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استان  ورديجآبخيز حوضهتمركز (مطالعه موردي:برآورد زماندر از روابط تجربي  ايپاره بررسي
 )تهران

A-10-270-2 
 4، بهارك معتمدوزيري3، محسن ساروي2، محمد مهدوي1نازيال رزمجوئي

 Nazila_1908@yahoo.comتحقيقات تهران، ارشد آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم. كارشناس1
 Mahdavi@nrf.ut.ac.ir، .استاد تمام گروه آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران 2

 msaravi@ut.ac.irگروه آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران، دانشيار. 3
 bmvaziri@yahoo.com. استاديار گروه آبخيزداري دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات تهران، 4

 چكيده
ترين پارامتر زماني مورد استفاده در شوند. متداوللوژيكي استفاده ميهاي هيدروپارامترهاي زماني از جمله پارامترهايي هستند كه در اكثر مدل

عنوان مهمترين عامل به و، مدت زماني كه آب از دورترين نقطه حوضه به نقطه خروجي برسداست از تمركز است، و عبارت ي زمانژهيدرولو
اند كه اكثر آنها بر اساس تمركز پيشنهاد كردهاي برآورد زمانهاي زيادي را بر. محققين فرمولاستبراي انتخاب رگبارهاي طرح هر منطقه 

اند و كاربرد آنها براي مناطق ديگر كه شرايط اقليم، توپوگرافي و دست آمدهخاص مناطق تحت مطالعه به ،آبخيزهاي اطالعات محدود حوضه
ها در تخريب و نقشي كه سيالبمركز در برآورد سيالب تمورفولوژيك متفاوت دارند، با شك و ترديد توام است. با توجه به اهميت زمان

شهري امري جدي كشي، سدسازي و هيدرولوژيهاي آبياري و زهتمركزدر پروژهمسكوني دارند، مطالعه زماناماكن و آبيابنيه تاسيسات،
هدف از اين تحقيق انتخاب است كه ه شدهتمركز ارائهاي بسياري براي برآورد زمانتا به حال روششد طور كه گفتههمان شود.محسوب مي

به روش صحرايي تمركز واقعي در استان تهران است. جهت برآورد زمان ورديجآبخيز حوضهتمركز در هاي برآورد زمانبهترين روش از روش
انتخاب  و است، گيري شدهاندازهبا استفاده از محلول نمك  پيمايش آبزمان ي از آبراهه،هايبازهعمل شده، به اين صورت كه پس از انتخاب 

-آمده از روابط تجربي با مقادير اندازهدرصد اختالف مقادير بدست ،تمركز در حوضه مورد مطالعههاي تجربي برآورد زمانبهترين روش از روش
خوبي را ارائه داده و روش عنوان بهترين رابطه، جواب نسبتا به ويليامزيببرانس ده و مشخص شده كه گيري شده در روش صحرايي تعيين ش

 باشد.ماكوس تا حدودي شرايط ذكر شده را دارا مي
 ورديجحوضهزمان تمركز، زمان پيمايش، كليد واژه: 

 
 مقدمه

ترين پارامتر شود. متداولهاي هيدرولوژيكي و هيدروليكي از آنها استفاده ميپارامترهاي زماني، ازجمله پارامترهايي هستند كه در اكثر مدل
0Fتمركززمان. ]1[تمركز استماني مورد استفاده در هيدرولوژي زمانز

است كه آب از دورترين نقطه از مدت زماني  آبخيز، عبارتحوضهيك  1
علت آن ناديده گرفتن وضعيت  ، وهاي مختلفي نيزدارندگردد كه پاسخهاي متعددي محاسبه ميزمان از راهاين  حوضه به نقطه خروجي برسد.

