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 چكیده
 

 گرفتگی در مناطق شهری در اثر رگبارهای شدید مشكالت فراوانی را برای کل شهرهای جهان به آب

آورده است که این آب بدون استفاده از دسترس خارج شده و مشكالت فراوانی را برای جامعه  جودو

یكی از راهكارهای استفاده از این رواناب ها ذخیره و استفاده از آن در مواقع ضروری  .ایجاد می کند

یت فراوانی های شهری برای مدیریت رواناب، اهمهای هیدرولوژیک حوضهبنابراین تعیین پاسخ است.

ناش برای تعیین شكل و ابعاد هیدروگراف خروجی  ایدارد. در این بررسی از مدل هیدروگراف واحد لحظه

از سه واقعه  برای واسنجی و ارزیابی مدلع( شهر مشهد استفاده شد. ) از حوضه شهری شهرک امام علی

د همچنین رواناب متناظر با این استفاده ش 28/1/1811و  6/1/1811، 11/11/1831های بارندگی در تاریخ

مقدار کارایی مدل با استفاده از روش میانگین توان . گردیدگیری اندازه سـه واقعه در خــروجی حوضـه 

 ای و شبیه سازی( بررسی گردید. نتایج نشان داد ضریب همبستگی بین مقادیر مشاهدهMSEدوم خطا )

توان از مدل ناش برای در نتیجه می می باشددوم و سوم برای واقعه اول،  18/1و  11/1، 31/1ترتیب  به

 بینی و مدیریت رواناب شهری در منطقه مورد مطالعه استفاده کرد.پیش
 ی، مدل ناشالحظهع(، هیدروگراف واحد ) شهرک امام علیها: کلید واژه

 

Urban runoff estimation using Nash instantaneous unit hydrograph model 
 

Abstract 
 
Inundation of urban areas due to dens storm has created many problems for all cities thorough 

the world that this water wasted without consumption and creates a lot of problems for the 

community. One of the methods to use these runoff is to store and use them when necessary. 
So determining the hydrological response of urban catchments is of great interest for urban 

water management. In this study, Nash instantaneous unit hydrograph model was used to 

determine the shape and dimensions of outlet hydrograph of Imam Ali town in Mashhad city. 
The rainfall events of 08-02-2011, 26-03-2011 and 12-04-2011 were used for calibration and 

validation also flow was measured at the outlet of the catchment for these three events. 

Performance of these model was evaluated using the mean squared error (MSE) method. 
Results showed that Nash model with a correlation coefficient of 0.89, 0.9 and 0.93 for the 

first, second and third event, respectively have highest correlation between observed and 

simulated values.Therefore, the Nash model can be used to forecasting and managing urban 

runoff in study area. 
Keywords : Imam Ali town, Instantaneous unit hydrograph, Nash model 
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 مقدمه
 

یكی از معضالت اجتناب ناپذیر در اکثر شهرهای کشور می باشد که ناشی از  یآبگرفتگی معابر شهر

این مقدار آب جاری شده در سطح معابر جزء آبهای ، می باشد نشینی در ایرانهرسازی و شهررشد سریع ش

آلوده محصوب می شوند و متاسفانه هرز رفته و از دست رس خارج می شوند. اما می توان با اتخاذ روش های 

ردند از این آبها جمع آوری باران قبل از اینكه این آبها وارد سیستم زهكشی شهری شوند و دچار آلودگی گ

روش هایی از جمله شبكه های ذخیره آب باران، مخازن نفوذ آب باران، چاهكهای بهره برداری بهینه انجام داد. 

روشهایی هستند که می توان از آنها در جمع آوری رواناب نفوذ آب باران، مخازن ذخیره موقت رواناب و غیره 

ها نیاز است حجم و مقدار آب قابل استحصال را بدانست تا حجم شهری استفاده کرد. برای استفاده از این روش

از طرفی برای تعیین آبگرفتگی معابر و تعیین مناطق سیل گیر، مخازن و سازه ها را بر اساس آن طراحی کنیم. 

