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تحلیل چند مقیاسۀ مدل هیدروگراف واحد لحظهای
ژئومورفولوژی ()GIUH
 مهدیه سنجری؛ دانش آموختۀ دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 علی سالجقه*؛ استاد دانشگاه تهران ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 سید محمد صادق موحد؛ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
با توجه به روند روز افزون ا ستفاده از ابزار سامانۀ اطالعات جغرافیایی ( ) GISدر مطالعات منابع طبیعی از یک سو و پیچیدگی ساز و
کارهای زی ستی ،زمین شناختی ،ژئومورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی و بوم شناختی از سوی دیگر ،مقیاس به عنوان مبحثی تأثیر گذاردر
حال شکوفایی است .از آنجا که در مطالعات منابع طبیعی بر اساس فاز مطالعه ،از نقشههای با مقیاس گوناگون استفاده می شود ،لذا به
منظور ا ستفاده از نتایج بد ست آمده از مطالعه در سیا ستگزاری و مدیریت عر صههای منابع طبیعی ،تعیین دقت (مقیاس) مطالعه و
دامنۀ کاربرد نتایج آن از اهمیت ویژه ای برخوردار ا ست .از آنجا که متخ ص صین علم هیدرولوژی برای حو ضههای فاقد آمار ا ستفاده از
مدل هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی ( )GIUHرا پیشنهاد نمودهاند و این مدل بر اساس ارتباط عوامل ژئومورفولوژی و اثر آن
بر پا سخهای هیدرولوژیک شبیه سازی گردیده ا ست  ،لذا الزم ا ست در ابتدا مقیاس بهینه به منظور اجرای این مدل شنا سایی شده و
مورد ا ستفاده قرار گیرد .این مقاله سعی دارد با ا ستفاده از تحلیل چند مقیا سه ،از میان نق شههای  1:25000و ( 1:50000نق شههای
توپوگرافی موجود در کشور) ،مقیاس بهینه (مناسب ترین مقیاس از نظر دقت نتایج و صرف هزینه و وقت کمتر) را تعیین نماید .رسالت
اصلی این مقاله مقایسۀ مدل  GIUHبا دادههای مشاهدهای و چگونگی کارایی آن در این حوضه مشخص نیست ،بلکه هدف آن است
که با تحلیل چند مقیاسۀۀۀ این مدل در دو مقیاس  1:25000و  1:50000مقیاس بهینه در اجرای این مدل تعیین گشۀۀته و به منظور
تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد.
کلید واژگان :مقیاس ،شبکۀ هیدروگرافی ،هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی ( ،)GIUHحوزۀ آبخیز جاجرود.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989123842464 :