لذا بهتر است عالوه بر استفاده از  باشد.در نقاط مختلف ميو ساير عوامل، هيدروليكي شعاع ،گياهيبستر، پوششآب از نظر زبري مسير جريان
تمركز در طراحي و با شناخت اهميت زمان. ]2[شده و اصالحات الزم انجام گيردههاي نظري، همواره شرايط محيطي نيز در نظر گرفترابطه

شوند: روش صحرايي اند كه به سه دسته تقسيم ميتمركز ارائه نمودههاي زيادي را براي تخمين زماندرولوژي، محققين روشهاي هيارزيابي
 .]3[هاي تجربيپيمايش آب، روش استفاده از هيدروگراف سيالب و هيدروگراف بارندگي و روشگيري زمانمبتني بر اندازه

ها و روابطي را براي برآورد گي به شرايط فيزيوگرافي و اقليمي حوضه دارد در نقاط مختلف جهان فرمولتمركز بستاينكه تعيين زمانبا توجه به
توان به دلخواه و با در نظر هاي متفاوتي بوده و نمياند. اين در حالي است كه كشور ايران داراي اقليمطراحي مورد استفاده قرار داده و تمركززمان

هاي مختلف كشور مورد در حوضهها و روابط استفاده كرد. بنابراين نياز است كه اين فرمولو روابط ها از اين فرمول گرفتن بعضي از پارامترها
تمركز پرداخت و نشان داد كه رابطه كرپيچ هاي آريزونا به بررسي زمانگويتوم در يكي از حوضه .]4[آزمايش قرارگرفته تا بهترين روش انتخاب شود

تمركز در حوضه به مقايسه برخي از روابط تجربي برآورد زمان 1383 سال معتمدوزيري در .]10[دمناسبي براي حوضه مذكور باشتواند رابطه مي
هاي باال اند و در شيبهاي نسبتا قابل قبولي ارائه كردهجواب هاي كم روش كرپيچ، كاليفرنيا و چاوشهرستانك اقدام كرد و نتيجه گرفت در شيب

-اي بر حسب شيب و طول چندگانه رابطهخطي سيونحاضر در كشور ما تكنيك رگرر حالد. ]4[ دهدبهترين جواب را ارائه مي )(scsماكوس روش
اي براي حوضه در منطقه جنوبي استراليا معادله 96با بررسي  1989گريم در سال يلپ.  ]5[استشدهتمركز توصيه اصلي براي برآورد زمانآبراهه
تمركز، هاي هاي موجود براي برآورد زمانشريدان فرمول 1994در سال  .]11[ردند كه فقط تابع مساحت حوضه بودطقه توصيه كتمركز منزمان
انجام شد فرمول حوضه در جنوب اياالت متحده آمريكا  9اش كه براي وي در مطالعه ،هاي مسطح مورد بررسي قرار دادرا در حوضه و اوج تاخير

                                                            
1. Time of concentration  
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كند. لذا از طريق رگرسيون تمركز را كمتر از مقدار واقعي برآورد ميزمان فرمولاين كه  هابي قرار داد و به اين نتيجه رسيدكرپيچ را مورد ارزي
-با ارزيابي هفت فرمول تجربي زمان كوئن و همكارانمك 1984. در سال ]12[ها پيشنهاد كرد حوضه تمركزچندگانه روابطي را  براي برآورد زمان

تمركز از طريق محاسبه سرعت متوسط آبراهه كه توسط سازمان حفاظت گيري زمانبه اين نتيجه رسيدند كه روش اندازه ،ي پنج حوضهتمركز برا
در بررسي كارايي روش كرپيچ در حوضه آبخيز كرج، با روش صحرايي مبتني بر اندازه گيري زمان  .]13[، كمترين خطا را داردهكا ارائه شدخاك آمري

هاي دهد، اما در شيب% جواب مناسبي ارائه نمي3هاي كمتر از به كمك محلول نمك، اين نتيجه حاصل شد كه روش كرپيچ در شيب پيمايش آب
مقايسه پاره اي . رزمجوئي در ]6[% معادله كرپيچ از درصدخطاي بااليي برخوردار است7هاي بيش از كند و در شيب% نتايج خوبي ارائه مي7-3بين 

هدف از تحقيق حاضر انتخاب  .]7[ارزيابي كردمناسب را روشي ويليامز برانسبي معادله، تهران 22در منطقه تمركزربي در  برآورد زمانتجاز روابط
 تمركز در حوضه مورد مطالعه است.بهترين رابطه براي برآورد زمان

