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 چكیده
آبخیز به دلیل های در بسیاری از حوزه ی جریان رودخانه اطالعات مهمی برای مدیریت منابع اب هستند اماهای دبداده

رو گیری دبی جریان را با محدودیت روبهها، اندازههای هیدرومتری و یا عدم وجود آمار اطالعاتی کامل دادهکمبود ایستگاه

سازی رواناب و دبی جریان اولین گام ضروری نموده است. از طرفی، مدلهای هیدرولوژیکی را کرده است و استفاده از مدل

سازی رفتار هیدرولوژیکی حوضه با هدف ارزیابی توان تولید آب در مدیریت منابع آب و از ابزارهای کارآمد برای شبیه

سازی در شبیه SIMHYDرواناب -رو، هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عملکرد نسبی مدل بارششود. از اینبرشمرده می

 2224-2229چنین، واسنجی مدل در دوره زمانی رواناب روزانه ایستگاه هیدرومتری آتشگاه واقع در استان اردبیل است. هم

انجام شد نتایج ارزیابی دقت مدل  2212-2211سنجی در دوره زمانی صورت خودکار با الگوریتم ژنتیک، و فرآیند صحتبه

و در  =NSE) 524/2 (های واسنجیدر دوره SIMHYD( نشان داد که مدل NSEساتکلیف )-ی نشبا استفاده از ضریب آمار

های جا که این مدل دارای ساختاری ساده و به ورودیبرخوردار است. از آن مناسبیاز دقت  =NSE) 232/2 (سنجیصحت

 شود.   و استفاده نههای مورد استفاده بهیها و پارامترتواند با تغییر الگوریتمکم نیاز دارد می

 

  SIMHYDواسنجی،  ،، مدل هیدرولوژیکیخطاآماره  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه -1
های هیدرولوژیکی دارد. در واقع تحلیل سازی موثر و دقیق فرآیندتعیین رواناب در مقیاس یک حوضه نیاز به شبیه

های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی و دیگر توسعه مدلهای منابع آب، مطالعات جریان و هیدرولوژیکی شاخص مهمی برای طرح

های هیدرومتری و یا عدم وجود آمار دلیل کمبود ایستگاهآبخیز بههای با این حال در بسیاری از حوزه[. 6]کاربردهاست

های ده از مدلها باعث افزایش استفارو کرده است. این محدودیتگیری دبی جریان را با محدودیت روبهاطالعاتی کامل، اندازه

های ها بسیاری از پیچیدگیهای آبخیز شده است. در این راستا، تحقیقات هیدرولوزیستهیدرولوژیکی برای مدیریت حوزه

بینی جریان رودخانه، ارزیابی های هیدرولوژیکی برای پیشدر واقع مدل [.1]سازی کرده است رواناب را ساده-های بارشفرآیند

چندین مدل هیدرولوژیکی از  [.9] های هیدرولوژیکی ضروری هستندیر تغییرات آب و هوایی در رشتهمنابع آب و تحلیل تاث

های هیدرولوزیکی را چه نمایش دقیقی از فرایندهای توزیعی اگراند. مدلهای توزیعی و مفهومی طراحی و ارائه شدهجمله مدل

سازی سازی بیش از حد، بهینههای فراوان و پارامتروجود تعداد متغیردلیل پیچیدگی ساختاری و این حال، بهدهند با ارائه می

 تر و های کمتر و پارامترهای مفهومی ساختاری سادههای ورودی زیادی نیاز دارند از سوی دیگر مدلها دشوار است و به دادهآن
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های آسان برای استفاده و حداقل با روشسازی رواناب ظرفیت باالی شبیه [.14]های ورودی کمی نیاز دارند تعداد داده

 [.12]تر نموده است رواناب رایج-سازی بارشهای توزیعی برای مدلهای مفهومی را نسبت به مدلنیاز به داده، استفاده از مدل

حوزه آبخیز های واقعی رواناب بتواند از عملکرد-ها است تا مدل بارشسازی مفهومی، شناسایی پارامترمدل نیاز رویکردپیش

گیری نیستند و به طور معمول از طریق واسنجی در برابر هیدروگراف مشاهده شده ها قابل اندازهتقلید کند. اغلب این پارامتر

ها تر، نیازه به دادهکه ساختاری سادهاز لحاظ این 1SIMHYDرواناب مفهومی -اخیرا، مدل بارش [.10]شوند تخمین زده می

های آبخیز استرالیا استفاده شده است، مورد سازی جریان در حوزهگسترده برای شبیهطوری آسان و بهتر، کاربردورودی کم

در شرایط  بندی مطالعات صورت گرفتهبر اساس جمع .[15,16,13,3,7,8]توجه محققان قرار گرفته است )برای نمونه، 

برای  SIMHYDدرولوژیکی موجود، بررسی کارایی مدل های هیمختلف داخل و خارج از کشور و با توجه به دامنه وسیع مدل

 SIMHYDرواناب -اهداف مختلف مدیریتی ضروری است. برهمین اساس، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل بارش

 برای تخمین دبی جریان در ایستگاه آتشگاه واقع در استان اردبیل، انجام شد.