Email: salajegh@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
با توجه به روند روز افزون اسۀۀۀتفاده از ابزار سۀۀۀامانۀ
اطالعات جغراف یایی ( )GISدر م طال عات م نابع طبیعی از
یک سۀۀۀو و پیچیدگی سۀۀۀاز و کارهای زیسۀۀۀتی ،زمین
شناختی ،ژئومورفولوژیکی ،هیدرولوژیکی و بوم شناختی از
سۀۀۀوی دیگر ،مقیاس به عنوان مبحثی مهجور مانده و در
عین حال بسیار تأثیر گذار در حال شکوفایی است .از آنجا
که در مطالعات منابع طبیعی بر اسۀۀۀاس فاز مطالعه ،از
نق شههای با مقیاسهای گوناگون ا ستفاده می شود ،لذا به
منظور اسۀۀۀت فاده از ن تایج بهدسۀۀۀت آمده از م طال عه در
سیا ستگزاری و مدیریت عر صههای منابع طبیعی ،تعیین
دقت (مقیاس) مطالعه و دامنۀ کاربرد نتایج آن از اهمیت
ویژهای برخوردار اسۀۀت .فرهنا انگلیسۀۀی آکسۀۀفورد15 ،
معنای مختلف برای واژۀ  Scaleذکر کرده اسۀت که از دو
ریشۀۀه مشۀۀت شۀۀدهاند .نخسۀۀت Skal ،از ریشۀۀۀ قدیمی
 Norseکه در اصۀۀل به معنای کاسۀۀه بوده اسۀۀت و مبنای
تق سیم و ق ضاوت میبا شد و دیگری  Scalaاز ری شۀ التین
که در ابتدا به معنای نردبان بوده و سۀۀ ب برای اسۀۀتفاده
در گامهای مو سیقیایی ،اندازهگیری (طول یا ارتفاع) دیوار
و س ب با گ ستر شی برای اندازهگیری م سافتها با کمک
قدم زدن به کار میرفته اسۀۀۀت ( .)Schneider, 2009در
سۀۀۀال های اخیر ،مقیاس به عنوان یکی از موانع اصۀۀۀلی
شۀۀۀناخت طبیعت در منابع متعدد مورد توجه قرار گرفته
است ].[16،17،20،13،19،2
اگرچه هنوز سواالت بدون پاسخ و مشکالت حل نشدۀ
بیشماری وجود دارد ولی پیامدهای ناشی از تغییر مقیاس
در هیدرولوژی به دلیل افزایش آگاهیهای زیست محیطی
افزایش یافته است ] .[4
وود 1در بررسۀۀی خود نشۀۀان داد هرگاه از مقیاسهای
کارتوگراف یا مختلف در تقسۀۀۀیمب ندی زیر حوضۀۀۀه ها
اسۀۀۀتفاده شۀۀۀود ،خروجیهای کامالً متفاوت و جدیدی از
مدلهای هیدرولوژیکی مشاهده میگردد ].[22
مطۀۀاب نظر کوآ و لم ،در بسۀۀۀیۀۀاری از مطۀۀالعۀۀات

جغرافیایی ،اغلب دو سوال توسط محققین مطرح میشود:
 -1بزرگی منطقه برای به تصۀۀویر کشۀۀیدن مناسۀۀب
یک پدیده جغرافیایی چقدر باید باشۀۀۀد یا مطالعه در چه
مقیاس و دقتی باید صورت گیرد؟
 -2آ یا ن تایج حاصۀۀۀل از م طال عه در یک مق یاس
میتواند به مقیاسهای دیگر نیز تعمیم یابد؟
1
متاسفانه پاسخ به این سواالت ساده نیست ].[6
ب یان2اعالم میک ند که همواره حر کت به سۀۀۀ مت
نقشۀۀۀه های با مقیاس کوچکتر که بسۀۀۀیاری از اطالعاتش
حذف شدهاند ،سودمندی کمتری ندارد .او در بررسی رابطۀ
ارتفاع و تودۀ زیسۀۀۀتی با اسۀۀۀتفاده از تصۀۀۀاویر ماهوارهای
سۀۀنجندۀ  TMدر سۀۀه وضۀۀوح  30*30 ،1*1و 75*75
پیک سل ن شان داد که ا ستفاده از دادههای با و ضوح کمتر
( )75*75برای تحلیل توده زیسۀۀۀتی و ارتباط دهی آن با
ارتفاع  ،ب سیار سودمندتر و قابل اتکاتر از ا ستفاده از ت صاویر
با و ضوح باال ست ] .[3همچنین وی معتقد ا ست ،خ صو صاً
در مدل های وابسۀۀۀ ته به مق یاس ،اجرای مدل و کارآیی
متغیرهای مورد اسۀۀۀتفاده با تغییر مقیاس ،تغییر میکند.
استفاده از مدلها فارغ از محدودیتشان ،تصمیم گیریها را
شدیداً در معرض خطر قرار میدهند .این مو ضوع همچنین
برای مدل های عملیاتی احتماالتی و فیزیکی ،آن هایی که
در تعیین متغیر ها و م قدار پارامتر ها برای اجرای مدل
اهمیت دارد نیز صدق میکند.اینها به معنی پیشبینی این
هسۀۀتند که چه مقیاسۀۀی در زمان انتخا و اسۀۀتفادۀ مدل
مناسب ،باعث تحصیل پاسخ صحیح خواهد شد ].[3
با توجه به مسۀۀائل ذکر شۀۀده فقط تعداد کمی تحقی
در مورد پیامدهای مقیاس در هیدرولوؤی وجود دارد ]،[4
متخصۀۀصۀۀین علم هیدرولوژی برای حوضۀۀههای فاقد آمار
استفاده از هیدروگرافهای مصنوعی را پیشنهاد نمودهاند.
غیاثی( )1385یکی از روشهای ارائه شۀۀۀده ،تحت عنوان
" هیۀۀدروگراف واحۀۀد لحظۀۀهای ژئومورفولوژی ()GIUH
"اسۀت که بر اسۀاس ارتباط عوامل ژئومورفولوژی و اثر آن
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بر پاسۀۀۀخ های هیدرولوژیک حوضۀۀۀه اولین بار توسۀۀۀط
 Rodriguez-Iturbدر سال  1979معرفی شده است.
با توجه به آنکه بسۀۀۀیاری از اطالعات این هیدروگراف با
ا ستفاده از نق شههای مختلف بهد ست میآید ،تا کنون هیچ
تحقیقی راجع به انتخا مقیاس بهینۀ کارتوگرافی به منظور
اجرای مدل هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی صورت
نگرفته اسۀۀۀت .اما در رابطه با تعیین کارآئی مدل GIUH
مطالعات متعددی در ایران و جهان انجام شده است.
روش هیدروگراف واحد لحظهای جهت کنترل سیال
در حوزۀ آبخیز ویسۀۀتاال در لهسۀۀتان به کار گرفته شۀۀده و
ن تایج بدسۀۀۀت آ مده از مدل در م قایسۀۀۀه با داده های
مشاهدهای ،رضایتبخش بوده است ] .[22در کشور چین
و ونزوئال اسۀۀۀتخرای ه یدروگراف به روش مذکور مورد
آزمایش قرار گرفته و نتایج حاصله نسبت به سایر روشها
از کارایی بهتری برخوردار بوده است ].[8
غیاثی( )1385در حوزۀ آبخیز کسۀۀۀیلیان کارایی مدل
 GIUHرا در مقای سه با هیدروگرافهای م صنوعی ا شنایدر،
مثلثی و  SCSبررسی و اعالم نمود که نتایج بدست آمده از
این مدلها دارای اختالف معنیداری با یکدیگر نمیباشد.
این مقاله سعی دارد با استفاده از تحلیل چند مقیاسه،
از میان نقشۀۀۀههای  1:25000و  ( 1:50000نقشۀۀۀههای
توپوگرافی موجود در ک شور) ،مقیاس بهینه (منا سبترین
مقیاس از نظر دقت نتایج و صۀۀرف هزینه و وقت کمتر) را
تعیین نماید.

