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طلایج دابل دبولی نرنکه ن [ .]5ر نطدوطزز ،رو هاز

مقدمه
آبتیز نرز ر کل سطو یوضة آبتیز

شبکة ع،بی م،نوعی و طروفاقز برنز به ستآور ن

به لیل کیباو بو جاه ،قماان ،طیاروز نطاااطی ،و ...

و رونطااب م ایااه شاد بار

نجرنز عیفیا

رنبطة مناسب بین بار

آبتیاز نرز بایاد

نساس نین مطالعه طروفاقز مناسبتار باو [ .]2مادل

ر قیریوضههایی نجرن شو که نثرگذنرترطد و بی،الر

طروفاقز ر نطدوطزز ،برنز مطالعة ینامیاک جریاان،

ر معرم خطرطد .نولویتبندز قیریوضههاا باه ماا

مدلِ مناسبی ت،تیص ن ه شد [ .]1ر غارب ترکیاه،

نین نمکان رن می هد که با هزینه و طیروز کیلر طلیجة

با نسالاا ه نق طروفااقز ،شابکة ع،ابی م،انوعی ،و

آبتیاز نرز یاصال شاو .

رگرساایون چناادملغیره پاایشبیناای جریااان رو خاطااه

نمکان پذیر طیات ،بنابرنین ،عیفیا

مطفوب تارز نق عیفیاا

طروفاقز با ت،تیص رونبط غیرخطی بین ورو زهاز
مطفاوب نرنکاه

[ .]7نولویتبندز قیریوضاههااز آبتیاز ر یوضاة

 ،SCSبا رطظرگرفلن عونمل

 SCSباا موف یات

متلفد طلیجة مور طظر رن به صور
می هد .هیننین ،رو

نرقیابی شد و طروفاقز طلاایج مناسابتارز نرنکاه ن
بزرگ رو قر با نسالاا ه نق رو

و ویهگی هاز متلفد قیریوضه هااز آبتیاز ،میازنن

صااور

سیالب خروجی رن برآور میکناد .ر قمیناة کااربر

 WEPPو  HEC-HMSبرنز بررسای رنبطاة باار -

نین و رو

ر پیشبینای سایالب و نولویاتبنادز

قیریوضههاز آبتیز ر ک،ورهاز متلفد مطالعااتی

گرفاات [ .]21ر شاارق هندوساالان ،ماادل

رونطاب مطالعه شد .طلایج ط،ان ن مدل HEC-HMS

دابفیت بی،لرز برنز پیشبینی جریانهاز روقنطه نر

گرفله که رپی می آید :ر شیال کارولیناا باا

[ .]3رو هاز شبکة ع،بی م،انوعی و  SCSبارنز

نسااالاا ه نق  SCSو  ANNپااایشبینااای جریاااان ر

پیشبینی رنبطة بار  -رونطاب ر طاال بررسای شاد

گرفت که شبکة ع،ابی

شابکة

صور

پایین ست رو خاطه صور

هر و رو

باهخاوبی عیال کر طاد و رو

طلایج بهلرز نرنکه ن [ .]9ر م،ر با نسلاا ه نق مادل

ع،بی م،نوعی دیقتر باو [ .]4رو

 HEC-HMSمیزنن بای سایالبی باا موف یات بارنز

سنگاپور بارنز مادلسااقز فرنیناد باار  -رونطااب

 SCSپیشبینای شاد

مطالعه شد که ر بارآور بای پیاک باایار مناساب

قیریوضه هاز متلفد با رو

[ .]8با نسلاا ه نق طروفاقز ،بی رو خاطة باایلرنطی ر

طروفااقز ر

ت،تیص ن ه شد [.]23

هند پیش بینی شد که طلایجْ دابل دبولتر نق سرزهااز

ر نیرنن طیاز مطالعااتی نطجاا شاده کاه ر پای

 SCSر می،ایگان ،بایهااز

می آید :با مطالعه بر روز یوضاة آبتیاز ماوطاد ،باا

قماطی بو [ .]20رو

پیک رن باایار بی،الر نق م ادنر وندعای بارآور کار

رو

طا یدهگرفلن تبتیر و تعرق و وضعیت رطوباتْ لیال

