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 چکیده
 

باشد که در غرب حوضه رودخانه سیمینه های آبریز منتهی به دریاچه ارومیه میاز حوضه سد مهاباد یکی

رود و شرق رودخانه زاب کوچک قرار گرفته که دارای وضعیت کوهستانی و پرشیب است. هدف این 

و سپس  HEC-HMSو مدل  HEC-GEOHMSافزار رواناب با استفاده از نرم-پژوهش ساخت مدل بارش

ایگاه های بارشی در برآورد رواناب بر روی حوضه رودخانه مهابادچای بعنوان جایگزین داده بررسی دقت پ

توانایی باالیی در شبیه سازی  HEC-HMSهای مشاهداتی بود. در این پژوهش مشخص شد که مدل 

 دارد. سیالب در حوضه سد مهاباد

-NCEPاری توانایی بیشتری از پایگاه توان نتیجه گرفت که پایگاه ملی اسفز با توجه به نتایج حاصل می  

CFSR توان نتیجه گرفت که هر سه پایگاه مشاهداتی، اسفزاری و  دارد. به صورت کلی میNCEP-

CFSR .توانایی شبیه سازی رواناب را دارند 

 

 ، سیالبHEC-HMSمهاباد، کردستان، دریاچه ارومیه، ها:  کلید واژه
 

   

 مقدمه
 

بخصوص  یمیاقل قیدق یاستفاده از داده ها ،یکیدرولوژیه یها یل سازو بخصوص مد یدرولوژیدر ه

در حال  یباشد. در کشورها یم یساز هیشب کی یبخش ها نیرواناب از مهمتر یساز هیاطالعات بارش در شب

اندازه  قیدق یابه مناطق دور افتاده، عدم وجود دستگاه ه یعدم دسترس اد،یز یها نهیهز لیتوسعه به دل

 یمیاقل قیبه اطالعات دق یهمواره دسترس یمیبرداشت اطالعات اقل یبرا کسانیش و عدم سازوکار بار یریگ

اند که به  افتهیدر جهان توسعه  یمیاقل یها گاهیاز پا یادیتعداد ز ریچند سال اخ دربا مشکل مواجه است. 

 یتفاده از اطالعات مشاهداتها با اس گاهیپا نیشده معروف شده اند. ا یواکاو ایشده  لیبازتحل یها گاهیپا

در سرتاسر  یمیاقل تاز اطالعا یتوانسته اند شبکه ا یمیاقل یمدل ها نیو همچن یماهواره ا ریتصاو ،یمیاقل

 یمیاقل یها یگاهپا ینبا استفاده از ا یدرولوژیکیاز مطالعات ه یاریدر حال حاضر بس جهان توسعه دهند.
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شده اند.  یآماده بهره بردار یکنزد یارو با فواصل بس ینم نقاط کره زمتما یها برا یگاهپا ین. ایردپذ یصورت م

و  یدیتششع خورش یشینه،و ب ینهکم یبارش، دما یقدق یها یها داشتن خروج یگاهپا ینا یژگیو ینمهمتر

 مختلف هستند. یزمان یسرعت باد در گام ها

 یمل یگاهپا یزن یراند، در کشور اان یافتهتوسعه  یالملل ینها در سطح ب یگاهپا ینکه ا ینب ینا در

شده در دانشگاه اصفهان توسعه  یلبازتحل یمیاقل یگاهپا یناست. ا یافتهتوسعه  یرانکشور ا یبرا یاسفزار

 4000از  یشه با استفاده از اطالعات بیگاپا ینپژوهشگران قرار گرفته است. ا یاردر اخت یگانو به صورت را یافته

به طور  یدرولوژیکیه یها یساز یهتا کنون در شب یگاهپا ینکرده است. ا یداسعه پتو یراندر کشور ا یستگاها

 .قرار نگرفته است یابیکامل مورد ارز

 پژوهش و ضرورت انجام آن یاصل هدف

در  یبارش یها یستگاها یو اطالعات یآمار یبه مطالعات صورت گرفته، مشخص شد که خالها باتوجه

