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برآورد رواناب رویداد مبنا در حوضۀ کوهستانی با استفاده از مدل توزیعیـ فیزیکی GSSHA
علی شریفی ،6میثم ساالری جزی ،*1خلیل قربانی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب ،گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی گرگان
 .2استادیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .3دانشیار گروه مهندسی آب ،دانشکدۀ مهندسی آب و خاک ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
(تاریخ دریافت 1316/23/22؛ تاریخ تصویب )1316/26/23

چکیده
مدلهای توزیعیـ فیزیکی در شبیهسازی فرایندهای رواناب سطحی در حوضههایی با شرایط پیچیدۀ فیزیکی به جوابهایی بـا
اعتمادپذیری بیشتر منجر میشوند .در این مطالعه مدلسازی فرایند بـار ـ روانـاب در حوضـ آبریـز کوهتـتانی زیـارا بـا
استفاده از مدل توزیعیـ فیزیکی  GSSHAبررسی شده است .به این منظور نقشههای مدل رقوم ارتفاعی ،نوع خاک و کـاربری
اراضی تهیه شده و سه رویداد برای واسنجی و دو رویداد برای صحتسنجی در نظر گرفته شد .معیارهای دقت بـراز

نـشـ

ساتکلیف ( ،)NSEدرصد خطای برآورد حجم ( ،)PEVدرصد خطای برآورد دبی اوج ( )PETPو درصد خطای بـرآورد زمـان
دبی اوج ( )PEPو معیار بصری برای تحلیل نتایج استفاده شـد .میانـ معیارهـای  PEP ،PEVو  PETPدر مراحـل واسـنجی و
صحتسنجی بهترتیب  22/3و  2/2 ،61/2و  11/8و  4/8و  2بوده که نشاندهندۀ کمبرآوردی حجم ،دقت مناسب در دبی اوج
و دقت بتیار خوب در زمان دبی اوج است .نیز بررسی بصری هیدروگرافهای شبیهسازی و معیار  NSEتأییدکنندۀ دقت مدل
در شبیهسازی شکل هیدروگراف رواناب است .نتایج نشان میدهد اگرچه پارامتر رطوبت اولی خاک در مرحل صـحتسـنجی
بر اساس یک تخمین اولیه در نظر گرفته شده ،در مجموع دقت مدل در برآورد مشخصههای رواناب مناسب است.
کلیدواژگان :بار -رواناب ،توزیعیـ فیزیکی ،زیارا.GSSHA ،
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مقدمه
دستیابی به اطالعات مورد نیاز در طراحی و برنامهریزیهاای
مهندسی منااب ب و محایط زیسات مسالزز شا یهساازی
فرایناادهای هیاادرو وژیکی ساایحی و زیرساایحی اساات ].[1
محدودیت تکنیکهای اندازهگیری ،پیشبینی مقاادیر حادی،
تغییاار نوسااانات فرایناادهای هیاادرو وژیکی و غیااره موجاا
میشود اسلفاده از مدلهاا در میا ااات هیادرو وژیکی ماورد
توجااه روزافاازو قاارار بگیاارد و توساااه یابااد .در هیاادرو وژی
کاربردی و عمزیاتی مدلهای بارشا رواناا یکای از ابزارهاای
مهم بهکار گرفلهشده برای تصمیمگیری در م احا توسااه و
ماادیریت مناااب ب و ااا و محاایط زیساات اساات ].[2
مدلهای هیدرو وژیکی زیادی برای مدلسازی بارشا رواناا
در مقیاس حوضاه نییار مادلهاای یکاارهاه مانناد مفهاو
هیدروگراف واحد تا مدلهای توزیای با پیچیدگی بسایار زیااد
مانند مدلهای توزیایا فیزیکای وجاود دارد ] .[3مادلهاای
یکاارهااه در مقایسااه بااا ماادلهااای تااوزیای باهد یا اینکااه
تغییرپذیری مکانی پاراملرها را در نیر نمیگیرند و ک حوضه
را یک واحد محاس اتی فرض میکنند ،در بیشلر موارد نیاز باه
دسلرساای بااه دادههااای محاادودتری دارنااد ] 4و  .[5از ای ا
مدلها میتوا برای مدلسازی در حوضاههاای دارای بماار و
حلی مدلسازی در حوضههای فاقاد بماار اسالفاده کارد ،اماا
محدودیتهای اا ناشای از درنیرنگارفل توزیا مکاانی
ملغیرهاااا دارناااد ] 6و  .[7هنگاااا اسااالفاده از مااادلهاااای
هیدرو وژیکی توزیای بارشا روانا به تایی مقادیر پاراملرهاا
برای هر سازول در دامناۀ محاسا اتی نیااز اسات .مادلهاای
توزیای سازولهاای ملااددی هسالند و روش ماماول بارای
دسلهبندی سازولهاا ،باهکاارگیری مفااهیم کااربردی مانناد
کاااربری اراضاای یااا اطالعااات ماارت ط بااا نااو ااا اساات.
دسلهبندی سزولها بر اساس مفاهیم بیا شده ماموالً بهعزات
کم ود دادههای اندازهگیریشده برای مقادیر پاراملرها صاورت
میگیرد و مقادیر ای سزولها در بیشلر ماوارد بااد از فرایناد
واسنجی تادی و تصحیح میشوند ] 8و  .[9پیشبینی جریا
در حوضه تحت تأثیر عوام مخلزا و یکای از دالیا اصازی
برای ش یهساازی باارشا رواناا بارای یاک حوضاه اسات و
مدلهای توساهیافله در ای زمیناه نلاایگ گونااگونی را بارای
