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 چکیده
 

ايبن  مسببب ووبوآ آن اسبت      به صورت غیر مستقیم که انسان با تخريب طبیعتمخاطرات طبیعی است سیل از جمله 

نوآ شبکه زهکشی، شیب بسبتر رودخانبه، سبرعت جريبان آب و      فصل بارش،است که عواملی چون  پديده پیچیده ای

هبايی  ريزی صحیح حوضه آبخیز نیاز ببه اببزار    مديريت و برنامهدر وووآ آن تاثیر داردهمچنین مدت زمان وووآ بارش 

های الزم ببرای  گیری همه پارامتراندازه با توجه به دشوار بودن  داردرواناب  -های بارشمدلنظیر جهت تجزيه و تحلیل 

واببل  بینبی  پبیش  عالوه بر ساختاری ساده بتواند با کمترين ورودیهايی که بررسی کارآيی مدلبررسی واکنش حوضه، 

هبای مههبومی   بررسی کارآيی مدلبه در اين تحقیق، يابد  ضرورت می ،وبولی از فرآيندهای هیدرولوژيکی عرضه نمايد

TANK وSimHyd  ها، همراه با   اين مدلپرداخته شده استآباد رواناب رودخانه بهشت -سازی فرآيند بارشدر شبیه

ها شبامل ببارش   های اين مدلکه ورودی انداجرا و واسنجی شده RRLساز کالیبراسیون در بسته نرم افزار هشت بهینه

 سبا  ار سباز بب  های بهینهروشکارايی ن تحقیق، در ايباشد  روزانه، تبخیر و تعرق پتانسیل و دبی خروجی از حوضه می

نتايج بهتبری را نسببت ببه     الگوريتم ژنتیک داد که روش نتايج نشان شدند.بررسی  Nash-Sutcliffeضريب کارآيی 

روانباب در   -استهاده از دو مدل مذکور در شبیه سبازی فراينبد ببارش    همچنین دهد ساز ارائه میهای بهینهساير روش

در مرحله واسنجی به ترتیب  81/0و  54/0 ساتکلیف-ناشبا ضريب  TANKمدل  نشانگر کارآيی بهترباد حوضه بهشت آ

در مرحلبه واسبنجی و مرحلبه     43/0و  56/0 ساتکلیف-ناش با ضريب SimHydمدل  نسبت به سنجیصحتمرحله  و

   بود سنجیصحت

 ، حوضه بهشت آبادRRLسته نرم افزاری برواناب،  –مدل بارش ،SimHydمدل  ،TANKمدل : سیل، هاکلید واژه
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Floods is one of the major natural disasters that cause by man-mad impacts. A large 

number of factors including rainfall season, type of drainage network, river bed slope, 

water flow rate, as well as duration of rainfall can be considered to investigate the 

flooding process. Appropriate tools are required for flood analysis. One of the most 

common tools for this regards is rainfall-runoff modelling. Due to the difficulty of 

measuring all necessary parameters for the study of basin response, assessment of the 

model efficiency is needed, for instance a simple structure can provide more acceptable 

hydrological predictions. In this study, the efficiency of two conceptual models of 

TANK and SimHyd for simulating rainfall-runoff process in Beheshtabad basin has  

been investigated. These models, along with eight calibration optimizers, are included in 

the RRL software package whose inputs include daily rainfall, daily evapotranspiration, 

and outflow discharge from the basin. In this study, the efficiency of those optimization 

methods were examined using Nash-Sutcliffe efficiency coefficient. The results showed 

that the Genetic Algorithm yields a better result than other optimization methods. The 

TANK model with the Nash-Sutcliffe coefficient of 0.54 and 0.81 in the calibration and 

validation stages, respectively, had a higher efficiency than the SimHyd model with the 

Nash coefficient of 0.56 and 0.43 in the calibration phase, respectively.  
 

Keywords: Flood, Tank model, SimHyd model, rainfall-runoff model, RRL Toolkit, 

Beheshtabad basin. 