های پیش بینی هیدروگراف سیل باشد. یكی از روشآگاهی از هیدروگراف سیل در خروجی حوضه ضروری می

ای است. اگر مقدار بارش مازاد معادل یک واحد رش مازاد در حوضه استفاده از هیدروگراف لحظهناشی از با

نهایت کوچک ی سطحی اعمال شود یا به عبارتی اگر مدت زمان بارش مازاد بیبر روباشد که در یک لحظه 

( Instantaneous Unit Hydrograph(IUH)ای )باشد هیدروگراف حاصل آن را هیدروگراف واحد لحظه

در مقایسه با یک  ای(. برتری عمده هیدروگراف واحد لحظه1133و همكاران،  Chowد )شویمنامیده 

ای مستقل از مدت بارش خالص است بنابراین در در این است که هیدروگراف واحد لحظه هیدروگراف واحد

ای برای روگراف واحد لحظهباشد. به عالوه تحلیل ریاضی هیدتحلیل هیدروگراف دارای یک متغیر کمتر می

  (.1833قهرمان و لطیفی، ت )ها امكان پذیر اسرواناب در حوضه-های نظری روابط بارشمطالعات و بررسی

( در مدل مفهومی خود، یک حوضه را به مشابه یک سری مخازن خطی یكسان متوالی با 1191ناش )

عی و فرضی است که با دبی خروجی در نظر گرفت. مخزن خطی یک مخزن غیر واق Sی مشخصات ذخیره

ی مستقیم دارد. مدل پیشنهادی ناش به این دلیل خطی است که ضریب ذخیره برای تمامی مخازن رابطه

پارامترهای مدل  1131(. روسو در سال 1133و همكاران،  Chowت )یكسان در نظر گرفته شده اس

ای اوج و زمان اوج هیدروگراف واحد لحظه هیدروگراف واحد لحظه ای ناش را از طریق برازش مقادیر دبی

های هورتن معرفی کرده و تابع هیدروگراف واحد ژئومورفولوژیک با توزیع گاما، به صورت تابعی از نسبت

های ( در تحقیقی مدل2111(. ادیب و همكاران )1833قهرمان و لطیفی، د )ای گاما )روسو( را ارائه کرلحظه

مورفوکلیماتیک بر مبنای مدل کالرک و مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ای ژئوهیدروگراف واحد لحظه

ژئومورفولوژیک بر مبنای مدل ناش را در حوضه کسیلیان مورد ارزیابی و مقایسه قرار دادند که نتایج نشان داد 

و  دهند. از آنجایی که توسعهاین دو مدل در استخراج هیدروگراف سیالب دقت و کارایی باالیی را نشان می

ها های آبخیز بوده است مطالعات کمی از این روشای برای حوزههای هیدروگراف واحد لحظهگسترش مدل

اند. به عنوان مثال رودریگز و های شهری به منظور استخراج هیدروگراف سیل استفاده کردهبرای حوضه

( و مدل UDBی شهری )ی اطالعاتهابانک( برای شبیه سازی رواناب در حوضه شهری از 2118همكاران )

GIUH  استفاده کرد و برای بكارگیری این روش یكسری فرضیات را در نظر گرفت از طرف دیگر این روش به

( این روش را با مقایسه 2119دارد. رودریگز و همكاران ) UDBهای شدت وابسته به کیفیت و کمیت داده



 

 

3 

( مدل هیدروگراف واحد لحظه 2111مكاران )و ه گروناسی معمول در مناطق غیر شهری تكمیل کرد. هاروش

مورفوکلیماتیک را برای حوضه شهری بر اساس تقریب موج جنبشی ارائه کرده است. این کار بر روی کار قبلی 

( و مسیر جریان برای هر قسمت از حوضه با استفاده از مدل رقومی ارتفاع دقیق 2118رودریگز و همكاران )