پیشبینی دبی در روجی حوضه ارائه مایدهناد ] 11و .[11
مدلهای تاوزیای توسااهیافلاه ،کاه دقات قابا تاوجهی در
پیشبینی دبی در روجی و نقیاههاای دا زای در حوضاه را
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نشا میدهند ،نمیتوانند بیا کننادۀ فرایناد اتفااقافلااده در
مقیاس هر سزول باشند .مادلهاای تاوزیای م لنای بار پایاۀ
فیزیکی میتوانند بیا کنندۀ ای واقایت باشند که فراینادهای
واقای ،بهدرسلی ش یهسازی شدهاند .برای اث ات اینکه هنای
مدلهایی (توزیای پایۀ فیزیکی) در واق میتوانند فراینادهای
هیدرو وژیکی را به اوبی شا یهساازی کنناد و صارفاً توساط
روابط تجربی توساه نیافلهاند ،نیاز به اندازهگیریهای مسالق
(بهمنیور اعل ار ای ادعا) است که ای کار با توجاه باه اینکاه
دادههای در دسلرس کام نیسلند ،بهنادرت انجاا مایشاود.
سؤاالتی که میرح میشود هنی است .1 :بهمنیور تقری ای از
فرایندهایی که در سیح سزول انجا میشاود هاه سایحی از
پیچیدگی مدل مورد نیاز است؟  .2ای حجم از اطالعات مورد
نیاااز و پیچیاادگیهااای محاسا اتی ،توانااایی ماادل باهمنیااور
ش یهسازی دبی روجی را افزایش میدهد؟ ].[12
پیشینۀ تحقیق
بهمنیور بررسی کارایی مدلهای تاوزیایا فیزیکای میا ااات
مخلزفی صورت گرفله است .نیادزیا ک و اوگاد ( )2113در
تحقیقی کارایی مدل توزیای پایاۀ فیزیکای  GSSHAو مادل
مفهومی یکاارهۀ ( HEC-1هرهند در حال حاضر از ای مادل
اسلفاده نمیشود) را در ش یهسازی فرایند باارش -رواناا در
حوضهای شهری به مساحت تقری اً یک کیزوملرمربا مقایساه
کردند .بنها باا بررسای  41رویاداد باارش در حوضاۀ شاهری
نلیجه گرفلناد کاه مادل  GSSHAنسا ت باه مادل HEC-
1بهطور قاب تاوجهی در شا یهساازی سای حوضاۀ شاهری
موفقتر بوده و د ی ای امر را تواناایی مادل در شا یهساازی
شاارایط ملغیاار مکااانی پیچیااده بااا بااهکااارگیری ماااادالت
هیدرودینامیکی دانسلند ] .[13اوگد و داونار ( )2114مادل
توزیای پایۀ فیزیکی  GSSHAرا در حوضاۀ ماودی بارو  ،در
ا ینگلو ایااالت ملحادۀ بمریکاا ارزیاابی کارده و مادل را در
بربورد روانا در حوضههایی با مکانیسم پیچیده در حا لی کاه
جریا سیحی و زیرسیحی تاأثیر ملقابا قابا تاوجهی بار
یکدیگر دارناد ،بسایار کاربماد توصای کردناد ] .[14عمااد و
همکارانش ( )2118در تحقیقی با اسالفاده از مادل GSSHA
تأثیر موضای یای بارا سانگهاا روی شا یهساازی باارش-
روانااا در حوضااۀ گااودوی کریااک در قساامت شااما ی
میسیسیپی را بررسی کردند .نلایگ پاووهش بنهاا نشاا داد
که یاهای رادار بارش ویوگیهای پیچیدۀ مکانی-زمانی دارد
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که بیا کنندۀ نمونهگیریهای مهم و تغییرات ط یای اسات و
یاهای تصادفی رادار بارش رابیاۀ مهمای باا زماا و مکاا
ندارند .همچنی هیدروگرافهای روانا ش یهساازیشاده باه
یاهااای رادار بااارش حساااسانااد ] .[15پااادل و همکااارانش
( )2111برای مقایسۀ قابزیتهای مدل تاوزیای و یکاارهاه در
تحزی بثار تغییار کااربری اراضای از دو مادل  HEC-HMSو
 GSSHAاسلفاده کاردهاناد .در ایا تحقیاق مادل یکاارهاه
نلوانسله است تغییرات دبی اوج جریا و نیز حجام رواناا را
به وبی در نیر بگیرد در حا ی که در مدلسازی تاوزیای ایا
تغییرات به وبی حاظ شادهاناد .همچنای نشاا داده شاده
است مدل توزیای در مقایسه با مدل یکاارهه به شک مؤثری
میتواند موقایت مناطق نفوذناپذیر و تأثیر ب در مادلساازی
جریا را در نیر بگیرد ] .[16ب موتاز و همکارانش ( )2113باا
بررساای شاا یهسااازی  2ماادل  HEC-HMSو  GSSHAدر
حوضاۀ نیمااهشااهری در سا بنلونیاو تگاازاس بااا اساالفاده از
دادههای رادار به عنوا دادههای ورودی بارش به ایا نلیجاه
رسیدند که مدل توزیای پایۀ فیزیکی  GSSHAکارایی بهلاری
نس ا ت بااه ماادل مفهااومی  HEC-HMSدارد و بااه واساانجی
کملری نیااز دارد ] .[17هینلااالپودی و همکاارانش ()2114
برای ش یهساازی سایال ساال  2117در حوضاۀ باالدسات
رود انۀ گوادا وپ باا مسااحت  1232کیزوملرمربا در ایا ات
تگزاس از مدل توزیای اسلفاده کرده و تأثیر ورودیهای بارش
را با کاربرد دادههای زمینی و ماهوارهای مقایساه کردناد و باه
ای نلیجه رسیدند که اسالخراج ورودی باارش باا اسالفاده از