   

 مقدمه
 

باشبد   های بشر در طبیعت بکر مبی امروزه جوامع با مخاطرات طبیعی مواجه هستند که نتیجه دخالت

-سیل از جمله بااليای طبیعی است که انسان با تخريب طبیعت، مسبب اصلی وووآ آن اسبت  از جملبه دسبت   

هبای  زارها به ديمتبديل آن ها و مراتع وهای جوامع بشری و در نتیجه عوامل وووآ سیالب، تخريب جنگلکاری

تبوان ببه مبواردی ماننبد     های انسانی مبی با بازدهی کم و همچنین گسترش شهر سازی است  از جمله دخالت

هبای طبیعبی در   شهری اشاره کرد که با وطع نمودن آبراهبه های بینآهن و جادههای ارتباطی، راهگسترش راه

در  يجاد کرده و باعث خسارت به شبکه ارتباطی شبده اسبت   های آبخیز اختالل اروال طبیعی زهکشی حوضه

هبای  ساختهای اخیر، سیل باعث خسارات زيادی از جمله تخريب مناطق مسکونی، تاسیسات دولتی، زيرسال

های ارتباطی شده است  برای کنترل اين مخاطرات بايد عوامبل ووبوآ سبیل را مبورد     شهری و وطع شبکه راه

ز عوامل وووآ سیل، فصل بارش است که در چه فصلی از سبال ر  دهبد و بسبتگی ببه     بررسی ورار داد  يکی ا

باشد  درجه شیب بستر رودخانبه،  رطوبت خاک دارد  از جمله عوامل ديگر وووآ سیل، نوآ شبکه زهکشی می

هبا  وان در وووآ سیل آنتسرعت جريان آب و همچنین مدت زمان وووآ بارش از جملع عواملی هستند که می

هايی برای تجزيه و تحلیبل  نیاز به ابزار ريزی و مديريت صحیح حوضه آبخیز،مدنظر ورار داد  به منظور برنامه را

هبای هیبدرولوژيکی   های آبخیز، استهاده از مبدل های متداول در تجزيه و تحلیل حوضهباشد  يکی از روشمی

هبای زمبانی،   هايی مانند ادغام سریآيندسازی میزان رواناب را از طريق فرهیدرولوژيک شبیه است  يک مدل

-پذير مبی پارامترهای موثر، متغیرهای منطقه و همچنین ووانین فیزيکی در داخل سیستم حوضه آبخیز امکان

باشبد  در حقیقبت، مبديريت    های هیدرولوژيکی، هیدروگراف سیالب مبی کند  يکی از اجزای موثر در تحلیل
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 (et al. 2008یبدرولوژيک حوضبه آبخیبز میسبر نخواهبد ببود       بینی خصوصبیات ه حوضه آبخیز بدون پیش

(Bhadra   

های برآورد و تخمین رواناب و نیز ابزاری مناسب جهت مطالعبه  رواناب يکی از روش –های بارشمدل 

سبازی فرآينبدهای   بینبی سبیالب و شببیه   پبیش   باشبد فرآيندهای هیدرولوژيک و ارزيابی منابع آببی مبی  

 (  1388د )رستمی زاده و همکاران، نباشرواناب می –های بارشرد مهم مدلهیدرولوژيکی، دو کارب

ببه منظبور    ،باشبد که يک مدل هیدرولوژيکی مبی را  TANKمدل  1974ساگووارا اولین بار در سال 

تشکیل دهنده آن شامل رواناب سريع )روانباب   هایوسمت سازی رواناب سیل با توجه به نقش هر يک ازشبیه

هبای  هنب زمینی در والب چهار مخزن سری ببا روز رزي جريانسطحی تاخیری و رسطحی سريع، زيرمستقیم(، زي

تبخیبر و  وروانباب   ببارش، هایداده  شامل ورودی هایدادهمدل اين  در(  Sugawara, 1995داد ) جانبی ارائه

زيروشری بر مکانیسبم داخلبی   سازی مخزن بر رواناب آب زيرزمینی و آب که از طريق شبیه تعرق روزانه است