از روش ضمنی )با استفاده  ترمناسب( نشان داد که این روش 2111و همكاران )گروناس  کند. یمحوضه تعریف 

از قوانین هورتون برای مشخص کردن مسیرهای جریان( در حوضه شهری است که دلیل آن پیچیدگی مسیر 

با  های زهكشی موجود بوده است.یستمسجریان، امكان منحرف شدن از قوانین هورتون و داده های دقیق 

ی اخیر و نبود دادهای هیدرومتری در مناطق شهری لزوم استفاده هاسالاهمیت آبخیزداری شهری در  توجه به

ی هاروشیز نیاز به سنجش مقدار دقت هر چی مختلف در این زمینه ناگزیر است. بنابراین قبل از هامدلاز 

قیق حاضر بررسی صحت و باشد. هدف از تحیممختلف در برآورد مقدار دبی و حجم رواناب در مناطق شهری 

ای ناش در تعیین شكل و ابعاد هیدروگراف خروجی از حوضه شهری شهرک یی هیدروگراف واحد لحظهکارا

ای جهت برآورد حجم سیالب های مشاهدهها با دادهع( شهر مشهد و مقایسه آبنمود این مدل) امام علی

 باشد.خروجی حوضه مذکور می
 

 هامواد و روش

 

 طالعهمنطقه مورد م

هكتار بـین مختصـات    8/32ع( در منطقه دو ناحیه شش شهرداری مشهد، با وسعت ) شهرک امام علی

درجـه طـول شـرقی و در     13°21' 21̋تا  13°26' 83̋ درجه عرض شمالی و 86°28'1̋تا  86°22'21̋جغرافیایی 

نطقه که توسط سازمان شمال شرق شهر مشهد واقع شده است. مرز حوضه با استفاده از نقشه کاربری اراضی م

 (.1شكل د )تهیه شده بسته ش 1839در سال  1:2111برداری با مقیاس نقشه

 
 منطقه مورد مطالعه -1شكل 

 خصوصیات فیزیوگرافی حوضه
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 تواند¬می منطقه هوایی و آب شرایط از اطالعاتی بااهی از خصوصیات فیزیوگرافی یک حوضه، همراه آگ

. خالصـه  دده قرار ما اختیار در را حوضه آن هیدرولوژیک سیستم کیفی و کمی کارکرد از دقیقینسبتاً  تصویر

 آورده شده است. 1ای از خصوصیات فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه در جدول 
 خصوصیات فیزیوگرافی منطقه مورد مطالعه -1جدول 

 نحوه محاسبه مقدار خصوصیات فیزیوگرافی

 - 1/1 مساحت)کیلومتر مربع(
 - 31/8 تر(محیط)کیلوم

 - 1/1 طول آبراهه اصلی)کیلومتر(
 - 18/1118 حداکثر ارتفاع)متر(
 - 1119 حداقل ارتفاع)متر(

 31/1 (SFعامل شكل حوضه)
2

LSF
A


 

11/1 0.28PCC (CCگراولیوس) فشردگی ضریب
A



 

2/1 2 (FF)ضریب شكل
a

AFF
L



 
9/1 1Re (Reبت کشیدگی)نس

0.786
A

Lm
 

 
88/1 12.57 (Rcای)¬دایره نسبت 2

ARc
P



 

63/1  (Lمعادل) طول مستطیل 
2

1.1281 1
1.128

C AL
C

  
 
 
  

28/1  (lمعادل) مستطیل عرض 
2

1.1281 1
1.128

C Al
C

  
 
 
  

L ،طول حوضه =A =مساحت حوضه ،Pحوضه،  = محیطLa= اهه اصلیطول آبر ،Lm  طول حوضه در جهت موازی بـا =

 ضریب گراولیوس= Cترین آبراهه، یطوالن

کننـد. رتبـه بنـدی    یمی مختلفی رده بندی هاروشرا به  هاآن هاآبراههدرجه اهمیت و تعداد  بر اساس

رد مطالعـه را  ها و فرایندهای هیدرولوژیكی حوضه مـو یژگیوامكان نتیجه گیری درباره شكل، اندازه،  هاآبراهه

ای با استفاده از بازدید میدانی تهیـه شـد و بـا    آورد. ابعاد و شكل شبكه آبراههی مختلف فراهم میهاروشدر 

بندی گردید سپس نسبت مساحت، نسبت انشعاب و نسبت طول با روش میانگین استفاده از روش هورتون رتبه

 هندسی تعیین گردید. 