 تحقيقروش
 معرفي منطقه

هاي آبخيز حوضهباشد كه در مجاورت آبخيز مركزي ميحوضهاي از رحوضههاي آبخيز ايران، زيحوضهبندي اين حوضه از نظر تقسيم
آن از ارتفاعات جنوبي سلسله  آبخيز مركزي قرار گرفته و رودخانهحوضهغرب است. اين منطقه در شمالگرديدهكرج و جاجرود واقعرودخانه

 .]8[گيردجبال البرز سرچشمه مي
قرار دارد. شرقي  51:12:19و  51:05:22جغرافيايي هايشمالي و طول 35:51:48و  35:46:12هاي جغرافيايي ورديج بين عرضحوضه
 دهد.نشان ميتوليد شده،  GISموقعيت منطقه مورد مطالعه را كه در محيط  1شكل

 
 ورديججغرافيايي حوضهنقشه موقعيت:  1شكل

 
سازندهاي  واز شمال به جنوب   جهت شيب منطقه  اقع شده است. مركزي ولحاظ توپوگرافي در حاشيه جنوبي البرزاين منطقه  به

هاي نفوذي سينوگابرو تا مونزوديوريتي را كه احتماال مربوط به توان تودهئوسن بوده ولي ميابيشتر مربوط به دوره  شناسي آنزمين
 ،درمجموع رژيم بارندگي منطقه باشد.واترنري ميهاي كترين سازند موجود در منطقه، نهشتهجوان و باشد را مالحظه كرداليگوميوسن مي

. ]8[افتدخر پاييز تا بهار اتفاق ميوع بارندگي در اوا% مجم70سرد است كه بيش از هاي ساالنه مقارن با فصلزمان بارندگي واي است، مديترانه
بيالن  هواشناسي).است(سازمان مترميلي 218 )گرسال نزديكترين ايستگاه(چيت 15بر اساس آمار متوسط  در اين منطقه  متوسط بارندگي

خشك است آب و هواي منطقه نيمه طوركليبهو  ،واسطه بارش كم و دماي باالي منطقه تنها در ماههاي سرد سال مثبت استخاك بهرطوبت
]8[. 

در زير  تفاده در اين تحقيقسهاي تجربي مورد افرمولزيادي وجود دارد كه  روابطبه روش تجربي تمركز براي بدست آوردن زمان
 .]4[ استآمده
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معادالتي را  ،) Ramser( ميالدي، كرپيچ  بر اساس اطالعات جمع آوري  شده توسط رامسر  1940در سال : )kirpich( فرمول كرپيچ
-زمانو برمتر) شيب آبراهه(متر :S، آبراهه(متر)طول :Lكه در آن جهت برآورد زمان تمركز در حوزه هاي آبخيز كوچك ارائه داد

 تمركز(دقيقه)

 
 

-اختالف ارتفاع باالترين و پايين :H  ،طول بزرگترين مسير آب(كيلومتر):L :پارامترهاي آن عبارتند از كه ):California(فرمول كاليفرنيا
 تمركز(ساعت)زمانو ترين نقطه حوضه (متر)

 
: Yسطحي(فوت)، ترين مسير روانابطوالني:L است، كه زمان حفاظت خاك آمريكا ارائه شدهاين روش از طريق سا ):Mockus(ماكوس

 تمركز(ساعت)زمانو : زمان تاخيرتوان تلفات حوضه به اينچ،  :Sمسير(درصد)، شيب

 

 

 

 
 آبخيز كوچك هضاده از اطالعات بدست آمده از چندين حورانسبي و ويليامز با استفب :)Bransby -Wiliams(ويليامز-معادله برانسبي

:شيب متوسط  Iمساحت(كيلومترمربع)، :A  (كيلومتر)معادل قطردايره:Daآبراهه(كيلومتر)،:طولL كه در آنمعادله اي به قرار زير ارائه داد: 
 تمركز(ساعت)زمانو حوضه(%)