، TANKمبدل   اسبت   حوضبه  ببرای کبل  مقبادير میبانگین    مببین  ،آنهای رپارامتو باشد حوضه اثرگذار می

-مبی  سه خروجی انتهايی و چهار نقطه ارتهاعی خروجی کنباری  پنج خروجی کناری، چهار مخزن،دربرگیرنده 

 ( 1393نی و همکاران، باشد )سلمامی و هر مخزن، معرف يک اليه از خاک باشد

 TANKو به کمک توابع پاسخ پالس واحد به کمک سبه   TANKبا توسعه مدل ( 2000هاشینو ) ويو 

بندی رواناب سريع و رواناب پايه يک حوضه در ژاپن پرداختند و ببا  موازی به مدل TANKسری به اضافه يک 

سبازی فراينبد   ج وابل وبولی جهت شبیه( نتاي1995 و 1974پیشنهادی ساگووارا ) TANKتغییر ساختار مدل 

سبازی ببارش و   را جهبت شببیه   TANKساختار مبدل   (2001)و همکاران  يوکورواناب بدست آوردند   -بارش

نتیجه گرفتند که پارامترهای واسنجی شده، آنها حوضه ژاپن مورد استهاده ورار دادند   12های روزانه در جريان

باشند کبه ببرای   بلکه منعکس کننده خصوصیات جغرافیايی حوضه نیز می ،نه تنها توصیف کننده ساختار مدل

ببا ايجباد    TANKبه منظور افزايش توانبايی مبدل اولیبه    ( 2006) آدامزو چن هر حوضه تقريبا ثابت هستند  

سبازی  ساختار اضافی جهت نشان دادن اثرات ذخیره رطوبت اولیه و ثانويه خاک به نتیجه وابل وبولی در شبیه

(، در پژوهشی ببه توسبعه مبدل    1386هاشمی و مهرابی )ب در حوضه ژانگ جیافنگ چین دست يافتند  روانا

پرداختند  مدل پیشنهادی برای حوضه آبريز معرف امامه به کار رفت  GISبا استهاده از  TANKرواناب -بارش

فت  نتايج مدل حباکی از  مستقل، صحت مدل مورد تايید ورار گر و پس از کالیبراسیون، با استهاده از مشاهدات

  يابدمیدوت مدل افزايش  همراه با دخالت تغییرات مکانی بارش،  GISکه با استهاده از بودآن 

های بارش و تبخیبر  سازی جريان روزانه را از طريق دادهشبیه SimHydرواناب  -مدل مههومی بارش

روانباب   -سباده شبده مبدل ببارش     SimHydدهبد  مبدل   و تعرق روزانه و مقادير دبی مشاهداتی انجام می

HYDROLOG  و  1972در سالMODHYDROLOG  باشبد  می 1991در سال(Chiew et al. 2002)  

  در (Peel et al. 2000)حوضه در استرالیا مورد استهاده ورار گرفتبه اسبت    300همچنین اين مدل در بیش از 

ای شبامل  شود کبه منبابع ذخیبره   ار برده میبا استهاده از ههت پارامتر، سه منبع ذخیره به ک SimHydمدل 

 باشند ذخیره سطحی، ذخیره رطوبت خاک و ذخیره آب زيرزمینی می

سبازی  های آماری يک تا ده ساله را به صورت تصادفی ببرای بهینبه  تاثیر دوره (2010)و همکاران  لی 

  نتايج نشان داد که اسبتهاده  مورد بررسی ورار دادند PSOسازی با الگوريتم بهینه SimHydپارامترهای مدل 
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بلکه يک دوره هشت ساله برای رسیدن به نتبايج   ،شوداز آمار طوالنی مدت لزوما باعث عملکرد بهتر مدل نمی

 -( به بررسی و ارزيابی کارآيی سبه مبدل ببارش   1391گودرزی و همکاران )  کندمقبول در اين مدل کهايت می

سو پرداختند   نتبايج نشبان داد   سازی رواناب حوضه ورهدر شبیه IHACRESو  SWAT ،SimHydرواناب 