تصاویر ماهوارهای موقای که بارا سنگها یاا رادارهاای زمینای
مشاهدهای پراکنده هسلند ،به نلایگ مناس تر منجر مایشاود
] .[18حامدی و همکارانش ( )2115در حوضاۀ پاار سایلی
ایا ت یوتا با باهکااربارد دو مادل هیادرو وژیکی  GSSHAو
 HEC-HMSو دادههای ایسلگاه بارا سنجی و دادههاای رادار
بهعنوا دو نو مخلز ورودی بارش برای هماا حوضاه باه
ای نلیجه رسیدند که در هر دو نو ورودیهای باارش ،مادل
 GSSHAهااه از حاااظ مایااار نااش-ساااتکزی و هااه مایااار
 RMSEبربورد بهلری نس ت به مدل  HEC-HMSدارد ].[19
فااورل و همکااارانش ( )2115بااا اساالفاده از ماادل تااوزیای
 GSSHAسیال سال  2111در حوضهای در هوسل ایااالت
ملحاادۀ بمریکااا را ،کااه دارای دورۀ بازگشاات  511سااال بااود،
ش یهسازی کرده و توانایی زیاد مادل را در ایا شا یهساازی
گاازارش کردنااد ] .[21راتینااو ساایز و همکااارانش ( )2117در
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حوضۀ کوهکی در جزیرۀ ایشیگاکی ژاپ  ،با هدف پایشبینای
جریا سیال و غزیت رسو با اسلفاده از دو مدل GSSHA
و  SWATرا میا اه کردند .نلایگ پووهش بنها بیاا کارد کاه
برای ش یهسازی کوتااهمادت ،مادل  GSSHAکاارایی نسا لاً
بهلری در شا یهساازی جریاا سایال در مقایساه باا مادل
 SWATطی دورۀ واسنجی و صحتسنجی داشات .همچنای
 GSSHAدقت نس لاً بهلری برای پایشبینای غزیات رساو
فقط در دورۀ کا ی راسیو داشت؛ در حا ی کاه مادل SWAT
کارایی نس لاً بهلری برای پیشبینی غزیت رساو طای دورۀ
اعل ارسنجی داشله است .همچنای بارای شا یهساازیهاای
بزندمدت ،هر دو مدل نلایگ قابا ق او ی را بارای پایشبینای
جریا سیال و غزیت رسو ارائه کردند .با ای وجاود ،مادل
 SWATبرای ش یهسازی طوالنیمدت غزیت رساو را بهلار
از مدل  GSSHAپیشبینی کرد ].[21
تا کنو تحقیقاات ملااددی در دا ا کشاور در زمیناۀ
کاربرد مدلهای یکاارهه یاا تاوزیای در مادلساازی باارش-
روانا صورت گرفله است ،اما با توجه باه اهمیات مادلهاای
توزیایا فیزیکی در ای زمینه تحقیقات صاورتگرفلاه بسایار
مادود است .هدف ای میا اه کاربرد مدل تاوزیایا فیزیکای
 GSSHAبرای مادلساازی باارش-رواناا در حوضاۀ ببریاز
زیارت در اسلا گزسلا است .ویوگیهای ای حوضه موجا
شده است که فرایند تشکی رواناا در ب پیچیادگی اا
داشله باشد .بنابرای  ،در ای میا اه تالش میشود تا باه ایا
سؤال پاسا داده شاود کاه بیاا کااربرد یاک مادل تاوزیایا
فیزیکی با رویکرد واسنجیا صحتسنجی میتواند باه نلیجاۀ
مناس در ش یهسازی هیدروگراف روانا منجر شود؟
مواد و روشها
مشخصات و موقعیت جغرافیایی منطقـۀ مطالعـهشـده:
محاادودۀ میا اااهشااده حوضااۀ زیااارت شااام سااه بخااش
کوهسلانی ،شهری و دشت است .رود اناۀ زیاارت در منیقاۀ
کوهسلانی از دو رود انه به نا های ببشار و طول بناه تشاکی
شده که پس از اتصال ای دو رود انه ،رود انۀ زیارت تشکی
میشود .ای حوضاه کاه باا مسااحت  95/15کیزوملرمربا و
محاایط  41/51کیزااوملر در اساالا گزساالا  ،در جنااو
شهرسلا گرگا و بای طاول جغرافیاایی  232 ،54°و ً 53تاا
 312 ،54°و ً 11شرقی و عارض جغرافیاایی  362 ،36°و  51تاا
 432 ،36°و  59شااما ی قاارار گرفلااه اساات .بیشاالری ارتفااا
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حوضه  3127ملر و بارندگی ملوسط سااالنه  751میزایملار
است .موقایت حوضۀ زیارت در شاک  1باه نماایش دربماده
است .نقشاۀ کااربری اراضای حوضاۀ ببریاز زیاارت از تصااویر
ماهوارهای ندست تهیه شاده اسات (شاک  .)2نقشاۀ بافات
ا حوضۀ ببریز زیارت ط ق گزارشهای سازما جنگ هاا،
مرات و ببخیزداری و نیز نقشههای ا شناسی فاراهم شاده
است (شک  .)3همچنی نقشۀ مدل رقومی ارتفاعی بر اسااس
اطالعات در دسلرس قرارگرفله از ساوی ساازما جنگا هاا،
مرات و ببخیازداری بمااده شاده اسات (شاک  .)4دادههاای
بارا سنجی و نیز سنجش دبی رود انۀ بررسایشاده در ایا
تحقیق از شرکت ب منیقهای گزسلا ا ذ شده اسات .ایا
دادههااا شااام دادههااای دو ایساالگاه بااارا ساانجی زی اارت و
نهار ورا و دادههای ایسلگاه هیادروملری نهاار ورا اسات
که به صورت پیوسله و با گا زمانی یکساعله در باازۀ زماانی
1386ا  1393ث ت شده است.
مــدل تــوزیعی  :GSSHAماادل  GSSHAنسااخۀ
هیادرو وژیکی CASC2D