دارد که با  یپژوهش سع ینشود. ا یپژوهشگران م یبرا یادیمشکالت ز یجادهمواره باعث ا یرانکشور ا

 یناز ا یمیاقل اطالعاتبرسد که در مناطق فاقد  یجهنت ینبه ا یمیاقل یجهان یها یگاهدقت پا یسهاستفاده و مقا

  ها استفاده گردد. یگاهپا

 پژوهش یاتفرض

 از خود نشان دهند. ییاب دقت باالروان یساز یهتوانند در شب یمختلف م یمیاقل  یها یگاهپا -1

 داشته باشند. یبا اطالعات مشاهدات ییباال یتوانند همبستگ یمختلف م یمیاقل یها یگاهپا -2

 یقاهداف تحق یا هدف

-HECرواناب  -مختلف در مدل بارش یمیاقل های یگاهپا یها دقت و عملکرد مجموعه داده بررسی

HMS یردر نظر گرفتن موارد زبا  یمشاهدات یها با داده یسهو مقا: 

 مختلف در برآورد بارش چقدر است؟ یمیاقل  یها یگاهدقت پا -1

 باشد؟ یرواناب چقدر م یساز یهمختلف در شب یمیاقل یها یگاهدقت پا -2

 وجود دارد؟ یمشاهدات یداده ها با داده ها ینا یگزینیامکان جا یاآ -3

 یقتحق یشینهپ

و  ECMWF ،CNA یرا با سه بانک اطالعات یبارش عدد هایبینییشپ یابیارز( 2018رن و همکاران )

UKMO یعدد ییآب و هوا هایبینییشانجام دادند. آنها پ ینبارش در دو حوضه از چ بینییشپ یبرا 

NNPs ودمندس یاربس یالبرودخانه و هشدار س یانجر بینییششامل پ یدرولوژیکیه یمدلساز یرا برا 

 یانخطوط جر ینیب یشدر دقت پ یریاثر چشمگ یعدد هایبینییشدر پ هاطعیتق. ازآنجا که عدمیافتند

 یانخط جر ینانقابل اطم هایبینییشبه پ یابیدست یبرا یعدد ییآب و هوا بینییشدقت پ یدارند، بررس

 ECMWF ،UKMO یاطالعات نکبارش سه با بینییشپ هایمنظور مهارت یناست و به هم یتحائز اهم یاربس
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 یدروگرافی،ه هایینهدر زم یمتفاوت یاتبا خصوص یندر چ Jiuzhaiaouو  Luxianدر دو حوضه  CMAو 

مدل با  های بینی یشپ یسهبا مقا یابیارز ینقرار دادند. ا یرا مورد بررس یرهو غ ییآب و هوا یدرولوژیکیه

تا   2011 یها طول سال )ماه مه تا اکتبر( در یالبیس لفصو یدر ط ینیزم سنجیباران هاییجگ گیریاندازه

-Nash ییکارآ ی،همبستگ یبضر ی،پراکندگ یساستفاده شده، ماتر یابیانجام شد. چهار روش ارز 2013

Sutcliffe از آن بود که  یحاک یجاست. نتا یشهر یانگینمربع م یو خطاECMWF در  وریبهره یشتریناز ب

به  CMAو  UKMOها برخوردار بود. پس از آن  کبان یهبارش در دو حوضه موردمطالعه، نسبت به بق بینییشپ

با  یمدلساز یتمطلوب یزانآنها نشان داد که م یجنتا ینقرار گرفتند. همچن یتدر مراتب دوم و سوم کفا یبترت

. آنها است یبهتر یجاز نتا یحوضه حاک یکنبوده و در  یکساندر دو حوضه متفاوت،  یاطالعات هایبانک ینا

 یرا در مدلساز یعدد ییآب و هوا بینییشپ هایاستفاده از داده نشاپژوهش یجانت یدر انتها ینهمچن

دلی  توسط یدر پژوهش دانستند. یتوانمند و کاربرد یاربس یبارش ابزار ینیب یشو بخصوص در پ یدرولوژیکیه

طق مختلف در منا یها با شبکه مشاهدات آن یسهو مقا NCEP CFSR یها داده ی، با بررس (2014و سرینیوانان)