1:5000

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
محدودۀ مورد مطالعه بخ شی از سر شاخههای جاجرود
واقع در اسۀۀتان تهران میباشۀۀد .رودخانۀ جاجرود در 30
کیلومتری شمال شرق تهران قرار گرفته ا ست .این رود از
شۀۀمال به طرف جنو شۀۀرق جریان داشۀۀته و از کوههای
البرز منشۀۀاگ گرفته و در نهایت وارد سۀۀد لتیان میشۀۀود.
جاجرود یکی از مهمترین رودخانههای اسۀۀتان تهران بوده
و مان ند رود خا نۀ کری از کوه های کلون بسۀۀۀ تک در
بلندیهای خرسۀۀنا کوه ،سۀۀرچشۀۀمه میگیرد .مسۀۀاحت
حوزۀ آب خیز مورد ت حقی  429کیلومتر مربع بوده و
در´ 51°23تۀۀا ´ 51°43طول شۀۀۀرقی و از ´ 35° 50تۀۀا
´  °36 3عرض شمالی گسترانیده شده است .فرم آبراهههای
آن اغلب شاخه درختی بوده و ای ستگاه هیدرومتری رودک با
مختصات" 51° 33´ 43طول شرقی و" 35° 50´ 28عرض
شمالی در نقطۀ خروجی حوضه واقع شده است.
این حوضه از سمت شمال و غر به حوزۀ آبخیز کری ،از
سمت شمال و شرق به حوزۀ آبخیز الر ،از سمت جنو به
حوزۀ آبخیز ایوانکی و از سۀۀۀمت جنو غر به حوزۀ آبخیز
سۀۀولقان محدود میگردد (شۀۀکل  .)1موقعیت محدودۀ مورد
تحقی را در مقیاس  1:50000و  1:25000نشان میدهد.