بازنویسیشده و به ودیافلۀ مدل
است .مدل  GSSHAیک مدل توزیای ا فیزیکی و ساا لار
ش کهای است که میتواند پاس هیدرو وژیکی یک حوضاه

شکل  .6موقعیت حوضۀ زیارت در استان گلستان و کشور

را نس ت به ورودیهای هواشناسی-هیدرو وژیکی دادهشده
ش یهسازی کند .در ای مدل حوضاه باه سازولهاایی کاه
تشکی یک ش کۀ تفاض محدود یکنوا ات را مایدهناد،
تقسیم میشود .فرایندهایی که ق  ،هنگاا و بااد از یاک
رویداد بارندگی رخ میدهند برای هر سزول با هم یکاارهاه
شده و پاس حوضه را تشکی میدهند .مادل  GSSHAدر
برگیرندۀ اجزای مخلز هر ۀ هیادرو وژی شاام باارش
تاوزیای ،ان اشات و ذو باارف ،برگاا  ،تاراوش ،ت خیاار و
تارق ،نگهداشت سیحی ب  ،رونادیابی جریاا در کاناال،
ماادلکاارد منیق اۀ اشا ا نشااده ،جریااا ب زیرزمیناای
اش ا شده ،فرسایش در سیح ،انلقال ،تهنشست و روندیابی
رساو در کاناال اسات ] .[22بارنادگی جازء ورودیهاای
پایهای هار مادل هیادرو وژیکی اسات .در مادل GSSHA
بارندگی میتواند بهصورت یکنوا ات در مکاا و زماا باا
یک شدت ثابت در مدت زما مای برای یک رویداد واحد
و یا بهصورت کامالً ملغیر در مکا و زما برای هار تااداد
ر داد بارش به مدل مارفی شود .روش هندضزای تیس و
روش ماکوس مرب فاصزه بهعنوا تکنیکهای میاا یاابی
برای بارش توزیای در مادل در نیرگرفلاه شادهاناد ].[23

شکل  .1نقشۀ کاربری اراضی حوضۀ زیارت

شریفی و همکاران :برآورد رواناب رویداد مبنا در حوضۀ کوهستانی با استفاده از ...

شکل  .9نقشۀ بافت خاک حوضۀ زیارت

مدل  GSSHAاجازه میدهد ب بر سیح سزولهاا جما
شود و بر حس شرایط در ا نفاوذ کناد .شادت نفاوذ باه
صوصیات هیدرو یکی و شرایط رطوبت پیشی وابساله باوده
و ممک است تحت تأثیر بارندگیهای ق  ،ت خیار و تاارق و
سیح سفرۀ ب زیرزمینای قارار گیارد .در ایا مادل ناحیاۀ
غیراش ا  ،که کنلرلکنندۀ نفاوذپاذیری اسات ،مایتواناد بار
اساس ح یکبادی مااد ۀ ریچارد و همچنی روش گاری و
بمات ،که حا ت سادهشدۀ مااد ۀ ریچارد اسات ،شا یهساازی
شود .سه انلخا از مااد ۀ گری و بمات در مادل وجاود دارد:
حا ت اصزی مدل ،1حا ت هندالیهای 2و حا ت توزی مجادد.3
روشهای اصزی و هندالیهای از مدل نفوذ گری و بمات برای
بارشهای تکواقاه ،در جایی که بی بارش وقفۀ قاب تاوجهی
وجود نداشله باشد ،مناس است .ای در حا ی است کاه روش
توزی مجدد برای ش یهسازی طوالنیمدت و یا در مواقای کاه
بی ر دادهای بارش وقفه ایجاد شاده باهکاار مایرود .مادل
 GSSHAدر ش ا یهسااازی ساایحی تقری اای از مااد اۀ مااوج
پخشیدگی را در دو باد (xو  )yبهکار مایگیارد .جریاا در دو
جهت عمود بر هم در هر سزول از ش که طی هار گاا زماانی
1. Traditional GA
2. Multilayer GA
)3. Green and Ampt infiltration with redistribution (GAR
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شکل  .4نقشۀ مدل رقومی ارتفاعی حوضۀ زیارت