 یجهنت ینداشتند، به ا یها تراکم کم آن یمشاهدات یکه شبکه جمع آور یلرود ن یزدر حوضه آبر یعیو وس

 یق( در تحق2016و همکاران )  آئربچرا  یجهنت ین. همنداردها وجود  داده ینا ینب یریکه تفاوت چشمگ یدندرس

و  آلمیدا که توسط یگرد یدر پژوهش به دست آوردند. NCEP CFSR یگاهپا یبرا یکودر پورتور یگرید

 ها، یگاهپا یناستفاده از ا ینهگز ینانجام شد، مشخص شد که بهتر یلدر برز ی(  در حوضه ا2015همکاران )

( در 2016و همکاران )  مانتریو است. یو مشاهدات NCEP CFSR یگاهو همزمان از پا یبیاستفاده به صورت ترک

 یمشاهدات یها با داده NCEP SFSRو  ERAمحصوالت  یبو ترک یسهمقابه  یلدر برز یا حوضه یساز یهشب

را بهبود  یساز یهدقت شب یتوانست به خوب یگاهسه پا ینا یبترک یجهآنها نشان داد که نت یجپرداختند. نتا

ثبت شده  یاز اطالعات مشاهدات NCEP CFSRو  CRU یمیاقل یها یگاهو ساخت پا یکرهبندیدر پ بخشد.

اطالعات ثبت شده توسط  ینبارش، دما، رطوبت، سرعت باد و همچن یداده ها یرنظ ینلف کره زمدر نقاط مخت

. در شود یم استفاده ها یانوسسطح اق یدما یرنظ یانوسیاق یدما و رطوبت و پارامترها یرسنجش از راه دور نظ

 یمیاقل یها داده یدقدام به تولا یا ماهواره یربا استفاده از تصاو PERSIANN یرنظ ها یگاهپا یناز ا یگرد یبرخ

 شوند. یم یکنترل و اعتبارسنج ها یخروج ی،مشاهدات یها کنند و با استفاده از داده یم

در  یبارش یها یستگاها یو اطالعات یآمار یباتوجه به مطالعات صورت گرفته، مشخص شد که خالها

دارد که با  یپژوهش سع ینشود. ا یپژوهشگران م یبرا یادیمشکالت ز یجادهمواره باعث ا یرانکشور ا

 یناز ا یمیاقل اطالعاتبرسد که در مناطق فاقد  یجهنت ینبه ا یمیاقل یجهان یها یگاهدقت پا یسهاستفاده و مقا

 ها استفاده گردد. یگاهپا
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 ها مواد و روش

 

 هاای  یگااه پاو  HEC-HMSمنطقه مورد مطالعه، اساس عملکرد مدل  یبخش از پژوهش به بررس یندر ا

ماورد اساتفاده در پاژوهش     یرواباط آماار   یاز بخش ن ینا یمورد استفاده پرداخته خواهد شد. در انتها یبارش

 خواهند شد.   یبررس

 

 منطقه مورد مطالعه

 یاه اروم یاچاه محدوده در ایماهواره یرآن به همراه تصو یعموم یترودخانه مهاباد که موقع یزحوضه آبر

واقاع   یغربا  یجاان در استان آذربا یهاروم یاچهدر یداده شده است. در قسمت جنوب نشان 2و شکل  1  در شکل

 یلشاخه کوچک به نام دهبکار تشاک   یکو کوتر و  یطاسب یها به نام یرودخانه از دو شاخه اصل ینشده است. ا

 یاصال رودخاناه   یرودخانه مهاباد، سد مهاباد بار رو  یلو تشک یکدیگرسه شاخه به  یوستنشده است. پس از پ

شهر مهابااد   یرودخانه مهاباد بوده و در جنوب غرب یها سرشاخه یانجر یقرارگرفته است که کنترل کننده اصل

را کاه   یرکشات ز یاراضا  و یافتاه  یاان در دشت مهابااد جر  مسیر ینواقع شده است. رودخانه پس از عبور از ا

و پاس از   یافتاه  یاان جر یو شمال غرب . سپس در امتداد شمالنمایدیمشروب م باشد،یهکتار م 20000حداکثر 