ت،تیص ن ه شد [ .]15ر یوضة آبتیز شهرسلاطک

 SCSر

کرج نولویتبندز قیریوضههاا باا نسالاا ه نق منطاق

نصاافی آن ذکاار شااد [ .]24هیننااین ،رو

کالیارطیا بی هاز نوج رن بی،لر نق میزنن وندعی برآور
کر [ .]17رو

 ANFISر پیشبینی سیل ر تایونن

 ،SCSمؤثرترین عامل ر نیجا سیل میزنن CN

فاقز صور

گرفت و طلاایج دابال دباول باو [.]13

شاابکة ع،اابی م،اانوعی و ماادل  HEC-HMSر
شبیهساقز فرنیند بار  -رونطااب ر یوضاة کاار ه
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بررسی شد .با نینکه هر و رو

نرنز طلایج صاحیو

آبتیز جهت نجرنز عیفیاا

آبتیاز نرز باه کااربر

بو طد ،برآور شابکة ع،ابی دیاقتار باو [ .]10باا

مدل ها و رو هایی طیاقمندیم که باا کیلارین میازنن

نسلاا ه نق رو هاز  ،MLPطروفااقز ،و سارزهااز

ورو ز خروجیهاز مطفوب و نولویتبندز مناسابی

قماطی بیهاز ماهاطه ر یک گا قماطی آینده ر ساه

نرنکه هند .یوضة آبتیز طال ان بدین سابب نطلتااب

رو خاطة کرج ،جااجرو  ،و طال اان پایشبینای شاد

شد که ط ش مهیی ر تأمین رسوب سد طال اان و ر

گالنی نست رو

طروفاقز ر نغفب ماونر عیفکار

بهلرز نشت [ .]6ر یوضة آبتیز کار ه شابکههااز
ع،بی م،نوعی و رو

 SCSر شبیهسااقز فرنیناد

بار  -رونطاب با یکدیگر م ایاه شد .طلایج ط،ان ن

گر شگرز نر .

 .2روششناسی
 .1.2منطقة مورد مطالعه

که شبکة ع،بی با ورو زهاز کیلر طلایج دیاقتارز

منط ة ماور مطالعاه ر نیان تح یاق یوضاة آبتیاز

نرنکه میکند [ .]11شابکة ع،ابی م،انوعی (،)ANN

طال ان نست که خروجی آن طز یک روسلاز گفیناک

 ،SCSو رگرسیونهاز چندملغیرة خطای و غیرخطای

ر محل نیالگاه آبسنجی نست .نیان بتاش شاامل

ر پیش بینی سیل ر یوضة آبتیز طال ان با یکادیگر

سرنب یوضة آبتیز طال ان و بت،ی نق یوضة میاطی

م ایاه شد طلایج ط،اان ن عیفکار شابکة ع،ابی

آن نسااات .منط اااة ماااور مطالعاااه باااین عااارم

م،نوعی طابت به رو هاز رگرسیوطی و  SCSبهلر

جغرنفیایی ً 36ْ 05َ 30تاا ً 36ْ 11َ 15شایالی و طاول

نست [ .]14با مطالعه ر رو خاطة کرج برنز پیشبینی

جغرنفیااایی ً 50ْ 45َ 00تااا ً 51ْ 11َ 22شااردی وندااع

بار معفق ،با نسلاا ه نق منطاق فااقز و شابکة ع،ابی

نست .نین بتش به طاور عیاده کوهاالاطی نسات و

م،نوعی ،منطق فاقز عیفکر بهلرز طابت به رو

یدنکثر و یدندل نرتااع آن باهترتیاب  4180و 1790

منحناای ساانجة رسااوب نشاات [ .]22بااا مطالعااه ر

ملر نق سطو ریاسات و نرتاااع ملوساط منط اه طیاز

رو خاطة گرگان ،طروفاقز برنز پیش بینی بی ،به ویهه

 2734ملاار نق سااطو ریاساات .ماااایت آن معااا ل

ر موندع سیالبی ،مناسب ت،تیص ن ه شد [.]28
بنابرنین ،به منظور مدیریت بهلار بو جاه ،قماان،
طیروز نطااطی ،و تعیین یااسترین قیریوضاههااز