روندیابی میشود .مرز حوضه بهعناوا مارز بادو جریاا در
روندیابی جریا سیحی در نیر گرفله شده است بهطوری کاه
اگر سزو ی از ش که روی مرز حوضه قرار گیرد ،جریا از میاا
مرز روندیابی نمیشود .وقلی جریا وارد ش کۀ سازو ی کاناال
میشود ،حجم ب بر سیسلم کانال اضاافه شاده و باه سامت
روجی حوضاه رونادیابی مایشاود .در مادل  GSSHAروال
جریا سیحی اجازۀ تشکی ذ یره در گودالهاا را مایدهاد
بهطوری که ب میتواند در ها هها ان اشله شود تا زماانی کاه
ارتفا الز را برای غز ه بر شرایط توپوگرافی بهدست بورد و یا
اینکااه در زماای نف اوذ کنااد و یااا ت خیاار شااود ] .[23ماادل
 GSSHAبا ح ماادالت موج پخشیدگی باا اسالفاده از روش
حجم محدود صریح دوگامی 4روندیابی جریاا یاکباادی در
کانال و جریا دوبادی در سیح را ،جایی که جریا بر اساس
ارتفااا هیاادرو یکی محاسا ه و حجاام ب باار اساااس جریااا
محاس اتی بروز و تصحیح میشود ،انجا میدهد .در مقایسه با
ملدهای پیچیدهتر ا الالف محادود ضامنی و سیسالمهاای
اجزای محدود ،ا گوریلم بهکاررفله در مدل نس لاً سااده اسات.
در ای ا ماادل شاای اصاایکاکی باای یااک ساازول ش ا که و
همسایگی ب بر اساس ا لالف ارتفا ب در بنهاا تقسایم بار
4. Two-step explicit finite volume schemes
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اناادازۀ ساازول محاس ا ه ماایشااود .در مقایسااه بااا روش مااوج
سینماتیک ،روش موج پخشیدگی به مدل اجاازه مایدهاد تاا
جریا را از میا ها هها ،فرورفلگیها و شای هاای ماکاوس
روندیابی کند .در مدل  GSSHAفرمول مانینگ بارای ارت اا
عمق و دبی جریا بهکار رفله است که ای امر بر بشفلهباود
جریا و عد وابسلگی زبری به عمق در شا یهساازی دال ات
دارد .بهرغم سادگی ای مدل بسیار قدرتمند است زیارا اجاازه
میدهد در مواقای که فقط در قسملی از ش کۀ ببراههای و یاا
حوضۀ ببریز سایال رخ داده اسات محاسا ات انجاا پاذیرد.
اهمیت ای ویوگی زمانی مشخص میشود که بارنادگی فقاط
در یک بخاش از حوضاه اتفااق افلااده باشاد ] .[23در اداماه
ماادالت حاکم بر روندیابی جریا سیحی و جریاا در کاناال
در ماادل  GSSHAو همچناای مااد اۀ نفااوذ گااری و بمااات
مارفی میشود.
روندیابی صریح جریان در کانـال :طارح رونادیابی
یااکبااادی کانااال در (شااک  )5نشااا داده شااده اساات.
جریا های )  Qi 1/ 2 (m 3 , s 1و  Q i 1/ 2در جهات طاو یX ،
بر اساس عمق ،d(m) ،در nامی مرحزۀ زمانی با اسالفاده از
مااد ۀ مانینگ برای رابیۀ دبی روجی محاس ه میشود:
1 n n 2/ 3 n 1/ 2
) Ai (R ij ) (S f 1/ 2
nM

()1

Q in1/ 2 

که  nبرابر با ضری زبری مانینگ A ،برابر باا مسااحت سایح
مقی جریاا )  R ، (m 2برابار شااا هیادرو یکی ( )mو s f
شی اصیکاکی است که توسط رابیۀ  2محاس ه میشود:
d in1  d in
Δx

()2
 s oبرابر با شی

S fni 1/2  S oi 1/2 

زمی در جهت طو ی ،X ،است.

به صو در بغاز رویداد بارندگی در سای هاای زودگاذر،
جهت جریا در اطراف هر گره تایی میشود .ایا روش،
روندیابی را در کانالهایی با شای ماکاوس در زماانی کاه
جریا ب در سزول باالدست کم بوده و یاا وجاود نداشاله
باشد پایدار میکند و همچنی اجازه میدهاد بثاار جریاا
برگشلی ش یهسازی شود .جریا هاای بای گارههاا بارای
محاس ۀ حجم ،V ،در گره بهصورت زیر بهکار میرود:
()3

V i n 1 V i n 

n 1
t q latn 1x  q recharge
x  Q in1/ 2  Q in1/ 2 

که  q lat  m 2  s 1 برابر با جریا ورودی جان ی از سزولهای
جریا سیحی در مجاورت گره و  . q recharge  m 2  s 1 برابر باا

ت ادل جریا ب زیرزمینای و کاناال اسات .ایا حجامهاای
جدید برای محاسا ۀ مقاادیر ارزش گارههاا  Aو  dو پیراماو
مرطو در زما  n+1بهکار میرود .محاس ات از مرز باالدست
به سمت مرز پایی دست انجا میشود ].[14
رونــدیابی جریــان ســطحی :ماادل  GSSHAباارای
روندیابی جریا سیحی از روش مشابهی که برای روندیابی
یکبادی کانال توضیح داده شد ،اسلفاده میکناد ،باا ایا
تفاوت که محاس ات در دو باد انجا میشود .اگر دبیهاای
بی سزو ی در سیح در محور  xو  yبرابار باا  pو  qباشاد،
در nامی مرحزۀ زماانی باا
ب گاه در سزول  ijاز عمق
اسلفاده از مااد ۀ مانینگ با ضری زباری ملغیار از حااظ
 ،برای محاس ۀ رابیۀ ارتفا -دبی در جهات x
مکانی
و  yبهترتی محاس ه شده است:
()4
()5

1
2

) (d ) (S

1
2

5
3

n
fx

5
3

n
ij

) (d ijn ) (S fyn

1
n Mij

1
n Mij

P 
n
ij

Pijn 

عمق در هر سازول در مرحزاۀ زماانی  n+1بار م ناای
جریا هر سزول محاس ه میشود.
()6
شکل  .5طرح روندیابی صریح جریان در کانال ][64

اگر در کاناال جریاا ماکاوس رخ بدهاد (جریاا باه
سمت باالدست) ،از ارتفا سزول پایی دست برای محاسا ۀ
جریا اسلفاده میشود .به عزت اینکه جهت جریا در هار
نقیه از ببراهاه ممکا اسات در هار حیاه تغییار کناد،

t n
 pi1. j  qi.n j1  pijn  qijn 
x

d ijn 1  d ijn 

عالوه بر فرمولبندی اصزی در مدل  CASC2Dکه شاام
روش ح صریح اسات ،دو ناو روش حا جدیاد باه مادل
 GSSHAاضااافه شااده اساات .طاارح صااریح مساایر ملناااو
 (ADE)1و  ADEهمراه با یک گا اصالحگر  .(ADEPC)2هار
)1. Alternative direction explicit scheme (ADE
2. ADE scheme with an additional predictor-corrector
)step (ADEPC

شریفی و همکاران :برآورد رواناب رویداد مبنا در حوضۀ کوهستانی با استفاده از ...