 

 مواد و روش تحقیق -2
 طالعهمنطقه مورد م -2-1

های آبخیز سبالن است  که در جنوب غربی شهرستان اردبیل قرار دارد. این حوضه حوزهحوزه آبخیز آتشگاه، یکی از زیر

 34دقیقه تا  12درجه و  34دقیقه طول شرقی و  2درجه و  44دقیقه تا  52درجه و  44دارای مختصات جغرافیایی با موقعیت 

چنین، متر از سطح دریاست  هم 2429کیلومتر مربع با میانگین ارتفاع  5/42حت دقیقه عرض شمالی و به مسا 12درجه و 

ساله   52باشد و میانگین بارندگی در دوره بازگشت متر از سطح دریا می 1422و  3242ترتیب حداکثر و حداقل ارتفاع آن به

 .[5] متر استمیلی 14/54

 
 ههای مورد مطالعموقعیت منطقه و ایستگاه -(1شكل )

                                                 
1- Simplified Hydrology 
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 SIMHYDمدل کاربرد  -2-2

افزاری کتابخانه نرم ؛رواناب استفاده شده است برای مثال-های مختلفی در بخش هیدرولوژی با هدف تعیین بارشمدل

در استرالیا تهیه شده است. این  (CRCCH)2 افزاری توسط مرکز تحقیقات هیدرولوژی آبخیزنرم )RRL(1رواناب-بارش

برای   مدل یکپارچه مفهومی هاست. اینی از آنیک SIMHYDمدل رواناب است -یکپارچه بارش کتابخانه حاوی چندین مدل

 از بااستفاده که است کنترلقابل پارامتر مدل مذکور دارای تعدادی .است هیافت توسعه استرالیا در رواناب-تحلیل ارتباط بارش

در این پژوهش  [.17] کنندمی سازیشبیه را روزانه وانابر در مقیاس روزانه، (ETPپتانسیل ) تعرق-تبخیر و بارش هایداده

سال جهت واسنجی مدل از شش  استفاده شده است که 2211تا  2224برای ارزیابی کارایی مدل از هشت سال داده از سال 

از سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. پس جهت فرآیند صحت 2211تا  22212و سه سال از سال  2229تا  2224سال 

در  ژنتیک در این پژوهش کارایی الگوریتمها از قبیل مرتبط بودن، به درستی اجرا شد. پرداز دادهها، پیشآوری دادهجمع

 دبی سازیشبیه برای مدل دقت برای ارزیابی. مورد بررسی قرار گرفته است SIMHYDسازی پارامترهای واسنجی مدل بهینه

استفاده شد  همبستگی ( ضریبRMSE)4ریشه مجموع مربعات خطا  (،NSE)3یف ساتکل-های ارزیابی نشجریان از شاخص

 (.3 تا 1های )رابطه

(1) 
 

(2) 

 

 
 

(3) 
 

 

: 0Q شده، سازیشبیه هایداده میانگین: sQ ام،i زمانی گام در( مترمکعب برثانیه) مشاهداتی جریان دبی: siQکه در آن، 

 ای است.مشاهده مقادیر تعداد: N و هاوجا تعداد: nمشاهداتی،  هایداده میانگین

 

 نتایج و بحث -3
های سنجی انجام شد منحنی، مراحل واسنجی و صحتSIMHYDسازی جریان ایستگاه آتشگاه با مدل برای شبیه

های چنین، مقادیر پارامترنشان داده شده است. هم (2)سنجی در شکل های واسنجی و صحتتغییرات دبی جریان در دوره

 ارائه شده است.  (2)و  (1)های سازی شده در جدولهینهب

                                                 
1- Rainfall Runoff Library  

2  - Cooperative Research Centre For Catchment Hydrology 

3 - Nash–Sutcliffe Efficiency 

4 - Root mean square error 
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ب(  2224-2229الف( دوره  SIMHYDسنجی مدل های واسنجی و صحتهای تغییرات دبی در دورهمنحنی -(2) شكل