در حوضاه   ی.  مناابع آب ساطح  شاود یم یهاروم چهایدر یجنوب هایباتالق وارد خانهداش و قشالقعبور از قره

 (.یرو)گزارشات وزارت ن باشدیم یطاسکوتر و ب یشامل در رودخانه اصل یمورد بررس
 

 

 
 (روی)گزارشات وزارت نیاچه ارومیه موقعیت عمومی حوضه مهاباد در حوضه آبریز در -1شکل 
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ها عالوه بر بارش های فرعی بوده و تامین آب این شاخههای کوتر و بیطاس نیز هریک از شاخهرودخانه  

باشد. منطقه مودر مطالعه های دائمی میباران، از ذوب برف کوهستانهای موجود در حوضه آبریز و وجود چشمه

ای و سیبری دارای آب و هوای ان و دریاچه ارومیه و تاثیر آب و هوای مدیترانهبه لحاظ نزدیکی به دریای مازندر

باشد. این منطقه به لحاظ اقلیمی در  های معتدل میهای سرد و تابستانمرطوب بوده که همواره دارای زمستان

 شود.خشک سرد و یا میانه محسوب میهای مختلف اقلیمی جزو مناطق نیمهبندیطبقه

 

 
 

 (روی)گزارشات وزارت نوضعیت شماتیکی رودخانه های حوضه مهابادچای و گدارچای  -2شکل 

 

 

 مدلسازی

-HECو مدل  HEC-GEOHMSافزار رواناب با استفاده از نرم-هدف این پژوهش ساخت مدل بارش

HMS  و سپس بررسی دقت پایگاه های بارشی در برآورد رواناب بر روی حوضه رودخانه مهابادچای بعنوان

 باشد.  ایگزین داده های مشاهداتی میج
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HEC-GeoHMS 

 کیا اسات. در واقاع    GIS برناماه  از یمحدود یدر حوضه کاربرد نیمهندس یبرا یدرولوژیابزار ه کی

به شبکه رودخاناه   یابیدست یپژوهش برا نیاست که در ا Arcmap افزارنرم در استفاده یبرا افتهیبسته توسعه

 .است شده حوضه استفاده (DEM)یارتفاع یرقوم مدل از حوضه یهارحوضهیز میحوضه و ترس

HEC-HMS 
 یمهندس مرکز نیمهندس یبرا کایآمر ارتش سپاه توسط که است یکیدرولوژیه یمدلساز افزارنرم کی

 یاجرا قابل و شدهشناخته کیدرولوژیه یهاروش از یاریبس شامل افزارنرم نیا. است شده هیته یدرولوژیه

 .است رودخانه یهاحوضه دررواناب -بارش روند یسازهیشب در استفاده یبرا آسان

 

 مورد استفاده  هایداده

 یدادرو 4 ی،بازه زمان یندر ا یالبیس یعمتناظر با وقا یمشاهدات های یدروگرافه یو بررس یلاز تحل پس

 ینا ینکه از ب یردرارگق-مورد استفاده  HEC-HMSدر مدل  سازییهمطالعه و شب یانتخاب شد تا برا 4شامل 

 یدادرو 2و اطالعات  واسنجی یبرا 1/9/1387و  10/7/1387 هاییخدر تار یببه ترت یدادرو 2ها،  یالبس

 .شددرنظرگرفته سنجیصحت یبرا 20/12/1392و  1/10/1391 هاییخدر تار یببه ترت یالبیس

 

 Arcmap افزارنرم از استفاده

سپس  یحوضه مطالعات DEM نقشه .شدهیمنطقه ته DEM ای یعارتفا یبخش نقشه مدل رقوم نیا در

 مرحله نیا در. گرفتقرار دازشرپ مورد،  GIS از Arcmapدر برنامه  HEC-GeoHMSبا استفاده از اکستنشن 

 متوسط بیش: شامل رحوضهیهرز یتوپوگراف اتیخصوص و شدهمیتقس رحوضهیز یسر کی به یکل حوضه

 آبراهه نیبلندتر طول رحوضه،یهرز ثقل مرکز رحوضه،یز هر آبراهه بیش رحوضه،یز هر آبراهه طول رحوضه،یز