1:25000
شکل  .1موقعیت محدودۀ مورد تحقیق در دو مقیاس  1:25000و 1:50000
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 .2.2روشکار
هۀۀدف از انجۀۀام این پژوهش تعیین مقیۀۀاس بهینۀۀۀ
کارتوگرافیک به منظور تعیین پارامترهای مورد نیاز مدل
 GIUHمیباشۀۀۀد ،لذا از نقشۀۀۀههای توپوگرافی 1:25000
و 1:50000که مقیاس معمول و موجود در کشۀۀور هسۀۀتند
ا ستفاده شده ا ست .در مرحلۀ اول نق شههای توپوگرافی در
دو مق یاس  1:25000و  1:50000ته یه و پب از رقومی
شدن در نرم افزار  ArcGIS9.مرز حوزۀ آبخیز مورد تحقی
با در نظر گرفتن اصول و تعاریف حوزۀ آبخیز تعیین گردید.
از آنجا که برای رقومی نمودن این نقشۀۀهها از یک نرم
افزار ،یک کاربر م شخص و یک سی ستم ت صویر ا ستفاده
شۀۀۀده اسۀۀۀت لذا به نوعی میتوان از خطاهای ناشۀۀۀی از
الگوریتم بر نا مهریزی نرم افزار و خ طای کاربر در حین
رقومی نمودن صرفنظر کرد.
به منظور بررسۀۀۀی خصۀۀۀوصۀۀۀیات مورفومتریک حوزۀ
آبخیز ،آبراههها و خطوط تراز نق شۀ رقومی شده و س ب
آبراهه ها بر پایۀ روش اسۀۀۀتراهلر ( )1952و به صۀۀۀورت
دستیدر هر دو مقیاس رتبهبندی گردید .س ب پارامترهای
هورتون شبکۀ هیدروگرافی حو ضه شامل ن سبت ان شعا
( ،)Rbنسبت طول ( ،)Rlنسبت مساحت ( ،)Raبا استفاده
از معادالت ( )1تا ( )3و طول آبراهۀ اصۀۀلی در دو مقیاس
 1:25000و  1:50000با کمک ابزار  Arc GISمحاسۀۀۀبه
گردید .در این روابط  Nwتعداد آبراهه Lw ،متوسۀۀۀط طول
آبرا هه (کیلومتر) و  Awسۀۀۀطح هر وا حد ه یدرولوژ یک
(هکتار) را در هر رتبه نشان میدهد.
()1

Rb=Nw-1/Nw

 Excelترسۀۀیم گردیده و همزمانی بارش متناظر با دبیها
بررسۀۀۀی گرد ید .در مرح لۀ ب عد ه یدروگراف هایی که از
صۀۀۀ حت و کیف یت باالتری از نظر فرم و همز مانی با
هایتوگراف بارش برخوردار هستند انتخا و جداسازی آ
1
پایۀ هیدروگراف مورد نظر با ا ستفاده از نرم افزار WHAT
انجام گردید.
به منظور برآورد سۀۀرعت جریان واقعۀ مورد نظر جهت
اسۀۀتفاده در مدل ،آمار مربوط به سۀۀطح مقطع پر رودخانه
در حالت سیال محا سبه گردیده و س ب با ا ستفاده از
معادلۀ ( )4سرعت جریان تعیین شد.
()4

Q=A.V

 :Aمسۀۀاحت حوزۀ آبخیز ( :Q ،)m2دبی (:V ،)m3/sec
سرعت ()m/sec
برای هر رگ بار ،دبی و ز مان تا اوی ه یدروگراف از
معادالت ( )5و ( )6که توسط  Rudriguez-Iturbeدر سال
 1979ارائه شده است ،بدست میآید.
()5
()6

VRl0.43qp=1.31/LΩ
Rl-0.38)0.55Rb/Ra(/ Vtp=0.44LΩ

 :qpدبی اوی هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی
( :LΩ ،)hr-1طول بزرگترین رتبۀ آبراهه ( :Rl ، )Kmن سبت
طول :V ،سرعت متوسط جریان در اوی ( :tp ،)m/sزمان تا
اوی ( :Rb ،)hrنسبت انشعا و  :Raنسبت مساحت.
به منظور م حاسۀۀۀبۀ دبی اوی هیدروگراف خروجی از
معادالت ( )7و ( )8استفاده میگردد.