 802/7کیفوملر مربع و محیط آن  148کیفاوملر نسات.
نین یوضه نرنز  18قیریوضاة آبتیاز نصافی و 10
قیریوضة فرعی نست (شکل .)1

شکل  .1موقعیت منطقة مورد مطالعه در ایران و زیرحوضههای آبخیز طالقان
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کارکر  ANFISبدین شرح نست:

 .2.2روش تحقیق
جاطگ طتالین بار سیاالم طروفااقز رن معرفای کار
[ .]12طکلااة نصاافی ر هنگااا طرنیاای یااک ماادل

الیة  :1هر گره ر نین الیه رجاا
یک ملغیر ورو ز رن تولید میکند:

OPi1  Bi 2 (y)  i  3,4

طروفاقز )ANFIS( 1نطلتاب سیاالم نسالنلاج فااقز
( )FISنست.
برنز مدل فاقز مرتباة نول  Sugenoیاک طیوطاه
مجیوعه داطون با و داطون  IF-Thenفاقز باه شاکل
قیر دابل نرنکه نست:
داطون نول :نگار  xماااوز  A1و  yماااوز B1

OPi1  Ai (x)  i  1,2

که ر آن ( xیا  )yورو ز به گاره ماور طظار و
) Aiیا  (Bi-2مجیوعة فاقز مرتبط با نین گاره نسات
که ر نین تح یق تابع گوسی نرنز بهلرین برآور هاا
بو و به عنونن تابع عضویت نطلتاب شد که خروجی
آن به صور

باشد ،آطگاه f1= p1 x +q1 y + r1

کااه ر آن  ،B1 ،A2 ،A1و  B2بااهترتیااب تونبااع
عضویت برنز ورو ز هاز  xو  yهالندr1 ،q1 ،p1 .

قیر دابل محاسبه نست:
1
x  ci 2bi
( 1
)
ai

داطون و  :نگار  xماااوز  A2و  yماااوز B2
باشد ،آطگاه f2= p2 x +q2 y + r2

عضاویت نق

OPi1   Ai (x) 

که ر آن }  {a1 , b1 , c1مجیوعه پارنملرها هاالند
و یدنکثر  1و یدندل صار هالند [.]16

و  r2 ،q2 ،p2پارنملرهاز تابع خروجینطد [ .]27شکل
 2معیارز معیول  ANFISرن ط،ان می هد که ر آن
گرههاز الیة م،ابه تابع م،ابه نر .

شکل  .2معماری مدل ]18[ ANFIS

1

1. Adaptive Neuro-fuzzy Inference System
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الیة  :2هر گره ر نیان الیاه ر سایگنال ورو ز

آطجا که طروفاقز فادد برون یاابی باالسات و تونطاایی

تهایج

تعییم هی آن ف اط ر چاارچوب رونیاابی مطارح

ضرب می شو و خروجی ط،ان هنادة دادر

نست ،ن ه هاز آموقشی باید طورز نطلتاب شوطد که

یک داطون نست:
OPi2  wi  Ai (x)Bi (y)  i  1,2

الیة  :3گره iن نین الیه که با  Nطا گاذنرز شاده
نست ددر

تهیج طرمالشده رن محاسبه میکند:
wi
 i  1, 2
w1  w 2

OPi3  w i 

الیة  :4گره  iر نین الیه م،ارکت داطون iن رن به
سیت خروجی مدل با نسلاا ه نق تاابع قیار محاسابه
میکند:
) OPi4  wi fi  wi (pi x  qi y  ri
 wخروجااای الیاااة  3و } {pi , qi , ri
کاااه ر آن ̅