 
كه در  و و همكاران بر اساس معادله كرپيچ، معادله زير را جهت برآورد زمان تمركز ارائه نمودند:ميالدي، چا 1988در سال : ) Chow( چاو
 تمركز(ساعت)زمانو ترين نقطه حوضه (متر)اختالف ارتفاع باالترين و پايين :H  ،طول آبراهه اصلي(كيلومتر) :L آن 

 
 

مـيالدي، سـازمان هوانـوردي آمريكـا،      1970در سـال   :) Federal Aviation Administration( روش اداره كل هوانوردي فدرال 
طول آبراهه اصـلي   L: :آن پارامترهاي كه  براي ساخت فرودگاهها و تخليه رواناب حاصل از بارندگيها روي باند فرودگاهها مطالعاتي را انجام داد

كـه بـا اسـتفاده از جـدولي بـر       ضريب رواناب روش اسـتداللي C:، حسب متر)اختالف ارتفاع دو طرف آبراهه اصلي (بر  H:، (بر حسب كيلومتر)
 محاسبه شده است. GISكمك نقشه پوشش در محيط بهصورت وزني اساس پوشش زمين به

 

 

 

 

 ر)ارتفاع متوسط حوضه(مت :H،  طول آبراهه اصلي(كيلومتر) :Lمساحت(كيلومترمربع)، :A كه در آن :(Giandoty) معادله جياندوتي
 تمركز(ساعت)زمانو
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-زمانو (متربرمتر) متوسط آبراههشيب:S(كيلومترمربع)،  مساحت:A : پارامترهاي آن عبارتند از ):Ventura( معادله ونتورا 
 تمركز(ساعت)

 
 

 تمركز(ساعت)زمانو حوضه (كيلومتر)ارتفاع : اختالفHآبراهه اصلي(كيلومتر)، : طولL  كه در آن :(Basoo) معادله باسو

 
 

 
 اي و برآورديهاي مشاهدهمقايسه داده

 REهاي برآوردي (معادالت تجربي) از دو پارامتر آماري صحرايي) و دادهاي (با استفاده از روشهاي مشاهدهبراي مقايسه داده 
  :تفاده شده است(ريشه ميانگين مربع خطا) اس RMSE (روش درصدخطاي نسبي) و

  )1 

  )2 
 

 .]9[: مقادير برآوردي است اي، : مقادير مشاهده O: درصد خطاي نسبي،  RE:ريشه ميانگين مربع خطا،  RMSEكه در آن 
  روشها

بازديد صحرايي از حوضه بر  اي و همچنيني، تصاوير ماهوارههوايدر اين تحقيق ابتدا مرز منطقه مورد مطالعه با استفاده از تفسير عكسهاي    
ترتيب حوضه مورد مطالعه هاي اصلي داراي آب دائمي حوضه، مشخص و به اينپياده و كليه سرشاخه 1:25000روي نقشه توپوگرافي 

1Fپيمايشزمانروش صحرايي مبتني بر اندازه گيري  با استفاده از   .)1(شكل مرزبندي شده است

تمركز از محلول نمك، زمان استفاده با بآ 2
هاي مذكور بازه(كه قبال اشاره شد) تمركز هاي تجربي، زمانبا استفاده از روش گرديده، سپس مطالعه در سه مرحله برآوردهاي موردواقعي بازه

تجربي در منطقه موردمطالعه، هاياز فرمول تمركز با استفادهبه منظور تعيين برخي پارامترهاي موردنياز جهت برآورد زمان ومحاسبه شده، 
 GISآبراهه در محيط شيب، نقشه توپوگرافي و نقشه شبكه، نقشه )DEM(ارتفاع هاي اطالعاتي ازجمله نقشه مدل رقومياليه اقدام به تهيه

 است.آمده 1كه اطالعات مربوط به اين بخش در  جدول شماره  )4،3،2(شكلاستشده
ساعت برآورد  66/2در اين تحقيق  كهزمان پيمايش( آوردنپس از بدست ،روش از روش هاي تجربي ترينمناسبانتخاب  براي