()2

Rl=Lw-1/Lw

()7

)Qp/Qe=tr*qp(1-(tr*qp)/4

()3

Ra=Aw/Aw-1

()8

Qe=ir*A

سۀۀ ب هیدروگراف مربوط به آمار ثبت شۀۀده از وقایع
منفرد سیال  ،در ایستگاه هیدرومتری رودک در نرم افزار

3

 :Qpدبی اوی ه یدروگراف خروجی ( :tr ،)m /sمدت
زمان بارش موثر( :ir ،)hشدت بارش ( :A،)Cm/hrمساحت
حوضه ()Km
Web-based Hydrograph Analysis Tool

1
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همچنین  Rudriguez-Iturbeدر سۀۀۀال ،1981معادلۀ
( )9را برای به دسۀۀۀت آوردن ز مان تا اوی ه یدروگراف
خروجی ارائه نموده است.
()9

Tp=tp+0.75tr

 :Tpزمان تا اوی هیدروگراف خروجی (.)hr
م طاب نظر  Handersonدر سۀۀۀۀال  ،1963چ نان چه
مقادیر دبی و زمان اوی هیدروگراف واحد بهدرستی تعیین
گردند ،یک تقریب مثلثی برای آن رضۀۀۀایت بخش بوده و
شۀۀۀکل دقی آن اهم یت چندانی ندارد .بر این اسۀۀۀاس
میتوان معادلۀ ( )10را برای محاسۀۀبۀ زمان پایه سۀۀیال
استفاده کرد.
()10

qp*tb=2

 :Tbزمان تا اوی هیدروگراف خروجی (.)hr

 .3نتایج
همانطور که اشۀۀۀکال  2و  3نشۀۀۀان میدهد نتایج
بهدسۀۀۀۀت آ مده از رت بهب ندی آبرا هه ها در دو مق یاس
 1:25000و  1:50000نشۀۀۀان داد که حوزۀ آبخیز مورد
تحقی در مق یاس  1:25000دارای آبراهه با رتب هۀ  8و
در مقیاس  1:50000دارای آبراهه با رتبۀ  6می باشۀۀۀد.
مقادیر حاصۀۀۀل از مطالعۀ پارامترهای ژئومورفولوژیک این
حوضۀۀۀه در دو مق یاس مذکور نیز ،در جداول  1و  2به
ترتیب آمده اسۀۀت .با توجه به این جداول معلوم میشۀۀود
که علیرغم تغییرات شۀۀۀدیدی که در حرکت از مقیاس
کوچکتر ( )1:50000به مقیاس بزرگتر ( )1:25000وجود
دارد ولی پارامترهای هورتونی محاسۀۀۀبه شۀۀۀده تغییرات
بسۀۀۀیۀۀار انۀۀدکی را در دو مقیۀۀاس مختلف از خود بروز
میدهند.

شکل  .2رتبهبندی شبکۀ هیدروگرافی حوزۀ آبخیز جاجرود در مقیاس 1:25000
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شکل  .3رتبهبندی شبکۀ هیدروگرافی حوزۀ آبخیز جاجرود در مقیاس 1:50000

جدول  .1پارامترهای ژئومورفولوژیک شبکۀ هیدروگرافی در مقیاس 1:25000

شۀۀکل  4هیدروگراف واقعۀ سۀۀیال انتخابی مربوط به
تاریخ  1383/1/16بهدسۀۀۀت آمده از آمار ثبت شۀۀۀده در
ایسۀۀۀتگاه هیدرومتری رودک واقع در نقطۀ خروجی حوزۀ
آبخیز مورد تحقی را در م قایسۀۀۀۀه با ه یدروگراف های
بهدسۀۀت آمده از مدل  GIUHبا دو مقیاس مختلف نشۀۀان

میدهد.
همانطورکه از این شۀۀۀکل برمیآید هیدروگراف های
حاصۀۀۀل از دو مقیاس  1:25000و  1:50000از نظر دبی
اوی ( ،)Qpزمان تا اوی ( )Tpو زمان پایۀ سیال ( )Tbبسیار
به یکدیگر نزدیک هستند.