مجیوعة پارنملرهاست.
رن مطابق قیر محاسبه میکند:
i i

i

i

یاادز (یاادندل و یاادنکثر) باشااند [ .]27ن ههاااز
موجو به و سالة آماوق

( 75رصاد) و آقماون

برنز بررسی کارنیی طروفاقز ( 25رصد) ت ایم شد.
ر نین تح یق به لیال آطکاه یوضاة آبتیاز طال اان
نرنز  18قیریوضه بو  14 ،قیریوضه برنز آموق
و  4قیریوضه برنز آقمون ر طظر گرفله شاد .بارنز
پیشبینی بی یدنکثر با ورة باقگ،ت وسالة مربو
به قیریوضه هاز آبتیز طال ان 4 ،مؤلاة نطلتابشاده
نق تحفیل عامفی به عناونن ورو زهااز مادل و بای
یدنکثر وساله [ ]27برنز هر یاک نق قیریوضاه هاا

الیة  :5تنها گره نین الیه خروجای کفای ANFIS

w f
w

طیاینده کل ن ههاا ر هیاة یااال

میکان نق دبیال

نیالگاههااز وقنر

(که نق آمار طوالطیمد

طیارو و

آمار بر نشت بی طی یک سال برنز قیریوضههااز

OPi5  overalloutput   w i fi 
i

i

فادد نیاالگاه هیادروملرز محاسابه شاد) باه عناونن
خروجی مدل به برطامه ونر شد.

طتات ملغیرهاز مؤثر بر بای یادنکثر باا ورة

ماادل  HEC-HMSنق نطااونع ماادلهاااز ریاضاای

باقگ،ت وسالة خروجی نق قیریوضه ها ر طر نفزنر

رنیاطهنز برنز شبیهساقز ودایع بار  -رونطاب نسات

 IBM SPSS Statistics 19با رو

تحفیل عامفی باه

تعدن یدندل (چهار عامل) کااهش ن ه شاد .سااس،
نجرنز طروفاقز و نولویتبندز قیریوضههاز آبتیاز
طال ان بر نساس میزنن بی یدنکثر با ورة باقگ،ات

که نرنز چندین قیرمدل ر نجزنز طااوذ ،روطادیابی
جریااان سااطحی ،آب پایااه ،و روطاادیابی جریااان
رو خاطهنز نست .نین مدل نرنز سه بتش نصفی باه
طا هاز مدل یوضه ،مدل ندفییی ،و طیایههاز کنلرلی
نست .هیننین ،نین مدل نرنز دابفیات کالیبرنسایون

وساله با نسالاا ه نق طار نفازنر MATLAB R2008a

خو کااار و بهینااهساااقز پارنملرهااا طیااز نساات [.]25

گرفات .بارنز نفازنیش کاارنیی طروفااقز ر

خااونص فیزیکاای یوضااة آبتیااز ،قیریوضااههااا،

ماادلساااقز ن ههاااز ورو ز و خروجاای ،ن ههااا

رو خاطههاا ،و تأسیااا

ونبااله باه آنهاا ر مادل

معیارساقز (طرمالساقز) میشوطد یعنای باین نمناة

یوضه به طر نفزنر معرفی میشو  .محاسبة تفااا

صور

عد ز معیوالً صار تا یک درنر می گیرطد .نق نلگوهاز
آموق

برنز آموق

طروفاقز نسالاا ه مای شاو  .نق

رو

شیارة منحنی نطجا گرفت .نطالعا

نین رو

نق مطالعا

باا

مور طیاق

دبفی [ ]14نسلترنج شد .بارنز
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محاسبة تولید رونطاب ر قیریوضهها طیز نق رو

SCS

نساالاا ه شااد .شاابیهساااقز جریااان ر رو خاطااههااا و
روطدیابی آنها طیز با نسلاا ه نق رو

ماسکینگا صور

گرفت .مدل هونشناسی شامل مجیوعه نطالعا
طیاق برنز تعیین بار

تاریتی یا طرنیی نست که بارنز

نت،ال با مدل یوضه بهکاار مایرو  .رو
بار

ماور

ر نین مطالعه رو

محاساباتی

تعیین سطوح تأثیر نیالگاهها

(چندضفعی تیان) نست [.]25
نیالگاه هاز هونشناسی موجو ر یوضة آبتیاز
طال ان ،که ر نین تح یق نق آن نسلاا ه شد ،شامل 10