دو ملد  ADEو  ADEPCبارای محاسا ات جریاا از تفاضا
گرادیا اسلفاده میکنناد .در روش  ،ADEجریاا هاای بای
ساازو ی ابلاادا در جهاات  Xبااا اساالفاده از مااد اۀ  4محاسا ه
میشوند .عمقها در هر ردی بر م نای جریا هاای در جهات
 Xبهروز میشوند:
()7

t n
pi 1. j  pijn 

x

d ijn 1 2  d ijn 

جریااا هااای باای ساازو ی در جهاات  yبااا اساالفاده از
عمقهای بهروزشده محاس ه میشوند.
()8

(d ijn 1/ 2 )5 / 3 (S fyn 1/ 2 )1/ 2

1
n Mij

عمق هاای هار سالو بار م ناای جریاا در
محاس ه میشوند:
()9

t n+1 2
qi. j1  qijn+1 2 

x

q ijn 1 2 
جهات y

d ijn 1  d ijn+1 2 

در روش  ،ADEPCگا های اضافی برای افازایش دقات
و پایداری اضافه میشود .در هار باار اجارای ا گاوریلم ،در
ردی هاا یاا سالو هاا ،یاک باربورد از ارتفاا بار م ناای
جریا های محاس هشده ،محاس ه مایشاود (مااادالت  4و
 .)9ساس با اسلفاده از عمقهاای باهروزشاده ،بربوردهاای
بهروزشده از جریا در زما  n+1محاس ه میشوند.
()11

1
(d ijn 1 )5 / 3 (S fn 1 )1/ 2
n Mij

q ijn 1 

جریا های اصزی و جریا های بهروزشده میاانگی گیاری
میشوند تا یک باربورد از جریاا میاانگی بارای گاا زماانی
محاس ه شود .ساس ای جریا ها برای بهروزکرد عمقهاای
اصزی بهکار میروناد ( 4و  .[14] )9باا باهکاارگیری ملادهای
 ADEو  ADEPCمیتوا گاا زماانی مادل را باا توجاه باه
شرایط حوضه از  21تا  241درصد افازایش داد کاه ایا امار
تأثیر قاب توجهی در کاهش زما شا یهساازی دارد .باهطاور
کزی ،انلخا روش ح مناس باا توجاه باه شارایط حوضاه
انجا مایپاذیرد باهطاوری کاه بارای منااطق نااهموار روش
 ADEPCکارایی زیادی داشله ای در حاا ی اسات کاه زماا
ش یهسازی در روش یادشده بهد ی داشل گاا هاای اضاافی
محاس اتی بیشلر از دو روش دیگر است .شایا یادبوری اسات
روشهااای  Explicitو  ADEرا ماایتااوا باارای ماادل رقااومی
ارتفاااعی همااوارتر و یااا مناااطقی بااا پساالی و بزناادی کاام بااا
صرفهجویی در زما بهکار برد ].[22
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مدل نفوذ گرین و آمپت :مااد ۀ اصزی گری و بمات
( )1911که بر اساس تئوری فیزیکی ح تحزیزای دقیقای
دارد بهصورت زیر است:
()11

 η  θ i  S f 
f  k 1 

F



که در ب  kهدایت هیدرو یکی ماؤثر ،مکاش ماؤثر در
ج هۀ رطوبلی ،تخزخ ا  ،رطوبت او یاه F ،نفاوذ
تجمای و fسرعت نفوذ است .بارای کااربرد مادل گاری و
بمات ،هدایت هیادرو یکی ماؤثر ،مکاش ج هاۀ رطاوبلی،
تخزخ ا و رطوبت او یه بایاد انادازهگیاری یاا باربورد
شوند .ای پاراملرها میتوانند با واسنجی تایی شاوند .هار
هند برای مقاصد ا کاربردی ،سادهتار ایا اسات کاه
پاراملرها از دادههای موجود در دسالرس مانناد دادههاای
ا و کاربری زمی تایی شوند.
یافتهها
با اسلفاده از نقشههای اسلخراجشدۀ کاربری اراضی ،پوشاش
ا و مدل رقو ارتفاعی فای دادههای توزیای مدل تهیاه
و به عنوا ورودی مادل در نیار گرفلاه شاد .باا توجاه باه
دادههای در دسلرس بارش-رواناا و درنیرگارفل شارایط
الز برای کیفیت دادهها از جمزاه انی ااق زماانی دادههاای
بارش-روانا تاداد پنگ رویاداد ،کاه دادههاای قابا ق اول
داشله اند ،برای مدلسازی انلخا شد .از تاداد پانگ رویاداد
در دسلرس ،سه رویداد برای مرحزاۀ واسانجی و دو رویاداد
دیگر برای مرحزۀ صحتسنجی مد نیر قرار گرفات .در ساه
رویدادی که برای مرحزۀ واسنجی مد نیر قرار گرفلند ،ابلادا
ش یهسازی او یاه صاورت گرفات و در اداماه باا اسالفاده از
ویوگی واسنجی مدل تاوزیای  GSSHAپاراملرهاای مقادار
رطوبت او یه (درصاد او یاۀ ب موجاود در اا ) ،ضاری
زبری سیحی جریا و هدایت هیدرو یکی ا کاه بناا بار
مراج بررسی شده و همچنی تجرباۀ عمزای کاه بیشالری
تاأثیر را باار روجاای ماادل داشاالند واساانجی شااده اساات.
همچنی پاراملرهای نفود شاام نقیاۀ پومردگای ،ظرفیات
مزرعه ،رطوبت اش ا باقیمانده ،تخزخ و صااود کااپیالری
نیز در مدل اسلفاده شده است که برای واسنجی مدل به کار
گرفله نشد .پاراملرهای واسنجیشادۀ مادل در ساه رویاداد
انلخابی فرایند واسنجی در جدول  1ارائه شده است .بررسای
ای پاراملرها نشا میدهد ضاری زباری سایح و هادایت
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هیاادرو یکی اش ا ا ااا پاراملرهااایی هساالند کااه طاای
رویدادهای ملفاوت نس لاً تغییرپذیری کمی را از ود نشاا
میدهند در حا ی که پاراملر رطوبت او یه از ای صوصایت