 خطوط شبکه یکل کیشمات سپس و آمدبدست یخروج تا رحوضهیز هر ثقل مرکز فاصله و رحوضهیز هر در

 .شدساخته HEC-HMS افزارنرم یالزم برا یورود لیفا و شده میترس  اتصاالت و آبراهه

 



 

7 

 
 (DEMمنطقه ) یارتفاع ینقشه مدل رقوم -5شکل 

 

 و خروجی حوضهها  رحوضهینقشه آبراهه ها، ز -6شکل
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 HEC-HMS افزار استفاده از نرم

 یستگاها 2 یرحوضه،ز 15 یمدل دارا این. شد¬رواناب استفاده-بارش یساز یهشب یمدل برا یناز ا

 افزار،¬نرم ینبه ا یورود های¬بارش است. داده یستگاها 6و  یطاسکوتر و ب یاب در روستاهاروان یمشاهدات

اطالعات ماهواره  بانکبارش سه ساعته استخراج شده از  یزمان ی، سر Arcmap افزار¬شده در نرم تهیه مدل

شده شامل  یههمختلف مدل ت هایبخشذکرشده  هستند.  یستگاهدر دو ا یساعت یمشاهدات یدروگرافو ه یا

 و مشخصات کنترل است. یمدل حوضه، مدل هواشناس یسه بخش کل

: از عبارتند مدل در شده استفاده یکیدرولیه المان دو. گرفتصورت HEC-HMSمدل در  یبندحوضه

از بارش و  یروند انتقال رواناب ناش نیتلفات و همچن زانیمحاسبه م یبرا رحوضهیز المان. انشعاب و رحوضهیز

 انیجر یهادروگرافیه سهیمقا یبرا خصوصا که یمشاهدات انیجر یهااعمال داده ین انشعاب براالما

 دو محل به مدل نیا در مهم انشعاب دو .شودیماستفاده شده یسازهیشب انیجر یهادروگرافیه با یمشاهدات

 ارشب یساعت اطالعات هدربردارند که است افتهیاختصاص یسازیهشب نیا در موجود بارش یمشاهدات ستگاهیا

تلفات مورد  زانیمحاسبه م یبرا SCSموجود روش  یکیدرولیه یهاروش نی. در بهستند نقطه دو نیا در

 از ادامه در سپس و طاسیب و کوتر یمشاهدات یهاستگاهیا تارواناب -بارش انتقال یبرا. قرارگرفتاستفاده 

و برای روندیابی از روش   دریاز روش اشنا شود،یم سد به یمنته که حوضه یخروج تا هاستگاهیا نیا محل

 ماسکینگام استفاده شد.

 

 پایگاه های بارشی

 پایگاه ملی اسفزاری

ی نخست این پایگاه داده به کمک  است. نسخه اسفزاری توسط دانشگاه اصفهان ایجاد شده یپایگاه داده مل

 21/3/1961قلیمی و باران سنجی در دوره زمانی (، اینوپتیک)س یدهمد یستگاها 1437ی  های بارش روزانه داده

یابی از روش زمین آماری کریجینگ استفاده  الف(. برای انجام درون 9است )شکل  فراهم شده 31/12/2004تا 

و  یکیلومتر بر روی ایران برآورد شده که حاصل آن ماتریسی زمان 15×15است. مقادیر بارش به ابعاد  شده

قرار دارند. عالوه  یمکان یها )روز( و ستون یزمان یها باشد که بر روی ردیف می 15992×7187در ابعاد  یمکان

ها موجود و در دسترس است.  دما و رطوبت نیز داده یرنظ یمیاقل یپارامترها ایربارش برای س یمیبر پارامتر اقل

(، اقلیمی و باران نوپتیکیهمدید )س یستگاها 4420ی  های روزانه ی داده ی دوم این پایگاه داده برپایه نسخه

بروز رسانی  لی او به همان روش بکارگرفته شده در نسخه 31/12/2018تا  1/1/2005ی زمانی سنجی برای بازه