نیالگاه بارنن سانجی مرباو باه وقنر

طیارو نسات

(جدول  1و شکل .)3
نیااالگاههاااز هیاادروملرز نیاادن شااده توسااط
وقنر

طیرو ،که ر نین تح یق نق آنها نسالاا ه شاد،

شامل پنج نیالگاه گرنب ،هادر ،مهارنن ،جوسالان و
گفینک نست .عالوه بر نین نیالگاه ها ،برنز بر نشات
طیوطة آب و محاسبة میازنن بای ر محال خروجای
یگر قیریوضه ها طیز نشل ط،اب شاد (جادول  2و
شکل .)3

جدول  .1ایستگاههای هواشناسی (بارانسنجی) منطقة مورد مطالعه

کد
1

طا نیالگاه
هدر

عرم جغرنفیایی
"36˚12´11

طول جغرنفیایی
"51˚4´2

نرتااع نق سطو ریا (ملر)
2800

2

عفیزنن جوسلان

"36˚11´58

"50˚53´56

2100

3

گفینک

"36˚9´58

"50˚43´57

1770

4

گرنب گله ه

"36˚ 10´7

"51˚ 4´10

2600

5

جوسلان

"36˚ 11´ 17

"50˚ 53´ 29

1990

6

شاهرو یزنن

"36˚15´59

"50˚49´55

1950

7

شاهرو سکرنطنال

"36˚17´ 3

"50˚43´57

2200

8

شاهرو گفیرو

"36˚8´11

"50˚54´10

2150

9

شاهرو قیدشت

"36˚ 10´ 13

"50˚41´ 6

1750

10

کیپ قیدشت

"36˚ 10´55

"50˚36´ 6

1930

شکل  .3نقشة موقعیت ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری مورد استفاده در تحقیق
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جدول  .2مشخصات ایستگاههای هیدرومتری موجود و تعبیهشده در حوضة آبخیز طالقان

ر ید
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

طا نیالگاه
گرنب*
گله ه
هدر*
سیکان
ماشینو
طاریان
خجیره
مهرنن*
جوسلان*
طااء
کوکین -مرجان
نورنقنن
کرکبو
خو کاوطد
شهر،
جزن -ورکش
یانجون
میناوطد

* نیالگاههاز هیدروملرز موجو (وقنر

نفاارن آمااوق

عرم جغرنفیایی
"36˚ 10´ 18
"36˚ 10´ 17
"36˚ 10´ 39
"36˚ 10´ 39
"36˚ 10´ 31
"36˚ 10´ 34
"36˚ 10´ 4
"36˚ 10´ 55
"36˚ 11´ 17
"36˚ 10´ 48
"36˚ 10´ 50
"36˚ 10´ 31
"36˚ 10´ 42
"36˚ 10´ 37
"36˚ 10´ 30
"36˚ 10´ 13
"36˚ 10´ 20
"36˚ 9´ 50

طول جغرنفیایی
"51˚ 4´ 11
"51˚ 4´ 10
"51˚ 2´ 19
"51˚ 0´ 45
"50˚ 59´ 2
"50˚ 59´ 6
"50˚ 55´ 45
"50˚ 54´ 21
"50˚ 53´ 29
"50˚ 52´ 25
"50˚ 52´ 1
"50˚ 50´ 55
"50˚ 51´ 17
"50˚ 49´ 24
"50˚ 46´ 27
"50˚ 47´ 36
"50˚ 45´ 25
"50˚ 43´ 56

نرتااع نق سطو ریا (ملر)
2300
2308
2235
2165
2120
2120
2020
1960
1940
1980
1920
1900
1900
1879
1820
1840
1800
1800