 و)واقعـه دوم(   6/1/1811)واقعـه اول(،  11/11/1831هـای  در تـاریخ در این مطالعه سه واقعه بارنـدگی  

)واقعه سوم( استفاده شد و هیدروگراف رواناب متناظر با این رگبارها در کانال خروجی حوضه هـر   28/1/1811

. گیری گردیدگیری ارتفاع و سرعت رواناب برای محاسبه دبی به صورت میدانی اندازهبا اندازه بارکنیم ساعت ی

مقدار بارندگی این سه واقعه از کاغذهای بـاران نگـار ایسـتگاه هواشناسـی مشـهد اسـتخراج شـد. سـپس         

طـور محسوسـی جـای     محاسبه شد. این روش، در آمریكا به SCSهیدروگراف بارش مازاد با استفاده از روش 

 (.1833بهبهانی، ) روش استداللی را گرفته است
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شـود  گیـری مـی  انتخابی در خروجی حوضه مقدار دبی و سرعت اندازه از آنجایی که در زمان سه واقعه

سطح مقطع برای محاسبه پارامتر موج جنبشی در نظر گرفته شد. سپس با اسـتفاده  -سرعت و دبی-رابطه دبی

ای ژئومورفولوژیک، ژئومورفوکلیماتیک، ناش و روسو ابعاد هیـدروگراف شـبیه   از مدل هیدروگراف واحد لحظه

 حاسبه شد و با دبی اندازه گیری شده در خروجی حوضه مقایسه گردید.سازی شده م

 ای ناشهیدروگراف واحد لحظه

ناش، حوزه آبخیز را به عنوان یک سری مخازن خطی یكسان متوالی در نظر گرفت و با بررسی عبور یک 

ه شكل زیر ارائه ای بمخزن خطی، یک مدل ریاضی برای هیدروگراف واحد لحظه nواحد حجم جریان ورودی از 

 داد:

(12) 

 

عدد صحیح نباشد از رابطه زیـر بدسـت    nدر صورتی که  Γ(n)تابع گاما 

 آید:می

(18) 

 

(. پارامترهـای  1133و همكاران،  Chowد )توان از جداول معادالت گاما میانیابی کررا می Γ(n)همچنین 

n  وk گردد:خروجی محاسبه میگشتاور اول و دوم بارش مازاد و رواناب مستقیم  بر اساس 

(11) MDRH1 – MERH1 = nk 

 (19) +2nk(MERH1)2 MERH2 = n(n+1)k –MDRH2  

 MDRH2گشـتاور اول بـارش مـازاد،     MERH1گشتاور اول روانـاب خروجـی،    MDRH1که در آن: 

باشد. طبق ایـن روابـط بـا تعیـین ثابـت      گشتاور دوم بارش مازاد می MERH2گشتاور دوم رواناب خروجی و 

)سـاعت( بـر    tای نـاش را در زمـان   توان مقدار تابع هیدروگراف واحد لحظهمی n)ساعت( و پارامتر  kذخیره 

 حسب عكس زمان )بر ساعت( برآورد کنیم.