ی نخست پایگاه داده اسفزاری  روز دیگر به نسخه 3287ب(. به بیانی دیگر مقادیر بارش  9است )شکل  شده

 یبررو یگاهپا ینا های یاخته 9بدست آمد. در شکل  19279×7187اضافه شد و در نهایت ماتریسی با بزرگی 

 (.1397و همکاران  ینیاست )ع گستره مورد مطالعه نشان داده شده
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ی نخست  (، اقلیمی و باران سنجی بر روی ایران در نسخهکینوپتیهمدید )س یها ستگاهیها و ا موقعیت مکانی یاخته -9شکل 

 (1397)عینی و همکاران  ی دوم)ب( ی اسفزاری )الف( و نسخه دادهپایگاه 

 

 NCEP CFSRشده  یواکاو یمیاقل یگاهپا

اطالعاتی نظیر کاربری اراضی، نوع خاک، داده  HEC-HMSبه منظور مدل سازی با استفاده نرم افزار 

ست. پس از ساخت مدل های ساعتی بارش، توپوگرافی حوضه آبریز و ایستگاه های هیدرومتری مورد نیاز ا

هیدرولوژیکی مدل با استفاده از پارامترهایی نظیر نفوذ، ضریب رواناب و سایر پارامترهای حساس مورد 

واسنجی و اعتبار سنجی قرار می گیرد. در این مراحل خروجی های مدل بایستی با استفاده از داده های 

( و R2شاخص های آماری نظیر ضریب تعیین ) مشاهداتی مقایسه شوند. خروجی های مدل ها با استفاده از

Nash-Sutcliff   مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت. این مقایسات بین رواناب شبیه سازی شده و

گیرند. این  مشاهداتی انجام خواهد پذیرفت. این ضرایب به طور گسترده در مطالعات مورد ارزیابی قرار می

 ده قرار می گیرند که برای سنجش دو سیگنال به کار می روند.شاخص ها به این دلیل مورد استفا

 

 












n

i i

n

i ii

OO

OP
NS

1

2

1

2

1

                                                                                                       
 

 



 

10 

نیز میانگین  Oباشند، مقادیر متناظر مشاهده شده و پیش بینی شده می Piو  Oiتعداد مشاهدات،  nکه 

ارائه   NSباشد. تاکنون هیچ معیار خاصی در مورد مقادیر مناسب برای یاضی مقادیر مشاهده شده میر

بزرگتر باشد. مقدار   5/0از  NS( پیشنهاد نمودند که مقادیر 2007و همکاران ) Moariasiنگردیده است. اما 

R2 ین مقادیر مشاهده شده و پیش دهد که خط رگرسیون بمتغیر است و نشان می 1نهایت تا نیز از منفی بی

 ( هماهنگی دارد.1:1)خط با شیب  1بینی شده تا چه مقدار به خط رگرسیون با شیب 
 

   

  نتایج و بحث
 

سیالب رخ داده  2(. برای 10پس توسعه مدل هیدرولوژیکی شکل نهایی حوضه آبریز بدست آمد )شکل 

 ورد اعتبارسنجی قرار گرفت.سیالب دیگر مدل م 2در منطقه مدل واسنجی شد و برای 

 

 
 HEC-HMSزیرحوضه بندی حوضه سد مهاباد در داخل مدل  -10شکل 

 مدل به یورود بعنوان دیبا پارامترها نیا مقدار و ردیگیرا دربرم ییپارامترها HEC-HMSدر  یروش هر

 شروع هیاول یارامترهاپ نیتخم از یسازنهیبه. شودحاصل شده یسازهیشب رواناب یهادروگرافیه تا شود وارد

 کیتا حد امکان نزد یمشاهدات انیشده به خطوط جر یسازهیشب جاینت تا کندیم لیتعد را هاآن و شودیم

ها عبارتند از پارامترهای بکار رفته در این مرحله از تحقیق حاضر برای تلفات و انتقال در زیرحوضه شود.