طیرو) ر یوضة آبتیز طال ان

یااده روقنطااه یااک طوباات ،باای

قیریوضهها به صور

یک به یک نق مدل یذ

شد

خروجی نق قیریوضاههاا رن نطادنقهگیارز کر طاد (1

و مدل نجرن شد و میزنن تأثیر هر یک نق آنها ر بی

مر ن  1389تا  1مر ن  .)1390هیننین ،برنز کاهش

کاه

یدنکثر خروجی مدل محاسبه شد بدین صور

میزنن خطا ر موندع سیالبی ،هر و ساعت یک طوبت

ماادل  18مرتبااه و هاار مرتبااه بااا یااذ

میزنن بی بر نشت شد .برنز محاسبة میازنن بای ر

قیریوضهها نجرن شد و میزنن تأثیر آن قیریوضاه بار

خروجی قیریوضهها نق رو

سارعت ساطو م طاع

نسلاا ه شد [ .]19سرعت طیز با نسلاا ه نق مون رطگی
نطدنقهگیرز شد [ .]26برنز م ایاة جریاان بارآور ز
مدل  HEC-HMSنق آمار بی نیالگاه گفینک نسلاا ه

یکاای نق

خروجی محاسبه و یا نشت شد.

 .3نتایج
برنز م ایاة طلاایج یاصال نق ورو ز هااز متلفاد

شد .نجرنز مدل با نسالاا ه نق آماار بارطادگی و بای

طروفااااقز نق معیارهااااز میااااطگین مربعاااا

مربااو بااه ورة وساااله نول مهرماااه  1385تااا 31

( ،)RMSEمیاطگین مطفاق خطاا ( ،)MAEو ضاریب

شهریور 1387صور

گرفت و ،پاس نق بهیناهسااقز

خطاااا

1

تبیین ( )Eنسلاا ه شد:

مدل ،برنز ورة آمارز یکساالها نول مهار  1387تاا
 31شهریور 1388ا مدل نجرن شد .برنز نولویتبندز،

1. Efficiency
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n

MAE  1  Qio  Qip
n i 1
 Qip 
 Qo 

o
i
o
i

 Q
E 1
 Q
n

i 1
n

i 1

2
RMSE  1   Qio  Qip 
n i 1
n

ر نینجا  nتعدن

p

ن هها Qoi ،بی م،ااهدنتیQ i ،

o

باای برآور شااده ،و  Qمیاازنن میاااطگین باایهاااز
م،اهدنتی نست.

قیریوضه ها 4 ،مؤلاة نصفی به عنونن ورو ز به مدل
طروفاقز ونر شد .بارنز نجارنز مادل طروفااقز باه
منظور برآور بی یدنکثر لحظه نز با ورة باقگ،ات
وساااله ،نق  55گااره 80 ،پااارنملر خطاای 32 ،پااارنملر
غیرخطی ،و  16داطون فاقز نسلاا ه شد.
 ،RMSEضریب تبیین ،و  MAEن ههاز آموق
بااهترتیااب  ،0/71 ،4/86و  2/89و ن ههاااز آقمااون
 ،0/54 ،16/75و  9/91بو  .شاکل  4بای یادنکثر باا
ورة باقگ،ت وسالة م،اهدنتی و برآور ز طروفاقز

برنز تعیین مؤلاه هااز نصافی نق تحفیال عاامفی

رن ط،ان می هد.

نساالاا ه شااد (جاادول  .)3باارنز باارآور ساایالب
جدول  .3ماتریسِ مؤلفههای مؤثر در سیالب

ماتریس مؤلاة چرخشیافله
مؤلاه
3
2
1
0/019
0/958
0/184
ضریب ف،ر گی
0/135
-0/162
0/964
دطر نیرة همسطو
0/019
0/184
0/091
طابت نط،عابا
0/929
-0/097
0/280
بارطدگی با ورة باقگ،ت وساله
رو نسلترنج :تحفیل مؤلاة نصفی /رو چرخش :ونرییاکس با طرمالساقز کیار
همگرنیی چرخش ر  5تکرنر

شکل  .4مقایسة مقادیر دبی حداکثر دوسالة مشاهداتی و برآوردی نروفازی

4
0/044
0/076
0/898
0/037
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ر ماادل  HEC-HMSبااا م ایاااة آمااار رونطاااب

به ست آمد (شکل  .)5با توجه باه بارآور و رو

نیالگاه گفینک و بی برآور ز مدل ضرنیب ،RMSE

طروفاقز و  SCSقیریوضه هاز طال ان نولویتبنادز

 ،MAEو تبیاااین باااهترتیاااب  ،9/47 ،17/77و 0/84

شد جدول  4طلایج آن رن ط،ان می هد.