 2212-2211دوره 

 
 SIMHYDمقادیر اولیه، حداکثر، حداقل و بهینه در مرحله واسنجی مدل -(1) جدول

 

رپارامت مقادیر ضحداکثر پیش فر  ضمقادیر پیش فر حداقل پیش فرض   پارامتر 
 ضریب جریان پایه 0.3 0 1 0.125

 آستانه نفوذپذیری 1 0 5 4.039

 ضریب نفوذ 200 0 400 349.80

 شکل نفوذ 3 0 10 1.372

 ضریب جریان سطحی 0.1 0 1 0.015

 کسرنفوذ 0.9 0 1 1

 ظرفیت ذخیره برگاب 1.5 0 5 0.607

 ظرفیت تغذیه 0.2 0 1 0.498

 ظرفیت ذخیره رطوبت خاک 320 1 500 251.47
 

 

 در مقیاس ماهانه سازی جریانهای شبیهدر دوره SIMHYDارزیابی کارایی مدل  -(2جدول )

 

 NSE RMSE R دوره

 0.501 0.586 0.524 واسنجی

 0.561 0.432 0.632 سنجیصحت
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، 524/2 ترتیبسنجی بهبرای دوره واسنجی و صحت ساتکلیف-ارزیابی ضریب نشمعیارهای  با بررسی نتایج و جدول

 قابل ذکر است که ایستگاه مورد است. برخوردار در مقیاس ماهانه سازی دبی روزانهاز کارایی مناسبی در شبیه 232/2

دست نیامد. ساتکلیف مورد انتظار به-مقدار ضریب نشمساحت و پاسخ هیدرولوژیکی سریع،  مقدار ، به دلیل کم بودنمطالعاتی

باشد نتایج  25/2تر از بیش ساتکلیف-ضریب نشکه اگر  کهمبنی بر این [15] مطالعاتسایر سازی رواناب با نتایج شبیه اگرچه،

رضایت بخش  باشد نتایج 5/2تر از باشد نتایج مناسب و اگر کم25/2تا  5/2سنجی خیلی خوب، اگر بین واسنجی و صحت

 ها بتوان کارایی مدل را افزایش داد.ها و سایر پارامتررسد که با تغییر الگوریتمنظر میبهنیست، انطباق دارد. 

 

 گیرینتیجه -4

های بینی جریان رودخانه، ارزیابی منابع آب و تحلیل تأثیر تغییرات آب و هوایی در رشتههای هیدرولوژیکی برای پیشمدل

دلیل افزایش ترین مدل بهموجود، انتخاب مناسبهای هیدرولوژیکی توجه به دامنه وسیع مدل با .ضروری هستندهیدرولوژیکی 

سازی در شبیه SIMHYDرواناب -وری دشوار است. بر همین اساس، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل بارشبهره

های موثر ساله انجام شد و پارامتر هشتان اردبیل با طول دوره آماری رواناب روزانه در ایستگاه هیدرومتری آتشگاه واقع در است

های با داده سازی مدلنتایج واسنجی مدل، همبستگی مناسب شبیهسازی شدند. ناب برای منطقه بهینهروا-برای بارش

مدت ص و کمبود آمار طوالنیانتخاب مدلی که باتوجه به نق .دهدمیگیری شده رواناب در حوضه مورد مطالعه را نشان اندازه

 .در نظر گرفته شودها عنوان روشی کارامد برای مدیران منابع آب و هیدرولوژیستتواند بهبتواند نتایج قابل قبولی ارائه دهد، می
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Abstract 
River flow data are important information for water resources management, but in many 

watersheds, due to the lack of hydrometric stations or the lack of complete data statistics, 

flow measurement is limited and the use of hydrological models is necessary. On the other 

hand, modeling runoff and flow rate is the first step in water resources management and is 

considered as an effective tool to simulate the hydrological behavior of the basin with the 

aim of evaluating water production capacity. Therefore, the purpose of this study is to 

evaluate the relative performance of the SIMHYD precipitation-runoff model in simulating 

the daily runoff of Atashgah hydrometric station located in Ardabil province. Also, the 

calibration of the model in the period of 2004-2009 was performed automatically by genetic 

algorithm, and the validation process was performed in the period of 2010-2011. (NSE = 

0.524) and has appropriate accuracy in validation (NSE = 0.632). Since this model has a 

simple structure and requires few inputs, it can be optimized by changing the algorithms 

and parameters used. 
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