شکل  .1هیدروگراف جریان در تاریخ 6913/4/6

ت ایت نمیکند .بر اساس مقادیر پاراملرهای بهیناهشاده در
هر رویداد نلایگ مدل در شک های 6ا  8ارائاه شاده و نلاایگ
مایارهای دقت برازش در جدول  2به نمایش دربمده است.

شکل  .1هیدروگراف جریان در تاریخ 6931/1/4

شکل  .1هیدروگراف جریان در تاریخ 6931/1/5

بررسی نلایگ بیا میکند که در دو رویداد از ساه رویاداد
در مرحزااۀ واساانجی دباای اوج محاس ا اتی کملاار از دباای اوج
مشاهداتی اسات و در یاک رویاداد دیگار عکاس ایا حا ات
مشاهده میشود ،اگرهه مقدار یا در باربورد دبای اوج قابا
توجه نیست .همچنی در دو رویداد زما دبی اوج محاسا اتی
کملر از زما دبی اوج مشاهداتی است که ا له ایا ا الالف
نیز محسوس نیست و در یک رویداد دیگار بااقیمانادۀ زماا
دبی اوج محاس اتی و مشااهداتی بار یکادیگر منی اق اسات.
مقدار یای حجم روانا نیز بیا کنندۀ ب است که یاای
بربورد حجم روانا محاس اتی در مرحزاۀ واسانجی از یاای
بربورد دبی اوج و بربورد زما دبی اوج بارزتر است ،اما بررسای
شک های مقایساهای هیادروگرافهاای رواناا محاسا اتی و
مشاهداتی در کنار مایار نش-ساتکزی بیا کنندۀ دقات زیااد
مدل  GSSHAدر مرحزۀ واسنجی است .با ای وجاود ،پاس از
واساانجی الز اساات درساالی پاراملرهااای تصااحیحشااده
صااحتساانجی شااود .بااه ایاا منیااور از دو رویااداد باارای

صحتسنجی اسلفاده شاده اسات .در مرحزاۀ صاحتسانجی
رویدادهای انلخاابی بار اسااس پاراملرهاای باهدساتبماده از
مرحزۀ واسنجی مدل شد .مقاادیر پاراملرهاا در جادول  3کاه
بهدستبمده از واسنجی است ،بورده شده است .در ای مرحزه
مقدار ضاری زباری کاناال  1/13و باا درنیرگارفل شارایط
حوضۀ رطوبت او یاه در حا ات شاک در نیار گرفلاه شاده
اساات .نلااایگ شاا یهسااازیهااای صااورتگرفلااه در مرحزااۀ
صحتسنجی در شک های  9و  11و در جدول  4ارائاه شاده
است .هما طور که نلایگ نشاا مایدهاد در هار دو رویاداد
مقدار حجام رواناا محاسا اتی از حجام رواناا مشااهداتی
کملر است که ای تفاوت در رویداد تااری  1388/3/29قابا
توجه است ،اما در رویاداد تااری  1391/5/19ب هناا قابا
توجه نیست .در هر دو رویداد مرحزۀ صحتسنجی مقدار دبای
اوج با ا لالف کمی کملار از مقادار مشااهداتی باربورد شاده
است ،اما در عی حال زما دبی اوج در هار دو رویاداد کاامالً
دقیق ش یهسازی شده است.
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جدول  .6مقادیر بهینۀ پارامترهای واسنجیشدۀ مدل GSSHA
زمان رویداد بارش

1389/1/4

1391/6/5

1392/7/4

میانگی

ضری تغییرات

بافت خاک
ومی شنی
ومی سیزلی
ومی رسی سیزلی
ومی رسی
ومی شنی
ومی سیزلی
ومی رسی سیزلی
ومی رسی
ومی شنی
ومی سیزلی
ومی رسی سیزلی
ومی رسی
ومی شنی
ومی سیزلی
ومی رسی سیزلی
ومی رسی
ومی شنی
ومی سیزلی
ومی رسی سیزلی
ومی رسی

پارامترهای واسنجی مدل
رطوبت اولیه
1/435
1/494
1/471
1/41
1/453
1/511
1/471
1/464
1/382
1/459
1/443
1/357
1/423
1/485
1/461
1/411
1/187
1/146
1/134
1/13

پارامتر واسنجی مدل

هدایت هیدرولیکی اشباع
2/25
1/715
1/196
1/196
2/18
1/68
1/2
1/2
2/25
1/715
1/196
1/196
2/225
1/713
1/197
1/197
1/118
1/128
1/111
1/113

کاربری اراضی
جنگ
مرت
زمی زراعی
مسکونی
جنگ
مرت
زمی زراعی
مسکونی
جنگ
مرت
زمی زراعی
مسکونی
جنگ
مرت
زمی زراعی
مسکونی
جنگ
مرت
زمی زراعی
مسکونی

