.4 131.8 83.4 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 8.6 100.6 38.8 

ƳƗƳƸƱ 3.2 17.7 10.5 
ơǾƸ 1.6 2.1 3.0 

ƳƗƳƸǭ 0.4 0.9 1.3 
ƸǶǁǽƷǸ  0.4 2.1 1.6 

88-89 

ƳƷǷƸǝǽǰ  120.6 208.3 183.9 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 312.1 223.9 227.4 

ƳƗƳƸƱ 80.1 81.4 79.5 
ơǾƸ 13.2 20.5 15.8 

ƳƗƳƸǭ 4.8 8.5 7.9 
ƸǶǁǽƷǸ  5.5 6.7 6.7 

89-90 

ƳƷǷƸǝǽǰ  112.7 100.2 77.5 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 182.3 77.7 35.4 

ƳƗƳƸƱ 63.9 6.1 10.2 
ơǾƸ 13.9 2.1 2.9 

ƳƗƳƸǭ 5.2 0.6 1.1 
ƸǶǁǽƷǸ  8.4 1.2 1.4 

90-91 

ƳƷǷƸǝǽǰ  314.3 268.3 171.4 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 309.3 246.1 216.4 

ƳƗƳƸƱ 100.7 92.9 70.8 
ơǾƸ 26.2 23.9 15.0 

ƳƗƳƸǭ 13.9 9.9 6.8 
ƸǶǁǽƷǸ  10.8 7.6 6.0 

91-92 ǷƸǝƳƷǽǰ  89.8 255.4 218.2 
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 ǧǷƴƩ)Đ- č( ǀĠř Ƿ ǳƴǁ ǳƴǵƘǂǭ ŭƳǷƷǷ ƙƘǱƗǷƷǳƳƗƳ ƹƗ ǳƳƘǞƢƽƗ Ƙƛ Ûǳƴǁ ŮǲĠƛƷƘǶš ŭƳǷƷǷ ŭƘǵ ǴǵƘǭ 

ǧƘƽ ǳƘǭ 
ǳƴǵƘǂǭ ƙƘǱƗǷƷ -
ŭƗ 

ř ƙƘǱƗǷƷǾǀƛǾǳƴǁ Ůǲ  
ƴǱǷƷ ƿǷƷ ƼǱƘŧƸǝ ƿǷƷ 

87-88 

ǰǮǶƛ 37.5 46.8 37.2 
ƴǲǞƽƗ 50.5 73.0 60.5 
ƳƷǷƸǝǽǰ  5.4 129.9 93.9 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 8.6 119.2 45.2 

ƳƗƳƸƱ 3.2 27.3 11.1 
ơǾƸ 1.6 4.5 3.2 

ƳƗƳƸǭ 0.4 2.0 1.6 
ƸǶǁǽƷǸ  0.4 2.8 2.1 

88-89 

ǰǮǶƛ 142.2 66.8 55.6 
ƴǲǞƽƗ 278.5 122.2 111.6 
ƳƷǷƸǝǽǰ  322.9 210.7 185.2 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 836.0 239.7 228.6 

ƳƗƳƸƱ 214.7 89.5 80.2 
ơǾƸ 35.3 22.9 15.9 

ƳƗƳƸǭ 12.7 9.5 8.0 
ƸǶǁǽƷǸ  14.9 7.3 6.7 

89-90 

ǰǮǶƛ 30.0 39.6 35.1 
ƴǲǞƽƗ 64.3 58.5 57.5 
ƳƷǷƸǝǽǰ  112.7 106.1 76.5 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 182.3 83.8 35.1 

ƳƗƳƸƱ 63.9 9.0 10.1 
ơǾƸ 13.9 2.1 2.8 

ƳƗƳƸǭ 5.2 0.6 1.1 
ƷǸĠƸǶǁ 8.4 1.5 1.4 

90-91 

ǰǮǶƛ 48.7 86.0 69.8 
ƴǲǞƽƗ 71.3 153.9 141.4 
ƳƷǷƸǝǽǰ  314.3 262.8 260.3 
ƳƷƗǽƠǂǶƜ 309.3 317.3 295.2 

ƳƗƳƸƱ 100.7 129.6 104.9 
ơǾƸ 26.2 34.7 25.4 

ƳƗƳƸǭ 13.9 13.5 11.5 
ƸǶǁǽƷǸ  10.8 10.2 8.8 

91-92 
ǰǮǶƛ 191.1 68.3 70.9 
ƴǲǞƽƗ 254.3 141.3 143.4 
ƳƷǷƸǝǽǰ  240.5 242.1 265.9 
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با تفکیک نتایج حاصل از مدل، به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت، خطـاي هـر روش ارزیـابی شـده و     

-5) و(25-5در اشـکال (  نتایج بهتري را داشـته اسـت.  هاي بلند مدتبینی دادهمشاهده شد که مدل در پیش