 ارزیابی مدل

ها عالوه بر مقایسه کیفی نمودارهای مربوط به هر مدل از معیار ضـریب  به منظور برسی کارایی این مدل

 ( استفاده شد که روابط آن به صورت زیر است:MSEان دوم خطا )همبستگی، میانگین تو

 

(21) 

 

(22) 

مقادیر شـبیه سـازی شـده توسـط      sim Xای و مقدار مشاهده obsXدر روابط باال، 

 باشد.ای میهای هیدروگراف واحد لحظهمدل

 

  نتایج و بحث
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کنند. رتبه یمتلفی رده بندی ی مخهاروشرا به  هاآن هاآبراههدرجه اهمیت و تعداد  بر اساس 

ها و فرایندهای هیدرولوژیكی حوضه یژگیوامكان نتیجه گیری درباره شكل، اندازه،  هاآبراههبندی 

آورد. نتایج رتبه بندی در منطقه مورد مطالعه به روش ی مختلف فراهم میهاروشمورد مطالعه را در 

ای در ورد نیاز برای هیدروگراف واحد لحظههورتن به منظور استخراج خصوصیات ژئومورفولوژیكی م

آمده است. البته باید توجه داشت که در منطقه مورد مطالعه سیستم زهكشی از نوع  2و جدول  2شكل 

سطحی است و هیچ نوع سیستم زهكشی زیر سطحی در منطقه وجود ندارد که در صورت موجود بودن 

 کرد.یمكل را دچار مش هاآبراههسیستم زیر سطحی رتبه بندی 

 
 به روش هورتن هاآبراههرتبه بندی  -2شكل 

ها، نسب انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت با استفاده از روش میانگین هندسی برای تعداد آبراهه -2جدول 

 بندی هورتونرتبه

 رتبه
تعداد 
 u+1/NuN آبراهه

متوسط طول آبراهه 
 های هر رده

1/u uL L 

 
uL 

متوسط مساحت 
 زهکشی هر رده

1/u uA A 

 
uA 

1 131 8/3 141/1 - 141/1 1113/1 - 1113/1 

1 34 8/6 151/1 831/3 118/1 1136/1 81/1 113/1 

3 5 66/1 316/1 140/1 185/1 1108/1 140/1 110/1 

4 3 3 504/1 061/1 041/1 111/1 51/1 116/1 

5 1 - 63/1 846/1 16/1 134/1 831/1 138/1 

bR 83/3 
LR 613/1 

aR 33/1 

 

ای و نتایج حاصل از برآورد آبنمود خروجی ناشی از بارش مازاد از مدل هیدروگراف واحد لحظه

 ست.آورده شده ا 8در جدول  nو kرامترهای پا
 ناش ایابعاد و پارامترهای بدست آمده از مدل هیدروگراف واحد لحظه -8جدول 
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 واقعه سوم واقعه دوم واقعه اول پارامتر مدل

 مدل ناش
k 70/2 11/2 89/7 

n 012/7 70/7 71/1 

 

 9و  1، 8های نتایج حاصل از مقایسه هیدروگراف خروجی حوضه برای سه واقع انتخابی در شكل

 ای و شبیه سازی شده وجود دارد.که مشخص است اختالف کمی بین دبی مشاهده طورهمان. آمده است

 
 ای و شبیه سازی شده واقعه اولهای مشاهدهی هیدروگرافمقایسه - 8شكل 

 
 ای و شبیه سازی شده واقعه دومهای مشاهدهی هیدروگرافمقایسه - 1شكل 
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 ای و شبیه سازی شده واقعه سومهای مشاهدهی هیدروگرافمقایسه - 9شكل 

ای ناش در سه واقعه ای و مدل هیدروگراف واحد لحظههمبستگی بین دبی مشاهدهنتایج اصل از 

نتایج بررسی همبستگی بین مقادیر ارائه گردیده است.  3و  1، 6های بررسی شده در شكل

داری میان مقادیر برآورد شده سازی شده نشان داد که تفاوت معنی ای و شبیههای مشاهدههیدروگراف

شود که مقادیر ضریب همبستگی به ترتیب برای واقعه اول، دوم و سوم به ترتیب در مدل ناش دیده نمی

بینی مقادیر بارش رواناب در منطقه باشد بنابراین این مدل توانایی باالیی در پیشمی 18/1و  11/1، 31/1

ین باشد که شبكه آبراهه ای در مناطق شهری از نوع داربستی تواند ادلیل آن می مورد مطالعه را دارد.