و  68/0 سباتکلیف -نباش با ضبريب   SimHydو  2/1و معیار خطای  8/0 ساتکلیف-ناشبا ضريب  SWATکه 

سبنجی  در مرحلبه صبحت  بیشترين و کمترين کارآيی را در مرحله واسنجی داشتند  بترتیب  5/1معیار خطای 

ببرای  بود  همچنبین   1/1معیار خطا و   73/0 ساتکلیف برابر -ساتکلیف-ناشمقدار ضريب  SWAT مدل برای

بوده است  بنابراين مدل 2برابر و معیار خطا  4/0 ساتکلیف برابر -ساتکلیف-ناشمقدار ضريب  SimHydمدل 

SWAT سنجی های مشاهداتی در مرحله صحتسازی رواناب حوضه نسبت به دادهبهترين عملکرد را در شبیه

را در  SimHydو  TANK( عملکرد دو مدل مههومی و يکپارچه 1392ه است  روحانی و فراهی مقدم )دارا بود

سباتکلیف   -ساتکلیف-ناشرد ارزيابی و مقايسه ورار دادند  نتايج با استهاده از ضريب وچای محوزه آبريز چهل

مبوآ کبارآيی مبدل    مورد تجزيه و تحلیل ورار گرفبت  نتیجبه نهبايی نشبان داد کبه در مج      RMSE معیارو 

SimHyd    بهتر بوده است 

  SimHydو TANKروانباب   -رواناب، از دو مدل بارش -فرآيند  بارشسازی شبیهبه منظور  ،در اين مطالعه

همچنین عملکبرد ايبن دو مبدل      شداستان چهارمحال و بختیاری استهاده  در آباددر حوضه رودخانه بهشت

  مورد ارزيابی و مقايسه ورار می گیرد
 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه

 ولیمآن دارای ا حوضهاز  توجهی وابل بخش ستکها رونکا خانهرود یهاسرشاخه از يکی دباآبهشت خانهرود

 خانهرود  ستا هشد تشکیل رکیا و نجونقا صلیا شاخهاز دو  ئمیدا خانهرود ينا  باشدمببببببی خشک نیمه

و  نجونقا یهانبه خارود آبباد از الحباق  نگه معروف به تنگ بهشتمتردر ت 1953تهاعی ار موودر ر دباآبهشت

آبباد  بهشت یتابسرو رویبش حاشیۀاز  رگذاز  پسو  رمزبو تنگۀ نمیااز  يافتن نجريا باو  يافته تشکیل رکیا

در  رونابب ک هبب خانرود زهابب ب ینبب لو او ملحق کوهرنگ خانهرود به متر 1685در نهايت در رووم ارتهباعی  

کیلومتر  3905حوضه آبخیز اين رودخانه با مساحتی بالغ بر   آوردمی دبوجو را ریبختیاو  لمحارچها نتابسا

  ستا هشد حاطها شکهتا هکو توسط قشرو از از جنوب توسط کبوه آيبک    کیلومتر 300 حدود مربع و محیط

)پبببس از  دباآبهشت خانهرود یبببببصلا مسیردر   ستا ختیدر شاخه شکل به خانهرود ينای اههابرآ شبکه

آبباد وجبود دارد کبه از    الحاق دو رودخانه جونقان و کیار( يک ايستگاه آبسنجی تحت عنوان ايستگاه بهشت

 برداری انجام شده است  در اين ايستگاه آمار 1362سال 

 دهد آباد را در کشور ايران و استان چهارمحال و بختیاری نشان میمووعیت حوضه آبخیز بهشت 1شکل 
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 مووعیت حوضه بهشت آباد در کشور و استان چهارمحال و بختیاری -1شکل 

  

 روش تحقیق

 اطالعات ورودی

  ايبن اطالعبات شبامل    دارندزمانی روزانه  دورهاطالعات اولیمی در به  نیاز RRL های بسته نرم افزاریمدل

ايسبتگاه هیبدرومتری    انبه از داده هبای دببی روز   در اين مطالعه،  استتعرق پتانسیل و دبی  تبخیر و بارش،