شکل  .5مقایسة مقادیر دبی مشاهداتی و برآوردی مدل HEC-HMS
جدول  .4اولویتبندی زیرحوضهها با توجه به آمار برداشتشده (مشاهداتی) و روشهای نروفازی و SCS

HEC-HMS

طروفاقز
م،اهدنتی
نولویت
3
م دنر ()m /s
قیریوضه
م دنر ()m /s
قیریوضه
م دنر ()m /s
قیریوضه
20/3
مهرنن
23/62
جوسلان
56/84
جوسلان
1
15/4
جوسلان
13/63
مهرنن
24/73
یانجون
2
11/3
طاریان
11/72
یانجون
19/63
کوکین -مرجان
3
8/2
یانجون
9/41
گله ه
15/69
مهرنن
4
7/3
گرنب
9/13
شهر،
12/15
خو کاوطد
5
6/8
شهر،
8/78
جزن ورکش
8/31
گله ه
6
6/7
هدر
8/62
کوکین -مرجان
7/33
شهر،
7
6/4
کرکبو
8/21
خو کاوطد
6/87
نورنقنن
8
5/5
کوکین -مرجان
7/38
هدر
6/49
طاریان
9
5/4
خجیره
6/79
طاریان
6/22
جزن ورکش
10
5/4
نورنقنن
4/81
کرکبو
6/06
هدر
11
5/2
جزن ورکش
4/22
ماشینو
3/27
کرکبو
12
5/2
ماشینو
2/76
خجیره
3/01
خجیره
13
4/7
خو کاوطد
2/52
میناوطد
2/35
گرنب
14
3/7
طااء
2/49
نورنقنن
2/22
ماشینو
15
3/4
گله ه
1/94
گرنب
1/34
میناوطد
16
2/2
میناوطد
1/14
سیکان
1/13
سیکان
17
2
سیکان
0/11
طااء
0/09
طااء
18
3

3
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با توجه به نولویتبندز قیریوضههاا بار نسااس

می شاو  ،بهلارین بارآور (کیلارین میازنن تااضال)

باای یاادنکثر وساااله ،م اادنر تااضاال هاار یااک نق

مربو به طروفاقز با تااضل  36نست و بی یادنکثر

ر یدهاز نولویتبندز مدلها محاسبه شد جدول 5

 HEC-HMSبا تااضل  70ر ر ة بعدز درنر نر .

طلایج آن رن ط،ان می هاد .هیاان گوطاه کاه م،ااهده
جدول  .5تفاضل ردیف اولویتها بر اساس دبی حداکثر دوساله برای روشهای مختلف

بی یدنکثر وسالة م،اهدنتی

تااضل طروفاقز

تااضل HEC-HMS

 1جوسلان

0

3

 2یانجون

2

1

 3کوکین

1

6

 4مهرنن

2

2

 5خو کاوطد

2

9

 6گله ه

4

1

 7شهر،

4

4

 8نورنقنن

3

4

 9طاریان

2

6

 10جزن

1

3

 11هدر

1

3

 12کرکبو

3

2

 13خجیره

0

2

 14گرنب

2

9

 15ماشینو

7

3

 16میناوطد

2

10

 17سیکان

0

1

 18طااء

0

1

مجیوع تااضلها

36

70
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مطالعا

 .4بحث و نتیجهگیری
ر نین تح یق با نسلاا ه نق رو

طروفاقز و  SCSر

مدل  HEC-HMSمیزنن بی یدنکثر با ورة باقگ،ت
وسالة قیریوضه هاز آبتیز طال ان بارآور شاد .باا
نسلاا ه نق م ا یر برآور ز و مدل ذکرشده ،به منظور
نجرنز عیفیا