ها و بهترين روش ،كه قبال اشاره شد، مقايسه RE , RMSEو بر اساس معيارهاي برآورد، تجربي هاي تمركز از طريق فرمولزمان)، استشده
  است.انتخاب شده

 نتايج
دهد شبكه آبراهه منطقه را نشان مي 2است. شكلآمده 4 تا  2هاي است در شكلتوليد شده GISي مورد نياز كه در محيط هاي اطالعاتاليه   

-شكل. شودو آناليزهاي مربوطه بر روي اين آبراهه انجام مي تمركز انتخاب شدهمنظور تعيين زمانكه با كمك اين نقشه بلندترين طول آبراهه به
 كمكبهكه  باشدمينقشه شيب منطقه  4دهد، و شكل ارتفاعي اين منطقه را ميكه اطالعات رقوم استارتفاعي منطقه يرقوممدل مربوط به  3

  آيد.مي با كمك اين نقشه بدستاطالعات مربوط به شيب شود و توليد مي  GISدر محيط  )DEM(ارتفاع نقشه مدل رقومي
 

 
 

                                                            
Travel time.2  
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 اههآبرو شبكه ورديجنقشه حوضه  :2شكل 

 

 ورديجنقشه مدل رقومي ارتفاع حوضه  : 3شكل
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 بدست آمده GISهاي توليدي در كه با كمك نقشه ورديجهاي ژئومتري حوضهويژگي : 1جدول

  
 نقشه شيب حوضه ورديج :4شكل 

 
 

اين پارامترها با توجه  ،استالزم است آمده ه روش تجربيب تمركزكه در تعيين زمان از خصوصيات فيزيكي حوضهبرخي  1در جدول 
هاي متعدد تمركز را به روششده زمانمقادير محاسبه 2 و جدول ،استحاصل شدهكه قبال اشاره شد، GIS  هاي توليدي در محيط به نقشه
 .است واقعي و مقادير برآوردي از روابط تجربي و ريشه ميانگين مربع خطا بين مقادير درصد خطاي نسبي 4و  3جداول دهد. نشان ميتجربي، 

هاي ويژگي رديف   
 ژئومتري

 مقادير واحد

 93/60 كيلومترمربع مساحت حوضه 1

 42/2904 متر حداكثر ارتفاع حوضه 2
 92/1397 متر حداقل ارتفاع حوضه 3
 87/11 كيلومتر طول آبراهه اصلي 4
 90/35 درصد شيب متوسط حوضه 5
 39/42 درصد شيب متوسط آبراهه 6
 8/8 كيلومتر قطر دايره معادل 7
 69/35 كيلومتر محيط حوضه 8
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 تمركز از طريق   فرمولهايشده زمانمقادير محاسبه :2جدول 

                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 روابط تجربي برآوردي از درصد خطاي نسبي بين مقادير واقعي و:  3 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقادير محاسبه شده تجربيفرمول

 19/6 كرپيچ (دقيقه)

 99/0 كاليفرنيا (ساعت)

 56/1 ماكوس (ساعت)
 25/2 برانسبي ويليامز (ساعت)

 02/1 چاو (ساعت)

 02/2 فدرال (ساعت)هوانوردي

 34/1 جياندوتي (ساعت)

 023/0 ونتورا (ساعت)

 24/1 باسو (ساعت)

 RE روشهاي تجربي

 2560 كرپيچ
 68/168 كاليفرنيا

 51/70 ماكوس

 22/18 ويليامزبرانسبي

 78/160 چاو
 68/31 فدرالهوانوردي

 5/98 جياندوتي

 21/11465 ونتورا

 51/114 باسو
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 تجربيروابطازبرآوردي وريشه ميانگين مربع خطا بين مقادير واقعي:  4جدول 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 گيري بحث و نتيجه
-ز دو پارامتر آماري درصد خطاي نسبي و ريشه ميانگين مربعااي و برآوردي هاي مشاهدهبراي مقايسه داده كه گفته شدطورهمان