-2008)سبال   9با طول دوره آمباری حبدود    و شهرکرد و دمای روزانه ايستگاه   و داده های بارش آبادبهشت

 شد   استهاده( 2000

 

 TANKمدل 

چهار مخزن، پنج خروجی کناری، سه خروجی انتهبايی و چهبار   مدلی مههومی و يکپارچه است که از 

دومبین   اولین مخزن نشان دهنده رواناب سبطحی، (  2ه است )شکل شد نقطه ارتهاعی خروجی کناری تشکیل

مخزن نشان دهنده رواناب زيرسطحی، سومین مخزن نشان دهنده جريان زيرپايه )زيرين( و چهارمین مخبزن  

هر مخزن يک روزنه دارد که رواناب مازاد از هر مخزن از اين روزنه خارج شده و  نشان دهنده جريان پايه است 

 نمايبد )مردانبی،  سازی مبی های مازاد از هر مخزن، مقدار رواناب خروجی را شبیهيت مجموآ اين روانابدر نها

 ( 1393؛ رستمی خلج و همکاران، 1396
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 TANKساختار مدل  -2شکل 

 

 SimHyd مدل

 هایبا استهاده از دادهسازی فرآيند بارش رواناب کاربرد دارد  مدلی مههومی و يکپارچه است در شبیه

از جملبه  (  3)شکل  کندسازی میبارش، تبخیر و تعرق پتانسیل روزانه و دبی مشاهداتی، جريان روزانه را شبیه

توان ای میاثرتغییر اولیم بر مقدار رواناب و آنالیز منطقه ،های اين مدل در مطالعاتی مانند تخمین روانابکاربرد

پارامترهبای   ( Chen et al. 2005؛ Peel et al. 2002؛ Chiew and Siriwardena, 2005اشباره کبرد )  

مورد استهاده در اين مدل شامل ضريب جريان پايه، ضريب رواناب سطحی، کسر نهوذ، ظرفیت ذخیره، ضبريب  

باشند  اين پارامترها توسط معادالت گوناگونی به يکديگر مرتبط شبده  تغذيه و ظرفیت ذخیره رطوبت خاک می

 ( 1393؛ رستمی خلج و همکاران، 1396 وند )مردانی،شو به وسیله واسنجی حاصل می

 
 SimHydساختار مدل  -3شکل 

 ها  واسنجی و ارزيابی مدل

(، دوره 2000-2006سبال )  7های مورد مطالعه در هر دو مدل، دوره واسنجی برای مقايسه کارآيی مدل

ته شد  با توجه به اينکه بسبته  در نظر گرف (2001-2007سال ) warmup 6و دوره  (2007-2008سال ) 2ارزيابی 

-از بین اين هشت بهینبه  ،باشدها میساز برای واسنجی و ارزيابی مدلشامل هشت نوآ بهینه RRLنرم افزاری 

های ارزيابی موجود در شاخص ها دارند با توجه به که بهترين عملکرد را در بین ساير بهینه سازهايی روش ،ساز

  ها مورد استهاده ورار گرفتند  سنجی مدلبرای وا RRLبسته نرم افزاری 

 نتايج و بحث

 

ببا ضبريب    TANKمطالعه در حوضه بهشت آباد مبدل  مورد  مدلدو نتايج بدست آمده از به با توجه 

بهتری ، کارآيی سنجیصحتدر مرحله  81/0 ساتکلیف-ناشدر مرحله واسنجی و ضريب  54/0 ساتکلیف-ناش

-صبحت  در مرحله 43/0 ساتکلیف-ناشدر مرحله واسنجی و ضريب  56/0با ضريب  SimHydمدل  نسبت به 
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الگوريتم ژنتیک  ساز، روش بهینهRRLساز موجود در های بهینه(  همچنین در بین روش1)جدول  دارد سنجی

(Genetic Algorithm) ساز جهت واسنجی دو مدل مود مطالعه تعیین گرديد بهترين بهینه 

 مورد مطالعهدر حوضه  SimHydو  TANKهای سنجی مدلحتواسنجی و ص نتايج  -1جدول 

SimHyd TANK مدل 

سنجیصحت سنجیصحت واسنجی   دوره واسنجی 

34/0  56/0  81/0  54/0  (NS)  ساتکلیف -ناشضريب  

 