ضریب زبری سطح
1/191
1/326
1/31
1/113
1/191
1/347
1/112
1/113
1/191
1/326
1/316
1/113
1/191
1/333
1/238
1/113
1/111
1/137
1/49
1

جدول  .1شاخص نکویی برازش بر اساس رویدادهای واسنجی مدل GSSHA

رویداد
1389/4/1
1391/6/5
1392/7/4

شاخص نکویی برازش
نش-ساتکلیف
51/67
76/81
92/67

درصد خطای حجم
25/25
35/18
3/11

شکل  .3هیدروگراف جریان در تاریخ 6911/9/13

درصد خطای دبی اوج
-7/12
11/17
5/51

درصد خطای زمان دبی اوج
5/56
4/76
1

شکل  .61هیدروگراف جریان در تاریخ 6931/5/63

اکوهیدرولوژی ،دورۀ  ،4شمارۀ  ،4زمستان 6931

6114

جدول  .9پارامترهای صحتسنجی مدل GSSHA

زما رویداد بارش

پاراملر صحتسنجی

بافت ا

1388/3/29
و
1391/5/19

رطوبت او یه

ومی شنی

1/19

ومی سیزلی

1/24

ومی رسی سیزلی

1/29

ومی رسی

1/23

جدول  .4شاخص نکویی برازش برای صحتسنجی مدل GSSHA

رویداد
1388/6/29
1391/5/19

شاخص نکویی برازش
نش-ساتکلیف
48/75
69/64

درصد اختالف در حجم
77/72
45/37

بحث و نتیجهگیری
در ای میا اه مدلسازی جریا سیحی به روش تاوزیای باا
اسلفاده از مدل تاوزیای-فیزیکای  GSSHAدر حوضاۀ ببریاز
زیارت با مساحت  95/15کیزوملرمرب  ،بهمنیور شا یهساازی
هیدروگراف روانا صورت گرفت .ابلدا بر اساس دادههای پایاه
نقشۀ ورودیهای تاوزیای مانناد مادل ارتفاا رقاومی ،نقشاۀ
ا و کاربری اراضی اسلخراج شد .یکی از ویوگیهاای مهام
کاربرد مدل توزیای-فیزیکی اطمینا پذیری بیشالر نلاایگ در
مقایسه با مدلهای مفهومی است زیرا ای گونه مدلها هام در
فرایند بهکارگیری دادههای ورودی و هم در فرایند مدلساازی
تیابق بسیار بیشلری به واقایتهای فیزیکی در سیح حوضاۀ
ببریز دارند .مدلسازی در دو مرحزۀ واسنجی و صحتسانجی
بهترتی بر اساس کاربرد دادههای سه و دو رویداد انجا شد و
با اسالفاده از مایارهاای عاددی دقات بارازش کاارایی مادل
 GSSHAدر فرایند واسنجی و صحتسنجی ارزیاابی شاد .باا
بررسی نمودارهای مقایسهای هیدروگرافهای مدلشاده بارای
هیدروگرافهای محاس هشده به نیار مایرساد کاه مادل در
بربورد بازوی باالروندۀ هیادروگراف نسا ت باه باربورد باازوی
پایی روندۀ هیدروگراف دقت بیشلری داشله اسات .در مرحزاۀ
واسنجی درصد یای حجم روانا دامنۀ زیادی داشله اسات
در حااا ی کااه یااای بااربورد دباای اوج و زمااا دباای اوج
تغییرپذیری کمی داشله است و مایتاوا گفات کاه ترتیا
پاراملرهای هیدروگراف روانا ش یهسازیشده بر اساس دقات
برازش مدل  GSSHAدر مرحزۀ واسنجی بهترتی باهصاورت

درصد اختالف در پیک
18/85
4/66

درصد اختالف در زمان پیک
1
1

زما بربورد دبای اوج ،مقادار دبای اوج و حجام رواناا باوده
است .بهطور مشخص مادل  GSSHAدر مرحزاۀ واسانجی در
هر سه رویداد مقدار حجم روانا را کملر از مقدار مشااهداتی
بربورد کرده است .مقدار دبای اوج در مرحزاۀ واسانجی در دو
رویداد کملر از مقادار مشااهداتی و در یاک رویاداد بیشالر از
مقدار مشاهداتی بربورد شده است ،اماا در باربورد زماا دبای
اوج در یک رویداد مدل زما دبی اوج را درست شا یهساازی
کرده است و در دو رویداد بااقیماناده مادل  GSSHAباربورد
کملری از زما دبی اوج در مقایساه باا دادههاای مشااهداتی
داشله است .در مرحزۀ صحتسانجی رفلاار مادل در باربورد
حجم روانا تقری ااً مشاابه باا مرحزاۀ واسانجی باوده اسات.
همچنی در هر دو رویداد مقدار دبی اوج توسط مدل کملار از
مقدار مشاهداتی بربورد شده اسات ،اماا نکلاۀ قابا توجاه ب
است که مدل  GSSHAدر هار دو رویاداد زماا دبای اوج را
دقیقاً درست ش یهسازی کرده است .باید توجه داشت با توجاه
به قابزیت مدلسازی مکانی مدل  GSSHAهنگامی ای مادل
نلایگ قاب ق و ی ارائه میدهد که دادههای با کیفیات مناسا
بارش در منیقه موجود و ای باارش نمایاانگر شارایط واقاای
حوضه باشد و همچنی در حوضههای بزرگ در ماواردی کاه
امکا بربورد دقیاق دادههاای اا و زباری سایوح وجاود
نداشله باشد میتوا با انلخا بخشی از حوضه که مارف نو
ا و پوشش منیقه باشد ،با انجا بزماایشهاای منیقاهای
مقدار مناس زبری سیوح و نفوذپذیری را اسلخراج و در کا
حوضه بهکار برد.
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