% و ريشه ميانگين 25نسبي آن كمتر از  شود كه ميانگين خطايتر تشخيص داده مياي مناسبطور قراردادي رابطهاست بهخطا استفاده شده
ريشه ميانگين مربع خطا كمتر باشد، مناسب خواهد % و 50اي كه داراي ميانگين خطاي نسبي كمتر از مربع خطا كمترين مقدار باشد و رابطه

عنوان بهترين رابطه، جواب نسبتا خوبي را ارائه داده و روش ماكوس تا حدودي شرايط به ، ويليامزبرانسبي، بود. بر اين اساس در پژوهش حاضر
 رد.خواني دااست همآمده سوابق تحقيقآنچه در كه اين نتيجه با  باشد.ذكر شده را دارا مي

 منابع
 ، انتشارات آستان قدس رضوي."اصول هيدرولوژي كاربردي"، 1376عليزاده، امين،  ]1[
 ، انتشارات دانشگاه تهران."هيدرولوژي كاربردي. جلد دوم". 1381مهدوي، محمد، ]2[
 صنعت.و، انتشارات دانشگاه علم1، جلد"هيدرولوژي مهندسي". 1369نجمايي، محمد،  ]3[
ارشد نامه كارشناسي، پايان"آبخيز كرجتجربي برآورد زمان تمركز در حوضهبررسي برخي از روابط"، 1383بهارك،  معتمدوزيري، ]4[

 تهران.آبخيزداري دانشگاه
علوم ، مجله "تعيين روابط تجربي براي برآورد زمان تمركز حوضه هاي آبخيز كوهستاني"، 1384اسالميان، سيدسعيد و احمد، مهرابي،  ]5[

 .45-36، صفحه 5، شماره زي و منابع طبيعيكشاور
، مجموعه "آبخيز كرج)تمركز سيالب(مطالعه موردي: حوضهبررسي كارايي روش كرپيچ در برآورد زمان"، 1386معتمدوزيري، بهارك،  ]6[

 .282آبخيزداري ايران، صفحه خالصه مقاالت چهارمين همايش ملي علوم مهندسي
، مجموعه خالصه مقاالت هفتمين "تهران 22تمركز در منطقه اي از روابط تجربي در برآورد زمانمقايسه پاره"، 1390رزمجوئي، نازيال،  ]7[

 .190آبخيزداري ايران، صفحه همايش ملي علوم مهندسي
بيني آلودگي صوتي پروژه ارزيابي و پيش". 1380محيطي، تحقيقات تهران مركز تحقيقات و مطالعات زيستعلومآزاد اسالمي واحددانشگاه ]8[

  صفحه. 93گزارش دوم، 1، جلد"زيستشهرداري تهران بر محيط 22ناشي از اجراي طرح منطقه 
                                 ارشد نامه كارشناسي، پايان"تمركز و زمان تا اوج آبنمودهابررسي ميزان دقت روابط تجربي در برآورد زمان ".1385مباركي،جليل،  ]9[      

 تهران.آبخيزداري دانشگاه
]10[  Goitom T.G. 1989. "Evaluation of tc methods in a small Rural watershed. Channel flow and catchment 

run off: Centennial of Manningsʼs Formula and Kuichlingʼs  Rational formula B.C. Yen (Ed)". University of 
Virginia, U.S. NationalWeatherServiceand University of Virginia.   
  ]11[  Pilgrim, D.H. 1989. "Rational methods for estimation of design floods for small to medium sized 
drainage basins inAustralia", IAHS Publ, New direction for surface Water Modeling, Proceedings of the 
Baltimore Symposium, Australia, pp:247-259.                                       

    RMSE روشهاي تجربي

 2 كرپيچ

 11/1 كاليفرنيا
 54/0 ماكوس
 15/0 ويليامزبرانسبي

 08/1 چاو

 08/0 فدرالهوانوردي
 76/0 جياندوتي

 07/2 ونتورا
 86/0 باسو
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   ]12[  Sheridan, j, 1994." Hydrograph time parameters for flatland watersheds", Trans, ASAE, 37 (1), PP: 
103-113. 
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