-در شکل TANKدر مدل  سنجیصحتسازی شده و مشاهده ای برای مرحله واسنجی و های شبیههیدرگراف

 است   ارائه شده 5و  4های 

 

 
 TANKسازی شده برای مرحله واسنجی در مدل ای و شبیهمقادير مشاهده -4شکل 

 

 
 TANKدر مدل  سنجیصحتسازی شده برای مرحله ای و شبیهمقادير مشاهده -5شکل 
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سبنجی، کبارآيی   های واسنجی و صحتبدست آمده در دوره ساتکلیف-ناشوجه به ضريب با ت SimHydمدل 

سازی شده و مشباهده ای ببرای مرحلبه    های شبیهداشته است  هیدرگراف TANKت به مدل پايین تری نسب

  ارائه شده است 7و  6های در شکل SimHydسنجی در مدل واسنجی و صحت

 

 
 SimHydسازی شده برای مرحله واسنجی در مدل ای و شبیهمقادير مشاهده -6شکل 

 

 
 SimHydسنجی در مدل برای مرحله صحت سازی شدهای و شبیهمقادير مشاهده -7شکل 

های پیک ، دبیTANKای میتوان نتیجه گرفت که مدل سازی شده و مشاهدههای شبیهبا توجه به هیدروگراف

 کند  سازی میشبیه SimHydرا بهتر از مدل 
 

 نتیجه گیری
 

ببا ضبريب    TANKمبدل  که  نشان داد Nash-Sutcliffeنتايج ارزيابی مدل ها با استهاده از ضريب 

ترين کارآيی را در بین ، باالسنجیصحتدر مرحله  81/0در مرحله واسنجی و  54/0 ساتکلیف -ساتکلیف-ناش

 ساتکلیف-ناشدر مرحله واسنجی و ضريب  56/0 ساتکلیف-ناشبا ضريب   SimHydاين دو مدل دارد و مدل 

ب ريضب  دارمقبا توجه به اينکه   اشته استترين کارآيی را در اين مطالعه د، پايینسنجیصحتدر مرحله  43/0

ب ايبن  دهنده کارايی نسبتاً خواست نشان 50/0باالی  TANKمدل  سنجیمرحله صحتبرای  ساتکلیف-ناش



 

 

9 

تهباوت   دو مبدل  سبنجی صبحت  دوره برای ساتکلیف-ناشبین ضرايب  .مدل در منطقه مورد مطالعه می باشد

تبوان  باشبد  مبی  برای حوضه مورد مطالعه می SimHydمدل  دهنده مناسب نبودنوجود دارد که نشانزيادی 

هبای فاوبد آمبار را    با اطالعات موجود و در دستر ، پاسخ حوضبه تواند می TANKگیری کرد که مدل نتیجه

و  يوکبو ، (2000هاشینو ) يو و رواناب محاسبه کرده که با تحقیقات صورت گرفته توسط -نسبت به فرآيند بارش

؛  et al. 2001 Yokoo؛ Yue and Hashino, 2000  (مطابقبت دارد  (2006) آدامبز و  چن و (2001)همکاران 

(Chen and Adams, 2006  

سال در نظر گرفته  2و  6، 7ها در اين تحقیق به ترتیبسنجی مدلو صحت warmupدوره واسنجی، 

ببا ايبن مقبدار     قبط شد که فمشخص های زيادی که از طريق روش سعی و خطا صورت گرفت شد که با بررسی

طول دوره آمباری   RRLها در مدل برای استهاده از اينبنابراين   آيدمیفواصل زمانی نتايج وابل وبولی بدست 

 که به بررسی تاثیر طبول دوره آمباری ببر    (2010)و همکاران  لیباشد که با نتايج و فواصل زمانی بسیار مهم می

  داردمطابقت  پرداخته است SimHydعدم وطعیت مدل 
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