 هاي ورودي شش ماهه و چهار ماهـه آورده شـده اسـت.   دت با دادههاي بلند مبینینتایج مربوط به پیش )26

هـاي  بیشـتر، نتـایج بهتـري را دز مقایسـه بـا داده      R^2هاي شش ماهـه بـا   شود، دادهطور که مشاهده میهمان

  اند. از طرف دیگر، روش فرکانس، نتایج بهتري را به نمایش گذاشته است.چهار ماهه ارائه داده

  

  

  

) ǨŨǁĐ-čĐ( ǳƳƗƳ ǰĠƛ ŮŬƢƾƜǮǵ ŭƘǵ ƙƘǱƗǷƷǳƴǵƘǂǭǴĠƜǁ Ƿ ŭƗǳƳƗƳ Ƙƛ Ûǳƴǁ ŭƹƘƽǴǵƘǭ ƷƘǶš ŭƳǷƷǷ ŭƘǵ  
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) ǨŨǁĐ-čđ (ǳƳƗƳ ǰĠƛ ŮŬƢƾƜǮǵŭƘǵ  ƙƘǱƗǷƷǳƴǵƘǂǭǴĠƜǁ Ƿ ŭƗǳƳƗƳ Ƙƛ Ûǳƴǁ ŭƹƘƽǴǵƘǭ ǀǁ ŭƳǷƷǷ ŭƘǵ  

  

Ĩ-Ĩ -  ǼǦǽţǸǩǷƷƴǾǵ ƟƴǭƴǲǪƛ ǼǲǾƛ ǀǾř ŮƛƋ ǧƘƽĬĥ -ĤĦĬĤ  

هـاي جریـان ورودي بـه سـد      ، منحنـی جـرم براسـاس داده   سـفیدرود ي به سـد  آورد بلندمدت ورود تخمین

در سـالهاي اخیـر ، تحلیـل رونـد      سـفیدرود بهـره بـر داري از سـد     موجـود بر اساس آمار  ترسیم شده است.

انجام شـده اسـت. بـراي ایـن منظـور تغییـرات جـرم مضـاعف          سفیدرودتغییرات دبی رودخانه در محل سد 

)Double Mass Curve ()DMC  شـتاور دوم سـطح بـراي سـري زمـانی آورد سـاالنه      گ) و مجـذور 

) نشان داده شده است. همانطور که در شکل مشـخص اسـت شـیب منحنـی     26-5محاسبه شده و در شکل (

ها به استثناي سالهاي خشک داراي شیب قابل توجهی است ولی این روند در سالهاي اخیر با کاهش شـیب  
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کاهش آورد رودخانه در سالهاي اخیر می توانـد افـزایش برداشـت آب از     مواجه شده است. یکی از دالیل

رودخانه در باالدست حوضه باشد. بنابراین لحـاظ نمـودن میـزان برداشـت آب و نیـاز آبـی محـدوده میـانی         

نه بـه  امیباشد ولی متاسفضروري  سفیدرودو میان مدت آورد ورودي به سد  پیش بینی بلند مدتدر حوضه 

داده هاي مناسب از وضعیت شبکه هاي آبیاري ، تنها می توان بـر اسـاس وسـعت اراضـی      علت عدم وجود

  کشاورزي موجود نسبت به تخمین نیاز آبی اقدام نمود.  

  

  
 MCMساله آورد بر حسب  3ساالنه رودخانه سفید رود و میانگین متحرك آورد  -)25-5(شکل 
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  سفیدروددر ورودي به سد جرم مضاعف و مجذور کشتاور دوم سطح  -)26-5(شکل 

  توان چنین نتیجه گرفت که: از بررسی نتایج بدست آمده می

برداري از منابع آب در باالست به علت افزایش سطح زیـر کشـت بـه شـدت توسـعه       روند توسعه و بهره -1

افته است و به نظر می رسد در سالهاي آتـی بـا منـابع محـدود تـري از آورد در حوضـه سـفید رود مواجـه         ی

  اشیم.ب

هاي تاثیرگذار اقلیمی در سطح دنیا، بر روي وقوع بارش در حوضه تاثیر گذاشته و بارش حوضه  پدیده - 2

اي اخیر به مراتب کاهش یافته است که این خود باعث کاهش ورود جریان به سد سفید رود شده در ساله

  است.

به ویژه در شرایط خشکسالی به بهبود بر اساس شرایط مذکور تهیه مدل بهره برداري بهینه از منابع آب  - 3

  شاخص هاي مدیریت بهره برداري مخزن منجر خواهد شد.
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هاي بلند مدت،نسبت به کوتاه مدت بهتر عمل کرده و همچنین استفاده از بینیمدل ارائه شده در پیش - 4

چنین روش دهد. همتري را در اختیار قرار میسازي، نتایج مطلوبهاي ورودي بیشتر براي مدلداده

در پی خواهد داشت. لکرد بهتريعم ،فرکانس
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  منابع
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