CN)شماره منحنی
1
ارائه شده است و ضریب  1ها در جدول  ساعت که نتایج آن بر حسب 2و تاخیر استاندارد (

                                                   
1
 Curve Number 
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که  Xو  K(HR)ها ضرایب ماسکینگام درنظرگرفته شده است و برای روندیابی در آبراهه 5/0که برابر   3اوج

 قابل مشاهده است. 2نتایج آنها در جدول 
 ها مقادیر بهینه پارامترهای موثر برای زیرحوضه -1جدول

 دوم رویداد رویداد اول 

CN 69 64 حوضه ایستگاه کوتر 

CN  70 63 حوضه ایستگاه بیطاس 

Standard Lag(HR) 5/5 3/4 ایستگاه کوتر 

Standard Lag(HR) 9/5 4/4 ایستگاه بیطاس 

 
 

 ها در مرحله واسنجی مقادیر بهینه پارامترهای موثر برای آبراهه -2جدول

شماره 

زیرشاخه در 

 مدل

10 20 40 60 90 110 130 

K 2/2 25/3 25/3 2./4 9/5 1/3 9/4 

X 19/0 29/0 18/0 24/0 29/0 29/0 7/0 

 

  (B Nazanin 10 pt, Bold)در فواصل مختلف منحنی های غلظت جریان – 1شکل 

 

  
 

برای دوره واسنجی ارائه شده است. در  14الی  11نمودار سیالب شبیه سازی شده و مشاهداتی در شکل 

 باشد. ه رنگ بیانگر داده مشاهداتی و خط آبی رنگ بیانگر خروجی مدل میشکل های زیر خط سیا

                                                                                                                                                          
2
 Standard Lag 

3
 Peaking Coefficient 
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 نمودار سیالب اول برای ایستگاه بیطاس - 11شکل 

 

 
  نمودار سیالب اول برای ایستگاه کوتر -12شکل 

 

مودار سیالب اول برای ایستگاه بیطاسن -13شکل   
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 نمودار سیالب اول برای ایستگاه کوتر  -14شکل 

 های خطا ج شاخصنتای

( دقت 3به منظور برآورد دقت شبیه سازی های سیالب، مدل با استفاده از شاخص های زیر )جدول 

  مدل را بسیار خوب ارزیابی کرده است.
 سازی سیالب های خطا در برآورد شبیه نتایج شاخص -3جدول

  1سیالب  2 سیالب

 ایستگاه کوتر بیطاس کوتر بیطاس

70/0 71/0 69/0 74/0 NSE 

77/0 75/0 77/0 69/0 R2 

 

، می توان نتیجه گرفت که مدل سازی از دقت باالیی 3با توجه به مقادیر نشان داده شده در جدول 

برای این دو شاخص، نشانگر شبیه سازی  0.6برخوردار بوده است. با توجه به مطالعات پیشین مقادیر باالتر از 

شود و  از پارامترهای کالیبره شده در مدل، متوسط گیری انجام میپس از انجام واسنجی مدل،  خوب می باشد.

 به عنوان مقادیر نهایی در مدل قرار داده می شود تا مرحله بعدی شبیه سازی یعنی اعتبارسنجی انجام بگیرد.
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 اعتبارسنجی مدل

 

الیی از خود نتایج شبیه سازی در این مرحله نیز نشان داد مدل به خوبی واسنجی شده است و دقت با

 نتایج شبیه سازی ها نشان داده شده است. 18الی  15نشان داده است. در شکل های 
 

 

 نمودار سیالب سوم برای ایستگاه بیطاس -15شکل 

 

 

 نمودار سیالب سوم برای ایستگاه کوتر -16شکل 
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 نمودار سیالب چهارم برای ایستگاه بیطاس -17شکل 

 

 

 
 ارم برای ایستگاه کوترنمودار سیالب چه -18شکل 

 نتایج آماره های مورد استفاده برای دوره اعتبار سنجی آمده است. 4در جدول 

 
 سازی سیالب های خطا در برآورد شبیه نتایج شاخص -4جدول

  3سیالب  4 سیالب

 ایستگاه کوتر بیطاس کوتر بیطاس

64/0 61/0 71/0 77/0 NSE 

67/0 69/0 71/0 66/0 R2 

 

 

این نتایج می توان اظهار داشت که مدل آماده اجرای سناریوهای مختلف و استفاده از پایگاه  با توجه به