آبتیز نرز ،قیریوضهها نولویتبندز

شد .با توجه به طلایج م،تص شد که برآور سایالب
بااا نساالاا ه نق رو

طروفاااقز بااا م ااا یر م،اااهدنتی

سیالب هیتاونطی دابال دباولی نر و باا توجاه باه
ضرنیب آمارز مور نسلاا ه طلاایج بهلارز نرنکاه ن .
نین موضوع ر مطالعا

دبفی برنز برآور سایالب و

نولویتبندز قیریوضههاز آبتیز تأیید شده نسات و
طابت به رو هاز یگار دابفیات بی،الرز نق خاو
ط،ان ن ه نست [.]23 ،7
برآور میزنن بی یادنکثر توساط  SCSبایش نق
م دنر وندعی بو نین طلیجه با طلاایج مطالعاا

دبفای

م،ااااابهت نر [ ]24و ماااایتااااونن لیاااال آن رن
رطظرطگرفلن تبتیر و تعرق وندعی و میازنن رطوبات
وندعی خا ،نطات .باه لیال ف ادنن آماار لحظاهنز
بار

و رونطاب ،مدل  HMSبرآور کاامالً دی ای نق

میزنن بی نطجا طدن نین طلیجه با طلایج مطالعة دبفای
هاامخااونطی نر [ .]14بااا م ایاااة نولویااتبناادز
صور گرفله توسط مدل  HMSو م ا یر م،ااهدنتیْ
طلااایج آن داباال دباول نساات و ماایتااونن نق آن باارنز
مطالعا

بعدز نسلاا ه کار  .نیان موضاوع ر طلاایج

تح ی ا

دبفی طیز تأیید شده نست [ .]21هیننین ،باا

توجه به ضرنیب خطا و تبیین ،بیهاز برآور ز مدل
 HMSبرنز پیشبینای خطار سایالب و سایلخیازز
مناسااب ت،ااتیص ن ه شااد نیاان طلیجااه بااا طلااایج

دبفی همخونطی نر [ .]15 ،8بارنز بارآور

میزنن بی یدنکثر وساله و سیالب ،طروفاقز ،طابت
یگر ،خروجی هااز بهلارز نرنکاه ن نیان

به رو

دبفی همخونطی نر [ .]6 ،5با

طلیجه با طلایج مطالعا

توجه به نینکه طروفاقز بین چنادین عامال ورو ز و
خروجی مور طظر نرتبا بردرنر میکند ،خروجیهاز
مناسبی نرنکه می هد و با توجه به نینکه ر نین تح یق
تعدن قیا ز عونمال فیزیاوگرنفی و هیادرولونیکی و
ندفییی به عنونن ورو ز تحفیل عامفی شاد و بهلارین
عونمل مال ل به طروفاقز ونر شد ،بهلرین برآور هاا
مربو به نین رو

نست .برترز طروفاقز ر م ایاه

بااا رو هاااز یگاار ر باارآور ساایالب خروجاای
قیریوضهها ر تح ی ا

دبفی طیز تأییاد شاده نسات

[.]20 ،2 ،1
ر نین تح یاق بار نسااس سایالب خروجای نق
قیریوضه ها نولویت بندز صاور
میشو ر مطالعا

گرفات .پی،انها

آیناده نولویاتبنادز بار نسااس

عونمل یگر فنی و ندل،ا ز بررسی شاو  .هینناین،
ربااارة پارنملرهااایی هاام کااه دابفیاات نساالاا ه ر
یوضههاز فادد آمار رن نرطد به مطالعه پر نخله شو .
ر مونر ز که طیاق نست نرتبا باین عونمال متلفاد
به ست آید کاربر طروفاقز توصیه می شو  .نین مدل
به لیل نطعطا پذیرز قیا و تعیین رونباط غیرخطای
می تونطد ر بایارز نق مونر کارآمد باشد .با توجه به
نینکه رو

 SCSطیاز باا رطظرگارفلن خ،وصایا

فیزیکی و هیدرولونیکی یوضة آبتیز و با نسلاا ه نق
آمار بارطدگی و رونطااب داا ر باه پایشبینای بای و
ساایالب خروجاای نق یوضااة آبتیااز نساات ،باارنز
مطالعا

آتی پی،نها میشو .
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