969

تحلیل چند مقیاسۀ مدل هیدروگراف واحد لحظهای...
جدول  .2پارامترهای ژئومورفولوژیک شبکۀ هیدروگرافی در مقیاس 1:50000

هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی با مقیاس 1:25000
هیدروگراف واحد لحظهای ژئومورفولوژی با مقیاس 1:50000
هیدروگراف مشاهدهای

Series1,
Series3, 2.13,
2.22,
139.42
138.16

Series2,
Series2,0.65,
0.75,89.46
87.72
Series2, 0.77, 67.43
Series2, 0.78, 58.44
Series2,
0.63,
51.65
Series2,
0.80,
49.45
Series2,
0.82,
41.36
Series2, 0.62, 40.34
Series2,
0.83,
33.27
0.85,
32.98
Series2,
0.53,
32.29
Series2,
0.87,
31.59
Series2,
0.55,
30.7
0.88,
30.3
Series2,
0.90,
29.31
Series2,
0.60,
29.13
Series2,
0.57,
0.58,
29.01
29.02
0.92,
28.32
Series2,
0.93,
25.33
Series2,
0.95,
22.34
Series2,
0.97,
18.75
Series2,
0.52,
17.98
Series2,
0.98,
15.16
Series2,
1.00,
Series2, 1.02, 12.57
9.98
Series2,
1.03,
4.99
Series2,
0.50,
3.57
2.66
Series2,
0.47,
1.75
Series2,
0.43,
0.45,
1.74
0.10,
0.53
Series2,
0.08,
0.52
Series2,
0.15,
0.46
Series2,
0.12,
0.13,
0.44
0.45
0.07,
0.31
0.17,
0.17
Series3,
Series2,
Series2,
Series1,
Series2,
Series2,
Series2,
Series2,
Series2,
Series2,
Series2,
Series2,
0,
0.02,
0.03,
0.05,
0,
0.18,
0.20,
00.22,
0.23,
0.25,
00.27,
0.28,
0.30,
0.32,
0.33,
Series2,
0.35,
0.37,
Series2,
0.38,
0.40,
Series2,
0.42,
Series2,
00.48,
Series2,
0Series2,
Series2,
000000001.73
1.05,
1.07,
1.08,
1.10,
1.12,
1.13,
1.15,
1.17,
1.18,
1.20,
1.22,
1.23,
1.25,
0000000

Series1, 5.9274,
Series3,
5.6871, 0

دبی  -متر مکعب بر ثانیه

Series2, 0.67,
Series2, 0.68,
128.17
Series2,
0.70,
122.88
Series2,
0.72,
117.59
0.73, 113.3
108.01

زمان (ساعت)
شکل  .4هیدروگراف واقعۀ سیالب (1383/1/16ثبت شده در ایستگاه هیدرومتری رودک

 .4بحث و نتیجهگیری
از آن جا که ه یدروگراف وا حد لح ظهای ژئومورفولوژی
در واقع واکنش هیدرولوژیکی حوضۀۀه نسۀۀبت به سۀۀاختار
ژئومورفولوژی و پارامتر دینامیکی سرعت جریان است ،لذا
انتظار میرود مطاب با نظر وود مبنی بر اینکه ،هر گاه از
مق یاس های کارتوگراف یک مختلف در تقسۀۀۀیمب ندی زیر

حوضۀۀۀهها اسۀۀۀتفاده شۀۀۀود ،خروجیهای کامالً متفاوت و
جدیدی از مدلهای هیدرولوژیکی م شاهده شود ] .[22با
تغییر مق یاس کارتوگراف یک داده های ورودی به مدل
 ،GIUHدقت نتایج حاصۀۀۀل از مدل نیز افزایش یا کاهش
یابد .ولی در تحقی حا ضر م شاهده می شود که علیرغم
نظر وی ،با تغییر مقیاس ،خروجی های حاصۀۀۀل از مدل
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تغییرات بسیار اندکی را از خود بروز میدهند.
مطاب نتایج بهدسۀۀۀت آمده از این تحقی آشۀۀۀکارا
میتوان گفت در پا سخ به سواالت مطرح شده توسط کوآ
و لم ،راجع به چگونگی تعیین مقیاس یا دقت مطالعه برای
به ت صویر ک شیدن منا سب یک پدیدۀ جغرافیایی ،در مورد
مدل  GIUHباید گفت ،علیرغم آنکه تصور میشد مقیاس