 های بارشی جایگزین می باشد.
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 در شبیه سازی سیالب NCEP CFSRاستفاده از دو پایگاه بارشی اسفزاری و 

های  ین دادهپس از اتمام مراحل شبیه سازی با استفاده از داده های مشاهداتی، از داده های جایگز

( استفاده شد. هدف از انجام این کار بررسی دقت و Reanalysesمشاهداتی بارش یعنی بارش بازتحلیل شده )

برای انجام  باشد. قابلیت جایگزاری این داده ها بجای داده های مشاهداتی در نواحی فاقد داده مشاهداتی می

ی مشاهداتی استخراج گردید و سپس جایگزین داده های این کار از هر دو پایگاه بارش های متناطر با داده ها

نتایج استفاده از پایگاه  5مشاهداتی شد و بدون تغییر پارامترهای مدل، نتایج استخراج شد. در جدول 

آمده  NCEP CFSRنتایج استفاده از پایگاه  6اسفزاری شده بجای پایگاه مشاهداتی آمده است. در جدول 

 است.
 سازی با استفاده از پایگاه اسفزاری نتایج شبیه -5جدول

  1سیالب  2 سیالب  3 سیالب 4 سیالب 

 ایستگاه کوتر بیطاس کوتر بیطاس کوتر بیطاس کوتر بیطاس

69/0 66/0 71/0 59/0 60/0 69/0 67/0 66/0 NSE 

61/0 68/0 74/0 59/0 59/0 71/0 66/0 69/0 R2 

 
 

 NCEP-CFSRاه سازی با استفاده از پایگ نتایج شبیه  -6جدول

  1سیالب  2 سیالب  3 سیالب 4 سیالب 

 ایستگاه کوتر بیطاس کوتر بیطاس کوتر بیطاس کوتر بیطاس

61/0 56/0 49/0 41/0 70/0 66/0 57/0 59/0 NSE 

51/0 47/0 47/0 49/0 61/0 68/0 58/0 55/0 R2 

 

ملی اسفزاری توانایی بیشتری از  می توان نتیجه گرفت که پایگاه 6و  5با توجه به نتایج حاصل از جدول 

دارد. به صورت کلی میتوان نتیجه گرفت که هر سه پایگاه مشاهداتی، اسفزاری و  NCEP-CFSRپایگاه 

NCEP-CFSR  توانایی شبیه سازی رواناب را دارند. این نتیجه در پژوهش های پیشین نیز به اثبات رسیده

 بود.
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 نتیجه گیری
 

باشد که در غرب حوضه رودخانه ای آبریز منتهی به دریاچه ارومیه میهسد مهاباد یکی از حوضه

 سیمینه رود و شرق رودخانه زاب کوچک قرار گرفته که دارای وضعیت کوهستانی و پرشیب است.

و  HEC-HMSو مدل  HEC-GEOHMSافزار رواناب با استفاده از نرم-هدف این پژوهش ساخت مدل بارش

بارشی در برآورد رواناب بر روی حوضه رودخانه مهابادچای بعنوان جایگزین سپس بررسی دقت پایگاه های 

 داده های مشاهداتی بود.

توانایی باالیی در شبیه سازی سیالب در حوضه سد  HEC-HMSدر این پژوهش مشخص شد که مدل  

ازی از دقت باالیی ، می توان نتیجه گرفت که مدل س3مهاباد دارد. با توجه به مقادیر نشان داده شده در جدول 

برای این دو شاخص، نشانگر شبیه سازی  0.6برخوردار بوده است. با توجه به مطالعات پیشین مقادیر باالتر از 

می توان نتیجه گرفت که پایگاه ملی اسفزاری توانایی  6و  5با توجه به نتایج حاصل از جدول  خوب می باشد.

 دارد. NCEP-CFSRبیشتری از پایگاه 

 

توانایی  NCEP-CFSRت کلی میتوان نتیجه گرفت که هر سه پایگاه مشاهداتی، اسفزاری و به صور

 شبیه سازی رواناب را دارند. این نتیجه در پژوهش های پیشین نیز به اثبات رسیده بود.
 

   
 

 
 

   

 
 