شود همچنین با توجه یمآبراهه های فرعی با زاویه نود درجه به آبراهه اصلی متصل  هاآناست که در 

از جنس سیمان است  معموالً هاکانالبه اینكه سطح مناطق شهری پوشیده از آسفالت است و کف 

د شكل این نوع سیستم زهكشی نقشی ندارد و تنها عوامل انسان ساز و ساختار زمین شناسی در ایجا

شود یمشیب منطقه و شكل حوضه های شهری باعث ایجاد چنین شكلی برای سیستم زهكشی شهری 

توان نتیجه گرفت که مدل ناش کمتر از عوامل ژئومورفولوژیک حوضه در تعیین رواناب خروجی پس می

کند در منطقه شهری مورد مطالعه دقت بیشتری استفاده می kو  nارامترهای کند و تنها از پیماستفاده 

 ( مطابقت دارد.2111و همكاران )گروناس داشته که با نتایج 

 
 ای و شبیه سازی شده واقعه اولهمبستگی بین مقادیر دبی مشاهده – 6شكل 

 
 دوم ای و شبیه سازی شده واقعههمبستگی بین مقادیر دبی مشاهده – 1شكل 
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 ای و شبیه سازی شده واقعه سومهمبستگی بین مقادیر دبی مشاهده – 3شكل 

های مختلف با شاخص میانگین توان نتایج بررسی میزان کارایی هیدروگراف های خروجی از مدل

ها که مشخص است مدل ناش نسبت به سایر مدل طورهمانارائه شده است.  1دوم خطا در جدول 

MSE همچنین  باشد.نشان دهنده کارایی این مدل در حوضه شهری مورد مطالعه می کمتری دارد که

الزم به ذکر است که با توجه به اینكه در روش ناش حوضه در قالب مجموعه خطی از مخازن بهم پیوسته 

شود، بنابراین در حوضه های شهری که داری نظم بشر ساخت هستند این روش خطی یمدر نظر گرفته 

 (.1831تواند کارای باالتری داشته باشد )کارآموز و عراقی نژاد، خزن میروند یابی م
 های مختلفتوان دوم خطا و میانگین آن برای مدل -1جدول 
 مدل ناش 

 77720/7 واقعه اول

 7772/7 واقعه دوم

 777770/7 واقعه سوم
MSE 77719/7 

 نتیجه گیری
 

ت دقیق جهت برآورد صحیح رواناب خروجـی ناشـی از   های شهری آمار و اطالعااز آنجایی که در حوضه

های شهری برای مـدیریت و جلـوگیری از   یک رگبار بسیار کم است و از طرف دیگر پیچیدگی و اهمیت حوضه

های فراوان و با جزئیات زیاد جهت برآورد هایی که نیاز به دادههای شهری، استفاده از مدلآبگرفتگی و سیالب

استفاده شده در این تحقیق نیز از این دسته  باشد که مدلباشد خیلی مهم و ضروری می میزان رواناب نداشته

توان با دقـت قابـل قبـول روانـاب     یمکه تنها با داشتن برخی اطالعات ژئومورفولوژکی و بارندگی  استها مدل

های غیر شـهری  خروجی از یک حوضه شهری را برآورد کرد نكته قابل توجه این است که این مدل برای حوضه

اند در حالی که در منطقه شهری مورد مطالعه نتایج قابل قبولی بدست آمد البته این موضوع باید بـا  تهیه شده

بـرای   تعداد وقایع بیشتر و در سایر مناطق شهری بیشتر بررسی شود و در صورت نیاز اصالحاتی در این مـدل 

 های شهری کشور انجام شود. بكارگیری در حوضه
 

   ع فارسیمناب
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