مطابقت دارد .از طرفی مطاب با نظر این محق مبتنی بر
ت حت تأثیر قرار گرفتن برخی از مدل های وابسۀۀۀ ته به
مق یاس بر اثر تغییر مق یاس باید گ فت مدل ه یدروگراف
واحد لحظهای ژئومورفولوژی فارغ از مقیاس بوده و در دو
مقیۀۀاس مورد تحقی ( 1:25000و  )1:50000رفتۀۀار
یکسانی را ازخود بروز داده است ].[3

بزرگتر ن تایج دقی تر (نزدیکتر به واقع یت) را به دن بال
داشۀۀته باشۀۀد ولی اینگونه نبوده و نتایج بدسۀۀت آمده از
مقیاس کوچکتر قابل تعمیم به مقیاس بزرگتر و بالعکب

1

همچنین م طاب با نظر غ یاثی ،وود و جین چا نا
مدل هیدروگراف لحظهای ژئومورفولوژی از نظر محاسۀۀۀبۀ
دبی اوی نسۀۀبت به دادههای مشۀۀاهدهای از دقت مناسۀۀبی

می باشۀۀۀد ] .[6بر این اسۀۀۀاس میتوان اعالم کرد که
اسۀۀۀتخرای پارامترهای مورد اسۀۀۀتفاده در مدل  GIUHاز
نقشههای  1:50000با وجود دقت کمتر و حذف بخشی از
جزئ یات واقع یت های زمینی ت فاوت بسۀۀۀ یار ا ندکی با

برخوردار اسۀۀت ولی در محاسۀۀبۀ زمان پایه و زمان تا اوی،
دقت الزم را دارا نمیباشد.
پب بۀۀا در نظر گرفتن آنکۀۀه مۀۀدل  ،GIUHبرای
حوضۀۀههای فاقد آمار مناسۀۀب بوده و با تعداد اندکی آمار

پارامترهای بهدسۀۀت آمده از نقشۀۀههای  1:25000دارد .از
آنجا که یک شۀۀیت نقشۀۀۀ  1:50000برابر با چهار شۀۀیت
نقشۀۀۀۀ  1:25000بوده و به تبع آن هزینه و وقت کمتری
برای ا ستخرای نتایج از این نق شهها الزم ا ست باید اذعان
داشۀۀۀت با در نظر گرفتن نتایج مدل از نظر دقت ،هزینه و
وقت مورد نیاز برای اجرای مدل ،نقشۀۀههای  1:50000در
اجرای مدل مذکور ارجحیت دارند.
این نظریه مطاب با نظر بیان که معتقد اسۀۀۀت همواره
حرکت به سمت نق شههای با مقیاس کوچکتر (در تحلیل
تودۀ زیسۀۀتی و ارتباط دهی آن با ارتفاع) که بسۀۀیاری از
ال
اطالعاتش حذف شۀۀدهاند ،سۀۀودمندی کمتری ندارد کام ً

زمینی میتواند پا سخ هیدرولوژیکی حو ضه را شبیه سازی
ن ما ید ،میتوان گ فت بهتر اسۀۀۀت در اجرای این مدل از
مقیاس کوچکتر اسۀۀتفاده کرده و نتایج نزدیک به واقعیت
نیز دریافت کرد.
رسۀۀۀالت اصۀۀۀلی این مقاله مقایسۀۀۀۀ مدل  GIUHبا
دادههای م شاهدهای و چگونگی کارایی آن در این حو ضه
مشۀۀخص نیسۀۀت ،بلکه هدف آن اسۀۀت که با تحلیل چند
مقیاسۀۀۀۀ این مدل در دو مقیاس  1:25000و 1:50000
مقیاس بهینه در اجرای این مدل تعیین گشته و به منظور
تحقیقات آتی مد نظر قرار گیرد.
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